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MuhaMMed Celaleddin-i RuMi

Mevlana Celaladdin Rumi, 1207 yılında bugün Afganistan sınırları 
içerisinde yer alan Horasan bölgesinin Belh şehrinde dünyaya geldi. Asıl 
adı Celaleddin Mehmed’dir. Onun yaşadığı dönemde Anadolu, “Diyarı-ı 
Rum” olarak anıldığı için Rumi soyadını, zaman içinde de kendisine du-
yulan büyük saygının ifadesi olarak “Efendimiz” anlamına gelen Mev-
lana adını almıştır. 

Tasavvuf şairi, filozof ve Mevleviliğin piri olan Fars kökenli Cela-
laddin Rumi, tüm dünyada sevginin, sabrın ve hoşgörünün sembolü 
olmuş tarihî bir kişiliktir. Tanı ile kul arasındaki ve evren ile insan ara-
sındaki bütünselliği kavrayarak ortaya koyan bir filozof olan Rumi, ta-
savvuf olarak bilinen din felsefesini oldukça ileri bir noktaya götürmüş; 
dansı, müziği, şiiri dinsel ritüellere katmasıyla İslami bir Rönesans dö-
nemi yaşatmıştır. 

Mevlana’nın, engin bir şefkat ve derin bir hoşgörüyle, insana sa-
dece insan olduğu için değer veren fikirleri, bugün artık dünyada bü-
yük ilgiyle karşılanmakta, Amerika ve Avrupa’da, Mevlevi ve Sufist sayısı 
her geçen gün giderek artmaktadır. O, “Sevgiyle acı, tatlı olur. Sevgiyle 
dertler, şifa bulur. Sevgiyle ölüler dirilir.” diyerek asırlar öncesinden bu-
güne ışık tutan engin bir dehadır; dünyanın dört bir yanında eserleriyle 
insanlığa yol gösteren bir rehber olarak kabul edilmektedir. 
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Mevlana’yı “dünyanın en büyük ozanı” olarak nitelendiren İngiliz 
Doğubilimcisi A. J. Arberry’nin yanı sıra, Georg Wilhelm Friedrich He-
gel de “Felsefi Bilimler Ansiklopedisi” adlı eserinde Mevlana’dan “Muh-
teşem Mevlana” şeklinde bahsetmektedir. Meşhur İran şairi Jami ise 
onun Mesnevi’si için, “O bir peygamber değil ama yazdığı kutsal bir ki-
tap” değerlendirmesinde bulunmuştur. Rembrandt, Goethe üzerinde de 
büyük etkisi olan Mevlana’nın bir tablosunu yapmıştır. Ünlü şair ve filo-
zof Muhammed İkbal felsefesini onun düşünceleri üstüne kurmuş, İn-
giliz doğubilimcisi Nicholson 30 yıllık bir çalışma sonucunda Mesnevi’yi 
İngilizceye çevirerek bu eserin Batı Dünyası’nda Tanınmasını sağlamış-
tır. Bugün Mesnevi, ABD’de en çok satan kitaplar sıralamasında birinci-
liğini sürdürürken, Hawaii, Japonya ve Güney Kore’de Mevlevihaneler 
kurulmaktadır. 2007 yılı, Mevlana’nın 800. doğum yılı olması dolayısıyla 
UNESCO tarafından “Dünya Mevlana Yılı” olarak kabul edilmiştir.

MeSneVi

Çelebi, Mevlevilerin bir toplantısında müritlere, tasavvuf yolunda 
bir şeyler öğrenmek için sadece Hakim Senai’nin Hadika’sını (Bahçe) ya 
da Attar’ın İlahiname’sini ve Mantıku’t-Tayr’ını (Kuş Dili) okuduklarını, 
kendilerine ait eğitici bir kitap olmadığını söyledi. Bunun üzerine Mev-
lana sarığının katları arasından çıkarttığı ve Mesnevi ‘nin ilk 18 beytini 
yazdığı kâğıtları Çelebi’ye uzattı ve şunları söyledi: “Ben başladım; geri-
sini sen yazarsan ben söylerim.”

Böylece başlayan Mesnevi’nin yazılması çalışmaları, yıllar boyu sü-
recek ve Mesnevi, İslam âleminde Kur’an ve Hadis’ten sonra üzerinde 
en çok durulan eser olacaktı. Yapıt, 25.700 beyitin oluşturduğu 6 cilt-
lik bir çalışmayı kapsıyordu. Tasavvuf öğretisini ilgi çekici öyküler aracılı-
ğıyla anlatan, olayları yorumlarken tasavvuf ilkelerini açıklayan Mesnevi 
tamamlandığında Mevlana, oldukça yaşlanmış ve yorgun düşmüştü. Bir 
süre sonra sağlığı da bozulmaya başlayan Mevlana, 17 Aralık 1273’te 
hayata gözlerini yumdu. Mevlana’nın cenaze namazını vasiyeti üze-
rine Sadreddin Konevî kıldıracaktı. Ancak Sadreddin Konevî çok sevdiği 
Mevlana’yı kaybetmeye dayanamayıp cenazede bayılınca namazı Kadı 
Sıraceddin kıldırdı. Cenazesine sadece Müslümanların değil, Hıristiyan 
ve Yahudilerin de katıldığı bilinmektedir.
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Ölüm gününü kötü ve ümitsizlik verici bir şey değil de, yeniden do-
ğuş olarak kabul etmekteydi Mevlana, çünkü öldüğünde sevdiğine, yani 
Allah’ına kavuşacaktı. Bu yüzden Mevlana ölüm gününe düğün günü 
veya gelin gecesi manasına gelen “Şeb-i Arûs” demişti.

O, ölümünden sonra kimsenin ağlamasını istemediğini vasiyet edi-
yor ve konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyordu:

“Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız! Bizim mezarı-
mız âriflerin gönüllerindedir.” 

Bundan dolayı her 17 Aralık gecesi, Konya’da Şeb-i Arus “Düğün 
Gecesi” olarak kutlanmaktadır.
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Sır, ancak sırrı bilenle eşittir. Sır, onu inkâr edenin kulağına söylen-• 
mez.

Köpekler havladı diye, kervan yoldan kalmaz.• 

Herkes yaratılışına göre hizmette bulunur.• 

leş bize göre kötüdür, pistir. ama domuz ve köpek için şekerdir.• 

Âlem baştanbaşa savaştan ibarettir. Zerre ile zerre, adeta müminin • 
kâfirle savaşı gibi savaşır durur.

Yok olmak zıddın zıddını yenmesinden ileri gelir. Zıt yoksa ebe-• 
dilik vardır. allah cennetten zıtları giderdi, orada güneş de yok 
zemheri de.

Renklerin aslı renksizlik, savaşların aslı barıştır.• 

Gamlarla dolu dünyanın aslı o âlemdir. her ayrılığın sonu da bu-• 
luşmadır.

Mana denizine susamış isen Mesnevi Adası ‘ndan denize bir ark aç. • 
Mesnevi arkından gidersen denizlerin altını, mercanları görürsün.

iyilik arayanda kötülük kalmaz.• 

Sperm erkek bedeninde kaldı mı kokuşur ve pis kalır. Ama candan • 
bir eşe ulaştı mı hayat olur, cıvıl cıvıl bir can olur.

insanların kanadı himmettir• .

Gül dalı nerede yeşerirse yeşersin güldür. Şarap küpü nereye ko-• 
nursa konsun şaraptır. Gül mezbelelikte bitmekle kötü olmaz, şa-
rap altın tasa konmakla helal olmaz.
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Mesnevi bir merada yayılan türlü hayvanları seyre benzer. Sen o • 
hayvan ve örneklere takılma, merayı ve kendini seyretmeye ça-
lış.

Hünerli bilgili kişi iyidir. Ama unutma, İblis de cinlerin en âlimi idi. • 
Bilgili diye insanlara çok da tapma.

insan kulaktan gelişir. duya duya dinleye dinleye can bulur. hay-• 
van ise mideden gelişir.

Peygamber; ‘Allah’tan cenneti isteyen, insanlardan bir şey isteme-• 
sin’ dedi.

Bu dünya tuzaktır. Taneleri istek. Tanelerden kaç, tuzağa düşme• .

Tereddüt, bir kudrete delalet eder.• 

Kadere az bahane bul. Suçunu niye başkalarına yüklemeye çalı-• 
şırsın?

Zahmetin sebebi, kötülük etmektir.• 

Ölünce değil mi ki çenen bağlanacak, o halde çeneni az oynat.• 

Çocuk oyuna öyle bir dalar ki gece olduğunu fark etmez bile. Hatta • 
eşyalarını çalsalar onu da fark etmez. ‘Dünya hayatı oyundur.’ sö-
zünü iyi düşün.

akıllılığa doydum, ben artık deliliğe aşığım.• 

Arayan nihayet bulur, kurtuluş sabırdan doğar.• 

Surete bakarsan Mesnevi seni saptırır. Manaya bakan ise Mesne-• 
viden yeni bir yol bulur.

‘Ya’ diye uzakta olana seslenilir. Allah şah damarımızdan daha ya-• 
kın. Hâlâ ona ‘Ya’ diye mi seslenirsin?

Ölmedikçe can çekişme bitmez. Merdivenler bitmeden dama çı-• 
kılmaz.

Ölmeden önce ölen birini görmek dilersen Hz. Ebubekir’e bak.• 

aciz olanı acze düşüren var. acz bir zincirdir. Gözünü aç zinciri ta-• 
kanı gör.
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İki görmek şaşı gözün işidir. Yoksa evvel de aynıdır ahir de. Batın • 
da aynıdır Zahir de...

dünya pazarının sermayesi altındır. Öte âlemin sermayesi ise; aşk • 
ve ıslak iki göz.

Yücelere daha fazla bela gelir. Çünkü Sevgili, güzellere daha çok • 
cilve eder.

nefis atının kuyruğu şehvettir. Ona tapan, geri geri gider. Şehvetini • 
kesersen yeni bir yöne arzu duyarsın. ağaç dalları yamuk yumuk 
yetişirse uygun yerlerden budarlar da doğru sürer dallar. Şehve-
tini sürekli buda ki, beden ağacın güzel dallar yaysın.

Define yıkık yerlere saklanır. Sakın ola fakir ve dertlilerin kalbini • 
kırma, ahlarını alma.

Yavaşlıkta rahmet var. allah ‘Ol’ derse olur, ama insanı güzel be-• 
zemek için işi dokuz ayda yavaş yavaş yapar.

Söz, dinleyene göre söylenir. Terzi elbiseyi bedene göre biçer.• 

Zarar etmek istemezsen, işin önüne gözünü kapa da sonuna • 
bak.

Varlık elde etmek için yokluk gerek.  Mimar ev yapmak için boş arsa • 
arar. Marangoz ahşap işi yapmak için ham tahta arar. Saka su satmak 
için susuz ev arar. Yokluğa dikkat et, onda çok hikmetler var.

Beden hastalanınca sana ilaç aratır. iyileşti mi şeytanlık aratır.• 

Tatlı sözlü cahil dostun sözüne kanma. O yıllanmış zehire benzer.• 

hiçbir şey olmayan bir şey, hiçbir şey olmayan bir şeye âşık ol-• 
muş, hiç var olmamış, hiç var olmamışın yolunu kesmiştir. hepsi 
hayal. Ya gerçek?

Dertten şikâyeti kes. O seni yokluk hazinesine götüren bir attır.• 

Zikir fikri titretir, harekete geçirir. Zikri fikrine güneş yap• .

Kabul edilmek ya da reddedilmekle aklını meşgul etme. Sen emre-• 
dileni yap yasaklanandan kaç o kadar!..

Gözündeki tozu temizlersen bir damladan dicle ‘yi görebilirsin.• 



MESNEVİ’DEN SEÇMELER

12

Parçalar bütüne Tanıktır. Gurubdan sonraki kızıllık, güneşin var-• 
lığını söyler.

Karınca bir tane buğdaya ömrünü harap eder. Oysa o taneye bakıp • 
harmanı görse, taneye titrer durur muydu?

her dükkânın ayrı bir sanatı ve kârı vardır.  Mesnevi yokluk dükkânıdır • 
oğul. Kunduracıda deri olur. Terzide kumaş olur. Mesnevimiz vah-
det dükkânıdır. Orada tevhidden başka ne görürsen puttur.

Mezarda ölüyü çok gördün. Bir de ölüde mezarı gör ey kör kişi.• 

Gönlüm bağdır, gözüm bulut. Bulut ağladı mı bağ yeşerir.• 

Mum gibi yaş dök ki gönül evin aydınlansın.• 

ana veya baba surat asmasa, çocuk tehlikelerden korunur mu? • 
Rabb’ın sana bela verdi ise seni tehlikeden çekip almak içindir. Kı-
zacak mısın O’na?!..

Gülmek ağlamada gizlidir. Zevk, gamda gizlidir.• 

ağzını açtın mı çıkan söz, artık senin değildir• .

Yoksullardan, dertlilerden dua iste. Define yıkık yerdedir dedik • 
ya...

Vaizin sözünün güzelliği dinleyicinin samimiyetindendir. Öğretme-• 
nin ilim aşkı talebenin can kulağı ile işe sarılmasındandır.

Gayba haberlerini dinleyen Peygamber, kulağı olmasa Vahiy gel-• 
mezdi.

acı imtihanı rahmet bil.• 

Bilgi ve hikmet, doğru yolla yolsuzluğu göstermek içindir. Her taraf • 
düzgün yol olsaydı hikmetin de bilginin de anlamı olmazdı.

heva ve hevesi terk etmek acıdır. ama allah’tan uzak kalmak • 
daha acıdır.

Her sevgili aşığından haberdardır. Âşık olmuşsan Allah senden ha-• 
berdardır.

 • Talebelik eden, üstad olur.
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Şehirlerde kuduz köpekler çok olur. Köyler ve yıkık yerler daha emin-• 
dir. Define de oralardadır.

allah’ın yücelten ve alçaltandır. Kâinata bak yeri alçalttı da göğü • 
yükseltti.

 • Kurban mümine sevinç, öküze helaktir. Kıyamet de öyledir. Kâfire 
yıkım, mümine cennet.

nefsiyle savaşmak alçak adamın işi olamaz. eşeklere Misk sürül-• 
düğünü gördün mü hiç?

Kadına cihad emredilmedi. Nefisle savaşmak onun için onların işi • 
olamaz.

nadir kadınlar nefsi yenip yüceldiler. Meryem de kadındı ama • 
Meryemler çok nadir çıktılar.

Adalet; layığını yerine koymaktır. Külahın yeri baş, ayakkabının yeri • 
ayaktır.

dünya; allah’ın kahır yurdudur• .

Allahın adaleti, herkesi çift yaratmasıdır.• 

Cebrail’e can olanların kıblesi sidre, karna kul olanların kıb-• 
lesi sofradır. arifin kıblesi vuslat nuru; filozofun kıblesi hayaldir.  
Zahidin kıblesi allah, tamahkârın kıblesi ise altın kesesidir.  
Manaya yönelenlerin kıblesi sabır, görüntüye tapanların kıblesi 
bedendir. Batın alemine kanat açmak dileyenlerin kıblesi allah, 
Zahir’de kalanların kıblesi güzel kadın yüzüdür.

Elde etmen gecikirse sakın ümitsizlenme. “Allah’tan ümit kesme-• 
yin” ayetini çokça oku.

Tutulmadan, kekelemeden yüzlerce kitap okusan da allah takdir • 
etmedi ise aklında hiçbir şey kalmaz. allah’a kulluk edersen kitap 
okumasan da bilgiler kalbinden akar gelir sana.

Cömertlik sebepsiz, sorgusuz vermektir.• 

Kardeşlerinin gönlünde sana kin varsa kuyuda kalman daha iyi-• 
dir. allah, kardeşlerinin kininden korumak için Yusuf ‘u kuyuya 
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attırdı. etrafında çekemeyenler, sevmeyenler çoksa kendi kabına 
çekilmek daha iyidir.

Cahilin eziyetine sabret. Bilse yapar mı?• 

ehil olmayanlara sabır; ehil olanın ruhuna ciladır. nemrut’un ateşi • 
ibrahim’in tevekkülünü artırdı.

Allah mumunu üflemeye kalkan bilsin ki, o nur sönmez sadece üf-• 
leyen, kendi ağzını yakar.

Yarasaların göz yumması, güneş yok mu demektir?• 

Bedenin direği lokmadır. Açlık kılıcına ekmek zırhtır.• 

allah korkuyu âleme direk yaptı. herkes can korkusu ile bir işe • 
sarılır. hamdolsun ki, bu korku var. Olmasa dünyada düzen olur 
muydu?

Kendinden korkmak az kişiye nasip olur.• 

doğru var olmasa yalan olur mu?• 

İlaç dolapta ilaç olarak durdukça tesir etmez. İçilince tesir eder. Mes-• 
nevi rafta durmasın. Okumaya bak.

düğümü kim bağladı ise en iyi o çözer. Bela allah’tandır. Öy-• 
leyse?

Ey Hikmetine kurban olduğum Allah. Madem dua istersin öyleyse • 
kabul et.

Kardeş, elini duadan ayırma. Kabul edilmiş, edilmemiş sana ne! • 
Sen duaya devam et.

Cennetliklerin çoğu ahmaktır. Saf olmaya bak.  Akıl ve mantıktan • 
soyun da hayran olmaya bak.

Şehirliler edep ve zekâ ehli olurlar. ama garipleri doyurmak, ba-• 
ğış yapmak köylülere nasip olmuştur.

Köylerde her gece misafir vardır. Bereket vardır.• 

Taş, toprak ve su da gizlice dua eder.• 

İnsan şerle yoğrulmuştur.• 
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Parlak ve açık söz, gönle ferahlık verir.• 

Sadaka belayı def eder. Hasta isen, sadaka ile tedavi ol.• 

Vurmak kötü huyadır. Kilim dövülmez, tozu alınır.• 

Rüzgâr da canlıdır. Ad kavmine kasırga olur, Süleyman’a binek.• 

namaz beş vakittir. ama âşıklar her dakika namazdadır.• 

Baban tokat atsa da ondan vazgeçmezsin. Allah bir kere vurdu diye • 
neredeyse kâfir olacaksın.

Kutluluk görünce şükret, bela görünce sabret ve sadaka ver• .

Allah’ın baktığı yer, gönüldür.• 

heva ve heves erkeklerin hayızıdır. erkekler, temizlenmeye ba-• 
kın.

aşağılıklara arkadaş olursan seni helak ederler.  Vaktiyle bir kur-• 
bağa fare’ye eş oldu. Fare, kurbağaya kardeş sesin içimi ferahla-
tır, ama pek az su dışına çıkarsın. Seni saatlerce bekliyorum. Gel 
anlaşalım, senin ayağından benim ayağıma ip bağlayalım, be-
nim canım sesini çekince ben ipi çekerim sen gelirsin, dedi. Bir 
gün fare’yi karga gördü ve kaptığı gibi havaya kaldırdı. ipe bağlı 
kurbağanın da sonu oldu bu havalanma!

Peygamber; “Hamd ve Cömertlik cennetten dünyaya uzanmış dal-• 
lardır” dedi.

Bedeni her yana çeken, bakıştır. erkeğe kadın bakışı verilirse sa-• 
pık olur, kadına erkek bakışı verilirse yine sapık olur. ama sana 
Cebrail bakışı verilirse kuş gibi semada yol alırsın. arşa âşık olur-
sun. eşek huyu verilirse köşkün sadece ahır olur.

Bulutla sözleşen, sakalara bakar mı artık?• 

Nimet ve ihsanlara karşı şükret. Fakat sana ihsan eden kişiye de • 
şükret.

hediye ettiğini geri alan kişi, kusmuğunu yiyen köpeğe benzer.• 

Tatlı meyve yapraklar, dallar arasında gizlidir. Ebedi hayat da ölü-• 
mün ardında.
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Korkuda yüzlerce eminlik vardır. unutma, gözümüzün gören kısmı • 
simsiyahtır.

Peygamber dedi ki; “Şu iki hırslı hiç doymaz: Dünyayı isteyen ve • 
ilim isteyen.”

Sabır kılavuzu sana kanat açarsa canın arşa, kürsiye kanatlanır.• 

Sırlara Allah’tan başka mahrem yoktur. Ahlara ancak o cevap ve-• 
rir.

insana kol-kanat, akıldır. aklın yoksa akıllıyı kılavuz al, görüşün • 
yoksa görüş sahibine tutun.

Miras malının vefası yoktur, geçer gider. Mirasa konan, kadrini bil-• 
mez, çünkü emek vermedi. Sana da Allah bu canı bedava verdi diye 
kıymet bilmezsin.

din mahsulünü gözyaşı ile sula.• 

Hırsız ve kötü adama acımak; zayıf ve yoksulları öldürmektir.• 

lezzetin kaynağı açlıktır. aç olana arpa ekmeği kebap olur, tok • 
olan kebaptan tiksinir.

Kötü kişilerin inkârı olmasa mucizeler olmazdı.• 

Candan sevilen sevgilinin gerçekliği, kan gibi damarlarda dolaşır.• 

Dünya mülkü bedene tapanlara helaldir. Biz ise çöküşü olmayan • 
saltanata kul olduk.

 • Kadının hilesine nihayet yoktur. iblis adem’i kandıramadı da 
havva’ya yöneldi. havva ile ikisini de elde etti.

Ört de senin de ayıbını örtsünler. Kendinden emin olmadıkça kim-• 
senin haline gülme.

Kadının bakışı fitnedir. Bu bakışa bir de sesi eklenirse felaket yüz kat • 
olur. Ona karşı durmak Yusuf’ların işidir.

Âşıkların yanıp yıkılması da bir gelişmedir. nitekim ay da parça • 
parça olarak dolunay olur.

Topraktan biten gül solar. Gönülden biten ebedidir.• 
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Sözün halin olmuş ise kanatlanırsın artık.• 

Gam mayası ile gayba iman kuvvetlenir.• 

Boş karın şeytana zindan olur. Onun pazarı, dolu karındır.• 

Hayat; ölümde ve sıkıntıdadır. En güzel sular karanlık mağaralar-• 
dan doğar.

Fare’nin şerrini def etmeden ambara buğday koyma.• 

Kalp huzuru olmadan namaz  tamam olmaz.• 

Beden haset evidir• .

Bu âlem canların hapishanesidir.• 

nakış ve suret manayı görmeyi engeldir• .

Akıl ve zekâ kemâle ermekle Allah’a varılmaz. Yöneticiler hediye ve • 
ihsanını çok bilmişlere değil, önlerinde acizlenenlere verirler.

Mana yüzünden yükselmek, temiz ruhlara nasiptir• .

Kimde dert varsa o koku almış, dermana ermiştir. Kim daha çok • 
uyanıksa, derdi daha fazladır.

Parçaların yüzü bütüne dönüktür. Bülbülün aşkı da güle.• 

Putların anası nefistir.• 

ehad ve ahmed’e yapış ki, beden ebu Cehil’inden kurtul.• 

Allah bir kimsenin perdesini yırtmak isterse o kişiyi temiz insanları • 
ayıplamaya sevk eder. Ayıbını örtmek dilerse o kimse ayıplı kimse-
ler hakkında konuşamaz hale gelir. Yardım etmek isterse, ona dua 
ve yakarış kapısını açar.

her ağlamanın sonu gülmektir.• 

Akarsu nerdeyse orası yeşerir. Gözyaşı varsa rahmet gelecektir.• 

Gam görünce istiğfar et. Çünkü gam Yaratıcının emri ile tesir eder. • 
allah dilerse bizzat gam ve sıkıntı sana neşe bile olabilir.

 • Fakirlik korkusu insanları hırs ve emele lokma yapmıştır.
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dünya zindan, biz mahpusuyuz; zindanı del kurtul. Ten bir gemi, • 
dünya denizdir. dünyayı tenine koyarsan, gemi batar. ayaklarının 
altına al ki yüzüp gidesin.

Âlem cesettir. İlim can.• 

Üç şey hakkında dudağını kıpırdatma: Gittiğin yol, paran ve mez-• 
hebin.

Hikmet arayanlar: Hikmet kaynağı olur. Tahsilden ve sebebe bağ-• 
lanmaktan kurtulur.Bilgileri hıfzeden levh, levhi mahfuz olur, akıl 
ruhtan feyz alır.

heva (arzular) iman kapısının kilididir.• 

İçi kötü olanın ayıbını deri örter. İçi iyi olanın aybını gayb âlemi ör-• 
ter.

Kalemin su, kâğıdın rüzgar ise ne yazarsan yaz kıymeti yoktur.• 

Manasız söz; suya yazılan yazıdır.• 

Gözün nuru gönül nurudur• .

Kaza gelince bilgi ve tedbir uykuya yatar.• 

allah insana akıbetine göre isim verir. halk Ömer’i müşrik bilirdi.• 
ama allah ezelde onu mümin yazdı. Mümin oldu.

Kaza seni gece gibi sarsa da elinden tutacak olan yine odur. Seni emin • 
kılmak için Allah’ın bela ile korkutmasını da bir çeşit yardım bil.

Sağlık; zıtların barışıdır. aralarında savaş varsa bedene ölüm ge-• 
lir.

Zalimin zulmü karanlık kuyudur. Sonunda içinde boğulur.• 

insanlardan gördüğün zulümler senin huyundur. Sen kendi hu-• 
yunu onların aynasında seyredersin.

Ey gam ateşine dalan! Ateşe azar azar nur serp de nur olsun.• 

dünya; dedikodu, tartışma ve bahis kuyusudur. Bu kuyuya düşer-• 
sen sağlam çıkamazsın.

Üstünlükler ve durumların değişmesini Hak’tan bil.• 
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Birkaç gün su içmeyi bırak. ağzını ebediyet şarabına daldır ki  ha-• 
kikat içesin.

Cehennem bu nefistir. Bizim nefsimiz ateşten parçadır. Parça bütünü • 
özler. Nefsin hedefi de ait olduğu cehenneme bizi çekmektir.

Ok gibi doğru olursan, hiçbir yay seni tutamaz. hakça ol ki, nefis • 
yayından hakikate fırla.

İnsan, gözden ibarettir. Göz ise dostu gören gözdür.• 

hak’tan korkup takva yolundan tutandan cinler ve insanlar kor-• 
karlar.

Ekmek sofrada cansızdır. Vücuda girince neşeli ruh olur.• 

allah’ın yaratması bizim işlerimizi meydana getirir. Bizim işlerimiz • 
allah işlerinin eseridir.

Allah Adem’e “Senin suçunu da ben takdir ettim. Ama sen suçun ta-• 
mamını üstüne alıp tevbe ettin. Niye , Rabb’im bunu sen yaptırdın 
demedin” dedi. Adem; “korktum, edep dışına çıkamazdım” dedi. 
Allah “işte o edebin sebebi ile biz seni koruduk ve kayırdık’ dedi.

hürmet eden, hürmet görür.• 

Akıl hakim iken Ömer’le Ebulhakem bir idi. Ömer can âlemine geçti • 
Halife oldu. Ebulhakem akıl aleminde kaldı. Ebu Cehil oldu.

Kuran’ın hükümlerini tutar, kıssalarından hisse alırsan can kuşuna • 
ten kafesi dar gelir.

Halk arasında meşhur olmak, sırlara ermeye engeldir. Şöhretten • 
kurtulmaya bak.

dostların sevgiliyi anması sevgiliye ne mutludur.• 

Allah’ım kahrına da, lütfuna da hakkı ile âşığız.• 

dil çakmaktaşı ve demiri gibidir. dilden çıkan ateş olur.• 

Şeker gibi söz söylemek istersen helva yemeği bırak, sabret. Firaset • 
sahiplerinin hırsı sabra, çocukların hırsı helvayadır. Sabreden arşa 
çıkar, helva yiyen yerde kalır.
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Kâmil insan toprak tutsa altın olur, eksik insan altın tutsa top-• 
rak olur.

Söze kulaktan gir.(Önce dinle)• 

adem allah’ın azabından ağlamakla kurtuldu.• 

Helal lokma, nuru ve olgunluğu arttırır. İlim, hikmet, aşk, incelik he-• 
lal lokmadan doğar.Lokma tohumdur; mahsulü fikir.Lokma deniz-
dir; incisi fikir.

ağızdan bir kere çıkan söz; yaydan çıkan ok gibidir.• 

Canını yak ki, tenin aydınlansın.• 

Padişahlar önlerinde eğilene ikram ederler. Çok bilenlere değil.• 

Kim seviyorsa, bil ki seviliyordur.• 

Susuzlar suyu arar, su da susuzları.• 

Hakk’a dalan doymaz, daha çok dalmak ister.• 

Âşıkların hayatı ölümdür.Gönül , gönül verilerek alınır.• 

Ucuz kazanan, ucuz verir.İnci çocuğun eline geçerse onu bir somun • 
ekmeğe satar.

iki deniz olan gözlerin incilerle dolsun istersen, gam toprağından • 
gözüne sürme çek de ağla.

Dünyanın lütfu ve yaltaklanması hoş bir lokmadır. Ama az ye. Çünkü • 
o lokma ateştendir.

Kınanmak; kaynatılmış ilaç gibidir.• 

Nefis övüldükçe firavunlaşır. Alçakgönüllü ol, büyüklenme.• 

Yusuf gibi güzel olamadıysan bari Yakup gibi ağlamayı öğren.• 

Niyaz ve yoksullukta ölü gibi ol.• 

nebi; “bahar yelinden yararlanın,güz yelinden sakının” dedi. Güz; • 
nefis ve hevadır. Bahar akıl ve ruh. Güz şeyTanı fısıldar. Bahar ise 
evliya sözüdür.
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Bu âlemin direği gaflettir. Akıllılık ve uyanıklık öbür âlemdendir. Bun-• 
lar sana galip gelirse bu âlem gözünde alçalır. Akıllılık güneş, hırs 
buzdur. Akıllılık su, dünya kirdir.

allah kimi kendine davet ederse, o kişi dünya işlerinden vazgeç-• 
meye başlar.

Geçmişe üzülmek, gelecekten  tedirgin olmak, Allah’la arandaki per-• 
dedir. O perdeyi ateşe at ki ardından Allah görünsün.

aşığın vergisi, can vermektir. hak uğruna ekmek verene ekmek • 
verilir. Can verene can katılır.

Sel ister bulanık olsun, ister saf olsun madem ki geçicidir, onu ko-• 
nuşarak vakit öldürme. Dünya malı sele benzer.

Bütün yaratılanlar allah’ın ailesidir. allah da ne güzel aile reisi!.• 

Mal ve para külah gibidir. Külaha keller sığınır.• 

Yoksullar mal ve mülkün ötesinde allah’tan pek büyük rızık alır-• 
lar. insanlar onları anlamaz, sözlere değer vermez.

Peygamber “fakirlik övüncümdür” dedi.• 

Yoksulluğa sabret, gam ve kederi bırak artık. Yüce allah’ın ulu-• 
luğu yoksulluktur.

Benim sözlerim can memesinde süttür. emen olmadıkça güzelce • 
gelmez. dinleyen susuz ve arayıcı olursa vaiz ölü de olsa söz söy-
ler .

Aşağılık kişi yücelerin düşmanıdır.• 

Allah kadını erkeğe yoldaş yarattı.Adem nasıl olur da Havva’dan ayrı • 
kalır. Görünüşte su, ateşten üstündür. Görünüşte erkek kadına üs-
tündür. Ama gerçekte su, ateşe konunca fokur fokur kaynar. Ger-
çekte erkekler mağluptur. Mağlupluk muhabbet vesilesi olacaksa 
ne mutlu mağluplara!.

Sevgi ve merhamet, insanlık; hiddet ve şehvet, hayvanlıktır.• 

Kadın hak nurudur. Sevgili değil. Kadın sanki yaratıcıdır. Yaratıl-• 
mış değil .
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Barış dalgaları gönül kirlerini giderir. Sevgi acıları tatlıya çeker. Sev-• 
gilerin aslı hak yola gitmektir.

Sıradan otlar, bir ayda yetişir.Gül yetiştirmek istersen bir yıl bek-• 
leyeceksin.

Su korukta ekşidir, üzümde tatlı olur, şarapta haram olur, sirkede • 
helal olur.

Görünüşteki iyilikler, gizli sevgilerin alemetidir • .

Akrabalık sevgiyi bildirir.• 

Sevgi, insanı kör ve sağır eder.• 

Gözlerini heva ve hevesten yum.• 

Yoksulluk aynadır. Yoksula olan tavrına göre kendini gör. Cimri mi-• 
sin cömert misin anlarsın.

Herkes Hakk’ı işitemez. Her kuş bütün inciri yutamaz.• 

istetmeden vermeye bak.• 

Yöneticilerin huyu halka tesir eder. Gökyüzü yeşil ise, yer yeşerir. • 
Gökyüzü kara ise yere yıldırımlar yağar.

deniz ; ölüyü üstünde taşır, diriyi boğmak ister. nefis sıfatlarını öl-• 
dür ki hakikat sırlarını denizi seni üstünde taşısın.  

Mana kapısını tıklatırsan, açarlar. Fikir ve mantık kanadını terk et • 
ki, sırların şahini olasın.

Görüntü ibadete engeldir. Görüntüyü bırak manaya bak.• 

Gam ve kederin anahtarı sabırdır. Endişe etmekten sakın, sakin ol. • 
İlacın başı perhizdir. Düşünce ve mantık perhizi yap ki, can kuvvetini 
göresin. Kaşınmak uyuza ilaç olmaz, sadece kaşıntıyı artırır.

 • Süslenen kişi, kendini göstermek ister. ahirete dünyadan ibadet 
süsü sürmemişsen kendini allah’a nasıl göstereceksin!.

Çiçek dökülünce meyva çıkar. Ten harap olunca can görünür.• 

heva ve hevesle az dost ol.• 
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Aslanlığına güvenme. Ümit gölgesine sığın.• 

dünya malı allah’ın tebessümüdür. Ona bak ama, sarhoş olacak • 
kadar değil.

Hayallerimiz geniş, dünya dardır. Hayale fazla dalma, sıkıntın artar.• 

akıllı kişi sıkıntı çekerken, harap olanlardan ders alır.• 

Aslana ancak akılsızlar yiğitlik taslar.• 

Görüntüden geçip gönlünü arıtan, gayb sırlarına ayna olur • .

Başına gelen eziyetler artıyor değil mi? Buğdayı başak olsun diye • 
toprağa attılar. Değirmende un olsun diye ezdiler. Ekmek oldu. Diş-
leri ile ezdiler. Ezil ki can olasın. Can veresin.

Varlık yoklukta görülür. Zenginin cömertliği yoksul varsa anlaşı-• 
lır.

Noksanını gören, Allah’a kanatlanır. Kendini olgun sanan yerde ka-• 
lır.

Kasırga, ağaçları yerinden söker. ama alçak otlara şifadır. Gönül, • 
sende allah’a karşı ot gibi mütevazı ol da rahmete eresin .

Faziletin mihrabı şüpheli işten kaçınmak ve dünya sevgisini azalt-• 
maktır.

heveslerinden kurtulan kişi buluğa ermiştir. Milletin çoğu ise ha-• 
len çocuktur. Vehim, fikir, duygu, çocukların tahtadan atıdır. Sen 
ilim atına bin. ilim, gönül ehline küheylan olur, beden ehline yük 
olur.

Kendini kendinden arıt ki, içindeki pak seni göresin.• 

Vücut ana gibi ruha gebedir. Ölüm ruhun doğumudur • .

Zindandan kurtulmak istersen sevgiliye baş eğ.(Secde yap)• 

 • Ümit ve korku perdesini yırtarsan gayb alemi bütün ihtişamı ile 
karşına çıkar.

Sözden el çek ki, Allah sende Ledün ilmini meydana çıkarsın.• 
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iyilikte ve kötülükte her insanın kendisine benzer melekten bir • 
arkadaşı vardır.

Ateşten yaratılanlar, topraktan yaratılana düşmandır. Ateş suya , su • 
ateşe düşmandır. Ateş heva, su  ise dindir. Din ehlini, kin ehlinden 
ayır. Hak’la oturanı ara bul da onunla otur.

Olayları yorumlama. Kendini yorumla. Kendine kötü de, ama gül-• 
bahçesine kötü deme. hilm (yumuşaklık) kılıcı düşmanları yener. 
ilim suyu toprağı yeşertir .

Allah’a kul ol, tene memur olma.• 

hışım, şehvet ve hırs rüzgârı namaz ehli olmayanları siler süpü-• 
rür.

Arzulara kul olan, Allah katında köleden beterdir.• 

Bazı suçlar ve günahlar rahmet ve kurtuluş sebebidir. Ömer, • 
Peygamber’i öldürmeye geldi. iman etti. Âdem yasak meyve yedi. 
Kulluk ve dünya hayatı başladı.

Bazı öldürmeler hayat verir. Bahçıvan ağaçları budamasa dallar ge-• 
lişir mi? Terzi kumaşı parça parça etmese elbise çıkar mı?

Yürü, kork ve kötüleri az kına. allah takdirinin tuzağına karşı ac-• 
zini bil.

Hangi renk camdan bakarsan güneşi o rengte görürsün. Camı kır • 
ki  nur görünsün.

allah seni bezedi, nakşetti. nakşı kıramazsan ruhu göremezsin. • 
allah’ın nakşını yine allah’ın eliyle kır. Sevgilinin camına onun 
bahçesinden taş at.
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“eŞeK GiTTi” ŞaRKISI

Köylünün biri, öküzünü ahıra bağlamıştı. Aslan gelip öküzü yedi,yerine 
geçip oturdu. Köylü geceleyin ahıra gidip köşeye, bucağa el atarak öküzü 
aramaya koyuldu. Elini aslana sürmekte, sırtını yağrısını yukarı aşağı ok-
şamaktaydı. Aslan; “aydınlık olaydı ödü patlar, yüreği kan kesilirdi. Fa-
kat şimdi pervasızca beni okşuyor, kaşıyor. Çünkü gece vakti beni öküz 
sanıyor” demekteydi.

Hak da “Ey mağrur kör, Tur dağı benim adımdan paramparça ol-
madı mı? Eğer biz kitabımızı dağa indirseydik dağ parçalanır, yerinden 
kopar, başka bir yere göçerdi. Eğer Uhud Dağı beni anlasaydı o dağdan 
ırmak, ırmak kan akardı.” deyip duruyor. Sen bu adı babandan, anan-
dan işittin de onun için bu ada gafilce yapıştın. Bu sırrı taklitsiz anlasan 
Allah lütfüyle nişansız bir hale gelir, hatife benzersin. Tehdit için söyle-
yeceğimiz şu hikayeyi duy da taklidin zararını bil!

Bir sofi yoldan gelip bir tekkeye misafir oldu. Eşeğini götürüp ahıra 
çekti. Eliyle sucağınızı, yemceğinizini verdi. Bundan önce söylediğimiz hi-
kayedeki gibi yapmadı. İhtiyatlı davrandı, fakat kaza gelince ihtiyatın ne 
faydası olur? Sofiler, yok, yoksul kişilerdi. Yoksulluk, az kala helak edici 
bir küfür ola yazdı.

Ey zengin, sen toksun, sakın o dertli yoksulun aykırı hareketine 
gülme! O sofiler, acizlikten umumiyetle birleşip merkebi satmaya karar 
verdiler. Zarurette murdar da mubahtır. Nice kötü şeyler vardır ki zaru-
rette iyi ve doğru olur. Hemencecik o eşekceğizi sattılar, yiyecek aldılar. 
Mumlar yaktılar. Tekkeye, bu gece yemek var diye bir velveledir düştü. 
“ Bu sabır niceye dek, bu üç günlük oruç ne vakte kadar, bu zembil ta-
şıyıp dilenme ne zamana sürüp gidecek? Biz de halkTanız, bizim de ca-
nımız var. Bu gece devlete erdik, konuk geldi” dediler.
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Hakikatte can olmayanı can sandıkları için batıl tohum ektiler. O 
konuk da uzak yoldan gelmiş, yorulmuştu. O iltifatı, Sofilerin kendisini 
birer birer ağırladığını, güzel bir surette izzet ve ikram tavlasını oyna-
makta bulunduklarını, kendisine olan meyil ve muhabbetlerini görünce 
“ Bu gece eğlenmeyeyim de ne vakit eğleneyim?” dedi.

Yemek yediler semaa başladılar. Tekke, tavanına kadar toza dumana 
boğuldu. Bir taraftan mutfaktan çıkan duman, bir taraftan o ayak vur-
madan çıkan toz,bir taraftan sofilerin iştiyak ve vecitle canlarıyla oyna-
maları ortalığı birbirine katmıştı. Gah el çırparak ayak vuruyorlar, gah 
secde ederek yeri süpürüyorlardı. Dünyada tamahsız sofi az bulunur. O 
sebepten sofi hayli hor, hakirdir.

Ancak Allah nuruyla doyan ve dilenme zilletinden kurtulmuş olan 
sofi, bundan müstesnadır. Fakat sofilerin binde biri bu çeşit sofilerdendir. 
Öbürleri de onun sayesinde yaşarlar. Sema, baştan sona doğru varınca 
çalgıcı bir Yörük semai usulünce taganniye başladı. “ Eşek gitti, eşek gitti” 
demeye koyuldu. Bu hararetli usule hepsi uyup, bu şevkle seher çağına 
kadar ayak vurup el çırparak “Ey oğul, eşek gitti, eşek gitti” dediler.

O, konuk olan sofi de onları taklit ederek “Eşek gitti” diye bağır-
maya başlamıştı. O aysuişret, o sema ve safa çağı geçip sabah olunca 
hepsi vedalaşıp gitti. Tekke boşaldı, sofi kaldı. Eşyasının tozunu silkmeye 
başladı. Nesi var, nesi yoksa hücreden dışarı çıkardı. Eşeğe yükleyip yola 
çıkmaya niyetlendi.

Alelacele yoldaşlarına yetişip ulaşmak üzere eşeği getirmek için ahıra 
gitti, fakat eşeğini bulamadı. “ hizmetçi suya götürmüştür. Çünkü dün 
gece az su içmişti.” dedi. Hizmetçi gelince sofi, “Eşek nerede?” dedi. Hiz-
metçi “ sakalını yokla!” diye cevap verdi, kavga başladı. Sofi “Ben eşeği 
sana vermiştim onu sana ısmarlamıştım.

Yolu yordamlı konuş, delil getirmeye kalkışma. Sana ısmarladığım 
eşeğimi getir. Sana verdiğimi senden isterim. Onu iade et. Peygamber 
dedi ki; “Elinle aldığını geri vermek gerek. Serkeşlik eder de buna razı 
olmazsan mahkeme işte şuracıkta, kalk gidelim” dedi. Hizmetçi “ Sofi-
lerin hepsi hücum etti, ben mağlup oldum, yarı canlı bir hale düştüm. 
Sen bir ciğer parçasını kedilerin arasına atıyorsun, sonra da onu ara-
maya kalkışıyorsun.
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Yüz açın önüne bir parçacık ekmek atıyor, yüz köpeğin arasına za-
vallı bir kediyi bırakıyorsun!” dedi. Sofi dedi ki: “ Tutalım senden zulme-
den aldılar ve benim gibi yoksul birisinin kanına girdiler. Ya niçin bana 
gelip de söylemiyor, biçare, eşeğini götürüyorlar, demiyorsun? Eğer söy-
leseydin eşeği kim aldıysa ondan alırdım, yahut da parasını aralarında 
paylaşırlar, o paraya razı olurdum.

Onlar o vakit buradaydılar. Yüz türlü çare bulunurdu. Halbuki şimdi 
her birisi bir tarafa gitti! Kimi tutayım? Kime gideyim? Bu işi başıma sen 
açtın, seni kadıya götüreyim de gör! Niçin gelip de “ Ey garip, böyle bir 
korkunç zulme uğradın” diye haber vermedin”

Hizmetçi “ Vallahi kaç kere geldim, sana bu işleri anlatmak iste-
dim. Fakat sen de “ oğul, eşek gitti” deyip duruyordun. Hatta bu nağ-
meyi hepsinden daha zevkli söylemekteydin. Ben de “ o da biliyor, bu 
işe razı, arif bir adam” deyip geri döndüm” dedi.

Sofi “Onların hepsi hoş, hoş söylüyorlardı, ben de onların sözün-
den zevke geldim. Onları taklit ettim, bu taklit beni ele verdi. O taklide 
iki yüz kere lanet olsun! Hele böyle ekmek için yüzsuyu döken saçma 
adamları taklide! Onların zevki bana da aksediyor, bu akis yüzünden 
gönlüm zevkleniyordu” dedi.

Dostlardan gele akis, sen denizden muhtaç olmaksızın su almaya 
iktidar kesbedinceye kadar hoştur. İlkönce gelen aksi taklit bil. Sonra-
dan birbiri üstüne ve biteviye gelirse anla ki hakikidir. Hakiki akse eri-
şinceye kadar dostlardan ayrılma. Sedefi terk etme, o katra daha inci 
olmadı ki. Gözün, akın ve kulağın saf olmasını istiyorsan o tamah per-
delerini yırt.

Çünkü sofiyi yoldan çıkaran tamahtır. Yoldan çıkarır da sofinin hali 
tebah olur, ziyan içinde kalır. Yemeğe, zevk ve semaa tamah ediş, haki-
kate akıl erdirmesine mani olur. Ayna bir şeye tamah etseydi bizim gibi 
münafık olur, her şeyi olduğu gibi göstermezdi. Terazinin mala tamahı 
olsaydı tarttığını nasıl doğru tartardı?

Her peygamber, kavmine açıkça “ Ben sizden peygamberlik için üc-
ret istemiyorum. Ben delilim müşteriniz Allahdır. Allah, benim tellallı-
ğımı iki baştan da verdi. Benim ücretim dosta kavuşmaktır. Ebubekir kırk 
bin dinar verdi ama. Onun kırk bini benim ücretim değil ki. Hiç boncuk, 
Aden incisine benzer mi?” demiştir. Bir hikaye söyleyeyim, can kulağıyla 
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dinle de tamah, adamın kulağına nasıl perde oluyor, anla! Kimde tamah 
varsa dili tutuk bir hale gelir. Nasıl olur da tamahla göz ve gönül aydın-
lanır, buna imkan var mı? Tamahkar adamın gözünün önünde makam 
ve altın hayali, gözdeki kıl gibidir.

Fakat Hak’la dolu olan sarhoş bundan müstesna. Ona hazineler de 
versen yine hürdür. Sevgiliye kavuşma devletine eren kişinin gözünde 
bu dünya murdar bir şeyden ibarettir. Fakat bu sarhoşluktan uzak olan 
sofi, nihayet hırs yüzünden nursuz, pirsiz bir hale gelir. Hırsa düşkün 
olan, yüzlerce hikaye dinler de haris kulağına girmez.

—Evin içindeki acı su çeşmesi, dışarıdaki tatlı su ırmağından daha 
üstündür. 

—Niceleri kadın alarak Kârun gibi zengin oldu; niceleri de kadın yü-
zünden borçlandı gitti! 

—Hazırlığın olmadan bir madene bile girersen bir kuruş elde ede-
meden geri çıkarsın. 

—Sen ört ki, senin de ayıbını örtsünler. 

—Aklın özelliği sonu görmektir. Sonu görmeyen akıl ise nefsindir. 
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Fil Mi, PaRÇalaRI MI

Hintliler karanlık bir ahıra bir fil getirip halka göstermek istediler. 
Hayvanı görmek için o kapkaranlık yere bir hayli adam toplandı. Fakat 
ahır o kadar karanlıktı ki gözle görmenin imkânı yoktu. O göz gözü gör-
meyecek kadar karanlık yerde file ellerini sürmeye başladılar. Birisinin 
eline kulağı geçti, “Fil bir oluğa benzer.” dedi.

Başka birisinin eline ayağı geçmişti, dedi ki: “Fil bir direğe benzer.” 
Bir başkası da sırtını ellemişti. “Fil bir taht gibidir.” dedi. Herkes neresini 
elledi, nasıl sandıysa fili ona göre anlatmaya koyuldu. Onların sözleri, 
görüşleri yüzünden birbirine aykırı oldu. Birisi dal dedi, öbürü elif. Her-
kesin elinde bir mum olsaydı sözlerindeki aykırılık kalmazdı.

Duygu gözü ancak avuca, ancak köpüğe benzer, avuç bütün fili bir-
den elleyemez ki! Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başka... 
Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen. Köpükler, gece gündüz de-
nizden meydana gelir, onları deniz harekete getirir. Fakat sen ne şaşıla-
cak şey, köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun.

Biz, gemilere benziyoruz. Aydın denizin içindeyiz de gözlerimiz gör-
müyor, birbirimize çarpıp duruyoruz. Ey ten gemisine binmiş, uykuya 
dalmış adam, denizi gördün ama asıl denizin denizine bak. Denizin de 
bir denizi var, onu sürüp duruyor. Ruhun da bir ruhu var, onu istediği 
tarafa çeker çevirir! 

Güneş bütün varlık ekinini suladığı vakit Musa neredeydi, İsa ne-
rede? Tanı bu yaya kiriş taktığı zaman Âdem neredeydi, Havva nerede? 
Bu söz de noksandır, bu sözün de bir neticesi yoktur. Noksan olmayan 
söz o tarafa, hakikat âlemine ait olan sözdür.

Fakat sana söylense ayağın sürçer, söylenmese hiçbir şey anlamaz-
sın, vah sana! Bir misalle söylense hemencecik o misale yapışır, o su-
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reti hakikat sanırsın a yiğidim! Ot gibi ayağın yere bağlı. Hakikatte eri-
şemez de bir yelle başını sallar durursun. Ayağın yok ki bir yerden bir 
yere gidebilesin.

Sen, topraktan biten taneler gibi yerin sütüne bağlanmış, ona alış-
mışsın. Kalplerin gıdasına alış da bu sütten kesilmeye bak! Ey hicapsız 
nurları kabul etmeye istidadı olmayan kişi, hiç olmazsa harflerde gizlen-
miş bir nur olan hikmet sözlerini duy, onları ye! 

Böyle, böyle o hicapsız nuru da kabul etmeye istidat kazanır, gizli 
nuru da hicapsız olarak görürsün.

Bu suretle yıldız gibi felekte seyreder, hatta felekten hariç keyfiyet-
siz seferlere düşersin! Yokluktan varlığa geldin ya, kendine gel, geldin 
ama nasıl geldin? Sarhoşça hiç kendinden haberin yok. Geldiğin yollar 
aklında bile kalmadı. Fakat biz yine sana bir remiz söyleyecek, bir şey 
hatırlatacağız. Bu aklı terk et de hakiki akla ulaş.

Bu kulağı tıka da, hakiki kulak kesil! Hayır, hayır söyleyeceğim çünkü 
henüz hamsın sen. Daha ilkbahardasın, Temmuzu görmedin bile! Ey 
ulular, bu cihan bir ağaca benzer; biz de bu âlemdeki yarı ham, yarı ol-
muş meyveler gibiyiz. Ham meyveler, daha iyice yapışmıştır, oradan ko-
lay, kolay kopmazlar.

Çünkü ham meyve köşke, saraya layık değildir ki. Fakat oldu da tat-
lılaştı, dudağı ısırır bir hâle geldi mi artık dallara iyi yapışmaz hemen dü-
şüverir. O baht ve ikbal yüzünden adamın ağzı tatlılaştı mı insana bütün 
cihan mülkü soğuk gelir. Bir şeye sımsıkı yapışmak, bir şeyde taassup 
göstermek hamlıktır.

Sen ana karnında çocuk hâlindeyken işin gücün ancak kan içme-
den ibarettir. Söylenecek bir şey daha kaldı ama onu ben söylemeyece-
ğim, sana onu Ruhulkudüs bensiz söylesin. Hayır, hayır Ruhulkudüs de-
ğil, sen kendin kendi kulağına söylersin. Orada hakikatte ne ben varım 
ne benden başkası, sen de bensin zaten canım efendim.

Bu rüyaya benzer. Uykuya daldın mı kendinden geçer, fakat yine 
kendinden kendine gelmiş olursun. Kendini duyar, dinler de senden 
başka gizli bir adam rüyada sana söz söylüyor sanırsın. A güzelim yol-
daşım, sen alelade tek bir adam değilsin ki. Sen bir âlemsin, sen bir de-
rin denizsin.



31

MESNEVİ’DEN SEÇMELER

O senin muazzam varlığın yok mu? O belki dokuz yüz kattır. O, dibi 
kıyısı bulunmayan bir denizdir. Yüzlerce âlem, o denize dalar gark olup gi-
der. Zaten burası ne uyanıklık yeri, ne uyku yeri... Buradan bahsetme. 

Tanı, doğrusunu daha iyi bilir. Bahsetme de asıl bu âlemden bahse 
muktedir olanlardan dile gelmez, söze sığmaz bahisler işit! Bahsetme 
de o güneşten kitaba yazılmaz, hitaba girmez sözler duy! Bahsetme de 
sana bu âlemden ruhun bahsetsin. Nuh’un gemisinde yüzgeçlik bahsini 
bırak! Bu bahse girersen Kenan’a benzersin. Nuh’un gemisini istemem 
diye o da yüzmeye girişmişti.

Nuh ona “Hey, gel babanın gemisine gir de behey aşağılık oğul, tu-
fana gark olma!” demişti. O “ Hayır, ben yüzme öğrendim. Senin mu-
mundan başka bir mum yaktım.” diye cevap verdi. Nuh “Kendine gel, 
buna bela tufanının dalgası derler. Bugün yüzme bilenin eli, ayağı bir 
işe yaramaz.” dedi.

Fakat Kenan dedi ki: “ Yok yok, ben yüce dağa çıkarım. O dağ beni 
her türlü beladan kurtarır.” Nuh; “Aklını başına topla, şimdi dağ, bir sa-
man çöpü mesabesindedir. Tanı, kendi dostundan başkasına aman ver-
mez.” dediyse de Kenan, ben ne vakit senin öğüdünü dinledim ki be-
nim de sana uyanlardan olmama tamah ettin.

Senin sözün bana hiç hoş gelmedi ki ben iki alemde de senden 
uzaktım” dedi. Nuh, “Yapma yavrum, bugün naz günü değildir. Tanı’nın 
ne eşi var, ne benzeri! Şimdiye kadar inat etmedin ama bu zaman na-
zik bir zaman. Bu kapıdan kimin nazı geçer ki? O ezelde “Doğmadı da, 
doğurmadı da” hakikatine mazhardır.

Dedi ama Kenan “Baba, yıllardır bu sözleri söylemektesin, yine de 
söylüyorum. Cahil misin ne? Bu sözleri herkese ne kadar söyledin de 
nice soğuk cevaplar aldın, kötü sözler duydun. Bu soğuk sözlerin kula-
ğıma girmedi, şimdi mi girecek? Artık ben bilgi sahibiyim, büyüdüm.” 
diye cevap verdi.

Nuh, “A yavrum, bir kerecik olsun babanın öğüdünü tutsan ne olur?” 
dedi. O, böyle güzel, güzel nasihatlar ediyor, Kenan’da bu çeşit ağır söz-
lerle karşılık veriyordu. Ne babası Kenan’a öğüt vermeden usandı, ne o 
kötü oğlun kulağına babasının bir sözü girdi! Onlar böyle konuşup du-
rurlarken bir çevik dalgadır geldi.
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Kenan’ın başından aştı, onu boğup götürüverdi. Nuh “Ey sabırlı 
Padişahım, eşeğim öldü, yükü mü sel götürdü. Bana nice defalar, sana 
mensup olanlar tufandan kurtulacaklar diye vaatlerde bulundun. Ben 
de safım, senin vaatlerine kandım, ümitlendim. İyi ama neden sel kili-
mimi aldı, götürdü?” dedi.

Tanı dedi ki: “O senin ehlinden, yakınlarından değil. Kendin de gör-
medin mi? Sen aksın; o kara. Dişine kurt girdi mi çıkartmaktan başka hiç-
bir çaresi yoktur. Çıkarmalı ki vücudun, onun yüzünden elemlere düşme-
sin, o senin oğlundu ama sen onu terk et, benim bir şeyim değil de.”

Nuh dedi ki: “Yarabbi, senden başka kimsem yok. Sana teslim olan 
ağyar sayılmaz. Sana karşı ne hâldeyim, ihlasım nasıl, zaten biliyorsun. 
Çayırlıklar, çimenlikler, nasıl yağmura muhtaçsa, nasıl yağmurdan yeşe-
rir, yetişirse ben de sana öyle muhtacım.

Onlar gibi senden yetişmekteyim; hatta ihtiyacım onlardan yirmi 
kat fazla, yoksul seninle diridir. Seninle neşelenir; vasıtasız senden gıda-
lanır; ben de böyleyim işte. Ey kemâl sahibi Tanı ne seninleyim, ne sen-
den ayrı, seninle keyfiyetsiz, sebepsiz, illetsiz bir hâldeyim. Biz, balıkla-
rız, hayat denizi sensin, en iyi sıfatlı Tanı, senin lütfunla diriyiz.

Sen düşünceye de sığmazsın, sebeple de izah edilemezsin. Bu tu-
fandan önce de her macerada söz söylediğim sendin, tufandan sonra 
da söz söyleyeceğim sensin. Ben seninle konuşuyorum, ey yepyeni söz-
ler bağışlayan ve eski sözlere sahip olan Rabbim, onlarla değil. Aşk gece 
gündüz kâh çadır yerlerinde kalan çerçöpe, kâh harabelere hitap eder.

Zahiren çadır yerlerinde kalan süprüntülere, çerçöpe yüz tutar, on-
lara hitap eder ama kimi övüyor, kimi? Şükür olsun tufan gönderdin de 
o süprüntülerini, o yapı bakiyelerini ortadan kaldırdın. Çünkü onlar kötü 
ve aşağılık binalardı, kötü ve aşağılık yığınlardı. Bize ne sesleniyorlar, ne 
sesimize karşılık veriyorlardı!

Ben öyle yapılar isterim ki onlara hitap edince dağ gibi sesime ses 
versinler de adını iki kere duyayım. Ben canımı can olan, ruhuma isti-
rahat veren adına aşığım. Her Peygamber, senin adını iki kere duysun 
diye dağı sever. O alçak ve taşlık dağ, farenin, yurdu olmaya layıktır, bi-
zim yurdumuz değil.

Ben söyleyeyim de bana yâr olmasın, sözlerim cevapsız kalsın, se-
sime ses bile vermesin ha! Öyle dağı yerle yeksan etmek, insana hem-
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dem olmadığından onu ayaklar altına atıp ezmek daha iyi!” Tanı “Ey 
Nuh, eğer istiyorsan bütün boğulanları yeniden ve tekrar dirilteyim, 
yeryüzüne getireyim. 

Senin hatırını bir Kenan için kırmam ben. Fakat seni ahvalden ha-
berdar ediyorum.” dedi. Nuh; “Hayır, hayır eğer beni gark etmek istesen 
yine hükmüne razıyım. Her an beni gark et. Hoşlanırım bundan, hük-
mün cana benzer, canla başla razıyım. Hiç kimseciğe bakmam, baksam 
bile o bakış bahanedir, gördüğüm sensin.

Şükür zamanında da senin yaptığın işe, sana aşkım, sabır zamanında 
da. Kâfir gibi hiç seni yarattığına âşık olur muyum? Tanı hükmüne âşık 
olan nurlanır, yarattığına âşık olansa kâfir olur.” diye cevap verdi.
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BenliĞin ŞIMaRMaSI
 

Ten kafese benzer. Girenlerin, çıkanların, insanla dostluk edenle-
rin aldatmasıyla can bedende dikendir. Bu, “Ben senin sırdaşın olayım” 
der. Öbürü “Hayır, senin akranın, emsalin benim” der.

Bu der ki: “Varlık aleminde güzellik fazilet, iyilik ve cömertlik bakı-
mından senin gibi hiçbir kimse yok.” Öbürü der ki; “İki cihan da senin-
dir. Bütün canlarımız senin canına tabidir.” O da, halkı, kendisinin sar-
hoşu görünce kibirlenir, elden, avuçtan çıkmağa başlar. Şeytan onun gibi 
binlerce kişiyi ırmağa atmıştır!

Dünyanın lutfetmesi ve yaltaklanması, hoş bir lokmadır, ama az ye. 
Çünkü ateşten bir lokmadır! Ateş gizlidir, zevki meydanda. Dumanı so-
nunda meydana çıkar.

Sen “Ben o medihleri yutar mıyım? O, tamahından methediyor. 
Ben, onu anlarım” deme! Seni metheden, halk içinde aleyhinde bulu-
nursa onun tesiriyle gönlün, günlerce yanar.

Onun; mahrumiyetten senden umduğunu elde edemeyip ziyan 
ettiğinden dolayı aleyhinde bulunduğu halde, O sözler, gönlüne doku-
nur, onun tesiri altında kalırsın. Medihten de bir ululuk gelir, dene de 
bak! Medihin de günlerce tesiri altında kalırsın. O medih canın ululan-
masına, aldanmasına sebep olur.

Fakat bu tesir, zahiren görünmez, çünkü methedilmek tatlıdır. Kı-
nanmak acı olduğundan derhal kötü görünür. Kınanmak, kaynatılmış 
ilaç ve hap gibidir; içer, yahut yutarsa uzun bir müddet ızdırap ve elem 
içinde kalırsın.

Tatlı yersen onun zevki bir andır, tesiri öbürü kadar sürmez. Zahi-
ren uzun sürdüğü için de tesiri, gizlidir. Herşeyi, zıddıyla anla! Medhin 
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tesiri, şekerin tesirine benzer; gizli tesir eder ve bir müddet sonra vü-
cütta deşilmesi icabeden bir çiban çıkar.

Nefis çok öğülmesi yüzünden Firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, ha-
kir ol; ululuk taslama! Elinden geldikçe kul ol, sultan olma! Top gibi zah-
met çekici ol, çevgan olma! Yoksa; senin bu letafetin, bu güzelliğin kal-
mayınca o, seninle düşüp kalkanlar, senden usanırlar.

Evvelce seni aldatıp duranlar, o vakit seni görünce “Şeytan” adını ta-
karlar. Seni kapı dibinde görünce hepsi birden “Mezarından çıkmış hort-
lak” derler; Genç oğlan gibi. Ona önce Allah adını takarlar, bu yaltaklıkla 
tuzağa düşürmek isterler. Fakat kötülükle adı çıkıp da zaman geçince bu 
kötülükte sakalı çıkınca; artık ona yaklaşmaktan Şeytan bile uTanır.

Şeytan, adamın yanına bir kötülük için gelir; senin yanına gelmez. 
Çünkü sen Şeytan’dan da betersin. Şeytan, sen insan oldukça izini izler, 
ardından koşar, sana şarabını tattırırdı.

Ey bir işe yaramaz adam! Şeytan huyunda ayak direyip şeytanla-
şınca senden Şeytan da kaçmaktadır. Eteğine sarılan kimse de, sen bu 
hale gelince senden kaçar!

—Bütün bilimlerin özü “Mahşer günü ben kimim, ne hale gelece-
ğim” ilmini bilmektir. 

—Vay o kişiye ki nefsine uyar da lüzumsuz fetvalar verir. 

—Helva kime nasipse o yer; parmakları uzun olan değil!

—Evlilikte iki kişinin birbirine denk olması lâzım; yoksa iş bozulur, 
geçim kalmaz. 

— Ölmeden önce ölen, azaptan kurtulur.



37

MESNEVİ’DEN SEÇMELER

ahIRa BaĞlanan CeYlan

Avcının biri, bir ceylan tuttu. O merhametsiz herif, ceylanı ahıra ka-
pattı. Ahır, öküzlerle, eşeklerle doluydu. O herif de ceylanı, zalimler gibi 
bu ahıra hapsetti. Ceylan, ürkekliğinden her yana kaçmakta idi. Avcı, ge-
celeyin eşeklere saman veriyordu.

Her öküz, her eşek, açlığından samanı şeker gibi yiyor, şekerden 
de hoş buluyordu. Ceylan, gah bir yandan bir yana kaçıyor, gah tozdan, 
dumandan yüzünü çeviriyordu. Kimi, zıttı ile bir araya koyarlarsa onu, 
ölüm azabına uğratmış olurlar. Süleyman da Hüthüt, gitmeye mecbur 
olduğuna dair kabul edilebilecek bir özür getirmezse, ya onu öldürürüm 
yahut da sayıya gelmez bir azaba uğratırım demişti.

Ey güvenilir kişi, düşün, o azap hangi azap? Kendi cinsinden olma-
yanlarla bir kafese kapatılmak! Ey insan, bu kafeste azap içindesin. Can 
kuşun, seninle cins olmayanlara tutulmuş. Ruh, doğan kuşudur, tabiat-
larsa kuzgundur. Doğan kuşu, kuzgunlarla baykuşlardan yaralanır.

İşte can kuşu da, Sebzvar şehrindeki Ebubekir gibi onların arasında 
zari, zari ağlayıp inleyerek kalakalmıştır.

Muhammet Alp Ulug Harzemşah, tamamı ile mahvolmuş. Sebzvar’lılarla 
savaşa girmişti. Askerlerini sıkıştırdı. Ordusu, düşmanları öldürmeye ko-
yuldu. Şehirliler aman diye huzuruna gelip secde ettiler. Kulağımıza küpe 
tak, bizi kul et, tek canımızı bağışla. Sana lazım olan her vergiyi her he-
diyeyi verelim, onu her yıl çoğaltalım. Ey aslan huylu canımız senin,bir 
zamancağız onu bize emanet bırak dediler.

Padişah bana Ebubekir adlı birisini getirmezseniz canınızı kurta-
ramazsınız. Şehrinizden Ebubekir adlı birini bana armağan olarak sun-
mazsanız, size kötülük eder, sizi ekin gibi keser biçerim. Ne vergi alırım, 



MESNEVİ’DEN SEÇMELER

38

ne afsun dinlerim dedi. Yoluna altın dolu bir çuval getirip, bu şehirden 
Ebubekir adlı birini isteme.

Sebzvar’da nasıl olurda Ebubekir bulunur? Hiç dere içinde ıslanma-
mış toprak parçası bulunur mu? dediler.

Padişah altından yüz çevirip “A mecusiler” dedi, Ebubekir adlı bi-
risini armağan olarak getirmedikçe fayda yok. ben çocuk değilim ki al-
tına, gümüşe hayran olayım.”

Ey zebun kişi sende secde etmedikçe kıçınla mescidi silip süpürsen 
kurtulamazsın. Şehirliler, sağdan, soldan haberciler uçurdular. Bu yıkık 
yerde bir Ebubekir var mı nerede? diye aramaya koyuldular.

Üç gün üç gece koşup tozduktan sonra bir arık Ebubekir bulabildi-
ler. Yolcuymuş, hastalıktan yıkık bir yerin bir bucağında kuruyup kalmış. 
Bir yıkık bucakta uyuyormuş. Onu görünce, çabuk dediler, kalk seni pa-
dişah istiyor. Senin yüzünden şehrimiz ölümden kurtulacak.

Adam dedi ki; Ayağım olsaydı, yürümeye kudret bulsaydım gide-
ceğim yere giderdim. Bu düşman yurdun da kalır mıydım hiç? Sevgili-
lerin şehrine koşar giderdim. Ölü taşıyan bir salacayı getirip Ebubekir’i 
üstüne yatırdılar. Hamallara verip görsün diye Harzemşah’ın huzuruna 
götürdüler. Bu cihan, Sebzvar’dır. Allah eri, burada zayi olur gider. Har-
zemşah ulu Allahdır. Bu rezil kavimden gönül istemektedir.

Peygamber, “Allah, suretlerinize bakmaz, kalbe bakar. Kalp işlerinizi 
düzene koyun” demiştir. 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 tanesini oraya koysan kaybolur gider. Bu çeşit 
gönül kırıklarına gönül deme. Sebzvar’da Ebubekir arama.

Gönül sahibi, altı yüzlü aynadır. Allah, altı cihette de o aynadan na-
zar eder durur. Altı cihette bulunan, bu cihetlerden kurtulamayan kişiye 
Allah, o gönül sahibi vasıta olamadıkça nazar etmez.

Birisini ret ederse onun için eder. Kabul ederse yine şefaatçi odur. 
O olmadıkça Allah kimseye rızk vermezi. İşte ben, vuslata ulaşan kişinin 
ahvalinden bir miktarcığını söyledim. Allah, ihsanını onun eline kor da 
acınanlara onun elinden ihsanda bulunur. Onun avucu ile bütünlük de-
nizi birleşmiştir. O, neliksiz ve niteliksizdir ve tam kemal sahibidir.



39

MESNEVİ’DEN SEÇMELER

Söze sığmayan bu birleşmeyi söylemenin imkanı yoktur vesselam. 
Ey zengin, yüzlerce çuval altın getirsen Allah der ki; A iki büklüm adam 
gönül getir. Gönül senden razı ise ben de razıyım. Gönül senden yüz çe-
virmişse ben de yüz çeviririm. Sana bakmam, o gönle bakarım. Ey canı 
kapımda olan, bana armağan olarak gönül getir. Gönül sahibi, seninle 
nasılsa ben de öyleyim. Cennetler anaların ayakları altındadır. Halkın 
anası da odur, babası da odur, aslı da o. Ne mutlu gönlü deriden be-
denden ayırt edebilen kişiye.

Sen dersin ki işte, sana gönül getirdim ya. Fakat o der ki: Kutu (şe-
hir), bu gönüllerle dopdolu. Sen, bana alemin kutbu olan gönlü getir. 
İnsanın canının canının canının canı, o gönüldür. İşte onun için o gönül-
ler sulTanı, nur ve ihsanlarla dolu olan gönlü beklemektedir.

Sen günlerce Sebzvar şehrinde gezip dolaşsan o çeşit bir gönül bu-
lamazsın. Nihayet solmuş, pörsümüş bir gönül bulur, onu salacaya kor, 
o tarafa götürürsün.

Ey padişahlar padişahı, sana gönül getirdim. Bu Sebzvar’da bun-
dan daha iyi gönül yoktur dersin. O da der ki: A küstah, burası mezar-
lık mı ki buraya ölü gönül getiriyorsun? Yürü, padişah huylu gönlü getir 
ki varlık Sebzvar’ı onun yüzünden aman bulur. Sanki o gönül, bu cihan-
dan gizlenmiştir. Çünkü karanlık, ışıkla bir yerde bulunmaz. Birbirlerine 
zıttır bunlar. Tabiat Sebzvar’ının, o gönülle düşmanlığı, Elest gününden 
miras kalmıştır.

Çünkü o, doğan kuşudur, dünya şehriyse kuzgun. Kendi cinsinden 
olmayanı görmek insanı yaralar. İnsan, kendi cinsinden olmayana yu-
muşaklık gösterirse münafıklığından gösterir, onunla uyuşursa bir şey 
elde etmek için uyuşur. Çünkü bu leş arayan aşağılık kuzgunun kat,kat 
yüz binlerce hilesi vardır.

Münafıklığı kabul ederlerse kurtulur; münafıklığı, kendisine fayda 
verecek bir doğruluk olur. Çünkü gönül sahibi, debdebesiyle beraber bi-
zim pazarımızda ayıplıdır. Cansız değilsen gönül sahibini ara. Padişaha 
zıt değilsen gönülle aynı cinsten olmaya bak. Halbuki riyası, sana hoş 
gelen, tabiatına uygun olan kişi, dostundur. Dostundur ama Allah’nın 
dostu değil ki!

Kim senin huyuna suyuna giderse sence ya velidir, ya peygamber. 
Yürü, hava ve hevesi bırak da bir koku al, o güzelim amber kokusunu 
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duy. Heva ve hevesine uyarsan dimağın bozulur. Misk ve amber sence 
hiçbir şeye yaramaz bir hale gelir. Bu sözün sonu gelmez, halbuki cey-
lanımız, ahırda bir yerden bir yere kaçıp durmada.

O göbeği miskli ceylan, günlerce eşek ahırında işkence çekmekteydi. 
Karaya vurmuş balık gibi can çekişmede, çırpınıp durmadaydı. Pislikle 
misk, adeta bir hokkaya girmişti.

Bir eşek diyordu ki: Ha, bu hayvanlar babası, padişahlarla beylerin 
huyundan susun. Başka bir eşek, onun gidip gelmesine bakıp alay ede-
rek bir inci bulmuş, nasıl olur da ucuza satar? Diyordu.

Bir başka eşek, söyleyin diyordu, bu naziklikle padişahın tahtına çı-
kıp yaslansın. Bir başka eşek de çok yemiş, imtilaya uğramış, yemeden 
kalmıştı. Ceylanı çağırdı. Ceylan başını kaldırıp, Hayır iştahım yok, kuv-
vetsizim dedi. Eşek dedi ki: Biliyorum ki nazlanıyorsun. Yahut da uTanı-
yorsun da onun için çekinmektesin.

Ceylan kendi kendisine o yemek senin yemeğin. Senin bedeninin cü-
zileri, ondan dirilmekte, tazeleşmekte. Ben çayırlığın arkadaşıyım. Duru 
sularla, bağlar, bahçelerle avunur, eğlenirdim. Kaza ve kader, bizi azaba 
düşürse o huy, o güzel tabiat nasıl olur da değişiverir?

Yoksul olduysam bile nasıl olurda yoksulca hareket ederim? Elbi-
sem eskidiyse ben yeniyim. Ben, sümbülü, laleyi, reyhanı bile binlerce 
nazla ve istemeyerek yerdim dedi. Eşek, evet dedi, söylen, mırıldan. Ga-
riplikle çok saçma şeyler söylenebilir.

Ceylan dedi ki: Göbeğim, sözlerime Tanıklık etmede. Öd ağacı ile 
ambere bile ehemmiyet vermemede. Fakat koku almayan, bunları ne-
reden duyacak? Pisliğe tapan eşeğe o koku haramdır. Eşek, yolda eşek 
pisliğini koklar. Bu çeşit mahluklara miski nasıl sunabilirim? O şefaatçi 
peygamber, bu yüzden “İslam dünyada gariptir” remzini söylemiştir.

Çünkü zati, meleklerle hem dem olmakla beraber akrabaları bile 
ondan kaçarlar. Halk onun suretine bakar, onu kendilerine cins sanır 
ama ondaki kokuyu duymaz. Öküz suretindeki aslan gibi. Onu uzaktan 
görürsün ama içini deşmeye kalkışma. Deşersen ten öküzünü terk et. 
Çünkü o aslan huylu, öküzü paralar.
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Öküz tabiatı, seni başından eder, hayvanlık huyu, seni hayvanlıktan 
ayırır. Öküz bile olsan onun yanında aslan kesilirsin. Fakat sen öküzlük-
ten hoşlanıyorsan aslanlığı arama.

—İnsan dostunu göremiyor, ayırt edemiyorsa kör olsun daha iyi. 

—Sözün faydası yoksa söyleme! 

—Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. 

—Şekilde-surette kalırsan putperestsin; her şeyin dış yüzünü bı-
rak, manaya bak! 

— Elinde ışık varsa izi bulursun. 
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ÇIPlaK hÂKiM ile BedeVinin KOnuŞMaSI

Devesine iki dolu çuval yüklemiş bedeviyi biri lafa tuttu. Yurdun-
dan sorup konuşturdu, o sorular bir hayli inciler deldi.

Dedi ki: 

— O iki çuvalda ne var? Doğru söyle! 

Bedevi cevap verdi: 

— Birinde buğday var, öbürü kum, yiyecek bir şey değil, dedi. 

Adam dedi ki: 

— Neden çuvalı kumla doldurdun? 

Bedevi: 

— Çuval boş kalmasın diye, dedi. 

Adam dedi ki: 

— Akıllılık et de buğdayın yarısını bu çuvala, yarısını da öbür çuvala 
koy. Böylece hem çuvallar hafifler, hem devenin yükü. 

Bedevi bu fikri çok beğendi. 

— Ey akıllı ve hür hakim, dedi böyle ince fikir, böyle güzel zekâ sahibi 
olduğun hâlde neden böyle çırçıplaksın, yaya yürüyor, yoruluyorsun? 

İyi yürekli bedevi, hakime acıdı, onu deveye bindirmek istedi. 

— Ey güzel sözlü hakim, birazcık hâlinden bahset. Böyle bir akılla 
böyle biri, sen ya vezirsin ya padişah, doğru söyle! dedi. 

Hakim dedi ki: 

— Ne vezir ne de padişah, sıradan bir adamım. Hâlime elbiseme 
baksana! 

Bedevi sordu: 
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— Kaç deven, kaç öküzün var? 

Hakim dedi ki: 

— Uzun etme. Ne ona sahibim, ne öbürüne! 

 Bedevi: 

— Hiç olmazsa, dükkânındaki ne var, onu söyle, dedi. 

 Hakim dedi ki: 

— Benim ne dükkânım ne de yerim yurdum var. 

 Bedevi dedi ki: 

— O hâlde paranı sorayım, sen yapayalnız gidiyorsun, hoş öğütler 
de bulunuyorsun, ne kadar paran var? Yeryüzündeki bakırları altın ya-
pacak kimya senin elinde; akıl, bilgi incilerin tümen, tümen. 

Hakim dedi ki: 

— Ey Arabın iftiharı, bir gecelik yiyecek alacak param bile yok. Yalın 
ayak, başı kabak koşup duruyorum. Kim, bir dilim ekmek verirse oraya 
gidiyorum. Bu kadar hikmet, fazilet, hünerden ancak hayal ve başağ-
rısı elde ettim. 

Arap dedi ki: 

— Yürü de benden uzaklaş. Senin talihsizliğin benim başıma da çök-
mesin. O şom hikmetini benden uzaklaştır. Sen o yana git, ben bu yana, 
ya da sen önden yürü, ben arkadan yürüyeyim. Bir çuvalımda buğday, 
öbüründe kum olması, senin hikmetinden daha iyi, be hayırsız! Benim 
aptallığım çok kutlu bir aptallık. 

Sen de kötülüğün azalmasını istiyorsan çalış, sendeki hikmet azal-
sın. Doğadan meydana gelen, hayalden doğan hikmet, Allah nurunun 
feyzinden nasipsiz bir hikmettir. Dünya hikmeti sanısı, kuşkuyu attırır, din 
hikmetiyse insanı feleğin üstüne çıkarır. Ahir zamanın adi ukalası, kendi-
lerini önce gelenlerden üstün görürler. Hileler öğrenip ciğerler yakmış-
lar, hileler bellemişlerdir. Asıl sermaye iksiri olan sabrı, ihsanı, cömert-
liği yele vermişlerdir. 

Fikir ona derler ki bir yol açsın. Yol ona derler ki önüne bir padişah 
çıkagelsin. Padişah ona derler ki kendiliğinden padişah olsun; hazine-
lerle, askerlerle değil. Çünkü kendiliğinden padişah olursa padişahlığı, 
Ahmet’in pak dininin yüceliği gibi ebedîdir. 
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Darvanlıların hikâyesini okumadın mı? Okuduysan niçin hileye sap-
makta ısrar edip duruyorsun? Birkaç akrep iğneli kişi, birkaç yoksulun 
rızkını çarpmak için hileye, düzene giriştiler. Gece vakti, sabaha kadar 
birkaç, Amr’la Bekir yüz yüze verip hile düşündüler. Sırlarını, Allah an-
lamasın diye gizli söylüyorlardı. 

Sıvacıya çamur sıvamaya koyuldular, hiç, el gönülden gizli bir iş ya-
pabilir mi? Allah, “Seni yaratan, düşünceni, gizli konuşuşunda, fısıltı-
sında doğruluk mu var, hile mi bunu hiç bilmez mi?” buyurdu. Sabah-
leyin yola çıkanı gözüyle gören, ertesi gün nereye konacak, bundan 
sonra nasıl gafil olur? 

Yüzünü nereye döndürdüğünü, sayısını, yolunu, yordamını, ineceği, 
çıkacağı yeri nasıl bilmez? Şimdi sen de kulağını gafletten temizle de o 
dertlinin ayrılık derdini dinle. Onun derdine kulak astın, elemlerini dinle-
din mi bil ki bu, o dertliye verdiğin bir zekâttır. Gönül hastalarının dertle-
rini dinler, yüce canın su ve toprak ihtiyacını anlarsan, bu bir zekâttır. 

Dertli adamın tereddütle dolu, dumanlarla dolu bir gönül evi vardır. 
Derdini dinlesen o eve bir pencere açmış olursun. Senin bu dinleyişin 
ona bir nefes yolu oldu mu gönül yurdunda o acı duman azalır. Yolcu, 
eğer yüce Allah’a gidiyorsa bize dertdaş ol, derdimize çare bul. 

Bu tereddüt, bir hapistir, bir zindandır. Canın bir tarafa gitmesine 
müsaade etmez ki. Bu şu tarafa çeker, o bu tarafa, her biri doğru yol 
benim der. 

Bu tereddüt, Allah yolunun tuzağı, sarp yeridir. Ne mutlu ayağı çö-
zük kişiye… O, doğru yolda tereddütsüz gider. Eğer yol bilmiyorsan öyle 
bir hür adamın adımı nerede, onu ara! 

Ceylanın izini izle, her şeyden kurtulmuş bir hâlde yola düş de onun 
izini izleye izleye nihayet miske erişesin. Bu çeşit yürüyüşle zahiren ateşe 
bile girsen yine apaydın yücelere kadar varırsın mademki “Korkma” hi-
tabını duydun, ne denizden korkun var ne dalgadan, ne köpükten! 

Allah sana hak korkusunu verdi mi bunu “Korkma” hitabı say. Sana 
tabak yolladı mı ekmek de yollayacak demektir. Korku, korkusu olmayan 
adamındır. Dert burada dönüp dolaşmayan kimsenindir. 
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RenKleRin ÜSTÜndeKi RenKSiZliK

Padişah, ucuza aldığı iki köleyle konuşarak değerlerini anlamaya 
çalıştı. Çünkü insanoğlu dilinin altında gizlidir. Evde inci mi var, buğday 
mı, akrep ve yılan mı, yoksa altın hazinesi mi, kapı açıldığında ne oldu-
ğunu görürsünüz ya, bedenin kapısı da ağızdır. 

Kölenin biri konuşmaya başladı. Zeki, tatlı sözlüydü. Düşünmeden 
öyle sözler söylüyordu ki, başkaları beş yüz defa düşünüp ancak öyle-
sini söyleyebilirlerdi. Sanki içinde denizler vardı da incilerle doluydu. 
Onda parlayan her inci hak ile batılı ayırır, o ışık kim de olsa her soru-
nun cevabını verebilirdi.

Padişah başka bir köle daha vardı. Onu çağırttı. Köle padişahın hu-
zura getirildi. Ağzı kokuyordu, dişleri de kapkaraydı. 

Yokladı biraz, pek hoşlanmadı padişah, ama nesi var nesi yok anla-
mak için sırlarını araştırmaya başladı. Önceden yokladığı zeki köleyi:

— Haydi, hamama git, yıkan, temizlen, yeni elbiseler giy, diyerek 
uzaklaştırdı. Ağzı kokan köleye dedi ki:

— Bu gönderdiğim köle senin hakkında, “Hırsızdır, doğru adam 
değildir, münasebetsiz hareketlerde bulunur, ahlaksızdır, lanetin teki-
dir.” diyerek neredeyse beni senden soğutacaktı. Ne dersin arkadaşı-
nın sözlerine?

Köle dedi ki: 

— Padişahım, olabilir ki bende bazı ayıplı şeyler görmüştür, o her 
zaman doğruyu söyler, onun gibi doğru sözlü adam görmedim. Doğ-
ruluk yaratılışında var; ne derse desin, yalan diyemem, kusurlarımı ka-
bullenirim. 
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Göremediğim kusurlarımdır, derim. Çünkü kendi yüzümü göre-
mem, ama senin yüzünü görürüm, sen de benim yüzümü görürsün. 
Kendi yüzünü görene ne mutlu! Ölse bile nuru bakidir. Çünkü onun gö-
rüşü Hak görüşüdür.

Padişah dedi ki:

— O senin ayıplarını açıkladı, şimdi de sen onun ayıplarını söyle ki, 
dostum olduğunu bileyim.

Köle dedi ki:

— Padişahım, o benim iyi bir kapı yoldaşımsa da, kusurlarını söy-
leyeyim: Sevgi, vefa, insanlık, doğruluk, zekâ ve dostluktur. En önem-
siz kusuru cömertlik ve düşkünlere yardım etmektir; ama ne cömert-
lik, canını bile verir!

Padişah dedi ki:

— Çok övüyorsun arkadaşını; onu överken kendini de övmeye kal-
kışma. Çünkü onu sınarsam uTanırsın sonra. 

Köle dedi ki:

— Hüküm ve kudret sahibi, bağışlayan ve acıyan Tanı’ya andolsun! 
Nebi ve Resulleri ihtiyacı olduğundan değil kereminden gönderen, ayak-
lar altındaki topraktan yüce padişahlar yaratan, onları topraktan yaratı-
lan mahlukatın tabiatından arıtan, gök ehlinin derecelerinden üstün kı-
lan Tanı’ya andolsun ki, kapı yoldaşım ve dostum, bu benim sözlerimden 
yüz kat daha üstündür. Ben ancak onun özelliklerinden bilebildiklerimi 
söyledim, ama ey kerem sahibi, inanmıyorsan ne yapabilirim ki?

Padişah dedi ki:

— Biraz da kendinden bahset. Ne zamana kadar şunun bunun du-
rumunu anlatacaksın? Söyle bakalım, senin neyin var? Ne elde ettin, de-
nizin dibinden ne inciler getirdin?

Ölüm günü duygu kalmaz; can nurun var mı ki gönlüne yâr ol-
sun?

Mezarda göze toprak dolar; kabrini aydınlatacak nurun var mı?

Elin ayağın gidince, can kuşunu uçuracak kanadın var mı?

Bu hayvani can gidince, yerine koyacak ölümsüz canın var mı?
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Her şeyin bir sebebi var, ama Allah bunu avamdan sakladı. Ben de 
bir emiri tuzağa düşürmek istersem emirlerden gizlerim, ama vezirden 
gizlemem. Ben bilirim ama sen de bir nişane ver.

Köle dedi ki:

— Her şeyi biliyorsan, peki beni söyletmeden amacın nedir?

Padişah dedi ki:

— Dünyayı açıklamakta ki hikmet, Allah’ın ilmindekileri açıklamak-
tır. Fiilleri açığa çıkarma zorunluluğu, sırrının açığa çıkması içindir.

Hamama giden köle dönünce, Padişah onu yine huzuruna çağırttı, 
dedi ki:

— Sıhhatler olsun, afiyetler olsun. Ne de zarif ve güzelsin, ama yazık, 
öbür kölenin söyleyip durduğu kötü huyların da olmasa ne olurdu?

Köle dedi ki:

— Padişahım, o dinsizin hakkımda söylediklerini biraz anlat!

Padişah dedi ki:

— Önce ikiyüzlülüğünü anlattı; sen deva görüntüsünde bir dert-
mişsin!

Köle, arkadaşının kendisini kötülediğini padişahtan duyunca kızdı, 
köpürdü. Onun aleyhinde konuşmaya başladı. Sonunda dedi ki:

— O önceleri benimle dosttu, kıtlıkta kalmış köpek gibi çok pis-
lik yemişti.

Durmaksızın onun aleyhinde konuşmaya devam edince Padişah 
işaret ederek:

— Bu kadar söylediğin yeterli, dedi. Bu sınamayla onu da anladım, 
seni de. Onun ağzı kokuyor ama senin canın kokmuş! Ey kokuşuk canlı, 
uzakta otur. O amir olsun, sen onun memuru ol.

Bir ülkenin padişahı, kılı kırk yarar, haklıyla haksızı, doğruyla yanlışı 
ayırt eder, adaleti sağlar, bundan kimsenin kuşkusu kalmazdı. Padişah’ın 
verdiği kararlar gönül rahatlığıyla herkes tarafından kabul görürdü.

Tebasında bulunan Çinliler ve Rumlar:
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— En iyi ressam biziz, diye aralarında tartışırlardı, ama bir sonuca 
varamazlardı. Yüce hakem olarak Padişah’a, yaptıklarını bir bir sayar dö-
ker ve bununla öbürüne göre üstünlük kurmaya çalışırlardı.

Padişah dedi ki:

— Hanginizin haklı olduğunu anlamam için yeteneklerinizi gör-
mem gerek, dedi. 

Çinliler dedi ki:

— Padişahım, bizlere iki ayrı oda verin, yeteneklerimizi birbirimiz-
den habersiz, gizli olarak icra edelim. Sonunda da hakemimiz olarak ve-
receğin kararla en iyi olan belirlensin.

Rumlar dedi ki:

— Padişahım, bize tek oda verin, ama birbirimizi görmeyecek, ses-
lerimizi duymayacak şekilde odayı ikiye ayırın, iş bittikten sonra ikisini 
bir arada görüp karar vermek kolay olsun.

Bu fikir kabul edildi. Çinlilerle Rumların birbirlerini görüp duymadan 
çalışabilecekleri şekilde ortadan ikiye ayrıldı. Çinliler her sabah türlü türlü 
boyalar istediler, Padişah hazinelerini açtırarak her isteneni verdi. 

Pas gidermekten başka ne resim işe yarar, ne de boya, dediler kendi 
kendilerine Rum ressamlar. Kapıyı kapatıp başladılar duvarlarını cilala-
maya. Gök gibi tertemiz, saf ve berrak hâle getirdiler duvarları. 

“İki yüz renge boyamaktansa renksizlik daha iyi, renk bulut gibidir, 
renksizlik ise ay. Bulutta parlaklık ve ışık görürsen bil ki yıldızdan, Ay’dan 
ya da Güneş’tendir.”

Çinli ressamlar Padişah’a gelip işlerini bitirdiklerini söylediler. Padi-
şah geldi, yapılan resimleri izlemeye koyuldu. Resimler aklın ve man-
tığın alamayacağı kadar güzeldi. Padişah, Rumlarla Çinlileri ayıran per-
denin kaldırılmasını emretti; gördüğü manzara karşısında gözleri âdeta 
yuvalarından fırladı.

Hayret sesleri salonu doldurdu... Çinli ressamların yaptığı bütün re-
simler odanın cilalanmış duvarına yansımıştı, orada daha güzel görünü-
yorlardı. Resimlerin yansıması göz alıyordu.

Hikâyeyi anlatan:
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Oğul, dedi, Rum ressamlar sofidir. Onların ezberlenecek kitapları, 
dersleri yoktur. Gönülleri cilalanmış, arzudan, hırstan, kötülükten ve 
kinden arınmıştır. 

O aynanın saflığı, berraklığı gönlün özelliğidir. Gönlünü cilalamış 
kişi, renkten, kokudan kurtulmuştur. Her yerde zahmetsizce bir güzel-
lik görür.
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FaRe ile KuRBaĞanIn  TanıŞMaSI

Fare su içmek için indiği dere başında kurbağa ile Tanıştı. Birbirlerini 
çok sevdiler; sürekli buluşmaya karar verip bir zaman belirlediler. 

Artık her sabah erken saatlerde dere kenarında buluşuyor, birbir-
lerine başlarından geçen ilginç olayları, duydukları hikâyeleri anlatıyor-
lar, duygularını kimi zaman başlarını sallayarak, kimi zaman davranışla-
rıyla birbirlerine iletiyorlardı. Dostlukları, arkadaşlıkları sevgiye dönüşüp 
daha yakın oluyorlardı birbirlerine. 

Fare bir gün kurbağaya dedi ki: 

— Ey aklımın ışığı, bazen bir sır söylemek istiyorum, sen suyun 
içinde oluyorsun. Derenin kıyısından ne kadar seslensem, bağırsam ça-
ğırsam da sesimi duyuramıyorum sana. Ey yiğit, ey er kişi! Bu sınırlı bu-
luşma saatleri yetmiyor bana, sohbetine doyamıyorum senin. Yol gös-
teren, ibadet olan namaz beş vakit olarak farz edildi ama âşıklar her 
zaman namazdadırlar. O sarhoşluk, o başlardaki mahmurluk ne beş va-
kitle yatışır, ne beş yüz bin vakitle. Âşığa bir an ayrılık bir yıl gibi gelir, bir 
yıllık vuslat dahi bir hayalden ibarettir. A, merhametli, sevgili dostum, 
seni görmeden bir an bile duramıyorum! Beni sevindir; günde bir kez 
kavuşmak bu susuzluğu gidermiyor. 

Mevkinin zekâtını ver de bu yoksula bir bak; edepsiz yoksul buna 
layık değil ama senin lütfun bunun çok üzerindedir. Lütfun için sebebe 
gerek yoktur oysa çünkü güneş güle de vurur, gübreye de, ama ışığına 
zarar gelmez. Pislik onun ışığıyla kuruyup odun olur. 

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 sorar. 
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Sofi: “Peşin sille veresiye keremden hayırlıdır!” der. Benim de sab-
rım kalmadı artık. Suya girmeme imkân yok, çünkü yaratılışım toprak-
tan meydana gelmiş. Kerem et, sesimi sana ulaştırsın. 

Fareyle kurbağa konuşup, şu karara vardılar: Bir uzun ip bulup, bir 
ucunu farenin, öbür ucunu da kurbağanın ayağına bağlayacaklar, iste-
dikleri zaman birbirlerini haberdar ederek buluşacaklardı.

Bu fikir kurbağanın hoşuna gitmedi. “Bu pis beni bağlıyor herhalde!” 
dedi, ama verilmiş sözü vardı, bu sözünden cayamadı. 

Fare doğru yolu bulmuş kurbağayla buluşmak isteyince, aşk ipini 
çekerdi, ipe güvenirdi. 

Bir gün, bir alacakarga geldi, kapıverdi fareyi havalandı. Kurbağa da 
onunla birlikte gökyüzündeydi. Bunu görenler dedi ki: 

— Karga, sudaki kurbağayı hile yaparak nasıl avladı! 

 Kurbağa, suda yaşamayan susuz hayvanlar gibi, aşağılık bir mah-
luka eş olmaya layıktır. 

Beden de can ayağında ipe benzer, onu gökyüzünden yere çeker 
durur. Can kurbağası, kendinden geçerek suya hoş bir şekilde dalmış-
ken, beden faresinden kurtulmuşken, onu iple çeker de, bu çekişten 
ne acılar duyar.
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helVaCI ÇOCuK

Bir şeyh vardı. Cömertlikle anılmıştı o yüzden de daima borçluydu. 
Büyüklerden on binlerce lira borç almış, alemdeki yoksullara harc et-
mişti. Borçlu birde tekke kurmuş, canını da,malını da tekkesini de Al-
lah uğruna feda etmişti. Allah, Halil’e nasıl kumu un etmişse onun da 
borcunu her taraftan öderdi. Peygamber dedi ki: “pazarlarda iki melek 
daima dua eder.

Ey Allah sen verenlere ihsan edenlere fazlasıyla ver; nekeslerin 
malını da telef et! Bilhassa canını bağışlayan, kendisini Allah’a kurban 
eden, İsmail gibi boynunu veren kişiye fazlasıyla ver!” Hiç o boyna bı-
çak işler mi? Şehirler de bu yüzden diridirler, bu yüzden zevk ve sefa 
içindedirler. Sen kafir gibi yalnız kalıba bakma! Çünkü Allah onlara kar-
şılık olarak ebedi ve gamdan, mihnetten, kötülükten emin bir can ver-
miştir. Borçlu Şeyh, yıllarca bu işte bulundu, vazifesi buymuş gibi halk-
tan borç almakta,halkça vermekteydi.

Ölüm gününde ulu bir bey olmak için ölümüne kadar bu çeşit to-
humlar ekmekteydi. Şeyhin ömrü sona erip de vücudunda ölüm alamet-
lerini görünce. Borçlular etrafında toplandı. Şeyh, mum gibi kendi kendi-
sine eriyip gidiyordu. Borçluların ümidi kesildi, suratları ekşidi,dertlerine 
dert katıldı. Şeyh “ Şu kötü şüpheye düşenlere de bak! Tanı’nın dört yüz 
dinar altını yok mu ki?” dedi.

Bu sırada dışarıdan bir çocuk, birkaç para kazanmak ümidiyle “Helva” 
diye bağırdı. Şeyh, hizmetçiye “git helvanın hepsini al, Borçlular yesin-
ler de bir müddetçik olsun bana acı, acı bakmasınlar” diye başıyla işa-
ret etti. Hizmetçi, helvanın hepsini almak üzere hemen dışarı çıktı. Hel-
vacıya “Bu helvanın hepsi kaça?” diye sordu.
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Çocuk “Yarım küsur dinar” dedi. Hizmetçi “yoo. Sofilerden çok is-
teme. Sana yarım dinar veriyorum, artık söylenme” dedi. Helvayı bir 
tabağa koydurdu ve tabağı getirip Şeyhin önüne koydu. Sır sahibi Şey-
hin esrarına bak! Borçlulara “Buyurun, şu mübarek helvayı helalinden 
bir güzelce yiyin” diye işaret etti. Tabak boşalınca, çocuk tabağını aldı. “ 
Ey Kamil kişi ,paramı ver” dedi. Şeyh dedi ki: “parayı nereden bulayım? 
Ben borçlu bir adamım,aynı zamanda da ölüyorum!”

Çocuk, derdinden tabağı yere vurdu, feryat figana başladı. Elemin-
den hayhayla ağlamaya koyuldu, “Keşke iki ayağım da kırılaydı, keşke 
külhana gideydim de bu tekkenin kapısından geçmez olaydım” diyordu. 
Boğazına düşkün,yemeye alışkın sofiler, köpek gönüllüdürler,fakat kedi 
gibi yüzlerini yıkarlar, temiz görünürler.

Çocuğun feryadından hırlı, hırsız birçok kişi başına toplandı. Çocuk 
“Ey kötü Şeyh, beni ustam muhakkak öldürür. Eğer yanına eli boş gi-
dersem beni keser, buna razı mısın?” diyordu. Borçlular inkara düşüp 
Şeyhe yüz çevirerek “ Bu ne oyun ki?” Bizim malımızı yedin, borçlu gi-
diyorsun. Böyle olduğu halde neden başka bir zulümde daha bulun-
dun?” diyorlardı.

Çocuk ikindi namazı vaktine kadar ağladı. Şeyhe gelince gözlerini 
yummuş, ona hiç bakmıyordu. Bu cefaya bu aykırı işe aldırış etmemek-
teydi. Ay gibi yüzünü yorganın içine çekmişti. Ezelle hoş, ecelle sevinçli... 
havas ve avamın kınamasından, dedikodusundan el ayak çekmiş! Can, 
bir adamın yüzüne gülerse ona halkın ekşi suratlı oluşundan ne zarar. 
Can birisini öperse felekten ve feleğin hışmından gam yer mi? Mehtaplı 
gecede ay, simak burcundayken köpeklerden, köpeklerin havlamasın-
dan ne korkusu olur?

Köpek vazifesini yerine getirir, ay da ışığını yere döşeyip durur. Her-
kes kendi işceğizini görür. Su bir çöp için durulduğunu terk etmez. Çöp, 
çöpçesine su üstünde yürür durur, saf su da bulanmadan akıp gider. 
Mustafa, gece yarısı ayı ikiye böler; Ebuleheb, kininden saçma sapan 
söylenir! İsa ölüyü diriltir; Yahudi hiddetinden sakalını yolar. Köpeğin 
sesi ayın kulağına girer mi? Hele o ay, Allah hası olursa.

Padişah, sabaha kadar musiki alemi yapar, su kenarın da şarap içer, 
kurbağaların seslerinden haberi bile olmaz. Çocuğun parası, orada bu-
lunanlara Mütesaviyen takdim edilseydi herkese birkaç akça düşerdi, 
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çocuk da parasını alırdı. Fakat Şeyhin himmeti bu cömertliği de bağ-
ladı. Bu suretle kimse çocuğa bir şey vermedi. Pirlerin kuvveti, bundan 
da fazladır.

İkindi vakti oldu. Hizmetçi, Hatem gibi cömert birisinin verdiği bir 
tabak altını getirdi. Mal sahibi halli bir kişi, Şeyhin halini biliyordu, ona 
hediye göndermişti. Tabağın bir köşesinde dört yüz dinar vardı, bir ta-
rafında da kağıda sarılı yarım dinar.

Hizmetçi gelip Şeyhi ağırladı, o misli bulunmaz Şeyhin önüne o ta-
bağı koydu. Tabağın üstünden örtü kaldırılınca halk Şeyhin kerametini 
gördü. Hepsinden de feryat yüceldi: “ Ey Şeyhlerin de başı, şahların da 
bu neydi?” Bu ne sır, bu ne sultanlık? Ey sır sahiplerinin efendisi! Biz bi-
lemedik affet; saçma sapan, uluorta hayli söylendik.

Körcesine sopa sallamaktayız, elbette kandilleri kırarız. Sağırlar gibi 
bir tek söz duymadan kendi aklımızca cevap vermeye kalkıştık, hezeyan-
larda bulunduk. Biz Musa’dan da ibret almadık. O bile Hızır’ı kınadı da 
yüzü sarardı. Hem gözü o kadar yüceleri gördüğü gözünün nuru gök-
lere bile nüfuz ettiği halde!

Ey zamanın Musa’sı değirmendeki farenin gözü, ahmaklıktan senin 
gözünle bahse kalkıştı”dediler. Şeyh “ Bütün o sözleri size helal ettim. 
Bunun sırır şuydu, ben Allah dan bunu diledim. Allah da bana doğru 
yolu gösterdi. O, dinar gerçi az para bir paraydı. Fakat gelmesi çocuğun 
ağlamasına bağlıydı. Helva satan çocuk ağlamasaydı rahmet denizi coş-
mazdı” dedi. Kardeş, çocuk senin cisim çocuğundur. İyice bil ki mura-
dına erişmen de ağlamana bağlı. O libası elde etmek istersen cesedin-
deki göz çocuğunu ağlat.

Bir zahide, çalışıp savaşan bir dostu “ az ağla ki gözün bozulmasın” 
dedi. Zahit dedi ki: İş iki halden dışarı olamaz. Göz o yüzü ya görür, ya 
görmez. Eğer Allah nurunu görürse ne gam? Allah visaline erişmek için 
iki gözden olmak pek değersiz bir şey! Yok eğer Allah nurunu, Allah zi-
yasını görmeyecekse böyle kötü gözün kör olması daha iyi” Gözden do-
layı gam yeme ki İsa, senindir.

Eğri yürüme de sana iki doğru göz bağışlasın. Ruhunun İsa’sı se-
nin yanındadır, ondan yardım dile. Çünkü o, yardım etti mi adamakıllı 
yardım eder. Fakat ey temiz can kemiklerle dolu olan tenle İsa’nın gön-
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lüne, saldırma onun gönlünü çiğneme! Doğru kişilere anlattığımız hika-
yedeki ahmağa benzeme.

İsa’dan ten diriliği arama, Musa’dan Firavunluk muradı dileme! Gön-
lüne geçim kaygısını az koy, sen kapıda oldukça rızkın azalmaz. Bu be-
den, ruha bir otağdır. Yahut da Nuh’un gemisine benzer. Türk sağ oldukça 
mutlaka kendisine bir otağ bulur, hele Hak kapısının azizi olursa.

—Hırs ve tamah insanı kör eder. 

—Adaleti bilmeyen, kurt yavrusunu emziren keçiye benzer. 

—Kıyamet kurban gününe benzer; Müminlere bayram, öküzlere 
ise helâk olma günü. 

—Kurt çok zalimdir; ama hiç değilse hilesi yoktur. 

—Aynada çirkinliğini görünce aynaya kızma!
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YIlan YuTan adaM

Akılı birisi, atına binmiş geliyordu. Uyumakta olan birisinin ağzına 
da bir yılan kaçmak üzereydi. Atlı onu görüp adamcağızı kurtarmak yı-
lanı ürkütüp kaçırmak için koşmaya başladı. Fakat fırsat bulamadı. Aklı 
kendisine yardım ettiğinden pek akılı kişi olduğundan o uyumakta olan 
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 bun-
ları ye” dedi. “ Beyim, ben sana ne yaptım, bana ne kastın var? Eğer 
bana hakikaten bir kastın varsa vur kılıcı, birden kanını dök! Sana çattı-
ğım saat ne menhus saatmiş. Ne mutlu senin yüzünü görmeyene! Din-
sizler bile kimseye suçsuz günahsız, az çok bir şey yapmadan böyle si-
tem etmezler, bu sitemi caiz saymazlar” diyordu.

Söz söylerken ağzından kan geliyordu “ yarabbi cezasını sen ver!” 
diye bağırmakta, her an ona kötü söylemekte, lanet etmekteydi. Atlı ise 
“ bu ovada koş”diye onu dövüyordu. Adam, topuz acısıyla atlının kor-
kusundan yel gibi koşmağa başladı. Hem koşuyor, hem yüzüstü düşü-
yordu. 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, kusmağa 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 bü-
tün dertlerini unuttu. Dedi ki: “ Sen, bir rahmet cebrailisin, yahut da ve-
linimet Allah’sın ne kutlu saatmiş ki beni gördün.

Ölüydüm, bana yeni bir can bağışladın. Sen beni analar gibi ara-
maktayken, ben eşekler gibi senden kaçıyordum. Eşek sahibinden eşek-
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liği yüzünden kaçar. Halbuki sahibi, iyiliğinden dolayı onun peşine düşer. 
Onu bir fayda elde etmek bir ziyandan kurtulmak için aramaz. Kurt, ya-
hut yırtıcı bir canavar paralamasın diye arar. Ne mutlu yüzünü görene, 
yahut ansızın senin bulunduğun yere ulaşana!

Pak ruh bile seni övmüş. Halbuki 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 ki-
naye ile bile olsa çıtlatsaydın seni bir hayli överdim. Fakat sükut ederek 
kızgın göründüm. Hiçbir şey söylemeksizin kafama vurmaya başladın ba-
şım sersemleşti, aklım gitti. Hele benim bu başım zaten aklı 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”. 
Mustafa “ Canınızdaki düşmanı size olduğu gibi anlatsam. Yiğitlerin bile 
ödü patlar ne yol yürümeğe ta katları kalır, ne bir işin tasasına düşer-
ler! Ne kimsenin gönlünde niyaz etmeğe kudret kalır, ne tenin de oruç 
tutmaya, namaz kılmaya kuvvet” buyurdu.

Bunu duyan kedi önündeki sıçan gibi yok olur; kurt önündeki kuzu 
gibi mahvolur. Ne uyku uyuyabilir ne yemek yiyebilir. Onun için ben sizi 
bunu söylemeden terbiye etmekte, yetiştirmekteyim. Ebu Bekr-i Rebabi 
gibi susmakta, Davut gibi demire el vurmaktayım. Bu suretle de olma-
yacak şey, benim elimde mümkün olur, bir hale yola girer, kanadı yo-
lunmuş kurşun bile kanadı çıkar. Çünkü Allah’ın eli insanların ellerinden 
üstündür. Tek Allah da bizim elimize “ Benim elim” demiştir.

Şu halde şüphe yok ki benim kolum uzundur, her yere erişir. Ta ye-
dinci kat gökten bile aşar. Elim gökte bile hünerler göstermiştir. Ey Ku-
ran okuyan “İnşakkal Kamer” ayetini okuyuver! Bu övüş de akıllar zayıf 
olduğu içindir. Zayıf olanlara kudreti anlatmaya imkan mı var uykudan 
başkaldırırsan anlarsın.

Bu iş böyledir işte doğrusunu Allah daha iyi bilir. Eğer sen içinde ki 
yılanı bilseydin ne elma yemeğe kuvvetin kalırdı, ne yol yürümeye ne 
de kusmağa sen beni sövüyordun, ben de seslenmiyor, fakat atımı sü-
rüyordum. Gizlice de Yarabbi, sen işimi kolaylaştır demekteydim. Se-
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bebi söylememe izin yoktu, fakat seni kendi haline bırakmaya da kaa-
dir değilim.

Her an gönlümdeki dert yüzünden Yarabbi, kavmime yolu sen göster 
çünkü onlar bilmiyorlar, demekteydim” dedi. Derdinden kurtulan adam, 
secdeler etmekte “ Ey bana saadet, ikbal ve hazine olan! Ey yüce kişi Al-
lahdan hayırlar bul! Bu zayıfın sana şükretmeye kudreti yok. Mükafatını 
Allah versin. Ağzım dilim sana şükretmekte aciz” demekteydi. İşte akıla-
rın düşmanlığı bu çeşittir. Onların zehirleri bile cana neşe verir. Ahmağın 
dostluğu ise eziyettir, sapıklıktır. Misal olarak birde hikayeyi dinle.

Bir ejderha bir ayıya yakalamıştı. Yiğidin biri giderken ayının bağır-
masını duydu. Alemde düşkünlere yardımcı erler vardır. Onlar, mazlum-
lar feryat ettiler mi derhal yetişirler. Mazlumların seslerini her yerden 
işitirler, Hak rahmeti gibi o tarafa koşarlar. Alemin sarsıntılarına, yıkıntı-
larına direk, destek olan gizli dertlerin tabibi bulunan o erler; muhab-
betin, adaletin rahmetin ta kendisidirler.

Onlar, hak gibi illetsiz, rüşvetsiz kişilerdir. Onlardan birine “ can ve 
gönülden ettiğin bu yardım için, neden yardım ediyorsun?” denilse an-
cak “ yardım isteyenin gamından, çaresizliğinden” der erin avı merha-
mettir. İlaç alemde dertten başka bir şey aramaz. Nerede bir dert varsa 
deva oraya gider. Su neresi alçaksa, oraya akar. Sana da rahmet suyu 
gerekse yürü, alçal da sonra rahmet suyunu iç sarhoş ol. Ta başa ka-
dar rahmet içinde rahmet var. Oğul bir tek rahmete dalma, bir tek rah-
mete kani olma.

Ey yiğit, gökyüzünü ayak altına al, feleğin üstünden nağme seslerini 
duy! Kulağından vesveseler ayıp kılından arıt ta gayp selviliğini gör. Bur-
nundan beyninden nezleyi gider de Allah kokusu burnuna gelsin. Sıtma-
dan, safradan hiçbir eser bırakma da alemden şeker lezzetini bul. Sen 
yüz türlü güzel yüzlü evlat olması için erlik ilacını kullan, erlikten kesil-
miş olarak koşup tozma.

Can ayağından ten bukağısını çıkar da meclis etrafında dönüp do-
laşsın. Hasislik zincirini elinden boynundan at eski felekte yeni bir baht 
bul. Lütuf kabesine uçmaya kanadın yoksa çare bulana arz et. Ağlayıp 
inleme kuvvetli bi sermayedir, külli rahmet pek güçlü bir dadıdır. Dadı 
ve ana çocuk ne vakit ağlayacak diye bahaneler ararlar.
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Allah da sizin hacet çocuklarınızı ağlasın da süt meydana gelsin diye 
yarattı. “Allah’ı çağırın” dedi, ağlayıp inlemeyi bırakma ki Allah’ın merha-
met sütleri coşsun. Rüzgarın sesi de bizim gamımızı teskin etmek için-
dir. Bulutun süt yağdırması da. Hele bir an sabret. “ Rızkınız gökyüzün-
dedir” ayetini duymadın mı? Neden bu aşağılık yere saplanıp kaldın? 
Korkunu, ümitsizliğini gul sesleri bil. Onlar, seni aşağılıkların ta dibine ka-
dar çekerler. Seni yücelere çeken her ses, bil ki yücelerden gelmektedir. 
Sana hırs veren her sesi de adamları paralayan bir kurt sesi bil. Bu yü-
celik, mekan bakımından değildir. Bu yücelikler, akıl ve can yücelikleri-
dir. Her sebep eserinden yücedir.

Çakmak, kıvılcımdan üstündür. Birisi azametli birinin alt yanına 
otursa bile hakikatte üst tarafına oturmuş sayılır. Çünkü orasının üstün-
lüğü şeref bakımındandır. Baş köşeden uzak olan yer alçaktır. Kıvılcım 
çıkarmak için taş ve demir gerek. Bunların varlığına lüzum olduğundan 
bu ikisi kıvılcımdan üstün sayılabilirse de.

Çakmaktan maksat taş ve demirden meydana gelen kıvılcım ol-
duğundan, kıvılcım onlardan çok ileridedir. Taş ve demir evvel, kıvılcım 
sonra. Fakat bu ikisi ten, kıvılcım can. Kıvılcım, zaman itibariyle çakmak-
tan sonra ise de değeri bakımından ondan üstündür. Zaman bakımından 
dal, meyveden öncedir, fakat hüner bakımından daldan üstün. Çünkü 
ağaçtan maksat meyvedir; şu halde meyve evveldir, ağaç sonra gelir. Ayı, 
ejderhadan feryat edince o er ayıyı onun pençesinden kurtardı.

Hile ile babayiğitlik birleşti, er de ejderhayı bu kuvvetle alt edip öl-
dürdü. Ejderhanın gücü vardır ama hilesi yoktur. Senin hilen var ama hi-
lenden üstün hile de var! Hile ve tedbirini görünce yürü, o hile, o tedbir 
nereden geldi? O başlangıç tarafına dön, o tarafa yönel. Aşağılık alemde 
bulunan her şey yücelikten gelmiştir. Haydi, var, gözünü yüceliklere dik. 
Yücelere bakmak önce gözü alır, kamaştırır ama sonra bakışa bir aydın-
lık bağışlar. Gözünü aydınlığa alıştır.

Yok eğer yarasaysan karanlıklara baka dur! Akıbeti görme, nurunun 
nişanesidir, bu şehvete düşmense senin mezarın. Yüz türlü oyun görüp, 
yüz türlü tecrübe geçirip akıbeti gören kişi, bir tek oyun görene benze-
mez. Bir oyun gören, o tek ona öyle mağrur oldu ki ululanması yüzün-
den üstatlardan uzak kaldı. Samiri gibi o, kendisinde bir hüner görünce 
ululanıp Musa’dan baş çekti.
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Halbuki o hünerini Musa’dan öğrenmişti. Öyle olduğu halde öğret-
meninden gözünü yumdu. Hulasa Musa’da başka bir oyun etti de onun 
oyununu kapıverdi, kendisini de! Başta dönüp dolaşan nice hünerler, 
nice bilgiler vardır ki insan onlarla baş oluncaya kadar elden gider! Ba-
şının gitmemesini istersen ayal ol, rey ve tedbir sahibi Kutb’a sığın! Şah 
bile olsan kendini ondan üstün görme.

Bal bile olsan onun otundan başka bir şey devşirme. Senin fikrin su-
rettir, onun ki can, senin paran kalptir, onunki maden. O, sensin. Kendini 
onda ara “Ku, Ku- Nerede, nerede?” diye onun civarında bir üveyik ol! 
Sefa ehline hizmet etmek istemezsen ejderha ağzına düşen ayıya ben-
zersin. Belki bir üstat seni kurtarır, tehlikelerden çekip çıkarır. Madem 
ki gücün kuvvetin yok ağlayıp inle! Madem ki körsün yol görenden baş 
çekme. Ayıdan daha aşağı mısın ki derdinden ağlayıp inlemiyorsun? Ayı 
feryat ettiği için dertten kurtuldu. Ey Allah, bizim taş yüreğimizi mum 
gibi yumuşat, kerem et de feryadımıza acı!

Bir kör vardı, derdi ki: “Ey zamane ehli, elaman, benim iki körlü-
ğüm var. Şu halde bana iki kat acıyın. Çünkü iki kat körüm, bu iki kör-
lüğe birden müptelayım” Birisi “ bir körlüğünü görüyoruz. Öbür kör-
lüğün nedir? Göster dedi. Kör dedi ki; “ sesim çirkin, avazım bed. Ses 
çirkinliği ve körlük iki kat körlüktür çirkin sesim halka keder vermekte. 
Halkın acıması, sesim yüzünden azalmakta. Kötü sesim nereye varırsa 
hiddet, gam ve kin meydana gelmekte. İki körlüğe siz de iki kat acıyın. 
Böyle hiçbir yere sığmayan kişiyi gönlünüze sığdırın, hoş görün” bu şi-
kayet, bu sızlanma yüzünden sesinin çirkinliği kalmadı. Halkın hepsi ona 
acımaya başladı.

Sırrını söyleyince gönlünün güzel sesi sesini güzelleştirdi, sesindeki 
çirkinlik gitti. Fakat birisinin gönül sesi de çirkin olursa o adamda üç 
ebedi körlük vardır. Fakat sebepsiz illetsiz hacetleri reva edenler, olabi-
lir ki onun çirkin başına bir el korlar. O dilencinin sesi hoş ve acınacak 
hale gelince taş yüreklilerin yüreği bile muma döndü.

Kafirin sesi çirkin olduğundan icabete eş olamaz. “ susun” emri 
kötü ses hakkındadır. Çünkü o ses, halkın kanından köpek gibi sarhoş 
olmuştur. Ayının feryadı bile acındıracak bir ses olur da senin feryadın 
olmazsa bu çok kötü bir şeydir! Bil ki sen Yusuf’a kurtluk etmişsin, ya-
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hut bir suçsuzun kanını içmişsin. Tövbe et içtiğini kus. Eğer yara eski-
diyse yürü, dağla!

Ayı ejderhadan kurtulup o babayiğit erden o keremi görünce, Es-
hab- Kehf’in köpeği gibi onun peşine takıldı. O Müslüman hastalanıp 
yastığa baş koyunca da ayı ona bağlanmış, gönül vermiş olduğundan 
bırakmadı, başın da beklemeye başladı. Birisi oradan geçerken “ halin 
nasıl? Kardeş, bu ayıyla ne işin var” dedi.

Er ejderha hikayesini nakletti. O adam “ ayıya güvenme be ahmak. 
Ahmağın dostluğu düşmanlıktan beterdir. Ne suretle olursa olsun sürül-
mesi gerek” dedi. Er dedi ki; “Vallahi bunu hasedinden söyledin, yoksa 
sen ayıya ne bakıyorsun, sevgilisini gör!” adam “ ahmakların sevgisi al-
datıcı bir sevgidir, benim bu hasedim, onun sevgisinden iyidir. Be adam 
gel benimle bir ol da o ayıyı sür, defet.

Hemcinsini bırakıp ayıya güvenme” dediyse de Er, “git, git hasetçi 
herif, kendi işine bak” dedi. Adam “İşim buydu ama sana nasip değil. 
Yüce kişi ben bir ayıdan daha aşağı değilim ya onu bırak da eşin dos-
tun ben olayım. Başına bir şey gelecek diye yüreğim titriyor. Böyle bir 
ayı ile ormanlığa gitme. Yüreğim asla olmayacak şeyden titremedi. Bu 
seziş Allah nurundandır, saçma değil.

Ben müminim “ mümin Allah nuruyla bakar” sırrına mazharım. 
Kendine gel, kendine! Bu ateşgedeyi bırak!” dedi. Bu sözler erin kula-
ğına girmedi. Suizan adama kuvvetli bir seddir. Ayının elini tuttu ada-
mın elini bıraktı. Adam da “ senin aklın başında değil, gidiyorum” dedi. 
Er dedi ki: “ git benim kaydıma kalma. Boş boğaz herif, o derece bilir-
likten dem vurup durma” adam tekrar “ Ben senin düşmanın değilim. 
Peşimden gelirsen kendine lütfetmiş olursun” dedi.

Er ; “ Uykum geldi. Bırak beni işine git” dedi. Adam “ yahu, ne olur 
bir dosta uy da, akıllı birisinin himayesinde, gönül sahibi bir dostun civa-
rında uyu” dedi. Babayiğit, o adamın ısrarından hayallenip kızıverdi, yü-
zünü çevirip, “ bu galiba bir katil bana kastetmeye geldi, yahut bir şey 
umuyor, dilenci ve külhani herifin biri.

Yahut da beni bu ayıyla korkutma hususunda evvelce dostlarıyla 
bahse girişmiş olmalı” dedi. İçinin kötülüğünden hatırına iyi bir şey gel-
medi. Bütün hüsnü zannı ayıyaydı. Sanki ayıyla aynı cinstendi! Bir kö-
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pek uğruna bir akılıyı itham etti, ayıyı muhabbet ve merhamet sahibi 
bir dost bildi!

Musa bir hayal sarhoşuna dedi ki: “ Ey kötülükten sapıklıktan fena 
düşüncelere saplanmış kişi, benden bunca bürhan görmene ne benim 
bu derece güzel huyuma rağmen peygamber olup olmadığıma dair yüz-
lerce şüphen vardı. Benden yüz binlerce mucize gördüğün halde haya-
lin yüz kat artmakta, o derece şüpheye.

Zanna düşmekteydin. Hayalden, vesveseden daraldın, peygamber-
liğime ta’nedip durmaya başladın. Seni Firavuna uyanların şerrinden 
kurtarmak için denizden apaçık toz kopardım. Gökten kırk yıl kaselerle 
yemek geldi, duam bereketiyle taştan ırmak coştu. Bu ve buna benzer 
nice yüzlerce mucize senin vehmini azaltmadı, eksiltmedi. Fakat sihirli 
bir buzağı ses verdi.

Allahım sensin diye derhal secde ettin. O vehimlerini Nil götürdü, 
o soğuk anlayışın uykuya daldı. Onun hakkında da niye kötü bir zanna 
düşmedin? Ey kötü suratlı, onun önüne nasıl baş koydun? Niçin onun 
hilesinden şüphelenmedin, onun ahmakları aldatan sihrinden niye işkil-
lenmedin? Be aşağılık kişiler, samiri kim oluyor ki alemde bir Allah dü-
züp koşsun. Onun bu hilesine nasıl oldu da kapıldın, nasıl oldu da ona 
uydun, onunla aynı fikirde bulundun?

Nasıl oldu da bütün şüpheleri attın,kurtuldun? Sence öküz, bir lafla 
Allahlığa layık oluyor da sonra benim peygamberliğimde şüpheye dü-
şüyorsun ha? Bir öküze eşeklikten secde ettin aklın Samirinin sihrine av 
oldu. Ululuk sahibi Allahın nurundan göz yumdun. İşte sana adamakıllı 
bilgisizlik, işte sana sapıklığın ta kendisi! Yuf olsun sendeki akla, irfana. 
Senin gibi bilgisizlik madenini öldürmek gerek.

Altından yapılan öküz ses verdi de ne dedi ki, ahmaklar ona bu de-
rece rağbet ettiler? Ben size daha ziyade şaşılacak pek çok şeyler gös-
terdim. Fakat aşağılık kişiler nasıl olur da hakkı kabul ederler? Batılları 
ne cezbede bilir? Ancak batıl! Tembellere ne hoş gelir tembellik! Çünkü 
her cins, kendi cinsini çeker. Öküz nasıl olur da erkek aslana yüz tu-
tar? Kurt neden Yusuf’a âşık olacak? Ancak hile ile onu sever görünür, 
sonra da onu parçalayıp yer. Fakat kurt, kurtluktan kurtulursa Yusuf’a 
mahrem olur.
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Eshab-ı Kehf’in köpeğin gibi ademoğullarından sayılır. Ebubekir, 
Muhammet’ den bir koku alınca “Bu yüz yalancı yüzü değil” dedi. Fa-
kat Ebu Cehil, dert sahiplerinden olmadığı için yüzlerce Şakkı Kamer 
gördü de yine inanmadı. Leğeni damdan düşen, şöhreti aleme yayılan 
dertliden Hakk’ı gizledik, fakat gizlenmedi gitti. Cahil olan ve Allah der-
dinden uzak bulunan kişiye de hakikat sırlarını nice defalar gösterdiler 
de o görmedi. Gönül aynası saf olmalı ki orada çirkin suratı güzel surat-
tan ayırt edebilsin”

O Müslüman, kızarak ve içinden “ La havle” diyerek ahmağı bıra-
kıp gitti. “ Benim ona ciddiyetle nasihat vermemden, üstüne düşmem-
den, gönlündeki hayaller attı, büsbütün vehimlendi. Demek ki nasi-
hat yolu kapandı” dedi. “ fa’rıd anhum” emrine bağlandı. Verdiğin ilaç 
derdi arttırırsa sen de sözü isteyene söylet. Abese suresini okusana. Al-
lah  kör Hakk’ı diliyorsa onun yoksulluğu yüzünden gönlünü kırmak ya-
raşmaz. Sen halk ulularından öğrensin diye uluları irşat etmek istiyorsun 
ama Ey Ahmet, büyüklerin bir kısmı seni dinlemeye koyulunca hoşlan-
dın, belki, bu ulular, dine güzelce yardımcı olurlar, bunlar Arab’a Habeş’e 
reistir. Bunların yüzünden İslam dininin şöhreti Basra’yı Tebük’ü aşar. 
Çünkü halk padişahların dinindendir, diye düşündün. Bu yüzden de hi-
dayet isteyen körden yüz çevirdin, onun sohbetinden sıkıldın. “Bunlar 
her vakit ele geçmez. Sen dostlarımızdansın, vaktin de geniş. Bu dar va-
kitte işime mani olma. Bunu sana darılarak kızarak söylemiyorum, nasi-
hat yollu söylüyorum” dedin. Fakat Ey Ahmed , Allah indinde bu bir tek 
kör, yüzlerce Kayserden, yüzlerce vezirden yeğdir. İnsanlar madenlerdir 
sözünü hatırına getir. Öyle maden olur ki yüz binlerce madenden daha 
değerlidir. Gizli kalmış lal ve akik madeni, yüz binlerce bakır madenin-
den değerlidir. Ey Ahmed, burada malın faydası yok.

Aşkla derle dumanla dolu gönül lazım. Gönlü aydın kör gelince ka-
pıyı kapama. Ona nasihat ver nasihat onun hakkıdır. İki üç ahmak seni 
inkar etse neden acılaşırsın, sen zaten şeker madenisin. İki üç ahmak 
seni itham etse bile Hak, sana tanıklık eder” dedi. ( Muhammed dedi 
ki:) “ Alemin ikrarından fariğim. Birisine Allah tanık olursa gayrı ona ne 
gam! Yarasa, güneşi göremez.

Görüyorum dese bile gördüğü güneş değildir. Yarasaların nefretin-
den de anlaşılıyor ki ben ulu Allah’ın parlak bir güneşiyim. Bir gül su-
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yuna bokböcekleri rağbet etseler bu, onun gül olmadığına dalalet eder. 
Kalp akça mehenk istese mehengin mehenk oluşun da şüphe hasıl olur. 
Bil ki hırsız geceyi ister, gündüzü değil.

Ben gece değilim, cihanda parıldayan gündüzüm, bey ayırıcıyım. 
Benden bir saman çöpü bile geçmesin diye kalbur gibi her şeyi eler ayırt 
ederim. Bunların nakışlarından, suretlerden ibaret olduğunu, onlarınsa 
can bulduğunu göstermek üzere unu kepekten ayırırım. Ben dünyada 
Allah terazisiyim.

Hafif olan her şeyi ağırdan tefrik eder, gösteririm. Öküz elbette bir 
buzağıyı Allah tanır. Eşek müşteri olup bir şey alsa elbette ham kavun 
alır. Ben öküz değilim ki beni buzağı satın alsın. Ben, diken değilim ki 
beni deve yesin! O, bana cevrettim sanır, halbuki hakikatte adeta ay-
namı siler, cilalar.”

Calinus, eshabı na “ Bana filan ilacı verin” dedi. İçlerinden birisi dedi 
ki: “ Ey her fenni bilen üstat, bu ilacı delilik için verirler. Delilikse, senin 
aklından uzak. Bu sözü bir daha söyleme!” Calinus, “ bana bir deli baktı. 
Bir müddet güzelce yüzümü seyretti. Bana göz kırptı, sonra yenimi ya-
kamı yırttı. Eğer benim, onunla bir münasebetim olmasaydı o çirkin su-
ratlı nasıl olur da bana yüz çevirirdi?

Eğer bende kendisiyle bir cinsiyet, bir münasebet görmeseydi na-
sıl olur da bana gelip çatardı? Nasıl olur da kendi cinsinden olmayana 
musallat olurdu? İki kişi birbiriyle uzlaştı, birbirine sataştı mı, hiç şüphe 
yok, aralarında bir kadr’i müşterek vardır. Kuş ancak kendi cinsinden 
olan kuşlarla uçar. Kendi cinsinden olmayanla sohbet adeta mezara gir-
medir” diye cevap verdi.

Bir hakim dedi ki “ Yazıda bir kargayla bir leyleğin beraberce koşup 
uçmakta olduğunu gördüm. Hayret ettim, bakalım aralarında ki kadr-i 
müştereke ait emare bulabilir miyim diye hallerini araştırmaya koyul-
dum. Hayretle yanlarına yaklaşınca gördüm ki ikisi de topal!” hele arşa 
mensup bir doğanla ferşin malı olan bir yarasa nasıl olur da beraber bu-
lunur? Biri İlliyin’in güneşi öbürü Siccin’in yarasası.

Biri her ayıptan arınmış tertemiz bir nur, öbürü her kapıdan dilen-
cisi bir kör. Biri Pervin burcuna ziya veren bir ay , öbürü fışkıda debele-
nen bir kurt. Biri Yusuf yüzlü, İsa nefesli öbürü bir kurt, yahut çıngıraklı 
bir eşek. Biri la mekan aleminde uçmakta. Öbürü köpekler gibi saman-
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lıkta kalakalmış! Gül, hal diliyle bokböceğine şu sözleri söyleyip durmak-
tadır: “ Ey koltuğu kokmuş, Gül bahçesinden kaçıyorsun ama bu nef-
retin gülisTanın kemaline delalet eder. Benim gayretim, senin başına 
dikilmiş bir yasakçıdır.

Ey bayağı mahluk, buradan uzak ol” gül bokböceğine şöyle bağır-
maktadır: “ Ey aşağılık mahluk, sen benimle ihtilat edersen benim ma-
denimdesin diye bir şüphe hasıl olabilir. Bülbüllere çayı, çimen yaraşır. 
Bokböceğine vatan da pisliktir. Allah, beni pislikten murdarlıktan arıttı. 
Başıma bir murdarı dikmesi layık mıdır? Benim de bir damarım onlar-
dandı, fakat Allah o damarı kesip attı.

Artık o kötü damar bana nasıl hükmedebilir? Adem’in bir nişanı 
ezelde şuydu: Melekler, ona secdeye layık olduğu için baş indirdiler, 
secde ettiler. Başka bir nişanı da İblisin “şah ve ulu benim” diye baş in-
dirmemesiydi. Fakat İblis de Adem’e secde etmiş olsaydı Adem , Adem 
olmazdı, başka birisi olurdu. Her meleğin ona secde etmesi, Adem’in 
Ademliğine delil olduğu gibi o düşmanın, iblisin inadı da bir delildir. Me-
leğin ikrarı, ona bir şahit olduğu gibi o köpeğin inkarı da bir şahittir”

Adam uyudu, ayı sinek kovalamaktaydı. Sinek, kovulunca kalktı, fa-
kat inadına gene kalktığı yere gelip kondu. Ayı o gencin yüzünden kaç 
kere sineği kovdu. Fakat sinek gene derhal kalktığı yere gelip konmak-
taydı. Ayı sineğe kızıp gitti dağdan kocaman bir taş yakalayıp getirdi. Si-
neğin gene uyuyan adamın suratına konmuş olduğunu görünce, o koca 
değirmen taşını alıp sineği ezmek için adamın suratına fırlattı.

Taş uyuyan adamın suratını paramparça etti. Bu mesele de bütün 
aleme yayıldı, aptalın sevgisi şüphesiz ayının sevgidir. Kini sevgidir, sev-
gisi kin. Ahdi gevşek, zayıf ve bozuk sözü büyük, vefası artık. Ant içse 
bile inanma. Eğri sözlü adam andını da bozar. Madem ki yeminsiz sözü 
yalan. Hilesine yeminine inanma.

Onun nefsi beydir, aklı esir farz et ki yüz binlerce defa Mushaf’a 
yemin etmiş olsun! Mademki yeminsiz ahdi bozuyor, yemin etse onu 
da bozar. Çünkü nefsi ağır yeminle bağlanan nefis bundan daha ziyade 
daralır, perişan olur. Bu bir esirin hakimi bağlanmasına benzer. Hakim 
o bağı, kölesinin kafasına fırlatıp atar.

Nefis de o yemini, kendisine esir olan adamın suratına vurur. Sen 
onun “ ahitlerinize vefa edin” hükmünden el yıka. “ Yeminlerinizi koru-
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yun, ahitlerinizde durun” hükmünü ona söyleme. Kiminle ah ettiğini bi-
len tenini iplik haline kor, o ahdin etrafında dolanır, o ahdi örer durur.

—Nefis üç köşeli dikendir; nasıl koyarsan koy yine sana batar; on-
dan kurtulmanın imkânı var mı? 

—Buğday için, gökyüzünden buğday gönderenden ayrıldın ha! 

—Yer, gökyüzüyle düşmanlığa kalkışırsa çoraklaşır, ölü haline gelir. 

—Adımımı nereye atacaksam bakar da öyle atarım; işte bu yüzden 
yanlıştan da kurtulurum, düşmekten de.

  —Sabır, kurtuluşun anahtarıdır. Sabır, gözün perdesini açar; gönlü 
yarar açar. Gönül saf hale gelince de toprak ve su haricinde suretler gö-
rürsün. 



MESNEVİ’DEN SEÇMELER

70



71

MESNEVİ’DEN SEÇMELER

 haYaT aĞaCInI aRaMaK

Bilgili biri, hikayenin yollu “Hindistan’da bir ağaç vardır. Meyvesini 
yiyen ne ihtiyarlar, ne ölür!” der. Bir padişah bunu duyar, doğru sanıp 
o ağaca ve meyvesine âşık olur. Bu ağacı bulmak, meyvesini getirmek 
üzere divan adamlarından bilgili birisini Hindistan yollar. Adamcağız yıl-
larca Hindistan’da o ağacı arar, tarar.

Bulmak için şehir şehir gezer ne ada bırakır ne dağ bırakır, ne ova 
bırakır. Kime sorduysa “ Bu ne arıyor, deli mi, ne?” diye güler, alay eder. 
Niceler alaya alıp döverler, niceler istihza edip “Akıllı, senin gibi zeki ve te-
miz kişinin bu arayışında elbette bir esas var, hiç boş olur mu?” derler.

Ona alay yollu ettikleri bu rivayet de ayrı bir tokat hatta bu eni konu 
tokattan da beter. Bazıları alaya alıp “ Ey ulu kişi pek korkunç, pek geniş 
bir iklim olan filan iklimde, falan ormanda yemyeşil bir ağaç vardır. Pek 
yüce, pek korkunç her dalı koskocaman” derler. Padişah adamı, kimden 
ne duyarsa aramak için gayret kemerini kuşanır.

Orada nice yıllar gezip tozar. Padişah da ona mallar yollar durur. 
Gurbet diyarında bir hayli zahmetlere uğrar, nihayet aciz kalır. Ne mak-
sudundan bir eser görünür, ne de sözden başka bir şey. Ümit ipi üzü-
lür, aradığını aramaz olur, usanır. Padişah yanına dönmeye niyet eder, 
ağlıya ağlıya yola düşer.

Meğerse o nedimin ye’se kapılıp geriye döndüğü memlekette ke-
rem sahibi kutuplardan alim bir şeyh varmış. Nedim ümitsiz bir halde “ 
önce onun tekkesine gideyim de oradan yola düşeyim. İstediğimi bula-
madım, ümidim kesildi. Bari duası yoldaşım olsun” der. Gözleri yaşlı bu-
lut gibi yaş döke döke şeyhin huzuruna varır. “ şeyhim,acımanın, esirge-
menin tam zamanı. Ümidim kesildi lütfedecek an, bu an!” der.
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Şeyh “ Ümitsizsen bile söyle. Matlubun ne? Neye yüz tutun?” diye 
sorar. Nedim: “ Bir padişahım var, beni bir ağaç aramak üzere gönderdi. 
Ama nasıl ağaç? Alemde bulunmaz bir şey. Meyvesi, abıhayatın aslı. Yıl-
lardır aradım bir nişanesini bile bulamadım, ancak bu sarhoşlar, benimle 
eğlendiler, beni alaya aldılar. İşte o kadar!” der. Şeyh gülümser ve der 
ki: “Ey saf adam, bu ağaç, ilim sahibindeki ilimdir.

Pek yüce, pek büyük ve etrafa yayılmış bir ağaçtır o, hatta ağaç da 
ne demek her tarafı kaplayan deniz gibi abıhayattır. Sen surete kapılmış 
yolunu yitirmişsin. Manayı elden bıraktığın için onu bulamıyorsun. Ona 
gah ağaç derler, gah güneş. Gah deniz adını takarlar, gah bulut! Hulasa 
öyle şeydir ki yüz binlerce eseri var. En aşağılık hassası, sahibine ebedi 
bir hayat bağışlamasıdır.

Tektir ama binlerce eseri, nişanesi var. O bire sayısız adlar gerek. 
Bir adam senin baban olur ama başka birisinin de oğludur. Birisine düş-
mandır, onun hakkında kahırdan ibarettir. Diğer birine lütfeder, iyilikle 
bulunur, onca iyidir. Bir tek adam olduğu halde bak, yüz binlerce adı var. 
Bir vasfını bilen öbüründen amadır, öbür vasfını bilmeyebilir. Kim, bu ad 
doğru ad diye isme yapışır. Onu arasa senin gibi ümitsizliğe düşer, perişan 
olur. Niye bu ağacın adına yapışırsın da dili damağı acı talihsiz bir hale 
düşersin? Addan geç, sıfatına bak da sıfatlar, seni zata ulaştırsın. Halkın 
ihtilafı addan meydana gelir. Fakat manaya ulaşınca rahatlaşırlar.

Adamın biri, dört kişiye bir dirhem verdi, adamlardan birisi “Ben 
bu parayı “engur’a” vereceğim” dedi. Öbürü Araptı, la dedi, “Ben inep 
isterim herif, engür istemem” üçüncü Türk’tü, “ Bu para benim” dedi, 
“ Ben inep istemem, üzüm isterim” dördüncüde Rum’du, dedi ki: “Bı-
rak bu lafları biz İsrafil isteriz.”

Derken savaşa başladılar. Çünkü adların sırrından gafildiler. Ah-
maklıktan birbirlerini yumruklamaya koyuldular. Bilgisizlikle dolu, bilgi-
den boş adamlardı bunlar. Sır sahibi, yüzlerce dil bilir, kadri yüce birisi 
orada olsaydı, onları uzlaştırırdı. Onlara “ Ben bu bir dirhemle hepini-
zin isteğini yerine getiririm.

Gönlünüzü gıllügışsız bana teslim edin. Bu bir dirheminiz, sizin iste-
diğiniz şeylerin hepsini yapar. Bir dirheminiz dört muradı da yerine geti-
rir, dört düşman da uzlaşır, birliğe ulaşır, bir olur. Sizin sözleriniz savaşa, 
nifaka sebep olur. Fakat benim sözüm, sizleri birleştirir.
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Siz susun dinleyin de konuşma hususunda diliniz ben olayım. Sizin 
sözünüz yüz türlüdür, eseriyse ancak savaş ve kızgınlıktan ibaret. İğreti 
hararetin tesiri yoktur. Fakat insanın kendisinden olan hararet müessir-
dir. Sirkeyi ateşte ısıtan da yiyince yine bürudeti arttırır. Çünkü o hara-
ret, iğretidir. Asli tabiatında bürudet ve keskinlik vardır.

Oğul, pekmez buz tutsa da yine yiyince ciğerdeki harareti fazlalaş-
tırır. Şu halde şeyhin riyası, bizim ihlasımızdan daha yeğ. Çünkü o riya 
basiretten meydana gelmedir, bu ihlas körlükten. Şeyhin sözü, insana 
cemiyet-i hatır verir, hasetçilerin nefesi ise tefrika. Süleyman, Allah te-
cellisine uğrayınca bütün kuşların dillerini öğrenmiş oldu.

Onun adalet devrinde ceylan, kaplanla uzlaşmış, savaşı bırakmıştı. 
Güvercin doğanın pençesinden emindi, koyun kurttan çekinmiyordu. 
Süleyman, düşmanlar arasında meyancılık etti, bütün kuşların arasında 
birlik husule geldi. Sen bir karıncaya benzersin, tane toplamak için ko-
şup durmaktasın. Fakat behey azgın, Süleyman buracıkta, sen ne arı-
yorsun?

Tane arayana tane, tuzaktır. Fakat Süleyman arayan hem Süleyman’ı 
bulur, hem taneyi elde eder. Bu ahir zamanda kuşlara bir an bile birbir-
lerinden aman yoktur. Devrimizde de Süleyman var, bizi sulha kavuştu-
rur, zulmümüzü giderir. “Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir korku-
tucu olmasın” ayetini oku. Allah “ Hiçbir ümmet bulunamaz ki içlerinde 
bir Allah halifesi, bir himmet sahibi bulunmasın” dedi.

O halife, onların gönüllerini o kadar birleştirir gibi saflıktan hiçbir 
gıllügışları kalmaz. Hepsini ana gibi birbirini esirger bir hale getirir. Onun 
için Müslümanlara “Tek bir nefis” demiştir. Onlar Allah Resulü yüzünden 
tek bir nefis oldular, yoksa her biri, öbürüne tam bir düşmandı.

Medine’lilerin iki kabilesi vardı, birine evs, öbürüne Hazrec denirdi. 
Adeta bir kabile öbürünün kanına susamıştı. Mustafa’nın yüzünden o 
eski kinleri İslam ve saflık nuruyla mahvoldu. Önce o düşmanlar, bağ-
daki üzümler gibi kardeş oldular. “ Şüphe yok, söz bundan ibaret; Mü-
minler kardeştir” nasihatıyla da bu nefesle de kardeşliği bıraktılar, tek 
bir ten oldular.

Üzümlerin suretleri kardeştir. Fakat sıktın mı tek bir üzüm suyu olur. 
Korukla üzüm birbirine zıttır ama koruk, olgunlaşınca güzelleşir, tatlılaşır, 
iyi bir dost olur. Koruk halinde kalan üzüme Allah ezelden kafir demiş-
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tir. Değil kardeşim değil. Artık o tek bir nefis olamaz. Azgınlıkta menhus 
bir mülhitten ibarettir. Ondaki gizli şeyleri bir söylesem alemde fikirler 
fitneye düşer, karmakarışık olur.

Kör gavurun sırrının anılmaması daha iyi. Cehennem dumanın İrem 
bağından uzak oluşu daha hoş! Ne de olsa üzüm olmaya kabiliyetli ko-
rukların gönülleri, ehli dilin nefesleriyle birdir. Hepsi üzüm olmaya ko-
şarsa, sonunda ikilik kalkar, kin ve savaş kalmaz. Hepsi de üzüm olup 
derilerini yırtarlar da birleşirler, vasıfları da birlik olur.

Dost, düşman ikiliktedir. Fakat hiçbir olan, kendisiye savaşır mı? 
Aferin Üstat Aklı Küll’e yüz binlerce zerreye birlik bahşetti. Yerde topak 
topak dağınık topraklara benzerlerken testici, hepsini de birleştirdi, bir 
testi yaptı. Gerçi suyla toprağın birleşmesi nakıştır can, buna benzemez. 
Fakat burada apaçık bir misal getirsem korkarım aklın karışır. Süleyman 
şimdi de var ama biz uzağı görme neşesiyle onu göremiyoruz.

Uzağa bakış, insanı kör eder. Sarayda uyuyanın sarayı görmediği gibi. 
Biz ince sözlere dalmışız, onlarla uğraşıp duruyoruz. Düğümleri çözme 
sevdasına tutulmuşuz. Düğümleri bağlayıp çözdükçe şüpheye düşmeyi, 
cevap vermeye kalkışmayı uzatıp gideriz. Tuzağın bağını gah çözüp bağ-
layan, bu suretle bu işte maharet kazanan kuş gibi.

Böyle kuş sahradan, çayırdan mahrumdur, ömrü düğümü açıp çöz-
mede harcolur gider. Filvaki hiçbir tuzağa zebun olmaz ama günden 
güne kanatları tutulur, uçmaz olur. Bağ çözüp bağlamakla az uğraş da 
kanatların tutulmasın, uçmadan kalmayasın. Yüz binlerce kuşun kanadı 
kırıldı da yine o arızalı yerlerdeki tuzakları gidermedi.

Kuran’da onların ahvalini oku haris adam; “Bütün şehirlerde ge-
zip dolaştılar, her tarafı elde ettiler” bak hele “ Bir kurtuluş var mı?” 
Türk, Rum ve Arabın kavgasından engur ve inep şüphelerine düşmek-
ten başka bir şey çıkmaz. Manevi dilleri bilen Süleyman gelmedikçe bu 
ikilik kalkmaz. Kavgacı kuşlar, hepiniz doğan gibi şehriyatın şu davulunu 
duyun! Aranızdaki ihtilafı bırakın da ruhunuzu her yandan şadedin. Ne-
rede olursanız olun, yüzünüzü o tarafa dönün.

O Süleyman, sizi kendine teveccühten men etmedi ki. Fakat kör kuş-
larız, terbiyeden hayli uzağız. O Süleyman’ı bir an bile Tanımadık gitti. 
Baykuşlar gibi doğanlara düşmanız hulasa viranelere de kalmışız. Bilgi-
sizliğimiz, körlüğümüz son derece. Bu yüzden de Allah azizlerini incit-
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meye kastediyoruz. Süleyman’dan aydınlanan kuşlar, nasıl olur da suç-
suz, sebepsiz bir kuşun kanadını yolarlar?

Kanadını yolmak şöyle dursun onlar, acizlere yem verirler. O kuşlarda 
aykırılık ve kin yoktur. Hoş kuştur onlar hoş kuş! Onların hüthütüleri kut-
lulamak üzere yüzlerce Belkıs’ın yolunu açar; Kargaları surette kargadır, 
hakikatte himmet doğanı “Mazaga” sırrına mazhardır onlar. Leylekleri 
“lek, lek “ der ama şüpheye birlik ateşini salar, güvercinleri, doğanlar-
dan korkmaz. Hatta, doğan, o güvercinlerin önünde baş kor. Bülbülleri, 
insana vecit ve halet verir; gülistanları, kendi gönüllerindedir.

Duduları, şeker kaydında değildir. Ebedi şekeri, kendi içlerinde bu-
lurlar. Tavusların ayakları bile, bakılsa öbür tavusların kanatlarından daha 
güzel görünür. Hakan kuşlarının kuru bir sesten ibaret kuş dilleri nerede, 
Süleyman kuşlarının söyledikleri kuşdili nerede? Sen ne bilirsin kuşların 
seslerini? Bir an olsun Süleyman’ı görmedin ki!

İnsana sesi neşe veren o kuşun kanadı meşrıktan da hariç mağripten 
de. Her ahengi, kürsi’den ta yere kadar bütün alemi doldurur. Azameti 
yeryüzünden Arşa kadar bütün cihanı istila eder. Bu Süleyman’a uyma-
yan kuş, karanlığa âşıktır. Yarasaya benzer. Ey kötü yarasa, Süleyman’a alış 
da ebediyen zulmette kalma. Oraya doğru bir arşın gitsen arşın gibi ölçü 
kutbu kesilir, her tarafı ölçer biçersin. Irgalaya bocalaya topal topal bile 
olsa o tarafa sıçradın mı topallıktan da kurtulursun, sakatlıktan da!

Seni tavuk yetiştirdi, kanadının altında büyüttü. Sana dadılık etti 
ama sen yine kaz palazısın. Anan o denizin kazıdır. Ancak dadın toprağa 
mensuptu, dadın bu kuruluğa tapardı. Gönlündeki denize olan meyil 
yok mu o tabiat, sana anandan mirastır. Fakat kuruluğa olan meylin de 
dadından geçme. Bırak dadıyı, onun reyi kötü isabetsiz! Dadıyı karada 
bırak,yürü kazlar gibi mana denizine koş, dal denize!

Anan seni sudan korkutursa sakın sen korkma, hemen denize koş! 
Sen kazsın, karada da yaşarsın, denizde de. Kümeste hayvanları gibi ko-
kuşuk kümesli bir hayvan değilsin ya. Sen “Kerremna” hükmünce bir 
padişahsın ki hem karaya ayak atabilirsin, hem denize! “ Ve hamelna-
hüm fil berri vel bahri” hükmüne mazharsın. Canını karadan kurtar, de-
nize yürüt.

Melekler için karaya yol yoktur. Hayvanların da denizden haberleri 
yok. Sen, ten itibarıyla hayvansın, can bakımından melek. Bu suretle 
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hem yerde yürürsün,hem gökte. Bu suretle, ben de zahiren sizin gibi 
insanım ama hakikatte gönlüm vahye kabiliyetli. Bu toprağa mensup 
kalıp, yer üstüne düşmüş ama bu çeşit adamın ruhu, o güzelim gökte 
çark uruh durmakta. Yavrum, biz umumiyetle su kuşlarıyız, dilimizden 
de ancak deniz anlar.

Hulasa Süleyman denizdir, biz kuşlara benzeriz ebede kadar 
Süleyman’da seyredip duruyoruz. Süleyman’la gel , ayağını denize bas 
ki su Davud’a olduğu gibi sana da yüzlerce zırh yapsın. O Süleyman. 
Meydan da, herkesin gözü önünde. Fakat haset kıskançlık göz bağıcı 
ve büyücü. O bizim önümüzde bizse cahillikten, uykudan, herzevekil-
likten onu görmemekte, ondan meyus olmaktayız. Gök gürlemesi, su-
suzun başını ağrıtır.

Bilmez ki kutlu bulutlardan rahmet yağdıracak! Onun gözü akar suda. 
Gökten yağan rahmet suyunun zevkinden haberi bile yok. Himmet atını 
sebebe doğru sürdü de bu yüzden müsebbipten mahrum kaldı. Fakat 
müsebbihi apaçık gören cihan sebeplerine gönül kor mu?

Çöl ortasın da bir zahit vardı. Abbadiye kabilelerine mensup olan-
lar gibi ibadete de dalmış, kendisinden geçmişti. Hacılar civar şehirler-
den gelip oraya ulaştılar, o kupkuru yerde bir zahit gördüler. Zahidin yeri 
kaskatıydı. Fakat kendisinin mizacı yumuşak. Çölün samyeli, adeta ona 
ilaç kesilmişti. Hacılar onun yalnızlığına, o afetler içinde selamette olu-
şuna şaştılar. Kum üstünde namaza durmuştu. Kum öyle bir kumdu ki 
hararetinden tenceredeki su bile kaynar, coşardı.

Halbuki dersin ki o, sanki bir yeşillikte bir Gülistanda, yahut, Burak’a 
Düldüle binmiş! Yahut da ayağının altında ipekli örtüler, kumaşlar var 
samyeli ona sabah rüzgarından daha hoş! O namaz kılarken hacılar bek-
lediler. Zahit, uzun bir fikre dalmış, kendisinden geçmişti. Neden sonra 
istiğraktan ayıldı, kendisine geldi, hacıların içinde gönül gözü açık bi-
risi, gördü ki zahidin elinden, yüzünden sular damlamakta, elbisesi ap-
tes suyundan ıslak. “ Bu su nereden?” diye sordu. Zahit, elini kaldırıp 
“gökten” diye cevap verdi.

Adam, “ Kuyu” ip yokken ne vakit istesen su bulabilir misin? He-
men yağmur yağar mı? Ey din sulTanı, müşkülümüzü halleder hallet de 
yakına erelim. Sırlarından bir sırrı bize de göster de bellerimizden zün-
narları kesip atalım” dedi. Zahit, gözlerini göğe kaldırarak dedi ki: “Ya-
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rabbi, hacıların duasına icabet et. Ben gökten rızık aramaya alışmışım, 
sen bana gökten kapı açtın.

Ey Lamekan aleminden mekan izhar eden, ey “Rızkınız göktedir” 
sırrını ayan eyleyen! Zahit, bu münacattayken hemen su sömüren fil 
gibi bir latif bulut peyda oldu. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağ-
maya başladı, derelerde, mağaralarda gölcükler meydana geldi. bulut, 
tulumlar gibi gözyaşı döküyordu.

Hacıların hepsi matralarını açtı. İçlerinden bir bölük halk o şaşıla-
cak şeyler yüzünden bellerindeki zünnarları kestiler. Bir bölüğünün de 
bu hayret edilecek şey yüzünden yakını arttı. Allah, doğru yolu daha iyi 
bilir. Bir bölüğüyse bu kerameti kabul etmeyip hamhalat bir halde ebedi 
nakıs olarak kaldı, söz de burada bitti.

—Aklın varsa, başka bir akılla dost ol. 

—İnsanların savaşı, çocukların kavgasına benzer; hepsi de anlam-
sız ve saçmadır.

—Maksada sabırla erişilir, aceleyle değil! Sabret, doğrusunu Al-
lah daha iyi bilir. 

—Türk sağ oldukça mutlaka kendine bir otağ(ülke) bulur, hele bu 
Türk Hak kapısının değerli bir kulu olursa? 

—Çalışıp, kazanmak define bulmaya engel değil ya! Sen çalışmana 
devam et; eğer nasibin varsa define de arkandan gelsin.
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BOSTan hIRSIZI SOFileR

Bir bahçıvan, bahçesine üç hırsızın girdiğini gördü. Biri fakih, biri 
şerif, biri de sofi idi. Kendi kendine dedi ki:

— Çok şey söylerim ama bunlar üç kişi, birlikten kuvvet doğar, tek 
başıma gücüm yetmez. Onları birbirinden ayırabilirsem, istediğimi ya-
parım.

Hileyle aralarını bozmak için sofiye:

— Git arkadaşların için evden bir kilim al, getir, diyerek oradan uzak-
laştırdı. Öbürlerine dönerek dedi ki: 

— Sen fakihsin, fetvalarınla ekmek yer, bilgi kanadınla uçarız. Sen 
de bizim sultanımız, Mustafa’nın soyundansın. Bu pisboğaz, açgözlü sofi 
de kim oluyor ki sizinle düşüp kalkıyor? Geldiğinde onu başınızdan savın 
gitsin. O giderse sizleri bahçemde bir hafta misafir ederim.

— İkisini de oyuna getip kandırdı. Sofi geri gelince, arkadaşları onu 
yanlarından uzaklaştırdılar. Sofiyi yalnız yakalayan bahçe sahibi bir gü-
zel dayak attı ona. Bir yandan arkadaşlarından ayrılıp uzak düştüğüne 
yanan sofi, öte yandan dayağın acısına rağmen bahçıvanın oyununun 
farkına varmıştı. Kendi kendine söyleniyordu:

— Ben dayağı yedim, şimdi sıra sizde. Beni yabancı saydınız, ama 
değildim. Hilenin farkına varamadınız, şimdi benim yediğim dayakları 
siz de yiyeceksiniz.

Bahçıvan sofiden kurtulunca şerife dönerek:

— Ey şerif, eve git de yufka pişirmiştim, onu al da gel, birlikte yi-
yelim, dedi.

Şerif gidince, fakihe dedi ki:
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— Ey, her şeyi anlayan, bilen adam, şerif anlamsız bir iddada bu-
lunuyor; şerifim diyor ama ne iş ettiğini kim bilebilir?

Afsunlar okudu bahçıvan; fakih de bunları dinledi, sonunda kandı. 
Şerifin arkasından gitti:

— Ey eşek, dedi, seni bu bağa kim davet etti? Hırsızlık sana kim-
den miras kaldı? Aslan yavrusu aslana benzer, söyle bakalım sen kime 
benziyorsun?

O zalim adam şerife hakaretler yağdırdı, söylemediğini bırakmadı. 
Sonunda şerif, fakihe dedi ki:

— Ben ayrılıyorum, sudan çıkıyorum, şimdi yalnız kalıyorsun. Aya-
ğını sağlam bas. Şerifliğimi bir tarafa bırak, ben ne zalimim ne de za-
limden aşağıyım.

Bahçıvan ondan da kurtulunca fakihin yanına gelerek dedi ki:

— Ey fakih, en aşağılık olanların bile kendisinden arlandığı kişi! İzin 
almadan bağlara giriyorsun; senin fetvan bu mudur? Böyle bir şeyi ne-
rede okudun, Vasit’de mi, yoksa Muhit’te mi? 

Fakihi dövmeye başladı.

Fakih diyordu ki:

— Vur vur, hakkın var. Fırsat eline geçti. Dostlarından ayrılanların 
sonu böyle olur. 
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 Fil Ve YaVRulaRI

Bilmem işitin mi? Akıllı bir adam, Hindistan da dostlarından iki üç 
kişinin uzak bir seferden geldiklerini, aç ve çıplak bir halde bulundukla-
rını gördü. Bilgiden doğma merhameti coşup “ Hoş geldiniz” dedi, gül-
ler gibi açıldı. “Biliyorum karnınız bomboş, pek açsınız. Açlıktan adeta 
Kerbela’ya düşmüşsünüz. Bu yüzden bütün mihnetlere uğramışsınız.

Fakat dostlar, aman Allah için olsun sakın fil yavrusu yemeyin. Şimdi 
gideceğiniz yolda filler vardır benim öğüdümü can-ü gönülden dinleyin. 
Yolunuzdaki fil yavrularını avlamak istersiniz. Bu gönlünüze pek hoş ge-
lir. Onlar pek kuvvetsiz. Pek latif ve semizdir. Fakat anaları pusudadır, 
onları korur.

Yavrusunun ardından feryad-ü figan ederek yüz fersah yol yürür, ev-
ladını arar durur. Hortumundan ateşler saçar, dumanlar savurur. Yavru-
larına merhameti çoktur. Sakın ha yavrularını avlamayın” dedi. Yavrum, 
veliler de Allah çocuklarıdır. Onlar ortada olsun, olmasın.

Allah, mallarını, canlarını korur, onların ahvalinden haberdardır. Sa-
kın noksanlarını bulup aleyhlerine gıybet etme. Onlar için kin güden, on-
ların öcünü alan Allah’tır. Allah dedi ki : “Bu veliler benim çocuklarımdır. 
Gariplik alemindedirler, eşleri yoktur. Ne işleri vardır, ne güçleri.

Halkı imtihan için hor ve yetim görünürler. Fakat hakikatte dost-
ları da benim, nedimleri de. Hepsi de benim korumama arka vermiş-
tir. Sanki onlar, benim cüzülerimdir. Sakın, sakın! Bunlar benim hırka gi-
yenlerimdir. Binlerce kişi arasında yüz binlerce kişidirler. Fakat yine de 
hepsi bir vücuttur.”

Öyle olmasaydı Nuh, bir beddua ile doğuyu batıyı sulara gark ede-
bilir miydi? İhsan ve kerem sahibi lut, zalimlerin şehirlerini perişan ey-
leyebilir, yerlere batırabilir miydi? Cennete benzeyen şehirleri karasu 
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oldu. Diclesi oldu, git de gör. Bu karasu Şam tarafındadır. Kudüs’e gi-
derken yolda görürsün.

Hakk’a tapan yüz binlerce peygamber yüzünden her devirde nice 
azaplar oldu. Söylesem uzun sürer. Ciğerde ne oluyor ki? Dağlar bile kan 
kesilir. Dağlar kan kesilir de sonra yine donar, kalır. Sen bu kan oluşu gör-
mezsin, çünkü körsün, kötüsün. Bu görüşten ne kadar uzaksın!

Bu kör, ne şaşılacak şey kördür, uzağı görür, gözü de keskin. Fa-
kat yalnız devedeki yükü görür. İnsan hırsından her şeyi kıldan kıla gö-
rür, bilir ama oynayıp salınmasında hayır yoktur. Bu oynayış şerle do-
ludur. Benliğini kıracak yerde oyna, salın da şehvet yarasının üstündeki 
pamuğu çek, kopar.

Erler, meydanda oynar, dolanır, kendi kanları içinde raks ederler. 
Varlıklarından kurtuldular mı? Ellerini çarpar, noksanlarından ayrıldılar 
mı raksa girerler. Çalgıcıları, içlerinden def çalar, denizler, onların coş-
kunluğunu görüp köpürürler. Sen görmezsin ama onların gayretinden 
yapraklar bile dalların üstünde el çırpar.

Dalların el çırpışını görmüyorsun değil mi? Buna can kulağı gerek, 
ten kulağıyla duyulmaz ki. Baş kulağını alaya, yalana, dolana kapa da ay-
dın can şehrini gör. Muhammet’in kulağı, sözlerin iç yüzünü duyar. Al-
lah ona Kuran da “ Kulağın ta kendisi” der.

Bu peygamber baştanbaşa kulaktır, gözdür. Onun merhameti süt-
ninedir, biz de onun süt emer çocuklarıyız. Bu sözün sonu gelmez. Sen 
yine o il hikayesine dön, yine o hikayeye başla da onu anlat.

Fil onların her birinin ağızlarını koklamakta, hepsinin midelerinin et-
rafın da dönüp dolaşmakta. Yavrusunu kim kebap edip yemişse, bularak 
öç almaya, kuvvetini göstermeye çalışmaktaydı. Sen de Allah kullarının 
etlerini yemekte, onların aleyhinde bulunup günah kazanmaktasın.

Kendinize gelin, sizin ağzınızı koklayan da Allah’tır. Doğrudan başka 
kim canını kurtarabilir? Bir adamın kabirde ağzını koklayan Münker, ya-
hut Nekir olursa yazıklar olsun o acımağa değer kişiye!.. O ulu melek-
lerden ne ağzını gizlemeye imkan var, ne güzel kokularla iyi bir hale ge-
tirmeye çare.

Mezara girene, onlara yaltaklanmak mümkün değil; akıl, fikir için 
hileye sapmaya yol yok! Saçma sapan söyleyen adamın başına gürzler 
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iner, pençeleri batar. Azrail’in sopasını, demirini gözünle görmüyorsan 
gürzünün eserine bak! Bazı zamanlar suret bakımından da görünür de 
onun için yalnız, hasta bunu anlar, duyar.

O hasta dostlar der: Bu tepenin üstünde duran kılıç nedir ki? Din-
leyenler de “ Biz öyle bir şey görmüyoruz, bu hayalden ibaret” derler . 
Halbuki ne hayali? Göçme zamanı bu. Ne hayali bu aşağılık felek bile bu-
nun korkusuyla hayal haline geldi. Ölüm haline gelen hasTanın önünde 
gürzlerle kılıçlar his alemine girdiler.

O, bu kılıçların ona çekildiğini görür. Fakat ondan başka düşmanın 
gözü de bağlıdır, dostun gözü de bunları gören yoktur. Dünya hırsı gitti 
de o yüzden hasTanın gözü kuvvetlendi; gözü, kan dökme zamanı aydın-
landı. Kibrinin, hışmının yüzünden gözü, vakitsiz öten horoza döndü.

Vakitsiz çan çalan, vakitsiz öten horozun başını kesmek vaciptir. Her 
an canının bir cüzü ölüm halindedir. Her an can verme zamanındadır. 
Can verme anında imanını gör, gözet! Ömrün altın kesesine benzer, ge-
ceyle gündüz de para sayan adamdır. Bilmeden, anlamadan sayar du-
rur, nihayet kese boşalır, ay tutulur.

Dağdan alsan da yerine koymasan dağ bile yerin de kalmaz, yok 
olur gider. Şu halde her an yerine karşılık koy ki: “ Secde et de yaklaş” 
ayetinin maksadı neyse bulasın. Bütün işlere böyle çalışma, dindeki işten 
başka iş için savaşma. Sonra sonunda tamamlamadan geçip gidersin.

İşlerin sona ermez, ekmeğin de ham kalır. O mezarını lahdini yapma 
işi taşla, tahtayla kilimle, keçeyle olmaz. Kendine gönülde bu benliği 
görmen gerektir. Onun toprağı olman, gamına gömülmen lazım ki ne-
fesin, nefesinden yardımlara nail olsun, nefesin kutlu ve tesirli bir hale 
gelsin .

Mezara türbe yapmak, üstüne kubbe kurmak, mana sahiplerine 
makbul değildir. Bir bak da gör, diri iken atlaslara bürünen kişinin aklını 
o ipekler, o atlaslar hiç fazlalaştırır, onun reyine isabet verir mi?

Canı Münker ve Nekir’in azabına uğramış gamlı gönlünde de gam 
akrepleri yer tutmuştur. Zahirini süslemiş püslemiş ama içi düşünceler 
den feryatlara düşmüş başka birini de görürsün ki eski elbiseler giyinmiş 
ama o köhne libaslar içinde kamışa benzer, sözü de şeker gibidir.
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Öğütçü dedi ki: “ Bu öğüdümü tutun da gönlümüz, canınız belalara 
düşmesin. Otlara, yapraklara kaani olun fil yavrularını avlamaya varma-
yın. Ben boynumdaki öğüt borcumu ödedim. Öğüdü tuTanın sonu, ancak 
kutluluktur. Ben sizi nedametlerden kurtarmak için elçiliğimi yaptım.

Kendinize gelin, sakın tamah yolunuzu urmasın. Tamah, yaprak 
yapraklarınızı ta kökünden söker, çıkarır” bunları söyleyip “ Haydi, hayra 
karşı” diyerek onları uğurladı, selametledi gitti. Onlar, yolda kıtlığa düş-
tüler, susuzlukları artıkça arttı. Ansızın yolda yeni doğmuş güzel bir fil 
yavrusu gördüler.

Sarhoş kurtlar gibi başına üşüştüler. Onu tertemiz yiyip bu işten el-
lerini yıkadılar. Yoldaşlarından biri, onlara öğüt verdi. O adamın öğüdü 
hatırındaydı. Bu söz adamın o fili kebap edip yemesine mani oldu. Eski 
ve tecrübe görmüş akıl, sana yeni bir baht bağışlar.

Onlar fil yavrusunu yiyip yattılar, uyudular. O aç adamsa sürüyü bek-
leyen çoban gibi uyanıktı. Birdenbire baktı ki kızgın bir fil çıkageldi. Önce 
o gözetleyene gelip çattı. Ağzını üç kere kokladı. Fakat ondan hiçbir kötü 
koku gelmedi. Birkaç kere etrafın da dönüp dolaşarak gitti.

O iri fil, adama hiç dokunmadı. Uyuyanların hepsinin ağızlarını kok-
ladı, hepsinden de koku aldı. Yavrusunu kebap edip yiyenleri hemen-
cecik paraladı öldürdü. O anda hepsini de birer birer paralıyor, onlar-
dan hiç de ürkmüyordu. Onların her birini havaya kaldırıp yere vurarak 
parçalamaktaydı.

Ey halkın kanını emen, bu işten uzaklaş, halkın malı kanı demektir. 
Çünkü mal güçle, kuvvetle çalışmayla ele geçer. O fil yavrularının ana-
ları kan güder, fil yavrusunu yiyenden öç alır, öldürür. Ey rüşvet alan, 
sen fil yavrusu yemektesin, sana düşman olan fil, kökünü kazır, seni 
mahveder.

Hilelere sapanı koku, rüsvay etti. Fil yavrusunun kokusunu bilir. Hak 
kokusunu yemenden duyan bendeki batıl kokuyu nasıl olurda duymaz? 
Mustafa ta uzak yol dan koku alır da ağzımızda ki güzel kokuyu nasıl al-
maz? Duyar, duyar ama yüzümüze urmaz, örter.

İyi koku da göklere çıkar kötü koku da. Sen uyuyup durursun, o 
haram koku ise şu yeşil gökyüzüne urup durur. Seni çirkin nefeslerine 
yoldaş olup felekte kokuları alanlara kadar gider. Kibir, hırs, şehvet ko-



85

MESNEVİ’DEN SEÇMELER

kusu, söz söylerken soğan gibi kokar. Yemin eder de “Ben onları ne za-
man yedim?

Soğandan da çekinmekteyim, sarımsaktan da” dersen o yalan ye-
mini ederken nefesin, kovuculuk eder. Kokusu seninle beraber oturanla-
rın dimağına vurur. O koku yüzünden dualar ret edilir. O kötü kalp, sözle 
kendisini gösterir. O duaya “ Sesinizi kesin” cevabı gelir. Her azgının ce-
zası onu kovan sopadır. Fakat sözün eğri, özün doğru olursa o söz eğri-
liği, Allah katında makbuldür.

—Ey oğul, bağı çöz; özgür ol! Ne zamana kadar altın ve gümüşün 
esiri olacaksın? 

—Merhamete nail olmak istersen, zayıflara merhamet et! (I,822)

—İçinde pusu kurmuş olan nefis, kibir ve kin bakımından bütün in-
sanlardan beterdir 

—Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz; şaşılacak şey koyunun 
kurda gönül vermesidir.  

—İyiyi bilmedikçe kötüyü bilemezsin. Zıt, zıttı ile anlaşabilir. 
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aK SaÇlaR

Saçı sakalı kır bir adam, iyi bir berberin önüne gider de, “Yiğidim, 
saçımdaki sakalımdaki akları ayır, yol bir yeni gelin aldım” der. Berber, 
adamın sakalını dipten tıraş ederek kılları önüne kor da der ki: “ be-
nim bir işim çıktı sen ayırıver!”işte bunun gibi bu sual şu da cevabı, ar-
tık sen ayırıver! 

Din kaygısı, bunlarla uğraşmaya vakit bırakmaz. Birisi Zeyd’e bir 
sille vurur. Zeyd de hileye sapıp onu dövmek üzere üstüne saldırınca, 
adam: “ Dur, senden bir şey soracağım, cevabını ver, sonra beni döv. Se-
nin kafana vurunca şırak diye bir sestir çıktı. Şimdi burada dostça sen-
den bir sualim var: 

Bu şırak sesi benim elimden mi çıktı, yoksa senin kafandan mı ey 
uluların öğündüğü ulu zat?” dedi. Adamcağız dedi ki: “Acıdan kurtulma-
dım ki bu düşünceye dalayım. Senin derdin yok, sen düşüne dur.” Dert 
sahibi böyle düşüncelere saplanamaz, kendine gel! 

Sahabenin ruhlarında Kuran’a karşı fevkalade bir iştiyak vardı ama 
aralarında hafız pek azdı. Çünkü bir meyve oldu mu kabuğu adamakıllı 
incelir, çatlar, dökülür. Ceviz, fıstık ve badem bile olunca kabukları in-
celir. İlmin hakikati de kemale gelince kışrı azalır. Zira sevgilisi, âşıkı ya-
kar, yandırır. 

İstenen, sevilen kişinin vasfı, isteyen, seven kişinin vasıflarının zıd-
dıdır. Vahiy ve nur şimşeği, peygamberi yakar. Kadim olan Allah’ın sı-
fatları tecelli edince hadisinin sıfatlarını yakar, mahveder. Sahabe ara-
sında birisi Kuran’ın dörtte birini ezberledi de duyuldu mu, sahabe, bu 
bizim ululumuzdur derdi. 

Böyle bir büyük mana ile sureti bir arada cem etmek, hayretlere 
düşmüş, mest olmuş padişahtan başka kimseye mümkün değildir. Böyle 



MESNEVİ’DEN SEÇMELER

88

bir sarhoşluk aleminde edep kaidelerine riayet etmenin zaten imkanı 
yoktur, bu imkan bulunsa bile şaşılacak şeydir doğrusu! İstiğna aleminde 
niyaza riayet etmek, yuvarlak bir şeyle uzun bir şeyi, zıddoldukları halde 
bir arada cem etmeye benzer. 

Sopa, esasen körlerin sevgilisidir. Kör, Kuran sandığına benzer an-
cak. Körlerin sözleri, Mushaf harfleriyle, eski hikayelerle, korkutuşlarla 
dolu sandıklardır. Fakat kuranla dolu sandık, boş sandıktan iyidir elbet. 
Yük’süz sandık fareler ve yılanlar dolu sandıktan daha iyidir. 

Hasılı insan, vuslata erdi mi vasıta olan kadın, adamın gözüne soğuk 
görünmeye başlar. Güzelim istediğin şeye ulaştın mı artık bilgi sahibi ol-
mayı istemek kötüdür. Göklerin damlarına çıktıktan sonra da merdiven 
aramak manasızdır. Hayra ulaşan kişi, dostluk ve başkasına bir şey öğ-
retmek maksatlarından başka bir maksatla yine hayır yolunu arar. 

O yoldan bahsederse bu iş, soğuk bir şeydir. Aydın ayna saf ve ci-
lalı bir halde iken onu cilalamaya kalkışmak bilgisizliktir. Padişah tara-
fından kabul edilip huzurunda oturduktan sonra mektup ve elçi araş-
tırmak çirkin bir şeydir. 

Sevgili âşıklarından birisini huzuruna çağırdı. Âşık aşk mektubunu çı-
karıp sevgilisinin huzurunda okumaya başladı. Mektupta beyitler, övüş-
ler, ihtiyaç ve aciz yoksulluk, birçok laflar vardı. Maşuk dedi ki: “ Eğer bu 
okuma, benim içinse vuslat zamanı ömür zayi etmektir bu! 

Ben yanımdayım, sen mektup okuyorsun. Bu âşıklık alameti değil 
ki!” âşık dedi ki: “ Doğru, sen buradasın ama ben, istediğim zevki, iste-
diğim gibi bulamıyorum ki, geçen yıl senden aldığım zevki, şimdi vusla-
tına erişmiş olduğum halde alamıyorum ben bu kaynaktan arı, duru su 
içtim, o suyla gözümü de yeniledim, gönlümü de. 

Şimdi kaynağı görüyorum ama su yok. Yoksa su yolumu birisi mi 
kesti” dedi. Maşuk dedi ki: “ Şu halde ben, senin sevgilin değilim. Ben 
Bulgar Türküyüm, sen katu Türkü istiyorsun. Sen bana değil, bir hale 
âşıksın. Fakat yiğidim, hal elde kalmaz ki senin tamamıyla istediğin ben 
değilim. Alemde istediğin şeyin bir kısımcağızı da ben de var. 

Sevgilin değilim, sevgilinin eviyim, halbuki aşk, peşindir, eldedir, 
sandıkta değil! Sevgili, tek olan sevgiliye derler. Gelişin de ondandır, so-
nuncu gidişin de ona! Onu buldun mu başkasını beklemezsin gayri. Or-
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tada görünüp duran da odur, gizli olan da o! O hallere sahip bir hakim-
dir, mahkum değil. 

Aylar, yıllar, o ay yüzlünün kuludur, kölesidir. Dilerse söyler, hale fer-
man eder. Dilerse hükmeder, cisimleri can haline getirir. Bekleyip du-
ran, oturup hal arayan, hal bekleyen kişi, işin sonuna varmış değildir. 
Sona varan kişinin eli, hal kimyasıdır, elini oynattı mı bakır, sarhoş bir 
hale gelir, altın olur. 

Dilerse söyler, hale ferman eder. Dilerse, hükdiken ve neşter, ner-
kis ve ağustos gülü kesilir. Hale mahkum olansa hal gelince derecesi ar-
tan, halsiz kalınca rütbesi eksilen bir adamdır. Hulasa sofi “ İbn-al va-
kit” tir, fakat vakitten de kurtulmuştur, halden de. Haller, onun azmine 
onun reyine mahkumdur, haller, onun Mesih’in nefesine benzeyen ne-
fesleriyle diridir. 

Sense hale âşıksın, bana değil. Sen, bir hale sahip olmak ümidiyle 
benim etrafımda dönüp dolaşıyorsun. Bir an eksilen, bir an artıp kemal 
bulan hal, Halil’in mabudu olamaz, batar gider. Batıp giden, gah böyle, 
gah şöyle olan güzel değildir, ben batıp gidenleri sevmem. 

Bazan hoş, banan nahoş olan, bir zaman su, bir zaman ateş kesi-
len, ayın burcudur ama ay değil. Put gibi güzeldir, ama güzelliğinden ha-
beri bile yok! Saf sofi, “İbn-al vakit” tir ama vaktin babasıymış gibi vakti 
adamakıllı avucunun içine almıştır. Bu çeşit sofi, tamamıyla ululuk sa-
hibi Allah’ın nuruna gark olmuştur. 

Kimsenin oğlu değildir o vakitlerden de kurtulmuştur hallerden de! 
Doğurmayan nura batmıştır. Doğmayan, doğurmayan zatsa ancak Allah’tır. 
Diriysen yürü, böyle bir aşk ara. Yoksa birbirine aykırı vakitlere kulsun. 
Çirkin güzel nakışlara bakma da kendi aşkına, kendi dileğine bak! 

Hor musun, zayıf mı? Buna bakma da ey kadri yüce kişi, himmetine, 
gayretine bak! Ne halde olursan ol boş durma, ey dudakları kurumuş 
susuz, daima su araştır! O, susuz, o kupkuru dudağın yok mu? O dudak, 
sudan haber verme de. Nihayet kaynağa ulaşacağını bildirmede. 

Dudak kuruluğu, suyu haber verir. Bu eziyet, bu susuzluk, muhak-
kak suya ulaşacağına delalet eder. Bu aramak yok mu, kutlu bir iştir. Hak 
yolundaki bu istek, maniler giderir. Bu istek, dileklerinin anahtarıdır. Bu 
istek, senin ordundur, bayraklarının yardımcısıdır. Bu istek, horoz gibi
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 “Sabah geliyor” diye nara atarak müjdeler verir. 

Aletin yoksa bile iste ara. Allah yolunda alete ihtiyaç yoktur. Oğul, 
kimi arayıcı görürsen ona dost ol, önünde baş indir. De isteklilerin civa-
rında sen de istekli ol. Galiplerin sayesinde sen de galebe et! Karınca 
Süleymanlık dilerse onun bu dileğini hor görme, himmetine bak! Elinde 
mala, sanat ve hünere dair ne varsa önce onu istemez miydin, ona bu 
sayede nail olmadın mı?

—Demircilik sanatını bilmeyen kişi, demirci ocağına yaklaşırsa sa-
kalını, bıyığını yakar. 

—Rızkı Allah’tan ara; ondan bundan değil! 

—Allah sana bir el vermişse, bir iş yap, kazan da dostlarına yardı-
mın dokunsun. 

—Gönlün namertlikle dolu olduktan sonra sakalına ve bıyığına gü-
lünür ancak!

—Gönlün bitkisi fikirdir. Fikir, kalpteki sırrı açık eder. 
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KILIÇ SAPINI KESER Mİ

Uzak yerlerden bir merhametli dost, Yusuf-u Sıddıyk’a konuk oldu. 
Çocukluktan beri birbirlerini Tanırlardı. Eskiden beri aşinalık yastığına yas-
lanmışlardı. Konukla, Yusuf’a kardeşlerinin yaptığı cefayı, onların haset-
lerini konuştular. Yusuf “o haset ve cefa, zincirdi; biz de aslandık.

Aslanın zincire vurulması ayıp değildir. Bizim Allah’ın kaza ve kade-
rinden şikayetimiz yok. Aslan, boynunda zincir bulunmakla beraber bü-
tün zincir yapanlara beydir” dedi. Dostu Yusuf’a “Zindanda ve kuyuda 
ne haldeydin?” dedi. Yusuf cevap verdi:

“Ay, bedir halinden çıkar ve eski ay haline gelir ya... işte öyle” Eski 
ay görünmez, sonra hilal olur da iki büklüm bir halde görünür. Fakat so-
nunda yine gökte bedir haline gelmez mi? İnci tanesini havanda döver-
ler ama kadri yine yücedir, ya ilaç olarak göze çekilir, yahut macun ha-
line getirilir, kalp ferahlığı için yenir.

Buğdayı toprak altına attılar ama sonradan topraktan başaklar çıktı. 
Ondan sonra değirmende öğüttüler, değeri arttı, cana can katan gıda 
oldu. Sonra ekmeği bir kere daha diş altında ezdiler; akıllı kişiye akıl ve 
idrak oldu.

Daha sonra da o can, aşkta mahvoldu da Hak yolunda ekildikten 
sonra mahsul verdi, ekincileri hayrete düşürdü. Bu sözün sonu gelmez. 
Sen, o iyi adamın Yusuf’a ne dediğini anlatmaya başla.

Yusuf, başından geçenleri anlattıktan sonra “ Eh...bize ne armağan 
getirdin, bakalım?” dedi. Ey ulu kişi! Dostları görmeye eli boş gitmek, 
değirmene buğdaysız gitmeye benzer. Ulu Allah bile mahşer günü, halka 
“ Kıyamet günü için armağanın nerede;

Bize yapayalnız, azıksız, adeta sizi yarattığımız gibi geldiniz. Kendi-
nize gelin! Kıyamet günü için ne hediyeniz var, ne getirdiniz? Yoksa tek-
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rar dönüp geleceğinizi ummuyor muydunuz, size bugünün vadesi ba-
tıl mı göründü ki? der.

Ona konuk olacağımızı inkar ediyorsan bu mutfaktan ancak toprak 
ve kül alabilirsin. İnkar etmiyorsan niçin böyle elin boş. O sevgilinin kapı-
sına böyle nasıl ayak atacaksın? Yemeyi, uyumayı biraz azalt da onunla 
görüşmek için bir armağan götür. Geceleri az uyuyanlardan seher çağ-
larında istiğfar edenlerden ol.

Sen de rahimdeki çocuk gibi az oyna da sana da nurları gören duy-
gular bağışlasınlar. Rahim gibi olan dünyadan çıkınca yeryüzünden daha 
geniş bir sahaya dalacaksın. “ Allah yeri geniştir” derler ya; o geniş yer, 
bil peygamberlerin gidip daldıkları sahadır. O geniş sahada gönül daral-
maz; yaş ağaç, orada kuru dal haline gelmez.

Şimdi duygular, sen de. Fakat bir gün yorgun, bitkin, baş aşağı bir 
hale geleceksin. Uykuda duygularını taşımazsın, duygular seni taşır. Bu 
yorgunluk, bitkinlik gider, eziyetten, sıkıntıdan kurtulursun. Sen uyku halini, 
velilerin uyanıkken de duygularını taşımamaları halinde bir çeşni bil.

Be inatçı; veliler, Eshab’ı Kehf’dir. Ayakta olsalar da, yürüyüp gez-
seler de uykudadırlar. Allah, onları, kendilerinin haberi olmadan işletir, 
sağa sola çevirir. O sağa çevrilme nedir? İyi iş. Ya sola çevrilme? O da 
bedene, varlığa ait işler.

Bu iki hal de peygamberlerden, dağdan ses gelir gibi zuhur eder. 
Onların, her ikisinden de haberleri yoktur. Dağ, hayır olsun, şer olsun... 
Senin sesini sana verir, duyurur. Fakat ikisinden de bihaberdir.

Yusuf “Hadi, armağanını çıkar” deyince konuk, bu istekten uTanıp 
adeta figan ederek. “Sana getirmek için ne kadar armağan aradıysam 
hiçbir şeyi beğenmedim, layık görmedim. Bir habbeyi alıp da madene, 
bir katrayı alıp da ummana nasıl götürebilirim?

Sana gönül ve can bile getirsem Kirman’a kimyon götürmüş sayılı-
rım. Senin, misli olmayan güzelliğinden başka bir tohum yoktur ki bu am-
barda olmasın. Sana gönül nuru gibi bir ayna getirmeyi layık gördüm.

Ey güneş gibi gökyüzünün ışığı olan güzel! Ona baktıkça kendi gü-
zel yüzünü görürsün. Gözümün nuru, sana ayna getirdim, ona bakıp yü-
zünü gördükçe beni hatırlarsın” dedi. Koynundan aynayı çıkarıp sundu. 
Güzeller, aynayla meşgul olurlar.
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Varlığın aynası nedir? Yokluk. Ahmak değilsen yokluğu ihtiyar et. 
Varlık, yoklukta görünebilir. Zenginler, yoksula cömertlik edebilirler. Ek-
meğin saf aynası açtır; kav da çakmak taşının aynasıdır. Bir yerde yokluk 
ve noksan oldu mu...bu, bütün sanatların güzelliğine aynadır.

Elbise biçilmiş, dikilmiş olursa terzinin mahareti görünebilir mi? 
Budaklar yontulmamış olmalı ki marangoz onu yontsun, rendelesin... 
Ondan asla, yahut fer’e ait bir şey yapsın. Usta kırıkçı nerede ayağı kı-
rılmış varsa oraya gider. Hasta ve arık kişi olmazsa tıp sanatının güzel-
liği nasıl görünür?

Ey ulu kişi! Bakırların bayalığı, aşağılığı olmasa kimya nasıl olur da 
zuhur eder? Noksanlar, kemal vasfının aynasıdır. O horluk, yücelik ve 
ululuğa aynadır. Çünkü yakinen zıt, zıddı gösterir. Ondan dolayı bal, sirke 
ile görünür, (sirkengebin olur)

Kim, kendi noksanını görüp anlarsa yedeğinde dokuz at olduğu halde 
tekemmül yolunda koşar. Kendisini kamil sanan, ululuk sahibi Allah’ın 
yolunda uçamaz. Ey mağrur ve sapık! Canında kendini kamil sanmak-
tan daha beter bir illet olamaz.

Senden bu kendini beğenme defoluncaya kadar gönlünden de çok 
kan akar, gözünden de! İblis’in illeti “Ben, Adem’den hayırlıyım” deme-
siydi. Bu hastalık, her mahlukta vardır. Bu hastalığa müptela olan, ken-
disini hor görse bile sen onu, altında pislik olan saf su bil!

İmtihan kasdıyla onu bir karıştırsan hemen su bulanır, pislik ren-
gini alır. Ey yiğit! Irmak sana saf ve berrak görünüyor ama senin ırma-
ğının dibinde de pislik var. Yol bilen anlayışlı pir, Nefs-i küll bağlarına 
ark kazıcıdır.

Irmak, kendisini nereden temizleyecek? İnsanın bilgisi, Allah bil-
gisiyle fayda verir. Kılıç sapını kesebilir mi? Yürü, bu yarayı bir cerraha 
göster. Kimse, yarasının kötülüğünü görmesin diye her yaranın üstüne 
sinek düşer.

O sinekler; senin düşüncelerin, mallarındır; yaran da ahvalindeki 
zulmet! Eğer o yaraya pir merhem korsa o zaman derdin iyileşir, feryat 
ve figanın kesilir. Yara sahibi, merhem konunca sıhhat buldum sanır. Hal-
buki hakikatte oraya merhemin ışığı vurmuştur.
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Kendine gel, ey sırtı yaralı, merhemden baş çekme; iyileşince de 
kendi kendime iyileştim deme, sıhhati merhemden bil!

—Ben, bu çalışıp-çabalama dünyasında iyi huydan daha üstün bir 
şey görmedim.

—Akılsız dost zaten düşmandır. 

—Zafer için yardımcısı Allah olmayan kişiye tavşan bile aslan gibi 
görünür. 

—Ey rüşvet alan! Sen fil yavrusu yemektesin; düşmanın olan o fil 
sonunda kökünü kazır, mahveder seni. 

—Lakap ve unvandan kaç, manaya yürü. 
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hanGi aŞK

Ey dostlar! Bu hikayeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bu günkü ha-
limizdir.

Bundan evvelki bir zamanda bir padişah vardı. O hem dünya, hem 
din saltanatına malikti. Padişah, bir gün hususi adamları ile av için hay-
vana binmiş, giderken ana caddede bir halayık gördü. O halayığın kölesi 
oldu. Can kuşu kafeste çırpınmaya başladı. Mal verdi o halayığı satın aldı.
Onu alıp arzusuna nail oldu. Fakat kazara o halayık hastalandı.

Birisinin eşeği varmış, fakat palanı yokmuş. Palanı ele geçirmiş, bu 
sefer eşeği kurt kapmış. Birisinin ibriği varmış, fakat suyu elde edeme-
miş. Suyu bulunca da ibrik kırılmış!

Padişah sağdan, soldan hekimler topladı. Dedi ki: “İkimizin ha-
yatı da sizin elinizdedir. Benim hayatım bir şey değil, asıl canımın canı 
odur. Ben dertliyim, hastayım, dermanım o. Kim benim canıma der-
man ederse benim hazinemi, incimi ve mercanımı ( atiye ve ihsanımı) 
o aldı. (demektir)”

Hepsi birden dediler ki: “Canımız feda edelim. Beraberce düşünüp 
beraberce tedavi edelim. Bizim her birimiz bir alem Mesih’idir, elimizde 
her hastalığa bir ilaç vardır.”

Kibirlerinden Allah isterse (inşaallah ) demediler. Allah da onlara 
insanların acizliğini gösterdi. “İnşaallah” sözünü terk ettiklerini söyle-
meden maksadım, insanların yürek katılığını ve mağrurluğunu söyle-
mektir. Yoksa arızi bir halet olan inşaallah’ı söylemeyi unuttuklarını an-
latmak değildir. Hey gidi nice inşaallahı diliyle söylemeyen vardır ki canı 
“inşaallah” la eş olmuştur.

İlaç ve tedavi nevinden her ne yapıldı ise hastalık arttı maksat da 
hasıl olmadı.O halayıkcağız, hastalıktan kıl gibi olunca padişahın kanlı 
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göz yaşı ırmağa döndü. Kazara sirkengübin safrayı arttırdı. Badem yağı 
da kuruluk tesirini göstermeye başladı. Karahelileyle kabız oldu, ferah-
lığı gitti; su, neft gibi ateşe yardım etti.

Padişah, hekimlerin aciz kaldıklarını görünce yalınayak mescide 
koştu. Mescide gidip mihrap tarafına yöneldi. Secde yeri göz yaşından 
sırsıklam oldu. Yokluk istiğrakından kendisine gelince ağzını açtı, hoş bir 
tarzda medhü senaya başladı:

“En az bahşişi dünya mülkü olan Allah’ım! Ben ne söyleyeyim? Za-
ten sen gizlileri bilirsin. Ey daima dileğimize penah olan Allah! Biz bu 
sefer de yolu yanıldık. Ama sen “Ben gerçi senin gizlediğin şeyleri bili-
rim. Fakat sen, yine onları meydana dök” dedin.

Padişah, ta can evinden coşunca bağışlama denizi de coşmaya baş-
ladı. Ağlama esnasında uykuya daldı.

Rüyasında bir pir göründü. Dedi ki: “Ey padişah, müjde; dileklerin 
kabul oldu. Yarın bir yabancı gelirse o, bizdendir. O gelen hazık hekim-
dir. Onu doğru bil, çünkü o emin ve gerçek erenlerdendir. İlacında kati 
sihri gör, mizacında da Hak kudretini müşahede et.”

Vade zamanı gelip gündüz olunca... güneş doğudan görü-
nüp yıldızları yakınca. Rüyada kendine gösterdikleri zatı görmek 
için pencerede bekliyordu. Bir de gördü ki, faziletli, fevkalade hü-
nerli, bilgili bir kimse, gölge ortasında bir güneş; Uzaktan hilal gibi 
erişmekte, yok olduğu halde hayal şeklinde var gibi görünmekte. 
Ruhumuzda da hayal, yok gibidir. Sen bütün bir cihanı hayal üzere yü-
rür gör! Onların başları da, savaşları da hayale müstenittir. Öğünmeleri 
de, utanmaları da bir hayalden ötürüdür. Evliyanın tuzağı olan o hayal-
ler, Allah bahçelerindeki ay çehrelilerin akisleridir.

Padişahın rüyada gördüğü hayal de o misafir pirin çehresinde gö-
rünüp duruyordu. Padişah bizzat abeyincilerin yerine koştu, o gaipten 
gelen konuğun huzuruna vardı. Her ikisi de aşinalık (yüzgeçlik) öğren-
miş bir tek denizdi, her ikisi de dikilmeksizin birbirine dikilmiş, bağlan-
mışlardı.

Padişah: “Benim asıl sevgilim sensin, o değil. Fakat dünyada iş iş-
ten çıkar. Ey aziz, sen bana Mustafa’sın. Ben de sana Ömer gibiyim. Se-
nin hizmetin uğrunda belime gayret kemerini bağladım” dedi.
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Allah’tan edebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse 
Allah’ın lütfundan mahrumdur. Edebi olmayan yalnız kendine kötülük 
etmiş olmaz. Belki bütün dünyayı ateşe vermiş olur.

Alışverişsiz, dedikodusuz Allah sofrası gökten iniyordu. Musa kavmi 
içinde birkaç kimse terbiyesizce “hanı sarımsak, mercimek” dediler. On-
dan sonra gökyüzünün sofrası, ekmeği kesildi; ekme, bel belleme, orak 
sallama kaldı. Sonra İsa şefaat edince Hak, yemek sofrası ve tabaklarla 
ganimetler gönderdi. Yine küstahlar edebi terk ederek sofradan yemek 
artığını aşırdılar.

İsa bunlara yalvardı. “Bu devamlıdır, yeryüzünden kalkmaz. Bir ulu 
kişinin sofrası başında kötü zanna düşmek ve harislik etmek küfürdür” 
dedi.O rahmet kapısı, hırslarından dolayı bu görmedik dilencilerin yüz-
lerine kapandı. Zekat verilmeyince yağmur bulutu gelmez zinadan do-
layı da etrafa veba yayılır. İçine kasavetten, gussadan ne gelirse korku-
suzluktan ve küstahlıktan gelir.

Kim dost yolunda pervasızlık ederse erlerin yolunu vurucudur, na-
mert odur. Edepten dolayı bu felek nura gark olmuştur. Yine edepten 
dolayı melekler masum ve tertemiz olmuşlardır. Güneşin tutulması, 
küstahlık yüzündendir. Bir melek olan Azazil de yine küstahlık yüzün-
den kapıdan sürülmüştür.

Kollarını açıp onu kucakladı, aşk gibi gönlüne aldı, canının için çekti. 
Elini, alnını öpmeğe, oturdu yeri, geldiği yolu sormaya başladı. Sora sora 
odanın başköşesine kadar çekti ve dedi ki: “Nihayet sabırla bir define buldum. 
Ey vuslatı, her sualin cevabı! Senin yüzünden nişliğin anahtarıdır” sözü-
nün manası, Ey vuslatı, her sualin cevabı! Senin yüzünden müşkül, ko-
nuşmaksızın, dedikodusuz hallolur gider. Sen, gönlümüzde onların ter-
cümanısın, her ayağı çamura baTanın elini tutan sensin.

Ey seçilmiş, ey Allah’dan razı olmuş ve Allah rızasını kazanmış kişi, 
merhaba! Sen kaybolursan hemen kaza gelir, feza daralır. Sen, kavmin 
ulususun, sana müştak olmayan, seni arzulamayan bayağılaşmıştır. Bun-
dan vazgeçmezse...”O ağırlama, o hal hatır sorma meclisi geçince o za-
tın elini tutup hareme götürdü.

Padişah, hastayı ve hastalığını anlatıp sonra onu hasTanın ya-
nına götürdü.Hekim, hasTanın yüzünü görüp, nabzını sayıp, idra-
rını muayene etti. Hastalığının arazını ve sebeplerini de dinledi. 
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Dedi ki: “Öbür hekimlerin çeşitli tedavileri, tamir değil; büsbütün harap 
etmişler. Onlar, iç ahvalinden haberdar değildirler. Körlüklerinden hepsi-
nin aklı dışarıda.” Hekim, hastalığı gördü, gizli şey ona açıldı. Fakat onu 
gizledi ve sultana söylemedi. Hastalığı safra ve sevdadan değildi.

Her odunun kokusu dumanından meydana çıkar. İnlemesinden gördü 
ki, o gönül hastasıdır. Vücudu afiyettedir ama o, gönüle tutulmuştur. Âşıklık 
gönül iniltisinden belli olur, hiçbir hastalık gönül hastalığı gibi değildir.  
Aşığın hastalığı bütün hastalıklardan ayrıdır. Aşk, Allah sırlarının usturla-
bıdır. Âşıklık ister cihetten olsun, ister bu cihetten... Akıbet bizim için o 
tarafa kılavuzdur. Aşkı şerh etmek ve anlatmak için ne söylersem söyli-
yeyim... asıl aşka gelince o sözlerden mahcup olurum. Dilin tefsiri gerçi 
pek aydınlatıcıdır, fakat dile düşmeyen aşk daha aydındır. Çünkü ka-
lem, yazmada koşup durmaktadır, ama aşk bahsine gelince; çatlar, aciz 
kalır. Aşkın şerhinde akıl, çamura saplanmış eşek gibi yattı kaldı. Aşkı , 
âşıklığı yine aşk şerh etti.

Güneşin vucuduna delil, yine güneştir. Sana delil lazım ise güneş-
ten yüz çevirme. Gerçi gölgede güneşin varlığından bir nişan verir, fakat 
asıl güneş her an can nuru bahşeyler. Gölge sana gece misali gibi uyku 
getirir. Ama güneş doğuverince ay yarılır (nuru görünmez olur.) Zaten 
cihanda güneş gibi misli bulunmaz bir şey yoktur. Baki olan can güneşi 
öyle bir güneştir ki, asla gurub etmez.

Güneş gerçi tektir, fakat onun mislini tasvir etmek mümkündür. 
Ama kendisinden esir olan güneş, öyle bir güneştir ki, ona zihinde de, 
dışarıda da benzer olamaz. Nerede tasavvurda onun sığacağı bir yer ki 
misli tasvir edilebilsin.

Şemseddin’in sözü gelince dördüncü kat göğün güneşi başını çekti, 
gizlendi. Onun adı anılınca ihsanlarından bir remzi anlatmak vacip oldu.
Can şu anda eteğimi çekiyor. Yusuf’un gömleğinden koku almış. “Yıllarca 
süren sohbet hakkı için o güzel hallerden tekrar bir hali söyle, anlat. Ki 
yer, gök gülsün, sevinsin. Akıl, ruh ve göz de yüz derece daha fazla se-
vince, neşeye dalsın” (diyor). “Beni külfete sokma, çünkü ben şimdi yok-
luktayım. Zihnim durakladı onu görmekten acizim. Ayık olmayan kişinin 
her söylediği söz... Dilerse tefekküre düşsün, dilerse haddinden fazla za-
rafet satmaya kalkışsın... yaraşır söz değildir.



99

MESNEVİ’DEN SEÇMELER

Eşi bulunmayan o sevgilinin vasfına dair ne söyleyeyim ki bir da-
marım bile ayık değil!

Bu ayrılığın, bu ciğer kanının şerhini şimdi geç, başka bir zamana 
kadar bunu bırak!”

(Can) dedi ki: “Beni doyur, çünkü ben açım. Çabuk ol çünkü vakit 
keskin bir kılıçtır. Ey yoldaş, ey arkadaş! Sufi, vakit oğludur (bulunduğu 
vaktin iktizasına göre iş görür). “Yarın” demek yol şartlarından değildir. 
Sen yoksa sufi bir er değilmisin? Vara veresiyeden yokluk gelir”.

Ona dedim ki: “Sevgilinin sırlarını gizli kapaklı geçmek daha hoş-
tur. Sen, artık hikayelere kulak ver, işi onlardan anla! Dilbere ait sırla-
rın, başkalarına ait sözler içinde söylenmesi daha hoştur.” O, “Bunu 
apaçık söyle ki dini açık olarak anmak, gizli anmaktan iyidir. Perdeyi 
kaldır ve açıkça söyle ki ben, güzelle gömlekli olarak yatmam” dedi. 
Dedim ki: “O apaçık soyunur, çırılçıplak bir hale gelirse ne sen kalırsın,ne 
kucağın kalır, ne belin! İste ama derecesine göre iste; bir otun bir dağı 
çekmeye kudreti yoktur.

Bu alemi aydınlatan güneş, bir parçacık yaklaştı mı, her şey yandı 
gitti! Fitneyi, kargaşalığı ve kan dökücülüğü araştırma, Şems-ı Tebrizi’den 
bundan fazla bahsetme. Bunun sonu yoktur; sen yine hikayeye başla, 
onu tamamlamana bak.

(Hekim) dedi ki: “Ey padişah, evi halvet et, yakını da uzaklaştır. Köşeden 
bucaktan kimse kulak vermesinde ben bu cariyecikten bir şeyler sorayım.”  
Oda boşaltıldı, hekim ile hastadan başka kimsecikler kalmadı. He-
kim tatlılıkla yumuşak yumuşak dedi ki: “Memleketin neresi? Çünkü 
her memleket halkının ilacı başka başkadır. O memlekette akra-
bandan kimler var? Kime yakınsınız; neye bağlısınız? Elini kızın nab-
zına koyup birer birer felekten çektiği cevir ve meşakkati soruyordu.  
Bir adamın ayağına diken batınca ayağını dizi üstüne kor. İğne ucu 
ile diken başını arar durur, bulamazsa orasını dudağı ile ıslatır. Ayağa 
batan dikeni bulmak bu derece müşkül olursa, yüreğe batan di-
ken nicedir? Cevabını sen ver! Her çer çöp (mesabesinde olan,) gö-
nül dikenini göreydi gamlar, kederler; herkese el uzatabilir miydi?  
Bir kişi, eşeğin kuyruğu altına diken kor. Eşek onu oradan çıkarmasını 
bilmez, boyuna çifte atar. Zıplar, zıpladıkça da diken daha kuvvetli ba-
tar. Dikeni çıkarmak için akıllı bir adam lazım. Eşek, dikeni çıkarabilmek 
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için can acısı ile çifte atar durur ve yüz yerini daha yaralar. O diken çı-
karan hekim üstaddı.

Halayığın her tarafına elini koyup muayene ediyordu. Halayıktan 
hikaye yolu ile dostların ahvalini sormakta idi. Kız, bütün sırlarını he-
kime açıkça söylemekte, kendi durağından, efendilerinden, şehrinden 
ve şehrinin dışından bahsetmekteydi.

Hekim kızın anlatmasına kulak vermekte, nabzına ve nabzı-
nın atmasına dikkat etmekte idi. Nabzı kimin adı anılınca atarsa 
cihanda gönlünün istediği odur(diyordu). Memleketinde ki dost-
larını saydı, döktü. Ondan sonra diğer bir memleketi andı. “Mem-
leketinden çıkınca en evvel hangi memlekette bulundun?”dedi. 
Kız bir şehrin adını söyleyip geçti. Fakat yüzünün rengi nabzının atması 
başkalaşmadı.Efendileri ve şehirleri birer birer saydı;o yerleri, yurtları, ora-
larda geçirdiği zamanları, tuz, ekmek yediği kişileri tekrar tekrar söyledi.
Şehir şehir, ev ev saydı döktü, kızın ne damarı oynadı, ne çehresi sarardı. 
Hekim şeker gibi Semerkand şehrini soruncaya kadar kızın nabzı tabii 
haldeydi fazla atmıyordu. Semerkand’ı sorunca nabzı attı, çehresi kı-
zardı, sarardı. Çünkü o, Semerkad’lı bir kuyumcudan ayrılmıştı. O he-
kim, hastadan bu sırrı elde edip o dert ve belanın aslına erişince: “Onun 
semti hangi mahallede?” diye sordu. Kız, “Köprü başında, Gatfer ma-
hallesinde” dedi.

Hekim, “Hastalığının ne olduğunu hemen anladım. Seni tedavi husu-
sunda sihirler göstereceğim; Sevin, ilişik etme, emin ol ki yağmur çimenlere 
ne yaparsa ben de sana onu yapacağım. Ben, senin gamını çekmekteyim, 
sen gam yeme; ben sana yüz babadan daha şefkatliyim. Aman, sakın ha, 
bu sırrı kimseye söyleme; padişah senden bunu ne kadar sorup soruştursa 
yine sakla. Sırların gönülde gizli kalırsa o muradın çabucak hasıl olur” dedi.  
Peygamber demiştir ki: “Her kim sırrını saklar ise çabucak muradına eri-
şir.” Tohum toprak içinde gizlenince, onun gizlenmesi, bahçenin yeşil-
lenmesi ile neticelenir. Altın ve gümüş gizli olmasalardı... madende nasıl 
musaffa olurlar, nasıl altın ve gümüş haline gelirlerdi? O hekimin vaad-
leri ve lütufları hastayı korkudan emin etti. Hakiki olan vaadleri gönül 
kabul eder, içten gelmeyen vaadler ise insanı ıstıraba sokar. Kerem eh-
linin vaadleri akıp duran, eseri daima görünen hazinedir. Ehil olmayan-
ların, kerem sahibi bulunmayanların vaadleri ise gönül azabıdır.
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Ondan sonra hekim, kalkıp padişahın huzuruna gitti. Padişahı bu 
meseleden birazcık haberdar etti. Dedi ki: “Çare şundan ibaret, bu der-
din iyileşmesi için o adamı getirelim. Kuyumcuyu o uzak şehirden çağır, 
onu altınla, elbise ile aldat.” Padişah, hekimden bu sözü duyunca nasi-
hatini, candan gönülden kabul etti. O tarafa ehliyetli, kifayetli, adil bir 
iki kişiyi elçi olarak gönderdi.

O iki bey, kuyumcuya padişahtan muştucu olarak Semerkand’e ka-
dar geldiler. Dediler ki: “Ey lütuf sahibi üstad, ey marifette kamil kişi! 
Öğülmen şehirlere yayılmıştır. İşte filan padişah, kuyumcubaşılık için 
seni seçti. Zira (bu işte) pek büyüksün, pek kamilsin. Şimdilik şu elbi-
seyi, altın ve gümüşü al da gelince de padişahın havassından ve ne-
dimlerinden olursun.”

Adam çok malı, çok parayı görünce gururlandı, şehirden çoluk çocuktan 
ayrıldı. Adam neşeli bir halde yola düştü. Haberi yoktu ki padişah canına kas-
tetmişti. Arap atına binip sevinçle koşturdu, kendi kanının diyetini elbise sandı.  
Ey yüzlerce razılıkla sefere düşen ve bizzat kendi ayağı ile kötü bir ka-
zaya giden. Hayalinde mülk, şeref ve ululuk. Fakat Azrail “Git evet, mu-
radına erişirsin” demekte!

O garip kişi yoldan gelince, hekim onu padişahın huzuruna götürdü. 
Güzellik mumunun başı ucunda yakılması için onu, padişahın yanına iz-
zet ve ikramla iletti.

Padişah onu görünce pek ağırladı, altın hazinesini ona tes-
lim etti. Sonra hekim dedi ki: “Ey büyük sultan o cariyeciği 
bu tacire ver ki visali ile iyileşsin, visalinin suyu o ateşi gidersin.” 
Padişah, o ay yüzlüyü kuyumcuya bahşetti, o iki sohbet müştakını bir-
birine çift etti. Altı ay kadar murat alıp murat verdiler. Bu suretle o kız 
da tamamen iyileşti.

Ondan sonra hekim, kuyumcuya bir şerbet yaptı, kuyumcu içti, kızın 
karşısın da erimeye başladı. Hastalık yüzünden kuyumcunun güzelliği kal-
mayınca kızın canı, onun derdinden azat oldu, ondan vazgeçti. Kuyumcu, 
çirkinleşip hastalanınca kızın gönlüde yavaş yavaş ondan soğudu.

Ancak zahiri güzelliğe ait bulunan aşklar aşk değildir. Onlar nihayet 
bir ar olur. Keşke kuyumcu baştan başa ayıp ve ar olsaydı, tamamı ile 
çirkin bulunsaydı da başına bu kötü hal gelmeseydi! Kuyumcunun gö-
zünden ırmak gibi kanlar aktı, yüzü canına düşman kesildi.
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Tavus kuşunun kanadı, kendisine düşmandır. Nice padişahlar var-
dır ki kuvvet ve azametleri helaklerine sebep olmuştur.

Kuyumcu,”Ben o ahuyum ki göbeğimin miskinden dolayı bu avcı, 
benim saf kanımı dökmüştür. Ah ben o sahra tilkisiyim ki postum için 
beni tuzağa düşürüp tuttular, başımı kestiler. Ah ben o filim ki dişimi elde 
etmek için filci benim kanımı döktü. Beni benden aşağı birisi için öldü-
ren, kanımı döken; bilmiyor ki benim kanım uyumaz! Bu gün bana ise 
yarın onadır. Böyle benim gibi bir adamın kanı nasıl zayi olur?

Duvar gerçi (günün ilk kısmında yere) uzun bir gölge düşü-
rür; fakat o gölge, gölgeyi meydana getirene avdet eder.  
Bu cihan dağdır, bizim yaptıklarımız ses. Seslerin aksi yine bizim semtimize 
gelir” dedi.Kuyumcu bu sözleri söyledi ve hemen toprak altına gitti.

O cariyecik de aşktan ve hastalıktan arındı, tertemiz oldu. Çünkü 
ölülerin aşkı ebedi değildir, çünkü ölü tekrar bize gelmez.

Diri aşk ruhta ve gözdedir. Her anda goncadan daha taze olur du-
rur. O dirinin aşkını seç ki bakidir ve canına can katan şaraptan sana sa-
kilik eder.

O’nun aşkını seç ki bütün peygamberler, onun aşkı ile kuvvet ve 
kudret buldular, iş güç sahibi oldular. Sen “Bize o padişahın huzuruna 
varmaya izin yoktur” deme. Kerim olan kişilere hiçbir iş güç değildir.

O adamın, hekimin eliyle öldürülmesi, ne ümit içindi ne korkudan 
dolayı. Allah’ın emri ve ilhamı gelmedikçe hekim onu padişahın hatırı 
için öldürmedi.

Hızır’ın o çocuğun boğazını kesmesindeki sırrı halkın avam kısmı anlayamaz. 
Allah tarafından vahiy ve cevaba nail olan kişi her ne buyurursa o buy-
ruk, doğrunun ta kendisidir. Can bağışlayan kişi öldürse de caizdir. O, 
naibdir eli Allah elidir.

İsmail gibi onun önüne baş koy. Kılıcının önünde sevinerek gülerek 
can ver. Ki Ahmed’in pak canı, Ahad’la ebediyse senin canında ebede 
kadar sevinçli ve gülümser bir halde kalsın. Âşıklar, ferah kadehini, gü-
zellerin elleri ile öldürdükleri vakit içerler.

Padişah o kanı şehvet uğruna dökmedi. Suizanda bulunma müna-
kaşayı bırak. Sen onun hakkında kötü ve pis iş işledi deyip fena bir zanda 
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bulundun. Su süzülüp durulunca, berrak bir hale gelince bu berraklıkta 
bulanıklık ve tortu kalır mı, süzülmüş suda tortu bırakır mı?

Bu riyazatlar, bu cefa çekmeler, ocağın posayı gümüşten çıkarması 
içindir. İyinin kötünün imtihanı, altının kaynayıp tortusunun üste çık-
ması içindir.

Eğer işi Allah ilhamı olmasaydı o, yırtıcı bir köpek olurdu, pa-
dişah olmazdı. Şehvetten de tertemizdi, hırstan da, nefis is-
teğinden de. Güzel bir iş yaptı, fakat zahiren kötü görünüyordu. 
Hızır denizde gemiyi deldi ise de onun bu delişinde yüzlerce sağlamlık 
vardı. O kadar nur ve hünerle beraber Musa’nın vehmi, ondan mah-
çuptu; artık sen kanatsız uçmaya kalkışma. O, kırmızı güldür, sen ona kan 
deme. O, akıl sarhoşudur, sen ona deli adı takma. Onun muradı müslü-
man kanı dökmek olsaydı kafirim, onun adını ağzıma alırsam! Arş kötü 
kişinin öğülmesinden titrer. Suçlardan ve şüpheli şeylerden korunan kişi 
de kötü methedilince, metheden kişi hakkında fena bir zanna düşer.

O padişahtı, hem de çok uyanık bir padişah. Has bir zattı, hem 
de Allah hası. Bir kişiyi böyle bir padişah öldürürse onu, iyi bir bahta 
eriştirir,en iyi bir makama çeker yüceltir. Eğer onu kahretmede yine onun 
için bir fayda görmeseydi, o mutlak lütuf nasıl olurda kahretmeyi isterdi?  
Çocuk hacamatcının neşterinden titrer durur, esirgeyen ana ise onun 
gamından sevinçlidir. Yarı can alır, yüz can bağışlar. Senin vehmine gel-
meyen o şey yok mu? Onu verir. Sen kendince aklından bir kıyas yap-
maktasın ama çok, pek çok uzaklara düşmüşsün; iyice bak!

—Şükretmeyenden güzellik de kaybolur, hüner de, sanat da. Artık 
bir daha ondan bir eser bile görünmez.

—O küfür inadı, maymun âdetidir. Şu hamd ve şükür ise Peygam-
berin yoludur.

—Nimet ve ihsanlarına karşılık Allah’a şükret, fakat sana ihsan eden 
kişiye de şükret, onun adını da an!

—Allah kıyamet günü kuluna “Ne getirdin, sana verdiğim nimet-
lere karşılık ne yaptın?” der.

—Kargaya benzer nefsine uyma, o seni çöplüğe götürür. 
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KuŞ aVI

Bir kuş çayırlıkta dolaşıyordu. Orda av için tuzak kurulmuş, avcı yere 
taneleri serpmiş, pusuya yatmıştı.

Zavallı kuş onu Tanımadan geldi, çevresinde dolaştı.

— Sen kimsin, dedi adama, böyle yeşiller giymiş, vahşi hayvanla-
rın arasında oturuyorsun?

— Ben dünyadan kesilmiş bir zahidim, dedi avcı, burada otlarla yeti-
niyorum. Ecelimi önümde gördüm de zahitliği seçtim. Komşumun ölümü 
bana öğütçü oldu. Her şeyin boş olduğunu anladım, kazancımı bıraktım, 
dükkânımı kapadım, terki diyar ettim insanların arasından. 

Sonunda yalnız kalmayacak mıyım, çenemiz bağlanmayacak mı? Çe-
nemizi az oynatmak, az konuşmak daha yeğ. “Ey altın sırmalarla süslen-
miş elbiseler giymeye, kemerler kuşanmaya alışmış kişi, sonunda sana 
da dikilmemiş bir elbise giydirecekler.” 

Ne diye gönlümüzü vefasızlara bağlayalım, toprağa tutalım yüzü-
müzü, çünkü ondan bittik. Bizim atalarımız, akrabalarımız eskiden beri 
dört tabiattı. Öyleyken, biz, eğreti yakınlara tamah ettik. Yıllardır insa-
nın cismi, unsurlarla görüşmekte, konuşmakta. Can da nefislerle akıllar-
dan ama can, kendi temellerini unutmuş. Tertemiz, arı akıllardan, nefis-
terden her zaman mektup geliyor. 

Diyorlar ki: Beş günlük dostları buldun, eski dostlardan yüz çevir-
din. Çocuklar da oyundan hoşlanırlar ama akşam olunca çeke çeke ev-
lerine götürürler onları. 

Söz budur, bundan başka bir şey değil. Dünya bir oyundur, ayetini 
duymadın mı ki, elbiselerini yele verdin, şimdi de korkuyorsun! Ömrün 
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yarısı sevgili isteğiyle geçti, yarısı düşmanların dertleriyle. Cüppeyi aldı 
götürdü o, beriki külahı. 

İşte, ecel geldi yaklaştı. Artık yeter, bırak oyunu, tövbe atına bin de yol 
al! Tövbe atı da şaşılacak bir attır, bir solukta dünyadan göğe sıçrar. 

Kuş: 

— Hoca, yalnız oturma, dedi, Ahmed’in dininde rahiplik yoktur. 
O elçi ümmetine rahipliği yasak etti. Sen nasıl oldu da bu bidatı kabul-
lendin? 

Cuma namazı kılmak, namazı cemaatle kılıp cemaate iyi işler yap-
malarını söylemek, kötülükten kaçınmak şarttır. İnsanların hayırlısı, 
halka faydalı olandır. Ha babacığım, taş değilsen, taşla topaçla ne işin 
var? Acınmış ümmetin arasına katıl, Ahmed’in sünnetini bırakma, onun 
emirlerini yerine getir.

Avcı dedi ki:

— Aklı başında olmayan, akıllı kişinin yanında taşa, kerpice benzer. 
Dünyalık peşinde koşan eşekten farksızdır. Onunla konuşmak rahipliğin 
ta kendisidir. Çünkü Tanı’dan başka her şey yitip gider. Gelecek olan, bir 
süre sonra, gelip çatar. Adam olmayanın buyruğu da kıblesine benzer. O 
ölüyü arayıp durur, var onu da ölü say sen. Böyle adamlarla düşüp kal-
kan da rahiptir, çünkü düşüp kalkanların arkadaşı taştır, kerpiçtir. 

Kuş adama dedi ki:

— İşte, yolda yolunu kesen biri varsa, o zaman savaş kaçınılmaz-
dır. Halkı korumak, onlara yardım etmek, düşmanla savaşmak için as-
lan gibi er, o zaman emin olmayan yola gelir. Erlik, yolcu düşmanla ça-
tıştığı zaman meydana çıkar. 

Adam dedi ki:

— Evet. Gücü varsa, yardım görürse kötülüklere karşı durmak ge-
rek, ama gücü kuvveti yoksa çekilmek daha doğru olmaz mı? 

Kuş dedi ki: 

İşe gerçeklikle sarılmak gerekir, yoksa insanın dostu eksik olmaz. Dost 
ol da, sayısız dost gör. Fakat dost olmazsan dostsuz, yardımsız kalırsın. 

Ey temiz kişi, şeytan kurttur, sen de Yusuf’a benzersin. Sakın Yakup’un 
eteğini bırakma. Kurt, sürüden bir kuzu alacağı zaman, siner bekler çoğu 
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zaman. Kim yalnız başına bir yol tuttu, kapar onu, yer. Sünneti ve top-
luluğu bırakan kişi, yırtıcı hayvanlarla dopdolu böyle bir yerde kendi ca-
nına kıymış olmaz mı? Akla düşman olan yoldaş, yoldaş değildir. O hep 
fırsat kollar. Zayıf anını bekler ki, neyin varsa talan etsin. Güçlü görünür 
ama korkağın biridir. Korkaklığından dostunu da korkutur. 

Böyle yoldaşı düşman bil, dost değil. Din yolu, her kötü yaratılışlı-
nın gideceği yol değildir. Yol nasıl yoldur? Gidenlerin ayak izleriyle dolu 
olan yoldur. Dost nasıl dosttur? Kararlarıyla sana yol gösteren, aklıyla 
seni büyütendir. Diyelim ki, tedbirlisin de seni kurt kapmadı, ama top-
luluktaki o neşeyi bulamazsin ki!

Böylece adam söyledi, kuş söyledi sohbet uzayıp gitti. 

Sonra kuş: Şu buğdaylar kimin? diye sordu.

Avcı dedi ki: Vasisi olmayan bir yetimin. Yetim malı, beni emin bil-
dikleri için bana emanet ettiler.

Kuş: 

— A emin, a zahit, izin ver de birazcık yiyeyim, dedi, şu anda o ka-
dar açım ki, leş bile helal bana. 

— Zorda kalınca haramın bile helal olacağını söyleyen sensin, dedi 
avcı. Zorda olmayıp yersen, suçlu sayılırsın. Gerçi zora düşenin de ye-
memesi daha iyidir, ama yiyeceksen parasını ver de öyle ye. 

Kuş kendinden geçmişti, saldırdı yemlere, ama kalakaldı tuzakta. 
Yasin’ler okudu, En’am’lar okudu, boşuna. 

 Bir kervancı uyumuştu. Hırsızlar gelip kervandaki tüm malları çaldı, 
toprağa gömdüler. Sabah olunca kervancılar uyandı, mallarının yerinde 
yeller estiğini gördüler. 

— Söyle bekçi, dediler, ne oldu eşyalarımıza? 

— Gece yüzü örtülü hırsızlar geldiler, ne var ne yok her şeyi topar-
layıp gittiler, dedi bekçi. 

Kervan halkı:

— Sen ne yaptın? diye sordu. 

Adam:

— Ben bir kişiydim, onlarsa silahlı, seçmece bir yığın babayiğitti. 
Ne yapabilirdim ki? 
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— Peki, karşı koyacak gücün yoktu da, bağırmayı, bizleri uyandır-
mayı da mı düşünmedin? 

— Bağırıp sizi uyandıracaktım ama bıçak, kılıç dayadılar; sus yoksa 
acımadan öldürürüz, dediler. Ben de korkudan sustum, ama şimdi is-
terseniz, dilediğiniz kadar bağırır, çağırırım. 

İnsanı rezil eden şeytan ömrünü yok ettikten sonra “Euzü” çek-
mek, “Fatiha” okumak da boşunadır. Yine de, gaflete düşmek, feryat 
etmekten daha kötüdür. Boşuna da olsa, tatsız tuzsuz olsa da sen fer-
yat et, yalvar. Ey yüce Tanı, şu düşkünlere bir bak diye yalvar. Senin za-
manında da gücün yeter, zamanı geçince de. Sen, “Yitirdiğiniz şeye ha-
yıflanmayın,” diyen padişahsın, dilediğin şey nasıl olmaz? 

Kuş dedi ki: 

— Zahitlerin büyüsüne kapılanların sonu budur. 

Adam: 

— Hayır, dedi, haksız yere yetimlerin malını yiyenlerin hâli budur.

Kuş öylesine feryat etti ki sonra; derdinden tuzak da titredi, avcı 
da. 

Kuş: 

— Birbirine ters şeyler yüzünden kanadım kırıldı, diyordu. Sevgili 
neredesin, gel de ellerini başıma koy, okşa. Elin lütuflar bağışlamada bir 
delildir, elinin altında oldukça başım rahata erer, huzura kavuşur. Layık 
değilsem bile, ne olur, bu dertlere düşmüş kulun hâlini bir an olsun sor! 
Yoklukta ne üstünlük vardı ki, sen ona bu kadar lütuf kapılarını açtın? 

Keremin, uyuz bir toprağı insan şekline soktu da, ölü erlik suyu, beş 
dış duygu, beş de gizli duyguyla adam hâline getirdin. Sen yardım et-
medikçe tövbe nedir ki Sensiz tek bir diri bile yokken, nasıl kaçabilirim 
senden? Senin efendiliğin olmadıkça kulun varlığı olur mu? Ey canların 
aslı, canımı al benim, sensiz bu candan usandım artık. Delilik hünerine 
âşığım. Akıllılığa, usluluğa doydum ben. Utancımı yırttım, hiç olmazsa 
sırrımı açık söylerim. 

Bu sabır ne zamana kadar, ne zamana kadar bu titreyiş? Saçak gibi, 
utanç perdesi altında gizlendim. Birdenbire şu yorganın altından sıçra-
yıp çıkayım. 
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Gel diyor, ya ben ol, ya benim huyumla huydaş ol ki, sana tecelli 
edeyim, göstereyim yüzümü. Görmediysen, neden böyle çıldırdın, top-
raktan, neden dirilmeyi istiyorsun? 

Mekânsızlık mekânından sana ot vermeseydi, can gözün o tarafa 
bakar mıydı hiç? Kedi o delikten rızıklanır da onun için delik başında bek-
ler. Öbür kedi de damda bekler durur, orada kuş avlar da beslenir. 

Kimi çulhacılığı iş edinmiştir. Kimi de işsiz güçsüzdür, yüzünü mekânsızlık 
yurduna çevirmiştir, çünkü ona o yandan can gıdası vermişsindir. 

Kimileri de göç gecesine kadar çocuklar gibi oyuna dalmışlardı. Uyu-
yan biri, uyanmaya başladığında, vesveseler dadısı işveler yapar ona: 

— Uyu canım yavrum uyu, kimsenin seni uyandırmasına izin ver-
meyiz biz, der. 

Senin, yerden kök söker gibi, kendi kendini uyandırman gerek, su 
sesini duyan susuz gibi hani. Ben susuzların kulağına gelen su sesiyim. 
Yağmur gibi göklerden yağarım ben. Ey âşık, sıçra, kurtul, hem susuz-
luk, hem su sesini duymak, hem de uyku! 

Olur mu bu? 
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TÜCCaR ile PaPaĞanI

Bir tacirin bir dudusu vardı, kafeste hapsedilmiş, güzel bir duduydu. 
Tacir, Hindistan’a gitmek üzere yol hazırlığına başladı. Kerem ve ihsan 
dolayısıyla, kölelerinin, cariyeciklerinin her birine “Çabuk söyle, sana 
Hindistan’dan ne getireyim?” dedi. Her birisi ondan bir şey diledi. O iyi 
adam hepsine, istediklerini getireceğini vad etti. Duduya da “Sen ne ar-
mağan istersin, sana Hindistan elinden ne getireyim?” dedi. Dudu dedi 
ki: “Oradaki duduları görünce benim halimi anlat. Dedi ki: Sizin müşta-
kınız olan filan dudu, Allah’nın takdiriyle bizim mahpusumuzdur. Size se-
lam söyledi, yardım istedi; sizden bir çare, bir kurtuluş yolu diledi.

Dedi ki: Reva mıdır ben iştiyakınızla gurbet elde can vereyim. Sıkı 
bir hapis içinde olayım da siz gah yeşilliklerde, gah ağaçlarda zevk ve 
sefa edesiniz. Dostların vefası böyle mi olur? Ben şu hapis içindeyim, 
siz gül bahçelerinde. Ey Ulular! Bir seher çağı şarap meclisinde bu inle-
yen garibi de hatırlayın!

Dostların sevgiliyi anması, sevgiliye ne mutludur. Hele anan ve anı-
lanın biri Leyla, öbürü Mecnun olursa. Ey güzel endamlı sevgilinin mah-
remleri! Kendi kanımla doldurduğum peymaneleri içmem reva mı? Sev-
gili! Bana da bir nasip vermek istersen beni anarak bir kadeh iç! İçerken 
bu yerlere serilmiş düşkün aşığı yad ederek toprağa bir yudum şarap 
dök! Şaşılacak şey! Nerde o ahit, nerde o yemin? O şeker gibi dudağın 
verdiği vaadler hani? Bu kulun ayrı düşmesi, fena kulluktansa... Kötüye 
kötülükle mukabele edersen aramızda ne fark kalır?

Fakat hiddetle, şiddetle senden gelen kötülük, sema’dan, çengin 
namelerinden daha zevkli, daha neşeli. Ey cefası devletten daha güzel, 
intikamı candan daha sevimli dilber! Ateşin bu... acaba nurun nasıl? 
matem, bu olunca düğünün nice? Cevrinde öyle tatlılıklar var ki...ma-
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lik olduğun letafet yüzünden kimse seni hakkıyla anlayamaz. Hem inle-
rim, hem de sevgili inanır da kereminden o cevri azaltır diye korkarım. 
Kahrına da hakkıyla aşığım, lütfuna da. Ne şaşılacak şey ki ben bu iki 
zıdda da gönül vermişim. Allah hakkı için bu dikenden kurtulur, gül bah-
çesine kavuşursam bu sebepten bülbül gibi feryat ederim. Bu ne şaşıla-
cak şey bülbüldür ki ağzını açınca dikeni de gül bahçesiyle beraber yu-
tar, ikisini de bir görür. Bu bülbül değil ateş canavarı. Onun aşkıyla bütün 
kötü şeyler, kendisine hoş gelmekte. Güle âşık, halbuki esasen kendisi 
gül, kendisine âşık, kendi aşkını aramakta!”

Can dudusunun hikayesi de bu çeşittir. Fakat nerede kuşlara mah-
rem olan kişi? Nerede zayıf ve suçsuz bir kuş ki onun içine Süleyman, 
askeriyle ordu kurmuş olsun. Şükür yahut şikayetle feryat edince yere, 
göğe zelzeleler düşsün. Her demde ona Allah’dan yüz mektup, yüz ha-
berci erişsin; o bir kere “Ya Rabbi” deyince Hak’tan altmış kere “Leb-
beyk” sesi gelsin. Hatası, Allah indinde ibadetten daha iyi olsun; küfrüne 
nispetle bütün halkın imanı değersiz kalsın. Öyle kişiye her nefeste hu-
susi miraç vardır. Allah, onun tacının üstüne yüzlerce hususi taç koyar. 
Cismi topraktadır, Canı Lamekan Aleminde, O Lamekan Alemi, salikle-
rin vehimlerinden üstündür. (vehimlere sığmaz) O Lamekan Alemi, veh-
mine gelen bir alem olmadığı gibi hayaline de doğmaz.(ne idrak ede-
bilirsin, ne tahayyül!) Cennetteki ırmak, nasıl cennettekilerin hükmüne 
tabi ise mekan alemiyle Lamekan Alemi de, o alemin hükmüne tabidir. 
Bu ilahi akıl kuşlarına ait olan bahsi kısa kes, bu sözden yüzünü çevir, 
sukut et! Doğrusunu, Allah daha iyi bilir. Dostlar biz yine kuş, tacir ve 
Hindistan hikayesine dönelim. Tacir, Hindistan’daki dudulara, dudusun-
dan selam götürmeyi kabul etti.

Hindistan uçlarına varınca kırda birkaç dudu gördü. Atını durdu-
rup seslendi, dudunun selamını ve kendisine emanet ettiği sözleri söy-
ledi. O dudulardan birisi, bir hayli titredi ve düşüp öldü, nefesi kesildi.  
Tacir, bu haberi verdiğinden dolayı pişman oldu, dedi ki: “Bir cana kıy-
dım. Bu dudu, olsa olsa o duducağızın akrabası olacak, galiba bunların 
cisimleri iki, canları bir. Bu işi neye yaptım, o haberi neye verdim? Bu 
münasebetsiz sözle biçareyi yaktım, yandırdım.” Bu dil, çakmak taşıyla 
çakmak demiri gibidir. 
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Dilden çıkan da ateşe benzer. Manasız yere gah hikaye yoluyla, gah laf 
olsun diye çakmak taşıyla demirini birbirine vurma! Zira ortalık karanlıktır, 
her tarafta pamuk dolu. Pamuk arasında kıvılcım nasıl durur? Zalim onlar-
dır ki gözlerini kapamışlar, söyledikleri sözlerle bütün alemi yakmışlardır. 
Bir söz, bir alemi yıkar, ölmüş tilkileri aslan eder. Canlar aslen İsa nefes-
lidir. Bir anda yara, bir anda merhem olurlar. Canlardan perde kalkaydı; 
her canın sözü, Mesih’i’ sözü gibi tesir ederdi. Şeker gibi söz söylemek is-
tersen sabret, haris olma , bu helvayı yeme! Feraset sahiplerinin iştahları 
sabradır, onlar sabretmek isterler. Helva ise, çocukların istediği şeydir.

Sabreden, göklerin üstüne yükselir; helva yiyense geriler, kalır! “Ey 
gafil! Sen nefis ehlisin, toprak içinde kan yiyedur! Fakat gönüle sahip 
olan kişi , zehir bile yese o zehir bal olur.” Gönüle sahip olan kişi, apa-
çık öldürücü bir zehir bile yese ona ziyan gelmez. Çünkü o, sıhhat bul-
muş, perhizden kurtulmuştur. Fakat zavallı talip (kemale ermemiş sa-
lik), henüz hararet içindedir.

Peygamber buyurdu ki:  “Ey cüretli talip! Sakın hiçbir matlup ile müca-
dele etme!” Sende Nemrut’luk var, ateşe atılma, atılacaksan önce İbrahim 
ol! Madem ki sen ne yüzgeçsin, ne de denizci... aklına uyup kendini denize 
atma! Yüzgeç ve denizci, denizden inci çıkarır, ziyanlardan bile bir hayli fayda 
elde eder. Kamil, toprağı tutsa altın olur; nakıs, altını ele alsa toz toprak kesilir. 
O gerçek er, Allah’ya makbul olmuştur, bütün işlerde onun eli Allah elidir.  
Nakıs kimsenin eli ise Şeytan’nın, ifritin elidir. Çünkü Şeytan’nın teklif ve 
hile tuzağına tutulmuştur. Kamile göre bilgisizlik bile bilgi olur, nakısın 
bildiği bilgi ise bilgisizlik kesilir. İlletli kimse, ne tutarsa illet olur. Kamil 
kafir bile olsa o küfür, din ve şeriat haline gelir. Ey yayan olduğu halde 
süvari ile yarışa girişen! Sen bu müsabakada kazanmayacak , onu geç-
meyeceksin, iyisi mi, dur!

Melun Firavun’un zamanında sihirbazlar Musa ile kin güderek mü-
cadeleye girdiler. Fakat onu büyük tuttular, öne geçirdiler, ağırladılar. Zira 
ona “Ferman senin. İstiyorsan önce sen asanı at” dediler.

Musa “ Hayır, ey sihirbazlar, önce siz büyülerinizi meydana ko-
yun” dedi.

Musa’ya karşı gösterdikleri o kadar hürmet , din sahibi olmalarına 
sebep oldu; inat yüzünden de elleri ayakları kesildi. Sihirbazlar Musa’nın 
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hakkını anladıklarından evvelce işledikleri suça karşılık olarak ellerini, 
ayaklarını feda eylediler.

Yemek yemek ve nükte söylemek, kamile helaldir; madem ki sen 
kamil değilsin yeme ve sukut et! Çünkü sen kulaksın, o dildir; o senin 
cinsinden değil, Allah, kulaklara “Ansitü” buyurdu.

Çocuk önce, süt emme kabiliyetinde doğar, bir müddet susar ve 
tamamı ile kulak kesilir. Lakırdı söylemeyi öğreninceye kadar bir za-
man dudağını yumması, söz söylememesi gerekir. Kulak vermezse “ti 
,ti “ diye manasız sözler söyler; kendisini alemin dilsizi yapar. Anadan 
sağır doğan ise hiç dinlemediği için dilsiz olur; nasıl dile gelsin? Çünkü 
söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze, kulak verme yolundan 
gir. Evlere kapılardan girin; rızıkları, sebeplerine teşebbüs ederek ara-
yın! Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihti-
yaçsız olan Allah’nın sözüdür.

Allah, yarattığını eşsiz, örneksiz yaratır; üstada tabi değildir. Her-
kes ona dayanır; onun dayanacağı bir varlık yoktur. Ondan başka bütün 
mahlukat; hem sanatında, hem sözünde üstada tabidir, örneğe muh-
taçtır. Bu söze yabancı değilsen bir hırkaya bürün, bir viraneye çekil ve 
göz yaşı dök! Çünkü Adem, Allah itabından ağlamakla kurtuldu; tövbe-
karın nefesi ıslak göz yaşlarıdır. Adem, yeryüzüne, ağlamak için, daima 
feryadetmek, inlemek ve mahzun olmak için gelmiştir.

Adem, Firdevs’ten, yedi kat göklerin üstünden ayakları dolaşarak 
en adi yere, ta kapı dibine, özür dilemek için gitti. Eğer sen de Ademoğ-
luysan onun gibi özür dile, onun yolunda yürü!

Gönül ateşiyle göz yaşından çerez düz. Bahçe, bulutla güneş yüzün-
den yetişmiş, yeşermiştir. Sen göz yaşı zevkini ne bilirsin? Görmedikler 
gibi ekmek aşığısın! Bu karın dağarcığından ekmeği boşaltırsan ululuk 
incileri ile doldurursun. Önce can çocuğunu Şeytan sütünden kes de 
sonra onu meleklere ortak yap.

Sen karanlık, mükedder ve bulanık oldukça bil ki melun Şeytanla 
süt kardeşisin! Nur ve kemali arttıran lokma, helal kazançtan elde edi-
len lokmadır. Çırağımıza katılınca söndüren yağa yağ deme, çırağı sön-
düren yağa su de!
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İlim ve hikmet helal lokmadan doğar; aşk ve rikkat helal lokmadan 
meydana gelir. Bir lokmadan hasede uğrar, tuzağa düşersen; bir lokma-
dan bilgisizlik ve gaflet meydana gelirse, sen o lokmayı haram bil!

Hiç buğday ektin de arpa verdiğini gördün mü? Hiç attan eşek sı-
pası olduğunu gördün mü? Lokma tohumdur mahsulü fikirlerdir. Hiz-
mete meyletmek ve o cihana gitmek azmi, ağza alınan lokmanın helal 
olmasından doğar.

Tacir alışverişi bitirip muradına nail olarak evine geri geldi. Her kö-
leye armağan getirdi, her halayığa ihsan da bulundu. Dudu “ Bu kulun 
armağanı hani? Ne gördün ve ne dedinse söyle” dedi.

Tacir, “Söylemem, zaten elimi çiğneyip parmaklarımı ısırarak, cahil-
liğimden, akılsızlığımdan böyle saçma haberi niye götürdüm diye hala 
pişman olup durmaktayım” dedi.

Dudu, “Efendim, pişmanlık neden, bu hiddete bu gama ne sebep 
oldu?” dedi.

Tacir dedi ki: “Şikayetlerini sana benzeyen dudulara söyledim. İçle-
rinden biri senin derdini anlayınca ödü patladı, titreyip öldü.” Ben “Ne 
yaptım da bu sözü söyledim” diye pişman oldum ama bir kere söyle-
miş bulundum. Pişmanlık ne fayda verir? Ağızdan bir kere çıkan söz, bil 
ki yaydan fırlayan ok gibidir. Oğul, o ok gittiği yerden geri dönmez, seli 
baştan bağlamak gerek. Sel önce bir kere coşup da etrafı kapladıktan 
sonra dünyayı harap etse şaşılmaz.

Yapılan işin gayp aleminde eserleri doğar, o meydana gelen eser-
ler, halkın hükmüne tabi değildir. Onların bize nispeti varsa da hepsi, 
ancak tek Allah tarafından yaratılmıştır. Mesela Amr’e Zeyd bir ok atar; 
o ok, Amr’i kaplan gibi yaralar. Yara, bir yıl kadar Amr’ın vucudun ağ-
rılar, sızılar meydana getirir. O dertleri, Hak yaratmıştır, insan değil. 
Oka hedef olan Amr, o anda korkudan ölürse, yahut ölümüme kadar 
bedeninde yaralar, oluşursa, o ağrılardan, o illetlerden ölürse Zeyd’e; 
ilk sebepten, ok attığından dolayı katil de! Hepsi, Allah’nın icadı ise de 
o ağrıları Zeyd’e nispet et!

Ekin ekmek, nefes almak, tuzak kurmak, çiftleşmek de böyledir. 
Onların sesleri hep Hak’ka mutidir (eken, nefes alan, tuzak kuran, çift-
leşen kuldur; bitiren, yaşatan, tuzuğa düşüren, doğurtan yahut bunla-
rın aksini meydana getiren Hak’tır).
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Velilerde Allah’tan öyle bir kudret vardır ki atılmış oku yoldan geri 
çevirirler. Allah velisi, pişman olursa sebeplere eserlerin kapılarını kapar 
(fiilleri neticesiz bırakır). Fakat bunu Allah eliyle yapar. Allah kudretiyle; 
söylenmiş bir sözü söylenmemiş hale getirir. Bir hale ki ne şiş yanar ne 
kebap! Bütün kalplerdeki nükteleri işitir, gönüllerden o sözü yok eder.

Ey ulu kişi! Sana delil ve huccet gerekse “Min ayetin ey nünsiha” 
ayetini oku. “Ensevküm zikri” ayetini de oku velilerin kalplere nisyan 
koyma kudretini anla!

Veliler, hatırlatma ve unutturmaya kadirdirler; şu halde herkesin 
gönlüne hakimdirler. Veli, unutturma kudretiyle bir kişinin istidlal yo-
lunu bağladı mı, o adamın hüneri bile olsa bir iş yapamaz.

Siz, yüce kişileri alaya aldınız, bundan bir şey çıkmaz sandınız ama 
Kuran’da “Ensevküm” ayetini bir okuyun!

Şehir ve köye sahip olan, cisimlerin padişahıdır. Gönül sahibi ise gö-
nüllerinizin sulTanıdır. Hiç şüphe yok ki işler, görüşlerin ferridir. Şu halde 
insan, ancak göz bebeğinden ibarettir. Ben bunu, tamamı ile söyleyemi-
yorum, çünkü merkez sahipleri (Peygamberler) men ediyorlar. Madem ki 
halkı unutması, ve hatırlaması onun elindedir, imdatlarına da o erişir.

O güzel huylarla huylanmış olan zat, her gece gönüllerden yüz bin-
lerce iyi ve kötü hatırayı giderir; gündüzün gönülleri, yine o hatıralarla 
doldurmakta; o sedefleri, incilerle dopdolu bir hale getirmektedir. Evvelki 
düşüncelerin hepsi, Allah’nın hidayetiyle sahiplerini Tanırlar. Uyanınca, 
sanat ve hünerin, sebepler kapısını açmak üzere yine sana gelir.

Kuyumcunun hüneri demirciye gitmez, bu güzel huylunun huyu, 
öteki kötüye mal olmaz. Hünerler ve huylar, kıyamet günü, çeyiz gibi 
sahibine döner. Güzel olsun, çirkin olsun... bütün huylar ve hünerler, 
sabah çağında sahiplerine gelir; nitekim posta güvercinleri, gönderilen 
mektupları, yine uçtukları şehre getirirler.

Dudu, o dudunun yaptığını işitince titredi, düştü, kaskatı oldu. Sahibi, 
onun böyle düştüğünü görünce yerinden sıçradı, külahını yere vurdu. 
Onu, bu renkte, bu halde görerek yerinden fırlayıp yakasını yırttı.

Dedi ki: “ Ey güzel ve hoş nağmeli dudu! Sana ne oldu, niçin bu 
hale geldin? Vah yazık, benim güzel sesli kuşum! Vah yazık, benim gö-
nüldeşim, sırdaşım. Yazık, benim güzel nağmeli kuşum; ruhumun neşesi, 
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bahçem, çiçeğim! Süleyman’ın böyle kuşu olsaydı hiç başka kuşlarla uğ-
raşır mıydı? Vah yazık; ucuz bulduğum kuştan ne çabuk ayrıldım! Ey dil, 
sen bana çok ziyan veriyorsun! Söyleyen sen olduktan sonra ben sana 
ne diyeyim? Ey dil, sen hem ateşsin, hem harman! Ne vakte kadar har-
manı ateşe vereceksin? Can, ne dersen onu yapmakla beraber gizlice 
yine senin elinden feryad etmektedir.

Ey dil, sen hem bitmez tükenmez bir hazinesin; hem dermanı ol-
mayan bir dertsin! Hem kuşlara çalınan ıslık, yapılan hilesin; hem yal-
nızlık ve ayrılık zamanının enisisin!

Ey aman bilmez! Bana hiç aman vermiyorsun. Sen, yayını beni öl-
dürmek için kurmuşsun. İşte benim kuşumu uçurdun. Zulüm ve sitem 
otlağında az otla! Ya bana cevap ver, yahut insafa gel, yahut da bana se-
vinç ve neşe sebeplerinden birini an! Eyvah benim karanlığı yakıp ma-
feden nurum; eyvah, benim gündüzü aydınlatan sabahım!

Vah benim güzel uçan; ta sondan başlangıca kadar uçup gelen ku-
şum! Cahil insan ilelebet mihnete âşıktır. Kalk, “Fikebed” e kadar “La 
uksimü” yü oku!

Senin yüzünü gördüm de mihnetten kurtuldum; senin ırmağında 
köpükten, tortudan arındım. Bu eyvah demeler, bu acınmalar onu gör-
mek, peşin ve elde olan kendi varlığından kesilmek hayali iledir.

(Bu kuşun ölümüne sebep) Allah’nın gayreti (kıskanması) idi. Hak’kın 
hükmüne çare bulunmaz. Nerede bir gönül ki Allah’nın hükmünden yüz 
parça olmamış olsun!

Gayret (kıskançlık) de her şeyden gayrı olan; vasfı söze ve sese sığ-
mayan Allah gayretidir (kendisinden başka her şeyi kıskanır).

Ah keşke gözyaşım deniz olsaydı da o güzel dilberimin yoluna saçay-
dım! Benim dudum, benim anlayışlı kuşum; düşüncelerimin, sırlarımın 
tercümanı! Rızkını vereyim, vermeyeyim... benim enisimdi. İlk söylenen 
sözlerden onu hatırlarım benimle ezeli bir aşinadır. O öyle bir duduydu 
ki sesi, vahiden gelirdi; varlığı varlık meydana gelmeden önceydi.

O dudu, senin içinde gizlidir. Sen, şunda bunda onun aksini görmüş-
sün. O, kuş senin neşeni alır, fakat yine sen ondan neşelenirsin. Onun 
yaptığı zulmü, adalet gibi kabul edersin.
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Ey can uğruna canını yakıp duran! Canını yaktın, tenini aydınlattın. 
Ben yandım, kavını tutuşturmak isteyen bana gelsin, benden tutuştur-
sun da çerçöpü alevlensin, yaksın! Kav, ateş alma kabiliyetindendir, şu 
halde ateşi cezbeden kavı al!

Vah vah vah; yazıklar olsun... öyle bir ay bulut altına girdi!

Nasıl bahsedeyim? Gönül ateşi şiddetle alevlendi; ayrılık aslanı çıl-
dırdı, kan döker bir hale geldi. Ayıkken bile titiz ve sarhoş olan, kadehi 
ele alınca nasıl olur? Anlatılamayacak derecede sarhoş olan bir aslan, 
çayırlığa gelince oraya yayılmış yeşilliklerden neşelenir, sarhoşluğu büs-
bütün fazlalaşır.

Ben kafiye düşünürüm; sevgilim bana der ki: “Yüzümden başka 
hiçbir şey düşünme!

Ey benim kafiye düşünenim! Rahatça otur, benim yanımda dev-
let kafiyesi sensin.

Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin! Harf nedir? Üzüm bağının çit-
ten duvarı.! Harfi sesi sözü birbirine vurup parçalayayım da seninle bu 
üçü olmaksızın konuşayım! Adem’den bile gizlediğim sırrı, ey cihanın es-
rarı olan sevgili, sana söyleyeyim. Halil’e bile söylemediğim sırrı, Cebrail’in 
bile bilmediği gamı, Mesih’in bile dem vurmadığı, hatta Allah’nın bile 
kıskanıp biz olmadıkça kimseye açmadığı sırrı sana açayım.”

Biz (ma) kelimesi, sözlükte nasıl bir kelimedir? İspata ve nefye de-
lalet eden bir kelime. Halbuki ben ispat değilim; zatım, varlığım yok-
tur ki ispat edilebilsin. (Varlığım olmadığından ) Nefiy de değilim (yo-
kun varlığı nefiy de edilemez, esasen olmadığı için yoktur da denemez).  
Ben varlığı yoklukta buldum, onun için varlığı yokluğa feda ettim. Padi-
şahların hepsi kendilerine karşı alçalana alçalırlar. Bütün hak, kendisine 
sarhoş olanın sarhoşudur.

Padişahlar, kendilerine kul olana kul olurlar. Halk umumiyetle kendi 
yolunda ölenin yolunda ölür. Avcı onları ansızın avlamak için kuşlara av 
olmaktadır.

Dilberler; aşkları, canla, başla ararlar. Bütün maşuklar âşıklara av-
lanmışlardır. Kimi âşık görürsen bil ki maşuktur. Çünkü o, âşık olmakla 
beraber maşuk tarfından sevildiği cihette maşuktur da. Maden ki âşık 
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odur, sen sus artık. Maden ki o, kulağını çekmekte, sen tamamıyla ku-
lak kesil.

Sel akmaya başlar başlamaz önünü kes, yolunu bağla. Yoksa alemi 
perişan ve harap eder, her tarafı yıkar. Fakat harap olmaktan niye gam-
lanayım? Harebenin altında padişah hazinesi var! Hakka dalan kişi daha 
ziyade dalmak, can denizinin dalgası altüst olmak ister.

Denizin altı mı daha hoştur, yoksa üstü mü? Onun oku mu 
daha ziyade gönül çekici ve güzeldir, o oka karşı siper tutmak mı?  
Şu halde ey gönül! Neşe ve sefayı cefa ve beladan ayırt edersen ves-
veseye zebun olmuş olursun. Tutalım ki senin isteğinde şeker tadı var; 
sevgilinin isteği, isteksiz murat ve maksadı terk etmek değil mi? Onun 
her bir yıldızı yüzlerce hilalin kan diyetidir. Ona, alemin kanını dökmek 
helaldir!

Biz değeri de bulduk kan diyetini de. Ve o yüzden can vermeye koş-
tuk. Ey âşık ! âşıkların hayatı ölümledir. Gönlü gönül vermeden başka 
bir süretle bulamazsın. Yüzlerce naz ve işveyle gönlünü almak istedim; 
sevgili bana istiğna yüzünü gösterdi, bahaneler etti.

“Bu akıl, bu can, senin aşkına gark olmuş değil mi ki?” dedim, dedi 
ki: “Git, git; bana bu efsunu okuma! Ben, senin ne düşündüğünü bilmez 
miyim? Ey iki gören! Sen, sevgiliyi nasıl gördün; buna imkan mı var? Ey 
ağır canlı! Sen onu hor gördün; çünkü çok ucuz aldın! Ucuz alan ucuz 
verir. Çocuk bir inciyi bir somuna değişir.

Ben öyle bir aşka gark olmuşum ki evvel gelenlerin aşkları da 
benim bu aşkıma batmış, yok olmuştur, sonra gelenlerin aşkları da!  
Ben, aşkı kısaca söyledim, tamamıyla anlatmadım. Anlatacak olsam hem 
dudaklar yanar hem dil! Lep (dudak) dersem maksadım leb-i derya (de-
niz kıyısı) dır; La (hayır) dersem muradım illa (ancak, evet) dir.

Tatlılıktan dolayı yüzümü ekşitmiş olarak otururum; fazla sözden 
dolayı sükut etmekteyim. İsterim ki bu suretle tatlılığımız, yüzümüzün 
ekşiliğiyle iki cihandan da gizli kalsın; bu söz, her kulağa girmesin. Onun 
için yüz ledün sırrından ancak birini söylemekteyim.

Hak kıskançlıkta bütün alemlerden ileri gittiği içindir ki bütün alem 
kıskanç oldu. O, can gibidir, cihan beden gibi. Beden; iyiyi, kötüyü, ca-
nın tesiriyle kabul eder.
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Kimin namazında mihrap ve kıblesi Ayn (Allah’nın zatı cemali) olursa 
onun tekrar iman tarafına gitmesini ayıp ve kusur bil.

Padişaha esvapçıbaşı olan kişinin, padişah hesabına tica-
rete girişmesi ziyankarlıktan ibarettir. Padişahla birlikte otu-
ran kimsenin padişah kapısında oturması yazıktır, aldanmaktır. 
Bir kimseye padişaha elini öpmek fırsatı düşer de o, ayağını öperse bu, 
suçtur. Her ne kadar ayağa baş koymak da bir yakınlıktır, fakat el öpme 
yakınlığına nispetle hatadır, düşkünlüktür. Padişah, birisi yüzünü gördük-
ten sonra başkasına meylederse kıskanır.

Allah’nın gayreti buğdaya benzer, harmandaki saman da insanla-
rın kıskançlığıdır. Kıskançlıkların aslını haktan bilin. Halkın kıskançlıkları, 
şüphe yok ki Allah kıskançlığının fer’idir. Bunu anlatmayı bırakayım da 
o, on gönüllü hercai sevgilinin cefasından şikayet edeyim. Feryadede-
yim, çünkü feryat ve figanlar, hoşuna gidiyor. İki alemden de ona an-
cak feryed ve figan lazım. Onun macerasından acı acı nasıl feryad et-
miyeyim ki sarhoşlarının halkasına dahil değilim. Onun gözünden ayrı, 
güne gün katan yüzünün vuslatından mahrum bir haldeyken nasıl gece 
gibi kapkara olmam?

Onun hoş olmayan şeyi de benim canıma hoş geliyor. O gönül inci-
ten sevgilime canım fede olsun! Naziri olmayan tek padişahımın hoşnut 
olması için ben, hastalığıma da aşığım, derdime de. İki deniz gibi olan 
gözlerimin incilerle dolması için gam toprağını gözüme sürme gibi çek-
mekteyim. Halkın onun için döktüğü gözyaşları incidir; halk gözyaşı sa-
nır. Ben canlar canından şikayetçi değilim, hikaye etmekteyim.

Gönül, “ben ondan incindim” dedikçe, gönlün bu asılsız ve ehem-
miyetsiz nifakına gülmekteyim.

Ey doğruların medar-ı iftiharı! Doğrulukta bulun. Ey baş köşe! Ben 
senin kapında eşiğim. Mana aleminde baş köşe nerede, eşik nerede? 
Ey canı biz ve ben kaydından kurtulan! Ey erkekte kadında söze ve vasfa 
sığmaz ruh! Erkek, kadın kaydı kalkıp bir olunca o bir, sensin. Birler de 
aradan kalcınca kalan yalnız sensin. Kendi kendinle huzur tavlasını oyna-
mak için bu “ben” ve “biz”i vücuda getirdin. Bu suretle “ben” ve “sen” 
ler, umumiyetle bir can haline gelirler, sonunda da sevgiliye mustağrak 
olurlar.(Ben, biz, ben ve bizim, varlıkların varlığı ve yokluğu, hulasa) söy-
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lediklerimin hepsi vardır, vakıdir. Ey kün emri, ey gel denmekten ve söz 
söylemekten münezzeh Allah, sen gel!

Ten gözü, seni görebilir mi; senin gamlanman, neşelenip gülmen 
hayale gelir mi? Gama, neşeye merbut olan gönüle, onu görmeye la-
yıktır, deme! Keder ve neşeye bağlanmış olan; bu iki ariyet vasıfla yaşar. 
Halbuki yemyeşil aşk bağının sonu, ucu, bucağı yoktur. Orada gamdan 
ve neşeden başka ne meyveler var! Âşıklık bu iki halden daha yüksek-
tir; baharsız, hazansız terütazedir.

Ey güzel yüzlü! Güzel yüzünün zekatını ver; yine pare pare olan 
canı şerh et, onu anlat. (dedim!) Fettan gözünün ucuyla ve nazla bir 
baktı da gönlüme yeni bir dağ vurdu. Kanımı bile dökse ona helal et-
tim. Helal sözünü söyledikçe o, kaçmaktaydı. Mademki topraktakilerin 
feryadından kaçmaktasın. Kederlilerin yüreğine niye gam saçarsın? Her 
sabah; doğudan parlayınca seni, doğu pınarı (güneş) gibi coşmak ta, zu-
hur etmekte buldu.

Ey şeker dudaklarına paha biçilmeyen güzel! Divanene ne baha-
neler buluyorsun? Ey eski cihana taze can olan! Cansız ve gönülsüz bir 
hale gelmiş olan tenden çıkan feryat ve figanı işit!

Allah aşkına olsun, artık gülü anlatmayı bırak da gülden ayrılan bül-
bülün halini anlat! Bizim coşkunluğumuz gamdan neşeden değildir; ak-
lımız irfanımız, hayal ve vehimden meydana gelmemiştir. Nadir bulunur 
bir halettendir; inkar etme ki Hak’kın kudreti pek büyüktür. Sen bu hali 
insanların ahvaline kıyas etme, cevir ve ihsan menzilinde kalma!

Cevir ve ihsan, mihnet ve neşe, gelip geçicidir. Gelip geçenlerse 
ölürler; Hak onlara varistir.

Sabah oldu, ey sabahın penahı Allah! (Ben özür serd edemiyorum), 
bize hizmet eden Hüsamettin’den sen özür dile! Aklı-ı Küll’ün ve canın 
özür dileyeni sensin; canların canı, mercanın parıltısı sensin.

Sabahın nuru parladı, biz de bu sabah çağında senin Mansur şa-
rabını içmekteyiz. Senin feyzin bizi böyle mest ettikçe şarap ne oluyor 
ki bize neşe versin! Şarap, coşkunlukla bizim yoksulumuzdur; felek; dö-
nüşte aklımızın fakiridir. Şarap bizden sarhoş oldu, biz ondan değil... Be-
den bizden var oldu, biz ondan değil!



MESNEVİ’DEN SEÇMELER

122

Biz arı gibiyiz, bedenler mum gibi. Allah, bedenleri bal mumu gibi 
göz göz, ev ev yapmıştır. Bu bahis çok uzundur, tacirin hikayesini anlat 
ki o iyi adamın ne hale geldiği, ne olduğu anlaşılsın.

Tacir, ateşler, dertler, feryatlar içinde, böyle yüzlerce karmakarışık 
sözler söylüyordu. Gah birbirini tutmaz sözler söylüyor, gah naz ediyor, 
gah niyaz eyliyor; gah hakikat aşkını, gah mecaz sevdasını ifade ediyordu. 
Suya batan adam fazla debelenir, eline geçen ota tutunur. O tehlike za-
manında elini kim tutacak diye can korkusuyla şuraya, buraya elini sal-
lar durur, yüzmeye çalışıp çabalar. Sevgili, bu divaneliği, bu perişanlığı 
sever. Beyhude yere çalışıp çabalamak, uyumaktan iyidir.

Padişah olan; işsiz, güçsüz değildir. Hasta olmayanın feryat ve figan 
etmesi, şaşılacak şeydir! Allah, ey oğul, onun için “Külle yevmin hüve 
fi şe’n “ buyurdu.

Bu yolda yolun, tırmalan, son nefese kadar bir an bile boş durma! 
Olabilir ki son nefeste bir dem inayete erişirsin. O inayet, seni sırdaş 
eder. Padişahın kulağı, gözü penceredir; erkeğin canı olsun, kadının canı 
olsun... bir can neye çalışırsa, onu duyar, görür!

Tacir ondan sonra duduyu kafesten dışarı attı. Duducuk, uçup bir 
yüksek ağacın dalına kondu. Güneş, ufuktan nasıl süratle doğarsa o 
dudu da, o çeşit uçtu.

Tacir, hiçbir şeyden haberi yokken kuşun esrarını bu işe şaşırıp kaldı. 
Yüzünü yukarı çevirip “Ey bülbül! Halini bildir, bu hususta bize de bir na-
sip ver! Hindistan’daki dudu ne yaptı da sen öğrendin, bir oyun ettin, 
canımızı yaktın!” dedi.

Dudu dedi ki: “O, hareketiyle bana nasihat etti; “Güzelliği, söz söy-
lemeyi ve neşeyi bırak; çünkü söz söylemen seni hapse tıktı” dedi. Bu 
nasihati vermek için kendisini ölü gösterdi.

Yani “Ey avama karşı da, havassa karşı da nağme ve terennümde 
bulunan! Benim gibi öl ki kurtulasın. Taneyi gizle, tamamı ile tuzak ol. 
Goncayı sakla damdaki ot ol. Kim güzelliğini mezada çıkarırsa ona yüz-
lerce kötü kaza yüz gösterir.

Düşmanların kem gözleri, kin ve gayızları, hasetleri; kovalardan su 
boşalır gibi başına boşalır. Düşmanlar kıskançlılarından onu parça parça 
ederler; dostlar da ömrünü heva ve hevesle zayi eder, geçirirler. Bahar 
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zamanı, ekin ekmekten gafil kişi, bu zamanın kıymetini ne bilsin! Allah 
lütfunun himayesine sığınman gerektir. Çünkü Allah, ruhlara yüzlerce lü-
tuflar döktü. Allah’ın lütfuna sığınman gerek ki bir penah bulasın. Ama 
nasıl penah? Su ve ateş bile senin askerin olur.

Nuh’a ve Musa’ya deniz dost olmadı mı? Düşmanlarını da kinle kah-
retmedi mi? Ateş, İbrahim’e kale olup da Nemrut’un kalbinden duman 
çıkartmadı mı? Dağ, Yahya’yı kendisine çağırarak ona kastedenleri taş-
larıyla paralayıp sürmedi mi? Ey Yahya! Kaç, bana gel de keskin kılıçlar-
dan seni kurtarayım, demedi mi?   “dedi” diye cevap verdi.

Dudu ona hoşa gider bir iki nasihat verdi, sonra “Allahaısmarladık, 
artık ayrılık zamanı geldi” dedi. Efendisi dedi ki: “Allah selamet versin 
git. Sen bana yeni bir yol gösterdin”.

Tacir kendi kendine dedi ki: Bu bana nasihatti. Onun yolunu tuta-
yım, o yol aydın bir yol. Benim canım neden dududan aşağı olsun? Can 
dediğin de böyle iyi bir iz izlemeli.”

—Nefsle şeytan ikisi de birdir, ama iki gibi görünür. Akılla melek 
de birdir. 

—Malla beden eriyen kar gibidir. Ama onları satmak dilersen, en 
iyi alıcı Allah ‘tır. 

—Koyunlar sayamayacak kadar çok olsa da kasap bundan kor-
kar mı? 

—Varılan yerin tatlılığı, ona ulaşmak için yolda çekilen sıkıntıların 
fazlalığı ile ölçülür. 

—Ne kadar gurbet çekersen, akraban ve vaTanın o kadar sana 
tatlı olur. 
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BIYIKlaRI YaĞlaMaK

Bir çakal boyacı küpüne düştü, orada bir müddet kaldı. Sonra postu 
boyanmış olarak çıkıp “Ben illiyyin tavusuyum, demeye başladı. Postu 
boyanmış pek güzel parlamış, güneş de o renklere vurmuştu. Çakal, ken-
dini yeşil, kızıl, pembe ve sarı renklerde görüp o çeşitli renklerle öbür 
çakallara göründü. 

Hepsi de “A çakalcık, bu ne hal? Fazlasıyla neşelere dalmışsın, pek 
memnunsun. Neşeden adeta bizden nefret ediyorsun! Bu ululuğu nere-
den elde ettin?” dediler. Fakat çakallardan biri “ Sen ya hile yapıyorsun, 
yahut da hakikatten bir neşeye sahip oldun, neşeliler arasına katıldın. 

Mimbere çıkmaya, lafla ulu görünüp bu halkı, kendine meftun et-
meye kalkıştın bir hayli çalıştım, fakat bir aşk, bir hararet görmeyince 
hileye sapıp utanmazlığı ele aldım” dedi. Doğruluk ve yanıp yakılma, 
velilere adettir. Utanmazlık da her aşağılık kişinin sığındığı bir sanat. Bu 
suretle neşeliyiz diye halkı kendilerine çekerler ama iç yüzlerine bakı-
lırsa hiç de hoş değildirler. 

Aşağılık bir adam, bir kuyruk parçası buldu. Her sabah bıyıklarını 
onunla yağlar, devlet sahiplerinin yanına varıp “Evde yağlı yemek ye-
dim” der. Sözünün doğruluğunu ispat için de, bıyıklarıma bakın gibiler-
den eliyle bıyıklarını sıvazlarlar. “ İşte sözümün doğruluğuna şahit, bı-
yıklarım, yağlı yağlı şeyler yediğime delil” demek isterdi. 

Karnı ise sessiz, sedasız “ Allah, yalancıların düzenini kurutsun! Se-
nin lafın bizi ateşlere yaktı. O yağlı bıyığın kökünden kopsun. A yoksul şu 
kötü davan olmasaydı belki bir kerem sahibi bize acırdı. Yahut da nok-
sanını, yoksulluğunu söyleseydin, bu yalanları, bu düzenleri düzüp koş-
masaydın, bir doktor çıkarda derdine dava ederdi.” Dedi. 
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Allah” Ey eğri adam , kulağını, kuyruğunu sallama, doğrulara, doğ-
rulukları fayda verir” dedi. A cenabet, mağarada eğri büğrü yatma. Ne-
yin varsa göster, “doğrul, doğru ol” ayıbını söylemiyorsan bari sus, gös-
terişte, hileyle kendini öldürme! Bir para elde ettiyse ağzını açma, yolda 
sınama taşları var. 

Sınama taşlarının önünde de halli, hallerine sınamalar var, onlarda 
imtihanlara tabi! Allah, “ Doğumdan bu ana kadar onlara her iki kere 
sınanırlar” dedi. Babam, imtihan içinde imtihan var. Derlen toplan da 
ufacık bir imtihanla kendini satma! 

Babur oğlu Bel’am’la melun iblis, en son imtihanda alçaldılar. O 
adam da kendi iddiasınca devletli görünürdü ya, fakat midesi, bıyığına 
lanet eder, “ Yarabbi, şu adamın gizlendiğini sen dışarıya meydana çı-
kar. Bizi yaktı, yandırdı, sen onu rüsvay et” derdi. Onun bedeninin bü-
tün cüzleri, ona düşman olmuştu. O bahardan dem vurdu ama onlar, 
kışın ta kendisindeydiler. 

Adam, ihsandan, keremden dem vururdu ama merhamet dalını, 
ta kökünden kesmekteydi. Ya doğru ol, doğruluğunu göster, yahut sus 
da merhamete eriş, sonra coş. Adamın karnı da bıyıklarına düşman ke-
silmiş, gizlice el kaldırıp dua ediyor. “ Yarabbi, sen bu aşağılık herifi rüs-
vay et de kerem sahipleri bize merhamete gelsinler” diyordu. 

Karnın duası kabul oldu. İhtiyaçtan doğan yanıp yakılma dışarıya 
kadar bayrak açtı, görünür bir hale geldi. Allah “ Beni çağırdın mı, suçlu 
olsan da, putperest de olsan ben yine icabet ederim. Onun için dua-
dan hiç çekinme; hiç usanma. Dua, nihayet seni gulyabani nefsin elin-
den kurtarır.” demiştir. 

Karın, kendini Allah’a ısmarlayınca ansızın bir kedi gelip o kuyruk 
parçasını kaptı, götürdü. Ev halkı, kedinin peşine düştüler, fakat kedi 
koşup kaçtı. Babamın azarına uğrayacağım diye çocuğunun beti, benzi 
kaçtı. Babası, bir toplulukta otururken o çocukcağız gelip işi anlattı. O 
lafla geçinen adamın şerefini bir paralık etti. 

Dedi ki: “ Hani her sabah dudaklarını, bıyıklarını yağladığın o kuy-
ruk parçası yok muydu? Kedi geldi onu kapıverdi. Ardına düştük, bir 
hayli koştuk ama faydasız yakalayamadık ki!” oradakiler şaşırıp gülüş-
tüler. Bu hale acıdılar. Onu davet edip doyurdular, yeryüzüne benzeyen 
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varlığına merhamet tohumunu ektiler. O da ululardan doğruluk zevkini 
görünce ululuğu bırakıp doğruluğa kul oldu. 

O rengarenk çakal gizlice çıkagelip kendisini kınayanın kulağına dedi 
ki: “ Hele bir bana bak. Şamanın bile böyle bir putu yoktur. Gül bahçesi 
gibi ne de güzel bir hale geldim, ne de hoş yüzlerce renklere boyan-
dım. Benden baş çekme, secde et bana! Şu güzelliğime, şu letafetime, 
şu rengime bak da bana Fahri Dünya, Rükn-i din de! 

Allah lütfuna mazhar oldum ululuk sırlarını şerheden levh haline 
geldim. Çakallar, oraya toplandılar, mumun etrafındaki pervaneye dön-
düler. Hiç çakalda bunca güzellik mi olur?” “ peki a elmasım, sana ne 
diyelim?” diye sordular. Çakal: “ Müşteri yıldızına benzer erkek aslan 
deyin” dedi. 

Bunun üzerine dediler ki: “ İyi ama can tavusları gül bahçelerinde 
salınır cilvelenirler.” “ Sen de öyle cilveleniyor musun?” çakal; “yok ca-
nım çöle düşmeden nasıl Mina’ya vardım diyebilirim?” dedi. Peki tavus 
kuşları gibi bağırabilir misin?” diye sordular. “Kara taştan kaynak mı çı-
kar hiç” diye cevap verdi.

Bunun üzerine dediler ki. “ Tavusun güzellik elbisesi gökten gelir, 
ezelidir. Hileyle dava ile hiç, o güzelliği elde edebilir misin sen?

Firavun da saçını, sakalını süsleyişi eşekliğinden kendisini Musa’dan 
yüce göstermeye, ondan daha yücelere bir derece üstün uçmaya kalkış-
mıştı. O da, boyacı, küpüne düşen dişi çakalın soyundandı. O da mal ve 
mevki küpüne düşmüştü! Kim onun mevkiini, malını gördüyse secde etti, 
o da saçma sapan heriflerin secdelerine kapandı. O yamalı hırka giyen 
yoksul halkın secdesinden, malına mülküne karşı şaşırmasından adeta 
kendinden geçmiş, bir sarhoşçuk oluvermişti! Mal yılandır, onda zehir-
ler var. Halkın mal sahibini büyük sayması, ona secde etmesiyse ejder-
hadır adeta. A firavun, ululanıp durma, sen bir çakalsın, tavusluk dava-
sına kalkışma. Tavusların arasına varsan aciz kalır, onlar gibi salınamaz, 
rüsvay olursun. Musa ile Harun, tavuslara benzerlerdi. Karşısında salın-
dılar, cilvelendiler, seni perişan ettiler. Çirkinliğin meydana çıktı, rüsvay 
oldun gitti. Yücelikten aşağılıklara düşüverdin! Mehenk taşını görünce 
kalp akça gibi simsiyah oldun.  Üstündeki aslan nakşı gitti, köpekliğin 
meydana çıktı. A uyuz çirkin köpek, hırsından, kızgınlığından aslan pos-
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tuna bürünme. Aslan kükrer de seni sınar. O vakit üstünde aslan, sureti 
olduğu, fakat hakikatte köpeklerin huylarına sahip olduğun anlaşılır. 

Allah, söz gelişiminde Peygambere dedi ki: “ Münafıkların anlaşıl-
ması için en kolay ve görünür delil şudur: Münafık iri yarı, korkunç, za-
hiren babayiğit görünse bile sen onun sesinin tonundan ve sözünden 
Tanır anlarsın, testi aldığın zaman o testilere vurursun değil mi? 

Neden vurursun? Sesinden kırık testiyi anlama için. Kırık testinin 
sesi daha başka türlü olur. Ses, çavuşa benzer, önde gider” ses gelir de o 
şeyin ne olduğunu anlatır, onun ahvalini sayar, döker. Ses mastara ben-
zer, fiil de o mastarı tasrif eder! Sınama sözü gelince hemencecik Ha-
rut hikayesini hatırladım.

—Helva kime nasipse o yer, parmağı uzun olan değil. 

—Adamlık üzümde şarabı, yokta varı görmektir. 

—Aşk öyle bir fazilettir ki; insanı faziletler sahibi yapar. 

—Namahrem olanlar sevgiliyi göremezler. Dostun yüzünü onun ci-
varında olan can görür. 

—Hakikat şarabı aşkla kaynar. 
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BaYKuŞlaR aRaSInda Kalan dOĞan

Doğan diye, dönüp tekrar padişaha gelen doğana derler. Yolunu 
kaybeden kör doğandır. Bir doğan, yolunu kaybetti, bir viraneye düştü. 
Baykuşların arasıda kaldı. O rıza nurundandı, baştanbaşa nurdu; fakat 
kaza ve kader çavuşu, gözünü kör etti. Gözüne toprak saçtı, onu yoldan 
sapıttı, viranede baykuşlar arasına uğrattı.

 Padişahtan ayrı düşmesi şöyle dursun, baykuşlar, başına vur-
mağa, güzelim kanatlarını yolmaya başladılar. Baykuşlar arasına Ken-
dinize gelin; doğan yerinizi, yurdunuzu almaya geldi” diye bir vel-
veledir düştü. Mahalle köpekleri gibi hepsi de kızgın, korkunç bir 
halde garip doğanın başına üşüşüp hırkasını çekiştirmeye başladılar. 
 
          Doğan, “ Ben baykuşlara layık mıyım?” Baykuşlara bunun gibi yüz-
lerce virane bağışladım. Ben burada kalmak istemem, padişaha dönmek 
isterim. Tasalanıp kendinize kıymayın. Ben burada durmam vaTanıma 
giderim. Bu harabe, sizin gözünüze hoş bir yer görünüyor, bana değil. 
Benim naz ettiğim yer, padişahın koludur” diyordu.

Baykuş ise “ Doğan sizi evinizden, barkınızdan etmek için hileye sa-
pıyor. Hile ile bizi yurdumuzdan ayırmak, yuvamızdan etmek niyetinde. 
Bu hileci tokluk gösteriyor ama Allah hakkı için bütün harislerden be-
terdir. Hırsından balçığı pekmez gibi yer. Ayıya kuyruğunuzu kaptırma-
yın. Bizim gibi saf kişileri yoldan çıkarmak için padişahtan, padişahın 
elinden dem vurmakta.

Bir kuşcağız, hiç padişahla düşüp kalkar mı? Bir parçacık aklınız 
varsa dinlemeyin bu sözü, O, padişahın cinsinden mi, vezirin cinsinden 
mi? Hiç sarımsakla badem helvası yenir mi? Padişah, adamlarıyla beni 
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arıyor demesi de hilesinden, fendinden. Bu, kabul edilmeyecek bir ma-
lihulya. Bu, olmayacak bir laf, ahmak aldatmak için kurulmuş bir tuzak. 
Kim buna inanırsa ahmaklığından inanır .

Zayıf bir kuşcağızın padişahla ne münasebeti olabilir? En aşağı bir 
baykuş , onun beynine vursa ona padişahtan yardımcı gelecek ha! Hani, 
nerede?” demekteydi. Doğan dedi ki: “ Benim bir tüyüm bile kopsa pa-
dişah, baykuş yuvasının kökünü kazır. Baykuş kim oluyor ki? Bir doğan 
bile beni incitir, gönlümü kırar, bana cefa ederse...

Padişah; her yokuşta her inişte doğan başlarından harmanlar yapar, 
tepeler yüceltir. Benim bekçim, onun inayetleridir. Nereye varırsam pa-
dişah arkamdadır. Hayalim, padişahın gönlündedir. O, bensiz duramaz. 
Padişah beni uçurunca onun ziyası gibi gönül yücelerinde uçarım. Ay 
gibi güneş gibi uçup gök perdelerini aşarım.

Akılların aydınlığı, benim fikrimden; göklerin halk edilmesi, benim 
yüzümdendir. Öyle bir doğanım ki Hüma bile bana hayran olur. Baykuş 
kim oluyor ki sırrımı bilsin. Padişah, benim kurtulmam için zindanı açtı. 
Yüz binlerce mahpusu azadetti. Bir zamancağız beni baykuşlara hem-
dem etti de benim yüzümden baykuşları doğanlaştırdı. Ne mutlu o do-
ğana ki uçuşuma uyar, talihi yar olur da sırrımı anlar. Bana yapışın da 
doğan olun, baykuşsanız bile doğanlaşın! Böyle bir padişaha sevgili olan 
nereye düşerse, düşsün, nasıl olur da garip olur.?

Padişah kimin derdine derman olursa o, ney gibi feryat eder, sessiz 
sedasız kalmaz. Ben mülk sahibiyim, başkasının sofrasına oturup yeme-
ğimi yemiyorum. Padişah, uzaktan benim davulumu döven “İrcii” sesi-
dir. Benimle davaya girişenlerin rağmine şahidim, Allahdır.

Padişahın cinsinden değilim, haşa bunu iddia etmiyorum. Fakat 
onun tecellisiyle, onun nuruna sahibim. Cins oluş, sade şekil ve zat ba-
kımından değildir. Su, nebatta toprağın cinsinden sayılır. Rüzgar, ateşi 
yaktığı, yanmasına yardım ettiği için rüzgarın cinsi demektir. Nihayet 
şarap,tabiata neşe verdiğinden onun cinsidir. Cinsimiz, padişah cinsin-
den olmadığı için varlığımız onun varlığına büründü, yok oldu.

Varlığımız kalmayınca da tek olarak onun varlığı kaldı. Ben onun atı-
nın ayağı önünde toz gibiyim, toz gibi! Can da, canın nişaneleri de top-
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rak oldu. Toprakta onun ayak izi var.” Bu izi bulmak için ayağı altında 
toprak ol ki başı dik kişilerin tacı olasın. Sizi şeklimin aldatmaması için 
sözümü dinlemeden şarabımı için, mezemi yiyin. Nice kişiler var ki su-
ret, onların yolarını kesti. Surette kastettiler, Allah’a çattılar.

Bu can da, bedenle birleşmiştir ya. Fakat hiç can bedene benzer mi? 
Göz nuru iç yağıyla eş olmuştur, gönül nuru bir katre kanda gizli. Neşe 
ciğerin kızılındandır, gam karasında, akıl bir mum gibi beynim içinde. 
Bu alakadar keyfiyetsiz bir tarzdadır. Akıllar, bu keyfiyetsizliği bilmede 
acizdir. Külli can, cüzi cana alakalandı; can ondan bir inci alıp boynuna 
koydu. Meryem nasıl gönüller alan Mesih’e gebe kaldıysa can da onun 
gibi koynuna aldığı o inciden gebe kaldı.

Fakat o Mesih, kuru ve yaş üstünde, yeryüzünde seyahat eden Me-
sih değildir. O,Mesih’in şanı seyahatten yücedir. Can, canlar canından 
gebe kaldı ya. İşte cihan, böyle candan gebe kalır. Cihan da başka bir ci-
han doğurur. Bu mahşer de başka bir mahşer gösterir. Kıyamete kadar 
söylesem, saysam bu kıyameti anlatamam.

Bu, sözler, mana bakımından “ Yarab” nidasına benzer. Harfler, bir 
tatlı dudaklının nefesini avlamağa tuzaktır. Kulun “Yarab” sözüne Allah’ın 
“Lebbeyk” cevabı geldikten sonra, nasıl olur da “ Yarab” demekte ku-
sur eder? Fakat bu “ lebbeyk” öyle bir “Lebbeyk” tir ki onu işitemezsin 
ama baştan aşağıya kadar bütün vücudunla tadabilirsin.

Bir ırmak kıyısında yüksek bir duvar vardı. Duvarın üstünde dertli bir 
susuz duruyordu. Suya erişmesine o duvar maniydi. Susuz adam, adeta 
su için balık gibi çırpınmaktaydı. Birden suya bir kerpiç parçası attı. Su-
yun sesi bir göz gibi kulağına geldi. O ses, tatlı bir sevgilinin sesi gibiydi. 
O ses, adamı şarap gibi sarhoş etmişti.

O minhetlere düşmüş adam, suyun temiz sesinden hoşlanıp duvar-
dan kerpiç kopararak suya atmaya başladı. Su sanki “Ey adam, bana taş 
atmadan ne fayda elde ediyorsun ki?” diye bağırmaktaydı. Susuz dedi 
ki: “ Ey su, iki fayda var. Onun için ben bu işten el çekmem. Birinci fayda 
şu: Su sesini duymak, susuzlara rebap dinlemek gibi.

Su sesi İsrafil’in sesine benziyor. Ölü bile bu sesten hayat bulmada. 
Yahut bu ses, bahar günlerindeki gök gürültüsü sesini andırıyor. Bu ses 
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yüzünden bağlar, bahçeler, ne kadar güzelleşiyor, Çiçeklerle dolar. Ya-
hut yoksula zekat zamanını geldiği söylenmiş, mahpusa kurtuluş müj-
desi verilmiş gibi. Muhammet’e Yemen’den gelen ve ağızsız söylenen 
Rahman nefesine.

Yahut asilere şefaate gelen Ahmed’in, Yahut da zayıf Yakub’un ca-
nına erişen güzel ve latif Yusuf’un kokusuna benziyor. Öbür faydası da 
duvardan koparıp tertemiz suya attığım her taş, her kerpiç parçası, yük-
sek duvarı biraz daha alçaltıyor, her defasında duvar biraz daha inmiş 
oluyor. Duvarın alçalması, suya yaklaşmama sebep olmakta. Duvardaki 
o taşları, kerpiçleri koparmak “Secde et de yaklaş” ayetindeki yakınlığı 
mucip olan secdedir. Duvarın boynu yüksekken bu baş indirmeğe ma-
nidir. Bu toprak bedenden kurtulmadıkça Abıhayata secde edemem. 
Duvar üstündekilerden en fazla susuz kimse, taşı, topacı en çabuk ko-
parıp atan da odur.

Suyun sesine en fala âşık olan duvardan en büyük taşı koparıp atar. 
O adam, suyun sesinden, adeta boğazına kadar şaraba batmışçasına ne-
şelenir. Yabancı kişi ise kerpicin suya düşünce bluk diye çıkardığı sesten 
başka bir şey duymaz. Ne mutlu o kişiye ki gençlik çağını ganimet bilir 
de borcunu öder. Kudretli olduğu günlerde sıhhatli, güçlü, kuvvetli bu-
lunduğu zamanlarda bu işi başarır. Çünkü gençlik çağı, yemyeşil, terütaze 
bir bahçe gibi esirgemeksizin meyvaları yetiştirir. Genç adamın kuvvet 
ve şehvet çeşmeleri akıp durur. Bedenin zeminini onlarla yeşertir.

Gençlik, mamur, tavanı adamakıllı yüksek, dört duvarı sapasağlam 
bir eve benzer. Ne mutlu o kişiye ki ihtiyarlık günleri gelip çatmadan, 
boynunu liften yapılmış iple bağlamadan. Toprak çoraklaşıp akmadan, 
kaymadan işini başarmıştır. Çünkü çorak yerden güzel nebatat asla ye-
tişmez. İhtiyarın gücü, kuvveti kesilir, şehvet suyu akmaz olur. Kendisin-
den de faydalanmaz, başkalarına da faydası dokunmaz.

Kaşları eyer kuskunu gibi aşağı düşer, gözü yaşarır, görmez olur. 
Yüzü buruşur, kertenkele sırtına döner. Söz söyleyemez, tat alamaz olur, 
dişleri bir şey kesmez bir hale gelir. Gün geçip gitmiş, akşam çapı gelip 
çatmış,leş gibi beden topallamakta, yolsa uzun. İş görülecek yer yıkık iş 
işten geçmiş. Kötü huyların kökleri kuvvetlenmiş, onu kökünden söküp 
çıkarma kuvveti de azalmış!
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Bu iş, o tatlı sözlü, fakat kötü huylu adamın yol üstüne diken dik-
mesine benzer. Yoldan geçenler ona darılmaya başladılar, bu dikenleri 
sök diye bir hayli söylediler, fakat fayda etmedi. Her an o dikenler ço-
ğalmakta, halkın ayağı dikenler yüzünden kanamaktaydı.

Halkın elbisesi dikenlerden yırtılmakta, yoksulların ayakları param-
parça olmaktaydı. Vali ona “mutlaka bunları sök” dedikçe. “ evet, bir 
gün sökerim” diyordu. Bir müddet “yarın, yarın” diye vade verip durdu. 
Bu müddet için de diktiği dikenler kökleşti, kuvvetlendi. Vali bir gün “ Ey 
va’din de durmayan, beri gel, emrettiğimiz işi sürüncemede bırakma” dedi. 
Adam dedi ki: Babacığım, bir hayli gün var, bugün olmazsa yarın!”

Vali “ Hayır, acele davran, işi savsaklama. Sen bu işi yarın görürüm 
diyorsun ama şunu bil ki gün geçtikçe, o dikenler daha ziyade yeşeri-
yor, dikeni sökecek de ihtiyarlayıp aciz bir hale geliyor. Diken kuvvet-
lenmekte, büyümekte, diken sökecekse ihtiyarlamakta, kuvvetten düş-
mekte. Diken her gün, her an yeşerip tazelenmekte.

Diken her gün perişan bir hale gelmekte, kuruyup kalmakta, O daha 
ziyade gençleşiyor, sen daha fazla ihtiyarlıyorsun. Çabuk ol, zamanını ge-
çirme” dedi. Her kötü huyunu bir diken bil; dikenler kaç keredir senin 
ayağını zedelemekte. Nice defalardır kötü huydan perişan bir hale düş-
tün. Fakat duygun yok ki. Pek duygusuzlaştın.

Çirkin huyundan başkalarını zarara soktuğundan, başkalarına ma-
zarrat verdiğinden, gafilsen hiç olmazsa kendi yaraladığını bilirsin ya. Sen 
hem kendine azapsın, hem başkalarına! Ya baltayı al, ercesine vur, Ali 
gibi bu Hayber kapısını kopar. Yahut bu dikeni gül fidanına ulaştır, sev-
gilinin nurunu nara kavuştur? Da onun nuru senin ateşini söndürsün, 
vuslatı, dikenini gül bahçesi haline getirsin.

Sen cehenneme benziyorsun, o ise mümindir. Mümine ateşi sön-
dürmek imkanı var . Mustafa, cehennemin sözünü naklederek buyurdu 
ki: “ Cehennem, korkusundan mümine yalvararak, “Padişahım, çabuk 
geç, Nurun, ateşimi söndürecek” der.

Şu halde ateşi helâk eden, müminin nurudur. Çünkü bir şeyi zıd-
dından başka bir şeyle gidermek imkansızdır. Adalet gününde ateş, nu-
run zıddıdır, zira, ateş kahırdan meydana gelmedir, nur, ihsan ve fazıl-
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dan. Ateşin şerrini defetmek istiyorsan ateşin gönlüne rahmet suyunu 
saç! O rahmet suyunun kaynağı mümindir.

Abıhayat , ihsan sahibinin pak ruhudur. Nefsin ondan kaçmakta. 
Çünkü sen ateştensin, o su ırmak suyu. Ateş, sudan söndüğündendir ki 
sudan kaçmaktadır. Senin duygun, fikrin hep ateşten. Şeyhin duygusu 
ve fikri ise o güzel nur. Onun nur suyu ateşe damladı mı ateşten cız cız 
sesi çıkmaya başlar. O cızladıkça sen ona “ Öl, bit” deki bu nefis cehen-
nemin sönsün. Sönsün ki senin gül bahçeni yakmasın, senin adalet ve 
ihsanını söndürmesin.

O söndükten sonra ne dikersen biter. Laleler, ak güller, marsama-
lar çıkar. Yine doğru yoldan alabildiğine gidiyoruz. Hocam, dön ger, yo-
lumuz nerede? Şunu anlatıyorduk. Hasetçi adam, senin eşeğin topal, 
konak yeri de adamakıllı uzak. Yıl geçti, ekin vakti değil. Yüz karanlığın-
dan, kötü işten başka da mahsul yok.

Ten ağacına kurt düştü. Onu söküp ateşe atmak lazım. Yolcu kendine 
gel, kendine vakit geçti, ömür güneşi kuyuya doğruldu. Bu iki günceği-
zinde olsun, kuvvetin varken kocalığını hak yoluna sarf et. Elinde kalan 
şu kadarcık tohumu olsun ek de bu iki anlık müddetten uzun bir ömür 
bitsin. Bu aydın çırağ sönmeden kendine gel de hemen fitilini düzelt, 
yağını tazele. Yarın yaparım deme. Nice yarınlar geçti.

Ekin zamanı tamamıyla geçmesin, agah ol! Nasihatımı dinle: Ten, 
kuvvetli bir bağdır. Yeniyi istiyorsan, eskiden soyun! Dudağını yum, al-
tın dolu avucunu aç. Ten nekesliğini bırak, cömertliği ele el. Cömertlik, 
şehvetleri, lezzetleri terk etmedir. Şehvet yüzünden düşen kalkmamış-
tır. Bu cömertlik, cennet selvisinin bir dalıdır. Yazıklar olsun böyle bir 
dalı elinden bırakana. Bu heva ve hevesi bırakma, sapasağlam bir iptir.

Bu dal, canı göğe çeker. Ey güzel yollu cömertlik dalı seni yukarı 
çeke çeke aslına eriştirdi mi? Güzellik Yusuf’un, bu alem kuyu gibidir. 
Bu ip de Allah emrine sabretmedir. Ey Yusuf, ip sarktı, iki elinle yapış. 
İpten gafil olma, vakit geçiyor. Allah’a hamdolsun ki bu ipi sarkıttılar, fa-
zıl ve rahmeti birbirine kattılar.

Bu ipe yapış da yeni bir can alemi apâşıkar, fakat görünmez bir alem 
göresin. Hakikatte yok olan şu cihan var gibi görünmekte, hakikatte var 
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olan cihan da adamakıllı gizlenmede. Rüzgar esti mi toz toprak görünür, 
uçup savrulur, rüzgar görünmez. Toz toprak kendisini gösterir, rüzgara 
perde olur. Zahiren iş işleyen, hakikatte işsizdir, deriden ibarettir. Gizli 
olan içtir; asıl odur. Toprak, rüzgarın elinde bir alete benzer. Asıl toprağı 
yüce ve tabiatı yüksek bil. Toprağa mensup gözün bakışı da toprağa dü-
şer. Rüzgarı gören göz başka bir çeşittir. Atı at bilir, at, atın eşitidir.

Binicinin ahvalini de binici bilir. Duygu gözü arttır, binici Hak nuru. 
Binici olmadıkça at, zaten işe yaramaz ki. Şu halde ata terbiye ver, kötü 
huyunu terk ettir. Yoksa padişah onu kabul etmez. Atın gözüne yol gös-
teren, padişahın gözüdür. Padişahın gözü olmadıkça at, bir şet göremez. 
Atların gözleri, ottan, otlaktan başka bir yerde değildir. Onları buralar-
dan başka nereye çağırsan “ gelmem, niye geleyim” derler.

Allah nuru, duygu nuruna binmiştir de ondan sonra can, Allah’a 
rağbet etmiştir. Binici olmayan at yol gitmeyi ne bilir? Doğru ve ana 
caddeyi bilmek için padişah lazım. Nuru, binici olan duyguya doğrul. O 
onur, duyguya ne güzel bir sahiptir. His nururunu benzeyen, Allah nuru-
dur. Bu suretle “Nur üstüne nur” ayetinin manası zuhur eder.

His nuru adamı yere çeker, Hak nuru Kevser ırmağına götürür. Çünkü 
duygularla idrak edilen alem, çok aşağılık bir alemdir. Allah nuru bir de-
nizdir, duygu ise bir çiğ tanesi gibi. Fakat duyguya binmiş olan meydan 
da değildir, iyi eserlerinden, güzel, sözlerinden başka bir şey görünmez. 
Duyguya mensup olan nur bile, kesif ve cismani olmakla beraber göz-
lerin karasında gizlidir.

Öfkenden sen duygu nurunu bile görmüyorsun, dine mensup nuru 
nasıl görürsün? Duygu nuru, bu kadar kesafetiyle beraber gizli olursa ap-
arı olan bir ışık nasıl olur da gizli olmaz? Bu cihan, gayp rüzgarının elinde 
bir saman çöpüne benzer,tamamıyla acizdir. Gayp aleminin dileği.

Onu gah yüceltir, gah alçaltır. Gah doğrultur, gah kırar. Gah sağa gö-
türür, gah sola gah gül bahçesi haline kor, gah diken haline. El gizlidir, 
yazı yazan kalemi gör. At oynayıp seyirtmekte, binici meydan da değil. 
Fırlayıp giden oka bak, yay gizli. Canlar meydan da canların canı görün-
müyor. Oku kırma. O padişah okudur. Yaydan çıkan ok değildir, her şeyi 
bilenin şastından atılmıştır.



MESNEVİ’DEN SEÇMELER

136

Hak, “ Ma remeyte iz remeyte” dedi. Allah’ın işi, bütün işlere ör-
nektir misaldir. Kendi kızgınlığını kır, oku kırma. Senin kızgın gözün sana 
sütü kan gösterir. O kanlara bulanmış, senin kanınla ıslanmış oku alıp 
öp de padişaha götür. Meydanda olan acizdir, bağlanmıştır, zebundur. 
Görünmiyense pek kuvvetti ve galip.

Biz avlardan ibaretsiz, kimin böyle bir tuzağı var? Çevganın önünde 
toplardan başka bir şey değiliz, çevganı idare eden nemde? Yırtıyor, di-
kiyor, nemde bu terzi? Üflüyor, yakıyor, nemde bu ateşi yakan? Bir an 
içinde sıddıkı kafir eder, bir an içinde zındıkı zahit. Onun içindir ki ihlas 
sahibi, varlığından tamamıyla halas olmadıkça tuzağa düşmek tehlike-
sindedir. Çünkü yoldadır, yol kesicilerse sayısız.

Ancak Allah namanında olan kurtulur. Aynası tamamıyla arınma-
yan, henüz ihlas sahibidir. Kuş tutmayan henüz avla meşguldür. Fakat 
ihlas sahibini Allah ihlas makamına ulaştırırsa ihlas sahibi kurtulur, em-
niyet makamına varır. Hiçbir ayna yoktur ki ayna olduktan sonra tek-
rar demir haline gelsin. Hiçbir ekmek yoktur ki tekrar harmandaki buğ-
day şekline dönsün.

Hiçbir üzüm tekrar dönüp koruk olmaz. Hiçbir olmuş meyve tek-
rar turfanda haline gelmez. Piş, ol da bozulmadan kurtul. Yürü, Burhan-ı 
Muhakkık gibi nur ol.

Kendinden kurtuldun mu tamamıyla burhan olursun. Kul yok oldu 
mu sultan kesilirsin. Bunu apaçık görmek istersen Salahaddin gösterdi, 
gözleri görür bir hale getirdi, açtı. Allah nuruna sahip olan her göz, fakrı 
onun gözünden dersler verir. Şeyh, Allah gibi aletsiz işler görür. Müritlere 
sözsüz dersler verir. Gönül onun elinde mum gibi yumuşaktır. Mührü, 
gönle gah ayıp, gah şeref damgasını basar.

Mumunda ki mühür, bir yüzüğe alamettir. Onu hatırlatır ya asık o 
yüzük de ki nakış kimin alametidir, kimi hatırlatmaktadır? O nakış, efka-
rının her halkası, öbürüne geçmiş, bu suretle birbirine zincirlenmiş olan 
o Zerger’in fikrini anlatır.

Gönül dağlarında ki bu ses kimin? Bu dağ, gah sesle dopdolu gah 
bomboş ve sessiz. Ev sahibi, nemde olursa olsun hakim ve üstatdır, yap-
tığı iş yerli yerindedir. Bu gönül dağı, onun sesinden hali kalmasın! Dağ 
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vardır, sesi iki misli aksettirir. Dağ vardır yüz misli. Dağ; o sesten, o söz-
den yüz binlerce halis ve saf kaynaklar sızdırır. Fakat dağdan o lütuf ke-
sildi mi sular kaynakların da kan kesilir.

O kadehi kutlu padişahlar padişahı yüzünden tur dağı lal haline 
geldi. Dağın cüzzüleri canlandı akıllandı, ey halk biz bir taştan da aşağı 
mıyız ki ne candan bir çeşme coşmakta ne beden yeşiller giymiş ruha-
nilere katılmakta. Onda ne bir iştiyak sahibinin sesi var, ne sakinin bir 
yudum şarabının neşesi! Nemde hamiyet ki böyle bir dağı; keserle, ça-
payla, neyle olursa kökünden yıksın.

Belki cüzülerine bir ay parıltısı vurur, belki ay ışığı, ona yol bulur! Kı-
yamette dağlar yerlerinden sökülecek. Senin bir davranmanda ne vakit 
böyle bir keremde bulunacak? Bu kıyamet, o kıyametten nasıl olur da 
aşağı sayılır? O kıyamet yaradır, bu merheme benzer. Bu merhemi gö-
ren yaradan kurtulmuştur. Bu güzelliği gören kötü kişi bile ihsan sahi-
bidir. Ne mutlu o çirkine ki güzele eş arkadaş oldu, vah eşi kış olan gül 
yüzlüye! ölmüş ekmek cana eş olunca dirilir, canın ta kendisi olur.

Kara odun ateşe eş olur, karanlığa gider, baştan başa nur kesilir. 
Ölmüş eşek tuzluya düşünce eşekliği, murdarlığı bir tarafta kalır. Al-
lah gününün rengi Allah boyasıdır. Onda her şey bir renge boyanır. Bi-
risi küpe düşse de sen, ona kalk desen neşesinden “ Beni kınama, küp 
benim der.”

O “ Ben küpüm” demek “ ben, Hakk’ım” demektir. Demir demir-
dir ama ateş rengine girmiş, o renge boyanmıştır. Demirin rengi, ate-
şin renginde mahvolmuştur. Sukut eder gibi görünmekle beraber ateş 
olduğundan da dem vurmaktadır. Madendeki altın gibi kızarınca sözü, 
ağızsız, dudaksız “ Ben ateşim” sözüdür.

Ateşin rengiyle, ateşin tabiatıyla ululanmıştır da der ki. “ ben ate-
şim, ben ateş! Sen şüpheye düşşen de ben ateşim, istersen bir tec-
rübe et, elini sür. Ben ateşim, eğer şüphe ediyorsan bir an olsun yü-
zünü bana koy!” Ademoğlu, Allahdan nurlanırsa seçilir de meleklerin 
mescudu olur. Cani melek gibi azgınlıktan ve şüpheden kurtulan kişi de 
alemde secde eder.
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Ateş nedir demir nedir? Dudağını yum. Bu benzetişte bulunanla alay 
etme. Ayağını denize pek basma, denizden çok bahsetme dudağını ısı-
rarak susup kıyısın da dur! Benim gibi yüzlercesi bile denize tahammül 
edemezler. Fakat yine de denizde boğulmaktan korkmuyor, ona dalma-
dan duramıyorum. Canım da denize feda olsun, aklım da. Canın da kan 
diyetini bu deniz vermekte, aklın da. Ayağım oldukça denizde yürürüm, 
ayağım kalmazsa yine su kuşları gibi denize dalarım. Huzur da bulunan 
bi edep kişi huzurda bulunmayan kişiden daha hoştur. Halka da eğridir 
ama nihayet kapıda değil mi?

Ey teni bulaşmış, pislenmiş kişi, havuz kenarında dön dolaş. İnsan, 
havuzun dışındayken nasıl temizlenir? Havuzdan uzak düşen kişi nasıl 
temiz olur? O adam batın temizliğinden bile uzak düşmüştür. Bu ha-
vuzun temizliğinin haddi yoktur. Cisimlerin temizliği ise pek az bir mik-
tarda olabilir. Çünkü gönül havuzdur ama gizli. Bu havuzun, denize gizli 
bir yolu var. Senin muayyen miktarda ki temizliğin yardım ister. Yoksa 
sayılı şey, harcandıkça azalır. Su, pis adama “ Bana koş der” Pis adamsa 
“ Sudan uTanıyorum der.”

Su der ki: “ Bu utanma, bensiz nasıl zail olur, bu pislik, bensiz nasıl 
temizlenir?” Bulâşık ve pis adam; sudan uTanır, gizlenirse bu utanma, 
“Haya, imana manidir” sözünün tahakkukuna sebep olur. Gönül, ten ha-
vuzunda çamura bulandı ama ten, gönül havuzunda arındı. Oğul, gönül 
havuzunun çevresinde olan, ten havuzundan sakın!

Ten deniziyle gönül denizi birbirine bitişiktir, fakat aralarında bir 
berzah var, birbirlerine karışmazlar. İster doğru ol, ister eğri. O gönül 
havuzuna doğru gel, geri kalma. Padişahların huzurunda can tehlikesi 
var ama himmetleri yüce kişiler can korkusu yüzünden padişahtan çe-
kinmezler. Padişah, şekerden daha tatlı olunca canın tatlılığına gitmesi 
de daha hoş, daha doğru.

Ey beni kınayan, sen sağ esen ol. Ey selamet arayan, sen beni bı-
rak! Benim canım ocaktır, ateşten hoşlanır, ocağa ateş yurdu olmak ye-
ter. Bana ocak gibi aşka yanmak düştü. Bundan kör olansa zaten ocak 
değildir. Azıksızlık azığı sana azık olursa baki olan can bahçen güllerle, 
süsenlerle dolar. Başkasının korktuğu şeyler, sana emniyet verir. Su kuşu 
denizden ,kuvvet bulur, ev kuşuysa perişan olur.
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Ey tabip, ben; yine divana oldum. Sevgili, ben yine kara sevdalara 
uğradım. Zincirinin halkalarından her halkanın başka, başka fenleri var. 
Her halka başka bir delilik vermede. Her halkanın eseri, başka, başka 
fenler. Onun için her an başka deliliklerim var. Darbı meseldir. Delilik-
ler; fen fen , çeşit çeşittir. Hele böyle ulu bir beyin zincirine bağlanmış 
kişide olursa! Bağımı, öyle bir divanelik kopardı ki bütün divaneler bana 
nasihat verirler.

Bu çeşit delilik, zünnunun Mısri’nin de başına geldi. Onda yeni ,yeni 
coşkunluklar, cezbeler meydana gelmekteydi. Coşkunluğu adeta göğün 
üstüne erişecek bir dereceyi buluyor, ciğerler acısı bir hale geliyordu. 
Kendine gel ey çorak toprak, kendi coşkunluğunu bu işe sahip olan te-
miz kişilerin coşkunluğu ile bir tutma! Halk onun deliliğine tahammül 
edemez bir hale geldi.

Ateşi, adeta halkın sakalını tutuşturmaktaydı. Avamın sakalına ateş 
düşünce onu körlüklerinden, inatlarından tutup bağladılar. Halk, bu yolda 
umumiyetle dara düşse de yine yuları geri çekmeye imkan yoktur. Bu 
padişahların hepsi halk dan can korkusuna düştüler. Çünkü bu güruh 
kördür, padişahların da nişanı yok! Hüküm külhaniler eline geçince ni-
hayet zünnun zindanına düştü. Bir tek ulu padişah, tek başına atına bin-
miş, gitmekte ardına düşen, ona uyan yok. Böyle bir eşi bulunmaz inci, 
çocukların eline düşmüş kadrini bilen anlayan yok. İnci de nedir ki? Bir 
katrada gizlenmiş bir deniz bir zerreye sığmış güneş! Öyle bir güneş ki 
kendisini zerre gösterdi de yavaş, yavaş yüzünü açtı.

Bütün zerreler,onda yok oldu. Alem onun yüzünden sarhoş oldu, 
onun yüzünden kendisine geldi. Fakat kalem, bir gaddarın elinde oldu 
mu şüphe yok. Mansur, dara çekilir. Bu hüküm, bu hükümet, kötü kişi-
lerin elinde oldukça elbette peygamberleri öldürmek lazım. Yol azıtmış 
kavim, aptallıklarından peygamberlere “ Biz, sizi şom bilmekteyiz. Bize 
sizin yüzünüzden kötülük geliyor” dedi.

Hıristiyanların cehaletine bak ki asılan bir Allahdan medet ummak-
tadır. Çünkü onlarca İsa’yı Yahudiler asmıştır. Peki iş böyleyse ona kim 
imdat etsin? O padişahın yüreği, onların yüzünden kan olunca “ Sen, 
onların içinde oldukça Allah onlara azap göndermez” hükmü nasıl olur 
da sürüp gider? Hain kalpazandan, halis altınla kuyumcu, daha fazla kor-
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kar. Yusuflar, çirkin kişilerin hasedinden korkup gizlenirler. Güzeller, düş-
man korkusundan ateş içinde yaşarlar.

Yusuflar, kardeşlerinin hilesi yüzünden kuyuya düşmüşlerdir. Çünkü 
o kardeşler, hasetlerinden Yusuf’u kurtlara verip dururlar. Hasetten Mı-
sır Yusuf’unun başına neler geldi? Bu haset, pusuya yatmış büyük bir 
kurttur. Hulasa halim Yakub, Yusuf’a bir şey yapmasın diye bu kurttan 
daima korkar. Zahiri kurt, Yusuf’un etrafında dönüp dolaşmadı. Fakat 
bu haset, işlediği işle kurtları da geçti!

Bu haset kurdu, Yusuf’u yaraladı da “ biz onu elbiselerimizin ba-
şında bırakmış, gitmiştik, kurt kapmış diye tatlı sözlerle özür serdetti. Bu 
hile, yüz binlerce kurtta bile yok hele dur, bak, bu kurt sonunda nasıl 
rüsvay olur! Ondan dolayı herkesin yaptığı kötülüğün zararını göreceği 
gün hasetçiler, muhakkak kurt şeklinde haşredileceklerdir.

Hırsla dolu aşağılık ve haram yiyici kişi, o sayı günü domuz şek-
linde, zina edenler, avret yerleri kokarak, şarap içenler, ağızları kokarak 
dirilirler. Gönüllerin duyduğu o gizli koku, mahşerde açığa çıkar, duyu-
lur. İnsanın varlığı bir ormana benzer. O deme agahsan çekin bu varlık-
tan çekin! Vücudumuzda binlerce kurt, binlerce domuz. Temiz, pis, gü-
zel, çirkin binlerce sıfat var.

Herhangi huy galipse hüküm onundur. Maden de altın bakırdan 
fazlaysa o maden altın sayılır. Vücudunda hangi huy galipse o huyun 
suretine göre haşredilmen gerekir. İnsan da bir an olur, kurtluk zuhur 
eder, bir an olur, ay gibi Yusuf yüzlü bir güzel haline gelir. İyiliklerle kin-
ler gizli bir yolda gönüllerden gönüllere gidip durmaktadır. Hatta insan-
dan öküzle eşek bile bilgi sahibi olur, akıllanır, hüner elde eder. Serkeş 
at, rahvan bir hale gelir, alışır. Ayı oynar, keçi de selam verir.

Köpeğe insanın huyu geçer, nihayet çoban olur, av, avlar yahut sü-
rüyü korur. Eshabı Kehf’in köpeğine onlardan öyle bir huy sirayet etti ki 
sonunda Allahı aramaya koyuldu. Kalb de her an bir çeşit şey baş göste-
rir. İnsan bazan şeytanlaşır, bazan melekleşir. Bazan tuzak kesilir, bazan 
yırtıcı hayvan! Aslanların bildiği o acayip ormandan, gönüller tuzağına 
gizli bir yolu bulunan o meşelikten, içten içe hırsızlık et, can mercanını 
çal. Ey köpekten aşağı, ariflerin gönüllerinden o mercanı elde et.! Ma-
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dem ki hırsızlık ediyorsun, bari latif inciyi çal! Mademki hamallık ediyor-
sun, bari yüce bir yük yüklen!

Dostlar Zünnunun bu işinde düşünceye daldılar, zindana gittiler, 
bu hal hususunda konuşup fikirlerini söylemeye başladılar: Dediler ki 
“Bunu herhalde kasten yapıyor. Bunda bir hikmet var. O bu dinle bir kıb-
ledir, bir delildir. Ona delilik hükmetsin, o çaldırsın imkan mı var? Böyle 
bir şey onun deniz gibi hudutsuz aklından ne kadar uzak! Haşa delilik 
bulutu, onun ayını örtsün. Böyle bir şey onun ulu makamının kemalin-
den değildir.

O halkın şerrinden bir bucağa sindi. Akıllılardan utandı da divane 
oldu. Tane tapan sersem akıldan usanmış da bu yüzden mahsus kendi-
sini deli göstermiştir.” Maden de der ki: “ yiğit , beni bağla öküz kuyru-
ğundan yapılma kamçı ile başıma sırtıma vur. Fakat deşeleme! Kamçı 
yarasından hayat bulayım.

Musa’nın öküzü yüzünden dirilten maktul gibi dirileyim. Öküz kuy-
ruğundan yapılma kamçının açtığı yaradan iyileşeyim, Musa’nın muci-
zesiyle dirilen o öldürülmüş adam gibi canlanayım. O öldürülmüş adam 
öküz kuyruğu kamçısının açtığı yaradan dirildi. Bakır gibi kimya yüzünden 
altın oldu. Sıçrayıp kalktı, sırları söyledi, kanını dökenleri gösterdi.

Beni bumlar öldürdü, bu fitnenin tohumunu bunlar ekti diye açıkça 
söz söyledi. Bu ağır beden de öldürüldü mü sırları bilen ruh varlığı di-
rilir. O adamın canı cenneti de görür, cehennemi de bütün sırları da 
Tanır, bilir. Kanlı şeytanları, hile ve hud’a tuzağını ve şeytanlıkları gös-
terir. Kuyruğunun açacağı yara yüzünden can kurtulsun diye öküz kes-
mek, yol şartlarındandır. Sen de tez öküz nefsi tepele de gizli ruh diril-
sin, akıllansın.

Onlar, ahvali anlamak üzere zünnun’un yanına yaklaşınca Zünnun 
onlara bağırdı: “ Hey, kimlersiniz? Sakının!” Onlar, edepli edepli “ Biz 
dostlardanız. Buraya canla başla hal hatır sormak için geldik. Nasılsın 
ey hünerli, marifetli akıl denizi? Akıllı olduğun halde niye kendini deli 
gösteriyorsun, bu ne bühtan? Güneşe külhanın dumanı erişir mi? Anka, 
kargaya zebun olur mu? Bizden çekinme, şunu anlat.
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Biz seni sevenleriz. Bize bu işi etme. Sevenleri, kendinden uzaklaş-
tırmak yaraşmaz. Onlardan işi gizlemek onları hileyle aldatmak doğru 
değildir. Padişahım, sırrı açığa vur. Ey ay yüzlü, yüzünü bulutla gizleme. 
Biz seni seviyoruz, sana sadıkız, âşıkız. İki alemde de gönlümüzü sana 
verdik” dediler. Zünnun, sövüp saymaya başladı, delicesine saçma sa-
pan sözler söyledi. Sıçrayıp onlara taş topaç yağdırmaya, sopa sallayıp 
fırlatmaya koyuldu. Hepsi yaralanıp ezilmek korkusundan kaçtılar.

Zünnun, kahkahayla gülüp başını salladı. Dedi ki: “ Şu dostların heva 
ve hevesine bak. Dostlara bak! Hani dost olanların nişanesi? Dostlara 
zahmet can gibi sevimlidir. Dosta, dostun zahmeti ağır gelir mi? Zahmet 
içtir, ruhtur. Dostluksa onun derisine benzer.

Dostluk nişanesi beladan, afetlerden, minhetlerden hoşlanmak de-
ğil midir? Dost altın gibidir. Belada ateşe benzer. Halis altın, ateş içinde 
saf bir hale gelir”

—Bilgiyle uyumak, uyanıklıktır . 

—Ruh, ilim ve akılla dosttur. 

—Hayvan padişahın mevkiini bilebilse, öküzle eşek de Allah ‘ı gö-
rürdü. 

—Güzel; güzeli sever. 

—Can aynası, ancak sevgilinin yüzüdür. 
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halVeTTeKi deRViŞ

Dağlarda oturan bir derviş vardı. Yalnızlık, onun arkadaşı ve nedi-
miydi. Allah şarabını içmiş olduğundan erkeklerin sözlerinden de usan-
mıştı, kadınların sözlerinden de. Bize bir yerde oturup yerleşmek na-
sıl kolay geliyorsa bazı kimselere de bir yerden bir yere gezip durmak 
öyle kolay gelir.

Sen nasıl ululuğa âşıksan bir sanatkar da mesela demirciliğe âşıktır. 
Herkesi bir iş için yetiştirmişler, gönlüne o işin meylini vermişlerdir. Gö-
nülde bir meyil olmadıkça el, ayak nasıl hareket eder. Su, rüzgar olma-
dıkça çerçöp nasıl akar, savulur? Kendinde göğe doğru çıkmaya bir me-
yil gördün mü hüma kuşu gibi devlet kanadını hemen aç!

Fakat kendinde yeryüzüne bir meyil gördün mü feryat et , ağlayıp 
inlemeyi hiç bırakma. Akıllılar önceden feryat ederler, bilgisizlerse işin 
sonunda başlarına vururlar! Sen, işin önünde sonunu sor da kıyamet 
günü pişman olma.

Birisi, kuyumcunun birine giderek “ Altın tartacağım, bana terazi-
sini versene” dedi. Kuyumcu dedi ki. “ Babacığım, hadi git, bende kal-
bur yok!” Adam: “Alay etme benimle. Ver şu teraziyi” dedi. Kuyumcu 
dedi ki. “ Dükkanımda süpürge yok” Adam “ Kafi yahu, bırak alayı” ben 
senden terazi istiyorum. Sağırlıktan gelme şu tarafa, bu tarafa, bu ta-
rafa gidip durma, ver teraziyi” dedi.

Kuyumcu dedi ki. “ Sağır değilim, sözünü duydum, söylediğim söz-
leri de manasız sanma. Sözünü duydum ama sen kuvveti, kudreti kal-
mamış bir ihtiyarsın, hiç şüphem yok, zayıflıktan elin titreyecek. Tarta-
cağın altın da külçe değil, tozu var, kırık dökük bir şey, elin titreyecek, 
yere dökeceksin.

Sonra bana bir süpürge ver de toza, toprağa dökülen altınımı sü-
püreyim diyeceksin. Altını süpürüp bir yere toplayınca da güzelim kal-
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bur isterim diye tutturacaksın. Ben işin sonunu önceden gördüm. İyisi 
mi hadi sen başka bir yere git.” Artık o dağlıklarda yurt tutup, orada yi-
yen, içen tek ve ulu şeyhin hikayesini tamamla.

O dağlarda ağaçlar, meyveler, sayısız elmalar, armutlar, narlar vardı. 
O derviş, meyvelerle gıdalanır, başka hiçbir şey yemezdi. Allah’a “ Ya-
rabbi seninle ahdım olsun. Bu ağaçlardan meyve toplamayayım. Rüz-
garlarla yere düşen meyvelerden başka hiçbir meyve yemeyeyim, elimi 
hiçbir dala uzatmayayım.” dedi.

Bir müddet nezrine vefa etti. Fakat nihayet kaza ve kaderin imti-
hanları çıkageldi. Bu yüzden, sözlerinizde daima inşallah deyin, ahitle-
rinizde de Allah dilerse sözünü söyleyin. Çünkü beni gönüle her zaman 
başka bir meyil verir, her an gönüle başka bir dağ vururum.

Biz her sabah yeni bi işte, yeni bir güçteyiz. Her şey, bizim dileği-
mize göre meydana gelir denmiştir. Hadiste “ Gönül, ovada rüzgarlara 
tabi bir tüy benzer. Rüzgar, tüyü her tarafa uçurur, gah sola, gah sağa gö-
türür durur.” denmektedir. Başka bir hadiste de denmiştir ki: “ Bu gönlü 
ateş üstündeki kazanda kaynayan bir su bil!”

Gönlün her an başka bir dileği vardır. Fakat bu dilek kendisinden 
değildir, başka bir yerdendir. Şu halde gönlün reyine, gönlün dileğine 
neden emin olur da ahdeder, sonunda da pişman olur, nedamete dü-
şersin? Fakat bu yine de Allah’ın hükmündendir. Allah’ın takdiridir. Ku-
yuyu görürsün de çekinmeye kudretin olmaz.

Uçan kuşun tuzağı görmeyip hapse düşmesine taaccüb edilmez ki. 
Şaşılacak şey şudur: Hem tuzağı görür, hem mıhı görür de yine sonunda 
ister istemez o tuzağa düşer! Gözü açık kulağı açık, tuzak önde, yine de 
kendi kanadıyla tuzağa doğru uçar.

Bir kişizade görürsün. Çula, çuvala bürünmüş, baş açık belalara uğ-
ramış. Bir kahpenin sevdasıyla yanıp tutuşuyor. Elbiselerini, malını, mül-
künü sarış. Elindeki avucundaki gitmiş, adı kötüye çıkmış hor hakir bir 
hale gelmiş, düşmanlarının isteği gibi tepesi üstüne yuvarlanıp gidiyor.

Adamcağız bir zahit gördü mü “ Ey ulu, Allah için bana bir himmet 
et. Bu aşağılık ve kötü sevdaya düştüm, elimdeki maldan, altından, ni-
metten oldum. Bir himmet et, belki bu dertten kurtulur, bu kara bal-
çıktan sıçrar, çıkarı der”. Halktan da dua etmelerini istemektedir. İleri 
gelenlerden de.
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“ Aman, beni kurtarın, kurtarın, kurtarın!” demektedir. Eli de açık, 
ayağı da. Ne onu bağlamışlar, ne başında bir adam var, ne ayağın da bu-
kağı! A adam, hangi bağdan kurtulmak istiyor, hangi hapisten kaçmak 
diliyorsun? Hangi bağdan olacak? Tertemiz ruhtan başka kimsenin gö-
remediği takdir bağından gizli olan kaza bağından!

Ortada değil görünmüyor, gizli ama zindandan da beter, demir zin-
cirlerden de! Çünkü demir zincirleri demirci kırabilir, bir adam zindanın 
temelini kazıp duvarını yıkabilir. Fakat şaşılacak şey şu ki gizli olan kuv-
vetli bağı kırmaktan demirciler bile acizdir. O bağı Ahmed görebilir de, 
“ Boynunda da hurma lifinden bir ip var” der.

Ahmed, Ebuleheb’in karısının sırtındaki odun yükünü gördü de 
ona “ Odun hamalı” dedi. İpi de ondan başka kimse görmedi, odunu 
da. Ona da her görünmeyen şey, görünür. Başkaları umumiyetle tevil 
ederler; bu akılsızlıktan böyle söylüyor derler. Sanki onların akılları baş-
larındaymış!

Tevil ederler ama hakikatte onun sırtı, o odun yükünün altında iki 
büklüm olmuştur, gözünün önünde feryat edip durmakta. Bana bir dua 
edin, bir himmet edin de kurtulayım, şu gizli bağdan sıyrılayım demektir. 
Bu nişaneleri apaçık gören, nasıl olur da şakiyi saitten ayırt edemez.

Bilir, Tanır ama Allah sırrını açmak helal olmadığından ululuk sa-
hibi Allah’ın emriyle örter, gizler. Bu sözün sonu yoktur, gelelim hika-
yeye: O yoksul, açlıktan zayıf, perişan bir hale geldi, harekete bile me-
cali kalmadı.

Derviş tam beş gün armut ağacını silkmedi, fakat açlık ateşi de sab-
rını tüketmekteydi. Bir dalda birkaç armut gördü. Fakat yine sabredip 
kendisini çekti. Bu sırada bir rüzgar geldi, dalı eğdi. Dervişin nefsi, on-
ları yemeye yeltendi. Galebe de etti. Açlık, zayıflık, bir yandan da tak-
dir, zahidi nezrine vefadan alıkoydu. Ahdini bir yana bıraktı, daldaki ar-
mudu kopardı yedi. Fakat hemencecik Allah azabı erişti, gözünü açtı 
kulağını çekti.

Yirmi tane yahut daha fazla hırsız, oraya gelip konmuştu. Çaldıkları 
şeyleri aralarında pay ediyorlardı. Birisi şahneye haber vermişti. Derhal 
şahnenin adamları oraya gelip hepsini yakaladılar. Şahne hiddete gelip 
cellada “ Bunların ellerini, ayaklarını kes” dedi. Cellat, oracıkta hepsinin 
sol ayaklarıyla sağ ellerini kesmeye başladı. Bir gürültüdür koptu.
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O arada zahidin eli de yanlışlıkla kesildi. Cellat, ayağını kesmek üze-
reyken, rütbesi pek büyük bir atlı gelip yetişti, cellada “ Behey köpek 
kendine gel, bu, filan Şeyhtir, Allah abdalıdır. Neden onun elini kestin ?” 
diye bağırdı. Cellat, elbisesini yırtıp giderek yana yaklaştı şahneye hali 
anlattı. Şahne yalınayak geldi. Allah şahit ki bilmedim diye özürler dile-
meğe. Ey kerem sahibi, ey cennetliklerin ulusu, bu kötü işi affet, hak-
kını helal eyle. Beni bağıla demeye başladı.

Şeyh dedi ki: “Ben, bunun sebebini biliyor, suçumu anlıyorum. 
Ben onun yemininin hürmetini terk ettim, onun adaleti de benim( ye-
minim) sağ elimi kestirdi! Ben kötü olduğunu bildiğim halde ahdimden 
döndüm. Bunun kötülüğü elime geldi. Ey vali sevgilinin hükmüne eli-
miz de feda olsun ayağımız da, beynimiz de, derimiz de! Bu bana kıs-
metmiş! Sana helal ettim.

Sen bilmeyerek yaptın, bir suçun yok ki. Halimi bilenin, fermanı yü-
rür. Allah emrine itiraz etmek nerede?” nice kuş vardır ki uçup tane arar. 
Boğazı, boğazının kesilmesine sebep olur. Nice kuş vardır ki açlık ve mi-
desi yüzünden dam kenarında, kafes içinde mahpustur.

Nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yü-
zünden oltaya tutulmuştur. Nice namuslu, örtülü kadın vardır ki ferciyle 
boğazının şomluğundan rüsvay olmuştur. Nice bilgili ve iyi huylu kadı 
vardır ki boğazının yüzünden rüşvet almış, uTanıp yüzü sararmıştır.

Hatta Harut’la Marut bile o şarabı tatmışlardır da o şarap, onların 
göğe çıkmalarına mani olmuştur. Bayezid, bu yüzden çekindi işte, ken-
disinde namaz kılma hususunda bir tembellik gördü. O çok akıllı şeyh, 
sebebini düşündü, fazla su içmesinde buldu. “ Tam bir yıl su içmeyece-
ğim” dedi. Dediğini de yaptı, Allah sabır ve tahammülünü verdi.

Onun bu pek ehemmiyetsiz mücahedesi, din içindi bu yüzden de 
sultan oldu, arifler kutbu oldu. Şeyhin de eli boğazı yüzünden kesildi ve 
o zahit adamın şikayet kapısı bağlandı. Adı halk arasında “ Şeyh-i Akta- 
eli kesik şeyh” kaldı, halk onu bu adla Tanıdı.

Onu birisi ottan,çöpten yapılmış bir gölgelikte ziyaret etti. İki elle 
zembil örmekte olduğunu gördü. Şeyh ona “ Ey canının düşmanı, ne-
den böyle küstahlık edip yanıma geldin? Neden izinsiz içeri girdin?” 
dedi. Adam, “ Sevgimden fazla iştiyakımdan” deyince, Şeyh gülümsedi 
de dedi ki: “ Öyleyse gel fakat ey ulu kişi, bunu gizle.
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Ben ölmeden ne bir dosta, ne bir sevgiliye ne de bir aşağılık kişiye, 
hiç ama hiç kimseye söyleme! Bundan sonra bir bölük halk onu iki elle 
zembili örerken penceresinden gördüler. Şeyh “ Yarabbi, hikmetini sen 
bilirsin. Ben gizliyorum, sen âşıkar ediyorsun” dedi. Ona şöyle ilham geldi. 
“ Birkaç kişi, senin elinin kesik olması kınadılar, sana münkir oldular.

O halde yolda yalancıydı ki Allah, onu bu, tarife arasında rüsvay etti 
dediler. Ben onların kafir olmasını, bu azgınlıkla, bu sapıklıkla, bu kötü 
şüpheyle geçip gitmelerini istemem. Ben de şu kerameti âşıkar ettim. 
İş işlediğim vakit sana iki el ihsan ettiğimi gösterdim. Ki o biçareler, hak-
kında kötü bir şüpheye düşüp de huzurumdan merdud olmasınlar. Ben 
sana bu kerametler olmaksızın da daha önce bizzat teselliler verdim. Bu 
mumu ancak onlar için yaktım. Sen ölümden, bedeninin cüzlerinin ayrı-
lacağından korkmaktan geçtin. Sen de başının, ayağının gideceğine dair 
korku kalmadı. Vehmi bırakmak, senin için ulu bir siper oldu.”

Firavun, sihirbazları yeryüzünde öldürmekle tehdit etmedi mi? Si-
zin ellerinizi, ayaklarınızı çaprazına kestirir sizi asarım, affetmem demedi 
mi? O sihirbazların vehme düşeceklerini, korkacaklarının, vesveseye uğ-
rayacaklarını sanıyordu. Titremeye başlayacaklarını, ürküp korkacakla-
rın, bu tehditlerden vehmedeceklerini umuyordu.

Bilmiyordu ki onlar, bu işlerden kurtulmuşlar, gönül nurunun görün-
düğü pencerenin önüne oturmuşlar, gölgelerinin, kendilerinden mey-
dana geldiğini bilmişler, çevik bir hale gelmişlerdir. Bir gül bahçesinde 
felek havanı, onları yüzlerce defa dövüp ezse bile. Bu terkibin aslını gör-
müş olduklarından artık vehmin ferilerinden pek korkmazlar.

Bu alem, bir rüyadır, zanna kapılma sen, rüyada bir el kesilse bile 
zararı yok. Rüyada başın kesilse de hakikatte yine başın yerindedir, öm-
rün de uzun olur. Rüyada kendini ikiye biçilmiş görsen bile kalktın mı 
vücudun da sağlamdır. Bir hastalığında yoktur. Hasılı rüyada vücudunu 
noksan görmekten ne çıkar? Yüzlerce parçaya ayrılsan bile ne korka-
caksın ki?

Suretle kaim olan bu cihan hakkında da Peygamber, uyuyanın gör-
düğü bir rüya dedi. Sen  sözü taklit yoluyla kabul ettin, fakat salikler bunu 
rivayet edilmedin de gözleriyle gördüler. Sen gündüzün de uykudasın. 
Bu uyku değil deme. Gölge feridir, asıl ise ancak ay ışığından ibarettir.
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Ey yiğit bil ki uykun da uyanıklığın da uyuyan adamın rüya içinde 
rüya görmesine benzer. Bu adam, kendisini uyuyorum sanır ama bilmez 
ki ikinci uykudadır, iki kat uyku içindedir. Testici, bir testiyi kırarsa dile-
diği zaman yine yapar da. Kör, her adımda kuyuya, çukura düşmekten 
korkarda binlerce korkuyla yol yürür.

Fakat gören kişi yolun enini, boyunu görür, çukuru, kuyuyu bilir. 
Her adımda ayakları, dizleri titremez. Her dertten yüzünü ekşitir mi ki? 
Sihirbazlar, “ Ey firavun, halk biz, her sesten, her gulyabaniden ürküp 
duracak adam değiliz. Bizim hırkamızı yırt, onu diken var. Olmasa bile 
çıplak olmamız daha iyi.

Bu güzeli çıplak olarak koçmamız daha hoş. A bir işe yaramaz , bir 
şey beceremez düşman! Tenden mizaçtan soyunmaktan daha hoş bir 
şey yoktur, a ilhama mazhar olmayan sersem Firavun!” dediler.

 

—Her şey, neye layıksa ona dönüşür. 

—Her hünerin aslı, hayal ve düşüncedir. 

—Kötü huylu güzel yüz, sahte paraya benzer. 

—Şahadet mümine hayat, münafık için çürüme ve ölüm. 

—Her canın gıdası farklıdır. Öküz şekerden ne anlar? 
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la haVle

 İsa ile bir ahmak yoldaş oldu. Gözüne yol üstünde ölü kemikleri eri-
şince, “ Yoldaş ölüleri diriltmek için okuduğun o yüce adı, bana da öğret 
de bir iyilikte bulunayım, o adı okuyup kemiklere can vereyim” dedi.

İsa dedi ki : “Sus, bu senin sözünün harcı değil! Nefesin yağmur-
lardan daha arı, duru olması o nefes sahibinin melkelerden daha id-
rakli bulunması lazımdır. Adem ömürlerce yandı, yakıldı da arındı; fe-
lekler hazinesine emin oldu. Sende sağ eline bir sopa aldın ama senin 
elin nerede, Musa’nın eli nerede” O ahmak “ Benim sırlara kabiliyetim 
yoksa o adı bu kemiklere sen oku” dedi.

Bir sofi seyahate çıktı, döne dolaşa bir gece bir tekkeye konuk oldu. 
Bir hayvanı, vardı ahıra bağladı. Kendisi dostlarla, sofanın baş köşesine 
geçip oturdu. Arkadaşlarıyla murakabeye daldı. Murakabede sevgilinin 
huzuru, adamın önünde bir defter haline gelir (Allah’ın manevi huzu-
runa varılır, bütün hakikatler o huzurda okunur) Sofinin defteri, harfle-
rin yazılmasından meydana gelen karalama değildir. Ancak kar gibi bem-
beyaz ve temiz gönüldür. Alimin azığı ve sermayesi, kalemden meydana 
gelen eserlerdir. Sofinin azığı ve sermayesi nedir? Ayak izleri!

Sofi; av peşine düşen, ceylanın ayak izlerini görüp onları izleyen av-
cıya benzer. Bir müddet ceylanın ayak izleri işe yarar. Ondan sonra ise 
esasen ahudaki misk kokusu, yolu gösterir. Bu izlere, bu izlemeye şük-
reder de yol alırsa nihayet o adım atma o yol alma yüzünden mura-
dına ulaşır. Misk kokusunu duyup bir konak yol almak iz, izleyerek yüz 
konaklık yol almadan yüz konaklık yolu dönüp dolaşmadan daha iyidir. 
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Ay ışıkların doğusu olan gönül yok mu? O gönül, ariflere “kapıları açıl-
mıştır” sırrıdır.

Sana duvardır ama onlara kapı. Sana taştır ama azizlere inci! Senin 
aynada açıkça gördüğünü pir, hem de daha önce bir kerpiç parçasında 
görür. Pir olanlar o kişilerdir ki bu alem yokken onların canları, kerem 
denizinde vardı. Bu tene düşmeden önce nice ömürler geçirdiler, ek-
meden önce meyveler devşirdiler! Nakıştan, suretten evvel canlandılar, 
deniz yarılmadan inciler deldiler!

Allah, alemi ve ademi yaratma hususunda meleklerle müşavere 
ederken onların canları, boğazlarına kadar kudret denizine dalmış bu-
lunuyordu. Melekler, buna mani olmak istedikleri zaman, gizlice melek-
lere ıslık çalıyorlar, onlarla alay ediyorlardı.

Bu nefsi Küll’ün ayağı bağlanmadan onlar her yaratılacak şeyin su-
retini biliyorlardı. Feleklerden önce Zuhal yıldızını, tanelerden önce Ek-
meği görmüşler; Akılsız, gönülsüz fikirlerde dolmuşlar, askersiz, savaş-
sız galip gelmişlerdi. O apaçık anlayış, onlara nispetle düşünüştür. Yoksa 
haddi zatında, bu sırdan uzakta kalanlara göre görüşün ta kendisidir. 
Düşünüş; geçmişe, geleceğe dairdir. Bu ikisinden de kurtulunca müş-
kül hal olur.

“Ruh üzümden şarabı,yoktan varı görür” Onlar da Keyfiyete düşe-
cek olan her şeyi keyfiyetsiz görmüşler, madenden önce sağlamla kapı 
fark etmişlerdir. Üzüm yaratılmadan önce şaraplar içmişler, muhabbet 
sarhoşu olmuşlardır. Onlar, sıcak temmuz ayında kışı, güneşin ziyasında 
gölgeyi görür.

Üzümün gönlünde şarabı, tamam yoklukta bütün varlığı müşahede 
ederler. Gök, onların işret meclislerinde ancak onların cömertliğiyle bu 
sırmalı libası giyer. Onlardan iki dostu bir arada gördün mü bil ki onlar 
hem birdir, hem altı yüz bin! Onların sayıları dalgalar gibidir. Onlar rüz-
gar, zahiren çoğaltır. Halkın can güneşi, halkın pencerelere benzeyen be-
denlerinde mahcup olan kişi şüphededir.

Çokluk, ruhu Hayvanidedir, Ruhu insani ise birdir. Hak onlara ma-
dem ki nurundan saçtı, Hakkın nuru artık ayrılmaz . Yoldaş bir müddet 
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usanmayı bırak da o güzelin tek benini sana anlatayım. Onun güzelliği 
anlatılmaz, iki alem de nedir? Onun yüzündeki benim aksi! Onun güzel 
benini anlatmaya başladım mı söz, tenimi yarmak, parçalamak istiyor. 
Ben bu harmanda bir karınca gibi memnun geçinip gidiyorum, hatta 
kendi cirmimden kendi haddimden fazla yük çekmekteyim.

O aydınlığın bile hasedettiği güzel, beni bırakır mı ki söylenmesi la-
zım ve farz olan sırları söyleyeyim. Deniz köpüklenir, köpükle örtülür, kö-
püğü ileri sürer. Sonra da köpüğünü çeker, açılır, kendisini gösterir.

Şimdi dinle, hikayenin içyüzünü anlatmama ne mani oldu? Dinle-
yenin gönlü başka bir yere gitti. Hatırına o konuk olan sofinin hali geldi. 
Boğazına kadar o sevdaya daldı. Onun için bu sözü bırakıp ona başla-
mak hali anlatmak için o hikayeyi söylemek icap ediyor. Fakat ey aziz 
sofiyi, suret sofisi sanma! Ne vakte kadar çocuklar gibi cevize, üzüme 
düşüp kalacaksın?

Oğul, bizim cismimiz cevizle üzümdür. Ersen bu ikisinden de geç! 
Eğer sen geçmezsen Allah’ın lütfu, Allah’ın keremi seni dokuz kat gökten 
geçirir. Şimdi hikayenin zahirini dinle, fakat taneyi samandan ayır ha!

O zevk ve huzur dileyen sofilerin zikir ve mürakabeleri, vecit ve 
şevkle sona erince. Konuğa yemek getirdiler. Konuk o zaman hayvanı 
hatırladı, hizmetçiye “Ahıra git, hayvana saman ve arpa ver ”dedi. Hiz-
metçi dedi ki :“ la havle... Bu ne fazla söz! Eskiden beri bu işler benim 
işim.” Sofi “önce arpayı ısla.

Çünkü eşek karttır, dişleri sağlam değil” dedi. Hizmetçi “ Lahavle 
ey ulu, bunu niye söylüyorsun? Bu hizmet usulünü, hep benden öğre-
nirler” dedi. Sofi “önce semerini indir,sırtına da ilaç koy” dedi. Hizmetçi 
“Lahavle ey hakim, benim senin gibi yüz binlerce konuğun geldi; Hepsi 
de yanımızdan razı olup gittiler.

Konuk bizim canımızdır, bizdendir” dedi. Sofi “suyunu ver ama ılık 
olsun” deyince hizmetçi “ Lahavle, artık beni utandırıyorsun” dedi. Sofi 
“Arpaya az saman karıştır” dedi. Hizmetçi “ Lahavle, bu sözü kısa kes 
artık” dedi. Sofi “Yerini süpür, taş toprak kalmasın. Islaksa biraz kuru 
toprak serp” dedi.
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Hizmetçi “Lahavle a babam, lahavle de Bir işe yolladığın ehil kişiye 
az söyle! dedi. Süpür, taş toprak kalmasın. Islaksa biraz kuru toprak serp” 
dedi. Hizmetçi “Lahavle a babam, lahavle de Bir işe yolladığın ehil kişiye 
az söyle! dedi. Sofi “Eşeğin sırtını tımar et” dedi.

Hizmetçi “ Lahavle, baba, artık utan!” dedi. Bunu deyip eteğini sı-
kıca beline doladı. “İşte gittim,önce arpa,saman getireyim” dedi. Gitti 
ama ahır aklına bile gelmedi. Yalnız sofiyi aldattı. Birkaç hazelenin ya-
nına gitti, Sofinin sözlerine gülmeye onunla alay etmeye koyuldu.

Sofi uzun zaman yolculukta bulunduğundan gözlerini yumup daldı, 
rüya görmeye başladı. Eşeği bir kurda sataşmıştı. Kurt, sırtından, oylu-
ğundan onu paralıyordu. Uyanıp “Lahavle, bu ne biçim saçma rüya. 
Acaba o şefkatli hizmetçi nerede ki?” dedi.

Yine daldı. Bu sefer eşeğini yolda giderken gah, bir kuyuya, gah bir 
çukura düşüyor gördü. Türlü türlü kötü rüyalar görüyordu. Rüyasında 
bazen Fatiha suresini, bazan Karia suresini okuyordu. “ Çare ne ? Dost-
lar kalkıp gittiler. Bütün kapıları da kapadılar” dedi. Yine “O Hizmetçi-
ceğiz, bizimle tuz ekmek yemedi mi ki ?

Ben ona lütuftan başka ne yaptım, yumuşak sözlerden başka ne 
söyledim? Aksine o bana neden kinlendi ki? Her düşmanlığa bir sebep 
olur. Yoksa aynı cinsten oluş insanı vefakar eder” diyordu. Sonra tekrar 
“ lütuf ve ihsan sahibi adem iblise bir cefada bulundu mu ki?

İnsan yılana, akrebe ne yaptı ki onlar, daima insanı sokmak öl-
dürmek isterler. Kurdun huyu yırtıcılıktır. Bu haset de nihayet yaradı-
lışta vardır demekte”. Sonra yine “ Böyle kötü zanna düşmek hatadır. 
Neye kardeşim hakkında böyle bir zanda bulunuyorum?” diye söylen-
mekteydi. Yine dönüp diyordu ki: “ Bu kötü zanna düşmek de bir ted-
bire sarılmaktır. Şüpheye düşmeyen muvaffak olur mu?” Sofi vesvese 
içindeydi. Eşeğe gelince öyle bir haldeydi ki düşmanların cezası da, di-
lerim böyle olsun!

Zavallı eşek; taş toprak içinde, semeri tersine dönmüş, kuskunu 
kopmuştur. Yol yürümekten ölmüş, bütün gece yemsiz gah can çekiş-
mekte, gah ölüm haline gelmekteydi. Bütün gece “Yarabbi,arpadan vaz-
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geçtim, bir avuçcağızdan da az saman olsa” diye sayıklıyordu. Hal diliyle 
“Ey şeyhler, bir merhamet edin, bu ham ve edepsiz hizmetçinin elinden 
yandım” diyordu. O eşeğin çektiği eziyeti duyduğu azabı ancak karada 
uçan kuş, sele kapılırsa çeker duyar!

Nihayet biçare eşek açlık illetinden o gece seher çağına kadar yan 
üstü yattı. Gündüz olunca, hizmetçi gelip hemen semerini düzeltti, sır-
tına vurdu. Eşekçiler gibi birkaç sopa indirdi. O köpek hizmetçiden ne 
umulursa eşeğe onu yaptı. Eşek dayağın, şiddetinden sıçradı, kalktı. Dili 
yok ki halini söylesin!

Sofi merkebe binip yola düzülünce merkep, her an yüzüstü düş-
meye başladı. Halk,merkep düştükçe onu kaldırmaya koyuldu. Herkes 
onu hasta sanıyordu. Birisi kulağını burmakta, öbürü yara var mı diye 
damağını yoklamakta, diğeri nalında taş aramakta, bir diğeri de gözünü 
puslu görmekteydi. Sofiye “ Ey Şeyh, bu ne hal? Dün, şükür olsun, bu 
eşek kuvvetlidir demiyor muydun?” dediler. Sofi (Geceleyin “lahavle” 
yiyen eşek, ancak böyle gider. Merkebin azığı geceleyin “lahavle” olur. 
Geceleyin tespih çeker durursa gündüzün de secde eder) dedi.

İnsanların çoğu insan yiyicidir. Onların selam vermelerine pek emin 
olma! Hepsinin de gönlü Şeytan evidir. İnsan şeyTanının lafına pek kulak 
asma! ŞeyTanının ağzından çıkan “Lahavle”’ye kanan kişi, savaşta o eşek 
gibi tepesi üstüne düşer. Dünyada şeyTanın şeytanlığına uyan; dost yüzlü 
düşmanın hürmetine, hissîne kanarsa. O eşek gibi arıklıktan ve sersem-
likten İslam yolunda, Sırat köprüsünün üstünde tepe taklak gelir.

Kötü dostun işvelerine kulak verme; yeryüzünde tuzak gör, emni-
yetle yürüme. Yüz binlerce “ Lahavle” okuyan Şeytana bak; ey adem, ib-
lisi gör, bak nasıl yılanda gizlenmiş! Dostun postunu yüzmek için kasap 
gibi sana “Ey can, ey sevgili” diye hitabe der. Bu suretle postunu yüzmek 
ister. Düşmanların afyonunu tadan kişinin vay haline! Ağlatıp inleterek 
kanını dökmek için kasap gibi ayağın baş kor,sana hitaplarda bulunur. 
Aslanlar gibi avını kendin avla. Yabancının yaltaklanmasını da!

Aşağılık kişilerin hürmetini, hatır saymasını, o hizmetçinin hürmeti 
ve hatır sayması gibi bil. Kimsesizlik, adam olmayan kişilerin işvesinden 
iyidir. İnsanların arazisine ev kurma, kendi işini, gör yabancı kişinin işini 
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değil! Yabancı kişi kimdir? Senin toprak bedenin. Senin gama, eleme 
düşmen de onun yüzündendir.

Tene yağlı, ballı şeyleri verdikçe cevherini, hakikatini semirmiş gö-
remezsin. Teni miskler içine yerleştirsen yine ölüm gününde pis ko-
kusu meydana çıkar. Miski tene sürme, gönüle sür. Misk nedir? Ululuk 
sahibi Allah’ın adı. O münafık miski tene sürer de ruhu külhanın ta di-
bine sokar. Dilin de Allah adı canındaysa imansız düşüncesi yüzünden 
pis kokular!

Onun zikretmesi külhanda biten yeşilliğe, aptes bozulan yerde yeti-
şen gül ve süsene benzer. O yeşillik orda ariyettir. O gülün yeri oturulan 
işret edilen yerdir. Temiz şeyler temizlere aittir; pislere de pis şeylere... 
kendine gel! Kin yüzünden yol azıtanlara kin tutma. Çünkü onların ka-
birlerini de kin tutanların yanına kazarlar.

Kinin aslı cehennemdir. Senin kinin o küllün cüzcüdür, dinin de düş-
manı. Mademki sen cehennemin cüzcüsün; aklını başına al cüzü küllü-
nün yanında karar eder. Ey adı sanı duyulmuş kişi! Cennetin cüzcüysen 
zevkin de cennet gibi ebedidir. Acı mutlaka acılara katılır. Batıl söz na-
sıl olur da Hakka ulaşır?

Kardeş, sen ancak o düşünceden, o ruhtan ibaretsin. Mütebaki var-
lığın bakımındansa kemik ve deriden başka bir şey değilsin. Düşünceden, 
manevi varlığın gülse, Gül bahçesisin; dikense külhana layıksın. Gül suyu 
isen seni başa sürer, koyuna serperler; sidik gibiysen dışarı atarlar.

Koku satanların tabaklarına bak her cinsi kendi cinsinin yanına kor-
lar. Cinsleri, kendi cinsleriyle karıştırır, bu uygunluktan bir güzellik, bir 
süs meydana getirirler. Fakat mercimek,şeker arasına karışırsa onları bi-
rer, birer ayırırlar. Tablalar kırıldı,canlar döküldü de iyiyi, kötüyü birbi-
rine karıştırdılar.

Allah, bu taneleri ayırıp tabağa koysunlar diye kitaplar verdi, pey-
gamberler gönderdi. Peygamberler, gelmeden önce hepsi bir görün-
mekteydi. Mümin, kafir, Müslüman, çıfıt, zahiren hepsi birdi. Alemde 
kalp akçala sağlam akça bir yürümekteydi. Çünkü ortalık tamimiyle ge-
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ceydi, biz de gece yolcularına benziyorduk. Peygamberlerin güneşi do-
ğunca “Ey karışık, uzaklaş! Ey saf, beri gel” dedi.

Rengi göz ayırt edebilir; lali, taşı göz bilebilir. İnciyi, süprüntüyü 
göz anlar. Onun için çerçöp göze batar. Bu kalpazanlar, gündüze âşıktır. 
Çünkü gündüz,kuyumcu ve sarraf, altını fark etsin diye altına aynadır. 
Kırmızı yüzle sarı yüzü gündüz gösterdiğinden Allah kıyamete gün laka-
bını taktı. Hakikatte gündüz, velilerin sırrıdır. Gündüz onların aylarına 
nispetle gölgelere benzer. Gündüzü, Allah erinin sırrının aksi bilin; gözü 
örten akşamı da onun ayıp örtücülüğünün aksi.

Allah onun için “Vedduha” buyurdu. “Vedduha”, Mustafa’nın gön-
lünün nurudur. Allah kuşluk zamanını sevdi derler ya. Bu söz de, kuşluk 
çağı, onun aksi olduğundandır. Yoksa fani olan şeye yemin etmek hatadır. 
Böyle olduğu halde fani şeyin Allah’ın sözüne girmesi layık olur mu?

Halil “ Ben fani olanları sevmem” dedi Halil böyle derse Ulu Allah 
nasıl olur da fani şeyi diler, sever? “Velley!” den maksat yine Mustafa’nın 
ayıp örtücülüğü, toprağa mensup olan cismidir. Bu kuşluk çağının gü-
neşi o, gökten doğdu da gece gibi olan tene “seni Rabb’in terk etmedi” 
dedi. Belanın ta kendisiden vuslat meydana geldi; “ Sana darılmadı da” 
sözü de o tatlılıktan zuhur etti. Esasen her söz bir halete alâmettir. Hal 
ele benzer, söz de alete.

Kuyumcunun aleti, kunduracının elinde kuma ekilmiş tohuma dö-
ner. Çiftçinin yanında kunduracının aleti, köpeğin, önünde saman,eşeğin 
önünde kemik gibidir. “Enel Hakkı” sözü, Mansur’un ağzında nurdu. 
“Enallah”Sözü, Firavunun ağzında yalan! Sopa, Musa’nın elinde doğru-
luğuna şahit oldu, sihirbazın elindeyse bir şeye yaramadı. İsa, bu yüzden 
yoldaşına Tek Allah’ın o yüce adını belletmedi. Çünkü bilmez de alete 
noksan bulur. Taşı, toprağa vur. Hiç ateş çıkar mı? Elle alet taşla demire 
benzer. Çift olması gerek ki ateş çıksın. Çifti olmayan, aleti bulunmayan 
Tek Allahdır. Sayıda şüphe olabilir, Fakat Allahda şüphe yoktur.

İki diyenler, üç diyenler daha fazla diyenler, bir olduğunda mut-
laka ittifak ederler. Şaşılık gidince hepsi birleşir; iki üç diyenler de bir 
derler. Onun meydanında bir topsan, ona bir diyorsan durma, çevge-
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hanının etrafında dön dolaş! Top padişahın elinin darbesiyle oynarsa, 
kemale ermiş olur.

Ey şaşı; bunları can kulağıyla dinle, gözüne kulak yoluyla ilaç ver! 
Temiz söz, hakikatten uzak olan gönüllerde karar etmez, nurun aslına 
dek gider. Çarpık ayakkabı, nasıl çarpık ayağa uyarsa ŞeyTanın afsun ve 
efsanesi de doğru olmayan gönüllere uyar. Hikmeti istediğin kadar tek-
rarla. ona ehil değilsen hikmet, senden ne kadar uzak! İster yaz, beller. 
İster bahset, söyle! O, Ey inatçı senden yüzünü çeker, gizlenir; bağlarını 
koparır, kaçar. Fakat sen okumasan da hakikat ilmi senin yanıp yakıldı-
ğını görürse elinde,alışmış kuş haline gelir. Tavus kuşu, nasıl köylü evinde 
olmazsa, hakikat ilmi de her aceminin malı olmaz.!

—İyi huylu, kötü huylulara tahammül edip, onların kötülüğünü söy-
lemeyendir. 

—Belâların çoğu peygamberlere gelir. Çünkü ham kişileri yola ge-
tirmek zaten bir belâdır. 

— Otu ha çağırmışsın, ha çağırmamışsın ne fark eder? Ayağı top-
rağa çakılmış kalmıştır. 

—Kim işin sonunu görürse, yolda hiçbir zaman ayağı takılmaz.

—Akılsız dost, düşman demektir. 
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aSlan dÖVMeSi

Rivayetçiden şu hikayeyi de dinle: Kazvinlilerin adetleridir; vücutla-
rına, kol ve omuzlarına, kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi döv-
meler dövdürürler. Bir Kavzinli, tellağın yanına gidip “Bana bir dövme 
yap; fakat canımı acıtma” dedi.

Tellak “ Söyle yiğidim; ne resmi döveyim?” diye sorunca “ bir kük-
remiş aslan resmi döv” dedi; talihim aslandır, onun için aslan resmi ol-
sun. Gayret et, dövmeyi adamakıllı yap!” Tellak “Vücudunun neresine 
döveyim?” dedi. Kavzinli “ İki omzumun arasına”” dedi.

Tellak, iğneyi saplamaya başlayınca yiğidin sırtı acımaya başlayıp, 
“ Aman usta, beni öldürdün gitti, ne yapıyorsun?”diye bağırdı. Usta “ 
Aslan yap dedin ya” dedi. Kazvinli sordu: “Neresinden başladın?” Usta 
“ Kuyruğundan” dedi. Kazvinli dedi ki: “Aman iki gözüm, bırak kuyru-
ğunu. Aslanın kuyruğu ile kuyruk sokumum sızladı, nefesim kesildi, bo-
ğazım tıkandı.

Aslan varsın kuyruksuz olsun. İğne yarasından yüreğime fenalık 
geldi, bayılacağım.”

Usta, Kavzinliyi kayırmadan, merhametsizce aslanın bir başka tara-
fını dövmeye başladı. Yiğit yine bağırdı “Burası neresi?” Usta: “Kulağı” 
dedi. Kazvinli “ Bırak, kulaksız olsun. Orasını da yapma” dedi. Usta bu 
sefer başka bir yerine başlayınca Kazvinli yine feryat etti: “Bu üçüncü 
iğne de neresini dövüyor?” Usta: “Azizim, karnı” dedi.

Kazvinli “Fena acıyor, iğneyi bu kadar çok batırma, bırak, karınsız 
olsun” deyince Tellak şaşırdı, hayli müddet parmağı ağzında kaldı. İğ-
neyi yere atıp “Alemde kimse böyle bir hale düştüm mü ki? Kuyruk-
suz, başsız, karınsız aslanı kim gördü? Allah bile böyle bir aslan yarat-
mamıştır” dedi.
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Kardeş, iğne yarasına sabret ki gavur nefsin iğnesinden kurtula-
sın.

Varlıkların kurtulmuş olanlara felek de secde eder, güneş de, ay da. 
Vücudunda nefsi ölen kişinin fermanına güneş de tabidir, bulut da. Gönlü 
ışık yakmayı, şulelenmeyi öğrenmiş olan kişiyi güneş bile yakamaz.

Allah; doğması, batması muayyen olan güneş hakkında “Doğduğu 
ve battığı zaman onların mağaralarına vurmaz; o mağara hiç güneş yüzü 
görmezdi” demiştir. Bir cüzü, külle ulaşırsa o cüz’ün yanında diken bile, 
gül gibi baştanbaşa letafet kesilir.

Allah’ı ululamak, yüceltmek, nasıl olur? Kendini, varlığını horlamak, 
toprak mesabesinde tutmakla. Allah’ı levhidetmeyi öğrenmek nedir? 
Kendini tek Allah önünde yakıp yok etmek. Gündüz gibi şulelenip par-
lamayı diliyorsan geceye benzeyen varlığını yak!

Varlığını o varlığı meydana getirenin varlığında bakırı kimya içinde 
eritir, yok eder gibi eritir, yok eder gibi erit, yok et (de altın ol) Sen, sıkı 
sıkıya ben’e, yapışmış ( yokluğu ve birliğe ulaşmış) sın. Bütün bozuk dü-
zen işler, bütün bu perişanlıklar, ikilikten meydana çıkıyor.

—Gönül aynan saf olmadıkça çirkini güzelden ayıramazsın. 

—Gülsuyuna b.k böcekleri üşüşmüş ise, bil ki o su aslını yitirmiştir. 

—İblis Adem ‘e secde etmiş olsaydı; Adem, Adem olmazdı. 

—Aptalın sevgisi, ayı sevgisidir. Kini sevgidir, sevgisi de kin. 

—İhsan etmek kine merhemdir. 
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KÖTÜleRin iYiliĞi

Bir vaiz vardı  Minbere çıktı mı yol kesenlere duaya başlar, el-
lerini kaldırıp, “Ya Rabbi, kötülere, fesatçılara, isyancılara merhamet 
et! Hayır sahipleriyle alay edenlerin hepsine, bütün kâfir gönüllülere 
merhamette bulun!” derdi, kötülerden başkasına duada bulunmazdı   
Ona, “Hiç böyle bir adet görmedik Sapmışlara dua etmek mürüvvet değildir” dediler  
Dedi ki, “Ben onlardan iyilik gördüm, bu yüzden onlara dua etmeyi 
adet edindim  O kadar kötülükte bulundular, o derece zulüm ve cev-
rettiler ki, nihayet beni şerden kurtardılar, hayra ulaştırdılar  Ne vakit 
dünyaya yöneldimse, onlardan eziyet gördüm, meşakkat çektim, dayak 
yedim  Bu yüzden de iyilikler tarafına kaçtım  Beni o kötüler yola ge-
tirdiler  Benim iyiliğime sebep oldular, bu yüzden onlara dua ederim ” 
Kul dertten, kederden Rabbine sığınır, uğradığı zahmetten yüzlerce şi-
kayette bulunur  Allah da der ki: “Gördün ya, nihayet dert ve zah-
met, seni bana yalvarır bir hale getirdi, seni doğrulttu Sen, seni 
yolundan alıkoyandan, bizim kapımızdan uzaklaştırıp kovandan şika-
yette bulun Hakikatte her düşman senin ilacındır, seni faydalandırır
 Ondan kaçar, tenhalara sığınır, Allah’ın lütfundan yardım dilersin ” 

Bu yüzden peygamberler eziyetlere ve zahmetlere uğradılar  On-
ların çektikleri meşakkat, bütün cihan halkının çektiği meşakkat-
ten fazlaydı  Onların uğradığı belaya başka bir taife uğramadı  
Allah sana bir zahmet verirse ona sabret, razı ol! Çünkü dosttan gelen bela seni temizler  
Bir adam belada hayır görürse, bela tatlılaşır  Hasta iyileştiğini görünce, 
acı ilaç kendisine hoş gelir
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Âşık neŞeSi

Âşıkların neşesi de odur, gamı da, hizmetlerine karşılık aldık-
ları ücret de! Âşık, sevgiliden başkasını seyre dalarsa bu, aşk değil-
dir, aslı yok bir sevdadır. Aşk, o yalımdır ki parladı mı sevgiliden başka 
ne varsa hepsini yakar. “Lâ kılıcı”, Allah’tan başka ne varsa hepsini ke-
ser, silip süpürür. Bir bak hele “Lâ”dan sonra ne kalır? “İlla Allah; ka-
lır, hepsi gider. Neşelen, sevin, ey ikiliği yakıp yandıran şiddetli aşk!”  
Ruh bağışlayan güzelden ruhunu esirgeme. O, seni kır atın üstüne bin-
dirir. 

Taçlar veren o başı yücelerden başını çekme. O gönlünün ayağındaki 
yüzlerce düğümü çözer. Fakat kime söyleyeyim? Bütün köy içinde nerede 
bir diri? Âbıhayatın bulunduğu tarafa doğru koşan kim?  Sen bir horluk 
görür görmez aşktan kaçmadasın. Bir addan başka aşktan ne biliyorsun ki?  
Aşkın yüzlerce nazı, edası, ululuğu var. Aşk, yüzlerce nazla elde edilebilir.  
Aşk vefakar olduğu için vefakar olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz 
bile.  İnsan bir ağaca benzer, ahdi de ağacın köküne. Kökün iyileşme-
sine sağlamlaşmasına çalışmak gerek.

- SOn -




