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Öz 
Osmanlı Devleti’nin sekizinci şeyhülislamı olan Zenbilli Ali Efendi, üç padişah devrini 

yaşamış, önemli bir âlimdir. Ali Cemâlî, önce Karamanlı Mevlânâ Hamza’dan ders almış, sonra 
İstanbul’da dönemin ünlü âlimi Molla Hüsrev’den ilim öğrenmiş; daha sonra Bursa’da ilmi, zühdü ve 
tasavvufa meyli ile bilinen Hüsâm-zâde Mevlânâ Muslihidddin’in derslerine devam etmiştir. Çeşitli 
medreselerde müderrislik, çeşitli vilayetlerde müftülük görevini yerine getirmiştir. Ünlü âlimin 
“Mevlânâ Sûfî Ali Cemâlî” olarak anıldığı da rivayetler arasındadır. Makalemizin konusu olan eser, 
Zenbilli Ali Cemâlî Efendi’nin Risâle-i Nasihat’idir. Müellif 10 varaklık eserinde, imanî hakikatlerden, 
nefis ve şeytanın tuzaklarından, nefsi kötü sıfatlardan temizlemek gerektiğinden, Allah rızasını ve 
muhabbetini elde etmenin yollarından vs. bahseder. Tasavvufta kemâle erdiği aktarılan âlimin bu 
eseri, insanlara nasıl iyi bir kul olunacağını gösteren önemli öğütler içerir. Makalemizde müellifin 
hayatından kısaca bahsedilecek; eserlerinden Risâle-i Nasihat’in muhtevası üzerinde durulacaktır. Ve 
son olarak eserin transkripsiyonlu metni ve tıpkıbasımı verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ali Cemâlî, Risâle-i Nasihat, Nefis, İman.  
 
Abstract 
Zenbili Ali Efendi, the 8th Shaykh of Islam of the Ottoman Empire, is a leading scholar 

witnessed the era of three Ottoman Empires. Ali Cemali Celebi primarily had taken lessons from 
Karamanli Mevlana Hamza, later learned knowledge from Istanbul’s famous scholar Molla Husrev, 
afterwards in Bursa continued to the lessons of Husam-zade Mevlana Muslihiddin who was known 
as having propensity to asceticis and sufism. He completed the duty of mudarris in different 
madrasahs, and also the duty of mufti in different provinces. It is also among the cites that this 
famous scholar, Zenbilli Ali Efendi, was called as ‘’Mevlana Sufi Ali Cemali’’. The subject of our 
article is Zenbilli Ali Cemali’s Risale-i Nasihat. The author in his 20 pages work, Zenbili Ali Efendi, 
mentions about truths of faith, the needs to protect the self from the traps of our soul and devil, and 
also to clean away the self from evil behaviours, at the same tells about the ways to attain consent and 
compassion of Allah. The islamic work of this scholar, who was cited to reach the perfection in Islamic 
sufism, involves essential warnings by showing how to be a good believer. Within the article a brief 
reference will be presented about the author, and there will be an emphasis on the content of one of 
his literary works titled Risale-i Nasihat. Lastly, the transcribed text and the facsimile of the work will 
be put forward. 
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Giriş 
Osmanlı Devleti’nin sekizinci şeyhülislamı olan Zenbilli Ali Cemâlî Efendi, II. Bâyezid, 

Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman devirlerinin en ünlü âlimlerindendir. Molla 
Fenârî’nin hocası ve Sultan I.Murad zamanının ünlü ulemâsından Cemâlüddîn Muhammed 
Aksarâyî’nin torunu, Ahmed ibni Mehmed Çelebi’nin oğludur. (Altunsu, 1972: 13) Dedesine 
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nisbetle kendisine Cemâlî denmiş, Alâeddin Ali el-Cemâlî (Hayrullah Nedîm, 2007: 219) olarak 
da tanınmıştır.  

Ali Cemâlî Çelebi, önce Karamanlı Mevlânâ Hamza’dan ders almış, sonra İstanbul’da 
dönemin ünlü âlimi Molla Hüsrev’den ilim öğrenmiş; daha sonra Bursa’da ilmi, zühdü ve 
tasavvufa meyli ile bilinen Hüsâm-zâde Mevlânâ Muslihidddin’in derslerine devam etmiştir. 
Çeşitli medreselerde müderrislik, çeşitli vilayetlerde müftülük görevini yerine getirmiştir. 
(Mecdî Mehmed, 1989: 302-308; Baysun, 1997: 85-88) 

Üç padişah devrini yaşayan Zenbilli Ali Efendi, vaktini Kur’ân-ı Kerîm ve ilim 
okumaya, ibadete, ders ve fetva vermeye bölüştüren alçak gönüllü ve hakka hukuka riayet 
eden üstün bir kişilik (Hoca Saadettin, 1979: 11) olarak tanımlanır. “Zenbilli” lakabı, inşa 
ettirdiği sıbyan mektebinin karşısında bulunan konağının penceresinden sarkıttığı zenbil ile 
bilinmesinden ileri gelmektedir. Halk, herhangi bir konu hakkında fetva almak istediği zaman 
bürokrasiye takılmaz, sıra beklemez, sorularını yazar, Cemâlî’nin sarkıttığı bu zenbile koyardı. 
Ali Cemâlî Efendi de zenbili yukarı çekip kâğıttaki soruların altına, cevaplarını derhal yazar ve 
geri aşağı sarkıtırdı.  

Vefatı, Devhatü’l-Meşâyıh adlı eserde şöyle anlatılır: “Dokuz yüz otuz ikide ‘âzim-i 
dergâh-ı Rabb-ı Mu’în ve eser-i birr ü hayrı olan Zeyrek Mektebi sahasında çemen-i suffede 
defîn-i zîr-i zemîn oldı. Vefât-ı ‘âlim-i rabbânî-i mâ târih-i irtihalleridür.” (Müstakimzâde, 1978: 
16) 

Mecdî Mehmed Efendi ise Ali Efendi’nin vefâtı anındaki bir hâdise hakkında şunları 
kaydeder: “Müellif-i Şakâyık nakl eyledi ki Mevlânâ Müftî Ali Efendi’nin maraz-ı mevtinde 
pederim ile ıyâdete varup musâhabete şürû’ etdigimizde vâlid-i azîzümle ikisi sırran bir söz 
söyleyüp pederüm girye eyledi. Meclis-i ‘ıyâdetden eve vardıgımuzda pederümden istikşâf-ı 
hâl idüp giryenüñ sebebini su’âl itdükde cevâb virüp Mevlânâ hazretleri kendilerin tahkîka-i 
vefâtını baña i’lâm eyledi. Enbiyâ-i ‘izâm aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm zümresinden Mûsâ 
peygamber aleyhi’s-selâtü ve’s-selâm hazretlerinüñ rûh-ı pür-fütûhı vakt-i işrâkda gelüp 
kendüyi dâr-ı bekâ ve diyâr-ı âhirete da’vet eyledigini hikâyet eyledi.” (Mecdî Mehmed, 1989: 
308) 

Kaynaklarda müellif adına kayıtlı olan eserler şunlardır: Muhtarâtü’l- Hidâye, Fetâvâ-yı 
Ali Efendi, Risâle-i Nasihat, Risâletü fî Deverânü’s-Sûfiyye, Risâle-i Vahdet-i Vücûd, Terceme-i 
Deverânü’s-Sûfiyye. 

Eserlerinden de anlaşıldığı üzere, tasavvufta kemâle erdiği aktarılan ünlü âlimin 
“Mevlânâ Sûfî Ali Cemâlî” (Hayrullah Nedîm, 2007; 14) olarak anıldığı da rivayetler 
arasındadır. Hatta II. Bâyezid için ahlak bilimine dair bir risâle yazdığı (Altunsu, 1972: 16) 
söylenmektedir. Makalemizin konusu olan eserin başlığı “Risâle-i Cemâlî Müftî Ali Efendi” olarak 
geçse de, kütüphane kaydında Risâle-i Nasihat ismi ile mevcuttur. 

Eserin bilinen tek nüshası, İstanbul Belediye Kütüphanesi Atatürk Kitaplığı, Osman 
Ergin Türkçe Yazmaları Koleksiyonu’nda bulunmaktadır. Nüshanın tavsifi ise şöyledir: Arşiv 
Numarası: 314/8; Eser Adı: Risâle-i Nasihat; Yazar Adı: Zenbilli Ali b. Ahmed Cemâl ed-dîn 
Aksarâyî (öl.932/1526); Boyut (Dış-İç):235x165-145x95 mm; Yaprak: 52b-62a; Satır:19; Yazı Türü: 
Nesih. 

Risâle-i Nasihat’in Muhtevası 

9 varaklık eserinde anlattığı imanî hakikatleri, ayetler, hadisler, hadis-i kudsîler ve 
kelâm-ı kibarlar ile delillendiren Ali Cemâlî Efendi, kısaca şu konulardan bahseder: Öncelikle 
Allah’a hamd ve sena ile sözlerine başlayan müellif, Hz. Muhammed’e salât ve selam eder; 
onun âline ve ashabına duada bulunur; içtihad imamlarından ve vazifelerinin öneminden övgü 
ile bahseder. Sonra asıl mevzua girer ve ilk olarak mü’min, münâfık ve kâfir sıfatlarını sıralar. 
İnanan bir insanı küfre götürebilecek hallerden, münâfıklığın alametlerinden ve bunlardan yola 
çıkarak asıl mü’minin nasıl olması gerektiğinden söz eder. Müellife göre Allah’a iman, sadece 
O’nun birliğine inanmak değil; inzal ettiği Kitab(Kur’ân-ı Kerîm)’a, gönderdiği Resûl(Hz. 
Muhammed)’e ve emr-i ma’rûf nehy-i münker(iyiliği emredip kötülükten men etme)e 
inanmaktır. Kalbinde bu imanı sağlayan kişi, dinin gerektirdiği emirleri, ibadetleri, yerine 
getirmeye başladıktan sonra, özürsüz olduğu zaman bunlara devam etmese münâfıktır ki nifak 
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sıfatı, İslam dininde manevi bir hastalıktır. Kendinde nifak sıfatı olanın İslam’ı (imanı) sahih 
olmaz. İman farz olduğu gibi, amel (ibadet) de farzdır. Ancak bu ameli gönülden gelerek, 
gösterişsiz yapmak gerekir. (Mesela) Namazı, gönülden ve muhabbetullah ile eda etmelidir. 
Namazı kılarken aklı ve gönlü dünya işlerinde olan, yine münâfıklıktan kurtulmaz. Muhabbet-i 
ilâhiyeyi kalbinde duyanın aşkı ise maşukun tecellisidir ki o kişiye ne gam vardır, ne de keder. 
Bu makamları ve halleri bilmek, ehl-i süluk ve ehl-i hâl olmayı gerektirir. Yoksa insan, kitaptan 
okumakla bu hakikatlere varamaz. Hz. İbrahim dahi kalbinin tatmin olması için Allah’tan 
mucize istemişti. Buna karşılık zamane insanının okumak veya işitmekle kalbinin tatmin olması 
beklenemez. Eğer insan, işitmekle kalbim tatmin oldu, nefsim kemale erdi, diyorsa; bu da kibir 
makamıdır ki halini ve amellerini halis ve makbul bilmek, kendini başkalarına üstün görmektir. 
İnsan âteş-i aşka düşüp yanmalı ki kibir, düşmanlık, hırs, su-i zan, hased, cimrilik, dünya, mal, 
evlat sevgisi gibi sıfatlar yok olsun. Böylelikle insan, âlem-i nefsaniyetten âlem-i rûhaniyete 
yükselebilir. Bu da kâl ile değil, hâl ile olur.  

Daha sonra müellif, nefsin altı mertebesinden ve bunların sıfat ve işaretlerinden söz 
eder. Nefs-i emmâre makamından, nefs-i marziyye makamına varıncaya kadar insandaki tüm 
kötü hasletler yok olur. Ancak nefis terbiye edilmez ve bu tezkiye gerçekleşmezse, insan ahirete 
şeytanî sıfatlar ile gitmiş olur. İşte cehd edip bu manevi hastalıktan kurtulmak gerektir. Fakat 
insan bunu kendi kendine yapamaz. Çünkü bu sıfatlar her insanda yaratılmıştır. Hz. 
Peygamber’in Allah’ı kendine mürşid edinmesi bize en güzel örnektir. Sen Hz. Muhammed’den 
daha mı aziz ve mükerremsin ki bir mürşidin elinde terbiye olmuyorsun? Yüz, insana en yakın 
uzuvdur; ancak göz, yüzü görmez. Yüzü görmek için ayna gerekir. Bunun gibi, sen de aybını ve 
kusurunu görmek istersen, bir insan-ı kâmil bulup ona hizmet et, onun gönlüne gir ki onun 
vasıtasıyla sana fazl-ı Rabbanî müyesser olsun. Bu kötü ahlak, İblis sıfatlarıdır. Bir kimse 
bunlardan kurtulmak istese (şeytan o insana) türlü türlü hileler eder. Kişi bunlardan halas 
olmak için nasıl hareket ederse etsin makbuldür. İnsan kâl ile Müslüman olur, tâatler ile cennete 
dâhil olur ve hâl ile Hakk’a yakın olur.  

Mü’min olanlara layık olan budur ki birbirine adavet etmez, birbirine kastı olmaz; 
Allah’ın rızasına muhabbet eder, onu kazanmaya çalışırlar. Ta ki onlara merhamet edilir ve 
onlar Cemalullah’ı müşahede etmeye muvaffak olurlar. Zira muhabbet rahmanî, adavet 
şeytanîdir. Mü’min adavetten kurtulmadıkça kâmil imana ulaşamaz.  

Bir kimse hayvanî sıfatlarla vasıflanmış iken, dünya meşgalesi ile meşgul ve muhabbeti 
ile dolu iken bir mübarek saat rast gelip ilahî tecelliden ufacık bir koku duysa, o kişi cânib-i 
Hak’tan bir miktar lezzet almış olur. O lezzete doyamaz ve bir daha tatmak için dua, zikir ve 
ibadete yönelir. Bunların her birinde çok sevap vardır ama kalp, yine dünya muhabbetinden 
vazgeçemez. Kişi ne kadar içten dua ve zikirde bulunursa bulunsun, yine dünya işleri onun 
zihninden yok olmaz. Ancak açıktan, yüksek sesle zikir, dua ve ibadet etmek, dünya 
meşguliyetini bir mertebe daha yok eder, nefsanî heva ve heveslr yok olur, şevk-i ilahî zuhur 
eder. Açıktan söylenen zikirlerin en faziletlisi lâ ilâhe illallahtır. Bütün şeyhler ve ehl-i sülûk, 
kelime-i tevhîd ile irşad ederler. Ancak bunları yine rıza-yı ilahî için yapmasa muvaffak olamaz. 
Hakiki derviş, tevhîdi, safa-yı kalp ile edip nefsin karanlıklarından kurtulandır. Her anında 
muhabbet-i ilahî ile olandır. Söylediği her söz, ilahî bir konuşma, işlediği her amel Salih, baktığı 
her nazar hakkanîdir. Ve kendi ayıbını görür, başkalarının kusurlarıyla ilgilenmez. Nefsini ve 
acizliğini bilir, kibirlenmez. Yaratılan hiçbir varlığı incitmez. Herkesin zahmetini çeker, ancak 
kimseye kendi yükü yüklemez. Fani dünya için kimse ile savaşmaz. Rıza-yı Hakk’ı gözetip 
nefsine uymaz. Başına her ne gelse mahlûktan değil, Hakk’dan bilir. Her ibadetini ihlâsla yapar, 
işine riya karıştırmaz. Malını Hak yolunda harcar. İşte dervişlikten murad, cehd edip bu 
makamları derece derece geçmek ve sonunda kâmil imana ulaşmaktır. Yoksa sûreten derviş 
olup sîreten kalbi yaralı, hastalıklı olan, bu hallerden gafildir.  

Bu haller, evliya halidir. Eğer dünyada ibadet edip Allah’ın rızasına kavuşmak istersen, 
ehlullah eteğinden tutmalı, onun her haline itaat etmeli, kapısının eşiğinde nefsini kurban 
eylemelisin. Böylelikle Allah’ın makbul kıldığı kulları arasına girersin. Mahşer günü, 
cennetlikler ve cehennemlikler ayrıştırıldığı zaman halinin nice olacağını düşün. O halde cehd 
edip gaflet perdesini yırt. Ölmeden önce nefsinle hesaplaş, hayrının mı yoksa şerrinin mi fazla 
olduğunu şimdi gör. Her insan kıyamet günü soru sorulduğunda cevap vermek için yıllarca 
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azap görür, sıkıntı çeker. Sen eğer hesapsız ve azapsız, istediğin kapıdan cennete girmek 
istiyorsan, halini evliya haline benzetip gece gündüz ibadetle meşgul ol. Adın mü’mindir. Böyle 
yaparsan, tüm yaratılmışların şerrinden ve tuzağından emin olursun. Münafık sıfatlarını terk et, 
mü’min sıfatlarıyla vasıflan. Dilini yalan, gıybet ve malayaniden temizle. İman da küfür de dil 
ile olur. Dil, zahirdir. Zahirini temizle ki batının da muhabbetullah ile temizlensin. Güneş 
doğmayınca, gece karanlığı yok olmaz. Nefis, karanlıktır. Ve bu, sende karar bağlamıştır. Onu 
kolaylıkla yok edemezsin. Sen gece gündüz itaat, ibadet, evrad ve zikir ile meşgul ol ki Hak 
güneşi doğsun, batıl karanlığı yok olsun. Yoksa bu kötü sıfatlar sende mevcut iken sen mü’min 
olamazsın. Zira bir kabın içi şarapla dolu iken dışını yıkamakla içindeki murdar temizlenmez. 
İçindekini dışa döküp döne döne iyice yıkayacaksın ki murdarlık izi kalmasın. İşte senin 
vücudun da murdarla dolmuş kaba benzer. İçindeki şeytanî sıfatları dışa atıp gidermeyince 
muhabbet-i ilahî tecelli etmez. Kişi, düşmanıyla savaşırken, gâh kovar, gâh kaçar, gâh döner, 
gâh durur. Kim bu manayı anlayıp nefs-i emareyi terbiye etmek için dönse, kalksa, otursa, 
caizdir. Dünya hayatı, oyun ve oyalanmadır. Dünya için oynamaktansa ahiret için oynamak 
daha faziletlidir.  

Ahir zamanda Deccal zuhur edecek ve Hz. İsa, Allah’ın emri ile gökyüzünden nüzul 
edip Deccal’ı katlettikten sonra herkes sükunet içinde olacak. Tıpkı bunun gibi, senin 
vücudunda da nefsin deccalı zuhur eylemiştir. Sürekli heva ve heveste olup vücudunu fesada 
vermekte ve seni helak etmektedir. O halde İsa nefesli bir kişi bulmak ve Allah’ın inayeti ve o 
kişinin himmet kılıcı ile nefis deccalının başını kesip şer ve fesadını vücuttan kaldırmalıdır. O 
zaman kişi âlem-i nefsaniyetten âlem ruhaniyete yükselir. Onun her ameli ibadet, her sözü 
zikrullah ve her bakışı hakkanî olur. Ve kişi böylelikle, tüm eşyanın sırlarına vakıf olur. Nicesi 
bunu semâ’ ve devr ile; nicesi ilimle terbiyetle; nicesi evrad ve ezkar ile; nicesi hayır ve hasenat 
ile; nicesi cömertliği ve alçak gönüllülüğü ile yapar. Görüldüğü gibi Hakk’a giden yollar çoktur. 
Yol ne olursa olsun âlemlerin sultanı Hz. Muhammed’in arkasından gitmelidir. O ne amel 
ettiyse ona göre âmil olunmalıdır ki O’nun şefaatinden mahrum olmayıp rahmete erişilsin. 

 
Metin 
    

RisāleRisāleRisāleRisāle----i Cemālį Müftį i Cemālį Müftį i Cemālį Müftį i Cemālį Müftį ǾAlǾAlǾAlǾAlį Efendiį Efendiį Efendiį Efendi    
Bismi’llahi’r-raĥmānı’r-raĥįm    
Şükr ü sipās ol Bārį TeǾalā  ĥażretine ki ķamu mevcūdātı  ķudreti ile vücūda getürdi. Kemāl-i 

ķudretin ižhār ķıldı ki ehl-i baśįret kemāl-i Ǿažametin müşāhede idüp cemįǾ-i Ǿömrin ĥamd ü źikre śarf ide 
ve baǾdehu śalāt u selām Ĥażret-i Muĥammed Muśŧafā salla’llāhu Ǿaleyhi ve sellem üzerine olsun cemįǾ-i 
maśnūǾātı anuñ yüzi suyına ħalķ eylemişdür. Ve daħı āli aśĥābı üzerine olsun ki cemįǾ-i ŧuruķ-i Ĥaķ’da 
İslām ġayretin çeküp muǾāvenet itmişlerdür. Rıđvānu’llāhi teǾālā Ǿaleyhim ecmaǾįn. Ve bunlardan śoñra 
eǿimme-i müctehidįn gelüp envāǾ-ı delāǿil ile ŧarįķ-i şerǾi iŝbāt idüp menhiyyātı tefrįķ idüp cehl 
žulmetinden ķalanları ve Ǿilm ile Ǿamel itmeyüp nefs-i emmāre maķāmında olan kimesneleri ŧarįķ-i 
Ĥaķķ’a sülūk ve şürūǾ itdürmek içün nice gūna evrād u eźkār telķįn idüp nefs-i emmāreyi muŧmaǿinne 
maķāmına getürüp vāśıl-ı Ĥaķķ olmasına saǾy u himmet idüp leyl ü nehār ıślāĥ-ı nefse meşġūl 
olmışlardur. Raĥmetu’llāhi Ǿaleyhim ecmaǾįn. Emmā baǾd geldük imdi insāna ki rūĥ nefs birdür. Ammā 
śıfatlarında farķ vardur. Nitekim kāfirde nefs vardur illā maķbūl degüldür. Zįrā fużūldur Ĥaķķ’a įmān 
įmān getürmek hemān Allāh birligine inanmaķ degüldür. Zįrā bir kişi Ĥaķ teǾālanuñ birligine įmān 
getürse ammā Ĥażret-i Risālet’üñ nübüvvetine inanmasa yine kāfirdür. Müselmān olmaz. Her kim Ĥaķ 
teǾālįnüñ vaĥdāniyyetine Ĥażret-i Muĥammed Ǿaleyhi’s-selāmuñ risāletine įmān getürse ammā emr-i 
maǾrūf ve nehy-i münkere inanmasa yine küfürdür. Zįrā Ķurǿān-ı Şerįf’le ŝābitdür. Bir kimesne Ķurǿān-ı 
Şerįf’e inanmasa yine kāfirdür. Ammā emr-i maǾrūf ve nehy-i münkere daħı (Varak 53a) (Varak 53a) (Varak 53a) (Varak 53a) Įmān getürse 
baǾdehu Ǿameline şürūǾ idüp Ǿözürsüz olduġu zamānda müdāvemet itmese ol kişi münāfıķdur. Zįrā śıfat-ı 
nifāķ dįn-i İslām’da bir maraż-ı maǾnevįdür. Her kimde śıfat-ı nifāķ olsa anıñ İslām’ı śaĥįĥ olmaz. 

Ĥażret-i Risālet ĥadįŝ-i şerįfinde buyurdı:  1. İmdi mücerred inanmaġla 
olmaz įmān getürmek nice farż oldiyse Ǿamel itmek daħı añcılayın farż olmışdur. İhmāl idüp edā 
eylemese münāfıķdur. Selb iden ħod kāfirdür. Bir kimesne emr-i Ĥaķķ’a įmān getürdükden śoñra Ǿamel 

                                                           
1 Kim beş vakit namazı terk ederse, Müslümanlığı sahih olmaz. 
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daħı itse ammā ĥużūr-ı ķalb ile ve śafā-yı ħāŧır ile olmasa anda daħı śıfat-ı nifāķ bulınur. Nitekim Ĥażret-i 
Ĥaķķ celle ve Ǿalā kelām-ı ķadįminde buyurdı: 

2 İmdi münāfıķlar namāz 
dahı ķılsalar yine münāfıķlıķdan ħalāś olmazlar. Zįrā kāĥillikle edā ider muĥabbetle edā itmez. Ve hem 
göñülleri maĥabbet-i dünyāya mübtelā olmışdur. Śūretleri namāzda göñülleri hevādadur. Daħı ħalķ bizim 
namāz ķıldıġımızı görsünler diyü ķılarlar. Ve daħı źikr ile azacıķ eylerler ki aġzın açup āvāzı işidilmez. 
Kendiden suǿāl itsek eydür ki ben göñülden iderin dir. Ammā ħayrı yoķdur ki eger göñülde 
maĥabbetu’llāh olaydı āŝār-ı maĥabbet žuhūr iderdi. Zįrā ki bir yerde şemǾ ola elbette anuñ şevķi eŧrāfa 
ŧaġılup şuǾle virür. İçerüde şemǾ olup ħalķa Ǿayān itmemek ehlu’llāh ĥālidür. Nitekim peyġamber 

salla’llāhu (Varak 53b)Varak 53b)Varak 53b)Varak 53b) Ǿaleyhi ve sellem: 3. Zįrā Ĥażret-i Ǿaleyhi’s-selām faķrı iħtiyār 
eylemişdür. Münāfıķuñ śıfatı daħı budur ki faķįrlıġı ķabūl eylemez maĥalli düşerse faķįrlıķdan şikāyet 
ider. Ĥaķ celle ve Ǿalā verdigine ķanāǾat eylemez belki manśıb ve cihet artup ve kār kisb ziyāde idüp 
cemǾ-i māl itmek ķaydına düşer. Ol namāzı uśan ve soġuķ dutdıġı eşkāl-i dünyā ve efkār-ı hevādandur. 
Źikru’llāhı cān u dilden itmeyüp şevķe gelmedigi ve ķalbinüñ şūmluġındandur. Zįrā bir yaş aġacı ocaġa 
ķosalar bir nice zamān çadırdayup śadā eylese gerekdür. Andan geçse bir nice zamān tütünü çıķar. 
BaǾdehu āteşe lāĥıķ olup yalıñ peydā olup şevķ ĥāśıl olsa gerekdür. Andan soñra āteş külli iĥraķ idüp anı 
aġaç śıfatından çıķarup maĥżā āteş olup sākine oldukda soñra kül itse gerek durur. Kimesne anda āteş var 
idigin bilmez. Meger ol yanan yeri ķarışdıralar. Ol vaķt żiyā-yı āteş maǾlūm olur. İmdi meŝelā insān-ı 
żaǾįf daħı nefis ŧaġınuñ içinde Ħudāyį büyüyüp ve hevā ile dünyāya şuǾbeler śalmışdur. Evvelen aña bir 
baltalı aġacı kesici bir ādem gerekdür ki envāǾ-ı zaĥmetle kesüp varlıġından ayıra ki kökidür. Ol himmet-i 
evliyādur evvelā Ǿināyet-i Ĥaķ’dur ki ol azįzüñ nažarı aña ŧūş oldı. Andan daħı budaķlarını ayırup 
gidermekdür ki selb-i māsivādur. Andan ocaġa girdikde yaǾnį hidāyet-i Ĥaķķ olup Ǿaşķ-i ilāhį ŧulūǾ 
itdükde anuñ vücūdı aġacını ķızdırup bir nice dürlü śadālar peydā olsa gerekdür. Zįrā ki gerçi (Varak 54a)(Varak 54a)(Varak 54a)(Varak 54a) 
žāhiren śadā peydā idüp çaġıran ādemdür. Ammā maǾnįde bir çaġırdıcı vardur. Zįrā bir kimse Ǿāşıķ 
olmasa āh u efġān idemez. Ammā Ǿāşık olsa elbette maǾşūķınuñ Ǿaşķı aña teǿŝįr idüp Ǿār u nāmūsı terk 
ider. Ve nice kerre maǾşūķı Ǿaşķa ol ŧolanur. Anı ŧolandıran maǾşūķ aşķıdur kendi ĥāli degüldür. İmdi 
śūretā çaġıran ve feryād iden ādemdür. Ammā maǾnįde maĥabbet-i ilāhiyyedür kim vücūd-ı insānį 

mücellį olur. Ve  4 ma’nāsı žuhūr ider. İmdi bu ĥālde olıncaķ her ne ŧarįķ ile ĥareket itse 
Ǿinda’llāh maķbūl Ǿāşıķuñ Ǿaşķı maǾşūķuñ mücellāsı ola aña ne ġam ve ne ġuśśa. Belki aña inkār iden 

anıñ ĥālin bilmeyüp añlamadıġıdur. Zįrā  5. Eger bir kimse ehl-i ĥāl olsa anuñ daħı ĥālini 
añlardı. Ammā bu maķāmları ve bu ĥālleri bilmeklik ehl-i sülūk ve ehl-i ĥāl gerekdür. Yoħsa bir kimse bu 
bilāda varmasa ol yolun ĥālini ve inişini ve yoķuşını ve düzini ne bilür. Ve bir kimesne bir şehre girmese 
ol şehrin içindekin bilmez. Bilürse daħı žannı iledür kendisi görüp müşāhede itdigi görüp añladuķdan 
soñra dünyā ħalķı bir yana olsa dönmez. Zįrā ol maĥalli görüp kemāl ile bilmişdür. Anıñçün dönmez. 
Ammā işidüp inanmaġla añlayanuñ ol mertebe ķuvvet-i ķalbi yoķdur. Nitekim Ĥażret-i İbrāhįm Ǿaleyhi’s-
selām daħı tā görmeyince muŧmaǿinn-ķalb olmadı Kelām-ı Ķadįm’de gelür: 

“ 6 (Varak 54b)(Varak 54b)(Varak 54b)(Varak 54b) ilā āyeh Ĥażret-i İbrāhįm Ǿaleyhi’s-selām ħalįlu’llāh 
iken mücerred istimāǾ ile inanup muŧmaǿinn-ķalb olmadı. ǾAle’l-ħuśūś daħı rabbānį idi. Yā şimdiki 
zamāne ādemį mücerred ben kitābda böyle gördüm ve böyle işitdüm dimekle muŧmaǿinn-ķalb ola mı? Bir 
dāǿire ki ħalįlu’llāh įmān ile muŧmaǿinn-ķalb olmadı tā müşāhede maķāmına varmayınca. Yā senüñ 
göñlüñ İbrāhįm Ǿaleyhi’s-selām göñlinden elyaķ mı oldı ki kendiñ gibi bir ādemden işitmekle tekmįl-i 

                                                           
2 “Münafıklar, Allah’ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar, namaza kalktıkları 
zaman tembel tembel kalkarlar, insanlara gösteriş yaparlar ve Allah’ı pek az anarlar.” (Nisa 4/142) 
3 Yoksulluk benim övüncümdür. (Yılmaz, 1992: 49) 
4 “Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.” (Mâide 5/54) (Âyetin tamamı: “Ey iman edenler! Sizden kim dininden 
dönerse, (bilin ki) Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler. Onlar 
mü’minlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu yolda) hiçbir 
kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bı, Allah’ın bir lutfudur. Onu dilediğine verir. Allah lutfu geniş olandır, 
hakkıyla bilendir.”) 
5 Kişi bilmediği şeyin düşmanıdır. (Hz. Ali) 
6 “(Allah ona) ‘İnanmıyor musun?’ deyince, ‘Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için’ demişti.” (Bakara 
2/260) (Âyetin tamamı: “Hani İbrahim, ‘Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster’ demişti. (Allah ona) ‘İnanmıyor 
musun?’ deyince, ‘Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin olması için’ demişti. ‘Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine 
alıştır. Sonra onları parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana uçarak gelirler. Bil 
ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”) 
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nefs idüp taķarrüb bulasın. Belki insānuñ bu añlaması ħaŧādur.  7. Zįrā buña 
maķām-ı Ǿucb u kibr dirler. Zįrā ĥālin ve aǾmālin ħāliś ve maķbūl bilüp āħara ŧaǾn idüp zemm ider. Şol 
kimesnenüñ kim Ĥaķķ’a taķarrübü ola. Ol Ĥaķķ’dan ġayrı nesne müşāhede idemez. Bir Ǿāşıķ iki maĥbūb 
sevse kendi iħtiyārıdur. Ammā maĥbūb bir olsa ol maĥābbet maĥbūb-ı ĥālįdür. Zįrā dimişler beyt:  

Bir göñülden iki sevgü śıġmaya  
İki dilliden ĥaķāyıķ ŧoġmaya 
Pes insān daħı āteş-i Ǿaşķa düşüp nemi ve śuyı gidince ķızmaya ki şekk ü gümān dütüni çıķmaz. 

Ķaçan kim śıfat-ı nefsāniyyet ŧarĥ olanda śıfat-ı rūĥāniyyet ħurūc idüp ol varlıġı kendüye ceźb ider. 
Andan ol kimesne Ǿālem-i nefsāniyyetden Ǿālem-i rūĥāniyyete Ǿurūc-ı kibr ider ki Ǿucb u nifāķ u ĥırś u 
Ǿadāvet ve ĥased ü buħl ve ŧamaǾ u ĥubb-ı dünyā ve ĥubb-ı evlād ve sūǿ-i žan ve tefekkür-i fānį ve ceng ü 
cidāl ve baĥŝ u muǾāraża ve daħl ve māeşbehehu źālik. Bu śıfatlar ŧarĥ olınup rūĥāniyyet ŧulūǾ ider. 
Andan ol kişinüñ her śıfatı maķbūl olup her ĥareketi iźn-i Ĥaķķ’ladur. Nitekim buyurulmışdur. Bu ĥāl ile 
(Varak 55a)(Varak 55a)(Varak 55a)(Varak 55a) olur ķāl ile olmaz. Mücerred hırķa ve şāl ile olmaz. Eger yol vireydi tāc ile hırķa alaydım ben 
anı otuza ķırķa. Geldük imdi kişi Ǿālem-i nefsāniyyetden Ǿālem-i rūĥāniyyete ĥālā nice ķadem baśar imiş. 
Pes Ǿazįzler ve ehl-i sülūklar nefsüñ maķāmların ve śıfatların taķsįm itmişler. Zįrā her nesne žāhiren 
Ǿalāmetinden maǾlūm olur. Nitekim dinmişdür:  

 

8 
İmdi nefs ĥālinde bu śıfatlar ki źikr olındı. Emmāre maķāmından nefs-i marżiyye maķāmına varıncaya 
degin ol śıfatlar nice zāǿil olur. Zįrā insān ol śıfatlar üzre ħalķ olunmışdur. Tertįb ile temyįz olur. Şöyle ki 
nefsine terbiye itmeyüp bu maķāmda ķalursa Allāh subĥānehu ve teǾālā śaķlasun dünyādan āħirete temyįz 
olmayup (Varak 55b)(Varak 55b)(Varak 55b)(Varak 55b) śıfat-ı şeyŧāniyyet ile gitmiş olur. Bir kişinüñ Ǿameli şeyŧān Ǿameline muvāfıķ ola ol 
kişi ne miķdār ehl-i saǾādet olur. Pes imdi cehd idüp bu maraż-ı maǾnevįden ķurtulmaķ gerekdür. Ammā 
bu maraż her şaħıśla bile halķ olunmışdur. Şöyle ki bir kimesneye mürebbį olmaya ol kendüyi bu 
śıfatlardan temyįz itmeyüp ġāfil olur. ǾĀķıbet ġaflet içinde ķalup kendüye ġadrı olur. Nitekim sulŧān-ı 

kevneyn buyurmuşlar: 9. Ĥażret-i Risālet ĥaķķında 10 
buyurulmış iken ve maĥbūb-ı Ĥaķķ iken yine Ĥażret-i Resūlü’ŝ-ŝaķaleyn böyle cevāb vericek Ĥażret-i 
Muĥammed’den sen mükerrem ve muǾazzez mi olduñ ki mürşide varmadın ve terbiye olmadın bu Ǿilm-i 
esrārı fehm idem mi śanursın bu muĥāldür. Göze yüzden yaķın yoķ göz yüzi göremez āyįne olmayınca. 
İmdi sen daħı kendi Ǿaybıñ ve ķuśūruñ bileyin dirseñ var bir insān-ı kāmil bul elin ŧut ĥiźmetin eyle varını 
vir göñline gir. Ola kim anuñ vāsıŧasıyla saña daħı fażl-ı Rabbānį müyesser olup kendi Ǿaybıñ görmegi 
                                                           
7 Varlığın günahtır. Ona başka bir günah mukayese edilmez. (Hadis-i Kudsî) 
8 Nefs altı çeşittir: Birincisi nefs-i emmâredir, alameti beştir; cimrilik, hırs, cehalet, haset, öfke. İkincisi nefs-i levvâmedir, 
alameti altıdır; şer, hile, kibir, zorluk, minnet, göz yummak. Üçüncüsü nefs-i mülhimedir, alameti altıdır; cömertlik, 
kanaat, ilim, tevazu, sabır, tahammül. Dördüncüsü (nefs-i) mutmainedir, alameti yedidir; cömertlik, tevekkül, alçak 
gönüllülük, amel, ibadet, rıza, şükür. Beşincisi nefs-i raziyyedir, alameti dörttür; keramet, zühd, ihlas, vera. Altıncısı 
marziyyedir, alameti beştir; güzel ahlak, lutuf, (Allah’a) yakınlaşma, safa ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve 
sellem. 
9 Benim mürebbim olmasaydı, Rabbimi tanımazdım. (Hadis-i Şerîf) 
10 Sen olmasaydın, felekleri (kâinatı) yaratmazdım. (Yılmaz, 1992: 113) 
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ĥāśıl ola. Yoħsa didigimüz nefs-i emmāre śıfatı insānuñ ĥālidür sende daħı vardur. Ġaflet itme kendüñden 
gideri gör. Yoħsa yevm-i āħiretde şeyŧān śıfatıyla ĥaşr olanlardan olursun. Zįrā kişinüñ dünyāda Ǿameli 

neyse anıñla ĥaşr olur. (Varak 56a)(Varak 56a)(Varak 56a)(Varak 56a) Nitekim ĥadįŝ-i şerįfde gelür: 11. 
İmdi bu aħlāķ-ı zemįme ki śıfāt-ı İblįs’dür. Bir kimesne bu śıfatlardan ħalāŝ olmaķ dilese dürlü dürlü 
ĥįleler ider. Bulay[ım] ki bu nefs-i žālimden ķurtulam diyü her ne dürlü ĥareket itse eger devr ve eger 
semāǾ maķbūldür. Meŝelā bir kimse kāfir vilāyetinde esįr olup ŧutsaķ olsa andan ħalāŝ olmaġiçün eger 
mekr u ĥįle ve mücādele ve muĥārebe ve śūretā dįnlerin ķabūl idüp kenįseye girüp zünnār ķuşansa 
Ǿinda’llāh ve Ǿinde’l-müǿminįn maķbūldür. Ammā ķāfirler ķatında meźmūmdur. Eger anuñ göñlündeki 
niyetin bilseler helāk iderlerdi. İmdi bir kimesne bu aĥvāli kendü vücūdında müşāhede idüp bu śıfatları 
zāǿįl itmegiçün nisbet idüp tevĥįde meşġūl olsa ol ĥālde anuñ ĥareketine nažar olmaz. Belki ķāline ve 
ĥāline olmaķ gerekdür. Zįrā kişi ķāl ile müselmān olur ve ŧāǾatler ile cennete dāħil olur ve ĥāl ile Ĥaķķ’a 

yaķın olur. Nitekim ĥadįŝ-i ķudsįde gelmişdür: 12 ilā 
āħiri ĥadįŝ. Bu ĥālleri yine ehl-i ĥāl bilür. Yoħsa bir kimesneden Ĥaķķ’a teveccüh olmayup riyāen ve 
şöhreten ve taķlįden ve istihzāǿen nā-meşrūǾ ĥareket eylese ĥarāmdur. Zįrā bilen ile bilmeyen bir 

degüldür. Nitekim Ĥaķķ teǾālā ĥažretleri buyurur: (Varak 56b)(Varak 56b)(Varak 56b)(Varak 56b) 13 
ilā āħiri āyeh. İmdi bilen ile bilmeyen arası farķ olındı. Bir kimse bilüp işlese ĥelāldür. Ammā bilmeyüp 
işleyene ĥarāmdur. Sözi bilüp söyleyene ĥelāl, bilmeyene ĥarāmdur. Beyt:  

Her birinüñ maǾnįsi var örtülü 
Anı görüp añlayandur baħtlu 
 
Pes olaruñ cān gözi açılmadı 
Añlamadı maǾnįyi ķaldı ölü 
 
Bu niyyete göredür śūrete göre degül 
Bu maǾnįyi fehm itmek müşkildür āsān degül 
Zįrā bir kişi bir śanǾata varmasa ol ehl-i śanǾatuñ ĥālini bilmez idi. Dervįş gerek dervįş ĥālini 

bilmege. Bu ĥāl nažarı pāk olanlaruñ ĥālidür. Egri nažarla bu esrār-ı ilāhį müyesser olmaz. Zįrā įmān ile 
gümān bir yerde cemǾ olmaz. Beyt: 

Ya sevgil dünyāyı ŧutġıl  
Ya sevgil bul iletgil 
İmdi müǿmin olanlara lāyıķ olan budur ki birbiriyle Ǿadāvet ve ġareż mābeyninden getürüp 

rıżāu’llāha maĥabbet ideler. Tā ki añlara daħı merĥamet nažarı olup dįdār-ı Ĥaķķ’ı müşāhede itmek 
müyesser ola. Zįrā maĥabbet raĥmānįdür. ǾAdāvet şeyŧānįdür. Müǿmin Ǿadāvetden ħalāś olmayinca įmān-
ı kāmil taĥśįl itmez. Zįrā Ǿadāvet gidermek daħı emirdür. Nitekim Ĥaķķ celle ve Ǿalā buyurur: 

 14 ǾAdāvet idin raĥmet buluñ dimedi. ǾAdāveti 
giderüp maĥabbet idüp Allāh’dan (Varak 57a)(Varak 57a)(Varak 57a)(Varak 57a) ķorķun raĥmet bulasız didi. İmdi gerçi elbuġzu li’llāh daħı 
cāǿizdür. Fe-emmā Ǿadāvet ve ġaraż ve kįn ŧutmaķ degüldür. Belki bu senüñ itdügiñ Ĥaķķ’a muvāfıķ 
degüldür diyüp tenbįh ve teǿkįddür. Ancaķ baǾżı insān vardur ki śūretā Ǿamelinde ħaŧā gösterür maǾnįde 
ŝevābdur. Nitekim Ĥażret-i Ĥaķ celle ve Ǿalā Kelām-ı Ķadįmi’nde Ĥıżır Ǿaleyhi’s-selām menāķıbını sūre-
i Kehf’de şerĥ eylemişdür. Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-selām Ĥażret-i Ĥıżır’uñ Ǿamelin ħaŧā añladı 
tebāǾiyyet itmedi. Ammā Ĥıżır’uñ işledigi ŝevāb idi. Bundan maǾlūm olur ki Ĥażret-i Mūsā Ǿaleyhi’s-
selām kelįmu’llāh iken Ĥażret-i Ĥıżır’uñ sırrına vāķıf olımadı. Yaķında ķıldı ki bizim gibi ednā ķuluña 
göñlümüz gözi kįn ü kibr ve buħl u buġż ve ĥased u inkār nice bunuñ gibi nefs-i emmāre śıfatlarıyla ŧolup 
baġlanmış iken Ǿazįzlerüñ aĥvālin ve esrārın müşahede idüp muŧŧaliǾ olmaķ müyesser ola mı bu ŧarįķ ile 
mümkin degüldür. Belki inanmaġla ve iķrār ile ve maĥabbetle ve ħiźmetle ve tebāǾiyyetle ol sırra vāķıf 
olsa ķābildür. Zįrā yigidüñ pįrlerüñ ĥālinden ĥaberi yoķdur. Pįrlik neydügin bilmez. Ammā pįrler yigitler 
ĥālini bilür. Anıñçün kim pįrler yigitlik Ǿālemin görüp añlamışlardur. İmdi bir kimesne daħı Ǿilmüñ žāhir 

                                                           
11 Yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi diriltilirsiniz. (Avâli’l-Liâlî, C.4; 72.) 
12 Allah, sizin şekillerinize ve amellerinize bakmaz, kalplerinize ve niyetlerinize bakar. (Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, 
Zühd, 9.) 
13 “De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer 39/9) (Âyetin tamamı: (Böyle bir kimse mi Allah katında 
makbuldür,) Yoksa gece vakitlerinde, secde halinde ve ayakta, ahretten korkarakve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve 
kulluk eden mi? De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.) 
14 “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size 
merhamet edilsin.” (Hucurat 49/10) 
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maǾnāsın bilmekle bāŧın maǾnāsın bilümezüz. Ammā ilm-i esrār ki Ǿilm-i ilāhįdür. Aña vāķıf olan ve ol 
ĥāli müşāhede iden Ǿilm-i žāhiri oķuyup ve bilüp andan Ǿilm-i maǾnāya duħūl itmişdür. Anıñ Ǿilminde 
ħaŧā yoķdur. Ħaŧā anıñdur ki terbiyet olup nefs-i emmāreyi (Varak 57b)(Varak 57b)(Varak 57b)(Varak 57b) ıślāĥ idüp marżiyye maķāmına 
sülūk itmeden ve Ǿilm-i žāhir ālet-i rūĥanįdür anıñla Ǿamel itmeden Ǿindiyyāt ķullanup Ǿameliyle Ǿucb 
idüp enāniyyetle śāĥib-taśarruf daǾvāsın itmek şeyŧānįdür. Belki kemāl-i taśarrufın teslįm idüp ķalb-i 

selįmdür. Nitekim Ĥaķķ celle ve Ǿalā buyurur Ĥabįbine:  15 
eger bu maķāmdan ilerü dāǿire olaydı Ĥażret-i Sulŧān’a ol derece teklįf olurdı. Zįrā ķalb-i selįm dāǿire-i 
ıŧlāķdur. CemįǾ ķayddan müberrā olup her ĥālde maĥabbetu’llāh ile mesrūrdur. Allāhümme’rzuķnā bi 
ĥürmeti ĥabįbike yā MuǾįn. Geldük imdi bir kimesne śıfat-ı ĥayvāniyyetle muttaśıf iken ve eşġāl-i dünyā 
ile maġlūl ve maĥabbet-i dünyāya mübtelā iken ve efkār-ı fāside ile ŧarįķ-i mebǾūd iken bir mübārek sāǾat 
rast gelüp tecellį-i ilāhįden bir şemme ŧulūǾ idüp gāh zāǿil olsa. Öyle olıcaķ ol kişi cānib-i Ĥaķķ’dan bir 
miķdār lezzet almış olur. Fe-emmā ķanāǾat idemeyüp ol cānibe yine ārzū ve heves idüp namāza şürūǾ ider 
ki yine ol lezzet-i rūĥānį müyesser olup eşġāl-i dünyā ve efkār-ı ĥayālāt zāǿil ola diyü. Ve inǾām ve iĥsān 
idüp zühd ü taķvā ve veraǾ ve tesbįĥ u tehlįl ve evrād u eźkāra meşġūl olur. İmdi bu ŧāǾatlerin her birinde 
bir ŝevāb ve bir fażįlet olmaġıla göñül yine varlıġın elden ķoyup dünyā maĥabbetin elden bıraķmayadur. 

Nitekim Ĥażret-i Sulŧān-ı Enbiyā buyurdı:     (Varak 58a)(Varak 58a)(Varak 58a)(Varak 58a)  16. 
Pes ŧālib kendü vücūdına nažar eyledi. Gördi ki maĥabbet-i dünyā iĥāŧā eylemiş. Zįrā ki her Ǿamel işler 
efkār-ı dünyā andan ĥālį olmaz. Ve hem bir kimesne ne deñlü iħfā ile ŧāǾat ve eźkār ider ise yine eşġāl-i 
dünyā elbette ŧulūǾ ider. Ammā cehr ile ķırāǿat-i Ķurǿan ve źikru’llāh eylese bir miķdār tenezzül ider ol 
mertebe efkār u eşġāl gelüp žuhūr eylemez. Öyle olsa iħfā ile ve ižhārda tefāvüt oldı. Anıñçün ŧālib daħı 
cehr ile źikru’llāha başladı. Zįrā efđalü’ź-źikr lā ilāhe illa’llāh diyü buyurulmışdur. Ĥażret-i Sulŧān-ı 
Kevneyn’den anuñçün cemįǾ-i meşāyıħ ve ehl-i sülūk daħı lā ilāhe illa’llāh kelimesiyle irşād iderler. Zįrā 
seyf-i Ĥaķķ’dur nefs-i emmāreyi zebūn ve helāk iden lā ilāhe illa’llāh kelimesidür. Her ne deñlü đarb ile 
ve cehr ile tevĥįd olunsa bir mertebe şevķ-i ilāhį žuhūr ider ki külliyen hevā-yı nefsānį ve aġrāż-ı 
şehevānį ve māsivā selb olur. Ol ĥālde dervįş semā itmek degül belki kendüyi āteşe atmaġa cāǿiz görür. 
Ol leźźetle rūĥın telsįm ide. Ammā rıżā-yı Ĥaķķ’a muvāfıķ olmasa teslįm olunmaz. Nitekim 

buyurulmışdur:  17. Eger dervįş cemįǾ-i zamānda teşevvuķ-ı ilāhiyyeye yetişüp 
anuñla ķarār ŧutsaydı cemįǾ-i tekellüfātdan berį olup mecźūb ķalaydı. Nitekim hikāyetde gelür. Meşāyıħ-ı 
kibārdan biri deñizden yürüyüp suya batmazdı. Nā-gāh bir gün āb-ı zemzemden āb-dest alurken (Varak (Varak (Varak (Varak 
58b)58b)58b)58b) ķuyuya düşüp boġulayazdı güçle çıķardılar. Eĥibbā cemǾ olup didiler ki: Yā şeyħ siz deryāda 
gezdiñiz hergiz deryāya batmazdıñız. Şimdi ne ĥikmetdür ki bu deñlü śuda helāk olayazdıñuz. Cevāb 

virüp didi ki Ĥażret-i Resūlü’ŝ-ŝaķaleyn buyurmışdur ki: .18 İmdi 
Ĥażret-i İmāmü’l-ķıbleteyn daħı gāh aśĥāb ile śoĥbetde gāh Fāŧımatü’z-zehrā ile Ǿizzetde ve gāh gāh 
ħātūnlarıyla maĥabbetde idi. Añlar her ĥālde olsalar tāǾat idi. Zįrā cemįǾ-i ĥālleri rıżā-yı Ĥaķķ’a muvāfıķ 
idi. Ĥaķįķatde dervįş oldur ki tevĥįdi śafā-yı ķalb ile idüp žulemāt-ı nefsānįyye zāǿil ola. Maĥabbet-i ilāhį 
ŧulūǾ idüp ol zamānda ne ĥālde ise sükūnet zamānında daħı ol ĥālde ķārār eylemege saǾy ide. Her söz ki 
söyler muśāĥabet-i ilāhį ve her Ǿamel ki işler Ǿamel-i śāliĥ ve her nažar ki ider ĥaķķānį ola. Ve kendi 
Ǿaybına nažar idüp ayruk kimesne noķśānun gözetmeye. Ve Ĥaķ teǾālā ĥażretlerinüñ maĥlūķuñ ĥor u 
ĥaķįr ŧutmaya kendi nefsini eyü bilüp Śāluslık śatmaya. Cidd ü cehd idüp bir maĥlūķuñ göñlin aġrıtmaya. 
Ve Ǿaķlı irmedigi yerde ehlu’llāh ĥāline inkār itmeye. Ķamu ħalķuñ zaĥmın çeke kendi yükin kimesneye 
yükletmeye bu fānį dünyā içün kimesne ile ceng ü cidāl itmeye. Ve rıżā-yı Ĥaķķ’ı gözedüp kendi 
hevāsına tebāǾiyyet itmeye. Ve her ne ki gelse Ĥaķķ’dan bile maĥlūķdan bilmeye. Ve her ŧāǾat ki ider 
iħlāś ile ide. Riyā ķatmaya. Ve selb-i māsivā idüp Ĥaķ’dan ġayrıya maĥabbet (Varak 59a)(Varak 59a)(Varak 59a)(Varak 59a) itmeye. Ve ĥaķ 
yolı ķoyup egri yola gitmeye. Kendi nefsiyçün kimesne ħāŧırın yıķmaya. Ĥaķķ yolına mālın ħarc ide. 
Ġayrıya ŧaġıtmaya. Her ĥālde ķalbini pāk ide şekk ü gümān itmeye. Ve nefsi dįvįn žabŧ u zebūn eyleye ki 
hergiz žuhūr itmeye. Pes imdi dervįşlikden murād bu maķāmātı tedrįc ile cehd idüp tekmįl eylemekdür. 
Yoħsa mücerred dervįş olup maǾnįde dil-rįş olan bu ĥāllerden ġāfillerdür. Anıñçün dimişler beyt: 

                                                           
15 “De ki: ‘Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda verme gücüne sahibim.” (Yunus 10/49) (Âyetin 
tamamı: De ki: ‘Allah dilemedikçe, ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda verme gücüne sahibim. Her milletin bir 
eceli vardır. Onların eceli geldi mi, ne bir an geri kalabilirler ne de öne geçebilirler.) 
16 Dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıdır. Dünyayı terk etmek ise bütün güzelliklerin başıdır. (Beyhakî, C.7; 
338/10501) 
17 Cezbe, Rahmân’ın cezbelerinden bir parçadır. (Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 1/397) 
18 Benim Allah ile öyle anlarım olur ki ne bir mukarreb melek ve ne de gönderilmiş bir nebi öyle bir yakınlığı elde 
edebilir. (Yılmaz, 1992: 115) 



 - 271 - 

Arın pāk ol bu yolda olanuñ  
Göze sürme çekerler ħāk-i pāyüñ  

Nitekim Ĥażret-i Ĥaķķ celle ve Ǿalā buyurur: 19 ilā 
āħiri āyeh. İmdi bu ĥāller evliyā ĥālidür. Kişi bu derecātı itmese vāśıl-ı Ĥaķķ olmamak müyesser olmaz. 
Eger dünyāda ŧāǾat ü Ǿibādet idüp rıżā-yı Ĥaķķ’ı bulup ehl-i kerāmet ve ehl-i velāyet olam dirsen 
ehlu’llāh etegin ŧutup ve her ĥāline muŧįǾ olup işiginde nefsüñi ŧarĥ idüp ķurbān eyle. Ola kim sen daħı 
maķbūl-i Ĥaķķ olup vāśıl olasın. Şöyle ki bu fānį dünyādan maĥabbetüñ tefrįķ itmeyüp iħlāśla Ǿamel 
itmeyesin. Bu nefs-i emmāreñ ıślāĥ idüp nefs-i marżiyye maķāmına iletmeyesin. Yevm-i ķıyāmetde 
mįzānda ŧartılup ħayr u şer suǿāl olunup farįķu fi’l-cennetün ve farįķu fi’s-saǾįr olduġu zamānda ĥālüñ ne 

ola. İmdi cehd idüp ġaflet perdesin yırt. 20 ĥadįŝ-i (Varak 59b)(Varak 59b)(Varak 59b)(Varak 59b) şerįfiyle Ǿāmil olup 
şimdiden nefsüñle ĥesāblaşıgör ki bugün hayrıñ mı çoķ şerriñ mi. Şöyle ki dār-ı dünyāda Ĥażret-i Ĥaķķ 
celle ve Ǿalānuñ Ǿināyeti ve Ĥażret-i Muśŧafā Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-selāmuñ şefāǾati olup ĥimmet-i 
evliyāya ŧūş olasın. Anıñ terbiyesiyle nefs-i emmāre Ĥaķķ’a lāyıķ idüp aħlāķ-ı zemįmeyi aħlāķ-ı 
ĥamįdeye tebdįl idüp vāśıl-ı Ĥaķķ olasın. Her kişi suǿāl ü cevāb virmekde nice biñ yıl Ǿaźāb u miĥnet 
göreler. Sen bilā-ĥisāb velā Ǿaźāb min eyyi bābin sāy cennete girenlerden olasın. Gel imdi ĥālüñi evliyā 
ĥāline beñzedüp leylen ve nehāren Ǿibādete mücidd ol. Nitekim Ĥażret-i Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām 

buyurdı: 21. Çünki adın müǿmindür cemįǾ yaradılmış şerrinden ve keydinden 
emįn olsun. Münāfıķ śıfatların terk idüp müǿmin śıfatıyla muŧŧaśıf ol. Nitekim Ĥażret-i Sulŧānü’l-kevneyn 

buyurdı: 22. Sen daħı diliñ pāk eyle yalāndan ve ġıybetden ve 
bühtāndan ve mesāvįden ve mālāyaǾnįden. Nitekim bir kimesneye cenābet vāķıǾ olsa cemįǾ-i aǾżāsın 
yuyup pāk eylemek śu ile lāzımdur. Eger bir miķdār yerine śu doķunmayup ķuru ķalsa pāk olmaz. İmdi 
sen daħı sāǿir aǾžāñı imsāk itdüklerin fāǿide ne oldu ki diliñ ĥarām ve fuħşiyyāt söylemege muǾtād olup 
leźźet almışdur. ǾAle’l-ħuśūś mevżiǾ-i įmāndur. Eger (Varak 60a)(Varak 60a)(Varak 60a)(Varak 60a) įmān ve eger küfr dil ile maǾlūm olur. 
Ħayr u şer ve ĥaķ u bāŧıl ve ĥelāl ü ĥarām bunları daħı beyān ider. Zįrā dil maķām-ı şerįǾatdür. CemįǾ-i 
nesne şerįǾatle temįz olur. İmdi žāhirüñ şerįǾatle temįz eyle ve bāŧınuñ maĥabbetu’llāh ile temįz olur. 

Ĥażret-i Ĥaķķ celle ve Ǿalā buyurmışdur: 23. İmdi ĥaķ žuhūr itmeyince bāŧıl zāǿil 
olmaz. Nitekim gün ŧoġmasa gice žulmeti zāǿil olmaz. İmdi sen daħı ķasāvet ü ġussa ve ġam u efkār ve 
eşġāl ü ārzū ve heves ve mā eşbehehu źālik. İmdi žulümāt nefsāniyyedür. Tamām mertebe ķarār 
baġlamışdur. Ķolaylıķ ile sen bu hevā vü žulümātı refǾ idemezsin. Gerekdür ki leylen ve nehāren ǾiŧāǾate 
ve Ǿibādete ve evrād u eźkāra döne döne tekrār-be-tekrār meşġūl olup müdāvemet itmek lāzımdur. Ola 
kim bir mübārek sāǾat rāst gelüp feyż-i Rabbānį žuhūr idüp bu cümle ķudūrāt-ı nefsāniyye ve cismāniyye 
refǾ olup mıśr-ı vücūduñ münevver ola. Yoħsa bu meźmūm śıfatlar sende mevcūd iken sen nice müǿmin 
ve muvaĥĥid olasın. Zįrā bir ķabın içi ŧolu ħamr iken ŧaşrasın yumaġla içindeki murdār pāk olmaz. Yine 
bayaġılayın ħamrdur. İmdi anuñ içindekini ŧaşra döküp döne döne şöyle yuyasın aśla anda murdārlıķ izi 
ķalmaya. Pes senüñ vücūduñ daħı murdār ile ŧolmış ķaba beñzer. Tā içindeki śıfat-ı şeyŧāniyyeyi ŧaşra 
atup gidermeyince maĥabbet-i ilāhį ŧulūǾ itmez. Her kim bu maǾnāyı (Varak 60b)(Varak 60b)(Varak 60b)(Varak 60b) añlayup nefs-i 
emmāreyi tebdįl ve ıślāĥ itmegiçün dönse ve ķalķısa cāǿizdür. Nitekim bir kimse ħaśmı ile savaşırken gāh 
ķovar gāh ķaçar gāh döner gāh segirdir gāh durur. Her kişinüñ bir murādı ve bir niyyeti vardur. Ammā 
luǾb u lehv ve masħaralıķ ve hevā olıcak ol vecĥ ile ĥareket ĥarāmdur. Ammā anuñ daħı dilinde źikru’llāh 
olsa ümmįddür ki Allāh teǾālā ol esmā-i ĥüsnā berekātında tebdįl idüp kendi rıżāsına muvāfıķ ide. Zįrā bir 
kişi meyħānede ve bozaħānede çaġırup fuħşiyyāt söylemekde źikru’llāh meclisinde devr ü semāǾ itmek 

evlādur. Nitekim Ĥaķķ sübĥānehu ve teǾālā Kelām-ı Ķadįmi’nde buyurur: 24. Pes 
çünkim dünyā diriligi oyun olıcaķ dünyā içün oynamaķdan āħiret içün oynamaķ evlādur. Zįrā cemįǾ 
maħlūķātuñ ĥareketi dünyā içündür. Öyle olıcaķ hįç oynamaz kimse yokdur. İmdi bir kişinüñ niyyeti 
oyun olsa her ne vech ile ĥareket itse oyun olur oyundur namāz daħı ķılursa. Ammā bir kimesnenüñ 
niyyeti Ǿibādet ve nefs ile mücāhede itmek olsa her ne ŧarįķle ĥareket itse cāǿizdür. CemįǾ-i eşyā ki Allāh 
tebāreke ve teǾālā ĥalķ eylemişdür külliyen ĥareketdedür. Zįrā evvelinde Ĥażret-i Ĥaķķ celle ve Ǿalā kün 

                                                           
19 “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus 10/62) 
20 Ölmeden önce ölünüz. (Yılmaz, 1992: 128) 
21 Dünya bir saattir, onu taatle geçirin. (Eşrefoğlu Rûmî, 1269; s.42) 
22 Mü’minin dili bal gibi ve münafığın dili şarap gibidir. 
23 “De ki: ‘Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl, yok olmaya mahkumdur.” (İsra 17/ 81) 
24 “Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha 
hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?” (Enam 6/32) 
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diyü emr idicek ol śadādan cemįǾisi cenne gelüp ĥareket eylemişdür ki anuñ şevķinden bir laĥža ĥālį 
degüllerdür. Lākin insān-ı žaǾįf ġaflet uyķusından gözin açmaz ki bu sırra vāķıf ola. (Varak 61a)(Varak 61a)(Varak 61a)(Varak 61a) Göre ki 
kendi daħı ĥareketden ĥālį degül imiş. Nitekim Ķurǿān-ı Şerįf’de gelür: 

25. İmdi ceng ü cidāl-i dil bilinmedigindendür. Eger bu maĥlūķ 
birbirinüñ ĥālin bileydi aślā ceng ü muħālefet olmayup ĥużūr-ı ķalb ile dirlik sürelerdi. Nitekim āħir 
zamānda Deccāl ħurūc idicek Ĥażret-i ǾÎsā Ǿaleyhi’s-selām emr-i Ĥaķķ’la gökyüzinden nüzūl idüp 
Deccāl’ı ķatl itdükden soñra oġlān yılān ile oynaya. Ve deve arslān ile ve ķoyun ķurd ile yüriyüp birbirine 
żarar irüşdirmeye. İmdi senüñ vücūdında daħı nefsüñ deccālı ħurūc eylemişdür. Muttaśıl hevā vü hevesde 
olup vücūduñ fesāda virüp helāk ideyor. İmdi ǾÎsā nefeslü bir kişi bulmaķ gerekdür ki Ǿināyet-i Ĥaķķ’la 
ol nefs deccālınuñ himmet ķılıcıyla başın kesüp anuñ şerrin ve fesādın ol vücūddan ķaldıra. Andan soñra 
ol vücūd daħı fısķdan ve fesāddan bi’l-külliye müberrā olup Ǿālem-i nefsāniyyeden Ǿālem-i rūĥāniyyete 
Ǿurūc ider. Her Ǿameli Ǿibādet ve her sözi źikru’llāh ve her nažarı ĥaķķānį olur. Ve cemįǾ-i eşyānıñ 
esrārına muŧŧaliǾ olup Ǿārif-i billāh olur. Ve kendi vücūdundaki tecellį-i ilāhįyi müşāhede idüp anuñla 
mesrūr olup cemįǾ-i nuŧķı tevĥįd-i śırf olur. Vücūd ķatresin ĥaķįķat deryāsına įśāl (Varak 61b)(Varak 61b)(Varak 61b)(Varak 61b) idüp maĥv 
ider. Ol ĥālde cemįǾ-i taśarrufı ĥükmu’llāh olur. Ol ĥālde buyurulmışdur: 

26. Ve daħı Kelām-ı Ķadįm’de buyurur: 

27. Bu maǾnāları fehm idüp kendüye gelüp 
sākin olur. Ol vaķt ĥareketden daħı dönmekden murād bu idigi bilinür. Zįrā dimişler evvelühā cünūn ve 
evsaŧuhā fünūn ve āħirühā sükūn. Yoħsa devr ü semāǾ ve ĥareket tekmįl degüldür belki mübtedįye 
taǾlįmdür. Meşrebine göre şerbetdür. Nice ādem vardur ki semāǾa ve ĥarekete ve devre iħtiyācı yoķdur. 
Ve nicesi daħı Ǿilimle terbiyete ve nicesi muśāĥabetle ve nicesi evrād u eźkār ile ve nicesi ħayrāt u 
ĥasenāt ile ve nicesi śamt u cūǾ ile ve nicesi tecerrüd ve teźellül ile ve nicesi teǿehhül ile görmez misin 

şerįǾatde bir ere dört Ǿavrat almaķ cāǿiz oldı teskįn-i nefsiçün. İmdi 28 diyü 
buyurulmışdur. Bunuñ gibi esrārı bilmek ve söylemek bizim gibi ednā ĥāli degüldür. Bil ki ehlu’llāh 
ĥālidür. Zįrā Ĥażret-i Peyġamber Ǿaleyhi’s-selām buyurdı: 

29. Çünki ĥaķįķat-i ĥāli Ĥażret-i Sulŧān’a maħśūś 
olıncak ġayra müyesser degüldür. Her kim kendi ĥāline maġrūr olup kerāmetüm ve velāyetüm ve 
muķarrebetüm var dise ol daħı ħaŧādur. Zįrā iyilik kişinüñ kendi ĥāli degüldür fażl-ı Rabbānį ve hidāyet-i 

sübhāniyedür ki: 30. F’efhem ancaķ ķula lāzım olan emre imtiŝāl ve menhįden 
ictināb idüp beyne’l-ħavf ve’r-recā  ŝābit-ķadem olup müǿminüñ ħāŧırın yıķmaķdan śaķın. Zįrā Ĥažret-i 

Ǿaleyhi’s-selām buyurmışdur: 31 ve hem Ĥażret-i Ǿaleyhi’ś-śalātü ve’s-
selām daħı śıfatları aĥsen-i ħuluķ idi. İmdi ümmetine lābüdd ve lāzımdur ki her müǿminüñ (Varak 62a)(Varak 62a)(Varak 62a)(Varak 62a) 

yüzine rūşen baķup gökcek söz söyleye. Zįrā 32 buyurulmışdur. Ĥattā bir yerde daħı 

Muĥammed Ǿaleyi’s-selām buyurmışdur: 33. Ne mertebe merĥamet itmişlerdür. 
Kāfire daħı bilā-sebeb eźā ve cefā itmegi cāǿiz görmeyicek yā sen bir müǿmine ħuśūś-ı dünyā içün eźā 

idüp ne mertebe taķarrüb bulasın. Zįrā 34. Ĥażret-i İmāmü’l-ķıbleteyn ve 
Hümāmü’l-merveteyn ve Ceddü’l-ĥasaneyn ve Sulŧānü’l-kevneyn ne Ǿamel itdiyse sen daħı aña göre 
Ǿāmil ol ki anuñ şefāǾatinden maĥrūm olmayup merĥūm olasın. 

                                                           
25 “Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’’’ı tespih ederler. Her şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz 
onların tespihlerini anlamazsınız. O, Halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır.” (İsra 17/44) 
26 Artık o benimle duyar, benimle görür, benimle tutar, benimle yürür. (Buhârî, Rikâk, 38) 
27 “Onların yürüyecek ayakları mı var? Yahut tutacak elleri mi var, ya da işitecek kulakları mı var? De ki: ‘Haydi, çağırın 
ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun da bana göz açtırmayın bakalım!” (Araf 7/195) 
28 Allah’a giden yollar, mahlûkatın nefesleri sayısıncadır. (İbni Arabî 3: 549) 
29 Şeriat sözler; tarikat fiiler; hakikat haller; marifet de servetin başıdır. 
30 “İşte bu, Allah’ın lutfudur. O’nu dilediğine verir. Allah büyük lutuf sahibidir.” (Cuma 62/4) 
31 Mü’minin kalbi Allah’ın evidir, arşıdır, hazinesidir. (Aclûnî, II: 129-130) 
32 Mü’minin ırzı kanı gibidir. 
33 Zımmîye eziyet eden, bana eziyet etmiş olur. (Ebû Dâvûd: 31-33 / 3052) 
34 “Kim Peygamber’e itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ 4/80) (Âyetin tamamı: Kim Peygamber’e itaat ederse, 
Allah’a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.) 
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