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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

1. Günahkârın ümidinin azalması amele güvenmenin alâmeti sayılır. 

2. Sebepler dünyasında sebeplere sarılmayı bırakman gizli nefsanî arzudur. Allah seni 

sebepler dairesinin üzerine çıkardığı zaman da sebeplere sarılma arzun da yüksek 

himmetin alçalmasıdır. 

3. Üstün himmet ve gayret sahipleri dahi takdir-i ilâhî sırlarını aşamaz. Hiçbir sebep 

takdirin önüne geçemez. 

4. Himmet, gayret, azim, kararlılık ve sebattır. Allah’a ve ahirete yönelirse yüksek 

himmet, dünyaya yönelirse alçak himmettir. Himmet ne kadar yüce olursa olsun, 

takdir-i ilâhiyi aşamaz ve ona tesir edemez. Öyle ise neticeye kanaat etmelidir.  

5. Üzerine vazife olmayan işi yapma ve de Allah’ın işine karışma.  

6. Senin için garanti edilmiş olan rızkının peşine düşüp, senden istenen amelinde 

ihmalkâr davranman basiret körlüğünün delilidir.  

7. Rızkın garanti edilmiştir. Onun için çalışmana gerek yok. Sen yaratılış amacına yönel. 

Rızık için çalışmanı da ibadet amacı yap. Böylece hem Allah’ın rızasını kazanır, hem 

de rızkını helal yoldan elde etmiş olursun. Allah elinin emeğine değer vereni sever. 

Onun yorgunluğuna ibadet sevabı verir ve onu bu sebeple bağışlar. 

8. Duada ısrarla istediğin halde ihtiyacının gecikmesi seni ümitsizliğe düşürmesin. Allah 

duana icabet edeceğine söz vermiştir; ancak zamanını ve ne şekilde kabul edeceğini 

sen bilemezsin. O hikmeti ile senin için en hayırlısını vermek istemekte ve en hayırlı 

zamanı beklemektedir. Sen ise insan olduğun ve acul olduğun için acele ediyorsun.  

9. Zamanı belirlenmiş dahi olsa vaat edilenin gerçekleşmemiş olması kesinlikle seni 

kuşkuya düşürmesin. Aksi takdirde basiretin körleşir ve kalb nurunun sönmesine 

sebep olur.  

10. Marifetullah kapısı sana açılırsa amelin az olmasına önem verme. O kapıyı sana 

açması kendisini sana tanıttırmak istemesindendir. Kendisini tanıtma isteği onun 

ihsanı, ameller ise senin hediyendir. Onun ihsanı yanında senin hediyenin ne değeri 

olabilir? 

11. Bedenî amellerin çeşitliliği, manevi hal ve duygularının farklılığına cevap 

niteliğindedir. Her amelin bir duyguna ve azana hitap etmektedir ve onun ıslahı ve 

terakkisi içindir.  



12. Amellerin ruhu ihlâs, hayatı niyettir. Niyetsiz ve ihlâssız ameller makbul olmaz.  

13. Meziyetin varsa gizlilik toprağında kalsın; ta ki neşv-ü nema bulsun. Vücudunu 

bilinmezlik toprağına göm ta ki yeşerip meyve versin.  

14. Fikir meydanına çıkıp cevlan etmen için uzlet içinde kalbini ve ruhunu eğitmen ve 

olgunlaştırman şarttır.  

15. Fani varlıkların mekânı olan gönül aynasında hak nasıl parlayabilir? Nefsin arzularına 

esir olmuş bir kişi nasıl hakka yol alabilir? Gafletten temizlenmeyen bir kalbe rabbani 

ilhamlar nasıl girebilir? Günah kirlerinden temizlenmeyen bir fikre esrarın 

inceliklerini nasıl anlayabilir? 

16. Kâinat ve varlık özde karalıktır. Onu ancak hak ışığı aydınlatır. Varlığı görüp de 

varlığı var eden ve yaratanı görmeyen kişinin gözü ve gönlü gerçeği görmekten ve 

anlamaktan perdelenmiştir. 

17. Vücud-u ilâhinin yanında varlığı bile söz konusu olmayan bu âlemin sana perde 

olması O’nun sana kahrından dolayıdır. Kendisi esbap perdesi ile gizlenmiş ve seni 

sebeplere mahkûm etmiştir.  

18. Kulluk vazifesini ihmal edip ileride boş bir vakte ertelemek nefsin ahmaklığındandır.  

19. Hak yolunda himmet ve gayretle yürüyen asla durmamalıdır. Zira terakki sonsuzdur. 

Bir yerde takılıp kalırsan hakikat “Asıl aradığın ileridedir” diye seni uyarır. Dünyanın 

en cazibedar güzelliği dahi şöyle haykırır: “Biz fitne ve imtihan sebebiyiz; sakın küfre 

sapma! Hedefinden şaşma! Fani varlıklarla aldanma!”  

20. Ondan bir nimeti talep etmen O’nu itham etmendendir. O’nun sana tecelli etmesini 

istemen O’ndan gafletindendir. O varken başkasından istemen O’na uzak 

olduğundandır.  

21. Alıp verdiğin her nefeste O’nun sende bir takdiri vardır. 

22. Kalbinin ağyardan boşalmasını beklemen senin O’nu düşünüp gözetmesini kesintiye 

uğratır; zikrine mani olur. 

23. Sıkıntı ve musibetler dünyanın tabiatındır. Bu nedenle dünyada sıkıntıya maruz 

kalmanı garipseme! Allah bununla kulunu terakki ettirmektedir. 

24. Rabbinden dileyerek talep ettiğin hiçbir isteğinin geri çevrildiği, nefsine güvenerek 

talep ettiğin bir isteğinin de gerçekleştiği görülmemiştir. 

25. Allah’a sığınarak işe başlamak başarılı olmanın işaretidir. 

26. Başlangıcı iyi olanın sonu da iyi olur. 

27. Kişinin iç dünyasında ne varsa dışına da o yansır. 

28. O’nunla delil getirenle, O’na delil ile ulaşmak isteyen arasında fark vardır. O’na delil 

getirmek O’na vasıl olmamaktandır. O’nun varlığı zahir, O her yerde hazır ve her işe 

nâzırdır. 

29. O’na yönelenler teveccüh nuruyla, O’na ulaşanlar da müşahede nuruyla yol alırlar. 

“Allah de, sonra bırak onları daldıkları bataklıkta oyalansınlar!” (En’am, 6:91) 

30. Gayb ilmini bilmekten kendi aybını bilmek daha evladır ve daha hayırlıdır.  

31.   “Hüve’l-kâhiru fevka ibadih” “O kullarına hâkimdir.” (En’am, 6:18) Allah gizlenmiş 

değildir; insan cahildir. Onu bir şey örtseydi onu sınırlamış olurdu. Bu ise muhaldir. 

Bu nedenle perdeli olan elbette sensin, maddenin zulmetinden görmeyen sensin… 

32. Kulluğa ters düşen rezailden sıyrıl ki, Hakk’ın davetine icabet etmiş, hazrete 

yakınlaşmış olasın. 

33. Her günahın kökü, temeli nefsini beğenmektir. Her nevi itaatin temeli ise O’ndan razı 

olmaktır. Kendini ve nefsini beğenmeyen cahille arkadaşlık, nefsini beğenen âlimle 

arkadaşlıktan iyidir. 

34. Nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahttır; nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. 



35. Allah vardı ve O’nunla beraber hiçbir şey yoktu. Şu anda da O nasılsa öyledir. 

Peygamberimiz (sav) “Allah vardı ve onunla beraber hiçbir şey yoktu. O şu an olduğu 

gibidir” buyurmuştur.  

36. Ondan başkasından bir şey almayı düşünme. Çünkü kerim olanı bırakıp başkasından 

bir şey istenmez. 

37. Zâtındaki kâmil vasıflarından dolayı O’na hüsn-ü zan etmezsen bari sana olan 

muamelesine bakarak O’na hüsn-ü zan et. 

38. “Sadece gözler kör olmaz, göğüslerdeki kalpler de kör olur.” (Hac, 22:46) Şaşılır o 

kimseye ki kendisinden asla ayrılmayandan kaçar, yanında hiç kalmayacak olana 

koşar. 

39. “Ve inne ilâ Rabbike’l-müntehâ” “Son durak Rabbin huzurudur.” (Necm, 53:42) 

Yaratılmıştan yaratıcıya göç et, hicret et. Sonuçta ona gideceksin.”  

40. Hali ve tavrı seni gafletten uyandırıp gayrete getirmeyen kimseyle arkadaşlık etme! 

41. Hâlim kötü olduğu halde, senden daha kötü olanlarla arkadaşlık edersen, halini iyi 

görebilir ve aldanabilirsin. 

42. Fani dünyaya değer vermeyen kalpten çıkan hiçbir amel az sayılmaz. Dünyaya düşkün 

bir kalpten çıkan hiçbir amel de çok sayılmaz. 

43. Güzel ameller kalpteki güzel hallerin sonucudur. 

44. Zikirde huzurlu olamıyorum diye zikri terk etme! Gafletle yapılan zikir de faydalıdır. 

Gafletle zikir uyanık kalple zikre, o da huşu ve huzur içindeki bir zikre seni ulaştırır.  

45. Allah’ın emrine uymadığın zaman üzüntü duymaman, hata ve günah işlediğin zaman 

pişmanlık hissetmemen kalbin manen öldüğüne işarettir. 

46. Günahın Allah’ın o günahı affedeceğine olan hüsn-ü zandan büyük görünmesin. 

Rabbini iyi tanıyan onun affı ve keremi yanında günahının küçük olduğu görür.  

47. Allah adaletiyle muamele ederse küçük günah diye bir şey kalmaz; fazl ve keremi ile 

muamele etse büyük günah diye bir şey kalmaz.  

48. En çok kabul edilmeye layık olan amelin, kişinin basit görüp değer vermediği ve 

unuttuğu amelidir.  

49. Allah’ın senin kalbine feyiz göndermesi, O’nun kapısını daha çok çalman içindir. 

50. Allah’ın senin kalbine feyiz vermesi, seni başkalarına yöneltmekten kurtarmak ve 

faniden yüzünü Baki-i Hakiki’ye çevirmek içindir. 

51. İlâhî feyiz ve nurlar kalbin ve lâtifelerinin binekleridirler. Duygularını terakki ettirerek 

Hakk’a yaklaştırırlar. 

52. Kalbin askeri nur, nefsin askeri zulmettir. Allah kuluna yardımı murat ederse nurunu 

gönderir ve kalbe ağyarın hücumunu keser, zulmeti aydınlatır. 

53. Kalp nuru manevi sırları keşfettirir. Basiret karar verir; kalp onu uygular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



İKİNCİ BÖLÜM 

 

1. Yaptığın ibadetle övünme; Allah’ın sana emretmiş olmasından dolayı övün. “De ki 

Allah’ın emri ve lütfuyla ferahlayın! Bu sizin topladıklarınızdan daha hayırlıdır.” 

(Yunus, 10:58)  

2. Allah Salihlere yaptıkları amellerini göstermez ve manevi hallerini müşahade ettirmez. 

Bunun sebebi salikin henüz kemâle etmemesinden, vâsılînin de ilâhi müşahadelerden 

dolayı amelini görmemesindendir.  

3. Tamahkârlık tohumundan zillet ağacı çıkar.  

4. Vehim ve kuruntu kadar seni kendisi ile meşgul eden başka bir şey yoktur. 

5. Sen ümit kestiğin şey için özgür, tamah ettiğin şeyin ise kölesi ve tutsağısın. 

6. Allah’ın emrine boyun eğmeyen kimse mihnet ve kahır kelepçesiyle mahlûkata boyun 

eğmek zilletine düşer. 

7. Nimete şükretmeyen ondan yoksun kalmaya mahkûmdur; şükreden ise o nimeti 

kendisine kuvvetle bağlamış olur. 

8. Allah’a isyan ettiğin halde Allah sana hala ihsan etmeye devam ediyorsa bunun bir 

“istidrac” olmasından kork! Nitekim “Ayetlerimizi yalanlayanları farkına varmadan 

yavaş, yavaş helake yaklaştırırız” (Araf, 7:182) buyrulmaktadır.  

9. İlahi feyiz olmasaydı ibadet ve duaya devam söz konusu olmazdı. Bu nedenle ibadet 

ve duaya devam edenin en küçük mevkiini dahi küçük görme! 

10. “Hepsine, onlara da bunlara da Rabbin ihsanından veririz. Rabbin ihsanını esirgemiş 

değildir” (İsra, 17:20) Bu ayete göre Allah bazı insanları hizmetinde tutar. Bazılarını 

ise özel sevgisine mazhar eder. 

11. Kullar kendi özel yetenekleri ve çabaları ile elde ettiklerini iddia etmesinler diye 

Allah’ın lütfu ve ihsanı genellikle ani ve beklenmedik şekilde gelir. 

12. Her soruya cevap veren ve her bildiğini söyleyen birisini gördüğün zaman bunu onun 

cehaletinden say!... 

13. Kişinin yaptığı iyi amellerin meyvesini dünyada hissetmesi, ahiret açısından kabul 

edildiğine delildir.  

14. Allah’ın dünyada müminlere mükâfat vermeyip ahirete ertelemesi bu fani dünyanın 

dar olması ve geçici dünyada onları mükâfatlandırmaya layık görmemesindendir. Zira 

vereceği mükâfat dünyaya sığmaz. Kâfirin azabının ertelenmesinin sebebi de budur. 

Bu nedenle peygamberimiz (sav) “dünya mü’minin zindanı, kâfirin cennetidir” 

buyurmuştur. 

15.  Allah katında dereceni bilmek istersen, senin Allah’a olan yakınlığına, zikrine ve 

fikrine bak… 

16. Allah ne zaman sana sırf rızası için farzı yapmayı ve haramlardan kaçınmayı nasip 

ederse, maddi-manevi, zahirî ve bâtınî tüm nimetleri üzerinde toplamıştır. 

17. Senin Allah’tan isteyeceğin en hayırlı şeyler, Allah’ın senden istediği şeylerdir. 

18. İbadet ve taati yerine getirememekten dolayı üzülüp de bunu telafi etmek için gayrete 

gelmemen gururun ve aldanmışlığın işaretidir. 

19. Ümit amel ve gayretle beraber olursa ümittir; aksi halde ham hayalden ibarettir.  

20. Allah’ı bilen ariflerin Allah’tan en büyük istekleri samimi kullukta, ihlâsla amelde 

muvaffak etmesidir. Yani, farzları yapıp haramlardan kaçmaya muvaffak kılmasıdır. 

21. Allah kulunu her şeyi kendisinden bilmesi için seni kabz ve bast halinde halden hale 

geçirir. Arifler kabz halinden çok bast, yani genişlik ve ferahlık halinden korkarlar. 

Zira bunda nefsin hissesi vardır. Kabz halinde ise nefsin hissesi yoktur. Bundan dolayı 

gaflet kabz halindekini bağlayamaz. 

22. Allah’ın vermesi esirgemek, esirgemesi ise vermektir. Vermediğinin hikmetini anlama 

kapısını sana açmışsa esirgemesi vermenin ta kendisidir. 



23. Şu âlemin dışı aldatıcı, içi ise ibret vericidir. Nefis aldatıcı dış yüzüne, kalb ise ibret 

verici iç yüzüne bakar. 

24. Gerçekten izzet sahibi olmak istiyorsan fani mahbublardan yüzünü çevir ve Baki-i 

Hakikiye yönel. Kalbine fani varlıkların sevgisini sokma… 

25. Gerçek tayy-ı mekân dünya mesafesini aradan kaldırıp, ahiretin sana olan yakınlığını 

görmek ve hissetmektir. 

26. Mahlûkatın ihsanı mahrumiyet, Allah’ın esirgemesi ise sana olan ihsanıdır. 

27. Taat ve ibadete mükafat olarak O’nun seni kulluğuna layık görmesi yeterlidir. Ondan 

herhangi bir şeyi istemek veya gelecek bir cezayı önlemek için ibadet eden O’nu 

hakkıyla tanımamış, kemâliyle hakkını yerine getirememiştir.  

28. İbadet mukaddime-i mikafat-ı lâhika değil, belki netice-i nimet-i sabıkadır. 

29. Allah sana bir şeyi ihsan ettiğinde lütfu, mahrum ettiğinde ise kahrını göstermiştir. Her 

ikisi ile de kendisini sana tanıttırmak istemektedir.  

30. Allah’ın sana vermemesinin seni üzmesi, bununla rahmetini ve muradın 

anlamadığındandır.  

31. Allah’ın sana olan her muamelesinde rahmet vardır. Taat kapısını açar, kabul kapısını 

açmaz. Sana günah takdir eder de bunu senin ona yaklaşma vesilesi yapar, bilemezsin. 

32. Tövbe ve nedamete götüren günahını ve kusurunu görmen, gurura incirar eden rü’yet-i 

hüsn-ü amele müreccahtır.  

33. Allah iki nimetten hiçbir varlığı mahrum bırakmamıştır. Birincisi vücut nimeti, ikincisi 

varlığını ve hayatını devam ettirme nimetidir. Bu da Allah’ın yardımı ve desteği ile 

olur. 

34. Allah’ın ihsanı ibtida icat, yani yoktan yaratma ile, saniyen imdad, yani inşa iledir. 

Her ikisi de Allah’ın sana olan ihsanı ve desteğidir. 

35. Allah sana dua etme nimetini vermişse bil ki sana vermek istiyor. Vermek istemeseydi 

isteme duygusunu vermezdi. 

36. “Kalpler O’nun zikri ile tatmin olur.” (Rad, 13:28) Arifin kalbi sürekli ihtiyaç duyma 

iştiyakındadır. Bu nedenle başkası ile huzur bulmaz. 

37. Eşyayı aydınlatan güneş batar, gönüllerin aydınlığı olan Allah’ın nuru asla batmaz. 

38. Belayı verenin O olduğunu bilmen, belanın acısını hafifletir. Zira bunu sana takdir 

eden zat senin için hep güzel şeyleri takdir etmeyi adet edinmiştir.  

39. Allah’ın lütfundan bir an olsun ayrıldığını, rahmetinin bir an kesildiğini sanan 

kimsenin zannı cehaletinden ve görüşünün darlığındandır.  

40. Keşif ve keramete, özel ilâhi lutfa mazhar olan herkes tam ihlâslı olmayabilir. 

41. Allah’tan manevi destek kulun yeteneğine göredir. Nurun parlaklığı iç âleminin 

temizliği ölçüsündedir. 

42. Gafil sabaha erdiğinde ne yapacağını düşünür. Akıllı ise Allah’ın kendisine ne 

yapacağını düşünür.  

43. Her şeyde Allah’ın esmasının tecellisini görenler hiçbir şeyden korkmazlar.  

44. Yüce Allah bu dünyada mahlûkatı ve eserleri üzerinden tefekkür etmemizi emretti. 

Ahirette ise kemâl-i zâtını sana müşahede ettirecektir. 

45. Allah seni acizliğinden O’nu görmeye dayanamayacağın için mahlûkatından ve 

eserlerinden zatına terakki etmeni istedi. Böylece kudret elinden çıkan eserlerini sana 

göstererek sena teselli verdi. 

46. Yüce Allah senin usanacağını bildiği için ibadetlerini çeşitlendirdi. Aşırıya kaçma 

eğilimini bildiği için belli vakitlerle sınırlandırdı. Her namaz kılan onu hakkıyla eda 

edemez; ama o namazı dosdoğru kılabilir. İşte senden bunu istedi.  

47. Namaz kalbi günahtan temizleme vesilesi ve âlem-i gabya açılan bir kapıdır.  

48. Namaz kulun Allah ile konuşma sebebi ve vesilesidir, ruhun durulma kaynağıdır. Bu 

nedenle onun manevi kazancını artırdı.  



49. Bir ibadetin karşılığı talep edenden o ibadette samimiyet ve ihlâs istenir. İhlâssızın 

başa baş kurtulması kâfidir. 

50. Allah ihsanını sende tecelli ettirmek isterse sana amel-i salih nasip eder.  

51. Allah seni sana bırakırsa kötülüğünün haddi ve hesabı olmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

1. Allah yaratılmışlardan sana ait olmayan herhangi bir şeyi sahiplenmeni yasak ettiği 

halde, kendisine ait olan bir sıfatı sahiplenmene hiç razı olur mu? 

2. Çaresizlik içinde kalmış olmak kadar dileğini celbeden, Allah’a karşı acz, fakr ve zillet 

hissetmek kadar ilâhi lütfu celbeden bir şey yoktur.  

3. Allah kusur örtücü olmasaydı hiçbir amel kabule layık olmazdı. Kusursuz şekilde 

O’na ibadet edilecek olsaydı O’na asla ibadet edilemez ve kimse O’na ulaşamazdı. 

4. Sen O’na ibadet ederken dahi emirlerine karşı geldiğin kadar O’nun hilmine ve 

müsamahasına muhtaçsın.  

5. Gerçek dostun kusurlarını bildiği halde seni terk etmeyendir. Bu da kerem sahibi 

Rabbinden başkası değildir. Dostların hayırlısı senden hiçbir menfaat beklentisi içinde 

olmadan sana sahip çıkandır. Bu da Allah’tan başkası değildir. 

6. Şayet yakîn içine doğsaydı ahiretin ona gitmeyeceğin kadar sana yakın olduğunu 

görürdün. Yine esbab perdesi gözünden kalkar, tecelli-i ilâhiyi her yerde müşahede 

eder kurbiyet şerefine ererdin. Seni bundan mahrum eden ancak senin vehmindir. 

7. Varlıklar üzerinde O’nun tecellisi olmasaydı hiçbirini gözünle göremezdin. Şayet O 

kemal sıfatlarıyla tam tecelli etmiş olsaydı varlıklar bir anda yok olurdu. 

8. “O evveldir, O âhirdir, O zahirdir, O batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir.”  (Hadid, 

57:3) Allah bâtın olduğu için her şeyi görünür kılmıştır. Zâhir olduğu için her şeyi 

ortadan kaldırmış ve esmâsına ayine yapmıştır. 

9. “Semada ve arzda olanlara bakınız!” (Yunus, 10:101) Allah varlıkta tecelli edene 

bakmaya izin vermiş; ama onlara takılıp kalmaya müsaade etmemiştir. Seni onların 

ifade ettikleri manaları alamaya yneltmiştir. 

10. Varlıklar O’nun esmasının tecellisidir. Allah’ın esması çok olduğu için varlığı 

çoğaltmıştır. Zâtı ile tecelli etmiş olsaydı “Ehadiyeti” ile her şeyi silinip giderdi. 

11. İnsanlar sende var olduğunu sandıkları güzelliklerden dolayı seni övüyorlar. Sen de 

nefsinde gizlediğin kötülüklerden dolayı nefsini kına… 

12. Mü’min övüldüğü zaman kendisinde görmediği üstün bir nitelikten dolayı Allah’tan 

hayâ eder, yani utanır. 

13. İnsanların en cahili ve en aptalı başkalarının zannından dolayı kendi kesin bilgisini 

terk edendir. 

14. Zahitler övgüyü yaratılmışlardan gördükleri için övüldüklerine hayâ ederler. Arifler 

onu gerçekte Allah’tan bildikleri için övüldüklerinde ferahlarlar. 

15. İlâhî ihsanlar verildikçe gönlün ferahlıyor, esirgenince daralıyorsa bunu manen çocuk 

olduğuna ve henüz kulluğunda samimi olmadığına yorumla… 

16. İşlediğin günah istikamet üzere yürümekten ümidini kesmesin. Ümit kapısının 

açılmasını istersen nimetleri hatırla, korku kapısının açılmasını dilersen günahlarını 

hatıla… 

17. İlâhi nurlar insanın gönül âlemine doğar. 

18. Nur var eserlerini gösterir ve yine nur var onunla yüce sıfatlarını gösterir.  

19. Bazen riya gönlüne halkın görmediği yerden gelir. 

20. İnsanların senin Allah katındaki özel konumunu bilmelerini istemen kulluğunda 

samimi olmadığına delildir. 

21. Allah’ı tanıyan her şeyde onu seyreder. Onunla kendisinden geçen başkasını göremez. 

Onu seven hiçbir şeyi ona tercih etmez. 

22. Yüce Allah “şiddet-i zuhurundan” gizlendiği için sana gizli görünür.  

23. Duayı Allah’tan bir şey istemek için değil, kulluğunu ortaya koyman ve Rububiyetin 

hakkını yerine getirmen için olmalıdır. 

24. Ezeli hüküm gerçeklere dayandırılmaktan daha yücedir. 



25. Allah ezelde kulların inayetini özlemle arayacaklarını bildi de “Yahtassu bi-rahmetihî 

men yeşâu” “Rahmetim dilediğimedir” (Bakara, 2:105) buyurdu. Yine kullar ezelî 

hükme güvenerek ameli terk edeceklerini bildiği için “İnne rahmetallahi karîbun 

mine’l muhsinîn” “Allah’ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır” (Araf, 7:56) buyurdu. 

26. Her şey ilâhi iradeye bağlıdır; ilâhî irade ise hiçbir şeye bağlı değildir.  

27. Edeb bazen Allah’ın dostlarını ezelî taksime güvenerek hiçbir şey istemeden zikre 

sevk eder. 

28. Gafil olması mümkün olana hatırlatılır. İhmal etmesi düşünülen uyarılır. 

29. Yoklukların ve zorlukların baş göstermesi müridlerin bayramıdır. 

30. Bazen namazla oruçla elde edilmeyen manevî kazanç, yoklukla ve musibetle elde 

edilir.  

31. Yokluklar, acz ve fakr ilâhî ihsanların sergisidir. 

32. “İnneme’s-sadakâtü lil-fukarâi” “Sadakalar fakirler içindir.” (Tövbe, 9:60) İlâhî 

lütufların gelmesini istersen gönülden iste; acz ve fakra sarıl… 

33. Zilletini tam göster ki Allah izzeti ile sana tam destek versin. Aczini tam göster ki 

Allah kudreti ile imdada koşsun. Za’fını tam göster ki, havl ve kuvvetiyle sana yardım 

etsin. Gerçek vasıflarını göster ki Allah da yüce sıfatlarıyla sana yardım etsin. 

34. Yüce Allah’ın seni bir halde tutmasının hikmeti o halin hayırlı neticeler 

doğurmasındandır.  

35. İstikametini tamamlamamış olan kimseye de keramet verilebilir. 

36. Ağızdan çıkan her söz geldiği kalpten bir keyfiyet taşıyarak çıkar. 

37. İlâhi hakikatleri anlatmaya izin verilenlerin sözleri ağızdan net olarak çıkar ve 

dinleyenlerce anlaşılır. İzin verilmediği zaman ağızdan nurları alınmış olarak çıkar ve 

dinleyenlerce anlaşılmaz. 

38. Anlatılanlar dinleyenlerin gıdasıdır. Sadece yiyebileceğin kadarı senin nasibindir. 

39. Gerçekte verenin Allah olduğunu görmeden sakın insanlardan bir şey alma. Bunu 

gördükten sonra bilgine göre helalinden alırsın.  

40. İki hususta tercih yapmada tereddüt edersen bak, nefse ağır olandan yana tercihini 

kullan.  Zira doğru olandan başkası nefse ağır gelmez. 

41. Nefsin kötü arzularına uyduğunun işareti, zorunlu olmayan hayırlı işlere koşup farz ve 

zorunlu olana tembellik göstermesidir.  

42. İbadetlerde belli vakitler kondu ki, sonra yaparım düşüncesi onları ifadan seni 

alıkoymasın. Her birine geniş vakit bıraktı kit tercih payın kalsın. 

43. Allah sana ibadeti farz kılmakla seni cennete girmeye mecbur etti. 

44. “Allah her şeye kadirdir.” Böyle olunca seni gafletten uyandırarak kötü arzuların 

pençesinden kurtarmaya da kadirdir. 

45. Eldeki nimetlerin değeri elden çıkınca bilinir. 

46. Tatlı kötü arzuların kalpte kök salması tedavisi zor bir hastalıktır. 

47. Kalpten nefsanî arzuları ya müthiş korku veya gönül yakan ilâhi aşk çıkarabilir. 

48. Allah şirki sevmediği gibi iştiraki de kabul etmez. Ortak ameli kabul etmez ve ortak 

gönlün yüzüne bakmaz.  

49. Gönlünü ağyardan boşalt ki Allah onu irfan ve manevi nurlarla doldursun. 

50. Vaktinde eda edilmeyen ibadetin kazası mümkündür, ama vaktinde eda edilmeyen 

şükrün kazası mümkün olmaz. Zira hiçbir vakit yoktur ki şükredemeyeceğin bir nimet 

olmasın. 

 

 

 

 

 



DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

1. Elden çıkan ömrün bedeli yoktur. O saatlerin sana kazandıracağı imkânlara da paha 

biçilmez.  

2. Her neyi seversen onun kulu olursun. Öyle ise Allah’tan başkasına kul olma! 

3. İbadetin O’na fayda vermez; günahların da O’na zarar vermez. Sana günahları 

yasaklayıp ibadeti emretmesi sadece senin yararın içindir. 

4. O’na yönelenlerin yönelişi izzetini artırmadığı gibi, sırt çevirenlerin sırt çevirmeleri de 

izzetine noksanlık vermez.  

5. Senin Allah’a ulaşman ve yakınlığın O’nu tanımaya ulaşman demektir. Yoksa O’na 

yaklaşmak mümkün müdür? 

6. İlâhî hakikatler, tecelli halinde öz olarak kalbe gelir. Kavrandıktan sonra açıklaması 

gerçekleşir. “Kur’an okununca onun okuyuşuna uy, okuduğunu takip et. Sonra onun 

açıklaması bize aittir.” (Kıyame, 75:18-19) 

7. İlâhî feyizler sana geldiğinde nefsani alışkanlık ve tutumları yerle bir eder. “Melikler 

bir yere girince orayı ifsat ederler.” (Neml, 27:34) 

8. İlâhî feyiz Kahhar olan Cenab-ı Allah’tan geldiği için karşısına çıkan her şeyi mutlaka 

mağlup eder. “Hakkı batılın karşısına indiririz de beynini parçalar. Batılın bir anda 

canı çıkar.” (Enbiya, 21:18) 

9. Yaparken ilâhî huzur bulmadığın bir ibadetin kabul edilmemesinden ümitsizliğe 

düşme! Çünkü çoğu kez meyvesini peşin görmediğin amel kabul edilmiştir. 

10. Kalplerin duyduğu keder ve üzüntü, O’nu görmekten engellendiğindendir. 

11. O’nun senin üzerindeki nimetinin tamamlandığının işareti sana yetecek kadar rızık 

vermesi ve azdıracak kadarını esirgemesidir. 

12. Sevineceğin şeylerin az olsun ki üzüleceğin şeylerin de az olsun. 

13. Allah dünyayı ağyarın mahalli, üzüntülerin kaynağı yapmışsa bu seni ondan soğutmak 

içindir. 

14. Faydalı ilim kalbi nuru ile aydınlatan ve kalbin gözündeki perdeyi kaldırandır. 

15. En hayırlı ilim beraberinde Allah korkusu bulundurandır. 

16. İlmin amacı Allah kalpte korkusunu uyandırmaktır. Allah korkusu vermeyen ilim 

senin aleyhinedir.  

17. İnsanların sana ilgisiz kalmaları veya seni kötülemeleri seni üzdüğü zaman Allah’ın 

seni çok iyi bildiğini düşün. Allah’ın seni bilmesi sana teselli vermiyorsa bu musibet 

halkın sana verdiği musibetten daha büyüktür. 

18. Halktan sana musibet ve sıkıntı gelmesi onlara bel bağlamaman içindir. 

19. Şeytanın senden bir an olsun gafil olmadığını bilince sen de idaresi her an elinde 

bulunan Allah’tan gafil durma! 

20. Allah’ın şeytanı sana düşman yapması seni onunla ürkütüp kedine sığındırman içindir. 

Nefsi aleyhine harekete geçirmesi ise sürekli O’na yönelmen içindir. 

21. Kendisini mütevazi kabul eden gerçekten kibirlidir. Bu kendini yüksek görmek olur. 

22. Mütevazı kendisini yaptığı amelinin altında görendir.  

23. Gerçek tevazu Allah’ın azametini müşahededen ve sıfatlarının tecellisinden doğar. 

Seni ancak Allah’ın kemalini görmen kendi kemalini görmekten kurtarabilir. 

24. Mü’minin allah’ı medh-ü senası, kendi nefsine minnettar olmaktan alıkor. Allah’ın 

hakkını ödemekle meşguliyet nefsani arzularını hatırlamaya fırsat bırakmaz.  

25. Aşk karşılık beklemekle olmaz. Âşık senin uğruna kendisini harcayandır. 

26. Nefsanî tutkular olmasaydı seyr-i süluk olmazdı. 

27. Allah seni âlem-i mülk ile melekût arasında kıldı ve yerleştirdi ki sedef misal bir inci 

olasın. 



28. Âlem-i lahadet bedenini içine alsa da ruhun ve duygularınla sen bu âlemleri içine 

alırsın. 

29. Kâinatı yaratanı müşahede etmediğin sürece sen âlemdeki varlıklara tabisin. O’nu 

müşahede ettin mi âlem sana tabi olur.  

30. Allah eserlerinin kemâli ile isimlerinin kemâlini, isimlerinin kemâli ile sıfatlarının 

kemâlini, sıfatlarının kemali ile de zatının kemalini göstermiştir. Kul yâ zâttan âsara 

ve âsardan zâta terakki ederek tekâmül eder.  

31. Görünen zikir ancak görünmeyen mânevî müşahede ve tefekkürden ileri gelir.  

32. Allah senden şahitlik istemeden önce seni ilâhî eserlere şahit kıldı. Varlığınla onun 

ulûhiyetine şahitlik etmektesin. Kalbin de O’nun birliğine kesin kanaat getirmektedir.  

33.  Allah seni üç şekilde şereflendirdi: Birincisi, kendisini zikredici kıldı. Onun ihsanı 

olmasaydı zikri dilinden akmazdı. İkincisi: kendisine mensubiyeti ile seni kendisiyle 

birlikte andı. Üçüncüsü: Seni kendi katında anılanlardan kıldı. Böylece nimetini 

tamamladı. 

34. Nice ömürler vardır ki, uzun ama kazancı azdır. Nice ömürler vardır ki kısa ama 

manevi kazancı çoktur. Ömrü bereketli olanlar kısa zamanda Allah’ın sonsuz 

lütuflarına mazhar olanlardır. 

35. En büyük nasipsizlik dünya meşgalelerinden kurtulduğun halde O’na tam olarak 

yönelmemendir. 

36. Tefekkür, kalbin ibretle yaratılmışları seyr-ü temâşa etmesidir. 

37. Tefekkür kalbin kandilidir. Sönerse kalbi aydınlatacak bir şey kalmaz.  

38. Tefekkür iki nevidir. Tasdik ve imanı meyve veren tefekkür, müşahede ve görmeye 

götüren tefekkür. Birincisi ibret ehlinin, ikincisi basiret ehlinin tefekkürüdür. 

39. Zenginken fakir olan, fakirken nasıl daha fakir olmaz. Bilgiye rağmen cahil olan 

bilgisiz olunca nasıl cahil olmaz?  

40. Yâ ilâhî! Benden kötü halime yakışan işler, senden ise keremine yakışır muameleler 

beklenir.  

 


