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Başlangıç 
Edebiyat edep ve terbiye demektir. İslam bilginleri ve edipleri edebiyatı amacına uygun 

olarak kullanmışlardır. Günümüzün edepsiz edebiyatını görünce gerçek edebiyatın değerini 
daha iyi anlıyoruz. Gerçek edebiyata bir örnek olsun diye Molla Cami’nin Baharistan’ından 
bir deste gül takdim ediyoruz. 

Dünyanın önemli İslam klasik eserlerinden Molla Cami olarak tanınan Bediüzzaman 
Hazretlerinin “Ehl-i Hakikat” ilim adamı olarak vasıflandırdığı Nurettin Abdurrahman 
Cami’nin “Baharistan” adlı eserinden özet olarak derlediğim bazı bölümleri istifade edilir 
ümidi ile okuyucuların dikkatlerine sunmayı o büyük hakikat ehline bir şükran ifadesi olarak 
takdim etmeyi bir borç telakki ettim.  

M. Ali KAYA 
malikaya33@gmail.com 

 
Özet Hayatı 
Molla Cami 15.yüzyılda yaşamıştır. O zamanda Timuroğulları = Gürganiler hüküm 

sürmekte idi. İran’ı dünyanın en yüksek kültür ve medeniyet merkezi haline getirmişlerdi. 
Akkoyunlu ve Karakoyunlu devrini de gören Cami, nihayet doğu İran’da emniyeti sağlayan 
Hüseyin Baykara döneminde mesut bir ömür sürer. Baharistan’ı da bu Türk sultanına armağan 
eder.  

Sadi “Gülistan” Sad bn. Zeyd’e armağan ettiği gibi, Cami de Hüseyin Baykara’ya 
armağan eder. Baharistan’ı Gülistan tipinde ve içinde yüzlerce Gülistan ve Baharistan’ın 
bulunduğu bir bahar mevsimi olarak tarif eder.  

Sadi daha realist, cami ise daha mistiktir.  
Zamanında doğu İran’da Ehl-i Sünnet ve Eş’ari mezhebi, batı İran’da Şia revaçta idi. 

Cami, Buhara’lı Bahaüddin Nakşibendi’n müritleri tarafından yayılan Nakşi tarikatına girdi. 
Muhiddin-i Arabi, Mevla’na Celalettin Rumi, Kaşgar’lı Saadüddin’e bağlıdır.  

Cami, 898 (M.1492) yılında Herat’ta ölmüştür. Rafiziler kendisine çok büyük düşmanlık 
beslerler. Bunun için Rafizi isyanından önce oğlu cesedini başka yere götürür. Ratiziler 
kabrini açınca ancak birkaç tahta parçası bulurlar.      
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Kıta 
Hamd ve sena öyle bir yaratıcıya yaraşır ki; feleklerin gül bahçesi o yaratıcının sanatını 

gül ağacından bir yaprak, kendisini övenler için inci ve cevahir dolu bir tabaktır. 
Selam; Allah’ın buyruklarını bize getiren, Hz. Muhammet (asm) üzerine olsun. Cihan 

bağının gülü, onun bahçesindeki gül ile ölçülürse ancak kutlu yüzündeki ter damlası gibi kalır. 
Çemen yaprakları, kuşlar için ancak onun güzelliğinin vasfını öğreten bir dersten başka bir 
şey değildir. 

 
*** 
Sadi her ne kadar Gülistanın tamamını Sad Bn. Zengi adına yazmış ise de benim 

Baharistan’ım öyle bir Sultanın adı ile şereflendirilmiştir ki Sad bn. Zengi ancak onun uşağı 
değerindedir.  

Bu Baharistandan geç ki nice gülistanlar göresin. Buradaki gülistanın içine ne güller 
açılmış ne reyhanlar filizlendirilmiştir.  

Baharistanın tertibi, sekiz bahçeye ayrılmıştır. Cenneti andıran her bahçesinde başka bir 
renk, reyhandan başka bir koku vardır. 
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BAHÇE-I: (MARİFETULLAH) 
Sofilerin ulusu Cüneyt (ks) der ki; “Şeyhlerin hikayeleri Allah’ın ordularından bir 

ordudur. Hangi gönüle dizginini çevirirse oradaki nefis – heva düşmanlarını bozguna uğratır.” 
Yüce Allah (cc) Hz. Muhammed’e (asm) buyurur: “Kalbini sağlamlaştırmak için sana 

daha önce gelip-geçen peygamberlerin hayatlarını anlatayım.” 
Herat ulularından Abdullah Ensari (ra) der ki: “Allah ulularından her birinin bir sözünü 

hatırınızda tutun, bunu yapmasanız da onları anın ki bir fayda bulasınız.” 
Peygamberimiz (asm) buyurmuştur ki; “Yüce Allah kıyamet gününde müflisliğinin ve 

utancını çeken bir kuluna sorar. Falan semtte, falan bilgini yahut falan ergini tanır mısın? Kul 
cevap verir: “Evet, tanırım.” Allah’tan ferman gelir. “Seni ona bağışladım.” 

Seri-i Sakati: “Ağlıyorum, kan ağlıyorum... Senden ayrılacağım korkusu ile ağlıyorum. 
Bu iki gözü niçin taşıyorum? Gönlüm yare kavuşma ümidi ile çırpınsa da ondan ayrılma 
korkusu ile ağlayan iki gözüm vardır. 

“Dağı iğne ucuyla kökünden kazımak kibir denen çirkin huyu gönülden çıkarıp 
atmaktan zordur.” der Ebu Haşim Sofi.  Kibirsizlikten öğünmek de kibirdir. 

Zünnun-u Mısri Mağrip şeyhlerinden birini ziyarete gitmişti. Şeyh sordu “Niçin 
geldin?” Eğer ilk ve son ilimleri öğrenmek için geldiyse buna imkân yoktur. Çünkü bunların 
hepsini yaratan bilir. Eğer yaratanı aramağa geldi isen o ilk adımını attığın yerde idi. 

Ey Rabbim! Seni yolumun son durağında bulacağımı ümit ederdim. Seni bulunca ilk 
adımımı attığım yere döndüğümü anladım. 

Herat piri der ki; O (Allah) kendini anlayanlar ile birliktedir. Elinden tutar. 
Aradıklarının tarafına koşturur.  Fudayl bin İyaz der ki: “Yüce Rabbime ancak sevgi 
yüzünden ibadet ederim. Çünkü ibadet etmemeye sabredemem.” 

Sordular: “Alçak kimdir?” 
Cevap verdi: “Korku ve ümidi ile ibadet edenlerdir.” 
Sordular: “Ya sen nasıl ibadet edersin?” 
Cevap verdi: “Dostluk sevgisi ile. Çünkü onun dostluğu beni hizmet ve kulluk 

mertebesinde tutar.” 
Ma’ruf-u Kerhi der ki: “Sofi bu alemde misafirdir. Misafirin nazı, ev sahibine cefadır. 

Edepli misafir kendisine verilecek nimeti bekler, naz ve iddiaya kalkışmaz. 
  
*** 
Beyazıt-ı Bistamiye sordular: “Farz nedir? Sünnet nedir?  
Buyurdu ki : Sünnet dünyayı terk etmektir; farz da Allah ile beraber olmaktır.” 
Şibli’ye cezbe gelmişti. Bimarhaneye gönderdiler. Bir cemaat görmeye gitti. Şibli 

ziyaretçilere sordu: Siz kimsiniz? Dediler dostunuz. Bir taş aldı üzerlerine yürüdü. Hep 
kaçtılar. Dedi: “Geri dönün. Ey müddeiler, dostlar dostun cefasından kaçmazlar. Onun 
cefasından sakınmazlar. 

Seven kimsenin sevdiğinden ne kadar düşmanlık gelse de yine dostluğunu sürdürür. 
Sevgilisinin başına binlerce sitem taşı gelse, onlardan ancak aşk binasını sağlamlaştırırlar. 

 
*** 
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  “Cennet için men eden aşıkları didardan, 

  Bilmemiş kim cenneti aşıkların didar olur. 
  Aşk derdiyle olur aşık mizacı müstakim. 

  Aşığın derdine derman etseler bimar olur.” 
       FUZÛLİ 

 
Sehl Abdullah Tüsteri der ki: “Her kim yarın ne yiyeceğini düşünerek sabahlarsa elini 

ondan yıka. Onu terk et. Onun Allah’a tevekkülü yoktur.” Ebu Said Harraz: “Her kim 
çalışmakla canana varacağını zannederse, boş yere emek çekmiş ve her kim çalışmadan onu 
bulabileceğini zannederse arzu yollarını ölçmüş olur.” 

Hiç kimse zahmet ve emekle vuslat hazinesine kavuşamadı. Yine de gariptir ki, hiç 
kimse de o hazineyi emeksiz bulamadı. Ebu’l-Hüseyin Nuri der ki: “Allah her kimseden 
gizlenmek isterse, o kimse Allah’tan hiçbir delil ve haber elde edemez.” Ebu Bekir Vasıti: 
“Allah’a yakın olduğunu söyleyenler, Ondan uzaktadırlar. Uzağım diyenin uzaklığı da 
Allah’ın yakınlığı ile örtülüdür.  

“Tasavvuf nedir?” 
“Başında dolaşan sevdaları bırakmak, elinde olanı vermek, başına gelenlerden 

kaçmamaktır.” 
 
*** 
 
“Ekmeği hangi katık ile yiyelim?” diye soranlara, 
“Sağlık nimetini hatırla ve onu katık et.” Demiştir Şakik-i Belhi. 
“Bütün iyilikler bir ev içerisinde toplanmıştır. Anahtarı alçakgönüllülüktür. Bütün 

kötülükler de yine bir dam altında topludur. Anahtarı ise benliktir.”(Yusuf Hüseyin El-Rüzi) 
 
“Kulun Rabbine olan sevgisi, bütün alemi çirkin tutmadıkça temiz sayılmaz.” (Sümnun 

Muhib) 
 

*** 
Hoca Ali Remiteni’ye sordular: “İman nedir?” “ Masivadan ayırmak ve  tevhide 

birleştirmektir” dedi. Hoca Bahaettin Nakşibent’e sordular: “Soyunuz nereye dayanıyor?” 
“Soy yönünden kimse bir yere dayanamaz” diye cevap verdi. 
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BAHÇE-II: (Hikmetler) 
Filozof o kimsedir ki, eşyanın hakikatini bilir ve yapılması gerekli olanı ona göre yapma 

melekesi kazanır. Ey insan! Geçici zevkleri bırak; ebedi alem için bir hazırlık yap. 
Öğrenilmesi mümkün olan her şeyi öğrenmeye çalış. Bil ve ondan sonra bildiğini yap. 

 
     *** 
Hasetçi daima sıkıntıda ve Rabbi ile mücadele halindedir. Başkalarına verilen şeyleri 

beğenmez, nasibi olmayan şeylere gönül bağlar. 
Kıskancın adeti, Rabbin hükmüne itiraz etmektir. 
Cömert ruhlu akıllar, mallarını dostları için kazanırlar. Akılsız alçaklar ise düşmanlarına 

bırakırlar. 
Herkese yumruk sallamak mesleğini güdenler, bir gün eli altında bulunanların tekmeleri 

ile can verirler. 
     *** 
Zaman parçaları ömrün sahifeleridir. Onlara güzel iş ve eserlerden başka bir şey 

yazmayın. 
Bir filozof hikmete dair kırk kitap yazdı. Bunlaran kırk söz seçti. Onlardan dört sözü 

intihap edip, istediğine ulaştı:  
1. Kadının dini de aklı da eksiktir. Asla ona tam bir itimat gösterme. Onu tam itimada 

değer tutma. 
2. Ne kadar çok olursa olsun malınla gururlanma. Zira zenginlik geçici bulutlar gibidir. 

Yağmur yerine cevahir yağsa da akıllı insan ona gönül bağlamaz. 
3. Gizli sırlarını hiçbir dostuna açma. Çünkü en sağlam dostluklar bile zamanla 

bozularak düşmanlığa döndüğü olur.  
4. Bilgiden başka hiçbir kuvvete güvenme. Faydasız şeylerden kaçın; zaruri olan şeylere 

bağlan. 
     *** 
Hint filozoflarının kütüphanelerini yüz deve yükü vardı. Hükümdar bunların 

azaltılmasını istedi. Nihayet dört bahse ait fikirlerin alınmasında söz birliği ettiler.  
 
1. Padişahları adalete yöneltmek. Zira hükümdara adaletten başka bir şey gerekmez. 
2. Halka iyi gidişli olmayı ve uluların buyruklarını tutmayı tavsiye etmek.  
3. Vücut sağlığının korunması ve olmadıkça yemeğe el uzatmamak ve iyice 

doymadan sofradan elini çekmemek 
4. Gözlerini yabancı erkeklerden çevirmek ve yüzlerini onların gözlerinden saklamak 

için kadınlara öğüt vermek. 
 

Dört padişah dört söz söyledi ki bir yaydan çıkan bir ok gibidir. 
KİSRA: “Söylemediğim sözlerden dolayı asla pişman olmadım” 
KAYSER: “Söylemediğim şeylerdeki kudretim söylediklerimden fazladır. 

Söylediğimi saklamağa gücüm yetmez. 
ÇİN HAKANI: “Pişmanlığını gizlemek çok yere dağınık sözler söylemekten daha 

güçtür.” 
HİNT MELİKİ: “Söylemediğim sözlerin sahibiyim.” 
 
      *** 
Ağzına bir lokma ekmek koymadan evvel dışarı çıkmayın. Tokluk, yumuşak huyluluk 

ve iyilik tohumu saçar. Açlık ise kuru kafalığın ve akıl eksikliğinin mayasıdır.  
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Ahlakını oruç tutarak sertleştirme; her şeyden evvel yumuşak huylu olmak gerekir. 
Oruç tutarak başkasını incitmekten ise oruç yemen hayırlıdır. 

Elindeki kuru ekmeği, yabancıların ihsanına tercih et. 
 
      *** 
Her kime beş şey verilmiş ise ona saadet dizgini verilmiştir. Bunlar: Vücut sağlığı, 

rızk genişliği, güven, vefalı ve şefkatli arkadaş, feragat duygusu...  
 

   *** 
Akıllılar ölümle sona eren her nimeti, nimet olarak hesaba katmazlar. Ömür ne kadar 

uzun olursa olsun, ölüm yüz gösterince o uzunluğun ne faydası olur? Hz. Adem 1000 yıl 
yaşamıştır. Ama şimdi 5000 yıldır ölüdür.  

Nimetin değeri sonsuz olmasında ve yok olma tehlikesinden uzak olmasındadır. 
Bilgin kimsenin katında nimet; canı saadete kavuşturandır. Mezara girdikten sonra 

altın ve gümüş gibi varlıklar insanın başına dikilen kabir taşı gibi kalır. 
 

 
   *** 

Büzrcumhura sordular: 
“Hangi padişah daha iyidir? 
“Temiz ruhlu insanların güven beslediği ve suçluların korktuğu padişah...” 
Padişahlık vasfı, kalbi aydın ve aklı ergin olanlara, iyilere iyilikle, kötülere kötülükle 

mukabele yapanlara yaraşır.  
Haccac-ı Zalim’e “Allah’tan kork, Müslümanlara zulüm etme” dediler. Haccac dedi: 
“Yüce Allah beni sizin başınıza musallat etmiştir. Ben ölürsem size zulüm 

erişmeyecek midir? Bu kötü işler ve huylar sizlerdeyken başka ne bekliyordunuz?” 
Şahın adalet göstermesini istersen, hükmünün yürüdüğünü ve senin için bir savaş alanı 

olan işlerinde adalet yolunu tut. Şah bir aynadır. Onda ne görürsen bil ki; işlediğin şeylerin 
bir yankısıdır. 

 
*** 

İskender, iş adamlarından birini şerefli vazifesinden azl etti, ona daha bayağı bir iş 
verdi. Bir gün o adam bir iş için huzura çıktı. Hükümdar sordu: 

“Yeni hizmetine nasıl bakıyorsun?” Adam cevap verdi: 
“Kişi büyük işlerle şeref bulmaz. Belki iş kişiye göre şeref ve itibar kazanır. Ancak 

her işte güzel gidişli olmak gerekir.” 
Fazilet ve hüner kavramlarına bağlı kalırsan sana yüksek mevkiler yaraşır. Çalış; 

kişinin yüceliği makamla olmaz, belki mansıb kişinin himmeti ile yücelir. 
“Üç şey üç zümreye çirkin düşer: Padişahlara sertlik, bilginlere mal sevdası, 

zenginlere de cimrilik...” 
Cihan adaletle bayındır, zulümle viran olur. Adalet kendi yerinden bin fersahlık 

mesafeye kadar aydınlık saçar. 
 

*** 
Zenginin biri bir dervişe: “Niçin ziyaretime gelmiyorsun?” diye sordu. Derviş: “Bana 

niçin gelmiyorsun demek, niçin geldin demekten daha hoştur da onun için” cevabını verdi.  
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BAHÇE III: (ADALET VE İNSAF) 
 
Hükümdarların varlığındaki hikmet, adalet ve insaf kaidesinin meydana çıkması 

içindir. Yoksa ululanma ve öfke sıfatlarının görünmesi için değildir.  
Nuşirevan dine yabancı olmasına rağmen adalet ve doğrulukta eşsizdi. Cihanın 

başbuğu ulu Peygamberimiz (asm) “Ben adil sultanın günlerinde doğdum” diye onu 
övmüştür.1  

O yüce Peygamber (asm) bütün insanlığın hayrını isteyen o yüce insan zalim sultanın 
kulağına ne güzel söylemiştir. “Zulmün karanlığını düşün de adalet yolunu tut, eğer adalet 
sana zulümden daha hoş gelmezse sonra ayağını zulüm yoluna bas.” 

 
*** 

Tarih şahittir ki, dünya saltanatı beş bin yıl kafirler ve ateşperestler eline geçmiş ve 
idare edilmiştir. Çünkü onlar halka adalet gösterdiler; zulmü uygun bulmadılar. 

Adalet ve insaf öğren; çünkü yurdu korumada küfür ve din adalet kadar işe yaramaz. 
Dünyanın düzeni için dinsiz adalet dinli hükümetin zulmünden daha iyidir.  

 
*** 

Hükümdarın yakın dostları iyi düşünceli, ağırbaşlı olmalıdır. Yoksa şaklaban 
nedimlerden hayır gelmez. Çünkü iyi düşünen ciddi dostlar onu kemal derecesine yükseltir, 
öteki soytarı meşrepliler ise değerini alçaltırlar.  

Bilginlerin dudaklarından dökülen her nükte bir mücevherdir. Göğsü bu mücevher 
hazinelerle süslemek ne hoştur. Engin gönüllü hikmet cevherleriyle dolu bir hazinedir. O 
hazineyi kendinden uzaklaştırma. 

 
*** 

Akıl kendi kaidelerine uymakla iş görebilir. Kendi isteğine göre yürüyen akılsızın 
bütün edeb ve terbiyesi doğruluk yolundan sapar.  

 
*** 

Sultanın yakınları yüksek dağlara çıkmış kimselere benzerler. Günün birinde 
zamanenin sarsıntıları onları tırmandıkları yerlerden aşağı yuvarlarlar. Yüksek yerden 
düşmek daha da çetin ve alçak yerden düşmek daha kolaydır.  

 
*** 

Padişaha memlekette olanları doğru haber verecek nedim gerektir ki, işlerin ne yolda 
olduğunu anlayabilsin. Halkın ve milletin ahvalini kendine ulaştırsınlar.  

Derler ki, Sultan Mahmud Gazneli her sabah yanına gelen nedimlerin bu gece falan 
şöyle yapmış, filan böyle yapmış diye haber verirdi. Nedimler, acaba buna gökten haber mi 
geliyor diye şüphelenirlerdi. 

Padişah ordusunun halinden habersiz olursa; asker onun kahrından nasıl çekinebilir? 
Zulüm kasdıyla binlerce bahane uydurur, ahlaksızlık sazıyla binlerce şiir bestelerler.  

 
ARİSTO DER Kİ: Padişahların en iyisi etrafı leşlerle çevrili kartala benzeyendir, 

yoksa her tarafı kartallarla çevrilmiş leşler gibi değildir. Memleketi gafletteyken padişah 

 
1 Hz. Peygamber (SAV) Nuşirevan-ı adil ve cömert Hatem-i Tai döneminde doğmuş ve bu ikisinin İslam ahlakı 
üzere olduğunu belirtmiştir. Sonra Hz. Ebubekir (RA) ve Osman (RA) cömertlikte Hatem-i Tai’yi ve Hz. Ömer 
(RA) Nuşirevan’ı adalette geride bırakmıştır. (M. Ali)  
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uyanık bulunmalıdır. Padişah kendinden habersiz, ancak memleket onun haline vakıf olursa 
vay haline... 

Padişah kartal gibi etrafındaki leşleri gözetmelidir. Böyle yapmazsa işlerinin çıkarı 
için gagalarını bileyen kartallarla çevrelenmiş bir leşten farksız olur. 

 
*** 

Cömert huylu padişah senin suçunu anlarsa ondan gizleme, kereminden özür dile. 
İnkâr yoluna sapma ki, ikinci bir günahtır. Suçunu gizlemek onu işlemekten daha beter bir 
suçtur.  

 
*** 

Kullarına para vermekte kıskanç davranma! Ola ki, bu hareketinle cimrinin hırsını 
dindirir. Malını telef etmekte canını ondan kurtar ki, canını telef etmeye meydan vermesin.  

 
*** 

Kerem sahibi insan dostundan incinirse ayrılık köşesine çekilmesi ve ondan 
uzaklaşması gerekir. Yoksa kötülüğe bel bağlamak ve kötü sözlerle eski dostuna dil 
uzatmak yaraşmaz.  

 
*** 

Özür dileme yolunu tut, bağışlama isteğini göster. Çünkü eski dostların sevgi temelleri 
sarsılıp çatlayabilir. O çatlak tutku dil ile kapanmazsa, tamirine altın ve gümüş harç 
kullanmaya gayret et.  

Şahta kudret ve siyaset olmasa küstahlar elinden zillet çeker. Aslanın dişi tırnağı 
olmasa aptal tilkilerden sille yer. (Hz. Ömer (RA)’in bir sözü ile şahların dudağı çatlardı.) 

 
*** 

Suçludan öç almak adalet, onu bağlamak ise fazilettir. Fazilet ile adaletin cezasındaki 
yol, yüce feleklerle yer kadar uzaktır. Bu ikisi arasındaki mesafeyi takdir eden kimse nasıl 
olur da fazileti bırakır, adaleti tutar.  

 
*** 

Sana İskender’in mülkü lazımsa, onun gibi iyi huylu ol; düşmanlarını dost et; 
dostlarını daha sıkı tut. 

 
*** 

Cihanda nice erlere galip gelip de kadınlara mağlup olan iyi bir insan değildir. 
(İskender) 

 
**** 

Babalar oğullarının akıllı veya akılsız olacaklarını anlayacak derecede bilgiye sahip 
değildirler. Hikmet ehli için temiz seciye kâfi bir evlattır. Yoksa evlat hevesiyle kadınlara 
zebun olmaktan ne çıkar? 
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BAHÇE IV: (CÖMERTLİK VE KEREM) 
Cömertlik, hiçbir karşılık ve menfaat beklemeden yapılan bağıştır. Beklenen karşılık 

veya menfaat isterse güzel bir ün kazanmak veya sevap işlemek şeklinde olsun.  
Sevap kazanmak veya hayırla anılmak için yapılan cömertlikleri kerem ve bağış değil, 

ancak bir alışveriş say. 
Cömerde sordular: 
“Yoksullara yardım ettiğin zaman fakirlere minnet yüklemek duygusu sezdin mi?”  
Cevap verdi: “Ne kadar uzak! Benim bağıştaki rolüm, aşçı elindeki kepçeye benzer. 

O, kepçe içine ne konursa onu verir. Verdiği şeylerin kendisine ait olduğunu düşünmez.” 
Rızk, her ne kadar efendinin elinden çıksa da onu veren ancak Yüce Allah’tır. Rızk 

yiyenin başına kalkmak iyi bir şey değildir. İhsanı ihsan olmaktan çıkarır. 
 

*** 
Kişinin değeri altın ve gümüşten değildir. Erin kıymeti hüneri derecesindedir. Çok 

köleler vardır ki, hüner kazandıkları için değerleri efendilerinden daha üstündür. Çok 
efendiler vardır ki, hünersizlikleri yüzünden kölelerin karşısında zebun düşmüşlerdir.  

Hz. Ali (RA) dedi ki:  
“Ulu Peygamberden (asm) işittim: “Kişinin değeri kendini bezemesindedir.” Yani, 

kişinin kıymeti kendisini iyi huylarla ve güzel sözlerle süslediği derecede anlaşılır.” 
Cafer bn. Abdullah bn. Ebu Talib’den rivayet olunur ki, bir gün yolculukta bir 

hurmalığa indi. Siyahi bir köle buranın bekçiliğini yapıyordu. Yiyecek olarak üç parça 
ekmek getirdiler. O anda bir köpek çıktı. Köle ekmeği köpeğe yedirdi. Abdullah köleye 
sordu: “Yiyeceğin nedir?” köle, “bu ekmektir” dedi. “Şimdi ne yiyeceksin” dedi Abdullah. 
“Oruç tutacağım” cevabını verdi köle. Niçin dedi, “Çünkü bu köpek garip ve açtır. Onu 
nefsime tercih ettim” cevabını verdi.  

Abdullah bu köleye benden cömerttir dedi ve bahçeyi satın alıp o köleye bağışladı.  
Köpeğin nefsini iki parça ekmekle, kendi nefsinin köpeğine tercih eden kerem sahibi, 

isterse köle olsun, efendiler onun kulluğuna layıktır. 
 

*** 
Cafer bn., Abdullah bn. Ebu Talib’e Muaviyenin hilafet günlerinde Beytü’l Maldan 

1000 akçe tahsilat verirlerdi. Hilafet Yezit’e gelince 5000 akçeye çıkardı. Yezidi 
ayıplayarak dediler ki: “Bu bütün Mü’minlerin hakkıdır. Niçin bunu bir kişiye verirsin?” 
dediler. Yezit cevaben “Çünkü Abdullah dilek sahiplerinden hiçbir şey esirgemez” dedi. 

Bütün cihan cömerdin eline geçse ne çıkar? Cihandan yüz kere fazla mal olsa elinde 
durmaz. Cömerdin kesesi, yoksulun hazinesidir.  

Ey babayiğit! Yiğitlik öğren. Cihan erlerinden erlik öğren. İçini, kin güdenlerinden 
kurtar. Dilini kötü söyleyeni ayıplamaktan koru. Sana kötülük yapanlara iyilik yap ki o 
kötülük yapan kimse kendi ikbalini yaralamıştır. İyilik töresini sanat edinirsen sana iyilikten 
başka şey dönmez.  

 
*** 

Altın ve gümüşle cömertlik yapılabilir. Fakat canı ile cömertlik yapan kimse hepsinden 
daha yücedir. Yarın cana ihtiyacı olduğunu anlayınca kendi hayatını onun canına feda et.2 

 

 
2 “Vücudunu mucidine feda et.”    (Bediüzzaman Said Nursi) 
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*** 
Hatem’e sordular ki senden daha cömerdini gördün mü? Cevap verdi: “Evet. Ben bir 

kabileden bir gence misafir oldum. Bir koyun kesti. Ben de böbreklerini çok severim deyince 
bütün on beş koyununu kesip böbreklerini kebabıyla beni ağırladı.” Buna muttali olunca onu 
ayıpladım. Bana “Nasıl olur! Senin hoşuna giden bir şeye malik olayım da ondan kıskanç 
davranayım. Bu bed huyluktur. Bize yakışmaz” dedi. 

Hatem ona 500 koyun ve 300 kızıl deve gönderdi. Dediler: “Sen daha cömertmişsin” 
Cevap verdi: “Ne kadar uzak. O varlığının hepsini verdi, ben ise bir kısmını”... 

 
*** 

Yarım ekmeği olan bir yoksulun bunun tamamını evindeki misafirlere ikram etmesi, 
cihan şahının hazinesinden yarısını bağışlamasından üstündür. 

“Kerem sahibi kimdir?” 
“Kerem sahibi o kimsedir ki; dilenci onun kapısında gönlünce sığacak derecede umut 

besleye. Halbuki o, ihsan elini açar ve o kadar bağışta bulunur ki, dilencinin havsalasının 
fevkindedir. Himmetinin havsalasına sığmaz.” 

 
*** 
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BAHÇE V: (AŞK VE MUHABBET) 

 
“Kim ki sever, namusunu korur ve sevgisini içinde saklar ise öldüğü zaman şehitlik 

mertebesine erer” hadisi bize haber veriyor ki; “Aşkta namus ve sır saklamakla insan ruhu 
yücelir. Fazilet budur. Yoksa ona erişebilmek için vasıtalara başvurur ve aşk sırları açıklanırsa 
o hayvana benzeyen nefsin istediklerinden sayılır.”  

İnsan gönlünün güzelliği aşk dilberinin ışığındadır. Gönlünde güzellik olmayan dilbere 
kim gönül verir? Anlayışı eksik olan buna bir delil ararsa, “Her cins kendi cinsini arzular” 
sözü buna senettir. 

Ey gönül! Sen bütün dünya nuranından el çektikten sonra, muradının sevgilisine seni 
kim ulaştırır? Halife, vuslat dertle, merakla elde edilir. Sende o dert ve merak yok ise bari inle 
ki bir gönül ehli teessür duysun. 

“Yarin yoksa niçin aramıyorsun? 
Yare kavuştunsa niçin çalıp oynamıyorsun?” 

Mevlana 
 
“Ancak Allah’tan korkanlar müstesna bazı dostlar birbirlerinin düşmanıdır.” Cami bu 

ayeti şöyle tefsir ediyor: Yarın kıyamet gününde sevgililerin dostluğu düşmanlık rengine 
girer. Ancak kendini savunanların, sevgiyi artıran dostluğu bu kaidenin dışındadır.  

“Ey Gönül! Bu iki günlük sevgiden vazgeç! Çünkü geçici bir aşktan bir şey çıkmaz. 
Öyle bir aşkı seç ki hesap gününde de onunla karar kılasın.” 

   
*** 

    
“Dost Mihnet Gününde Lazımdır. Yoksa Rahat Günlerinde Dost Eksik Değildir.” 

 
*** 

“Ey gönül! Bir gün başına dert gelirse, dert ortağı bir dostun olduktan sonra gam çekme; 
dost sıkıntılı günler için lazımdır. Rahat günlerinde dost çok olur!” 

Ey devlet ve şahlık arzusunu güden ve kullara azat etmeğe eli yetişebilen devletli! 
Aşkın kulu olanları serbest bırak; zaten o  yönlü yaralılar için aşkın kölesi olmak ıstırabı 
yetişir. 

 
*** 

Gül bağından gitse çerçöpü neyleyim? / Şah şehirde yoksa bekçiyi neyleyeyim?  
Güzel bir kafes, güzellik ve sevimlilik bir tuti gibidir. / Tûti uçtuktan sonra kafesi 

neyleyim?  
Güzellik, güzel ahlakın kabı olmalı. / Güzel ahlakı olmayınca güzeli neyleyeyim?  
 
Cananın yönünden, dört şeyden sonra gelen dört şey çok hoştur. Sıkıntıdan sonra 

rahatlık ve rahmet; ayrılıktan sonra kavuşma, dargınlıktan sonra barışma; kavga ve itaptan 
sonra hoşnutluk. 

 
*** 

“Her an dizgini yabancıların pençesine kaptırma; hususi halvetinde umuma ihtilaf 
gösterme, senin yanağın parlak bir aynadır; bu saf ve temiz aynayı tozlarla kirletme.” 
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BAHÇE VI: (ŞAKA VE NÜKTELER) 
 
Rivayet edilir ki Yüce Peygamberimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Gerçek imanlı 

kimseler, şakacı ve tatlı sözlüdürler. İki yüzlüler ise ekşi yüzlü ve çatık kaşlı olurlar.” 
Hz. Ali (ra) da: “İnsanları kötü huylardan ve ekşi çehrelilikten uzaklaştırmak için şaka 

yapan kimselerden korkulmaz.” 
Hz. Peygamber bir koca karıya: “İhtiyarlar Cennete giremez” buyurmuştu. Kadın 

ağlamağa başladı. Hz. Peygamber ilan etti: “İhtiyarlar da Cennete genç girerler.”  
Bir gün ensar kadınlardan birine Peygamberimiz (asm) “Sen gözünde ak olan kimsenin 

hanımımısın?” dedi. Kadın: “Hayır benim kocamın gözünde ak yoktur” dedi. Peygamberimiz 
(SAV): “Git sor” dedi. Kadın koşarak gitti. Adam: “Evet Peygamberimiz doğru söylemiş. 
Benim gözümde ak da vardır kara da. Yalnız bozukluk yoktur” dedi. 

Yolda kalan bir sahabe Peygamberimizden (asm) bir deve istedi. Peygamberimiz 
(SAV): “Seni bir deve yavrusuna bindirelim” buyurdular. Sahabe: “Deve yavrusunu ben ne 
yaparım” deyince Peygamberimiz: “Her deve bir diğerinin yavrusu değil midir?” dedi. 

 
*** 

Bir gün sahabelerle beraber hurma yerlerken Peygamberimiz (asm) hurmanın 
çekirdeklerini Hz. Ali’nin önüne koyarak: “İçimizde en çok hurma yiyen Ali’dir” 
buyurduklarında Hz. Ali (ra) “Ya Resulullah herhalde siz hurmayı kabukları ile beraber 
yediniz” diyerek cevap verdi.  

Bir ikbal sahibi latife ederse ayıplama; o akıl ve din kaidesine göre mubah bir iştir. 
Gönül bir aynadır. Ciddi işlerin sıkıntısı da onun bir pasıdır. O pası şakadan başka hangi cila 
silebilir?  

 
*** 

İmam-ı şafi “Şaka yemekte tuz gibi olmalıdır” der. 
 

*** 
Behlül’e Basra’nın delilerini say dediler, cevap verdi: “Bu sayıya gelmez çoktur. 

İsterseniz akıllılarını sayayım. Çünkü birden ikiden fazla değildir.” 
Her kimi akıllı görürsen, onu divanelikten bir payı vardır. Hadiselerin güneşi altında 

yaşayanlar, divaneliğin gölgesinde bahtiyar geçinirler.  
Fazilet sahibi bir adam bir mektup yazıyordu. Yanında oturan birisi göz ucu ile mektubu 

süzmeye başladı. Mektuba şu satırları ilave etti “Yanımda oturan pezevenk yazdıklarımı 
okumasaydı bütün sırlarımı dökecektim.” Adam yemin etti. Senin mektubunu okumadım. 
Yazan sordu peki neden bildin ne yazdığımı?  

Sinsilikle başkalarının sırrına ermek isteyenlere hırsız demek yaraşır. Eğer yaptığı işe 
ücret isterse ona pezevenk demek bir ücrettir.   

Şarap içip de bıyıklarına kusuntularla kirletmeyi kendisine layık gören sarhoş, köpeğin 
mesanesi ile getirdiği sıcak su ibriğiyle de bıyıklarını yıkarsa haline uygun düşer. 

 
*** 

Ey iş bilici, ehl-i hikmet; bir sarhoş kavga niyeti ile yolunu keserse ona yumuşak 
davran; hakikatin inceliklerini bilenler nazarında namus ve şeref kıl gibidir. Onu akılsızlarla 
çekişerek iki parça etme. 

 
*** 
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Şehir hocası, cahiller derneğinde gizli ve aşıklar ilimleri bildiğinden dem vurur. Sorulan 
her şeye el işareti ile başını oynatarak cevap verdi: “Cahiller ilmin bundan ibaret olduğunu 
zannederler.” 

Körün biri, omuzunda su testisi, elinde fenerle gece yarısı yolda giderken birisi sormuş: 
“Ey kör! Senin gecende gündüzünde birdir. Ne diye elinde fener taşırsın?” Kör güldü: “Bu 
fener benim için değildir. Senin gibi kör kalpliler bana çarpıp testimi kurmasın içindir” diye 
cevap verdi.  

Cahilin halini cahilden daha iyi kimse bilmez; isterse ilimde Ebu Ali bn. Sina’dan üstün 
olsun. Ey gözü açıklıktan dem vuran akıllı, körleri ayıplama; çünkü körler, kendi işlerini 
başkalarından daha iyi görürler. 

 
*** 

“Alçaklara istediklerinin iki katını vermedikçe onlardan gönül muradı olmaya heves 
etme, kesenin ağzını aç. Çünkü kahpenin uçkuru Allah ve Peygamber aşkına açılmaz. 

 
*** 

“Kendinde bir eksiklik yokmuş gibi başkalarının ayıbını ortaya atmak, akıllı adama 
yakışmaz. Mademki bir adam senin ayıplarına karşı sükût etmiştir. Sen niçin susmuş olan 
adamın ayıplarını söyletirsin?  

Hz. Muaviye ile Ebu Talibin oğlu Ukayl ile birlikte oturmuşlardı. Muaviye Şamlılara 
Allah’ın kitabında “Ebu Lehebin eli kurusun” ayetini işittiniz mi? Dediler: “Evet” İlave etti: 
“Ebu Leheb Ukayl’ın amcasıdır” Ukayl de sordu: “Ey Şamlılar! Bu ayette ‘odun hamalı olan 
karısı’ kelamını da işittiniz mi?” Dediler: “Evet” İlave etti: “İşte o kadın da Muaviyenin 
halasıdır.” 

 
Nuşirevan-ı Adil bir gün veziri Büzrcumhur ile seferden dönerken bir köyden geçtiler. 

Harabe zar olan bu köyde iki baykuşun öttüğünü gördüler. Nuşirevan vezirine “git ne 
konuşuyorlar?” dedi. Vezir gitti. Bir müddet sonra geldi ve: “Padişahım baykuşun biri 
diğerinin kızına talip olmuş. Oğlunu ister. O da şayet böyle beraber 40 köyü başlık olarak 
isterim der. Diğeri de: “Başımızda Nuşirevan oldukça size 40 değil 80 köy bile veririm” der” 
dedi vezir.  

 
*** 

Nuşirevan’ın veziri Büzrcumhura “Niçin ulema umera kapısına gider de, umera ulema 
kapısında görünmez” derler. “Ulemanın ilminden, umeranın cehrinden” diye cevap verir. 

 
*** 

 
  İşittin mi? Bir çapulun, Cennetin vasfını dinlerken vaazdan sormuş: “Orada da çapul 

ve yağma var mı?” Vaız hayır deyince: “O halde içinde talan olmayan bir Cenneti 
Cehennemden beterdir” demiş. 

 
*** 

Cihanda fazilet ehli pek azdır. Ve boşboğaza kulak vermemelidir. Hele dudaklarından 
yalancılık kokusu tütenlerin nefesleri çekilir şey değildir. 

Nefse ait işlerde kimseye kefil olma. Korkarım ki değerini alçaltırsın. Kahpeye kefil 
olan temiz etekli kimseler, sırası gelince vücutlarını kahpelikle kirletmek zorunda kalırlar. 

 
*** 

“Bilgisi eksik hekim, halk için vebadır.” 
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BAHÇE VII: (ŞAİR VE ŞİİRLERİ) 
Söz gibi ahenkli ve ölçülü bir güzel yoktur. Güzelliğin iç yüzü onun yazısından dışarı 

değil... 
Yüce Allah Ku’an’ın mucizeli sözleri hakkında “Bu şair sözü değildir” buyurmak 

suretiyle peygamberi “belki o şairdir” gibi bir iftiradan korumak için “Biz ona şiir 
öğretmedik, ona şiir yaraşmaz” sözüyle en yüce mertebeye yükseltmesi, şiirin kötü bir şey 
olduğundan veya şairlerin günah işlediklerinden dolayı değil... Bunlar ancak bazı kısa 
görüşlerin Kur’an’daki yüksek nazım ve ahengi şiir sanmamaları ve Peygamberimizin (asm) 
derecesini küçültmek için onun şairler zümresinden saymamaları düşüncesindedir.  

Bu da şiirin sihirli mertebelerinin yüceliğini göstermeğe yeter... 
Şiirin derecesini gör ki; kafirler onunla Peygamberden yalvaçlık, peygamberlik 

meziyetini kaldırmak istediler. Ona Peygamberlikten ziyade şairlik isnat ettiler. Kur’an’ın ona 
indiğini kabul etmemek için Peygambere şairlik suçu kondurdular. 

 
*** 

“Zamane bana müstesna bir öğüt verdi. Zamaneye dikkatle bakarsan hep öğüttür. Asla 
başkalarının bahtiyarlığına imrenme, çok kimseler var ki senin yaşadığın hayatı arzu 

ediyorlar.” (Rudegi)  
  

*** 
“Değerli insanlar çok kaldıkları yerde daima düşkünlüğe uğrarlar.  

Nasıl ki su havuzda fazla beklerse durgunluktan dolayı kokar. 
(Dakiki) 

 
*** 

Cihanın sana değer verdiğinden dolayı öğünme;  
çünkü bu cihan nice azizleri çok çabuk düşkünlüğe uğratırdı.  

Bu dünya bir yılandır. Dünyayı arayanlar da elinde yılan tutana benzer.  
Yılan bazen kendisini tutanlardan öç alır. 

(Ammar) 
 

*** 
“Değerbilicilik çok iyidir. Çünkü kambur felek hadiselerin oklarına yaylık eden Sultan 

Mahmut’un şevket ve saltanat çağı geçti. Fakat Firdevs’inin değerini anlamadığı hakkındaki 
efsane duruyor.” 

(Cami) 
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BAHÇE VIII: (İNTAK-TEŞHİS) 
 
Hayvanlara ait hikayelerle hem eğlenmek hem de hikmetleri çözmek ve anlamak 

kapılarını açar. Hayvanları konuşturarak hikmetleri çözeriz.  
Görmez misin ki ince düşünceli bilgin, acı ilaçları şekerle tatlılaştırır. Aynı ustalıkla 

hasta vücuttan eski ağrı ve ıstırapları giderir. 
*** 

 
Hikâye 1: 
Tilkinin biri kurtlarla dost olur. Beraberce bir bağa giderler. Tilkinin serbestçe geçtiği 

delikten zorla geçen kurt, bulduklarını yiyerek karınlarını şişirirler. Derken sahibi bağa gelir, 
tilki kaçar, kurt sopayı yer.  

Ey Hoca! Altın kuvvetiyle zorbalık etme. İşin sonunu düşün. Seni fazla nimet 
şişmanlaştırmıştır. Bilmem ki böyle bir işkembeyle ölüm kapısından nasıl geçeceksin? 

 
*** 

Hikâye 2: 
İğnesinde mazarrat ağusu, okluğunda alçaklık oku gizlenmiş akrep geniş suyun kıyısına 

geldi. Şaşırdı. Ne ileri ne geri gidemiyordu. Kaplumbağanın biri onun haline acıyarak 
arkasına aldı, yüzmeye başladı. Akrep de zihniyeti icabı iğnesini vurmaya başladı. Dedi “Ne 
yapıyorsun?” Cevap verdi, “Huyumun gereğini yapıyorum.” Bu zihniyetsiz akrebi kötü 
huyundan ve iyi insanları da onun şerrinden korumaktan daha iyi bir iyilik olamaz dedi ve 
suya daldı.  

 
*** 

Hikâye 3: 
Farenin biri yıllarca kuru çerezler ve yaş yemişlerle dolu bir bakkal dükkanında geçinir, 

kurudan, yaştan bulduğunu yerdi. Bakkal buna göz yumar, ceza vermezdi.  
Demişler, 
“Alçak huylular karınlarını doyurduktan sonra binlerce kötülüklerin kahramanı olurlar.”  
Fare de bakkalın kenesini yırtmak ve altınını, gümüşünü yuvasına taşımak sevdasına 

kapıldı. Bakkala para lazım olunca elini kesesine attığında kesesi müflislerin kesesi gibi tam 
takır, açlarım midesi gibi bomboş buldu. Bunu farenin yaptığını anladı. Kedi gibi tuzak kurdu, 
fareyi yakaladı. Ayağına ip bağlayıp bıraktı. Fare deliğine girince ipin uzunluğunu ölçüp o 
kadar kazdı. Ne görsün, farenin yuvası sarraf dükkanı gibi sarı beyaz paralarla dolu. Fareyi 
dışarı çıkardı. Cezasını vermek için bir kedinin kucağına attı.  

Bütün şer ve fitneler harislerin yüzünden çıkar. Kanaat sahiplerinin gönülleri ne 
bahtiyardır ki, her türlü fitne ve karışıklıktan kurtulmuştur. Nimet ve rahatlık halinden hoşnut 
olmakta, baş ağrıları, ıstırap da, ihtirasın artmasındandır.  

 
*** 

Hikâye 4: 
Yolda duran bir tilki, kurt ile köpeğin arkadaş olduğunu gördü. Şaşırdı, sordu: “Sizdeki 

düşmanlık nasıl dostluğa dönüştü?” Köpek cevap verdi: “Çobana düşmanlığımızdandır.” 
Gece davara saldıran kurdu kovaladım, niçin yakalamadın diye çoban beni dövdü. Kaçtım 
kurda arkadaş oldum.  

Düşmanla daima iyi geçin ki, düşmanlık kılıcıyla postunu paralamasın. Dostlarınla da o 
kadar geçimsizlik yapma; sonra senden öç almak için düşmanla dost olur.  
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*** 
Hikâye 5: 
Devenin biri kırda otlarken güzel bir diken gördü. Güzellerin saçları gibi birbirine 

geçmiş, sevgililerin yanakları gibi taze görünüyordu. Dikeni yemek için boynunu uzatınca bir 
de ne görsün. Altında bir yılan kıvrılmış yatar, yüzünü çevirdi. Dikeni yeme sevdasından 
vazgeçti. Dikenli ot devenin kendisinden korktuğunu zannetti. Deve dikene “Zavallı ot!” dedi. 
“Benim korkum şu zehirli misafirdendir. Yoksa ev sahibinden değil. Eğer o olmasaydı seni 
bir lokma ederdim.” 

Kerem sahibi, alçaklardan korkarsa şaşmamalıdır. O alçaklardan değil, onların 
pisliklerine bulaşmaktan çekinir. Küle ayak basmayan, içinde gizlenmiş ateşten korkar. 

 
*** 

“Alçaklardan iyilik ummak, umutsuzluk denizinin dalgalarına gemi yollamaktır.” 
 

*** 
Hikâye 6: 
Beş ayaklı yengece sordular: “Niçin böyle biçimsiz kılıklı, eğri yürüyüşlü oldun?” 

“Yılandan ibret aldım” dedi. Çünkü doğruluğu yüzünden daima başında cefa taşı, 
kuyruğundan sitem yarası eksik olmaz.  

 
Hikâye 7: 
Güvercine sormuşlar: “Niçin iki yavrudan fazla yapmıyorsun? Kümes kuşları gibi daha 

çok yapmaya gücün mü yetmiyor?” Cevap vermiş: 
“Güvercin yavrusu gıdasını anasıyla babasının kursağından yer. Kümes kuşlarının 

civcivleriyse rast geldikleri çöplüklerin pislikleriyle beslenirler. Bir kursak iki yavrudan 
fazlasını besleyemez. Fakat bir çöplükte binlerce civciv yem toplar.” 

Helal rızkla geçinmek istersen, evinde kalabalık saklama. Bilir misin ki, bu darlık 
sarayında helal rızk çok bulunmaz. 

 
Hikâye 8: 
Bir karıncanın kendi ağırlığının on mislinde bir çekirgeyi sürüklemeye çalıştığını 

görenler hayretle: “Şu karıncaya bakın, bu kadar hafifliğiyle bu koca çekirgeyi nasıl taşıyor?” 
dediler. Karınca bu sözü işitince şöyle dedi: 

“Yiğitler yükünü himmet gücüyle, hamiyet bileğiyle kaldırırlar. Yoksa vücut kuvveti ve 
cüsse büyüklüğü ile değil.” 

 
Hikâye 9: 
Bir deveyle eşek yola gidiyorlardı. Büyük bir ırmağın kıyısına vardılar. Önce deve suya 

girdi. Su karnına dayanmıştı. Eşeğe: “Gel su karından yukarı çıkmıyor.” Eşek cevap verdi: 
“Doğru söylüyorsun ama, karından karına fark vardır. Senin karnına gelirse, benim sırtımı 
aşar.”  

 Ey kardeş! Hiç kimse seni senden daha iyi bilemez. Kendi değerinden fazla kıl kadar 
yükselmek isteme. Akılsızın biri seni değerinden yüksek övse de yine kendini bil. Ayağını 
haddinden dışarı basma. 

 
*** 

Bildiklerinde gördüğün bir eksiği yabancılara söylemek doğru değildir. Sonunu 
düşünenlerin mesleğinde ayıp örtmek, kusur aramaktan daha iyidir.  

(Kitabımdaki kusurları da örtün, yaymayın ki ondan istifade edilsin.) 
Molla Cami (H. 892.) 


