
MAHZEN-İ ESRAR-I NİZAMİ 
M. Ali KAYA 

 

 
 

=RABBİM= 
 

Varlığın tüm varlıklardan öncedir. Yerlerin, göklerin 
cümle mahlukatı yaratıcısısın.  

Arşın perdesini açan, sırlara erenlerin sevgilisi sensin. 
Güneşe ısı, ışık veren, kamere takvimcilik yaptıran, toprağa 
süslü süslü hulleler giydiren, suyu hayatın kaynağı yapıp, 
bulutlardan sağan, gönül sahibi erlere ilim, hikmet ve ahlak 
öğreten, rızık yiyenlere her nevi rızkı yetiştiren, aklın 
dizginini elinde tutarak, aklın gözüne vahiy ışığı ile yol 
gösteren sensin... 

Mülkün ve melekutun sahibi de varisi de sensin. 
Hayatı ve mematı yaratıp, her birine binlerce hikmetler 
taktın. Var eden, yok eden kudret sahibi de sensin. Senin 
katında varlık, yokluk, az-çok, alçaklık-yükseklik birdir. 
Olmuş-olmamış hep aynı şeydir. Bir çiçeği yarattığın gibi, 
koca bir baharı da bir kâinatı da cenneti de aynı suhuletle 

yaratır, göz açıp-kapayıncaya kadar varlık ve yokluk alemine çıkartır ve gönderirsin... 
Ya İlahi! Sen sırsın, sırrın sırrısın. Senin yarattıklarının sırlarını hiçbir alim, hiçbir nebi 

çözemedi, senin sırrını kim çözebilir, buna kimin gücü yeter? Kimin haddinedir? 
Doğrular, sırlar, senin kitabında bizlere anlattığın gibidir. Her şeyin hakikati onlardır. 

Ama onu anlamakta bizler aciz kaldık, hayaller ve vehimlerden kendimizi kurtaramadıkta ayrı 
ayrı düşünür olduk.  

Aklen seni anlamaya çalışmak, edebden dışarı çıkmaktır. Akıl, kalp ve vicdanla ancak 
sana teslim olmak için vardır. Aklın görevi aşk ve şevk ve iştiyakla senin emirlerini yapmaya 
koşmaktır. 

İlim akla diyor ki, atomdan-güneş sistemine kadar her şey şevk-u cezbe içinde semaya 
kalkmışlar ve emrine inkıyat içindedirler. Bu cazibeye kapılmamak, bundan bigane kalmak 
akılsızlıktır. Dünya nimetleri senin kapında bir tohum tanesidir. Irem bağı, senin cennetin 
yanında boş bir masaldır. 

 
Dua 
Ey tüm mevcudatı yoktan yaratan Yüce Rabbim! Bütün cihan mülkü senin bayrağının 

altındadır. Biz senin ile varlığa kavuştuk. Sen ise ezeli ve ebedisin. Hiç değişmez, hiçbir şeye 
benzemezsin. Bizler faniyiz. Sonsuzluk, kutluluk, ulu saltanat hep sana mahsustur. 

Bizler tüm mevcudat aciziz, güç ve kuvvet sendendir. 
Bizler tüm mevcudat fakiriz, muhtacız, gani sensin, veren sensin. 
Adın gönüllere yazılıdır. Bayrağın nur ve kaleme emir vericidir.  
Seni söylemeyen her şeye karşı susmak, seni hatırlamayan her şeyi unutmak gerekir. 

Sebepler senin kudretinin ayineleri ve perdeleridir. O perde bir açılırsa, hep senin cemalin 
görünür. 



Ey Rabbim! Bize esbap perdesini açacak, arkasında kudretini, rahmetini, şefkatini, 
inayet ve keremini görecek göz, anlayacak akıl ver. – Âmin! –  

Ey bizleri kulluğunla şereflendiren Rabbimiz! Dilimize dua ve şükür armağanları 
gönder, seni tanımak, seni sevmek ve senin emrine, fermanına inkıyad etmek nimetini bize 
ihsan et! – Âmin! –  

 
Peygambere Övgü 
 Elif harfinin nakşettiği ilk levha Ahmed’in perdeli kapısı üzerine konuldu. Âdem (AS) 

su ile toprak arasında iken o peygamberdi. Böylece peygamberlik bayrağını çekti. Son 
peygamber olma şerefi de ona verildi. Çünkü o hem ilk hem sondu. Hem zahir hem batındı.  

O yaratılış ağacının çekirdeği idi. Nihayet ağaç kemale erince meyvesi de o oldu.  
O imansızlığı temizleyen öyle bir kurtarıcıdır ki, Mesih (İSA) (AS) “Ya Rab! Beni onun 

ümmetinden eyle” diye dua etmiş ve onu müjdelemek için gelmiştir.  
Ümmi, fakat, düzgün bir dille konuşmuştur. Adındaki “Elif” harfinin remziyle “Âdem” 

“Mim” harfinin remziyle MESİH’tir. “Dal” ile daima hakka rükû ve sücut üzere olmuştur. 
“AHMED” ismiyle namazı emretmiştir.  

Cihanın en yücesi olduğu halde, cihanın kibir ve gururuna kapılmadı. Vefa ve 
muhabbetle “Elif” gibi doğrudur.  

“Edeb” onun sözlerinden bir nefes, ismet ve namus O’nun feyzinden bir lem’adır. 
Cennet hurileri onun harem kapısının perdedarlarıdırlar.  

Türbesini ziyaret eden günahlarından arınır, şefaatine mazhar olur.  
O fitneyi söndüren ab-ı hayat, cihan halkına hayır ve iyilikte önder ve rehber idi. 

Ağırbaşlı, vakarlı ve çevik yürüyüşlü idi. Ezel dersini, ebede kadar o okuyacaktır. 
Melekler Miraç Gecesi onun hizmetçileri idi. Güneş ve Ay, ışığını O’nun feyz-ü 

bereketinden alırdı. Şems ve Kamer’de onun emrine münkad, onun işaretine ram idi. Cebrail 
(AS) onun hizmetini görür, Allah’ın huzuruna yalnız varırdı. Hiçbir mukarreb melek onun 
yanına varamazdı.  

İki cihan da O’nun hürmetine yaratılmış ve onun hizmetine verilmişti. Tüm mahlukat 
onu ziyneti ve süsüdür.   

Herkese kapalı olan “Esrar Perdesi” O’nun için açıktı. Bunun için Miraçta “Cemalullah” 
karşısında doksan bin kelam dinlemiş, tüm kâinatın, ezel ve ebedin ısrarına vakıf olmuştu.  

Ey varlığın en temiz ruhundan daha yüce olan rahmet müjdecisi Yüce Peygamberim! 
Senin yoluna canım, cananım, her şeyim feda olsun!.. 

“Zahmet” yurdunun zahmetlerini “Rahmet”e çeviren sensin. Senin öyle esrarın vardır ki 
“Akıl” senin yüzünü görmekle perişan olur. Akıl ancak senin getirdiğin esrara uyarsa akıl 
adını alır.  

Doğru yol senin izinden gider. Cihan şahı, cihanın ulusu sensin. Ağzından ancak hakikat 
çıkar. Sözünü ancak kalb-i selim sahibi, akl-ı selim sahibi hakikat aşıkları anlar.  

Sen kendin nur olduğun için senin gölgen yoktur. Her ehl-i hakikat, hakikat sırasını 
senin nurunla parlatır. Ayağını miraca bastığın için yedi kat sema da arş da, kürsi de senin 
ayağının altında kaldı. Akıl ayağı ile ancak kamere kadar fen ve felsefe senin nereden 
anlasın!.. 

 
Kelam =Söz=  
   İlk Hareket, ilk sözden meydana geldi. “KÜN” Kaf-Nun tezgahında bu alem yaratıldı. 

Kalemi kıpırdatan ilk hareket bu sözle başladı.  
Düşünceyi ifade eden yazı da sözlerden ibarettir. Saltanat, sultanlık da sözdür, söz... 

Sözle yaşar, sözle ölürüz... Tembeller sözle çalışkan olurlar, tez canlılar sözle serinlik 
bulurlar.   

Tabiat mülkünü sözle düzenlemişler, şeriat mührünü sözle yapmışlardır. 



Söz hazinesinin altını kendi malıdır. Akıl yanında söz, altından daha değerlidir. Bu 
mülkün devleti sözdür. 

Gönül aleminden habersiz olanlar, sözün değerini bilmezler. Sözün yorumu sözden 
çoktur. Kişinin değeri sözünden bellidir.  

Söz erleri arş bülbülleridir. Söz erenleri birer sır perdesidirler. Peygamberler ışığının 
gölgeleridirler. Peygamberler hakikatin özü, şairler o özün kabuğudurlar. 

Memba-ı hikmet olan söz bilgisi, birkaç himmetsiz yüzünden, sudan acuna düştü. 
Madem ki sözün baldır; sineklere saçma, ucuza satma... 
Yazmak için gerekli ehliyeti kazanmadıkça da sakın şiir yazma.  
 
Adem’in (as) Yaratılışı 
Yüce Allah’ın mahlukata sevgisinden varlık aleminde Âdem (as) yaratıldı ve 

Halifetullah olarak bayrak dikti. Fakat bayrak gibi önce yere düştü, sonra tekrar doğruldu. 
 Allah Adem’e (as) isimleri öğretti. “Kırk sabah Adem’in toprağını elimle yoğurdum” 

buyurdu. O ruh ve meleklerden alınmış, meleklere sultan olmuştur. Bundandır ki, meleklere 
O’na secde etmesi emrolunmuştur. Secde etmeyen de huzurdan kovulmuştur. Cennete 
konuldu. Cennet kuşları (melekler) onun feyzinden istifade ettiler. Fakat Âdem kerem 
yolunda gördüğü bir daneye heves etti. O değersiz buğdayı yemesi Adem’i buğday gibi çıplak 
bıraktı. Şeytanın tuzağına düştü.  

 
Tövbe 
Sen de ey insan bu tuzağa düşmemek için saf yüreklilik yapıp da Şeytanın ardına 

düşme... Sen bir sultanın aslanısın. Kapıcı köpeği gibi rasgelene havlama... 
Ademin gönlündeki ettiği tevbe gibi tevbe etmezsen, alnındaki günah lekelerini 

temizleyemezsin!.. Hataya düşenleri de mazur gör. Âdem (as) hatasına özür dilediği için o 
temizlik mertebesine erişti. Yeryüzünde halife-i arz oldu.  

Sen de bahar yelleri gibi gülistanda dolaş, dikenliklere girme. Gaflete düşme. Yüce 
mertebeler sana süs ve şeref vermez. Sen topraktan yaratılmışsın. Toprak gibi mütevazi ol. 
Gönül erliği alçakgönüllülükte, gam ve keder kendini yüksek görmektedir. Görevini 
başarmaya bak... Madem ki, şu alemin içinde yaşıyorsun, felekle beraber ağırbaşlı yürü, acele 
etmek ateşin karıdır. Çok koşup çabuk yorulmaktan ise geri kalmamak daha hoştur. Su gibi 
ağır yürü. Değerli inciler yavaş akan suların içinde bulunur. 

Ten güzelliğini yumuşaklıkta, ruh güzelliğini hafiflikte bulmuştur. Halk ne oluyor, sen 
Hak tarafına koş, Cemalullah’ı gör de onunla uğraş, kendi çirkinliğini açığa vur. Sen 
günahlarından utanç duyduğunu gösterirsen o yüce yaratıcı da sana rahmetini artırır. 

Pişmanlık ve tövbe ile çıkan her nefes kıyamet gününde Allah’ın azabının ateşini 
söndürür.  

 
Adalet ve İnsaf 
Ey akıl ve tedbir sahibi! Eğer sultan isen, şahlık sarayı iste! İnci isen, hazineler ara... Sen 

cihana ün ve nam salmış değerli bir varlıksın. Her iki cihan senin için yaratılmıştır. Senin 
kendi değerin iki cihandan daha yüksektir.  

Vaktini boş geçirme, hoş geçir. Kimseden bir eksiğin yoktur. Tasalanma... Sen alemin 
kulu değil, efendisisin... Yeryüzü gibi herkese karşı alçak görün. Rüzgar gibi her şeyden hafif 
ol! Gönlünü kanaatle Allah’a bağla! Feragatten büyük saltanat yoktur. 

Kalbini Allah’a bağla da tasasız, gamsız, iyiden kötüden kaygısız geçin!.. Dinden nasip 
almak için din sahibi, şeriat sahibini dinle. Dünyayı din ile değiştirmek imkanı varken 
şeytanın sözüne kulak verme. Din cevherinin bir zerresi bir batmanlık iksire bedeldir. Taşı at, 
cevheri al, toprağı altına değiş.  



Sana dini koruma görevi verilmiştir. Sermayen de her gün 24 altındır. Adaletli kimseler 
bu yolda yürümüşlerdir. Adaletli olmak işin sonunu düşünmektir. Halkın kurtuluşu ancak bu 
fazilet sayesindedir. Halk için iyi niyet beslersen millet de sana iyi dileklerde bulunacaktır.  

Mülkü yıkan zulüm ve haksızlıktır. Sonsuz devlet  halkı incitmemek ve adaletle 
sağlanır. Halkın rahatlığını ara...  

Rahat zahmettedir. Kendi rahatını düşünen sarhoşlardan olma... Bunun sonu 
pişmanlıktır. Hesap gününü düşün. Yüzünü din ve fazilet tarafına çevir ki, o en sağlam bir 
dayanaktır. Cihangirlik zulümle olmaz. Mülk insaf ile elde edilir 

Adalet müjde haberidir. Memleket adaletle yaşar. Adil isen müjde sana, bu sayede ülke 
bayındır hale gelir.  

 
Hikâye  
Nuşirevan-ı Adil veziri Buzrucumhur ile bir köyden geçerlerken baykuşların ötmesini 

duyar sorar: “Bunlar ne söyleşirler?” Buzrucumhur der: “Bu kuşlar dünürlük için gelmişler. 
Başlık olarak bu köy ile birkaç virane isterler. Diğeri de der ki: “Bu şah zulme devam ettiği 
müddetçe sana bunun gibi bin tanesini veririm” der. 

 
*** 
Zulmün sonu pişmanlık değil de nedir? Allah bu mülkü yaramaz işlerden korumak için 

bana verdi. Şu meyvesiz ve çorak hayatın mükafatı cehennem ateşi olmasın? 
Bana hoş gelen bu debdebenin bana yüktür. Çare ancak acz ve fakr kapısına varıp, 

zavallılığının şuurunda olmaktır. Bütün mülke hükmeden Süleyman (as) bu dünyadan ne 
götürdü? Nihayet Nuşirevan adalet yolunda yürüdü de vergileri kaldırdı. Adaleti ölmedi sesi 
bu zamanda da çınladı. Nihayet iyi bir hatıra bıraktı. 

Sen de Allah dostlarının yakınlığını ara, dostların için kendini sıkıntıya at! Dert al, 
derman ver ki, sana ferman verme kudreti erişebilsin...  

Dünya nimetlerinin süresi birkaç saat kadardır. İyilik yap ki, her şey iyilik üzerine 
kurulmuştur. Senden iyi işler bekliyorlar. Yalnız sözle iş kolaylaşmış olsaydı, herkesin 
mertebesi feleklerden yüce olurdu... 

 
Devrimlerin Karışıklıkları 
Dünyada rahat yoktur. Bunun için herkes birbirine imrenir. Sahrada yaşayanlar denizde 

gezenlere imrenir. Denizin meşakkatini çekenler ise karaya ayak basmak için imrenirler. 
İnsanoğlu olayların tesirinden kendisini kurtaramaz; onlara karada da, denizde de kurtuluş 
yoktur. Bu gök kubbenin altında olanlar kafesteki canlılar gibi, şehirden sürülmüş, evden 
kovulmuş insanlar gibidirler. Kendisini selamete çıkaracak yolcu, uzaktan ölümün kokusunu 
duyup, ölmeden önce ölen, ölüme hazırlanan kişidir. 

Mülk davasından vazgeç. Çünkü bu sana gurur verir. Ömrünü hayal oyuncakları ile 
tüketirsin. Gaflet içinde yaşamak akıl işi değildir. Gaflet bir nevi divaneliktir. Okuma 
bilmiyorsan bile bir harf karala... Yazma bilmiyorsan bile kalem aç. Aydın gönüllülere 
hizmetten baş çevirme! İkbal ve servet sahiplerinin ceplerine el uzatma!  

Ey kalpleri kirlenmiş, dilleri dağlanmış gafiller! Sözlerimi anlayabilenler takdir eder. 
Güzel sohbetleri seçenler ister istemez bundan fayda görürler. Bu zamanda iyilerin sohbeti 
cihandan uzaklaştı. Bal sofrası şimdi arı kovanı oldu. Bayağılar yüzünden insan insandan 
kaçar oldu. İnsanoğlunda irfan ve muhabbet kalmadığından insanoğlu da aradan kayboldu. 
Kimsenin sohbetinde vefa kokusu kalmadı. Dostluk hakkını gözetenler de kalmadı. Çiftçiler 
tohumu bir gün faydalanmak için ekmezler mi? Vefa da iyiliğin mükafatıdır. 

Devletlilere meşakkat çekmek yaraşır. Onlar ufak-tefek ıstıraptan şikâyet etmezler.  
Güzellikle gençlik kimseye mülk olmamıştır. Gençliğin gafletle sona ermesi asıl 

felakettir. En acınacak bir durudur. Gençliğin saadetini ihtiyarlar bilirler. Gençlik hayatın tadı, 



ihtiyarlık acısıdır. Taze fidan bağın süsüdür, kartlaşınca bahçıvan onu odun yapar. Taze 
daldan taze güller fışkırır. Kuru odun ise kül olmaya mahkumdur.  

Uyuma! Gafil olma! Gençlik çağları sona erdi. Tabiat ateşi kafir gibi söndü. Karın 
doyuracak kadar ekmeğin, susuzluğu giderecek kadar suyun varsa elini her bahçeye kafes 
yapma! Ekmek sendeki açlık hissini gidermiyorsa ot ile suyu kim elinden alabilir? 

Şunun bunun ekmeğine el uzatmaktan ise İsa’nın (as) eşeği gibi yalnız otla geçinmek 
daha hayırlıdır. Herkesin eline ve gönlüne güvenme, vücudunu mahvetme de bir ise el at... 
Kendini bir işe mahkûm et ki, kimsenin önünde açmayasın...  

 
Hikâye 
Şam taraflarında bir ihtiyar vardı. Kerpiç dökmekle rızkını kazanırdı. Günün birinde 

ihtiyarın yanına kerpiç dökerken bir delikanlı geldi. Söyle söyledi: 
Bu senin yaptığın ne zebunluk ne düşkünlüktür? Toprakla uğraşmak bayağıların işidir. 

Bu kerpicin kalıbını ateşe at, yak. Kalk, toprağı boşuna yaralama. Elbette sana bir ekmek 
verirler. Ahiret evini yapmaya bak. Artık kendini ihtiyarlardan say ve gençlere yaraşan şu işi 
de gençlere bırak!.. 

İhtiyar cevap verdi: Çocukça konuştun. Sen işine bak Bu benim mesleğim ve sanatımdır. 
Yük taşımak tutsakların kârıdır. Ben bir gün senin önünde el açmamak için bu sanatı elde 
ettim. Hazine toplamak maksadıyla kimsenin maskarası değilim. Bu helal rızık kazanma 
yoludur. Beni ayıplama. Yediğim içtiğim helal rızkımı bana haram etme!.. 

Ey Nefsim! Daha ne kadar dünya kapısını çalacaksın. Çalacaksan bari din için çal. Kalk 
da din kapısını çal... 

 
Varlıktan İbret Atama 
Şu garip oyunları oynayan sanatkâr perdenin arkasındadır. Kalp gücünü bu perdeye 

alıştır ki, dışarıda nelerin sızdığını anlayabilesin. Bu karanlık perdenin arkasında insanın 
aklına fikrine sığmayan güzellikler vardır. 

Her iki alemde de ayıptan ve hünerden ne varsa hepsinin senin atının terkisine 
bağladılar. Lakin ten dediğin bir avuç topraktır. İş kalptedir kalpte. Söz, fikir ve kalp 
sayesinde değer kazanır. Kalbin kölesi ol ki; sultan olasın akıl hocası, tan hâkimi olasın. 

Zahmeti çok çekenler, inayeti bol bulurlar. Vefa ehli önceden meşakkatli yollardan 
geçmiştir. Meşakkat ve ıstırap gıdası peygamberler için afiyet sermayesidir. Sana sağlık ve 
afiyet gibi görünen şey ise beladır. Bela darbesi, hodbinlik, kendini beğenme hastalığının 
merhemidir. Nasıl ki, şarabın acılığı neşe ve tatlılık mayasıdır.  

Aslan ol da zinciri kır. Mum ol da kendini yemekten zevk al. Zahmet rahmetin, rahatlık 
sıkıntının müjdecisidir. Nasıl ki, doğum ölümün habercisidir. Eğrilikten vazgeçmek 
doğruluktur. Ölüm yolculuğuna hazırlık kurtuluş yoludur. Bunun için gecenin karanlığını 
namaz ve niyaz ile aydınlat ki, kabrin karanlığında bir mum yakmış olasın.  

Ayak yakin yolunda yürümekle baş gibi yücelik kazanır. Yakin’i tevekkül ile karıştırıp 
yoğuran kimse kerem eliyle hikmetini yazar. Önlerine gelen nimeti geri çevirmeyen erbab-ı 
yakin ve tevekkül ne kimsenin sırtından geçinir ne de sofra sineği gibi yaşarlar. Allah’a kulluk 
ile vakit geçirir, geçim kaygısı çekmezler. Bil ki sana gelecek kısmet geri dönmez. 

Allah’ın kapısından ayrılma. Rızkı ondan iste! Razık odur. O kapıya gelen hiç kimse 
sebepsiz eli boş dönmez.  

 
İnsan 
Ey yeryüzünde felekler gibi yüce ve değerli olan insan!.. Yerler, gökler senin nazını 

çekmektedir. Ününün nerelere ulaştığını biliyor musun? Zan ve tahmin edebileceğin 
mertebelerden daha yücelere... Her şey sana iyilik edip durmada... Sana layık olan nankörlük 
etmeyip, sen de iyilik peşinde koşasın... Makamında otur. Az ye, az söyle, az incit... 



 
Dünya 
Bu dünyaya gönül verme! Pınarı seraptır aldanma!.. Kıblesi haçtır, ona secde etme!.. 

Bütün bu güllerden bir dikenin bile yok!.. Topladıklarını götüremeyeceksin... 
 
 
Para  
Bu cihan bir ticaret merkezidir. Bunu veren ahireti alır. İster servet topla, ister dağıt... 

Sana verilen emanet geri alınacaktır. Allah yolunda verilmeyen altının değeri zırnıkla 
beraberdir. Kârun saltanat mülkünü altınla kuvvetlendirmişti, bu sebeple ansızın kuyuya 
düştü.  

Altına başına alırsan, sana yük olur, ayaklarının altına alırsan, seni maksadına ulaştırır. 
Altını vermek her ne kadar can vermekle beraber ise de, onu almamak, vermekten daha iyidir.  

Batı halkı cömertliğe düşmandır. Doğulular ise cömertlikle aydınlanmışlardır. Daima 
şark sultanlarının verdiklerini garp dilencileri toplarlar.  

Dünyada kim var ki, altının rengine, sesine aldanmasın?   
 
Hikâye 
Bir Kâbe yolcusu sefere hazırlandı. Filan sofu dünyadan elini eteğini çekmiştir, diyanet 

de ondadır, emanet de dedi. Gizlice evine gitti altın kesesini ona emanet etti. Bu sırrı iyi sakla, 
Kabeden dönünce onu senden alırım dedi. 

Adam çöl yolunu tuttu. Sofu da emanet parayı aldı. Ne gariptir ki, sofunun kalbi 
yıllardır altın sevdasındaydı. Beklediğim hazineye en sonunda kavuştum. Dervişlik hırkasını 
yırttı. Eline geçen avı öyle yedi ki, izi-tozu kalmadı. Kandile koyacak yağa muhtaç kaldı.  

O kese sarfolundu, haydan huya gitti. Hoca seferden döner dönmez hemen emanetçiye 
koştu. Ey zahit dedi getir onu. Zahit inkâr etti. Sonunda ağlayıp inleyerek özür diledi. Hacı 
öfke ile kendi kendine vazgeç bu sevdadan, müflisin neyi var ki, ne alacaksın? Hiçten ne 
alınır dedi. Müflise verilen mal geri alınmaz. 

Sofuya dedi: “Ey sahte kıyafetli, kısa yenli, uzun elli sofu” dedi. “Elini tut. Çünkü hiçbir 
kalp hırs ve tamadan ari değildir. Bu toprak üstünde güvenilecek kimse yoktur. Din tam ayarlı 
bir altındır, onu şeytana verme. Dinin şeytana verirsen cezayı çekersin... 

Dünya kötüler yurdudur. Ahiret azığı toplamaya bak. 
 
Gaflet 
Ey hab-ı gaflet üzere hoşnut yaşayan Ademoğlu! Yeyip içmede senin öküz ve eşekten 

ne farkın var? Yerde ve gökte olup bitenlerden bihabersin. İşi nazar ve akıl sahipleri 
anlayabilir. Gafillerle duygusuzların zamanenin gamıyla ne ilgisi var? 

Öyle ise ödevinin başına koş! Uyumak niçin? İşini beğenilecek bir halde başarmaya 
çalış. Şu gam yığınını karşına al da geleceğini düşün! Aklını başına al! Sende akıl şerefi 
olmasaydı kimse sana insan demezdi.  

Menba-ı Edeb olan aklını hab-ı gaflette koma! Doğanı serçeye lokma etme... Gafil odur 
ki, tadına baktığı şey kendisine gaflet damgasını vurur. 

Hayallere bağlanan göze mil çek! Ey elif gibi kendi boyuna aşık olan mağrur. Nefsini 
fazla sevmek seni kara sevdaya uğrattı. Çocuk değilsin oyuna koşma!.. Terazi gibi dosdoğru 
kalmak istiyorsan kalp doğruluğunu ölçüye vur. Haksız yiyeceğin her argu tanesi terazinin 
ölçüsüne eksilik verir.  

Doğruluğun bayrak çektiği yerde Hakk’ın yardımı imdada koşar. 
 
 
 



Hikâye 
Merv ülkesinde servi gibi bir şehzade varmış. O diyar halkı onun saltanat günlerini 

görmek için çırpınmakta imiş; memleket zamane gibi onun aşkına tutunmuş.  
Şehzadenin tazeliği eskileri telaşa sevketmiş. Kendisini de bir fitne korkusu sarmış. Bir 

gece o fitne düşüncesiyle uyumuş. Rüyada bir pir kendisine: “Ey yeri burçtan parlayan ay! 
Eskiyi yık. Ey yeni parlayan gül! Köhneleri kır... Ta ki, bu mülk sende karar kılsın, hayatın 
huyundan daha güzel olsun” demiş...  

 Şehzade uyanınca o birkaç muhalif ihtiyarı oradan temizledi. Yenilikler kurdu. 
Memleket taze bir padişahla beraber tazelendi.  

Mülkü yıkanların başlarının koparılması, kötü gidişli askerlerin dağıtılması daha 
hayırlıdır. Kurumuş dalların başlarını vurmazsan taze filizler çıkmaz. Akar suyu köküne 
bağlamazsan çınar davaya el kaldırmaz. Pınarın yolu temizlenmezse çamurlu topraklar içinde 
su gitmez; su sızmaz. 

Huyları düzeltme meziyeti, seninle beraber oldukça kulaklara öğüt veren bir vaizdir.  
Hz. Ali (RA)’a sordular: “Taç ile bayraktan hangisi yeğdir?” Cevap verdi: “Kerem 

iyidir” Kerem tohumu selamet ekinidir. Yeşerirse kıyamet azığı olur. 
 
Meslekte İlerleme 
Ey rüzgâr önüne katılmış toz parçası! Mülkün yok Süleyman’ın tahtından dem 

vuruyorsun.  
Ey güzel huylu adam! Dehri kınama, çünkü o ne sana ne de bana kötülük etti! Adam 

olmak için nice zorluklara katlanır kalırız, çok çalışır yuvarlanırız. Fakat bizde mertebe elde 
edecek değer yoksa suçu zamaneye niye yükleyelim. Diken de yasemin de yerden biterler. 
Ancak diken göze batar; öteki gözlere aydınlık verir.  

Mülk ve saadet ancak gerçek devlettedir. Fani bir oyuncak olan bu dünya devletinden 
bir saadet bekleme! Gerçek devletlilerin kapısını çal! Bir kenara çekil ve dünya işlerinin 
düğümlerinden kendini kurtar.  

Hırsı bırak... Çünkü o kulluk yolunu keser. Hırsın boynunu vurduracak ancak kanaattir.  
Bil ki, “Bilgili düşman cahil dosttan iyidir. Kendisinde bilgi cevheri olanlar her şeye güç 

yetirebilirler.” 
 
Sebat 
Ey gafil insan! Ten sevdasını, can kaygısını bırak... Bu kalıptaki senlik benlik davasını 

bırak... Bu kuru dava ağızdaki dilin harekete geçtiği günden başlamıştır. 
Kazaya rıza gösterenler sonuna kadar tenlerine hizmet kaygısından kurtulmuşlardır. 

Zenginlik hırsı düşkünlük ve yoksulluk getirir. Rıza tacı ise, tevekkülün başıdır. Yan 
kesicilerin korkusundan kesesi boş olanlar emindirler. 

İsa (AS) gibi kolayca Allah’a kul olmak istersen azıksız ve yüksüz yola çıkmalısın, ta ki 
menzile varabilesin. İnsanın değeri az yemek ve az uyumakla yükselir. Büyüklerin hazinesi 
harabelerde saklanır.  

Aslan az yemesinden dolayı canavarların başbuğu olmuştur. Her rasgelen şeyi yalayıp 
yutmak ateşe yaraşır. 

Gündüz, tek bir yıldızın ışığına kanaat ettiği için akıllıların göz nuru oldu. Akıl çok 
yemekle azalır. Çok ağlama göze zarar olduğu gibi, çok gülme de makbul bir şey değildir.  

İstiyorsan gözünü açmak, genç isen iyiyi kötüyü ölçmek gerekir. Dünyada iyi ile 
kötülük beraberdir. Sen iyi – kötü her işi ona bırak! Sana sirke verirse bal niyetine iç! Allah 
senin iyiliğini ister. Sen ne anlarsın? Hiç bari sus!  

Bu yolda sebat eden selamete erer. Hızırın yoldaşı Musa (as) olur. Bir zaman büyüklerin 
yükünü taşımalısın ki, büyüklük mertebesine erişesin. Gamlı zamanlarda uygun arkadaş 
insana dert ortağı olur. 



 
Hikâye 
Engin pirlerden biri, yanında binlerce müridi ile birlikte yolculuğa çıkıyordu. Pir, o 

korkulu kervandan şüphelenerek parasını bir yere gömdü. Müritlerin hepsi buna itiraz ederek 
o engin şeyhten ayrıldılar. İçlerinden sadece birisi kaldı. Pir ona sordu: 

“Hepsi kaçtığı halde seni burada tutan nedir?” 
Mürid cevap verdi: 
“Ey durağı kalbim olan pirim... Başım ayağının toprağıdır. Ben önce rüyalarla gelmedim 

ki, şimdi de bir fırtına ile gideyim. Himmet bekleyen sebat gösterir; rüzgarla sürüklenip giden 
yine rüzgarla savrulur gider.  

Toz çabuk konar, çabuk uçar. Bunun için bir yerde tutunamaz. Dağ yavaş yavaş 
meydana geldiğinden yerinde ağır durur. Kaypaklık devranın sanatıdır. Yük çekmek ise, 
sabırlıların işidir.   

 
Ahireti Karşılama 
Menfaat kaygısıyla karışık her söz, düşmanlıkla karışık bir dostluğun ifadesidir. Senlik 

benlik-menfaat- dostluğun daima düşmanlıkla ilgisi vardır. Dost rahatlık veren bir merhemdir.  
Dost senin kusurunu hüner, zehrini şeker görür.  
Dost kimdir? Sır saklayan!.. Gerçek dostun kim olduğunu ceset ne bilir? Vefalı dostu 

ancak kalp tanır. Dostunun iç yüzünü anlamadan sakın gizli cevherlerini saçma!..  
Bunların selameti şu öğüttedir: “Başlarının belası dillerden gelir.” 
Kimsenin ayıbını dinleme... Kulağını tıkamak zamanıdır. Kimseye çirkin söz söyleme, 

susmak mevsimidir. Yazarken kalemini iradeli kullan... Dilini tut. Sonra senden hesap 
sorarlar. 

İşittiklerini su gibi yıka geç, gördüklerini gündüz kimseye söyleme! Gayretli kimseler 
gece gördüklerini gündüz kimseye söylemezler. Ne hoş ahlak bu!..  

Gizli kaldıkça kerametten sayılan aşk, açığa vurulunca harabatilik olur. Gönül ne kadar 
dolarsa dil o derece fasih olur. Bu fesahetin adı: sükuttur.” Gönül dili kalptir.1  

Nizami der ki:  
“Heyet ve felekiyat ulumunun inceliklerini okudum. Her kitabın esrarını tedkik ettim; 

fakat seni bulunca hepsini suya attım. Tüm kâinatın Allah’a teveccüh ettiğini müşahede ettim. 
Ey Rabbim! Ben de her şeyden senin yüzünü temaşa ettim.  

Eserini Fahruddin Behram Şah’a takdim etmiştir.  
Nizamimin ayrıca “Penç Genç” (Beş Hazine) adlı öğüt dolu bir şaheseri mevcuttur. 

Molla Cami bu eseri methederek der ki: 
“Nizami Genceli’dir. Fazileti barizdir. Kemalatının şerh ve izaha ihtiyacı yoktur. “Penç 

Genç”te öyle güzellikler ve incelikler mevcuttur ki, bu şerefe kimseye nasip olmamıştır. Bu 
esere ayrıca “Hamse-i Nizami” denir.” Pek yüksek zühd ve takva içinde yaşamıştır. Koyu bir 
sünnidir. Kafkasya’nın “Gence” kasabasında yaşamıştır.” 

 
1 Mahzen-i Esrar-ı Nizami (12. yy) (H. 580-1184) 


