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RİSÂLE-İ NECÂTİ’L- MÜTEHAYYİRÎN*
Nûh bin Mustafa el-KONEVÎ**
Ey derûn-i derde dermân isteyen! Cân kulağın aç ki verem sana ben.
Eğer tok olursan ferahnâk olursun.
Eğer aç olursan gamnâk olursun.
Eğer uyursan mürdesin.
Eğer bîdâr olursan mütehayyirsin.
Ve eğer mülûk ve ümerâ kapılarına varırsan “( ”ﺑﺌﺲ اﻟﻔﻘﲑ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻻﻣﲑEmîrin kapısına
giden fakir ne kötüdür!) hitâbıyla muhâtab ve mu‘âtab olursun.
Eğer ulemây-ı zâhir meclisine varırsan “”ﻳﻌﻠﻤﻮن ﻇﺎﻫﺮا ﻣﻦ اﳊﻴﺎة اﻟﺪﻧﻴﺎ و ﻫﻢ ﻋﻦ اﻻﺧﺮة ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻠﻮن
(Onlar dünya hayatının görünen yüzünü bilirler. Ahiretten ise, onlar tamamen gafildirler)1
remzini işitirsin.
Eğer meşâyıh meclisine varırsan “( ”اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﺮاؤنOnlar gösteriş yapanlardır)2 ‘itâbıyla mu‘âteb olursun.
Eğer marifetullah tahsîl edeyim dersen “( ”و ﻣﺎ ﻗﺪروا اﷲ ﺣﻖ ﻗﺪرﻩAllah’ı gereği gibi tanımadılar)3 denilir.
Eğer dünya talebinde olayım dersen “( ”اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺟﻴﻔﺔ و ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﻛﻼبDünya bir leştir; onu isteyen ise köpeklerdir)4 denildi.
Eğer âhiret talebinde olayım dersen “( ”و اﻻﺧﺮة ﺣﺮام ﻋﻠﻰ اﻫﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎAhiret dünya ehline haramdır) derler.
Eğer Hak talebinde ve müşâhedesinde olayım dersen “( ”ﻟﻦ ﺗﺮاﱏBeni asla göremez*
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sin)5 denildi.
Ve eğer ibâdetle meşgûl olayım dersen “( ”و ﻣﺎ اﻣﺮوا اﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪوا اﷲ ﳐﻠﺼﲔ ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻦHalbuki onlara ancak dini yalnız O’na has kılarak Allah’a kulluk etmeleri emrolunmuştu)6 denildi.
Eğer ibâdetten fâriğ olayım dersen “( ”و ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﳉﻦ و اﻻﻧﺲ اﻻ ﻟﻴﻌﺒﺪونCinleri ve insanları
ancak bana ibadet etsinler diye yarattım)7 denildi.
Eğer kendinden gayra ki mâsivâya nazar ve iltifât edeyim dersen “ ﻟﺌﻦ اﺷﺮﻛﺖ ﻟﻴﺤﺒﻄﻦ
( ”ﻋﻤﻠﻚAllah’a ortak koşarsan amelin hebâ olur gider)8;
Ve eğer nefs muktezâsınca olayım dersen “( ”و ان ﻋﻠﻴﻜﻢ ﳊﺎﻓﻈﲔŞunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler vardır)9;
Eğer bir derûnîce muâmele edeyim dersen “( ”ﻳﻌﻠﻢ اﻟﺴﺮ و اﺧﻔﻰO gizliyi de, gizlinin
gizlisini de bilir)10;
Ve eğer cümleden fâriğ olayım dersen “( ”اﻳﻦ اﳌﻔﺮKaçacak yer nerede?)11;
Ve eğer cidd ü cehdle nesneye ereyim dersen “( ”ﳜﺘﺺ ﺑﺮﲪﺘﻪ ﻣﻦ ﻳﺸﺎءOnun rahmetine
dilediği kimseler erişir)12;
Ve eğer nâümîd olayım dersen “( ”ﻻ ﺗﻘﻨﻄﻮا ﻣﻦ رﲪﺔ اﷲAllah’ın rahmetinden ümidinizi
kesmeyin)13;
Eğer ümîdvâr olayım dersen “( ”ا ﻓﺎﻣﻨﻮا ﻣﻜﺮاﷲAllah’ın mekrinden (imtihan) emin mi
oldular?)14;
Eğer “bu nice hâldir!” diye feryâd edersen “( ”ﻻ ﻳﺴﺎل ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞAllah yaptığından sorumlu tutulamaz)15;
Ve eğer şekvâ edeyim dersen “( ”ﻓﺎﺻﱪ ﳊﻜﻢ رﺑﻚRabbinin hükmüne sabret!)16;
Ve eğer hiç tınmayayım dersen “( ”ادﻋﻮﱏ اﺳﺘﺠﺐ ﻟﻜﻢBana dua edin; ben de duanıza
cevap vereyim)17;
Ve eğer duâ ile bir nesne tahsîl edeyim dersen “( ”ﻣﺎ ﺷﺎء اﷲ ﻛﺎن و ﻣﺎ ﱂ ﻳﺸﺄ ﱂ ﻳﻜﻦAllah’ın
dilediği olur; dilemediği de olmaz)18;
Ve eğer bir nesne için fe’l edeyim dersen “( ”و ﻋﻨﺪﻩ ﻣﻔﺎﺗﺢ اﻟﻐﻴﺐ ﻻﻳﻌﻠﻤﻬﺎ اﻻ ﻫﻮAllah’ın indinde yalnızca kendisinin bildiği gaybın anahtarları vardır)19;
Ve eğer hullâna ve ihvâna ihtilât edeyim dersen “( ”اﻻﺧﻼء ﻳﻮﻣﺌﺬ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻋﺪوO gün
bazı dostlar birbirlerine düşmadırlar)20;
Eğer tezevvüc edeyim dersen “( ”ان ﻣﻦ ازواﺟﻜﻢ و اوﻻدﻛﻢ ﻋﺪوا ﻟﻜﻢEşleriniz ve çocuklarınız5
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dan bazıları size düşman olabilirler)21;
Eğer mâl ve evlâdım olsun dersen “( ”اﳕﺎ اﻣﻮاﻟﻜﻢ و اوﻻدﻛﻢ ﻓﺘﻨﺔŞüphesiz mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır)22;
Ve eğer mansıb ve şöhret ıssı olayım dersen “( ”ﺗﻠﻚ اﻟﺪار اﻻﺧﺮةŞu, ahiret hayatıdır…)23 ;
Ve eğer halka pend ü nasîhat edeyim dersen “( ”ا ﺗﺎﻣﺮون اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﱪ و ﺗﻨﺴﻮن اﻧﻔﺴﻜﻢİnsanlara
iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz?)24;
Ve eğer pend istimâ‘ edeyim dersen ““( ”ﻗﺎﻟﻮا ﲰﻌﻨﺎ و ﻫﻢ ﻻ ﻳﺴﻤﻌﻮنİşittik” dediler ama onlar işitmezler)25;
Ve eğer kefâf-ı nafaka tahsîl edeyim dersen “( ”ﳓﻦ ﻗﺴﻤﻨﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢBiz aralarında
kazançlarını taksim ettik)26;
Ve eğer tabîbe ıslâh-ı tabîat için mürâcaat edeyim dersen “( ”و اذا ﻣﺮﺿﺖ ﻓﻬﻮ ﻳﺸﻔﲔSeni
yaratan sana şifa verir)27;
Ve eğer bazı emirde nâçâr kaldıkta kimseden nusret umayım dersen “ ﻫﻮ ﻣﻮﻟﻴﻜﻢ ﻓﻨﻌﻢ
( ”اﳌﻮﱃ و ﻧﻌﻢ اﻟﻨﺼﲑO, sizin mevlânızdır. Ne güzel bir mevlâ, ne güzel bir yardımcıdır O!)28;
Ve eğer keremine tevekkül ve ilticâ edersen “( ”ﻣﺎ ﻏﺮك ﺑﺮك اﻟﻜﺮﱘ اﻟﺬى ﺧﻠﻘﻚSeni, seni yaratan Rabbinden gafil kılan nedir?)29;
Ve eğer “derd-i derûnum var; nice edeyim?” dersen “( ”ﻓﺎﺻﱪ ﺻﱪا ﲨﻴﻼGüzelce sabret!)30;
Ve eğer şefâate mağrûr olursan “( ”ﻣﻦ ذا اﻟﺬى ﻳﺸﻔﻊ ﻋﻨﺪﻩ اﻻ ﺑﺎذﻧﻪİzni dışında, O’nun indinde şefaat edecek kimdir?)31;
Ve eğer gazâba gelip hâşâ fâriğ durursan “( ”ان ﺑﻄﺶ رﺑﻚ ﻟﺸﺪﺑﺪŞüphesiz Rabbinin tutuşu şiddetlidir)32;
Ve eğer ru’yet talebinde olayım dersen itâb olursun ki “”ﻻ ﺗﺪرﻛﻪ اﻻﺑﺼﺎر و ﻫﻮ ﻳﺪرك اﻻﺑﺼﺎر
(Gözler O’nu idrak edemez; O gözleri idrak eder)33;
Ve eğer [O’nun] nişânını istersen “( ”ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﺊO’nun benzeri gibisi dahi yoktur)34;
Ve eğer künhünü bilmek istersen “( ”ﻻ ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻌﻘﻮل و اﻻﻓﻜﺎر ﺑﻪAkıllar ve fikirler O’na ulaşamaz).
***
Bu âdemoğlu bîçâre ve bîmiktâr ne hâl etsin? Oğlanlık ise henüz peslik ve yiğitlik ise mestlik ve pîrlik ise süstlük. İmdi zemîn ise pek, delip aşağı geçemezsin. Ve
âsumân ise yüksek, perr ü bâl peydâ edip uçamazsın. Ve sevr-i âsumânı ve hût-i
zemîni göremezsin. Ömür ise kasîr; mağribden maşrike seyehât edip varamazsın.
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Varsan bile ne fâide! Zira esrâr mestûredir. Ve girdiş-i gerdâna nazarın yok. Hâl garîb,
hâdise acîb, bu müşkilâtın halli müteassir ve bu takdîre tedbîr müteazzirdir. Eğer ki
âdemoğlu sayd ü san‘atla mürğ-i perrânı hevâdan indirip ve ka‘r-ı deryâdan mâhîleri
çıkarıp ve behâim-i vahşîleri mûnis ü râm ve me’lûfrân ve mürtâz-ı cihân eyler iken
inâyet-i Rabbânî ve hidâyet-i Yezdân ve tevfîk-i Samedânî ve te’yid-i âsumânî
olmayınca hîlet-i beşerî ve san‘at-i sûrî eylese, husûl-i maksûda ve vusûl-i mevdûda
imkân olmaya. Ve bu takdirce nice eylemek gerektir. İmdi nâm ve nişânın safha-i
rüzgârdan mahv ü hek edip ve kendi varlığından çıkıp “( ”و اﻓﻮض اﻣﺮى اﱃ اﷲİşimi Allah’a
ısmarlarım) deyip tedbîri takdîre havâle ve rızâyı kazâya nevâle verip lütf u kahrı bir
bilip zâhiren ve bâtınen lütf u cemâl zâhir oldukta muğtenim olup ve kahr ü celâl
gördükte sabr u tahammül edip dahî maksad-ı aksâ ve matlab-ı a‘lâ olan Hâlik’in ve
Rezzâk’ın bir bilip ve rızâsında bulunup ve derûn u bîrûnunu mahabbet-i derd-i
nâmütenâhî ile memlû’ ve müzeyyen kılıp câm-ı tevhîdi içip mâsivâdan “”ﻣﻮﺗﻮا ﻗﺒﻞ ان ﲤﻮﺗﻮا
(Ölmeden önce ölünüz!)35 hükmüne mevt-i irâde-i fenâyı ihtiyâr edesin. Tâki tahlîk-i
âlem-i itlâka kadem basıp derde dermân bulasın ve benlik derdinden kurtulasın.
Lügâtçe
âlem-i itlâk: mutlak, gerçek
âlem, öbür dünya âsumân:
gök
behâim-i vahşîler: vahşî
hayvanlar
bîçâre: çâresiz
bîdâr: uyanık
bîmiktâr: kıymetsiz
celâl: sertlik
cemâl: güzellik
cidd ü cehd: ciddiyet ve gayret
derd-i derûn: gönül derdi
derûnîce: gizlice
esi: sahip
fâriğ: vazgeçen
fe’l: fal açmak
girdiş-i gerdân: feleğin dönmesi
hek: kazıyarak silmek
hidâyet-i Yezdân: Allah’ın
doğru yola iletmesi
hîlet-i beşerî: insanın kurduğu
hîle, dolap
hullân: dostlar
hût-i zemîn: yeryüzü balığı.
Metinde, eski astrolojide balık
burcu içerisinde varlığı hayal
edilen balık kastedilmektedir.
mağrûr: aldanmış
mâhî: balık
maksad-ı aksâ: en son maksat
mâsivâ: Allah’tan başka her şey
maşrik: doğu
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matlab-ı a‘lâ: istenilen en yüce
şey
me’lûfrân: alışık, ünsiyet etmiş
mest: keyifle kendinden geçmiş
ıslâh: düzeltme, sağaltma.
ihtilât: karışmak
ihvân: dostlar, ahbâb
inâyet-i rabbânî: ilâhî yardım
istimâ: dinlemek
‘itâb: cezâlandırma
kadem: ayak
ka‘r-ı deryâ: derin deniz dibi
kasîr: kısa
kefâf: yeterli
künh: idrâk etmek, kavramak
lütf u kahr: iyilik ve eziyet
mağrib: batı
mestûre: gizli, örtülü
mevdûd: sevgili
mu‘âteb: cezalandırılan
muhâtab: kendisine söz
söylenilen
mûnis: insana yakın
mülûk: sultanlar
mürde: ölü
mürğ-i perrân: uçan kuş
mürtâz-ı cihân: âlemin razı
olduğu
müteassir: zor
mütehayyir: şaşkın
nâçâr: çâresiz
nâümit: ümitsiz

‘Aclûnî, a.g.e., II/291 (hadis no: 2669).

nevâle: nasip, hisse
nişân: alâmet, eser
nusret: yardım
oğlanlık: çocukluk
pend: nasihat, öğüt
perrân: uçan
perr ü bâl: kol ve kanat
pes: geri, arka
pîrlik: yaşlılık
râm: itaatkâr
safha-i rüzgâr: rüzgâr sayfası
san‘at-i sûrî: şeklî sanat,
mahâret.
sayd ü san‘at: av ve mahâret
sevr-i âsumân: gökyüzü boğası.
Metinde, eski astrolojide boğa
burcu içerisinde varlığı hayal
edilen boğa kastedilmektedir.
süst: gevşek, zayıf
tahlîk: yaratmak
tahsîl: elde etmek
tevfîk-i Samedânî: İlâhî yardım
te’yîd-i âsumânî: Kelime anlamı
gökyüzünden gelen yardım
demektir. Fakat burada ilâhî
yardım kastedilmektedir.
tezevvüc: evlenmek
tınmak: ses çıkarmak, bir şey
söylemek
ümerâ: emîrler
ümitvâr: ümitli
zemîn: taban, yeryüzü

