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RISALE .. I NECATI'L .. MUTEHAYYIRIN* 

Nuh bin Mustafa el-KONEvi** 

Ey derun-i derde derman isteyen! Can kulağın aç ki verem sana ben. 
Eğer tok olursan ferahnak olursun. 
Eğer aç olursan gamnak olursun. 
Eğer uyursan mürdesin: 
Eğer bidar olursan mütehayyirsin. 
Ve eğer mülôk ve ümera kapılarına vanrsan u ./!"''lı y\ı ,)s- ..c-ü'' ..r." (Emirin kap1sma 

giden fakir 11e kötüdür!) hitabıyla muhatab ve mu'atab olursun. 
Eğer ulemay-ı zahir meclisine vanrsan u.:ıpli- ~ ö_,:.'lı .:r ~ J t,;.ıJı öl).ı .:,- ı_,..U; .:ı_,..ı../ 

(Onlar düny~ hayatllllll görütıetı yüzüttü bilirler. Ahiretten ise, 011far tamametı ga(ifdirfer)' 
remzini İ§itirsin. · · 

Eğer me§ayıh meclisine varırsan u.:ıjı..,ı ~ .J!.uı" (Onlar gösteriş yapa11fardır)2 
'itabıyla mu'ateb olursun. 

Eğer marifetullah tahsil edeyim dersen u.J.JJ .» .3ıııJJ.ti t. / (Af/ah'ı gereği gibi ta
mmadt!ar)3 denilir. 

Eğer dünya talebinde olayım dersen u..,..":JS' 4JU. J u... ı,;.ı.ıı" (Düttya birleştir; 011u is
teyen ise köpekferdir)4 denildi. 

Eğer ahiret talebinde olayım dersen uı,;.ı.ıı J>ı ,)s- r'.r ö_,:.'lı /' (Ahiret düttya ehline 
!taramdır) derler. 

Eğer Hak talebinde ve mü§ahedesinde olayım dersen u uı; Jn (Beni asla göremez-

· Nuh b. Mustafa, Terceme-i Mile/ ve Nilıal, Matbaa-i Aı:ruıe, 1279, s. 175-176'dan alınmı§tır. Hazırlayan: 
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sin)S denildi. 
Ve eğer ibadetle meşgul olayım dersen "ıfl..uı .ı ~ .1ıı ıJ.ı.,..ı ~ı ıJ.r"ı ı.. / (Halbuki 

onlara ancak dini yalnız O'na has kılarak Allah'a kulluk etmeleri emrolunmuştu) 6 denildi. 
Eğer ibadetten fariğ olayım dersen ".:ıJ.ı.,..ı ~~.ri~' J .:f.-1 ~ı../ (Cinleri ve insanları 

ancak bana ibadet etsinler diye yaraıtımF denildi. 
Eğer kendinden gayra ki masivaya nazar ve iltifat edeyim dersen " .):.,...,~ .:.5 _r-ı .:rı 

.;w." (AIIah'a ortak koşarsan anıelin heba olur gider)8
; 

Ve eğer nefs muktezasınca olayım dersen "~u..~ .:ıı / (Şunu iyi bilin ki üzeri
nizde bekçiler vardır)9; 

Eğer bir derunice muamele edeyim dersen u ~ı ) _,...ıı ~n (O gizliyi de, gizlinin 
gizlisini de bilir) 10

; 

Ve eğer cümleden fariğ olayım dersen "pı j' (Kaçacak yer nerede?) u; 
Ve eğer cidd ü cehdle nesneye ereyirn dersen u.~ .:r c.r.~- ~n (Onun rahmetine 

dilediği kimseler erişir) 12; 
Ve eğer naümid olayım dersen u .1ıı ı.r.ı .:r ı_,k.:A;· ~n (AIIah'ııı ralınıetinden ümidinizi 

kesmeyin) u; 
Eğer ümidvar olayım dersen ".1ıı_,s:.. ı_,.:.-ü ı" (AIIah'ın mekrinden (imtihan) emin mi 

oldular?)l4
; 

Eğer "bu nice haldir!" diye feryad edersen "J..iıı w. J'---! ~n (Allah yaptığından so
rumlu tutulamaz) 15; 

Ve eğer şek va edeyim dersen ".!1ı.ı p _.,..,ü" (Rabbinin hükmüne .sabret!) 16
; 

Ve eğer hiç tınmayayım dersen "~ ~~ u.r-,ı" (Bana dua edin; ben de duamza 
cevap vereyim)il; . 

Ve eğer dua ile bir nesne tahsil edeyim dersen u .:f..ı. ~ ~ 1 Lo J . .:i\5' .1ıı.ı..:. ı.." (AIIah'ın 
dilediği olur; dilemediği de olmaz)18

; • 

Ve eğer bir nesne için fe'l edeyim dersen "y. ~ı~~ ..,...,.ıı ~~..<..u./ (AIIah'ın in
dinde yalnızca kendisinin bildiği gaybın anahtarları vardır)i9; 

Ve eğer hullana ve ihvana ihtilat edeyim dersen "JJ.&. ..;u,ı ~ ..i!..:ı .~~ı" (O gün 
bazı dostlar birbirlerine düşmadırlar)2°; 

Eğer tezevvüc edeyim dersen "~ ıJJ.&. rS>~Jı J ~ıJjı .:r .:ıı" (Eşleriniz ve 
çocuklarınızdan bazıları size düşman olabilirler)21

; 

5 el-A'raf 7/14.3. 
6 el-Beyyine 98/5. 
7 ez-~riyat 51/56. 
8 ez-Zümer 39/65. 
9 el-İnfit:ar 82/10. 
10 Ta ha 20/7. 
11 el-Kıyame 75/10 . 

. 12 el-Bakara 2/105. 
13 ez-Zümer 39/53. 
14 el-A'raf 7/99. 
15 el-Enbiya 21/23. 
16 et-TOr 52/48. 
17 el-Gafir 40!60. 
18 EbO DavOd, Süleyman b. E§' as, es-Süııeıı (fl§!r. Muhammed Muhyiddfn Abdulhamid), Daru'l-Fikr, Beyrut, 

ts., "Edeb", 110. 
19 ei-En'am 6/59. 
20 ez-Zuhruf 43/67. 
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dan bazıları size düşman olabilirler)21
; 

Eğer mal ve eviadım olsun dersen "<.::i rS"~'lJı J ~ı_,..ı w" (Şüphesiz mallarmız ve ço
cuklarmız bir imtihandır)lJ.; 

Ve eğer mansıb ve §öhret ıssı olayım dersen "•?'lı .ıt.ı.lı .!ll;" (Şu, ahiret hayatı
dır .. . )ZJ; 

Ve eğer halka pend ü nasihat edeyim dersen "~~ "r-" J ~lı c.f't:ıı .:ıJ_,..ıı ı" 
(iusanlara iyiliği emredip kendinizi utıutuyor musutıuz?)24; 

Ve eğer pend istima' edeyim dersen ".:ı~ 'ir- J ı.:..... ı_,ıu" ("İşittik" dediler ama 
onlar işitmezler)25; 

Ve eğer kefaf-ı nafaka tahsil edeyim dersen "~ ~ l:....J .:;?" (Biz aralamıda 
kazançlarını taksim ettik)Z6; 

Ve eğer tabibe ıslah-ı tabiat için müracaat edeyim dersen 11 ~ ~ ..:....;._,.. ı;ı J" (Seni 
yaratatı sana şifa verir)Z7; . 

Ve eğer bazı emirdenaçar kaldıkta kimseden nusret umayıın dersen" r..:i ~_,.. r 
~~ı--"' J J_,l.ı" (0, sizitı mevlamzdır. Ne güzel bir mevla, ne güzel bir yardımcıdır 0!)16; 

Ve eğer keremine tevekkül ve iltica edersen "o.!.1A6:- ıS.iJI f}:lı .!l.~- .!l.}- ı.." (Sem~ seni 
yaratan Rabbinden gafil kılan nedir?)Z9; · 

Ve eğer "derd-i derunum var; nice edeyim?" dersen ~~~ ·,P"" P""ü" (Güzelce sab
retf)JO; 

Ve eğer §efaate mağn1r olursan ".-;ıı 'it .~ ~ ıS.iJI ı; .J'n (İzni dışmda, O'nutı 
indinde şefaat edecek kimdir?)l1; 

Ve eğer gazaba gelip ha§a fariğ durursan ".ı.ı.ı.!.l ~.ı .;..ı.ı .:ıı" (Şüphesiz Rabbinin 
tu tuşu şiddetlidir )32

; 

Ve eğer ru'yet talebinde olayım dersenitab olursun ki ".ı~'lt.!l.ı.ı.ı,.. J .ı~'Jı.S.ı.ı; '1" 

(Gözler 0'1Ju idrak edemez; O gözleri id rak eder)JJ; 
Ve eğer [O'nun] ni§aruru istersen "ır- ..ı.:.s- .rJ" (O'tıun benzeri gibisi dahi yoktur)34; 

Ve eğer künhünü bilmek istersen "~ }S:Ö'il J J.,.Wı &. 'i" (Akıl/ar ve fikirler O'na 
ulaşamaz). 

• • • 
Bu ademoğlu biçare ve bimiktar ne hal etsin? Oğlanlık ise henüz peslik ve yiğit

lik ise mestlik ve pirlik ise süstlük. İmdi zemin ise pek, delip a§ağı geçemezsin. Ve 
asuman ise yüksek, J?.err ü bal peyda edip uçamazsıİı. Ve sevr-i asumanı ve hut-i 
zemini göremezsin. ümür ise kasir; mağribden ma§rike seyehat edip varamazsın. 

21 et-TeğAbün 64/14. 
22 ef-Enfal 8/28. 
23 el-Kasas 28/83. 
24 el-Bakara 2/44. 
25 eı-Enm 8/21. 
26 ez-Zuhruf 43/32. 
27 eş-Şu'~ra 26/80. Bu ayet yanlışlıkla a .J>.i.!.< _,.ı .!la.. .s.llı" (Seııi yarataıı sa11a şifa verir) şeklinde yazılmıştır. 
28 el-Hac 22/78. 
29 el-İnfitar 82/6. 
50 el-Me'ılric 70/5. 
31 el-Bakara 2/255. 
32 el-Büıilc 85/12. 
33 el-En'Am 6/133: 
34 eş-Şura 42/11. 
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Varsan bile ne f.üde! Zira esrar mestfıredir. Ve girdi§-i gerdana nazarın yok. Hal garib, 
hadise acib, bu mü§kilatın · halli müteassir ve bu takdile tedbir müteazzirdir. Eğer ki 
ademoğlu sayd ü san'atla mürğ-i perram hevadan indirip ve ka'r-ı deryadan mahileri 
çıkarıp ve beh.üm-i vah§ileri munis ü ram ve me'lUfran ve mürtaz-ı cihan eyler iken 
inayet-i Rabbam ve hidayet-i Yezdan ve tevfik-i Samedam ve te'yid-i asuma~ 
olmayınca hllet-i be§eri ve san'at-i sur! eylese, husul-i maksuda ve vusUl-i mevduda 
imkan olmaya. Ve bu takdirce nice eylemek gerektir. İmdi nam ve ni§anm safha-i 
rüzgardan mahv ü hek edip ve kendi varlığından çıkıp "..1ıı Jı tS/ı .;.;ı/ (İşimi Allah'a 
ısmarlamıı) deyip tedbiri takdire havale ve rızayı kazaya nevale verip. lütf u kahrı bir 
bilip zahiren ve batmen lütf u cemal zahir oldukta muğtenirn olup ve kahr ü celal 
gördükte sabr u tahammül edip dahi maksad-ı aksa ve matiab-ı a'la olan Balik'in ve 
Rezzak'ın bir bilip ve rızasında bulunup ve derun u biranunu mahabbet-i derd-i 
namütenahl ile mernlu' ve müzeyyen kılıp cam-ı tevhldi içip masivadan "ı.; _,ı .:ıı J,; ı.;_/' 
(Öimedeıı önce ölünüz/)85 hükmüne mevt-i irade-i fenayı ihtiyar edesin .. Taki tahlik-i 
alem-i itlaka kadem basıp derde derman bulasın ve benlik derdinden kurtulasın. 

3lem-i itliik: mutlak, gerçek 
3lem, öbür dünya iisurn3n: 
gök 

beMim-i vahşiler: vahşi 
hayvanlar 

biçare: çaresiz 
bidk uyanık 
biınikt3r: kıyınetsiz 

celal: sertlik 
cemal: giTzellik 
cidd ü cehd: ciddiyet ve gayret 
derd-i derfın: gönül derdi 
derOnice: gizlice 
esi: sahip 
fariğ:. vazgeçen 
fe'!: fal açmak 
girdiş-i gerdlln: feleğin dönmesi 
hek: kazıyarak silmek 
hidayet-i Yezdan: Allah'ın 
doğru yola iletmesi 

hilet-i beşeri: insarun kurduğu 
hile, dolap 

hullan: dostlar 
hOt-i zemin: yeryüzü balığı. 

Metinde, eski astrolojide balık 
burcu içerisinde varlığı hayal 
edilen balık kastedilmektedir. 

mağrOr: aldanmış 
mahi: balık 
maksad-ı aksi!: en son maksat 
masivii: Allah'tan başka her şey 
maşrik: doğu 

Lügatçe 

matiab-ı a'la: istenilen en yüce 
şey 

me'lüfran: alışık, ünsiyet etmiş 
mest: keyifle kendinden geçmiş 
ıslah: düzeltme, sağaltma. 
ihti!At: karışmak 
ihvi!n: dostlar, ahbab 
inayet-i rabbiini: ilahi yardım 
istima: dinlemek 
'itab: cezalandırma 
kadem: ayak 
ka;r-ı derya: derin deniz dibi 
kasir: kısa 
kefaf: yeterli 
künh: idrak etmek, kavramak 
lütf u kahr: iyilik ve eziyet 
mağrib: batı 

mestOre: gizli, örtülü 
mevdOd: sevgili 
mu'ateb: cezalandırılan 
muhAtab: kendisine söz 

söylenilen 
mOnis: insana yakın 
mü!Ok: sultanlar 
mürde: ölü 
mürğ-i perran: uçan kuş 
mü etiiz-ı cihan: alemin razı 
olduğu 

müteassir: zor 
mütehayyir: şaşkın 

naçiir: çaresiz 
naürnit: ümitsiz 

as 'AclOni, a.g.e, 11/291 (hadis no: 2669). 

nevale: nasip, hisse 
nişan: alamet, eser 
nusret: yardım 
oğlanlık: çocukluk 
pend: nasihat, öğüt 
perran: uçan 
perr ü bal: kol ve kanat 
pes: geri, arka 
pirlik: yaşlılık 
rllm: itaatkar 
safha-i rüzgar: rüzgar sayfası 
san' at-i sOri: §ekli sanat, 

ma M ret. 
sayd ü san' at: av ve ma h§ ret 
sevr-i asum§n: gökyüzü boğası. 

Metinde, eski astrolojide boğa 
burcu içerisinde varlığı hayal 
edilen boğa kastedilmektedir. 

s üst: gevşek, zayıf 
tahlik: yaratmak 
tahsil: elde etmek 
tevfik-i Samed§ni: İlahi yardım 
te'yid-i llsumani: Kelime anlamı 

gökyüzünden gelen yardım 
demektir. Fakat burada ilahi 
yardım kastedilmektedir. 

tezevvüc: evlenmek 
tınmak: ses çıkarmak, bir şey 

söylemek 
ümerll: emirler 
ümitvar: ümidi 
zemin: taban, yeryüzü 


