
TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

TASAVVUF BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAŞIKÇI ALİ RIZA EFENDİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI 
 

 

 

 

 

 
Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

 

 

Mevlüt Sami Ergül 

 

 

 

 

 

 

 

Ankara 2021 

 



 
 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

TASAVVUF BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAŞIKÇI ALİ RIZA EFENDİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI 
 

 

 

 
Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

Mevlüt Sami Ergül 

 

 

 

 

Tez Danışmanı 

Doç. Dr. Öncel Demirdaş 

 

 

 

 

 

Ankara 2021 

  



 
 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI 

TASAVVUF BİLİM DALI 

 

 

 

 

 

KAŞIKÇI ALİ RIZA EFENDİ VE TASAVVUF ANLAYIŞI 
 

 

 
Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

Tez Danışmanı 

Doç. Dr. Öncel Demirdaş 

 

 

 

TEZ JÜRİSİ ÜYELERİ 

 

  Adı-Soyadı             İmzası  

 1. Prof. Dr. Vahit Göktaş 

 2. Doç. Dr. Öncel Demirdaş 

 3. Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya 

 4. 

 5.   

 

Tez Savunması Tarihi 

14.12.2021 



 
 

 

T.C. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü’ne, 

 

 

 

 

Doç. Dr. Öncel Demirdaş danışmanlığında hazırladığım “Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ve Tasavvuf 

Anlayışı (Ankara.2021) ” adlı yüksek lisans        -   doktora/bütünleşik doktora         tezimdeki bütün 

bilgilerin akademik kurallara ve etik davranış ilkelerine uygun olarak toplanıp sunulduğunu, başka 

kaynaklardan aldığım bilgileri metinde ve kaynakçada eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma 

sürecinde bilimsel araştırma ve etik kurallarına uygun olarak davrandığımı ve aksinin ortaya çıkması 

durumunda her türlü yasal sonucu kabul edeceğimi beyan ederim.  

 

 

         14.12.2021 

Mevlüt Sami Ergül



I 
 

 

 

İÇİNDEKİLER 

İÇİNDEKİLER .................................................................................................................................. I 

KISALTMALAR ............................................................................................................................ III 

ÖNSÖZ ..............................................................................................................................................IV 

GİRİŞ .................................................................................................................................................. 1 

TEZİN AMACI .............................................................................................................................. 1 

TEZİN ÖNEMİ............................................................................................................................... 1 

TEZİN KAYNAKLARI ................................................................................................................. 2 

GENEL HATLARIYLA ALİ RIZA EFENDİ’NİN YAŞADIĞI DÖNEM ............................... 3 

1. SİYASİ DURUM ................................................................................................................. 4 

2. DİNİ DURUM ...................................................................................................................... 8 

BİRİNCİ BÖLÜM ........................................................................................................................... 13 

KAŞIKÇI ALİ RIZA EFENDİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ.................................................. 13 

A. Hayatı ..................................................................................................................................... 13 

1. Doğumu .............................................................................................................................. 13 

2. Ailesi ................................................................................................................................... 13 

3. İlmî Tahsili ......................................................................................................................... 16 

4. Mesleği ................................................................................................................................ 18 

5. Tarikata İntisabı ve Şeyhliği ............................................................................................ 21 

6. Kişiliği ................................................................................................................................. 26 

7. Medine’ye Hicret Sebebi ve Hicret .................................................................................. 29 

8. Ali Ulvi Kurucu Gözüyle Ali Rıza Efendi ....................................................................... 39 

9. Şeyhi, Erbilli Es’ad Efendi ............................................................................................... 41 

10. Vefatı ............................................................................................................................... 42 

B. Eserleri ................................................................................................................................... 42 

1. İmdâdü’l-Müslimîn fî Beyânı Akaidi’l-Mü’minîn ......................................................... 44 

2. Necâtü’l-Mü’minîn min Ehâdîsi’l-Erbaîn / Dîvân-ı Rızâ li-Necâti Yevmi’l-Haşri ve’l-

Cezâ ............................................................................................................................................ 45 

3. Gülzâr-ı Medine ................................................................................................................. 47 

4. İlticânâme-i Rızâiyye ......................................................................................................... 48 

5. Rahmet Damlaları ............................................................................................................. 48 

İKİNCİ BÖLÜM .............................................................................................................................. 50 



II 
 

TASAVVUF AHLAKI ..................................................................................................................... 50 

1. Rahmet ................................................................................................................................... 50 

2. Tevbe ...................................................................................................................................... 55 

3. Muhabbet ............................................................................................................................... 61 

4. Sabır ....................................................................................................................................... 74 

5. İhlâs ........................................................................................................................................ 82 

6. Takva ...................................................................................................................................... 90 

7. Tevekkül ................................................................................................................................. 96 

8. Vesile .................................................................................................................................... 102 

İBADETLER .................................................................................................................................. 106 

1. Namaz/Salat ......................................................................................................................... 106 

2. Zikir ...................................................................................................................................... 115 

3. İstikamet .............................................................................................................................. 127 

4. Teheccüd .............................................................................................................................. 132 

5. Dua ....................................................................................................................................... 140 

DİĞER KAVRAMLAR ................................................................................................................. 145 

1. Şeriat-Tarikat ...................................................................................................................... 145 

2. Kalp ...................................................................................................................................... 162 

3. Dünya ................................................................................................................................... 171 

4. Ölüm ..................................................................................................................................... 185 

5. İlim ....................................................................................................................................... 198 

6. Tefekkür ............................................................................................................................... 209 

7. Muhasebe ............................................................................................................................. 216 

SONUÇ ............................................................................................................................................ 220 

KAYNAKÇA .................................................................................................................................. 224 

ÖZET .............................................................................................................................................. 231 

ABSTRACT .................................................................................................................................... 232 

EKLER ............................................................................................................................................ 233 

 

  



III 
 

KISALTMALAR 

 

 
bkz.  :  Bakınız 

c.   : Cilt 

çev.   : Çeviren 

ed.   : Editör 

ö   : Ölüm tarihi 

TDV   : Türkiye Diyanet Vakfı 

s.   : Sayfa 

ss.   : Sayfadan sayfaya 

vd.   : Ve diğerleri 

 

  



IV 
 

ÖNSÖZ 

 İnsanın manevi ve ahlaki tekamüle ulaşmasını hedefleyen tasavvuf temeli Kur’an ve hadise 

dayanan bir ilim dalıdır. Kur’an’ı Peygamber Efendimiz (sav)’in yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. 

Tasavvuf’un, insanın sosyal yaşamına önemli etkileri bulunmaktadır. İnsanı kalp hastalıklarından 

kurtarmak ve nefsini tezkiye etmek için bir müridin, mürşid-i kâmil ile beraber yürüdüğü yolun adıdır 

tasavvuf. Zaman zaman dışlanmak istenilmişse de her dönem varlığını sürdürmeyi başarmıştır.  

 Mürşidler insanların ahlakını düzeltmek için türlü türlü manevî eğitim metodları 

kullanmışlardır. Bu minvalde bir mutasavvıfın öğretilerini ve tasavvuf anlayışını anlamak dönemin 

ahlaki ve manevî sorunlarına ışık tutacaktır. Biz de bu çalışmamızda Osmanlı döneminin son 

zamanları ve Cumhuriyet döneminin ilk zamanlarında yaşamış bir mutasavvıf olan Ali Rıza 

Efendi’nin hayatını ve tasavvufî görüşlerini incelemeye çalışacağız. 

 Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Ali Rıza Efendi’nin 

karakterine etki ettiğini düşündümüz, yaşamış olduğu dönemi, siyasî ve dinî perspektiften inceleyerek 

ele almaya çalıştık.  

Ali Rıza Efendi Cumhuriyet döneminde tarikatlara uygulanan baskıcı tavırlar neticesinde bir 

zaman hapishaneye atılmış ardından memleketini terk ederek Medine’ye hicret etmiştir. Bu sebeple 

Ali Rıza Efendi’nin hayatına dair yeterli bir bilgi bulunmamaktadır. O, zaman zaman hayatına dair 

bilgileri, yazmış olduğu şiirlerin içerisine dercetmiştir. Bu bilgilere ek olarak bizim, Ali Rıza 

Efendi’nin torunu Abdülkerim Depeler ve Ali Rıza Efendi’yi hayatının belli bir döneminde gören, 

O’nun sohbetine katılan daha sonra da mürşidlik vazifesini alan  Mehmet Ulu hocaefendiyle yapmış 

olduğumuz ropörtajlar neticesine hatrı sayılır bilgilere erişme imkanımız oldu. Birinci bölümde ele 

aldığımız Ali Rıza Efendi’nin hayatını sınırlı malumat içerisinden çıkararak ve O’nu tanıyanların 

anlattıkları bilgilerden faydalanarak anlatmaya çalıştık. Yazmış olduğu eserlerin tanıtımına da yine 

bu bölümde yer verdik. 
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İkinci bölümde ise Ali Rıza Efendi’nin eserlerinden çıkarımlar yaparak tasavvufî görüşlerini 

tasavvuf ahlakı, ibadetler ve diğer kavramlar alt başlıklarıyla ele aldık. Bu bölümde işlenilen her bir 

kavramın, önce sözlük anlamı daha sonra ise Kur’an ve hadislerde geçen anlamlarına yer verdik. İlk 

dönem sufîlerinin bu kavramlara yüklemiş olduğu anlamlar ışığında Ali Rıza Efendi’nin kavramlar 

hakkındaki görüşleri inceledik. Toplam yirmi bir adet kavram incelenerek Ali Rıza Efendi’nin 

tasavvufî görüşleri anlamaya ve anlatmaya çalıştık. 

Bu çalışmanın nihayete ermesinde desteklerini esirgemeyen danışman hocam Doç. Dr. Öncel 

Dermirdaş’a ve sevgili dedem Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’na teşekkürü bir borç bilirim. Sabır ve 

azimle bana desteğini her daim gösteren sevgili eşim Feyza Nur Ergül’e de ayrıca teşekkür ederim.  
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GİRİŞ 

TEZİN AMACI 

 

Tezimizin amacı, XIX. yüzyılda yaşamış olan kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin tasavvuf anlayışını 

ve fikrilerini ilmi açıdan yorumlamak buna ek olarak hayatını ve yaşadığı dönemi tarihî, dinî, ilmî ve 

sosyal açılardan ele alarak değerlendirmek/tahlil etmektir. Bu çalışmamızın temel gayesi Nakşî-

Hâlidî tasavvuf çizgisinin tipik bir temsilcisi olan bu değerli ilim ve irfan adamının tasavvufî 

görüşlerini araştırarak, Nakşi tasavvuf geleneğindeki ve özelde Cumhuriyet Türkiye’sindeki yerini 

ortaya koymaktır. XIX. yüzyıl din, tasavvuf, kültür hayatı ve tesirleri değerlendirilmeye çalışılacaktır.  

TEZİN ÖNEMİ 

 

Osmanlı’nın son döneminde yaşamış olan Ali Rıza Efendi’nin hayatını araştırmak onun 

tasavvufi görüşlerini incelmek dönemin sosyal yapısını anlamamızda faydalı olacaktır. Kaşıkçı Ali 

Rıza efendi’nin şeyhi Erbilli Esad Efendi’nin merkezinde yer aldığı Menemen hadisesi ve bu hadise 

sonucunda yaşanan olayların incelenmesi, o dönemin islâm yaşayışını anlamamızı sağlayacaktır. Bu 

dönemde halkın batılılaşma eğilimi ve gitgide bozulan sosyal yaşam Ali Rıza Efendi’yi rahatsız etmiş 

ve nizam-ı alemin bozulduğu düşüncesine girmesine sebep olmuştur. İşte bu bağlamda Ali Rıza 

Efendi’nin hayatı, eserleri ve görüşlerini incelemek bizim için büyük önem arz etmektedir.    

Ali Rıza Efendi hakkında günümüze kadar bazı çalışmalar yapılmıştır. Yakın Dönem Bir 

Nakşî-Halîdî Şeyhi Portresi: Kaşıkçı Ali Rıza Efendi isimli makaleyle Doç. Dr. Ali Çoban, Ali Rıza 

Efendinin yaşadığı döneme ve hayatına ışık tutmuş, nakşî-halidî geleneğine değinmiş ve tasavvufî 

görüşlerini yüzeysel olarak incelemiştir.1 

 
1 Ali Çoban, “Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi: Kaşıkçı Ali Rıza Efendi (1883-1969)”, Bilimname 

2018/36, 609-648. 
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Taşkent Bölgesi Bölgeye Yön Veren Alimler isimli sempozyum kitabında Kaşıkçı Ali Rıza 

Konevi başlığıyla Hacı Ali Demirlek tarafından kaleme alınan bildiride Ali Rıza Efendi genel 

hatlarıyla tanıtılmıştır. Yine aynı sempozyum kitabında Ali Rıza Efendi’nin İmdâdu’l-müslimin fî 

akâidi’l-mü’minîn İsimli Eserinin Akâid ve Kelam İlmi Açısından Değerlendirmesi, başlıklı bildiri 

Doç. Dr. Murat Serdar tarafından2, Necâtü’l-mü’minîn min ehâdisi’l-erba’în ve divân-ı rıza li necâti 

yevmi’l-haşri ve’l-cezâ Adlı Eserinin Edebi Yönü isimli bildiri de Mahmut Kanık ve Fatma Zehra 

Kavukçu tarafından kaleme alınmıştır.3 Başlıklarından da anlaşılacağı üzere bu bildirilerde Ali Rıza 

Efendi’nin eserlerinin inceleme ve değerlendirmesi yapılmıştır. 

  Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ve İlticâ-nâme-i Rızâiyye’si başlıklı yüksek lisans tezi ile Rale Zehra 

Cengiz, Osmanlı Türkçesi ile yazılan İlticâ-nâme-i Rızâiyye isimli eseri latin harfleriyle transkibe 

etmiş ve edebi yönden incelemesini yapmıştır. Tez içeriğinde Ali Rıza Efendi’nin hayatı, edebi ve 

tasavvufî görüşlerine de değinilmiştir.4 

Tezimiz bu çalışmalardan farklı olarak Ali Rıza Efendi’nin tasavvufî görüşlerini 

derinlemesine incelemeyi ve değerlendirmeyi içerisinde barındırmaktadır. 

TEZİN KAYNAKLARI 

 

 Ali Rıza Efendi’nin hayatını araştırırken öncelikle kendi eserlerinden faydalanılmıştır. Bunlar; 

Necâtü’l-mü’minîn min ehâdîsi’l-erbaîn, Gülzâr-ı Medine, Rahmet Damlaları, İlticâ-nâme-i rızâiyye, 

İmdâdül-müslimîn fî beyân-i akaaidil mü’minin isimli eserleridir. Bu eserlere tezin içerisinde 

değinileceği için burada isimlerini vermekle yetiniyoruz. 

 
2 Murat Serdar, “Kaşıkçı Ali Rıza Efendi İmdâdü’l-Müslimîn fî Beyânı Akaidi’l-Mü’minîn İsimli Eserinin Akâid ve 

Kelâm İlmi Açısından Değerlendirilmesi”, Taşkent Bölgesi Bölgeye Yön Veren Alimler (Konya: Taşkent Kaymakamlığı 

Yayınları, 2016), 102. 
3 Mahmut Kanık - Fatma Zehra Kavukçu, Necâtü’l-mü’minîn min ehâdisi’l-erba’în ve divân-ı rıza li necâti yevmi’l-

haşri ve’l-cezâ Adlı Eserinin Edebi Yönü, Taşkent Bölgesi Bölgeye Yön Veren Alimler, (Konya: Taşkent Kaymakamlığı 

Yayınları, 2016) 
4 Rale Zehra Cengiz, Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ve İlticâ-nâme-i Rızâiyye’si (Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, 

yüksek lisans tezi, 2019) 
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 Ali Rıza Efendi’nin eserlerinde hayatına dair bilgiler son derece kısıtlıdır. Bu sebeple onu 

tanıyan, gören, sohbetinde bulunan veya akrabalarından olan kimselere ulaşmak için Konya’ya 

gidilmiştir. Öncelikle Ali Rıza Efendi’nin adına nisbetle kurulmuş olan Rıza Konevî Vakfı’na gidip 

vakfın başkanı Hacı Ali Demirlek ile bir röportaj5 gerçekleştirilmiştir. Daha sonra Ali Rıza Efendi’nin 

torunu Abdülkerim Depeler ve torununun çocuğu olan Seyit Ahmet Depeler ile röportaj 

gerçekleştirilmiştir.6 En son olarak da Ali Rıza Efendi’nin günümüzdeki halifesi Mehmet Ulu Hoca 

ve onun kardeşi Yusuf Ulu ile Ali Rıza Efendi’nin doğup büyüdüğü topraklar olan Balcılar 

Kasabası’nda röportaj yapılmıştır.7  

 İncelemeye tabi olan kavramlar tasavvuf klasiklerinden yararlanarak açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bunlar; İhyâu ulûmi’d-din, Kimyâ-yı sa’âdet, Maksadu’l-esnâ, Keşfu’l-mahcûb, el-

Fütûhâtu’l-mekkiyye, et-Ta‘arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, er-Risaletü’l-kuşeyriyye, Kutül-kulûb fî 

mu‘âmeleti’l-mahbûb ve vasfi tarîkı’l-mürîd ilâ makâmi’t-yevhîd, er-Riâye li hukûkillak, el-Lümâ, 

Avârif’ül-ma’arif . 

 Kavramların lügat manalarını tespit edebilmek amacıyla kullanmış olduğumuz lügatlar ise 

şunlardır: es-Sıhâh: tâcü’l-lüga ve Sıhâhü’l arabiyye, Cami’u’l-usûl, Vankulu Lügatı, el-Müfredât li 

elfâzi’l-Kur’an, Tâcü’l-arûs 

GENEL HATLARIYLA ALİ RIZA EFENDİ’NİN YAŞADIĞI DÖNEM 

 

Yaşadığımız dönemdeki sosyal, siyasi, dini ve iktisadi birçok olay karakterlerimiz ve 

düşüncelerimize bir zemin oluşturur. Bu yüzden bir şahsın hayatını ve fikirlerini incelerken yaşadığı 

dönemi anlamak ve ona göre yorumlamak oldukça önemlidir. Bu bölümde genel hatlarıyla Ali Rıza 

Efendi’nin yaşadığı dönemi ele alacağız.   

 
5 Röportaj tarihi: 19/06/2021 
6 Röportaj tarihi: 19/06/2021 
7 Röportaj tarihi: 24/06/2021 
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 Ali Rıza Efendi 1883-1969 yılları arasında yaşamıştır. Köklü bir devlet olan Osmanlı 

Devleti’nin yıkılışına ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşuna şahitlik etmiştir. Bu dönem 

içerisinde birçok değişimi barındıran zorlu bir dönemdir. Ali Rıza Efendi’nin yaşamında ve 

fikirlerinde bu değişimler önemli rol oynamıştır. Bu nedenle, Ali Rıza Efendi’nin hayatını ve 

tasavvufî görüşlerini ele almadan evvel yaşadığı döneme siyasi ve dini çerçevede genel hatlarıyla 

değinmek istiyoruz. 

 

1. SİYASİ DURUM 

 Ali Rıza Efendi’nin doğduğu dönem, Osmanlı Devleti’nde padişah olarak II. Abdülhamid 

(ö.1912) bulunmaktadır. II. Abdülhamid’in padişahlık dönemi Osmanlı Devleti’nin en buhranlı 

dönemidir. 1876 yılında Osmanlı Devleti’nin yönetimine geçen II. Abdülhamid 1909 yılında tahttan 

indirilmiştir.8 

 II. Abdülhamid’in son dönemlerinde siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik şartların sonucu 

olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti kurulmuştur. II. Abdühamid rejimine karşı Harbiye ve Tıbbiye 

talebeleri tarafından kurulan Cemiyet9, 1889-1918 tarih aralığında birçok farklı organizasyonda yer 

almış, daha sonra gizli bir şekilde Selanik'te kurulan Osmanlı Hürriyet Cemiyeti ile birleşmiştir.10 

Cemiyet, 9 Haziran 1908’de Rumeli’de silahlı ayaklanma çıkarmış, ardından 23 Temmuz 1908’de de 

II. Abdühamid’in ikna edilmesiyle Kanun-i Esasî yürürlüğe koyularak II. Meşrutiyet ilan edilmiştir.11 

 “31 Mart Vakası” olarak bilinen ayaklanma sonrasında bu ayaklanmadan sorumlu tutulan II. 

Abdülhamid tahttan indirilmiştir. (1909) Ardından Bâb-ı Âli Baskını ile iktidarı ele geçirip devletin 

 
8 Komisyon, Osmanlı Tarihi, İstanbul 1989, 12/230. 
9 Yılmaz Öztuna, Başlangıçtan Zamanımıza Kadar Büyük Türkiye Tarihi (İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1983), 214. 
10 Ahmed Bedevi Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve İttihad ve Terakki (İstanbul: Tan Matbaası, 1948), 233. 
11 Komisyon, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, (Ankara: Siyasal Kitabevi, 2000), 51. 
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yıkılışına kadar bunu devam ettirmişlerdir.12  II. Meşrutiyetin devleti çöküşten kurtaracağını düşünen 

İttihatçılar sonuç istedikleri gibi çıkmayınca büyük bir hayal kırıklığı yaşamışlardır. 

 II. Abdülhamid’den sonra yerine padişah olarak V. Mehmed Reşat gelmiştir. 1909-1918 

yılları arasında padişahlık yapmıştır. Bu dönem devletin devamını sağlamanın son denemelerini 

içermektedir. Nitekim onun döneminde de buhran devam etti. Yine bu dönemde birtakım ıslahatlar 

yapıldı. V. Mehmed, Meşrutiyyeti sağlamlaştırmak için çabaladı. Orduyu gençleştirip daha modern 

bir hale getirdi. Bunun üzerine yine O’nun döneminde 1912’de Balkan Savaşları ve 1914-1918 yılları 

arasında da I. Dünya Harbi patlak vermiştir. Bu zamana kadar yaşanılan en büyük çaplı savaş olan I. 

Dünya Savaşı, dünya siyasi haritasının değişmesine yol açmıştır.13 

II. Meşrutiyet’in yaşandığı 14 yıllık süreç içerisinde Osmanlı Devleti’ni yıpratan ve devletin 

sonunu hazırlayan bu iki büyük savaş neticesi kısa zamanda Osmanlı Devleti’nin yıkılışı 

gerçekleşmiştir. I. Dünya Savaşı’ndan sonra, 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi imzalanarak 

Türkiye tarihi için yeni bir dönem başlatılmıştır. Bu Mütâkere Anadolu’da başlayacak olan millî 

mücadelenin zeminini hazırlamıştır.14  

Mütakere sonucunda Bâb-ı Âli savaşı bırakmış, 16 Mart 1920’de müttefiklerin İstanbul’u 

işgal etmesi ve Meclis-i Mebusan’ın zorla dağıtılması üzerine İngilizlerin nüfuzu altına girmiştir. 23 

Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açılışını 

gerçekleştirerek Millî Mücadele’nin başına geçti. 1 Kasım 1922’de de TBMM saltanatlığı kaldırarak 

padişahlık makamını lağvetmiş oldu.15 

 
12 31 Mart Vakası ile ilgili bkz; İsmail Hami Danişmend, 31 Mart Vakası, (İstanbul: İstanbul Kitabevi, 1961). 
13 Komisyon, Osmanlı, 12/ 240-242; Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, 7/259-301 
14 Osman Olcay, Sevres Andlaşmasına Doğru, (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1981), 

LIV-XIII.; Mesut Aydın, Millî Mücadele Döneminde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul’da Kurulan Gizli Gruplar 

ve Faaliyetleri, (İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1992), 13. 
15 Komisyon, Osmanlı, 12/ 246; Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, 7/301. 
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XIX. yüzyıl sonları ve XX. Yüzyıl başlarında, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük gibi fikir 

akımları Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan çıkarmak için ortaya çıkarılmıştır. 

Ancak I. Dünya Savaşı’nın olumsuz etkileri sebebiyle bu akımlar ortadan kalkmıştır. Buna karşın 

Atatürk, milliyet ve medeniyet esasına dayalı inkılâplar yapmış bu sayede Türk milletini, çağdaş 

medeniyetler seviyesine ulaştırmayı hedeflemiştir.16 Siyasî alanda yapılan inkılâplar doğrudan devlet 

düzenini değiştirmeye odaklı olup Osmanlı devlet sisteminin yerine, demokratik ve laik bir devlet 

düzeni getirmek amacıyla yapılmışlardır.17 Saltanat ve Hilafetin kaldırılması, Cumhuriyetin ilanı bu 

yeniliklere örnek gösterilebilir. 

1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasıyla siyasî varlığına son verilen Osmanlı Devleti, 

yerini Ankara’daki TBMM hükümetine bıraktı.18 Daha sonra 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan 

Barış Antlaşmasıyla millî bağımsızlık elde edilmiş oldu.19 

1921 Anayasasının yetersizliği,20devlet başkanının ve kabinenin olmayışı, hükümeti büyük 

bir sıkıntıya sokuyordu. Bunun üzerine 1921 Anayasasında birtakım değişiklikler yapılarak 29 Ekim 

1923 tarihinde Cumhuriyet kurulmuş oldu. Oy birliği ile Mustafa Kemal Paşa Cumhurbaşkanı 

seçildi.21 

Cumhuriyetin ilanıyla reform hareketinin en önemli ilkelerinden biri bu şekilde gerçekleşmiş 

oldu.22 Ancak halifelik, laiklik için bir engeldi. Halifeliğin kaldırılması 2 Mart 1924’te Halk 

Fırkasının talebi üzerine, Meclis genel kuruluna aktarıldı. 3 Mart 1924’te alınan karar ile kaldırıldı.23 

 
16 Peyami Safa, Türk İnkılâplarına Bakış, (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1988), 58-59. 
17 Komisyon, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 199. 
18 Mustafa Baydar, Atatürk ve Devrimlerimiz, (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları), 1979, 143. 
19 Komisyon, Osmanlı Ansiklopedisi, Tarih, Medeniyet, Kültür, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2000) 7/ 229. 
20 Baydar, Atatürk ve Devrimlerimiz, 157. 
21 Sina Akşin, Türkiye’nin Yakın Tarihi, (Yenigün Haber Ajansı, 1997) 2/49. 
22 Komisyon, Osmanlı Ansiklopedisi, 7/229 
23 Bkz. M. Kemal Öke, Güneydoğu Asya Müslümanlarının İstiklal Davası ve Türk Millî Mücadelesi “Hilafet Hareketi”, 

(Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988), 133-331.  
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 Bir sonraki mühim olay ise Menemen olayıdır. Bu olay 23 Aralık 1930 tarihinde dinle alakası 

olmayan altı esrarkeş serserinin şeriat ilan etmeye kalkışıp halkı galeyana getirmesiyle patlak 

vermiştir. 24 Bu serserilerin azgınlıkları ve taşkınlıkları son noktaya geldiğinde, askerler tarafından 

etkisiz hale getirilmişlerdir.25 Menemen Olayı’yla beraber Türkiye Cumhuriyeti için demokrasi 

yolları kapanarak 1946 yılına kadar yeni parti kurulmasına izin verilmemesine sebep olmuştur.26  

Daha sonra istiklal mahkemeleri kurulmuş ve olayın tam merkezine Ali Rıza Efendi’nin şeyhi 

Es’ad-ı Erbili konularak ve mahkemece yargılanmıştır.27 Yargılamalar sonucunda 37 kişi idam 

edilirken 41 kişi ise hapis cezasına çarptırılmışlardır.28 Hapse atılanların arasında Ali Rıza Efendi de 

bulunmaktadır.29  

Tekkelerin kapatılması ve Menemen olayını, 1933 yılında çıkartılan Arapça ezan okuma 

yasağı ve Ayasofya Camii’nin müzeye çevrilmesi kararı takip etmiştir.30  

1939-1945 yılları arasında durağan bir dönem yaşayan Türkiye iç politikası, 1946 yılında yeni 

partilerin kurulmasıyla hareketlenmeye başlamıştır. 1946’da yapılan seçimlere hile karışmış, 1950’de 

yapılan seçimlerde ise iktidarı Demokrat Parti almıştır. Adnan Menderesin Başbakan, Celal Bayar’ın 

da Cumhurbaşkanı olmasının ardından aynı yıl Arapça ezan yasağı kaldırılmıştır. Radyolardan dinî 

yayın yapılmasına izin verilmiş ve din dersleri ilkokullarda zorunlu olmuştur.31 

 
24 Ethem Cebecioğlu, Muhammed Es’ad-ı Erbili(ks) (Ankara: İlâhiyât Yayınları, 2017), 41. 
25 Kemal Üstün, Menemen Olayı ve Kubilay, (İstanbul: Çağdaş Yayınları, 1978), 26. 
26 Neşet Çağatay, Türkiye’de Gerici Eylemler, (Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1972), 34. 
27 Cebecioğlu, Muhammed Es’ad-ı Erbili(ks), 52-58. 
28 Cebecioğlu, Muhammed Es’ad-ı Erbili(ks), 52. 
29 Kaşıkçı Ali Rıza, Gülzâr-ı Medine (İstanbul: Kader Yayınevi, ts.), 128. 
30 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, çev. Boğaç Babür Turna (Ankara: Arkadaş Yayınevi, 2011), 409-412. 
31 Komisyon, Gelişim ve Genel Kültür Ansiklopedisi, (İstanbul: Gelişim Yayınları, 1976), 186-187; Ali Arslan, 

“Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı ile Siyasî Parti Üyeliğinin Birbirinden Ayrılma Süreci”, Atatürk Araştırma Merkezi 

Dergisi 12/34 (Mart 1996). 
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Yine Menderesin döneminde Türkiye, Kore Savaşı’na katılmak üzere bölgeye asker 

göndermiştir. 1949 yılında kurulan NATO ve Avrupa Konseyi’ne katılmak isteyen Türkiye, 1949’da 

Avrupa Konseyi’ne 1951’de de NATO’ya girmiştir.32 

Ankara’da bazı öğrenciler ve profesörler hükümetin uygulamalarına karşı gelerek protesto 

etmişlerdir. Bu olayların durulmaması üzerine “Millî Birlik Konseyi” adıyla askeri cunta 1960 yılında 

darbe yapmıştır. Yönetimi en kısa zamanda seçimi kazanan siyasi partiye devredeceğini açıklayan 

cunta yönetimi, Demokrat partili tutuklanmış kişileri Yassıada’da mahkeme önüne çıkarmıştır. 

Mahkeme sonucuna göre Celal Bayar’ın idam cezası hapis cezasına çevrilmiştir. Adnan Menderes ve 

iki bakan bu yargılamalar sonucu idam edilmiştir. Bu olay Türk Demokrasisinde kara bir leke olarak 

durmaktadır.33 

2. DİNİ DURUM 

 Ali Rıza Efendi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde yaşamış olduğu için o dönemdeki dinî 

yaşama kısaca değinmemiz isabetli olacaktır. 

 Uzun yıllar devlet tarafından bir merkeze bağlı olmayan tekkeler, 1860 yılında 

Şeyhülislamlığa bağlanmıştır.34Daha sonra 1866 yılında da Meclis-i Meşayıh kurulmuştur. Ali Rıza 

Efendi’nin mürşidi Es’ad Efendi bir dönem bu meclise başkanlık etmiştir. Meclis-i Meşayıh 

Nizamnamesi ile tekkeler devlet kontrolünde olmuşlardır.35 

 
32 Bkz. Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995),(İstanbul: Alkım Yayınları, 2005), 317-319. 
33 Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam: İsmet İnönü, 7. Baskı, (İstanbul: Remzi Kitabevi, 2006), 3/454-455.; Tevfik 

Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi: 1950’den Günümüze, 4. Baskı, (Ankara: İmge Kitabevi, 2008), 96-97.   
34 Bkz; Gotthard Jaschke, Yeni Türkiye’de İslamlık, (Ankara: Bilgi Yayınları, 1972), 36. 
35 Mustafa Kara ‘Cumhuriyet Türkiye’sinde Tarikatlar’ Türkiye’de Tarikatlar Tarih ve Kültür, Ed. Semih Ceyhan, 

(İstanbul: İsam Yayınları, 2015), 96. 
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 II. Abdülhamid sosyal hayatı düzenleyen ve birer eğitim müessesesi olan tekkeleri 

desteklemiştir. Kendi nüfuzunu ülkenin dört bir yanına yaymak adına tekkelerden faydalanmıştır. 

Bazı şeyhler ise Padişahın gözünde itibar ve nüfuz sahibi olmuşlardır. 36 

 II. Abdülhamid, aynı zamanda İslam dininin sembollerine ve bu sembollerin ifade ettiği 

mânâya büyük önem vermiştir. Örnek verecek olursak o, cami ve çevrelerinin temiz, düzenli ve 

İslam’a yakışır bir biçimde olmasına gayret etmiş buna yönelik görevlendirmeler yapmıştır. İslam’ı 

temsil eden değerleri korumuştur.37  

 II. Meşrutiyetten sonra çıkan cemiyetler kanunu ile Es’ad Efendi, dervişlerin hak ve 

vazifelerini korumak amacıyla Cemiyet-i Sûfîye’yi kurmuş, daha sonra tasavvufu halka anlatmak için 

dergi neşriyatına başlamıştır.38  

 Cumhuriyet sonrası meydana gelen değişimlerle, dini yaşamın toplumsal yönlendiriciliği 

ortadan kalkmış ve zamanla din, sadece vicdanen ve ahlaken yaşanabilen bir durum haline gelmiştir. 

Gazi Mustafa Kemal laiklik ilkesine binaen şeriatı kaldırmış ve dinî yaşamı devlet içerisinden 

çıkarmıştır. Ayrıca İslam’ı temsil eden sarık ve cübbeyi de yasaklayıp, yerine modernliği temsilen 

kılık kıyafet kanunu çıkartarak şapka takmayı zorunlu tutmuştur. Yine bu dönemde Arap alfabesinden 

Latin alfabesine geçilmiştir.39 Böylelikle din, günlük hayatın dışına itilmiş hale gelmiştir. 

 Bir önceki bölümde de belirttiğimiz üzere Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber yapılan 

değişimler, dini yaşamı doğrudan olumsuz etkilemiştir. Ezanın Türkçe okunması, tekkelerin kapatılıp 

halifeliğin kaldırılması bunlara örnek olarak verilebilir.  

 
36 Komisyon, Osmanlı Ansiklopedisi, 7/10-11. 
37 Komisyon, Osmanlı Ansiklopedisi, 7/15. 
38 Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, 5. Baskı, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2003), 40. 
39 Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, s. 400. 
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3 Mart 1924 tarihinde laiklik ilkesinin bir uygulaması olarak Şer’iyye ve Evkaf Bakanlığı 

kaldırılmış yerine Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştur. Ayrıca Osmanlı soyundan olanlar sürgün 

edilmiştir. Yine aynı tarihte ülkedeki bilimsel kuruluş ve okullar, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesine 

alınmıştır.40 

 Cumhuriyetin kurulmasıyla sosyal ve kültürel birçok alanda gözle görülür değişimler 

yaşanmıştır. Bunlardan en barizi tekkelerin kapatılması olayıdır. 30 Kasım 1925’te kapatılan 

tekkelerin ve tarikatların yasaklanmasının sebebi, 20 Şubat 1925’teki Şeyh Said ayaklanması olarak 

görülür. Ayaklanma ordunun seferber olmasıyla bastırılmıştır. Ankara Hükümeti bu isyanı, tekkelerin 

kapatılmasında çok iyi bir şekilde kullanmıştır.41 

 Bernard Lewis, Şeyh Said isyanını dıştan milliyetçi ve ayrılıkçı bir hareket tanımlasa da 

Ankara Hükümetini bu isyanı, laikleştirme reformlarına karşı dini bir tepki olarak görmüştür.42 

 Netice itibariyle öncelikli olarak bu isyan gerekçesiyle tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair 

kanun 30 Kasım 1925 tarihinde kabul edilmiştir. Kanun metni Resmî Gazete’de aynen şöyle 

geçmektedir:  

 “Türkiye Cumhuriyeti dâhilinde gerek vakıf suretiyle gerek mülk olarak şeyhinin taht-ı 

tasarrufunda, gerek suver-i âharle tesis edilmiş bulunan bilumum tekkeler ve zaviyeler, sahiplerinin 

diğer şekilde hakk-ı temellük ve tasarrufları baki kalmak üzere kâmilen seddedilmiştir.”43 

 Cumhuriyet’in ilanından sonra 1924 yılında yapılan laik devrimler, aslında dervişlere değil, 

ulemaya karşı yapılmıştı. Fakat dervişler daha şiddetli bir direnç̧ gösterdi. 1925 yılında Şeyh Said’in 

ayaklanması laik reformlara karşı olmuştu. Bundan sonra Gazi Mustafa Kemal tarikatlara ve temsil 

 
40 Suna Kili, Türk Devrim Tarihi, (İstanbul: Tekin Yayınevi, byy), 283. 
41 Mustafa Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler ve Zaviyeler, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 1990), 324. 
42 Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 552,553. 
43 Resmî Gazete, no:243, Kanun no: 677, Kabul tarihi 30.11.1342 (1925), Yayın tarihi: 13.12.1341 (1925) 
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ettiği hayat tarzına karşı bir dizi reformları hayata geçirdi. 775 tekke ve 905 türbeyi kapatmadan evvel 

gitmiş olduğu Kastamonu ve İnebolu’da Avrupa tarzı şapka ile yaptığı konuşmalarda tekkelerden, 

zaviyelerden, sözde evliyalardan ve medet umulan yatırlardan hoşnutsuzluğunu ifade ederek, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin şeyhler ve dervişler ülkesi olamayacağını belirtmiştir. O’na göre en doğru ve en 

gerçekçi tarikat, tarikat-ı medeniyyedir. 44 

 1924 yılında Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı imam-hatip okulları açıldı. Yüksek öğretim 

kurumu olarak Süleymaniye Medresesi, bir İlahiyat Fakültesi’ne dönüştürüldü. Bu fakültenin açılma 

amacı laik ve modern bir dini eğitim verilmek istenmesiydi. Daha sonra bu fakültenin vaktinden önce 

kurulmuş olduğu kanaatine varıldı. Esasen medrese sisteminden gelen müderrisler görevlerini gönül 

hoşluğu ile yapamamıştır. Bu fakültede yapılmak istenenden beklenen netice alınamayınca 1933 

yılında kapatılmıştır.45 

 Din üzerine olan bu yoğun baskılar, 1946 yılında çok partili hayata geçişle beraber yavaş 

yavaş azalıp hafiflemiştir. Bu süreç zarfında dini alanda birçok boşluk oluşmuştur. Yeterli sayıda din 

adamının olmayışı ve imam-hatip yetiştirecek okulların bulunmayışı, büyük bir sorun teşkil 

etmiştir.46 

 Dinî yaşamın sekteye uğratıldığı 1946’ya kadar olan dönemde İslamî yayınlar kontrol altında 

tutulurken 1946’dan sonra serbest bırakılmıştır. 1950 yılında Demokrat Parti’nin iktidarıyla beraber 

din eğitimi zorunlu olmuş, ezan aslî diline döndürülmüş ve artık laiklik, üzerinde tartışmalar 

yapılabilir hale gelmişti.47 Yine bu dönemde dini dergilerde büyük bir artış olmuştur.48  

 
44 Bkz. Yaşar Kalafat, Şark Meselesi Işığında Şeyh Sait Olayı, Karakteri, Dönemindeki İç ve Dış Olaylar, (İstanbul: 

Boğaziçi Yayınları, 1992), 150-179.; Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 405-406. 
45 Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, 409-412. 
46 Kara, Günümüz Tasavvuf Hareketleri, 280. 
47 Orhan Okay, “XX. Yüzyılda Fikir Akımları”, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, (1999) Ed. Ekmeleddin İhsanoğlu, 1/219. 
48 Kara, Günümüz Tasavvuf Hareketleri, 282. 
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 1946 yılında başlayan bu değişimlere 1960 yılında yapılan askerî darbe ile dur denilmiş oldu. 

Bu dönemde askerler Diyanet İşleri Başkanlığını yakından takip ediyordu. Hazırladıkları 1961 

Anayasası ile zorunlu din eğitimini ilk ve orta eğitim kurumlarında durdurup kişilerin isteğine 

bırakmışlardır.49 

  Ali Rıza Efendi’nin mahdumu Mustafa Runyun da 1957 seçimlerinde Demokrat Parti’den 

Konya milletvekili olmuştur. 27 Mayıs 1960 İhtilâli’nin ardından Yassıada’da bir süre tutuklu 

kaldıktan sonra, Kayseri cezaevinde hapis yatmıştır.50 

 Ali Rıza Efendi’nin doğup büyüdüğü dönem, bir devletin yıkılıp yerine yeni bir devletin 

kurulduğu, toplumumuzun, kültürümüzün ve dinî yaşantımızın yeniden şekillendirerek orijinal 

saflığının bozulduğu bir dönem olarak kayıtlara geçmiştir.  

Görüldüğü üzere Ali Rıza Efendi, savaşların, türlü türlü engel, baskı ve cezalandırmaların 

olduğu ve İslam dininin zor yaşandığı çalkantılı bir dönemde hayatını sürdürmüştür. Ali Rıza 

Efendi’nin bizzat bire bir etkilendiği bu çalkantılı dönem ve Menemen Olayı (1930) ve onu takip 

eden siyasi olaylar herkes gibi onu da derinden etkilemiştir. Oğlu Mustafa Runyun da babası gibi 

yaşanan siyasî gelişmelerden etkilenerek nasibini almıştır. 

Şimdi bu tarih zemini üzere kurulu olan mutasavvıfımızın hayatını ele alalım.  

  

 
49 Komisyon, Cumhuriyet Ansiklopedisi, (İstanbul: Arkın Yayınları, 1969) 4/43. 
50 Sedat Şensoy, “Mustafa Runyun”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 2008), 35/245-246. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

KAŞIKÇI ALİ RIZA EFENDİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

 

 Ali Rıza Efendi’nin hayatı hakkında yeterli malumat bulunmamaktadır. Bu sebeple kendi telif 

etmiş olduğu eserleri başta olmak üzere dağınık olarak çeşitli kaynaklardan istifade ettik. Buna ek 

olarak, aile eşrafı Abdülkerim Depeler, (Abdullah Rıza Efendi’nin oğlu) ve Seyit Ahmet Depeler, şu 

an görev yapmakta olan halifesi Mehmet Ulu, Ali Rıza Efendi adına kurulan “Rıza Konevi Vakfı” 

başkanı Hacı Ali Demirlek ve onun son dönemlerine tanıklık eden kişilerle Yusuf Ulu ve Yusuf 

Durmuş ile yapmış olduğumuz röportajlar ışığında elde ettiğimiz bilgiler bulunmaktadır. 

A. Hayatı 

1. Doğumu 

 Ali Rıza Efendi, H. 1300 / M. 1883 yılında Konya’nın Hadim ilçesine bağlı olan Alata51 

köyünde dünyaya gelmiştir.52 

 Ali Rıza Efendi, İmdâdü’l-müslimîn adlı eserinde “Ali Rıza el-Hâdimî el-Alatâî mevliden ve 

eş-Konevî menşe’en ve’l-Medenî muhâciren ve mücâviren ve’l-Hanefî mezheben ve ehlu’s-sünneti 

ve’l-cemâ‘ati akîdeten” şeklinde kendisini tanıtmıştır. 53 

2. Ailesi 

 Ali Rıza Efendi’nin babası Abdülkerim Efendi, Annesi Fatma Hanımdır. Ali Rıza Efendi’nin 

Dudu Hanım ve Mustafa Efendi isimli iki kardeşi vardır.54 Abdülkerim Efendi Alata’da semercilik 

yaparak geçimini sağlardı. Baba mesleği diye tabir ettiğimiz meslek erbabı babaların çocuklarını 

 
51 Günümüzde bu köy Balcılar kasabası olarak anılmaktadır. 
52 Kaşıkçı Ali Rıza Konevi, Kırk Hadis “Necâtü’l-Mü’minîn min Ehâdîsi’l-Erbaîn”, ed. Hacı Ali Demirlek, (Rıza 

Konevi Vakfı Yayınları, 2019), 5. 
53 Çoban, Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi, Bilimname 2018/36. 
54 Serdar Ceylan, “Hattat Abdullah Rıza Efendi (1342/1924- 13.11.2014)”, Akademik Sayfalar 15/32, (2015), 501. 
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yanında çalıştırıp onlara meslek edindirmek Abdülkerim Efendi için geçerli olmamıştır. Kendisi, oğlu 

Ali Rıza Efendi’nin İlim tahsil etmesini desteklemiştir.55 

 Ali Rıza Efendi üç evlilik yapmıştır. İlk evliliğini Alata’da bir ağanın kızı olan Sıddıka Hanım 

ile yapmıştır. Bu evlilikten Fadime Depeler, Nesibe Hanım, İbrahim İlimler adında üç evladı 

olmuştur. Ali Rıza Efendi Konya’ya ilim tahsili için giderken eşi Sıddıka Hanım Alata’da kalmıştır.56 

İkinci evliliğini Konya’da şehit Mevlüt Efendi’nin dul eşi olan Hatice Hanım ile yapmıştır. 

Hatice Hanım’dan Abdullah Rıza Efendi (1914-2014), Naime Hanım ve Mustafa Runyun (1917-

1988) dünyaya gelmiştir. Hatice Hanım’ın ilk eşinden olan Mehmet Remzi Depeler (1906/7-1989) 

ve Ahmet İlimler (1908/9-1976) isimli iki oğlu da bulunmaktadır.57 Ali Rıza Efendi’nin üvey 

oğullarının doğum tarihlerinden hareketle, Hatice Hanım’ın eşi Mevlüt Efendi 1914-1918 yılları 

arasında olan 1. Dünya harbinde vefat etmiş olabileceği kuvvetle muhtemeldir. Bu hesaba göre Ali 

Rıza Efendi ve Hatice Hanım 1. Dünya Savaşının başlangıç tarihi olan 1914 ile Mustafa Runyun’un 

Doğum Tarihi olan 1917 yılları arasında evlenmiştir diyebiliriz. 

Üçüncü hanımıyla da Medine’de evlendi ve bu evliliğinden Ahmet Rıza isminde bir evladı 

oldu. 

Ali Rıza Efendi’nin oğullarından Mustafa Runyun, 1938 yılında Medine’den ayrılıp tahsil için 

Mısır’a gitti. 12 yıllık tahsilden sonra Türkiye’ye dönen Runyun, çeşitli görevlerle vatana ve millete 

hizmet etmiştir. Bunlar; Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu üye 

yardımcılığı, Ankara Hacı Bayram Veli Camii imam hatipliği, Ankara İmam-Hatip Okulu’nda 

öğretmenlik ve milletvekilliğidir.58 

 
55 Bu bilgi 19.06.2021 tarihinde Abdülkerim Depeler bey ile yapılan röportajdan edinilmiştir. 
56 Bu bilgi 19.06.2021 tarihinde Abdülkerim Depeler bey ile yapılan röportajdan edinilmiştir. 
57 Ceylan, “Hattat Abdullah Rıza Efendi (1342/1924- 13.11.2014)”, 498. 
58 Şensoy, “Mustafa Runyun”, 35/245. 
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Bir diğer oğlu Abdullah Rıza Efendi’de 10 yaşındayken babası ile Medine’ye gitti. 

Babasından kaşıkçılık, Saatçi Osman Efendi’den de saatçilik öğrendi. Medine’de bulunduğu süre 

zarfında çeşitli hattatlardan hat dersi aldı. İlk olarak Konyalı Hattat Ali Rıza Efendi’den daha sonra 

Hattat Halim Bey ve Hattat Hamid Bey’lerden hat meşketmiştir. Medine’de bir dükkânda umre ve 

hac için gelenlere yazdığı hat eserlerini satarak geçimini sağladı. Ayrıca Mescid-i Nebi’de 

pencerelerin dış cephelerinde ve içeride üstü açık ilk alanın duvarlarında Abdullah Rıza Efendi’nin 

hat yazıları bulunmaktadır.59 

Ali Ulvi Kurucu hatıratında Ali Rıza Efendi’nin şu ifadelerine dayanarak oğullarına yer 

vermiştir: 

“Zeynelabidin Efendi ́ye60 ne kadar dua etsem, ne kadar rahmet okusam onun hakkını 

ödeyemem. Zira ben Mustafa ́yla Abdullah ́ı çok küçük yaşta buraya getirdim. Bir günden bir 

güne hallerinden şikâyet etmediler. Konya’da bıraktığımız bağımıza, bahçemize, döküp saçıp 

bıraktığımız işimize, dükkanımıza imrenmediler, tehassür hali göstermediler çünkü Zeynelabidin 

Efendi ́nin sohbetleri onları mücahid yapmıştı. Onlara, tahsillerini yapıp, mücahid olarak yetişip, 

memlekete dönerek hizmet etme aşkını, gayesini aşılamıştı. Çocuklara: Oğlum bizim yarıda 

bıraktığımız hizmeti siz tamamlayacaksınız, der; onları böyle okşardı...”61 sözleri dikkat 

çekmektedir. 

Anlaşıldığı üzere Mustafa Runyun ve Abdullah Rıza Efendi, Zeynelabidin Efendi’nin 

sohbetleriyle birer aksiyon adamı olarak yetişmiştir. Her ikisi de bu mücahitlik ruhuyla kimseye 

minnet etmeden kendi emekleriyle çalışmış ve İslam’a hizmet etmiştir. Bu durum Ali Rıza Efendi’yi 

 
59 Ceylan, “Hattat Abdullah Rıza Efendi”, Taşkent Bölgesi Bölgeye Yön Veren Alimler (Konya, 2016), 145-146. 
60 Tam adı Muhammed Zeynelâbidin’dir. 1866 Konya doğumludur. Şeyh Muhammed Bahaüddin Efendi’nin en büyük 

oğludur. Siyasete atılmış, ikinci meşrutiyet döneminde 1908 Meclis-i Mebusan seçimlerinde İttihat ve Terakki 

Fırkası’nın Konya mebusluğunu yapmıştır. Daha sonra ayan üyeliği yapmıştır. Zamanına göre ilgi çekici fikirleri olan 

Zeynelâbidin Efendi tek parti tahakkümüne karşı çıkmıştır. Hareketli bir politik hayat yaşamış Hürriyet ve İhtilaf 

Fırkası liderleri arasında yer almıştır. Cumhuriyetin ilanıyla sınır dışı edilen 150 kişiden biri olmuştur. Zeynelâbidin 

efendi zamanın büyük alimlerinden olup üniversite niteliği taşıyan Islah-ı Medaris’in kurucularındandır. Hatay, Şam, 

Beyrut ve Medine’de yaşamıştır. Babasından kendisine geçen Nakşibendî Tarikatının Halidî Müceddidî kolunun 

şeyhliğini yaptı. 1940 yılında Medine’de vefat eden Zeynelâbidin Efendi Cennet-ül Baki mezarlığına defnedilmiştir. 

Mehmet Ali Uz, Konya Alimleri ve Velileri (Konya: Meram Belediyesi Kültür Yayınları, 2013), 366. 
61 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar (İzmir: Kaynak Yayınları, 2008), 1/277. 
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oldukça memnun etmiş olacak ki oğullarına olan memnuniyetini dost meclislerinde şükür ile 

anlatmıştır. 

3. İlmî Tahsili 

 Ali Rıza Efendi, küçük yaşlarda ilme merak salmıştır. Eğitimine köyünde başlayan Ali Rıza 

Efendi ilk öğrenimini Hacı Yusuf Hoca Efendi’den (1866- ö. 1926) almıştır. Sarf kitaplarından 

Emsile, Binâ ve Maksûd’u köyünde bitirmiştir.62 Daha sonra ilim ve ulemâ kaynağı olarak nitelediği 

Hadim’e gitmiş ve orada da iki sene nahiv kitaplarından Avâmil ve İzhar okumuştur.63 

“Tâ sebâvetde sünûhatını Hak  Lûtf edip de verdi bu ilme merak. 

Doğdu bu kalbe ilmin hevesi  Aradım ilmin mahalli neresi. 

Alayım deyû ilimden behreyi  Başladım okumağa Emsile’yi. 

Bana lûtf etdi Cenâb-ı Mâbûd  Okudum anda Binâ ve Maksud. 

Sonra şol mâden-i ilmi ülema  Hâdimî, menba’-ı feyz-i uzmâ. 

İlm-i nahv içre Avâmil, İzhar  Okudum Hâdimde tekrar, tekrar. 

Gerçi anda okudum iki sene  Hevâlandım, durmandım anda yine.”64 

 

 Daha sonra Konya’ya gelen Ali Rıza Efendi, İrfaniye Medresesi’nde Yalvaçlı Ömer Vehbi 

Efendi’den 65ders almıştır. Ömer Vehbi Efendi, Ali Rıza Efendi’ye göre ilim ehli, dersleri detaylı bir 

şekilde okutan, çok azimli, zamanın en alim kişisidir. O’ndan Molla Camî, Akaid-i Nesefi, Tefsîr-i 

Beydâvî, Menâru’l-envâr ve Berîka kitaplarını okumuştur.  

 
62 Bu bilgi, Yusuf Ulu’dan edinilmiştir. 
63 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 281. 
64 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 281. 
65 Yalvaçlı Ömer Vehbi Efendi, 14 Ocak 1286/27 Ocak 1870 doğumludur. Çolak Hafızzâde Mustafa Efendi’nin 

oğludur. Köken itibariyle ilmiyeden bir aileye mensuptur. Tahsilini Konya’da Müftü Kadınhanlı Hacı Hüseyin 

Efendi’de tamamlayıp icazet almıştır. Hayatı boyunca çeşitli görevler yapmıştır. Bunlar; mahkeme üyeliği, müderrislik, 

milletvekilliği, müftülük ve vaizlik. 13 Mayıs 1927’de vefat etmiştir. Caner Arabacı, Osmanlı Dönemi Konya 

Medreseleri 1900-1924 (Konya: Konya Ticaret Odası Kültür ve Eğitim Yayınları, 1998), 284-286. 
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“Dedim ol merkez-i ilmi bulayım  Kâmil üstâzı bulup ders alayım. 

Gidem ayağıma yolcu medesim  Tâ gelip Konya’da aldım nefesim. 

Buldum anda Yalavacî Ömer’i  Sâhibü’l-fazl, o vechi kamerî. 

Gördüm ol ehl-i fünûn, merd-i gayur İnce tedkikatla ders okudur. 

Dinledim dersini aldım nazara  Sığınıp ben de oturdum kenara. 

Molla Câmi’ kitabın aldım ele  Girdim ol halka-i tedrise hele. 

Hem akîdeme ola deyû medâr  Okudum anda Akâid ile Menâr. 

Eyledi ilmi Berika berrak   Etdi bu kalbin süveydâsını ak. 

Hele şol Kâdî Beyzâvî ile   Doldu kalbim Kur’an’ın feyzi ile 

Etdi Berika kitabı berrak   Okuyunca kalbimi eyledi ak.”66 

Şiire göre Ali Rıza Efendi’nin medresede okuduğu temel kaynaklar şu şekildedir: Alet 

ilimlerinden Emsile, Bina, Maksûd, Avâmil, Izhar ve Molla Câmî; kelamdan Akâid-i Nesefî; hadisten 

Menâr-ı Münîf; tasavvuftan Hadimî’nin Berîkası, tefsirde Kâdî Beydâvî. 

Ömer Vehbi Efendi 24 Aralık 1901 tarihinde İrfaniye Medresesi’ne tayin edildiği göz önüne 

alındığında, Ali Rıza Efendi’nin Konya’ya en erken geliş tarihi 1902 yılının başlarına tekabül 

etmektedir. Eğitimini tamamlayamadığını ifade eden Ali Rıza Efendi herhangi bir icazet alıp 

almadığından bahsetmemiştir. Ancak son eseri olan Rahmet Damlaları’nın Önsöz’ünde kendisinden 

icazet sahibi bir âlim olarak bahsedilmiştir.67 

İrfaniye Medresesi’nde eğitim görenlerden biri de Mehmet Hadimî oğlu Veli’dir. Ali Rıza 

Efendi ile beraber Ömer Vehbi Efendi’den ders okumuşlardır.68 Bu zâtın adını bir şiirinde zikreden 

Ali Rıza Efendi O’ndan da birçok kitap okuduğunu şu şekilde belirtmiştir: 

 
66 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 281. 
67 Çoban, “Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi”, 617-620. 
68 Arabacı, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri 1900-1924, 292. 
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“Şol vatandaşım Veliyyüddinden   Okudum nice kitâbı andan. 

Mütefennin idi ol merd-i zarif   Okudum andan Şemail-i Şerif.”69 

Ali Rıza Efendi, tespitlerimize göre uzun yıllar bu medresede eğitim görmüştür. 1914 yılında 

1. Dünya Savaşı’nın çıkmasıyla beraber eğitimine son vermek zorunda kalmıştır. O dönem de 

Osmanlı Devleti ilme ve âlime büyük önem verdiğinden ilim adamlarını askere almıyordu70 bu 

yüzden Ali Rıza Efendi bu savaşa katılmamıştır. O bu durumu şu şekilde dile getirmiştir: 

“Eylemekde iken tekmîl-i nusah   Devre yıl çıkdı, cihan oldu vesah. 

Öyle bir harbdir ki çıkdı el’aman   Âteş-i harb ile hep yandı cihan. 

Açdılar anda seferberliğe yol   Belirsiz oldu bütün sağ ile sol. 

Bizi Hak sakladı o fırtınadan   Çekmedi zahmeti anda bu beden. 

Ne medâris, ne müderris komadı   Söndü ilmin kaldı dillerde adı.”71 

Ali Rıza Efendi o yıllarda medreseden ayrılıp köyüne dönmüştür. Köyde bulunan gençlere 

Kur’an-ı Kerim öğretmiştir. Yetiştirmiş olduğu gençlerden kör hafız lakablı genç, çelik hafız olmuş 

Ali Rıza Efendi’den sonra köy halkına büyük, küçük, az, çok demeden Kur’an öğretmiştir.72 

4. Mesleği 

 Ali Rıza Efendi daha önce de belirttiğimiz gibi baba mesleği olan semercilik yapmamıştır. 

Önceliği kendini ilmen geliştirmek olmuştur. Kendisini ilme vermiştir. O’nun zamanında medrese 

talebeleri yaz gelince Konya’nın köylerine gider yazları orada geçirirmiş. Köyde bulunan halka va’z 

ve nasihatlerde bulunurlar, onlar da talebelere maddî manevî destek olurlarmış. Bu uygulama “cerre 

 
69 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 281. 
70 H. Ali Demirlek, “Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Efendi”, Taşkent Bölgesi Bölgeye Yön Veren Alimler (Konya: Taşkent 

Kaymakamlığı Yayınları, 2016), 64. 
71 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 281-282. 
72 H. Ali Demirlek, “Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Efendi”, 64. 



19 
 

çıkmak” 73olarak tabir edilmektedir. Ali Rıza Efendi de arkadaşlarıyla cerre çıkmış ve diğer talebeler 

gibi harçlığını çıkarmıştır. 

 Ancak bu durum Ali Rıza Efendi’yi çok rahatsız etmiş ve bu durumdan kurtulmak için Allah’a 

dua etmiştir. Rüyasında Peygamber Efendimiz (sav) ona bir sene içinde bu sıkıntıdan kurtulacağını 

müjdelemiştir. 

 Ertesi sene cerre çıkmadan doğrudan kendi köyüne dönmüştür. Köylerine gelen, 

Seydişehir’de Seyyid Harun-ı Velî türbedarı Mudanyalı Hacı Abdullah Efendi’nin kaşık yapıp, 

satarak para kazandığını görmesi üzerine  kendisinden bu zanaatı öğrenmek istemiştir. Kısa bir 

sürede ondan kaşık yapmayı kavramış, ustasından daha iyi kaşık yapar hale gelmiştir. Konya’ya 

döndüğünde de kaşıkları boyamayı öğrenmiş ve bundan sonra geçimini bu yolla sağlamıştır.74 Onun 

başkasına el açmak yerine alın teri dökerek hayatını sürdürmesi dikkate değer ve takdire şâyândır. 

 Daha sonra ise Konya’nın Karatay ilçesi, Ahmed Dede mahallesi, Hacı Hasanbaşı 

Caddesi’ndeki Ahmed Dede Mithat Paşa Camii’sinde uzun yıllar imam-hatiplik yapar. Aynı zamanda 

Aziziye Camii’sinin karşısındaki sokakta bulunan küçük dükkânda da kaşıkçılık yapmaya devam 

eder.75 

 Ali Rıza Efendi, bunları şu şekilde dile getirmiştir: 

“Zamanımızda talebe-i ulûm yaz tatillerinde civar kasaba ve köylere cerre çıkarlardı. 

Hem köylüye va’z ve nasihatte bulunurlar, onların dînî bilgilerinin artmasına yardımcı olurlar 

hem de maddî ve manevî istifade ederlerdi. Ben o zaman henüz kaşık yapma sanatını 

öğrenmemiştim, bazı maddî sıkıntılarım oluyordu. Ben de talebe arkadaşlar gibi bir hayvan 

 
73 Bkz: Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü (İstanbul: MEB yayınları, 1993), 1/279-

280. 
74 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 6. 
75 Bu bilgi; Seyit Ahmed Depeler ve Abdülkerim Depeler’den edinilmiştir. 
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alarak civar köylere cerre çıktım. Öteden beri memleketimizde yetişen ulemânın hemen hemen 

ekserisi böyle yetişmişler ve birçok mahrumiyetler içerisinde tahsillerini tamamlayabilmişlerdir.  

İlk gün bir iki köy dolaştım fakat bu iş bana çok ağır geldi, hayli sıkıldım. (Bu zorlukları 

şu sözleriyle ifade ediyor:) “Ah şu cerre çıkmak yok mu? Onca yolu yaya, yapıldak yürü, sonra 

bir köye git, dinleseler de dinlemeseler de va’z-u nasihat et, eziyet çek, minnet altında kal, sonra 

diğer köyün yolunu tut… Allah’ım ne zaman kurtulurum bu güçlükten.” diye düşünüyordum. Beni 

bundan kurtarması için Allah’a dua ettim. O geceyi, o köylerden birinde geçirmiştim. Rüyamda 

Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v)’i gördüm. “Bir seneye kadar sen bundan kurtulacaksın” 

buyurdular ve bana müjde verdiler, uyandım; sabah namazının vakti olmuş, kalbimde tarif 

edemeyeceğim bir sevinç vardı. Hem peygamberi rüyada görmenin şerefi hem de verdikleri 

müjdenin sevinci; fakat bu nasıl olacaktı ve bu kurtuluş nasıl tahakkuk edecekti; kestiremiyordum.  

O yıl derslere yine başladık, yine yaz geldi, tatil oldu ve talebe dağıldı. Bu defa ben, daha 

önce yaptığım gibi bir tarafa cerre çıkmadım, doğru köyüme döndüm. Köyümüz ormanlık, ağacı 

bol, havası, suyu güzel bir köydü. O sene köyümüze tahta kaşık yapan bir usta geldi; kaşık 

yapıyor, köylülere satıyor ve para kazanıyordu. Bana, kaşık yapma sanatını öğretmesini 

kendisinden rica ettim, kabul etti. Kısa bir müddet sonra kaşık yapmasını öğrendim, ustamdan 

daha seri ve daha iyi kaşık yapar oldum. Dersler başlayıp da Konya ́ya döndüğüm zaman kaşığı 

boyamasını da öğrendim. Bir taraftan tahsilime devam ediyor, bir taraftan da bu sanat vasıtasıyla 

ihtiyacımı temin ediyor, rızkımı kazanıyordum.  

Daha sonra Konya’da evlendim, yerleşip kaldım. Uzun seneler Konya’nın Ahmed Dede 

Mahallesi’nde imamlık ve hatiplik ettim. Böylece yıllar geçti. Vaktâki Medine-i Münevvere’ye 

hicret etme arzu ve iştiyakı bende uyandı, yine bu sanat vasıtasıyla orada da geçinebilirim, 

diyordum. Allah’a mütevekkil olup yollara düştüm. Ümit ettiğim gibi de oldu. Medine’de de kaşık 

yapacak ağaç buldum. Boş zamanlarımda, dinlenme saatlerimde mütalâa ve eser yazmakla 

meşgul oldum.  

Hac mevsimleri gelince, yaptığım kaşıkları hacca gelenlere “Medine yadigârı” diye sattım. 

Hacılar, Medine’de yetişen bir ağaçtan yapılmış bu kaşıkları, Medine mamûlü diye seve seve 

alıyorlar, memleketlerine hediye götürüyorlardı.  
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Cenâb-ı Hakk’a hesapsız hamd ü senalar olsun, burada da kaşık benim için bir medâr-ı maişet 

oldu, geçindim gittim, kimseye muhtaç olmadım. Yıllar önce gördüğüm rüya ve tebşirât-ı 

Peygamberî Medine-i Münevvere’de tahakkuk etti.”76 

 Ali Rıza Efendi’nin oğlu Abdullah Rıza Efendi babasına, artık yaşlandığını kaşıkçılık 

yapmayı bırakabileceğini, hat sanatından kazandığı parayla kendisine de bakabileceğini ifade etmişse 

de O, “bu meslek bana peygamber mirasıdır.” diyerek kaşıkçılık mesleğini vefatına kadar 

sürdürmüştür.77 

5. Tarikata İntisabı ve Şeyhliği 

 Ali Rıza Efendi’nin öne çıkan özelliklerinden birisi de sufî meşrep olmasıdır. Kendisi zahirî 

ilimlerle iştigal etmiş ancak aramış olduğu huzur-ı kalbi bulamamıştır. Tasavvuf yoluna girmek 

istediğinde ilk olarak Seydişehirli Bostanzade adında bir şeyhe intisap etmiştir.78  

 Daha sonra 40 yaşındayken bir İstanbul seferinde Nakşibendî şeyhi Es’ad erbilî’ye (ks) intisab 

etmiştir. O’nun manevî önderliğinde seyr u sülûkunu tamamlamıştır. Konya’dan Es’ad Erbilî’ye 

intisab eden ikinci kişi Ali Rıza Efendi’dir. O’ndan önce Karamanlı Müderris Osman Efendi sonra 

ise Dişçi Mehmed Efendi Es’ad Erbilî’ye intisab etmişlerdir. Birlikte İstanbul’a giden bu üç arkadaş 

ölene kadar dostluklarını sürdürmüşlerdir.79  

Ali Rıza Efendi şeyhine büyük muhabbet beslemiş ve gönül hanesine cezbelerin geldiği bu 

yola hayatını vakfetmiştir. Es’ad Efendi’ye ve tarikata intisabını “Tarikat-ı Âliyyeye Sebeb-i İntisâb” 

başlıklı şiirinde şu şekilde anlatmıştır: 

 “Zâhirî ilimle imrâr-ı hayât   Vermedi kalbime bir hüsn-ü sıfât. 

 
76 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minîn, 6-7. 
77 Bu bilgi, Abdülkerim Depeler’den edinilmiştir. 
78 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minîn, 7. 
79 Ethem Cebecioğlu, Allah Dostları 5 20. Yüzyıl Evliya Menakıbı Kastamonu’lu Ahmed Hasib Yılancıoğlu-Dişçi 

Mehmed Efendi (Ankara: Semih Ofset, 2010), 41. 
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 İstedim rabt olayım silsileye   Uyayım Hakka giden kâfileye. 

 Eyledim ilm-i tasavvufa rükün   Geldi bu kalbe ânın ile sükûn. 

 Hak yolunda doğru mürşid bulayım  Bulayım andan inâbe alayım. 

 Çok zamanlar aradım ehl-i kemâl  Bulmadım kandıracak mâ’-i zülâl. 

 Geçdi bu hâlet ile hayli zaman   Tâ ki yaş kırkına girmişti heman. 

 Çıkdı bir gün de İstanbul seferi   Maksadım bulmak idi bir büyük eri. 

 Hamdülillâh etdi yardım kaderim  Buldum ol mânevi zâtı pederim. 

 Hazret-i Es’ad ki, o bahr-ı kemâl  Gördüm anda eser-i nûr-ı cemâl. 

 Bakdım ol kuvve-i kudsiyyesine   Âşık oldum nazar-ı gamzesine. 

 Eyledim o kapıya vakf-ı hayat   Geldi dil şehrine andan cezebat. 

 Erse bir kimseye hüsn-i nazarı   Aşk-ı Mevlâdan verirdi haberi. 

 Hüsn-i evsafına gayet yokdur   Ne kadar söylesem andan çokdur. 

 Andan aldık biz bu rûh u nefesi   Eyledik zikr-i Hudâya hevesi. 

 Nazar-ı Hâlıkı aldık nazara   Bakmadık bu yolda havf ü hatara. 

 Girdi o tâ seksen altı yaşına   Etdi ilhak şühedâ zümresine. 

 Kuluna Hazret-i Hakdan hibedir  Kesb ile sanma anı, mevhibedir.”80 

 Zahirî ilimlerle gönlü mutmain olmadığı için derin üzüntüler yaşayan Ali Rıza Efendi, Es’ad 

Efendi’den aldığı cezbe ile bu kapıya nasıl intisab ettiğini nazmen anlatır: 

“Kalup şol hab-ı hüsrânda şaşup bî-çâre kalmışdım 

  Beni cezb etdi Sultânım bu bâba intisâb oldum 

 

  Ki yakdı cân-ı sûzânım o şeyh-i Kutb-ı Rabbânî 

  O Pîr-i müstenîrden bir nazarla kâm-yâb oldum”81 

 
80 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 283. 
81 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, ts., 73. 
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 Yine başka bir şiirinde: 

“O pîrim Hazret-i Es’ad ki yâni şeyh-i irşâdım 

 Tarîk-ı Hazret-i Hak’da ana olmuştu isnâdım 

 Tarîk-ı Nakşibendî’de ki altmış yıl olup hâdim 

 Şehâdet devletin buldu yüceldi şöhreti şânı 

 O pîrim şeyh-i Erbîli zamânın kâmil insanı”82 

 İstanbul’daki günleri hakkında kendi eserlerinde ve ulaşabildiğimiz akrabalarında detaylı bir 

malûmat bulamadık. Yalnızca Ali Rıza Efendi’nin şiirlerinden, İstanbul’a gittiğinde Es’ad Efendi’nin 

Erenköy’deki evinde sohbetine katıldığı, zikir meclislerinde bulunduğu ve orada misafir olduğu 

anlaşılmaktadır. Ali Rıza Efendi bir şiirinde Es’ad Efendi’nin Erenköy’deki evini, Bahâeddîn-i 

Nakşibend’in Buhara’da ikamet ettiği Kasr-ı Ârifân’a benzetmiştir.83  

 “Sağlığında şol Erenköy Kasr-ı Ârifân idi 

 Sohbetinden zevk alırdım Cennet-i A’lâ gibi”84 

 O, Es’ad Efendi ile beraber geçirdiği vakitlere olan özlemini ve tekkede dinlenilen ilahî ve 

na’tları dinlemekten aldığı büyük hazzı şiirinde şu şekilde dile getirmiştir:  

 “Huzur-ı Pîr’de mihmân olduğum günler ne günlerdi 

 Cihân bağında ancak gördüğüm demler o demlerdi 

 

 Okunup medh-i peygamber dahi aşk-ı ilâhiler 

 Semâ-i aşkı bu sem’im ne lezzetlerle dinlerdi”85 

 
82 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 25. 
83 Çoban, “Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi”, 621. 
84 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 103. 
85 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 105. 
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 Ali Rıza Efendi, Nakşibendî tarikatının Halidîye kolundan Es’ad Erbilî efendiye intisaplı 

olduğunu ve zikir neşri ile görevli olduğunu Rahmet Damlaları kitabında da şu şekilde ifade 

etmektedir: 

 “Fahr-i âlem Mustafa’nın ümmetiyiz ümmeti 

 Sevmişiz cân u gönülden Hazret-i Muhammedi 

 Verdi Mevlâmız bize bu ni’meti, bu devleti 

 Nakşibendî Halidîyiz, Es’adîyiz Es’adî 

 

 Cürmümüz, Hakkın yolunda neşr-i tevhid eyledik 

 Hak resulüdür Muhammed, rabbimiz Allah dedik 

 Bes bunun çün haps olunduk cânı kurban eyledik 

 Naksibendî Halidîyiz, Es’adîyiz Es’adî”86 

 Ali Rıza Efendi’nin şiirlerinden anlaşılacağı üzere kendisi Es’ad Efendi’nin halifesidir. Konya 

ile beraber Hadim, Alata ve Karaman çevrelerindeki köylerde müridleri olmuştur. Alata’da kadınların 

toplanması için “Hatme Hoca” (Hatm-i Hâce) isimli toplantı yerleri açılmıştır. Erkekler için de Zikir 

meclisleri kurulmuştur. Buralarda zikir, vaaz, sohbet, nasihat ve ibadetler yapılmış bu sayede 

ihvanıyla iç içe olmuştur.87 

 Ali Ulvi Kurucu, hatıralarında Ali Rıza Efendi’nin Şeyh Es’ad Efendi nezdindeki kıymetini 

şöyle anlatır: 

 
86 Kaşıkçı Ali Rıza, Rahmet Damlaları (İstanbul: Kader Yayınevi, 1969), 259. 
87 H. Ali Demirlek, “Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Efendi”, 65. 
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 “Ali Rıza Efendi benim halifelerimden biri olmakla birlikte, Cenab-ı Hakk’ın mahbub-i 

hâssıdır. Binaenaleyh onu gücendiren, sade benim gönlümü kırmakla kalmaz, Allahu azmimüşşanı 

da gücendirir”88 

 Es’ad Efendinin bizzat söylemiş olduğu “Mahbub-i hassıdır” sözünü Ali Rıza Efendi de birkaç 

defa dile getirerek devamında tevazu göstererek şöyle söylemiştir: 

 “Şeyh Efendi hazretlerinin fakire böyle bir iltifatı vardır. Ama ben adam olamadım o 

başka…”89 

Ali Rıza Efendi Medine’ye gitmesine rağmen müridleriyla irtibatı kesmemiş onlarla 

mektuplaşarak irşad vazifesini devam ettirmiştir. Zaman zaman müridlerinin doğum, düğün vs. gibi 

özel günlerinde onlara Medine’den tebrik kartı göndermiştir.90 

 Gülzar-ı Medine adlı eserinde “İhvandan bir zâtın mektubuna cevab olarak yazılmıştır” 

başlıklı şiiri ihvanıyla bu şekilde haberleşip irşad görevini devam ettirdiği anlaşılmaktadır.91 

 Ali Rıza Efendi, Medine’de kendisine ihvan edinmemiştir. Kendisine neden burada da 

mürşitlik yapmadığı sorulduğunda, efendiler efendisi, sultanlar sultanı Hz. Peygamber’in (sav) 

huzurunda şeyhlik iddia etmek edebe aykırıdır diyerek cevaplamıştır.92 

 Yine bir şiirinde tarikat görüntüsü altında dini ifsad eden sahte şeyh ve tarikatların iyi ayırt 

edilmesi ve şeriatın elde mizan olarak tutulması gerektiğinden bahseden Ali Rıza Efendi, kendisinin 

orada şeyhlik yapmadığını şu şekilde ifade etmiştir: 

 “Rızaî şeyhliğin şartı ne şeydir sana bildirdi, 

 
88 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, (İzmir: Kaynak Yayınları, 2008), 1/271. 
89 a. yer. 
90 Bu bilgi; Yusuf Ulu’dan edinilmiştir. 
91 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 202. 
92 Bu bilgi; Abdülkerim Depeler’den edinilmiştir. 



26 
 

 Ki kendi şeyh değil amma, sözün al, atma ey derviş.”93 

 1950-1960 yılları arasında Zaman Zaman Türkiye’ye gelmiş ve ihvanıyla Alata köyünde 

buluşmuştur. Ne zaman geleceği duyulsa köy halkını bir heyecan kaplamış hemen hemen bütün çevre 

köylerdeki ihvanlar Alata’da toplanmışlardır. Köy halkı, gelen misafirlere evlerini açarak Ali Rıza 

Efendi’nin sohbetinden herkesin faydalanmasını sağlamışlardır. Yusuf Ulu’nun ifadesiyle “Ne zaman 

Ali Rıza Efendi gelse evimiz dolar taşardı. İnsanlar damlarla yatardı. Evimizde otuz misafir kaldığını 

hatırlıyorum, o geldiğinde buralar hep şenlenirdi.” O kalabalıklar Ali Rıza Efendi’den bir nebze feyz 

alabilmek için toplanırdı.94 

 Ali Rıza Efendi 1968 yılında gönderdiği bir mektupta kendisinden sonra Mahmud Sami 

Ramazanoğlu’na intisab edin demiştir. Daha sonra gönderdiği mektupta ise kendinden sonra vazifeli 

olacak kişinin Mustafa Ulu Hoca olduğunu ifade etmiştir.95 Mustafa Ulu Hoca Efendi’nin vefatından 

sonra bu manevi görev oğlu Mehmet Ulu Hoca üstlendi. Mehmet Ulu Hoca halen bu göreve devam 

etmektedir. 

6. Kişiliği 

 Bu bölümde Ali Rıza Efendi’nin dikkat çeken kişilik özellikleri ve bazı menkıbelerini ele 

almaya çalışacağız. 

6.1 Korkusuzluğu 

 Ali Rıza Efendi, Menemen olayı neticesinde Konya Hapishanesinde hapse girdikten sonra 

beraberinde hapsedilen ihvan ile cehri zikir yapmıştır. Yaşamış olduğu olaylar onu korkutmamış ve 

Allah (cc) ile arasına mesafe koymadan Allah (cc) aşkı ile bu yol üzere amellerine devam etmiştir.  

 Onun hapishanedeki hayatı bir kaynakta şöyle anlatılır. 

 
93 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 309. 
94 Bu bilgi, Yusuf Ulu’dan edinilmiştir. 
95 Bu bilgi, Yusuf Ulu’dan edinilmiştir. 
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 “Konya’da Es’ad Efendiden dersini ilk alanlardan ikincisi Kaşıkçı Ali Rıza Efendi 

Dişçi Hocaefendiyi yanına alır, kaşık satmaya giderlermiş. Saf, duru, sadık, ihlâslı, vakârlı, 

meymenetli, mübarek bir derviş Kaşıkçı Ali Rıza Efendi. 

 Es’ad-ı Erbilî Hazretleri; 

 “-Melek görmek isteyen Sami Efendiye baksın, âşık görmek isteyen Ali Rıza Efendiye 

baksın…” dermiş. 

Fitne yıllarında onun (Ali Rıza Efendi) evinde de Es’ad Efendinin bazı mektupları 

bulunuyor. Hemen derdest edip Konya hapishanesine koyuyorlar. İsa Bolay Efendi oğlu 

Mustafa Bolay’a: “-Oğlum şuradan börek çörek götür, Ali Rıza Efendiye selâm söyle, sakın 

orda cehri zikir yapmasınlar!...” diyerek onu hapishaneye yollar. 

 Oğlu elinde yiyecek paketiyle gider. O zaman hapishanenin duvarları yok, bakar ki 

hapishane zikirden yıkılıyor, gümbür gümbür Allah, Allah, Allah, Allah (cc)… 

 Zikir bitinceye kadar bekler. Bitince hapishaneye girer, elindeki yiyecek paketini 

teslim eder ama edebinden, hayâsından “Allah’ı zikretmeyin!” diyemez. 

İçi dışı bir, siyasetle hiçbir ilgileri yok, yaptıkları tek iş, Allah’ı sevmek onun adını 

zikretmek… 

Neyse suçsuz oldukları anlaşılır ve altı ay sonra Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ve 

arkadaşları hapishaneden salınırlar. 

Ancak yine de bir suç bulunmaya çalışılır. Belki de idam edilecektir. Bu yüzden 

memleketinden ayrılarak Medine’ye hicret eder.”96 

6.2 Cömertliği 

 Ali Rıza Efendi Konya’da varlıklı olmasına rağmen malı mülkü terk ederek Medine’ye 

yerleşmiştir. O, Medine’ye büyük bir muhabbet duymaktadır. Gerek umre gerek başka sebeplerden 

dolayı şehir dışına çıktığı zaman Medine’ye büyük özlem duyar geri döndüğünde ise sevincini 

çevresindekilere ziyafet vererek göstermektedir. 97 

 
96 Cebecioğlu, Allah Dostları 5, 136-137. 
97 H. Ali Demirlek, “Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Efendi”, 61. 
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 Buradan hareketle Ali Rıza Efendi’nin malını kimseden esirgemediği ve şükür niyetiyle 

ziyafetler vererek kullandığı sonucuna varabiliriz. 

  

6.3 Kur’an Sevgisi 

 Ali Rıza Efendi bir kurtuluş vesilesi olarak gördüğü Kur’an-ı Kerim’i, Medine’de 

ezberlemeye başlamıştır. Nefsini ıslah etmek amacıyla Kur’an-ı Kerim’i kendisine vird edinmiştir. 

Elli beş yaşından sonra Kur’an-ı Kerim’i tamamen ezberlemiştir. Medine’de Ramazan aylarında 

hatim ile teravih namazı kıldırmıştır. Her üç günde bir hatim indirmiş ve ömrünün sonuna kadar bin 

hatim yapmıştır. Bu konuda kendisini çok yorduğunu söyleyenlere ise “ihtiyarlıktan hıfzımı 

kaybetmekten korkarım” diye cevap vermiştir.98 

 Ali Rıza Efendi’nin torunu Abdülkerim Depeler dedesinin Kur’an sevgisini şu şekilde 

anlatmıştır: 

 “Dedem ne zaman Kur’an okusa veya dinlese gözleri dolar hüzünlenirdi. Evinden mescide 

gidip gelirken yolda Kur’an okurdu. Dedemi evde bulamadığımız her zaman Ravza’da oturduğu belli 

bir yer vardı. Ne zaman oraya gitsek orada dedemi bulurduk.”99 

6.4 Bazı Menkıbeleri 

 Ali Rıza Efendi müridleri ile çakıl taşlı bir yolda yürürken müridlerinden Mustafa Ulu 

önlerindeki taşların hareket ettiğini görmüştür. İlk başta sormaya çekinmiş ancak taşların hareketinin 

devam etmesi üzerine Ali Rıza Efendi’ye bu durumu sormuştur. Ali Rıza Efendi de “Bu taşlar da 

Allah demektedir.” diye cevap vermiştir. 

 
98 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 68,283-284; H. Ali Demirlek, “Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Efendi”, 57. 
99 Bu bilgi Abdülkerim Depeler’den edinilmiştir. 
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 Ali Rıza Efendi ve Mustafa Ulu köyden Karaman’a gitmek için bir araç durdurmuşlar ve rica 

minnet bu araca binip yola koyulmuşlardır. Bu sırada şoför, aracın teybinden yüksek sesle şarkı, türkü 

açmıştır. Bu durumdan rahatsız olan Mustafa Ulu şoföre müdahale etmek istemiş ancak edememiştir. 

Bunun üzerine Ali Rıza Efendi müridine; “Onlar Ayşe Fatma derse, biz de Allah deriz, Lailâhe 

illallah deriz” demiştir. 100 

 

 

7. Medine’ye Hicret Sebebi ve Hicret  

 Menemen Olayı (1930) Ali Rıza Efendi için bir dönüm noktasıdır. Ali Rıza Efendi’nin şeyhi 

Erbilli Es’ad Efendi olayın merkezinde yer almaktadır. Bu bağlamda Es’ad Efendi ve Nakşibendî 

Tarikatıyla bağlantılı olan herkes az ya da çok bu olaydan etkilenmiştir. Ali Rıza Efendi de şeyhi gibi 

mahkemece inceden inceye tedkikâta çekilmiş ve iki ay hapis cezası almıştır.101  

 Ali Rıza Efendi bu durumu eserlerinde sıklıkla vurgulamıştır. Yaşamış oldukları onu oldukça 

etkilemiş olacak ki bu dünyadaki son günlerinde dahi şiirlerinde bu olaylara atıfta bulunmuştur. Misâl 

olarak 18 Muharrem 1388(m. 14 Nisan 1968) tarihli şiirini verebiliriz: 

 “Niceler zikr idüp hapse atıldı 

 Tarikat neşredip ipe takıldı 

 

 Anların davası mahşere kaldı 

 Anlardan intikam al sen ilâhî”102 

 Ali Rıza Efendi o dönemde resmî olarak imam-hatiplik görevini yerine getirirken bir yandan 

da ticaretle uğraşıyordu. Kendi halinde, kendi işinde gücündeydi. Bu durumda olan birçok şeyh 

 
100 H. Ali Demirlek, “Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Efendi”, 62. 
101 Çoban, “Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi”, 624. 
102 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 233. 
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Menemen Olayıyla ilgileri olmasa bile sırf Nakşî oldukları için bu sıkıntıları yaşamışlardır.103O 

dönemi kendisi şu şekilde ifade etmektedir: 

 “Kiraren şol muhakemede soruldum inceden inceye 

 Senin zikrin verib, şol Konya şehrinde tutuldum ben 

 

 Suçum, kullarına yâ rab tarikat eyleyüb telkin 

 Anın çün hapsile mahkûm olup anda tutuldum ben”104 

Ali Ulvi Kurucu hatıralarında bu hususa şu şekilde temas eder: 

“Kaşıkçı Ali Rıza Efendi Hoca, Menemen hâdisesinden sonra tevkif edilmiş, birkaç ay hapiste 

yatmıştı. Sebep, Şeyh Es’ad Efendi’nin halifesi olmasıydı. 

Bazı kimselere, kimden tarikat dersi aldıkları sorulunca, Ali Rıza Hocaefendi’den, diye cevap 

vermişler. Bu yüzden tevkif olunmuştu.”105 

 Ali Ulvi Kurucu’nun anlatmış olduğu hadise, Ali Rıza Efendi’nin şiirlerinde sık sık 

rastladığımız bir olgudur. Kendisi zikir neşredip tevhide çağırdığı için hapse atıldığını sık sık 

şiirlerinde anlatıp hesaplaşmayı ahirete bıraktığını dile getirmiştir: 

 “Neşr-i tevhid cürmü meşhûd oluben,  Hapse kondu nice tevhidi çeken. 

 Çekilip çokları sehpâ ipine,   Girdiler zulmet-i kabrin içine. 

 Buldu anlar şühedâ mertebesin,   Yârın Allah görecek mahkemesin. 

 Hamdü bî gaaye ulu sultâna,   Neşr-i tevhidle konuldum zindâna. 

 Neşr-i tevhid etdim oldum lekedar,   Ne bu bed hâl-i garib, eyle nazar. 

 Oldum anların yanında lekedâr,  Bu leke hoş, bana mahşerde yarar. 

 
103 Çoban, “Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi”, 625. 
104 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 162. 
105 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, 1/274. 
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 Çünkü ihyâ edeyim derken dîni   Atdılar Konyada mahbûsa beni. 

 Bana bu Hakkın yolunda bu cezâ,  Umarım ki kurtarır yevm-i cezâ.”106 

Bu şekilde O, dünyada çekmiş olduğu bu çilelerin kendisi için bir ödül veya vesile-i necat olacağını 

dile getirmektedir. Zira hak yolunda haksızlığa uğramanın ahirette elbet bir karşılığı olacaktır. Neşr-

i tevhid, her ne kadar bu dünyada ceza almasına sebep olsa da Ali Rıza Efendi amacına ulaştığını şu 

şekilde ifade eder: 

 “Hak benimle açdı çok mürde dili,  Etdi ihyâ, esdi aşk-ı ezelî. 

 Çok şükür Hak yoluna kıldı sebep,   Nefse isnâd eylemek sû’-i edep. 

 Hak eğer vermezse tevfik kuluna,  Gidemez bir hatve Allah yoluna.  

 Ben kimim nefsime isnad edeyim  El’ıyâz, o yola nasıl gideyim. 

 Nice gaafil, nice demkeş, bînamaz,  Oldular benim ile ehl-i niyâz. 

 Oldular hâlika eshâb-ı sücûd,   Etdiler Hak yoluna vakf-ı vücûd.”107 

diyerek çok kişinin namaza başlamasına bir vesile olduğunu, nice ölmüş kalbin tekrar diriltilmesine 

vesile olduğunu ifade etmiştir. 

 Yaşadığı bu sıkıntılı durumlar Ali Rıza Efendi’yi bunaltmış ve “terk-i diyar” etmek zorunda 

bırakmıştır. Bu süreç de kolay geçmemiştir. Ali Rıza Efendi’nin torunu Abdülkerim Depeler bu 

konuyu şöyle anlatıyor: “Babam anlatırdı. Dedem hapse atılınca, nenem rahmetlik (Ali Rıza 

Efendi’nin 2. Eşi Hatice Hanım), o zamanın Konya savcısının eşi ile bir yerde tanışarak ona durumu 

anlatmış ve Ali Rıza Efendi’nin yazmış olduğu şiirlerden vermiş. Savcının eşi durumu kocasına 

anlatmış. Kalbleri dedeme ısınmış olacak ki savcı dedemi yanına çağırmış. Bak hoca efendi sen belli 

ki asılacakların içindesin. Ben seni salacağım ama sen kimselere demeden aileni de al ve izini 

kaybettir demiş. Dedemin üvey oğullarından biri Adana’da Devlet Demiryolları’nda çalışıyor. Biz 

 
106 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 282. 
107 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 282. 
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burada etrafımıza, Adana’ya üvey oğlumuzu ziyarete gidiyoruz diyeceğiz. Oradan da geçebilirsek 

Suriye’ye geçeceğiz, demiş. Dedem hanımıyla beraber, yanında benim babam (Abdullah Rıza 

Efendi), Mustafa Runyun amcam, Naime halamı alıp yola çıkıyor. Yollarda o zamanlar şehirlerarası 

geçişlerde polis kontrolü var. Tabi dedem kaçak gittiği için izin belgesi alamıyor. Çocuklara ve 

kadınlara da pek dikkat etmiyorlarmış. Kontrol olan belli duraklarda dedem önce iniyor ondan sonra 

tren hareket edince de tekrar biniyor. Bu şekilde Adana’ya kadar gidiyorlar. Adana’dan sonra Suriye 

sınırına kadar gidiyorlar. Orada o zaman Ahmet Efendi diye bir zat dedemin müridiymiş. Babamla 

bir keresinde gitmiştim onun yanına. Esnafmış orada. Dedem ona, hangi otel güvenlidir bize bir otel 

göster diye soruyor. O da; “Aman efendim, hana gidilir mi? Sizin gibi hicret etmek isteyen biri otelde 

yakalandı.” diyor. O zamanlar Suriye’yi yeni kaybetmişiz. Türklerin orada toprağı var. Onların da 

burada toprağı var. Her sabah işçiler, çalışmaya gidenler pasaportsuz bir şekilde gidip geliyorlar. 

Ahmet Efendi Allah (cc.) razı olsun, Dedemlerin sırtına bir zeytin küfesi veriyor, işte zeytin aletleri 

vs. çocuklarıyla beraber sanki zeytin toplamaya gider gibi işçilerin arasına karışıp karşıya geçiyorlar 

ve bu şekilde Suriye’ye geçmiş oluyorlar. Suriye’de Şam’a gidiyorlar. Orada bir Türk mahallesi var, 

babam beni de götürmüştü bir seferinde. Oraya yerleşiyorlar. Dedeme Konya’dan bir alim gelmiş 

diye çok hürmet gösteriyorlar ve oradan bir ev veriyorlar. Dedem orada da kimseye minnet etmeden 

kaşıkçılık yaparak geçimini sürdürmüş.”108 

 Ali Rıza Efendi sebeb-i hicretini, zalimlerin zulmü ve artık şeriatın ayaklar altına alınması 

olarak belirtir: 

 “Şerîat nâmı altında yaşamak oldu çok müşkül 

 Başım aldım, firâr etdim, ki tebdil eyledim dârım109 

 Bezdin mi Rızâ, sen de bu ağyar siteminden, 

 
108 Bu bilgi; Abdülkerim Depeler’den edinilmiştir. 
109 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 237. 
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 Andan mı o dost şehrine iskâna gidersin.”110 

  Ali Rıza Efendi bu takibat ve sıkıntılardan, sürekli saklanarak yaşamaktan usanıp bir an evvel 

kurtulmak için Allah’a (cc.) dua etmiştir: 

 “Aşkına düştü gönül, misli Üveys-i Karanî, 

 Al götür beni bu yerden âh Nebiyy-i Medenî, 

 

 Bana zindan bu vatan, yanına çek sakla beni, 

 Sana komşu olayım, terkedeyim bu vatanı.”111 

 Ali Rıza Efendi, Konya’da maddi durumu iyi bir şekilde yaşamını sürdürürken terk-i diyar 

etmek zorunda kalmıştır. Evini, işini ve düzenini burada bırakıp korka korka, saklanarak hicret 

etmiştir. Bu durumu şiirlerinde şu şekilde anlatır: 

 “Hakkın tevhidi verdik, sorulduk çok mehâkimde, 

 Atıldık hâne-i habse ki yattık hasbeten lillâh. 

 

 Yumup göz mâle, emlâke, çıkıp andan firâr etdik, 

 Resulün şehrine doğru, dedik gel haydi Bismillah.112 

 

 Nasıl terk-i diyâr etmez, yumup göz bâğ u bostâne, 

 Rızaî neşr-i zikrinle atıldı anda zindâne”113 

 

 Yine başka bir şiirinde: 

 
110 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 101. 
111 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 123. 
112 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 134. 
113 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 111. 
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 “Çekmiş idik biz vatanda çok cefâ,  İzbelerde eylemiştik ihtifâ, 

 Çekdi andan Fahr-i Âlem Mustafa,  Şehrine geldik oturduk yâ Şekûr. 

 Mâli, mülkü terk edip çıktık yola,  Korka korka, bakarak sağa, sola, 

 Bak neler lütfetti bu âciz kula,   Fikrimiz dîvân’a yazdık yâ Şekûr. 

 Arkamız her günde tâkibat ile,   Gün geçirdik anda çok âlâm ile, 

 Bak neler ihsân edermiş sabr ile,  Şimdi bunda serbest olduk yâ Şekûr.”114 

  

 Ali Rıza Efendi’nin terk-i diyar sürecini Ali Ulvi Kurucu şöyle anlatır: 

 “1934 yılında Kaşıkçı Ali Rıza Efendi, oğlu Mustafa ile birlikte bir yolunu bulup hacca gitmiş; 

ertesi sene, bütün ailesini alarak, önce Şam’da bir sene oturduktan sonra Medine-i Münevvere ́ye 

gelip yerleşmişlerdi.  

 Konya’da zengin olmasına rağmen, malı mülkü terk etmiş; iman zenginliği ile hicret etmiş, 

hicretin ateşten gömleğini giymişti.”115 

Ali Rıza Efendi Şam’a ve Medine’ye hicret tarihini tam olarak zikretmese de bazı şiirlerinden 

hangi tarihte vuku bulduğu anlaşılmaktadır. Şimdi şiirlerinden hareketle Ali Rıza Efendi’nin hicret 

serüveninin kronolojisini tahlil etmeye çalışacağız. 

Ali Rıza Efendi’nin ilk haccına gidişini anlattığı şiiri: 

“Ey Ka‘be ey Ümmü’l-Kurâ 

Geldik temelli biz bura 

Kış mevsiminde şu sıra 

Kıldık tavâf biz Ka‘be’yi 

 
114 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 202. 
115 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, 1/271-272. 
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Din tarihi hicri sene 

Bin üç yüz elli iki sene 

Şehr-i siyâmın dördüne 

Etdik tavâf biz Ka‘be’yi 

 

Cuma günü vakt-i fecr 

Üç bile bayram oldu bir 

Bu lütuf bu ihsân nedir 

Etdik tavâf biz Ka‘be’yi 

 

Geldim sana bin cevr ile 

Aşkınla cânım kavrula 

Binlerce müminler ile 

Kıldık tavâf biz Ka‘be’yi 

 

Kaçıp çıkıp koşa koşa 

Yollarda tutulduk kışa 

Anda neler geldi başa 

Kıldık tavâf biz Ka‘be’yi 
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Çün hâlimiz oldu yaman 

Şurta elinden el-aman 

Mahbûsta kaldık bir zaman 

Etdik tavâf biz Ka‘be’yi 

 

Hac yolları memnû’ iken 

Hacca gelen hiç yok iken 

Bunda bizi çekti çeken 

Etdik tavâf biz Ka‘be’yi”116 

Ali Rıza Efendi’nin en erken tarihli mekan analizi 4 Ramazan 1352 / 22 Aralık 1933 yılında 

hacc’a gidişini anlatan yukarıdaki şiirinden yapılmaktadır. O, şiirde hacca giderken yaşamış olduğu 

zorluklardan bahsetmiştir. Yaşadığı zorluklar ve takibat Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde 

olduğundan Ali Rıza Efendi hacc yolculuğunu anlatmaya Türkiye’den başlamıştır. Abdülkerim 

Depeler’den edindiğimiz bilgide Suriye’ye zeytin işçileri ile birlikte geçtiklerini öğrenmiştik.  

Zeytin hasadı, zeytinin türüne göre değişiklik göstermekle beraber yılın son dört ayında 

yapılmaktadır.117Bu bilgilerden hareketle Ali Rıza Efendi’nin, 1933 yılının Eylül-Ekim-Kasım-

Aralık aylarında Şam’a ailesiyle beraber geçtiğini söyleyebiliriz. Ailesini Şam’a yerleştiren Ali Rıza 

Efendi şiire göre 22 Aralık 1933 yılında Mekke’dedir. 

 
116 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 199-202. 
117 https://www.tarim.com.tr/ZEYTIN-HASADI-ZAMANI-METOTLARI-VE-KALITEYE-ETKISI,764y (16.06.2021) 

https://www.tarim.com.tr/ZEYTIN-HASADI-ZAMANI-METOTLARI-VE-KALITEYE-ETKISI,764y


37 
 

Daha sonra Şam’a dönen Ali Rıza Efendi’nin pasaportunun süresinin dolması üzerine118 

Medine’ye ailesiyle göç edebilmek için yol aramaya ve dua etmeye başlamıştır. Yazmış olduğu bir 

şiirden 20 Recep 1353/ 30 Ekim 1934 tarihinde Şam’da olduğu anlaşılmaktadır. Bu şiir şöyledir: 

“Meded kıl yâ resûlâllah, şu ahvâl-i perîşâne, 

Seni arzu edip çıktık, tutulduk yolda tûfâne. 

  

Ne gelse bâşa ni’metdir, şikâyet etmeyiz hâşâ, 

Senin yolunda zahmetler, ki rahmet ehl-i îmâne. 

 

Muhâcirler idâdında bizi de kayıd kılmak çün, 

Çıkıp terk-i diyâr etdik, tutup yüz avn-i Rahmâne 

 

Çıkıp maksad-ı âliye mebni yâ Resülâllah, 

Fakîrin arz-ı hal sundu, sana Şam’dan zelîlâne. 

 

 Yüzüm kare, tehi destim, medet kıl hâlime rahm et, 

Ne servet, ne vesilem var, güvendim lûtf-ı mennâne. 

 

Ne hiçbir yâr-ı garım var, fakirim âh u zârım var, 

Kapandık bunda kaldık, Şam ilinde biz garîbâne. 

 

Fütûhat birle aç yolum, gelem evlâd ü iyâlimle, 

Bizi huccac ile aldır vakfeye bu Îd-i Kurbân’e. 

  

Gelip Hakkın rızâsını, yolunda bulmadır maksad, 

Sana mâlûmu îlâm bu, ne hâcet başka î’lâne. 

 

Îlâhî lûtf edip hıfz et, bizi cümle mesâibden, 

İki âlemde şâd eyle, refîk et ehl-i irfâne. 

 

Gelince mahşer-i haşre hesâb etme, itâb etme, 

 
118 H. Ali Demirlek, “Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Efendi”, 57. 
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Habibin hâtırı çün yakma cânı cismi nîrâne. 

 

Habîbin Mustafanın hâtırı çün feth-i bâb eyle, 

Erelim ravzası içre, duralım anda dîvâne. 

 

Senin ravzanı koyup nerde gitsin a sultânım, 

Dahîlek yâ Resûlâllah, kabul et bizi cîrâne. 

 

Bizim aç yolumuz burdan Medine şehrine doğru, 

Bu Şâm’ın bâğ ü bostânı, bizim çün oldu gamhâne. 

 

Gelip rûy-i siyâhımla kapından isterim derman, 

Gubâr-ı âsitânındır, şifâ kalb-i alîlâne. 

 

Bihamdillâh olup memnun, kemâl-i iltifâtınla, 

Ki geldik, hicret etdik, niyyet etdik bunda iskâne. 

 

Yıl üç yüz elli üç olmuştu şimdi sâl-i hicriyye, 

Yirmiydi Recep, on gün kalupdu şehr-i Şâ’bâne.”119 

 

 Ali Rıza Efendi yine bir şiirinde Medine’de 34 yıldır oruç tuttuğunu ifade ettiği şiirine tarih 

düşmüştür. 12 Şevval 1387 tarihinde yazdığını şiirinin sonunda belirtmiştir.  Bu hesaba göre Ali Rıza 

Efendi Şam’da dua niyetiyle yazdığı şiirden sonra o sene içinde, yani 1353 yılının Ramazan ayında 

Medine’ye ailecek yerleşebilmiştir diyebiliriz. Bu da miladi olarak 1934’ün sonu 1935’in başına 

tekabül etmektedir. 

 

 Ali Rıza Efendi Medine’ye yerleştiklerinde şükrünü yine bir şiirle dile getirmektedir: 

 

 “Hamdü lillâh şehr-i peygamberdeyiz,  Âlemin âh çekdiği bir yerdeyiz, 

 Biz necât-ı âhiret fikrindeyiz,   Şehr-i yârde, nûr içinde nurdayız. 

 
119 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 111. 
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 Çok şükür girdik Muhammed şehrine,  Lûtf-ı Hak’la tâbi olduk isrine, 

 İnkıyâd etdik cemi’-i emrine,   Aczimizle ni’metin şükründeyiz.”120 

 

8. Ali Ulvi Kurucu Gözüyle Ali Rıza Efendi 

 Ali Ulvi Kurucu 1922 yılında Konya’da doğmuştur. 18 yaşında, eğitim için Kahire’deki El-

Ezher’e gitmiştir. Daha sonra Medine’ye yerleşen Kurucu, burada bazı memuriyetlerde bulunduktan 

sonra “Mahmûdiye” ve “Şeyhülislâm ‘Arif Hikmet Bey” kütüphanelerinde müdür olarak çalışmıştır. 

1985 yılında buradan emekli olmuştur.121 

 Emekli olduktan sonra sık sık Türkiye’ye gelmiş ve her gelişinde uzunca müddet kalmıştır. 

Zaten o dönemde şiirleri ve yazılarıyla tanınan Kurucu, yapılan ısrarlı davetler üzerine geniş 

topluluklara konuşmalar yapmış, ayrıca iki televizyon kanalında sohbetlere katılmıştır. Bu durum 

halkın sevgi ve alâkasını onun üzerine çekmiştir. 

 Medine’de bulunduğu sırada evinde birçok alim ve Allah dostlarını ağırlamıştır. Birlikte hac 

ve umre yaparak onlara mihmandarlık etmiştir. Bu kimselere örnek olarak, Lâdikli Ahmed Efendi, 

Ebul Hasen Nedvî, Şeyh Mahmud Sâmi Efendi gibi isimler verilebilir.122 

 Medine’de bulunduğu süre zarfında Ali Rıza Efendi’yi de yakından tanıma imkanı bulan Ali 

Ulvi Kurucu onu şöyle anlatmıştır: 

 “Konya’da Kaşıkçı Ali Rıza Efendi derler, kaşıkçılıkla geçinir, şair ruhlu, derviş, tanınmış bir 

zat idi. Erbilli Şeyh Esad Efendi hazretlerinin halifelerindendi. 

 Merhum Ali Rıza Efendi, suretten güzel, mehib, heybetli bir adamdı. Bu cemaliyle beraber, 

ahlâkı da kemal hâlindeydi. Şairane kâl ve hâliyle birlikte, ciddî, boş sözü sevmeyen, celâl sahibi 

bir zattı… Gül renkli simasına, gözlerini kapatacak kadar gür olan kaşları, heybet hissi verirdi. 

 
120 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 189-190. 
121 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, 1/19-20. 
122 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, 1/21. 



40 
 

 Medine-i Münevvere’de yaşadığı elli yıl içinde kimseye yük olmamış; kaşık yapmakla geçinmiş; 

bir sene çalışarak yaptığı kaşıkların Hac mevsiminde satarak maişetini temin etmişti. Sabah 

namazından sonra evine gelir, evin avlusunda keserle kaşık yapardı…yaptığı kaşıkların hac 

mevsiminde satarak maişetini temin etmişti. 

 Yunus Emre ve Kuddusî tarzında, îlâhî aşk şiirleri yazardı. Basılmış iki divanı vardır. Kaşık 

yaparken yanında ağaçların, yongaların, talaşların arasında daima kalem kağıt bulundurur, 

ilham geldiği zaman şiirlerini kayda geçirirdi. 

 Ali Rıza Efendi âşık ve cezbeli bir zat idi. Meclislerde Kur’an-ı Kerim yahud kasideler 

okunurken ağlar, cezbelenirdi. Bulunduğu meclisleri, aşk, vecd ve cezbe haline getiren, 

samimiyetli bir kimseydi.”123 

 Ali Ulvi Kurucu, Ali Rıza Efendi ile bir gece sohbeti sonrası yedikleri yemeğin ardından onun 

yaptığı duanın kerametini şu şekilde anlatır: 

 “Ali Rıza Efendi’nin son zamanlarında, hastalanmasından on gün kadar önceydi. Adanalı Hâfız 

Hüseyin diye Medine-i Münevvere mücavirlerinden bir arkadaşımızın evinde gece sohbeti vardı. 

Yemekten sonra sofra duasını Ali Rıza Hocaefendi yaptı: 

 Elhamdu lilâhi’l-lezî et’amenâ ve sakânâ ve ervânâ ve ceeale lehumâ mahrece… 

Bu duayı okudu. Ağzımdan bir kelime çıkmadı, dilimle bir şey söylemedim, Havatır olarak 

gönlümde şöyle bir itiraz belirdi: Mübarek Hocaefendi, sofra başında bu kelimeyi niye kullandı 

acaba? “Allah’a hamdolsun… yediğimiz içtiğimiz şeylere çıkacak mahreçler, çıkış yolları da 

halketti.” demenin yeri miydi? 

Allâh’ım şahiddir. Sadece gönlümden geçti, havatır olarak… sen misin bunu söyleyen! O 

sabah namazında, Harem-i Şerif’te sol tarafıma bir sancı saplandı. Böbrek sancısı, idrara 

çıkamıyorum; kum varmış, tıkamış…  

Biraderi çağırdık, tabib getirdi… Şıh Emcedü’z-Zehavî ve Celâl Hoca’nın evinde 

kaldıkları doktor Halilürrahman Bey geldi. Koskoca bir semaver çay yaptırdı:  

“Kum böbrekten ayrılmış indirmek lâzım. Bu çayı içecek, merdiveni inip çıkacaksın, inip 

çıkacaksın! Bu kumu düşürmek lâzım…” 

Öğleye kadar, çayları içtim, merdiveni çıktım indim. Sancı, ızdırap devam etti…Dedim: 

 
123 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, 1/271-272. 
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“Ya Rabbi, dilimle söylemedim, gönlümden geçti. Allah’ım, yediğimiz içtiğimiz şeyler için 

mahreç yarattığın için hamd olsun. Bu nimetlerine de şükürler olsun. Aman ya Rabbi, ne 

mühimmiş bu idrar yolları… Rahat rahat düşünmeden yeriz içeriz. Eğer her abdeste, idrara 

çıkmak böyle olsaydı hayatın ne tadı kalırdı! İnsan canından beziyor…””124 

Görüldüğü üzere Ali Ulvi Kurucu, Ali Rıza Efendi’nin oğullarıyla akrandır. Medine’de 

kaldığı süre zarfında Ali Rıza Efendi’yi yakından tanıma ve hamhâl olma imkânı bulmuştur.  

9. Şeyhi, Erbilli Es’ad Efendi 

 Asıl adı Muhammed Es’ad’dır. 1847 yılında Musul’un Erbil kasabasında dünyaya gelmiştir. 

Dedesi Hidâyetullah Efendi, babası Muhammed Said Efendi’dir. Dedesi ve babası aynı tekkede 

şeyhlik görevi yapmıştır. Çoğu mutasavvıf gibi önce zâhiri ilimleri tahsil etmiş daha sonra ise 

tasavvufa yönelmiştir.125 Tasavvuf ile doğuştan hemhâl olan Es’ad Efendi, genç yaşta Tâhâ el-

Harîrî’ye intisap etmiştir. Beş yılda manevi tekâmüle erip hilâfet almıştır.126 

 Fatih Camiinde Hâfız Divânı ve Molla Câmi’nin Lüccetü’l-Esrâr isimli eserlerini okutmuştur. 

Nakşibendî-Hâlidî şeyhi olan Es’ad Efendi aynı zamanda Kadirî icazeti alarak Kelâmî Dergâhında 

şeyhlik yapmıştır. Meclis-i Meşâyıh azalığı ve reisliği gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur.127 

 Es’ad Efendi yaşamı boyunca birçok eser vermiştir. Bunlar; Kenzü’l-irfân, Mektûbât, Risâle-

i Es’adiyye, Tevhid Risâlesi Tercümesi, Fâtiha-i Şerîfe Tercümesi ve Divan. 

 Dönemin sorunları Esad Efendi’yi de doğrudan etkilemiştir. Tekkelerin kapatılmasından 

sonra sürekli İstanbul Erenköy’deki evinde polis tarafından takibâta uğramıştır. 23 Aralık 1930 

tarihinde meydana gelen Menemen hadisesi neticesinde Esad Efendi, oğlu Mehmed Ali Efendi ile 

 
124 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, 1/272-273. 
125 Vahit Göktaş, Muhammed Es’ad-ı Erbilî Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi, (Ankara: İlâhiyât Yay., 2013), 40. 
126 Hasan Kâmil Yılmaz, “Esad Erbîlî”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, 1995), 11/348. 
127 Cebecioğlu, Muhammed Es’ad-ı Erbili, 17. 
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birlikte idamla yargılanmıştırlar. Esad Efendi’nin yaşından dolayı idam cezası hapis cezasına 

çevrilmiştir. Oğlu ise 3 Şubat 1931’de idam edilmiştir.128  

 Esad Efendi’de rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve 3/4 Mart 1931 tarihinde vefat 

etmiştir.129 

  

10. Vefatı 

 Ali Rıza Efendi, sık sık dile getirdiği Medine’de defnedilip Hz. Peygamber’e (sav) komşu 

olma arzusu, Hicri 29 Şevval 1388 / Miladî 19 Ocak 1969 tarihinde gerçekleşmiştir. Medine’de vefat 

eden Ali Rıza Efendi Cennetü’l-Bakî‘a Mezarlığı’na defnedilmiştir. Kabri sahabe-i kiramın kabirleri 

arasında bulunmaktadır.130 

B. Eserleri 

 Ali Rıza Efendi mutasavvıf bir şairdir. Asıl mesleği olan kaşıkçılık ile uğraşırken kalbine 

gelen tuluâtları kaydetmek üzere daima yanında kâğıt ve kalem bulundurmuştur.131 O, büyük bir 

tevazu ile Allah’ın (cc) kendisine ilham ettiği şiirlerden memnuniyetini şu şekilde ifade etmiştir: 

 “Bu denlû cehl ü aczimle, sen ilhâm eyledin yazdım, 

 Ki senden bu Rızaî’ye büyük bir imtinân oldu.”132 

 Ali Rıza Efendi Allah (cc) ve Peygamber (sav) aşkı ile yazmış olduğu eserleri ihvanına 

nasihat133, dîn-i mübîne hizmet, Allah’ın (cc) rahmetini kazanma, ahirette necât bulma amacıyla 

yazmış olduğunu belirtmektedir. Okuyanların zevk ve mutluluk bulmasını ve bu eserleri sayesinde 

 
128 Yılmaz, “Esad Erbîlî”, 11./348. 
129 Cebecioğlu, Muhammed Es’ad-ı Erbili, 16. 
130 H. Ali Demirlek, “Kaşıkçı Ali Rıza Konevi Efendi”, 58. 
131 M. Ertuğrul Düzdağ, Üstad Ali Ulvi Kurucu Hatıralar, 1/272. 
132 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 257. 
133 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 216. 
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feyz ve huzur kazanmalarını istediğini ifade etmiştir. 134 İhvanı ile arasına mesafeler girdiği için bizzat 

nasihat etme ve yönlendirme imkânı bulamayan Ali Rıza Efendi, kendisine bu yolu seçmiştir. 

 Eserlerini yazarken Kur’ân ve hadislerden sıklıkla yararlanmıştır. Bu durumu bir şiirinde şu 

şekilde ifade etmektedir: 

 “Dinle sözümü ey kuzum 

 Nakl-i hadîsdir her sözüm 

 Nâr-ı cahîmden ey gözüm 

 Bu yer berâet menzili”135 

 Ali Rıza Efendi Gülzâr-ı Medine isimli eserinde 4 adet kitabı bulunduğunu ve bunları nazım 

ve nesir olarak yazdığını belirmiştir: 

 “Âcize medh-i Resûl, medh-i Cenâb-ı Kibriyâ, 

 Lûtfedip ihsan buyurdu dört aded dîvan bana. 

 Biri imdâdü’l-Müslimîn, biri Necâtü’l-Mü’minîn, 

 Biri Gülzâr-ı Medîne, oldular ihsan bana. 

 Biri sıla-ı rahm için yollarda zahmet çekdiğim, 

 Gelme mi arzu çeken şol dâvet-i ihvan bana.” 

 Bu dört kitabından sonra yazmış olduğu eser olan Rahmet Damlaları kitabında ise toplam beş 

adet kitap yazdığını şu şekilde ifade etmektedir: 

 “Senin lütfunla yazılmış beşinci bir eserdir bu, 

 Kabul et cümle yerlerde bizim akvalimiz yârab.”136 

 Netice itibariyle Ali Rıza Efendi’nin yazmış olduğu eserler şu şekildedir: 

 
134 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 284. 
135 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minîn, 196. 
136 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 19. 
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1- İmdâdü’l-Müslimîn fî beyânı akaidi’l-mü’minîn. 

2- Necâtü’l-mü’minîn min ehâdîsi’l-erbaîn / Dîvân-ı Rızâ li-necâti yevmi’l-haşri ve’l-cezâ. 

3- Gülzâr-ı Medîne. 

4- İlticânâme-i Rızâiyye. 

5- Rahmet Damlaları. 

Ali Rıza Efendi eserlerini ayrı ayrı kağıtlara yazmış daha sonra bunları tasnif etmiştir. Bu 

durumu şu şekilde ifade eder: 

“Mahz-ı lütfundan bize Rabbü’l-felak, lütfedip şu verdiği ihsana bak, 

Aşk kitâbı içre yazdık bin verak, biz bu ilmi, senden aldık yâ şekûr.”137 

1. İmdâdü’l-Müslimîn fî Beyânı Akaidi’l-Mü’minîn 

Ali Rıza Efendi’nin hem nazım hem de nesir olarak yazmış olduğu akâid kitabıdır. Bu kitap 

ile âhir zamanda yaşanan itikâdî ve amelî sorunları çözümlemeyi ve insanlara doğru yolu göstermeyi 

amaçlamıştır. 

Kitap içerik açısından incelendiğinde Ali Rıza Efendi’nin kitabını belli bir düzene göre 

yazmadığı dikkat çekmektedir. Başta akâid konuları olmak üzere fıkhî ve ahlakî konuları karışık 

olarak ele almıştır. Âyet ve hadislerden sıklıkla faydalanmış ve gerek nazım gerekse nesir yolu ile 

şerh etmiştir. 

Cumhuriyetin kuruluş yıllarında yazılan bu eser, dönemin Müslümanlarını uyarıp onları Ehl-

i Sünnet çizgisinde toplamayı hedeflemiştir. Halkın temel dinî bilgileri edinmesi ve dönemin 

fesatlıklarından korunmasını sağlamıştır.138 

 
137 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 202. 
138 Serdar, İmdâdü’l-Müslimîn fî Beyânı Akaidi’l-Mü’minîn İsimli Eserinin Akâid ve Kelâm İlmi Açısından 

Değerlendirilmesi, 102. 
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Kitap Şuur Yayınları’ndan basılmış olup günümüzde ancak sahaflarda bulunmaktadır. Güncel 

bir baskısı mevcut değildir. Toplam 238 sayfadan oluşmaktadır. 

2. Necâtü’l-Mü’minîn min Ehâdîsi’l-Erbaîn / Dîvân-ı Rızâ li-Necâti Yevmi’l-Haşri ve’l-

Cezâ 

Ali Rıza Efendi’nin bu eseri iki ana kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım kırk hadis şerhi, ikinci 

kısım ise divândır. Ali Rıza Efendi divanının şereflenmesine vesile olması hasebiyle eserin ilk 

kısmına kırk hadis şerhini koymuştur. Toplam 453 sayfa olan eserin ilk 131 sayfasını kırk hadis şerhi 

oluşturmaktadır. 

Son dönem akademik çalışmalarda bu iki ana bölüm iki ayrı eser olarak ele alınmıştır.139 

Bizim tek kitap olarak kabul etme sebebimiz, müellifin bu iki bölümü ayırmadan tek bir eser olarak 

yazmış olması ve toplam eser sayısını daha önce de ifade ettiğimiz üzere gibi beş olarak 

belirtmesidir.140 

Ali Rıza Efendi, kırk hadis müelliflerince eserlerin girişinde âdet üzere bir rivayete kitabının 

başında yer vermiştir. 

“Emr-i din ve menfaat-i müslimîne aid kırk aded hadîs-i şerifi ümmet-i merhumelerine tebliğ 

ve îsâl eden zevâtı Cenâb-ı Mevlâ yevm-i kıyâmet ve o yevm-i nedâmetde fukahâ ve ulemâ 

zümresinde ba’s edecektir”141 

 Bu hadisin farklı rivayetlerine de değinen Ali Rıza Efendi bu büyük müjdeye nâil olabilmek 

ümidiyle kırk hadisin tercümesini yapmak istemiştir. Bu eser şu an elimizde müstakil bir halde 

 
139 Çoban, “Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi”, 626. 
140 Kaşıkçı Ali Rıza, Rahmet Damlaları, 19. 
141 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 18. 
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bulunsa da “Divân-ı Rıza li-Necâti Yevmi’l-Haşri ve’l-Cezâ” isimli dîvânı ile aynı kitapta 

bulunmaktadır.142 

 Ali Rıza Efendi, Kırk Hadis kitabında derlemiş olduğu hadislerin 21’ini, muteber kabul edilen 

hadis kaynaklarından seçmiştir. Geriye kalan 19 hadis ise çeşitli hadis kaynaklarında bulunan 

hadislerdir. Her ne kadar kitabın ismi kırk hadis olsa da O, hadisleri şerh ederken birçok hadis ve ayet 

kullanmıştır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla eserin şerh kısımlarında toplam 45 hadis yer almaktadır. 

İki hadis ise iki farklı hadisin şerhinde kullanılmıştır. Şerh kısmında kullanılan bütün hadislerin 

seçildiği kaynaklara baktığımız zaman, 45 hadisin 16’sı sahih kabul edilen kaynaklardan seçilirken 

27’si farklı hadis kaynaklarından seçilmiştir. Geriye kalan iki hadisin ise kaynağına ulaşılamamıştır. 

 Ali Rıza Efendi, hadislerin şerhinde ayet ve hadislerden sonra manzum olarak şiirlerine yer 

vermiş, gerek gördüğü yerlerde misaller vererek konunun anlaşılmasını sağlamıştır. 

 Eserde Ali Rıza Efendi’nin yaşadığı döneme ait izler bulmak mümkündür. 19. yy. sonu 20. 

yy. başlarında yaşamış olan müellifimiz halkın İslam’dan kopuk bir yaşam sergilediğini ve bu 

durumun batılılaşma çabaları şeklinde görüldüğünü ifade etmektedir.  

 Niyet, ölüm, dünyanın değersizliği, hukukullah, ahlâkî değerler, âhirete imân, peygamber 

sevgisi, tefekkür, kabir ziyareti gibi konulardan hadisler seçmiştir. Tasavvufi kimliğinin 

yansımalarını hadislerde de görmekteyiz. 

 Ali Rıza Efendi, hadisleri şerh ederken kalbine gelen tuluâtları manzum bir şekilde yazıya 

dökmüştür. Kırk hadis geleneğine bağlı kalarak toplamış olduğu hadisleri aktarırken ihvanına faydası 

olacak zamanın zorluklarından ve tehlikelerinden onları koruyacak hadisleri şerh etmiştir. 

 
142 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 18. 
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 135-453 sayfaları arasında Ali Rıza Efendi’nin Divân’ı yer almaktadır. Harf hecesine göre 

yazılmış olan bu kısım, tasavvufî/ahlakî konuları, Ali Rıza Efendi’nin Peygamber (sav) sevgisini 

anlatan na’tları, Allah’a (cc) olan münacaatlarını ve ihvanına nasihatlerini içermektedir. Eserin bu 

kısmının günümüzde Osmanlı Türkçesi’yle yazılı hali mevcut olup latinize edilmemiştir.  

 Eserin Necâtü’l-Mü’minîn min Ehâdîsi’l-Erbaîn kısmı günümüzde Kırk Hadis başlığı altında 

latinize edilmiş bir şekilde bulunmaktadır. Bu durum neticesinde araştırmacılar Ali Rıza Efendi’nin 

eserlerinin 6 adet olduğu ifade etmişlerdir. Ancak Ali Rıza Efendi bu iki eseri ayırmadan tek bir cildde 

toplamıştır. Daha önce de bahsettiğimiz üzere son kitabının 5. Kitabı olduğunu ifade etmiştir. 

3. Gülzâr-ı Medine 

Ali Rıza Efendi’nin manzum ve mensur karışık olarak yazmış olduğu bir eserdir. Kendisi 

kitabın girişinde nasihat-ı ilâhiyyenin aslı olan âyet ve hadislerin tefsirlerine ve manalarına yer 

verdiğini ardından konularla ilgili tuluâtlarla devam ettiğini belirtmiştir.  

Eserin belirli bir sistematiği bulunmamaktadır. Eserden farklı ilim dallarına dair bilgiler elde 

etmek mümkündür. 323 sayfadan oluşan eserin başlıca konuları şunlardır: Münâcât-ı Rabbâniye, 

Na’t-ı Şerif-i Seyyidül Mürselîn (sav), belli başlı ayetlerin tefsiri (Kasas sûresi 83. âyet, Nisâ Sûresi 

69. âyet, Asr Sûresi, Âraf Sûresi40-43. âyetler vb.), tevbe, zekat, namaz, zikir gibi konular; Misafir 

kabul etmek, Doğru söz söylemek gibi ahlakî konular, tarikata dair konular, akâid konuları… 

Eserin sonunda bilinmeyen kelimeler için hazırlanmış bir sözlük ve en sonunda sevab-hata 

cetveli bulunmaktadır.  

Eserin güncel baskısı yoktur. Sahaflardan eski nüshalarına ulaşılabilmektedir. 
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4. İlticânâme-i Rızâiyye 

 Ali Rıza Efendi’nin bir diğer manzum eseri de İlticânâme-i Rızâiyyedir. Diğer eserlerinde 

olduğu gibi bunda da yine Allah (cc) ve Peygamber (sav) aşkı ön plandadır. 172 sayfadan oluşan eser 

iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda Ali Rıza Efendi’nin Divan’ı bulunurken ikinci kısımda da 

çeşitli konularda va’z ve nasihatlerine yermiştir.143 

 Eserde, itikad ve ibadetlere dair konular, tasavvufî konular, dünyanın değersizliği, zikir ve 

teheccüdün önemi, Medine’de vefat etme arzusu, Allah’a (cc) dua ve ilticâlar, ölüm gibi konular 

bulunmaktadır. Hece veznine göre yazılmıştır. Şiirlerinde sade ve anlaşılır bir dil kullanan Ali Rıza 

Efendi âyet ve hadislerden iktibaslar yaparak şerh etmiştir. Yer yer atasözü ve deyimleri 

kullanmıştır.144 

 Eser’in ilk kısmının edebî yönü ve latinizesi, 2019 yılında Rale Zehra Cengiz tarafından 

yüksek lisans tezi olarak çalışılmıştır.  

 Eserin Osmanlı Türkçesi ve arap harfleriyle yazılmış haline yine sahaflardan 

ulaşılabilmektedir. 

5. Rahmet Damlaları 

Ali Rıza Efendi’nin en son yazmış olduğu eserdir. İçerisinde 162 şiir bulunmaktadır. Her şiirin 

kendine has başlığı vardır ve başlığın üstünde de bir âyet ve mealine yer vermiştir. Diğer eserlerinde 

görmediğimiz şiirlerin yazılış tarihi bu eserinde bulunmaktadır. Her şiirin sonuna ne zaman 

yazıldığını eklemiştir. 

Ömrünün sonlarına doğru yazmış olduğu bu eserde sıklıkla ölümü beklediğini, bu dünyadan 

sıkıldığını ve bir beklentisinin kalmadığını, ibadete takatinin yetmediğini ve Medine’de gömülmek 

 
143 Çoban, “Yakın Dönem Bir Nakşî-Hâlidî Şeyhi Portresi”, 632. 
144 Cengiz, Kaşıkçı Ali Rıza Efendi ve İlticâ-nâme-i Rızâiyye’si, 290. 
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istediğini sık sık dile getirir. Nitekim bu eserde bulunan son şiirini 23 Recep 1388 yılında yazan Ali 

Rıza Efendi, 3 ay sonra henüz eserin basımı bitmemişken Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.  

Yine nazım yoluyla yazılmış olan bu eser, birçok tasavufî konuyu bünyesinde 

barındırmaktadır. Bu eserde âyet ve hadislerden çıkardığı nasihatler, na’tlar, ibret verici kıssalar, 

itikad, amel ve ahlaka dair konular sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 

 Eserin güncel bir baskısı olmayıp eski nüshalara sadece sahaflardan ulaşılabilmektedir. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TASAVVUF AHLAKI 

 Bu bölümde, Ali Rıza Efendi’nin eserlerinden hareketle onun tasavvuf anlayışı üzerinde 

duracağız. O, ihvanını manevî yönden ilerletmek için eserlerinde sıklıkla tasavvufî konulara ve 

kavramlara yer vermiştir. Biz de bu kavram ve konuları klasik tasavvuf kaynaklarından edindiğimiz 

bilgiler ışığında anlatmaya gayret edeceğiz. 

 Tasavvuf insanın güzel ahlak ile ahlaklanmasını sağlayan ilmî bir disiplindir. Sufîler 

tasavvufu tanımlarken güzel ahlak ile bağdaştırmaktan geri durmamışlardır. Tasavvuf uygulamaları 

insanı güzel ahlaka ulaştırır.145 Bu bağlamda burada ele alacağımız başlıklar güzel ahlak ile bağlantılı 

kavramlardan oluşacaktır. 

1. Rahmet 

Rahmet/merhamet kelimesi lügatta acımak, esirgemek, bağışlamak, affetmek, kalbi rakik 

olmak, döl yatağı, yardımda bulunmak, akrabalık bağı, iyilik, nimet, hayır işleri, ihsan, anlayışlılık 

anlamlarına gelmektedir.146 Rahmet kelimesi 114 defa Kur’ân’da geçer. Ayrıca 119 yerde fiil 

kalıbında, 57 yerde Rahmân, 114 yerde Rahîm olarak geçer. Yine Kur’ân’da 4 Ayette “Erhamu’r-

Râhimin” ve yine 2 ayette “hayru’r-râhimîn” şeklinde yer alır. Kısaca R-H-M’den türeyen kelimeler 

toplam 393 adettir.147 

 
145 Mahmud Esad Erkaya, “Tasavvufî Ahlak”, Din-Ahlak Dengesi (24 saat-365 gün), ed. Hüseyin Akyüz – Kemal Göz, 

(Ankara: Gazi Kitabevi, 2020), 201. 
146  Ebu Tahir Firûzâbadi, Kamûsu'l-Muhît, Çev.: Mütercim Asım Efendi, (İstanbul: Matbaa-i Bahriye, 1305), “R-h-m” 

maddesi; Ebu’l-Fadl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrem İbn Manzûr, Lisânu’l- ‘Arab, (Beyrut: Dâru Sâdır, 1414) 

“R-h-m” maddesi. 
147 Muhammed Fuâd Abdülbâkî, el-Mu’cemu’l-Müfehres (Dâru’l-Fikr, 1994), 387-393. 
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Rahmet, hadislerde de çok geniş olarak yerini bulmuştur: “Allah’ın (cc) kullarına olan 

merhameti, kaybettiği çocuğunu arayan annenin merhametinden daha çoktur”148 “Ben Rahmet 

Peygamberiyim” 149Yine bir bayan sahabe şöyle diyor: “Allah (cc) ve Resûlünün (sav) bize karşı olan 

merhameti bizim kendimize olan merhametimizden daha çoktur.150 

Rahmet kelimesi ıstılahta hayrın ulaştırılmasını istemek olarak kullanılmaktadır.151  Amelden 

dolayı lütfedilen nimetlere imtinânî rahmet; ve muhsinlere, muttakilere va’dedilen vucûdî rahmet 

olarak ikiye ayrılır.152 

Gazâlî (ö. 555/1111) merhameti er-Rahman isminin kula yansıması, Allah’ın (cc) gaflete 

dalan kulları şiddet kullanmadan yumuşak uslup, va’az ve nasihatle uyandırması, asilere gazapla değil 

merhametle acıyarak bakması şeklinde açıklar. O, merhameti kullar açısından ele alırken de bir 

kişinin muhtaca yardıma koşması, çevresindeki her fakirin ihtiyacını gidermeye çalışması, gücü 

yetmiyorsa onlar için dua edip üzüntüsünü ortaya koyarak sıkıntısına ortak olduğunu onlara 

hissettirmesidir şeklinde açıklamalar yapar.153 

Ali Rıza Efendi de Allah’ın (cc) bu bol merhametini dualarına destek yaparak sık sık yalvarır: 

Beni ferahlandır, kabrimde dinlendir, rahmetine boğ, affet, şereflendir, nurunla nurlandır, tövbemi 

kabul et, havz-ı kevserle kandır şeklinde Allah’ın (cc) rahmetine olan ümidini besler.154  

Ali Rıza Efendi dua yaparken kabûlü için el-Latîf, er-Rahman ve er-Rahîm isimlerini bolca 

zikreder ve Allah’tan (cc) bu esmâlarla merhamet bekler.155 O, rahmeti; Allah’ın (cc) azâbından 

 
148 Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil Buhârî, el-Câmiu’s-sahîh, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır, (Lübnan: 2001), 

Edeb, 18; Ebû’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî, el-Câmiu’s-sahîh, thk. Muhammed Fuâd Abdülbâki, (Beyrut: 

1374/ 1955), Tevbe, 22. 
149 Müslim, Fezail, 126 ; Ebû İsâ Muhammed b. İsâ b. Sevre et-Tirmizî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Kahire: 1384), Da’avât, 

118. 
150 Tirmizi, Siyer, 37 
151  Seyyid Şerif CürcânÎ, Kitâbü’t-Ta’rifât, çev. Arif Erkan, (İstanbul: Kaynak Yayınları, 1997),“R-h-m” maddesi. 
152 Refik el-Âcem, Mevsü’atü Mustalâhâtü’t-Tasavvufi’l-İslamî (Beyrut: Mektebetü Lübnan, 1999), 392. 
153 el-Gazâli, Maksadu’l-Esnâ, (Kahire: 1322), 38-40. 
154 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 62. 
155 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 84. 
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kurtulmak, intikamından halâs olmak, ikrama nailiyet, afva mazhariyet, rızâye ermek, Hz. 

Peygamber’in (sav) şefâatine kavuşmak şeklinde yorumlar.156 

O, Allah’a (cc) olan dua ve niyazlarında rahmet-i ilâhîyi harekete geçirmek için sık sık tevâzu, 

hiçlik, acziyet ve fakrını dile getirir. Bu meâlde olmak üzere günahkârım, fakirim, bî mecalim, 

güçsüzüm, ihtiyarım, nazarına, afvına, keremine, lütfuna ve merhametine muhtacım şeklinde ifâdeler 

kullanır.157 

Esasen duanın edebi de Allah’a (cc) karşı bu tür tezellül muhtevalıdır. Bu, kulun Allah’a (cc) 

hal olarak kendini arz etmesidir. Bu hiçlik ve ihtiyaçlılık ile yapılan dualar da tek hedef Allah’tır 

(cc).158 

Bir beytinde; 

“Rızâî, abd-i mücrimdir, nasıl şükrün eda etsin 

Nisâr et kabre girdikde âna bâran-ı rahmetten” 159 

diyen Ali Rıza Efendi, bir günahkar olarak kabre konulduğunda Allah’tan (cc) üzerine rahmet 

yağmurları yağdırmasını taleb eder, rahmete olan ümidini yağmur gibi yeşertici, diriltici rahmet-i 

ilâhîden bekler. 

Bir başka şiirinde Allah’ın (cc) rahmetini anlamlandırırken ilâhım, vekîlim, sebîlim, ilticâm, 

penahım ve acıyanım şeklinde ifadeler kullanır.160 

Ali Rıza Efendi; “Allah’ın rahmetinden ümid kesmeyiniz. Zira O bütün günahları bağışlar”161 

âyetini yorumlarken kendi yorumlamak yerine bir metod olarak İhyâ’nın rahmetle alakalı “Bâbün fî 

Sâ’ati’r-Rahme” bölümünü tercüme etmekle yetinmiştir. O bu âyetin yorumuyla Allah’ın (cc) 

 
156 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 128. 
157 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 129-130. 
158 Kuşeyrî, er-Risale, çev. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergah Yay., 2019), 352. 
159 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 160. 
160 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 199-200. 
161 ez-Zümer,39/53 
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rahmetinin Hz.Hamza’yı (ra) şehit etmiş bir kâtili bile kapsadığı vurgusunu yapmak istemiştir.162 

Yine aynı âyetten hareketle Ali Rıza Efendi, gühanım çok diyerek tevbeden uzak kalmanın yanlış 

olduğunu vurgular. Ona göre bütün yaratılmışların günahları, Allah’ın (cc) rahmet denizinin yanında 

ufacık kalmaktadır. Allah’ın (cc) anne-babadan daha merhametli olduğunu, bu sebeple Allah’tan (cc) 

af isteyip ona tevekkül etmek gerektiğini belirtir.163Ali Rıza Efendi, Allah’ın (cc) rahmetinden 

ümitlidir. Zaman zaman O’nun rahmetine sığınarak mağfur olmayı ister: 

  “İlâhî dû cihanda Sensin ancak istinâdgâhım 

  İlâhî cümle cürmüm ola mağfur ey keremkânım 

   

  Sana güçlük mü var ey rahmeti bol Kadir-i Mutlak 

  Celî gizli ne varsa mağfiret kıl ulu sultanım”164 

 O da her kul gibi “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır”165 âyetine olan güçlü inancıyla Allah’ın 

(cc) kendisini bağışlamasını ve merhamet etmesini ister. 

Onun merhamet anlayışında bütün mü’minlerin cennete girmesi, Allah’ın (cc) sonsuz ve 

sınırsız merhamet sahibi olması, kullarını çok sevip koruduğu, şefâatin ağır günah sahiplerine 

işletileceği gibi hususlar yer alır.166 

Yine o Allah’ın (cc) rahmetinin büyüklüğünü akıl ötesi seviyede olarak değerlendirir ve “Ya 

ihvânım! Âyetler ve hadîsler, bizlere Cenâb-ı Hakk’ın rahmet-i ilâhiyyesinin ne derece vâris-i azîm 

ve kendisinin ne kadar Kerîm ve Rahîm olduğunu tebşir ediyor. Bizler cenâb-ı Hakkı hakkıyla takdir 

edemeyiz.” der.167 

 
162 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn Fî Beyân-i Akaaidil Mü’minin (Konya: Şuur Yayınları, ts.), 206-207. 
163 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 24. 
164 Kaşıkçı Ali Rıza, Divan-ı rıza li necât-i yevmi’l-haşri ve’l-cezâ, (byy, ts), 339. 
165 el-A’raf, 7/156. 
166 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 209-210. 
167 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 214. 
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Ali Rıza Efendi, yine âyet ve hadîsler ışığında, Allah’ın eğer bir kuluna rahmet etmeyecekse 

onu inceden inceye sorgulayacağını söyler.168 

Ali Rıza Efendi bir mısra’ında bütün vakitlerini taatle geçirmek isteyenlere yine merhameti 

tavsiye eder: 

“Umûr-ı Hakk’a ta’zim it bütün mahlûka şefkat kıl 

Eğer evkâtını taat ile imrârı istersen!”169 

O, bir duasında da manzum olarak rahmet deryasına dalmayı ister: 

“Yakma bizi şol cehennem nârına 

Daldırıp garket o rahmet bahrına”  

der ve ekler: 

“Ya ilâhî merhamet kıl yâ Hâfız! 

Olalım hıfz u himâyen içre biz…”170 

Bir defasında Ka’be-i Muazzama karşısında yaptığı bir münâcâtta şöyle yalvarır Ali Rıza 

Efendi: 

“Düşmeyelim dü cihânda mihnete 

Erelim sâyende âlî devlete 

 

Etme ya Rab, bâb-ı rahmetten uzak 

Yüzümüze rahmet ü lütfunla bak 

 

Bizde vardır hasra gelmez çok günah 

 
168 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 12. 
169 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 44. 
170 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 37. 
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Cümlesini mağfiret kıl yâ ilâh”171 

Özet olarak ifade etmek gerekirse Medine mücâvirliğinin hassaslaştırdığı ince/rakîk kalb ile 

Ali Rıza Efendi Rahmet-i İlâhi’yi çok içli şiirler yazarak anlatmıştır. Onun Allah’ın (cc) rahmetine 

olan inancı, hayatın tam merkezinde yer alır. Eserlerinde sık sık dile getirdiği rahmet, bir mü’min için 

en az iman kadar büyük bir öneme sahiptir. Zira rahmetten ümit kesmek âyette de belirtildiği gibi 

küfre eşittir.172 

2. Tevbe 

 Tevbe masdar bir kelime olup, lugatta; günahından Allah’a (cc) dönmek, pişman olmak, 

Allah’a tevbe etmek, Allah’ın (cc) günahı afv ve mağfiret etmesi, tevbeyi kabul buyurması, nedamet 

gibi anlamlara gelmektedir.173 

 Tasavvuf terimi olarak Gazâlî (ö.555/1111) tevbenin 3 mefhumun bütünlüğünü gerektirdiğini 

ifade eder; 1. İlim, 2. Nedamet, 3. Kasd. 

 Bu üç mefhum hal ve istikballe alakalı şeyleri terkedip, mâziyi telâfi etmeye götürür. İşte 

bunların hepsine “tevbe” adı verilir. Genellikle “nedamet/pişmanlık” tevbe ile yakın anlamlı olarak 

görülür. Başı ilimdir, sonu terkdir.174 

 Hucvirî’ye (ö. 465/1072) göre tevbe ma’sıyetten tâate, nefsten Hakk’a dönüştür. Günah 

işleyen tevbe eder. Kulların (avâmın) günahı emre karşı çıkmak iken, dostların (havassın) cürmü ise 

irâdeye karşı çıkıp muhalefet etmektir. Kulların (avâmın) günahı günah işlemek iken, dostların 

(havassın) günahı kendi varlığını/mevcûdiyetini görmektir. 

 
171 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 50. 
172 Yûsuf, 12/87. 
173 Cevherî, es-Sıhâh: Tâcü’l-Lüga ve Sıhâhü’l arabiyye, nşr. Ahmed Abdülgafûr Attâr, (Beyrut, 1990), 1/91-92; Râgıp 

el-Isfahanî, el-Müfredât, 76; İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, 1/454. 
174  Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-din (Beyrut: Dâru’s-Sadr, 2000), 4/4. 
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 İşte bu hatalardan doğruya/savaba dönene “tâib” denir. Savabdan asvabe/doğrudan en 

doğruya dönene de “âyib” yani “evbe sâhibi” denir.175  

 Kuşeyrî de (465/1072) tevbeyi tanımlarken kalbin gafletten uyanması, kulun içinde 

bulunduğu kötü hâli görmesi ile başladığını belirtir. Bunları elde etmek Allah’tan (cc) kalbe gelen 

yasaklayıcı emirleri dikkatle dinledikten sonra Allah’ın (cc) tevfîki ile (başarıya ulaştırmasıyla) tevbe 

gerçekleşir der. Nitekim Hadiste buyrulur: “Her Müslümanın kalbinde bir Allah (cc) vâizi 

bulunur.”176 İşte bütün mesele, kalpte tevbeye yönelme arzusunun olmasındandır.177 

 Ali Rıza Efendi zaman olarak “Tevbe” sınırını Hadis-i Şerifi178 referans alarak tevbe kapısının 

kıyamet günü güneşin batıdan doğmasıyla kapanacak olduğunu, o an gelmeden evvel tevbe etmek 

gerektiğini şu şekilde vurgular: 

  “Biridir gün doğar mağrib tarafından 

  Kapanır tevbe bâbı o sabahdan”179 

 Kıyametin büyük alâmetleri ardarda gelince en son büyük alâmet, artık tevbenin kabul 

edilmeyeceği güneşin batı yönünden doğması olacaktır. 

 Yine yaptığı bir nasihatta tevbeyi, felah, ferah olarak ele alarak şöyle der: 

  “Onu da söyleyem gel dinle şimdi 

  Duyup da tevbekâr ol ey efendi 

 

  Huda emretdi cümle mü’minîne 

  Kadın erkek cemî’-i müslimîne 

 
175 Ebu’l-Hasen Ali b. Osman b. Ebî Ali el-Cüllabî el-Gaznevî el-Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb, nşr. İbrahim ed-Düsûkî 

Şitâ, (Kahire: Daru’t-Türâsi’l-Arabî, 1974), 474. 
176 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Thk: Şuayb el-Arnaût vd. (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 2001), 4/182 
177 Kuşeyrî, er-Risâle, 188. 
178 Müslim, Zikir, 43. 
179 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 11. 
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  Edin tevbe olun dâhil felâha 

  Dü âlemde edin siz istirâha 

 

  Cehâletle günâhı işleyenler 

  Ki sonra terk edip vâh eyleyenler 

 

  Nedâmetler çekip dökerse yaşın 

  Olub pişman günahdan çekse başın 

 

  Sadâkat eylese her bir amelde 

  Hakkı zikreylese her bir mahalde 

 

  Olur tebdil o abdin seyyiâtı 

  Yazar onun yerine hasenâtı”180 

 Şiirde yine âyete telmihte bulunan Ali Rıza Efendi, işlediği günahların tevbesinde sadık ve 

sâbit olan bir kulun amel defterine o günahları hasenât olarak yazılır, der. 

 O ayet şöyledir: “Allah onların kötülüklerini iyiliklere dönüştürür.”181 Ayette dikkat edilirse 

günahın tegayyur, ifna ve setri yerine tebdîl edilmesi söz konusudur. Yani günahın şeklinin, 

sevab/hasenât formuna dönüşümü/dönüştürülmesi söz konusudur. 

 Nitekim mezkur ayete Ali Rıza Efendi şu yorumu getirir:  

 
180 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 44. 
181 el-Furkan, 25/70 
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“Bu âyet-i celîlede tevbe sebebiyle kötü amellerin yerine iyi ameller geleceği, yahut 

günahlar tamamen mahvolduğu gibi, tevbe ayn-ı ibâdet olduğu cihetle sevaba kalb olacağı, yahut 

seyyiat gidip yerine derecât verileceği beyân buyuruldu.”182  

 Ona göre sembolik anlam değeri olarak tevbe bir ilaçtır: 

  “Ki tevbedir günahların ilâcı 

  İdegör Hakk’a arz-ı ihtiyâcı” 

 Günahlar, bu ifadelere göre bir hastalık olarak değerlendiriliyor, yani günahlar metafizik 

hastalıktır, iyileştirecek ilacı da tevbedir.183 

 Ali Rıza Efendi, hayatın hızla akıp kaçınılmaz sona yaklaşmamız sebebiyle tevbeyi zaman 

bilincinin bir parçası olarak görür ve, 

  “Ganîmet bil hayatın tevbe istiğfarla meşgul ol 

  Ölünce çok günahlarla huzura gelme ey kardeş”184 

diyerek nasihatte bulunur. 

 Ona göre tevbenin ön hazırlayıcılarından biri de ibret almaktır: 

  “Geliniz ibret alıp tevbe edip ağlaşalım 

  Başka yer yok kaçacak Hazret-i Hakk’a kaçalım”185 

 Cehalet sebebiyle günah işleyip beklemeden tevbe edenlere gelince…“Allah onların 

tevbelerini kabul eder”186 ayetini şöyle yorumlar: 

 “Allah (cc) Teâlâ, kullarının tevbesini kabul etmeyi va’dedip ve indinde hulf etmek (sözünden 

dönmek) câiz olmadığı için tevbenin kabulü vâcib menzilinde olduğuna “alâ” (harf-i cerri) 

lafzıyla işâret olunmuştur.”187 

 
182 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 100. 
183 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 47. 
184 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 106. 
185 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 124. 
186 El-Enbiya, 21/87 
187 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 195. 
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 “Ey inananlar! Topluca Allah’a tevbe edin ki felâha eresiniz”188 âyetini yukarıdaki âyetle 

birleştirip yorumlayan Ali Rıza Efendi özetle şöyle der: 

- Ayete göre tevbe vaciptir. 

- Karîben tevbe kulun hâl-i hayatında tevbe demektir. Çünkü insanın ömrü ne kadar uzun 

olursa olsun bir kul hayatının bir parçasında tevbe etse bile bu, geciktirmesiz yakın tevbe 

olur. 

- Allah (cc) bu âyette küçük büyük ne günah işlendiyse Allah (cc) onu kabul edecektir ve bu da 

Allah’ın kullarına verdiği bir sözdür. 

- Allah’ın (cc) müjdesidir.189 

Ali Rıza Efendi, Nisa, 4/18 âyetini190 yorumlarken son nefeste yani sekerat-ı mevtte yapılan 

tevbelerin kabul edilmeyeceğini söyler. Aynı şekilde güneş batıdan doğduğunda aklı başına gelen 

günahkarların tevbelerinin ve kâfirlerin imanlarının da kabul görmeyeceğine dikkat çeker.191 

Uzun bir şiirinde ümit aşılayıcı ifadelerle şöyle der: 

  “Yaratmış cinn ü insanı, günah affetmedir şanı 

  Büyükdü afv ü gufrânı açıktır mağfiret bâbı 

 

  Ölüm kapıya gelmezden edegör tevbeyi özden 

  Canın Azrail almazdan açıkdır mağfiret bâbı 

 

  Aman dost tutma şeytanı ona çaldırma imânı 

 
188 en-Nur, 24/31 
189 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 196. 
190 Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüm gelip çattığında “Ben şimdi tövbe ettim” diyenlerle kâfir 

olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Onlar için acı bir azap hazırlamışızdır. 
191 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 197. 
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  Ara bu derde dermanı, açıkdır mağfiret bâbı 

 

  Bu tevbe kapısına koy baş, ki ağla dök gözünden yaş 

  Nedamet eyle ey kardeş, açıkdır mağfiret bâbı”192 

 O, tevbeyi iki kısımda mütâlaa eder. 

 1. Küfür, nifâk, irtidâd, itikadda bid’at gibi inanca ait ma’siyetlerdir. Tevbe-i kamile ve ihlâs 

ile bunlar giderilir. 

 2. Amele ait yalan, gıybet, namazı, zekatı terk, haram işlemek vs. gibi hususlar da tevbe-i 

nasuh ile giderilir.193 

 Ali Rıza Efendi günah sevab dengesindeki problem nedeniyle hesapta kaybedip iflas etmiş 

kişiyi anlatan hadis194 üzerine şöyle der: 

  “Müflis ona derler ki yarın rûz-ı cezâda 

  Ashâb-ı hukûk Hak diye divâna çekerler 

 

  Hâkim oluben işte o gün Âdil-i Mutlak 

  Emreyler o zâlimleri nîrâna çekerler”195 

 Tevbede acele etmeyi de sık sık vurgulayan Ali Rıza Efendi şöyle der: 

  “Sana bu fırsatı terk eylemek lâyık mıdır 

  Bu ruhun çıkmadan tenden, gel istiğfârı terk etme196 

 

 
192 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 198. 
193 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 199-200. 
194 Müslim, Sahih, Birr, 59 
195 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 202. 
196 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 90. 
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  Rûz-ı mahşerde nedâmet fâide vermez sana 

  Kabrine bundan tedâriksiz giden insana yuf”197 

 Ali Rıza Efendi Allah’a yalvarırken; 

  “Ne varsa, cümle günahdan beni muâf eyle 

  Talebim senden ilahî bir afv değil de nedir?”198 

Diyerek ümidini korur. 

 Yine bir başka yerde aynı psikolojik hal içinde Mevlâsına seslenen Ali Rıza Efendi şöyle der: 

  “Ey kusurları afveden, ey Hazret-i Hallâkımız 

  Her ne var cürm ü hatâdan sil bizim evzarımız”199 

Özet olarak ifade etmek gerekirse Ali Rıza Efendi tevbeyi Allah’a (cc) yaklaşmak üzere bir 

arınma olarak görür. Ayrıca tevbenin insanı yenileyip kendini bilmesine yardımcı olacağına, Allah’ın 

(cc) rahmet ve affının çok geniş olduğuna işaret eder. 

3. Muhabbet 

 Muhabbet kelimesi, Arapça h-b-b’den masdardır. Lügatta; durmak, sevmek, âşık olmak, 

rağbet etmek, istekle karşılamak, doldurmak, sevgili olmak, mahbûb kılmak, sevdirmek, tulumu 

doldurmak, ekinin tanelenmesi, tohum çıkarmak, tohum vermek, sevişmek, tane tutmak, tane 

çıkarmak, beğenmek, meftun olmak, istemek, içinde su bulunan testi, küpe, kalbin direği, çöl tohumu 

vs. anlamlara gelir.200 

 Istılah anlamını açıklarken kelimenin kök anlamlarıyla olan bağlantısını Kuşeyrî şöyle özetler: 

 
197 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 86. 
198 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 17. 
199 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 72. 
200 Firûzâbâdî, Kamus, “h-b-b” maddesi; İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, 1/289-295; Râğıp el-Isfehanî, el-Müfredât, s. 214-

5. 
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 Hub kökünden gelen hubab, şiddetli yağış anında su üzerinde beliren kabarmaya denir. Bu 

görüşe göre muhabbet mahbubun mûlâkâtına susanıldığı anda kalpte kabaran mana demektir. 

Muhabbet, suyun derinliği mânâsına gelen habâb kökünden geldiği de söylenir. Bu adı almasının 

sebebi kalbdeki mühim meselelerin son hedefi muhabbet olmasıdır. Muhabbet lüzum ve sebat 

manalarına da gelir nitekim deve çöküp kalkmadığı zaman “ehabbe’l ba‘îr” denilir. Sanki muhib, 

kalbiyle mahbubun zikrine çöküp oturarak kalkmamaktadır.201 

 Tasavvufî terminolojide muhabbet çok yönlü olarak tarif olunur. Meselâ selef dönemi 

sûfilerinden Yahya b. Muâz (ö. 258/872) şöyle der: 

 “Hardal tanesi kadar muhabbet, muhabbetsiz yetmiş yıllık ibadetten daha çok hoşuma gider”202 

 Hâris el-Muhâsibî de (ö. 243/857) şu açıklamayı yapar: 

 “Muhabbet demek senin bütününle ( yani her yönünle ) sevdiğine meyletmen, meylettikten 

sonra da onu nefsine, ruhuna ve malına tercih ettikten sonra gizlide ve açıkta ( toplum içindeyken 

ve yalnız başınayken ) ona uyman demektir. Bütün bunları (yaptıktan) sonra onun hakkında 

kusurlu olduğunu bilmendir”203 

 İbn Kayyım (ö. 948/1350) gerçekte muhabbetin mahiyetine yönelik olarak yapılan tariflerin 

yetersizliğine işaret ederek, onun en iyi tanımının yine “muhabbet” olduğunu söyler.204Sevginin akıl 

ötesi bir kavram olması sebebiyle akıl seviyesinde açıklanması neredeyse imkansızdır diyebiliriz. 

 Ali Rıza Efendi de her sufî gibi muhabbet konusunda bazı tesbitler ve açıklamalarda 

bulunmuştur. Şimdi O’nun bu konudaki görüşlerini ele alalım. 

 Bir şiirinde O, muhabbete ateş kavramı üzerinden yaklaşır: 

 “Rızaî aşkını ister, ki senden gayrıyı n’eyler 

 
201  Ebu’l-Kâsım Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye (Kahire: Dar eş-Şa’b, 1989), 405-406. 
202 Kuşeyrî, er-Risale, 412. 
203 Abdülhalîm Mahmud, Muhasibî, Hayatı, Eserleri ve Fikirleri, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2005), 309. 
204 İbn Kayyım el-Cevziyye, Medaricu’s-Sâlikîn (Kahire, ts.), 3/10. 
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 O, nâre yanmadan müşkil imiş âşıklara hasret”205 

 

 “Yâ Rab! Ne güzeldir, gülzâr-ı muhabbet 

 Bir devlet imiş rehber-i hünkâr-ı muhabbet”206 

diyerek sevgiye estetik anlam yükleyen Ali Rıza Efendi muhabbeti güzel bir gül bahçesine benzetir. 

  “Hayâl-i şem’-i rûyunla aceb mi yansa cân ü dil 

  Nigârım gel de gör kalbimde ateş, âh u zâr ateş 

  Bu aşktır urve-i vüskâ sarıldım ali bir memsek 

  Cemî-i enbiya vü evliyanın tutdığı meslek”207 

 Ali Rıza Efendi, aşk ile kalbin ve canın yanışını, bu dörtlükte sevgilinin yüzünün (zatının) 

yanan mum ateşinden kaynaklandığını ileri sürer. Ona göre aşk “sağlam kulptur”; bütün nebîler ve 

velîler aşk yolunu tutmuştur. Burada Kur’ân’daki “İnanalar… işte onlar Allah’ı en çok 

sevenlerdir.”208âyetine telmih vardır. Yani aşk, imandır, birincildir ve en sağlam tutulacak kulptur. 

 Uzun bir şiirinde aşkı şöyle anlatır: 

- Aşk âşıkları derde maruz bırakır. 

- Sevbân (ra) gibi aşk-ı Resûlullah insanı ateşlere salar. 

- Aşığı ma’şûkla birlik eder. 

- Ebrarı cennette cem’ eder. 

- Hz. Âdem (as)’in gönlüne yıldırım gibi çarpan nurdur. 

- Ah edip feryatla yakayı yırtmaktır. 

 
205 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 22. 
206 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 56. 
207 Kaşıkçı, Divan, 288. 
208 el-Bakara, 2/165. 
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- Şeytanda aşk olsaydı kibre düşmezdi. 

- Aşk pervane olup ateşe vücudunu atmaktır. 

- Aşk bülbüle seherde âh çektirir. 

- Yer ve gök aşıklarla övünür. 

- Aşk şifa veren ilaçtır. 

- Aşk gamze-i pîrân bereketidir.209 

Kendi halini, yaşadığı aşkı anlatırken: 

“Âcizim bilmem nasıl ben şükrünü ifâ edem 

Aşk-ı zâtın katrasıyla bu dilim püryân eden.” 

diyerek zatî aşka giriftar olan gönlünün aşktan dolayı yandığını anlatır.210 

 Aşk pervâneleri de ateşe davet eder: 

 “Âteşde görüp şol ezeli hüsn-i cemâli 

 Pervâneleri âteşe yandırdı bu aşkın.”211 

Aşk Ali Rıza Efendi’yi fenâ makamına erdirmiştir. Nitekim O, bu hususu şöyle dile getirir: 

 “Gönlüm köyüne geldi karar kıldı bu aşkın 

 Benden beni cebr eyleyüben aldı bu aşkın”212 

 

 “Seni gark etmesin dünya  

   Odur gayet derin derya 

 Hudânın aşkıdır kimya 

 
209 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 57. 
210 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 68. 
211 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 68. 
212 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 68. 
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 Yanıp dön aşk-ı Mevlâ’da”213 

Kıt’asında Ali Rıza Efendi, Allah (cc) aşkının dönüştürücü-erdirici bir kimya olduğunu söyler. 

 O’na göre Allah’ı (cc) sevmek yine Allah’ın (cc) lütfudur; 

 “Lutfeyledin sevdim seni 

 Sen de beni sev ya Ganî”214 

 Ali Rıza Efendi “ Aşka Dair Sözler “ başlıklı şiirinde konuyla ilgili olarak şu hususlara dikkat 

çeker. 

- Aşk elde etmek isteyen Allah’ı (cc) çok zikretsin. 

- Aşkı elde etmenin yollarından biri de bir “pîr”e intisab etmektir. 

- Aşk duygu yükler san’at ruhu verir: Şairlik için aşk lazımdır. 

- Şiir kalbe hitabederse aşkı artırır. 

- Câriyeler Peygamberimiz’e (sav) şiir okuyarak sevgilerini dile getirirlerdi. 

- Aşk kalbe letâfet kazandırır.215 

Ali Rıza Efendi aşksız insanı hayvana benzetir. Yani ona göre muhabbet insanı hayvandan 

ayırdeden bir varoluş kalitesidir. 

 “Akl u idrâk sâhibi olmaz behâimler gibi, 

 Kalbi ihyâ eylemektir aşk-ı Yezdân’dan garaz.”216 

 Ona göre insan ihtiyarlarsa da daima gençtir: 

 “İhtiyarlık aşka mâni olamaz, cândır civân, 

 Kocamaz insanda aşk, isterse bir diş kalmasın. 

 
213 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 72. 
214 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 74. 
215 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 80. 
216 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 85. 
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 Âşıkım, her dem enîsim, mûnisim aşkdır benim, 

 Bilmezem dünya nedir, gönlümde yaz kış olmasın.”217 

 Tarikatte formel seyr u sulûk çıkarılmadan gerçek aşkı elde etmek çok zordur: 

 “Aşkı bilmez, kim ki girmez bu tarikat râhına, 

 Hakkı bilmez şol kişi kim nefsi bilmiş olmasın.”218 

 O, aşkın kalbin kilitlenmesine engel olduğu kanaatini taşır; yani aşk kalbi fetheder, tekamüle 

yol açar: 

 “Gel oku aşk faslını, bir tâze cân ver rûhuna, 

 Aç şu kalbin menfezin, feyzin kapanmış olmasın.”219 

 Yine O bir şiirinde Allah (cc) aşkını, erenler yoluna girmek, cennette bir menzil kazanmak, 

garip bülbül gibi inlemek, seherlerde her zaman uyanık kalmak, aşk-ı Mevlâ’da yana yana dönmek, 

bağ-ı gülzâra girmek gibi mana formları üzerinden anlatmaya çalışır.220 

 Hz. Peygamber’i (sav) sevip büyük O’na ittibâ edip O’nu üsve olarak modelleyenler kolay 

kolay günah batağına saplanmazlar: 

 “Muhabbet varsa kalbinde günahın var mı sormazlar, 

 Günahlar derdine aşk-ı Muhammed (sav) çünkü iksirdir.”221 

 Yine aynı minvalde şöyle der: 

 “Ki her kim sevdi Allah’ı (cc), Resûlüne (sav) olup tâbi, 

 Olub cennetlere dâhil, azâbından emîn oldu. 

 
217 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 102. 
218 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 102. 
219 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 103. 
220 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 110. 
221 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 114. 
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 Şeriat yolunu sıkı tut, bu dîne inkıyâd eyle, 

 Şefî’in rûz-i mahşerde “Rahmeten li’l-âlemîn” oldu.”222 

 Ali Rıza Efendi aşkı “Pervâne”den öğrenmek gerektiğini söyler: 

 “Aşk nedir, bilmek dilersen, bak yürü pervaneye, 

 Şem’in etrâfın dönerken yakmak ister cânını. 

 

 Cânını, cânâna vermekdir safâsı aşkın, 

 Vermeyen can, Hakka idrâk eylesin noksânını.”223 

 O, aşıkları bir şiirinde şu şekilde tasvir eder: 

- Aşk şehrine uğramayan vuslat Kabesine ulaşamaz. 

- Aşık aşka gelip yakasını yırtmadıkça âşıklar onu yabancılardan sayar. 

- Gerçek âşık Maşuğun uğruna dağları devirir. 

- Zülfün teline aşkı sıkıca bağlamayınca derd ile dağlara düşmek bir şey ifâde etmez. 

- Aşk, Yusuf’u (as) görünce elini kesip acı duymamaktır. 

- Canından vaz geçmeyen âşık denmez. 

- Ağlamayan inlemeyen aşıka feyz verilmez. 

- Seller gibi ağlamayan, “Aşıklar Defteri”ne kaydedilmez. 

- Aşk meclisine uğramayan âşıkın gül bahçesindeki güller solar. 

- Güle karşı bülbül gibi inlemeyince uykular kaçmaz. 

- Olgun ve gerçek bir şeyhe bağlanmadan yani öğretmen olmadan aşk öğrenilmez.224 

 
222 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 126. 
223 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 208. 
224 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin Min Ehâdîsi’l-Erbaîn, 49-50. 
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 Ali Rıza Efendi aşkı bir varoluş olarak anlatırken; 

 O, aşk şarabını içip dünya gamından geçmeye, yana döne ağlayıp gözyaşı dökmeye, aşkla bu 

dünyanın kalma değil ayrılma mekânı olduğunu anlatmaya çalışır.225 

 O, Hz. Adem’le (as) Hz. Havva’nın aşk olmasa gözyaşı dökemeyeceklerini, aşksız İblis’in de 

kibir savrulmasına mârûz kaldığı görüşündedir: 

 “Adem ile Havva yere yaşlar dökmezdi 

 Gelmese idi onlara bu nâr-ı muhabbet 

 

 Kibr etmez idi kendisini hüsrâna çekip de 

 İblis de eğer olsa idi, zâr-ı muhabbet”226 

 Ve aşk ağlatır: 

 “Mevlâsına dönmüş yönü âşıkları gördüm 

 Ağlar dün ü gün Hakk yoluna gözleri durmaz”227 

 Ali Rıza Efendi’ye göre akıllı kişi; Allah’a (cc) muhabbet etmenin mecburî ve zarurî olduğunu 

anlayandır.228 

 İslam’ın esas temeli de yine aşktır.229 

 Ali Rıza Efendi bir şiirinde bize iman nasib ettiği, cehennemden koruduğu, husn-i hâtime 

lütfettiği, dizimize kuvvet, dilimize nutuk verdiği, cennete erdirdiği, bir düzen içinde bize baharı, yazı 

ve kışı ihsan ettiği, göz, kulak verdiği, kuru yatan tarlaları gül, gülistan eylediği, bizim için ayı, 

 
225 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 108. 
226 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 127. 
227 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 143. 
228 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 151. 
229 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 152. 
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güneşi, yağmuru, deryaları yarattığı, bizi sevdiği ve sonsuz nimetlere gark ettiği için Allah’ı (cc) 

mutlaka sevmemiz gerektiğini söyler. 

 Bu şekilde Allah’ı (cc) sevmemizin 18 sebebini sayarak bir şükür gereği O’nu sevmeye borçlu 

olduğumuzu söyler.230 

 Ali Rıza Efendi Allah’a (cc) yalvarırken, O’ndan kararmış kalbine aşk nurundan bir kandil 

yakmasını, ilâç olarak aşk nuru vermesini ister.231 

 Ali Rıza Efendi, Allah (cc) aşkını bu dünyanın en lezzetli zevki olarak görür ve şöyle der: 

 “Bulmadım âlemde bir şey aşk-ı cânân’dan leziz 

 Mü’minin (ü) mü’minâta var mı imândan leziz 

 

 Hak yolunda cân viren ihvân-ı dinden sor bunu 

 Anların yanında yoktur cânı kurbandan leziz”232 

 O’na göre aşk gönülde hayret doğurur, gizlemek mümkün değildir: 

 “Aşk-ı Hak kalbe doğarsa gizlemek mümkün değil 

 Âh ü vah ile gönül mülkünde hayret gösterir.”233 

 Ali Rıza Efendi âşıkın özelliklerini bir şiirinde şöyle sıralar: 

- Dünyayı versen gözünde değildir. 

- Sürekli Hak ile ünsiyet hâlindedir. 

- Siva endişesi kalplerinde olmaz. 

- Gönüllerinde cennet, huri gılman bulunmaz. 

 
230 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 152,153. 
231 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 13. 
232 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 16. 
233 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 25. 
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- Allah (cc) için dünyayı ahireti terk etmişlerdir. 

- Vechinin güzelliğini seyretmek için vakit gözetirler. 

- Sürekli Allah’ı (cc) zikr u senâ ederler. 

- İlahi dergaha baş koyup âh u enîn ile inleyip sızlarlar. 

- Ölmezler; bâkî hayat ile diridirler. 

- Hak yolunda canlarını koç gibi kurban ederler. 

- Ölümleri bir evden diğer eve taşınmak gibidir.234 

“Aşk nedir?” sorusuna şu cevabı verir: 

- Evveli hasret, sonu vuslattır. 

- Aşk, ehl-i aşkın cennetidir. 

- Aşk, bir ulu devlettir. 

- Aşk, kalbe rahmettir. 

- Aşk, Hakk’ın lütfudur. 

- Aşk, doğuştan/fıtrî olarak verilir. 

- Aşk, pîr-i mugandan himmettir.235 

O, aşksız insanı “eşek” ile eş görür. 

 “Aşk-ı Hak’dan bî haber şahs-ı hımarı neylerim 

 Tâlib-i dünya olan şol sahtekârı neylerim”236 

 Ali Rıza Efendi aşksız kuru zâhidleri de uyarır ve şöyle der: 

 “Zâhidâ koy tesbihi aşkdan haber-dâr kıl beni 

 
234 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 26. 
235 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 42. 
236 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 67. 
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 Cezbe-i aşk olmayan şol zikr-i yâri neylerim”237 

 Ali Rıza Efendi şiirlerinde yer yer kendi aşk hallerini de anlatır. 

 Acaip bir düştüm, aşk kitabını hem okur hem dinlerim, yanarım, mestâneyim, divâneyim, 

bahre dalmış gibiyim, doğduğum günden beri gam-hâneyim, şem’-i aşka pervaneyim, aşktan belim 

iki büklüm oldu diyerek içinde bulunduğu/yaşadığı aşk halinin psikolojik tasvirini yapar.238 

 Aşk konusunda sıkça gül-bülbül metaforuna da başvurur: 

 “Dar kafesde âh iden şol bülbül-i nâlân benim 

 Her seherde gam çeken şol bülbül-i feryad benim 

 

 Sen miydin ey dertli bülbül tâlib-i cânân olan 

 Gonca güller karşusında her seher figân olan”239 

 Ali Rıza Efendi aşk konusunda duygulu bir şekilde Allah’a (cc) şöyle yalvarır: 

 “Ya Rab! İlhâk et bizi şol sevdiğin erenlere 

 Aşkın şarabın rûz u şeb dolu dolu içenlere 

 

 Vir aşkını ayılmayım dünya nedir hiç bilmeyim 

 Eyle refik cennet içinde vechini görenlere 

 

 Lütfet dalâlet yoluna sevk itme ya Rab bizleri 

 Biz de muhabbet idelim Hak yolunda gidenlere”240 

 O, yolda aşk gücü olmadan yol alınamayacağı düşüncesindedir: 

 
237 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 67. 
238 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 69. 
239 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 71. 
240 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 95. 
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 “Aşksız gidenler bu yola, döküldü kaldı yolda hep 

 Aşk yoksa kalbinde eğer, bu yol sana pek çok uzak”241 

 Ali Rıza Efendi’ye göre seher âşıkların feryâd zamanıdır; aşklar gece karanlıkta alevlenir: 

 “Vakt-i seher güller içün feryâd iden bülbül gibi 

 Aşk-ı ilahî derdine her rûz u şeb âh eylesün”242  

 Bir şiirinde “aşk hastası” olduğunu söylerken; 

 “Aşk hastasıyım, nâfile, yok derdime çare 

 Aşk bâdesini mümkün olur da içerim ben”243 

 Bir başka şiirinde aşkı her derdin ilâcı/devası olarak görür: 

 “Lisân-ı hâl ü kâlimle şehâdet eylerim Hakk’a 

 Ki her derdin devâsını senin aşkında buldum ben”244 

 Aşık’a gece uyku haramdır; isterse de uyuyamaz: 

 “Allah (cc) yoluna cânı fedâ eyleyen erler 

 Diken kesilir vakt-i seher kaba döşekler”245 

 “Cihânı verseler almaz atar yorganı üstünden 

 Hüdâya sıdkile âşık olan vakt-i seherlerde”246 

 Aşık her işinde Allah’a (cc) tam tevekkül hâlindedir, hiç kimseye eyvallah etmez: 

 “Biz gürûh-ı âşıkânız kâfidir Mevlâ bize 

 Minnet itmeyiz cihanda şol münafık dinsize”247 

 
241 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 90. 
242 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 137. 
243 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 163. 
244 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 162. 
245 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 180. 
246 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 220. 
247 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 219. 
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 Ali Rıza Efendi’ye göre Allah’tan (cc) başkasına duyulan sevgi insanı mutlaka imtihan, 

üzüntü ve acıya düçâr eder. O bu konuyu şöyle açıklar: 

 “Çünki kul, Allah’ın (cc) gayri her neye muhabbet ederse, muhabbeti o şeyin âfâtına sebep olur. 

Muhabbet-i ilâhiyyenin gayri hiçbir şey bâki olmadığından her şey zeval bulur. Ancak 

muhabbet-i ilâhiyye bâki kalır. Meselâ Hz. Adem (as9 cennete muhabbet etdi. Oraya şeytanın 

hulûlüyle dünyaya indi.”248 

 Aşıkların kıymeti de büyüktür: 

 “Yanıp da aşk-ı Mevlâ’da fedâ-yı cân iden kullar, 

 Huzûr-ı Hazret-i Hakk’a o(n)lar çok mu’teber geldi. 

 

 Hüdâ’nın nimeti pek çok velâkin aşka benzer yok; 

 Ezelden tâ ebed bu gönlümüz aşkı sever geldi. 

 

 Gel ey sen zâhid-i bârid sakın dahl etme uşşâka, 

 Bu aşkın lezzeti bilsen bize gül be-şeker geldi.”249 

 Yine O bir şiirinde, aşkı şarab metaforu üzerinden de anlatır ve şöyle der: 

 “Gel bırak bu mâsivâyı meclis-i aşıka gir, 

 Bu şarab-ı aşk-ı Hak’dan sen de nûş et tas u tas.” 250 

 Özet olarak ifade etmek gerekirse aşk, Ali Rıza Efendi’ye göre en önemli şeydir. Çünkü 

“inananlar (aynı zamanda) Allah’ı (cc) en çok sevenlerdir.” Âyetine göre aşk imandır. İman ise dinin 

aslıdır, temelidir. 

 
248 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 150. 
249 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 204. 
250 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 228. 
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 O, aşkı anlatırken hem önemine dikkat çeker, hem de aşkın hallerini nazara verir. O, aşkın 

çekici gücünü, feyzini, şifa ve devâ verişini de dile getirir. O’na göre aşkın bir insanı erdirici, oldurucu 

ve dönüştürücü bir etkisi vardır. 

 Gerçek aşık ahlâkî kemal ve ibadette takva ve ihlas sahibidir. Gerçek bir mü’min sevgi/aşk 

kâbiliyetini dünyevi ve geçici varlıklar üzerinde yoğunlaştırmaz. Sevgi, baki olana sarfedilirse, o 

sevginin hem dünyada hem de âhirette mutlaka faydası görülür. 

4. Sabır 

 Sabr, Arapça’da s-b-r’dan masdardır. Tahammül/sükûnet, huzur, dinginlik, sebat, metânet, 

kendine hakim olma, kendini tutma gibi direkt anlamları yanında alt türev mana açılımlarında şiddetli 

soğuk, aperatif yemek, konserve yiyecek, gemi safrası (denge için gemide bulundurulan fazla ağırlık), 

yığın, kümeyi ifade eder.251 

 Tasavvufî ıstılah olarak sabır, musibetle ilk karşılaşılan anda olur. Ayrıca haramlardan uzak 

kalmada, dinî emirlere uymada da sabır söz konusudur. Yakınmadan, sızlanmadan gösterilen sabra, 

sabr-ı cemîl denilir.252 

 Geçim sıkıntısına karşı olan sabra zühd zıddına da hırs denir. Eğer aza sabrediyorsa buna 

kanaat, zıddına aç gözlülük denir. İslâm ahlâkının çoğunluğu sabr içinde mütalaa edilir.253 

 Ali Rıza Efendi, eza ve cefaya katlanan ve sabredenlerin mükâfatının cennet olduğunu söyler: 

 “Her ezaya bunda sâbir oldular 

 Cennet içre çok mükâfat buldular 

 

 
251 İbn Manzur, Lisânül-Arab, “s-b-r” maddesi. 
252 Kuşeyrî, er-Risale, 266-270. 
253 el-Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-din, 4/82-83. 
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 Çekdiler ehl-i şirârdan çok eza 

 Onda buldular halâsı habbezâ. 

 

  Erdiler âli makâm-ı rahmete 

  Vâsıl oldular safâ ve râhata”254 

O, “Sana ben ahvâl-i sabrı bildirem” diyerek “sabrın hallerini” özetle şöyle anlatır: 

- Sabredenlerin ecr ve sevabı en üstün derecededir. 

- Allah (cc) sabredenlerin ecrini hesapsız ve sayısız olduğunu kaydeder. 

- Allah (cc) katında en büyük rütbe sabırdır. 

- Kur’an’da sabır ve sabra devam üzerinde çok büyük bir ihtimamla durulur. 

- Sabırsızlar, âhirette çok zarara uğrayacaktır. 

- Sabır; taşıması son derece ağır bir yüktür; ama sevâbı da o derece çokdur. 

- Sabırda meşakkat ve yorgunluk çok olur. Bu yüzden ecri hesapsızdır. 

- Bu alemde her iş sabırla tamam olur. Bu yüzden sabredip de muradına ermemiş bir kişi bile 

bulamazsınız. 

- Sabırla ham koruk, helva gibi tatlı olur. 

- Sabrın sonu kolaylıktır.255 

Görüldüğü gibi Ali Rıza Efendi sabır konusunu, varoluş çerçevesi içerisinde insanî fakat çok 

zorlu bir başarı olarak ele alır. 

Ali Rıza Efendi sabırsızlığın hikmet arka planını şöyle anlatır: 

“Cenâb-ı Hakk’ın belâ ve musibetlerle kullarını imtihan etmeye sebep, kazasına râzı olup 

olmayan (sabırsız)ları nâs beyninde ızhâr etmek, râzı olanlara bir çok mükâfât, râzı olmayıp 

 
254 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 76. 
255 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 148. 
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(sabretmeyip) cez’ ve fez’ ile Cenâb-ı Hakk’a (sabırsızlıkla) itiraz şeklini gösterenlere dünya ve 

âhiret mahrumiyet ve me’yûsiyet ve azâb etmek içindir. Nasıl ki demirin safını, derûnundan körük 

ateşinin ayırdığı gibi, dünyada musibet de insanların hâlis ayar olanlarını, âsi olanlardan ayırır.”256 

 O, her amelin esasının sabır olduğu kanaatindedir. Bu yüzden Allah (cc) ve peygamberleri 

sabırla emretmişler ve “ve le nasbiranne alâ mâ âzeytümûnâ…”257 yani, “Allah (cc) bize yapılan 

ezalarınıza mutlaka sabretmeyi istedi.” Ayetine göre kendileri de sabretmişlerdir.258 

 Ali Rıza Efendi Allah’ın (cc) kazâsına razı olmayan sabırsızlar için şu kudsi hadîs-i şerifi 

zikreder: 

 “Benim kazâma râzı olmayan ve belâma sabretmeyen, varsın kendisine başka bir Rab 

arasın”259 ve şu yorumu yapar: 

 “Cenâb-ı Hakk’dan gayri bir ma’bûd olmadığı ma’lûm olduğu halde, kazaya rıza, belâya sabırda 

kusur edenler için ne kadar ağır bir emr-i Rabbânî olduğunu düşünmek gerekir.”260 

 Ali Rıza Efendi, güçlü sabır sahiplerine şeytanın musallat olmayacağı kanaatindedir: 

 “Ver sabra metânet, sana yaklaşmaya şeytan, 

 Beş vaktini kıl, derdine derman bu namazdır.” 261 

 Yine O’na göre sabır Allah (cc) yolunda savaşmakdan daha efdaldir: 

 “Ki efdal fî sebîlillah gazâdan 

 Ki sabret kendini men et ezadan”262 

 
256 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 149. 
257 İbrâhim, 14/12. 
258 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 152. 
259 Ebu’l-Fazl el-Irâkî, el-Muğnî an Hamli’l esfar, thk: Eşref Abdulmaksud, Mektebetü’t-Taberâniyye, (Riyad: 

1995),2/1058; Muhammed eş-Şevkânî, el-Fevâ’idü’l-Mecmû’a fî Ehadisi’l-Mevdû’a, thk: Abdurrahman Yahya el-

Mua’llimî, (Beyrut: el-Mektebetü’l-İslâmî, 1407),1/252. 
260 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 156. 
261 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 190. 
262 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 223. 
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 Bu şiiriyle O, Peygamberimiz’in (sav) Tebûk Gazâsı dönüşünde söylediği şu hadis-i şerîfe 

telmihde bulunur: 

 “Küçük cihâddan, büyük cihada döndük.”263 

 Yani nefsle yapılan cihad, zahirî düşmanla yapılan cihaddan daha üstündür. 

 Ali Rıza Efendi, Allah’ın (cc) sabırlı kullarına lütufkâr olduğu kanaatindedir: 

 “Yol etme ağzın yalana, yâr olma yoldan kalana 

 Sabreyle Hakk’dan gelene ne lütfeder bir bak sana”264 

 Ali Rıza Efendi öz muhasebesiyle kendini sabır terazisinde tartar ve şöyle der: 

 “Mübtela olduk cihanda, dürlü dürlü mihnete 

 Ey Rızaî her cefaya sabredip katlanmadık.”265 

 Ve sabırlılar sonunda vuslata ererler: 

 “Sabr ü sebât it ey gönül bu dünyanın ezasına 

 Bir gün gelir vâsıl olur, aşık olanlar yârına”266 

 O, şeyhi Es’ad Erbilî (ks) Hazretlerinin türlü sıkıntı ve ezalara sabredip şehâdet rütbesiyle 

şereflendiğini (ö.1931, 3 Mart) anlatırken şu değerlendirmeyi yapar: 

 “Nebîlerden velîlerden cefâsız hiç geçen var mı? 

 Ne bir şâh u geda hiç ibtilâsız bir ölen var mı?”267 

 Aynı şiirinin sonlarına doğru şöyle der: 

 “Göğüs ger her belâya ey gönül sabra metânet ver 

 
263 el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, Mektebetü İlmi’l-Hadîs, (Şam: try), 1/481-482. 
264 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 87. 
265 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 87. 
266 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 150. 
267 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 26. 
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 Tükenmez asla hiç derdi belâsı fâni dünyanın”268 

 O, sabır konusunda şu tavsiyede bulunur: 

 “Senin çün bunda insanlar ne söylerse aldırma 

 Ki sabret bunda her derde sıkılma münfa’il olma”269 

 El-Asr suresine yorum sadedinde yazdığı şiirde sabrın insanı nasıl dönüştürdüğünü anlatır: 

- Sabırlı kul, kulları sabra teşvik eder. 

- Sabredenler şu düşük dünya necasetine bulaşmaz. 

- Sabır, iman ve salih amelle beraber olursa kul sonunda hüsrâna uğramaz. 

- Sabırlı kişi, kimseye kötülük yapmaz, kimseyi incitmez, gücendirmez. 

- Kul sabırla dini tekliflerde sebat gösterir. 

- Sabır kulun kalbinde şefkat doğurur. 

- Sabırlı kul musibete uğrayanlara yardım eder. 

- Sabırlı kişi,ehlini, evlad u iyâlini ayrıca tüm insanları çokça düşünür.270 

O, sabredenlerin ahirette, kendileriyle alay edip ezâ ve cefâ çektiren kafirlere yaptığı 

konuşmaları, “İnananların kafirlere güldükleri bugün”271 ayeti üzerinden yorumlar. 

“Hani ya nere(ye) gitti o bize gülüşmeleriniz? Hani ya o dünya nimetlerine mağrur olup 

da bizlere yapmış olduğunuz ezâlar ve cefâlar… 

İşte bugün o inkarınız ve temerrüdünüz sebebiyle Allah (cc) sizleri hakir ve zelil ve azâba 

düçâr eyledi. 

Bugün nöbet bize geldi. Bizim sabrımız ve imânımız sebebiyle bu nimetlere vâsıl 

olduk…”272 

 
268 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 27. 
269 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 43. 
270 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 59. 
271 el-Mutaffifîn, 83/34. 
272 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 64. 
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Ali Rıza Efendi, sahabe-i kiramın (ra) Mekke’deki çileleri ve sabırlarına da temas eder: 

“Etdiler yolunda ya Rab hicreti 

Çektiler düşman elinden zahmeti 

 

Mekke şehri oldu zindan anlara 

Kıydılar hep mâl ü mülke canlara 

 

Etdiler küffar ile harb ü kıtal 

Bezl edip Allah (cc) yolunda cân ü mâl 

 

Çıktılar hubbu’l-vatandan cebr ile 

Erdiler âli makama sabr ile”273 

O, bu dünyayı sabredilmesi gereken meşakkat menzili olarak görür: 

“Sen ibadet eyle âna, sâbir ol 

Ni’met-i imâna her gün şâkir ol 

 

Bu cihan oldu meşakkat menzili 

Kıl ibâdet, çek bu dünyadan eli”274 

Ayrıca sabrın erdirici yönüne de işaret eder: 

“Her kim bu belâya sabr eder 

Matlûbuna elbet erer 

Bir gün belâ başdan gider 

 
273 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 65. 
274 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 95. 
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Sabr et heman Mevlâ Kerîm”275 

O, bir şiirinde tevekkülün sabırla bağlantısına işaret eder: 

“Hakk’a teslîm-i umûr it her belâya sâbir ol 

Hakk’a kulluk itmeyen câhilde hiç râhat var mı?”276 

Zaman Zaman çektiği zahmetlere sabrettiğini dile getirir ve; 

“Biz de çektik hâlimizce din yolunda zahmeti 

Din yolunda can viren cânlara ülfet isteriz.”277 

Ali Rıza Efendi, zihni, kalbi meşgul eden karmaşık kaotik düşüncelerden kurtulmanın yolunu 

sabırla açıklar: 

“Sabır kıl ey gözüm nur-ı selîm ol itme çok teşviş 

Muradına irer elbet cefaya sabr iden derviş”278 

O, Allah’tan (cc) bu dünyada firak halindeki aşıkların sabrına da temas eder ve şu tavsiyeyi 

yapar: 

“Firâk-ı yâre sabr eyle visâl-i yâri istersen 

Cefâsın câna minnet bil halâs-ı nârı istersen”279 

O’na göre sabr, Allah’a (cc) dönüş, O’na firardır: 

“Sabr it heman itme keder 

Bir gün belâ başdan gider 

Eyle bu dünyadan hazer 

Gel dönelim Allah’a (cc) gel”280 

 
275 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 214. 
276 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 21. 
277 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 32. 
278 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 35. 
279 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 44. 
280 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 52. 
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Ali Rıza Efendi’nin de insan olarak sınırları vardır. Kendi diliyle sabr konusundaki sınırı 

şöyledir: 

“Sineme kâr itdi yâ Rab elem-i derd-i firâk 

Tâkatim kalmadı sabra yaralandım kaldım”281 

Bir şiirinde de maddeler halinde sabrın adeta anatomisini çizer: 

- Sabır, zoru kolay eyler. 

- Sabır, mihneti selâmet eyler. 

- Sabır, nefsi levm ederek dizginler. 

- Sabır, kulun nefsini Allah’a (cc)şikâyet etmesini kolaylaştırır. 

- Sabır, teheccüde kalkmaya Allah’la (cc) konuşmaya yardımcı olur. 

- Sabır, tembelliği giderir.282 

Bütün bu anlattıklarımızdan Ali Rıza Efendi’nin sabır anlayışını şu şekilde özet olarak 

değerlendirebiliriz: 

O, Her şeyden önce sabrı anlatırken Kur’an ve Peygamberimizi (sav) referans olarak kullanır. 

Ayet ve hadisler ışığında sabrı yorumlar. Sabrın insanı kemalâta doğru dönüştürdüğüne sıklıkla işâret 

eder. Ayrıca bir erdem olarak sabrın kimyasını yaşadığı tecrübelerin ışığında ortaya koyar. 

Müslümanlara çektirilen ezâ, cefâ ve zorluklara karşı sabretmenin mükafatlarından sıkça 

bahseder. Genel manada halkı irşad etmek için yazdığı eserlerinde dönemin sıkıntılarıyla doğru 

orantılı olarak çok miktarda sabrı öğütleyen şiiri bulunmaktadır. 

 
281 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 70. 
282 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 94. 
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5. İhlâs 

 Arapça h-l-s’den türemiş olup, hâlis, temiz ve sâfi olmak, bitmek son bulmak, kurtulmak, 

sâlim ve sağlam olmak, çekilmek, ayrılmak gibi temel anlamları yanı sıra çeşitli formlarda kullanılışı 

ile vâsıl olmak, ulaşmak, arı hale getirmek, özünü hülasasını almak, hür yapmak, karşılığını ödemek, 

misliyle mukâbele etmek, iyi geçinmek, kedersiz geçinmek, sevgi ve safvetli muâmele etmek, ihlâsla 

ibâdet etmek, sözünü riyadan ayıklamak, tecerrüd etmek, intikâl etmek, öz, sonuç, samimî, katışıksız, 

sadaketle, fedâkarca gibi manaları da vardır.283  

 Terminolojik olarak Cüneyd-i Bağdadî (ö. 279/909) ihlâsı; “Hangi işte olursa olsun Allah’ın 

(cc) rızasına uygun düşen iştir.” diye tarif eder.284Ebu Tâlib el-Mekkî (ö. 386/996)’nin yaptığı tanım 

da şu şekildedir: “ihlâs’ın hakikati, riyâ ve hevâ adlı iki vasıftan uzak olmaktır.”285Zünnûn el-Mısrî 

(ö. 245/859) de şöyle der: “üç şey ihlâs alâmetidir. Kişinin yanında halkın övmesi ile yermesinin bir 

olması, amel sırasında yaptığı işi görmeyi ve yapılan işin âhirette sevab getireceğini beklemeyi 

unutmak”286 

 Ali Rıza Efendi ihlaslı bir Allah (cc) dostudur. O’na göre; “ibâdet ve tâatte esas olan niyet-i 

hâlisadır. Riyâ ve süm’a için yapılan ameli Cenab-ı Hakk’ın kabul buyurmayacağına dâir pek çok 

âyat-ı celîle ve ehâdis-i şerîfe vardır”. 

 Allah (cc) ihlassız olarak riya ile beni methetsinler diye yapılan amelleri reddeder.287 

 O, ilginç bir tesbitte bulunarak, yaşadığımız devirde ibâdetin yasaklanması münâsebetiyle 

zaten açıktan yapılamayacağı için riya problemi olmadığını savunur ve şöyle der: 

 
283 İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, “h-l-s” maddesi; Rağıb el-İsfehanî, el-Müfredat, “h-l-s” maddesi. 
284 Ebu Bekir Muhammed b. İshak el-Buharî el-Kelâbazi, et-Ta‘arruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf, nşr, Arthur John 

Arberry, (Kahire: 1933), 70. 
285 Ebu Tâlib Muhammed b. Ali b. Atıyye el-Mekkî el-Acemî, Kutül-Kulûb fî Mu‘âmeleti’l-Mahbûb ve Vasfi Tarîkı’l-

Mürîd ilâ Makâmi’t-Tevhîd, nşr: Saîd Nasîb Mekârim, (Beyrut: 1995), 2/159. 
286 Kuşeyrî, er-Risale, 290. 
287 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 26. 
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 “Binâenaleyh şimdi pek çok mevkilerde nice âhiret münkirleri, mü’minlerden sâdır olan 

ibâdât ve tâati, aynı kabahat addiyle (suç sayarak) ibâdetle meşgul olan mü’minleri 

namazlarında hâkîr gördükleri için riya ile ibadet yapma durumu kalmamıştır.”288  

 Bir şiirinde O, hulûs-ı kalb ile ameli anlatırken ihlasın nefse uymamak, ömrün uzunluğuna 

güvenmemek, dünyayı oyuncaktan ibaret görmek, ebrar sınıfına girmek, şeriat ölçüsüne uymak, 

Hakk’ın sürekli rızasını gözetmek, ucb kibir ve riyadan kurtulmak, Allah’tan (cc) utanmak, şirk-i 

hafide kurtulmak, kalbin zikir nuruyla aydınlanması, aşk ve şevkin artması, iki cihan belasından 

kurtulmak, şeytana gâlib gelmek ve cennete girmekle eş anlamlı olduğunu kaydeder.289 

 Yine bir şiirinde O, ihlası insan olmak şeklinde değerlendirir: 

 “İhlâs ile eyle amel 

 Din köşküne at bir temel 

 Eyler kabul Azze ve Cell 

 Bildinse insan kendini”290 

 Yine bir şiirinde insanın kulluk açısından kendisini tartması gerektiğini söyler: 

 “Gel boş yere çekme ta’ab 

 Hiç masivâ etme taleb 

 İhlâs diler senden Çalab 

 Gel eyle mizan kendini”291 

 İhlasla yapılan tasadduk Hak katında kabul görür ve kulu cehennemden kurtarır: 

 “Tasadduk kurtarır nâr-ı cahimden 

 Hulûs-i kalb ile çıksa elinden”292 

 
288 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 26. 
289 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 27. 
290 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 28. 
291 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 28. 
292 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 47. 
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 O, Allah’ın (cc) rızasının ihlâsa bağlı olduğu kanaatindedir. 

 “Hulûs-i niyete mâlik olanlar 

 O(n)lardır bâğ-ı rızvânı bulanlar”293 

 Ayrıca ihlâsın hangi nefs hastalıklarına iyi geldiğini; 

 “Riya, ucüb, kibir emrâz-ı kalbdir sür çıkar ânı 

 Hulûs-i kalb ile bâb-ı amelde olagör üstâd” 

Şiiriyle açıkladıktan sonra İmam-ı Gazâlî’nin şirk-i hafî olarak nitelediği riyadan kaçıp ihlasa 

sarılmak gerektiğini söyler ve şu yorumu yapar: 

 “Ve’l-hâsıl insân riya ve ucüb gibi emrâz-ı kalbiyyeden halâs bulup yapmış olduğu amelini, 

hâlisan li-vech-i Te’âlâ yapmadıkça âhirette yakayı kurtarmak mümkün olamaz. İbâdetin dergâh-

ı İlâhî’de kabulüne ihlas vasıta-i müstakille olduğu için, insan evvela onu (yani ihlâsı) elde etmeye 

çalışmalıdır.”294 

 “İhlaslı bir kalple iman etmiş kişi âhirette felaha erecektir.”295ve “İhlas sırlarımdan bir sırdır. 

Onu sevdiğim kulumun kalbine tevdi ederim.”296 hadislerini referans alan Ali Rıza Efendi “ihlasın 

manası, tâatle tekarrüb ilallâh’ı murad edinip nâsın medhini vesâir menâfi-i dünyeviyyeyi kasd 

etmeyip yalnız (ca) rızâ-yı Bârî’yi gözeterek ibâdet etmektir.” şeklinde yorum yaparak “ihlâs”ı 

tanımlamaya çalışır.297 

 O, bir şiirinde Müslümanları ihlas konusunda uyarır: 

 “Hulûs üzere amel eyle, riyâkâr olma ey kardeş 

 İlle kendin beğendirmek için yorulma ey kardeş”298 

 
293 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 49. 
294 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 106-107. 
295 Hanbel, Müsned, 5/ 147. 
296 Kuşeyrî, er-Risale, 290. 
297 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 106-107,114. 
298 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 108. 
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 O, ihlas konusunda Hz. İbrahim’i referans alır ve şöyle der: 

 “Hulûs-i kalb ile eyle bütün a’mâl ef’alîn 

 Bu ihlâs bahsini öğren nedir Hakk’ın Halîlinden” 

Ardından; şerefin, ulviyetin ancak ihlâsla elde edilebileceğini ve ihlâsla da çok sevap kazanılacağını 

ekler.299 

 Ali Rıza Efendi tam ihlâslı bir iman ve amel sahibinin öldükten sonraki durumunu şöyle 

anlatır: 

 “Vefat edince onların ruhları a’lâ-yı ılliyyine urûc eder. Yeşil kuşların kursaklarında bulunarak, 

cennet meyvelerinden yer, sularından içerler. Arşın altında bulunan altın kandillere rucû 

ederler.”300 

 O, kulun kendini Allah’a (cc) beğendirmesinde ihlâsın rolüne şöyle işaret eder: 

 “Amelde hâlis ol kendin beğendir 

 Onunla buldu vuslat Hakk’a aşık”301 

 İhlâs aynı zamanda irfandır: 

 “Kurtulur sana riyadan halkı ihrâc etmeyen, 

 Kulda bu ihlâs denen şey kalbde bir irfandır o.”302 

 Ali Rıza Efendi, “Bir buğday yere ekilir ondan yedi adet başak meydana gelir. Her bir başakta 

yüz adet buğday olmak üzere yedi yüz buğday dânesi hâsıl olur. Allahu Teâla dilediğini kullara 

amelinin karşılığı olarak böyle kat kat verir.”303 ayetinden hareketle şu yorumu yapar: 

 
299 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 116. 
300 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 142. 
301 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 143. 
302 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 168. 
303 el-Bakara, 2/261 
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 “Sıdk-ı niyet, hulûs-i kalple verilen bir sadaka, bire yedi yüz, belki sâhibinin ihlâsı nisbetinde 

ilâ mâlâ nihâye sevab ihsan eder.”304 

 O, salih amellerdeki ihlasa göre verilen 700 misli sevâbın hikmetini şöyle açıklar: 

 “Cennete ibâdât-ı hâlisa ile nâil olunacağından, bu ümmetin tâati ise bir nevi taksirattan hâlî 

olmadığından id’âfiyle (kat kat olarak) tâat-i kâmile olmak ve derecât-ı a’liyyâtı kesbetmek için 

amellerinin sevâbı tad’if edildi.”305 

O, ihlası sadece Allah’ı (cc) taleb etmek olarak görür: 

 “Hulûs-i kalb ile gel arz-ı hâcât eyle Mevlâ’ya 

 Rızaullah’ı tâlib ol da ağyarı taleb etme”306 

 Ölüm duygusu O’na göre ihlâsı artırır: 

 “İhlâsa çalış kalma bu halkın nazarında  

 Dâim olagör rihlet-i mevtin hatırında”307 

 Yine O’na göre “İhlâs amelin ruhudur.”: 

 “Unutma kendini evvelce kendin şer’a tatbik et 

 Amelde ruh olan ihlâsını şeytana çaldırma”308 

 İhlas O’na göre âhirette en yüksek cennet olan Firdevs ile ödüllendirilir: 

 “Rızâsın kasd edib Hakk’ın amelde eylesen ihlâs 

 Sana Firdevs-i A’la, hurî gılman oldu âmâde”309 

 Ali Rıza Efendi mükerrem insan olmak için ihlasın önemine işâret eder: 

 “İki cihânda Hüdâmız mükerrem eyler ânı 

 
304 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 169. 
305 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 171. 
306 Kaşıkçı Ali Rıza, İmdâdül-Müslimîn, 180. 
307 Kaşıkçı Ali Rıza, Gülzâr-ı Medine, 71. 
308 Kaşıkçı Ali Rıza, Gülzâr-ı Medine, 81. 
309 Kaşıkçı Ali Rıza, Gülzâr-ı Medine, 83. 
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 Şol kimsenin ki kalbin yer eylemiş ise ihlâs”310 

O’na göre; ibâdet ve amelde ihlas nitel olarak çok önemli artı bir değerdir: 

 “Yer, gök dolusu eylesen amel ve ibadet 

 Yok kıymeti indinde Hakk’ın yoksa hulûsu311 

Aynı minvalde olmak üzere bir beytinde şöyle der: 

 Amelde yok ise ihlâs, boşa gider sa’yin 

 Varınca mahşer-i haşre çıkar bütün aybın”312 

 İhlâsı geliştirmenin yollarından biri de O’na göre zaman zaman uzlete çekilip Allah (cc) ile 

başbaşalığı yaşamaktır.  

 “Çekil, bir kûşe-i vahdet bulup Hakk’a huzur ile 

 İşin ihlâsa rabt et, Hakk’a teslîm-i umûr ile”313 

 Ali Rıza Efendi ihlaslı olanlara bütün mahlûkatın dua ettiği düşüncesindedir: 

 “Her kim fî sebîlillah okursa 

 Bu ilmin yoluna ayak yorulsa 

 

 Âna derya içindeki balıklar 

 Dahi yerde olan kuşlarla kurtlar 

 

 Dua eyler âna hep cümle eşyâ 

 Çalış ilme ede gör dini ihyâ”314 

 
310 Kaşıkçı Ali Rıza, Gülzâr-ı Medine, 98. 
311 Kaşıkçı Ali Rıza, Gülzâr-ı Medine, 109. 
312 Kaşıkçı Ali Rıza, Gülzâr-ı Medine, 161. 
313 Kaşıkçı Ali Rıza, Gülzâr-ı Medine, 112. 
314 Kaşıkçı Ali Rıza, Gülzâr-ı Medine, 255. 
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 O her ameli kalben niyetle yapmanın ihlasla alakasına işâret ederek aynı sofrada aynı yemeği 

yiyen üç kişiyi örnek verir: 

 Birisi zina etmek ve şehvet için yerse o yemek ona haram günahının yazılmasına sebep olur. 

 İkinci yemeği bedenime salih amel yapma gücü kazandırayım daha çok ibadet edeyim diye 

niyet ederse o yemek aynı ibâdet olup defterine sevap yazılır. 

 Üçüncü yemeği ne ibadet ne de isyan için gönlünden bir niyet geçirmeksizin yerse, koyunlar 

gibi yiyip içtiği için o yemek ona mübah olur. Yemek ne günah ne de sevap olarak yazılır.315   

 O, Ebâ Zerr’e (ra) yapılan tavsiyelerinde Hz. Peygamber’in (sav) “Amelini ihlaslı yap çünkü 

Nâkıd/ölçüp biçen Allah (cc) her şeyi hakkıyla görmektedir.”316 sözünü şöyle yorumlar: 

 “(Allah) öyle muhlis olmayan ameli kabul etmez. Nasıl ki hâlis altınlar ile hâlis olmayıp mağşuş 

(sahte) altınlar, bir sarraf veya savağa vermek için götürüldüğü vakit, (o sarraf) hâlis olanları 

kabul edip mağşuş olanları reddettiği gibi, Cenâb-ı Hakk da kullarının a’mâl-i salihalarını kabul 

buyurup riya ve süm’a ve ucub misilli emrâzı kalbiyye ile ma’yûb ve mağşuş olan amelleri kabul 

etmeyip 

 -Al bu amelleri kimler için yaptınsa götür onlara ver. Cezasını (karşılığını) onlardan taleb eyle. 

Zira Ben, ortaklık kabul etmeyen bir Gani Perverdigârım317, demekle merdûd-ı ilahî olur.” 

 Bu yorumdan sonra Ali Rıza Efendi ihlası şöyle tarif eder: 

 “İhlas; Allahü zü’l-celâlin, sevdiği kullarının kalbine ifâza ve ihsan buyurduğu bir hayr-ı 

kullî’dir, ki kesret-i zikirden husûle gelir. 

 Hulûs-i niyyet ve hulûs-i amele muvaffak olan bir mü’min Cenâb-ı Hak’dan gayriye muhabbet 

edemez. Bunun mizânı hiç kimsenin medhinden müteellim olmamakla beraber hedefini Halık’ının 

rızasına kasr u hasr edip hâtime-i hayâtına kadar beyne’l-havf ve’r-rec’a imrâr-ı evkat eden 

zevâttır.”318 

 
315 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 23. 
316 Deylemî, Firdevs, 5/339 
317 Müslim, 4/228; Tirmizî, 5/314 
318 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 72-74. 
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 Ali Rıza Efendi Buharî ve Müslim’deki “İhlasla yapılan salih amele 700 ve 700’den daha 

fazla sevab verilir.”319 hadisini ihlâs üzerinden şöyle yorumlar: 

 “Ey ihvan-ı din! Bu hadis-i şerife kemal-i dikkatle nazar ediniz Cenâb-ı Vâsi‘û’l-Atâyâ 

Hazretlerinin kullarına olan lutf u keremi in’âm ve ihsanı ne kadar azîm ve ne kadar büyüktür. 

Bir amel ki nefsinde o amelin sevap cihetinden değeri ne ise değerinden on fazla, belki tâ 700’e 

kadar belki kaç kere yedi yüzlere kadar sevabını büyütüp daha belki amel sahibinin ihlâsı kuvveti 

nisbetinde kulların akılları hesâbını kavrayamayacak sevâbı Cenâb-ı Hak kendi indinden mahzâ 

bir kerem-i ilâhî ve lutf-i sübhanisi olarak vermesindeki eltâf-ı samedâniyyeyi idrâki tam olan 

ukûl-i selîme ashâbı nasıl şükretmesimler, nasıl hayran ve mestan olup kalmasınlar? Nasıl o 

Halik-ı hüsn-hısâle âşık ve sadık olmasınlar? Nasıl O’nun yolunda fedâ-yı cân edip kul kurban 

olmasınlar?”320 

 Ali Rıza Efendi’nin 4 Muharrem 1388/4.2.1968 tarihinde kalbinde birden şu dua doğar: 

 “Bu bir duadır ey Rızâ birden dile itdi tulû’ 

 Dünyada her bir işlerin ihlasla lillah eylesün”321  

 O, ihlaslı kulların nefislerini inzâr edebileceklerini söyler: 

 “Gelür bir gün bilürsen bu ne ni’met ne kerâmettir 

 Karin ol hüsn-i ihlâsa bu nefs-i şu’mu inzar it”322 

 Ali Rıza Efendi bir mısra’ında ihlâssız amel edenlerin hesâb yerine riyâ ehliyle birlikte 

çağrılacaklarını söyler: 

 “İtdiğin tâ’atlerinde yoksa ihlâsın senin 

 Anda şol ehl-i riyaîlerle çağrılmak ne güç”323 

 

 
319 Buharî, 5/2380; Müslim, 1/118. 
320 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 144-145. 
321 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 157. 
322 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 10. 
323 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 12. 
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 “Şu hâlisâne amellerle dini tah kim it 

 Siva koyma gönülde heman tevhide giriş”324 

beytleriyle Ali Rıza Efendi ihlaslı ameli, dinin güçlendirilmesi ve sivânın gönülden kovulması olarak 

değerlendirir.  

O, ayrıca ihlâsı Allah (cc) katında itibar kazanmak olarak değerlendirir: 

 “İbâdet yolunu tut gel yarın memnun eder Mevlâ 

 Hulûs üzre ibâdet kıl görürsen i’tibârlandın”325 

 Bütün bu açıklamalarından ortaya çıkarabileceğimiz hulâsa şu şekildedir: 

 İhlas, Ali Rıza Efendi’nin her şeyden önce kendisinin taşıdığı, yaşadığı önemli bir meziyettir.  

 Allah’ın (cc) rızasına ermek için yapılan amellerde riyâ, ucub ve kibir gibi duygulardan 

arınmak ihlasa yapışmak gerekir. Tevhidde ihlas ise dinin sadece Allah’a (cc) hâlis kılınmasıyla 

mümkündür. 

 Özetle ifade etmek gerekirse, İhlas O’na göre âhiret kurtuluşu, nura müstağrak olma ve kaliteli 

kulluk bilincidir. Kur’ân’da Allah (cc) bu samimi kullara bire yedi yüz veya sonsuz katlı sevaplar 

lütfedeceğini vurgulayan Ali Rıza Efendi, ihlasın ibadetin ruhu mesâbesinde olduğunu söyler. Bu 

yönüyle ihlâssız amellerin kuldan kabul edilmeyeceğine dikkat çeker. Ayrıca O’na göre ihlâs dinin 

özüdür, imandaki saflıktır.  

6. Takva 

 Takva “v-k-y” den türemiş Arapça bir kelime olup korumak, muhâfaza etmek, himâye etmek, 

koruma sağlamak, sakınmak gibi anlamlara sahiptir. Ayrıca çeşitli türevleriyle ihtiyatlı, tedbirli 

 
324 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 38. 
325 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 51. 
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olmak, müttakî olmak, korkmak, sakınmak, tehlikeyi engellemek, haram-helâle dikkat etme gibi 

manalara gelir.326 

 Tasavvufi ıstılah olarak Sehl-i Tüsterî (ö. 283/896) takvâ’yı; “Sadece hâlleri müşâhede 

etmektir” diye tarif eder ki bu; Allah’la (cc) sükûn bulan ve bu halden hoşlanan kişinin Allah’tan (cc) 

başkasından korkmaması anlamına gelir.327Muhâsibî (ö. 243/857) de şöyle der: 

 “Tâ’at; kurtuluşun yoludur. İlim ise bu yolun rehberidir. Tâ’atin aslı verâ’ verâ’ın aslı ise 

takvadır. Takvanın aslı nefis muhâsebesi, nefs muhasebesinin temeli ise havf ve recâdır. Nefs 

muhâsebesi’nin rehberi de ilimdir”328 

 Bâyezid-i Bistâmî (ö. 234/848) takvayı: “Tüm şüphelerden sakınmaktır. Müttaki konuştuğu 

zaman Allah (cc) için konuşan, sustuğunda Allah (cc) için susan, zikrettiğinde de Allah (cc) iç,in 

zikredendir” şeklinde tarif eder.329Sehl-i Tüsterî (ö. 283/836); “takvâsının sahih olmasını isteyen kişi, 

bütün günahlarını terk etsin” derken Nasrâbâzî de (ö.367/978); “takvaya yapışan kimse dünyayı terk 

etmek ister.” der.330 

 Ali Rıza Efendi, hayatından anladığımız kadarıyla çok muttaki bir zattır. Yaşadığı takva 

tecrübesi ve bilgilerini birleştirerek şiirlerinde arifâne bir şekilde konuyla ilgili açıklamalrda bulunur. 

Şimdi bunları görelim. 

 Kur’ân-ı Kerîm’de; “Takva elbisesi, işte bu en hayırlı elbisedir.”331 âyetine telmihde 

bulunarak bir şiirinde şöyle der: 

 
326 Firûzâbadî, kamus, “v-k-y” maddesi; Hasîrî Zade Elif Efendi, en-Nûru’l-Furkân, Kur’an Lügati, Türkiye Yazma 

Eserler Yay., Haz. Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi, İstanbul 2015, 1/283. 
327 Kelâbâzî, et-Ta’arruf, s. 69. 
328 Muhâsibî, er-Ri’âye, s. 12 
329 Abdulkâdir-i Geylânî, el-Gunye li-Tâlibi Tarîkı’l-Hakk azze ve celle fî ma’rifeti’l-Âdâbi’ş-Şer’iyyeti ve Ma’rifeti’s-

Sâni’, (Mısır: 1956),1/143. 
330 Kuşeyrî, er-Risale, 201. 
331 el-A’râf, 7/26. 
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 “Turma giy takvâ libâsın üstüne sen kat be-kat 

 Cennete girmek içün takvâ gibi devlet mi var?”332 

 Şiir, manasından anlaşıldığı gibi cennete takvalı kulların gireceğini anlatır. Nitekim âyette de 

öyle buyurulur. “Muhakkak muttakiler cennetlerde ve nehir kenarlarındadır.”333 âyet-i kerimesiyle 

ifade dilen takva boyutunu yaşayanlar, O’nun üstteki şiirinde bu anlam formunda sunulmuştur. 

 “Konuyla ilgili olarak şöyle devam eder: 

 Takva yolunu tut da, şeriatla amel kıl 

 Vardık da sırat üstüne kuşlar gibi uç gel.”334 

 Takvanın cennete ulaştırıcı yönüne yine bir şiirinde şu şekilde vurguda bulunur: 

 “Tâ ilâ yevmi’l-kıyam sıyt-i cemili yâd olur. 

 Zühd ü takva ilm ile a’mâl ile meşhur olan335 

 

 Diyânet ehli ol takvâ yolun tuttunsa dünyada 

 Olursun âlem-i halkın yanında sen de nâdîde.”336 

 Kur’âni bir kavram olan Takva elbisesini mana olarak biraz daha metafizikleştiren Ali Rıza 

Efendi şöyle der: 

 “Eğer takvâ libasından melâbis yoksa cisminde 

 Ne fayda dürlü dürlü hülleler giysen de çıplaksın.”337 

 
332 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 21. 
333 el-Kamer, 54/54. 
334 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 57. 
335 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 81. 
336 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 95. 
337 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 83. 
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 Ali Rıza Efendi, Peygamberimiz (sav)’in Ebu Zerr’e (ra) yaptığı “Gemiyi yenile!” 

hadisinde338 geçen “Muhakkak deniz derindir” ifadesine kavram bazında takvâ anlamı yükler ve şöyle 

der: 

 “Hadîs-i şerîfin beyânı üzere çok kimse bu “bahr-i amîk” (derin deniz) olan dünyada müstağrak 

ve takvâ-yı ilâhîden bî-nasib (nasipsiz) olarak batıp gitmişlerdir. Neûzü billâhi min şerri’d-dünya 

ve şerekihî. Amin.”339 

 Ali Rıza Efendi Ehl-i Takvâ’nın önemine işaret ederek: 

 “Ki durma Hâlikı ırzâya sa’y et 

 Hulûs-i kalb ile takvaya sa’y et” 

der ve ekler: 

 “Bu yerde merd olan ehl-i takvâ 

 O yerde O’ndan etmez kimse şekvâ”340 

 Bu ifadelere göre Allah’ı (cc) razı etmenin yolu hulus-i kalb ile takvaya yapışmaktan geçer. 

 Şiirlerinde yer yer takva konusunda tavsiyelerde bulunur: 

 “Alışdır kendini bunda riyâz-ı emr-i takvâya 

 Kabirde istirâhat eyle onda ızdırab etme 

 

 Karış gel ehl-i takvâya onlarla ihtilât eyle 

 Şu ahlâkı bozuklardan kaçın da ictinâb eyle.”341 

 Allah’a (cc) dua ederken Ali Rıza Efendi şöyle der: 

 
338 Abdullah İbn el-Mübârek, Kitâbu’z-Zühd ve’r-Rekâik, Düzenleyen: Habîbürrahman el-A’zamî, (Beyrut: Dâru’l 

Kutubu’l-İlmiyye, 2004), 194. 
339 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 72. 
340 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 40. 
341 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 180. 
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 “Bize sen takvâyı libâs et 

 İki cihan belâsından halâs et. 

  

 Şeref üzre şeref ver hayr-ı nâs et 

 Bizi âhiret belâsından halas et.” 342 

 Ali Rıza Efendi bir tavsiyesinde yine takvâya işâret eder: 

 “Fazla fazla ver zekatın ey piser 

 Tükenir malım diye etme keder 

 

 Malını terk-i zekâtla etme pas 

 Üstüne giy hüsn-i takvâdan libas.”343 

Bu şiirde zekatın kırkta birden fazla verilmesine işaretle Ali Rıza Efendi zekât konusunda 

takvânın nasıl olması gerektiğini açıklar. Bu şekilde Ali Rıza Efendi, takva ehlinin Hak katındaki 

amellerinin kat kat karşılıkla nemâ bulacağını söyler: 

“Eyle Allah’a (cc) intima, her işinde olur nema 

Ola gör bunda ey fetâ, ehl-i takvâya reh-nümâ”344 

Ali Rıza Efendi’nin şiirlerinde takvâyı anlatırken ara sıra sembol değerlere başvurduğu 

görülür. Meselâ bir şiirinde takvâyı ağaç sembolüyle ele alır: 

“Bugün bunda ekersen şer, yarın anda biçersin şer 

Bugün takva ağacın dik, biter cennette meyvası”345 

 
342 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 26. 
343 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 46. 
344 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 132. 
345 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 141. 
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Hiç şüphesiz salih amellerin meyvesi cennette devşirilecektir. En meyveli ağaç ise Ali Rıza 

Efendi’ye göre takvâ ağacıdır. 

Ali Rıza Efendi’ye göre kişiyi âhirette kurtaracak olan haseb ve nesebi değil takvâsıdır. O bu 

keyfiyeti Selmân-ı Fârisi (ra) ve Ebu Leheb mukayesesi üzerinden şöyle açıklar: 

“Ey insan! Sen iyi bil ki, insanın kadr ü kıymeti din-i mübîn iledir. Yoksa dinden mahrum 

ise o kimsenin nazar-ı Hak’da zerre kadar bir kıymeti ve haysiyeti yoktur. Öyleyse neseb ve 

hasebine itimad edip de takvâyı terk etme. 

Görmüyor musun ki Ebû Leheb amm-i Resûl (sav) olup haseb ve neseb sâhibi olduğu 

halde dini olmadığı için esfel-i sâfilîn derecesinde lânetle yâd olundu. Selmân-ı Fârisi (ra) 

Hazretleri de neseb sahibi olmadığı halde dîn-i mübîni ânı tâ Arş-ı A’lâ’ya kadar kaldırdı. 

Şu halde her kim ki dünya ve âhirette azîz ve muhterem olmak isterse, dîn-i 

Muhammediyye’ye iyi sarılmak lâzımdır.”346 

Ali Rıza Efendi namazı vaktinde kılmayı, huşûlu namaz kılmayı, tarikat gibi azîmet yoluna 

girmeyi, Allah’ı (cc) çok zikretmeyi, şeriat kulpuna sımsıkı yapışmayı, doğru yoldan ayrılmamayı, 

azgınlıktan kaçınmayı, her istediğini sadece Allah’tan (cc) istemeyi, vakitleri dolu dolu geçirmeyi 

takvâ amelleri cümlesinden sayar.347Allah’a(cc) takva boyutunda ibadeti tergîb için Ali Rıza Efendi 

şu tavsiyede bulunur: 

 “Bütün halk-ı cihan ehl-i seferdir bu uzun yolda 

 Hüdâya vuslat istersen ne mümkin oturur iken 

 Çalış gel cehd ü gayret et ki gelsün şu ecel vakti 

 Salât ü savm ve haccile vücudun yorulur iken”348 

O bu dizelerde görüldüğü üzere son ana kadar ibadet ve taatta cehd ve gayret içinde olmayı 

söyleyerek kullukta takvanın sürekli olması gerektiğine vurgu yapar. 

 
346 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 175. 
347 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 200. 
348 Kaşıkçı, Divan, 376. 
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Özet olarak Ali Rıza Efendi Kur’ân ve hadislerdeki takva vurgusuna cân ü gönülden inanmış 

bir mü’min-i kamildir. 

O, yer yer takvayı meyveli bir ağaca, elbiseye benzetir, şerefin ve ekremiyetin ancak ve ancak 

takvâ ile olacağını söyler. 

O’na göre takva kulluğun en önemli kalite değeri olup, muttakiler âhirette pek çok nimetlerle 

taltif edilecektir. 

 Ali Rıza Efendi’ye göre, takvânın havf ile yakın anlam bağlantısı vardır. Bu duygu, insanı 

daha uyanık daha dikkatli davranmaya sevkeder ve bu dikkatin sonucu olarak amelde takvâ kalitesi 

ortaya çıkar. Takvâ koruma anlamında olmak üzere ayrıca kulu dünyada kötülüklerden, âhirette ise 

azabtan kurtarır. 

7. Tevekkül 

 Tevekkül; Arapça v-k-l’den türemiş tefa’ul babından masdar olup; birinin işini üstüne alma, 

birine güvence verme, birine işini havale etme ve ona güvenme anlamlarına gelir. Birine güvenip 

destek almak üzere ona dayanan kimseye mütevekkil, güvenilene de vekil denilir.349 

 Tasavvuf terminolojisinde İbn Cellâ’nın (ö. 306/918) dediği gibi; “her hâl ü kârda Allah’ın 

(cc) civarında olmaktır.” Bu durumda taleb, dua ve niyazdan söz edilemez. Ateşe atılırken Hz. 

İbrahim’in (as) Hz. Cibril (as) ile “Allah’ın (cc) hâlimi bilmesi, duama ihtiyaç bırakmıyor” diye 

konuşması bu kabildendir.350 

 
349 Firûzâbadi, Kamus, “v-k-l”; İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “v-k-l”; Râgıp, el-Müfredât, “v-k-l” maddesi. 
350 Gazâlî, İhyâ, c. IV, s.258. 
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 Ebu Ali Dekkâk (ö. 405/1015)’a göre; “Tevekkül ilk, teslimiyet orta, tefvîz ise son haldir. 

Tevekkül ehli Hakk’ın va’diyle, teslim ehli ilmiyle sükûn ve huzûr bulur. Tefviz ehli ise Hakk’ın 

hükmüne râzı olur. Tevekkül bütün mü’minlerin, teslim evliyanın, tefviz, teslim ehlinin halidir.”351 

 Tevekküle ifrat ölçüsü uygulayanların bir kısmı, çalışmayı terkedip sadaka ile geçinmeyi 

yeğlemişlerdir. Serrâc (ö. 378/988) bu grubu şiddetle eleştirmiştir.352 

 Ali Rıza Efendi Allah’a her işini havale etmiş bir sufidir. 

 “Her umurum ben sana ya Rabbî tefviz eyledim 

 Emrine bî i’tirâz her dem itaat isterim.”353 

 Ve ayrıca tevekkülü tavsiye sadedinde; 

“Çekil bir kûşe-i vahdet bulup Hakk’a huzur ile  

İşin ihlâsa rabtet, Hakk’a teslîm-i umûr eyle”354 

der. 

Ali Rıza Efendi her işini Allah’a (cc) havale edenin yine O’nun tarafından yardım göreceği 

hususuna dikkat çeker: 

“Seni bî çare bırakmaz, yetişir lutf-i Hüdâ 

Hakk’a tefviz-i umûr et, bulasın fevz ü necât”355 

 Teslim üzerinden tevekkülü anlatan Ali Rıza Efendi şöyle der: 

 “Tevekkül eyle ey kardeş, yolu tut Hakk’a doğrul gel 

 Otur bâb-ı Muhammed’e (sav) ulu dergâha doğrul gel 

 
351 Herevî, Menâzilü’s-Sâirin, s. 18. 
352 Serrâc, el-Lüma, s. 524. 
353 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 18. 
354 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 112. 
355 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 116. 
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 Anın ümmetleri hayru’l-ümem olduğunu bil de gel 

 Bütün alemlerin şâhı olan bir şâha doğrul gel 

 

 Diler atsın, diler yaksın, diler cennâtına katsın 

 Umurun Hakk’a tefviz et, bu şems-i mâhe doğrul gel”356 

 O her hâl ü kârda iman-tevekkül arasındaki sıkı anlam irtibatına da dikkat çeker: 

 “Sapma yoldan sâhip ol imânına 

 Kıl tevekkül Hazret-i Rahmânına 

 Tevbekâr ol etdiğin isyanına 

 Soracak Allah (cc) sana bir gün sual”357 

 Ali Rıza Efendi insanoğlundaki mala mülke düşkünlüğün yani tama‘ ve hırsın ilacının 

tevekkülde olduğunu savunur: 

 “Tevekkül eyleyip Hakk’a, tama’, hırsı atar elden 

 Hakk’ın taksimine râzı olur mü’minlerin hâsı”358 

 O’na göre; bütün işlerini Allah’a (cc) havâle edenlerin kalbi nurlanır yani Allah’la (cc) 

aydınlanır: 

 “Sür çıkar bu mâsivâyı, eyle pür-nûr kalbini 

 Ey Rıza! Gel Hakk’a tefviz eyle her bir emrini”359 

 Yine aynı şekilde; 

 “Sabûr ol, Hakk’a teslîm-i umûr et 

 
356 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 121. 
357 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 157. 
358 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 166. 
359 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 180. 
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 Hakk’ın zikriyle kalbi yıka nûr et!”360 

 Ali Rıza Efendi, Hakk’ı korkmadan dile getirmede tevekkülün etkili olduğu kanaatindedir: 

 “Hasbunallâh çekelim, Hakkı vekîl eyleyelim 

 Korkmayıp Hakk u hakikat ne ise söyleyelim”361 

 Endişe, takıntı ve vehim gibi psikolojik savrulmalarda Ali Rıza Efendi’ye göre en güzel ilaç 

tevekküldür: 

 “Ol beri endişeden, eyle tevekkül ey Rızâ 

 Kullu şey’in sen dedin, kâfi değil mi kudretin”362 

 Ali Rıza Efendi’nin kendisi de tevekkül ve teslim ehlidir. Halini beyan ederken kendini şöyle 

anlatır: 

 “Tevekkül âleminde Hakk’a teslîm-i umur etdim 

 Gelip gitmekte bu dehre, ki asla ihtiyarım yok 

 

 İmâte eyleyip bu halkı ihyâ eyleyen Mevlâm 

 Umûrum sana teslim eylemekden başka çarem yok”363 

 O, Hakk’a vuslat ve kul olmayı, tevekkülle anlam irtibatlı görür: 

 “Visâlin isteyip Hak’dan tevekkül eyle ey gönlüm 

 Hakk’a kul olmadır maksad, fenâ dünyaya gelmekden”364 

 Ali Rıza Efendi, tevekküle kaderine razı olmak şeklinde bir anlama daha yükler: 

 “Rızâî Hakk’a tevekkül eyle sen dâim 

 
360 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 181. 
361 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 183. 
362 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 239. 
363 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 245. 
364 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 295. 
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 Ne hükmettiyse râzı ol, sana hükm-i kader ya hû”365 

 O, Allah’a (cc) sığınan bir kulun, bir nevi onun koruması altında olarak şekâvet vadilerine 

yuvarlanmayacağı, elem ve açlık çekmeyeceği kanaatindedir: 

 “Allah (cc) yoluna bunda yorulmak ne se’âdet 

 Allah’a (cc) sığın, olmayası ehl-i şekâvet 

 

 Şu ânâ kadar Hak ne elem verdi, ne açlık 

 İrâdeni gel Hakk’a bırak, sen aradan çık”366 

 O’na göre tevekkül, kulu ön saflara taşır: 

 “Ki tâ şol ön gidenlerle bizi sevk eyle cennâte 

 Dayandım ben, tevekkül eyledim ulu Mevlâya”367 

 Tevekkül, kula şeriat yolunda istikamet kalitesi kazandırır: 

 “Gözüm! Gel Hakk’a tefviz-i umûr et 

 Şeriat yoluna doğru dürüst git”368 

 İşlerini Hakk’a havale eden bir kul, Ali Rıza Efendi’ye göre sıkıntılarıdan elem duymaz: 

 “N’eylerse Hüdâ sun’ı cemilin güzel eyler 

 Teslîm-i umûr eyle Hakk’a, çekme inilti”369 

 “Eğer Allah (cc) insanları kazandıkları şeyle muamele edip cezalandırsaydı, yer yüzündeki 

hareket eden her şeyi yok ederdi. Ancak o, onların cezalarını belirlenmiş ecellerine kadar geciktirir. 

Ecelleri gelince, muhakkak Allah (cc) kullarının durumunu hakkıyla görecektir.”370 Ayetini Ali Rıza 

Efendi şöyle yorumlar: 

 “Hakk’a tefviz-i umûr et, ne elem çek, ne keder 

 Gelir elbette zuhura ne ise hükm-i kader”371 

 Ali Rıza Efendi’ye göre tevekkülle tembellik aynı şey değildir: 

 “Derer semere-i sa’yin iki cihânda kişi 

 
365 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 166. 
366 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 181. 
367 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 205. 
368 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 222. 
369 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 248. 
370 el-Fâtır, 35/45. 
371 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 38. 
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 Yatıp da tembel olup deme: “Bu mukadderimiz”.”372 

 Ali Rıza Efendi, “Bize ne oluyor ki, bize hidayet yollarını göstermişken Allah’a (cc) tevekkül 

etmeyelim. Elbette bize yaşattığınız sıkıntılara sabredeceğiz. Tevekkül edenler sadece Allah’a (cc) 

tevekkül etsinler”373 ayetini yorumlarken şöyle der: 

 “Bu ayetten anlaşılıyor ki bir kimse cenâb-ı Hakk’a kemâl-i tevekkül ile mütevekkil olursa ona 

zulüm ve cevr eden düşmanları helak olup, o zevâta hiçbir fenalık isâbet etmez. Nitekim 

“Komşusuna eziyet edenin evini, Allah (cc) o komşusuna mirasçı kılar”374 hadis-i şerîfi bu manayı 

te’yid eder”375 

 Ali Rıza Efendi, Hz. Ali’den (ks) yaptığı bir iktibasda, “Tevekkülde Allah’ın (cc) va’dine 

itikâdını müstahkem edip, senin için takdir olunan şey, muhakkak ve muhakkak sana vâsıl olacağını 

bilmen gerekir” direyerek tevekkülün kader sırlarından biri olduğunu vurgular.376 

 Ayrıca; 

 “Azminde sebât eyle de tefviz-i umûr et 

 Dost kapusunu bekle hemân terk-i sivâ kıl”377 

diyerek bu hususu destekler. 

  Ali Rıza Efendi tevekkülün ayrıca terapik seviyede ölüm korkusunu gidereceğine 

dikkat çeker: 

 “Ölümden korkmayıp dâim tevekkül eyle Ma’bûd’a 

 Senin her bir umurun ey Rızâ emr-i İlâhî’de”378 

 Bir başka şiirinde de tevekkülün dünya sevgisini kalpten çıkaracağını kulun kalbinde dünya 

hırsı bırakmayacağını ifade eder. Yani ona göre tevekkül dünyalık işlerde yaratana sığınıp ahiretlik 

işlere çaba sarfetmektir.379 

 
372 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 181. 
373 İbrahim -as-, 14/12 
374 Aclunî, Keşfu’l-Hafâ, 2/303-304. 
375 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 153. 
376 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 168. 
377 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 56. 
378 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 95. 
379 Kaşıkçı, Divan, 377. 
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 Karşılaştığımız olaylarda Allah’ın (cc) kazasına râzı olmak, tevekkül etmek kulluğu yaraşır 

bir davranıştır: 

 “Her ne ki gelir hep hükm-i kazâ 

 Lazımdır bize teslîm ü rızâ 

 

 Teslîm-i umûr her abde sezâ 

 Ya Rabbi! Gider bizden elemi”380 

 Her işini Allah’a (cc) havâle eden bir kulun, âhirette Peygamberimize (sav) komşu olmasını; 

dünyada da savrulmalardan travmalardan ve zarara uğramaktan kurtulmasını umar: 

 “Her işte Hakk’ın çok hikmeti var 

 Teslîm-i umûr it görme hasar 

 

 Habîbine kıl cennette civar 

 Ya Rabbi! Gider bizden elemi”381 

 Konuyu özetleyecek olursak Ali Rıza Efendi tevekkülü, imana güç katan ihlas gibi önemli bir 

yerde görür. 

 Ayrıca tevekkül ona göre insan varoluşundaki üzüntü, yıkım, endişe, ölüm gibi hususlarda 

savrulmayı önleyen bir haslettir. 

 Tevekkül sayesinde Allah’ın (cc) koruma alanına girilir. Ancak ona göre ne kadar tevekkül 

ehli olsak da kaza ve kaderin bize yazdığı yazgıdan kurtulamayız. İlâve olarak O’na göre tevekkül 

kulda tembellik dönüşümüne yol açmamalıdır. 

8. Vesile 

 Kelime v-s-l kökündendir Sözlükte vasıta, sebep, yol, yakınlık, derece, hükümdar yanında 

sahip olunan makam mevki gibi anlamlara gelir.382 

 
380 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 110. 
381 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 110. 
382 İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, “v-s-l” maddesi. 
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 Bu kelimeden türeyen “vâsil”, etimolojik olarak “Allah’a (cc) rağbet eden kimse” demektir.383 

 Ayette vesîle, Allah’a (cc) götüren vasıta anlamındadır. “Ey imân edenler! Allah’tan (cc) 

korkun, O’na yakın olmak için vesile arayın! ve Allah (cc) uğruna cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.”384 

 Tasavvuf ıstılahı olarak, Allah’a (cc) yaklaşmak veya bir dileğin kabul edilmesini ve yahut 

bir musibetin defedilmesini sağlamak için ermişlerin ruhâniyetinden istifade etmektir şeklinde tarif 

edilir.385Veya duada Allah’ın (cc) sevgili kullarını araya koyarak istekte bulunmaktır.386 Kaşanî bu 

vasıta olma keyfiyetine şu açıklığı getirir. Hak ile halk arasında râbıta olan insan-ı kâmil.387Vesile ile 

ilgili yakın anlamlı kelimeler şunlardır: Teşeffu‘, teveccüh, istimdâd, isti‘âne, istiğase.388 

 Ali Rıza Efendi Hz. Peygamber’i (sav) sık sık Allah’a (cc) vuslat yolunda vesile edinir: 

 “Çün Habîb’inle tevessül eyledim, sen kıl kabul 

 Koyma mahşer halkı içre sen beni mahzun, melül”389 

 Yine aynı hususu bir başka dizesinde şu şekilde dile getirir: 

 “İlticâ eylemişiz bunda bu dergâhına biz 

 Bize bir lutf-i nazar kıl olıcak yevm-i me’âd 

 

 Sen gibi bunda benim böyle vesilem var iken 

 Nemedir bunca keder, böyle elem, bu feryad 

 

 Ser cenâh-ı şefkatin üstüme yâ hayra Nebi 

 
383 Zekeriya Güler, “Vesile ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri”, Tasavvuf, (Ankara: 2003), 10/47. 
384 el-Mâide, 5/35. 
385  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Marifet Yayınları, 1991), 522. 
386 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü (Otto Yay., 2014), 525. 
387 Abdürrazzak el-Kaşanî, Mu’cemu Istılâhâti’s-Sûfiyye, thk. Abdü’l-Âl Şâhîn, (Kahire: Dârü’l-Menâr, 1992), 48. 
388 Ahmet Cahit Haksever, Tasavvufa Dair Güncel Meseleler (Ankara, 2015), 105. 
389 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 88. 
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 Bir şefâ’at-i mu’azzamla alam ben de murad”390 

Bu dizelerinde Ali Rıza Efendi, vesilesinin Hz. Peygamber (sav) olduğunu, bu yüzden âhiret 

için fazla kederlenmemek gerektiğini vurgular. 

O’nun en büyük arzusu mânevi sigorta olarak gördüğü Hz. Peygamber’i vesile edip Allah’a 

(cc) dua etmektir: 

“Habîbinle tevessül eyleyip yalvarmadır kârım 

Ki yoktur başka çârem, sana yalvarmadan gayri”391 

O, Allah’a (cc) vusul için Hz. Rasûlullah’a (sav) tevessül etmek gerektiğine vurgu yapar. 

“Sensiz ne mümkündür vusûl 

Sensin vesilem ya Rasûl 

 

Hakka bana kim aça yol 

Ol Hazret-i Sübhânıma”392 

Ali Rıza Efendi tevessülün meşrû’ olan sınırlarını şöyle çizer: 

“Enbiyâ ve evliyâ ile Cenâb-ı Hakk’a tevessül câizdir. Amma onun da şartı vardır: Bir 

kimse bir enbiyâ veya evliyâ kabrine gidip, bizzat o kabir sahibinden hâceti istemek câiz olmayıp, 

belki şirk olduğunda şübhe yoktur. 

Yalnız (şu kadar var ki) sâhib-i kabri, Allah’a (cc) vesîle edilerek; 

-Ya Rabbi! Şu zât ile sana tevessül ediyorum. Bu zâtın hatırı için benim filân hacetimi 

ihsân buyur, demekle Cenâb-ı Hakk’a hâcetini arzedebilir.”393 

 
390 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 7. 
391 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 83. 
392 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 104. 
393 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 165. 
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Ali Rıza Efendi bu ifadeleriyle “Resûlullah (sav) öldükten sonra, yağmur duasına amcası 

Abbas’la (ra) tevessül ederek çıkardık, yağmur yağardı”394 hadisindeki ince anlam keyfiyetine atıfta 

bulunur. 

Tevessül’e delil olarak Ali Rıza Efendi Hz. Adem’le (as) Hz. Havva’nın affını gösterir. Onlar 

Hz. Peygamber’i (sav) vesîle edinerek O’nun hürmetine affedilmeyi istemişlerdi ve Allah da (cc) 

onları affetmişti: 

“Ânınla Âdem ü Havva tevessül ettiler Hakk’a 

Kamû halka vesâildir, şefî-i müznibândır bu”395 

Nitekim kendisi de Hz. Peygamber’i (sav) vesîle edinerek son nefesde imânla ölmeyi 

Allah’tan (cc) niyaz eder: 

“Vesîle edindim sana ben Fahr-ı Cihânı 

Ver hürmetine sen bana her emr u emânı 

İmânımızı hıfz eyle bu cân çıkma zamanı 

Duâ ederiz sen gibi Rahmân ü Rahîm’e”396 

Rivayetlere göre hesab günü diğer nebiler de o günün zorluğu karşısında Peygamberimiz’i 

(sav) vesile edineceklerdir: 

“Ettiler Ânın ile Hakk’a tevessül enbiyâ 

Halka tevfîk-ı hidayetdir Muhammed Mustafâ (sav)”397 

Yine bir şiirinde son nefeste bâb-ı Asûmân’ın açılması için Resûlullah’la (sav) Allah’a (cc) 

tevessülde bulunur. 

 
394 Buhârî, İstiska, 3. 
395 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 171. 
396 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 191. 
397 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 9. 
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“Vesîle eyledim Fahr-i Cihânı 

Yetiş ya Rab, bu can çıkmak zamanı 

Ki fethet ruha bâb-ı âsumanı 

Bizi nâr-ı azâbından halâs et”398 

Hülasa olarak o, tevessülü ele alırken islam’ın tevhid çizgisinden taviz vermez. Her şeyin 

sadece Allah’tan (cc) istenmesi temelini sapasağlam korurken, Allah’a (cc) vusul için Hz. 

Peygamber’i (sav) vesîle etmenin bir mahzuru olmadığını beyan eder. Yani “ya Rab! Hz. 

Peygamber’in (sav) hürmetine, hatırına şu işimi yap!” dua formatına göre hareket ederek 

isteyeceklerini o koridor sınırları içinde ister. 

 

İBADETLER 

1. Namaz/Salat 

 Salat s-l-v’den türemiş olup namaz kılmak, hayır dua etmek, ta’zim, rahmet vs. gibi anlamları 

vardır.399 

 Namaz hicretten iki sene önce 620 yılında Peygamberimiz (sav) Mi’râc Olayı’nı yaşadığı gece 

5 vakit olarak farz kılınmıştır. Kur’an-ı Kerîm’de “Muhakkak namaz bütün mü’minlere vakitleri 

belirlenmiş olarak farz kılındı.”400 ayetiyle namaz islâmın 5 şartı olarak yapılması zorunlu bir 

ibadettir. 

 Namaz konusunda titizliğiyle bilinen Ali Rıza Efendi, namazda ta’dîl-i erkanın önemini 

vurgulamak üzere şu tavsiyelerde bulunur. 

 “Kılıp ta’dîl-i erkânla namâzı, ki noksan etmeden kıl ihtirâzı. 

 
398 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 26. 
399 Vankulu Mehmed Efendi, Vankulu Lügatı, Haz: Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi, (Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı, no:52) (İstanbul 2014), “salat” maddesi; İbn Kayyım, Medaricü’s-Salikîn, 155-156 
400 en-Nisa, 4/103 
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 Namâzı şimdi çok felfes kılan var, eder ol kimseler kendini ızrar. 

 Ne bir erkânına eyler riâyet, ne bir doğru dürüst eyler kırâet. 

 Hemân birden dürer büker namâzı, huzur üzre değildir hem niyâzı. 

 Sücûdunda, kuûdunda sekînet, edenler az, aceb bilmem ne hikmet. 

 Aman yahu namaza sen emek çek, anı pek tezce kılmaktan elin çek. 

 Ki lâzımdır namazda havf ü haşyet, anınla kesbolur o dâr-ı cennet. 

 Huşû‘ olmayan şol bir namazda, bulamaz sâhibi çün anda fayda. 

 Vüsûl bulmaz o dergâh-ı kabûle, izin olmaz semâlardan dühûle. 

 Edemez o kabule iktirânı, atarlar şol paçavra misli ânı. 

 Rükûunda sücudunda temekkün, değil mi ey musalli sana mümkün. 

 Değil mi doğru kılmak kudretinde, kemâl üzre edası her rükünde. 

 Bu isti’câline yâhu sebeb ne, teenni eyle bak erkân-ı dîne. 

 Biraz dur kavmelerde, celselerde, güzel kıl hem hazerde hem seferde. 

 Namâza dâhil oldun harbe girdin, huzur-ı Hazret-i Rahmâna erdin. 

 O şeytan ile cenk etme zemânı, Edip gaflet anâ verme emânı.”401 

 Bir başka şiirinde namaz hakkında şu uyarıları yapar: 

 “Bil bunu mi’râc-ı mü’mindir namâz, 

 Beş vakıtda kıl namâzı et niyâz. 

 İhtimâm eyle namâzın şânına, 

 Hem riâyet eyle çok erkânına. 

 Mü’mine farz-ı Hüdâdır bu namâz, 

 Kıl namâzı olma asla biynamaz. 

 Ol müdâvim sen namaza bul necât, 

 
401 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 30. 
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 Bulasın cennetde âlî derecât. 

 Cilvegâh-ı Hazret-i Hakdır namaz, 

 Terkeden mü’min değildir el iyaz.”402 

 O, namazın terkedilmesi konusunda şöyle der: 

 “Maamafih erkân-ı dînin, namaz en büyük bir rüknü olduğu için namazın terki, hedmini 

îcâbedeceği nazar-ı îtibâra alınırsa amden terk-i salâtın küfre yakın bir günâh-ı kebâire 

olduğundan şübhe kalmaz. Bu ciheti tefekkür eden bir mü’min-i kâmil hiçbir vakit namazını 

geçiremez. Namaz vakti hulûl eder etmez bütün dünya işini kalbden atarak vaktın evvelinde 

namâzını edâ eder. 

 Bu mevzuda vârid olan diğer bir hadîs-i şerifde şöyle buyrulmuştur: “Namaz dinin direğidir. 

Kim ki namazı kılarsa dînini muhâfaza eder. Kim de namazı kılmayıp terk ederse dînini yıkmış 

olur.””403 

 Özetle O, Hanefî Mezhebi’nde amel imana dahil olmadığı için namaz kılmayanları küfürle 

suçlamaz. Ama bilerek terk edenin de her ân küfre düşmek üzere olduğunu çünkü namazı terk etmenin 

“Büyük Günahlar”dan sayıldığına dikkat çeker. 

 “Ondan sonra gelenler namazı kaybettiler, şehvetlerine uydular” 404âyetini referans alan Ali 

Rıza Efendi şöyle der: 

 “Uydular şehevât-ı nefsâniyyeye 

 Aldanıp da kaldılar bu fâniye”405 

 Namazı itinasız kılan O’na göre “dindarlığında sadâkat” üzre değildir. Çünkü “dili Kur’an 

okuyanın aklı Kur’an’da olmalı” ve namazında ta’dil-i erkan, kalbinde de huşu bulunmalıdır.406 

 
402 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 32. 
403 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 33. 
404 Meryem, 19/59. 
405 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 94. 
406 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 23. 
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 Ali Rıza Efendi, ahirette acılara maruz kalmamak için bedeni ve dizleri bol bol namaz kılarak 

yormak gerekir diye tavsiyede bulunur.407 Namaz gibi ibadetlere yönelen kulların safaya erip şeytan 

ocağından/ateşinden kurtulacağını şu beytiyle dile getirir: 

   “Benim emrimde şek itme oruç hacc et namaz kıl gel 

   Dile benden safâ bağın, nidersin şeytân ocağın.”408 

 Ali Rıza Efendi, farz ibadetlerde riyanın söz konusu olmadığını savunur: 

 “Öyle bir zamana kaldık ki her ferdin, edâsı üzerine farz-ı ayn olan namâzını edâya kıyâm yahut 

abdest almak hazırlığında bir müslim istihfâf (hafife alınmak) ve istihzâ (alay edilmek) ile ezâ ve 

cefâ olunuyorlar. 

 ‘Behey mürâî (riyâkâr) adam, bu kadar cemiyet içerisinde namaz mı kılınır?’ diye (eleştiri) 

taşlar(ı) atılıyor. Riyâkârlıkla ithâm olunuyor. Halbuki farz olan bir ibadette riyâ olmadığı gibi 

o makûle insanlara karşı böyle bir asırda riyâ olur mu? Riyakârlık, namaza ve her (türlü) ibâdete 

müdâvim bulunan evvelki geçmiş asırlardaydı. Şimdi ise namaz kılanlar itibarsızlıkla mâni-i 

terakkî oluyor. 

 Fî zemâninâ namaz kılmak riyâ değil belki mücâhede-i nefsin en büyük aksamındandır.”409 

 O, ulü’l-elbâb yani gönül=akıl birlikteliğine sahip onların özelliğini sayarken 

yedinci sırada ta’dîl-i erkân üzere namaz kılanları zikreder: 

 “Yedincisi; kıla namazı her ân 

 Namazında ola ta’dîl-i erkan”410 

 Ali Rıza Efendi, “Onlar namazlarında huşûdadırlar”411ve “Onlar namazlarına 

devam ederler”412 ayetlerini şöyle yorumlar: 

“Ki lâzım evvelâ insanda imân 

 
407 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 93-94. 
408 Kaşıkçı, Divan, 331. 
409 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 28-29. 
410 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 73. 
411 el-Mü’minun, 23/3. 
412 el-Mü’minun, 23/7. 
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Dola kalbinde hem imân ü ikân 

 

İkincisi kıla dâim salâtı 

Salâtıyla bulur insan necâtı 

 

Ede ta’dîl-i erkânı yerinde 

Ki noksan etmeye vaktinden ânı 

 

Ki te’hir etmeye vaktinden ânı 

Kıla namâzını evvel zamanı”413 

 O, namazdaki kıyam, rükû ve secdeyi zikirle birebir irtibatlandırarak “Ki onlar 

ayakta, otururken ve yanları üzereyken Allah’ı (cc) zikrederler”414 ayeti üzerinden 

yorumlar: 

 “Bu ayet, daimi surette insanın zikirle meşgul olmasına delâlet eder. Zira insanın hâli üç halden 

hâli değildir: ya ayakta, ya oturmakta, yahut yatmaktadır. Bu üç surette, her halde zikirden hâli 

olmamak lâzımdır: 

 Birincisi; zikr-i lisâni 

 İkincisi; zikr-i kalbî 

 Üçüncüsü; hem zikr-i lisâni, hem de zikr-i kalbîdir. 

 En ziyâde efdali lisan (dil) ile kalbin, müctemi’an zikridir, diye beyan buyrulmuştur. 

 Ve bir de namazı kâimen kılmak, kıyâma kudreti olmazsa kâiden (oturarak) kılmak ve ku’ûde de 

(oturmaya da) kudreti olmazsa yanı üzere yatırken kılmaya işârettir. 

 Şu halde akıl başta oldukça namazın geçmesine asla müsâade yoktur”415 

 
413 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 97. 
414 Âli İmran, 3/191. 
415 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 117. 
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 Ali Rıza Efendi, Peygamberimiz’in (sav) hızlı hızlı namaz kılan birine tekrar iâde 

etmesi gerektiğini söyleyen hadis-i şerife416 dayanarak, günümüzde pek çok insanın 

maalesef bu şekilde namaz kıldığını kaydeder ve şöyle der: “Böyle bir kimse tevbe ve 

istiğfâr edip, bu suretle kıldıkları namazları iâde etmeleri vaciptir” der.417 

 O, “Elâ uhbirukum bi-esvei’n-nâsi sirkaten…”418 hadis-i şerifindeki namazdan 

yapılan hırsızlığı şu şekilde yorumlar: 

“Muhakkak biliniz bunu erenler 

Namazla erdiler Hakk’a erenler 

İbâdetler içinde yok misâli 

Namaz misli Hakk’ın indinde âli 

Namaz erkânına kıl ihtimâmı 

Cemâatle kılıp gözle imâmı 

Şeriat yolunun başı namazdır 

Bu dinin göz ile kaşı namazdır 

Namazı olmayan iman taşır mı 

Ona mü’min denilmek yakışır mı 

Durup dergâhına bağla kemendi 

Namazın koyma erkânın efendi 

Namazı kılmayanlar doğru doğru 

Sırat üzre kılarlar nâra doğru 

 
416 Buharî, Tecrîd-i Sarîh, 423. 
417 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 184. 
418 Hanbel, Müsned, 4/30 
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Namazı öyle baştan savma yapma 

Uzatırsan uzat amma kısaltma 

Onu benzet şu aytlanmış pirince 

Ki mesrûr ol hesâbını verince 

Şurû eyle namaza ibtidâdan 

Ki fâriğ eyle aklın mâsivadan 

Getir erkanını yerli yerince 

Düşün mânâsını var ince ince 

Rukû’undan sücudundan çalanlar  

Olardır haib ü hüsrân olanlar 

Namazdan aman sen etme sirkat 

Çekersin ahirette sonra zahmet 

Ki hıfzet hükm-i Allâmü’l-guyubu 

Güzel kıl koyma anda hiç uyûbu 

Namaz bahsinde ol doktor-ı hâzık 

Aman sen bu namaza etme yazık”419 

Tenbihü’l-Gafilîn’den yaptığı bir alıntıyla namazın manevî karizmasını şu şekilde 

sıralar: 

Namaz; 

- Allah’ın (cc) rızasıdır. 

- Meleklerin aşkıdır. 

 
419 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 185-186. 
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- Peygamberlerin sünnetidir. 

- Ma’rifet nurudur. 

- İmanın temelidir. 

- Çağrıya icabettir. 

- Amellerin kabulüne sebeptir. 

- Rızka bereket getirir. 

- Bedenlere rahatlık verir. 

- Düşmanlara silahtır. 

- Şeytanın hoşlanmadığı şeydir. 

- Namaz, kılan kişiye Azrail arasında şefaatçidir. 

- Kabirde lambadır. 

- Altına serdiği sergidir. 

- Münker Nekir’e cevaptır. 

- Kabirde kıyâmete kadar yumuşak huylu dosttur. 

- Kıyâmet günü sahibini gölgeler. 

- Sahibinin başına tâc olur. 

- Bedenine elbise olur. 

- Elinde nur olur. 

- Kendisiyle cehennem arasında perde/engel olur. 

- Tartıda ağır gelir. 

- Sırattan geçmeye sebep olur. 

- Cennetin anahtarıdır. Zira namaz; tesbih, tahmîd, takdîs, ta’zîm, kırâat ve duâdır. 
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- Ve en hayırlı amel ilk vaktinde kılınan namazdır.420 

 Ali Rıza Efendi cemaatle namazın faziletine dikkat çekmek üzere şu şekilde 

terennüm eder: 

 “Ne güzel müjde diyem dinle sana, 

 Yürü sür’atle cemaatten yana. 

 Mü’minin ruhuna bu oldu gıda, 

 Bâhusus olsa cemâatle edâ. 

 Kim cemâatle kılıp gelse ışâ. 

 Gelse yatsa rahata varsa mesâ. 

 Kalkıb ol subhû cemâatle kıla, 

 Geceyi ihyâ sevabını ala. 

 Şükrü kıl Hazret-i Mevlâ’yi kerim, 

 Bak ne lütfeyledi Vehhâb-ı Rahim. 

 Çün firaşında kulû râhat ola, 

 Subha dek âbid sevabını ala. 

 Bak ki râvi Bû Hüreyre ne dedi, 

 Kim ezan duyub namaza gelmedi. 

 Kulağına dökseler kurşun kalay, 

 Câmiye gelmemesinden o kolay. 

 Yine ol Fahr-i risâletden haber, 

 Dobdolu dünya metaini değer. 

 
420 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 188. 
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 Kılsa kırk gün bir kişi halfe’l-imam, 

 İftitah tekbirine pür ihtimam. 

 İftitah tekbirini fevt etmese, 

 Hep imam ile beraber eylese. 

 Verir Allah o kulâ iki hayat, 

 O beratla bula kul tâze hayat.”421 

 Özetle Ali Rıza Efendi namaza çok önem verir. Direkt olarak imanla bağlantılı 

olduğunu ifade eder. Hadis-i şeriflere dayanarak namazı bilerek ve kasıtlı olarak 

terkedenin imansız olduğuna hükmeder. 

 İnsanın tekâmülünde namazın çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeker. 

Ali Rıza Efendi namazdaki ta’dîl-i erkanın ve cemaatle namaz kılmanın fazilet olarak 

derecesine vurgu yapar. 

 Ona göre son nefes, hesap, sırattan geçme, nârdan kurtuluş, cennete girme gibi 

kritik noktalarda namazın çok büyük faydası görülecektir. 

2. Zikir 

Z-k-r lügat olarak; bir şeyi ezberleyip korumak, hatırlamak, anmak/anımsamak, öğüt, şeref, 

namaz, duâ, şan, keskinlik, hiddet, övmek, ilâhi kitaplar, unutulanı hatırlamak, unutmamak için 

sürekli anmak vs. gibi anlamlar ifade eder.422  

Zikir dil veya kalble veya her ikisiyle yapılır. Bu da unutulduysa hatırlama şeklinde veya 

hatırdaysa onu sürekli akılda, hatırda muhâfaza etmek suretiyle olur.423 

 
421 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 226-227. 
422 Firûzâbadi, Kâmus, 2/346-347; Ahmed Ziyâeddin Gümüşhânevî, Cami’u’l-Usûl, (Mısır: 1319), 15-16-55; Vankulu, 

Vankulu Lügatı, 762-764 
423 el-Isfehanî Ebu’l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed Râgıp, el-Müfredât li elfâzi’l-kur’an, thk: Savân Adnan Dâvûdî, 2. 

baskı, (Beyrut: 1998),  “z-k-r” maddesi. 
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Zikr Kur’an-ı Kerîm’de 274 kere geçer. Yani Kur’ân kaynaklı bir tasavvuf kavramıdır.424 

Esasen Kur’an-ı Kerîm’e göre her şey Allah’ı (cc) zikir halindedir: “Yerde ve gökte olan her 

şey Allah’ı zikreder…”425 

Literatüre göre; zikir aşıkla ma’şuk arasındaki sevgiyi ateşlemeyi hedefler426 

 Ali Rıza Efendi’ye göre zikrin kavramsal olarak kendine özgü bazı karakteristik özellikleri 

vardır. 

- Zikir Hakk’a vuslat için en kısa yoldur. 

- Zikir, ehl-i zikrin velilik alametidir. 

- Zikirden uzak kalan, tardedilmiş, kahra uğramıştır. Allah (c.c.) zaman gelir zikrin hürmetine 

o huzuru verir. 

- Huzur-ı kalbi elde edemese de bir kul yine zikre devam etmelidir, terk etmemelidir. 

- Zikir, bütün övülen özelliklerin hem merkezi hem de menşeidir. 

- Her ibadetin bağlı olduğu muayyen bir vakti vardır. Ama bu durum zikir için söz konusu 

değildir. Nitekim halet-i cenâbet ve hayızda bile zikrin terki emredilmemiştir. 

- “Allah’ı (c.c.) zikretmekten daha büyüğü yok.”427 ayetine göre zikir akla gelen her şeyden 

büyüktür. 

O’na göre zikir daimî olmalıdır veya bir başka tabirle Allah (c.c.) sayısız çok zikredilmelidir. 

Ayette: “Ey inananlar Allah’ı (c.c.) zikr-i kesirle zikrediniz.”428 buyrulur. 

 
424 Mahmud Esad Erkaya, Kur’ân Kaynaklı Tasavvuf Kaynakları (Ankara: Otto Yayınları, 2017), 134. 
425 el-Haşr, 59/1 
426 İmam-ı Rabbanî Ahmed Fârûkî Serhendî, Mektûbât-ı Rabbânî, trc. Abdulkadir Akçiçek, (İstanbul: Çelik Yayınevi, 

2011), mektub no: 338. 

 
427 el-Ankebut, 29/45 
428 el-Ahzâb, 33/41 
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Ali Rıza Efendi’ye göre zikr, kulu Allah’a (c.c.) yakınlık ve yaklaşma (takarrub) katmanlarına 

taşır. O bunu şu hadis-i kudsi ile temellendirir (O’nun orijinal tercümesiyle): 

“Ben Azîmü’ş-şan, kulumun Bana olan hüsn-i zannı katındayım. Bana her ne ki zannederse ânı halk 

ederim ve kulum Beni zikrettiği zamanda ben ânınla berâberim. Eğer abdim Beni gizlide zikrederse Ben de 

ânı gizli zikr ederim. Eğer kulum Beni cemaat içinde zikrederse Ben de kulumu (o) nâsdan (daha) hayırlı olan 

melâike-i mukarrabîn içerisinde zikrederim. 

Eğer kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben de ona bir arşın takarrub eylerim. 

Eğer kulum Bana bir karış yaklaşırsa, Ben de ona bir arşın tekarrüb eylerim (yaklaşırım). 

Eğer kulum bana bir arşın yaklaşırsa, Ben ona bir kulaç tekarrüb eylerim. 

Eğer Bana yürüyerek gelirse Ben de âna sür’atle koşarak varırım. 

Yani onların Bana iştiyâkından (özleminden) ziyâde Ben onlara iştiyak etmekle (özlemekle) onlara 

arz-ı envâr-ı tecelliyyât (eder) ve onlardan razı olurum demektir.”429  

O, bir şiirinde zikri değerlendirirken şu hususlara dikkat çeker: 

- Hakk’ı zikirden gafil olmak çok sıkıntılı bir durumdur. 

- Huzur elde etmek zikirledir. 

- Zikir Allah’ın (c.c.) kuluna bir ihsanıdır. 

- Hakk’ı zikir her şeyden âlâdır. 

- Kalb zikir ve fikirle ma’mûr hale gelir. 

- Gafletteyim diye zikir terk edilmemeli. 

- Zikri terk etmek nefse şeytana buyur gel demektir. 

- Zikirle nefs ve şeytanın kalbe girmesi engellenmiş olur.  

- Zikirle kalbden mâsiva sevdası silinir.430 

       Bu değerlendirmelerden ortaya çıkan sonuç; zikrin insanı tekâmül ettiren en önemli uygulama 

olduğudur diyebiliriz.  

        O’na göre zikir meclislerine melekler de katılır: 

 
429 Buhari, Tevhîd, 50; Müslim, Zikir, 2; Tirmizî, De’avât, 142(3598) bkz. Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 15. 
430 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 15. 
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“Diyeler iş bu dünyada sizin biz evliyânızdık 

Zikir meclislerinizde ederdik sizlere sohbet”431 

        Yine bir şiirinde zikrin önemine vurgu yaparken, zikr u istiğfardan cüda kalınmaması 

gerektiğini söyler. Ayrıca şu hususlara da dikkat çeker: 

- Zikr-i Hudâ kula ilaçtır. 

- Tesbih, balığın karnındaki Hz. Yûnus (a.s.) gibi olmalı. 

- Zikir kulu üzüntüden kurtarır. 

- Zikir kalbin hayat kaynağıdır. 

- Allah’ı (c.c.) zikretmeyen “hayvandan edaldir”. 

- Zikir dünyada kalbin tedavi edilebileceği tek ilaçtır. 

- Zikirle ülfeti olmayanın Hakk’ın lütfundan nasipsiz demektir. 

- Zikir gece-gündüz, gizli-açık sürekli olmalı. 

- Zikirle ünsiyet eden evliyalar safına katılır. 

- Zikirden gaflet eden hem cahil ü nâdândır, hem de ehl-i dalâldir. 

- Zikir nevm-ı gafletten uyandırır. 

- Zikir ehlinin aklı kâmil olur. 

- Zikre teşvik edenler başlar üstünde tâc olur. 

- Zikr-i Haktan uzak kalan dünyaya dalar Hakk’ın huzurunda kendin makhûr eder.432 

        O zikreden kalbi, lâlezâra/gülbahçesine benzetir: 

“Eyle zikri kulluğunda kıl karâr 

Zikr-i Hak’la kalbini kıl lâlezâr”433 

 
431 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 21. 
432 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 30. 
433 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 39. 
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        Ali Rıza Efendi’nin zihin ve ahlak dünyasında insanları emr-i bi’l-ma’ruf görevi olarak zikre 

teşvik gerekir. 

“Ki tergîbât ü teşvikatlar etdim zikr-i Mevlâya 

Uyansın nevm-i gafletden hezârân gâfilân Yâ Rab” 

              Yine o zikr-i Hakk’ın kalpte aşkı uyandıracağı görüşündedir: 

“Elinde tut heman mîzan-ı şer’i 

Hakk’ın zikriyle yak kalbinde şem’i 

 

Uyandır ta gönülde aşk u şevki 

Hulûsî kalb ile a’mâle sa’yet”434 

Yukarıdaki dizede görüldüğü üzere Ali Rıza Efendi Allah’ı (c.c.) zikrin kalpte “Allah (c.c.) 

aşkı”nı, onun da ihlâsı tetikleyeceği görüşündedir, diyebiliriz. 

O, Zikir rahmeti celbeder kanaatini şu mısraıyla dile getirir. 

“Zikr-i Hakk’ın kesretiyle pâk edenler kalbini 

Rahmet-i Rahmân-ı Hak’dan şüphe yok olmaz cüdâ”435 

“Namazı edâ ettiğiniz zaman, artık ayakta, oturarak ve yan yatarken Allah’ı (c.c.) zikredin”436 

ayetini baz alan Ali Rıza Efendi şu yorumu yapar: 

“İnsan cemî ahvâlinde zikirle meşgul olmak iktizâ ediyor. Lisanen zikir edemediği (tuvalet, ahır, 

banyo vs. gibi) mahallerde kalben (düşünerek) cenâb-ı Hakk’ı nisyân etmeyip hatırda tutmak da 

zikirdir.”437 

 
434 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 27. 
435 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 135. 
436 en-Nisa, 4/103 
437 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 190. 
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O, zikr-i kesir ayetine dayanarak 24 saat lisanla, veya lisanla yorulunca kalben sürekli 

zikretmek gerektiği kanaatini serdeder. Ayrıca “Zikrullah için vakt-i kerâhat yoktur” der.438 

Ali Rıza Efendi’ye göre zikir meclisi; cennet bağı iken, zikir; ruhun gıdası, kalbin aydınlığı, 

pervane gibi mumda aşk ile yanmak ve mâsivâdan kurtuluştur.439 

İlginç bir tesbitine göre namaza saygısı olmayanın zikri, çok da olsa bir kıymet ifade etmez.440 

Ali Rıza Efendi mahallin/yerin bile zikirle bir bağlantısı olduğunu söyler: 

“Bir mahalde zikr-i Hakk’ı etse nâs 

Zikreder Hak onları da bî kıyas 

 

Bil o arzın cümle arza fazl’ı var 

Başka yerler üzre eyler iftihar 

 

Sevinir müjdelenir olur sekîn 

Yedi kat yer müntehâsına değin 

 

Bir kavim bir yere etseler nüzûl 

Zikr-i Hak etmese ehl-i fuzûl  

 

O mekan onlar için la’net eder 

Kalkıp onlar bî namazlıkla gider” 

 
438 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 192. 
439 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 194. 
440 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 227. 
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“Rahman’ın zikrinden uzak kalana bir şeytanı sıkıca bağlarız (musallat ederiz)”441 ayeti 

üzerinden Ali Rıza Efendi şu yorumu yapar. 

“Ki her dem zikri çok eyle 

Gözün kör eyle şeytanın”442 

Zikrin karşılığında âhirette verilecek nimetler arasında huriyi de sayan Ali Rıza Efendi şöyle 

der: 

“Çok çalış bu zikri, Hakk’ı kesb u kâr et kendine 

Zikr-i Hakk’ı çok edenler hûr u rıdvanı bulur.”443 

Zikirden gaflet edenleri de şöyle tanımlar: 

“Fuzûli boş yere sözler 

Ki zikrin etmeyen diller 

Ki insanı helâk eyler 

Yarın pişman olur ağlar”444 

Halka zikir telkini yapıyor, manevî ders veriyor diye hapse atılan Ali Rıza Efendi bunu bir 

şiirinde şu şekilde dile getirir: 

“Atıldım hapse, Hak zikrin ibâde verdiğim yüzden 

Çekip geldim (Medine’ye) yolunda baş koyan bir terk-i dârım ben”445 

Kendisi Nakşî-Hâlidîsi olması münâsebetiyle Hatm-i Hâcegan üzerinde durur. Günlük ve haftalık 

iki çeşit icra olunan hatm-i Hâcegan zikri hakkında şu tesbitleri yapar: 

- Hatm-i Hâcegan gönülleri pür-nûr eder. 

 
441 ez-Zuhruf, 43/36 
442 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 31. 
443 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 46. 
444 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 57. 
445 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 128. 
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- O, nur saçar. 

- Mü’minleri sevindirir. 

- Hatme hürmetine Hak günahları afveder. 

- Hatme gül bahçesi, nergis çiçeğidir. 

- Bahardır. 

- Aşıkları pâyidar eder. 

- Hatme doğru yoldur. 

- Dosta götürür. 

- Aşk bardağından kevser içmektir. 

- Cennet bahçesi, güller goncası. 

- Şifadır. 

- Hatme’de ruh-ı Mustafa (s.a.v.) hazır olur. 

- Hz. Muhammed (s.a.v.) sofrasıdır. 

- İlâhi feyz çeşmesidir. 

- Gönüllerden pası siler. 

- Hak’dan rahmet yağar. 

- Yüzü aklaştırır. 

- Necâttır. 

- Saf saf melekler halkayı kuşatır. 

- Nur saçılır. 

- Aşk şarabı içilir. 

- Sırlar açılır. 

- Halkada Fahr-i Cihan’ın (s.a.v.) nisbesi olur. 

- Aşıklar manevi meyveler toplar. 
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- Aşıkları hoş söyletir, ağlatır, inletir. 

- Allah (c.c.) Resûlunu (s.a.v.) sevmeyi artırır. 

- Hatme’deki silsile Hakk’a ulaşır.446 

Nakşilik hatm-i Hâcegânına eserinde yer veren Kaşıkçı beş türlü hatim tertibi sunar. 

1-Hatm-i Hâcegân: 25 Estağfirullah, 7 Fâtiha, 100 Salâvat, 79 Elem neşrahleke, 100 İhlâs, 7 

Fâtiha, 100 Salâvat-ı şerife. 

2-Hatm-i İmam-ı Rabbanî: 25 Estağfirullah, 100 Salâvat, 500 Lâ havle ve lâ kuvvete illâ 

billâh, 100 Salâvat. 

3-Hatm-i Hâce-i Bâki: 25 Estağfirullah, 100 Salâvat, 500 Hasbünallah ve nı’mel vekil, 100 

Salâvat. 

4-Hatm-i Es’adî: 25 Estağfirullah, 100 Salâvat, 500 Hasbünallah ve nı’mel vekil, 100 Salâvat. 

5-Diğer bir hatim: 25 Estağfirullah, 200 Salâvat, 500 Yâ erhamerrâhımîn, 100 Salâvat.447 

O’na göre zikir kulu zulmet tabiatından çıkarır: 

“Zikr-i Hak’la kalb-i viranını imâr ede gör. 

Tab’-i zulmetden çıkıp her yerde mesrur alasın”448 

Yine O’na göre zikir, urvetü’l-vüskâdır cennete götürür: 

“Zikirdir urvetü’l-vüskâ, çeker cennâte insanı 

Bu din ahkâmını elde güzelce tut da zikreyle”449  

 
446 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minîn Min Ehâdîsi’l-Erbaîn, 59-62. 
447 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 188. 
448 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 207. 
449 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 214. 
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O, Gülzar-ı Medîne’de; zikr-i hafînin450 ve halka halinde zikrin daha faziletli ve ayrıca ritmik 

hareketlerle çekilmesinin de bedenin nasibi olduğunu söyler.451 

Kendisine zikir neşri görevi verildiğini söylediğine göre O, Es’ad Efendi’nin (k.s.) 

halifelerinden olmalıdır: 

Hak bu yolda bahtiyar kıldı beni 

Neşr-i zikre ihtiyâr kıldı beni452 

“Aç Gözünü” başlıklı bir şiirinde zikrin kalpte aşk ateşi oluşturup nifakı yok ettiği, kulu özü 

sözü doğru hâle getirdiğini vurgular.453 

Zikre devam edenleri, Allah (c.c.) yarın mahrum bırakmayacak, mahşerde yüzünü 

karartmayacaktır. O’na göre zikrin zikredenlere sağlayacağı pek faydalardan sadece ikisidir.454 

Son nefeste imanla ölmeye zikir açısından değerlendirme yapan Ali Rıza Efendi şöyle der: 

“Zikr-i tevhidinle kabz eyle bizim rûhumuzu 

Verelim aşkın ile cân aman Allah’ım (c.c.) aman”455 

Seher vakti zikir456, tarikatlarda Allah’la (c.c.) beraberlik açısından önem arz eder. O, bu 

konuda da şu açıklamayı yapar. 

“Ey gönül, vakt-i seher terk eyle rahat döşeğin 

Uyanıb vakt-i seherde aman Allah’ım(c.c.) aman 

 

Kalbimiz tarlasını ihyâ buyur zikrin ile 

 
450 el-A‘râf, 7/205. 
451 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 271-272. 
452 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 282. 
453 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 90. 
454 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 171. 
455 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 203. 
456 es-Secde, 32/16. 
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Cûşa gelsin kalbde aşkın aman Allah’ım (c.c.) aman”457 

Ayrıca Allah’ın (c.c.) rızasına giden yol zikirden geçer.  

“Gel eğer Hakk’ın rızasın bulmak istersen eğer 

Zikr-i Hakk’a ol müdâvim giceyi kat gündüze”458 

O zikrin, balığın karnındaki Hz. Yunus’u (a.s.) kurtardığı gibi, insanı hem dünya hem de âhiret 

azâbından halâs edeceğini söylerken; “La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zalimîn”459 

âyetini referans alır.460 

Yine bir şiirinde Ali Rıza Efendi zikri âdâbıyla çekmek gerektiğini vurgular: 

“Cezbe-i Rahmân’ı kesb et zikri âdab üzre yap 

Şol kızılbaşlar misâli zikrederken çalma def 

 

Râh-ı şer’-i Mustafâ’dan etme asla inhirâf 

Başka yere vurma başın çün kapanmış her taraf”461 

Ali Rıza Efendi’nin gaflet ehline bir tavsiyesi vardır: 

“Gafletle geçen ömrümüzü edelim i’mâr 

Aşkıyla ânın âhı ile zâr etmeli insan”462 

Zikr terk-i ağyar manasına gelir ve kulu helâktan korur. 

“Sana bir ibtilâdır dön o yoldan Hakk’a çevril gel  

Oku leyl ü nehârda zikrini gel terk-i ağyâr et 

 

 
457 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 204. 
458 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 219. 
459 es-Sâffat, 37/143-144 
460 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minîn Min Ehâdîsi’l-Erbaîn, 38. 
461 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minîn Min Ehâdîsi’l-Erbaîn, 38. 
462 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minîn Min Ehâdîsi’l-Erbaîn, 228. 
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Eğer bu (zikr) olmasaydı sen helâke düşmek üzereydi 

Kalan ömr-i azîzin bu Hüdâ zikreyle imrâr et”463 

       Çok zikretmek kula şeref ve nur bahşeder. 

“Zikr-i Mevla’dan güzel bu kalbe merhem mi olur 

Zikr-i Hakk’ı çok idenden dahi ekrem mi olur.464 

 

Bir zaman dilden bırakma Hâlik’ın ezkârını 

Kalbi tenvir idecek tevhid gibi âlet mi var”465 

       Zikir Hakk’a vuslat için çok önemli bir uygulamadır: 

“Zikr-i Hak’dır her kulu isâl iden Mevlâsına 

Zikr-i Hakk’ı çok idenler kalmamış yolda yayan”466 

Zikir mahşerde hesap günü kurtarıcıdır O’na göre: 

“Hak zikridir yarın seni mahşer güni kurtaracak 

Hak zikrini çok eyleyüb dilden ânı salma aman”467 

Ali Rıza Efendi’ye göre özetle zikir, imanı, kulluğu kuvvetlendiren en önemli bir ibadettir. 

İnsanda ahlâk-ı hamide yönünde dönüşümü sağlayan zikir, kâmil insan inşâsında büyük öneme 

sâhiptir. 

Ayrıca zikir, kalbin nurlanması, hastalıkların giderilmesi, tasfiye edilmesi, hayat bulması, 

gafletten kurtarması bakımından da dikkat çekici bir araçtır. 

 
463 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 10. 
464 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 19. 
465 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 21. 
466 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 74. 
467 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 86. 
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Sağladığı tüm bu faydaların devam üzere olması için O, Kur’an’daki “zikr-i kesîr”468 âyetini delil 

göstererek zikrin kesintisiz yapılması kanaatindedir. 

Ali Rıza Efendi yaratılmış kâinatın her bir zerresinin, meleklerin ve cinlerin zikirden vâreste 

kalmadığını, bu yüzden kulun da aynı halkada yerini alması gerektiğini sık sık dile getirerek vurgular. 

O’na göre zikrin en önemli faydası, mahşerde hesap gününde ve son nefesteki sekerât hâlinde 

ortaya çıkacaktır. 

Özetle O’nun tasavvuf anlayışında zikir zirve değere sahip bir ibadettir. 

3. İstikamet 

 Lügatta istikamet doğruluk, dürüstlük, adalet, itidâl, itaat, sadâkat ve sebât gibi anlamlara 

gelir. K-v-m’den türemiştir.469 İstif‘al bâbındandır. 

 Terminolojik olarak, “kişinin her türlü aşırılıktan uzaklaşarak orta yol üzere bulunması” 

anlamına gelmektedir.470 

 Kuşeyrî istikameti; her işin kendisiyle tamam olup kemâle erdiği bir derece olarak görür.471 

 Sufiler daha çok; “Rabbimiz Allah’tır (cc) dedikten sonra istikamet sahibi oldular”472 âyeti 

üzerinden istikamet tanımı yapmışlardır.473 

 Bir hadiste Hz. Peygamber (sav) âyete paralel olarak: “Allah’a (cc) iman ettim, de sonra da 

dosdoğru ol”474 buyurmuştur. 

 
468 el-Ahzâb, 33/42 
469 Firûzâbadi, kamus, “k-v-m” maddesi; İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, “k-v-m” maddesi. 
470 Tehânevî, Keşşafu Istılâhatü’l-Fünun, (Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1997), 1/171 
471 Kuşeyrî, er-Risale, 287. 
472 Fussület, 41/30; el-Ahkâf, 46/13. 
473 Mustafa Çağrıcı, “İstikamet”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, 2001), 348. 
474 İbn Hanbel, Müsned, 3/413; Müslim, Sahîh, “iman”, 62. 
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 Sühreverdi, istikamete ermenin ancak tasavvufî makamları geçmekle mümkün olabileceğine 

işâret ederken,475Gazâlî de İhyâ’da istikameti elde etmenin fevkalâde zor olduğuna ve bu yüzden 

istikamete yakın bir hayat sürmenin önemine dikkat çeker.476 

 Ali Rıza Efendi eserlerinde yeri geldikçe “istikamet” kalitesine dikkat çeker. 

 “Bugün bunda edenler istikâmet 

 Yarın ukbâda eyler istirâhat”477 

Bu ifadelerle O, âhiret kurtuluşunu istikamet üzere yaşamaya bağlar. 

 Bir başka şiirinde aynı vurguyu tekrarlar: 

“Her işinde müstakim ol müstakim 

Ola gör bir sahib-i kalb-i selîm 

 

Kalbini ilm ü amelle eyle sağ 

Fayda vermez mâl ü evlâd bağçe bağ”478 

Şiirlerinde yer yer istikametli olmayı tavsiye eder: 

“İstikamet merkezinde devr-i daim eyle dur 

Zikri istiğfarı çok yap, eyleme andan futûr”479 

 Onun bu tavsiyesinde istikâmeti zikir ve istiğfarla beraber zikretmesi de önemlidir. Yani 

istikametin arka planı destek ve motive edicisi Allah’ı (cc) zikredip ruhu tasfiye ve tevbe üzere olup 

nefsi tezkiyeye çalışmaktır.  

 
475 Sühreverdî, Avârif’ül-Ma’arif (Tasavvufun Esasları), trc. H. Kamil Yılmaz-İrfan Gündüz, (İstanbul: Vefa Yay., trs), 

53. 
476 Gazâlî, İhya, 3/ 63-64. 
477 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 30. 
478 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 44. 
479 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 93. 
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 Bir şiirinde Ali Rıza Efendi, sadâkatın önemine vurgu yaptıktan hemen sonra istikamete 

dikkat çeker: 

 “Hakk’ın matlubu senden her işinde istikâmettir. 

 Cihanda doğru meslek tut, işinde olma hiç ğaşşâş.”480 

 Ali Rıza Efendi; 

 “Tut tarik-ı istikâmetde beni sen eyle hâs 

 Zıll-ı zalâm cehlinden kurtar beni eyle halas”481 

dizelerinde istikâmetin zıddını karanlık bir cehl olarak değerlendirir ve bundan Allah’a (cc) sığınır. 

 Güzel ve ilginç bir mana esprisiyle Ali Rıza Efendi istikâmete lezzet tavsifinde bulunur: 

 “İşbu dünyayı bile şol ehl-i irfan zümreye 

 Var mı anlara cihanda istikâmetten leziz.”482 

 Yine O’na göre sırat-ı mustakîm yani istikamet cennete giden yoldur. 

 “Sağ cenâhı tut, bırak şu sol yolu 

 İşte o yol, cennetin doğru yolu 

 

 Nefs ile şeytan yolundan kıl hazer 

 Olasın Allah (cc) katında mu’teber”483 

 Ali Rıza Efendi, istikamet ehlinin Allah (cc) katında çok ikramlara nâil olacağına da işaret 

eder: 

 “Bu dünyada edenler istikamet 

 
480 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 197. 
481 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 212. 
482 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 224. 
483 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 302. 
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 Bulurlar Hak katında çok kerâmet”484 

 Hiç şüphesiz istikametten sapıp azanlar cehenneme girecektir. İşte bu acı gerçeği Ali Rıza 

Efendi tatlı bir üslupla şöyle anlatır: 

 “İstikâmet merkezinde ol hemân sâbit kadem 

 Toğruluktan sapma zinhar, yaksalar da tandıra”485 

 Ve Ali Rıza Efendi bir duasında Allah’tan (cc) istikâmet talebinde bulunurken gönül saflığının 

bu konuda önemine işaret eder. 

 “Derûn-ı sinemi saf it ne var ağyârı selb eyle 

 Sırât-ı istikâmetden ayırma ehl-i şân eyle”486 

 Yine istikâmetin Hak’dan müjde gelmesine sebep olduğunu söyler ki o da cennettir.  

 “İstikâmet var mı sende 

 Kabre azık var mı elde 

 Gayret eyle şu âlemde 

 Hak’dan muştuluk (müjde) gelince”487 

Nitekim Kur’ân’da Allah bunu, “Rabbimiz Allah’tır” deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, 

işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler: “Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan 

cennetle sevinin!”488 ayetiyle açıklamıştır. Ali Rıza Efendi istikameti elde etmek üzere bazı 

tavsiyelerde bulunur: 

 “Hakk’a mağrur olma âgâh ol da isyandan sakın 

 Şol sana düşman olan bu nefs ü şeytandan sakın 

 
484 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 73. 
485 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 88. 
486 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 91. 
487 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 92. 
488 Fussîlet, 41/30. 
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 İki yüzlü gösterir kendin münafık zümresi 

 Kendini dost gösteren bir gizli düşmandan sakın.”489 

Burada istikamet için Hakk’a karşı gurura kapılmamak, isyana sürüklenmemek için uyanık 

olmak, nefs ve şeytandan sakınmak ve münafık, iki yüzlülerden uzak durmanın gereğine işaret 

ediliyor. 

 Başka bir dizesinde yine istikametin cennetle ödüllendireceğini vurgular: 

 “Kemâl-i istikâmetde olanlar 

 İbadet eyleyüp şerden kaçanlar 

 Bakup cennetlere hayran olurlar 

 Cemâlini bu gözlerle görünce”490 

 O, ayrıca istikamet ehli olmak için müstakîm salih kullarla beraber bulunup onlarla hem hal 

bir hayat yaşamak gerektiğine dikkat çeker. 

 “Kişiyi doğru yoldan azdıran akran yüzündendir. 

 Şol sâlihlerle hem dem ol, derûnun hüsn-ı atvâr et.”491 

 Ali Rıza Efendi bu dizesiyle şu âyete telmihte bulunur: “Ey iman edenler, Allah’tan (cc) 

korkunuz ve sadıklarla beraber olunuz”492 

 Yine bir dizesinde O istikâmet için şöyle der: 

 “Hüdâ’nın emrini terkeyleyip de kalma hüsrânda 

 Hakk’ın matlubu bu senden, çalışmak istikâmete 

 Olur nâil bu yerde istikâmet eyleyen kullar 

 
489 Kaşıkçı, Divan, 378. 
490 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 97. 
491 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 31. 
492 et-Tevbe, 9/119. 
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 O yerde akla fikre gelmedik çok ihtirâmâte”493 

 Bu dizede istikâmet ehlinin âhirette çokça hürmet göreceği, saygın bir mevkide olacağına 

işaret edilir. 

 İstikâmet ehlinin âhı, niyazı, duası tıpkı aşıkların duası gibi Allah’a (cc) kolayca ulaşır: 

 “Tut istikâmet râhını gel bekle dur dergâhını 

 Arşa ulaştır âhını, yârân olur uşşâk sana”494 

 Özet olarak, Ali Rıza Efendi “istikâmet”i çok önemli bir mü’min ahlâkı olarak görür. 

İstikâmeti tavsiye eder, istikâmet ehliyle hem hal olup onların ahlâkıyla ahlaklanmak gerektiğini 

vurgular. 

 O’na göre cennete giden en kestirme yol istikamettir yani sırât-ı müstakimdir. 

 Allah’ın (cc) istikamet ehline çok ikramlarda bulunup onlara cennette yüce makamlar ihsan 

edeceğini sık sık nazara veren Ali Rıza Efendi, İstikâmet ehli olmayan şeytan karakterli, günahkarlar 

ve yalancılardan da kaçınılması gerektiğini söyler. 

4. Teheccüd 

 Teheccüd, h-c-d’den türemiştir. Tefa’ul babından mastardır. Uyanmak, geceyi uykusuz 

geçirmek, gece namaz için uyanmak, geceyi ibadetle geçirmek gibi anlamları vardır.495 

 Yatsıdan sonra bir müddet uyuyup fecr-i sadıktan önce uyanarak namaz kılmayı ifâde eder. 

Bu kılınan namaz en az 2 en çok 8 rekattır.496İsrâ suresinde “ fe-tehecced bihî nâfileten lek” ifâdesiyle 

 
493 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 34. 
494 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 87. 
495 Seyyid Murtaza ez-Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 2005), 5/331. 
496 Ömer Nasuhî Bilmen, Büyük İslam İlmihali, (İstanbul: Bilmen Basımevi, 1990), 187; Mehmed Zeki Pakalın, 

Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Meb Yay. 1993), 3/435-436. 
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peygamberimiz (sav) ve çoğu sahabeler bu namazı kılıyordu.497Teheccüd namazının, mutlaka gece 

yarısı 24.00’dan sonra kılınması gerekir, daha önce kılmak caiz değildir.498 

 Ali Rıza Efendi her seher vaktinde uyanık olmaya çok önem gösterir: 

 “Zevk-i hâbı terkedip Allah’a (cc) yalvar her seher, 

 Bülbül-âsâ her seher feryâd-ı nâlân ol gönül.”499 

 “Teheccüdle namazlar kıl, oku tûl-ı kıyâm üzre, 

 Uyan kalk tûl-ı leylinde, çalış, cismin hafîf olsun.”500 

 “Seherlerde uyar nefsin ki durma yalvar Allah’a, 

 Seni mağfur eder Allah (cc) sen istiğfar-ı eshâr et.”501 

 Ali Rıza Efendi, aşıkların seherlerdeki hâlini anlatırken şöyle der: 

 “Onun içün âh u vâh ile giriftâr oldular derde, 

 Onun çün dökdüler yaşı, olub bîdâr seherlerde. 

 

 Onun çün gözlerinden uyku selb oldu gecelerden, 

 Onun çün etdiler tâat hazarlarda seferlerde.”502 

 O’na göre teheccüdü kaçırmayanlar yumuşak huylu olurlar: 

 “Kılarlar sünneti farz u teheccüd, 

 Onları asla etmezler tereddüd. 

 Sıfât-ı hilimle mevsuf olurlar, 

 Rızâ-yı Hazret-i Hakk’ı bulurlar.”503 

 
497 el-İsrâ, 17/79. 
498 Saffet Köse, “Teheccüd” Dia, 40/323-324. 
499 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 85. 
500 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 137. 
501 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 242. 
502 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 60. 
503 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 102. 
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 O, teheccüdü teşvik için şöyle der: 

 “Seher vaktinde bîdâr ol, 

 O vaktin feyzi çok boldur. 

 Açar sana Hüda bir yol, 

 Açıkdır mağfiret bâbı.”504 

 O’na göre teheccüd vakti dünyada ibadetle manevi ganimetleri devşirme vaktidir. Bu hususu 

şöyle anlatır: 

 “Şu halde istikbâl-uhreviyyesini nazar-ı itibara alan akl-ı selîm sahibi bunda hatt-ı harekâtını 

tayin idüp alem-i bekâya seyr ü sefer itmezden mukaddem hayatını ganimet, afiyetini büyük bir 

nimet bilerek tilâvet-i Kur’an ve ibadet-i Zikr-i Yezdân eyler, hususiyle mü’minin şerefini muvip 

olan gecenin vakt-i tenhasında Hâlik’a arz-ı ihtiyaç ve bu alemde ber-hayât oldukça müstağni 

ani’n-nâs olmakla imrâr-ı evkât etmelidir.”505  

 “Onlar geceleri yanlarını cefâ çekerek yataklarından uzaklaştırarak Rablerine 

korku ve ümit ile dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkalarına da vererek 

infâk ederler”506 ayetinin teheccüd ehlini medh ü sena ettiğini söyleyerek şu tavsiyede 

bulunur:507 

 “Bu hâb-ı gafleti terk eyleyip vakt-i seherler de 

 Ubudiyyet için gayret kuşağını kuşan ya Hû”508 

 Ve bir başka şiirinde aynı minvalde olmak üzere şöyle der: 

 “Uyurken ehl-i gaflet gece sen zikr ü tilâvetle, 

 Oturup secdegâhında heman zikr ile yan ya Hû.”509 

 
504 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 198. 
505 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 32-33. 
506 es-Secde, 32/16. 
507 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 120. 
508 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 121. 
509 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 122. 
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 Ali Rıza Efendi, Cemâl-i Mutlak’ın teheccüd vaktinde müşahede edildiğini 

kaydeder: 

 “Cümle eşyada hüveydâdır Cemal-i Mutlak, 

 O temaşâyı bulan ehl-i seherden söyle.”510 

 Teheccüd vaktinde yapılacak münacâtlarla Allah’ın (cc) rızasının kazanılacağına 

dikkat çeken Ali Rıza Efendi şöyle der: 

 “Rızâsın isteyüb Hakk’ın cinânına girmek istersin, 

 Karanlık gicelerde ya niçün sende münâcât yok.”511 

Ali Rıza Efendi teheccüdün Kur’an okuyup âyetlerini tefekkür etmekle ilgili yönüne 

işaret ederek şöyle der: 

 “Budur gönüller bağçesi maksuda erer herkesi, 

 Vakt-i seher kaldır sesi gülzâre gel Kur’an oku”512 

 Rahmanın havfini yaşamak için ona göre teheccüd vakitlerinde uyanık olmak 

gerekir: 

 “Uyanır vakt-i seherlerde okur evrâdını, 

 Âh çeker nâlân olur şol havf-i Rahmân isteyen.”513 

 O’na göre teheccüd dua zamanıdır: 

 “Kur’an’da Mevlâ söyledi, “Bana dua eylen” dedi, 

 Vakt-i seherde uyanıp avcun açup yalvar heman.”514 

 
510 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 118. 
511 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 44. 
512 Kaşıkçıi Divan, 388. 
513 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 76. 
514 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 86. 
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 Ali Rıza Efendi, teheccüd konusunda ihvanına nasihat etmekle kalmayıp kendine 

de nasihat ederek şöyle der: 

 “Celâl-i Kibriyasından Rızâî tîhde dur dâim, 

 Seherlerde turup yalvar demâdem el-aman eyle.”515 

 O, teheccüdü Allah’ı (cc) tanıma vakti olarak görür: 

 “Seherlerde durup eyle gel âh, 

 Olagör Hazret-i Allah’a (cc) âgâh. 

 

 Büyük küçük geçer suçundan Allah (cc), 

 İdüp tevbe Hudâ’ya yalvarınca.”516 

 Ali Rıza Efendi, teheccüd vaktini zamanların en şereflisi olarak görür: 

 “Kalk vakt-i seher fevt itme ânı, 

 Eşref-i ezmân bil ol zamanı.”517 

 O, seherde farklı bir hal yaşandığı kanaatindedir: 

 “Uyan vakt-i seherlerde seherde başka bir hâl var, 

 O vakti ganimet bil, duâda idegör ısrar. 

 

 Erenler, evliyâlar uyumazlar seherlerde 

 Ki sende yatma gaflette, uyan gel Hakk’a yalvar.”518 

 Ali Rıza Efendi, teheccüdü cennete girmeye vesile olarak değerlendirir: 

 “Ey Rıza! Vakt-i seherde kıl namaz eyle dua  

 
515 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 92. 
516 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 97. 
517 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 110. 
518 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 50. 



137 
 

 Hak Te’âlâ bağ-ı cinân eyleye menzillerimiz.”519 

 Ali Rıza Efendi teheccüdün cehennemden kurtulmaya sebep olduğuna dikkat 

çekerek şöyle terennüm eder: 

 “Uyan vakt-i seherlerde demâdem Hâlik’a yalvar, 

 Alır cennet sarayına, halâs eyler cehennemden. 

 Yakışmaz sana hayvanlar gibi tâ subhadek yatmak, 

 Uyan bu gafleti terk et, olagör hâlis erlerden.”520 

 Ali Rıza Efendi’nin, canını Hakk’a feda edenlerin gece uyumayanlar olduğunu 

söyler: 

 “Allah yoluna cânı feda eyleyen erler, 

 Diken kesilir vakt-i seher kaba döşekler. 

 

 Heman uyanır, fırladır o yorganı başdan, 

 Olsa da kucak yâri güzel, sürmeli, sacdan. 

 

 Kim ki erişse böylesi bir hüsn-ü hisâle, 

 Meyl eylemez o böylesi, bir dâr-ı melâle. 

 

 Dikmiş gözünü dâr-ı cemâle, dâr-ı visâle, 

 Her işlerini eylemiş Allah’a havale. 

 

 Tâ subha değin yatma, ile iş başa çıkmaz, 

 
519 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 65. 
520 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 158. 
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 Dünya ile serhoş olanın aklı ayıkmaz.”521 

 O, kabirde Münker Nekir sorgusunda teheccüdün kula fayda sağlayacağını 

düşünür: 

 “Şol vakt-i seher secdeye koymak ile başı, 

 Tâat idegör Hazret-i Allah’ına karşı. 

 Her kim ki nemazlar kıla muzlim gecelerde, 

 Münkerle nekir yaklaşamaz ana mezarda. 

 Aklın başına topla da ol vakti kaçırma, 

 Bu dâr-ı cefâyı kazanıb kendini yorma.”522 

 Ali Rıza Efendi, teheccüdde rahmetin çokça tecelli ettiğini söyler: 

 “Vakt-i seheri verme boşa sen de Rızâî, 

 Kalk! Yatma o dem rahmet-i Rahmân’ı unutma.”523 

 Hayattayken teheccüdün mutlaka değerlendirilmesine dikkat çekmek üzere şöyle 

der: 

 “Uyan vakt-i seherlerde tazarru’ eyle Ma’bûda, 

 Demadem eyle istiğfar uyan gel yatma uykuda. 

 Nedir bu sende bu gaflet uyan gel ey deli gönlüm, 

 Çıkarsa bir dahi girmez bu bir enfasi madude.”524 

 Ali Rıza Efendi, “ol sen de bir seher kuşu” başlıklı şiirinde teheccüdün önemine 

ve çeşitli özelliklerine vurgu yapar: 

 
521 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 180. 
522 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 181. 
523 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 212. 
524 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 216. 
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 “Ey tâlib-i Mevlâ uyan vakt-i seherlerde, 

 Hüdânın aşkına yâhu demadem yan seherlerde. 

 Açılur bâb-ı Sultanî, dökülür feyz-i Rabbanî, 

 Uyan, dergâh-ı Mevlâ’ya dayan vakt-i seherlerde. 

 Nidası erişir Hakk’ın ibada süls-ü leyâlide, 

 Füyuzât-ı İlâhîye boyan vakt-i seherlerde. 

 Gel ey dertli gönül yatma, ara bul derdine derman, 

 Ki buldu, derdine derman bulan, vakt-i seherlerde. 

 Eğerçi cennetin zevkın alam dersen bu dünyada, 

 Dolar bu kalbine zevk-i cinan vakt-i seherlerde. 

 Cihanı verseler almaz atar yorganı üstünden, 

 Hüdâ’ya sıdkile âşık olan vakt-i seherlerde. 

 Demâdem ah çekib ağla ciğerden yalvar Allah’a, 

 Rızasın Hazret-i Hakkın kazan vakt-i seherlerde.”525 

 Özet olarak Ali Rıza Efendi, teheccüde ayet ve hadislere dayanarak büyük önem 

verir. Teheccüdün ma’rifetullaha sebep olacağını, kulu merhametli hale getireceğine 

işaret eder. 

 Ayrıca O, teheccüdle kabir suallerine kolay cevap verileceğine dikkat çeker, 

Allah’ın o şerefli saatte duaları kabul ettiğine vurgu yapar. 

 Aşıkların, enbiya ve evliyanın bu saatte Allah’la buluşup O’nunla konuşmayı çok 

sevdiklerini kaydeder. 

 
525 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 220. 
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5. Dua 

 Arapça d-‘a-v’den masdardır. Lugatta; çağırmak, ezan okumak, teşvik etmek, isteklendirmek, 

kokusunu duyup, hissedip istemek, davet etmek vs. gibi anlamları vardır.526 

 Dua küçükten büyüğe, aşağıdan yukarıya vaki olan taleb ve niyazı ifade eder.527 

 İbrahim Edhem’in fırtına çıkınca gemidekilerin dua talebine: “Şimdi dua zamânı değil, 

teslimiyet gösterme zamanıdır.” demesi, teslimiyetin de bir tür dua olduğunu gösterir.528 

 İbn Fûrek Hz. İbrahim’in (as) “evvâh” (sabırlı) olma özelliğini; darda kalmış kişinin Allah’a 

(cc) duâ etmesi şeklinde yorumlar. Ayrıca avâmın duâsının sözle, zahidlerin duâsının fiille, sadıkların 

duâsının da hâlle olduğunu söyler. 

 Kuşeyrî de duayı; “Sevgiliye özlem duymak, Hakk’ın huzuruna utanarak çıkmak” diye tarif 

etmiştir.529 

 Ali Rıza Efendi duaya “ibadetin özü”530 olarak çok önem verir. 

 O, bazı âriflerin, erbâb-ı hakikatın tafvîz ve teslimiyeti gâlib olmakla sükûtu dua üzerine tercih 

ettiklerini söyleyerek bunun sebebini şöyle açıklar: 

 “Zirâ ezkâr-ı ilâhiyyede müstağrak olan ârifler için kısmet-i ezeliyyeye itimâden (ezelden 

yapılan taksime dayanarak) terk-i dua, bazı kerre cümle-i edebden olur demişlerdir.”531 

 O, “Dua ibadetin özüdür” sözünü şöyle yorumlar: 

 “Beden ilikle pâyidâr olduğu gibi ibâdet de dua ile pâyidâr olur.”532 

 
526 Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, 19/405-409. 
527 Osman Cilâcı, “Dua”, DİA, 9/529. 
528 Serrâc, el-Lüma’, 332; Kelâbâzî, et-Ta’arruf, 109. 
529 Kuşeyri, er-Risâle, 572. 
530 Tirmizî, De’avât, 1. 
531 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 38. 
532 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 39. 
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 Bir şiirinde Ali Rıza Efendi duayı şöyle tavsif eder: 

 “Dua ile eren erdi kemâle, dua et kıl işin Hakka havâle. 

 Dua ile işin bulsun revâcı, ola gör ehl-i îmâna duacı. 

 Dua kıl ümmet-i merhumeye çok, yüzünden müstefîd olsun bu mahlûk. 

 Duada an, şu mü’min mü’minâtı, bulursun dâr-ı ukbâda necâtı. 

 Ki zikret her duanda vâlideynin, dahi evlâda hem de ehl-i beytin. 

 Dahi ahbabların der hâtır eyle, gerek emvât, gerek ahyâyı söyle. 

 Hudâya hamd edip şükret senâ et, ki Hakdan mağfiret iste dua et. 

 Dahi sonra salât ile selâmı, ki takdim et Resûle ihtirâmı. 

 Duadır Hazret-i Hakk’a ibâdet, lisan üzre duayı eyle âdet. 

 Duayı çok seven insân-ı mutlak, sever mahbûb eder Allah muhakkak. 

 Duadan olma gâfil gece gündüz, lisâne alma asla bir fenâ söz. 

 Riâyet kıl duanın şartlarına, salât et rahmeten lil âlemine. 

 Tekarrub etmek için Zülcelâl’e, devam et her zaman ekl-i helâle. 

 İbâdet, dendi kim on kısıma maksum, dokuz kısmı helal kesb oldu oğlum. 

 Kitabında buyurdu Hak ne ni’met, dedi sizden dua benden icabet. 

 Duaya kim ki eyler ihtimâmı, olur hâsıl anın her bir meramı. 

 Hadîsinde dedi Fahr-i risâlet, duadır Hâlika aynı ibâdet. 

 Duadır tâatin, ruhu hayâtı, dua kıl Hakk’a eyle i’timadı. 

 Rızaî sen duadan olma gâfil, duasız şol ibadetden ne hâsıl.”533 

 Ali Rıza Efendi duanın kabulü için bazı şartlar olduğunu söyler: 

- Duanın kabulü için başında, ortasında ve sonunda salavât getirmek. 

- Duadan önce sadaka vermek. 

 
533 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 391. 
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- Duadan önce Allah’ı (cc) zikretmek, fikretmek. 

- Duadan önce namaz kılmak. 

- Duayı hulûs-i kalple abdestli ve tertemiz olarak yapmak. 

- Duayı kıbleye dönerek yapmak. 

- Duayı boynu bükük, kırık kalble miskince bir ruh haliyle tevâzu üzere yapmak. 

- Tazarru, yani yalvararak dua etmek. 

- Enbiyâ ve evliyâyı tevessül ederek dua etmek. 

- Duada günahını, noksanını itiraf etmek. 

- Duada tevbe ve istiğfara da yer vermek. 

- Duanın kabulü için haram lokmadan kaçınmak. 

- Duada Allah’a (cc) muhtaçlığını arz etmek. 

- Her zaman dua yapmak, bir yandan da Allah Te’âla’nın kazâ ve kaderine razı olmak. 

- Duada avuç açmak.534 

Ali Rıza Efendi teheccüdde uyanık olup, o kıymetli vakitte dua edilmesini tavsiye eder: 

“Uyurken ehl-i gaflet sen uyan Hakk’a niyaz eyle, 

Otur bülbül gibi gül dalına gel eyle kıl feryâd feryâd.”535 

 O, duayı nardan kurtuluş ve imanla irtibatlandırır. 

 “Duada olmasın kalbin kâsî 

 Dua kıl, bulasın nârdan halâsı 

 Duadır din ü imânın binâsı 

 Duasız şol ibadetten ne hasıl 

 

 
534 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 189-190. 
535 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 15. 
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 Kişi dua ile Hakk’a ulaşsın 

 Dua babında sa’y itsün çalışsun 

 Duanın nef’ini bilmez ne yapsın 

 Duayı bilmeyen şol şahs-ı câhil”536 

 Ali Rıza Efendi’nin Allah’a (cc) yaptığı ilginç ve dikkat çeken bir duası da şöyledir: 

 “Gelmektedir vakti memat 

 Ol dem buyur bir iltifât 

 Ey Hazret-i ‘âlî sıfat 

 Ey rahmeti bol padişah 

 Dünyaya meftun eyleme 

 Ukbâda mahzun eyleme 

 Rahm it gazabla söyleme 

 Ey rahmeti bol padişah 

 Göster sen bize doğru yol 

 Biz bulalım sana vusûl 

 Kulluğuna eyle kabûl 

 Ey rahmeti bol padişah 

 Kıl merhamet vakt-i vefât 

 Vir destime nârdan berât 

 Bulsun gönül fevz ü necât 

 Ey rahmeti bol padişah 

 Virdim hebaya ömrümi 

 Döğsem revâdır bağrımı 

 Eyle bana sen yardımı 

 
536 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 57. 
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 Ey rahmeti bol padişah 

 Eyle kabul sen tevbemi 

 Nâra harâm kıl cismimi 

 Teshil buyur her emrimi 

 Ey rahmeti bol padişah 

 Afv it beni sen yâ Ğafûr 

 Lutfunla kıl abd-i şekûr 

 Kalbim ola nurunla nûr 

 Ey rahmeti bol padişah 

 Yâ ze’l-celâl yâ ze’l-cemâl 

 İtme günahımdan su’âl 

 Afveyleyüp bu cânım al 

 Ey rahmeti bol padişah 

 Ben bir fakîr sensin Ganî 

 Mahrum bırakma sen beni 

 Lutfeyledin bildim seni 

 Ey rahmeti bol padişah 

 Bi-hürmeti fahr-i cihân 

 Ana bağışla el-amân 

 Lutf eyle çok hûri cinân 

 Ey rahmeti bol padişah”537 

 Hâsılı Ali Rıza Efendi, takvâ sahibi bir kul olarak duâyı Allah’la (cc) buluşup konuşmak, 

imanı artırmak, şeklinde anlar ve anlatır. 

 
537 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 86-87. 
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 Dua ona göre kulluğun özüdür ve belânın defedilmesi için önem arz eder. Duanın kabulü için 

helal lokma yemenin önemine, dua ederken kırık kalple ve ihlasla yalvarmak gerektiğine sık sık vurgu 

yapar. 

 Allah (cc) ve kul arasındaki iletişimi ifade etmesi yönüyle Ali Rıza Efendi, kulun 

duadan geri kalmaması gerektiğine dikkat çeker. Kendisi de yazdığı eserlerde uzun uzun 

yaptığı dualarla okuyucuya örnek olur. 

DİĞER KAVRAMLAR 

1. Şeriat-Tarikat 

 Şeriat sözlükte ş-r-‘a kökündendir. Lügatta yol, din, Allah’ın (cc) koyduğu hükümler, 

gösterdiği yollar, kapı eşiği ve su yolu gibi manalara gelir.538Çoğulu şerâi‘dir. Terim olarak, bir 

semavî dine dayanan hükümler bütünü, şeklinde tarif edilir. Kur’an-ı Kerim’de 5 yerde geçer.539 

 Tarikat ise sözlükte t-r-k kökünden olup temelde yol, metod, usûl, sistem, inanç din gibi 

anlamlara gelirken çeşitli türevleriyle yol izlemek, takip etmek, bir konuyu ele almak, tartışmak, 

dövmek, çekiçlemek, başını eğip susmak, his olarak içini kaplamak, gelip çatmak, darbe (vuruş), 

koridor, geçit yeri, gece gelen misafir gibi manaları da vardır.540 

 Dikkat edilirse şeriat ve tarikatın yol, usûl gibi ortak anlam paydalarında birleştikleri görülür. 

 Terminolojik anlamda şeriat, ister zahirî ister batınî olsun bütün dinî hükümleri kapsar. Sufîler 

beden ve dünya ile ilgili zâhiri ve şer’î hükümlere şeriat veya fıkıh derken, kalb ve âhiret ile ilgili 

batınî/sırrî hükümlere de hakîkat ve tasavvuf derler. Şeriatın ilmi geneldir, herkesi kapsar. Hakikatın 

ilmi ise özeldir, sadece aydınları ve seçkinleri bağlar. 

 
538 Firûzâbâdî, Kamus, “ş-r-‘a” maddesi; İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “ş-r-‘a” maddesi. 
539 Talip Türcan, “Şeriat”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 2010), 38/571. 
540 Rağıp, Müfredât, “t-r-k” maddesi; İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, “t-r-k” maddesi. 
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 Ayrıca şeriata uymak zorunlu iken, hakikate tabî olmak ihtiyarîdir. Şeriat hakîkatın dış yüzü, 

kabuğudur. Hakîkat ise şeriatın içi, özüdür. İkisi de birbirine sıkı sıkıya bağlıdır, ayrılmazlar.541 

 Kuşeyri (ö: 465/1072) şeriatı Allah’a (cc) kulluk etmek, hakîkatı da O’nu müşahede etmek 

olarak tanımlar.542 Tarikat terminolojik olarak “sâliki hakikate getiren yol” olarak 

tanımlanır.543Tarikat, sandıkta gizli bir cevher olarak görülür. Bu sandığın anahtarı Allah’ı (cc) 

zikirdir. O anahtarın dişleri ise duyu organlarını, Allah’a (cc) muhâlefet edecek şeylerden 

korumaktır.544 

 Kaşanî (ö: 587/1191) tarikatı şöyle tarif eder: “Menzilleri aşarak ve makâmlar da ilerleyerek 

Allah’a (cc) ulaşılan sâliklere mahsus (özel) bir yoldur.545 

 Kaynaklar üç çeşit tarikattan bahseder: 

1-       Tarîk-ı Ahyâr: İbâdet ve takvâ yolu ile Hakk’a ermek isteyenlerin yolu. 

2- Tarîk-ı Ebrâr: Çile çekerek ve nefse karşı savaşarak Hakk’a ve kurtuluşa ermek 

isteyenlerin yolu. 

3- Tarîk-ı Şuttâr: Coşkuluların yolu. Aşk ve vecd ile Hakk’a ve kurtuluşa ermek 

isteyenlerin yolu.546 

Mutasavvıfımız Ali Rıza Efendi’ye göre şeriat baştâcı edilmesi gereken çok önemli bir 

ölçüdür/kriterdir: 

“Doğru tutsun elde bu mîzân-ı şer‘i her zaman 

Şer‘i başta tâc edinsin ıtk-ı nîrân isteyen.”547 

 
541 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 452. 
542 Kuşeyrî, er-Risale, 176. 
543 Reşat Öngören, “Tarikat”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 2011), 40/95. 
544 Fâtımatü’ş-Şâzeliyye, Nefehâtü’l-Hakk fî’l-Enfâsi’l-’Aliyyeti’l-Yeşrûtiyyeti’ş-Şâzeliyye (Beyrut: 1978), 104. 
545 Kaşanî, Istılâhâti’s-Sûfiyye, 64 
546 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 469. 
547 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 9. 
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Bu ifadelerden anlaşıldığı kadarıyla cehennemden kurtulmak isteyenin, şeriatı başına tâc 

etmesi gerekir. Bu da ebedî saadet demektir. 

Ali Rıza Efendi, şeriatı inkar edenlerin cennete girmelerinin yasak olduğu vurgusunu yapmak 

üzere: 

“Medh ü zemm-i âleme asma kulak,   Şol sırat köprüsünü geçmeye bak. 

Kim şeriat yoluna basmaz ayak,   Cennete girmek ona oldu yasak.”548  

diye uyarıda bulunur. Şeriatı inkar edip değersiz, önemsiz görenlerin cehenneme gireceklerini, orada 

vah ve leyte yani “yazıklar olsun keşke ben inkar etmeseydim” diye feryad edeceklerini şu ifadeler 

ile anlatır: 

  “Şeriat yoluna küfran idüp her kim ki hor görse, 

  Cehennemlerde vâveylâ çeker hiç âna gufrân yok”549 

 Bu şekilde o Kur’an-ı Kerim’deki şu âyete telmihde bulunur: “Kim İslâm’dan başka bir dini 

benimserse, bu (Allah tarafından) kabul edilmez”550 Diğer şiirlerinde de görüldüğü üzere onun her 

ifadesi mutlaka ya bir âyetin, yada bir hadisin açılımıdır. 

 O’na göre şeriatın değer terazisinde yeri şu şekildedir: 

 “İlimdir abde Hakk’ın imtinânı 

 Anı tahsil edip ver imtihânı 

 

 Şeriat cümleye üssü’l-esasdır 

 Ana muhtaç cihanda cümle nasdır. 

 
548 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 19. 
549 Kaşıkçı,  Divan, 298. 
550 Ali İmrân, 3/85. 
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 Şeriatdır bu dünyanın kıvamı 

 Anı terk eylemek abde revâ mı? 

 

 Şeriat yolunu sıkı tut Rızaî 

Hüdâ def eylesin sû-î kazayı”551 

Şeriat, O’na göre nefs hayvanının yularıdır: 

“Ara bul Hakk’ın rızâsın kıl şeriatla amel 

Yuların salma bu nefsin, olma misl-i haşerat.”552 

 Ali Rıza Efendi’ye göre şeriata yapışmak âhirette Peygamberimizin (sav) şefaatini mûcib olur: 

 “Şeriat yolunu sıkı tut, bu dîne inkıyad eyle 

 Şefî’in rûz-ı mahşerde Rahmeten li’l-âlemin oldu.”553 

 Şeriatın bir diğer önemi de O’na göre Allah’ın (cc) zatına ulaştırmasından kaynaklanır: 

 “Zâtına vuslat için kurmuş şeriat caddesini 

 Eylemiş inzâl Resûl’e, sâhib-i Kur’ân’dır O”554 

 Ayrıca şeriata titizlikle uyanın inancı da çok güçlü olur: 

 “Koyup bid’atleri Peygamber’e (sav) uy her umurunda 

 Şeriatle amel kıl, itikâdın çok metîn olsun.”555 

 Ona göre ; Cennete giden yola şeriat denir: 

 “Şeriat doğru cennet yoludur sen anâ iman et 

 
551 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 76. 
552 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 116. 
553 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 126. 
554 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 135. ; bkz: el-Enbiyâ, 21/107. 
555 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 137. 
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 Düşünmez misin behey insan, bugünün yok mu ferdâsı”556 

Şeriatı tam yaşayan yarın kabirde hapishane hayatı yaşamaz, özgür ruh olur, her yerde gezer 

dolaşır: 

 “Çalış bu yerde, yarın kabr içinde habs olma 

 Sarıl bu şer’-i şerife, güzel tutup salma.”557 

Ali Rıza Efendi şeriatın kainatta görülen düzenin bir parçası olduğu görüşündedir. Yani şeriat 

ahenktir, şeriatın terki ise kaostur: 

 “Hiç şüphe yoktur ki şu bî pâyân mevcûdât, şu masnû’ât, şu nizâm-ı âlem ve bunlardaki 

her biri bir gayeye ve her biri bir hikmete müstenid olması, senin vucûd-ı azizine gayet açık bir 

tarzda şehâdet edip duruyorken, senin kurduğun şeriat caddesini bu münkirler nasıl inkar 

edebilirler.”558 

Cumhuriyetten sonraki dine baskı dönemlerinde bunalan Ali Rıza Efendi şöyle şikâyetlenir: 

 “Şeriat ilmine âgâh ne âlim var ne muallim var 

Şu mühlik uçurum yerden, bu mü’minler yuvarlandı.”559 

Şeriata sıkı yapışanı Allah (cc) boşta bırakmaz, yardım eder, duasına icâbet eder, feraha 

çıkarır: 

“Tut şeriat urvesinden durma yalvar Halik’a 

Her ne istersen Hüdâ’dan iste, ol ihsân eder.”560 

O’na göre şeriat mihverinde sabit kadem olmak gerekir. 

“Bu şeriat mihverinde dur, dâim eyle tur 

Dinde sâbit ber-kadem ol, göresin hur-ı naîm.”561 

 
556 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 148. 
557 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 161. 
558 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 177. 
559 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 182. 
560 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 200. 
561 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 213. 
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Ali Rıza Efendi sâlihlerle haşrolmak isteyenlerin rah-ı şeriatta istikamet üzere gitmesi 

gerektiğini söyler: 

“Git şeriat yoluna tut istikâmet râhını 

Anda sâlihler ile haşr ü nuşûr eyler seni.”562 

Yine Allah’ın (cc) rızâsına ermek için şeriatı yaşamak üzere kulun nefsini zorlaması gerekir: 

“Eğer sen Halik’ım râzı edem dersen şu âlemde 

Şeriat yoluna git nefsini tâatle icbâr et.”563 

Şeriat dışına çıkanların hali Ali Rıza Efendi’ye göre şu şekildedir: 

 “Şeriattan çıkan bunda, ziyankâr olarak gitti 

 Hakk’a isyân eden fâsıkları, nâre koyandır bu.”564 

 Ali Rıza Efendi’ye göre şeriatı yaşamak ecr-i cezîl kazandırır: 

 “Ehl-i dünyadan ırak ol, tut şeriat yolunu 

 Sen eğer almak dilersen Tanrıdan ecr-i cezîl.”565 

 “Ahiret ecri şeriatı takva üzere yaşayanlar içindir”566 ayetine telmihde bulunarak Ali Rıza 

Efendi şöyle der: 

 “Şeriat caddesin takip edip git 

 Rızâ-yı Hak için sa’y-i beliğ et 

 

 Uyan gel aklını işlet de fikret 

 Zuhura gelmeden Hakk’ın celâli”567 

 
562 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 240. 
563 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 243. 
564 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 244. 
565 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 248. 
566 Yûsuf, 12/57. 
567 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 252. 
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 Şeriatı takva üzere yaşamayan kimse aklını çalıştırmıyor568 demektir. Genellikle akl-ı me’aş 

denilen beyni midesine sabitlenmiş kişiler yer, içer, çoğalır, güler, oynar. Şuursuz bir hayatla hayvanî 

seviyede boşa yaşar ölüp gider. 

 Yine O’na göre şeriat yolunda gitmeyenler kendi hevâ ve heveslerine uyarak nefs yolunda 

yürürler: 

 “Gitme asla, dön geri, nefs ü hevâ yollarına 

 Bu şeriat mihverinde ola gör sâbit kadem.”569 

 Ali Rıza Efendi şeriatı ehl ü iyâliyle birlikte yaşamak konusunda zaman zaman uyarılarda 

bulunur: 

“Doğru git hem, doğru takib et şeriat yolunu 

Emr-i Hakk’ı her ne var yerli yerince kıl edâ 

 

Hem okut mühmel bırakma ehlini evlâdını 

Çün zarûriyyat-ı dinin eyle ta’lim ibtidâ.”570 

 Yine devam eder: 

 “Sapma doğru git şeriat yoluna 

 Sağ cenâhı tut da gitme soluna 

 

Aldanıp kalma bu dünya tûluna 

 Sa’y ü gayret eyle bâki mülke sen.”571 

 
568 Bkz: Yusuf, 12/109. 
569 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 277. 
570 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 135. 
571 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 176. 
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 Ali Rıza Efendi’ye göre imandan sonra şeriatın başı namazdır: 

 “Şeriat yolunun başı namazdır 

 Bu dinin göz ile kaşı namazdır 

 

 Getir erkanını yerli yerince 

 Düşün manasını var ince ince”572 

Ali Rıza Efendi şeriatı yaşamakla cisimle cânın dirilik kazanacağı kanaatindedir. Yani şeriatta 

hayat vardır: 

“Tutup şer’-i şerifi tazelendir cism ile cânı 

Hüdâ bir bir beyân etmiş bize hep yolu erkânı.”573 

O, dünyada her şeyin iki yüzü olduğunu söyleyerek; “şer’-i şerîf üzere hareket ederse saâdet, 

hilâf-ı şer’ üzere hareket ederse şekâvet ve nedâmeti mûcib olur” şeklinde konuya açıklık getirir.574 

 Ali Rıza Efendi, şeriatı terkedip batıyı taklid edenleri şöyle eleştirir: 

 “Şer’-i pâkinden ayrılıp küffârı taklid eyledin 

 Düşürüp Hakk’ı nazardan, zerre kadrin bilmedin. 

 

 Sen de var gel ey Rızâî aklını al başına 

 Tevbekâr ol çünki girdin seksen sekiz yaşına.”575 

 O, Şeriatı yaşamanın lütfa sebep olduğunu söyler: 

 “Bir kul neyi isterse ânı lutf eder Allah 

 
572 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 186. 
573 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 69. 
574 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 110. 
575 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 185. 
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 Şeriate uy, cennet-i rıdvânı unutma.”576 

 Yine O, saadet burcuna ulaşmak için şeriat ve tarikatten nasipli olmak gerektiğini söyler: 

 “Şeriatle tarikatle amel kıldınsa dünyada 

 Çıkardırlar seni bir gün olur ki burç-ı mes’ûde”577 

 Ayrıca Hakk’a da yakın olur: 

 “Şeriatla tarikat emrini tâc eyle başına 

 Ki şol tevfîk-ı Mevlânın olursun sen makrûnu.”578 

 Ve şeriat kulu rıdvana erdirir: 

 “Şeriat urve-i vüskâ ânâ sen sık sarıl sık tut 

 Şeriat üzre kim âmil, irer rıdvana ey kardeş.”579 

 Şeriat düşmanlarına bazen şiddetli eleştiriler de bulunur: 

 “Ne gördün bu şeriatden ânı inkâra düştün sen 

 Hidayetden nasibin yok mudur kim nâra müştaksın 

 

 Bütün yer ehli gök ehli seni la’netle yâd eyler 

 Ki şol Haccâc-ı zâlimler gibi bir ağu bardaksın 

 

 Şeriat bâbını seddeyleyip şer bâbını açdın 

 Ki sen şol Fir’avn misli gazab bahrinde muğraksın.”580 

 
576 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 211. 
577 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 216. 
578 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 255. 
579 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 37. 
580 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 83. 
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 Özetle Ali Rıza Efendi’nin şeriat anlayışı, ehl-i sünnet ve’l-cemâat üzere Kur’an ve sünnet 

merkezlidir. O’na göre şeriat direkt Allah’a (cc) giden mutluluk yoludur. İnsanı insan yapar, onu 

dönüştürerek kâmil insan hâline getirir. 

 Şeriatı yaşamayanlar hayvanlık mertebesinde kalır, cennet mükâfatına eremez, Allah’ın (cc) 

rızasına ulaşamaz. Şeriat; Kur’ân’daki bütün ibâdet, emir ve yasaklar, güzel ahlak unsurlarının 

toplamıdır. Allah (cc) ile kul arasındaki sözleşmedir. 

 Şimdi Ali Rıza Efendi’nin tarikat üzerine olan görüşleri neler, onları görelim. 

 Ali Rıza Efendi, ilâhî aşkı tanımak ve yaşamak için mutlaka bir tarikata girip seyr ü sulûku 

tamamlamak gerektiği kanâatindedir: 

 “Aşkı bilmez, kim ki girmez bu tarikat râhına 

 Hakkı bilmez şol kişi kim nefsi bilmiş olmasın.”581 

Bu dizede o, tarikatı; aşkı bilmenin, nefsi tanımanın ve dolayısıyla Hakk’a ermenin yolu olarak görür. 

 Ali Rıza Efendi bir başka şiirinde tarikatı otlak yeri, şeyhi de o otlakta sürüsünü otlatan, kurda 

kuşa kaptırmayan çobana benzetir: 

“Çobansız olan bir sürüyü bozmaz mı bozkurt 

Koyun güdülür mü başıboş, olmasa râ‘î 

Dil verme ki her mürşide, yolun uğrar sarpa 

“Ehlinden alın!” dedi Resul cümle esmâyı” 

Diyen Ali Rıza Efendi hemen yaşadığı devirde kâmil şeyh kıtlığından şikâyet eder: 

 “Şeriatı hor görmededir ehl-i dalâlet 

 Mürşid, sıfatından görünür nice ef’âli 

 
581 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 102. 
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 Hep ruy-ı zeminde şu zaman kaht-ı ricâl var 

 Çün gitti o pîrler, edelim şimdi fezâî”582 

 Ali Rıza Efendi tarikattaki eğitimi; zikir tarîkı ve murâkabe tarîkı olarak ikiye ayırır: 

 İlkini anlatırken özetle şöyle der: 

 “Tahkîk cenâb-ı Allah (cc) insanı halk etti ve insanı letâif-i aşereden terkin eyledi. (Bunlardan) 

beşi âlem-i emr’dendir. Arşın üzerinde olduğu için bu âleme âlem-i emr denilmiştir. Meydana 

gelmesi bir tek kün (ol!) emriyle olmuştur. Bunlar, 1-Kalb, 2- Ruh, 3- Sır, 4- Hafi ve 5- Ahfâdır. 

 On letâiften beş tanesi de halk alemine ait olup 1- Nefs, 2- Hevâ, 3- Su, 4- Ateş, 5- Topraktır. 

 Zikir de ister zatî Allah ismi, isterse Lâ ilâhe illallah nefy ü isbât zikrinden ibarettir. Zikirde 

mâsivânın nefyi ile lisânı/dili kalbe raptederek hafî veya cehr ile Cenâb-ı Hakk’ı zikreylemektir. 

 Tarikattaki ikinci eğitim yolu da, murâkabe’dir. Murâkabe; Cenâb-ı Hakk’ın, kulun cemi-‘i 

ahvâline ve azâsının a’mâline, daimi surette muttali’ olduğunu hatırdan çıkarmamaktır. 

 İşte Cenab-ı Hakk’ı velev ki cemî-‘i hâlâtda murâkıb olması (görmesi/gözetmesi) her hayır ve 

saâdetin aslı ve binasıdır. Murâkabe ve teveccühün devamıyla kul, velâyet mertebesine ulaşır.”583 

 “Bir velinin mekteb-i irfanına gir dersi al 

 Zikr-i Hak’da yor vücudun, çek, oku ism-i celal”584 

Dizelerinde tarikata girmeyi tavsiye eden Ali Rıza Efendi devamla bunun faydasını şöyle 

anlatır: 

 “Tab’-ı zulmetten hurûc et bir sabâha dahil ol 

 Ârif ol ukbâya, istersen fenaya, câhil ol 

 

 Eyle ahlâkın musaffa kesb kıl âlî-hısâl 

 
582 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 105. 
583 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 179. 
584 es-Secde, 32/16. 
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 Bak ne veçhile tecelli eyleyor nûr-ı cemal 

 

 Gel velâyet meşrebinden oku zikr-i Hazreti 

 İşbu dünya mâsivâdır, eyle andan nefreti.”585 

 O, tarikat yolundakilere sebat konusunda şu nasihati yapar: 

 “Bu tarikat yoluna girdin sebât et, zâkir ol 

 Yarı yolda kalma zinhar, gayret et ey derbeder.”586 

 Yine devamla: 

 “İbâdet bağlarını sıkı tut, bu nefsi salma zikreyle 

 Tarikat yolu Hak yoldur, o yoldan kalma zikreyle”587 

 O, kendi tarikat seyrü sülük tecrübesini aktarırken birinci elden şu sübjektif tesbitlerde 

bulunur: 

 “Bu tarikat yoluna sıdk ile imân ettim 

 Bu kararmış gönlüme, hoş ânı dermân ettim. 

 

 Bu tarikat öyle bir mi’yâr ki mizana çekip 

 Herkesin mâdûnuyum (diye) kendimi mizan ettim 

 

 Medh ü zemmi âlemin oldu gözümden sâkıt 

 Evliya silki budur, ben buna îkân ettim 

 

 
585 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 180. 
586 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 200. 
587 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 214. 
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 Atılan gamze-i pirden tek bir nazra ile 

 Öyle bir cezbe gelip kendimi sekrân ettim 

 

 Aklımı başımdan alıp, çıkdı irâdem elden 

 Kûşede pinhân iken, kendimi ilân ettim 

 

 Bir fuyûzât-ı ilâhî çağlayıp geldi dile 

 Ah u vahımla gönül bahrını ummân ettim.”588 

 Ali Rıza Efendi zamanında saflığını kaybedip bozulmaya yüz tutmuş tarikatları şu şekilde 

eleştirir: 

 “Şeriat, elde mizandır, güzel tut elde mizanı, 

 Şeriat yolunu sapma, oku âyât-ı Kur’an’ı. 

 

 Tarikat neydiğin bilmez, hakîkatdan ururlar demi 

 Çoğaldı şimdi bid’atler, bozarlar doğru inşânı. 

 

 Dalâlet ehline şimdi kapıldı nice islâmlari 

 Nice dinsizle, zındıklar, ki bozdu şimdi meydânı. 

  

 Tarîkat nâmı altında nice müfsid harâmî var, 

 İlâhi, sen himâyet kıl, onlardan ehl-i îmanı. 

 

 Birinci şartları bu, ehl-i ilme buğz eder anlar, 

 
588 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 241. 
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 O âlimlerle kaimdir, bu din köşkünün erkânı. 

 

 Ki zinhar ehl-i ilme buğz edip hor bakma ey kardaş, 

 Kıyâmı âlemin ilmiyledir dedi Keremkânı. 

 

 Bırakma zâhir-i şer’i, başında tâc edip sakla, 

 Fesâd u fitnenin elbet cehâlet oldu dükkânı. 

 

 Şeriatle tarikat, birbiriyle yek vücud olmuş, 

 Kim anlarla amel eyler, bulur cennâtı rıdvanı. 

  

 Şeriatsız tarikatdan aman yâhu hayır gelmez, 

 Yürü şer’-i şerîf üzre, ki hıfz et nûr-ı imânı. 

 

 Oku Kur’an, ehâdîsi, amel kıl doğru anlarla, 

 Bize Kur’an’dadır elbet, Hudâ’nın emr ü fermânı. 

 

 Dalâlet yolunun bâşı değil, illa cehâletdir, 

 Çalış bu zâhiri ilme ki, öğren ilm ü irfânı. 

 

 Bulursan doğru bir mürşid, âna var intisâb eyle, 

 Tarikat takviye eyler, bu kalbin içre imânı. 

 

 Muhammed’den (sav) gelen bu silsileye sen de merbut ol, 

 Ki ândan eyle istimdâd, dağılsın mekr-i şeytânî. 
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 Şeriat elde mizandır, ânı ilminle vezn eyle, 

 Şerîatde kusûru çok ise, terk eyle sen ânı. 

 

 Tarikat ahz edip bir pîre aşlanmazsa bir sâlik, 

 Acıdır meyvesi ânın, olur bir nebt-i yabâni. 

 

 Tarîkatsız olan kimse, ibâdet zevkini bulmaz, 

 Rızaî, pîr yüzündendir kula bu aşk-ı Rahmânî.”589 

 Ali Rıza Efendi’ye göre tarikat; kırklar, yediler ve Salihler mesleği olması yönüyle çok 

önemlidir: 

 “Cümle kırklar yediler hep sülehâ mesleği bu 

 Hakk’a vuslat dileyen âbidlerin memseki bu. 

 

 Böyle bir Hakk’a giden kâfileden geri kalma 

 Bakma bu ruha dışardan, gir de görsen içeri.”590 

 Bâyezid-i Bistâmi’nin “şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” ifadesi üzerinden Ali Rıza Efendi 

şöyle der: 

 “Ne bir şeyhe inâbet var, ne de bu yola nisbet var, 

 Ânın şeytan imiş şeyhi, yolundan gitme ey derviş”591 

 Yaşadığı devir açısından tarikatlara özeleştiride bulunan Ali Rıza Efendi konuyla ilgili olarak 

şu tespitleri yapar: 

 
589 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 269-270. 
590 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 307. 
591 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 309. 
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 “Tarikatın, nefsinde (özünde) şeriattan ayrılmaz bir ni’met-i uzma olduğu malum ve 

meşhudumuzdur. Lâkin fî zemânina (zamanımızda) tarikat mürşidleri pek nâdir olduğundan, 

şimdi tarikat yolu pek hatırnâk bir yol olmuştur. Çünki mürid, şeyhin her sözünü hak ve hakikat 

diye itikâd etmek mecburiyetindedir. Şimdi (ki zamanda) ekseri müteşeyyihîn Hak ve hakikati 

bilmediklerinden ve ekseri cühelâ gürûhundan olup yanlış itikâd telkin ettikleri görülmektedir. 

Neûzü billahi min şururi enfüsina ve min seyyiâti a’mâlinâ!”592 

 Aynı yaraya parmak basmak üzere bir dizesinde de şöyle der: 

 “Verme dil her mürşide, râh-ı dalâle sevk eder 

 Mürşid istersen eğer Kur’an’a eyle iktidâ.”593 

 O, şeriat ve tarikatın baştâcı edilmesini ister: 

 “Şeriatle tarikat emrini tâc eyle başında 

 Ki şol Tevfik-i Mevlâ’nın olursun sen de makrûnu.”594 

O, şeriatle tarikatı çoğu zaman birbirinden ayırmadan beraber kullanır: 

 “Hüdâ va’dinde hulf etmez virir bir çok mükâfâtı 

 Şeriatle tarîkatle olagör sen heman âmil”595 

 Ali Rıza Efendi bütün tarikatların Hz. Peygamber’e (sav) dayandığını ifâde eder: 

 “Bu yol Hakk’ın Rasûlünden (sav) gelir, sen şek edip durma 

 Bu yolun ehli bir pirden, gidüp bir himmet alsaydın.”596 

Bu beytte şeriat ve tarikatla amel etmenin Hak katında mükâfata sebep olacağını vurgular. 

Tarikat şeriatın takva boyutundaki bir kaliteyle yaşanmasını ifade eder. 

 O, tarikat seyr ü sulûkunda kemalât yolculuğu yapmayı Allah’ın (cc) bir lütfu ve bir nimeti 

olarak görür: 

 
592 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 123-124. 
593 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 135. 
594 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 255. 
595 Kaşıkçı,  Divan, 318. 
596 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 45. 
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 “Bana bu lütf u in’âmlar hayâlimden de geçmezken 

 Tarikat lutfidüb şol mekteb-i irfâna aldırdın.”597 

 Bir başka dizesinde tarikatı çok lezzetli bir meyve olarak değerlendirir: 

 “Tarîk-ı evliyadan hem yabanî kalma âlemde 

 Bulunmaz çünki hiç lezzet şu esmâr-ı yâbânîde.”598 

 Sözün özü, Ali Rıza Efendi, tarikatı, şeriatla beraber değerlendirir. Şeriat yoksa O’na göre 

tarikat da yoktur. Kendisi manevî yolun müntesibi olduğu için Cüneyd-ı Bağdadî’nin (ö: 279/909) 

“yolumuz kur’ân ve sünnetle kayıtlıdır”599 sözüne daha doğrusu prensibine sıkı sıkıya bağlıdır. 

 Özetle Ali Rıza Efendi manevi kemâlat için takvâya ağırlık veren tarikata intisab etmeyi dünya 

ve âhiret saâdeti için gerekli görür. O’na göre Tarikat, yediler, kırklar, Salihler, müttakilerin izlediği, 

insan inşa edilen bir yoldur. 

 Tarikat bir meyve gibi çok leziz ve tatlıdır. Işık ve rahmet kaynağı, Allah’ın (cc) rızasına 

ulaştıran tarikata mutlaka bağlanıp kemâlâtta dereceler kazanmak şu geçici dünya hayatında çok 

önemlidir. 

 Ali Rıza Efendi, bütün bu kalite yönlerine rağmen kendi zamanındaki şeyhlerin sahih 

seviyede, kemalât ehli olmamaları nedeniyle tarikatlardaki verimin düştüğünü bir özeleştiri olarak 

açıkça ifade eder. 

  

 
597 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 49. 
598 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 95. 
599 Süleyman Ateş, “Cüneyd-i Bağdadî” Dia, (İstanbul: 1993) 8/121. 



162 
 

2. Kalp 

 Kalp kelimesi lügatta çevirmek, döndürmek, bir şeyin altını üstüne veya içini dışına çevirmek, 

değişmek, değiştirmek, dönüştürmek, aramak, yoklamak, didik didik etmek, gözden geçirmek, bir 

şeyin hakkında uzun uzun düşünmek, utanmak, pişman olmak, kıvranmak, devrilmek, baş aşağı 

gelmek, değişken olmak, sabit olmamak, samimi/kalpten olmak, çevreye uyum sağlamak/intibak 

etmek, sallanmak vs. gibi anlamlara sahiptir.600 

 Kur’an-ı Kerim’de çeşitli kalıplarda 169 yerde geçer601Kur’an ve hadislerde kalb, fuâd, sadr, 

lüb, nühâ ve rû’ gibi terimler kalb anlamında kullanılmış olup bilgi ve düşüncenin (ilmin ve aklın) 

kaynağıdır ve İlahî-Rabbanî bir latifedir.602Kalb bütün bâtın makamları içine alan kapsamlı bir 

isimdir.603 

Gazâlî’ye göre kalb: İnsanın hakikatidir ve insanda idrak eden, âlim ve ârif olan, hitab edilen, 

cezaya, itâba müstehak ve sorumlu olan İlahi-Rabbani bir latifedir.604 

Ali Rıza Efendi bir tulû’âtında kalpte irfan nuru elde etmek isteyenlere şu tavsiyeyi yapar: 

 “Dakk edip bâb-ı Hudâ’yı bekleyip durmak gerek 

 Sâha-i kalb içre Hak’dan nûr-i irfan isteyen”605 

Bu mısrada o, nurlanmış kalbi hedef olarak gösterir. Bunun için sunduğu formüllerden biri de 

kalbi kötü ahlaktan korumaktır: 

 “Kalbimi tûl-i emel, ucb ü riyadan hıfz kıl 

 
600 İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, "kalb" Madd ; İsmâil b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh, 1/204. ; Firûzâbadi, Kamus, 

1/445. 
601 Muhammed Fuâd Abdülbâkî, el-Mu’cemu’l-Müfehres, s.697-700. 
602 Süleyman Uludağ, “Kalb” DİA, 24/229-230. 
603 Ebu Abdullah Muhammed Hakîm et-Tirmizî, Beyânü’l-Fark beyne’s-Sadri ve’l-Kalbi ve’l-Fuʾâdi ve’l-lübb, thk: 

Nicola Heer, (Kahire: 1958), 33. 
604 Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-din (Beyrut: Dâru’s-Sadr, 2000), 3/4. 
605 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 9. 
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 Bî ıvaz kulluk için bunda ibâdet ederim”606 

O bu şekilde kalbe zarar vermesi karartması bakımından tûl-i emel ucb ve riyânın önemine 

dikkat çeker. Bunlar kalbi kirletir. Bu yüzden dua ederken; 

 “Sil hâne-i kalbimdeki evsâhını ya Rab 

 Bir zerre bile kalmasın ağyara muhabbet 

 Dil hânemi zikrinle musaffâ eyle 

 Kalbimdeki her sevgimi Mevlâ eyle”607 

der. 

 Nitekim şeyhi Es’ad-ı Erbilî (ks) Hazretlerini bu konuda bir kalb doktoru olarak görür. 

  “Ânın şol feyz-i irşâdı kararmış kalplere merhem”608 

 Buraya kadar anlattıklarımızı özetlersek, Ali Rıza Efendi kalbin nurlanması için önce 

pisliklerden arınması ve bir pîr-i kâmilin oraya ilaç sürmesi gerektiği düşüncesindedir. 

 Kalb lügatta değişkenliği ifade eder. Bazen rahmanî hatıralar bazen de şeytanî fikirler kalbi 

etkisi altına alır, bozar, öldürür, hasta eder. Ali Rıza Efendi bu gerçeğe işaret etmek üzere 

  “Kalbine şeytân-ı mel’ûn yol bulur 

  Dîn ü imânı alır da mürd olur 

 

  Çünki ol kalbe eder şeytan hulûl 

  Nur-ı iman etmez ol kalbe nüzul 

 

  Küfr ile iman eder mi içtimâ’ 

 
606 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 18. 
607 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 19. 
608 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 25. 
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  Gem urur ağzına şeytan hem bukağ 

 

  Etmez olur bir günahdan imtinâ’ 

  Nûr-ı îmân kalbine vermez şuâ” 609 

der. 

  “Ucub ifsâd eder a’mâl-i nâsı 

  Temizle kalbini sil sen o pası”610 

 O’na göre kalbin saflaşmasında, temizlenmesinde namazın göz ardı edilemeyecek bir önemi 

vardır: 

  “Namaz din köşkünün sağlam direği 

  Direksiz çadır durmaz yıkılır. 

 

  Namazı kıl da nurlandır yüreği 

  Binâ ancak direkle durdurulur 

 

  Namazla sil süpür kalbden o pası 

  Gireyim der isen cennet evine611 

 

  Namaza ihtimam et cân ü dilden 

  Çıkar sür mekr-i şeytânı gönülden612 

 Kin, garez, düşmanlık da kalb hastalıklarındandır O’na göre: 

 
609 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 32. 
610 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 109. 
611 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 34. 
612 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 35. 
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  “Tutma kalbde dünyevî hiçbir garaz 

  Sür çıkar kalbinde ne varsa maraz”613 

Yine o cimrilerin yemeğinin yenmesinin kalbi kilitleyeceğini iş’ar etmek üzere şu uyarıda 

bulunur: 

  “Sen sen ol da varma asla bir zaman 

  Şol bahîlin sofrasına el-amân 

 

  Çünki ol nâdan bahîlin ni’meti 

  Akseder kalbin içinde sıkleti 

 

  Hem nasıl şifâ ise nân-ı sahî 

  Dert olur nân-ı bahîl cisme ahî 

 

  Nur verir kalbe ta’âm-ı eshıyâ 

  Ye anı ruhun ala andan ziya”614 

Cömerdin yemeği kalbi nurlandırırken ruha ziya verir. Bu durumda kalbin kilitlenmesine 

engel olmak üzere cimrilerin yemeğinin yenilmemesi gerekir. 

Ali Rıza Efendi salih amellerin kalbi arındıracağını kötü amellerin ise karartacağını söyler: 

 “Kul olsa sâlih u hayru amelli 

 Bu a’mâli ağartır kalbi külî 

 

 Amel kıldıysa her kez sâlihâtı 

 
613 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 48. 
614 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 48. 
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 Olur kalb lem’a-i beyzâ sıfatı 

 

 Nifâk, ifsâd, şikâk olduysa kârı 

 Olur esved o kalbin her kenârı”615  

 Ayrıca 

  “Günahlar çokluğu kalbim karardı 

  Rızâ bunda gelip sana ulaştı”616 

Diyerek günahların kalbi karartıp kilitleyeceğini ifade eder. 

 Kalbi aydınlatıp cilalayan amellerden biri de Kur’an-ı Kerîm okumaktır: 

  “Temizle kalbini kibr u hasedden 

  Oku Kur’an’ı ver kalbe cilayı”617 

 O’na göre kalbin temizlenmesi onun ma’mûr hâle gelmesi demektir. 

  “Çalış şol hâne-i kalbin, temizle hoşça imâr it”618 

 Gönülü bir şehre benzetir Ali Rıza Efendi. Bu, Hacı Bayram-ı Veli (ks)’nin   

“Şâr (şehir) dedikler gönüldür”619 

ifadesiyle paralellik arzeder. 

  “Geldi dil şehrine bir cezbe-i Rahmân bu sabah 

  Çıktı dil tahtına oturdu Süleyman bu sabah”620 

 
615 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 11. 
616 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 224. 
617 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 93. 
618 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 10. 
619 Ethem Cebecioğlu, Hacı Bayram Veli (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2020), 53. 
620 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 13. 
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 Bilindiği gibi “vesvas”621 denilen şeytan kalbe vesveseler vererek onu kilitler donuklaştırır. 

Kalbin selâmeti için bu vesveseleri yenmek ve kalpten (akıldan) kovmak lâzımdır. 

  “Hüdâ’dan başka her şeyden bu kalbi idegör hâlî 

  Çıkar kalbindeki vesvasları kıl Hakk’a ikbâli”622 

 Kalb gece seherlerde yanan bir mum gibi, karanlıkları aydınlatır, şenlendirir. Bu ise Allah’ın 

(cc) kuluna lütfu ve ihsanıdır. Yani mevâhib-i ilâhiyyedir. 

  “Lutf idüp sen beni bir tâlib-i ihsân itdin 

  Bu gönül bağını bir şem’-i şebistân itdin”623 

 Ali Rıza Efendi’ye göre olgunlaşmış/kemâle ermiş, ma’mûr bir kalbin alâmeti, onun artık bu 

dünyaya meyli, hevesi, arzusu kalmamasıdır. Tabi bu, aynı zamanda dünyevileşenlerin kalbinin 

ma’mûr değil harab olduğunu da gösterir: 

  “Meyl-i ukba eyleyüb te’min-i istikbâle bak 

  Meyi dünya eylemez dil-hânesi ma’mûr olan”624 

 Bu mısrada özetle ma’mur kalbin dünyaya değil âhirete meyilli olduğuna işaret edilir. 

 Yine o’na göre yâr sohbeti yani sâdıklar ve sâlihlerle yapılan sohbetler de kalbi tekâmül ettirir: 

  “Ey gönül! Gel, yol alınmaz sohbet-i ağyâr ile 

  Zikr-i Hak tolsun gönülde cilve-i eshâr ile”625 

 Bu mısrada; “Ey iman edenler, takvalı bir hayat yaşayın ve sâlihlerle beraber olun”626 âyetine 

telmihte bulunur. 

 
621 en-Nâs, 114/4. 
622 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 23. 
623 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 46. 
624 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 81. 
625 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 91. 
626 et-Tevbe, 9/119 
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 Kalbde saflık sağlamak için Allah’tan (cc) başka her şeyi kalbden çekip atmak gerekir: 

  “Derûn-i sinemi saff it ne var ağyârı selb eyle”627 

 Katı/taş yürekli olup yumuşaklıktan nasibi olmayan kişilerle karşılaşıp sohbet etmek de kalpte 

kasvete/donukluğa yol açar. Bu yönde Ali Rıza Efendi şu duayı yapar:  

  “Kaldır gönülden kasveti vir cennet içre nimeti 

  Uğratma yolumuz bizim taşdan katı yüreklere”628 

 O, ölü kalpleri daha doğrusu imansızların kalplerini şu şekilde tasvir eder: 

  “Onlar imana gelmezler, ölürler tevbe etmezler 

  Kararmış kalpler şirkden arındırmak nerde, mümkün mü?”629 

 Kilitlenmiş gönüller için Kur’an-ı Kerim’de şu âyet dikkat çeker: “Bu dünyada kör olanlar, 

âhirette de kördürler. Ve yollarını daha fazla şaşırmışlardır.”630 

 Ali Rıza Efendi buradaki kalp körlüğü/kilitlenmesini şiir diliyle şöyle tasvir eder: 

  “Kalp gözü âmâ olan mahşerde de âmâ olur 

  Aç bu kalbin gözünü sen âlem-i ukbâyı gör 

  Baş gözü açık olup da kalp gözü âmâ olan  

  Mahşere çıktıkda yarın baş gözü âmâ olur”631 

Ali Rıza Efendi dünya sevgisinin kalbi kirlettiği hususuna şu açıklamayı getirir: 

  “Hubb-ı dünya-yı denî, bu kalbi telvîs eyledi 

  Hane-i kalbim ilâhî, eyle tathîr kıl nazîf.”632 

 
627 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 91. 
628 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 96. 
629 Konevi, Necâtü’l-Mü’minîn Min Ehâdîsi’l-Erbaîn, 30. 
630 el-İsrâ, 17/72 
631 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 46. 
632 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 84. 
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 Kalbin, dünyaya açılan fuad kabiliyetinin ilimle, Allah’a (cc) açılan kabiliyeti süveydanın da 

irfanla şereflenmesini dua halinde şiir olarak şöyle terennüm eder: 

  “Sana düşman olan şol nefs ile şeytana yol verme 

  Cehâletten çıkar bu kalbimi, irfana tevfîk et”633 

 Ali Rıza Efendi salih amellerin ve Kur’an’ın kalblere saflık, cilâ ve şifa verip hastalıktan 

kurtulmasına işâreten şöyle der: 

  “Huda koymaz cinâne kalb-i pası 

  Bulan Hakk’ı bukur kulluk yolundan 

 

  Günahlardır o yerde baş belası 

  Huda kalb-i selîm ister kulundan”634 

Diyerek “Mal ve evlatların fayda sağlamayacağı gün, kula selîm (saf, temiz, hastalıksız) kalbi fayda 

verir”635 âyetine telmihte bulunur. 

  “Şifâdır bu kelâmullah bütün emrâz-ı kalb üzre 

  Şifâ ister isen sen de al derde bu melhemden”636 

Mısraıyla “Bu Kur’an inananlara şifa ve rahmettir”637 âyetine telmihte bulunur. 

 O’na göre kalb cezbenin indiği yerdir: 

  “Dinlemem, sayha uram meclis mu’azzam olsa da 

  Gönlüme Hak’dan meğer bir cezbe gelmiş olmasın”638 

 
633 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 51. 
634 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 62. 
635 eş-Şu’arâ, 26/89 
636 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 69. 
637 el-İsrâ, 17/82 
638 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 102. 
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 Kalb aşk mahallidir. Menfezi, giriş yerleri açıksa oraya feyz gelir, feyz de kalbdeki aşkı diri 

tutar büyütür. 

  “Gel oku aşk faslını, bir tâze cân ver ruhuna 

  Aç bu kalbin menfezin feyzin kapanmış olmasın”639 

  “Yak nûr-ı aşkın şu’le ver kalbimdeki imanıma”640 

 Ali Rıza Efendi kalbi şu şekilde değerlendirir: 

“Evliyâullah’ın beyânı üzere, bedenin muhafazasından ziyâde, kalbin muhafazası ehem 

ve elzemdir. Zira kalbin muhafazasıyla insan, helâk-ı ebediyetten necât bulup derecât-ı âliyâta 

nâil olur. 

Lâkin bedenin muhafazasıyla yalnız dünya saâdet ve selâmetine nâil olur. Şu halde 

selâmet-i âhiret, selâmet-i dünyadan ehem ve elzemdir. Çünkü (âhiret) ebedîdir, sermedîdir. 

Dünyada insan iki şeye muhtaçtır, ki birisi bedenin hıfzıyla selâmete ermek, ikincisi de 

kalbini hıfzedip gıdası olan zikrin nuruyla parlatıp helâk-i ebediyeden kendini kurtarmaktır.  

Pes kalbin gıdası, ihsân, zikir ve fikir ile mârifet ve muhabbet-i mevlâya vasıl olmaktır. 

Zira kalbin muktezası Hâlikını bilip bulmaktır.”641 

Ve ekler: 

 “Koyma şol ağyârı yarı, beyt-i dilden sür çıkar 

 Neylerim şol kalbi, anda zikr-i Hak menkûş değil”642 

Ali Rıza Efendi’ye göre kalb; özet olarak ifade etmek gerekirse, imanın, zikrin, nurun, feyzin, 

tefekkürün ortaya çıktığı yerdir. Kalb günahlarla kirlenir, gaflet perdesiyle kilitlenir, ve hatta ölür. 

Kalbi diri tutmak için Kur’an okumak, namaz kılmak, zikretmek, dua etmek, takva üzere olup 

sürekli sâlih amel işlemek gerekir. Bu şekilde kalbi diri ve imanı nurlu olan kul dünya ve ahirette 

 
639 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 103. 
640 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 104. 
641 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 108. 
642 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 108. 
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korktuklarından emin ve umduklarına da nâil olur. Özetle kalb iyi olursa bütün beden iyi olur, kötü 

olursa bütün beden kötü olur. 

3. Dünya 

 Dünya, lügatta, aşağı, şimdi yaşanılan hayat, yeryüzü, âlem, kâinat, âhiret karşılığı, geçici 

şeyler anlamlarına gelir çoğulu “Dünen”dir.643 

 İmam-ı Gazâlî, tasavvufî açıdan dünyayı, “insanlara süslü ve güzel görünerek onları kendine 

çeken ve Allah’a (c.c.) kavuşmaktan men eden çirkin bir şey” olarak değerlendirir.644  

 Bâyezid-i Bistami de şöyle der: 

 “Dünyayı kesinlikle bir daha dönüş yapmamak üzere üç talâkla boşadım. Onu bırakıp sadece 

Rabbime döndüm… Bütün dünya sebeplerini topladım, onları kanâat ipine bağladım, doğruluk 

mancınığına koydum, ümidsizlik denizine attım. Ve sonunda (dünyadan yana) rahatladım.”645 

 Sâhib-zâde Esad Efendi de dünyayı tanımlarken şöyle der: 

 “Dünya yok olup giden bir gölge, kul ile Mevlâ’sı arasında bir perdedir. Hakiki kul, onun 

sevgisinin zerresini bile kalbine koymaz.”646 

 Ali Rıza Efendi’ye göre dünya mâsivâdır. Kalbin ona meyletmemesi ve kirlenmemesi 

lazımdır: 

  “Mutahher eyle sen kalbin cemî’-i mâsivalarda 

  İçinde mâsivâlardan eser hiç kalmasın ya Rab!”647 

 Ona göre hedef bu dünya değil âhirettir. Bu yüzden dünya âhirete tercih edilmemelidir. 

  “Fenâ dünyayı tercih etme ukbâ üzre bir yerde 

 
643 Zebîdî, Tâcü’l-Arûs, “D-n-v” maddesi; İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “D-n-v” maddesi. 
644 İmam Gazâlî, Kimyâ-yı sa’âdet, çev: Farûk Meyan, (İstanbul: Bedir Yayınevi, 1979), 473. 
645 Abdurrahman Bedevî, Şatahâtü’s-Sûfiyye, (Kâhire: 1949), 67. 
646 Mehmed-zâde Es’ad el-Osmânî en-Nakşibendî, Buğyetü’l-Vâhid fî Mektûbati Hazret-i Mevlânâ Hâlid, (Dımaşk: 

1915), 119. 
647 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 6. 
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  İşin ukbâya sarfet bâğ-ı cennet yerlerin olsun”648 

 “Dünya mü’minin zindanıdır, kâfirin de cenneti…”649 hadisinden hareketle Ali Rıza Efendi 

şu yorumu yapar: 

  “Bırak bu fâni dünyayı ehemmiyetten iskât et 

  Eğer mü’min isen Hakk’a bu dünya şimdi zindânın “650 

 Esasen dünya sevgisi ağır basan bir insanda âhiretin önemi ve değeri olmaz.651 

 “Dünya hayatı, oyun ve oyuncaktır.”652 ayetine telmih olmak üzere Ali Rıza Efendi şöyle der: 

  “Bulmak istersen cinân zevkini 

  Bil bu dünya bir oyuncak hânedir. 

 

  Besle gönlünde ibâdet şevkini 

  Zevki yok bir mesken-i bigânedir.”653 

 Şiirde dünyayı bigâne yani yabancı bir ev, oyuncaktan ibaret görür ki âyette anlatılan da 

budur. 

 O bir şiirinde de akıllı birinin dünyaya meyletmemesini söyler. Kalbdeki dünya pisliğinin 

temizlenmesi gerektiğini vurgular ve onu güzel bir kadına benzetir: 

  “Bu cihan bir mer’e-i hasnâ misâl 

  Giymiş üstüne nice elvanlı şâl 

 

  Gösterir pırlanta gibi kendini 

 
648 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 13. 
649 Müslim, Zühd, 3 
650 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 27. 
651 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 36. 
652 Muhammed, 47/36. 
653 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 39. 
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  İç yüzünde saklamıştır zehrini 

 

  Bir taraftan mekr ü hiyle eyliyor 

  Bir taraftan cânına diş biliyor 

 

  Ziynetin arz eyleyüb zülfün tarar 

  Hep seni aldatmaya hile arar 

 

  Cilveler arz eyleyüb okşar seni 

  Karşı durmuş gösterir sim ü teni 

 

  Birlik olmuş nefs ile şeytân ile 

  Cânına kıymak ister ânlar ile 

 

  El-emân aldanma zinhâr âkıl ol 

  Sapmayıp şer’-i şerîften Hakkı bul 

 

  Aldanırsan meyl edip fâniye 

   Cismini nâr-ı cahîmler yiye 

 

  Bil bu dünyadan nasîbin bir kefen 

  Arife dünya haramdır bakma sen 

 

  Her işinde müstakîm ol müstakîm 

  Ola gör bir sâhib-i kalb-i selîm  
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  Kalbini ilm ü amelle eyle sağ 

  Fayda vermez mâl ü evlâd bahçe bağ”654 

 Ali Rıza Efendi’nin bu ifadeleri sanki Hacı Bayram-ı Veli’nin dünya ile ilgili yazdığı şiiri 

andırır: 

  “Hiç kimse çekebilmez, güçdür feleğin yayı 

  Derdine gönül verme, bir gün götürür vayı 

 

  Gelir güle oynaya al(da)dır seni çapükdür 

  Bir bunculayın fitne kande bulunur. 

 

  Bir fânî vefasızdır kavline inanma hiç 

  Gâh yohsulu bây eyler, gâh yohsul eder bayı 

 

  Miskin Hacı Bayram, sen dünyaya gönül verme 

  Bir ulu imarettir alma başa sevdâyı”655 

 Ali Rıza Efendi dünyaya tam dalıp onda kaybolanları bir şiirinde hayvana benzetir: 

  “Dünyaya neye geldiğini anlamadın hiç 

  Başı boş hayvan gibi mer’ada yayıldın”656 

 Ali Rıza Efendi uzun bir şiirinde Hacı Bayram Veli’nin anlattığına benzer şekilde gibi dünyayı 

şöyle değerlendirir: 

- Dünyaya aklı fazla yormamalı, fikri ahiret konusunda çalıştırmalı. 

 
654 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 44. 
655 Fuat Bayramoğlu, Hacı Bayram-ı Velî, Yaşamı, Soyu, Vakfı, (Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1983), 2/232. 
656 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 67. 
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- Dünyanın önü ikram, arkası hüzün ve gamdır. 

- Bir geline benzer, güzeldir, insanı cezbeder, sonra başını tuzağa, belaya sokar. 

- Mekri çok hilekardır. 

- Dünya yüzüne güler sımsıkı yakana yapışır. Kurduğu hileyi bilmeyen akılsızların başını 

beladan belaya sokar. 

- İnsanları aldatır, vefasızdır. 

- Dışı çok güzel, içi ise çok çirkindir. 

- Süslenir, türlü süslerle gelir, yiğitlerle yatar kalkar, ama göğsünün ortasına hançeri saplayıp 

öldürür. 

- Feryad ile yalvarıp dünyanın şerrinden Allah’a (cc) sığınalım.657 

Yine ona göre dünya kendisini sevenin gözünü büyüler, şeytanın yollarına saptırır, sarhoş edip 

aklını alır, gözleri kör, kulakları sağır eder. Dünya hayalden ibaret bir gölgedir, nimeti zehirlidir, 

insanı ahirette sefil eder.658 

“Dünya cifedir, onu dünya ehli yer” Hz. Ali (ra)’den rivayet edilen659 hadise telmihde 

bulunarak şöyle der: 

“Bu dünya gayr-i mezbuh lâşe-i hayvana benzer ki, 

Birikmiş başına kelbler yemekçün âna havlarlar. 

Muhibb-i ehl-i dünyayı bu hâl üzre kıyas eyle, 

Anı yemek için kavga, çekiş etmekde insanlar.”660 

O, sahip olunan dünyayı âhireti kazanmak için kullanmak gerektiği kanaatindedir: 

“Olursan da bütün dünyaya mâlik 

 
657 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 107-108. 
658 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 127-128. 
659 Ebu Nu’aym Ahmet b. Abdullah el-Isfehânî, Hilyetü’l-Evliyâ ve Tabakâtu’l-Esfiyâ, (Matbaatu’s-Saâde, 1979), 8/238 
660 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 129. 
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Onunla olagör ukbâya sâlik 

 

Eder ukbâ içün dünyaya gayret 

Bu dünyayı eder uhrâya servet 

 

Çalışıp sa’y eder her iki dâre 

Tedârikli gider bundan mezare 

 

Ne dünyayı atar elden ol merdân 

Ne ukbâdan çeker baş bunda bir ân”661 

Ve dünya nihâyet geçici bir misafirhanedir: 

“Bil bu dünya bir misâfirhânedir 

Onu çok tamir eden divanedir”662 

Dünya bir imtihan yeridir: 

“Gelmedin dünyaya boy göstermeye 

Geldin Allah’ını bulup bilmeye 

Sanma bu dünya sana asıl vatan 

Bu vatan oldu mahall-i imtihân”663 

“Azan kimseye gelince o, dünya hayatını âhirete tercih etti. İşte onun yeri (âhirette) 

cehennemdir”664 ayetlerini şöyle yorumlar: 

“Çünkü o (azan) kimse âhireti hiç ehemmiyete almayıp aklı fikri dünyada mal kazanmak, 

şan şeref sahibi olmak, herkese karşı iftihar etmek (övünmek) ve türlü nimetleri yeyip içmek, 

 
661 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 48. 
662 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 61. 
663 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 85. 
664 En-Nâziât, 79/40-41 
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hevâsına tâbi olup türlü menhiyyât işlemek idi. İşte bu misilli kimselerin makamının cehennem 

olacağını, Cenâb-ı Hak bu ayetlerde ve bunun emsâli bir çok ayetlerde beyân buyuruyor.”665 

Dünya kemâle erme yeridir: 

“Bize lâzım olan bu fânide kesb-i kemâl itmek 

Cehâletde kalan bu suret-i insanı neylerler 

 

Rızaî âkil ol gel aldanub kalma bu faniye 

Yıkılmış ehli göçmüş, bu harâb virânı neylerler.”666 

Dünya ibret alma yeridir: 

“Bu dünya ibret dünyası her şeyde ibret var sana 

Yiyüb içüb gafil gezüp hayvan gibi olma aman 

 

İbret alırsan sen eğer, sivrisinek ibret yeter 

Bülbül gibi feryâd idüp karga gibi olma aman”667 

Dünya denidir, dünyayı tercih edenler de denidir (alçaktır): 

“Eğer dünyâyı ukba üzre tercih eylediysen sen 

Bütün dünyaya mâlik olmuş olsan yine alçaksın.”668  

Uzun bir şiirinde o dünyayı düş, hülyadan ibaret, geçici, belâ yeri, yılan, süs ve zehirden ibaret 

olarak değerlendirir.669 

 “Fena Dünyaya daldın mı uyan Allah’a yalvar gel 

 
665 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 134. 
666 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 23. 
667 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 85. 
668 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 83. 
669 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 79-80. 
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 Yoruldun yolda kaldın mı uyan Allah’a yalvar gel”670 

Ali Rıza Efendi bu beytte dünyevileşme problemi karşısında çözümü, Allah’a (cc) 

yalvarmakta görür, Kur’an-ı Kerim’deki “Allah’a kaçınız”671 ayetinde anlatılan husus yaklaşık olarak 

budur. 

Dünyaya dalanları uyaran Ali Rıza Efendi şu uyarıda bulunur: 

“Bırakdın o bekâ milkin fenaya aldanup kaldın 

Gice gündüz çalışdın mal kazanmakdan usanmazsın.”672 

Bu dünyaya niye geldin sorusunu Ali Rıza Efendi şöyle cevaplar: 

“Dünya iline Hâlık’ı bulmaya geldin”, “Mir’ât-ı dilin puslarını silmeye geldin”, “Yok bunda 

bekâ âkıbetin ölmeye geldin”, “Hiç şüphe mi var, kabre girüb yatmaya geldin”, “İhlâs ile Allah’a (cc) 

amel kılmaya geldin”, “Anlar ile sen bakî hayât bulmaya geldin”, “Din kal’asının aslını 

muhkemlemeye geldin”, “Bu cismin sen, Hak yoluna yormaya geldin”673 

Bir şiirinde de: 

“Neye erdin, neye yettin, at bu dünya şuğlünü 

Gel hazer kıl, dil verüp ağyara mail olmaktan.”674 

Diyerek sanki Hz. Ebu Bekir’i (ra) örnek gösterip dünya varlığını terki öğütlüyor. 

 Esasen daha önce de ifade ettiğimiz gibi; 

 “Kimi konar, kimi göçer 

 Bu bir misafirhanedir 

 
670 Kaşıkçı,  Divan, 324. 
671 ez-Zâriyât, 51/50. 
672 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 47. 
673 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 44-45. 
674 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 38. 
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 Bu yere gönül bağlayan 

 Âkil değil divanedir”675 

O, dünyaya tam dalanlara “deli/divâne” demektedir. Zira geçici bir hayaldir bu dünya: 

 “İnsan bu kadar mal kazanıp da nidecektir, 

 Hep cümlesini bunda koyup gidecektir.”676 

 Mesnevi’nin ilk beytindeki “ayrılık” tan da şikayetçidir Ali Rıza Efendi ve bu bir varoluş 

problemidir: 

 “Âlem-i firkatte kaldım, ağlarım çokdan beri 

 Cânıma kâr etti ya Rab, bana bu firkat yetiş.”677 

 O, bir yerde yıkılsın gitsin manasındaki “üff” ünlemini “yuf” olarak kullanarak dünyaya 

dalanları yuhalar: 

 “Şol denî dünya-perestin şuğli dünyadır işi 

 Ahiret kaydın koyup dünya seven insana yuf!..”678 

 O, dünyayı bize sonradan geri alınmak üzere verilmiş ödünç bir yer olarak görür: 

 “Kabre doğru biz bu yerde, bir sefer halindeyiz 

 Dâr-ı dünyâ âriyetdir, kabrimiz âhir konak.”679 

 “Kün fi’d-dünya gariben” yani “Dünyada yoldan geçip giden gibi ol” hadisine680 telmihle 

dünyayı gurbet/gariplik üzerinden tanımlar ve şöyle der: 

 “Biz garibiz bu cihanda şimdi nöbet bekleriz 

 
675 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 52. 
676 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 60. 
677 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 75. 
678 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 86. 
679 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 89. 
680 Buharî, Rakaik, 3; Ebû Abdullah Muhammed b. Yezîd er-Rebe’î el-Kazvinî İbn Mâce, Sünenu İbn Mâce, Nşr. 

Muhammed Fuâd Abdülbâkî, (Kahire: Daru İhyâi’t-Türasi’l-Arabi, 1975), Zühd, 13. 
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 Gitdiler ahbâb u yârân bunda kalmaklık muhal.”681 

 “Dünya evine bir iki gün durmaya geldim 

 Bu cânı verib, kabre girib yatmaya geldim.”682 

 “Yerli değilim yolcuyum bunda 

 Yükletip göçüm göçmeye geldim.”683 

Yine bir şiirinde dünya onun gözünde bir ticarethane ve imtihan yeridir ve tek 

solukluk/nefeslik bir yerdir.684 Ayrıca dünya dâr-ı belâdır, yolcuların konakladığı handır.685 

Ali Rıza Efendi Peygamberimiz’in (sav) Ebu Zerr(ra)’e söylediği “feinne’l-bahra amîkun” 

“muhakkak deniz derindir” hadisine telmihen şöyle der: 

“Dünya bir bahr-i amikdir 

Ona pek dalma sakın. 

Aslı yok zıll u hayâldir 

Aldanıp kalma sakın.”686 

O, dünya sevgisinin kalbden havf-i ilâhînin kalkmasına ve şeytan-ı lainin kalbe hulûl etmesine 

yol açtığı kanaatindedir.687 

Bütün bu negatif değer biçmelerine rağmen Ali Rıza Efendi özü itibarı ile dünyanın kötü 

olmadığı kanaatini, “Dünya âhiretin tarlasıdır”688hadisi perspektifinde şöyle anlatır: 

 
681 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 104. 
682 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 123. 
683 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 124. 
684 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 155. 
685 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 239-241. 
686 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 77. 
687 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 89. 
688 Ebu Nu’aym, Hilyetü’l evliyâ, 9/278. 
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“Yani dünyan seni Mevlâ’ndan meşgul edip, ibâdet ve tâatine mâni olan şeydir. Yoksa 

dünya nefsinde (özünde) bir fenâ şey değildir. Bil ki “Dünya âhiretin tarlası olması hasebiyle 

evliya-i kiramın makbul ve mergûblarıdır”689 

Ali Rıza Efendi Kırk Hadis kitabında dünya ile şu şekilde hesaplaşmaya çalışır: 

“Kalpleri kıldın kaskatı, âh nideyim dünya seni 

Gelmez ibadet lezzeti, âh nideyim dünya seni 

 

Zülfün teline takıldık, sekranın olup da kaldık 

Allah yolunu yanıldık, âh nideyim dünya seni 

 

Seni bir al gelin sandık, pek çok sevip kucakladık 

Lâkin vefânı bulmadık, âh nideyim dünya seni 

 

Çarkın yerinden oynadı, fitne fesadın kaynadı 

Seni her gelen sınadı, âh nideyim dünya seni 

 

Sihr eyledin sen herkesi, kalmadı Allah sevgisi 

Bağlandı kaldı cümlesi, âh nideyim dünya seni 

 

Âşıkları kıldın zebun, okunmuyor ilm ü fünûn 

Halkın işi oldu oyun, âh nideyim dünya seni 

 

Dünya beni sen avladın, tatlı aşum ağıladın 

Yaktın ciğerim dağladın, âh nideyim dünya seni” 

 
689 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 91. 
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Yani, dünyada ibadet lezzeti zordur. Onun sarhoşluğu sıkıntılıdır. Zülfünün teli çekici, güzel 

bir gelindir. Vefasızdır, çok sevip kucaklanıp ona teslim olunan bir yerdir. Çarkı çıkmıştır. Fitne fesad 

kaynağıdır. Sihirlidir. Dünyayı seven Allah(cc) sevgisini kaybetmiştir. Herkes dünyayı oyun yeri 

sayar, aşıkları zebûn eder, insanı avlar, tatlı yemeğe zehir katar, ciğerleri yakar, dağlar…690 

Ali Rıza Efendi Kırk Hadis kitabında dünyaya niye geldiğimizi uzun bir şiirle şöyle açıklar: 

“Ey gâfil uyan sen bu cihana neye geldin 

Sanma bu cihân içre yiyip içmeye geldin 

 

Halk eyledi Mevlâ seni insân-ı mükerrem 

İnsanlığın îcâbı nedir bilmeye geldin 

 

Ukbâya seyâhat seferin çıkmadan evvel 

Dünyada bugün cennete yol bulmaya geldin 

 

Bundan gidip anda yok olup gitmeyeceksin 

Yine dirilip soru hisâb olmaya geldin 

 

Bir fâidesi yok sana bu kesret-i malın 

Bir “kalb-i selîm”i kazanıp bulmaya geldin 

 

Şu müddet-i ömrünle edip kesb-i saâdet 

Milyon seneler anda sâfâ sürmeye geldin 

 

Gel sen severek tut ne ki var emr-i Hudâ’yı 

Kalbin evini zikr ile pâk etmeye geldin 

 

 
690 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 92. 



183 
 

Gaflet döşeğinde ne yatarsın iyi davran  

Tâatlar ile cism ü tenin yormaya geldin 

 

Câhillere servet verilip ârife hikmet 

Hikmetleri gâfillere öğretmeye geldin 

 

Dünyaya da, ukbâya da sa’y eyle efendi 

Hâşâ bura tenbel oturup yatmaya geldin 

 

Lâkin bura sa’yin ola mikdâr-ı kifâyet 

Çün maksad-ı aslî Hakk’ı sen bulmaya geldin 

 

Halk etti seni Hazreti Hakk katre-i meniden 

Bak bir bu ne kudret, anı öğrenmeye geldin 

 

Bu taze vücûd mevt ile elbet solacaktır 

Güller gibi sen de açılıp solmaya geldin 

 

Ellerde kalan bak bu hayâtın nesi varmış 

Bir yolcu gibi bunda konup göçmeye geldin 

 

Sen sendeki bu gafleti selb etmeye sa’y et 

Bir câm-ı ecel şerbetini içmeye geldin 

 

Çün hayrile şerden ne ki ektinse cihânda 

Mahsulünü mahşer yerinde biçmeye geldin 

 

Mizân-ı adâlet kurulup rûz-ı cezâda 

Kesb ettiğin a’mâlini tartılmaya geldin 
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Kadrin bilüben dînini icrâ ediyorsan 

Ol havz-ı Rasûl Kevser’ini içmeye geldin 

 

Şayet ki bu dîn ehlini tahkir ediyorsan 

Şol nâr-ı cahîme atılıp yanmaya geldin 

 

Hâlin ne olur âteş-i nîrâna düşersen 

İşte o zaman sen seni ağlatmaya geldin 

 

Rızaî eğer var ise bir akl u şuurun 

Hakk’ın o rızâsın arayıp bulmaya geldin”691 

Özetle Ali Rıza Efendiye göre bu dünya her şeyden önce fanidir. Yani kalıcı bir merkez sabite 

değil, değişken çevredir. Dünya, kulu Allah’tan (cc) uzaklaştıran her şeydir. Yani cep para ile dolar 

kalpte para bulunmazsa problem yoktur. 

İkinci olarak bu dünya, Allah’ı (cc) tanıma/kulluk yapma yeri olup aynı zamanda imtihan ve 

bela mahallidir. 

Dünyayı putlaştırmamak, ona rağbetsiz olmak, kullukta önemli bir merkezdir. Ona göre bu 

dünya rüya, hayal ve gölge gibi olduğu için reel bir gerçeklik de ifade etmez. Dünyaya gönül verenler 

bu dünyada da ahirette de perişan olur. 

Dünya, nefsâni çekicilik yönüyle insanı cihad-ı ekber’i gerektirecek çabalara ve yorgunluklara 

sürükler. O’na göre zorlu bir savaş sarp bir yokuştur bu dünya… 

Ayrıca şeytan, dünya ve lezzetleri üzerinden insanları sırat-ı müstakimden saptırır, dünyalarını 

ve ahiretlerini perişan eder. 

 
691 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 96-98. 
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Ama bir yandan tekâmül, gelişim, inovasyon ve kendini gerçekleştirme yeri olan dünya bu 

yönüyle ahiretin verimli bir tarlasıdır. Hülâsa ona göre bu dünya bir gurbet ve yabancı bir yerdir. 

4. Ölüm 

 Mevt, arapça m-v-t’den türemiş masdar bir kelimedir. Vefat etmek, helâk olmak, hayatın sona 

ermesi, hayatın karşıtı gibi anlamlar içerir.692Kur’an’da ölüm; imâte ve teveffi (ruhunu kabzetme) 

ifadeleriyle geçer.693 

 Ölümü sırasında Hz. Peygamber’in (sav) başı Hz. Aişe (ra)’nin kucağındaydı ve o şöyle 

söylüyordu: 

 “Lâ ilâhe illallah, ölümün de sarsıntıları varmış, Allah’ım, bana yardım et!”694 

 Sufiler için ölüm bir düğün, bir bayramdır. Mevlâna (ks) (ö.1273) ölümü doğum olarak görür 

ve arkasından ağlanılmamasını söyler. Nitekim onun ölüm gecesi “Gerdek Gecesi/Şeb-i ‘Arûs” 

olarak adlandırılır.695 

 Sufîler ölümü ıztırari/biyolojik ve ihtiyari olmak üzere ikiye ayırırlar. İlki maddi ölüm iken 

ikincisi nefsin arzu ve heveslerine hakim olmak dediğimiz ölmeden önce ölmekle ilgili ölümdür.696 

 Ali Rıza Efendi ölüm konusunda gaflete düşmemek gerektiği kanaatindedir. Zira O, bu 

imtihan dünyasının geçici olduğunu temel alarak şu uyarılarda bulunur: 

 Koyarsın bir gün başını kabre, niçin haline yanmıyorsun, hazırlık yap yarına, Hakk’ı çok 

zikret, fazla mal hırsına kapılma, Hakk’ın kapısına yapış feryâd et, ölümü çok hatırla, nefsine düşkün 

olma, ölümü sev, ölmekten nefret etme, ölümü sev ki evliya olasın, kulluğa asla ara verme, ölüm genç 

 
692 Firûzâbâdî, Kamus, “m-v-t” maddesi; İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “m-v-t” maddesi. 
693 Bekir Topaloğlu, “Ölüm”, TDV İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: 2007), 34/34-35. 
694 Buhari, “Rikak”, 42; İbn Mâce, “Cenâiz”, 64; Tirmizî, “Cenâiz”, 8. 
695 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlâna Celâleddin (İstanbul: İnkılâb Yayınevi, 1959), 124-133. 
696 Ebu Abdullah Haris el-Muhâsibî, er-Riâye li Hukûkillak Kalb Hayatı, çev. Abdulhakim Yüce, (İstanbul: Işık 

Yayınları, 2012), 171. 
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ihtiyar dinlemez, dine hizmet et, dünyadayken çalış Hakk’ı bul, çünkü ölüm hemen arkandadır, ya 

Hû diyerek gaflet ehlini uyandırmaya çalışır.697 

Ali Rıza Efendi ölümle ilgili bir hadis nakleder: 

“Peygamberimiz (sav) ölümüne yakın buyurdu: Size iki vâiz bırakıyorum. Birisi konuşan 

vâiz, Kur’an-ı Kerim, diğeri de susan vâiz, ölümdür. Kur’an-ı Kerim’in ahkâmıyla amel ve ölümün 

hakikatini tefekkür eder, bu ikisinden nasihat ve öğüt alırsanız dalâlete düşmezsiniz ve sonunda Bana 

kavuşursunuz!..” 

O, bu hadise şu yorumu getirir: 

“Âhir ve encâmı topraklar içinde çürüyüp bu (özen gösterdiğimiz) sevgili vücudun hâk-i 

mezelletle yoğrulacağını düşünen bir akıl ve idrak sahibi, her şeyden elini çeker. Ne bir kötü amel 

işler, ne de ibâdet ve tâatini terkeder”698 

O ölümü sevinmek olarak algılar ve şöyle der: 

“Giderse dünya keder yok bekâya gam çekeriz 

Bir gün gelir sevinir bu dil-i mükedderimiz.”699 

Ali Rıza Efendi, Aliyyu’l-Kari’nin rivayet ettiği bir hadisi kendisi için vird edindiğini söyler. 

“Kim günde 25 defa şu duayı okursa şehid olarak vefât eder: “Allahumme! Bârik lî fi’l-mevti 

ve fîmâ ba’de’l-mevti” 

Yani: Ey Allahım! Ölüm ve sonrası hakkında bana bereket ver! Amin” 

Ali Rıza Efendi, 11 yıl önce gördüğüm bu hadisle amel edip bu duayı her gün 25 defa okuyor 

ve Rabbimden “şehadet” ümid ediyorum, der.700 

 
697 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 137-139. 
698 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 179-180. 
699 Konevi, Necâtü’l-Mü’minîn Min Ehâdîsi’l-Erbaîn, 181. 
700 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 138-139. 
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 Yine bir şiirinde O, son nefesde imanla ölmeyi arzular ve şöyle der: 

 “Gelse bu ömrün hitâmı, erse hengâm-ı memat 

 Zikr ü tevhid gele, bu ömre nihâyet isteriz.”701 

Şu şiirinde de aynı güzel arzu görülür: 

“Rızaî iste gel Hak’dan necâtı 

Duru imân ile hoş bir memâtı 

Ne lâzım, sonu yok fanî hayatı 

Cihân bakî değil yok bunda kalmak”702 

O küçük yaşta ölen çocuklarına yanan ana-babaya ta’ziyede bulunup teselli eder: 

“Fâni dünyada evladı ölenler,    ki sabr eyler bulur ecrini binler. 

Çocuğum öldü diye yeme gamlar,   seni kurtarmak için gitti onlar. 

Bu gün acısı çok amma yârın o,   seni alır gider cennâta yâhu. 

O masumlar gidip bundan temiz pâk,  şefâatçi olup eyler yüzün ak.”703 

Ve devamla şöyle bitirir: 

“Aman sabr eyleyip ecrin uçurma, büyükdür ecri sen ânı kaçırma. 

Gönül gerçi yanar çok sızlar amma, gözün yaşlar döker hem ağlar amma 

Gözün yaş dökmede asla zarar yok,  velâkin sayha etmekde zarar çok. 

Rızâsını göster Hakkın sabır kıl, figandan, sayhadan zinhar hazer kıl.”704 

 

Ali Rıza Efendi “ve ebşirû bi’l-cenneti…” “onları cennetle müjdeleyiniz!”705 ayetinden 

hareketle şöyle der: 

“Şunlar kim dâr-ı dünyada olurdu istikâmetde 

Ölüm vakti melekler hoş beşâretle gelir elbet 

Ki yani Hazret-i Hak’dan melekler idiser müjde 

 
701 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 139. 
702 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 143. 
703 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 17. 
704 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 18. 
705 Fussilet, 42/30 
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Diyeler Hazret-i Hak’dan hazırlandı size cennet”706 

Ali Rıza Efendi ölümü hatırlamanın insanı gururdan kurtardığı görüşündedir: 

“Mevtini der-hâtır eyle, olma mağrur câhına 

Cism-i nâ-pâkin sararsın mevt ile solsun da gör.”707 

O, mevt bilincinin insanı intibaha getirdiğini düşünür: 

“Her gün melekü’l-mevt seni takib ediyorken 

Gafletde kalıp mevt ile şimdi mi uyandın 

 

İsrâfil’e sûru üfür, emri verilince 

Birdenbire bak mahşer-i haşre çıkarıldın.”708 

Hayatın tekrarı yoktur, verilmiş tek fırsattır diyen Ali Rıza Efendi şöyle der: 

“Bu fırsat dahi gelmez 

Ölümden kimse kurtulmaz 

Ki tembeller murâd olmaz 

Hemen Allah’a (cc) yalvar gel 

 

Olursun sonra çok pişman 

Bu derde çâre bu ey cân 

Ölümü gözle dur her ân 

Hemen Allah’a (cc) yalvar gel”709 

 Ali Rıza Efendi önemine binâen genelde ölüme her ân hazır olma bilincine dikkat çeker: 

 
706 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 21. 
707 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 63. 
708 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 67. 
709 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 88. 
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 “Kesbedip bunda sevaplar yevm-i mevte hazır ol 

 Çıkma bu yola azıksız, çok uzak yoldur bu yol 

 Zevk-i dünyaya dalıp da kalma yoldan ey oğul 

 Gaflet etme uyan, gün gün ecel gelmektedir.”710 

 Ve bir dua yapar son nefes için: 

 “Şol zaman âhir nefes dünyaya derken elvedâ 

 Lutf ile kıl bir tecelli, eyleme kalbim hazin”711 

 Ali Rıza Efendi, Hz. Ömer(ra) gibi ağarmış saçların ölümün habercisi olduğu düşüncesinden 

hareketle şöyle der: 

 “Ağardı saç sakal, bak ihtiyarlık hücum etti 

 Tekarrub etti mevtim, Hakk’a çevrilmek luzûm etti”712 

 Ali Rıza Efendi insan varoluşunda ölüm profilini şöyle belirler: 

- Ölüm aman vermez. 

- Ölüm, kefeni giymektir. 

- Ölüm, yolun menzilini kısaltır. 

- Ölüm, anlıktır; bir saniye garantimiz yoktur. 

- Ölüm, akşam diri olmak, geceyi ölümle yaşayıp, sabahı kabre girmektir. 

- Nice hastalar uzun yıllar yaşarken, nice sağlıklılar kısa zamanda ölüme yakalanırlar. 

- Ölüm sağlık gözetmez, yani sağlıklı olmak ölmeye engel değildir. 

- Ölüm; “her gelen gider” parantezindeki kesin gerçekliktir. 

- Yaşayıp da ölmeyen birine, şu ana kadar rastlanmamıştır. 

 
710 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 93. 
711 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 103. 
712 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 105. 
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- Ölüm, sonluluğu âh edip inletmesi gereken yalın bir gerçekliktir. 

- Özne, muhalled psikolojisine kapılmazsa ölümün farkındalığına ulaşır. 

- Azrail sayılı soluk dışında insana fırsat tanımaz. Ölüm, son soluğun adıdır. 

- Ölüm farkındalığı insanda kalp tamirini teşvik eder. 

- Meleku’l-mevt her yerde canını alacağı insanı takip eder.713 

Yine O’na göre ölümün anlam haritası şöyledir: 

- Gün gelir ömür tükenir, hayat nimeti elden çıkar. 

- Gül gibi beslenen beden bir gün solar gider. 

- Halk-ı cihânın hepsinin sonu zevaldir. 

- Bu dâr-ı fenâdan tek bir kefenle çıkılacaktır. 

- Herkesin yolu, bir gün kabir menziline uğrar. 

- İbretle bakan, bu dünyanın geçici olduğunu görür. 

- Bu dünya dâr-ı memerdir. Yani, uğrak yeri/ara istasyondur. 

Ayrıca O şu muhasebeyi yapar: 

“Eyâ ey sevgili dostlar, ölüm var, ayrılıklar var, 

Veyâ ey dâr-ı dünyamız, ki senden bize göçmek var 

 

Veyâ ey şol geçen günler, beni gel bir haberdâr et, 

Ölümden sonra bilmem hangi mevkide kararım var. 

 

Giden günler hayâl oldu, bu cismim pâyimâl oldu, 

Ölüm arkamda takip eyliyorken nice gülmek var 

 
713 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 110-121. 



191 
 

 

Gelip geçti bütün ömrüm, nere sarf eyledim bilmem 

Ne zevkim var, bu âlemde bilirken bana ölmek var. 

 

Eğer ben ol günüm çün ağlamazsam bana kim ağlar 

Muhakkak hâne-i kabre girip de ânda yatmak var. 

 

Yakın bil mevti ey nefsim, hazırlık eyle ferdâya 

Kuşan gayret kuşağın sana tâatle yorulmak var.”714 

Kuşeyrî’nin Risâle’sinde ölümü anlatan bölüme “Dünyadan Çıkış” (Hurûcun mine’d-

Dünya)715 başlığı vermesine benzer şekilde Ali Rıza Efendi şu tasviri yapar: 

“Ölüm seyahatini unutma al nazara, 

Elbet gelir her kişi ol vakt-i pür hatara. 

 

Bu gün değilse yârın sana da ölüm gelecek, 

Var sen öbür gün için ibâdete yol ara. 

 

Hakıkî kul ola gör, kıl bu yerde sa’y-i beliğ, 

Dalıp bu gaflete, benzetme kendini bakara 

. 

Çıkıp bu âli saraydan ki bir kefen giyerek, 

Seni koyarlar efendi, yarın o dar mezara. 

 

 
714 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 125-126. 
715 Kuşeyrî, er-Risale, 499. 
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Çıkınca ruh bu bedenden ki gelmez asla geri, 

Kaçırma fırsat elden, aman sıra bu sıra. 

 

Ki kalktı merhalesinden yol aldı kervanlar, 

Ki tembel olma yol al, sen de var katıl katar. 

 

Hebâye gitdi o günler hevâ-yı nefse uyup, 

Rızaî ömrünü verdin, yeter kalan zarara.”716 

Hz. Ebu Bekir’den (ra) yaptığı bir nakille O’na göre ölüm geçilmesi gereken bir kapıdır: 

“Bu ölüm bir kapudur, herkes oradan geçecek, 

Keşke bilseydin ölünce bana yer, nerde ki dâr.”717 

Ali Rıza Efendi son nefesi verme anını şöyle anlatır: 

“Bana bir günde Azrail gelir bu cânım almak içün, 

Suhûletle bu cânım gövdeden sen alsan olmaz mı? 

 

Gelirsem hâlet-i mevte, melekler gönderip ol dem, 

O mel-ûn şerr-i şeytandan beni hıfz etsen olmaz mı? 

 

Gelince hâlet-i nez’a nedâmet fâide vermez, 

Beni bu mehd-i gafletden ilâhî aysan olmaz mı?”718 

O’na göre ölüm duygusu günahlara engel olur: 

“Hâlet-i mevtin düşün de et keder, 

 
716 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 131. 
717 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 144. 
718 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 155. 
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Bil senin çün de kazarlar bir mezar, 

 

İrtikâb etme günâhı kıl hazer, 

Ey Rızaî hep sanadır bu makal”719 

Peki ölümün faydaları nedir? 

“Ölüm o vuslat-ı zât likâ-yı Rahmândır, 

Sana muhabbeti mevtin kemâl-i îmandır. 

 

Bizi bu dâr-ı cefadan halâs eder bu ölüm, 

Visâl-i Hazret-i Hakk’a alır gider bu ölüm.”720 

Burada anlaşıldığı kadarıyla ölümün, öleni sevmesi, îmânın kemâline alâmetdir. Nitekim 

Kur’ân’da ölümü sevmenin Allah’ı (cc) sevmekle eş değer olmasına da işaret edilir.721 Kulun Rahman 

olan Allah’a (cc) vuslatıdır. Ayrıca ölüm insanı bu cefa yurdundan kurtarır. 

İmanla ölmek Ali Rıza içi zirve öneme sahiptir. Bu yüzden Allah’a (cc) şöyle dua eder: 

“Yumup göz dâr-ı dünyâdan bekâ milke yöneldik de  

Sa’âdetle şehâdetle bu ruhum kabz-ı îmân it 

 

O mel’ûn itdiğin şeytana fırsat virme yâ Rabbî 

Beni hıfzında dâim kıl ilâhî def’-i şeytan it”722 

Bir duasında da son nefesde Allah’tan (cc) isteği şudur: 

“Senden ey Mevlâ bu ‘abdin hüsn-i bâki istiyor 

 
719 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 157. 
720 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 162. 
721 el-Cumu’a, 62/6 
722 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 11. 
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Afv u safhınla Sana olmak mülâkî istiyor 

 

Bu cihandan iftirâka itmeyüb aslâ keder 

Şol ölüm vaktinde Sen’den aşk u şevki istiyor. 

 

Tâ ölüm vaktine dek kalbe melâlet virmeyüb 

Zikr-i Hak vasl-ı Hüda’ya iştiyâkı istiyor.”723 

Ali Rıza Efendi gaflet ehlini ölümle ilgili olarak şöyle uyarır: 

“Yalancı dünyeyi benim mi sandın 

Kucakladın da al gelin mi sandın 

Unuttun ölümü gaflete daldın 

Uyan gâfil uyan ölüm geliyor”724 

Ali Rıza Efendi bir yandan kuş-kafes metaforu üzerinden; 

“Bir emânettir bu tende rûh-ı insan ey gönül 

Ruh uçar gider, kalır yerinde ancak bu kafes.”725 

şeklinde ölümü açıklarken diğer yandan bir varoluşçu bakış açısıyla: 

 “Son nefes gülsem deyu bu yüzlerim 

 Ağlar inler yaş döker bu gözlerim 

 Sen kerem kıl merhamet kıl yâ Kerîm 

 Merhamet-kânı Allah’ım (cc) gel yetiş”726 

Diyerek, ağlar inler. 

 
723 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 18. 
724 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 22. 
725 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 34. 
726 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 36. 
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 İnsan ruhunun ebedî oluşunun etkisiyle bu bedeni de ebedî imiş gibi yanılgıyla algılayan gaflet 

ehline; 

 “Akşam da sabah da geliyor sana ölüm var 

 Sandın mı kim sen ölmeyeceksin ecelin yok”727 

diye seslenerek onları sık sık şu şekilde uyarır: 

 “Nedir dünya nedir ukbâ, düşünsen fikre dalsaydın 

 Ölüp kabre gidenlerden n’olur bir ibret alsaydın”728 

 O, Alvarlı Lütfü Efendi gibi imanla öldüğümüz gün bayramımızdır, temasını işleyerek ölüm 

acısını sevinçle dengeler: 

 “Bu bayramlar bu seyranlar sana asla şifâ vermez 

 Gidersen hüsn-i imanla, o gündür işte bayramın”729 

 Yine gaflet ehline ölüm uyarısında bulunur: 

 “Giceyi gündüze kat da ibâdet eyle Ma’bûda 

 Gelir bir günde Azrail (as) niçün gafletle davrandın.730 

 

 Toprak olacak bu beden, ibret yeter gelüb giden 

 Dök kanlı yaşlar dideden gel durma ağla ey gönül”731 

 Ali Rıza Efendi’nin son nefesde iman endişesi şu dualarına da yansır: 

 “Son nefesde hâlimi teşvişe düşdüm ağlarım  

 Al beni dergâhına, hıfzında kıl îmanım benim 

 
727 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 41. 
728 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 45. 
729 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 50. 
730 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 51. 
731 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 56. 
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 Bu Rıza abd-i fakiri son nefes güldür deyu 

 Göklere çıkmaktadır âh u şebistânım benim”732 

  

“Nutkunma hâcet mi vardır, matlabım ma’lûm sana 

Son nefes istediğim bir hüsn-i imândır benim”733 

 

“Bu ruhun, cismine bir gün muhakkak elvedâ eyler 

Güzel bir mevtle ölmek içün çok eyle duâyı”734 

 Ali Rıza Efendi ölümü batan güneşe benzetir: 

 “Yok fâidesi meylini kes gayri hevâdan 

 Yaklaşdı guruba güneşin, oldu ikindi 

 

 Bilmem neye sarf itdin aceb ömr ü nehârın 

 Gel durma Rıza işte ömür bitti tükendi”735 

 Kendisi Nakşi olan Ali Rıza Efendi’nin ölüm râbıtası konusunda şu tavsiyesi de dikkate değer: 

 “Daima Azraili gözün önünde tut heman 

 Geliyor, mevti unutma, bekle dur âcâlini 

 

 Gün be-gün, saat be-saat bu ömür bitmektedir. 

 
732 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 279. 
733 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 278. 
734 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 266. 
735 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 249. 
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 Var düşün kabre giden akrânını, emsâlini 

 

 Bir garib miskin misafirsin bu handa ey Rıza 

 An-karîb kalkar gidersin, götürürler salını”736 

 O, Medine’de defnedilmek arzusundaydı: 

 “Yâ Rab, turâb-ı Taybe bu cisme medfen olsun 

 Gel koyma başka yerde bu cismimi mezâre”737 

 Ali Rıza Efendi Allah’a (cc) duyduğu özlem nedeniyle ölümü çok arzular: 

 “Güzel imân-ı kâmille bu abdin ruhunu kabzet 

 Ki tâkat kalmadı sabra, yeter bu iftirâk yâ Rab”738 

 O, konuşan dilin susar, tutan elin tutmaz olur, gören gözün görmez, duyan kulağın duymaz 

olur diyerek ölümle bedenden ruhun çıkması sonucu ortaya çıkan çıplak gerçeği gözler önüne sererek 

sık sık uyarılarda bulunur.739 

 O’nun yaptığı son nefes dualarından biri de şöyledir: 

 “Zikr ü tevhidinle hatmet bu soluğum son nefes 

 Çıksa bu rûh-ı revânım, kalsa hâlî bu kafes 

 Şol zaman ki bu boğazdan çıkmayub kesilse nefes 

 Ferrici’llâhumme hemmî, neccinâ mimmâ nehâf”740 

 Ve son konak, hakikatin bir tescili olarak kabirdir: 

 “Dünya bize dâr-ı firâk  

 
736 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 245. 
737 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 226. 
738 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 33. 
739 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 65. 
740 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 82. 



198 
 

 Kabrimiz oldu son konak 

 Tevhidle kalbin eyle ak 

 Elhamdülillâhi’l-Kerîm”741 

 Özet olarak, Ali Rıza Efendi ölüm denen varoluş realitesini, Kur’an ve sünnetin ruhuna göre 

açıklar. 

 O’na göre bu dünya geçicidir. İnsanın bu geçiciliği farkedip ona göre yaşantısını dizayn etmesi 

gerekir. Yani, bu dünya kalıcı bir mekân değildir, fanîdir, gölgelikdir. 

 Dünya ahirete götüren bir köprü olduğu için bir hazırlanma, çabalama, yeridir. İbâdete, 

hizmete, muhasabe, mücâhede, zikr ve murâkabeye sıkı yapışmak gerekir. Ölüme bu hazırlıkla 

gitmeyenin âhireti perişan hatta felâkettir. 

 Öldükten sonra imân ve sâlih amel hariç hiçbir şeyi âhirete götüremeyeceği için, ölüme 

hazırlık konusunda son derece titiz ve uyanık olmak gerekir. 

 Son nefesde imanla ölmek, Azraili hoşça ve güler yüzle karşılayıp kadere tam bir teslimiyetle 

huzur-ı kalble teslim olmak, bir insan varoluşunun en kırılgan ve en kritik noktasıdır. Onca ibadetine 

rağmen Ali Rıza Efendi’nin en büyük kaygısı, son nefesde imânla can verebilmektir. O, bu konuda 

titiz olduğu gibi etrâfındakileri de sık sık uyarmaktadır. Bu şekilde son nefes ve ölümle 

yüzleşebilmek, irfân ehli Hak dostlarının en önemli sabit gündemleridir. 

5. İlim 

 İlim arapça ayn-l-m’den masdardır. Lügatta bir şeyin hakikatini kavrayıp idrak etmek ve 

bilmek, bilgi anlamlarına gelir.742 

 
741 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 138. 
742 Zebidî, Tâcü’l-Arus, 17/495-496. 
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 İbn Arabî’ye göre ilim, kalbden elde edilmesi gereken bir sıfat olup, âlim (bilen) kalbdir. 

Ma’lûm ise elde edilen bu durumdur.743Yine O’na göre ilim kesbî ve vehbî olmak üzere iki çeşittir. 

Vehbî ilmin bir ölçüsü yoktur. Kesbî ilim ise takva ve amel-i sâlih sonucu elde edilir. Bu bilgi denge 

ve ölçüye göredir. Her takva ve amelin kendine mahsus bir ilm vardır. Mesela, Allah’tan (cc) Allah 

(cc) olduğu için korkanlar olduğu gibi, Allah’tan (cc) cehennem ve şeytandan dolayı korkanlar da 

vardır. Dolayısıyla Allah’tan (cc) korkan her kişinin takvâsının kendisine mahsus ameli vardır. Bu 

husûsî ilim, o kimse için ( o kimseye özgü olmak üzere) zikredilen takvayı meydana getirir.744 

 Hucvîrî, ilmi övülen sıfatlardan olarak görür ve en iyi gördüğü ilim tanımını şöyle yapar:“İlim, 

canlı bir varlığın kendisini bildiği bir sıfattır.” Yani esas ilim, “kendini bilmektir.”745 

 Bâyezid de: İlim ilim bilmektir manasına göre ilmin içindeki ilmin aranması gerektiğini 

söyler. Yani ilme değil ilmin hakikatine talib olunmasının gerektiği kanaatindedir.746 

 Ali Rıza Efendi çok önem vermesi sebebiyle gece gündüz kesb-i ilm ile meşgul olunmasını 

tavsiye eder: 

 “Kesb-i ilm et hem dahi leyl ü nehar 

 Kalma câhil, etme ömründen zarar. 

 Hüsn-i niyyetle ulûmı kim okur 

 Kurb-ı Hakk’a ol kişi vuslat bulur.”747 

 O, bir duasında vehbiyattan olmak üzere Allah’tan (cc) “vuslat ilmi” ister. 

 “Ben bir fakirim Sen Ganî 

 Hüsrana koyma sen beni 

 
743 İbn Arabî, el-Fütûhâtu’l-Mekkiyye, Dâru Sâdır, (Beyrut: ts), 1/137. 
744 İbn Arabî, el-Futûhâtü’l-Mekkiyye, 1/ 697. 
745 Hucvîrî, Keşfü’l-Mahcûb, s. 16. 
746 Bedevî, Şatahâtu’s-Sûfiyye, 54. 
747 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 40. 
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 Bildir o vuslat ilmini 

 Tâ bulayım Mevlâm Seni”748 

 Ali Rıza Efendi, “İlim Hakkında” başlıklı bir şiirinde ilme dair şu hususlara dikkat çeker: 

- İlmin hâsını taleb etmeli, o da Kur’an ve hadis ilimleridir. 

- İlim insana pâye bahşeder, yani insanı değerli kılar. 

- İlim Allah’ın (cc) kapısına yaklaştırır. 

- İlim tahsili için tâlib olmalı ve o uğurda yorulmalı. 

- İlim Allah’ın (cc) Rahmanî nurudur. 

- İlim, doğru yolu bulmaya yardım eder. 

- İlim vuslat-ı Hakk’a götüren bir rehberdir. 

- Herkes ilme muhtaçtır. 

- İlim öğrenmeyen kişi “hayvanlık” seviyesindedir. Çünki ilim olmadan güzel özellikler elde 

edilemez. 

- İlim Hz. Peygamberin (sav) tâcıdır. 

- Hak ilmi verilen kişinin iki cihanda şerefi artar. 

- İlim olsaydı Hz. Hüseyin’i (ra) şehid ederler miydi? Yani cehâlet, Hz. Peygamber’in (sav) 

torununun bile gözünü kırpmadan canını alır. 

- İlim Allah’ın (cc) sıfatıdır. 

- İlim talebi Allah’ın (cc) Hz. Peygamber’e (sav) emridir: Rabbî zid-nî ilmen!.. 

- Kitaptan ilim alınsa da doğrusu ilim ehlinin ağzından alınmasıdır. 

- İlm-i ledünnî, ilahî bir nurdur. 

 
748 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 73. 
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- İlm-i şeriat Allah’ın (cc) kula yüce bir ihsanıdır, tahsîline dikkat etmek gerekir zira o, üssü’l-

esastır.749 

Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere Ali Rıza Efendi, bu tesbitleri adeta “Rütbelerin en üstünü 

ilimdir” hadisinden şerhetmiş görünür. 

O, ilimler arasında efdaliyet mukayeseleri de yaparak Tefsir ve Hadisi, Fıkıhtan daha üstün 

görür. 

“Tefsir ve ehâdisi oku, derde şifâ ver 

Kabrinde şifa vermeyecek ilm-i Mecelle.”750 

Ali Rıza Efendi, İlim aynasında kendisini değerlendirirken incelikli bir tevâzu ile kendini câhil 

olarak görür: 

“İlahî hayli demlerdir kapında sâil oldum ben, 

Ne oldum mest-i la ya’kıl, ne de bir âkil oldum ben. 

Ne ilm ü ma’rifet vardır, ne bir hâlimde saffet var, 

Ne hikmetten haberdârım, katı bir câhil oldum ben.751 

Ali Rıza Efendi kötü niyetle ilim öğrenmeyi vebâl olarak değerlendirir: 

“Sû-i niyyetle olan tahsil-i ma’lûmât vebâl, 

Hakk’a kurbiyettir ancak ilm ü irfandan garaz.”752 

O, ilimle cehli kıyaslarken şöyle der: 

“İlimdir eyleyen ihyâ şu kalb-i murde(ölü)leri, 

 
749 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 76-78. 
750 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 82. 
751 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 83. 
752 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 85. 
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Cehâlet oldu bütün şerr ü fitnenin sebebi”753 

Ve rütbelerin en üstününe ilim olarak işaret eder: 

“Kişide kesret-i mâlı değil anın şerefi, 

İnsana ilm ü kemâldir veren a’lâ rütebi.”754 

O, insanın dünyaya geliş hikmetini ancak ilimle çözebileceğine dikkat çeker: 

“Eğer ilm ü irfândan bir kişide varsa bir behre, 

Bilir idrâk eder, hikmet nedir gelmekte bu dehre.”755 

Hak ve Halk katında itibarlı olmak için yine ilme ihtiyaç vardır: 

“Her kim ki ola ilm ü amellerle mücehhez, 

Hak yan(ın)da ve halk yan(ın)da olur mu’teber elbet.”756 

“İnnema yahşallahe min ibadihi’l-ulemâ” Allah’tan (cc) hakkıyla ancak alimler korkar âyetini 

baz alan Ali Rıza Efendi şöyle der: 

“Kişinin ilmi mikdarı olur kalbinde havfullah, 

Eğer âlim ise Hakk’a olur onda çok havfullah.”757 

İlmin irfan boyutuna dikkat çekmek isteyen Ali Rıza Efendi şöyle der: 

“Bırak dünya işin, ukbâ için tahsil-i irfân et, 

Hakk’a makbul olan elbet, gürûh-ı ehl-i irfândır.”758 

Ali Rıza Efendi, kıyamete yakın her tarafı cehâletin kaplayacağı zamanda ilme yapışıp kalmak 

gerektiğini tavsiye eder. 

 
753 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 86. 
754 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 86. 
755 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 112. 
756 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 112. 
757  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 126. 
758  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 236. 
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“Tâ kurb-ı kıyâmetde cehâlet âlemi kaplar, 

Demiş Peygamber-i zî-şân o günler ilmin izhar et.” 

O, ardından ilmin maksadına işârette bulunur: 

“İlimden maksad-ı aslî, kişi ıslâh-ı hâl etmek, 

Olup ilmin ile âmil efendi! Nefsi dindâr et.” 759 

Ali Rıza Efendi dönemin değişimleri içerisinde yozlaşan ve kültürlerinden kopan âlimlere 

karşı kırgın bir şekilde şöyle sitem eder: 

“Ulemâ sınıfını gör, bak ne bıyık, ne sakal kaldı, 

Şe’âir-i diyânet ner(e)de sen de göster iş’âr et.”760 

Ruhun gıdası O’na göre ilim ve irfândır: 

“Eğer tâlib-i irfân isen gel durma ey kardeş, 

Gıdâ ver ruhuna bundan, ne hoş rûh-ı revandır bu.”761 

Ali Rıza Efendi, yer yer ilim-cehil ikiliğine atıflarda bulunarak mukâyeseler yapar ve Kur’an 

ve Hadis’le gece gündüz meşgul olmayı, sırf bunlarla bile yetinmenin insana yeteceğini ifâde eder. 

Ayrıca Hadisle meşgul olmanın Resûlullahla (sav) ruhânî ittisale yol açacağını kaydeder ve ekler: 

“Şeytâna bin âbid-i câhil kişiden güç gelir, 

Din yolunda bir fakih, şol âlim-i âlî-hısal. 

Cehl ile ifsâd eder â’mâlini câhil cesur, 

“Korkar Allah’dan (cc) şu âlimler” buyurdu zü’l-celâl. 

Alim oldur ki Hüda’dan havf ü haşyet sâhibi, 

 
759  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 242. 
760  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 243. 
761  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 244. 
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Nice âlim var ki fasık, el-ıyâz ehl-i dalâl.” 762 

O, ilim öğrenmenin ve öğretmenin faziletini uzun bir şiirinde şöyle açıklar: 

“Yaratdı Âdemi Hak, etdi tekrîm, edüp ana bütün esmâyı tâlim. 

Anın çün (Allemel esmâ) buyurdu, bu ilmin şân-ı a‘lâsın duyurdu. 

İlimden âlî bir ni’met olaydı, anınla Âdeme hürmet kılardı. 

Verilse bir kişiye ilm ü hikmet, eder ol kimse Hakdan havf ü haşyet. 

Ki verdi ilm ü hikmet enbiyâye, anınla buldu anlar yüce pâye. 

Dolup kalb-i Resûle ilm ü hikmet, cemi’-i âlemine oldu rahmet. 

İlim ehline verdi derecâtı, anınla buldu insanlar necâtı. 

Müsâvî mi olur gözsüzle gözlü, dahî söz bilmeyen dilsizle dilli. 

Basîret gözleri a’mâ olanlar, olardır mahşere a’mâ gelenler. 

İlimdir âlemin zevk u safâsı, ilimle oldu dünyanın ziyâsı. 

Ki anlar aldılar bu dinde zevki, uyardılar ilimleriyle halkı. 

İlim nurdur, cehâlet oldu zindan, ulûmu hiç taleb kılmaz mı insan. 

Ki zîra anları medh etdi Mevlâ, makaamı anların Firdevs-i âlâ. 

Bu ilm içre eğer kim oldu râsıh, Hudâdan korkdu anlar oldu hâşı’. 

Ki medh etdi ilimde râsihûnu, celâl-i Hazretinden hâşiûnu. 

Rızâ-yı Hak için bir müteallim, gelip bir âlimden etse teallüm. 

Murâdı ola ihyâ-i şeriat, elinden geldiği mikdârı hizmet. 

Resûlûllah anınçün ne buyurdu, sevâbın vasf edip halka duyrudu. 

Yemîn edip dedi Fahr-i Risâlet, sözü gerçek anın, sen etme raybet. 

Yemîn ile edüp te’kîd ü te’yîd, bu ilmin kadrini ânınla fehm et. 

Ki her bir adım atmakda sevabı, ki kıldı anda eshâba hıtâbı. 

Giderken atdığı her bir ayak çün, ne mikdar veriyor ol ferd-i bî cun. 

Gidiş, geliş ana her bir adımda, sevablar var ana Allah katında. 

Ki her bir adıma bir yıl ibâdet, sevâbı var deyu etdi şehâdet. 

Dahî cennetde bir kasr-ı muallâ, verir her hat veya Rabbım Teâlâ. 

 
762  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 253. 



205 
 

Ki, her kim fî sebîlillâh okursa, bu ilmin yoluna ayak yorulsa. 

Ana derya içindeki balıklar, dahî yerde olan kuşlarla, kurtlar. 

Düâ eyler ana hep cümle eşyâ, çalış ilme, ede gör dîni ihyâ. 

Murâdın şer’-i Hakka ola yardım, olasın dîn-i Hakka sen de hâdim. 

İlim zîra makâm-ı enbiyadır, cezâsı, yevm-i ukbâda rızâdır. 

Teallüm eyle ilmi, Hakka yalvar, cehâletde kalanlardır ziyankâr. 

Anı dünya için âlet edinme, hazer kıl, ehl-i dünyaya yerinme. 

Ola ilminle maksudun cihanda, rızâ-yı Hakkı kesbetmek bu handa.”763 

O, yine bir şiirinde ilim konusuna değinirken şu hususlara dikkat çeker: 

- İlim ehlini kurtarır. 

- İlim bu dünyayı aydınlatan lambadır. 

- Âlimlere kuşlar, balıklar ve cümle mahlûkat dua eder. 

- İlim Rabbanî bir nurdur. 

- İlim Allah’ın (cc) kullarına hediyesidir. 

- İlim insanları cehennemden kurtaran ilaçtır. 

- Âlimler meclisinin meta’ı/malı ilimdir. 

- Âlimler meclislerde halka nûr saçarlar. 

- İlim ehlinde havf ve haşyet çok olur. 

- Allah (cc) Kur’an’da âlimleri över. 

- İlim ucu bucağı olmayan bir okyanustur. 

- İlme doyulmaz, herkes ona açtır. 

- İlmi yayanlar iki cihânda Allah (cc) rızasını bulurlar. 

- İlmi halka yayan âlimin meskeni cennet olur.764 

 
763  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 254-255. 
764  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 256-257. 
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İslâm’ın ilme verdiği değeri bu şekilde açıklayan Ali Rıza Efendi “Allah’tan (cc) ancak 

âlimler korkar”765 âyetini açıklarken şu yorumu yapar. 

“Şu halde haşyeti (korkusu) olmayan bir kimseye her ne kadar âlim lafzı ıtlak olunsa da, 

(o) şer’an âlim sayılmaz. İlim cenâb-ı Hakk’a kurbiyyeti irâs eden (doğuran) ilimdir. Şu halde 

enva-ı mücâdelât ile tahsil olunup sahibibni haşyet-i ilâhiyye’ye sevketmeyen ilim, mezmûmdur 

(yerilmiştir).”766 

Ali Rıza Efendi, kibirli âlimler hakkında yorum yaparken şu hususa işaret eder. 

“Bütün evsâf-ı zemîmenin (yerilen özelliklerin) başı ve fesâd u fitnenin menşei (kaynağı) 

kibir ve enâniyet (büyüklenme ve bencillik)tir ve bu kibrin sebepleri; evvelkisi ilimdir ve 

cümlesinden a’zam ve ilâcı çok müşkildir. Zira ilmin kadri (değeri) ve mertebesi indallah ânı 

neşretmekle (yaymakla) olur ve illa (aksi takdirde) ilim, sâhibi için bir vebâl olup mertebesi 

cehilden ednâ olur ve âhiretde azâb-ı şedide müstehak olur (çok büyük azaba hak kazanır). 

Pes böyle bir ilimle nasıl kibir elde edilebilir? (Yani ilim insanda nasıl olurda kibir 

meydana getirebilir.) Şu hâlde ilim kendini ıslâh edecek iken, kibir sebebiyle böylesi âlim, 

câhilden ednâ olur. 

İlmin ikinci âfeti, bil(in)melidir ki kullarda kibir ve tekebbür haramdır. Kibr ü azamet 

Cenâb-ı Hakk’a mahsus bir sıfattır. Cenâb-ı Hak’dan başka hiçbir kimseye lâyık değildir. Eğerçi 

âlimin niyyeti hâlis olup da ilmiyle âmil olduysa o ilim âna huşû ve huzû iras eder (doğurur). 

Tevâzu-‘ı tâm ile enbiyâ ve evliyâ tarîkına gider (nebi ve velilerin gittiği yola girer).”767       

     

 Ali Rıza Efendi, “ilim taleb etmek kadın erkek bütün müslümanlara farzdır.” 

hadisini temel alarak dine ait zarûrî olan bilgilerin öğrenilmesinin kadın-erkek herkes 

üzerine farz olduğunu kaydeder. Ve ekler: 

 “İnsan kalbini tasfiye etmek de zarûrât-ı dîniyyenin en mühimlerindendir. Bu da (öğrenilmek 

için) hakîkî ve silsilesi tam bir şeyh’e muhtaçtır.”768 

 
765 el-Fâtır, 15/28. 
766  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 258. 
767  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 275. 
768  Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 308. 
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O, uzunca bir şiirinde âlimin değerini anlatır ve cahille olan mukayesesini yaparak şu 

tesbitlerde bulunur: 

- Kur’an’da da belirtildiği gibi âlimle câhil bir değildir. 

- Âlimler Allah’ın (cc) yarattıkları üzerinde tefekkür eder, câhil tefekkür etmez. 

- Âlimler Rahman olan Allah’a (cc) verdikleri ahde vefalıyken cahillerde bu özellik yoktur. 

- Âlimler dini ihyâ eder, cahiller ifsad eder. 

- Âlimlerin gönlünde nurlar doğar, cahilinki karanlıktır. 

- Âlimler kamil akla sahip olup dünyâyı da âhireti de bilirler, câhiller bilmezler. 

- Âlimle câhil; Habil’le Kâbil gibidir. 

- Âlimlerin basiret gözü açık iken, cahilinki kördür. 

- Âlimler ilm ü irfan sahibiyken, câhiller hayvanlar gibi ilim-irfandan habersizdir.769 

 Ali Rıza Efendi, bir başka şiirinde ilimle kalbi ihya olmayan kişinin meyyit 

hükmünde olacağı, ilmin olgunlaştırıcı olduğunu, Allah (cc) tarafından hediye edilmiş 

Rabbanî bir nur olduğunu söyler. Ve ekler: 

 “İlimden müstağni değildir dâr-ı dünya, 

 Silenler masiva hubbun, ilim nuruyla silmiştir.770 

 Özet olarak Ali Rıza Efendi’ye göre ilim, kulun Allah’ı (cc) bilmesi ve ona kulluk 

edebilmesi için son derece önemlidir. Ayrıca O, yaşanmayan ilmin âhirette vebâl olacağı 

kanaatindedir. 

 O, ilmi en üstün mertebe olarak görür ve ilimle bir saat yapılan ibâdetin cehl ile 

bir yıl yapılan ibadetten daha hayırlı olduğunu kaydeder. 

 
769 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 73. 
770 Kaşıkçı, İlticâ-nâme-i Rızâiyye, 18. 
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 Ali Rıza Efendi’nin faydasız ilimden kaçınılması gerektiği hususuna sık sık vurgu 

yaptığı görülür. O’na göre en faydalı ilim Kur’an ve Hadis ilmidir. 
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6. Tefekkür 

Arapça f-k-r’den türemiş olan “tefekkür” kelimesi iyice ve derin düşünmek ve anlamak 

anlamına gelir.771 

İbn Furek (ö. 406/1015) tasavvufî açılımı itibariyle, “Bil ki kalbi tefekkürden mahrum 

bırakmak, nefsi ihmâl etmek ve ömrü beyhûde olarak geçirmektir” diye başlayarak tefekkür hakkında 

özet olarak şöyle der: 

1- Allah’ın (cc) azametini tefekkür, marifetullah doğurur. 

2- Allah’ın (cc) ayetlerini tefekkür, Allah’ın (cc) aşkını doğurur. 

3- Allah’ın (cc) kudretini tefekkür, O’na karşı saygı ve heybeti arttırır. 

4- Kötülükleri tefekkür, Allah’a (cc) hayâlı olmaya yol açar.772 

Tefekkür, tezekkürü içine alan geniş kapsamlı bir düşünmedir.773 

Serrâc, tefekkürü “görüşteki sağlamlık” olarak değerlendirirken, “fikr” ile arasındaki farka şu 

şekilde açıklama getirir: 

“Tefekkür; kalbin cevelânı “her yerde gezip dolaşması”, fikir ise; irfânı üzerinde (sâbit) 

durmasıdır.”774 

Ali Rıza Efendi eserlerinde tefekkürün önemine işaret etmiştir. Çok yönlü açılımı olan 

tefekkürü ibrete vesile olması bakımından şöyle tanımlar: 

“Kıl tefekkür kalb gözüyle neye geldin âleme 

 
771 Râgıp el-Isfehani, el-Müfredât, 384. 
772 İbn Fûrek, el-İbâne an Turukı’l-Kasıdîn, çev. Ahmet Yıldırım, Abdülgaffâr Aslan (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu Bşk. Yay., 2014), 314-315. 
773 Erkaya, Kur’ân Kaynaklı Tasavvuf Kaynakları, 154. 
774 Ebû Nasr Serrâc et-Tusî, el-Lümâ İslam Tasavvufu, trc. H. Kamil Yılmaz, (İstanbul: Erkam Yayınları, 2014), 302-

303 
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Emr-i Hakk’ı tut bu yerde olmadan ehl-i kubur”775 

O, hayat gibi ölüm varoluşunu düşünmeyi, ibret almayı, kendine bu tefekkür sonucu 

çekidüzen vermeyi öğütler: 

“Ki her dem iste Allah’dan (cc) hidâyet 

Uyan, bu gaflete ver bir nihâyet. 

 

Ölümden sonraki hâlini fikret 

Kılıp beş vaktini Allah’ı (cc) zikret.”776 

Esasen onun şiirleri, konusu itibariyle tamamen tefekkür, dua, tavsiye, teşvik ve uyarmalar 

üzerine şekillenmiştir. 

Nitekim O, “FIRSAT ELDE İKEN” başlıklı bir şiirinde bu minval üzere okuyucularına örnek 

bir tefekkür sergiler. “Artık kim Rabbine kavuşmayı ümid ediyorsa, güzel bir amel işlesin ve Rabbine 

ibâdetde ortak tutmasın”777âyeti üzerinden şu şekilde bir tefekkür gerçekleştirir: 

“Ey gönül, dünyayı koy, ukbâya döndür meylini 

Şer’â tatbik eyle bunda fi’lini ahvalini 

 

Gel çalış fırsat bu fırsat bir dahi geçmez ele 

Gel bırak bu buhli elden, kabre gönder mâlini 

 

Malını vârislerin bu yerde taksim etmeden 

Âkil ol, ölmezden evvel hayre sarf it mâlini 

 

 
775 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 46. 
776 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 168. 
777 El-Kehf, 18/110. 
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Malini yerler, seni nisyan ider vârislerin 

Var düşün kabre girince nolacak ahvâlini 

 

Çok dalıb yüzme bu dünya şuğlüne, gel âkil ol 

Çok çalış, ukbâ içün bu yerde istikbalini 

 

Daima Azrail’i gözün önünde tut heman 

Geliyor mevti unutma, bekle dur âcâlini 

 

Gün be-gün, saat be-saat bu ömür bitmekdedir 

Var düşün kabre giden akranını, emsalini 

 

Bir garib miskin misafirsin bu handa ey Rıza 

Ankarîb kalkar gidersin, götürürler salını.”778 

Ali Rıza Efendi ibretle bakıp dünyaya gelmenin anlamı üzerine bir başka şiirinde şöyle 

terennüm eder: 

“Sana, ibretle bakmak çün başında iki göz verdi 

Düşün gel, berhava gezme, bu dünyayı, bu sahrayı. 

 

Hayât-ı bakîyi kesbetmeye geldin bu dünyaya 

Niçün geldiğini fehm it, düşün, işlet bu kafayı 

 

Hakk’a isyan idüp dâr-ı cahîme müstehak olma 

 
778 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 245. 
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Hüdâ ta’rif buyurdu el-‘ıyâz ol nâr-ı kübrâyı”779 

Aynı minval üzere yine bir şiirinde tefekküre davet eder: 

“Gel beri kardaş o vakti çok düşün 

Gâfil olma, bilmeyiz Allah (cc) işin 

 

Ol gelir bir gün bozar tatlı aşın 

Sanma Azrâil sana senden ırak 

 

Çok düşün eyle tefekkür sonunu 

Gıybet etme el-amân şunu bunu”780 

Yine devam ederek: 

“Şol âteş-i nîrânı düşün nefsini korkut 

Hak ne ki emretdi ise emrini hoş tut.”781 

O, “ve ile’l-cibali keyfe nusıbet” yani “Düşünmez misin Allah (cc) şu dağları nasıl dikmiş?”782 

ayetine telmihle: 

“Bakmaz mısın şu dağlara 

İniş yokuş şu yerlere 

 

Ziynet veren yapraklara 

Bir Allah’dır (cc) bir Allah (cc) 

 

 
779 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 266. 
780 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 20. 
781 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 72. 
782 el-Gâşiye, 88/19. 
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Gece zulmet dolduran 

Sabah olup gün doğduran 

 

Cihanı nura boğduran 

Bir Allah’dır (cc) bir Allah (cc) 

 

Ölenleri bir düşün 

Anlar bize ibret bütün 

Hak yolunda durma sürün 

Bu sana intibah, yeter”783 

 

“İbret al, bak Hâlık’ın “halk” dediği eşyasını 

Nakşına bak da tefekkür kıl ânın Nakkâş’ını”784 

O, tefekkür ehlini akıllı olarak niteler: 

“Düşünür cenneti nâr-ı bunda akıllı kişiler 

Yok mudur sende tefekkür, dahi hem akl u şuur”785 

 

“Aklını işlet tefekkür eyle, fikrin var ise, 

Çok derin düşün bu bahsi sana aklın yâr ise.”786 

 

O, tefekkürü takvâya götüren bir yol olarak görür: 

 
783 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 75. 
784 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 82. 
785 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 254. 
786 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 59. 
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“Ağırdır mes’ele tefekkür 

O günkü halini eyle tezekkür 

 

Ki durma, Halık’ı ırzâya sa’y et 

Hulus-i kalb ile takvâya sa’y et”787 

O, sık sık Kur’ân ayetleri üzerine de tefekkür eder. Mesela: 

“İkram olarak bu mu daha hayırlı/iyi, yoksa zakkûm ağacı(nın zehirli meyveleri) mi?”788 ayeti 

hakkında şu şekilde tefekküre dalar: 

“Ol şecere-i zakkumun meyvesi gayet acı ve râyihası gayet fenâ olmakla, Hak Teâlâ ehl-

i nâra onu kerhen (zorla) yedirir. (Ayette) Biz o şecere-i zakkûmu, kâfirler için cehennemdde 

mihnet ve azab kıldık buyuruyor. 

Neûzû Billahi Teâlâ, böyle bir zaman için akl-ı kâmil sâhipleri geceleri yatmayıp kâim, 

gündüzleri yemeyip sâim olmuşlar, âhiret için istikballerini temin edip gitmişlerdir. 

Şimdi (ki zamanda) bizler ise gece gündüz dünya istikballerini (menfaatlerini) temin 

edeceğiz diye çalışıp fâni olan bir dünyayı âhiret üzerine tercih ediyoruz. Herhalde ölüm 

yakamıza çökmeden bu gafletten kendimizi ikâz edip aklımızı başımıza alıp nereden geldik ve 

nereye gidiyoruz ve ne için (bu dünyaya) geldik, düşünmemiz lazımdır.”789 

Ali Rıza Efendi tefekküre dalmayı tavsiye ederken: 

“Tefekkür âlemine dal, şu ulviyyât, şu süfliyyat 

Vucûde geldi hep cümle Hakk’ın lutf-i cemilinden. 

 

Kemâl-i âliyle derk et, ne söyler Hak şu âyette 

Nûmâyân oldu çok manâ O’nun lafzı kalîlinden.” 

 
787 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 40. 
788 es-Saffât, 37/62. 
789 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 85. 
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der ve hemen şu âyeti nazara verir: 

 “Semâvât ve arzın yaratılışında gece ve gündüzün ardarda gelip gitmesinde akıl sahipleri için 

pek çok alametler/işaretler vardır”790 

 Ve ardından ekler: 

 “Binaenaleyh semâvât ve arza bakan kimse, hayvânât vesairenin bakışı gibi bakmayıp akıl 

sahiplerine layık olan bir bakışla bakarak, sanâyî-i ilâhiyye’nin her birinden ibret almak 

lâzımdır. Ve bu mahlûkâtın büyüklüğüne bakıp Hâlık’ının ne kadar kuvvet ve kudret sahibi Hâlık-

ı Azim olduğunu istidlal etmek lazımdır”791 

 Ali Rıza Efendi: “Bir saat tefekkür, gâfilane geçen bir senelik ibadetten daha hayırlıdır”792 

hadis-i şerifine de şu yorumu yapar: 

 “Vucûd-ı insanda cemî-‘i hayvânâtda olan sanayî-‘i ‘acibeyi ve hükm-i mesâlihi idrakden âciz 

olan insana lâzım gelen, evâmir-i ilâhiyyeye tamamiyle sarılıp nefsini azâb-ı cehennemden vikâye 

ve Hâlık’ını ırzâya (memnun etmeye) gayret etmek vâcib ve elzemdir”793 

 Özetle Ali Rıza Efendi, tefekkürün insanı hayvandan ayıran en önemli özellik olduğu 

kanaatindedir. Ayrıca o, tefekkürün insanda Allah’a (cc) karşı hayâ duygusu uyandıracağı ve takvâya 

yönelteceği kanaatindedir. 

 O’na göre akıl sahibi insan , bu dünyada varoluşa ve mevcûdat’a dair tefekküre dalıp ne kadar 

azametli ve kudretli bir Hâlık’ın kulu olduğunu idrak eder. Akılsızların ise tefekkürle işinin 

olmadığını söylemektedir. 

 O, Kur’ân ayetleri, olaylar, kainat ve insan üzerine tefekkür konusunda ciddi uyarılarda ve 

tavsiyelerde bulunur. Çünkü tefekkür insanı insan yapar, inşa eder. Kemâlâta yani Allah’a (cc) kul 

olmaya götürür. 

 
790 el-Âl-i İmrân, 3/190. 
791 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 116. 
792 el-Aclunî, Keşfu’l Hafâ, 1/310. 
793 Kaşıkçı, Necâtü’l-Mü’minin, 130. 
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7. Muhasebe 

 Muhasebe h-s-b’den türemiştir, müfâale babındandır. Hesaplaşmak, hesap istemek, hesaba 

çekmek, mükâfatlandırmak gibi anlamlara gelir. Kök olarak da h-s-b saymak, hesap etmek 

manasınadır. “hassebe” ise ölüyü kefenli olarak gömmek, ayrıca doyana kadar yedirmek, kanıncaya 

kadar su içirmek gibi ilginç anlam yelpazeleri içerir.794Burada hesaplaşmak ve ölüm manalarının 

yanyana gelmesi düşündürücü ve ilginçtir. 

 Istılah olarak Hacc Abdullah-ı Herevî (ö. 481/1089) ve Gazâlî (ö. 555/1111) muhasebeyi “Ey 

mü’minler! Allah’a (cc) itaatsizlikten sakının. Herkes âhiret için ne hazırladığına bakıp düşünsün” 795 

âyetine dayandırırlar.796 

 Muhasebe üzerinde detaylı bir şekilde duran Muhâsibî (ö. 243/857) ise şu açıklamayı yapar: 

 “Allah’ın (cc) sevdiği ve hoşlanmadığı şeyleri, ayrıma tâbi tutarak düşünüp hesaplaşmak”797 

 Kaşanî (ö.736/1335) muhasebeyi; bidayetteki hasenât ve seyyiâtı tartmak, hatıra gelen hayır 

ve şer sebeplerini kıyaslayıp hayr olana boyun eğmek, şerli olanı da yok etmek diye tarif eder.798 

 Ali Rıza Efendi’nin muhasebe anlayışına gelince o şöyle der: 

 “-Hadîs-i Şerif: 

 “Bir kimse Allah (cc) yanındaki kendisinin menzile ve derecesini bilmek isterse, kendi 

kalbindeki Cenâb-ı Hakk’ın derece ve menzilesine baksın. İşte bu, onun mizânı ve ölçüsüdür.”799 

 
794 Firuzabadî, kamus, “h-s-b” maddesi. 
795 el-Haşr, 59/18. 
796 Gazâlî, İhya, 4/533; Herevî, Menâzilü’s-Sâirîn, 16. 
797 Muhâsibî, er-Riâye, 30. 
798 Kaşanî, Istılâhâti’s-Sûfiyye, 193. 
799 Hâkim, müstedrek, Hadis no: 1863. 
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 Yani bir insan kendinin nasıl bir kimse olduğunu ölçüye vurmak isterse, kendisinin ahvâl ve 

ef’âline baksın; eğer kalbinde Cenâb-ı Hakk’a ve Rasûlüne ve sulehâ-i ümmete muhabbet olduğu 

halde Cenâb-ı Hakk’a ibadet ve tâat(te bulunmak) ona her şeyden ziyâde ve sevgili oluyorsa 

Cenâb-ı Hakk’ın indinde de o kimse sevgili ve makbûldür. 

 Ve bilakis Cenâb-ı Hakk’a ve Rasûlüne sevgisi olmamakla sulehâ-yı ümmeti sevmeyip onlara 

aykırı gider ve ma’sıyet ve muhâlefet vâdilerinde ve nefs ü hevâ arzularında kendini isti’mâl 

ediyorsa, Cenâb-ı Hakk’ın nezd-i ilâhîsinde onun bir kadr ü kıymeti olmayıp ehl-i şekâvetten 

olduğunu bilsin ve böyle kimse, tevbe ve istiğfar ederek bâb-ı ilâhiyyeye müracaat eylesin ve 

tarik-ı hidâyeti tutmakla kendisini azâb-ı âhiretten vikâye ve sıyânet eylesin. İşte bunun için abdin 

ma’bûdunun nezdindeki derecesinin mikdârına göredir, ulema-i a’lâm hazerâtı beyan 

buyurmuşlardır.”800 

 O, bu ifadelerle kulun kendisini sık sık hesaba çekmesi, tartıya vurması, Allah (cc) katındaki 

mertebesini görme imkanı bulacağını anlatır. Bu şekilde kendini/nefsini gören bir kişi de, Allah (cc) 

karşısında kendisine çeki düzen verir. İşte muhasebenin bu özelliği, kulun kemâle ermesinde çok 

önemli bir unsur olarak görülür. 

 Yine o; “Hesâba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin”801 hadisini yorumlarken şu 

açıklamalara yer verir: 

 “Sizler huzur-ı Rabbu’l-âlemine mevki-i muhasebeye (yani, mahşer yerindeki sorgulama 

yerine) gelmeden önce dünyada iken kendinizi hesaba çekip de öyle geliniz. 

 Sevab ve günahınız huzûr-ı ilâhîsinde tartılıp mizan olunmazdan (tartılmazdan) önce dünyada 

iken günahlarınızı ve sevablarınızı, mizân ediniz (tartınız). Yani muhakkak olarak bir gün 

gelecektir ki o günde her ferd, dünyada hatâ ve sevab her ne işlediyse suâl ve mizân olunup 

imtihandan geçecektir. İşte o imtihanı (yani sorgulamayı) teshîl için dünyada her gün hayır ve 

şerden ne yaptıysanız onları bir bir tedkîk edip (inceleyip) işlediğiniz hayırların, size, Cenâb-ı 

Hakk’ın tevfîki olduğunu bilerek teşekkür ve istiğfar ediniz demektir.”802 

 
800 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 8. 
801 Gazâlî, İhyâ, 4/391-403. 
802 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 9. 
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 Ali Rıza Efendi’ye göre ölmeden kendini tartıya vurup öz hesaplaşmaya girenlerin âhirette 

hesaplaşması kolay olacaktır. Bu, bir dereceye kadar olan kulun kendisiyle hesaplaşması, Allah’la 

(cc) hesaplaşması O’na hesâb vermesi anlamına gelir, diyebiliriz. 

 Zaman zaman şiirlerinde kendini hesaba çekmeyi yani öz eleştiriyi tavsiye eder: 

 “Cihânda ber havâ gezme hisâb et nefsini her gün 

 Hisâb-ı haşre gelmezden, bu dünya mahşerin olsun.”803 

Bu dizede dünyanın mahşer yeri gibi algılanıp kendini hesaba çekmenin, dikkat çekici bir 

şekilde “Ölmeden önce ölünüz”804bilincinin inşasına işaret edildiği görülür. 

 Yine bazı dizelerinde şöyle tavsiyede bulunur: 

 “Çekip bu nefsi mîzâne, hisab et kendini her gün 

 Yarın mahşerde tartılmazdan evvel bunda tartıl gel”805 

“Hisâb et kendini bunda hisâb-ı haşre gelmezden 

Gelirsin sonra birçok cürm ile mizana aldanma”806 

O’na göre kendini hesaba çekip tartabilen insan akıllı insandır: 

“Akıllıysan hesabın bunda gör git 

O müşkil yerleri bu yerde fikr et 

Ki her gün bunda çek nefsin hesaba 

Amel kıl, kendini uydur kitaba”807 

 
803 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 13. 
804 Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 2/29. 
805 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 132. 
806 Kaşıkçı, Gülzâr-ı Medine, 290. 
807 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 44. 
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 O, ölmeden önce yapılan muhasebenin âhiretteki hesaplaşmayı kolaylaştıracağına dikkat 

çekerek şu açıklamayı yapar: 

 “Amelleriniz vezn olunmazdan evvel, hayır ve şer hangisi gâlib geleceğini bu günde (bu 

dünyadayken) muvâzene edip (tartıp), hayır tarafından izdiyad (artırma), şer tarafını da 

terketmekle nefsinizi veznediniz (tartınız)”808 

 Ali Rıza Efendi’ye göre muhasebenin tam olarak gerçekleşmesi için, hayırlı bulunan ameli 

artırırken, şerli olanların terkedilmesi gerekir. 

 Ve bu noktada şu hadis-i şerifi serdederek ihtiyarlara uyarıda bulunur: 

 “Yaşı kırkı geçip de hayırlı ameli kötü amelinden fazla olmayan (ihtiyar)lar cehennemdeki 

yerlerini hazırlasınlar!”809 

 O, mezkur hadisi şöyle yorumlar: 

 “Ale’l-husûs (özellikle) ihtiyarlık çağına kadem bastıkda, bir gûnâ mıuhasebeyi hatırına 

getirmemek ne kadar akılsızlıktır. Cenâb-ı Hak bi’l-cümle ümmet-i Muhammed’e (sav) bir akl-ı 

kâmil ihsân buyursun! Amin.”810 

 Ali Rıza Efendi, muhasebeyi ölüme, âhirete hazırlık olarak değerlendirir: 

 “Hesab et kendini bunda huzur-ı Hakk’a gelmezden 

 Hazırlan hâne-i kabre, namaz borcun kaza eyle.”811 

 Özet olarak Ali Rıza Efendi muhasebeyi özeleştiri olarak görür ve ona çok önem verir. Çünkü 

muhasebe ölüme ve büyük hesab gününe hazırlık egzersizidir. Özellikle yaşlılıkta muhasebenin çok 

yapılması lâzımdır. Bu akıllı olanlara mahsus bir keyfiyettir. 

 
808 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 154. 
809 el-Muttakî, Kenzu’l-Ummal fî Süneni’l-Akvâl ve’l-Ef’âl, (Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1993), 15/776. 
810 Kaşıkçı, İmdâdül-Müslimîn, 156. 
811 Kaşıkçı, Rahmet Damlaları, 177. 
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 Muhasebe; ölüme hazırlık anlamı ifade ettiği için ölmeden önce ölmekle de direkt bağlantılı 

bir anlam karakteri taşır.  

 Sonuçta O’na göre: muhasebe, büyük hesâb gününün samîmî provası mahiyetindedir. 

 

 

SONUÇ 
  

 Tasavvuf, Hz. Peygamber’in (sav) yaşadığı Kur’ân ahlâkı bütün ümmete; “üsve” olarak ittiba 

edilmek üzere sunulmuş bir kulluk yolculuğudur. Sahabe ve tabiin döneminden itibaren bu yolculuk, 

tasavvufî seyr ü sulûk eğitimi halinde zamanımıza kadar tekâmül eden ilmî ve amelî bir disiplin olarak 

gelmiştir. 

 Tezimize konu edindiğimiz Kaşıkçı Ali Rıza Efendi de bu disiplin içinde “talib”, “mürid” 

olarak kendi varoluş kemâlâtını gerçekleştirmeye çalışmış bir son dönem dervişi/sûfîsidir. Hayatı 

bütünüyle gözden geçirildiğinde onun her şeyden önce Konya Islah-ı Medârisde aldığı güçlü bir din 

eğitimiyle ilmî bir kariyere sahip olduğu görülür ki onun bu yönü bütün eserlerine yansımıştır. 

 Özellikle Medine mücâvereti yıllarında yine ilmiyeden Ali Ulvi Kurucu tarafından teşekkül 

ettirilen ilmî toplantılarda, sohbetlerde ve halkalarda Ali Rıza Efendi’nin hayat boyu yer aldığını 

görüyoruz. 

 O Seri Sakatî’nin yeğeni Cüneyd-i Bağdadî’ye dikte ettiği gibi önce ilim yolunda ilerlemiş, 

olgunlaşmış ondan sonra da Es’ad Efendi’ye mürid olarak sufîyye mesleğine intisabla manevî 

tekâmülünü elde etmiştir. 
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 Hayatından anladığımız kadarıyla O, Medine’de Hac ve Umre için her ülkeden gelen ulema 

ile daima irtibat halinde olmuş, onlarla bilgi-görgü alışverişinde bulunmuştur.  

 İkinci olarak O erken dönem sûfilerinde gördüğümüz gibi elinin emeği ve alnının teriyle 

maişetini temin ederek ailesini geçindirmiş, kimseye el açıp tufeylî/asalak bir hayat tarzına 

yönelmemiştir. Bir mü’min vakarı ve olgunluğuyla kendi başına kaşık imal ederek ayakta durmuştur. 

 Tasavvufun dünyevî kazançlara vesîle kılınması olayı, günümüzde sıkça görülmesi 

bakımından Gazalî öncesi sûfîler gibi Ali Rıza Efendi’nin de bu konuda rol model olması dikkat 

çekici bir husustur. 

 Üçüncü olarak Ali Rıza Efendi, toplumdan kopuk bir hayattan, yani uzletten, inzivadan 

kaçınmış ictimâî olarak toplumun içinde toplumla/halkla beraber bulunmuştur. Nakşibendî 

geleneğine uygun olarak halvet der encümen denilen halde yaşamış, ferdî/içtimâî dengeyi 

gerçekleştirmeye muvaffak olmuştur.  

 Âhiret-dünya dengesi, ne sekülerleşme ne de dünyayı reddetme bağlamında Kur’ân ve 

Sünnetin ruhuna uygun bir yapıya işaret eder. O, alışveriş yapar, dostlarına gider delir, yaşadığı 

toplumun dertleriyle ilgilenir, camiye gider ve toplantılara katılır, hasta ziyareti yapardı. Düğün, 

nişan, doğum, ölüm gibi olaylara katılıp toplumla sevinç ve üzüntüyü paylaşırdı. Toplumsaldı. 

 Dördüncü olarak Medine’de yaşamasına rağmen aslî vatanını ihmal etmezdi. Vatanını çok 

severdi. Medine’ye gelenlere mihmandarlık yapar, onlarla hem hal olurdu. Onlardan Türkiye’nin 

siyasi, içtimaî, ekonomik, ahlâkî, dinî ve ilmî yöndeki problemlerini sürekli takip eder, tavsiyelerde 

bulunur, dostlarına mektuplar gönderirdi. Türkiye’nin sürüklendiği buhranlarda göz yaşı döker, dua 

eder, elinden geldiğince yol gösterirdi. Hatta oğlu Mustafa Runyun beyi siyasete teşvik ederek 

parlamentoda bir dönem Konya milletvekili olamasını ve memlekete hizmet etmesini sağlamıştı. 
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 Beşinci olarak O, bir aile babasıydı ve çocuklarını çok sağlam dinî terbiye ile yetiştirmişti. 

Yani ferdî dindarlığını yaşarken ve sosyal aktivitelerde bulunurken ailesini asla ihmal etmezdi. İdeal 

bir babaydı. Çocuklarının hepsi, dindar, ahlâklı birer kişilik olarak toplumun hayatına temâyüz 

etmişti. 

 Altıncı olarak gurbetin verdiği duygu zenginliği kalbî seziş ve ilhama açık oluşu onu san’atkar 

ruhlu zevk-i selîm sahibi yapmıştı. Kendisinin de ifade ettiği üzere O, ilham geldikçe, yanında her 

zaman bulundurduğu kâğıt kalemle arûz vezni üzere derin anlamlı ve hikemî şiirler yazardı. Onun 

çok sayıdaki şiirleri Allah (cc) ve Peygamber (sav) sevgisi üzerineydi. Ali Rıza Efendi güçlü bir ilâhî 

aşk ve vecde sahip bir şairdi. O, şiiri tebliğ vasıtası olarak kullanıyordu. Ama bunun yanı sıra Hadis-

i Erbaîn gibi nesir eserleri vermiş bir entelektüeldi. Yazdığı şiirlerle o, günümüz İslâm kültürüne 

kendi çapında katkıda bulunmaya muvaffak olmuştur. 

 Son olarak O, helâle harama dikkatli, takva ve vera’ ehli âbid bir kişiliğiyle tanınmıştı. 

Namazları hiç aksatmadan Mescid-i Nebevî’de kılması, gündüz oruçlu, gece uykusuz zikirli, namazlı, 

dualı olması, hak, hukuk ve adalet konularındaki titizliği ile O, Peygamber’i (sav) kendisine rehber 

edinmişti. 

 Son dönem sufîsi olarak tasavvufa teorik ve amelî anlamda bir yenilik getirmemiş selefi 

izlemekle yetinmiştir. Ancak bununla beraber selefin anlattığı hakikatleri, yeni nesle yeni bir dille 

daha anlaşılır olarak sunmuştur. Bilindiği gibi hakikat değişmez ama onu topluma aktarmak için 

içinde bulunulan devrin dili ve irfanına göre yeni bir elbiseyle sunmak büyük önem arz eder. Ali Rıza 

Efendi’nin, bu tezden ortaya çıkarabildiğimiz kadarıyla, tasavvufa getirdiği yenilik,  işte bu yönden 

dikkat çekicidir. 
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ÖZET 
Ergül, Mevlüt Sami, Kaşıkçı Ali Rıza ve Tasavvuf Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. 

Öncel Demirdaş, 240s. 

 

Çalışmamız son dönem mutasavvıfı olan Kaşıkçı Ali Rıza Efendi'nin hayatını, eserlerini ve 

tasavvufî görüşlerini içermektedir. Kaşıkçı, 1883-1969 yılları arasında yaşamıştır. Eğitim hayatına 

köyünde alet ilimlerini öğrenerek başlamış daha sonra Konya'da İrfaniye Medresesi'nde medrese 

eğitimi almıştır. Kaşıkçılık mesleğinin yanında aynı zamanda imam-hatiplik yapmıştır. Bir İstanbul 

yolculuğunda, Es'ad Erbilî ile tanışmış ve ona intisab etmiştir. Daha sonra onun, Konya, Karaman ve 

civar köylerinden sorumlu halifesi olmuştur. Dönemin siyasi olayları onun hayatını doğrudan 

etkilemiş ve bunların neticesinde terk-i diyar etmek zorunda kalmıştır. Hayatının bir bölümü 

Medine'de geçmiştir. Kaşıkçı, el emeğiyle geçinen, toplumun derdi ile dertlenen, insanlara manevi 

önderlik yapan, Allah (cc) ve Peygamber (sav) aşığı, vecd ve ilham sahibi bir mutasavvıftır.  

Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde yaşamış olduğu yıllardaki 

siyasi ve dini zemin incelenmiştir.  Çalışmanın birinci bölümünde Kaşıkçı'nın hayatı ve eserleri 

incelenmiştir. İkinci bölümde ise tasavvufî görüşleri, eserlerinde yazmış olduğu ilham kaynaklı 

şiirlerinden elde ettiğimiz bilgiler ışığında anlatılmıştır. Bu görüşler klasik tasavvuf kaynakları, âyet 

ve hadislerden edinilen bilgilerle desteklenmiştir. Elde ettiğimiz bilgiler ile sonuç kısmında genel bir 

değerlendirme yapılmıştır.  

 

 

Anahtar kavramlar: Tasavvuf, Kaşıkçı Ali Rıza, Konya, Nakşi-Halidi, Tasavvufi Düşünce  
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ABSTRACT 

 Ergül, Mevlüt Sami, Kaşıkçı Ali Rıza and his Sufism, Master Thesis, Advisor: Associate 

Prof. Öncel Demirdaş. 240p. 

 

 Our study includes the life, works and mystical views of Khashoggi Ali Rıza Efendi, who is 

a late sufi. Kaşıkçı, lived between 1883-1969. He started his education life in his village by learning 

the science of language and then he received madrasa education at İrfaniye Madrasa in Konya. In 

addition to his profession as a spoonmaker, he also worked as an imam-hatip. On a journey to Istanbul, 

he met Es'ad Erbili and became involved with him. Later, he became his caliph in charge of Konya, 

Karaman and surrounding villages. The political events of the period directly affected his life and as 

a result he had to leave his homeland. Part of his life was spent in Medina. Kaşıkçı is an ecstatic and 

inspired Sufi who makes a living by manual labor, worries about the problems of society, leads people 

spiritually, is a lover of Allah (cc) and Prophet (pbuh).  

Our study consists of an introduction and two parts. In the introduction, the political and 

religious background of the years he lived has been examined. In the first part of the study, Kaşıkçı's 

life and works were examined. In the second part, his mystical views are explained in the light of the 

information we obtained from the inspired poems he wrote in his works. These views are supported 

by the information obtained from classical Sufi sources, verses and hadiths. With the information we 

obtained, a general evaluation was made in the conclusion part. 
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EKLER 
 

(1) Kaşıkçı Ali Rıza Efendi. 
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(2) Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin yerine bırakmış olduğu halifesi Mustafa Ulu Hocaefendi.  
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(3)  Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin günümüzdeki halifesi Mehmet Ulu Hocaefendi. 
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(4) Kaşıkçı Ali Rıza Efendi’nin torunu Abdülkerim Depeler.  
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(5) Ali Rıza Efendi’nin Konya’daki evi önden görünüm  

 

(6) Ali Rıza Efendi’nin evi arkadan görünüm. 
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(7) Ali Rıza Efendi’nin Alata köyü’nde (Balcılar mahallesi) doğup büyüdüğü sokak. 
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(8) Ali Rıza Efendi’nin halifesi Mustafa Ulu Hocaefendi’nin kabri. 
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(9) Alata köyü (Balcılar Kasabası) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


