
   
 

i 

 

 

T.C. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI 

TÜRK İSLAM EDEBİYATI BİLİM DALI 

 

 

İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ’NİN KİTÂB-I ‘İZZÜ’L-ÂDEMİYY 

ADLI ESERİ (İNCELEME-METİN) 

 

 (YÜKSEK LİSANS TEZİ) 

 

 

FARUK DURAN 

 

 

BURSA – 2019 

 



   
 

i 

 

 

T.C. 

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI ANABİLİM DALI 

TÜRK İSLAM EDEBİYATI BİLİM DALI 

 

İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ’NİN KİTÂB-I ‘İZZÜ’L-ÂDEMİYY 

ADLI ESERİ (İNCELEME-METİN) 

 

 (YÜKSEK LİSANS TEZİ) 

 

Faruk DURAN 

 

Danışman: 

Dr. Öğr. Üyesi M. Murat YURTSEVER 

 

BURSA – 2019 









   
 

ii 

 

ÖZET 

 

Yazar Adı ve Soyadı : Faruk Duran 

Üniversite  : Uludağ Üniversitesi 

Enstitü   : Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Anabilim Dalı  : İslam Tarihi ve Sanatları 

Bilim Dalı  : Türk İslam Edebiyatı 

Tezin Niteliği  : Yüksek Lisans Tezi 

Sayfa Sayısı  : X+300 

Mezuniyet Tarihi : …../…../20….. 

Tez Danışmanı : Dr. Öğr. Üyesi M. Murat Yurtsever 

İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ’NİN KİTÂB-I ‘İZZÜ’L-ÂDEMİYY ADLI ESERİ 

(İNCELEME-METİN) 

 Osmanlı devri alim, müfessir, fâkih ve meşâyıhları arasında önemli bir yere sahip 

olan İsmail Hakkî Bursevî’nin vâridât türü eserlerinden, hicri 1135 telif tarihli Kitâb-ı 

‘İzzü’l-Âdemiyy’in transkripsiyon ve incelenmesi bu tezin ana konusunu 

oluşturmaktadır. Tezimiz, standart inceleme-metin çalışması özellikleri taşımaktadır. 

 Üç ana bölüme ayırdığımız tezimizde, giriş bölümünden sonra XVII. ve XVIII. 

asrın ve İsmail Hakkî Bursevî’nin hayatını sürdüğü Bursa’nın ilmî, edebî ve kültürel 

yönleri ele alınmıştır. Birinci bölümde İsmail Hakkî Bursevî’nin hayatı, eserleri ve edebî 

yönü hakkında malumata yer verilmiş ve “Vâridât” kavramı etrafında yapılan tanımlara 

ve İsmail Hakkî Bursevî özelinde bu kavrama yüklenen manalara değinilmiştir. İkinci 

bölümün ilk kısmında Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy’in tanıtımına yönelik olarak nüsha tavsifi 

ve eserde ele alınan mevzulara temas edilmiştir. Bölümün ikinci kısmında ise eserde yer 

alan manzumelerin şekil ve ahenk özellikleri, yapılan iktibaslar, kullanılan mazmunlar 

sıralanmış; manzum-mensur birlikteliği içerisinde de dil ve üslûp özellikleri ve eserde 

zikredilen Kur’anî ve tarihî şahsiyetler hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde de 

Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy’in transkripsiyonlu metnine yer verilmştir. 

 Bu çalışma ile İsmail Hakkî Bursevî’nin, vefatına az bir zaman kala kaleme aldığı 

Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy eserini gün yüzüne çıkarmak ve istifadeye sunmak gaye 

edinilmiş ve bu istikamette adımlar atılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: 

Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, Vâridât, İsmail Hakkî Bursevî, Tasavvuf, Şiir, Nazım 
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ISMAIL HAKKI BURSEVI’S BOOK ENTITLED “KITAB-I ‘IZZU’L-

ADEMIYY” AND TEXT 

 İsmail Hakkî Bursevî has an important position among the scholar, mufassirs, 

faqihs and sheikhs of the Ottoman period. This thesis has the features of standard analysis-

text works. The transcription and examination of Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, which is of 

genre waridat (revenues) and was written by İsmail Hakkî Bursevî in as 1135, constitute 

the main subject of this thesis.  

The thesis comprises of three chapter. After the introduction section, 17th and 

18th centuries and Bursa, where İsmail Hakkî Bursevî was born, are examined in the 

scholarly, literary, and cultural sense. In the first chapter, a scrutiny of the life, the works, 

and the cult of the writer is given. Moreover, the definitions of the notion of waridat 

(revenues) and different meanings assigned by İsmail Hakkî Bursevî to that notion are 

discussed in this chapter. In the first section of the second chapter, manuscript 

presentation and the topics handled in Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy are mentioned in order to 

introduce the work. In the second section of the second chapter, form and harmony 

features of poetries, quqtations and tropes (mazmuns) used in Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy 

are provided. In addition, language and style features in poetic and prose and the 

information about the quranic and historical personalities are mentioned. In the third 

chapter, the Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy’s text with transcription is given. 

This study aims to unearth the book entitled “Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy”, which 

İsmail Hakkî Bursevî wrote not long before his death. The steps have been taken in this 

direction to make the study available to anyone. 

Keywords: 

Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, Waridat (Revenues), İsmail Hakkî Bursevî, Poem, Poetic, 

Mysticism, Tasawwuf, Sufism, Islam  
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ÖNSÖZ 

 

İsmail Hakkî Bursevî, eserleriyle şimdiye dek birçok araştırmaya konu olmuş ve 

üzerinde çok konuşulmuş bir isimdir. Takdir edilir ki bu durum daha sonraki araştırma ve 

araştırmacılar için bir dezavantaj oluşturmuştur. Ancak incelenen bu ve benzeri eserlerin 

müstakil hususiyetlere sahip olmaları, müşterek unsurları ihtiva ediyor olsalar bile 

müşahhas birer kimlik taşımaları her birini ayrı birer vesika keyfiyetine sokmaktadır. Bu 

noktada eser tanıtım ve inceleme çalışmalarının mahiyeti bu itibarla takdim edilir. 

 Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, İsmail Hakkî Bursevî’nin, vefatına az bir zaman kala 

kaleme aldığı bir eserdir. Bu, İsmail Hakkî Bursevî’nin sanatının, fikirlerinin, ilminin 

hülasa hayatı boyunca sarf ettiği gayret, emek ve tecrübelerinin tekâmül noktasını bize 

göstermesi açısından son derece önemlidir. Ayrıca bu kemaliyetin yanında telif tarihi 

daha önce olan eserlerle birlikte ele alındığında aradaki tefavüt izhar edilmiş olacaktır.  

 Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, vâridât türünde bir eserdir. Vâridât türü hem alışılagelen 

bilgi edinme yollarının dışında kalması hem de ihtiva ettikleri itibariyle ilgi ve merakımızı 

celbetmiştir. Muhtelif konu ve başlıklar altında pek çok meselenin ele alınması eserin 

kıymetini artırmış ve bizi bu yönde çalışmaya sevk etmiştir. 

 Bunun yanında nazım ve nesrin bir bütünlük içinde sunulduğu eserde İsmail 

Hakkî Bursevî’nin sanat yönünü görmek ve gözler önüne sermek mümkün olmuştur. 

Tez konusu seçiminde ve sonrasındaki aşamalarda, ele aldığımız bu eserin daha 

önce ve hâli hazırda çalışılmamış olmasına dikkat ettik. Resmi ve gayriresmî web 

adreslerinde, veri tabanlarında yaptığımız incelemelerde “Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy” 

üzerinde bir çalışma yapılmadığı kanaati hasıl olmuştur. Bu ön araştırma sonrasında 

çalışmamızın konusunu belirlediğimizi ifade etmek isteriz. 

Çalışma süresince ilgi, alaka, tecrübe ve zamanını esirgemeyen danışman hocam 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Yurtsever’e ve bilhassa Arapça bölüm ve ibarelerin tercüme ve 

izahında yardımlarını eksik etmeyen amcam Abdulhalık Duran’a minnet ve 

teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bunun yanında çalışmamızın eksik ve kusurlardan ârî 

olmadığını kabul eder ve mesuliyetin tarafıma ait olduğunu da kabul ederim.  
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GİRİŞ 

 

Yaşadığımız coğrafya, asırlar boyunca İslâm'a hizmet etmekle şereflenmiş bir 

milletin kurmuş olduğu medeniyete ev sahipliği yapmaktadır. Bu medeniyet, sadece bir 

kavme mensup kişiler arasında cereyan etmemiş, bayrağı altındaki birçok kavim ve 

topluluğa nüfuz etmiştir. Türk İslâm medeniyeti diyebileceğimiz bu medeniyet, elbette 

muayyen bir zamanda ve hudutları keskin bir mekânda oluşmamış, asırların geçmesiyle 

Hakk’a hizmet aşkının bir bayrak yarışına dönüşmesiyle oluşmuştur. 

Türk İslâm edebiyatı da bu vâkıanın temel taşlarındandır. İslâmî tesir ve Türk 

kültürü etrafında şekil alan bu edebiyat sadece bir yöreye ve bir kesime has kalmamış 

Türk İslâm bayraklarının dalgalandığı her beldeyi kuşatmıştır.  

Bu edebiyat, çoğu kez bir araç hükmünde icra edilirken bazen de amacın doğrudan 

kendisi olmuştur. Yine bazen bir ilmin bazen de bir hissin hükmü altında kendini 

göstermiştir. Merkeze aldığı hususiyetler itibariyle de bazen Divan Edebiyatı, bazen de 

Halk ve Tasavvuf Edebiyatı olarak isimlendirilmiştir. 

İsmail Hakkî Bursevî de hayatını sürdürdüğü zaman zarfında -17. asır ortası ve 

18. asır başları- İslâm coğrafya ve medeniyetinin entelektüel boşluğunu doldurmuş 

nadide şahsiyetlerdendir. Bu esnada gerek ilmî ve tasavvufî sahada tecrübe ve 

birikimlerini arz ederek gerekse de sanat ve edebiyata his ve zevkini yansıtarak kendisini 

göstermiştir. Biz de bu ilim erbabının, sanat ve ilmi harmanlayarak kaleme aldığı Kitâb-

ı ‘İzzü’l-Âdemiyy1’i incelemek ve istifadeye sunmak istedik. 

Ele aldığımız bu eser, Türk İslâm edebiyatının Batı Türkçesi – Osmanlı sahasında 

vücuda getirilmiş bir eserdir. Vücuda getirildiği bu dönem, Osmanlı şiirinin ve sanatının 

kemalini bulduğu dönemlerden olması açısından önem arz etmektedir. Diğer yandan 

tasavvufî bir nazariyat olan vahdet-i vücudun da tekâmülüne rast gelmesi açısından ayrı 

bir önem taşımaktadır. İsmail Hakkî Bursevî’de bu iki cihetin izlerini görebilmek 

mümkündür.  

                                                           
1 İsmail Hakkî Bursevî, Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi, nr.1420, vr. 121-201. 
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Daha özel bir bakışla da bu eser, İsmail Hakkî Bursevî’nin yetmiş küsur yıllık 

hayatı boyunca tahsil ettiği zahirî ve bâtınî ilimlerin, edebî zevk ve anlayışın da geldiği 

nihâî noktayı, tekâmülünü haizdir ki vefatına iki sene gibi kısa bir vakit kala kaleme 

alınmıştır. 

Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, İsmail Hakkî Bursevî’nin vâridat türü eserlerindendir. 

Çalışmamızı üç ana bölüm etrafında incelemeyi uygun gördük. Öncelikle İsmail Hakkî 

Bursevî’nin yaşadığı asır ve öncesinde vuku bulan dikkate değer, İsmail Hakkî 

Bursevî’nin şahsiyetine, fikirlerine ve sanatına tesir etmiş olabilecek hadiseleri ve 

şahsiyetleri sıralamaya çalıştık. Devamında da aynı unsurları Bursa şehri çerçevesinde 

ele aldık. Bu bölüm, birinci bölümde yer verdiğimiz İsmail Hakkî Bursevî’nin hayatı, 

edebî yönü ve eserleri başlıklarının bir alt zemini, hazırlayıcısı mahiyetindedir. 

Bu girişten sonra birinci bölümde İsmail Hakkî Bursevî’nin başta hayatı olmak 

üzere edebî şahsiyeti üzerinde durduk. Hayatı ve eserleri hakkında yer verdiğimiz 

malumatta, bu alanda en son ve kapsamlı çalışma olan Ali Namlı’nın çalışmasını esas 

aldık ve dipnotlarda bunu gösterdik. Bunun yanı sıra bu alanda hazırlanmış diğer 

çalışmalardan da istifade etmekten geri durmadık.  

Edebî yönünü ele aldığımız bölümde İsmail Hakkî Bursevî’nin şiir görüşlerine yer 

vermeye çalıştık. Bunun yanında bazı mutasavvıflarla müştereklik gösterdiğini 

düşündüğümüz beyitlere ve sanat anlayışlarına yer verdik. Daha geniş bir çalışmayı 

gerektiren bu hususa ancak kısaca değinebildik. Umulur ki daha teferruatlı araştırmalara 

ilham olur. 

Daha sonra “Vâridât” başlığı altında vâridât kavramının, lügat ve tasavvufî 

metinler çerçevesinde ıstılah manalarına yer verdik. Bunun yanında “vâridât” kavramıyla 

alakalı olduğunu düşündüğümüz bazı hususları ve vâridât türünde kaleme alınmış bazı 

eserleri zikrettik. Bir alt başlıkta da İsmail Hakkî Bursevî’nin vâridât kavramına yüklediği 

manayı ele aldık ve vâridât türündeki diğer bazı eserlerle benzer ve farklı gördüğümüz 

yönlerini zikrettik. 

İkinci bölümü, eserin nüsha tanıtımıyla beraber muhteva ve şekil unsurlarına 

ayırdık: Vâridlerin eser içerisinde yer alma şekillerine; nazım türü, şekli ve ahenk 
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özelliklerine; eserde zikredilen tarihî ve tasavvufî şahsiyetlere; mazmun ve iktibaslara yer 

verdik. 

Üçüncü bölümde Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy’in transkripsiyonlu metnine yer 

verdikten sonra sonuç kısmıyla çalışmamızı nihayete erdirdik. 
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1. XVII. VE XVIII. ASRIN SOSYAL VE KÜLTÜREL HAYATINA 

UMUMÎ BİR BAKIŞ 

 

1.1. XVII. ASIR 

İsmail Hakkî Bursevî, XVII. asrın ikinci yarısı ile XVIII. asrın ilk çeyreği arasında 

hayat sürmüştür. İsmail Hakkî Bursevî, hem bu asırlarda yaşanan hadiselerden müteessir 

olmuş hem de bu asırlara tesir etmiştir. Bu minvalde İsmail Hakkî Bursevî’nin hayatına 

dair isabetli fikirler yürütebilmemiz için bu dönemin hâline, ahvaline bakmamız icap 

ediyor. 

 Tarihte hiçbir devletin her dönemde aynı terakkiyi, ilerlemeyi yakalaması 

mümkün olmamıştır. Devletlerin, zirvesini oluşturan dönemleri olduğu gibi güçten 

düştüğü dönemleri de olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu da malum olduğu üzere askerî, 

idarî ve içtimaî zirvesini XVI. asırda yaşamıştır. XVII. asır ise Osmanlı 

İmparatorluğu’nun sahip olduğu bu kuvveti kaybetmeye başladığı ilk asırdır.  

 Osmanlı İmparatorluğu’nun kaybettiği bu iktidarı etkileyen muhtelif iç ve dış 

amiller vardır. Teferruatına girmeden sıralayacak olursak: Gaza ve cihat anlayışı ve 

bunun neticesi olarak ganimet ile beslenen devletin deniz, okyanus gibi tabiî sınırlara 

dayanmasıyla bu gelirden mahrum kalması; “Coğrafî Keşifler” olarak adlandırılan keşif 

hareketleriyle Avrupa coğrafyasında güçlü siyasî otoritelerin kurulması; ilmî ve askerî 

yönden güçlü Avrupa medeniyetinin ivme kazanması... vs. sebepler bu dönem ve 

sonrasında Osmanlı Devleti’nin olumsuz bir siyasî seyir izlemesindeki başlıca dış 

etkenlerdendir. Bunun yanında Osmanlı İmparatorluğu’nun sıraladığımız bu ve tali diğer 

faktörlerle mücadelesini zorlaştıran iç sebeplerin de vuku bulması dönemin idaresini 

zorlaştırmıştır: Şehzâdelerin henüz olgunlaşmadan, erken yaşta ve gerekli eğitimi 

almadan tahta geçirilmesi; tımar sisteminin bozulması ve “Celâlî” olarak isimlendirilen, 

Anadolu’da çıkan isyanların huzur ortamını bozması; tedrisatta aklî ilimlerin tasfiyesi ve 

ehil olmayan eşhasın devlet idaresine müdahale ve politikaları; devletin esasını oluşturan 

ilmiyye, seyfiyye ve kalemiyye sınıflarının zayıflaması gibi muhtelif amiller de 

imparatorluğun zayıflamasındaki iç sebeplerdendir, demek mümkün.2 

                                                           
2Ayrıca bkz. Necdet Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, İstanbul, OSAV, 2007, s.475. 
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 XVII. asırda içtimaî ve idarî hayat bu amillerle gerilediği hâlde -alışılagelenin 

dışında- kültür, sanat ve edebiyat sahasında süregelen ilerlemesine devam etmiştir. Bunda 

geçen asırda atılan temellerin sağlamlığının ve gelinen seviyenin tesirli olduğu tespit 

edilmiştir.3 

 İbn-i Kemal, Ebu’s-Suûd, Kınalızâde gibi dinî-hukukî alandaki büyük alimleri bu 

asırda göremiyorsak da tarih, coğrafya ve bibliyografya sahalarında Kâtip Çelebî, Naîmâ, 

Evliya Çelebî gibi ilmî birikimi daha ileri taşıyan ilim adamlarını görebiliyoruz.4 

 Uzun dönemler İran tesiri ve hayranlığında kalan edebiyatımız, XVI. asrın vücuda 

getirdiği Fuzûlî, Bâkî ve de Ruhî mektepleri ile kendi edebiyat otoritelerini oluşturmuş 

ve artık İran şairlerini örnek almaktan vazgeçmiştir. Nef’î’de, Nâbî’de veya Naîli-i 

Kadim’de Farisî tesir ve atmosferin izleri görülmekte ise de bu hayranlık derecesinde bir 

duruma varmamıştır.5 

 Bu dönemde kasideciliğin en ileri örneklerini Nef’î’de görmekteyiz. Ayrıca 

kasidenin yanı sıra Yahyâ gibi, Bahâi gibi, Naîli ve Neşâti gibi şairlerin de gazel 

sahasında ulaştıkları merhale Nef’î’nin kasideciliğinden geri değildir. Nâbî’nin, hikemî 

tarz ve düşünüşü ile süsten uzak üslûbuyla vücuda getirdiği eserler, şiirde kendi şahsiyet 

ve hususiyetini göstermiş ve bir Nâbî mektebi teessüs edecek tesiri oluşturmuştur.6 

 XVII. asırda halk dili ve şekilleri de yerli söyleyişleriyle aydınlar edebiyatına 

nüfuz etmiştir. Âşık şiir geleneğimiz, en parlak dönemlerinden birini bu asırda yaşamıştır. 

Karacaoğlan, Gevherî ve Âşık Ömer bu asrın en tanınmış âşık şairlerinden olmuştur. Bu 

isimlerin yanına Kuloğlu, Kâtibi, Kayıkcı Kul Mustafa, Aşık halil, Üsküdarî, Keşfî, 

Siyahî, Memi Oğlu, İbrahim, Kul Deveci, Kâmil, Benli Ali, Demircioğlu ve Temeşvarlı 

Gazi Âşık Hasan'ı da ekleyebiliriz.7 

 Bursalı Muhyiddin Üftade, Celvetî Şeyhi Aziz Mahmud Hüdâyî, Vâhib Ümmî, 

Şeyh İbrahim Gülşenî, Ahmed-i Sârbân, Ümmi Sinan, Seyyid Seyfullah Halvetî, İdris 

                                                           
3 Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul, MEB, 1983, s.649. 
4 Banarlı, a.g.e., s.651. 
5 A.g.e., s. 651. 
6 A.g.e., ss.651-672. 
7 Banarlı, a.g.e., ss.701-704. 
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Muhtefî, Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve halifesi Sunullâh Gaybî ise eserleriyle bu 

dönemde Tekke ve Tasavvuf edebiyatını temsil etmişlerdir. 

 Bu asra kadar kurulmuş ve yaygınlaşmış tarikatları sıralayacak olursak en başta 

XV. ve XVI. asırlarda esas intişarını bulmuş olan Halvetiyye tarikatını zikretmemiz lazım 

gelir. Bunun ardından Sünbüliyye, Gülşeniyye, Şemsiyye ve Ahmediyye kollarını 

söyleyebiliriz. Daha sonra XIV. asırda Anadolu’da yaygınlaşmaya başlayan Mevlâna 

Celâleddin Rumî’ye mensup olan Mevlevîlik yaygınlığını devam ettirmiş diğer bir 

tarikattır. Hacı Bayram Veli’ye mensup Bayramiyye tarikatı da Melâmiyye, Şemsiyye, 

Celvetiyye olarak müteaddit kollara ve şubelere ayrılarak devam etmiş ve bu asırda da 

varlığını sürdürmüştür. Kâdirî ve Rıfâî gibi tarikatlar de devlet sınırlarının genişlemesiyle 

beraber Anadolu ve Rumeli’de görülmeye başlanan diğer tarikatlardan olmuştur.8  

 XVII. asırda yaşayan tarikat şeyhlerinin kaleme aldıkları eser sayıları ve 

tarikatlara göre dağılımı, bu dinî-tasavvufî teşkilatların üretkenliğini ve ilmî mirasa olan 

katkılarını görmemiz açısından önem teşkil etmektedir. Şöyle ki: Tespit edilen 388 

şeyhin, yazılan divanlar hariç tutulduğunda, toplam eser sayısının 569 olduğu 

görülmektedir. Telif edilen eserlerin 285’inin Halvetî, 143’ünün Bayramî, 61’inin 

Mevlevî, 51’inin Celvetî, 18’inin Semerkandî, 8’inin Nakşî, 2’sinin Kâdirî, 1’inin ise 

Zeynî meşayihine ait olduğu kaydedilmiştir.9 Mutasavvıfların ilme verdiği değer 

ulemanın da yakınlığını celbetmiş; şeyhülislâmların çoğunun bir şeyhe intisabı veya 

meşâyiha hürmetle yaklaşması neticesini doğurmuştur.10  

 Bu asra damga vuran bir gelişme ise Kadızâde-Sivâsî tartışması olarak ünlenen ve 

geniş tesir uyandıran, birçok araştırmaya da konu olan hadisedir. Bu münakaşa ve 

çatışma, Balıkesir’de İmam Birgivî talebelerinden ders gören, daha sonra insanları 

celbeden hitabeti ile kürsülerdeki va‘z ve nasihatiyle nam salan Kadızâde Mehmet 

Efendi’nin, dönemin buhranlı ve sıkıntılı hâlinden istifadeyle, devletin bu kötü gidişatının 

sebebini şeri‘ate muhalif bid‘alar olarak ileri sürmüştür. Bu zeminde başlayan ve hedef 

gösteren iddia ve ithamlar ile şiddetlenen tartışma ve münakaşa ortamı kısa sürede geniş 

tesir uyandırmıştır. Bu minvalde cehrî zikr ve devranın hedef alınmasıyla bunların tarikat 

                                                           
8 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Ankara, TTK, 1988, c.3, ss. 343-345. 
9 Hakan Kaya, XVII. Yüzyılda Osmanlı Toplumunda Nakşibendîlik (İstanbul, Diyarbakır, Bursa), Ankara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2011, s. 23. 
10 Yılmaz, a.g.e., s.478. 
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erkanından sayıldığı Halvetî, Kâdirî ve Mevlevî tarikatları çok müteessir olmuştur. 

Kadızâde ve Sivâsî arasında tartışma konusu edilen diğer ihtilafları şu şekilde sıralamak 

mümkündür: Müspet ilimlerin ve bu miyanda riyaziyenin (matematik) tahsili meşru 

mudur, değil midir? Hızır (a.s) sağ mıdır, değil midir? Ezan ve nâ‘t-i nebevî, mevlût ve 

sair şeylerin makamla ve güzel sesle okunması caiz midir, değil midir? Tarikat erbabının 

devran ve semâları meşru mudur, değil midir? Makam-ı tazimde Peygambere “Sallallahu 

aleyhi ve sellem” ve ashaba “radıyallahu anh” demek lâzım mıdır, değil midir? Sigara, 

kahve ve sair muhdesat haram mıdır, değil midir? Hazreti Peygamberin peder ve 

valideleri imanlı mı vefat etmiştir, imansız mı? Fir‘avn imanla mı ölmüştür, imansız mı? 

Ve devam olarak Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabî hakkındaki kanaatler; Hazret-i 

Hüseyin'in şehadetine sebep olan Yezid'e lânet edilip edilmemesi; Peygamber 

zamanından sonra meydana gelen ve tatbik edilen bid'atler; kabirleri ziyaret edip 

etmemek; cemaatle nafile, regâib, berât, kadir gecesi namazlarının kılınması; kibarın 

elini, eteğini, ayağını öpmek ve selâm almakta eğilmek; emr-i bi'1-mâ'ruf ve nehy-i ani'l-

münker ve rüşvet hakkında yapılan mülahazalar ana çerçeveyi oluşturmuştur. Esasını bu 

on altı meselenin oluşturduğu tefrika, başta Abdülmecid Sivasî Efendi olmak üzere, ilmî 

ve mantıkî cevaplarla ber-taraf edilmek istendiyse de muvaffak olunamamıştır. 

Abdülmecid Efendi de mezkûr meselelere müspet ilimlerin tahsilinin gerekliliğini, 

Hızır’ın (a.s) hayatta olduğunu, ezan ve buna benzer okunan şeylerin güzel sesle ve 

makam ile okunabileceğini, devran ve semânın caiz olduğunu, tazim makamında gerek 

Peygambere gerek ashabına lâzım gelen hürmetin ifâsını, sigara ile kahvenin haram 

olmadığını, Peygamberin peder ve validelerinin iman ile vefat ettiklerini, Muhyiddin-i 

Arabi'nin Şeyh-i Ekber namıyla en büyük İslâm mutasavvıfı olduğunu; Peygamber 

zamanından sonra meydana gelen güzel âdetlerin kabul edilmesini ve diğer buna benzer 

meselelerin aklî ve mantıkî olanlarının yapılmasını tasrih ve ispat ile kanaatlerini risale 

ve va‘z suretiyle beyan etmiştir.11 Kadızâde ve Sivasî merkezli bu kutuplaşma; 

Kadızâdelilerin, hükümetin aczinden istifade ile kendilerine karşı yapılan makul itirazlara 

bile tahammül edememesi ve şiddetle mukabele etmesiyle devam etmiştir. Naîmâ 

tarihinde kaydedilen şu hadise de olayın ve zihniyetin vahametini ortaya koyması 

açısından önem arz etmektedir: “Köprülü Mehmed Paşa'nın vezir-i azam olmasının 

sekizinci cuma günü Fatih Camii’nde cuma namazı esnasında müezzinler na‘t-ı şerif 

                                                           
11 Uzunçarşılı, a.g.e., ss. 350 -358. 
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okurken Kadızâdelilerden bir güruh bunların nağme ve makam ile okumalarını men 

etmeye kalkışırlar ki olay kan dökülmesine çok az kala durdurulmuştur. Bundan sonra 

Kadızâdeliler, hasımları olan tarikat erbabına tekrar taarruza geçtiler; ne kadar tekke varsa 

yıktıktan sonra taş ve topraklarını denize dökmeye ve İstanbul'da rast geldikleri şeyh ve 

dervişlere tecdid-i iman teklif edip kabul etmeyenleri öldürmeye ve sonra padişaha gidip 

cümle bid'atleri kaldırmaya izin isteyip selâtîn camilerinde birer minare alıkoyup 

diğerlerini yıkmaya ve peygamber zamanından sonra ihdas olunan şeyleri kaldırıp 

zihniyetlerine göre ortalığa nizam vermeye ve mâni olmak isteyenlerle de silahlı olarak 

mücadele etmeye karar vermiş, ertesi günü de Fatih Camii’nde toplanmak üzere 

taraftarlarına haber göndermişlerdir.” Bu olayın haber alınmasından sonra Köprülü Paşa 

hadiseye yine sulh ve nasihat ile yaklaştıysa da bir netice alınamamış ve ele başları 

sürgüne yollanarak oluşacak fitne ve kaosun önüne geçilmiştir.12  

 Bu hadiselerin patlak vermesinde Melamî meşrep mutasavvıfları da zikretmek 

icap eder ki Melamîler, tasavvufun vahdet-i vücut gibi avamın ve medrese ulemasının 

tepkisini çeken konularını en uç şekliyle müdafaa etmeleri ve kınanmaktan da zevk 

almaları idareciler nazarında bir kıyam ve mehdilik iddiası ile ayaklanma zannı 

uyandırmıştır. Halk tarafından da destek bulmaları ve nüfuzlarının artması, geçmişteki 

Şeyh Bedreddin gibi bazı isyanları hatırlatmış ve idareciler tarafından müdahale 

edilmesine sebep olmuştur. Kısaca XVII. yüzyılda Ekberî olmak, Şeyh Bedreddin’i tasvip 

etmek, Melâmî neşveyi benimsemek zor bir hâl almıştır. Lakin bütün bu sert tedbirlere 

rağmen tasavvufî hareketler yok edilememiş, gizli veya açık, bir grup sûfî tarafından bu 

düşünceler işlenmiş ve söz konusu kişiler bayraklaştırılmıştır.13 

 

1.2. XVIII. ASIR 

XVIII. asra geldiğimizde Karlofça Antlaşması (1699) ile Osmanlı 

İmparatorluğu’nun büyük ölçüde toprak kayıpları yaşadığını ve artık gerileme devrinin 

başladığını görüyoruz. Bu dönemde yapılan savaşlar ve anlaşmaların Osmanlı Devleti 

aleyhinde neticeler vermesi durumun ciddiyetini daha net gözler önüne sermektedir. 

Sultan III. Ahmed devri sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın, sadrazamlığında imzalanan 

                                                           
12 Mustafa Naîmâ, Tarih-i Naîmâ, İstanbul, Matbaa-i Amire, 1864-1866, c. 6, ss. 235 -236. 
13 Mustafa Kara, Metinlerle Osmanlılarda Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul, Sır Yay. 2008, s. 229. 
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Pasarofça Antlaşmasını fırsat bilerek “Lale Devri” olarak ünlenen meşhur dönemi 

getirmesi hem yaşanan sıkıntılardan bir nefes alma fırsatı hem de kalkınma faaliyetlerine 

girişilmesine imkân sağlamıştır. Bu dönemde İbrahim Paşa, harp hazırlıklarını ihmal 

etmemekle birlikte, matbaacılığın kurulması ve geliştirilmesi gibi, kültür ve kalkınma 

hamlelerine girişmiştir. Bir taraftan köşkler, saraylar, camiler ve medreseler yaptırmış 

diğer taraftan İstanbul’u güzel bahçeler ve çeşmelerle süslemiş ve medenî zevki 

geliştirecek hizmetlerde bulunmuştur. Ancak zevk, eğlence hatta sefahat derecesine varan 

aşırı hareketler bu devrin yeniliklerinin kabulüne de engel olmuştur.14 

 Bu yeni asırda Divan Edebiyatı kendi zevk ve söyleyişini kemale erdirmenin 

vakarıyla yerli unsurlara ve halk ifadelerine değer vermeye başlamıştır. Dönem kendi 

mahalli ve yerlileşme akımını ortaya çıkarmış, bunun yanında kendi büyük şairlerini de 

yetiştirmekten geri kalmamıştır. Artık İran edebiyatının üstün tutulduğu dönemler çok 

geride bırakılmıştır.15 

 Bu asrın saz şairlerine baktığımızda geçmiş asrın yakaladığı şöhretin tesirinde ve 

izinde olmuşlar, fakat şöhret ve söyleyişte onları geçememişlerdir. XVII. asırda artmaya 

başlayan aruzla şiirler söyleme cereyanı bu dönemde daha da artmış, bununla beraber 

divan şairlerinin de hece ile türküler terennüm ettiği gözlemlenmiştir.16 

 Tekke ve Tasavvuf Edebiyatı bu dönemde de velûd ve emsalsiz şairler görmüştür. 

En meşhuru şüphesiz Erzurumlu İbrahim Hakkî’dır (v. Siirt 1194/1780). İlâhinâme adlı 

divanı ve Ma‘rifetname eserleriyle tanınmış, fazıl bir tasavvuf ve fikir adamıdır. 

Diyarbakırlı Ahmed Mürşîdî (1688-1760) de bu asırda yaşamış, çevresinde tasavvufî 

neşve ve derin bir manevi haz uyandırmış, öğretici bir din ve tasavvuf şairidir.17 

 Diğer bir isim ise Şam’da doğmuş ve Nakşî hırka giymiş olan Abdülganî 

Nablusî’dir (v. Şam 1143/1731). Muhtelif konularda 280 kadar eser yazmıştır. Arapça 

Füsûs şerhi sahibi olarak vahdet-i vücudun yayılmasında ve benimsenmesinde rol 

oynamıştır. Ayrıca Tarikat-ı Muhammediyye eserini de şerh etmeye muktedir olmuştur.18 

                                                           
14 Banarlı, a.g.e., ss. 738 -739. 
15 A.g.e., ss. 738 -745. 
16 A.g.e., s. 795. 
17 Banarlı, a.g.e., s. 796. 
18 Kara, a.g.e., s. 258. 
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İsmail Hakkî Bursevî, Şam’da bulunduğu sırada kendisiyle ilmî münazaralarda 

bulunmuştur. 

 Bu asırda yine Edirne'de Gülşenî dergâhı şeyhi Sezâî, Keşanlı Şeyh Zâtî, 

Üsküdarlı Şeyh Zekâî gibi şeyh şairler de yer almıştır.19 

 Buraya kadar İsmail Hakkî Bursevî’nin hayatının öncesinde ve beraberinde 

cereyan eden edebî, siyasî ve içtimaî değişimleri umumî bir şekilde ortaya koymuş olduk. 

Bununla İsmail Hakkî Bursevî’nin şahsiyetinin oluşmasında sirayet-tesir etmiş olan veya 

etmiş olabilecek unsurları gözler önüne sermeye çalıştık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
19 Banarlı, a.g.e., s. 796. 
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2. BURSA’DA İLMÎ VE EDEBÎ ORTAM 

 

Bu bölümde İsmail Hakkî Bursevî'nin 1096/1685 ile 1135/1723 tarihleri arasında 

hayatını sürdürdüğü ve “Bursevî” lakabını aldığı Bursa hakkında malumat vermek 

niyetindeyiz. Şunu da belirtmemiz gerekir ki verdiğimiz bu iki tarih arasında İsmail Hakkî 

Bursevî, aralıksız olarak Bursa’da yaşamamıştır. Hayatına yer verdiğimiz bölümde de 

görüleceği üzere bu zaman aralığında Bursa dışına seyahatleri ve farklı şehirlerde kısa 

süreli ikametleri de bulunmaktadır. 

 Bursa, Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış kadim bir şehirdir. Fethinden 

itibaren bir İslâm şehri olma yolunda seyir izlemiştir. Bursa’yı imar eden maddi mimarları 

olduğu gibi manevi mimarları olmuştur. Bu manevi mimarların öncüleri elbette Bursa’nın 

fethine katılan, mücahede eden dervişlerdir.  

 Bu dervişlerin başında Abdal Murad ve geyiklere tasarrufuyla nam almış, Vefâî 

tarikatı mensubu Geyikli Baba’yı söylemeden geçemeyiz. Yine fetihten sonra Bursa’nın 

manevi atmosferine nüfuz etmiş bir diğer derviş de –asıl adı Seyyid Mehmed olan- 

Postinpûş Baba’dır.20 Bu isimler gün geçtikçe artmış ve Bursa’ya haklı şöhretini 

kazandırmıştır. 

 Devlet olma özelliğini yeni yeni kazanan Osmanlı Devleti’nde eğitim 

faaliyetlerinin devlet eliyle yapılmaya başlandığını görüyoruz. 1336’da İznik’te açılan ilk 

Osmanlı medresesinin müderrisliğine de Davud-ı Kayserî getirilmiştir. Davud-ı 

Kayserî’nin zahirî ilimlerin yanında batınî ilimleri de haiz bir ilim adamı olması, Arapça 

olarak Fususu’l-Hikem’i şerh etmesi, İbn-i Arabî ile zirveye ulaşan vahdet-i vücudun 

Osmanlı sahasındaki ilk temsilcilerinden olması neticesini doğurmuş ve tasavvufî 

düşüncenin yaygınlık kazanmasında şahsının kıymetini artırmıştır.21 

 Anadolu, müslüman Türklere kapılarını açmasından itibaren Horasan ve 

çevresinden aldığı göçlerle sürekli beslenmiş ve zamanla kendi kültürünü ve insanını 

yetiştirebilir hâle gelmiştir. Bu kültür havzası daha sonra İstanbul, Bursa, Konya gibi 

                                                           
20 Zafer Erginli, “Bursa Tasavvuf Kültüründe Horasanlı Dervişler”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf 

Kültürü, haz. Ramis Dara, 2.b, İstanbul, BKSTV, 2002, ss. 178 -180. 
21 Mustafa Kara, “Tasavvuf Penceresinden Bursa’ya Bakış”, Bursa, U.Ü.İ.F.D., VI, S.6, Yıl 2, 1994, s.12. 
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şehirlerde kendi medeniyetini bina etmiştir. Bu göçler, muhtelif sebeplere birlikte kesretle 

siyasi çekişmelerden müteessir olan halk arasında yaşanmıştır. Göçlerin önemli bir 

merhalesi de Yıldırım Bayezid zamanında Timur ve Toktamış’ın siyasi mücadele verdiği 

1380 – 1395 yılları arasında olmuştur. Bu vesileyle -Buhara’dan gelen dervişlerin en 

meşhurudur ki- Buharalı Emir Sultan Bursa’ya gelmiştir. Emir Sultan’ın asıl adının 

Şemseddin Muhammed olduğu kaydedilmiştir.22 

 Yıldırım Bayezid’e damat olan Emir Sultan, Necmüddin-i Kübra’ya mensup 

Kübreviyye tarikatının bir şubesi olan Nurbahşiyye’yi Bursa’da kurmuş, ancak bu tarikat 

çok uzun ömürlü olmamıştır.23 Emir Sultan, Osmanlı’nın fikir mimarlarından Somuncu 

Baba ve müridi Hacı Bayram-ı Veli ile yakın dostluklar kurmuş,24 özelde Bursa’ya 

genelde tüm Osmanlı’ya tesir etmiş bir şahsiyettir. 

 Timur Devleti’nin yıkılmasından sonra ortaya çıkan siyasi çekişmeler yeni bir 

göçe ortam hazırlamış ve Türkistan tarikatları bu dönemde Anadolu ve Bursa’da yayılma 

imkânı bulmuştur. Bu göç silsilesinin XV. yüzyıldaki temsilcilerini, bilhassa Nakşibendî 

erbabı oluşturmuştur. Molla İlâhî, halifesi Emir Ahmed-i Buharî ve Melâmî meşrep 

Ahmed-i İlahî bu dönemde Anadolu’da Nakşîliğin yayılmasında rol almış önemli 

mutasavvıflardır.25  

 Ahmed İlâhî, Bursa’ya Nakşibendî tarikatını taşıyan isimlerin başında 

gelmektedir. Bunun haricinde Rumiye Şeyhi’ne intisaplı olan İbrahim Efendi de 

Nakşîliğin Urmiye kolunu Bursa’ya taşımış ve düzenlediği zikir meclisleriyle tarikatın 

gelişmesinde büyük faydası olmuştur.26 

 Bu adımla beraber Bursa’da Nakşî dergâhları açılmaya başlanmıştır. Bu 

dergâhlardan biri Nakşibendî Atik Dergâhıdır. Açıkbaş Mahmud tarafından kurulduğu 

için Açıkbaş Mahmud Efendi Dergâhı olarak da anılmıştır. XVII. asırda dergâhın 

postnişînliğine Nakşî Urmiye kolunun kurucusu Rumiye Şeyhi’nin soyundan gelenler 

geçmiştir. Bu nesebe mensup Mustafa Efendi, babasından aldığı tarikat eğitimiyle, 

1110/1698’de, vefat edinceye kadar dergâhta irşad faaliyetlerinde bulunmuştur. Dergâh, 

                                                           
22 Erginli, a.g.e., s.180. 
23 Uzunçarşılı, a.g.e., s. 343. 
24 Kara, a.g.e., s.11. 
25 Erginli, a.g.e., s.181. 
26 Kaya, a.g.e., s.61. 
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Abdulkerim Efendi (v. 1138/1725) zamanında tamir edilmiş ve uzun yıllar kullanılmaya 

devam edilmiştir.27 

 Başka bir Nakşî dergâhı da Abdal Mehmed Dergâhı’dır. Bu dergâh, XVII. 

yüzyıldan önce mutasarrıflarının usulsüzlüklerinden mütevellid el değiştirmiş ve 

Nakşibendî tarikatı mensuplarına devredilmiştir.28 

 Nakşibendî dergâhlarından Alaaddin Bey Zaviyesi, nasıl kurulduğu ve kimler 

tarafından kurulduğu kesin olarak tespit edilememiş; ancak XVII. yüzyılda şeyhliğini 

Şeyh Ali Efendi’nin icra ettiği kaydedilmiştir.29 

 Nakşibendî tarikatının Bursa'da gelişmesinde etkili olan dergâhlardan biri de 

Yoğurtlu Baba Dergâhı’dır. Ahmed İlâhî Tekkesi olarak da bilinmektedir. Dergâhın 

isminin Yoğurtlu Baba olması ile ilgili farklı rivayetler mevcuttur. Ahmet İlâhî de Nakşî 

koluna intisap ettikten sonra Bursa’ya gelmiş ve bu dergâhta hizmet etmiştir. Zaten 

Ahmet İlâhî Tekkesi olarak da anılmasının sebebi budur. Daha sonraki yıllarda dergâh, 

Defterzâde Derviş Efendi adında hayır sahibi bir zat tarafından tamir ve imar edilmiş ve 

dergâhın Ahmet İlâhî ve evlatlarına kalması şartı koşulmuştur. XVII. yüzyılda30 da bu 

silsileyle 1621 senesinde vefat eden, Ahmet İlâhî’nin nesebinden olan Şeyh Ali 

Efendi’nin yerine oğlu Abdulmümin Efendi’nin dergâhın başına geçtiği kaydedilmiştir.31 

 Bursa’da varlık gösteren diğer bir tarikat da Bektaşî tarikatıdır. “İlk Bektaşîler” 

denilebilecek isim ve -Kalenderî, Haydarî, Yesevî, Vefâî ve Hurûfî gibi- zümreler 

Bursa’nın fethinden itibaren Bursa’da varlık göstermişlerdir. Fethedilen araziler üzerinde 

tekkeler kurmuş ve mesleklerini icra etmeye uğraşmışlardır. Ancak XVI. asra değin 

faaliyetleri hakkında pek fazla malumat yoktur. Güçlendikleri dönemde ise adında “Baba, 

Abdal, Sultan” gibi unvanlar olan başka tarikatların tekkelerine de sahip çıkmaya 

çalıştıkları bilinen bir husustur.32 

                                                           
27 Kaya, a.g.e., s.66 -68. 
28 A.g.e., s.69. 
29 A.g.e., s.70. 
30 Tarikatlerin XVII. ve XVIII. asırdaki ahvallerini ve temsilcilerini zikretmemizin sebebi İ. H. Bursevî ile 

muasırlık oluşturmak amacıyladır.  
31 Kaya, a.g.e., s.71 -72 
32 Salih Çift, “Osmanlılar Döneminde Bursa’da Bektaşi Kültürü ve Bektaşi Tekkeleri”, Bursa, U.Ü.İ.F.D., 

C.2, S.2, 2001, s.226. 
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 Abdal Musa Tekkesi, “İlk Bektaşîler” denilebilecek Kalenderîler zümresine 

mensup olan Abdal Musa’nın kurmuş olduğu ve Bursa’nın fethi sonrasında Kalenderî 

dervişlerin devam ettiği bir dergâhtır. Tekkenin Abdal Musa’dan sonraki postnişînleri 

hakkında malumat yoktur.33 

 XVII. asrın ikinci yarısında Bektaşîlerin eline geçtiği tahmin edilen bir Bektaşî 

tekkesi de Abdal Murad Tekkesi’dir. Ancak bu dönem Abdal Murad Tekkesi’ni ihya eden 

Şeyh Salih Efendi’nin (v. 1151/1724) Bektaşî olmayıp Halvetiyye’nin Mısriyye koluna 

bağlı olduğu kaydedilmiştir.34 

 Geyikli Baba Tekkesi, Bursa fethinin destanlaşan menkıbelerine kaynaklık eden, 

asıl adı Mehmed veya Ulvi Baba olduğu rivayet edilen Horasanlı derviş Geyikli Baba’dan 

ismini almıştır. Geyikli Baba’dan sonra burada vazife yapmış şahıslar hakkında malumat 

sahibi değiliz.35 

 Postinpûş Baba Tekkesi, Orhan Gazi zamanında yaşamış Postinpûş Baba adına 

yapılan tekkedir. XVIII. asra kadar bilinen tek şey XVII. yüzyılın ikinci yarısında boş ve 

harap hâlde olduğudur. 1701 yılında Bektaşî olan Elbistanlı Derviş Hacı Mehmed (v. 

XVIII.yy.) tekkeyi tamir ettirmiş ve zaviyedarlığını üstlenmiştir. Tekkenin bu zamandan 

sonra Bektaşî tekkesi olduğu anlaşılmaktadır.36 

 Ramazan Baba Dergâhı, XVII. asırda Ramazan Baba (v. 1030/1620) tarafından 

kurulmuştur. Hangi tarikata mensup olduğu ihtilaflıdır. Tekke XVIII. asırda bir süre farklı 

tarikatlar arasında elden ele dolaşmış ve Bektaş Ahmed Efendi ismindeki zât tekkenin 

şeyhi olmuştur. 1139/1725 yılında, dergâhtaki görevi esnasında vefat etmesinden başka, 

Ahmed Efendi hakkında bilgi sahibi değiliz.37 

 Anadolu ve Osmanlı şehirleri, kuruluş ve yükselme yıllarında ilim, kültür, sanat, 

edebiyat sahalarında tabiri caizse dışarıdan beslenmiş, dışarıya ihtiyaç duymuştur. Ama 

XVII. yüzyıla gelindiğinde, artık kendi ilim insanını, sanatçısını, tasavvuf erbabını 

yetiştirir hâlde kendi birikimini oluşturmuştur. 

                                                           
33 Çift, a.g.e., s. 229. 
34 A.g.e., s. 230. 
35 A.g.e., s. 231. 
36 A.g.e., s. 231. 
37 A.g.e., s. 232- 233. 
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 Malum olduğu üzere İsmail Hakkî Bursevî’nin mensubu olduğu ve şeyhliğini icra 

ettiği tarikat, Celvetî tarikatidir. Celvetî tarikatı XVII. asırda Bursa’da iki tekke ile temsil 

edilmektedir. Bunlardan ilki Üftâde Tekkesi’dir. Bu tekke, Celvetî tarikatının kurucusu 

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin şeyhi, Hacı Bayram-ı Veli’nin halifesi Hızır Dede’den feyz 

almış olan Mehmed Muhyiddin-i Üftâde Efendi’nin XVI. asırda kurmuş olduğu tekkedir. 

Üftâde Efendi, Hacı Bayram-ı Veli’nin halifesi Hızır Dede’den feyz almakla38 beraber 

asıl şöhretini ve önemini Celvetî tarikatını kurmuş olan Aziz Mahmud Hüdâyî’yi 

yetiştirmesinden almıştır. Üftâde dergâhında Üftâde Efendi’nin yerini vefatından sonra 

oğulları ve oğullarından sonra da yine Üftâde Efendi'nin bir oğlu olan Mustafa Efendi’nin 

oğlu ve torunları izlemiştir. İsmail Hakkî Bursevî’nin Bursa ikameti esnasında tekkede, 

Aziz Mahmud Hüdâyî’nin yanında tekmil-i tarikat edip 1038/1627 senesinde halife 

olarak gelen İbrahim Efendi’nin oğlu Mehmet Efendi (v. 1109/1697) bulunmaktadır.39  

 Diğer bir Celvetî tekkesi de Eyyüb Efendi Tekkesi’dir. Aziz Mahmud Hüdâyî’nin 

hilafet verip tayin ettiği Eyyüb Efendi tarafından kurulmuştur. Tekkenin son Celvetî 

şeyhi, Celvetîliğin alt kolu olan Selâmiyye’nin de kurucusu Selâmi Ali Efendi’dir. Selâmi 

Efendi’den sonra Kâdiriyye tarikatının Eşrefiyye kolundan Seyyid Mehmed Şerâfeddin 

Efendi’nin (v. 1146/1733) postnişîn olmasıyla tekke Celvetîlikten çıkıp Eşrefî Tekkesi 

olarak vazifesini icra etmeye devam etmiştir.40 

 Osmanlı coğrafyası ve bilhassa Anadolu’da bir dönem en yaygın tarikatlardan 

olan Halvetî tarikatının da tekkelerini Bursa’da görmemiz mümkün. Bu yıllarda 

Halvetîliğin bir kolu olan Gülşenî kolunu, Kahire’de tamamladığı sülûkle Bursa’ya dönen 

(1060/1650), Ali Mest-i  Edhemî Zaviyesi’nde Şemlelizâde Ahmed Efendi temsil etmiştir 

(v. 1089/1678).41 

 Yine Halvetîliğin bir kolu olan Şabâniyye kolunu, XVII. asırda Ali Alâaddin 

Efendi tarafından kurulan Nasûhî Tekkesi’nde Nasuh Efendi (v. 1098/1687) ve 

sonrasında oğlu Ali Efendi (v. 1137/1724) temsil etmiştir.42 

                                                           
38 Kara, a.g.e., ss. 18 -19. 
39 Yılmaz, a.g.e., ss. 376 -378. 
40 A.g.e., ss. 374 -376. 
41 A.g.e., ss. 64 -65. 
42 A.g.e., ss. 100 -101. 
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 Halvetiyye’ye bağlı Uşşâkiyye’nin Câhidiyye kolunu, XVII. asırda Bursalı 

Muhiddin Efendi tarafından kurulduğu tahmin edilen Üçkozlar Tekkesi’nde, Muhiddin 

Efendi (v. 1091/1680) ve ondan sonra Abdi Efendi (v. 1137/1724) temsil etmiştir.43 

Ayrıca diğer oğulları da Bursa’daki diğer zaviyelere postnişîn olmuşlardır: Ömer Efendi, 

Molla Arap Camii yanında bir zaviyeye; Ali Efendi (v. 1124/1712), Abdülmümin 

Tekkesi'ne; Hacı Mustafa Efendi ise Çarşamba Tekkesi'ni inşa ederek oraya postnişîn 

olmuştur.44 

 Halvetî tarikatı, Bursa’daki en büyük şöhretini elbette Mısriyye koluyla Niyâzî-i 

Mısrî (v. Limni, 1106/1694) ile kazanmıştır. İsmail Hakkî Bursevî’nin de çağdaşı olan 

Niyâzî-i Mısrî, Malatyalı olup tahsilinin bir bölümünü Mısır'da almıştır. Bu sebeple de 

Mısrî diye anılmıştır.45 Niyâzî-i Mısrî, XVII. asırda tasavvufî düşünceyi Yunus tarzı 

söyleyişle birleştiren en kuvvetli şair ve mutasavvıf olmuş ve bu maharetiyle geniş tesirler 

uyandırmıştır.46 Divanından başka eserleri de mevcut olan şairin idarecilerle münasebeti, 

sahip olduğu tasavvufî fikirler sebebiyle çok iyi olmamış; üç defa sürgüne gönderilmiş 

ve vefatı da sürgün edildiği Limni adasında olmuştur.47 

 Halvetîlik haricinde XVII. asırda Bursa’nın manevi atmosferine yön vermiş bir 

başka isim de Ahmed Cünûnî Dede’dir (v. 1030/1620) ki Bursa Mevlevîhanesi’ni kurmuş 

ve üç yüz yıldan fazla bir müddet Mevlevî ve Mesnevî geleneğinin insanlara ulaşmasına 

vesile olmuştur.48 

 Yine bu minvalde bahsetmemiz gerekir ki XV. asır mutasavvıflarından Bursalı 

Dede Ömer Sikkînî (v. 1042/1632), Hacı Bayram-ı Veli’nin yanında yetişmiş ve 

Melâmetiyye meşrebine ivme kazandırmış bir şahsiyettir.49 

 Hüsameddin-i Bursevî (v. 1042/1632) de XVII. asırda yazmış olduğu eserlerle 

dikkat çeken bir sûfîdir. Bursa’da yaşayan sûfîlerin hayat ve menkıbelerini kaleme 

                                                           
43 Yılmaz, a.g.e., ss. 155 -156. 
44 A.g.e., s. 156. 
45 Kara, a.g.e., s. 14. 
46 Banarlı, a.g.e., s. 703. 
47 Kara, a.g.e., s. 14. 
48 A.g.e., s. 13. 
49 A.g.e., s. 18. 
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almıştır: Menâkıb-ı Emir Sultan, Menâkıb-ı Abdal Murad, Menâkıb-ı Ali Semerkandî, 

Menâkıb-ı Baba Sultan vs.50 

 Bazı şahısların tek başlarına verdikleri mücadele bazen çoğu kurumun, teşkilatın 

önüne geçmiştir. Sıraladığımız bu tarikatlar de esasında şahıslar etrafında kurulmuş, ferdî 

gayretler neticesinde farklı coğrafyalara sirayet etmiştir. Daha sonra tarikat gibi bir 

teşkilat içine girilse bile yine de bu, ferdî tecrübelerin aktarımı şeklinde olmuştur. 

Allah’ın muradı ve insanlara ihsanı neticesinde de mevcut tarikin ihyasını 

gerçekleştirecek şahıslar zuhur etmiştir. Bazen de bu tarikler, gayret ve kabiliyete sahip 

olmayan şahıslar elinde ya da başka dış sebeplerle kaybolup gitmiştir. 

 Büyük seyyâh Evliya Çelebî de XVII. asırda İstanbul’dan başladığı seyahatine 

Bursa’yla devam etmiş ve eserinde Bursa’yı teferruatlı bir şekilde tasvir etmiştir. Evliya 

Çelebî, Bursa’nın tekke ve dergâhlarını şu şekilde sıralamıştır: “Cümleden mükellef 

asitâne-i Hazret-i Mevlânâ Celâleddin-i Rûmîdir (…); Emir Sultan Tekyesi (…); Tekye-i 

Zeynîler (…); Tekye-i Fetâva Efendi, iç kalede tarik-ı Halvetiyye’ye mahsus bir 

asitanedir; Teyke-i Abdal Murad (…) Âl-i Abâ’dır (…) bu tekkeyi Orhan Gazi yaptırmıştır 

(…); Tekye-i Şeyh Kiliman (…); Tekye-i Abdâl Musa, Orhan Gazi binasıdır; Tekye-i 

Akbıyık, asitane Bektaşîyân’dır; Tekye-i Ebu İshak Kazerûnî (…); Tekye-i Gülşenî (…); 

Halvetî Tekyesi, on yedi asitânedir; Tekye-i Kâdirî, dokuz tanedir; Tekye-i Nakşibendî, 

üç asitanedir, Tekye-i Kümeylî, bir ahd hanedir; Kalenderhane, bir asitanedir; Tekye-i 

Sa'dî, birdir; Tekye-i Rufâî, birdir; Tekye-i Bedevi, birdir, ama fukarası cümle gurebâdır; 

Güşeciler Tekyesi, birdir.”51 

 Tekkelerin halkla iç içe oldukları, halkın maddi, manevi birçok ihtiyacına cevap 

verdiği, ilmî ve kültürel zevk uyandırdığı, şehrin asayişi gibi tali birçok hususta da tesir 

sahibi olduğu aşikardır.52 İsmail Hakkî Bursevî’nin ikamet ettiği yıllarda Bursa’nın 

bilhassa dinî ve tasavvufî cihetini, ilim ve tarikat ehlinin tohumlarını attığı bu tekkeler 

oluşturuyordu.53  

                                                           
50 Kara, a.g.e., s. 20. 
51 Evliya Çelebi, Evliya Çelebi seyahatnamesi,  İstanbul, İkdam Maṭbaası, 1896-1938, c.2, ss. 17- 18. 
52 Daha geniş bilgi için bkz. Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul, Dergâh Yay., 2017. 
53 Daha geniş bilgi için bkz. Mustafa Kara, “Bursa Tekkelerinin Alfabetik Olarak İsimleri 

ve Bellibaşlı Kaynaklar”, Bursa, U.Ü.İ.F.D., C.II, S.2, Yıl 2, 1987, ss. 89-98. 
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 İlmin icra edildiği diğer bir kurum ise elbette medreselerdir. Evliya Çelebî, Bursa 

medreselerinden de bahsetmiş ve sözü uzatmamak için de tafsilatına yer vermemiştir. 

Bursa medreselerini eserinde şöyle sıralamıştır: “Medrese-i Orhaniyye, Medrese-i 

Hüdâvendiyye, Medrese-i Yıldırım Hâniyye, Medrese-i Çelebi Mehmed Hâniyye, 

Medrese-i Murâdiyye, Medrese-i Emir Sultaniyye, Medrese-i İsa Beg, Medrese-i Kâsım 

Paşa (…) Medrese-i Cüneyd Beg, Medrese-i Hicriyye, Medrese-i Kadri Efendi, Medrese-

i Monla Yegân, Medrese-i Monla Fenarî, Medrese-i Zeynüddin-i Hâfî, Medrese-i Sultanî, 

Medrese-i Bayezid Paşa, Medrese-i Hamza Beg, Medrese-i Edebiyye, Medrese-i 

Gazzâziyye, Medrese-i Veliyyüddinzâde Ahmed Paşa.”54 

 Görüldüğü üzere Bursa, bu bakımdan da oldukça zengin bir varlığı içinde 

barındırmış, bu hâliyle de devletin ve milletin ilim ve irfana ne denli önem verdiğini 

gözler önüne sermiştir. Bu kısımdan sonra İsmail Hakkî Bursevî’nin şairliğini merkez 

alarak Bursa’nın şiir ve şairle olan münasebetini ele almaya çalışacağız. 

 Bizde din adamının şiirle, sanatla meşguliyeti ve icrası, İslâmiyet öncesine kadar 

uzanmaktadır. İslamiyet'in kabulünden sonra da Ahmet Yesevî ile başlayan, sanatı dine 

hizmet etmek için bir vasıta kılma anlayışı, din adamının sanat ile birlikteliğini devam 

ettirmiştir. Hemen hemen her sûfî, bizzat şair olamasalar bile şair sûfîlerin hikmet dolu 

şiirlerini dillerinden düşürmemişlerdir. 

 Bursa’nın fethinden itibaren Bursa’yı İslâm ile ihya eden mutasavvıflar Bursa’nın, 

daha umumî çerçevede de Osmanlı’nın edebiyat zevkine ve merhalesine tesir etmiştir. Bu 

meyanda Bursa dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri şüphesiz Süleyman Çelebî’dir 

(v. 825/1422). Bursa Ulu Camii’nde dinlediği bir va'z üzerine Hz. Peygamber’in 

üstünlüğünü anlatmak için Vesîletü’n-Necât eserini kaleme almış, asıl şöhretini de bu 

eserle bulmuştur. Mevlid türünde olan bu eser sehl-i mümtenî üslûbuyla asırlarca dillerde 

dolaşmış, kendi sahasında emsal olmuştur. 

 Akla gelen diğer bir mutasavvıf şair de elbette Eşrefoğlu Rûmî’dir (v. 874/1469). 

Divanının yanında tasavvufî eserleriyle de dine hizmet etmiş önemli bir mutasavvıftır. 

                                                           
54 Çelebî, a.g.e., s. 17. 
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Aynı zamanda Kadiriyye tarikatının Eşrefiyye kolunun da kurucusu unvanıyla Bursa'da 

Kadiriyye tarikatını temsil etmiştir. 

 Zikretmemiz gereken diğer bir şahsiyet de Lâmiî Çelebî’dir (v. 938/1531). Lâmiî 

Çelebî, divan geleneği içerisinde nazım ve nesir, her iki alanda da fazlasıyla eser 

vermiştir. Bilhassa Mollâ Câmî’nin Farisî eserlerinden yaptığı tercümeleri ve Emir 

Buhârî’ye intisabı ile tasavvuf ve edebiyatı buluşturan bir şeyh konumuna gelmiştir.55  

 Bursa’ya ve umumî Türk Edebiyatına emsal olan bu üstadlardan başka, namı ve 

şöhreti Bursa dışına çıkmayan birçok şair ve yazar vardır. Bursa vefeyatnâmeleri ve şuara 

tezkireleri üzerinde yapılan çalışmalarda Bursa ile ilgili olarak 300 kadar şair zikredilmiş; 

fakat bu rakamın daha fazla olduğu üzerinde de ısrar edilmiştir.56  

 İsmail Hakkî Bursevî'nin Bursa'ya geldiği ilk tarih ile vefatı arasında -yani 1685 

ile 1725 seneleri arasında- hayat sürmüş ve vefat eden şairlerin sayısı vefeyatnâmelerde 

30'u bulurken şuara tezkireleriyle bu rakam daha da artmaktadır. Bu zaman zarfında 

yaşamış divan sahibi şairleri şöyle sıralamak mümkün: Nazük mahlasıyla Abdullah 

Efendi (1098/1686), Talib mahlasıyla Mehmed Efendi (v.1118/1706), Lütfullah Efendi 

(v. 1104/1692), Niyâzî-i Mısrî (1105/1693)57, Arif mahlasıyla Abdülbakî Efendi (v. 

1120?1125/1708-09?1713-14), Belîğ mahlasıyla İsmail Efendi (v. 1142/1729), Sahib 

mahlasıyla İsmail Efendi (v. 1131/1718-19) ve Avnî Efendi (v. 1120/1708)58. 

Araştırmacıların ısrarla durduğu üzere, muhtelif sebeplerle ismi kaynaklara 

geçmemiş/geçememiş birçok şairin varlığını da burada belirtmemiz gerekir.  

 Hülasa, umumî çerçevede yer verdiğimiz bütün bu bilgilerle, İsmail Hakkî 

Bursevî'nin hayatına doğrudan ve dolaylı olarak tesir etmiş ve tesir etmiş olabilecek 

ictimâî, siyasî ve kültürel amilleri gözler önüne sermeyi amaçladık. Bu şekilde İsmail 

Hakkî Bursevî'nin müellifi olduğu, çalışmamızı yürüttüğümüz bu eserin vücuda hangi 

şart ve ortamlarda getirildiği göstermek ve bu şekilde eserin gerek kıymetini gerekse de 

anlaşılmasında faydalı olabilecek unsurları gözler önüne sermeyi hedefledik.  

                                                           
55 Günay Kut, “Lâmiî Çelebî”, DİA, XXVIII, s.469. 
56 Kadir Atlansoy, Bursa Şairleri - Bursa Vefeyatnamelerindeki Şairlerin Biyografileri, Bursa, Asa 

Kitabevi, 1998, s. 140. 
57 A.g.e., ss. 127 -137. 
58 A.g.e., ss. 64 -72. 
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3. İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ HAYATI, EDEBÎ YÖNÜ VE 

ESERLERİ 

  

 Bu başlık altında İsmail Hakkî Bursevî’nin hayatı, edebî yönü ve eserleri daha 

önce ortaya konan araştırma ve eserlerden faydalanılarak ele alınmıştır. Ayrıca bilhassa 

edebî yönüne dair, bu çalışmamızın da dâhil edildiği genel bir değerlendirme yapılmıştır. 

 

3.1. HAYATI  

 İsmail Hakkî Bursevî’nin hayatı hakkında bilgi sahibi olmak için bakabileceğimiz 

muhtelif kaynakların bulunmasının yanında önceliği bizzat kendi eserlerindeki 

ifadelerine vermek gerekir. Başta “Tamâmü’l-feyz fî bâbi’r-rical” ve “Kitâbü’s-

Silsileti’l-Celvetiyye” eserleri olmak üzere mecmualarında, vâridâtlarında ve şerhlerinde 

kendi hayatına dair teferruatlı bilgiler bulmak mümkün. Bunun yanında İsmail Hakkî 

Bursevî’nin, kendi devrinde ve daha sonra yazılan şuarâ tezkirelerinde ve sair eserlerde 

de hayatına dair bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Ayrıca şimdiye dek hazırlanmış 

birçok müstakil eser ve teze de işaret etmek yerinde olacaktır.59  

 İsmail Hakkî Bursevî, 1063 Zilka‘de ayı başlarında (1653 Eylül sonu) bugünkü 

Bulgaristan toprakları içerisindeki Aydos’ta dünyayı teşrif etmiş60 Rulmeli’de başlayan 

bu hayat serüveni Anadolu’nun gözde şehirlerinden olan Bursa’da -1137/1725 senesinde- 

mukadder nihayetle, ahirete intikal etmesiyle, noktalanmıştır. İsmail Hakkî Efendi, 

manzum ve mensur çok sayıda eser kaleme alan, 18. asrın mutasavvıf şairlerindendir. 

Kaynaklarda ve kataloglarda, Bursa’da medfun olması hasebiyle Bursevî; tarikatına 

nispetle Şeyh ve Celvetî; kendi ifadesiyle de Hakkî61 mahlas ve lakaplarına sahip 

olduğunu ve şiirlerinde de ekseriyetle Hakkî mahlası kullandığını görüyoruz.62  

                                                           
59 Ali Namlı, İsmâil Hakkı Bursevî Hayatı, Eserleri ve Tarikat Anlayışı, İstanbul, İnsan Yay., 2001, ss. 

13-19. 
60 A.g.e., s. 34. 
61 “Ben semiyy-i zebîham ey âşık/ Mahlasum Hakkî ismüm İsmâ‘îl/ Çün itdün mahlasum yâ Rab Hakkî/ 

Beni abdü’l-Hak eyle vir terakkî”  

İsmail Hakkî Bursevî, Divan, haz. Murat Yurtsever, Bursa, Arasta Yay., 2000,  s. 3. 
62 A.g.e., s. 3. 
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 İsmail Hakkî Efendi’nin babası Mustafa Efendi, İstanbul Aksaray’da dünyaya 

gelmiş ve 1062/1653’de çıkan yangında mal ve emlakını kaybettiğinden yakınlarının ve 

akrabalarının bulunduğu Aydos’a yerleşmiştir.63 

 İsmail Hakkî Bursevî’nin ilk tahsilini kimden aldığı bilinmemekle64 birlikte on, 

on bir yaşlarında Şeyh Abdülbâki Efendi’yle beraber Edirne’ye gittiği ve tahsilini onun 

yanında sürdürdüğü kaydedilmiştir.65 Edirne’de yedi sene kaldıktan sonra, daha üç 

yaşındayken tanıdığı ve daha sonra tahsilini ve sülûkunu yanında tamamladığı şeyhi 

Osman Fazlî Efendi’nin hankâhına, İstanbul’a gitmiştir.66 Burada zahirî ve bâtınî ilimleri 

şeyhinden Celvetî usûlleriyle tahsil etmiş; bunun yanında şeyhi tarafından okutulmayan 

ilimleri, İstanbul’un ileri gelen ulemasından okumuştur. Bu ilimler arasında, zamanının 

bir kısmını hüsn-i hatta ayırarak meşhur Hâfız Osman’dan (v. 1110/1698) hat meşk 

etmiştir.67 İlmî terbiye ve ihtisasını tamamladıktan sonra şeyhi Osman Fazlî Efendi’nin 

icazetiyle irşad faaliyetlerine başlamıştır. İlk vazife mahalli olarak Üsküp’e gitmiştir68. 

Burada Şeyh Mustafa el-Uşşâkî’nin kızı ile evliliği vuku bulmuştur.69 

İsmail Hakkî Bursevî, gittiği birçok yerde, tabir caizse barınamamış sebep olarak 

da o mahallin insanının dine uymayan, yanlış tavırlarını göstermiştir. Üsküp’te de Hakkî 

isminin –tecellisinin- gereği olarak hak bildiğini çekinmeden söylemesi ve taviz 

kaldırmaz mizâcı, şehrin hasedçi ve suret-i salâhda görünen bozguncuları ile İsmail Hakkî 

Efendi’yi karşı karşıya getirmiştir. Altı yıl burada kaldıktan sonra 1092/1681’de 

Köprülü’ye, 14 ay sonra da 1093/1682’de Ustrumca’ya vazifelendirilmiştir.70 

İsmail Hakkî Efendi, 1096/1685’te uzun yıllar geçireceği, “Bursevî” lakabını 

almasına sebep teşkil eden Bursa’ya halife olarak gitmiştir.71 Burada uzun yıllar kalmış, 

Ulu Camii’nde va‘z vermeye ve Kur’an-ı Kerim’in tasavvufî-işârî tefsiri niteliğindeki 

                                                           
63 Betül İzmirli, İsmâil Hakkı Bursevî’nin Vâridât-ı Hakkıyye’si, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir, 2010, s. 2; İlyas Efendi, İsmail Hakkı 

Bursevi’nin Kitabu’s-Silsileti’l-Celvetiyye’si, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi),  Marmara 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994, s. 133. 
64 Namlı, a.g.e., s.36. 
65 Efendi, a.g.e., s. 133. 
66 Namlı, a.g.e., s. 37; İzmirli, a.g.e., s. 2. 
67 Namlı, a.g.e., s. 39. 
68 Ramazan Muslu, İsmail Hakkı Bursevî ve Temâmü’l-Feyz Adlı Eseri, Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 1994, s. 10. 
69 Namlı, a.g.e., s. 113; İzmirli, a.g.e., s. 3. 
70 Namlı, a.g.e., ss. 43-113; İzmirli, a.g.e., s. 3. 
71 Muslu, a.g.e., s. 12. 
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“Ruhu’l-Beyan” tefsirini te‘lîf etmeye başlamıştır.72 Burada geçirdiği ilk senelerde 

şiddetli geçim sıkıntısı çekmiş, daha sonra ise -ileride de bahsedeceğimiz üzere- vefatına 

yakın zamanda -1135/1723’te- Allah’ın ihsanı olarak kabrinin bulunduğu şu an Bursa’da 

“İsmail Hakkî Kur’an Kursu” olarak bilinen Cami-i Muhammedî’yi inşa etmeye yetecek 

zenginliğe ulaşmıştır.  

Bursa’ya yerleştikten sonra siyasi sebeplerden dolayı sürgüne gönderilen şeyhini 

sık sık ziyaret etmiştir. Kıbrıs’ta şeyhi Osman Fazlî Efendi’yi son ziyaretinde şeyhi 

tarafından şeyh olarak tayin olunmuştur. Bu ziyaret, aynı zamanda Osman Fazlî 

Efendi’yle son görüşmesi olmuştur. İsmail Hakkî Bursevî daha sonra I. ve II. Avusturya 

seferlerine (1695-96) iştirak etmiştir73. 1111/1700 senesinde de ilk haccını ifa etmiş; hac 

dönüşü dâhil olduğu kervan Ulâ yakınlarında eşkıya saldırısına uğramış ve mallarının 

yanı sıra hacda bulunduğu süre içerisinde telif ettiği bazı önemli eserlerini kaybetmiştir.74 

Bu ilk haccından yaklaşık on yıl sonra 1122/1710’da da ikinci haccını ifa etmiş, ilk haccı 

esnasında nail olduğu pek çok manevi hâllere ve ilâhî feyze bu haccında da nail olup 

memnuniyet içerisinde Hârem-i Şerif’ten ayrılmıştır.75 

İsmail Hakkî Bursevî, 1126/1714’de Bursa’dan ayrılıp Tekirdağ’a gitmiş ve 

burada üç yıl kalmıştır.76 Tekirdağ’da ikameti sırasında şeyhi Osman Fazlî’nin kızı Ayşe 

Hanım’la ikinci izdivacını gerçekleştirmiş77 ve 1129/1717’de de tekrar Bursa’ya dönme 

kararı almıştır. Bursa’ya dönmesinin üzerinden daha bir yıl geçmemişken –aynı yıl– 

1129/1717’de yolunu ve fikirlerini benimsediği Muhyiddin-i Arabî’nin (v. 638/1240) 

kabrini ziyaret etmek amacıyla ve yaşadığı bazı olaylar neticesinde halkının dinî 

hassasiyetinin azaldığı düşüncesiyle Bursa’dan ayrılarak Şam’a gitmiş ve burada üç sene 

kalmıştır.78 Şam’da ilim ehliyle istişarelerde, münazaralarda bulunmuştur. Şam’daki 

ikameti sırasında çocuklarından ve etbâından hastalananlar ve sonunda vefat edenler 

olmuş ve şehrin eşkıya ve hırsızlarından ve sair dinî ve dünyevî sıkıntılardan da muzdarip 

olmuştur. Nihayet 1132/1720 senesinde Üsküdar’a dönmüş burada da üç yıl ikamet 

                                                           
72 Muslu, a.g.e., s. 12. 
73 Efendi, a.g.e., s. 135. 
74 A.g.e., s. 135. 
75 Daha geniş bilgi için bkz. Namlı, a.g.e., ss. 63-89. 
76 Muslu, a.g.e., s. 13. 
77 Yurtsever, a.g.e, s. 7. 
78 Efendi, a.g.e., s. 136. 
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etmiştir. Üsküdar’da bulunduğu sıradaki hayatını ve daha sonra 1135/1723’te Bursa’ya 

dönüp başta da zikrettiğimiz Câmi-i Muhammedî’yi inşa ettirmesini göz önüne 

aldığımızda maddi durumunun iyi olduğunu görüyoruz. 1137/1725 senesine geldiğimizde 

İsmail Hakkî Efendi, kendi tabiriyle, “ömrünün ahirine ulaşmış”tır. Kabri, Bursa-

Tuzpazarı’nda yaptırdığı Câmi-i Muhammedî’nin bahçesinde bulunmaktadır.79 

Hâdî Çelebi tarafından ölümüne düşürülen târih, mezar taşında kayıtlıdır: “Hak hak didi 

azm eyledi Hakkî Efendi cennete” (1137)80 

 

3.2. EDEBÎ YÖNÜ  

İsmail Hakkî Bursevî, 18. asır İslâm coğrafyasında entelektüel kimliğiyle birçok 

alanda birçok eser kaleme almış nadide ilim erbabındandır. 60 yılı aşkın yazı hayatında 

tasavvuf, tefsir, hadis, fıkıh ve akâid gibi hemen hemen bütün İslâmî ilimlerde eserler 

telif etmiştir. Daha sonra bu haklı ilmî şöhret ve kimliğine edebî bir yön de katmıştır. 

Dinî, tasavvufî pek çok eserini nazım ve şiirle zenginleştirmiş, dahası divan oluşturacak 

seviyede bu kabiliyetini ilerletmiştir. Bu yönüyle döneminin tezkire yazarlarından, Safâî 

ve Salim’den başlayarak Fatîn Efendi’ye kadar tezkire yazarlarının zikrettiği bir isim 

olmuştur.81 

İsmail Hakkî Bursevî, şiirlerini hakikat gayesiyle ve hakikate hizmet etmek için 

yazmıştır. Şiir ve nazım tek başına bir amaç olmamış, ancak ilâhî bir amaç uğrunda 

kullanılacak araçlar olmuştur. Bu doğrultuda yazılan şiirin ve uğraşılan sanatın, insanı 

Hak’tan koparıcı ve aslî vazifesinden alıkoyucu olmadığı gibi cehaletten kurtaracağını 

ifade etmiştir.82 Baktığımızda da lâ-dini ve profan şiir anlayışının İsmail Hakkî 

Bursevî’de yer bulmadığını söyleyebiliriz. 

Çalışmamızda gördüğümüz şu ki İsmail Hakkî Bursevî mensur olarak ele aldığı 

tasavvufî meseleleri manzumeleriyle tamamlamış ve bunları da kendisine ilham ve vârid 

olma keyfiyetinde zikretmiştir. 

                                                           
79 Daha geniş bilgi için bkz. Namlı, a.g.e., ss.63-114; Yurtsever, a.g.e., s. 8. 
80 Yurtsever, a.g.e., s. 9. 
81 Murat Yurtsever, “İsmâil Hakkı Bursevî”, DİA, XXIII, İstanbul, 2001, s. 107. 
82 A.g.e., s. 108. 
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Daha sonraki başlıklarda vâridleri ele alırken de görüleceği üzere belli vakit ve 

mekânlarda vuku bulan vâridlerin arasında müfred beyitler, Arapça rubailer de 

zikredilmiştir. Eser, besmelenin ardından, bize Türkçe bir beytin vârid olduğunu, tarihini 

ve vaktini bildirerek başlıyor. Bunun gibi nazmın ön planda tutulduğu birçok örneği 

İsmail Hakkî Bursevî’nin bu ve diğer eserlerinde görmek mümkün. 

Vârid olduğu bilhassa ifade edilen bu nazımların haricinde İsmail Hakkî Bursevî 

diğer manzumelerine ilham ve vâridat keyfiyeti yüklemiştir. Divanını “Fütûhât-ı 

Burseviyye”83 olarak zikretmiş olması söylediğimizi doğrular niteliktedir. 

Bu eser, sanat kaygısıyla yazılan bir eser olmamakla beraber sanattan yoksun bir 

eser de olmamış, ilmî yönünün yanında edebî yönünü de ön plana çıkarmıştır. İsmail 

Hakkî Bursevî, kendisine gelen ilhamların ve ihsanların bir neticesi olarak gördüğü 

şiirlerini bazen divan şiiri form ve kalıplarıyla bazen de halk şiiri form ve kalıplarıyla 

vücuda getirmiştir.  

Manzumeleri incelediğimizde en fazla gazelin tercih edildiğini görüyoruz. Şekil 

itibariyle takdim edilen gazellerin muhtevası göz önüne alındığında divan şiiri konuları 

ve söyleyişiyle tam olarak örtüşmediği görülmektedir. Nazım türleri başlığı altında 

çalışmamızda yer alan tevhidlerin şekil ve muhteva özelliklerini ele alırken bu ayrım daha 

net görülecektir. Şöyle ki İsmail Hakkî Bursevî’nin tevhid türündeki manzumeleri şekil 

itibariyle de muhteva itibariyle de divan geleneğinde kaleme alınan tevhidlerden 

ayrılmaktadır. 

 Tekke ve tasavvufî şiir geleneğiyle irtibatlandırabileceğimiz bu husus, tasavvuf 

şiirinin özel bir formunun olmamasıyla izah edilebilir. Başta da söylediğimiz gibi 

mutasavvıfların -başta Ahmed Yesevî olmak üzere- merâmını ifade için belli kalıpları 

kullanması, ancak bu kalıp ve şekillerle sınırlı kalmaması, şiiri ve sanatı araç olarak 

görmelerinden kaynaklanmaktadır. Sufîlerce, halk şiiri şekil ve formlarının daha ziyade 

tercih edilmesindeki ölçü, bu ilâhî vazifeye taallukatı derecesindedir. 

 İsmail Hakkî Bursevî’nin nazmı bir araç vesilesi olarak görmesi ve bu amaçla 

hareket ettiğini görmemiz açısından yer verdiğimiz şu beyit daha açıklayıcı olacaktır:  

                                                           
83 Yurtsever, Divan, s. 56. 
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“Diñle ey èÀrif benüm şerè-i muùahhardur sözüm 

Micmer-i èirfÀna lÀyıú èÿd u èanberdür sözüm”84 

Burada kimin muhatap alındığımı, kime hitapta bulunulduğunu, sözün muhtevasını ve 

söze yüklenen kıymet ve değeri görebilmekteyiz.  

 Mutasavvıfların şiir söylemede örnek aldıkları en zirve isim şüphesiz Yunus 

Emre’dir. Bunun sebebini, bahsettiğimiz gayeye muvaffak olmuş bir isim olmasıyla izah 

edebiliriz. Yunus tarzı şiir söyleme bir rol model iken alt planda başka üslûp ve 

söyleyişlerle şairler birbirlerinden etkilenebileceği veya hedeflenen bu söyleyişi 

yakalamaya çalışırken birbirlerine benzeyebileceği söz konusu olmaktadır. 

 İsmail Hakkî Bursevî’nin şiirleri etrafında başka şairlerle arasında müşterek 

gördüğümüz söyleyiş tarzını ve fikrî unsurları sıralamak gerekirse; Aziz Mahmud 

Hüdâyî’nin şu dörtlüğünü verebiliriz: 

“Yâ Bâtın u yâ Zāhir 

Yâ hāzır u yâ nâzır 

Ente’l-Melikü’l-Kādir 

Tevfîk ü hidayet et”85 

Bu dörtlükteki mana ve söyleşiyi çalışmamızdaki şu dörtlükte de yakalayabiliriz: 

“Evvel u Áòir odur  

ÔÀhir u BÀùın odur 

DÀmen-i DeyyÀrı ùut  

Gözleme dÀr u diyÀr”86 

Yine Aziz Mahmud Hüdâyî’nin şu dörtlüğü ile: 

“Gelin diyelim şevk ile 

Lâ ilâhe illAllah 

                                                           
84 Bursevî, Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, vr. 186b. 
85 Aziz Mahmûd Hüdâyî, Dîvân-ı İlâhiyât, haz. Mustafa Tatcı, Musa Yıldız, İstanbul, H Yay., 2008, s. 

242. 
86 Bursevî, a.g.e., vr. 160b. 
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‘Aşk ile sıdk u zevk ile 

Lâ ilâhe illAllah”87 

İsmail Hakkî Bursevî’nin şu iki dörtlüğünün aynı zevk ve söyleyişe mebnî olduğu 

görülmektedir: 

“Ey èÀşıúlar ãÀdıúlar   “Oldum úalender èışú ile  

Gelüñ tevóíd idelüm   Óaú dost illÀllÀh Hÿ 

Bezm-i vaãla lÀyıúlar   Her dem direm òoş şevú ile  

Gelüñ tevóíd idelüm”88  Óaú dost illÀllÀh Hÿ”89 

 İsmail Hakkî Bursevî ile çağdaş olan Niyâzî-i Mısrî’nin de şu beytini misal 

vermek yerinde olur: 

 “Tâ ezelden biz bu ‘aşk içinde rüsvâ olmışuz 

İsmimizdür söylenen ma‘nâda ‘ankâ olmışuz”90 

Bu beyte mukabil, İsmail Hakkî Bursevî’nin şu beytini aynı fikrî planda ve zevkte misal 

verebiliriz: 

“èÁlem-i kevnüñ àaríbi olduñ Àòir ãÿretÀ 

Maèníde ammÀ úadími ÀşinÀsın bilmiş ol”91 

Yine Niyâzî-i Mısrî’nin: 

 “Sırf içürdi bize vahdet câmını cânânımız 

Anun içün bir nefes ayılmadı mestânımuz”92 

Beyti ile İsmail Hakkî Bursevî’nin şu beyti, yine aynı ahenk ve fikrin ürünü olduğu aşikâr:  

“CÀm-ı vaódet nÿş idüb rÿz-ı ezel 

                                                           
87 Tatcı, Yıldız, a.g.e., s.30. 
88 Bursevî, a.g.e., vr. 150a. 
89 A.g.e., vr. 165b. 
90 Seyyid Muhammed Nuru’l-Arabî, Niyâzî-i Mısrî Divânı Şerhi, haz. Mustafa Tatcı, İbrahim Özay, 

İstanbul, H yay., 2014, s.165. 
91 Bursevî, a.g.e., vr. 162b. 
92 Tatcı, Özay, a.g.e., s. 159. 
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TÀ ebed mestÀnesidür bu göñül”93 

 XVII. asır şairlerinden Virânî’ye ait olan şu beyit ile: 

“Çün cemalin levnine yandım bugün Musa gibi 

Mürdeyi zinde kılar nutkum benim ‘İsâ gibi”94 

İsmail Hakkî Bursevî’nin şu beyti ve dâhil olduğu manzume de aynı mantıkla kurulmuş 

olmanın müşterek özelliğini göstermektedir: 

“Düşmüşem çÀh-ı àama Yÿsuf-vÀr 

Áh zindÀn-ı tende mescÿnem”95 

 Lâmekânî Hüseyin’e ait olan şu beyit ile: 

“Bu nutk-ı Hak hakīkat Hak kelamı 

Çün olmışdur erenlerden halâvet”96 

İsmail Hakkî Bursevî’nin kendi zât ve kelamını hakikat ve halâvete dayandırdığı şu beytin 

aynı minvalde oluşturulduğunu söylemek yanlış olmaz: 

“Ya óelvÀdur ya sükkerdür óalÀvetde sözüñ Óaúúí 

Ya cevher ya õerden ùabè olınmışdur özüñ Óaúúí”97 

 

3.3. ESERLERİ 

İsmail Hakkî Bursevî’nin velûd bir alim olduğu ve eserlerinin çokluğu malumdur. 

Bunu eserlerinde bizzat kendisi de zikretmiştir. Ancak eserlerinin çokluğu, farklı dillerde 

ve benzer isimlerde olması gibi muhtelif sebepler eserlerin tekrarsız olarak kayıt altına 

alınmasını zorlaştırmıştır.98  

                                                           
93 Bursevî, a.g.e., vr. 159b. 
94 Sacide Gökmen, XVII. Yüzyıl Tasavvuf Edebiyatında Tevhidler, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2014, s. 200. 
95 Bursevî, a.g.e., vr. 183b. 
96 Gökmen, a.g.e., s.210. 
97 Bursevî, a.g.e., vr. 121b. 
98 Yurtsever, a.g.e., ss. 9- 10. 
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İsmail Hakkî Bursevî’ye ait eserlerin tespitinde ve tasnifinde muhtelif 

araştırmacılarca farklı farklı rakamlar zikredilmiş en nihayette Ali Namlı’nın doktora tezi 

olan ve daha sonra da basılan “İsmail Hakkî Bursevî Hayatı, Eserleri, Târikat Anlayışı” 

eserinde geçmiş çalışmalar tashih edilmiş ve bu alanda muteber bir eser olarak istifadeye 

sunulmuştur. Eserde yer alan, muhteva özellikleri dikkate alınan tasnifi burada şu şekilde 

verebiliriz:  

Tefsir: Ruhu’l-Beyan fî tefsiri’l-Kur’an, Ta’lîka alâ evâili Tefsiri’l-Beydâvî, Şerh 

alâ tefsiri cüz’i’l-ahîr li’l-Kadî’l-Beydâvî, Kitâbu’l-Mir’ât li hakâikı ba’dıl-

ehâdîs ve’l-âyât, Mecmûatü’t-tefasir, Mecmûatü âyâti’l-müntehabe, Levâih 

teteallaku bi-ba‘dı’l-âyâti ve’l-ehâdîs, Tefsir-i Sureti’l-Fâtiha, Tefsiru Âmene’r-

Rasulü, Tefsiru Sureti’l-Asr, Tefsiru Sureti’z-Zelzele, Kelimetün zâbbe ammâ 

yeridü alâ metni dâbbe, Şerhu “Yâ eyyühe’n-nâsü‘budü Rabbeküm”. 

Hadis: Şerhu Nuhbeti’l-fiker, Şerhu’l-Hadisi’l-erbaîn, Şerhu’l-Erbaîne hadisen, 

Mecmûâtü’l-müteferrika, Kenz-i Mahfî, Şerhu’l-hadis “el-Mü’minü mir’âtü’l-

mü’min”, Şerhu’l-hadis “Le-ene ekramü alellâhi min en yedeanî fi’l-ardı ekser 

min selâs”. 

Fıkıh: Şerhu Fıkhi’l-Keydânî, Risâle-i Mesâili’l-fıkhiyye, Risâletü’l-câmia li-

mesâili’n-nâfia, Kitâbü’l-Fadli ve’n-nevâl, Ecvibetü’l-Hakkıyye an es’ileti’ş-

Şeyh Abdurrahmân, Kitâbü’l-Hitâb, Kitâbü’n-Necât, Tuhfe-i Hasakiyye. 

Akâid ve Kelam: Şerhu Şuabi’l-iman, Şerhu’l-kebâir, İhtiyârât, Ferahu’r-ruh, 

Tuhfe-i halîliyye. 

Tasavvuf: Ferahu’r-ruh (Şerhu’l-Muhammediyye), Şerhu’l-Mesnevî (Ruhu’l-

Mesnevî), Şerh-i Pend-i Atâr, Şerhu Nazmi’s-sülûk, Kitâbu’l-Envâr, Şerh-i 

Ebyât-ı Hâcı Bayrâm-ı Veli, Şerh-i Ebyât-ı Yûnus Emre, Şerh-i Nazm-ı Ahmed, 

Şerh-i Ebyâtı Hasan el-Kâdirî, Şerh-i Nazm-i Hayretî, Es’ile-i Şeyh Mısrî’ye 

Ecvibe-i İsmail Hakkı, Es’ilâtü’s-Sahâfiyye ve Ecvibetü’l-Hakkıyye. 

Tamâmü’l-feyz fî bâbi’r-rical, Kitâbü’s-Silsileti’l-Celvetî, Kitâbü’l-Hitâb, 

Kitâbu’n-Necât, Şerhu’l-Usûli’l-aşere, Şerh-i Esma-i Seb’a, Risâletü’l-Hazarât, 

Risâle fî beyani’l-halve ve’l-celve, Kitâbü Hucceti’l-bâliğa, Kitâbü’ş-Şecv, 

Mecîü’l-Beşir li-ecli’t-tebmân, Vesîletü’l-merâm, Mecmûatü’l-esrar, Risâle-i 

Nefesi’r-Rahmân, Risâle-i Gül, Şerhu Salevât-i İbn Meşiş, Kitâbü Zübdeti’l-



   
 

31 

 

makûl, Kitâbü’l-Fasl fi’l-esrar, er-Risâletü’ş-Şem‘ıyye, Risâle et-Tehaccî fî 

hurûfî’t-teheccî, Hakâiku’l-hurûf, Esraru’l-hurûf. 

Sülûku’l-mülûk (Tuhfe-i Aliyye), Risâletü’l-Umâriyye, Risâle-i Ma‘nâ-yı Şerif-i 

İsm-i Muhammed, Tuhfe-i Recebiyye, Tuhfe-i İSMAİLiyye, Tuhfe-i Atâiyye, 

Kitâbü’s-Sülûk, Şerh-i Ebyât-ı Fusûs, Tuhfe-i Bahriyye, Risâle-i Hüseyniyye, 

Tuhfe-i Hasakiyye, Risâle-i Bahâiyye, Tuhfe-i Ömeriyye. 

Vâridât-ı Hakkıyye, Risâletü “Eyyühe’l-bülbül”, Min vâridâti’l-fakir İSMAİL 

Hakkı min evâhiri Zilhicce 1116, Mecmûatü’l-hutab ve’l-vâridât, Mecmûa, el-

Vâridât, Kitâbü’d-Düreri’l-irfâniyye, Mecmûatü’l-fevâid ve’l-vâridât, Kitâb-ı 

Kebir, Kitâbu’z-Zikr ve’ş-şeref, Kitâbü’l-Hakkı’s-sarih ve’l-keşfi’s-sahih, Kitâbu 

Nakdi’l-hal, Kenz-i Mahfî, Müteferrikât-ı Şeyh Hakkî, Kitâbü Müzîli’l-ahzan, 

Kitâbü Hayâti’l-bâl, Kitâbü’l-İzzi’l-âdemî, Kitâbü’n-Netîce. 

Şiir: Dîvân-ı İsmail Hakkî, Risâletü’l-Mi’râciyye, Min ba‘dı mâ nazamehü’l-

fakir eş-Şeyh İsmail Hakkî bi’l-lisâni’t-türkî min evveli seneti 1117. 

Hutbe-nasîhat: Mecâlisü’l-va’z ve’t-tezkîr, Mecâlisü’l-müntehabe, Kitâbu’l-

Hutabâ (Hatîbu’lhutabâ). 

Diğer: Şerhu Mukaddimeti’l-Cezerî fi’t-tecvîd, Kitâbü’l-Furûk, Şerhu Risâle fi’l-

âdâbi’l-münâzara li-Taşköprîzâde, Nuhbetü’l-letâif, Mecmûatü’l-müntehabe.99 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Namlı, a.g.e., ss. 213 -219. 
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4. VÂRİDÂT KAVRAMI VE İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ’DE 

VÂRİDÂT 

 

 Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, vâridât türü dâhiline giren bir eserdir. Bu başlık altında 

da vâridât kavramının ihtiva ettiği manalara ve mutasavvıfların bu konudaki beyanlarına 

yer verilmeye çalışılmıştır. Daha sonra da aynı minvalde İsmail Hakkî Bursevî ve vâridât 

kavramı ele alınmıştır. 

 

4.1. TASAVVUFÎ GELENEKTE VÂRİDÂT KAVRAMI 

Ehl-i sünnet alimleri bilgi edinme yollarını akıl, haber ve his (duyular) olarak 

belirtmişlerdir. Bu yollarla elde edilen bilginin güvenilirliği, test edilebilirliği açıktır ve 

su-i istimal edilme ihtimâli düşüktür. Bu üç yolun dışında gözüken ama sahih rivayetlerle 

Hz. Peygamberin buyurduğu sadık rüyaların varlığı100 hususu da yine yukarıdaki 

sebeplere binaen sadece rüyayı gören kişiyi ilgilendireceği ve umumu alakadar eden bir 

hüküm için delil kabul edilemeyeceğine dair görüş kabul görmüştür.101 

Tasavvuf terbiyesinde ise kâmil bir mürşidin beraberliğinde sülûkte atılan her 

adım, aşılan her mertebe, alınan her feyz ve her tecelli ferdî bir tecrübeye mebni birer 

ilimdir. Ancak bu, aynı yolu daha önce tamamlamış, aynı tecrübeleri elde etmiş kimseler 

tarafından tasdik ve tasvip edilebilir. Bu cihetle tasavvuf ehlinin müşterek bakış açılarıyla 

birbirine olan itimadı yukarıda zikrettiğimiz bilgi edinme yollarının sayısı artırmıştır. Bu 

bilgi edinme yollarından biri de vâridât olmuştur. 102 

Tasavvufî terbiyede kabul gören bu ma‘rifet (bilgi edinme) yolu, İslâm'ın esası 

olan Kur’an ve sünnet kaynaklarında doğrudan ve açık bir şekilde geçmemektedir. Buna 

mukabil bazı ayet ve hadislerde bazı ifade ve kavramlarla bu ma‘firet yoluna işaret 

edildiği ileri sürülmüştür. Şöyle ki ayetlerde zikredilen “ilim, hikmet, nur, ferâset, furkân, 

rızk” gibi kavramlar Allah tarafından kula bahşedilen ilham ve vâridlerin üzerine bina 

                                                           
100 “Sadık rüya, vahyin kırk altıda biridir.” Müslim, “Rü’yâ”, 8. 
101 Daha geniş bilgi için bkz. İmam Gazali, İhyâu Ulûmi’d-din, İstanbul, Bedir Yay., 2013; Ey Oğul, 

İstanbul, Hikmet Neşriyat, 2010. 
102 Daha geniş bilgi için bkz. İsmail Hakkı Bursevî, Kitâb-ı Kebir, haz. Nuran Döner, Bursa, Sır Yay., 

2016, ss. 9- 10. 
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edildiği kavramlardır. Şunu da belirtmek gerekir ki her ilmin hususî terminolojisi olduğu 

gibi “tasavvufî ıstılahlar” da sûfîlerin kendi zevk ve mana dünyalarında uzun seneler 

içerisinde, bir birikim neticesinde teşekkül etmiş kavramlardır ve hususî bir alan ve anlam 

kazanmıştır. Bu yüzden buradaki kavramların lügat manalarından ziyade hamledildiği 

mana yüküne bakmak, isabetli hükümlerde bulunmayı kolaylaştıracaktır. Bu minvalde 

baktığımızda İmâm Gazzâlî, ma‘rifeti kazanmada evvela sırât-ı müstakîm üzere 

bulunmayı şart görmüş ve ancak bu istikamet neticesinde Allah tarafından böyle bir 

ma‘rifetin ihsan edileceğini düşünmüştür. Delil olarak da “Ey iman edenler! Allah’a 

saygı duyup emrine uygun yaşarsanız, size iyiyi kötüden ayırt (furkân) eden bir anlayış/ 

bir nur verir.”103, “Kim Allah’ın emirlerine itaatsizlikten sakınırsa Allah da ona bir çıkış 

yolu gösterir.”104, “Bizim uğrumuzda mücahede edenler var ya, biz onları mutlaka 

yollarımıza ileteceğiz.”105 ayet-i kerimelerini getirmiştir. Buna ilave olarak İmam 

Gazzâlî, Hz. Peygamberin (sav) şöyle duada bulunduğunu nakletmiştir: “Allah’ım 

kalbimi nurlandır. Dilimi nurlandır. Kulağımı nurlandır. Gözümü nurlandır. Arkamı 

nurlandır. Önümü nurlandır. Üzerimi nurlandır. Altımı nurlandır. Allah’ım bana nur 

bahşeyle!”106 Buradaki furkân ve nur kavramları ortak bir paydada değerlendirilmiş ve 

furkânın bir nevi nur olduğu kanaatine varılmıştır. İmâm Gazzâlî, yine bu konuyla alakalı 

olarak Kur’an’da, ilim ve hikmet sahibi şahıslardan zikredilmesini ma‘rifetin -akıl, his ve 

haberler haricindeki- bu kaynağına delil getirmiştir. Neml suresinde Belkıs’ın tahtını 

getiren ilim sahibi (ilm-i ledün) bir kimseden bahsedilmesi ve Kehf suresinde geçen 

kıssada Hızır’a (a.s) bahşedilen bir bilgiden söz edilmesi bunların herhangi bir çabayla 

elde edilemeyecek türden, yani ilham kabilinden birer bilgi olduğu kabul edilmiştir.107  

Ruzbihan Baklî de “Allah insanlara rahmetten bir fetih lütfettiği zaman onu tutan, 

ona engel olan olmaz (…)”108 ayetini müridlerin fütûhu ve vâridâtı, muhiblerin 

sıfatlarının keşfi ve muvahhidlerin ebedi sermediyetinin ortaya çıkışıyla 

irtibatlandırmıştır.109  

                                                           
103 el-Enfâl, 8/29. 
104 el-Talak, 65/3. 
105 el-Ankebût, 29/69. 
106 Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 191. 
107 Mahmud Esad Erkaya, Kur’an Kaynaklı Tasavvuf Kavramları, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Adana, 2015, ss. 294- 296. 
108 el-Fatır, 35/2. 
109 Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul, Dergâh Yay., 2016, s. 101. 
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“Alimler (veliler), peygamberlerin varisleridir.”110 hadisi mûcibince de 

mutasavvıflar velilerin, peygamberlere bahşedilen mucize ve kerâmatın misline hissedar 

olduğu ve ilhamı ve sair tafsilatı bu kabîlden değerlendirmenin gerektiğini söylemişlerdir. 

İlim ve ma‘rifete dair yaptığımız bu kısa girişten sonra çalışmamızın esasını 

oluşturan vâridât kavramını, vâridât etrafında yapılan tanımları ve sûfiyyunun görüşlerini 

sıralayarak bir çerçeveye oturtmak niyetindeyiz. 

Lügat manasıyla “vâridât” kelimesi, Arapça “gelen” manasındaki vârid 

kelimesinin çoğuludur ve “gelenler” demektir. Tasavvufî ıstılah olarak da kulun irade 

etmeden, kendi katkısı bulunmadan, kalbine bir mana gelimesidir.111 

Seyyid Şerif Cürcânî’nin Ta‘rîfât eserinde vârid kavramı, “Kulun bir kasdı 

olmaksızın gaybî manalardan kulun kalbine gelen her şey” olarak kaydedilmiştir.112 

İmâm Kuşeyrî de vârid kavramını açıklarken öncelikle kalbe gelen bu 

düşüncelerde kulun bir kastının olmadığı üzerinde durmuş, ilave olarak havâtır cinsinden 

olmayan düşünceleri de kapsadığı ve daha umumî bir mana içerdiğini belirtmiştir.113 

Abdürrezzak Kâşânî de yine kulun bir gayret ve çaba içerisinde olmadığı vasfı 

üzerinde durmuş ve “sekr, sahv, feyiz, bast, kabz, üns, heybet, ferah, hüzün” gibi her türlü 

hâl ve ilhamın vâride dâhil olduğunu ifade etmiştir.114 

Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye eserinde tasavvufî ıstılahları izah 

ederken vâridi, ilâhi isimlerden kalbe gelen her şey olarak ifade etmiş, devam olarak da 

vâridin hükmünü, geldiğinde kişide oluşturduğu hâlin keyfiyetine bakılmaksızın, 

neticede meydana gelen bilginin esas olduğu yönünde beyan etmiştir.115 

Bu tanımlardan; vâridin, kalbe gelen bir mananın, bir feyzin, bir tecellinin olduğu; 

çaba ve gayretsiz bir keyfiyetinin olduğu; geldiği kişide bazı hâller meydana getirdiği 

hükümlerini çıkarabiliriz.  

                                                           
110 Buhari, “İlm”, 10; Tirmizi, “İlm”, 19. 
111 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul, Anka Yay., 2004, ss. 688- 689. 
112 Seyyid Şerif Cürcânî, Ta‘rîfât, çev. Abdülaziz Mecdî Tolun- Abdulrahman Acer, İstanbul, Litera Yay., 

2014,  s. 112. 
113 İmam Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, çev. Dilaver Selvi, İstanbul, Semerkand Yay., 2009, s. 139. 
114 Abdürrezzak Kâşânî, Istılâhâtu’s-Sûfiyye, çev. Abdurrezzak Tek, Bursa, Bursa Akademi, 2014, s. 255. 
115 İbn Arabî, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, İstanbul, Litera Yay., 2015, ss. 354- 355. 
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Yine Allah’tan gelen vâride vârid-i Hak, ilimden (şeriattan) gelen vâride ise vârid-

i ilim denmiştir. Vârid, kişide bazı hâlleri ortaya çıkarması hasebiyle kulu etki altına alır 

ve kulun hissiyâtına te’sir eder. Bu te’sire göre de kimine vârid-i hüzn kimine de vârid-i 

sürûr ismi verilmiştir.116  

Bu ilâhî fethe ve keşfe mazhar olanların bir kısmı bu mazhariyetin farkındadır. Bir 

kısmı ise kendi üzerine açılan bu fethlerin farkında değildir. Şöyle ki bazıları bu fethleri, 

Allah Ta‘âla tarafından geldiğine dair bir ilim verilmesinden sonra alırken bazıları da her 

fiili Allah’a ait kıldığı (fiilleri tefrid mertebesi) ve her geleni O’ndan bilip kabul ettiği için 

önceden bir ilme ihtiyaç hissetmeksizin onu alır. Bazılarına da bu iki hâlden istisnaî 

olarak nimetlere nazarı sebebiyle kendisine herhangi bir ilim verilmeden ve fiilleri 

Allah’a has kılmadan bir miktar muhabbet ihsan edilir ve üzerine manevi feth yolu 

açılır.117 

 Kalbe gelen her düşünce ve mananın, vâridin tanımlarına binaen, her zaman ilâhî 

olmayacağı, yani Rahmanî ve melekî olabileceği gibi nefsanî ve şeytânî de olabileceği 

ifade edilmiştir.118 Ama nefsanî ve şeytânî “vâridlere” (fikirlere, hislere) isimlendirme 

olarak “vârid-vâridât” kavramı tercih edilmekten ziyade “nefsânî bilgiler” ve “şeytânî 

vesveseler” kavramları tercih edilmiştir.119 Buradan hareketle kalbe gelen her şeyin iyi 

olmayacağı ve insanı beklentisinin tam aksi yönüne, istidraca dahi götürebileceği 

anlaşılıyor. 120  

İsmail Hakkî Bursevî, bu konuyla alakalı olarak kalp kapısının gerçek kapı 

olduğunu ve vârid ve feyzin ancak bu kapıdan girdiğini söylemiştir. Vehm ve hayal 

kapısının ise haktan sapmış ve hak dairesinin dışında bir kapı olduğunu lâkin bu kapıdan 

girenlerin onu hak zannettiklerini ifade etmiştir. Bu kapıyı, sahibinin içeride olmasına 

karşın dışarıya doğru açılan bir kapı gibi olduğunu ve dolayısıyla dışarıdan alacakları 

şeyin de yalnızca nefsânî bilgiler ve şeytânî vesveseler olacağını söylemiştir. Esas olanın 

                                                           
116 Cebecioğlu, a.g.e., s. 689. 
117 Şihâbuddin Sühreverdî, Avarifü’l-Mearif (Gerçek Tasavvuf), çev. Dilaver Selvi, İstanbul, Semerkand 

Yay., 2010, ss. 197- 198. 
118 Kâşânî, a.g.e., s. 255. 
119 Bkz. Döner, Kitâb-ı Kebir, s. 78. 
120 Fatih Tüzek, İsmâil Hakkı Bursevî’nin ‘‘Vâridât’’ Adlı Eseri’nin Transkripsyon ve İncelenmesi, 

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2011, 

s. 41. 
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ise kapının ve sahibinin hak dairesinde bulunması gerektiği ve hak dairesine açılması 

olduğunu ifade etmiştir.121  

Necmüddin-i Kübrâ, bu batıl şeytânî hâtırın (vârid, ilham) bazen ibadet 

şekillerinde, bazen hayırlı işlerde, bazen de kuvvet ve kerâmet arzusunda ortaya çıktığını 

ve kişi gerçek ihlasa sahip oluncaya kadar devam ettiğini ifade etmiştir. Bu minvalde 

şeytan, dâima nefsin hâtırına muvafakat eder; kötüyü teşvik eder, iyiyi kötü olarak sunar. 

Hâtır-ı şeytan, hâtır-ı nefisten daha zordur. Çünkü şeytanın hüner ve aldatmaları nefse 

kıyasla çok daha fazladır. Kuvvet ve tesirde üstün olan şeytan, tıpkı bir çocuk gibi zayıf 

olan nefse bir şeyi musallat ettiği vakit ve nefs küçüklüğü ve zayıflığı sebebiyle onu tasdik 

ve kabul eder. Çünkü şeytan, tuzak ve hileler konusunda mahir ve ustadır ve insan 

ulaşmak için her yolu dener. İhlâs kapısı hariç her yol ve kapıdan da insana ulaşabilir.122 

Yine aynı minvalde melek ve şeytandan insanın kalbine vârid olan fikirleri Hz. 

Peygamber şöyle ifade etmiştir: "Âdemoğlunda bir şeytanın lemmesi vardır, bir de 

meleğin lemmesi vardır. Şeytanın lemmesi, şerre teşvik etmek ve hakkı yalanlamaktır; 

meleğin lemmesi ise iyiliği ilham etmek ve hakkı tasdik etmektir. Bunu her kim vicdanında 

hissederse Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdetsin. Öbürünü hisseden de 

şeytandan Allah'a sığınsın. (…)"123 

 Çalışmamızla ilgili olan vâridâtın, elbette kalbe gelen Rahmânî ilhamlardan 

müteşekkil vâridler olduğu kanaatindeyiz. Bu Rahmânî vâridler; sâlikte seyr u sülûkun 

belli mertebelerini kat ettikten sonra cereyan eden bir durum olduğu için şu parantezle 

izah etmek meselenin daha iyi anlaşılması için faydalı olacaktır: 

Sâlik, bir mürşid-i kâmilin irşadını kabul edip tarikat usûllerini tatbike başladıktan 

sonra istidadının el verdiği ölçüde riyazata, mücahedeye, halvet ve celvete tabi tutulur; 

belki istidadının gerektirdiği ölçüde de tutulmaz. Bundan sonra ilm-i ilâhîdeki istidadı el 

verdiği ölçüde ilerler ve ilâ-nihâye istidadı zuhur eder ve ayân-ı sabitesinin hükmüne tâbî 

olur. Bu, hazârat-ı hamse diye tabir edilen varlık mertebelerini alem-i ecsâmdan yani 

cesetler aleminden –âlem-i şuhuddan- başlayarak âlem-i misale ve ordan da âlem-i 

                                                           
121 Döner, a.g.e., s. 78. 
122 Necmüddin-i Kübrâ, Tasavvufî Hayat - Fevâihu’l-Cemal ve Fevâtihu’l-Celal, çev. Mustafa Kara, 

İstanbul, Dergâh Yay., 2015,  ss. 107- 112. 
123 Tirmizî, Tefsirü'l-Kurân, n. 2988. 



   
 

37 

 

melekuta doğru gitmesiyle vuku bulur.124 Bu yolculukta asıl gaye Allah’ın hususî bir 

tarzda her insanda bulunan sabit ayn’ını -isim ve sıfatın hükmünü- müşahededir. Bu, 

mutasavvıflar tarafından ittisal, vech-i has diye de isimlendirilmiştir. İnsanda hükmü 

bulunan bu ismin veya sıfatın –sabit ayn’ın- büyüklüğüne ve cem’iyetine göre insan, 

kendi hakikatine ulaşmakla Allah hakkında cüz’î bir fikir edinmiş olur. Bu cüz’îlik, Hz. 

Peygamberin taşıdığı ismin azamiyetine ve cem’iyetine ve Allah’ın sonsuz tecellilerine 

itibarla cüz’îliktir.125 

Bu sülûk neticesinde insan kendi hakikatine ulaşınca kâmil bir insan olur ve 

Allah’ın yeryüzündeki halifesi olmakla şeref kazanır. Aksi hâlde insanın eşref mahluk 

olması yalnız izafî bir cihetle kısıtlı kalır.126 Kudsî hadiste buyrulduğu üzere bu kemal 

noktasından sonra “ (…) Allah kulun gören gözü, duyan kulağı, konuşan ağzı (…)” olur. 

Bu aşamada vâridâtın kula ulaşması, Allah’ın kula vasıtasız bir tecelli ve kerâmeti yani 

ikramıdır. Bu noktaya gelen müntehi veya gelmekte olan sâlik buna Allah’ın bahşettiği 

miktarda ulaşır. Ama sâlik için bu bir amaç değil, nâil olduğunda şükretmesi gereken bir 

sebep ve iltifattır. Bu vâridler, geldiğinde bazen ilim, bazen amel, bazen de hâl getirir; 

kimi zaman da hepsini birden getirir.127  

İlâhî vâridlerin, feyzin veya ilhamın pek seyrek olarak ve ansızın gelmesinin 

hikmeti ise kulların meseleyi kendi istidat ve kabiliyetiyle izah etmemeleri ve böyle bir 

iddiada bulunmamaları içindir.128 

Burada vird ve vârid kavramlarının üzerinde de durmakta fayda görüyoruz. Bu iki 

kelime aynı kökten gelmenin ötesinde bir ilişki içerisindedir ki vârid, sâlikin virde devamı 

neticesinde kavuşacağı Hakk’ın feyzi olarak kabul edilmiştir. Hatta “Virdi olmayanın 

vâridi olmaz.”, “ (Gafil) vird sahibi de virdi terk eden de mel’undur.” denilerek virdin ve 

virdin neticesinde kavuşacağı nimet olan vâridin önemi belirtilmiştir.129 Vâridâtın, 

sülûkun bir parçası olduğuna işaret eden bu sözlere destek olarak Giritli Aziz Efendi’nin 

“Vâridât” isimli eserinin “Sülûknâme” olarak zikredilmesini de gösterebiliriz. Hatta bu 

                                                           
124 Daha geniş bilgi için bkz. Namlı, a.g.e., ss. 255- 262. 
125 Daha geniş bilgi için bkz. İsmail Hakkî Bursevî, Allah’a Yakın Olmak, haz. Muhammed Bedirhan, 

İstanbul, Hayykitap, 2012; Namlı, a.g.e., ss. 250- 333. 
126 Bkz. Bursevî, Kitâb-ı İzzü’l-Âdemiyy, vr. 133b- 134a. 
127 Kâşânî, a.g.e., s. 255. 
128 Döner, a.g.e., s. 13. 
129 Namlı, a.g.e., s. 310. 
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eserde Aziz Efendi “vâridâttan muradın ancak sülûkü takrir u beyan” olduğunu ve 

sülûkün yani “nefsi tasfiyenin” söz konusu olmadığı yerde “taraf-ı ilâhîden vârid olan 

ilham-ı ilâhînin” de söz konusu olmadığını beyan ve telkini, bu hususa yeter mahiyette 

izahtır.130 Yine virdi tamamladıktan sonra ilâhî vârid ve ilhamı beklemek tarikat 

erkanından da sayılagelmiştir.131 

Vâridât kavramının daha umumî bir manayı haiz olduğu hatırdan çıkarılmadan 

“vâridât” ile aynı manada kullanılan kelimeleri şu şekilde sıralamakta fayda var: havâtır, 

vâkıa, muhadara, mükâşefe, levâih, tavârık, feyz, feth, müşahede...132 Bilhassa “feth” 

kelimesi, çoğulu olan “fütûhat” kelimesi ile mutasavvıfların kalbine doğan, daha doğrusu 

kalbine açılan düşünceleri ifade etmek için kullanılmış, pek çok esere de isim olarak 

verilmiştir. İbn Arabî’nin el-Fütûhâtu’l-Mekkiyye adlı eseri İbn Arabî’nin, Mekke’de 

murakabe ve muhasebe anlarında ve Beytullâh’ı tavafı esnasında kalbine doğanları 

anlattığı meşhur bir eserdir. Zaten eserin adının “Mekke’de gelen fetihler, Mekke 

fetihleri, Mekkî fetihler” olması da bunu göstermektedir.133 Aynı şekilde Abdülkâdir 

Geylânî’nin de yine Fütûhu’l-Gayb isimli eseri bu sınıfta zikredilebilir. Esasen genel 

olarak mutasavvıfların yazdığı hemen her eserin, kalplerine doğmuş, kalplerinden 

kalemlerine dökülmüş eserler olduğu kabulü yaygındır. Bunu ancak Allah’ın bir nimeti 

olarak görmüş ve kendi ihtiyarında kabul etmeye cüret edemeyip Rahmanî olduğunu 

bizzat eserlerinde belirtmişlerdir. Hz. Mevlânâ’nın rivayet edilen şu sözü bu konuyu izah 

etmeye yardımcıdır: “Peygamberlerin ve velilerin söz kalıpları içinde ilahi sırların 

nurlarından başka bir şey yoktur. Tanrı'nın kelamı onların temiz yüreklerinden kaynamış 

ve ırmak gibi olan dillerinden akmıştır.”134 

Bunun yanında doğrudan eser ismi olarak “vâridât” kelimesinin tercih edildiği pek 

çok eser yazılagelmiştir. Bazısı sadece mensur bazısı sadece manzum bazısı da manzum 

ve mensur beraber, iç içe olarak yazılmıştır. Hususî bir tür olarak en meşhuru takdir edilir 

ki Şeyh Bedreddin’in (H. 760/1358) Vâridât isimli eseridir. Üzerine şerhler yapılmış ve 

birçok yayınevi tarafından basılmıştır. Daha sonraki eserleri şöyle sıralamak mümkündür: 

                                                           
130 Bkz. Giritli Aziz Efendi, Vâridât, haz. M. Nedim Tan, İstanbul, Pan Yay., 2011, s. 42-  54. 
131 Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s. 158. 
132 Tüzek, a.g.e., s. 38. 
133 Kara, a.g.e., s. 102. 
134 Ahmet Eflâkî, Ariflerin Menkıbeleri I, çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul, Hürriyet Yay., 1973, s. 306. 
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Vâridât: Müellifi Üsküdârî Mustafa Efendi’dir. Kitapta vâridâtlar iç içe 

yer almıştır. Eser Selim Ağa Ktp. Hüdâî Efendi 585’te yer almaktadır. H. 1229’da 

yazılımış, 20 varaktan oluşmaktadır. 

Vâridât-ı Menşûre: Müellifi Hâşim Mustafa Baba b. Yusuf 

Nizâmeddin’dir. BEYBEK Genel 750/3’te müellif nüshası bulunmaktadır. Eserin 

ilk başındaki 11 satırda anâsır-ı erbaa üzerinde durmuştur. Diğer manzum 

bölümlerde ise Allah’a ulaşmanın yolları anlatılmıştır. 

Vâridât: Eserin müellifi, Bandırmalı Hâşim Mustafa b. Yusuf’tur. Eserin 

nüshası Süleymaniye Ktp. Yazma Bağışlar 2547’dedir. H. 1152’de yazılmıştır. 23 

varaktan oluşmaktadır. Eser Rahmân suresinin 119. Ayeti tefsirle başlar. Daha 

sonra rüyanın tasavvuftaki öneminden bahsetmiştir. 

Vâridât: Müellifi Aziz Ali Girîdî’dir. Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmut 

Efendi 3275’te müellif nüshası yer almaktadır. 50 varaktan oluşmaktadır. Eğitici 

tarzda kaleme alınmıştır. Tecellilere nâil olmak için Allah aşkının öneminden 

bahsetmektedir. 

Vâridât-ı Kudsiyye: Müellifi Nasûhî Mehmed Efendi’dir. 

Vâridât: Müellifi Sofyavî Bâlî’dir. Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud 

Efendi 2338’dedir. 96 varaktır. Eserde konu başlıkları bulunmamaktadır. Eser 

de tasavvufî telkînler yapılmıştır. 

Hâtimetü’l-Vâridât: Müellifi Naccarzâde Rızâeddin’dir. Manzum olarak 

yazılmıştır. Peygamberimize hitaben yazılmıştır. Eserde Tuhfetü’l-İrşâd, 

Vâridât-ı Gaybiyye, Zuhurât-ı Mekkiyye ve Hâtimetü’l-Vâridât adlı başlıklar 

vardır. 

Vâridâte’l-Şâridâte’l-Kudsiyyât: Müellifi Sümnânî Alâü’d-Devle’dir. 

Müellif nüshası Selim Ağa Ktp. Hüdâî Efendi 373’tedir. Eser ders vermek, 

nasîhat vermek maksadıyla yazılmıştır. Arapça bir eserdir. 

Vâridât: Müellifi Bahâeddin Veled’dir. Müellif nüshası Süleymaniye Ktp. 

Fâtih 2890’dadır. Farsça’dır. 111 varaktır. 

Vâridâtü’l-İlâhiyye: Müellifi Rusûheddin İsmail Ankaravî’dir. BEYBEK 

Haraççı 833/4’dedir. 
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Vâridâtü’l-Fütûh: Müellifi Erzurumlu İbrahim Hakkı’dır. Müellif 

nüshası Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi 3413’dedir. 30 varaktır. 

H.1186’da yazılmıştır. 

Vâridât: Müellifi Abdullah b. Câbir’dir. Müellif nüshası Süleymaniye 

Ktp. Şehit Ali Paşa 1382/2’dedir. 

Vâridâtü’l-İlâhiyye: Muhyiddin ibnü’l-Arabî’dir. Müellif nüshası 

Süleymaniye Ktp. Lâleli 1514’dedir. 298 varaktır. 

Vâridât ve’l-Taksîdât: Müellifi Şihâbeddin Sühreverdî’dir. Müstensihi 

Süleyman b. Mesud’dur. Süleymaniye Ktp. Ayasofya 2144’de bulunmaktadır. 27 

varaktır. 

Vâridât: Emir Seyyid Ali’ye ait bir eserdir. Süleymaniye Ktp. Ayasofya 

1791/3’de müellif nüshası bulunmaktadır. 17 varaktır. 

Vâridât-ı İmâm-ı Rabbânî: Müellifi Gulâmî Ali Abdullah’dır. 

Müstensih’i Seyyid Hayrullâhi’l-Buhârî’dir. İstanbul Millet Ktp. Rşd. 491/1, H. 

1066’da yazılmıştır. 

Vâridât: Müellifi Ömer Gürânî’dir. Süleymaniye Ktp. Hacı Mahmud 

Efendi 3010/2’dedir.135 

 Niyâzî-i Mısrî’nin “Vâridât” redifli müstakil manzumesini de burada söylemek 

gerekir. Bu manzumede vâridâtın vasıfları ve mahiyeti üzerinde durulmuş ve vâridât 

temsilcilerinden Şeyh Bedreddin de zikredilmiştir. 

Son olarak vârid ile aynı kökten gelen tevârüd kavramından da bahsetmek 

istiyoruz. Tevârüd, tasavvufî bir ıstılah olmaktan ziyade edebî bir ıstılahtır. Tevârüd, eski 

edebiyatımızda bir şairin, daha önce başka bir şair tarafından söylenmiş olan mısrayı veya 

beyti farkına varmadan söylemesidir.136 Bir misal vermek gerekirse Bâkî’nin Kanûnî 

Sultan Süleyman için söylediği “Hurşîde baksa gözleri halkın dola gelir / Zîrâ görünce 

hâtıra ol meh-likâ gelir” beyti ile Necâtî Bey’in aynı vezinde ve kafiyede aynı fikri dile 

getirdiği “Ol mâh-ı dil-fürûza şebîh olduğu için / Bakdıkça mihr yüzüne gözüm dolagelir” 

                                                           
135 Tüzek, a.g.e., ss. 42- 44. 
136 Mehmed Çavuşoğlu, Divanlar Arasında, Ankara, Akçağ Yay., 1998, s.93. 
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beyti verilebilir.137 Şiirin ilhamla ve kalbin ahvaliyle olan münasebeti düşünüldüğünde 

bu hadisenin isimlendirilmesi için vârid kavramıyla kurulan ilişki, duyulan ihtiyacı 

karşılar niteliktedir. Sûfiyyûnun tanımlarında da görüldüğü üzere vârid kavramı kalbe 

gelen her fikir ve düşünce olarak kavramlaşmış; tevârüd de tıpkı vârid gibi lügat 

manasının sınırlarını aşmış ve bu mananın alt bir unsuru olmuştur.   

 

4.2. İSMAİL HAKKÎ BURSEVÎ’DE VÂRİDÂT 

İsmail Hakkî Bursevî’nin birçok eserinin yanında vâridât türünde de müstakil 

eserleri mevcuttur. Eser isimlerinde vâridât lâfzı kullanılmasının haricinde müstear 

isimlerle de vâridât türüne giren birçok eser telif edilmiştir. Bunlardan biri de üzerinde 

çalışma yaptığımız ‘İzzü’l-Âdemiyy kitabıdır.  

 Bu esere geçmeden önce genel çerçevede İsmail Hakkî Bursevî’nin vâridât 

kavramına yüklediği anlamı tespit etmek yerinde olur. Yukarıda yer verdiğimiz, 

Mevlânâ’ya atfedilen söz, ehlullah için söylenmiş umumî bir mana teşkil ediyor. İsmail 

Hakkî Bursevî de diğer ehlullah gibi eserlerini Rahmanî bir ilhamla, eşyanın hakikatini 

görüp batınına dikkat çekerek kaleme alımıştır. Bunu bütün eserleri için söylemek 

mümkündür. Ruhu’l-Beyan eseri, işârî tefsir olma özelliğiyle bu söylediğimize en güzel 

delilidir. Diğer eserlerinin yanında divanını “Fütûhât-ı Burseviyye”138 olarak 

isimlendirmiş olması da şiirlerinin bile bu Rahmânî kaynaktan çıktığını sarih bir şekilde 

ifade etmiştir. 

 Yaşar Aydemir, İsmail Hakkî Bursevî’nin, eserlerinden hareketle şiir görüşünü 

açıkladığı makalesinde öncelikle şiirlerin muhtevasını tespit etmiştir. İsmail Hakkî 

Bursevî’nin Ruhu’l-Beyan’da belirttiği şekilde mü’min şairlerin şiirlerinin Allah’ın 

birliği ve övgüsünü konu edindiğini, hikmet ve öğüt içerdiğini, Allah’a itaate, zühde ve 

ahiret hayatına teşvik ettiğini ifade etmiştir. Yine Kitâbu’n-Netîce’den iktibasla, bir seher 

vaktinde Bursevî’ye vârid olan “Emreder bana kemalâtin yazam / Lâfz-ı şîrîn ile hoş 

ma‘nâ düzem” beytinde Allah’ın, kendisinden Hakk’ın kemalâtını, şiirin lafızla ve hoş 

mana ile yazmasını istediğini belirtmiştir. Daha sonra İsmail Hakkî Bursevî’nin birçok 

                                                           
137 Çavuşoğlu, a.g.e., ss.94- 95. 
138 Yurtsever, a.g.e., s. 56. 
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divan şairi gibi gelenekten ayrılmayarak fahriye niteliğinde şiirler de söylediğini ifade 

etmiştir. Bu keyfiyetteki mısralarında da kendi şiir ilhamının kaynağını bildirdiğini 

görüyoruz: “Devâtım nûndur andan çıkıpdır harf-i ma‘nî hep / Bu ilhamım makamı kâbe 

kavseyni ev-ednâdir” beyti bahsettiğimiz bu hususu izah eder şekildedir.139 

 İsmail Hakkî Bursevî’nin eserleri, farklı tasniflere tâbî tutulsa bile tek bir gayeye, 

tek bir hakikate bina edilerek kaleme alındığı için hayatının her anını tek bir anda ve her 

bir kelamını tek bir kelamda hülasa edilebiliriz. Diğer divan şairleri veya sair ulema ve 

sanatçıların eserlerinde görülebilen keskin ayrımlar –dinî ve profan şiir ayrımı- 

Bursevî’de görülmez. Nesirlerde işlenmiş olan mana yoğunluğunu manzumelerde de 

aynen bulmak mümkün. Divanının haricinde manzum ve nesrin iç içe bulunduğu eserlere 

bu husus göz önüne alınarak bakılmalıdır. Bu minvalde vâridât anlayışı dâhilinde 

Bursevî’nin yukarıda zikrettiğimiz şiir görüşlerinin de zikredilmesini elzem ve isabetli 

olduğu kanaatine vardık. 

 Çalışmamızda “vârid” kelimesi birçok yerde kullanılıyor. En ziyade, kendisine 

muhtelif vakitlerde ilham olan ayet, hadis, ibare, lafız ve beyitler için kullanılıyor. Bir 

parantezle şunu belirtelim ki bu vâridlerin ve ilhamların kendisine geldiği anları, geliş 

şekillerini daha sonraki bölümde teferruatlı bir şekilde ele almaya çalışacağız.   

          

Bahsettiğimiz bu vâridler, bir evvelki başlıkta verdiğimiz diğer sûfîlerin 

tarifleriyle müşterek bir keyfiyet taşıyor. Öte yandan yer yer “vârid” kavramını ayetler, 

ilâhî emirlerle ve Hz. Peygamber’den sadır olan hadislerle de kullanıldığını görüyoruz. 

Eserde geçen “Nass ile vârid olduğu üzere Allah’ın lâneti Allah ve Rasulüne eziyet 

verenlerin üzerindedir.”140 ibaresinde görüldüğü üzere vârid kelimesi, nass ile birlikte 

ayetin nüzûlünü, bildirilişini, gelişini, ulaşmasını ifade etmek için kullanılmıştır. Yine 

“Ya Rab bizi niçün muaheze itdün, eger mukaddem emrün vârid olaydı biz ana muvafakat 

iderdük. (…) Binaen alâ hâzâ tenzih-i zât içün tekâlîf vârid oldı.”141 cümlelerinde de aynı 

manayla kullanılmıştır. hadislerin zikredilişinde de bunu görmek mümkün. Misal 

getirmek gerekirse: “Hadiste şu vârid olmuştur: ‘Bizim bu işimizde ondan olmayan bir 

                                                           
139 Yaşar Aydemir, “Bursalı İsmail Hakkı’nın Eserlerinden Hareketle Şiir Görüşü ve Şiir Yazma Şekli”, I. 

Uluslar arası İsmail Hakkı Bursavî Sempozyumu, Yıl 2000, Bursa, ss. 106 -112 
140 Bursevî, a.g.e., vr. 123b. 
141 A.g.e., vr. 158b. 
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şeyi ihdas eden bir kimse merduddur.’”142, “ (…) Bu sebeple şu hadis vârid olmuştur: 

‘Bana salavat okuduğunuz zamân, onu genelleştirin.’ (…) Hz. Peygamberden vârid 

olmuştur: ‘Beni Yunûs ibnu Mettâ’dan üstün tutmayın.’”143, “ (…) şu hadis vârid 

olmuştur: ‘Ben Allah’ın nurundanım; mü’minler de benim nurumun feyzindendirler.’”144 

“Nitekim vârid olan şu hadis de bunu ifade ediyor: ‘Kalp huşû duyarsa organlar da huşû 

duyar.’”145 Bu emsallere ek olarak “‘İbn-i Âdem’ün cevfini türab toldurur.’ diyü vârid 

olan eserüñ sırrı mana-yı mezkurdur.” 146 ibaresinde de vârid kelimesi bir kelam-ı kibarla 

beraber kullanılmıştır. Bakıldığında görülüyor ki buralardaki vârid kelimesi lügat 

manasıyla “geldi, ulaştı” manalarında kullanılmıştır.  

Zikrettiğimiz misallerde vârid kelimesinin beraber kullanıldığı ibareler ayet, hadis 

ve bir kelam-ı kibar yani hikmetli sözden oluşuyor. Burada şu akla geliyor ki bu sözlerin 

ilk ikisi, yani ayet ve hadis, doğrudan ilâhî kaynaklı; diğer üçüncüsü de hikmetli bir söz 

olup ilâhî ilmin bir tecellisi olmak durumunda. İsmail Hakkî Bursevî’nin burada vârid 

kelimesini kullanmasını Allah tarafından bildirilmiş, verilmiş olmasına dikkat çektiği 

düşünülebilir. Demek istediğimiz, yukarıda bahsettiğimiz gibi vârid kelimesi lügat 

manasıyla söz, emir ve hadislerin “ulaşması, gelmesi” manasında olması en kuvvetli ve 

birinci ihtimaldir; bunun yanında belki uzak bir ihtimal olarak görülebilecek olan; bu söz, 

ayet ve hadislerin çıkış itibarları düşünüldüğünde nüzûl ve sadır olmasıyla “vârid” ve 

“ilham” olabileceğidir. Bu vârid olma İsmail Hakkî Bursevî’ye değil sözün ilk muhatabı 

Hz. Peygambere veya sair muhataplaradır. Zira eserde Bursevî’ye vârid olan söz ve 

ilhamların bahsettiğimiz bu kullanımlardan ayrılan tek farkı vâridin geldiği zaman ve 

mekânının zikredilmiş olmasıdır. 

 Bu konuya dair şahsî fikrimizi sunduktan sonra önceki bölümde yer verdiğimiz 

vâridât türü eserler arasından Giritli Aziz Efendi ve Şeyh Bedreddin’in vâridâtlarıyla 

İsmail Hakkî Bursevî’nin, çalışmamızı yaptığımız, ‘İzzü’l-Âdemiyy eserini şekil ve 

muhteva yönünden kıyasa tabi tutmanın faydalı olacağını düşündük.  

                                                           
142 Bursevî, a.g.e., vr. 128a. 
143 A.g.e., vr. 175b. 
144 A.g.e., vr. 176a. 
145 A.g.e., vr. 184a. 
146 A.g.e., vr. 190b. 
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Muhteva yönünden her üç eser de tasavvufun ilgilendiği temel konulara 

değinmiştir. Tarikatın ve şeriatın mutlak gayesi ma‘rifetullâh, bu konuların başında yer 

almıştır. Takdir edilir ki daha sonraki tali konular bu başlık altında toplanabilir. Şeyh 

Bedreddin’in Vâridât eseri, bazı görüşleri147 sebebiyle Aziz Mahmud Hüdâyi gibi 

meşâyıhtan ve Arif Hikmet Beyefendi gibi ulemadan zâtlar tarafından ehl-i sünnet dışı 

tutulup sert bir dille tenkit edilmiştir.148 Bu görüşleri istisna tutarsak birçok mesele 

müştereklik gösterir. Hem Aziz Efendi hem Şeyh Bedreddin hem de İsmail Hakkî Bursevî 

vâridâtlarında varlık mertebelerinden, tevhidin kısımlarından, insan-ı kâmilden, cennet 

ehlinden, kader ve istidattan, esma ve sıfattan, devir nazariyesinden bahsetmiş, 

tasavvufun birçok meselesini vahdet-i vücut çerçevesinde ele almışlardır. Buna mukabil 

bu konuların ele alınışı tertip açısından farklılık arz etmiştir. Şöyle ki Aziz Efendi 

“Sülûknâme” olarak da zikrettiği Vâridât’ında sülûkten ve tasavvufî tecrübeler ve 

tecellilerden bahsetmiş, temel tasavvufî meseleleri kendi öncelik sırasına göre ele alıp 

izah etmiştir. Şeyh Bedreddin’in Vâridât eseri de hemen hemen bu keyfiyette bir eserdir. 

Esası, tasavvufî tecrübelerin aktarılmasından müteşekkil olan bu iki eserde yer yer 

tecellilerden, ilhamlardan, vâridlerden bahsedilmiş; bunlarla ele alınan konuların 

desteklenmesi ve delillendirilmesi yoluna gidilmiştir. Ayrıca Aziz Efendi ve Şeyh 

Bedreddin’in, meseleleri tek bir eser dâhilinde tedvin etmeleri netice itibariyle dağınık 

yapıdan çıkararak bir tertip oluşturmuştur. 

İsmail Hakkî Bursevî ise -muhtemelen eserlerinin ziyadeliği sebebiyle- bu 

zikrettiğimiz minvalde umumî bir yapıya sokmamış vâridlerini merkeze alarak belli başlı 

tercih ettiği tasavvufî meselelere ve tecrübelere temas etmiştir. Daha evvelki eserlerinde 

işlediği mevzuları ihtiyaç duymadığı takdirde tekrar dile getirmemiştir. 

 Vâridâtlarda meselelerin ele alınışında öne çıkan bazı hususlar ve izlenen usûller 

dikkat çekiyor ve eserleri birbirinden farklılaştırıyor. Meşrep farklılığıyla izah 

edebileceğimiz bu hususlar sadece vâridâtlarda değil sair bütün eserlerde olan ve esere 

müşahhas bir kimlik kazandıran sıfatlardır. Misal vermek gerekirse Şeyh Bedreddin, 

Vâridât’ında daha çok rüyalar üzerinde durmuş ve rüyaların keyfiyetine dair görüşlerini 

                                                           
147 Bkz. Şeyh Bedreddin, Vâridât Tercümesi ve Şerhi, haz. H. Rahmi Yananlı, İstanbul, Büyüyenay Yay., 

2013, s.61 
148 Mustafa Aşkar, “Şeyh Bedreddin’in Varidât’ı ve Şeyh Muhyiddin Yavsî’nin Şerhi Üzerine Bir 

Değerlendirme”, A.Ü.İ.F.D., C. 38, S. 1, Ankara, 1998, ss. 448 -449. 
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sıralamış ve meseleleri ele alırken rüyalarından faydalanmıştır.149 Meşrep farklığına 

başka bir misal de diğer bir vâridât müellifi olan Bandırmalı-zâde Mustafâ Hâşim 

Efendi’den verebiliriz ki Hâşim Efendi, Vâridât-ı Mensure eserinde ebced hesabını 

fazlasıyla kullanarak geleceğe dair tahminlerde bulunmuştur.150 İsmail Hakkî Bursevî’nin 

ele aldığımız bu eserinde ise rüya ile alakalı bir bahsin geçmesine mukabil bununla sınırlı 

kalmış, ebced ilmiyle alakalı ise hiç örneğe rastlanmamıştır. Kendisinin aynı zamanda bir 

fâkih olması hasebiyle ele aldığı meseleleri fıkıh usûlüne göre bir zeminde de tedkik edip 

itidal yolunu ve ehil olmayanların sakınması gereken hususları bilhassa belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
149 Bkz. Şeyh Bedreddin, a.g.e. 
150 Bkz. Mehmet Ünal, Bandırmalı-zâde Mustafâ Hâşim Efendi’nin Vâridât-ı Mensure’sinin Tenkitli 

Metni, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta, 2012 
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1. KİTÂB-I ‘İZZÜ’L-ÂDEMİYY’İN TANITILMASI 

 

 Bu başlık altında Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy’in nüsha tavsifinden, fizikî yapısından, 

şekil ve muhtevasından bahsedilecektir. 

 

1.1. NÜSHA TANITIMI 

Süleymaniye Ktp., Âtıf Efendi, nr.1420 

Eserin Adı: Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy 

Baş: 

BismillÀhirraómanirraóím. 

Sene 1135 

Biñ yüz otuz beş senesi õilúaèadesinüñ altıncı sebt güni baède ãalÀti’l-fecr bu beyt-

i Türkí vÀrid oldı: 

Bugün işüñ ÀsÀn olur 

Yarın saña iósÀn olur 

Son: 

Evvel ü Àòir çü taãarruf anÿñ 

Devr ide gör Óaúú ile her dem hemÀn 

Cilt: Sırtı tamir görmüş, kırmızı bez kaplı, yanları hâtip ebrulu; miklepli ve 

şirazelidir. 

Kâğıt: Krem renkli, aharlı, ince kalınlıkta ve fligransız. 

Yazı: Nesih 
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Eser içerisinde bölüm girişlerindeki ayet, hadis, beyit ve ibareler ekseriyetle 

kırmızı ile yazılmış, bunun yanında da bir süsleme kastıyla metin içinde de kırmızı 

mürekkep kullanılmıştır. 

Varak: Tamamı 80 vr. 

Satır: Nesir kısımların bulunduğu sayfada satır sayısı 21; manzumelerin yer aldığı 

sayfalarda ise satır sayısı 17-19 arasındadır. 

Ebat: Dış ölçüsü 210x140 ve iç ölçüsü 135x75mm’dir. 

Müellif: Bursevî İsmail Hakkı b. Mustafa (H.1063-1137/ M.1653-1725) 

Telif tarihi: H. 1135 (M.1723) 

Müstensih: Ömer Hüsameddin 

Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy eseri, tek nüsha olarak Süleymaniye Yazma Eser 

Kütüphanesi, Atıf Efendi eki koleksiyonunda yer almaktadır. Bazı çalışmalarda başka bir 

nüshanın Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi’nde bulunduğu kaydedilmiş olsa da 

eserin zikrettiğimiz kaydından başka nüshasına rastlayamadık.  

Çalışmamız, İsmail Hakkî Bursevî’nin başka risalelerinin de içinde bulunduğu bir 

kitap içerisinde yer almaktadır. İçinde yer alan diğer risaleler şöyle ki: İsmail Hakkî 

Bursevî’ye ait; Hacı Bayram Veli’nin ve Ahmedî’nin bir şiirinin, Yunus Emre’nin dört 

şiirinin şerhi ve iki tasavvufî müstakil risalenin yanında Eyyubi Abdullah b. 

Muhammed’e ait “Haşiye ale’l-Hayalî” risaleleridir. Anlaşılıyor ki bu risaleler bir araya 

getirilmek suretiyle istinsah edilmiştir. Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy ise 121 ile 201 varakları 

arasında yer almaktadır. Eser, kataloglarda “Kitabü’l-İzziyi’l-Ademiyye” ismiyle ve 

hadis kitabı olarak kayıt altına alınmıştır. 

Risaleler müellif hattı olmayıp müstensih hattıdır. Kütüphane kayıtlarına 

müstensihe ait herhangi bir bilgi girilmemişse de eserin girişinde temellük kaydı 

bulunmakta ve burada kendisini Allah’ın fakir kulu olarak zikreden Ömer 

Hüsameddin’in, bu eseri “zengin rabbine” vakfettiğini okumaktayız. Daha sonra da 

“hacıların dedesi” lakaplı Mustafa Âtıf Efendi’nin kütüphanesine dışarı çıkarılmamak, 
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yalnızca emanet verilmek şartıyla bağışladığını görüyoruz. Tarih olarak da hicrî 1222 

senesi kaydedilmiştir. 

 

1.2. ESERİN İÇERİK YÖNÜNDEN TANITILMASI 

İsmail Hakkî Bursevî’nin ele aldığımız bu eseri, Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy, 

içerisindeki vâridâtların çokluğuyla vâridât türüne örnek bir eserdir. Esasını vâridâtların 

teşkil etmesinin yanında eser, işârî tefsirleriyle birlikte ayetlerin; tasavvufî şerhlerinin 

yapıldığı bir takım hadis-i şeriflerin; yine şerhlerinin yapıldığı beyit ve nazmın; zahirî ve 

bâtınî hükümlerine temas edilen fıkhî meselelerin ve bazı kelimatın yer aldığı bir eserdir. 

Belirtmek gerekir ki buradaki zahirî ve bâtınî yönlerin ayrımı avam ve havassın idrak 

kabiliyetinin farklılığından ve zevkinden ileri gelmektedir. Yoksa İsmail Hakkî 

Bursevî’nin hakikat anlayışının taaddüdünden değildir. Bursevî için bir meselenin zahirî 

ve bâtınî ciheti tek bir hakikattir.  

Diğer bazı vâridât türü eserlerde olduğu gibi manzum ve mensur kısımların bu 

eserde de bir arada yer aldığını görüyoruz. 

Eserin muhtevasını daha teferruatlı izah etmek gerekirse konu başlıklarını 

zikredebiliriz. Tabi giriş bölümünde de belirttiğimiz üzere her bölüm için İsmail Hakkî 

Bursevî başlık veya başlık nevi bir ibare zikretmemiştir. Kolaylık sağlayacağı fikriyle biz 

köşeli parantez içinde muhtevayı hülasa eden birkaç kelimelik başlık koymayı uygun 

gördük. Buna mukabil İsmail Hakkî Bursevî, bazen izahına başladığı bir meseleyi metnin 

sonuna doğru başka bir meseleye taşıyabiliyor. Bu vaziyette başlık olarak seçtiğimiz 

ibare, metnin tamamını ifadeye yetersiz kalacaktır. Ayrıca belli bir konu tertibi ve tanzimi 

gözetilmeksizin vücuda getirilen bu eseri, birkaç ana başlık dâhilinde bölümlere ayırmak 

da imkân dışında kalmıştır. Konular müstakil bölümler şeklinde işlenmiş ve her bölümden 

sonra “Hakkî” mahlasının yer verilmesiyle meselenin nihayete erdiğine işaret edilmiştir.  

İsmail Hakkî Bursevî, Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy’e besmelenin ardından, vârid olan 

Türkî bir beyitle başlamıştır. Bu beytin şerhinde, vârid olan beytin Allah’ın inayetiyle 

bina etmiş olduğu Câmi-i Muhammedî’nin yapımına işaret ettiğini ifade etmiş ve mezkûr 

mescide düşürdüğü târih beytine de yer vererek bitirmiştir. 
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Sonraki bölümde Nur suresinin 19. ayet-i kerimesinin tefsirine yer vermiş, 

mü’minler arasında fuhuş ve ahlaksızlığın yayılmasını zemmetmiştir. İsmail Hakkî 

Bursevî, daha sonra manzum kısımlar arasında vârid olan kelimatı zikretmiş ve 

ma‘rifetullâha dair vârid olan diğer bir manzumeye şerh düşmüştür.  

Bu bölümden sonra vârid olan Tâhâ suresinin 39. ayet-i kerimesinin ve Fâtır 

suresinin 4. ayet-i kerimesinin tefsiri yapılmış, bu tefsirlerden sonra Hz. Peygambere 

salavatın mahiyetine değinilmiştir. Birkaç manzumenin ardından Mevlânâ’ya ait 

olduğunu tespit ettiğimiz bir beyit ve beytin kısa şerhine yer verilmiştir. Bu şerhden sonra 

En‘âm suresinin 35. ayet-i kerimesinin tefsiri yapılmıştır. Akabinde İsmail Hakkî 

Bursevî, kendi hayatına işaret ettiğini bildirdiği iki vâridâta ve şerhine yer vermiştir.  

İsmail Hakkî Bursevî, bir manzumenin ardından “Zikrin hayırlısı gizli olanıdır.” 

hadis-i şerifini şerh etmiş ve Celvetî tarikat usûllerinde cehrî zikrin tatbik edilmesine 

mukabil burada zikrin cehrî veya hafî olması, kişinin makamı lüzumunca hüküm aldığını 

ifade etmiştir.  

Daha sonra Kâsas suresinin 88. ayet-i kerimesinin tefsiri yapılmış ve ruh, nefs ve 

bedenin bu ayet-i kerime dâhilinde hükmü ifade edilmiştir. Bu tefsirden sonra hadis-i 

şerifte buyrulduğu üzere bid‘ât kavramı, bid‘ât-ı hasene ve bid‘ât-ı seyyie çerçevesinde 

ele alınmıştır. 

Bu bölümden sonra vârid olarak zikredilen, herhangi bir ibare ihtiva etmeyen bir 

resme, bir şekle yer verilmiş ve bu şeklin temsil ettiği tasavvufî manalar ifade edilmiştir. 

Bu manalar çerçevesinde “Kâbe Kavseyn”, “Küntü Kenz” makamlarına akabinde de 

cem‘ makamı çerçevesinde “devr” nazariyesine, cem‘ ve farkı cem‘ makamlarına işaret 

edilmiştir. Daha sonra müşahede ve rü’yet arasındaki farktan; ma‘rifeti kapsamayan 

müşahedenin fayda getirmediğinden ve Hakk’ı sıfatlarının mertebeleri içinde hangi 

surette görürse tanımayı ihtiva eden rü’yetten bahsedilmiştir.  

Bu bölümden sonra vârid olan Hâkka suresinin 29. ayet-i kerimesi ve tefsirine yer 

verilmiştir. Bu tefsirden sonra İsmail Hakkî Bursevî, tamamladığı bir kitabının rüyada 

yakıldığının görüldüğünü, görülen bu rüyanın üç ayrı tabirinin olduğunu belirtmiş ve 

rüyanın bu üç tabirini beyan etmiştir. Akabindeki bölümde İsmail Hakkî Bursevî, 

kendisine bir nurun belirdiğini ifade etmiş, daha sonra bu nurun mahiyetini hakkında 
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birtakım izahlar yapmış; nur, iman nuru ve ehadiyet nuru gibi nurun mahiyeti ve ihtiva 

ettikleri üzerinde durmuştur. 

Daha sonraki bölümde vârid olan bir ibarenin işaret ettiği manalar üzerinde 

durulmuş; Hakk’ın sıfat ve tecellilerini vahdet ve kesret ilişkisi içerisinde 

misallendirmiştir. Akabindeki bölümde ise Tevbe suresinin 111. ayet-i kerimesi ve bu 

ayete binaen eşref mahluk olan insanın, eşref olabilme vasfı üzerinde mülahazalarda 

bulunmuştur. 

Bir manzumenin ardından selef ve ebrâr ehlinden bazılarının cenneti 

istemediğinden, cehennem azabından kurtulmanın kendilerine yetiştiğini söyleyenlerin 

ahvalinden ve ücret isteyip istememin hükmünden bahsedilmiştir. 

Bu bölümden sonra İsmail Hakkî Bursevî, kendisine vârid olan Arapça bir rubaiyi 

zikretmiş ve kısa bir şerhine yer vermiştir. Akabinde Allah Ta‘âlâ’nın birbirine zıt ve 

muhalif gözüken esma ve sıfatını ele almış ve bu kesreti çeşitli misallerle, teferruatlı bir 

şekilde izaha kalkarak vahdete engel teşkil etmediğini ispata çalışmıştır. 

Bir manzumenin ardından İsmail Hakkî Bursevî, Vâkı‘a suresinin 90 ve 91. ayet-

i kerimelerini tefsir etmiş; “ehl-i yemin”, “mukarreb” ve “meymene ashabı”nın vasıfları 

üzerinde durmuştur. 

Bu bölümden sonra İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Hâdi’l-Ervâh İlâ Bilâdi’l-Efrâh 

eserinden iktibasla cennetin isimlerinden “Me’vâ” ve “Hazene” hakkında mâlumata yer 

verilmiş ve daha sonra yine aynı eserden iktibas yapılan bir hadis-i şerif ile cennete ve 

cehenneme girecek olan ilk üç kişinin vasıfları zikredilmiştir. Daha sonra da bununla ilgili 

olarak İsmail Hakkî Bursevî, hadis-i şerifin şerhine dair notlar almıştır. 

İsmail Hakkî Bursevî, kendisine vârid olan bazı ayet ve ibareleri, hayatındaki 

müşkilleriyle ilişkilendirmiştir. Bazen de kendi ve tarikatini takip edenlerin manevi 

terakkileriyle ilişkilendirmiştir. İbrahim suresinin 9. ayet-i kerimesine yapılan te’vilde de 

bunu görmek mümkün. 

Bu bölümden sonra İsmail Hakkî Bursevî, kendisine vârid olan ibare ile ezelî 

saadetin ancak ibadete ve taâta ittiba ile olacağını bildirmiştir. Akabinde kendisine Kâbe 
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mizabının suretinin zahir olduğunu ifade etmiş ve bunu insan cesedini temsil ile te’vile 

giderek beyanatta bulunmuştur. 

İsmail Hakkî Bursevî, eserinde sıkça tasavvufî konulara değinmiş ve tasavvufun 

yanlış yorumlanmasından doğabilecek fikirleri ele alıp izah etmiştir. “İttihad” başlığını 

verdiği bölümde de ittihadın vahdet-i vücut ile bağdaşmadığını, sebeplerini izah ederek 

anlatmıştır. Akabindeki bölümde ise Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesini tefsir etmiş, 

tefsirinde de esma ve sıfat dairesindeki kesret ve çokluk ile zâtî vahdet ve birliğe işaret 

etmiş, hakikatlerin çokluğunun vahdete engel olmadığını çeşitli misallerle anlatmıştır. 

Vârid olan başka bir ibarenin şerhinde Allah’ın her şeyi ihata ettiğini ama bu 

ihatanın zâtı itibariyle değil mazharları itibariyle olduğunu ifade etmiştir. 

 İsmail Hakkî Bursevî, vârid olan başka bir ibarede, amel mukabelesindeki 

sevabın cesed gereği olduğu hükmünü bildirmiştir. Akabindeki bölümde de Şuarâ 

suresinin 164. ayet-i kerimesini zikretmiş ve amel ile ücret arasındaki irtibata dikkat 

çekmiştir. Devamında da ücretinin halktan beklendiği hizmet-i dinin fasid bir amel 

olduğu hükmünü bildirmiştir. 

Daha sonraki bölümde dua esnasında kul ve Allah arasındaki yakınlık ve uzaklığın 

itibarî olduğu; yakınlık ile hazır olunmayı ifade ettiği bildirilmiştir. İkinci olarak aynı 

mevzu hâdis mevcudat ve vahdet çerçevesinde ele alınarak mezkûr itibarlığı ikilikten 

çıkarıp vahdetle izah etmiştir. 

Eserde evvelde de zikrettiğimiz gibi bazı beyitlerin şerhine de yer verilmiştir. 

Bunlardan biri de Hafız-ı Şîrâzî’nin Farisî bir beytidir. İsmail Hakkî Bursevî, zikredilen 

beytin şerhlerinin isabetli olmadığından dem vurmuş ve kendi kanaatini beyan etmiştir. 

Genel ifade ile sabitedeki hatanın takdir edilip gerçekleşmesi ve mesul olunmayışı 

üzerinde izahlar yapılmıştır. Akabindeki bölümde de Mevlânâ’nın Farisî beytine yer 

verilmiş ve yine daha evvelde yapılmış izahatın isabetli olmadığından bahsedilmiştir. 

Beyit hakkında genel mana ile “kabiliyet” ve “istidad” üzerinde durulmuş; kabiliyetin 

fıtrat-ı asliyede mevcut olan hâlin zuhuru olup ezelde takdir olunmuş istidadın Hakk’ın 

ihsanıyla kişide kemal bulması olarak zikredilmiştir. 



   
 

53 

 

Bir manzumenin ardından gelen bölüm, “Allah, Âdem’i onun suretinde 

yaratmıştır.” olarak buyrulan ve ekser ulemanın üzerinde tartıştığı hadis-i şerif 

içerisindeki "O" zamirin kime dönük olduğu hakkındadır. 

Daha sonraki mensur kısımda “Anâsır-ı erba‘a”nın su unsuru üzerinde 

durulmuştur. Suyun en büyük unsur olduğu, zâtî hayatın kendisine aktığı ve ilk 

mevcudatın baktığı unsur olması, akl-ı evvel ile münasebeti ve insanda yaratılmış ilk 

maddi ve manevi uzuv olması üzerinde durulmuştur.  

İsmail Hakkî Bursevî, namazda tekbir esnasında secde mahallinde “Allah, ekber 

olduğu gibi aynı şekilde azamdır.” ibaresini görmüş; kebirin ve azamın mana itibariyle 

aynı şey olmadığını bu kelam etrafında ele almış ve çeşitli beyanatta bulunmuştur.  

Birkaç manzumenin ardından “reyhan” kelimesinin manası ve faydaları üzerinde 

durulmuş ve akabindeki bölümde de “reyhan” kelimesinin de zikredildiği Vâkı‘a 

suresinin 89. ayet-i kerimesinin tefsiri yapılmıştır. Akabindeki bölümde de yine aynı 

konuya devam edilmiş; reyhanın, güzel kokunun rahatlık ve zevk hasıl etmesi sebebiyle 

cesede ikram edilen nimetlerden olması üzerinde durulmuştur. 

Sonraki bölümde yine Vâkı‘a suresinden 90 ve 91. ayet-i kerimesinin tefsiri 

yapılmış; ashab-ı yemin ve mukarrabînin vasıfları üzerinde durulmuştur. Mukarreblerin 

derece itibariyle daha üstün olduğu ve kurbet makamında bulundukları; buna mukabil 

ashab-ı yeminin ise ebrârdan olduğu beyan edilmiştir. 

Devamındaki diğer bir bölümde de yine Vâkı‘a suresinden 95. ayet-i kerimesi 

zikredilmiştir. Zikredilen ayet-i kerimenin tefsirinde de mukarrabîn, ashab-ı yemin ve bir 

önceki bölüme ilave olarak erbab-ı şimal hakkında hakikate vakıf olma noktasında yakin 

dereceleri sıralanmıştır.  

Akabindeki bölümde de yine Vâkı‘a suresinin 74. ayet-i kerimesi farklı bir mevzu 

üzerine zikredilmiş ve Allah Ta‘âlâ’yı tesbih ve noksanlıklardan tenzih etmenin üzerinde 

durulmuştur. 

Daha sonra İsmail Hakkî Bursevî, uyandığı zaman kendisine gelen bir vâridi 

zikretmiş ve kalbine sadır olan bu lafız, kendisinin hak din üzere olduğunu bildirmiştir. 
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Devamında da bu hak dinin, yani İslâm'ın, temel umdeleri üzerinde teferruatına girmeden 

izahatta bulunmuştur. 

Bu bölümden sonra İsmail Hakkî Bursevî yine önce bir vâridi zikretmiş daha sonra 

bunu izaha kalkmıştır. Daha önce de geçtiği üzere bu bölümde de müşahede ve rü’yet 

arasında farkın olduğunu bildirmiştir. Müşahedenin daha umumî bir mana ihtiva ettiğini 

ve gaflet perdesi açılan ve açılmayan için mümkün olduğunu, rü’yetin ise ancak perdesi 

açılana mahsus olduğu ve rü’yet sahibinin  Hakk’ı hangi surette görürse görsün 

tanıyabileceğini söylemiştir. Bu iki kavramın ötesinde de ma‘rifetten bahsetmiş ve 

ma‘rifettin bulunduğu müşahedenin en üstün olduğunu bildirmiştir. 

Daha sonraki bölümde, vârid olan “Allah en acı olandır.” lâfzına yer verilmiş ve 

bu sözün maksadı kulda bulunan her sıfatın, Allah Ta‘âlâ’da daha yüksek ve şiddetli bir 

karşılığının olduğu olarak açıklanmıştır. 

Bu bölümden sonra İsmail Hakkî Bursevî, kendisine vârid olan zamanın 

keyfiyetiyle alakalı diğer bir ibareyi zikretmiş ve bunun üzerine izahatta bulunmuştur. 

Şöyle ki muhakkik arifler nazarında zaman bir bütündür. Her şey gibi zaman da yaratılmış 

bir mahluktur ve bütün bu değişimler hakiki olmayıp izafîdir. Mahlukatın bu 

değişiminden hariç kalmak, mahcupluktan sıyrılmak ise Hak Ta‘âlâ ile beraberlikle 

mümkündür, denilmiştir. 

Bu bölümden sonra bu âlemin, cehr âlemi olduğu yani açığa vurma âlemi olduğu 

ifade edilmiş, “Ben gizli bir hazineydim…” hadis-i şerifi ile zât gizli kalsa bile isim ve 

sıfatların bu âlemde zuhuru ile kendini izhar ettiğini bildirmiştir. 

İsmail Hakkî Bursevî, imtihan ve musibet kavramları üzerinde durmuş, bu 

kavramların karşılıklarının halk ve Hak nazarında birbirinden ayrıldığını söylemiştir. 

Hakk’ın kulları imtihan etmesi bir hâlin hakikatini bilmek için değil, bir kimsenin fıtrat-ı 

asliye ve kabiliyetini izhar etmek, açığa çıkarmak ve kendi yüceliğini kabul ettirmek 

içindir.   

Daha sonra velayet kelimesi ve velayet mertebeleriyle ilgili beyanatta 

bulunulmuştur. Melekut âlemine girmenin, ilk mertebe olduğu ve cesed âleminin bâtınına 

ulaşmanın ilk basamağı olduğu ifade edilmiştir. 
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Bu bölümden sonra İsmail Hakkî Bursevî, tevhid hakikatlerini ve ihlas 

mertebelerini bir bölüm arayla birbirini tamamlayarak yer vermiştir. İlk olarak amelleri 

halis kılma, afak mertebesinde ef‘al tevhidi, yani işleri Allah’ın yaptığına inanmanın 

gerekliliğini zikretmiştir. Bundan sonra sıfatların yalnız Allah’a ait olduğunu ifade eden, 

enfüste (Ceberut) zuhur eden ilâhî şuûn ve işlere bakan taraf olarak tecrid mertebesi 

zikredilmiştir. Son mertebe olarak ise lâhut âlemindeki zâtî tevhid zikredilmiştir. 

Sonraki bölümde Mü’min suresinin 55. ayet-i kerimesinin tefsiri yapılmış ve Hz. 

Peygamberin istiğfar etmesinin üzerinde durulmuştur. Bundan sonraki mensur bölümde 

yine yukarıda yer verdiğimiz ihlas mertebeleri zikredilmiştir. Akabinde de ihlas hakkında 

vârid olan bir ibareye yer verilmiş ve ihlasın yalnız Allah’a halis kılınması gerektiği 

üzerinde durulmuştur. 

Vârid olan diğer bir ibareye yapılan izah ile amellerin, yukarıda zikredildiği gibi, 

tevhid mertebesinde işlerin irade edici olan Allah’a hamledilmesi üzerinde durulmuştur. 

Bu bölümden sonra Allah Ta‘âlâ’nın isimlerinin âlemdeki hakikatleri üzerinde 

durulmuş ve ilm-i ilâhîdeki sübutları itibariyle kadimliği ve hariçte vuku‘ bulmaları 

itibariyle de hâdisliği zikredilmiştir. Varlıkların Hak’tan başka ve Hakk’ın aynılığı 

hakkında da beyanatta bulunulmuştur.  

Akabindeki bölümde İsmail Hakkî Bursevî’nin kendi şahsıyla alâkalı vârid olan 

diğer bir lafız zikredilmiş ve ulaşılabilecek mertebeler, istidad ve kabiliyetle 

ilişkilendirilmiştir. Devamında da sınırsız mertebenin nübüvvete taalluku üzerinde 

durulmuştur. 

Sonraki bölümde celâlî isim ve sıfatların tecellisi neticesinde oluşan hicaptan 

bahsedilmiş ve Allah ve kul arasındaki bu hicabın yönü üzerinde durulmuştur. 

İsmail Hakkî Bursevî, diğer bölümde Hz. Peygamberin beşere üstünlüğü üzerinde 

durmuş, daha sonra bu üstünlüğün diğer nebi ve rasullere kıyasla nasıl olduğu üzerinde 

fikir beyan etmiştir. 

Sonraki bölümde Beytü’l-Makdis’in diğer mescidlerden üstünlüğünü bildiren bir 

vâridden bahsedilmiş ve bu vâridin ihtiva ettiği zahirî ve bâtınî manaları üzerinde 

durulmuştur.  
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Birkaç manzumenin ardından Tâhâ suresinin 133. ayet-i kerimesinin tefsiri 

yapılmış ve bu ayetten işaretle peygamberi ve getirdiklerini reddin, peygamber vârisleri 

olan alimlerin reddini de ihata ettiği dile getirilmiştir. 

Birkaç vârid ile İsmail Hakkî Bursevî, hem kendisinin hem tarikatinin hem de 

devrin insanının ahvaline, tavrına işaret etmiştir. Daha sonra İslâm'ın ve tasavvufun 

sırlarına vasıl olmanın neticesinde halkın ve Hakk’ın teveccühüne mazhar olmaktan ve 

daha nice sırların hakikatlarının anlaşılmasıyla alakalı birçok mesele zikredilmiştir. 

Daha sonra kalbin hâlleriyle ilgili bir başlık açılmış; mahcup olan gönül ve ehl-i 

telvinin kalbinin ahvali ve akıbeti hakkında malumat verilmiştir. Akabindeki bölümde 

kulun amelleri neticesindeki ücretin kul için olduğu, kulun muhtaç olduğu bir şey ifade 

edilmiş; devamında da ruh ve cesedin ücretlerinin ma‘rifet derecesine göre aldığı ücret 

ve mükâfatın birbirine üstünlüğü beyan edilmiştir. 

Birkaç manzumenin ardından vârid olan bir kelam ile masumluğun mahluk olanın 

bir vasfı olamayacağı ancak mağfurluğun bir neticesi olabileceğine dikkat çekilmiştir. 

Devamında melek olsun insan ve cin olsun her mahlukatın mahluk olma gereği olarak 

kendi zâtlarındaki noksanlıktan dolayı kusur sadır olabileceği ifade edilmiş; masum ve 

mahfuz olan bazı mahluklar varsa da bu ismet ve hıfz, hilkâtten değil Hak’tan gelen bir 

kuvvetin engelleme ve korumasıyla olduğu beyan edilmiştir.  

Sonraki bölümde İsmail Hakkî Bursevî, miraç gecesi vârid olan hitaplardan “Bana 

yaklaş!”  hitabını zikretmiş ve bu sözün ihtiva ettikleri arasında Allah ile kul arasındaki 

yakınlık ve uzaklık kavramına değinmiştir. Miraç gecesi Hz. Peygamberin ulaştığı 

makam ile daha sonra da umumi olarak kul ve Allah arasındaki itibarî yakınlık ve 

uzaklığa temas etmiştir. Aynı minvalde Süleyman Çelebî’nin mevlîdinde “Gel Habîbim” 

lâfzını Allah’a mekân isnat etme olarak anlayanları tenkîd ve tahkir etmiştir. İhtimâldir 

ki bu, İsmail Hakkî Bursevî’nin yaşadığı devre çok uzak olmayan “Kadızâdeliler” olarak 

nam salan guruha ve devam eden zihniyetine bir cevap keyfiyetindedir.  

Bu bölümden sonra vârid olan kelam ile Rahmânî nefesin her canın varlık sebebi 

olduğundan bahsedilmiş ve bu üfleme-nefes ile adem sıkıntısının yerini varlık âleminde 

fenanın aldığını ifade edilmiştir. Akabindeki bölümde salavatın hususî ve umumî cihetine 

dikkat çekilmiş, diğer bir tabirle Hz. Peygamberin yanında diğer peygamberlere de 
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salavat getirileceğinden bahsedilmiştir. Daha sonra Muhammedî nurun hakikatinden 

bahsedilmiş ve mahiyetinin bütün insanları ve peygamberleri ihtiva ettiğinden her 

salavatın Hz. Peygambere ulaşacağını bildirmiştir. Bu bölümün sonunda İsmail Hakkî 

Bursevî, rüyasında Hz. Peygamberi gördüğünü ifade etmiş ve Hz. Peygamberin kendisine 

bildirdiklerini rivayet etmiştir. 

Birkaç manzumenin ardından İsmail Hakkî Bursevî, Yâsîn suresinin 65. ayet-i 

kerimesini tefsir etmiştir. Ayet-i kerimde işaret edilen kıyamet günü ağızların mühürlenip 

organların hususî konuşturulması gibi organların hatta evvel-emirde anâsırın diriliğine 

işaret edilmiştir. 

Bu bölümden sonra ekser mutasavvıfın da üzerinde durduğu Hz. Âdem hakkında 

nâzil olan Tâhâ suresinin 121. ayet-i kerimesi tefsir edilmiştir. Burada Hz. Âdem’in 

cennetten çıkarılmasına sebep hareketinin ictihad kabilinden olduğu üzerinde durulmuş 

fakat bu ictihad tabiatının şehvetiyle alakalı olduğu için sevap alma cihetiyle me’cur 

olmadığı, ancak mazur olduğu üzerinde beyanatta bulunmuştur.  

Akabindeki bölümde önce mahlukatın zâtî fakirliği, muhtaçlığı üzerinde sonra da 

zahirî ve bâtınî nimetleri üzerinde durulmuştur. Daha sonra insanda bulunan izafî, nefsânî 

ve hayvanî ruha temas edilmiş, devamında Allah’ın zâtı itibariyle kemal bulmasının 

imtinalığına mukabil esmasının zuhur itibariyle kemal bulabileceğine işaret edilmiştir. 

Bir sonraki bölümde de zikrettiğimiz mevzudan çok uzaklaşılmamış ve eşyanın zât 

itibariyle ve daha sonra amel ve alâkası itibariyle sahip olduğu şeref üzerinde, yani şerefin 

zâtî ve izafîliği üzerinde durulmuştur. 

Birkaç manzum kısımdan sonra vârid olan ibare ile ayn’ın mahiyeti üzerinde 

durulmuştur. Ayn’ın tek olmasına rağmen taadüdünün olmasını mahiyetlerinin fazla 

olmasıyla izah edilmiştir. Devamında ilâhî isim ve sıfatların Hakk’ın sureti olduğu, 

zahirde görünen halkın ise suretin sureti olduğu ve bir şeyin suretinin suretinin aynı 

zamanda kendi sureti olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu mevzunun, ayakların kaydığı 

hassas bir konu olduğuna da dikkat çekilmiştir. 

Daha sonra namazda tume’nine gerekliliğiyle alakalı olan bir vârid zikredilmiş ve 

izaha kalkılmıştır. Namazdaki bu huzûrun ise organların huşûsu ile organların huşûsunun 

ise ancak kalbin huşûsuyla mümkün olabileceğine dikkat çekilmiştir. 
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Akabindeki bölümde bir ibarenin resmen zahir olduğu bildirilmiş ve resmedilen 

bu ibare şerh edilmiştir. Şöyle ki zahir olan ibare dâhilinde bazı ilmin gizliliğinin bazı 

ilmin de ilanının münasip olduğu bildirilmiş; İslâm ahkâmının ilan ve tebliğinin herkes 

için gerekli olduğu, avamın idrak kabiliyetinin yetersiz kaldığı sırların ise gizlenmesinin 

gerekli olduğu ifade edilmiştir. Bir sonraki bölüm de bu mevzunun devamı niteliğindedir. 

Burada da önce mücahede isteyenin emr ve nehy ile meşgul olması gerektiği selamet 

isteyenin ise hânesinde oturup kendi nefsine mukayet olması gerektiğini ihtiva eden bir 

kelam-ı kibar zikredilmiş ve izahına girilmiştir. 

Bu bölümden sonra Nesîmî merhûmun divanından birkaç beyit zikredilmiş; 

tasavvufî görüşünden, katlinden bahislere değinilmiştir. 

Diğer bir bölümde İsmail Hakkî Bursevî, dünya yorgunluğunu iki cihet olarak 

değerlendirmiş; bir cihetini gafillerin gaflet perdelerinin kalınlaştırılmasıyla diğer cihetini 

ise mü’minin gaflet perdesinin inceltilmesiyle ilişkilendirmiştir.  

Bir sonraki bölümde fiillerin sıfatlara, sıfatların isimlere, isimlerin ehadiyete, 

ehadiyetin hüviyete ve gayba olan nisbeti ele alınmış; akabindeki bölümde de insanın bu 

dünyaya geliş hakikatinin, Allah’ın zâtının künhünü ma‘rifet etmek olmadığı, esma ve 

sıfatı  müştemil olan ehadî zâtı ma‘rifet etmek olduğunu ifade etmiştir. 

Daha sonra İsrâ suresinin, 27. ayet-i kerimesi tefsir edilmiş ve mertebelere göre 

kulu istikametten saptırıcı sebepler üzerinde durulmuştur: Şeriat mertebesinde “şeytan”, 

tarikat mertebesinde “nefs” ve hakikat mertebesinde de “kahr ve celâl” zikredilmiştir. 

Bir diğer bölümde de İsmail Hakkî Bursevî, Hz. Âdem’in (a.s) arza hübûtu, halife-

i arz oluşu, cismâniyeti ve ruhâniyeti, kalbinin cilası ve kemalâtı hakkında bir dizi bilgi 

sunmuştur. 

Bu bölümden sonra da nübüvvetin çalışmakla elde edilecek bir makam olmadığı, 

yani Allah’ın bu takdirinin, kulun çabasının bir mükâfatı olarak verilmediği ifade 

edilmiştir. Bunun yanında bazılarının sahip olduğu, peygamberlerin nübüvvetten evvelki 

riyazet ve mücahede hâlinin nübüvvete sebep olduğu fikrinin yanlışlığı ifade edilmiş, 

nübüvvetten önceki bu ahvalin istidadların bir zuhuru olduğuna dikkat çekilmiştir. 
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Akabindeki bölümde de şeytanın, Hz. Âdem’e (a.s) tasallutunun neticesiz kaldığı 

ve muradına ulaşamadığına ancak mukadder olanın vuku‘ bulduğuna işaret edilmiş; 

bunun da şeytanın Hz. Âdem’in arza ihbâtına sebep ve kulun imtihanlarından olmasıyla 

ancak kemal-i insaniye için sebep teşkil etmiş olduğu üzerinde durulmuştur.   

Daha sonra İsmail Hakkî Bursevî, Tâhâ suresinin 125. ayet-i kerimesini tefsir 

etmiş ve dünyadaki bazı ameliyatın ahirette suret kazanacağı ve cehennem ehlinin ezâsı, 

cennet ehlinin mertebeleri hakkında izahatta bulunmuştur. 

Devamındaki bölümde de Bakara suresinin 38. ayet-i kerimesinin tefsiri yapılmış 

daha sonra İblîs (la‘netullâh) ve zürriyetinin ahvali ve akıbeti hakkında mülahazada 

bulunulmuştur. İblîs’in zürriyetinin, cin topluluğunun teklif ile mükellefiyeti izah 

edilmiştir. 

İsmail Hakkî Bursevî, emir ve sultana itaatin vacip olduğunu bildirmiş ve bu 

konudaki delilleri sıralamıştır. Ayrıca sultanın masûmiyeti ve imamiyenin batıl itikadını 

da bu minvalde değerlendirmiştir. Bu fıkhî meselenin akabinde Bursevî, Enfâl suresinin 

6. ayet-i kerimesi dâhilinde ehl-i ictihadın ictihadı ve bir mezhebe ittibadaki tavrını beyan 

etmiştir. 

Son mensur kısımda ise İsmail Hakkî Bursevî, ism-i azam mertebesinden, ism-i 

azam mertebesinin akl-ı evvel mertebesi olduğundan ve bütün esma ve sıfatın kendinde 

münderiç hâlde bulunduğundan bahsetmiştir. 

Eserde yer verilen mevzu ve meselelerin muhtevasını, üzerinde durulan tasavvufî 

ıstılahları teferruatına girmeden hülasa etmeye çalıştık. İşlenen birçok meselenin, diğer 

mutasavvıflarca da işlenen müşterek meseleler olduğunu görüyoruz. Bu meselelerin de 

vahdet-i vücut nazariyesi merkezinde ele alındığı ve buna göre yorumlandığını da 

görüyoruz. Bunun yanında İsmail Hakkî Bursevî’nin, İbn-i Arabî’nin sistemleştirdiği bu 

itikadı, sarih ve tafsilatlı olarak ele almasıyla yayılma imkânını daha da genişlettiği 

yönündeki tespit ve yorumlara bu eser üzerinden de dayanak bulmanın mümkünlüğünü 

görebiliriz.  
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1.3. VÂRİDÂTLARIN ZAMAN, MEKÂN VE GELİŞ ŞEKİLLERİ 

Vâridlerin geldiği zaman ve mekânlara umumiyetle yer verilmiştir. Bazı vâridler 

sadece zamanıyla bazen de zaman ve mekânıyla beraber zikredilmiştir. Zikredilen 

ifadeleri şöyle sıralayabiliriz: “baède ãalÀti’l-fecr”, “Baède’l-intibÀh”, “Bir seóer-i 

aèlÀda”, “Vaúte’d-daóveti’ã-ãuàrÀ”, “Úurbu’ã-äabÀó”, “Vaútü’ê-êuóÀ”, “Verede 

baède’l-èaãr”, “Úable’l-èaãr”, “Leyletü’l-iåneyn, vaútü’s-seheri’l-aèlÀ”, “Cumèa gün 

eånÀ-i vaèôda irÀdete müteèalliú”; ve Arapça kısımlardan tercüme ile de “Cuma günü 

kuşluk vakti” “Pazar gecesinin yüce seherinde” “Çarşamba günü sabâha yakın”, 

“Pazartesi gecesi sabaha yakın” “Sabah öncesi” “Pazartesi ilk seherde”, “Miraç 

gecesinde”, “Cuma gününün sabahı”, “Sabah namazından sonra ve fakirler Tevhid’de 

iken”, “İşrâk vaktinde”, “Pazartesi günü sabah sünnetine başladıktan sonra” ibarelerini 

gösterebiliriz. Bazı vakitler birden fazla kez zikredilmiştir. Görüldüğü üzere günün birçok 

vaktinde ve haftanın birçok gününde vâridler vuku bulmuştur. İsmail Hakkî Bursevî esere 

başlarken “Biñ yüz otuz beş senesi õilúaèadesinüñ altıncı sebt güni baède ãalÀti’l-fecr” 

ibaresi ve daha sonra da dolaylı olarak “Miraç gecesi” ibaresi ile muayyen bir tarihe 

işaret etmiş, fakat diğer vâridlerin hangi tarihlerde sadır olduğunu belirtmemiştir. 

Bahsedilen miraç gecesinin de hangi seneye ait olduğu zikredilmemiştir. Hatta 

Şam’dayken sadır olan bir vâridden151 bahsetmiş olması da eserde geçen bütün vâridlerin 

telif tarihinde veya bu tarihe yakın olmadığını göstermektedir. 

İsmail Hakkî Bursevî’nin, miraç gecesinde kendisine birçok vâridin geldiğini 

ancak bunlardan birini zikrettiğini görüyoruz.152 Miraç gecesinin önemi malumumuz. 

Miraç gecesinin seher vakitleriyle olan münasebeti, seher vakitlerinin ehemmiyetini daha 

da artırmıştır ve seher vakitlerini bir nevi miraç hükmüne sokmuştur. Miraç hadisesinin 

gece vâki olması ve Hz. Peygamberin birçok tecelliye mazhar olması müminler için de 

bir iltifat sebebi olmuştur. Seher vakitleri de manevi miraç ve Rahmânî tecellilere nâil 

olmak için bir vesile olarak görülmüştür. Vâridlerin seherlere rastlamasını bu vesileyle 

tecelli etmiş bir ihsan olarak görebiliriz. Hatta gün içerisindeki diğer vâridlerin ihsan 

                                                           
151 Bursevî, a.g.e., vr. 176a. 
152 A.g.e., vr. 174a. 
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edilmesini de seher vakitlerinin manevi feyzinden istifade edilmiş olmasına bağlamak 

yanlış olmaz.  

Vâridâtın geliş şekillerinin ifade edilişine baktığımızda en ziyade “vârid oldu” 

ibaresini görüyoruz. Bu bazen bir ayet, bazen bir hadis, bazen de bir söz veya bir şiir için 

kullanılmıştır. Bunun yanında, “KelÀm vÀúiè olub”, “äadaret hÀõihi’l-èibÀretü”, “Úíle 

ileyye (Bana dendi ki)”, “lisÀn-ı óÀl bu èibÀretle nÀùıú oldı ki” ibarelerinin de 

zikredildiğini görüyoruz. Umumiyetle tercih edilen ise sadece vâridin vuku bulduğu 

zamanın ifade edilip daha sonra doğrudan vârid olan kelamın zikredilmesi şeklindedir.  

Vâridâtın bir başka şekli ise bir suret şeklinde gözükmesi. Bu bazen bir şekil, 

bazen bir resim, bazen de bir ibarenin bir zeminde resmedilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. 

Bunu “Bu vech ile işÀret vÀkiè olub”153, “Kâbe mizâbının sureti zahir oldu”154
, “Secde 

yerinde şu resmedildi.”155, “Hava üzerinde şu cümleyi yazılmış gördüm.”156, “Bana bu 

şekilde resmedildi.”157 ve “Bir nur belirdi.”158 ibarelerinden görebiliyoruz. İsmail Hakkî 

Bursevî, vâki olan bu hâlleri diğer vâridler gibi ele almış ve yorumlamıştır.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
153 A.g.e., vr. 128a. 
154 A.g.e., vr. 139b. 
155 A.g.e., vr. 151a. 
156 A.g.e., vr. 156b. 
157 A.g.e., vr. 185b. 
158 A.g.e., vr. 132a. 
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2. KİTÂB-I ‘İZZÜ’L-ÂDEMİYY’İN MANZUM VE MENSUR 

KISIMLARININ İNCELENMESİ 

 

 Bu başlık altında manzum ve mensur birlikte kaleme alınan bu çalışmamızı şekil 

özellikleri, dil ve üslûp özellikleri, şahıs kadrosu, mazmunlar, nazımda yapılan iktibaslar 

gibi muhtelif yönlerden ele almaya çalışacağız. 

 

2.1. ŞEKİL ÖZELLİKLERİ 

2.1.1. Nazım Şekilleri 

 Çalışmamızı yaptığımız bu eser İsmail Hakkî Bursevî’nin şairlik iddiasıyla ortaya 

çıktığı bir eser değildir. Bunun yanında sanat değeri düşük, sanattan hariç bir eser de 

değildir. Sanatın vesile kılındığı ilmî bir eserdir. Bu vasfıyla gerek şekil olarak gerekse 

de muhteva olarak nazm geleneğimizin getirdiği çeşitliliğe mutlak manada sahip değildir. 

Çalışmamızda yer alan manzumelerin umumiyetle mensur kısımlarda işlenen konuların 

–bu bölümlerin akabinde- nazmen tekrar ele alınmasıyla oluşturulduğunu söylemek 

yanlış olmaz. 

 İsmail Hakkî Bursevî, diğer mutasavvıf şairler gibi divan şiiri geleneği formlarını 

ve halk şiiri formlarını beraber kullanan bir şairdir. Bu eserinde de toplam 57 kadar 

manzumeye yer vermiş; 9 kadar manzumeyi dörtlüklerle yazmıştır. Şiirlerini “Velehu” 

başlığı altında gruplandırmıştır. 

  Şöyle bir durum göze çarpmaktadır ki dörtlüklerle yazılan manzumeler bazı 

yerlerde manzum şekilde yazılmamış159 bazı yerlerde de beyitler hâlinde, mısralar arasına 

işaret konmak suretinde yazılmıştır. Dörtlüklerin sayısı 4 ilâ 5 arasında değişmektedir.   

 Eserdeki manzumelerin ekserisinin kafiye, beyit sayısı ve vezin dikkate 

alındığında gazel formunda kaleme alındığını görüyoruz. Bu formdaki manzumelerin 

                                                           
159 Bkz. Bursevî, a.g.e., vr. 121b. 
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beyit sayısı da 3 ilâ 7 beyit arasında değişmektedir. Bunun yanında biri vârid olmak üzere 

birkaç Arapça rubaiye de eserde yer verilmiştir.  

 En küçük nazım şekli olarak matla formuyla yazılmış beyitleri söyleyebiliriz ki 

vârid olan beyitler genellikle bu şekildedir: 

“Bugün işüñ ÀsÀn olur 

Yarın saña iósÀn olur”160 

 İsmail Hakkî Bursevî, şiirlerinde iki manzume haricinde mahlas olarak “Hakkî” 

mahlasını tercih etmiştir. Hariçte kalan bu manzumelerden birinde mahlas olarak “Şeyh 

İsmail Hakkî” şekliyle ismi ve şeyh unvanını beraber kullandığı görülmektedir: 

“Şeyò İsmÀèíl Óaúúí bÀr-gÀha yalvarub 

Vir duèÀmuz eyle yÀ Rabbi kerem úıl müstecÀb”161 

 Hariçte kalan diğer bir manzumede ise sebebini bilmediğimiz bir şekilde mahlasa 

yer verilmemiştir. Manzumenin son beytini şöyle verebiliriz: 

“Berr-i farú içre çü MÿsÀ seyr ider èÀlemleri 

Baór-i cemè içre velíkin Òıøır-ÀsÀdur göñül”162 

 Bunun yanında eserde mahlasın zikredildiği makta beytinden sonra ilave bir beyit 

ile şekillenmiş bir manzumeye, yani müzeyyel gazel şekline de yer verildiğini görüyoruz. 

Son iki beyti şöyle verebiliriz: 

“ (…………) 

Óaúú’a şükr ãubó u mesÀ ÓaúúıyÀ 

                                                           
160 A.g.e., vr. 120a. 
161 A.g.e., vr. 167b. 
162 A.g.e., vr. 160a. 
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Ùoàdı vü ùolanmadı envÀr-ı cÀn 

Evvel ü Àòir çü taãarruf anÿñ 

Devr ide gör Óaúú ile her dem hemÀn”163 

 

2.1.2. Nazım Türleri 

 Eserde işlenen tasavvufî neş'e ve zevk, şiirlerde kendini göstermiştir. Bunun 

yanında muhteva özellikleriyle beraber çeşitli üslûplar teşekkül etmiştir. Şiirlerin sahip 

olduğu muhtevalar, işlenen tasavvufî meselelerin akabinde şekillenmiştir. Eserde işlenen 

tasavvufî konulardan dolayı en ziyade tevhid türünün yer aldığını söylemek yanlış olmaz. 

Bunun yanında münâcat, na't ve es'ile türünün de örneklerini görmekteyiz. 

 Tevhid, Allah'ın varlığını, birliğini, esma ve sıfatlarını ve bunların varlık âlemine 

yansımalarını ihtiva eden manzum ve mensur edebî eserlerin türüne verilmiş isimdir.164 

 Divan edebiyatı geleneği içerisinde tevhidlere, lazım olan hürmetten dolayı 

mürettep divanların başında yer verilmiş, akabinde tali tür ve gazellere geçilmiştir. 

Tasavvuf geleneğinden beslenen ve divanlarını tasavvufî neşve ve aşk bütünlüğü 

içerisinde kaleme alan sûfiyyun ise şiirlerinde dinî ve lâ-dinî ayrımına gitmemişlerdir. Bu 

ayrımın olmaması umumî çerçevede şiirleri birbirine yakınlaştırmış ve tevhid türü de 

divanın muhtelif yerlerinde –hususî bir tertip gözetmeksizin- diğer türlerle beraber ve çok 

sayıda yer almıştır.  

 Bizim üzerinde çalışma yaptığımız eser, bir divan veya nevi bir keyfiyette 

olmadığından bu tarz bir tertip arayışına girmedik. Ancak manzum ve mensur karışık olan 

çalışmamızda ele alınan meselelerin, manzum ve mensur, beraber-ardışık olarak ele alınıp 

alınmadığını merkeze aldık. Birkaç istisna dışında bu şekilde bir tertipten söz edebiliriz. 

Bu tertip, nazım türleri veya şekillerden bağımsız bir tertiptir. 

 Edebiyatımızda tevhidlere şekil itibariyle baktığımızda bütün nazım şekilleriyle 

beraber yazıla geldiğini görüyoruz. Klasik Türk Edebiyatı dâhilinde yer alan tevhidler, 

kaside nazım şekliyle ve ikinci olarak da mesnevîler içerisinde mesnevî nazım şekliyle 

                                                           
163 A.g.e., vr. 198b. 
164 Mustafa Uzun, "Tevhid", DİA, c.41, İstanbul, 2012, s. 24. 
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yazılmıştır. Dinî-Tasavvufî edebiyat çerçevesinde ise gazel başta olmak üzere kaside, 

mesnevi, musammat, kıt'a ve rubai gibi muhtelif nazım şekilleriyle kullanıldığını 

görüyoruz.165 Bu çalışmamızda da evvelki bölümde zikrettiğimiz üzere en ziyade gazel 

şekli kullanılmış olması bu bilgiyi doğrular keyfiyettedir.  

 Tevhidleri, birbirinden ayıran diğer bir şeklî özellik de vezin ve nazım birimidir. 

Aruzun yanı sıra hece vezni, beyitlerin yanı sıra da dörtlükler tevhidleri oluşturmuştur. 

Bunda hitap edilen kesim ve buna bağlı olarak da üslûp belirleyici unsur olmuştur. Daha 

geniş halk kitlelerine ulaşmak isteyen tekke şairleri, Ahmet Yesevî ve Yunus Emre 

yolunu takip etmiş ve bu minvalde hece veznini ve dörtlükleri kullanmışlardır. 

 Tevhidler, yukarıda da zikrettiğimiz gibi Allah'ın zat, sıfat ve ef'alinden 

bahsederek kelam ilminin bahislerini şiir çerçevesinde ele almıştır. Ancak ilm-i 

kelamdaki ispat tarzını ve ilmî insicamını kaybetmiştir.166 Tasannu ve zevk, ilmî 

endişenin önüne geçmiştir. Bunun yanında şiirin tabiatı gereği olan bu tasannu ve zevk, 

konunun ele alınış yönünden ve ihtiva ettiği umdeler cihetinden şiirler arasında tefavüt 

oluşturmuştur. Ali Nihat Tarlan, tevhidleri incelediği eserinde, divan geleneğiyle yazılan 

tevhidlerin, kaside formu içerisinde üç kısma ayrıldığını ifade etmiştir. Birinci kısmında 

Allah'ın selbî ve sübutî sıfatlarına; ikinci kısımda, Allah'ın kudretinin kâinattaki 

tecellilerine; üçünkü kısımda ise münâcata yer verildiği tespitinde bulunmuştur. Divan 

geleneğine has olan bu formu zikrettikten sonra Ali Nihat Tarlan, tevhidlerin üslûp ve 

muhtevalarını şekillendirmesinde belirleyici olarak şu iki ilham kaynağını zikretmiştir ki 

bunlar zahirî şeriat ve tasavvuftur.167 Gerek divan şairleri gerekse de tekke şairleri 

ekseriyetle tahsil görmüş ilim ehli insanlardan olduğu malumumuz. Zira, temel İslâmî 

ilimleri hâiz oldukları, ortaya koydukları eserlerden de anlaşılmaktadır. Buna mukabil 

ilham alınan, müracât edilen mercilerde farklılıklar oluşmuştur. Bu kaynaklardan zahirî 

şeriatı, Kur'an ve sünnet çerçevesinde, ehl-i sünnet itikadı oluşturur.168 Tasavvufu ise 

bilhassa vahdet-i vücut nazariyesi etrafındaki tasavvufî düşünce ve zevk oluşturur. Diğer 

bir tabirle şeriate, tenzihî akide; tasavvufa da tevhidî akide denmiştir.169 Zahirî şeriat 

akidesine uygun tevhidleri divan şiiri dâhilinde ve tasavvufî tevhidleri ise tekke şiiri 

                                                           
165 Gökmen, a.g.e., s.5. 
166 Ali Nihat Tarlan, Divan Edebiyatında Tevhidler, İstanbul, Bürhaneddin Mat., 1936, c.3, s.4. 
167 A.g.e., ss.6 -7. 
168 A.g.e., s.7. 
169 A.g.e., s.69. 
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çerçevesinde zikretmek mümkündür. Ancak ayırıcı bir vasıf olarak görülebilecek bu iki 

şiir anlayışı tasavvuftan beslenen Ahmedî, Fuzûlî, Nâbî, Şeyh Gâlib gibi divan şairlerinin 

kaleme aldıkları şiirlerde kat'î bir sınır olmaktan çıkarmıştır.170 

 Çalışmamızda İsmail Hakkî Bursevî'nin çok sayıda tevhidini görmekteyiz. Bu 

tevhidleri, yukarıda yer verdiğimiz tasnifler çerçevesinde değerlendirmek gerekirse 

İsmail Hakkî Bursevî, tevhid esaslarını taşkın bir ruh hâli ve tasavvufî neşveyle 

nazmetmiştir. Bu hâliyle de tekke ve tasavvuf şiiri geleneğine muvafık misaller vücuda 

gelmiştir.  

 Divan geleneğiyle yazılmış tevhidlerde görülen, Hak Ta'âlâ'nın selbî ve sübutî 

sıfatlarına İsmail Hakkî Bursevî de yer vermiştir. Misal vermek gerekirse "Evvel, Âhir, 

Zahir ve Bâtın" sıfatlarının zikredildiği dörtlüğü verebiliriz: 

" Evvel u Áòir odur  

ÔÀhir u BÀùın odur 

DÀmen-i DeyyÀrı ùut  

Gözleme dÀr u diyÀr "171 

 
 Bunun yanında tevhid dendiğinde akla gelen, tevhidin en büyük müdafileri olan 

peygamberlere ve peygamberler vârisleri olan ehlullaha da yer verilmiş, kıssalarına ve 

hayatlarına telmihte bulunulmuştur. Yine konu ile ilgili ayet ve hadisler de iktibas 

edilerek mana yoğunluğu ve muhteva zenginliği sağlanmıştır.172 

 Çalışmamızdaki manzumelerin tamamı tasavvufî neşve ve "tevhidî akide" 

etrafında kaleme alınmıştır. Bu "tevhidî akide" dâhilinde Allah'ın esma ve sıfatlarının 

mazharları, cemal ve celâl tecellileri üzerinde durulmuştur. Yine bu minvalde vahdet ve 

kesret kavramları sıklıkla zikredilmiş ve bu kavramların ihtiva ettikleri ve çağrıştırdıkları, 

ahenkli bir şekilde nazmedilmiştir. 

 Tevhidlerle doğrudan irtibatlı olan, hatta tevhidler dâhilinde zikredebileceğimiz 

diğer bir tür de münâcattır. Allah'a dua etme, yalvarma, yakarma manalarına gelen 

                                                           
170 Bkz. A.g.e., ss. 69 -74. 
171 Bursevî, a.g.e., vr. 160b. 
172 Bahsi geçen unsurlar, müstakil başlıklarda ele alındığı için burada tekrara gidilmemiştir. 
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münâcat, Allah'ın kudreti karşısında acziyetin kabullenildiği, Allah'a yakarış ve duada 

bulunulduğu bir şiir türü için kullanılagelmiştir. Çoğu kez tevhidlerle beraber kullanılmış 

ve kaside formu içerisinde bir bölümün muhtevasını oluşturmuştur.173  

 Tevhidlerde ekseriyetle Allah'ın birliğine, kâinattaki tecellilerine, azametine yer 

verilirken münâcatlarda daha ziyade Allah'ın bağışlayıcılığına ve rahmetine ilticâ vardır. 

Bu minvalde de Allah'a nidada bulunma ibarelerine daha sık yer verilmiştir.174 İsmail 

Hakkî Bursevî, tevhidlerinin yanında Allah'a yakarışlarını sunduğu manzumelere de yer 

vermiştir. Gazel formunda yazılan bu manzumelerden misal vermek gerekirse ilk 

beyitlerinden şöyle verebiliriz: 

"İlÀhí faøl u raómet bÀbını her dem küşÀd eyle 

Dil-i vírÀnı maèmÿr eyleyüb maózÿnı şÀd eyle 

 (…………)"175 

"YÀ Rab bize her demde nice biñ meded eyle 

Baú eşkimüze meróametüñ bí-èaded eyle 

 (…………)"176 

 Bu ilâhî iki türden sonra dinî türlerin başında na'tlar gelmektedir. Hz. 

Peygamberin vasıflarının sıralanıp medh ve senâ edildiği bu edebî türe İsmail Hakkî 

Bursevî de müstakil bir manzumeyle yer vermiştir. İlk beytini şöyle verebiliriz: 

"Maùlaè-ı nÿr-ı tecellídür cemÀl-i MuãùafÀ 

Menbaè-ı feyø-i tesellídür maúÀl-i MuãùafÀ 

 (…………)"177 

 Diğer bir tür ise es'ile türüdür. Edebiyatımızda çok fazla şöhret bulmamış olsa da 

tekke şairleri arasında örnekleri verilmiştir. Es'ile, adından da anlaşılacağı üzere sualler 

                                                           
173 Bkz. Tarlan, a.g.e.; Gökmen, a.g.e. 
174 Gökmen, a.g.e., s. 11. 
175 Bursevî, a.g.e., vr. 149a. 
176 A.g.e., vr. 176b -177a. 
177 A.g.e., vr. 176b. 
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demektir. Manzum ve mensur, ilmî ve edebî birçok örnekleri verilmiştir. Tasavvufî 

meselelerin ele alındığı mensur eserler, sanat endişesinden ziyade ilmî bir mülahazayla 

kaleme alınmıştır. Bu türde Aziz Mahmut Hüdâyî'nin, Niyâzî-i Mısrî'nin tasavvufun 

esaslarını, tarikat erkanlarını soru-cevap formatıyla ele aldığı eserleri vardır.  

 Didaktik manzume türlerine emsal teşkil eden es'ileler, manzum fetvaları 

andırmaktadır. Şiir kabiliyeti olan kimselerin manzum olarak sorduğu fıkhî sorulara yine 

şiir kabiliyeti bulunan müftülerce manzum olarak verilen cevaplarla manzum fetva türü 

vücuda gelmiştir. Bizim örneğine rastladığımız es'ile türü ise manzum olarak tasavvufî 

çerçevede sorulmuş sorulardan ve şerh keyfiyetinde, bir veya birkaç paragraflık izahat ve 

cevaplardan (ecvibe) oluşmuş bir türdür.   

 Es'ilelerde daha ziyade İslâm'ın ve tasavvufun anlaşılması güç ve girift gözüken 

meseleleri, sanatlı bir şekilde dile getirilmiş, suallere muhatap aranmış ve okuyucuda 

merak duygusunu harekete geçirmek hedeflenmiştir.  

"SÀlikÀ birúaç süéÀlüm var saña vir òoş cevÀb 

Olmaya anda òaùÀ belki ola èayn-ı ãavÀb 

 (…………)"178 

  Beytiyle başlayan es'ilede İsmail Hakkî Bursevî, sâliklere muhtelif sualler 

yöneltmiş ve bunlara doğru cevaplar verilmesini istemiştir. 

 İsmail Hakkî Bursevî, es'ile ve ecvibe türünde birçok eser kaleme almıştır: Es’ile-

i Şeyh Mısrî’ye Ecvibe-i İsmail Hakkı, Es’iletü’s-Sahafiyye ve Ecvibetü’l-Hakkıyye,  

Ecvibetü’l-Hakkıyye an es’ileti’ş-Şeyh Abdurrahmân.179 

 

                                                           
178 A.g.e., vr. 139a-b. 
179 Namlı, a.g.e., ss. 215- 217. 
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2.1.3. Vezin 

 İsmail Hakkî Bursevî, hece veznini de ve aruz veznini de şiirlerinde kullanmıştır. 

Bu farklılık bazen muhatap aldığı kitleye göre değişirken bazen ele alınan konunun mana 

yoğunluğuna göre değişmiştir.  

 Vezin olarak ele aldığımızda yazılan dörtlüklerin 5, 7, 8, 10 ve 11’li hece 

ölçüleriyle yazılmış olduğunu görüyoruz. Hece ile yazılan şiirlerin çoğunun dörtlük 

olmasına mukabil beyitlerle de yazıldığı da vâkidir: 

“Çeşmüñe çün oldı ruò-ı gül èıyÀn 

Nice bir ey bülbül-i dil bu fiàÀn”180 

 Aruz vezninin kullanıldığı bahirleri sıralayacak olursak en ziyade remel bahrinden 

“Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilün” ve “Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün Fâ‘ilâtün” 

veznini, daha sonra da hezec bahrinden “Mefâ‘ílün Mefâ‘ílün Mefâ‘ílün Mefâ‘ílün” 

veznini görüyoruz. Daha sonra kullanılan vezinleri ise şu şekilde sıralayabiliriz: 

“Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilâtün Fe‘ilün”, “Fâ‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün”, “Mefâ‘ílün 

Fe‘ilâtün Mefâ‘ilün Fe‘ilün” (Müctes bahri) ve “Müstef‘ilün Müstef‘ilün Müstef‘ilün 

Müstef‘ilün” (Recez bahri). 

  

2.1.4. Kafiye ve Redif 

 İsmail Hakkî Bursevî, eserinde ahengi ihmal etmemiş; redif ve kafiyeyi 

ziyadesiyle kullanmıştır. Birkaç manzume dışında bütün manzumelerde redif 

kullanılmıştır. Hatta harf ve hece dışında kelime itibariyle de redifler yapılmıştır: “gönül”, 

“neydügin”, “akıbet”, “tevhid”, “bilmiş ol”, “gelmez mi”, “iniler”, “Mustafâ”, “‘ışkun 

beni”, “Hakk içün”, “kaldı”, “ihlas”, “olmışdur gönül”, “dirler”, “bu gönül”, “eyle”, 

“âlemlerin seyr edelüm” gibi. 

 Dörtlükle yazılan manzumelerde ise bu ahenk daha çok tekrar eden mısralarla 

sağlanmıştır: 

“Ey èÀşıúlar ãÀdıúlar 

                                                           
180 Bursevî, a.g.e., vr. 198b. 
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Gelüñ tevóíd idelüm 

Bezm-i vaãla lÀyıúlar 

Gelüñ tevóíd idelüm”181 

 Eserde yarım, tam ve zengin kafiyeleri görmek mümkün. Bu kafiye türlerinden en 

fazla zengin ve tam kafiyenin kullanıldığını söyleyebiliriz. Birer misalle iktifa etmek 

gerekirse: 

Yarım kafiye için: 

“Bahr-i èışúa ãal vücÿduñ garú-ı feyø o-l-asın 

Gevher-i maúãÿdı tÀ kim úaèr-ı dilde bu-l-asın”182 

Tam kafiye için: 

“Gel cism u cÀn ile fen-À èÀlemlerin seyr idelüm 

FÀní olub ãoñra bek-À èÀlemlerin seyr idelüm”183 

Zengin kafiye için: 

“Besmele oldı èÀleme mió-rÀb 

İètimÀd eylemeyen oldı òa-rÀb”184  

 

“ÙÀlib-i MevlÀ olan èÀlemde ehlull-Àh olur 

ÙÀlib-i cennet olan kim girde-i derg-Àh olur” 

 Tam ve –bilhassa- zengin kafiyenin çoğunlukta olmasının yanında dikkati çeken 

bir husus da bu kafiyelerin, Farisî ve Arabî kelime ve kelime gruplarındaki uzun hecelerle 

sağlanmış olmasıdır. 

 

                                                           
181 A.g.e., vr. 150a. 
182 A.g.e., vr. 167b. 
183 A.g.e., vr. 127a. 
184 A.g.e., vr. 126a. 
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2.2. DİL VE ÜSLÛP ÖZELLİKLERİ 

 İsmail Hakkî Bursevî, eserinde mütecânis bir yapı ve muhteva kullandığını 

söyleyebiliriz. Çok keskin ayrıma varmamakla birlikte tekke ve divan şiiri özelliklerini 

eserdeki manzumelerde bulmak mümkün. Daha ziyade aruzla yazılan kısımlarda divan 

şiir geleneğinin gerektirdiği sanatları, mazmunları, Arapça-Farsça kelime ve 

tamlamalarını görüyoruz. Dörtlük ve heceyle yazılan kısımlarda ise kullanılan dil biraz 

daha sade ve kolay anlaşılır olduğu fark ediliyor. Bu, önceki bölümde de zikrettiğimiz 

üzere, İsmail Hakkî Bursevî’nin şahsî tercihi olduğu gibi işlenen konunun ve muhatabının 

da şekillendirdiği bir husustur. 

 İsmail Hakkî Bursevî, kullandığı üslûplardan biri övgü ve methiye üslûbudur. Bu 

üslûp, bir devlet büyüğü veya sair bir şahsiyet için kullanılmaktan ziyade Allah ve Rasulü 

için kullanıldığını görmekteyiz: 

“Nice sÿõÀn olmayam kim yandurur èışúuñ beni 

Úanda baúsam cümleden uãandurur èışúuñ beni 

 (…………)”185 

 “Maùlaè-ı nÿr-ı tecellídür cemÀl-i MuãùafÀ 

Menbaè-ı feyø-i tesellídür maúÀl-i MuãùafÀ 

 (…………)”186 

Allah Ta‘âlâ için kullanılan üslûpta münâcat ve yakarışın daha baskın geldiğini 

yine önceki bölümde ifade etmiştik: 

“YÀ Rab bize her demde nice biñ meded eyle 

Baú eşkimüze meróametüñ bí-èaded eyle” 

Yine İsmail Hakkî Bursevî’nin, münâcatlarında kendi hâlinden bahsettiği manzumeden 

de misal vermek yerinde olacak: 

“Aàlamaúdan çü nehr-i Ceyóÿn’em 

                                                           
185 A.g.e., vr. 183a. 
186 A.g.e., vr. 176b. 



   
 

72 

 

Derd ile dem-be-dem ciger-òÿnem 

Ôarf-ı àamdur dil ü cÀn u cigerüm 

TÀ-be-leb miónet ile meşóÿnem 

 (…………)”187 

İsmail Hakkî Bursevî’nin, fahriye diyebileceğimiz müstakil bir manzumesi 

bulunduğu gibi birkaç beyitle sınırlı kalan, kendini ve kelamını övdüğü, methettiği 

beyitleri de mevcuttur:  

“Ya óelvÀdur ya sükkerdür óalÀvetde sözüñ Óaúúí 

Ya cevher ya õerden ùabè olınmışdur özüñ Óaúúí 

CemÀl-i Óaúú’a miréÀt-ı mücellÀdur yüzüñ Óaúúí 

Anı görseñ yine Àòir seni görür gözüñ Óaúúí”188 

 * 

“Meclis-i èirfÀnda ÓÀúúí úuluñ her nüktesi 

 Ehl-i õevú-i dil yanında sükker-i efvÀh olur”189 

 *  

“Diñle ey èÀrif benüm şerè-i muùahhardur sözüm 

Micmer-i èirfÀna lÀyıú èÿd u èanberdür sözüm”190 

 Eserde en fazla kullanılan üslûp ise hitabet üslûbudur. Bu hitap bazen umumî, 

bazen sâlik ve ariflere bazen de kendi gönlü ve nefsinedir. Tabiî özeldeki kendi gönlü ve 

nefsi genelde bütün nefs ve gönüllerdir. Muhteva olarak; hayata tatbik edilmesi gereken 

nasihatler, dikkat edilmesi gereken kaideler, kurtulunması gereken gaflet perdesi ve 

mahcupluktan bahsedilmiştir. Birkaç beyitle misal vermek gerekirse: 

                                                           
187 A.g.e., vr. 183b. 
188 A.g.e., vr. 121b. 
189 A.g.e., vr. 150a. 
190 A.g.e., vr. 186b. 
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“Nesím-i feyø esüb bahÀr olıbdur 

Feyø-i Óaú’dan göñül óavøı ùolıpdur 

Herkesi MevlÀ bir yola ãalıpdur 

Gelüñ bir dívÀn-ı Óaú’da êuralum”191 

* 

“Ey ùaríúüñ sÀlikleri  

Òoş geldiñüz dervíşlerüm 

Mülk-i èışúuñ mÀlikleri  

Òoş geldiñüz dervíşlerüm” 192 

* 

“Ey göñül sen òÀne-i sırr-ı ÒudÀ’sın bilmiş ol 

èÁlemüñ sulùÀnısın gerçi gedÀsın bilmiş ol”193 

 İsmail Hakkî Bursevî’de münkirler, aşk ehlini tan eyleyenler için hiciv üslûbunu 

tercih ettiğini söyleyebiliriz: 

 “Bilmedi zÀhid nedür insÀn-ı kÀmil neydügin 

èÁlimi zírÀ ki bilmez híç cÀhil neydügin 

èÁşık-ı ãÀóib-dilüñ münkir ne bilsün óÀlini 

Şol ki ÀgÀh ola bilmez anı àÀfil neydügin”194 

ve 

“èÁşıka taèn eyleme baàruñ delersin èÀúibet 

Böyle òÀtır delmeden sen ne dilersin èÀúibet”195 

                                                           
191 A.g.e., vr. 143a. 
192 A.g.e., vr. 156b. 
193 A.g.e., vr. 162a. 
194 A.g.e., vr. 124a. 
195 A.yer. 
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 Nazmen yazılan kısımlarda tercih edilen dil ve üslûp özellikleri nesirle tam 

muvafık olduğu söylenemez. Zaten nazım ve nesrin dil ve üslûp özelliklerinin aynı olması 

da beklenemez. İsmail Hakkî Bursevî, nesir üzere kaleme aldığı bölümlerde ilmî bir üslûp 

kullanmıştır. Bu ilmî insicam, meselelerin bazen soru cevap şeklinde ele alınmasıyla 

bazen suret-zahir ulemasının görüşlerinin hicvedilmesiyle bazen de farklı görüşlerle 

tartışma havası oluşturularak sağlanmıştır.  

 Eserde yer alan vâridât şerhleri, ayet tefsirleri ve sair izahatlar va‘z ve nasihat 

çerçevesinde bir muhatap arar tarzdadır. Hemen hemen her bölümün sonunda okuyucuya 

yönelik hitaplar, eserin umuma hedefle yazıldığını gösteriyor. Elbette bu hitaplar, 

manzumelerde şahit olduğumuz coşkun bir ruh hâlinin ve heyecanının tam tezahürü gibi 

değildir. Bu bakımdan nutuk keyfiyetinde olduğunu söyleyemeyiz. Fakat şunu 

söyleyebiliriz ki İsmail Hakkî Bursevî, ele aldığı meselelerin mahiyetine ve 

ehemmiyetine göre değişen duygu ve heyecanını belli bir sınırda tutmayı başarmış ve 

nesirlerin edebî ve sanat yönünü ön plana çıkarmamıştır. Divan geleneğinde gördüğümüz 

sanatlı süslü nesrin örneklerine yer verilmemiştir. Buna mukabil kelime grupları arasında 

ahenk uyumuyla, cümle geçişleri ve yüklemlerde oluşturulan secilerle akıcı bir dil 

oluşturulduğunu görmekteyiz.  

 Arapça mensur kısımların yanında eser içinde ayet, hadis ve bazı kelam-ı kibarın 

da Arapça olarak zikredilmesi; ilmî mevzular dâhilinde bilhassa Arabî kelimelere yer 

verilmesi Arapçanın ilim dili olarak kabul görülmesinin bir tezahürü olmaktadır. Bunun 

haricinde cümle içerisindeki bağlaçların, bölüm sonundaki dua ve temennilerin ve bazı 

kelimatın Arapça olarak sunulmasını da İsmail Hakkî Bursevî’nin şahsî tercihi ve 

alışkanlığı olarak değerlendirebiliriz. 

 

2.3. MUHTEVA 

Buraya kadar ele aldığımız başlıklar çalıştığımızın muhtevası hakkında bize bir 

hayli malumat vermektedir. Bu başlık dâhilinde bilhassa manzum bölümlerde işlenen 

tasavvufî ıstılahlara, mazmunlara ve iktibaslara değinmek niyetindeyiz. 

 Yaptığımız bir indeks çalışmasıyla manzumelerde en fazla zikredilen kelimelerin 

"aşk" ve "âşık" olduğunu gördük. Bu, eserin tamamında doğrudan veya dolaylı yoldan 
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ilâhî aşka temas edilmiş olmasının tabiî bir neticesidir. Aşk, ilâhî aşk ve âşık da kendini 

ilâhî aşkın ateşine atmış ve bu ateşi içinde hissetmiş hakikat yolcusudur. Bu ateşin 

meydan bulduğu yer ise müminin gönlüdür elbette. Türevleriyle gönül, dil ve kalp 

manzumelerde en fazla yer bulan diğer kavramlardır. Gönül, aşk ateşiyle, derdiyle yanar 

ve tutuşur ta ki Hakk'ın sırlarının mekânı ve nurlarının tecelli-gâhı olana kadar. Ancak bu 

şekilde eşyanın hakiki manası olan vâhdet zuhur eder de müminin çeşminden kesret 

perdesi kalkar. 

 İsmail Hakkî Bursevî, şiirlerini tevhid akidesi, yani vahdet-i vücud, çerçevesinde 

ele almış ve kullandığı imge, sembol ve kelimeleri bu minvalde seçmiştir. Yukarıda 

zikrettiğimiz "aşk, âşık, dil-gönül, dert, tecelli, hakikat, sır, nur, çeşm" kelimeleri, 

tasavvufî şiirlerde umumiyetle kullanılan metaforlardır. Burada da yine aynı kaygıyla 

kullanıldığını görüyoruz. Tasavvufî ıstılah olarak zikretmemiz gereken ilk kelime grubu 

şüphesiz vahdet ve kesrettir. 

 Vahdet, birlik; ve kesret, çokluk demektir. İnsan ve eşya, ilm-i ezelîden mertebe 

mertebe âlemlere geçmiş ve nihayet âlem-i şuhud dediğimiz şu içinde bulunduğumuz 

âleme gelmiştir. Esma ve sıfatın kemalini bulduğu bu âlem, başlangıçta tek bir nokta 

hâlindeyken, yani vahdetken burada detaylanmış, kesret hâlini almıştır. Bu çokluk-kesret, 

insanın vahdete yani hakikatteki birliğe ulaşmasını engellediğinden perde olarak 

zikredilmiş; insanın, kendi varlığı dâhil her şeyden tecrid edip Hak'ta yok olması da fena 

ile zikredilmiştir.  

 Vahdeti karşılayan ve vahdetle ilişkilendirilen kelimleri şöyle sıralamak 

mümküne: tevhid, cem, fena, beka, hakikat, cemal, aşk, sır, nur, mana, bûy, nûş etmek, 

bâde-şarap, kadeh, sekr, tecrid, vücud, vuslat-vasl, kalb, gevher, âfitab-şems-hurşid-

güneş, kamer-mah-ay, nokta, levh-levh-i mahfuz, bahr, bâtın... vb. 

 Kesreti karşılayan ve kesretle ilişkilendirilen kelimeleri de şöyle sıralamak 

mümkün: şirk, fark, eşya, esma ve sıfat, suret, cesed, cihan, cism, aks, âlem, dehr, kevn, 

emvac, unsur, çeşm, perde-nikap, hicap, setr, zahir, mekân... vb. 

 İlişkilendirilen bu kelime ve kavramları beyitleri üzerinden misallendirmek 

gerekirse şöyle sıralayabiliriz: 
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“Berr-i farú içre çü MÿsÀ seyr ider èÀlemleri 

Baór-i cemè içre velíkin Òıøır-ÀsÀdur göñül”196 

 Bu beyitte fark ve cem‘ kavramlarının yer aldığını görüyoruz. Fark, kesret 

âlemine, cem‘ ise vahdete karşılık olarak kullanılan ıstılahlardır. Yine berr ve bahr 

kelimeleri de yine vahdet ve kesretle ilişkilendirilmiştir. Şöyle ki berr, yani kara, kesif 

olması, içinde barındırdıklarıyla sınırlı bir alan teşkil etmesi gibi hususiyetlerle fark ve 

kesrete itibar edilmiştir. Bahr, yani deniz, ise hadsiz genişliği ve içinde barındırdığı envaî 

çeşit hayat ve alem ile zahir hayatın batınına işaret etmiştir. Bahr kelimesi, yine bu 

vasıflarıyla bazen aşk bazen de  ilm için kullanılmıştır.  

“Keåretüñ êarbıyla mecrÿó oldı úaldı çoú göñül 

Silmedi vaódet eliyle èÀúibet şol yÀresin”197 

 Bu beyitte doğrudan kesret ve vahdet kelimeleri zikredilmiş. Gönlün kesretten 

yaralı olduğunu ve ancak vahdet elinin yardımıyla bu kesretten kurtulacağını ifade 

etmiştir. 

“Rÿz u şeb ile keåret-i tevóíd 

ÓÀãıl olınca vaódet-i tevóíd”198 

 İsmail Hakkî Bursevî, “tevhid” redifli manzumesindeki bu beytinde de kesretten 

bir misal olarak gece ve gündüzü karşımıza çıkarmış; bu ve kâinattaki diğer zıtlıkların 

kesretten birer misal olarak getirmiştir. 

“Gelenler bezm-i èışúa nÿş iderler cÀm-ı vaódetden 

İçenler cÀm-ı vaódetden geçerler işbu keåretden”199 

 Aşk meclisine gelenler vahdet kadehinden içerler ve vahdet kadehinden içenler 

kesreti terk ederler. Sâlik, kendisini perdeleyen bu kesretten yüz çevirerek vahdete 

                                                           
196 A.g.e., vr. 160a. 
197 A.g.e., vr. 136b. 
198 A.g.e., vr. 149a. 
199 A.g.e., vr. 138a. 
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ulaşabilir. İsmail Hakkî Bursevî de vahdete ulaşmayı aşk sarhoşluğuna boğulup gözün 

başka bir şey görmemesiyle ifade etmiştir. 

“Nÿş idelden feyø-i Óaú meyòÀnesinde ùolı cÀm 

Òalú içinde dÀéimÀ pür-şÿr u àavàÀdur göñül”200 

 Bu beyitte de Hakk’ın feyz meyhanesinde içilen aşk kadehi ile bundan mahrum 

kalan gönlün kıyas edildiğini görüyoruz ve bu feyzden nasibini alamayanların mahlukat 

içinde kuru bir kavga içinde oyalandığını anlıyoruz. 

 Diğer bir kavram olarak fena ve bekayı zikredebiliriz: Fena, yani yokluk alemi ve 

beka ise Hakk’ın bir sıfatı olarak ebedîlik alemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

“Gel cism u cÀn ile fenÀ èÀlemlerin seyr idelüm 

FÀní olub ãoñra bekÀ èÀlemlerin seyr idelüm”201 

 Fena, yok olmaya mahkûm olan bu alemler cisim ve cesed alemidir. Hayatımızı 

idâme ettirdiğimiz bu yokluk alemiyle yok olmadan önce kendi ihtiyarımızla fâni olarak 

beka âlemine hazır ve layık olabiliriz. Bu beyit de bize bunu öğütlüyor. Bu konuyla 

alakalı masivadan alâkayı kesmeyi kaşılayan “tecrid” tabirini de anmak gerekir. Ehl-i 

tecridin şu beytine de yer vermek muvâfık olur: 

“Serír-i maèrifetde seyr idenler ehl-i tecrídi 

Degül dervíş belki maèníde òünkÀrdur dirler”202 

 Ehl-i tecridin nefis ve dünyadan geçmesini ifade eden şeriat, tarikat, hakikat ve 

ma‘rifet kapıları sıkça karşımıza çıkmaktadır.    

“Bezm-i èışúa bes şerièÀt ile óaúíúat ÓaúúıyÀ 

Birini eyle şarÀb u birini eyle kebÀb”203 

 Dünyanın geçici zevk ve sefanın tercih edildiği meclislerine karşılık İsmail Hakkî 

Bursevî, ehl-i tecridin aşk meclisindeki şeriat ve hakikatini önümüze getiriyor. 

                                                           
200 A.g.e., vr. 160a. 
201 A.g.e., vr. 127a. 
202 A.g.e., vr. 161a. 
203 A.g.e., vr. 139b. 
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Zikrettiğimiz dört kapının bir arada yer aldığı bir beyit olmamasının yanında muhtelif 

beyit ve manzumelerde münferit olarak zikredildiğini görüyoruz. 

 Hakikat yolcusunun, bu seyahatte ulaşacağı en son nokta ise insan-ı kâmil 

noktasıdır. İnsan, kemalatını elde ettiğinde artık hilkat gayesini idrak etmiş olur ve 

kulluğunun gereğini yakin üzerine yapmaya başlar. İsmail Hakkî Bursevî de kâmil insan 

olmanın şartını şöyle ifade etmiştir: 

“ÓaúúıyÀ daèvÀyı terk it tÀ ki kÀmil olasın 

Kim saña úulluú düşer bil luùf ile iósÀn aña”204 

 Hakk’a yolculukta insanı en ziyade perdeleyen dava ise benlik davasıdır. Vahdet-

i vücudu benimsemiş bazı sûfîler bunu en büyük günah olarak zikretmişlerdir ki varlıkta 

Hakk’a şerik görmüşlerdir. Mevcudiyeti Hak’ta fâni kılmayan fark ehlinin kendi 

vücudları bizâtihi günah kabul edilmiştir. İsmail Hakkî Bursevî şu beyitte de bu iddianın 

-benlik davasının- sebebinin nefisten ileri geldiğini ifade ederek zemmetmiştir: 

“Şol ki Óaú’dan àÀfil oldı düşdi daèvÀya ebed 

Bilmedi ey Óaúúí zírÀ nefsinüñ emmÀresin”205 

 Sâlik, nefsiyle bu mücadelesi esnasında kendisine anlam veremeyen, dahası 

kendisini bu yoldan alıkoymaya çalışan bir muhalifle karşılaşır ki bu zâhid, vâiz gibi 

isimlerle karşımıza çıkar. İşin zahirinde ve suretinde kalmış olan bir tipi simgeleyen zâhid 

divan şiirinin en sık kullanılan mazmunlarından biridir. İsmail Hakkî Bursevî’nin gerçek 

hayatta da çok muzdarip olduğu bu tipleri manzumelerinde şöyle ele almıştır: 

“Vechüñi miréÀt-ı èÀlemden görür èÀşıú gözi 

Çeşm-i zÀhid gibi zírÀ yokdurur anda èilel”206 

 Aşık ve zâhidin âleme bakışları ve onda gördükleri kıyaslanmış ve zâhidin hakikat 

görmeyen bir hastalıklı, bozuk bir göze sahip olduğu ifade edilmiş.  

“Òaber vir zÀhide bÀb-ı riyÀyı sedd idüb Àòir 

                                                           
204 A.g.e., vr. 156b. 
205 A.g.e., vr. 137a. 
206 A.g.e., vr. 193b. 
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ŞarÀb-ı èışúı nÿşa meclis-i èirfÀna gelmez mi”207 

 Zâhid, her ne kadar zühd kelimesinden türetilmiş bir kelime olsa da şiir 

geleneğimizde ham sofu, dini doğru anlayamamış, şekle itibar eden, kendi hayatına tatbik 

etmeğini insanlara nasihat eden, ehl-i riya vs. olarak sembolleşmiş bir tiptir. İsmail Hakkî 

Bursevî de burada riyakâr oluşuna işaret etmiş ve ironiyle de zâhidin hoşlanmadığı, 

zahirine bakıp muamele ettiği şarap, içki, meyhane gibi kelimelere aynı beyitte yer 

vermiştir.  

Zâhidle alâkalı olarak insanlara sıkça va‘z ve nasihat vermesi de sıkça işlenen 

konular arasındadır. Şu beyitte bunu da görmek mümkün: 

“İmsÀk-ı cism ü cÀn ile pend eyleme ãÀdıúlara 

Perhíz düşmez zÀhidÀ èíde iren èÀşıúlara”208 

 Mutasavvıf ve divan şairleri, ifade ettiğimiz üzere zahiren farklı manalar ihtiva 

ettiği düşünülecek sembol kavramlar kullanmışlardır. Bunları kendi mana ve hayal 

dünyaları çerçevesinde değerlendirdiğimizde ancak isabetli çıkarımlarda bulunabiliriz. 

Bunun şiirde aşırı bir şekilde işlenmesiyle şathiye türü de doğmuştur. Bu minvalde 

yukarıda verdiğimiz beyitlere şu dörtlüğü de ilave edebiliriz: 

“Ger Kaèbe vü putòÀnedür  

Ger tekye vü meyòÀnedür 

Bir sırdur èÀşıú ya nedür  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ”209 

 Elbette bu, bütün tarikat ehlinin üslûbu olmamış belli bir meşrep iktiza etmiştir. 

Bu ve benzeri üslûp en ziyade melâmî meşrep olarak karşımıza çıkmaktadır. Melâmîlik, 

kabaca, insanların kınamasından çekinmeyen, dahası bunu arzu eden, nefislerinin 

hoşlanmayacağı işler yapan kişilerin umumî bir ismi olmuştur. İsmail Hakkî Bursevî de 

insanların diline düştüğünü ifade ederek melâmet ehli olduğunu ifade etmiştir: 

                                                           
207 A.g.e., vr. 165a. 
208 A.g.e., vr. 187a. 
209 A.g.e., vr. 165b. 
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“ÓaúúıyÀ düşdüm dile Àòir melÀmet ehliyem 

TÀb-ı dilden aàzı açıldı diríàÀ yÀremüñ”210 

 Diğer bir beyitte de kalender kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Kalender, 

dünyadan el çekenleri ifade etmek için kullanılagelmiş, İsmail Hakkî Bursevî de bunu 

aynı manayla şu dörtlükte zikretmiştir: 

“Oldum úalender èışú ile  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ 

Her dem direm òoş şevú ile  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ”211 

 Eserin manzum ve mensur bölümlerinde el alınan bir diğer meşrep de hurûfîliktir. 

İsmail Hakkî Bursevî, aşağıdaki beyitte işaret yoluyla hurûfîliği zikretmiştir: 

“Süùÿr-i kÀra virelden niôÀm ey Óaúúí 

Óurÿfí üzre úabÿle keşídedür iòlÀã”212 

 

2.3.1. Kur’anî Şahsiyetler 

2.3.1.1. Âdem (a.s) 

 Hz. Âdem (‘aleyhi’s-selâm), ilk insan ve ilk peygamberdir. Topraktan yaratılması, 

yasaklanan yiyecekten yemesi ve cennetten çıkarılması gibi birçok hususla şiirlerde Hz. 

Âdem’e (a.s) telmihlerde bulunulmuştur. İsmail Hakkî Bursevî de mensur olarak yazdığı 

kısımlarda çeşitli cihetlerden Hz. Âdem’den bahis açmış, bunun yanında manzum olarak 

da zikretmeyi ihmal etmemiştir. Aşağıdaki beyitte önce ism-i azamın, yani Allah’ın en 

yüce ve en şümullu isminin, âleme sultan nazarında hükmü ve büyüklüğü dile getirilmiş; 

daha sonra da bu ismin tecellisinden Allah’ın halifesi olarak şereflenen ve isimleri câmi‘ 

hilkatiyle Hz. Âdem’e ve işaretle de insanlara verildiği söylenmiştir. 

                                                           
210 A.g.e., vr. 124b. 
211 A.g.e., vr. 165b. 
212 A.g.e., vr. 165a. 
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“İsm-i aèôamdur olan sulùÀn-ı aèôam èÀleme 

Ol tecellíden virilmişdür òilÀfet Ádem’e”213 

Bunun haricindeki beyitlerde “Âdemî” ve “âdem” tabirleriyle insanoğlu ve bütün insanlar 

kastedilmiştir. 

 

2.3.1.2. Hâbil ve Kâbil 

 Hâbîl ve Kâbîl, Hz.Âdem’in (a.s) çocukları olup ayet-i kerimede bildirildiği üzere 

kıskançlık ve hasedin verdiği düşmanlıkla yeryüzünde işlenen cinayetin ilk fâil ve 

mef‘ûlüdür. İsmail Hakkî Bursevî de gerek ilk insanlardan olmaları ve gerekse de iyi ve 

kötü vasıfları haiz birer temsil olmaları hasebiyle, Âdemoğlunun kabiliyet ve istidad 

sırrınca rücu edeceği asliyeye işaret etmiştir. 

“Sırr-ı luùf u úahrı úÀbildür vücÿd-ı Ádemí 

Anuñ içün kimi HÀbíl u kimi ÚÀbíl olur”214 

 

2.3.1.3. İbrahim (a.s) ve İsmail (a.s) 

Hz. İbrahim, peygamberliği süresince Kâbe’yi tekrar bina etmesi, Nemrud 

tarafından ateşe atılması, “Halîlullâh” olarak zikredilmesi gibi çeşitli yönlerden ele 

alınmış, şiirlerde kendisine bu yönlerden telmihlerde bulunulmuştur. Aşağıdaki beyitte 

de İsmail Hakkî Bursevî, Hz. İbrahim’in (a.s) oğlu Hz. İsmail’i, vaâdi ve Allah’ın emri 

üzerine kurban etmesindeki teslimiyete telmihte bulunmuş; bu teslimiyete kabiliyeti olan 

ve istidadı zuhur eden gönlün, Hz. İsmail’in teslimiyetinin hakikatine müşterek bir 

hakikate kavuşacağını ifade etmiştir: 

“Millet-i maúbÿl-i İbrÀhím çün teslímdür 

ÚÀbil-i teslím olan dil èayn-ı İsmÀèíl olur”215 

                                                           
213 A.g.e., vr. 198b. 
214 A.g.e., vr. 147b. 
215 A.yer. 
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2.3.1.3. Yakup (a.s) 

Hz. Yakup’un peygamberliği süresince oğullarının ve oğulları içerisinde de Hz. 

Yusuf’un kendisinin büyük imtihanı olduğu bilinen bir gerçektir. Nazım geleneği 

içerisinde bu sıkça işlenmiş, İsmail Hakkî Bursevî de derd-i aşkla müptela olduğunu ifade 

ettiği beyitlerinde Hz. Yakup’un, Hz. Yusuf ile olan ayrılığından duyduğu acısına 

telmihte bulunarak kendisinde de aynı ızdırabın hatmolduğunu, mühürlendiğini ifade 

etmiş ve kederli olduğunu, yüzünün gülmediğini belirtmiştir: 

“Bende òatm oldı firÀú-ı Yaèúÿb 

Gülmedüm tÀ ebedí maózÿnem”216 

 İsmail Hakkî Bursevî’nin, manzumeler haricinde de Hz. Yakup’tan ve Hz. 

Yusuf’a yaptıkları muameleden dolayı İsrailoğullarından bahsettiğini burada ifade 

etmemiz yerinde olacaktır.217 

 

2.3.1.4. Yusuf (a.s) 

Hz. Yusuf kıssası, Kur’an-ı Kerim’de “ahsenü’l-kasas” yani en güzel kıssa olarak 

zikredilmiştir. Hz. Yusuf’un hayatındaki her manzara edebî sahada işlenegelmiştir: Rüya 

tabiri ilmine (ve ilm-i ledüne) sahip olması, kardeşleri tarafından kuyuya atılıp köle olarak 

satılması, herkesi hayran bırakacak bir güzelliğe sahip olması, hizmetini görmek üzere 

bulunduğu sarayın hanımı Züleyha’nın kendisine meyletmesi ve iftiraya uğrayıp zindana 

hapsedilmesi, bulunduğu zindanı medrese-i Yusufiyye’ye çevirmesi, Mısır’a azîz 

olması… vs. İsmail Hakkî Bursevî de derd-i aşk ile ızdırap çektiğini anlattığı mısralarda 

ruhunun bedeninde sıkışıp kalmasını Hz. Yusuf’un mağaraya atılmasına benzeterek 

anlatmıştır: 

“Düşmüşem çÀh-ı àama Yÿsuf-vÀr 

Áh zindÀn-ı tende mescÿnem”218 

                                                           
216 A.g.e., vr. 183b. 
217 Bkz. A.g.e., vr. 191a-b. 
218 A.yer. 
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 Diğer bir beyitte de yalnız Hakk’a itimat etmeyi ve yalnız Hakk’ı dost edinmeyi 

nasihat etmiş; bu fâni âlemi kendine dost edinen, hicaplanmış insanları da tabiri câizse 

Hz.Yusuf’un terk edildiği gibi terk etmeyi öğütlemiştir. 

“Óaú’dan özge saña bir yÀr-ı vefÀ-dÀr olmaya 

 ÇÀha ãal Yÿsuf gibi bu èÀlemüñ iòvÀnını”219 

Aşağıdaki beyitte de İsmail Hakkî Bursevî; yalnız his ile, suret ile kendini 

sınırlayanın, manaya erişemediğini ve bunun âdeta bir körlük olduğunu ifade etmiş ve bu 

körlüğün, meydanda olan Hz. Yusuf’a -ve Yusuf’un güzelliğine- bir zararı olmadığı gibi 

yalnız kendilerine körlük olduğunu, bu körlükle de meydanda olan hakikatten ellerine bir 

şey geçmeyeceğini, işaretle ifade etmiştir: 

“Óiss ile ülfet úılan maèní yüzin seyr itmedi 

 Çeşm-i ÀèmÀdan ne óÀãıl gerçi Yÿsuf fÀşdur”220 

 Manzumeler haricinde ayet tefsirlerinde de Hz. Yusuf’tan ve kıssasından istifade 

edildiğini görmekteyiz.221 

 

2.3.1.5. Hızır (a.s) ve Musa (a.s) 

Hz. Musa ve Hızır (a.s) arasında vuku bulan hadise Kur’an-ı Kerim’de zikredilmiş 

meşhur bir kıssadır. Hz. Musa ve Hızır (a.s) kıssaları ayrı ayrı başka cihetlerden de ele 

alınmış olmasına mukabil İsmail Hakkî Bursevî bu beytinde temsil üzere Hz. Musa’yı 

hadiselerin zahiriyle, Hızır’ı (a.s) da ilm-i ledün ile bâtınıyla, hakikatine vakıf olmakla 

ilişkilendirmiştir: 

“Berr-i farú içre çü MÿsÀ seyr ider èÀlemleri 

 Baór-i cemè içre velíkin Òıøır-ÀsÀdur göñül”222 

                                                           
219 A.g.e., vr. 125a. 
220 A.g.e., vr. 134a. 
221 Bkz. A.g.e., vr. 169a. 
222 A.g.e., vr. 160a. 
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Diğer bir beyitte de Hızır’ın (a.s) Hz. Musa ile beraberliği esnasında Allah’ın 

kendisine verdiği ilim ile -işin hakikatini vukufiyetle- bir çocuğu öldürmesine telmihte 

bulunulmuş ve hakikati yakaladım iddiasıyla şeriatı bırakıp şeriata muhalif işlere 

kalkışılmaması ihtar edilmiştir: 

“ÔÀhir-i şerèi bıraúma bÀùın-ı şerèa uyub 

 Dime úatl-i ùıflda Òıør’a berÀberdür sözüm”223 

 

2.3.1.6. Yunus (a.s) 

Hz.Yunus’un en ziyade meşhur hâli, balığın Allah’ın emri ile Hz. Yunus’u 

yuttuğu ve affa nâil olana kadar Hz.Yunus’un istiğfarda bulunduğu hâldir. İsmail Hakkî 

Bursevî de yukarıda diğer beyitlerini zikrettiğimiz, derd-i aşk içinde bulunduğu ızdırabı 

anlattığı beyitlere devam ediyor ve dert denizinin karnına, derinliklerine çekildiğini ve bu 

hâliyle sanki Hz.Yunus olduğunu ifade etmiştir: 

“Çekdi úaèrına baór-ı derd beni 

äanki deryÀ içünde Õünnÿn’em”224 

 

2.3.1.7. Süleyman (a.s) 

 Hz. Süleyman’a bahşedilen birçok mucizenin varlığı bildirilmiştir. Şüphesiz en 

meşhuru emsali olmayan hükümdarlığıdır. Bunun yanında hükümdarlığının da esasını 

teşkil eden ilm-i ledündür. Mantıku’t-tayr, yani kuş dili olarak tercüme edebileceğimiz 

tabir de ilm-i ledün kapsamında tasnif edebiliriz: 

“Manùıúu’ù-ùayr-ı maèÀnínüñ SüleymÀn’ı odur 

Her dil ile ôÀhir u bÀùında yek-dildür göñül”225 

                                                           
223 A.g.e., vr. 186b. 
224 A.g.e., vr. 183b. 
225 A.g.e., vr. 121b. 
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Hz.Süleyman’ın sahip olduğu bu ilim, kemal üzere olmanın neticesidir ki İsmail 

Hakkî Bursevî, hayvan tabiatlı kimsenin kavuşacağı bir şey olmadığını ifade etmiştir:    

“ÓaúúıyÀ bu manùıúu’ù-ùayrı Süleyman’dur bilen 

Ùabè-ı óayvÀn üzre Àdem bilmedi dil neydügin”226 

 

2.3.1.8. Lokman (a.s) 

 Lokman (a.s), bilinen meşhur namıyla Lokman Hakim’dir. Kendisine ilim 

verildiği, hikmet sahibi olduğu ayet-i kerime ile sabittir. Edebiyatımızda da daha ziyade 

bu yönünün üzerinde durulmuştur. İsmail Hakkî Bursevî de dert ve gamın nihayetsiz, çare 

bulunmaz bir sıfata sahip olduğunu ifade etmek için sayısız Lokman Hakim’lerin 

geldiğini ancak çare bulamadığını ifade etmiştir: 

“Nice biñ LokmÀn geldi işbu óikmet-òÀneye 

Bilmedi kimse èilÀcı neydügin derd ü àamuñ”227 

 

2.3.1.9. Meryem (a.s) 

 Hz. Meryem, Hz. İsa’nın (a.s) annesidir ve mümin hanımlar arasında en üstün 

faziletlere sahip hanımdır. Çocukluğundan itibaren birçok iltifata mazhar olmuş ve Hz. 

İsa’nın babasız olarak dünyaya gelmesiyle de Allah Ta‘âlâ’nın inayet ve ikramına nâil 

olmuştur. İsmail Hakkî Bursevî, ism-i azam merkezinde yazdığı bu beyitte de esmanın 

bir katresinde, damlasında deryaların gizli olduğunu ve bu deryalarca sırdan dolayı da 

Meryem’e Meryem, yani sırrullâha mazhar olarak tanınan Meryem, dendiğini ifade 

etmiştir: 

“Úaùre-i ismüñde olmışdur nice deryÀ nihÀn 

Sırr-ı deryÀ olmasa dinmezdi Meryem Meryem’e”228 

 

                                                           
226 A.g.e., vr. 124a. 
227 A.g.e., vr. 124b. 
228 A.g.e., vr. 198b. 
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2.3.1.10. İsa (a.s) 

 Hz. İsa’ya (a.s) şiir geleneğimizde birçok yönüyle yer verilmiştir. Kaynaklarda 

ve rivayetlerde geçtiği üzere ölüleri diriltmesine, hastaları iyileştirmesine, kundaktayken 

konuşmasına vb. hususiyetlere telmihle yer verilmiştir. Bu çalışmamızda ise İsmail 

Hakkî Bursevî, İsa (a.s) ile alakalı olarak yalnızca Hz. İsa ile ilgili rivayet edilen bir 

olayı, mensur olarak kaleme aldığı bölümde zikretmiştir.229 

   

2.3.1.11. Muhammed (s.a.v) 

 Hz. Peygamber, İslâmın son peygamberi olması, mazhariyetinin ve nebiliğinin 

üstünlüğü ile nazım ve nesir geleneğimizde hususî bir yer tutmuştur. İsmail Hakkî 

Bursevî, Hz. Peygambere ithaf ettiği bir manzumeye yer vermiştir. Ancak bu, divan şiir 

geleneğinde alışık olduğumuz siyer-i nebiden ve telmih yapılan mucizelerinden 

müteşekkil değildir. Fahr-i kâinat Efendimiz için bir na‘t, bir övgü dile getirdiği 

manzumede daha ziyade tasavvufî bir neşve ve his hâkimdir. Manzumenin ilk ve son 

beyitlerini şöyle verebiliriz: 

“Maùlaè-ı nÿr-ı tecellídür cemÀl-i MuãùafÀ 

Menbaè-ı feyø-i tesellídür maúÀl-i MuãùafÀ 

 (…………) 

èÁşú u şevúi ile síneñ ÓaúúıyÀ meşóÿn olub 

Gözlerüñden bir naôar çıúmaz òayÀl-i MuãùafÀ”230 

 Muhtevaya ait başlıkların zikredildiği bölümde de görüldüğü üzere Hz. 

Peygamberi ihtiva eden mensur kısımlar eserde ziyadesiyle mevcut olup nazımda fakat 

bu manzumeyle iktifa edilmiştir. 

 

                                                           
229 A.g.e., vr. 164b. 
230 A.g.e., vr. 176b. 
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2.3.2. Tasavvufî Şahsiyetler 

 Kitâb-ı ‘İzzü'l-Âdemiyy’in tasavvufî bir eser olması, istisnasız her manzumesinde 

birçok tasavvufî unsurun varlığına sebebiyet vermiştir. Tabiî olarak tasavvufun 

müdafîleri olan ehlullah da bu varlığın en büyük parçasıdır. 

 

2.3.2.1. İbn-i Edhem ve Şeyh Attar 

 İbrahim bin Edhem, tasavvufî eserlerde ismi dâima zikredilegelmiştir. Kuşeyrî 

Risâlesi’nde yer aldığı şekilde, avlandığı sırada kendisine yapılan bir nida ile tahtını ve 

tâcını bırakıp yaratılış gayesini aramaya başlamış ve terk makamının bir ismi olarak 

anılmıştır.231 Ferüdüddin Attâr da başından geçen ibretlik bir hadiseyle anılagelmiştir ki 

Molla Câmi’nin Nafahat eserinde bildirdiği şekilde şöyledir: Attâr, bir gün 

dükkanındayken bir derviş gelmiş ve birkaç defa “Allah için bir şey ver.” demiştir. Ancak 

Attâr işine iyice daldığı için dervişe pek iltifat etmemiş; derviş de bunun üzerine “Efendi 

sen nasıl öleceksin?” diye soru sormuştur. Attâr da “Sen nasıl öleceksen öyle” cevabını 

verince derviş “Sen benim gibi ölebilir misin?” diye sormuştur. Bunun üzerine Attâr da 

“Gayet tabi.” diye mukabele etmiştir. Daha sonra derviş elindeki çömleği yere koyup 

başını da onun üzerine koymuş ve “Allah” deyip ruhunu teslim etmiştir. Bu manzara 

karşısında Attâr'ın hâli değişmiş ve dükkanını dağıtıp tasavvuf yoluna girmiştir.232  

İsmail Hakkî Bursevî, hakikat arayışının timsali olan bu iki şahsiyete ve 

başlarından geçen bu ibretlik hadiselere telmihte bulunmuştur: 

“İbn-i Edhem tÀc u taòtını úodı 

Şeyò èAùùÀr dükkÀnından el yudı 

Güller açıldı vü nergis uyudı 

Óikmeti ne ola òaber ãoralum”233 

 

                                                           
231 Daha geniş bilgi için bkz. Kuşeyri, a.g.e., s.46 
232 Ferîdüddin Attar, Tezkiretü’l-Evliya, haz. Süleyman Uludağ, Bursa, İlim ve Kültür Yay., 1984, s.11. 
233 Bursevî, a.g.e., vr. 142b. 
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2.3.2.2. Hallâc-ı Mansûr 

 Hallâc-ı Mansûr, “ene’l-Hak” sözü, darağacı, idâm edilme ve aşk unsurları 

münasebetiyle manzumelerde sıkça işlenmiştir.234 İsmail Hakkî Bursevî de aşkın kuru 

iddia ile olmayacağını, gerektiğinde Mansûr’un başını verdiği gibi âşığın da başını sanki 

bir top gibi vermeye cesaretli olması gerektiğini söylemiştir: 

“Úurı daèvÀ ile èÀşıú denilmez çünki insÀna 

Seri ùob eyleyüb Manãÿr-veş meydÀna gelmez mi”235 

İsmail Hakkî Bursevî, dervişlere nasihatte bulunduğu başka bir manzumede de 

“ene’l-Hak” sözüyle yine hallâc-ı Mansûr’a telmih yapılmıştır: 

“Sen saña muùlaú  

Áyínede bak 

Dime ene’l-Óaú  

Sırrı setr eyle”236 

 

2.3.2.3. Hayr-ı Nessâc 

 İlk dönem sûfîlerinden zikredilen Muhammed b. İsmail Hayr Nessâc, başından 

geçen bir meşhur bir hadise ile bilinegelmiş ve burada da bu cihetle yer almıştır. Şöyle ki 

bir hac yolculuğu esnasında Kûfe’de –İsmail Hakkî Bursevî’nin zikrettiğine göre ise 

Bağdat’ta- bir nessâc, yani dokumacı kendisinin kölesi olduğunu iddia etmiş ve emrinde 

bir sene çalıştırmış, Hayr Nessâc da hiçbir itiraz göstermemiştir. Hayr ismi de yine bu 

esnada dokumacı tarafından kendisine verilmiştir.237 İsmail Hakkî Bursevî de bu vakıayı 

zikretmiş ve bu tavrın sebepleri üzerinde durmuştur.238 

 

                                                           
234 Onay, a.g.e., s.346 
235 Bursevî, a.g.e., vr. 165a. 
236 A.g.e., vr. 139b. 
237 Kuşeyri, a.g.e., s.91. 
238 Bursevî, a.g.e., vr. 164a-b. 
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2.3.2.4. Fudayl b. İyâz ve Mâlik b. Dinâr 

 İsmail Hakkî Bursevî, nübüvvet ve velayetin çalışmakla elde edilip 

edilemeyeceğini ele aldığı bölümde, daha önce fısk içerisinde hayat süren ve Allah’ın bir 

ihsanı olarak istikamet bulan evliyadan bahsetmiş; bu minvalde de daha önce yol 

kesmekle nam salmış Fudayl b. İyâz’ı239 ve içki içmekle müptela olan Mâlik b. Dinâr’ı 

zikretmiştir.240   

 

2.3.2.5. Ebû Saîd Harrâz 

 Eserde ismi zikredilen diğer bir isim ise ilk dönem zâhid sûfîlerinden zikredilen 

Bağdatlı Ebû Saîd Ahmed b. İsa Harrâz’dır.241 İsmail Hakkî Bursevî, Ebu Saîd El-

Harrâz’ın “Ebrâr olanların hasenatı, daha yakın olan mukarrepler için seyyiat sayılır.” 

sözünü iktibas ederek mevzubahis olan meseleyi desteklemiştir.242 

 

2.3.2.6. Bâyezid-i Bistâmî 

 Eserde zikredilen bir başka isim de Ebû Yezîd Tayfûr b. İsa-i Bistâmî’dir.243 

İsmail Hakkî Bursevî, Ebû Yezîd Bistâmî’yi, “Yevm-i kıyametde Hak Ta‘âlâ baña bir 

kerre ‘abdî’ dise ve kendine muzâf kılsa baña kâfîdür.” sözünü aktarmak suretiyle 

eserinde zikretmiştir.244   

 

2.3.2.7. Ebû Bekir Şiblî 

 İsmail Hakkî Bursevî, eserlerinde sıkça atıf yaptığı bir isim de Ebû Bekir Dülef b. 

Cunder Şiblî’dir.245 Ebû Bekir Şiblî, aynı zamanda Hayr Nessâc’ın meclisinde tövbe 

etmesiyle de bilinmiştir. İsmail Hakkî Bursevî, Ebû Bekir Şiblî’yi, Arafat’ta söylediği 

“Affedilsem de vay mahcubiyetime!” sözünü iktibas ederek yer vermiştir.246 

                                                           
239 Daha geniş bilgi için bkz. Kuşeyri, a.g.e. 
240 Bursevî, a.g.e., vr. 192b. 
241 Kuşeyri, a.g.e., s.83. 
242 Bursevî, a.g.e., vr. 178a, 191b. 
243 Kuşeyri, a.g.e., s.59. 
244 Bursevî, a.g.e., vr. 180b. 
245 Kuşeyri, a.g.e., s.92. 
246 Bursevî, a.g.e., vr. 191b. 
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2.3.2.8. Sofyalı Şeyh Bâlî Es-Sûfî 

 Zikredilen bir başka isim de Halvetî tarikatının ariflerinden, Usturumcalı Sofyalı 

Şeyh Bâlî’dir.247 Vâridât türünde de eseri olan Şeyh’den İsmail Hakkî Bursevî Füsûs 

şârihi olarak bahsetmiştir. Daha sonra mevzubahis olan Fazlullâh Hurûfî ve Nesîmî 

hakkındaki görüşünü zikretmiştir.248 

 

2.3.2.9. Ebu Tâlib-i Mekkî 

 İsmail Hakkî Bursevî’nin “Kutü’l-Kulüb müellifi” olarak zikrettiği isim Ebu Tâlib 

Muhammed b. Ali b. Atıyye el-Mekki el-Acemî’dir. Aslen İran'ın batısından olup, uzun 

yıllar Mekke'de yaşadığı için Mekkî olarak anılmıştır. Hayatı hakkında fazla bir malumat 

yoktur. 386/996 yılında, vaizlik yaptığı Bağdad'da da vefat etmiştir.249 İsmail Hakkî 

Bursevî de Şeyh’in Bağdad’da iken verdiği bir va‘zdan iktibas yapmıştır.250 

 

2.3.2.10. Ebu’l-Atahiye 

  Ebu’l-Atahiye lakaplı şairin asıl adı İsmail b. el-Kasım b. Suveyd b. Keysan el-

Anezi’dir. Ebu’l-Atahiye, zühd şiirinin gerçek kurucusu olarak kabul edilmiş, zâhid bir 

şairdir.251 İsmail Hakkî Bursevî, Ebu’l-Atahiye’yi Allah’ın birliğiyle alakalı söylediği 

“Her şeyde O’nun vâhid olduğuna delalet eden bir ayet, işaret ve özellik vardır.” sözüne 

yer vermiştir.252 

 

2.3.2.11. Şihâbüddin-i Sühreverdî 

İsmail Hakkî Bursevî’nin eserinde zikrettiği diğer bir şahıs da İşrâkî felsefenin 

kurucusu olarak bilinen Şihâbüddin es-Sühreverdî’dir. İsmail Hakkî Bursevî, Nesîmî’nin 

                                                           
247 Mehmet Tahir Efendi, Osmanlı Müellifleri, sad. A. Fikri Yavuz- İsmail Özen, İstanbul, Meral yay., 

c.1, s. 59. 
248 Bursevî, a.g.e., vr. 186b. 
249 Zafer Erginli v.d., Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Kalem yay., 2006, ss. 15- 16. 
250 Bursevî, a.g.e., vr. 156b. 
251 Daha geniş bilgi için bkz. Metin Parıldı, Ebu’l-Atahiye ve Şiiri, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, (Yayımlanmış doktora tezi), Konya, 2007. 
252 Bursevî, a.g.e., vr. 136b. 



   
 

91 

 

katlini ele aldığı bölümde fikirleri sebebiyle benzer bir akibete uğrayan Şihâbüddin es-

Sühreverdî’yi de zikretmiş ve katli esnasında sadır olduğu rivayet edilen bir kelimattan 

bahsetmiştir.253 

 

2.3.2.12. Şeyh-i San’ân 

 Asıl adı Ebubekr Abdürrezzâk bin Hümam bin Nâfi‘ olan Şeyh San’ân alim ve 

muhaddislerin meşhurlarından sayılmıştır. Şu hikâye ile anılagelmiştir ki önce bir kâfir 

kızına âşık olmuş; daha sonra kızın domuzlarına çobanlık yapmış ve meyhâneden şarap 

alıp içmiştir. Hülasa bu esnada birçok şaşılacak hadise cereyan etmiştir.254 Bu kıssa da 

şiir ve tasavvufî gelenekte sıkça işlenmiştir. İsmail Hakkî Bursevî de mensur kısımda bu 

hadiseye atıf yapmak suretiyle yer vermiştir.255 

 

2.3.2.13. Süleyman Çelebi 

 Mevlid şairi olarak şöhret bulmuş, 15. asır Bursa’sının büyük şairlerindendir. 

Yazdığı Vesîletü’n-Necât isimli mevlidi yıllarca okunagelmiştir. İsmail Hakkî Bursevî 

kulun Allah ile olan izafî yakınlık ve uzaklığı hakkında izahatta bulunduğu sırada 

Süleyman Çelebi’yi ve mevlidinde geçen, konu ile ilgili ibareleri zikretmiştir.256  

 

2.3.2.14. İmam Bûsîrî 

 Asıl ismi Muhammed b. Saîd Bûsîrî’dir. Mısırlı olup Ebu’l-Hasan eş-Şâzeli’ye 

intisap ettiği ve İbn Atâullah el-İskenderî ile beraber mürid olduğu bilinmektedir. Hz. 

Peygamber için birçok manzume kaleme almış, asıl şöhretini “Kaside-i Bürde” ile 

kazanmıştır.257 İsmail Hakkî Bursevî, İmam Bûsîrî’nin Hz. Peygamberin nuru ve 

nübüvvetine dair olan “Bütün peygamberler Allah’ın Rasulünden almışlardır. Kimisi 

                                                           
253 A.g.e., vr. 186a. 
254 Ahmet Talat Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar, haz. Cemal Kurnaz, İstanbul, MEB yay., 

2004, s.462. 
255 Bursevî, a.g.e., vr. 144b. 
256 A.g.e., vr. 174b. 
257 Mahmut Kaya, “Muhammed b. Saîd Bûsîrî”, DİA, VI, s.469. 
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onun denizinden bir avuç almış, kimisi de onun akan selinden bir yudum içmiştir.” sözünü 

iktibas etmiştir.258 

 

2.3.2.15. Seyyid Nesîmî 

 14. asır Âzerî sahasının en tesirli şairidir. Aynı zamanda Âzerbaycan, İran, Irak 

ve Anadolu’da “hurûfîlik” mezhebinin yayılmasında tesirli bir şairdir. 15. asrın başlarında 

fikirleri sebebiyle derisi yüzülerek idam edilmiştir.259 İsmail Hakkî Bursevî eserin bir 

bölümünü Nesîmî, hurûfîliği ve talihsiz akıbetine ayırmıştır.260  

 

2.3.2.16. Aziz Mahmud Hüdâyî 

Aziz Mahmud Hüdâyî, 17. asır, Celvetî tarikatının kurucusu, divanının yanında 

birçok eseri bulunan büyük bir mutasavvıfdır. İsmail Hakkî Bursevî, Aziz Mahmud 

Hüdâyî’nin kurmuş olduğu tarikatın bir müntesibi olması hasebiyle Aziz Mahmud 

Hüdâyî’nin zâtına saygıda ve fikirlerine riayette fazlaca ihtimam gösterdiğini kendi 

ifadelerinden anlıyoruz. İsmail Hakkî Bursevî bu eserinde de mevzubahis olan konuya 

müteallik, Aziz Mahmud Hüdâyî’ye ait olan “Beyt-i gönül ol vakt olur sâfâ/ Ana keder 

gelmez ola”261 beytini ve şu dörtlüğe yer vermiştir: 

“Gerçek èÀşıú olsa sÀlik  

Görinür ‘Küllü şey hÀlik’ 

Bir mülke ola gör mÀlik 

Kimse elden almaz ola” 262 

 

2.3.2.17. Muhyiddin İbn-i Arabî 

 Asıl adı Muhyiddin Muhammed b. Alî b. Muhammed el-Arabî et-Tâî el-Hâtimî 

olan İbn-i Arabî, İslâm ve tasavvuf tarihimizde önemli bir yere sahip sûfî müelliftir. İbn-

                                                           
258 Bursevî, a.g.e., vr. 176a. 
259 Banarlı, a.g.e., ss. 372- 373. 
260 Bursevî, a.g.e., vr. 185b- 186b. 
261 A.g.e., vr. 171b. 
262 A.g.e., vr. 193a. 
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i Arabî bilhassa sistemleştirdiği vahdet-i vücut nazariyesi ile tanınmıştır.263 İsmail Hakkî 

Bursevî de bu yolu benimsemiş ve benimsediği bu fikrin müdafi olmuştur. Diğer 

eserlerinde olduğu gibi bu eserde de meseleler İbn-i Arabî’nin fikirleri dâhilinde ele 

alınmış ve sair ulemanın taarruzlarına ve ithamlarına cevaplar verilmiştir. 

 

2.3.2.18. İbn-i Kemal264 

Ahmed ibn-i Kemal, diğer namıyla Kemalpaşazâde, Osmanlı 

şeyhülislâmlarındandır. Fâkih, tarihçi, müfessir ve sair birçok ilme vakıf bir zâttır. 

Muhyiddin ibn-i Arabî için çıkardığı fetva meşhurdur. Bilhassa bu cihetiyle İsmail Hakkî 

Bursevî’nin alakasını celbettiğini söylemek yanlış olmaz. İsmail Hakkî Bursevî İbn-i 

Kemal’nin, Hafız-ı Şirâzî’nin beytine dair yaptığı şerh ve yorumun isabetli olmayışından 

bahsetmiş ve eserde sadece bu yönüyle zikretme ihtiyacı duymuştur. 

 

2.3.3. Diğer Mazmunlar 

2.3.3.1. Cebrâil (a.s) 

Cebrâil (a.s), Hz. Peygambere vahyi ulaştırmakla muvazzaf, dört büyük 

melektendir. Lâkin zikredildiği beyitte doğrudan bu vasfıyla alâkalı bir duruma işaret 

edilmemiş, sadece bir kıyaslama ve misal için zikredilmiştir. Şöyle ki istidadın önemine 

binaen istidada sahip olan her zerrenin Cebrâil (a.s) gibi olabileceğine ve her veli ve 

nebinin de en yüksek ilmin aynası hâline gelebileceğine işaret edilmiştir: 

“Olsa istièdÀd her bir õerre CebrÀéíl olur 

Her velí hemçün nebí miréÀt-ı èilm-i íl olur”265 

 

                                                           
263 M. Erol Kılıç, “Muhyiddin İbnü’l-Arabî”, DİA, XX, s.493. 
264 Esasen İbn-i Kemal, bu bölümde diğer mutasavvıflardan dönem ve hayat farklılığıyla ayrılır. Ancak 

tasavvufî fikirleri ve kimliğiyle zikredildiği için burada yer vermeyi uygun gördük. 
265 Bursevî, a.g.e., vr. 147b. 
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2.3.3.2. Hârut ve Mârut 

 Hârût ve Mârût, Kur’an-ı Kerim’de bildirildiği üzere yeryüzüne gönderilmiş, 

Babil’de günah olduğu konusunda uyarıda bulunarak insanlara sihir ilmini öğrettikleri 

bildirilen iki melektir. İsmail Hakkî Bursevî de buna işaret etmiş ve ehl-i zelle, yani hatalı 

davranışlara sahip insanlar için Hârût ve Mârût’un durumuna ibret nazarıyla dikkat 

çekmiştir.  

“Olsa ger HÀrÿt u MÀrÿt èilm ile esmÀ ile 

 Ehl-i zelle bilmedi şol çÀh-ı BÀbil neydügin”266 

 

2.3.3.3. Cem 

 Cem, diğer adıyla Cemşid, İran’ın büyük hükümdarlarındandır. Şarabı icat 

ettiğine inanılır, edebî metinlerde kadeh, şarap ve bezm ile birlikte ele alınır.267 İsmail 

Hakkî Bursevî de makta beytinde “Ey Hakkî feyzin temiz ve temizleyici suyundan içen 

kişi bir daha bu mecliste Cem’in kadehine ebediyen iltifat etmez” diyerek divan şiiri 

geleneğinin vaz geçilmez mazmunu kullanmıştır: 

“ÓaúúıyÀ mÀè-i ùahÿr-ı feyøi nÿş iden kişi 

İltifÀt itmez bu bezm içre ebed cÀm-ı Cem’e”268 

 Diğer beyitte de şarap dağıtıcısına seslenilmiş, sevgilinin kırmızı la‘l taşı gibi 

dudağının değdiği kadehin hayalînin artık bugün bir mana olduğu, mevcudiyetinin 

bulunmadığı, söylenmiş misal olarak da tıpkı Cem’in kadehinin namının olup da dünyada 

kendisinin olmadığını, getirmiştir. 

“CÀm-ı laèl-i dilber maènídür ey sÀúí bugün 

Adı var ancaú cihÀnda söylenen cÀm-ı Cem’üñ”269 

 

                                                           
266 A.g.e., vr. 124a. 
267 Cemal Kurnaz, Hayalî Bey Divanının Tahlili, Ankara, Kurgan Edebiyat yay., 2012, s.92 
268 Bursevî, a.g.e., vr. 198b. 
269 A.g.e., vr. 124b. 
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2.3.3.4. Leylâ 

 Leylâ ve Mecnûn, müstakil eserlere dahi tek başına konu olmuş efsanevî iki 

şahsiyettir. İsmail Hakkî Bursevî burada sadece Leylâ’yı ve temsil ettiği güzelliği ele 

almış; Leylâ’nın yüzünü gören gönlün deli, divane olduğunu ve aşk tutkunu olanın da 

alemde kendini maskara ettiğini ifade etmiştir: 

“Göreli LeylÀ yüzin mecnÿn u şeydÀdur göñül 

MübtelÀ-yı èışú olub  èÀlemde rüsvÀdur göñül”270 

 

2.3.3.5. Anâsır-ı Erbaa 

 Âlemin hilkatinin dayandığı kabul edilen dört esas unsurun -ateş, su, toprak ve 

hava- sembolize edilmesi ile her birine farklı anlam ve keyfiyetler yüklenmiş ve divan 

şiirinde de bu metaforlar sıkça kullanılmıştır. İsmail Hakkî Bursevî de mensur olarak ele 

aldığı bu konuyu şiirlerinde de işlemiş; hayat kaynağı olan ve yaratılış itibariyle de 

insanın bir damla sudan (nutfe) geldiğini, aslının su olduğunu ancak aşk ile, aşkın 

yakıcılığı ve ızdırabı ile nâr, yani ateşe tebdil ettiğini ifade etmiştir. 

“Gerçi aãlum ãu durur 

èIşú ile oldum çü nÀr 

Şemèa gibi cÀn evi  

Şevú ile dÀéim yanar”271 

 

Diğer bir dörtlükte de dört unsurdan muradının su olduğunu ifade etmiş ve 

müstakil olarak su unsuru üzerine mülahazasına yer vermiştir.272 

“Óaúúí òaùù-ı serümden  

Düşdüm yere yerümden 

Bu çÀr èunãırumdan  

                                                           
270 A.g.e., vr. 159b. 
271 A.g.e., vr. 160b. 
272 A.g.e., vr. 150a. 
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äudur murÀdum ancaú”273 

 

2.3.3.6. Semender 

 Semender, kaynaklarda ateş içinde peydâ olup ve yine ateş içinde yaşayan 

efsanevî bir varlık olarak geçmektedir.274 İsmail Hakkî Bursevî de gönlünün aşk ateşiyle 

yana yana hamam ocağı olduğunu ve semenderin bu ateşe misafir geldiğini ifade etmiştir. 

Ayrıca aynı beyitte dört unsurdan ateş unsuruna da işaret edildiğini görüyoruz: 

“NÀr-ı èışúuñla yanar kül-òÀnuñ olmışdur göñül 

Çün semender nÀrda mihmÀnuñ olmışdur göñül”275 

 

2.3.3.7. Tûbâ 

 Tûbâ, kökü semâda bulunan cennetteki bir ağaçtır.276 İsmail Hakkî Bursevî, aşkın 

feyzinden istifade etmekle alâkalı olarak şöyle demiştir ki başın, mekânla mukayyed 

olmayan yüce aşra, arş-ı berîne erişsin de gaybın gaybındaki Tûbâ ağacının meyvesinin 

zevkine varasın: 

“Ger serüñ èarş-ı berín-i lÀ-meúÀna irişe 

Míve-i ÙÿbÀ-yı àaybü’l-àaybdan õevú alasın”277 

 

2.3.4. İktibaslar 

2.3.4.1. “Kün fe kân” 278 

 “Ol deyince hemen oluverir” ayet-i kerimesi iktibas yapılmış ve beyitte Allah’ın 

kudretiyle, huzûr-ı “Kün fe-kân” nizâm buldu, buna bir zarar, eksiklik getirmeye kimin 

gücü yetebilir, denilmiştir: 

                                                           
273 A.g.e., vr. 140b. 
274 Ahmet Talat Onay, a.g.e., s.433. 
275 Bursevî, a.g.e., vr. 160b. 
276 Onay, a.g.e., s.480. 
277 Bursevî, a.g.e., vr. 167b. 
278 el-Bakara, 2/117. 
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“Úudretüñle bÀrgÀh-ı “Kün fe-kÀn” buldı niôÀm 

Kimse úÀdir mi niôÀm-ı emrüñe vire òalel”279 

İsmail Hakkî Bursevî, Hakk’ın cemalini arzu ettiği diğer bir beyitte de âlemi ve 

sıfatlarını sıralamış; “Kün fe-kân” lâfzıyla da bu cihanın Allah’ın halkından olduğuna 

dikkat çekmiştir:  

“Bu kevn ü bu mekÀndan  

DergÀh-ı “Kün fe-kÀn”dan 

Áyíne-i cihÀndan  

Rÿdur murÀdum ancaú”280 

 

2.3.4.2. “Kıyâmen ve Ku‘ûden”281 

“Kıyamda ve otururken” manasına gelen lâfzı, İsmail Hakkî Bursevî ayet-i 

kerimenin devamı ile aynı manada kullanmış ve Hû zikrinden feyz alan Hakkî her şeyden 

geçti, ayakta ve otururken gelin tevhid edelim, demiştir:  

“Feyø alan õikr-i Hÿ’dan 

Geçdi Óaúúí úamudan 

‘ÚıyÀmen ve úuèÿden’  

 Gelüñ tevóíd idelüm”282 

 

2.3.4.3. “Küntü Kenz” 

 “Ben gizli bir hazine idim. Bilinmeyi istedim ve halkı yarattım.” yaklaşık 

manasında, hadis olarak kabul edilen lafız, sûfîlerin en sık kullandığı sözlerdendir. İsmail 

Hakkî Bursevî de mütemâdiyen kullandığı bu lâfzı, bu beyitte de Hakk’ın gizli bir hazine 

olduğunu ve gönlün de bu gizliliği açığa çıkarmak için var olduğunu dile getirmiştir: 

“ ‘Küntü kenz’üñ òÀnesinde gerçi olmışdı nihÀn 

                                                           
279 Bursevî, a.g.e., vr. 193b. 
280 A.g.e., vr. 140b. 
281 el-Nisâ, 4/103. 
282 Bursevî, a.g.e., vr. 150b. 



   
 

98 

 

Sırrı ãÿret bulmaàiçün şimdi peydÀdur göñül”283 

 

2.3.4.4. “Men raéâni kad raéa’l-Hakka” 

“Beni gören Hakk’ı görür.” manasındaki hadis-i şerif iktibas edilerek beyitte mana 

yoğunluğu sağlanmıştır. Beyitte nur yüzlü peygamberin bu hadisi buyurmasından dolayı 

gönül ehlinin bu yüzü görmek için deli divane olduğu, ifade edilmiştir. 

“ ‘Men raéÀni úad raéa’l-Óaúúa’ didüñ ey yüzi nÿr 

Ehl-i dil dÀéim bu yüzüñ èÀşıú-ı şeydÀsıdur”284 

 

2.3.4.5. “Yâ Dehr Yâ Deyhûr Yâ Deyhâr” 

İsmail Hakkî Bursevî, “Dehr (zaman) hep tazedir.” vâridinin şerhini yaptığı 

mensur bölümde bu lâfzı hadis olarak aktarmıştır.285 Daha sonra da beyitte zamanın her 

anında olduğunu dile getirmek için mezkûr hadisi iktibas etmiştir: 

“Çün beni ‘YÀ Dehr YÀ Deyhÿr YÀ DeyhÀr’ dir 

Anasıyam maèdeniyem menbaèıyam her demüñ”286 

 

2.3.4.6. “Kâbe Kavseyn”, “Ev Ednâ” 

 “İki yay uzaklığı mesafesi” ve “hatta daha yakın” manasına gelen ayet-i kerime287 

birçok tasavvufî eserde ve manzumede kullanılmıştır. İsmail Hakkî Bursevî de yüzün 

kısımlarını tasavvufî çerçevede ele aldığı mensur kısmın haricinde aşağıdaki beyitte de 

aynı minvalde; yay’a benzeyen kaşlar ile “Kâbe Kavseyn”e işaret edilmiş ve alın 

münasebeti ile de “Ev Ednâ” ilişkisi kurulmuştur: 

“Úaşlaruñdur yÀy-veş çün ‘ÚÀbe Úavseyn’e nişÀn 

                                                           
283 A.g.e., vr. 160a. 
284 A.g.e., vr. 193b. 
285 A.g.e., vr. 157b. 
286 A.g.e., vr. 124b. 
287 el-Necm, 53/9-10. 
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Noúùa-i òÀl-i cebínüñ anuñ ‘Ev EdnÀ’sıdur”288 

 

2.3.4.7. “İllâllâh” 

 “Ancak Allah” manasına tercüme edebileceğimiz lafız, birçok ayet-i kerimede 

geçmektedir. Esasen bir iktibas keyfiyetinden ziyade Allah veya diğer esma gibi vird 

hâline gelen bir kelime hâlinde zikredilmiştir: 

“Oldum úalender èışú ile  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ 

Her dem direm òoş şevú ile  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ”289 

 

2.3.4.8. "Ümmü'l-kitâb"290 

 "Ana kitap" olarak tercüme edilen ve levh-i mahfuz için kullanılan bu ibareyi 

İsmail Hakkî Bursevî, burada kendisi için kullanmıştır: 

“MiftÀó-ı bÀbem faãlü’l-òaùÀyem 

Ümmü’l-kitÀbem ÚuréÀn’em ey dost”291 

 

2.3.5. Mana İktibasları 

2.3.5.1.  “İnsanlar uykudadırlar, öldüklerine uyanırlar.”292  

 İsmail Hakkî Bursevî, rivayet edilen bu hadis-i şerifi Arapça lâfzın haricinde 

manasını esas alarak iktibas etmiştir. 

“Bir òayÀl-i òÀbdur dünyÀ egerçi fi’l-meåel 

                                                           
288 Bursevî, a.g.e., vr. 194a. 
289 A.g.e., vr. 165b. 
290 el-Ra'd, 13/39. 
291 Bursevî, a.g.e., vr. 150b. 
292 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, II, 312. 
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ÒÀba varmaú istesem uyañdurur èışúuñ beni”293 

 

2.3.5.2.  "Evvel u âhir" 

 "O; hem Evvel'dir, hem Ahir'dir, hem Zahir'dir, hem Batın'dır. Ve O; her şeyi 

bilendir." yaklaşık manasıyla tercüme edebileceğimiz, Hadîd suresinin 3. ayet-i 

kerimesine bu dörtlükte mana yoluyla işaret edilmiştir: 

“Evvel u Áòir odur  

ÔÀhir u BÀùın odur 

DÀmen-i DeyyÀrı ùut  

Gözleme dÀr u diyÀr”294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
293 Bursevî, a.g.e., vr. 183a. 
294 A.g.e., vr. 160b. 
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 TRANSKRİPSİYONLU METİN      
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1. TRANSKRİPSİYON İŞARETLERİ 
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2. METNİN KURULMASINDA İZLENEN YOL 

 

1. Sayfaların varak numaraları köşeli parantez içerisinde sayfa başında 

gösterilmiştir. 

2. Türkçe bölümlerin günümüz harflerine aktarımında klasik 

transkripsiyon/çeviriyazı sistemi kullanılmış ve transkripsiyon işaretleri metinden 

hemen önce verilmiştir. 

3. Her manzumenin beyit sayısı kendi içerisinde numaralandırılmıştır. 

4. Türkçe ve Arapça manzum ve mensur olarak kaleme alınan eserin bir veya daha 

fazla paragraflık Arapça bölümleri, bilgisayar ortamında Arap harfleriyle 

yazıldıktan sonra köşeli parantez içerisinde tercüme edilmiştir. 

5. Türkçe metin içerisinde Arapça olarak yer verilen ayet ve hadisler ve metin 

sonlarındaki dua ve sözler Arap harfleri yerine Arapça okunuşlarıyla 

transkripsiyona uygun bir şekilde yazılmıştır. 

6. Birkaç satırı geçmeyen Arapça ibareler dipnotlandırılarak tercüme edilmiş; 

bundan daha fazla satır ve yer işgal eden Arapça bölüm ve paragrafların 

tercümesine ise metnin devamında köşeli parantez ([-]) içerisinde yer verilmiştir. 

7. Başlık tayin edilmeyen ve başlık nev'inden bir ibarenin bulunmadığı bölümler için 

köşeli parantez içerisinde başlıklar konulmuştur. 

8. Beyitler hâlinde yer verilmesine rağmen dörtlük birimine sahip manzumeler 

dörtlük birimiyle aktarılmıştır. 

9. Aruz vezninin bahir ve kalıpları ve hece vezninin ölçü ve durak sayıları her 

manzumenin başında italik yazıyla belirtilmiştir.  

10. Okumayı kolaylaştırması ve akıcılığı sağlaması amacıyla temel noktalama 

işaretleri gerekli görüldüğü yerlerde kullanılmıştır. 

11. Sıfat-fiil eki olan “-DUK” eki, bazı durumlarda ek içerisinde vay (و) harfi 

konulmak suretiyle “-DUK” şeklinde; bazen de ya (ى) harfi ile “-DIK” şeklinde 

yazılmıştır. Aynı durum zarf-fiil eki olan “-DUkçA” ve “-DIkçA” arasında da 

görülmektedir. Dönemin ses özelliklerini dikkate alarak okutucu –ya (ى) vay ( -و(  

seslerin bulunmadığı ekler için “-DUK” formu tercih edilmiştir. 
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12. Dönemin dil özellikleri dikkate alınarak iyelik ve ilgi eklerinde, zarf fiil ve geniş 

zaman ek ve çekimlerinde düz-dar ünlülere yer verilmiştir. Örnek; bagr-un, 

didügi-müz, ben-üm, eyley-üb… vs. 

13. “SÀéir - sÀyir”, “óaúÀéiú - óaúÀyıú” ve “Àyíne - Àyine” kelimelerindeki gibi bazen 

ya (ى) harfinin bazen de hemze (ء) veya elif (ا) harfinin tercih edilmesinden 

kaynaklanan ikililiklerde müdahale edilmeksizin her iki şekle de yer verilmiştir. 

14. Arapça asıllı ve sonu çift sesli olan kelimeler kendinden sonra sesli bir harfin 

gelmesi halinde şeddeli - çift sesli olarak; gelmemesi ve ulama oluşturmayacak 

durumlarda ise tek sesli olarak yer verilmiştir. Misal vermek gerekirse "Óaú 

TaèÀlÀ", "Óaúú ile" ve "Óaúú’a intisÀb" kelime gruplarındaki "Hak" kelimesinin 

yazımı gibi.  

15. “Ve” bağlacı manzumeler içerisinde “u” ve “ü” sesi olarak nesir kısımlar içinde 

ise “ve” şekliyle kullanılmıştır. Ancak akıcılığı sağlamak ve sık tekrar eden 

kelime yoğunluğunu azaltmak için nesir içerisinde tek heceli kelimeler ile kurulan 

kelime gruplarında “u” ve “ü” seslerini kullanmayı tercih ettik. Misal vermek 

gerekirse: fazl u rahmet, arş u kürsi, ratb u yabis, setr ü ketm… vs. 

16. Allah lâfzının yer aldığı Arapça ibareler Arapça terkip ve tamlamalarda kullanılan 

kesme (’), kısa çizgi (-) gibi noktalama ve ayırıcı işaretlere tâbî tutulmamış ve tek 

bir kelime görüntüsü verilmek istenmiştir. Misal olarak "èarafallÀhu", 

"kerremallÀhu", "èilmullÀh" vs. kelimeleri gibi. 

17. Eser içerisinde yer alan ayet-i kerime ve hadis-i şerifler Kur’an sureleri ve 

muteber hadis kitapları çerçevesinde dipnotlandırılmıştır. Uzun izah ve tedkik 

gerektiren hadis ve sözler hakkında yorum yapılmamıştır. Hadis tespitinde 

faydalanılan eser ve çalışmalara ise daha sonra kaynakçada yer verilmiştir. 

18. Eserde yapılan ayet, hadis ve sair iktibaslar için font ve yazı şekli itibariyle 

izlediğimiz yol şöyledir: Vârid olarak zikredilen ibarelerin tamamı –metin 

ortalarında zikredilse dahi- koyu font ile; metin içindeki ayet ve hadisler ise italik 

font ile yazılmıştır. İktibas edilen diğer söz ve kelimat ise tırnak (“ ”) içine alınmış; 

fakat bu ibarelere herhangi bir özellik eklenmemiştir.  

19. Transkripsiyonlu metin haricinde yazılan bütün bölümlerde TDK imla ve yazım 

kuralları dikkate alınmış ve uygulanmıştır. 
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2. TRANSKRİPSİYONLU METİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

106 

 

KİTÁB-I èİZZÜ’L-ÁDEMİYY 

 

[119b]BismillÀhirraómanirraóím. 

 

Sene 1135 

Biñ yüz otuz beş senesi õilúaèadesinüñ altıncı sebt güni baède ãalÀtü’l-fecr bu beyt-i Türkí 

vÀrid oldı: 

Bugün işüñ ÀsÀn olur 

Yarın saña iósÀn olur 

Sühÿlet kÀr-ı èumÿm üzerinedür. VelÀkin ãabÀó-ı meõkÿrda binÀsına mübÀşeret 

olınan CÀmiè-i Muóammedí’nüñ teshíl-i itmÀmı içün duèÀ olınduúda òuãÿã üzerine anuñ 

óaúúında daòi vaèd-ı ilÀhí vardur. Câmiè-i mezbûr CemÀziye’l-Evveli evÀòirinde, bedé 

olınmış idi. İnşÀallÀhü TaèÀla ibtidÀ-yı Cumèa gerçi Õilóicce evÀéilinde vÀúiè oldı; fe 

emmÀ tetimmÀt-ı naúş u binÀ Muóarreme dek mümtedd oldı. [120a] Õilóicce evÀòirinde 

tekmíli mercÿdur. Ve mıãraè-ı åaní, yevm-i úıyÀmetde vÀúiè olacaú iósÀn-ı ilÀhíyyeye 

vaèddür ki ez-cümle cÀmiè-i mezbÿr óizmeti muúabelesinde etbÀèumuza şefÀèat-i 

Nebeviyye müjdesidür. EbyÀt-ı bÀkiye ùÀú-ı bÀb-ı cÀmièdedür. 

 قال للتاريخ بانيه الفقير

 تم بيت هللا صلوا واعبدوا

٥۱۱۳سنه    

[ (Yapının) fakir bânisi tarih düşürmek için şunu söyledi: 

Allah’ın evi tamamlandı; namaz kılın ve ibadet edin.] 
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 )اآلخرةأليٌم في الّدنيا وقال هللا تعالى إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة )في الذين آمنوا لهم عذاب ٌ

اس مجبول على في اآلية الكريمة إشارة إلى االسم السّتار وتحريض على التخّلق بستر العيوب ,وزجر عن خالفه والن

انامة الفتنة وستر إشاعة الفاحشة ,وإظهار العيوب في هذا الزمان على وجه المبالغة ,وهو ينافي الّصدق جّدًا فعليك ب

 عيوب في الّليل والّنهارن من الفحش ال بإيقاظها وإظهاره وهللا الغّفار السّتار .يغفر األوزار ويستر الما يعلم في الّدي

 حقي

 

 

[Mü‘minler Arasında Fuhşun ve Ahlaksızlığın Yayılması] 

 

[Allah Ta‘âlâ şunu buyurmuştur: “Mü‘minler içinde fuhuş ve ahlaksızlığın 

yayılmasını isteyen ve bundan hoşlanan kimseler için dünyada ve ahirette elem verici 

azap vardır.295” 

Bu ayet-i kerimede Allah Ta‘âlâ’nın Settâr (setredici) ismine işaret, ayıp ve kusurları 

gizleme ahlakıyla ahlaklanmaya teşvik ve bunun tersi ve aksiyle amel etmekten 

sakındırma vardır. Bu zamandaki insanlar ise aşırı bir biçimde fuhuş ve kötülüğü yayma, 

açıklama ve ayıpları teşhir etmekle ahlaklanmışlardır. Bu ahlak ise sıdk (ciddiyet, 

sadâkat, İslâm kardeşliği) ile tam anlamıyla çelişki oluşturmaktadır. 

Binaenaleyh; sen fitneyi ve dinde fuhuş olarak bilinen şeyi (şeyleri) uyandırmak 

ve açıklamakla değil uyutmakla, örtmekle, gizlemekle ahlaklan. 

Allah da affedici ve setredicidir. Gece gündüz günahları affeder, ayıpları gizler. Hakkî] 

 

 

 

 

 

                                                           
295 el-Nur, 24/19. 
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Velehu 

1. Gel imdi gel terk-i õünÿb idelüm  

Gel imdi gel setr-i èuyÿb idelüm 

 

2. [120b]Úoyalum òırÀş-òÀùır-ı nâsı 

IãlÀó-ı aóvÀl-i úulÿb idelüm 

 

3. Bulmaàa envÀè-ı ióãÀn-ı ÒudÀ 

Úarè-ı bÀb-ı àaybu’l-àuyÿb idelüm 

 

4. Yeter şöhretdeyüz şehr u mÀh-veş 

Seri ceybe çeküb àurÿb idelüm 

 

5. ÓaúúıyÀ òidmet-i Óaú’da olalum 

Kendimüz maúbÿl-i maóbÿb idelüm 

 

 

 

 

 

Baède’l-intibÀh 

[FÀèilÀtün MefÀèilün Feèilün] 

“Ehl olan feyø-i pÀk-ı MevlÀya  

  Áòiretde irişür aèlÀya” 

Yaèní dünyÀda feyø-i pÀk-ı ilÀhí ki maèrifetullÀhdur; bi’l-fièl aña müteéehhil olan 

kimse Àòiretde derece-i èulyÀya irişür. ZírÀ tefÀvüt, ùabaúÀt-ı refièu’d-derecÀtı 

maèrifetledür, diyü müjde-i ilÀhídür. VelóamdulillÀhi-TaèÀlÀ. 
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Velehu  

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün] 

1. Feyø-i pÀk-ı Óaøret-i MevlÀ’ya úÀbildür göñül 

Anuñ içün rütbe-i èulyÀya vÀãıldur göñül 

 

2. On sekiz biñ èÀlemüñ esrÀrına gencínedür 

Fi’l-óaúíúa devlet-i èuzmÀya nÀéildür göñül 

 

3. N’ola esmÀ-i ÒudÀ’yı andan ögrense melek 

ÒÀce-i maènÀ durur her fende kÀmildür göñül 

 

4. Manùıúu’ù-ùayr-ı maèÀnínüñ [121a] SüleymÀn’ı odur 

Her dil ile ôÀhir u bÀùında yek-dildür göñül 

 

5. Sırrı setr eylerse úalbinde n’ola cÀnı gibi 

Pend-i erbÀb-ı derÿn ile pek èÀmildür göñül 

 

6. ÓaúúıyÀ bÀà-ı vücÿd içre açılmaz böyle gül 

Güldür el-Óaú kırmızı ne Àb u ne gildür göñül 
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TÀríòu uòrÀ bÀni’l-CÀmièi’l-Muóammedí Óaúúí min ùariúı’n-neåri 

LÀilÀhe illÀllÀhu’l-İlÀhu’l-èAllÀm 

Muóammedün-RasulullÀh èaleyhi’s-selÀm 

 

Diger bi-taríúı’n-naôm 

İlÀhenÀ’l-èAzízü’l-cemílu fí müsemmÀhu  

ÚÀle  “Faèlem ennehÿ lÀ ilÀhe illÀllÀh”296 

 

Bu maúÿle kelimÀt ùÀú-ı bÀb-ı cÀmièe ve baèøı kitÀbelere yazılur. TÀríò olmaàa 

münÀsebeti budur ki buúèalara münÀsib olan õikrullÀhdur. 

 

 

 

 

 

Baède’l-intibÀh 

[MefÀèílün MefÀèilün MefÀèilün MefÀèilün] 

1. Ya óelvÀdur ya sükkerdür óalÀvetde sözüñ Óaúúí 

Ya cevher ya õerden ùabè olınmışdur özüñ Óaúúí 

 

2. CemÀl-i Óaúú’a miréÀt-ı mücellÀdur yüzüñ Óaúúí 

Anı görseñ yine Àòir seni görür gözüñ Óaúúí  

 

æümme úíle min ùarafi’l-bÀb efendi, 

                                                           
296 el-Kıtâl, 47/19. “Bil ki Allah’tan başka ilâh yoktur.” 
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Feúultuha ene lÀ enÀm297  

 

 

 

 

 

            [121b] 

َوَرَد قوله تعالى      

 (َوَألقيُت َعليَك محبًّة ِمّنْي ) 

يه الّسالم ,, و أحباه له معنيان :األّول أن جعلتك بحيث يحبّك الّناس ويقبل إليك كما أقبل فرعون وأسيادها موسى عل

تميزًا ,, بين الخبيث  ليظهر من هذه المحبّة نتيجة جميل هو تربية موسى على يد العدوِ, وبعثه إلى األحباب واألعداء

ًا أبديًّا وجعلتك لنفسي كما يب وقطعًا لألعذار لئال يقولوا ما جاءنا من بشير ونذير ,والثاني إن أحببتك حبًّا أزليّ والطّ 

الحبيب األكبر  ,,اصطنعت موسى لنفسي وفيه سّر المحبيّة  و المحبوبيّة وقل المحبوب من بين  السالكين وأعظمه

  مرتضى ّكرم هللا وجههسّره ثم أوالد ومعنى المحبوب المخدوم ومنه ال صّلى هللا عليه وسلم ,ثّم الولّي األكبر قّدس

 حقي

 

 

[Allah Ta‘âlâ’nın “Kendi tarafından senin üzerine muhabbet attım (Seni 

sevdirdim).”298  ayeti vârid olmuştur.  

 

Bu ayetin iki manası vardır: 

1. Seni, insanların seni sevecekleri ve sana yönelecekleri şekilde yarattım; nasıl 

ki, bu sebepten dolayı Fir’avn ve Asiye ona yönelmiş ve onu sevmişlerdir. Bu yöneliş ve 

sevgiden de güzel bir netice ortaya çıkmıştır. Bu netice ise Musa’nın (a.s) düşman elinde 

terbiye edilmesi, dostlara ve düşmanlara peygamber olarak gönderilmesi ve bu surette iyi 

ve kötünün birbirinden ayırt edilmesi ve insanların “Bize müjdeci ve uyarıcı gelmedi.” 

şeklinde özür uydurmalarının önünün kesilmesidir. 

                                                           
297 “Ona (müennes) dedim ki ben uyumuyorum.” 
298 el-Tâhâ, 20/39. 



   
 

112 

 

2. Ben, seni ezelî ve ebedî bu muhabbetle sevdim ve seni kendim için kıldım. 

Nitekim bir ayette de “Seni (Musa’yı) kendim için yarattım.”299 denmiştir. Bu manaya 

göre ayette seven olmak ve sevilen olmak sırrına işaret vardır.  

Sâlikler arasında Allah Ta‘âlâ tarafından sevilenler vardır. Bu sevilenlerin en 

büyüğü de en büyük sevgili olan peygamberimizdir. Allah’ın salât ve selâmı onun üzerine 

olsun. Sevilen olmak (bir yönüyle de) kendisine, kullara hizmet ettirilmektir. Kendisinden 

razı olunmuş olan Hz. Ali (ra) de bu manada sevilendir. Allah onun şerefini arttırsın. 

Hakkî] 

 

 

 

 

 

 ورَد في السحر األعلى ليلة األحد  

قوله تعالى) وإن يكّذبوك فقد كّذبت رسٌل من قبلك( هذه تسلية عظيمة من هللا تعالى للنبي صلى هللا عليه وسلم , 

بطريق العبادة وللوارث بطريق اإلشارة فإّنه ايفر يكّذبه قومه, وذلك إن الشيخ في قومه كالنبي في أمته ,وفيه رمز 

يجئ إليه الوحي بواسطة جبريل عليه  [a122]نى العرفّي وهو أن إن الوارث رسول ايفر بالمعنى اللغوّي ال بالمع

السالم ,فالرسالة اللغوّية ال تقتضي الرسالة العرفّية ,ومنه رسول هللا لمعاذ بن جبل وأبي موسى األشعري رضي هللا 

رسول الرسول  عنهما حين أرسال إلى اليمن لتعليم الّدين ,ورسل عيسى عليه الّسالم كما في أوائل سورة يس فإذا  

رسول أي بحسبه ال بحسب المرسل وإن كان الخليفة على هيئة المتخلف ,يعني أن الوزير على هيئة السلطان لكن 

بحسب نفسه ال بحسب السلطان ,وكذلك القمر على هيئة الشمس لكن بحسبه ال بحسب الشمس ,وكذلك الولي على 

ن آدم الى رسولنا صلّى هللا تعالى عليه وسلم على هيئة الرسول هيئة النبي لكن بحسبه ال بحسب النبي ,وكذا كل نبي م

بحسبه ال بحسب الرسول ,وكذا الرسول خليفة هللا تعالى بحسبه ال بحسب هللا تعالى ,ولو كان بحسب هللا لما قال )ال 

وسلم على احصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك( ولما قال) ما عرفناك حق معرفتك (,فهو صلّى هللا عليه 

هيئة هللا تعالى ,بحسبه لكن حسبه أكبر من حسب غيره ,وملكه في الرحمة أوسع من ملك غيره ,ولذا أرسل رحمة  

 [122b]للعالمين قاطبة  وكان هو المظهر الّتام ال غيره ,يعنى إن كل ّما في وسع البشر فالنبي عليه الّصلوات والسالم 

ن غيره أما  صفيا  أو نجيا  أو خليال  أو كليما  , أو روحا  أو نحو ذلك ,فهو أعظم من ظهريه ولذا كان حبيب هللا وكا

عبد هللا وأّما غيره فعبد الرحمن أو عبد الرحيم أو عبد الكريم ,أو نحوه وباالنتساب واإلضافة يظهر مراتب األحباب 

قوله ليس في اإلمكان أبدع مما  ,كما يقال عبد الّسلطان وعبد الوزير , وعبد األمير ونحو ذلك فالحبيب ظهر بستر

كان وهو كالم ليس فوقه كالم ألن القمر ليس فوقه كالم ألن القمر ليس فوقه قمر وإنما فوقه الشمس فبظاهر ومظهر 

الغير يعني ان اعتبرت الحقيقة الوحدانية ,فذاك وأن أردت الحقيقة الواحدية فشمس وقمر ونجوم كثيرة لكن الواحدية 

واالحدية ال ترجع الى شيء واّنما لها مراتب في الظهر والخفاء فتقر لك مما ذكرنا أن الوارث  ترجع إلى االحدية

على هيئة الموروث منه وأن كان بحسبه ومن شاء أن يكذبه قومه فيما جاء به من الحقائق اإللهّية والكونية يعنى 

لى طبائع القلوب واألرواح وأين البقر من اإلنسان اإلشارات المتعلقة باآليات التنزيلية والتكوينية ألن النّفوس ليست ع

                                                           
299 el-Tâhâ, 20/41. 
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.ولذا كان من شأن األسد أن يفترس اإلنسان من غير تفرقة بين نفاع وضرار, فالذي يكّذب الولي هو بمنزلة األسد 

المفترس فكما يقتص من األسد يوم القيمة قصاص مقابلة فيما تعدى فيه فكذا يقتص ممن كان على طبيعة األسد ,في 

 تراس واآلدمي من اإلنسان  وقد أوصى االف

 

[Pazar gecesinin yüce seherinde şu ayet vârid olmuştur: “Onlar eğer seni 

yalanlıyorlarsa senden önceki peygamberler de yalanlanmıştır.”300 

 

Bu ayet peygamberimize, işaret yoluyla da onun vârislerine, büyük bir teselli 

anlamını taşıyor. Çünkü topluluklar onun vârislerini de yalanlıyorlar. Bundan dolayıdır 

ki kendi kavmi ve çevresi içindeki şeyh, ümmeti içindeki peygamber gibidir. Bu ayette 

remz ve işaret vardır ki vâris de rasuldür. Fakat bu kelimenin lügat anlamıyla böyledir; 

örfî, şer’î ve dinî anlamıyla böyle değildir. Rasulün örfî anlamı ise Cebraîl –aleyhi’s-

selâm- vasıtasıyla ona vahiy indirilmesidir. Bu böyle olduğu için lügat anlamıyla risâlet, 

örfî ve dinî anlamdaki risâleti gerektirmez. Bu sebepten dolayı Muâz İbn-i Cebel ve Ebu 

Musa el-Eş’arî din tebliği ve ta‘lîmi için Yemen’e gönderildikleri zaman Allah 

Rasulü’nün rasulü olmuşlardır. 

Yasin suresinin başındaki ayette de dendiği gibi İsa’nın –aleyhi’s-selâm- elçileri de onun 

rasulü olmuşlardır. Bu örneklerde de görüldüğü üzere rasulün rasulü de rasuldür. Ancak 

o, kendi derecesine göre böyledir; onu görevlendiren rasulün derecesine göre rasul 

değildir. Nitekim vezir de sultanın verdiği izafî bir anlamda sultan olur. Fakat sultanın 

mertebesiyle değil kendi mertebesiyle böyle olur. Ay da güneşin ışığını yansıtması 

hasebiyle güneştir. Ancak o, güneşin mertebesine sahip değil kendi mertebesine sahiptir 

ve güneşin vekili, nâibi ve halifesi durumundadır. 

Tıpkı bunlar gibi veli de peygamberin yerindedir. Fakat peygamberin 

mertebesiyle değil kendi mertebesiyle buradadır. Âdem’den (a.s) peygamberimize kadar 

gelip geçen peygamberler de peygamberimizin yerinde olmuşlar; ancak onun 

mertebesiyle değil kendi mertebeleriyle bu yere oturmuşlardır. Peygamberimiz de 

Allah’ın halifesidir. Fakat o sadece kendi mertebesine sahiptir. Çünkü eğer o, Allah’ın 

mertebesiyle halife olsaydı o takdirde kendisi, Allah Ta‘âlâ’yı överek “Ben seni hak 

ettiğin kadar medh ve senâ edemiyorum. Sen, kendini medh ve senâ ettiğin gibisin.”301 ve 

                                                           
300 el-Fâtır, 35/4. 
301 Ebu Davud, "Salât", 340. 
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“Seni hak ettiğin şekilde tanıyamadık.” demezdi. Binaenaleyh, peygamberimiz Allah’ın 

halifesidir; ancak bu hilafet Allah’ın aynısı olmak şeklinde değildir. Kendi beşerî 

mertebesinin ölçüleri içindedir. Fakat peygamberimizin buradaki hilafet ölçüsü, diğer 

insanların hilafet ölçüsünden daha büyüktür. Onun rahmet ekseni de diğerlerinin 

ekseninden daha geniştir. Bu sebeple o, bütün âlemlere ve tüm varlıklara rahmet olarak 

gönderilmiştir. Ve kendisi, hilafet hakikatinin tam mazharı ve görüntüsü olmuştur. Yani 

beşerî kapasitesi içinde tecelli eden ilâhî sıfatların en geniş yansıması onun nübüvvet ve 

risâletinde zuhur etmiştir. 

Bu sebeple kendisi “Habîbullah” olmuş, diğerleri ise “Safiyy, Neciyy, Halîl, Kelîm veya 

Ruh…” olabilmişlerdir. Yine bu sebeple kendi “Abdullah” olurken diğerleri 

“Abdurrahman, Abdurrahim veya Abdulkerim…” olabilmişlerdir. 

Mertebeler, intisâp ve izafe edildikleri nesnenin büyüklüğüne göre olurlar. Onun 

için “Abdu’s-sultan” mertebesi, “Abdu’l-vezir” ve “Abdu’l-emr” mertebelerinden daha 

büyüktür. “Habîb” mertebesi, bu sıfattan daha üstününün bulunmamasıyla 

gerçekleşmiştir. Bu mertebeyi, bundan daha açık bir husus ifade edemez. Bu mertebe ay 

ve güneş münasebetindeki mertebe gibidir. Nitekim ayın üstünde de güneşin bir mazharı 

yoktur. Onun üstünde sadece güneş vardır. Güneş ışığıyla zahir, ay da onun ışığının 

mazharıdır. Vahdâniyet hakikati göz önünde tutulduğu takdirde Allah ile peygamber 

arasındaki fark sadece zahir ve mazhar olma farkından ibarettir. 

Fakat vâhidiyet hakikati göz önünde tutulursa o takdirde farklı mahiyetler; güneş, ay ve 

çok sayıda yıldız ortaya çıkar. Ancak vâhidiyet ehadiyete dönüşür; ehadiyet ise başka bir 

şeye dönüşmez. Onun sadece zuhur ve hafâda çeşitli mertebeleri vardır. 

Bu anlattıklarımdan da anlaşıldığı gibi vâris, kendi derecesi ölçüsünde de olsa 

vâris olduğu mûrisin mertebesindedir. Böyle olunca da o da getirdiği ve tebliğ ettiği ilâhî 

ve kevnî hakikatler tenzilî ve tekvinî ayetlerle ilgili işaretler konusunda toplum tarafından 

tekzip edilir. Çünkü nefisler, kalplerin ve ruhların mertebesinde değildir.  

İleri insan nerede, öküz nerededir? Bundan dolayı öküz kategorisinde olan aslan, fayda 

verici ve zarar verici olanları ayırmaksızın insanlara saldırır ve onları parçalar. Veliyi 

tekzip eden de parçalayıcı olan aslan mertebesindedir. Kıyamet gününde parçalamasından 

dolayı aslana kısas uygulandığı gibi, aslan gibi parçalayıcı olan kimselere de kısas 

uygulanır ve ceza verilir. Hakkî] 
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[123a]  ,رد روحه المطهّر إليه بأن يصّلي عليه دائمًا .فأّنه كلما صّلى عليه فاهلل تعالى يالنبي صّلى هللا عليه وسلم

عالى )من عمل صالحًا ,وهو إشارة سّر الّصلة بين الّنبي وأمته وهو في الحقيقة من قبيل أحياء المصلى نفسه ,ولذا قال ت

يعرف أن أذاه  من أسباب األذى والجار الفلنفسه ومن أساء فعليها (.لكن االنسان قد يتأذى من جاره بما يظهر منه 

الشجر كقطعة فكذا  إنما يعود وبالة إليه .وكذا النبي قد يتأذى من أذى من أذى الولي الوارث ألن شعبة منه وقطع شعبة

 ة هللا على من يؤذيأذى الولي أذى النبي فالذي يؤذى الولي ,ويكذبه فإنما يؤذى النبي.  ويكّذبه من حيث ال يدري فلعن

الئكته )إن هللا وم هللا ويؤذي رسوله كما ورد في الّنص ,ومن كان له عقل قدسي فهو يدرك حقيقة األمر من قوله تعالى ,

وتعظيم  النبوي عبادة,يصلون على النبي  يا أيها الذين أمنوا صّلوا عليه وسّلموا تسليمًا (,فإّنه يأمر الكل بالتعظيم 

وا أي منقلب ر من عظمة هللا ورسوله وهللا غالب على أمره فسيعلم الذين ظلموارثه إشارة ومن قلب ,األمر فاستحق

 ينقلبون هذا .   حقي

 

 

[Hz. Peygambere Salavat Okunması] 

 

[Allah Rasulü (a.s) kendisine devamlı surette salavat getirilmesini tavsiye etmiş 

ve kendisine salavat okundukça Allah Ta‘âlâ onun ruhunu iade edeceğini söylemiştir. Bu 

husus, peygamber ile ümmeti arasındaki ilişkinin mahiyetine işarettir. Bu sebeple salavat 

okumakla ruhu iade edilen ve hayata kavuşturulan, salavat okuyanın kendisidir. Bundan 

dolayı ayette “Kim sâlih amel işlerse kendi nefsi için işlemiş olur. Kim kötü bir iş yapsa 

onu da kendisi için yapar.”302 denmiştir. Şu vardır ki mesela insan, bazen komşusundan 

zuhur eden eziyet verici işlerden dolayı eziyet çeker, komşusu bunun vebalinin kendisine 

döneceğini bilmez. Tıpkı bunun gibi peygamber de bazen onun vârisi olan veliye eziyet 

edilmesinden dolayı eziyet çeker. Çünkü veli, peygamber hakikatinin bir parçası ve o 

ağacın bir dalıdır. Parçaya eziyet etmek bütüne eziyet etmektir. Dalı kesmek de ağacı 

kesmek gibidir. Veliye eziyet de bu sebeple peygambere eziyet gibidir. Ve bunun için 

veliye eziyet veren ve onu tekzip eden, peygambere eziyet vermiş ve onu tekzip etmiş 

                                                           
302 el-Fussilet, 41/46. 
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olur. Nass ile vârid olduğu üzere Allah’ın lâneti Allah ve Rasulüne eziyet verenlerin 

üzerindedir.  

Kudsî aklı olan bir kimse, bu manaların hakikatini şu ayetten de anlayabilir: 

“Allah ve O’nun melekleri peygambere salavat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salât 

ve selâm edin.”303 Çünkü bu ayet, saygıyla peygamberi tazim etmeyi emrederken 

işaretiyle de onun vârislerine tazim etmeyi emretmiştir. Bu ilâhî emri tersine çevirip 

tazimi istenen veliyi tahkir eden bir kimse Allah ve Rasulüne savaş açmış olur. Savaşta 

galip ve üstün çıkan ise Allah’tır: “Zalimler neye uğradıklarını yakında görecektir.”304 

Hakkî] 

 

 

 

 

 

[123b]Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün] 

1. Bilmedi zÀhid nedür insÀn-ı kÀmil neydügin 

èÁlimi zírÀ ki bilmez híç cÀhil neydügin 

 

2. èÁşık-ı ãÀóib-dilüñ münkir ne bilsün óÀlini 

Şol ki ÀgÀh ola bilmez anı àÀfil neydügin 

 

3. KÀr-ı èışúı ùutmayan isrÀf-ı èömr itdi ebed 

Bilmedi bu òırmen-i èömr içre óÀãıl neydügin 

 

4. Olsa ger HÀrÿt u MÀrÿt èilm ile esmÀ ile 

Ehl-i zelle bilmedi şol çÀh-ı BÀbil neydügin 

                                                           
303 el-Ahzâb, 33/56. 
304 el-Şuarâ, 26/227. 
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5. ÓaúúıyÀ bu manùıúu’ù-ùayrı Süleyman’dur bilen 

Ùabè-ı óayvÀn üzre Àdem bilmedi dil neydügin 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün] 

1. èÁşıka taèn eyleme baàruñ delersin èÀúibet 

Böyle òÀtır delmeden sen ne dilersin èÀúibet 

 

2. Feyø-i èışú Óaú’dan içüb bul óayÀt-ı bÀkiye 

Yoòsa òuşk olub bu bÀà içre solarsın èÀúibet 

 

3. Õerreñi óurşíde irgür úaùreñi èummÀn úıl 

ÒÀkiñi zer eyle kim ùopraú ùolarsın èÀúibet 

 

4. İótiyÀruñla bu nefsi òÀk ile yeksÀn úıl 

Kim øarÿrí úabrde secde úılarsın èÀúibet 

 

5. [124a] ÓaúúıyÀ deryÀ-yı èışúa ãal vücÿduñ zevraúın 

Çün seni ãaóra-yı èuúbÀya ãolarsın èÀúibet 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün] 

1. Merdüm-i didem gibidür mihr u mÀhı èÀlemüñ 

Sırrımuñ bir ãÿretidür ism ü resmi Àdemüñ 
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2. Çün beni “YÀ Dehr YÀ Deyhÿr YÀ DeyhÀr” dir 

Anasıyam maèdeniyem menbaèıyam her demüñ 

 

3. CÀm-ı laèl-i dilber maènídür ey sÀúí bugün 

Adı var ancaú cihÀnda söylenen cÀm-ı Cem’üñ 

 

4. Nice biñ LokmÀn geldi işbu óikmet-òÀneye 

Bilmedi kimse èilÀcı neydügin derd ü àamuñ 

 

5. ÓaúúıyÀ düşdüm dile Àòir melÀmet ehliyem 

TÀb-ı dilden aàzı açıldı diríàÀ yÀremüñ 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün] 

1. KÀmil Àdem aramaz bu èÀlemüñ noúãÀnını 

Kim ki noúãÀna baúa tenzíl eyler şÀnını 

 

2. Óaúú ile seyr eylemek olmaz vücÿd-ı èÀlemin 

Ya meger tebdíl ide nÿra ùamarda úanını 

 

3. DÀéimÀ dervíş olan ãaff-ı nièÀli gözedür 

Gözlemez bu èÀlemün ãadrını vü èunvÀnını 

 

4. [124b] Óaú’dan özge saña bir yÀr-ı vefÀ-dÀr olmaya 

ÇÀha ãal Yÿsuf gibi bu èÀlemüñ iòvÀnını 

 

5. Gerçek er olduñ ise meydÀn-ı Óaú’da ÓaúúıyÀ 
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Merd olub aàyÀra virme erlerüñ meydÀnını 

 

 

 

 

 

“Kaèbe bünyÀd-ı Òalíl-i Ázer-est 

Dil naôargÀh-ı Celíl-i ekber-est”305 

 

Yaèní binÀ-ı Kaèbe binÀ-i maòlÿúdur ki anı Óaøret-i İbrÀhím -èaleyhi’s-selÀm-

binÀ itmişdür; gerçi ki binÀsı iõn-i Óaú’ladur. İnsÀn-ı kÀmilüñ úalbi ise biôôÀù Óaú 

Taèala’nuñ binÀsıdur ki binÀ-i ÒÀlıú’dur.  

Pes, bu ikisinüñ miyÀnında farú-ı èaôím vardur. Eàerçi baèøı cehele Óacer-i 

Esved’i ve Kaèbe’yi insÀn-ı kÀmil üzerine tercíó ider; fe emmÀ esrÀr-ı ilÀhiyyeye èadem-

i vuúÿfdandur.  

 

 

 

 

 

هدى , فلم يجمعهم اذ يشاء أن يجمعهم على القال هللا تعالى )ولو شاء هللا لجمعهم على الهدى ( أي لكّن هللا تعالى لم 

قتضيه الحكمة يمشيته تابعة الحال المشيء وحاله تقتضي عدم الهدى ال الهدى ,فلو جبره على الهدى كان ذلك عكس ما 

 لعبيد ,ولم يكن علىلفهو تعالى جبّار ,لكن على ما يقتضي حال المجبور, ال على خالفه ,وإال كان ظالمًا وماربّك بظالم 

,ولهذا  والضال مهتدا إلى طريقه [125a]صراط مستقيم .وقد قال )إن ربي على صراط مستقيم (,فكل من المهتدى 

يقف عليه وقوله  السر قال هللا تعالى )فال تكونن من الجاهلين( .فهو ارشاد إلى سر القدر .الذي لم يسكن قلب من لم

وله منوط بحصول لهداية الجميع وال شك أن بعض األشياء , وحص )اللهم اهد قومي (,فطلب لهداية من شاء  االهتداء ال

 األشياء ومنه الّدعاء, حقي

                                                           
305 Mevlânâ Celâleddin er-Rûmî. 
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[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuş: “Eğer Allah dileseydi onları (insanları) hak üzere 

toplayıp birleştirirdi.”306 

 

Bu, şu demektir: Allah Ta‘âlâ onları hak üzerinde birleştirmeyi dilememiştir. 

Nitekim de onları birleştirmemiştir. Çünkü Allah Ta‘âlâ’nın dilemesi, dilemesine konu 

olan şeyin (insanların) hâl, durum ve liyâkatine tâbiîdir. O şeyin hâli hidayeti 

gerektirmezse Allah Ta‘âlâ onun için hidayet dilemez. Kendisi buna rağmen onun için 

hidayet dilerse bu hikmete aykırı bir zorlama olur. Her ne kadar Allah, Cebbâr’dır; fakat 

onun cebr ve zorlaması buna konu olan şeyin gerektirmesi yönünden değildir. Çünkü bu 

şekildeki zorlama zulümdür. “Rabbin ise kullarına zulmedici değildir.”307 Bu zorlamayı 

yaparsa kendisi sırât-i müstakîm üzerinde olmaz. Hâlbuki kendisi şöyle buyurmuştur: 

“Senin Rabbin, sırât-i müstakîm üzerindedir.”308 

Hal bu olunca hidayet üzere olan da dalalette olan da kendi tariki üzerindedir ve 

bu anlamda hidayet üzerindedir. Bu sırdan dolayı Allah Ta‘âlâ bundan farklı düşünenleri 

uyarıp “Cahillerden olma!”309 buyurmuştur. Bu ayet, kaderin sırrına işaret etmiştir. 

Kaderin sırrına vakıf olmayan ise hakikat üzerinde karar ve istikrar bulmaz. Allah 

Rasulü’nün “Allah’ım! Kavmime hidayet et!”310 diye dua etmesi durumu ise hidayet 

bulmayı gerektiren kimseler için hidayet talep etmek ve istemek şeklindedir. Bunu bütün 

insanlar için istemek şeklinde değildir. Şüphe yoktur ki bazı şeylerin ve işlerin hasıl 

olması onlarla ilgili sebeplerin hasıl olmasına bağlıdır. Dua etmek de bu sebeplerdendir. 

Hakkî] 

 

 

 

 

 

                                                           
306 el-En‘âm, 6/35. 
307 el-Fussilet, 41/46. 
308 el-Hûd, 11/56. 
309 el-En‘âm, 6/35. 
310 Buhârî, "Enbiyâ", 54. 
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 َأْكرِْمنِي بِالعزّ اّللهُّم 

وللمؤمنين .يعني  أي بالغلبة على األعداء الظاهرة والباطنة وهي كرامة آية كرامة وفي التنزيل وهلل العّزة ولرسوله

القّدرة واإلرادة ,ثم  أّن هللا هو العزيز الغالب على أمره .وكذا رسوله ألنه المظهر التام ,وكذا المؤمنون ألنهم مظاهر

هم هللا ألّنهم ال أيضًا اللهم أنفرني ,وهو في معناه وفي كل منهما إشارة حركة بعض األعداء قاتلورد عن لسان الح

هو المنطق كالحيات تسعى ثم ترضخ روسها  والحمد هلل على اعزازه ونصرته فإن القائل هو الحق على لسان عبده و

الحقيقة لكن لسان  ,وهو وإن صدر عن األعداء في والحق ال يّوفق العبد للدعاء إال لالستجابة  ويقولون متى هذا الوعد

صر هللا (,وذلك األحباب أيفر ,يقول من طريق اإلشارة  يا رّب متى هذا الوعد الذي وعدته للنصرة فهو كقوله )متى ن

أوقاتها ,وهكذا االرتياب  بل من قبيل استبطاء اإلجابة مع اّنهم يعرفون أّن االمور مرهونة ب [125b [ليس من طريق

إليكم بنظر اللطف وحال أهل الحيرة والجالل, وهللا  يعصمني وإياكم من االستعجال ألّنه قال )وال تستعجل لهم (وينظر 

 .    حقياألحوال ومراقب لعباده .في كل حالوالشك ,إن القهر والعسر يستصحبهما اللطف واليسر ,وهللا عليم ب

 

[“Allah’ım! Beni izzetle şereflendir.” 

 

Yani, beni zahir ve bâtın düşmanların üzerine galip kıl. Bu galibiyet yüksek bir 

şereftir. Kur’an-ı Kerim’de de şöyle buyurulmuştur: “Şeref Allah’ındır, O’nun 

Rasulü’nündür ve mü’minlerindir.”311 Yani, Allah işlerinde galip ve üstündür. O’nun 

Rasulü de öyledir. Çünkü kendisi, Allah’ın tam mazharıdır. mü’minler de böyledirler. 

Çünkü bunlar da ilâhî kudret ve iradenin mazhar ve ma‘kesidir.  

 

Hal diliyle şu dua da vârid olmuştur: “Allahım! Bana nusret ver.”  

Bu dua da önceki dua gibidir. Bu iki duada da düşmanların hareket hâlinde olduklarına 

işaret vardır. Allah onları öldürsün. Onlar yılanlardır. Sokmaya çalışırlar. Fakat Allah 

şeref ve nusret vermez. Sayesinde başları ezilir. Bundan dolayı da Allah’a hamd olsun. 

Bu duaları yapan kul ise de yaptıran Allah’tır. Kendisi kulunun diliyle konuşur ve kendisi 

ancak cevap vermek ve kabul etmek istediği zaman kulunu dua etmeye muvaffak eder. 

Kur’an-ı Kerim’de “‘Onlar, bu va‘d ne zamandır?’ diye soruyorlar.”312 

buyrulmuştur. Bu soruyu soranlar, düşmanlar ise de dostlar da onu hâl diliyle soruyorlar 

ve işaret tarikıyla şunu diyorlar: “Ya Rabbi! Peygamberine va‘d ettiğin nusret ne 

zamandır?” Bu tıpkı bir ayette “Allah’ın yardımı ne zaman?”313 dendiği gibidir. Bu 

                                                           
311 el-Münâfikûn, 63/8. 
312 el-Neml, 27/71. 
313 el-Bakara, 2/214. 
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şüphesiz ki ilâhî yardıma inanmamak anlamında değil onun çabuklaştırılmasını istemek 

anlamındadır. Ancak bunlar yine de işlerin zaman ayarlı oldukları ve her işin kendi 

zamanında olacağını bilirler. Hayret ve celâl ehlinin yaklaşımı da böyledir. Allah bizi ve 

sizi acele etmekten ve aceleci olmaktan korusun. Çünkü kendisi “Onlar hakkında aceleci 

olma!”314 uyarısında bulunmuştur. Allah, bana da size de lütuf nazarıyla baksın. Hiç 

şüphe yoktur ki kahr ve zorluk olan işlere ilâhî lütuf ve kolaylık da eşlik eder. Allah bütün 

hâlleri bilen ve kullarını murâkabe edendir.] 

 

 

 

 

 

“İnnehu min SüleymÀne ve innehu bismillÀhirraómÀnirraóím”315 

 

[Faèilatün mefaèilün feèilün] 

1. Besmele oldı èÀleme miórÀb 

İètimÀd eylemeyen oldı òarÀb 

 

2. Úulzüm-i raómetini itmese medd 

Kimse bulmazdı vücÿd içre meded 

 

3. Elifi gizli oldı raómÀnuñ  

Var ise keşf ide gör èirfÀnuñ 

Óaúúí 

 

 

                                                           
314 el-Ahkâf, 46/35. 
315 el-Neml, 27/30. “Mektup Süleyman'dandır, Rahmân ve Rahîm Allah'ın adıyla (başlamakta)dır.” 
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Fi’l-óadíå: “Òayru’õ-õikr òafíyyün.”316  

 

Maèlÿm ola ki èÀlem-i ibdÀèuñ ibtidÀsı ki èaúl-ı evvel ve mertebe-i rÿódur; èÀlem-

i òafÀdur. ZírÀ ervÀó umÿr-ı èaúliyyedendür; óissiyyeden degüldür. Nitekim èÀlem-i èarş 

u kürsi ve semavÀt ve èanÀsır ve mevÀlíd umÿr-ı óissiyyedendür; èÀúliyyeden degüldür. 

Ve lafô-ı insÀnda òafÀ ve cehr olduàı gibi nefes-i raómÀníde daòi vardur ki maúÀm-ı ervÀh 

[126a] maúÀm-ı òafÀdandur. Nitekim rÿóı kimse göremez; meger ki temeååül ùariúıyla 

göre. Ve maúÀm-ı ecsÀm maúÀm-ı cehrdendür. Anuñçün hiss-i baãarla idrÀk olınur; 

kelÀm-ı cehrí, semè ile idrÀk olınduàı gibi.  

Pes, bundan fehm olındı ki rÿó-ı insaní mertebe-i èarşa varınca èÀlem-i cehrdedür 

ki èÀlem-i ecsÀmdur. Ve devr didükleri bu èÀlemdedür. Ve èÀlem-i èarşuñ mÀverÀsında 

kendi maúÀmındadur ki èÀlem-i òafÀ ve ervÀódur. Ve bu èÀlemde devr ve óareket 

èaúlídür; hissí degüldür. El-óÀãıl óadíå-i meõkÿrda vaúiè olan òafÀ èÀlem-i ecsÀma göre 

degüldür; belki èÀlem-i ervÀóda olan óÀle göredür. Yaèní cehrden òafÀya teraúúiye 

taóríødür ki òafÀ aãl-ı muúaddem ve cehr ferè-i muéaòòardur. Çünki her maúÀmuñ bir 

óükmi vardur. LÀ cerem maúÀm-ı ecsÀmda cehr lazım geldi. Ve maúÀm-ı ervÀóda òafÀ 

iútiøÀ eyledi. Ve devr bÀùına intiúÀl itdi ki sırr-ı Celvetí’dür; cím ile. Ve bu merÀtibden 

bí-òaber olanlar umÿr-ı èaúliyye ve óissiyyeyi biri birine òalù idüb òaùÀ iderler. Ve reh-i 

sedÀddan çıúub ùaşra giderler. Óaúúí 

 

 

                                                           
316 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, III, 76. 
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[126b] Velehu 

[Müstefèilün müstefèilün müstefèilün müstefèilün] 

1. Gel cism u cÀn ile fenÀ èÀlemlerin seyr idelüm 

FÀní olub ãoñra bekÀ èÀlemlerin seyr idelüm 

 

2. Bezm-i viãÀle irelüm zevú u ãafÀyı sürelüm 

Çeşm-i şühÿd ile liúÀ èÀlemlerin seyr idelüm 

 

3. Küól-i cilÀ virüb dile tevóíd-i ÓaúúÀní ile 

Her demde esrÀr-ı ÒudÀ èÀlemlerin seyr idelüm 

 

4. Çeşmi bu yolda òÀk idüb nefsi àaøabdan pÀk idüb 

Şol cennet-i dilde rıøÀ èÀlemlerin seyr idelüm 

 

5. Úo àurbeti ey Óaúúí úul yüri vaùan úaydında ol 

Bí-gÀneyi úo ÀşinÀ èÀlemlere seyr idelüm 

 

 

 

 

 

 قال هللا تعالى

ُكّل َشيٍء هالٌك إال َوْجهَهُ, أي الوجه الذي يلي الحق ال يهلك وال يبيدا أبدًا ألّن هللا حٌي باق ,فكذا الوجه الذي يليه  

ح المنفوخ , ولذا قالو ان سعيدا ابدا .واّما الّنفس التي من شانها ان تشقى وهي مطية االنسان التصاله به, وهو الرو

فهي الداخلة في النار والمعّذبة فيها ,وتحكم منه اّن الوجه الذي يلي الخلق فهو يهلك ,ويبدأ أي بالّنسبة الى غير  الكمل  
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والكرسى  [127a]تصالها باألرواح المقّدسة ومنه يعلم ان العرش فان اجساد الكمل ال يطرأ عليها الهالك والبلى ايفر ال

والجّنة والحور ,ونحو ذلك ال تفنى وال تهلك لكونها من عالم النور ,واللطافة فهي مّتصلة باألرواح المجّردة ,واّن موت 

المالئكة أي من هو داخل في الجسم اللطيف من قبيل الغشية ال من قبيل مفارقة الروح البدن .الن البدن اذا كان في 

 اعلم ذلك وال تقل ان كل ما هو من عالم ,الخلق هالك. حقيحكم الروح كان محفوظًا مثله ,ف

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “O’nun yüzünden başka her şey helak olucudur.”317 

 

Bu ayetteki “Allah’ın yüzü”nden maksat, Allah’a dönük ve yönelik olan yüz 

(kulun yüzü)dür. Bu yüz, helak olmaz ve fena bulmaz. Çünkü Allah’ın kendisi Hayy ve 

Bâkî’dir. O’na yönelik olan yüz de O’nunla olan ittisal ve münasebetinden dolayı 

böyledir. Bu yüz, kula üflenen ruhtur. O üflediği için bu ruhun ebediyen mesut olduğu 

söylenmiştir. Şâki olmaya müsait olan nefsi ise insanın bineğidir. Ateşe giren ve orada 

azap edilen bu nefistir. 

Geçen ayetten şu da anlaşılmıştır ki halka dönük ve yönelik olan yüz, helak olucu ve fena 

bulucudur. Ancak böyle bir nefs, kâmil olan kimselerde bulunmaz. Bu sebeple kâmil 

olanlara çürüme, helak ve yok olma hâli arız olmaz. Çünkü bunların nefs ve cesetleri de 

mukadder ruhlarla ittisal hâlindedir.  

Ayetten şu da anlaşılıyor ki arş, kürsi, cennet ve hûriler de helak olmaz, fena 

bulmazlar. Çünkü bunlar nur ve letafet âlemindendirler ve mücerred ruhlarla ittisal ve 

iltisak hâlindedirler. Meleklerin ve onlar gibi cism-i lâtif kategorisine dâhil olan 

varlıkların ölmesi, bayılma şeklindedir. Ruhun cesetten ayrılması şeklinde değildir. 

Çünkü beden de ruh gibi latif olursa ruh gibi o da muhafaza edilir. Bu gerçeği bil ve “Halk 

âleminden olan her şey helak olucudur.” deme. Hakkî] 

 

 

 

 

 

, في الحديث من احدث في امرنا ما ليس فيه فهو رّد أي من أتى بشيء جديد في امر الدين وليس له فيه سند ظاهر 

وخفى من الكتاب والسنّة فهو مردود باطل هكذا فسروه ويعلم منه ان المراد باألمر المحدث هو البدعة المضلة السيئة 

                                                           
317 el-Kasas, 28/88. 
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الموافقة لهما ,فقوله وكل بدعة ضاللة مقيد بالبدعة السيئة المصادمة  المصادمة للكتاب والسنة ال البدعة الهادية الحسنة

للكتاب والسنة الما كان من قبيل العبادة المقّربة الى هللا تعالى فمن ادخل فيها العبادة ايفر, فقد ضل ضالاًل بعيدًا ,ولم 

واستحسنوها وانكروا العبادات واستقبحوها يهتدا الى المراد الّنبوي فيما قاله, ومن العجب انهم قبلوا العادات المحدثة 

اولئك الذين لعنهم هللا فاصمتهم واعمى ابصارهم ,اما صممهم فانهم لم يسموا الحق واما عماهم فأنهم لم يبصروا ادلة 

فكانوا على ضالل من الحق ال يهتدون اليه بل يحسبون الحق باطاًل ويظنون  [127b]الحق بل عميت أبصارهم 

  يّتبعون الحّق, وال يجتنبون الباطل هذا. حقيالباطل حقا فال

 

[Hadiste: “Bizim bu işimizde ondan olmayan bir şeyi ihdas eden bir kimse 

merduddur.”318 

 

Yani, bir kimse din konusunda ortaya yeni bir şey koysa ve fakat o kitap ve 

sünnetten açık veya gizli bir delille ispat edemezse bu şey batıldır ve reddedilir. Alimler, 

bu hadisi böyle tefsir etmişlerdir. Bundan anlaşılan odur ki ortaya konulan şeyden maksat, 

kitap ve sünnetle çelişen ve dolayısıyla saptırıcı ve kötü olan bid‘a türüdür. Kitap ve 

sünnetle çelişmeyen, hidayete yönlendirici ve dolayısıyla iyi olan bid‘a türü buna dâhil 

değildir. Bu itibarla bu hadisteki “Her bid‘a” sözü, birinci türden olan bid‘alarla sınırlıdır; 

ikinci türden olan Allah’a yaklaştırıcı ibadet ve kurbet türünden olan bid‘a türünü 

kapsamaz. Bu böyle olduğu için bu bid‘a türünü de hadisin kapsamı içine sokanlar, açık 

bir şekilde sapmış ve doğru yoldan çıkmışlardır. Bu kimseler, Allah Rasulü’nün bu sözle 

neyi kasdettiğini anlayamamışlardır. Şaşılacak şeydir ki bu kimseler sonradan icat edilen 

yeni âdetleri kabul etmiş ve güzel bulurken bu şekildeki ibadetleri reddetmiş ve çirkin 

bulmuşlardır. Allah bunlara lânet etmiş, kulaklarını sağır ve gözlerini kör etmiştir. Bu 

kimselerin sağırlığı odur ki kendileri Hakk’ın sözünü dinlememişler, körlükleri de odur 

ki Hakk’ın delillerini görmemişlerdir. Basireti bağlanmış ve dalalet içinde kalmışlardır. 

Bunlar, hakkı bulamamış ve hakkı batıl, batılı hak zannetmişlerdir. Bu durumda olunca 

da hakka ittiba ve batıldan sakınma fırsatını kaçırmışlardır. Hakkî] 

 

 

 

 

                                                           
318 Buhârî, "Sulh", 167. 
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Bir seóer-i aèlÀda bu vech ile işÀret vÀkiè olub “Hüve’l-evvelü ve’l-Àòiru ve’ô-

ôÀhiru ve’l-bÀùın” sırrına remz olındı. ZírÀ evvel AllÀh TaèÀlÀ’dur ki mebdeédür. Ve Àòir 

odur ki òalúuñ sülÿken ve muóÀsebeten rücÿèı añadur ve ôÀhirdür; esmÀ ve ãıfÀtı 

cihetinden ve bÀùındur; õÀtı yüzinden. Ve òaùùa meõkÿruñ iki ùarafında olan òaùlar insÀnuñ 

úaşları gibidür ki ÚÀbe Úavseyn maúÀmına işÀretdür. Yaèní insÀn sülÿkünde òaùù-ı 

müsteúim üzerinedür. VelÀkin  ùaríúı ÚÀbe Úavseyn üzerine mürÿr ider. ÔÀhirde aàzından 

burnına ve burnından gözlerinden úaşlarına mürÿr itdügi gibi ki úaşları üzerinde başınuñ 

ãaçından àayrı taèayyün  yoúdur. Ve ol ãaç fi’l-aãl aãl’a işÀretdür. ZírÀ aàaçuñ köki 

gibidür. Egerçi insÀn eşcÀra göre maèkÿs vÀúiè olub cennetde olan eşcÀr gibi bÀlÀda ve 

ferèi esfeldedür. Ve ÚÀbe Úavseyn, èÀlem-i esmÀ ve ãıfÀtdur ki maóall-i keåretdür; 

Sidretü’l-MüntehÀ gibi. Ve úanùara-i õatdur. Yaèní [128a] ÚÀbe Úavseyni mürÿr 

itmedükçe õÀta vÀãıl olmaz ki õÀt Ev EdnÀ mertebesidür. Çünki ÚÀbe Úavseyni mürÿr 

idüb òaùù-ı mütevehhim imkÀn-ı zÀéil ve sÀlik vücÿd-ı mümkin ve vÀcibüñ eóadiyyetine 

vÀãıl ola. Yaèní vücÿd-ı mümkin iètibÀrí zevÀl bula ve óaúiúat-ı vücÿd-ı vÀcib vücÿda 

gele; Ev EdnÀ maúÀmına vÀãıl olub fenÀ-i tÀm bulur. Ve bu mertebeye taólílü baède’t-

taèúídi’l-evvel dirler.  

Pes, bu mertebede dÀéire bir olur ki óalúa-i vÀóídedür. Yaèní Münteha mebde-i 

mültefídür. “Ve ileyhi türceèÿn”319 budur. LÀkin iòtiyÀrí olan rücuè ile øarÿrí miyÀnında  

farú-ı èaôím  vardur. Ve bu mertebe gerçi èayne’l-yaúíndür; fe emmÀ maúÀm-ı irşÀd 

degüldür. ZírÀ fÀníden  irşÀd gelmez ki maàlÿb olan òasta ve mecnÿn lÀ yaèúil gibidür. 

Ve aña maúÀm-ı Òalvet daòi dirler; òa-i muèceme ile. Ve òalvet tenhalıúdur ki maúÀm-ı 

õÀt-ı mücerrededür ki anda niseb-i esmÀ ve ãıfÀt yokdur. Belki bu nisbet óicÀbí orada 

münòariú olmışdur. Ve aña maúÀm-ı Küntü Kenz daòi dirler. ZírÀ õÀt-ı kenz medfÿn 

                                                           
319 el-Yâsîn, 36/22. “Ve O’na döndürüleceksiniz.” 
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gibidür. EsmÀ ve ãıfÀtla muùalsam ve esmÀ ve ãıfÀt daòi efèÀlle muótecibdür. ZírÀ eger bu 

óicÀblar olmasa èÀlem muóteriú olur. Ve bu maúÀma  vuãÿldan ãoñra baèzı süllÀk orada 

úalub Óaú’dan fenÀ-i øÀt bulurlar. [128b] Ve añlarla ãoóbet olınmaz. Ve híç kimse 

fÀéidelenmez. ZírÀ orada àayr ve nisbet ve iåneyniyyet yoúdur. Ve baèøılar oradan rucÿè 

idüb sekrden ãoñra ãaóv gibi óÀlet bulurlar ve tedríc ile beşeriyyete nüzÿl iderler ki 

maúÀm-ı úuùbdur. Ve aña taèúíd baède’l-taólíl dirler ki bu taèúíd memdÿódur ki ãıfÀt-ı 

Óaú’la ôuhÿrdur. Ve aña maúÀm-ı Celvet dirler -cím ile- ki Òalvet üzerine mebnídür -òÀ-

i muèceme ile- ve aña ÚÀbe Úavseyn baède Ev EdnÀ dirler. Yaèní evvelki ÚÀbe Úavseyn 

ehli henüz kendi nefsiyle óicÀbdadur. ZírÀ maúÀm-ı úurbdur ki vücÿdı bi’l-külliyye nefy 

itmez. Fe emmÀ bu ÚÀbe Úavseyn gerçi maúÀm-ı keåretdür; velÀkin Óaúú ile olan 

keåretdür ki vaódeti münÀfí degüldür. Anuñçün keåret ile muótecib olmaz. Belki keåretde 

vaódet müùÀlaèa idüb yine her mavùınuñ iètibÀri ile úÀéim olmaàın ãıddíú olur. Ve óaceri 

óacer ve õehebi õeheb bulur. Ve bu maúÀm enbiyÀ ve kümmel-i evliyÀ maúÀmıdur ki 

òalú-ı èÀlem anlardan bu makÀmda müntefiè olurlar. ZirÀ keåretde iştirÀkleri vardur. Ev 

EdnÀ ehli ise vaódet ile münferidlerdür.  

Pes, maócÿba göre keåret ve vaódet bir yerde olmaz. El-óÀãıl irşÀd-ı nÀsa fi’l-

cümle mücÀneset lÀzımdur. Anuñçün enbiyÀ beşerden geldi; melekden olmadı. Ve 

kümmel daòi maúÀm-ı mücerredÀtdan mertebe-i müteóayyizÀta nüzÿl [129a] itmedükçe 

irşÀd itmediler. İşte èakl-ı evvel ile sÀéir ervÀó-ı mücerredenüñ farúları bundan ôÀhir oldı. 

“FeùÿbÀ li-Muóammed ve Àlihi ve leõõet”320 didükleri ÚÀbe Úavseyn-i åÀníde olur; Ev 

EdnÀda olmaz. Nitekim óadíåde gelür: “Ve es-elüke leõõete’n-naøari ilÀ vechi ke’l-kerím 

ebeden daéimen sermeda.”321 ZírÀ leõõeti óükm-i ãıfÀtdur; õÀt degül. Bu cihetden ehl-i 

cehenneme õÀtiyyÿn dirler ki anlarda naèím ãıfÀt yoúdur; maùèam ve şurb ve mengüc ve 

melbes ve emåÀli gibi. Fe’fhem cidden.  

Pes, ehl-i fenÀ ile ehl-i nÀr õatiyyÿn olmaúda müştereklerdür. Ve anlar vech-i 

maóødur. ZírÀ vücÿd-ı Óaú vech-i maóødur ki anlara úafÀ mutaãavver degüldür. Ve ehl-i 

                                                           
320 "Muhammed ve ailesine müjdeler olsun ve huzur ve mutluluk onlara olsun." 
321 Nesâî, Sünen, III, 198. "Senin Kerim yüzünün (rızanın) bakışının tadını edebî, daimi ve sürekli 

isterim." 
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beúÀ ôÀhirde ehl-i úafÀdur ki fi’l-cümle, óicÀb-ı beşeriyyet vardur. Ve bÀùında ehl-i 

vechdür ki keåret-i vaódete óicÀb olmamışdur. Ve ehl-i cennetüñ èavÀmmı ôÀhirde ehl-i 

vech ve cemÀl ve bÀùında ehl-i úafÀ ve celÀldur ki ebedí óicÀb içindedür. ZírÀ dünyÀda 

sülÿkle èayne’l-èayne irmemişdür.  

Pes, ôÀhirde olan müşÀhedesi pertev-i õÀtla muòteliù olan ãıfÀt müşÀhedesi 

degüldür; Belki ãıfat-ı mücerrede tecellísidür ki õÀt orada muótecibdür. MeåelÀ sultÀn-ı 

aèôamuñ resmini görmek kendini görmek gibi degüldür; Óilye-i Rasÿl gibi. Fe emmÀ 

ÚuréÀn’ı óaúíúati üzerine görmek [129b] insÀn-ı úÀmili müùÀlaèa ve insÀn-ı kÀmili 

müùÀlaèa daòi fi’l-óaúiúa ÚuréÀn’ı müùÀlaèÀdur. ZírÀ ikisi daòi cemíè-i óaúÀéiúi cÀmiè 

olan muãhafdur.  

İşte maóbÿblarda úaş güzel olmaú ÚÀbe Úavseyne işÀret olmaàla hüsn-i zÀyid írÀå 

itdüginüñ vechi budur. Yaèní úaş güzel olmaduúça güzellik kemÀl bulmaz. Ve kezÀlik 

körler daòi böyledür. ZírÀ úavseynde iåneyniyyet vardur ki õÀt ve ãıfÀta nÀôırdur.  

Pes, basíret kemÀlde olmasa ilóÀd çoú olur ki aóver ve aèverüñ naôarı gibi olur. 

Ve vech-i müşÀhede  mertebesinde olan õÀtdur. Ve zülf ve kÀkül èÀlem-i àaybden nüzÿl 

iden muóassenÀttur; vechde òÀl gibi ve ãaúal cirmüñ nıãfını setr itmişdür. ZírÀ õÀt bi’l-

külliyye ôÀhir olmaú olmaz; óaøreti MÿsÀ’ya -èaleyhi’s-selÀm- ôÀhir olmaduàı gibi. Yaèní 

MÿsÀ’nuñ tecellísi bÀùında oldı ve ôÀhir-i beşeriyyeti bÀùınını setr itdi; ãaúal baèøı vechi 

setr itdügi gibi. Ve cebelde sÀtir olmamaàla pÀre pÀre oldı. Fe’fhem cidden.  

Pes, Óaúú’ı èıyÀn görenler ÚÀbe Úavseynde yaèní meşhed-i óüsnde görürler. 

Yaèní esmÀsınuñ ãuveriyle seyr iderler. Ve bÀùında èıyÀn görenler meşhed-i õÀtda 

görürler. VelÀkin berúí ve Ànídür. El-óÀãıl õÀt-ı Óaú óiss ile meréí olmaú muóÀldür. Belki 

óiss ile görenin aåÀrı ve ãÿver-i esmÀ ve ãıfÀtıdur ki õÀtı müştemildür. Ve maócÿbla 

mükÀşifüñ [130a] farkları budur ki maócÿblar görür velÀkin bilmezler ki aña müşÀhede 

dirler. MeåelÀ semek ãuda ãuyı görür; velÀkin ãu içinde óÀãıl olduàından ãu nedür bilmez 

ve mükÀşifler görürler ve bilürler ki aña ruéyet dirler. MeåelÀ ãu görseler “Muóyí” ãıfatın 

ve hevÀda “Óayy” ãıfatın ve Àteşde “Mümít” ãıfatın müşÀhede iderler. Ve èalÀ hÀõÀ ve bu 

müşÀhede nikÀbıyla õÀtı daòi müşÀhede itmiş olurlar. İşte insÀn Óaúú’uñ ridÀ-ı kibriyÀsı 
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didükleri budur. Yaèní insÀn Óaúú’ı ve kendi kendini Àyíneden görür ki óicÀb 

maôhariyyetdür. Ve Àyíne óicab olduàı gibi maôhariyyet daòi óicÀb olmaz. Bu cihetden 

“èÁlem ùulÿ-i óaúdur.” dirler. Yaèní Óakk’À Àyínedür ki hemÀn ôÀhir ve maôhar vardur 

ve ôÀhir ve maôharuñ farúları min vechdür. Ve illÀ nÀôır ve manôÿr birdür. Bu yüzden 

demişlerdür ki “Sen seni görürsin.” Yaèní maôhariyyetüñle ôÀhiri görürsin; ùopraú ôÀrf 

içinde olan ãuya ãÿret-i şems ve úamer èaks itdügi gibi. İmdi ey müémin mükÀşif 

gözlerüñle nÿr-ı õÀt ve nÿr-ı ãıfÀtı müşÀhede itdügüñ gibi burnuñ delikleri ile daòi ol 

èÀlemlerüñ  revÀyióini şemm idersin. Ve Àòir-i kemÀlüñ kelÀm olur ki aàızdan ãÀdırdur. 

Anuñçün aàız aòirü’l-meòÀricdür. Yaèní insÀnda revÀyió-i àaybiyyet ve müùÀlaèÀt-ı esmÀ 

ve ãıfÀtiyye olmaduúça esrÀr-ı óaúíúiyyeden [130b] dem urmaàa úÀdir olmaz. “Men 

èarafallÀhü ùÀle lisÀnehu”322 budur ve her ne ki bu maèrifete muúÀrin olmayub söylenür, 

óaùÀsı ãavÀbına àÀlib olur. Ve lisÀn, tercümÀnü’l-àaybdur anuñçün rükn-i õÀéid iètibÀr 

olındı. ZírÀ ãÿret ve maènÀ biri birine mürtebiù olduàı gibi zebÀn ve cenÀn daòi biri birine 

mürtebiùdür ki maúÀm-ı şerièat ve biri daòi maúÀm-ı óaúíúÀùdür. Çünki “MÀ caèalallÀhu 

liraculi min úalbeyni fí cevfihi”323 mÿcibince úalb birdür ki müteèallıúı olan Óaú birdür. 

KeõÀlik mütercimi daòi birdür ki lisÀndur. Ve bir lisÀna iki aàız olmamaàla aàız bir oldı. 

Ve kelÀm daòi yek-pÀre oldı. ZírÀ kelÀm ki devÀm üzerine kündür eóadídür; egerçi bi-

óasebi’l-edvÀr ve’l-eşòÀã müteèallıúÀtı çokdur. Ve sÀéir ãıfÀt-ı ilÀhíyye daòi bu uslÿb 

üzerinedür.  

Naôar eyle ki kelÀmuñ nefes üzerine mebnídür. Çünki nefes şeyéün vÀóiddür ki 

riye didükleri yerden òÀric olur. Aãl-ı kelÀm daói bir olur. VelÀkin meòÀric üzerine 

münbasiù olmaàla müteèalliúÀtınuñ keåretiyle keåret úabÿl ider. Nefes-i RaómÀní ve 

kelÀm-ı ilahí daòi böyledür. FÀèrif.  

Men ente ve min eyne ente ve keyfe ente ve ent. LÀ ente bel-huve hÿ feúul huve’l-Óaú, 

LÀ ene’l-Óaú ve huve’l-edebü’l-muùlaú. ÓÀúúí  

 

                                                           
322 “Kim Allah'ı tanırsa ilmi (lisanı) artar.” 
323 “Allah bir kişinin göğsünde iki kalp yaratmamıştır.” 
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[131a] 

ورد قوله تعالى                                                      

 (قل هو الرحمن آمّنا به وعليه توكلنا فسيعلمون من هو في ضالل مبين) 

الستقبالى والّسين اكان في ضالل مبين ,هو الهالك وفي االسم الرحمن إشارة مد المهلة كما يفهم من السين يعني أّن من 

قرب جعلت المدة وإن كان للقريب بالّنسبة إلى سوف لكن لما كان كل آتٍ قريبًا, وأن أمر هللا كلمح بالبصر أو هو أ

المبين للحق والباطل  جعل الضالل مبينًا (ألنه بعد ورود القرآنقريبة كقوله تعالى ) كان لم يلبثوا إال ساعة من نهار و

يمان . بمن أنزله المميز بين الخبيث والطيب والحاصل أن القرآن هو الهدى واّنه ليس بعد إال الّضالل فال بد من اإل

دى نور والضالل اله ومن التوكل فإن ّمن آمن به وتوّكل عليه كان من أهل الهدى ,فال بّد وأن يغلب أهل الّضالل ألن

ادة ولمن كان ظلمة والشك أن الشمس طلعت زالت الظلمات ففي اآلية تسلية لحضرة النبّوة صّلى هللا عليه وسلم, عب

 ورثته إشارة فاعلم ذلك, حقي

 

[Şu ayet vârid olmuştur: “De ki; O, Rahman’dır. Biz O’na iman ettik ve O’na tevekkül 

ettik. Siz yakında kimin açık bir dalalet içinde olduğunu görüp öğreneceksiniz.”324 

 

Açık bir dalalet içinde onlar da helak olurlar. Ancak Rahman isminin de işaret 

ettiği gibi bunların helak olması biraz süre alabilir. Bu mana, istikbal sin’inden de 

anlaşılmaktadır. Sin harfi sevfe harfine göre daha az bir süreyi ifade etse de gelecek olan 

her şeyin yakın olması ve Allah’ın emrinin göz kırpılması gibi bir süratte ve hatta daha 

büyük süratle gerçekleşmesi sebebiyle ahirette olan helaket yakın gösterilmiştir. Nitekim 

bir ayette de “Kıyamet günü gelince onlar dünyada sanki bir günden bir saat kadar 

yaşadıklarını hissederler.”325 buyrulmuştur. Söz konusu olan dalaletin açık olmakla 

vasıflandırılması, hak ve batılı açıklayan, pis ve temizi ayıran Kur’an’ın indirilmiş 

olmasından dolayıdır. Çünkü Kur’an hidayettir. Onun dışında ise sadece dalalet vardır. 

Hâl bu olunca onu indirmiş olana iman etmek ve tevekkül etmek kaçınılmazdır. Ona iman 

edip tevekkül edenler de hidayet ehlinden olurlar. Bunların dalalet ehline galip gelmesi 

                                                           
324 el-Hakkâ, 69/29. 
325 el-Yunus, 10/45. 
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de kaçınılmazdır. Çünkü hidayet nur, dalalet ise karanlıktır. Şüphe yoktur ki güneş 

doğunca gece zevâl bulur. 

Taşıdığı bu manadan dolayı bu ayet, Hazret-i Nübüvvete sarahaten, onun vârislerine ise 

işareten teselliyi içerir. Bunu böyle bil. Hakkî] 

 

 

 

 

 

 

شارة إلى الفناء لما ختمت تأليف بعض كتبي رؤى في المنام إنه أحرق في الّنار .وذلك محتمل لمعان ثلثة األول إنه إ

رى في صورة اياه وإن وزجر عن الغرور فإن ما ي [[131bعن شهوة الكالم و االنقطاع عن االعتماد ما سواه تعالى 

ان من عالمة قبوله انه يجيئ الكمال فإنه ,بتوفيق هللا تعالى إال بتدبير العبد وقوته والثاني أّن القربان في الزمان األول ك

تعالى ,كساتر  من الّسماء نار بيضاء ,فتحرقه فيكون إحراق الكتاب من ذلك القبيل ألن تأليفه مما يتقرب به إلى هللا

اللهية  والمعامالت ااألعمال الفاضلة والثالثان العلم نور وما فيه مما يتعلق بالحاالت الغربية كحال العشق والجذبات 

تيكم منها بقبس( ,يعني القلبية محرق جدًا لمن كان من  أهل تلك الحال ,وقد قال موسى عليه السالم أني  انسنادًا) لعلى آ

هو ما يتعلق بالذوقيات إلصطالء واإلنتفاع فكذا ,نور العلم وهو ما يتعلق باألحكام والمسائل وناره ,وكما ان قبس النار ل

,فإنه عكس  والحكم والمعارف يعني ان كله لإلنتفاع ,فاعرف لهذا السر الغريب ,فال تقل ان األحراق عالمة الرد

 سؤل. حقيالحقيقة التي نحن عليها ,والحمد هلل تعالى على القبول وهو الم

 

 

[Rüya Ta‘biri] 

 

[Ben bir kitâbımın telifini tamamlayınca rüyada onun yakıldığı görülmüştür.  

 

Bu rüyada üç mana ihtimâli vardır. Birinci mana; kitap sahibinin halkla konuşma 

şehvetinden ve Allah Ta‘âlâ’dan başka bir şeye itimat etmekten kesilmesi ve gurûrdan 

sakınması gerektiğine işaret etmesidir. Çünkü kemal (ve başarı) şeklinde görülen bir iş 

ancak Allah Ta‘âlâ’nın muvaffak etmesiyle gerçekleşir. Bu kulun kendi tedbir ve 

kuvvetiyle gerçekleşmez.  
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İkinci mana; kabul edilmeye işaret etmesidir. Çünkü önceki zamanlarda kurbanın 

kabul edilmesi, gökten bir ateşin inmesi ve kurbanı yakmasıyla anlaşılırdı. Kitabın 

yakılmış olması da bu kabîldendir. Çünkü kitabın telifiyle Allah’a yakın olma 

kasdedilmiştir. Bu yönüyle de diğer fazıl ameller gibi bir kurbandır. 

Üçüncü mana ise şudur: İlim nurdur. İlme taalluk eden aşk, ilâhî cezbe ve kalbin 

muamele gibi garip hâller de bu hâllerin ehli için yakıcıdır. Nitekim Musa (a.s) da: “Ben 

bir ateş gördüm. Umulur ki ondan size bir kabes getiririm.”326 demiştir. Yani, ateş kabesi 

ısınma ve faydalanma için olduğu gibi ilmin nuru da böyledir. İlmin nuru, ahkâm ve 

mesâile taalluk eder; onun ateşi ise zevkiyyât, hikem ve maarife taalluk eder. Bunların 

hepsi de faydaya yöneliktir. Bu garip sırrı bil ve yakılmanın reddedilmenin alâmeti 

olduğunu söyleme. Çünkü bu gerçeği yansıtmaz. Kabul etmesinden dolayı da Allah 

Ta‘âlâ’ya hamd olsun. kabulu da yalnız O’ndan istiyorum. Hakkî] 

 

 

 

 

 

نور إحدى هو اصل األنوار انبسط على الكائنات فتنّورت به, كنور الشمس فإّن  َظهَر ُنوٌر ,كّذرة فقلت ما هو فقيل هو

أول ما يبدو شيء من حاجبها ثم ينبسط على األفاق بحيث ال يبقى شيء مظلم إاّل ما كان بينه وبينه حائل ,ونظيره في 

فإنه منبسط على أجزاء البدن كلها إال من ولد اعمى فإنه ليس لبصره حظ من ذلك النور  [[132aاألنفس نور الروح 

فهي كالميّت ,وكذا النور المعنوي الحاصل للقلب من وجه مخصوص فإن القلب الخالي عنه ميّت , فإذا عرفت ان 

ل له عجب الدنيا المركب في أصل النور على ما ذكرنا فاعلم أن أصل الظلمة ايفر كذلك ,وذلك أن العظيم الذي يقا

مؤخر اإلنسان وهو شيء مقدار خردلة اصل الجسم كله يعني كما أن القوى الروحانية تنبسط من القلب إذا القلب هو 

,فكذا األعضاء الجسمانية تنبسط من عجب الذنب المذكور أول تعين يحصل في البدن اإلنساني من القوى الّروحانية  

من بذر المنى إذا وقع في الرحم وعليه ينشئ النشأة اآلخرة حين تبلى االجسام  إذ ال يفنى العجب ,ألن أول من يتعين 

بل يبقى لها حين اإلنتشاء والشك أّن الجسم ظلمة كما ان الروح نور, وكما أن العلم في القلب نور فإذًا ظلمة العجب 

إال البصر لتكون في األنفس كالشمس في األفاق  سارية في األعضاء كلها بحيث  ال يبقى شيء  نوراني منها اصالً 

ألن بها يدرك األشياء وإن لم يدرك نفّس النور ,وما هو ولذا قالوا إن هللا نور ال بمعنى العرض بل بمعنى إن يدرك 

ًة رالوجود عبا [132b] األشياء به وال يدرك هو نفسه ,والحاصل إّن الجسم إذا غلبت ظلمته على نور الّروح يكون

الظلمة ظاهرًا وباطنًا وإذا غلب نور الّروح على ظلمة الجسد يظهر سّر قوله تعالى) وأشرقت األرض بنور ربّها  عن

                                                           
326 el-Tâhâ, 20/10. 
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(,فمن له نور ولو ذرة فإن مؤمن مدرك يلج ملكوت السموات يوم قبض ومن ليس له ذلك فإنه  كافر باق في ّجو الهواء 

 الظلماني. حقي                    

 

 

[Ehadiyet Nuru] 

 

[Bir nur belirdi; bir zerre kadardı. Ben, “Bu nedir?” diye sordum. Buna şu karşılık 

verildi: “Bu ehadiyet nurudur; bütün nurların aslıdır. Kâinatın üzerine yayılmış ve her 

şeyi nurlandırmıştır.” Bu nur, güneşin nuru gibidir. Güneşin nuru da önce bir kaş gibi 

ortaya çıkar. Sonra ufukların üzerine açılır ve önünde perde bulunmayan her şey onunla 

aydınlanır. 

Ehadiyet nurunun nefsler âlemindeki örneği de ruhun nurudur. Bu nur da bedenin 

bütün cüz ve parçaları üzerine açılır. Bu nurdan ancak kör olan faydalanmaz. Çünkü o 

nurdan körün gözlerinin hissesi yoktur. O, ölü gibidir. Özel bir şekilde kalpte hasıl olan 

manevi nur da böyledir. Bu nurdan hâli olan kalp de ölüdür. Nurun aslının söylediğim 

şey olduğunu öğrenince bil ki zulmet ve karanlık da bu şekildedir. Bunun izahı şöyledir: 

İnsanın arka kaba etinin üstünde bulunan ve bir hardal tanesi kadar küçük olan ve adına 

kuyruk sokumu denilen kemik vücudun tümünün aslıdır. 

Buna göre, nasıl ki ruhânî kuvvetler kalpten yayılır; çünkü kalp ruhânî kuvvetler 

içerisinde insan bedeninde oluşan ilk kuvvet ve oluşumdur; tıpkı bunun gibi maddi 

kuvvetler olan bedenin uzuvları da kuyruk sokumundan yayılır. Çünkü bel suyunun 

rahime düşmesi üzerine ilk oluşan şey bu kemiktir. Cisimler toprakta çürüdükten sonra, 

ikinci dirilişteki inşa da bu kemik üzerinden olur. Çünkü bu kemik çürümez ve inşa 

vaktine kadar bâkî kalır. Şüphe yoktur ki ruh, nur olduğu gibi ceset de zulmettir. Bu 

zulmat, bütün uzuvları kapsar ve bunların içinde yalnızca gözler nurani kalır; nasıl ki 

ilmin nuru da kalbe yansır ve yalnızca kalp nurlanır. Böylece, beden içindeki gözler 

ufuklardaki güneş gibidir. Nurun kendisi görülmese de ve ne olduğu bilinmese de eşya 

onun sayesinde görünür.  

Bundan dolayı “Allah nurdur.” demişlerdir. Bu söz ilâhî nurun araz olduğu 

anlamında söylenmesi, kendisi idrak edilmezken eşyanın onun sayesinde idrak edildiği 

anlamında söylenmiştir. 
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Hasılı; cesedin zulmeti ruhun nuruna galip geldiği zaman vücud, zahir ve bâtın 

yönleriyle karanlıktan ibaret bir şey hâline gelir. Ruhun nuru vücudun zulmetine galip 

geldiği zaman ise “Yer Allah’ın nuruyla aydınlandı.”327 ayetinin sır ve manası zahir olur. 

Buna göre zerre kadar da olsa sahip olan bir kimse müdrik bir mü’mindir ve ruhu 

kabzedildiğinde göklerin melekutuna dâhil olur. Bu kadarlık da olsa nura sahip olmayan 

bir kimse ise kâfirdir ve karanlık havanın atmosferinde kalır. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Vaútü’ê-êaóveti’ã-ãuàrÀ, 

“Òurde-i òaşòÀş, Dide-i óuffÀş.”  

 

Yaèní bir nesne ki fi’l-meåel dÀne-i òaşòaş gibi òurde ola anı òuffÀş gözi nice 

görür ki òírelikle meşhÿrdur. Belki aña baãar-ı óadíd gerekdür ki idrÀk eyleye.  

Pes, èÀlem-i noúùa daòi tuòm-ı òaşòÀş gibidür ki baãar-ı hiss anı idrÀk idemez. ZírÀ óissüñ 

ülfeti terkibledür, èÀlem-i noúùa ise basíùdür. Belki baãar-ı bÀùın gerekdür ki bu baãar 

èÀlem-i maènÀya meftÿódur; baãar-ı óis èÀlem-i ãÿrete açılduàı gibi. Ve èÀlem-i óiss ü 

ãÿret êíúdür; gerekse harf ve kelime mertebesi olsun. Ve èÀlem-i maèní ve óaúíkÀt 

vÀsièdür; gerekse noúùa ile temåíl olınsun. ZírÀ fi’l-óaúíúÀ noúùa ve óarf dimek tefhím 

içündür ve “illa’l-Àn èalÀ mÀ èaleyhi kÀn”328 mÿcibince èÀlem-i kevnden èÀlem-i vücÿba 

bir nesne sÀrí olmamış ve èÀlem-i  [133a] óaúíúat èÀlem-i ãÿretüñ vücÿdıyla teàayyür 

bulmamışdur. Nitekim seyl ile deryÀ-yı muóíù müteàayyir olmaz.  

Pes, noúùa dimek õÀtınuñ èadem-i inúısÀmına dÀéir; ve óarf ve kelime ve Àyet ve 

sÿre dimek esmÀ ve ãıfÀtınuñ keåretine nÀôırdur. Ve dÀne-i òaşòÀşdan bu úadar òaşòÀşlar 

                                                           
327 el-Zümer, 39/69. 
328 “Şu anda O, bir oluş üzerindedir.” 
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bitdügi gibi õÀt-ı muùlakdan daòi bí-óisÀb tecellíyÀt vücÿda gelmişdür ki ile’l-ebed ãuver-

i esmÀ teceddüd üzerinedür; tuòmdan eşcÀr ve ezhÀr nÀbit olduàı gibi. Óaúúí 

 

 

 

 

 

لعلماء فهمت اآلية خطر قال هللا تعالى إّن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأّن لهم الجّنة اآلية , قال بعض ا

من هو وانظرإلى  عليك قدرها ,فانظر إلى المشترى لهاالنفس اإلنسانيّة وشرفها وعظم مقدارها ,فإن السلعة إذا أخفى 

على اطالقه اذا ال  الثمن المبذول فيها ما هو وانظرإلى من جرى على يد عقد التبايع انتهى كالمه أقول هذا الكالم ليس

وله تعالى فيقتلون ليه قإقدر للنفس اإلنسانية الحيوانية أصاًل ,  وإّنما القدر للنفس المجاهدة او المقتولة على ما أشار 

لغزو والجهاد ,وللثاني الألّول   [133b]  ويقتلون ,فإّن المعلوم يشير إلى المجاهدة والمجهول أمانة النفس بالكليّة ,ويقال

ذا جاهدت و استشهدت إالشهادة سواء كانت بالّسيف الظاهر أو بغيره. فظهر أن هللا تعالى ال يشتري النفس الحيوانية إال 

 اعلم ذلك. حقيكون لها وزن عند هللا تعالى  فيعطى يد لها الجّنة بالنسبة إلى الشهادة الباطنية , ففإنها إذا ي

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur:  “Allah, cennet karşılığında müslümanlardan 

nefislerini (canlarını) ve mallarını satın almıştır.”329  

 

Bazı alimler şunu söylemişlerdir ki bu ayet nefsin önemini, şerefini ve kadrinin 

yüceliğini ifade etmiştir. Çünkü bir malın değer ve kıymeti sana gizli kaldığı zaman onu 

satın almaya kimin talip olduğuna ve onun için verilen bedele bak. Bu alışverişin kimin 

elinde cereyan ettiğini gör. 

Ben derim, bu söz mutlak ve sınırsız değildir. Çünkü hayvanî olan nefsin hiçbir 

kıymeti yoktur. Kıymeti olan ise cihad eden ve bu uğurda öldürülen nefstir. Nitekim 

yukarıdaki ayet “Cihad ederler, öldürürler ve öldürülürler.” ifadeleriyle tamamlanmıştır. 

“Öldürürler” cümlesi cihad ve mücahedeye; “öldürülürler” cümlesi de nefsi külliyen 

öldürmeye işaret ediyor. Bunlardan birincisine gazâ ve cihad denir; ikincisine ise şehadet 

denir. Şehadetin gerçek kılıçla veya başka bir şekilde olması da fark etmez. Böylece 

anlaşılmaktadır ki Allah, hayvanî olan nefsi satın almaz. Ancak cihad eden ve şehit edilen 

                                                           
329 el-Tevbe, 9/111. 
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nefsi satın alır. Çünkü ancak bu surette nefs Allah yanında değer ve kıymet kazanır. 

Bunun üzerine de kendisi onu cennet karşılığında satın alır. Ancak burada bilhassa bâtınî 

şehadet değer ifade eder. Bunu bil. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Çeşmi tíz it noúùaya kim dÀne-i òaşòÀşdur 

Göre mi anı şu göz kim díde-i òuffÀşdur 

 

2. Óiss ile ülfet úılan maèní yüzin seyr itmedi 

Çeşm-i ÀèmÀdan ne óÀãıl gerçi Yÿsuf fÀşdur 

 

3. EnbiyÀ vü evliyÀ birdür bu óikmet-òÀnede  

Aóõ-ı feyø itmekde Óaú’dan cümlesi úardaşdur 

 

4. Bülbül aàlar gül güler híç kimse bilmez sırrını 

Bÿy alan Óaú’dan nedendür kim gözi òÿn-pÀşdur 

 

5. Her ãanevber dÀnesinde n’eyler ey dil sırr-ı Óaúú 

Ol bilür sırrı ki ehl-i sırr ile sırdaşdur 

 

6. ÓaúúıyÀ baãmaz işigin mürşidüñ her bir ayaú 

YÀ meger ehl-i irÀdet içre şol kim başdur 
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بو الّصهباء جبلة أإن يجيرنا من الّنار , فمنهم  [134a]ويقولون حسبنا من السلف ال يسألون هللا الجّنة قد كان جماعة

جنة ومنهم عطاء بن أشيم صّلى ليلة الّسحر ثم رفع يديه وقال )اللهم أجرني من الّنار(. أو مثلى سيجترئ ليسألك ال

ن غلب عليه مختلفة فمالسليمي كان ال يسأل الجنة ,من كتاب حادي األرواح بالد االفراد أقول ال شك ان المشارب 

ن النار. وعليه مالخوف فهو يقتصر على اإلستعاذة من النار ومن غلب عليه الرجاء فهو يسال هللا الجّنة ويستعيذ به 

جراء ولكنهم من حيث األنبياء وكل األولياء وعليه اإلشارة , يقول ان أجر األعلى هللا فإنهم وإن لم يكونوا ن قبيل األ

و مقام العمل ال مقام لجسمانية يّطلبون األجر من هللا عماًل بالظاهر والباطن جميعًا فإذا الطالب هأعمالهم الّصالحة ا

لعباد من يقتر من ,غير االحال فأفهم جدًا , وأعلم أّن الجّنة تطلب أهلها بالذات وتجذبهم إليها جذبًا والنار كذلك ,ومن 

ل المغلوبين المستغرقين قوم يقاد إلى الجّنة بالّسالسل ,وهذا من احواهللا أيّاً كان وإليه اإلشارة بقوله ,عجب ربّك من 

ن النار جهدكم مفي بحر الشهود كاألرواح  المهيمة  ويخالفهم حال غيرهم وفي الحديث اطلبوا الجنة جهدكم, واهربوا 

الّدنيا محفوفة بالذات  كارم وإن,فإّن الجّنة ال ينام طالبها ,وإن النار ال ينام هاربها ,وإّن اآلخرة اليوم محفوفة بالم

 عن االخرة حقي   [134b]والشهوات فال تلهينكم.

 

 

[Seleften Bazıları Allah’tan Cennet İstemezlerdi] 

 

[Seleften bazıları Allah’tan cennet istemezler, “Bizi cehennemden koruması bize 

yetişir.” derlerdi. Ebu’s Sahbâ Cebel İbnu Eşyem bunlardandır. Kendisi bir gece seher 

vaktine kadar namaz kıldı. Ondan sonra ellerini kaldırıp “Allah’ım! Beni ateşten koru. 

Benim gibi bir kimse senden cennet istemeye hiç cüret eder mi?” dedi. Atâ es-Sülemî de 

bunlardandır. Bu da duasında cennet istemezdi.  

Bu bilgiyi Hâdi’l-Ervâh İlâ Bilâdi’l-Efrâh kitabından aktardım. 

Ben derim ki hiç şüphesiz meşrebler farklıdır. Kendilerine korku galip gelenler 

ateşten istiâze etmekle yetinmişler, kendilerine ümit galip gelenler ise ateşten istiâze ile 

birlikte Allah’tan cenneti de istemişlerdir. Nebiler ve kâmil veliler bu ikinci 

kısımdandırlar. Bunların “Ücretim yalnızca Allah üzerindedir.” demeleri de buna işaret 

ediyor. Bu kimseler, hakikatte ücretli durumunda değillerse de sâlih amellerine karşılık 

Allah’tan ücret isterler. Böylece hem zahiren hem de bâtınen gereğine uymuş olurlar. 

Çünkü ücret istemek amel makamıdır. Hâl makamı değildir. Bu farklılığı anla! 
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Bil ki cennet bizzat ehlini talep ediyor ve onları kendine cezbedip çekiyor. 

Cehennem de bunu yapıyor. Kullardan bazıları Allah’tan başka her şeyden kaçıyor. Şu 

hadis-i şerif buna işaret ediyor: “Rabbim, cennete –kendileri talip olmadıkları için- 

zincirlerle çekilen topluluğun hâline taaccub ediyor.” Bu, şuhud denizinde gark olmuş 

ve iradeleri ellerinden alınmış kimselerin hâlidir. Aşkın hayretini yaşayan ruhların hâlidir. 

Diğer kimselerin hâli ise bunların hâlinden farklıdır. Şu hadis-i şerifler bunlara yönelik 

olarak söylenmiştir: “Bütün gücünüzle cenneti talep ediniz ve bütün gücünüzle 

cehennemden kaçınız.”, “Cennete talip olanlar uyumazlar, cehennemden kaçanlar da 

uyumazlar.”330, “Cennet, nefsin hoşlanmadığı şeylerle kuşatılmış, dünya ise lezzetler ve 

şehvetlerle kuşatılmıştır. Dünya bu şeylerle sizi cennetten alıkoymasın.”331 Hakkî] 

 

 

 

 

 

 ورد هذا الرباعّي العذ تي قييل الّصبح ليله االربعاء

 خلقنا الخلق خلقا في سور

الّنحوسفصارواواقعين في   

 وهلل عبيد اختصاص

 لهم سعد الّسعورفي الّرؤس

 

بيت االّول قوله خلقنا الح من لسان الحق تعالى وقوله وهلل الح من وضع المظهر موضع المضمر واالصل قلنا ,وال

لك أن الّسعادة د قد يشقى وذاشار إلى الفطرة األصليّة والقابليّة األّولية والشقاوة الذاتيّة وإليها اإلشارة بقولهم والسعي

ة بل من العباد عبيد العارضة ال اعتداء بها والبيت الثاني اشارة إلى الّسعادة األذلية التي ال يضرها الشقاوة العارض

م طلوع ذلك اختصاص ,وهم الذين إصطغاهم هللا لنفس لهم أصل الّسعادات الذي هو سعد الّسعود ال يتبدل بحال وله

ن ال يكون نجمك اطالع في رأسه يعني أنه قد ولد في الكوكب سعد, فاعلم  ذلك واجتهد  الكوكب الّنوراني كما يقال له

 من األفلين. حقي

 

[Çarşamba günü sabaha yakın bu izzetli rubai vârid oldu: 

                                                           
330 Tirmizi, “Cehennem”, 10. 
331 Tirmizi, “Cennet”, 31. 
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"Yaratılanları karanlık içinde yarattık  

Bu sebeple şekavette kaldılar"332  

Fakat Allah’ın hâs kulları vardır  

Bunlar için başlarda mutlulukların en büyüğü vardır 

 

Bu şiirdeki “yarattık” sözü Allah Ta‘âlâ adına söylenmiştir. Buna göre “Allah’ın 

hâs kulları” sözü “bizim hâs kullarımız” anlamındadır. 

Bu iki beyitten birincisi aslî fıtrata, kabiliyete ve zâtî şekavete işaret ediyor. “Saîd olan 

şâkî olabilir.” sözü de buna işaret ediyor. Çünkü geçici mutluluk önemsizdir ve ona itibar 

edilmez. İkinci beyit ise arızî şekavetin zarar vermediği ve değiştiremediği ezelî 

mutluluğa, saadete işaret ediyor. Bu saadet has kulların hâlidir. Allah Ta‘âlâ, bu kulları 

kendisine seçmiştir. Bunlar için asla değişmeyen mutluluklar, saadetler vardır. Bunların 

üzerine o nurani yıldız doğmuştur. Bunlar, saadet yıldızı nöbetinde doğmuşlardır. Gayret 

et ki senin yıldızın batan yıldızlardan olmasın. Hakkî] 

 

 

 

 

 

في نفس إحدى الّذات فتلك األسماء  [a135]أعلم أّن هللا تعالى أسماء صفات متباينة متخالفة المعاني وإن كان هو 

المتباينة والّصفات المتخالفة المتكاثرة ال تستلزم كثرة الّذات في نفسها فكثرة األسماء والّصفات إنما هي بالّنسبة إلى 

ان كثرة المعاني المتعّلقة بها وتباينها إّنما هو بإضافة بعضها إلى بعض ال بإلضافة إلى هللا تعالى ,أال ترى أن للسلط

األعظم أمراء ووكالء وعلماء متفاوتة المناصب واألسماء والتعيّنات فذلك إنما هو بنسبة بعضهم إلى بعض ال باّلنسبة 

إلى الّسلطان إذا الّسلطان ال اختالف بينه وبين أسمائه و أهالي مراتبها جدًا , فمن عرف على هذه األحدية في نفسه 

ه المختلفة هان عليه ان يعرف هللا بأحادية ذاته وكثرة اسمائه وصفاته وعرف مرتبة من يضاف إليه باعتبار اسمائ

فاأللوهيّة أمر واحد تحته جميع األسماء , ولذا يقال لإلسم هللا أّنه المتجمع بجميع األسماء ,فاألستقالل إّنما هو الذات  

يع المراتب  لكن يقال أيفر ,دار الّسالم وأما األسماء والّصفات فتابعة لها  وعلى هذا يقال الجّنة فهي جّنة باعتبار جم

باعتبار سالمتها عن اآلفات ودار الخلود باعتبار البقاء وجّنة عدن باعتبار اإلقامة وعلى هذا نجمع األسماء تابعة لذلك, 

ذريته  األسم العام الذي هو الجّنة فهي ال هو الختالف معانيها وال غيره باعتبار رجوعها إليه واستجابتها فيه كآدم مع
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أي وهي نفس آدم وقد كان المخاطبون مندرجين في نفس آدم حين  [135b]فإّن هللا تعالى, قال خلقكم من نفس واحدة 

خلقه من تراب ثم ظهر على صور شتى وهيئات مختلفة وأسماء متباينة وصفات مختلفة  فكانوا زيدًا وعمرًا وبكرًا, 

بيحًا إلى غير ذلك, وكذا كانوا شيئًا وإدريس ونوحًا .ونحو ذلك باعتبار وطوياًل ومعتداُل وقصيرًا, وحسنًا ومليحًا وق

الوصف الخاص الذي يرجع إلى الفضائل والكل أحمد في مرتبة العقل األول ومحمد في مرتبة النفس اإلنسانية , وإنما 

قدر نبوته وعلى هذا فاعلم تخالفوا في الظهور, باعتبار قابلياتهم وتفاوت استعداداتهم فآدم أحمد بقدر نوره ومحمد ب

 ذلك فإن األمر إحدى إنما كثرة األسماء والّصفات وإليه يرجع قولهم

ن  ال وقوف له العلم نقطة كثرها الجاهلون ,والجهل هنا كما في قوله تعالى ,)يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف( م

شجر ولظى وحطمة ات كلها ومع هذا فيقال لها العلى حاله ,وعلى الجّنة فقس النار .فإّن الّنار وجهنم اسم عام للدك

 تارة واللوامة ويقال لها إالباعتبار المعاني المختلفة ,ولهذا نظائر كثيرة كالنفس اإلنسانية فإنها نفس واحدة كليّة جمليّة ,

ب والجزاء حسا,والمهمة والمطمئنة باختالف صفاتها , وكاليوم األخر فإنه يقال له يوم البعث ويوم الحشر ويوم ال

توراة وانجيل  ,ويوم القيمة ويوم التغابن ,  و نحو ذلك وكالقرآن فإنه نوى وهدى وشفاء ونحو ذلك ,وكالكتاب فإنه

لحمد ومحمد ,في في األرواح وباعتبار لواء ا [[136aوزبور ,وفرقان وكالنبي صّلى هللا تعالى عليه وسلم ,فإنه احمد 

الفارس  األجسام وماحٍ وحاشٍ وعاتب وشفيع ونحو ذلك ,وكالبحر فإنه أسود وأبيض وسجر الهد وسجر الروم وسجر

عن العالمين(,اذ النسب  ونحو ذلك ,فما من شيء األولة أحديّة وله واحدية .وباعتبار األحدية .قال هللا تعالى ,)وهللا غنى

العالمين ,فهو اله  ال إضافة في هذا المقام االحدي وباعتبار الواحدية قال هللا تعالى رب العالمين فاضاف نفسها علىو

تاهية ,, ففي كل العالمين وربهم و المعالمون مالو هون له ومربويون .وكل كثرة قضبطها جهة واحّدة كما قال أبو الع

لة تنفعل عن شاء هللا. ّنحو الكالم اما انشاء والخبر كذا وكذا فاعلم من الجمشيء له آية تدل على أّنه واحد ,وقال هل ال

 حقي

 

 

[Birbirine Muhalif Olan Esma ve Sıfatlar] 

 

[Bil ki Allah Ta‘âlâ’nın, manaları birbirine muhalif olan isim ve sıfatları vardır. 

Kendisi ise zâtı itibarıyla bir ve tektir. İsim ve sıfatlarının müteaddid ve birbirine muhalif 

olmaları zâtın da kendi içinde müteaddid ve çelişkili olmasını gerektirmez. Çünkü isim 

ve sıfatların çokluğu ve ihtilafı, taalluk ettikleri ve ilgili oldukları manaların çokluğundan 

ve ihtilafından dolayıdır. Bunların ihtilafı bu manalardan dolayıdır; Allah’a olan izafe ve 

nisbetlerinden dolayı değildir. Görüyor musun; Sultan-ı a‘zâmın rütbeleri isimleri ve 

görevleri, birbirinden farklı olan emirleri, vekilleri ve alimleri vardır. Büyük sultan, 

bunların farklı olmalarından dolayı farklı isimler ve sıfatlar alır. Bu hâl bundan dolayıdır; 

sultanın bir olan zâtından dolayı değildir. Bu farklı isimlere rağmen sultan birdir ve onun 

mücerred isim ve sıfatları da ihtilafsız ve çelişkisizdir. Allah Ta‘âlâ’yı zâtındaki birlikle 
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tanıyan, isim ve sıfatları ihtilafın taalluk ve izafelerden kaynakladığını bilen bir kimse 

için isim ve sıfatlarının çokluğuna rağmen Allah’ı zâtının ehadiyet ve birliğiyle tanıması 

kolay olur. Ulûhiyet birdir; bütün isimler de onun içindedir. Bu sebeple “Allah” ismi için 

şöyle denir: Bu isim, bütün diğer isimleri içinde toplamış durumdadır. Birlik ve 

bağımsızlık zât içindir. Müteaddid ve birbirine tâbî olan isim ve sıfatlar ise ona tâbîdir. 

Bu tıpkı şunun gibidir: Cennete, bütün mertebelerini kapsayan bir anlamla “cennet” denir 

ve o birdir. Ancak azaplardan selamette olması hasebiyle ona “Darü’s-Selâm” denir. 

Cennetin diğer isimleri de bu türlü mülahazalar yönündendir ve bütün bu tali isimlere 

rağmen cennetin ismi yalnızca cennettir. Farklı isimler, farklı manaları ifade ettikleri için 

genel olan cennet isminin aynısı değildir. Netice itibarıyla hepsi ona rücu edip döndükleri 

için de ondan ayrı ve gayrı değildir. 

Âdem (aleyhi’s-selâm) ve zürriyetinin durumu da bunun gibidir. Allah Ta‘âlâ 

bütün insanları kastederek: “Sizleri tek bir canlıdan yarattık.”333 buyurmuştur. Buradaki 

tek canlı Âdem’dir (a.s). Bu demektir ki muhatap olan insanlar, topraktan yaratılan Âdem 

isminin içine dâhildir. Ancak bunlar zaman içinde değişik suretler, farklı hey’etler, çeşitli 

isimler ve sıfatlarla ortaya çıkmışlardır. Yani bir tek mahiyet, farklı hey’etler hâlinde 

çoğalmıştır. Bunlar Zeyd, Amr ve Bekr isimlerini almışlar; uzun, kısa, orta sıfatlarla 

anılmıştır. Güzel, çirkin vesaire olmuşlardır; Şît, İdris ve Nûh (aleyhimü’s-selâm) şekline 

bürünmüşlerdir. Yani, bunlar bir olan mahiyet üzerine eklenen tali özellikler ve sıfatlarla 

farklılaşmış ve farklı varlıklar hâline gelmişlerdir. Onun için ilk akıl mertebesinde hepsi 

Ahmed’dir; insanî nefs mertebesinde hepsi Muhammed’dir. Ancak ortaya çıkıp zuhur 

ederken kabiliyet ve istidatlarının farklılığı sebebiyle farklı hâle gelmişlerdir. Bu itibarla 

Âdem (a.s), nuru miktarınca Ahmed’dir ve nübüvveti miktarınca Muhammed’dir. 

Diğerleri de böyledir. Bunu bil! Çünkü zât ehadîdir; onu isimler ve sıfatlar çoğaltmıştır. 

Bu anlamı ifade için “İlim bir noktadır; cahiller onu çoğaltmışlardır.” denmiştir. Bu 

sözdeki cahillik şu ayetteki cahillik anlamındandır: “İffetlerinden dolayı cahiller onları 

zengin zannederler.”334 Yani, hâllerine vakıf olmayanlar bu zanna kapılırlar.  

Cennet için söylediklerimiz cehennem için de geçerlidir. Cehennem ismi, bütün 

kat ve katmanları kapsar. Fakat bunun yanında, bu kat ve katmanlara taşıdıkları 

farklılıklardan dolayı Sa‘îr, Lezâ, Hutame gibi isimler de verilmiştir. Bu konuda daha 
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başka ve çok sayıda örnekler de vardır. İnsan nefsi böyledir. İnsanî nefs, umumiyeti ve 

külliyeti itibarıyla bir tek nefistir. Fakat sıfat farklılıklarından dolayı nefis; emmâre, 

levvâme, mülhime ve mutmainne kısımlarına ayrılmıştır. Ahiret günü ismi de böyledir. 

Bu genel isim; baas günü, haşr günü, hesap günü, teğâbûn günü ve ceza günü gibi tali 

isimlere bölünmüştür. 

Kur’an ismi de böyledir. Bu isim de Kur’an’ın özelliklerine göre nur, hüda, şifa 

ve benzeri isimlere taksim edilmiştir. Kitap da böyledir. Bu isim Tevrat, İncil, Zebur ve 

Kur’an’ı içerir. En-Nebi -sallallahu ‘aleyhi ve sellem- de böyledir. Kendisi, bu genel 

isimle birlikte ruhlarda Ahmed, hamd bayrağını taşıması itibarıyla Muhammed, bedenler 

âleminde Mâhi, Hâşir, Şefi‘ ve benzeri isimleri taşır. Deniz de böyledir. O da Karadeniz, 

Akdeniz, Hind denizi, Rum denizi, Fars denizi gibi ikinci derecedeki isimlerle anılır. 

Bütün bu örneklerden de anlaşıldığı üzere her şeyin bir ehadiyet ve vâhidiyeti vardır. 

Ehadiyet itibarıyla Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Allah, âlemlerden müstağnidir.”335 

Çünkü ehadiyet makamında nisbet ve izafe yoktur (yani tek bir mahiyet vardır). Vâhidiyet 

itibarıyla da kendisi kendisine “Rabbü’l-âlemin” ismini vermiş ve kendi zâtını âlemlere 

izafe etmiştir. Bu makamda kendisi, âlemlerin ilâhı ve rabbidir. Âlemler ise O’nun 

kendilerine ilâhlık ve rablık ettiği şeylerdir. Fakat bu çokluk, gayrılık ve çeşitliliği 

birleştiren bir cihet vardır. Nitekim Ebu’l-Atâiyye de şunu söylemiştir: “Her şeyde O’nun 

vâhid olduğuna delalet eden bir ayet, işaret ve özellik vardır.” 

Nahiv ehli de kelamı haber ve inşa diye ikiye ayırmışlar. Sonra haberi de inşayı 

da kısımlara ayırmışlardır. Bir ve asıl olan ise kelamdır. Bunu bil! İnşâAllah 

faydalanırsın. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 
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1. Ey bu şemse nÀôır olan seyr úıl seyyÀresin 

Nÿrlar içre gözüñ aç göresin meh-pÀresin 

 

2. ÁşiyÀn-ı úudse per-vÀz eyle kim oldur vaùan 

Bu hevÀda çün kebÿter nice bir ÀvÀresin 

 

3. Keåretüñ êarbıyla mecrÿó oldı úaldı çoú göñül 

Silmedi vaódet eliyle èÀúibet şol yÀresin 

 

4. Derd-i èışúa düşdüñ ise derdüñe derman odur 

Yoòsa úalub zühd içinde lÀ cerem bí-çÀresin 

 

5. [136b] Muãóaf-ı sırr-ı ilÀhíden yüri az bir oúı 

Lafô u maènÀnuñ gözetme híç aà u úarasın 

 

6. Şol ki Óaú’dan àÀfil oldı düşdi daèvÀya ebed 

Bilmedi ey Óaúúí zírÀ nefsinüñ emmÀresin 

 

 

 

 

 

قال هللا سبحانه )وإما إن كان من أصحاب اليمين ,فسالم لك (,أيها الراحل عن الدنيا حال كونك ,من أصحاب اليمين  ق

.أي فسالم لك كائناً من أصحاب اليمين الذين سلموا من الّدنيا وانكارها ومن النار ,وعذابها ,فبّشر بالّسالمة عند ارتحاله 

ر الملك روحه  عند اخذها ,بقوله ابشري بروح وريحان ورّب غير غضبان ,وهذا من الدنيا وقدومه ,على هللا كما يبشّ 

أول البشرى التي للمؤمن في األخرة ,من كتاب حادى االرواح أقول أصحاب المشأمة وهم الّضالون المكّذبون أصحاب 

لجمال والكمال مطلقًا القهر والغضب والجالل مطلقًا ,ويقابلهم الّسابقون المقربّون وهم أصحاب الطف والرحمة وا

,وبينهما أصحاب الميمنة وهم أصحاب القرب والجمال من وجه ,وأصحاب البعد والجالل من وجه ألنهم لم يذكوا 
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أنفسهم تزكية الّسابقين المقّربين فهم وإن كانوا من اهل الّصفات والّسالمة والنجاة والوجه في الظاهر لكّنهم كما لم 

في الّظاهر والباطن عدوا من اهل البرارخ ,فاليّغر العقل بالسالمة المقيّدة بل يجتهد  إلى  يكونوا من اهل الذات والوجه

دائرة الّسالمة المّطلقة والحاصل ان كال من أهل اليمين المقربين من أهل الّسالمة لكّن سالمة أهل  [137a]ان تقع في 

 اليمين دون سالمة المقّربين. حقي

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuş:  “Ölen kişi ashab-ı yeminden ise (ona şöyle denir): ‘Ey 

dünyadan göçen, ashab-ı yeminden olman sebebiyle sana selâm olsun.’”336  

 

Yani artık hem dünyanın sıkıntılarından hem ahiretin azâbından selamet ve 

emniyettesin. Bu kişi, dünyadan göçüp Allah’ın huzuruna kudûm ettiği anda selametle 

müjdelenir. Nitekim melek de onun ruhunu aldığı zaman kendisine rahatlık ve güzel 

kokularla “Sana kızgın olmayan Rabbinin huzuruna çıkmakla müjdelen, sevin!” der.  

Bu sözler, “Hâdi’l-Ervâh” kitabından iktibas edilmiştir. 

Ben derim, ayetlerin devamında zikredilen (şimal) ashabı –ki bunlar sapık ve 

tekzip edici kimselerdir- mutlak kahır, gazap ve celâl ehlidirler. Bunun karşısında olan 

sâbıkûn ve mukarrebler ise mutlak lütuf, rahmet, cemal ve kemal ehlidirler. Meymene 

ashabı ise bu iki taifenin ortasında yer alanlardır. Bunlar bir dereceye kadar kurb 

(yakınlık) ve cemale mazhardırlar. Bir dereceye kadar da buud (uzaklık) ve celâle 

mazhardırlar. Çünkü bunlar, sâbıkûn ve mukarrebler kadar nefislerini temizleyip terbiye 

ve tezkiye etmişlerdir. Bu sebeble bunlar, zahirde selamet, necât ve teveccüh ehli iseler 

de ne zahirde ne de bâtında zât ve vech ehlidirler. Bu itibarla bunlar berzah ehli 

sayılmışlardır. Bu böyle olduğu için akıllı olan bir kimse kayıtlı ve sınırlı selametle 

aldanıp onunla yetinmemeli. Mutlak selamet dairesine girmek için çalışıp gayret 

göstermelidir. 

Velhasıl; ehl-i yemin ve mukarrebler, ikisi de selamet ehlidirler. Fakat ehl-i yeminin 

selameti, mukarreblerin selametinin altındadır. Hakkî] 
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 مأوى               

سماء الجّنة أّمْفَعل من آوى يأوي إذا انّضم إلى المكان وصار إليه واستقّرب به ,حادى األرواح ,مقعد صدقٍ من 

 لحصول كل ما يراد من المقعد الحّس فيها كما يقال موّدة صادقة إذا كانت ثابتة تاّمة ,حادى

 

 

[Me’vâ 

 

Cennetin bir ismi olan me’vâ; evâ - ye’vî babındandır. Bu fiilin kökü, bir mesken 

ve mekâna ulaşmak, oraya yerleşmek ve orada istikrar bulup kalıcı hâle gelmek 

anlamındadır. 

 (Hâdi’l-Ervâh) 

“Mak‘ad-ı sıdk” da cennetin isimlerindendir ve doğruluk meclisi anlamındadır. Cennete 

bu ismin verilmesi, doğru seçilen bir meclisten beklenen her şeyin, cennetten beklenmesi 

ve orada bulunması sebebiyledir; nasıl ki kalıcı ve tam olan sevgiye de sadık sevgi 

denmiştir. 

 (Hâdi’l-Ervâh)] 

 

 

 الخزنة

الخزنة ,رضوان  فظ وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظه ,وقد سّمى هللا تعالى كبيرَجْمع َخاْزن مثل حفظة وحا

صرفت وهو اسم مشتق من الرضا, وسمى خازن النار ومالكًا وهو اسم مشتق من الملك وهو القوة والشدة حيث ت

 حروفه    

 

[Hazene 

 

Bu kelime, hazin kelimesinin cem‘i, çoğuludur; nasıl ki hafeze kelimesi de hâfız 

kelimesinin çoğuludur. Hazin veya hâfız bir şeyi koruma görevi verilen kimsenin bu 

konuda güvenilir olmasıdır. Bu isimler bu kimse için kullanılırlar.  

Allah Ta‘âlâ, hazenenin büyüğüne (başlarındaki meleğe) “Rıdvân” ismini 

vermiştir. Rıdvân, rıza kökünden alınmış bir isim, sıfattır. Allah Ta‘âlâ, cehennemin 



   
 

147 

 

hazinine de “Mâlik” ismini vermiştir. Bu kelime de mülk mastarından türetilen bir isim, 

sıfattır. Buradaki mülk ise yaptığı her işte kuvvetli ve şiddetli olmak anlamındadır.] 

 

 

 

 

 

 حادى األرواح 

لثة يدخلون الجنة في الحديث عرض عّلى أّول ثلثة من أّمتي يدخلون الجّنة فأما أّول ثلثة يدخلون النار فأما أول ث 

ن النار فأمير مسلط فالشهيد ,وعبد المملوك لم يشتغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعّفف ذو عيال وّاول ثلثة يدخلو

نه  بازال أقول قدم الشهيد أل [[137bه وفقير فخور من حادى األرواح وذو ثروة من مال ال يؤدى حق هللا في مال

آخّر الفقير ألّنه من الّروح, ثم العبد ألنه بازل البدن واألول أقوى منه ألن بازل الروح بازل البدن ايفر دون العكس و

 خلق األنبياء أهل الصبر واألخذ ال من اهل الشكر واإلعطاء وهما اقوى من األّولين وقدم األمير المسّلط الّن هللا

م الفقير الفخور إذا ثء والملوك إلصالح العالم ونظامه, دون إفساده وإخالله ,ثم البخيل ألنه يفد بكتم الحقوق واألوليا

 الفخر يناسب حال الغني ال الفقير ففخره من خباثة طبعه وذاته فاعرف. حقي

 

 

[Cennete Giren İlk Üç Kişi] 

 

[Hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur: “Bana ümmetimden cennete giren ilk üç 

kişiyle cehenneme giren ilk üç kişi gösterildi. Cennette giren ilk üç kişi; şehit, kendisini 

Allah’a ve efendisine itaatten uzaklaştırmayan köle ve aile yükü ve masrafı ağır olmasına 

rağmen iffetten ve helâl kazanç yolundan sapmayan fakirdir. Cehenneme giren ilk üç kişi 

ise zorbalık yapan emir-idareci, Allah’ın hakkı olan zekâtını vermeyen servet sahibi ve 

anlamsız kibir gösteren fakirdir.”  (Hâdi’l-Ervah)  

Ben derim ki cennete girenlerde şehit zikredilmiştir. Çünkü o, ruhunu vermiştir. 

İkinci olarak köle zikredilmiştir. Bu da bedenini vermiştir. Ruhunu vermek bedenini 

vermekten daha kuvvetli bir fedakârlıktır. Çünkü ruhunu veren aynı zamanda bedenini de 

vermiş olur. Bedenini veren ise ruhunu vermeyebilir. Son olarak da fakir zikredilmiştir. 

Çünkü fakir, sabretme ve alma (zekât, sadaka vesaire alma) ehlidir; o şükretme ve verme 

ehli değildir. Bu sıfatlar ise fakirin sıfatlarında daha faziletlidir.  
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Cehenneme girenlerde de önce zorbalık yapan emir, idareci zikredilmiştir. Çünkü 

Allah Ta‘âlâ idare ehlini âlemin düzenini ifsat etmekle değil ıslah etmekle 

görevlendirmiştir. İkinci olarak cimrilik yapan mal sahibi zikredilmiştir. Çünkü bu kişi, 

hakları sahiplerinden esirgemek suretiyle toplum düzenini bozmaya ve ifsat etmeye 

çalışır. Son olarak da kibirlilik yapan fakir zikredilmiştir. Çünkü kibirlilik, yakışsa 

zenginlik hâline yakışır. O, fakirlik hâline hiçbir şekilde yakışmaz ve ona uygun düşmez. 

Bu sebeple fakirin kibirlilik yapması, karakterinin çürük ve bozuk olmasından 

kaynaklanır. Bu hâl de onu cehennemlik yapar. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün] 

1. Gelenler bezm-i èışúa nÿş iderler cÀm-ı vaódetden 

İçenler cÀm-ı vaódetden geçerler işbu keåretden 

 

2. Úo esmÀyı fenÀ-ender-fenÀ bul şol müsemmÀda 

Naèím-i cenneti n’eyler ùuyan dil õevú-i vuãlatdan 

 

3. Óuøÿr-ı Óaú’da ùurmaú herkesüñ kÀrı degüldür zírÀ 

Gerekdür ehl-i èışúa úanlu yaş ile ùahÀretden 

 

4. Ne bilsün ùatmayan óelvÀyı leõõet neydügin ey yÀr 

Úo aàzuñ leõõetin baú var mı cÀnuñda maóabbetden 

 

5. Yüri bÀà-ı fenÀda rengi úo bÿy almaàa saèy it 

Ne óÀãıldur saña èÀrif iseñ bí-maèní ãÿretden 
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6. [138a] èÁceb óikmetdür ey Óaúúí gören Óaúú’ı neden bilmez 

Baãar var ôÀhiren ammÀ eåer yokdur baãíretden 

 

 

 

 

 

 ليلة اإلثنين قرب الّصباح

ويه لسان المرفوع تعالى )ورفعنا لك ذكرك( وفي رفع الذكر تن شهرت بما لم يشهر به أحد من األّولين ,إشارة إلى قوله

يقة هو هللا تعالى. له, وذلك فضل عظيم من هللا تعالى, ولذا قال بعده, )وكان فضل هللا عليك عظيما(, والعظيم في الحق

الجامع المحّمد  يفرفيكون المعنى وكان فضل هللا عليك هو هللا العظيم, أي معرفة أسرار ذاته وصفًا والوصول إليه وأ

 فّضلني به على كالذي بنيته على وجه بديع هو من أسباب الذكر الرفيع إلى يوم القيامة فهو, فضل عظيم من هللا عليّ 

 غيري وآخر دعواهم أن الحمد هلل رّب العالمين. حقي

 

[Pazartesi gecesi sabaha yakın, 

“Senden öncekilerden hiç kimsenin meşhur edilmediği kadar meşhur 

edildin. Sana şöhret ve itibar verildi.” 

 

Bu söz “Senin şânını yücelttik.”337 ayetine işarettir. Şânın yüceltilmesi, şân 

sahibinin yüceltilmesi anlamındadır. Bu hâl, Allah Ta‘âlâ tarafından peygamberine büyük 

bir fazl ve lütuftur. Onun için bir ayette de kendisine hitaben: “Allah’ın senin üzerindeki 

fazl ve lütfu cidden büyük olmuştur.”338 denmiştir. Büyük olan, hakikatte Allah 

Ta‘âlâ’dır. Buna göre ayetin manası şudur: Allah’ın senin üzerindeki fazl ve lütfu, bizzat 

büyük olan Allah olmuştur. 

 Burada Allah sözünden maksat ise onun zât ve sıfatlarının ma‘rifeti ve bu ma‘rifet 

yoluyla O’nun zâtına visaldir. Ayrıca, hususi bir tarzda açıkladığım Muhammedî 

Câmiiyyet de kıyamet gününe kadar süren şânın yükseltilmesi olayının sebeplerindendir. 

                                                           
337 el-İnşirâh, 94/4. 
338 el-Nisâ, 4/113. 
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Bunu bu şekilde açıklamış olmak Allah’ın benim için de büyük bir fazl ve lütfudur. O 

beni bununla emsalinden üstün kılmıştır. Son sözleri: “Âlemlerin Rabbine hamd 

olsun.”339 demektir. Hakkî] 

 

 

 

 

 

اء المعادين لهذا الفقير, ورد في قوله تعالى )ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم (إلى آخر اآلية , وفيه إشارة إلى تدمير األعد

جال الذين من أرباب اإلنكار عوامهم وخواصهم في بلدة بروسة, وفي استانبول في اإلسكدار, ورمز غلى إهالك الر

الّتام, وهكذا  اإلختالل [138b] إلى أن ظهر في األفاق إمارات اإلستيالء وعالماتخاضوا في الدنيا ولعب بهم الزمان 

ى الذي ينصركم ذحال الذين نسوا هللا  فنسيهم بأن ألقى حبلهم على غاربهم وخذلهم وقد قال تعالى )وإن يخذلكم فمن 

ار وأهل اإلنكار ,وهو بتالء بأذى األشرمن بعده, نسأل هللا الحفظ من الوقوع في أسباب الهالك والّدمار والّنجاة من اإل

 الولّي ,,,,الّنصير والعليم الخبير بحال كل غنّي وفقير. حقي

 

[Allah Ta‘âlâ:  “Sizden öncekilerin haberi size gelmedi mi?”340 buyurmuştur. 

 

Bu ayette, aynı zamanda bu fakire düşmanlık ve adavet edenlerin helak 

edileceklerine işaret vardır. İnkârlarını düşmanlık derecesine çıkaran bu kimseler, avam 

ve havaslardan müteşekkil olup hem Bursa’da hem de İstanbul, Üsküdar’da oturmaktadır.  

Bu ayet, ayrıca dünyaya dalan ve zamanın oyununa gelen, zamanın kendileriyle 

oynadığı kimselere işarettir. Nitekim bunlar bu şekilde davranınca her cihete düşman 

istilası veya bela ve fitnelerle tam anlamıyla bozulmalar cereyan etti. Allah’ı unutanların 

akıbeti budur. Allah, onlara kulluklarını unutturur ve iplerini boyunlarına dolayıp onları 

hedefsiz bir hayat hamallığı yapma zilletine mahkûm eder. Allah Ta‘âlâ bir ayette de 

şöyle buyurmuştur: “Allah, sizden yardımını çekerse, ondan sonra kim size yardım 

edebilir.”341  

Allah’tan bizleri helak ve yok olma sebeplerine temayül etmekten korumasını, 

şerir kimselerin ve inkâr ehlinin eziyetiyle denenmekten selamette kılmasını diliyorum. 

                                                           
339 el-Yunus, 10/10. 
340 el-İbrahim, 14/9. 
341 el-Âl-i İmrân, 3/160. 
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Dost, yardımcı, bilen; haklı-haksız, güçlü-zayıf, zengin-fakir herkesin hâlinden haberdar 

olan O’dur. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün] 

1. SÀlikÀ birúaç süéÀlüm var saña vir òoş cevÀb 

Olmaya anda òaùÀ belki ola èayn-ı ãavÀb 

 

2. Müémin-i cin kim ide bu kÀr-òÀne içre òayr 

Úanda ola Àóiretde òayr yine cÀy-ı åevÀb 

 

3. Şol dıraòt-ı sebz kim ÚuréÀn vaãf eyler anı 

Ábda Àteş olur mı ya ki Àteş içre Àb 

 

4. Nÿr-ı Óaú’dan müstefÀd iken baú a nÿr-ı baãar 

Görmeyüb anı nedendür èayn-ı èÀlemde bu òÀb 

 

5. Çün tevekkül emr-i ÚuréÀn oldı ímÀn ehline 

Böyle iken ya neden farô oldı saèy u iktisÀb 

 

6. Kesb iden kimdür ya cebr u iòtiyÀruñ aãlı ne 

Baú ne maèníden döner şol ÀfitÀb u ÀsiyÀb 

 

7. [139a] Bezm-i èışúa bes şerièÀt ile óaúíúat ÓaúúıyÀ 
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Birini eyle şarÀb u birini eyle kebÀb 

 

 

 

 

 

Úurbu’ã-äabÀó, 

“SaèÀdet-i ezeliyye, èibÀdet-i ebediyye iledür.” 

 

Yaèní èilm-i ilÀhíde müåbet olan saèÀdet-i ezeliyyenüñ nişÀnı èibÀdet-i ebediyyeye 

muvaffaú ve müheyyÀ olmaúdur. Nitekim óadíåde gelür: “İèmelÿ fe küllün müyesserün 

lima òuliúa leh.”342 Yaèní gerçi levó-i èilmde müåbet ve mektÿb olan saèÀdet ve şeúÀvete 

iètimÀd vardur ki òÀricine muòÀlif ve mütebeddil olmak iótimÀli yoúdur. VelÀkin kitÀb-ı 

meõkÿruñ àayb olduàı cihetden óÀli maèlÿm degüldür. Belki ol maèní èalÀmetiyle 

maèlÿm olur ki esbÀb-ı saèÀdet ve esbÀb-ı şeúÀvetdür. 

Pes, her kim ki bu dünyÀda esbÀb-ı saèÀdete teşebbüå ide, bi-óasebi’l-àÀlib nişÀn-

ı saèÀdet ve her kim ki esbÀb-ı şeúavete temessük ide bu daòi bi-óasebi’l-àÀlib èalÀmet-i 

şeúÀvetdür.  

Pes, müémin èalÀmet-i saèÀdetle temessük itmelüdür ki saèÀdet-i aãliyyesi ôÀhir 

ola. FÀèlem. Óaúúí 

 

 

 

 

 

 َظهَرْت ُصْوَرة َميزاب الَكعبَة 

                                                           
342 Buhârî, "Tevhid", 54.  "Amel edin. Herkes halkedildiği şey için tevfik olunur." 
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على  وهو يجري على شيئ أسود ملقى على األرض طوالني وهو جسد اإلنسان والجارى هو الفيض إلهي فإنه يجري

ا (.والكعبة هو القلب المتضمن له ذلك الجسد وكّل إناء يترشح بما فيه ,ومنه قوله تعالى )وأشرقت االرض بنور ربّه

و العادة والحقيقة ستره األسود هو كاللباس وكالجسد له فال بّد لكّل صورة وستر من ساتر كما هسّر الذات االحديّة ,و

  فإفهم ذلك. حقي

 

[Kâbe mizabının sureti zahir oldu. 

 

Kâbe mizabı, uzunca bir şey olup yerde olan siyah bir duvarın üzerindedir. O, bu 

hâliyle insan cesedini temsil eder. İçinde akan şey ise cesedin içinde olan kalbe akan ilâhî 

feyzi temsil eder. Ve her kap, içindeki maddeyi sızdırır. Bu cümleden olmak üzere, ayet-

i kerimede “Yer Rabbinin nuruyla aydınlandı.”343 denmiştir. 

Kâbe, ehad olan zâtın sırrıdır. Onun siyah örtüsü de onun libası ve cesedi hükmündedir. 

Her bir suret ve sır için bir örtü lâzımdır. Âdette de hakikatte de bu böyledir. Bunu bil. 

Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[5’li Hece Ölçüsü] 

1. Ey Óaúú’a vÀúıf  

Sırrı setr eyle  

2. Ey õÀtí vÀãıf  

Sırrı setr eyle 

 

3. Sen saña muùlaú  

Áyínede bak 

                                                           
343 el-Zümer, 39/69. 
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4. Dime “Ene’l-Óaúú”  

Sırrı setr eyle 

 

5. Şeş cihet úamu  

Sırrından ùolu 

6. Velí ey ulu  

Sırrı setr eyle 

 

7. YÀd ile yoldaş  

Olma ey úardaş 

8. Maóreme ulaş  

Sırrı setr eyle 

 

9. Ùoldı heb diyÀr  

Çoàaldı aàyÀr 

10. Óaúúí-veş ey yÀr  

Sırrı setr eyle 

 

 

Velehu 

[7’li Hece Ölçüsü] 

1. GülzÀr-ı èışúa geldüm  

Budur murÀdum ancaú 

2. Bu bÀàa bülbül oldum  

Odur murÀdum ancaú 

 

3. Ger aà u ger úarada  

Ger şehr u ger úurada 
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4. VallÀh her arada  

Hÿ’dur murÀdum ancaú 

 

5. [139b] Bu kevn ü bu mekÀndan  

DergÀh-ı “Kün fe-kÀn”dan 

6. Áyíne-i cihÀndan  

Rÿdur murÀdum ancaú 

 

7. Óaúúí òaùù-ı serümden  

Düşdüm yere yerümden 

8. Bu çÀr èunãırumdan  

äudur murÀdum ancaú 

 

 

 

 

 

İttióÀê 

 

MaènÀ-yı ittióÀd, vücÿd-ı vÀcib ve vücÿd-ı mümkin bir olmak maènÀsına aòõ 

olınmaú óaùÀ-i maóø ve êalÀl-i ãırfdur ki ehl-i sünnetüñ èavÀm ve òavÀããından híçbir ferd 

aña õÀhib olmamışdur. ZírÀ ittióÀd dimege iki şey taãavvurı lÀzımdur. Vücÿd-ı mümkin 

ise hÀlikdür.  

Pes, hÀlik ile mevcÿd-ı óaúíúí ne vech ile bir olur. Maèa hÀõÀ evãÀfda tebÀyün daòi 

ittióÀda mÀnièdür; vücÿb ve imkÀn gibi. ZírÀ cihet-i cÀmièa olmaduúça ittióÀd ãÿret-peõír 

olmaz.  

Pes, ãÿfiyye muóÀúúiúínüñ “Óaú’la birlige yetdi.” didükleri vücÿd-ı mecÀzí ve 

imkÀnínüñ fenÀsı ve vücÿd-ı óaúíúí ve vÀcibinüñ beúÀsı maènÀsınadur. Ve bu maènÀyı 
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õevúle idrÀk itmeyen cehele èulemÀ-i rüsÿm,Şeyò-i MeşÀyıòu’d-dünyÀ Muóyiddín el-

èArabi’yi -úuddise sırruh- óaúúında, “imÀmü’l-ittióÀdiyye” diyü èünvÀn virmişlerdür; 

ittióÀda õÀhib olan fırúa-i êÀllenüñ imÀm ve muútedÀsı maènÀsına. Óaøret-i Şeyò ise bu 

iètiúÀddan beridür ve cümle evliyÀnuñ meõhebi [140a] daòi úÀéil bi’l-vaóde olmaúdur. 

Óaúúí 

 

 

 

 

 

وعابدون له وهو خالقنا ومعبودنا ,وإّنا إليه راجعون ,ال إله إِّنا ْهلل َوإّنْا إِلْيهِ َرْاِجعوْن( ,أي نحن مخلوقون , وعبيٌد ) 

غيره أّما بالموت الطبيعي أو بالفناء اإلرادّي وفي اآلية ,ا شارة إليها كل من الكثرة اإلسمائية و الّصفاتية  والوحدة 

وقًا ومعبودًا وعابدًا ,وأّما الوحدة الذاتيّة ,أّما الكثرة فباعتبار الخالقية والمخلوقية إذ ال يكون الشيئ الوحد خالقًا ومخل

فباعتبار الغناء في هللا ورجوع الفرع إلى األصل , كما قال هللا تعالى ) لمن الملك اليوم هلل الواحد القهار(, أي الملك 

 للقهار الذي يقهر بوحدته الكثرة فال يبقى إال الوحدة ,وهي أما اصليّة وهي وحدة حقيقة الحقائق ,وأما فرعيّة وهي

وحدة كل حقيقة من الحقائق فكما أّن الحقائق ترجع إلى حقيقة واحدة,, فكذا وحداتها ترجع إلى وحدة واحدة فكثرة 

الحقائق إّنما هي باعتبار كثرة األسماء ,وكذا كثرة الواحدات إّنما هي باعتبار كثرة الحقائق وباعتبار إسقاط النسب 

حدة والحاصل إّن جميع الحقائق والوحّدات ظل الحقيقة الواحدة والوحدة واإلضافات ال يبقى إال حقيقة واحدة ووحدة وا

 الواحدة والظل تابع للمظلول وغارب فيه وليس له إال وجود خيالي كونّي الوجود حقيقي واجبي وليس التكليف إال

[b140] على المراتب ويسلم باعتبار الوجود األّول ال باعتبار الوجود الثاني ,فمن كان من أهل الّصحو فال يجري إال 

ّّ القول بالوحدة  من االخالل بحقائق ,المقامات ,وهو الّصديق وإال فهو الزنديق أي عند أهل الحقائق وغيرهم .وأعلم أّن

ليس من شأن أهل العلوم الرسمية فإّنهم إنما يثبتون الوجود الممكن والوجود الواجب على أن يكون كل من الوجودين 

أهل العلوم الحقيقية فهم وإن كانوا يثبتون الوجودين معًا عماًل بالمقامات . وأحكامها لكنهم ال مغايرًا لألخر .وأّما 

يقولون أن أحداهما مغاير لألخر بل أّن وجود اّلممكن ظل وجود الواجب, ومغايرة الظل للمظلول اعتبارية ال حقيقية 

عند أهل الرّسوم شرك. بخالف إثبات الوجودين اللذين  فإّنه تابع له والزم من لوازمه فإثبات الوجودين المغايرين كما

أحدهما ظل لألخر فإّنه ال شرك فيه بل ذلك من قبيل القول بالوحدة الحقيقية, فالتوحيد الحقيقي  إنما هو ألهل الحقائق 

معنا أينما كنا ال لغيرهم فإذا عرفت هذا وقفت على أّن الرجوع في اآلية المذكورة إّنما هو اعتباري إذا الحّق تعالى 

وهو معكم أينما كنُتم (,وذلك أن العبد باعتبار كثرته ال يمكن أن يرجع إلى هللا تعالى ,باعتبار  0كما أخبر عنه بقوله ,,,

 وحدته إذ ال يتصل الكثرة بالوحدة أبدًا وإنما تتصل من حيث وحدتها وهي الجهة الجامعة بينهما ,وأما كثرة األسماء

[a141]  يس الوصول إليها مقصورًا بلّذات بل من حيث إنها وسائل إلى وصول الذات من حيث تجردها والّصفات فل
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فإذا العبد راجع من اسم إلى اسم إلى أن ينتهي إلى المسّمى ,بالذات فمن حيث احتجابه  باألسماء ,يظن أّن المسّمى بعيد 

الذات إال باختراق وتلك الحجب مع  إن كل اسم  عنه وأن بينهما الحجب الكثيرة والوسائل الوفيرة التي ,ال يظهر وجه

فهو دائر مع المسّمى فهو في األصل في عين الفراق وفي الفراق في عين الوصل إذ ال يرتفع  حجاب إال مكان أبدًا 

 ,وال يمكن الوصول إلى حقيقة الّذات قطعًا فرجوعه إليه إنما هو في مرتبة الوهية ودرجة هويته ال باعتبار غيب  ذاته

وكنه حقيقته ,فإن ال يعلم إاّل هللا ولذا قالوا ال يعرف هللا إال هللا ,وقال أعلم البشر ما عرفناك حق معرفتك مع أّنه يقول 

  مع هللا وقت فاعلم ذلك. حقي

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Biz, Allah içiniz ve O’na dönenleriz.”344 

 

Bu ayetin manası şudur ki bizler yaratılmış mahluklarız ve yaratıcı olan Allah’ın 

kullarıyız ve O’na ibadet edenleriz. O, yaratıcımız ve ma‘bûdumuzdur. Ve biz tabiî olarak 

ve iradî fena ve yok oluşla O’na, yalnız O’na dönüyoruz.  

Bu ayette esma ve sıfat dairesindeki kesret ve çokluk ile zâtî vahdet ve birliğe 

işaret vardır. Çokluk halık ve mahluk olma cihetindendir. Çünkü tek bir şey hem halık 

hem mahluk ve yine hem âbid hem ma‘bûd olamaz. Vahdet ve birlik ise Allah’ta fâni 

olma ve fer’in asl’a dönüşü itibarıyladır; nasıl ki Allah Ta‘âlâ, “Bugün mülk (saltanat ve 

hakimiyet) kimindir? O yalnızca vâhid ve kahredici (her şeyi iradesine râm edici olan) 

Allah’ındır.”345 buyurmuştur. Yani, mülk vahdet ve birliğiyle kesret ve çokluğu ezen ve 

yok edene aittir. Ondan sonra da ortada yalnız vahdet ve birlik kalır. Vahdet ise ya aslîdir; 

aslî (veya asıl) olan vahdet, hakikatlerin hakikatinin vahdeti ve birliğidir ya da fer‘îdir. 

Fer‘î (veya fer‘) olan vahdet ise hakikatlerden her birinin kendi hakikatidir. Bu, şu 

demektir ki bütün hakikatler bir tek hakikate rücu eder; hakikatlerin vahdetleri de bir tek 

vahdete rücu eder. 

Buna göre hakikatlerin çokluğu esmanın çokluğu itibarıyladır. Vahdetlerin 

çokluğu da hakikatlerin çokluğu cihetiyledir. Nisbet ve izafelerin ıskat edilmesi hâlinde 

ortada yalnız bir hakikat ve bir vahdet kalır. 

Velhasıl; bütün hakikatler ve vahdetler, bir tek hakikatin ve bir tek vahdetin 

gölgesidir. Gölge ise gölgeleyen şeye tâbîdir ve onda gurup edicidir. Onun hakikat 

vücudu yoktur. Onun vücudu sun‘î ve hayalîdir. Mükellefiyet de birinci vücut (hakiki 

vücud) itibarıyladır. İkinci (hayalî olan) vücut itibarıyla değildir. Bunu göre, sahv ehli 
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olan (cezbe hâlinde olmayan) bir kimse, meratip ve esbap üzerinde yürümek zorundadır. 

Bunu yaparak da hakâik makamlarını ihlal etmekten sakınır. Bunu yapınca da sıddık olur; 

aksi takdirde hakâik ehli ve diğerleri nazarında zındık olur. 

Bil ki vahdet ifadesi resmî (ve zahirî) ilim ehlinin işi değildir. Çünkü bunlar, 

vücudu vacip ve mümkin olmak üzere iki kısma ayırır ve her birini diğerinden ayrı 

görürler. Hakiki ilim ehli ise farklı makamları göz önünde tutarak iki vücudu ve bunların 

mükellefiyete yansıyan hükümlerini kabul etmekle birlikte iki vücudun birbirinden ayrı 

ve başka olduklarını kabul etmez. Bunlara göre mümkinin vücudu, vacibin vücudunun 

gölgesidir. Gölgenin gölgeleyenden ayrı ve başka olması ise hakiki değil, itibarîdir. 

Çünkü gölge, gölgeleyene tâbîdir ve onun sayesinde varlık ve zorunluluk kazanan bir 

şeydir. 

Bu, böyle olduğu için rüsum (ve zahir) ehlinin yaptığı gibi birbirinden ayrı ve 

farklı iki vücut kabul etmek şirktir. İki vücudu kabul etmekle birlikte birinin diğerinin 

gölgesi olduğunu söylemekte ise şirk yoktur. Bu söylem, hakiki vahdeti söylemek 

kâbilindendir. Bu böyle olduğu için hakiki tevhid, hakâik ehlinin tevhididir; diğerlerinin 

tevhidi değildir. 

Bunu bu şekilde anladıktan sonra anlamış oldun ki yukarıda zikredilen ayette söz konusu 

edilen rücu hakiki değil itibarîdir. Çünkü Hak Ta‘âlâ, nerede olursak olalım bizimle 

beraberdir. Nitekim bu “Siz nerede olursanız, O sizinle birliktedir.”346 ayetiyle teyît 

edilmiştir. Bunun aslı şudur ki kul, kesret ve çokluğu cihetiyle vahdet hâlindeki Allah 

Ta‘âlâ’ya dönemez. Çünkü çokluk vahdete ittisal edemez. O ancak vahdeti cihetiyle 

bununla ittisal edebilir. İkisi arasındaki birleştirici cihet, vahdettir. 

İlâhî isim ve sıfatların çokluğu da bu birliği engellemez. Çünkü bunlara ulaşmak 

bizâtihi maksat değildir. Bunlara ulaşmak tecerrüt hâlindeki zâta ulaşmak için birer 

vesiledir. Bu sebeple kul isimden isme rücu eder ta ki sonunda müsemmaya ulaşır. 

İsimlerle örtülmesi cihetiyle müsemmanın kuldan uzak olduğu ve ikisi arasında çok 

perdelerin ve vasıtaların bulunduğu bu perdeler yırtılmadıkça zâtın yüzünün ortaya 

çıkmayacağı zannedilir. Fakat isimler zâtla beraberdirler ve ondan ayrılmazlar. Bu itibarla 

kul aslında firâk ve ayrılık içindedir. Fakat bu ayrılığa rağmen vasıl ve visal hâlindedir. 

Çünkü kulun vasfı olan imkân perdesi hiçbir zaman aradan sıyrılmaz. Bu sebeple de zâtın 

hakikatine ulaşmak da mümkün olmaz. Onun için ulaşmak ancak zâtın ulûhiyet mertebesi 
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ve hüviyet derecesi içinde gerçekleşir. Zâtın gayb cihetinde ve hakikatinin özü içinde 

gerçekleşmez. Çünkü bu ciheti ancak Allah bilir. Onun için “Allah’ı ancak Allah bilir.” 

demişlerdir. Ve beşerin en önde gelen alimi (Allah Rasulü) şunu söylemiştir: “Seni 

gerektiği şekilde tanıyamadık.” Kendisi bunu söylerken şunu da söylemiştir: “Benim 

Allah’la öyle vakitlerim vardır ki içine ne beşer ne melek sığar.”347 Bunu bil! Hakkî] 

 

 

 

 

 

 وقت الّضحى يوم الجمعة 

كة والّسكون وإّنما الخلق يدور الَخْلُق يَُدوُر مع الَحّق ال الَعْكُس ,يعني أّن الحّق ال يدور مع الخلق ألّنه منّزه عن الحر

 هللا ,أي فثمة وجه هللا فيقع على هللا في كل الدْين ويجده في كّل مكان كما ّدل عليه قوله تعاله فأينما توّلوا فثمة وجه

 [141b] عنده ,يعني المتجّلي بجماله وجالله ,فاذًا هو محيط بكّل مكان كما قال حتى إذا جاءه لم يجده شيئًا ووجد هللا

ذا جاء في األسماء اإللهية أّن العالم كّله أمر خيالّي والموجود الحقيقي هو هللا وكل خياٍل ظٌل والّظل قائم بالمطلول . ول

م ومنه قالوا أّن الحّي القيّوم يء إذا لم يكن حيًا ال يقوم به شيء فاألشياء كلها قائمة بالحَي القيو,,الحّي القيّوم ,ألّن الش

لسفلى لهبط على هللا هو, االسم األعظم الّن العظم إّنما هو بالكّلية واإلحاطة وفي الحديث لو دّليتم بحبل في األرض ا

طن والظاهر هو سّركم وجهركم أي ما بطن و ما ظهر وحقيقة البا,يعني أن هللا هو هللا في السموات وفي األرض يعلم 

ي الحديث ايفر) الّلهم أنت هللا فهو الذي يعلم ذاته فال يعلمه غيره إال بمرتبة الوهيّه ألجل اإلرتباط الذي بينها وبينه وف

انت له حركة كظهر إذ لو الصاحب في السفر والخليفة في األهل( ,يعني أنه تعالى ال يوصف بالحركة إال باعتبار الم

فًة ومصاحبًا لكان في مكان دون , مكان وهو حال كونه خليفة في األهل مصاحٌب في الّسفر فال تفاوت بين كونه خلي

لسفر هو الذي يجده األنه هو المتجلي في كل أين فالمسافر يجده في كل أين فيكون هللا مصاحبًا له فيه فاّلذي يجده في 

اعتقادُا وإال فقد حجب  مة المشاهدة ,هذه المشاهدة ألهل هللا ومن لم يكن عليها ذوقاً , فليكن عليهااألهل ,في الحضر ونع

 عن هللا بالكّلية,وبقى أعمى ال يدري اليمين من الشمال أبدًا. حقي

 

[Cuma günü kuşluk vakti, 

“Mahluk, halık’la birlikte döner; bunun tersi olmaz.” 
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Yani, halık mahlukla birlikte (ve ona göre) dönmez. Bu sebeple kul her yerde 

Allah’la karşılaşır ve her mekânda onu bulur. Onun için ayette “Nereye döner ve 

yönelirseniz, Allah’ın yüzü oradadır.”348 buyrulmuştur. Yani, Cemal ve Celâl ile tecelli 

eden yüzü oradadır. Yani, Allah bütün mekânları kuşatmış ve ihata etmiştir; nasıl ki bir 

ayette şöyle buyrulmuştur: “Bir şey zannettiği serâbın yanına geldiğinde onun bir şey 

olmadığını görür ve onun yanında Allah’ı görür.”349 Yani, bütün âlem bir şey olmayan 

bir hayaldir. Gerçekten var olan ise yalnız Allah’tır. Hayal gölgedir; gölge ise gölgeleyen 

şeyle kâimdir ve onun sayesinde vardır. Onun için ilâhî isimler sayılırken “Hayy ve 

Kayyûm, O’dur.” denir. Çünkü bir şey Hayy olmadığı takdirde başka şeyler onunla, ona 

dayanarak ayakta duramaz. Allah Ta‘âlâ, Hayy olduğu için bütün şeyler onun sayesinde 

var olur ve onunla ayakta durur. Bundan dolayı Hayy ve Kayyûm isimlerinin ism-i azam 

olduğunu söylemişlerdir. Çünkü azamiyet, küllî bir mana taşımak ve bütün şeyleri 

kapsama ve ihata etme anlamındadır. Hadiste şöyle denmiştir: “Yerin üstünden 

(derinlemesine) onun en aşağısına ip sarkıtsanız Allah’ın üzerine iner.”350 Yani Allah 

göklerde ve yerde Allah’tır. Gizli ve açık olan her şeyinizi her yerde bilir. 

Her şeyin zahir ve bâtını da Allah’tır. Demek ki; O bu surette kendi zâtını bilir. 

Başkaları ise O’nu ancak ulûhiyet mertebesiyle bilirler. Çünkü bunların O’nunla irtibatı 

bu mertebe sayesindedir. Hadiste şöyle denmiştir: “Allah’ım! Yolculukta arkadaş, ehl-i 

iyâl içinde de (yolcuya) halife, vekil ve kefil olan sensin.”351 Bu, şu demektir ki Allah zât 

itibarıyla değil yalnızca mazharıyla hareket ile vasıflanır. Çünkü zâtı itibarıyla hareketi 

olsa bir anda her yerde olmazdı. Ancak bir yerde olurdu. Buna göre de bir anda ya yolcuya 

arkadaş olur ya da geride bıraktığı aile fertleri içinde onun halifesi, vekili ve kefili olurdu. 

Fakat O, aynı anda hem arkadaş hem de halifedir. Yolcu O’nu yolda görür, ev halkı da 

O’nu evde görür. Bu kapsamlı görüş ne güzel görüştür. Bu görüş ehlullah içindir. Zevk 

hâlinde bu görüş üzerinde olmayanlar ise hiç olmazsa itikat hâlinde bunun üzerinde 

olsunlar. Aksi takdirde bunlar külliyen Allah’tan perdelenmiş olur ve sağını solunu 

bilmeyen körler gibi yaşarlar. Hakkî] 
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350 Tirmizî, “Tefsir”, 58 
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 [142a] Velehu 

[11’li Hece Ölçüsü] 

1. BÀb-ı bezm-i elest açıldı yine 

Sürelüm èÀşıúlar demler sürelüm 

2. Silindi göñüller oldı Àyine 

Görelim èÀşıúlar yüzler görelüm 

 

3. Nesím-i feyø esüb bahÀr olıbdur 

Feyø-i Óaú’dan göñül óavøı ùolıpdur 

4. Herkesi MevlÀ bir yola ãalıpdur 

Gelüñ bir dívÀn-ı Óaú’da êuralum 

 

Tetimme 

5. İbn-i Edhem tÀc u taòtını úodı 

Şeyò èAùùÀr dükkÀnından el yudı 

6. Güller açıldı vü nergis uyudı 

Óikmeti ne ola òaber ãoralum 

 

7. Óalú itdi ol MevlÀ levó ile úalem 

Yazıldı çizildi leõõet u elem 

8. MeydÀn-ı èışú içre dikildi èalem 

ÓaúúıyÀ èışúla naèra uralum 
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[142b] “Ecr, èamel muúÀbelesinde olan åevÀbdur.”  

 

SüéÀl olınursa ki enbiyÀ ve òavaãã-ı nÀs, ücerÀ degüldürler belki óürr-i èammÀ-

sivallÀh ve bende-i maóø-ı Óaú iken ne vech ile ùaleb-i ücret iderler.  

CevÀb, ecr-i meõkÿr muúteøÀ-yı èamel-i ceseddür. Fi’l-óaúíúa maùlÿb olan óükm-i rÿódur 

ki rıøÀdur. FÀèrif cidden.  

Fe inne ùalebe’l-ecri bi-muúteza’l-cesed, lÀ-yünÀfí óürmete’r-rÿó.352 Óaúúí 

 

 

 

 

 

ÚÀle TaèÀlÀ óikÀyeten: “İn ecriye illÀ èalÀllÀh.”353  

 

Yaèní teblíà-i aókÀm ve daèvet-i dín òuãÿãunda óÀãıl olan ecr ve åevÀbı AllÀh 

TaèÀlÀ üzerine úaldı; maòlÿú üzerine úalmadı. Yaèní èamel muúÀbilesinde maòlÿúdan 

mükÀfÀt istemedi. ZírÀ maòlÿú cÀnibinden olan ecr fÀní ve ÒÀlıú ùarafından olan åevÀb 

bÀúídür. ÓavÀãã-ı nÀs ise bÀúíyi fÀní üzerine tercíó ederler ve umÿr-ı uòreviyyede abd-i 

fÀníden ecr-i bÀúí maùlÿb degüldür. ZírÀ fÀníden bÀúí mutaãavver degüldür ki fÀní ecr-i 

bÀúí ièùÀ itmege úÀdir degüldür.  

 Pes, şol èamel ki Óaúú içündür. Anuñ ecri Àòiretde Óaú’dan maùlÿbdur; [143a] 

yoòsa dünyÀda òalúdan maùlÿb degüldür. Anuñçün ücretle òidmet-i dín yoúdur; vaèô ve 

                                                           
352 “Bunu iyi bil! Ceset gereği ücret talep etmek ruhun hürriyetine aykırı değildir.” 
353 el-Şuarâ, 26/164. “Benim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.” 
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tedrís ve imÀmet ve óiùÀbet ve teéõín ve taèlím ve emåÀli gibi. FÀèlem õÀlik. Fe innehu 

óaúíúun bi’l-èilm ve’l-èamel. Óaúúí. 

 

 

 

 

 

واله ,وإن كان العلماء ا هللا... كلمة يا هذه للنداء والخطاب مطلقًا ,,من غير اعتياد القرب والبعد بين العبد مبين م ي

قال )ونحن أقرب وأكثر والقول فيها في مثل هذا المقام فإن قلت فكيف ال يعتبر القرب, وقد قال تعالى ,)فأني قريب( 

تضي شيئين ,بحيث األّول أن القرب لتصحيح مرتبة الدعاء واإلجابة التي تق إليه من حْبل الوريد(. قلت  ههنا مقامان

ثنينيّة والقرب يكون أحدهما قريبًا من األّول ,وعلى هذا يحمل كلمة يا في يا هللا ,فإّن مقام الخطاب ينبئ عن األ

ه جانب الحق حين ب القيلة فإنوالحضور .وكذا قوله عليه الّصالة والّسالم ,إّن هللا في قيلة ,أحدكم ,أي عّظموا جان

ن الجهات ,والمقام دخولكم في الّصالة ,, فإّن المناجات تقتضي القرب و المجاذات وإن  كان هللا  تعالى ليس له جهة م

الشيء لنفس وإال  الثاني إّن معنى قرب الحّق هو قرب الشيء لنفس كالمعيّة ,في قوله تعالى ,)وهو معكم( فإنها معيّة

وله تعالى )ونحن قيُْحمل  [143a]ن هللا تعالى شريك تعالى شريك في الوجود فافهم جّدًا وعلى هذا المعنى يلزم أن يكو

جه الّسداد وأقرب إليه( فمن عرف المقامات وتمّشى عليها .بما يليق بكّل منها تخّلص عن اإللحاد وحق الحق على 

 وهللا عليم بأحوال العباد. حقي

 

[“Yâ Allah”  

 

Bu sözdeki “yâ” harfi nida içindir. Hitap ise mutlaktır. Yani, kul ile Allah 

arasındaki yakınlık ve uzaklık itibar dışıdır. Alimler, bu makamdaki nida ve hitabın 

keyfiyeti üzerinde çok şey söylemişlerse de durum budur. Eğer denilse ki burada yakınlık 

nasıl itibar dışıdır, hâlbuki Allah Ta‘âlâ “Kullarım beni çağırdıkları zaman ben 

yakınım.”354 demiştir ve yine “Biz kula şah damarından daha yakınız.”355 buyurmuştur. 

Ben derim, burada iki makam vardır. Birincisi odur ki yakınlık dua etme ve cevâp 

verme olaylarının gerçekleşmesi içindir. Çünkü bunlar birbirine yakın olan iki şeyin 
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varlığını gerektirir. İşte “Yâ Allah” sözündeki “yâ” harfindeki yakınlık bu makam üzerine 

hamledilir. Çünkü hitap makamı ikiliği, yakınlık ve hazır olmayı ifade eder. 

Allah Rasulü’nün şu sözü de böyledir: “Siz namaz içindeyken Allah kıble cihetinizde ve 

önünüzdedir.” Bunun manası şudur ki kıble cihetini tazim ediniz; çünkü siz namaza 

girdiğinizde o, Allah’ın cihetidir. Allah Ta‘âlâ hiçbir cihette olmamasına rağmen münâcat 

cihet ve yakınlığı gerektirir. 

 İkinci makam da şudur ki Hakk’ın yakın olmasının manası O’nun kendi kendisine 

yakın olmasıdır. Onun ma‘iyet ve beraberliği de bu manadadır. Ve bu manada “O, sizinle 

beraberdir.” denmiştir. Yani; O, kendi kendisiyle beraberdir. Yani O, birdir. Çünkü bu 

böyle anlaşılmazsa vücutta Allah’ın ortağının bulunması lâzım gelir. Bunu böyle bil. İşte, 

“Biz kula en yakın olanız.”356 ayetinin manası da budur.   

Özetle; kim bu makamları bilir ve her makamda o makama lâyık delilde adımlarını atarsa 

ilhaddan kurtulur ve Hakk’ın hakkını doğruluk üzerine yerine getirir. Allah kullarının 

hâllerini bilendir. Hakkî] 

 

 

 

 

 

ÒÀce Óafıô-ı ŞírÀzí: 

Pir-i mÀ güft hata ber kalem-i suné nereft  

Aferin ber nazar-i pÀk hÀtÀ-pÿşiş bÀd357  

 

Baèøı èulemÀ, òuãÿãan ki İbn-i KemÀl, bu iki mıãrÀèuñ miyÀnında tenÀúuø vardur 

diyü şeró ve beyÀna taãaddí idüb ãadedden bírÿn sözler söylemişlerdür. TenÀúuø didükleri 

budur ki mısrÀè-ı evvel, òiùÀbı iåbÀt ve åÀní nefy ider. Óalli budur ki Şeyò SanèÀn ki bírÿn 

murÀd odur; didi ki úalem-i ãunè-ı ilÀhí üzerine òaùÀ gitmedi. Yaèní ben ki ÚaysÀriyye’de 

varub duòter-i mükevver òÀùırı çün şedd-i zünnÀr ve raèy-i òınzır eyledüm. Levó-i èilm-i 

                                                           
356 el-Kâf, 50/16. 
357 "Pirimiz 'sun' (yaratılış) kaleminde hâtâ olmaz.' dedi/ Hâtâ örten temiz nazara ne mutlu" 
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ilÀóíde úalem-i taúdír ile yazılmış idi. èİlmde yazılan nesnede ise òaùÀ olmaz. Ve vÀúiède 

èayn’ı ôuhÿr ider. ZírÀ lÀóıúÀ, sÀbıka ãÿreti üzerine ve ebeden õÀlik èaynı ve miréÀtıdur. 

İmdi òaùÀ yoúdur diyü òaùÀ-pÿş [144a] olan naôarına taósín olsun. Yaèní Şeyò’den vÀúiè 

olan nesne èilm-i ezele nisbetle degüldür belki èayn-ı òÀricíde òaùÀ dinilür. ZírÀ ãÿret-i 

şerèa muòÀlif görinür. Buña ise şerr-i iøÀfí dirler.  

 Pes, èarif bu maúÿle maddede fÀèili taúbíó itmez belki úaøÀya naôar ider. Ve úaøÀ 

böyle cÀrí olıcaú işlememege çÀre yoúdur. Ve èÀrifuñ bu maúÿle õenbi mestÿrdur. ZírÀ 

åÀbitesine olan óÀli müşÀhede ùaríúıyla işler ve úaøÀyı redd eylemez. Ve òavÀãã-ı nÀs ehl-

i Bedr meşrebindedür ki “İèmalÿ mÀ şiétüm feúad àufire leküm.”358 cÀmından nÿş 

itmişler. Ve işledükleri işlerde kendilerinden gecüb gitmişlerdür. İşte mÀ-teéaòòar olan 

zenb budur ki mÀ-teúaddemüñ tevbesinde dÀòildür.  

Ve tevbe eóadí ve küllídür. Cemíè-i õünÿbı sÀtirdür. ZírÀ vücud-ı èÀrif ki vücud-ı 

mecÀzídür; vücud-ı Óaúú’uñ tecellísi ile mestÿr olıcaú cemíè-i aóvÀli daòi mestÿr olur. 

ZírÀ aóvÀl vücuda tÀbièdür.  

 Pes, metbÿè zÀéil olıcaú tÀbiè daòi muømaóill olur. Ve bu maúÿle nesnenüñ 

èÀrifden ãudÿrı Òıør’uñ -èaleyhi’s-selÀm- úatl-ı àulÀm itmesi ve emåÀli gibidür ki “Ve mÀ 

feèaltühu èan emrí”359 nişÀnıyla muèallemdür. Şu úadar vardur ki ãÿret-i şerède òaùÀ 

olmaàla üzerine òükm-i şerè-i cÀrí ve icrÀé-i şerè iden daòi müåÀb olur. [144b] ZírÀ ãÿreti 

muóÀfaôada defè-i iòtilÀl ve celb-i niôÀm vardur. Ve bu maúÿle kelimÀt èÀrifler lisÀnında 

bi-ùaríúı’l-óaúíúatdur. Yoòsa õenbí óÀşÀ ùÀèat yerine vaøè itdüklerinden degüldür. Belki 

anlaruñ èindinde muòÀlif-i şerè olan nesne òaùÀ ve õenbdür. Ve ictibÀéı lÀzımdur. Fe 

emmÀ ÓÀú TaèÀlÀ tenkíd-i úaøÀ itmek murÀd itse èuúÿlı selb idüb baèdehÿ ol úaøÀyı 

fÀèilinden ıãdÀr ider. Ve fÀèil èÀrif olıcaú teévíle õÀhib olur. MeéÀli müctehid gibi olur ki 

muòùí olduàı ãÿret bulur. Yaèní işledügi nesnede şerèÀn muòùí olur; úaøÀéen muòtí olmaz. 

ZírÀ muúøínüñ vücudı lÀ-büddür. Ve Óaúú’a iøÀfet-i setr cÀéiz degüldür. Vücÿd birbirine 

nisbetle şerdür ve illÀ òayr-ı maóødur. MeåelÀ bÀàda gül òalú olınmaú nice òayr ise òÀr 

                                                           
358 Ebu Dâvud, “Sünnet”, 9. “Ne yaparsanız yapın muhakkak bağışlanırsınız.” 
359 el-Kehf, 18/82. “Kendi isteğimle yapmadım.” 
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òalú daòi böyledür. Ve òÀrruñ şerr olduàı güle nisbetledür; yoòsa kendi nefsinde 

degüldür. İşte Muêill isminde dÀòil olanlaruñ mecmÿèi bu bÀbdandur. ÓattÀ şeyùÀnuñ 

vücÿdı daòi óaú ve òayrdur. ZírÀ òaú ve òayr ve bÀùıl ve şirk miyÀnını temyíz içün òalú 

olınmışdur. Ve bu maúÿle esrÀrı inúÀr iden cehlinden inkÀr ider. VallÀhu aèlemu bi’l-

esrÀr. Óaúúí 

 

 

 

 

 

[145a] 

MevlÀnÀ CelÀleddín Er-Rumí: 

DÀd-ı Óak rÀ úÀbiliyyet şarù níst 

Belki şarùı úÀbiliyyet dÀd-ı ÿst360 

 

Bu maúÿle kelimÀtuñ maèÀni-i òaúíúiyyesinde bí-meõÀú olanlar ratb u yÀbis 

sözler söylerler. Ve nice taórírÀt daòi eylerler. VelÀkin nefsü’l-emre muvÀfıú degüldür. 

ZírÀ beyt-i meøkÿruñ ôÀhiri úÀbiliyyeti olmayanlara Óaú TaèÀlÀ úÀbiliyyet virir ve ol 

úÀbiliyyet ile kemÀle müstaèidd olurlar dimekdür. Fièl-i BÀríde ise cebr yoúdur. Ve illÀ 

kimine istièdÀd-ı kemÀl virüb kimine virmese ôulm lÀzım gelür.  

Pes, istièdÀdÀt nÀss-ı ezeliyye ve úÀbiliyyet àayr-ı mecèÿledür. Ve Óaúú’uñ ièùÀ 

itdügi úÀbiliyyetüñ maènÀsı muúteøÀ-yı úÀbiliyyeti iôhÀrdur. Şöyle ki eger kíse-i 

istièdÀdında ídÀè olınan õeheb ôÀhir olur ehl-i kemÀlüñ óÀli gibi. Ve eger nüóÀs ise nüóÀs 

ãudÿr bulur ehl-i noúãÀnuñ óÀli gibi.  

Pes, Óaú TaèÀlÀ híçbir ferdüñ zer óÀlini mis ve mis óÀlini daòi zer úılmaz. Belki 

herkesüñ liyÀúatına göre óÀlini iôhÀr ider. MeåelÀ sengden Àyine olmaz. Belki pür-zengÀr 

                                                           
360 "Hak Ta'âlâ'nın vermesinde kabiliyet şart değildir/ Belki kabiliyet şartı O'nun vermesidir" 
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olan Àyíne pÀsdan açılur ve evvelki óÀline rucuè ider. İşte erbÀb-ı irşÀduñ irşÀd ve 

tezkiyesi bu maènÀyadur; yoòsa maènÀ-yı [145b] evvele göre degüldür. Ve mermerüñ 

cevher olması daòi bi-óasebi’l-úÀbiliyyedür. Ve ÓavvÀ’nuñ êılè-ı eyser ãÿretinden sÿret-

i Ádemiyyeye duòÿli daòi böyledür. Ve èalÀ hÀõÀ neôÀéiri bisyÀrdur. Ve cemíè-i eşyÀnuñ 

aãlı şeyé-i vÀóid iken ãuver-i muòtelife ve úÀbiliyyat-ı mütefÀvitede geldükleri; Ádem ki 

nefs-i vÀóidedür, andan nüfÿs-ı muòtelifenüñ òalúı gibidür. ZírÀ bÀùın, Ádem’de 

münderic olan celÀl-i õÀtı meôÀhirde ôuhÿr itmelü olıcak kuvvet-i õÀtiyye fièle gelmek 

nefs-i vÀóidede olmaz ve illÀ bi’l-fièl müteøÀddını cemè itmek lÀzım gelür. ÍmÀn ve küfr 

ise bir yerde olmaz; meger ki iètibÀrla ola. Yaèní ímÀn Óaúú’a ve küfr ùaàÿta taèalluk ide.  

Pes, beyt-i meõkÿrda dimek olur ki iósÀn-ı Óaúú’a bi’l-fièl úÀbiliyyet şart 

degüldür. Belki bi’l-kuvve úÀbiliyyet olsa Óaú TaèÀlÀ ol úÀbiliyyeti fièle getürür. Ve 

herkesüñ kemÀli ne ise úÀbiliyyetine göre aña íãÀl eyler. Ve bu ôuhÿruñ vaút-i merhÿnı 

olmaàla ÚuréÀn’da gelür: “Ve mÀ-teşÀéÿne illÀ en yeşÀ AllÀh.”361 Yaèní èinÀyet-i 

ezeliyyenüñ eåeri ôuhÿr itmek vakt gelse Óaú TaèÀlÀ ehl-i èinÀyetüñ bÀùınında irÀdet òalú 

ider. Ve ol irÀdet Óaúú’uñ irÀdetine tÀbièdür ki fi-nefsi’l-emr èayn-ı åÀbitesinüñ 

aóvÀlindendür. Çünki èilm maèlÿma tÀbièdür. Vaúti geldükde ol maèlÿmuñ vücÿdı åübÿt 

bulduàı gibi óÀli [146a] daòi vücÿd bulur. Ve mürídüñ irÀdeti şeyòinüñ irÀdetine şeyòüñ 

irÀdeti daòi irÀdet-i Óaúú’a tÀbiè olmaú budur. Yaèní irÀdet-i óÀdiåe irÀdet-i úadímeye 

tÀbièdür. BinÀéen èalÀ hÀõÀ şeyòe iètirÀø cÀéiz degüldür. ZírÀ cÀéizdür ki mürídüñ irÀdeti 

bi-ùaríúi’l-inóirÀf ola; bi-ùaríúi’l-istiúÀme olmaya. Egerçi inóirÀf daòi óaúíúate göre 

istiúÀmetdür. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “İnne Rabbí èalÀ ãırÀùin müsteúím.”362 El-óÀãıl 

maènÀyı meõkÿre göre dÀd-ı Óaúú’a úÀbilliyyet şarù degüldür. Belki úÀbiliyyet olıcaú 

vakti geldükde dÀd-ı ÓÀú ôuhÿr ider. Nitekim úÀéilüñ úuvvet-i istièdÀdı fièle muúÀrib 

olduúda Şems-i Tebrízí ôuhÿr idüb ôuhÿr-ı fièlde vÀsıùa oldı. Ve esbÀba menÿù olan umÿr-

ı külliyye ve cüzéiyye daòi böyledür. Ve baèøılarına ki maòdÿm didiler; İmÀm èAlí gibi -

kerremallÀhu vecheh-. EsmÀ-i külliyye yüzinden mecõÿb olub õÀtlarında aókÀm-ı vücÿb 

                                                           
361 el-Tekvîr, 81/29.  “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.” 
362 el-Hûd, 11/56. “Şüphesiz Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.” 
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àÀlib olmaàla ve vesÀéiùa èadem-i iótiyÀc sebebiyledür ki nÀdir vÀúiè olur. ZírÀ ekåer 

nÀssuñ sulÿki esmÀ-i cüzéiyyeden külliyyeye ve andan müsemmÀ-yı mücerrededür.  

El-óÀãıl HÀce ÓÀfıô’uñ bÀùıniyyet-ı aãlí “Çi küned bed güher üftâd”didügi daòi 

maènÀ-yı sÀbıúa lÀhiúÀ “HÀ éulÀéi òalaútuhum li’l-cenneti ve hÀ éulÀéi òalaútuhum li’n-

nÀri.”363 esrÀrı ki úabøetine rÀcièdür. Bundan fehm olına. KÀne mÀ-kÀne, ceffe’l-úalemu. 

Ve úubile men úubile ve rudde men rudde lÀ liéilletin. Fe men vecede òayren fe’l-

yaómedillÀhe. İèmelÿ fe küllün müyesserün limÀ òuliúa leh”364 dahi budur. Hakkî      

 

 

 

 

 

[146b] Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Olsa istièdÀd her bir õerre CebrÀéíl olur 

Her velí hemçün nebí miréÀt-ı èilm-i íl olur 

 

2. Sırr-ı luùf u úahrı úÀbildür vücÿd-ı Ádemí 

Anuñ içün kimi HÀbíl u kimi ÚÀbíl olur 

 

3. Millet-i maúbÿl-i İbrÀhím çün teslímdür 

ÚÀbil-i teslím olan dil èayn-ı İsmÀèíl olur 

 

4. Pÿte-i óÀl içre úÀl olsa dil-i èÀşıú eger 

Nicesi bu óÀlde teslím-i úÀl u úíl olur 

                                                           
363 Tirmizî, “Tefsirü’l-Kur’an”, 8. “Bunları cennet için şunları cehennem için yarattım.” 
364 “Olan oldu, kalem kurudu. Kabul edilen sebepsiz kabul edildi. Reddedilen de sebepsiz reddedildi. Kim 

hayır görse Allah’a ham etsin. Herkes yaratıldığı işe muvaffak olur.” 
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5. Sen saña lÀzım ise sen sende fÀní úıl seni 

Bu fenÀya irmeyen ey Haúúí bí-taóãíl olur 

 

 

Velehu 

[MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün] 

1. Olursa dÀd-ı MevlÀ Ádemí úÀbil olur dirler 

Şu kim úÀbil ola elbette ol úÀmil olur dirler 

 

2. Bu òirmen-gÀh-ı dehr içre çüriden dÀne-i èömri 

Úalur dÀm-ı bedende murà-ı bí-óÀãıl olur dirler 

 

3. Bulursa ger zebân-ı óÀlden lÀl olsa da bir dil 

Göñülden söyleşür èÀlemde ehl-i dil olur dirler 

 

4. [147a] Zemíne düşdügi budur øiyÀsı úurã-ı òurşídüñ 

Tecellí nÿrına miréÀt Àb u gil olur dirler 

 

5. Úoyub zühdü riyÀyı ÓaúúıyÀ èÀşıú olan Àdem 

Ne deñlü olsa da mecnÿn anı èÀúil olur dirler 

 

 

 

 

 

 في الحديث  إِّن هللا َخَلَق آَدَم َعلى ُصَورتِه 
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آدم على صورته  اختلفوا في الّضمير على من يعود فذهب أهل الّظاهر إلى أنه يُعود على آدم .والمعنى أّن هللا خلق

لحقيقة إلى التي هو, عليها وهي ستون ذراعًا ولم ينقص منها بعد أن إهبط إلى األرض كما زعم البعض وذهب أهل ا

يّة الكماليّة وهي الحياة تجّلى فيه فكان على هيئة هللا, وصورته الحقيقإنه يعود على الجاللة   والمعنى أن هللا خلق آدم ف

م فخلق العالم ليكون والعلم واإلدارة والقدرة والّسمع والبصر والكالم وغيرها ألنه تعالى علم, ذاته بذاته وعلم العال

ن عمل هيئة لف كالوزير, فإمظهرا لذاته وخليفة له في ارضه وسمائه, وال بّد أن يكون الخليفة على هيئة المستخ

ى هللا عليه وسلم السلطان فمن رأى الوزير فقد رأى السلطان وكذا من رأى الخليفة فقد رأى الحق سبحانه, ولذا قال صلّ 

[147b] إّن هذه  الرؤية  )من رآني فقد رأى الحق (,أي المنام الحق أو الحق سبحانه وهو الراجح عند أهل المعرفة, ثم

لشعشعانّي  ونعم ما االمجلوة وقد يكون المتجلّي برقيًّا ال يبقى  آنين وإال الحترق المتجلي من نوره  رؤية في المرآة

هللا تعالى يرانا بل  قال حضرة الّشيخ محي الدين العّربي قدس سّره ,إنا نرى الحّق من غير الوجه الذي يرانا ,وذلك إنّ 

ليّتها البشر , لمثل ينه بحيث يقع بصرنا على بصره لهلكنا العدم قاباحجاب بيننا وبينه ولو ّكنا نراه من هذا الوجه بع

دكا مد قوفًا ,فإذًا  هذه الرؤية ,وكذا غيره ولذا ّلّما انكشف من نور ذاته مقدار سّم الخياط فوقع على جبل الطور جعله

الرؤية معتبرة  ,ولّما كانت العالم أعاله وأسفله في حجاب اإلمكان وهللا سبحانه منّزه عن الكون واإلمكان والمكان

عالى بحسب بصر الرآي أطلقت على كل رؤية بحسب اإلستعدادات وإن كانت حقيقة الرؤية ,التحصل ألحد سواه ت

و نبيّنا عليه فإن يرى نفسه بنفسه ويعلم ذاته بذاته  من غير حجاب في رؤيته وعلمه وأكمل أهل المعرفة والرؤية ه

لقمر من الّسيارات فيه أن المظهر التام فكان من الحق كالقمر .من الشمس  والشيئ فوق االّصلوة والّسالم ,,ولذا قيل 

م يدرك حقيقية التي هي مظاهر أنوار الشمس حقيقة وأنوار القمر صورة فهو أكمل المظاهر وكذا حضرة النبّوة وكذا ل

 أحد حق اإلدراك وإن عانى ,, و اجتهد إلى أن يحصل له الهالك. حقي

 

[Hadis-i şerifte “Âdem’i, onun suretinde yaratmış.”365 denmiştir.  

 

Alimler, bu hadisteki (o, onun) zamirinin kime döndüğü konusunda ihtilaf 

etmişlerdir. Zahir ehli, onun Âdem’e döndüğünü söylemişlerdir. Bunlara göre hadisin 

manası şudur: Allah, Âdem’i Âdem’in şekil ve suretinde yaratmıştır. Onu cennete yetmiş 

zira boy uzunluğunda yaratmış ve yere indirdikten sonra da boyunu kısaltmıştır. Hakikat 

ehli ise, o (veya onun) zamirinin Allah’ın kendisine döndüğünü söylemişlerdir. Bunlara 

göre ise hadisin manası şudur: Allah Ta‘âlâ, Âdem’i yaratırken ona tecelli etti. Bu sebeple 

o, Allah’ın hey’etinde, kâmil olan hakiki suretinde oluştu ve ona bu sayede hayat, ilim, 

irade, kudret, semi‘, basar, kelam ve benzeri kemal sıfatları kazandırıldı. Bu şundandır ki 

Allah Ta‘âlâ kendi zâtını kendiliğinden (ve aracısız) bildi. O, âlemi de bildi ve âlemi isim 

ve sıfatlarına mazhar olması için yarattı. Ondan sonra âlemi Âdem’in şahsında 

yoğunlaştırarak yerde ve gökte onu kendi zâtına mazhar ve halife yaptı. Şüphe yoktur ki 

                                                           
365 Buhârî, “İsti'zan”, 1. 
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halifenin, onu halife yapanın keyfiyeti ve hey’eti üzerinde olması lâzımdır. Nitekim 

sultanın halifesi olan vezir de bu şekildedir. Bu sebeple veziri gören bir kimse, sultanı 

görmüş olur. Tıpkı bunun gibi Âdem’i gören de Allah’ı görmüş olur.  

Bu sırdan dolayı Allah Rasulü –aleyhi’s-salâtu ve’s-selâm- şunu söylemiştir: 

“Beni (rüyada) gören hakkı görmüş olur.”366 Yani, hak olan bir rüya görmüş olur. Veya 

Hak Ta‘âlâ’yı görmüş olur. Ma‘rifet ehli yanında bunlardan ikinci mana râcih gelmiştir. 

Sonra bu görüş, parlak bir ayna olan kalpte görülen görüştür. Bazen bu görüş şimşek gibi 

tek bir anlık tecelli şeklinde olur. Tecelli bir andan fazla sürerse onun çok şiddetli olan 

parıltısından tecelli yeri (olan kalp) yanar. Hazret-i Şeyh Muhyiddin –kuddise sırruh- ne 

güzel söylemiştir: “Biz Hakk’ı, O’nun bizi gördüğü vaziyetten başka bir vaziyette 

görürüz.” Çünkü Allah Ta‘âlâ bizi, kendisiyle bizim aramızda perde olmaksızın görür. 

Biz ise O’nu bu vaziyette gözümüz O’nun gözlerine temas edecek vaziyette görürsek 

helak oluruz. Çünkü beşerin bu şekildeki bir görmeye tahammülü yoktur. Bundan 

dolayıdır ki zâtının nurundan bir iğne ucu miktarı Tûr dağına inkişaf edince dağı 

paramparça edip dağıtmıştır. Onun için âlem, üst ve alt tabakalarıyla imkân örtüsü 

içindedir. Allah Ta‘âlâ ise kevnden, imkândan ve mekândan münezzehtir. Ancak görme, 

görenin görme kabiliyetine göre olduğu için kendi kabiliyeti içindeki her türlü görmeye 

görme denmiştir. Görmenin hakikati ise, Allah Ta‘âlâ’dan başkası ise vâki değildir. O ise 

görüşünde ve bilmesinde örtü bulunmaksızın kendi zâtını bizâtihi görür ve kendi 

kendisini kendi kendisiyle bilir. Görme ve bilme ehlinin en kâmil olanı peygamberimiz –

aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm- dır. Bu sebeple ona tam olan mazhar denmiştir. Bu yönüyle 

o, güneşin yansıdığı ay gibidir. Diğer gezegen, yıldızlar da hakikatte güneş ışığının 

mazharları iseler de bunlardan hiçbirinde bu ışık aydaki gibi şekil ve suret hâline 

gelmemiştir. Bu sebeple ay, güneş ışığının en mükemmel merkezidir. Hazret-i Nübüvvet 

de bu hususta ay gibidir. Bundan dolayıdır ki onun hakikatini hiç kimse tam anlamıyla 

idrak edememiştir. Bunun için bir kimse çalışıp çabalasa ve bu çalışmada yorulup helak 

olsa da bu idraki anlayamaz. Hakkî] 

 

 

 

                                                           
366 Buhârî, “Ta'bîr”, 10. 
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[148a] Velehu 

[MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün] 

1. İlÀhí faøl u raómet bÀbını her dem küşÀd eyle 

Dil-i vírÀnı maèmÿr eyleyüb maózÿnı şÀd eyle 

 

2. SerÀy-ı vaãla daèvet eyleyüb yol vir saña senden  

Úoma gümrÀh böyle yÀ Rab irşÀd-ı èibÀd eyle 

 

3. RecÀ budur bu yolda muttaãıl dergÀh-ı èizzetten 

İrişdür menzile ehl-i sülÿki ber-murÀd eyle 

 

4. Aúub mízÀb-ı raómetden ola havø-ı dilüm meşóÿn 

Nem-i luùfuñ füzÿn u raşóa-i feyøüñ ziyÀd eyle 

 

5. İlÀhí pÀdişÀhÀ Óaúúí úul yÀd itmege ismüñ 

Bi-Óaúú-ı ism-i aèôam her nefesde anı yÀd eyle 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün MefÀèilün Feèilün] 

1. Rÿz u şeb ile keåret-i tevóíd 

ÓÀãıl olınca vaódet-i tevóíd 

 

2. Ceõbeden cünbüşe gelür bu cesed 

Olsa ger dilde óÀlet-i tevóíd 
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3. Sırr-ı tevóíd ile döner eflÀk 

Øabt ider arøı ãÿret-i tevóíd 

 

4. Úaldı şirk-i vücÿd içinde ebed 

İtmeyen cÀn ãoóbet-i tevóíd 

 

5. [148b] TengnÀ-yı dili ãaórÀ eyler 

Vüsèati ile raómet-i tevóíd 

 

6. Hedm ider mÀsivÀyı ey Óaúúí 

Olsa bÀzÿda úuvvet-i tevóíd 

 

 

 

 

 

 

 

ن التفاته العقل األول الذي هو َالُعْنصر َاأَلْعَظم ُ,الذي هو الَماء يَْعني فلك الحيوة الذي هو عرش الهّوية اإللهيّة حَصل م

عظم ,وأّما أخره أّول عالم التدوين والتسطيْر وهو أّول موجود سرى فيه الحيوة الذاتيّة واّول محك نظر العنصر األ

األرواح ال ال له عجب الذنب وهو شيء كخردلة في مؤخر اإلنسان ال يبلى أبدًا ,ففاقصى عالم الجسم وهو الذي يق

فوس المقّدسة وأما تبلى وكذا الملحق بها وهي النفوس الّطاهرة واألبدان النظيفة الّسارية فيها بركات األرواح والنّ 

فوق تأثيره في  ير عنصر الحيوة فيهغيرها من أبدان الناقصين فال يبقى منها إال ما ذكر من عجب الذنب وذلك من تأث

لعناصر األربعة ااألعضاء الّسائرُة ومما قرّرنا يعرف أن الماء الذي منه كل شيء هو الحيوة ولذا كان الَماء أفضل 

ل عجب وإن كان التراب األصل األصيل وجعل المّني من مظاهر ذلك الماء ولذا جعل البذر الذي في المنَي أص

[149a] ك باإلجتهاد عجب الذنب أّول مخلوق من األعضاء كما أّن القلب أّول مخلوق .من القوى فعلي الذنب فهو أي

 إلى أن تغنى ,وتبقى وهللا خير ّوأبقى. حقي
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[Anâsır-ı Erba‘a] 

 

[En büyük unsur sudur. Su, hayat feleği ve ilâhî hüviyetin arşıdır. Bu mahiyetteki 

suyun çalkantısından akl-ı evvel hasıl olmuştur. Akl-ı evvel ise tedvin ve tasdir âleminin 

ilk varlığıdır. O, zâtî hayatın kendisine aktığı ilk mevcut ve en büyük unsurun ilk baktığı 

yerdir. Sözü edilen âlemin son varlığı ve mevcudu ise cismânî âlemin sonu olan kuyruk 

sokumudur. Bu hardal tanesi kadar küçük bir şey olup insanın sırt tarafının bitiş 

yerindedir. Bu küçük şeydeki su ise onun hiç çürümemesi ve yok olmamasıdır. Nitekim 

ruhlar da çürüyüp yok olmaz. Ayrıca, ruhlara tâbî olan temiz nefisler ve latif bedenler de 

çürümezler. Çünkü bunlara da ruhların ve mukaddes nefslerin bereketi sirayet etmiştir. 

Eksik olan kimselerin bedenleri ise çürürler ve bu çürüyen bedenlerden yalnız kuyruk 

sokumları kalır. Bunların kalmalarının sebebi ise hayat unsurunun bunlara, bedenin diğer 

kısımlarına yaptığından daha fazla tesir etmesidir. 

Bundan dolayı da anlaşılıyor ki su, dört unsurun en üstün olanıdır. Toprak, maddi 

varlıkların asıl unsuru olmasına rağmen bu böyledir. Meni de suyun görüntülerindendir. 

Menideki tohum da kuyruk sokumunun aslıdır. Kuyruk sokumu ise vücutta yaratılan ilk 

maddi uzuvdur; nasıl ki kalp de vücutta yaratılan ilk manevi unsurdur. Öyleyse, fâni 

olmaktan kurtulup bâkîlik kazanıncaya kadar çalış ve cehd et. Allah, en hayırlı ve en 

kalıcı olandır. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. ÙÀlib-i MevlÀ olan èÀlemde ehlullÀh olur 

ÙÀlib-i cennet olan güm-kerde-i dergÀh olur 
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2. Bu ãırÀù-ı müstaúím-i èışúa sÀlik olmayan 

Her ne denlü rÀst gitse èÀúibet gümrÀh olur 

 

3. Baú baãarla cümle-i eşyÀya ammÀ çeşm-i dil 

äÿret-i esmÀyı görmez nice dil agÀh olur 

 

4. áonca-i maúãÿd-ı dil açılmaàa bu bÀàda 

BÀèiå u bÀdí nesím-i ãubó-gÀh-ı Àh olur 

 

5. Meclis-i èirfÀnda ÓÀúúí úuluñ her nüktesi 

Ehl-i õevú-i dil yanında sükker-i efvÀh olur 

 

 

Velehu 

[4+3 Hece Ölçüsü] 

1. Ey èÀşıúlar ãÀdıúlar 

Gelüñ tevóíd idelüm 

2. Bezm-i vaãla lÀyıúlar 

Gelüñ tevóíd idelüm 

 

3. [149b] Cümle eşyÀ dilince 

Tesbíó ider óÀlince  

4. Bu cÀn teslím olınca 

Gelüñ tevóíd idelüm 

 

5. Òalúa olub ùuralum 

HÀ’da Hÿ’yı görelüm 

6. Virdimüzi sürelüm  
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Gelüñ tevóíd idelüm 

 

7. MÀsivÀya aúmayub 

Ùoàrı yoldan çıúmayub 

8. Münkerlere baúmayub 

Gelüñ tevóíd idelüm 

 

9. Feyø alan õikr-i Hÿ’dan 

Geçdi Óaúúí úamudan 

10. “ÚıyÀmen ve úuèÿden” 

Gelüñ tevóíd idelüm 

 

 

Velehu 

[5+5 Hece Ölçüsü] 

1. Vechüñ görelden óayrÀnem ey dost 

CÀmuñ sürelden sekrÀnem ey dost 

2. MiftÀó-ı bÀbem faãlü’l-òaùÀyem 

Ümmü’l-kitÀbem ÚuréÀn’em ey dost 

 

3. Nÿruñdur èÀlem sırruñdur Àdem 

Saña dem-be-dem mihmÀnem ey dost 

4. Tenüm keåretde dilüm vaódetde 

Dest-i úudretde çevgÀnem ey dost 

 

5. Óaúúí’yam el-Óaú sözümdür Óaú Óaú 

Óaúúuñda muùlaú bürhÀnem ey dost 
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[150a] 

هللا َأكبَرْ  َوْقتَ        

ك العظمة كما العظمة للّصلوة رسم لي في محل الّسجدة ,هللا أْعَظم  يعني كما أّن الكبرياء في النهاية هلل تعالى ,كذل

رعيّة ,فالعظيم ازارى  والكبرياء ردآئ ,والفرق أن العظمة في مقابلة الحقارة كعظمة الّسلطان في مقابلة حقارة ال

فالكبير مقابل الّصغير,  زمه الذّل ككبرياء السلطان أيضاً في مقابلة ذّل الرعيةمقابل الحقير والكبر في مقابلة الصغر ويل

ى يتخذ وليّاً يعينه وينصره ومن هذا قال تعالى ولم يكن له ولّى من الذّل وكبره تكبيرًا  .يعني أّن هللا تعالى ليس بذليل حت

متذلل المتواضع فمن الذي خلقه هو الصغير الذليل الويرفع عنه ذّله وصفه بالكبرياء في الغاية فإّنه الكبير المتكبر و

لفقير والّذل نازعه في صفة عظمتة وكبريائه قَصمه وأهلكه وجعله تحت اسمه القهّار ,ولذا قالوا خذ مالك أي من ا

من مال وكل ماهو والعبوديّة والنقصان وكّل ما هو من أوصاف الكون ,ورٌد ماَله ,أي من الغنى والعّز األلوهية والك

ن بالكسر فإّن هذه الّصفات الذاتيّة له تعالى كما أّن الّصفات األولى هي الّصفات  لذاتيّة لك فال تتجاوز اأوصاف المكوِّ

اب الدعوى بحّدك وأن كنت خليفة ظاهرًا عل صورة ,,, المستخلف وقل من دخل في هذا المنزل بل بقى األكثرون في 

شان  [150b]قير فإّن أعلى الكياني ,وهللا العلّي العظيم ,,وعبده الذليل الدنّى الحلما يقتضيه بقاء الّنفس وتعيّن المحّل 

 فهو الرّب األعلى المعلى ,والحمد هلل الذي هو الولّي. حقي

 

[Namazda “Allahu ekber” dendiği (ve ben onu dediğim) zaman, secde yerinde şu 

resmedildi: “Allah, ekber olduğu gibi aynı şekilde azamdır.” 

 

Yani, nihayette kibriya Allah’a ait olduğu gibi azamet de O’na aittir. Nitekim 

kudsî bir hadiste de şöyle buyrulmuştur: “Azamet benim eteğim, kibriya da 

kaftanımdır.”367 İkisi de büyüklük anlamına gelmeleriyle birlikte aralarındaki fark şudur 

ki azamet, hakaret karşıtıdır. halkın hakareti (önemsiz olması) karşısında kullanılan 

sultanın azameti anlamındadır. Bu anlamda azim sözcüğü hakir sözcüğünün karşıtıdır. 

Kibir ise sığarın (yaş ve reşit itibarıyla küçük olanın) karşıtıdır. Sığarda zillet anlamı 

vardır. Tebaânın zilleti karşısında kullanılan sultanın azameti de bu anlamdadır. Bu 

anlamda kebir, sağir karşıtıdır. Şu ayet de bu manaya işaret ediyor: “Zilletten dolayı 

Allah’ın bir velisi yoktur. Sen onu olabildiğince tekbir et.”368 Yani Allah’ım, zelil 

                                                           
367 Müslim, “Birr”, 136. 
368 el-İsrâ, 17/111. 



   
 

178 

 

olmaktan dolayı O’na yardım edebilecek, O’nun zillet ve zaafını kapatabilecek herhangi 

bir velisi yoktur. Ve sen O’nu olabildiğince kibriya ve büyüklükle vasıflandır. Çünkü O, 

kebir ve mütekebbirdir.  

Yarattıkları ise sağir, zelil, mütezellil ve mütevazıdır. Azamet ve kibriya sıfatlarını 

kabul etmeyenleri kendisi Kahhâr isminin altında ezer ve yok eder. Bu sebeple şöyle 

denmiştir: “Sana ait olanı al.” Yani fakirlik, zillet, ubûdiyet, noksanlık ve mahluk olmanın 

benzer diğer sıfatları kendi üzerine al. Bu sıfatlara sahip olduğunu ve onlarla sınırlı 

olduğunu kabul ve itiraf et. Öbür yandan da Allah’a ait olanı O’na ver. Yani, zenginlik, 

izzet, ulûhiyet, kemal ve halık olmak ve benzer diğer sıfatları Allah için kabul ve ikrar et. 

Çünkü bu zâtî sıfatlar Allah’a aittir. Önceki sıfatlar ise senin zâtî sıfatlarındır. Bu sebeple 

sen zahiren seni halife yapanın halifesi ve sureti üzerinde de olsan haddini aşma! Ancak 

bu olgunluk hâline ulaşanlar azdır; çokları ise dava, tafra ve iddia kapısında kalır. Onları 

bu hamlığa iten ise nefislerinden kurtulamayıp onu var saymaları ve tecelli yeri 

olmalarından dolayı kendilerini önemli görmeleridir. Hâlbuki yüce ve büyük olan 

Allah’tır. Kul ise zelil, aşağılık ve hakirdir. Onu değerli kılan ise hem yüce hem yüceltici 

olan Rab’dır. Veli olan Allah’a hamd olsun. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

 والحمد هلل الذي قداشرقت انواره 

 والشكر هلل الذي قدابرقت اثاره

 

 جاء الجيب المصطفي الّصا في الرشاد االنام 

 و هلل يهدي من يشاء والخير مايختا ر ُه 

 

[Nurları parlayan Allah’a hamd olsun 

Eserleri ışıldayan Allah’a hamd olsun 
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Saflaştırılan ve saf olan sevgili, insanları irşad etmeye geldi 

Allah dilediğine hidayet verir. Hayır, O’nun seçtiği şeydir] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Ey tecellí eyleyen eşyÀya ism-i õÀtdan 

Mebdeéi seyr itdüren Àyíne-i àÀyÀtdan 

 

2. Levó-i èilmüñde olan óarf içre yoúdur híç òaùÀ 

ÕÀt u esmÀ vü ãıfÀtuñ pÀkdür ÀfÀtdan 

 

3. Çün vücÿd-ı èÀleme virdüñ merÀtibden şühÿd 

Óaøret-i òamse işÀret eyledüñ evúÀtdan 

 

4. Nice seyr itsün seni bu díde-i pür-nÿr u fer 

Geçmeyince heft-perde içre bu úat úatdan  

 

5. [151a] Zer varaú úılduñ vücÿd-i Óaúúí-i nÀçízi çün 

Yazduñ ol levó üzre muãóaf-veş nice ÀyÀtdan 
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Velehu 

مشهودا لناسبحان من ابدي جمال الذات   

 لما وضعنا جبهته التعظيم مسجودا لنا

 

 سبحان من من فضله فيض العلوم العمل

 فا نظرالى احسانه لطفا بنا حودا لنا 

 

[Tazim alnını secde maksadıyla yere bıraktığımızda  

Zâtın cemalini bizi açıp görülür hâle getireni tesbih ederiz 

 

İlim ve âlem feyzinin kendi fazlından olanı tesbih ederiz 

Bize lütf ve cömertlik olan ihsanını gör, seyret] 

 

 

 

 

ReyóÀn 

 

Aãlında rÀyióa-i ùayyibesi olan nebÀta dirler. Soñra rızú maènÀsında daòi istièmÀl 

olındı. ÚÀle TaèÀlÀ: “Fe ravóun ve reyóÀnun."369 Burada reyóÀnla rızú murÀd olduàına 

eødÀd-ı ebrÀr ve muúarrabínde “Fe nüzülün min óamím”370 õikr olınduàı dÀlldur. ZírÀ 

bunuñ fi’l-óaúíúa taúdíri “Fe nüzülün min zaúúÿmin ve yeşrabÿne èaleyhi mine’l-

óamím”371 dimekdür. Ve rızú ile reyóÀnda cihet-i münÀsebet budur ki rızú defè-i helÀke 

sebeb olduàı gibi reyóÀn daòi sebebdür. Nitekim baèøı emrÀø-ı mühlike-i dimÀàiyye 

                                                           
369 el-Vâkı'a, 56/89. "Ona rahatlık, güzel rızık vardır.” 
370 el-Vâkı'a, 56/89. "İşte (ona da) kaynar sudan bir ziyafet!" 
371 "Kaynar sudan içecekler ve zakkumdan yiyecekler." 
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vardur ki istişmÀm-i reyóÀnla mündefiè olur. Ve baèøı óukemÀnuñ rÀyióa-i maècÿnla 

teàaddísi meşhÿrdur. Ve rÀyióa iki nevèdür ki biri óisle ve biri úalble idrÀk olınur. Baèøı 

mevÀøiè-i şerífede òavÀããuñ [151b] istişmÀm itdügi rÀyióa-i ùayyibe, ikisine bile şÀmildür. 

VelÀkin úalble idrÀk olınan èibÀret götürmez. ZírÀ idrÀk maèneví ve vicdÀn bÀùınídür ki 

óis vesíle-i idrÀk olduàı gibi óÀl-i úalb daòi böyledür. Ve óÀl úÀle gelmez. Faèrif cidden. 

Óaúúí 

 

 

 

 

 

ÚalellÀhu TaèÀlÀ: “Fe ravóun ve reyóÀnün ve cennetü naèím"372  

Ravó fetóle rÀóat ve êammla óayÀt-ı dÀéime ile tefsír itmişlerdür. Fe emmÀ óayÀt-

ı dÀèime yerine hayÀt-ı ùayyibe diseler evlÀ idi. ZírÀ bu óayÀt ki muúarrabín óayÀtıdur; 

küffÀruñ óayÀtı muúÀbelesindedür ki óayÀt-ı ùayyibenüñ òilÀfıdur. Nitekim ÚuréÀn’da 

gelür: “LÀ-yemÿtu fihÀ ve lÀ yaóyÀ."373 Yaèní ehl-i nÀr muòalled olub èaõÀb-ı ebedí ile 

muèaõõeb olurlar. VelÀkin óayÀtları óayÀt-ı nÀfièa degüldür. Belki èaõÀb ve kedere 

muúÀrenetle óayÀt-ı àayr-ı nÀfièadur. Ehl-i ímÀnuñ óayÀtları ise óayÀt-ı nÀfièa-i 

ùayyibedür ki anuñla cennetde teneèèum iderler. Ve envÀè-ı rızúla merzÿú olurlar. Belki 

tezkiye-i nefs idenlerüñ dünyÀda daòi óayÀtları óayÀt-ı ùayyibdedür ki óayÀt-ı Óaú’dan 

müstefÀddur. [152a] Bu maúÿle óayÀt ise devÀm ile mevãÿfdur. Nitekim óadíåde gelür: 

“El-müéminune lÀ yemÿtüne bel-yünúÀlÿne min dÀrin ilÀ dÀrin.”374 ZírÀ óayÀt-ı óaúíúiyye 

mevtle müteèÀúib olmaz.  

Pes, “Küllü nefsin õÀéiúatü’l-mevt."375 maømÿnı mevt-i ùabíèíye rÀcièdür; haúíúíye 

degül. Ve bu maènÀdandur ki ervÀó-ı ùayyibede müdebbirÀt vardur ki ol tedbír mevtle 

                                                           
372 el-Vâkı'a, 56/89. “Ona rahatlık, güzel rızık ve Naîm cenneti vardır.” 
373 el-A'lâ, 87/13. “Orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.” 
374 Beyhakî, “Zühd”, II, 213. “Müminler ölmezler; bir yurttan başka bir yurda geçirilirler.”  
375 el-Ankebût, 29/57. “Her nefis ölümü tadacaktır.” 
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münúaùiè olmaz. ZírÀ dünyÀda tedbíri rÿó-ı óayvÀní eåeri degül idi ki münúaùiè ola; belki 

rÿó-ı insÀnínüñ tedbíri idi ki bu rÿóuñ nÿrı mevtle münùafí olmaz. Ve belki èanÀãıra ilÀ 

yevmi’l-óaşr naôarı vardur; gerek èanÀãır-ı kümmel olsun ve gerek àayr olsun. Şu úadar 

vardur ki ecsÀd-ı kümmel müteferriúa olmaz.  

Pes, anlaruñ ervÀó-ı ùayyibeleri ãÿret-i cesed ve èanÀãıruñ mecmÿèına nÀôırdur. 

Ve bu rÿó ki nefò-i ilÀhídür; saèíd-i ebedídür. Fe emmÀ nefs-i küllden müstefÀd olan nefs-

i nÀùıúa-i cüzéiyye saèíd ve şaúí olmaàa úÀbildür. Anuñçün úıyÀmetde esbÀb-ı saèÀdet ve 

ãalÀó ile mütenaèèim ve müteleõõiõ; ve esbÀb-ı şeúÀvet ve fesÀdla mütekeddir ve 

müteéellim olur. Ve nefs-i meõkÿrda ãıfat-ı úahr vardur. Anuñçün beden anuñ yedinde 

maúhÿr ve zebÿndur. Ve nefs-i küll nefs-i RaómÀníden meéòÿõ bir nefsdür ki cemíè-i 

nüfÿs-ı cüzéiyye aña rÀcièdür. Ve nefs-i vÀóide-i Ádem anuñ ãÿretidür ki evlÀdından 

nüfÿs-ı [152b] suèadÀ ve eşúiyÀ aña rÀcièdür. FÀèlem õÀlik. Óaúúí 

 

 

 

 

 

[Ravó RÀóat-ı Úalb ve ReyóÀn Üns-i Rÿóa İşÀretdür] 

 

Baède õÀ Àyet-i meõkÿrede ravó rÀóat-ı úalb ve reyóÀn üns-i rÿóa işÀretdür. ZírÀ 

reyóÀn aãlında rÀyióa-i ùayyibesi olan nebÀtdur. Nitekim mürÿr itdi. Ve RasÿlullÀh -

ãallalahu taèÀlÀ èaleyhi ve sellem- ùíb-i óabíb olınmış idi. ZírÀ ùíbde õevú-ı üns ve 

muóÀøara vardur; ãalÀtda õevú-i mükÀşefe ve müşÀhede ve nisÀda õevú-i úurbet ve vuãlat 

olduàı gibi. Çünki mertebe-i rÿó mertebe-i úalbüñ fevúındadur. LÀ cerem bi-ùaríúı’t-

teraúúí õikri teéòír olındı. Ve cennet-i naèímüñ teéòíri fevÀãıla rièÀyet içündür. ZírÀ 

teneèèum õevú-i cesede dÀéirdür. Cesed ise èanÀãıruñ åemeresidür ki mertebe-i úalbden 

enzel ve esfeldür. Bu maènÀdan ezêÀdında taãliye-i caóím teéòír olındı. Maèa hÀõÀ ekl-i 

zaúúÿm ve şurb-ı óamímden muúaddemdür. Ve ekl ve şurb-ı meõkÿr maòø-ı miónet ve 
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keder olmaàla burada ravó muúÀbelesinde bir nesne õikr olınmadı. Belki nüzl-i óamím 

ve taãliye-i caóím ile iktifÀ olındı.  

NeéuzubillÀhi mine’ş-şürÿri’l-müéeddiyeti ilÀ’s-semÿmi ve’l-óarÿri. İnnehü óafíøu’l-

èibÀdi ve raúíbu külli óÀøirin ve bÀdin.376 Óaúúí. 

 

 

 

 

[Ashâb-ı Yemîn ve Mukarrabûn] 

 

[153a] Ve emmÀ inkÀne min aãóÀbi’l-yemíni  

FeselÀmün leke min asóÀbi’l-yemíni377  

 

Yaèní eger müteveffÀ aãóÀb-ı yemínden selÀm olsun. Yaèní anlar saña selÀm 

iderler. VeyÀòud saña selÀm olsun sen aãóÀb-ı yemínden olduàuñ óÀlde. El-óÀãıl sen 

aãóÀb-ı yemínden olmaàla saña selÀmet ve necÀt vardur. Ve bunlaruñ muùlaú selÀmetleri 

meõkÿre olub naèímleri õikr olınmaduàı derece-i muúarrabínden mertebeleri esfel 

olmaàladur. ZírÀ muúarrabín anlardır ki èÀlem-i ezelde itdükleri iúrÀruñ dünyÀda óükmini 

virmişler. Ve øÀhiren ve bÀùınen èahde vefÀ idüb menzil-i óaúíúate irmişlerdür. AãóÀb-ı 

yemín ise ebrÀrdur ki her birr u ùÀèat olan umÿrı yerine getürmişler. Ve seccÀde-i 

taèabbüdde oturmışlardur ki ùÀèat-ı ôÀhire mÿcib-i cennet ve fenÀ-i maèneví mÿcib-i 

úurbetdür. Ve úurbet-i ilÀhiyye cennet-i ãÿriyye fevúındadur. Yaèní cennet içinde 

cennetdür ki cennet-i maèneviyyedür. Ve maèní ãÿretden ercaódur. ZírÀ ãÿret úÀlıb ve 

maèní úalbdür. Ve bu maènÀdandur ki tirÀşda muúarrabínüñ cebhesinden ve ebrÀruñ 

yemíninden bedé iderler. Feèfhem cidden. Óaúúí 

                                                           
376 “Zehirli ve sıcak olan cehennem azâbından Allah’a sığınıyoruz. O, kulları koruyan ve gerek hazır ve 

gerek uzak olan herkesi gözetendir.” 
377 el-Vâkı'â, 56/90-91. 
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[153b] ÚÀle’llahu subóÀnehu: “İnne hÀõÀ lehÿve’l-óaúúu’l-yaúín.”378 

 

Yaèní bir óaú nesnedür ki anuñ óaúúıyyeti rÀsiòdür. Bir vechle ki òilÀfı muótemel 

degüldür. Ve muúarrabín ve aãóÀb-ı yemín ve erbÀb-ı şimÀl óaúlarında ne vech ile iòbÀr 

olındıysa vaúti geldükde müşÀhede itseler gerekdür. Egerçi muúarrabín olanlar dünyÀda 

èilme’l-yaúínden ãoñra èayne’l-yaúín ehli olmışlar ve baèdehu derece-i óaúúe’l-yaúín 

bulmışlardur ki: “Lev keşefe’l-àıùÀéu mÀ izdadet yaúínÀ.”379 bu maúulenüñ óÀline 

işÀretdür.  

Pes, bunlaruñ ímÀnları ímÀn-ı èıyÀní ve óaúúídür. AãóÀb-ı yemín ise anlara göre 

maócublardur. Egerçi ÀåÀrı müşÀhede ile eåerden müéeååire intiúÀl itmişler ve èilme’l-

yaúín ehli olmışlardur. 

Pes, bunlaruñ óaúúa’l-yaúín (i) óÀlet-i iótiôÀrda ve berzaòda ve óaşrda gerekdür. 

Aãóab-ı şimÀl gibi ki mükeõõib ve êÀll olduúları cihetden èilme’l-yaúínden daòi èÀùıl olub 

libÀs-ı maèrifetden bi’l-külliye èÀrí olmışlardur.  

 

 

 

 

 

“Fesebbió bismi Rabbike’l-èAôím.”380  

                                                           
378 el-Vâkı'â, 56/95. 
379 “Perde kalksa bile yakinim artmaz.” 
380 el-Vâkı’a, 56/74. 
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Perverd-gÀr-ı èÀôímüñ ismini veyÀòud ism-i èaôímini õikr ile anı tenzíh eyle. El-

óÀãıl ismini õikr itmek kendinüñ õikrine vesíle olmaàla ismi taòãíã olındı. Nitekim “Zeyd” 

dimedükçe müsemmÀ meõkÿr ve müteèayyín olmaz. Bundan maúãÿd Óaú TaèÀlÀ’nuñ 

õÀt-ı kerímini èaczden tebriéedür. El-óÀãıl Óaú TaèÀlÀ ne vech ile iòbÀr itdiyse vuúÿèı 

meczÿmdur ve illÀ èacz lÀzım gelür. Nitekim èilminde [154a] nice ise kÀéinÀtı ibdÀè itdi 

ve illÀ buòl iútiøÀ ider.  

Pes, AllÀh TaèÀlÀ FeyyÀø ve CevÀd olduàı gibi ÚÀdir ve Úaví’dür. Ve bunda 

tehyíc ve ilhÀb vardur. TÀ ki ehl-i temkín anı işidüb iùmiénÀnları ziyÀde ola ve ehl-i telvín 

daòi gÿş idüb pür-temkín olalar. Ve ehl-i inúÀr ve òÀliyi’õ-õihn olanlar daòi tedÀrükde 

bulunalar. Zíra eger keşf-i óÀl èuúbÀya úalursa orada olan inkişÀf müfíd olmaz. Ve 

münkeşif olan daòi ehvÀldür; yoòsa óaúíúatü’l-óÀl degüldür. ZírÀ dünyÀda aèmÀ ve 

maócÿb olan Àòiretde daòi böyle. 

Pes, kemÀ bu mavùından gitmelüdür. Fe-sÀrièÿ eyyühe’l-èuúalÀ, úable nüzÿli’l-

belÀ.381 Óaúúí 

 

 

 

 

 

 بَعَد االنتِباه ,َأنَت َعلى ِديِن الَحقِ 

أي أنت على الّدين الذي بحّق أن يُتَديَن به وهو الّدين المحّمدي ...اإلبراهيمي الحنيفى  الرضائى التسليمي الذي يقال 

لهم, أي وليمكّنن  له دين اإلسالم كما قال تعالى )أن الّدين عند هللا اإلسالم( ,وقال تعالى وليمكّنن َلهُم دينهم الذي ارتضى

لهم الّدين المرتضى المختار الحّق فالحّق هنا بمعنى ضّد الباطل وهو اسم الّذات هلل تعالى , والمعنى أنت على دين 

الحق تعالى وهو الّدين الذي وضعه وشيدا وكأنه قوّى برهانه وال يكون الّدين المضاف إلى الحق تعالى إاّل حقا محضًا 

إلسالم و االنقياد القلبّي المشمل على . التعبّد القالبي, إذ ال يكون الّدين دينًا إال باالعتقاد والعلم له ,حقيقة محضة ,وهي ا

والعمل كالشجرة ال تكون شجرة إال باألغصان واألوراق , فال بّد في كل منهما من الّشعب وأن كان اإليمان المجّرد 

                                                           
381 “Ey akıl sahipleri, bela inmeden önce acele edin.” 
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رع االقرار باّللسان حال االختيار وجعله ركنًا  اعتبر عمل األركان لكن لّما اعتبر الشا [154b]منجيًا الخلود في النار 

أيفر ألّنه تابع لال قرار  وكما أن االقرار وتابع ,لإليمان والتصديق ومنه قالوا أّن اإليمان واإلسالم واحد .ألّن كّل شيء 

ّصورة والوجودية مع المعنى الغنائي , يترّشح بما فيه فحال الزمن العمل وحال العشق العمل مع الغناء فإذا البّد من ال

ولذا قال تعالى ,كل شيء هالك إال وجهه حيث جعل الّشيء الوجودي هالكًا , حكميًّا فوجود الّسوى هالك مع اعتبارات 

الوجدان في مقاماتها فأهل الشرع هم عباد هللا المرضيّون ,وأّما العاطل عن العمل ,فغير مرضى حااًل ,وأّما في المال 

له مفّوض إلى الملك المتعال ,نسأل هللا تعالى أن يجعلنا بحيث يتشكر األعضاء والقوى جميعًا مّنا هلل تعالى ,فإنهم فحا

 جّدًا. حقي

 

[Uyandıktan sonra; “Peygamberlerden sonra sen hak üzerindesin” 

Sen, din edinilmesi hak olan din üzerindesin. Bu din, kendisine İslâm dini denilen 

Muhammedî, İbrahimî, Hanîfî, Rıdâî ve Teslimî dindir; nasıl ki Allah Ta‘âlâ da: “Allah 

yanında din, İslâm’dır.”382 buyurmuştur. Ve şunu da buyurmuştur: “Allah, onlar için razı 

olduğu dini yerleştirecektir.”383 Yani, razı olunan, seçilen ve hak olan dini onlar için 

güçlendirip yerleştirecektir. Bundaki “hak” batılın karşıtıdır ve bu manadaki “Hak” 

Allah’ın ismidir. Bu böyle olunca ayetin manası şöyledir: Sen Hak olan Allah’ın dini 

üzerindesin. Bu o dindir ki kendisi onu vaz‘ etmiş, rükünlerini tamamlanmış ve delilini 

kuvvetlendirmiştir. Hak olan Allah’a izafe edilen din ancak sâfî bir şekilde hak olan ve 

bütünüyle hakikat olan dindir. Bu din, kalbî inkıyad ve teslim oluşla zahirî taabbüt ve 

ibadetlerden meydana gelir. Çünkü gerçek din ancak itikat, amel ve ilim bütünlüğünden 

oluşur; nasıl ki ağaç da dalları ve yapraklarıyla birlikte ağaç olur. Onun için, dinde de 

ağaçta da dal ve yaprakların bulunması zorunludur. Her ne kadar iman tek başına ateşte 

ebedî kalmayı önlese de Şâri‘, mânî bulunmaması durumunda dille ikrar etmeyi rükûn 

saydığından erkân ile amel, yani fiilî amel de iman kavramı içine alınmıştır. Çünkü erkân 

ile amel dille ikrara tâbîdir. Dille ikrar da iman ve tasdîke tâbîdir. Bundan dolayı “İmân 

ve İslâm aynı şeydir.” demişlerdir. Çünkü her kap içindekini sızdırır. Buna göre, zühdün 

hâli (ve sızıntısı) ameldir. Aşkın hâli ise fena ile birlikte ameldir. Bu böyle olunca mana 

itibarıyla fena ile birlikte vücut itibarıyla bir suret kaçınılmazdır. Bundan dolayı Allah 

Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “O'nun yüzünden (zatından) başka her şey helak olucudur.”384 

Bu ayette eşyanın vücut tarafının hükmen yok olduğuna işaret edilmiştir. Bu demektir ki 

                                                           
382 el-Âl-i İmrân, 3/19. 
383 el-Nur, 24/55. 
384 el-Kasas, 28/88. 
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vücutlar kendi makamlarında nazar-ı itibara alınmakla birlikte, Allah’tan başka şeylerin 

vücudu helak olucudur. 

Şeriat ehli, Allah’ın rızasına nâil olmuş kullardır. Şeriatın öngördüğü ameli terk 

edenler ise O’nun rızasına nâil olmazlar. Bunların akıbeti ise yüce olan Allah’ın hak 

dinine kalmıştır. Allah’tan dileğimiz odur ki münâcat edip bize verdiği maddi ve manevi 

organ ve kuvvetlerden dolayı O’na şükredenler olalım. Bunu iyi anla! Hakkî] 

 

 

 

 

 

م يرى َمحياه , أي من لم يرى لَ يَلّة اإلثّنين , وقت الّسحر األعلى قيل لي بهذه العبارة , َمن َلم يََرى الّحق َأحياهُ,,,  َل

لميم وسكون الحاء كما االحق أّنه تعالى أحياه بفيض معرفته حياة طيبة حقيقية ,,لم يره تعالى مّدة حياته فالَمحيي بفتح 

د إلى مقام الشكر البليغ َصلواتِي َوٌنسكى ومحياي ومماتي هلل رب العالمين (,. وفي الكالم إرشا في قوله تعالى ,)ُقل إِنّ 

ه ففرق بين المشاهدة وإشارة إليها إّن رؤية الحق تعالى , إّنما هي عبارة عن معرفته فإن من لم يعرفه لم يدركه وإن رآ

تعالى  [155a]لرؤية خاص بالمكاشف فإّنه يعرف الحّق والرؤية , وهو ان المشاهدة عالم للمكاشف  والمحجوب وإن ا

ضّمن معرفة. فإّن في أي صورة رآه في مرتبة صفاته كمن يعرف السلطان , وهو متنّكر فإذًا, ال فايدة في مشاهدة ال تت

حها بعضهم على المحجوبين يرونه تعالى أيفر لكنهم ال يعرفون أن تعالى هو. فالمعرفة اصل جميع المراتب. ولذا رجّ 

وع مشاهدة تكون نفائدة على مجّرد المعرفة ,يعني أنا أنضّم إلى المعرفة .  الّرؤية , وإن كانت الرؤية نوع مشاهدة

فاعلم ذلك , هذا هو  أقوى لكن مرادنا بالمعرفة على ما قررناه  ما يشمل على تلك المشاهدة وإاّل فال تكون معرفة تاّمة

لوجه , أي هَو َلم اشديد الياء بمعنى المعنى الّصريح في الكالم .ويجوزان أن يكون الُمحيّي بضم الميم وفتح الحاء وت

ذا والحمد هلل يره تعالى محياه, أي لم يره وجههُ وجه الحق, أي بصره وجه الحق  ألّن الوجه مشتمل على البصر , ه

 على المعرفة والمشاهدة. حقي

 

[Pazartesi ilk seherde bana dendi ki: “Hakk’ın kendisini dirilttiğini görmeyen bir 

kimse, O’nun yüzünü de görmez.”  

 

Yani, bir kimse Allah Ta‘âlâ’nın onu kendi ma‘rifetinin feyziyle dirilttiğini 

görmez ise hayatı boyunca Allah Ta‘âlâ’yı da göremez. Arapça olarak ilham edilen 

sözdeki “mahyâ” sözcüğü şu ayette de geçmektedir: “De ki namazım, haccım, mahyâm 
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(hayatım) ve ölümüm Allah içindir. O, âlemlerin rabbidir.385” İlhâm edilen sözde 

“mâhyâ” sözcüğünün bu ayetten iktibas edilmesinde kapsamlı olan şükre işaret vardır.  

Ayrıca şu işaret de vardır: Hak Ta‘âlâ’yı görmek, O’nu tanımaktan ibarettir. Bu 

sebeple O’nu tanımayan, O’na görse de O’nu idrak edemez. Buna göre, müşahede ve 

rü’yet arasında fark vardır. Müşahede genel olup perdesi açılan ile perde gerisinde kalan 

için geçerlidir. Rü’yet ise perdesi açılana mahsustur. Çünkü bu kimse Hakk’ı sıfatlarının 

mertebeleri içinde hangi surette görse tanır. Bu kimse, tebdil-i kıyâfet hâlinde de sultanı 

tanıyan kimse gibidir. Bu böyle olduğu için ma‘rifet kapsamayan müşahede de fayda 

yoktur. Çünkü mahcuplar (perdeli olanlar) da Allah Ta’âlâ’yı görürler; fakat 

gördüklerinin O olduğunu bilmezler. Bu sebeple ma‘rifet, bütün mertebelerin aslıdır ve 

bazı ehl-i tahkîk onu rü’yete tercih etmişlerdir. Şu da vardır ki ma‘rifetle birlikte 

müşahede de bulunsa bu daha kuvvetli bir hâl ve mertebe olur. Biz de zâten anlattığımız 

ma‘rifetten, müşahedeyi kapsayan ma‘rifeti kasdettik. Çünkü müşahede kapsamayan 

ma‘rifet, tam ma‘rifet olmaz. Bunu bil! Sözün bir yorumu budur. Ancak sözdeki sözcük 

“mühayya” da olabilir. Bu ise yüz demektir. Buna göre sözün ikinci cümlesi şöyle 

tercüme edilecektir: O kimsenin yüzü Hakk’ın yüzünü görmez (göremez). Yani, onun 

gözleri Hakk’ın yüzünü göremez. Çünkü gözler yüzdedir ve bu itibarla yüz gözler 

anlamında kullanılabilir.  

Ma‘rifet ve müşahede nimetinden dolayı Allah’a hamd olsun. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Ey cemÀlüñ ÀşikÀr u gözlerüm óayrÀn aña 

Ey yüzüñ gülzÀrı açılmış göñül òandÀn aña 

 

                                                           
385el-En'âm, 6/162. 
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2. Úanda baúsam gördügüm nÿr-ı cemÀlidür anuñ 

Göz müsellemdür aña teslímdür bu cÀn aña 

 

3. Híç kendi õÀtına evãÀfı olur mı óicÀb 

Gel aña bí-perde baú var ise ger ímÀn aña 

 

4. Rütbe-i imkÀn olıbdur çün ridÀéü’l-kibriyÀ 

Áyine olmazsa bir göz bulmadı meydÀn aña 

 

5. [155b] ÓaúúıyÀ daèvÀyı terk it tÀ ki kÀmil olasın 

Kim saña úulluú düşer bil luùf ile iósÀn aña 

 

 

Velehu 

[4+4 Hece Ölçüsü] 

1. Ey ùaríúüñ sÀlikleri  

Òoş geldiñüz dervíşlerüm 

2. Mülk-i èışúuñ mÀlikleri  

Òoş geldiñüz dervíşlerüm 

 

3. Muntaôırdı göñül size  

Baúub ùurur idi ize 

4. MevlÀ virdi sizi bize  

Òoş geldiñüz dervíşlerüm 

 

5. Òırúa-i tecerrüd giyüb  

ZÀd-ı fenÀ-fillÀh yiyüb 

6. Bu seferde óuøÿra uyub  
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Òoş geldiñüz dervíşlerüm 

 

7. Silüñ àubÀrı yüzlerden  

Aluñ niúÀbı gözlerden 

8. Óaú rÀøí ola sizlerden  

Òoş geldiñüz dervíşlerüm 

 

9. Óaú úapusı açıú durur  

ÓaúúıyÀ nièmet çoú durur 

10. Dervíşlere söz yoú durur  

Òoş geldiñüz dervíşlerüm 

 

 

 

 

 

 

 

لى العبد عال شيء أضّر أيُت مرسومًا على الهواء, هللاُ َأَمّر , أي من كل ُمر كما قال اإلمام المكي حين وعظ ببغداد .ر

 [156a]ماء الُحسنى من هللا ,فتفرق الّناس من مجلسه لعدم فهمهم معناه فإّن معناه معنى الّضار الذي يشتمل عليه األس

كون الرّب أضّر َدل ونه تعالى ضاّرًا يرجع إلى كونًا ضّر إذا لعبد أيفر ضاّر فيمقابل االسم الّنافع وذلك إن معنى ك

حم كل راحم عليه قوله وهو أرحم الراحمين .وأحكم الحاكمين وأحسن الخالقين ,وأمثال ذلك والحاصل أنه تعالى أر

كل  كل ضاّر وأمرّ وأغضب كل غاضب وأبطش كل باطش كما قال) أّن بطش ربك لشديد( , وأنفع كل نافع وأضّر 

د والقادر ,والمنتقم ,والضاّر مّر ألّنه البد على اليد اإللهية فيد هللا فوق األيدي , وله األسماء الجالليّة  كالقابض والمري

في قوله هللا أمّر ف,ونحو ذلك وهو في كل ذلك فوق من يّتصف به من العباد وإال لكان العبد ربًّا وبالعكس وهو محال , 

ي في باطن أهل أنه تعالى أمّر كل مّر في الدنيا وفي الّظاهر ,وأحلى كل حلو في األخرة وفي الباطن ,أ اشارة إلى

جتمع اليد اليمنى واليسرى الكمال ألّنهم هم الذين وصلوا إلى المبدأ األّول الذي اجتمع عنده جميع األسماء المتقابلة كما ا

تضّمن وحدة ما تصدر عن الوحدة دون العكس ,وإن كانت كل كثرة تفي العنق إذا صل كّل شيء هو الوحدة فالكثرة إن

 إضافية فاعلم ذلك. حقي
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[Ben hava üzerinde şu cümleyi yazılmış gördüm: “Allah, en acı olandır.” 

 

Yani O, bütün acılardan daha acıdır; nasıl ki Mekkeli İmâm -Kut’ül-Kulub’un 

müellifi-, Bağdat’ta va’z ederken şöyle demiştir: “Kul için Allah’tan daha zararlı kimse 

yoktur.” O, bu sözü söyleyince cemaat dağılmıştır. Çünkü onun ne demek istediğini 

anlayamamışlardır. Hâlbuki o, bu sözle Esma-i Hüsnâ’nın içinde yer alan “Ed-Dârr” ism-

i şerifine işaret etmiştir. Bu isim “En-Nâfi” isminin tersidir. Allah, Dârr olduğu böylece 

sabit olunca O’nun “Ed-Dârr” yani en çok zarar veren olması da lâzım gelir. Çünkü kul 

da dârr, yani zarar verici olabilir. Allah’ın isimleri ise kulların isimlerinden üstündür. 

Buna göre kul zarar verici olunca Allah’ın en çok zarar verici olması gerekir. Nitekim kul 

rahîm olabilir; Allah ise erhamü’r-Râhimin’dir. Kul, hâkim olabilir; Allah ise ahkemü’l-

Hâkimin’dir. Kul, halık olabilir, Allah ise ahsenü’l-Halıkin’dir. Diğerleri de bunun 

gibidir.  

Velhasıl; Allah Ta‘âlâ merhamet edenlerin en merhametlisi olandır; kızanların en 

çok kızanıdır; ceza verenlerin en çok ceza verenidir. Nitekim ayette de “Rabbinin ceza 

vermesi çok şiddetlidir.”386 denmiştir. Ve kendisi fayda verenlerin en fayda vereni, zarar 

verenlerin en zarar verenidir ve acı olanların en acı olanıdır. Çünkü Allah’ın elinin 

üstünde el yoktur. O’nun eli bütün ellerin üstündedir. Celâlî sıfatlar da O’na aittir. Bu 

sebeple O, Kâbid, Mürîd, Müntekîm ve Dârr’dır. Kendisi bütün bu ve benzeri sıfatlarda 

kullardan üstündür. Böyle olmasaydı kendisi kul, kul ise rab olurdu. Bu da muhaldir. 

Buna göre “Allah en acı olandır.” sözünde O’nun dünyada da ahirette de acıların en acısı 

olduğuna; hakikatte ve bâtında tatlıların en tatlısı olduğuna işaret vardır. 

Bâtından maksat, ehl-i kemalin bâtınıdır. Çünkü ilk başlangıca ulaşanlar 

bunlardır. İlk başlagıçta ise birbirinin karşıtı ve tersi olan bütün isimler birlik hâlindedir; 

nasıl ki sağ ve sol eller de boyunda bir tek şey hâlindedir. Bilindiği gibi bütün şeylerin 

aslı vahdettir. Kesret ise vahdetten doğar. Bunun tersi olmaz; yani kesretten vahdet 

doğmaz. Fakat yine de her kesrette izafî bir vahdet vardır. Bunu bil! Hakkî] 

 

                                                           
386 el-Hûd, 11/102. 
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األّول إلى اآلخر,  لّدهر أزهَر, هكذا وقعت اإلشارة وأزهر من الّزهرة  بمعنى الحسن والّنضارة, يعني أّن الّزمان من

والخريف والشتاء  هم,,,, ال ينظرون إلى الّصورة كالربيع الّصيفكموسم الربيع بالّنسبة إلى العارفين المحققين ألنّ 

[156b] ظرون إلى سّر الدهر بل إلى المعنى وهللا تعالى متبجل ابدا لقلوب أوليآئه فال اعتبار للّزمان عندهم بل هم ين

يهار ,يا ديهور ,أي أنت الّساري في جميع الزمان لياًل ونهارًا,, ربيعًا وخريفًا, ومنه ما ورد في الحديث )يا َدهر, يا د

لسموات إذ ال اذلك لما زارت األفالك ,ولما تّحرك شيئ في األرض وال في الشاري في األدوار واألزمان كلها ولوال 

تفع الممات مطلقًا وإّنما حركة إال اللّحى فالعالم حي بحيوة هللا تعالى في كل زمان من األزمنة المختلفة, وبتلك الحياة ير

يقيًا لم يكن زمانيّاً ا األمر إدراكًا حقالممات وإلنجماد من حيث اإلضافات وكون الشيء بالقّوة أو بالفعل ,ومن أدرك هذ

المرشد , فمن لم يكن  وال مكانيًا بل عبدًا محضًا لخالق الزمان والمكان فانيًا عن التعلقات ,هكذا ارشاد الحّق وارشاد

 ال ,نسأل هللاعلى هذا النهج القويم ,والّصراط المستقيم فقد ضّل سواء الّسبيل وتقاعد عن الوصول إلى منزل الوص

القلب والّروح كتعالى أن ال يضّلنا بعد وضوح المحّجة وجعل الحّس مغلوبًا كالخيال والوهم ,وجعل العقل غالبًا , 

 بحرقة النبي صاحب الفتوح. حقي

 

[“Dehr (zamân) hep tazedir.”  

 

İlhâm bu sözle yapıldı. Bu sözdeki “ezher” zehreden gelir. Zehre ise bitki ve 

çiçeklerdeki güzellik ve tazeliktir. Buna göre bu sözle şu mana kasdedilmiştir: Başından 

sonuna kadar zaman muhakkik ariflerin nazarında bozulmayan bir bahar mevsimidir. 

Çünkü bunlar surete bakıp zamanı bahar, yaz, güz ve kış diye ayırmazlar; manaya 

bakarlar. Mana ise birdir; güzeldir ve değişmezdir. Allah bu hiç solmayan mana ile 

velilerin kalplerine tecelli eder. Bu sebeple bunlar zamanın şekline bakmazlar. Gece, 

gündüz ve bütün mevsimlerde sâri, câri ve vâki olan zamanın manasına bakar ve onu 

nazar-ı itibara alırlar.  

 Hadiste de dua olarak “Yâ Dehr, Yâ Deyhâr, Yâ Deyhûr.” denmiştir. Yani, bütün 

dehr ve zamanlarda sâri olan sensin. Çünkü eğer böyle olmasaydı felekler dönmez, yerde 

ve göklerde hiçbir şey kıpırdamazdı. Çünkü hareket Hayy, yani diri olana mahsustur. 

Hayy ve diri olan da Allah’tır. Âlem ise değişen zamanlarda Allah’ın hayatıyla hayattadır. 

Allah’ın hayatı her şeye yansıdığı için hakikatte hiçbir şey için olmak yoktur. Görülen 



   
 

193 

 

olaylar, çürümeler, durmalar ve donmalar ise hakiki olmayıp izafîdirler ve tecellinin bi’l-

fiil veya bi’l-kuvve hâlinde yansımasıyla ilgilidirler. Bu sırrı gerçek anlamıyla idrak 

edenler, zaman ve mekânla sınırlı ve bağımlı olmazlar. Zaman ve mekân halık’ının halis 

kulları olup bu şeylere bağımlılıkta azâde olurlar; bunlardan fâni olurlar. 

 Hakk’ın ve mürşidin irşadları bu şekildedir. Bu sağlam ve doğru olan yol üzerinde 

olmayanlar, doğru yoldan sapmış ve vuslat menziline ulaşmaktan uzaklaşmış olurlar. 

Fetihlerin sahibi Nebi hürmetine Allah Ta‘âlâ’dan diliyoruz ki hüccet zahir olup mahacce 

aydınlandıktan sonra bizleri saptırmasın. Hayal, vehm gibi hislerimizi mağlup edip kalp, 

ruh ve aklımızı galip ve üstün eylesin. Hakkî] 

 

 

 

 

 

, فإّن الجهر فيه لغيره الَجهُر َأشهَُر, أي من اإلخفاء وأظهر منه ألّن الَظهور في الخفي إنَما للمخفي بخالفه في الجهر

تام لألسماء والّصفات عالم الجهر لما فيه من الّظهور ال [157a]أيفر, وقوله تعالى كنت مخفيًا يدل على أّن هذا العالم 

ف ,فكما أّن في الذات أيفر إذ األسماء والّصفات مجلى ومرآة للمسّمى والموصو وإن خفى الذات على أّنه إلخفاء 

نكر نفسه ألنه الّصورة ظاهرة في وجه المرآة, فكذا الذات ظاهرة في وجوه األسماء والّصفات فمن انكر الجهر فقد ا

عالم المجردات البرزخ ليس ك داخل في عالم الجهر والشهرة ,فإذا مات دخل في عالم الخفاء وهو عالم الّروح على أن

تعيّنة بالتعين ملما فيه من صور األعمال إذ الّروح إنما يتمثل بصورة عمله وليس للمجّردات صورة, أصاًل وإن كانت 

مالئكة غير المهيّمين الّروحاني النورانّي,,,, فاعرف الفرق بين البرزخ وبين عالم المجردات الّروحانيّة الّنوراني وال

 م جدًا. حقيلمجردات كما يزعم الحكماء بل لهم صور جسمانيّة لطيفة , ولذا كانت موتتهم العشبة فافهليسوا من ا

 

 

[Cehr, İhfâdan Daha Şöhretli ve Ayândır] 

 

[Cehr, yani açığa vurmak ihfâdan, gizli tutmaktan daha şöhretli ve daha 

açıklayıcıdır. Gizli olanın zuhur etmesi kendi zâtı içindir. Açığa vurulması, yani cehr ise 

başkası içindir. 

Kudsî hadis olarak rivayet edilen: “Ben gizli bir hazineydim…” sözü, bu âlemin cehr 

âlemi olduğuna delalet ediyor. Çünkü zât, gizli kalsa da bu âlemde esma ve sıfatlar tam 
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olarak zuhur ediyor. Kaldı ki zâtta da gizlilik yoktur. Çünkü isimler ve sıfatlar, isimlerin 

ve sıfatların sahibi olan zât için tecelli yeri ve aynadır. Böylece bir suret aynanın yüzünde 

zahir olduğu gibi zât da esma ve sıfatların yüzlerinde zahirdir. Buradaki cehri, zuhuru 

inkâr eden bir kimse, kendini inkâr etmiş olur. Çünkü kendisi de cehr, açıklık ve şöhret 

âlemi içindedir. Öldüğü zaman ise hafâ, gizlilik âlemine girer. Bu, ruhların âlemidir. 

Kaldı ki berzah, mücerredlerin –soyutların, cisimsiz varlıkların- âlemi gibi değildir. 

Çünkü berzahta amellerin suretleri vardır. Çünkü bu âlemde ruh, amelinin suretiyle 

teşekkül eder. Mücerredlerin ise hiçbir sureti yoktur. Ancak bunlar, ruhânî ve nurani bir 

taayyün ve belirlemeyle belirlenmiştir. Onun için berzah ile mücerred ruhânîlerin âlemi 

arasındaki farkı bil. Fena makamındaki melekler de filozofların iddialarının aksine, 

mücerredlerden değildir. Aksine bu meleklerin de ince cismânî suretleri vardır. Bu 

sebeple bunlar için de ölüm mukadderdir. İyice anla. Hakkî] 

 

 

 

 

 

[İmtihan ve Belv] 

 

“İmtióÀn” ve “belv” ki ÚuréÀn’da mevÀøiè-i müteèaddidde meõkÿrdur. İótibÀr 

maènÀsınadur. VelÀkin Óaú TaèÀla’ya göre mecÀz ve òalúa göre óaúíúatdur. Yaèní òalú 

biribirini imtióÀn itmek óaúíúat-i óÀle vuúÿf içündur. Ve gÀh olur ki àayrıya, imtióÀn 

itdügi kimsenüñ rütbesini iôhÀr ve kendini ilzÀm içün olur. İşte Óaú TaèÀla’nuñ imtióÀnı 

bu maènÀ-yı åÀníye rÀcièdür. ZírÀ gerçi herkes fıùrat-ı aãliyye ve úÀbiliyyet-i evveliyye 

üzerine mevlÿddür. Fe emmÀ êalÀlet ve hidÀyetden [157b] neşéesinüñ óükmi kendine ve 

òalúa maèlÿm degüldür. Egerçi Óaú TaèÀla’nuñ èilminde åabitdür.  

Pes, tekÀlíf-i şerèiyye herkesüñ neşéesinde muømer olan maènÀyı iôhÀr ve ilzÀm 

içündür. TÀ ki ehl-i şeúÀ maócÿc olub “YÀ Rab bizi niçün muéaòeze itdüñ, eger 

muúaddem emrüñ vÀrid olaydı biz aña muvÀfaúat iderdük.” dimeyeler.  
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El-óÀãıl gerçi saèadet ve şeúÀvetle óükme èilm-i Óaú kÀfídür. VelÀkin òalúuñ 

vehmine göre ôulm íhÀm ider. BinÀéen èalÀ hÀõÀ tenôíh-i õÀt içün tekÀlíf vÀrid oldı. Maèa 

hÀõÀ teklíf daòi herkesüñ èayn-ı åÀbitesinüñ muúteøÀsıdur; gerek úabÿl itsün ve gerek 

itmesün. Ve illÀ maúùÿèu’ş-şeúÀvet olanlar ímÀnla meémÿr olmamaú lÀzım gelür; Ebu 

Cehl ve emãÀli gibi. Fe’fhem cidden. Feéinnehu maúÀmun àÀmıø. Óaúúí. 

 

Levóimüñ neşşÀfdur feyø-i úalemden sínesi 

Pür-cilÀdur òaùùı ile gerçi ruò Àyínesi 

 

Taze òaùùıla ruò-ı maóbÿbuñ artar revnaúı 

Mÿ úadr eksilmez anuñ ãÿret-i dírínesi 

  

 

 

 

 

ا في الّسن النبوّي وإن الواو واو الوالية ألن الواو سّتة ومراتب الوالية تكمل في الّستين ,وفي أزيم منها وقد اختلفو ا

باطن عالم الملك  الدخول في عالم الملكوت أي األسرار, وهو [158a]كان األشهر إنها الثلث والّستون, وأّول مراتبها 

سرار الّسموات أوعليه اإلشارة بقوله تعالى )وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات واألرض(.أي نريه اراءة بالبصيرة  

علوم الكونية المثبّتة ال العلويّات الفاعلة المؤّثرة وأسرار األرض أي الّسفليات القابلة المتأثرة, وجملة هذه األسرار هي

ها على التفصيل إال هللا في اللوح بالقلم األعلى وفوقها العلوم اإللهية , المتعلقة بعالم الوجوب, وال يحيط بالحقائق كلّ 

رنا الحجب الظلمانية تعالى, ومن شاء من عباده الّكمل كختم األنبياء وختم األولياء ,نسأل هللا تعالى أن يكشف عن بصائ

رة الكشف ال نية و والجسمانية والّروحانية وهي سبعون في اإلجمال وسبعون الفًا في التفصيل, ثم في صووالّنورا

ستغراق الشهود لكّنه يصل العبد إلى نور الذات إال كالبرق فال يدوم وإال احترق, فاألكمل ال حجاب له أبدًا بل هو في ا

لك لذة النظر ,واسألك اإلشارة بقوله عليه الّصالة والّسالم ,وأسأفي مرتبة الربوبيّة التي هي مرتبة قاب قوسين, وإليه 

 لذة النظر إلى وجهك الكريم أبدا دائمًا سرمدًا. حقي 
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[Vav Harfi, Velayet Kelimesinin Harfidir] 

 

[Vav harfi, velayet kelimesinin harfidir. Çünkü vav, (ebced hesabında) altıdır. 

Velayet mertebeleri de altmışta veya daha yukarısında tamamlanır. Allah Rasulü’nün 

yaşında ihtilaf edilmiştir. Gerçi meşhur olan görüş ise onun altmış üç olduğu görüşüdür. 

Velayetin ilk mertebesi, melekut yani esrar âlemine girmektir. Bu âlem, mülk âleminin 

bâtınıdır. Şu ayette bu âleme işaret edilmiştir: “Biz böylece İbrahim’e göklerin ve yerin 

melekutunu gösteriyoruz.”387 Yani, biz İbrahim’e fâil ve müessir olan yüksek göklerin 

sırlarını ve kâbil ve müteessir olan süflî yerin sırlarını basiret gözüyle gösteriyoruz. Bu 

sırlar yüce kalemle Levh’te yazılmış bulunan kevnî ilimlerdir. Bu ilimlerin üstünde de 

vücûp âlemine müteallik ve dönük olan ilâhî ilimler vardır. Bu ilimlerin hakikatlerini 

tafsilî bir şekilde yalnızca Allah Ta‘âlâ ve O’nun dilediği Hâtemü’l-Evliya gibi kullar 

ihata eder. Allah Ta‘âlâ’dan diliyoruz ki basiretlerimizin üzerinden gerek zulmânî ve 

nurani gerek cismânî ve ruhânî perdeleri kaldırsın. Bu perdeler, icmâlî bir şekilde yetmiş, 

tafsilî bir şekilde ise yetmiş bin tanedir. Bu perdelerin açılması hâlinde de kul, zâtın 

nuruna ancak bir şimşek şeklinde ulaşabilir. Bunun daha fazla devam etmesi yakıcıdır. 

En kâmil olan kulun (veya kulların) önünde perde yoktur. O şühûdun getirdiği istiğrak 

hâlindedirler. Fakat O, yine de ancak “Kâbe Kavseyn” mertebesi olan rubûbiyet 

mertebesinde kalır. Allah Rasulü (asv), bu mertebeye şu duasıyla işaret etmiştir: 

“Allah’ım, senden ebeden, dâimen ve sermeden kerim olan yüzüne bakmanın lezzetini 

istiyorum.”388 Hakkî] 

 

 

 

 

 

[158b] Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Şemè-i Óaú pervÀnesidür bu göñül 

                                                           
387 el-En'âm, 6/75. 
388 Nesâî, Sünen, III, 198. “ (Ya Rabbi) sonsuza dek senin o vech-i kerimine nazar etmek isterim.”  
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Genc-i sır vírÀnesidür bu göñül 

 

2. Òalú içinde beñzemez bir èÀşıúa 

Belki Óaú dívÀnesidür bu göñül 

 

3. CÀm-ı vaódet nÿş idüb rÿz-ı ezel 

TÀ ebed mestÀnesidür bu göñül 

 

4. Oldı ise Kaèbe óüccÀce meùÀf 

Rabb-i beytüñ òÀnesidür bu göñül 

 

5. Baór-i èilm içre ãadefdür bu vücÿd 

Ol ãadef dür-dÀnesidür bu göñül 

 

6. Ùıfla beñzer ÓaúúıyÀ sırr-ı ÒudÀ 

Óaú budur kim anasıdur bu göñül 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Göreli LeylÀ yüzin mecnÿn u şeydÀdur göñül 

MübtelÀ-yı èışú olub  èÀlemde rüsvÀdur göñül 

 

2. [159a] Nÿş idelden feyø-i Óaú meyòÀnesinde ùolı cÀm 

Òalú içinde dÀéimÀ pür-şÿr u àavàÀdur göñül 

 

3. Çün úalemden levóine yazıldı esrÀr-ı ÒudÀ 

Lafôı úodı ol zamandan èayn-ı maènÀdur göñül 



   
 

198 

 

 

4. “Küntü kenz”üñ òÀnesinde gerçi olmışdı nihÀn 

Sırrı ãÿret bulmaàiçün şimdi peydÀdur göñül 

 

5. Berr-i farú içre çü MÿsÀ seyr ider èÀlemleri 

Baór-i cemè içre velíkin Òıøır-ÀsÀdur göñül 

 

 

 

 

 

 

 

ي طريقه, وكذلك بعد االنتباه ,اخالص األعمال ,, في مرتبة اآلفاق توحيد الّن اآلفاق أّول مّمر للسالك المكاشف ف

فعال , واخالص التوحيد فإنه ناظر إلى اآلثار الكونية الشاهدة لوجوده تعالى ووحدته  وهذا الّتوحيد هو توحيد األ

غنه ناظر إلى ني ممر للسالك المشاهد في طريقه, وكذلك التجريد فاألعمال, في مرتبة األنفس تجريد ألن األنفس ثا

حيد الصفات, الشؤن اإللهية الواقعة في األنفس بعد التجاوز عن مرتبة اآلفاق وسير آثارها ,وهذا التوحيد هو تو

ثالث ممر ه واخالص األعمال , في مرتبة اإلنقطاع عن مرتبتي االفاق واألنفس جميعًا والتجاوز عنهما تفريد ألن

مرتبة, وهذا التوحيد فإنه ناظر إلى الشؤن اإللهية الواقعة في تلك ال [159b]للسالك المعاين في طريقه, وكذلك التفريد 

ألفعال في عالم اهو توحيد الذات فال بّد من اإلخالص في المراتب الثلث حتى يحصل التوحيدات الثلثة التي هي توحيد 

 لم الجبروت, وتوحيد الّذات في عالم الالهوت وهي حقائق التوحيد,,,الملكوت ,وتوحيد الّصفات في عا

توحيد الخّواص إال بفإّن الّتوحيد في عالم الملك صورة التوحيد وال يدخل الّسالك في باب الوالية الخاّصة وال يتحقق 

, أّما تقليدي وهو المحجوبينبعد العبور عن صورة التوحيد إلى حقيقته اّلتي هي على ثلث مراتب فإّن الّتوحيد العواّم 

أهل الكشوف فإّن  لعواّم الّناس, وأمّا نظرٌي واستداللُي وهو لخواّصهم من أهل الّرسوم وكّل منهم خارجون عن دائرة

 توحيد أهل الكشوف  ليس من قبيل التقليد والنظر بل من طريق الكشوف. حقي

 

 

[Tevhidin Hakikatleri ve Kısımları] 
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[Uyandıktan sonra; 

Amelleri halis kılma afak mertebesinde tevhiddir. Çünkü afak, keşf yoluyla sülûk 

edenin geçtiği ilk geçittir. Bu tevhid, Allah Ta‘âlâ’nın varlık ve birliğine şahitlik eden 

kevnî eserlere bakar. Bu tevhid, ef‘al tevhididir. 

Amelleri halis kılma, nefisler mertebesinde tecriddir. Nefisler (enfüs), keşf 

yolunda yürüyenin geçtiği ikinci geçittir. Tecrid, afak mertebesini ve izlerinin sırrını 

geçtikten sonra enfüste zuhur eden ilâhî şuûn ve işlere bakar. Tecrid, sıfatlar tevhididir. 

Afak ve enfüs mertebelerinin ikisinden de geçtikten sonraki amelleri halis kılma 

tefriddir. Bu mertebe, keşf yolunda ilerleyen sâlikin geçtiği üçüncü geçittir. Tefrid, bu 

mertebede zuhur eden ilâhî şu’ûn ve işlere bakar. Tefrid, zât tevhididir. 

O hâlde sözü edilen üç mertebede de amelleri halis kılmak lâzımdır. Bu yapılırsa 

üç tevhid, yani melekut âlemindeki ef‘al tevhidi, ceberut âlemindeki sıfat tevhidi ve lâhût 

âlemindeki zât tevhidi –ki tevhidin hakikatleri ve kısımları bunlardır- hasıl olalar. Mülk 

âlemindeki tevhid, tevhidin sureti ve zahiridir. Sâlik, tevhidin suretini aşıp üç mertebe 

hâlinde olan hakikatine ulaşmadıkça velayet-i hâssa bâbından geçip havassın tevhidiyle 

tahakkuk etmez. Tevhidin sureti ise perdeli olan avamın tevhididir. Bu tevhid de avam 

için taklidîdir. Zahir ehlinden olan havas için ise nazarî ve delillerle istidlâlîdir. Bu iki 

ta’ife de keşf ehlinin dairesi dışındadır. Çünkü keşf ehlinin tevhidi, ne taklid yoluyla ne 

de mantık ve akıl yoluyla ulaşılan tevhiddir. O, keşf yoluyla ulaşılan tevhiddir. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[4+3 Hece Ölçüsü]  

1. Gerçi aãlum ãu durur 

èIşú ile oldum çü nÀr 

2. Şemèa gibi cÀn evi  

Şevú ile dÀéim yanar 
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3. Devr iderüm çün felek  

Seyr iderüm çün melek 

4. Merkezi gözler gözüm  

CÀn ile leyl ü nehÀr 

 

5. Evvel u Áòir odur  

ÔÀhir u BÀùın odur 

6. DÀmen-i DeyyÀrı ùut  

Gözleme dÀr u diyÀr 

 

7. [160a] Ey bu işüñ erleri  

Óaú yolunuñ pírleri 

8. ÙÀlibi irşÀd idüñ  

Menzile ùoàrı ne var 

 

9. Óayret ile evliyÀ  

Girdi yola ÓaúúıyÀ 

10. Menzile iren daòi  

İtmedi hergiz úarÀr 

 

 

Velehu 

[MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün] 

1. Beni seyr eyleyenler èÀşıú-ı dídÀrdur dirler 

İşiden nÀle-i şeb-gírimi bí-dÀrdur dirler 

 

2. SeyÀóat eyleyüb esmÀ-i óüsnÀ yüzlerin gördüm 
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Görenler heb beni AllÀh èaceb seyyÀrdur dirler 

 

3. èİlim deryÀsına ùaldum güher eãdÀfını buldum 

Bilenler úadr u úıymet bu dürr-i şeh-vÀrdur dirler 

 

4. Serír-i maèrifetde seyr idenler ehl-i tecrídi 

Degül dervíş belki maèníde òünkÀrdur dirler 

 

5. Eger yÀr ile yÀr olduñsa Óaúúí geç bu dünyÀdan 

Ki èÀrifler cihÀn u cÀna heb aàyÀrdur dirler 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. NÀr-ı èışúuñla yanar kül-òÀnuñ olmışdur göñül 

Çün semender nÀrda mihmÀnuñ olmışdur göñül 

 

2. [160b] Nice mevvÀc olmasun çün kim eser bÀd-ı celÀl 

Gice gündüz çalúanur èummÀnuñ olmışdur göñül 

 

3. Úalmamışken bu ciger-pÀre içinde úaùre-i úan 

Tíà-i derdüñle yine pür-úanuñ olmışdur göñül 

 

4. DÀòil-i semmü’l-òıyÀù olur kemÀl-i øaèf ile 

Böyle iken bir èaceb meydÀnuñ olmışdur göñül 

 

5. RÀh-ı Óaú’da çekdüginden nice biñ derd ü belÀ 

Dir bu Óaúúí maôhar-ı iósÀnuñ olmışdur göñül 
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ا الذنب ظاهرًا, هو اسناد العلم ال هللا سبحانه, خطابًا بالحضرة النبّوة صّلى هللا عليه وسلم)واسّتغفِر لَِذنبَِك(المراد بهذ ق

ه ليعان على قلبي وإّني الستغفر إليه في قوله تعالى)فاعلم أنه ال إله اال هللا فإّنهم قالوا ال يعرف هللا اال هللا, وقد ورد أنّ 

قيامة ,ومنه قالو إّن ائة مرة, فكان االستغفار كل يوم مائة مرة وردًا ,المته عوامها وخواصها إلى يوم الهللا كل يوم م

ال غيره ,وكذا إذا ورد االستغفار ال يسقط َعن أحٍد أصاًل .بخالف ساير األوراد فإّنه إذا أمر به أكمل الخلق فكيف ح

لقلب أهل ا [161a]ب رفيق على القلب يعتبر بحسب حال دامه من هو أفضل الّناس فكيف شان غيره ,والعين حجا

.يكشف الغطاء  ,ولذا لم يجزان يبحث عن عين القلب الّنبوي .ما هو ألنه ال طريق إلى دخول قلبه ألحد فكيف يجوزان

ب في طريق تع عنه ويبصر أثرًا منه, وهو كالبحث عن ذات هللا تعالى ,فإنه ممنوع والباحث إّما تارك أدب أو هالك

 وإنما المبحوث عنها مرتبة اآللوهيّة فقط فاعلم ذلك. حقي

 

[Allah Ta‘âlâ, Hazret-i Nübüvvet’e -sallâllâhu aleyhi ve sellem- hitaben şöyle 

buyurmuştur: “Günahın için istiğfar et.”389 

 

Burada sözü edilen günahtan maksat, zahiren anlaşıldığı kadarıyla “Bil ki 

Allah’tan başka ilâh yoktur.”390 ayetinde ona ilim isnat edilmesidir. Çünkü ehl-i tahkîk, 

Allah’ı Allah’tan başka kimse bilmez, der. Hadiste şöyle denmiştir: “Kalbimin üzerine 

bulut çöker ve ben, bu sebeple her gün yüz kere istiğfar ederim.”391 Bu hadise dayanarak, 

günde yüz kere istiğfar etmek, onun ümmetine, ümmetin havas ve avam dâhil hepsine 

kıyamet gününe kadar geçerli olmak üzere vird olmuştur. Bundan dolayıdır ki şöyle 

denmiştir: “İstiğfar etme virdi hiçbir surette hiçbir kimseden sâkıt olmaz.” Diğer virdler 

ise böyle değildir. İstiğfar virdi, yaratıkların ekmeli olan peygambere emredildiğine göre 

başkalarından nasıl sâkıt olabilir? Yine insanların efdâli, ona devam ettiğine göre 

başkaları onu nasıl bırakabilir?  

                                                           
389 el-Mü'min, 40/55. 
390 el-Kıtâl, 47/19. 
391 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., IV, 211; Taberânî, “Kebir”, I, 302. 
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 Geçen hadisteki bulut ile tercüme edilen “gayn” kelimesi, kalp üzerindeki ince bir 

perdedir. Bu perdenin mahiyeti kalp sahiplerinin durumuna göre değişir. Bu sebeple 

peygamberin kalbi üzerindeki “gayn”ın mahiyetini kurcalamak câiz değildir. Çünkü onun 

kalbine girmek için hiçbir yol yoktur. Bu böyle iken kalbinin üzerinde nasıl bir perde 

bulunduğunu anlamaya çalışmak nasıl câiz olabilir? Buna çalışmak, Allah Ta‘âlâ’nın 

zâtını anlamaya çalışmak gibidir. Böylesi bir çalışma da men edilmiştir. Buna çalışan ise 

ya edebi terk etmiş veya kendini boşuna yorduğu bu yolda helak olmuş bir kimse olabilir. 

Anlamaya çalışılabilen husus ise, Allah Ta‘âlâ’nın zâtı değil ulûhiyet mertebesidir. Bunu 

bil! Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Ey göñül sen òÀne-i sırr-ı ÒudÀ’sın bilmiş ol 

èÁlemüñ sulùÀnısın gerçi gedÀsın bilmiş ol 

 

2. Ol úadar vÀsiè durur ãaórÀ-yı õÀtuñ kim senüñ 

Üstüñe vaøè itdi Óaú èarşuñ esÀsın bilmiş ol 

 

3. èÁlem-i kevnüñ àaríbi olduñ Àòir ãÿretÀ 

Maèníde ammÀ úadími ÀşinÀsın bilmiş ol  

 

4. Açılurdı yÀreler øabù itmeseñ aàızların 

Derd-i erbÀb-ı dile özge devÀsın bilmiş ol 

 

5. Bu vücÿd[ı] Óaúúí key çekdüñ çevirdüñ òalúa-veş 
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AllÀh AllÀh maèníde sen şekl-i hÀ’sın bilmiş ol 

 

 

 

 

 

[161b]وله 

َمن ا الُمعاهُِد ,َأنَت الَوفِّي, َأِم الَغّداُر الجاِحُد ,تَُكن َمنُصورًا َفقاِصٌر , أيه يا مالِك إِن َلم َتُكن َممُلوكًا َفهالٌِك ,يا ناِصُر إِن َلم

اَن َكفرَعوَن أَحّق بالَمقتِ , بِاالكسير  َكاَن بِاإللحاِد يَديُن, َفَقد َوّدَعهُ اّلديُن, إَِذا َعَانَد الّرُجُل , ُموَسى الَوقت ِ كَ 

 ُكّل َشيء َقديٌر ,يَتََذّهب ُالَقصديِر وهللاُ على 

 

[Ona aittir: 

“Ey Mâlik! Sen eğer memlûk değilsen başarısız olansın. Ey söz veren! Sen ya 

sözünü yerine getiren vefâlısın ya da sözünü bozan gaddâr ve inkâr edicisin. Kim ilhadı 

din edinirse onu (hak din) terk etmiş demektir. Bir kimse vaktin Musâ’sına karşı 

dikilirse Fir’avn gibi en yüksek derecede kınanmayı hak eder. İksir ile âdi madenler 

altın hâline gelir. Allah her şeye kâdirdir.”] 

 

 

 

 

 

 وله

أعلم إّن االخالص على مراتب وأعاله ما كان في مرتبة الّتفريد ,وذلك أّن االخالص جعل الشيء خالصًا عن شوب 

الغير وذلك الغير , اّما في مرتبة االفعال بجعل في الغير شريكًا لفعل هللا تعالى ,فاإلخالص في هذه المرتبة جعل فعل 

اب الحّس ,وأّما في مرتبة الّصفات بجعل صفة الغير شريكًا لصفة هللا تعالى خالصًا عن شوب فعل الغير بإزالة حج

هللا تعالى , فاإلخالص في هذه المرتبة جعل صفة الحق تعالى خالصة عن شوب صفة الغير بإزالة حجاب الخيال 

بجعل ذات الغير شريكًا لذات هللا تعالى , فاإلخالص في هذه المرتبة جعل ذات الحق  [162a],وأّما في مرتبة الذات 

تعالى خالصة عن شوب ذات الغير بإزالة حجاب الوهم, فاإلخالص األّول في مرتبة توحيد ,األفعال والثاني في مرتبة 
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لثاني تجريد والثالث تفريد ,والشك توحيد الصفات والثالث في مرتبة توحيد الذات فإن شئت قلت أن األّول توحيد ,وا

وجود سوائّي من وجه ومالحظة الّسوى شرك ولن يتخّلص السالك عن هذا الشرك إال بإزالة ’ أن الكائنات أفاقّاً وأنفًا 

الحجب الثلثة التي هي حجاب الحّس والخيال والوهم فإن بإزالتها ينكشف أّن الوجود واحد وحدة حقيقية وهذه الوحدة 

شركة والصفات واألفعال أيضًا كما ال يخفى فيكون األمر ,واحدًا في مرتبة الذات والصفات واألفعال جميعًا تنافي ال

,وذلك عين اإلخالص المطلوب, فلو بقى شيء من هذه الحجب كان اإلخالص بحسب حاله ال إخالصًا مطلقًا خالصًا 

ة على إنها مشهد الحّق , بحسب أسمائه فإذا أقطع الموّحد عن الشوب قطعاً والحاصل أّن الّتوحيد هو رؤية اآلثار االفاقيّ 

الموّحد عن مالحظته في اآلفاق فهو تجريد الّتوحيد, وإذا انتقل إلى األنفس فّقطعه عن مالحظته في أنفس  أيفر فذلك 

عني أّن المفّردين هُم تغريد التوحيد , و ال مرتبة فوق هذه المرتبة وإليها اإلشارة بقوله, عليه السالم, سبق المفّردون ي

نعيم أي جّنة الّذات التي يتنّعمون فيها تنعمًا وروحانيًا بعد  [162b]الّسابقون المّقّربون الذين لهم روح وريحان وجّنة 

الّروح تنّعمهم في جّنة الصفات تنّعماً جسمانياً فلهم جّنتان دائمتاً ال تفنيان أبدًا لعدم فناًء , صاحبهما ألّنه , كالّروح لهما و

مادام متعّلقًا بالجسد ال يطرا على ذلك الجسد, بلى والخالل وانفاح فظاهره الّروح يبقى بباطن الروح وظاهر الجسد, 

يبقى بظاهر الّروح والكل مستند إلى الحق تعالى فعليك باإلخالص في مرتبة التفريد الّذاتي فإّن أجره بغير حساب. 

 حقي

 

[Ona aittir, 

“Bil ki ihlas, birkaç mertebedir. En yüksek mertebe tefrid mertebesidir.”  

 

Bunun izahı şöyledir: İhlâs, bir şeyi katkılardan ayırmak ve halis kılmaktır. Katkı, 

ya fiil mertebesinde olur ki bu katkı, bir başkasının fiilini Allah’ın fiiline ortak etmektir; 

bu mertebedeki ihlas, Allah’ın fiilini başkasının fiilinden tasfiye etmek, fiili Allaha has 

kılmak ve esbabın tesirini gören hislerin örtüsünü görüp atmaktır.  

Katkı veya sıfatlar mertebesinde olur ki bu katkı, bir başkasının sıfatlarını Allah’ın 

sıfatlarına ortak etmektir. Bu mertebedeki ihlas, Allah Ta‘âlâ’nın sıfatlarından 

başkalarının sıfatlarını tasfiye etmek, esbaba ait sıfatların Allah’ın sıfatlarına karışmasını 

önlemek ve bunun aksini gösteren hayal perdesini yırtıp atmaktır.  

Katkı ya da zât mertebesinde olur ki bu katkı, başkasının zâtını Allah Ta‘âlâ’nın 

zâtına ortak etmektir. Bu mertebedeki ihlas ise Allah Ta‘âlâ’nın zâtını başkalarının 

zâtından ayırmak, bunları O’na ortak etmekten sakınmak ve bunun aksini ilham eden 

vehm perdesini çekip çıkarmaktır.  

Bu üç ihlastan birincisi, fiilleri tevhid mertebesidir. İkincisi, sıfatları tevhid 

mertebesidir ve üçüncüsü zâtı tevhid mertebesidir. İstersen şöyle de diyebilirsin: Birinci 

ihlas, tevhiddir; ikincisi tecriddir; üçüncüsü tefriddir.  
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Şüphe yoktur ki kâinat, afak ve enfüsiyle Allah’tan başka bir varlıktır. Ancak bu 

başkalığı düşünmek ve nazar-ı itibara almak şirktir. Bu şirkten kurtulmak ise ancak zikri 

geçen üç perdeyi, yani his, hayal ve vehm perdelerini aralamakla mümkündür. Çünkü bu 

perdelerin aralanmasıyla ortaya çıkar ki vücut hakikatte bir tek vücuttur. Bu vahdet ve 

birlik, kolayca anlaşıldığı üzere zâtta olduğu gibi sıfatlar ve fiillerde de ortaklık kabul 

etmez. 

Böylece varlık, üç mertebede de yani zât, sıfat ve ef‘al mertebelerinin üçünde de 

bir olmuş olur. İstenen ihlas işte bu birliğe ulaşmaktır. Bu üç mertebedeki perdelerden bir 

şey kalmış, aralanmamış olursa o ölçüde ihlas eksik kalmış olur. Bu durumdaki ihlas, 

bütün katkı ve karışımlardan arınmış, arındırılmış ihlas olmaz. 

Hülasa; afaktaki eşya ve varlıkları derecelerine göre Hakk’ın birer meşhedî 

isimlerinin mazharı ve ma‘kesi olarak görmek tevhiddir. Yalnız tecellileri görüp 

ma‘kesleri görmemek tevhidin tecrididir. Bu durum enfüste de böyledir. Enfüste de 

ma‘kes ve mazharı değil yalnız tecellileri görmek tevhidin tefrididir. Bu tefridin son 

mertebesidir ve onun üstünde çıkılacak başka bir mertebe yoktur. Allah Rasulü’nün şu 

hadisi de buna işaret etmiştir: “Tefrid edenler, herkesin önünde gitmiştir.”392 Yani, 

müferridler ayette zikredilen sâbık mukarreblerdir. Bunlar için revh ile reyhan ve naîm 

cenneti vardır. Bu kimseler sıfat cennetinde cismânî nimetleri yaşadıktan sonra zât 

cennetinde de ruhânî lezzeti yaşarlar. Bunlara böylece yaz olup fena bulmayan devamlı 

iki cennet vardır. Bu cennetler devamlıdır. Çünkü onların sahibi de daimî ve bâkîdir. Bu 

cennetler içinde ruh, cesede müteallik kaldığı sürece de ona çürüme, dağılma ve yok olma 

arız olmaz. Ruhun zahiri, ruhun bâtını ile beka bulur; cesedin zahiri de ruhun zahiri ile 

ebedîleşir. Bütün bunlar da Hak Ta‘âlâ’ya istinad edip dayanır. Öyleyse sen zâtı tefrid 

etme mertebesindeki ihlası kazanmaya çalış. Çünkü bunun mükâfatı sonsuzdur. Hakkî] 

 

 

 

 

 

                                                           
392 Müslim, “Zikr”, 4. 
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İòlÀã Óaúúında 

 

VÀrid olmışdur ki: “El-iòlÀãu sirrun min esrÀri” 

Yaèní insÀn èamelinde mertebe-i sırra vÀãıl olmaduúça derece-i evvelünde müåÀb 

ve meécÿr olmaz. “Òayru’õ-õikri el-òafí”393 mertebe-i meõkÿreye remzdür ki bu 

mertebede olan õikre melÀéike muùùaliè degüldür. Anuñçün anuñ Sidretü’l-MüntehÀsı 

èilmullÀhdur ki aèlÀ-yı èılliyyín fi’l-óaúíúa odur. SÀéir aèmalüñ daòi kendi óisÀbına göre 

sidre-i intihÀ-Àtı vardur ki Sidretü’l-Münteha èÀlem-i óisde olan sidredür. Ve anuñ mÀ-

fevúi èÀlem-i ervÀó-ı èÀliyyedür ki melÀéike-i melekÿtiyye o èÀlemi bilmezler ve oraya 

varmazlar. Nitekim ervÀó-ı èÀliye daòi ervÀh-ı melekÿtiyyeye nüzÿl itmezler. Ve anlaruñ 

èÀlemin bilmezler. ZírÀ mücerredÀt maúÿleleridür. MelÀéike-i melekÿtiyyenüñ ise ecsÀm-

ı laùífeleri vardur. Ve cism muùlaúÀ gerek laùíf ve gerek [163a] keåíf, èÀlem-i ervÀóa duòÿl 

itmez. Anuñçün leyle-i mièrÀcda şebaò-ı laùíf-i Nebeví müstevÀda úalub anuñ mÀverÀsına 

rÿó ve sırr ile èurÿc itdiler ki seyr-i rÿóÀní basíùdür. Ve muòliã -kesr-i lÀm ile- ãıfÀt-ı 

nefsÀniyyeden nefsini òÀliã úılandur. Nitekim muòleã -fetó-i lÀm ile- ãıfÀt-ı àayriyyet-i 

şevbinden daòi òalÀã olandur. 

Pes, bu mertebede olan iòlÀã bí-şevb olmaàla muùlaúÀ müteèalliúi olan èamele ecr-

i bí-óisÀb ile muúÀbele olındı. KemÀ úÀle TaèÀlÀ: "VallÀhu yerzuúu men yeşÀéu bi-àayri 

óisÀb"394. Yaèní yerzuúu’l-muòliãin bi-mÀ leyse fí óisÀbi’l-óÀsibín. Li enne óisÀbehum lÀ 

yetecÀvez mertebetü’l-ulÿf. Fe innehÀ ve indÿèifet felehÀ nihÀye èindehüm bi-óasebi’l-

óisÀb ve’l-èadedi ve’l-ióãÀ. Fe’nôur ilÀ iósÀnillÀhi TaèÀlÀ ilÀ’l-muòliãin bi’l-fetói keyfe lÀ 

nihÀyete leh. İõ lÀ nihÀyete li-õÀtihi ve ãıfÀtihi kemÀ úÀle vallÀhu vÀsièun èalím. Óaúúí 

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Allah, dilediği kimseye hesapsız bir şekilde rızık 

verir.” Yani Allah, ihlas sahiplerine hesap yapanların hesap sınırını aşan bir çoklukla 

mükâfat verir. Çünkü hesap yapanların hesabı binleri aşmaz. Onlar, bu makamları 

çarpsalar, hesapları yine bir sayı ve yekûnda son bulur. Allah’ın ihlaslılara verdiği sevap 

                                                           
393 Ahmed b. Hanbel, a.g.e., III, 76. 
394 el-Âl-i İmrân, 3/37. 
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ise bu sınırları aşar. Allah’ın ihlas sahiplerine yaptığı ihsanın nasıl nihayetsiz olduğunu 

gör. Çünkü O’nun zât ve sıfatlarının da nihayeti ve sonu yoktur.] 

 

 

 

 

 

Verede baède’l-èaãr: “İõÀ ciétüke bi-şeyéin fe-ãaddiúhu”  

 

Yaèní saña bir nesne getürsem ya müsÀfir veya maríø veya àayr-ı vech ile derd-

nÀk veya èulÿmdan bir nesne ilúÀ eylesem sen anı taãdíú eyle. Ve muúteøÀsıyla bi-

úaderi’ù-ùÀka èamel úıl ve RaómÀní olan kÀrı òilÀfına óaml itme; belki fÀèil-i muùlaúa 

naôar eyle ve èÀlem-i cemèa nÀôır ol. Ve tevóíd ile muèÀmeleden mufÀraúat itme. Ve bir 

nesne kiõb ve sÀòte olsa daòi fi’l-cümle ãıdúa nisbet eyle. Nitekim Óaøret-i èÍsÀ -

èaleyhi’s-selÀm-[163b] bir kimseyi sirúat iderken görüb sirúatine şehÀdet eyledükde sÀriú 

daòi yemín billÀh idüb nefsini tebriée idicek; Óaøret-i èÍsÀ daòi yemín-i sÀriúa baúub 

“ÔÀhir bizim gözimüz òaùÀ itmişdür.” diyü suúÿt itdi. İşte erbÀb-ı tevóíde bu maúÿle 

muèÀmele-i ilÀhiyye vaúiè olur.  

Ve BaàdÀd’da Òayr NessÀc’a bir nessÀc “Sen benüm èabd-i memlÿkümsin.” diyü 

kÀr-òÀneye götirüb bir sene úadar anuñ òiõmetinde olub muòÀlefet itmedi. ZírÀ Òayr 

meõkÿr ol vaúitde felek-i semède idi. BinÀéen èalÀ hÀõÀ, ol kelÀmı Óaú’dan istimÀè idüb 

emr-i Óaú’la èÀmil oldı. Ve bu maènÀya dÀéir umÿr-ı àaríbe bisyÀrdur. Gerçi muèÀmele-

i èavÀmma muòÀlifdür; velí muèÀmele-i òavÀããa muvÀfıúdur. ZírÀ ehl-i müşÀhede ile 

maócÿbuñ óÀlí bir degüldür ki maócÿba emr-i teklífí ve ehl-i müşÀhedeye emr-i irÀdí 

müteveccihdür. Fe’fhem. 
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Velehu 

[MefÀèílün FeèilÀtün MefÀèilün Feèilün] 

1. Zemín-i pÀk-ı dil içre demídedür iòlÀã 

Derÿn-i ehl-i riyÀdan remídedür iòlÀã 

 

2. Görinmez idi ruò-ı ecr-i bí-óisÀb velí 

Hemíşe seyr u temÀşÀya dídedür iòlÀã 

 

3. Ne Sidre belki güõer eyleyüb maúÀmÀtı 

FirÀz-ı èarş-ı beríne resídedür iòlÀã 

 

4. [164a] Egerçi tír gibi rÀstdur sülÿkinde 

Óuøÿr-ı Óaú’da velí úad-óamídedür iòlÀã 

 

5. Süùÿr-i kÀra virelden niôÀm ey Óaúúí 

Óurÿfí üzre úabÿle keşídedür iòlÀã 

 

 

Velehu 

[MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün MefÀèílün] 

1. Bugün èıyd oldı èÀşıú sevdügin seyrÀna gelmez mi 

Çü sevdi cÀn u dilden nefsini úurbÀna gelmez mi 

 

2. Úurı daèvÀ ile èÀşıú denilmez çünki insÀna 

Seri ùob eyleyüb Manãÿr-veş meydÀna gelmez mi 
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3. Òaber vir zÀhide bÀb-ı riyÀyı sedd idüb Àòir 

ŞarÀb-ı èışúı nÿşa meclis-i èirfÀna gelmez mi 

 

4. Ciger òÿn oldı Àteşler ãÀçıldı yÀrelerden heb 

Bu derde her kim oldı mübtelÀ dermÀna gelmez mi 

 

5. Bu burhÀnı gören Óaúúí úulu tekõíb idüb n’eyler 

Úırub zünnÀrını küfrüñ èaceb ímÀna gelmez mi 

 

 

[164b] Velehu 

1. Oldum úalender èışú ile  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ 

2. Her dem direm òoş şevú ile  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ 

 

3. Ger Kaèbe vü putòÀnedür  

Ger tekye vü meyòÀnedür 

4. Bir sırdur èÀşıú ya nedür  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ 

 

5. äÿret gözetme sırra baú  

Úo òÀrı gülden al varaú 

6. Söyler úamu erbÀb-ı Óaú  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ 

 

7. Óaúúí’nuñ açıldı gözi  
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Her yüzde gördi o yüzi 

8. Oldı anuñçün her sözi  

Óaú dost illÀllÀh Hÿ 

 

 

 

 

 

 وله

قيل لها الوقائع  أعلم أّن أسماء هللا تعالى لها حقائق وأثار في العالم ,ولما ظهرت تلك األثار في الصورة الخلقية

ه ألّن الوجودات والحوارات فهي بالّنسبَة إلى ثبوتها في العلم اإللهي قديمة وبالّنسبة إلى وقوعها الخارجى  حادث

ا عين الحق ,الّن ار. الغير والّسوى ,وباعتبار واألسماء القائمة هي بهالخارجيّة ,تلى جانب الخلق وهي بهذا اإلعتي

شار على األسماء عين المسّمى في مرتبة األحدية ,وهو من مزالق األقدام , ومن مشي على المراتب حفظ عن الع

ب ودونها مرتبة الظليّة اتالدوام ,ثّم كونها عين الحق ال ّظّله إنما هو عند الواجدين المحّققين ,الذين مرتبتهم ختم المر

جوبين الذين ال وأّما كونها غير الحق من كل الوجوه فمرتبة األغيار المح [165a],وهي مرتبة المشاهدين المعاينين 

خير, وكل من تصيب لهم من الكشف أصاًل ,وكل من قال باليقين ,فهو الواجد, وكل من قال بالظن فهو الّظان ظّن ال

موجود المؤثر في كل هللا ال انكر فهو الّظان ظّن السوء. فإنه جعل لغير هللا تعالى وجودًا وتاثيرًا حاشا وكاّل بل هو

هام ,فهو طفل شيء ألنه القائم بحياته المتحرك بتحريكه والساكن بتسكينه ,,وال شريك هلل في ملكه ومن يلعب األو

د القائم في كل االنام ال رجل من الّرجال اإلعالم , وهللا الحفيظ عباده  من شرك الوجود وسائقهم إلى طرف التوحي

 ير والجود,  ومنه حصول المطلوب والمقصود .حقي الفقير بالفقر األصّليموجود, وهو مفيض الخ

 

 

[Allah Ta‘âlâ’nın İsimlerinin Âlemde Hakikatleri ve Eserleri] 

 

[Ona aittir: 

Bil ki Allah Ta‘âlâ’nın isimlerinin âlemde hakikatleri ve eserleri vardır. Bu 

eserler, yaratılış suretinde zuhur edince onlara vâkıalar ve hadiseler denir. Bu eserler, ilm-

i ilâhîdeki sübutları itibarıyla kadim; haricde vuku bulmaları itibarıyla ise hâdistir. Haricî 

vücutları yaratılış cihetine bakar ve bu cihet itibarıyla gayr ve masivadır. Taalluk ettikleri 

ilâhî isimler itibarıyla ise Hakk’ın kendisidir. Çünkü isimler ehadiyet mertebesinde isim 



   
 

212 

 

sahibinin aynısıdır. Bu nokta ayakların kaydığı hassas bir noktadır. Bu sebeple, 

mertebeler üzerinde yürüyenler kayıp düşmekten mahfuz olurlar. Sonra varlıkların 

Hakk’ın gölgesi değil aynısı olmaları ancak vecd sahibi muhakkiklere göredir. Bunların 

mertebesi mertebelerin bitmesidir. Bunun altında ise zılliyyet mertebesi vardır. Bu 

mertebe de müşahede ve muayene edenlerin mertebesidir. Varlıkların bütün yönlerden 

Hak’dan başka ve ayrı olması ise örtülü olanların ve keşften hiç nasibi olmayanların 

mertebesidir. 

Yakin ile konuşan gerçeği bulandır. Zan ile konuşan, hayır umandır. İnkâr eden 

ise su-i zan edendir. Bu kimse, varlık âleminde Allah Ta‘âlâ’dan başkasına vücut ve tesir 

kabul etmiş olur. Aksine, mevcut olan ve her şeyde tesir ve etki yapan Allah’tır. O kendi 

hayatıyla kâimdir. Kendi hareketiyle hareketli ve kendi sükûnuyla sakindir. Allah’ın 

mülkünde O’nun ortak ve şeriki yoktur. Vehimlerle oynayan ve oyalanan, rüşde ermemiş 

ve adam olmamış bir kimsedir. Kullarını varlık şirkinden koruyan, onları her varlıkta 

mevcut olan tevhid tarafına iten Allah’tır. Onları hayır ve cömertlik feyziyle mâmur eden 

O’dur; matlup ve maksatların hasıl olması da O’ndandır. Aslî fakirlikle fakir olan Hakkî.] 

 

 

 

 

 

 الذي أوصلك إلى هذه الغاية ُقبَيل الّصباح,,, اّلذي َأوَصلّك إِلى هَذهِ  الغايةِ ,فهو يوِصلك إلى ما فوقها ,,,يعني أّن هللا

ها فهي الغاية المّقيدة الّدين والدنيا ,,,فهو يوصلك إلى ما فوق هذه الغاية منها وهي غاية الغايات التي أنت مستعد ل من

يًّا ,  فلكل واحد منا معشر . وأّما الغاية المطلقة فهي لحضرة النبّوة صّلى هللا عليه وسلم ,ال لغيره سواء كان نبيًا أو ول

معلوم,,, ذلك تقدير  قصين حد معلوم ال يتجاوزه كما قالت المالئكة ,,,وما منا إال له مقاماالكامل ,,,والكاملين والنا

الكامل ال يكون وذلك  [165b]العزيز العليم ,,, فالناقص ال يكون كاماًل بالفعل وإن كان في فطرته األصلية قابليّة 

 عليه وسلم ,فجميع أكمل بالفعل وإن كان في فطرته أيضًا استعداد ذلك واألكمل ال يكون بالغًا مرتبة النبّي صّلى هللا

وهللا يوصل العباد ’ حتها تالكماالت إضافية بالّنسبة إلى الكمال الّنبوي وإن كانت ,,,حقيقيّة بالّنسبة إلى الكماالت التي 

 واع المراد. حقي ,,إلى أن

 

[Sabâh Öncesi, 

“Seni bu dereceye ulaştıran, onun üstüne de ulaştırır.” 
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Yani, seni din ve dünya cihetinden bu mertebeye getiren Allah, seni bu iki cihet 

itibarıyla daha yukarıya da götürebilir. Daha yukarıdaki mertebe, senin kabiliyet ve 

istidadına göredir. Bu sebeple, bu mertebe sınırlı bir mertebedir. Sınırsız rütbe ve mertebe 

ise Hazret-i Nübüvvete mahsus ve özeldir. Sınırsız mertebe, ondan başka ne bir nebiye 

ne de bir veliye verilir. Buna göre hepimiz için -ekmel, kâmil ve nâkıs olanlarımız için- 

kendi kabiliyetlerimizle sınırlı bir mertebe ve rütbe vardır; nasıl ki melekler de ayette 

“Her birimizin sınırı, belli bir makamı vardır.”395 demişlerdir. Bu husus Azîz ve Alîm 

olan Allah’ın takdiri ve değişmez kaderidir. Bu sebeple nâkıs olan, kâmil olmaz; kâmil 

olan, ekmel olmaz; ekmel de Allah Rasulü’nün mertebesine ulaşmaz. Bütün kemalât, 

peygamberimizin kemaline göre nisbî ve eksik; altlarındaki kemalâta göre ise hakiki ve 

tamdır. Kullarını türlü muradlara ulaştıran Allah’tır. Hakkî] 

 

 

 

 

 

ير صفة اإلسالم كفرًا َمسخ الباِطن,,, إنما هو من الحجاب الذي يقال له الّزين فإنه عنده ينقلب حس الفطرة قبحًا ,ويتغ

شهوات الطبيعيّة واإلحسان حجابًا ومسيب الحجاب تجّليات األسماء الجالليّة من حيث أثارها الخارجية كالبشّرية وال

ق ,,,فالحجاب إّنما هو فهذه يقال لها الغواشى والمالبس الغليظة الساترة لوجه الفطرة وجمال الح,,, واالهوية النفسانية 

طعًا وبنظراتها األبصار من العبد إلى هللا ال من هللا إلى العبد إذ ليس له تعالى حجاب أصاًل ,فهو أصل الى كل األشياء ق

الوجه الذي ينظر هللا  حت بصيرته فهو إنما ينظر لها هللا من غيرمطلقًا ويدركها إدراكًا إحاطيا دون العبد ألّنه وإن فت

 إليه وإال الحترق ,,, فإدراكه إدراك مقيد بقدر استعداده وقابليته. حقي

 

[İç’in Mesh Olması 

 

İç ve bâtının mesh olması “reyn” denilen hicaptandır. Bunun etkisiyle fıtratın 

güzelliği çirkinliğe; İslâm, küfre; ihsan, hicaba inkılap eder. Bunlar celâlî isimlerin 

tecellisiyle hasıl olan haricî eserler ve neticelerdir. Beşerî vasıflar, şehevî huylar, nefsânî 

hevâ ve hevesler bu eserler cümlesindendir. Bu eserlere, fıtratın yüzünü ve Hakk’ın 

                                                           
395 el-Sâffât, 37/165. 
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cemalini örttükleri için örtü ve perde anlamında “gavâşî” denir. Perde, kuldan Allah’a 

doğrudur. Allah’tan kula doğru değildir. Çünkü hiçbir şey Allah’ı örtemez. O, her şeye 

engelsiz ve hicapsız ulaşır; her şeyi mutlak olarak görür ve her şeyi bütün cihetlerden 

kuşatıp ilmiyle ihata eder. Kul ise böyle değildir. Onun basireti açılsa bile kendisi Allah’ın 

onu gördüğü gibi Allah’ı göremez. Aksi takdirde yanar. Bu sebeple, onun Allah’ı görmesi 

kendi istidat kabiliyeti ve tahammülü ölçüsündedir. Hakkî] 

 

 

 

 

 

 وله

ّنه أفضل من المجموع أنبيّنا صّلى هللا تعالى عليه وسّلم ,,,أفضل من جميع البرايا باالتفاق أي من كل فرد منهم , كما 

 ,,,[166a]  تأّمل فإّنه ال يلزم  من حيث المجموع فإن الكل اإلفرادي , يلزمه الكّل المجُموع ,,,وقال بعض العلماء فيه

لصالة والسالم ,أفضل اّي األفضلية بمعنى الكل المجموعي بل يلزم الناس فنبيّنا عليه من األفضلية . بمعنى الكل اإلفراد

,وأّما إّن األنبياء  من كل فرد من األنبياء فإنه قد جمع ما به فضل بعضهم بعضًا فيكون سيّد الجماعة ,,,بهذا االعتبار

عضهم ل من حيث الجمع لما به فضل بمن حيث المجموع فال تفاضل بينهم وبينه من هذه الحيثية المفروض الفض

حيثية ال ينافى الفضل بعضاً ال بأمور أخر زائدة على ما عندهم ,,,والظاهر عند هذا الفقير أن الناوى المذكور من تلك ال

لى مقامات من حيثية أخرى ليست هي عندهم ,ومن ذلك ارتفاعه عليه الّصالة والّسالم عليهم الوسيلة التي هي أع

بله وغير ذلك من الخصائص قه إّنما ينشآ من الفضل االزايد ,وكذا مقام الرؤية في الّدنيا ,فإّنه لم يعط النبّي الجنان فإنّ 

 مه. حقيالتي ذكرها أهل الّسير .ومثل ما ذكرنا مسألة اإلمام مع الجماعة فتدبر فيها كيف تجد التفاوت وعد

 

 

[Hz.Peygamberin Üstünlüğü] 

 

[Ona aittir: 

Nebi (s.a.v), bil-ittifak bütün yaratıkların her birinden ve hepsinin toplamından 

üstündür. Çünkü bütün fertleri kapsayan bir üstünlük, o fertlerden oluşan bütünü de 

kapsar. Fakat bazı alimler, bu netice üzerinde durup düşünmek gerektiğini söylemişlerdir. 

Onlara göre, bütün fertleri kapsayan bir üstünlük, o fertlerden oluşan bütünü 

kapsamayabilir. Bunlara göre peygamberimiz tek tek bütün peygamberlerden üstündür. 
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Çünkü onda başka hiçbir peygamberde toplanmayan üstün sıfatlar ve özellikler 

toplanmıştır. Bu itibarla o, peygamberlerin seyyididir. Fakat peygamberler bütün hâlinde 

düşünüldüğü zaman, peygamberimizle onlar arasında üstünlük mukayesesi yapılamaz. 

Çünkü söz konusu olan, peygamberimizin diğer her bir peygamberden kendi zâtî 

değerleri itibarıyla üstün olmasıdır. Bütün sıfatlara, toplu hâlde ve birlikte olmalarının 

sağladığı değer eklendiğinde peygamberimizin onlardan üstünlüğü konusu tartışılabilir. 

Bu fakire göre, toplu hâlde düşünüldükleri takdirde peygamberimizin diğer 

peygamberlerden üstün olduğu bu cihet itibarıyla söylenemese de başka cihetlerde yine 

söylenebilir. Peygamberimize verilen vazife makamı bu cihetlerdendir. Bu makam, 

cennetteki makamların en üstünüdür. Bu makamın ona verilmesi, onun için bir 

üstünlüktür. Keza, Allah Ta‘âlâ’yı dünyada görmesi de böyledir. Çünkü bu üstünlük de 

ister tek tek ister toplam olarak düşünülsün diğer peygamberlere verilmemiştir. 

Siyercilerin zikrettiği, peygamberimizin diğer hususiyetleri de böyledir. Bu mesele imam 

ve cemaat meselesi gibidir. İmâmın cemaattaki fertlerden üstün olduğu sabittir. Ancak 

onun cemaatten bütün olarak üstün olup olmadığı tartışma konusudur. Hakkî] 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Ya ilÀhí meşhed-i óüsnüñde yokdur híç óicÀb 

Úıl tecellí tÀ ki õÀéil ola dilden ióticÀb 

 

2. Dil saña başka óicÀb oldı bu dilden sen geçür 

Vir baña dídÀr-ı pÀk-i sırra seyr-i bí-niúÀb 

 

3. [166b] Bu serÀbı kim görür èayn-ı şerÀb olmaú ãanur 

Gerçi kim èÀrif gözine görinür èÀlem serÀb 
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4. YÀ ilÀhí şeş cihetden nÿr-ı vechüñ irişe 

Bu èimÀret-òÀne-i õÀt u ãıfÀtum úıl òarÀb 

 

5. Şeyh İsmÀèíl Óaúúí bÀr-gÀha yalvarub 

Vir duèÀmuz eyle yÀ Rabbi kerem úıl müstecÀb 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Baór-i èışúa ãal vücÿduñ garú-ı feyø olasın 

Gevher-i maúãÿdı tÀ kim úaèr-ı dilde bulasın 

 

2. Kendüñi úındíl-veş pür úılma ey dil Àb ile 

TÀ øiyÀ-i zeyt-i úudret ile ser-À-pÀ ùolasın 

 

3. Ger serüñ èarş-ı berín-i lÀ-meúÀna irişe 

Míve-i ÙÿbÀ-yı àaybü’l-àaybdan õevú alasın 

 

4. Bir bahÀra ir ki yoúdur tÀ ebed aña òazÀn 

TÀ-be-key bu ãarãar-ı telvínle sen ãolasın 

 

5. ÓaúúıyÀ èömrüñ irişdüñ Àòirine óÀøır ol 

Evvel u Àòir nedür fikrüñ daòi sen n’olasın 
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[167a] 

م النبوّي ,فإن حرم قيل لي,, في صباح يوم الجمعة ,,, بّيُت المقدس أفضل من سائر البيوت,,, أي ماعدا حرم هللا الحر 

ارة إلى بيت القلب هو بيت المقدس والمسجد األقصى , وفيه إشهللا أفضل ثم الحرم النبوّي, ثم الحرم الّسليماني الذي 

يست على تلك الطهارة فإّنه إذا ُقِدس وُطهَِر من أرجاس التعّلقات وأدناس الشهوات كان خيرًا من سائر القلوب , التي ل

,نظيفة ألنها إنما  اجدورمز الكالم إلى أن المساجد صور القلوب ,ولما كان الدين مبنيًا على النظافة لزم أن يكون المس

فيها بأسمائه  رفعت إلقامة الصالة التي هي عماد الدين وأن يكون القلوب أنظف منها ألنها إنما جعلت ليسكن الحق ّ

فيها ,وإن كانت  وصفاته أي لتكون تلك القلوب محل التجليات اإللهية ,فهي كالمرآة فإن كانت مجّلوة انعكست الّصورة

 الجالء بحرمة أهل الوالء. حقي متكّدرة فال نسأل هللا

 

[Cuma gününün sabahı bana şöyle dendi: “Beytü’l-Makdis diğer evlerden (Allah’ın 

diğer evlerinden) üstündür.” 

 

Yani, Allah’ın haremi olan Mescidü’l-Haram ile Harem-i Nebevî olan Medine 

mescidi dışında kalanlardan üstündür. Çünkü Allah’ın haremi en efdâldir. Ondan sonra 

Harem-i Nebevî gelir, bundan sonra da Harem-i Süleymanî olan Beytü’l-Makdis ve 

Mescidü’l-Aksâ gelir. 

 Bu sözde, kalp evine de işaret vardır. Çünkü ta’allukat necasetinden ve şehvetler 

pisliğinden temizlenen kalp, diğer kalplerden üstündür. 

 Bu sözde şu gizli işaret ve remz de vardır ki mescidler kalplerin dışarıdaki 

suretleridir. Din, nezafet üzerine bina edildiği için mescidlerin temiz olmaları lâzımdır. 

Çünkü bunlar, dinin direği olan namazın kılınması için yapılan yerlerdir. Buna göre, 

kalplerin bundan daha da çok temiz olmaları gerekir. Çünkü bunlar, Hakk’ın kendi isim 

ve sıfatlarıyla ikâme ettiği yerdir. Kalpler daha temiz olacak ki ilâhî tecellilerin yeri ve 

ma‘kesi olabilsin. Çünkü kalpler, ayna gibidir. Parlak oldukları zaman, şekil ve suretler 

onlarda akseder. Kirli ve bulanık olduklarında ise akis ve yansıma oluşmaz. Velayet 

ehlinin hürmetiyle Allah’tan kalp parlaklığını istiyoruz. Hakkî] 
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Velehu 

[FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün] 

1. Áh kim Àyine-i dilde küêÿret úaldı 

Çehresinden açılub gitmedi ôulmet úaldı 

 

2. Neye maàrÿr olur taòt-ı àınÀda Àdem 

Bu fenÀda èacabÀ ya kime devlet úaldı 

 

3. Õillet-i nefs ile dervíş olur şÀh Àòir 

Kim didi kimseye bu dünyÀda èizzet úaldı 

 

4. [167b] Bülbüli vü güli dünyÀnuñ açıldı gitdi 

Yerlerine zaàan u òÀr-ı òasÀret úaldı 

 

5. ÓaúúıyÀ Àòir-i èömrine irişdi dünyÀ 

Nev-be-nev gitdi nefes laóôa vü sÀèat úaldı 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Òaste-i èışú olsa cÀn u dil dem-À-dem iñiler 

äabra ùÀúat úalmayub bí-çÀre Àdem iñiler 

 

2. èIşú odından irse nÀr-ı dÿzaòa bir õerre-i tÀb 

Úaynayub derd-i ilÀhíden cehennem iñiler 

 

3. Devr idüb teéåír-i feyø-i cÿydan her dem dolÀb 
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Gözleri olub o teéåír ile pür-nem iñiler 

 

4. Gülşen-i dehr içre her dem bülbül aàlar gül güler 

Yaş döker ebrÿ döner çarò u bu èÀlem iñiler 

 

5. N’eylesün n’itsün nice ÀrÀm úalsun Óaúúí úul 

Óaúú’a èÀşıúdur anuñçün ùurmaz epsem iñiler 

 

 

 

 

 

لكتب القديمة اإللهية ال هللا سبحانه ,,, )أولم تأتيهم بينة ما في الصحف األولى( ,أي القرآن الذي فيه بيان ما في ا ق

هو أقوى العمى عنه ولم يعتدوا به و [168a]من, العقائد وأصول األحكام , يعني أنهم بعد ما جاءهم البرهان حادوا 

د ما جآءهم البرهان  والضالل ونحوه قوله تعالى )ثم بدالهم من بّعد ما رأو اآليات ليسجنّنه حتى حين( ,,,يعني أنهم بع

وهكذا حال  ,على يوسف عليه السالم من تكلم الطفل وقّد القميص ونحوهما أّدى رأيهم إلى أن يَحبسوه في الّسجن 

رهم وفقدان في كل عصر فإّنه كما لم يرى يوسف قومه مع ظهور حّجته وانكشاف أمره في حقيقته لخبث سرائالعميان 

ثبت في القرآن وبصائرهم ,فكذا ال يرى الحق في كل زمان من اّتصف بصفاتهم,وقد صّح أن العلماء ورثة األنبياء ,,, 

نكار لدعوته عليه ّداعي أيفر على بصيرة فإنكار دعوته اأّن من اّتبع النبّي صّلى هللا عليه وسلم ,في سيرته فهو ال

م يرى جمال حضرة الّصالة والّسالم ,فكيف يرى الجمال النبّوي من لم يرى جمال ,الوارث ,وكيف يرى هللا تعالى من لّ 

معاني و يا ين الأالنبّوة فال يتم األمر بدعوى البصر وإنما يتم بالرؤية والمشاهدة وهي البرهان فيا أهل الّدعاوي 

 أصحاب المعاني أين الحقائق ,وهللا المفيض لكل خير وجود وله الشكر باالنقياد والّسجود.   حقي 

 

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur:  “İlk sahifelerdeki hakikatlerin açıklaması onlara 

gelmedi mi?”396 

 

                                                           
396 el-Tâhâ, 20/133. 
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Bundan maksat daha önceki ilâhî kitaplarda mevcut olan akideleri ve ahkâmın 

usûllerini açıklamayı kapsayan Kur’an-ı Kerim’dir. Yani ehl-i kitap, kitaplarını açıklayan 

ve onları destekleyen Kur’an gelince ondan yüz çevirdiler ve onu önemsemediler. Bu ise 

açık bir nasipsizlik, körlük ve sapıklıktır. 

 Şu ayet de bu anlamdadır: “Delilleri gördükleri hâlde, onu bir süre hapsetmeye 

karar verdiler.”397 Yani çocuğun konuşması, gömleğin arkadan yırtılması gibi delillerle 

Yusuf’un (a.s) masumiyeti sabit olduğu hâlde onu hapsetme görüşünü oluşturdular. Bu 

da bir körlüktü. Her asırdaki körlerin durumu da böyledir. Beraatinin delili açık olduğu 

ve konu olan olaydaki gerçek vaziyeti açık seçik ortaya çıktığı hâlde sırlarının 

kirliliğinden ve basiretlerinin kapalı oluşundan dolayı kavmi, Yusuf’un (a.s) beraatini 

görüp anlayamadı. Her asırda bu kavmin kötü sıfatlarıyla vasıflı olan kavimler Hakk’ı 

görüp tanımaz.  

Sahih hadiste “Alimler, nebilerin vârisleridir.”398 denmiştir. Kur’an ayetiyle de 

sabit olmuştur ki Allah Rasulü’ne ittiba edenler, dinin basiret ve hakkaniyet üzerinde 

davetçileridir. Bu sebeple, bunların davetini red ve inkâr etmek, peygamberin davetini 

red ve inkâr hükmündedir. Ona vâris olanın güzelliğini göremeyen bir kimse, 

peygamberin cemalini nasıl görebilir? Hazret-i Nübüvvetin cemalini göremeyen de Allah 

Ta‘âlâ’yı nasıl görebilir? Din davası gözün görmesiyle tamamlanmaz. O ancak kalbin 

gözü olan rü’yet ve müşahede ile tamamlanır. Davanın delili de bu şekilde oluşur. Ey 

sözle dava ve iddia içinde olanlar, mana nerede? Ve ey manaların ehli, hakikat nerede? 

Her türlü hayır ve cömertliği ifâza eden, feyz ile ihsan eden Allah’tır; inkıyad, itaat ve 

secde ile şükür de O’nadır. Hakkî] 

 

 

 

 

 

“El irÀdetü èaliyyetün.”  

 

                                                           
397 el-Yusuf, 12/35. 
398 Tirmizî, “İlim”, 9. 
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Cumèa gün eånÀ-i vaèôda irÀdete müteèalliú kelÀm vÀúiè olub ekåer-i nÀsuñ 

cehlinden ve keselinden taèaccüb olınduúda èibÀret-i meõkÿre vÀrid oldı. Yaèní irÀdet 

didükleri ki úalbüñ òalúdan ÒÀlıú’a teveccühi ve baãíretüñ infitÀóı ve inbièÀå -ı bÀùın ki 

yaúaôadan èibÀretdür; emr-i èÀlí ve şÀn-ı òaùírdur ki herkese müyesser olmaz. Belki bu 

maèní òavÀãã-ı nÀsuñ óÀlidür ki AllÀh TaèÀlÀ [168b] anları kendi nefsi çün iãùinÀè ve 

efrÀd-ı kÀéinÀt arasından õÀtına taòãíã itmişdür.  

Pes, her yerde şükÿfe bitmedügi gibi her dilde daòi sırr-ı irÀdet açılmaz. ÕÀlike faêlullÀhi 

yüétihi men yeşÀéu.399 Ve men lem yecéalillÀhu lehu nurÀn femÀ lehu min nÿrin.400 Yaèní 

her kimüñ úalbi ki nÿr-ı irÀdetle münevver ola ibtidÀ ùÀlib-i ímÀn ve åÀniyen rÀàıb-ı iósÀn 

olub ôulmet-i tabè ve nefsden òalÀã olur ve òavÀãã èidÀdından olmaàa úÀbiliyyet bulur. 

VallÀhu’l-HÀdí. Ve huve’d-DÀèi. Óaúúí 

 

 

 

 

 

äadaret hÀõihi’l-èibÀretü, vaúte’ê-êaóveti’ã-ãuàrÀ ve hiye:    

 “äabÀóa düşürdüñ kendimüzi.” 

 

Yaèní sırrımızı fi’l-cümle ifşÀ idüb kendimüzi òalúuñ diline düşürdüñ. ZírÀ bu 

èaãruñ òalúında ehl-i fehm úalíl ve deòòÀl ve ùaèèÀn keåírdür.  

Pes, muúteøÀ-yı ùaríúat budur ki sÀlik kendini setr üzerine ola ve bu ãıfatda óayvÀnÀta 

iltióÀú bula tÀ ki mevcÿdı åÀbit ve mefúÿdı mevcÿd ola. Ve illÀ mefúÿdı vucÿd 

bulmaduàından àayrı mevcÿdı daòi elden gidüb òasÀret óÀãıl olur. Ve bu ümmetüñ devri 

ki devr-i úamerídür; úamerüñ nÿrı memóuvvdur. Yaèní şems nÿrı gibi vÀøıó degüldür. 

Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “Fe meóavna Àyete’l-leyli ve ceèalna Àyete’n-nehÀri 

                                                           
399 el-Cuma, 62/4. “İşte bu, Allah'ın fazlıdır ki, bunu dilediğine verir.” 
400 el-Nur, 24/40. “Allah kime nuur vermemişse artık onun için bir ışık yokdur.” 
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mübãıraten."401 Ve bu sebebdendür ki kerÀmÀt-ı kevniyye nÿr-ı şems gibi ve kerÀmÀt-ı 

èilmiyye [169a] nÿr-ı úamer gibidür. Yaèní kerÀmÀt-ı èilmiyyenüñ kerÀmÀt-ı kevniyyeye 

göre òafÀsı vardur ki her èÀúıl anı idrÀk idemez. Ve aòfiyÀ-i ümmet òayrü’n-nÀs olmaàla 

ekÀmil-i èibÀd kerÀmÀt-ı kevniyyeyi úabÿl itmeyüb èilm-i ilÀhíyi iòtiyÀr itdiler. Óaúúí 

 

 

 

 

 

Vaútü’ê-êuóÀ, 

“İnnellÀhe raóimeke bi-raómetike èaleyke.” 

 

Yaèní AllÀh TaèÀlÀ’nuñ raómet-i òÀããasındandur ki senüñ kendi nefsüñ üzerine 

meróametüñ vardur ki anı esbÀb-ı maèlÿme yüzinden èaõÀb-ı dÿzaòdan taòlíãa ve belÀ-yı 

fürúat ve úaùíèat ve buèddan tenciyeye cehd idersin. Eger Óaú TaèÀlÀ’nuñ saña òuãÿã 

üzerine faøl u raómeti olmayaydı bu maènÀya meşàÿl olmÀyub sÀyirler gibi hevÀ-yı nefse 

tÀbiè olurduñ. Ve derekÀt-ı ùabièata vuúÿè ile tenezzül bulurduñ. İmdi şükr eyle ki mezíd 

óÀãıl ola ve iòtiãÀãuñ úuvvet bula. İşte bu maènÀdandur ki Óaúú’uñ bir sÀliki bÀb-ı Óaúú’a 

hidÀyeti faøl-ı èaôímedür. ZírÀ eger bÀb-ı óalúda úarÀr eylese Óaú’dan baèíd olurdı. Çünki 

bÀb-ı Óaú’da Óaúú’a intisÀb itdi; úurb-ı Óaú buldı. Ve bÀb-ı Óaú’dan murÀd sülÿki ãaóíó 

ve nikÀó-ı ùaríúati dürüst olub nefs-i nefís evlÀdından olan mürşid-i kÀmilüñ úapusıdur. 

Ve illÀ anuñ àayrıya intisÀb ilóÀd ve êalÀle müéeddídür. Nitekim erbÀbına maèlÿmdur. 

VallÀhu’l-Mürşid. Óaúúí 

 

 

 

                                                           
401 el-İsrâ, 17/12. “Gecenin karanlığını silip (yerine, eşyayı) aydınlatan gündüzün aydınlığını getirdik” 
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[169b] Úable’l-èaãr lisÀn-ı óÀl bu èibÀretle nÀùıú oldı ki: “Şöhretimüz çoú olacaú.”  

 

Maèlÿm ola ki sÀlike úable’l-kemÀl şöhret Àfetdür. ZírÀ deryÀ olmayana taàayyür 

gelir.  

Pes, úÀmil olan Àfetden maãÿndur. BinÀéen èalÀ hÀõÀ şöhret ve emåÀli aña kÀr itmez; 

egerçi ümmetüñ óayırlısı aófiyÀsıdur. VelÀkin teéåír-i ilÀhí ve teşhír-i semÀví olıcaú çÀre 

nedür? YefèalullÀhu mÀ yeşÀé, maèa hÀõÀ ism-i ôÀhir ile úıyÀm daòi óaúÀéiúdendür ki 

meãÀlió-i müslimínde bulınmaú kendi nefsí maãlaóatından óayırdur. Nitekim Óaú TaèÀlÀ 

òalúı maóø-ı cÿdından òalú itdi. TÀ ki òalú ticÀret-i uòreviyyelerinde ve muèÀmelÀt-ı 

vücÿdiyye ve şühÿdiyyelerinde pür-sÿd olalar. Ve illÀ AllÀh TaèÀlÀ áaní-i bi’õ-õÀtdur. 

Nitekim óadíåde gelür: “Òalaktü’l-òalka li-yerbaóu la li-erbaóa èaleyhim.”402 Ve áaní-i 

bi’õ-õÀtdur didügimüz budur ki istikmÀl-i esmÀéí cÀéizdür. Yaèní òalú-ı kÀéinÀt muèallel 

bi’l-àaraø degüldür. Ve illÀ istikmÀl-ı õÀtí lÀzım gelür. Bu ise muóÀldür. VelÀkin òalú 

itmekde òikem ve meãÀlió vardur ki tekmíl-i esmÀéíye dÀéirdür. El-óÀãıl ícÀddan murÀd 

isticlÀ didükleri maènÀdur ki esmÀ-i ilÀhiyyenüñ mecÀlíde ôuhÿrıdur. Egerçi èilm-i 

Óaú’da meşhÿd olmaduú nesne yokdur. VelÀkin Àyínede müşÀhede itmekde kemÀl-i cilÀ 

ve ôuhÿr vardur. İşte bundan fehm olınur ki her ãÀnièa ãunèını ibúÀ ve seyr içün şÀkird 

alıúomaú lÀzımdur. Òalife naãb itmenüñ sırrı budur. VallÀhu’l-müstaòlif ve’l-òÀlife. 

Óaúúí. 

 

 

 

 

 

                                                           
402 “Halkı yarattım ki kazansınlar; ben kazanayım diye değil.” 
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[Şöhret-i Memdÿóa ÚuréÀn’da Meõkÿrdur] 

 

[170a] Baède õÀ, 

Şöhret-i memdÿóa ÚuréÀn’da meõkÿrdur. Nitekim CenÀb-ı Nübüvvet’e -

ãallallÀhu TaèÀlÀ èaleyhi ve sellem- bi-ùaríúı’l-èibÀre ve vereseye bi-ùaríúı’l-işÀre òiùÀbda 

gelür: “Ve rafeènÀ leke õikrak."403, ey ceèalnÀke bi-óayåu sÀre õikrüke ilÀ’l-ÀfÀúi404 ve 

óadíåde gelür: “Ve nuãirtu bi’r-ruèbi min mesÀfeti şehrin.”405 ZírÀ bu şehrden bi-ùaríúı’r-

remz maúãÿd ser-À-pÀ dünyadur ki mÀh-ı meşhÿruñ devr itdügi menÀzil ve burÿc ve 

maùÀrió nÿrı olan aúùÀr ve eknÀfdur. ZírÀ RasÿlullÀh -ãallallÀhu èaleyhi ve sellem- òalífe-

i Óaú ve maôhar-ı tÀmm-ı sırr-ı muùlaúdur ki celÀl ve heybet-i Óaú’dan òavf olınduàı gibi 

andan daòi òavf olınur. ZírÀ òalífe müstaòlifüñ heyéeti üzerinedür; vezír-i aèôam heyéet-

i sulùÀn üzerine olduàı gibi. Ve şöhret bení-Ádem’e maòãÿã olmayub àayride daòi cÀrídür. 

Nitekim büyÿt-ı ilÀhíyye óaúúında gelür: “Fí büyÿtin eõinellÀhu en turfeèa.”406 Yaèní 

Kaèbe-i Mükerreme ki evvelü’l-büyÿtdur, refè-i binÀ ve tezyín ile teşhír olınub sÀéir 

büyÿt-i ilÀhíyye daòi refè-i binÀ ve tezyínde oña ilóaú olındı; eger tezyín riyÀ ve mefÀòire 

dÀéir degül ise. Ve illÀ iòlÀã-ı niyyetden òurÿc ile maúbÿl olmaz ve èamel her çend ãÿret-

i òayrda ise daòi mertebe-i ùínde úalub aèlÀ-yı èilliyyine ãuèÿd itmez. Nitekim óadíåde 

gelür: “Yüéceru ibnü Ádeme fí nefaúatihi külliha illÀ şeyéen veêaèahu fi’l-mÀéi ve’ù-

ùini.”407 Óaúúí [170b] 

 

 

 

 

 

                                                           
403el-İnşirâh, 94/4. “Senin şanını yücelttik.” 
404 “Seni (Hz. Peygamber) o dereceye çıkardık ki senin zikrin, şöhretin ufuklara yayılmış halde.” 
405 Buhârî, “Teyemmüm”, 1; "Salât”, 56. “Bana bir aylık mesafeden yardım edildi.” 
406 el-Nur, 24/36. "Allah, mescidlerin yükseltilmesine ve yüceltilmesine izin vermiştir.” 
407 İbn Mâce, “Zühd”, 13. “Âdemoğlu, sevap niyetiyle yaptığı bütün harcamalardan dolayı mükâfatlanır 

denilir. Ancak su ve toprağa yaptığı harcamalar bunun dışındadır.” 
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äafÀ úalbe, CefÀ úalbe 

 

äafa ve cefÀ èibÀretleri resimde biribirlerine úaríbdür ki ednÀ-i  taórifle ãafÀ cefÀ 

ve bi’l-èaks olur. 

Pes, bunda işÀret vardur. Şol Àyet-i şerífiyye ki gelür: “RabbenÀ lÀ tüzià úulÿbenÀ baède 

iõ hedeytenÀ”408 Ve şol óadíå-i şerífe ki gelür: “Kalbü’l-müémini beyne eãbuèayni min 

eãÀbi’r-Raóman.”409 Yaèní müémin maócÿb ve ehl-i telvínüñ úalbi cemÀl ve celÀl ve luùf 

ve úahr miyÀnındadur ki gÀh yemíne ve gÀh şimÀle mÀyil olur. Bu ise istiúametden 

òÀricdür. Ve anuñ óaúúında dimişlerdür ki: “Neèÿõu billÀhi mine’l-óavri baède’l-kevri”410 

Yaèní cemèden ãoñra teferruúdan Óaúú’a istièÀõe olınur. ZírÀ cemè-i óÀlet úurb u viãÀl 

ve teferruú-ı óÀlet buèd u firÀúdur.  Ve müémin-i mükÀşif ve ehl-i temkínüñ úalbi zeyàden 

maãÿndur. Nitekim dimişlerdür: “Lev vaãalÿ mÀ recaèÿ.”411 ve yine dimişlerdür: “Lev 

vaãalÿ mÀ recaèÿ.” Ve ãafvet-i úalb ve cilÀ-i dil kemÀle irse bir daòi mütekeddir ve 

müteàayyir olmaz. ZírÀ deryÀ bulanmaz ve nefs-i muùmaéinne àÀyetine vÀãıl olan bir daòi 

geri dönmez. Ve úalbi cefvet ve àılôet úabÿl eylemez. Nitekim dimişlerdür beyt: “Göñül 

ol vaút olur ãÀfí/ Aña keder gelmez ola”412 El-óÀãıl mebdeé-i evvele [171a] vuãÿlda luùf 

u úahr beraber olur. Ve taúsímÀt-ı aóvÀl úısm-ı vÀóide rücÿè ider. Ve belki kısm-ı vÀóid 

daòi fenÀ bulub ãıfÀt-ı inãÀniyye ãıfÀt-ı ilÀhiyye olub taãarruf-ı vücÿd yed-i Óaú’da úalur 

ki aña beúa-billÀh dirler. Fe nième’l-maúÀmu hÀõÀ’l-maúÀm. Ve lÀ-kinne’l-vusÿle ileyhi 

úalílün mine’l-enÀm. Neséelü’ş-şefÀèate mine’l-óabíbi’l-MustafÀ èaleyhi’s-salÀtu ve’s-

selÀmu fí óuãÿli hÀõÀ’l-muradi.413 Óaúúí 

 

 

                                                           
408 el-Âl-i İmrân, 3/8. “Rabbimiz bizi hidayet verdikten sonra kalplerimizi kaydırma.” 
409 Tirmizi, "Kader", 7. "Mü’minin kalbi, Rahman’ın iki parmağı arasındadır." 
410 "Toparlandıktan sonra dağılmaktan Allah’a sığınıyoruz." 
411 "Eğer ulaşsalardı dönmezlerdi." 
412 Tatcı, Yıldız, a.g.e., s.61 
413 "Bu makam ne güzel makamdır. Ancak bu makama ulaşan insanlar azdır. Bu makama ulaşmak ve bu 

murada ermek konusunda sevgili peygamberimiz Mustafa’dan –aleyhi’s-selam- şefaat diliyoruz." 
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ان حامل للجسم والّروح ,فالجسم بعد االنتباه ,,, يُطَلُب اأَلجُر لِلَكون ال هللاِ ,,, هذا من لباب المعرفة, ومعناه أّن االنس

لجسم من نعيم الجنة , امن عالم الخلق والكون وعمله جسمانّي وهو الّطاعة هلل تعالى وله أجٌر على هللا , وهو يتلّذذ به 

 تعالى ,,, )وهللا خلقكم مقابلة الكون المخلوق ألّنه كما اّن العبد مخلوق ,فكذا عمله كما قال هللا وهذا أجر كوني ألّنه في

هذه المرتبة ,,, وأّما  و ما تعملون (, فقوله تعالى في القرآن عن , بعض االنبياء) أن اجرى إاّل على هللا( ,,, ناظر إلى

ن باب, الزيادة مهو المعرفة والمشاهدة وال يقال لها أجر ألنها الّروح فهو من عالم األمر والوجوب وحاله روحاني و

عمالهم الحسيّة والِجسمانيّة كما قال هللا تعالى , للذين أحسنوا الحسنى وزيادة .أي الجّنة والمشاهدة ,أّما الجنة فبمقابلة أ

[171b] عدم انفتاح  وأّما المشاهدة فمن باب الفضل والمنة بالنسبة إلى المحجوب إذ ال استحقاق له لذلك من حيث

حقاق ألنه ما أبقى لنفسه بصيرته في الدنيا ,,, بتزكية النفس وتحلية القلب وتحلية اّلروح , وأّما المكاشف فذلك له باالست

لدنيا واألخرة , وإلى ة وجهه في مقابلة ذلك , فهو على نور من ربّه في اشيئًا بل بذله هللا تعالى ,فبذل هللا له مشاهد

العمل الظاهر  هاتين الطائفتين أشار تعالى بقوله ,)فلهم أجرهم ونورهم( ,فاعرف جّدًا ,فكن من أهل األجر من حيث

طير فإّن تإلى أين  وهو ال ينافي في حريّتك من حيث التجرد الباطن وإال فقد بقيت على جناح وأحد فكيف تطيروا

 العمل كالمرقات ونتيجته الوصول إلى مقام المشاهدة. حقي

 

[Uyandıktan sonra; “Ücret hâlık için değil mahluk için aranır.” 

 

Bu söz ma‘rifetin özüne aittir. Manası ise şudur ki insan, cisim ve ruh taşır. Cisim 

ve beden yaratılış ve oluş âlemindendir. Onun ameli de cismânî ve maddidir. Bu amel 

Allah Ta‘âlâ’ya itaat etmektir. Bunun ücreti de Allah’a aittir. Cisim ve beden, cennet 

nimetleri suretinde bundan lezzet alır. Bu ücret, kevnîdir. Yani, maddi oluşla alâkalıdır 

ve maddi olan amelin karşılığıdır. Kul mahluk ve maddi olduğu gibi ameli de mahluk ve 

maddidir. Nitekim Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Allah, sizleri de amellerinizi de 

yaratmıştır.”414 Kur’an-ı Kerim’de, bazı peygamberlerin sözü olarak zikredilen “Benim 

ücretim yalnız Allah üzerindedir.”415 sözü de bu mertebeye bakar.  

 Ruh ise emir ve vücûb âlemindendir. Onun hâli, keyfiyeti ve hususiyeti ruhânîdir; 

ameli de ruhânîdir. Bu amel, ma‘rifet ve müşahededir. Bu amel için “Onun ücreti vardır.” 

demez. Çünkü o, “ziyade” bâbındandır; nasıl ki Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “İhsân 

                                                           
414 el-Sâffât, 37/96. 
415 el-Şuarâ, 26/127. 
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mertebesinde olanlar için güzel ücret ve ondan ziyade vardır.”416 Yani, bunlar için cennet 

ve müşahede vardır. Cennet, bunların cismânî ve hissî olan amellerine karşılıktır. 

Müşahede ise fazl ve minnet bâbındandır. Perdeli olanlar, istihkakları bulunmadığı için 

bu fazl ve minnetten mahrumdur. 

Çünkü bunlar, dünyada iken nefslerini tezkiye etmeyi, kalplerini ve ruhlarını 

tahliye etmeyi terk ettikleri için basiretleri açılmamıştır. Keşf ehli için bi’l-istihkak bu 

fazl ve minnet vardır. Çünkü bunlar, dünyada hiçbir şeyden nefslerine pay biçmemişler; 

her şeyi bütün olarak Allah için vermişlerdir. Allah Ta‘âlâ da buna mukabil onlara yüzünü 

müşahede etmeyi vermiştir. Bunlar, dünyada da ahirette de Rablerinden bir nur 

üzerindedir. Şu ayet-i kerime ile bu iki ta’ifeye birlikte işaret edilmiştir: “Onlar için 

ücretleri ve nurları vardır.”417 

 Bunu bil ve zahir amel itibarıyla da ücret ehlinden ol. Böyle olmak, bâtınî tecerrüt 

ve hürriyete aykırı değildir. Ancak yalnız zahiri amel ve bu amelin ücretiyle sınırlı kalma. 

Böyle olursan bir tek kanatla kalmış olursun. Bir tek kanatla kalırsan o zaman nasıl 

uçarsın ve nereye uçarsın? Amel, merdiven gibidir; onun hakiki karşılığı ücret değil 

müşahede makamına ulaşmaktır. Hakkî] 

 

 

 

 

 

[Ey lÀ lirrÿói’l-emriyyi. Fe innehu mimÀ yelí cÀnibe’l-óaúúı. KemÀ úÀle: “Ve nefaòtu fihi 

min rÿói.”418 Ve in kÀne’r-rÿóu Àyeten mine’l-kevni min vichetin. 

 

Yani (bu), emre ait olan ruh için değildir. Çünkü bu ruh, Hakk’ın tarafına dönük 

olan şeydir. Ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: “Ona kendi ruhumdan üfledim.” Gerçi 

bu ruh da bir yönüyle onun kainattaki bir ayetidir.]419 

                                                           
416 el-Yunus, 10/26. 
417 el-Hadîd, 57/19. 
418 el-Hicr, 15/29. 
419 Eserde bu bölüme sayfa kenarında haşiye mahiyetinde yer verilmiştir. 
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Velehu 

[FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün] 

Der Óaúú-ı cÀmiè-i Muóammedí   

 

1. Rÿó buldı yine bir ãÿret ile cÀmiè-i nev 

Böyle bir ãÿret-i zíbÀyı yüri cÀn ile sev 

 

2. äÿret ü úadri n’ola olsa bülend ü bÀlÀ 

Bir midür eyle naôar Beyt-i Şeríf ile her ev 

 

3. Virse ger seyr ü temÀşÀsına çeşme ruòãat 

Sefer-i Kaèbe’yi nisyÀn ider elbet reh-rev 

 

4. Úalbüñi nÿr-ı münÀcÀt ile úandíl eyle 

èÁrşa peyveste ola belki derÿnuñdan èalev 

 

5. [172a] N’ola olsa bu eåer rÿó-ı Rasÿl’e mühdÀ 

İki èÀlemde odur cümle-i òalúa òüsrev 

 

6. ÓaúúıyÀ saèyüñi meşkÿr ide AllÀh Kerím 

Vire maóãÿlüñi olduúda yarın vaút-i direv 
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Velehu 

[FeèilÀtün FeèilÀtün FeèilÀtün Feèilün] 

1. Gelüñüz tekye-i dilde çekelüm yÀ Hÿ Hÿ 

İşbu miftÀóla tÀ kim açıla àayba úapu 

 

2. Terk-i sevdÀ-yı sivÀ eyle ki dünyÀ èuúbÀ 

ÒÀùır-ı èÀrif-i billÀhda n’ider billÀh o bu  

 

3. Yüzi gülmez ebedí rüéyet-i dídÀr ile 

Dökmese dídelerinden nice dem èÀşıú ãu 

 

4. Rütbe-i faúr u fenÀda bulınur sırr-ı àınÀ 

Gelüñüz Rabb-i àaníye ùutalum sırr ile rÿ 

 

5. Eyleseñ çeşm-i óaúíúatle naôar ey èÀrif 

Görinen nÿr-ı tecellí durur AllÀh her sÿ 

 

6. Úulzüm-i vaódetüñ emvÀcına bak ey Óaúúí 

Keåretüñ naúşını şimden geri ol ãu ile yu 

 

 

 

 

[172b] 

 بَعد َصالة الفجر ,,,والفقراء في الّتوحيد
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واء كان مطبوعًا من النور سليَس َمعُصوَمًا َمن َكاَن مخُلوَقًا لكِّنهُ َمغُفوٌر,,, يَعني أّن المخلوق من حيث أنه مخلوق 

نه ما يناسب كالمالئكة ,,, أو من العناصر كالجن والبشر ليس من شأنه العصمة بل إذ ُخّلى ونفسه جازان يَصدر م

ه يدُل على إمكان القول المالئكة , ومن يقل منهم إّني إلهٌ فذلك نجزيه جهًنم فإن محله الكيانّي , وكذا قال تعالى في حق

يعصمون هللا ما  المذكور ,وإن لم يصدر منهم ذلك بالفعل من حيث االمتناع بالغير وهو العصمة , ولذا قال تعالى )ال

ال ترى إنه  ال يمدح أحٌد نفسه بالنسبة إليه ,إأمرهم(  , إذ ال يمدح أحٌد بعدم العصيان  إال إذا كان العصيان ممكنًا في  

كان في شأن الملك  بأنَه ال يأكل الحجر إذا لم يكم من شأنه أن يأكل الحجر إذا الحجر ليس بمأكول غالبًا , وهذا إذا

ا أولى لفة ,,, فهمالمطبوع من الّنور فما ظّنك بحال الثقلين المركبين من العناصر المضادة المستلزمة لألحكام المخت

 تزيل المحنة البإمكان المخالفة بل بصدورها بالفعل عنهما فإذًا العصمة في المخلوق وعلى تقدير التسليم فالعصمة 

المتناع بالغير , أي االمتحان باألحوال المتباينة , فدل أّن المعصوم والمحفوظ إنما كان معصومًا ومحفوظًا بمعنى ا

هللا , ما تقدم من ذنبك   ة ومن هنا,,, قال تعالى في أكمل الناس وأتقاهم , )ليغفر لكفإذا خّلى ونفسه كان من شأنه المخالف

ي مستور أمنه وإن لم تعلم أّي ذنب هو وكيف هو لكّنه مغفور  [173a]وما تأّخر( , فإنه يدل على صدور الذنب 

ل )فأولئك يبدل هللا لحسنة ,,, كما قابحيث ال يظهر أثره في الخارج لغلبة النورانيّة والروحانيّة بل يظهر ضّده وهو ا

ئتم فقد عرفت لكم .سيئاتهم حسنات(. وكما جاء في الحديث في حق أهل بدر,,, لعّل هللا اّطلع عليهم فقال اعملوا ما ش

لك الكنز  أي سترت عليكم ذنوبكم حتى ظهرت السيّئات في صورة الحسنات فإن وقفت على هذا السر الّسرى فهنيئاً 

 ري. حقيالوفي العبق

 

[Sabah namazından sonra ve fakirler Tevhid’de iken: 

“Mahluk olan ma‘sum değildir; olsa olsa mağfurdur.”  

 

Yani, mahluk olan isterse melekler gibi nurdan yoğrulmuş olsun isterse cin ve ins 

gibi maddi unsurlardan yaratılmış olsun mahluk olması hasebiyle ismet özelliğine sahip 

değildir. Bu sebeple, kendi kendine bırakıldığı takdirde, mahluk olma ve sonradan oluşma 

özelliğiyle mütenasip olan bazı kusurlar ondan sudûr edebilir. Bu böyle olduğu için Allah 

Ta‘âlâ melekler hakkında şöyle buyurmuştur: “Meleklerden herhangi birisi ‘Ben ilâhım.’ 

derse biz onu cehennemle cezalandırırız.”420 Bu ayet, meleklerin böyle bir şey 

söylemelerinin mümkün olduğuna delalet ediyor. Böyle bir şey fiilen onlardan sadır 

olmamışsa, bu Allah’ın onları korumasından dolayıdır. Yine bundan dolayı, Allah Ta‘âlâ, 

melekler hakkında şöyle buyurmuştur: “Onlar, Allah’ın kendilerine verdiği emirlere 

karşı gelmezler.”421 Bu onlar için bir övgüdür. Çünkü isyan etme ve karşı gelme imkânına 

sahip olmayan bir varlık, isyan etmemek ve karşı gelmemekle övülmez. Bununla 
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övülebilmesi için isyan etme imkânına sahip olması lâzımdır. Görmüyor musun ki bir 

kimse taş yemediği için övülmez. Çünkü taş yemek onun yaradılışına uygun değildir. 

Onun tabiatı taş yemeğe kapalıdır. Günah işleyebilme, nurdan tab‘ edilmiş melekler için 

bile söz konusu olduğuna göre artık birbirine zıt sonuçlar doğuran muhtelif unsurlardan 

yaratılmış olan ins ve cinnin durumunu düşün. Bunların ilâhî emirlere muhalefet etme 

imkânı ve ihtimâli çok daha fazladır. Bu muhalefet fiilen de onlardan sadır olmaktadır. 

Hâl bu olduğuna göre yaratılmış olan bir mahluk için ismet yoktur. Melekler gibi bazı 

mahluklar için ismet bulunduğu kabul edilse bile bu durum onların isyan edip etmeme 

konusunda imtihan edilmelerine ve mihnete tâbi tutulmalarına engel değildir. Bu da şu 

demektir: Ma‘sum ve mahfuz olan bazı mahluklar varsa bile ismet ve hıfz onların 

yaradılışından değil onların dışında kalan bir kuvvetin engellemesinden kaynaklanır. Ve 

bu dış kuvvetin engellemesi olmayıp onlar kendi kendileriyle baş başa bırakıldıkları 

takdirde muhalefet edebilme özelliğine sahiptirler. Bundan dolayıdır ki Allah Ta‘âlâ 

insanların en kâmil ve en müttaki olanı (Hz. Peygamber) için şöyle buyurmuştur: “Ta ki 

Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetsin.” 422 Bu ifade tarzı, ondan bile günah 

sadır olabileceğine delalet ediyor. Hakkî] 

 

 

 

 

 

 

جاء ,,, في الخطابات الواردة ليلة المعراج قوله,,,) ُادُن مّني( أعلم أن الدنو القرب وهللا تعالى إلى موصوف بالقرب 

كما قال )فإّني قريب,(,, وأّما العبد فموصوف بالقرب ان كان من المكاشفين وبالعبد أن كان من المحجوبين ,,, وقد 

على من كان قرب إذ ال شيء وراءه إال مرتبة  أو أدنى التي هي مرتبة يكون للقرب مراتب فقرب مرتبة قاب قوسين ل

الذات ,,,والذات ال توصف بالقرب والبعد , فإّن عندها يضمحل الّنسب واإلضافات .وكان قرب الّنبي صّلى هللا عليه 

ث ال دّنو بعده لعلى وسلم , ليلة المعراج من قرب الّصفات وهو قرب قاب قوسين , فدعى من مرتبة هذا الدّنو إلى حي

منه بل ال يقال له دنو بل وصول وحصول, وال يلزم منه إثبات المكان هلل تعالى ألن المراد هو الدّنو المعنوي الذي ال 

القدسية إال طال شوق األبرار إلى لقائي وأنا أشّد  [173b]حجاب بعده وعليه يحمل قوله تعالى في بعض األحاديث 
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تياقي إليهم ليس من حيث الحجاب بيني وبينهم بالنسبة إلّي بل بالّنسبة إليهم فإنهم أهل حجاب شوقًا إليهم ,يعني ان اش

ال أنا,,, فاشتاق إلى كونهم بال حجاب بيني وبينهم أيفر بالنسبة إليهم فإذا زال الحجاب زال االشتياق .الذي أوجبه فإذا 

بم ساكه عاشق أولمشم, من القبيل المذكور وليس فيه إثبات وقفت على هذا عرفت أّن قوله في المولد الّسليماني, كل حبي

مكان هلل تعالى كما في قوله تعالى حكاية ,عن موسى عليه السالم )وعجلت إليك رب لترضى,( أي عجلت إلى قربك 

لكبير في موقف الكرامة , فمن اّدعى أن في قوله كل حبيبم إلى اثبات المكان فقد جهل بحقيقة الحال وأطال على هللا ا

المتعال فإّن في رّد القول المذكور معارضة لما في القرآن, والحديث وإبطااًل لمضمونه قاتله هللا حيث اجتراء على 

القول على هللا العلٌي العظيم, وكم ترى في هذا الزمان من مثل ذلك الجاهل الغوي الضال المضّل ألّن الزمان زمان 

جهل والّضالل,   وإن كان الجهالء في صورة, العلماء فإن هللا, ال ينظر إلى قرب القيامة وفي قربها, يكثر البعد وال

 الصور وال يقبل الّرسم بل حقيقة المعرفة والعلم.  حقي

 

[Miraç gecesinde vârid olan hitaplardan birisi şudur: “Bana yaklaş!” 

 

Bil ki yaklaşmak yakın olmaya çalışmak demektir. Allah Ta‘âlâ’nın kendisi yakın 

olmakla vasıflıdır. Nitekim ayette “Ben yakınım.”423 buyrulmuştur.  

Kula gelince eğer kendisi keşf ehlinden ise yakın olmakla, örtülü olanlardan ise uzak 

olmakla vasıflıdır. Yakınlığın, yakın olmanın da mertebeleri vardır. Kâbe Kavseyn 

mertebesindeki yakınlık, bütün diğer yakınlıklardan üstündür. Çünkü bu mertebenin 

üstünde yalnız bir mertebe veya ona yakın bir yakınlık vardır. Bu da zâtın mertebesidir. 

Zât ise hakikatte yakınlık veya uzaklıkla vasıflandırılamaz. Çünkü zât mertebesinde ve 

zâta nisbetle bütün nisbetler ve izafeler eriyip yok olurlar. 

 Allah Rasulü’nün Miraç gecesindeki yakınlığı, sıfatların yakınlığı cinsindendir. 

Bu yakınlık Kâbe Kavseyn yakınlığıdır. Kendisi bu yakınlık mertebesinden ondan daha 

büyük yakınlık bulunmayan bir yere davet edilmiştir. Kaldı ki buna yakınlık denmez; ona 

“vüsul” ve “husûl” denir. Ancak bunun böyle olması Allah Ta‘âlâ’ya mekân ispatını 

gerektirmez. Çünkü bu yakınlık, mekânla alâkalı olmayan ve orada hicap ve perde 

bulunmayan bir yakınlık demektir. Bazı kudsî hadislerde rivayet edilen şu söz de bu 

manaya hamledilir: “Ebrâr ta’ifesinin bana ulaşma iştiyakı şiddetlidir. Benim onların 

ulaşmasına karşı iştiyakım ise bundan daha şiddetlidir.”424 Yani, benim onlara iştiyakım, 

benim açımdan aramızda bir uzaklık veya hicap bulunmasından dolayı değildir; onların 

açısından uzaklık ve hicap bulunmasından dolayıdır. Çünkü hicap ehli olan onlardır, ben 
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değilim. Ben, onlar açısından da bir uzaklık ve hicabın bulunmamasına iştiyak 

duyuyorum. Dolayısıyla hicap kalkınca sebep olduğu iştiyak da biter. 

 Bu izahı okuduktan sonra bil ki Süleyman Çelebî’nin mevlîdindeki “Gel Habîbim 

sana âşık olmuşam” sözü de bu anlamdadır. Yani, bu sözde de Allah Ta‘âlâ’nın Musâ’nın 

(a.s) sözü olarak naklettiği “Sen razı olasın diye sana gelmekte acele ettim.”425 sözünün 

manası da bu şekildedir. Musâ –aleyhi’s-selâm–  kerâmet ve ikram görme makamına 

ulaşmak anlamında, sana yakın olmak için acele ettim, demek istemiştir. Bu böyle olduğu 

için “Gel Habîbim…” sözünde Allah Ta‘âlâ’ya mekân ispatı vardır diyen, hakikat-i hâli 

bulmamış ve Allah’ın azametine karşı su-i edepte bulunmuş olur. Süleyman Çelebî’nin 

bu sözünde mekân ispatı bulunduğunu iddia eden bu cahil, bu iddiasıyla Kur’an ve hadise 

muhalefet etmiş ve onların bu konudaki delalet ve işaretlerini iptal etmiş olur. Allah onu 

katletsin! Nasıl da Allah’ın sözüne karşı söz söyleme cesaretinde bulunmuştur? Bu 

zamanda bunun gibi sapkın ve saptırıcı olan çok cahil görebilirsin. Çünkü bu zaman, 

kıyametin kopmasına yakın olan zamandır. Kıyamet yaklaştığında ise uzaklık, sapıklık 

ve cahillik artar. Bu cahiller alim suretinde de olabilir. Fakat Allah, suret ve şekillere 

bakmaz; o kişilerdeki ilim ve ma‘rifetin hakikatine bakar. Hakkî] 

 

 

 

 

[174a] 

 صباح يوم الخميس

كل ماله نفٌس فنفسه من نفسه تعالى, الًنفسان األوالن بسكون الفاء واألخير بالفتح, وفيه إشارة إلى جميع األشياء المكونة 

حيوانًا أو جمادًا, فإن الجماد ايفر حامل للروح الذاتي ,اال ترى أن اإلنسان أمر بالسجدة على التراب ألنه أصله من 

رجوع إلى األصل الذي هو المبدأ األول المتجلي في التراب بالروح الذاتي ,ولذا حيث صورته ومهناه جميعًا فالسجدة 

كان سجود المالئكة في األرض تابعًا لسجود البشر ألنهم ,,مطبوعون من النون ومحل سجدتهم في الحقيقة عالم 

فس الرحماني, ولذا أسمى الملكوت ال الملك أي العلوي ال السفلي, ومعنى التركيب المذكور ,أن جميع األشياء من الن

النفس بالكون نفسًا ألنه من النفس بالفتح نفسه الحق تعالى من كرب العدم بنفسه أي بنفخ الروح فيه واظهاره من العدم 

إلى الوجود, الخارجي ولوال هذا النفس لبقي في ضيق العدم, ومنه يعرف أن العدم ضيق وقبض والوجود سعة وبسط 

 بل فناء وتحول من صورة إلى صورة وانتقال من طور إلى طور وفناء الصورة ال وليس بعد الوجود عدم أصالً 

                                                           
425 el-Tâhâ, 20/84. 



   
 

234 

 

يوجب فناء الذات ,ولذا اجعلت األرواح باقية بقاء األبد فإنها للوجود األبدي والبقاء السرمدي, ومنه قالوا حقائق األشياء 

هللا تعالى كل شيء هالك أي ما يلي جانب قال  [174b]ثابتة ولم يقولوا صور األشياء ثابتة اذ ال ثبوت لصور, ولذا 

 الخلق وأما ما يلي جانب الحق والنفس الرحماني ,فال يطرأ عليه الهالك ألن هللا تعالى باق أبدًا. حقي 

 

[Perşembe günü sabahı, 

 “Canı olan her varlığın canı Allah Ta‘âlâ’nın nefesindendir.”  

 

İlhâm edilen bu söz, bütün varlıkları kapsar. Çünkü cansız zannedilen şeylerin de 

canı ve ruhu vardır. Görmüyor musun ki insan, toprak üzerinde secde edilmekle 

emrolunmuştur? Çünkü toprak hem şekil hem de mana yönleriyle insanın aslıdır. Secde 

etmek, zâtî ruh ile toprakta tecelli eden ve mebde olan asla dönmek ve rücu etmektir. Bu 

böyle olduğu için meleklerin yerde secde etmeleri beşerin secde etmesine tâbiî olmuş ve 

ona göre ikinci derecede kalmıştır. Çünkü melekler, nurdan tab‘ edilmiş ve onların secde 

etme yeri hakikatte melekut âlemidir; suflî ve aşağıda olan mülk âlemi değildir. 

Her canlının Allah’ın nefesinden olmasının izahı şöyledir: Bütün şeyler Rahmânî 

nefesin eserleridir. Bu sebeple can ve nefse nefes denmiştir. Çünkü Allah Ta‘âlâ, ona ruh 

üflemek ve bununla onu, yokluktan dış varlığa çıkarmak suretiyle onu ademin, yani yok 

olmanın sıkıntısından kurtarmıştır. Nefes de bir anlamda rahatlamak ve sıkıntıdan 

kurtulmak demektir. Ve eğer Allah’ın üflemesi olmasaydı varlık, adem sıkıntısı içinde 

kalırdı. Bundan da anlaşıldığı gibi adem, yani yok olmak, darlık ve kabzdır; varlık ise 

rahatlık ve basttır. Var olduktan sonra ise artık adem ve yok olmak yoktur. Bunun yerine 

fena, yani suretten surete geçme ve bir hâlden başka bir hâle intikâl etme vardır. Suretin 

dönüşmesi ise zâtın yok olması demek değildir ve bunu gerektirmez. Bu böyle olduğu 

için ruhlar, ebedî bir kalıcılık ile bâkî ve kalıcıdır. Çünkü ruhlar, ebedî olan vücudun ve 

sermedî olan bekanın eserleridir. Bundan dolayı “Eşyanın hakikatleri sabittir, kalıcı ve 

değişmezdir.” demişler. Çünkü suretlerin sabitliği yoktur. Bundan dolayı da ayette “Her 

şey helak olucudur.”426 denmiştir. Helak olan ve değişmeye mahkûm olan, eşyanın 

yaratılış ve suret yönüdür. Hak ve Rahmânî nefes yönü ise kalıcıdır; buna helak olma hâli 

ârız olmaz. Çünkü Allah Ta‘âlâ ebediyen bâkîdir. Hakkî] 
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 الحمد هلل والصالة على رسول هللا

لتخصيص يعني أنه قال أهل النحو والبيان الاّلم في الصالة كالاّلم في الحمد في تحمل الجنسية واالستغراق وإفادة ا

لّسالم .واالستغراق للقصر االّدعائي أو االستغراق العرفي أزجنس الصالة او جميعها غير مختّص ,نبيّنا عليه الصالة وا

األفراد  , كما قال بعضهم ألمها للجنس باعتبار وجوده في ضمن بعضالعرفي في التحقيق نوع من العهد الّذهني 

ي الشّك أّن الحمد ,يرجع ,يعني إّنه للعهد الّذهني هذا ما قالوه ,يقول الفقير الشيخ اسماعيل حقي تداركه هللا بمزيد الرق

المستحسنة ,فكما  لحسنة وصفاتهإلى هللا تعالى وإلى الخلق أيفر , ولذا جاء محمود ومحمد ألنه يحمد باعتبار أفعاله ا

لى فالحمد له حمٌد أن رجوعه إلى الخلق ال ينافي رجوعه إلى هللا تعالى, الن الخلق واسطة والموسوط إليه هو هللا تعا

نبياء ولذا ورد, إذا هلل تعالى باعتبار الواسطة , فكذا الّصالة قد ترجع إلى غير النبي صل هللا عليه وسلم , كسائر األ

وصحبه وعلى  على نعّموا .أي ادخلوا األنبياء في الصالة أيفر وقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ألهصلبتم 

أي في أصل  [175a]جميع واألنبياء والمرسلين , ألنهم بعثوا كما بعثت ومنه ورد ال تفّضلوني على يونس بن منى,,, 

ى تلك الرسل فّضلنا النبوة فإن االنبياء متساوون فيه , وإّنما فّضل هللا بعضهم على بعض ببعض الخصا بل كما قال تعال

ؤمنون من فيض بعضهم على بعض اآلية , وال يخفى عليك أن الكل مخلوق من النور النبوّي كما ورد أنا من هللا والم

رة النبويّة بقدر ما ى تصلية نبينا عليه الصالة والسالم , ألنهم الظاهرون على الّصونورى , فتصلية االنبياء راجعة إل

جميع أنواع التعظيم يقتضيه مرتبتهم وقابليتهم , فآدم صورة محمد في مرتبته وبقدر اسمه وكذا غيره فإذًا جنس الثناء و

ال من قال وكلهم قكل نور واحد في األصل كما عائد إلى الروح المطهر النبوي وإن كان بواسطة أرواح االنبياء وإذا ال

وانتشاره منه  من رسول هللا ملتمس غرفًا من البحر أو رشفًا من الّديم , ومن عرف نور الشمس وانعكاسه على القمر

لنبوي فمن اإلى سائر السيادات وإن الكل نور واحد مستعاد من نور الشمس عرف أن جميع األسماء راجع إلى االسم 

حين كنت في  م تلك الحضرة تحقق اسم نفسه كما ظهر لي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد االنتباه وذلكتحقق اس

ًني فلك اإلذن في عالشام , فقال مخاطبًا من تحّقق  اسمى تحقق اسمه فافهم جدًا, فإن فهمت فا نارًا وعنه أنت, راوٍ 

 ذلك. حقي

 

[“El-hamdulillÀhi ve’s-SalÀtu èalâ Rasÿlillâh” 

 

Nahv ve beyan ehli şunu söylemişlerdir: Salât kelimesinin başındaki “el”, hamd 

kelimesinin başındaki “el” gibi istiğrak ve tahsîs için olabilir. Ancak salavatın 

peygamberimize mahsus olduğunu ifade eden bu mana, iddiaî ve örfîdir, yani varsayımdır 

ve arzu istek ifadesidir. Çünkü hakikat; salavatın cinsi ve tamamı peygamberimize 

mahsus değildir. 
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Bu itibarla onu peygamberimize tahsîs etmek veya kendisine mahsus olduğunu 

söylemek örfî istiğraktır. Örfî istiğrak ise ahd-i zihnînin bir çeşitidir. Bunu ifade için 

bazıları şöyle demiştir: Bu kelimenin karşısındaki ‘el’, bazı fertlerin de tahakkuku 

itibarıyla cins içindir. Bu fertler ise kişinin zihnindeki fertlerdir. Onun için buna ahd-i 

zihnî denmiştir.  

Nahv ve beyan ehlinin söyledikleri bunlardır. Fakir Şeyh İsmâil Hakkî –Allah 

onun manevi terakkîsini artırsın- ise şunu söylüyor: Şüphe yoktur ki hamd ve övgü, Allah 

Ta‘âlâ’ya da mahluklara da dönük olabilir. Bundan dolayı, övülen ve çok övülen 

manasındaki Muhammed ve Mahmud isimleri kullanılır. Çünkü mahluk da güzel olan 

fiilleri ve beğenilen sıfatları dolayısıyla övülür. Ancak mahlukun övülmesi, Allah 

Ta‘âlâ’nın övülmesine ve hamdın O’na dönük olmasına mâni değildir. Çünkü mahluk 

vasıtadır; onunla ulaşılan ise Allah Ta‘âlâ’dır. Vasıta olması itibarıyla mahluka hamd ve 

övgü, Allah’a hamd ve övgüdür. Salavat da böyledir. O da hamd ve övgü gibi, 

peygamberimizden başkalarına da dönük olabilir. Bu sebeple şu hadis vârid olmuştur: 

“Bana salavat okuduğunuz zaman, onu genelleştirin.” Yani, diğer peygamberleri de onun 

kapsamı içine alın ve şöyle deyin: “Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ 

âlihi ve sahbihi ve alâ cemii’l-enbiyâi ve’l-mürselin.” Çünkü ben peygamberlik göreviyle 

görevlendiğim gibi onlar da bununla görevlendirilmişlerdir. Bu anlamda şu hadis de vârid 

olmuştur: “Beni Yunûs ibnu Mettâ’dan üstün tutmayın.”427 Çünkü nübüvvetin aslı 

itibarıyla bütün peygamberler eşittirler. Ancak Allah Ta‘âlâ onlardan bazılarını bazı tâli 

faziletlerle diğerlerinden üstün kılmıştır. Nitekim ayette şöyle buyrulmuştur: 

“Peygamberlerin bazısını bazısından üstün kıldık.”428 Gizli değildir ki bütün 

peygamberler ve peygamber olmayanlar peygamberimizin nurundan yaratılmışlardır. 

Nitekim şu hadis vârid olmuştur: “Ben Allah’ın nurundanım; mü’minler de benim 

nurumun feyzindendirler.”429 

Durum bu olduğu için diğer peygamberlere salavat okumak sonuçta 

peygamberimize salavat okumak olur. Çünkü onlar da mertebe ve kabiliyetlerinin el 

verdiği ölçüde peygamberimizin hakikatini kendi suretlerinde temsil etmişlerdir. Mesela, 

Âdem (a.s), kendi derece ve mertebesi içinde Muhammed (s.a.v)’ın suretidir. Diğer 

peygamberler de böyledirler. Bu böyle olduğuna göre medh ve senânın cinsi ve bu 

                                                           
427 Buhari, “Enbiyâ”, 35. 
428 el-İsrâ, 17/55. 
429 Aclûnî, a.g.e., I, 233. 
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kapsamdaki her türlü ta’yin, çok temiz olan peygamberimizin ruhuna dönük ve yöneliktir. 

Bunun bir kısmı, diğer peygamberlerin ruhları vasıtasıyla da olsa sonuç budur. Çünkü 

hepsi onun nurundandırlar. Nitekim İmâm Bûsîrî şöyle demiştir: “Bütün peygamberler 

Allah’ın Rasulünden almışlardır. Kimisi onun denizinden bir avuç almış, kimisi de onun 

akan selinden bir yudum içmiştir.” 

Işığın güneşten aya yansıdığını, bundan da diğer peygamberlere ulaştığını ve 

bütün bunlardaki ışığın kaynağının güneş olduğunu ve ışığın da tek ve bir olduğunu bilen 

bir kimse bilir ki bütün nübüvvet isimleri peygamberimizin nübüvvetine râci’dir ve onun 

isminden kaynaklanmışdır. Onun ismiyle tahakkuk eden isimlerin de sahipleri onun 

kendisiyle tahakkuk etmiş olur. Ben Şam’da bulunurken sözünü ettiğim sabah uyanınca 

Allah Rasulü (s.a.v) bana zahir oldu ve özüme hitap ederek şunu söyledi: “Benim ismimle 

tahakkuk eden, O’nun ismiyle tahakkuk etmiş olur (veya benim ismimin hakikatini bulan, 

O’nun isminin hakikatini de bulmuş olur).” Bunu iyice anla! Eğer anladınsa durum şudur: 

Ben ondan rivayet edenim. Sen de benden rivayet edensin. Sana bunu rivayet etme izni 

vardır. Hakkî] 

 

 

 

 

 

[175b] Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Maùlaè-ı nÿr-ı tecellídür cemÀl-i MuãùafÀ 

Menbaè-ı feyø-i tesellídür maúÀl-i MuãùafÀ 

 

2. İútibÀs-ı nÿr ider berú-ı cemÀlinden güneş 

TÀb-baòş olur dile nÀr-ı celÀl-i MuãùafÀ 

 

3. Bedr olur Àyíne-i óÀlinde èaks-i nÿr-ı Óaúú 

Her kime úılsa naôar çeşm-i kemÀl-i MuãùafÀ 
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4. TÀze vü ter gül biter gül-zÀr-ı dilde dÀéimÀ 

Aúsa mízÀb-ı zebÀnından zülÀl-i MuãùafÀ 

 

5. èÁşú u şevúi ile síneñ ÓaúúıyÀ meşóÿn olub 

Gözlerüñden bir naôar çıúmaz òayÀl-i MuãùafÀ 

 

 

Velehu 

[Mefèÿlü MefÀèílü MefÀèílü Feèÿlün] 

1. YÀ Rab bize her demde nice biñ meded eyle 

Baú eşkimüze meróametüñ bí-èaded eyle 

 

2. Maàfÿr úılub õenbimüzi evvel ü Àòir 

Luùf u keremüñ hem ezel ü hem ebed eyle 

 

3. Seng-i eleme úılma sezÀ var serimüzi 

ÁrÀm-ı dil ü cÀna eşigüñ sened eyle 

 

4. [176a] Yüzler sürerüz dergahuña her şeb ü her rÿz  

Yüz úarasını yumaàa feyøüñi med eyle 

 

5. Óaúúí úuluñı ehl-i Óaú’a430 eyleyüb ilóÀk 

Ehl-i dil ü dín içre anı muètemed eyle 

 

 

                                                           
430 Vezin gereği “Hakk” lâfzı, “Hak” olarak tek sesli yazılmıştır. 
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لى األفواه يوم القيامة, قال هللا تعالى ) اليوم نختم على أفواههم (اآلية لّما كان اللسان محل ظهور الّصدق والكذب ختم ع

هما فيشهد كل وُجِعلت الشهادة كما ليس بمظّنة للكذب أصاًل لكونها بطريق خرق العادة وهي األيدي ,واألرجل ونحو

ير أيفر ,,, من لمشروع, ال بما فعله غيرها إذ ال حاجة إليه لكون ذلك الغمن األيدي و األرجل بما فعلت من خالف ا

شهد يوم الشاهدين , وربما وضعت رجلي علي موضع متقّذر فقيل لي يوم تشهد عليهم أرجلهم , يعني أن األرجل ت

ما على التشّكر أة , القيامة بأن صاحبها وضعها على موضع غير طاهر أو مشتبه فنبّهني هللا على أن االعضاء االنساني

ي هذه الدار ألنهم ال ربابها أو على التشّكي  , ويظهر أثر كل ذلك يوم الجزاء , ومن االولياء من شمع تشكر أعضائه ف

الحّي بالحيوة الطيّبة  الواقفون على األسراء القائمون بأمر هللا الملك القهار المتحققون بحقيقة السمع واألبصار وأعضاء

شك أن العناصر لهل وصورها وال [176b]بالذات وبالتبعيّة , أّما كون حياتها بالذات فألنها أثار العناصر الباقية حيّة 

ما كون حياتها بالتبعية أرواح ذاتيّة في أول ما تجلى هللا لها باإليجاد , وإاّل لّما كانت عناصر موجودة في العين ,, وأ

ن أجزائها الحيوة , فلحيوة أصحابها , أال ترى إلى قوله تعالى ,) وإّن الّدار االخرة لهي الحيوان (, أي في كل جزء م

ها ألن حياتهم ا كان من شأن أهل الجنة إنهم يكالمون ما في جناتهم من الغرف والقصور واألنهار واألشجار ونحوولذ

ار إال بدى الحيوة قد سرت فيها سريانا بّينا من غير زوال و افتراق  ألن األخرة دار القرار األيدي ,ومن لوازم القر

نيا بقدر حياة الروح در حياة أصحابها , أال ترى أن حياة القلب في الداألبدية ومنه يعرف أن حياة   الجنان إنما هي بق

بة واألحوال الغريبة بالمعرفة كما أن حياة الجسد بقدر قوة الغداء في الكبد وضعفه , فأعلم ذلك فأنه من االسرار العجي

 واجتهد في أن تكون حسا كاماًل قويًا . حقي

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Bugün ağızlarının üzerine mühür koyarız 

(ağızlarını mühürleriz).”431 

 

Dil, doğru ve yalanın zuhur ettiği ve edebildiği yer ve mahaldir. Bu sebeple dille 

yapılan konuşma kesinlik ifade etmez. Kesin şehadetin ortaya konulması için kıyamet 

gününde yalan ihtimâli bulunmayan bir yola başvurulur. Bu yol, harika bir tarzda 

organları konuşturmaktır. 

El ve ayakların dâhil olduğu organlar, yaptıkları veya onlarla yapılan gayr-i meşru 

fiillere şahitlik eder. Her bir organ, yalnızca kendi yaptıklarına şahitlik eder. Diğer 

                                                           
431 el-Yâsin, 36/65. 
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organlardan her biri de kendi yaptıklarını söyler. Ben bazen ayağımı temiz olmayan bir 

yere bastığımda bana ilham yoluyla “O gün ayakları onların aleyhinde şahitlik eder.”432 

ayeti hatırlatılıyor. Yani, kişi ayaklarını tahir olmayan veya şüpheli bulunan bir yere 

basmışsa, kıyamet gününde ayakları buna şahitlik eder. 

 Bunun hakikati şudur ki insanın organları ona karşı ya şükür ya da şikâyet 

hâlindedir. Ceza günü olan ahirette bu ortaya çıkar. Kimi veliler, daha bu dünyada iken 

organlarının teşekkürünü duymuşlardır. Çünkü bu veliler, sırlara vakıf olmuş; Kahhâr bir 

melik olan Allah’ın emrine bağlı yaşamış; duyma ve görmenin hakikatleriyle tahakkuk 

etmiştir. Temiz ve kalıcı olan bir hayatla diri olan bir kimsenin organları da hem bizzat 

hem de tabiîyyetle diridir. Bunların bizzat diri olmaları şundandır ki kendileri anâsırın 

eserleri, sonuçları ve suretleridir. Anâsırlar ise Allah’ın onlara icad ile tecelli ettiği ilk 

andan itibaren diridirler ve onların zâtî olan ruhları vardır. Anâsır, diri ve ruh taşıyan 

olmasalardı, gözde (hariçte) mevcut olmaz ve görülmezlerdi. Organların tabiîyyetle diri 

olmaları ise sahiplerinin hayatından (diri olmalarından) dolayıdır. Görmüyor musun ki 

Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Ahiret yurdu diridir.”433 Yani, ahiret yurdunun her bir 

cüzünde hayat vardır. Bundan dolayıdır ki cennet ehli, cennetlerinde bulunan köşkler, 

saraylar, nehirler ve ağaçlarla konuşabilirler. Çünkü kendi hayatları, açık bir şekilde ve 

kesintisiz olarak bunlara sirayet etmiştir. Bunlarda sahiplerine tabiîyyet yoluyla hayat 

oluşmuştur. Bu sebeple bunların hayatı, sahiplerinin hayatının kemiyet ve keyfiyet 

ölçüsündedir. Görmüyor musun, dünyada da kalbin hayatı, ruhun ma‘rifetten kazandığı 

hayat ölçüsündedir; nasıl ki cesedin hayatı da gıdanın cesede sağladığı kuvvet 

ölçüsündedir. 

Bunu bil! Çünkü bu alışılmamış olan sırlardan ve garip olan hâllerdendir. Ve tam 

ve kuvvetli bir hayatla diri olmaya çalış. Hakkî] 

 

 

 

 

 

                                                           
432 el-Nur, 24/24. 
433 el-Ankebût, 29/64. 
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بيل العصيان والذنب الذي َعَصى آدم َربّه َفغوى( ,,, أعلم أن زّلة أدم عليه السالم , ما كانت من ق,,,)وَ قال هللا تعالى 

هى عنها شجرة بعينها بيّتني على العمد و إنما فعل ما فعل من طريق االجتهاد بأن حمل الّنهى التّنزه أوظن الشجرة المن

ي أول الحال ف [177a]ي هللا أمرًا كان مفعواًل , فكان مصيبًا ال الجنس مطلقا فعقد عن إدراك حقيقة الحال ليقض

وظهور سوأته  بالتأويل ومخطئًا في ثاني الحال بظهور الخطاء كالمجهد , وإّنما عرف خطاؤه بسقوط اللباس من بدنه

من شأن آدم  ان,, واألمر بخروجه من الجّنة , فأن قلت فاذا كان مخطئًا في اجتهاده والمخطئ من المجتهد ماجور فك

إنما يجتهد للدين وأما  أيفر أن يكون , مأجورًا ال عاصيًا مهجورًا , قلت فرٌق عظيم بين آدم وبين المجتهد ,فإّن المجتهد

التوفيق للّتوبة ولم يقرّره بآدم فقد اجتهد للوصول إلى شهوة طبيعته فلم يكن معذورًا, لكّنه لّما لم يتعّمد ذلك تداركه هللا 

قوله تعالى )فتلّقى  ما قد يكون للمجتهد ,, ولذا ما أهبط إلى األرض األبعد التوبة كما دّل عليه الفاء فيعلى خطائه ك

ان لمكانة أدم من هللا آدم من ربّه كلمات (, وتأخير األمر بالهبوط والحاصل ,,, أّن التعبير عن الزلة بالعصيان إّنما ك

لندمآء الحاّضة ومنه اة في غيره فما يعفى عن الرعيّة العامة ال يعفى عن تعالى فإّن الزّلة في بساط القرب ليست كالّزل

عالى) ليغفر لك هللا تقال الشيخ أبو سعيد الخّراز قّدس ستره حسنات االبرار سيئات المقّربين , ويدل على ما قلنا قوله 

بل النبّوة وبعدها قكبائر و الصغائر ما تقّدم من ذنبك وما تأّخر (,فإّنه صلى هللا عليه وسلم مع كونه معصومًا عن ال

لبي وأّني الستغفر قعبّر عن الهيئات الغير المالئمة الواقعة على قلبه الشريف بالذنب ويعضده قوله , أّنه ليغان على 

يث لم  يطرأ على  هللا كل يوم مائة مرة , حيث عبّر عن ذنبه بالغين وهو الحجاب الرفيق على قلبه , ثم جعله هللا بح

ما يدركه بصر الحق تعالى ه ألفين أصال بل ستره هللا بنور تجليه الذاّتي فلم يدركه , االبصار و ال يدركه أبدًا , وإنّ قلب

جع إلى كنة ال يدرك الحق إال بصره عليه الصالة والسالم وقوله ) ما عرفناك حق معرفتك (, را [177b]كما أّنه 

صالح الدين والدنيا فمن مالذات  الذي ال سبيل إليه لنبّي وال لولّى, ومعنى الغواية عدم الرشد , أي عدم ,, االهتداء إلى 

 لمعيشة وهللا الهادي المصلح. حقياألول ترك األمر ومن الثاني الوقوع في تعب الدنيا وكذا ا

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Âdem, Rabbine asi oldu ve saptı.”434 

 

Bil ki Âdem’in (a.s) isyanı, kelimenin ifade ettiği manada kasıtlı olarak günah 

işlemek değildir. O yaptığını ictihad üzerine yapmış ve ictihadında yanılmıştır. Kendisi, 

yapılan nehyi tenzihü nehy şeklinde yorumlamış ya da nehyin söz konusu ağacın cins ve 

türüne değil bir tek ferdine yönelik olduğunu zannetmiştir. Bu iki sebepten biriyle 

hakikat-i hâli idrak etmekten sapmıştır. Allah da bunun sonucunda takdir etmiş olduğu işi 

gerçekleştirmiştir. Âdem (a.s), te’vil ve ictihad aşamasında isabet etmiş, yanlışının ortaya 

çıkmasıyla da hatalı duruma düşmüştür. Bütün ictihadlarda da bu ikilik vardır. Âdem 

(a.s), elbisesi düşüp bedeni çıplak kaldığı ve cennetten çıkması emri verildiği zaman hata 

ettiğini anlamıştır. 
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Eğer dersen ki Âdem (a.s) ictihad hatası yapmıştı, ictihadında hata eden ise 

me’curdur. Bu durumda Âdem (a.s)’ın da ictihadından dolayı asi ve mehcur (terk edilen) 

değil me’cur olması lâzım gelir.  

Ben de derim ki müctehid olan ile Âdem (a.s) arasında büyük bir fark vardır. 

Çünkü müctehid, din için ictihad eder; Âdem (a.s) ise tabiatının şehvetine ulaşmak için 

ictihad etmiştir. Bu sebeple, ictihadında mazur sayılmamıştır. Fakat bile bile ve kasıtlı 

olarak hata etmediği için Allah Ta‘âlâ, onu tevbe etmeye muvaffak etmiş ve böylece onu, 

hatasının sonuçlarından kurtarmıştır. Allah, iyi niyetle ictihad hatası yapanlara da bu 

şekilde muamele eder. Bu böyle olduğu için Âdem (a.s), ictihadındaki hatadan dolayı 

cezalandırılıp yeryüzüne atılmamış, tevbe edip hatasının sonuçlarından kurtulduktan 

sonra buraya (halife olarak) indirilmiştir. İlgili ayetlerin akışı da bunu ifade ediyor. Çünkü 

önce “Âdem, Rabbinden bazı telkinler aldı ve tevbe edip tevbesi kabul edildi.” 435denmiş, 

ondan sonra yeryüzüne inmesi emredilmiştir. 

Bu, böyle olduğu için Âdem (a.s)’ın ictihad hatasının isyan lâfzıyla ifade edilmesi, 

Âdem (a.s)’ın Allah yanındaki yüce mevkiinden dolayıdır. Çünkü yakınlık sevgisi 

üzerindeki hata, uzakta yapılan hata gibi değildir. Avam halk için bağışlanan hatalar, 

yakın havas için bağışlanmaz. Bundan dolayı Ebu Saîd El-Harrâz şunu söylemiştir: 

“Ebrâr olanların hasenatı, daha yakın olan mukarrepler için seyyiat sayılır.” 

Bu söylediğimizin bir delili de odur ki Allah Ta‘âlâ, peygamberimize hitaben “Ta 

ki Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını affetsin.” 436demiştir. Hâlbuki 

peygamberimiz, peygamberlikten önce de sonra da günah işlememiştir. Fakat sahip 

olduğu yüksek makamla örtüşmeyen bazı tasavvurlar az da olsa zaman zaman bir vesvese, 

bir gölge veya bir duman hâlinde masum olan kalbinin üzerinden geçmiş ve bunlar 

kendisi için günah sayılmıştır. Kendisi de bu durumu şu sözüyle açıklamıştır: “Bazen, 

kalbimin üzerinden bir gölge geçer ve ben, bu yüzden günde yüz kere istiğfar ederim.”437 

Allah Rasulü, kalbinin üzerinden “gayn” dediği gölge veya ince bir sisin geçmesini 

kendisi için günah saymış ve bundan dolayı istiğfar etmiştir. Fakat daha sonra bu durum 

da ortadan kalkmış, kalbinin üzerinden “gayn” geçmesi de önlenmiş ve onun kalbi Allah 

Ta‘âlâ’nın zâtî tecellisinin nuruyla gölgesiz güneş gibi aydınlanmıştır. Bu aydınlığın 

şiddetinden kamaşan gözler, bundan sonra onu (manevi makamını) göremez (ve 
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243 

 

anlayamaz) hâle gelmişlerdir. Onu yalnızca Hak Ta‘âlâ bilmiştir; nasıl ki Hak Ta‘âlâ’yı 

da sadece kendisi bilmiştir. “Seni hakkıyla bilemedik.” sözü ise zât-ı ilâhînin özü ve 

mahiyeti itibarıyladır ki bu yöndeki ma‘rifet ve bilgi ne bir veli ne de bir nebi için 

mümkün olmuştur. 

Kur’an-ı Kerim’de Âdem (a.s) hakkında kullanılan “saptı” fiilinin masdarı olan 

“gavayet” rüşdü yakalayamamaktır. Bu ise din ve dünya maslahatlarını kaçırmak 

demektir. Din maslahatını kaçırmak, dinin emrine uymamak; dünya maslahatını kaçırmak 

ise gereksiz bir şekilde dünya ve maişet işlerinde kendini yormaktır. Hidayet veren ve 

ıslah edici olan Allah’tır (cc). Hakkî] 

 

 

 

 

 

أعلم   

د  الخارجي ثم ال يمكنها أّن مبنى أجزاء العالم كلها على الفقر الّذاتي ألّنها معدومات ,,,  في ذواتها محتاجة إلى الوجو

نعمة ظاهرة وباطنة  القيام بمجّرد الوجود بل ال بّد لها من لوازم الوجود ظاهرة وباطنة ولذا قال تعالى )وأسبغ عليكم

عم الباطنة فاّلّروح والّنفس هيكل المحسوس وما يتبعه من األعضاء الّظاهرة , وأّما ّأّول الن(, أّما أّول النعم الّظاهرة فال

ان كسائر الحيوان في الناطقة الجزئية وما يليهما من القوى الروحانية المدركة , ولوال هذا الّروح والّنفس لكان اإلنس

ي هو مبدأ الحّس الغداء وفي الّروح الحيوانّي ,  الذسقوط الشرف إذ هو وغيره سيّان في النفس النباتية التي تطلب 

أخوذة من الّنفس الكل والحركة , وإنما يفرق بينهما . بما ذكرنا من الّروح المنفوخ من هللا تعالى والّنفس الجزئية الم

ال افتقار له لق فلإلنسان أرواح ثلثة روح إضافي وروح  نفسي حيواني . وأّما الحّق سبحانه وتعالى فهو الغنّي المط

التي هي مرتبة  مرتبة األلوهية [178a]بشيء أصال في مرتبة ذاته كما قال تعالى)وهللا غني عن العالمين (,, وأّما 

االضافة ومنه قال والّصفات واألسماء فتلك مرتبة االرتباط االله والمالوه والكمال االسماء يحتاج إلى هذا االرتباط 

اتنا , مثال ال يظهر لما كان الذي كانا يعني أّن ظهور االسماء االلهيّة موقوف على وجودمن قال ,,, ولواله ولوالنا . 

ال بعد أن يتوب العبد عن أثر االسم المعين إال بعد أن يقول العبد المحتاج  إلى االعانة يا معين ,وال أثر االسم التواب إ

السمآي فاعلم ذلك ,,, ابالغير إّنما في الكمال الذاتي ال المخالفة وعلى هذا جميع االسماء وامتناع استكمال الحق تعالى 

حتاج إلى الخزائن , موأّما العبد فغناه إنما يكون بمواله وال غنى له في ذاته  أصاًل , ولو كان سلطانًا فإن السلطان 

ياجًا منهم لكونه مطالبًا , حتوهي بخلق هللا تعالى وسوقه فإذًا احتياجه إلى هللا تعالى , كاحتياج الرعيّة إليه يل هو أشّد ا

 عالى ,تويفهم من ذلك أنه ال وزن بين الفقر والغناء لكون االّول صفة ذاتية للعبد الثاني صفة ذاتية هلل 

كما أنه ال وزن بين أفضلية الملك والبشر ألن الملك كالجزء من البشر والجزء    
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حقي. ال يوزن ,,, مع الكمل كمااًل ال يحفى على أهل اللبّ   

 

 

[Eşyanın Temeli: Zâtî Fakirlik] 

 

[Âlemdeki şeylerin üzerine bina edildiği temel, zâtî fakirliktir. Çünkü bu şeyler, 

zât itibarıyla yokluklardır. Kendilerinin dışında olan haricî bir vücuda muhtaçtırlar. Sonra 

sadece bu vücudla da ayakta durmaları mümkün değildir. Bu vücudun gerektirdiği zahirî 

ve bâtınî şeylere de ihtiyaç vardır. Buna işaretle Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Zahirî 

ve bâtınî nimetlerini üzerlerine giydirdi.”438 Zahirî nimetlerin ilki görülüp dokunulan 

müşahhas vücut ve ona bağlı olan zahirî uzuvlardır.  

Bâtınî nimetlerin ilki de cüz’î olan ve nefs-i nâtıka diye de tabir edilen ruhtur; ve 

bu ruha tâbi ve bağlı olan duyarlı ruhânî kuvvetlerdir. Bu ruh ve nefs olmasaydı 

itibarsızlık açısından insanın diğer hayvanlardan farkı olmazdı. Çünkü insan ve diğer 

hayvanlar, nebâtî nefs denilen ve gıdaya talip olan nefste; ve his ve hareketin kaynağı 

olan hayvanî ruhta ortaktır. Bunları ayıran ise Allah tarafından insana üflenen ruh ile küllî 

olan nefsten alınan cüz’î nefstir. Bu ikisi yalnızca insanda bulunur. Toplam olarak insanda 

üç ruh vardır. Bunlar izafî ruh, nefsânî ruh ve hayvanî ruhtur. 

 İnsan, yukarıda zikredilen şeylere muhtaç iken Allah Ta‘âlâ, mutlak surette ganî 

ve müstağnidir. O’nun -zât mertebesinde- hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bunu ifade için 

Kur’an-ı Kerim’de: “Allah, âlemlerden ganîdir.”439 buyrulmuştur. Ulûhiyet 

mertebesinde ise –ki bu esma ve sıfatlar mertebesidir– ilâh ve me’lûhun (yani halık ve 

mahlukun) birbirleriyle irtibatları vardır. 

Esma mertebesindeki ilâhî kemalât, bu ilişki ve irtibata muhtaçtır. “O olmasa ve 

biz olmasaydık, olan şey olmazdı.” sözü de bu manaya işaret etmek için söylenmiştir. Bu 

şu demektir ki ilâhî isimlerin zuhur etmesi, bizim var olmamıza bağlıdır. Mesela Muîn 

isminin eseri ancak yardım edilmeye muhtaç olan kulun “Ya Muîn!” diye çağırmasıyla 

ortaya çıkar. Tevvâb isminin eseri, kulun muhalefetten dönüp tevbe etmesi ile ortaya 

çıkar. Diğer ilâhî isimlerin durumu da böyledir. Hak Ta‘âlâ’nın başka şeylerle kemal 

bulmasının imtinaı ancak zâtî kemal itibarıyladır; esmaî kemal itibarıyla değildir. Bunu 

                                                           
438 el-Kıtâl, 47/24. 
439 el-Âl-i İmrân, 3/97. 



   
 

245 

 

bil! Kul ise ancak Mevlâsıyla gına bulur. Onun zâtı itibarıyla gınası yoktur. O sultan bile 

olsa bu böyledir. Çünkü sultan olabilmek ve saltanât makamında kalabilmek için 

hazinelere muhtaçtır. hazineler ise Allah’ın yaratması ve ona yönlendirilmesiyle vücut 

bulur. Kendisi, bu vesileyle Allah’a muhtaçtır. Onun Allah’a ihtiyacı, halkın kendisine 

ihtiyacı gibidir. Hatta daha şiddetlidir. Bundan da anlaşılıyor ki fakr ve gına ayrı şeylerdir. 

Fakr, kulun zâtî sıfatıdır, gına da Allah Ta‘âlâ’nın zâtî sıfatıdır. Bunlar birbirleriyle 

ölçülmez; nasıl ki meleğin efdaliyeti ile beşerin efdaliyeti de birbirleriyle ölçülmez. 

Çünkü melek beşerin bir cüz’üdür. Cüz ise küll ile ölçülmez. Bu durum akıl sahiplerinde 

gizli değildir. Hakkî] 

 

 

 

 

 

[Şeref-i ÕÀtí ve Şeref-i İøÀfí] 

 

Maèlÿm ola ki baèøı eşyÀ vardur ki şeref-i õÀtí ve şeref-i iøÀfíyi cÀmièdür. MeåelÀ 

insÀn rÿó-ı iøÀfí ile şeref-i õÀtí bulduàı gibi èilm ile daòi şeref bulmışdur ki şeref-i iøÀfídür. 

[178b] èİlm daòi tefÀvüt üzerinedür; maèlÿma tÀbièdür. MeåelÀ bir kimsenüñ maèlÿmı 

ehl-i sÿúdan Zeyd olmaàla èulemÀ-i èÀmilinden èAmr olmaú beraber degüldür. Raèiyyet 

ile sulùÀn daòi böyledür.  

Pes, şol èilmüñ ki maèlÿmı ecell ola ol èilme şeref-i zÀéid óÀãıl olub ol daòi 

ecellü’l-maèlÿm olur. BinÀéen èalÀ hÀõÀ èilm-i ilÀhí ki Óaú TaèÀlÀ’ya müteèalliúdür; èilm-

i mÀsivÀdan ecelldür. ZírÀ mÀsivÀ maòlÿúdur. Malÿúa èilmden ise ÒÀlıú’a èilm ecell ve 

evlÀdur. Ve maèrifet-i úalb kemÀlÀt-i aèøÀdan aúvÀdur. ZírÀ aèøÀ ve cevÀrióüñ kemÀlÀtı 

kemÀl-i úalbe tÀbièdür. Ve şol yerde ki kemÀl-i úalb olan maèrifet mefúÿd ola, sÀéir 

kemÀlÀtuñ mevcÿd olduàı müfíd degüldür. Ve çünki kemÀlÀt-ı úalbiyye ve úalbiyye-i 

müctemièa ola şeref-i ekmel óÀãıl olur. MeåelÀ baãarí rüéyetde óadíd olmaú gibi ki 

YemÀme’de ZerúÀ didükleri òÀtÿnda var idi ki üç günlük mesÀfeden teşòíã iderdi. Ve 
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tecvíd-i ÚuréÀn ki kemÀl lisÀnıdur ki úurrÀya maòãÿãdur. Ve kemÀl-i yed ki òaùùÀù veya 

nessÀc olmaúdur. Ve kemÀl-i ricl ki sürèatle ùayy-i arø itmekdür. Ve èalÀ hÀõÀ bu 

cümleden aúvÀ olan maèrifetullÀhdur. Baèôı eşòÀã vardur ki úuvvet-i óÀfıôası àÀlibdür. 

Fe emmÀ maòfÿôdan murÀd nedür bilmez ve bilse daòi úışrını bilür, lübbünden bí-

òaberdür. İşte bu maènÀ-yı meõkÿr içün Óaú TaèÀlÀ, ÚuréÀn’da óikmet ile imtinÀn eyledi. 

Ve anı òayr-ı keåír üzerine tercíó úıldı ve vÀóid kel elif [179a] meåÀbesinde idüb “Yüéti’l-

óikmete men yeşÀéu ve men yüéte’l-óikmete feúad ÿtiye òayrÀn keåirÀ.”440 Yaèní óikmet 

didükleri ki óaúÀyıú-ı eşyÀyı kemÀhí bilmekdür. Òayr-ı keåírdür ve belki mecmÿè-i 

òayrÀtdan èibÀretdür. SÀéir òayrÀt ise aña nisbetle òayr-ı úalíldür. Ve òayr-ı úalíl maèdÿm 

óükmündedür.  

Pes, vücÿd-ı muùlaú èilm-i óikmetüñ ve aña vÀãıl olan kimsenüñdür. Ve ekser-i 

nÀs òayrÀt-ı cüzéiyye ile iftiòÀr iderler. Ve anlar ki mÀlik-i óikmetdür, kemÀl-i ilÀhí 

olduàuñ bilüb Óaú’la iftiòÀr eylerler. ZírÀ óikmetüñ øımnında Óaúím kÀfídür. Nitekim 

øımn-ı faøl u raómetde mufaêêal ve raóím besdür. Ve ÚuréÀn’da gelür: “Úul bi-faêlillÀhi 

ve bi-raómetihi febi-õÀlike felyefraó.”441 Yaèní ednÀ-yı iftiòÀr faøl u raómetle ve aèlÀsı 

mufaêêal ve raóím iledür. Ve Kaèbe-i Mükerreme ki õÀt-ı eóadiyye ãÿreti olmaú üzere 

vaøè olınduàı cihetden şeref-i õÀtísi vardur. MeùÀf-ı evliyÀ ve mavùın-ı aúdÀm-ı enbiyÀ ve 

mehbiù-i melÀéike-i muúarrabín olmaàla şeref-i iøafísi daòi vardur ki sÀéir büyÿt-ı 

ilÀhiyye anuñ gibi degüldür. Naôar eyle ki bir şahín yed-i sulùÀnda olmaàla sÀéirler 

üzerine rÀciódür. Ve ÚuréÀn’da gelür ki: “æevÀben min èindillÀh.”442 Yaèní cennet ki fí 

nefsi’l-emr naèímdür; DÀd-ı ilÀhí olmaú óasebiyle şeref-i iøÀfi-i zÀéidi daòi vardur. ZírÀ 

ièùÀ-i Óaúú ile èaùÀ-i àayr bir degüldür. Nitekim bir èabde èabd-i sulùÀn olmaàla taèôím 

idüb [179b] sÀyir èubeydden ser-efrÀz úalurlar. Bu maènÀdandur ki Ebÿ Yezid BisùÀmí -

úuddise sırruh- buyurmışdur ki: “Yevm-i úıyÀmetde Óaú TaèÀlÀ baña bir kerre ‘èabdí’ 

dise ve kendine muøÀf úılsa baña úÀfídür.” ZírÀ èabd-i Óaúú olmaàla èabd-i òalú olmaú 

                                                           
440 el-Bakara, 2/269. “Allah, dilediğine hikmet verir. Ve kime hikmet verilirse ona çok hayır verilmiş 

olur.” 
441 el-Yunus, 10/58. “De ki: 'Onlar Allah’ın fazl ve rahmetiyle sevinsinler.'” 
442 el-Âl-i İmrân, 3/195. “Allah katından bir mükâfat olmak üzere” 
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arasında tefÀvüt-i keåír vardur. Nitekim òar-bende óaúúında “EmÀtallÀhu óimÀreke”443 

dimişlerdür. ZírÀ òar-bendenüñ maènÀsı bende-i òardur ki eşek úulı dimekdür.  

Pes, ol merkeb merd olmaduúça aña bende ve sÀéis olan eşek ãıfatlu daòi 

óayvÀniyyetden òalÀã olmaz. ZírÀ óayvÀna muøÀf olan daòi óayvÀndur. Yaèní şerífe 

muøÀf olan şeríf olduàı gibi óasíse muøÀf olan daòi óasísdür. Ve sulùÀn sancaàı altında 

bulınmaú ile bir sipÀhí bayraàı taótında olmaú bir degüldür. Ve insÀnda cehl àÀlib 

olmaàla şeref-i iøÀfíyi şeref-i õÀtí üzerine tercíó ider. MeåelÀ mÀl ile èilmüñ miyÀnında 

bu úadar tefÀvüt var iken taóãíl-i mÀla saèy idüb beyne’n-nÀs mÀl-ı keåir ile iftiòÀr ider. 

Taóãíl-i èilm idüb anuñla iftiòÀr itmez. Maèa hÀõÀ mÀl fÀní ve èabde muøÀf; ve èilm bÀúí 

ve Óaúú’a mensÿbdur. ZírÀ ãıfat-ı şerífe-i ilÀhiyyedür. Ve böyle maèkÿs olmaàa bÀèiå 

óicÀb-ı nefsüñ óaylÿletidür ki nefs óissiyyÀta meyl ve èaúliyyÀt ve maèneviyyÀtdan 

muèriødür. ZírÀ fıùrat-ı aãliyyesini taàyír itmekle naôarını maósÿsÀta úaãr itmüş ve ãÿret 

ile [180a] ülfet ùutmışdur. Bu ise maèÀní ve óaúÀèiúden èÀéiúdur. Ve anı ıãlÀóa ùaríú 

mürşid-i kÀmil işÀretiyle riyÀøÀt-ı keåíre ve mücÀhedÀt-i vefíredür. Yaèní muttaãıl bilÀ 

fütÿr çalışmaúdur. NeséelullÀhe subóÀnehu en yefteóa lenÀ bÀben ilÀ maèrifetihi bi 

óürmeti ehl-i nübüvvetihi ve vilÀyetih.444 Óaúúí. 

 

 

 

 

 

بعد  صالة الفجر في المحراب يوم األحد ,,, والفقراء في التوحيد ,,, )َعيُنك ََعيني وِعلُمك َزيني( ,,, إشارة إلى الذات 

والّصفة معًا ,وأن الّصفة زين الذات كاللباس زينة الوجود, أّما الّذات التي يقال لها العين فمأخوذة من قوله تعالى 

ا ظاًل للّروح إلهي ومتصاًل به اتصال الضوء في األرض بالشمس في السماء, )ونفحت فيه من روحي (, فكان روحن

ولهذا الهيكل قائم بذلك الّروح ألن الّروح الحيواني الساري في البدن من آثاره ونتائجه ولذا طوى ذكره في قوله فإذا 

إللهي ال بالذي يليه من الروح سّويته ونفخت فيه من روحي , يعني أن االعتبار بعد تسوية الشيخ إنما هو بالّروح ا

                                                           
443 “Allah, eşeğini öldürsün.” 
444 “Allah’tan dileğimiz, bize ma'rifetinin kapısını açmasıdır. Bunu, nübüvvet ve velayet ehlinin 

hürmetiyle istiyoruz.” 
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الحيواني , فإّنه واسطة بين الجسد وبين الّروح كالغضروف المتوّسط بين العظم واللحم ولوال ذلك لم ينتفع الجسد وبهذا 

القدر ال يلزم الشرف الزايد بالّروح كما ال ينتفع بدون الغضروف , فظهر أن الّروح اإلضافي اإلنساني باطن الروح 

[180b] يواني وللروح اإلضافي أيفر باطن وغيب به يظهر النفس الرحماني ,,, وظهر أيفر أن االسم القيّوم ناظر الح

إلى العين المذكورة فكما ال يقوم النفخ في المنفوخ إال بالّنافخ , فكذا ال يقوم حٍي من األحياء وشيء من األشياء إال 

األشياء على ساقه , وأما الّصفة وأعظمها وأشرفها العلم ولذا  بالنفس الّرحماني , ولوال هذا النفس لما قام شيء من

قّدمه بعضهم على صفة الحياة فكل حي ال علم له ال زينة له, ومن ال زينة فهو كشجرة عارية عن األغصان واألوراق 

  والثمار ,  وذلك إن ثمرة العلم هو العمل وثمرة العمل هو الشهود كما أن ثمرة األغصان,

وهي الفاكهة فاعلم ذلك. حقيواألوراق    

 

[Pazar günü sabah namazından sonra fakirler Tevhid’de iken mihrâpta iken,  

“Senin ayn’ın benim ayn’ımdır. Senin ilmin de benim süs ve zinetimdir.” 

 

Bu sözde hem zât hem de sıfata işaret vardır. Ve elbisenin bedenin süsü olması 

gibi sıfatın da zâtın süsü olduğuna vurgu vardır. Ayn denilen zât, Allah Ta‘âlâ’nın şu 

ayetinden alınmıştır: “Ben ona ruhumdan üfledim.”445 Buna göre bizim ruhumuz ilâhî 

ruhun gölgesidir ve bu iki ruhun birbiriyle irtibatı tıpkı yerdeki ışığın gökteki güneşle 

irtibatı gibidir. 

Bedenimiz ise bu ruhla kâîmdir. Bedene sinmiş olan hayvanî ruh da bu ruhun eser 

ve neticelerindendir. Bundan dolayı insanın yaratılışı anlatılırken hayvanî ruhtan 

bahsedilmemiş, o atlanarak şöyle denmiştir: “Ben Âdem’i tesviye edip ondan sonra 

kendisine ruhumdan üflediğim zaman…”446 denmiştir. Bu, şu demektir ki bedenin 

tesviyesinden ve düzenlenmesinden sonraki aşamada itibar konusu olan hayvanî ruh değil 

üflenen ilâhî ruhtur. Hayvanî ruh ise cesed ile bu ruh arasındaki vasıta ve köprüdür. O 

tıpkı etle kemik arasındaki zar tabakası gibidir. Bu zar tabakası olmasa etle kemik 

kaynaşmaz. Fakat bu kadarlık bir işte de fazla bir şeref hasıl olmaz. Bundan da açığa 

çıkıyor ki izafî ve insanî ruh, hayvanî ruhun bâtınî yönüdür. İzâfî ve insanî ruhun da bâtınî 

yönü vardır ki Rahmânî nefes onunla ortaya çıkar. 

Şu da anlaşılıyor ki Kayyûm ismi, zikredilen ayn’a bakar. Üfleme, üflenen şeyde 

ancak üfleyen sayesinde ayakta durduğu (kıvamını koruduğu) gibi, dirilerden her bir diri, 

                                                           
445 el-Hicr, 15/29. 
446 A.yer. 
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hatta eşyadan her bir şey de ancak Rahmânî nefes ile ayakta durur. Bu nefes olmasa, 

eşyadan hiçbir şey sapı üzerinde duramaz. 

Sıfatların en büyüğü ve en şereflisi de ilimdir. Bu sebeple bazıları onu hayat 

sıfatından da üstün tutmuşlardır. Bu sebeple ilmi olmayanın zineti yoktur. Zineti olmayan 

ise dal, yaprak ve meyvesi bulunmayan ağaç gibidir. Bu benzetme doğrudur. Çünkü ilmin 

meyvesi var ve o, ameldir. Amelin meyvesi de şöhrettir. Bu tıpkı ağacın meyvesi gibidir. 

Bunu bil! Hakkî] 

 

 

 

 

 

 

ألعيان إنما هو بتعدد اثّم إن هللا تعالى, جعل العين عينًا واحدة ويقال له أي لكونها عينا واحدة سر الحقيقة فإن تعدد 

لشمس وتعدد االماهيات وتعددها ال ينافي وحدة العين,,, مثاله أن تقتسم ضوء الشمس بحسب الكوى ال يستلزم تعدد 

ح ال إلى ء واحد عام قد قسمه مطارحه , فالتعدد راجع إلى المطارضوئها في الحقيقة فهي شمس واحدة وضوئها ضو

ذلك االقتران يقال له الّضوء نفسه ,  فكذا الوجود الحق قد اقترن بالماهيات الكثيرة من غير تقّسم و تبّعض و تجهّز , و

ترانه  به ظهوره ومعنى اقفي آدم لما اقترن بطينة  آدم جعله حيًا   [182a]الخلق أال ترى أن الروح اإللهي المنفوخ 

لذي, يقال له فيه من غير أن يجيئ من الخارج وأن يحل فيه وأن يتحد به بل كما وقع هذا التجلي ظهر جانب الخلق ا

م يظهر من النواة لالّسوى وهو الهيكل وما يتبعه من األعضاء والقوى , بل لم يظهر إال الحّق ولوازم الوجود كما أنه 

رة ,,, ومعنى والكل فتلك الشجرة عين النواة , وإنما قيل لها الشجرة باعتبار صورتها فللعالم صو إال الشجرة ولوازمها

بل بالحّق فالحّق ظاهر  صورة الحق ومعناه في الحقيقة كما أنباء عنه قوله كنت كنزًا مخفيًّا , فإن الّظهور للحّق بالخلق

الحاصل أن ن وإنما كان موجودًا بإفاضة الوجود عليه ووالخلق باطن أي ال وجود له في الحقيقة ألنه معدوم ممك

ولى تابعة األسماء والصفات اإللهية هي صورة الحق ,وأما الخلق الظاهر فهو صورة الّصورة فكما أن الّصورة األ

المقام لد ولد, وهذا للمسّمى فكذا الّصورة الثانية تابعة له بوساطتها فصورة صورة الشيئ صورة له أيفر كما أن ولد الو

ال معنى لكل من من مزالق األقدام, ألّن من ليس من أهل الفهم والذوق الصحيح يظنون باهلل غير الحق وظّن الّسوء و

ن يقال له المضل اإلنكار وإلحاد وما بعد الحق إاّل الّضالل ,فالحق حّق وليس في البين باطل إال باإلضافة كالشيطا

يزين به من يشاء وهو,  هللا فماله من هاد. فالعلم علم الحق فهو يؤتيه من يشاء و بالّنسبة إلى االسم الهادي ومن لم يهد

 المتلبس باألسماء. حقي

 

[Sonra Allah Ta‘âlâ, ayn’ı bir tek ayn yaptı.  
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Ona, bir tek ayn olduğu için hakikatin sırrı denir. Bu böyle olduğu için aynların 

taaddüdü, mahiyetlerin taaddüdünden dolayıdır; mahiyetlerin taaddüdü ise ayn’ın bir 

olmasına aykırı değildir. Ayn bir iken mahiyetlerin taaddüdü dolayısıyla taaddüt 

etmesinin misali, güneşin misali gibidir. Çünkü güneş varlıklara yansıyan ışığı dolayısıyla 

çokluk oluştursa da bu çokluk onun hakikatte bir ve tek olmasına aykırı değildir. Güneş 

birdir, onun ışığı da her şeye yansıyan tek bir ışıktır. Ancak yansımaların çokluğu şekliyle 

ışıkta çokluk oluşur. Bu, şu demektir ki ışık tektir; ancak yansımalar çoktur. Tıpkı bunun 

gibi, hak olan tek vücut çok sayıdaki mahiyetlere yansıdığı için kendisi bölünmeden ve 

çokluk oluşturmadan yansımalardan dolayı çokluk oluşur. Bu yansımalara yaratma denir. 

Görmüyor musun, Âdem’e (a.s) üflenen ilâhî ruh, Âdem (a.s)’ın beşerî tabiatıyla imtizaç 

edince Âdem (a.s)’ı diri bir varlık hâline getirmiştir. Bu imtizaçtan maksat ise ilâhî ruhun 

dışarıdan gelmeksizin Âdem’de zuhur etmesi, ona hulûl etmesi ve onunla birleşmesidir. 

İlâhî ruh tecelli edince Âdem’in yaratılış tarafı zuhur etmiştir. Onun bu tarafına gayr, halk 

ve sivâ denir. Bu taraf, onun fizikî yapısıyla bu yapıya bağlı olan uzuv ve kuvvetlerden 

oluşmuştur. Hatta şöyle de denebilir ki zuhur eden de Hak’tır ve vücudun detaylarıdır; 

nasıl ki çekirdekten ağaç ve ağacın dal ve budakları ortaya çıkar. Ancak ağaç çekirdekten 

başka bir şey değildir; dal ve budaklarına rağmen onun aynısıdır. Ona göre ağaç denmesi 

ise oluşan şekil ve suretinden dolayıdır. Bunun gibi âlemin de suret ve manası vardır. 

Suret-i halk manası da Hak’tır. Hatta sureti de Hak’tır. Bu hususa şu kudsî hadisle işaret 

edilmiştir: “Ben gizli bir hazine idim…” Hak, halk ile yani mana suret ile zuhur etmiştir. 

Hatta denebilir ki Hak, yine Hak ile zuhur etmiştir. Durum bu olunca Hak ve halk 

münasebeti tersine döner. O zaman Hak zahir, halk (yaratılış) ise bâtın olur. Bu da o 

demektir ki hakikatte halk, yani yaratılış yoktur. Çünkü o hakikatte yok iken ancak 

vücudun üzerine dökülmesiyle var olur. Bunun hasılı şudur ki ilâhî isim ve sıfatlar 

Hakk’ın suretidir. Zahirde görünen halk ise suretin suretidir. Birinci suret (isim ve 

sıfatlar), Hakk’ın zâtına tâbi olduğu gibi, ikinci suret olan halk da birinci suret vasıtasıyla 

O’na tâbidir. Çünkü bir şeyin suretinin sureti, aynı zamanda onun suretidir; nasıl ki bir 

kimsenin çocuğunun çocuğu, onun da çocuğudur. 

Bu makam, ayakların kaydığı hassâs bir makamdır. Doğru anlama ve sağlıklı zevk 

alma ehli olmayan kimse, bu ibarelerden Hak için câiz olmayan yanlış manalar çıkarır ve 

su-i zanda bulunur. İlhâda da sürüklenir. Çünkü doğru anlayamayınca yanlış anlamak 
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kaçınılmaz olur. Çünkü Hakk’ın dışında sadece dalalet vardır. Hak, haktır ve hakikatte 

batıl yoktur. Batıl ancak nisbetle oluşur. Mesela, şeytana sadece Allah Ta‘âlâ’nın Hâdî 

ismine nisbetle mudill denir. Allah, bir kimseye hidayet vermezse, ona hiç kimse hidayet 

veremez. 

Geçerli olan ilim, hak ilmidir; Allah bu ismi istediğine verir ve onu bu ilimle 

süsler. Bu ilim, esma ile imtizaçlı olan ilimdir. Hakkî] 

 

 

 

 

 

 [181b] Velehu 

[11’li Hece Ölçüsü] 

1. Seyr-i esmÀ ister iseñ ey göñül 

CÀn göziyle ãÿret-i eşyÀya baú 

2. ÒÀrda óÀãıl olur her tÀze gül 

Senà içinde cevher-i yektÀya baú 

 

3. Her diken gÿyÀ olub tevóíde dil 

Õikr ider õÀt-ı ÒudÀ’yı muttaãıl 

4. èÁrif iseñ mÀsivÀdan var kesil 

Sil göñül Àyínesin MevlÀ’ya baú 

 

5. áayra baúmaú olmadı çün kim revÀ 

Vech-i Óaú yetmez mi n’eyler mÀsivÀ 

6. ÓaúúıyÀ Óaú’dan dile derde devÀ 

Úo cihÀnı vü cihÀn-ÀrÀya baú 
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Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Dil nedür bir tercemÀnü’l-àayb-ı Óaú 

Rÿó-ı úudsíden alur her dem sebaú 

 

2. Dil nedür bir mesken-i èÀlí durur 

Anda sÀkin olmaàa Óaú’dur ehaúú 

 

3. Dil nedür bir ùıfl-ı ez-ber-òÀndur 

äÿretÀ gerçi ùutar elde varaú 

 

4. [182a] Dil nedür iksír-i aèôamdur hemÀn 

Õerre-i èilminde biñ zer var baú 

 

5. Dil nedür bir şemè-i pür-nÿrdur 

Aòõ ider andan ufuú her şeb şafaú 

 

6. Dil nedür Óaúúí süveydÀdur velí 

Yoú durur èÀlemde andan yüzi aú 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Nice sÿõÀn olmayam kim yandurur èışúuñ beni 

Úanda baúsam cümleden uãandurur èışúuñ beni 

 

2. Bir òayÀl-i òÀbdur dünyÀ egerçi fi’l-meåel 
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ÒÀba varmaú istesem uyañdurur èışúuñ beni 

 

3. Bir úadeó ãun cÀm-ı feyøe tÀ ezelden teşneyem 

Nesne úandurmaz bu cÀnum úandurur èışúuñ beni 

 

4. Böyle úalmaz bu dil-i dívÀne zencír içre bend 

Gide gide èÀúibet uãlandurur èışúuñ beni 

 

5. NÀr-ı èışúuñda yanarken bÿy-ı cennet irişüb 

Dir bu Óaúúí bÿyuña boyandurur èışúuñ beni 

 

 

[182b] Velehu 

[FâèilÀtün Mefâèilün Feèilün] 

1. Aàlamaúdan çü nehr-i Ceyóÿn’em 

Derd ile dem-be-dem ciger-òÿnem 

 

2. Ôarf-ı àamdur dil ü cÀn u cigerüm 

TÀ-be-leb miónet ile meşóÿnem 

 

3. Dÿr imiş menzil-i viãÀl-i óabíb 

Çekmeden yÀy-ı èışúı çün nÿnem 

 

4. Bende òatm oldı firÀú-ı Yaèúÿb 

Gülmedüm tÀ ebedí maózÿnem 

 

5. Düşmüşem çÀh-ı àama Yÿsuf-vÀr 

Áh zindÀn-ı tende mescÿnem 
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6. Çekdi úaèrına baór-ı derd beni 

äanki deryÀ içünde Õünnÿn’em 

 

7. ÓÀl-i èÀşıú bu óüsn ilinde budur 

N’ideyim n’eyleyim meftÿnem 

 

8. ÓaúúıyÀ defter-i èışúa geçeli 

Şeró-i derd eylemege meéõÿnem 

 

 

 

 

[183a] 

                                          قيل إلي

طمئنة كما يشعر به في الصالة ألنها من لوازم النفس الم بعد الشروع في سنة الفجر يوم االثنين , إنما وجب الطمأنينة

مطالعة جالله ما ورد من آنه , إذا خشع القلب خشعت الجوارح ,وخشوع القلب إنما هو من الحضور مع هللا مراقبته و

ت والشك ارح وسكنوهيبته وقد قالوا كل إناء يترشح بما فيه , فالقلب إذا اطمأن باهلل وسكن النفس إليه اطمأنت الجو

لى )غير اد قال تعأن النفس المطمئنة هي النفس الراضية المرضية , فإذا األخير في غيرها لكونها مشوبة بالّسحط , وق

ألنعام االمغضوب عليهم (, اشارة إلى أن  المغضوب ولو في الجملة ليس على الصراط المستقيم الذي عليه أهل 

م الذين تخلصوا ههم على الصراط المستقيم الذي ليس فيه انحراف أصاًل  المطلق, فظهر أّن أهل األنعام المطلق الذين

 من الغضب , المطلق ودخلوا في دائرة الرضا والمطلق , ومن هنا نهى عن العبث في الصالة باّللحية

أو بالثوب أو بنحو  ذلك ألنه ينافي الخشوع و    

ديل جدًا. حقيياًل فال بد من االطمئنان , والتعاالطمئنان وأمر , بالقوته والجلسة تحقيقًا لألركان , وتعد  

 

[Pazartesi günü sabah sünnetine başladıktan sonra bana şöyle dendi:    

“Namazda tuma’nine vacip olmuştur.” 
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Çünkü tuma’nine, mutmainne olan nefsin ayrılmayan vasfıdır. Nitekim vârid olan 

şu hadis de bunu ifade ediyor: “Kalp huşû duyarsa organlar da huşû duyar.”447 Kalbin 

huşû duyması Allah’la beraber olmasından, O’nu murâkabe etmekten, celâl ve heybetini 

mutâlâ etmekten ileri gelir; nasıl ki şöyle demişlerdir: “Her kap, içindeki şeyi sızdırır.” 

Bu sebeple kalp Allah ile itmi’nân bulduğu ve nefs O’nunla sükûn bulduğu takdirde, 

organlar da itmi’nân ve sükûn bulur. Şüphe yoktur ki mutmainne olan nefs, râdiye ve 

merdiyye olan nefistir. Bu nefsten başkasında ise hayır yoktur. Çünkü öylesi nefs, gazap 

ve sahat ile yoğrulmuştur. Allah Ta‘âlâ, bu nefsten “ğayri’l-mağdûbi” ayetiyle 

sakındırmış ve şu veya bu şekilde (az veya çok) mağdûb olan (gazâba uğramış olan) 

nefsin, ehl-i hakkın üzerinde olduğu sırât-ı müstakîm üzerinde olmadığına işaret etmiştir. 

Bundan da şu mana ortaya çıkar ki hiçbir eğriliği bulunmayan, sırât-ı müstakîm 

üzerinde olan hak ve nimet ehli, mutlak surette ilâhî gazaptan hâlâs bulan ve mutlak rıza 

dairesine giren kimselerdir. 

Bundan dolayı namaz içinde iken sakal, elbise veya başka şeylerle meşgul olmak 

nehyedilmiştir. Çünkü bu meşguliyet, huşû ve itmi’nâna aykırıdır. 

Rükû, secde ve aralarındaki duruşlarda da ta‘dîl emredilmişdir ki rükûnlar tam 

olarak yerine getirilmiş olsun. Öyleyse hem itmi’nâna hem de ta‘dîl-i erkâna özel bu 

şekilde dikkat etmek lâzımdır. Hakkî] 

 

 

 

 

[183b] 

 اإِلبالُغ الزِمٌ 

هكذا رسم لي بعد اإلشراق , يعني أن الذي يلقى على القلوب ويلهم أو يقرأ من الكتب ويفهم أو يتلقى من فم الكامل 

ويحفظ على نوعين , ما يجب إبالغه وإيصاله إلى الغير وهو اإلحكام ,كما قال تعالى ) يا أيها الرسول بلغ ما ُأنزل 

وما يجب كتمه وستره كما قال أبو هريرة رضي هللا عنه ) لو بثثته لقطع  إليك (, أي مما يتعلق بمصالح العباد عمومًا ,

هذا البلعوم (,,, أي لو نشرت الحكم والحقائق التي أخذتها من رسول هللا صلى هللا تعالى عليه وسلم  , لذا سجنى 

اء االلهية بكم علوم المنكرون الطاعنون في العلم اإللهي , فظهر أن كل علم ال يلزم إبالغه , ومن ثم وصى الحكم

الحقائق حتى أسقطوا بعضها عن القلم أيضًا , أي ما كتبوها عمال بالعهد الذي أخذ منهم فإنه ُرّب علٍم يفتر كتابته كما 

                                                           
447 Hakim Tirmizî, Nevâdiru'l-Usûl, II, 172; III, 210; IV, 24. 
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يفتر التكلم به ,,, ومن هنا قال أبن عباس رضي هللا عنه ) أبهموا ما أبهم هللا,,, وفضلوا ما فضل هللا( , يعني أن هللا 

ضى ,,,بإفشاء األسرار مع ظهورها عند األخيار , فإنها بالنسبة إليهم كالشمس في وسط النهار ,,, هذا ,,, تعالى ال ير

  واعمل عليه ما دمت في هذه الدار. حقي

 

[İşrâk vaktinde bana bu şekilde resmedildi: “Duyurmak lâzımdır.” 

 

Yani, kalplere atılan ve ilham edilen veya kitaplarda okunup onlardan anlaşılan 

ya da kâmil bir zâtın dilinden telakkî edilen manalar iki kısımdır: Birinci kısım, tebliğ ve 

başkalarına ulaştırılmasının vacip olmasıdır. Bu kısım ahkâm kısmıdır. Nitekim Allah 

Ta‘âlâ da şöyle buyurmuştur: “Ey Rasul, sana indirileni tebliğ et.”448 Bu kısım, genel 

olarak kulların maslahatıyla ilgilidir. İkinci kısım ise mananın ketmedilmesi ve 

örtülmesinin vacip olmasıdır. Bu kısımla ilgili olarak Ebu Hureyre (ra) şunu söylemiştir: 

“Bunları yayarsam bu boğaz (boğazım) kesilecektir.”449 Bu sahâbi, bunlarla Allah 

Rasulü’nden aldığı hikmetleri ve hakikatleri kasdetmiştir. Ve demiştir ki eğer bunları 

neşretsem, ilâhî ilmi inkâr eden ve onu ifşa edenlere ta‘nda bulunan kimseler beni 

boğazlayacaklardır.  

Bundan da anlaşılmıştır ki her çeşit ilmi tebliğ etmek lâzım değildir. Bu sebepten 

dolayı ilâhî ilimlere hâkim olanlar, hakâik ilimlerini ketmetmeyi tavsiye etmiş ve bir 

kısmını kendileri de yazıya geçirmemişlerdir. Bu şekilde davranmalarına dair onlardan 

da söz alınmıştır. Çünkü bazı ilimlerin yayılması da konuşulması gibi zarar vericidir. 

Bundan dolayı İbnu Abbâs (ra) şunu söylemiştir: “Allah’ın kapalı tuttuklarını siz de 

kapalı tutun ve O’nun açıkladıklarını siz de açıklayın.” Bu demektir ki ahyar taifesinin 

yanında açık ve zahir olmasına rağmen Allah Ta‘âlâ esrarın ifşa edilmesine razı olmaz. 

Ahyarın yanında ise bu sırlar gün ortasındaki güneş gibi açıktır. Öyleyse sen de bu 

dünyada bu prensiple amel et. Hakkî] 

 

 

 

 

                                                           
448 el-Mâide, 5/67. 
449 Buhârî, “İlm”, 42. 
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[Baèøı KibÀr KelÀmında Gelür] 

 

[184a]  Baèøı kibÀr kelÀmında gelür ki: “Eger mücÀhede dilerseñ emr u nehye 

meşàÿl ol. Ve eger selÀmet isterseñ òÀneñde oturub kendi nefsüñle muúayyed ol.” İntehÀ 

bi’l-maèní.  

 MurÀd budur ki emr u nehy farø olduàı maóalde meãÀlió-i èibÀdda bulınmaú 

elzemdür. Ve illÀ terkle Àåim olur. MeåelÀ bir şehirde vÀèiô bir ferde münóaãır olsa ol 

şehir òalúına aókÀm-ı díni taèlím ve emr u nehyde ihtimÀm itmelüdür; gerekse melÀmet 

ve taèab ve ezÀ óÀãıl olsun. ZírÀ kitÀb ve sünnet emr-i tebliàden teşdíd eylemişdür. Ve bir 

úaryede mevtÀyı àasl ider kimse daòi ferd-i vaóid olsa bilÀ ücret àasl-ı meyyit eylemek 

üzerine lÀzımdur. Şöyle ki terkle Àåim olur. Fe emmÀ vÀèiô ve àÀsıl müteèaddid olsa bu 

ãÿretde emr u nehy ve àasl farø-ı kifÀye olur. Farø-ı èayn olmaz.  

Pes, bu ãÿretde selÀmet isteyen başını òırúaya çeker ve òalúla ülfet ve iòtilÀùı terk 

eyler. Ve kendi nefsi úaydına düşer. Òuãÿãan bu zamÀn-ı fÀsiddeki òalúa müdÀrÀ bile 

müşkil olmışdur. Fe keyfe èunf ile vaèô ola. Ve bu maèní eşrÀù-ı sÀèatdendür. ZírÀ evÀéilde 

mülÿk bile aèlÀ ve ednÀdan Óaúú’ı úabÿl iderlerdi; gerek èunf ile ve gerek úahr ile; 

sÀéirler òod-bi-ùaríúı’l-evlÀ. Velí bu aèãÀrda [184b] ise mülÿk maúÿleleri èunf ile degül; 

belki rifú ile bile úabÿl itmezler. SÀéirlerüñ óÀlleri daòi anlara úıyÀs oluna. Nitekim 

dimişlerdür ki: “En-nÀsu alÀ díni mülÿkihim.”450 Yaèní mülÿkde úabÿl olmayıcaú 

raèiyyetde bi-ùaríúı’l-evlÀ olmaz. Ve bu aèãÀruñ èulemÀ nÀmına olanları daòi anlardan 

beter ve anlaruñ hevÀlarına müsÀèade itmeleriyle ve àaraølarına muvÀfıú fetvÀ 

virmeleriyle emr-i dín ziyÀde muòtel ve müşevveş olmışdur. Ve anlar ki ehl-i Óaú’dur 

aúl-ı úalíldür ki her mÀddede sükÿtdan àayrı çÀreleri yoúdur. Ve bu fakír diyÀr-ı Rÿm’da 

ve Burusa’da olduàum óÀlde ehl-i inkÀr ve erbÀb-ı eãrÀrla mübtelÀ olub çekdügüm ÀlÀm 

ve şedÀéid óadden bírÿndur. VelÀkin ùaríúat-ı selef olmaàla sÀlike ãabr u sükÿn ve sükÿt 

lÀzımdur.  Ve illÀ men ilallÀh TaèÀlÀ fí külli óÀl ve maúÀm. Óaúúí. 

                                                           
450 “İnsanlar, sultanlarının dini üzeredirler.” 
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Nesímí. SÀdÀtdandur ki Nesímí İmÀm Óüseyn’e –radıyallÀhu èanh- muttaãıldur. 

Nitekim DivÀn’ında gelür naôm: 

“Óüseyní’yem cihÀnda ne àamum var 

Güzíde nüsòanuñ ser-defteriyem  

 

Nesimí’yem Yezid’e laènetüm var  

Ezelden ben dÿçÀr u Òayberíyem”  

 

“Òayberíden” murÀd İmÀm èAlí’dür -kerremallÀhu veche- ki bÀb-ı Òayber’i 

úuvvet-i úudsiyye ile úalè u remy itmüşdür ki altmış úadar ãaóÀbe -rd- müctemiè olub 

bÀb-ı meõkÿrı yerinden defè u taórík [185a] idememişlerdür. Nitekim baèøı kelimÀt-ı 

èAlí’de gelür: Bi-Óaúki ekÿlü inní mÀ kalèati bÀbe Òaybere bi-úuvvetin cismÀniyyetin ve 

lÀ bi-óareketin àıdÀéiyyetin. LÀkinní eyyidtü bi-úuvvetin melekÿtiyyetin ve nefsin bi-nÿri 

rabbihÀ müdiyyetin.451  Ve Seyyíd Nesímí’nüñ bÀb-ı maèÀrifde fehm-i óüsni vardur. 

VelÀkin şol nesne ki setr ü ketm içündür; keşf ü ifşÀ itmekle èulemÀ-i Óaleb’üñ hücÿm 

ve óasedi sebebiyle cildi selò olınmışdur; Manãÿr ber-dÀr olduàı gibi. Nitekim kendi bu 

maènÀyı taãríó idüb dívÀnında dir ki beyt:  

“èIşúa nişÀn ister iseñ bu yolda başuñ oyna kim   

Símle bitmedi işi çıúdı Nesímíden deri”  

 

Ve yine dimişdür beyt:  

                                                           
451 “Gerçeği söylüyorum: Ben Hayber kalesini cismânî bir kuvvet veya gıdayla oluşan bir hareketle 

koparmadım; onu melekuta ait bir kuvvet ve Rabbimizin nuruyla aydınlanmış bir nefsle kopardım.” 
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“Dürüldi şeyò (u) zÀhidler ki yaèní ãoyalar postum   

Çıúardum cübbe-i taúvÀ yeñiden geydüm uş cÀme”  

  

Yaèní zÀhidlerüñ cübbe-i taúvÀsı olan ãÿreti maènÀya degişdüm. Ve òilèat-i 

fÀniyyeyi òilèat-i bÀúiyyeye virüb sivÀdan èuryÀn oldum.  

Ve Nesímí’nüñ maènÀ-yı selòden iòbÀrı ya èayn-ı åÀbitesinüñ aóvÀlini úable’l-

vuúÿè keşfiyledür; veyaòÿd óÀl-i selòda dimişdür. Nitekim yine Óaleb’de maútÿl olan 

ŞihÀbüddín’üñ daòi vaút-i úatlde baèøı kelimÀt-ı àaríbesi menúÿldur. Belki reési 

cesedinden munfaãıl olduúdan ãoñra söylenmişdür. Ve Nefèí maútÿluñ daòi rubÀèísi 

vardur.  

BaèdeõÀ Nesímí, FaølullÀh-ı Óurÿfí’nüñ òalífesidür. VelÀkin şÀrióü’l-Füãÿã Şeyò 

BÀlí eã-äÿfiyye [185b] -úuddise sırruh- dimişdür ki: “FaølullÀh Óurÿfí ve Seyyíd Nesímí 

ve emåÀlí zenÀdıúadur.” Fe emmÀ ôÀhir olan budur ki Şeyò’üñ kelÀmı teşdíde maómÿldur. 

ZírÀ Nesímí’nüñ keşf-i rÀzdan àayrı òaùÀsı olduàı menúÿl degüldür. Óurÿfla sülÿk itdügi 

muøır olmaz. Meger ilóÀda müéeddí ola ki şerè-i muùahhardan òurÿcdur; namÀzı ve ãavmı 

ve emåÀlini terk gibi. Ve’l-ilmü èindallÀh el-èAlímü’l-Òabír. Fe òuõ mÀ ãafâ ve daè mÀ 

keder. HÀkeõÀ verede’l-eåerü mine’s-sulùÀni’l-muèteber.452 Óaúúí. 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. Diñle ey èÀrif benüm şerè-i muùahhardur sözüm 

Micmer-i èirfÀna lÀyıú èÿd u èanberdür sözüm 

                                                           
452 “İlim, Alîm ve Habîr olan Allah’ın yanındadır. Sen ise safî olanı al, karışık olanı bırak. Sözü muteber 

olan sultandan (Allah Rasulü’nden) böyle rivayet edilmiştir.” 
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2. ÔÀhir-i şerèi bıraúma bÀùın-ı şerèa uyub 

Dime úatl-i ùıflda Òıør’a berÀberdür sözüm 

 

3. Söz ki rÿó-ı maóø ola bir òÿb-ãÿret vir aña 

Soñra cÀéizdür ki dirseñ özge dilberdür sözüm 

 

4. Dilberi èuryÀn úılma var libÀsından yüri 

Gÿş ùut güftÀruma rÿó-ı muãavverdür sözüm 

 

5. Dürc-i zerríndür dilüm ãandÿúa-i esrÀrda 

Derc olınmış anda Óaúúí dürr ü gevherdür sözüm 

 

 

[186a] Velehu 

[Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün Müstefèilün] 

1. İmsÀk-ı cism ü cÀn ile pend eyleme ãÀdıúlara 

Perhíz düşmez zÀhidÀ èíde iren èÀşıúlara 

 

2. Var sen Naèím cenneti erbÀbına èarø eyleme kim 

N’eyler sivÀ Óaúú’uñ cemÀl-i pÀkine lÀyıúlara 

 

3. Her bir nefes bir mÀéide nÀzil olursa ne èaceb 

ÒÀn-ı ÒudÀ mebsÿùdur her rÿz u şeb õÀéiúlara 

 

4. Baú nÀfe-i Àhÿda sen misk ile úanı nicedür 

Fehm eyle bÿy-ı Óaú nice maòãÿãdur fÀéiúlara 
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5. Biñ adımı bir òaùve úıl Àdem iseñ bu yolda sen  

RıêvÀn-ı Óaú’dur ÓaúúíyÀ mevèÿd olan sÀbıúlara 

 

 

 

 

 

هرًا من الحياة الدنيا الح بالبال,,, أن تعب الدنيا لوجهين أحدهما التغليظ الحجاب للغافلين كما قال تعالى ) يعملون ظا

إذا كانوا غافلين عن وهم عن األخرة هم غافلون (, يعني أن المشغولين بالدنيا المتعبين أنفسهم ألجلها هم الغافلون , و

 بحيث أن بينه المبدأ األول اآلخر ,,, وهو هللا تعالى , والغافل محجوب عن هللا األخرة فأولى أن يكونوا غافلين عن

الضالل ,ولذا اشتد حجابه وأغلظ الحجب الكفر و [186b]وبين هللا سبعين ألف حجاب فإنه كلما اشتغل بما سوى هللا 

قالب يتبع وتراكمه فإن ال كان فرس الجهنمي كجبل أحد وجسمه مسافة ثالثة أيام وكل ذلك من , كثافة من الحجاب

نما يظهر أثر الغلظة القلب ودين القلب سار إلى القالب فكل قلب أكثف حجابًا وكثافة فقالبه بحسبه غلظة يوم القيامة وإ

على صورة الخنزير  يومئذ ألن ذلك اليوم يوم الصفة أي ظهور المرء بصفته الغالبة مثالً أن المعتاد بأكل الحرام يحشر

بيح وحش على صورة القرد وأهل الكبر يحشر على صورة الذر بطاؤهم الناس , وعلى هذا فلكل عمل ق وبالنم يحشر

عمالهم  القبيحة أنتيجة قبيحة وحسنة وإليه اإلشارة بقوله تعالى)وسوف ينبئهم هللا بما عملوا , أي يجعلهم على صور 

لزم الذي ًا وعشيًا, وذلك على وجه بحر الق, وكان آل فرعون يظهرون بعد اإلغراق على صور الطيور الٌسور غدو

شائت   اغرقوا فيه وقد نًص الشارع على أن الشهداء على صور طيور خضر في البرزخ تسرح في الجنة وتطير أين

( أي أعمالكم فإنها  ,فإذا وقفت على هذا عرفت سر األلوان فإنها اشارة إلى األعمال وألوانها .وقد ورد )حٍسنو أكفانكم

لسلطان الكفن للميت في تلبسه بها وبصورها فتظهر تلك الصور يوم العرض على هللا كعرض الجند على ابمنزلة 

ق الحجاب على زيهم المخصوص بهم اذ لكل صنف منهم لباس معهود يمتاز به من الصنف اآلخر ,والوجه الثاني ترقي

علم الخلق أكثر أإذ هو كالصقالة للمرآة, ومن ثم كان  [187a]للمتيقظ فإنه كلما مسه أذى وألم فإن حجابه يتلطف به 

دة اإلنكار عليه أسعد أذى من غيره لتهيئة قلبه للتجلي الذاتي , وكان ختم األولياء أيفر قَدس سره, ممن ابتاله هللا بش

والمحبة , ق دائرة رحمته وعلمه كماله وألمر ما أهبط آدم عليه السالم إلى األرض فإن تعيش فيها من لوازم العش

رب إليه وإال فيفرقه فالعاشق المحب المبتلى البتة كما ورد إذا أحب هللا عبدًا ابتاله ,فإن صبر اجتباه أي جمعه بالتق

لمتعال ,معك بالتبعيد عنه فاعرف حقيقة لكال واصبر على مضض الحسود والمؤذي في كل األحوال ,,, وهللا الكبير ا

 يا صاحب البال. حقي

 

 

[Dünya Yorgunluğu İki Amaçlıdır] 
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[Kalbe zahir oldu ki dünya yorgunluğu iki amaçlıdır. Birinci amaç; gafillerin 

gaflet perdesini kalınlaştırmaktır. Nitekim Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Onlar dünya 

hayatının zahirini bilirler; ahiretten ise bütünüyle gafildir. (30/7)” Bu demektir ki dünya 

ile meşgul olup kendilerini bu meşguliyetle yoranlar ahiretten habersiz olan gafillerdir. 

Bunlar, ahiretten gafil olduklarına göre dünya ve ahiretin ilk ve son mebdei olan Allah’tan 

da gafillerdir. Gafil olanlar ise Allah’a karşı örtülüdür ve kendisiyle Allah arasında yetmiş 

bin perde vardır. Çünkü bu kimseler, Allah’tan başka bir şeyle uğraştıkça perdesi daha da 

kalınlaşır ve perde sayısı artar. Bu perdelerin en kalın olanı ise küfr ve dalalet perdesidir. 

Bu perde çok kalın olduğu için cehennemdeki bir kâfirin çenesi Uhud dağı kadar büyür. 

Bedeni de üç günlük bir mesafeyi dolduracak kadar şişer. Bu husus, örtünün kesafetinden 

ve kat kat kalınlaşmasından dolayıdır. Bu şundandır ki beden ruha tâbidir. Ruhun üstüne 

çöken bir perde bedeni de örter. Bu sebeple kalp üzerindeki perde kesifleştikçe beden 

üzerindeki perde de o derece kalınlaşır. Ancak bu perde ahirette görünür hâle gelir. Bunun 

ahirette görünmesi ise şundandır ki ahiret günü, sıfatların zuhur ettiği gündür. Yani o, 

kişinin dünyada sahip olduğu sıfatların şekillendiği gündür. Bu sebepten dolayı, mesela 

haram yeme alışkanlığı olan bir kimse, domuz suretinde haşredilir. Yeme düşkünlüğü 

olan bir kimse maymun suretinde; kibir ehli, insanların ayakları altında ezdikleri 

karıncalar şeklinde diriltilir. Bu tarz üzere çirkin veya güzel olan her amelin o gün çirkin 

veya güzel bir sureti vardır. Şu ayet-i kerime ile de buna işaret edilmiştir: “O gün Allah, 

onlara amellerini duyuracaktır.”453 Yani, onları amellerinin suretine sokacaktır. Fir’avn 

ehli boğulduktan sonra siyah baykuşlar suretine sokulup sabah akşam kızıl deniz üzerine 

çıkarılıyor. Peygamberin de hadiste, şehitlerin berzah âleminde yeşil kuşlar suretine 

sokulup cennet üzerinde istedikleri şekilde uçurulduklarını haber vermiştir. Sen bunu 

öğrendikten sonra renklerin sırrına da vakıf olmuş oldun. Çünkü renkler, amellerin türüne 

işaret ediyorlar. Bu sebeple hadiste “Kefenlerinizi güzelleştiriniz.” 454buyrulmuştur. 

Yani, amellerinizi güzelleştiriniz. Çünkü kıyamet gününde amel, sahibine örtü ve şekil 

oluşturması itibarıyla ölünün kefenine benzer. Ve kişi, ordunun sultana arz edilmesi gibi, 

Allah’a arz edildiği o arz gününde amelinin suretiyle şekillenir. 

                                                           
453 el-Mâide, 5/14. 
454 Müslim, “Cenâiz”, 49; Tirmizî, “Cenâiz”, 19. 
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İkinci amaç ise uyanık olanlar için gaflet perdesini inceltmektir. Çünkü bu 

kimselere bir eziyet ve elem dokundukça dünyaya karşı bağlılıkları azalır ve soğuklukları 

artar. Böylece dünya meşguliyeti, yorgunluğu ve eziyeti bunlar için aynayı parlatan cila 

vazifesi yapar. Bundan dolayıdır ki kalbi en ince olanlar dünyadan en çok eziyet 

görenlerdir. Bunlar, Allah’ı en iyi bilenlerdir. Çünkü inceleşen ve parlayan kalpleri zâtî 

tecelliye hazır hâle gelir. Evliyanın hatmi, hâtimi ve sonuncusu da Allah’ın, şiddetli inkâr 

ile karşılanma yoluyla iptila ve imtihan ettiği kimselerdendir. Çünkü kendisi şefkati, ilmi 

ve kemali en üst seviyede olandı.  

Allah Ta‘âlâ sebepsiz ve hikmetsiz bir şekilde Âdem (a.s)’ı yeryüzüne indirmedi. 

Onun bu vasıflarla çektiği sıkıntı ve yorgunluk, onun aşk ve muhabbetinin neticesidir. 

Çünkü seven âşık illâ ki iptila edilir. Nitekim hadiste de “Allah bir kulunu severse onu 

imtihan ve iptila eder.”455 buyrulmuştur. Bu iptila ve imtihana karşı sabrederse Allah 

Ta‘âlâ onu cem’ tarikıyla kendisine yaklaştırır; sabretmezse onu tefrik yoluyla 

kendisinden uzaklaştırır. Öyleyse kemalin hakikatini bil ve eziyet veren kıskancın 

sıkıntısına her hâlükârda sabret. Allah yüce ve büyüktür ve O, ey kalp sahibi, seninle 

beraberdir. Hakkî] 

 

 

 

 

 

علم أن األفعال مستندة إلى الصفات وهي إلى األسماء ,وهي إلى الذات األحدية , وما وراء هذه الذات هو الهوية ,, أ

ألن األحدية صفة تلك الهوية في الحقيقة ثم صفة الذات, وما وراء الهوية هو غيب الهوية ,وما وراء هذا الغيب هو 

هنالك , وإنما جعلوا المنقطع غيب الغيب دون غيب الهوية ألن  غيب الهوية ,وهو منقطع اإلشارات ال اسم وال رسم

الغيب في غيب الهوية مضاف إلى الهوية التي هي أول التعينات فاكتسب تعيّنا ومعلومية في الجملة من جهة اإلضافة 

مطلق عن اإلضافة كاإلطالق و التعقيبة المتقابلين والظاهر والباطن والواحد واالثنين وعلى هذا, وأما غيب الغيب فهو 

التي هي مبدأ واحد العدد ولذا يقال أن هللا واحد بال عدد أي وحدته غير مضافة  [187b]ألنه المبدأ األول كاألحدية 

إلى العدد الحادث وإاّل كان حادثًا أيفر من طريق المقابلة بل وحدته هي الوحدة المطلقة التي هي مبدأ  وحدة العدد كما 

الذي كان مقيدًا بكونه في مقابلة المقيد  أن إطالقه هو اإلطالق الكلي الحقيقي الذي هو مبدأ اإلطالق الجزء اإلضافي

وحاشا الحق سبحانه أن يكون , مفيدًا أو مطلقًا بالمطلق المقيد وعلى المطلق الكلى الذي له المبدئية يطلق ويحمد قول 

                                                           
455 Taberânî, Mu'cemu'l-Kebir, VIII, 166. 
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من قال أكابر الرجال , في حق الملك الكبير المتعال أنه الوجود المطلق , ومن لم يقف عليه ولم يعرف اصطالحات 

وفية وقع في الهذيان فعليه كالمه , فإنه وكالمه مردود وإن ردًا ال قبول معه أصاًل  , فظهر مما ذكرنا أن أول الص

التعينات االلهية هو الهوية الذاتية , وإن كان الحق سبحانه منزهًا عن التعين و الالتعين  في الحقيقة وإنما عبارة التعين 

البرازخ نزواًل وعروجًا ,,, وأخر التعينات االلهية هو الكالم فكما أن سر لترتيب المراتب وتعين األطوار وتفهيم 

الهوية سارٍ في جميع األشياء فكذا الكالم وال إنقطاع له ال من حيث الظاهر وهو كن والكلمات الوجودية وال من حيث 

الوجود. الحامل للحياة والعلم المظهر وهو التسبيح ونحوه ,,ولذا قال )وإن من شيء إال يسبح بحمده( فالشيئية شيئية 

ونحوهما والتسبيح والتحميد ونحوهما هي الكالم المبنى على تلك الشيئية وأول التعينات الكونية هو الروح المحمدي 

وأخرها النشأة اإلنسانية وكل واحدة من التعينات االلهية متصلة باألخرى إذ ال ظهور إال بالمظهر ,,,فاعرف هذه 

 اء هللا تعالى. حقيالجملة تنفعك إن ش

 

 

[Fiiller Sıfatlara; Sıfatlar İsimlere Dayanır] 

 

[Bil ki fiiller sıfatlara dayanır, sıfatlar isimlere dayanır. İsimler de zât-i ehadiyyeye 

dayanır. Zâtın ötesinde olan ise hüviyettir. Ehadiyet, önce hüviyetin sıfatıdır. Ondan sonra 

da zâtın sıfatıdır. Hüviyetin ötesinde olan ise hüviyetin gaybıdır. Gaybın ötesinde olan ise 

gaybın gaybıdır. Bu mertebede ibareler ve işaretler biter. Çünkü burada ne isim ne resim 

vardır. Fakat sûfîler, mertebe itibarıyla gaybın gaybını hüviyet gaybının altında 

tutmuşlardır. Çünkü hüviyet gaybındaki gayb, hüviyete izafe edilir. Bu da taayyünün ilk 

basamağıdır. Bu izafeyle, zât bir ölçüde taayyün ve malumiyet kesbeder; nasıl ki 

mütekabiliyet itibarıyla ıtlak ve takyid, zahir ve bâtın, bir ve iki adetleri de bir ölçüde 

taayyün ve malumiyet kazanır. 

Gaybın gaybı ise izafesidir. Çünkü o ilk başlangıçtır. O, tıpkı bir adedinin başlangıcı olan 

ehadiyet gibidir. Bundan dolayı, Allah adetsiz olarak birdir, denir. Yani O’nun birliği, 

hâdis olan adede mudâf (izafeli) değildir. Çünkü eğer buna izafeli olsa kendisi de 

mukabele ve karşıtlık itibarıyla hâdis olur. 

Bu sebeple O’nun vahdeti, adedin vahdetinin başlangıcı olan mutlak vahdettir; 

nasıl ki O’nun ıtlakı (izafeli olmayışı) da cüz’î ve izafeli olan ıtlakın başlangıcı olan küllî 

ve hakiki ıtlaktır. Cüz’î ve izafeli olan ıtlak (izafesizlik) ise mukayyedin karşıtı olan 

ıtlaktır. Allah Ta‘âlâ, mukayyed olmaktan ve mukayyed olan mutlak olmaktan 

münezzehtir. Ricalin ekâbirinden olanların “Allah, mutlak vücuttur.” sözü her şeyin başı 

ve başlangıç olma sıfatına sahip olan küllî mutlak manasına hamledilir. Bu hakikati 



   
 

265 

 

kavramayan ve sûfîlerin istilahlarını bilmeyen kimseler ise bu söze karşı hezeyâna 

düşerler. Kendileri de sözleri de kabul ciheti olmayan bir red şekliyle merduddur. 

Geçen açıklananlar ortaya çıktı ki ilâhî taayyünlerin ilki zâtî hüviyettir. Aslında 

Hak –subhânehu- taayyün ve taayyünsüzlükten münezzehtir; taayyün sözcüğü, sadece 

mertebeleri yerli yerine oturtmak, tavırları belirlemek ve berzahları iniş ve akışlarıyla 

birlikte anlatmak için kullanılır. İlâhî taayyünlerin sonu (sen mertebesi) ise kelamdır. 

Hüviyetin sırrı bütün şeylere sızdığı gibi kelam da öyledir ve onun hiç kesintisi yoktur. 

O, zahir itibarıyla “Kün” emri ile vücudî kelimelerdir; mazhar itibarıyla ise tesbih ve o 

çizgideki şeylerdir. Bundan dolayıdır ki Kur’an-ı Kerim’de “Hiçbir şey yoktur ki O’nu 

hamd ile tesbih etmesin.”456 Buradaki şeyden maksat hayat, ilm ve beşerî sıfatları taşıyan 

vücut şey’îyyetidir. Hamd, tesbih ve benzerleri ise bu şey’îyyet üzerine bina edilen 

kelamdır. Kevnî ilk taayyün, Muhammedî ruhtur. Son taayyün ise insanların 

yaratılmasıdır. İlâhî taayyünlerin hepsi birbirleriyle irtibatlıdır. Çünkü mazhar olmadıkça 

zuhur olmaz. Bu izahı aklında tut! İnşâAllah sana fayda verecektir. Hakkî] 

 

 

 

 

 

[İnsan, Ma'rifet-i Hakk içün Nüzül ve Hübût İtmişdür] 

 

[188a] Maèlÿm ola ki gerçi insÀn èÀlem-i ervÀhdan èÀlem-i ecsÀma maèrifet-i 

Óaúú içün nüzÿl ve hübÿt itmişdür. VelÀkin maèrifetden maúãÿd künh-i õÀt mertebesinde 

olan maèrifet degüldür ki aña maèrifet-i muùlaúa dirler. Belki esmÀ ve ãıfÀtı müştemil ve 

anuñla muúayyed olan õÀt-ı eóadiyyeyi maèrifetdür ki aña maèrifet-i muúayyede dirler. 

Bu cihetden dimişlerdür ki: “Lafôa-i celÀle bize nisbetle bi’l-muùÀbaúa mevøÿè lehine 

delÀlet itmez” ve illÀ maòlÿú anı künhiyle bilmek lÀzım gelmez; insÀnı óayvÀn-ı nÀùıú 

olmaàla bildügi gibi. Bu maènÀdan dimüşlerdür ki: “ÓaúÀéiú ve mÀhiyyÀt õevÀtı 

                                                           
456 el-İsrâ, 17/44. 
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cihetinden maèlÿm degüldür; belki maèlÿmiyyeti levÀzımı cihetindendür.” Nitekim baèøı 

kÀtib kitÀbeti ile maèlÿm olur.  

Pes, eåer müéeååire delÀlet itmekle müéeååir daòi eåer yüzinden fi’l-cümle maèlÿm 

olur. Bu maènÀdandur ki ÚuréÀn’da gelür: “Faèlem ennehü lÀ ilÀhe illÀllÀh.”457 Yaèní Óaú 

TaèÀlÀ müteèÀlliú èilmi mertebe-i ulÿhiyet úıldı; mertebe-i õÀt-ı beót úılmadı. ZírÀ 

ulÿhiyyet mertebe-i vÀóidiyyetdür ki eóadiyyeti müştemildür.  

Pes, gerçi eóadiyyet daòi maèlÿmdur. VelÀkin verÀ-i perdeden maèlÿmdur ki 

mertebe-i vÀóidiyyetdür. Anuñçün úurã-ı ÀfitÀb üzre óicÀb-ı raúíú olmaduúça ÀfitÀb 

meşhÿr olmaz. Ve meşhÿr olsa da künhi bilinmez. Nitekim kümmel-i evliyÀya tecellí-i 

berú-i õÀtí óÀãıl olur ki bilÀ-vÀsıùa olan ôuhÿr nÿr-ı õÀtdur. Fe emmÀ bunuñla bile [188b]  

yine künh-i õÀtı idrÀk itmiş olmazlar. Ve illÀ anlaruñ daòi èilmi èilm-i Óaú gibi muóíù 

olmaú lÀzım gelür; egerçi anlaruñ daòi èilmi muóíùdur. VelÀkin tecellí vÀúiè olan 

mertebeye göredür; gerek èulÿm-ı ilÀhiyye ve gerek èulÿm-ı kevniyye. Bu sebebden 

dimişlerdür ki: “Óaú TaèÀlÀ’nuñ èilmine nisbetle maòlÿúÀtuñ èilmi deryÀdan úaùre 

gibidür.” Belki aãlÀ nisbet yoúdur. Ve nisbet didükleri òalúuñ úuãÿr-ı èilmini tefhím 

içündür.  

 El-óaãıl èilm-i Óak èilm-i küllí-yi óaúíúí; ve mÀsivÀnuñ èilmi èilm-i cüzéí-yi 

iøÀfídür. Yaèní biribirlerinüñ èilmine göre küllí ve cüzéí dinilür ve illÀ èilm-i Óaúú’a göre 

iøÀfet bile mefúÿddur. VelÀkin bu eùvÀr ve iøÀfÀt ve úÀbiliyyÀt iètibÀr olınmaduúça 

óaúÀéiú-i maèlÿme olmamaàla “Levle’l-iètibÀrÀt lebaùalete’l-óaúÀéiú”458 dimişlerdür.  

İmdi sen daòi merÀtib üzerine temeşşí iderseñ mezÀliú-ı aúdÀmdan sÀlim olursın. Ve illÀ 

Àb u gilde muøùarib olub úalursın.  

Ve minellÀhi’t-taèlím innehu’l-Óakímü’l-èAlím. Óaúúí. 

 

 

 

                                                           
457 el-Kıtâl, 47/19. “Bil ki muhakkak Allah’tan başka ilâh yoktur.” 
458 “İtibarlar olmasa hakikatler batıl olur.” 
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وهو قوله هدى للمتقين  قال هللا سبحانه ,,,ويضل هللا الظالمين ,,, أي يُضُل من شأنه الضالل وهو الًظالم كما في مقابلة

, ويجوز أن  , أي للذين يؤل حالهم إلى الًتقوى إذا ضالل الضال بالفعل , تحصيل للحاصل كهداية المهتدي بالفعل

ى عدالتهم و على االدامة والتثبيت والمعنى ويثبت الظالمين على ظلمهم وضاللهم ويثبت العادلين عل [189a]يحمل 

اإلرادة الجزئية  اهتدائهم ومعنى إضالل العبد خلق قوة الضالل فيه من غير سبب اإلختيار ألن العبد محل ,الضالل وله

عالى , فالعبد إذًا ظالم ضال ا هو حاله في عينه الثابتة في علمه تالتابعة إلرادة هللا الكلية وهللا تعالى ال يخلق فيه إال م

نه فوق هذا فاهلل في نفسه من غير َجبر, فال ظلم من جانبه تعالى له ومثله الهداية وذلك من أسرار القدر فال يبحث ع

سائط الهداية, وكذا لكتب فوتعالى كما أًنه الهادي بالذات فكذا هو المضل بلذات , وإما الهداة من األنبياء والورثة وا

لسبب أيفر االمضلون من شياطين االنس والجن ونحوهم وسائط للضالل والشيء كما هللا ينسب إلى المؤثر ينسب إلى 

م من ثم إَن الظل , فيقال في مرتبة الشريعة الشيطان , وفي مرتبة الطريقة النفس وفي مرتبة الحقيقة الجالل والقهر,

االستحالل ذموم مردود لكن ظلم النفس أهون من ظلم الغير إذ ال يغفر حق العبد إال,,, بأنواع الضالل والكل م

أكبر الكبائر فهو  واإلرضاء فكان ظلم الغير أقبح وقوله تعالى ) إن الشرك لظلٌم عظيم (راجع إلى ظلم الًنفس الذي هو

م , ولدت في زمن , بقوله عليه الصالة والسالأعظم من سائر الكبائر ويجمع بالعدل بينه وبين الغير وإليه اإلشارة ,,

المؤمن الظالم  الملك العادل أي الذي عدل بينه وبين الرعية وأن كان ظالمًا في نفسه من حيث شركه بل أظلم وخالفه

نه وبين غيره غيره فإنه وإن كان عاداًل في نفسه من حيث إيمانه فهو ظالم ,,, بي [189b]أي الذي ظلم بينه وبين 

حال الدنيا وأهلها  م الشرك والكفر ال يخرب الدنيا فإنه غير متعد وإنما .يخرب بظلم الغير ألنه متعد, فانظر إلىوبظل

لعدل,,, اوكن من أهل  من مؤمن وكافر وعادل وظالم والعن الظالم كما لعنه هللا , بقوله )آال لعنة هللا على الظالمين (,

ب بقائه تى يقوم السموات واألرض بعد ذلك وتكون مدار العالم ,وسبواإلنصاف في حق نفسك وفي حق غيرك أيفر ح

 وهللا الهادي إلى سبيل الرشاد ,,, ومنه العون,,, واإلمداد. حقي

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur: “Allah, zalim olanları saptırır.”459  

 

Zalim olanlardan maksat sapık olanlardır. Buna göre ayetin manası şudur ki Allah 

sapma vasfı taşıyanları saptırır; nasıl ki bunun karşılığında da “Kur’an, takva sahiplerine 

hidayet ve rehberdir.”460 denmiştir. Bunun manası da şudur ki Kur’an, takva bulma 

kabiliyetini taşıyanlara hidayet ve rehberdir. Bunları böyle anlamak lâzımdır. Çünkü 

fiilen sapıklık içinde olanları saptırmak veya fiilen takvaya sahip olanlara hidayet etmek, 

hasıl olan şeyi tahsil etmektir. Bu ise batıldır. Ancak bu ayetleri, sabit kılmak ve devam 

ettirmek şeklinde tefsir etmek de mümkündür. Buna göre ayetlerin manaları şöyledir ki 

                                                           
459 el-İbrahim, 14/27. 
460 el-Câsiye, 45/11. 
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Allah zalim ve sapıkları zulüm ve sapıklıkta sabit ve devamlı kılar. Keza O, takva ve 

adalet üzerinde olanları da bu sıfatları üzerinde sabit ve devamlı kılar.  

Kulu saptırmanın manası, irade ve ihtiyarını elinden almaksızın onda sapma 

kuvvetini yaratmaktır. Kul, dalaletin kaynağıdır ve onun, Allah Ta‘âlâ’nın küllî iradesine 

tâbi olan cüz’î iradesi vardır. Allah Ta‘âlâ da o kulda ancak o kulun ilm-i ilâhîde mevcut 

olan, ‘ayn-ı sabitinde mevcut olan hâli yaratır. Bu sebeple zalim ve sapık olan kul, kendi 

içinde bu sıfatları taşır. Bu yönde ona karşı cebr ve zorlama kullanılmaz. hâl bu olunca 

Allah Ta‘âlâ, bu sıfatlardan ve kulu saptırmaktan dolayı ona zulmetmiş olmaz. Hidayet 

için de durum bunun gibidir. Bu konular, kaderin sırlarından oldukları için, üzerlerinde 

bundan fazla söz söylenmez. Gerçek olan odur ki Allah hem Hâdî hem de Mudill’dir. 

Onun üzerinde bu konularda bir tesir yoktur. Peygamberler, onların vârisleri ve kitaplar, 

hidayetin vasıtalarıdır. Keza, saptırıcı olan ins ve cin şeytanları ve benzerleri de dalalet 

vasıtalarıdır. Bir fiil, asıl fâil ve müessire nisbet edildiği gibi, sebep ve vasıtaya da nisbet 

edilir. Sebep ve vasıtaya şeriat mertebesinde “şeytan”; tarikat mertebesinde “nefs”; 

hakikat mertebesinde ise “kahr ve celâl” denir. 

Sonra dalalet ve sapıklığın bir türü olan zulmün her çeşidi kötülenmiş ve 

reddedilmiştir. Ancak kendine zulmetmek, gayriye zulmetmekten ehvendir. Çünkü 

gayriye zulmetmek gayrı razı etmenin ve onun helâlliğinin almanın dışında affedilmez. 

Bu yönüyle o, daha çirkindir. “Şirk büyük zulümdür.”461 ayetindeki zulm nefse zulümdür. 

Bu ise büyük günahların en büyüğüdür. Ancak bu zulm ile gayriye adalet birleşebilir. 

Nitekim Allah Rasulü (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Ben adil olan sultan zamanında 

doğmuşum.” Çünkü bu sultan kâfir olmasına rağmen halkına karşı adalet etmiştir. 

Böylece o kendi nefsine karşı zalim, başkasına karşı adil olmuştur. Zalim olan mü’minin 

durumu ise bunun aksinedir. Böyle bir mü’minin iman etmesi itibarıyla kendi nefsine 

karşı adil fakat gayriye zulmettiği için zalimdir. 

En büyük zulm olmasına rağmen küfr ve şirk yüzünden dünya yıkılmaz. Çünkü 

sâri değildir (başkalarına zarar vermez). dünya gayriye zulmetle yıkılır. Çünkü bu zulm 

taşkındır (başkalarını etkiler). Bu pencereden dünyanın hâline bak ve içindeki mü’min, 

kâfir, adil ve zalimleri izle. Ve Allah’ın “Zalimlere lânet olsun.”462 kelamına uyup sen 

de zalimlere lânet et. Sonra da hem kendi nefsin, hem de başkaları için adalet ve insâf 

                                                           
461 el-Lokman, 31/13. 
462 el-A'râf, 7/44. 
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ehlinden ol. Ta ki gök ve yerin, yerinde durmasındaki, âlemin varlığını ve devamını 

sürdürmesindeki sebebin bir parçası olasın. Allah (cc), reşad yoluna hidayet edendir. Bu 

konuda yardım ve imdat da O’ndandır. Hakkî] 

 

 

 

 

 

[Hz. Ádem’in –èaleyhi’s-selÀm– Hübÿtu] 

 

Maèlÿm ola ki: Ebu’l-beşer Ádem’üñ –èaleyhi’s-selÀm- vech-i arøa ihbÀù olınduàı 

baèøı èulemÀ-i ôÀhir ve cümle erbÀb-ı óaúÀéiú èindinde èalÀ vechi’t-teşríf ve’t-tekrímdür. 

ZírÀ arø merkez-i òilÀfetdür ki Ádem’üñ ùínet-i aãliyyesi daòi türÀbdur ki süflídür; egerçi 

rÿóı nÿr-ı ilÀhídür ki èulvídür. BinÀéen èalÀ hÀõÀ arøa olmaú òilÀfete ensebdür ki cesediyle 

ãÿret-i èÀlemi ve mülki óıfô ider ve rÿóiyle maènÀ-yı èÀlem ve melekÿtı øabù eyler. İşte 

“İbn-i Ádem’üñ cevfini türÀb ùoldurur.” diyü vÀrid olan eåerüñ sırrı maènÀ-yı meõkÿrdur. 

ZírÀ vech-i meõkÿr üzerine òalífe-i arø olmasa Ádem’üñ úarnı ùoymaz. Yaèní kemÀline 

irmez ve murÀdı óÀãıl olmaz ki cemèiyyet-i esmÀsı sebebiyle èavÀlim-i èulviyye ve 

süfliyye ve külliyye ve cüzéiyyenüñ [190a] øÀbıùı olmaúdur. ZírÀ melek anuñ cenÀó-ı 

cemÀlidür. Anuñçün aèlÀda pervÀz ider. Ve cinn anuñ cenÀó-ı celÀlídür. Anuñçün esfelde 

úarÀr itmüşdür. ZírÀ cemÀl Ádem’üñ rÿóÀniyyeti ve celÀl cismÀniyyetidür. ZírÀ 

cismÀniyyet óicÀb-ı rÿódur. Çünki èÀlem-i èulví cemÀlden èibÀret oldı; lÀ cerem tekmíl-i 

celÀl içün arøa hübÿt lÀzım geldi.  

 Bu kemÀl-i inãÀnínüñ vÀsıùası èışú olmaàla Ádem èışúla mübtelÀ oldı. èIşú ise 

belÀlarla maófÿfdur. ZírÀ iclÀl-i insÀn ve berÀzıò-ı vücÿd olan taèayyünÀt-ı kevniyye 

muóteriú olmaàa Àteş-i ÀlÀm ve belÀyÀ lÀzımdur. TÀ ki Àyíne-i dil mücellÀ olub tecellíyÀt-

ı ilÀhiyyeye müstaèidd ola. èÁlem-i èulvíde ise metÀèib ve meşÀúú olmaz. ZírÀ nÿraní 

laùífdür; arø gibi cismÀní-i keåíf degüldür. Çünki bu terbiye kemÀle ire; insÀn süflí iken 

èulví olur. Anuñçün baèøı enbiyÀ semavÀta ãuèÿd itdiler. Ve baèøı evliyÀ daòi hevÀda 
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uçdılar ki bu cümle leùÀfet rÿóuñ óükmidür ki cesede daòi sÀrí olmışdur. Ve ecsÀd-ı 

kümmel úabrde münóall olmaduàı daòi berekÀt-ı rÿóuñ cesede sereyÀnıyladur ki bu 

sereyÀnla cesed ve rÿó óükm-i vÀóidde olub rÿóa fenÀ ùareyÀn itmedügi gibi cesede daòi 

ùareyÀn itmez. Ve Ádem’üñ hübÿùı èalÀ vechi’t-teşríf olduàı tevbesini úabÿl ve ictibÀdan 

maèlÿmdur. ZírÀ úabÿl ve ictibÀsı úable’l-hübÿù vÀúiè olmışdur. Nitekim ÚuréÀn aña 

dÀlldür.  

Pes, Ádem’üñ vech-i arøda yüz sene úadar aàladuàı èalÀ vechi’l-óayÀ [190b] ve 

baèøı menÀfièi tefvíte binÀéendür. Nitekim Şeyh Şiblí -úuddise sırruh- mevúıfda 

dimişdür: “VÀsevetÀh ve in ÿfitu!”463 ve baèøı èulemÀ-i tefsír bi-taríúı’l-èitÀb olmaàa 

õÀhib olmışdur. VelÀkin ãÿret-i èitÀb maènÀ-yı teşrífi münÀfí degüldür. ZírÀ ãÿret-i èitÀbda 

evlÀdına tenbíh ve teédíb vardur. Anuñçün zelle-i Ádem’den èiãyÀnla taèbír olınub “Ve 

èaãÀ Ádemü Rabbehu fe àavÀ”464 dinildi. Nitekim Ebu äaèíd El-ÒarrÀz -úuddise sırruh- 

buyurmışdur ki: “ÓasenÀtü’l-ebrÀri seyyiéÀtü’l-muúarrabín.”465 Yaèní bisÀt-ı úurbda olan 

terk-i edeb àayriden beterdür. Ve bu maúÀmuñ esrÀr ve leùÀéifi óadden bírÿndur ki õevúe 

ióÀle olınmışdur. Óaúúí. 

 

 

 

 

 

[EnbiyÀnuñ -èaleyhimü’s-selÀm- Nübüvvetleri] 

 

EnbiyÀnuñ -èaleyhimü’s-selÀm- nübüvvetleri fi’l-óaúíúa iòtiãÀã-ı ilÀhídür ki anda 

kesbüñ medòali yokdur; salùanat-ı ãÿriyye gibi. VelÀyet daòi fi’l-óaúíúa böyledür. 

VelÀkin ãÿret-i mücÀhede ve riyÀøat ve meşÀúúa baúub maócÿb olanlar anı iktisÀbí olmaú 

                                                           
463 “Affedilsem de vay mahcubiyetime!” 
464 el-Tâhâ, 20/121. “Adem (a.s) Rabbine isyan etti ve saptı.” 
465 “Ebrârın hasenatı mukarrabînin seyyiatıdır.” 
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tevehhüm itdiler; vezÀret gibi ki iktisÀbí olmaú gösterür. Ve cemíè-i kemÀlÀt daòi bu 

sünen üzerinedür ki iòtiãÀãídür. EsbÀbla meémÿr olmaú bi-ùaríúı’l-edeb ve óıfô-ı vaút 

içündür yoòsa müéeååir olmaàla degüldür. Anunçün dimüşlerdür ki: “İnnallÀhe yefèalu 

èinde’l-esbÀbe lÀ bi’l-esbÀb”466 ve èalÀ külli taúdír [191a] istièdÀd lazımdur. Anunçün 

şÀnlarında nübüvvet muúadder olanlar úable’n-nübüvve esbÀba iştiàÀl gösterdiler; 

CenÀb-ı Nübüvvet’üñ -ãallallÀhu èaleyhi ve sellem- àÀr-ı ÓirÀ’da taòallísi ve taúlíl-i ekl 

ve mücÀhedesi gibi. Ve denÀéete delÀlet iden umÿrdan maófÿô oldılar. Anuñçün cenÀb-ı 

risÀlet Muóammed Emín dimekle şöhret-yÀb olub sÀéir aóvÀlde daòi èinde’l-èArab 

memdÿó idi. ZírÀ eger nebíden úable’n-nübüvve denÀéete dÀéir nesne ãÀdır olsa èırø-ı 

beşeríye şeyn virmekle úavmi daòi anuñ óaúúında teşníè idüb èadem-i úabÿle bÀèiå olurdı. 

Fe emma baèøı nesne ki òaùÀ ile ãÀdır olmışdur maèfüvvdur; Óaøret-i MusÀ’dan -

èaleyhi’s-selÀm- úatl-i úıbùí vÀúiè olduàı gibi. Anuñçün nübüvvetine mÀniè olmadı. Ve 

iòvÀn-ı Yÿsuf óaúúında iòtilÀf vÀúiè olub ekåer èulemÀ nübüvvetlerine úÀéil olmadılar. 

ZírÀ Yÿsuf’u êarb-ı şedídden ãoñra çÀha ùaró itdiler. Ve àayrılar elinde èabd olub bilÀòare 

mescÿn olmasına daòi sebeb oldılar. Emr-i meõkÿr ise kebÀéirden maèdÿddur. ZírÀ úatl-

i nefs óükmindedür. ÒuãÿãÀn ki pederleri Yaèúÿb’a -èaleyhi’s-selÀm- ihÀnet-i èaôímeyi 

müteøammindür.  

Pes, “Sevfe estaàfir leküm Rabbi”467 mÿcibince èÀkıbetinde maàfÿr olsalar daòi 

sÀbıúan Yÿsuf ve peder óaúúında olan úubó-ı muèÀmeleleri úabÿllerini mÀnièdür ki fülÀn 

zamÀnda pederlerine ihÀnet idüb Yÿsuf’ı ùaró-i biér iden bunlar degül midür, dimek yeri 

olur. İşte enbiyÀ -èaleyhimü’s-selÀm- ehl-i teblíà olmaàla èırø-ı tÀm lazım geldi. [191b] 

Ve umÿr-ı müneffereden maófÿô olmaú iútiøÀ itdi. ÓattÀ Eyyüb’üñ -èaleyhi’s-selÀm- 

ibtilÀsı baède’t-teblíà olmaàa veya marøí-i èinde’n-nÀs umÿr-ı müneffereden maèdÿd 

olmaàa óaml olındı. EvliyÀ ise böyle degüllerdür. Yaèní anlar enbiyÀ gibi teblíàle meémÿr 

olmazlar. Bu ãÿretde òalú anları úabÿl itmemek èaceb olmaz.  

                                                           
466 “Allah sebeplerle yapar, sebeplerin yardımıyla yapmaz.” 
467 “İleride size istiğfar edeceğim.” 
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BinÀéen èalÀ hÀõÀ dÀéire-i velÀyete duòÿllerinden evvel baèøı kebÀéir ãÀdır oldı. 

MeåelÀ Fuêayl-i èİyÀø úÀtèu’ù-ùaríú ve MÀlik-i DínÀr şÀribü’l-òamr idi. Ve èalÀ hÀõÀ 

bunlar evÀéilde maórÿm iken evÀòirde merzÿú oldılar; meger ki kümmel-i evliyÀdan 

olmamaàa maómÿl ola. Nitekim baèøılar ki nikÀó-ı ãaóíóden tevellüd itmelerinde şübhe 

vardur; ehl-i èadl ve ãalÀó olurlar. Fe emmÀ mertebe-i velÀyete vaôè-ı úadem itmezler.  

VallÀhu TaèÀlÀ aèlemu bi-kulli’l-umÿri ve bi-yedihi eõimmetü’l-cumhÿri.468 Óaúúí 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilatün FÀèilün] 

1. Gel göñül bí-gÀne olma ÀşinÀ ol Óaúú içün 

Gel gözüm küól-i cilÀ bul rÿşenÀ ol Óaúú içün 

 

2. Naúş-ı èahdi levó-i dilden eyleme hergiz tirÀş 

N’idesün peymÀn-ı òalúı pür-vefÀ ol Óaúú içün 

 

3. Var ise gencíne-i dilden eger naúd-i òulÿã 

KibriyÀ-i ÒÀlıú’a baú bí-riyÀ ol Óaúú içün 

 

4. Maèníde iúlím-i èışúuñ şÀhı olmaú òÿbdur 

èÁrif iseñ ãÿretÀ ammÀ gedÀ ol Óaúú içün 

 

5. [192a] ÓaúúıyÀ cÀn u ciger úan oldı derd ile yeter 

                                                           
468 “İşleri en iyi bilen Allah’tır ve bütün işlerin dizgini O’nun elindedir.” 
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Gel boyun vir sen de úurbÀna fedÀ ol Óaúú içün 

 

 

 

 

 

ÚÀlellÀhu sübóÀnehu, óikÀyeten èan iblísi èaleyhi mÀ yestehıkku úÀle: 469 “Hel 

edüllüke èalÀ şecereti’l-òuldi ve mülkin lÀ yeblÀ.”470 

Maèlÿm ola ki gerçi cennet-i ãÿriyye daòi “mülkin lÀ-yeblÀ”dur ki neşéet-i 

Àòireden ãoñra aña dÀòil olanlara òulÿd ve devÀm mevèÿddur. Fe emmÀ Ádem cennetde 

olmasa daòi mülk-i bÀúí ehlidür ki mülk-i maènevídür. Nitekim pírÀn-ı ùaríúimüzden 

Óaøret-i HüdÀyí -úuddise sırruh- kelimÀtında gelür naôm: 

“Gerçek èÀşıú olsa sÀlik  

Görinür ‘Küllü şey hÀlik’ 

Bir mülke ola gör mÀlik 

Kimse elden almaz ola” 

Pes, şeyùÀn vesvese-i Ádem ile fi’l-óaúíúa murÀdına nÀéil olmadı. Belki sebeb-i 

èizzet-i Ádem oldı. ZírÀ Ádem içün muúadder olan kemÀl-i insÀní vech-i arøda óÀãıl 

olacaú idi. Çünki arøa ihbÀù olındı; èışúla mübtelÀ oldı ki ÀlÀm ve şedÀéidi müstelzimdür. 

Ve bu vesíle ile Àòir sırr-ı òilÀfet ãÿret-peõír olub ãÿretiyle ãÿret-i èÀlemi ve maènÀsıyla 

óaúÀéiúı óıfô u øabù idüb devlet-i ebediyye ãÀóibi oldı ki ism-i aèôamuñ salùanatıdur. Ve 

dünyÀ memerr olub Àòirü’l-úarÀrı cennet-i òuldÀ oldı ve dÀreynde cennet-i bÀúiyye dilde 

úaldı. Fe’fhem cidden. Óaúúí. 

 

 

                                                           
469 “Allah Ta'âlâ, İblis’ten hikâye tarikıyla -o müstahakını bulsun- şunu söylemiştir:” 
470 el-Tâhâ, 20/120. “Seni –Âdem’i- ebediyet ağacına ve bitmeyen bir mülke delalet edeyim mi?” 
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[192b] Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilatün FÀèilün] 

1. Ey ÒudÀ-yı lem yezel ismüñ güzel kendüñ güzel 

Óüsnüñe meftÿn olupdur cümle èÀlem tÀ ezel 

 

2. Sidre-i vaãfuñ o deñlü oldı bÀlÀ vü bülend 

TÀ irince èaúl-ı külle kimse híç irgürmez el 

 

3. Úudretüñle bÀrgÀh-ı “Kün fe kÀn” buldı niôÀm 

Kimse úÀdir mi niôÀm-ı emrüñe vire òalel 

 

4. Vechüñi miréÀt-ı èÀlemden görür èÀşıú gözi 

Çeşm-i zÀhid gibi zírÀ yokdurur anda èilel 

 

5. ÓaúúıyÀ òalúuñ vücÿdı emr-i mevhÿm oldı çün 

Híç úÀbil mi ki bir kimse bula Óaúú’a bedel 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilatün FÀèilün] 

1. Ey yüzüñ gül-zÀr-ı óüsnüñ verd-i bí-hemtÀsıdur 

Çeşm-i Óaú-bínüñ bu bÀàuñ nergis-i şehlÀsıdur 

 

2. Görmedi çeşm-i felek bir böyle nÿrÀní vücÿd 

Belki õÀtuñ èÀlemüñ mihr-i cihÀn-ÀrÀsıdur 
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3. “Men raéÀni úad raéa’l-Óaúúa” didüñ ey yüzi nÿr 

Ehl-i dil dÀéim bu yüzüñ èÀşıú-ı şeydÀsıdur 

 

4. [193a] Úaşlaruñdur yÀy-veş çün “ÚÀbe Úavseyn”e nişÀn 

Noúùa-i òÀl-i cebínüñ anuñ “Ev EdnÀ”sıdur 

 

5. Rabb-i aèlÀ óaúúı çün Óaúúíya eyle bir naôar 

Gerçi bí-çÀre úapuñda cümlenüñ ednÀsıdur 

 

 

 

 

 

ال تعالى,,, قاَل َربٍ لِم ََحَشرتَنِي َأعمى َوَقد ٌكنُت بََصيرًا الحشر هنا بمعنى البعث ال بمعنى الجمع ولما كان مال البعث ق

هو, أطمع في المحشر مع ساير المبعوثين عبًر عنه بالحشر فالحشر , في الحقيقة للجماعة ال للواحد ودل قوله , وقد 

َن المراد بالعى في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى هو عمى البصر ال عمى القلب كما كنت بصيرًا أي في الدنيا على أ

وهمه بعض أهل التفسير فإنه ,,, لو كان بصيرًا في الدنيا للحق ببصر القلب لم يقل هللا تعالى في حقه )كذلك أتتك ايآتنا 

ى الباطن في الدنيا ليكون الجزاء من جنس فنسيتها (ألنه تجهيل للعارف ,,, فالعمى الظاهر في المحشر عالمة للعم

العمل كمضغ األلسنة  في كونه عالمًة للعلماء الذين خالف أقوالهم أعمالهم ,,, وقطع األيدي واألرجل في كونه عالمًة 

للذين يؤذون الجيران ,والنكس على وجوههم في كونه عالمة ألكل الربوا ,,,  والرايحة المنتنة في كونها عالمة للذين 

فقد جاء في قوله تعالى )ومن  [193b]يتبعون الشهوات ولَذات الدنيا وغير ذلك من األعمال والنَتائج وأما عمى القلب 

كان في هذه أعمى فهو في األخرة أعمى(, أي من كان فاقد الحق في الدنيا غير مشاهد له فهو في األخرة كذلك إذ كل 

ولذا كان المحجوبون من المؤمنين أي في الجنة كالحيوانات في كمال لم يحصل في الدنيا لم يحصل في األخرة , 

المرابع ولهم المشاهدة في كل اسبوع مرةً تبعاً للمكاشفين ال بطريق األجر إذ ال يكون المشاهدة أجرًا الحجاب فينظرون 

بهم في الدارين, وربما إليه تعالى بقدر نور إيمانهم أي هذا النور هو سبب التبعية للمكاشفين فأهل الظلمة ال يلحقون 

يفتح كوة من الجنة  ألهل النار وذلك بعد مضي األحقاب ال قبلها فإنهم ليسوا من أهل المشاهدة قبلها , ولذا كان أبواب 

النار سبعة وابواب الجنة ثمانية والثامن هو باب الرؤية ففتح في حق أهل الجنة وأغلق , في حق أهل النار ,  فإذا 

من البصيرة في الدنيا حتى تكون ذا بصرة وبصيرة في االخرة سواء كنت ,,, في الدنيا أعمى  وقفت على هذا فكن 

البصر الظاهري أوال فإنها ,,, ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب التي ,,, في الصدور فالبصر ال بفيد مع عمى 
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لظواهر بل إلى المعاني والحقائق والبواطن القلب والعمى ,,, يفيد مع البصيرة وهللا تعالى ال ينظر إلى الصور ,,, وا

 نسأل هللا ,,, تعالى أن ينظر إلينا بنظر رحمته وعنايته. حقي

 

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur:  “O kişi: ‘Rabbim beni niye kör olarak 

haşrettin. Hâlbuki ben (dünyada) görendim.’ diyecektir.”471 

 

Bu ayetteki “haşr” kelimesi toplamak değil diriltmek demektir. Çünkü toplamak 

anlamındaki haşr, bir kişi için değil bir topluluk için geçerlidir. Ancak bir kişinin 

diriltilmesi, diğer diriltilenlerle mahşerde bir araya gelip toplanması neticesini doğurduğu 

için “haşr” kelimesi fert için kullanılmıştır. “Ben (dünyada) görendim.” ifadesinden 

anlaşılıyor ki sözü edilen körlük, -bazı müfessirler aksini söylemişlerse de- kalp körlüğü 

değil göz körlüğüdür.  

Çünkü eğer o kişi dünyada iken kalp gözüyle hakkı ve gerçeği görebilseydi ona 

verilen cevâp şu olmayacaktı: “Seni kör olarak haşrettim. Çünkü ayetlerimiz sana gelmiş 

ve sen onları görmezden gelip unutmuştun.”472 Çünkü kalp açıklığına rağmen bu şekilde 

cevâp verilmesi, bileni techîl etmek ve cahillikle suçlamak olurdu. Ancak mahşerde göz 

körlüğü, dünyadaki kalp körlüğüne alâmettir. Böylece ceza, amel cinsinden olmuş olur. 

Böylece mahşerde körlük basiretsizliğe alâmet olur; nasıl ki dilin sarkması söz ve amelleri 

birbirine uymayan alimlere alâmet olur; el ve ayakların kesilmesi komşularına eziyet 

edenlere; yüz üstü sürünmek fâiz yiyenlere; kötü koku, şehvetlerine ve dünya lezzetlerine 

tâbi olanlara alâmet olur ve böylece sebepler ve neticeler örtüşür. 

Kalp körlüğü ise şu ayette söz konusu edilmiştir: “Bu dünyada kör olan, ahirette 

de kör olur.”473 Yani, dünyada hakkı ve gerçeği görmeyen, ahirette de onu görmez. 

Çünkü gerçeği görmek bir kemalâttır ve dünyada tahsil edilmeyen bir kemÀlÀt, ahirette 

de hasıl olmaz. Bundan dolayıdır ki Hakk’a karşı örtülü olan mü’minler, cennete gitseler 

bile orada otlaktaki davarlar gibidirler. Bunlara Ancak haftada bir sefer müşahede vardır 

ve bu da hak etmelerinden dolayı değil aralarındaki keşf ehlinden dolayıdır. Çünkü 

hicabın karşılığı müşahede değildir. Bunlar bu vesileyle müşahede ederler. Ancak Cenâb-

                                                           
471 el-Tâhâ, 20/125. 
472 el-Tâhâ, 20/126. 
473 el-İsrâ, 17/72. 
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ı Hakk’ı görüşleri, sahip oldukları imamın nuru derecesindedir. Bu nur da ehl-i keşfe tâbi 

olmalarından hasıl olmuştur. Zulmet ehli ise dünyada bunlara tâbi olmayan, ahirette de 

onlara tâbiiyet nuruyla müşahede etme hakkını kazanamayan kimselerdir. 

Muhtemeldir ki cehennem ehli için de cennete bakan bir pencere açılır. Ancak bu, 

“ahkâb” denilen uzun bir süre boyunca azap çektikten ve kapalı kaldıktan sonradır. Çünkü 

bunlar ancak bu süreden sonra müşahede ehliyetini kazanabilir. Bundan dolayıdır ki 

cehennem kapıları yedi tane, cennet kapıları ise sekiz taneden oluşur. Cennetin sekizinci 

kapısı, cennet ehli için açık, cehennem ehli için ise kapalı olan rü’yet ve müşahede 

kapısıdır. Bu bilgiyi aldıktan sonra artık dünyada basiret sahibi olmaya çalış ki ahirette 

hem kalp hem de göz sahibi olabilesin. Dünyada kalp gözüne sahip olursan yüzdeki göze 

sahip olup olmaman arasında fark olmaz. Çünkü “Asıl körlük gözdeki körlük değil 

kalpteki körlüktür.”474 Bu sebeple kalp kör ise gözün faydası yoktur. Kalp açıksa göz 

körlüğünün zararı yoktur. Allah, kulun görünüşüne ve suretine değil mana ve hakikatlere 

bakar. Allah’tan bize rahmet ve inayet gözüyle bakmasını diliyoruz. Hakkî] 

 

 

 

 

[194a] 

 قال هللا تعالى 

)فأما يأتيًنكم منٍي هدًى(,أن قلت إن كان خطاب التشنية في قوله )قلنا اهبطوا منها جميعًا(,آلدم وحواء عليهما السالم 

فألمر ظاهر فإًنهما وأوالدهما من أهل الهدى يعني يجوز أن يأتيهم الكتاب والنور الفارق بين الحق والباطل وإن كان 

الًتفسير فإبليس وذرِيته آيسون من رحمة هللا تعالى فما معنى إتيان الهدى إليهم آلدم وال إبليس كما ذهب إليه بعض أهل 

قلت أما أبليس فليس من أهل الهدى بل هو ضال مضل أبدًا مقطوع على كفره بالنقص, وأما ذريته فيجوز أن يكون 

شر وإنما منع إيمانهم من أهل منهم من آمن باهلل واليوم اآلخر والكتب واألنبياء والمالئكة كإيمان المؤمنين من الب

الشريعة من ظن أن أوالد ابليس كلهم تابعون ألبيهم في التمرد واآلباء ,وهو ليس كذلك فإن الشياطين والجن ليسوا 

نوعين بل هم نوع واحد بنوا الجان المخلوق من مارج من نار ولكن من بقى منهم على تمرده فهو شيطان ومن آمن 

لجن هما الثقالن المكلفان باألحكام وكما أن للبشر مذاهب مختلفة فكذا للجن ولو لم يكونوا من منهم فهو جنٍي فالبشر وا

أهل التكليف لم يقل يا معشر الجن واإلنس  ألم يأتكم  رسٌل منكم ,وليلة الجن معروفة وهي الليلة التي أبلغ وأنهى 

إلى التَوحيد والطاعة فكان من قبل الدعوة منهم,  رسوله صلى هللا عليه وسلم ,فيها أمر الحق تعالى إلى الجن ودعاهم

                                                           
474 el-Mü'minûn, 22/46. 
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من غير فرق ومن ردها ككافر البشر من غير فرق أصال ,وممن آمن من ذرية ابليس هامة  [194b]كمؤمن البشر 

ابن الهام بن القيس بن  ابليس ,وقد كان آمن قبل نوح عليه السالم وعلى اإليمان كحمل اإلسالم الواقع في قوله عليه 

ات والسالم في حق قرينه كان شيطاني كافرًا فأعانني هللا عليه فأسلم بفتح الميم أي أسلم إسالمًا حقيقًة , كإسالم الصلو

المؤمن من البشر, ويدل عليه التعبير بالشيطان والكافر فإنه إنما يقابل اإلسالم واإليمان بالكفر فمن روى  فأسلُم بضم 

في أَن الشيطان غير ابليس وهو الفرق وغيره الذين من شأنهم الوسوسة الميم من السالمة فقد أبعد فهذا صريح 

واألغواء ك ابليس, وهكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام ,فإن قلت فإذا كان إيمان من آمن منهم كإيمان البشر وكانوا داخلين 

فاة, وقد منعه بعض العلماء بل تحت األحكام معهم فيلزم أن يكونوا من أهل الجنة إذ عمل الخير ال بد له من محل المكا

ذهب بعضهم إلى أنَه ال أجر لهم أخذًا بظاهر قوله تعالى) ويجيركم من عذاب أليم( فإنه اقتصر على اإلجارة من غير 

ذكر اإلثابة ومحلها قلت أَما عدم األجر فممنوع ألن المكلف مأجور .بخالف الملك ,فإنه ليس من أهل األجر لكونه 

غير مكًلف , بشيئ من األحكام لعدم المنازع فيه, فالجن مأجورون ولكن أبهم هللا تعالى محل أجرهم مطبوعًا من النور 

 ومن كوشف عن حقيقة الحال سكت عن البيان ادبًا مع هللا تعالى. حقي

 

[Allah Ta‘âlâ şöyle buyurmuştur:  “Size benden bir hidayet gelirse”475 

 

Eğer desen ki “İkiniz toptan oradan inin!”476 ayetindeki hitap Âdem ve Havvâ’ya 

(a.s) yönelik ise mesele kalmaz. Çünkü bu ikisi ve çocukları hidayet ehlindendirler. Yani, 

bunlara kitap ve hak ile batılı birbirinden ayıran nurun, hidayetin gelmesi câiz ve 

mümkündür. Fakat eğer mezkur hitap bazı müfessirlerin de o şekilde tefsir ettikleri gibi 

Âdem (a.s) ve İblis’e yönelik ise İblis ve onun zürriyeti Allah’ın (cc) rahmetinden 

külliyyen ümitsizdir ve hidayet etmeleri mümkün değildir. Bu durumda, ilk ayette ifade 

edildiği üzere bunlara hidayetin, kitap ve nurun gelmesi ne demektir? 

Ben derim ki İblis hidayet ehlinden değildir ve hidayet olması mümkün değildir. 

Kendisi, nass ile sabit olduğu üzere ebediyen dall ve mudilldir ve küfrü kesinleştirilmiştir. 

Fakat zürriyetinden bazısının Allah’a ve ahiret gününe kitap, enbiyâ ve meleklere iman 

etmesi câiz ve mümkündür. Nitekim insanların durumu da budur. İblis’in zürriyetinin de 

onun gibi iman ve hidayetten kesin olarak koparıldıklarını söyleyenler, zürriyetinin de 

temerrüd ve inatta ona tâbi olduklarını zannedendir. Fakat gerçek bu değildir. Çünkü 

şeytan ve cinler iki ayrı sınıf değildir. İkisi tek bir sınıftır. Hepsi de ateş alevinden 

yaratılmış olan “Cann”ın evlâdıdır. Bunlardan olan İblis’in yolunda gidip küfr ve inât 

üzerinde kalmışlardır. Bunlara şeytan denir. Diğer bir kısmı ise iman etmişlerdir. Bunlara 

                                                           
475 el-Bakara, 2/38. 
476 el-Bakara, 2/36. 
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da cin denir. İnsanlar ve cinler şeriat ahkâmıyla mükellef olan sakaleyndirler. İnsanlar 

nasıl ki farklı yollar tutmuşlarsa, cinler de öyle yapmışlardır. Çünkü eğer cinler teklif ehli 

ve mükellef olmasalardı onlara, insanlarla birlikte “Ey cin ve ins topluluğu, size kendi 

içinizden peygamberler gelmedi mi?”477 şeklinde sual yöneltilmezdi. “Cinler gecesi” 

bilinmektedir ki Allah, peygamberimizi o gece cinlere göndermiş ve kendisi onları 

Allah’a iman ve itaat etmeye davet etmiştir. Cinlerden bir kısmı onun davetini kabul 

etmiş, bir kısmı ise reddetmiştir. Nitekim onun davet ettiği insanlar da bu şekilde ikiye 

ayrılmışlardır. İblis’in zürriyetinden iman edenlerden birisi de Hâme ibni Heym ibni 

Lakıs ibni İblis’tir. Bu cinnî, Nûh’un –aleyhi’s-selâm– zuhurundan önce iman etmiştir. 

Allah Rasulü (asv) da kendi karîni hakkında şunu söylemiştir: “Bu cinnî kâfirdi; Allah 

ona karşı bana yardım etti, bunun üzerine o iman etti.”478 Hadis lâfzında “islâm” kelimesi 

geçiyorsa da bu kelime, teslim olmak anlamında değil iman etmek anlamında 

görülmüştür. Çünkü “O kâfirdi, sonra islâm oldu.” ifadesi, teslim oldu manasına gelmez. 

İmân etti, manasına gelir. Çünkü küfrün karşıtı imandır. Onun için hadisi “O şeytan teslim 

oldu.” veya “Ben ondan selamet buldum.” şeklinde tefsir edenler isabet etmemiştir. Bu 

şeytanın iman etmiş olması da bütün şeytanların İblis gibi olmadıklarını gösteriyor. İblis 

gibi olanlar ise vesvese verme ve saptırma işinde ısrar edenlerdir. Bu konunun da böyle 

anlaşılması lâzımdır. 

Eğer desen ki iman eden cinlerin imanı, iman eden insanların imanı gibiyse ve 

onlar da insanlar gibi ahkâm ile mükellef iseler onların da insanlar gibi cennet ehli 

olmaları lâzım gelir. Hâlbuki bazı alimler bunu kabul etmemiş hatta bazıları bunlar için 

hiçbir sevap ve mükâfat olmadığını söylemişlerdir. Çünkü bunlar cinlere hitaben 

söylenen “İmân ve itaat ederseniz Allah sizi elem verici azaptan korur.”479 ayetinden 

onlara cennet ve sevap bulunmadığını, yalnızca cehennemden korunacaklarını 

anlamışlardır. Çünkü bu ayette sevaptan ve sevap yeri olan cennetten söz edilmemiş, 

sadece cehennemden korunacakları zikredilmiştir. 

Ben de derim ki iman ve itaat eden cinlere sevap verilmeyeceğini söylemek doğru 

değildir. Çünkü mükellef olan me’curdur (yani itaat ettiği takdirde ona sevap verilir). 

Melekler ise böyle değildir. Çünkü onlar ne mükellef ne de me’curdur. Onlar nurdan 

                                                           
477 el-En'âm, 6/130. 
478 Müslim, “Müsâfirîn”, 69. 
479 el-Nisâ, 4/147. 
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yaratılmışlar ve bir sözle mükellef tutulmamışlardır. Çünkü onların yaratılışında itaat 

etmekten başka bir meyl ve kudret yoktur. 

Velhasıl; cinler me’curdurlar. Fakat Allah Ta‘âlâ sözü edilen ayette bildiği bir 

hikmetten dolayı onlar için sevaptan bahsetmemiştir. Burada söylenebilen bazı hakikatler 

daha vardır. Fakat o hakikatleri keşfedenler, Allah’a (cc) karşı edeplerini korumak için 

susup onları açıklamaktan vazgeçer. Hakkî] 

 

 

 

 

 

 

 

[195a] Taèyín-i İmÀm Naãb-i SulùÀn 

 

Òalú üzerine vÀcibdür. ZírÀ dín ve dünyÀ içün taèyín ve naãba øarÿret-i tÀmme 

vardur; AllÀh TaèÀlÀ üzerine vÀcib degüldür. Bu sebebden “Fe immÀ yeétiyenneküm 

minni hüden.”480 Ey kitÀb ve rasÿl kelime-i şarù ile irÀd olındı. Egerçi “in” kelimesini 

“mÀ” lafôı ve fièli “nÿn” ile teékíd itmek rÀcióü’l-vuúÿè olduàına delÀlet ider. Ve tercíh 

maènÀ-yı vaèdi müştemil olmaàla ıùmÀè ve terciyede èasÀ ve leèalle gibi olub “Vaèdü’l-

Kerími deynün” mÿcibince incÀzına teveúúüè olınur. Çünki Ádem’üñ –èaleyhi’s-selÀm- 

arøa hübÿùı teklíf ve terbiyyeye dÀéirdür. LÀ cerem nübüvvet ve kitÀb lÀzım geldi.  

 SüéÀl olınursa ki vücÿb-ı taèyín ve naãb nereden mefhÿmdur? CevÀb budur ki: 

Naãã-ı şÀrièden maèlÿmdur. Nitekim ÚuréÀn’da gelür: “AtíèullÀhe ve atíèu’r-Rasÿle ve 

uli’l-emri minküm.”481 ZírÀ iùÀèat itmek naãbdan ãoñra lÀzım gelür. Çünki Rasÿl, AllÀh 

TaèÀlÀ’nuñ manãÿbıdur. SÀéirler aãóÀb-ı reéyüñ müşÀveresiyle manãÿb olurlar. ZírÀ her 

                                                           
480 el-Bakara, 2/38. “Eğer benden size hidayet gelirse” 
481 el-Nisâ, 4/59. “Allah’a, O’nun elçisine ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin.” 
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èaãrda ãÀóibü’l-vaóy olmaz. Ve ülü’l-emrden murÀd ümerÀ ve fuúahÀ ve meşÀyıòdur ki 

ümerÀ seyf-i ôÀhir ile úÀéim; ve fuúahÀ èilm-i ôÀhir müştemil olduàı aókÀma daèvete 

mülÀzim; ve meşÀyıò-ı kibÀr èilm-i bÀùın nÀùıú olduàı óaúÀyıú-ı ilÀhiyye ve kevniyyeye 

irşÀd üzerine dÀéimlerdür. Ve ÚuréÀn-ı Kerím bu cümleyi müteøammındur.  

 Pes, ÚuréÀn’la èamele ùÀlib [195b] olan kimse mübÀyaèa-i sulùÀn idüb ôÀhir ve 

bÀùın ÚuréÀn’a mütÀbaèat itmelüdür. Ve illÀ ya ehl-i bidèat ve ilóÀd veya kÀfir olur. Ve 

sulùÀnuñ ùÀèat ve maèãiyyeti mübÀyaèada birdür. Nitekim gelür: “äallu òalfe külli berrin 

ve fÀcirin.”482 Yaèní imÀmuñ imÀmet-i suàrÀ ve kübrÀda maèãÿm olması şarù degüldür. 

Anuñçün secde-i sehv meşruè oldı.  

Pes, imÀmiyyenüñ èiãmeti şarù itdükleri bÀùıldur. Ve Àòir zamÀndaki óükm-i èadl 

munúarıø ve sÀúıùdur. Böyle iken yine mübÀyaèa-i sulùÀn vÀcibdür. ZírÀ fi’l-cümle èamel 

bÀúídür. Ve muãóafuñ irtifÀèı Óaøret-i İsÀ’nuñ –èaleyhi’s-selÀm- nüzÿl ve intiúÀlinden 

müteéaòòirdür. BinÀéen èalÀ hÀõÀ ol vaúte dek óükm-i ilÀhí bÀúídür ki ÀfitÀbuñ maşrıúdan 

ùulÿèı aña dÀlldur. Nitekim Àòir zamÀnda maàribden ùulÿèı inúıùÀè-i feyøe işÀretdür ki ol 

zamÀnuñ òalúı ãÿretde insÀn ve síretde óayvÀn olsalar gerekdür. ÓayvÀnuñ ise óükm-i 

ilÀhí ile münÀsebeti olmaz. Bu cihetden defter-i èilm ve èamel maùviyy olur.  

Ve’l-óamdulillÀhi èalÀ vücÿdi’n-nÿr. Ve vuúÿèi’l-èilmi’n-nÀfiè ve’l-èameli’l-mebrÿr. 

Óaúúí. 

 

 

 

 

 

ÚÀlellÀhu TaèÀlÀ: “YücÀdilÿneke fi’l-óaúúi baède mÀ tebeyyene.”483 

 

                                                           
482 “Sâlih olsun, fâsık olsun mü’min olan her imamın arkasında namaz kılınır.” 
483 el-Enfâl, 8/6. “Hak, bütünüyle belirlendikten sonra bile onlar seninle onu tartışıyorlar.” 
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Yaèní mücÀdele iki vech iledür. Biri óaú ôÀhir olduúdan ãoñra mücÀdeledür ki aña 

mücÀdele-i bÀùıla dirler. MeåelÀ bir nesne kitÀb ve sünnetden [196a] naãã ile åÀbit olub 

òuãÿãan ki anuñla èamele icmÀè-i ümmet vÀúiè ola; bu ãÿretde úabÿl ve èamel lÀzımdur.  

 Ve biri daòi meséelede óaú ne idügi ôÀhir olmaduàından mücÀdeledür ki aña 

mücÀdele-i óaú dirler. Ve ehl-i ictihÀduñ ictihÀdları iôhÀr-ı óaú içündür. VelÀkin óaú 

èindallÀh birdür. ZírÀ èilmi muóíùdür ve èinde’n-nÀs èadem-i ıùlÀèdan müteèaddid görinür.  

Pes, óaúú olmaú ôannıyla úanàısı ile èamel itse muãíb óükminde olur; gerekse òaùÀ 

itsün. Eger bu óükmde olsa müctehid meécÿr olmazdı. Müctehid meécÿr olıcaú anuñ 

ictihÀdıyla èamel iden daòi meécÿr olur. Buradandur ki dirler:  “MeõÀhib-i erbaèa óaúdur; 

egerçi òaùÀ ihtimÀli daòi vardur.” VelÀkin her òaùÀdan buùlÀn lÀzım gelmez ve her bÀùıl-ı 

iøÀfí daòi muùlaúÀ bÀùıl olmaz. Ve meõheb-i dÿn ve meõheb-i èÀlÀ olmaú bi-óisÀbi’ô-ôan 

delíli rÀció ve mercÿh olmaú iètibÀriyledür. Ve bu sebebdendür ki dimişlerdür: İmÀm Ebu 

Óanífe meõhebinden taóavvül eyleyüb meõheb-i İmÀm ŞÀfièí ile temeõhüb eyleyen kimse 

tekrÀr meõheb-i Ebu Óanífe’ye rucÿè itse taèzír olınur. VelÀkin evlÀ olan böyle fetvÀ 

virmemekdür. ZírÀ meõheb aãılda birdür ãadr-ı evvelde olan meõhebdür. äoñra keåret-i 

óavÀdiå ile ictihÀdda iòtilÀf vÀúiè olub herkes bir ãÀhib-i meõhebi ulu’l-emr ittióÀõ eyledi. 

Bu cihetden aña iùÀèat lÀzım geldi. Ve bí-vech terk-i meõheb iden terk-i iùÀèat itmiş oldı. 

Egerçi àayrı meõhebe duòÿli yine iùÀèatden maèdÿddur. [196b] Ve bu iltizÀm müctehid 

ùarafından emr ve daèvet ile degüldür. Belki herkesüñ kendi iòtiyÀrıyladur. Ve iltizÀmla 

nÀdir óükminde olur ki kendi nefsi üzerine ícÀb itdügi nesnenüñ óaúúından gelmek 

gerekdür. MeåelÀ dünyÀda ehl-i İslÀmdan mülÿk çoúdur. VelÀkin her kimüñ iúlím ve 

eyÀletinde bulındıysa aña mübÀyaèa vÀcibdür. Ve illÀ ehl-i bidèat ve êalÀl olur. Ve 

ehlullÀhuñ meõÀhib ile èamelde ùaríú-ı maòãÿã ve sülÿk-i vasaùları vardur ki kendileri 

bilürler. èÁmmeye lÀzım olan ôÀhir-i şerèa taúlíddür. ÒÀããa bÀùın-ı şerèle daòi èamel ider. 

FÀèrif. Óaúúí. 
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[İsm-i Aèôam] 

 

İsm-i aèôam, vÀlid-i ekber ve sÀéir esmÀ-i ilÀhiyye evlÀd-ı zükÿr gibidür ki cümlesi 

fÀèiller ve müéeååirler ve mutaãarrıflardur. ÓaúÀyıú ve mÀhiyyÀt ümmehÀt gibidür ki 

esmÀ-i ilÀhiyyenüñ anlara teveccühÀtından ãuver-i ÀåÀr-ı muòtelife ôuhÿr ider ki bunlar 

ümmehÀtla bile úÀbiller ve müteéeååirlerdür ve mutaãarrıflardur. Ve evlÀd-ı ünÀå maóall-

i óarå olduúları gibi bunlar daòi maóall-i óarå olub müteselsilen istílÀda bÀèiå olurlar. 

Egerçi bu istílÀdda nice fevÀèil daòi ôuhÿr ider ki cihet-i fièli anı müõekker óükminde 

úalur.  

Pes, min vech fÀèil olur, mÀ-baèdına nisbetle; ve min vech úÀbil olur, mÀ-úabline 

nisbet ile. [197a] Nitekim èakl-ı evvel nÿr-ı ilÀhíden tevellüd itmişdür; böyle iken cümle 

kÀéinÀtuñ mebdeéi ve ümmí menzilesindedür. Egerçi min vech ümm levó-i maófÿôdur ki 

nefs-i külliyyedür. Ve maúÀm-ı ùabíèat cümleyi cÀmièdür. ZírÀ eger mevcÿdÀt külliyye-i 

rÿóÀniyye ve eger cüzéiyye-i cismÀniyye ùabièat üzerine basù olınmışdur. Ve ne úadar 

cüzéiyyÀt var ise külliyyÀt üzerine mebnídür. MeåelÀ Zeyd’üñ óaúíúati insÀnuñ óaúíúatine 

dÀéirdür ki miyÀnlarını faãl iden úayd-ı teşaòòuãdur. Ve bu úayd emr-i iètibÀrí olmaàla 

fi’l-óaúíúa óaúíúat-i Zeyd óaúíúat-i insÀnda mündericdür. Ve óaúíúat-ı insÀn daòi sÀéir 

óaúÀéiúle óaúíúatü’l-óaúÀéiúa göre mütteóiddür ki iòtilÀfÀt-ı ãuver ve òavÀãdan 

gelmişdür. Bu cihetden dimişlerdür ki híçbir óaúíúat yoúdur ki óaúíúati üzerine maèlÿm 

ola. ZírÀ eger maèlÿm olsa óaúíúatü’l-óaúÀéiú daòi künhi üzre maèlÿm olmaú lÀzım gelür; 

bu ise muóaldur. Belki óaúÀéiúuñ maèlÿmiyyeti baèøı levÀzım ve òavÀãã iledür.  

Ve bu taúrírden fehm olındı ki èaúl-ı evvel ism-i aèôam mertebesidür. Ve istílÀd 

didügimüz ùahÿrÀt óasebiyledür ve illÀ õürriyyet-i Ádem ki nufÿs-ı muòtelifedür; nefs-i 

vÀóide olan Ádem’de münderic olduàı gibi esmÀ-i ilÀhiyye daòi ism-i aèôamda 

mündemicdür. Ve indimÀcından óudÿåı lÀzım gelmez. [197b] Belki óÀdiå olan taèalluúÀt-

i esmÀdur ki taèayyünÀta dÀéirdür.  



   
 

284 

 

Pes, Óaú úadímdür ki esmÀsı anuñ müsemmÀsında mündericdür. Ve Ádem 

óÀdiådür ki õürriyyeti anuñ nefsinde dÀòildür. Bu vech ile óaúÀéiúa úadímdür dinilmez; 

meger ki èilm-i ilÀhíde sübÿtí cihetinden dinile. Ve bu maèní kemÀl üzre fehm olınsa 

óÀdiåüñ óudÿå ve úıdemi ne vech ile olduàı maèlÿm olur. Anuñçün rÿó ve cism birdür 

didiler. Maèa hÀõÀ aralarında farú-ı ôÀhir vardur. Fe’fhem cidden. Fe aúbelhü úaùèÀn. 

Óaúúí. 

 

 

 

 

 

Velehu 

[FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilÀtün FÀèilün] 

1. İsm-i aèôamdur olan sulùÀn-ı aèôam èÀleme 

Ol tecellíden virilmişdür òilÀfet Ádem’e 

 

2. Bir deminden ãad hezÀrÀn dem ôuhÿr itdi èaceb 

èÁlem-i vaódet dilerseñ iregör ol bir deme 

 

3. Luùf u úahruñ kabôasında olduàuñ bilmez misin 

Ádem iseñ gel feraódan fÀrià ol düşme àama 

 

4. Úaùre-i ismüñde olmışdur nice deryÀ nihÀn 

Sırr-ı deryÀ olmasa dinmezdi Meryem Meryem’e 

 

5. ÓaúúıyÀ mÀè-i ùahÿr-ı feyøi nÿş iden kişi 

İltifÀt itmez bu bezm içre ebed cÀm-ı Cem’e 
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Velehu 

[11’li Hece Ölçüsü] 

1. Çeşmüñe çün oldı ruò-ı gül èıyÀn 

Nice bir ey bülbül-i dil bu fiàÀn 

 

2. Yandı vücÿduñ çü kül oldı yine 

Áh nedür vÀh nedür her zamÀn 

 

3. Bu dili yüz biñ dilim eyler bu èışú 

Ùoàrar anı tíà-i àam ile çü nÀn 

 

4. Gevherini ãÀf iden erbÀb-ı dil 

Görmedi ÀåÀr-ı kederden nişÀn 

 

5. Síne gibi muãóaf olur mı saña 

Sırrı durur yazılan u oúıyÀn 

 

6. Óaúú’a şükr ãubó u mesÀ ÓaúúıyÀ 

Ùoàdı vü ùolanmadı envÀr-ı cÀn 

 

7. Evvel ü Àòir çü taãarruf anÿñ 

Devr ide gör Óaúú ile her dem hemÀn 
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SONUÇ 

 

Bu çalışmada İsmail Hakkî Bursevî’nin müellifi olduğu Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy 

adlı eserin Türkçe bölümleri transkribe edilmek; Arapça bölümleri ise tercüme edilmek 

suretiyle -tabiri caizse- gün yüzüne çıkartılmak ve istifadeye sunulmak istenmiştir.  

Öncelikle ifade etmek gerekir ki bu eser, tek bir ilim sahasında kaleme alınmış bir 

eser değildir. Tefsir, hadis, fıkıh vs. birçok disiplini muhtevi bir çerçevede; içerisinde ayet 

tefsirlerinin, hadis ve şiir şerhlerinin yer aldığı, yer yer fıkhî meselelere temas edildiği ve 

ekseriyetini vâridat ve manzumelerin oluşturduğu tasavvufî bir eserdir. 

Eserde ele alınan, temas edilen meseleler İsmail Hakkî Bursevî’nin diğer vâridat 

türündeki eserlerinde olduğu gibi belirli ve birbirini takip eden bir rabıtayla 

irtibatlandırılmamış, muhtelif birçok konuya değinilmiştir. Ayrıca her bölüm birbirinden 

bağımsız kendi içerisinde müstakil bir hususiyet arz etmektedir.  

Bu eser ne seyr u sülûk yolundaki bir salike karşılaştığı sıkıntı ve müşkülat için 

yol göstermek ve rehberlik etmek için kaleme alınmış vâridat türü tasavvufî eserler gibi 

ne de ibtidadan intihaya, girift ve ehemmiyetine binaen temas edilmiş meselelerden 

müteşekkil vâridat türü tasavvufî eserler gibidir. Bu eser, vâridatları merkeze alan ve ara 

ara lüzumu hissedilen farklı mevzularda fikir beyan edilmek suretiyle vücuda getirilmiş 

manzum mensur karışık bir eserdir. 

İsmail Hakkî Bursevî’nin yetmiş küsur yıllık ilim hayatında kaleme aldığı ve 

sayısı yüzleri bulan eserleri arasında Kitâb-ı ‘İzzü’l-Âdemiyy’in sahip olduğu müstakil 

hususiyetleri ele almak, ortaya çıkarmak ve istifadeye sunmak bu çalışmanın amacı 

olmuştur.  Gayret ve çabamız bu yönde sarf edilmiştir. 
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