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 TAKDİM

İnsanlık tarihi, akıl ve düşünce sahibi bir varlık olan insanın kurduğu 

medeniyetleri, medeniyetler arasındaki ilişkileri anlatır. İnsan, zihnî faali-

yetlerde bulunma kabiliyetiyle bilim, sanat ve kültür değerleri üretir, üret-

tiği kültür ve düşünce ile de tarihin akışına yön verir.

Medeniyetler, kültürler, dinler, ideolojiler, etnik ve mezhebî anlayışlar 

arasındaki ilişkiler kimi zaman çatışma ve ayrışmalara, kimi zaman da uz-

laşma ve iş birliklerine zemin hazırlamıştır.

İnsanların, toplumların ve devletlerin gücü, ürettikleri kültür ve mede-

niyet değerlerinin varlığıyla ölçülmüştür. İnsanoğlu olarak daha aydınlık 

bir gelecek inşa edebilmemiz, insanlığın ortak değeri, ortak mirası ve ortak 

kazanımı olan kültür ve medeniyet değerlerini geliştirebilmemizle müm-

kündür.

Bizler, Selçuklu’dan Osmanlı’ya ve Cumhuriyet’e kadar büyük devletler 

kuran bir milletiz. Bu büyük devlet geleneğinin arkasında büyük bir me-

deniyet ve kültür tasavvuru yatmaktadır.

İlk insandan günümüze kadar gökkubbe altında gelişen her değer, haki-

katin farklı bir tezahürü olarak bizim için muteber olmuştur. İslâm ve   Türk 

tarihinden süzülüp gelen kültürel birikim bizim için büyük bir zenginlik 

kaynağıdır. Bilgiye, hikmete, irfana dayanan medeniyet değerlerimiz tarih 

boyunca sevgiyi, hoşgörüyü, adaleti, kardeşlik ve dayanışmayı ön planda 

tutmuştur.

Gelecek nesillere karşı en büyük sorumluluğumuz, insan ve âlem tasav-

vurumuzun temel bileşenlerini oluşturan bu eşsiz mirasın etkin bir şekilde 

aktarılmasını sağlamaktır. Bugünkü ve yarınki nesillerimizin gelişimi, geç-

mişimizden devraldığımız büyük kültür ve medeniyet mirasının daha iyi 

idrak edilmesine ve sahiplenilmesine bağlıdır.



Felsefeden tababete, astronomiden matematiğe kadar her alanda,   Me-

dine’de, Kâhire’de,    Şam’da,     Bağdat’ta, Buhara’da, Semerkant’ta,          Horasan’da, 

Konya’da, Bursa’da, İstanbul’da ve coğrafyamızın her köşesinde üretilen de-

ğerler, bugün tüm insanlığın ortak mirası hâline gelmiştir. Bu büyük ema-

nete sahip çıkmak, bu büyük hazineyi gelecek nesillere aktarmak öncelikli 

sorumluluğumuzdur.

Yirmi birinci yüzyıl dünyasına sunabileceğimiz yeni bir medeniyet pro-

jesinin dokusunu örecek değerleri üretebilmemiz, ancak sahip olduğumuz 

bu hazinelerin ve zengin birikimin işlenmesiyle mümkündür. Bu miras 

bize, tarihteki en büyük ilim ve düşünce insanlarının geniş bir yelpazede 

ürettikleri eserleri sunuyor. Çok çeşitli alanlarda ve disiplinlerde medeni-

yetimizin en zengin ve benzersiz metinlerini ihtiva eden bu eserlerin ko-

runması, tercüme ya da tıpkıbasım yoluyla işlenmesi ve etkin bir şekilde 

yeniden inşa edilmesi,   Büyük Türkiye Vizyonumuzun önemli bir parçası-

dır. Bu doğrultuda yapılacak çalışmalar, hiç şüphesiz tarihe, ecdadımıza, 

gelecek nesillere ve insanlığa sunacağımız eserleri üretmeye yönelik fikrî 

çabaların hasılası olacaktır. Her alanda olduğu gibi bilim, düşünce, kültür 

ve sanat alanlarında da eser ve iş üretmek idealiyle yeniden ele alınma-

ya, ilgi görmeye, kaynak olmaya başlayan bu hazinelerin ülkemize ve tüm 

insanlığa hayırlar getirmesini temenni ederim. Aziz milletimiz, bu kutsal 

emaneti yücelterek muhafaza etmeyi sürdürecektir.

 Recep Tayyip Erdoğan

 Cumhurbaşkanı
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GİRİŞ

İsmâil Hakkı Bursevî’nin Hayatı

1063 yılı Zilkâde ayı başlarında (1653 Eylül sonu) Bulgaristan-Aydos’ta 

doğdu.1 İsmâil ismi, Hakkî mahlasıdır. Uzun süre Bursa’da yaşayıp sonun-

da orada vefat ettiği için Bursevî nisbesiyle meşhur olmuştur.2

Yedi yaşında iken annesi vefat etti. Küçük yaşta Kur’an okumayı öğ-

rendi ve sarf ilmini okudu. On bir yaşında gittiği (1074/1664) ve yedi yıl 

kadar kaldığı Edirne’de Atpazarî Osman Fazlı-i İlâhî’nin (ö. 1102/1691) 

halifesi Şeyh Abdülbâki Efendi’nin yanında sarf, nahiv, mantık, kelâm, 

âdâb, meânî, beyân, fıkıh ve tefsirden muhtelif eserler okudu.3

1083/1672’de İstanbul’a şeyhi Osman Fazlı-i İlâhî’nin Fatih Atpaza-

rı’ndaki dergâhına geldi.4 Şeyhi ona biat verip evrâd tâyin etti ve devamlı 

olarak oruç tutmasını tavsiye etti.5 Şeyhi, zamanında medreselerde ilim, 

dergâhlarda ise hayır kalmadığını düşündüğünden tasavvufî eğitimle bir-

likte zâhirî ilimlerle ilgili dersler de verir, ümmî olan kimseyi halife tâyin 

etmezdi.6 İsmâil Hakkı da İstanbul’da mânevî terbiyesinin yanında zâhirî 

ilimlerle ilgili eğitimini sürdürdü. Şeyhinden fenn-i âdâb, kelâm, ferâiz, 

belâğat ve fıkıh usûlü ile ilgili eserler okudu. Dergâh dışından Kurrâ Meh-

med Efendi’den (ö. 1134/1722) tecvid, başka hocalardan Farsça eserler 

okudu ve mütalaa etti. Meşhur hattat Hâfız Osman’dan (ö. 1110/1698) 

hat meşk etti.7

1 İsmâil Hakkı Bursevî, Kitâbü Hayâti’l-Bâl, Bursa İnebey Yazma Eser Ktp., Genel, nr. 84, vr. 106b; 

a.mlf., Kitâbü’s-Silsileti’l-Celvetiyye, İstanbul: Haydarpaşa Hastanesi Matbaası, 1291, s. 101, 107.

2 Geniş bilgi için bk. Ali Namlı, İsmâil Hakkı Bursevî Hayatı, Eserleri ve Tarîkat Anlayışı, İstanbul: İnsan 

Yayınları, 2001.

3 İsmâil Hakkı Bursevî, Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl, thk. Ali Namlı, Dımaşk: Dâru Ninawa, 2011, II, 

79-80.

4 Bursevî, Vesîletü’l-Merâm, Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 243, vr. 10b.

5 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 80; a.mlf., Kitâbü’s-Silsile, s. 101.

6 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, thk. Ramazan Muslu, Dımaşk: Dâru Ninawa, 2011, I, 182-183.

7 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 80-81.
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Şeyhinin isteği üzerine Zeyrek Camii’nde doksan günlük bir halvete gir-

di. Daha sonra dervişlerin yemeklerini pişirmek, zâviyeyi süpürmek, yemek 

kaplarını yıkamak ve sofrayı temizlemek gibi hizmetlerde bulundu. Ardın-

dan şeyhinin yerine vaaz edecek bir seviyeye geldi. İstanbul’da üç yıl kaldık-

tan sonra şeyhi tarafından Üsküp’e halife olarak gönderildi (1086/1675).1

Üsküp’te irşad faaliyetlerine ek olarak muhtelif camilerde vaazlar etti, 

isteyenlere zâhirî ilimlerle ilgili dersler verdi. Orada evlendi ve ilk eserlerini 

kaleme aldı. Üsküp’te kaldığı altı yıl boyunca bazı yanlış davranışlar içeri-

sinde olduğunu gördüğü müftü, kadı, imam-hatip ve şeyhlerle mücadele 

etti. Bu çekişmenin sona ermemesi ve şikâyetlerin İstanbul’a kadar ulaş-

ması üzerine şeyhi onu Köprülü’ye gönderdi (1092/1681).2 On dört ay 

Köprülü’de, ardından otuz ay Ustrumca’da kaldıktan3 sonra yine şeyhinin 

arzusu üzerine kendisinin halifesi sıfatıyla Bursa’ya gitti (1096/1685).4

Bursa’da irşad, vaaz ve nasihat hizmetlerinin yanı sıra pek çok eser kaleme 

aldı. Eserleri içerisinde elbette en meşhuru Ulucami kürsüsünden vaazlarında 

da takrir ettiği Rûhu’l-Beyân fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı tasavvufî tefsiridir.5 Bur-

sa’ya halife tâyin edildikten sonra şeyhini beş defa İstanbul’da ve son olarak 

da sürgüne gönderildiği Kıbrıs’ta vefatından bir müddet önce ziyaret etti.6

Sultan II. Mustafa zamanında Elmas Mehmed Paşa’nın askere vaaz ve 

nasihat etmek üzere daveti üzerine I. ve II. Avusturya seferlerine (1107-

1108/1695-1696) katıldı. İsmâil Hakkı bazı vaazlarını Sultan’ın da dinle-

diğini belirtir.7

1111/1700 ve 1122/1710 yıllarında iki defa hacda bulundu. Hac yol-

culukları sırasında Şam, Kahire ve İstanbul gibi merkezlere uğrayıp bazı-

larında birkaç ay kaldı. Üç yıl Tekirdağ’da (1126-1129/1714-1717), üç yıl 

1 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 83-87.

2 bk. Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 86-93; a.mlf., Tuhfe-i Recebiyye, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 

1374, vr. 35b.

3 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 93-94.

4 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 101.

5 bk. Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 107-109.

6 bk. Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 110-217.

7 Bursevî, Vâridât-ı Hakkıyye (Vâridât-ı Kübrâ), Bursa İnebey Yazma Eser Ktp., Genel, nr. 86, vr. 229b; 

a.mlf., Şerhu’l-Erbaîne Hadîsen, İstanbul 1253, s. 306; a.mlf., Tuhfe-i Hasakiyye, Süleymaniye Ktp., 

Mihrişah, nr. 164, vr. 149a; a.mlf., Min Vâridâti’l-Fakîr eş-Şeyh İsmâil Hakkî, Süleymaniye Ktp., Hâlet 

Efendi, nr. 789, vr. 129a.
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Şam’da (1129-1132/1717-1132) ve üç yıl Üsküdar’da (1132-1135/1720-

1723) ikamet etti. Sonunda tekrar Bursa’ya döndü ve 9 Zilkâde 1137/20 

Temmuz 1725 Perşembe günü öğleye doğru vefat etti.1

İsmâil Hakkı Bursevî’nin Eserleri

En velûd Osmanlı müelliflerinden biri olan Bursevî’nin irili ufaklı 120 

kadar eseri vardır. Eserlerinin çoğu Türkçe, kırk kadarı Arapçadır. Bazı bö-

lümleri Arapça, bazı bölümleri Türkçe olan eserleri de vardır. Eserlerinde 

zaman zaman Farsçaya da yer vermiştir. Manzûmelerinin on binden fazla 

olduğunu söyler.2 Dîvân (Fütûhât-ı Burûseviyye) ve Mi‘râciyye’den başka 

şiir mecmualarında ve diğer eserlerinde de çok sayıda manzûmesi yer alır.

İsmâil Hakkı Bursevî’nin en önemli ve meşhur eseri Rûhu’l-Beyân fî Tef-
sîri’l-Kur’ân adlı tasavvufî/işârî tefsiridir. Bursa’ya halife olarak gönderildiği 

1096/1685 tarihinden itibaren yirmi yılı aşkın bir sürede Kur’an’ı hem 

Ulucami kürsüsünden tefsir etmiş, hem de Rûhu’l-Beyân’ı kaleme almıştır. 

Tefsirin muhtelif baskıları, tercümeleri ve özetleri yapılmıştır.

Bursevî, Beyzâvî Tefsiri’nden Fâtiha sûresi ile Bakara sûresinin son âyet-

leri üzerine ta‘lîka hazırlamış, Amme cüzünü de şerh etmiştir. Bazı sû-

relerin (Fâtiha, Zilzâl, Asr) ve âyetlerin tefsirine dair eserlerinden başka 

tefsir mecmualarında ve vâridât şerhlerine dair eserlerinde de pek çok âyet 

tefsirleri bulunmaktadır.

İbn Hacer’in hadis usûlüne dair Nuhbetü’l-Fiker adlı eserini, İmam 

Nevevî’nin Kırk Hadis’ini ve Riyâzu’s-Sâlihîn’den seçtiği kırk hadisi şerh 

etmiştir. Bazı hadislerin müstakil şerhlerine dair risâlelerine ilaveten mec-

mualarında ve vâridât şerhlerine dair eserlerinde de hadis şerhlerine rast-

lanmaktadır.

Kitâbü’l-Hitâb, Kitâbü’n-Necât, Tuhfe-i Hasakiyye gibi eserlerinde 

akâid, kelâm, fıkıh ve ilmihal konularını tasavvufî bir bakış açısıyla ele 

almıştır. Fıkıhtan Lutfullah en-Nesefî el-Keydânî’nin namazla ilgili risâle-

sini şerh etmiş (Şerhu’l-Fıkhi’l-Keydânî), bazı risâlelerinde fıkıh ve kelâm-

la ilgili meseleleri ele almış (Risâle-i Mesâili’l-Fıkhiyye, er-Risâletü’l-Câmia 

1 Geniş bilgi için bk. Namlı, İsmâil Hakkı Bursevî, s. 73-114.

2 Bursevî, Kitâbü’s-Silsile, s. 103.
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li’l-Mesâili’n-Nâfia, Kitâbü’l-Fazli ve’n-Nevâl), imanın şubelerini (Şerhu 
Şuabi’l-Îmân) ve büyük günahları (Şerhu’l-Kebâir) şerh etmiştir.

Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin ilk 738 beytini Rûhu’l-Mesnevî adıyla, Ya-

zıcızâde Mehmed’in Muhammediyye’sini Ferahu’r-Rûh adıyla, Ferîdüddin 

Attâr’ın Pendnâme’sini Şerh-i Pend-i Attâr adıyla şerh etmiştir. Bursevî’nin 

diğer bazı şiir şerhleri ise şunlardır: Şerhu Nazmi’s-Sülûk, Kitâbü’l-Envâr, 
Şerh-i Ebyât-ı Hacı Bayrâm-ı Velî, Şerh-i Ebyât-ı Yûnus Emre, Şerh-i Nazm-ı 
Ahmed, Şerh-i Ebyât-ı Hasan el-Kâdirî, Şerh-i Nazm-ı Hayretî, Es’ile-i Şeyh 
Mısrî’ye Ecvibe-i İsmâil Hakkî, Es’iletü’s-Sahafiyye ve Ecvibetü’l-Hakkıyye.

Tasavvufî eserlerinden bir kısmı şunlardır: Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ri-
câl, Kitâbü’s-Silsileti’l-Celvetiyye (Silsilenâme-i Celvetî), Kitâbü’l-Hitâb, 

Kitâbü’n-Necât, Şerhu’l-Usûli’l-Aşere, Şerh-i Esmâ-i Seb‘a, Risâletü’l-Hazarât, 
Risâle fî Beyâni’l-Halve ve’l-Celve, Kitâbü Hucceti’l-Bâliğa, Kitâbü’ş-Şecv, 

Mecîü’l-Beşîr li-Ecli’t-Tebşîr, Vesîletü’l-Merâm, Mecmûatü’l-Esrâr, Risâle-i 
Nefesi’r-Rahmân, Risâle-i Gül (Risâle-i Verdiyye), Şerhu Salevât-ı İbn Meşîş, 
Kitâbü Zübdeti’l-Makâl, Kitâbü’l-Fasl fi’l-Esrâr, er-Risâletü’ş-Şem‘ıyye, Risâle 
et-Tehaccî fî Hurûfi’t-Teheccî, Hakâiku’l-Hurûf, Esrâru’l-Hurûf, biatnâme ve 
icâzetnâmeler.

Tasavvufî eserleri arasında kendisinin vâridâtı ve şerhlerine dair şu eser-

leri önemli bir yer tutar: Vâridât-ı Hakkıyye (Vâridât-ı Kübrâ), Risâletü Ey-
yühe’l-Bülbül, Mecmûa (Süleymaniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 645), Min Vâ-
ridâti’l-Fakîr İsmâil Hakkı min Evâhiri Zilhicce 1116, Mecmûatü’l-Hutab 
ve’l-Vâridât, Mecmûa (Beyazıt Devlet Ktp., Genel, nr. 3507), el-Vâridât 
(Bursa İnebey Yazma Eser Ktp., Genel, nr. 66-67), Mecmûa (İstanbul Ü. 

Ktp. TY. nr. 9793), Kitâbü’d-Düreri’l-İrfâniyye, Mecmûatü’l-Fevâid ve’l-Vâ-
ridât, Vâridât (Süleymaniye Ktp., Âşir Ef., nr. 165), Mecmûa (Bursa İne-

bey Yazma Eser Ktp., Genel, nr. 41), Kitâb-ı Kebîr, Kitâbü’z-Zikr ve’ş-Şeref, 
Kitâbü’l-Hakkı’s-Sarîh ve’l-Keşfi’s-Sahîh, Kitâbü Nakdi’l-Hâl (Şeceratü’l-Yakîn 
ve’t-Tevhîd), Kenz-i Mahfî, Müteferrikât-ı Şeyh Hakkî, Kitâbü Müzîli’l-Ah-
zân, Kitâbü Hayâti’l-Bâl, Kitâbü’l-Izzi’l-Âdemî, Kitâbü’n-Netîce.

Başkalarına hediye etmek üzere muhataplarının durumunu ve seviye-

sini dikkate alarak şu eserleri de kaleme almıştır: Sülûkü’l-Mülûk (Tuh-
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fe-i Aliyye), Risâletü’l-Umâriyye, Risâle-i Ma‘nâ-yı Şerîf-i İsm-i Muhammed, 
Tuhfe-i Recebiyye, Tuhfe-i İsmâîliyye, Tuhfe-i Halîliyye, Tuhfe-i Atâiyye, 
Kitâbü’s-Sülûk (Tuhfe-i Vesîmiyye), Şerh-i Ebyât-ı Fusûs, Tuhfe-i Bahriyye, 
Risâle-i Hüseyniyye, Tuhfe-i Hasakiyye, Risâle-i Bahâiyye, Tuhfe-i Ömeriyye.

Bursevî’nin Şerhu Mukaddimeti’l-Cezerî, Kitâbü’l-Furûk, Şerhu Risâle 
fi’l-Âdâbi’l-Münâzara li-Taşköprîzâde, Nuhbetü’l-Letâif, Mecmûatü’l-Mün-
tehabe, Mecâlisü’l-Va‘z ve’t-Tezkîr, Mecâlisü’l-Müntehabe, Kitâbü’l-Hutabâ 
(Hatîbü’l-Hutabâ) gibi başka eserleri de vardır.1

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl’in Tanıtımı

Eserin yazma nüshalarından birinin baş tarafında bulunan2 İsmâil Hak-

kı Bursevî’nin şu beyti eserin müellifin gözündeki yerini aksettirmektedir:

Hakkıyâ ölür isen gam çekme

Bu eser sana yeter dünyâda

İsmâil Hakkı Bursevî’nin Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl adlı bu eseri, 

şeyhi “Kutup Osman Efendi” diye meşhur olan Atpazarî Osman Fazlı-i 

İlâhî’nin (ö. 1102/1691) bir tür menâkıbnâmesi ve biyografisidir. Eserin 

son dörtte birlik kısmı Bursevî’nin Osman Fazlı Efendi’nin sohbetlerinden 

tuttuğu notlardan meydana gelmektedir. Bununla birlikte eserde genel ola-

rak tasavvuf ve tarikatlarla, özel olarak da Celvetiyye tarikatıyla ilgili önem-

li bilgiler ve değerlendirmeler de yer alır. Kitapta Muhyiddin İbnü’l-Ara-

bî’ye (ö. 638/1240) de bir bölüm ayrılması dikkat çekmektedir.

İsmâil Hakkı Bursevî’nin Tamâmü’l-Feyz’in girişindeki ifadelerinden 

Osman Fazlı Efendi daha hayattayken onu tanıtmak, hâlini, makamının 

yüceliğini ve faziletlerini ortaya koymak üzere bir eser yazmak arzusunda 

olduğu, fakat bu arzusunu bir türlü gerçekleştiremediği anlaşılmaktadır.3 

Şeyhinin vefatının ardından önde gelen müridlerinden Osman Dede’nin 

ısrarlı talebi üzerine artık böyle bir eseri yazmaya karar vermiştir.4 Os-

man Dede, Osman Fazlı Efendi’nin âhir ömründe Kıbrıs’ta hizmetinde 

1 İsmâil Hakkı Bursevî’nin eserleri ile ilgili geniş bilgi için bk. Namlı, İsmâil Hakkı Bursevî, s. 161-219.

2 Manisa Akhisar Zeynelzâde Ktp., nr. 135, vr. 1a.

3 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, I, 10-11.

4 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, I, 11; II, 38.
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bulunmuş ve cenaze namazını da o kıldırmıştır.1 Osman Fazlı Efendi’nin 

son zamanları, vefatı, cenazesinin kaldırılması gibi konularla ilgili kitap-

ta geçen bilgileri Bursevî’ye aktaranın da Osman Dede olduğu anlaşıl-

maktadır.

Bursevî bu kitabı uyku ile uyanıklık arasında kendisine işaret ve ilham 

edildiği üzere “Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl” diye adlandırdığını ifade 

eder.2 Kitabın adı “Hak Dostlarının Kapısında Feyzin Tamamlanması” şek-

linde Türkçeye tercüme edilebilir. Eser 15 Receb 1103/2 Nisan 1692 Per-

şembe günü Bursa’da tamamlanmış ve bu tarih bilmeceli olarak kitabın 

hâtimesinde verilmiştir.3

Tamâmü’l-Feyz esas olarak Arapça yazılmakla beraber eserde sıkça Fars-

ça ve Türkçe beyitlere ve ifadelere de rastlanmaktadır.

Türkiye kütüphanelerinde pek çok yazma nüshası bulunan eserin mü-

ellif hattı nüshası bulunamamıştır. Eserin tespit ettiğimiz yazma nüshaları 

ise şunlardır:

1. Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 244, 324 vr.

 Bursa Hüdâvendigâr Camii hatîbi es-Seyyid Hâfız el-Hâc Mehmed 

Emîn tarafından 3 Şaban 1234/28 Mayıs 1819’da Bursa’da müellif 

nüshasından istinsah edilmiş (vr. 324a) ve düzgün bir nesih hattı ile 

yazılmıştır. Bu tercümede köşeli parantez içerisinde verilen varak 

numaraları bu nüshaya aittir. Bu nüshanın eksik ve aksayan yerle-

rine tercüme kısmının dipnotlarında işaret edilmiştir.

2. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., AY 830, 173 vr.

 Müstensih: Mahmûd b. Pîr Mehmed b. Abdurrahmân. İstinsah ta-

rihi: 1149 (1737).

3. Âtıf Efendi Ktp., nr. 1393, vr. 1a-281a.

 Müstensih: Sandalzâde Bursevî. İstinsah tarihi: 1186 (1772).

4. Manisa Akhisar Zeynelzâde Ktp., nr. 135, 224 vr.

 Müstensih: Mustafa Muhsin el-Kâdirî. İstinsah yeri ve tarihi: İstan-

bul 1208 (1793).

1 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 11, 25, 38.

2 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 12.

3 Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, II, 217.
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5. Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdayi, nr. 455, 169 vr.

 Müstensih: Mustafa b. İbrâhim. İstinsah yeri ve tarihi: Sofya 1222 

(1807).

6. Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü Paşa, nr. 646, 186 vr.

 Müstensih: Seyyid Ali Rızâ. İstinsah yeri ve tarihi: Üsküdar 1237 

(1822).

7. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kit., Osman Ergin, nr. 

523, 145 vr.

 İstinsah tarihi: [11]55? (1742) veya [12]55? (1839).

8. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Ktp., İsmail Saib 

Sencer, nr. 4433, 135 vr.

 Müstensih: Mehmed Hıfzı b. Sun‘ullah Mehmed el-Yanyavî. İstin-

sah tarihi: 1274 (1857).

9. Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr. 1098, 177 vr.

10. Bursa İnebey Yazma Eser Ktp., Genel, nr. 4800/1, vr. 1b-202a.

11. Edirne Selimiye Ktp., nr. 4643, 213 vr.

12. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kit., Osman Ergin, nr. 

530, 203 vr.

13. Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Köşkü, nr. 497, 244 vr.

 Bu yazma nüshanın başında Bursevî’nin hattı ile olduğu yazılı (vr. 

1a) olsa da sonunda yer alan “imkân ölçüsünde aslı ile mukâbele 

edildiğine” dair ifade (vr. 244b) ve hâmişlerde yer alan tashihler bu 

nüshanın asıl nüsha olmayıp asıl nüsha ile mukabele edilmiş bir 

nüsha olduğunu göstermektedir. Ayrıca bu nüshanın hattı, Bur-

sevî’nin kendi el yazısı ile olduğu bilinen diğer yazma eserlerinin 

hattı ile uyuşmamaktadır.

14. İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Ktp., AY 3602, 211 vr.

15. Beyazıt Yazma Eser Ktp., Beyazıd, nr. 3312, 158 vr.

 Bu nüshanın ön kapağında ve ilk varağında İsmâil Hakkı’nın 

Tamâmü’l-Feyz adlı eseri olduğu kayıtlıdır. Yine ilk varakta İsmâil 

Hakkı Bursevî’ye ait 

   Nedir Derviş Muhammed feyz-i Mevlâ’ya müheyyâdır

   Ne belki katre şeklinde görünmüş özge deryâdır
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 beyti bulunmaktadır.1 İlk varakta 155 olarak kaydedilen varak 

numarasının son rakamı sonradan 8’e çevrilmiştir. İlk varak-

tan sonra Tamâmü’l-Feyz değil Safiyyüddin Ahmed el-Kuşâşî’nin

(ö. 1071/1661) akâide dair manzûmesinin bir müridi tarafından 

yapılan şerhi yer almaktadır. Bu eser ile Tamâmü’l-Feyz’in -nerede 

olduğunu bilemediğimiz- bu nüshasının bir şekilde yer değiştirdiği 

anlaşılmaktadır.

Tamâmü’l-Feyz hakkında Ramazan Muslu ve Ali Namlı tarafından iki 

ayrı yüksek lisans tezi hazırlanmış, eser farklı yönlerden incelenmiş ve metni 

kritikli olarak neşre hazırlanmıştır.2 Hazırlanan kritikli metinler daha sonra 

bir araya getirilerek basılmıştır.3 Eserin Ahmed Ferîd el-Mizyedî’nin tahkîki 

ile yapılmış başka bir baskısı da vardır.4 Hangi kütüphanede olduğu belir-

tilmeyen bir tek yazma nüsha esas alınarak yapılan bu baskıda eserde geçen 

Türkçe ve Farsça metinler ya hiç alınmamış, alınanlar da genellikle yanlış 

yazılmış, dipnotlara eklenen gereksiz ve uzun nakillerle eserin hacmi şişiril-

miştir.

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl’in elinizde bulunan Türkçeye tercümesi-

nin ilk yarısı (ilk on üç bölüm) Ramazan Muslu, ikinci yarısı (on dördüncü 

bölüm ve sonrası) ise Ali Namlı tarafından yapılmıştır.

İsmâil Hakkı Bursevî’nin Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl adlı eseri sadece 

şeyhi Osman Fazlı Efendi’nin menâkıbnâmesi ve biyografisi olmanın öte-

sinde özellikler taşımaktadır. Osman Fazlı Efendi ile ilgili biyografik bil-

gilerin yanında onun mânevî kişiliği, tasavvufî yönü ve derecesi hakkında 

da bilgiler verilmiştir. Özellikle baştaki bölümlerde tarikatların mahiyeti ve 

tarikatlarla ilgili temel kavramlar üzerinde durulmuştur. Eser XVII. yüzyıl 

Osmanlı toplumu, tekkelerin işleyişi, şeyh-mürid ilişkileri, tarikat ve tekke 

mensuplarının durumu, birbirleriyle ve toplumun diğer kesimleriyle ilişki-

leri gibi konularda önemli bilgiler ihtivâ eder. Osman Fazlı Efendi devrinin 

1 Bu beyit İsmâil Hakkı Bursevî’nin doksan sekiz beyitlik bir kasîdesinin matla‘/ilk beyti olup kasîde 

yine kendisi tarafından Kitâbü’l-Envâr adıyla şerh edilmiştir. Kitâbü’l-Envâr’ın müellif hattı nüshası 

Süleymaniye Ktp.’ndedir (Mihrişah, nr. 189, vr. 21b-102a). Eser hakkında makale, yüksek lisans ve 

doktora tezi gibi muhtelif çalışmalar yapılmıştır. 

2 İsmâil Hakkı Bursevî ve Tamâmü’l-Feyz Adlı Eseri-I ve II, Marmara Ü. SBE., İstanbul 1994.

3 c. I: thk. Ramazan Muslu, c. II: thk. Ali Namlı, Dımaşk: Dâru Ninawa, 2011.

4 Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2010.
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devlet ricâli, ilmiye sınıfı ve tekke mensuplarından sıradan insanlara kadar 

herkesle yakın münasebette bulunmuş bir şahsiyettir. Onun hakkında ya-

zılan bu eser de devrin siyasî, sosyal, dinî, kültürel, ekonomik, askerî vb. 

özellikleri ve problemlerine dair önemli bir kaynaktır.

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl bir giriş ve on yedi bölümden oluşmaktadır:

1. Hak Tarikatlar, Tarikatların Farklı ve Çok Olmasının Sırrı

2. Tarikatın Faydası

3. Zikir Telkini ve İlgili Konular

4. Şeyhlerle Sohbet ve İlgili Konular

5. Tarikat Ehlinin Libâsı ve Kisvesi

6. Celvetiyye Tarikatının Silsilesi

7. Şeyh-i Ekber (Muhyiddin İbnü’l-Arabî)

8. Osman Fazlı Efendi’nin Doğumu, Yetişmesi ve İlgili Konular

9. Osman Fazlı Efendi’nin İstanbul’a Yerleşmesi ve İlgili Konular

10. Osman Fazlı Efendi’nin İlmî Bâtınî Kerametleri ve Makamları

11. Osman Fazlı Efendi’nin İlmî Zâhirî Kerametleri

12. Osman Fazlı Efendi’nin Kevnî Kerametleri

13. Osman Fazlı Efendi’nin Sultanlarla ve Emirlerle İlişkileri

14. Osman Fazlı Efendi’nin Vefatı

15. Osman Fazlı Efendi’nin Şekil ve Şemâili

16. İsmâil Hakkı Bursevî’nin Osman Fazlı Efendi’ye İntisabı

17. İsmail Hakkı Bursevî’nin Osman Fazlı Efendi’yi Ziyaretleri Sırasın-

da Sohbetlerinden Tuttuğu Notlar

Eserin ilk altı bölümünde tasavvufun uygulamalı mektepleri/ekolleri 

demek olan tarikatların mahiyeti ve esasları ile ilgili temel ve önemli bilgi-

ler yer almaktadır. İlk bölümde; Allah’a giden yolların farklı ve çok sayıda 

olmasının sâlikler için bir rahmet olduğu değişik örneklerle anlatılmış, hak 

ve bâtıl tarikatlar, üveysîlik, halvet ve Halvetiyye tarikatı, celvet ve Celve-

tiyye tarikatı, bu iki tarikatın esasları, özellikleri ve farklı sülûk şekilleri gibi 

konular üzerinde durulmuştur.

İkinci bölümde; şeriat-tarikat, şeriat-hakikat, sülûk-mücâhede, seyr ve 

sülûk kavramları ve birbiriyle ilişkileri üzerinde durulmuş, tarikatın faydası 
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ise mecâzî vücûddan çıkıp hakiki vücûda vâsıl olmak olarak ifade edilmiş-

tir. Bunun da hakiki tevhid sayesinde olacağı, hakiki tevhidin insanı hem 

hakiki vücûd sahibine, hem de mutlak rahmete ulaştıracağı belirtilmiştir.

Üçüncü bölümde; zikir telkini ve biatle ilgili rivâyetler, hırka giyme ve 

giydirme, Celvetiyye’de intisap merasimi, günlük evrâd ve zikirler, seyrü-

sülûk sırasında takip edilen yedi ve on iki isim, kelime-i tevhid zikrinin 

nasıl uygulanacağı, cehrî ve hafî zikir, zikir telkini sırasında müride tavsiye 

edilecek nâfile namazlar, nâfile oruçlar, gerçek şeyhin dört alâmeti gibi ko-

nular ele alınmıştır.

Dördüncü bölüm, şeyhlerle beraberliğin (sohbet) mânası, faydası ve 

âdâbı hakkındadır.

Beşinci bölümde; tarikat ehlinin kıyafet konusunda dikkat ettikleri hu-

suslar, kıyafetlerine yükledikleri mâna, sır ve hikmetler üzerinde durul-

muştur. Genel olarak sûfîlerin özellikle Celvetiyye başta olmak üzere Hal-

vetiyye ve Mevleviyye gibi tarikat mensuplarının tâc, sarık, elbise, mesh ve 

ayakkabılarının şekilleri ve renkleri, bütün bunların mânevî ve sembolik 

anlamları konu edinilmiştir.

Altıncı bölümde; varlık âlemindeki tertip ve teselsül, İbn Sînâ’dan nak-

len sudûr ve akıllar nazariyesi, silsilenin anlamı gibi konular üzerinde du-

rulmuş, ardından Celvetiyye tarikatı silsilesi verilmiştir.

Yedinci bölüm, İsmâil Hakkı Bursevî ve şeyhi Osman Fazlı Efendi üze-

rinde en çok tesiri olan sûfîlerden Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye ayrılmış, 

onun fazilet ve meziyetlerinden bahsedilmiş, bazı görüşleri üzerinde durul-

muş ve ona yöneltilen bazı eleştirilere de cevaplar verilmiştir. İsmâil Hakkı 

Bursevî bu bölümde İbnü’l-Arabî ile ilgili biyografik bilgiler vermek yerine 

onun önemli bazı görüşlerini özetlemeyi, varlık, velâyet ve hatm-i velâyet 

gibi konuları ele almak sûretiyle kendisinin İbnü’l-Arabî ile irtibatını or-

taya koymayı daha uygun bulmuştur. Şeyhinin hayatına geçmeden önce 

İbnü’l-Arabî ile ilgili böyle bir bölüme yer vermesi, şeyhinin ve kendisinin 

onun görüş ve düşüncelerinin takipçileri olmalarının yanında onu evliyâ-

nın en üstünü ve en önde geleni (hatmü’l-evliyâ) olarak görmelerinin bir 

yansıması olarak değerlendirilebilir.
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Sekizinci bölümde; Osman Fazlı Efendi’nin Şumnu’da doğumu 

(1041/1632), yetişmesi, on yedi yaşında Edirne’ye gidip orada Celve-

tiyye meşâyihinden İbrâhim Efendi’ye intisabı, daha sonra İstanbul’a 

gelip Zâkirzâde Abdullah Efendi’ye intisap etmesi, sekiz yıl onun ya-

nında tasavvufî eğitim görmesi ve bir yandan ilim tahsil etmesi, ardın-

dan şeyhinin halifesi olarak Aydos’a gönderilmesi, şeyhinin vefatından 

(1068/1657) sonra Filibe’ye gitmesi ve on beş yıldan fazla orada kalması 

gibi konulardan bahsedilmiştir.

Dokuzuncu bölümde; başta İstanbul olmak üzere Edirne, Bursa, Konya 

gibi şehirlerin ve farklı mekânların mânen işaret ettikleri makamlar, Os-

man Fazlı Efendi’nin İstanbul’a gelip Fatih Kul Camii’ne yerleşmesi, İstan-

bul’daki faaliyetleri, karşılaştığı zorluklar, Filibe ve İstanbul’da tasavvuf ve 

İbnü’l-Arabî aleyhtarlarıyla mücadelesi, çok evlilik yapmasının hikmetleri 

gibi konular ele alınmıştır.

Onuncu bölüm, Bursevî’nin “ilmî bâtınî kerametler” olarak isimlendir-

diği Osman Fazlı Efendi’nin hakikat ilmiyle ilgili feth ve keşflerine dairdir. 

Bursevî bu bölümde şeyhinin mânevî hal ve makamları, kutbiyyeti gibi ko-

nular hakkında bilgi vermiş, tasavvufî eserlerini ve muhtevâlarını tanıtmıştır. 

On birinci bölümde ise sûfîlerin zâhirî ilimlerle meşgul olmalarının 

sebepleri, şeyhinin zamanında dergâhlarda hayır, medreselerde ilim kal-

madığını düşündüğünden müntesiblerini mânevî eğitimle birlikte zâhirî 

ilimler bakımından da yetiştirmeye gayret etmesi, eğitim metodu, yetiş-

tirdiği halifeler gibi konular üzerinde durulmuş, Osman Fazlı Efendi’nin 

zâhirî ilimlerle ilgili eserleri ve muhtevâları tanıtılmıştır. 

On ikinci bölümde; ilmî keramet-kevnî keramet karşılaştırması, Os-

man Fazlı Efendi’nin kevnî kerametlerinden örnekler, II. Süleyman dev-

rinde meydana gelen Zorbalar Vak‘ası ve Osman Fazlı Efendi’nin bu hâdi-

sede üstlendiği önemli rol gibi konular ele alınmıştır.

On üçüncü bölümde; ulemâ ve meşâyihin devlet ricâli ile ilişkilerinde 

dikkat etmesi gereken hususlar, Osman Fazlı Efendi’nin devrinin padişahları 

IV. Mehmed (Avcı) ve II. Süleyman, sadrazamlar, vezirler ve diğer devlet 

ricâli ile ilişkileri, Osman Fazlı Efendi’nin dönemin siyasî, askerî, iktisadî, 
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sosyal durumu ve önemli hadiseleri ile ilgili değerlendirmeleri, Şumnu’ya ve 

en son Kıbrıs’a sürgün edilmesi gibi konulara temas edilmiştir.

On dördüncü bölümde; ölüm konusuna sûfîlerin bakışı, Osman Fazlı 

Efendi’nin Kıbrıs’a sürgüne gönderilmesi, İsmâil Hakkı Bursevî’nin şey-

hini Kıbrıs Magosa’da ziyareti, şeyhinin Kıbrıs’ta son zamanları ve vefatı 

ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

On beşinci bölüm, Osman Fazlı Efendi’nin şekli, şemâili, şahsiyeti, ah-

lâkı, yaşayışı, ailesi ve çocukları hakkındadır.

On altıncı bölümde; intisap ve biatın anlamı ve mahiyeti, İsmâil Hakkı 

Bursevî’nin ailesi, doğumu, yetişmesi, Edirne’de Osman Fazlı Efendi’nin 

halifesi Abdülbâki  Efendi’nin dergâhındaki eğitimi, İstanbul’a gelip Os-

man Fazlı Efendi’ye intisabı, İstanbul’daki tasavvufî eğitimi ve ilim tahsili, 

şeyhinin halifesi olarak Üsküp, Köprülü, Ustrumca ve nihayet Bursa’ya 

gönderilmesi ve buralardaki faaliyetleri hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. 

Bursevî’nin 1103/1692 tarihine kadar olan hayatı ile ilgili en önemli ve 

ayrıntılı kaynak bu otobiyografidir. Ayrıca Bursevî Tamâmü’l-Feyz’de şey-

hinin hayatının muhtelif devreleriyle kendi hayatının kesiştiği yerlerde ve 

münasebet düştükçe kendisi hakkında da önemli bilgiler vermektedir.

Eserin hacim olarak yaklaşık dörtte birini oluşturan on yedinci ve so-

nuncu bölümde İsmâil Hakkı’nın şeyhini ziyaretleri sırasında onun özel 

ve genel sohbetlerinden ve vaazlarından tuttuğu notlar yer alır. Bursevî bu 

notları halifeliği döneminde şeyhini Edirne, İstanbul ve en son Kıbrıs’ta 

sürgünde bulunduğu sıradaki toplam yedi ziyareti sırasında tutmuştur. 

Bursevî bu ziyaretleri sırasında şeyhinin kendisine söylediği bazı özel söz-

lerini ise insanlar arasında fitne ateşinin körüklenmesine sebep olacağını 

düşündüğü için gönlünde sakladığını belirtir.

Atpazarî Kutup Osman Efendi’nin Hayat Kronolojisi

1041/1632’de Bulgaristan-Şumnu’da doğdu.

On yedi yaşında okuyup yazmak ve sülûk arzusuyla Edirne’ye gitti ve 

Azîz Mahmûd Hüdâyî’nin (ö. 1038/1623) halifelerinden Saçlı İbrâhim 

Efendi’nin (ö. 1075/1664) dergâhına yerleşti.
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İstanbul’a gelip Zâkirzâde Abdullah Efendi’ye (ö. 1068/1657) intisap 

etti. İstanbul’daki eğitimi sekiz yıl sürdü.

1067/1657’de Köprülü Mehmed Paşa’nın huzurunda imtihan edilip 

berat aldıktan sonra vaaz ve irşad göreviyle, aynı zamanda Zâkirzâde Ab-

dullah Efendi’nin halifesi sıfatıyla Bulgaristan-Aydos’a gönderildi.

1068/1657’de Şeyhi Zâkirzâde Abdullah Efendi vefat etti.

Şeyhinin vefatından sonra Aydos’tan Filibe’ye göçtü. 

On beş yıldan fazla kaldığı Filibe’de Bursevî’nin ifadesiyle “neşr-i 

ulûm ve icrâ-yı âdâb-ı şerîat ve erkân-ı tarîkat” ile meşgul oldu.

1083/1672’den sonra İstanbul’a geldi. Fatih-Atpazarı’nda Kul Cami-

i’nde (Manisalı Mehmed Paşa Camii) karar kıldı. Celvetiyye usûlü üze-

re tasavvufî irşad faaliyetlerinin yanında isteyenlere zâhirî ilimlerle ilgili 

dersler verdi. Fâtih, Yavuz Sultan Selim, Süleymaniye ve Vefâ gibi muh-

telif câmilerde vaazlar etti. Devlet ricâliyle yakın münasebette bulundu.

1091/1680’de ikinci defa hacca gitti.

1094/1683’te Avusturya Seferi ve II. Viyana kuşatması öncesinde 

musâlahanın bozularak harbe tutuşulmasının büyük bir felâket getirece-

ğini düşündüğünden Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya uzun bir mektup 

göndererek onu uygun bir dille uyardı.

1096/1685’te memleketi Şumnu’ya sürgüne gönderildi. Üç ay orada 

kaldı. Bursevî bu sürgünü şeyhinin Viyana bozgunu sonrası sultana, sad-

râzama, diğer vezirlere ve âlimlere oldukça ağır sözler sarfetmesini Sadrâ-

zam Kara İbrâhim Paşa’nın hazmedemeyerek ona kin tutmasına bağlar.

1099/1687’de Sultan IV. Mehmed’in (Avcı) tahttan indirilmesine 

muvâfakat edenler arasında yer aldı.

1099/1688’de II. Süleyman döneminde İstanbul’da patlak veren ve 

“Zorbalar Vak‘ası” denilen isyanın bastırılmasında önemli roller üstlendi.

1100/1689’da Belgrad seferine katılmak maksadıyla Sofya’ya kadar 

gitti.
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1101/1690’da Köprülüzâde Mustafa Paşa tarafından Kıbrıs’a, Magosa 

Kalesi’ne sürgüne gönderildi.

1102/1691’de Magosa’da vefat etti.

Son olarak bu eserin Türkçe’ye tercümesi konusunda her zaman teş-

viklerini gördüğümüz kıymetli hocamız Prof. Dr. Mustafa Tahralı’ya, 

katkılarından dolayı Prof. Dr. Necdet Tosun, Dr. Yaşar Seracettin Bay-

raktar, Ahmet Oğuz ve Ahmet Yıldız’a, eserin titiz bir şekilde neşrini sağ-

layan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhittin Macit 

ile Çeviri ve Yayım Dairesi Başkanı Doç. Dr. Ferruh Özpilavcı’nın şah-

sında değerli kurum çalışanlarına teşekkürü bir borç biliriz.

             Ramazan MUSLU - Ali NAMLI

         İstanbul, 2020   
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    MUKADDİME

ِ ِ
َّ ِ ا ٰ ْ َّ  ا

ِ ّٰ ِ ا ْ ِ  [1
b]

Rahmân ve Rahîm Olan Allah’ın Adıyla 

Ey mazharlarını hamd ve şükrünün lisanı kılan, mahmûd ve hâmid 

olan, bütün işleri kendisine döndüren (Allahım)! 

Ulemâ-yı billâhı peygamberlerin vârisleri kıldığın için, bu diriler vasıta-

sıyla zâtına ulaştıracak tarikatı/yolu ihyâ etmek ve kapına yönelenleri irşad 

etmek üzere velâyet silsilesi sonuna ulaşıncaya; iş bütünüyle zâhirinden 

bâtınına intikal edip karşılıklı isimler bakımından başka bir yaratılış ortaya 

çıkıncaya ve hafâ (gizlilik) mertebesinde kalanlar da âşikâr oluncaya kadar 

onlardan biri vefat ettiğinde, onun yerine üdebâ ve ümenâdan birini getir-

diğin için Sana hamd ederiz.

Hz. Peygamber ’ine salât ve selâm ederiz. O, hatmiyyet  mertebesinin 

sahibidir. Bu mertebe; zâtî, sıfâtî, ef‘âlî ve ilâhî mertebeleri ve kevnî, rûhî, 

şehâdî ve misâlî menzilleri kendinde toplayan bir mertebedir. 

Yine bu mertebe ilim, ayn, hak ve hakikat makamlarını kendisine hasre-

den, şeriat hükümlerini içine alan, tarikat alanlarında herkesten önde olan 

bir mertebedir. [2a] O, Efendimiz Muhammed’dir. O, doğru sözlüdür; sözü 

doğrulanandır. O, güvenilendir; güven verendir. Öyle ki “Âdem (as) su ve 

çamur arasında bir hâlde iken o nebî (sa) idi.” Bu sebeple yaratılış örtüsün-

den ve kevnî elbiselerden mücerred yüce ruhlar, onun mutlak nübüvvet ve 

velâyetinden pay almışlardır. Âfiyet/helâl olsun onlara! Ki onlar, yemele-

rini ve içmelerini ihtisas eliyle Allah’ın idare ettiği bir kavimdir. el-Câmi‘  

ismi ve müsemmâsında olduğu gibi bunların hepsini bir fertte cemʻ eden 

(toplayan), sonra işin başına ve sonuna nazaran onları cemʻlerinin aynında 

birbirinden ayıran [Allah’ı] her türlü eksiklikten tenzih ederim.

O’nun ehl-i beytine, işlerinde tam bir basîret ve kardeşlerini irşad husu-

sunda kâmil bir uyanıklık üzere Allah’a çağıran ashabına da salât ve selâm 
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ediyoruz. Onlara kabul ve inanç ile yaklaşıp insanların çığrışacağı kıyamet 

gününe kadar onların görüşlerini benimseyip sancakları altına girenlere de 

izi, eseri silinmeyen; zihinlerde canlılığı, dillerde tekrarı devam eden bir 

şekilde salât ve selâm olsun. 

Fakir, toprak gibi mütevazı, zillet ve gurbet bağı ile bağlı olan Şeyh Ab-

dülhak1 İsmâil Hakkı el-Celvetî  (ö. 1137/1725) -ki kendisi diğer şehirlere 

üstün, pek çok has kulların kabirlerinin bulunduğu bir şehrin sakinidir- 

şöyle der:

אر رض  دار     وا   وا   أ ا א   زر
Şayet o şehri ziyaret etsen, yeryüzünü bir evde 

Görürsün neşveyi bir türbede, hayrı da bir komşuda

İşte o şehir Bursa ’dır. Allah Teâlâ onu her zaman âfetlerden korusun. 

Onun sakinlerini sûra üfleninceye kadar Beytülma‘mûr ’un sakinleri gibi 

kılsın. 

Beni bu hoş beldeye çok çok bağışlayıcı olan Rab ve takdir saiki sevk 

etti. [2b] Beni buraya, benim herhangi bir görüş ve tedbirim olmaksızın 

Yemen  tarafından hissettiğim Rahmân’ımın nefesi getirdi. Yani Şeyhim ve 

Senedim -ki bu kitapta zikredilecektir- sebep oldu. O, mutlak olarak bu 

lafızların ve kelimelerin serdedilmesindeki asıl gayedir (el-illetü’l-gâiyye). 

Onunla aramızda yirmi yıllık geçmişi olan bir dostluk vardı. Onu 

Peygamberlerin Efendisi’nin güzelliklerinden eşsiz bir güzellik olarak 

buldum. Hatta onu, keşfî ve nazarî ilimlerde Hakk’ın lisanlarından bir 

lisan olarak gördüm. Yine onu, bu ay döngüsünde Allah’ın büyük âyetle-

rinden bir âyet olarak buldum. Ve yine gördüm ki Allah Teâlâ, beni onun 

sohbetine ancak önceki sebepsiz bir inâyetle hidâyet etti. Bana onun ara-

cılığıyla azımsanmayacak feyiz lutfetti. Ben, onun zamanı aydınlattığı dö-

nemde, maharet gagasından, mâna vecihlerinin aynadaki sûretlerini rab-

bânî ilhamın dîbâcesi (mukaddimesi) olmaları için [yüze güzellik veren 

ben misali] siyah noktalar damlatmayı tasarlıyordum. (Yani Hz. Şeyh’in 

1 Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Köşkü, 497 numaralı nüshada müellifin Abdülhak isminden sonra 

sırasıyla Abdülkâdir, Abdülhay ve Abdüllatîf isimleri de kaydedilmiştir. Bk. vr. 2a.
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hâlini, makamının yüceliğini ve faziletlerini daha o hayatta iken en güzel 

biçimde yazıp anlatmak istiyordum.) Fakat Hakîm ve Mürîd olan Allah 

Teâlâ, kendisinin bildiği bir hikmet sebebiyle benimle bu isteğim arasına 

bir perde koyup engel oluyordu. Bu sebeple matlûbuma ulaşma konu-

sunda irade ve talep pençesini kesmekten başka bir vesile bulamadım. 

Nihayet sebepten yüz çevirerek ilk fıtrata döndüm ve kendi kendime 

şöyle dedim: ﴾ٌء ْ ــ َ  ِ ــ ْ َ ْ َ ا ــ
ِ َــَכ   َ ــ ْ َ ﴿       “Bu işte senin yapacağın bir şey 

yok.”1       ﴾ َ ــ ۪ َ א َ ْ ُ َربُّ ا ّٰ ــאَء ا ٓ َ َ ٓ اَْن  َّ ــאُؤَ۫ن ِا ٓ َ َ ــא  َ  Âlemlerin Rabbi Allah“ ﴿َو

dilemedikçe siz dileyemezsiniz!”2 Allah bir şeyi murad etti mi sebeplerini 

de hazırlar ve böylece kulu amacına ulaştırır. 

Sonra iş büyük bir belâya ve dehşetli bir duruma döndü ki zikredilmesi 

bile büyük acı verir. Yani Hz. Şeyh  (ks) bu dünyadan göçtü. [3a] Böylece iş 

zuhûrdan sonra butûna dönmüş oldu. Sanki ben hüzün ve firâk evini bağ-

rına basmasına hükmedilen Yâkub gibi oldum. Eyyûb gibi belâ ve musibet 

kurtları [benim de] vücudumu yedi. Ya da kazâ (kader) bıçağıyla kesilmek 

için getirilen İsmâil gibi oldum.  Yahut da ateşe atılıp teslim ve rızâdan 

başka çare bulamayan Halîl gibi oldum. Fakat ben her ne kadar zamandan 

(dehr) dert yansam da zaman[ı yaratan] Allah’tır; çünkü Allah’tan başka 

hiçbir şeyin tesiri yoktur. Zira ben sadece ölümü ve hayatı yaratan, karan-

lıkları (zulümât) ve aydınlığı (nûr) var eden Allah’a sızlanıyorum. 

Ben bu evde iken ve iş de şöyle böyle iken yanıma ansızın bir adam 

gelip ısrarla ve irticâlen tarikatta kendisiyle aydınlanılacak, tevfik ve tahkik 

ehlinin de ahdini yenileyeceği bir kitap yazmamı istedi. 

Ben de Allah Teâlâ’nın, gizlediklerimi açığa çıkarayım diye onun diline 

bu talebi yerleştirdiğini gördüm. Bundan sonra cimrilik etmek, zenginliğin 

bulunmasına rağmen kişinin kendisini fakirmiş gibi göstermesine benzer. 

Allah Teâlâ’nın hazinesi bitip tükenmez. 

Böylece bu kitabı oldukça açık seçik yazmaya ve nazmını güzel bir şe-

kilde dizmeye başladım. Bunu nefretten hâlis olan vaktin fetihlerinden Al-

lah’ın bana açtığı (feth) kadarıyla saf altın gibi yaptım. İster alınıp kabul 

1 Âl-i İmrân, 3/128. 

2 et-Tekvîr, 81/29 .
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edilsin isterse mizacı bozuk kimsenin makbul petek balını ağzından çıkarıp 

tükürdüğü gibi aklı kısa kimseler tarafından inat edilip reddedilsin; benim 

için ikisi de birdir. Duyuları hastalıklı olanlar ondan nefret eder. [3b] 

Kur’an’ın nazmı ile şairin şiirini birbirinden ayıramayanlar da onu ayıp-

lar. Ne güzel söylenmiştir:

ّ إذا   ا א  א     و אد א   ّ  ا
Bana gereken, mânaları madenlerinden çıkarıp işlemektir

Sığır bunu anlamazsa benim yapacağım bir şey yoktur1

Bu böyledir; çünkü yağmur, kabiliyeti olan toprağa düşer de eseri 

ortaya çıkar. Taşa, killi ve çorak toprağa yağdığı zaman da ancak onun 

sertliğini ve bulanıklığını artırır. Herkes niçin yaratıldıysa o iş kendisine 

kolaylaştırılmıştır. Ahmak uyanmasa da bu böyledir. 

Bu kitabı çeşitli bölümlere ayırdım. Bu bölümlere Allah’tan başka kim-

senin bizimle beraber bulunmadığı meclis[ler]de yüce şeyhimin ağzından 

bizzat duyup ezberlediğim bazı sözleri ilâve ettim. Bu mânalara Kur’ân-ı 

Azîm’e uyarak Arapça libas giydirdim. Açıklandığı takdirde insanlar ara-

sında fitne kıvılcımına sebep olacak hususları da gönül hazinelerinde giz-

ledim. Bu kitaba, uyku ile uyanıklık arasında bana işaret edildiği üzere 

“Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl / Hak Dostlarının Kapısında Feyzin Ta-

mamlanması” ismini verdim.2 Kitabın bu ifade ile isimlendirilmesinin [ne 

anlama geldiğini] en iyi Allah bilir. Bu kitapta makamın gerekli kılması ve 

sözün [icap ettirmesi]3 dışında mâkul ve menkul birbirine karıştırılmamış-

tır. Hak ve doğrunun ilhamı Allah’tandır. el-Feyyâz, el-Fettâh ve el-Vehhâb 

isimlerinin tecellî kâseleri O’nun elindedir.

1 Buhtürî’nin bu beyti için bk. İzzeddin b. Esîr, el-Câmiu‘l-Kebîr fî Sınâ‘ati’l-Manzûm mine’l-Kelâmi ve’l-
Mensûr, thk. Mustafa Cevâd, Bağdad: Mecmeu’l-İlmî, 1375 h., s. 124 https://al-maktaba.org/book/ 

32273/126#p1.

2 Cümledeki [ا ] kelimesi Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ] şeklinde kaydedilmiştir.

ق] 3 ] kelimesi Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ء ] şeklinde kaydedilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM

HAKK’IN YOLLARININ BEYANI, FARKLI VE ÇOK 

OLMASININ SIRRI

Bil ki Allah Teâlâ’ya ulaşan yollar mahlûkatın nefesleri adedincedir; zira 

her bir kimsenin Allah Teâlâ’ya yönelişinde kendisine özel bir yol ve yönü 

(vech-i hâs) vardır. Yine Allah Teâlâ bu ümmet-i merhûmeye bütün sebeple-

rin ve vesilelerin kendisinden feyezan ettiği, son olarak gelen ve en öne ge-

çen Peygamber’inin vesîle [makamına ulaşması için] dua etmeleri emredil-

miştir. Onların peygamberleriyle durumu, halkın sultanları ile durumuna 

benzer. Öyle ki emir, nehiy, [4a] kabz ve bast gibi hususlar sultanın elinde 

iken, saltanat tahtına oturtma işi ise halkın elindedir. İlâhî gayreti anla!

İki şahısta Allah’a yönelişin (teveccüh) aynı şekilde olması çok nâdirdir. 

Bu nedenledir ki Şeyh-i Ekber  ve Misk-i Ezfer (ks) hazretleri, kendi zama-

nında yine kendisinden hikâye edildiğine göre sülûkünde kendisine mu-

vafık (Allah’a ulaşmada aynı yolu izleyen) bir kimse bulamamıştır. Mânevî 

vârisi Sadreddin Konevî  (ks) hazretleri de aynı durumdadır.

Allah Teâlâ’ya ulaştıran yollar, sâliklere rahmet olarak çok sayıda ol-

muştur. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’in lügatleri de Arap kabilelerine rahmet 

olarak çeşit çeşit gelmiştir. Yani Hazret-i Kur’ân’ın cem‘î, ehadî, gaybî 

makamdan farkî, vâhidî, şehâdî makama yedi harf üzerine -ki bunlar 

Kureyş , Hüzeyl , Hevâzin , Yemen , Benî Temîm , Tayy  ve Sakîf  lügatleri-

dir- nüzûlünün sebebi, işi (kıraati) kolaylaştırmaktır; zira böyle olmasay-

dı farklı lehçelere sahip Araplara sadece bir lügat üzere Kur’ân-ı Kerîm’i 

alıp okumaları zor gelirdi. 

Hz. Peygamber  (as) her yönden kolaylaştırıcı olarak gönderilmiştir, zor-

laştırıcı olarak değil. Buna müctehitlerin ihtilâfını kıyas et; zira onların 

ihtilâfları, itikad ve dinin usûlü hakkında olmasa da amellerde ve fer’î hü-
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kümlerde hak mezheplerin çoğalması sonucunu doğurdu. Müctehitlerin 

bu konulardaki farklılıkları, peygamberlerin (as) şeriatlerindeki farklı-

lıkları gibidir. Nitekim Allah Teâlâ,  ﴾      ًۜــא א َ ْ ِ َو  ً َ ْ ــ
ِ  ْ ُכــ ْ ِ َــא  ْ َ َ  ٍ ّ ــُכ ِ  ﴿ 

“Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk.”1 buyurmuştur. Bu 

farklılık, peygamberlerin kendi şahısla rı açısından değil bilakis ümmetle-

rinin istidatlarındaki ihtilâflar cihetindendir. 

Bu farklılığa [4b] sûrî yolların çokluğu ile işaret edilebilir. Kuşkusuz 

dünyanın çeşitli yerlerinden yolculuğa çıkan hacıların yöneldikleri yer, 

Kâbe ’dir. Fakat Kâbe’ye geldikleri yönler farklıdır. Kimisi batıdan kimi-

si doğudan gelir. Yine kimisi karayolu ile kimisi denizyolu ile yolculuk 

yapar. Şayet tek yönden, tek yoldan gidilecek olsaydı bu, insanlara zor 

gelirdi. Zira herkes karayolu ile yolculuğun külfetini karşılayamaz; daha-

sı bu şekilde yolculuk, denizlerdeki adalarda yaşayanlar için imkânsızdır. 

Şayet “Herkes için vüsûl hâsıl olduktan sonra bu yolculuklarının ta-

bakalarında herhangi bir farklılık var mıdır?” dersen şöyle derim: Evet, 

farklılık vardır. Görmez misin ki deniz yolculuğu kara yolculuğuna göre 

daha sakindir. “el-Bâsıt” isminin mazharı olan bir kimse, ilim bakımın-

dan daha zengindir. Ulemâ-yı billâhın dereceleri başkasıyla değil, ilimle 

farklılık arz eder. Geceleyin mum ışığı ile yolculuk yapanla fitil ışığıy-

la yolculuk yapanın durumu bir değildir; zira birincisinin ışığı ve etrafı 

aydınlatması daha fazla olduğu için onunla yolculuk yapmak daha ko-

laydır. Nitekim kuşluk vakti güneş ışığında yürüyen ile [geceleyin] ay 

ışığında yürüyenin durumu bir değildir; çünkü ay, ışığını güneş ışığından 

almaktadır. Ayın aslî özelliği karanlıktır. Bu özellik de onu aslın (güne-

şin) mertebesinden aşağı indirmiştir. Aslın (güneşin) aydan üstün olma-

sı, aydınlığının kendi zâtından olması hasebiyledir. Bu, Hakk’ın halka 

üstünlüğünün zâtî vücûb bakımından olması gibidir. Aralarında ne ka-

dar çok fark var! 

Ey miskin! Sen de haddini ve seyrini bil. Kuşkusuz mertebeler, telvîn 

ve temkin yolunda birbirinden farklıdır. Sana ait olmayanı iddia etme, 

aksi hâlde helâk olursun. 

1 el-Mâide, 5/48 .
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Sonra mü’minlerin geneli Allah Teâlâ’ya vâsıl olurlar, ancak bu 

vuslat küllî bir isim yoluyla değil cüz’î bir isim yoluyla gerçekleşir. 

O da el-Mü’min’dir. Zira mü’minler, ne küllî bir mazhardan küllî bir nefese 

sahiptirler ne de cem‘î bir kalpten cem‘î bir teveccühe. 

[5a] Mü’minlerin geneli için umumi tevhid, fetvada ruhsat ve dünya 

ile ukbâ arasında gidip gelme yani gayelerinin bazen dünya bazen âhiret 

olması söz konusudur. Meşguliyetleri itibariyle işleri Allah’a kalmıştır. 

Sözümüz onlarla ilgili değildir, zira onlar işlerinde basîret üzere değil-

dirler. Şayet öyle olsalardı başka (gayr) olduğunu iddia ettikleri ve dünya-

dan olduğunu zannettikleri ticaret, ziraat, sanat vb. yaptıkları işin bizzat 

kendisinde Hakk’ı bulurlardı. 

Burada üzerinde durmak istediğimiz asıl konu, “hususi tevhid ehli”dir. 

Bunlar, “umumi telkin ehli ” ve “hususi telkin ehli ” olmak üzere iki sınıftır. 

Birincisi; sultanlar, vezirler, vekiller ve mü’minlerin genelidir. Bunlar 

yola (tarik) umumi bir şekilde girmişlerdir. Onların, yola özel bir şekilde 

girenlere nisbeti, [miras] konusunda zevi’l-erhâm ın ashâb-ı ferâiz e nisbeti 

gibidir. Nitekim umumi şekilde bile olsa yola girmemiş fakat yola giren-

leri sevmiş, onlara inanmış, sohbet meclislerine ve toplantılarına katılmış 

mü’minlerin genelinin nisbeti de akrabadan olmayan yetim ve yoksulların 

(miskinlerin) zevi’l-erhâma nisbeti gibidir. Şöyle ki zevi’l-erhâm nasıl as-

hâb-ı ferâiz ve asabeler olduğunda mirastan pay alamaz ise aynı şekilde 

yetimler ve miskinler de zevi’l-erhâm olduğu zaman mirastan pay alamaz-

lar. İslâm’ın ilk yıllarında yetimler ve miskinler de miras taksiminde göze-

tilirdi, onlara da bir pay ayrılırdı. Sonra bu uygulama neshedildi. Nesih, 

Kur’an’ın zâhiri ve mânaları üzerinde meydana gelir, bâtını ve hakikatleri 

üzerinde değil. İşte inançlı bir muhibbin de yola sülûk etmiş bir kimsenin 

nûrlarından, [5b] itikadının kuvvetli veya zayıf oluşuna göre bir hissesi var-

dır; çünkü itikadın güçlü olması mümkündür. Öyle olunca da kökleri de-

rinlerde ve şiddetli rüzgârlara karşı mukavemetli ve muhkem olan bir ağaç 

gibi olur. Zayıf itikad ise işte ondan korkulur. Tıpkı kökleri yüzeyde olan 

bir ağacın şiddetli bir rüzgârda, fırtınada yıkılmasından korkulduğu gibi. 

Konumuzla ilgili olarak bu fırtınalar, türlü imtihan ve ibtilâlardır. Anla! 
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Bu zamandaki müridlerin durumunu düşünecek olursan onları, yıkıl-

maya yüz tutmuş, uçurumun eşiğinde yalpalayan, temellerinde sıkılık, bi-

nalarında sağlamlık olmayan kimseler olarak bulursun. Onlar, avamın en 

avamı, hayvanların en aşağısıdır. Şayet Şâtıbî ’nin (ö. 790/1388) (Allah ona 

rahmet eylesin), “Bütün insanlar mevlâdır; çünkü onlar Allah’ın kazâsına 

göre iş yaparlar.” ifadesi olmasaydı, onlar hakkında sözü uzatır, en ince 

ayrıntısına kadar söylenmesi gerekenleri söylerdim. 

Kur’ân-ı Kerîm’in “zâhirinin neshi” ifadesini kullandık, bâtınını nesih 

kapsamına dâhil etmedik; zira Kur’an’ın bâtını insân-ı kâmil in bâtınıdır. 

O, ezel ve ebedde nasılsa şu an da öyledir. Hak nasıl değişmezse o da değiş-

mez. Evet, çeşitli şekillerde kendisine vârid  olan havâtır  ve tecellîlere göre 

değişiklik (tebeddül) olabilir. 

Bunun hakikati ise şudur: “Arş-ı azîm ” denilen ve melekûtun zâhiri olan 

kevn ve fesat âlemi, arş-ı kerîmin -ki o insandır- hilâfına dâimî değişiklik 

üzeredir. İnsanın zâhiri, ömrünün başından sonuna kadar sebât üzere iken 

bâtını, değişimden hâlî değildir. Bu, söylenen şu sözün mânasıdır: “Hakk’ın 

bâtını -ki o ehadî, nefsî, rahmânî, câmi	-i vücûddur- insân-ı kâmilin zâhiri-

nin kendisidir (ayn). Hakk’ın zâhiri, [6a] -ki o, taayyün etmiş olması bakı-

mından müteayyin vücûddur- insanın ân ve şe’n olarak sebeplerin değişme-

sine göre değişen taayyünâta nisbetine göre bâtınının kendisidir (ayn).”

İkinci sınıfa yani “hususi telkin ” ehline gelince onlar, çoğunlukla sülûk 

ve teslîk yolunda yürüyen (sülûk eden) “havâs” kullardır. “Çoğunlukla” di-

yorum; çünkü onlardan bir kısmı “Üveysî ”dir, yani bilinen tarikatlara sülûk 

etmeden, herhangi bir tarikatın eğitiminden geçmeden havâs mertebesine 

ulaşmışlardır. Bunların yolu misk-i ezfer ve kibrît-i ahmerden daha yücedir. 

Burada bize gereken “Üveysiyye ”, “Halvetiyye ” ve “Celvetiyye ” tarikatları 

hakkında bir nebze de olsa bilgi vermektir; zira tamamı Allah’a ulaştıran hak 

tarikatlar olsa da [sayıları fazla olduğu için] tespit edilemeyeceğinden diğer 

tarikatları burada açıklamak gerçekten zordur. Ancak “Haydariyye ”, “Cevâlî-

kıyye ”, “Kalenderiyye ” gibi genellikle bozuldukları kabul edilen tarikatlar 

müstesnadır; çünkü onların belli bir usûl, erkân ve esasları yoktur. Bu ta-

rikatların mensupları sadece tarikat sınırlarından çıkmakla kalmamış, aynı 

zamanda şeriat hükümlerinin de dışına çıkmışlardır.
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“Üveysiyye”, Üveys el-Karanî ’ye (ra) (ö. 25/645) nisbet edilen bir yoldur. 

O, -en doğru görüşe göre- tâbiînin büyüklerinden, hatta en büyüklerinden-

dir. Hatta en büyüklerinin en büyüğü, zamanında yaşayanların da en fazilet-

lisi olup onun durumunun üstünlüğüne Rasûlullah’ın (sa) şehâdeti kâfidir. 

O, hiçbir kimseden ruhanî veya cismanî bir tarikat eğitimi almamıştır. Yani 

kimsenin sohbetinde bulunmamıştır. O, alacağını feyz-i illî  ve zevk-i küllî  ile 

Allah Teâlâ’dan vasıtasız olarak almıştır. [6b] Onun sîreti üzere olan herkes 

hakikatte ona intisap etmiş olur. Onun gittiği yol, Hz. Peygamber ’in (sa) 

yoludur. Nitekim Peygamber (sa) şöyle buyurmuştur: “ َ ــ َ ْ َ َ ــ  ِ َ َ أَدَّ َّ  ِإنَّ ا
ــ ِ ِْد  / Beni Allah terbiye etti, terbiyemi de ne güzel yaptı!”1 

Sonra Allah Teâlâ bana güzel ahlâkı emretti ve şöyle buyurdu:

   ﴾ َ ــ ۪ ِ א َ ْ ا  ِ ــ َ ْض  ِ ــ ْ َواَ ِف  ْ ــ ُ ْ א ِ  ْ ــ ُ َوْأ  َ ــ ْ َ ْ ا  ِ ــ ُ ﴿ “Sen af yolunu tut, 

iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.”2 Nitekim el-Makâsıdü’l-Hase-
ne ’de böyle geçmektedir. Hz. Peygamber (sa) yine şöyle buyurmuştur:

“ ِ ــ َ ِכ ــ ا ِ ــאً  ِ َ ِ َو ــ َ ِّ ــ ا ِ ــאً  ِ َ  ُ ــ  Küçüklüğümde yetimdim, yaşlılığımda / ُכ
da garip oldum.”3 

Yetimin ve garibin hakikatte Allah Teâlâ’dan başka sahibi yoktur. On-

ları terbiye eden ve görüp gözeten bizzat Cenâb-ı Hak’tır. Görülmez mi 

ki yetimin işlerini görecek, ona sahip çıkacak, onu kucaklayıp büyütecek 

kimsesi olmadığı zaman mescid vb. yerlerin kapısına konur. Allah da onu 

isteyenin ellerine verir. Garip ise çoğu zaman Allah’ın evi olan mescide 

sığınır. 

Yetimin mânası Allah’ın terbiye ettiği; garibin mânası da bildiği çevre-

den ayrılan, tüm insanların bildiği yerden uzaklaşan ve kimsenin bilmediği 

bir ortama dâhil olan kimse demektir. Onu orada Allah’tan başka kimse 

bilmez. Nitekim vârid olduğuna göre “ي ِ ــ ْ َ  ْ ــ ُ ُ ِ ْ َ  َ ــ  ِ א َ
ِ  َ ــ ْ َ ــ  אِئ َ

ِ  أَْو
/ Velîlerim kubbelerim altındadır. Onları benden başkası bilmez.”4 buyrul-

muştur. O, okyanusta tek başına giden bir yolcu gibidir. Böyle bir kimse 

1 bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, Kahire: el-Mektebetü’l-Kudsî, 1351, I, 62; Müttakî el-Hindî, Kenzü’l-Um-
mâl, Beyrut 1986, 7/213 (hadis nr. 18673).

2 el-A‘râf, 7/199 .

3 bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 212.

4 bk. Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Beyrut: Dârü’l-Minhâc, 1432/2011, VIII, 576.
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için “َאِء َ ُ ْ
ِ  َ ُ َ  / Gariplere müjdeler olsun.”1 ifadesi vârid olmuştur. Sûrî 

yetimlik ve hicret etme, çoğu zaman mânevî yetimlik ve gurbetliğin de 

ayrılmaz bir parçası ve aracıdır. Yûsuf -ı Sıddîk’ın (as) hâlini görmez misin ki 

küçük yaşta babasından ayrıldı, kuyu ve hapishanenin sıkıntı ve zorluklarına 

göğüs gerdi. Yine Peygamber Efendimizin (sa) hâline bakmaz mısın ki hem 

yetim hem de garip kaldı. Bu âşikârdır. Diğer peygamberler de (as) garip kal-

dılar. Bunun sebebi şudur: İnsanın olgunlaşması, kemale ermesi, melek gibi 

bir defada değil yavaş yavaş gerçekleşmektedir. [7a] Belâlar altın gibi olan 

insan cevherini terbiye etmek içindir. Altının ateşe tutulması nasıl ki ona 

güzellik ve safâdan başka bir şey katmıyorsa, aynı şekilde belâlar da insanı 

arı duru bir hâle getirir. Sâlik, uzun bir zamanda zorluklara göğüs gerip elem 

ve sıkıntılara sabretmek suretiyle gerçek anlamda yetimlik ve gurbetliğe va-

sıtasız olarak ulaştığında, onun için Kur’an’dan en sevimli sûreler, sülûkteki 

hâline uygun gelmesi hasebiyle Duhâ, İnşirâh ve Nasr sûreleri olur. 

Sonra Üveysînin ardından velâyet ehli bir kimsenin ruhaniyetinden2 

feyiz alan kimse gelir. Nitekim Şeyh Ferîdüddin Attâr  (ö. 618/1221) gibi 

ki aralarında yüz elli yıl gibi uzun bir müddet olmasına rağmen Hallâc ’dan 

(ks) (ö. 309/922) feyiz almıştır.

Velâyet  ehli bir kimsenin ruhaniyetinden feyiz alan kimseden sonra ise 

“sûrî sohbet ” vasıtasıyla feyiz alan kimse gelir. Bu [yolla feyiz almak], sâlik-

lerin çoğunun tabiatına terkip ve kesafet galip geldiğinden daha kolaydır 

ve [istifade eden de] daha çoktur. Cevheri basit ve tabiatı latîf olan kimse 

az bulunur. Bu yüzden Üveysîler ve ruhanîler az olmuştur. Sana düşen ise 

çalışmaktır zira murada ulaşmanın ilkelerinden biri budur. 

Bu Üveysiyye  yolu gerçek bir tarikat olup az da olsa ehli bulunmakta-

dır. Allah Teâlâ’ya hamd olsun ki Üveysî meşrep, vecd ehli biriyle sohbet 

edip arkadaşlık ettim. Üveysînin durumu, Âdem ’in (as) annesiz babasız 

yaratılması (taayyünü) gibidir. Ondan sonrakinin durumu ise Îsâ ’nın (as) 

durumu gibidir ki onun da sadece annesi vardır. Ondan sonra gelenin du-

rumu da Peygamber Efendimizin (sa) durumu gibidir. Peygamberimizin 

(as) hem annesi hem de babası vardır. Onun dünyaya gelişi, [7b] galip olan 

1 Mevzû bir rivayet olduğuna dair değerlendirmeler için bk. el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 270 (725).

2 [ ] harfi Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.
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ilâhî âdete son derece uygun bir şekilde olmuştur. Bunun içindir ki Mu-

hammedîler yani Muhammedî taayyün  sırrına uygun seyrüsülûk  edenler 

çoktur. Bunu iyi anla!

Halvetîlere gelince, onların nisbeti halvetedir; çünkü bir tekkede tek 

başına kırk gün insanlardan uzak kalmak, onların izlemiş oldukları yol-

lardan biridir. Halvet , Kur’ân -ı Kerîm’de ifade edildiği üzere Hz. Mûsâ  

(as) için [tayin edilen] vakitten (mîkât) alınmıştır.1 Bazen bir erbaîn  ile 

yetinmeyip daha fazla erbaînlere şiddetle ihtiyaç duyulabilir. Sâlikler bu 

durumda, maksûdun yüzü (vech) gönül aynalarında zâhir oluncaya kadar 

-diğer bütün şartlarına da riayet ederek- halvete devam ederler. 

Peygamber Efendimiz (sa) de peygamberlikten önce Hira dağında ba-

zen halvete çekilmiştir. Çoğunlukla yiyeceği zeytin  ve zeytinyağı  idi. Riyâ-

zet  ehli yufkadan gıdalarla yetinmeyi Peygamberimizin (sa) bu uygulama-

sından almıştır. Bu tür yiyecekler, sâlikin kalp aynasında maksûdun müşâ-

hedesine mâni olan birikip yığılmış perdeleri (hucüb) inceltir. Zeytinyağı, 

zeytin ve yeşil mercimek  (lâkişe) çorbası bu tür yiyeceklerdendir. Et, yağ ve 

benzerleri ise bunun aksinedir. 

Halvetin yapılışı “itikâf  ”ın yapılışı gibidir. Halvet kalbi mutlak olarak 

meşguliyetlerden boşaltmak ve her hayır, ihsan ve ikramı bahşeden, kalbe 

feyiz veren yüce Hazret’e yönelmektir. 

Sâlik, sûrî ve mânevî elbiselerden soyunmadıkça (tecerrüd); zayıf ve 

kuvvetli sebeplerden kesilmedikçe; aynı şekilde kalbini, tohum ekmek için 

toprağı süren kimse gibi hazırlamadıkça ilâhî feyze ulaşmaya ve mânevî ke-

silmeye (inkıta‘) medar olan sûrî kesilme için bir yol bulamaz. Zira hisler ve 

duyular, casuslar ve hırsızlar gibidir. Hissedilen ve algılanan şeylerle fazlaca 

meşgul olmak (ülfet), vahdet cihetine teveccüh etmeye mâni olur. Özetle 

[8a] halvetin  başlangıcı, insanlarla ihtilâtı önce sûreta sonra da mânen terk 

etmektir. Halvetin sonu ise sırrın Hak ile konuşmasıdır. Öyle ki yalnızca 

Hak var, başka kimse yok ve hatta melek bile. Halvetin bu derecesine ulaş-

mak ancak zikir le ünsiyet; tefekkürle iştigal; her türlü sûret ve libastan ârî 

olmak; yine her türlü isim, resim, vasıf ve hükümden soyutlanmakla (tecer-

ا] 1 ا] kelimesi Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أ .şeklinde kaydedilmiştir [ا
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rüd) hâsıl olur. Senin yapman gereken, inişinde (nüzûl ) emanetleri aldığın 

gibi mânevî yükselişinde (urûc ) de onları ehline vermektir. 

Bunun böyle olması gerekir; zira insan ilâhî sûret mertebesine ininceye 

kadar bütün mevâtın ve makâmâta uğrar, yerin ve makamın ahkâmıyla 

boyanır yani taayyünât libasının tümünü giyer. Böyle bir kimseye urûcu 

sırasında lâzım olan şey, fenâ  suyuyla bu boyadan yıkanmak ve bu basit 

örtülerden soyunmaktır. 

Eğer “Önce giyinmenin sonra soyunmanın mânası nedir?” dersen şöyle 

derim: 

Bu şekilde yapmanın büyük faydası vardır ki o da şudur: Ruhların 

Hakk’a yakın en yüce mertebelerden aşağıların aşağısı en uzak mertebeye 

inişi, ancak  َ ــ َ اَي   َ ــ ُ  َ ــ ِ َ  ْ ــ َ َ ى  ً ــ ُ ّــ  ۪ ِ  ْ َُّכــ َ
ِ ْ َ ــא  َّ ِא َ ــאً  ۪ َ ــא  َ ْ ِ ا  ُــ ِ ْ َــא ا ْ ُ ﴿ 

َن﴾ ــ ُ َ ْ َ  ْ ــ ُ  َ ْ َو ــ ِ ْ َ َ ٌف  ْ ــ َ  “İnin oradan (cennetten) hepiniz. Tarafımdan 
size bir yol gösterici (peygamber) gelir de kim ona uyarsa, onlar için herhangi 
bir korku yoktur, onlar üzülmeyeceklerdir, dedik.”1 âyetinin işaret ettiği “hi-

dâyet”i elde etmek içindir. Zira şühûdî tecellîler, vücûdî tecellîlerin sonuç-

larıdır. İmkânî hakikatlerin vücûdu ve insan hakikatinin imkânî hakikatle-

rin ahkâmına inişi, Allah Teâlâ’dan mahza lutuf ve rahmettir. İnsan yüzünü 

ancak aynada görebilir. Şayet ilmî taayyünde kalsaydı, “ayn” bostanlarından 

ve “şühûd” bahçelerinden bir gül koklayamazdı. Onlar, [8b] çeşitli şekillerde 

tecellî eden esmâî taayyün lerdir. Sonra bu şehâdî ve diğer taayyünlerden 

soyunma (taarrî), ancak üzerinde mevcut bulunandan daha üstün olanını 

giyinmek içindir. O da mecazi vücûddan soyunmaya terettüp eden hakkânî 

vücûddur. Sâlik fenâ-yı tâmma ulaştığı zaman mahlûkat aynasında ancak 

onu görür. Âşikârdır ki ayna görünür değildir. Sâlik bekâya ulaştığında ise 

Hak aynasında ancak hakkânî vücûdu ve hakikatlerini gerçekleştirmiş, me-

cazi libastan soyunmuş olan nefsini görür. Bunu anla, kurtuluşa er! 

Birincisi halvet in, ikincisi ise celvet in neticesidir. Bu konuda -inşallah- 

ileride daha fazla açıklama gelecektir. 

Eğer “Zamanımızda sûfîlerin uyguladıkları şekliyle halvet,  sonradan orta-

ya çıkmıştır; ilk asırda yoktu.” dersen, şöyle derim: Evet, yoktu; fakat bizim 

1 el-Bakara, 2/38 .
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için meşrû bir aslının bulunması yeterlidir. Her asrın kendinden öncekinden 

farklı bir hükmü vardır. İnsanlar bunun sırrından gafildirler. Onların, ara-

daki vasıtaları kaldırarak doğrudan Hz. Peygamber ’e (sa), ashabına ve müc-

tehitlere intisap etmek istediklerini görürsün. Halbuki o (vasıtalar), sünne-

tin meşâyihi ve onların Allah Teâlâ’dan ilham olarak aldıkları ve yine Allah 

Teâlâ’nın ﴾ًــא א َ ْ ِ ً َو َ ْ ــ
ِ  ْ ُכــ ْ ِ َــא  ْ َ َ  ٍ ّ ــُכ ِ ﴿    “Sizden her biriniz için bir şeriat 

ve bir yol koyduk.”1 sözünün sırrının tahakkuku olarak tuttukları yollarıdır. 

Hz. Peygamber (sa) her ümmeti tâzim etmek ve hakikatlerinin kendi haki-

katinde birleştiklerine işaret etmek için onlara yollar bırakmıştır. 

Görmez misin ki Muhammedî mutlak velâyet, tek bir kaynaktır 

(ayn). Ümmetinin âriflerinden her biri için özel bir pınar vardır. [9a] Ni-

tekim    ﴾ ْ ُ َ َ ــ ْ َ َــאٍس  ُّ اُ َ ُכ ــ
ِ َ  ْ ــ َ ﴿ “Her boy kendi su alacağı pınarı bil-

mişti.”2 buyrulmuştur. Hz. Peygamber’in  (sa) şu sözü sana kâfi değil mi?

“ ٌ ــ َ َ  ِ ّٰ َ ا ــ ْ ِ  َ ــ ُ َ אً  ــ َ َ َن  ُــ ِ ُ ْ ــא َرآُه ا َ  / Mü’minlerin güzel gördüğü şey 
Allah katında da güzeldir.”3 Bu hadiste geçen “mü’min”den muradın; esnaf, 

asker ve benzeri mukallid avamdan bir kimse olduğunu mu zannediyor-

sun? Hayır, bilakis o ferd-i mutlak,4 muhakkik, ilmi ve aynı cem‘ etmiş 

kimsedir. İşte böyle biri ve onun görüşü; nefsinden ve nefsinin tedbir ve 

tasarrufundan fâni olduğu, Hakk’ın nüfûz eden (sârî) hüviyyeti ve takdi-

riyle bekâya erdiği için Allah Teâlâ katında güzeldir. Yine böyle bir kimse 

konuştuğu zaman Allah ile konuşur, sustuğu zaman Allah ile susar, koydu-

ğu zaman Allah ile koyar, kaldırdığı zaman Allah ile kaldırır… 

Şaşılası bir şey de Allah’ın gölgesi yani insân-ı kâmil e tecellî eden hakî-

kat-i câmianın yeryüzündeki gölgesinden (sultan) söz veya fiil gibi bir şey 

sâdır olduğunda insanlar onu aralarında kanun yerine koyarlar, onu kanun 

gibi görürler ve ona riayet ederler. Niçin? Çünkü o şey sultandan sâdır 

olmuştur. Büyükten sâdır olan da büyüktür ve şânına uygun bir şekilde 

ona itina göstermek gerekir. Ey âmâ, bak! Sultan, sözü söylediği veya bir 

işi yaptığı zaman halk tarafından tâzim ve kabul görüyor. Halbuki o bir 

gölgedir ve bu, câmi	 hakikate nisbet edilir. Gölgenin bu şerefi güneşten 

1 el-Mâide, 5/48 . 

2 el-Bakara, 2/60 .

3 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 379.

د] 4 د] kelimesi Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا .şeklinde kaydedilmiştir [ا
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kazandığı gibi o da bu izâfetten kazanmıştır. Peki, bu böyle iken kendisine 

nisbet edildiği zât ve O’nun koyduğu kanun hakkında ne düşünürsün? O, 

havâs arasında nasıl kabul görmez? Sen varlık (inniyet) hicaplarını yakma 

hususunda O’na muhtaç olduğun hâlde aradaki vasıtayı nasıl kaldırırsın? 

Halktan Hakk’a urûc  ile Hak’tan halka nüzûl  olmaksızın [9b] ve fark, cem‘ 

ve her ikisinin cem‘i ile yükselmeksizin sadece mücerred “nedensel” (illî) 
ve “niçinsel” (limmî) burhan bilgisi sana fayda vermez. Ümmetin evliyası-

nın makamına ulaşman şöyle dursun aklın onların sözlerini bile anlamak-

tan âciz iken, nasıl olur da onlara incitici dil uzatırsın?

İlmin sûreti, âlem aynasında bâki kalsın diye -ki medreselerin kurulma-

sı buna dayanır- kitapların tedvîn edilmesinin Hicret’ten ancak yüz yirmi 

yıl sonra gerçekleştiğini okumadın mı veya duymadın mı? 

Bu kitapların sonradan tedvîn işi dinin zâhirî bir alanında sahih bir 

amaç için övülen bir şey olmuşsa, ulemâ-yı billâhın dinin bâtınî bir alanın-

da ilmin mânasını ibkâ etmek için -ki tekkelerin kurulması buna dayanır- 

ortaya koymuş oldukları usûl ve esas hakkında ne dersin? Eğer sen hicabı 

ince ve kapıları açık bir kimse olsaydın, Allah Teâlâ ile enbiya katında, keşf 

ve yakîn ehli nezdinde vaz	 edilen övülmüş yollarla ve methedilmiş meşrû 

sebeplerle [hicabını/perdeni] inceltmeye ihtiyaç duymazdın.

Şüphe yoktur ki hak zâhirdir ve çalışan ile çalışmayanın birbirinden 

ayırt edildiği gibi bâtıldan ayırt edilir. Hakk’a sarıl, bâtıl olandan sakın! 

Cahil seni aldatmasın ve denizin çerçöpü, köpüğü seni denizin inci ve mer-

canlarından mahrum etmesin. Kuşkusuz Allah Teâlâ önemsiz işlere buğze-

der, şerefli ve yüce işleri sever.

Yine Halvetiyye ’nin vazedilmiş uygulamalarından biri de “devr ”dir; yani 

dönerek toplu zikir  yapmaktır. Öyle ki bu konuda âlimler çok konuşmuşlar-

dır. Onlardan bir kısmı bu uygulamaya karşı çıkarken bir kısmı da yanında 

yer alıp olumlu şeyler söylemişlerdir. Doğrusu ise meşâyihin (ks) risâlelerde 

tavsiye ettiği şart ve erkâna uyarak devri kabul etmek, karşısında değil yanın-

da yer almaktır. Zira devr zikrinde ehli için çok büyük sırlar vardır. Bundan 

uzak duranlar ancak Cüneyd  (ö. 297/909) gibi müntehî olanlar yani sey-

rüsülûk te yolun sonuna gelenlerdir çünkü bu mertebede hareket zâhirden 
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bâtına intikal eder. [10a] Tarikatta bu tür uygulamalar ancak mübtedî ve 

mutavassıtlar içindir ki onlar sebeplere, vasıtalara ve bâtınla amel etmeden 

önce zâhirle amel etmeye ihtiyaç duyarlar; zira onun vesilesi ve kapısıdır. Al-

lah     Teâlâ ﴾א َ ِ ا َ ْ ْ اَ ِ َت  ُ ُ ْ ا ا ُ  .Evlere kapılarından girin.”1 buyurmuştur“ ﴿َوْأ

Kalp sultanının yapması gereken şey, kuvvelerden müteşekkil olan 

bâtınî emirleri ile duyu ve âzalardan oluşan zâhirî emirlerini maksûd hâsıl 

oluncaya kadar vücûd ikliminde istihdam etmektir. Maksûd hâsıl oldu mu 

âlet ve vasıta kabilinden olan şeyler âtıl hâle gelmiş ve yürürlükten kalkmış 

olur. Eğer ulaşılmak istenen şeyin elde edilme imkânı kalmamışsa söz ko-

nusu âlet ve vasıtaların devre dışı kalması da onların bir hakkıdır.

Şeriat ve ahkâmıyla amel etme konusuna gelince… Bu, ömrün sonuna 

kadar bâkidir çünkü hakikat ehli bu konularda şeriat ehline tâbidir. Zira 

her yerin kendine göre özel bir hükmü vardır. Merâtibe riayet ederek yürü-

yen, tökezlemeden menziline ulaşır. Ey yolunu kaybedenler! Nereye gidi-

yorsunuz? Haktan öte ancak sapıklık vardır. Burada büyük bir sır vardır ki 

tarikat ashabından alınan söz bunu açıklamaya mânidir.

Sonra devr zikri, ya sakin bir şekilde ya da hareketli bir şekilde yapılır. 

Celvetîler birincisiyle yetinmişlerdir. Bunun nedeni sûfîlerin halkasının 

bizzat devr olmasıdır. Halvetîler ise ikincisini esas almışlardır. Dairenin 

mutlaka bir merkezinin olması gerekir. Bu, Allah’ın kuşatıcı sırrıdır ki şeyh 

onun sûretinde taayyün etmiştir. 

Bu sebeple şeyhin makamı, çoğunlukla halkanın tam ortasıdır. Hal-

kada yer alan zâkirbaşının ve diğerlerinin yüzü merkeze yani şeyhe dö-

nüktür. Orada arkaya dönme ya da sırtını dönme durumu yoktur. Ni-

tekim Allah Teâlâ İbrâhim ’den (as) hikâye ile    ي ۪ ــ َّ ِ  َ ــ ِ ْ ُ َو ــ ْ َّ ــ َو ّ۪  ﴿ِا
﴾ َ ۪כ ِ ــ ْ ُ ْ َ ا ــ ِ َــא  ــא اَ ٓ َ ــאً َو ۪ َ َْرَض  ْ اِت َوا َ ٰ ــ َّ َ ا ــ َ َ  “Ben hakka yönelen 

biri olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm.”2 buyurmuştur. 

Yani ben yüzümü kalplerin ve ruhların [10b] göklerini yaratana, nefisle-

rin ve bedenlerin arzını yaratana döndürdüm. Nitekim fâsit bir dairenin 

iki ucunun neresi olduğu bilinmez. Sûfîler topluluğunun cemiyetlerde 

1 el-Bakara, 2/189 .

2 el-En‘âm, 6/79 .
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oluşturdukları halkalar da böyledir. Bu, onların aralarındaki birliğin gü-

cüne işaret eder. Halkada küçük bir boşluk olsa “birlik” ismi ortadan 

kalkar. Toplumsal birlik, mânevî birliğin temel ilkelerinden ve hatta se-

beplerindendir. [Nitekim] Hz. Peygamber  (as) namazda safların sıklaştı-

rılmasını emir buyurmuştur.

Teveccüh-i vahdânî ile teveccüh-i cem‘î arasında fark vardır\ çünkü bi-

rincisinde bazen fütur hâsıl olabilir ve bu nedenle maksûd hâsıl olmadan 

önce duraklama (vukûf) meydana gelebilir. İkincisinde ise böyle bir durum 

söz konusu değildir; zira suyu az olan bir nehirdeki suyun çoğalarak güç-

lü bir şekilde akmasını ve denize ulaşmasını sağlayan yağmur gibi, bazı 

teveccühler de bazı kimseler için destek ve yardımcıdır. Bununla birlikte, 

toplumun mümtaz bir şahsiyetinin sûretine sahip olana kadar her bir te-

veccühten makbul bir cüz aldığında, bunlar ilâhî hazrette küllî teveccühler 

için yardımcı olur. Bu da o sûretin kapsadığı cüz’ün hükmüyle gerçekleşir 

ve böylece cesetlerde sirayet etme hususunda iksir gibi olur. 

Devr de başka bir sır daha vardır ki o da bidâyet ve nihayetin birleşme-

sidir. Bazıları, “Nihayet nedir?” diye sordu. Cevaben, “Bidâyete yani baş-

langıca dönmektir.” denildi. Sâlik nihayete ulaştığında onun için bidâyet 

ve nihayet, evveliyyet ve âhiriyyet, zâhiriyyet ve bâtınıyyet birleşmiş olur. 

Yine devrdeki diğer bir sır da bu hareketin zikr-i cehrî gibi kalbe galip 

gelen havâtırı dağıtmasıdır. Hareket ile cehrî zikir  birleştiğinde, bu iki-

si kalbe gelen havâtırı daha güçlü dağıtır. Ayağın yere vurulması, Allah 

Teâlâ’nın şu sözünden ilham alınarak vazedilmiştir:

اٌب﴾    َ ــ َ ــאِرٌد َو َ  ٌ ــ َ َ ْ ُ ا  َ ــ ٰ ــَכ  ِ ْ ِ ِ  ْ ــ  !Biz de ona, Ayağını yere vur“ ﴿اُْرُכ
[11a] İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su, dedik.”1 Nasıl ayağı yere vurmak 

bedenî harareti gideren ve cismanî hayatı besleyen suyun çıkışına sebep 

oluyorsa, aynı şekilde kalbî cehâlet kirlerini temizleyen, ruhanî hayatı sağ-

layan feyzin zuhûruna da sebep olur. İşin ehline ve şartlarına bakıldığında 

bu böyledir. Nitekim şöyle denilmiştir: “Tarikat şartlarının hilâfına amel 

etmekten sakın, zira bu [tarz bir] davranış semeresiz olup (davranışın) sa-

hibi de hastadır.” 

1 Sâd, 38/42 .
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Zamanımızda bu durum tamama ermiştir. Sen “ibnü’l-vakt ” ol ve had-

dini bil. Ey oğul, babana ve ceddine muhalefet etme! Eğer sen devri ve 

hareketi seçip tarikat âdâbı ve usûlüyle bu işi yaparsan hayra ve berekete 

kavuşursun. Şayet sükûnu seçersen geceleri uyku ve uyuşukluk olur. Nite-

kim bu durum parıltı (lüma	) ve aşırı siyahlık (halek) ehli için gizli değildir. 

Celvetiyye ’ye gelince, onun nisbeti “celvet ”edir. Celvet , kulun halkî i‘ti-

barî sıfatlara ait elbiseleri çıkardıktan sonra Hakk’a ait hakiki sıfatlara dair 

elbiseleri giymek1 anlamına gelen ilâhî sıfatlarla halvetten çıkmasıdır. Hal-

vet in de celvetin de mânası budur. Aralarında noktanın üste (ة ــ ) veya 

alta (ة ــ ) konulmasından başka bir fark yoktur. İkisi arasındaki bu farkı 

-silsilenin beyanında geleceği gibi- ilk defa Zâhid-i Geylânî  (ö. 700/1300) 

ortaya koymuş, noktayı üstten alıp alta indirmiştir. Böylece yeni bir taay-

yün ortaya çıkmıştır ki o da celvettir. 

Nüzûlun sırrı, o noktanın Rasûlullah’a (sa) işaret etmesidir zira o (sa), 

âlemin merkez noktası ve kutbudur. Onun halvet i, [11b] mi‘rac gecesi 

yükselmesi (urûc) ve latîf yahut kesif, cismanî veya ruhanî olan halkî kesre-

tin gözlerinden mutlak olarak çekilmesi ve gâib olmasıdır. O gece kademi 

arşa koymaktan murad da budur. O, “fenâ-yı küllî ” diye de tabir edilen 

“seyr-i evvel ”dir. O, mertebe-i “lâ ilâhe illallah”tır. Onun celvet i ise nokta-

nın nüzûlü gibi tabii ve unsurî taayyünât ahkâmına inip kevn ve şehâdet 

âleminde zuhûrudur. Bu ise “bekâ ” olarak tabir edilen “seyr-i sânî ”dir. Bu 

da “Muhammedün Rasûlullah” mertebesidir. Her şeyden küllî fenâ ile fâni 

olup hafî ve celî bir şekilde Hak ile bâki olmuştur. Kurb-ı nevâfil ve ferâiz, 

kâbe kavseyn-i sıfât ve ev-ednâ-yı zât makamı tahakkuk etmiştir. En yüce 

rütbe, en büyük fazilet ve en büyük cemʻiyyet ona aittir.

Makamın tahkikine gelince, ilâhî taayyünlerin başı zâtî hüviyyet, sonu 

ise kelâmdır. Bu iki nisbeti bir arada toplayan ise ilâhî kemaldir. Kevnî ta-

ayyünün başı, rûh-i Muhammedî ; sonu ise neş’et-i insanîdir. Bu iki nisbeti 

bir arada toplayan ise kemâl-i insanîdir. Mebde, meâd olduğu zaman -ki 

bu birinci seyirde olur- ilâhî kemal tavr-ı insanîde ortaya çıkar. Meâd, meb-

de olduğu zaman -ki bu ikinci seyirde olur- kemâl-i insanî, tavr-ı ilâhîde 

1 [ ّ ] kelimesi Hâlet Efendi, 244 numaralı  nüshada [ا ّ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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zuhûr eder. Bunlar urûc  ve nüzûl  olarak iki mi‘racdır, onları kâmil olanlar 

katedebilir; ehl-i berâzih ise perde/örtü (gayn) zulmetinde perdelenmiş, ha-

kikati (ayn) görmekten mahrum olarak arada durup kalırlar (vakfe). Onlar 

için her ne kadar alt mertebedekilere göre bir kemal olmuş olsa da üst 

mertebedekilere göre bir noksanlık vardır. Muteber olan [12a] ıtlâkî-hakiki 

kemaldir, takyîdî-izâfî kemal değil. 

Bütün taayyünâtı katetmek, nebîlere ve kümmel-i evliyâya hastır. İlâhî 

hikmet, câmî-küllî isme her asırda birinden sonra diğeri gelmek üzere az 

kimsenin mazhar olmasını gerekli kılmıştır. Bu yüzden hicap ehli mü’min-

lerin sayısı çok, keşf ehli âriflerin sayısı ise az olmuştur. 

Bütün yaratılışlardan maksat, insân-ı kâmilin zuhûrudur. O, mutlaka 

vardır. O, sevâd-ı âzam dır. O, bin gibi olan tektir (vâhid). Onun gözünden 

düşen, Allah’ın nazarından düşer. Onu hor göreni Allah da hor görür. 

Tekrar konumuza döner ve deriz ki: Halvetî vâizler, birinci seyre işa-

ret etmek için vaaza hadîs-i şerifle başlarlar çünkü hadis fark makamına, 

Kur’an da cem‘  makamına işaret eder. Terakkî ise fark tan cem‘edir. 

Celvetî vâizler ise ikinci seyre işaret etmek için vaaza Kur’ân-ı Azîm ile 

başlarlar. Her birinin bir anlamı ve bir izahı vardır, zira ilki başlangıcı (mat-
la‘) açıklar, ikincisi de bitişten (makta‘) haber verir. Bundan onların sülûk-

lerinde farklı oldukları sonucu çıkmaz çünkü iki fırkadan da -ister hadisle 

başlamış olsun ister âyetle- her iki seyir şeklini de gerçekleştirenler vardır. 

Evet, Halvetiyye ’nin sülûkü, belli bir tertibe göre sıralanmış yedi isimle 

gerçekleştirilir. Sâlikler her bir isimle o ismin hakikatleri tahakkuk edecek 

şekilde meşgul olurlarsa, onlar için “Hayy” isminde fenâ , “Kayyûm” ismin-

de ise “bekâ ” hâsıl olmuş olur. Bu, her iki ismin “ism-i âzam ” oluşundaki 

sırdır. Fenâ ve bekânın kemal üzere tahakkuk etmesi uzun bir zamana bağlı 

olunca -ki galip olan âdetullaha göre bu kırk yıl veya daha az bir süre ola-

bilir- [12b] isimlerinin mertebelerindeki seyrüsülûk leri de isimlerinin mer-

tebelerine göre teennî ve tedrîc ile gerçekleşir. Çünkü kan ancak istihâle ve 

intikal için yeterli bir müddet bekledikten sonra süt olur. 

Halvetîlerin tarikatlarında zevk-i kâmilleri vardır; zira onlar merâtib 

bahçelerinde ve etvâr bostanlarında gece gündüz gezintidedirler. Onlar 
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keşfen gönül ve kabirlere, cin  taifesine ve melek lere vâkıf olabilirler, in-

saniyyete galip olan amel ve sıfatların sûretlerini de yakazadayken ve his 

hâlinde uykudayken ve çoğunlukla da misal âlemi nde görebilirler.

Celvetî sülûkü ne gelince, o zikir , sûrî ve mânevî mücâhede  ile iştigal 

etmek suretiyle gerçekleşir. Onlar için tarikatlarında tam bir zorluk vardır; 

çünkü Allah Teâlâ onlara tecellî 1 edip de bütün kâinata sirayet eden hayat 

sırrının mârifeti  verilene kadar, çoğu kez onlara sözü edilen rahatlık üzere 

seyr  yoktur. Onlardan bazıları düzenli (mürettep) sülûkte Halvetiyye ’ye 

uygun hareket eder.

Şayet mürettep olan sülûk  mü daha üstün yoksa gayr-i mürettep olan 

mı dersen; mürettep sülûkten kastettiğim önce mevâlîdin sonra anâsırın 

sonra tabîiyyâtın sonra ruhaniyyâtın sonra hakikat ve mâna âleminin ah-

valini mükâşefe ile gerçekleşen sülüktür. Gayr-i müretteb sülûkten kastet-

tiğim ise mükâşefesinin başlangıcı, fenâ nın kendinde hâsıl olan hayatın 

sırrının tecellî etmesidir. Şöyle derim: Tüm makamları bilen ehliyetli bir 

mürşid-i kâmil  mevcut ise bu durumda mürettep sülûk daha üstündür. 

Şayet böyle bir mürşid yoksa bu durumda gayr-i mürettep sülûk daha fa-

ziletli (efdal) olur. Esmâ tariki nde galip olan, tertip üzere sülûk etmektir; 

diğerlerinin yolunda ise gayr-i mürettep galiptir. 

Her ikisinin de varacağı yer insanî kemalin hâsıl olmasıdır. Fakat mü-

rettep sülûk  ile yol alanların önünde nice yol kesici vardır. [13a] Bu, esmâ 

tarikinde irşad ehlinin (mürşidin) az bulunması sebebiyle böyledir.

Celvetiyye  tarikatında seyrüsülûk  daha kolaydır; çünkü onlardan mür-

şid bulamayanlar şayet istidat bakımından kâmil ise “Üveysî ” olur; aksi 

takdirde tarikatta annesini2 kaybetmiş (öksüz) çocuk gibi olur. 

Halvetî de böyledir, fakat aralarında bir fark vardır ki o da şudur: Esmâ 

ile seyrüsülûkte o isimlerin üzerine yükselmeye engel olan pek çok berzah 

vardır. Bu berzahlar ancak bir mürşid-i kâmilin irşadıyla aşılır. Zira bu 

bağları Allah’ın yardımı olmaksızın koparmak müşkil bir iştir. 

1 [ ّ ] kelimesi Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ّ ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 [ ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا .şeklinde kaydedilmiştir [ا
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Celvetîlerin mertebeleri aşarken karşılaştıkları zorluklar ve bağlar, Hal-

vetîlere göre daha azdır. 

Celvetîlerin usûlünde devr  ve raks  bulunmaz. Biraz ileride geleceği1 gibi 

onların silsileleri Hz. Şeyh  Hacı Bayrâm -ı Velî’ye (ö. 833/1430) ulaşmak-

tadır. Hacı Bayram’ın yolunda böyle şeylere yer yoktur. 

Buraya kadar zikrettiklerimi anlamışsan Allah Teâlâ’ya vüsûlün, ister 

Halvetî ister Celvetî yolu olsun, tüm işlerin en zoru olduğunu anlamışsın 

demektir. 

Ey tembel! Sakın çalışıp gayret edenlerin uzun zamanda elde ettiklerini 

kısa bir sürede elde etmeye tamah etme! Senin esmâ-yı seb‘a yı taklidî olarak 

tekmil etmen ile başkalarının tahkik ile tekmil etmeleri arasında büyük fark 

vardır. 

Sen önce şeriat , tarikat , mârifet  ve hakikat  mertebelerinde her türlü şeh-

veti ve hevâyı terk etmek, cehâleti yok etmek ve “lâ ma‘bûde ve lâ maksûde 

ve lâ ma‘rûfe ve lâ mevcûde illallah” diyerek mâsivâya meyil ve muhabbeti 

[kalpten] çıkarmak suretiyle tabiatı, nefsi, ruhu ve sırrını ıslah et! Bunları 

yapmadan tekmil nasıl olur? Seni nefis Hârût’unun sihri ve onun rezil sıfat-

ları ile sihirlenmiş, tabiat kuyusunda tepetaklak asılı kalmış ve [13b] gömle-

ği dünya Züleyha’sı eliyle parçalanmış olarak görüyorum. Bu yüzden senin 

sıdkın ancak ölüm kapısından geçtikten sonra ortaya çıkar. Bizim gibiler için 

ölüm nerede! Öyle ki biz tabiatımızı terbiye ederken bile tabiatımız yeme, 

içme ve uyku şehvetlerinin peşinden koşuyor ve biz onların isteklerini yerine 

getiriyoruz. Yine bizim dünya, şöhret ve riyâset sevgisinden, mizahçı serkeş-

lerle birliktelik zevkinden ve şeytanın tuzakları olan arsız kadınlara ilgi duy-

maktan başka sevdamız yok. İşte ey mağrur, bu tür sözler sana göre yerme, 

eleştirme ve melâmet kabilindendir. Bana göre ise hakkı ve selâmet yolunu 

beyandan ibarettir.   ﴾ ْ ــ ُ ْכ َ ْ َ ــאَء  ٓ َ  ْ ــ َ ْ َو ــ ِ ْ ُ ْ َ ــאَء  ٓ َ  ْ ــ َ َ ﴿ “Artık dileyen iman  

etsin, dileyen inkâr etsin.”2   ﴾ ــ ْ ُכ ْ ــאِدِه ا َ
ِ ِ ــ  ٰ ْ َ  َ  َ َّ  ,Şüphesiz ki Allah“ ﴿ِإنَّ ا

kullarının inkâr etmesine razı olmaz.”3 Yani kendisine izâfe edip kulu ola-

rak nitelendirdiği kimselerin küfre düşmesine rızâ göstermez; zira kendisine 

1 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 el-Kehf, 29/18 .

3 ez-Zümer, 39/7 .
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izâfe edilme şerefinin hakkı da onların Hakk’ın buyruğunu kabul etmeleri, 

Allah’a iman edip tâgûtu da inkâr etmeleridir. Nitekim şöyle buyurmuştur:

    ﴾ ــ ٰ ْ ُ ْ َوِة ا ْ ــ ُ ْ א ِ ــَכ  َ ْ َ ْ ِ ا ــ َ َ  
ِ ّٰ ــא ِ  ْ ــ ِ ْ ُ ِت َو ــ ُ َّא א ِ  ْ ــ ُ َْכ  ْ ــ َ َ ﴿ “O hâl-

de kim tâgûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam 

bir kulpa yapışmıştır.”1 Cümlede geçen şartlı önermeyi yani “kim tâgûtu 

tanımayıp Allah’a inanırsa…” ifadesini düşün ki ondaki küllî mâna ve ha-

kikatler sana zâhir olsun! Nâsût ve tâgût ehli kimselerin koymuş olduğu 

bütün gelenek ve kuralları, -melekût, ceberût ve lâhût ehlinin koydukları 

hariç- reddetmek gerekir; zira onların koymuş olduğu bütün kurallar tâgût 

kabilindendir, Celvetiyye  tarikatındaki devr gibi. Zira devr , -Halvetiyye ’de 

her ne kadar sahih bir aslı2 varsa da- kadim Celvetî geleneklerine aykırı 

ve sonradan ihdas edilmiş bir uygulamadır. Nitekim daha önce bu konu 

üzerinde durmuştuk. Tarikatların geleneklerini birbiriyle karıştırmak, 

mertebeleri birbiriyle karıştırmak gibidir.[14a] Böyle bir durum, tarikat-

ların3 sayısının fazla olmasının sırrına da aykırıdır, zira bu durumda yani 

uygulamaların karıştırılması hâlinde Celvetînin Halvetî; Halvetînin de 

Celvetî olması gerekir. Bu da hakikatlerin tersyüz edilmesi anlamına gelir 

ki böyle bir durum vazedilen uygulamalara da aykırıdır. Şayet hepsinin 

bir ve uygulamalarının da birbiriyle aynı olması ilâhî hikmete muvâfık ol-

saydı, Allah Teâlâ onların istidatlarını farklı farklı yaratmaz, kabiliyetlerde 

zıtlıklar olmazdı. Allah Teâlâ insanları yarattığında sûretlerini farklı farklı 

yarattığı gibi sîretlerini de farklı farklı kıldı. İşte bu, şu âyet-i kerîmede ge-

çen “yayma”nın sırrıdır:   ﴾ــאًء ٓ َ ِ اً َو ــ ِ ً َכ ــא َ ــא ِر َ ُ ْ ِ  َّ ــ َ  İkisinden birçok“ ﴿َو

erkek ve kadın (meydana getirip) yayan…”4 Sûrî evlâtlar nasıl o bir nefiste 

toplanıyor, şahıs ve sûret olarak birbirinden ayrılıyorsa aynı şekilde mânevî 

evlâtlar da hakîkat-i Ahmediyye ’de toplanırlar; sîret ve seyrüsülûk te ise bir-

birlerinden ayrılırlar. ﴾َن ــ ُ َ ْ َ  َ ــ ْ אَ َ ﴿   “(Hâl böyle iken) nereye gidiyorsu-

nuz?”5 Bil ki tarikat ehli olanlar Allah yolunda kardeştirler. Kardeşliğin 

şânı ise birbirlerini sevmek ve birbirlerine buğzetmemektir. Ta ki böyle-

likle, Allah’ın Kur’ân-ı Kerîm’de hikâye ettiği şu kimseler gibi olmasınlar:

1 el-Bakara, 2/256 . 

2 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أ .şeklinde kaydedilmiştir [أ

ق] 3 .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا

4 en-Nisâ, 4/1 .

5 et-Tekvîr, 81/26 .
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ــ   ٰ َ ُد  ــ ُ َ ْ ِ ا ــ َ ْ َ ــאٰرى  َ َّ ِ ا ــ َ א َ ٍء َو ْ ــ َ ــ  ٰ َ ــאٰرى  َ َّ ِ ا ــ َ ْ َ ُد  ــ ُ َ ْ ِ ا ــ َ א َ  ﴿َو
ٍء﴾ ْ ــ َ  “Yahudiler, Hıristiyanlar bir temel üzerinde değiller, dediler. Hıris-

tiyanlar da, Yahudiler bir temel üzerinde değiller, dediler…”1 Şayet mü-

tekaddimînin büyüklerinden Ruveym ’in “Sûfiyye birbirlerinden uzak 

durdukları,2 yani buğzettikleri sürece hayır üzeredirler.” sözünün mânası 

nedir dersen, şöyle derim: Bu söz sûfîlerin birbiriyle ülfeti terk mânasına 

hamledilmiştir; çünkü halk ile ülfet ve ünsiyet, mübtedî için Hak’tan uzak-

laşmadır. Müntehînin hâline gelince, onun durumu beyanın dışındadır. 

Halka, özellikle de [kendisine] benzer olanlarına güvenip dayanmayı terk 

etmek (sükûn), kardeşliği ve muhabbeti ortadan kaldırmaz. O hâlde tarikat 

mertebesinde halka (cumhur) muhalefet et, şeriat mertebesinde ise onlara 

muvâfakat et. Sen orta yolu tut [14b] ve her ikisinin yanında yürü! Yû-

suf ’un kardeşleri gibi olma. Öyle ki onlar Yûsuf ’u, güzelliği ve babalarının 

ona olan muhabbetinin kendilerine olandan daha fazla olması sebebiyle 

kıskanmışlar ve böylece kınanma mevkiine düşmüşlerdir. 

Allah kime, cemâl ve celâl nûrunu giydirirse ve mânevî babasının -ki o, 

sülûk ettiren şeyhtir- kalbinde onu sevdirirse bu konuda kardeşlerine gereken 

ona haset etmemeleridir; zira ﴾ــאُء ٓ َ َ  ْ ــ َ    ِ ــ ۪ ْ ُ  ِّٰ ِ ا ــ َ ِ  َ ــ ْ َ ْ -Lutuf, Al“   ﴿َواَنَّ ا

lah’ın elindedir. Onu dilediği kimseye verir…”3 Bilakis işi takdire havâle edip 

tevhid kulpuna yapışmaları gerekir. Ta ki âyette zikredilenlerden olmasınlar. 

(Ayıplanacak duruma düşmesinler.) Öyle ki bazen edep çizgisini aşmak, talep 

yolundaki kişinin gözden düşmesine neden olabilir. Nitekim pek çok irade 

ehli (mürid) bu duruma düşmektedir. Bazı tarikat ehlinin diğer bazılarını 

reddetmesi ancak hak mezhep mensuplarının birbirlerini reddetmesi gibidir. 

Nitekim zamanımızda pek çok insan bunu alışkanlık hâline getirmiştir. 

Hanefî bir kimseye gereken Şâfiî’yi sevmesidir. Onu hayırla anması ve 

şefaatini ummasıdır. Diğer mezhep ehli kimseler için de aynı durum geçer-

lidir. Şâfiî bir kimsenin de Hanefî’yi sevmesi, onun güzelliklerini anması ve 

ona hak ettiği saygıyı göstermesi gerekir. Diğerleri için de aynı durum söz ko-

nusudur; zira onların ihtilâfları, daha önce de ifade edildiği gibi, rahmettir. 

1 el-Bakara, 2/113 .

وا] 2 א ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وا א ] şeklinde kaydedilmiştir.

3 el-Hadîd, 57/29 .
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Sûrî ihtilâf mânevî ittifaka zarar vermez. Ey Celvetîler, Halvetîleri eleş-

tirmekten uzak durun! Ey Halvetîler, Celvetîleri rahat bırakın! Ey dâva 

erbabı, mânalar nerede? Ey mâna ehli, hakikatler nerede? 

Evinden çıkmayıp kapısını üzerine kilitleyip kulağını insanların sözleri-

ni dinlemekten alıkoyan ve vesvese verici şeytanın vesveselerinden nefsini 

koruyan sûfîye aşk olsun! Zamanımızın şeytanları, insan kılığına bürünüp 

[15a] şer ve fesadı yaymada azgın şeytanların sınırını aşmışlardır. 

Hayatıma yemin ederim ki ben her ne kadar değişmez bir şekilde dâimî 

Celvetî isem de bugün halvet  vâcip olmuştur; çünkü sel sınırları aşmış, güçlü 

vebâ yayılmıştır. Bu durumda kendisini kurtaran kârda ve kazançtadır.
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İKİNCİ BÖLÜM

TARİKATIN FAYDALARI

Bil ki şeriat  gidilen/işlek bir yoldur. Başlangıcı ahkâm ile amel, sonu ise 

selâmet yurduna (cennete) vüsûldür. Tarikat  ise âdâb , mücâhede , sülûk , 

seyr  ve tayr dır (uçmak). Şeriatı olmayanın dini; tarikatı olmayanın da ede-

bi yoktur. 

Sülûkteki mücâhedeler abdestteki istincâ gibidir. İstincâsı olmayanın 

abdesti yoktur, aynı şekilde mücâhedesi olmayanın da sülûkü yoktur. 

Seyre göre sülûk, namaz için abdest gibidir. Abdesti olmayanın nama-

zı olmadığı gibi, sülûkü olmayanın da seyri yoktur. Seyrin sonu tayr dır. 

Tayr; kurbet kâfına vüsûldür, vuslat makamını elde etmektir. Nitekim

ر﴾   ِ ــ َ ْ ُ ــٍכ  ۪ َ  َ ــ ْ ِ ٍق  ْ ــ ِ  ِ ــ َ ْ َ ــ  ۪ ﴿ “Muktedir bir hükümdarın katında, 

doğruluk meclisindedirler.”1 buyurulmuştur. 

Tarikatın başlangıcı, şeriatın ahkâmına riayetle beraber âdâb ve onu 

izleyen diğer hususlardır. Sonu ise “indiyyet” mertebesidir. Bu mertebe, 

cennetin sûretinin dışında, mânasının içindedir. 

Bu nedenle Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ِ َّ َ ْ ِ ا َ وا  ُ ِ ــ ُ  َ ۪ َّ א ا َّ  ﴿َواَ
ُّــَכ﴾ ــאَء َر ٓ َ ــא  َ  َّ َْرُض ِا ْ اُت َوا َ ٰ ــ َّ ِ ا ــ َ ــא َدا َ ــא  َ ۪  َ ــ ۪ ِ א َ  “Mutlu olanlara ge-

lince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedî kalmak üzere cennettedirler. 

Ancak Rabbinin dilemesi başka...”2 Âyetteki bu istisnaya ve âyetin ihtiva 

ettiği yüce mânaya bak! Düşün ve tefekkür et ki insân-ı kâmil cennete 

sığmıyor. Onu ancak kalbinin cenneti alıyor. [15b] Allah Teâlâ’nın şu sözü-

nün mânasından murad da budur: “ ِ ُ ــ َ َ  ْ َِכ אِئ َو َ ــ َ ِ َوَال  ِ أَْر ُ ــ َ َ  َ
ِ ّ
ِ َّ ي ا ِ

ْ َ  ُ ْ َ  / Ben yere göğe sığmam, ancak takvâ sahibi kulumun kalbine 

1 el-Kamer, 54/55 .

2 Hûd, 11/108 .
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sığarım.”1 Bu böyledir; zira yer ve gök, mülk ve şehâdet âlemindendir. Kalp 

ise melekût ve gayb âlemindendir. Kalbin kuşatma kapasitesi yer ve göğe 

nisbetle daha geniştir, çünkü cüz’î isimlerin mazharları küllî isimlerin maz-

harları gibi değildir. Kâbe ’yi -Allah onun şerefini artırsın- kastederek ve 

ona yönelerek evinden çıkan kimsenin her merhalede gördüğü eserlere, 

işittiği haberlere ve sohbet ettiği hayırlı kimselere göre ilminin/bilgisinin 

genişleyeceği muhakkaktır. Bu durum Kâbe’ye ulaşıncaya kadar devam 

eder. Kâbe’ye ulaştığında ise yol bitmiş ve geriye ancak dönme işi kalmış 

olur. Aynı şekilde kim de zâtî hüviyyeti kastederek sülûkün gereği üzere 

mülk menzilinden çıkarsa o, melekût ve ceberûtta bulunan her makamda-

ki taayyünât esrarına vukufiyeti, esmâ ve sıfat çadırlarını keşfi ölçüsünde, 

ilme vukufiyet ve daireyi genişletme imkânı bulur. Bu durum maksûda 

ulaşıncaya kadar böyle devam eder. Bu küllî yükselişle iş tamam olur ve 

daha da tamam (etemm) olması için inişten başka bir şey kalmaz. Bu ne-

denle bazıları şöyle demiştir: “Sûfî, gidecek yeri (mezhep) olmayandır.”2 

Zira o, yolun sonuna ulaştığında nereye gidecek? Burada tadılarak (zevk) 

elde edilen başka bir mâna daha vardır, fakat onun örtüsünü kaldırmaya 

izin yoktur. 

Sâlikin seyri tamamlandığında nihayette sonu olmayan bir şey bulur. 

Onu bulan ise kalptir, zâhirî hisler ve bâtınî kuvvetler gibi başka şeyler 

değil. Bu sebeple kalple bağlantılı ilâhî ilim , bütün ilimlerin en şereflisidir; 

ilâhî ilimle bağlantılı kalp de bütün hislerden ve kuvvetlerden daha üstün-

dür. [16a] Zira mekânın şerefi orada bulunana göredir. Bu mânadan gafil 

olan bir kimse, tercih edilen (fâzıl) ve kendisine tercih edilenin (mefzûl) 

tahsilinde ömrünü israf etmiş ve fuzûlî bir şeyin pazarlığında parasını telef 

etmiş olur. 

1 Bu rivayetin Hz. Peygamber’e aidiyeti sahih değildir. Nitekim Hâfız el-Irâkî bu hadis hakkında, 

“Onun bir aslını/isnâdını bulamadım.” demiştir. Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 175  [2256].

2 Bu ifade sûfînin itikad veya amel noktasında mezhepsiz olabileceği anlamına gelmez. “Sûfî, fıkhî ko-

nularda ya da nefis terbiyesi/tezkiyesi hususunda ihtiyatlı davranıp kendisine uygun olan bir mezhep 

ya da meşrebi tercih edebilir.” demektir; zira Cüneyd-i Bağdâdî ve Hâris el-Muhâsibî gibi meşhur 

mutasavvıfların Ehl-i sünnete göre muteber olan bir mezhebe bağlı oldukları bilinmektedir. Nitekim 

Abdulhak ed-Dihlevî bu söz hakkında şöyle demiştir: “Sûfî, bağlı bulunduğu mezhebin görüşlerinden 

daha ihtiyatlı olanı ya da sahih hadise muvâfık olanı tercih eder.” Bk. İmam Ebü’l-Hasen el-Bağdâ-

dî el-Mâlikî, el-İctihâd ve’t-Taklîd, thk. Seyyid Yusuf Ahmed, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2013, 

s. 487. Ayrıca bk. İsmâil Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, İstanbul: Erkam Yayınları, 2013, XIX, 365.
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Evet, bir kimsenin meselâ dil ile ilgili olarak Kur’ân-ı Kerîm’i lahn ve 

hatadan uzak, [güzel bir şekilde okuyacak] kadar tecvid ilmini öğrenmesi 

gereklidir. Diğer âzalarla ilgili ilimleri buna kıyas edebilirsin. 

Kalan vaktini ise tam bir gayret ve sülûkle ve sağ ile sol arasındaki farkı 

gösteren bir delille mârifetullahı tahsile hasretmesi gerekir, çünkü perdeler 

ve mânialar çoktur. Bunları aşmak kolay değildir. Aşılması en zor olanı da 

ülfetin ve âdetin çok olması ile gözün [ve gönlün] duyulur şeylerle meşgul 

olmasından dolayı mülk âlemidir. 

Bu nedenledir ki ilâhî hakîmler, zikrin boş ve karanlık bir yerde yapıl-

masını tavsiye etmişlerdir. Öyle ki kulak ve göz asla bir şey duymasın ve 

bir şey görmesin. 

Sâlik, nefsânî havâtırı uzaklaştırıp zikre devam etmek ve helâl şeylerle 

itidal üzere beslenmek suretiyle bu hâle devam ederse maksûdun yüzünden 

kesret perdesi kalkar ve hâlinin kuvvetine ve zayıflığına göre basîret gözüyle 

âfâkî âyetler i müşâhede eder. Bu, âlem-i ecsâm da gerçekleştirilen seyirdir. 

Sâliklerin pek çoğu burada takılıp kalmış, daha ileri gidememiştir ve onlar 

kendilerinden üstte olanlara nisbetle firkat ehli olmuşlardır. 

Mesnevî ’de şöyle der: 

ن  ــــ ـــ ـــ را ـــ ّـא إ ــ إ ــ ــــ  ن      כ כ  ذا ا ـ    ـ
Bu âlemde durmaklığım ayrılık olmasaydı  

(Ölüm vaktinde) Şüphesiz biz, Tanrı’ya dönenleriz, denmezdi1

Bu makam, seyirleri âlem-i ervâh ta olan melekût  ehline nisbetle dün-

yevî makam ve mansıplar gibidir [16b] ve onların nazarında bunların kad-

rükıymeti yoktur. Bu durum hakikat seyri ehlinin nezdinde de aynıdır. 

Âlem-i ecsâmdaki seyir, “tevhid ”; âlem-i ervâh taki seyir “tecrîd ” ve ha-

kikatteki seyir ise “tefrîd ”dir. Tefrîd, mutlak tevhid ve tecrîdden üstün-

dür. Hz. Peygamber ’in (sa) şu sözünde buna işaret vardır: “ُدوَن ِّ ــ َ ُ ْ َ ا َ ــ َ
/ Müferrid olanlar geçti.”2 Geçme ancak hareket etmekle olur, sülûkün ha-

reketi ise mânevîdir. Fakat bu mânevî hareket, sâlih amel ve sadık niyetler-

le, âzaların ve kuvvetlerin yardımıyla gerçekleşir. 

1 Mesnevî, I, 3936.

2 Müslim, “Zikir”, 4; Tirmizî, “Deavât”, 128. 
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Sen hiç sükûn hâlinde iken bir hareket olduğunu işittin mi? Ya da ku-

laklar ve gözler olmaksızın bir işitme ve görme olduğunu duydun mu? 

Ölçüsü budur. 

Bil ki çocukken ölen bir kimse, gazâ yolunda iken savaş alanına ulaş-

madan ölmüş kimse gibidir. Onun bir fazileti yoktur. O nedenle büyükler 

böyle bir durumu noksanlık olarak kabul etmişlerdir; zira şehâdet âlemine 

gelmekten maksat nefis, nefsin sıfatları ve şeytan ile muharebe yerlerinde 

hazır bulunmaktır. Sonra muharebe meydanında Melik ve Mennân olan 

Allah Teâlâ’nın yardımıyla, ruh ve kuvvetlerinin ganimetleriyle zafer elde 

etmektir. Bunun sınırı ricâl mertebesine ulaştıktan sonradır, daha öncesin-

de değil. “Keşke bulûğ çağına ulaşmadan ölseydim.” diyenin sözüne itibar 

etme! Bazı âriflerin şu sözüne gelince: 

ــ ــ ـ ـ  ـ  ـ أ ـ ى  ـ ـــ     وأ ـــא رب زد ـــאرة  ل  ـــ أ
Bazen, Ey Rabbim [ömrümü] artır, derim 

Bir başka zaman da, Keşke annem beni doğurmasaydı

Bu söz, kabz  ve bast  makamından vârid olan bir sözdür. Hakikatte bu 

makamda yokluğun temennisi gerekmez; çünkü varlık (vücûd), yokluk-

tan (adem) daha hayırlıdır. Fakat insana nisbetle kemalin zuhûru tedrîcî 

olunca, aslî mebde tarafına hareket durduğu zaman inkıbaz (kabz) hâli 

ortaya çıkar. Zira Allah Teâlâ’nın isimlerinin ahkâmının zuhûru, farklı 

zamanlarda birbirini takip eden şuûnun varlığına göre düzenlenmiştir. 

[17a] Çünkü insan aceleci yaratılmıştır. Böylece bulunulan yere ve maka-

ma göre ölümü ve yokluğu temenni etme durumu hâsıl olur. Bu nerede, 

o nerede? 

İnsanda kemalin tedrîcî olduğunu özellikle belirtmemizin sebebi, me-

lekleri hariç tutmak içindir; zira onların kemali bir defada olur. Yani vü-

cûduyla ve hâricî taayyünüyle aynı anda hâsıl olur, Âdem’de olduğu gibi, 

daha sonra değil. 

Görmez misin ki Allah Teâlâ insana, [kendisini îcâd vasfı ile tanıtınca 

Âdem O’na “Yâ Kadîr” diye nidâ etti. Ona irade tahsis edince “Yâ Mürîd” 
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diye nidâ etti.]1 Sonra ona yaklaşmayı yasakladığı ağacın yasaklanmasın-

daki hikmeti öğretince “Yâ Hakîm” diye nidâ etti. Sonra O, yasak ağaca 

yaklaşıp yasak meyveden yemesi2 sebebiyle aleyhine hükmetti ve bu sefer 

“Yâ Kâhir” diye seslendi. Sonra onun tevbesini kabul etti, bu sefer “Yâ 

Tevvâb” diye nidâ etti. 

Sonra onu yeryüzüne indirip maişet sebeplerini ona kolaylaştırınca, 

“Yâ Latîf ” diye nidâ etti. Sonra ona gerekli gücü ve kuvveti verince, “Yâ 

Muîn” diye nidâ etti. Böylece devam edip gitti. 

Âdem’e nisbetle meleklerin kemali, cinler gibi yarımdır zira melek an-

cak cemâl tecellîsi ne mazhardır, cin de ancak celâl tecellîsine mazhardır. 

Âdem ise her ikisini de kendinde toplamıştır ki bu da “kemal”dir.

Bir de nefis ve şeytanla mücâhede yolunda ölen bir kimse, savaş mey-

danında bulunan, Melik ve Müteâl olan Allah’ın yolunda öldürülünceye 

kadar savaşan kimse gibidir zira burada hak dini ilân etme ve İslâm şeâi-

rini izhar etme söz konusudur. 

Hevânın ve şerîr (nefsânî) kuvvetlerin esiri olan bir kimse de küffarın 

elindeki esir gibidir. 

Kim tarikatın güzelliklerini ve faydalarını gördükten sonra yüz çevirip 

münkirlerin safında yer alırsa böyle bir kimse, -Allah korusun- hak ol-

duğunu bildikten sonra şeriatten irtidat edip kâfirlere iltihak eden kimse 

gibi olur. Kim de mücâhede edip bâtınî düşmanlarına galip gelir [17b] ve 

kalbinde, ruhunda ve sırrında hakkın ganimetlerini elde ederse böyle bir 

kimse, Allah yolunda savaşıp zâhirî düşmanlarına galip gelen ve yurduna 

büyük ganimet ve çokça bağış ile dönen kimse gibidir. 

Bunlar, küçük cihadın (cihâd-ı asgar ) beş kısmına karşılık büyük ciha-

dın (cihâd-ı ekber ) beş kısmıdır. Hepsinin üstünde karşılıklı savaş, fetih 

ve ganimet vardır. Bunlar kâmillerin mebde’ ve meâdlarına göre seyir ve 

sülûklerinin şeklidir. 

1 [ ــ ف  ّ ــ  ّ ــ ــ  ــא  ــאداه  رادة  ــ ا ــ  ف  ّ ــ  ّ ــ ــ  ــא  ــאداه  ــאد  א ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı 

nüshada kaydedilmemiştir.

א] 2 כ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ כ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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Böylece senin katında tarikatın faydası bütün açıklığıyla ortaya çıktı. 

Sabahın olması seni lambaya muhtaç olmaktan kurtardı. 

Mürted ve esir olanlara yazıklar olsun! 

  ﴾ ٍ ــ ۪ َ  ُ ــ ْ َ  َ ۪ ِ ــَכא ـ ْ ــ ا َ َ  ۙ ٌ ــ
۪ َ ٌم  ْ ــ َ  ٍ ــ ِئ َ ْ َ ــَכ  ِ ٰ َ ﴿ “İşte o gün çetin bir 

gündür. Kâfirler için hiç kolay değildir.”1 

Şeriat ehli ile şeriat ve hakikati cem‘ eden kimse arasında çok fark 

vardır, çünkü berzah ve haşir yerlerinin (mevâtın) ve cehennem dere-

kelerinin tümü mecazi vücûd ehlinin ıslahı için hazırlanmıştır. Öyle 

ki onlar, hakiki vücûdlarının cevherini gizli şirk kirinden temizleme-

miş kimselerdir. Hakiki vücûd ehli ise böyle değildir, onlar gizli şirk-

ten kendilerini korumuşlardır. Onlar dünyada iken o yerleri şeriat ve 

tarikata uygun bir şekilde, ilim ve amel ayaklarıyla geçmişlerdir. Onlar 

için ancak ruhlarının bedenlerinden ayrılması, sonra da Melîk-i Mukte-

dir’in katında hazırlanmış makamlarına ulaşmak kalmıştır. Bu böyledir, 

zira onlar varlık evsâfını ihtiyarlarıyla terk etmişlerdir (ölmeden önce 

ölmüşlerdir). 

Onlar, kendilerini zorlayan bir şey olmaksızın, herhangi bir şeye ihti-

yaç duymaksızın Hakk’a dönmüşlerdir.   ﴾َن ُ َ ْ ُ  
ِ
ْ َ -O’na döndürü“ ﴿َوِا

leceksiniz.”2 âyetindeki “ت”nin fethasıyla “َن ُ ِ ْ َ ” yani “O’na dönecek-

siniz.” şeklindeki kıraate göre bu mânaya işaret vardır. Kim ölürse onun kı-

yameti kopmuştur. [18a] Zira ölüm  zamanı, dünya zamanlarının sonu ve 

âhiret zamanlarının da başlangıcıdır.   “ ُ ــ ُ َ א َ
ِ  ْ ــ َ א َ  ْ ــ َ َ  ِ ــ َ א َ

ِ ْ َ ا ــ ْ َ ــאَت  َ  ْ ــ َ
/ Kim kıyamet kopmadan önce ölürse onun kıyameti kopmuştur.”3 

demek şudur: Onun ölüm zamanı kıyamet zamanına bitişmiş demek-

tir, tıpkı dünyadaki zamanların birbirine bitişmesi gibi. Bu, zâhir iti-

bariyledir. 

1 el-Müddessir, 74/9-10 .

2 Hûd, 11/34 .

3 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 250. Bu rivayetin hadis olarak isnadının zayıf olduğu, ayrıca bunun hadis 

olmayıp Fudayl b. İyâz’ın sözü olabileceği ifade edilmiştir. Bk. Fettenî, Tezkiratü’l-Mevzû‘ât, Kahire: 

İdâretü’t-Tabaati’l-Münîriyye, 1343, s. 215; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 279-280 (2618); Muhammed 

Nâsırüddin el-Elbânî, Silsiletü’l-Ehâdîsi’z-Za�îfe ve’l-Mevzûa, Riyad: Mektebetü’l-Maârif, 2001/1422, 

III, 309-310; XI, 819-820.
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Hakikat itibariyle ise şöyledir: Kim nefsine varlık izâfe etmekten fâni 

olursa, onun aşk kıyameti kopmuş ve onun için mecaz köprüsü aşıl-

mış demektir. Âriflerin kıyameti ise dâimîdir. Bir de gafilleri dehşete 

düşüren sûrî ölüm, onlara göre en kolay şeydir. Hatta kudret helvasın-

dan daha tatlı ve bıldırcın etinden daha hoştur. Hz. Peygamber ’in (sa) 

şu hadisinde buna işaret vardır:   “ ِ َّــ َ ْ א ِ  ُ َــ ُت  ْ ــ َّ َ  ٍ ــ َ َ وِج  ُ ــ ُ ِ  
ِ
َ ــ َّ َ  ْ ــ َ

/ Safer ayının çıkışını müjdeleyen kimseye ben de cenneti müjdelerim.”1 Her 

saç telinin kökünden ölümün çıktığı bir kimse, ölümden nasıl elem çeker? 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ﴾ِة َ ــ
ِ ٰ ْ ــ ا ِ ــא َو َ ْ ُّ ِة ا ــ ٰ َ ْ ــ ا ِ ى  ٰ ــ ْ ُ ْ ُ ا ــ ُ َ ﴿ 

“Dünya hayatında da âhirette de onlar için müjde vardır…”2

Onlar için ölümde bir elem olduğu düşünülse bile onlar, ölüm anın-

da, cemâl esmâsı nın çeşitliliği nisbetinde cemâl nûrlarının mütalaası, 

Melik ve Müteâl olan Allah’ın sûrî ve mânevî nimetlerindeki çeşitli ya-

ratma inceliklerinin (letâif) mükâşefesi ile meşgul olduklarından bunu 

hissetmezler. Onların dereceleri, Hz. Yûsuf ’u (as)  gördüğünde ellerini 

kestikleri hâlde bunun farkında olmayan kadınlardan3 daha az ve daha 

aşağı seviyede değildir. O kadınların, hissetme libasından haddinden faz-

la sıyrıldıkları ve Yûsufî güzelliği mütalaa etmekle nefislerinden geçtikleri 

için ellerinin kesilmesinin acısını algılayacak hisleri ve şuurları kalma-

mıştı.

Yine onlar için kabir fitnesi de yoktur, çünkü onlar imanlarını ihsan, 

îkân, şühûd ve ıyân delilleriyle tahkike erdirmişlerdir. Allah, onları hem 

dünya hayatında hem de âhirette sabit bir sözle sağlamlaştırmıştır.4 [18b] 

Müstakim olan yollarında ayaklarının kaymasından onları korumuştur. 

Onların bu hâli bâtınlarından zâhirlerine sirayet etmiş ve böylece beden-

lerinin sûretleri bozulmaktan korunmuştur, zira hakkânî tevhid, bölünüp 

parçalanmayı zorunlu kılan bozulmayı ortadan kaldırır. Böylece cesetleri 

1 Bu rivayet mevzu olup [bk. Sâgânî, el-Mevzû�ât, thk. Necm Abdurrahman Halef, Dımaşk: Dâ-

rü’l-Me�mûn li’t-Türâs, 1405, s. 61 (100); Şevkânî, el-Fevâ�idü’l-Mecmû�a, thk. Abdurrahmân b. Yah-

yâ el-Mu	allimî el-Yemânî, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, ty., s. 4380] aslı yoktur. Bk. Ali el-Kârî, 

el-Esrârü’l-Merfû�a, thk. Muḥammed es-Sabbâğ, Beyrut: Dârü’l-Emâne/Müessesetü’r-Risâle, ty., s. 337 

[473]; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 236 [2418].

2 Yûnus, 10/64 .

3 Yûsuf, 12/5 .

4 İbrâhim, 14/27 .
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olduğu gibi düzgün bir şekilde kalır. Yine onlar için mîzan da yoktur çün-

kü onlar, mîzanın hakkını ifa etmişlerdir. 

Mîzandan kastettiğim şudur: Şeriat ve tarikat ayakları üzerinde yürü-

meyi (her ikisini de dengede tutmayı) talep etme mîzanıdır. Nitekim şöyle 

denilmiştir: İki adım atınca vâsıl oldun demektir. Bu adımlardan birini 

atıp diğerini atmazsan mîzanı eksiltmiş olursun. Bu yüzden mîzanında 

noksanı bulunmayan için nasıl mîzan kurulur? Şayet kurulsa bile bu ancak 

onun üstünlüğünü izhar etmek içindir. Bunu anla! 

Sonra yine onlar için sırat da yoktur çünkü dünyada sırât-ı müstakîm, 

َت﴾   ْ ــ
ِ ــא اُ ٓ َ ْ َכ

ِ َ ــ ْ א َ ﴿ “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol.”1 âyetinde murad 

olunan istikamet üzere olmak, ifrat ve tefritten kaçınarak orta yolu tutmak-

tır. Allah bir şeyi emretmişse onunla amel etmeyi de mümkün ve muvaffak 

kılmıştır. Onlar hem hareketlerinde hem de sükûnlarında müstakimdirler. 

Sözlerinde, fiillerinde, ahlâklarında ve bütün hâllerinde itidal üzeredirler, 

mutedil olanla amel ederler; çünkü onların mîzanları cemâl, celâl, lutuf, 

kahır, rahmet ve gazap açısından itidal üzeredir. Kim dünyada iken ince ve 

keskin olduğu hâlde bu yolda yürürse -bu dünyada onun üzerinde yürüme-

yenlerin âhirette yürüdükleri gibi- sıratın üzerinde yürümekten sâlim olur. 

Ve yine cennet onların kalbidir zira kalp, sıfâtî nimet ve zâtî tecellîlerin 

mahallidir. Kevser, onların sahip olduğu hakikat ilimleri ve ilâhî mârifet-

lerdir. Cennetlerde ne varsa ancak onların kavlî, fiilî veya hâlî eserleridir. 

Kim onların yolunu tutarsa onların her aşamada (mevtın) ulaştığı şeye ula-

şır. [19a] Böylece Allah’ın onlara her aşamadaki muamelesini anladıysan 

O’nun diğer insanlara karşı muamelesini de bilmiş olursun. Aynı şekil-

de kim bir hayır bulursa, hayırla karşılaşırsa Allah’a hamd etsin ve Hak 

ile nefsinin şerrinden sakınsın. Bunun dışında bir şeyle karşılaşan da an-

cak nefsini yerip kötülesin ve nefsi sebebiyle Hak’tan korksun. Kuşkusuz 

sana öğüt verdim ama sen,   ﴾ َ ــ ۪ ِ ا َ ْ َ ا ــ ِ  ْ َُכــ  ْ َــ َ اَْم  ــ ْ َ َٓــא اََو ْ َ َ اٌء  ٓ َ ــ َ ﴿ 

“Sen ister öğüt ver ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir.”2 diyen-

lerden olma! 

1 Hûd, 11/112 .

2 eş-Şuarâ, 26/136 .
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İhlâslı kişi, gidilecek yolları bilen bir rehberin yardımıyla ve talep 

konusunda aza kanaat etmeyerek helâke düşülecek yerleri aştı. Zira Allah 

Teâlâ’nın   ﴾ٌم ُ ــ ُ  ٌ ــ َ َ ــא اَْر ٓ َ ْ ِ ﴿ “Bunlardan dördü haram aylardır.”1 sözü, sâli-

kin ömrünün üçte birini talep yolunda sarf etmesi gerektiğine işaret eder 

çünkü dört rakamı on iki rakamının üçte biridir. 

Bu dört ayın haram olmasının mânası, bu aylarda Allah’ın dışında bir 

talepte bulunmanın haram olduğudur. Bilakis bu aylar Hak Teâlâ’yı talebe 

tahsis edilir. Bu üçte birlik oran; işin başına, ömrün baharına, ömrün orta-

sına veya sonuna tahsis edilmemiştir. 

Bunun sebebi [irade ve] seçimi (ihtiyar) yerinde bırakmak ve kulun, 

imamla beraber tekbir alabilmek için acele ettiği gibi bu talebi tahsil için 

acele etmesidir. Zira ömrün sonu ve ecelin gelme zamanı, ömrün başı gibi 

belli ve mâlûm değildir. Şayet talebi tehir etmiş olsa, belki de talebe yönel-

diği zaman vaktin tükendiğini görecektir. Bu nedenle “Vaktin evveli, Allah 

Teâlâ’nın hoşnutluğuna vesiledir.” denilmiştir. 

Bir kimse, ömrünün sonunda haccetmekle hac yükümlülüğünü yerine 

getirmiş olsa bile hac vb. ibadet lerde emir, o işi hemen yapmaya hamledil-

miştir. 

Sülûkün ilk başlangıcı bulûğdan sonra, sonu ise bir itibarla fetih vakti, 

diğer bir itibarla da kırk senenin tamamlanmasından sonradır. Bedenî rutu-

bet ve mizacın harareti, tahsile yardımcıdır. [19b] Her ikisinin de en güçlü 

bulunduğu zaman gençliktir çünkü rutubet ve hararet yirmi yedi, otuz veya 

otuz üç yaşından sonra azalmaya başlar, yerini kuruluk ve soğukluk alır. Bu 

sebeple şöyle denilmiştir: “Sûfî, kırk yaşından sonra soğuk olur.” Yani “sülû-

künün başlangıcı kırkından sonra olduğunda” demektir. 

Mücâhedesinde ilerleyen kimseye gelince, kuşkusuz o, geç de olsa fethe 

nâil olur. Ayrıca [sûfînin kırkından sonra soğuk olması] galip olan duruma 

göredir. Ancak Allah Teâlâ bazı istidatlı kullarına yaşlılıklarında da fetih 

verebilir. O’nun lutfunu engelleyebilecek bir şey de yoktur. Nitekim Kaffâl  

(ö. 417/1026) ve Kudûrî ’nin (ö. 428/1037), yaşlılık yıllarından sonra ilim 

ile meşgul oldukları ve bu ilimleriyle temayüz edip bakış açılarıyla üstün 

bir seviyeye ulaştıkları hikâye edilir. 

1 et-Tevbe, 9/36 .
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İbrâhim b. Edhem  (ö. 161/777-778), Fudayl b. İyâz  (ö. 187/803), 

Abdullah b. Mübârek  (ö. 181/797), Zünnûn  (ö. 245/859?), Mâlik b. 

Dînâr  (ö. 131/748’den önce) ve benzerleri, bidâyette bu talepten mahrum 

idiler. Sonra Allah Teâlâ onları, hayır işlemekten alıkoyan şehvetlerden 

kurtardı. Onları, bütün hâllerine şâmil olan gaflet varlığından çıkarıp inâ-

yetini onlara has kıldı ve hidâyet zinciriyle onları kendisine çekti (cezbetti).

راً﴾   ِ ــ َ ْ ُ ٍء  ْ ــ َ  ِ ّ ــ ُכ ٰ َ  ُ ّٰ  Allah, her şey üzerinde kudret sahibidir.”1“ ﴿َوَכאَن ا

Bu, kırk yıl veya daha fazla bir süre gaflet uykusunda uyuyup sonra uya-

nana nisbetledir. 

Kırk yaşının altında olana gelince, ona gereken tam vaktinde uyanmak2 

ve Abbûd’un uykusu gibi uykuya dalmamaktır. Hadiste,   “ َ ْ َ آَن  ْ ُ ْ أَ ا َ َ  ْ َ
ــאً ّ ِ َ  ُ َכــ

ِ ْ َ ا ــ
ِ ْ أُو ــ َ َ  ، َ ــ

ِ َ ْ َ  Kur’ân-ı Kerîm’i bulûğa ermeden okuyan / أَْن 
kimseye çocukken hikmet verilir.”3 buyurulmuştur. 

Lafzî mânası şudur: “Bulûğa ermeden yani ihtilâm vakti olan bulûğ çağına 
ulaşmadan demektir ki o da çoğunlukla on beş yaştır. Bu ifadenin işârî mâ-

nası ise, kâmil akıl çağına ulaşmadan önce demektir. Bu da kırk yaştır.” Fakat 

[20a] burada birincisinden kastedilen, sûrî Kur’an’dır; ikincisinden murad 

edilen ise mânevî Kur’an’dır. On beş yaş altında bulunan, on beş yaşındakine 

göre sabî sayılır. Aynı şekilde aklın noksanlığına ve kemaline nisbetle kırk 

yaşın altında bulunan da kırk yaşındakine göre sabî hükmündedir. 

Sûrî bulûğ yaşının altında bulunan için feyiz kapısı nasıl mutlak ola-

rak açıksa, aynı şekilde mânevî bulûğ yaşının altında bulunana da açıktır. 

Görmez misin ki Sehl b. Abdullah et-Tüsterî  (ö. 283/896) ve Abdülkâ-

dir-i Geylânî’nin  (ö. 561/1165-1166) her ikisi de küçük yaşlarda mükâşefe 

mertebesine ulaştılar. Yûsuf (as) , Îsâ (as)  ve Yahyâ’ya (as)  kırk yaşından 

önce vahyedildi. 

O hâlde yaşın ve yaşlanmanın, zâhirî işlerin dışında mânevî hâllere bir 

etkisi yoktur. Ben hâlimin başlarında, sanki küllî feyiz ancak kırk yaşına 

ulaştıktan sonra hâsıl olacakmış gibi gözümü kırk yaşına dikmiştim. 

1 el-Kehf, 18/45 .

2 [ ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ّ .şeklinde kaydedilmiştir [ا

3 Kenzü’l-Ummâl, I, 2458.
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Bana şöyle denildi: Rasûlullah’ın (sa) yaşının, onun sıddıkiyyetine bir 

etkisi yoktur. Yaşının altmış üç olması şeriate nisbetledir. Bunu anla! 

Sonra benden vakit mülâhazası kesildi ve işi Allah’a tevfîz/havâle et-

tim. Kendim ve bütün insaflı inanç ehli için Allah’tan, rab olarak bize 

kendini nasıl tanıttı ise aynı şekilde bizi gerçek (hak) kullarından kılma-

sını niyaz ederim. 

Şayet “Söylediklerinden fethin kırk yaşından önce, kırk yaşında1 

veya sonrasında olabildiği anlaşılmakta. Peki bu fetih, dünyevî yaratı-

lışa mı mahsustur yoksa terakkî ve mânevî uyanışın (teyakkuz) sûrî 

ölümden sonra hâsıl olması sebebiyle dünyevî yaratılışa mahsus de-

ğil midir? [20b] Nitekim Peygamber (sa) ‘ا ُــ َّ َ َ ا  ُــ א َ َذا  ِ ــ َ ــאٌم  َ
ِ َّــאُس  ا

/ İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar.’2 buyurmuştur.” dersen, 

şöyle derim: Burada iki makam vardır. Birincisi: Talebinde sadık olan bir 

sâlik, 3 tabiat ve nefis makamından sefere çıkar ve ihtiyârî ölümle hede-

fine ulaşamadan yolda ıztırarî ölümle vefat ederse, onun için muradına 

vâsıl olanların sevabından bir pay vardır. Şu âyet-i kerîmede buna işaret 

vardır:   ْ ــ َ َ ُت  ْ ــ َ ْ ُ ا ِرْכــ ْ ُ  َّ ُــ  
۪ ِ ــ ُ ِ َوَر ّٰ َــ ا اً ِا ــ ِ א َ ُ  ۪ ــ ِ ْ َ  ْ ــ

ِ ْج  ُ ــ ْ َ  ْ ــ َ  ﴿َو
﴾ِ ّٰ ــ ا َ َ ُه  ُ ــ ْ َ اَ ــ َ  Kim Allah’a ve Peygamberine hicret etmek amacıyla“ َو

evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse, şüphesiz onun mükâfa-

tı Allah’a düşer.”4 Nitekim el-Vâkıâtü’l-Mahmûdiyye ’de şöyle denilmiştir: 

“Kim kemale ermeden vefat ederse muradı ona gelir. Nitekim haccetmek 

niyetiyle Kâbe’ye doğru yola çıkan ve yolda ölen birine de iki hac sevabı 

yazılır.” 

Bunun bir benzeri de şudur: Dünyada görme duyusuna sahip olup da 

kendisinden daha üst durumda olan bir kimseye nisbetle âmâ olan biri 

ölse o kimse âhirette âmâ olmaz. Zira onun dünyadaki görme engelliliği 

mecazi olup hakiki değildir, çünkü basîretinin açılma istidadı olmasaydı, 

Allah onu sülûk yoluna hidâyet etmezdi. 

ن] 1 כ ن] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و  כ ن  כ .şeklinde kaydedilmiştir [و 

2 Bu rivayet merfû hadis olmayıp Hz. Ali’nin sözüdür. Bk. Sehâvî, el-Makâsıdü’l-Hasene, thk. 

Muhammed Osmân el-Hışt, Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1405/1985, s. 691 [1240]; Ali el-

Kârî, el-Esrârü’l-Merfû�a, s. 368 [555]; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 312 [2795], 388 [3209]; Şevkânî,

el-Fevâidü’l-Mecmûa, s. 256 [118].

כ] 3 א ّول إّن ا כ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ّ ّول ا .şeklinde kaydedilmiştir [ا

4 en-Nisâ, 4/100 .
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Sülûk işi, tabii vatanlarında ikamet eden ve nefsânî örtülerinde yaşa-

yan gafiller onu basit bir şey zannetseler de Allah katında o büyük bir 

iştir. Bununla beraber Allah Teâlâ, insanı berzah âleminde, ruhlardan bir 

ruh vasıtasıyla veya el-Feyyâz ve el-Fettâh isimlerinden gelen özel feyzi ile 

kemale erdirmeye de kâdirdir. Bu durumda sâlik, mevhum noksanlıktan 

sonra mâlûm kemale ermiş olur. 

Şer‘-i şerîfte sabit olmuştur ki Allah Teâlâ, bazı kulları için kabirde bir 

melek görevlendirir. Şayet o kişi ölmeden önce Kur’an’ı ezberlememiş ve 

tam olarak öğrenememişse melek ona Kur’an okumayı öğretir. Bu durum, 

[21a] şer‘an sabit olunca aklen de câiz olur. Sâlik, ruhanîler arasına katıl-

mışken onu kabirde terbiyeden alıkoyacak şey ne olabilir? Zira ruhaniyet 

ve letâfete olan yakınlık vasıtasıyla -ki âşikâr olduğu üzere aralarında fark 

olsa bile - iş zor olmaktan çıkıp kolay hâle dönmüştür. Bunu hıfzet! 

İkinci makam da şudur: Sülûk etmeyen bir kimse, öldükten sonra te-

rakkî etmez. Yani Hakk’ın mârifetine nisbetle onun irfan ı artmaz, çünkü 

şer‘an, aklen ve keşfen ittifakla kabul edilen bir husustur ki insan için bu 

hayatta ve bu dünyada hâsıl olmayan hiçbir kemal, öldükten sonra âhiret 

yurdunda da gerçekleşmez. Nitekim Şeyh-i Kebîr ’in (ks) el-Fükûk ’ünde bu 

şekilde ifade edilmiştir. Öldükten sonra terakkînin olmayacağına delâlet 

eden   ﴾ً ۪ ــ َ  ُّ ــ َ ــ َواَ ٰ ْ ِة اَ َ ــ
ِ ٰ ْ ــ ا ِ  َ ــ ُ َ ــ  ٰ ْ ۪هٓ اَ ِ ــ ٰ ــ  ۪ ْ َכאَن  ــ َ  Kim“ ﴿َو

bu dünyada körlük ettiyse âhirette de kördür.”1 âyeti, Hakk’ın mârifetine 

nisbetle böyledir. Mârifetten asla nasibi olmayan için değildir; zira göz-

deki perde kalktıktan sonra âhiret yurduna, cennetine, cehennemine ve 

âhiretin diğer ahvaline nisbetle körlük de ortadan kalkar. Hz. Peygam-

ber’in  (sa) “ ُ ــ ُ َ َ  َ ــ َ َ ْ ُ آَدَم ِا ــ ْ ــאَت ا َ  İnsanoğlu ölünce ameli kesilir.”2 / ِإَذا 

hadisi, meydana gelişi amellere bağlı olan şeylerin [öldükten sonra] tahsil 

edilmediğine delâlet eder. Amellere bağlı olmayıp bilakis Allah’ın fazlı ve 

rahmetiyle meydana gelen hususlarda ise terakkînin bazı mertebeleri hâ-

sıl olur. Nitekim Molla Câmî ’nin Şerhu’l-Fusûs ’unda böyle denilmektedir. 

[Şu hâlde Allah Teâlâ’nın   ﴾ ٰ ــ َ ــא  َ  َّ ــאِن ِا َ ْ ِ ْ ِ  َ ــ ْ َ -İnsan için an“ ﴿َواَْن 

cak çalıştığı vardır.”3 âyetinin mânası, “İnsanın elde ettiği şey, çalışmasıyla 

1 el-İsrâ, 17/72 .

2 Tirmizî, “Vasiyyet”, 3.

3 en-Necm, 53/39 .
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sınırlıdır.” demek değildir. Bilakis âyetin mânası, “İnsan için ancak çalış-

masıyla mümkün olan şey vardır.” demektir, zira çalışmasıyla mümkün 

olan şey, yine çalışmasıyla elde ettiği şeydir. Kalanı ise mülk mertebesinde 

çalışmak gibi Allah Teâlâ’nın fazlıdır. 

Melekût mertebesine gelince] 1 orada insan ancak Allah Teâlâ’nın mah-

za fazlıyla bir şeye sahip olabilir. Orada çalışmanın yeri yoktur. Nitekim 

el-Vâkıâtü’l-Mahmûdiyye ’de bu şekilde ifade edilmiştir. 

Eğer “Buraya kadar anlatılanlardan ortaya çıktı ki tarikatın faydası, me-

cazi vücûddan çıkıp hakiki vücûda vâsıl olmaktır. Tarikatın bundan başka 

bir faydası var mıdır?” dersen, [21b] şöyle derim: Yaygın bir darb-ı meselde, 

“Avların hepsi yaban eşeğinin karnındadır.” denilmiştir. Bu böyledir; çün-

kü hakiki tevhid seni nasıl hakiki vücûd sahibine ulaştırıyorsa aynı şekilde 

seni mutlak rahmete de ulaştırır, çünkü bu durumda nefsin gazaba uğramış 

olmaktan kurtulmuş ve aynı zamanda sûrî zenginlik de hâsıl olmuş olur. 

Zira sûrî zenginlik rahmetin, fakirlik ise gazabın eseridir. Yine böyle bir kişi, 

insanların eziyetinden ötürü incinmekten de kurtulmuş olur, çünkü her ay-

nadaki hakiki cemâl müşâhedesinden ve mutlak fâil nüshasından olan her 

tesirin mütalaasından gâip olmaz.  Bu durumda “Halkın lisanı Hakk’ın lisa-

nıdır.” şeklinde vârid olan sözün sırrı ortaya çıkar. Bu mâna ve bu mânaya 

ulaşmak, insanların ve hatta sâliklerin yokluğunu çektikleri bir şeydir. 

İncinme ise büyük bir belâdır. Bunun tedavisi ancak tevhid ile müm-

kündür. Yine bu belâ ancak kalbin gayb ve tecrîd âlemiyle2 ilişkisi netice-

sinde ortadan kalkar. Ellerini kesen kadınlar, bir yaratılmışı gördükleri için 

acıyı hissetmemişlerdir. 

Bu böyle ise, “ezelî cemâl” e ait şühûd denizinde müstağrak olanın hâli-

ne ne dersin? Böyle bir kimse elem duymaktan ve incinmekten nasıl uzak 

olmaz? Sana gereken bunu bulmayı (vicdan) tahsildir. Kuşkusuz her belâ 

kaybetmededir (fikdân). Tarikatın şartlarını terk etmekten sakın ki tevfik-

ten ve tahkik makamına ulaşmaktan mahrum olmayasın.

ــא] 1 ــאن إ  ــ  ــאه  ــ  ــ  ــ  ر  ــ ــאن  ــ  ــא  ــאه أّن  ــ  ــ  ــא  ــאن إ  ــ  ــ  א ــ 
ــא ّ ــכ ، وأ ــ ا ــ  ــ  ــ כא א ــ ا  ــ  ــ  א ــ وا ــ  ــ  ن  כــ ــ أن  כ ــא  ــ  ن  כــ ــ أن  כ  
ت כ .ibaresi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا

2 [ א ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ א .şeklinde kaydedilmiştir [ا
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ZİKİR TELKİNİ VE İLGİLİ KONULAR

Bil ki telkin  -birinci fasılda ifade edildiği gibi- umumi ve hususi olmak 

üzere iki kısımdır. Her iki takdirde de telkin alan mürid için o, hususi 

tevfik ve özel bir yardımdır çünkü inâyet, tarikatın esası olan hâlis itikadı 

doğurur. [22a] Bu, “dimağ” denilen, kafadaki beyin gibidir. İtikad muhab-

beti; muhabbet iradeyi doğurur ve o da telkin alma ile sonuçlanır. 

Telkinin aslı Şeddâd b. Evs  ve Ubâde b. Sâmit’ten (r.anhüma) rivayet 

edilen bir hadîs-i şerife dayanır: O, şöyle dedi: “Rasûlullah ’ın (sa) yanında 

idik. O hâlde, َــאِب ِכ ْ َ ا ــ ْ ــ أَ ِ ْ َ ٌ ؟  ــ ِ َ  ْ ُכــ
ِ  ْ ــ َ  / İçinizde yabancı yani 

‘ehl-i kitap’ var mı, diye sordu. Biz,  ِ َّ َل ا ــ ُ َــא َر  َ  / Hayır, yâ Resûlallah, 
dedik. Sonra kapıyı kapatmamızı söyleyip ُ َّ َّ ا َ ِإ ــ َ َ ِإ ا  ُــ ُ َ  ْ ُכــ

ِ ْ ا أَ ــ ُ َ  اْر
/ Ellerinizi kaldırınız ve ‘lâ ilâhe illallah’ deyiniz, buyurdu. Bunun üzeri-

ne biz de ellerimizi bir müddet kaldırdık. Sonra Rasûlullah elini indirip 

، َ ــ َّ َ ْ ــא ا َ ْ َ َ ــ  ِ َ ْ َ ــא، َوَو َ ِ ــ  ِ ْ َ َ ، َوأَ ِ ــ َ ِ َכ ْ ِه ا ِ ــ َ ِ ــ  ِ َ ْ َ َ ــَכ  َّ َّ ِإ ــ ُ َّ ، ا
ِ َّ ِ  ُ ــ ْ َ ْ  ا

ــאَد َ ِ ْ ُ ا ــ ِ ْ ُ  َ َّــَכ   Hamd, Allah’a mahsustur. Allahım, şüphesiz Sen beni / ِإ
bu kelime ile gönderdin ve beni bununla memur kıldın ve bunun üzerine 
bana cenneti vaad ettin. Kuşkusuz Sen vaadinden dönmezsin, buyurdu. Son-

ra şöyle devam etti: ْ َُכــ  َ ــ َ َ  ْ ــ َ  َ َّ نَّ ا ِ ــ َ وا  ُ ــ
ِ ْ  Müjdeler olsun, kuşkusuz / أَ

Allah sizleri bağışladı.”1 Nitekim bu rivayet, Abdurrahman el-Bistâmî’nin 

Tervîhü’l-Kulûb adlı eserinde zikredilmiştir. 

Abdurrahman b. Avf b. Mâlik el-Eşcaî ’nin şöyle dediği rivayet edilmiş-

tir: “Rasûlullah ile dokuz veya sekiz veya yedi kişi birlikte idik. O, şöyle 

buyurdu: ؟ ِ َل ا ــ ُ َن َر ــ ُ ِ א َ ُ  َ  Rasûlullah’a biat etmez misiniz? Kendisine /  أَ

henüz yeni biat etmiştik. ِ َل ا ــ ُ َــא َر َــאَك  ْ َ َא  ْ ــ َ  / Yâ Rasûlallah biz sana 
biat etmiştik, dedik. Tekrar, ِ َل ا ــ ُ َن َر ــ ُ ِ א َ ُ  َ  Rasûlullah’a biat etmez / أَ

1 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XVIII, 348 [17121]; Bezzâr, Müsned, VII, 156 [2717]; Hâkim, Müstedrek, 

I, 679 [1844].
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misiniz, buyurdu. Ellerimizi açtık ve َכ ُ ِ א َ ُ َم  َ َ َ  / Ne hakkında biat edece-
ğiz, dedik. Şöyle buyurdu: اِت َ ــ َ َّ ًئא، َوا ْ ــ َ  

ِ ــ ِ ا  ُכ ِ ــ ْ ُ  َ َ َو وا ا ُ ــ ُ ْ َ ــ أَْن  َ َ  
ًئא ْ ــ َ ــאَس  َّ ا ا ُ َ ــ ْ َ  َ ً - َو ــ َّ

ِ َ  ً ــ َ ِ َّ َכ ــ َ ا -َوأَ ــ ُ ِ ُ ، َو ِ ــ ْ َ ْ  Allah’a kulluk / ا
etmek, O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit namazı dosdoğru kılmak, 
itaat etmek, -burada bir kelimeyi gizli söyledi1- ve insanlardan bir şey iste-
memek üzere biat ediniz. O gün biat edenlerden bir kısmının bineğinde 

iken elindeki sopasını yere düşürse bile kimseden istemeden onu bineğin-

den inip kendisinin aldığını gördüm.”2 [22b] Nitekim bu hadis, et-Tergîb  
ve’t-Terhîb’te zikredildiği gibi Müslim, Tirmizî ve Nesâî tarafından da riva-

yet edilmiştir. 

Sahâbe tâbiîne, tâbiîn de meşâyihe, meşâyih de kendisinden sonra ge-

len şeyhlere telkin  vermiş, bu uygulama günümüze kadar gelmiş ve kıya-

mete kadar da devam edecektir. 

Muhakkak ki meşâyih, hırka  giymiş ve giydirmiştir. Bu, Hz. Peygam-

ber ’in (sa) ruhaniyetinden ve velâyet kandilinden feyiz alan meşâyihin uy-

gulamasıdır. Bunun hâfızlar ve muhaddisler nezdinde rivayet edilmiş sahih 

bir aslı olmasa da uygulama bu şekilde sabit olmuştur, zira nefes ve telkin 

alma işi sabit olunca bunların dışındaki hususlar da mukayese yoluyla sabit 

olmuş olur. Şu cihetle ki hepsinden murad, bereket ve uğur talep etmektir. 

Bu da hiç kimse tarafından asla inkâr edilmeyen bir iştir.

Hz. Peygamber (sa) saç tellerini ashabı arasında dağıtmıştır. Rivayete 

göre, kadınlar onun (sa) yanında toplanıp el ile kendilerinden ahit alması-

nı istediler. Bunun üzerine, “ ٍة َ ــ ِ أٍَة َوا َ ــ ْ
ِ ــ  ِ ْ َ  ْ َِכــ أَِة َو ْ ــ َ ْ َ ا ــ َ ي 

ِ َــ  ُّ ــ َ َ  َ
أٍَة َ ــ ْ  ا

ِ אئَــ ِ ِ ــ  ِ ْ َ  Elim kadın eline değmez, fakat bir kadına söyleyeceğim / َכ
yüz kadın için geçerlidir.”3 buyurdu ve onlarla sözlü olarak ahitleşti. Sonra 

kadınlar, ondan (sa) bereket talebinde bulundular. O da (sa) mübârek elini 

su dolu bir kaba koydu, sonra su dolu kabı onlara verdi, onlar da ellerini 

bu kabın içerisine koydular. Nitekim Şeyh Abdülazîz ed-Dîrînî , er-Ravza-
tü’l-Enîka ’da bu şekilde zikretmiştir. 

1 [ ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أ ّ ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 Müslim, “Zekât”, 108 [1043]; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 27 [1642]; Nesâî, “Salât”, 5 [460]; İbn Mâce, 

“Cihâd”, 41 [2867].

3 Biraz farklı lafızlarla bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXXXIV, 559 [27008]; Tirmizî, “Siyer”, 37 

[1597]; Nesâî, “Biat”, 18 [4181].
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İnsânü’l-Uyûn  adlı eserde ise şöyle geçer: Hz. Peygamber (sa) ikinci akabe  

gecesi, yetmiş erkekle ve musafaha yapmaksızın iki kadınla biatleşti, çünkü 

o (sa), kadınlarla musafaha yapmaz, sadece onlardan söz alır, onlar da söz 

verince, Gidiniz, sizinle biat yaptım, buyururdu. Erkek ve kadınların biat işi 

bu zikredilenle sabit olmuştur. Bu şekilde olması da sahih bir asla dayanmak-

tadır. [23a] Hz. Peygamber  (sa) açısından biatleşmenin (mübâyaa) mânası, 

sevap vaadinde bulunmaktır. Diğer taraf açısından ise kendisine kesin olarak 

itaat etmeyi ifade eder. “Muahede”nin “mübâyaa” olarak isimlendirilmesi, 

îcab ve kabul cihetinden malî bir alışverişe benzetilmesinden dolayıdır. 

Hakikatte biatleşme, şu âyetin sırrını ifade eder:   َ ــ ِ ى  ٰ َ ــ ْ ا  َ ّٰ ا  ﴿ِانَّ 
﴾ۜ َ َّــ َ ْ ُ ا ــ ُ َ ــאَنَّ  ِ  ْ ــ ُ َ ا َ ْ ْ َواَ ُ ــ َ ُ ْ َ اَ ــ

۪ ِ ْ ُ ْ  Şüphesiz Allah, mü’minlerden“ ا

canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almış-

tır.” 1 Burada Allah müşteri yani satın alandır. Nefisler ve mallar, satılan 

metâdır. Cennet, para; biat edenler yani satıcılar ise Allah yolunda savaşan 

mü’minlerdir. 2 Yani i’lâ-yı kelimetullah için küçük cihad (cihâd-ı asgar ) ile 

mücâhede eden mücahidlerdir ki onlar kâfirlerin kılıcıyla öldürülmüşler-

dir. Büyük cihad (cihâd-ı ekber ) ile mücâhede edenler ise Gaffâr’ın kılıcıyla 

öldürülmüşlerdir. Bunun karşılığı olarak onlar için cennet içinde cennet 

vardır. Nitekim “Öldürdüğüm kimsenin diyeti benim.”3 denildiği vârid ol-

muştur. Ayrıca telkinin ikrah ve zorlama ile yapılmaması gerekir, çünkü 

Allah Teâlâ,   ﴾ ِ ــ ّ۪ ــ ا ِ اَه  َ ٓ ِاْכــ َ ﴿ “Dinde zorlama yoktur.”4 buyurmuştur. 

Bilakis telkinin irade ve ihtiyar ile olması gerekir. Nitekim hiçbir kimse 

nasıl ki İslâm’ı kabule zorlanmıyor ve [kabulü] onun ihtiyarına bırakılı-

yorsa, aynı şekilde telkini kabul için de zorlanmaz 5 çünkü peygamber ve 

onun vârislerine düşen, sadece tebliğ ve davet etmektir. Ondan sonra Allah 

o kişiye yapacağını yapar; yani atâ ve ihsanda mı bulunacak, yoksa bun-

ları ondan men mi edecek kendisi bilir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

اًۙ﴾   ــ ۪ ُ َو ــ ْ َ َ  ْ ــ َ ــ َو ۪ -Beni, yarattığım kişiyle baş başa bırak.”6 Meşâ“ ﴿َذْر

yih kisvesine bürünmüş kötü niyetli bazı kimselerin yaptığı gibi icbar ile 

1 et-Tevbe, 9/111 .

ن] 2 .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا

3 Bu rivayete temel hadis kaynaklarında ulaşılamamıştır. (çev.)

4 el-Bakara, 2/256 .

5 [  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [  ] şeklinde kaydedilmiştir.

6 el-Müddessir, 74/11 .
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sûfiyye taifesinin (sayısının) çoğaltılması, Hakk’ın divanından ve huzurun-

dan gafil olarak halk divanında ihtişam elde etmek içindir. Allah Teâlâ 

şöyle buyurmuştur:   ﴾َــאِن َّ َ  ۪ ــ ِّ ــאَم َر َ َ ــאَف  َ  ْ ــ َ ِ  Rabbinin huzurunda“ ﴿َو

(hesap vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.”1 

Zorlama yolunun tesiri ancak nâdir görülür. O, insanların kalplerini 

avlamak ve onları hevâdan ve hevesten uzaklaştırmak için kâfi değildir. 

[23b] Kalpleri, Mevlâ’ya muhabbet silsilesine; zikir  ve tevhid halkası, tak-

litten uzak bir şekilde tahkik âyetlerinden onlara okunanlar ve mutlak ola-

rak âşıkların lisanlarından bülbüllerin terennümleri mesabesinde dökülen 

teşvik edici sözler bağlar. Bu ise kalbi olan yahut hazır bulunup kulak veren 

kimse için geçerlidir2 çünkü “Ben sizin işinizden nefret ediyorum.” diyen 

birine, yapılan sınırlama ve tehditler fayda vermez ve bir yarar sağlamaz. 

Eğri ve kuru olanı, şiddetli ateşin harareti nasıl doğrultup ıslah edebilir ki? 

İkrar tohumu münkirlerin kalplerinde nasıl yeşerir? Su kabağı nasıl incir 

meyvesi verir? Allahım, hevâ ve bid’at ehlinin muamelelerinden ve onlarla 

arkadaşlık etmekten bizi koru! Bizleri, Senin kapına doğru koşanlardan ve 

onların arkadaşlarından eyle! 

Bunları anladıysan şunu bil ki Celvetî bir mürid, ahid  ve telkin  almak 

için telkin verecek şeyhin önüne -teşehhüdde iken nasıl vakarla, sekînetle 

ve elleri dizleri üzerinde oturuyorsa aynı şekilde- oturduğu zaman şeyh 

ile beraber üç defa “estağfirullah” deyip “Allah’tan kavlî, fiilî, amelî ve iti-

kadî bütün günahlarım için bağışlanma diliyorum. Azîm olan Allah’tan 

bağışlanma diliyorum ki O’ndan başka ilâh yoktur. O diridir, her şeyi 

çekip çevirendir. O’na tevbe  ediyorum. Allah’a, meleklerine, kitaplarına, 

peygamberlerine, âhiret gününe, kadere, onun hayır ve şerrinin Allah’tan 

olduğuna iman ettim. Güç ve kuvvet, Azîm ve yüce olan Allah’ındır.” der. 

İşte bu, tevbe3 ve mutlak istiğfardır. Mutlak istiğfar, büyük ve küçük gü-

nahlardan dönmeyi ifade eder. Eski, yeni, gizli, açık, gece ve gündüz işlen-

miş tüm günahları terk etmeyi içerir. Nitekim iman da yukarıda zikredilen 

hususları içerir ki onların tafsilâtı kelâm kitaplarında zikredilmiştir. [24a] 

Tevbe , “istiğfar”dan farklı bir şeydir; zira istiğfarın ortaya çıktığı yer, rüsûm 

1 er-Rahmân, 55/46 .

2 Bk. Kâf, 50/37 .

3 [ ه  ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ .şeklinde kaydedilmiştir [  ا
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ulemâsına göre lisandır ve kalbin tamamen Allah’a dönmesi anlamına ge-

len “tevbe” olmaksızın da (istiğfar) mümkün olabilir. Bilmez misin ki suç 

işleyen bir köle, tekrar o suça dönme niyetini içinde gizleyerek de efendi-

sinden af dileyebilir. Bu durumda o, söz konusu suçtan tamamen dönmüş, 

mâsiyet düşüncesini ve niyetini kalbinden söküp atmış olmaz. Ne var ki 

bu, tevbenin birinci mertebesidir. İşlenen suç veya günah kesin olarak terk 

edilip Allah’a yöneliş tamamen gerçekleşirse1 tevbeden de tevbe gerçekleş-

miş olur. Yani hakikatte tevbe de bir tür bağ olduğundan ondan da fenâ  ge-

rekir. Ama şeriat  bağı, ölüm  gelinceye kadar kişiden ayrılmaz. Bilakis Hz. 

Peygamber ’in (sa), “ ــ ــ  ــאُن  ُ َ ــ  َّ ةٍ  إ َّ ــ  َ ئــ ٍم  ــ  ِ ّ ــ כ  َ ُ ا
ِ ــ ــ  ِّ  وإ

/ Kalbim perdelenir de her gün yüz defa Allah’tan af talebinde bulunurum.”2 

hadîs-i şerifi, istiğfar vird inin zâhirde ve bâtında enbiyanın, evliyanın ve 

hiçbir mü’minin zimmetinden düşmediğini gösterir. Zira ölüm anına ka-

dar terakkî ile sürüp giden tecellî, biraz önceki hadîs-i şerîfte zikredilen 

kalbin perdelenmesini gerekli kılar. Ki o da ancak terakkînin zuhûru ile 

ortaya çıkan tenezzüldür. Bunu anla! 

Sonra şeyh bu Celvetî müride -hadisin de delâlet ettiği üzere- her gün 

yüz defa “estağfirullah” demesini yani “Allah’tan bağışlanma diliyorum.” 

demek suretiyle istiğfar etmesini, her beş veya on istiğfarda bir defa -biraz 

önce ifade edilen mânada- “ve etûbü ileyh” yani “O’na tevbe ediyorum.” 

demesini tavsiye eder. Ardından şeyh müride günde yüz defa Hz. Peygam-

ber’e (sa) salât ve selâm getirmesini öğütler, çünkü salât ü selâm, kabulün 

anahtarıdır. Zira Rasûlullah (sa), Allah ile mahlûkatı arasında bir vasıtadır. 

Bu yüzden, kapının açılıp [24b] huzursuzluğun kalkması için bir şükür ifa-

desi olarak kendisine vesile takdim etmek suretiyle ruhaniyetinden şefaat 

dilemek gerekir. Vasıta için şükretmek, kulluğu pekiştirip hikmetin ger-

çekleşmesini sağlar. İstiğfarı önce yapmasının sebebi, boşaltmanın ( َ
ِ ْ َّ  (ا

süslemeyi ( ــ َ
ِ ْ َّ -öncelemesinden ve fenâ  için bekânın lazım gelmesin (ا

den dolayıdır.

İstiğfar ve salât ü selâmın her ikisinin de yüz defa olmasının sırrı, dok-

san dokuz isme ve onların ahadiyyetine göredir. İmâm-ı Gazzâlî ’nin (ks) 

1 [ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وإذا آل ا .şeklinde kaydedilmiştir [و إذ آل ا

2 Müslim, “Zikir”, 41 [2702]; Ebû Dâvûd, “Salât”, 361 [1515].
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(ö. 505/1111) Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ1  adlı eserinde hakikatini ortaya koy-

duğu üzere, kulun her isimden bir payı vardır. Kulun sırrı Hakk’ın sırrı; 

Hakk’ın sırrı da kulun sırrıdır. Bu durumu şu kudsî hadis açıkça ifade eder: 

هُ “ ُّ ــ ِ ي  ِّ ــ
ِ ي َو ِّ ــ

ِ ــאِن  َ ْ ِ ْ ُّ ا ــ ِ  / İnsanın sırrı benim sırrım; benim sırrım da 
onun sırrıdır.”2 Yani insanın sırrı -ki o ilâhî hakikat sûreti üzerine zâhir olan 

insanî hakikattir- sırrımın zâhiri ve sırrımın sûretidir. Sırrım ise onun sır-

rının bâtını ve hakikatidir. Burada sûret, tıpkı “ ِ ــ ِ َر ُ ــ  َ َ َ آَدَم  ــ َ َ  َ َّ ِإنَّ ا
/ “Şüphesiz Allah Âdem’i kendi sûretinde yarattı.”3 hadisi hakkında rüsûm 

ehlinin iddia ettiği gibi mecaz itibariyle değil hakikat itibariyledir. Bu, 

mertebelerin farklı farklı olması sebebiyle böyledir. Sûret ise alçalma (te-

nezzülât ) ve ferahlık (istirsâlât ) durumlarında vârid olur, bu sebeple haki-

kidir. Allah Teâlâ ise duyu organlarıyla hissedilecek şekilde mutlak sûretten 

münezzehtir. Bu konuda bana kaplan derisi giydirme! Ben sana sûret ve 

mâna libası giydirdim. Bu sana mücadele kürkünden daha yararlıdır. 

Sonra şeyh en faziletli zikir  olan “Lâ ilâhe illallah” zikrini tavsiye edip 

kalbindeki hevâyı çıkartmak için de onunla ağzına telkin  nûrunu nefheder. 

Günlük vird i usûl-i esmâ  sayısınca toplam yedi yüz defa4 olmak kaydıyla 

zikreder. Usûl-i esmâ toplu olarak yedi, ayrıntılı olarak her biri istiğfar 

ve salavatta olduğu gibi yüz defa olunca toplamda yedi yüz eder. Çünkü 

her bir isim doksan dokuz ismin ihtiva ettiği [mânayı] içine alır [25a] ve 

böylece her biri yüzün hükmünü alır. Çok zikreden kimse ile tartışma ol-

maz, çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ﴾ًا ــ ۪ َ َכ ّٰ وا ا ُ  Allah’ı da“ ﴿َواْذُכــ

[daima] çok anın...”5 “Talep edilenden fazla yapmak israf, eksik yapmak 

ise ihlâldir.” diyenlere gelince, bu, ya özel durumlara ya da hâle vâkıf olan 

ârif şeyhin tayinine göredir. Yedi isim (esmâ-i seb‘a) şunlardır: “Lâ ilâhe 

illallah”, “Allah”, “Hû”, “el-Hak”, “el-Hay”, “el-Kayyûm” ve “el-Kahhâr”. 

Sonra bunlara “el-Vehhâb”, “el-Fettâh”, “el-Vâhid”, “el-Ehad” ve “es-Sa-

med” isimlerinin ilâvesiyle esmâ sayısı on ikiye çıkar. Bunların sıralamasını 

ح] 1 ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.

2 Bu rivayete temel hadis kaynaklarında ulaşılamamıştır. Ancak Abdülkâdir-i Geylânî ve İbnü’l-Arabî’ye 

nisbet edilen Gavsiyye Risâlesi’nde hadis olarak değil, ilham türünden bir söz olarak geçmektedir. bk. 

el-Gavsiyye, Dîvânu Abdülkâdir-i Geylânî içinde, thk. Yûsuf Zeydân, Beyrut: Dârü’l-Cîl, ty., s. 209. 

Ayrıca bk. İsmâil Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, Beyrut: Darü’l-Fikr, ty., III, 9.

3 Buhârî, “İsti’zân”, 1; Müslim, “Birr”, 115; “Cennet”, 28.

ة] 4 ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.

5 el-Cum‘a, 62/10 .
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bilmek; sülûkün, seyrin ve tayrın mertebelerini bilmeyi gerektirir. Çalışıp 

gayret et, başarırsın! 

Sana Celvetîler arasında uygulanan on iki ismi, bu konuda hasis dav-

rananlara rağmen açıkladık; çünkü mânaya ulaşmak, iksir ilminde olduğu 

gibi uzak mesafeleri katetmeyi gerektiren bir şey olduğunda sözü gizlemek 

anlamsızdır. Onu (iksir ilmini) bilmeyen bir yana, bilenin bile uygulaması 

zordur. Müsemmâ örtüler altında gizlenmiş, sultanlar eski elbise ve ham ipek 

altında saklanmışken isimleri bilmenin ne faydası vardır? Yazar sözünü lugaz-

lı söyledi de mîm’inden, râ’sından ve dâl’inden bir şey (muradı) anlaşılmadı. 

Sâlikin kelime-i tevhid e nefiy ile (lâ ilâhe) sol taraftan başlaması ve yü-

zünü sağa çevirmesi, sonra isbatı (illallah) yine sol tarafı üzerine yapması 

gerekir. Bu, zulmetin sol tarafta olması sebebiyledir. Nefye oradan başla-

mak o zulmeti sağ tarafa atar ki bu,1 Halvetiyye ’nin sırrı olan “boşaltma 

( ــ َ
ِ ْ َّ  dır. [25b] Nûrun yeri ise sağ taraftadır. Yüzün sağa çevrilip sonra”(ا

isbatta sola döndürülmesiyle sağ taraftaki nûr sol tarafa atılır. Bu da Cel-

vetiyye ’nin sırrı olan “tecliye  (  dir. Bu durum, yaygın olan “İmanın”(ا

yeri sadrın sol tarafıdır.” ve yine aynı şekilde “Nefiy sağ taraftandır, isbat ise 

sol tarafadır.” sözlerine ters değildir; çünkü nefyin sağ taraftan olması ha-

kikattir. Ancak başlama soldan olur. Bu başlangıcın sol taraftan olmasında 

ise ters bir durum yoktur. Bunu hıfz et!

Bu kelime-i tayyibenin sadece “nefiy ( َ َ َ ِا )” ve “isbat (ُ َّ َّ ا -tan oluş”(ِإ

muş olması, onun hasta kalpleri tedavi için gelmiş olması sebebiyledir. Hâ-

zık bir hekimin tedavisinde, ishal edici ve ıslah edici şurup vardır. Biraz 

önce zikredilen iki sırdan dolayı önce müshil olan, sonra da diğeri verilir. 

Bu kelime-i tayyibe; ne kadar şerefli, kapsamlı, güzel ve eşsizdir. Kelime-

lerin en güzeli olmakla birlikte bu kelime-i tayyibe nefiy ile başlamış iken 

akıllı bir kimse nefiy ile başlamayı nasıl uğursuz sayar? Şu sözü uğursuz 

kabul edenin sırrı, söze nefiy ile başlanmasıdır: 

אن כ  ى و   
אن م ا ا و ة ا

Bir müjde deme; fakat iki müjde [de] 

Biri ilk Dâî [Hasan el-Alevî], diğeri Mihrican günü2 

1 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 Ebü’l-Hasen İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdülkerim İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh, thk. Ömer 
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Kuşkusuz nefiy, nefislerin boyunlarını vuran keskin kılıç gibidir. İrade 

ile ölmek ise zordur. Fakat ölüm  öyle bir kapıdır ki her insan bu kapıdan 

girecektir. 

[Sâib-i Tebrîzî] ne güzel söyle(n)miştir: 

وران      ا 
א אن  اض  دارد  رت  ا  

Mağrurlar ( kibirliler) yokluk fikrine düşmezler

Makasın şekli lâ harfine benzese de yakaları keser1

Zikredilen evrâdı uygulamak ve bununla meşgul olmak için en uygun 

vakit, gündüzün ilk vaktinden kaba kuşluk vaktine kadar olan zaman di-

limidir. Vird , vaktin geçmesiyle terk edilmez. Bilakis sâlik gündüz yapa-

madığını gece, gece yapamadığını gündüz yapar.2 [26a] Çünkü Allah Teâlâ 

şöyle buyurmuştur:   ْاَو َ ــ כَّ َّ َ ْ اََراَد اَْن  ــ َ
ِ  ً ــ َ ْ ِ ــאَر  َ َّ َ َوا ــ ْ َّ َ ا ــ َ َ ي  ۪ ــ َّ َ ا ــ ُ  ﴿َو

راً﴾ ــُכ ُ  Düşünüp ibret almak ve şükretmek isteyenler için gece ile“ اََراَد 

gündüzü birbiri ardına getiren de O’dur.”3 

Virdin bu kazâsı ne şeriatte ne de tarikatte vâciptir. Ancak vâcip gibidir, 

çünkü vird in kazâsında “medet” mânası vardır. Öyle ki vird ile meşgul 

olanın kesik kesik gelen (münkatı‘) feyzi, dağlara, tepelere yağan yağmur 

gibi sürekli (muttasıl) hâle gelir; zira bu yağmurlar, debisi zayıf olan nehir-

lerin imdadına yetişir. Ki bu yardım (imdat) kesilseydi, nehirler denizlere 

ulaşamazdı. Bununla birlikte vird siz geçen boş vakitlerin zulmeti ancak 

kesintisiz evrâd  nûrlarıyla ortadan kalkar.4 Virdin zikredilen vaktinin, en 

faziletli vakit olması ancak sûfîlerin tecellî ve inkişaf vakitlerinin çoğun-

lukla bu vakitler olması sebebiyledir. Bu vakitte evrâd ve zikir  ile meş-

gul olmak, fetih ve feyzin sebeplerindendir. Nitekim Hz. Peygamber ’in 

(as) şu hadisi buna delâlet eder: “ َ ــ ِ ا آ ُــ ُ َ  َ ــ ِّ آ َّ َ ا ــאُم َو َ ِ ْ ــאَل ا َ  /  ِإَذا 

Abdüsselâm Tedmürî, Beyrut: Dârü’l-Kitâbi’l-Arabî, 1417/1997, VI, 27.

1 Mirza Muhammed Ali b. Abdürrahim Sâib-i Tebrîzî, Dîvân-ı Sâib (Gazeliyyât, Birinci Bölüm). http://

www.nosokhan.com/Library/Book/1Z.

2 [ ــ א ــאت  ــא  ــאر  ــ ا ــ  ــאر و  א ــאت  ــא  ــ  ــ ا ــ  ــ  ] ibaresi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada 

[ ــ א ــאت  א ــאر  ــ ا ــ  ــאر و א ــאت  ــא  ــאر  ــ ا ــ  ــאر و  א ــאت  ــא  ــ  ــ ا ــ  ــ  ] şeklinde kayde-

dilmiştir.

3 el-Furkân, 25/62.  
4 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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İmam ‘sapıtanların yoluna da değil’ dediği zaman ‘âmin’ deyiniz.”1 Zira bu 

sözü hem imam hem de melekler söyler. Kimin “âmin” sözü, imamın ve 

meleklerin “âmin” demesine uygun düşerse geçmiş günahları bağışlanır. 

Yine denilmiştir ki burada asıl murad, vakit olarak uygun düşmesidir. 

Fakat tek başına bu uygunluk, kalp huzuru ve cem‘iyyet-i hâtır ile birlikte 

olmazsa bir fayda sağlamaz; çünkü zihnin ve bâtının dağınıklığı, kapıdaki 

salt bir gürültü patırtı gibidir. Gaflet, resmin aynada olduğu gibi yansı-

masına mâni olan kir ve pas gibidir. Ey zâkir! Önce mahalli hazırla, sonra 

büyük tecellîyi gözetle. Salt vird ve intisap seni aldatmasın! 

Bazı büyüklerden şöyle bir söz nakledilmiştir: “Vird sahibi mel‘undur, 

vird i terk eden de mel‘undur.” [26b] Virdi terk edenin mel‘un olması2 açık-

tır çünkü o, terakkî ehlinin derecesinden uzaklaştırılmıştır. Vird sahibinin 

mel‘un olmasından maksat ise onun huzur hâlinden uzak olmasıdır. Zira 

böyle biri, Rabbiyle alay edip kabul kapısından uzaklaştırılan kimse gibi-

dir. Hadîs-i kudsîde şöyle denilmiştir:   “ــא ً ِ ِذَرا ــ ْ َ ُ ِإ ــ ْ َّ َ َ ا  ً ْ ــ
ِ  َّ ــ َب ِإ َّ ــ َ َ  ْ ــ َ

/ Kim bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zirâ yaklaşırım…”3 Kula ait bu 

yaklaşma, mânevî bir harekete muhtaçtır. O da sadece huzur iledir, baş-

kası ile değil. O’na cemʻ ve huzur ile yaklaşmadığı müddetçe, Gafûr olan 

Rab’den kendisine feyzin yaklaşmasını elde edemez çünkü herkes, yap-

tığının karşılığını görür. Başkasına su verdiğin bardaktan sen de içersin.

ــא﴾   ً ۪ َ ــَכ  ْ َ َ  
ِ ّٰ ُ ا ــ ْ َ  Allah’ın senin üzerindeki lutfu büyüktür.”4“ ﴿َوَכאَن 

Senin O’na yönelmenden daha fazla O, sana feyziyle yöneldi. Allah Teâlâ 

şöyle buyurdu:   ﴾ۙ ــ ٰ ْ َ ْ ــَכ ا ّ ِ َ َر ــ ْ ِ ا ّ ِ ــ َ ﴿ “Yüce Rabbinin adını tenzih ede-

rek an.”5 Allah’ın adının tenzih edilmesi[nden maksat], O’nu gafletle ve 

esneyerek, zâhirî ve bâtınî huşûunu bozacak şekilde zikretmekten korun-

maktır. 

Bilmez misin ki zamanımızdaki sûfîler tesbihi elinde, virdi dilinde, ku-

lağı insanların konuşmasında olup bazen zikri bırakıp meclisteki insanlarla 

sohbet eder ve sonra tekrar zikrine devam eder. Böyle bir kimse sûfiyye 

1 Buhârî, “Tefsîru Sûrati’l-Fâtiha”, 201; “Ezân”, 113; Müslim, “Salât”, 26.

ن] 2 .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [כ

3 Buhârî, “Tevhîd”, 15, 50; Müslim, “Zikir”, 20; “Tevbe”, 1.

4 en-Nisâ, 4/113 .

5 el-A‘lâ, 87/1 .



70 ZİKİR TELKİNİ - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

yolundan ne kadar uzaktır ve vermiş olduğu ahitleri yerine getirmekten 

ne kadar gafildir! Bu zamanın ahvali ne kadar gariptir! Önde gelen bazı 

kimseler Mevlevî, Bektaşî ve Kalenderî gibi avamdan bir sûfî ile arkadaşlık 

etmektedir. Eğer o gerçekten sûfî olsaydı, sabah akşam onun kapısına gidip 

gelmez ve tam olarak Allah’a yönelirdi. [27a] Fakat aralarındaki benzerlik 

onu kendisine çekmiştir. Allah’a tevekkül etmek yerine onlara itimat et-

miştir:   ﴾وَن ُ ــ
ِ א َ ْ ُ ا ــ ُ َאِن  ْ ــ َّ َب ا ْ ــ ِ ٓ ِانَّ  َ َאِن اَ ْ ــ َّ ُب ا ْ ــ ِ ِٓئــَכ  ٰ  İşte onlar“ ﴿اُو

şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki (kazançlı zannettikleri ve gündüz gece 

üzerine düştükleri ticaretlerinde) kaybedecek olanlar da şeytanın yandaş-

larıdır!”1 

Tekrar konumuza döner ve deriz ki: “Lâ ilâhe illallah” zikri ile meşgul 

olan bir kimse, her yirmi ya da otuz rakamına ulaştığında bir defa “Mu-

hammedün Rasûlullah” der. Bunu fenâ  ve bekâ  makamını gözeterek yapar. 

Şu var ki risâlete iman, hakikatte Allah’a imanın içerisinde mevcuttur. Bu 

konu derinlemesine incelenecek olursa, Hz. Peygamber  (sa) Allah’ın en 

yüce sırrının taayyün ettiği bir sûrettir. Bâtının muallimi, bu nebevî taay-

yünün tenezzülü; zâhirin muallimi ise tenezzülün tenezzülüdür. Bunların 

hepsi, bütün hakikatleri kendisinde toplayan insan vücûdunda mevcuttur. 

Aklî güç, zâhiri öğretenin; ruhanî güç ise bâtını öğretenin taayyünüdür. 

Yine irfanî güç, Hz. Peygamber’in (sa) taayyünüdür; sır ise Allah Teâlâ’nın 

sırrının taayyünüdür. O nedenle sûfîlerden rüyasında zâhirî üstadını 

gören bir kimse, aklî gücünün sûretini; şeyh ve mürşidini gören kimse 

de ruhanî gücünün sûretini görmüş olur. Aynı şekilde Hz. Peygamber’i 

(sa) rüyasında gören kimse de irfanî gücünün sûretini; Allah Teâlâ’yı gö-

ren kimse de sırrının sûretini görmüş olur. Hakikat bir, tecellîler ise çeşit 

çeşittir. Allah Teâlâ, kişiye imkân vasfının ötesinden, kişinin rü’yet sıra-

sındaki galip sıfatına [27b] göre değişik sûretlerde tecellî eder. Bu, onun 

vücûdunun dışında değildir. Bu sebeple   “ ُ َّــ َر َف  َ ــ َ  ْ ــ َ َ  ُ ــ َ ْ َ َف  َ ــ َ  ْ ــ َ
/ Nefsini bilen Rabbini bilir.”2 denilmiştir. Bu iki irfan  arasında bir fark 

1 el-Mücâdele, 58/19 .

2 Bu rivayet mevzû olup [bk. Sâgânî, el-Mevzû�ât, s. 35 (28); Ali el-Ḳârî, el-Masnu‘, thk. Abdülfet-

tah Ebû Gudde, Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1398, s. 189 (349); Esrârü’l-Merfû�a, s. 351-352 (506)] 

onun, meşhur mutasavvıf Yahyâ b. Muâz er-Râzî’nin sözü olduğu nakledilmektedir. Bk. Nevevî, 
Fetâvâ, thk. Muhammed Haccâr, Beyrut: Dârü’l-Beşâiri’l-İslâmiyye, 1417, s. 248; İbn Hacer el-Hey-

temî, el-Fetâva’l-Hadîsiyye, [Dârü’l-Fikr, ty.], s. 206; Ali el-Kârî, el-Esrârü’l-Merfû�a, s. 351-352 [506]; 

Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 262 [2532].
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yoktur. Ancak şu kadarı vardır ki bazısı önce kendi nefsini, sonra Rab-

bini tanır. Bir kısmı için de bunun tam tersi cereyan eder. Tafsil ve fark 

nazarıyla bakan, çokluk (teaddüd) ve ihtilâf bulur. Öz (icmal) ve birlik 

nazarıyla bakan da vahdet ve ittifak bulur. Meşâyihten Hızır ’ın (as) ha-

yatta olduğunu inkâr edenler, bu mânadan dolayı inkâr etmişlerdir. Ne 

var ki Hızır’ı (as) galip olduğu sıfat üzere hamletmek âşikârdır. Hızır’ı (as) 

rüyada farklı mekânlarda ve çeşitli sûretlerde1 görmek, Hz. Peygamber ’i 

(sa) rüyada görmek gibidir. O nedenle tecellînin mekân ve sûret olarak 

çeşitlilik arz etmesi, rüyayı görene ve ona galip olan sıfata göre değişiklik 

arz eder. Bunu anla, zira bunlar şayet mü’min isen sana fayda verecektir. 

Değilsen   ﴾َّــאِر ــאِب ا َ ْ ْ اَ ــ ِ َّــَכ  ۗ ِا ً ــ ۪ َ َك  ِ ــ ْ ُכ ِ  ْ ــ َّ َ َ  ْ ــ ُ ﴿ “İnkârcı tutumunla 

biraz eğlenedur bakalım! Gerçek şu ki sen ateşi boylayacaklardan birisin!”2 

وَن﴾     ُ ــ َ ْ َ  ْ ِ ــ
ِ ُ ْ َ ِ َ ــאً  ِ א َ  َ ــ ِ َ  ْ ــ َ ُه َو ُ ــ ْ  ُכ

ِ ــ ْ َ َ َ  َ ــ َ ْ َכ ــ َ ﴿ “Kim inkâr ederse 

inkârcılığı kendi aleyhine olacaktır. Dünya ve âhireti için yararlı işler ya-

panlar da kendileri için hazırlık yapmış olmaktadırlar.”3

Ruhlar âleminde ikrar ettiğin ilk şey “tevhid ”dir. Aynı şekilde bulûğdan 

sonra mükellef olduğun ilk şey de “iman ”dır. Bu nedenle, kabrine konul-

duğunda suâl olunacağın ilk şey de tevhid ve imandır. Şu anki kabrin cese-

dindir. Sen şu anda da sorguya çekilmektesin. Şayet iman ve tevhid haki-

katlerini gerçekleştirmişsen suâle cevap vermiş ve cehennemden kurtulmuş 

olursun. Kabrinde de iş sana kolaylaştırılmış olur. İki meleğe karşı izzet ve 

şeref perden salınmış olur. [28a] İş muaccel ve müecceldir. Yani işin hemen 

veya zamanı geldiğinde yapılması gerekeni vardır. Bunlar, karşılıklı birbi-

rine bakan iki ayna gibidir. Birine bir sûret düştüğünde diğerine de yansır. 

Ezel ve ebed sırrına göre sen neredesin? Tek olan Allah katındaki değerini 

hâlâ anlamadın mı? Şayet Allah katındaki kadrini tanımadı isen, (O’nun 

katındaki) kadrin senin nezdinde sahip olduğu tazim ölçüsünde ve eziyeti 

terk etme miktarıncadır. Bu açıklamadan sonra seni, beşiğinde salladıkça 

uykusu gelen küçük bir çocuk gibi görüyorum. Uyandırma Allah’tandır! 

Sonra mürid,  şeyhinin vakte ve hâle göre tayin ettiği vird den başka bir 

şeyle meşgul olmaz. Yedi ve on iki esmâdan istediği ile meşgul olamaz, zira 

دة] 1 ّ ر  دة] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ّ ل  .şeklinde kaydedilmiştir [و

2 ez-Zümer, 39/8 .

3 er-Rûm, 30/44 .
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bu isimlerin öyle bir ateşi vardır ki kendine göre esmâ ile meşgul olan kim-

se, pervane gibi o ateşe düşmekten emin olamaz. Yol, tâbi olma yoludur, 

kendi akıl ve görüşüyle istediği şekilde amel etme yolu değil. 

Bir kimsenin “sûfî” olmasının mânası, iradeyi terk etmesidir. Nitekim 

bazıları “Mürid, iradesi olmayan kimsedir.” demişlerdir. Bu da kişinin 

“akl-ı meâd ” denilen küllî aklı kuşanabilmesi için “akl-ı meâş ” denilen cüz’î 

akıl libasını çıkarmasıyla mümkün olur. Her ikisinde de izâfet “lâm” mâ-

nasında olup meâş ve meâda mahsus akıl demektir. Yani hayatın ahvalini 

bilmeye sebep olan akıl1 ve âhiret ahvalini bilmeye yarayan akıl demektir. 

“Meâş” kelimesinin son harfi olan “şın” ile “meâd” kelimesinin sonundaki 

“dâl” harfi mahreçte birbirine yakındır. Bu sebeple meâştan ve meâş fikrin-

den çıkınca binayı bânisine teslim eder. O da dilerse binayı yıkar, dilerse 

bâki2 bırakır. Artık o, meâd dairesine girip [28b] göklerin ve yerin hazine-

si olan noktaya ulaşmıştır. Yani her ikisinin taayyünâtı oradan alınmıştır. 

Nokta şeklindeki taş, zikir bıçağının ucuyla işlendiğinde yüzük olur. Bu da 

“Hû” isminin delâlet ettiği hüviyyettir. 

Bil ki bu “Hû ( ــ )” isminin durumu tam olarak bilinmemektedir. 

Onun tecellîsini ancak basîret gözüne hidâyet nûruyla sürme çekilen gö-

rür. Bu dönemde bazı tasavvuf münkirlerinin, “O, isim değil zamirdir. 

Sûfiyyenin bununla meşgul olması vakit zayiidir.” dedikleri bilinmektedir. 

Ben Allah Teâlâ’nın tevfikiyle derim ki: Münkirin münker olan/makbul 

olmayan kalbi, onun ismiyyetini iyi bir şekilde ihata edemez. Daha önce 

ilgili yerde öğrendiğin gibi bir şeyin zamir olması, onun aynı zamanda isim 

oluşuna münâfî değildir. Zira zamirle ifade edilenler, harfler ve fiiller cin-

sinden olmayıp isimler sınıfındandır ve zamir ile ifade edilen ise bilinendir 

(mârife). “Bana bir adam geldi, o âlimdir.” sözüne gelince, buradaki “o” za-

miri, gelme işini yapan adama râcidir. Şüphesiz fiil, fâile nisbet edilmiştir.3 

Nisbet ise kendisiyle taayyün eden şeyin ahvalindendir. Yoksa bilindiği gibi 

“o” zamiri, belirsiz bir adama râci olmaz. Radî , Şerhu’l-Kâfiye  adlı eserinde 

buna işaret etmiştir. Hâsılı “Allah” isminde olduğu gibi “hüve”de de isim-

1 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و .şeklinde kaydedilmiştir [وا

אه] 2 אه] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أ ] şeklinde kaydedilmiştir.

3 [ ــ وا  ، ــ א ا ــ  إ ب  ــ ــ  ا ن  ــ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada ،ب ــ ــ  ا ن  ــ ]
[ .şeklinde kaydedilmiştir وا
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lik ve mârifelik bir arada toplanmıştır, çünkü Allah Teâlâ’nın şu sözünde 

de bu kastedilmiştir:   ﴾ َ ــ ُ   َّ ِا  َ ــ ٰ ِا  ٓ َ  ٌ ــ ِ َوا  ٌ ــ ٰ ِا  ْ ُכــ ُ ٰ  Tanrınız bir tek“ ﴿َوِا

Tanrı’dır, O’ndan başka tanrı yoktur.”1 Yine şu sözünde de murad budur:

    ﴾ َ ــ ُ   َّ ِا  َ ــ ٰ ِا  ٓ َ ي  ۪ َّــ ا  ُ ّٰ ا  َ ــ ُ ﴿ “O, kendisinden başka tanrı olmayan Al-

lah’tır.”2 Ârif, varlıkta O’ndan başkasını görmez çünkü O’nun dışındaki 

her şey, bizzat helâk olucudur. Şu âyet-i kerîme bunu açıkça ifade eder:

  ﴾ُ ــ َ ْ َّ َو ِــٌכ ِا א َ ٍء  ْ ــ َ  ُّ -O’nun kendinden başka her şey yok olacak“ ﴿ُכ

tır.”3 “Hüve” zamirinin mercii yine kendisidir. Allah Teâlâ için ulûhiyyeti 

ispat, nefisten ulûhiyyeti nefyetmekle gerçekleşir. [29a] Bu da “hû” zikri 

ile meşgul olmakla elde edilir. Mânası şudur: “İlah O’dur, başkası değil.” 

Nefis, rubûbiyyet  iddiasında bulunur. Nitekim Firavun ’un nefsi şöyle de-

mişti:   ﴾ ــ ٰ ْ َ ْ ُ ا ُُّכــ َــא َر ــאَل اَ َ َ ﴿ “Ben sizin en yüce rabbinizim, dedi.”4 Nefsin 

hevâsı da ilâhlık iddiasında bulunur. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuş-

tur:   ﴾ُ ــ ٰ َ  ُ ــ َ ٰ َ ِا ــ َ َّ ِ ا ــ َ  َ ــ ْ اَ َ َ  Arzularını tanrı yerine koyan kimseyi bir“ ﴿اَ

tasavvur et!”5 Bu sebeple sen de Hakk’ın âyetlerini âfâk ve enfüste müşâhe-

de edenlerden olabilmek için kafa6 ve kalp gözlerini “hüve ( ــ )” zamirin-

deki “hâ (ــאء )”nın gözleri gibi aç. Yola yeni başlayanın (mübtedî) hâli ile 

yolun sonuna ulaşanın (müntehî) hâli “hüve”nin kapsamına girmektedir. 

“Mübtedî”ye gelince, onun hâli huzur değil gaybettir. Ona uygun olan, 

kapı açılıp hicap kalkıncaya ve gaybetten hitâba geçinceye kadar “hû” zikri 

ile meşgul olmasıdır. Fâtiha sûresi, gaybet ve hitap hâline işaret etmektedir. 

Kıvrak zekâlı ol ve hemen anla! “Müntehî”ye gelince onun hâli mübtedî-

nin hâlinin tersidir. “Hüve” ona nisbetle hüviyyettir. Bu sebeple hüviyyet 

âlemine işaret etmek için “âlemü’l-hû ” derler. Yani “hû” zamirini “el- (ال)” 

takısı ile kullanırlar. Bu konuda tartışma olmaz zira bu, onların ıstılahları 

ve özel kullanımlarıdır. Onların kendi aralarındaki örflerine göre diledik-

leri gibi yapabilme hakları vardır, çünkü onlar hakiki kural koyuculardır. 

Sonra “tevhid ” üç mertebedir: Birincisi, “lâ ilâhe illâ hû ( ُ  َّ َ ِإ َ َ ِا )”dur 

ki bu, mübtedîlerin mertebesidir. İkincisi, “lâ ilâhe illâ ente ( َ ْ َّ أَ َ ِإ َ َ ِا )” 

1 el-Bakara, 2/163 .

2 el-Haşr, 59/22 .

3 el-Kasas, 28/88 .

4 en-Nâziât, 79/24 .

5 el-Câsiye, 45/23 .

ك] 6 ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ك ] şeklinde kaydedilmiştir.
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mertebesidir ki bu da mutavassıt olanlarınkidir. Üçüncüsü de “lâ ilâhe illâ 

ene (َــא َّ اَ َ ِإ ــ َ َ ِا )”dir ki bu da müntehîlerin mertebesidir. Fakat bu sonun-

cusu hakikatte Allah’a aittir. Onların mertebeleri, farzlarla Allah’a yakın-

laşma mertebesinde sahip oldukları hâlin hakikatinin inkişafı itibariyledir. 

[Kul farzlarla ne kadar yaklaşırsa yaklaşsın bu, onun] Hak olmasını icap 

ettirmez zira ubûdiyyet  mertebesi başka, rubûbiyyet  mertebesi başkadır. 

[29b] Tevhid mertebelerinin hakkını vererek yolu kateden kimsenin ba-

şarısı Allah’tandır. Tevhid, Allah’tan başka bir varlık olduğu vehminde 

bulunma anlamı taşıdığı için şirktir çünkü Allah’tan başka hakiki varlık 

sahibi yoktur. O hâlde vahdeti zâtı itibariyle olan ve dolayısıyla hakikatte 

zâtı için kesret durumunun söz konusu olmadığı bir varlık nasıl tevhid 

edilir? Bunun “tevhid” olması, Allah’tan başka varlık olduğuna kâil olan 

hicap ehli içindir. Nitekim “zikir ” de Allah’ı unutan gafillere nisbetle bu 

adı almıştır. Bu sebeple “Cennette zikir yoktur.” demişlerdir, zira zikir, gaf-

letin uzaklaştırılmasıdır. Müntehî bir ârifin hâli ise tevhid ve zikir değildir. 

Tevhid ve zikir ancak durumu ifade edebilecek kelime darlığından dolayı 

bu şekilde kullanılmıştır. Bilakis müntehî ârif, tevhidin kendisi (ayn) olup 

bütün cüzleriyle hatırlama (zikir) ve tüm âzalarıyla hayat ve ilimdir. Buna 

Allah Teâlâ’nın şu sözü delâlet eder:   ﴾اُن َ ــ َ َ ْ َ ا ــ ِ َ َة  َ ــ
ِ ٰ ْ اَر ا َّ ــ  Âhiret“ ﴿َوِانَّ ا

yurduna gelince, işte asıl hayat odur…”1 Şüphesiz dünya hayatı, mecazi 

vasıfların hakiki vasıflara dönüşmesi2 ile âhiret hayatı olunca, Allah’ın ezelî 

sırrı ebedî varlık aynasında ortaya çıkar.3 Bu durumda kalp  kalıp/beden, 

kalıp/beden de kalp olur. Dünya âhiret, âhiret de dünya olur. Böylece iha-

ta; zâhir, bâtın, evvel ve âhire şâmil olur ve her yerde taayyünâtın tamamı-

na sirayet eden vahdet ve hakikatten başka bir şey kalmaz.

Şu hâlde orada nasıl zikir ve tevhid olabilir? Zira zikir ve tevhid; zâkir 

ile mezkûr, muvahhid ile muvahhad arasında olan ve kesin olarak kesret 

ile taaddüde delâlet eden nisbetlerdir. Bununla beraber lisanla yapılan zi-

kir ve tevhid, esmâ ile olur. Sâdât-ı sûfiyye (ks) nezdinde esmâ, mecazi ve 

hakiki olmak üzere iki çeşittir. Birincisi; lisanlarda tekrar edilen, [30a] ku-

laklarla işitilen ve kitaplarda yazılandır. İkincisi ise böyle değildir. Şöyle ki 

1 el-Ankebût, 29/64 .

ل] 2 ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ل ّ ] şeklinde kaydedilmiştir.

3 [ ّ ا  ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ّ ا  ] şeklinde kaydedilmiştir.
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hakiki isimler, bütün âlemlerde zâhir olan vücûdî taayyünâttır. Zikirleri, 

mecazdan hakikate geçtikleri için lisana has da değildir. Bunu anla! Ehlul-

lah katında senin şuursuz zannettiğin cemâdâtın hakkânî bir hayatı vardır. 

Nitekim bu konu mahallinde gelecektir. 

Sonra sûfîlerin gizlide ve âşikârda cehrî zikir  yapmalarının da 

pek çok dayanağı vardır ki bunlardan biri, Hz. Peygamber ’in (sa)

“ُ َّ َّ ا َ ِإ َــ َ ِإ אَدَة أَْن  َ ــ َ  ْ َאُכــ َ ْ ا اَ ُــ ِّ َ  / (Ölmek üzere olan)1 ölülerinize keli-
me-i şehâdeti telkin ediniz.”2 sözüdür. Bunda iki ihtimal vardır: Birinci-

si, Şâfiîlerde olduğu gibi definden sonra yapılan telkine hamledilmiştir. 

İkincisi ise Ebû Hanîfe  ve diğerlerinin görüşü olan muhtazar yani ölüm 

anı yaklaşan kimseye verilen telkin olarak yorumlanmıştır; zira “muhta-

zar” ölüme yaklaşan kimsedir. O nedenle hadisteki “meyyit” yani “ölü” 

ifadesi, ölüm hâlinin başlangıcı ve sonuçta dönüp dolaşıp varacağı yer ol-

ması itibariyle kullanılmıştır. Hangisi olursa olsun telkinde büyük faydalar 

vardır. Telkin,  şeytanı uzaklaştırmaktır. Muhataba işittirmek için cehrî ol-

ması gerekir. [Yani sessiz ve sırrî olarak yapılmaz.] Aynı şekilde muhtazar 

olmayan da telkine muhtaçtır.3 Ona da cehrî yapılır, çünkü o da helâk 

kuyusunun kenarındadır. Sanki nefis ve şeytan onu arkasından cehennem 

çukuruna yüzüstü itmek için gelmiş gibidir. Kendisine şu şekilde denilerek 

uyarılmaya ihtiyacı vardır: “Gittiğin yola dikkat et!” Yine aynı şekilde o, 

cesedinin kabrine gömülmüştür. Onun da hatırlatılmaya ihtiyacı vardır. 

İşte bu sebeple şeyh ona, o da nefsine telkin verir. Böylece yapmış olduğu 

zikri, üzerlerindeki gafletin kalkması için nefsine ve orada dinleyici olarak 

bulunanlara duyurur. Muhakkik sûfîlerin insanların gözü önünde kurmuş 

oldukları zikir  halkaları ve gerçekleştirmiş oldukları cehrî zikirleri ne kadar 

faydalıdır! Sözümüz bunlarla ilgilidir, edep bilmezlerin yaptıklarıyla ilgili 

değil. Sana düşen şey, [30b] edep dairesinden çıkanlarla ilgili dilini serbest 

bırakıp gerekeni söylemen ve herkes tarafından ittifakla reddedildiği için 

senin de inkâr etmendir. Yine yapman gereken şey, güzel edep ve ahlâk 

sahibi sûfîleri yermekten kaçınmaktır. Cehr, sıfatlar makamındandır, zâtın 

1 Bk. Nevevî, Şerhu Sahîh-i Müslim, Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1392, VI, 219. 

2 Deylemî, el-Firdevs bi Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1986, III, 456 [5410, 5411].

3 [ ــ ا ا ــ ــ  ــאج إ ــא  ــ أ ــ ا ــא ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ــ أ ــ ا [و

[ ا ا .şeklinde kaydedilmiştir إ 
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makamından değil. Sen zâtta fenâya erdiğin zaman nefsini sakin bir gece 

gibi bulursun ve böylece meclis ve meskenlerdeki huzursuzluktan kurtulur-

sun. Buraya kadar anlatılanlardan şu sözü söyleyene de cevap verilmiş oldu: 

دن כ כ در  ا אد כ ـــ      ــــ ا ـــ ــאدان ا כــــאر 
Cahilce düşünen kişinin işi

Yanındaki kişiyi anmaktır1

Kuşkusuz bunu söyleyen kişi, mübtedînin tefrika hâlindeki hâline de-

ğil, “aynü’l-cem‘ ” makamına ulaşmış müntehînin hâline bakmaktadır. Bu 

söz âriften sâdır olursa bilir ki kul ve Rab arasında büyük bir hicap vardır. 

Bu da kulun varlığa (kevn) izâfesidir. Bu hicap ortadan kaldırıldığı vakit 

“huzur”dan başka bir şey kalmaz. Böyle bir durumda huzurunda bulu-

nulanın yüzüne karşı nasıl ses yükseltilir? Şayet gafil birinden böyle bir 

söz sâdır olursa buna itibar edilmez çünkü onun vücûd mertebelerine dair 

irfan ı yoktur. O, büyük bir baltaya ihtiyaç duyan, dağda yetişmiş odun/

ağaç gibidir. Büyük baltayla bölündükten sonra kullanıma uygun hâle ge-

tirebilmek için onu yontup tahta hâline getirecek küçük bir baltaya daha 

ihtiyaç vardır. Bu makamı anla, zira seni başka sözlerden müstağni kılacak-

tır. Zikre dair söyleyeceklerimiz özetle burada bitmiştir. Bunları Melik ve 

Müteâl olan Allah’ın yardımıyla söylüyoruz. 

Daha sonra şeyh, müride, sabah namazından sonra güneş bir veya iki 

mızrak yükselene kadar zikir ve fikirle meşgul olmasını tavsiye eder. Vakit 

tamamlanınca “işrak namazı ” kılar ki o da iki veya dört rekâttır. Birinci 

rekâtta Şems, ikinci rekâtta Leyl, üçüncüsünde Duhâ, dördüncüsünde ise 

İnşirâh sûrelerini okur. [31a] Kâri ise yani bu sûreleri biliyorsa bunları okur, 

ümmî ise yani bu sûreleri bilmiyorsa Allah Teâlâ’nın şu sözüyle amel eder: 

آِن﴾   ْ ــ ُ ْ ْ ا ــ
ِ  َ ــ َّ َ َ ــא  َ ُؤا  َ ــ ْ א َ ﴿ / “Artık Kur’an’dan kolayınıza geleni okuyun.”2 

Yine bu durum “kadir namazı ” gibi bir sûrenin tayin edildiği tüm nâfile 

namazlar için de geçerlidir. Kuşkusuz meşâyih Kadir namazında Kadr sû-

resini okumayı gerekli görmüşlerdir. Fakat kişi Kevser ve İhlâs sûrelerini 

biliyor ve Kadr sûresini de iyi okuyamıyorsa, Kevser ve İhlâs sûreleri ile de 

1 Ebü’l-Mecd Mecdûd b. Âdem Senâî-yi Gaznevî, Hadîkatü’l-Hakîka ve Şerîatü’t-Tarîka, [y.y. ty.], s. 41.

2 el-Müzzemmil, 73/20 .
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ٍ ــ א َ ــ   َ ــ َ ــ ا َّ َ ــ  ٍَ ــ َّ א  ٍ ــ َّ א  ٍ ــ َّ א ٍة  ــ ُ ٍ و ــ َّ َ  ِ ــ ْ ْ כ ــ ِ כא ــ َ ــ َرכ َّ َ  َّ ــ  ُ ــ َّ َ ا ــ ُ َ    / Kim 

sabah namazını cemaatle kılar, sonra güneş doğuncaya kadar oturup Allah’ı 
zikrederse, (kerahet vakti çıktıktan) sonra da iki rekât namaz kılarsa ona tam 
bir hac ve tam bir umre sevabı yazılır.”1 buyurulmuştur. Hadis, söz konusu 

vakitte müstehap olanın okumak değil, Allah’ı zikretmek olduğunu gös-

terir. el-Kunye ’de şöyle denilmiştir: “Namazın yasaklandığı vakitlerde Hz. 

Peygamber ’e (sa) salât ü selâm getirip dua ve tesbihte bulunmak, Kur’ân-ı 

Kerîm’i tilâvet etmekten daha faziletlidir.”

Ben derim ki: Bu sözde Kur’ân-ı Kerîm’in namaza has kılındığına vur-

gu vardır ve Kur’an tilâveti namaz2 vakitlerinde daha faziletlidir. Bütün 

çeşitleriyle zikir, namaz vakti olsun veya olmasın her vakit için umumidir. 

O nedenle sûfiyye, ilk asırlardan bu âna kadar söz konusu vakitte, zikrin de 

Kur’an’dan olduğu bilinciyle beraber, Kur’an tilâveti yerine evrâd  ile daha 

çok meşgul olma üzerinde ittifak etmişlerdir, zira zikir  ya Kur’an’ın bizzat 

kendisi ya da ondan çıkartılmıştır. Şayet bizzat kendisi ise o kişi Kur’an 

ile meşgul oluyor anlamına gelir. Değilse Kur’an’dan bazı âyet ve sûreleri 

diğerleri üzerine tercih etmiş demektir. [31b] Şayet “Kur’an’ın hepsi Allah 

Teâlâ’nın kelâmı olduğuna göre, bazısı bazısından üstün olur mu?” dersen, 

şöyle derim: Evet, şu söze bakmaz mısın? 

ـ אن  ـ د  ـــ ـ   א ــאن و در  در 
ن أ א و  ن  د  ه    

ـ ـ ـ ن כــــــــ و  ــــــ ـ  د  م أ در כـ
ــ ـــ ـــ ـــــــא أرض ا ـ  ـ ـא ا  ـــ د   ــــ כــــ 

Beyan ve fesahatte (edebî üslûpta) söz nasıl eşit olabilir

Söyleyen kişi Hâfız ve Asmaî gibi [büyük bir edebiyatçı] olursa

Allah Teâlâ’nın vahiy konumunda olan sözünde bile 

“Tebbet yedâ” ile “yâ ardu-ble‘î” ifadesi nasıl eşit olabilir

1 Tirmizî, “Ebvâbü’s-sefer”, 22 [586].

ة] 2 ات] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا .şeklinde kaydedilmiştir [ا
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Bu konuyu, Rûhu’l-Beyân  adlı tefsirimizde Nûh kıssasında tahkik ettik. 

Zikir Kur’an’dan istinbat edilmişse de o da Kur’an gibidir. Görmez mi-

sin ki müfessirler tefsiri Kur’an’a ilhak ettiler çünkü tefsir onun mânasını 

detaylı olarak açıklayan, kapalılıklarını gideren [bir çabadır]. Bunu anla! 

Bunu kabul eden, akıl sahiplerinden sayılır. “Zikir ”, Hz. Peygamber ’in (sa) 

teşvik ettiği bir şey ise o ancak bununla amel edilsin diye söylemiş ve yap-

mıştır. O (sa), Allah kelâmı olması hasebiyle Kur’an ile meşgul olmanın 

bir mahlûk sözüyle meşgul olmaktan daha faziletli olduğunu, kuşkusuz 

senden daha iyi biliyordu. Bununla birlikte [hadislerde geçen zikirlerle] 

meşgul olan için de sevabı gerekli gördü. Şayet bu [sünnette tavsiye edilen 

zikirler] bütün bölgelerde umumi olarak terk edilirse iş zayi olur ve büyük 

ziyanı peşinden getiren bir muhalefet ortaya çıkar. Allah Teâlâ şöyle bu-

yurdu:   ﴾ا ــ ُ َ ْ א َ  ُ ــ ْ َ  ْ ُכــ ٰ َ ــא  َ وُه َو ُ ــ ُ َ ُل  ــ ُ َّ ُ ا ُכــ ٰ ــא ٰا ٓ َ  Peygamber size“ ﴿َو

ne vermişse onu alın ve size neyi yasaklamışsa ondan kaçının.”1 İşte biz 

Kur’an’ı, hadisi ve büyüklerin sözlerini; inâyet, şefaat ve himmet umarak 

ve bütün mertebeleri cem‘ ederek esas alıyoruz. Sâdât-ı sûfiyyenin (ks) söy-

ledikleriyle başkalarının sözlerinden daha fazla meşgul oluyoruz. Bunu ne-

bevî hadislerin mânalarını anlamaya vesile olsun [32a] diye yapıyoruz. Yine 

aynı şekilde Kur’an’ın hakikatlerini anlamaya vasıta olsun diye hadislerle 

amel ediyoruz. Sonra ölüm gelinceye kadar hepsiyle eşit düzeyde meşgul 

oluyoruz. Bunu ancak aşağıdan yukarıya doğru derece derece yükselmek 

kastıyla böyle yapıyoruz. Aynı şekilde bunu yüksek mertebeden daha yüce 

mertebelere yükselmek ve mânevî münasebet tahsil etmek amacıyla ger-

çekleştiriyoruz. Dereceler farklı farklıdır. Bunları katetmek ancak tedrîcen 

mümkündür. Kişi evrâd, ezkâr ve ameli çokça yaparak “kâl”den, “hâl”e 

yükselir. Bazı ârifler demişlerdir ki: “Enbiyanın ulaştığı son nokta (nihayet) 

evliyanın başlangıç (bidâyet) noktasıdır. Evliyanın başlangıç noktası taat ve 

ibadettir. Enbiya ise bidâyette ve nihayette taat ile meşguldür. Bunu Allah 

Teâlâ’ya yakınlık, zâhirî ve bâtınî nimetlerine şükür ve ümmeti buna teşvik 

etmek için yaparlar.” Allah Teâlâ bu duruma şu âyette işaret eder:   ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ﴿ 
﴾ ٍ ــ ۪ ــ  ّٰ َ  “Onu bir zamana kadar zindana atmak (yetkililerce) gerekli 

ve uygun görüldü.”2 Yani kalp, Allah’ın inâyet eserlerinin zuhûrundan 

1 el-Haşr, 59/7 .

2 Yûsuf, 12/35 .
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sonra -ki bu onun mâsivâya iltifattan korunmasıdır- şeriat hapsinde sûrî 

ölümle cesetten ilgisini kesinceye kadar hapsolur. Hz. Peygamber  (sa), her 

yönden dinde kemal sahibi olmasına rağmen, mahbûbu tarafından, ölün-

ceye kadar şeriat hapsinde tutulmak üzere memurdur. O (sa) böyle olunca, 

kemal sahibi olmayan kimseler için “Onlar memur değildir.” denilebilir 

mi? Sadece cem‘ hâlinde olduğunu iddia eden zındık; sadece fark maka-

mında olduğunu söyleyen ta‘tîl sahibidir; her ikisine birlikte sahip bulunan 

kimse ise kâmil ve mükemmildir. Kalbimize ilkâ edildiği şekilde zikredip 

yazdığımız bütün bu hususlar, bu hâli inkâr edenlere karşı vereceğin cevap 

konusunda sana yardımcı olacaktır. Bunlar seni, [32b] hüccetsiz ve delilsiz 

olarak ayıplayanların karanlıklarından çıkaracaktır. Ve yine seni dalgaları, 

felâsife menzilesindeki kavimlerin -kendilerinin ehl-i zât ve sıfât oldukları-

nı zannetseler de- nefeslerinin rüzgârıyla oluşan dalgalı hayret ve şaşkınlık 

denizinden de kurtaracaktır.

Daha sonra şeyh müride “duhâ namazı ”nı tavsiye eder. Kuşkusuz Hz. 

Peygamber  (sa) duhâ vaktinde1 altı rekât duhâ namazı kılıyordu. Duhâ 

vakti, işrak vaktinden sonra başlayıp zevâl vaktinden biraz öncesine kadar 

olan zaman dilimidir. Evlâ olan, bu namazı2 güneşin gök kubbenin üçte 

birine yükseldiği anda kılmaktır. Buna “kaba kuşluk vakti” (dahve-i kübrâ) 

denir. Sâlik, bu namazda meşguliyet durumuna göre istediği uzunlukta ve 

kısalıkta (tıvâl-ı mufassal veya kısâr-ı mufassal sûrelerden) bir sûre oku-

yabilir. Çünkü Allah Teâlâ meâd ve meâşı tahsil için ayrı vakitler tayin 

etmiştir ki bunlara riayet edilmesi gerekir. Öyle ki sâlikin her iki durumu 

ihmal veya birini öbürüne tercih etmemesi gerekir. Aksi hâlde ifrat ve tefrit 

meydana gelir. Her ikisi de yerilmiştir. Ancak sâlik bir şekilde dünyadan 

tamamen el etek çekmişse bütün vakitlerini ibadet ve taat ile geçirebilir.

Sonra şeyh müride “evvâbîn namazı ”nı tavsiye eder. Bu da altı rekâttır. 

Akşam namazının iki rekât (sünnet)inden sonra kılınır. Nitekim Eşbâh  adlı 

eserde bu şekilde zikredilmiştir. Veya onunla beraber altı rekâta tamamla-

nır. Hadisin zâhirinden ortaya çıkan budur ki hadis şudur:

ّא] 1 ّא] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [  ا    ] şeklinde kaydedilmiştir.

ة] 2 ــ ه ا ــ ــ  ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ات ــ ه ا ــ ــ  ّ ] şeklinde kaydedil-

miştir.



80 ZİKİR TELKİNİ - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

   “ ُ ــ َ  َ ــ ْ ِ ُ ٍء  ــ ُ ِ  َّ ــ ُ َ ْ َ ــא  َ
ِ  ْ ــ َّ َכ َ َ  ْ ــ َ ــאٍت  َ َّ َرَכ ــ ِ ِب  ِ ــ ْ َ ْ َ ا ــ ْ َ ــ  َّ َ  ْ ــ َ

 ً َ ــ َ َة  َ ــ ْ َ  ْ ــ َ ْ
ِ ــאَدِة  َ

ِ ِ  / Kim akşam namazından sonra altı rekât namaz 
kılar ve aralarda kötü bir şey konuşmazsa, bu namaz on iki yıllık (nâfile) 
ibadete muâdil olur.”1 

Her rekâtta Fâtiha sûresinden sonra “Kul yâ eyyühe’l-kâfirûn” sûresi-

ni bir defa ve “Kul hüvallahü ehad” sûresini de üç defa okur. Bu namaz, 

akşam ile yatsı arasını ihyâ etmeyi sağlar. Vaktin bu şekilde namaz ve 

zikirle ihyâ edilip geçirilmesi, [33a] kalbin ihyâsını ve çalışmasını sağlar. 

Kuşkusuz nûr, kalbin çalıştırılmasından, zulmet ise kalbin ihmal edil-

mesinden kaynaklanır. Eğer kişinin akşam yemeğini yatsı vaktine kadar 

tehir etme imkânı varsa, o bunu yapsın. Ta ki gafil kimseler yeme işini 

tamamlamış olsunlar, çünkü Allah’ı unutan insanlar geçim ve dünya şeh-

vetleriyle meşgul olurken, zikir  ve Allah’a teveccüh ile meşgul olmak, 

fethin ve maksûda ulaşmanın en büyük vesilelerindendir. Bunu yapanlar 

gerçekten azdır. O hâlde hakikate erinceye kadar taklit etmek gerekir. 

Hadiste şöyle buyurulmuştur: “ اِت َ َ ــ َّ ِ ا ــ ْ ــאَداِت َوَد َ ْ ِ ا ــ ْ َ
ِ  ُ ــ ْ ِ ُ  / Âdet-

leri kaldırmak ve şehvetleri terk etmek için gönderildim.”2 Âdet, ibadetten 

farklıdır. Bu durumda tabiatınla mücâhede etmen, dünya hazlarından 

bin defa daha hayırlıdır. 

Daha sonra şeyh müride “teheccüd namazı ”nı tavsiye eder. Teheccüd 

namazı on iki3 rekâttır. Bu namazda istediğini okur. Bu namaz çoğun-

lukla kurtarıcı olan hususlardandır. Bu namaz, gecenin son üçte birinde 

ve hatta son altıda birinde kılınır. Yine uyuduktan sonra kalkılıp kılınır. 

Uyumadan kılınmaz çünkü uyumadan kılınan bir teheccüd namazında 

mücâhede yoktur. Bilakis mücâhede, uyku rahatlığına gark olmuşken 

yatağından kalkmakla gerçekleşir. Kıyamda uyku zulmetini uzaklaştır-

ma ve kalbi namazla ve Melîkü’l-Allâm olan Allah’ı zikirle aydınlatma 

vardır. Ancak bu kıyâmı yaparken bedene, ibadet edebilecek şekilde dinç 

olabilmesi için yeterli (meşrû) istirahat hakkının da verilmesi gerekir; 

1 Tirmizî, “Salât”, 204.

2 Hadis kaynaklarında böyle bir rivayet bulunamamıştır. Bk. Nizamüddin Hasan b. Muhammed en-

Nîsâbûrî el-Kummî,Tefsîru Garâibi’l-Kur’ân ve Reğâibi’l-Furkân, thk. Şeyh Zekeriyya Umeyrât, Bey-

rut: Daru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1416, I, 492; İsmâil Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, III, 8. (çev.)

3 [ ــ ة رכ ــ ــ  ــ ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ــ ة رכ ــ ــא  ــ ا -şeklinde kayde [و

dilmiştir.



Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 81

5

10

15

20

25

30

zira uyuklama hâli huzura mâni olur. Namaz ancak uyanıkken kılınır. 

Bu nedenle namazı dinç kılmak için öncesinde uyur ve bedende orta-

ya çıkan gevşeklik ortadan kalktıktan sonra kılarsa [33b] sevap kazanır 

ve gafillere benzemekten kurtulmuş olur. Teheccüd namazında zahme-

tine değecek pek çok fazilet vardır. Sûfîler böyle yazmışlardır. Özellikle 

şeriat  bu namazın önemini açıklamıştır. Bana sabah namazından sonra 

murâkabe hâlinde iken şöyle denildi: “Kim uykuyu terk etmezse1 yani 

mutlak olarak zâhirî rahatını terk etmezse Allah Teâlâ’dan gafil olmaktan 

kurtulamaz.” Bu gafletten kurtulmanın vesilesi ve ipini kesmenin yolu, 

rahatı terk edip nefse ve tabiata muhalefet bıçağıyla muamele etmektir. 

Bu bilgi, kalbime, duyulan bir sözle beraber göz alıcı bir şimşek gibi düş-

tü. Gaflet uykusundan uyandıran Allah’tır. Allah Teâlâ’nın şu sözünün 

sırrından her velî için bir pay vardır:   ﴾ٌم ْ َــ  َ ٌ َو َ ــ ِ ُه  ُ ــ ُ ْ َ  َ ﴿ “Onun ne 

uyuklaması gelir ne de uyur.”2 Zira uykunun gelmesinden maksat, gafle-

tin ârız olmasıdır. Evliya, Hz. Peygamber ’in (sa) şu sözündeki sırrın maz-

harlarıdırlar: “ ــ ِ ْ َ ــאُم  َ َ  َ ــאَي َو َ ْ َ ــאُم  َ َ  / Gözlerim uyur, kalbim uyumaz.”3 

Kalp  sürekli uyanık olursa mânevî gaflet kalkar. Bedenin hâllerinden biri 

olan uyku, ârızî, sûrî bir gaflettir. Rab ile kulu birbirinden ayırmak an-

cak bu cüz’î gafletledir. O nedenle şöyle demişlerdir: “Şüphesiz Allah 

Teâlâ, sûretleri bütün mertebelerde asâleten hıfz eder. Kul ise böyle de-

ğildir; o tâbiiyet yoluyla sûretlerden istediğini hıfz eder.” Meselâ bir kişi 

bir şeyden ve onun uykudaki hissî sûretinden habersiz kaldığı zaman 

eğer o sûreti misal yahut hayal mertebesinde korumak (hıfz) isterse onun 

müşâhede mertebesindeki bu mertebeye has sûretini korur. [34a] Zira 

her şeyin her bir mertebede özel bir sûreti vardır. Kişi bu şeyi müşâhede 

ettiği mertebeye has sûretiyle gördüğü zaman, o şeyi bu [mertebenin] 

zımnında uykudaki hissî mertebeye has sûretiyle müşâhede etmiş olur. 

Hissî sûretin korunması, ancak misâlî veya hayâlî sûretin korunmasına 

tâbiiyetle hâsıl olur. Tâbiiyet ve kapsama (tazammun) ile koruma nerede, 

asâleten (bizzat) koruma nerede?

م أي] 1 ــ ك ا ــ ــ  ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [م أي ــ ك ا ــ ــ  م  ــ ك ا ــ ــ  ــ  ] şek-

linde kaydedilmiştir.

2 el-Bakara, 2/255 .

3 Buhârî, “Teheccüd”, 16 [1147]; “Terâvîh”, 1 [2013]; “Menâkıb”, 24 [3569]; Müslim, “Salâtü’l-Müsâ-

firîn”, 125 [738].
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Sonra namazdan murad, bilinen erkân ve ona has fiillerdir. Bunlar şeri-

atle ilgili hususlardır. Teveccüh, huzur ve bağışlayıcı olan Allah’ın katında 

olma hâli ise hakikat mertebesiyle ilgili hususlardır. Şeriat ve hakikati bir 

arada gerçekleştiren kimse, şeriat ayının ve hakikat güneşinin nûru olmak 

üzere iki nûr ehlidir. Buradan ortaya çıktı ki şeriat ve hakikat güneş ve 

ayda olduğu gibi karşı karşıyadırlar. Tesir hakikatten, terbiye şeriattendir. 

Meselâ bedenî ameller rûhî hayatı destekler, zira ameller rûhî hayatın gı-

dasıdır. Ruhun hayata tesiri de aynı şekilde bedeni destekler. Kemal üzere 

şeriatı kabul eden/kâbil olan her hâlde hakikati kabul eder/kâbildir. Bu 

yüzden şeriat sevgili (mahbûb), hakikat ise daha sevimlidir (ehabb). Görü-

yorum ki ne kastettiğimi anladın. Hidâyete ulaştıran Allah’tır.

Celvetiyye tarikatımızın kurucusu “Hüdâyî” olarak tanınan Şeyh Mah-

mûd-ı Üsküdârî  (ö. 1038/1628) şöyle der: “Zâhire riayet, mutlak olarak sıh-

hate sebeptir. Görüyorum ki ölenin ölmesi, ancak ve ancak namazın terk 

edilmesinden dolayıdır.” Ben derim ki: Bu, varsayım (farz etme) ve takdir 

yoluyla böyledir. Onun muradı şudur: Şayet bir kişinin dünyada kalması-

na sebep olacak bir şey varsayılsaydı bu, namazı ikame etmek olurdu. [34b] 

Yine ölümüne bir sebep kılınmış olsaydı, o da namazı terk etmesi olurdu. 

Nitekim sadaka ve sıla ömrü uzatır. Yani ömrü uzatacak bir şey farz edilsey-

di, bunlar “sadaka ” ve “sıla-i rahim ” olurdu. Burada zâhirî hükümlere riayet 

etmenin fazileti açıklanmaktadır. Bunlar arasından özellikle namaz, sadaka 

ve sıla-i rahime vurgu yapılmıştır. Bu konuda, zâhir ehlinin tuttuğu yoldan 

gideriz. Fakat tevfik ehlinin tuttuğu hakikat ise şudur: Her şeyin -hayvan 

olsun cemâd olsun- Allah katında önceden belirlenmiş bir eceli vardır. Bu 

ecel, söz konusu varlığın zikirden kesilmesine bağlıdır çünkü her şey Allah’ı 

hamd ile tesbih etmektedir. Hayvan ancak Allah’ı [tesbih ve] zikretmekten 

uzaklaştığında ölür, öldürülür veya kesilir. Meselâ ağaç da aynı şekilde zi-

kirden uzaklaştığı zaman kesilir. Bu mânaya Peygamber Efendimizin (sa) 

şu hadisi işaret eder: “  ْ ــ َאِئُכ ِ ِإ ــ ْ ــ َכ َ َ  ْ ــ אئَُכ َ ا ِإ ــ ُ ِ ْ َ  َ ــ َ  ً ــ َ ٍء اَ ْ ــ َ  ِ ّ ــُכ
ِ  ِإنَّ 

/ Kuşkusuz her şeyin bir eceli vardır. Kaplarınızı kırdı diye câriyelerinizi döv-
meyiniz.”1 Bu hadis, el-Makâsıdü’l-Hasene ’de geçmektedir. Mânası şudur: 

1 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, X, 26; Deylemî, el-Firdevs, V, 52 [7438]. Bu rivayet mâna açısından 

sahih olup sened açısından çokça zayıf hatta mevzû olduğu söylenmiştir. Bk. İbnü’l-Cevzî, el-İlelü’l-
Mütenâhiye, II, 265-266 [1256]; Elbânî, Silsiletü’l-Ehâdîsi’z-Za�îfe, II, 343-344 [938]; XIV, 776-781 

[6840].
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Namazı terk etmek, zikri ve Allah Teâlâ’ya teveccühü terk etmek demek-

tir. Nefis, Allah’a teveccühten gafil olup vücûdu destekleyen ve ruhun gı-

dası olan ikbâl ve şühûdu ihmal ederse, vasıtaların parçalanmasıyla karşı 

karşıya kalır ve namazı fevt etmesinden dolayı bunları da fevt etmiş olur.

َن﴾   ــ ُ َدٓاِئ  ْ ــ ِ
ِ َ َ  ٰ ــ َ َ  ْ ــ ُ  َ ــ ِ َّ -Namazlarını devamlı kılanlara”1 ge“ ﴿ٱ

lince, onlar hakikatte ölmemişlerdir, ölmezler de. Bilakis onlar, bir 

yurttan diğer bir yurda intikal ederler; nâr yurdundan envâr yurduna; âsâr 

yurdundan esrâr yurduna; cisimler yurdundan ervâh yurduna; değişken-

lik yurdundan bolluk içinde yaşama yurduna; belâ yurdudan ihsan ve atâ 

yurduna; [35a] tuzak ve gam yurdundan sevinç ve kerem yurduna; tahsil 

yurdundan bol ecir yurduna; ayrılık yurdundan buluşma yurduna; hastalık 

ve yaşlılık yurdundan sıhhat ve kolaylık yurduna intikal edeceklerdir.

Allah Teâlâ nerededir ki onun için eyn (mekân) ve beyn (ara, mesafe) 

yoktur. Gözünden perdeyi ve örtüyü kaldır ve Allah Teâlâ’nın şu sözüne 

bak:   ﴾ ْ ُــ ْ ــא ُכ َ  َ ــ ْ ْ اَ ُכــ َ َ  َ ــ ُ -Nerede olursanız olun O sizinle beraber“ ﴿َو

dir.”2 O, bütün mertebelere şâmil olan “eyniyyet” ve her yer ve makamda 

dâim olan “maiyyet/beraberlik”tir. Şayet namaza devamı ve huzur hâlini 

gerçekleştirirsen karanlıktan kurtulur, nûra ulaşırsın. Allah Teâlâ kalplerin 

ve ruhların semâvâtı ile canlı ve cansızların arzının nûrudur. O’nun feyz-i 

akdesi bütün ervâh ve eşbâh için bir anahtardır. O, her şeyi bilen, darlıkları 

ve sıkıntıları giderendir.

Sonra şeyh müride tarikat kitaplarında meşâyihin tavsiye ettiği pazarte-

si ve perşembe oruçlarını, Zilhicce’den on gün, Muharrem, Recep ve Şâban 

oruçlarını ve Şevval’den altı gün oruç tutmasını tavsiye eder. Yine haram 

yemediği gibi şüphelilerden de korunmasını, inkâr ehli ile sohbet etme-

mesini, hâlini ve rüyalarını yabancılara anlatmamasını ve benzeri hususları 

öğütler. Mürid özel bir telkin istiyorsa alır, değilse deruhte ettiği tavsiyeler-

le iktifa eder, sorumluluğunu yerine getirip onu uhdesinden çıkarır. 

Bu zamanda bir kişinin senin elinden sahih ve sadık bir şekilde tevbe 

etmesi, senin için de yeterlidir, ey şeyh! Hakikat üzere sûfî nerede? Tarikat 

1 el-Meâric, 70/23 .

2 el-Hadîd, 57/4 .
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âdâbıyla terbiye görenler şöyle dursun, [35b] şeriat ahkâmıyla amel edenler 

bile azalmıştır. Şayet sen, “Ruhlar âlemindeki mîsâk yeterli değil mi? Ahdin 

yenilenmesinin mânası nedir?” dersen, şöyle derim: Ahdin yenilenmesi, ga-

fil bir kimseye nisbetle ilk defa mîsâk almak gibidir çünkü geçmişte kalan 

tamamen unutulmuştur. Bunu da ancak keşf ehli ârifler hatırlatır. Sonra 

şeyhin nefesini almak, telkinini kabul etmek, rahmin nutfeyi alıp terbiye 

etmesine ve onu yetiştirmesine benzer. Eğer telkini alan rahim, nefsi ter-

biye için istidatlı ise onun için ikinci doğum gerçekleşir. Nitekim Îsâ (as)  

bu hususa şu sözüyle işaret etmiştir: “Bir kimse iki kez doğmadıkça gökle-

rin melekûtuna eremez.” Aksi takdirde o, birinci doğumla kalır ve ikinci 

doğumdan mahrum olur ki o, vücûd arzında Allah’ın halifesinin oğludur, 

göklerde ve yerde kendisine secde edilendir. Bu mertebe hâsıl olmadık-

ça o hem insaniyette hem de -sûret olarak her ne kadar kâmil ise de sîret 

itibariyle- âdemiyette noksandır. Mürid, ahdi ve biati bozmaktan sakın-

malıdır zira Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ﴾ ْ ــ ُ َّא َ َ  ْ ــ ُ َ َא
۪  ْ ــ ِ

ِ ْ َ ــא  َ ِ َ ﴿ 
“Ahitlerini bozdukları için onları lânetledik.”1

Denilmiştir ki: “Tarikattan irtidat etmek, şeriattan irtidat etmekten 

daha büyük günahtır çünkü bilen, bilmeyen gibi değildir. Kim Allah’a 

giden bir yol tanır, ona sülûk eder ve sonra da ondan dönerse, Allah ona 

hiçbir âlemde hiçbir kimseye tattırmadığı azabı tattırır.” Bu taifenin efen-

disi Cüneyd -i Bağdâdî (ks) şöyle der: “Bir sıddîk bin yıl Allah’a yönelse 

sonra ondan bir lahza yüz çevirse, kaçırdığı şeyler ulaştıklarından daha 

fazladır.” O nedenle biat, Allah Teâlâ’ya mülâki oluncaya kadar gerekli-

dir. Kim ahdini bozar ve tâbi olmayı bırakırsa dünya ve âhiret azabına 

çarptırılır. [36a] Âhiret azabına gelince, uzaklık ve ilişkilerin kopartılması 

cehenneminde ebedî olarak kalması, Allah’ın dostlarıyla konuştuğu gibi 

onunla konuşmaması, tecellî ve hicabın kalkması nazarıyla ona bakma-

ması âhiret azabı olarak kişiye yeter. Onun için acısı kalbe (fuâd) ulaşan 

yakıcı bir azap vardır. 

Dünya azabına gelince, Ebû Yezîd el-Bistâmî  (ks) kendisine muhale-

fet eden bir talebesi hakkında şöyle demiştir: “Allah’ın gözünden düşeni 

terk ediniz.” O talebe, bu olaydan sonra kadınsı (muhannes) kimselerle 

1 el-Mâide, 5/13 .
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görüldü; hırsızlık yaptı ve nihayet eli kesildi. Bu durum ahdini bozduğu 

için başına geldi. Biate bağlı kalma konusunda o nerede, Dârânî’nin (ks) 

biatini yerine getiren talebesi nerede? Ona şöyle denildi: “Kendini tan-

dıra at!” Hemen kendisini tandıra attı ve tandırdan yanmadan geri çıktı. 

İşte bu, sözünde durmanın bir neticesidir. Nebîler mâsumdurlar, velîler ise 

mahfuzdurlar. Onlar kendilerine verilen emri yerine getirirler ve mârufu 

emrederler. 

Sultanlara gelince, onlardan her kim Allah’a vâsıl olup O’ndan feyz alan 

bir şeyhin terbiyesine girerse o da tâbi olduğu şeyhin hıfzı ile korunmuş 

olur. Öyle ki kendisine tâbi olanları da korumuş olur. Aksi takdirde, yüzüs-

tü bırakılır ve mâsiyette ona itaat edilmez; çünkü emrini yerine getirmenin 

vâcip oluşu, ancak emrin şer‘-i şerîfe uygun olmasıyla mümkündür. Bu 

cümleyi anla zira sana faydası olacaktır.

Bir de kâmil bir şeyhin nazarından düşen bir kimse, bütün velâyet ehli 

kimselerin de nazarından düşmüş olur çünkü hepsinin kaynağı ve meşrebi 

birdir. Şeyhini terk edip başka bir şeyhe intisap ettiğini iddia eden, tuzağa 

düşmüş, aldanmış bir kimsedir. Ancak ilk şeyh tarikat ahvaline vâkıf, mâ-

rifet ve hakikat terbiyesine muktedir değilse bu durumda o kişi mâzurdur. 

Zaten böyle biri şeyh değildir, bilakis şeyh geçinen (müteşeyyih) bir kim-

sedir; zira şeyhin dört alâmeti vardır: [36b] Birincisi, müridinin dinî ve 

dünyevî işlerindeki şüphelerini bilip gidermeye kâdir olmasıdır. 

İkincisi, dünya sevgisinden kesilmiş ve nefsini hevâdan nehyetmiş ol-

masıdır. Ne güzel denilmiştir:

אش אل آ  او  א  ن   
ار  כ د א אر   א د

Dünyaya meyleden bir şeyhe mürid olma

Dinara meyleden, asla dîdâra ulaşamaz

Üçüncüsü, insanların ve müridlerin elindekilere tamah etmekle zan ve 

töhmet altında kalmamasıdır. Bu tür durumlar, cüzzam hastalığı ve ihtira-

mı gerekli kılan korku gibi nefrete sebep olan şeylerdendir. Feyz talebi ise 

ancak mutlak takvâ ile elde edilir. 
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Dördüncüsü ise bütün söz, fiil ve hâllerinin şer‘-i şerîfin gereklerine 

uygun olmasıdır. Şeyhin bütün bunlarda Hz. Peygamber ’in (sa) izinden 

gitmesi ve ondan sâdır olmayan bir şeyi de ancak şeriate uygunsa, şeriat 

teyit ve tekit ediyorsa yapması gerekir. Bu şartları taşımadığı hâlde şeyh 

geçinen birine mürid olan kimse, “mürid” değil “merîd” yani âsîdir. 

Bundan Allah Teâlâ’ya sığınırız. Dünya şimdi iyi bir şey yaptığını zan-

neden bu tür müteşeyyih ve merîdlerle doludur. 

Ey şeyh geçinen ve ey âsî mürid! Şeriat ve ahkâmı nerede, tarikat ve 

âdâbı nerede? Senin Peygamberinin (as) biri nübüvvet, diğeri velâyet ol-

mak üzere iki nûru yok mu? Bu iki nûr nereye gitti? Ve görüyorum ki 

cevap vermeye gücün yetmiyor! 

Ben derim ki: Nübüvvet nûru, gece gündüz ahkâmıyla amel ettiğimiz 

şeriat nûrudur. Velâyet nûru ise [37a] her asırda Gavs-ı Âzam ’ın büyük bir 

pay aldığı ve bazısını diğer evliyaya dağıttığı hakikat nûrudur. Hz. Pey-

gamber  (sa), biri zâhire diğeri bâtına müteallik olan bu iki nûrla sanki şu 

an ve kıyamete kadar aramızdadır. Kim bu iki nûra tâbi olmaya ve onlarla 

hidâyette kalmaya çalışmazsa, ona (sa) uymayı terk etmiş olur. Ona (sa) 

uymayan da muradına erişemez çünkü o (sa), murada ulaştıracak tam ve 

noksansız bir vasıtadır. Ona uymayı terk eden zındık ve felsefî olur. Sana 

gereken şey (ona) uymaktır (iktidâ). Şeyhlik uyma ile elde edilir. Şeyhliğin 

sırrı ve nûru onun (sa) lambasından iktibas edilir. Sonra bazı insanlar şöyle 

der: “Biat etmek istiyorum ve meşâyihi de seviyorum fakat biatin gereği 

olan amelin zorluğu ve ahdi korumanın müşkil oluşu bir şeyhe intisap 

etmeme mâni oluyor.” Bunu söyleyen kimsenin hâli, büyük bir yarası olup 

acı ilacın eleminden dolayı tedaviden çekinen ve gerekli tedaviyi yapmadı-

ğı için de helâke sürüklenen1 kimsenin durumu gibidir. Nasıl cismanî bir 

hastalığı tedavi etmeyi terk etmek, sahibini sûrî bir helâke götürüyorsa, 

aynı şekilde ruhanî bir rahatsızlığı tedaviden kaçınmak da sahibini mânevî 

helâke sevk eder. Bedenî hastalığın tedavisi ilaçlarla ve merhem sürmekle 

olur. Kalp hastalığının tedavisi ise zor ibadet ve taatlerle, dinar ve dirhem 

sevgisini terk etmekle olur. 

ك] 1 ك] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ إ ا .şeklinde kaydedilmiştir [ إ ا
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Eğer sen nefsini bir fırsatını bulup vaktinde tedavi etmişsen, helâkten 

emin olursun. Şayet bunu, vaktini geçirinceye kadar ihmal etmişsen helâk 

olursun ve senin için gidilecek kötü bir yer vardır. [37b] Biat, zâhirî ahkâ-

mı gözetmeye bağlı olunca temiz bedenler üzerindeki övünç veren elbiseyi 

çıkarmak gibi gelir. Aksi takdirde farzları ve vâcipleri terk edip nâfile taat-

lerde acele etmek hevânın alâmetindendir. 

Bilmez misin ki tevbe , kaçırılanları kazâ ve vaktin emirlerini de bizzat 

yerine getirmekle sahih olur. Biatin başı da tevbedir. Şayet tevbe aslı esası 

gözetilmeden yapılır, aslına uygun olmazsa biatin de bir faydası olmaz. Bu 

durumda biat,  su üzerinde veya havada bina yapmak gibidir. Böyle bir has-

ta tedavi olmaktan ne kadar uzaktır! Allah bizi ve sizi muhalefet etmekten 

korusun. Bizi ve sizi rızâsına uygun iş yapmakla müşerref kılsın.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MEŞÂYİH İLE SOHBET

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: ا ُــ َوُכ  َ ّٰ ا ا  ــ ُ َّ ا ا  ُــ َ ٰا  َ ــ ۪ َّ ا ــא  َ ُّ اَ َٓــא     ﴿ 
﴾ َ ــ ۪ אِد َّ َ ا ــ َ  “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğ-

rularla beraber olun.”1 Bil ki âyette geçen “vav (و)” cem‘; yani öncesiyle 

sonrasını birleştirmek içindir. Dolayısıyla Allah Teâlâ mü’minlere takvâ 

ile sadıklarla beraber olmayı cem‘ etmelerini emretmiştir. Şeriat takvâsı ,

   ﴾ ْ ُ ْ َ َ ــ ْ ــא ا َ  َ ّٰ ا ا ــ ُ َّ א َ ﴿ “O hâlde gücünüz yettiğince Allah’a saygısızlıktan 

sakının...”2 âyetinde işaret edildiği üzere zâhir  ulemâsından alınır. Hakîkat 

takvâsı  ise   ﴾ ۪ ــ ِ א َ ُ  َّ ــ َ  َ ّٰ ا ا ــ ُ َّ ا ا ــ ُ َ َ ٰا ــ ۪ َّ ــא ا َ ُّ ٓــא اَ َ ﴿ “Ey iman edenler! Allah’a 

karşı gereği gibi saygılı olun…”3 âyetinde işaret edildiği üzere bâtın ulemâ-

sından öğrenilir. Her işin bir adamı ve her tâvûsun da bir alanı vardır. 

Nitekim deve nasıl tavuk değilse, tüccar da hüccâc değildir. Takvâ ve sıdk 

ehliyle beraber olma hâli, iki mânaya gelir: Birincisine yani Allah’a karşı 

gelmekten sakınmaya gelince bu, kulun, ya nefsini rabbi için ya da rabbini 

nefsi için vikâye kılmasıdır. Eğer ilki kabul edilirse [38a] mânası, kötü fi-

illeri nefsine isnat etmek; ikincisi kabul edilirse mânası, övgüye lâyık işleri 

rabbine isnat etmek demek olur. Bu iki isnat, ârifler arasında gözetilen 

edep yoludur. 

İkincisine yani sıdk ehliyle beraber olma hâline gelince, bu da ya sûret ya 

da mâna ile birlikte olur. Eğer ilk mâna dikkate alınırsa sıdk ehlinin meclis 

ve huzurunda bulunmayı; ikinci mâna kabul edilirse mânevî münasebeti ve 

onların zevkiyle zevklenip ahlâkıyla ahlâklanmayı ifade eder. Sıdk, nefsânî 

sıfatların ve gayriyetin ayıp ve kusurlarından kurtulmak demektir. Beraber 

olmada sıdkın bu anlamları gerçekleşirse, bu kişi kâmil bir fert olur. Bazen 

1 et-Tevbe, 9/119 .

2 et-Tegâbün, 64/16 .

3 Âl-i İmrân, 3/102 .
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sıdk, bazı hâllerde olurken bazı durumlarda da olmayabilir. Bu durumda kişi 

sıdkın tüm mânalarını taşımadığından nâkıs bir fert olur. Sohbet isteyen bir 

kimse kâmil bir ferdi tercih etmeli ki birlikte olmaktan, ona eşlik etmekten 

beklenen faydayı sağlamış olsun. Mürid, böyle bir kimseyi bulursa yapması 

gereken şey kalbini ona bağlamaktır. Zira o, Allah Teâlâ’nın şu âyet-i ke-

rimede zikrettiği vesiledir: ﴾َ َ ــ ۪ َ ْ ِ ا ــ ْ َ ا ِا ُٓــ َ ْ َ َوا ّٰ ا ا ــ ُ َّ ا ا ُــ َ َ ٰا ــ ۪ َّ ــא ا َ ُّ َٓــא اَ    ﴿ 
“Ey iman  edenler! Allah’tan korkun, O’na yaklaşmay a vesile arayın…”1 Na-

sıl subh [fecr]-i sâdık güneşin çıkmasına delil ve alâmet ise -çünkü ondan 

sonra karanlık gelmez- aynı şekilde mürşid-i sâdık da hakikatin doğmasına 

hüccet ve burhandır. Zira iş tamamıyla ve kemaliyle inkişâf ettikten son ra 

onun başına cehâlet ve noksanlık gelmez. Yine nasıl ki subh [fecr]-i kâzip 

(yalancı sabah) bir müddet sonra yüzünü tekrar karartır ve ona aldananı 

karanlıkta ve hayrette bırakırsa yalancı mürşid de onun gibidir. Bir süre 

sonra işin hakikati ortaya çıkar. Böyle bir mürşidin peşinden gidip ona tâbi 

olana vuslat yolunu kapatan engeller (berzah) belâsı ve taayyünât zulmeti 

ulaşır. [38b] Ne güzel söylenmiştir: 

ــــאر ـ ــכ أم  ــ ــ س  ــــــ ــאر     أ  ـ ا ـ ي إذا ا ــ ف 
Tozlar ortadan kalkınca göreceksin

Kısrak mı altındaki yoksa eşek mi2

Bu konuya vâkıf oldu isen sohbetin bir nisbet oluşu itibariyle soh-

bet eden (sâhib) ve sohbet edileni (mashûb) gerektirdiğini de anla-

mış oldun. Sâhib sensin, mashûb ise üçüncü faslın sonunda zikret-

tiğimiz dört alâmet sahibi olan şeyhtir. Râhatü’l-Kulûb ’da Ebû Yezîd 

el-Bistâmî’ye  (ks) isnad edildiğine göre, o şöyle demiştir: “Şeyhi ol-

mayanın şeyhi şeytandır.” Bunun sebebi şudur: Enbiya ve evliyanın 

yolu tâbi olmaktır. Nitekim Mûsâ (as) , Hızır ’a (as) şöyle demiştir:

اً﴾   ــ ْ َ ُر ــ ْ ِّ ُ ــא  َّ ِ  ِ ــ َ ِّ َ ُ ٓــ اَْن  ٰ َ ــَכ  ُ ِ َّ ْ اَ ــ َ ــ  ٰ ُ  ُ َــ ــאَل  َ ﴿ “Mûsâ ona, 

Senin öğrendiğin doğruya ulaştıran bilgiden bana da öğretmen için sana tâbi 
olayım mı, dedi.”3 Allah Teâlâ Habîbi’ne (sa) hitap ederek de şöyle buyur-

1 el-Mâide, 5/35 .

2 Ahmed b. Hüseyin b. Yahyâ b. Saîd, Mu‘cemü’l-Üdebâ İrşâdü’l-Erîb ilâ Ma‘rifeti’l-Edîb, s. 251. 

https://al-maktaba.org/book/9788/252#p29.

3 el-Kehf, 18/66 .
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muştur:    ﴾ْه ِ ــ َ ْ ُ ا ــ ُ ٰ ُ ِ َ ﴿ “…Şu hâlde onların rehberliğine uy...”1 Bunun 

için “millet” tabiri kullanılır. Millet, nebevî metotla bir araya gelip onu 

koruyan ve onunla amel eden topluluktur; zira bu hıfz ve amel, ancak her 

asırda bazısının bazısını izlemesi ile gerçekleşir. Tâbi olmayı terk etmek 

şeytan ve düşmanların yoludur. Nitekim ümmetlerin peygamberlerine 

hitapları ve benzeri hususlar bunu hissettirmektedir. Bunun için de “nih-

le” kavramı kullanılmıştır ki “görüşünde bağımsız ve düşüncesinde müs-

takil bir tutum izleme” anlamına gelir. Bu da kâfir filozof ve diğerlerinin 

yoludur. Çünkü onlar -her ne kadar bazısı bazısına akıl ve âdet yolunda 

tâbi olsa da- şeriat yoluna uymayı terk etmişlerdir. Sahih uyma (ittibâ), 

şeyh edinme ile olur zira şeyh, zâhir ve bâtın konusunda irfan  sahibidir. 

Yani şeriat ve tarikat terbiyesi ile ilgili hususları bilir [39a] ve iniş (tenez-
zül) ve yükseliş (terakkî) mertebelerine vâkıftır. Allah onun vasıtasıyla ve 

onun lisanıyla, nihayet itibariyle ve haremine girdikten sonra her türlü 

selâmeti içeren kalp evine davet ediyor. Hz. Peygamber ’in (as) şu sözün-

de buna işaret vardır: “ ِ ــ ِ َّ ــ أُ ِ  ِّ ــ ِ َّ  َכא
ِ ــ ِ ْ َ ــ  ِ  ُ ْ ــ َّ  ,Kavmi içindeki şeyh / ا

ümmeti içindeki peygamber gibidir.”2 Bu hadisi İbn Hibbân , Abdullah b. 

Ömer  ve Deylemî’den, o da Ebû Râfi‘den, o da Hz. Peygamber’den (sa) 

rivayet etmiştir. Hâfızlar tahric ettikten sonra bu hadise mevzû diyenle-

rin sözüne iltifat edilmez. İmâm-ı Gazzâlî  (ks) bu sözün hadis olduğunu 

zikretmiştir. Yine Şeyh Kutbeddin Dimaşkî  de Risâle-i Mekkiyye’sinde ve 

Mevlânâ hazretleri de Mesnevî ’sinde zikretmişlerdir. Nitekim Mevlânâ 

şöyle der: 

م  אن  א  ن   א   ر        

Peygamber, İleri giden şeyh, kavminin arasında peygambere benzer, dedi.3 

1  el-En‘âm, 6/90 .

2 Bu rivayet her ne kadar mâna olarak âlimlerin konumuna işaret etmekte ise de sened açısından çokça 

zayıf hatta mevzû olduğu ifade edilmiştir (bk. Hâfız el-Irâkî, Tahrîcu Ehâdîsi’l-İhyâ’, Beyrut: Dâru 

İbn Ḥazm, 1426/2005, s. 98; Sehâvî, el-Makâsidü’l-Hasene, s. 412 [609]; İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-Şerî�a-
ti’l-Merfû�a, nşr. Abdulvehhâb Abdullatîf, Abdullah Muhammed es-Sıddîḳ el-Gumârî, Beyrut: Dâ-

ru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1399, I, 207-208 [73]; Fettenî, Tezkiratü’l-Mevzûât, s. 20; Şevkânî, el-Fevâi-
dü’l-Mecmûa, s. 286 [46]). Sonuç olarak bu rivayetin hadis olmayıp selef-i sâlihinden bazı âlimlerin 

sözü olabileceği söylenebilir (Sehâvî, el-Makâsidü’l-Hasene, s. 412 [609]; Ali el-Kârî, el-Esrârü’l-Merfû�a, 

s. 229-230 [253]; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 17 [1576]).

3 Mesnevî, III, beyit nr. 1774.
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Şeyhi peygambere benzetmesi, ancak onun davet, irşad, ilim ve meâd 

hususlarında akl-ı kâmil sahibi olmasıyla ilgilidir yoksa onun bedeninin 

kuvveti, güzel görünmesi (hüsn-i manzar), serveti ile güç, kuvvet ve ce-

sareti yönünden değildir; çünkü hakikatte bunlara itibar edilmez. Sahih 

bir hadiste vârid olduğu üzere, peygamberler (as) güzel yüzlü ve güzel ses-

li olsalar da bu böyledir. Kâmil velîlere buradan bir pay ve nasip vardır 

zira yüzler, câmî hakikatin sûretleridir. Duadan sonra ellerle yüzü mesh 

etmekte buna işaret vardır. Sonuçta her şey bu hakikate döner. Tebliğin 

ancak kendisiyle gerçekleştiği duyurmaya/işittirmeye bağlı olan, peygam-

berlerin hitap ederken ayağa kalkmalarında veya minber koymalarında 

kendisine işaret edilen sesler, [39b] ruhanî ve cismanî taayyünâtın üzerinde 

gerçekleştiği rahmânî nefesin sûretleridir. Nitekim insanî nefesin üzerin-

de de lafzî kelimelerin taayyünâtı gerçekleşir. Bu sırdan dolayıdır ki Allah 

Teâlâ onlar için zâtî ve kemalî sıfatlarının güzelliğinden büyük bir pay ayır-

mıştır. Zâhir ehli arasında ihtilâflı olan bu hadis, yapı ve mâna açısından

“ آِئ َ َ ــ ْ ــ ِإ ِ َ ــآِء  َ ِ ْ َ ــ َכ ِ َّ ــאُء أُ َ َ ُ  / Ümmetimin âlimleri, İsrâiloğullarının pey-
gamberleri gibidir.”1 hadisine benzer. Şeyhzâde, Kevser sûresinin tefsirin-

de şöyle der: “Denildi ki Kevser, ümmetinin âlimleridir. Hayatım üzerine 

yemin ederim ki Kevser,  bol hayır demektir çünkü ümmetinin âlimleri, 

hüküm vermede ve olayları yorumlamada vahye dayanan naslara tâbi ol-

maları göz önünde tutulduğunda, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir. 

Nitekim ümmetinin âlimleri de aynı şekilde ilâhî nassa tâbi olup ictihad-

larıyla hüküm istinbat ediyorlar.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Onun anlattıklarından mezkûr haberin/riva-

yetin ona göre sahih olduğu anlaşılmaktadır. İmâm-ı Gazzâlî  ve benzeri 

üstadların görüşü olması sebebiyle bunda isabet etmiştir. Ancak sebebi 

açıklarken yabancıların ve uzakların yolundan gitmiş, tek kanatla uçmuş-

tur. Kuşkusuz Allah’ı bilen âlimler, Allah’a davette ne yaptığını bilerek Hz. 

Peygamber ’e (sa) tâbi olurlar. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

1 Bu rivayet hadis olarak sabit değildir. Bk. Zerkeşî, et-Tezkire fi’l-Ehâdîsi’l-Müştehira, nşr. Mustafâ 

Abdulkâdir 	Atâ, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, s. 166; Sehâvî, el-Makâsidü’l-Hasene, 
s. 459 [702]; Fettenî, Tezkiratü’l-Mevzûât, s. 20; Ali el-Kârî, el-Esrârü’l-Merfû�a, s. 247 [298]; Aclûnî, 

Keşfü’l-Hafâ, II, 64 [1744]. Ancak âlimlerin konumunu belirten “… Âlimler, peygamberlerin vârisleri-

dir…” hadisi sahihtir (Ebû Dâvûd, “İlim”, 1 [3641]; Tirmizî, “İlim”, 19 [2682]; İbn Mâce, “Mukad-

dime”, 17 [223]; ayrıca bk. Buhârî, “İlim”, 10).
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  ﴾ ــ ۪ َ َ َّ ِ ا ــ َ َــא۬ َو ٍة اَ َ ــ
۪ َ ــ  ٰ َ  ِ ّٰ َــ ا ا ِا ــ ٓ ُ ۪ٓ اَْد ۪ ــ َ ۪ه  ِ ــ ٰ  ْ ــ ُ ﴿ “De ki: İşte bu, 

benim yolumdur. Ben, ne yaptığımı bilerek Allah’a çağırıyorum; ben ve 

bana uyanlar (bunu yapıyoruz)...”1 Hz. Peygamber (sa), daveti her yönden 

umumileştirmiştir. Allah’ı bilen ulemâdan ona [sav] tâbi olanlar, ilimlerde 

derin bilgi sahibi olmaları hasebiyle dört mezhep imamı ve onlardan sonra 

gelenler gibi hükümler çıkararak ictihad ederler. Onlar sadece hüküm çı-

karmakla yetinmemişler; bilakis tevhid mertebelerine, [40a] tecrîd ve tefrîd 

makamlarına, zamanın ahvaline ve insanların durumuna göre farklılıkları 

da göz önünde tutarak işaret ya da ibâre yoluyla davet etmişlerdir. Onlar, 

böylece ictihad ve davet mertebelerini kendilerinde toplamışlardır. 

Eğer sen, “Onların, İsrâiloğullarının peygamberlerine benzetilmeleri-

nin mânası nedir?” dersen, şöyle derim: 

Bu benzetmede onların faziletlerini, mertebelerinin yüceliğini, durum-

larının asâletini, derecelerinin yüksekliğini açığa çıkarma vardır. Bununla 

birlikte [ifade] hakikatte âşikâr olan/açıklamaya gerek duyulmayan kendi 

durumunu da tazammun eder. Nasıl ki sultanın,2 her biri haşmet, izzet ve 

dairesinin genişliği açısından meliklerden bir melik mesabesinde olan emîr-

leri varsa İsrâiloğullarının nebîleri de böyledir; tâbi oldukları sultân-ı âzâ-

mın azametinden haber verirler. Biz böyle bir haberin, mazmunun büyük ve 

mânasının geniş olması ve Gazzalî gibi büyüklerin kitaplarında yer alıp âdil 

şâhidinin bulunması sebebiyle hadis olduğu hususunda kuşku duymayız. 

Eğer sen bir şüphe içerisinde isen, “Sana şüphe veren şeyi bırakıp şüp-

he vermeyene bak!”3 Böyle bir durum huzursuzluk ehlinin hâlidir. Bu 

konunun doğruluğu ortaya konduysa şeyhe ittibâ etmenin gerekli bir iş 

olduğu ve kalbi şeyhe bağlamanın4 önemli bir mânasının olduğu anlaşıl-

mış demektir. Kim bunu kabul edip iyi bir rehberlikle yol alırsa “el-Hâ-

dî” isminin silsilesine de bağlanmış olur. Kim de bunu reddedip saparsa 

“el-Mudill” isminin halkasına bağlanmış olur. İlkinin tam mazharı, Hz. 

Peygamber (sa) ve ne yaptığını bilerek kıyamete kadar onun emrine tâbi 

1 Yûsuf, 12/108 .

اء] 2 ــ ــ أ אن ا ــ اء] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [إذا כאن  ــ ــ أ אن  ــ -şeklin [إذا כאن 

de kaydedilmiştir.

3 Tirmizî, “Kıyamet”, 60.

4 [ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ور ا  .şeklinde kaydedilmiştir [وار ا 
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olanlardır. İkincisinin tam mazharı ise şeytan ve kıyamete kadar dosdoğru 

yoldan saptırıp ona tâbi olanlardır. Böylece, “Şeyhi olmayanın şeyhi şey-

tandır.” sözü sahih oldu. Çünkü [40b] “el-Hâdî” isminin yolundan sapan, 

“el-Mudill” isminin yoluna girmiş olur. 

Şayet “Buna göre, şeyhe tâbi olmayı terk edenin sapıtması, şeytana tâbi 

olması gerekir. Oysa iman ehlinin çoğu, sûfiyye arasında bilindiği şekliyle 

özel bir tarikata bağlı değildir.” dersen, şöyle derim: Şeyh ya şeriat ya da ta-

rikat şeyhidir. Birincisi tâbi olanlarıyla birlikte “cennet” yolundadır. İkinci-

si de kendisine inananlarla birlikte “kurbet” yolundadır. Her ne kadar ikisi 

de hak yolunda ise de birincisi derece itibariyle ikincisinden daha aşağıda-

dır. Şeytan değilse de ona uyan kimse, işin zorluğu sebebiyle sanki şeyhi 

olmayan bir kimsenin durumuna düşmüş olur; zira sapıtma ve helâk, ona 

ayakkabı bağcığından daha yakındır ve en azından o, hâlin hakikatine dair 

mârifete ulaşma yolundan uzaklaşmıştır. Nitekim “Vurguncu lanetlenmiş-

tir.” denilmiştir. Yani o, ebrâr derecesinden uzaklaştırılmıştır; “Gaffâr”ın 

rahmetinden değil… Bu makamda söylenen sözü gerektiği şekilde anla! 

Sonra işin, zâhir ve bâtın; akl-ı evvel ve akl-ı sânî gibi boyutları vardır. 

Bu zamanda âmil, kâmil ve mükemmil âlime rastlamak ne kadar zordur! 

Su var zannettiğin yer, serap çıkıyor. Mâmur zannettiğin yer, her yön-

den harap çıkıyor. Nerede senin ricâli nisâdan ayırabilecek keskin bakışın 

ve güçlü basîretin? Ya da nerede senin tam kararlılığın ve akıl kuvvetin 

ki yeri gökten bilip ayıracaksın! Allah’a yemin olsun ki sen, “İnsanla-

ra hem beşikte iken hem de yetişkin hâllerinde konuşuyorum.” diyecek 

kadar olsan1 da bu iş kolay değildir. Ben sana şunları hatırlatmış oldum:

  ﴾ َ ــ ۪ ِ َّא ِم ا ْ ــ َ ْ َ ا ــ َ ى  ٰ ْכــ
ِّ َ ا ــ ْ َ  ْ ــ ُ ْ َ  َ ــ َ ﴿ “Eğer şeytan sana unutturursa 

hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğu ile oturma!”2 [41a]

وَن﴾   ُ ــ
ِ א َ ْ ُ ا ــ ُ ِٓئــَכ  ٰ ۙ اُو۬ ِ ّٰ ــא ِ وا  ُ ــ َ ِ َوَכ ــ ِ א َ ْ א ِ ا  ـُـ َ َ ٰا ــ ۪ َّ  Bâtıla inanan ve“ ﴿َوا

Allah’ı inkâr edenlere gelince, işte hüsrana uğrayacak olanlar onlardır.”3  

Sohbette daha lâyıkını, tarikatta daha hassasını, şeyhlerden daha âlim ve 

faziletlisini, ihvandan daha çok samimi ve kemal ehli olanını seç. Zira 

1 Burada Âl-i İmrân sûresi, 46. âyet ile el-Mâide sûresi 110. âyetlere telmih yapılmaktadır. (çev.)

2 el-En‘âm, 6/68 .

3 el-Ankebût, 29/52 .
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“Kim Allah ile beraber oturmak isterse tasavvuf ehli ile otursun.” sözü vâ-

rid olmuştur. Tasavvuf ehli, kalpleri bulanıklıktan kurtulup saflaşmış kim-

selerdir. Onların nezdinde altın, taş ve çamur eşittir. Aksi takdirde Kûfeli 

bir köpek bin sûfîden daha hayırlıdır. Allah ile beraber oturmanın mânası, 

Allah’ın korunmuş sırrına sahip olanlarla beraber oturmak demektir. O, 

Kur’ân-ı Kerîm’in ahlâkıyla ahlâklanmış bir kimsedir. Îsâ’ya (as), “Ey Rû-

hullah, kiminle arkadaşlık edilir?” diye soruldu. “Konuşması ilminizi art-

tıran, gördüğünüzde size Allah’ı hatırlatan ve ilmi size âhireti teşvik eden 

kimse ile.” dedi. 

Birincisi, yani konuşmasının ilmi arttırıcı olması şeyhin âlim, nutuk ve 

beyâna kâdir olmasıyla olur; zira lehçesi fasih olmayanın kalbindeki pınar-

lar akmaz. Su, aşağıya çekilip yerin üstünden gitmişse veya sağa sola bir o 

yana bir bu yana gitmekten bulanık hâle gelmişse ne içmek için ne de ab-

dest almak için elverişli olur. Güzel ve beliğ konuşan bir kimse, Hakk’ı an-

lattığında durum farklı olur. O, konuşmasıyla dinleyenlerin ilmini arttırır, 

anlattıklarıyla da muhataplarının kabını doldurur. Burada ilimden murad, 

âhiret ilmidir; “ilm-i ilâhî” olarak isimlendirilen ilimdir. Nitekim Allah 

Teâlâ bir âyet-i kerimede şöyle buyurmuştur:   َن ــ ُ َ ْ َ  َ ــ ۪ َّ ا ي  ِ َ ــ ْ َ  ْ ــ َ ﴿ 
َنۜ﴾ ــ ُ َ ْ َ  َ  َ ــ ۪ َّ  De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”1 Diğer“ َوا

bir âyet-i kerimede ise şöyle buyurmuştur:   ﴾ًــא ْ ِ َّــא  ُ َ  ْ ــ ِ َــאُه  ْ َّ َ  Ve ona“ ﴿َو

nezdimizden bir ilim öğretmiştik.”2 Şayet, “Bir insanın ilmî ihatası darsa, 

ilm-i ilâhî hakkında daha fazla bilgi sahibi olması mümkün müdür?” der-

sen, şöyle derim: Evet, ilâhî bilginin iki mertebesi vardır: Birincisi [41b] 

irşad ve beyân yoluyla öğrenmenin mümkün olduğu3 bilgi iken, ikincisi 

vicdan ile öğrenmenin mümkün olduğu bilgidir. Bu anlamda söylenen 

sözler, ifade edilmesi mümkün olmayan [ilâhî bilgi olduğu için] birtakım 

işaretlerden ibarettir. Bu ilim de ancak dedikoduyu (kıylükâl) terk etmekle 

hâsıl olur. 

İkincisi yani görüldüğünde Allah’ı hatırlatması vasfı ise kişinin farz ve 

nâfile ibadet leri yerine getirerek kurbiyet makamını gerçekleştirmesiyle 

1 ez-Zümer, 39/9 .

2 el-Kehf ,18/65 .

ــאرة] 3 ــ ا ــ  כــ أن  ــא  ــא  ــ ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [إ כــ  ــא  ــא  [إ
אرة] .şeklinde kaydedilmiştir ا
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olur. Yüzü, yalancının değil doğrunun yüzüne benzer. Kim nazarında sadık 

olup şeyhine baktığı anda “el-Vehhâb” olan Allah’ı hatırlarsa, aralarında 

herhangi bir konuşma ve hitap olmasa dahi şeyhin nazarı ona ulaşır. Şeyh, 

başkalarının tanıyamayacağı eski bir giysiye bürünmüş sultan gibidir.

Üçüncüsü yani ilmiyle âhireti teşvik edici olması, amelinin uhrevî ol-

masıyla mümkün olur. Şöyle demişlerdir: “Tâbi durumunda olan kişi için 

fiil [ve hâl], sözden daha çok tercihe şayandır.” Nitekim şöyle denilmiştir:

אل  ّ ّ כ ّ ا و אل وز     ر אل  ا وإذا1 ا
Sözü, işle karşılaştırdığında sen işi tercih et

Her sözü söylemekten de sakın 

Mesnevî ’de şöyle der: 

ش و כ א אن   اب      כ ر در     را 
İşle olan öğüt, halkı daha ziyade çeker

Çünkü bu öğüdü, sağırların bile can kulakları duyar2 

Hz. Peygamber ’in (sa) şu sözü de bu kabildendir: “ ــ ِ ُ ُ ْ َرأَ ــא  َ َכ ا  ــ ُّ َ  
ــ ِّ َ  Ben namazı nasıl kılıyorsam siz de o şekilde kılınız.”3 O (sa), “Benim / أُ

size söylediğim gibi namaz  kılınız.” dememiştir. Sen bu açıklamadan hangi 

insanın sohbet etmeye lâyık olduğunu anlamış oldun. Helâke uğrayanlarla 

birlikte helâk olmamak için salt iddia sahiplerinin sohbetinde bulunmaktan 

sakın. Zira kötü ile beraber olan onun yanında olmasından dolayı aynı hük-

mü alır. Cüzzam hastalığı, bir kimseye sirayet ettiği zaman tedavisi mümkün 

değildir. Melik ve Allâm olan Allah’a sığınırım. Şayet, “Bazı şahıslar söyledi-

ğin vasıflara sahip şeyhlere gidip gelmesine rağmen sohbetten istifade etmi-

yor, içerisinde bulundukları hâlleri terk etmeyip yaptıkları işlerden vazgeç-

miyorlar.” dersen, şöyle derim: Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: [42a] 

﴾ ٌ ۪ ــ َ  َ ــ ُ َ َو ْ ــ َّ ــ ا َ ْ ٌ اَْو اَ ــ ْ َ  ُ ــ َ ْ َכאَن  ــ َ ِ ى  ٰ ْכــ
ِ َ ِــَכ  ــ ٰذ ۪  Aklı olan“   ﴿ِانَّ 

veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır.”4 

İnançlı olsalar da zamanımızdaki insanların sohbetten istifade etmelerine 

.şeklinde kaydedilmiştir [إذ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [إذا] 1

2 Mesnevî, IV, beyit nr. 485.

3 Buhârî, “Edeb”, 27; “Ezân”, 18.

4 Kâf, 50/37 .
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engel olan dünyevî, boş amaçları vardır. En azından onlar, keramete ve 

hârikulâde hâllere tâliptirler. Bu ancak onların cisimler âlemi olan dünya-

ya ait kuvvetli bağlarından dolayıdır, çünkü hârikulâde hâller ancak kev-

nî olaylardandır. Halbuki cisimler âlemi üzerinde ulûhiyyet âlemi vardır. 

Kevn âleminin, ulûhiyyet âlemine nisbeti, dünyevî makam ve mansıpların 

uhrevî mertebelere nisbetleri gibidir. Âbidler ve zâhidler makam ve mevkiye 

iltifat etmedikleri gibi, ârifler ve Allah’ı bilen âlimler de âlem-i kevne ait 

olan hârikulâde hâllerin izhârı menzilesindeki şeylere iltifat etmezler. Zira 

derecelerinin farklılığı ancak ilm-i ilâhîde ortaya çıkar. Bazılarının tasarruf 

yetkisinin bulunmaması onların değerini eksiltmez. Bilakis bu, onların her 

türlü kayıttan âzâde olduklarına işarettir. Bunun bir misali de şudur: Vezîriâ-

zam olmadığı hâlde bazıları vezirden daha bilgili, daha akıllı ve daha faziletli 

olabilirler. Âşikârdır ki bu kimse ister tâcir, sığır çobanı veya boyacı olsun 

isterse önemli, nüfuzlu bir kişi olsun fark etmez. Keramet tâlibi olan, şeyhten 

ve onun sohbetinden nasıl istifade eder? Bunu istemek de bir çeşit şehvettir. 

Keşif ehli ve hâl sahibi kimselerden biri şöyle demiştir: “Ey çocuğum, 

kapıyı kapat ve sebepleri kes. el-Vehhâb ile dost ol ki sana perde arkasından 

konuşsun.” O nedenle zamanımızdaki sûfiyyenin çoğu, şart ve sebepler 

oluşmadığı için1 şeyhin sohbetinden [42b] istifade etmekten mahrum kal-

mıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:      ﴾ــא َ ِ ا َ ْ ْ اَ ــ ِ َت  ُــ ُ ْ ا ا ُــ  Evlere“ ﴿َوْأ

kapılarından gelin…”2 Yani “Şeyhin hankâhına ve sohbet dairesine kapı-

larından gelin.” demektir. Nasıl ki Kâbe’yi tavaf ve ziyaret etmenin bazı 

âdâb ve şartları varsa, aynı şekilde kalp evini tavaf etmenin, sohbet ehli ve 

ashabının sohbetine gidip gelmenin de bazı âdâb ve sebepleri vardır ki Hak 

tâliplerinin bunlara riayet etmesi ve bunlarla amel etmesi gerekir. 

Bil ki ârif, mürşid ve kâmil bir şeyh, zâtî hüviyyet sırrının taayyün sûreti 

olan Kâbe ’nin taayyünü menzilesindedir. Bu nedenle Allah Teâlâ, ona te-

veccüh etmeyi emretti. Böyle bir şeyhin eli, “Hacerülesved ” menzilesinde-

dir. Sahih bir hadiste şöyle buyrulmuştur: “ ِ ــ ِ ــ أَْر ِ  ِ َّ ُ ا ــ ِ َ ِد  َ ــ ْ َ ْ ُ ا ــ َ َ  
ُ َ ــ ُ ــ َوَر َ א َ َ  َ َّ َ ا ــ َ َא  ْ ــ َ َ  َ ــ َ َ ْ َ ا ــ َ َ َ  

ِ َّ ِل ا ــ ُ َ َر ــ َ ْ َ ِرْك  ْ ـُـ  ْ ــ َ  ْ ــ َ َ  / Hacerü-
lesved, Allah’ın yeryüzündeki elidir. Kim Rasûlullah’a biate yetişememiş ama 

אب] 1 ــ ائ وا ــ ان ا ــ ــ  ــאء  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ائ ــ ان ا ــ ا  ــ ــ  ــאء   
אب ــ .şeklinde kaydedilmiştir [وا

2 el-Bakara, 2/189 .
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Hacerülesved’e mesh etmişse, Allah’a ve Resûlü’ne biat etmiş olur.”1 Bu hadisi, 

İmam Sehâvî el-Makâsıdü’l-Hasene ’de zikretmiştir. 

Hacı için Hacerülesved’i öpme işi taayyün edince, o kişi Melîk-i 

Azam’ın yemini (sağ eli) menzilesine indirilir çünkü o, musâfaha ile ahit 

veriyor. Hacerülesved’i selâmlayan için de Allah katında bir ahit vardır. O 

hâlde nasıl zâhirî ahit için kral ve sultanların sûrî saltanat tahtına oturur-

ken yaptıkları gibi musâfahaya ihtiyaç varsa, aynı şekilde bâtınî ahitte de 

emin ve edip halifelerin mânevî saltanat tahtına oturduklarında yaptıkları 

gibi musâfahaya ihtiyaç vardır. Ne var ki sûfî, ahit almaz veya vermezse 

zamanın imamını tanımadığı için cahiliye ölümü üzere ölmüş olur çünkü 

sûfînin kâbesi, [43a] şeyh -i kâmildir. Cennet yakutlarından bir yakut olan 

Hacerülesved  ise onun sağ elidir. Bu, cemâl eli olup makamın sırların-

dan büyük bir sırdır. Nitekim sol eli de celâl elidir. Allah Teâlâ’nın iki eli 

mübârek sağ el olmakla birlikte her iki eli ile Âdem’in tıynet hamurunu 

yoğurmuş ve mâlûma ki o “ayn-ı sâbitedir”, tâbi ilminin hikmeti gereği 

farklı eserler zuhûr etmiştir. Bu nedenle şeyhin cemâl  ve celâl  eliyle terbiye 

etmesi gerekir. Şu kadarı var ki celâlin son noktası cemâl olup rahmet de 

gazabı geçince, şeyhin sağ elini öpmek gerekli olmuştur. Burada büyük bir 

sır vardır. Bu icmâlî söz, o sırrı hâvîdir. Çalışırsan tafsiline de vâkıf olabilir-

sin. Verilmiş olan ahit, bu konuda daha fazla söz söylemeye izin vermiyor.

Bir de kuşkusuz zemzem, şeyhin kalp pınarından çıkıp diline akan ha-

yat suyudur. Sonra ihlâs sahiplerinin kalpleri onu içer. Bununla bâtının 

sıhhati, hakkânî ve ebedî hayat için tevessül ederler. Bu sırlara vâkıf olan 

tasavvuf ehlinin şeyhine ve varsa hankâhına gidip gelmesi gerekir. Ayrıca 

zemmedilmiş tamahlardan ve reddedilmiş fâni maksatlardan tasfiye olmuş 

bir kalp ile şeyhe yönelmesi gerekir zira o, mânevî ihtiyaçların kıblesi olup 

hakkânî münâcâtın Tûr dağıdır. Onlar mâna hacılarıdır. Şeyh de onların 

kıblesi ve kâbesidir. Nitekim Cenâb-ı Hak    ﴾ِ ّٰ ُ ا ــ ْ َّ َو ــ َ َ ا  ــ ُّ َ ُ ــא  َ َ ْ אَ َ ﴿ “Ne-

reye dönerseniz Allah’ın zâtı oradadır...”2 buyursa da namaz Kâbe’ye yö-

nelmeden sahih olmaz. [43b] Bâtınî teveccüh de böyledir. O da şeyhin 

1 Bk. Deylemî, el-Firdevs, II, 159 [2807]. Bu rivayetin aslı itibariyle zayıf olduğu, şâhidleriyle beraber 

hasen derecesine çıktığı söylenmekle beraber (bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 348-349 [1109]), mevzû 

olabileceği de ifade edilmiştir (bk. Elbânî, Silsiletü’l-Ehâdîsi’z-Za�îfe, VI, 205-206 [2685].
2 el-Bakara, 2/115 .
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cânibine olduğu zaman sahih olur. Öyle ki şeyhe teveccüh eden, Hz. Pey-

gamber ’in (sa) sırrına teveccüh etmiş gibi olur. Ona (sa) teveccühten pay 

alan bir kimse, gökleri ve yeri yoktan var eden küllî teveccühten de nasip 

almış olur. Böylece işi tamam, mârifeti kâmil ve en değerli hilâfeti, en bü-

yük verâseti, en yüce rütbeyi de hak etmiş olur.

Şeyh ve sûfî söylediğimiz ve yazdığımız vasıflara sahip değilse, usûl ve 

âdâb da bahsettiğimiz gibi değilse, hankâhın ve oraya gidip gelmenin ne 

mânası vardır? Aynı şekilde şeyhin ve şeyhe itimat etmenin ne anlamı ka-

lır? Bu türden olan gidip gelmelerin, tâbi olup sohbette bulunmanın sonu 

ise zincire vurulmak, pişman olmak ve yok olmaktır. Allah Teâlâ şöyle 

buyurmuştur:   ْ ــ َ َّ َ َ اَب َو َ ــ َ ْ ا َوَراَُوا ا ــ ُ َ َّ َ ا ــ ۪ َّ َ ا ــ
ِ ا  ــ ُ ِ ُّ َ ا ــ ۪ َّ اَ ا َّ ــ َ َ  ﴿ِاْذ 

ــَכ ِ ٰ ــאۜ َכ َّ ِ ُؤ۫ا  َّ ــ َ َ ــא  َ ْ َכ ــ ُ ْ
ِ اَ  َّ ــ َ َ َ َ ًة  َّ ــ ــא َכ َ َ ْ اَنَّ  ــ َ ا  ــ ُ َ َّ َ ا ــ ۪ َّ ــאَل ا َ َאُب َو ــ ْ َ ْ ُ ا ــ ِ ِ  

ــאِر﴾ َّ َ ا ــ ِ  َ ــ ۪ אِر َ ِ  ْ ــ ُ ــא  َ ۜ َو ْ ــ ِ ْ َ َ اٍت  َ ــ َ َ  ْ ــ ُ َ א َ ْ ُ اَ ّٰ ُ ا ــ ِ ۪ ُ  “İşte o zaman, 

izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır; artık azabı gör-

müşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ‘Ne olurdu, 

bize ikinci bir fırsat verilseydi de şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi 

biz de onlardan uzaklaşsaydık!’ Böylece Allah, onlara yapıp ettiklerini 

kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çı-

kacak değillerdir.”1 Yani Allah onlara adâleti ve kahrı ile muamele ederse 

cehennem ateşinin kendilerini sarmasının yanında (Allah’tan) kopma ve 

ayrılık ateşinden de çıkacak değillerdir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

  ﴾ َ ــ ۪ َّ ُ ْ َّ ا وٌّ ِا ُ ــ َ  ٍ ــ ْ َ
ِ  ْ ــ ُ ُ ْ َ  ٍ ِئــ َ ْ َ ُء  ٓ َّ ــ ِ َ ْ -Allah’a itaatsizlikten sakı “ ﴿اَ

nanlar (yani gerçek takvâya ulaşanların) dışında, dostlar bile o gün birbiri-

nin düşmanıdır.”2 Zira onların her biri, ferd-i kâmildir. O da ancak şeriat 

ahkâmına ve tarikat âdâbına riayet etmek ve mârifet nûrları ile hakikat 

sırlarına ulaşmakla olur. Allah Teâlâ hikâye yoluyla şöyle buyurmuştur: 

﴾ ُ ــ ۪ َ ْ َ ا ْئــ ِ َ  ِ ْ َ ِ ــ ْ َ ْ َ ا ــ ْ ُ َــَכ  ْ َ ــ َو ۪ ْ َ  َ ــ ْ َ ــא  َ ــאَل  َ ﴿   “Keşke seninle ara-

mız [44a] doğu ile batı kadar uzak olsaydı!’ der. Ne kötü arkadaş!”3 

Yani gayr-i sâlih amel ile fesat ehli sûfî ve yalancı şeyh, ne kötü ar-

kadaştır! Zira yalancı şeyhin sohbetinden pişmanlık ve hüsrandan başka 

1 el-Bakara, 2/166-167 .

2 ez-Zuhruf, 43/67 .

3 ez-Zuhruf, 43/38 .
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bir şey elde edilmez. Yine Allah Teâlâ hikâye yoluyla [o gün, (dünyada 

iken) haktan sapmış kişinin ellerini ısırarak şöyle diyeceğini] haber ver-

mektedir:

  ﴾ً ۪ ــ َ ِل  ــ ُ َّ َ ا ــ َ ُت  ْ ــ َ َّ ــ ا ِ َ ْ َ َــא  ﴿ “Keşke peygamberle (ve peygamber 

vârisiyle) birlikte aynı yolda olsaydım!”1 Zira Rasûle biat  edenler, Allah’a 

biat etmişlerdir. Rasûlün vârisine biat edenler de bunun gibidir, zira Pey-

gamber vârisinin daveti de basîret üzeredir. Peygamber’in yolu ile vârisinin 

yolu aynı yoldur; hak yoludur. Ona ulaştırır,2 ona hidâyet eder. Bu yol 

sırât-ı müstakîmdir. Kim bu yolda yürümez, zındık ve mülhid hevâ ehlinin 

yoluna sapmak suretiyle Peygamber’in vârisini kendisine rehber edinmez-

se, köprünün kapısını kilitlemiştir. Ve artık o, kahır ateşinin derinlikle-

rindedir. Bunlar âyetlerin icmâlî olarak işaret ettiği mânalardır. “Bunlar 

Kur’an’ın re’y ile tefsiridir.” demekten de sakın! Çünkü Kur’an’ın yetmiş 

kadar zâhir ve bâtını vardır. Her harfinin sayılamayacak kadar mânaya gel-

mesi, ihtimal dâhilindedir. Eğer sen yukarıdaki gibi dersen, işârî mânayı 

inkâr etmiş olursun. Bunu ancak teyzenin kız kardeşinin oğlu inkâr eder. 

Sonra Yûsuf (as) şöyle dedi:   ﴾َب ــ ُ ْ َ َ َو ٰ ــ ْ َ َوِا ــ
۪
ٰ ْ ي ِا

َٓــאٓء۪ َ ٰا ــ َّ ِ  ُ ــ ْ َ َّ  ﴿َوا
“Atalarım İbrâhim, İshak ve Yâkub’un dinine uydum…”3 Kâfirler de şöyle 

dedi:   ﴾َــא َٓאَء ِ ٰا ــ ْ َ َ َــא  ْ َ ْ ــא اَ ٓ َ  ُ ـــ ِ َّ ـ َ  ْ ــ َ ﴿ “Hayır, atalarımızdan gördüğümüze 

uyarız.”4 Bu iki söz arasında ne kadar çok fark vardır, çünkü Yûsuf ’un (as)  

babalarının -ki onlar sûrette İbrâhim , İshak  ve Yâkub ’dur; mânada ise sır, 

hafî ve ruhtur- dini ancak tevhid ve mârifettir. Bu dine uymak gerekli bir 

iştir, [44b] zira bu dinde şirk ve Hak Teâlâ’nın dışında bir şeye meyil yok-

tur. Kâfirlerin babalarının dinine gelince, o küfür, cehâlet, âdet ve bidattır. 

Bunlardan sakınmak ise vâciptir. Bunlar, doğru yoldan bâtıl bir sapmadır. 

Bunları din olarak kabul etmek ise hevâ ehlinin ve dünyaya tapanların 

işidir. Her şeyi terk edip Yüce Hazret’e yönelenin işi değil. 

Buraya kadar anlatılanları anlamışsan şöyle deriz: Hak ehlinin mânevî 

babaları vardır. Onlar geçmiş ve hâl-i hazırdaki meşâyihtir. Onların dini; 

“tevhid”, “mârifet” ve “hidâyet”tir. Onlar, geçmiş ve mütekaddimînin gidi-

1 el-Furkân, 25/27 .

2 [ ] kelimesi Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.

3 Yûsuf, 12/38 .

4 el-Bakara, 2/170 .
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çünkü bizden öncekiler bunu yapmamıştır. Onların [reddedip] yapmadık-

larını biz de reddederiz, zira onlar mertebelerinde hitâba ermeleri itibariyle 

gerçek kural koyuculardır. Bize düşen ancak onlara tâbi olmaktır, onların 

dininde olmayan yeni şeyler ihdas etmek değil.” Bunlar gerçek sünnet ehli 

kimselerdir. Bâtıl ehline gelince, onların da mânevî babaları vardır. On-

lar aldanmış, kandırılmış ve hak yoldan sapmışlardır. Onların dini şirk, 

cehâlet ve hevâdır. Kendilerine, geçmişlerinin yoluna ve şehvetlerine aykırı 

bir iş yapmaları söylendiğinde şöyle derler: “Biz bununla amel etmeyiz. 

Biz babalarımızın hevâlarına tâbi oluruz.” Bunlar da gerçek bidat ehlidir.

  ﴾ً ۪ ــ َ وُه  ُ ــ ِ َّ َ  ِ ّ ــ َ ْ َ ا ۪ ــ َ ْوا  َ َــ ًۚ َوِاْن  ۪ ــ َ وُه  ُ ــ ِ َّ َ  َ  ِ ــ ْ ُّ َ ا ۪ ــ َ ْوا  َ َــ  ﴿َوِاْن 
“Onlar, doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu gö-

rürlerse hemen ona saparlar.”1 Günümüz sûfîlerinin çoğu, putlara tapmak-

ta ve hevâya uymakta büyük pay sahibidirler. İstesem onların ayıplarını 

sayıp dökebilirim ama az çoğa delâlet eder.2 Setretmek ise daha evlâdır. 

Allah en iyi bilen ve en yüce olandır.

1 el-A‘râf, 7/146 .

2 [ ــ כ ــ ا ّل  ــ ــ  כــ ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ כ ّل ا ــ ــ  כــ ا ] şeklinde 

kaydedilmiştir.
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[45a] BEŞİNCİ BÖLÜM

TARİKAT EHLİNİN LİBASI VE KİSVESİ

Ey varlık elbisesinden soyunup fark ve fâsıla felâketinden kurtul-

mak isteyen! Öncelikle bil ki bir vücûtta Hakk’ın libası ile halkın libası 

aynı anda bir arada bulunmaz. Şühûd ehline göre kötü huyları atmak 

( ــ َ
ِ ْ َّ ) güzel ahlâk sahibi olmaktan ,(ا ــ َ

ِ ْ َّ  önce gelir. Yalan elbisesini (ا

giyen, sıddıkların libasını giymeye ve yakîn ehlinin ziynetiyle süslenme-

ye lâyık değildir. Allah Teâlâ seni “tabiat ”, “nefis”, “kalp ”, “ruh ”, “sır ” ve 

“hafî ” gibi bazı latîfelerden mürekkep kılmıştır. Bunlardan her biri ken-

disini örtecek uygun bir libas ister. Sen de bilirsin ki tabiat, şeriatın zıd-

dıdır. Onun avret menzilesinde utanılacak çirkin fiilleri vardır. Bunların 

örtülmesi ancak “şeriat libası ”yla yani şeriatın ahkâmıyla amel etmekle 

mümkündür. Nefis, tarikatın zıddı olup onun da kibir, öfke, haset ve 

benzeri nefsânî kötü sıfatları vardır. Bunların örtülmesi de ancak “tarikat 

libası”nı giymekle yani tarikat âdâbıyla edeplenip usûl ve esaslarına göre 

mücâhede etmekle mümkün olur. Birincisi, “zâhir libası”dır; zira mâsi-

yetlerin mülk ve şehâdet âleminden olan bedenle ilgisi vardır. İkincisi, 

“bâtın libası”dır; zira zikredilen sıfatlar bunlarla örtülür. Bu sıfatların 

başlangıç noktası bâtınî nefistir ki o da her fesat ve şerrin kaynağıdır. 

Kalbin durumuna gelince, o Rahman’ın iki parmağı arasında1 döndürü-

lür [yani O’nun tasarrufunda bulunur]. Kalbin dünyaya ve dünyadaki 

şeylere karşı tamahı vardır. [45b] Bu durum, Allah ve âhiret ehli nezdinde 

doğru karşılanmayan kötü bir iştir. Kalbin libası, talepte doğruluktur. 

Ruhun durumuna gelince, o, Mevlâ’nın dışındaki şeylere bağlanır. Li-

bası ise ilâhî muhabbettir. Sırra gelince, o da Mevlâ’nın dışındaki şeyleri 

görür. Onun libası da Mevlâ’yı görmektir, dünyayı ve ukbâyı değil. Hafî-

nin libası, Mevlâ’nın hüviyyetiyle bekâsıdır. Bununla hüviyyetini örter. 

1 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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Mevlâ’nın dışındaki hüviyyet, mecazi libastan soyulduktan sonra hakiki 

libasla bütün mertebelerde örtünmüş ve mestûr olmuş olur. 

Böylece bütün bu mertebeleri ve libaslarını bilip her mertebede uygun 

libası giydiğin zaman, sultanların dahi giyemediği bir elbise (hil‘at) giymiş; 

yoksulların ve sülûk ehlinin giymiş olduğu hırkayı giymekten de müstağ-

ni olmuş olursun. Zira asıl maksat, bâtını kötü sıfatlardan arındırıp güzel 

sıfatlarla süslemektir; zâhirin tezyini ve ona bir şeyler ilâve etmek değil. Fa-

kat Allah ehli ve onlara tâbi olanların esmâyı kendilerine has yerlerde ger-

çekleştirmeleri, mütekâbil esmânın ahkâmından olunca, ism-i zâhiri ism-i 

bâtına işaret ve ona mütekâbil ayna kılmak istediler. Öyle ki bidâyet ehli 

için bu nazar ve itibarla bereket hâsıl olur. Bu sûret-i bedîa ile nihayet ehli 

için de tahalluk ve tahakkuk eserleri ortaya çıkar. İşte böylece onlar, tarikat 

libasını, zâhir ve bâtın ile amel ederek ve bütün mertebelere riayet ederek 

aralarında maksûd olan mânalara delâlet edecek şekilde yaptılar. Çünkü 

sûretin mâna ile tatbiki ve şekil yoluyla mânanın tahkiki, [46a] Allah eh-

linin yoludur. Onlar her makamdan en büyük payı ve her mertebeden en 

bol nasibi alan kimselerdir. Yaya yürüyen nerede, iki kanadıyla uçup giden 

nerede? Binasını kaymak üzere olan bir uçurumun kenarına yapan nerede, 

ölüm korkusundan emin yer yaygısı üzerine bağdaş kurup oturan nerede? 

Allahım, bizi senin rü’yet yerin olduğu için cenneti sevenlerden eyle! Yine 

bizleri, senin sûret âlemindeki hakikat mazharlarını müşâhede edenlerden 

kıl! Bizleri, mânayı koruyan şekli reddetmekten ve büyük himayesiyle özün 

lezzetini koruyan kabuğu terk etmekten de muhafaza buyur! 

Sonra bil ki ümmet arasındaki ihtilâf, bir konuda değil bilakis pek çok 

konudadır. İhtilâf, dinî ve dünyevî işlerde insanlara faydalı ise bir rah-

mettir. Farklılık, dünya ve âhiret hâllerinin evveliyetinde ve âhirinde ni-

zamına sebep oluyorsa bir nimettir. Allah Rasûlü’nün şu sözünü bilmez 

misin ki: “ا ُכــ َ َ ــאَوْوا  َ َ َذا  ِ ــ َ ا  ــ ُ َ א َ َ ــא  َ  ٍ ــ ْ َ ِ ــאُس  َّ اَل ا َ ــ َ  ْ ــ َ  / İnsanlar farklı-
lık hâlinde olduğu müddetçe hayır üzeredirler; eşit seviyede olduklarında ise 
helâk olurlar.”1 Bu mâna, halkın aklına yerleşmiş olup inkârına da imkân 

yoktur. Bu sebeple insanlar arasındaki faydalı farklılıklardan biri de giyim 

1 Bu rivayet Hasan el-Basrî’ye nisbet edilmektedir. (Bk. Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, XI, 357 [8663]; Sehâvî, 

el-Makâsidü’l-Hasene, s. 237 [290]; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 285 [903]).



Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 103

5

10

15

20

25

30

kuşamlarındadır. Hakikatte sultan, giyim kuşamında tebaasından ve ma-

iyetinden farklıdır. Onlardan her bir sınıfın, hazarda ve seferde kendi-

lerini diğerlerinden ayıran farklı bir kisvesi vardır. Meselâ, piyadelerin 

libası ile süvârîlerin libası birbirinden farklıdır. Diğer sınıfları da buna 

kıyas edebilirsin. [46b] Bunu, kanun koyucu sultanlar, din âlimlerinin 

işaretleri ve yakîn ehlinin âdâbını koymuş olanların delâletleri ile böy-

le yapmışlardır. Bu, sultanın Allah’ın yeryüzündeki gölgesi olup bütün 

hakikatleri câmi bir hakikat olması sebebiyledir. Gölge, işinde başına 

buyruk/müstakil değildir. Bilakis o, güneşe tâbidir. Onu ancak başını 

semâya çeviremeyen ve serap ile suyun arasındaki farkı ayırt edemeyen 

kimse başına buyruk görür.1 

Buradan ortaya çıktı ki her kanunun başlangıcı (mebdei), ancak bâtın 

(butûn) ehlidir. Fakat onların işlerdeki tasarrufu gizli olunca, işlerin bâtı-

nından ve meselenin iç yüzünden gafil olanlar, bunların onlar eliyle ol-

madığını zannetmiştir. Bilmez misin ki beden, hayvanî ruhun akışı ve 

sultânî ruhun tedbir ve tesiri ile ayakta durur. Fakat hareketin ve fiillerin 

başlangıcı hayvanî ruh olunca, bu ruh, ikincisinin tesirinin görülmesine 

perde olmuştur. Kaldı ki insan, tüm ruh sahibi olanlarla birincisinde or-

tak olsa da ikincisiyle insandır, birincisiyle değil. Nitekim enfüsî âlemde 

tesirin hakikati de sultânî ruhtandır. Yine aynı şekilde âfâkî âlem de de 

tesirin hakikati rabbânî ilham ehlindendir. Onların hepsinin üzerinde 

güneşin gücü gibi büyük bir güç vardır. Bunu anla! Zira Abadan şehri-

nin ötesinde köy yoktur. Fakat zâhir ehli, bâtın ashabının hilâfına zâhir 

ismine göre [47a] fiilen hakikate erdikleri için bâtın ehlinin aksine sûret, 

mülk ve şehâdet âleminde metbû oldular. Bâtın ehli ise, fiilen ism-i bâtı-

na göre hakikate erdikleri için mâna, melekût ve gayb âleminde metbû 

oldular. İlk fırka ism-i zâhire göre metbû, ism-i bâtına göre ise tâbidir. 

İkincisi de tam tersidir. Bu, dünyadaki durumdur. Âhirette ise aksi bir 

durum söz konusudur. Yani tâbi metbû ve metbû da tâbi olur çünkü 

âhiret saltanatı bâkidir ve âhiretteki daimî zuhûr da bekâ ehli içindir. 

Nitekim dünya saltanatı fânidir ve buradaki kesintili (munkatı‘) zuhûr 

da ancak fenâ ehli içindir.

1 [ ــ ر  ــ ــ   اده  ــ ى ا ــ ــא  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [إ ــ ر  ــ اده   ــ ى ا ــ ــא  ّ  [إ
şeklinde kaydedilmiştir.
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Buradan anlamış oldun ki âhiret, dünyanın tersine çevrilmiş hâlidir. Yani 

âhiret, ruhanî ve latîf idi; tersine döndü ve cismanî kesif olan da ruhanî latîf 

hâle geldi. Dünya ve âhiretin hakikati birdir. Ancak şu kadarı var ki bâtın-ı 

latîf, cisim sûretinde zuhûr edince “kesif” olarak isimlendirildi. Taayyünü 

fenâ  bulunca da aslına döner. Birincisi bâtının izhârı, ikincisi zâhirin bâtın 

hâline gelmesidir. Hakiki fakra vâsıl olanların bâtınî zenginliği âhirette orta-

ya çıkar. Onlar için devlet-i dâimî vardır. Sûrî zenginliğe vâsıl olanların, mâ-

nevî fakirlikleri ise âhirette ortaya çıkar. Onların; Allah’ın zâhirî tecellîsinden 

kendilerinde bulunan şeylerle, Allah Teâlâ’dan ve O’nun bâtınî tecellîsinden 

perdelenmiş sultan, melik ve makam, mal ve mülk sahipleri gibi daimi ol-

mayan devletleri (devlet-i munkatı‘) vardır. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyur-

muştur:   ﴾ ُ اِئ ٓ َ ــ َّ ــ ا َ ْ ُ َم  ْ َــ ﴿ “Bütün sırların ortaya döküleceği gün...”1 Kâmil 

kimselerin nefislerinin kabirlerinde çürümemesi, uhrevî ruhaniyet sırrın-

dandır. [47b] Nâkıs kimselerin kabirlerinde çürümesi ise dünyevî cismâniyet 

sırrındandır; zira ilk zuhûr eden şey, sûrî ölümlerinden sonra ve hatta ölüm 

sırasında kemal ehlinin saltanatıdır. Yine noksan ehli için ölümlerinden son-

ra ve hatta ölüm sırasında gizlenen2 ilk şey de odur. 

Şeyh-i Kebîr  Sadreddin (ö. 673/1274) (ks) şöyle demiştir: “Kâmil kim-

selerin nefislerinin öyle bir bereketi vardır ki o bereket bedenlerine ve kuv-

velerine sirayet eder. Böylece bu sayede bir tür bekâ hâsıl olur ve ruhları be-

denlerinden ayrılsa da bedenleri bozulup çözülmez. Aksine bedenleri âhi-

rette yeniden dirilişin başlangıcına kadar bâki kalır. Nitekim Hz. Peygam-

ber  (sa) şöyle buyurmuştur: “ــآِء َ ِ ْ َ ْ ــאَد  ا َ ْ َ أَ ُכ ْ ــ َ َْرِض أَْن  ْ ــ ا َ َ َم  َّ ــ َ  َ َّ  ِإنَّ ا

 / Allah, arza enbiyanın cesetlerini yemeyi haram kılmıştır.”3

Celvetiyye  tarikatımızın kendisine dayandığı Şeyh Üftâde  (ö.988/1580) 

(ks) şöyle demiştir: “Tevhid ehlinin bedeni kabirde bozulmaz ve âzaları da-

ğılmaz. Bilakis tazeliği devam eder; çünkü tevhid, bedenin bozulmasına 

sebep olan kokuşmayı önler. Nebîlerin vücûdu ise son derece tazedir. Öyle 

ki onu gören4 uyuyor zanneder ve esasında bedenlerinde hiçbir eksiklik 

1 et-Târık, 86/9-10 .

ــאن] 2 ــ ا ــ  ــא  ــאن] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وأّول  ــ ا ــ  ــא   [وأّول 

şeklinde kaydedilmiştir.

3 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXVI, 84 [16162]; Nesâî, “Cuma”, 5 [1374]; İbn Mâce, “İkâmetü’s-sa-

lavât”, 79 [1085]; Hâkim, Müstedrek, I, 413 [1029].

4 [ ائ ّ ا  ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أي ّ ا  ّ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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yoktur. Evliyanın vücudu da aynı şekildedir ve toprak onu yemez. Ancak 

şu kadarı var ki evliyanın bedeni, peygamberlerin bedeni mesabesinde de-

ğildir; çünkü peygamberlerin vücudu en düzgün ve en dengeli hâlde iken 

evliyanın vücudu ise normal düzeydedir. Bu nedenle deri rengi ve siması 

sararabilir. Peygamberlerin cildi böyle değildir çünkü evliya her kemalde 

peygamberlere tâbidir. Tâbi olanın mertebesi ise metbûnun mertebesinden 

daha aşağıdadır. Bu durum, aradaki farkı gösterir.” Tekrar konuya dönüp 

deriz ki: [48a] Nasıl ki Allah Teâlâ’nın yeryüzündeki gölgesi olan sultanın 

uygun gördüğü şekilde yardımcıları, muhafızları ve reislerinin farklı farklı 

elbiseleri varsa, aynı şekilde ilâhî hakikat sırrının mazharı olan sultanın 

tâbileri için de bu mazhar-ı tâmma ilham  edildiği şekilde farklı farklı kis-

veleri vardır. Onların bir çeşit giysi giyerek toplumdan ayrılmaları, aslında 

şöhret için değildir. Bilakis onlardan her birini ârızî vasıflar ve beklenme-

dik hâllere göre diğerlerinden ayırt etmek içindir. Bununla beraber farklı 

libas uygulamasında ince bir mâna ve derin bir sır gözetilir. Öte yandan 

rüsûm ehlinin, “yaptı” anlamına gelen “ َ َ َ ” lafzını başka bir şey için değil 

de dudak, orta ve boğaz harflerini içermesinden dolayı sadece vezin için 

vazetmiş olmaları, aslında şaşılası bir durumdur. Bu fiili vazetmeyi çok 

beğenmiş ve bu sebeple çok sevinmiş olmalılar ki sarf kitaplarında sürekli 

bu fiil tekrar edilmektedir.

Yine onlar, sûfî libasının vaz‘ında aklın muteber gördüğü ve keşfin ka-

bul ettiği bir mânanın mevcûdiyetini, bu mânaları bilmedikleri ve sadece 

şekle vâkıf oldukları için uzak gördüler. Zira sûfîlerin ileri gelenleri (ks) 

ilim ve amel bakımından rüsûm ehlinden daha aşağı seviyede değildirler. 

Bir de onlar nasıl makbul, vakur, hüccet ve burhan ehliyse aynı şekilde 

sûfîler de hâl, keşf ve kesin bilgi (ıyân) sahibidirler. Ancak onlar, akıllı bir 

kimsenin vazettiği şeklin (mebnâ) mâna ve hikmet üzere olduğunu kabul 

ettikleri hâlde hakîm bir ârifin vazettiği bir şeyi, mâna ve hikmetten yoksun 

olduğu düşüncesiyle reddederler. Halbuki bu sâdât, işi akl-ı meâd  ile anlar-

lar. Akl-ı meâdda ise ince ve derin mânalara ulaşma durumu vardır. Rüsûm 

ehli ise işi sadece akl-ı meâş  düzeyinde anlarlar. Bu sebeple [48b] şüpheye 

düşürülünce de derhal ortadan kalkar. Anlayışlı, beliğ bir kimseye ağzı-

nı önemsiz lafızlarla doldurmak nasıl yaraşır? Aynı şekilde söz konusunda 
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mâhir bir sıddîkın, teferruatta ve genel hususlarda fikrine karşı çıktığı bir 

kardeşinin saçını ve sakalını tutarak onu sorgulaması nasıl yakışık alır? 

Kaldı ki o kardeşi, münkirlerle çekişme ve cedel kaynağının başında bu-

lunmakta ve türlü türlü sözlerle onlarla mücadeleye çabalamaktadır.1 Bu, 

sûfiyyenin de onlara şöyle demeleri sebebiyledir: Niçin servet ehli ve rüsûm 

ulemâsı şöhret ve gösteriş için tilki, samur vb. kürkleri giysi olarak seçmişler-

dir? Şayet onlar, bu şekilde giyinmelerine gerekçe olarak “örftür” veya “zama-

nın modasıdır” derlerse, sûfîler de tercih ettikleri elbise ve kisveler hakkında 

aynı şeyi söyleyebilirler; çünkü bu durumda aralarında ayırt edici bir fark 

kalmaz. Ancak sûfiyyenin giysisi ashabın (ra) giysisine daha çok benzer; zira 

onların çoğu abâ, şemle (pelerin) giyerler, pire ve bit gibi haşeratın eziyetle-

rine de göğüs gererlerdi. Allah’ın az veya çok taksimine de kanaat ederlerdi. 

Zamanımızdaki âlimlere gelince, onlar günlük giysilerden ve fakir el-

biselerinden yüz çevirirler. Onlar lüks ve gösterişli elbise giymekte büyük 

devlet adamlarına ortaktırlar. Onlara bu konuda bir şey söylersen, “Nimeti 

göstermek gerekir ve ilme tâzim vâciptir.” derler. Onlar, ilme sımsıkı sarı-

lanları, hayatları boyunca ilim öğrenmek için çalıştıkları gecelerde zilli fitil-

lerini ve lambalarını söndürmemiş, gece karanlığında yataktan uzak kalmış, 

eski elbiselerle yetinmiş ve istirahat elbisesi giymemiş âlimleri unutmuşlar-

dır. Ey kişi! [49a] Allah’ın onları senin mârifetinden gizlediğini ve bunun 

üzerine de senin söz sancağını yükselttiğini mi zannediyorsun? Doğrusu 

Allah’a yemin olsun ki onlar mârifete ermişlerdir. Hak Teâlâ onları senin 

kendi ayaklarına vurduğun prangadan kurtarmıştır. Onlar, dünyada zühde 

ermişler ve bu sebeple Allah onları senin aleyhine delil kılmıştır. Hz. Pey-

gamber  (sa) giyim kuşamda kaliteli-yumuşak ve kuvvetli-kalın olmak üzere 

iki şöhretten nehyetmiştir. Yamalı haydariyye, kalenderiyye, hindiyye vb. 

giysiler, şöhret elbiseleridir. Nitekim ince avam elbiseleri de bu şekildedir. 

Muhakkik sûfîler ise itidal yolunu tutmuşlardır. Bu yadsınamaz bir ger-

çektir. Evet, bazı sâlikler, nefislerini kırmak ve insanların kendilerinden 

nefret etmelerini sağlamak için eski yamalı elbiseler giyerler. Sonra masla-

hat hâsıl olunca ilk libaslarına geri dönerler. Buna sûfiyye ıstılahında “yeşil 

ölüm ” derler. Yeşil ölüm, yama üzerine yama yapmak ve bu ölüm çeşidinin 

1 Burada Hz. Mûsâ (as) ile kardeşi Hz. Hârûn (as) arasında geçen çekişme ve azarlama olayına telmih 

yapılmaktadır. Bk. el-A‘raf, 7/150 ; Tâhâ, 20/94. (çev.)
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zorluklarına mücâhede ile göğüs germektir; çünkü bu ölüm, nefsi hoş-

lanmadığı şeylere zorlamaktır. Başka elbise giymeye alışmış bir kimse için 

yamalı elbise giymek de zordur. 

Bana Şeyhim ve Senedim [Osman Fazlı-i İlâhî] (Allah onun ruhunu 

dinlendirsin), Rum diyarından Filibe ’de insanların nefretini üzerine çek-

mek için bir defasında yamalı bir hırka  giydiğini anlatıp şöyle demiştir: 

“İnsanların anlatılamayacak şekilde bana teveccühünü görünce şehrin or-

tasından akan büyük nehrin yanına geldim. Orada bir çöplük vardı. Çöp-

lükten bazı bez parçaları alıp onları nehirde yıkadım. Sonra onlardan bü-

yük ve garip bir hırka yapıp [49b] cuma günü insanlar vaaz ve tezkir için 

toplandıkları vakitte giydim. Günlerce benim hakkımda ihtilâfa düştüler.” 

Şeyhim dedi ki: “Sonra bu şekilde davranmamdan dolayı bana nisbet 

ettikleri delilik fikri ortadan kalkıp ihtilâflar ittifaka dönüşünce, bu sefer 

beyaz bir abâ giymeyi amaçladım. Ondan hoş ve zarif bir hırka yapıp in-

sanların toplandığı bir günde de onu giydim. Vaaz bitince caddenin bir ta-

rafından yürüyüp bir kasaba uğradım. Dükkânının önünde iki tane işkem-

be vardı. Birini sağ elime diğerini de sol elime aldım. Üzerimde de zarif 

beyaz bir hırka vardı. Çarşıyı bu hâlde yürüyerek geçtim. İnsanlar toplanıp 

şaşkınlıkla ve yadırgayarak bana bakıyorlardı. Bir kısmı benim için ‘deli’, 

bir kısmı da ‘sihir’ diyorlardı. Sonunda dağıldılar, ilginin azalmasıyla ben 

de günlerce rahat ettim.” 

Şöyle dedi: “Yolun baş ve ortalarında olan bazıları, tarikat mertebesinde 

yüz yüze kaldığı bazı nedenlerden dolayı buna benzer şeyleri hakikatte bir 

sonuç vermese de yapmıştır. Cumhurun âdetine muhâlif olan her şey, bu-

nun üzerine bina edilir. Nitekim onlardan bir kısmı bu satırlarda gelecek-

tir. Aksi takdirde faydalı olan şey, -âşikârdır ki-1 teslim, rızâ, Allah’ın takdir 

ve hükmettiği ile hareket etmektir.” 

Bu konu tamam olunca biz [Bursevî] deriz ki: Renkler  çoktur. Her biri 

sûfiyye nezdinde muteber ve maksûd mânalardan bir mânaya işaret eder. 

Beyaz renk , sıfâtî cemâl  rengidir ve gündüz ile ona işaret vardır. Siyah renk  , 

1 [ ــ ــא   ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [כ ــ ــא   ــ כ ــא   -şeklinde kaydedil [כ

miştir.
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sıfâtî celâl  rengidir ve gece ile ona işaret vardır. Sarı ve kırmızı  renk ler, be-

yaz ve siyahın arasında yer alır; [50a] zira sarıda beyaza, kırmızıda da siyaha 

meyil vardır. Yeşil  renge gelince o, kemal rengidir. Şu âyet-i kerimede ona 

işaret vardır:   ﴾ًَــאرا  ِ ــ َ ْ َ ْ ِ ا َ ــ َّ َ ا ــ ِ  ْ َُכــ  َ ــ َ َ ي  ۪ َّــ -Yemyeşil ağaçtan si“ ﴿اَ

zin için ateş çıkaran O’dur.”1 Hz. Şeyh Üftâde  (ks), el-Vâkıâtü’l-Mahmûdiy-
ye ’de kaydedildiğine göre şöyle demiştir: “Yeşilin sûfîlerin ileri gelenlerinin 

elbisesi olduğu hatırıma gelince edep gereği onu giymeyi terk edip yeşili 

sadece tâcımda tercih ettim. Siyah giymeyi sevmiyorum ama bir gün siyah 

bir sarık giydim. Sonra onu başımdan çıkardım, çünkü Hz. Peygamber  

(sa) onu sadece Mekke ’nin fethi günü giymişti. O gün başında siyah bir 

sarık ve elinde bir kılıç var iken insanlara hitap etti.” 

Sonra şöyle dedi: “Siyah renk elbise giymeye ehil olanlar, küllî fenâya 

ulaşanlardır. Zamanımıza gelince, siyahı mücerred taklit için giyiyorlar. 

Arap şehirlerinde aşçı da pazarcı da giyiyor.”

Halvetîlerin çoğu, sıfâtî cemâl e işaret olarak benekli beyaz elbiseleri ter-

cih etmişlerdir. Celvetîlerin çoğu ise kemale işaret olarak yeşili seçmişlerdir. 

Hepsi işaretinde isabetlidir. Râhipler de celâl  ve fenâ ya meylettiklerinden el-

bisede siyah rengi tercih etmişlerdir, zira Yahudilere nisbetle onlarda zühd ve 

fenâ vardır. Fakat onların fenâsı Hakk’tan saptıkları ve sırât-ı müstakimden 

uzaklaştıkları için yerilmiştir. O nedenle şöyle demişlerdir: “Rüya da Hıris-

tiyan görmek yerilmiş fenâya işarettir.” Onlar, İslâm’a nassın şehâdetiyle2 

Yahudilerden daha yakındır. Hikâye edildi ki birtakım râhibler [50b] Mes-
nevî  sahibi Hz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ’ye (ks) gelip onun huzurunda 

eğildiler. Mevlânâ ayağa kalkıp onlara tevazu gösterdi. Bu, şeriat ehline göre 

zâhirî olarak kötü bir davranıştır. Fakat bu davranışta latîf bir işaret vardır ki 

o da şudur: Râhipler celâl mazharları idiler ve cemâl onların bâtınında idi. 

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, cemâl ehlinden idi ve celâl de onun bâtınında 

idi. İnsanın kemalî yaratılışı her ikisine de istidatlıdır. Fakat her ikisi de zâhir 

ve bâtın açısından farklılık arz eder. Hüküm, bunlardan fiil ve zuhûr bakı-

mından hangisi galip ise ona göredir. Mağlûp olan için güç ve bâtın yoktur. 

O nedenle Mevlânâ Celâleddin, onlardaki bâtınî cemâl  için -ki kendisinde 

1 Yâsîn, 36/80 .

2 el-Mâide, 5/82 .
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bu zâhirdir- tevazu gösterdi. Râhipler de ondaki bâtınî celâl  için -ki kendi-

lerinde bu zâhirdir- tevazu gösterdiler. Sonuçta herkes kendisinde mevcut 

olan cemâliyyet  ve celâliyyet  hakikati için tevazu göstermiş oldu. Hakikat 

katında küfür ve iman gerekmedi. Allah, evliyanın işaret ve bakış açılarındaki 

hasenâtını arttırsın. Celvetiyye  tarikatında bidâyet ehli dervişler, siyah hırka 

giymeyi tercih etmişlerdir; çünkü bidâyet ehli hicap ve berzâh ehlidir. Bu da 

celâl in kendisidir. Bu renk, onların sülûklerindeki hâllerine de uygundur. 

Hakikatte ister fakir isterse zengin olsunlar,1 bu durum değişmez. Kemale 

ulaştıklarında ise hicap ve perdeler yırtılıp berzahlar katedilir ve âlem-i ağyâr  

köprüsünden geçilir. Onlar için her yönden yeşil nûr tecellî eder ve sıfat haz-

retine dönerken onları siyah bir nûr kaplar. [51a] Onlar, Ehad ve Samed olan 

Allah’tan gelecek tecellîlere göre yeşil ve siyah giyinebilirler. 

Celvetî tâcı , sadece yeşil çuhadan olur; başka bir şeyden değil. Beyaz 

ve benzerleri ise onlara göre süs libası olup tarikat libası değildir. Tâcların 

renkleri muhteliftir. Her tarikat erbabının reisi, kendisine gelen ilhama 

ve bâtınî açıdan gördüğü maslahata göre tarikatına mahsus renk ve şekil 

seçmiştir. Rivayete göre Hz. Ali  (ö. 48/668) düşmanın gözüne heybetli gö-

rünmek için bazı gazvelerde kırmızı bir külah giymiştir. Bazı sâlikler, Hacı 

Bayrâm-ı  Velî (ö. 833/1429-1430) (ks) zamanına kadar bununla amel et-

mişlerdir. Hacı Bayram, kırmızıyı beyaz çuha ile değiştirmiş, sonra damadı 

İznikî Şeyh Eşrefoğlu  hazretleri (ö. 874/1429) (ks) de onu beyaz keçe ile 

değiştirmiştir. O, bunu ancak nefsini kırmak için böyle yapmıştır. Fakat 

kendisinden sonra gelenler onu oyuncak hâline getirdiler. Düşük davranış-

lardan sadece Allah’a şikâyet olunur. 

Sonra bazı tarikat ehlinin büyükleri, yine tarikat ehlinin ifadelerine göre, 

tâcı yedi kat semâya işaret olmak üzere yedi parçadan yaptılar. Celvetiyye ’nin 

rehber şahsiyeti Hz. Şeyh  Mahmûd Hüdâyî  el-Üsküdârî gibi bazı kimseler 

de tâcı on üç parçadan yaptılar. Bunların on iki parçası on iki asıl isme -ki 

bunları daha önce zikrettik- işaret ederken [51b] on üçüncü parçayı oluştu-

ran son parça da bu isimlerin ehadiyyetine delâlet eder. Kuşkusuz her şeyin 

bir “fark ” ve bir “cem‘ ” mertebesi vardır. Bu iki mertebeyi cem‘ eden başka 

آء] 1 ــ ا  ــ آء כא ــ כ  ــ ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [آء ــ ا  ــ כ כא ــ ــ  ] şeklinde 

kaydedilmiştir.
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bir mertebe daha vardır. Bu asıl isimler, tek tek îtibar edilirse “fark” meydana 

gelmiş olur. Ehadiyyet ve cem‘iyyet bakımından îtibara alınırsa bu durumda 

da “cem‘” meydana gelmiş olur. İsimlerin asılları (ümmehât-ı esmâ ) hakikat-

te dörttür: Bunlar; “Hayy”, “Alîm”, “Mürid” ve “Kadîr” isimleridir. Her is-

min taayyünde üç tekrarı vardır ve bu şekilde rakam on iki olmuş olur. Bun-

lara ehadiyyet îtibarı da eklenince toplam on üç isim olur. Celveti sarığının 

beyaz oluşu, toplanmış ve yayılmış oluşu, tülbendinin bitişik oluşu, birinci 

“fark”tan sonra meydana gelen cem‘e işaret eder. Arkasının dağınık, büzüşük 

ve yuvarlak kısmının ayrı oluşu ise cem‘den sonra meydana gelen “fark”a 

işaret eder; zira ilk “fark”a îtibar edilmez; çünkü o gaflet hâli olup yakaza hâli 

değildir. Celvetiyye tarikatında hatmiyyet  makamının sahibi Hz. Hüdâyî  

(ks) tâcı bu şekilde tespit etmiştir. Buradan avamın sarığının tülbendinin 

önden ve arkadan ayrılmasının hâli de anlaşılmaktadır. Şayet “Celvetiyye sa-

rıklarında tülbentlerin durumu niçin tam tersi olmadı1 yani önü dağınık, 

arkası toplu olmadı?” dersen şöyle derim: Cem‘ önce gelir. Sonra onu ikinci 

fark izler. Yüz, Hak hazretlerine bakıyor ise de “mukaddem” öne alınıp “mu-

ahhar” da sonraya bırakıldı. Yüze cem‘iyyet uygundur. Ense ise halk tarafına 

baktığı için ona da “tefrika” münasiptir. [52a] Celvetiyye  tarikatı mensupla-

rının dışındaki bazı kimseler, sadece cem‘e işaret etmek için tülbendi mutlak 

olarak toplar. Bu durum belli bir taifeye mahsus değildir. Bunu sultanın bazı 

yardımcıları da yapar. Ama Celvetî sarığı ndaki şekil sadece kendilerine ait 

olup başkalarının bu konuda onlara yardımı yoktur. 

Halvetî tâcı na gelince, çuha parçasından imal edilmiştir. Üzerin-

de “el-Vedûd” ismine delâlet eden “dâl” resmi vardır. Halka şeklindeki 

orta kısmı “hüviyyet”in “hâ”sına işaret eder. Vedûd isminde ise ebrâr ve 

mukarrebûnun makamına işaret vardır. Şayet ism-i fâil olarak “el-vâdd” 

اّد) ــ  mânasında kabul edilirse, “muhib” ve “âşık” anlamına gelir. Hadîs-i (ا

Kudsî’de şöyle geçer: “Ebrârın bana olan iştiyakı arttı.”2 Şayet ism-i mef‘ûl 

olarak “el-mevdûd” (ُدوُد ْ َ  ”mânasında ele alınırsa, “mahbûb” ve “ma‘şûk (ا

mânasına gelir. Mahbûbiyyet, muhibbiyyet mertebesinin üzerindedir. Mu-

hibb-i âşıkın ince bir hicabı vardır. Mahbûb-ı mâşuk böyle değildir. O, 

ت] 1 ــא ذכــ כــ  ــ  ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ت כــ ذכــ ــ  ــ  ] şeklinde kay-

dedilmiştir.

2 Bu rivayetin sahih olmadığına dair değerlendirme için bk. https://www.dorar.net/fake-hadith/223.



Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 111

5

10

15

20

25

kendisine has bir taayyüne ulaşmıştır. O taayyünün önünde perde ve hi-

cap yoktur. Bu sebeple Rasûlullah  (sa) Allah’ın sevgilisi (habîbullah) oldu. 

Âşıklardan pek çoğu aşk berzahında kalmış ve ondan kurtulamamıştır. 

Eğer dilersem bazılarını açıklayabilirim. Fakat setretmek daha evlâdır. En 

iyi bilen ve en yüce olan Allah’tır. Ancak “ــא ًّ ِ ْ َ ا  ً ــ ْ ُ َכ ــ ْ َف ُכ َ ــ ْ ُ أَْن اُ ــ ْ َ ْ َ َ  
/ Ben gizli bir hazine idim ve bilinmeyi sevdim.”1 sözünde Allah Teâlâ’ya aşk 

değil, muhabbet  nisbet edilmiştir çünkü aşk, muhabbetin ifrat derecesidir. 

Allah’ın sıfatları ise mutedildir, [52b] onlarda ifrat yoktur. Ekmellerin ikin-

ci farktan sonraki hâli, itidal ve eşitlik mertebesine indikleri için aşk değil, 

muhabbettir. Mîzanlarının iki kefesi farkî ve cem‘îdir. Bunu bil. 

Keçeden yapılan ve Farsça “külah ” denilen sarığı fenâ-yı mahz a işaret 

olmak üzere ancak Mevlânâ Celâleddin  (ks) tercih etmiştir, çünkü onun 

bir tanesi ömür boyu dayanır. Onu giyen, yenileme sıkıntısından kurtulur. 

O ne güzel yapmıştır. Şüphesiz dünya ve zîneti fenâdan kurtulamaz. Fenâ 

ehli ise onlardan ancak bâki olanı seçer. Bunu anla! Bunlar, tarikat ehlinin 

kurallarına göre taçlarının durumudur. 

Sarıklarına gelince, anne ve baba cihetinden veya sadece baba cihe-

tinden seyyid olanlar yeşil sarık giyerler. Sadece anne tarafından seyyid 

olanlar ise yeşil alâmetle yetinirler. Nitekim Fetâvâ-yı Yahyâviyye ’de bu 

şekilde kaydedilmiştir. Allah Teâlâ En‘âm sûresinde şöyle buyurmuştur:

  ﴾ َ ــ ۪ ِ א َّ َ ا ــ ِ  ٌّ ــאَس ُכ َ ْ ــ َوِا ٰ ۪ ــ َو ٰ ْ َ ــא َو َّ ِ  Zekeriyyâ, Yahyâ, Îsâ ve“ ﴿َوَزَכ

İlyâs’ı da (doğru yola iletmiştik). Hepsi de salihlerden idi.”2 Bu âyette Hz. 

Îsâ’nın (as) zikredilmesinde, bir önceki ayette yer alan “zürriyet”in bu pey-

gamberler olduğuna işaret vardır. O âyet ise Allah Teâlâ’nın şu beyanıdır:

ي   ِ ــ ْ َ ِــَכ  ٰ َوَכ وَن  ُ ــ ٰ َو ــ  ٰ ُ َو  َ ــ ُ ُ َو َب  ُّــ َواَ  َ ٰ ْ َ ــ ُ َو َداُوَ۫د   ۪ ــ ِ َّ ُذّرِ  ْ ــ ِ  ﴿َو
﴾ َ ۪ ِ ْ ُ ْ  ,Daha önce de Nûh’u ve onun soyundan Dâvûd’u, Süleyman’ı“ ا
Eyyûb’u, Yûsuf ’u, Mûsâ’yı ve Hârûn’u doğru yola iletmiştik. Biz, iyileri 

böyle ödüllendiririz.”3 Yani Nûh zürriyetinden veya İbrâhim zürriyetinden 

1 Bu rivayet mevzûdur. bk. Zerkeşî, et-Tezkire fi’l-Ehâdîsi’l-Müştehira, s. 136; Sehâvî, el-Makâsidü’l-Hase-
ne, s. 150 [838]; İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-Şerî�ati’l-Merfû�a, I, 148 [44]; Fettenî, Tezkiratü’l-Mevzûât, s. 11; 

Ali el-Kârî, el-Esrârü’l-Merfû�a, s. 273 [353]; Şevkânî, el-Fevâidü’l-Mecmûa, s. 102-103 [86]; Aclûnî, 

Keşfü’l-Hafâ, II, 132 [2016].

2 el-En‘âm, 6/85 .

3 el-En‘âm, 6/84 .
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nebîleri hidâyete erdirdik.1 Yine aynı şekilde Zekeriyyâ ve Yahyâ zürriye-

tinden peygamberleri de hidâyete erdirdik. Buna göre kızların evlâtları da 

hidâyet kapsamı içine girer. Böylece anne tarafından intisaplarından dolayı 

Hasan ve Hüseyin de (r.anhüma) Peygamberlerin Efendisi’nin zürriyetinden 

olmuş olur. [53a] Kim onlara eziyet verirse, Hz. Peygamber ’in (sa) zürriye-

tine eziyet etmiş olur. Şeyhzâde’nin Havâşî’sinde bu şekilde kaydedilmiştir. 

Ümeyyeoğullarına gelince, onlar Hz. Hasan ve Hüseyin’in intisaplarının 

anne yoluyla olmasından dolayı Hz. Peygamber’in (sa) zürriyetinden geldi-

ğini kabul etmezler. Âyet, onların aleyhine bir delildir. İntisap sahih olunca 

ister iki taraftan isterse yalnız bir taraftan olsun, mutlak olarak seyyidlere 

mahsus olan yeşil sarık kullanmaları da sahih olmuş olur. Örf, zâhire göre 

aralarında bir fark görse de bu böyledir. Sahih olan seyyid, dedesi Hz. Pey-

gamber’in (sa) yolunu ilim, amel ve hâl olarak tutandır. Mutlak olarak bir 

alâmete ihtiyaç yoktur. Nitekim söyleyen şöyle demiştir: “Resul çocukları 

için alâmet kıldılar. Alâmet şöhret sahibi olmayan içindir. Nübüvvet nûru 

onların kerim yüzlerindedir.” Bu durum, şerîfi yeşil tarzdan müstağni kılar. 

Bunu anladıysan, sadece anne cihetinden seyyid olanı ayıplama konu-

sunda dilini tutarsın; zira o gerçekten seyyiddir. 

Hakikatte seyyidliğin mânası, iki âlemde de kölelikten2 hürriyete er-

mektir. Bilakis böyle bir seyyid, iki âlemin kölelerine efendi olur. Onlara 

galip olan hâl, yüce makam ve tasarrufta kemaldir. 

Eğer sen “Yüksek sarığın bir kıymeti, bir faydası var mı?” dersen, şöy-

le derim: Kefende olduğu gibi hâle göre orta yükseklikte bir sarığı tercih 

etmek daha evlâdır. Ama bazı aldanmışlar, yüksek sarık kullanarak bir kıy-

met kazanmak isterler ve şöyle iddia ederler: Baş, bedenin en yüksek ve en 

faziletli âzasıdır. Bu nedenle onu tâzim etmek gerekir. [53b] Halbuki du-

rum böyle değildir; çünkü âzaların ve kuvvetlerin reisi, kalptir. Kalbin tâ-

zimi, dünya ve şöhret yemeğini kesmekle olur. Tarikat ehline göre bu daha 

gerekli bir durumdur. Seyyidlerin dışındaki sûfiyye sâdâtı ise Celvetiyye ’de 

ــאء] 1 ء ا ــ ــא  ــאء] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ء ا ــ ــא و -şeklinde kayde [و

dilmiştir.

2 [ ــ כ ــ رّق ا ـّـ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ــ כ ــ رّق ا ـّـ  -şeklinde kay [ا

dedilmiştir.
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beyaz, Halvetiyye ’de ise çoğunlukla siyah olmak üzere tarikatlarındaki sün-

nete göre sarık sararlar. Kırmızı sarık sarmak, asla meşâyihin ve onlardan 

öncekilerin sünnetinden değildir. Farklı renklerin giyilmesinin aslı/esası, 

hâl ve Melîk-i Müteâl’in tecellîlerinin farklı farklı olmasıdır. Fenâ  ve celâl in 

galip olduğu hâllerde siyahı; bekâ  ve cemâl in galip olduğu hâllerde beyazı 

ve kemalin zuhûrunda da yeşili tercih ederler. Diğer renkleri de bunlara kı-

yas edebilirsin. Bunun bir benzeri de nübüvvet mührüdür. Mührün hatları 

Hz. Peygamber ’e (sa) gelen ilâhî tecellîlerin çeşitliliğine göre farklılık arz 

ederdi. Bir de âlimler kırmızı elbise giymek hususunda ihtilâfa düşmüş-

lerdir. el-Vâkıâtü’l-Mahmûdiyye ’de, “Kırmızı giymek ittifakla haram olan 

kibre sebep olduğu için mekrûhtur.” denilmiştir. 

Şir‘at[ü’l-İslâm] ’da 1 ise şöyle denilmiştir: “Erkekler kırmızı ve sarı giy-

silerden sakınır. Hadiste şöyle buyurulmuştur: َُّزي ــא  َ َّ ِ َ َة  َ ــ ْ ُ ْ َوا  ْ َّאُכــ  ِإ
َאنِ  ْ ــ َّ -Kırmızıdan sakının, çünkü o şeytanın elbisesidir.2 Bu, bir toplu / ا

luğa göre mecaza hamledilmiştir. Yani şeytan kırmızıyı süslü gösterip onu 

giymeye davet eder. Âkâmü’l-Mercân ’da da bu şekilde kaydedilmiştir. Zira 

kırmızı, kadınların giysisidir ve onlara benzemek haramdır. Nitekim Şerhu 
Tuhfeti’l-Mülûk ’te bu şekilde kaydedilmiştir. Kuhistânî  ise şöyle der: [54a] 

‘Renklerin en hoşu beyazdır ve yeşili giymek sünnettir.’ Nitekim Şir‘a ’da 

böyle yazılmıştır. ‘Siyah giymek müstehaptır.’ Hulâsa ’da böyle kaydedil-

miştir. ‘Kırmızı elbise giymekte bir beis yoktur.’ Zâhidî ’de bu şekilde ya-

zılmıştır.” Sahîh-i Buhârî ’nin ilk şârihi İbn Battâl  şöyle der: “Yaşlı seyyid 

ve dünya sevgisini kalbinden çıkarmış zâhid için renkli elbise giymek câiz-

dir. Kırmızı, en bilinen renk ve dünyada en güzel zînettir.” el-Fethu’l-Karîb  
olarak isimlendirilen Şerhu’t-Tergîb ’te şöyle denilmiştir: “Hz. Peygamber  

(sa) bir vakit kırmızı cübbe, izâr ve ridâ, bir başka vakit iki yeşil elbise,3 

başka bir vakit kolları dar cübbe, diğer bir vakit yenleri bol elbise, başka 

bir zaman uçlarını iki omuzu arasına sarkıttığı siyah bir sarık, başka bir 

1 [ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ا ّ .şeklinde kaydedilmiştir [و ا

2 Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, XVIII, 148 [317]; Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, VIII, 340 [5915]; Deylemî , 

el-Firdevs, I, 386 [1555]. Ancak bu rivayetin sahih olmadığı ifade edilmiştir. Bk. Cûzekânî, el-Ebâtîl 
ve’l-Menâkîr ve’s-Sihâh ve’l-Meşâhîr, thk. Abdurrahman b. Abdülcebbâr el-Firyevâî, Riyad: Dâru’s-Su-

may‘î li’n-neşri ve’t-tevzî	, 1422/2002, II, 302 [648].

3 [ ــ ّ ــ  ــ و ــ و ــ أ ــ  ــ و ــ  ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ردآء و ــ و [ردآء و
[ ّ  şeklinde kaydedilmiştir.
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vakit siyah yünden bir peştemal yani giysi giymiş, yüzük takmış, mesh ve 

ayakkabı giymiştir.” Ebu’l-Leys , el-Bustân ’da şöyle der: “Rasûlullah ’ın (sa) 

kırmızı giymesinin yasaklamadan önce olması muhtemeldir. Kırmızı giy-

menin mekrûh olması daha doğrudur.” 

Biz sûfîler topluluğu, ihtilâflı konularda ihtiyatla amel ederiz. Nehiy, 

tercihe şayan olandır. Nitekim Usûl ’de böyle denilmiştir. Şüphe yoktur ki 

kırmızı diğer renklere göre ziynet giysisidir ve onu giyen kibirden emin 

değildir. En azından avama benzer, zira halk kırmızı giymeyi âdet hâline 

getirmiş ve onlara göre kırmızıdan daha sevimli bir renk yoktur. Kim bir 

kavmin kıyafetini giyinirse onlardan olur. Kim de bir grubun1 sayısını art-

tırırsa o da onlardan olur. Fiilin, halkın fiili gibi olursa havâs dairesine gi-

rebilir misin? Avam âlimlerinin ruhsatları seni aldatmasın! [54b] Kuşkusuz 

Hz. Peygamber (sa) bazı vakitlerde ruhsata delâlet eden bazı fiiller yapmış 

olsa da ancak onun bu fiili fetva ehline cevâz için beyandan ibarettir. Dün-

ya, âhiret ehline haram ise ziyneti ve şöhreti nasıldır? 

Şayet2 “Kırmızı giymenin haramlığı, li-aynihî olmayıp li-gayrihî olsa 

da kibir sebebiyle giyene yine ‘haram’ olur. Böyle bir şey aklına gelmezse 

mendil kullanmak gibi kırmızı giyilmesi helâldir. Asıl olarak mübah olan 

bir şey, vasıf itibariyle haram olabilir. Eğer tahkike erip nefsinden emin 

olan bir kimse kırmızı renk elbise giyerse bir şey lâzım gelmez.” dersen, 

şöyle derim: Evet, öyledir. Ancak şu kadarı var ki havâs kendilerinden ön-

cekilerin sünnetlerine riayet eder, onların yolunu gözetip giydiklerini giyer, 

terk ettiklerini de terk eder. Hatta onlar zamanlarındaki bidat ehlinin şiârı 

olmuşsa onların sünnetlerini de terk ederler; çünkü zamanın değişmesiy-

le insanların ahvali de değişmektedir. Kuhistânî  şöyle der: “Sünnetin terk 

edilmesi bidat ehli için şiâr olmuştur. Söylediklerine göre, yüzüğü sağ ele 

takmak sünnettir, zira zamanımızda sünnet olan, yüzüğün sol elin serçe 

parmağına takılmasıdır. Hz. Peygamber ’in (sa) “ ــَכ ِ ِ َ ــ  ِ ــא  َ ْ َ ْ  Yüzüğü / ِا
sağ eline tak.”3 sözü, İslâmiyet’in başlangıcında idi. Sonra ise bu, haksızlık 

ve zulüm ehlinin alâmeti oldu. Hulâsa ’da bu şekilde kaydedilmiştir. Buna 

م] 1 ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ام ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 [ ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [إن  ّ ] şeklinde kaydedilmiştir.

3 Bk. Ebû Dâvûd, “Hâtem”, 5 [4226]; Tirmizî, “Libâs”, 16 [1744]; Nesâî, “Zînet”, 47 [5197]; İbn 

Mâce, “Libâs”, 42 [3647].
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Aşûre gününde sürme sürmeyi ve benzeri uygulamaları terk etmeyi kıyas 

edebilirsin. Kuşkusuz bu, muteber hadis kitaplarında sahih bir hadis ile 

sabit olmuştur. Kim bu hadisin mevzu olduğunu iddia ederse bu iddiası 

reddedilmiştir. Sonra bununla amel terk edilmiştir, çünkü bu uygulama 

çirkin bir işe sebep olur ki o da hain ve mel‘unlara benzemektir. 

Velhâsıl, tarikat ehli -ki onlar hakikat yolcusudur, çocuklar gibi oyun 

oynayanlar değildir- siyah, beyaz ve yeşil hırka  giyerler. Aynı şekilde [55a] 

bu renklerde elbise de giyerler. Kırmızı, mavi ve sarı renklerden sakınır-

lar. Yine bu renklerden üstlük giymekten de uzak dururlar. Rivayete göre 

Rasûlullah (sa) sarı elbise giymiştir. Fakat zikredilen renkler daha sevimli 

ve daha uygundur. Aynı şekilde bürd-i yemânî, muhattat-ı şâmî, Bursa  

renkleri gibi iki veya daha çok renkli iplikle dokunmuş elbise giymek de 

meşâyih ve tarikat dervişlerinin kıyafetinden değildir. Zira bunlarda ikilik 

vardır ve biri isteyen, yiyecek ve giyecekte ancak bire razı olur. 

Muhakkik sûfîler; siyah, sarı veya mavi mesh ile birlikte kırmızı ayak-

kabı giymeye devam etmişlerdir. Onlar böyle yapmakla farklı renkleri 

bir arada giyinerek nefsi kırmayı ve mücâhede yapmayı hedeflemişler-

dir; çünkü ziynetin tamama ermesi, sarı ayakkabı ve meshin giyilmesi ile 

olur. Biri sarı diğeri başka bir renkte değil, zira farklı şekillerde giyilmesi 

durumunda nefsin payı daha az olur. Siyah mesh bidâyet ehli için, mavi 

tevassut ehli ve zikir  meclislerindeki zâkirler için, sarı ise nihayet ehli için-

dir. Bunun sırrı, ilâhî nûrların siyahından başka olan siyah, nefs-i em-

mârenin sıfatıdır. Buna Hz. Peygamber ’in (sa) şu sözünde işaret vardır:

“ ِ ــ ْ اَر َّ ــ ا ِ  ِ ــ ْ َ ْ اُد ا َ ــ َ  ُ ــ ْ َ ْ  Fakirlik iki dünyada da yüz karasıdır.”1 Yani / اَ

fakirlik, Allah’tan başkasına muhtaç olmaktır. Yüz (vech), “ ُ َّ َم ا َّ ُ َכــ ــ َ ْ َو
/ Allah onun yüzünü (zâtını) şerefli kılsın.” sözünde de olduğu gibi mecazi 

olarak mümkün olan varlığın zâtı demektir. Siyahı (sevâd) zikretti, çünkü 

onun diğer renklere göre iki sır ile ayrıcalığı var.2 Siyah, bulunduğu mahal-

den defalarca yıkansa bile asla ayrılmaz. [55b] İstersen onu gidermek için 

çalış. Siyah, nefs-i emmârenin sıfatlarından ve renklerinden biri olunca, 

1 Bu rivayet mevzûdur. Bk. Sâgânî, el-Mevzû�ât, s. 53 [80]; Fettenî, Tezkiratü’l-Mevzû‘ât, s. 178; Aclûnî, 

Keşfü’l-Hafâ, II, 87 [1837].

ــאص] 2 ــ ا ــ  ن  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ــאص ا ا ــ ــ  ن  ] şeklinde kayde-

dilmiştir.
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fark-ı evvel ehlinin hâline de uygun oldu; zira onlar bidâyet ehlidir. Ma-

vide ise parlaklık vardır. Siyaha göre bir inkişaf söz konusudur. Bu renk, 

nefs-i emmâre nin üzerindeki levvâme  ve mülheme  ashabı içindir. Sâlik için 

ikinci doğum, felâsife insanı yani “iksir doğumu” menzilesinde olunca, 

emmârede siyah, levvâmede boz/toz rengi, mülhemede gri, mutmainnede 

beyaz muteber oldu. Şüphesiz Allah Teâlâ, sülûk sebeplerinin tertibini ve 

nefsin vasıflarının zuhûrunu, iksir maddelerinin tertibi, mürekkep renk-

lerin ve cesedin zuhûru gibi kılmıştır. Sarı renge gelince o, madenlerin en 

üstünü hâlis altının sıfatıdır. Sabit oldu ki Hz. Peygamber (sa) insanları 

madenlere benzetmiştir. Bu sebeple en üstünün (altın) sıfatı, en üstün ola-

nın ayakkabısına münasip oldu. Kemal ehlinin bu rengi diğer uzuvlarına 

değil de ayakları için uygun görmelerinin sebebi, dünyanın ayakları altında 

mağlûp olduğuna işaret etmek içindir. 

Şayet “Hz. Ali’nin (ra)  ‘  ُ ــ ُّ َ  َّ ــ َ آَء  َ ــ ْ َ  ً ــ ْ َ  َ ــ ِ َ  ْ ــ َ  / Kim sarı ayakkabı 
giyerse kederi az olur.’1 sözü hakkında ne dersin? Zira bu söz, sarı ayakkabı 

giymeyi teşvik etmektedir. Sen ise kırmızı ayakkabıyı tercih ettin.” dersen, 

şöyle derim: Onlar maslahata göre bazen kırmızı, bazen de sarı giyerler. Bu 

konuda onlarla tartışılmaz, zira kendi hâllerini başkalarından daha iyi bi-

lirler. Onların dünya kaygısı gibi bir durumları da yoktur ki sarı giyerek 

kaygıları azalsın; çünkü onların kaygıları Mevlâ kaygısıdır, dünya ve ukbâ 

düşüncesi değildir. Onların zikri, Melik-i Alâ zikridir, memlûk ve ednâ 

zikri değil. Böyle bir kaygıyı renklere bakmak uzaklaştırmaz, [56a] onu an-

cak insanlardan mahcup olanların bildiği bir rengi olmayan kimseye nazar 

giderir. Hadiste, “ــאِري َ ْ ــآِء ا َ ْ َــ ا ِة َو ِإ َ ــ ْ ُ ْ َــ ا ُ ِإ َــ َّ َ ا ــ َ َ ْ َ ا ــ
ِّ َ ُ ٌث  َ َــ

 ِ ــ َ َ ْ ِ ا ــ ْ َ ْ َــ ا -Üç şey gözü cilalar. Yeşile, akarsuya ve güzel yüze bak / َو ِإ
mak.”2 denilmiştir. İbn Abbâs  (ra) da “Ve uyurken sürme çekmek.” diyerek 

bir ilâve yapmıştır. Sonra her sûret, kendisine has isim eliyle özel bir sıfata 

boyanır. Ârifin nazarında onun için benzeri olmayan sıfâtî bir güzellik var-

dır. Zâtî güzelliğe gelince, o, Rabbü’l-erbab olan, vasfedicinin vasfından 

1 Bu rivayet hadis olarak mevzûdur. Bk. Fettenî, Tezkiratü’l-Mevzûât, s. 158; Ali el-Kârî, el-Esrâ-
rü’l-Merfû�a, s. 357 [523]. Hz. Ali’nin sözü olduğu konusunda bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, Beyrut: 

Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1407, I, 150.

2 Deylemî, el-Firdevs, II, 91 [2485]. Bu rivayet mevzûdur. Bk. İbn Cevzî, el-Mevzûât, thk. Abdurrah-

mân Muhammed Osmân, Medine: el-Mektebetü’s-Selefiyye, 1966-1968, I, 163; Süyûtî, el-Le�âli�ü’l-
Masnû�a fî’l-Ehadîsi’l-Mevzû�a, thk. Salâḥ b. Muhammed b. Uveyda, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 

1417/1996, I, 105; Şevkânî, el-Fevâ�idü’l-Mecmûa, s. 217.
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müstağni bulunan Allah içindir. Eğer sıfatlara bakarsan, gam ve kederin 

dağılması için bu mevcudatın tamamı seni nazar kılmaya davet eder. Şayet 

zât aynasına bakarsan ancak nefsini sıfatlardan soyutlanmış bir hâlde gö-

rürsün. Orada ne gam ne sevinç ne ayna ve ne de zuhûr vardır. 

İşte böylece insanların hayırlılarına göre, kisve ve libas konusunda 

senden perdeyi kaldırdık. Sûfîleri inkâr edenlerden biri sana, “Bizim ki-

taplarımızda tâc  ve hırka  bölümleri yok.” derse, ona şöyle dersin: “Bizim 

kitaplarımızda da samur, tilki kürkü ve Halep kumaşına pamuk doldur-

ma bölümleri yok. Eğer ben işimde bidat üzere isem, vaktimi ve ömrümü 

bununla zâyi ediyorsam, kötü hâlde sen benden daha da ileridesin. Öyle 

ki dedikodu (kıylükâl) ile ömrün zâyi olmuştur. Allah sana nefs-i emmâ-

reni unutturmuş, kendinin hak üzere yukarıda ve halkın1 ise çok çok aşa-

ğıda olduğunu ileri sürerek gösterişe düşmüşsün. İlginçtir ki muhakkik 

sûfîler giyimlerinde, [56b] oruçlarında, kıyamlarında, bütün hâllerinde 

ve hükümlerinde sanki iffetle mevsuf2 olan ashâb-ı suffe gibidir.” Ni-

metlerin şımarttığı ve bu sebeple yemek yiyişleri inek yiyişi, su içmeleri 

camızın su içişi, uykuları köpek uykusu gibi, karınları sandukadan daha 

iğrenç ve bozuk olanlar onları nasıl ta‘n ederler? Kibrinde sanki Kisrâ 

onun maiyetinin hâmili, Kârûn nafakasının vekili ve Belkıs da sancak-

tarlarından biridir. Sanki Yûsuf onun gözüyle bakıyor, Lokman onun 

hikmetiyle konuşuyor. Sanki yeşillik onun için çardak yapılmış, yeryüzü 

onun adına serilmiştir. 

Ey kişi, bunlar senin sıfatın ve hâlin! Ey ezâ kabı olan! Haddini bil, ey 

miskin! Din ehlini sen daha iyi biliyor değilsin. Bilakis sen, Allah ehline [kar-

şı] dili en uzun ve hâl olarak da Allah’ı bilmekte insanların en cahil olanısın! 

Allahım! Senden tahkik yolunda ismet, tevfik ve ictihad istiyoruz. Şü-

hûd mertebelerinin en yücesine ulaşmayı, vücûd sırrının mârifet dâiresi-

ne girmeyi, esmâ ve erbabına göre mazharlarına nazar etmeyi, müsebbib 

ve esbâbıyla her eşyâda senin tevhidini diliyoruz. Şüphesiz sen dilediğini 

saptırır, dilediğini hidâyete erdirirsin. Bilinç (sahv) hâlinde de kendinden 

geçme hâlinde de iş senin elindedir.

ــ ورآء] 1 ّ و ا ــ ــ ا ــאل  ــ ا ــכ  ّ ــ  ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أ ــאل  ــ ا ــכ  ّ [أ
ّ ورآء] ّ وا .şeklinde kaydedilmiştir ا

ن] 2 ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا .şeklinde kaydedilmiştir [ا
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ALTINCI BÖLÜM

CELVETİYYE SİLSİLESİ

Bil ki şânı yüce olan Allah, insan fertlerini Âdem ve Havva’dan yarat-

mıştır. Âyet-i kerimede ifade edildiği gibi:   ﴾ــאًء ٓ َ ِ اً َو ــ ۪ ً َכ ــא َ ــא ِر َ ُ ْ ِ  َّ ــ َ  ﴿َو
 “İkisinden birçok erkek ve kadın üretip yaymıştır…”1 [57a] Bu taayyüne 

çıkan her çocuğun onu taayyün ettiren bir babası olması gerekir. Ancak 

hârikulâde bir şekilde dünyaya gelen Îsâ (as)  ile iki kadından doğan Satîh-i 

Kâhin  bu genel kuralın dışındadır. Bununla birlikte cesediyet ve temes-

sül âlemi bakımından Îsâ’nın (as) babasının “Rûhulkudüs ” olduğunu söy-

lemek mümkündür. Zira onun tam bir insan şeklinde temessül etmesi/

görünmesi, Meryem ’in rahmine ulaşacak tesirli bir üfleme ile üflemesi, 

baba yerinde ve onda (Îsâ) nutfesinin taayyünü menzilesindedir. Bu her 

ne kadar normal dışı/farklı bir şekilde olsa da onun sûrî sebeplerden bir 

sebep vasıtasıyla doğması, babadan meydana gelmesi gibidir; çünkü baba 

bir canlıdır ve onun nutfesinden (sperm) başka bir canlı doğar. Satîh ve 

benzerlerinin doğumu ile ilgili sorulara verilecek cevap da bu şekildedir; 

çünkü iki kadından biri ve onun suyu, erkek ve spermi şeklinde taayyün 

etmiştir. Böylece doğum, baba gibi aklın kabul ettiği zâhirî bir sebebe bağ-

lanmıştır. Babalığın gerçekleşmesi ise şu şekilde olmuştur: Baba, ilk do-

ğan, yani topraktan yaratılan bir varlıktır. Tesir ondan (babadan)dır; zira 

o hakîkat-i fâiledir. Anneden değildir; çünkü o, hakîkat-i kâbiledir. O, 

her ne kadar tohumu ekmek için mahal gibi zorunlu olsa da bu böyledir. 

Yine onda bir çeşit terbiye de söz konusudur. Bunun hakikati şudur: Er-

keğin var oluşu (taayyün), “Allah” isminin taayyün mertebesinde; kadının 

var oluşu ise “Rahmân” isminin taayyün menzilesindedir. Anne rahmi bu 

isimden türetilmiştir. Çocuğun taayyünü ise “Rahîm” isminin taayyünü 

mesabesindedir. 

1 en-Nisâ, 4/1 .
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“ ِ ــ َ َ ْ ِ ا ــ َ
ِ  ْ ــ ِ  ِ ــ َ ْ َّ َ ا ــ َ َ  ُ ــ ِ ــ أَ ِّ -Rahmân’ın nefesini Yemen tarafın / ِإ

dan alıyorum.”1hadisinde Hak, nefesi, peygamberinin lisanıyla “Rahmân” 

ismine nisbet etmiştir; [57b] çünkü Hak Teâlâ, ilâhî isimlerin talep etti-

ği âlem sûretlerinin icâdını “Rahmân” isminin tecellîsiyle yapmıştır. Her 

şeyin hakikati üzerine yayılan bir tecellî olan rahmetin taalluk ettiği şey, 

mevcut bulunan sûretlerdir.2 Nitekim Allah Teâlâ nasıl mümkün varlıklara 

“Rahmân” ismiyle vücûd vermişse ve bu sayede mazharlar, sûretler ve şekil-

ler ortaya çıkmışsa, aynı şekilde erkek de çocuklar üzerine rahim vasıtası ile 

vücûd vermiş, böylece eser ve fiiller ortaya çıkmıştır. Bu sırrı anla! Âlemde-

ki levh ve kalemi görüp bunlardan ortaya çıkan âdemoğlunun nakışlarına 

bak. Eşi ile münasebette bulunan bir hakîme “Ne yapıyorsun?” denildi. 

O da “Tamam olursa insan olacak.” dedi. Hak Teâlâ, sûret âlemindeki 

varlıkların silsilesini, ilmine tâbi hikmetinin ve hikmetiyle ilişkili ahvale 

tâbi ilminin gereği olarak birbirine bağlamıştır. Onun dilemesi, her şey 

ömrünü tamamlayıncaya kadar bu şekildedir:   ﴾ًــא ۪ ُ ٍء  ْ ــ َ  ِ ّ ــُכ ِ  ُ ّٰ  ﴿َوَכאَن ا
“Allah ilmi ile her şeyi kuşatandır.”3 Mânevî âlemde de durum aynıdır. Bil-

mez misin ki Allah Teâlâ, Âdem’i (as)  yarattı ve onu beşeriyetin atası kıldı. 

Bütün nebîler, velîler ve onların düşmanları çağlar boyu nesilden nesile 

çoğaldı. Yine asırlarca cismaniyetlerini sûrî izdivaçla ondan aldılar. Bu du-

rum, son doğacak çocuğa kadar bu şekilde devam edecektir. Aynı şekilde 

Allah Teâlâ, Muhammed’in (as) ruhunu yarattı, onu küllî ve cüz’î olarak 

ruhların atası kıldı. O, cismaniyet açısından her ne kadar âdemoğlu olsa 

da ruhanîyet açısından Âdem’in (as) babası; Îsâ’nın da dedesi sayılır. Çün-

kü Îsâ, ruhunu/feyzini Rûhulkudüs ’ten almıştır. [58a] Rûhulkudüs de Hz. 

Peygamber ’in (as) ruhaniyetinin kaynağı olan ruhtan feyz almıştır. Buna 

göre Hz. Peygamber (as), Rûhulkudüs için bizzat baba ve Îsâ için de vasıta 

ile baba (dede) olmuştur. Bu4 mânevî izdivaç, Muhammedî ruhun feyzini 

kabul eden son kişiye kadar da devam edecektir. 

1 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XVI, 576-577 [10978]; Deylemî, el-Firdevs, I, 113 [382]; Taberânî, el-Mu‘ce-
mü’l-Evsat, V, 57 [4661]. Muhaddis Şuayb el-Arnaût Müsned tahkikinde uzunca nakledilen hadisin yuka-

rıda ifade edilen bölümünün münker olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca İbn Hacer’in bu rivayet için “Onun 

aslını/senedini bulamadım.” dediği de nakledilmiştir. Bk. Ali el-Kârî, el-Esrârü’l-Merfû�a, s. 137 [106]; 

Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 260 [801]; Şevkânî, el-Fevâ�idü’l-Mecmûa, s. 436 [21].

ر] 2 א  ا ّ ر] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [إ א  ا ّ .şeklinde kaydedilmiştir [إ

3 en-Nisâ, 4/126 .

زدواج] 4 ا ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [زدواج ه ا ] şeklinde kaydedilmiştir.
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Hakikatte Âdem tek bir nefis/kişidir, o da hakikatte rûh-i Muhammedî  

olan akl-ı evvel dir. O, ilk Âdem’dir. Yani insanî hakikatin ceberût âlemin-

deki ilk mazharıdır. Mücerred varlık âlemine “ceberût âlemi ” denir. Ce-

berût ehli, ruhanî sûretleri olan varlıklardır. Mücerred nefisler ile mücerred 

akıllar aynı şeydir. [Aralarındaki fark itibarîdir.] Şehâdet ve zâhire itibarla 

“nefisler” (nüfûs); gayb ve bâtına nisbetle de “akıllar” (ukûl) denilir. Me-

selâ ruhlar mertebesi, ilmî sûretlerin mazharları olması itibariyle “nefisler”; 

a‘yân-ı sâbite  olması itibariyle de “akıllar” olarak isimlendirilir. Gezegen ve 

yıldızlar gibi gök cisimlerini hareket ettiren yani döngüsel irâdî ilk hareketi 

sağlayana “cevherler” denir ki bunlar zât ve nefislerinde bulunan gezegen-

lerin maddelerinden soyutlanmıştır, hareketlerinde ise gezegenlere bağlı-

dır. Bunun sebebi, gezegenlerin hareket etmesinde kaynak/ilke olmasıdır. 

Bu mücerred cevherlere “konuşan felekî nefisler” de denir. 

Bu âlemde yani ceberût âleminde hakiki Âdem’in Havvâ’sı, Âdem’in sol 

kaburgasından yani “yaratılmışlar cihetine gelen” taraftan yaratılan küllî 

nefistir, zira Âdem’in sağı [58b] “Hak cihetinden gelen” tarafıdır ve bütün 

nefs-i nâtıkalar ondan vücûd bulmuştur. Havvâ, melekût âleminde insanî 

hakikatin ilk mazharıdır. Melekût âlemi, melekler âlemidir. Bu âlemin ehli, 

latîf cismanî sûretleri olan varlıklardır. O da cüz’î nefislerin kendisinden 

doğduğu küllî nefistir. Onun Havvâ’sı cisimlerdeki küllî tabiattır. Yani Hak 

ehline göre tabiat, cismin melekûtu için kullanılır. Bu; unsurî olsun felekî 

olsun, basit olsun mürekkep olsun cisimlerin tamamında sârî olan bir kuv-

vettir. Bu güç, küllî nefis için, cismin izhârında ve tedbirinde ortaya çıkan 

âlet gibidir. Hayvanlarda ise hayvânî ruh menzilesindedir, zira fiil ve infiâl 

onun vasıtasıyla ortaya çıkar. Onun fertleri ise, mücerret nefisler için olan 

âletler gibidir. Nitekim küllî olanı da küllî olanı için âlettir. Mülk âleminin 

ilk mazharı, beşerin babası Âdem’dir. Mevcudatın ilki de “ilk akıl ”dır.

Sonra sırasıyla küllî nefis, küllî tabiat, hebâ, küllî şekil, küllî cisim, arş, 

kürsî, felek-i atlas, felek-i menâzil, semâ-i keyvân, semâ-i müşterî, semâ-i 

mirrîh, semâ-i şems, semâ-i zühre, semâ-i utârid, semâ-i kamer, ateş, hava, 

su, toprak, maden, nebât, hayvan, melek, cin, insan ve mertebe gelir. Bu 

yirmi sekiz varlığa, [59a] rahmânî nefesin zâhirî harfleri denir. Bunların 

mukabilinde sırasıyla Rahmânî nefesin bâtınî harfleri vardır ki onlar da 

şunlardır: 
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el-Bedî‘, el-Bâis, el-Bâtın, el-Âhir, ez-Zâhir, el-Hakîm, el-Muhît, eş-

Şekûr, el-Ganiyy, el-Muktedir, er-Rabb, el-Alîm, el-Kâhir, en-Nûr, el-Mü-

savvir, el-Muhsî, el-Mübîn, el-Kâbız, el-Hayy, el-Muhyî, el-Mümît, el-

Azîz, er-Rezzâk, el-Müzill, el-Kavî, el-Latîf, el-Câmî ve er-Refî‘ isimleri 

gelir. 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ﴾ِش ْ ــ َ ْ ــאِت ُذوا َ َر َّ ُ ا ــ ۪  O dereceleri“ ﴿َر

yükseltendir, arşın sahibidir...”1 

Bu böyledir, çünkü mülk olsun melekût olsun bu hakikatlerin hepsi 

ilâhî dereceler ve rahmânî mertebelerdir. 

Bu yirmi sekiz isme mukabil olarak rahmânî nefesin mutlak harfleri 

gelir ki tilâvet ve edâ ehlinin tertibine göre sırasıyla şunlardır: 

Hemze (أ), he (ـ ), ayn (ع), ha (ح), hı (خ), gayn (غ), kaf (ق), kef (ك), cim 

 te ,(د) dal ,(ط) tı ,(ر) ra ,(ن) nûn ,(ل) lam ,(ض) dad ,(ي) yâ ,(ش) şın ,(ج)

 ,(ب) be ,(ف) fe [59b] ,(ذ) zel ,(ث) se ,(ظ) zı ,(ص) sad ,(س) sin ,(ز) ze ,(ت)

mim (م) ve vav (و)’dır. Bunlar, mecazi harflerdir; zira mukâbil isimlerin 

mecazileri olduğu gibi harflerin de mecazileri vardır. Sûfiyye sâdâtına göre 

(Allah onların sırlarını takdis eylesin) bu böyledir. Bu sebeple onlara haki-

katlar (hakâik) denilmez. Hakikatler ancak biraz önce işaret ettiğimiz üzere 

bu harf ve isimlerle gerçekleşen taayyünlerdir. 

Perdeler (hucüb ) yetmiş bindir. Bunlar sırasıyla nefis, kalem, levh, 

hebâ, cisim, arş, kürsî, yedi cennet, yedi cehennem, yedi felek ve yedi rü-

kun olmak üzere hepsi toplam otuz beştir. Zâhir ve bâtın olma itibariyle bu 

rakam yetmiş olur. Daha sonra bunların her biri bin2 kısma ayrılır ve böy-

lece rakam yetmiş bine ulaşmış olur. Kâinâtın tertibiyle ilgili zikrettiğimiz 

şeyler, ehlullah tarafından kabul edilip benimsenmiş hususlardır.

Hakîm ve filozoflar, on aklı kabul ederler. Bunları açıklamamız gerek-

mez. Fakat konuyu tamamlamak için onları burada zikretmemizde fayda 

vardır. 

Şöyle deriz: Reis İbn Sînâ  (Allah onu bağışlasın) risâlelerinden birinde 

şöyle demiştir: 

1 el-Mü’min, 40/15 .

2 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أ .şeklinde kaydedilmiştir [ا



122 CELVETİYYE SİLSİLESİ - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

30

35

“Allah’ın ilk yarattığı şey, nûrânî bir cevher olup hâlis nûrdur. Her-
hangi bir cisimde veya bir maddede değildir. Bu nûr zâtını ve yara-
tıcısını idrak eder. O, salt akıldır.

İlâhiyatla ilgilenen bütün bilgeler ve peygamberler (as), bu görüşün 
doğruluğu üzerinde ittifak etmişlerdir. Nitekim Efendimiz Mu-
hammed (as) şöyle buyurmuştur: ‘ َ ــ ْ َ ْ ُ ا َّ َ ا ــ َ َ ــא  َ ُل   Allah’ın ilk / أَوَّ
yarattığı şey akıldır.’1 Bu akıl için üç çeşit bilme vardır: 

Birincisi, yaratanını tanır. İkincisi, kendini bilir. Üçüncüsü [60a] 
kendi varlığının mümkün varlık olduğunu bilir. 

Yaratanını tanımasından dolayı başka bir akıl daha meydana ge-
lir. Bu durum bir kandilden, başka bir kandilin oluşmasına benzer. 
Kendisinin ilk olanla zorunlu zâtını bilmesinden sonra ‘nefis ’ mey-
dana gelir. O da akıl gibi ruhanî bir cevherdir. 

Şu kadar var ki mertebe itibariyle aklın altında yer alır. Kendi müm-
kün zâtını bilmesinden de cismanî bir cevher meydana gelir ki o da 
‘Felek-i Âzam ’dır. Şeriat ehlinin diliyle buna ‘arş ’ denir ve az önce 
zikredilen nefis, bu arşa aittir. Bu nefis, ruhumuzu, cismimizi hare-
ket ettirdiği gibi, ‘Felek-i Aksâ ’yı hareket ettiren ‘küllî nefis ’tir. Bu 
hareket şevk doludur, onunla felekî-küllî nefis, aşk ve şevk ile ilk 
akla yönelir. 

İlk akıl, ilk mahlûktur.2 Bu yüzden ilk akıl, ikinci akıl için bir akıl 
olur. İkinci akıl3 da Felek-i Aksâ için kendisine itaat edilen bir akıl 
olur. Daha sonra ikinci akıldan; akıl, nefis ve cisim oluşmuştur. Ci-
sim felektir ve o da sabitelerin feleğidir. Şeriat ehlinin ifadesiyle o 
kürsî dir. İşte ikinci nefis de bu akla aittir. Böylece üçüncü akıldan 
bir akıl, bir nefis ve bir felek daha ortaya çıktı. 

Bu felek ‘Zühal (Satürn)’ feleği; nefis de Zühal’in nefsidir. Daha 
sonra dördüncü akıldan bir akıl, bir nefis ve bir felek daha çıktı. 
Buradaki felek ‘Müşteri (Jüpiter)’ feleği olup nefis de Müşteri’nin 
nefsidir. Daha sonra beşinci akıldan yine bir akıl, bir nefis ve bir 
felek daha hâsıl oldu. Bu felek ‘Merrîh (Mars)’ feleği olup nefis de 
Merrîh’in nefsidir. Daha sonra altıncı akıldan bir akıl, bir nefis ve 
bir felek daha hâsıl oldu. Bu felek de ‘Güneş’ feleği olup nefis de 
Güneş’in nefsidir. [60b] Daha sonra yedinci akıldan da bir akıl, bir 
nefis ve bir felek çıktı. Bu felek ‘Zühre (Venüs)’ feleği olup nefis de 

1 Deylemî, el-Firdevs, I, 13 [4]. Bu rivayetin Hâfız el-Irâkî tarafından zayıf (bk. Tahrîcu Ehâdîsi’l-İhyâ’, 
s. 99 [3]), başkaları tarafından ise mevzû olduğu ifade edilmiştir (bk. Sâgânî, el-Mevzû�ât, I, 35 [27]; 

Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 263 [823]).

ــאر] 2 ّول  ق ا ــ ــ ا ــאر] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ق  ــ ــ ا -şeklinde kay [و

dedilmiştir.

ــכ] 3 ــ  ــ  א ــ ا ــ وا א ــ ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ــכ ــ  ــ  א ــ ا ] 

şeklinde kaydedilmiştir.
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Zühre’nin nefsidir. Daha sonra sekizinci akıldan da bir akıl, bir ne-
fis ve bir felek hâsıl oldu. Bu felek Utârid (Merkür)’ feleğidir. Nefis 
de Utarid’in nefsidir. Daha sonra dokuzuncu akıldan da bir akıl, bir 
nefis ve bir felek hâsıl olmuştur. Bu felek ‘Ay’ feleği; nefis de Ay’ın 
nefsidir. Sonra onuncu akıldan ay feleğinin çukur yüzeyinden yer 
küreye kadar ‘unsurî âlem’ meydana gelmiştir. 

Dört unsur (anâsır-ı erbaa ) şunlardır: Ateş, hava, su ve toprak. Bun-
lardan da ‘mevâlîd-i selâse ’ denilen madenler, nebatlar ve hayvanlar 
meydana gelmiştir.” 

Reis İbn Sînâ ’nın sözü burada bitti.

Bazı Fusûs  şerhlerinde akıl ile ilgili yorumun, Halîmî , Gazzâlî , Râgıp  

ve Ebû Zeyd ed-Debûsî  gibi sünnet âlimleri ile muhakkik sûfîler tarafın-

dan kabul gören şeylerden olduğu geçmektedir. Hatta onların tamamı, 

hukemânın akılları (ukûl) kendisiyle açıkladığı Kerrûbiye meleklerini de 

kabul ederler. 

Şu kadarı vardır ki Şeyh-i Ekber ’in (ks) el-Fütûhât ’ın on üçüncü babın-

da ve diğer yerlerde açıkladığına göre mücerred varlıkları kabul etmekte 

İslâm’a halel getirecek bir şey yoktur. Onların kadim olduğunu söylemek 

ve onlar olmadan Vâcib’in zamanla ilgili hâdiselere kudretinin olmadığını 

ileri sürmek bundan müstesnadır. “ َ ــ ْ َ ْ ُ ا َّ َ ا ــ َ َ ــא  َ ُل  -Allah’ın ilk yara / أَوَّ
tığı şey akıldır.” şeklinde vârid olan sözü, insan aklıyla tevil etmek mümkün 

değildir; çünkü insandaki akıl, onun yaratılmasından uzun bir müddet 

sonra onda yaratılır.

Molla Fenârî  (ö. 834/1430-1431) (Allah’ın rahmeti onun üzerine ol-

sun) Fâtiha Tefsiri ’nde şöyle der: “İlâhî nimetlerin kendisinde tahakkuk 

ettiği ilk varlık, [61a] kalem-i âlâ dır; zira o tedvîn ve satırlara geçirme âle-

minin ilkidir. Müheyyem melekler ise -her ne kadar mertebeleri daha üs-

tün olsa da- nimet ile lezzetin farkında olmaları bir tarafa kendilerinin 

bile bilincinde değillerdir. Bu nimetlerle tahakkuk bakımından varlıkların 

sonuncusu, Meryem oğlu Îsâ’dır -salavatın en üstünü bizim Peygamberi-

mize ve ona olsun- çünkü kendisinden sonra kıyamet gününe kadar Al-

lah’ın başka bir halifesi gelmeyecektir. Onun ve beraberindeki mü’minle-

rin âhirete intikal etmelerinden sonra kâmil bir velî bir yana, bir mü’min 

bile yeryüzünde kalmayacaktır. Peygamberimiz (as) bu şekilde haber 
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vermiş, sonra şöyle buyurmuştur: َّ َّ اَ ُل اَ ُ َ  ْ َ ْرِض    َْ ِ ا ُ َو  َ א َّ ُم ا ُ َ  َ  

/Yeryüzünde ‘Allah Allah’ diyen oldukça kıyamet kopmayacaktır.1 Yani ‘Allah 

Allah diyen’den maksat, Allah’ın zikrine devamlı yapışandır; yoksa genel 

anlamda zikreden kimse değil.” 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ْاَن َْرَض  ْ َوا اِت  َ ٰ ــ َّ ا ــُכ  ِ ْ ُ  َ ّٰ ا  ﴿ِانَّ 
﴾ َ و ُ َــ  “Gerçek şu ki Allah, koyduğu düzenden sapmamaları için gökleri 

ve yeri tutmaktadır…”2 

Bu âyette şu mânaya da işaret vardır: Mutlak olarak ulvî ve süflî olan 

şeyler, kendi nefisleri ile kâim değildirler. Bilakis onlar Allah Teâlâ ile ve 

O’nun tutmasıyla kâim olurlar. Onları zevâldan koruyan Allah Teâlâ’dır. 

Eğer onların ayakta durmaları (kıyam) O’nunla olmasaydı, dağlar birbi-

rine girer, sebepler kesilir, semâ iner ve sular kururdu. Allah Teâlâ, âlemin 

hıfz edilmesinde âdemoğlunu halife kıldı. O nedenle “kutup”, merkezi; 

“sağındaki imam” ruhlar âlemini; “solundaki imam” cisimler âlemini; 

“dört evtâd” (direk) ise doğu, batı, güney ve kuzeyi; “yedi abdâl” da yedi 

iklimi hıfz etmektedir. Kutup, -ki o gavs-ı âzamdır- mâna âleminin sultanı-

dır. İki imam, evtâd  ve abdâl  ise [61b] mertebe ve derecelerindeki farklılığa 

göre onun hizmetkârı ve emirleridir. Onlar kutbun emriyle hareket ederler. 

Bu sultan ve emirleri olmasaydı âlemin nizamı bozulurdu. Onlar, Allah 

Teâlâ’dan büyük/geniş bir rahmettir. Zâhirî sultan vefat ettiğinde memle-

ketindeki tebaa arasında vâkî olacak zâhirî bozulmayı bertaraf etmek için 

nasıl yerine bir başkasının geçirilmesi gerekiyorsa, aynı şekilde mânevî sul-

tan da âhirete intikal ettiğinde tüm varlık âleminde vâkî olacak fesadı de-

fetmek için yerine bir başkasının ikame edilmesi gerekir. Bu durumda vü-

cûd  kutbunun makamına, solundaki imam geçer, sağındaki değil; çünkü o 

imâmet-i suğrâda imamın hâline nâzırdır. İmam insanlara döndüğü zaman 

da solu sağ, sağı sol olur. Bu duruma şu âyette işaret vardır:   ــאُب َ ْ אَ َ ﴿ 
﴾ ِ َ ــَٔـ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ ــא اَ ٓ َ  ِ َ ــَٔـ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ ِ َواَ ــ َ َ ْ َ ْ ــאُب ا َ ْ ــא اَ ٓ َ  ِ ــ َ َ ْ َ ْ  Biri, amel“ ا

defteri sağından verilenlerdir; ne mutlu o sağından verilenlere!  Diğeri, 

amel defteri solundan verilenlerdir; ne bedbaht o solundan verilenler!”3 

1 Müslim, “İman”, 234.

2 Fâtır, 35/41 .

3 el-Vâkıa, 56/8-9 .
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Âyette geçen “ــא ” lafzı, sûfîlere göre her iki cümlede de nâfiyedir. Amel 

defteri solundan verilenler, celâl  ve fenâ  ehli; sağından verilenler ise cemâl  

ve bekâ  ehlidir. İmam, ehadî zâtın taayyününe işaret eder. Amel defteri sa-

ğından verilenlerin bu şekilde; solundan verilenlerin de başka şekilde mua-

mele görmeleri, onların a‘yân-ı sâbite deki hâlleri ve nefislerinin muktezâsı 

sebebiyledir. Bu konuda herhangi bir cebir ve zorlama yoktur; zira imam, 

imamlık yaptığı yere (mihrap) geçtiği zaman, imam tarafından herhangi bir 

zorlama olmaksızın insanların bir kısmı sağında bir kısmı da solunda durur. 

Bu, feyz-i akdes ile gaybî işler için hâsıl olan büyük bir sırdır. [62a] Bu işler, 

ezelî olup başlangıcı yoktur ve evveli olmayan gerekliliklerdir. Ebedîlik gün-

leri, ezelîlik günlerine muvâfıktır. Buna Allah Teâlâ’nın şu kudsî sözü işaret 

eder: “ ــ ِ َ َ ــ  َ َ ــ  ِ َ ْ ْ َر َ َ ــ َ  / Rahmetim gazabımı geçmiştir.”1 

Sen bu durumu anla ve dedikoduyu (kıylükâl) terk et. Bütün söz ve 

fiillerde edebe riayet et. 

Kâinat silsilesinin birbirine bağlı ve bir kısmının diğer bir kısmına vâris 

olduğunu, yeryüzünün Allah’a ait olduğunu ve dilediğini ona vâris kıl-

dığını, bunların da sûret ve mâna âleminde birlikte olduklarını bildiğin 

zaman, silsileden ayrılanın fenâ ve zevâle mahkûm olacağını da anlamış 

olursun; çünkü koyun sürüden ayrıldığı anda canını kurtlara sunmuş de-

mektir. Bu sebepledir ki büyüklerden biri ile irtibatı olmayan bir kimsenin 

itibardan düştüğünü görürsün.

Rivayet edildiğine göre Câbir (ra),  tek bir hadis için Medine ’den Mısır ’a 

yolculuk etmiştir. O nedenle yolculuğa çıkmadan hiç kimse kemale ulaşa-

maz. Maksadına ancak hicret ettikten sonra ulaşabilir. 

İttibâ silsilesi ile kalbindeki perdeyi kaldıracak bir üstadı bulunmayan 

herkes, bu durumda babası olmayan bir yitik ve nesebi olmayan bir evlât-

lık gibidir.

Bilmez misin ki bir kimse işinde mâhir olup sanatını usta bir şekilde 

icrâ etse bile, şayet bir üstadın hizmetinde bulunmamış, onun nefesinden 

bereketlenmemiş ve ondan mutat bir izin almamışsa, kazancında ve ame-

linde bereket göremez; hırs ve uzun emelinden dolayı da aç kalır. 

1 Buhârî, “Tevhîd”, 15, 22, 28; Müslim, “Tevbe”, 14, 16.
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O nedenle meslek sahibi üstadlar, muhtelif öğrencilerine [mesleklerinde 

ve hizmetlerinde] hayır ve bereket olsun diye dua etmeyi alışkanlık hâline 

getirmişlerdir. [62b] Bu âdet büyük insan topluluklarının huzurunda ger-

çekleşir. Onlar bu işi dededen babaya, üstaddan üstada tevârüs yoluyla al-

mışlardır. Öyle ki bu, hiçbir şekilde terk edilmez. Onlar, söz konusu nefes ve 

iznin sırrıyla ilgili genel de olsa bir anlayış ve bilgileri olmasaydı, sûrî nefesle 

ruh üflemek gibi yaptıkları şeye kalkışmazlardı. Nitekim sûrî öğrencinin du-

rumu da sûrî bir üstadın iznine ve nefesine bağlıdır. Aynı şekilde mânevî 

öğrencinin hâli de mânevî üstadın telkinine ve nefesinin feyzine bağlıdır.

Nefes  ve telkin  işinin Hz. Peygamber ’den (sa) Hz. Ali ’ye (ra) ulaştığı 

konusu sahih bilgi ile sabittir. O, nübüvvetin bâtınının ilk vârisi ve maz-

harı olmuştur. Nübüvvetin bâtını; mutlak velâyet, gerçek hilâfet ve kesin-

lik kazanmış kutbiyyettir. Velâyet  ve hilâfet ten nasibi olan başkaları olsa 

da bu böyledir. Kimse Sıddîk’ın (ra)  hilâfetinden kuşku duymadığı gibi 

velâyetinden de kuşku duymaz. Ardından gelen diğerlerini de ona kıyas 

edebilirsin.

Rivayete göre, bir gün Hz. Peygamber (as) Hz. Ali’ye (ra), “Ey Ali, 

gözlerini kapat ve üç defa söyleyeceğim sözü dinle. Sonra sen de üç defa 

onu tekrarla, ben dinleyeyim.” dedi. Ardından Hz. Peygamber (as) gözle-

rini kapatıp üç defa yüksek sesle “Lâ ilâhe illallah” dedi. Hz. Ali  (ra) onu 

dinledi, sonra o da gözleri kapatıp üç defa yüksek sesle, “Lâ ilâhe illallah” 
dedi. Hz. Peygamber (as) de onu dinledi. Nitekim Reyhânü’l-Kulûb  adlı 

eserde konu bu şekilde ifade edilmiştir. Bu telkinin başkasına değil de Hz. 

Ali’ye (ra) tahsis edilmesi, onun her yönden başkalarına tercih edildiği-

ni göstermez. [63a] Bilakis onun, kendisiyle ilgili bazı hususiyetleri oldu-

ğunu gösterir. Bu nedenle Fâtıma ’yı (ra) onunla evlendirdi. Emâlî  sahibi

( ُ ْ َ ْ ُل ا ُ َ ) şeklinde başlayan meşhur manzûmesinde şöyle der:

אل آء   ا א      ا אن  و ا

Bilesin ki bazı hasletlerde 

Sıddîka’nın Zehrâ’ya üstünlüğü vardır1

1 İsmâil Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, VIII, 82, Beyrut: Dâru’l-fikr, ty. https://al-maktaba.org/bo-

ok/23612/3572#p2.
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“Sıddîka”dan murad, Sıddîk’ın kızı Hz. Âişe’dir (ra) . “Zehrâ” ile kas-

tedilen ise halifesi Sıddîk olan zâtın kızıdır, yani Hz. Fâtıma ’dır (ra). Hz. 

Âişe’nin (ra) faziletiyle ilgili Hz. Peygamber ’den (as) şu hadis vârid ol-

muştur: “ َ ــ َ אِئ َ  ْ ــ ِ  ْ َُכــ ْ ِد ــ َ ُ ُ وا  ُ ــ ُ  / Dininizin üçte ikisini Hz. Âişe’den 
(ra) öğrenin.”1 Fâtıma’nın (ra) faziletine dair de “ ْ ــ َ ٌ َو ــ

ِ ــאِل َכ َ ِّ َ ا ــ
ِ  َ ــ ُ ِ َכ ــ ْ ِ  َ ــ َ ِ َ َن َو ْ ــ َ ْ

ِ أَِة  َ ــ ْ َ ا َ ــ
ِ اَن َوآ َ ــ ْ

ِ  ِ ــ ْ ِ  َ َــ ْ َ  َ ــ ْ َ ــאِء  َ ِّ َ ا ــ ِ  ْ ــ ُ َْכ  
 ٍ ــ َّ َ ُ  ِ ــ ْ ِ  َ ــ َ ِ א َ َو  َ ــ ِ ْ َ ُ  / Erkeklerden pek çok kimse kemale ermiştir; 
kadınlardan ise ancak İmrân kızı Meryem, Firavun’un eşi Âsiye, Hu-
veylid kızı Hatice ve Muhammed’in kızı Fâtıma kemale ermiştir.”2 İşte 

Hz. Âişe’nin fazileti dinin telkininde; Fâtıma’nın fazileti ise mârifette 

ve bilgidedir. Çünkü kemal, bâtınî kemale dayandırılmıştır. Her ikisi 

de yani sıddîkiyyet ve kemal, velîye izâfe edilen kemalin nihayetinin 

sıddîkiyet olmasına nisbetle aynı şeydir. O da ihlâsa ermekten iba-

rettir. İhlâsa ermek de nefsânî sıfatların ve gayriyetin kirlerinden pak 

olmak mânasına gelir. Yalnız, bu iki sıddîk Allah’ı bilme bakımından 

mertebe ve derecelerde farklılık gösterebilir. Hz. Peygamber’in (as) 

“ ــ َ ُ  ْ ــ ِ وَن  ُ ــ َ  
ِ َــ ِ ْ َ ِ ــ  ِّ ِ  َ ــ ْ ُّ أَ ــ

ِ َ َــא    / Ey Ali! Senin bana olan ya-
kınlığın Hârûn’un Mûsâ’ya olan yakınlığı gibidir.”3 hadisi, Hz. Ali ’nin 

nübüvvet derecesine olan yakınlığının ziyâdeliğini gösterir. Onun 

için mutlak kemal ile birlikte teşrifî izâfî bir kemal daha vardır. Nite-

kim Hz. Fâtıma ’nın da bir mutlak ve bir izâfî kemali söz konusudur. 

“ ــ ِّ ِ  ُ ــ َ ِ א َ  / Fâtıma bendendir.”4 sözü buna delâlet eder. Kâmil, kâmile 

yaraşır; güzel de güzele yakın olur. Ey ârif, sen bunu anla! Zira bu, mâri-

fete dair en şerefli bilgilerdendir. [63b] Ve şöyle de:   َّ ــ َ َ ِا ــ ْ َ ْ ــא اَ ٓ َ ِ ــ  ّ۪  ﴿َرّبِ ِا
﴾ ٌ ــ

۪ َ  ٍ ــ ْ َ  ْ ــ ِ  “Ey rabbim! Bana lutfedeceğin her türlü hayra muhtacım!”5 

Kuşkusuz Allah için sofra indirmek kolay bir iştir.

1 Bu rivayet Deylemî’nin el-Firdevs (II, 165 [2828]) adlı eserinde, “Dininizin üçte birini Âişe’nin evin-

den öğreniniz.” şeklinde ifade edilmektedir. Başka kaynaklarda ise senedsiz olarak, “Dininizin yarısını 

Hümeyrâ’dan (Âişe) öğreniniz.” denilmektedir (bk. Sehâvî, el-Makâsidü’l-Hasene, s. 321 [432]; Ali 

el-Kârî, el-Esrârü’l-Merfû�a, s. 190-191 [185]; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 374-375 [1198]). Ayrıca bu tür 

rivayetlerin mevzû olduğu da ifade edilmiştir. Bk. İbn Kayyım, el-Menâru’l-Münîf, thk. Abdülfettâh 

Ebû Gudde, Halep: Mektebetü’l-Matbûâti’l-İslâmiyye, 1390/1970, s. 60-61.

2 Buhârî, “Enbiyâ”, 32, 46; “Et	ıme”, 25; Müslim, “Fezâil”, 70; Tirmizî, “Et	ıme”, 31; İbn Hanbel, 

Muvatta’, IV, 394.

3 Buhârî, “Fezâil”, 9; Tirmizî, “Menâkıb”, 20; İbn Mâce, “Mukaddime”, 11.

4 Buhârî, “Fezâil”, 12, 16, 29; “Nikâh”, 19; Müslim, “Fezâil”, 93, 94.

5 el-Kasas, 28/24 .
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Sonra Ali (ra)  Rasûlullah’ın ağzından feyiz alınca, zâhirî nesebi gibi bâtınî 

nesebi de onunla (sa) birleşmiş oldu. O da onu Kümeyl b. Ziyâd ’a ulaştırdı. 

Sonra o da Hasan-ı Basrî’ye (ö. 110/727) ulaştırdı. Hasan-ı Basrî  “Şeyhler 

Şeyhi” olup “Şeyhu’l-müzekkirîn” olarak da tanınmıştır. Hz. Ömer ’in hilâ-

fetinin bitiminden iki yıl önce Medine ’de doğdu. 110 yılında Basra’da vefat 

etti. Âlimlerin cumhuru ve tanınmış fazilet sahibi kimseler bu konuda icma‘ 

etmişlerdir. Onu ancak cahiller reddeder. Bu kabul ve îcab hakkındaki tevâtür, 

akıl sahibi kimseler arasında yaygındır. Öyle ki onun inkârı, tevârüs sırrını 

inkârdan ve insanlar arasında miras bırakan ve mirasçı olmasını bile bile red-

detmekten sayılmıştır. Hadiste, “Yeryüzü Halîlürrahmân gibi kırk kişiden boş 
kalmaz. Onların sayesinde yağmurlar yağar ve yine onların sayesinde düşmanla-
rınıza galip gelirsiniz. Bu kırk kişiden biri vefat ettiğinde Allah Teâlâ onun yerine 
bir başkasını koyar.”1 denilmiştir. Bu rivayeti, huffâz ve muhaddislerin sonun-

cusu İmam Sehâvî  el-Makâsıdü’l-Hasene  adlı eserinde zikretmiştir. el-Kâmûs’ta 

da şöyle denilmiştir: “Abdâl lar, Allah’ın kendileriyle yeryüzünü ayakta tuttuğu 

kimselerdir. Onlar yetmiş kişidir. Kırkı Şam ’da, kalan otuzu ise yeryüzünün 

muhtelif yerlerindedir. Ne zaman onlardan biri vefat etse hemen onun yerine 

diğer insanlardan biri geçer.” 

Bir seferinde bu sahih hadisi ve sarih nakli vaaz meclisinde ifade etmiştim. 

Bu söz bazı fuzûlî kimselerin kulaklarına ulaşınca, asabiyetleri bu rivayeti kabul-

lenemedi. Bu hadisi akl-ı selîmin kabul etmeyeceği [64a] ve tab	-ı müstakîmin 
tiksinti duyacağı bir şekilde tevil ettiler. Hevâ ve hevesini ilâh edinene ve [kendi 

katındaki] bir bilgiye göre sapıtıp hidâyetine muvaffak kılmadığı kimseye yazık-

lar olsun! İşte bu inkâr, onlara atalarından miras kalmış ve şeytanları tarafından 

ulaşmıştır. Gerçi onların maya ve topraklarının özünde tıynet/karakter bozuk-

luğu vardır. Ey inkârı hoş karşılanmayan münkirler! Sizler, zillet ve ezikliğin 

kapladığı sürü gibisiniz. Eski elbiselerin altında nice büyük hükümdarlar vardır. 

“Tozlar kalktığı zaman göreceksin: At mı altındaki yoksa eşek mi?”

Sonra ilâhî sır, rabbânî feyiz, rahmânî nefes ve insanî kemalî izin Ha-

san-ı Basrî ’den Habîb el-Acemî ’ye (ö. 150/767) ulaştı. Sonra Dâvûd-ı Tâî ’ye

(ö. 184/801), sonra Ma‘rûf-i Kerhî ’ye (ö. 200/815), sonra Serî es-Sekatî ’ye 

(ö. 253/867), sonra Cüneyd -i Bağdâdî’ye (ö. 297/909), sonra Mimşâd-ı 

1 Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Evsat, IV, 247 [4101]; bk. Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, X, 63 [16674].
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Dîneverî ’ye (ö. 299/912), sonra Muhammed ed-Dîneverî ’ye (ö. 367/977), 

sonra Muhammed el-Bekrî ’ye (ö. 400/1009), sonra Vasiyyüddin el-Kâdî ’ye 

(ö. 452/1060), sonra Ömer el-Bekrî ’ye (ö. 487/1094), sonra Ebü’n-Necîb 

es-Sühreverdî ’ye (ö. 563/1167), sonra Kutbüddîn-i Ebherî ’ye (ö. 623/1226), 

sonra Rükneddin Muhammed en-Nuhâsî ’ye, sonra Şihâbeddin Muhammed 

et-Tebrîzî ’ye (ö. 638/1240), sonra Cemâleddin et-Tebrîzî ’ye (ö. 672/1273), 

sonra İbrâhim ez-Zâhid el-Geylânî ’ye (ö. 700/1300), -ki bu zât Celvetî nis-

betinin kendisinden çıktığı ilk kişidir. O, ( ــ ) kelimesindeki (خ) üze-

rinde yer alan noktayı (ج) şeklinde aşağıya indirip ( ــ ) nisbetini yapan 

kişidir. Bu konu daha önce incelenmişti- sonra Safiyyüddin el-Erdebîlî ’ye

(ö. 735/1334), sonra Safiyyüddin’in oğlu Şeyh Mûsa Sadreddin el-Erdebîlî ’ye 

(ö. 794/1392), sonra Sadreddin’in oğlu [64b] Hâce Ali el-Erdebîlî ’ye, sonra 

Hâce Ali’nin oğlu “Şâh-ı Erdebîlî” olarak tanınan Şeyh İbrâhim ’e, sonra Kut-

bu’l-aktâb Aksaraylı Hamîdüddin ’e (ö. 815/1412), sonra Ankaralı Hacı Bay-

ram ’a (ö. 833/1429), sonra Bursalı Muk‘ad Hızır Dede ’ye, sonra Bursalı olarak 

tanınan Üftâde  Mehmed’e (ö. 988/1580), sonra Koçhisarlı, Üsküdarlı Mah-

mûd Hüdâyî ’ye, sonra Edirneli Dizdârzâde olarak tanınan Muk‘ad Ahmed ’e, 

sonra Zâkirzâde  olarak meşhur olan Abdullah Kostantinî’ye (ö. 1068/1657), 

sonra Şeyhim ve Senedim Seyyid Osman eş-Şumnî ’ye (ö. 1102/1690) geçti. 

Şumnu , mahallinde geleceği gibi Karadeniz tarafında Rumeli beldelerin-

den bir beldedir. Seyyid Osman, bizzat kendi ağzından işittiğime göre altın 

silsile nin otuz birinci halkasında yer alır. Hz. Peygamber ’in (as) şu sözüne 

işaret olmak üzere otuz onunla tamamlanmıştır: “ ً َ ــ َ َن  ُــ َ َ ي  ِ ــ ْ َ  ُ ــ َ َ ِ ْ  اَ
/ Hilâfet benden sonra otuz senedir.”1 İmam Ali (ra), otuz tamamlanmadan 

altı ay kadar önce vefat etmiştir. Kalan kısım, İbnü’l-Hacer ’in [el-Heytemî] 

es-Savâiku’l-Muhrika  adlı eserinde zikrettiği görüşe göre İmâm-ı Hasan (ra)  ile 

tamamlanmıştır. İşte bu zâtlar, benim babalarımdır. Haydi onların benzerle-

rini bana getir. Allah onların ruhlarını şâd eylesin. Sırlarını takdîs eylesin. Tâ-

liplerinin gözlerine yani basîretlerine onların nûr pencerelerini açsın ve âşık-ı 

sâdıkların yüzlerinden onların sır perdelerini kaldırsın. Haleflerini ve soylarını 

arttırsın. Onlardan her bir kişiyi bin hatta binler kılsın. Onların kollarını ve 

şubelerini, ufuk ve cihetlerin alamayacağı kadar büyütsün!

1 Bk. Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 8; Tirmizî, “Fiten”, 48; Ahmed, Müsned, IV, 272, 273; V, 220, 221.
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Şimdi sen, “Halife bırakmanın ne faydası var?” dersen, şöyle derim: Peygam-

berlerin (as) gönderildiği şey üzere halkın zâhirini şeriat ve ahkâm ile, bâtınını da 

mârifet ve ilham ile ihyâ etmektir. [65a] Nasıl sözlü mukaddimelerin tertibi, 

maksatları elde etmek ve taleplere ulaşmak için yapılıyor ise aynı şekilde fiilî 

mukaddimelerin tertibi de her mertebede eserlerin ortaya çıkmasını amaçla-

maktadır. Yine nasıl ki annelerin1 doğurganlığı kısırlığa dönüştüğünde varlık 

silsilesi kesiliyorsa, aynı şekilde tevhid ehlinin kısırlaşması durumunda da 

şühûd silsilesi kesilir. Faydalı sonuçlar, zararlı kısırlıktan daha hayırlıdır. 

אر א إ ا وا  א א      ل  א  אر إن آ
Eserlerimiz bize delâlet eder

O hâlde bizden sonra eserlere bakınız2

ــאً﴾ א َ َ ِا ــ ۪ َّ ُ ْ ِ َــא  ْ َ ْ ٍ َوا ــ ُ ْ َة اَ َّ ــ ُ َــא 
ِ َّא َــא َوُذّرِ ِ ْ اَْزَوا ــ ِ َــא  َ  ْ ــ َ َא  َّـــ  Ey“   ﴿َر

rabbimiz! Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet, bizi günahtan 

sakınanlara öncü yap!”3 Yani bizi ilim, amel ve hâllerde kendilerine uyulan 

kimseler kıl. İbrâhim (as)  şöyle dedi:    ِ ــ َ ِכ ْ ــ ا َ َ ــ  ۪  َ ــ َ ي َو ۪ َّــ ِ ا ّٰ ِ  ُ ــ ْ َ ْ  ﴿اَ
َא َّـــ ــ َر ۪ َّ ْ ُذّرِ ــ ِ ِة َو ــ ٰ َّ َ ا ــ

۪ ُ ــ  ۪ ْ َ ْ ــאِء َرّبِ ا ٓ َ ُّ ُ ا ۪ ــ َ َ ــ  ّ۪ ۜ ِانَّ َر َ ٰ ــ ْ َ َوِا ۪ ٰ ــ ْ  ِا
ــאِء﴾ ٓ َ ُد  ْ ــ َّ َ َ  Yaşlılığıma rağmen bana İsmâil’i ve İshâk’ı armağan eden“ َو

Allah’a hamdolsun! Şüphesiz Rabbim duaları kabul edendir. Rabbim! Beni 

ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, 

duamı kabul et!”4 Namazı ikame etmek, Allah Teâlâ’ya yönelmeye devam 

etmektir. Bu da ancak Allah’a bağlılık ile olur. Zürriyetin bir kısmının 

diğer bir kısmına bağlılığı teveccühün devamı iledir. İbrâhim (as) şöyle 

dedi:   ﴾ً ــ ُ ْ َر ــ ِ
۪  ْ ــ َ ْ َــא َوا َّ  Soyumuz içinden, onlara … bir elçi çıkar“ ﴿َر

Rabbimiz!”5 O elçi Hz. Peygamber’dir  (sa). Bu nedenle o (sa), ceddi İbrâ-

him’in duasıdır. İbrâhim (as),   ﴾ َ ــ ۪ ِ ٰ ْ ــ ا ِ ٍق  ْ ــ ِ ــאَن  َ ِ ــ  ۪  ْ ــ َ ْ -Arka“ ﴿َوا

dan gelecekler içinde iyilikle anılmayı bana nasip eyle!”6 diyerek, arkadan 

geleceklerle ilgili güzel övgüyü gerektirecek hâllerin gerçekleşmesi için dua 

1 [ ــ ا ــאت ا ــ أ ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ ا ــ ا ــ  ] şeklinde kaydedil-

miştir.

2 Bk. Abdülkerim el-Kuşeyrî, Letâifü’l-İşârât, thk. İbrâhim el-Besyûnî, Mısır, ty., I, 260. https://al-mak-

taba.org/book/23629/258#p4. 

3 el-Furkân, 25/74 .

4 İbrâhim, 14/39-40 .

5 el-Bakara, 2/129 .

6 eş-Şuarâ, 26/84 .
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etmiştir. Bu duada güzellikle anılmanın kıyamete kadar sürmesi istenmiş-

tir. Zekeriyyâ (as) da şöyle dedi:   ْ ــ ِ ُث  ِ َــ ــ َو ۪ ُ ِ َ ــאًّ  ِ ــَכ َو ْ ُ َ  ْ ــ ِ ــ  ۪  ْ ــ َ َ ﴿ 
ــאًّ﴾ ِ ُ َرّبِ َر ــ ْ َ ْ َب َوا ــ ُ ْ َ  ;Tarafından bana yerimi alacak bir halef ver“ ٰاِل 

o, Yâkûb hânedanına da vâris olsun. Rabbim, onu rızana erdir!”1 [65b] Al-

lah Teâlâ şöyle buyurdu:   َ ــ ِ ْ َ ــא  َ ْ ِّ ُ ــאُس  َّ ــא ا َ ُّ ــא اَ ٓ َ ــאَل  َ ُ َداُوَ۫د َو ٰ ْ َ ــ ُ  ﴿َوَوِرَث 
﴾ ُ ــ ۪ ُ ْ ُ ا ــ ْ َ ْ َ ا ــ ُ َ ا  َ ــ ٰ ٍء ِانَّ  ْ ــ َ  ِ ّ ْ ُכ ــ

ِ ــא  َ ۪ ِ َواُو۫ ــ ْ َّ  Süleyman, Dâvûd’un“ ا

yerine geçti. Dedi ki: Ey insanlar! Bize kuşdili öğretildi ve bize her şeyden ge-

rektiği kadar verildi. Doğrusu bu apaçık bir lutuftur.”2 Yine Allah Teâlâ şöyle 

buyurdu:   ﴾ًא ــאِכ َ  ُ ــ َ َ َ َ ــאَء  ٓ َ  ْ ــ َ َّ َو ــ ِّ َّ ا ــ َ  َ ــ ْ ــَכ َכ ِّ ــ َر ٰ َ ِا ــ َ  ْ ــ َ  Rabbinin“ ﴿اَ

gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi onu elbet hareketsiz de 

kılardı.”3 Varlık (vücûd) gölgesinin uzatılmasında âlemlere rahmet vardır. Var-

lık, yokluktan daha hayırlıdır; çünkü kemal, varlıktadır, yoklukta değil. O 

nedenle kemale ulaştıktan sonra vefat etmek, çocuk ve sabî iken vefat etmeye 

tercih edilmiştir. Yine çocuklar noksandırlar; mebde ve meâd sırrının mârifeti-

ne ulaştıran ictihad rütbesinden aşağıdadırlar. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 

  ﴾ َ َ ْ ـــَכ ْ َــאَك ا ْ َ ْ َّٓــא اَ  Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik.”4“ ﴿ِا

“Kevser ”, çalışmadan elde edilen feyizdir.   ﴾ــَכ ِّ َ
ِ  ِ ّ ــ َ َ ﴿ “Şimdi sen Rabbin 

için namaz kıl.” Yani nimetin şükrünü beden ve kalp ile edâ et.   ﴾ ْ ــ َ ْ  ﴿َوا
“Kurban kes.”, inniyet bedenini boğazla.   ﴾ ُ ــ َ ْ َ ْ َ ا ــ ُ َِئَכ   ــא َ  Asıl sonu“ ﴿ِانَّ 

gelmeyecek olan, sana karşı nefret duyandır.”5 “Ebter ”den maksat, nefis ve 

ashabıdır; çünkü onun ne nesli ne de zürriyeti vardır. Çocuklar ve yakınlar 

ancak yapılan sâlih ameller, kazanılan sadık hâller, ruhanî ahlâklar ve Rab-

bânî vasıflardır. Bunlar nefsin değil kalbin ve ruhun semerelerindendir.6 Nice 

fasılasız (muttasıl) silsile vardır ki hevânın galip olması, tenezzülâtın zuhûru 

ve tâğutlara, Lât ve Menât’a ibadetten dolayı soyu kesilmiş (munkatı	) hük-

mündedir. et-Te’vîlâtü’n-Necmiyye ’de şöyle der: “Bizim içinde bulunduğumuz 

şu zamanda iş o hâle gelmiştir ki kendisi hiç müridlik yapmamış biri kalkıp 

mürşidlik iddiasında bulunuyor. Hatta cahillik ve sapkınlıkları sebebiyle yine 

cahil ve sapıklara sırf isim ve şöhretlerinin yaygınlaşması, müridlerini arttırma 

1 Meryem, 19/5-6 .

2 en-Neml, 27/16 .

3 el-Furkân, 25/45 .

4 el-Kevser, 108/1 .

5 el-Kevser, 108/2-3 .

6 [ ــ ــ ا אئ ــ  ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ــ ــ ا אئ ــ  -şeklinde kaydedil [و

miştir.
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hırsıyla şeyhlik icâzeti veriyorlar. [66a] Şeyhliği veraset yoluyla aldıkları vakit 

bu büyük ve şânı yüce işi, çocuk oyuncağına ve şeytanın maskarasına çe-

virmiş oldular. Ne zaman onlardan biri vefat etse -ister büyük ister küçük 

olsun- oğlunu posta oturtup ondan hırka giyerler, onunla teberrük edip 

onu şeyhlik makamına getirirler. Bu gerçekten yaygın bir musîbettir. Belki 

de böyle bir tarikat çoktan tükenmiş ve eserleri de gizlenmiştir. Allah onla-

rın durumunu en iyi bilendir.”

Bu sözleri söyleyenle ilgili ben derim ki: Allah onu ve bizi en güzel şe-

kilde mükâfatlandırsın. Onun yüzlerce yıl önce yaptığı bu değerlendirme 

[her şeyi açıklamaya] yeterlidir. Eğer bu zamanda bizden böyle bir söz sâdır 

olsaydı, bâtınlarındaki hastalıklar sebebiyle fodul kimseler dilleriyle bizi 

cerh edip incitir; [etrafta] hased ve şer ateşi tutuşurdu. Zamanın kadınları 

da bize karşı yapabildikleri her türlü ahlâksızlığı yapardı. Dikkat et; Şeyh 

[Necmeddîn-i Kübrâ] (Allah ona rahmet eylesin) bu sözleri kendi zama-

nı için söyledi. Zamanımıza gelince, o günden bu güne çok zaman geçti, 

[umutlar bitti], takat tükendi; havâs ve avam arasında ne tahkik ne de 

taklid ehli kaldı. Şöyle demişlerdir: 

א אئ   ّ אء ا א     وأرى  א כ אم  א ا أ
Çadırlara gelince, gerçekten çadırlar onlarınki gibidir 

Mahallenin kadınlarına bakıyorum, onların kadınları gibi değildir1

Şimdi ise çadırların ve kadınların tamamı onların çadırlarına ve ka-

dınlarına benzemiyor, çünkü şekil ve sûretler değişmiş; zaman bir hâlden 

başka bir hâle geçmiş; avam ve havâs bütün insanların hâlleri değişmiş; 

bilinen bilinmez olmuş; cevher, sıfatıyla birlikte bozulup çirkin bir hâle 

gelmiştir.

1 Abdülkerim b. Hevâzin b. Abdülmelik el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, thk. Abdülhalim Mah-

mûd-Mahmûd b. Şerîf, Kâhire: Dâru’l-maârif, s. 16. https://al-maktaba.org/book/9953/4#p2. 
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 [66b] YEDİNCİ BÖLÜM

ŞEYH-İ EKBER

Bu bölümde misk-i ezfer ve kibrît-i ahmer olan Şeyh-i Ekber ’den 

(Allah onun pâk sırrını takdis eylesin) bahsedilecektir. Bu şahsiyet, 

Muhyiddin Muhammed b. Ali el-Arabî el-Hâtemî et-Tâî el-Endelüsî’dir 

(ö. 638/1240). Şam ’da Sâlihiyye ’de medfundur. Üç yüz kadar eseri vardır. 

Yekûnu bin cilde ulaşır. Onun hâlini beyana ihtiyaç yoktur. O, delilden 

de müstağnidir. 

Eğer sen, “Beşer takati ve ömrü bu kadar eseri yazmaya yeter mi?” dersen, 

bu soruya iki şekilde cevap veririm: Birincisi, o bu kadar eseri zamanın ge-

nişlemesi (bast-ı zaman) ile yazmıştır. İkincisi ise o, sayfanın başına bir nokta 

ve sonuna da bir nokta koyardı. Bunun üzerine derhal iki nokta arasına ken-

disine yönelen mânalar kendisine isnat edildiği/geldiği şekilde bâtınına nak-

şedilirdi.1 Bu ikinci izah ona inanan kimseler için uzak bir ihtimal değildir, 

çünkü evliyanın kerametleri haktır ve Allah’ın her şeye gücü yeter.

Bil ki ben sana şimdi bir misal vereceğim ve onunla Şeyh[-i Ekber] haz-

retlerinin (ks) rütbesi ortaya çıkacaktır. O da şudur: Kuşkusuz Allah Teâlâ 

şöyle buyurdu:     ﴾ ِ ــ ۪ ُ ْ ا َــאِب  ِכ ْ ا َــאُت  ٰا ــَכ  ْ ِ  ٓ ــ ٓ ٰ ﴿ “Tâ-Sîn-Mîm. Bunlar, 

apaçık kitabın âyetleridir.”2 Sûre başlarında bulunan kesik harfler (hurûf-ı 

mukattaa), seven ile sevilen arasında vazedilmiş remizlerdir. Bu remizlerin 

perdelerini ancak kalp ehli kimseler kaldırır. Rüsûm ehli, onların gizledik-

leri mânalara ulaşmaya veya onlarla ilgili konuşmaya tamah etmesin. 

Allah dostlarına göre Hakk’ın iki vücûd kitabı3 vardır: Birincisi, “zıllî 

vücûd kitabı ”dır. Onun harfleri, kelimeleri, âyetleri ve sûreleri vardır. 

1 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 eş-Şuarâ, 26/1-2 .

3 [ ــ د ــ و א ــ כ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أن  ــ د ــ و -şeklinde kaydedil [أن 

miştir.
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Onun yüce harfleri, gaybî hâl ve keyfiyetlerdir. [67a] Nitekim Şeyh-i Ekber  

(ks) hazretleri, bazı kasidelerinde şöyle demiştir:

ــــאٍت َ ِ ــ ـــَא ـــ َ ــ ُ  َ ـــ ِ ـــآٍت  َ ــ َ َאِت     
ِ ـא َ ْ وِف ا ُ ـ ُ ْ َא َכא ْ ـ

ِ ـ َ
Yüce harfler gibi

Müteşâbihi olmayan âyetler olduk

Şeyhim ve Senedim (Allah ruhunu dinlendirsin ve fetihlerini haleflerinde 

daim kılsın), bu kasidenin şerhinde özetle şöyle der: “Yani bizler, zâtî ehadî 

mertebede mânevî, ruhanî ve cismanî olarak meydana çıkmadan önce, zâtî 

gaybî ilimdeki mücerred taayyün1 ve temeyyüzümüz itibariyle, zâtî ilmin 

bize taalluku esnasında, kendimiz ve başkası için değil, yalnız Hak Teâlâ için 

karışımın belirmesinden ve terkibin taayyününden mücerred; kevnî hakikat-

lere ve imkânî a‘yâna bağlı olmayan âlî, zâtî, ilâhî isimlerin muhkem âyetleri 

ile -müteşâbihleri ile değil- sabit harfler gibi olduk. Zira biz, isimlerin muh-

kem olanlarının mazharlarıyız, müteşâbih olanların değil.” 

Onun tam kelimelerine (el-kelimâtü’t-tâmme) gelince, onlar ilmî 

a‘yân-ı sâbite lerdir. Onun müteâlî âyetleri ise ruhî (ervâh) ve misâlî haki-

katlerdir. Onun kâmil sûreleri ise hissî ve aynî sûretlerdir. Bununla beraber 

Kur’ânî sûre, (س) sin ile yazılır; (ص) sad ile değil; çünkü o, cehennem ehli 

ile cennet ehli arasında berzah  olan Ârâf sûrları  ndandır. Şer’î hüküm de 

aynı şekilde bâtıl ehli ile hak ehli arasında bir berzahtır.

İkincisi, “hakiki vücûd kitabı ”dır. Onun mücerred harfleri, ehadî zâtî 

isimlerdir. Kelimeleri, vâhidî sıfâtî isimlerdir. [67b] Âyetleri, fiilî vâhidî 

isimlerdir. Sûreleri, âsâr-ı mazhariyye isimleridir. İlâhî hakikat, bu eser-

lerden önce cem‘ hâlinde idi. Eserlerden sonra cem‘ hâli fark’a dönüştü. 

Nitekim Kur’an sûrelerin, sûreler âyetlerin, âyetler kelimelerin, kelimeler 

harflerin, harfler de noktaların cem‘ olduğu yerdir. Noktaların da neticesi, 

gayesi “İlim  bir noktadır.” sözüyle işaret edilen tek bir noktadır. 

Aynı şekilde hissî sûretler, misâlî sûretlerin; misâlî sûretler, mücerred 

sûretlerin; mücerred sûretler, ilmî sûretlerin; ilmî sûretler, a’yân-ı sâbite nin; 

onlar da isimlerin; isimler de sıfatların; onlar da zâtî tecellîlerin mazharıdır. 

ــא] 1 ــא و ّ د  ّ ــ ــאر  א ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ــא د  ــ ــאر  א ] şeklinde kay-

dedilmiştir.
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Bunlar küçük ırmaklar ve nehirler hâlinde çoğalmakla beraber hepsi tek 

bir kaynakta birleşir. Bu nedenle söyleyen şöyle söylemiştir:

ــــــ ـــــ وا ــ أ ـــ ل  ـــــ ـــ آ      ء  ــــ ـــــ כــــ 
Her şeyde bir delil vardır

O’nun Bir olduğuna delâlet eden1

Zira harflerin, kelimelerin, âyetlerin ve sûrelerin çokluğunda nokta-

nın tekliğini bilen kişi, şuûn , a‘yân , ervâh , misal  ve hissin ayrıntısında da 
hakikatin tek olduğunu bilir. Nitekim kişi, tekrarlara bakmaksızın bütün 

sayılardaki “bir”i tanır. 

Molla Câmî  (ö. 898/1493) ne hoş söylemiştir: 

ـ ـ ـ ــ  ــ ــ  ـــא ــ ر  ــ ــ ــ را  ن       אر  ى از   
Fiillerin tasrifine (çekimine) göz yumarsan

Masdar [olan kelime] sana müştak (türemiş) gibi görünür2

İşaret ettiğimiz bu büyük sır, çocukların eğitiminde de görülür. 

Şöyle ki çocuklar zât âlemine en yakın olan kimselerdir. İlk önce hece 

harflerini, sonra âyet menzilesinde olan bileşik kelimeleri ve ardından 

Kur’ânî sûreleri öğrenirler. Böylece [68a] bidâyet ile nihayetin birliği-

nin sırrını anlamış oldun. Nitekim çocukların öğrenmeye başlamaları 

harflerle olduğu gibi bitirmeleri de aynı şekilde harflerle olur, çünkü 

en son öğrendikleri Bakara sûresidir ki bu sûrenin başında “Elif-Lâm-

Mîm” ( ٓ ٓــ -bir işin başı ve so ,(ا) yani hurûf-ı mukattaa vardır. Elif (ا

nudur. Yani yükseliş (urûc ) ve iniş (nüzûl ) olarak bu böyledir. Allah’ın 

dışında bir varlık (vücûd) yoktur. Yine O’ndan başka bir mevcûd da 

yoktur. Bakara sûresine diğer hurûf-ı mukattaa ile değil de “Elif-Lâm-

Mîm” ( ٓ ٓ -ile başlanmasının sırrı şudur: Muhakkak ki taayyünât üç tür (ا

lüdür: Taayyün-i zâtî , taayyün-i sıfâtî  ve taayyün-i ef‘âlî . Bu taayyünler, 

birbirleriyle belli bir düzen ve sistemle sıralanmıştır. Şöyle ki mehâri-

c-i hurûfun başlangıcında olan “elif ”, birinci taayyüne; mehâricin or-

tasında bulunan “lâm”, ikinci taayyüne; mehâricin sonunda bulunan 

1 Ebû Atâhiyye’nin bu beyti için bk. Dîvânü Ebî Atâhiyye, Dâru Beyrût 1406/1986, s. 122.

2 Nûreddin Abdurrahman b. Ahmed Câmî, Dîvân-ı Câmî, Tahran 1378, I, 527.
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“mîm” ise üçüncü taayyüne işaret eder. Allah’ın [Kur’an’ı] tenzilde şânı 

ne büyüktür! Bu üç taayyüne şu üç nokta ile işaret etmiştir. “B” (ب) 

harfinin altındaki nokta birincisine işaret eder. Bundan dolayı Ali (ra) 

ــאِء“ َ ْ َ ا ــ ْ َ ــ  ِ َّ ُ ا ــ َ ْ ُّ ــכ اَ ــא   ”.harfinin altındaki noktayım (ب) ’Ben ‘be / أ

demiştir. “T” (ت) harfinin üzerindeki iki nokta ise ikinciye işaret eder; 

çünkü bunlar, zât ve sıfat olup yerden ilk defa biten filizin iki yaprağı gi-

bidir. “S” (ث) harfinin üzerindeki üç nokta ise üçüncüye işaret eder; zira 

o zât, sıfat ve fiildir. Noktaların üç harfe münhasır olması gibi taayyünler 

de üç ile sınırlı olmuştur. Halkın dilinde dolaşan cemi nûnu da noktaya 

işarettir. 

Bu nokta, “ümmü’l-kitap ” olarak da isimlendirilmiştir; çünkü o vücûd 

kitabının aslı olup âlemdeki nakışları meydana getiren maddelerin mü-

rekkeplerinin toplandığı yerdir. [68b] Allah Teâlâ’nın “kâf  sözü, ilk (ق) ”

taayyün olan “ehadiyyet mertebesi”ne işaret eder. Nitekim İhlâs sûresinin 

başında “kâf ) ”harfi ile başlayan “Kul (ق) ” ْ ُ ) kelimesi de aynı mertebe-

ye işaret eder. Allah Teâlâ’nın “sâd” (ٓص) sözü, İhlâs sûresindeki gibi ikin-

ci taayyün olan “samediyyet mertebesi”ne işaret eder. “Kâf harfinin (ق) ”

  ﴾ ٌ ــ َ ُ اَ ّٰ َ ا ــ ُ   ْ ــ ُ ﴿ “De ki: O, Allah’tır, tektir.”1 âyetine işaret ettiği gibi 

“sâd” (ٓص) harfi de “Samed”e işaret eder. Allah Teâlâ’nın   ــאِت َّ א ٓ َّ  ﴿َوا
ــאًّۙ﴾ َ  “Sıra sıra dizilmiş olanlara…”2 âyeti de son mertebe ve tavırlara 

varana kadar mertebe mertebe, tavır tavır ikinci taayyüne tâbi olan ta-

ayyünlere işaret eder. Allah Teâlâ,   ﴾ًارا َ ــ ْ اَ  ْ ُכــ َ َ َ  ْ ــ َ  Oysa O, sizi“ ﴿َو

türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır.”3 ve   ﴾ــَכ َ ــאَء َرכَّ ٓ َ ــא  َ َرٍة  ــ ُ ــ اَّيِ  ۪
ٓ
﴿ 

“Terkibini de dilediği sûretteki gibi yaptı.”4 buyurmuştur.

Hz. Peygamber ’e (sa) soruldu: “ َ ــ ْ َ ْ ا  َ ــ ُ ْ َ أَْن   َ ــ ْ َ َــא  ُّ َر َכאَن   َ ــ ْ   أَ
/ Rabbimiz her şeyi yaratmadan önce nerede idi?” O (sa) şöyle buyurdu:

اٌء“ َ ــ َ  ُ ــ َ ْ َ  َ اٌء َو َ ــ َ  ُ ــ َ ْ َ ــא  َ ــאٍء  َ َ ــ  ِ  / Altında ve üstünde hava bulunma-
yan amâ’da (yani bizce meçhul ve karanlık bir yerdeydi ve Allah ile beraber 

1 el-İhlâs, 112/1 .

2 es-Sâffât, 37/1 .

3 Nûh, 71/14 .

4 el-İnfitâr, 82/8 .
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hiçbir şey yok.)1 idi.”2 “Amâ’ ”, lügatte güneş ışınlarını bir miktar perde-

leyen incecik bulut demektir. Istılahta ise bütün taayyünleri bünyesinde 

toplayan “taayyün ” demektir. Üstteki havadan maksat; isim, sıfat ve fiil-

lerdeki “ilâhî taayyünât ”tır; çünkü o diğer taayyünâta göre daha yüksekte 

yer alır. Alttaki hava ile kastedilen ise a‘yân, ervâh ve ecsâm gibi “kevnî 

taayyünât ”tır; zira bu da ilâhî taayyünâta nisbetle aşağıdadır. Öte yandan 

Sübhân olan Zât’ın, mahlûkâtı yaratmazdan önce ne ilâhî ne de kevnî 

bir taayyünü vardır; mahlûkâtı yaratınca taayyünât ortaya çıkmıştır. O 

zaman “amâ’da” ifadesinin mânası, o öyle bir mertebedir ki onda ne ta-

ayyün ne isim ne de sıfat var, demektir. Böyle bir mertebeye gözler kör, 

anlayışlar da kapalı kalır.

Buraya kadar anlatılanlar senin için bir ön hazırlık olduysa şöyle de-

riz: Kuşkusuz “hurûf-ı mukattaa ”nın hakikatleri, levâzımı ve ilmî işaret-

leri vardır. [69a] Hakikatlerine gelince onlar gerçek anlamda araştırıla-

maz; çünkü lisan ve kalem mertebesinin oradan payı yoktur. Levâzımına 

gelince hakikat ehli pek çok kimse onunla karşılaşmıştır. Mûsâ’nın (as)  

Hızır ’dan (as) aldığı ilim bu çeşit bir ilimdir; zira bu, öğrenmenin işaret 

yoluyla gerçekleştiği bir ilimdir. İşaretle elde edilen ise “levâzım” kabi-

lindendir. İşaretten sonra elde edilen ilim  ise “hakikatler” kabilindendir. 

Sözün makamını anla! Şüphesiz Mûsâ ve Hızır, mârifet ve hakikat ehli 

kimselerdendir. Vesselâm.

İlmî işaretlere gelince; onlar, Tercümânü’l-Kur’ân ve Sultânü’l-Müfes-

sirîn İbn Abbâs ’ın (ra) “Tâ-Sîn-Mîm”    ﴾ٓ ــ ٓ ٰ ﴿ âyeti ile ilgili söylediği gibi-

dir: “Allah Teâlâ; tûbâ ağacı, sidretü’l-müntehâ  ve Muhammed Mustafa’ya 

(sa) yemin etmiştir.” “Tı” (ط) tûbâ ağacına; “sin” sidretü’l-müntehâya; 

“mim” ise Muhammed Mustafa’ya (sa) işaret eder. Bunlar, üç hakikat olup 

bütün hakikatlerin de asıllarıdır. 

1 Bu rivayet Tirmizî’de bir bütün olarak şöyle geçmektedir: Ebû Rezîn’den (ra) rivayete göre, şöyle de-

miştir: “Ey Allah’ın Rasûlü, dedim. Allah mahlûkatını yaratmadan önce nerede idi? Resûlullah şöyle 

buyurdu: Altında ve üstünde hava bulunmayan, bizce meçhul ve karanlık bir yerdeydi. Arşını su üze-

rinde yaratmıştı.” Ahmed b. Meni’ diyor ki: Yezîd b. Hârûn şöyle demiştir: “Amâ kendisiyle beraber 

hiçbir varlık yok demektir.” (Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 12 [3109].)

2 Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXVI, 108 [16188]; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 12 [3109]; İbn Mâce, 

“Sünnet”, 13 [182].



138 ŞEYH-İ EKBER - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

30

Birinci hakikat, cennetten (cinanî), nimetler (niamî) cinsinden ve top-

layıcı (câmiî) hakikattir. O, tûbâ ağacıdır. Bu sır sebebiyle, Allah Teâlâ 

onu, makamların toplandığı, rızıkların taksim edildiği en yüce mertebe 

olan Muhammedî makama emanet etmiştir. Bundan dolayı Hz. Peygam-

ber  (as), “Ebü’l-Kâsım” lakabı ve künyesi ile anılmıştır. Bunun açıklaması 

şudur: Allah Teâlâ, kendi eliyle vasıtasız olarak Adn cenneti ni yaratmış ve 

onu bir sultanın kalesi gibi kendisine has kılmış ve orada Hakk’ın tecellî  

makamı olan bir kum tepesi yapmıştır. Bu tepede Peygamberimiz (as) için 

“vesile makamı ” vardır. Bütün nimetler, o ağaçtan zâhir  olur.1 Cennet ehli-

nin makamlarından her bir makamda o ağacın kendisiyle gölgelenilen bir 

dalı vardır. [69b] Makam sahibinin ziynet, elbise, burak, kuş, hûrî, gılmân 

gibi istediği her şey, o dalda oluşur. Bütün bu nimetler, Mustafa  (as) ta-

rafından cennet ehline dâimî ziyafet olarak sunulur. Bu böyledir, çünkü 

vücûd elbisesini onun sebebiyle giymişler; iman, yakîn ve şühûd nûruyla 

mutlu olmuşlar ve yine onun vasıtasıyla cennete girip feyiz ve cömertliğe 

ulaşmışlardır. Onların varlıkları ile dünya ve âhirette varlıklarına bağlı şey-

ler ondandır. Tûbâ ağacı , nimet olarak bütün cennet hakikatlerini kendi-

sinde toplayıp bereket itibariyle kapsayınca bu hususiyetler Âdem’den (as) 

oğulların zuhûr etmesi gibi cennet ağaçlarının tamamı için geçerli olmuş-

tur. Gerçek o ki nehirler o ağacın kökünden çıkıp akıyor. Nitekim Es’ile-
tü’l-Hikem ’de bu şekilde ifade edilmiştir. İnsânü’l-Uyûn  adlı eserin mi‘rac 

bölümünde ise şöyle der: “Muhakkak ki nehirler, hadislerin işaret ettiği 

üzere sidretü’l-müntehâ  ağacının kökünden çıkmaktadır.” 

İkinci hakikat, dünya ve âhiret hakikatlerini toplayan2 “Berzah hakika-

ti ”dir. O da sidretü’l-müntehâ ağacı ’dır. O, her iki dünya arasındaki ber-

zahî sınırdır. Öyle meyveli dalları vardır ki şevk içerisinde çeşitli tesbîh, 

tahmîd ve tercîde bulunurlar. Hârika seslerle hoş nağmeler çıkarırlar. Ruh-

lar o güzel nağmelerle coşar. Her biri bir hâle girer. Onun dalları cennet 

ehli için bir nimettir. Kökleri ise cehennem ehli için zakkumdur; çünkü o, 

burçlar feleği içbükeyindedir.3 Burçlar feleği ise kürsî nin içindeki boşlukta 

1 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 [ א ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ א ] şeklinde kaydedilmiştir.

ج] 3 ــ ــכ ا ــ  ّ ــ  ــא  ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ج ــ ــכ ا ــ  ّ ــא  ّ ] şeklinde 

kaydedilmiştir.
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bulunur. Kürsî de cennet  arzının sathıdır. Burçlar feleği, Şeyh-i Ekber ’e 

(ks) göre “Atlas ”; astronomi bilginlerine göre ise “menâzil feleği ”dir. Birin-

ci görüşe göre, [70a] bu on iki burç menâzil feleğindeki sâbit yıldızlar ile 

Atlas’ın içinde yer almaktadır. Her ne kadar onda yıldızlardan bir şey zâhir 

olmasa da merâtibe göre bir zuhûr söz konusudur. Mertebelerin altında 

onu on iki burca taksim eden1 dâireler vardır. Her burçta ayrıntı ve incelik 

vardır. “Müntehâ” olarak isimlendirilir; bunun sebebi meleklerin, dünya 

ehlinden saîd olan kimselerin amellerini bu noktaya getirmeleri ve arş ile 

ilgili ahkâmın ve Rahmânî nûrların buraya inzâl olmasıdır. Rasûlullah  (sa) 

göklerin meleklerine vitir namazı nda imamlık yapmıştır. Beytülmakdis ’te 

nebîlere; sidretü’l-müntehâ da da meleklere imam olmuştur. Bu durum, 

onun (sa) yer ve gök ehline olan faziletini gösterir. Sidretü’l-müntehâ, 

Cibrîl ’in (as) makamı olup kendisi de onun zirvesinde oturur. Nitekim 

cüz’î akıl ve hayvânî ruhun yeri de dimağın zirvesidir. Bu böyledir; çünkü 

Cibrîl, küllî aklın sûreti olup makamı, akl-ı meâş a ve dimağa işaret olmak 

üzere sidretü’l-müntehâdır. Bu yüzden Cibrîl’i rüya sında gören bir kimse, 

aklının sûretini görmüş demektir; zira Cibrîl (as), peygamberler (as) dışın-

da kimseye taayyün makamında görülmez. Nitekim el-Vâkıâtü’l-Mahmû-
diyye ’de bu şekilde geçmektedir.

Üçüncü hakikat, küllî hakikatlerin hakikati olup    ﴾ٓ ــ ٓ ٰ ﴿ âyetindeki 

“mîm” (م) ile işaret edilen “hakîkat-i Muhammediyye ”dir. “Hatmiyyet ” 

sırrına işaret olmak üzere onu en sona bıraktım, zira peygamber gönderme 

işi Peygamberlerin Efendisi (sa) ile mühürlenmiştir. Aynı şekilde hece harf-

leri de “mîm” ( ــ  ile tamamlanmış (ي) ”lafzının içerisinde yer alan “ya (ا

oldu.2 [70b] Nitekim Keşfü’l-Künûz ’da bu şekilde ifade edilmiştir. Bu haki-

kat, ilâhî ism-i câmi‘in sûretidir. İsm-i câmi‘ , onun Rabbidir ve feyiz ondan 

gelir. İsm-i câmi‘, “Allah” ismidir. O, zikri şöhret bulan, haberi3 kulağa hoş 

gelen İsm-i âzam’ dır. O, Rabbü’l-erbab’dır. Terbiye istidadı olan her cüz’î 

isim, feyzi ancak bu küllî isimden alır. İsm-i âzam, sultân-ı âzamın tüm 

memleketleri kuşatması, her memlûk ve mâlike reislik yapmasında olduğu 

א] 1 ّ א] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [دوائ  .şeklinde kaydedilmiştir [دوائ 

ــאء] 2 א ــ  ّ وف ا ــ ــ  ــכ  ــאء] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [כ א ــ  ّ وف ا ــ ــכ   [כ
şeklinde kaydedilmiştir.

ه] 3 אب  ه] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و אب  .şeklinde kaydedilmiştir [و
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gibi tam ihata ve umumi riyâset sahibidir. Bu hakikat, mutlak nübüvvet ve 

mutlak velâyet ile muttasıftır. Her peygamber ve velînin bunlardan belirli 

bir hissesi vardır. Nitekim ulvî ve süflî bütün mahlûkat çeşidinden her bir 

çeşidin de ilâhî hakikatten belli bir nasibi vardır. Şu kadarı var ki insan 

nev‘inin hissesi, diğerlerinden daha çok ve daha kâmildir; çünkü insan, 

hakikatlerin tamamını kendisinde toplamıştır. Hz. Peygamber ’in (sa) şu 

sözünde buna işaret vardır: “ ِ ــ ِ َر ُ ــ  َ َ آَدَم   َ ــ َ َ  َ َّ ا  Allah, Âdem’i / ِإنَّ 
kendi sûretinde yarattı.”1 Şu hakîkat-i Muhammediyye ’nin zuhûru, hilâlin 

zuhûru gibi farklı farklıdır; zira hilâl, nûrâniyette dolunay gecesindeki par-

laklığına ulaşıncaya kadar devamlı terakkî hâlindedir. Bedir gecesi, kendi-

sinde nûrun ziyadeleşip ortaya çıkması bakımından sanki “insân-ı kâmil ” 

gibidir. Bu işin hakikati şudur: Mülk âleminde o hakikatin ilk mazharı, be-

şerin babası Âdem’dir (as). Bu hakikat, mazhardan mazhara geçerek devam 

etmiştir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ﴾ َ ۪ ِ ــא َّ ــ ا ِ ــَכ  َ ُّ َ َ  ﴿َو

“Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor.”2 Bu durum, Peygambe-

rimize (as) gelip nihayete erinceye kadar bu şekilde devam etmiştir. [71a] 

Hakikatte bu, tek bir nisbet olmakla birlikte asırlara nisbetle açık ve 

gizli olmada zaman zaman değişiklik gösterir; zira işin başında hilâl gibiy-

di. Öyle ki azar azar çoğalıp sonunda dolunay hâlini aldı. Sonra yine ilk 

hâline dönünceye kadar noksanlaşmaya başladı. Ne var ki farklılık burada 

zuhûrda olup birbirinin hizasında olan güneşte ve ayda değildir. İşte bu 

hakikat, Âdem’den İbrâhim (as)  zamanına gelinceye kadar böylece zâhir 

olmaya devam etmiş ve onun zamanında ayın on dördü gibi olmuştur; zira 

İbrâhim (as)  zâtî tevhid ve ilâhî sırdan büyük pay almıştır. Bu sebepledir 

ki Allah Teâlâ, Peygamberimize ona tâbi olmasını şu âyetle emretmiştir: 

ــאً﴾   ۪ َ  َ ــ
۪
ٰ ْ َ ِا ــ َّ

ِ  ْ ـــ ِ َّ ــَכ اَِن ا ْ َ َـٓـא ِا ْ َ َّ اَْو ـُـ ﴿ “Sonra sana, tevhid önderi olan ve 
putperestler arasında yer almamış bulunan İbrâhim’in dinine uy, diye vahyet-

tik.”3 Buradaki uyma (ittibâ) tafsil değil, cem‘ itibariyledir; çünkü sıfatların 

tafsilî tamamlayıcısı sadece odur. Bu nedenle ondan başkası “hâtem” olma-

mıştır. Sonra söz konusu hakikatin zuhûru, Peygamberimizde (as) daha da 

artmış ve ayın on beşinci gecesindeki gibi en parlak hâlini almıştır. Hakikat  

1 Buhârî, “İsti’zân”, 1; Müslim, “Birr”, 115.

2 eş-Şuarâ, 26/219 .

3 en-Nahl, 16/123 .
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böylece en kâmil sûrette tecellî  etmiştir. Nihayet hakikat, ayın nûrunun 

ayın ortasından sonra yavaş yavaş gizlenmeye başlaması gibi, ondan sonra 

tedrîcî olarak gizlenmeye başlamıştır. Sonra Peygamber (as) tafsilî bir şekil-

de “tevhîd-i zât ”, “tevhîd-i sıfât ” ve “tevhîd-i ef‘âl ”e davet etmiştir. Zâhir ve 

bâtında davet işi onunla tamamlanmıştır. Öyle ki artık ondan sonra başka 

bir peygambere ihtiyaç kalmamıştır. Bundan dolayı şöyle demiştir:

ي“ ِ ــ ْ َ  َّ ــ ِ َ  َ  / Benden sonra peygamber yoktur.”1 Fakat Allah Teâlâ, hik-

metinin, nihayetin bidayete dönmesini [71b] ve ezel sırrının ebed sırrı ile 

birleşmesini (tevhid) gerektirmesi sebebiyle, o Ahmedî nûrun zuhûrunu, 

âhir zamana kadar yavaş yavaş gizlenme sürecine sokmuştur. Buna Hz. 

Peygamber ’in (as) şu hadisi işaret eder: “ ــאً ِ َ ُد  ُ َ ــ َ َو ــאً  ِ َ ُم  َ ــ ْ ِ ْ ا أَ  َ َــ  
/ İslâm garip başladı ve yine garip bitecektir.”2 Buradaki “İslâm”, hakiki 

İslâm’dır. Garip olması, ona ünsiyet edecek kimselerin bulunmaması ve 

emrinin gizlenmesi demektir. Hasan-ı Basrî ’nin ifadesiyle: “Her gün veya 

her sene alçalırsınız.” Merfû bir hadiste de “ي ِ َّــ َّ َوا ــאٌن ِإ َ ْ َز ُכــ ْ َ َ ِــ  ْ َ  َ  
ْ َُّכــ ا َر ْ ــ َ ْ َ ــ  َّ َ  ُ ــ ْ ِ  ٌّ ــ َ ُه  َ ــ ْ َ  / Sizi yaratanla karşı karşıya gelinceye kadar her 
karşılaştığınız zamanınız bir önceki zamandan daha kötü olacaktır.”3 buyu-

rulmuştur. Hâfız-ı Şîrâzî şöyle der:

د אد  از      ُ אش     رو  ل  ت  روزی ا  ر
Bir gün sana bir gam (keder) ulaşırsa üzülme

Git şükret ki kötünün daha kötüsü olmasın4

Zamanın tenezzülünden ve insanların fesadından dolayı ricâle “ricâ-

lü’l-gayb ” denilmiştir; çünkü onlar, ağyârın gözüne görünmez (gâib) ol-

muştur, örtü ve perdeler de onları gizlemiştir. Onlar, eski ve yıpranmış 

elbiseler altındaki sultanlar gibidir.

Sonra bu hakikatin zuhûru; peygamberlerde asâleten, ümmetlerinin 

fertleri5 olan velîlerde ise tebeiyet ve veraset yolu ile gerçekleşmiştir. Her 

1 Buhârî, “Enbiyâ”, 50 [3455]; Müslim, “İmâret”, 44 (1842).

2 Müslim, “İman”, 232; Tirmizî, “İman”, 13.

3 Buhârî, “Fiten”, 6; Tirmizî, “Fiten”, 35.

4 Gazelin tamamı için bk. Hâfız-ı Şîrâzî, Dîvân-ı Hâfız, nşr. Hüseyn Ali Yûsufî, Tahran 1381 hş. 2002, 

s. 366 (226. Gazel).

5 [ ــ ــ  اد أ ــ ــ أ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ ــ  ادا ــ أ ] şeklinde kaydedil-

miştir.
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peygamberin kâmil bir vârisi olması gerekir. Bu vâris, kemâlât sûretlerinin 

yansıdığı bir ayna gibidir. Bu durum, Allah Teâlâ’nın asırları en hayırlı 

ricâli ile tecdîd etmesi hususundaki âdetinin gereği üzere cereyan etmek-

tedir. Hz. Peygamber’den (as) önce bu hayırlı ricâl, nübüvvet ve velâyetin 

her ikisine ya da sadece velâyete vâris olabiliyorlardı; çünkü daha henüz 

hatmiyyet  sırrı zuhûr etmemişti. Sonra iş Hz. Peygamber’e (as) gelince, 

nübüvvet veraseti kesilip mutlak velâyet veraseti kaldı. Mutlak velâyet, ve-

raset yoluyla olan zuhûrunda, bu kamerî döngü tamamlanıncaya kadar her 

yüzyılda sayısız mazharı gerekli kıldı. [72a] 

Daha önce bilgi sahibi olduğun gibi rûh-i Muhammedî  olan “akl-ı 

evvel ”, hakiki Âdem idi. Beşerin babası olan Âdem, rûh-i Muhamme-

dî’nin mülk ve şehâdet âlemindeki ilk mazharıdır. Devirler içerisinde 

onun zuhûru, hilâlin nûrunun artarak devam etmesi gibi arttı. Nübüv-

vet devri bu üslûp ile tamamlanınca hâl de veraset işinin bu arzu edilen 

tarzda gerçekleşmesini gerektirdi; çünkü hakiki Âdem’in sûret ve sırrı 

ile zuhûru -ki bu Peygamberimizde (as) gerçekleşmiştir- beşerin baba-

sı Âdem’in, ümmetinin fertlerine nisbetle velâyete vâris olmasındaki 

zuhûruna benzemiştir. Her ne kadar o (as), kendi nefsinde nübüvvet 

ve velâyet bakımından ışık saçan bir ay ve etrafını aydınlatan bir kandil 

olsa da bu böyledir. Hz. Peygamber ’in (as) şu sözünde buna işaret var-

dır: “ َ اِئ َ ــ ْ ــ ِإ ِ َ ــאِء  َ ِ ْ َ ــ َכ ِ َّ ــآُء أُ َ َ ُ  / Ümmetimin âlimleri İsrâiloğullarının 
peygamberleri gibidir.”1 Bunu anla ve sakın gaflete düşme!

Hz. Peygamber’den (as) sonra velâyetin zuhûru, onun ümmetinin velî-

lerinde başladı. Aynı şekilde nübüvvet ve velâyet işinin zuhûru da Âdem 

(as) ile başlayıp son noktasına ve gayesine ulaştı. Veraset yoluyla velâyetin 

ilk mazharı, Hz. Ali ’dir. Onun şu sözünde buna işaret vardır: “ ــ َ ْ ِإ ُُכ ْ َ ــ َ  ِ ــ ْ ُ ْ ُ أََواَن ا ــ ْ َ َ ــא  َ ــא  ًّ ِ َ ًّــא أي  ِ َ ِم  َ ــ ْ ِ ْ  İslâm ile şereflenme konusunda / ا

1 Bu rivayet hadis olarak sabit değildir. Bk. Zerkeşî, et-Tezkire fi’l-Ehâdîsi’l-Müştehira, nşr. Mustafâ Ab-

dulkâdir 	Atâ, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1406/1986, s. 166; Sehâvî, el-Makâsidü’l-Hasene, s. 
459 [702]; Fettenî, Tezkiratü’l-Mevzûât, s. 20;  Ali el-Kârî, el-Esrârü’l-Merfû�a, s. 247 [298]; Aclûnî, 

Keşfü’l-Hafâ, II, 64 [1744]. Ancak âlimlerin konumunu belirten “… Âlimler, peygamberlerin vârisleri-

dir…” hadisi sahihtir (Ebû Dâvûd, “İlim”, 1 [3641]; Tirmizî, “İlim”, 19 [2682]; İbn Mâce, “Mukad-

dime”, 17 [223]; ayrıca bk. Buhârî, “İlim”, 10).
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henüz daha sabi iken sizi geçtim.”1 Yani o, bu sözüyle bülûğa ermeden 

önceki çocukluk dönemini kastetmektedir. Bazıları da (ا ًّ َـ ) şeklinde zik-

retmiştir. Bu, Allah Teâlâ’nın Yayhâ (as) hakkında verdiği haber gibidir: 

אًّ﴾   ِ َ  َ ْכ ُ ْ َאُه ا ْ َ  Ona henüz çocukken hikmet verdik.”2 Rivayete göre“ ﴿َوٰا

Ali (ra)  bir gün minbere çıkıp “ِش ْ ـ َ ْ ـא ُدوَن ا َّ َ  ِ ُ ـ َ  / Arştan bu tarafa 
aklınıza geleni bana sorun.”3 dedi. Göğüs kafesi arasında öyle bir ilim  var-

dır ki onu Rasûlullah’ın (as) tükürüğü benim ağzımda toplamıştır. [72b] 

Bunlar, Rasûlullah’ın bana vermiş olduğu rızıktır (hakikate dair bilgilerdir). 

Hz. Peygamber ’in (as), hakikat örtülerini Ali (ra) için kaldırdığı kadar hiçbir 

kimse için kaldırmadığı sahihtir. Bu mütevâtir ve meşhurdur.

Bunun diğer bir delili de şudur: Hz. Peygamber (as) elini Ali’nin (ra) 

başı üzerine koymuş ve ona tevhidi telkin edip hakikat sırlarından büyük 

bir sırrı öğreterek onu kimse ile paylaşmamasını tavsiye etmiştir. Fakat Ali 

(ra), kendisine ârız olan bir hâl sebebiyle bu sırrı tutmaya güç yetiremeyip 

bir kuyuya söylemiştir. Sonra o kuyuda kendi kendine bir kamış bitmiş ve 

bir çoban onu koparıp ona üflemiştir. Böylece bu üflemeden bütün ma-

kamlar hâsıl olmuştur. Kuşkusuz sesler, zevk ve huzur talebiyle sûfîlerden 

değil, mutasavvıflardan alınmıştır. Sonra Hz. Peygamber (as) o kamıştan 

çıkan sesi duyunca şöyle buyurmuştur: “ ٍّ ــ
ِ َ ِ  ُ ُــ ْ َّ ــא َכ َ  ّ ِ ــ

ِ َــ  ا ِإ َ ــ َ  ُ ــ
ِ ُ

/ Bu sesler, benim Ali’ye öğrettiğim sırra işaret eder.”4 Bu bediî kıssaya Hz. Şeyh 

Ferîdüddin Attâr  (ks) Mantıku’t-Tayr  adlı eserinde şu şekilde işaret eder:

א כ و  ن   را  ا כ از  آ כ      ن  
Senin gamından bir âh etmek isteyince

Hz. Ali  gibi başı bir kuyuya salarım5

Ve aynı şekilde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî  (ks) de Mesnevî ’nin dör-

düncü cildinde bu konuya şöyle işaret eder: 

1 Bahâüddin Muhammed b. Abdilganî el-Beytâr el-Hallâc, el-Vâridâtü’l-İlâhiyye fi’t-Tefsîr alâ Tarîka-
ti’s-Sûfiyye, thk. Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2019, I, 59.

2 Meryem, 19/12 .

3 Bu söz bazı kaynaklarda Hz. Ali’ye (bk. İsmâil Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, V, 472), bazılarında 

ise müfessir Mukâtil b. Süleyman’a nisbet edilmektedir (Zehebî, Siyeru A�lâmi’n-Nubelâ’, Kahire: 

Dâru’l-Hadîs, 1427/2006, VI, 602).

4 Temel hadis kaynaklarında bulunamamıştır. (çev.)

5 Bilgi için bk. Ferîdüddin Attâr, Mantıku’t-Tayr, nşr. Muhammed Rızâ Şefî’î Kedkenî, Tahran 

1388/2009, s. 256.



144 ŞEYH-İ EKBER - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

ــــــ ــــאه  ر  ــ آه ا ــ  ـ ن  ـــــ رت  راه        و 

ن  אن روی   ـــــ      رو و  ــ  ــــא ـــــ   م آن آه  ـــ ــــ

Kendine gel şimdi danışma zamanı değil

Yola düş, Ali gibi kuyuya âh et 

O âhın mahremi pek azdır

Geceleri git, hem de bekçi gibi gizlice yürü1

Eğer sen bana, “Senin bu söylediklerin Ali (ra)  hakkında bir ifrat ve 

ulemânın üstünlük sıralaması ile ilgili görüşüne aykırı olarak onu diğer 

halifelere tercih etmektir.” dersen, şöyle derim: Halifelerin velâyete vâris 

oldukları hususunda söze hâcet yoktur. Fakat her birinin farklı özellikleri 

[73a] ve peygamberlerdeki gibi her birini diğerinden ayırt eden farklı üstün 

vasıfları vardır. 

Bilmez misin ki Mûsâ (as)  şeriat  ve hakikat ehli iken Hızır  ise sadece 

hakikat  ehli idi. Bu durum onun nübüvvetini kabul etmeyenin görüşüne 

göredir. Mûsâ’nın yaratılışında galip olan, şeriat ve bekâ cânibine meyil 

iken -ki Hızır’a itiraz2 ettiği fiillerle ilgili hususlar bu sebeple vâkî olmuş-

tur- Hızır’ın yaratılışında galip olan, hakikat ve fenâ cânibine meyildir. Bu 

nedenle kendisine,   ﴾ــَכ ِ ْ َ ــ َو ۪ ْ َ اُق  َ ــ
ِ ا  َ ــ ٰ ــאَل  َ ﴿ “İşte bu, beraberliğimizin 

sona ermesidir.”3 demiştir. Çünkü ikilik,4 firâk ve fark âleminde olur; visâl  

ve cem‘  âleminde değil. Bu sebeple ikisi her ne kadar şeriat ve hakikat ile 

amelde müşterek ve her ikisinin ehli iseler de Mûsâ’nın durumunun şeri-

atte, Hızır’ın durumunun ise hakikatte galip olması sebebiyle birbirinden 

ayrılmışlardır. Aynı şekilde Îsâ’nın (as)  yaratılışında galip olan hâl cemâl  

iken Yahyâ’da (as)  galip olan celâl  idi. Her ikisinde de tamamı mevcut ise 

de aralarında böyle bir farklılık vardı. Rivayete göre Yahyâ (as), Îsâ (as) ile 

karşılaştı. Îsâ (as), Yahyâ’nın (as) yüzüne tebessüm ederek “Neden seni eğ-

lenceye dalmış görüyorum. Sanki kendini güvenceye almış gibisin.” dedi. 

Diğeri de ona cevaben, “Ben neden senin yüzünü asık görüyorum. Sanki 

1 Mesnevî, IV, beyit nr. 2232-2233.

2 [ ــ ــ ا اض  ــ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ــ ــ ا اض إ ــ -şeklinde kayde [ا

dilmiştir.

3 el-Kehf, 18/78 .

4 [ ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ّ .şeklinde kaydedilmiştir [ا
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ümitsizliğe kapılmış gibisin.” dedi. Her ikisi de “Bize vahiy gelinceye kadar 

ayrılmayacağız.” dediler. Allah Teâlâ onlara vahyedip şöyle buyurdu: “Sizin 

bana en sevimliniz, bana karşı hüsn-i zannı en güzel olanınızdır.” Kuşkusuz 

ki her ikisinin de Allah hakkındaki zannı güzel ve her ikisi de Allah’ın sev-

gili kulu idi; çünkü Yahyâvî celâl  [73b] ve onun yüzündeki asıklık, Îsâ’nın 

yaratılış hâli olduğu için Îsevî vücûd da zuhûru galip olan Allah’ın cemâ-

linden onun ümidini kesmesini gerektirmez. Aynı şekilde İsevî cemâl de 

Yahyâvî vücûdda zuhûru galip olan Allah’ın celâlinden onu emin kılmayı 

gerektirmez. Bunu anla! Kuşkusuz celâl den maksat; heybet ile hayret, in-

kıbâz, kahır ile tutup yakalamanın başlangıcı olan azamettir. Bilmez mi-

sin ki meczuplar makamları itibariyle yırtıcı aslanlar gibidir. Peygamberler 

hakkında bu mânayı anlamışsan, evliyayı da bunlara kıyas edebilirsin; çün-

kü velîler, ilim ve meşrepte peygamberlerin vârisleridir. En kâmil fert ise 

Muhammedî meşrep te itidal üzere bulunandır.

Sıddîk (ra) , Hz. Peygamber ’in (as) sahip olduğu “şeriat ”, “tarikat”, “mâ-

rifet ” ve “hakikat ”te onun vârisi idi. Fakat onun yaratılışında galip olan yön 

“mârifet ” idi. O nedenle sürekli hüzünlü, düşünceli, sakin, her yönden müs-

terih ve dili ağır tabiatlı idi; çünkü Allah’ı tanıyanın dili körelir. Aynı şekilde 

Fârûk (ra)  da Hz. Peygamber’e (as) bu dört mertebede vâris idi. Fakat onun 

tabiatında galip olan “şeriat ” idi. Bu sebeple o, kamçısını elinden hiç bırak-

madı. Hatta zamanının çoğu, hadleri ikame etmekle geçerdi. Zinnûreyn ’in 

(ra) tabiatında galip olan ise “tarikat ” idi. O nedenle Kur’an’ı elinden hiç 

bırakmamış ve onun hükümleri ile ictihad etmiştir. Öyle ki Kur’an’ın şu 

âyetini okurken şehit edilmiştir:   ﴾ُ ّٰ ُ ا ُ َכ
۪ ْכ َ ــ َ َ ﴿ “Onlara karşı Allah sana 

yeter…”1 Bu âyette şuna işaret vardır: Tabiî vasıflar ve nefsânî güçler, [74a] 

Osman’ın (ra) emrine verilmiştir. Allah, onun nefsânî güçleri ve tabiî vasıfları 

yenmesine yardım etmiş ve onların tasarruf dizginini kalbin tasarruf eline 

vermiştir; çünkü nefis, hevâ, şeytan ve dünya ile mücadele etmek anlamı-

na gelen tarikat , kişiyi şehâdet makamına götürür ki o da Allah ile beraber 

olma ve huzur hâlini elde etmedir. Mürtezâ’nın (ra) tabiatında galip olan ise 

“hakikat”t ir. Bu nedenle o “Allah’ın galip aslanı” idi. Sözümüz sadece mut-

lak velâyetle ilgili değildir. Bilakis, büyük kutbiyyetle mukayyet olan mutlak 

1 el-Bakara, 2/137 .
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velâyetle ilgilidir. Âşikârdır ki bu, mutlak velâyetin gereklerinden değildir. O 

nedenle bazı velîlerde tasarruf bulunmaz. Öte yandan Ali’nin (ra) kutbiyyeti, 

diğer halifelerin velâyetine de bir halel getirmez. 

Eğer sen, “Önceki anlattıklarından anlaşıldı ki Ali’nin (ra)  zuhûrdaki 

rütbesi ayın hilâliyet mertebesi gibidir; zira o, veraset bakımından mutlak 

velâyete mazhar olmada ilk âdemdir. Bu, onun hâlinin kemaliyeti açısın-

dan münasip değildir.” dersen, şöyle derim: “Sözümüz tahakkuk hakkın-

da olmayıp zuhûr ile ilgilidir. Nitekim bütün peygamberler nübüvvet ve 

velâyetin hakikatlerini gerçekleştirmişlerdir. Ancak onlar asırlar, devirler 

ve ümmetlerinin istidatlarının farklılığına göre zuhûr bakımından farklılık 

gösterirler. Aynı şekilde evliya da velâyetin hakikatlerini gerçekleştirmişler-

dir. Ancak onlar da zuhûrda ve izhârda farklıdır. Her zuhûr, vaktini gözler. 

Her bir icmal için tafsil makamı vardır. Yine her kuvvetin, bir fiil mahalli 

vardır.   ﴾ً ــ ۪
ْ َ  
ِ ّٰ ِ ا َّ ــ ُ ِ  َ ــ ِ َ  ْ ــ َ ُ َو ــ ْ َ  ْ ــ

ِ ا  ْ ــ َ َ  َ ــ ۪ َّ ــ ا ِ  ِ ّٰ َ ا َّ ــ ُ ﴿ “Allah’ın 

daha önce gelip geçenler hakkında koyduğu kanundur. Allah’ın kanunun-

da asla bir değişme bulamayacaksın.”1 

Bu makamın hakikati, Âdem’den Peygamberimize (as) kadar [74b] bütün 

peygamberler (as), tevhîd-i zât , tevhîd-i sıfât  ve tevhîd-i ef‘âl  olmak üzere 

bütün tevhid mertebelerini hem bi’l-kuvve hem de bi’l-fiil gerçekleştirmek 

suretiyle Allah Teâlâ’ya vâsıl olmuşlardır. Onlar bu bakımdan iki ucu bilin-

meyen bir boş halka/çember gibidirler. Bu duruma Allah Teâlâ’nın şu âye-

tinde işaret vardır:   ﴾ ۪ ِ ــ ُ ْ ُر ــ ِ  ٍ ــ َ َ اَ ــ ْ َ ُق  ِّ ــ َ ُ  َ ﴿ “O’nun elçileri arasında 

ayırım yapmayız.”2 Fakat onlar bir terazinin iki kefesi gibi olan fenâ  ve bekâ  

mertebelerinde birbirlerinden farklıdırlar. Çoğunluğun tabiatında fenâ hük-

mü galiptir. Bu yüzden İbrâhim (as)  dışındaki peygamberler genel olarak 

tenzîhe davet ediyorlardı. Onda ise her iki kefe denge hâlindeydi. Bu sebeple 

o, peygamberlerin babası (Ebü’l-Enbiyâ ) olmuştur. O, ümmetini tevhidin 

tüm mertebelerine davet ediyordu. Buradan ortaya çıktı ki dine davet bakı-

mından peygamberlerin birbirlerine üstünlükleri ve farklılıkları vardır. Allah 

Teâlâ buna şöyle işaret etmiştir:   ﴾ ٍ ــ ْ َ ــ  ٰ َ  ْ ــ ُ َ ْ َ ــא  َ ْ َّ َ  ُ ــ ُ ُّ ــَכ ا ْ ِ ﴿ “O 

peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık…”3 Onlardan bir kısmı, üm-

1 el-Ahzâb, 33/62 .

2 el-Bakara, 2/285 .

3 el-Bakara, 2/253 .
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metlerinin mertebelerinde “tevhîd-i zât ” ve “tevhîd-i sıfât ” ahkâmının zuhû-

runa istidatları olmadığı için1 sadece “tevhîd-i ef‘âl ”e davet ediyor; bazıları da 

ümmetlerini, bilfiil “tevhîd-i zât”a yönelik daveti kabüle yeterli olmadıkları 

için yine sadece “tevhîd-i ef‘âl” ve “tevhîd-i sıfât”a çağırıyordu. Bazıları da 

ümmetinin istidadı güzel olduğu için bilfiil “tevhîd-i zât”a davet ediyordu 

ki o da İbrâhim’dir (as). Kuşkusuz o, ümmetini fiilî olarak bütün tevhid 

mertebelerine çağırmıştır. Ancak şu kadarı var ki ilk iki mertebede kabul 

görürken üçüncü mertebede kabul görmemiştir; çünkü eğer üçüncüsünde 

de kabul görseydi, davet işini tamamladığı için peygamberlerin sonuncusu 

olurdu. Bu durumda kabul ya bütün mertebelere nisbetledir ya da kabul ve 

tahakkuk tafsilî olarak değil, icmalî olarak gerçekleşmiştir, deriz. [75a] Zira 

tafsilî mertebe her yönü ile Peygamberimiz (as) ve ümmeti için tehir edil-

miştir. Bundan dolayı Hz. Peygamber  (as) peygamberlerin son halkası (hâte-

mü’l-enbiyâ) olmuştur. Yine İbrâhim’in (as)  ümmeti -ki onun âfâkî kuvvet-

 leridir- bu âfâkî kuvvetlerde bir şeyin husûle gelmemesi -ki o tevhîd-i zât ın 

bilfiil kabulüdür- onun enfüsî kuvvetlerde -ki o İbrâhim’in (as) bâtınında 

bulunan ruhanî kuvvettir- bir şeyin hâsıl olmamasını gerektirmez. Zira İbrâ-

him (as) ümmeti, aynı şekilde olmasa da bütün mertebe ve makamları kendi 

nefsinde gerçekleştirmiştir. Buna diğer peygamberleri ve onların ümmetleri 

ile durumunu kıyas edebilirsin.

Peygamberleri, cemâllerini lekeleyecek ve kemallerine lâyık olmayacak 

şeylerle kınamaktan sakın; zira onların hepsi en üst kemâlâta ve nihâi sa-

adete ermişlerdir. Ümmetlerinin meşrepleri sebebiyle davet derecelerinde 

farklılıklar olsa da bu böyledir. Bu husus, peygamberlerle ilgili olmayıp 

ümmetleriyle ilgili bir durumdur. Onlar, Allah’ta fâni, Allah ile bâki ol-

muşlardır; çünkü velâyet nübüvvetten önce gelir; zira velâyetin son dere-

celeri, nübüvvet makamlarının başlangıcıdır. Bu sebeple nübüvvet velâyet 

üzerinde bina edilir. Bir kimse, velâyet makamına ulaşmadan peygamber 

olamaz; çünkü mevkûf-ı aleyh, mevkûftan önce gelir. Velâyetin mânası 

yükselişe (urûc) göre fenâ  fillâha ermektir -ki “el-Âhir” ismiyle ona işaret 

edilmiştir- ve nüzûl bakımından bekâ  billâha ermektir -ki “el-Evvel” ismiy-

le ona işaret edilmiştir- çünkü o, nüzûl  olarak seyrin başlangıcı itibariyle 

“Evvel”dir. Urûc olarak seyrin sona ermesi itibariyle de “Âhir”dir. [75b] 

م] 1 ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [د ] şeklinde kaydedilmiştir.
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Sonuç itibariyle fenâ ve bekâya ulaşıldığı zaman maksûdun vüsûl ve 

husûlü gerçekleşmiş olur. Hakikat bu şekilde sana beyan olunca,1 sûfî ge-

çinen cahillerin sözlerinin bozukluğunu ve geçersizliğini de anlamış olur-

sun. Onlar şöyle derler: “Peygamberlerin bazıları tevhîd-i sıfât a; bazıları da 

tevhîd-i zât a ulaşamamıştır.” Yine aynı şekilde onlardan bazılarının ashab 

ve hatta halifelerle ilgili “Onlardan bazıları yedinci isme ulaşmamıştır.” vb. 

sözlerinin geçersizliğini de öğrenmiş olursun. Zira Sıddîka’nın (ra) riva-

yetine göre, Hz. Peygamber ’in (as) ahlâkı Kur’an idi. Kur’an’ın haricinde 

bir isim yoktur. Kur’an ile ahlâklanan kimse, bütün isimlerle ahlâklanmış 

olur. İsim sayısı yedi, on iki ya da doksan dokuz ve hatta isterse “bin bir” 

olsun fark etmez. 

Bilindiği gibi bu ahlâklanma işi halifelerde mevcuttu ve onlara bırakı-

lan mânevî bir mirastı.2 Aynı şekilde bu husus, Hz. Peygamber’in (sa) de-

falarca ettiği şahitliğiyle ve yine ona olan yakınlıklarının3 şehâdetiyle diğer 

sahâbede de mevcuttu. En ârif ve en üstün olana yakın  (mukarreb) olan 

biri, kuşkusuz daha ârif ve daha üstün olur. Yine Hz. Peygamber’in (as) 

lisanıyla kemaline şahit olunan da en yüce ve en kâmil kimsedir. Gerçekten 

o (as), şöyle buyurmuştur: “ ْ ُــ ْ َ َ ْ ْ ِإ ُــ ْ َ َ ْ ْ ِإ ــ ِ ِّ َ ِ ِم  ــ ُ ُّ ــ َכא ِ א َ ْ -Asha / أَ
bım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidâyete erersiniz.”4 O, bu sözüyle 

ashabını, insanlara uyan değil bilakis onların muktedâsı, önderi kılmıştır. 

Nitekim uyulanın (muktedâ) hususiyeti diğerlerinden daha kâmil olması-

dır. Hâl böyle iken sahâbeden sonra gelen bir kimse, nasıl olur da esmâyı 

tekmil etmede onlardan daha kâmil olabilir? Ömrüme yemin olsun ki bu, 

düpedüz iftiradır. İftira ehlinin5 cehâletinden Allah’a sığınırız.

Gerçekten bütün bu anlatılanlardan ortaya çıkmıştır ki resûllerde, enbi-

yada bulunmayan bazı sırlar vardır. [76a] Yine enbiyanın sahip olduğu bazı 

sırlar vardır ki bunlara velîler muttalî değildir. Aynı şekilde velîlerin sahip 

אن] 1 אن] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وإذا  ا .şeklinde kaydedilmiştir [و إذ  ا

2 [ ــ م  ــ ــ ا ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ م ا ــ ــ ا ــ  ] şeklinde kaydedil-

miştir.

3 [ ــ א ــ  ــ إ ّ אدة  ــ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و  ــ א ــ  ــ إ אدة  ــ  şeklinde [و 

kaydedilmiştir.

4 Ahmed b. Hanbel bunun sahih olmadığını (İbrâhim Nehhâs, el-Câmi‘ li Ulûmi’l-İmâm Ahmed, Mısır: 

Dâru’l-Felâh, 1430, XV, 137 [610]); Elbânî ise bunun mevzû olduğunu beyan etmiştir (Elbânî, Silsi-
letü’l-Ehâdîsi’z-Za�îfe, I, 144-145).

5 [ ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [  ا ا ّ .şeklinde kaydedilmiştir [  ا
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olduğu sırlara da diğer mü’minler sahip değildir. Resûl, peygamber ve velî-

lerin bu özelliğinden dolayı onlar hakkında dili tutmak gerekir. Onlar, ma-

kam ve hâllerinin yüceliği sebebiyle rüsûm ehli avamın tasavvurlarının çok 

üstündedir. Bu zamanda meşâyih ve sûfiyye libasına bürünenlerin çoğu 

her ne kadar havâs kıyafeti giymiş olsalar da avamdandır. Çünkü ilim, irfan 

ve iman hakikatlerinin tahakkuku ve ihsan , hırka  ile elde edilebilecek şey-

ler değildir. Bilakis bunlar, (aşk ile) yanan bir kalbin hâllerindendir. Sana 

düşen, cahilin dilini kesmek ve hak ile bâtıl arasını ayırt etmektir. 

Ayrıca dört imam hakkında da şüyû bulmuş eski sözler vardır. Bil ki 

dört imam, zâhire göre zamanlarını her ne kadar ictihad ve muâmelat ilmi 

ile geçirmişlerse de şu kadarı var ki onların sadırlarının inşirâh genişliğine 

göre zâhirde halk, bâtında ise hak ile olmaları bağlamında Allah ile bâtınî 

bazı hâlleri vardır. Onlar hem muamele hem de mükâşefe ehlidir. Yine 

onlar daha önce zikredilen dört mertebenin hepsine de sahiptirler. Huc-

cetü’l-İslâm  Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) İhyâ ’sının başlarında onların zâhirî 

ve bâtınî güzel hâlleri ve yüce makamları ile ilgili sözler vardır. Bilgi için 

buraya müracaat edebilirsin. 

Mevlânâ hazretlerinin Mesnevî ’sinin üçüncü cildindeki,

ود درد ف    ا      آن 
د ـ ـ ـ  ـ در ـא ـ و  ـ ـ ـ ـ

Bir yerde aşk fazlalaştı, derdi arttırdı mı 

Orada ne Ebû Hanîfe bir ders verebilir, ne Şâfiî 1 

sözü, [76b] Ebû Hanîfe  ve Şâfiî’nin, muhabbetin ileri derecesi olan aşkta; 

his, vehim ve akl-ı cüz’îden fenâ nın husûlünde bir öncelikleri olmadığı-

na delâlet etmez, bilakis muamele ve mükâşefe ilminin farklılığına delâlet 

eder. Zira muamele ilmi kesb, mükâşefe ilmi vehb kabilindendir. İkinciye 

ulaşan bazen birinciye ulaşabilir. Aynı şekilde birinciye ulaşan da bazen 

ikinciye vâsıl olabilir. Fakat keşf ehli, muamele âliminden daha üstündür 

ve diğerinin aksine onun hâline ve makamına da muttalidir. Aşk Allah’a, 

akıl ise cennete ulaştırır. 

1 Mesnevî, III, beyit nr. 3832.
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Ebû Hanîfe ve Şâfiî’den murad, muamele ilminde ictihad eden, bu-

nunla beraber aşk dersini bu ikisinden uzak tutan herkestir. Öte yandan 

aşkı bu ikisinden nefyetmek, onun gerçekleştirilmesini ve ona ulaşılmasını 

ortadan kaldırmaz. Nitekim nice bir işi yapmaya gücü yeten kimse var-

dır ki bir engel icabı o işi yapamaz. Ebû Hanîfe, Şâfiî, Mâlik, Ahmed ve 

benzerleri, yaşadıkları dönemin bir gereği ve o zamanda bu işe tahsis edil-

melerinin sonucu olarak zâhirde bütünüyle ictihad ilmiyle meşgul oldu-

lar ve peygamberler gibi ümmete yönelik hitaplarının genelinde insanları 

korumak için mükâşefe ilminin kapısını kapadılar. Zira asıl olarak ancak 

genelin anlayışı dikkate alınır. Bunu anla ki Allah seni doğruya ulaştırsın.

Eğer sen, “Aşk dersini nefyetmenin mânası o ikisinin aşka ulaşmamış 

olmaları ve âşıkların hâllerini bilmemeleridir.” dersen, şöyle derim: Bunun 

bir delili yoktur. Bir de uyanın (tâbi) âşık ve kâmil, uyulanın (metbû) da 

nâkıs ve zâhid olması uzak bir ihtimaldir. Ey miskin, bu sözü anlamakta 

sen neredesin? [77a] Kanaatimce sen dedikodu ehlindensin. Eğer bu şiir, 

Mevlânâ hazretlerinden sâdır olmasaydı, tevil etmezdim. Hatta bu sözü, 

olumsuz ve yanıltıcı olması sebebiyle söyleyene iade ederdim. 

İznikli Şeyh Eşrefoğlu ’nun (ö. 874/1469) Türkçe bazı ilâhilerinde ge-

çen, “Âşıklar aşk ve vuslat bahçesinde otururken onlara baktım, Nûman ile 

Mâlik’i aralarında göremedim.” sözünün mânasının ne olduğuna gelince… 

Bil ki, Allah’a ulaşmanın yolları mahlûkatın nefesleri adedincedir. Her sâlikin 

sülûkünde kendisine özel bir yolu ve yeri vardır; çünkü teveccühler farklı, 

istidatlar çeşit çeşittir. Bir de aşk, ikilik ve muhabbet  makamıdır. Onun 

üzerinde ise vahdet ve muhbûbiyet makamı vardır. Aynı şekilde fenâ yolu 

bekâ yolundan farklıdır. Sülûk ehli de birbirinden farklıdır. Farklı yollar-

dan kimi giderken kimi de dönmektedir. İmâm-ı Nûman ve İmâm-ı Mâlik  

ile zikredilen şeyhin teveccühlerinin tarîkinde ve tarîklerinin teveccühün-

de farklı olup birbirlerini görmemiş olmaları mümkündür. Nitekim Şeyh 

(Eşrefoğlu), aşk ehli idi ve akranlarını da aşk, hayret ve aşırı muhabbet 

evinde görüp orada onlarla birlikte oturmuştur. İki imama gelince, onlar 

da buradan mahbûbiyet makamına ulaşmışlardır. Bu sebeple birbirlerini 

görmemişlerdir. Bir de Şeyh fenâ yolunda iken onlar bekâ yolunda idiler. 

O hâlde aralarındaki mesafe açıldığında, bir yolda giden kimse başka bir 
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yolda gideni nasıl görsün? Fenâ ve bekâ yolları da birbirlerinden uzaktır. 

Bazen bekâ fenâdan nice yıllar sonra hâsıl olur. 

et-Te’vîlâtü’n-Necmiyye ’de şöyle der: “Bil ki cennet ehli ile cehennem 

ehli, [77b] ârâf ehli olan ehlullahı, her iki cihanı yurt edindikleri müddetçe 

sûretleriyle görürler. İzzet çadırlarında ve ceberût âlemindeki Allah’a izâfe 

edilen hakikat cennetine girdikleri vakit, cennet ve cehennem ehlinin ve 

mukarrep meleklerin bakışları onlardan kesilir.” Bunu çok iyi anla! 

Baba Câfer Ebherî ’den hikâye edildiğine göre o, Baba Tâhir Heme-

dânî ’nin yanına girip “Ben dün gece seçkinlerle (havâs) beraber Allah’ın 

kapısında idim. Seni göremedim. Neredeydin?” dedi. Bunun üzerine Baba 

Tâhir şöyle cevap verdi: “Doğru dedin, sen seçkinlerle Allah’ın kapısın-

da iken ben de seçkinlerin seçkini (havâssu’l-havâs) olan kimselerle içerde 

idim. O nedenle beni göremedin.” et-Te’vîlât’ın sözü burada sona erdi.

Ben [Bursevî] derim ki: Bu hikâye, zikredilen sözü sebebiyle İznikli 

Şeyh Eşrefoğlu ’nu ilzâm edip susturması bakımından ne kadar ağır bir 

hikâyedir! Bu hikâyeyi anlatan, aktaran, kaynak ve mahalline ulaştırandan 

Allah razı olsun/ulaştırana aşk olsun! 

Yine maksûda yani velâyet konusuna gelirsek velâyet, nöbet Şeyh-i Ek-

ber ’e (ks) gelene kadar ayın ilk yarısında ortaya çıkan dolunay gibi kabiliyet 

ve zamana göre derece derece ortaya çıkmaya ve kuvveden fiile, icmalden taf-

sile geçmeye devam etmiştir. Velâyette ayın dolunay gecesinde zâhir olduğu 

gibi zâhir olmuştur. Bu nedenle Fusûs u’l-Hikem’de şöyle demiştir: “Bu öyle 

bir meseledir ki onu bu kitap haricinde ne ben ne de bir başkası yazmıştır.” 

Yani bu tür hakikatleri ve sırları oldukları üzere açıklama zamanı gelmediği 

için böyle olmuştur. Bu husus, hatmî vaktin [78a] ve ondan doğan latîfelerin 

özelliklerindendir ki ne böyle bir şeyi doğurmuş ne de ondan böyle bir şey 

doğmuştur. Cendî ’nin [Fusûs] şerhinde bu şekilde geçmektedir. 

Allah Teâlâ, İbnü’l-Arabî ’yi “kalem-i âlâ ” kılmıştır. Öyle ki hakîmlerin 

gizlediği her mârifeti, âriflerin öz olarak söylediği her hikmeti, evliyanın 

kapalı bıraktığı her sırrı1 ve peygamberlerin yaktığı her nuru, vücûd levhine 

ــآء] 1 و ــא ا ّ أ ــ  ّ ــآء] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وכ و ــא ا ّ أ ــ  ّ ــ  ّ  şeklinde [وכ

kaydedilmiştir.
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ve şühûd sayfalarına yazmıştır/kaydetmiştir.  O, ilk ve ikinci döngüleri 

hâvi, hakikat ve mâna feleklerini muhît idi. Hakîm Muhammed b. Ali 

et-Tirmizî ’nin -ki Şeyh’ten1 yaklaşık dört yüz yıl önce yaşamıştır- soruları-

na cevap vermiştir. Hakîm et-Tirmizî, hâtemü’l-velâye te dair bazı sorular 

sormuş ve şöyle demişti: “Bu sorulara cevap verecek olan ‘hâtem ’dir.” Şeyh 

(ks) hazretleri, Muhammedî has velâyet in mührüdür (hâtem).

Eğer, “Velâyet silsilesi ebediyyen kopmayıp devam ediyorsa bu mü-

hürlemenin (hatm) anlamı nedir?” dersen, şöyle derim: Evet, kuşkusuz 

velâyet, ilâhî ebedî vasıflardandır; çünkü Allah Teâlâ kendisi “el-Velî” ve 

“el-Hamîd”dir. Buradaki mühürleme, kesilme anlamında değildir. Bilakis 

tamamlanma ve kemale erme anlamındadır. Nitekim İsm-i Âzam, en kâ-

mil şekilde tecellî edince -ki o da Peygamberimizdir (sa)- nübüvvet maka-

mında hâtemiyyet ini gerektirdi. Bununla birlikte o nübüvvet nuru, şeriat-ı 

mutahhara aynasında kıyamete kadar hep bâki kalacaktır. İşte velâyet işi de 

aynı şekildedir. Velâyet, en kâmil şekilde zuhûr edince -ki o da Şeyhü’l-Ek-

ber’dir (ks)- velâyet makamında da hatmiyyeti gerektirdi. [78b] Aynı şe-

kilde bu nûr da aktâbın kalp ikliminde ve onlara tâbi olanlarda kıyamete 

kadar bâki kalacaktır. O, özel velâyet mührüdür. Îsâ (as)  mutlak velâyetin 

mührü; Mehdî  (ra) de mutlak hilâfetin mührüdür.

Eğer sen, “Senin bu zikrettiğin husus, Şeyh [-i Ekber] ’in Hz. Ali ’den 

(ra) daha üstün olmasını gerektirir. Halbuki o nerede, bu nerede?” dersen, 

şöyle derim: Dikkat et! Seni daha önce gaflet uykusundan uyandırmıştım, 

tekrar uykuya dönme! Şöyle ki Şeyh[-i Ekber]’in zuhûr mazharlarının en 

kâmili olması, onun efdal olmasını gerektirmez, zira onun hatmiyyeti bu 

mâna üzerine bina edilmiştir. Nitekim bazı padişahlar da ilim , cesaret vb. 

mânalardan birinde diğerlerine göre daha çok kemal sahibidir. Öte yan-

dan kemalle ilgili mâna göz önünde tutulmak sûretiyle sultanların hat-

miyyetlerinin söz konusu olması, her yönden daha üstün (efdal) olmala-

rını gerektirmez. Nitekim bazen fazileti az olan (mefzûl) faziletli olandan 

(fâzıl) bazı hususlarda daha üstün (efdal) olabilir. Bu hakikate Hz. Pey-

gamber  (as) hurmaların aşılanması kıssasında şu hadisiyle işaret etmiştir:

1 [ ــ אئــ  ر ــ  ــ ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وכאن  ــ אئــ  ر ــ  ــ ا  [وכאن 

şeklinde kaydedilmiştir.
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“ ْ ــ אُכ َ ْ ِر ُد ــ ُ ُ ِ  ُ ــ َ ْ ْ أَ ــ ُ ْ  Sizler dünya işlerinizi benden daha iyi bilirsiniz.”1 / أَ

Bazı kâmiller için de hatmiyyet sırrı vardır ve onda tam şeref vardır. Nite-

kim Hz. Peygamber (as), “َن ُ ِ ــא َّ وَن ا ُ ــ
ِ ْ ُ ا ــ ْ َ  / Bizler [kıyamet günün-

de] önde giden sonlarız.”2 buyurmuştur.

Yine Hazret-i Şeyh Yûnus Emre’nin (ks) de hatmiyyet ten payı vardır, 

çünkü o kendisinden önce ve sonra kimsenin güç yetiremediği mârifetleri 

Türkçe olarak ifade etmiştir. Şayet sen Halvetî, Celvetî ve diğer tarikatlara 

mensup mârifet  ve zevk ehli şeyhlerin kaside ve ilâhi üslûbunda Türkçe 

olarak yazdıklarını araştırsan, [79a] onlardan her bir mazmûnun daha önce 

Yûnus Emre  tarafından ifade edilmiş olduğunu görürsün. İşte bu, hatmiy-

yetten bir kapıdır.

Aynı şekilde “Üsküdârî” ve “Hüdâyî ” nisbeleriyle meşhur olan Haz-

ret-i Şeyh’in de Celvetiyye  tarikatının hatmiyyet  sofrasından yeterli ölçüde 

nasibi vardır; çünkü o, tarikat  bağlamında bazı usûl, esâs ve prensipler 

koydu. Öyle ki ne kendisinden önce ne de sonra bunları yapmak kimseye 

müyesser3 olmamıştır. 

O, bu fakîrin [Bursevî] de mâna âlemindeki şeyhlerindendir. Bana 

[âlem-i mânada] “Allah” ismini tâlim etti. Yine bana, bugün “Hüdâyî’nin 

Hutbeleri” olarak bilinen muhtasar hutbelerini arz etti. 

Şöyle demişti: “Bunları Şeyh-i Ekber’in (ks)  mufassal hutbelerinden kı-

salttım.” Bu nedenle onun hutbelerini cuma ve bayram günlerinde okuma-

yı severim, zira bu zamanda hutbelerin kısa tutulması gerekir. Tarikattan 

haberdar olmayan kimseler bilmese de onun vaazlarının çoğu dört mertebe 

(şeriat , tarikat , mârifet  ve hakikat ) üzerine vârid olmuştur.

Celvetiyye tarikatı, bütün tarikatların sonuncusudur. O, hakikat naza-

rıyla değil, zâhir nazarıyla muhdestir. Onun şânı çeşitli tarikatlardan daha 

büyüktür. Bu sebeple ondan çıkıp başka bir tarikata intisap eden kimse, 

bir Hanefî’nin Şâfiîleşmesinde olduğu gibi, ashabı nazarında ta‘zir ve te’dip 

edilir. Bu durum onların hepsini faydalı, doğru bir metod ve düzgün bir 

yol olarak kabul etsek dahi böyledir.

1 Müslim, “Fezâil”, 141.

2 Buhârî, “Cum‘a”, 1; Müslim, “Cum‘a”, 19-20.

3 [ ا  ّ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ا  ّ  ] şeklinde kaydedilmiştir.



154 ŞEYH-İ EKBER - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

Şeyh Ebû Saîd Harrâz  -ki o Hakk’ın lisanlarından biridir- bu konuda 

şöyle demiştir: [79b] “ َ ــ ِ َّ َ ُ ْ َئآُت ا ِّ ــ َ اِر  َ ــ ْ َ ْ َאُت ا ــ َ َ  / Ebrâra göre iyilik 

olan şeyler, mukarrabîne göre kötülüklerden sayılır.”

Velhâsıl, son olmada (âhiriyyet) ve hatmiyyet te başka şeylerde olmayan 

bir sır vardır. Bilmez misin ki Hz. Peygamber  (as), hâtem olması hasebiyle 

en faziletli kimse idi. Kur’an da aynı şekilde kendisinden [önceki kitapları] 

neshettiği için en faziletli kitaptır. Bu ümmet de aynı şekilde diğer bütün 

ümmetlerin kemâlâtını kendisinde topladığı için en faziletli ümmettir; çün-

kü bu ümmet, tevhîd-i ef‘âl , tevhîd-i sıfât  ve tevhîd-i zât  olmak üzere tevhid 

çeşitlerini bilfiil gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde Osmanlı sultanları da ken-

dilerinden önceki sultanlardan daha faziletlidir. Onların kurmuş oldukları 

devlet de genişlik ve son olma sırrından dolayı mutlak olarak en güçlü dev-

lettir. Zira onların devleti, Mehdî  ve Şeyh-i Ekber ’in (ks) kamerî döngünün 

ikinci yarısını1 gösteren altı yüz ve yedi yüz civarındaki gelişine bitişiktir.

Muhakkak ki âlimler, Mehdî’nin -ister 1200 başlarında isterse 1300’le-

rin başlarında olsun- zuhûr ve kıyâm edeceği görüşündedirler. Nitekim 

Hz. Peygamber (as) şu hadisiyle buna işaret etmiştir: “ ــ אئ ــ ا כــ   
ــ ــאذ   İki yüzden sonra sizin en hayırlınız malı, çoluk ve çocuğu az / ا

olandır.”2 Mehdî’nin zuhûrundan sonra Îsâ (as)  yeryüzüne inecek ve bu iki-

sinin vefatından sonra3 yeryüzünde hayır kalmayacaktır. Dünyanın ömrü 

elbette beş yüzü4 geçmeyecektir, çünkü hadisler bu konuda kesinlik ifade 

etmektedir. Eğer sen, “Bu söylediğin, kıyametin kopuşunu tayin etmek 

değil midir? Halbuki Allah Teâlâ onun bilgisini kendisine has kılmıştır.” 

dersen, şöyle derim: “Hayır bu bir öngörü ve tahminden ibarettir; tahkik 

ve tayin değildir. Allah Teâlâ’nın   ﴾ ــ ّ۪ َ َر ــ ْ ِ ــא  َ ُ ْ ِ ــא  َ َّ ْ ِا ــ ُ ﴿ “De ki: Onun 

hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır…”5 âyeti, değişmez. Belki 

de sen, “Şeyhin kamerî döngünün ortasında gelmesinin mânası nedir?” 

ور] 1 ّ ــ ــאن ا ــ ز ّ ــ  ور] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [إ ــ ــאن ا ــ ز ّ ــ  -şeklinde kay [إ

dedilmiştir.

2 Bu rivayetin zayıf hatta mevzû olduğu söylenmiştir. Bk. İbnü’l-Mülakkin, et-Tavzîh, Dımaşk: 

Dâru’n-Nevâdir, 1429, XXIV, 202; Aynî, Umdetü’l-Kârî, Beyrut: Dâru İhyâ�i’t-Türâsi’l-	Arabî, ty., XX, 

73; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 386 [1235].

3 [   ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [  ] şeklinde kaydedilmiştir.

4 [ אئ א إ  ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا אئ א  ّ .şeklinde kaydedilmiştir [ا

5 el-A‘râf, 7/187 .
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diyebilirsin. [80a] O zaman ben de şöyle derim: Daha önce yukarıda 

nübüvvet ve velâyet işinin zuhûrunu, hilâl benzetmesiyle anlatmıştım. 

Hilâlin ışık saçan bir ay hâline gelmesi ancak ayın ortasında gerçekleş-

mektedir. Bu ümmete veraset yoluyla intikal eden velâyet işi de böyledir. 

Nübüvvet zamanından sonraki dünyanın1 ömrü, ışığının az veya çokça 

zuhûr etmesi bakımından herhangi bir ay gibidir. Bu sırları ve hitâbı anla! 

Muhakkak ki bu sırlar, “el-Feyyâz” ve “el-Vehhâb” isimlerinin tecellî etme-

siyle gerçekleşmektedir. İhtisâsî inâyet feyzini kabul etmek ve bu özel yola 

sülûk etmek için kalpleri istidadlı kimselerin Hz. Şeyh’in huzuruna getirildi-

ği ehlullah nezdinde sabittir. Bu, onun zamanından kıyamete kadar geçerli 

bir durumdur. O, bedenleri dirilten sûr gibi kalplere ve ruhlara hayat veren 

ve bâtına ait şeyleri dirilten rahmânî nefes ile o kalplere [inâyet feyzini] üf-

lemiştir.

Fakîr [Bursevî] (Her şeye gücü yeten Allah onu gaflet ve tedbir uyku-

sundan uyandırsın, ona cereyan eden kazâ ve takdire teslim olma ünsiyeti 

kazandırsın. Onu hayal ve fikir karanlığından çıkarıp vâridât  ve şükür ile 

şereflendirsin) der ki: 1088 yılı Rebîülâhir ayının sonlarında gördüğüm sa-

dık rüya larımın birinde, Şeyh-i Ekber ’in (ks) bana yöneldiğini gördüm. O, 

orta boylu ve esmer renkli bir adamdı. Sakalına ak düşmüştü. Ağzımı öptü. 

Ben de onun şerefli ayağını öptüm. Sonra uyandım. Ağızdan öpme işini, 

biraz önce işaret ettiğim mânevî ruhun bana üflenmesine yordum. [80b] 

[Ayaktan öpmeyi ise ona karşı olan tevazuuma, ona inanarak ilim, amel 

ve hâllerinde onun yolundan gittiğime]2 Veciz kelimeleri ve sözleriyle yap-

tığı nasihatini kabul ettiğime yordum. Bunu lutfettiği için Allah’a hamd 

olsun. Allah Teâlâ   ﴾ ْ َُّכــ َ َ۪ز َ  ْ ُ ْ ــَכ َ  ْ َِئــ ﴿ “Eğer şükrederseniz size (nime-

timi) arttırırım…”3 buyurmuştur. Bu umumi feyz, tûbâ ağacı nın cennet 

ve âhâlisi için feyz kaynağı olduğu gibi, havâs için de Cenâb-ı Hak’tan 

ve O’nun cânibinden bir kaynak olmuştur. Nasıl cennetteki her ev [veya 

köşke] o ağaçtan bir dal uzanıp oradan hane halkına her türlü hayır ve cö-

mertlik ulaşıyorsa aynı şekilde her istidat ehli kalbe Hz. Şeyh’in ağzından, 

1 [ א  ّ ة ا ّ כא  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ة  ّ כא  ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 [ ــ ا ــ وأ א ــ وأ ــ  ــאد  א ــ  ك  ــ ــ و ــ  ا م  ــ ــ ا ــ  ّ -ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numa [وا

ralı nüshada kaydedilmemiştir.

3 İbrâhim, 14/7 .
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dilinden ve elinden bir feyiz hissesi, nefh nasibi ve fetih payı ulaşır. Onun, 

havâssın kalplerine ve avamın akıllarına sığmayan tam bir ihata gücü var-

dır. Ârifler onun Fütûhât  ve benzeri kitaplarındaki sözlerini ancak kendi 

mertebelerinden anlarlar, onun mertebesinden değil. Onun hakikatleri-

nin farklı bâtınları vardır. Mârifet  meşreplerinin muhtelif pınarları var-

dır. Mânalarındaki tuzakların düzeyi, Allah Teâlâ’nın,    ُۜ ّٰ ا  َ َכــ َ َو وا  ُ َכــ َ  ﴿َو
﴾ َ ــ ۪ אِכ َ ْ ا  ُ ــ ْ َ  ُ ّٰ -tuzak kurdular, Allah da onların tuzak (Yahudiler)“ َوا

larını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur.”1 âyetindeki   ﴾ُ ّٰ َ ا َכــ َ  ﴿َو

“Allah da onların tuzaklarını bozdu.” mertebesindedir. Başkalarının kurdu-

ğu tuzaklar ise  ﴾وا ُ َכــ َ  .tuzak kurdular…” mertebesindedir (Yahudiler)“ ﴿َو

O hâlde Hazret-i Şeyh[-i Ekber]’in kelâmını hakikat üzere anlamak, ârif 

ve edip olan havâssın bile takatini aşıyorsa, cahiller menzilesinde bulunan 

avam ulemânın onun sözlerini anlama konusundaki hâlini sen tahmin et! 

Bu yüzden onu inkâr ve hatta tekfîr eden nice insan görür ve işitirsin. 

Özellikle zamanın faziletli âlimlerinden sayılan Sa‘deddin et-Teftâzânî  

(ö. 791/1389), “Çivizâde”  diye şöhret bulan müftü [Şeyhülislâm Muhyid-

din Mehmed Efendi (ö. 954/1547)] ve Mehmed Birgivî ’nin (ö. 981/1573) 

yanı sıra başkaca Acem, Arab2 [81a] ve Rum’dan meşhur olmuş âlimlerden 

de onun hakkında inkâr ve benzeri sözler sâdır olmuştur. Fakat tek kanatlı 

olan nerede, iki kanatlı olan nerede? Yine kör olan nerede, sahih bir göz 

(ayn) ile eserleri müşâhede eden nerede? 

Hz. Şeyh hakkında “el-Ekber” yerine “el-Ekfer” diyorlar! Biz sûfîler 

topluluğu bunu da bir yönden doğru buluruz. Şöyle ki “el-Ekfer” keli-

mesi, Allah Teâlâ’nın      َِوة ْ ــ ُ ْ א ِ ــَכ  َ ْ َ ْ ِ ا ــ َ َ  
ِ ّٰ ــא ِ  ْ ــ ِ ْ ُ ِت َو ــ ُ َّא א ِ  ْ ــ ُ َْכ  ْ ــ َ َ ﴿ 

﴾ ــ ٰ ْ ُ ْ  Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah’a inanırsa kopmayan“ ا

sağlam bir kulpa yapışmıştır…”3 sözünün açıkladığı üzere “tağutu inkârda 

en şiddetli olan” anlamına gelmektedir. Bu âyet şunu gösterir: Kurtuluş 

sadece kâmil imandadır. O da Allah’a iman ile tağutu inkârı birleştirmek-

tir. Tağutun hakikati ise zulmetmene ve Hak Teâlâ’nın yolundan sapmana 

sebep olan şeydir. Bu sebep ister kişinin nefsi olsun ister çocuk, mal ve 

1 Âl-i İmrân, 3/54 .

وم] 2 ــ ب وا ــ ــ وا ــآء ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada ب ــ ــ وا ب وا ــ ــآء ا ]

وم] .şeklinde kaydedilmiştir وا

3 el-Bakara, 2/256 .
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makamı olsun isterse de zâhirî işlerle ve bâtınî hususlarla alâkalı olsun fark 

etmez. Zâhir ve bâtın ehlinin saptırıcı olarak kabul ettiği her şey bunun 

içine girer. Tağutu inkâr, ondan fâni ve ona düşman olmakla olur. Tıpkı 

İbrâhim’in (as) ,   ﴾ َ ــ ۪ َ א َ ْ َّ َربَّ ا ــ ِا ۪ٓ وٌّ  ُ ــ َ  ْ ــ ُ َّ ِא َ ﴿ “İyi bilin ki Âlemlerin 

Rabbi dışında taptıklarınız benim düşmanımdır.”1 dediği gibi. İşte bu kü-

für, makbul küfürdür. Böyle bir küfür, mahzâ imandır; çünkü bu “küfür” 

ile tahliyenin ( ــ  sırrı ortaya çıkar. Nitekim iman ile de tahliyenin (ا

( ــ  sırrı âşikâr olur. Şeyhin bazı rubâîlerindeki “Firdevs cenneti , kâfir (ا

içindir.” sözü, bu bakış açısıyla söylenmiştir. Yani “tağut u inkâr eden kâfir 

içindir.” demektir. Örfî-i Şirâzî şöyle der: 

א ء  د   אل  א  כ     ا כ ي رد כ  א   
İlâhî yardım ve lutuf, bizim küfrümüzü reddetmez 
Eğer puta tapmamızı kemal olarak kabul ederse2 

Bu konu şöyle açıklanabilir: Küfür  iki kısımdır. Birincisi Allah’ın bir-

liğini inkâr etmektir [81b] ki bu, kâfir ve fâcirlerin küfrüdür. Bu küfür 

çeşidi mutlak olarak reddedilmiştir. İkincisi ise Hak Teâlâ’nın dışındaki 

şeyleri inkârdır. Bu da ebrâr ve ahyârın küfrü olup mutlak olarak makbul 

sayılmıştır. Nitekim yukarıda zikredilen âyet buna delâlet eder. Öte yan-

dan kâmil iman cevheri de iki cüzden oluşmuştur: Birincisi, tağuta kü-

für; ikincisi ise Allah’a imandır. İmanın taalluk ettiği şey Hakk’ın birliği 

(vahdet) ve küfrün müteallakı ise tağut yani putlar, şeytanlar ve mâsivallah 

olunca, iki zıddın bir mahalde toplanması gerekmedi. Şeyh’in şu sözü de 

bu kabildendir: “Küfrü tamam olmayanın hakikati kâmil olmaz.” Örfî ’nin 

yukarıdaki beytinin anlamı şudur: Kuşkusuz bizim puta olan kulluğumuz 

(ubûdiyyet), kemali kabul ederse işte mâşuk olan odur. Samedî inâyet bi-

zim küfrümüzü reddetmez. Yani bizim küfrümüz, makbul olan bir küfür-

dür; merdûd değil. Ubûdiyyetin bir şartı da kemali kabuldür, çünkü hakiki 

küfür, kemale ermedikçe makbul olmaz.

Velhâsıl mâbuda ubûdiyyet  ve ona iman, şühûd yolu ile gerçekleşir. 

Bunun tahsili de mâsivâya ibadetten uzak durmak ve O’nun dışındaki 

1 eş-Şuarâ, 26/77 .

2 Külliyyât-ı Örfî Şîrâzî, nşr. M. Veliyyül-Hak Ensârî, Tahran 1378 hş., c. 1, s. 268 (gazel nr. 57).
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﴾ ۪ ــ ِ ْ َ ــ  ۪  ِ ــ ْ َ ْ َ  ْ ــ

ِ  ٍ ــ ُ َ
ِ  ُ ّٰ  Allah bir kişinin göğüs boşluğunda iki kalp“ ا

yaratmamıştır…”1 buyurmuştur. O nedenle muhabbeti, tek bir mahbûba 

yöneltmek gerekir. Bu zikredilen hakiki küfür, kesinlikle kâmil insanlarda 

tamamlanmış ve kemale ermiştir. Şeyh-i Ekber  hazretleri de (ks) onlardan 

biridir. Bu yüzden düşman ve hasetçilerin kullandığı anlamda onu tekfir 

etmek gerçekten doğru değildir. Evet; İbni Sina’nın dediği gibi: 

د ــ ـאن  ـ אن  ا ـ ا ا   د     ز אن       آ
د2] אن  כ  ـ כـא      در  د  ـכـ آن  ـ  ـ  [در د 

Benim gibi birini tekfir etmek kolay değildir

Çünkü [82a] benim imanım gibi iman  [kolay] bulunmaz 

[Asırda benim gibisi bir tane gelir, o da kâfir ise

Bütün asırlarda bir tek bile Müslüman yoktur]3

Bil ki gerçekten istediğini saptırıp istediğini hidâyete erdiren hakikat-

te Allah’tır. O, Rasûlullah ’ı (sa) “el-Hâdî” isminin; şeytanı da “el-Mudıll” 

isminin mazharı kılmıştır. Birinci isimden hissesi olan herkes Mustafa’nın 

sancağı altındadır. İkinci isimden payı olan da düşmanların reisinin silsi-

lesinde yer alır. Cenâb-ı Hak, şeytanı ancak onu terbiye eden “el-Mudıll” 

isminin zuhûrunda, kendisi ve dalâlet ehli arasında vasıta olsun diye yarat-

mıştır. Şeytan bu ismin ubûdiyyetinde olup kıyamete kadar onun eserlerini 

ortaya çıkaracaktır. O, eziyet ve kiri gidermek için ellerin silindiği bir men-

dil gibidir. Yani Allah’ın bir koruması ve kalkanıdır ki Allah’a karşı edeb 

gözetilerek kötülük ona izafe edilir ve Allah’a geçmez. Bununla birlikte 

hakikatte “el-Mudıll” olan O’dur. Nitekim nâslar buna delâlet eder. Şeyh-i 

Ekber ’i de ancak “el-Hâdî” isminin mazharı olan Hz. Peygamber ’e (as) kal-

kan ve koruma olsun diye yaratmıştır. Bu böyledir; çünkü insanlar, onun 

özellikle Fusûs u’l-Hikem adlı kitabında bazı hususi ilim lerden bahsetmesi 

nedeniyle akîde ve amellerine ters düşen her şeyi ona nisbet etmişlerdir. 

1 el-Ahzâb, 33/4 .

2 Beytin [ ] köşeli parantez içerisindeki ikinci kısmı Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilme-

miştir.

3 Şâh Ni‘metullah Velî Kirmânî’ye ait benzer bir şiir ayrıca bk. https://ganjoor.net/shahnematollah/ro-

baeeshv/sh138 (rubâî nr. 138). Ayrıca bk. Saîd Nefîsî, Âsâr-ı Fârisî-i İbn Sînâ, 1326, s. 1208.
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Halbuki o, bu hususi ilimleri Hz. Peygamber’den (as) almıştı. Şayet bu 

ilimler Hz. Şeyh (-i Ekber) vasıtasıyla değil de doğrudan ondan (as) sâdır 

olmuş olsaydı, zarûrî olarak bunları kabul edeceklerdi. Fakat Allah Teâlâ 

onları imtihan etmek istedi ve Şeyh’i onlar ile Resûl arasında vasıta kıldı ki 

şeriatın zâhirine ters düşen hususları Şeyh’e nisbet edip teeddüben Rasû-

lullah’a etmesinler. [82b] Her ne kadar Şeyh’e yapılan tenkit, hakikatte Hz. 

Peygamber ’e (as) yapılmış olsa da onlar bunun farkında değildirler; çünkü 

Hz. Şeyh’in ifade ettiği ve ortaya koyduğu fikirlerin tümü, Allah ve Rasû-

lü’nün izniyle söylenmiştir. O hâlde Şeyh’in yerilmesinin ve kötülüğün 

kendisine nisbet edilmesinin mânası nedir? Senin bu hususta bir şüphen 

varsa bile biz sûfîler topluluğu olarak onun hakkında bir kuşku duymayız. 

Eğer şeriatın zâhirine muvâfık bir şey bulursak onu olduğu gibi bırakırız. 

Eğer şeriatın zâhirine muhalif bir şey bulursak mücmel lafzın tevil edildiği 

gibi onu tevil ederiz. Düğümlerini de üstü kapalı, muammâ sözlerin çö-

züldüğü gibi çözeriz. 

Bunlardan biri Hak Teâlâ’nın “Vücûd-i Mutlak” olduğunu söylemesi-

dir. Hakk’ın vücûdu için kullanılan mutlaklık, genel bir mutlaklık değil 

esasında hakiki-zâtî mutlaklıkla mukayyettir. Zira mutlaklık iki kısımdır: 

Hakiki-zâtî mutlaklık ve arazî-izâfî mutlaklık. İkinci tür mutlaklık, hâdis 

olan mukâbiline -ki o da takyiddir- izâfesi sebebiyle hâdistir; hâdise izâfe 

edilen hâdistir. İlki ise kadimdir çünkü o mutlaklığın kaynağı ve mevridi 

olup mukâbili değildir. Bu sebeple vâcibü’l-vücûd  hakkında onu söyle-

mekte/kullanmakta bir beis yoktur. 

Benzeri bir durum, “vahdet ” kavramı için de geçerlidir. Vahdet de iki 

şekilde kullanılır: Birincisi kesretin mukabili; ikincisi ise ilkinin kaynağı 

şeklinde kullanılır. “ ُ َــ َכ  ِ ــ َ  َ ُه  َ ــ ْ  ”.O tektir ve O’nun ortağı yoktur / َو

sözünden maksat bu ikinci anlamdır. Kuşkusuz “vahdet” bu anlamıyla or-

taklığı nefyetmenin mukabilidir ve yaratılmış değildir. Bilakis mahlûk olan 

çokluğun mukâbili olan vahdetin kaynağıdır.

Eğer sen “Söylediğin şeyler vücûdiyye  (panteizm) mezhebinin görüş-

leridir. Kuşkusuz onlar ‘Allah Teâlâ mutlak vücûddur.’ derler.” dersen, 

şöyle cevap veririm: Onların söyledikleri ile sûfîlerin söylediği arasında 

fark vardır. Onlar bu sözleriyle “Kuşkusuz umumi varlık (vücûd-i âmm ) 
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Allah Teâlâ’dır.” derler. [83a] Sûfiyyenin “vücûd-i mutlak ”tan kastettiği ise 

O’nun bir şeyin illeti veya bir şeyle illetli olmamak suretiyle başkasıyla 

mukayyet olmamasıdır. Bilakis O, illet ve mâlûlleri yaratandır.

Eğer sen “Şeyh’in el-Fütûhât ’taki ‘Eşyayı izhâr eden her türlü noksan-

lıktan münezzehtir. O, onların aynıdır.’ sözü, vücûdiyye mezhebinin görü-

şünü teyit eder.” dersen, şöyle derim: Bu iddiayı Şeyh’in şu sözü çürütür: 

“O, zuhûrda her şeyin aynıdır, zâtları bakımından eşyânın aynı değildir. 

O, bundan münezzehtir. Bilakis O, O’dur; eşyâ da eşyâdır.”

Felsefeciler ise mutlak vücûda sebeplerin sebebi (illet-i ilel) adını verirler. 

Yani onlar şöyle derler: “Muhakkak ki Hak Teâlâ, akl-ı küll için tam illettir 

ve1 hiçbir zaman feyzini üzerinden eksik etmez; çünkü feyzi ondan ayrılmaz. 

Bu şekilde Hak ona illet olduğu için mukayyet olur.” Allah onların bu söy-

lediklerinden münezzehtir. Yine onlar, Hakk’ın âlemi yaratmasının zâtının 

gereklerinden olduğunu açıkça beyan ederler. Onun yaratmadan ayrı kalma-

sı düşünülemez. Böylece onlar kudret ve iradeyi nefyetmişler; îcâd ve ittihadı 

kabul (ispat) etmişlerdir. Bu yaklaşımda Hakk’ın varlığını, âlemin varlığı (vü-
cûd) ile bağlı kılma (takyid) vardır. Aynı şekilde mevcûdâtın kıdemini te’yit 

söz konusudur. Sûfiyye mezhebinde bu takyid yoktur. Yolumuzun (mezhep) 

bu tür kabul edilemez görüşlerden sâlim olmasından dolayı Allah’a hamd 

ederim. Mezhebimiz, Ehl-i sünnet  ve’l-cemâat yoludur. Biz şeriat , tarikat , 

mârifet  ve hakikat  bakımından sahih ve müstakim olan bu yol üzereyiz. Al-

lah Teâlâ, dünya ve âhiret hayatında sabit sözle bizleri sağlam tutsun! Ve 

bizleri bâtınî ve zâhirî işlerde Hakk’ın uygulamaları (sünen) üzere kılsın!

Avamın aklını dehşete düşüren hususlardan biri de Hz. Şeyh’in Fira-

vun’un imanı ile ilgili Fusûs u’l-Hikem’deki sözleridir. [83b] Ancak burada 

şüpheye düşülecek bir durum söz konusu değildir; çünkü o, el-Fütûhât ’ta 

şöyle der: “Suç ve günah işleyenler (mücrim) dört gruptur. Onların hepsi 

cehennemdedir ve oradan çıkmayacaklardır. Onlar, Allah’a karşı kibirle-

nen (mütekebbir) kimselerdir. Tıpkı kendisinin rab olduğunu iddia edip 

Allah’ın rab olduğunu inkâr eden Firavun ve benzerleri gibi. O şöyle de-

miştir:   ﴾ي ۪ ــ ْ َ  
ٍ ــ ٰ ْ ِا ــ ِ  ْ َُכــ  ُ ــ ْ ِ َ ــא  َ ﴿ “Ey seçkinler! Sizin için benden başka 

ال] 1 ال] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و   ] şeklinde kaydedilmiştir.
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tanrı tanımıyorum…”1 Yine o,   ﴾ ــ ٰ ْ َ ْ ُ ا ُُّכــ َــא۬ َر ــאَل اَ َ َ ﴿ “Ben sizin en yüce 
Rabbinizim, dedi.”2 Firavun, bu sözleri ile gökyüzünde kendisinden başka 

bir ilâh olmadığını kastediyordu. Aynı şekilde Nemrud ve benzerleri de 

aynı iddialarda bulunmuştur. Hz. Şeyh Fütûhât-ı Mekkiyye’nin başka bir 

yerinde de “Bu mütekebbirlerle ilgili benim itikadım budur. Bunun dışın-

daki söylediğim hususlar, araştırma ve istikşâf yoluyla söylemiş olduğum 

sözlerdir.” Bunu anlayıp ezberle ki hakkında “Bir şeyi ezberlemiş ama çok 

şeyi kaybetmiş.” denilenlerden olma! 

Eğer bu konu, üzerinde ictihad yapılmış bir mesele olmasaydı, Allâ-

me-i Rûm İbn Kemâl  (Melik ve Müteâl olan Allah ona rahmet eylesin) 

Firavun’un imanına kâil olan kimsenin küfrüne fetva verirdi. Fakat bu 

mesele kendisine sorulup fetva istenildiğinde, “Buna kâil olana istiğfar ge-

rekir, başka bir şey lâzım gelmez.” demiştir. Biz sûfîler topluluğu, Şeyh’in 

Fütûhât’taki yolunu tutar ve Firavun’un kesin bir hükümle kâfir olduğuna 

hükmederiz; çünkü bununla ilgili kesin deliller vardır. Şeyhin Fusûs ’taki 

sözünü ise istikşâf ve araştırma amacıyla kullandığına hamlederiz. En sâlim 

yol budur. Ey Müslümân-ı müsellem, bilmemen sebebiyle fitne uyandıra-

rak yeryüzünde fesat çıkarmayı isteme! Hak, ehli için açık seçik ortadadır. 

Sana gizli kalmış olsa da bu böyledir. Hayır, sana ulaşmasa da onlara ulaşır. 

Bu arada âriflerin suçu (cürmü), [84a] öze (ayn) vâsıl olmalarıdır. Fakat 

hasetçi, günahı olmayana öfkelidir. Şair ne güzel söylemiştir:

ـאدا َّ ُ ـאِس  ـَئـאِم ا ِ ـ ِ ى  ـ ًة     و  َّ َ ـ ُ ـא  ـא ــ ـ  َ ـ ـ ا ـ ِ ـ إن ا
Seçkinler hasetçilerin hasedinden sâlim kalamaz

Alçak insanlara ise kimsenin haset ettiğini görmezsin3 

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ْ ــ ِ ــَכ  ْ َ َل ِا ِ ــ ْ ــא اُ ٓ َ  ْ ــ ُ ْ
ِ اً  ــ ۪ نَّ َכ َ ــ ۪ َ َ  ﴿َو

اً﴾ ــ ْ ــאً َوُכ א َ ْ ُ ِّــَכ  -Rabbinden sana indirilen, onlardan birçoğunun azgın“ َر

lığını ve inkârcılığını kuşkusuz arttıracaktır…”4 Yine şöyle buyurmuştur: 

  َ ــ َ ْ َ  َّ ُ اَ ّٰ ُ ا ــ ۪ ُ ــٔـאً  ْ َ  َ ّٰ وا ا ُّ ــ ُ َ  ْ ــ َ  ْ ــ ُ َّ ِ ِا ــ ْ ُכ ْ ــ ا ِ َن  ُ ــאِر َ ُ  َ ــ ۪ َّ ــَכ ا ْ ُ ْ َ  َ  ﴿َو

1 el-Kasas, 28/38 .

2 en-Nâziât, 79/24.

3 Mugîre b. Habnâ et-Temîmî’nin bu beyti için bk. Muhammed b. İmrân b. Mûsâ Merzübânî el-Mirzi-

bânî, Mu�cemü’ş-Şuarâ, thk. Fritz Krenkow, Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye,1402/1982, s. 369.

4 el-Mâide, 5/64 .
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﴾ ٌ ــ
۪ َ اٌب  َ ــ َ  ْ ــ ُ َ ِة َو َ ــ

ِ ٰ ْ ــ ا ِ ًّــא  َ  ْ ــ ُ َ  “(Resûlüm!) İnkârda yarışanlar seni 

üzmesin; onlar Allah’a hiçbir zarar veremeyeceklerdir. Allah âhirette onla-

rın hiç nasibi olmasın istiyor, onlar için büyük bir azap vardır.”1 Yine şöyle 

buyurmuştur:   ﴾ ْ ــ ُ َ ُ ُ  َ ــ ِّ َ ُ ُ اَْن  ّٰ ِد ا ِ ـُـ  ْ ــ َ  َ ــ
۪ َّ ِٓئــَכ ا ٰ  ,İşte onlar Allah’ın“ ﴿اُو

kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir…”2 Yani onlar, Allah’ın kalp-

lerini kötü itikaddan, dünya ve mâsivâ sevgisinden temizlemek istemediği 

kimselerdir.

İlâhî ilim den en aşağı düzeydeki nasip, O’nu tasdik edip ehline tes-

lim etmektir. İtikattan nasibi olmayana yazıklar olsun! Bununla birlikte 

o, hakkın kendi cânibinde ve bâtılın da karşı cânibinde olduğunu zan-

nederek reşâd ehline dil uzatır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ُ ــ ِ َّ َ ــא  َ  ﴿َو
ٔــאً﴾ ـ ْ َ  ِّ ــ َ ْ َ ا ــ ِ ــ  ۪ ْ ُ  َ  َّ ــ َّ ــאًّۜ ِانَّ ا َ  َّ ْ ِا ــ ُ ُ َ  Onların çoğu sadece zanna“ اَْכ

uyuyor. Oysa zan, hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz.”3 

Hz. Şeyh’i ancak abdesti tam olanlar [hayırla] anar, yoksa ahmak ve sefil 

kimselerden tahâreti olmayanlar değil. Tam abdestten maksat, hevâdan ay-

rılmak ve Mevlâ’ya bağlanmaktır. Yani Hz. Şeyh, cahillerin zikrettiği tahkir 

lisanıyla değil de âriflerin zikrettiği gibi tâzim lisanıyla zikredilmelidir; zira 

o, babaların babası, abâ ehli neslinin hülâsası, tahkik ehlinin özü, tevfik 

mazharının zübdesi, Allah ve Rasûlü’nün yakîn üzere halifesi ve din ehli 

için Allah Teâlâ’nın bir hediyesidir. Onun feyizden hissesi [84b] âlemle-

re sığmaz. Sahip olduğu ilim  her âlimi hayrete düşürecek ölçüdedir. Ben 

[Bursevî] onun hakkında şöyle derim: 

م כ ا א אق  درك  م      ــ א ا ا  ا أ
م ــــ ـ ا כא ـאد  ّ ـ ق ا ـ     أ אب ا כ  ح  
م ــــــ ّ א ّא  ــــ א  א ـ ــــ     כـאن  ـــ ــ ــא  ــ ــ  ــ ـــــــ  ــ 
م ص وا ـ     أכ أ ا أ أ ر  כ 
وم ـــــــــ ـــــــ ا ا ـــــ ـــ ا  ّ ـــ ك      ّ ــــ ــــ  ـــ  ــ ــ رام إ

1 Âl-i İmrân, 3/176 .

2 el-Mâide, 5/41 .

3 Yûnus, 10/36 .
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Ey ilimlerde benzersiz olan Şeyh 

Senin mânalarını idrake güç yetiremez anlayışlar 

Senin ağzından saçıldı mârifet ışığı 

Yakıp kavurdu yıldızlar gibi hasetçileri 

Söylediklerinden dolayı sana dil uzatan

Taşlanmayı hak eden bir şeytan oldu

Senin rütben üstündür her şeyhten

En büyüğüsün havâs ve avam ehlinin

İsmâil Hakkî talep etti senin sırrını

Gerçekleştirsin Allah onun bu isteğini

Hz. Şeyh’in ruhaniyyeti, âhir zamanda Mehdî’nin vezirlerindendir. 

Onun cismanî yedi veziri vardır. Onlar Kehf ashabıdır. İki de ruhanî ve-

ziri vardır. Bunlar da İmam Ali (ra) ve Hz. Şeyh’in (ks) ruhaniyetleridir. 

Mükâşefe  ve ıyân  erbabının kanaatleri bu şekildedir. Huccet ve burhan ehli 

bu durumu inkâr etse de bu böyledir. Şeyhin bazı rubâîlerindeki şu sözü 

zikrettiğimiz hususlara delâlet eder: 

ــ ــ ـ ـ   ـ ـ ــ כא ـ ـ א دو  آ ا      
ى  א א و א ه  א      ل  א أو   כאن 

Bizim son zamanda zuhûr edecek bir devletimiz vardır

Öyle zuhûr edecektir ki gizlenmeyen güneş gibi olacak

Kim bizden olur veya söylediğimizi söylerse 

Onu hem dünya hem de âhiretin saadeti ile müjdele

Hz. Şeyh de geçen “َّא ِ /bizden” ifadesi ile “bizim ilim ve zevklerimizi ger-

çekleştiren” kimseleri; “ــא ل  ــ /söylediğimizi söylerse” sözüyle de “bizim 

tarikatımıza inanıp söz, fiil ve itikadımızı inkâr etmeyen” kimseleri kastet-

mektedir. O, Hakk’a olan şâmil ve kâmil itikadı hakkında şöyle demiştir: 

وه א ا ت   א ا ه     وأ אئ ئ  ا   ا
Varlıkların ilâh hakkında itikadları vardır

Ve ben de inandıklarının hepsine inandım 
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Bu, kâmilin kalbinde bir kayıt ve bağ olmaması sebebiyledir. [85a] Bila-

kis o her vasıfla kayıtlı, her kayıttan mutlak ve her hükümden mücerrettir. 

İşte bu nedenle o “mutlak mukayyet”tir. Bu sebeple biz onun tarikatına 

şöyle deriz: “O hak tarikidir ve onda Halvetiyye  ve Celvetiyye  gibi herhan-

gi bir tarikata nisbet de söz konusu değildir; çünkü onun tarikatı hepsini 

câmi bir tarikattır. Câmi isim, cüz’î bir kayıtla mukayyet olmaz.” 

Şam ehlinden onun neslinden ve torunlarından bir kimse ile sohbet 

ett im. Ona, bilmiyormuş gibi Hz. Şeyh’in tarikatını sordum. Bana onun 

tarikatının Nakşibendiyye -Halvetiyye  olduğunu söyledi. Ona bu kanaate 

nasıl ulaştığını sordum. Bana “erbaîn  ile çokça meşgul olmasından” deyip 

erbaînin Halvetiyye’nin önem verdiği hususlardan biri olduğunu ifade etti. 

Ben de “Yolun başlarında veya ortalarında erbaîn çıkarması, onun yolun 

sonlarında Halvetî olduğunu göstermez. Nitekim Rasûlullah  (sa) nübüv-

vetten önce her türlü ârızî vasıftan tecerrüd etmek suretiyle Hira mağara-

sında yalnız kaldı.” demiştim.

Evet; muhtelif hak tarikatlardaki her iş ve durum, ya bir peygamberden 

ya da bir velîden sâdır olmuştur. Bundan dolayı isimlendirme galip olan 

hâle göre yapılmıştır. Meselâ “erbaîn”, nassın şehâdeti ile Mûsâ’dan (as) 

gelmiştir. Yine “halvet ” ismi de buradan çıkmıştır; çünkü bu uygulama, 

Halvetiyye ’de galip bir durumdur. Yine meselâ “itikâf” da Peygamberimiz-

den (as) sâdır olmuştur. Senenin diğer günlerinde ise sohbet üzereydi. Bu 

yüzden “celvet ” ismi de buradan çıkmıştır, çünkü Celvetiyye’de galip olan 

durum sohbet üzere olmaktır; zira onlar, gizli ve âşikâre mücâhede ile meş-

gul olurlar. [85b] Esmâ ile iştigal etme sebeplerinden biri olan halvet  ile 

kendilerini kayıtlamazlar.

Eğer sen “Esmâ ile1 uğraşan da mücâhede yapmaktadır.” dersen, şöyle de-

rim: Esmâ ile meşgul olanla olmayan arasında fark vardır. Ehli tarafından bu 

bilinmekte olup ayrıca açıklamaya ihtiyaç yoktur. Hepsi haktır ve bu konuda 

söylenecek bir söz bulunmamaktadır. Ancak Allah Teâlâ’ya ulaşma (vüsûl) 
konusunda söz söylenebilir. O da perdelerin yırtılması ve bencilliğin ortadan 

kalkıp berzah  ve taayyünlerin aşılması ile gerçekleşir. 

א] 1 آء أ ــ א ــ  א] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ة أ א ــ  -şeklinde kayde [ا

dilmiştir.
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Allah Teâlâ’dan Celvetî, Halvetî ve diğer tarikatlara mensup bütün kar-

deşlerimiz için helâke düşmeden önce ellerimizden tutup bizi en hayırlı 

yola ulaştırmasını diliyoruz.

Bir de Şeyh-i Ekber  hazretleriyle ilgili söz, ittifak yoluyla yedinci fasla 

denk geldi. Bu yedinci isim olan “el-Kahhâr” ismine işaret eder. Hz. Şeyh 

Allah’ın izniyle hepsine galip gelmiştir. Onun elinin üstünde bir el yoktur. 

Kuşkusuz o, Allah Teâlâ’nın şu sözünün mazharıdır:   ﴾ ْ ــ ِ
۪ ْ َق اَ ْ ــ َ  ِ ّٰ ُ ا َــ ﴿ 

“Allah’ın eli onların elleri üzerindedir…”1

Ancak benim onu müstakil bir bölümde anlatmamın sebebi, daha önce 

îmâ ettiğim gibi, mâna âlemindeki şeyhlerimden biri olmasıdır. 

Muvaffakiyet Allah’tandır.

1 el-Feth, 48/10 .
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

HZ. ŞEYH’İN DOĞUMU, YETİŞMESİ VB. KONULAR

Bil ki en yüce ve en kâmil Hz. Şeyh  Seyyid Osman b. Seyyid Fethullah’ı 

(ö. 1102/1690) (Allah Teâlâ onun sırrını yüceltsin, ona ve ebeveynine iyi-

liği bolca lutfetsin, ona inanıp tâbi olanları ilmiyle, anlayışıyla ve mânevî 

zevkleriyle şereflendirsin. Onu arayan ve izleyenlere ahlâkını ve mizacını 

versin) Rum diyârında ve hatta Arap dünyasında bile anlatmaya ihtiyaç 

yoktur. [86a] O, insanlar arasında ve özellikle talep ehli nezdinde Allah’ın, 

insanlar arasında kendisine tahsis ettiği şeyle bulduğu yaygın ve şâmil şöh-

reti sebebiyle tam ve kâmil kelimelerle vasfedilmekten müstağnidir. Yâkut 

[el-Musta‘simî] nerede ki Hz. Şeyh’in sözlerinin cevherlerini güzel hattıyla 

gözbebeklerinin sayfalarına yazsın; kâğıtlara değil. Vassâf nerede ki bediî 

söz söylemedeki istidadını, onun kemalini medhedip medihteki kemalini 

kâğıtçılardaki kâğıtlar tükeninceye kadar büyük ciltler yazarak göstersin. 

[Nerede] âfâk ve enfüsteki levhalar ve a‘yân cennetleri ki zamanın yüzünde 

âyetlerinin (bulunduğu bu) sayfaları bâki kalsın, onun apaçık delillerinin 

sûreleri bütün dillerde okunsun. Allah’a yemin olsun ki bu bâki; çünkü 

Allah bâkîdir ve kesin olarak şânını yüceltmeyi istediği kişiyi yüceltmek 

de O’nun elindedir. Yüce Allah   ﴾َرَك ْ ــ َ َــَכ  ْح  َ ــ ْ َ  ْ ــ َ  Senin kalbini açıp“ ﴿اَ

genişletmedik mi?”1 âyetinden sonra   ﴾َك َ َــَכ ِذْכــ َــא  ْ َ  Ve senin şânını“ ﴿َوَر

yüceltmedik mi?”2 buyurmadı mı? Allah, nûrları ve sırlarıyla kimin sad-

rını genişletirse ebrârın ve ahyârın lisanlarında onun şânını da yüceltir. 

Onun şânını ve eserlerini bâki kılmak suretiyle ona güzel bir hayat yaşatır. 

Hükemâ nezdinde bu hayata, dünyadaki “ikinci ömür ” denir. Onun ke-

maliyle ilgili hususlar ilgili fasıllarda gerektiği şekilde ele alınacaktır. Şu an 

burada önemli olan faslın başlığına uygun gerekli bilgileri vermektir. 

1 el-İnşirâh, 94/1 .

2 el-İnşirâh, 94/4 .
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Bil ki Hz. Şeyh (Allah onun ruhunu dinlendirsin), Rumeli kasabala-

rından saltanat merkezi Edirne ’ye altı merhalelik bir mesafede bulunan 

ve Tuna Nehri ’nin kıyısında yer alan “Şumnu ” kasabasında doğdu. [86b] 

Tuna, Belgrad Kalesi ’nden geçen ve bir tarafı Karadeniz’e ulaşan büyük bir 

nehirdir. Şumnu , Rum diyarında suyu ve havası oldukça latîf; Arap bel-

delerindeki Mısır  gibi nimetin bol ve bereketli olduğu bir yerdir. Burada 

yaşayanlar dost ve akrabadırlar; birbirlerine düşman ve yabancı değildirler. 

Yüce Allah, Kostantiniyye ’den en ücra İslâm beldelerine kadar Karade-

niz ve Akdeniz arasındaki tüm Rum diyarını inkâr ehlinden temiz kılmıştır. 

Bu bölgede çok az münkir vardır. Rasûlullah  (sa) ile beraber yol tutmayan 

yani hak yolda başka mürşid ve delil edinmeyen mutaassıp insanlar yoktur. 

Bölgenin [bu anlamda] temiz oluşu, lutuf ve ilâhî cemâlin bölge insanında, 

özellikle de latîf Şumnu  kasabasının ahalisinde galip oluşundandır. Hz. 

Şeyh gibi bir şahsiyetin bu kasabada doğmuş olması oraya tam bir şeref 

olarak yeter. Bu durum, bu kamerî dönemde Allah’ın büyük âyetlerinden 

bir âyettir. Kerem sahibinin kadehinden mekân için de bir pay vardır. 

Rum diyarı, hâlen İslâm sultanının yaşadığı yer olduğu için “cemâl ”e 

işarettir. Bu durum, Edirne  ve Kostantiniyye  fethedildiği andan bu ana 

yani Osmanlı sultanlarından sultan-ı âzam [87a] II. Ahmed Hân  hazretle-

rine (ö. 1006/1695) kadar olan vakit için geçerlidir. Allah Teâlâ, onu, ha-

zarda ve seferde kudsî nefeslerle teyit eylesin! Kara ve deniz hareketlerinde 

İlyâsî ve Hızırî imdatlarıyla onların yardımına yetişsin! Vezirini, kendisine 

yönelen bütün zararları defedebilmesi için hayırlı vezir kılsın! Aynı şekilde 

kendilerine dinî görevler verilen âlimleri, vezirleri ve emîrleri de her türlü 

zararı ve kötülüğü önleyen hayırlı kimseler kılsın! 

“Sultan”, “ruh”a işaret eder. Onda her türlü lutuf ve cemâl vardır. Bi-

linen bir husustur ki İslâm, sultanın ikamet edip vatan kıldığı yer ile çev-

resinde daha güçlüdür. Uzak yerlerde ise böyle değildir, çünkü sultanın 

bulunduğu yerde hilâfetin sırrı vardır. Velâyetin sırrı, “Sultan, yeryüzünde 

her mazlumun sığındığı Allah’ın gölgesidir.”1 sözünde olduğu gibi, mekâna 

izâfetten dolayı hilâfetin sırrı ile beraberdir. 

1 Bezzâr, Müsned, XII, 17; Beyhakî, Şuabu’l-İman, IX, 476, 479, 480, 48; Deylemî, el-Firdevs, II, 343 

[3553]; Ali el-Müttakî el-Hindî, Kenzü’l-Ummâl, VI, hadis nr. 14589; Münavî, Feyzü’l-Kadîr, Beyrut, 

IV, hadis nr. 4821.
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Bugün Rum diyarında “Anadol ” diye bilinen yer ise, anlatılamayacak 

derecede hevâ ve hevesin varlığından dolayı “celâl ”e işaret eder. Buranın 

celâl arzı  olması için inkâr ehlinin çok olması ve sûfiyye taifesine sürekli 

karşı durmaları yeterlidir. Fakat hayat suyu, ancak karanlıklarda bulunur. 

Kahırsız lutuf  nerede? Böyle bir şey yoktur. Hayrı düşün ve haber sorma! 

Seni uyarmıştım, ey ebü’l-beşer evlâdının en hayırlısı! 

Arap topraklarına gelince, o da [87b] “kemal ”e işarettir; çünkü bu top-

raklar, başka yerlerde olmadığı kadar cemâl  ve celâl  ihtiva eder. Mekke -i 

Mükerreme’nin Arap topraklarında bulunması ve nebîlerin sonuncusunun 

(sa) burada zuhûr etmiş olması, burası için şeref olarak yeterlidir. Kuşkusuz 

Mekke ve Kâbe , zât ve taayyünü mertebesindedir. Rasûlullah  (sa) bu zâtın 

taayyününün sırrıdır. Bu da ilâhî taayyüne işarettir. Bu sebeple yüzümüzü 

ona çevirmekle ve namazda Mescid-i Harâm  tarafına yönelmekle emro-

lunduk. Bu durum, görünüşte özel bir “yön” (eyniyet) olsa da hakikatte 

bütün yönleredir; çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:    َّ َــ َ ا  ُّــ َ ُ ــא  َ َ ْ אَ َ ﴿ 
﴾ِ ّٰ ُ ا ــ ْ  Nereye dönerseniz Allah’ın zâtı oradadır.”1 Zâhirî yön, bu özel“ َو

“eyn” ile sınırlıdır. Bâtınî yön ise her “ayn” ve her “eyn”edir. Birincisi şeri-

atın, ikincisi ise hakikatin edebidir. İlm-i etemm huzûrun bütün mertebe-

lere şâmil olmasıdır. Bu durum, bütün mazharlara ve taayyünâta nisbetle 

böyledir. Tefrîdin sırrı olan tahkik boyutunda ise ne “eyn” ne “beyn” ne 

“gayn” ne de “ayn” vardır. Bu sırrı anla, ayıp ve kusurdan kurtul!

Medîne -i Müşerrefe’ye gelince, burası sıfat ve taayyünü mertebesinde-

dir. Ashâb (ra) bu sıfatın taayyün sırrıdır. Zât, sıfatla beraber olunca tek ba-

şına zâttan daha güçlü olur. Tıpkı büyüyüp gelişme konusunda bâliğ ve kâ-

mil olan kimse gibi. Zira bâliğ ve kâmil olan, âlem-i zâta yakın olan bülûğa 

ermemiş küçük çocuktan daha güçlüdür. Allah Teâlâ, Rasûlünü Medine ’de 

ensar ile destekledi, onların yardım ve nusretiyle kendisini kuvvetlendirdi. 

Nitekim şöyle buyurmuştur:     ﴾ َ ــ ۪ ِ ْ ُ ْ א ِ ۪ه َو ِ ــ ْ َ ِ َك  َ َّــ ي اَ ۪
ٓ
َّـــ َ ا ــ ُ ﴿ “Yardı-

mıyla ve mü’minlerle seni destekleyen O’dur.”2 [88a] Ensar, Rasûlullah (sa) 

için beşerî vücûtta kuvvet ve kemal çizgisine ulaşmış ergin/olgun sıfatlar 

gibidir. 

1 el-Bakara, 2/115 .

2 el-Enfâl, 8/62 .
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Bu anlatılanlardan İslâm’ın Mekke ’de zayıf, Medine ’de güçlü oluşunun 

sırrını da anlamış oldun. Bu nedenledir ki Mekke’nin fethi ancak hicretten 

sonra müyesser olmuştur. Bu takviye ve teyit, âdetullaha göre çoğu kez an-

cak sonlarda olur; başlarda değil. Lût’un (as)   ي ًة اَْو ٰآو۪ َّ ــ ُ  ْ ُכــ ِ ــ  ۪ ْ اَنَّ  ــ َ ــאَل  َ ﴿ 
﴾ ٍ ۪ ــ َ  ٍ ــ ُرْכــ ٰ  Keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya“ ِا

güçlü bir desteğe dayanabilseydim!”1 sözü, mutlak olarak enfüsî ve âfâkî 

güçsüzlüğü açıklıyor. Çünkü Allah insanı zayıf olarak yaratmıştır. Sonra 

ona dilediği kadar güç ve kuvvet vermiştir. Hâlin kuvveti bu babda kâfî 

değildir; çünkü Rasûlullah  (sa), kudsî kuvvette herkesten daha şiddetli idi. 

Bununla birlikte Allah, yardımı ile ve mü’minlerle destekleyerek ona iyilik 

ve ihsanda bulundu. Zât ve sıfat makamlarının muktezâsını bilirsen, mâri-

fetin kemaline ulaşırsın. 

Buradan çocuklarda tâun  vb. nedenlerle meydana gelen ölüm  vaka-

larının çokluğu da anlaşılmış olur. Zira onların mizaçları, bülûğa ermiş 

büyüklere göre oldukça zayıftır. Onlar, bedenlerini sıcak, soğuk ve kirli 

havadan muhafaza etme kudretleri olmadığı için süratle hastalanırlar. Di-

mağ ve ciğerleri bozulup gevşeme ve zayıflama vukû bulur, zâhirî nazarla 

bakıldığında ölüm hızlanmış olur. Bu durum, ancak görünüşte hâlin zayıf-

lığından olur. Hakikatte ise tesir sadece Allah Teâlâ’dandır. 

Şayet “Hz. Peygamber  (as), [88b] zâhirî yardıma muhtaç olmadan kudsî 

kuvvetleri kullanmaya yetkili değil miydi?” dersen, şöyle derim: Bu durum, 

sebepler ve hikmet yeri olan bu âlem için uygun değildir. Şu kadarı var ki 

enbiya tam bir kullukta bulundukları ve küllî fakr ile muttasıf oldukları için 

kendi kendilerine hârikulâde bir şekilde herhangi bir tasarrufta bulunmazlar. 

Bunun çok az istisnası vardır ki o da bir maslahata mebnî gerçekleşmiştir. 

Onların kemâlâtının ve Allah’ın onların üzerindeki ikramının cümlesi, onla-

rı koruyan, yüklerini üzerlerine alan, hüküm ve sözlerini tenfîz eden yakın-

larının ve ahyârın sohbeti ile rızıklandırmasıdır. Nitekim Şerhu’l-Kayserî ’de 

bu şekilde geçmiştir. Görmez misin ki Süleyman (as)  kuşkusuz zamanının 

kutbuydu, pek çok mizaç ve tabiatta mutasarrıf ve âlem üzerine halife idi. 

Bununla birlikte Belkıs’ın tahtının getirilmesi işini veziri Âsaf b. Berahyâ ’ya 

verdi. Böylece zuhûr eden şey ondan zuhûr etmiş oldu, Süleyman’dan değil. 

1 Hûd, 11/80 .
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Ben [Bursevî] derim ki: Takdir ve tahrire gücüm yettiği kadarıyla Şey-

him ve Senedimi savunuyor, Melik ve Kadîr olan Allah’ın yardımıyla onun 

kemaline delâlet eden hususları tespit etmeye çalışıyorum. Her sâlik için 

bir mesafe vardır ve tamamı elde edilemeyenin tamamı terk edilmez. Çoğu 

mümkün olmayanın azı da terk edilmez. 

Sonra ben derim ki: Hz. Şeyh ’ten (Allah onun ruhunu dinlendirsin) işit-

tiğime göre o şöyle demişti:1 Doğum yerim olan Şumnu ’da on yedi yaşında 

iken bir mecliste hazır bulundum. Bir şeyler okuyan bir hânendeye kulak 

verdim. Bazı sözleri bana tesir edince elimde olmadan ağladım. Sonra o 

meclisten ayrılıp [89a] babama ve anneme geldim. Onlardan ilim  öğrenmek 

maksadıyla ayrılmak için izin istedim. Epeyce düşündükten ve beni bir hayli 

oyaladıktan sonra bana izin verdiler. Artık ilim öğrenmek için paçayı sıvadım 

ve dâr-ı saltanat olan Edirne ’ye geldim. Burada kerameti ve Allah’a yakınlığı 

ile bilinen Celvetiyye  tarikatı meşâyihinden bir şeyh vardı. “Şeyh İbrâhim ” 

diye bilinirdi. Onun dergâhına gittim. Dergâhta kalmama izin verdi. Gece 

yarısı kalkıyor ve sabaha kadar cehrî zikir le meşgul oluyordum. Sesim güçlü 

idi. Bâtınımdaki hararet şiddetlendi. Şeyh çoğu gece evinden çıkar ve mescit-

te yanıma gelip ben güçlü ve ateşli bir şekilde tevhid  ile meşgul olurken “Ey 

Seyyid, yaktın bizi!” derdi. Bunu defalarca tekrarlardı. 

Sonra benim hâlimi terk etmediğimi, heybet ve celâlimin ziyâdeleşti-

ğini görünce, beni zikirle fazlaca meşgul olmaktan alıkoyup itidal yoluna 

sevk etmek için bana mümkün mertebe lutuf ve güzellikle, nazikçe davra-

nıyordu. Bu öyle bir hâle gelmişti ki benim için evinden yastık, yorgan ve 

döşek getirtmiş, bana gece istirahat etmem için gerekli hazırlıkları yapan ve 

hizmetimde bulunan bir hizmetçi tayin etmişti. 

Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Hizmetçi yok iken yatağımı dürüp kaldırır ve 

odanın bir köşesine koyardım; çünkü hatırıma hep şu gelirdi: Şayet ben 

istirahat etmeyi murad etseydim annemin babamın yanında olurdum. Ben 

vatanımı ancak ilim öğrenip hak yola sülûk etmek için terk ettim. [89b] 

Gurbeti ve sıkıntıları tercih etmemin sebebi de budur. İlim tahsili ve seyrü-

sülûk  ancak rahatı terk etmek ve mubahlardan uzaklaşmakla kemale erer, 

zira vatanda rahatı terk edip gurbette istemenin ne anlamı var ki!” 

ت] 1 אل   ّ ت] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أ  ّ .şeklinde kaydedilmiştir [أ



Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 171

5

10

15

20

25

30

Yine Hz. Şeyh şöyle dedi: “Şeyh bir gün sözü öyle bir yere getirdi ki 

kızını benimle evlendirmek istediğini anladım. Maksadım hâsıl olmadan 

önce beni böyle bir sıkıntıya düşürmek istediğini ve bu şeyhten ne zâhiren 

ne de bâtınen bana bir feyiz hâsıl olmayacağını anlayınca, Kostantiniyye  

tarafına gidip biat  edeceğim ve beni irşad edecek kâmil bir şeyh aramak 

üzere şaşkın ve tereddütlü bir şekilde yola çıktım. Sonra müteahhirînin 

en faziletlisi ‘Mahmûd Hüdâyî -i Üsküdarî’ olarak bilinen Hz. Şeyh’in (ks) 

Üsküdar ’daki dergâhına geldim. O sırada zâviyenin şeyhi, Hüdâyî’nin kı-

zından torunu olan Şeyh Mes‘ûd idi. Dış kapının yanına düşünceli bir 

şekilde oturdum. 

Sonra zâviyeden bir sûfî çıktı. Bu sûfî saçını sakalını İslâm yolunda 

ağartmış ve Hüdâyî hazretlerinin hizmetinde bulunmuştu. Benim ten ren-

gimin değişik bir vaziyette olduğunu görünce hâlimi sordu. Ben de ‘Ru-

meli’den bir yerden geliyorum. Şeyh Mes’ûd  hazretlerine biat  edip kendi-

sine mürid  olmak istiyorum.’ dedim. Bana şöyle dedi: ‘Ey oğulcuğum, o 

meczuplardandır. Meczup da irşada muktedir değildir. İrşad; fenâ  ve bekâ  

ehlinden hâsıl olur. Eğer istersen seni şeriat  ve tarikat  olarak amacına ulaş-

tıracak birine götürebilirim.’ Ben de ‘Şayet dediğini yaparsan beni ihyâ 

etmiş olursun. Sen bu konuda benim Hızır’ımsın!’ dedim. Elimden tutup 

beni Celvetiyye  tarikatı şeyhlerinden ‘Zâkirzâde ’ olarak bilinen Hz. Şeyh 

Abdullah’a götürdü. [90a] O, Hz. Şeyh Muk‘ad Ahmed  ’in halifelerinden-

di ki o da Hz. Hüdâyî ’nin vefatından sonra yerine postnişin olan ve der-

gâhı yöneten bir kimsedir. Şeyh Abdullah o sırada Kostantiniyye  dâhilinde 

ikamet ediyordu. Fazilet ve kemaliyle tanınır, makam ve hâliyle bilinirdi. 

Tasavvuf alanında ihtisas sahibi, avam ve havâssın kendisine müracaat et-

tiği bir kimse idi.” 

Şeyhim ve Senedim dedi ki: “Elimden tutup beni Şeyh Abdullah’a 

götüren o sûfî, Allah’ın bana sayısız imdad ve inâyetlerinden biriydi. O 

sûfî benim yüzümdeki tozu sildi ve benim Üsküdar’dan seçkin zâtların 

rehberi olan Hz. Şeyh’e ulaşma yolculuğumda bana eşlik etti. Halbuki 

Üsküdar  ile Kostantiniyye arası denizyoluyla uzundu ve aramızda bir ta-

nışıklık da yoktu. Fakat Allah Teâlâ bir şeyi murad etti mi sebeplerini de 

hazırlar.” 
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Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Şeyh Zâkirzâde ’nin -ki babası Hüdâyî  hazretleri-

nin zikir (tevhid) meclislerinde zâkirbaşı idi- huzuruna vardığımda gözüm 

şeyhin yüzüne ilişince bildim ki bu yüz yalancı yüzü değildir. Bana onun 

arzu ettiğim şeyh olduğu ve maksûdumun ancak kendisiyle gerçekleşeceği 

ilham edildi. Yine aynı şekilde şeyh beni görünce onun hatırına da1 -daha 

sonra bizzat kendisinin ifade ettiği gibi- gelenin sadık bir tâlip ve âşık bir 

mürid olduğu gelmiş. Elini öptükten ve hâlimi arz ettikten sonra bana 

zâviyede kalmamı işaret etti. O zaman dergâhın kubbesi ‘Zeyrek’ olarak 

bilinen camiye bitişikti.” [90b] 

Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Kalp  aynasından tozlar kalktı ve benim için gayb 

lambası yandı. Bende tedirginlik ve çalkantı zâil olup itminan hâli mey-

dana geldi. Sonra dergâh kubbesinin altındaki hücrelerden birine girdim. 

Zihni meşgul eden şeylerden ve meşgalelerden sâlim bir şekilde zikir le 

meşgul olmaya başladım. Şeyh zâhirî ilim leri tedris etmiyordu. Haftada 

bir gün Sultan Mehmed Fatih   (Allah’ın rahmeti onun üzerine olsun) Ca-

mii’nde çarşamba günleri vaaz veriyordu. O günlerde camide anlatılması 

zor, büyük bir kalabalık toplanıyordu. Vaazlarında şeriat ve ahkâmından, 

mârifet ve hakikatlerden bahsediyordu. Sonra Celvetî üslûbuna göre tev-

hid halkası kuruyordu. O, her yönden Kostantiniyye ’de zamanının en fa-

ziletli kişisiydi.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “Zâhirî ilim leri beldedeki bir âlimden, ‘Aksaray ’ diye 

bilinen bir mahalleye gidip gelerek öğreniyordum. Çok çalışma, cehrî ola-

rak tevhid zikri ile meşgul olma ve şiddetli riyâzet beni zayıflatmış, benden 

cehd ve gayretimi alıp götürmüştü. Öyle ki hocaya gidip gelirken 2yolda 

defalarca durup dinleniyordum. Bu durum, anlatılamayacak bir şekilde 

yoksulluk, fakirlik ve fenâ içerisinde, saçlar dağınık bir hâlde, bitlerin elbi-

semin içinde ve dışında kol gezdiği bir vaziyette sekiz yıl sürdü.” 

Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Allah’ın mârifet  olarak bana lutfettiği bazı şeyleri 

yazıyor ve şeyhe arz ediyordum. Şeyh bana, Ey Seyyid, sözünde Şeyh-i Ek-

ber ’in (ks) lezzeti var, diyor ve benim pek çok kâğıda yazdığım yazılarımı 

1 [ ــ ــאل ا ــ  ا  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وכــ ــ ــאل ا ــ  ــ  ا   şeklinde [وכــ

kaydedilmiştir.

ّدد] 2 ــ ــ ا ــ  ــ כ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ّدد ــ ــ ا ــ  ــ  ّــ כ ] şeklinde 

kaydedilmiştir.
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beğenip [91a] benim için dua ediyordu. Pak olan rahmânî nefeslerinin fey-

zini bana akıtıyordu. 

Ömrünün sonlarına doğru beni halife olarak göndermek istedi. Ben 

ise yanında kalmayı tercih ettim ve halifeliği kabul etmedim. O gece rüya-

 da Hak Teâlâ hazretlerini gördüm. Bana bir mushaf verip şöyle buyurdu: 

‘Bunu al ve kullarımı bana davet et.’ Dehşete kapılmış bir vaziyette ve 

hayretler içerisinde1 uyandım. Beni büyük bir muhabbet ve heybet kapla-

mıştı. Sonra şeyhe gelip vâkıayı anlattım. Bana tebessüm edip şöyle dedi: 

Allah Teâlâ tarafından işaret edilinceye kadar halifeliği kabul etmedin. 

Seninle benim hâlim, Cüneyd ’in (ö. 297/909) hâliyle Serî es-Sekatî ’nin 

(ö. 253/867) hâli gibidir. Şüphesiz o, Cüneyd’e, insanlara vaaz ve tezkir 

görevini yüklemiş, o da kabul etmemişti. Ne var ki o gece görevi kabul 

etmesi için Rasûlullah (sa) tarafından kendisine işarette bulunulmuştu.” 

Fakir [Bursevî] der ki: (Allah Teâlâ onu bol feyizle şereflendirsin) Rasû-

lullah ’ın izni, Allah’ın izni hükmünde olmasına rağmen Şeyhim ve Se-

nedimin Rasûlullah (sa) tarafından işaretle değil de Allah katından izinli 

olmasında büyük bir sır vardır. Onu anlatamam ve onun anlaşılmasını 

havâssın zevkine havâle ediyorum; çünkü o sırdan bahsetsem insanların 

benim neyi kastettiğimi anlamayacaklarını, bu sebeple kötü itikada dü-

şeceklerini ve karışıklığa  sebep olacağını biliyorum. Zira hikmetli sırları/

kanunları anlamak, insanların çoğunun beyinlerinde yer alan cüz’î aklın 

işi değildir. Şeyh için, insanları cennetine, yakınlığına ve vuslatına davet 

etmeye Allah Teâlâ’dan izinli olması, şeref olarak yeter. Bu rütbeye [91b] 

evliyanın büyüklerinden (Allah onların sırlarını yüceltsin) ancak çok az 

kimse ulaşabilmiştir. O nedenle Hz. Şeyh, önce “İlâhî” sonra “Fazlî” lakap-

larıyla anılmıştır ki bunlar Zât’a, sıfata, fenâya ve bekâya işaret eder. Allah 

Teâlâ,   ﴾ًــא ۪ َ ــَכ  ْ َ َ  
ِ ّٰ ُ ا ــ ْ َ  Sana Allah’ın lutfu gerçekten büyük“ ﴿َوَכאَن 

olmuştur.”2 buyurmuştur. O öyle Azîm olan Allah’tır ki her şeyi kuşatır ve 

hiçbir şey onu kuşatamaz. Yüce Allah’ın [rüyada] “Bunu (Mushafı) al ve 

kullarımı bana davet et.”3 sözü, ona inanıp gerektiği gibi ittibâ eden bir 

1 [ ــ ــ أ ا  ــ ّ ــא  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ ــ أ ــא  ] şeklinde kaydedil-

miştir.

2 en-Nisâ, 4/113 .

3 “İnsanları Rabbine çağır…” (el-Kasas, 28/87) âyetine gönderme vardır. (çev.)
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kimse için büyük bir müjdedir; çünkü bu ifadede, izâfetle teşrif vardır. 

Şeref ancak kişinin Allah’a izâfesinde yani Allah’ın kulu (Abdullah) olma-

sındadır; dünyanın kulu (Abdüddünya), nefsin kulu (Abdünnefs), hevânın 

kulu (Abdülhevâ) veya Allah’ın dışındaki herhangi bir şeye izâfe olmasında 

değil. Bu söylediğimize Allah Teâlâ’nın Kur’an’daki şu âyeti de delâlet eder: 

ِم﴾   َ ــ َّ ــ َداِر ا ٰ ا ِا ــ ٓ ُ ْ َ  ُ ّٰ  Allah esenlik yurduna çağırıyor…”1 Âyette“ ﴿َوا

kimi çağırdığı gizlenmiştir ki o da avam ve havâs bütün kullardır. Davet 

her fırkayı kapsasa da tahsis kastını burada gizlememiştir. Anla! 

Sonra konuya döner ve deriz ki, Şeyhim ve Senedim şöyle devam etti: 

“Allah katında hilâfet vazifesi benim için gerçekleşince,2 Hz. Şeyh  beni 

Rum kasabalarından Aydos  kasabasına görevlendirdi. Aydos kasabası, dâr-ı 

saltanat olan Edirne ’ye üç, Karadeniz kıyısına da bir merhalelik mesafede-

dir. Bu kasaba aynı zamanda mahallinde geleceği gibi bu irfânî kelimeleri 

toplayan fakirin de doğduğu yerdir.” 

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Bu kasabaya sahih bir izin ve sarih bir nefesle 

geldim. Günlerimi, lisan ile anlatılması imkânsız ilmî bir tecellî hâsıl olun-

caya kadar bir müddet3 tek başıma vaaz, tedris ve tevhid ile meşgul olarak 

geçirdim. [92a] O ilmî tecellî, vahdet yüzünden kesret perdelerinin kaldı-

rılması ve vahdet nûrunun âfâkta zuhûr etmesi şeklinde idi.” Mahallinde 

tafsilâtı gelecektir. 

Yine şöyle dedi: “Hz. Şeyh’ten bu kasabadan daha derli toplu ve geniş 

başka bir yere hicret etmek için izin istedim. Bana şöyle dedi: Vefatımdan 

sonra muhayyersin; hayatta olduğum müddetçe bulunduğun kasabadan 

hicret etmene izin yoktur.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “Bu sözden sonra altı ay daha burada ikamet ettim. 

Şeyhin vefat haberi gelince (Allah onun ruhunu dinlendirsin) ‘İnnâ li’llâh 

/ Kuşkusuz biz Allah’a aidiz.’ dedim ve böylece işimde müstakil kalmış 

oldum; zira müridin Cibrîl ’i, hayatta iken şeyhidir. Yani her işini şeyhiyle 

1 Yûnus, 10/25 .

2 [ ــ ــ ا ــ  ّ ــא  ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ ــ ا ــ إ ّ ــא  ّ ] şeklinde kayde-

dilmiştir.

3 [ ــ א ــ  ــא  ّא ــ أ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ א ــ  ــא  א ــ ا ] şeklinde 

kaydedilmiştir.
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istişare edip onun izni ve görüşüyle yapar.1 Nitekim Rasûlullah (sa) ortaya 

çıkan her işte Cibrîl vasıtasıyla ilâhî vahyin gelmesini beklerdi. Ama şeyhin 

vefatından sonra mürid sadrına bakıp kalbine danışır ve cânib-i İlâhî’den 

ve Hazret-i Nebevî’den gelen işarete göre amel eder.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “Sonra yıllarca ikamet ettiğim Aydos ’tan ayrıldım ve 

Rum beldelerinden Filibe ’ye gitmeye karar verdim. Bu belde, Sofya yolu 

üzerinde dâr-ı saltanat olan Edirne ’ye beş merhalelik bir mesafedeydi. Bu 

belde yani Filibe, Mısır  gibi pirinç yetiştirilen, bolluk ve bereketiyle bili-

nen büyük bir beldedir.” [92b] 

Hz. Şeyh dedi ki: “Burada yıllarca kaldım. Bana öyle bir hâl galip oldu 

ki o hâlin güç ve şiddetinden hiçbir yerde duramıyordum, çünkü o hâl de-

vamlıydı. İnsanlar, heybet ve sekir hâlinin yoğunluğundan dolayı yüzüme 

bakamıyorlardı. Uzaktan yakından tüm bölgelerden insanlar bana yöneli-

yordu. Allah Teâlâ bana zâhirde ve bâtında tavsif edilemeyecek fetihlerde 

bulundu. 

Bir gün kuşluk uykusuna yatmıştım. Bir de rüya mda ne göreyim! Bü-

yük velîlerden üç yüz velî belimdeki kuşağımı bir zincire bağlayıp çektiler. 

Nihayet kısa bir sürede Kostantiniyye Kalesi ’nin bugün Edirne  kapısı ola-

rak bilinen kapısına kadar ulaştık. Beni elleriyle kapıdan içeri itip hepsi 

birden kayboldular. Ben de tek başıma ‘Zâkirzâde ’ olarak bilinen şeyhi 

dinlemek için Fatih Camii’ne yöneldim. Zâkirzâde, bu camide vaaz ve-

riyor ve kendisi için büyük bir meclis kuruluyordu. İç kapısına ulaşınca 

sağ ayağımı kapının eşiğine koyar koymaz bir de ne göreyim! Zâkirzâde 

vaazını bitirip bana doğru yöneldi. Beni kapının eşiğinde, sağ ayağım 

içeride sol ayağım dışarıda görünce tebessüm edip ‘Ey oğul, bu beldede, 

Atpazarı Meydanı ’ndaki Kul Camii ’nde ikamet et.’ diyerek o da gözden 

kayboldu. Ben de adı geçen camiye doğru yürüdüm, etrafı ve mahalleyi 

tafsilâtlı bir şekilde gördüm. [93a] Sonra uyandım ve işin bir hâlden başka 

bir hâle döndüğünü anladım. Kazâ ve kader beni bir beldeden bir başka 

beldeye atmıştı. Sonra abdest alıp Allah’ın dilediği kadar namaz kıldım. 

Ardından fazla vakit geçirmeden aynı gün Filibe ’den çıktım ve yürüyerek 

1 [ ــ ه  ــ ّ أ ــ כ ّ ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ ه  ــ ّ أ ــ כ ] şeklinde kayde-

dilmiştir.
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Kostantiniyye  yolunu tuttum, çünkü Allah yürüme hususunda beni güç-

lendirmişti. Filibe’de yerime Şeyh Mehmed Köseç ’i vekil bıraktım -ki o 

şeyhin en âlim halifelerindendi-.” 

Hz. Şeyh  dedi ki: “Uykuda iken bana işaret edilen kapıdan Kostanti-

niyye’ye girdim. Allah’ın bana gösterdiği yere yerleştim.” 

Bu konunun tafsilâtı gelecek bölümde zikredilecektir. 

Sonra bu bölümde Hz. Şeyh’in isminin beyan edilmesi, bu faslın letâi-

findendir. Hz. Şeyh’in ismi sekiz lafız içerir. Fasıl da sekizinci fasıldır. Bu, 

tesadüf yoluyla böyle olmuştur. Her durumda büyük bir hikmetin bulun-

ması Allah’a mahsustur. O hakîmdir, sırât-ı müstakîme hidâyet edendir.



5

10

15

20

25

DOKUZUNCU BÖLÜM

HZ. ŞEYH’İN İSTANBUL’A YERLEŞMESİ VB. KONULAR

Bil ki Edirne , Bursa  ve Kostantiniyye  olarak meşhur olan bu üç şehir-

den her biri “ruh” mertebesine ve “cem‘-i rûhî ” makamına işaret eder. Bun-

ların dışında, diğer bölge ve ülkelerdeki belde ve şehirler ise [93b] “kalp ” 

mertebesine ve “fark-ı kalbî ” makamına işaret eder. Bu böyledir; çünkü bu 

üç şehir, Osmanlı padişahlarının saltanat yurdu idi. Şüphe yoktur ki sul-

tanların bulunduğu mekânlar, büyük toplulukların bulunduğu yerlerdir; 

zira onlar, âfâkta enfüsteki ruhlar konumundadır. Nitekim ruh, Allah’ın 

insanda terkip ettiği en üstün kuvvettir. Vücûttaki her şey ona tâbidir. 

Aynı şekilde sultan da Allah’ın yeryüzüne yaydığı bütün halktan (reâyâ) 

daha güçlüdür.1 Hepsi sultana tâbidir ve sultanın şerefi, birlik ve huzuru 

(cem‘iyyet), onun mekânına da şeref ve huzur katar. 

Bilmez misin ki peygamberlerin ve velîlerin ayaklarının bastığı mekân-

lar, diğer yerlerde olmayan büyük bir şeref ve değer kazanmışlardır. İşte bu 

yüzden insanlar bu kutsal mekân lara değer verip ziyaret ederler ve türbele-

riyle teberrükte bulunurlar.

“Mekânın şerefi orada oturan iledir.”2 sözü çok doğrudur. Şayet bir yere 

şerefli biri uğramazsa orası asla şeref kazanamazdı. Bu böyledir, zira bir 

yerin tercihinde genel ya da özel bir sebep olması gerekir. Genel sebep 

Allah’ın yeryüzünde gölgesi olan sultandır. Özel sebep ise ilâhî sırrın haki-

kati olan toplayıcı hakikate (hakîkat-i câmia ) mazhar olmasıdır. Buradan 

ortaya çıkmıştır ki ruh ve sultanın her ikisi için bu ikisi dışındakilerin sahip 

olmadığı bir birlik vardır. Her kim ruh sarayına girerse “tefrika ” âfetinden 

emin olur, huzur ve birlik bulur. Her kim de saltanat sarayına yani saltanat 

را] 1 ــ  ّ ــ אن أ ــ ا ا כــ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [را ــ  ّ ــ אن أ ــ ا ا כــ ] şeklinde 

kaydedilmiştir.

2 Bk. Ali el-Kârî, Mirkâtü’l-Mefâtîh, IV, 1415.
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beldesine girerse, orada başka yerlerde ulaşamadığı hedef ve isteklere dair 

vasıtaları bulur, toplayıcı (câmî) eserleri keşfeder. [94a] Bu sebeple Hz. 

Şeyh  Kostantiniyye ’yi diğerlerine tercih etti, zira Kostantiniyye her türlü iş 

ve durumu içerisinde toplayan bir yerdir. Bu (mânevî) birlik özelliği diğer 

şehirlerde yoktur. Bu belde/şehir, beldelerin kalıplarının ruhu, yeryüzünün 

mekân ve memleketlerinin sultanıdır. 

İdris (as)  dedi ki: “Her kim muzaffer bir sultanın, âdil bir hâkimin, âlim 

bir tabîbin, [ticareti] canlı bir çarşının ve akan bir nehrin bulunmadığı bir 

yeri yurt edinirse; nefsini, ehlini, malını ve evladını zâyi etmiş demektir.”1 

İşte Kostantiniyye, bütün bu özellikleri kendisinde toplayan bir şehirdir. 

Bunun dışındaki şehirler ise genellikle bu özelliklere sahip değildir. O ne-

denle bu şehire çok övgüler yapılmıştır. Şâirin, 

ّ و   אم و     و  
ـ از  ــــــ ــ ـ و  ــא ـ رو

Ne Mısır ne Şam ne kara ne de deniz

Hepsi köydür, Şîraz ise şehirdir

sözüne gelince; o bu sözü, (Kostantiniyye dışındaki) Acem beldelerine ve 

çevresine nisbetle söylemiştir. Zira Acem beldelerine nisbetle Şîraz  şehri, 

Müslüman beldelerine nisbetle Kostantiniyye şehrinin değeri mesabesin-

dedir. Çünkü Kostantiniyye diğer hepsine galip gelmiştir. 

Netice itibariyle, köyler “ayrılık” (fark ) makamına işaret eder ve [bu 

nedenle buralarda oturanlar “dağılma”dan (tefrika) uzak değildirler. Kasa-

balar ise “birlik” (cem‘ ) makamına işaret eder]2 ve bu sebeple ahalisi hâlâ 

(mânevî) birlik üzeredir. Şehir ve büyük beldelere gelince, özellikle de zik-

redilen üç büyük şehir, “gerçek birlik” (cem‘u’l-cem‘ ) makamına işaret eder. 

Nitekim orada yaşayan halk büyük topluluk (cem‘iyyet-i kübrâ ) iken, bu 

durum diğerlerinde yoktur. Her kim köyden kasabaya hicret ederse, bir 

yönüyle tefrikadan kurtulmuş olur. Kim de kasabadan ayrılıp yukarıda zik-

rettiğimiz özelliklere sahip olan büyük şehirlere hicret ederse her yönüyle 

dağılmadan kurtulmuş olur. İnsana ait vücûd  mertebelerinin diyarlarını da

1 Bursevî, Rûhu’l-Beyân, VI, 303.

2 [ ــ ــאم ا ــ  ــאرة إ ــאت إ ــ وا ــ ا ــא  ال أ ــ ا   ــ  ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و

kaydedilmemiştir.
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sen buna kıyas et. Gerçekten de [94b] bazı mertebelerin diğerlerine nis-

betle bir üstünlüğü vardır. “Tabiat ” ve “nefis ”, ahalisi asla huzur ve birlik 

bulmayan dağınık köyler gibi, “küllî tefrika ” makamıdır. Onların ömürleri 

sıkıntı ve zorluklarla mücadele ve belâlara sabırla geçer. Tüccar, zanaatkâr, 

eğitimci, hâkim ve diğer mesleklerden olan tabiat ve nefis erbâbı da böyle-

dir; çünkü onlar, bütün gün maişetlerini kazanmak için bu yolda çalışırlar 

(mâneviyatlarını yükseltmek için zaman ayırmazlar). Onlar mide, kafa ve 

boğazlarının kölesidirler1 (Allah bizi bu durumdan korusun).

[Hz. Peygamber (as)] şöyle buyurmuştur: “ ِ ــ َ ْر ّ ِ َوا َــאِر  ّ ِ ا  ُ ــ ْ َ  َ ــ ِ َ  ِ ــ َ ِ َ ْ -Dinarın, dirhemin ve kumaşın kulu bedbaht oldu.”2 Yani bakı / َوا

şını sadece bu üç şeyin elde edilmesine kilitleyen, bunların dışındaki uh-

revî şeyleri ve kendisini Yüce Allah’a yaklaştıran ibadet leri terk eden kimse 

helâk oldu. Yaratana ve arzdaki şeyleri kendisine ziynet kılana kul olmak 

yerine, dünyaya hizmet edip onun kölesi olana yazıklar olsun! 

“Kalp ” ehline gelince, onlar kasaba ve küçük yerleşim yerlerinde yaşa-

yanlar gibidir. Ârâf ehli nin [cennetliklerle cehennemlikler] arasında olma-

ları gibi, onlar için de arada olma durumu söz konusudur. Onların “tabiat” 

ve “nefis” sahiplerine nisbetle hâtırları/zihin ve düşünceleri derli topludur 

(cem‘iyyet). Diğer taraftan kendilerinden daha üstte bulunan “ruh ” ve 

“sır ”3 ehline göre hâller dağınıktır. Bu, kalbin [ârâf hâlinde] nefsinde taay-

yününe göre böyledir; yoksa bu taayyünden kurtulmasına göre değil. Çün-

kü taayyünden kurtulduğunda bütün ulvî mertebelere uğrar. [Bunu] anla! 

İlk hâline Allah Teâlâ’nın şu âyeti işaret eder:   َــאٌب  ُ َــ ٍر  ــ ُ ِ  ْ ــ ُ َ ْ َ َب  ِ ــ ُ َ ﴿ 
اُب﴾ َ ــ َ ْ ِ ا ــ ِ َ

ِ  ْ ــ ِ ُه  ُ ــ
ِ َא ُ َو ــ َ ْ َّ  ا

ِ ــ ۪  ُ ُــ ِ َא  “Ve hemen aralarına kapısı da 

olan bir duvar çekilir; duvarın iç tarafında rahmet , kendilerine bakan dış 

tarafında ise azap vardır.”4 Nitekim duvar kapısının bâtını, [95a] [Allah’ın] 

lutuf ve cemâlinin; zâhiri ise kahır ve celâlinin mazharıdır. Bu mertebenin 

hakikati, cehennemin “tabiat” ve “nefis” ehlinin makamı olmasıdır. Yani 

orası Allah’ın “Celâl ” isminin (kademinin) mazharıdır. Cennet ise “ruh ” ve 

“sır ” ehlinin makamıdır. Yani cennet “Cemâl ” isminin (kademinin) maz-

1 Bu ifadeden cimri, zelil ve tamahkâr kişiler kastedilmektedir. Bk. Aynî, el-Mekâsıdü’n-Nahviyye, II, 718.

2 Buhârî, “Cihâd”, 69 [2886]; “Rikâk”, 10 [6435].

3 [ ّ وح وا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وا ّ وح وا .şeklinde kaydedilmiştir [وا

4 el-Hadîd, 57/13 . 
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harıdır. “Ârâf  ” ise cennet ile cehennem  arasında bulunan bir yer olması iti-

bariyle “kalp ” ehlinin makamıdır. Aynı şekilde “kalp” de tabiat ve nefis ile 

ruh ve sır arasında berzahtır. Bu hâl, kadın ve erkeğin durumunu gösterir; 

zira kadın tabiat ve nefis makamına, erkek ise ruh ve sır makamına işaret 

eder. İşte bu yüzden Rasûlullah  (as) Hz. Fâtıma  ve Hz. Ali ’nin (ra) zifaf 

gecesi sabahı onlar daha yataktan kalkmadan önce odalarına girdiğinde, 

yatağın Fâtıma tarafına sol ayağını, Ali tarafına da sağ ayağını uzatmıştır.1 

İnsan-ı kâmil için “Celâl ” ve “Cemâl ” olmak üzere iki ayak (kadem) var-

dır: Birincisiyle cehennem , ikincisiyle de cennet  doldurulur. İnsan-ı kâmi-

l in bir cennete ait “ruhanî”, bir de dünyevî “cismanî” yapısı vardır. Cennete 

ancak “ruh” ve “sır” mertebesine erince girer; cismanî yapısına ait olan “ta-

biat” ve “nefis”le ilgili sûreti ise alıkonur. Allah Teâlâ cehennemi bu geride 

kalanlarla doldurur. Yani alıkonan sûretten celâlî mazharlar zuhûr eder ve 

cehennem “Yeter, yeter!” deyinceye kadar onlarla doldurur. İnsan-ı kâmilden 

bu tecellî zuhûr etmediği sürece cehennem şöyle der:   ﴾ ٍ ــ ۪ َ  ْ ــ ِ  ْ ــ َ ُل  ــ ُ َ  ﴿َو
“Cehennem cevap verecek: Daha yok mu?”2 [95b] Rasûlullah ’ın (sa), “Kuş-
kusuz Cebbâr ayağını koyuncaya kadar cehennem  ‘Daha yok mu?’ diyecek.”3 

hadisindeki “Cebbâr’ın ayağı”ndan da murad budur. Cebbâr ayağını ce-

henneme koyunca cehennemin parçaları birbirine dürülüp şöyle der: “Ye-
ter, yeter!”4 O hâlde sen de “Cebbâr” lafzının yerinin güzelliğine bak ve 

“Kahhâr” isminin hükmü altına girmemek için çalış! 

Şeyh-i Kebîr  (ks), tafsilâtını yukarıda zikrettiğimiz hususlara el-Fükûk ’ta 

şu şekilde işaret eder: “Hak tarafından bana haber verildi ki cehenneme 

konulan ayak, kâmillerin cennete ait yaratılışlarında bulunmayan sûret-

lerinden bu âlemde kalandır. Bu geri kalana, şerîf ve latîf bir münasebet 

sebebiyle ‘kadem’ (ayak) ile îmâ edilmiştir. Nitekim ‘ayak’, sûret olarak 

insandaki âzaların sonuncusudur. Aynı şekilde unsurî sûretinin kendisi 

1 Bu rivayete temel hadis kaynaklarında ulaşılamamıştır. Benzer rivayet için bk. Abdürrezzâk, el-Musan-
nef, nr. 9781; Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, nr. 8455; Hakîm, el-Müstedrek, nr. 4752.

2 Kâf, 50/30 .

3 Ebubekir Bezzâr, el-Bahru’z-Zehhâr (Müsnedü’l-Bezzâr), thk. Mahfûzu’r-Rahmân Zeynullah, Âdil b. 

Sa‘d, Medine: Mektebetü’l-Ulûmi ve’l-Hikem, 2009, XIII, 127.

4 Bk. Buhârî, “Eymân”, 12 [6661]; “Tefsîru Sûreti Kâf”, 282 [4849]; Müslim,  “Cennet”, 37 [2848]. 

Cenâb-ı Hak el, ayak gibi mahlûka ait organlardan münezzehtir. Kur’an’da ve hadislerde vârid olan bu 

çeşit kelimeler müteşâbihattandır. Dolayısıyla hadiste Rabbimizin cehenneme ayağını basması tabirin-

den maksat, cehennemi teskin etmesidir (bk. İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, VIII, 595-596). (çev.)
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de mutlak insanî sûretin son âzasıdır; çünkü âlemin sûretlerinin tamamı, 

mutlak insanî hakikatin sûreti için uzuvlar gibidir. Bu vücûda geliş, insanî 

hakikatin kendisinden zâhir  olduğu son sûrettir. Uzuvlar gibi olduğunu 

söylediğimiz tüm sûretler bu insanî hakikatle kâim olmuşlardır.”

Şeyh-i Kebîr  yine şöyle der: “Cennet , insân-ı kâmili alacak kadar geniş 

değildir. Ancak cennette, insân-ı kâmilden cennete münasip olan kısım 

bulunur. Her âlemde, o âleme münasip düşen şey ve o âlemin insana dair 

Hak’tan istediği bulunur. Bilakis ben derim ki: Cehennem  insandan hâlî 

olsa idi cehennem kalmazdı. Halbuki cehennem insanla dolmuştur. Ha-

diste zikredilen ‘Kadem-i Cebbâr ’ ile buna işaret edilmiştir.” Konevî’nin 

sözü burada sona erdi. [96a] Âlemdeki sûretlerin tamamını nasıl insanî sû-

ret koruyorsa âlemin hakikatlerini de insanî hakikat muhafaza eder. Âlem 

sûretlerinden biri de memleketler olup onu, ilâhî hakikatin gölgesi olan 

sultan muhafaza eder. Fakat sultanın pâyitaht kıldığı yerdeki birlik, diğer-

lerinden daha çok ve daha güçlüdür. Nitekim onların bina ettirdiği camiler 

de daha geniştir ki insân-ı kâmilin kalbine işarettir. Mertebeleri anla! 

Hz. Şeyh ’in terbiyesi, “fark ” âleminde ve mazharlarında kemale erip 

vücûda gelme sûreti derecesinde her cüzden nasibini alınca, Allah Teâlâ, 

“cem‘ ” makamında kendisi için onu seçti ve şerefli varlığında birlik mâ-

nasını gerçekleştirmek, birlik (cem’î) makamına uygun düşen şeyle kerîm 

nefsini kemale erdirmek ve sultan ile tebaasını kendisiyle irşad etmek için 

toplayıcı [bir yer olan] Konstantiniyye’yi ona yurt kıldı. Nitekim ilk olarak 

sultanın kuvvetleri menzilesindeki kimseleri irşad etti. Bu nedenle onun 

hâli, yönü Beytülmakdis ’ten Kâbe ’ye çevirmeye benzedi; zira zât âlemin-

deki seyir, ancak fiil ve sıfatlar âlemindeki seyirden sonra gerçekleşir. Bil-

mez misin ki mîkâtın dışı eserler âlemine, içi fiiller âlemine işaret ederken; 

umre de sıfatlar âlemine işaret eder. Harem, zât âlemine ve Kâbe “Allah” 

isminin taayyününe işaret eder ki bu da ulûhiyyet mertebesidir. Bunun sır-

rına vâsıl olan kimse, fark ve kayıttan kurtulup cem‘ ve mutlak (ıtlâk) olma 

hâli ile şereflenir. Bilmez misin ki Harem’in içinde bulunan kişi Kâbe’nin 

hangi cihetinden yönelirse yönelsin Hanefî, Şâfiî, Mâlikî [96b] veya Han-

belî cihetlerinden birine isabet etmiş olur. Zira dışında durum böyle de-

ğildir; o sadece bir taraftan yönelir çünkü o, fark âleminde olup onun için 
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olan kimse için    ﴾ِ ّٰ ُ ا ــ ْ َّ َو َــ َ ا  ُّــ َ ُ ــא  َ َ ْ אَ َ ُب    ِ ــ ْ َ ْ ُق َوا ِ ــ ْ َ ْ  ا
ِّٰ ِ  Nereye“ ﴿َو

dönerseniz Allah’ın zâtı oradadır.”1 denilir. Kâbe ’yi bulan, bütün cihetleri 

bulur. Nitekim sultanı bulan da bütün sultanları bulmuş demektir. Kos-

tantiniyye’ye ulaşan da amacına ulaşmış demektir.2

Hz. Şeyh ’in (Allah onun ruhunu dinlendirsin), huzuruna giren bir kim-

seye şöyle dediğini duymuştum: “Kostantiniyye ’ye -sekizinci fasılda geçtiği 

gibi- gayb tarafından bana işaret edildiği üzere girince, Kul Camii ’ne gelip 

avlusunda birkaç gün kaldım. Sonra Allah bana bu caminin yakınında dar 

ve küçük bir ev nasip etti. Orada çoluk çocuğumla birlikte tam bir fakirlik3 

içerisinde yıllarca yaşadım. Bu hâlimi gören bazı kimseler, caminin avlu-

sunda benim için küçük odalar inşa ettiler. Orada dervişlere ilim  öğretir, 

şeyhimin insanlara vaaz edip onlara bazı hatırlatmalarda bulunduğu gibi 

ben de Fatih Camii ’nde vaaz meclisleri tertip ederdim.”

Ben [Bursevî] derim ki: Kul Camii ’ni Fâtih Sultan Mehmed ’in veziri 

Mehmed Paşa yaptırdı. Kabri de caminin avlusundadır. Fakat fethin ilk 

yıllarında şeriat ve dinî alâmetlerin ikamesi için hızlıca yapıldığından ca-

minin hacmi biraz küçüktür. Şeyhin bu camiye gelip konaklamasının sır-

rını anla ki o sır sana gizli kalmasın. 

Hz. Şeyh  dedi ki: “Sonra bana Zeyrek Camii ’ne bitişik olan kubbe tes-

lim edildi. Bugün orası ‘Zeyrek Zâviyesi ’ olarak bilinir. Bazı dervişler bu-

rada, bazıları da Kul Camii ’nin avlusunda kalırlardı.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Zikredilen o kubbe fethin ilk yıllarında med-

rese idi. [97a] Sonra burası Rum kasabalarından “Yenice Vardar ” olarak 

bilinen kasabada medfun bulunan Şeyh İlâhî  hazretlerine intikal etti. O, 

Zeyrek mahallesinde otururdu. Dervişler de o kubbenin altındaki hücre-

lerde kalırlar ve zikir  için caminin içinde toplanırlardı. Kendisi, farklı ilim-

lerde kâmil, merâtib konusunda ârif ve en yüce isteklere ulaşmış bir kişiy-

di. Eşiği pek çok insanın uğrak yeri ve ileri gelenlerin müracaat kapısı idi. 

1 el-Bakara, 2/115 .

2 Eserin Arapçasında deyim olarak “أ ــ ف ا ــ ــ  ــ   ”şeklinde geçen ifadeyi, “amacına ulaşma ”כ ا

şeklinde tercüme etmeyi uygun bulduk. Geniş bilgi için bk. İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, I, 121. (çev.)

3 [ اء] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا .şeklinde kaydedilmiştir [ا



Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 183

5

10

15

20

25

30

O, insanların oluşturduğu bu izdihamdan ve kendisine gelip gitmelerin-

den bıkınca zâhir ve bâtında birliği talep ederek Kostantiniyye ’den Vardar 

kasabasına hicret etti. 

Mezkûr kubbe kendisinden sonra başka birine intikal etti. Sonra bir 

başkası ve sonra bir başkası derken nöbet “Zâkirzâde ” diye tanınan şeyhe 

geldi. O, şeyhimin ve senedimin şeyhidir (Allah onların ruhlarını dinlen-

dirsin). Sonra nöbet Hz. Şeyh ’e geldi. Bu böyledir; çünkü büyüklerin yeri, 

bölgelerin büyükleri ve bu dünyanın mekânlarının hulâsasıdır. Yeryüzü 

nasıl mutlak olarak insandan hâlî kalmıyorsa bir süreliğine de olsa yeryü-

zünün hülâsası olan mekân da insân-ı kâmilden boş kalmaz. Zira o, sadece 

yeryüzünün değil, bütün âlemlerin kalıplarının ruhudur. 

Bu anlatılanlardan elde ettiğin şey şudur: Yeryüzünün geneli insanın 

geneli; özeli de yine insanın özeli gibidir. Nitekim Allah, iyi erkekleri iyi 

kadınlar için, iyi kadınları da iyi erkekler için yaratmıştır. Aynı şekilde pis 

erkekleri pis kadınlar, pis kadınları da pis erkekler için yaratmıştır. Şu bir 

gerçektir ki Allah Teâlâ, bir sebebe bağlı olarak bazı yerleri gerçek tevhid 

ehlinden ve görkemli eserlerinden özü olmayan ceviz gibi boş bırakmıştır. 

Bazılarını da [97b] gerçek tevhid ehli ve onların büyük, pahalı, kıymetli 

inci ile dolu sedef gibi eserleriyle doldurmuştur. Rum diyarında bulunan 

Edirne , Kostantiniyye , Bursa , Konya  ve benzeri şehirler bunlardandır. 

Arap şehirlerine gelince, onları anlatmaya bile imkân yoktur; çünkü o yer-

ler peygamberlerin (as) yaşadığı mekânlardır. 

Eğer sen “Eski mânalar içeren yeni bir söz söyledin. Senin iddia etti-

ğin yerlerdeki şehirler ile bu zamandakiler arasında çok fark vardır. Eskiler 

nerede, şimdikiler nerede!” dersen, şöyle derim: Onların varlıklarıyla eser-

lerine şahit oldum. Varlığın bekâsı için eserin bekâsı yeter. Nereden bili-

yorsun, Allah belki de oralarda gizli velîler yaratmıştır. Allah Teâlâ (kudsî 

hadiste), “ي ِ ــ ْ َ  ْ ــ ُ ُ ِ ْ َ  َ ــ  ِ א َ
ِ  َ ــ ْ َ אِئــ  َ

ِ -Velîlerim gök kubbemin al / أَْو
tındadır. Onları benden başkası bilmez.”1 buyuruyor. Eğer sen hakikatinin 

üzerinden yabancılık (gayriyyet) örtünü kaldırıp açabilirsen velîleri tanır, 

belki de onları görürsün. 

1 Bk. Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Beyrut: Dâru’l-Minhâc, 1432/2011, VIII, 576.
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Şayet sen “Velayet gizli olduğu hâlde bazı mekânlarda velî kulların bu-

lunmadığını nereden biliyorsun,” dersen, şöyle derim: Eserlerinin bulun-

mamasından anlarım, çünkü çorak toprakta hiçbir şey bitmez. Nitekim 

Mesnevî ’deki şu söz bu hakikati bildirmektedir: 

אن  ز  وي ا د  ا      در ز   ور 
Yerde şeker kamışı mı bitmiş, yoksa alelâde kamış mı?

Her biten ot, bittiği yerin hâlini, kabiliyetini bildirir1

Eğer toprakta bir şey bitmiyorsa bu onun elverişsizliğindendir. Eğer 

toprak bir şey yeşertirse toprağın güç ve kıymeti nebâtının güç ve kıymeti 

ölçüsünde olur. Çünkü diken gül gibi değildir. Aynı şekilde Ebû Cehil 

karpuzu da hurma gibi değildir. Dileseydim sana bazı anlaşılması zor açık-

lamalarda bulunurdum ama onları gizlemek daha evlâdır. 

Hz. Şeyh , Kostantiniyye ’ye hicret ettikten sonra ilk zamanlarda yoksul-

luk içinde yaşadı. Hatta bir defasında “Derviş Ali ” diye tanınan hattatın 

hattı ile yazılmış Kur’an’ın son cüzünü aldı. Derviş Ali , o zamanlar [98a] 

hayatta, bütün hatların aslı olan nesih hattında her tarafta meşhur ve her-

kesten üstündü. Şeyh bu hattatı taklit ederek bir nüsha yazıp onu kırk 

dirheme sattı. Daha sonra bir kez daha taklit etti ve onu da seksen dirheme 

sattı. Ardından bir kez daha taklit edip onu da yüz yirmi dirheme sattı. 

Sonra darlık sona erdi, zarûret ortadan kalktı ve yazmayı bıraktı; zira her 

şeyden müstağni bir hâle gelmişti. Sırrını kimseye ifşa etmiyor, ihtiyacını 

da Allah Teâlâ’dan başka kimseye arz etmiyordu. Her ilim  ve sanatta ger-

çekten kabiliyetli ve bilgili idi. 

Hz. Şeyh’in yazıyı taklit gücüne bakar mısın? İkinci ve üçüncü taklidi 

birinciden daha iyi hâldeydi! Öyle ki iki günde iki yıl meşk yapandan daha 

üstün bir hâle gelmişti. Nesih hattının asâletinden söz etmiştik, çünkü 

Arabî Kûfî hattından istihraç edilmiştir. Ta‘lîk olarak adlandırılan hattın 

aksine ikisi arasında benzerlik vardır. 

Hz. Şeyh  halifelere ve dostlara hattın asâleti itibariyle amel ederek nesih 

hatla mektuplar yazardı; çünkü Kur’an çoğu kez başka hatla değil, nesih 

1 Mesnevî, IV, beyit nr. 1317.
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hatla yazılır. Kur’an hattına uymakta kısmet ve bereket vardır. Aynı şekilde 

onunla amel etmekte de hayır ve saadet vardır. 

Hz. Şeyh dedi ki: “Kostantiniyye ’de ilk zamanlarımda inkârcılar hücum 

edip bana galebe çalmak istiyorlardı. Ben de onlara şiddetle karşı çıkardım, 

zira bâtınımda büyük bir hararet vardı ve Allah Teâlâ ile beraber olma hâli 

baskındı. Bu durumun bir gereği olarak sözü her yönüyle açıyordum. Niha-

yet ‘Minkârîzâde ’ olarak bilinen Şeyhülislâm Yahyâ ve bazı meşhur vâizler 

ilmî yönden beni imtihan etmek için davet ettiler. Onlara icâbet etmedim; 

fakat [98b] Allah Teâlâ’nın,    ﴾ً َ ۪ َ َْرِض  ْ ــ ا ِ  ٌ ــ ِ א َ ـّـ  ۪ ِ ِا ِٓئَכــ ٰ َ ْ ِ ُّــَכ  ــאَل َر َ  ﴿َوِاْذ 
‘Hani Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, demişti.’1 

âyetiyle ilgili irfanî bazı bilgiler yazıp gönderdim. Kendisinin davetine 

icâbet etmeyişimden dolayı kalbine bir şey düştü. Aynı şekilde iki Sadra 

ve Sadr-ı Âzâm’a mârifete dair bir şey yazmak kalbimden geçti; zira bu 

durum, Allah’tan gelen anlık ilham î bilgi idi ve kesinlikle kaçınılmaz bir 

şeydi. Öyle ki içimde beni bunları yazmaya sevk eden kuvvetli bir sâik var-

dı. O nedenle onlardan her birine [yukarıdaki âyetle ilgili] kalbime doğan 

latîfe ve mârifetlerle dolu mektup yazdım.

O günlerde sadrazam, ‘Köprülü ’ ismiyle meşhur olan Vezir Mehmed 

Paşa’nın oğlu Ahmed Paşa  idi. Kendisi ilimde yetenekli, sanatta üstün idi. 

Mektubumu okuyunca beni yanına çağırdı, ben de gittim. Aramızda soh-

bet koyulaşınca benimle beraber ilim meclisinde oturmaktan haz aldığını 

ifade edip şöyle dedi: Ey mertebesi büyük efendi! Senin gibi biri bu bel-

dede bulunacak, ben onu tanımayacağım ve onunla sohbette bulunmaya-

cağım. Hayır, Allah’a andolsun bu uygun değildir. Mutlaka aramızda bir 

tanışıklık, sohbet ve rahatlık olmalı. Sizden ara sıra teşrif buyurup bize 

misafir olmanızı rica ediyoruz. Buraya gelişiniz bizi şereflendirecektir. Si-

zin mârifet nûrunuzla aydınlanmak ve eserlerinizi ganimet bilip onlardan 

istifade etmek istiyoruz.” 

Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Daha sonra yerime dönmek üzere onunla ve-

dalaşıp yanından ayrıldım. Bir de baktım mezkûr vezirin has adamların-

dan biri, vezirin bana hediye ettiği birçok dinarla karşımda. Kabul etmek 

1 el-Bakara, 2/30 .
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istemedim fakat çok ısrar etti. O anda kalbime şöyle bir şey doğdu. Ken-

di kendime dedim ki: Bizim tarikatımızda zorla almak ve celbetmek yok-

tur. Bununla birlikte selefe göre sultanın ihsanını kabul etmek zaruri 

bir durumdur; [99a] çünkü sultanın hediyesi, âlimlerin beytülmâldeki 

haklarıdır. Sonra bunları düşünerek o hediyeyi kabul ettim. 

O vakte kadar daha önce vezirlerle hiç sohbet etmemiştim. Sadece 

‘Köprülü’ ismiyle meşhur olan babası Vezir Mehmed Paşa ile bir defa 

sohbetim olmuş ve bir defa da kendisine mektup göndermiştim.” 

Onunla ilk görüşmemize gelince -daha önce de ifade edildiği gibi- 

şeyhim beni halife olarak Aydos  kasabasına gönderdiğinde gerçekleşmiş-

ti. Orada vaaz ve meşihat görevi olduğundan berat almam için vezirin 

huzurunda imtihan olmam gerekti. Vezirin ileri gelenlerden ilimlerde 

mâhir bir hocası vardı. O zât, Sa‘deddin et-Teftâzânî ’nin (ö. 791/1389) 

Şerhu’l-Akâid ’inden bir yer okumamı istedi. Vezirin huzurunda hiçbir 

yerde duraksamadan ve zorlanmadan kolayca okudum. İkisi de okuyu-

şumu beğendiler ve vezir bana berat verilmesini emretti. Daha sonra ye-

rime döndüm. 

İkincisi ise, takdir-i ilâhî beni Aydos kasabasından Filibe  şehrine 

sevk ettiği zaman insanların teveccühü, özellikle vaaz ve tezkir meclis-

lerinde yığılmalar gibi şeyler oldu. Bu durumdan rahatsız olan şehrin 

bazı âlimleri bana haset ettiler. Belde kendilerine kalsın diye beni ora-

dan uzaklaştırmak1 istediler. Böylece duydukları elemden, kalplerindeki 

hastalık ve kinden kurtulacaklardı. Bunu şu âyete rağmen istiyorlardı:

وَن﴾   ُ
ِ ـــَכא ْ َه ا ِ ْ َכــ ــ َ ِر۪ه َو ـُـ  ُّ ــ ِ ُ  ُ ّٰ ْ َوا ــ ِ

ِ ا َ ْ אَ ِ  ِ ّٰ َر ا ـُـ ۫ا  ُ ــ ِ ْ ُ
ِ وَن  ُ ــ ۪ ُ ﴿ “İsterler ki 

Allah’ın nûrunu ağızlarıyla söndürüversinler ama inkârcılar hoşlanmasa-

lar da Allah nûrunu muhakkak tamamlayacak!”2 Onlar, nefis ve hevânın 

mazharlarıdır. Bu ikisi için gereken, mümkün mertebe hile ve tedbir ile 

kalbin nûrunu iptal etmek, söndürmek ve bu nûr ehlini halkın gözünden 

düşürmektir. Fakat istedikleri bu şey gerçekleşmeyecektir. Bilakis Allah 

[99b] dilediği şeyi yapar, dilediğini yok ve dilediğini de var eder. 

1 [ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أن  .şeklinde kaydedilmiştir [أن 

2 es-Saff, 61/8 .
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Cuma gecesi yatsı namazından ve tevhid meclisinden sonra hücreme 

girdim. Tam bu sırada belde ehlinden bir adam odama gelip bana, “Bu 

beldenin âlimleri şu anda mahkemede toplandılar (senin aleyhine ifade 

verdiler). Çok ısrar etmeleri üzerine hâkim beni, sana gönderdi. Onlar, 

hemen bu gece bu beldeyi terk ederek dilediğin yere gitmeni istiyorlar. 

Bu talebi yerine getirirsen ne âlâ. Aksi takdirde seni rezil rüsvâ edecekler 

ve hatta seni öldürecekler.” dedi. Ona, Allâme1 Cârullah ’ın [Zemahşerî] 

(ö. 538/114) dediği gibi dedim:

ّ   ّ א  כ ا      أ ّ ا و  ّ إن  
Kavmim (benim aleyhime) toplandı ve beni öldürmeyi dile getirdi 

Onların toplanmasına aldırmıyorum; çünkü her cem‘ (topluluk) 

müennestir2

Onların bu niyetinden etkilenmedim [ve bir yere gitmeyi de düşünme-

dim]. İşimi Allah’a havâle edip gönderdikleri elçiye şöyle dedim: “Sen dön 
git, (Ben hiçbir yere gitmiyor ve burada kalıyorum) çünkü bütün işlerin 

idaresi Allah’ın elindedir (Allah dilemedikçe kimse bana zarar veremez). 

Allah dilediğine yardım eder.” 

Daha sonra Uhud ashabını tuttuğu gibi bana bir uyku hâli geldi. Al-

lah Teâlâ kalbime bir sekînet verdi ve uyudum. Âdetim olduğu üzere gece 

yarısı teheccüde kalkıp namazımı kıldığımda yanımda çok büyük ve geniş 

bir Kostantiniyye  kâğıdı buldum. Allah beni mârifetinden neye muttalî 

kıldıysa ve vaktin fetihlerinden ne ile feyzlendirdi ise onları kâğıda yazdım. 

Daha sonra satırları saydım ve uzunca yüz yirmi satır olduğunu gördüm. 

Onların içinde asla şikâyet şâibesi yoktu.

Sonra sabah olunca bu kâğıdı âlimlere gönderdim. Onlar da suspus 

oldular. Onlara bu mektubu vezire göndermek istediğimi söyledim. Âlim-

ler bu mektubu görüp incelesinler ki şüpheye düşmesinler. Zira mek-

tupta herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır. Nihayet mektuba bakınca 

[100a] insaf ettiler ve toplantılarını bitirip dağıldılar. Daha sonra mektubu 

1 [ ّ .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا

2 Zemahşerî’nin bu beyti için bk. Muhammed b. Ali es-Sabbân, Hâşiyetü’s-Sabbân ale’l-Eşmûnî, Beyrut: 

Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1417/1997, II, 77. https://al-maktaba.org/book/11539/508#p9.
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“Köprülü ” ismiyle meşhur olan Vezir Mehmed’e (ö. 1659) gönderdim. 

Bunun üzerinden bir zaman geçti ve bana herhangi bir kötülük gelmedi. 

Kimse de benimle tartışmadı. Bilakis haset onların arasında yayıldı. Her 

biri, aralarına çevrelerinden olmayan birini katmadan baş olmak istedi. 

Böylece helâk oldular. Allah’ın şu buyruğunu unuttular:   ُة َ ــ
ِ ْ اُر ا َّ ــ ــَכ ا ْ ِ ﴿ 

﴾ َ ــ ِ َّ ُ ْ ِ  ُ ــ َ
ِ א َ ْ ــאًدا َوا َ َ  َ َْرِض َو ْ ــ ا ِ ا  ًّ ــ ُ ُ وَن  ُ ــ ِ ُ  َ  َ ــ ِ َّ ِ ــא  َ ُ َ ْ َ  “İşte âhi-

ret yurdu. Biz, onu yeryüzünde büyüklük taslamayan ve bozgunculuk çı-

karmayanlara has kılarız. Sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanlarındır.”1 

Şımarık, inatçı ve kötü nefis sahiplerinin itaatkâr nefis sahipleri ile durumu 

işte budur! İlk gruptakiler firavunlar, zâlimler, kayserler gibi yeryüzünde 

tasarruf etmek isteyerek tüm bölgeye ve insanlara karşı bir egemenlik kur-

mayı planladılar. Ancak mâlik olma izzetleri, memlûk olma zilletine dö-

nüştü. Öyle ki Allah onları efendisinden kaçan kölelerin zilleti gibi zelîl 

kıldı. Böylece ne dünyada ne de âhirette bir fayda elde edemezler. İkinci 

gruptakiler ise tasarrufu Allah’a bıraktılar. Bildiler ki yüce olan tek varlık 

sadece Allah’tır. Nefislerini ubûdiyyet meydanında kâim kılıp Allah’a zillet 

ve fakirlik ile kulluk ettiler. Böylece memlûk olma zilletleri, mâlik olma iz-

zetine dönüştü. Öyle ki Allah Teâlâ onlara dünya ve âhiret mülkünü verdi, 

mülk ve melekût âlemindeki kullarını onlara musahhar kıldı. Güzel so-

nuç, peygamberler ve velîler gibi takvânın hakikati ile takvâ sahibi olanlar 

içindir, yoksa hasetçi âlimler gibi takvânın sûreti ile takvâ sahibi olanlar 

için değil. Allah Teâlâ hainlerin hilesini başarıya ulaştırmaz. Yani onların 

planlarını uygulatıp tamamlatmaz, bilakis iptal eder. 

Hz. Şeyh  dedi ki: İşler iyice sarpa sarınca, bana iftira atıp suçlayarak 

[100b] vezire ve padişaha şikâyet etmek istediler. Kendimi onlardan soyut-

layıp aralarından ayrılarak Kostantiniyye ’ye geldim. “Esîrî” olarak tanınan 

Şeyhülislâm Mehmed  ile Filibe  beldesinde kadı iken aramızda başlayan bir 

münasebet vardı. Kalbime onu ziyaret etme fikri doğdu. Ona gidip yanına 

girdiğimde başımda, Farsça “külah” denen bir sarık ve üzerimde bir hırka  ile 

bir aba vardı. Kılık kıyafetimin sefaletini görünce hayretten elini ısırıp bana 

şöyle dedi: “Kıymetli Efendi! Bu ne hâldir? Bu nasıl bir kıyafettir?” Dedim 

ki: “Yeryüzünde tecerrüd ayağı ve zillet elbisesi ile seyahat etmek istiyorum.” 

1 el-Kasas, 28/83 .
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Benim bu hâlimi ve sözümü kabullenmeyip şöyle dedi: “Görünen o ki bel-

denin hasetçileri seni çok rahatsız etmişler.” Onun bu konudaki anlayışını 

görünce belde âlimleri ile aramda geçen hadiseleri onunla paylaştım. Hemen 

bizzat kendi el yazısı ile Filibe kadısına bir mektup yazdı. 

Orada şunlar yazılı idi: “Ey kadı! Sana bu mektubum ulaştığı zaman 

gözünü iyice aç. Hasetçileri açık bir şekilde terbiye et. Kötülük sahibi in-

sanları şiddetli bir şekilde cezalandır. Onların meclislerde vaaz vermelerini 

engelle. Onları evlerine hapset ki biri diğerinin yanına gitmesin. Fitne çı-

kardıkları için bu ayrılık onlara uygun bir ceza olsun. Eğer bunları yapar-

san yerini korumuş olursun. Aksi takdirde seni bu görevinden azleder ve 

senin yerine dediklerimi uygulayacak başka birini tayin ederim.” 

Hz. Şeyh dedi ki: Şeyhülislâm’ın mektubu kadıya ulaşınca, hasetçileri 

hemen yanına çağırıp tarif edilemeyecek şekilde onları zor durumda bı-

raktı ve cezalandırdı. Müftü bana dedi ki: “Ey Efendi! Sen yerine geri dön. 

[101a] Ben sana arka çıkacağım. Allah, hayırlı kullarını mazharlarının vası-

tasıyla koruyup kollar. Nitekim Allah Teâlâ,   ﴾ُ َّ ُ ا ُ َכ
ِ ْכ َ َ َ ﴿ ‘Allah, onlara 

karşı seni koruyacaktır.!1 buyurmuştur. Yani nefis ve hevâ sahibi kişilerin 

şerrine karşı seni koruyacaktır, onlara aldırma.” Hz. Şeyh,  “Daha sonra 

eski yerime sağ salim döndüm.” dedi. 

Hz. Şeyh, Şeyhülislâm Esîrî ’yi cesareti, hâlinin güzelliği ve mü’minlere 

kol kanat germesinden dolayı çokça anardı. Bilhassa o dönemdeki müftü-

lerin tersine o, fakirlere kulak verdiği için onu överdi. Şimdiki müftüler bir 

şey yazdıklarında yazıları iki satırı aşmaz. Onu da gerek genel gerekse özel 

konularda bizzat kendileri yazmayıp kâtiplerine yazdırıyorlar. Kapılarında 

ihtiyacını dile getiren bir fakir görseler ondan yüz çevirirler. Kapılarına 

gelen basîretli bir âlim bile olsa aynı şekilde muamele ederler. 

Fakir [Bursevî] der ki: Bir defasında ben de bu şekilde sınandım. Üs-

küp’ün hasetçileri beni o beldeden sürüp çıkarmak istediler. Benim aley-

himde bir tutanak tutup dilekçe ile birlikte padişaha, vezire ve müftüye 

gönderdiler. Hz. Şeyh ’in izni ve işaretiyle Şeyhzâde  diye meşhur olan Müf-

tü Ali Efendi’ye gittim. Elimde Arapça yazmış olduğum bir mektup vardı. 

1 el-Bakara, 2/137 .
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[Mektubu gösterip okumasını istedim.] Ama büyüklenip kibirlenerek onu 

sonuna kadar okuyup mütalaa etmekten yüz çevirdi. Bu kıssa yeri gelince 

ileride anlatılacaktır. 

Hz. Şeyh’in (Allah onun ruhunu dinlendirsin) bizzat şöyle dediğini 

duydum: “Ben Kostantiniyye ’yi kendime yurt edinince, orada tarife sığ-

maz daracık bir evde yıllarca kaldım. Derken Allah Teâlâ bana bir miktar 

dünyalık mal/para lutfetti, [101b] ben de geniş bir ev satın alma düşün-

cesiyle onu biriktirdim. ‘Kutsîzâde ’ diye tanınan nakîbü’l-eşrâf ile benim 

aramda tam bir kardeşlik ve eski bir dostluk vardı. Bir gün beni yanına 

çağırıp benimle ev konusunu istişare etti. Şimdiki evimin yeri boş bir arsa 

idi. Orada süvariler atlarını koşuşturup müşterilerine arz ediyorlardı. Ora-

da ayrıca eskiden kalma bazı kabirler vardı. O arsanın mülkiyeti zikret-

tiğim nakîbin elinde idi ve nihayet onu bana devretti/verdi. Ben de Hz. 

Peygamber ’in (as) ‘Bâkirelerle evleniniz.’1 sözünün gereğince fiiline uyarak 

oraya yeni bir ev inşa etmeye başladım. Nitekim Rasûlullah  (as) Medine ’ye 

hicret edince [Mescid-i Nebevî’nin yanına] ezvâc-ı tâhirât için yeni küçük 

odacıklar inşa etmişti. Ashab da taş [ve kerpiç] taşıyarak ona yardım etmiş-

ti. Meşâyih, yeni tekke ve ev yapmayı bu uygulamaya dayandırmışlardır. 

Nitekim Hazret-i Üftâde  (ks) Bursa ’da; Hz. Hüdâyî  (ks) Üsküdar ’da ve 

onların dışındaki diğer büyük şeyhler de farklı beldelerde buna benzer yeni 

binalar yaptırmışlardır.” 

Hz. Şeyh  dedi ki: “İnşaat için biriktirdiğim para yetmedi. Bilakis mas-

raflar kat kat arttı ve dolayısıyla borçlandım. Allah Teâlâ yıllar sonra bu 

borçları ödemeye beni muvaffak kıldı.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Şeyh (ks) hazretlerinin özellikleri belirtilen bu 

evi, at pazarında, Kırbaççılar Çarşısı’nın başındaydı. Evin bir ucu Farsça 

ve Türkçede “kemer” diye bilinen su kemerine ulaşıyordu. Evin kapısında 

umum insanların yararlandığı bir sebil vardı. [102a] Bu sebil, Hz. Şeyh’in 

evinin içinden gelen suyun bir şubesi idi. Bu suyu, Osmanlı devlet erkânın-

dan ve önde gelenlerinden, hem de Hz. Şeyh’in has adamlarından bir müridi 

ortaya çıkarıp akıtmıştı ki o, Defterdar  Ali Efendi idi. Nitekim kendi helâl 

1 İbn Mâce, “Nikâh”, 7; Buhârî, “Büyû‘”, 34.
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parasıyla su hissesi satın almış ve onu Sultan Süleyman  hazretlerine (Allah 

onun yattığı yeri serin kılsın) nisbet edilen su kanalına akıtmıştı. Bugün o su-

yun aktığı yer, az önce işaret edildiği gibi “kemer suyu” olarak bilinmektedir. 

Daha sonra bu su, Hz. Şeyh’in evinin yakınından geçecek şekilde dağıtıldı. 

Ali Efendi’nin o su kanalının masrafını helâl parasıyla karşıladığını 

özellikle belirtmiştik, zira kamu görevlilerinin malları çeşit çeşittir. Bu za-

manda tahsildarların veya benzerlerinin yaptığı gibi, padişah baskısı ile şid-

det uygulayarak zorla alınan veya gasp edilen yahut da rüşvet ile elde edilen 

mallardan değildi. Ali Efendi’nin kendi helâl parası idi. 

Bilindiği gibi saltanat ehlinin malları tepeden tırnağa haram değildir. 

Bilakis onların özel ve helâl bir yoldan elde edip kazandıkları malları oldu-

ğu gibi arazi, gayrimenkul vb. gelirleri de vardır. O nedenle şöyle demiş-

lerdir: “Saltanat mallarında zekât yoktur; çünkü zekât fakir, gazi ve benzeri 

kişilerin hakkıdır. Bu mallara karşın onların hukuki yollarla elde ettikleri 

şahsî malları da vardır. İşte padişahın ve onu takip eden hanedanın bu 

mallardan dolayı zekât vermesi gerekir.” 

İmâm-ı Gazzâlî  (ks) el-Minhâc  adlı eserinde der ki: “Bir insan zâhiren 

salâh ve setir ehli ise, onun iyilik  (sılât) ve sadakasını kabul etmekte bir 

sakınca yoktur. [102b] Artık zaman bozuldu deyip onun gerçek hâlini araş-

tırman gerekmez. Böyle bir tutum, o Müslüman hakkında suizanda bu-

lunmak olur. Bilakis biz Müslümanlara hüsnizan beslemek emredilmiştir.” 

Bazıları “Vâli ve sultanların mescit, medrese veya tekke inşa ettirmele-

rinin ne mânası var? Oralarda kalmak câiz midir?” derler. Bazı zâhid ge-

çinenlerin, âlim ve şeyhlerin devlet ricâli tarafından yaptırılan medrese ve 

tekkelerde kaldıklarına şahit oldukları hâlde bunu inkâr etmeleri şaşılası 

bir durumdur! Biz senin üzerindeki [maddî ve mânevî] örtüyü kaldırdık, 

perdeyi izâle ettik ve onu arkana attık. Artık bundan sonra, Allah’ın ilim  

verip de saptırdığı ve böylece hidâyet yolundan çıkıp aklına estiği gibi ha-

reket eden kimselerden olma! 

Bir de yukarıda vasıfları zikredilen o evin üst ve alt odaları ile bir ban-

yosu bulunmakta idi. Evin etrafı da basit bir şekilde çevrili durumda idi. 

Hz. Şeyh , çok evlilikte Hz. Peygamber ’i (as) örnek alarak bu odalarda dört 
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nikâhlı eşini ve hizmetçilerini oturtmuştur. Nitekim Rasûlullah (as) şöyle bu-

yurmuştur: “ِة ــ َ َّ ــ ا ِ ــ  ِ ْ َ ةُ  َّ ــ ُ ــאُء َو َ ّ ِ ُ َوا ــ ّ ِ ٌث اَ َ ــ َ  ْ ــ אُכ َ ْ ْ ُد ــ
ِ  َّ ــ َ َ ِإ ــ ّ ِ ُ  

/ Bana, sizin dünyanızdan üç şey sevdirildi. Bunlar; güzel koku, kadın ve 
gözümün nûru namazdır.”1 Birincisine yani güzel kokuya gelince, onda ün-

siyet ve kalbin Hak ile beraber olma hâli (muhâdara) zevki vardır. İkincisi 

olan kadına gelince, onda yakınlık (kurbet) ve vuslat  zevki vardır. Üçün-

cüsü olan namazda ise mükâşefe ve müşâhede hazzı vardır. Müşâhededen 

maksat, mâsivallahtan yüz çevirmenin kemalindeki sebât ânında meydana 

gelen bir hâl olup teveccühün Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda tam olmasıdır. 

[103a] Öyle ki dilinde ve kalbinde Yüce Allah’tan başka bir şey(in sevgisi) 

kalmayacak. Bu hâle “basîret müşâhedesi  (kalp gözü ile görme)” denir, “ba-

sar müşâhedesi  (kafa gözü ile görme)” değil. Birincinin (basîret müşâhedesi) 

kapısı dünyada açık iken ikincinin (basar müşâhedesi) kapısı değildir. Kafa 

gözü ile müşâhede edilen şeyler ise eserlerdir, başkası değil. 

Rasûlullah  (as), “Bana sevdirildi.” derken, bu sevginin, Allah tarafından 

verilen ilâhî bir sevgi olduğuna ve halkta (avam) olduğu gibi nefsânî bir 

sevgi olmadığına işaret etmiştir. Bu sebeple Rasûlullah (as) hadisin başında 

( אכــ ) Sizin dünyanızdan” derken, muhatap çoğul şahıs eki olan“ (د  (כــ
zamirini kullanmıştır. Bu ifadedeki muhatap her zaman ve her mekân-

da yaşayan tüm insanlardır; zira dünya, peygamberlere ve onların vârisleri 

olan kâmillere nisbetle bir nevi âhiret mesabesindedir; çünkü onların sev-

gisi dünyevî değil uhrevîdir. Bir şey onlara nisbet edildiğinde -her ne kadar 

o iş dünyaya ait olsa da- o şey uhrevî işlerden olur. Diğer insanlara isnat 

edilen şeyler böyle değildir (onlarınki dünyevîdir). İşte bu nedenle Allah 

Teâla,    ﴾ــאِء َ ِّ َ ا ــ ِ اِت  َ َ ــ َّ ُّ ا ــ ُ َّــאِس  ِ  َ ــ ِّ  Kadınlar gibi nefsin şiddetle“ ﴿ُز

arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi.”2 buyurur. Bu âyette kadın sevgisi 

nesnâs yerinde olan insanlar için şehvet sevgisinden sayılmıştır. Onlar hay-

vânî, şehvetlerine düşkün ve tabiatlarına bağlı insanlardır. Bunun tersi ise 

ruhanî ve hakkânî olan insân-ı kâmil e nisbetledir; çünkü onun kadınları 

sevmesi, nefsin arzuladığı şehvet sevgisi kabilinden değildir. Nitekim yuka-

rıda zikredilen hadis buna delâlet eder. 

1 İbn Hanbel, Müsned, XIX, 307 [12294].
2 Âl-i İmrân, 3/14 .
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Resûller ve vârisler, şehvetlerine tâbi olmaktan mâsum ve korunmuş-

lardır; zira onlar -her ne kadar nefsin asıl sıfatı “emmâre ” ise de- “mut-

mainne ”, “râzıye ”, “marzıyye ” ve “sâfiye ” mertebelerine ulaşmış nefis 

sahipleridir. O nedenle Allah Teâlâ, Yûsuf-ı Sıddîk’in (as) ifadesiyle,

  ﴾ ِّــ َ َر ــ
ِ ــא َر َ  َّ ِء ِإ ــ ُّ א ِ ــאَرةٌ  َّ َ َ  َ ــ ْ َّ ــ   ِإنَّ ا ِ ْ َ ُئ  ِّ ــ َ ــא أُ َ  Ben nefsimi“ ﴿َو

temize çıkarmam, çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç, kuşkusuz nefis 

aşırı derecede kötülüğü emreder.”1 buyurur. “Rabbimin merhamet ettiği 

hariç” ifadesi, [103b] “Rabbimin helâka düşmekten koruduğu nefisler 

hariç” demektir. O nefisler de peygamberlerin, meleklerin ve peygamber 

vârisi kâmil müttakîlerin nefisleridir. O müttakîler ki   ِاَذا ا  ْ ــ َ َّ ا  َ ــ ۪ َّ ا  ﴿ِانَّ 
وَن﴾ ُ ــ

ِ
ْ ُ  ْ ــ ُ ــِאَذا  َ وا  ُ ــ כَّ َ َ َאِن  ْ ــ َّ َ ا ــ ِ  ٌ َٓאِئــ  ْ ُ ــ َّ َ  “İçlerine şeytandan gelen 

bir saptırıcı fikir doğduğunda O’nu düşünüp hemen gerçeği görürler.”2 

Kalp gözü açık olana (mubsır), pusuda bekleyen şeytan ve nefis gizli de-

ğildir; yani onu kandıramaz. Hz. Yûsuf (as)  istisnada bulunurken “Kuşku-

suz nefsim kötülüğü emredicidir.” dememiştir. Hz. Yûsuf (as) hakkındaki

ــא﴾   َ ِ  َّ ــ َ ِ َو ــ ِ  ْ ــ َّ َ  ْ ــ َ َ  Gerçek şu ki kadın ona karşı arzu doluydu; o“ ﴿َو

da kadını arzuluyordu.”3 sözüne gelince, bunun mânası, “beşeri tabiat hü-

cum etti” demektir. O ise, işin gerçek yüzünü (burhan) gördüğü için nef-

sini baskılayıp kendini korudu; çünkü o, hakikatin iç yüzünü görenlerden 

biridir. Bu, nefsin kemalinden olup övgüye değerdir. [Ancak peygamber 

olmayanlarda durum farklıdır.] Meselâ cinsel iktidarı olmayan bir kişi zina 

etmediği için övülmez. Aynı şekilde gazi de savaşta mevtâyı öldürdüğü için 

övülmez. Nitekim Mesnevî ’de şöyle denilmiştir:

د ان  אن  د אز   د      ا   ا  از    
Hevâ ve hevesi olmayana, Hevâ ve hevesten çekinin, denilmez

Ölülere gâzilik taslanmaz ya4

Nefis, hiçbir zaman iman etmez ancak boyun eğebilir. Buna, Al-

lah Teâlâ’nın bedevîler hakkında söylediği şu âyet-i kerime işaret eder:

َא﴾   ْ َ ــ ْ ا أ ُــ ُ  ْ َِכــ  Fakat boyun eğdik/teslim olduk, deyiniz.”5 Şeytan“ ﴿َو

1 Yûsuf, 12/53 .

2 el-A‘râf, 7/201 .

3 Yûsuf, 12/24 .

4 Mesnevî, V, Beyit nr. 578.

5 el-Hucurât, 49/14 .
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da aynı şekildedir. Hz. Peygamber  (sa) de “ َ ــ ْ ْ أَ َ  ِ َא ْ ــ َ  Kuşkusuz / ِإنَّ 

şeytanım bana boyun eğdi/müslüman oldu.” 1 derken buna işaret etmiş-

tir. Bu hadiste şeytana “iman” değil “islâm” yani boyun eğme durumu 

isnat edilmiştir. Havâssa nisbetle nefis ve şeytan, avama nisbetle cizye 

ehli gibidir. Cizye ehli nin küfründen Müslüman halka (avam) bir za-

rar gelmez ve onlar cizye ehlinin şerrinden sâlimdirler, çünkü cizye ehli 

Müslümanlara boyun eğip cizyesini verir. Onlar, uysal ve alçak gönüllü 

tebaadır. Aynı şekilde nefis ve şeytanın küfrü de seçkinlere (havâss) bir 

zarar veremez, zira her ikisi de seçkinlere “İslâm” muamelesi yaparlar. 

Seçkinler onların zarar ve hilelerinden kurtulmuşlardır. Onların, “Pey-

gamberlerin seyr üsülûkü, [104a] nefsin mutmainne  mertebesinden râzı-

ye , marzıyye  ve sâfiye  mertebelerine yükselmesi şeklindedir.” sözü, bizim 

bu söylediklerimize ters düşmez. Bunu anla! Ben sana büyük bir ilim  ka-

pısı açıp makamın tafsilatını anlattım. Güzel ve temiz olan, peygamber-

lere ve peygamber vârislerine sevdirilmiştir; çünkü onlar kudsî nefislere 

sahiptirler. Güzel ve temiz ruhların meclislerinden geri durmazlar zira 

Allah temizdir ve ancak temiz olan şeyi kabul eder.2 Onun has kulları da 

aynı şekildedir; çünkü faydalı ve güzel kokular, insân-ı kâmilin beynini 

(dimağ) arıtır. İnsân-ı kâmilin beyni kendisine nisbetle küllî aklın karar-

gâhı mesabesindedir. Cibrîl ’e nisbetle “sidretü’l-müntehâ ” gibidir. Sair 

bitkiler arasında olan güzel kokulu çiçekler ve diğer koklanan şeyler ruh 

sahibi canlılar arasındaki insan gibidir. 

Kirli ve pis nefis sahiplerine gelince, mahallin pis olması hasebiyle onla-

ra ne amber ne ud ne de buhur fayda verir. Bundan dolayı kirli ve pis nefis 

sahipleri, pislik hükmünde olan kötü kokulara yönelmişlerdir. Kim misvak 

kullanmaktaki amacın, meleklerin kötü kokusundan rahatsızlık duyduğu 

yemek kalıntısından dişleri temizlemek olduğu sırrını anlarsa bâtını (içi) 

temizlemenin gerekli olduğu gibi zâhiri (dış) temizlemenin de gerekli ol-

duğunu anlar. Zâhirî temizliğin göstergelerinden biri de güzel koku kul-

lanmaktır çünkü güzel koku, (başkasına) rahatsızlık vereni ortadan kaldırır 

ve hidâyet ehli olanlarla bir araya gelip onlarla ünsiyet kurmaya vesile olur. 

1 Müslim, “Münâfikûn”, 69, 70; Tirmizî, “Radâ‘”, 17; Nesâî, “Nisâ”, 4.

2 Bu bağlamda Hz. Peygamber (sa) şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah Teâlâ temizdir, ancak temiz 
olanı kabul eder …” (Müslim, “Zekât”, 65; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 2.)
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Onun değerini ancak bu işin ehli anlar. Kendisini şehvete kaptıran ve güzel 

koku ile çirkin kokuyu birbirinden ayırt edemeyen ise bunu anlamaz. Ey 

[nefsinin] yaramazlığı ile meşgul olan! Sen neredesin, bizim bu anlattıkla-

rımız nerede? Allah Teâlâ seni ıslah etsin; bu mümkün değilse seni helâk 

etsin ki başkaları da seninle sapıtmasın.

[Yukarıdaki hadiste geçen] namaz da aynı şekilde onlara sevdirilmiştir, 

çünkü onlar için mânevî bir mi‘racdır [104b] ve onunla sûret âleminin 

(dünyanın) kederlerinden kurtulup dinlenirler. Bu duruma Rasûlullah ’ın 

(sa) “ُل َ ــ ِ َــא  َــא  ْ  Ey Bilal! Bizi dinlendir.”1 (Ezân oku da namaz kılıp / أَِر

kendimize gelelim) sözü delâlet eder. Allah Teâlâ, kuşkusuz namazı bu mâ-

nevî mi‘racın bir anahtarı kılmıştır. Bunun sebebi, diğer şer‘î hüküm ve 

kurallara nisbetle namazın mi‘racta yaşanan hususları bünyesinde topla-

masıdır. Peygamberlerin [bedenden ve mânevî âlemden] soyutlanabilme 

kapıları her zaman açık olsa da Rasûlullah (sa) namazı, fiillerinin, mülk 

âleminden olan âzaların hareketlerine muhtaç olması itibariyle dünyadan 

saymıştır; namazdaki melekût âleminin fiilleri olan kalbî tam teveccüh hâ-

line itibar ile değil. Bu sebeple melekût ehli için zaman ve mekân yoktur. 

Onlar, ıtlak ehlinden yani zaman ve mekândan serbest bırakılanlardandır. 

Sûreten zaman ve mekânla sınırlı ve muhtelif küllî cihetlerle kayıtlı olma-

ları, onların mutlak olan hâllerine, kudsiyetlerine, her sıfat ve hükümden 

berî olmalarına mâni değildir. 

Kadınlar, bir cüz olmaları itibariyle yukarıdaki hadiste Rasûlullah ’a (sa) 

sevdirilenler arasında zikredilmiştir. Bütün (küll), parça (cüz) ile sükûna 

erer. Kadınların nikâhlanmasında dört nikâh sırrı vardır: Birincisi, isim-

lerin bir araya gelmesinden hâsıl olan “mânevî nikâh ”tır. İkincisi, “ruhanî 

nikâh ”tır. Üçüncüsü “tabiî melekûtî nikâh ”tır. Dördüncüsü ise “unsurî ve 

süflî nikâh ”tır. Bunlar, tasavvuf ehlinin kitaplarında açıklanmıştır. Bu yüz-

den Şeyh-i Ekber  hazretleri (ks), sırr-ı nikâh gelininin yüzündeki mânevî 

perde ve örtüler kalkmadan evlenmedi. Burada nikâhın sırrı vardır. İsteyen 

Şeyh-i Ekber’i örnek alarak bu sırra ulaşabilir, zira sadece şehveti gidermek 

için yapılan bir evliliğin mânası yoktur. 

1 Bk. Ebû Dâvûd, “Edeb”, 85 [4985].
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Eğer “Havâs da şehvetini gideriyor.” dersen, şöyle derim: Evlilik konu-

sunda havâs ile diğerleri arasında büyük fark vardır. [105a] Bilmez misin 

ki havâs, kudsî kuvvetlerinin galip gelmesi ve damarlarının mahza nûr ile 

dolu olması sebebiyle çokça cimâ eder.1 Bundan dolayı Hz. Peygamber  (as) 

de bir günde dokuz eşine uğrardı.2 Diğer insanlara gelince, onların kuvveti 

yeme ve içmededir. Bu ikisinden meydana gelen kan, hayvânî ruhun en 

büyük göstergelerinden biridir. Onlar çok yiyip içmelerine rağmen, az yiyip 

az içen havâs kullardaki kadar kendilerinde güç ve arzu göremezler. Hz. 

Peygamber’den (as) sâdır olan şeye mutlak anlamda başkası güç yetiremez. 

Peygamber vârisi olanların yaptıklarını da avamdan insanlar yapamaz. Allah 

Teâlâ her şeyde bir hikmet ve her işte bir sır halk etmiştir. Halk arasın-

da şeyhim ve senedimin [Osman Fazlı-i İlâhî] çok evlendiği konuşulurdu. 

İmâm-ı Hasan  (ö. 49/669) gibi çokça evlilik yaptığı ve boşandığı olmuş-

tur.3 Şöyle cevap verirdi: “Her insanın imtihan olduğu bir şey vardır. Benim 

imtihanım da kadınlar cihetindendir.” Ben [Bursevî] derim ki: Bu cevap 

avam ehli içindir zira onlar kadınlarla imtihan olma sırrının hakikatini bil-

mezler. Onlara anlatılsa da anlamazlar. Bu yüzden Hz. Şeyh,  bu kadarlık 

bir cevap ile yetinmiştir. İşin hakikatinde ise güzel bir sınav vardır. Sırrı, 

bizim biraz önce anlattığımız husustur. İnsanların ve hatta şeyhe tâbi oldu-

ğunu iddia edip tasavvuf ehli geçinenlerin, nikâhın sırrına dair cehâletleri, 

akîdelerini bozmuştur. Hz. Şeyh; söz, fiil ve hâl bakımından Hz. Peygam-

ber’in (as) kâmil bir vârisidir. Ben onların, “Allah’a karşı câhiliye zannı gibi 

gerçek dışı zanda bulunduklarını”4 ama aslında “Onların hayvanlar gibi, 

hatta yol bakımından onlardan daha da şaşkın”5 olduklarını görüyordum. 

1 Müslüman kişi fıtrî ihtiyacı olan yeme ve içme arzusunu helâl yollardan karşılaması gerektiği gibi şe-

hevî ihtiyacını da helâl yoldan karşılaması gerekir. Hadîs-i şeriflerde ifade edildiği üzere neslin devamı, 

salih evlât yetiştirme ve haramlardan sakınma niyetiyle yapılan evlilik ve cinsel birliktelik kişiye sevap 

kazandırır (bk. Müslim, “Zekât”, 53 [1006]). (çev.)

2 Bk. Buhârî, “Gusül”, 12 [268]. Hadiste ifade edilen husus, Hz. Peygamber’den nakledilen sarih bir 

ifade olmayıp Hz. Enes’in, “Biz kendi aramızda öyle konuşurduk.” sözünden de anlaşıldığı üzere bazı 

sahâbenin şahsî kanaatinden ibaret olsa gerektir. Ayrıca bu rivayeti cinsel beraberlik anlamında değer-

lendirmeyip Hz. Peygamber’in bir gecede tüm eşlerine uğrayıp onların hâl ve hatırlarını sorduğu ve 

onlarla sohbet ettiği anlamında değerlendirmenin daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Bununla beraber 

çok evlilik konusunda Hz. Peygamber’in özel bir durumunun olduğunda da kuşku yoktur. Hz. Pey-

gamber’in çok evlilik yapmasının sebep ve hikmetleri için bk. Kevser Kâmil Ali-Salim Öğüt, “Çok 

Evlilik”, DİA, VIII, 365-369. (çev.)

3 Hz. Hasan’ın (ra) evliliği için bk. Ethem Ruhi Fığlalı, “Hasan”, DİA, XVI, 282-285. (çev.)

4 Âl-i İmrân, 3/154 .

5 el-Furkân, 25/44 .
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Şayet onların nübüvvetin bâtınına dair bilgileri olsaydı, [105b] sözü çarpı-

tarak bozup kötü bir yola girmezler; kendi nefisleri ve hayvânî tabiatlarıyla 

kudsî hakkânî nefislerin hâllerini kıyaslamazlardı. Ey şehvetperestler, nereye 

gidiyorsunuz? Sizler zâhir  ile ilgileniyorsunuz, bâtın ile değil. Bu konuda 

Hz. Şeyh ile ilgili bir şüpheniz varsa bu tedirginliği ve tereddüdü bırakın, 

zira nikâh ve nikâhı terk etmek onun katında eşittir. Onun Allah’ın emirle-

rine teslimiyeti sıdk ve hakikat iledir; yalan ve riya ile değil. 

Bir gün onun şöyle dediğini duydum: “Şayet şeyhim şimdi yaşıyor ol-

saydı bütün hanımlarımı ve câriyelerimi boşar ve iddetleri bittikten sonra 

onları hiçbir şeye asla aldırış etmeden gönül rahatlığı ile onunla nikâhlar-

dım.” Baksana, bu sırra dair sende bir şey var mı? Bu ganimetten elde etti-

ğin bir pay var mı? Eğer yoksa sözüme kulak ver. Hz. Şeyh (ks) zikredilen 

bu sözüyle Zeynep (ra)  hakkında Rasûlullah  (sa) ile Zeyd (ra)  arasında 

geçen olaya işaret etti. Şöyle ki Zeyd (ra), Zeynep’i nikâhından ayırdı ve 

“Ey Allah’ın Rasûlü! Zeynep senin eşin ve evinin huzur kaynağı olmaya 

daha lâyıktır, onu nikâhına alsan.”1 dedi. 

Bu, büyük bir kapıdır, ancak itaat ve teslimiyet ehli olanlara açılır. 

Zeyd’in (ra) kendi nefsi yerine Rasûlullah’ı (sa) tercih etmesi (îsâr), şu şe-

kilde olmuştur: Kuşkusuz Rasûlullah (sa) Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın 

mahbûbudur. Allah’ın mahbûbu olan bir kimse, ehlullahın da mahbûbu 

olur. Seven ancak sevdiğini kendi nefsinden daha çok severse gerçek muhip 

olur. [106a] Gerçek muhip olunca da muhabbet kuralı, aşk yolu ve sevgi 

yasası gereğince sahip olduğu tüm mal, evlât, aile ve canına sevdiğini tercih 

etmesi kolay olur. 

Hz. Peygamber ’in (sa) sahâbe  ile arasındaki bu sevgi hâlini anladıysan, 

bil ki peygamber vârisi velî bir kulun sevdikleriyle durumu da aynıdır. 

Çünkü velî, peygamber pınarından içen ve onun pınarının bir şûbesi, pey-

gamberin sahip olduğu ilmin vârisidir. Çocuk babasının sırrıdır. Onda ne 

varsa bir şekilde çocuğuna da sirayet eder. Peygamberler ve velîler, Allah 

Teâlâ’nın sevgili kullarıdır. Onların yolunu izleyip takip edenler de bu sev-

giye ulaşmak için kendilerini seve seve feda ederler. 

1 Bu rivayete temel hadis kaynaklarında ulaşılamamıştır. (çev.)
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Hz. Şemseddin Tebrîzî  (ks) (ö. 646/1248), Hz. Celâleddîn-i Rûmî’yi (ö. 

672/1273) (ks) imtihan etmek istediği zaman ondan güzel bir sevgili getir-

mesini istedi. Celâleddîn-i Rûmî, eşinin elinden tutup Hz. Şeyh’in huzuruna 

getirdi. Şems-i Tebrîzî şöyle dedi: “Ben kadın istemiyorum; sakalı bıyığı çık-

mamış bir genç istiyorum.” Mevlânâ bu kez oğlu Sultan Veled ’in elinden tu-

tup huzuruna getirdi. Tebrîzî onu da istemedi; zira onun maksadı, Mevlânâ’yı 

imtihan etmekti.1 Yoksa -hâşâ- çirkin bir iş yapmak değildi. Mevlânâ’yı tam 

bir teslimiyet üzere buldu. Yine Mevlânâ’nın eline bir testi verip meyhaneye 

gönderdi. Mevlânâ, ondan aldığı nefesi muhâfaza etti ve bu muhâfaza ile her 

hayır ortaya çıktı. Böylece türlü türlü tecellî ve sırra mazhar oldu. 

Ey mürid! Sen “mürid” misin yoksa “merîd” (serkeşlikte inat eden kim-

se) misin? Selefin neler yapmış olduğuna bak da insaf yolunu tut. Sap-

kınların yolunu değil. Kuşkusuz insaf yolunu tutman, seni, muradının 

kâbesine ulaştırır. Sapkınların yolunu tutarsan [106b] seni doğruluğun ve 

hakkın olmadığı bir yere götürür. Belki de sen, şeriatın zâhirine ters düşen 

bir teslimiyetin ne mânası var, diyorsun. Sana şunu derim: İmtihan kapısı 

açıktır. Onlardan (velîlerden) hiçbirinin; sana, akla veya nakle ters düşen 

bir şeyi yapmanı emredip de onu bizzat yaptırdığını gördün mü? Mevlânâ 

ile Tebrîzî’nin durumunu az önce öğrenmedin mi? O önce emretti, sonra 

da bu teklifinden vazgeçti. Diğerlerini de bu ikisine kıyas et. Bu konu-

da ve bu yolda teslimiyet göstermekten ve boyun eğmekten daha acı bir 

şey yoktur. Teslimiyet, güzel itikada mebnîdir. Nasıl olur da çok evliliğe 

dil uzatılabilir! Halbuki peygamberler ve geçmiş velîler bunu yapmışlar-

dır. Yoksa öncekilere (selef) sünnet olup sonrakilere (müteahhirîn) bidat 

olduğunu mu düşünüyorsun? Hz. Hasan (ra), dört hanımla evlenip sonra 

onları boşayıp tekrar dört yeni hanımla evleniyor muydu? Bununla birlikte 

sahâbe  ve tâbiîn onunla sıhriyet bağı kurmak ve onun temiz soyuna dâhil 

olmak için yarışırlardı. Sen ise kâmil bir insanla sıhriyet bağı kurmak için 

yarışmak yerine kalkıp onunla sıhriyet bağı kurmanın başkalarıyla sıhriyet 

bağı kurmak gibi olduğunu düşünüyor, şeriatın ruhsat ve izin verdiği ko-

nularda bile onlara dil uzatıyorsun. Aslında senin bilmeden Allah Teâlâ’nın 

kitabına dil uzattığını görüyorum. Sen ne acayip cahilsin!

1 Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1986, s. 41-42.
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ONUNCU BÖLÜM

HZ. ŞEYH’İN İLMÎ KERAMETLERİ VE MAKAMLARI

Bu bölümde anlatılacaklar; Hz. Şeyh ’in ilmî, bâtınî keramet leridir. [107a] 

Yani Allah ehlinin yolunda “hakikat ilmi ” diye isimlendirilen ilâhî şer‘î ilim le 

ilgili kendisine hâsıl olan rabbânî fetihleri ve rahmânî keşfleridir.

Şunu iyi bil ki dünya ehli kimseler kendilerini sûretlerin putlarına 

adamışlardır. Mânaları ve hakikatleri bırakıp devamlı somut şeylerle meş-

gul olurlar. Oysa bu mâna ve hakikatler somut şeyleri de şâmildir. Onlar, 

Âdem’in oğulları değil, kızlarıdırlar; çünkü ilim ve amel bakımından nefsi 

kemale erdirmedikçe “adam” olunmaz. Yakînî ilim ; bâtınî1 idrak, isâbetli 

fikir ve istidlâl ile elde edilen bir ilimdir. Bu ilim, gayba yakînen iman 

etmiş olan âlimler için geçerlidir. Bu ilim mertebesi (ilme’l-yakîn) ancak 

kudsî ruhlar ile münasebet kurmak ve onlarla birlikte olmakla artabilir. Bu 

durumda ilim , ayn olmuş olur ve aynın, mâlûmun müşâhedesinden hâsıl 

olan yakînden başka mertebesi yoktur. O ayne’l-yakîn de ancak ikilik per-

desinin kaldırılmasıyla artar. Böylece aynî ilim hakikat ilmine dönüşmüş 

ve ilim mertebesi “hakka’l-yakîn ”e ulaşmış olur. Bu derecelere erişebilme-

nin bazı sebepleri ve birçok anahtarı vardır. Hepsinin esası, güzel itikaddır. 

Bunun üzerine üstada ve irşad eden şeyhe hizmet etmek ve [mânevî] fetih 

gerçekleşinceye kadar sebeplere sarılma bina edilir. Bu arada bir bıkkınlık 

ortaya çıkarsa mânevî yardım kaybedilir. Murada ulaşmadan yolda kalmış 

olur. Buna mukâbil gafletten kurtarıp harekete geçiren Allah’tır, zira hare-

kette bereket vardır. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, Hz. Şeyh  (Allah onun ruhunu dinlen-

dirsin) on yedi yaşında, gençlik döneminde iken insanlardan soyutlanıp te-

cerrüd etmek istediği zaman beldeleri gezip dolaştı. Havâs kullardan birini 

1 [ א دراك ا א ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ א دراك ا א ] şeklinde kaydedilmiştir.
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arayıp durdu. İstanbul’a gelinceye kadar kendisini mânevî olarak yetişti-

recek kâmil bir mürşid bulamadı. Nihayet Allah onu, “Zâkirzâde ” diye 

bilinen Hz. Şeyh  Abdullah’a (ks) sevk etti. Hz. Şeyh, gözünü kaldırıp ilk 

baktığı anda, [107b] kendisini bulmak amacıyla yolculuğa çıktığı zâtın 

Şeyh Abdullah olduğunu kalbiyle müşâhede etti. İşlerinin yularını teslim 

halkasına bağladı, kalb-i selîmden gelen bir inançla hizmet kapısını açtı, 

kalem ve mürekkeplerin yazmaya kâfi gelmeyeceği kadar çok gayret etti. 

Sonunda Allah onu “ hilâfet-i hatmiyyet ” sırrıyla şereflendirdi ve şeyhinin 

son halifesi oldu. Bu halifelerin sayısı Arap alfabesindeki harflerin sayısı 

ile eşit olup yirmi sekizdir. Aynı zamanda el parmaklarındaki eklem sayı-

sına (14+14=28) eşittir. 

Ben onun kendi ağzından şöyle dediğini duydum: “Allah Teâlâ bana 

şeyhim hayattayken birçok fetihler nasip etti. Fakat ben, henüz mevcû-

dâtın tamamında süregelen canlılık sırrının zuhûr ettiği, ehlullah katında 

makbul ve muteber sayılan keşf mertebelerinin ilki olan ilmî tecellî mer-

tebesine ulaşamadan şeyhim vefat edince [âdeta] yetim ve garip kaldım. 

Fakat Allah beni terbiye etti, terbiyemi de güzel yaptı.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Onun bu sözünden Hazret-i Şeyh Üftâde  (ks) 

gibi, Hz. Şeyh’in de bir açıdan “Üveysî ” olduğu anlaşılmaktadır; çün-

kü o (Üftâde), gençlik döneminde ve ilk hâllerinde önce Manisa, daha 

sonra Bursa ’da ikamet eden el-Muk‘ad Hızır Dede  (Allah onun ruhunu 

dinlendirsin) diye bilinen şeyhin kapısına sekiz yıl boyunca gidip geldi. 

Ona daha kapı açılmadan vefat edince yetim kaldı. Ne var ki Allah fazlı 

ve özel tevfiki ile onun imdadına yetişti. İnâyetinin sütüyle onu besleyip 

büyüttü ve onu insanların hayretini celbedecek derecede en güzel şekilde 

yetiştirdi. 

Eğer “Sâlik ne zamana kadar mürşidin terbiyesine ihtiyaç duyar?” 

dersen, şöyle derim: Arkasında daha başka gaye olmayan bir gayeye va-

rıncaya kadar sâlikin mürşide ihtiyacı vardır. [108a] Böyle bir sâlik yolun 

başlarında (bidâyet) fetih yoluna irşad için mürşide ihtiyaç duyar, zira 

fetih yolunu çok az kişi bilir. Yolun ortalarında (mutavassıt) ise mânevî 

yolculuğunda uğradığı birçok berzahtan kurtulmak için yine mürşide 

ihtiyaç duyar, çünkü bu yolu (berzahlardan kurtulmayı) çok ender kişiler 
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bilir. Bu yolculuğun başından sonuna kadar olan hususları bilmek, bâtınî 

ve zâhirî hakikatlerini elde etmek ancak kırk yılda mümkün olabilir. Bu 

rakam ömür yılına göre değil sülûk  yılına, hatta mükâşefe yılına göre 

hesap edilir. Bunu iyi anla! 

Allah’ın koyduğu sünnetlerden biri de âfâkta ve enfüste, yerin ve gök-

lerin melekûtunu peygamberlere ve evliyaya göstermesidir. Yani yerin 

ve göklerin bâtınını, içlerindeki nûrları ve sırları onlara gösterir. Fakat 

peygamber ve evliya matlûba intikalde sürat ve yavaşlık açısından fark-

lılık gösterirler. [Allah] onlardan kiminin gözü önüne bir misal koyar, 

göz kapaklarını açtığında murad ettiği üzere işin hakikati ona âyan olur. 

Hazret-i Şeyh Şâzelî ’nin (ks) başına bu kabilden bir şey gelmiştir. Nite-

kim o, kesrette vahdet sırrına ve kevnin tamamen hayal olduğuna inti-

kal etmekte zorlanınca, el-Feyyâzü’l-Fettâh [olan Allah] imdadına yetişip 

“Gölge oyunu ” diye bilinen oyun sûretini gönlüne düşürdü. Buradan 

kolayca muradına intikal etti. Gölge oyunundaki pamuklu bez örtü (kir-

bas) semâya, lamba (sirâc) güneşe, yaygı (ferş) ise yeryüzüne işaret eder. 

Çeşitli sûretler ise a’yân-ı sâbite nin sûretlerine delâlet eder. Sağ el cemâle, 

sol el de celâl e işaret eder. Bunları hareket ettiren fâil ise Allah Teâlâ’ya 

işaret eder, zira hakikat birdir ve fâil de O’dur. [108b] Bu sûretlerin ta-

alluk ettiği cemâl ve celâl eli fâile ulaşır. Bu sûretlerin ancak mahzâ ha-

yalleri müşâhede edilir. Onların kendilerine ait vücûtları yoktur. Böyle 

olmasaydı, sûretler, farklı kelime ve seslerle konuşuyor olurlardı. Bazen 

bir adam sesi bazen de bir kadın sesi çıkarırlardı. Galiz konuştuğunda da 

yumuşak konuştuğunda da fâil O’dur, başkası değil. Şaşırtmak ve aldat-

mak için sûretteki sesler, [başka] seslere nisbet edilir. Gafil bir cahil ise 

asıl sesin o cisimden (sûret) geldiğini zanneder. (Sesin başka bir vesile ile 

değil bizzat onun kendisinden çıktığını sanır.) Sonra da o sûret için bir 

varlık ve ses ispat eder. Dikkatli ve basîretli bir âlim ise [her şeyi Allah’a 

nisbet eder ve] izâfetleri düşürür. Nitekim “Tevhid  (birleme) izâfetleri 

düşürmektir.” denilmiştir. O, fâilden başkasını görüp işitmez, işte bu, 

hakiki tevhid ehlinin hâlidir. Allah Teâlâ bizi de sizi de bu hakikatlere 

ulaştırsın! 
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Bana anlattığına göre, buna1 benzer bir durum Şeyhim ve Senedim 

için de vâkî olmuştur. Allah Teâlâ, şeyhim için cami kayyımını, onun 

elindeki fitilini ve kandilleri misal kılmıştır. Şöyle ki câminin kayyımı2 

âlemin yaratıcısına (Sâni‘) işaret eder ki bunda Allah’ın en büyük sırrı ve 

sûreti vardır. Elinde yanan fitil ise küllî tabiata delâlet eder. Buna “nefes-i 

rahmânî” de denir. Feyz akışının başlangıcı olan ikinci taayyün ise fâilin 

gaybûbetinden zâhir olmuş ve taayyün etmiştir. Fitil ile yanan kandiller-

de ise eşyânın mazharlarına ve varoluşlara işaret vardır. Mezkûr meş	ale 

fitiline ve aydınlattığı çokça kandillere bak. Kandilleri yaktığı için onun 

ışığından ne bir şey eksilmiş ne de fazlalaşmıştır. O kandillerin hepsi sön-

se bile, [109a] o meş	ale fitili olduğu gibi kalır. Enfüste ve âfâkta   ُر ُ  ُ ّٰ  ﴿اَ
َْرِض﴾ ْ اِت َوا َ ٰ ــ َّ  Allah, semâların ve yerin nûrudur.”3 Mutlak olarak“ ا

en üstün sıfatlar ve en yüce örnekler, Allah’a aittir. Mânevî uyanıklığa 

sûrî uyanıklık ile işaret edilmiştir. Bu yüzden uyanan kimse sürekli otur-

maktan ayağa kalkmaya, ayakta durmaktan abdeste, abdestten namaza 

intikal eder. Namazın sonunda selâm verinceye kadar diğer tâdil-i erkânı 

yapmaya devam eder. Aynı şekilde mânevî bir yola giren sâlik de önü-

ne mânevî (berzahî) engel çıkmadığı takdirde birçok mertebeyi kateder. 

Ehadiyyet makamına erişinceye kadar hâlden hâle, tavırdan tavıra geçer. 

Bunlar dört mertebe olup dört [mânevî] kitaptan ibarettir: 

İlk mertebe, “ıtlâkî gaybî ” kitaptır. Bunlar zâtî hâllerdir (şuûnât). Bu 

hâller, Hakk’a nisbetle zâhir, nefislerine nisbetle gâiptir. Bu mertebe, ta-

ayyünâtın ilkidir. 

İkinci mertebe, “izâfî gaybî ” kitaptır. Bu mertebe, zâtî hâllerin sûret-

lerinin tafsili olan a’yân-ı ilmiyyedir; çünkü (mertebe olarak) daha aşağı-

da olan daha yukarıda olan için bir misal ve aynadır. Kezâ kendisinden 

öncesine ve gaybına nisbetle izâfîdir; zira kendinin üstünde olanlara nis-

betle şehâdî, altında olanlara nisbetle gaybîdir. 

1 [ ــ ا  ــ ــ  ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وو ــ ــ  ــ  -şeklinde kaydedil [وو

miştir.

2 [ ــ א ــ ا ّ ــכ إّن  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وذ ــ א ــ ا ّ ــכ إّن  -şeklinde kaydedil [ذ

miştir.

3 en-Nûr, 24/35 .
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Üçüncü mertebe, “izâfî şehâdî ” kitaptır. Onlar ruhlardır. Yukarıda 

bulunan şeylerin tafsilâtı ve aynı zamanda onların sûretleri için birer 

ayna mahiyetindedirler. 

Dördüncü mertebe, “ıtlâkî şehâdî ” kitaptır. Bu, cisimler nüshasıdır ki 

arş ve dünyevî-uhrevî (maddî-mânevî) âlemleri içinde barındırır. Bu mer-

tebe, hepsinin en altındadır. Nitekim ilk nüsha da [109b] hepsinden en üst 

mertebede bulunur. İlk iki kitap ilâhî âlemin iki nüshasıdır. Son iki kitap 

ise kevn âleminin iki nüshasıdır. Her iki âlemin de yoldan çıkartıp saptı-

ranı, sayısız sarp ve dar geçitleri (berzah) vardır. Kim seyrüsülûkünde bu 

iki âlemden bir şeyin ilmine veya aynına bağlanırsa daha fazla ilerlemeden 

mutlak zâtî vahdetten ve küllî ilâhî hüviyyetten kesilir. Allah Teâlâ şöyle 

buyurur:   ﴾ ٌ ــ ِ آٌن َכ ْ ــ ُ َ  ُ َّــ O, elbette değerli bir Kur’an’dır.”1“ ﴿ِا
 
Bu açıdan 

cisimler ve ruhlar, Kur’ân-ı Kevnî ’dir. A‘yân ve hâller (şuûn) ise “Kur’ân-ı 

İlâhî ”dir.    ﴾وَن ُ ــ َّ َ ُ ْ َّ ا ُ ِإ ــ ُّ َ َ  َ ﴿ “Ona, ancak tertemiz olanlar dokuna-

bilir.”2
 
Yani zâtî hüviyyete ancak dünyadan herhangi bir şeyle mukayyed 

olma kirinden temizlenenler dokunabilir.   ﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ْ  َرّبِ ا ــ ِ  ٌ ــ ِ ْ َ ﴿ “Âlem-

lerin Rabb’inden indirilmedir.”3
 
âyeti, bu kitapların Âlemlerin Rabbi’nden 

nebîlere, rasûllere ve onların vârislerine indirilmiş olduğuna işaret eder. 

Onlar, “mânevî keşf ” denilen bir irfanla onun esrâr ve hakikatlerine ermiş 

olan âriflerdir. Yükseliş ve düşüşte her türlü bağdan kurtulmuşlardır, çün-

kü mânevî keşf yoluna çıkanların bazıları cisimlere takılıp kalır ve daha 

ileri gidemezler. Bazıları ruhların yanında, bazıları a‘yânın yanında, bazıları 

da hâllerin yanında kalıp daha fazla ilerleyemez. Bu durum yükselme esna-

sında meydana gelir. Buna bir de düşmeyi kıyas et. Her şeyden üstün olan, 

hakiki a‘lâ-yı illiyyîne yükselen, sonra beşeriyetin4 esfel-i sâfilînine inendir. 

Bu, onun hareket ettiği ilk mertebedir ki tabiatın en dip noktasıdır. Ancak 

tabiat merkezinden ayrılıp oraya tekrar inen biri ile oradan asla ayrılmayan 

kimse arasında fark vardır. [110a] Birincisi, her hâl ve mertebede hak ve 

hakikat ile birliktedir; tabiat ve onun dışındaki şeylerle perdelenmemiştir. 

O ancak bu mertebeye irşad için inmiştir. İkincisi ise mahlûkât, tabiat ve 

nefis ile beraberdir ve haktan perdelenmiştir. 

1 el-Vâkıa, 56/77 .

2 el-Vâkıa, 56/79 .

3 el-Vâkıa, 56/80 .

4 [ ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا .şeklinde kaydedilmiştir [ا
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Allah Teâlâ, ekmel ve efdal olan Hz. Şeyhim ve Senedimi bu derecelerin 

zirvesine yükselti. Sonra onu taayyünât mertebelerinin en sonuna indirdi. 

Bu duruma kavlî ve fiilî deliller işaret etmektedir. 

Bunlardan ilki, bazı eserlerinde kendisiyle ilgili verdiği bilgilerdir. O 

şöyle der: “1068 yılının başında fark makamından sonra cem‘ makamında 

gerçekleşen ilk keşfi bize bahşeden Allah’a hamd olsun.” Yine “1091 yılının 

başında, cem‘ makamından sonra fark makamında gerçekleşen ikinci keşfi 

bize bahşeden Allah’a hamd olsun.” der. 

Aklı başında olan bir kimse, özellikle kendisinden hiçbir yalan söz du-

yulmayan Hz. Şeyh  gibi büyüklerin sözlerini katıksız bir şekilde doğru 

olarak yorumlar. Onun doğruluğuna ve kendisine şahit olarak hâlinin kes-

kinliği, mânevî saltanatının büyüklüğü, delillerinin kapsayıcılığı, nefisler 

üzerindeki heybeti, en alt tabakadan en üst tabakaya kadar toplum1 tara-

fından kabul edilip takdir edilmesi kâfîdir. 

Hz. Şeyh’in bahsettiği ilk keşften maksat, fenâ -yı tâmm esnasında mey-

dana gelen “ilmî tecellî ”dir. Nitekim bu tecellî, nübüvvetin başlangıcıdır. 

Bu tecellîye mazhar olan kimse, güneşe bakan kimse gibidir. Gözdeki 

dağınıklıktan dolayı eşyâyı göremez. Bu tecellî ile önce âfâkî  (objektif ), 

sonra enfüsî  (subjektif ) ve ardından da Kur’ânî hakikatler ortaya çıkar. 

[110b] İşte bunlar, vâsılın âyetlerini okuyup kelimelerinden mânalarını 

idrak etmesi gereken “üç nüsha”dır. Bu üç nüshanın aslı ve başlangıcı ise 

“Rahman’ın hakikatleri nüshası”dır. Bu dört nüsha ya dört ilâhî kitap işaret 

eder. Bunlar; Tevrat , İncil , Zebûr  ve Kur’an ’dır. Ayrıca bu ilâhî kitap kül-

liyatına parça sayfalar (suhuf ) eklendiği gibi irfanî nüshaların külliyatına 

da cüz’î mârifetler eklenir. Hz. Şeyh ’in bahsettiği ikinci keşften maksat, 

“aynî tecellî”dir. Bu tecellî ile bekâ elde edilir ve ondan sonra sâlik eşyânın 

hakikatini mütalaa eder.

Hz. Şeyh’in bizzat kendisinden duydum: O, hâlinin galeyan ettiği ve 

cezbesinin galebe çaldığı bir vakitte, yakaza hâlinde akşam ile yatsı ara-

sında murâkabesini yaparken kendisine Azrâil (as)  gelmiş ve ayak parmak 

ؤس] 1 ّ ــ ــ وا ر ــ ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ؤس ّ ــ ــ ا ر ــ ا ] şeklinde kaydedil-

miştir.
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mış. Ruh, ağız boşluğundan çıkmak için hazırlandığı sırada, vücûdu bir 

anda titremeye başlamış ve cânı tekrar eski hâline dönmüş. Bu hâl, Hz. 

Peygamber ’in (as) “ا ــ ُ ُ َ َ أَْن  ــ ْ َ ا  ــ ُ ُ  / Ölmeden önce ölünüz.”1 hadisinin 

neticelerinden biridir. Şöyle ki “Ölünüz” emrindeki ölüm , her ne kadar 

fiil, sıfat ve benlikten fenâ bulmakla gerçekleşen mânevî ölümü ifade edi-

yorsa da Allah Teâlâ, sûret ile hakikat arasında bunu tatbik edip kavuşma 

sevincini (ölümü) öne alarak sûrî ölümün şeklini de ona göstermiştir. Çün-

kü öldükten sonra kişinin ancak ismi, bedeninden de ancak resmi kalır. 

İşte bu, en kıymetli mertebelerden biri olup buna ancak [peygamberlerin] 

kâmil vârisleri erişebilir. 

Hz. Şeyh bana yine bir gün şöyle dedi [111a]: “Bana güçlü bir cezbe  

ve galip bir feyiz geldiği zaman Hz. Peygamber ’e (as) vahyin inişi sırasında 

gelen zil sesi gibi2 bir ses geliyordu. Şimdiye kadar bunu senden başka hiçbir 

kimseye söylemedim.” Bunu bana anlattığında ömrünün son günlerindeydi. 

Yine bir gün bana şöyle demişti: “Seyrüsülûk ümün başlarında, kuşluk 

namazı  kılmak için abdest almaya çıkmıştım. Pıhtıya benzer siyah ve koyu 

bir kan kustum. Bu kan on avuç kadar vardı. Bir saat sonra hüviyyet nok-

tasından istirsâlât  ve tenezzülât a (fiilî tecellî) kadar bana bazı şeyler keşfo-

lundu. Ben     ﴾ َ ــ ُ   َّ َ ِإ ــ َ َ ِإ ي  ِ ــ َّ َُّ ا َ ا ــ ُ ﴿ ‘O, kendisinden başka hiçbir ilâh 

olmayan Allah’tır.’3 âyetini işitmeyi çok severim; çünkü bu âyet, bana vâkî 

olan tecellînin kaynağıdır.” 

Hz. Şeyh ’e, “O siyah kan, Allah Teâlâ’nın Hz. Peygamber’in (as) mü-

bârek göğsünü yardığı zaman kalbinden çıkardığı şey olup şeytan ondan 

insana müdahele eder.” dedim. Bana dedi ki: “Belki de odur. Ayrıca ben, 

o hadisenin meydana geldiği günden bu ana kadar vücudumda bir hafif-

lik hissediyorum. Onun sayesinde yükümlülüklerin zahmeti üzerimden 

kalktı, öyle ki benim için onları yerine getirmek, insanların alışkanlıkları 

1 İbn Hacer el-Askalânî, bu rivayetin hadis olarak sabit olmadığını, Molla Ali el-Kârî de bunun “Gerçek ve 

kaçınılmaz ölüm gelmeden önce şehevânî arzularınızı terk ederek ihtiyârî olarak ölünüz.” (yani kendinizi 

ölüme hazırlayınız) anlamında olup mutasavvıfların sözü olduğunu beyan etmiştir. Bk. Ali el-Kârî, el-Es-
râru’l-Merfûa, s. 63, Hadis nr. 539. Ayrıca bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2/291, Hadis nr. 2669.

2 [ ــ ــ  א ــ  ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ ــ  א ــ  ] şeklinde kay-

dedilmiştir.

3 el-Haşr, 59/22-23 .
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gibi kolaydır. Zira ben o günlerde tarifi imkânsız bir şekilde tevhid zikri ile 

meşgul oluyordum.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Kâmil verasetten Hz. Şeyh’e verilene bir bak! 

Şu kadarı var ki bunların benzerleri, velîlerin çoğuna taayyün ve mutlak 

misal olmaksızın ancak berzahta vâkî olur.

Şeyhimin şöyle dediğini bizzat kendisinden işittim: “Seyrüsülûkümün 

başlarında bana hâl galip geliyordu. Bu nedenle kimse benimle sohbet et-

miyor, konuşmuyor ve meclisime girmiyordu. Bunun sebebi heybetimin 

galip gelmesi, hücûmumun şiddetli olması idi. Şimdi artık o hâl mağlûp 

ben ise ona galip oldum.” Daha sonra şöyle dedi: [111b] “Allah, keşf ehli 

bir meczûbu yardım edip desteklediği zaman, o, namazını geçirmez; çün-

kü böyle bir kişi namaz1 vakitlerinde kendinde bir tür mânevî uyanıklık 

ve ayıklık (sahv) hâli hisseder. Bazıları da cezbe  hâlinden kurtulamaz ve 

günlerce istiğrak hâlinde kalır.” 

Hz. Şeyh  yine dedi ki: “Başlangıçta cezbe  hâli bana da galebe çalar ve 

altı, yedi, sekiz ay ve hatta daha uzun bir süre -bir saat bile olsa- hiçbir 

kesintiye uğramadan devam ederdi. Bu hâlin ortalarında bir vakit geldi, 

üzerimdeki hâlin bana zarar vermediği ve beni insanlarla birlikte olmaktan 

alıkoymayan bir durumum oldu. Öyle ki meclisimde bulunan bir kişi ile 

konuşurdum, o kişi asla benim içerisinde bulunduğum şiddetli hâli bil-

mezdi. Daha sonraları bu hâl benden uzaklaştı ve tam bir uyanıklık (sahv) 

hâli hâsıl oldu. Allah’a hamd olsun.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “Mücâhede  yapmadan keşf sahibi olan bir kimse çoğu 

zaman mülhid olur ve şeriatın emirlerini terk eder. Zor ve meşakkatli riyâ-

zet ve çokça mücâhededen sonra keşf sahibi olan da müteşerrî ve makbul 

bir kimse olur.” Yine onun makamının yüceliğine dair sözlü delillerden 

biri de bana haber verip kendi el yazısı ile yazdığı şeylerdir. O da şudur: 

“( ْ َ َ ْ ) kelimesinin harflerinin kendisine delâlet ettiği zât (أَ  harflerinin (כ

hesabı kadar oldu.” 

Ben [Bursevî] derim ki: İsm-i şerîfinin delâlet ettiği gibi o “zât” keli-

mesi ile kendisini kastediyor. “E‘semen ( ْ ــ َ َ ْ ــאْن) kelimesi, “Osman ”(اَ َ ْ ُ )” 

ة] 1 אت ا ات] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ أو אت ا .şeklinde kaydedilmiştir [ أو
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kelimesinden çevrilmiştir (maklûb). Aynı şekilde “tabak ( )” kelimesi de 

“kutub ( ــ )” kelimesinin kalp edilmiş hâlidir. Onun söylediği ( -ke (כــ

limesindeki [harflerin rakamsal değeri şöyledir:] “Kef” harfi yirmi (20) ve 

“cim” üç (3) olmak üzere toplamı yirmi üç (23)’tür. Bu 23 rakamı ise bekâ 

vakti olan vahyin iniş süresine eşittir. Bunun aslı şudur ki ona otuz yaşında 

iken şöyle denilmiştir: “Sen kırk yaşına ulaştığında öleceksin.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Ölümü mânevî ölüme değil de maddî ölüme yora-

rak otuz ile kırk yaş arasındaki on yıl anlatılamayacak şekilde gayret ettim. 

[112a] Kırk yaşıma yaklaşınca İstanbul’daki Kul Camii ’nin iç duvarına bi-

tişik olan hücrede kırk gün halvet  yaptım. Bu oda, alt katta caminin sol 

tarafında idi. Her gece gıda olarak sadece bir yumurtadan başka bir şey 

yemiyordum.” Hz. Şeyh dedi ki: “Kırkıncı günün sabahı olduğunda yuka-

rıda ismini andığım camide sabah namazı nı kıldıktan sonra dervişler tev-

hid halkası na başladı. Ben de mihrapta murâkabe hâlindeydim. Günlerden 

pazartesiydi, kırkıncı yaşımın ilk günüydü. Ay olarak da Zilhicce ayı idi. 

Bana şöyle denildi:   ﴾ ْ َُכــ ْ ِد َُכــ  ُ ــ ْ َ َم أَْכ ْ ــ َ ْ -Bugün sizin için dininizi ke‘ ﴿ا

male erdirdim.’1 Benim hakkımda söz konusu olan o ölümün mânevî bir 

ölüm olduğu ve sûrî ölümümün fenâdan sonra bekânın yirmi üç yıl olması 

hasebiyle altmış yaşından sonraya ertelendiği keşfolundu. Bekâ müddeti, 

‘kutbiyyet ’ müddetini gösterir ki o da irşad mertebesidir.” 

Kutup, “vücûd kutbu ” ve “irşad kutbu ” olmak üzere iki çeşittir. Bir velî 

hakkî tecellîye mazhar olmaksızın asla vücûd2 kutbu olamaz. İrşad kutbu 

meselesine gelince, bu konu daha geniştir. Şöyle ki aynî tecellîye ulaşıp 

fenâ  makamından sonra bekâ  mertebesine ulaşan herkes irşad kutbu ola-

bilir. Bu büyük veraset ve cemiyete ulaşıp bu yüce rütbe ile şereflenenlerin 

çoğu, ömrünün sonlarında rütbesini tamamlamak ve bütün mertebelerin 

feyizlerinden istifade edebilmek için bir saatliğine de olsa vücûd kutbu 

olur. Nitekim Şeyh-i Ekber ’in bazı kitaplarındaki sözleri bu duruma delâ-

let eder. Şeyhin şu sözü de bu hususa işaret eder: “Sıddıkların kalbinden en 

son çıkan şey, makam sevgisidir (hubbu’l-câh).” [112b] “Çıkma (hurûc )” 

işi, bazen “zuhûr etme” mânasına da gelir. Kalplerinde sûrî makam 

1 el-Mâide, 5/3 .

2 [ ــ  ّ د إ ــ ــ ا  ّ ــ ــ ا ــ  ّ  ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ــ إ  ّ ــ ــ ا ــ  [و

[  şeklinde kaydedilmiştir.
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sevgisinin zuhûr etmesi şöyledir: Onlar ilmî ve aynî olarak bütün mer-

tebelerin hakikatlerine ulaştıklarında mülk, melekût, gayb, şehâdet, zâhir 

ve bâtın olmak üzere her bakımdan kemâlâtın kendilerinde toplanmasını 

[istedikleri] için sûrî kemali sevdiler. “Kutbü’l-aktâb ” için öyle bir makam 

vardır ki oraya ölümünden sonra yerine geçecek olandan başkası giremez. 

Kırmızı posta velîden (mürşid-i kâmil) başkasının oturamaması gibi.1 Kut-

bü’l-aktâbın o makamdan aldığı hazzı ve yaşadığı hâli başkaları tadıp yaşa-

yamaz. Onun makamını “kimse bilemez” değil de “oraya kimse giremez” 

dememizin sebebi şudur: Mârifet yörüngesi kapsam alanı bakımından ge-

niştir; bir velîye hâs olmadığından birini alıp diğerini dışarıda bırakmaz, 

çünkü kemal derecesinde Hz. Peygamber ’e (as) vâris olanların bir kısmı 

onun (as) Allah Teâlâ ile maiyyet makamını, vaktini ve hâlini bilir. Fakat 

onun hakikatine ermek, sadece ona (as) has bir durumdur. Sen “kutub” ve 

“gavs-ı âzam”ın hâlini buna kıyas et. 

Allah Teâlâ’nın velîleri farklı mertebelerde bulunur. Onlardan “genel” 

(âmm), “seçkin” (hâs), [“seçkinlerin seçkini” (hâssatül’-hâssa), “seçkinlerin 

seçkinlerinin özü” (hulâsatü hâssati’l-hâssa)] 2 ve “özün özü” (safâü’l-hulâsa) 

mertebelerinde olanlar vardır. Allah ehlinin “genel”i muvahhid mü’min-

lerdir. “Seçkinler”i ise Allah Teâlâ’ya doğru mânevî bir yolculuğa çıkmış 

olanlardır. Çünkü onlar, kalabalıklara muhalefet edip vatanlarından hicret 

etmişler ve diğer kardeşlerinden farklı bir yol izlemişlerdir. “Seçkinlerin 

seçkini” olanları da nâfile ibadet lerle Allah’a yaklaşmaya çalışan velîlerdir. 

Bu mertebe, “ه َ ــ َ َ َو  ُ َ ْ ــ َ  ُ ــ ْ -O’nun kulağı ve gözü olurum.”3 hadi / ُכ

sinin işaret ettiği mertebedir. Seçkinlerin seçkinlerinin özü mertebesinde 

olanlar ise farzlarla Allah’a kurbiyeti gerçekleştiren velîlerdir. Bu mertebe

ُه“ َ ــ ِ َ  ْ ــ َ ِ  ُ َ ا ِ ــ َ  / Allah, kendisine hamd edeni duyar.” mertebesidir. Bu 

mertebe, bir önceki mertebenin aksine kulun, Allah’ın işitmesi ve görmesi 

mesabesinde olduğu mertebedir. Özün özü (safâü’l-hulâsa) yani safvet ta-

bakasındakiler ise iki kurbiyeti câmî bulunan “kavseyn” makamının sahibi 

olanlardır. Özün kendisi (aynü’s-safâ) yani safvet tabakasının seçkini ise

َــ “   ile mukayyed	ev ednâ” makamının sahibidir. [113a] O da cem / أَْو أَْد

1 ( ة ا ) ifadesi, farklı bir nüshada (כ אدة ا ة   şeklinde geçmektedir. Bk. thk. Ahmed Ferîd (כ

el-Mezîdî, Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2010, s. 218.

2 [ ّ א ّ ا א ّ و  א ّ ا א .ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [و

3 Buhârî, “Rikâk”, 38 [6502].
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değildir, yani bu üç makam arasında herhangi birine bağlı olmadan do-

laşabilir. Bu durum, Peygamberimize (kendisine ve ehl-i beytine salât ü 

selâm olsun) ve onun kâmil vârislerine has bir özelliktir. Nitekim Molla 

Câmî ’nin (ks) Şerhu’l-Fusûs ’unda bu şekilde açıklanmıştır.

Hz. Şeyh ’in mânevî mertebesinin yüceliğine delâlet eden fiilî delillerden 

biri de Allah’ın nâsût ehline verme âdetinin olmadığı hikmet kanunları ile 

ilâhî kitaplardır; zira faziletli, yüksek muamele ve mükâşefeler, mukaddes 

ve yüce mâna ve hakikatler, otağlarına kapanmış hûriler (gibi)dir.1 Bu yüce 

mukaddes hakikatlere celâlî tecellîye mazhar olmuş pis bir insan ve kah-

rî tecellîye mazhar olmuş kirli bir cin [eli] dokunmamıştır.2 Bilakis Allah 

Teâlâ bu hakikatleri beşerî merdivenlerden yukarı doğru çıkarak maddiyat-

tan uzaklaşıp lâhut basamaklarına tırmanan tertemiz adamlar (ricâl) için 

gizleyip saklamıştır. Onlar; saf kalplerde ve râzıye  ve marzıyye  mertebe-

lerine ulaşmış nefislerde bâki olan cennetlerle şereflendirilmişlerdir. Yine 

onlar ilâhî sıfatlarla sıfatlanmış ve Muhammedî ahlâk la ahlâklanmışlardır. 

Öyle ki bu sıfatları kalemler dile gelse anlatamaz. İncileri beyan etmekle 

dizilemez. (Şâirler de onların hâl tercemelerini ifade edemez.)

Hz. Şeyh ’in (ks) o ilâhî sırlarından biri de er-Risâletü’r-Rahmâniyye  
fî Beyâni’l-Kelimeti’l-İrfâniyye adlı eseridir. Bu eserinde mecazi ve hakiki 

isimleri açıklamıştır. Onlardan mecazi olan isimler, “esmâ-i hüsnâ ” denilen 

doksan dokuz güzel isim gibi dillerde okunup kulaklarda işitilen, levhalar-

da yazılıp kalplerde muhâfaza edilen isimlerdir. [113b] 

Hakiki isimlere gelince, onlar okunan, işitilen, yazılan ve ezberlenen 

şeyler kabilinden değildir. Tasavvuf ehline göre mecaz ve hakikat böyledir. 

Mecaz ve hakikat, zâhir ehlinin kullandığı terimlere göre bunun tam tersi-

dir; çünkü zâhir ehline göre mecaz, kelimenin, “cesur” bir adam hakkında 

söylenen “aslan” kelimesi gibi, lügâtte konulduğu asıl mânası dışında kul-

lanılmasıdır. Onlara göre ise hakikat, kelimenin, yırtıcı hayvan hakkında 

söylenen “aslan” kelimesinde olduğu gibi, lügâtteki asıl mânası ile kulla-

nılmasıdır. Bu sebeple zâhir ehline göre mecaz ve hakikat olan her şey, 

tasavvuf ehline göre mecazdır; zira hakikatte isim taayyünden ibarettir. 

1 Bk. er-Rahmân, 55/72 .

2 Bk. er-Rahmân, 55/74 .
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İlâhî isimlerin mânası ilâhî taayyünlerdir ki bunlar da gaybî zâtî 

şuûnlar ve ilmî a‘yân-ı sâbitelerdir. Kevnî isimlerin mânası da kevnî taay-

yünlerdir ki bunlar da ruhların ve cisimlerin1 taayyünleridir. İlk isimler, 

fâiller ve müessirlerdir. Diğerleri ise bu fâillerin tesirinde kalıp onlardan 

etkilenenlerdir. Meselâ “adam” kelimesi, gerçek bir fâil olup başkasını 

etkileyendir. Diğerine misal ise “kadın” kelimesidir. Nitekim o, fâilin 

fiilinden etkilenendir. Aslında bu hakikatler birdir. [Fakat ilâhî ve kevnî 

mertebelerde taayyünün farklı olması cihetinden aralarında ihtilâf vâkî 

olmuştur. Sâlikin bu taayyünleri aşmasının mânası,]2 bunlardan bâtınî 

alâkayı fenâ  ve tam bir sıyrılma (insilâh-ı tâm ) ile kesmesidir. Öyle ki ne 

kevniyatta kevn taayyünü ne de ilâhiyatta ilâhî taayyünle mukayyettir. 

Her libastan soyunmuş; her izâfet ve kayıttan kurtulmuştur. Fenâ, alâka 

ve bağlanmakta (tekayyüd) olur; cisim ve taayyünlerde değil çünkü onlar 

daha önce olduğu hâl üzere bâki kalır. 

Hakiki isim üç mertebede itibar olunur. O (hakiki isim) ilâhî mertebe-

lerde zât-ı bahttır ki o, ahadiyyet mertebesidir. [İkincisi zât-ı] ilâhiyyedir 

[114a] ki o, vâhidiyyet mertebesidir. Birinci isim, “el-Bâtın”dır. İkincisi 

“ez-Zâhir”dir. [Üçüncüsü ise] kevnî mertebelerde “kutbu’z-zamân ” ve 

“sultânu’l-evân ”dır. Birincisi, hakiki-bâtın isimdir. İkincisi ise, hakiki-zâhir 

isimdir. Lafzî mertebelerde “Allah” ve “Rab” isimleridir. Birincisi ikinciye 

nisbetle bâtındır, çünkü rubûbiyyet bu feyzin başlangıcıdır. Ancak lafzî 

mertebelerdeki isim; okunan, işitilen, yazılan ve ezberlenen bir şey olma-

sı sebebiyle, lafız bakımından mecazi isimlerden sayılır. Mecaz, hakikatin 

köprüsü ve onun kapısı hükmündedir. Onun itibarı/farz edilmesi ortadan 

kalkarsa hakikatler boşa çıkar.3 Bu meyanda şöyle denir: “İtibarlar olma-

saydı, hakikatler bâtıl olurdu.” 

Bu konunun hakikati Hz. Şeyh ’in “Fâtiha” tefsiri üzerine hâşiyesi-

nin başında zikrettiği üzere şöyledir: Allah Teâlâ’nın takdir edip yolunu 

açtığı kadarıyla, kim bu mecazi isimlerle meşgul olur ve bunlara devam 

אم] 1 .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا

ــאت] 2 ّ ه ا ــ ــ  כ  ــא ــאوز ا ــ  ، و ــ כ ــ وا ــ ا ا ــ ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüsha-

da kaydedilmemiştir.

3 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.
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ederse1 kuşkusuz meşgul olduğu ismin sırrı ve ruhu arasında Allah’ın 

inâyeti ve fazlıyla meşgul olduğu oranda bir münasebet hâsıl olur. Ara-

larındaki bu münasebet ne kadar güçlenir ve meşguliyetinin gücü ve 

tamlığı nisbetinde kemale ererse, kendisiyle hakiki isimlerin mânası 

arasında hâsıl olan bu münasebet vasıtasıyla, gücü ile kemali nisbetin-

de bir münasebet daha hâsıl olur. Kendisi ile bu hakiki isim arasında-

ki ikinci münasebet de Hakk’ın cömertliği ve ikramı ile kemal sınırına 

ulaştığında, kendisiyle Hak Teâlâ’nın kendisiyle müsemmâsı arasında, 

[114b] kuvvet ve kemal bakımından ikinci münasebeti oranında başka 

bir münasebet daha kurar. Zira kulun bu münasebet sebebiyle kudsiye-

ti, kirlerine galip gelir. Böylelikle, kirlerden temizlendiği ölçüde kudsî 

âleme lâyık bir varlık hâline gelir. Hak Teâlâ o ismin mertebesinden, 

mertebenin kadri ve kişinin mânevî kapasitesine göre tecellî eder. İlim, 

mârifet, ilâhî ve kevnî sırlardan dilediğiyle vaktin gereği, mahallin (mev-

tın) imkânı ve istidâdına göre kişiyi feyizlendirir. İşte o zaman, daha önce 

görmediği şeyleri görür. Böylelikle cehâlet ve gafletten sonra ilim ve irfa-

na kavuşmuş olur. 

Bu küllî mânaları cüz’î münasebet yolu ile anladıysan artık şunu da 

bilmelisin: Hz. Şeyh’in, yukarıda ismi zikredilen er-Risâletü’r-Rahmâ-
niyye adlı kitabı yazmasındaki sûrî sebep, “Köprülüzâde ” diye bilinen 

vezir Mustafa’dır (ö. 1691). Nitekim o, vezirliğinden seneler önce bir 

rüya  gördüğünde o rüyayı tâbir etmesi için Hz. Şeyh’i davet etmişti. 

Şeyh onun rüyasını, bir müddet sonra vezir olacağını söyleyerek tâbir 

etmiştir. Söz konusu bu vezir, zâhir  mertebesinde derin âlimler züm-

resindendi. Bunun üzerine Hz. Şeyh’i çok sevdi ve onunla görüşmeye 

başladı. Annesi ve öldürülen Siyavuş Paşa ’nın hanımı olan kız karde-

şi de ona intisap eden hanım müridlerden idi. Hz. Şeyh, Köprülüzâ-

de’nin tasavvufa olan meylini görünce, onun için söz konusu risâleyi 

kaleme almış oldu. [115a] Daha sonra Köprülüzâde vezirliği dönemin-

de Hz. Şeyh ’i Kıbrıs kalelerinden Magosa Kalesi ’ne sürgün  gönderdi. 

1 [ .kaydedilmemiştir [دوام] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وداوم 
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Hz. Şeyh’in yaptığı bunca iyiliğe karşı onu “cezâ-yı Sinimmâr” türünden 

cezalandırdı.1 Bu kıssanın detayı yeri gelince ayrıca anlatılacaktır. 

Hz. Şeyh’in ilâhî kitaplarından biri de Misbâhu’l-Kalb  diye isimlendi-

rilen Şerhu Miftâhi’l-Gayb ’tır. Bu kitabın aslı “el-Miftâh ” adlı eser olup 

Sadreddin diye meşhur olan Şeyh Muhammed b. İshak el-Konevî’ye  

(ö. 673/1274) aittir. O, Ekberî kelimelerin münekkidi idi. el-Miftâh’ı an-

latılamayacak güzellikte tasnif etti. Şeyhim ve Senedim o kitabı el-Misbâh 

ismiyle şerh etti. Şeyhim dedi ki: “Ben el-Miftâh’ı seviyorum çünkü o ki-

tap benim sülûküme uygun tarzdadır.” Hz. Şeyh’e göre, Şeyh-i Ekber  [İbn 

Arabî] ve Şeyh-i Kebîr ’in [Sadreddin Konevî] kitapları, Kitap  ve sünnet le 

müeyyed olmaları hasebiyle en değerli kitaplardır. 

Hz. Şeyh bu iki şahsiyet hakkında şöyle derdi: “Onlar ve emsalleri 

peygamberlerden (as) sonra gelen kâmil insanlardandır.” O nedenle ilim 

ve amele teşvik etmek için sürekli bu fakire onların kitaplarını ve İmâm 

Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) el-İhyâ ’sını tavsiye ederdi. Celvetiyye tarikatı-

mız ile ilgili olarak eşsiz şeyh ve biricik mürşid Mahmûd el-Hüdâyî el-Üs-

küdârî ’nin (ks) âdâbını2 tavsiye ederdi. Onun ve şeyhi Üftâde  el-Bursevî 

(ö. 988/1580) (ks) hakkında Hz. Şeyh şöyle derdi: “Hakkânî tevhid ve 

rabbânî irfan konusunda her ikisi de geniş bilgi sahibi idi.” 

Hz. Şeyh ’in mânevî feyiz dolu kitaplarından biri de el-Lâihâtü’l-Ber-
kıyyât ü fî Keşfi’l-Hucübi ve’l-Estâri an Vücûhi Esrâri Ba‘zı’l-Ehâdîsi ve’l-Âyât 
isimli eseridir. [115b] Kitap ismindeki “lâyihât”ın “berk”e nisbet edilmesi, 

teşbih yoluyladır. (Yani şimşek ışınının parlamasına benzetilmiştir.) Nitekim 

bir bulut [aşırı miktarda negatif yüklü] diğer bir bulut ile karşılaşırsa [bunla-

rın arasında bir elektrik boşalması olur] ardından gök gürültüsü ve aydınlık 

meydana gelir. Öyle ki doğu ile batı arasındaki karanlık birden kalkar ve or-

talık aydınlanır. Bu aydınlanma süresi göz açıp kapatma süresi kadar kısa bir 

1 Sinimmâr adlı bir mimar, İran şahlarından Numan b. Münzir için Hîre’de Havernak adlı meşhur bir 

köşk yapmıştı. Şah Sinimmâr’a vadettiği ödülü vermek yerine, mezkûr köşkün bir benzerini başka 

kimseye yapmasın diye onu köşkün üstünden attırıp öldürdü. Bu olay Doğu edebiyatına bir darb-ı 

mesel bırakmış, iyiliğe veya maharete karşı kötülük olarak tarihe geçmiştir. Bu meşhur darb-ı meselin 

adı “Cezâ-yı Sinimmâr”dır. Bk. İskender Pala, İki Darbe Arasında - İlginç Zamanlarda, Kapı Yayınları, 

s. 95-97. http://www.musikidergisi.net/?p=2670 Erişim: 17.02.2020. (çev.)

2 Hüdâyî’nin Âdâb adlı bir eseri bilinmemektedir. İşaret edilen eser Tarîkatnâme adlı eseri olmalıdır. 

(çev.)
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müddet olsa bile, gündüz vakti güneş vesilesi ile görülen şey, şimşek vesilesi 

ile âyan olur. Aynı şekilde göz açıp kapatıncaya kadar bile olsa, kalbi yumu-

şak birinin de gözü bir an açılsa, kıyamet gününe kadar yazılsa bile kâğıtla-

ra sığmayacak miktardaki ilmi, Allah o kalbe koyar. Bunun bir benzeri de 

dâim-i ebedî olan zâtî, şühûdî tecellî ehli için hâsıl olur ki artık ondan sonra 

kâmiller için daha ötede ne bir perde ne de başka bir makam vardır. İşte bu 

makam, müteahhirînden iki şeyhe ve benim şeyhime nasip olmuştur. Bu 

sözümü teyit eden şeyler daha sonra gelecektir. Sen bu sözümü toptancılığa 

(kanıtı olmayan şeye) hamledip yabana atma! 

Yine Hz. Şeyh ’in ilâhî kitaplarından biri de Fâtiha tefsiri üzerine kaleme 

aldığı Mir’âtü Esrâri’l-İrfân  adlı hâşiyedir. Bu hâşiyenin aslı ise Sadreddin 

Konevî (ks) hazretlerinin Fâtiha Tefsiri ’dir. Bu eser, Mirzaman yıldızı doğ-

duğundan beri tarihte eşi benzeri görülmeyen kitaplardan biridir. Bu esere 

dört yüz yıl dokunulmadı (bâkir kaldı). Ta ki onun mührünü Şeyhim ve 

Senedim çözdü, kapağını açtı ve onu hâşiye üslûbu üzere şerh etti. Bu şerh 

onun hakikatler ilmine dair yazdığı son kitaptır. Nitekim o, şerhi kaleme 

aldığı günlerde, İstanbul’da yüz yirmi gün boyunca kaybolmuş, yakınları 

ve başkaları tarafından nerede olduğu bilinememiştir. Onu merak eden-

ler, onunla ilgili farklı sözler söylemişlerdir. Halbuki o, bu zaman zarfında 

Fâtiha Tefsiri’ni şerh ediyordu. 

Anlatılamayacak bir eser olmuştur. Nitekim bir gün bana şöyle haber 

verdi: [116a] “Sadreddin Konevî ’nin (ö. 673/1274) Fâtiha Tefsîri çok ha-

cimli olmasına rağmen dört ay içinde ona hâşiye yazdım. Bu esnada bana 

hiçbir bıkkınlık gelmedi. Mâna ve hakikatler gece gündüz durmadan ardı 

sıra kalbime doğuyordu. Bu bir telif değil tasniftir. Yani içinde ne bir katıp 

katıştırma ne de başkasına ait bir sözden nakil vardır. Bilakis o, sadece ve 

sadece bir ilham  ve feyiz mahsûlüdür. Önsözünü nasr/zafer dualarını kap-

sayacak şekilde yaptım, zira bu dualar o kitabı yazmaya başladığım zaman 

gazveye/cihada çıkmaya yönelik güçlü istek sebebiyle Rûhulkudüs tarafın-

dan kalbime ilkâ edilen ilk şeydi.” 

Hz. Şeyh  dedi ki: “Bu hâşiye ilk mükâşefe gününden itibaren otuz üç 

yılın bir neticesidir. Bu ilim , ilmî kerametlerdendir. İlmî kerametler, kevnî 
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kerametlerden daha üstündür; çünkü ilmî keramet, Allah Teâlâ’nın zâtı, sı-

fatları, fiilleri, eserleri ve isimleri ile alakalıdır. Kevnî kerametlerde ise bir 

hayır yoktur.” 

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Şimdiye kadar kevnî kerametlere hiç meyletmedim, 

zira kabirdekilerin hâllerini [ve meleklerin ahvâlini, onların ne ile kayıtlı ol-

duklarını keşfetmenin ne anlamı var? Nitekim kabirdekilere]1 ya mükâfat ya 

da ceza verilir. Melekler de devamlı ibadet eden varlıklardır. Kişi ise başkası-

nın hâllerini öğrenmekten değil, bizzat kendisinden sorumludur.” 

Hz. Şeyh’e şöyle dedim: Allah Teâlâ bu Hâşiye’yi gayb hazinelerinde 

sizin için gizledi. Onu lâhûtî âlemin sığınaklarında sizin için tuttu. Hak 

ehline sizin büyük bir hediyeniz; sıdk ehli için büyük bir şaheser, haki-

katiniz için büyük bir delil ve velâyetiniz için büyük bir alâmet olsun 

diye şimdiye kadar bekletti; zira meşâyihin büyükleri, Konevî Tefsiri ’ni 

okuduğunda anlayan kimseleri önemli sayarlar. Ona hâşiye yazacak kud-

rette olan ve sizin yaptığınız gibi yapanın konumunu artık siz düşünün, 

çünkü ben el-Vâkıâtü’l-Mahmûdiyye ’de şöyle gördüm. [116b] Üftâde  diye 

tanınan Hz. Şeyh (ks) şöyle der: “Bu zamanda Fâtiha Tefsiri’ni okuyup 

anlayan bir kimse kaldı mı?” Bu durumu yadırgayıp o tefsiri anlayan 

birinin bulunmasını âdeta imkânsız gördü. Ben bunları Hz. Şeyh ’e ifade 

edince, o tebessüm ederek, “Bu Hâşiye’yi yaz (istinsah et). Vefatımdan 

sonra sana faydalı olacak.” dedi. Sonra bu fakire, “Allah sana bu Hâşi-
ye’dekileri ve daha fazlasını versin; çünkü O lutuf ve kerem sahibidir.” 

diye dua etti.

Ben [Bursevî] derim ki: Bu Hâşiye şeyhimin ve senedimin ilmî ve küllî 

bürhânıdır. Kim onu kabul ederse ne âlâ, aksi takdirde ya onun bir ben-

zerini getirsin/yazsın ya da öfkesinden çatlasın. Nitekim Allah Teâlâ şöyle 

buyurmuştur:   ﴾ ْ ُכــ
ِ
ْ َ ِ ا  ُــ ُ  ْ ــ ُ ﴿ “De ki: Öfkenizden çatlayın.”2

Hz. Şeyh hâlinin başlarında Fusûs u’l-Hikem kitabına geniş bir şerh yaz-

mıştı. Sonra onu hâlinin galeyan ettiği bir vakitte yaktı. Yine arştan yerin 

altına kadar âlemin sûretlerini resmetmişti, aynı şekilde onları da yaktı. 

ر] 1 ــ ــ ا ّن أ ــא،  ــ  ّ ئכــ و ا ال ا ــ ــ أ כא -ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedil [و

memiştir.

2 Âl-i İmrân, 3/119 .
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Hakâik ilmine dair kaleme aldığı eserlere gelince, çok farklı varaklarda ve 

birçok kitapçıkta dağınık bir hâldeydi, bunların nihayeti yoktur. Eserleri 

sayılamayacak kadar çoktur. 

Hz. Şeyh (Allah onun ruhunu dinlendirsin) yüce kalemin ayn’ı idi. O, 

bu eserleri yazmak için asla sürekli bir tefekkür ve çaba içerisinde değildi. 

Öyle ki yanında bir kâğıt bulsa, onu hemen alıp bitinceye kadar doldurur-

du. Edirne  âlimlerinden “Arapzâde ” ismiyle tanınan Halil Efendi, bir gün 

Hz. Şeyh’e, Şeyh-i Ekber ’e ait “ ٌ ــ ْ ِ ِه ُروٌح َو ِ ــ ْ ْ أَ ــ ِ َــא  َ  / O’nun emriyle 

bizim için bir ruh ve bir cisim vardır.” diye başlayan kasideden bir şey sor-

du. Hz. Şeyh  o kasideyi öyle bir şerh etti ki şimdiye kadar onun gibisi hiç 

görülmedi. Ve o şerhe “er-Risâletü’l-Berkıyye ” ismini verdi. 

Hz. Şeyh’in faziletlerini anlatmaya imkân yoktur. Onların bir kısmı yeri 

geldikçe bu kitapta zikredilecektir. Zâhirî ilim lerle ilgili kitapları ise gele-

cek bölümde ele alınacaktır.
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[117a] ON BİRİNCİ BÖLÜM

HZ. ŞEYH’İN İLMÎ ZÂHİRÎ KERAMETLERİ

Bunlar, Allah Teâlâ’dan Hz. Şeyh ’e (Allah onun ruhunu dinlendirsin) zâ-

hir  mertebesiyle ilgili feyiz olarak gelen ilâhî lutuflardır. Bu lutuflar, daha 

önce zikredilen ilmî-bâtınî kerametlerin bir şubesi gibidir, zira bâtın mer-

tebesine taalluk eden şey, meyvenin özü gibi asıl ve bizzat maksûd olandır. 

Zâhir mertebeleriyle ilgili olan da fer’dir ve meyvenin üzerindeki dış kabuk 

hükmünde olup dolaylı olarak maksûd olandır. Nasıl ki kabuk içerisindeki 

çekirdeği korur, dolayısıyla çekirdek onsuz kemale ermez ve hatta onsuz ol-

mazsa, aynı şekilde zâhir de bâtının libası ve onu ayakta tutan şeklî sûretidir. 

Eğer vesîle olan zâhir olmazsa gaye de hâsıl olmaz. Şer‘-i şerîf de bu şekilde 

muhafaza edilir. Kimin şeriatı ve onunla ameli yoksa onun hak bir dini de 

yok demektir. Tasavvuf, sahih İslâm üzerine bina edilmiştir. O nedenle ra-

hiplerden sâdır olan şeylere itibar edilmez. Hârikulâde olsa da bu böyledir, 

çünkü İslâm’a mensup olanlar ile diğerleri bu konuda müşterektir. Sır mer-

tebesinden vârid olan, Kitap  ve sünnet le teyit edilen feyz-i sahîh ise böyle 

değildir; zira o, müslümana özel bir durumdur. Kısacası tereyağı ve sâdeyağı 

isteyen biri, onu meselâ suyun içinde ararsa elbette bulamaz. Ama bunları 

sütte ararsa orada bulur çünkü süt, tereyağı ve sâdeyağın aslıdır. Fer‘, asıl 

üzerinde bina edilir. Aynı şekilde mârifet ve hakikati arayan, [117b] şeriatın 

dışında ararsa elbette onları bulamaz. İnkârcı ve zındıkların y anında ise sade-

ce mârifetin şekli vardır, hakikati yoktur. Eğer onun hakikatine ulaşmış olsa-

lardı, bu hakikat onları Allah’a ubûdiyyete taşırdı. Muhakkak ki ubûdiyyet , 

hakiki mârifetin alâmetidir. Bu konuda ölçü ve mihenk taşı şudur: Vârid in 

(ilham) her yenilenmesinde zâhirde şeriata1 bağlılık pekişmiyorsa o vâridin 

sahibi şeytânîdir. Eğer feyzin her yenilenmesinde Allah Teâlâ’nın emirlerine 

itaat de sağlamlaşıyor ve kulluk artıyorsa, o feyzin sahibi rahmânîdir. Tale-

1 [ ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ّ .şeklinde kaydedilmiştir [ا
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binde sadık muhakkik sûfîlerin yolu, takvâ ve azîmet yoludur. Azîmet ehline 

göre müstehaplar vâcipler gibidir. Vâcipler ise farzlar gibidir. 

Bunun mânası şudur: Azîmet ehli, müstehaplara avamın ihtimamın-

dan daha fazla önem verir. Meselâ tenzîhen mekrûh, onlara göre tahrîmen 

mekrûh gibidir. Tahrîmen mekrûh da kesin haram gibidir. Bunun anla-

mı da şudur: Azîmet ehli tenzîhî mekrûhu işlememe konusunda avamdan 

daha hassas/titiz davranır ve bunlardan kaçınır. Bu  sebeple  “Muhakkik 

sûfînin mekrûh vakti yoktur.” sözünün yanlışlığı da bilinmiş oldu. Dalâ-

letten, kötü amellerden, akîdenin bozulmasından, düşünce karışıklığından 

Allah’a sığınırız. Helâl helâldir, haram da haramdır. Bunlar ister nebî olsun 

ister velî, şahıslara göre değişmez. 

Şeyhimin (ks) bana haber verdiğine göre, o, Kostantiniyye ’yi kendine 

vatan edinince bazı müridler [kendisinden ilim öğrenmek için] Şeyh-i Ek-

ber ’e ait Fusûs ’u okumaya başladılar. 

Hz. Şeyh  dedi ki: “Bu durum halk arasında duyulup şuyû bulunca 

inkâr ehli şöyle demeye başladı: [118a] Falan şeyh, filan kitabı okutuyor.1 

Şüphesiz biz onu apaçık sapıklık içinde görüyoruz. Ona tâbi olanlar ise 

ayak takımı olanlardır.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “Ben bu dedikoduyu (kıylükâl) duyunca yüce olan 

Melik-i Müteâl Allah Teâlâ’ya yöneldim. Sırrımda bana mânen şöyle denil-

di: Sana ceddinin yolundan gitmek düşer; o yol örtme ve gizleme yoludur, 

açık etme ve ifşâ yolu değildir.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “Tasavvuf hakkında söylenenleri arkama attım ve onu 

tamamen unuttum. Ayrıca imkân ölçüsünde; resmî (zâhirî) ilimlerle meşgul 

olmak, tedavüldeki ilimleri ve bilinen (ilmî) kanunları/kuralları yoğun bir 

şekilde takrîr etmek ve yazmak, öncekinden daha fazla ibadet ve muâmelata 

ağırlık vermekle kendi hâlimi ve bana tâbi olanların hâllerini gizledim.” 

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Bu zamanda en güvenli yol budur; çünkü bir 

gelini başkalarının nazarı değmesin diye abâ ile örtmek, onu ipekle süsle-

mekten daha evlâdır. Bir de deve, tavuk pazarında satılmaz.”

1 [ ــ ــאب ا כ أ ا ــ ــ  ــ ا ــאب ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا כ أ ا ــ ــ כאن  ــ ا [ا
[ .şeklinde kaydedilmiştir ا
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Hz. Peygamber ’in (as) üç ilim  sahibi olduğu doğrudur. Birincisi, tebli-

ği ve neşri ile emrolunduğu “şeriat ve ahkâm ilmi”dir. İkincisi, muhayyer 

kılındığı “ilham ve maârif ilmi ”dir. Üçüncüsü ise gizlemekle emrolundu-

ğu “hakâik ilmi ”dir. Bu ilmi ehlinden başkasına yayma izni verilmemiştir. 

(Kemâl-i) Hucendî  (ö. 803/1401)1 der ki:

א م آن راز   ده   ا      א  درد    א 
Dertsiz nasihatçiye kendi gamımızı söylemeyiz 
O sırra mahrem olmayana konuşmak uygun olmaz2

Bu ilâhî ilim  ehli; itikat, sülûk, seyr ve tayr (mânevî uçuş) ehlidir. On-

lar, Ashâb-ı Suffe ’nin sırlarının vârisleridir. [118b] Onlar, dört yüz kişi ka-

dardı ve Rasûlullah ’ın (sa) mescidinin suffesinde idiler. Onlar, bu ümmetin 

havâslarıdır. Rasûlullah (as), Mi‘rac’dan dönünce Ashâb-ı Suffe’nin, ara-

larında, o gecede kendisi ve Allah arasında geçenlere dair rûhî bilgileri ve 

sırrî konuşmaları müzâkere ettiklerini duyunca hayret etti. 

Allah Teâlâ [kudsî bir hadiste] şöyle buyurdu: “ ُ אئَ َ َ ُ ُد  ُ ْ َ  َ َאَن  ْ ــ ُّ  ِإنَّ ا
ــ ِ ِ ْ َ  ْ ــ َ  ْ ــ ُ ُد ُ ْ َ أَ ــ ْ َכ َ אِئــ  َ َ ُ  ْ ــ ُ ــ َو ِ ِ َ  َ ــ ْ َ َ  ُ ــ َّ َ ْ أَ ــ َ    

ِ ــ َ א َ
ِ  َ ــ ْ ِ  

ــَכ ِ ِ ْ َ -Padişah sevdiği bir misafiri geldiğinde yanında bulunan sevdikle / َو
rini kovmaz; sen benim habîbimsin, bunlar da beni sevenlerdir. Onları senin 
ve benim meclisimden nasıl kovarım.”3 

Allah Teâlâ şöyle buyurdu:   ِ ّ ــ
ِ َ ْ وِة َوا ٰ ــ َ ْ א ِ  ْ ــ ُ َّ َن َر ــ ُ ْ َ  َ ــ ۪ َّ ِد ا ُ ــ ْ َ  َ  ﴿َو

﴾ُ َ ْ وَن َو ُ ۪ ُ  “Rablerinin rızâsını isteyerek sabah akşam O’na yalvaranları 

kovma!”4 Allah Teâlâ onların sabah akşam devamlı zikir  hâlinde bulun-

duklarını ve onların Allah’ın dostları olduklarını bildirdi. Nitekim [kudsî 

hadiste] şöyle buyurmuştur: “ ــ ِ َ ْ َذَכ ــ َ    ُ ــ ِ َ َــא   Ben, beni zikredenin / أَ
yanındayım.”5 Allah Teâlâ onları kendi iradesiyle başkalarından özel kıldı. 

Diğer insanların tümü Allah’tan (dünyalık) talep etmektedir. Allah dostları 

ise O’ndan hiçbir şey istemeyip sadece O’nu (rızâsını) istemektedirler. Ni-

tekim şâir şöyle demiştir: 

1 Bk. M. Nazif Şahinoğlu, “Kemâl-i Hucendî”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/kemal-i-hucendi. 

(çev.)

2 Kemâl-i Hucendî, Dîvân, Gazel nr. 833. https://ganjoor.net/khojandi/ghazalkk/sh565. 

3  Bu rivayete temel hadis kaynaklarında ulaşılamamıştır. (çev.)

4 el-En‘âm, 6/52 .

5 İbn Ebî Şeybe, Musannef, I, 108 [1224]; Beyhakî, Şuabu’l-Îmân, II, 171 [670].
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אכ כ  ود ر ل ود و     وو وכ  
Herkesin ondan bir arzusu, dini ve tuttuğu bir yol vardır

Benim arzum ise sana olan vuslatımdır, dinim de rızândır1

Sonra tekrar konuya dönüp deriz ki, Hz. Şeyh  bir gün bize şöyle ha-

ber verdi: Öncekilerin uyguladıkları usûl, talebelerin resmî (zâhirî) ilim 

tahsilini tamamlayıncaya kadar medreselerde kalmaları şeklindeydi. Zâ-

hirî ilim leri tamamlayıp sûrî kemale ulaşan talebelerden Allah’ın talebinde 

muvaffak kıldıkları, mânevî kemali tahsil için kâmil ve faziletli şeyhlerden 

birinin dergâhına gider, böylece ilim ve amel, sûret ve mâna, şeriat ve haki-

kat bakımından kendi nefsini [bir mürşidin gözetiminde] kemale erdirirdi. 

[119a] O dergâhlarda zâhirî ilim  öğretilmezdi. Aynı şekilde medreselerde de 

bâtınî ilim ler müzâkere edilmezdi. Onlar “ــאٌل َ ــאٍل ِر َ َ  ِّ ــُכ ِ ــאٌل َو َ َ ــאٍم  َ َ  ِّ ــُכ ِ
/ Her makamın bir sözü ve her sözün de bir eri vardır.” sözü ile amel edi-

yorlardı. Zira dergâh ehli, ilim ve tahsil ehliydi, [başkaca] ders almaya ve 

ilim öğrenmeye ihtiyacı yoktu. Fakat durum bugün cehâlete dönüşmüştür. 

Ne dergâhta hayır kaldı, ne de medresede ilim.. . 

Hz. Şeyh dedi ki: “İşte bu nedenle Allah Teâlâ önce beni zâhirî ilmi ihyâ 

etmek suretiyle bu dini ihyâ etmek için harekete geçirdi. O nedenle önce 

resmî (zâhirî) ilimleri öğrenmek istemeyen bir kimseyi, seyrüsülûk  eğitimi-

ne kabul etmem ve kesinlikle ümmî birini de halife yapmam. Ancak ona 

ilm-i hâli tam ve kâmil bir şekilde tâlim edip meleke hâsıl olduktan ve hiç 

olmazsa Türkçe yazılmış kitaplardan çıkarsama (istihraç) kabiliyeti ortaya 

çıktıktan sonra ona hilâfet veririm. Çünkü maksat ilimdir; ilim ise birdir, 

lügât ve lisanların değişmesiyle değişmez.”

Ben [Bursevî] derim ki: Hz. Şeyh’in (Allah onun ruhunu dinlendirsin) 

izlediği metot, önce zâhirî ilim öğretmek, daha sonra [mânevî eğitimini ta-

mamlatarak] halifelik vermekti. Eğer talebenin Arapça öğrenmeye istidadı 

varsa onu usûlüne göre ilim öğrenmeye sevk ederdi. Arapça öğrenmeye 

kabiliyeti yoksa herhangi bir şekilde Türkçe kitaplardan ilim öğrenmeye 

teşvik ederdi. 

1 Bk. Ahmed b. Ömer b. Muhammed Necmüddin el-Kübrâ, et-Te’vîlâtü’n-Necmiyye fi’t-Tefsîri’l-İşâriy-
yi’s-Sûfî, Lübnan 2009, II, 354.
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Eğer, “İnsan mânevî ve sûrî kemaller için kabiliyetli bir şekilde yaratıl-

dı. İnsanlar içinde Arapçayı öğrenmeyecek bir kişi olabilir mi? Şayet varsa 

bu onun tembelliğinden ve bu konuda yeteri kadar çalışmamasındandır.” 

dersen, [119b] şöyle cevap veririm: İnsan her ne kadar bunu öğrenmek için 

kabiliyetli yaratıldı ise de istidatlarda farklılıklar vardır. Kimi insan kendi-

sini her yönden terbiye edecek küllî bir isme sahip iken, kimi insan da cüz’î 

bir isme sahiptir ve onunla sınırlı kalır. Bilmez misin ki bazıları, fıtrat ve 

cibilliyeti hasebiyle, latîf bir lisan olsa bile Farsça konuşmaktan âciz kalır. 

Arapçayı da buna kıyas et. Birine göre kolaydır ama ona istidadı olmayan 

birine göre de zordur. 

ــ ـאه  ــכــאر ش  ــ ـ ــ  ه ا      א אف ا  א  ر
Hasır ören kişi her ne kadar bir dokuyucu (örücü) ise de

Onu ipek dokunan yere götürmezler 1

Serçe kuşunu görmez misin ki bülbül gibi ne konuşabilir ne de teren-

nüm edebilir. Kim bülbül gibi şakıması için serçeye eğitim vermeye çalışsa 

emeği boşa gider. Böyle bir kimsenin durumu, suyun üzerine yazı yazan 

kimse gibidir. Hz. Şeyh , kabiliyeti olmayan2 birine şeyh olabilmesi için ruh 

üflemeye kâdir değildir. Şâir ne güzel söylemiştir: 

ـ ـ ـ آ ـ ـ از  ـא ـ  ـכ  ـ ـ     و  ـ ـ آ دن از ژ ـאك כـ ان  ـ
Aynadan pası gidermek kâbildir

Fakat taştan ayna yapılmaz3

Hikâye edildiğine göre ümmî bir şeyhten kibir ve inatla [onu zor du-

rumda bırakmak için] vaaz etmesini istediler. Ümmî şeyh o gece mahzun 

bir hâlde uyudu ve rüya sında Rasûlullah ’ı (sa) gördü. Ona vaaz kürsüsün-

de oturmasını işaret buyurdu. Uyandığında âlimlerin hayrete düşeceği bir 

ilim le konuştuğunu görünce şöyle dedi: “Akşam Kürt olarak yattım, sabah 

Arap olarak kalktım.”

1 Sâdî, Bostan ve Gülistan, çev. Kilisli Rıfat Bilge, İstanbul: Meral Yayınevi, 1980, s. 499. (çev.)

اد] 2 ــ ــ ا ــ  ــ  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [اد ــ ــ ا ــ  ] şeklinde kaydedil-

miştir.

3 Sâdî, Bostan ve Gülistan, s. 203.
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Bu durum, başkasıyla kıyas yapılamayacak ilâhî bir ihtisastır. Kabiliyet, 

o fiile yakın bir güç varsa ortaya çıkar. Eserinin zuhûru âniden ortaya çı-

kınca, cahil kişi bu fiilin istidad olmadan meydana geldiğini ve onun cilâ 

ile parlatılabilen taştan yapılmış bir ayna gibi olduğunu zanneder [120a] 

ama öyle değildir. Mesnevî  sahibinin,

ی   א دل ر   ن   ی      ه و      
Katı taş ve mermer bile olsan

Gönül sahibine erişirsen cevher olursun1

sözünde işaret edilen hakikat, istidat sahibine nisbetle böyledir; zira aktar 

ve tabip, zamanın bozduğunu düzeltemez. Bilmez misin ki Şeyh Sâdî bu 

hakikati nasıl dile getirir: 

ج ــ ـــ   [ ــ ــ ] ــ ـ ا ـ ــ  ا      ـ ال  ــ ــ ـ ا ـ  ـ ـ ن  ــ
Mizâcın itidali bozulunca 

Ne efsun tesir [eder] 2 ne de ilaç3

İlaç  “cismanî” veya “ruhanî” olmak üzere iki kısımdır. Birincisi, zâ-

hirî hastalıklarla ilgili olup onu tabipler yapar. İkincisi ise bâtınî hasta-

lıklarla ilgili olup ilâhî hekimler tarafından yapılır. Her ikisi de kabiliyeti 

olan içindir, kabiliyeti olmayana bir faydası yoktur. Geri zekâlı birinden 

kahramanlık, âdet kanından çocuk olmasını bekleme! Bazı kendini be-

ğenmişler gördüm. Çalışmadan, herhangi bir hazırlık yapmadan, istida-

dının varlığı ve yokluğu gereğince himmet ve nefes (feyiz) kabiliyetleri 

var mı yok mu bilmeden, kendilerine himmet ve feyizde bulunacak bi-

rini ararlar. Ne de tamah ederler!4 Eğer sen bu adam hakkında, “Bu kişi 

Eş‘ab’dan5 (ö. 154/771) daha tamahkârdır, çalışmadan ve yorulmadan ta-

lep ve maksadın husûle gelmesini temenni ediyor.” dersen, doğru söyle-

miş olursun. O nedenle boş hevesin bir mânası yoktur. Şayet maksadına 

1 Mesnevî, I, beyit nr. 722.

2 [ .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [כ

3 Sâdî, Bostan ve Gülistan, s. 464.

4 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أ .şeklinde kaydedilmiştir [أ

5 Bu kişi Abdullah b. Zübeyr’in azadlı kölelerinden Ebu’l-Alâ’ Eş‘ab b. Cübeyr olup Hz. Osman’ın şehit 

edildiği gün dünyaya gelmiştir. Eş‘ab, tamahkârlığı ve cimriliği ile literatüre, sözlüklere ve doğal olarak 

tarihe geçmiş, “Eş‘ab’tan daha tamahkâr”, “falancada Eş‘ab tamahı var” şeklinde darb-ı mesel olmuş bir 

kişiliğe sahiptir. Bk. Ebû Hilâl Hasan el-Askerî, Cemheretü’l-Emsâl, Beyrut: Dâru’l-fikr, ty. II, 25. (çev.)
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ulaşmak için çalışıp gayret ederse, Allah, hikmeti dilediğine verir. Bunun 

hakikati şudur: İstidat lisanı, kemal ve noksan olarak bazı şeyler ister. Kişi, 

ilim  ve kararlılık yerindedir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

ٍْن﴾ ــ َ ــ  ۪  َ ــ ُ ٍم   ْ َــ  َّ ْرِض ُכ َْ اِت َوا َ ٰ ــ َّ ــ ا ِ  ْ ــ َ    ُ ُ ـَٔــ ْ َ ﴿   “Göklerde ve yer-

de bulunanların hepsi O’ndan ister (O’na muhtaçtır). O, her an yaratma 

hâlindedir.”1 İş, onun ayn ve vücûd neş’etindeki iradesi üzerine gerçekle-

şir. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur:   ﴾ ٌ ــ ۪כ َ  ٌ ــ
۪ َ َّــَכ  -Kuş“ ﴿ِانَّ َر

kusuz Rabbin [120b] çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.”2 Zuhûra gelen 

her şey, mümkinât aynlarının hâllerinden başka bir şey değildir. Onlar 

bundan gafil olsalar da Allah kıyamet gününde aralarında hükmedecektir.

   ﴾ُ َ ِ א َ ْ ُ ا َّ ُ ْ ِ ا ّٰ ِ َ  ْ ُ ﴿ “Kesin delil ancak Allah’ındır, de.”3 Bunu iyi anla. 

Bunu anladıysan bil ki Hz. Şeyh  (ks), aynasında, nihaî istidadının sûre-

ti ortaya çıkana değin ilim öğretmede akıllı akılsız herkes için biraz aşırıya 

kaçan biriydi. Talebeleri teşvik etmek, akıl sahiplerinin ve gayret ehlinin 

zihinlerini harekete geçirmek için sürekli araştırıp yazardı; çünkü bu bir 

kamçı gibi olduğu için onu her zaman yapmak gerekir.

Denilmiştir ki, kişilerin en akıllısı bile akıllı kişilerle müşâvere etmekten 

müstağni değildir. Kadınların en verâlısı bile (erkek) bir eşe ihtiyaç duyar. 

Hayvanların en canlısı dahi kamçıdan müstağni değildir. İşte bu şekilde 

ilim  de elbise gibi eskir, muktezâ-yı hâl onun yenilenmesini gerektirir. Ba-

zıları, “Her yüzyılda aklı tam ve kâmil biri doğar. İyâs ’ın [b. Muâviye] da 

(ö. 122/740?) onlardan olduğu kabul edilirdi.”4 demiştir. Zira o, zekâ ve 

akılda darb-ı mesel olmuştu. İnsânü’l-Uyûn ’da5 şöyle denilmiştir: “Umulur 

ki bu, şu hadiste murad edilen şeydir: ْ ــ َ    ٍ َ ــ َ  ِ אئَــ ِ  ِ ّ ــ َرْأِس ُכ َ َ  َُّ ُ ا ــ َ ْ َ  
ــא َ ِ َ ِد ــ ْ  أَ

ِ ــ َّ ُ ْ ِه ا ِ ــ َ ِ ُد  ِّ ــ َ ُ  / Allah, her yüzyılın başında bu ümmet için din ile 
ilgili işleri yenileyecek birini (müceddid) 6 gönderir.”7 

1 er-Rahmân, 55/29 .

2 Yûsuf, 12/6 .

3 el-En‘âm, 6/149 .

4 Bk. Zehebî, Târîhu’l-İslâm, thk. Beşşâr Avvâd Ma‘rûf, Beyrut: Dârü’l-Garbi’l-İslâmî, 2003, III, 374; 

İbn Hacer, Tehzîbü’t-Tehzîb, Hindistan: Matbaatu Dâireti’l-Maârifi’n-Nizamiyye, 1326, I, 391.

5 Bk. Ebü’l-Ferec Nûreddin Ali b. İbrâhim b. Ahmed el-Halebî, es-Sîretü’l-Halebiyye (İnsânü’l-Uyûn), 
Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1427, I, 99. (çev.)

6 Bk. Tahsin Görgün, “Tecdid”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/tecdid. (çev.)

7 Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 1.
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Yüzyılın başından maksat onun sonudur. Bu da içinde bulunduğu yüz-

yıl tamamlandığında onun (müceddid) hayatta olup gelecek yüzyılın da 

başına yetişmesi ile olur. 

Her kavim, bu hadis ile kastedilen kimsenin kendi imamları ol-

duğunu iddia etmiştir. Zâhir odur ki (Allah en doğrusunu bilir) hadis-

ten maksat, her taifenin âlimleridir. [121a] Müfessir, muhaddis, fa-

kih, nahiv ve lügat âlimi yani ulemâdan her sınıf buna dâhildir. Sehâvî  

(ö. 902/1497), el-Makâsıdü’l-Hasene  adlı eserinde bu şekilde zikretmiştir.1

َن﴾ ــ ُ ِ َ  ْ ــ ِ ْ َ َ ــא  َ ِ ٍب  ْ ــ ِ  ُّ  Her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış)“   ﴿ُכ

ile sevinip böbürlenmektedir.”2

Gerçek şudur ki âlemin salâhı iki şeye bağlıdır: İlim  ve adâlet . İlim, zâ-

hir  ve bâtın  olmak üzere iki kısımdır. Her zaman her ikisinin de ehli mev-

cuttur. Fakat vaktin istidadına göre zuhûr, hafâ, red ve kabul bakımından 

hâlleri birbirinden farklıdır. Tecdîd işi ise zuhûr ve kabule bağlıdır. Adâlet 

ise enfüsî  ve âfâkî  olmak üzere iki kısımdır. Adâlet konusunda tam olarak 

mazhariyete lâyık olan sultandır veya onun hükmünde olandır. Bu ismin 

eseri, ancak şer‘î ilim le amel etmekle ortaya çıkar. Adâlet izhârı önce iç 

âlemde (enfüs), sonra dış âlemde (âfâk) gerçekleşir. Dış âlemde kâmil mâ-

nada ortaya çıkması ancak kılıç ile olur, çünkü zamâne insanını ancak kılıç 

sahibi (ebû seyf/idareci) ıslah edebilir. İş, kim olursa olsun ilmiyle amel 

eden âlimlerin ilmi ve hainlere kılıç çeken sultanların ve emîrlerin adâleti 

ile sınırlanmıştır. Bu ise her yüzyılın başında kemal üzere gerçekleşir zira 

insanın bir ömrü olduğu gibi zamanın da bir ömrü vardır.

Yüzyılın başı doğumun başlangıcı, sonu da ölüm vakti gibidir. Nasıl do-

ğan bir çocuk yavaş yavaş güçleniyor, kemale doğru gidiyor ve ta ki bir genç 

olduktan [121b] sonra duyuları körelene, gücünü kaybedene, vücudunun 

parça ve organları zayıflayana dek yavaş yavaş inişe geçiyor ve nihayetinde 

ölüyorsa işte zaman da ilk yüzyılda kemale doğru yükselir, sonra bir bedrin 

(dolunayın) hilâle dönüşmesi ve sonunda kaybolması gibi noksanlığa doğ-

ru gider. Burada noksanlığa doğru gitmekten maksat, insanların hâllerinin 

bozulması ve yeryüzünün salâhından sonra fesada uğramasıdır. 

1 Sehâvî, el-Makasıdü’l-Hasene, s. 203-204. (çev.)

2 er-Rûm, 30/32 .
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Herkes tarafından kabul edilir ki mizaçta bir bozulma olduğunda önce-

ki iyi hâline tekrar dönüp düzelmesi için onu itidale sevk edecek bir ilaç ve 

ıslaha ihtiyaç vardır. Yine bilinir ki buradaki yaşlı kadın yani dünya, sadece 

bir defa ölecektir ama sürekli doğurur, defalarca hasta olur ve onu tedavi 

etmek de ancak ilim  ve kılıç  ile hâsıl olabilir. 

İlâhî hekîm olan Hz. Şeyh  (Allah onun ruhunu dinlendirsin) 1060’lı 

yılların başlarından yüzyılın sonuna kadar kırk yıl süreyle zâhirî ve bâtınî 

ilimlerle tedavi işiyle uğraşmıştır. Bu süre zarfında büyük eserler ortaya çık-

tı. Hiçbir akıl sahibi, onun, bu yüzyılın başındaki dinin müceddidi olduğu 

konusunda şüphe duymaz. Ancak şu kadarı vardır ki henüz kılıç (sahibi 

bir idareci) zâhir  olmamıştır. Şu an sene 1103’tür.   ْ ــ ِ ُ َو ــ ْ َ  ْ ــ
ِ  ُ ــ ْ َ ْ  ا

ِ َّ ِ ﴿ 
﴾ِ َّ ِ ا ــ ْ َ ِ َن  ُــ ِ ْ ُ ْ ُح ا َ ــ ْ َ  

ٍ ِئــ َ ْ َ ُ َو ــ ْ َ  “Önce olduğu gibi sonra da Allah’ın 

dediği olur. O gün mü’minler Allah’ın yardımı sebebiyle sevinecekler.”1 

Her gelecek yakındır ve her ecelin bir kitabı vardır.2 Kılıç ve kılıç ehlinin 

ortaya çıkmasının şartı, bunların ikinci asrın başında, ilk senesinde olması 

değildir. [122a] Çünkü başlangıç, son gibi izâfîdir. Bu konuda ancak cahil 

kişi münakaşa eder. 

Hz. Şeyh ’in tedvîn kalıbında tamamladığı ilk şerhi, münazara ve âdâb 

konusundaki Fethu’l-Bâb ale’r-Risâleti’l-Adudiyye ’dir. Bu eser, zâhir ilmine 

dair olup hakikat ilmiyle ilgili değildir. Bu risâle, Kostantiniyye’de tedvîn 

edilmiştir. Buraya gelmeden önce Rum diyarlarından Filibe  şehrinde iken 

Fusûs u’l-Hikem üzerine bir şerh yazmıştı. Sonra onu yaktı. Nitekim bu duru-

ma bir önceki bölümde onun hikemî kitaplarını zikrederken işaret etmiştik. 

Bizzat kendisinden duydum (Allah ondan razı olsun) ki şöyle demişti: “Kos-

tantiniyye ’ye geldiğim zaman bana bâtın ilmini gizleyip zâhir ilmini izhâr et-

mem işaret edilince, yanımda ne mal ne de kitap vardı; çünkü Rum diyarında 

iken pek çok hediye verilmesine rağmen kabul etmemiştim. Sonra bir âlim-

den el-Mutavvel  3 kitabının bir nüshasını ödünç olarak istedim ancak o âlim 

benim bu kitaptan bir şeyler çıkartıp istifade etmemi uzak gördü. Çünkü 

1 er-Rûm, 30/4-5 .

2 Bk. Ra‘d, 13/38 .

3 el-Mutavvel: Sekkâkî’nin Miftâhu’l-Ulûm’unun belâgatla ilgili bölümü için Hatîb el-Kazvînî’nin ka-

leme aldığı Telhîsü’l-Miftâh üzerine Teftâzânî tarafından yazılan bir şerhtir. Bk. Mehmet Sami Benli, 

“Miftâhu’l-Ulûm”, DİA, https://islamansiklopedisi.org.tr/miftahul-ulum. (çev.)



Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 225

5

10

15

20

25

30

gönderdiğim kişiye, ‘Meânî ilmi ni öğrenmek zordur. Özellikle el-Mutavvel 
kitabı bu konuda yazılmış en önemli kitaptır. el-Mutavvel kitabının içindeki 

yollar engebelidir; ona ulaşmak zordur. Kitabı ödünç olarak isteyen kişinin, 

bu kitabın beyân ve bedîînden bir şey anlayacak kudreti var mı, onun aklı 

buradaki düğümleri çözebilecek mi?’ demiştir.”

Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Bu haber bana ulaşınca Allah Teâlâ’ya yönelerek 

O’na yalvardım. Bana izahı mümkün olmayacak derecede bazı ilimler ile 

kuvvetli bir Arapça bilgisi verdi. Nahiv, meânî ve usûl ilimleri bana mu-

sahhar kılındı. [122b] Öyle ki sanki bu ilim ler benim için sarftaki emsile 

kitabı gibi oldu. O anda bana el-Mutavvel  kitabına hâşiye yazmam işaret 

edildi ve olanlar oldu. Minnet sadece Mennân olan Allah içindir.” 1 

Ben [Bursevî] derim ki: Hz. Şeyh, el-Mutavvel  kitabına hâşiye yazarken 

ben de kendisinden okurdum. Bu, hicrî 1085 tarihine tekabül ediyordu. 

Talebeler onun daha önce zikri geçen yeni evinin üst katında toplanıyordu. 

Kendisi de hâşiyeyi haremdeki hamamın yanındaki odada yazıyordu. İkin-

diden sonra akşama kadar da ders veriyordu. Oturuşunda, konuşmasında 

ve özellikle derste âdâba riayet ederdi. Yanındaki talebelerin kitabı yere 

koymalarına izin vermezdi. Kendisi ders verirken hep ezbere okur ve ders 

esnasında asla eline kitap almazdı. Vefat edinceye kadar bu böyle devam 

etmiştir. İlme tâzim olsun diye kitabın göğüs hizasında tutulmasını ister-

di. Şirazeli olmasa bile hiçbir zaman kitabın içinden belli bir cüzün çekip 

çıkartılmasına ve ondan [dağınık bir şekilde] okunmasına râzı olmazdı. Bi-

lakis kitabın bütün olarak ele alınmasını emrederdi. Meclisi vakar ve sükû-

net içindeydi. Bazen dilinde tutukluk olup lehçesinde konuşma güçlüğü 

çekenlerle şakalaşırdı, zira hâlinin ağırlığı ve makamının büyüklüğüne rağ-

men hafif bir ruha sahip olup yapmacık davranmazdı. Derse başlamadan 

önce Allah Teâlâ’nın şu kelâmını sûrenin sonuna kadar okuması için tale-

belerden birini görevlendirirdi:     ﴾ َ ُ   َّ َ ِا ٰ ٓ ِا َ ي  ۪ َّ ُ ا ّٰ َ ا ُ ﴿ “O, kendisinden 

başka tanrı olmayan Allah’tır.”2 Dersi, hazır bulunanlarla birlikte defalarca 

cehrî olarak kelime-i tayyibe (tevhid) ile bitirip ardından Fâtiha sûresini 

okurdu. Âdet hâline getirdiği hususlardan biri de kitap tamamlandığında 

ّאن] 1 ّ ا  ّ ّאن] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وا ّ وا .şeklinde kaydedilmiştir [وا

2 el-Haşr, 59/22-24 .
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musannifine dua etmekti. [123a] Hz. Şeyh , el-Mutavvel  sahibi Sa‘deddin 

et-Teftâzânî ’yi (ö. 791/1389) metheder ve şöyle derdi: “Onun eserlerinde 

Seyyid Şerîf ’in telifatında olmayan bir bereket vardır. Bu yüzden Şerîf ’inki 

değil de onun eserleri daha çok kullanılır.” 

Kısa ve özlü konuşur,1 konuyu muhatabının anlaması için gayret gös-

terirdi. İ	rab hatasına, [ders esnasında yanındaki ile konuşulmasına, ona 

buna bakılmasına ve kapıdan gelenle meşgul olunmasına rızâ göstermez-

di.]2 Dersi işlerken metin ve metin hükmündeki eserlerle yetinirdi. Bunu 

da tavsiye eder ve şöyle derdi: “Kuşkusuz şerhler, hâşiyeler, uzun ve geniş 

yazılan kitaplar öğrencinin dikkatini dağıtır ve tahsil müddetini uzatır.” 

Salı ve cuma günlerinde ders yapmaz ve “Cuma günü mü’minlerin bay-

ramı, salı günü de talebelerin tatil günüdür.” derdi. Onlarda yoğun ders 

meşguliyeti nedeniyle okumaya karşı bir soğukluk ve bıkkınlık olmaması 

ve tatil münasebetiyle talebelerde mütalaa ve tahsile3 sevk edecek bir can-

lılık ve yeni bir genişlik hâsıl olması için özellikle salı günü onları serbest 

bırakırdı. Bu sebeple cuma ve salı günleri ders yapmaz ve yapılmamasını 

tavsiye ederdi. Bir defasında Edirne ’deki halifesi Şeyh Seyyid Abdülbâ-

ki ’nin bir mektubu geldi. Mektubunda cuma dâhil haftanın yedi günü 

dersle meşgul olduğunu söylüyordu. Hz. Şeyh  bunun üzerine hiddetlendi 

ve bunu aşırılığa gitme (ifrat ) olarak değerlendirip hatasından dönmesi ko-

nusunda kendisini uyardı. 

Bundan ibret al, ehl-i vüsûl ve âdâbın izinden gitmekle yetin. Ta ki on-

lara açılan kapılar sana da açılsın; zira bütün hayır ve bereket, onlara tâbi 

olmaktadır, müstakil davranmakta değil. Nitekim bu hususlar, metinlerde 

tafsilî ve icmalî olarak anlatılmıştır. Sonra usûl konusunda Kitâbü’t-Telvîh 4 
üzerine kendi hâşiyesini yazdı. [123b] Buna başlamadan önce sadece Kul 

Camii  ve Zeyrek Zâviyesi  harîminde barınan tasavvuf ehli havâs dışındaki 

kimselerin dersine katılmasına izin vermiyordu. (Zikri geçen cami ve zâ-

viye ile ilgili daha önce bilgi verilmişti.) Dersini takip eden tasavvuf ehli 

אر] 1 אد] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا .şeklinde kaydedilmiştir [ا

ــאب] 2 ــ ا ــ  ــ  ــ  ــ و إ ــ إ א ــ و  ــ  ــ  ــ  כא א  ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و 

kaydedilmemiştir.

3 [ .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [وا

4 Sa‘deddin et-Teftâzânî’nin (ö. 792/1390) usûl-i fıkha dair Arapça eseri. (çev.)
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havâssın sayısı altmışa kadar ulaşmıştı. et-Telvîh  hâşiyesine başladığında 

ise [derslere katılım konusunda genel bir izin verdi. Bunun üzerine] takip 

edenlerin sayısı çoğaldı ve gelenler büyük bir kalabalık ol[uştur]du.1 Bu 

meclis, Allah’ın fazlı ve keremiyle kitabın hâşiyesinin hazırlanması bediî 

bir üslûp ile bitene kadar bu şekilde devam etti. Daha sonra et-Tenkîh  2 

şerhine başladı ve bu şerhte et-Telvîh ve et-Tavdîh ’in makâsıdını ilâve açık-

lama ve faydalı bilgilerle bir araya getirdi. Sadece bu şerh bile tek başına 

Hz. Şeyh ’in faziletini3 ve ilminin genişliğini göstermeye yeterli bir şahittir. 

Zira zamanın âlimleri, et-Telvîh, et-Tavdîh ve et-Tenkîh adlarındaki bu üç 

kitabın, bırakın hâşiye yazmayı veya geniş bir şekilde şerh etmeyi, makâsı-

dını bile anlayıp idrak etmekten âcizdirler. Ardından Muhtasaru’l-Meânî  4 
hâşiyesini dört ayda bitirdi. Sonra et-Telhîs’in5 hâşiyesine başladı. O vakit 

Kıbrıs  kalelerinden Magosa Kalesi ’nde sürgün  hayatı yaşıyordu. Yarısına 

geldiğinde bir engel çıktı ve diğer ikinci yarısı öylece kaldı. Nihayet ru-

hunu teslim etti (Allah onun ruhunu dinlendirsin). Bu konu yeri gelince 

anlatılacaktır. Ey insaf sahibi, hele bir bak! Bu kitapların hâşiyelerini yaz-

maya “Molla” olarak tanınan Hasan Çelebi İbnü’l-Fenârî’den sonra kimse 

cesaret edememiş ancak Hz. Şeyh  bunu başarabilmiştir. Güneş güneştir, 

her ne kadar körler onu görmese de! Hz. Şeyh ’in telif ettiği kitapların sayısı 

ondur: Hâşiyetü Tefsîri’l-Fâtiha , Şerhu Miftâhi’l-Gayb , [124a] Kitâbü’l-Lâ-
yihâti’l-Berkiyyât , er-Risâletü’r-Rahmâniyye , er-Risâletü’l-Berkıyye . Daha ön-

ceki fasılda da beyan ettiğimiz gibi bu kitapların hepsi tasavvufla ilgilidir. 

Şerhu’r-Risâleti’l-Adudiyye , Şerhu’t-Tenkîh , Hâşiyetü’l-Telvîh , Hâşiyetü’l-Mu-
tavvel , Hâşiyetü’l-Muhtasar . Bunlar da resmî (zâhirî) ilimlerle ilgilidir. 

Seçkin (havâs) talebelerine dair âdeti, resim (zâhir) ile ilgili şeylerin tah-

sil edilmesinden sonra halvet ve sülûku emretmekti. Onların halvet  süresi 

doksan gündü. Hz. Şeyh,  “Kişinin iflâsı ancak bu müddet zarfında ortaya 

çıkar.” derdi. Onun güzîde nefsinde zâhirde ve bâtında bir bereket vardı. 

ــא] 1 ــא  ون  ــ א ارس وכאن ا ــ ــ ا ــ  ّددون  ــ ــ ا כ ــא  ّ א ــא   ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı [أذن إذ

nüshada kaydedilmemiştir.

2 et-Telvîh alâ Keşfi Hakâiki’t-Tenkîh adlı eser Sa‘deddin et-Teftâzânî’ye ait usûl-i fıkha dair Arapça bir 

eserdir. (çev.)

3 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ .şeklinde kaydedilmiştir [أ

4 Muhtasaru’l-Meânî, Sa‘deddin et-Teftâzânî’ye ait Arap edebiyatına dair Arapça bir eserdir. (çev.)

5 Eserin kütüphane kayıtlarındaki tam adı Hâşiye-i Magribiyye li’t-Telhîs’tir. Teftazânî’nin Muhtasa-
ru’l-Meânî adlı eserinin özetidir. (çev.)
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Öyle ki başkasının yanında yıllarca okumakla elde edilen ilim , onun ya-

nında bir yıl okumakla elde edilebilirdi. Terbiye ve irşad ı da öyleydi. Onun 

halvetine girenlerin çoğunun kırk güne ulaşmadan bâtın kapısı açılırdı. 

Rüyaları nâdiren tâbir eder ve şöyle derdi: “Maksat, Hak Teâla’yı tanımak-

tır. Rüya  -her ne kadar nefis, tabiat, kalp ve ruh ile ilgili hususların bilin-

mesinde bir payı varsa da- şu kadarı var ki o taayyün hâli olmayıp berzah 

hâlidir. Maksat, mânayı taayyünde bulmaktır; berzahta değil.” 

Hz. Şeyh,  müridin kabiliyetine göre ona en güzel terbiyeyi verirdi. O 

şöyle derdi: “Hak mârifetlerden, işiteni kendisi hakkında hayrete düşüre-

cek şeyler vardır.” Bir âyet veya hadisi okuduğunda, tesirin şiddetinden 

ve tahkikin fazlalığından sanki onu taze inmiş sayardı. Halvet zamanında 

nefsi kıracak hizmetleri yapmayı ve sükût hâlini tavsiye ederdi. [124b] Yine 

günlük sohbete gelinmesini isterdi. Halvet  işi tamamlandığında onu hal-

vetten çıkarır ve herhangi bir beldeye halife olarak gönderirdi. Halifesine 

hakkı ve sabrı tavsiye edip şöyle derdi: “Bu, yolun başlangıcıdır; yolun 

nihayeti ise kırk yıl sonra gelecektir.” 

Sen bu durumu anladın. O nedenle sen de kalk ve sahip olduğun mâri-

fetle ne yapman gerekiyorsa onu yap. Ölüm sana gelinceye kadar şeriat ve 

tarikat dairesinde çalış. İşin sadece bununla sınırlı olduğunu da zannetme-

yesin.

Hz. Şeyh  şöyle derdi: “Kuşkusuz mürid, şeyhinin yanında yıllarca kal-

malıdır ancak zamanın buna tahammülü olmadığı gibi kişinin de böyle bir 

vakti yoktur. Bize düşen tebliğ etmektir, o da hâsıl olmuştur.” 

Hz. Şeyh’in ilim  ve nasihat sahibi, yüzden fazla nasihat eden halifesi 

vardır. Kimileri Arap topraklarında,1 kimileri de Anadolu  ve Rumeli diye 

meşhur olmuş Rum diyarındadır. Yakın zamanda böyle bir cemiyet ve ha-

life bırakma hâdisesi olmamıştır. Bir halifesi için Hz. Şeyh ’in şahitliği ile 

şerh-i sadr gerçekleşmişti. 

Hz. Şeyh, haftada sadece bir günü oruçsuz geçirirdi. Bunu da değerli 

evinde bizzat hizmetinde bulunduğum2 zaman müşâhede etmiştim. (Bu 

] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أرض] 1 ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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veraset dolayısıyla  Allah’a hamd olsun.) Bu eserler, ancak geçmişte Allah 

Teâlâ’nın Hz. Şeyh’e bir mushaf  vermesi ve ona “Kullarımı bana davet et.” 

buyurması dolayısıyladır. Allah’tan bizi ve sizi kulluğun hakikati ile şeref-

lendirmesini diliyorum. Bizi ve sizi Hakk’a davete icâbet edenlerden ey-

lesin. Âmin. 

Hz. Şeyh, Kostantiniyye ’de kendi yerine büyük oğlu [125a] Mehmed 

el-Cûdî ’yi halife bıraktı. [(Allah onu korusun) Bu durum, vefatından üç 

yıl önce gerçekleşti. 

Mehmed el-Cûdî hazretleri]1 sekiz yaşında iken Kur’ân-ı Kerîm’i hıfz 

etti. Sarf ilmini dokuz, nahiv ilmini on, mîzan (mantık) ilmini on bir, 

münâzara ve âdâb ilmini on iki, belâgat ilmini on üç, usûl ilmini on dört, 

fıkıh, tefsîr vb. ilimleri ise on beş yaşında okudu. Zamanın çocukları ara-

sında böyle istidat ve kabiliyeti olan birini görmedim. O, doğumuna tarih 

düşürdüğüm ilk kişiydi. 

Bunun sebebi şuydu: Zaman onun doğumuyla şereflendiği ve varlığı-

nın nûruyla âlemin gözü aydınlandığı vakit, aklıma onun doğumuyla ilgili 

Hz. Şeyh ’in himmetini üzerime çekecek Türkçe bir tarih düşürme fikri gel-

di. Nazım erbâbının âdeti olduğu üzere, daha önce kimsenin kullanmadığı 

bir lakabım2 olsun istedim. Böylece Hz. Şeyh’in ruhaniyetine yöneldim. 

Kalbime “Hakkî ” lakabını kullanmam ilkâ oldu. Yani gönlüme nisbetimin 

“Hak” ismine olması fikri düştü.

İsimlerin ve künyelerin semâ cihetinden indiği bildirilmiştir. Onun do-

ğumuna 1085 yılında bir tarih düşürdüm ve Hz. Şeyh’e manzûmeyi arz 

ettim. Nazmı görünce çok sevindi fakat onun bazı lafızlarını değiştirmemi 

emretti. Değiştirmemi istediği kelimeler, Hz. Şeyh’i “âlemin kutbu” olarak 

tabir ettiğim lafızlardı. 

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Ben kutup  değilim, kutbu da asla görmedim. 3 

Fakat kutb(un varlığın)a iman ettim.” Sonra orada hazır bulunanlara şöy-

le dedi: [125b] “Eğer siz de ‘Ona biz de iman ettik.’ derseniz, o zaman 

1 [ א   כ  و א ، وذ  ّ ّ ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.

2 [ ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ّ ] şeklinde kaydedilmiştir.

3 [ א رأ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و .şeklinde kaydedilmiştir [و رأ
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aramızda bir fark kalır mı?” Ben de “İmanım, burhânî değil ıyânîdir ve 

zevâli asla kabul etmez. Bu, hâlin hakikatini bilene göre büyük1 bir merte-

bedir.” dedim.

Ben [Bursevî] derim ki: “Hakkî” lakabını aldıktan sonra Kitâbü’l-Fusûs ’a 

göz atmıştım. “Kelime-i İshâkiyye ”nin “Hakkî Hikmetin Fassı” olduğunu 

gördüm. Bu tevâfuk hoşuma gitti. Hz. Şeyh-i Ekber  (ks), her ne kadar 

bazı yerlerde kurbanın İshâk olduğunu sarâhaten ifade etmişse de bazı tevil 

erbâbı da kurbanın İsmâil olduğunu söylemiştir. Ancak Hz. Şeyh,  inkıyâd 

ve teslimiyette İsmâil ve İshâk’ın bir olduğuna işaret etmiştir. O hâlde ke-

lime-i İsmâiliyye ve İshâkiyye birdir. Bu kelimenin fassı, hakkî hikmettir. 

Bu fakîrin ismi İsmâil; lakabı da Şeyh-i Ekber’in (ks) Fusûs ’ta işaret ettiği 

şekildedir. Yani lakabım onun işaretine uygun gelmiş oldu.

Hz. Şeyhim ve Senedim bana dedi ki: “Hak isminde Melik gibi ‘şiddet’ 

anlamı vardır. Hz. Ömer  (ra) Hak isminin mazharı olduğu için şiddet-

li idi. Senin lakabın da ‘Hakkî’dir. Bu da şiddeti gerekli kılmaktadır. Bu 

sebeple sen de akranların tarafından hased edildin.” 2 Çoğu zaman bana 

şöyle derdi: “Ey Hakkî! Kuşkusuz Allah bir hikmete binaen seni bu lakap 

ile adlandırdı, dolayısıyla onu zâyi etmez.” 

Bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’tan basîretlerimizi aç-

masını, “Ey Allahım, eşyayı bize olduğu gibi göster.” sözünde olduğu gibi, 

hakkı bize olduğu gibi göstermesini diliyorum. Rableri katında sadıklara 

doğruluklarının fayda vereceği o günde, bizi de hak ve sıdk ehliyle beraber 

kılsın! O gün fayda verecek olan Rableri katındaki doğruluktur, [126a] 

halkın yanındaki sıdk değildir. Kurtarıcı olan birincisidir, çünkü halk ka-

tında nice sadık vardır ki Hak katında yalancıdır. Bu durumdan Allah 

Teâlâ’ya sığınırız.

1 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.

دا] 2 ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [را ] şeklinde kaydedilmiştir.
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ON İKİNCİ BÖLÜM

HZ. ŞEYH’İN KEVNÎ KERAMETLERİ

Bil ki benim ilmî ve kevnî kerametler konusunun hakikatini anlatmaya 

ve keramet erbâbının onları hangi makamdan aldıklarını ifadeye gücüm 

yetmez. Çünkü bu alanda söz dairesi geniştir. Ben ancak şu kadarını derim 

ki: “İlmî keramet ehli, kevnî keramet ehlinden daha faziletlidir; zira ilmî 

keramet ler; Hakk’ın fiilleri, sıfatları ve zâtı ile ilgili keşfler ile bütün tavır 

ve mertebelerde hakikatlerin kapılarını açan fetihlerdir. Kevnî keramet-

 ler ise sadece kâinat hakikatlerine dâir1 keşflerdir; çünkü sâlik, ehadiyyet 

mertebesine ulaşmada ezelî inâyet ona yardım etmezse, etvârdan herhangi 

bir tavırda kalır ve bu nedenle berzah ehlinden olur. Meselâ anâsır âlemi-

ne ulaşır fakat tabiatın ötesine geçemez. Yine onun da ötesindeki ruhlar 

mertebesine geçemez. Bu mertebe muhakkik sûfîlere göre “âlem-i mele’ ”; 

mukallid hukemâya göre de “âlem-i halâ’ ”dır. Yine böyle bir kimse, onun 

ötesindeki2 a‘yâna, onun da ötesindeki şuûna ve onun da ötesindeki zâtî 

ehadiyyet mertebesine geçemez. 

Bazıları şöyle dediler: Allah ile halvet  anlamına gelen “fenâ” makamına 

vâsıl olan bir kimse, buraya bütün etvârı aşmak suretiyle gelmiştir. İrşad  

için tekrar ilk yaratılışa döndürülen de aynı şekildedir. [126b] Onlarda 

galip olan hâl; suda yürümek, havada uçmak, mekânı kısaltmak ve zama-

nı uzatmak vb. kevnî kerametlerle yani hârikulâdelikler göstermekle ibtilâ 

olmamalarıdır. Şu kadarı vardır ki böyle kimseler, güçlü bir sâik ve mânevî 

bir izin varsa kevnî keramet gösterirler. Bu da nâdiren gerçekleşir. Berzah 

erbabına gelince, onlarda galip olan hâl ise kevnî kerametle ibtilâ olmaları-

dır. Ortaya çıkan kevnî kerametlerin çoğu berzah erbabından zuhûr eder, 

diğerlerinden değil.

1 [ ّ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ّ .şeklinde kaydedilmiştir [ا

ــא] 2 ــא وراء ــ  ــ و إ ّ ــאء ا כ ــ ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ ــ إ ّ ــאء ا כ ــ ا  
ــא ــא وراء ] şeklinde kaydedilmiştir.
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Şayet sen, “Kevnî kerametler niçin ilmî keramet ehlinden nâdiren sâdır 

olur?” dersen, şöyle derim: Onlar sultanlar menzilesindedir. Kevnî kera-

met erbabı ise vezirler mertebesindedir. Zâhirî tasarruf, vezirlere verilmiş-

tir. Onlar, sultanların taşımadığı halkın işlerini omuzlarında taşırlar. Bu 

nedenle havf ve recâ arasında sürekli gidip gelirler ve şöyle niyaz ederler:

َــא﴾   َ ْ َ َ َ ِاْذ  ــ ْ َ َــא  َ ُ ُ ْغ  ِ ُــ  َ َــא  َّ  Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten“ ﴿َر

sonra kalplerimizi saptırma.”1 Nitekim bu durum, ebrârın hâlidir; mukar-

rebînin değil. Onlar, sultanlar menzilesindedir zira onlar için ne bir korku 

vardır ne de onlar mahzun olacaklardır.

Velhâsıl, şeytânî âlemden çıkıp Rahmânî âleme girmedikçe kurtuluş 

yoktur. Şu âyet buna işaret eder:   ﴾ َ ــ ۪ َ ْ ُ ْ ُ ا ــ ُ ْ
ِ ــאَدَك  َ

ِ  َّ  Aralarından“ ﴿ِا

senin samimi kulların hariç…”2 İhlâslı ve samimi olanlar ( ــ ِ ْ ُ ), ihlâsa 

erdirilenlere ( ــ َ ْ ُ ) nisbetle kalenin dışındakiler ile içindekiler gibidir; 

çünkü birincisi yani kalenin dışındakiler için kötülüğe karşı diğerinin gü-

vende olması gibi3 bir emniyet durumu söz konusu değildir. [127a] Ne 

var ki kevnî keramet  ehlinin durumu, merâtib konusunda bilgisi olmayan 

avam insanlara göre daha üstündür. Ancak evliyanın derecelerindeki fark-

lılık, onların beşerî takat ölçüsünde Allah ile yarattıkları arasındaki irtibat 

ve âlemin O’ndan neş’et etmesi bakımından Allah’ı bilmeleri sebebiyle-

dir; zira bu konuda beşerî takatin yetersiz kaldığı hususlar vardır.  Hay-

ret4 durağında ikileme düşen kâmiller, bazen bunu yaşarlar ve mârifetin 

hakikatine ulaşmaktan âciz kaldıklarını ikrar ederler. Nitekim bu konu, 

büyük ve kâmil şeyhimiz Sadreddin Konevî ’nin (Allah onun ruhunu din-

lendirsin) Miftâhu’l-Gayb  şerhi olan Misbâhu’l-Kalb  adlı eserinde geçmek-

tedir. İşte bu bilgilerle Mutavvel kitabının Haseniyye hâşiyesindeki şu gö-

rüş de reddedilmiş/ortadan kaldırılmış olur: “Peygamber Efendimizin (sa)

“ ِ َّ ــא ِ ــאُء  َ َ ُ ْ َّ ا ُ ِإ ــ ُ َ ْ َ  َ ِن  ـُـ ْכ َ ْ ِ ا َئــ ْ َ ِ َכ ــ ْ
ِ ْ َ ا ــ ِ  İlmin bir kısmı vardır ki / ِإنَّ 

gizli sûret (hey’et-i meknûn) gibidir; onu sadece Allah’ı tanıyanlar bilir.”5 hadi-

sindeki (ب) harfi mecazen (ل) harfi mânasında olup ilmin sılası değildir. Yani 

1 Âl-i İmrân, 3/8 .

2 el-Hicr, 15/40 ; Sâd, 38/83 .

ا] 3 ا] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [כ  .şeklinde kaydedilmiştir [כ 

ة] 4 ة] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ور ا .şeklinde kaydedilmiştir [ ور ا

5 Deylemî, el-Firdevs, I, 210 [802]; Hindî, Kenzü’l-Ummâl, X, 181 [28942]. Hadisin isnadı zayıftır. Bk. 

Hâfız el-Irâkî, Tahrîcu Ehâdîsi’l-İhyâ’, I, 29.
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onu ancak muhlis âlimler bilir, demektir. Nitekim Hz. Peygamber ’in (as) şu 

sözü buna işaret eder: “   ًــא א َ َ  َ ــ ِ َ ِ أَْر ّ  َ ــ َ ْ ْ أَ ــ َ  ْ ــ ِ  ِ ــ َ ْכ ِ ْ ُ ا ــ ِ אَ َ ْت  َ ــ َ َ  
ِ ِ ــא َ ِ ــ  َ َ  ِ ــ ِ ْ َ  / Kim Allah için kırk sabah ihlâslı olursa hikmet pınarları 
onun kalbinden diline akar.”1

Âşikârdır ki “haysiyet” kaydı, onların tashih için sarf ettiği “Mârifet 

(kavramı) , cüz’î konularda; ilim (kavramı)  ise küllî konularda kullanılır.” 

sözüne ihtiyaç bırakmaz. O nedenle “Allah’ı tanıdım.” denilirken “Allah’ı 

bildim.” denilmez. Kevnî keramet ehlinin çoğunun bu illî-küllî ilimden 

bir nasipleri yoktur çünkü onların -daha önce de ifade edildiği gibi- çoğu 

berzâh ehlidir. Allah’tan, arttırılmasını istemeyi emrettiği ilmi isteriz; 

O’nun işinde tasarrufu değil. Sonra bil ki zikredilen bu iki kerametten 

bazen sadece biri, bazen de bu ümmetin kâmillerinde olduğu gibi her ikisi 

de bulunabilir. [127b] Bu nedenle şöyle demişlerdir: Kevnî keramet  konu-

sunda dünyada benzeri görülmemiş iki zât vardır. Bunlardan ilki doğudan 

Rabbânî Şeyh Abdülkâdir-i Geylânî  (ö. 561/1165-1166); diğeri ise batı-

dan Hz. Şeyh-i Ekber ’in şeyhi Şeyh Ebû Medyen  hazretleridir (Allah her 

ikisinin de sırlarını takdis eylesin). Bu ikisi, genel olarak başkalarından 

sâdır olmayan hârikulâde2 kevnî kerametlere sahip idiler. Yine her ikisi de 

Allah’ı bilme ve tanıma noktasında kâmil ve ilmî, kevnî kerametleri şahıs-

larında bir arada toplamış idiler. 

Şeyh-i Ekber ’e gelince, Ali (ra)  Efendimiz gibi o da kıyas dışı olup 

başkasıyla karşılaştırılmaz; çünkü o “hatmiyyet ” makamına ermiştir. Yani 

velâyet-i hâssa-i Muhammedî ’nin hâtemidir ve bu makam ne ondan önce 

ne de ondan sonra kimseye verilmemiştir. Rivayete göre Şam Müftüsü Şey-

h-i Ekber’in öldürülmesi için fetva verdi. Bunun üzerine Şam âlimleri işe 

bizzat nezâret etmek için müftünün yanında toplandı. Müftünün havuza 

girip boy abdesti alması konusunda anlaştılar, zira Şam’da ölüm fetvası ve-

ren müftünün infaz anında havuza girip boy abdesti alması âdetten idi. 

Müftünün havuza girdiği sırada bir el peydâ olup müftüyü boynundan 

1 Deylemî, el-Firdevs, III, 564 [5767]; Kuzâî, Müsnedü’ş-Şihâb, thk. Hamdî b. Abdülmecîd es-Selefî, 

Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1407/1986, I, 285 [466]. Çoğu muhaddisler bu rivayete zayıf, bazıları 

da mevzû demiştir. Bk. Sâgânî, el-Mevzû�ât, I, 68 [466]; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 224 [2361]; Elbânî, 

Silsiletü’l-Ehâdîsi’z-Za�îfe, I, 111-112 [38].

2 [ אر ر ا אرق] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ا ر ا .şeklinde kaydedilmiştir [ ا
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tutarak onu boğdu. Müftüyü havuzdan ölü olarak çıkardılar.1 Bu olay üze-

rine Şeyh-i Ekber’e iltica edip müftünün cenaze namazı nı kıldırması için 

ricâda bulundular. Evliyasına vasıtasız olarak yardım eden Allah, her türlü 

noksanlıktan münezzehtir. O kahredici el, Şeyh-i Ekber hazretlerinin eli 

idi. [128a] 

Bunun bir benzeri Molla Fenârî ’nin (ö. 834/1430-1431) (Allah onun 

ruhunu dinlendirsin) Bursa ’da medfûn “Hz. Emîr Sultan ” 2 olarak tanınan 

Şeyh Seyyid el-Buhârî’den (ö. 833/1429) naklettiği rivayettir. Şöyle ki Sul-

tan Bâyezid’in izni olmadan kızıyla evlenince sultan, onu ve kızını öldür-

mek istedi. -Çok öfkeli bir zât olduğu için3 kendisi “Yıldırım” lakabıyla 

anılıyordu.- Kırk adamını bu iş için gönderdi. Gelen adamlar haremine 

girmek için kapıya dayanınca, Emîr Sultan4 hazretleri şu âyeti okumaya 

başladı:   ﴾وَن ُ ــ ِ א َ  ْ ــ ُ ــِאَذا  َ ًة  َ ــ
ِ ً َوا ــ َ ْ َ  َّ ْ ِا َــ  korkunç (Cezaları)“ ﴿ِاْن َכא

bir sesten ibaretti sönüp gidiverdiler.”5 Bu âyeti okuyup onlara doğru üfle-

yince, o anda gelenlerin hepsi helâk oldu. Bu kıssa meşhur ve mütevâtirdir. 

Bu olağanüstü hâl, Emîr Sultan  hazretlerinin kasıt ve himmeti ile idi; zira 

kendisi tasavvuf yolunda kâmil bir zât idi. Bazen fenâ ehli bir kimseden 

kastı ve iradesi olmaksızın da bu tür şeyler zuhûr edebilir. Allah Teâlâ bun-

ları, o kimseyi teşrif etmek, basar ve basîret sahiplerine âyetlerini göster-

mek için aynasından yansıtır.

Şeyhim ve Senedim hazretlerinin (ks) bir gün bu fakîre hitâben anlat-

tığı şey de bu kabildendir. Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Bir defasında ilmî tecellî 

cezbeleri bana galip gelmişti. Allah Teâlâ beni Hz. İbrâhim ’in mancınık ile 

ateşe atıldığı andaki tecerrüd sırrına muttalî kıldı. Bu hâl, Edirne ’yi ziya-

retimde oldu. Halifem Şeyh Seyyid Abdülbâki  için bina edilen dergâhın 

mescidinde idim. Sabah namazı için kâmet getirilmişti. Ben hemen Hz. 

İbrâhim’in (as)  bu tecerrüd  hâline kendimi benzetmek istedim ve üzerim-

deki bütün libası çıkartarak [128b] sadece avret mahallini kapatacak ka-

dar bir örtü bıraktım. Bu tecerrüd hâlinde iken namaza başladım. Orada 

ه ] 1  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ه  ] şeklinde kaydedilmiştir.

אن ] 2 .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا

ا] 3 כ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و .şeklinde kaydedilmiştir [و

אن] 4 .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا

5 Yâsîn, 36/29 .
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bulunan cahil sûfîler, benim deli olduğumu, bana bir büyü ya da benzeri 

bir şey yapıldığını zannedip bana o anda vâkî olan mânevî bir hâl oldu-

ğunu anlayamadılar. Benim maksadım zâhirin bâtına ve sûretin mânaya 

uygun olmasından başka bir şey değildi. Nitekim selef de bazı işlerde zâhir 

ile bâtının mutâbık olması için bâtınî temizlik  yaptıkları vakitte şeriatla ta-

rikatı cem etmek üzere zâhirî temizlik  de yaparlardı. Yine aynı nedenle bir 

çeşit kalbî tecerrüd  hâsıl olduğunda, sûrette de bir tecerrüd gerçekleştirir-

lerdi. İnsanlar dağıldıktan sonra mescitte tek başıma kaldım. Bana ‘Mür-

tezâ Dede ’ denilen birini gönderdiler. İki elimden tutup sırtıma doğru kı-

vırarak bağladı. O anda gönlüme    ﴾ُم َ ــ ْ ِ ْ ِ ا ّٰ َ ا ــ ْ ِ  َ ــ ّ۪  Allah katında‘ ﴿ِانَّ ا

din kesinlikle İslâm’dır.’1 âyeti düştü. Bunun üzerine teslimiyet ve boyun 

eğmede İbrâhimî millete tâbi oldum ve bana sükût hâli hâkim oldu.”

Mürtezâ Dede, bu olaydan yıllar sonra Selânik yakınlarındaki Baba 

Köyü’nde Hz. Şeyh’in halifesi oldu. Affetmek, enbiya ve evliyanın ahlâ-

kındandır. Af , -naslarda ifade edildiği gibi- Allah’ın sevilen bir ahlâkıdır. 

Mürtezâ Dede, Hz. Şeyh hayatta iken orada vefat etti.

Hz. Şeyh şöyle devam etti: [129a] “Beni ellerim ve ayaklarım bağlı bir 

şekilde zâviye hareminin bir hücresine hapsettiler ve bu hâlde bırakıp kapı-

yı üstüme kilitleyerek gittiler. Ben bu hâlde iken sabah namazı na kalktım. 

Bana yaptıkları şeyi, mescitte namazı henüz tamamlamadan önce yapmış-

lardı. Sonra Hüdâyî  hazretlerinin Türkçe olarak Rasûlullah ’ı (as) anlattığı 

şu ilâhisini2 yüksek sesle okumaya başladım: 

Kudûmün rahmet ü zevk u safâdır yâ Resûllallah 

İlâhînin makta	ına geldiğimde -ki şöyledir-,

Hüdâyî’ye şefaat kıl eğer zâhir eğer bâtın

Kapuna intisap etmiş gedâdır yâ Resûlallah3 

beni, anlatılması mümkün olmayan bir vecd, iştiyâk, inleme ve tazarrû 

hâli aldı. Bir anda bağlı bulunan elim ve ayağım çözüldü. Allah’ın izniyle 

1 Âl-i İmrân, 3/19.

2 [ אً ّ .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [إ

3 Aziz Mahmûd Hüdâyî, Dîvân-ı İlâhiyât (tıpkı basım ve çeviri), haz. Mustafa Tatçı-Musa Yıldız, İstan-

bul: Kitapevi, 2005, s. 43-44.
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kilidin dili dağıldı ve kapı açıldı.1 Dışarı çıktım, kapının önünde bir ibrik 

su buldum ve abdestimi tazeleyip hâlim üzere devam ettim. Beni görünce, 

büyük şaşkınlık geçirip hâlimi yücelttiler. Fakat onlar gerçekte içerisinde 

bulunduğum hâlin hakikatini bilemediler ve bâtının hâlinden gafil oldu-

lar. Eğer o hâlin hakikatini ya da bâtınını bilmiş olsalardı, bana ettiklerini 

yapamayacaklardı. Bilmez misin ki Şeyh San‘ânî’nin sûfîleri, onda şeriatın 

zâhirine muhâlif bir hâl görünce etrafından dağıldılar. Onun bu kıssası 

meşhur olup Şeyh Ferîdüddin Attâr  (ks) hazretlerinin Mantıku’t-Tayr  adlı 

eserinde uzun uzadıya anlatılır. [129b] 

Ben derim ki: Şeyh San‘ânî , âşık olduğu bir kız için domuz çobanlığı 

yapmış ve beline “Zünnar ” bağlamıştı. Her ikisi de -her ne kadar tevil 

erbabına göre bunların bir tevili varsa da- şer‘-i şerîfin zâhirine muhâliftir. 

Şeyhim ve Senedim hazretlerinin yaptığı soyunma (tecerrüd ) ise şeriatin 

zâhirine muhâlif değildir, çünkü avret mahallinin kapatılması ile dedikodu 

kesilip yerme ve ayıplama yolu da kapanmıştır. Şu kadarı var ki soyunma 

(tecerrüd ) kapısı, banyoda ve ihramda olduğu gibi bazı zarûrî hâllerde açık-

tır. Soyunma isteğinde her ne kadar kerâhet ve âdete muhalefet hâli varsa 

da bu durum delilik (cünûn) veya sihir isâbet etti zannıyla Hz. Şeyh ’in2 

bağlanıp hapsedilmesini gerektirmezdi. Onlar ancak cehâletleri sebebiy-

le bunu yapmışlardır; zira onlar mef ’ûl fâildirler; çünkü şeytan yapmak 

istediğini onlara yaptırmıştır. İşi buna göre yapmışlar, hâlin hakikatini 

anlamayıp kemal ehlinin kıymetini bilmemişlerdir. Hz. Şeyh’in lisanıyla 

onlarla ilgili bir şiir söylemek bana vâcip oldu: 

ف ر ا ا ف  ـ ـכ  ـ      ـ ـ ّ ـ ـ  ـ  ف ا ـ ـ 
Zaman (dehr), kadrimi bilemeden zâyi etti beni

İncinin değerini sedef nasıl bilir 

Keşke sözüm o cahillere ulaşsaydı. Fakat Allah Settâr’dır. Kabir onları 

örtmüştür. Toprak onların hepsinin üzerini kapatmıştır. Herkesin yaptığı 

amel ve vebâli gerektiren fiiller kendisine bildirilecektir. Bak işte tasavvufa 

intisap ettikleri ve tanışık oldukları hâlde sûfîler bile Hz. Şeyh’in hâlini 

1 [ ا ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ا ا ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا .şeklinde kaydedilmiştir [ا



Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 237

5

10

15

20

25

30

bilemediler. Onlar bilmezlerse tasavvuftan nasibi olmayanlar bu hâli na-

sıl bilebilirler? [130a] Allah’a yemin olsun ki onu çok az kişi anlamıştır. 

Onu anlayan, emrine Hz. İsmâil  gibi teslim olan kimsedir. Hz. Şeyh’i, bu 

kubbede ancak basîretinden şaşılık perdesi kalkanlar ve kalbine ehadiy-

yet-i evveliyyet  sırrı tecellî edenler görür. Fırsat ve vaktin kaçırılmasından 

sonraki üzüntünün bir faydası olmaz. Öfke ve kızgınlıktan sonra parmak 

ısırmanın da bir yararı yoktur. Ey sûfîler! Size gereken şey, gözleriniz varsa 

eserleri müşâhede  etmek; sanatınız varsa nûrları mütalaa etmektir. Kim 

şeyhin Rabbine ibâdet ediyorsa bilsin ki o Rab ölümsüzdür. Siz, ölmeyen 

bir dost edinmede ne durumdasınız? 

Hadiste şöyle buyrulmuştur: “ ْ ــ َ ِ ــ َو ِ ْ َرآ ــ َ ْ َرآي    ــ َ ِ ــ َو ِ ْ َرآ ــ َ ِ ــ  َ ُ  

َ ــ آِئ َّ َ ا ــ
ِ ا  ـُـ ُכ َ ــ  ِ ْ َرآ ــ َ ْ َرآي    ــ َ ْ َرآي    ــ َ ْ َرآي    ــ َ ِ ــ َو ِ ْ َرآ ــ َ ْ َرآي    ــ َ  َرآي   

وَن ُ ــ
ِ
ْ ُ  َ  ْ ــ ُ وَن َو ُ ُــ ْ َ  َ ــ ِ َّ َ ا ــ ِ ا  ُــ َُכ  َ  Beni görene ne mutlu! Beni / َو

göreni görene ne mutlu! Beni göreni göreni görene ne mutlu! Beni göreni göre-
ni göreni görene ne mutlu! Siz görenlerden olunuz; bakıp da görmeyenlerden 
olmayınız.”1 Biliniz ki Rasûlü ve onun vârisini görmek, tahkik ehline göre 

Yüce Allah’ı görmek (rü’yetullah ) gibidir. Bu rü’yete mazhar olanlara dün-

yada ve âhirette müjdeler olsun! 

Şeyhim ve Senedim hazretlerinin varak ve sayfalar üzerine değil de göz-

bebeklerine nakşedilmesi gereken hayrete düşürücü kerametlerinden biri 

de şudur: Yanımda hakikate dair yazılarının bulunduğu ona ait bir mec-

mua vardı. Ancak bir sayfada anlayamadığım yerler oldu. Onları, yanına 

gittiğimde sormak için tespit etmiştim. Fusûs u’l-Hikem kitabını okumak 

için âdetim üzere2 odasına girdiğimde3 [130b] her günki gibi halvet  hâ-

linde idi. İkimizin dışında sadece Allah vardı. Mecmuayı yanı başımda 

bulunan bir yastık üzerine koydum ve hızlı bir şekilde okumaya başladım. 

Amacım dersi hemen bitirip mecmuadaki anlayamadığım yerleri sormaktı. 

Ben bunu içimde gizlemiş ve hazırlanmış iken şeyhim durumuma keşfen 

muttalî olup bana dönerek, “Şu mecmuayı aç, falan yerdeki konuya bak ve 

orayı bana oku; orada senin dersine münasip şeyler vardır. Şu anda bunun 

1 Hadisin kısa metni için bk. Abd b. Humeyd, el-Müntehab min Müsnedi Abd İbn Humeyd, thk. Subhî 

el-Bedrî es-Sâmerrâî Mahmûd Muhammed Halîl es-Sa	îdî, Kahire: Mektebetü’s-Sünne, 1408/1988, s. 

308 [1000]; Deylemî, el-Firdevs, II, 445 [3926].

2 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.

3 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [  ] şeklinde kaydedilmiştir.
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tahkik edilmesi lâzım.” dedi. İşaret ettiği yeri açınca bir de ne göreyim! 

[Önceden] sormayı içimde gizlediğim konuydu. Konuyu, anlamadığım 

hiçbir şey kalmayacak kadar eşsiz bir şekilde açıkladı. Allah şahittir ki ben-

den bu konuya dair hiçbir emâre sâdır olmadı. Keşf yoluyla kendisi bu du-

rumu bilmişti. Sonra dersimin kalan kısmını teennî ile okumaya başladım. 

Açıkçası izah ve açıklamaya hacet kalmayacak kadar hayrete düştüm. Bu 

tür eserler, sadece kalp gözü  açık olanlara zâhir olur. Nasıl aklı ermeyen bir 

kimsenin sarîh nasları idrakten bir payı yoksa gözü şaşı olanın da bu güzel 

rü’yet ten nasibi yoktur. İşin başı akîdeyi tashih ve himmeti tecrit etmektir. 

Sahih teveccühü de önemli işlerin en önemlisi kılmaktır. Yüce makamlara 

vâsıl olma niyetini gerçekleştirme konusunda muvaffakiyet Allah’tandır.

Bir defasında yine elimde Fusûs u’l-Hikem vardı, kendisine okurken ders 

esnasında hikmet  ve hakikatlerden bir şey takrîr etti. [131a] Sonra bana 

yönelerek şöyle dedi: “Bu tür şeyleri sadece sana ifşâ ediyoruz. Senin itikat 

ve yakînin kemale; kalbin ve fuâdın da itminana erdiği için bunları sadece 

sana anlatıyoruz. Bu konuda bizim mahallemizden olmayan ve bizde olanı 

kabul etmeyenle konuşamayız. İnsanların çoğu ve hatta zamanımızdaki 

sûfîlerin ve tarikat ehlinin büyük bir kısmı, hakikat sırlarından perdelidir-

ler.” Sonra Hz. Şeyh  “Okumaya devam et.” dedi. O esnada ders Şeyh-i Ek-

ber ’in “Buğdayı çorak yere ekme.” sözüne geldi. Bunun üzerine Hz. Şeyh 

güldü. Şeyh-i Ekber’in bu sözü onun sözüne muvâfık düştüğünden ben de 

güldüm; çünkü Hz. Şeyh’in yazılı nüshaya bakma âdeti yoktu, daha ön-

ceden okunacak yeri de mütalaa etmezdi. Kendisi ezberden kalbine geleni 

açıklayarak dersi takrîr ederdi, çünkü okuduğu nüshanın şerh ve hâşiyele-

rine tam olarak vâkıftı. 

Şeyh-i Ekber’in zikredilen bu sözünün mânası, Molla Câmî’nin  Şer-
hu’l-Fusûs ’ta açıkladığı üzere şöyledir: “Buğdayı çorak yere ekme.”den 

kasıt, kalbin ve ruhun gıdası olan hakikatleri beyan etmenin beden için 

buğday neyse onun gibi olmasıdır. “Çorak yere” demek, hakkı göremeyen 

ve bütün eşyâda onu müşâhede edemeyen o toplulukların istidad arzına/

toprağına demektir.

Yine Fusûs’u şeyhimin huzurunda okurken yabancı bir kimsenin gir-

memesi için onun emriyle kapıyı kapatırdım. Öyle ki onların bu şânı yüce 
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kitabı dinlemeleri, onlar için öldürücü bir zehir gibidir. Bu kitabı onlara 

anlatmak ise domuzların boyunlarına mücevherleri asmak gibidir. [131b] 

اص ه    א   دا  א ام      א  دا  ا  دّر 
Avam, çok kıymetli incinin kıymetini ne bilsin! 

Ey Hâfız, bir tane mücevheri bile havâstan başkasına verme! 1

Bir gün2 Edirne  beldesinde [ders okuyordum], -biraz sonra beyan edi-

leceği üzere- kendisini Sultan IV. Mehmed  çağırmıştı. Kapı aniden çaldı. 

Şeyh keşfen kendisine ârız olan bir durum sebebiyle kalkıp kapıya yöneldi. 

Bu şekilde yapmak âdeti değildi. Kapıyı açınca mahallenin ileri gelenle-

rinden biri kapıda duruyordu. Bu adam çok konuşmakla mâruftu, büyük 

küçük kimse tarafından sohbeti hoş karşılanmıyordu. Onunla biraz ilgile-

nip güzelce onu savuşturdu. Sonra kapıyı kapattı, yerine oturup tedris ve 

sohbetle meşgul oldu. Bu kıssada basîret sahipleri ile tefekkür ve tezekkür 

ehli için bir ibret vardır. Eğer kapıyı açan Hz. Şeyh ’in yerine ben olsaydım, 

o çok konuşan kişi içeriye girmek için bir yol bulacak ve kalkıp gidinceye 

kadar bize vakit kaybettirecekti. Hz. Şeyh’in kalkıp kapıyı açması hârikulâ-

de bir iş olmuştur. 

Yine bir defasında Hz. Şeyh’in ders verdiği evin yukarı katının merdi-

ven başındaki ağaç sütuna yaslanmış ayakta dururken “Acaba merdivenin 

aşağısına yakın hamamın dışa açılan şu kapısından çıksa -ki bazen oradan 

çıkagelirdi- ve beni görüp bana, ‘Sen oruçlu musun?’ dese, ben kendisine 

ne cevap vereceğim?” diye düşünüyordum. Zira o gün salı idi, dolayısıyla 

tatildi ve ben oruçlu değildim. Hz. Şeyh, kendisinin veya tekkedeki veki-

linin izni olmadan orucun terk edilmesine ruhsat vermiyordu. [132a] Bu 

düşünce [aklımdan] geçmişti ki Şeyh, ben farkında olmadan bahsi geçen 

kapıdan çıktı. Merdivenin başında durduğumu görünce ilk sözü “İsmâil 

sen oruçlu musun?” oldu. Bir an düşündüm; “Evet” desem yalan olacak, 

“Hayır” desem beni azarlayacak. Ben tecellîyi istitâra tercih edip “Hayır” 

dedim. Bana kızarak3 baktı ve “Yâ hayvân!” deyip geçti. Başka bir kelâm et-

medi. O vakit merdivenin üstündeki odada kalıyordum. Ders yerini günde 

1 Bk. Dîvân-ı Hâfız, gazel nr. 334. https://faalgir.com/94/%F0%9F%94%AE.

2 [ אً أ  أ دّر] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [أ .şeklinde kaydedilmiştir [أ

3 [ راً ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ًرا ] şeklinde kaydedilmiştir.
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bir defa kendisinin tâlimatıyla süpürüyordum. Aynı zamanda bazı küçük 

çocuklara da nesih hattı ile ilgili ders veriyordum. 

Yine bir defasında Hz. Şeyh  yatsı namazının ilk rekâtında “Tîn” sûresi-

ni okudu. Hatırıma, ikinci rekâtta da “Mâûn” sûresini okursa daha uygun 

olur, düşüncesi geldi; çünkü bu sûrede dini tekzip etme konusu geçmek-

tedir. Şeyh düşüncemi doğruladı. (İkinci rekâtta “Mâûn” sûresini okudu.) 

Allah’a hamd olsun! 

Yine Hz. Şeyh’in kevnî keramet lerinden biri de şudur: Cesareti ve mert-

liği ile meşhur “Gâzî Ali ” isminde bir genç vardı. Hz. Şeyh Edirne ’de iken 

sabah akşam yanına gelip giderdi. Bu zât, riyazet ehliydi. Üç günde bir 

yerdi. Hz. Şeyh ona şefkat kanatlarını gererek başkalarına gösterdiğinin 

fevkinde güzel muamelede bulunurdu. Ben ihvandan bazılarının bu ko-

nuda tereddüt içerisinde olduklarını ve bu gencin mertebesini bilmedik-

leri için bunu mümkün görmediklerini biliyordum. [132b] Ta ki bir gün 

Hz. Şeyh bu meseleyi izah etti: “Başkasına göstermediğim ilgiyi bu gence 

göstermemin sebebi şudur: Bu gence Allah tarafından kendisiyle akranları-

nın üzerine çıkacağı sıdk, diyânet ve itikad verilmiştir. Onun sahip olduğu 

sıdk, zamanımızda insanların ve hatta sâliklerin çoğunda nâdiren bulunur. 

Sahâbe  (ra) de kendi aralarında farklılık bulunmakla birlikte; sıdk, diyânet, 

ubûdiyyet, sohbet ve muâşeret hukukunu ikame etmelerinin bereketiyle, 

kendilerinden sonra kıyamete kadar gelecek bütün insanlardan daha fa-

ziletlidir. Sahâbenin çoğu keşf ve şühûd ehli olmasa da bu böyledir; zira 

sahâbenin sıdkı, diğerlerinin keşfinden daha üstündür.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Bu cesaret ve mertlik, Allah’ın galip aslanı Ali b. 

Ebû Tâlib’in (ra) güzelliklerinden bir güzellik idi. Onun da Allah’ın havâs 

kullarından çok azının sahip olduğu hârikulâde hâlleri ve nitelikleri vardı. 

Gâzî Ali, 1095 yılında Peç Kalesi ’nde esir düştü. Aynı yıl ve bir önceki 

yıl Müslümanlar, bazı vezirlerin kötü yönetiminden dolayı büyük bir he-

zimete uğramıştı. Sonra Allah’ın fazlı ile esaret prangasından kurtuldu. Bir 

gün kendisine Hz. Şeyh  ile sıkı irtibatının hikmetini sordum. Şöyle dedi: 

“Şeyhin işi çok büyüktür. Onu daha önce kimseden duymamış, görmek 

şöyle dursun bilmiyorken bana bazı gazâlarda göründü. Sonra onu bulmak 
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için yola çıktım. Edirne ’ye geldiğimde onu görünce, daha önce bana zâhir 

olan kişinin bu kişi olduğunu yakînen bilmiş oldum [133a] ve hemen ona 

biat ettim. Allah’a hamd olsun!” 

Yine Hz. Şeyh’in kevnî kerametlerinden biri de şudur: Halifeleri kendisi-

ni ziyaret için geldiklerinde ayrılmadan önce onlara dua etmek, Hz. Şeyh’in 

güzel âdetlerinden biriydi. Ben de bir gün Bursa ’dan Kostantiniyye ’ye kendi-

sini ziyaret için gelmiştim. Vedalaşma ânı gelince ellerini kaldırıp bana dua 

etti. Duasına “himaye” lafzını ekleyip söyle dedi: “Allah seni himaye edip 

korusun!” Ancak ben bu kelimeyi daha önce dua ederken kendisinden hiç 

duymamıştım. O nedenle içimde şiddetli bir korku peydâ oldu. Allah Teâlâ 

tarafından bir imtihan geldiğini anladım. Sonra bazı ihvanla birlikte [Bur-

sa’ya dönmek üzere] gemiye bindik. Denizde büyük bir fırtına çıktı ve bu 

sebeple üç gün denizin ortasında mahsur kaldık. Anlatılması imkânsız bir 

şekilde baş dönmesi, mide bulantısı, mizâcın değişmesi ve tabiatın sarsılma-

sından dolayı hareket eden ölü gibi oldum. Nihayet anladım ki yaşayacağı-

mız bu hâl, Hz. Şeyh’e keşf  olmuş ve özellikle o duayı yapmıştı.

Yine Allah Teâlâ’nın evvelkiler ve sonrakilerden Hz. Şeyh’e has kılıp 

yerlerin ve göklerin emir nizamının medârı kıldığı kevnî kerametlerden 

biri de şudur: Yeryüzünde fesadın ortaya çıkıp dünya acûzesinin mizâcı 

değişince -ki bu zaman Sultan IV. Mehmed ’in saltanatının son zamanla-

rıydı- Engürüs seferindeki asker ittifak yaptı. Bunlar sayılamayacak kadar 

büyük bir topluluktu. İçlerinde eski vezir Köprülü Mehmed’in damadı Si-

yavuş Paşa  (ö. 1688), âsîlikten tevbe eden Yeğen Osman Paşa  ve diğer yük-

sek rütbeli askerler vardı. [133b] O dönemde vezirlik makamında Bosnalı 

Süleyman Paşa vardı ve hainliğinden dolayı askerin arasından firar edip 

dâr-ı saltanat Kostantiniyye ’ye girdi. İttifak eden askerler, mushaf getirtip 

hep birlikte Allah’a yemin ederek aralarında güçlü bir anlaşma yaptılar. 

Buna göre, seferden dönüp ittifakla mezkûr sultanın yerine kardeşi II. Sü-

leyman ’ı (ö. 1691) saltanat makamına oturtup fitneyi ortadan kaldıracak-

lar ve daha sonra gazve işiyle meşgul olacaklardı. Nihayet hepsi Belgrad 

tarafından Kostantiniyye tarafına doğru yöneldi, çünkü Sultan IV. Meh-

med  burada idi. Aynı şekilde mezkûr firârî vezir ile sultanı doğru yoldan 

saptıran ve her açıdan hevâlarına tâbi olan diğer fitneci kimseler de orada 
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idiler. Asker Kostantiniyye’ye dayanınca sultan ve yanındakiler müdafaada 

bulundular, hatta vezir1 Süleyman’ı öldürerek kellesini âsîlere gönderdiler. 

Âsîler bunu kabul etmeyip şu cevabı verdiler: Bizim maksadımız vezirin 

kellesini almak değildir. Bizim şer’î bir davamız vardır. O nedenle Kostan-

tiniyye’ye girmek zorundayız. 

Bu arada Siyavuş Paşa  hepsinin ittifakıyla Kostantiniyye  âlimlerine giz-

lice bir mahzar gönderip bu sultanın yerine başka bir sultanı oturtmak 

için fetva talebinde bulundu. Bu konuda fetva yazmalarını istedi. Bu fet-

vaya besmele-i şerîf ile ilk imza atan Şeyhim ve Senedim hazretleri oldu. 

Bu şekilde onların kalplerinden geçeni imtihan edip hazırladıkları yazıyı 

aldı. [134a] Gecenin bir vakti olunca, özel adamlarını küçük bir kayıkla 

deniz tarafından gönderdi. Saray tarafından kalenin kapısını onlara açtılar. 

Siyavuş Paşa  tarafından gelenlerle birlikte ulemâ onun evinde toplandı. 

Sonra sultana âlimlerin geldiği2 bilgisi verildi. Onlara haberin ne olduğunu 

sordu, onlar da neden geldiklerini gizleyerek “Siyavuş tarafından bir haber 

geldi, bu konuda istişare etmek istiyoruz Hazret-i Sultan.” dediler. Sultan, 

onların kendi taraftarı olduklarını zannedip sarayın iç kapısının açılması 

tâlimatını verdi. Bunun üzerine âlimler içeriye girdiler. Onlarla beraber 

bazı seçkin kimseler de gizlice saraya girip Sultan Süleyman ’ı hapsedildiği 

yerden çıkartarak Farsça taht denilen, kıymetli taşlar ve işlemelerle süslen-

miş, bezenmiş büyük kürsüye benzer bir şeye oturttular. Kişi onun üzerine 

oturmadan sultan olamaz. Sonra Sultan Süleyman, kardeşi Sultan Meh-

med ’in kendisinin tutulduğu yerde3 hapsedilmesi için bir emir çıkardı. 

Sultan Mehmed o sırada, olanlardan habersiz bir şekilde gelen âlimlerle 

müzakerelerde bulunuyordu. Bu olay, 2 Muharrem 1099 (8 Kasım 1687) 

tarihinde Cumartesi günü fecrin çıkmasına iki saat kala meydana gelmiştir. 

Sabah olunca tellâllar Kostantiniyye’nin  her tarafından yeni cülûsu müjde-

lediler. [134b] Bunun üzerine âlimlerin beratlarını yenilemeleri ve hatiple-

rin hutbelerde azledilen sultanın yerine yeni sultanın ismini okumaları için 

dünyanın her tarafına fermanlar dağıttılar. Kostantiniyye âlimleri ve eşrâfı, 

Sultan II. Süleyman ’a biat  edip tebrik ettiler. Müslümanlar bu değişimden 

1 [ ز .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا

وا] 2  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.

3 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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dolayı çok sevindiler zira Sultan IV. Mehmed ’in saltanatı çok uzun sür-

müştü. Tam kırk yıl saltanatta kaldı. Devletinin son dönemleri değişkendi. 

İnsanlar, zulmün karanlığının kalktığını ve adâlet ışığının yandığını zan-

nettiler. Ne var ki onlar, zamanın gerilemesinin bir yükselişi olamadığını, 

[dünya denen] bu kocakarının yakın zamanda ne öleceğini ne dirileceğini, 

onun hastalığının devam edeceğini, kıyamet koptuğu zaman onun ölece-

ğini bilemediler. 

Sonra askerler Kostantiniyye ’ye girerek vezâret mührünü Siyavuş ’a tes-

lim ettiler. O da sultanın hocalığını sultanın muallimi Arapzâde Abdül-

halim ’e; danışma ve nedimliği de Köprülüzâde  Mustafa’ya verdi. Mustafa 

kendisinin yakın dostu ve sohbet arkadaşıydı. Fetva işi de “Debbağzâde ” 

olarak tanınan Mustafa’ya kaldı. Bu görev ona, daha önce azledilen sultan 

döneminde 1098/1687 yılının sonlarında verilmişti. 

Birkaç gün sonra askerle beraber gelen ve Siyavuş’a tâbi olan bazı zor-

balar ayrı baş çekmekle ün saldılar. Onların işleri Bursa  ve diğer beldelerde 

de ortaya çıktı, aşırı hareketler yapmaya başladılar. Fitne, fesat ve kötülük 

her yerde yayıldı. Hz. Şeyh ’in şöyle dediğini bizzat kendisinden duydum: 

[135a] “Vezir Siyavuş beni müşavere  için huzuruna çağırdı. Ona şöyle de-

dim: ‘Sadece mücerret vezirlik mi istiyorsun yoksa vezirliğin adâlet ve in-

safla kalmasını mı tercih edersin?’ Bana şöyle dedi: ‘O şekilde kalmasını 

arzu ederim.’ Ben de ona, ‘Saltanat, dört sütun üzerinde duran yüksek1 bir 

binaya benzer. Bu dört rükün, avam lisanında şöyle ifade edilir: Yeniçeri, 

sipahi, topçu ve cebeci. Bu dört rüknü, Allah dostlarından bazıları, yine 

Allah’tan aldıkları bir işaretle koymuşlardır. Bu rükünler, senin zamanında 

yıkıldı; onların yerine isyan ve dalâlet ehli zuhûr etti. Eğer bu sütunları ye-

niden dikip azgınları ve âsîleri ortadan kaldırırsan her yönden işin tamam 

olur, hâlin müstakim ve devletin  beklenenden daha üst seviyelere gelir.’ 

dedim. Bunun üzerine bana, ‘Bu konuda Mustafa bana yardımcı olmuyor.’ 

dedi.” 

Mustafa’dan kastı Sultan’ın nedimi Köprülüzâde  idi. Onun kız kardeşi 

de aynı zamanda Siyavuş’un eşiydi. Siyavuş daha önceleri “Köprülü” diye 

אل] 1 ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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meşhur olan babasının hizmetçisi idi. Aklı, idare kabiliyeti ve dindarlığı 

sebebiyle kendi zamanında onu kızıyla evlendirmişti. Hz. Şeyh dedi ki: 

“Ona, ‘Bak! Mühür şu an senin elindedir. İstediğini yapabilirsin. Muha-

lefet eden Mustafa da olsa muhalifleri terbiye et.’ dedim. Sonra o, benden 

ve nasihatimden yüz çevirdi. Bunun üzerine başına hayırlı bir iş gelmeye-

ceğini anladım.”

Ben [Bursevî] derim ki: Siyavuş’un yüz çevirmesinin sebebi, dâr-ı sal-

tanata gelirken muhaliflerle güçlü ve müekked bir anlaşma yapmış olma-

sıdır. Buna göre ne Siyavuş’tan muhaliflere ne de muhaliflerden Siyavuş’a 

bir kötülük gelmeyecekti. Vezirlik makamına oturup [135b] zorbaların yap-

tıklarını net bir şekilde görünce bu durum onu korkuttu. Ancak Siyavuş 

kendilerini uzaklaştırma konusunda bahaneler ileri sürdü ve yapmış olduk-

ları anlaşmaya sadık kalmayı tercih etti. “Her zarar veren şey öldürülür.” ha-

kikatini bilmedi. Oysa anlaşmayı bozdukları takdirde, zimmet ehli gibi bu 

zorbalarla savaşılması gerekiyordu; çünkü onlar dâr-ı saltanata sadece ıslah 

için girmişlerdi. Fakat onlardan ifsat  zuhûr edince savaşmak için hedef oldu-

lar. Eski tecrübeler göstermektedir ki böyle kimselerin tevbeleri kabul edil-

mez. Şüphesiz Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ﴾ُ ــ ْ َ ا  ــ ُ ُ ــא  َ ِ ــאُدوا  َ َ ْ ُردُّوا  ــ َ ﴿َو
“Yoksa geri gönderilseler bile, yine kendilerine yasaklanan şeylere döne-

ceklerdir.”1

Sonuçta muhalifler pek çok insanın malına el koyup piyadelerin önde 

gelenlerinden “Fetvacı ” denilen bir kişiyi öldürdüler. Daha sonra bu piya-

de taifesinin başkanının evine de hücûm edip onu da katlettiler. Ardından 

sultanın defterdarının evine saldırdılar. Defterdar [bu durumu önceden 

anlayıp] kaçtı. Beytülmâl de ne varsa hepsini aldılar. Hazinedeki binlerce 

kese altın ve gümüş paraya el koydular. Defterdarın evindeki her şeyi yağ-

malayıp câriyelerini dahi aldılar. Daha sonra Vezir Siyavuş ’un kendilerine 

muhalif olduğunu anlayınca ona da saldırmak istediler. Siyavuş, evinin 

bütün kapılarını kilitledi. Kendisi ile beraberindekiler sabahtan akşama 

kadar bu muhaliflerle çatıştılar. Gece karanlık basınca evinin etrafını fecre 

kadar kuşattılar ve nihayet sabah namazı vakti eve girmeyi başardılar. Si-

yavuş iç evinin önüne oturdu ve yanında bulunan bütün okları çıkartıp 

1 el-En‘âm, 6/28 .
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deki her şeye el koyup câriyeleri dahi alıp götürdüler. Beldenin en rezille-

rinden bazı Müslümanlar ile başkaları da bu yağmalamaya ortak oldular. 

[136a] Ağaçları ve çiçekleri yerlerinden söktüler. Ütü demirine kadar işe 

yarayacak ne varsa alıp götürdüler. Yandaki komşu evlerini de aynı şe-

kilde yağmaladılar. Aslen hür olan küçük çocukları da alıp köle yaptılar. 

Câriyelerin ve haremdekilerin ellerinden tutup başları açık bir vaziyette 

dışarı çıkardılar. İnsanların ibret alması için Siyavuş’un cesedini dışarıya 

çıkartıp herkesin görebileceği bir yere koydular. Onların birçok köşkleri 

vardı. Fakat Allah, dilediğini celâlî isimlerin mazharı olan kimselerin eliyle 

yaptırır, sonra da onlardan intikâmını alır. Hadiste şöyle buyurulmuştur:

“ ُ ــ ْ ِ  ُ ــ
ِ َ ْ َ  َّ ــ ُ  

ِ ــ ِ  ُ ــ
ِ َ ْ َ  ِ ــ ِ ــ أَْر ِ  ِ َّ ُل ا ْ ــ َ  ُ ــ

ِ َّא  Zâlim yeryüzünde Allah’ın / ا
adâletidir, onunla intikâm alır ama daha sonra da ondan intikâm alır.” 1 Al-

lah Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ا ُــ ــא َכא َ ِ ــאً  ْ َ  َ ــ ۪ ِ َّא َ ا ــ ْ َ ــ  ّ۪ َ ُ ِــَכ  ٰ  ﴿َوَכ
َن﴾ ُ ــ

ِ َْכ  “İşte böylece işledikleri günahlardan ötürü zâlimleri birbirine 

yandaş yaparız.”2 

Biri şöyle diyebilir: “Yapılanları zulüm olarak niteledikten sonra bunları 

Allah’ın adâletine nisbet etmek nasıl câiz olur?” Bu sorunun cevabı şudur: 

Burada “adâlet ”den maksat, faziletin karşılığı olandır; zira adâlet, herkesin 

kendi yaptığı ile; iyilik ise iyilik, kötülük ise kötülükle muamele görmesi-

dir. Fazilet ise kötülük yapanı affetmektir. [Bu ehl-i sünnetin görüşüdür. 

Mu‘tezile  ise bu görüşe karşı çıkarak kötülük yapanın cezalandırılması ge-

rektiğini söyler] 3 ve adâletin de bu olduğunu savunur. Bu nedenle kendi-

lerine “ehl-i adl ” ismini vermişlerdir. Ehl-i sünnet in ileri sürdüğü görüşe 

şu âyet-i kerîme işaret eder:   ﴾ ّ ــ َ ْ א ِ  ْ ُכــ ْ ــאَل َرّبِ ا َ ﴿ “Peygamber şöyle dedi: 

Rabbim! Adâletinle hükmünü ver.”4 Yani zâlime mühlet verme; onu affet-

me, onun cezâsını bir an evvel ver, demektir. Fakat Allah dilediğine mühlet 

verip dilediğini affedebilir, dilediğine de cezâ verebilir. Yaptıklarından suâl 

olunmaz. el-Makâsıdü’l-Hasene ’de bu şekilde ifade edilmiştir. [136b] 

1 Bk. Ebû Hâcer Muhammed, Mevsûatü Etrâfi’l-Hadîs, V/425.

2 el-En‘âm, 6/129 .

3 [ ــ ــ ا ن  ــ ــ   ، ــ ف ا ــ  ّ ــ ــ ا ــ أ ــ  ا  ــ  ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı [و

nüshada kaydedilmemiştir.

4 el-Enbiyâ, 21/112 .
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Şimdi tekrar konuya dönüp deriz ki: Bu zikredilen şeyleri yaptıkları 

gün kendilerinden birini vezir, başka birini piyade taifesinin reisi, bir baş-

kasını da şeyhülislâm yaptılar. Bu son kişi Sultan Mehmed (IV.) ’in1 “Vânî” 

lakabıyla anılan şeyhinin damadı Seyyid Feyzullah ’tır. Kendisi, adı geçen 

sultanın çocuklarının o dönemde muallimi idi. Onun fetva dönemi on 

yedi gün sürdü. Durum kötüleşip belde ehli bu konuda ne yapacaklarını 

şaşırınca ve bu fitneyi ortadan kaldıracak tedbirin ne şekilde alınacağını, 

yeryüzünün fesat ehlinin kirinden nasıl temizleneceğini kimse bilemeyince 

ileri gelen dervişlerden biri eline bir mendil alıp bir sopanın ucuna bağla-

yarak sancak gibi onu kaldırıp çarşı pazarda “Ey Müslümanlar! Sancak-ı 

Muhammedî ’nin altında toplanın!” diyerek bağırmaya başladı. İnsanlar, 

Dahhâk  dönemindeki demircinin etrafında toplandıkları gibi toplandılar. 

Kıssa meşhurdur. Sarayın dış kapısına gelip münâdîleri, bütün halk gelsin 

diye beldenin çeşitli yerlerine dağıttılar. Nihayet herkes orada toplandı. 

İleri gelenler, Hümâyûn kapısında dikilip lafza-i celâl ile seslerini yükselt-

meye başladılar. Sen onları duysaydın “Gerçekten kıyamet koptu.” derdin. 

Sultan’dan hazinede bulunan ve özellikle seferlere götürdükleri sancak-ı 

Muhammedî ’nin çıkarılmasını istediler. Şeyhim ve Senedimin dışındaki 

bazı âlimler, o sırada sultanın meclisinde bulunuyorlardı. Onlar kapının 

önünde toplanan büyük kalabalığı görüp sancak-ı Muhammedî’yi istedik-

lerini duyunca, Sultan ve yanındaki hizmetçiler dâhil hepsi ne yapacak-

larını bilemediler ve kendilerinden geçtiler. [137a] Bu talepleri sabahtan 

başlayıp öğleden sonraya kadar devam etti. Hatta karşılarına cevap verecek 

biri çıkmayınca da ümitsizliğe kapıldılar. 

Hz. Şeyh  dedi ki: “Evimde öğle namazını kıldıktan sonra saraya gitme 

konusunda gönlüme kuvvetli bir istek düştü. Saray kapısına gelip o kalaba-

lığı görünce, içeriye girmek için izin istedim ve bana izin verildi. Sultanın 

yanına vardığımda Sultan ve yanındaki âlimlerin dehşetten his ve şuurları-

nın kalmadığını gördüm. Onlardan hiçbiri sancak-ı Muhammedî ’yi alarak 

sarayın duvarındaki burçtan insanlara cevap vermeye cesaret edememişti. 

Yüksek sesle onlara şöyle dedim: Allah Teâlâ kitabında şöyle demiyor mu? 

   ﴾ َ ــ ۪ ِ ْ ُ ْ א ِ ۪ه َو ِ ــ ْ َ ِ َك  َ َّــ ي اَ ۪
ٓ
َّـــ َ ا ــ ُ ﴿ ‘Yardımıyla ve mü’minlerle seni des-

1 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.
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tekleyen O’dur.’1 Korkmayınız, sevininiz; kuşkusuz Allah sizi destekliyor. 

Saldırgan düşmanlarınıza karşı size yardım ediyor. Sultan ve yanındakiler 

şöyle dediler: Ey büyük efendi! Biz sana tâbiyiz; karar senindir. Sancak-ı 

Muhammedî’yi al ve insanlara cevap ver.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Hz. Şeyh’in gür bir sesi vardı ve çok uzaklara 

kadar ulaşırdı. Daha önce asla onun sesine benzer bir ses duymamıştım. 

Hz. Şeyh sultanın hizmetçileri yanında olduğu hâlde sancağı eline alıp in-

sanların göreceği şekilde burcun tepesine çıkıp onlara gür ve yüksek bir 

sesle selâm verdi. Herhalde onun selâmını duymayan kalmadı. O, şöyle 

dedi: Sultan hazretleri size selâm ediyor. -Hemen selâmı yüksek sesle aldı-

lar.- Böylece anlatılması mümkün olmayan bir müjde almış oldular. [137b] 

Sonra Hz. Şeyh,  sabır makamından onlara bazı nasihatlerde bulundu. Hep 

birlikte, “Ey büyük efendi, biz şehâdet ederiz ki sen hak ve doğru bir adam, 

sâlih ve kâmil bir şeyhsin.” dediler. Sonra onların ne istediklerini sordu. 

Onlar da haddi aşan azgınların bertaraf edilmesini istediler. Bunun üzerine 

Hz. Şeyh, bulunduğu yere sancak-ı Muhammedî’yi2 dikerek Sultan’ın ya-

nına dönüp kendisine dışarıda toplanan halkın selâmını iletti. İsteklerinin 

azgın ve şerlilerin aralarından bertaraf edilmesi olduğunu bildirdi. 

Sultan, “Bu konuda tedbir ve çare nedir?” dedi. Hz. Şeyh şöyle cevap 

verdi: “Bu şehirde yaşayan herkesin sancak-ı Muhammedî ’nin altında top-

lanması için bir ferman yazın. Halk toplandığı zaman umulur ki Allah, 

muradın hâsıl olacağı bir sebep yaratır.” Bunun üzerine Hz. Şeyh, Sultan’ın 

fermanını alıp insanların yanına çıktı ve sancağın yanında durdu. Topla-

nan halka bir kez daha Sultan’ın selâmını iletti. Onlara Sultan’ın, “Keder-

lenmeyin; bu konuda ben hiçbir kimseye güvenmiyorum. Umulur ki Allah 

bu dîn-i mübîni benim elimle ihyâ eder.” mesajını iletip şöyle dedi: “Bu, 

Sultan’ın bizzat kendi el yazısıdır. Bu yazıyla Sultan; bütün âlim, fakir/der-

viş, azgın kim varsa hepsinin bu sancağın altında toplanmasını emrediyor.” 

Sonra Hz. Şeyh bu belgeyi bir tellâla verdi. Yanında beldenin eşrâfından 

biri vardı. İkisi de Sultan’ın bu emrini insanlara duyurmak için gittiler. Fa-

kat halk aceleci davranıyordu. Hz. Şeyh onlara sabır âyetlerini okumaya ve 

1 el-Enfâl, 8/62 .

ي] 2 ّ .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا
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beliğ bir vaaz vermeye başladı. Nihayet şöyle dedi: “Kuşkusuz Allah Teâlâ 

yeryüzü ile gökyüzünü bir göz kırpması kadar bir sürede yaratmaya kâdir-

di. Ama O, yaratma işini altı günde1 tamamlayarak teennî yolunu tuttu. 

Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanınız ve aceleci olmayınız çünkü acele etmek şey-

tandandır. Siz en güzel (ahsen) ile amel ediniz. [138a] Bu, bir azîmet tir; 

güzel (hasen) ise azîmet değil sadece bir ruhsat tır. Kötü (kabih) ise şeriatın 

ve aklın nazarından düşmüştür. Onlara ‘hikmet ve mev‘ıze-i hasene’2 ile 

karşılık verin.” Nihayet bu konuşma üzerine sustular.

Zorbalar, halkın Sultan’ın kapısının önünde toplandığı bilgisini alınca, 

onlar da kendi atadıkları vezirin yanında toplandılar. Yanlarında müftü 

(Şeyhülislâm) ve her iki kazaskerle3 beraber Kostantiniyye  kadısı da vardı. 

Kendilerine bahsi geçen şerîf ve tellâl eliyle Sultan’ın emri ulaşınca onu yır-

tıp tellâlı öldürdüler. Şerîf ise yaralı olarak kaçtı ve Sultan’ın kapısına varıp 

olanları haber verdi. Zorbaların yanında hazır bulunan müftü ve zikri ge-

çen kadılar, o meclisten kalkmak istedilerse de kalkmalarına izin vermeyip 

onları yanlarında alıkoydular. Halk ise askerinden halkına Allah’ın kudret 

ve inâyeti ile Sultan’ın kapısına çekiliyor; zorbalardan birer birer ayrılıyor-

lardı. Öyle ki her sınıf insandan büyük bir kalabalık oluştu. Bazı âlim ve 

emirlerin, Sultan’ın işareti ile haremdeki meclise girmeleri istendi. Akşam 

vaktine az bir zaman kalmıştı. Haremdeki müşâvere bitince Hz. Şeyh  bir 

daha çıkıp Sultan’ın selâmını orada toplanan halka iletti ve şöyle dedi: “Ey 

Müslümanlar! Müjdeler olsun ki Sultan talepleriniz üzere bir yol izledi. 

Müftüyü, kazaskerleri, Kostantiniyye kadısını, nakîbü’l-eşrâfı, sadrazamı 

ve zorbaların nasb ettiği sair kimseleri değiştirdi. [138b] Siz Sultan’ın razı 

olduğuna razı mısınız? Yoksa başka bir düşünceniz var mı?” Hepsi birden 

üç defa “Razıyız fakat bundan sonra yapılacak işlerin şer‘-i şerîfe uygun 

olması şartıyla.” dediler. Bunun üzerine Hz. Şeyh  onları yumuşak ve tatlı 

bir üslûpla teselli etti. Onlara öyle nasihatlerde bulundu ki hepsini ağlattı. 

Sonra onlar için faydalı ve [efrâdını] câmi bir dua yaptı. 

Ardından geceyi kapının yanında geçirmelerini tavsiye edip şöyle 

dedi: “Henüz iş tamamlanmış değildir. Herkesin menfaati için yapılması 

1 Bk. es-Secde, 32/4 ; el-A‘râf, 7/54 .

2 en-Nahl, 16/125 .

ّאن] 3 כ .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا
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gereken daha çok iş var. Buradan ayrılmakta acele etmeyin. Umulur ki Al-

lah sizin bu yorgunluk ve meşakkatinizi, büyük huzur ve rahat için sebep 

kılar.” Yine şöyle tavsiyede bulundu: “İzdiham ve su ihtiyacından dolayı 

namazları terk etmeyiniz. Teyemmüm , suyun halefidir [abdest yerine ge-

çer].” Şayet o gece bazıları suya imkân bulamamışsa [teyemmüm edip na-

mazını kılamamışsa] namazı geçmiştir. Bu durumda tedbir nedir? [Tedbir, 

namazı kazâ etmektir.] Hüküm bu şekilde gerçekleşmiştir:

وراً﴾ ُ ْ َ راً  َ َ  ِ ّٰ ُ ا ْ  Allah’ın hükmü değişmez kaderdir.”1“   ﴿َوَכאَن اَ

Ben [Bursevî] derim ki: İnsanların oluşturduğu izdiham anlatılmayacak 

kadar çoktu. Öyle ki ayak basılan yerden başka bir mekân yoktu. Bazıları 

îmâ ile bazıları teyemmümle, bazıları neye imkânları varsa o şekilde na-

mazlarını kıldılar. Bazıları da zarûret nedeni ile namazlarını terk ettiler.

Hz. Şeyh o gece toplanan kalabalığa Allah Teâlâ’ya tazarrû ile dua edip 

niyazda bulunmalarını tavsiye etti. Umulur ki Allah Teâlâ, hâllerini düzel-

tip kıyamet gününde sancak-ı Muhammedî ’nin altında toplar. Hepsi ah 

çekerek ağladı. 

Hz. Şeyh yine şöyle dedi: “Önemli mazereti bulunan, evine yakınla-

rının yanına dönsün.” İki kişiden biri bu durumda idi. Fakat bağırarak 

üç defa şöyle dediler: “Dönmeyiz!” [139a] Hz. Şeyh  bunun üzerine, “Ben 

şahidim ki siz doğru kimselersiniz. Ben de sizden bunu talep ediyordum.” 

dedi ve onlara dua etti. 

Hz. Şeyh sonra Sultan’ın haremine döndü. Haremde zorbalar tarafın-

dan görevlendirilmiş bazı kimseler vardı ki yaptıklarının karşılığı olarak 

hak ettikleri cezayı buldular. O gece hepsi katledilip lime lime edildi. Böy-

lece Allah, harem dışında şehirde bulunan zorbaların da kalplerine korku 

yerleştirdi ve toplandıkları gibi dağıldılar. Öyle ki akşam namazından son-

ra zorbaların reisi ele geçirilip Sultan’ın kapısına getirildi. Bunun üzerine 

oradaki kalabalık çeşitli kılıçlarla ona hücum ettiler. Yüksek sesle bağırıp 

[kılıçlarıyla] ona vurmaya başladılar. Öyle ki vücudunun tüm parçaları ku-

lağından daha küçük hâle geldi. 

1 el-Ahzâb, 33/38.
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O gece piyade taifesinin yeni reisi birçok adamıyla sabaha kadar şehri 

dolaşıp Allah’ın izniyle zorbaların çoğunu topladılar. Sonra onları şiddetle 

katlettiler. Ertesi gün kalabalık daha da arttı1 ve sarayın etrafı Ayasofya 

Camii ’ne hatta Sultan Ahmed Camii ’ne kadar insanlarla dolup taştı. O 

gün ve gecede zorbaların çoğu öldürüldü. Hz. Şeyh bir defa daha sara-

yın tepesindeki sancağın yanına çıkıp kalabalığa Sultan’ın selâmını iletip 

onlara şöyle dedi: “Sultanımız, bundan başka ne istiyorlar, diye soruyor.” 

Orada hazır bulunan kalabalık, “Zorbaların bulundukları ve tutuldukları 

yerde öldürülmeleri için hatt-ı sultânî  istiyoruz.” dediler. Hz. Şeyh tekrar 

Sultan’a dönüp talepleri doğrultusundaki yazıyı kendisinden aldı. [139b] 

Sonra elinde hatt-ı sultânî ile yanlarına çıkıp onlara yazıyı yüksek sesle 

okudu. Onu büyük bir hüsn-i kabul ile karşıladılar ve sevindiler. Yazıyı 

şeyhin muhafaza etmesi için kendisine emanet ettiler, çünkü Hz. Şeyh ’ten 

başka kimseye itimatları yoktu. O gün sancak-ı Muhammedî ’yi görme-

yen kalmadı. Herkes onu görmekle müşerref oldu ve onunla teberrük edip 

Cenâb-ı Ahmedî’den şefaat dilediler. 

Hz. Şeyh bir kez daha kalabalığın huzuruna çıkıp kendilerine Sultan’ın 

selâmını iletip her şeyin talep ettikleri üzere yapıldığı müjdesini verdi ve 

onlara şöyle dedi:2 “Artık müftünüz Debbağzâde , nakîbü’l-eşrâf falan kişi; 

kadılar filan kişiler, falan beldenin kadısı filan kişi, piyade taifesinin rei-

si de filan kişidir.” Her bir isim zikredildiğinde “Kabul ettik.” diyorlardı. 

Ne zaman ki veziriniz önceki vezir İsmâil Tuğrâyî ’dir, deyince itiraz edip 

“Biz Köprülüzâde  Mustafa’yı istiyoruz zira o ilim , takvâ, diyanet, salâh, 

adâlet ve insâf ehlidir.” dediler. Hz. Şeyh3 şöyle dedi: “Siz Sultan’a muha-

lif olmayacağınıza dair söz vermemiş miydiniz? Sultan, adı geçen İsmâil’i 

vezir olarak atadı. Siz şimdilik onu kabul edin. Allah’ın izniyle isteğiniz 

en kısa zamanda olacaktır.” Yüksek bir sesle, “Sultan’ın kabul ettiğini biz 

de kabul ettik.” dediler. Bunun üzerine Hz. Şeyh, “Hepimiz şahidiz ki bu 

makamlara getirilenler, sâlih ve sadık kimselerdir; bize, size ve onlara düşen 

şey, Şer‘-i Ahmedî’ye uygun davranmaktır; kuşkusuz izzet, Kitap  ve sünnet  

ile amel etmektedir; ihtişam ve şöhrette değildir.” dedi. [140a] Sonra Hz. 

1 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [כ .şeklinde kaydedilmiştir [أכ

אل] 2 .ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [و

3 [ .kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ا
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Şeyh  dedi ki: “Kuşkusuz fetih ve zafer, büyük ordu ile elde edilen bir şey 

değildir; bilakis takvâ ile kazanılır.” 

Hülâsa, Hz. Şeyh haremin içinde ve dışında bulunan herkese nasihat 

etti. Onları Kitap ve sünnet ile amel edip faydalı ilim tahsil etmeye teşvik 

etti. Nitekim hadiste şöyle buyrulmuştur: “ ٍ ِ ــ ْ ُ  ِ ّ ــ ُכ َ َ  ٌ ــ َ ِ َ  ِ ــ ْ ِ ْ ُ ا ــ َ َ  

/ İlim talep etmek her Müslümana farzdır.”1 İlm-i hâl, herkes için gereklidir 

çünkü o gıda mesabesindedir. Bazı durumlarda ise ilim ilaç mesabesinde-

dir, bazı vakitlerde ona ihtiyaç duyulur. Kişinin ilimleri okuyup mârifet 

tahsil etmesi; saadet ve kurtuluşunun bulunduğu şeye kendisini raptetmesi 

gerekir. 

Velhâsıl, Hz. Şeyh ayakta bekleyen topluluğa o kadar beliğ vaaz ve na-

sihatte bulundu ki sonuçta hepsini ağlattı. Allah’ın istediği şekilde işlerini 

öyle idare etti ki hiç kimsenin gönlünde tereddüt edeceği bir şey kalmadı. 

Sonra onlara yine dua etti ve o meclisin sonunda şöyle dedi: “Sizi Allah’a 

ısmarlıyorum. İşimi ve işlerinizi Allah’a havâle ettim. Artık dağılabilirsi-

niz.” Kalabalığın bekleyişi, pazartesi öğle vaktinden salı akşamına kadar 

devam etmişti. Toplam bir buçuk gün kadar orada beklemişlerdi. 

Bil ki bu karışıklık büyük bir karışıklıktı. Hz. Şeyh arada olmasaydı, 

zorbalar şehrin tamamında ortaya çıkmış ve âlemin nizamını idare eden 

saltanat işi bozulmuş olacaktı. Hz. Şeyh’in defalarca Sultan’ın yanına gi-

dip gelmesi, onlara, Sultan’ın ulemâ ile istişare ettiğini göstermiş oldu. Ne 

var ki önceden işaret edildiği üzere ortada Şeyh’ten başka konuşan yoktu, 

[140b] çünkü Sultan’ın dünyevî işlere dair daha önce hiçbir bilgisi ve tec-

rübesi yoktu. Zira yeni Sultan, IV. Mehmed döneminde kırk yıldan beri 

ev hapsinde idi. O dönemde gününü ibadetle geçiriyordu ve tam olarak 

rüşdü/edâ ve tasarruf ehliyeti de yoktu. 

Olay sırasında Sultan’ın yanında bulunan âlimlerin her biri dehşete dü-

şüp şoka girmiş bir vaziyette olduğundan ne yapacaklarını bilmiyorlardı. 

O gün,   ــא َ َ ْ َ  ٍ ــ ْ َ ُّ َذاِت  ُ ُכ ــ َ َ ْ َو ــ َ َ ــא اَْر ٓ َّ َ  
ٍ ــ َ ِ

ْ ُ  ُّ ُ ُכ ــ َ ْ َ ــא  َ َ ْو َ َ َم  ْ َــ ﴿ 
﴾ ٌ ۪ ــ َ  ِ ّٰ اَب ا َ َ  َّ ِכــ ٰ ــَכאٰرى َو ُ ِ  ْ ــ ُ ــא  َ ــَכאٰرى َو ُ َّــאَس  ى ا َ َــ -Her emzikli ka“ َو

dın emzirdiği çocuğu unutacak, her gebe kadın karnındaki çocuğu düşüre-

1 İbn Mâce, “Mukaddime”, 17.
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cektir. Ve insanları sarhoş olmadıkları hâlde sarhoş gibi göreceksin, çünkü 

Allah’ın azabı (kıyametin dehşeti) çok çetindir!”1 âyetinde ifade edildiği 

gibi şiddetli bir gün idi.

Şayet Sultan’ın rüşdünün yerinde ve aklının kemal üzere olduğu kabul 

edilse bile, o günkü dehşet öyle büyüktü ki akl-ı meâş ile sıkıntıların üste-

sinden gelinmesi pek mümkün değildi. Oradaki insanlar sadece zâhir2 ehli 

idi. Şayet içlerinde [mârifet ehli olup] Allah’ı tanıyanlar olsa bile yine bu 

kıymetli iş ancak “el-Câmi‘ ” ismine mazhar bir kişinin eliyle hâsıl olabilir-

di. O vakitte “el-Câmi‘” isminin tam mazharı, Hz. Şeyh  idi. Bütün isimler 

onun hizmetindeydi. O nedenle Hz. Şeyh [sûrî olarak] kimilerini azledip 

kimilerini makama getirdi, kimilerini yaşatıp kimilerini öldürdü. Dehşeti 

izâle edip ünsiyet ve kaynaşma sağladı. Zulmün karanlığını kaldırıp adâlet 

nûrunu getirdi. O, sûrette ve mânada taksimatın sahibi; sultanından teba-

asına ehl-i âlemin hayatına sebep oldu. Yoksa bundan başka yüzyıl başın-

da tecdîdin sırrı nedir? Mahlûkatın tamamı onun âzatlısıdır, o “makâm-ı 

Mahmûd ”a ve büyük şefaate mirasçı olmuştur. Bunu anla ki sana bir işa-

rette bulundum. Sana selâm olsun! [141a] Bu, Allah’ın ona ikram ettiği ve 

varlıklar içerisinde özel olarak kendisine verdiği bir keramettir. Bu büyük 

iş, gerçekleşmesinden yıllar önce kendisine işaret edilmişti. Hatta üç yıl 

kadar önce, bana bu olayı haber verdiğinde şöyle demişti: “Allah Teâlâ, sal-

tanatla ilgili büyük bir olayın vukûunu bana işaret etmişti. Ama o olay şu 

ana kadar gerçekleşmedi.” Hz. Şeyh  başkasına anlatmadığı sırları bu fakîre 

anlatırdı. Hamd, Allah’a mahsustur! 

Artık kemal tamamen zâhir olunca geriye sadece bir yerden diğer bir 

yere intikal kalır. Güneşi görmez misin? Önce doğup yükselir, kemale erer 

ve sonra zevâle doğru meyleder; nihayet gözden kaybolup gider. Hz. Şeyh 

de bu olaydan sonra üç yıl yaşadı, daha sonra Âlemlerin Rabbi’nin yanına 

göçtü.

Zât bakımından3 oluş ve taayyünâttan geçip bu âleme gelişten maksat, 

hakiki kemalin tahsil edilmesidir. Bunun zâhirde ve bâtında yani âfâkta ve 

1 el-Hac, 22/2 .

2 [ א ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا א ] şeklinde kaydedilmiştir.

3 [ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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enfüste bir eseri vardır. Enfüs teki eseri, kuvve ve duyuların ruh sultanına 

boyun eğmesi ve musahhar olmasıdır. Âfâk taki eseri ise insanların bu ke-

malin mazharına teslimiyet gösterip onun emrine girmesidir. Hz. Şeyh’in 

hakkında da böyle vâkî olmuştur. Nitekim Allah Teâlâ’nın  ﴾َٰدَم ِ وا  ُ ُ ــ ْ  ﴿ا

“Âdem’e secde edin.”1 âyeti zikrettiğimiz bu hususa işaret eder. Aynı şekilde 

Nasr sûresindeki “Allah’ın yardımı ve fetih geldiğinde”2 âyeti de “el-Câmi‘ ” 

isminin bâtınî düşmanlara karşı yardımına bir işarettir. Rasûlullah ’ın (sa) 

bir nefsi ve bir de şeytanı vardı. Ama her ikisi de ona teslim olmuşlardı. 

Böylece onların şerrinden emin oldu. Bu nedenle her ikisi de onu (sa) -İs-

lâm diyarındaki zimmîler gibi- sadece iyiliğe sevk ederdi. [141b] Herhangi 

bir eziyet için hareket etmeye güçleri yetmezdi. Anla artık! 

Sana keşf ehlinin pek çoğunun bilmediği değerli bir ilmi gösterdim. 

Allah Teâlâ’nın (ve’l-feth) “fetih” sözü, Ruh Mekkesi ’nin, Sır Medinesi ’nin 

ve kalp Beytülmakdis ’inin fethine işaret eder. Bu mutlak fetih, sadece me-

lekûtî imdat ile hâsıl olur. Bu yardım ve imdat kemale erip uzuv ve organ 

topluluğunun (nâs) tevhid dinine girdiğini gördüğünde, mutlak (itlâkî) 

cem‘î makamdan “Rabbini hamd ederek onu tesbih et ve O’na istiğfar  

et.” Şüphesiz O, [hakiki] vücûduyla [izâfî] vücûdu bağışlar. “Muhakkak 

ki O, müteayyinât ve taayyünât ile kayıttan uzak bir şekilde edilen tevbeyi 

kabul eden Tevvâb’dır.” Zira küllî isim, cüz’î isme ve onun taayyün ettiği 

şeye bakmaz. Onun bakışı ve dönüşü, küllî, cem‘î ve ehadî yönedir. Kim 

bu enfüsî teshîr i elde ederse Allah Teâlâ’nın galip olan âdeti üzere mutlaka 

onun için âfâkî teshîr  de hâsıl olur. Nitekim bu durum, “el-Câmi‘ ” ismi-

nin de bir gereğidir. Buradan halka taalluk eden saltanat işlerinde tasarruf 

eden velîlerin hâlleri, diğer kimselerin hâllerinden ayırt edilir. Umulur ki 

maksadımı anlamışsındır. Hidâyete erdiren Allah’tır; güvenim, dayanmam 

ve itimadım O’nadır.

1 el-Bakara, 2/34 .

2 en-Nasr, 110/1 .



5

10

15

20

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HZ. ŞEYH’İN SULTAN VE EMİRLERLE İLİŞKİLERİ

Bil ki1 insanların yaptıkları ve terk ettikleri işler hususunda eksikliklerini 

giderebilmeleri için nasıl bir nasihatçinin nasihatına ihtiyaçları varsa, aynı 

şekilde sultan ve emirlerin de yaptıkları ve terk ettikleri işlerde dağınıklığı 

gidermek için bir nasihatçiye mutlaka ihtiyaçları vardır. [142a] Eğer böy-

le bir nasihatçi gerekli olmasaydı, kıyamet gününde hesap verme gerekli-

liği de olmayacaktı. Allah Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de:   ﴾ ٌ ــ
۪ َ  ْ ُכــ

ِ ْ َ  ْ َــ  Size“ ﴿اَ

bir uyarıcı gelmemiş miydi?...”2 buyurmuştur. Yine:    ﴾ُ َــ ِ א َ ْ ُ ا ــ َّ ُ ْ ِ ا ــ ّٰ ِ َ  ْ ــ ُ ﴿ 
“De ki: Kesin delil ancak Allah’ındır…”3 buyurmuştur. Bu durum, adâ-

letin sonuçlarının (âsâr) ortaya çıkması için dünyada da geçerlidir. Zira 

Allah’ın hikmeti, varlıkları hiçbir zamanda başıboş bırakmamayı gerektir-

miştir. Fetret ehlinin durumuna gelince, onlarla ilgili münakaşaya bütün 

dinlerin şeriatlarındaki usûl birliği kâfidir. O nedenle her peygamber şöyle 

demiştir:   ﴾ُه ُ ــ ْ َ  
ٍ ــ ٰ ْ ِا ــ ِ  ْ َُכــ ــא  َ  َ ّٰ وا ا ُ ــ ُ ْ ِم ا ْ ــ َ َــא  ﴿ “Ey kavmim! Allah’a kulluk 

edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur…”4 

Kim bu anlattığımız hakikatı bilmezse sultanın ilişki içinde olduğu il-

miyle âmil meşâyihten olan kimselere dil uzatır. Halbuki sultan ile âlim 

bir şeyh arasındaki bu [yakın] ilişki olmasaydı, kendisi ile faydalı ilim  ara-

sındaki bağ da kopmuş olacaktı; çünkü bu zamandaki çoğu zâhir ehlinin 

ilimleri faydalı değildir. Kendisinde ilm-i bâtın  olduğunu iddia edenlerin 

çoğunun da durumu aynıdır. Nitekim onların çoğunun sultanla beraber 

olduğunu ve ona yakın olmayı sevdiklerini görürsün. Onlar hakkında şöyle 

denilmiştir: “Âlimler, sultana yakınlık kurmadıkları sürece peygamberlerin 

1 [ ّ .şeklinde kaydedilmiştir [ا أّن] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا أ

2 el-Mülk, 67/8 .

3 el-En‘âm, 6/149 .

4 el-A‘râf, 7/65 .
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yolundan giden emin kişilerdir; eğer sultanla haşır neşir olmuşlarsa o za-

man onlardan uzaklaşın.” İşin hakikati, bu yakınlaşma onlar tarafından is-

tenip gerçekleştirilmektedir. Zamanımızda müşâhede edildiği üzere, ilişki 

çoğu kez dünyevî maksatlar için kur ulduğundan kötü bir davranış olarak 

kabul edilir. Bu sebepledir ki kadılık, emirlik ve bir makamda görev al-

mak gibi hususları talep etmek yasaklanmıştır. Kuşkusuz nefsin tahriki ve 

liyâkat iddiasıyla önemli işlerin mesûliyeti yüklenildiğinde o işin hakkıyla 

üstesinden gelmek zor olur. [142b] Eğer yakınlaşma talebi sultana daya-

nıyorsa bu durumda söz konusu yakınlık methe değer bir şeydir, zira on-

lar sultanın bu talebini karşılamaya mecbur ve zorunludur. Mecbur kalan 

Allah Teâlâ tarafından desteklenir. Şeytan o kişiyi zorla alıp istediği yere 

götüremez [ve ona galip gelemez]. Hadîs-i şerifte şöyle buyurulmuştur:

“ ٍ ــ אِئ َ َאٍن  ْ ــ ُ  َ ــ ْ ِ ٍل  ْ ــ َ  ُ ــ َ ِ ــאِد َכ َ ِ ْ ُ ا ــ َ ْ  Cihadın en faziletli olanı zâlim / أَ
bir padişahın karşısında doğru olanı söylemektir.”1 Bu, cihadın en faziletli-

sidir; çünkü düşman ile cihat eden bir kimse, korku ile ümit arasındadır; 

galip mi gelecek mağlûp mu olacak bilemez. Sultanın yanında bulunan 

ise onun eli altında mağlûptur, çünkü sultana hakkı söyleyip ona iyiliği 

emretse canından olabilir. O nedenle bu cihad, korkunun galip olmasın-

dan dolayı cihadların en faziletlisi kabul edilmiştir. Yine kılıç ve mızrak 

ile yapılan cihad küçük cihad olarak değerlendirilirken, delil ve burhan 

ile yapılan cihad ise en büyük cihad sayılmıştır. Büyük olan küçük olan-

dan daha faziletlidir. Nitekim güneş de böyledir, çünkü aydan daha çok 

ışık verir. Bir de zâlim hükümdarın yanında başkasının yanında olduğu 

gibi hakkı söylemek her âlimin kârı değildir, zira sultan başkasından daha 

faziletlidir. En faziletli olana izâfe olunan da daha faziletlidir. Sultan en 

faziletlidir çünkü o, küllî ismin mazharıdır. Halka (raiyye) ait cüz’î isimler 

onun gözetimi altındadır. 

İbn Ömer  (ra) insanların ihtiyaçları için Haccâc ’ın meclisine gidip ge-

lirdi. Bazen bu, günde birkaç defa olurdu. Bazıları onun hakkında ileri 

geri konuşurdu. O da, “O insanların ihtiyaçlarını gidermediği için kıyamet 

gününde mesûl olsun, ben de aracı olmadığım için sorumlu olmayayım, 

diye böyle yapıyorum.” derdi. 

1 Ebû Dâvûd, “Selâm”, 17; İbn Mâce, “Fiten”, 20; Tirmizî, “Fiten”, 13.
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Burada dikkat çeken iki husus vardır: İlki, İbn Ömer ’in (ra) Haccâc ’a 

gidip gelmesinin nedeni, hakkın yerini bulması ve ihtiyaçların karşılan-

ması içindi. [143a] Bu gidiş geliş dünya ve onu elde etmek için değildi, 

çünkü kendisi herkesten daha zâhid  idi. Eğer sen, “Onun gidip gelmesine 

ne gerek vardı? Halbuki bir başkası da bu işi yapabilirdi, ona ihtiyaç duyul-

mazdı?” dersen, cevaben şöyle derim: Eğer ona zarûrî olarak ihtiyaç duyul-

masaydı bunu yapmazdı. Zira her zamanın bir devleti ve [işleri yapacak] 

adamları vardır. 

İkincisi ise şudur: İbn Ömer  (ra) Haccâc ’dan daha faziletli bir kimse 

idi, çünkü o Allah’ın mahlûkatına karşı kendi döneminin en âdili ve Allah 

hakkında insanların en âlimi idi. Haccâc ise Allah’ın mahlûkatı içerisinde 

asrının en zâlimi, Allah hakkında ise en cahili idi. Eğer böyle olmasaydı, 

Allah’ın emirlerini tâzim üzere olur, insanlara karşı da şefkat ve merhamet 

gösterirdi. Bununla birlikte İbn Ömer, genel zâhirî velâyete ve kâmil göz 

alıcı bilgiye binaen ona gidip geliyordu. Allah’ı bilen ve “el-Bâtın ” isminin 

hakikatine ulaşan bir kimse, “ez-Zâhir ” isminin makam ve mertebesini de 

bilir; onun hakkını ve mazharlarının hikmetini gözetir. İşte bu nedenle 

insanlar, zâlim de olsa sultana dua etmekle emredilmiştir.

Eğer bunu anladıysan şöyle deriz: Muhakkak ki benim Şeyhim ve Se-

nedim hazretleri, münzevî yaşayan biriydi. Sultandan, onun hazinesinden, 

insanlardan ve onların ellerindekilerden müstağni idi. Kendisi çok zarûret 

olmadığı takdirde evinden çıkmazdı. Hatta bir defasında görevden alınıp 

öldürülen Vezir İbrâhim Paşa kendisini davet edip “Ey şeyh, niçin bizi ba-

zen ziyaret etmiyorsun? Bak falan şeyh, filan şeyh bizi ziyaret edip elimizi 

öper; biz de onlara merâmlarına göre bol ikram ve ihsanda bulunuruz.” 

demeye başlamıştı ki Hz. Şeyh  ona hemen şöyle dedi: 

“Ey vezir! Siz Sultan hükmündesiniz. İmâm-ı Gazzâlî  İhyâ ’da şöyle de-

miştir: [143b] ‘Kim davetsiz bir şekilde hükümdarı ziyaret ederse, o cahil-

dir. Kim de davet edildiği hâlde davete icâbet etmezse o da bidat ehlidir.’ O 

nedenle ilki cehâlet; ikincisi ise bidat olup her ikisi de bize gerekmez. Her 

ne kadar selef-i sâlihîn mertebesinde olmasak da -ki onlar tahkik ehlidir- 

bizim de imkân ölçüsünde zâhirî hükümleri yerine getirmede işimiz, on-

ları taklit mertebesinden aşağıda kalmamalıdır. Zira tamamı yapılamayan 
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şeyin tümü terkedilmez. Eğer durum sohbet gerektiriyorsa, izinli ve davetli 

gelebilmemiz için bize bir yazı veya bir elçi ile işaret buyurunuz.” Bunun 

üzerine vezir sustu ve delil onu bağladı. 

Hz. Şeyh , o mecliste aynı vezire şunları da söyledi: “Ey vezir! Şayet siz 

bizim hırkamızı giyerseniz sizin yönetim sisteminiz bozulur; biz de sizin 

kaftanınızı giymiş olsak bizim de nizamımız bozulur. O hâlde en iyisi her-

kes kendi işine uygun olan ile alâkadar olsun. Huzur da ancak bu şekilde 

hâsıl olur.” 

Sultan IV. Mehmed,  saltanatının son zamanlarında (1648-1687) Hz. 

Şeyh’e ve onun vaazlarına rağbet etti. Halîm bir sultan idi; hakkı kabul 

edip nasihate kulak veren biriydi. Fakat1 nedimleri hevâ ve heveslerine 

uyan kişiler olduğundan onu doğru yoldan saptırdılar. O nedenle bir yer-

de duramazdı. Av, eğlence ve oyuna oldukça düşkün idi. Bu durum, taht-

tan indirilmesine kadar devam etti. Bu yüzden ne kendisi ne de saltanat 

döneminde merkezde veya taşrada devlette görev alıp kendisine yardımcı 

olanların hiçbiri iflâh olmadı. 

Sultan IV. Mehmed, hicrî 1094’te Kostantiniyye ’den Engürüs (Macar)  

kalelerinden biri olan Peç Kalesi ’ni fethetmek için sefere çıktı. [144a] O 

sene anlatılmayacak derecede büyük bir hezimet yaşandı, bunun üzerine 

Edirne ’ye döndü. Sonra Sultan, vaaz ve nasihatte bulunmak üzere Hz. 

Şeyh ’i İstanbul’dan Edirne’ye davet etti. O zaman vezir, “Kara Kethüdâ ” 

nâmı ile anılan İbrâhim Paşa idi. Hz. Şeyh sohbetinde iyilikleri emretme 

ve kötülüklerden sakındırma konusunda çok ağır sözler söyledi. Sultan, 

vezir, yakın çevresindeki vekil ve âlimleri amansızca kınadı. Sultan sadece 

“Şeyh doğru söylüyor; kusur bizdedir.” diyordu. Vezire gelince, gururu onu 

günaha sürükledi. Başka bir deyişle, içindeki kibir ve câhiliye tabiatı onu 

günaha ve men edildiği suça itti. Vâize muhalefet etti ve hakkı reddetti. 

Zemahşerî ’nin (ö. 538/114) Belâgat’ında şöyle denilmiştir: “ًــא ِ َ  َ ــ َ  َو

ُ ــ ُ ِ َא ُ ــאً  ْ َ  ُ ــ َّ َ َ  ُ ــ ُ
ِ َא ُ  / Kendisine nasihat verecek yakın birini buldu, fa-

kat onu da kendisini süsecek bir boynuz zannetti.” Yine şöyle denilmiştir:

ــَכ“ َ و ُ ُ  ُ ــ َ ْ َ ي  ِ َّــ َ ا ــ ُ ــَכ َو َ و ُ َ ِ أَْن  ــ
ِ َّא َل ا ْ ــ َ  َ ــ َ َ ــא  َ  / Nasihat edenin söz-

1 [ כ ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و כ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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lerini niye reddediyorsun? Nasihatte bulunan senin söküklerini dikendir 

aslında.” Nasihat, sözün ve amelin ihlâslı olmasıdır. Bu kelime şuradan 

gelir: Kişi elbisesini diktiğinde ona, “Bu adam elbisesini ‘nash’ etti.” yani 

elbisesindeki açığı kapattı, denir. Nasihatçinin, nasihat ettiği kimsenin 

salâhını araştırma hususunda yaptığı iş, elbisenin açığını kapatmaya ben-

zetilmiştir. 

Sonra adı geçen vezir, biraz önce ifade edildiği gibi, şeyhin kendisini 

ziyaret etmeyişinden ve nasihatinden hoşlanmayınca bu defa çeşitli1 hîlele-

re başvurdu. Hatta sultanı aldatıp şeyhin sürgün  edilmesi için bir ferman 

çıkarttı. Bir gece yatsı namazından sonra bir fayton geldi. Vezir, Şeyh’i 

çağırıyordu. Hz. Şeyh durumu anladı ve Allah’ın emrine teslim olarak 

gönderilen faytona bindi. Nihayet fayton cezaevi kapısına varınca [144b] 

vezir tarafından gönderilen iki atlı ellerinde, Hz. Şeyh’in Şumnu  kasabası 

diye bilinen -daha önce zikri geçmişti- aslî vatanına sürgün edilmesi emrini 

içeren fermanla yanında belirdiler. Bunun üzerine Hz. Şeyh tebessümle,

ُم﴾    َ ــ ْ ِ ْ ِ ا ّٰ َ ا ــ ْ ِ  َ ــ ّ۪ -Allah katında din kesinlikle İslâm’dır…”2 âye“ ﴿ِانَّ ا

tini okuyup başka bir şey söylemedi. Hz. Şeyh bu durumdan asla tedirgin 

olmadı, hatta onların iyiliği için defalarca dua etti. Ayrıca padişah ile vezire 

kendisine bu şekilde muamelede bulunduklarından dolayı teşekkür etti. 

Onlara dua edip teşekkür etmesinin sebebi şu idi: Allah Teâlâ ne zaman 

has kullarının ilim  ve mertebelerini yüceltmek isterse onları zâhiren hoş 

olmayan bir durumla karşılaştırır, çünkü hayat suyu sadece karanlıklarda 

bulunur. Peygamber (as) şöyle buyurmuştur: “ ُ ــ ْ ــא أُوِذ َ  َ ــ ْ ِ  ٌّ ــ ِ َ ــא أُوِذَي  َ
/ Benim çektiğim eziyeti hiçbir peygamber çekmemiştir.”3 Yani benim arınmış 

(tasfiye) olduğum gibi hiçbir nebî arınmamıştır; zira eziyet çekmek, arın-

manın sebeplerindendir.

Bizzat Hz. Şeyh’in ağzından duydum, o şöyle demişti: “Asıl vatanıma 

sürgün edildikten sonra orada üç ay ikamet ettim. Allah’ın bana bu müd-

det içerisinde lutfettiği fetihlere nisbetle önceden sahip olduğum ilim , 

denizdeki bir katre mesabesindedir. Eğer vezir benim bu mânevî irfan  

1 [ ه ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و ده ا .şeklinde kaydedilmiştir [و

2 Âl-i İmrân, 3/19 1.

3 Deylemî, el-Firdevs, IV, 64 [6296]. Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 180 [2184]; Münâvî, Feyzü’l-Kâdir, V, 

430-431 [7852-7853]; Elbânî, Silsiletü’l-Ehâdîsi’s-Sahîha, V, 259-260 [2222].
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makamlarına bu yolla ulaşacağımı bilseydi, haset ve kıskançlığından kesin-

likle beni sürgüne göndermezdi.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Üç ay geçtikten sonra Sultan IV. Mehmed  o 

hain veziri bir kararla azledip Rodos Kalesi ’ne sürdü [145a] ve ardından 

öldürdü. Vezirlik makam ve mührünü de Bosnalı Süleyman’a verdi. Yeni 

vezirin makama geçer geçmez ilk tâlimatı Hz. Şeyh ’i Edirne ’ye kararlı bir 

şekilde davet etmek oldu. Hz. Şeyh Edirne’ye gelince onu kemâl-i hürmet-

le karşıladılar ve Sultan da dâhil ondan özür dilediler. Böylece Hz. Şeyh’in

devlet ricâli nezdindeki mertebesi evvelkinden daha da yücelmiş oldu. 

İki olumsuzluktan olumlu bir sonuç çıktı: Hain vezir, Hz. Şeyh’i sürgün  

(nefy) etti. Sonra da Allah Teâlâ onu sürgün (nefy) etti. Sonra Hz. Şeyh’i 

tekrar yerinde (Edirne’de) bıraktı (ispat). Hiçbir vasıta olmadan velî kulla-

rına yardım eden Allah, her türlü noksanlıktan münezzehtir! 

Sultan IV. Mehmed , Hz. Şeyh’e pazartesi ve cuma gecelerinde olmak üze-

re haftada iki defa vaaz görevi verdi. Bazen kendisini cuma günleri de davet 

ediyordu. Her iki gecede ve Sultan’ın diğer davetlerinde bir fayton gelip onu 

evinden alır, saraya veya istediği camiye götürürdü. Fayton gönderilmesi-

nin sebebi, Şeyh’in evinin Sultan’ın sarayından uzakta olmasıydı. Şeyh’in evi 

Tunca  olarak bilinen nehrin kenarında Kostantiniyye  yönünde Evliya Ka-

sım Paşa Camii ’nin yanında idi. Sultan’ın sarayı ise şehrin diğer tarafında 

kalıyordu ve aralarında uzun mesafe vardı. Hz. Şeyh yanındaki dervişlerle 

beraber Sultan’ın sarayına varınca, hareme haber verildikten sonra onu Ha-

beşî hizmetçiler karşılardı. [145b] Zira iç kapı sürekli kapalı tutuluyor, an-

cak zarûret ve ihtiyaç hâllerinde görevlisi tarafından içeriden açılıyordu. Hz. 

Şeyh  ile yanındaki dervişler hep birlikte bu şekilde içeri giriyorlardı.

İçeride bu kapıya yakın bir bahçe vardı, arkasında da Sultan’ın özel 

meclisi bulunmaktaydı. Fakat bu meclis, her bir konağı farklı tarzda olan 

çok sayıda konaklar üzerine kurulmuştu. Renkli döşemelerle döşenip du-

varlarında çeşitli Frenk saatleri asılıydı. Şeyhin girdiği kapıdan hemen 

sonra yüksek yaldızlı bir kubbe ve yine hemen yanında büyük bir havuz 

ve ortasında da bir sedir vardı. Kubbenin ve sedirin etrafında güzel ve 

kıymetli yastıklar bulunuyordu. Sedirlerin yanında, etrafı aydınlatan iki 

büyük kokulu mum vardı; bunlar kırmızı altından yapılmış iki mumluk 
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üzerindeydi.1 Farsça bunlara “şamdan” denir. İşte Hz. Şeyh vaaz anında o 

sedirde oturuyor; onun hemen önünde yanında getirdiği dervişler halka 

kuruyor, onların arkasında ise Habeşî hizmetliler yer alıyordu. Kubbe-

nin bir tarafında ise Sultan’ın oğulları Sultan Mustafa ile Sultan Ahmed 

bulunuyordu. Sultan’ın kendisi ise ailesi ve câriyeleri ile birlikte özel bir 

evde oluyordu. O evin sedir tarafına bakan bir kafesi, kafesin üzerinde 

bir örtü vardı. Sultan ve beraberindekiler perdenin arkasından dinlerdi. 

Vaaz bitince dervişler tevhid zikri çekerler, ardından Kur’ân-ı Kerîm’den 

aşr-ı şerîf okuyarak meclisi tamamlayıp geldikleri yerden çıkıp geri dö-

nerlerdi. [146a] 

Hz. Şeyh bir vaazında Sultan’a şunları söylemişti: “Sultanların evleri üç 

hisâr ile çevrilmiştir: Biri sultanın özel hareminde oturduğu meskendir ki 

burası ‘hakikat’e işaret eder. İkincisi, bunun dışındakidir ki bu da ‘mâri-

fet ’e delâlet eder. Üçüncüsü ise onun dışında kalır, bu ‘tarikat ’e, dışarıda 

kalan yer ise ‘şeriat ’e işaret eder. Kim hakikat mertebesine ulaşmak isterse, 

kapıdan gelsin ki ona bütün kapılar ve perdeler açılsın.” 

Sultan kendisine beşerî zarûretler ve insanî ihtiyaçlar için hazineden 

(beytülmâl ) vazifeler tayin etmişti/tahsisatta bulunmuştu. 

Hz. Şeyh dedi ki: “O gece, Sultan’ın bana tahsis ettiği et, yağ ve ben-

zeri şeyleri kabul etmeyip Allah’ın bana beklemediğim yerden verdiği rızık 

ile yetineyim, diye düşündüm. Rüya mda, sanki meclisimde bazı küfür ehli 

kimselerin var olduğunu gördüm. Uyandığımda bu rüyayı görmemi gerek-

tirecek bir şeyin benden sâdır olup olmadığını düşündüm. Sadece padişahın 

bana tahsis ettiği şeyi reddetme düşüncesinin olabileceği kanaatine vardım.” 

Yine Hz. Şeyh dedi ki: “İşte bu düşüncenin Allah’ın rızasına uygun 

olmadığına kanaat getirdim ve düşündüğümün tam tersi bir sûrette, küfür 

biçiminde görününce bu düşünceden dolayı Allah’a tevbe ettim.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Hz. Şeyh o gecenin sabahında görmüş olduğu 

bu rüyayı bana anlattı. 1096 senesinin Cemâziyelevvel ayında idi. Ben o 

zaman kendisinden Fusûs  okumakta idim.

1 [ ــ ــ  ــאن  ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ــ ــ ا ــאن  ّ ] şeklinde kaydedil-

miştir.
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Sultan IV. Mehmed  çok yemek yiyen biriydi, buna sadece uyurken sab-

redebilirdi. Hz. Şeyh  [146b] bir gün vaaz meclisinde ona şöyle dedi: 

“Şeriat ehline lâyık olan günde iki defa yemek yemektir. Eğer bundan 

daha fazla yemek yerse şeriat ve insanlık derecesinden düşüp behîme ve 

hayvanlık derecesine iner. Tarikat ehli bir kişinin ise günde ancak bir kez 

yemek yemesi gerekir. Eğer bundan daha fazla yerse azîmet ve takvâ  merte-

besinden düşüp ruhsat ve fetva  mertebesine iner. Müridin mizâcı mûtedil 

ise bu böyledir. Şayet mürid güç yetirebiliyorsa visâl orucu  tutar, çünkü 

az yemek kalbin açılmasına ve sadrın inşirâh bulmasına vesiledir. Takvâ  

mertebesi fetva  mertebesinin üstündedir. Bu sebeple avam halk günde bir 

kez yemek yerse bu onlar için azîmet , dinleri için hayır ve âhiretleri için de 

yatırım olmuş olur.” 

Hz. Şeyh şöyle devam etti: “İlk başlarda nefsimi türlü perhizlerle tecrü-

be ettim. Bir günde bedeni zayıflatacak kadar az ve bedene ağırlık verecek 

kadar çok olmamak kaydıyla sadece bir öğün yemek yemenin genel olarak 

yeterli olduğunu bizzat gördüm. Nefsi zora sokmak hoş görülmemiştir. 

İnsan zor yoldan ulaşamadığı feyze bazen kolay yoldan ulaşır. Burada esas 

olan, mahallin yani kalbin insanı meşgul eden şeylerden uzak olarak hazır 

hâle gelmesi ve vahdânî heyûlânî teveccühtür (her çeşit varlığın sûretinden 

arınarak Hakk’a yönelmesidir.)”

Bir seferinde Hz. Şeyh ’in meclisinde Sultan IV. Mehmed ’in avlanmaya 

düşkün ve kendisini ava kaptırdığından bahsedildi. [147a] Öyle ki ken-

disinden önceki hiçbir halife ve sultan, ava bu kadar zaman ayırmamıştır. 

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Bu garipsenecek bir durum değildir. Burada latîf 

bir işaret vardır. Şöyle ki sultan, Allah’ın yeryüzündeki gölgesi, ‘Allah’ ismi-

nin mazharı ve varlığın kutbu olan halifedir. Bu durumda mevcûdatın zâhirî 

halifesi olan sultan, a‘yândaki bâtınî halifenin gölgesi mesabesindedir. Sultan 

onun velâyet kandilinden istifade eder. Fakat o [üzerinde cereyan eden] işin 

hakikatini olduğu hâl üzere bilmez. Âfâk  âlemindeki hayvânâtı çokça kat-

letmesi, bâtınî halifenin hayvânî-enfüsî güçleri çokça katletmesine delildir; 

çünkü gölge, gölge sahibine delâlet eder. His âleminde bulunan her bir sû-

retin mutlaka hakikatte de muteber bir mânası vardır; zira hicap ehline göre 
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uyanıklık (yakaza) âlemi olarak isimlendirilen âlem, keşf ehline göre hayal ve 

uyku âlemi olarak adlandırılır. Nasıl uykuda görülen bir rüya yı tabir etmek 

gerekiyorsa uyanıklık hâlinde görülen bir rüyayı da aynı şekilde tabir etmek 

gerekir, çünkü gaybî mânalara her mertebede o mertebeye münasip libas 

giydirilmiştir. Bu durum şehâdet âlemine kadar bu şekilde devam etmiş ve 

şehâdet âleminde de yine bu âleme uygun kisve giydirilmiştir.”

Ben [Bursevî] derim ki: Bir gece Hz. Şeyh ile birlikte seçkin müridlerin-

den birinin evinde misafir olmak nasip oldu. Seher vakti gelince Hz. Şeyh 

Teheccüd namazı nı kılıp “müsebbiât-ı aşere ”yi okudu. Sonra ev sahibine dö-

nüp Sultan IV. Mehmed  hakkında, “O, düşmanlarına karşı kabir ehlinden 

istimdâd etmeden zafer elde edemez.” dedi ve devam etti: “Zâhir (rüsûm) 

ehli, [147b] Hz. Peygamber ’in (as) ِ ــ ْ ْ أَ ــ ِ ا  ُ ِ َ ــ ْ א َ ِر  ــ ُ ُ ْ ــ ا ِ  ْ ُــ ْ َّ َ َ ِر ِإَذا  ــ ُ ُ ْ -İşlerinizde ne yapacağınızı şaşırdığınızda kabir ehlinden yardım is / ا
teyin, sözünde geçen kabir ehlinden muradın zorunlu ölüm ile kabre ko-

nulanlar olduğunu zanneder. Halbuki hakikat ehline göre kabir ehlinden 

maksat, ihtiyarî ölümü gerçekleştirenlerdir; zira onlar diridirler. O nedenle 

diri olan kabir ehlinin himmetinin feyzinden istimdâd etmek ve onların 

müşâvere dâiresine dâhil olup ilham  ve istihâreleriyle amel etmek gerekir. 

Nitekim Sultan Ahmed , kendi döneminde Anadolu ’da isyancılar ortaya 

çıkınca onları bertaraf edecek bir yol bulamadı. Bunun üzerine Sultan, 

müteahhirînin efdali Hz. Şeyh Mahmûd el-Hüdâyî el-Üsküdârî ’ye (ks) 

geldi. Sultan ona inanırdı ve onun müridi idi. Nihayet meydana gelen 

olayı kendisine anlattı. Bunun üzerine Hz. Hüdâyî Allah Teâlâ’ya tevec-

cüh etti. Bu yönelişte kendisine Murad Bey işaret edildi. Murad Bey, livâ 

sahipleri arasında meşhur ve tanınan bir kimse olmayıp emirlerinden bir 

emir idi. Hüdâyî hazretleri Sultan’a şöyle dedi: “Bu iş için Murad Bey’i gö-

revlendirirsen muradın hâsıl olacaktır.” Sultan hemen yazılı bir emir gön-

dererek Murad Bey’i isyancılarla harp edecek askerin başına emir olarak 

tayin etti ve böylece Allah Teâlâ bu işin kilidini Murad Bey’in eliyle açmış 

oldu. İsyancı topluluğunu -Allah’ın izniyle- dağıttı, onları yenilgiye uğratıp 

kılıçtan geçirdi ve böylece memleketi isyancıların elinden kurtardı. Geçmiş 

Sultan ve hükümdarlar, kabir ehli ile dostluk kurmakta bir sakınca gör-

müyorlardı. Fatih Kostantiniyye ’yi Akşemseddin ’in işareti ile fethetmiştir. 
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Ben [Bursevî] derim ki: Bu yardım talep etme (istiâne) hadisi sahihtir. 

Bunu Allâme İbn Kemâl , Kırk Hadis (Erbaîn) kitabında; Farsça tefsir sahi-

bi Hüseyin el-Kâşifî  (ö. 410/1505) ise [148a] Risâle-i Aliyye ’de zikretmiştir. 

Sen bu hadisin mevzû olduğunu söyleyenin sözüne bakma!

Bil ki Allah Teâlâ adı geçen Sultan [IV.] Mehmed’e Girit , Kamaniçe , 

Çehrin  ve benzeri korunaklı kalelerin fethini, hayır ehli vezirlerin hüsn-i 

tedbiriyle müyesser kılınca -ki bu yüzden kendisine “İkinci Fâtih” unvanı 

verilmiştir- kibirlenip istidrâc yerlerinden gafil oldu, kendini beğenme ve 

gurur vartasına düştü. Böylece kötülük yapmaktan ve sefâhetten çekin-

mez olmaya başladı. Mal toplamaya hırslı birini vezir olarak görevlendirdi. 

Bu onun yükselişten sonra düşüşünün de delili oldu. Nitekim Hz. Pey-

gamber  (as) şöyle buyurmuştur: “ٍء ــ ُ  َ ــ ُ َوِز َــ  َ ــ َ َ ًء  ــ ُ  ٍ ــ ِ َ ِ  ُ َّ  ِإَذا اََراَد ا
/ Allah bir emire hayır dilemezse, ona kötü bir vezir musallat eder...”1 Niha-

yet bu vezir, şerrin anahtarı olup salâhından sonra yeryüzünün fesadına 

sebep oldu. Şöyle ki Engürüs  (Macaristan) Reisi Sultan ile sulh  yapmak 

istedi ve bir elçi gönderdi. Vezir, elçiyi dinlemeyip hukûkî bir sulhu geri 

çevirdi. Hevâ ehli kimseler de vezirle birlikte hareket edip Sultan’ı savaşa 

teşvik etti. Nihayet Peç Kalesi ’ne yöneldiler. Bu sefer, hicrî 1094’te gerçek-

leşti. Şeyhim ve Senedim hazretleri bu sefere râzı olmadı. Hatta vezire uzun 

uzadıya bir mektup yazdı. Mektupta,  ــא َ وا  ُ ــ ِّ َ ُ ــ  ّٰ َ ٍم  ْ ــ َ ِ ــא  َ  ُ ــ ِّ َ ُ  َ  َ ّٰ  ﴿ِانَّ ا
﴾ ْ ِ ــ

ِ ُ ْ אَ ِ  “Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı 

değiştirmez.”2 âyetiyle birlikte buna dair bazı güzel sözler yazmıştı. Fakat 

Hz. Şeyh ’in bu hatırlatmalarını dinlemeyen vezir, kararında ısrarcı oldu, 

sayılarını sadece Allah’ın bildiği çoklukta bir orduyla sefere çıktı. Sultan bu 

seferde Belgrad Kalesi ’nde ikamet etti. Vezir ise istediği şekilde ve istediği 

yere kadar ilerledi. Peç Kalesi ’ne varınca, etrafını kuşatıp savaşmaya başla-

dı. Macarların, Osmanlı ordusunun savaş için geldiğinden haberleri yoktu; 

[148b] çünkü onlar sulh yapmak için elçi yollamışlardı. Onun sulh ile ilgili 

haber getirmesini bekliyorlardı. Aynı şekilde elçilerinin vezir tarafından 

hapse atıldığını da bilmiyorlardı. Birkaç gün geçmeden kaledekilere küfür 

ehlinden büyük bir yardım geldi. Müslümanların zayıfları onları görünce 

şeytanlardan korktukları gibi korkup reisleriyle birlikte yanlarındaki mal 

1 Ebû Dâvûd, “Harâc”, 4.

2 er-Ra‘d, 13/11 .
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ve savaş malzemelerini bırakarak Belgrad Kalesi ’ne doğru kaçtılar. Vezir de 

onlara tâbi oldu. Sonuçta bu umumi zarara vezir sebep oldu. Zira o, âzâlar 

arasındaki kalp gibidir. Onun bozgunu olmasaydı kuvvetler de bozulma-

yacaktı.

Vezir daha Belgrad’a varmadan Sultan’a bulunduğu yerden kalkıp Edir-

ne  tarafına gitmesi için haber yolladı. Haberde şöyle diyordu: “Kefere çok 

güçlü bir şekilde harekete geçti.” Sultan bu haber üzerine hemen Edirne’ye 

kaçmaya davrandı. Böylece başka bir musîbetin de müsebbibi olmuş oldu, 

çünkü şöyle deniliyordu: “İslâm Sultanı kaçtı.” Böylece küffarın savaşma 

azmi güçlendi. Müslümanlar ise zâfiyet üstüne zâfiyet yaşadılar. Vezirin bu 

şekilde hareket etmesinden maksat, Sultan’ı yanıltıp kendi nefsini kurtar-

maktı. Fakat vezir bu amacına ulaşamadı. Zira hesap vermekten bu şekilde 

kaçmak istiyordu ancak boynunun vurulmasıyla hesabını vermiş oldu. Şöyle 

ki Sultan Edirne ’ye varınca hususi adamlarıyla vezirin öldürülmesi ve başının 

Edirne’ye getirilmesini emreden bir yazı gönderdi. Belgrad’da evinde iken 

kuşatıldı. Önce kendisindeki sancak-ı Muhammedî  ve vezirlik mührü alındı. 

Sonra muhâfızların reisi maiyetiyle birlikte gelip onu olduğu yerde boğdular. 

Sonra başındaki deriyi yüzerek padişaha gönderdiler. [149a] Bu olay, hicrî 

1094 yılında vukû buldu. Öldürülen Vezir Kara Mustafa  idi. 

Daha sonra vezirliğe “Kara Kethüdâ ” namıyla meşhur İbrâhim Paşa ge-

tirildi. Hz. Şeyh ’i, daha önce de zikredildiği gibi, vatanına sürgün  eden o 

idi. Nihayet o da üç yıl sonra azledildi ve Rodos Kalesi ’ne gönderilip bir 

yıl sonra da orada öldürüldü. Bu vezir tabiat itibariyle nefret edilen, söz 

dinlemeyen, herkes tarafından lanetlenen ve her yerde sevimsiz biriydi. 

[Rivayete göre] Nûşirevân oğlu Hürmüz ’ü yerine veliaht olarak getir-

mek istedi. Bu konuyu vezirleri ile istişare etti. Her vezir onun bir ayıbını 

saydı. Biri “Boyu kısadır.” dedi. Nûşirevân , “Halka binek üstünde veya 

tahtta otururken görünür.” dedi. Diğeri, “Onun annesi Rûmî’dir.” dedi. 

Nûşirevân, “Çocuklar babalarına nisbet edilir.” dedi. Môbad -Mecûsîler-

deki bu kişi Yahudilerdeki haham ve Hristiyanlardaki keşiş gibidir- şöyle 

dedi: “Halk tarafından sevilmeyen biridir.” Nûşirevân şöyle cevap verdi: 

“Bana göre kusur budur. Şöyle denilir: Hasebi düşük olup sevilen biri, 

hasebi yüksek olup sevilmeyen birinden daha hayırlıdır.” 
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Sultan daha sonra Bosnalı Süleyman ’ı vezirliğe getirdi. O da iki sene 

vezirlik yaptıktan sonra öldürüldü. Geçen bölümde bu konuya değinil-

mişti. O da korkak ve seferden kaçan biriydi. Allah Teâlâ şöyle buyurur: 

  َ ــ ِ  ٍ ــ َ َ ِ ٓــאَء  َ  ْ ــ َ َ  ٍ ــ َئ ِ ــ  ٰ اً ِا ــ ِّ َ َ ُ ــאٍل اَْو  َ
ِ ِ ــאً  ِّ َ َ ُ  َّ ُهٓ ِا َ ــ ُ  ُد

ٍ ــ ِئ َ ْ َ  ْ ــ ِ
ِّ َ ُ  ْ ــ َ  ﴿َو

﴾ ُ ــ
۪ َ ْ َ ا ــ ْئ ِ ُ َو ــ َّ َ َ  ُ ــ ْٰو َ ِ َو ّٰ  Kim savaş için yer değiştirmek veya başka“ ا

bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını 

dönüp kaçarsa Allah’ın öfkesine uğramış olur, onun varacağı yer cehen-

nemdir, ne kötü bir son!”1 Hz. Şeyh, vezirin beraberindekilerle yenilgiye 

uğrayıp [149b] seferden kaçtıklarını -ki bu olay 1098 yılında vukû bul-

muştur- duyunca, “Eğer malım olsaydı Hint topraklarına hicret ederdim, 

zira gayreti olmayan bir Sultan ile ikamet etmekte bir fayda yoktur.” dedi 

ve ardından Hindistan sultanının takvâsını anlattı. 

Yine Hz. Şeyh , Sultan ile vezirin yüzüne karşı şöyle dediğini ifade etti: 

“Eğer sizin sebâtınız on mertebe olursa size tâbi olanların sebâtı bir 

mertebe olur. Yine sizin savaştaki sebât ve metânetiniz yüz mertebe olursa 

sizin askerlerinizin sebât ve metâneti ancak on mertebe olur. Eğer sizin 

sebâtınız bin mertebe olursa etrafınızdaki askerlerin sebâtı da ancak yüz 

mertebe olur. Yani sizin teveccühünüz ve her yerde ayaklarınızın sebâtı, 

size tâbi olanlardan kat kat daha fazla olmalıdır. Savaştan kaçış ise tam 

tersinedir, yani eğer sizin dönüşünüz ve ayaklarınızın geriye gitmesi bir 

mertebe ise size tâbi olanların kaçışı on kattır. İşte bunu bu şekilde bilin.” 

Sultan, Bosnalı Süleyman ’dan sonra vezirlik makamına daha önce 

bahsi geçen Siyavuş ’u getirdi. O da altı ay sonra kendi evinde isyan-

cılar tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Sultan, vezirlik makamı-

na İsmâil Tuğrâyî ’yi getirdi. Ancak o da birkaç ay içinde sultan tara-

fından azledilip uzaklaştırıldı. Ardından o da öldürüldü. Sonra ve-

zirlik makamına daha önce piyade taifesinin reisi olan Mustafa’yı 

getirdi. O da bir buçuk yıl görev yaptıktan sonra azledilip Edirne  ya-

kınındaki Malkara  kasabasına sürgün  edildi. Burada günler sonra 

öldü. Belki de zehirlenmiştir. Bu kişi, içki içerdi. Özellikle Kalende-

riyye  ve Cevâlîkıyye  gibi sapık fırkalara ve ayak takımı kimselere ya-

kınlığı ile bilinirdi. Müsrif idi ve her hâlükârda zâlim biriydi. [150a] 

1 el-Enfâl, 8/16 .
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Onun döneminde servet sahibi kimselerin mallarına el konuldu. Çeşitli 

yerlerde zenginlerden binlerce kese altın ve gümüş para zorla alındı. Bunla-

rı alırken sultanın hazinesi için topladığını söylüyor ve bu paraların, zarûrî 

sefer masrafları ile düşmanın şehirleri istilâ etmesini önlemeye, mülhit ve 

isyancılarla mücadele etmeye yönelik sarf edileceğini iddia ediyordu. 

Ben [Bursevî] derim ki: Vezir, içerisinde bulunduğu zamanı, Tebük 

Gazvesi’nde olduğu gibi zorluk zamanı olarak değerlendirmiştir. Bu yüz-

den ileri gelen zenginlerden aldıklarının haricinde her evden mal alıp yığdı. 

Bunu da gâzi ve mücâhitlere imdad ve yardım olsun diye yaptı. Fakat bu, 

zorla yapılıyordu; zira kimileri hapse atılıp kimileri dövüldü, kimileri de 

üzüntü ve endişe yaşadı. Halbuki hem kendisinin hem de kendisine tâbi 

olan âlimlerin gözden kaçırdıkları bir husus vardı ki o da Tebük Gazvesi ’n-

de vâkî olan yardım ve Zorluk Ordusu ’nun teçhizi, mü’minlerin ihtiyarı ve 

canı gönülden, zorlamasız destekleri ile olmuştur. Bu sebeple zengin fakir 

herkes gösterişe kaçmadan imkânları ölçüsünde Allah’ın rızasını isteyerek 

mallarından bol bol verdiler. Peygamber Efendimiz (sa) onları sadece ve 

sadece sadakaya ve cihâda teşvik etmişti. Servet ehline açıklama ve zorlama 

bir yana, imâda dahi bulunmamıştır. Çünkü bu, peygamberliğin şânın-

dan değildir. Aynı şekilde kıyamete kadar peygamberin yolundan gidecek 

olan halife ve vâlilerin de şânından değildir. Zira fetih ve zafer, çok mal ve 

asker ile değil; takvâ, ziyneti terk ve Allah’a tam olarak yönelmekle olur.1 

Nitekim geçmiş sultanlar, özellikle de Osmanlı hâkanları, bu şekilde za-

fer kazanmışlar; kaleleri fethedip şirk ehlinin şehirlerini ele geçirmişlerdir. 

[150b] Onlar bu zaferlere az sayıda asker ve teçhizat ile ulaştılar. Nitekim 

bu durum tarih ve ahbâr kitaplarında mütevâtir olarak zikredilir ve sabittir. 

Bu yüzden Hz. Şeyh  Kostantiniyye ’de bulunan Sultan Selim Camii ’nde 

vaaz etti -ki bu camide cuma günü vaaz etmekle görevliydi/cuma vâizi 

idi- ve şöyle dedi: “Ey insanlar! Ben günlerdir, aylardır vaaz vermiyordum. 

Niyetim bir daha asla vaaz etmemekti. Ancak bu gece Kur’ân-ı Kerîm’den 

tefe’ül  ettim ve tefe’ül gönlüme doğan düşünceye uygun geldi. Ben de 

onun gereği ile amel ederek vaaza çıktım. Biliniz ki şu anda yapılan mala 

el koyma işi, kuşkusuz çirkin bir bidattir. Bundan önce vezir beni istişare 

1 [ אم إ ا ّ ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وا ّ إ ا .şeklinde kaydedilmiştir [وا
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etmek için çağırmıştı ve mecliste sadece üç kişi bulunuyorduk. Ben, vezir 

ve sultanın muallimi Arapzâde Abdülhalim vardı. Sefer hâlleri ve malî sı-

kıntılar konuşuldu. Ben, ‘Asla böyle bir zulme yeltenmeyiniz. Bunun sonu 

hüsran olur.’ dedim. Bunun üzerine vezir böyle bir şey yapmayacağına dair 

söz verdi. Ancak bazı hevâ ehli kimseler bu fitneyi uyandırdı. Vezir de 

onlara tâbi oldu. Biz buna asla razı değiliz, zira zorla alınan malın hiçbir 

faydası olmaz. Ancak ben, Rasûlullah’ın (sa) ashabını örnek alarak borç 

alıp onunla gazi ve mücahitlere yardımcı olacağım. Sizler de gönlünüzden 

kopan ne ise yardım ediniz. Bu yardımları aranızdan emin bir kişiye teslim 

ediniz; o da hak eden fakirlere ve gâzilere sarf etsin. Nitekim sahâbe  (ra) 

de topladıkları yardımları Hz. Peygamber ’e (sa) veriyordu. [151a] Allah’ın 

geçiminize dayanak kıldığı mallarınızı aklı ermezlere vermekten sakınınız.” 

Sonra Hz. Şeyh  mü’minleri bu şekilde savaşa teşvik etti. Tamamen unu-

tulmuş olan okçuluk (atış) sünnetini Allah onun eliyle ihyâ etmişti. O yıl 

yapılacak savaşa kendisi de bizzat katılma sözü verdi. 

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Şu ana kadar bana fıtır sadakası, kurban ve zekât 

vâcip olmadı. Şayet Allah bana biraz mal nasip ederse, ben de onunla gazâ-

ya çıkacağım. Aksi takdirde yalın ayak yürüyerek gideceğim. Ben her ne 

kadar yaşlı olsam da Allah benim bedenime güç ve kuvvet vermiş, hâlâ 

yürüyecek gücüm var.” 

Hz. Şeyh konuşmasını şöyle sürdürdü: “Eğer bu savaşa çıkmak nasip 

olursa ne vezir ne de bir başkası ile yola çıkarım. Bir de Allah Teâlâ şim-

diye kadar kendisinden ümit ve kendisine dua ettiğim tüm dünyevî ve 

uhrevî isteklerimi kabul buyurdu. O nedenle İmâm-ı Âzam (ra) hazretleri-

nin kabrini ziyaret etmekten başka bir arzum kalmadı. Kuşkusuz o benim 

mürşidim, imamım ve Cenâb-ı Risâlet’e vesilemdir. Şayet Allah, bu gazâ ve 

zorluğu aşıp dönmeyi nasip ederse bu düşüncemi gerçekleştireceğim. Aksi 

takdirde bu işi Allah’a havâle ettim.” 

Hulâsa o gün Hz. Şeyh uzun ve beliğ bir hutbe irat etti. Bundan dolayı 

kalpler ürperip gözler yaşlarla doldu.

Bil ki Hz. Şeyh o sene Allah tarafından vâkî olan güçlü bir arzu sebe-

biyle savaşa çıkmak için hazırlık yaptı. Bu yüzden kitaplarının tamamını 
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büyük oğlu Şeyh Mehmed el-Cûdî ’ye hibe edip büyük bir topluluk içeri-

sinde ona Beyzâvî tefsirinin başından biraz okuttu. Sûfîlerin hepsi oraday-

dı. [151b] Bahsi anlatılamayacak şekilde değerlendirip onlara hakikat ehli-

nin sahip olduğu ilmin özünü anlattı. Ardından Hz. Şeyh  orada bulunan-

ların tamamıyla biatlaşıp kendilerine dua etti. Oğlunu yerine halife olarak 

bıraktı. Bu fakîre [Bursevî], “İki oğlum benimle birlikte akrabalarımızı zi-

yaret için Edirne’ye gidecekler. Sonra onlar geri dönecekler. İki oğlum geri 

dönünceye kadar evimdekilerin hâmisi olmaya ve cuma günü Sultan Selim 

Camii ’nde, pazartesi günü Sultan1 Bayezid Camii’nde ve çarşamba günü 

de Sultan Süleyman Camii ’nde benim yerime vaaz ve tezkirde bulunmaya 

râzı mısın?” dedi. Ben de “Râzıyım ve bu görevleri kabul ettim.” dedim. 

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Hizmetimizde ol. Bursa ’daki ailene de bir mektup 

yaz ve bir aydan önce dönemeyeceğini bildir ki seni beklemesinler.” Bunun 

üzerine ben de eteğini öptüm. 

5 Receb 1100/25 Nisan 1689 Pazartesi günü kılıcını ve ok kuburunu ku-

şanarak elinde tüfeği ile yola çıktı. Yanında büyük bir kalabalık olduğu hâlde 

bineğine bindi. Sûfîler ve dostları yürüyerek İstanbul’un kapılarından “Top-

kapı ” olarak bilinen kapının dışında Davud Paşa’yı geçene kadar uğurladık. 

Hz. Şeyh burada durup dua etti. Sonra orada bulunanlar Hz. Şeyh’in eteğini 

öptüler. Biz geri döndük. O ve kendisinin hizmetinde bulunacak beş derviş 

birlikte yola çıktılar. Hz. Şeyh Sofya şehrine ulaşınca adı geçen vezir, onu ga-

zilerle birlikte Belgrad Kalesi  tarafına gitmekten menetti. Hz. Şeyh Sofya ’da 

kaldı. Vezir de askerler büyük bir hüsranla dönene kadar2 aynı şekilde orada 

kaldı. [152a] Sonra dağıldılar. Hz. Şeyh  kendi yerine dönüp şöyle dedi: 

“Şu andan sonra Sultan ve onunla beraber olanlarla lisanî alaka hariç 

tüm kalbî alakayı kestim. Bunun ilk sebebi şudur: Onların bütün işlerinin 

bayağı ve indî olup kitâbî olmadığını gördüm. Kendi aralarında Kitap  ve 

sünnet i tamamen rafa kaldırmışlardır. Öyle ki konuşmalarında ve meşve-

retlerinde onlarla amel etmek bir tarafa, ağızlarından bir âyet ve bir hadis 

bile çıkmıyor. Ben onlara bütün gayretimle nasihat ve tavsiyelerde bulun-

dum ama hiçbir faydası olmadı, çünkü Allah’ın hidâyet etmediği kişiye bir 

1 [ א אن  א ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و א א  .şeklinde kaydedilmiştir [و

2 [ כ  .ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [إ أن  ا
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başkası hidâyet edemez. Kalbî alakadan maksadım, doğru yolu bulmalarını 

umarak hakkı izhâr ve izah ile onlara teveccüh etmektir. Kuşkusuz Allah 

Teâlâ şöyle buyurmuştur:   ﴾ ْ ــ ُ ٰ ُ ــَכ  ْ َ َ  َ ــ ْ َ ﴿ Onları doğru yola iletmek 

senin üzerine borç değildir…”1 

Sadece kalbî alakayı kesmemin ikinci sebebi de şudur: Onlar “ez-Zâhir ” 

ismine mazhar oldukları için onlara hayır dua etmemiz gerekir; zira Allah 

Teâlâ’nın onlar eliyle ıslah ettikleri, yine onlar eliyle ifsat ettiklerinden daha 

fazladır. Bazı semâvî kitaplarda şöyle denilmektedir: “Dilinizi sultanlara söv-

mekle meşgul etmeyiniz. Fakat bana tevbe edin ki onları sizin için şefkatli 

kılayım.” 

Sonra Hz. Şeyh [sefere gidiş sebebini] şöyle anlattı: “Allah beni buradan 

hareket ettirdi, ben de çıktım. Bana bu seferde, hazarda iken gafil kala-

cağım şeyler gösterdi. Şu an bu konuda benim için küllî-tafsilî ilim  hâsıl 

oldu. Bu, ilâhî özel bir tevfiktir.”

Hz. Şeyh bu fakîre [Bursevî] hitâben şöyle dedi: “Sultan’ın etrafında-

kilerden bazılarının bizi inkâr etmelerini uzak görme. Muhakkak ki Allah 

Teâlâ şöyle buyurur:   ﴾ ِّ ــ ِ ْ ِ َوا ــ ْ ِ ْ َ ا ۪ א َ ــ َ واًّ  ُ ــ َ  ٍ ّ ــ ِ َ  ِ ّ ــُכ
ِ ــא  َ ْ َ َ ــَכ  ِ ٰ  ﴿َوَכ

‘Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık.’2 

[152b] Allah Teâlâ nasıl ki her peygamber için cin ve insanlardan düşman 

yarattı ise aynı şekilde her velî için her ikisinden de düşmanlar kılmıştır.” 

Sonra Hz. Şeyh  hâli(ni) gizlemek için “Velîden maksat mü’mindir.” de-

yip Allah Teâlâ’nın şu âyetini okudu:   َن ُــ ِ ْ ُ  َ  َ ــ ۪ َّ ُة ا َ ـِٔــ ْ ِ اَ ــ ْ َ ٓــ ِا ٰ ْ َ ِ  ﴿َو
ِة﴾ َ ــ

ِ ٰ ْ א ِ  “Bir de (şeytanlar), âhirete (yani Hakk’a) inanmayanların gönül-

leri bu yaldızlı sözlere meyletsin … diye (bu fısıldamayı yaparlar).”3 Zira 

Allah Teâlâ’nın dışındaki her şey “dünya”dır. Allah Teâlâ ise “âhiret”tir, 

çünkü O hem “Evvel” hem de “Âhir”dir.

Sultan daha sonra hicrî 1101 yılının Safer ayında (Aralık 1689)4 Köprü-

lüzâde  namıyla bilinen Mustafa’yı vezirlik makamına getirdi. Mustafa, görüş 

1 el-Bakara, 2/272 .

2 el-En‘âm, 6/112 .

3 el-En‘âm, 6/113 .

4 Köpülüzâde Mustafa Paşa, sadrazamlık makamına 11 Muharrem 1101/25 Ekim 1689’da getirilmiştir. 

Bk. Abdülkadir Özcan, “Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa”, DİA, XXVI, 263.
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ve fikir konusunda kendisine çok güvenmekte ve çoğu kez vehmiyle hare-

ket etmekteydi. Ancak insanlar arasında ilmi ve adâleti ile tanınan biriydi. 

Ve1 vezirlik makamına gelmezden yıllar önce bir rüya  görmüştü. Rüyasında 

sanki çok yüksek bir dağın eteğinde duruyor ve o dağın zirvesine çıkmak 

istiyordu. Dağın etrafında epeyce döndükten ve uzun tırmanışın meşakkat-

lerine tahammül ettikten sonra dağın en yüksek tepesine çıkmaya muvaffak 

oldu. Orada bahçeler ve bostanlar görmüştü. Gördüğü rüyayı kendisine an-

latınca Hz. Şeyh bu rüyayı o vakit şu şekilde yorumlamıştı: “O dağ, emîrlik 

dağıdır. Sen emîrlik makamının en yükseği olan vezirlik makamına ulaşa-

caksın. Ama bu makam bir müddet sonra ve yeryüzünün farklı bölgelerinde 

gezip dolaştıktan sonra sana nasip olacak.” Gerçekten de öyle oldu; çünkü o 

zamanlar “emîr” idi, daha sonra kendilerine “kubbe vezirleri ” denilen yedi 

vezirden biri oldu. Burada hakîkat-i câmia ya hizmet eden yedi küllî isme 

işaret vardır. Bu sır sebebiyle âhir zamanda Mehdî  zuhûr edecek ve onunla 

beraber yedi vezir bulunacaktır. Onlar, Ashâb-ı Kehf  ’tir. Halk ise adı ge-

çen veziri [153a] kılıç sahibi ve 1200’lü yılların başında gelmesi beklenen 

kişi (Mehdî ) zannetti. Zira yeryüzünde defalarca uzaklaştırıldıktan ve kaç 

kere uzağa gönderildikten sonra vezâret-i uzmâ ve sadâret-i kübrâ meclisine 

oturdu. Görev kendisine Edirne ’de tevdî edildi. Vezir, sonradan ortaya çıkan 

kanunları yürürlükten kaldırmaya, din ehlini utanca ve kötülüğe sevk eden 

bidat ve hurâfeleri de yasaklamaya başladı. Aynı şekilde halkın belini bü-

ken ağır vergiler ve yükler ile umumi belâ hâline gelen hususları kaldırmaya 

başladı, çünkü insanlar önceki vezir döneminde uzun süre acı ve keder yaşa-

mışlardı. O ise, bazı işlerini doğru yaparken bazılarında ise hataya düşmüş-

tür. Şöyle ki esnaftan kitapta yeri olmadığı iddiasıyla fiyat belirleme (narh) 

politikasını kaldırdı. Bu nedenle Kostantiniyye  halkının işleri bozuldu, zira 

fiyatları belirleme işi satıcıya bırakılınca onlar da her şeyin fiyatını arttırıp2 

vasfı mümkün olmayacak şekilde haddi aştılar. O vakit para basım işi de 

bozuldu, çünkü darphanede Sultan’ın emriyle bakır para basmaya başladılar. 

Böylece bakır sikkeler yaygınlaştı, dirhem ve dinar piyasadan kalktı; ticârî 

faaliyet yolları ve alışveriş kapıları her açıdan kapanmış oldu. Yeterli nimet 

olmasına rağmen kıtlık ve pahalılık meydana geldi. Bu belâ, salgın hâline 

.harfi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [و] 1

2 [ ا  ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ا ّ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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gelen vebâ gibi her tarafa yayıldı. Nihayet vezir büyük bir inattan sonra ha-

tasını anlayıp fiyat belirleme işine geri döndü. Hatası, fiyat belirleme işinin 

bu zamanın bir gereği olduğunu bilmemesiydi. O nedenle fakihler de zaten 

buna ruhsat vermişlerdir. Leys b. Sa‘d , Rebîa  ve Yahyâ [153b] b. Saîd  şöyle 

der: “Müslümanların çarşı pazarını ifsâd etmelerinden ve fiyatları arttırma-

larından korkuluyorsa, yiyecek satan esnaf için fiyatlandırma yapılmasında 

bir beis yoktur. Vâlinin, müslümanların lehine ve umumun faydasına olacak 

kararları alma hakkı vardır.” Nitekim el-Fethu’l-Karîb  adıyla bilinen Tergîb 
Şerhi ’nde bu şekilde ifade edilmiştir.

Sonra (Köprülüzâde ) vezirliğinin ilk yılında savaş hazırlıkları yaptı. 

Belgrad , Semendire  ve Niş  kaleleri ile bunlara tâbi olanları kâfirlerin elin-

den kurtardı. Bu kaleler, önceki yıl düşman tarafından istilâ edilmişlerdi. 

Halkın vezir hakkındaki umudu arttı. Halbuki vezir istidrâca kapılmıştı; 

ne kendisi ne de halk âkıbetin nasıl olacağını biliyordu. Allah Teâlâ şöyle 

buyurmuştur:   ﴾ ْ ُِכــ  َ ــ َو ۪  ُ ــ َ ْ ُ ــא  َ ــא اَْد۪ري  ٓ َ  Bana ve size ne yapılacağını“ ﴿َو

da bilemem…”1 Gerçekten de bu bilme, ileri gelen kâmillerin hâllerinde 

bulunmazsa nâkısların hâllerinde nasıl bulunur? 

Vezir, sefere hazırlandığı zaman müftüye ve kendi makamına vekil 

bıraktığı kimseye, kendisi Sofya’ya ulaştıktan sonra Şeyhim ve Senedim 

hazretlerinin (Allah onun ruhunu dinlendirsin) sürgüne gönderilmesi tâ-

limatını gizlice bildirdi. Vezir Edirne ’den çıkıp Sofya ’ya ulaşır ulaşmaz he-

men Hz. Şeyh ’in Kıbrıs  kalelerinden Magosa Kalesi ’ne sürgün  edildiğini 

bildiren bir ferman geldi. Bu tedbir, zâhirî ve bâtınî açılardan Hz. Şeyh’e2 

önceden aksetmişti. 

O şöyle dedi: “Allah Teâlâ’ya istihârede bulundum, bana makamımda 

sebât etmem işaret edildi. Sürgün buyruğunu bana tebliğ etmekle görev-

lendirilen dört nefer gelince kalbimde herhangi bir hareket olmadı. Bilakis 

kendilerine şöyle dedim: Ben bu iş için aylardır hazırım. [154a] Siz en 

hayırlısı ile geldiniz.” Bu konunun tafsili yerinde gelecektir. Hz. Şeyh ’in 

mertebesine bakın! Bunun bir benzeri, Mevlânâ hazretlerinin ölüm meleği 

kapısına geldiğinde söylediği şu sözdür:

1 el-Ahkâf, 46/9 .

2 [ ة ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ ة ا .şeklinde kaydedilmiştir [أ 
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אن  ت  אن       در  آ  آ    
Daha yakın gel, daha yakın gel canım

Sultânımın kapısının habercisi1

Hz. Şeyh’in sürgüne gönderilmesinin dört sebebi vardır: Birincisi, şey-

tanın sıfatı olan hasettir. Zira Hz. Şeyh kendi zamanında Sultan, vezir ve 

başkaları huzurunda umursamadan iyiliği emretmek ve kötülükten sakın-

dırmakla temayüz etmişti. Bu yüzden Mustafa Paşa ’nın hasedi onu şeyhi 

sürmeye ve ona ihanet etmeye sevk etti.

د ر  داری  אن  د        اری  ن  در د 
Fakat kalem, bir gaddârın elinde oldu mu

Şüphe yok, Mansûr, darağacına2 çekilir3

Mevlânâ hazretleri Mesnevî ’de şöyle der:

ــــאء ـ ـ ن ا ــ ـ ـ ـ ـــ  زم آ א      אر و  אن را ا  ن 
Bu hüküm, bu hükümet, kötü kişilerin elinde oldukça 

Elbette4 peygamberleri öldürmek lâzım5 

Daha önce “İlmî Kerametler” bölümünde de geçtiği üzere Hz. Şeyh 

vezire Risâle-i Rahmâniyye  adlı bir kitap yazmıştı. Vezir buna karşılık olarak 

nefsinden haset ile cevap verdi. Ne güzel söylenmiştir: 

אכ وف    ا  ا اء       ا  وف  وي ا  
İyilik sahibi için de ki: Bu, karşılığıdır

Yarın teşekkür beklemeksizin iyilik yapan kimsenin6

İkincisi ise şudur: Hz. Şeyh,  Mustafa’nın eniştesi olan Vezir Siyavuş ’a, 

“İsyancılar sana musallat olmadan onları ortadan kaldır.” dediğinde, “Bu 

konuda Mustafa bana muhalefet ediyor.” demişti. Mustafa  o zaman Sultan 

1 bk. Şemseddin Ahmed el-Eflâkî el-Ârifî, Menâkıbü’l-Ârifîn, çev.Tahsin Yazıcı, Hürriyet Yayınları 1973, 

II, 57.

.ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir [ داري] 2

3 Mesnevî, II, 1398.

م] 4  ] ifadesi, Mesnevî’de [אن  ] şeklinde kaydedilmiştir.

5 Mevlânâ, Mesnevî, nşr. Tevfik Sübhânî, Tahran 1378 hş./2000, II, 1399, s. 212.

6 Bk. Ebü’l-bekâ Kemâleddin Muhammed b. Mûsâ b. İsa ed-Demîrî, Kitâbü Hayevâni’l-Kübrâ, Beyrut: 

Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1424/2003, II, 114. https://al-maktaba.org/book/ 10664/ 631#p5. 
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II. Süleyman ’ın musahibi ve nedimi idi. Hz. Şeyh ona, “Vezirlik mührü 

şu an elinizdedir; Mustafa aleyhine bile olsa gereğini yapın ve te’dip edin!” 

demişti. Bu konu [154b] daha önce ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. Ken-

disi hakkındaki bu ifade, Mustafa’nın kulağına ulaşınca Hz. Şeyh’e karşı 

düşmanlık ateşini içinde taş gibi gizledi ve bu yüzden olanlar oldu. Böylece 

vezirlik verilmeden önce kendisine Hz. Şeyh’in ettiği nasihate muhalefet 

etmiş oldu. Hz. Şeyh’in kendisine nasihati şu idi: “İttibâ sahibi ol; ibti-

dâ sahibi olma! (Yani Kur’an ve Sünnet’e uy; bidat ehlinden olma!) Allah 

Teâlâ senden ve bütün mahlûkattan daha faziletli olan için bile    ُ ــ ُ ٰ ُ ِ َ ﴿ 
ْه﴾ ِ ــ َ ْ -Şu hâlde peygamberlerin rehberliğine uy.’1 buyurmuştur.” Vezir Si‘ ا

yavuş bu nasihate uymayıp nefsinin arzularına tâbi olunca da olanlar oldu. 

Kanlar akıtılıp onurlar kırıldı… Bunlar daha önce ifade edilmişti. 

Üçüncüsü, Kostantiniyye  ahalisi isyan sırasında padişahtan Mustafa’nın 

vezir olmasını istemişti. Hz. Şeyh de onlara, “Sultan şu an İsmâil Tuğrâyî’yi 

seçti. Onu kabul ediniz ve muhalefet etmeyiniz. İstediğiniz kimse de elbet-

te bir gün vezirliğe ulaşacaktır. Acele etmeyiniz!” demişti. (Bu konu Vezir 

Siyavuş ve isyancılar bahsinde geçmişti.) 

Hz. Şeyh’in bu sözü Mustafa’ya ulaştırılınca Şeyh’in kendisine bir garazı 

olduğunu düşündü. İşin hakikatini anlayamadı; zira Hz. Şeyh’in nazar ı, 

Allah Teâlâ’nın tayinine idi. O sırada vezirlik için İsmâil tayin olmuştu. Şa-

yet onu geri çekmiş olsaydı nefsiyle hareket edip geri çekmiş, onun yerine 

de başkasını yine nefsiyle hareket edip getirmiş olacaktı.

Peygamberler ve onların vârisleri, nefsânî davranışlardan uzaktırlar. İn-

sanlar ise bundan gafildirler. Nitekim Hz. Şeyh şöyle demiştir: “Allah Teâlâ 

ister sâlih ister fâsık olsun tayin ettiğini etmiştir. Bana düşen bu durumu 

kabul etmektir yoksa kabul edileni reddetmek ve reddedileni talep etmek 

değil.” [155a] 

Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Benim sultan ve veziri ile olan ilişkim, Hz. Pey-

gamber (sa) ve halifeleri ile olan ilişkim gibidir. Şayet sahâbe döneminde 

yaşamış olsaydım, benden sıdk ve gayretten başka bir şey zuhûr etmezdi.2 

1 el-En‘âm, 6/90 .

2 [  ] ifadesi, Hâlet Efendi nüshasında kaydedilmemiştir.
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Bu zamanda da durum aynıdır, kesinlikle bir farklılık yoktur zira kılıç (hü-

küm) onlardan bugünkülere intikal etmiştir. Bununla birlikte bugünküler 

hilâfetin ne anlama geldiğini ve insanın kadr ü kıymetini bilmezler.” 

Hz. Şeyh, Köprülüzâde ’nin daha önce rüya da gördüğü üzere vezir 

olacağını insanlara sadece vaat etmişti. Sen istersen bu haberi o mânaya 

bağlarsın, istersen Hz. Şeyh’in kerametine bağlarsın; çünkü hak ehli için 

[diğer insanların bilmediği] ilham lar vardır. Sonuçta Hz. Şeyh’in sözü ve 

Mustafa’nın vezirlik makamına ulaşacağına dair insanlara vermiş olduğu 

vaadi gerçekleşmiştir. Allah Teâlâ’ya hamd olsun! 

Dördüncüsü ise şudur: Kuşkusuz vezirler önemli işleri danışmak için 

Hz. Şeyh’i davet ediyorlardı, zira onun yaptığı değerlendirmelerdeki doğ-

ruluğu ve görüşlerindeki isabeti biliyorlardı. Ayrıca ondan kendileri için 

dua etmesini istiyorlar; daha önce ifade edildiği gibi, o da kendilerine hayır 

dua ediyordu. Muhakkak ki lisan ile yapılan dua asla yere düşmez; çünkü 

şeriatımız Allah Teâlâ’nın bir vakitte tayin ettiği sultan, vezir ve başkalarını 

kabul etmeyi ve kendi mertebelerine göre onlara dua etmeyi gerektirir. 

Daha önce geçtiği gibi Hz. Şeyh, Köprülüzâde’den önceki vezir dönemin-

de kılıcını kuşanıp gazâya çıkmıştı. 

Köprülüzâde iş başına geldikten sonra şöyle dedi: “Ben bilirim ki bu 

şeyh, hiç kimseden korkmaz; ne sultandan ne vezirden ne de bir başkasın-

dan çekinmez. O hâlde fâsık ve zâlim vezirlerin meclisinde bulunmasının 

ve hatta onlara dua etmesinin anlamı nedir? Oysa bu gibi kimselerin mec-

lislerinde bulunmamaya, [155b] onlar için dua etmemeye, onlarla birlikte 

sefere çıkmamaya kâdirdir. Öyleyse bütün bunlar, ancak yağcılık, din ko-

nusunda gevşeklik, zâlimlere yardım etmek, bidat ve hevâsına meyledip 

hidâyetten yüz çevirmek kabilindendir.”

Ben [Bursevî] derim ki: Ey Köprülüzâde ! Şeyhle bu şekilde mücadele 

etmen çirkin bir şeydir. Bu münâzara edep kurallarını aşmaktadır ve doğru 

da değildir. Serdettiğin bütün öncülleri fâsit ve akîm buldum. Görüşleri-

nin sonuçları sakîm ve bâtıldır. Allah seni yarattı ve en güzel kıvamda şekil-

lendirdi. Şeytanı yarattı ve o da seni aldattı. Allah’ın yarattığını, onun emir 

ve iradesini hevâ ve hevesine göre değiştirmek istedin. Taklit açmazında 
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kaldın. Tevhid kokusunu asla koklamadın. Senin iddian büyük olduğu 

hâlde âlemi ıslah etmeye gücün yetti mi? Makamında sünnet şöyle dursun 

farzı ikame ettin mi? Hayır! Allah’a yemin olsun ki yapmadın. Bilakis öv-

güyle geldin, yergiyle gittin. Sana gıpta edilirken uğursuz biri oldun. Kader 

mecrâsında Allah’ın işlerini bilmeyenin, Allah ehline ve onun hayırlı kul-

larına elini ve dilini uzatanın durumu işte böyle olur. Şu söz, sanki senin 

hakkında söylenmiştir. Söyleyen ne güzel söylemiştir: 

אء כ أ א  ئאً و ّ  ا        ي  و 
İlimde felsefe iddia eden için söyle 

Bir şeyi ezberlerken çok şeyi kaybettin 

Sen ve senin gibiler hakkında tayyip ve tâhir olan Rasûl (as) bâtın ve 

zâhir lisanıyla şöyle buyurmuştur: “ ِ ــ ِ א َ ْ ا  ِ ــ ُ َّ א ِ  َ ــ
ِّ ا ا  َ ــ َ  ُ ــ ّ ِ َئ ُ َ  َ َّ ا ِإنَّ 

/ Kuşkusuz Allah bu dini fâsık bir kişi ile de güçlendirir.”1 [156a] Senin her 

ne kadar şeklî (sûrî) bir fücûrun gözükmüyor ise de nefs-i emmâre ve güç-

lü bir şeytanın görevlendirilmesi suretiyle mânevî bir günahkârlığın vardır. 

Delilleri gördükten sonra Hz. Şeyh ’i hapse atmayı ve onu sürgüne gönder-

meyi uygun gördün. Sen, Yûsuf hakkında söyledikleri ve yaptıkları bakı-

mından Kıtfir (Potifar) veya Züleyha gibisin. Hz. Şeyh kendisine yaptığın 

eziyete rağmen sana dua etti. Sen ise bundan dahi gafilsin. Nitekim Mansûr  

(ö. 309/922) da kendisi hakkında ölüm fetvası  verip onu idam edenlere dua 

etmişti. Bunların hepsi, Allah’ı bilen kimselerin nezdinde Allah tarafından-

dır. Fakat kazâ meydanları onları mağlûp bırakmıştır. Onlara dua  da fayda 

etmez. Allah’ın peygamberlere ve onların vârislerine olan gayreti, düşmanla-

rın damarlarını keser; zira onlar, Allah’ı vekîl edinmişlerdir. Vekîl ise istediği 

ve dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Gece gündüz dilediğini yapar.

Köprülüzâde vezirliğinin ilk yılında istidrâc yoluyla bazı yerleri fethet-

ti. Böylece sevgisi insanların gönlüne yerleşti. Öyle ki onu görmeyenler 

bile cemâlini görmenin özlemini çekiyorlar ve bazı cahiller ömürlerini ona 

bağışlıyorlardı. Bazı gafiller de onu asrın sahibi zannediyorlardı. Hâlinin 

hakikatini sadece Allah’ın kendilerine bildirdiği kişiler2 biliyordu. Seferden 

1 Buhârî, “Cihad”, 182; Müslim, “İman”, 178.

2 [ ّ ] ifadesi, Hâlet Efendi 244 numaralı nüshada [ف ّ ] şeklinde kaydedilmiştir.
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döndüğünde görüşüyle gururlu, kendini beğenmiş, şükür ve kullukta tak-

sirât sahibi ve ilâhlık iddiasında bulunan bir kimse gibi kibirli bir şekilde 

döndü. Allah onu şaşırıp kafasının karışacağı işlerle imtihan etti. Öyle ki 

iş intizam ve birlikten tefrikaya, muhabbetten buğz ve nefrete, kasidelerle 

medihten azarlamaya kadar vardı. [156b] Vezirliğinin ikinci yılına geldi-

ğinde hazırlanıp sefere çıktı. Düşmanlarından korktuğu için Sofya ’ya va-

rıncaya kadar kendisini gizledi. Kendisine düşmanın hücûmu şiddetlenin-

ce1 de artık sakınmanın kadere bir faydasının olmayacağını anlayıp savaş 

meydanında kâfirlere karşı hücum ederek Belgrad  yakınlarında şehit olun-

caya kadar savaştı (Allah onu affetsin). Bu olay, hicrî 1102 yılının Zilkâde 

ayı sonlarında gerçekleşti.2 Vezirlik süresi 22 ay sürdü. 

O sıralarda Hz. Şeyh  onu rüya sında görmüş ve azarlayarak kendisi-

ne, “Ey Köprülüzâde! Suçsuz olarak beni bu adaya sürgün  ettin. Allah’tan 

korkmadın mı? Rasûlullah ’tan utanmadın mı?” demiş; o da yaptığından 

utanarak başını önüne eğip hiçbir şey söylememiş. Hz. Şeyh, bir aydan 

daha kısa bir süre içerisinde (dâr-ı bekâya) intikal etti. Bu konu yeri gelin-

ce anlatılacaktır. Köprülüzâde’nin Hz. Şeyh’ten önce vefat etmesi, sadece 

havâstan başkasının muttalî olamayacağı bazı hikemî kanunlar içermek-

tedir. İstesem bu konuda garip açıklamalarda bulunabilirim. Fakat şunu 

iyi biliyorum ki hakikate dair söylenecek söz, insanların kafalarına yer-

leşen bilgiden farklıdır. Eğer böyle olmasaydı, bu konuda onların aleyhi-

ne kıyameti koparırdım. Hak bâtıldan ancak Allah katında yapılanların 

karşılığının verileceği günde ayrılacaktır. Nitekim şöyle buyurulmuştur:

َن﴾   ــ ُ ِ َ ْ َ  ِ ــ ۪ ا  ـُـ ــא َכא َ ۪  ِ ــ َ ٰ
ِ ْ َم ا ْ ــ َ  ْ ــ ُ َ ْ َ ــ  ۪ ْ َ َّــَכ   Ayrılığa düştükleri“ ﴿ِانَّ َر

konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir.”3 

Sultan, Köprülüzâde’den sonra vezirlik makamına yine onun taraftarla-

rından Kâdî Ali Paşa’yı4 getirdi. O, bu eserin yazıldığı zamana yakın bir 

dönemde görevlendirildi. Ama ben onun henüz ne hayrına ne de şerrine 

muttalî oldum (Allah onun yardımcısı olsun ve onu hidâyette kılsın). 

א] 1 א ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.

2 Köprülü Mustafa Paşa’nın vefat tarihi tam olarak 24 Zilkâde 1102/19 Ağustos 1691’dir. Bk. Abdülka-

dir Özcan, “Köprülüzâde Fâzıl Mustafa Paşa”, DİA, XXVI, 265.

3 Yûnus, 10/93 .

א] 4 א ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.
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Velhâsıl yenilgi ve istilâlar, [157a] [10]94 yılından bu [kitabın] cem‘ 

[edildiği] yıla -ki o ikinci yüzden üçüncü yıldır [1]203- kadar devam etti. 

Umulur ki Allah bundan sonra güzel işler takdir eder ve yeryüzünde adâ-

leti kılıç ile sağlayacak birilerini hâkim kılar. 

Şimdi tekrar konuya döner ve deriz ki, Hz. Şeyh ’in şöyle dediğini işit-

tim: “Bir gün Sultan II. Süleyman  beni huzuruna çağırdı. İçeri girdiğimde 

âlimlerin de huzurda olduğunu gördüm. Sultan’ın elinden tutup kendisi-

ne mağfiret ve muvaffakiyet dileyerek şöyle dedim: Ey Sultan! Vezirinin, 

müftünün, diğer yönetici ve komutanlarının her birinin hak ehli olmaları 

konusunda arzu edilen şekilde olduklarını gördüm. Onlar için doğruluk 

ve sebât ile dua et!” 

Hz. Şeyh şöyle devam etti: “Sözümü din, devlet ve dua ile ilgili konu-

larda uzattım.” Sultanın eli hâlâ elimdeydi. Konuşmamın sonuna gelince, 

Sultan bana üç defa, “Bizi unutma, bizi tazeledin, bizi tasdik edip gönlü-

müze inşirâh verdin.” dedi.

Ben [Bursevî] derim ki: Daha önce de zikredildiği gibi Sultan 1099 yılı 

Muharrem ayının bir cumartesi günü sabah vaktinden iki saat önce saltanat 

tahtına oturmuştu. Ölümünden sonra yerine 21 Ramazan 1102/18 Hazi-

ran 1691 Pazartesi günü ismini “Ahmed” olarak değiştiren kardeşi Sultan 

Orhan  oturdu. Buna göre Sultan II. Süleyman’ın saltanat müddeti üç yıl 

dokuz ay olmuştur. O, sanki bir dağın tepesinde yetişmiş, daha önce in-

sanlarla ülfeti olmayan, kendisinden başkasını görmemiş, reşid de olmayan 

bir kimse gibiydi. Çünkü tahta getirildiğinde kırk yaşındaydı [157b] ve bu 

müddet zarfında hapiste tutulmuş, oradan hiç çıkmamıştı. Dış âlemdeki 

ahvali bilmiyordu. O gün Yeğen Osman ’a hil	at giydirip çeşitli hediyeler 

takdim etti. Yeğen Osman daha önceleri Anadolu ’daki isyancıların reisi idi. 

Sultan IV. Mehmed ’in son dönemlerinde devlete itaat ederek bağlılığını 

bildirmişti. Kendisi bazı eyâletlerin emîri yapılmıştı. Sonra Vezir Siyavuş , 

Sultan Süleyman ’ı tahta oturtmak için askerleriyle birlikte geldiğinde o 

da kendisiyle beraber gelmiş, ancak ihanet endişesiyle Kostantiniyye ’nin 

dışında kalıp şehrin içine girmemiştir. Sultan Süleyman tahta oturunca, 

bazı özel adamlarıyla kendisine şahane bir hil	at ve süslü bir binek gönde-

rip onu emri altına aldı. Hz. Şeyh  de Yeğen Osman’a nasihatte mübalağa 
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zulmeti ortadan kalkar1 ve bu hayırla küffarın şerri defedilir. Çünkü kâfir-

ler zulmet, sizler nûrsunuz ve zulmetin de nûr ile karşılanması gerekir. Yine 

senin gibi sana bağlı askerlerin de her çeşit haramdan uzak, güzel ahlâk 

sahibi, ilâhî emirleri yerine getirip seferde ve hazarda zulümden sakınan 

takvâ sahibi kimseler olması için çalış.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Şeyh’in sözleri onun kalbine tesir etti ve bir 

müddet bu nasihatleri tuttu. Sonra onun ve yakını [dayısı] olan emir 

Velî’nin [Deli Velî] hâlleri değişti. Bunun üzerine Sultan onların üzerine 

asker gönderip Rumeli beldelerinden birinde onları muhasara ettiler, on-

ları ve onlara bağlı şerli kimseleri öldürdüler. [Sa‘dî Gülistan’da] ne güzel 

söyle(n)miş:

د رگ  א آد  د       گ  گ زاده  א 
Kurt yavrusu sonunda kurt olur

İnsanlar arasında büyüse de2 

Vezir, 23 Şevval 1099/21 Ağustos 1688 Cuma günü3 Hz. Şeyh’i istişare 

için davet etti. [158a] Huzurunda âlimler de vardı. Hz. Şeyh  onların iman-

larını yenileyip (tecdîd-i iman ) onlara tevbe ve istiğfar telkin etti. Sonra 

oradan çıkıp Sultan Süleyman Camii ’ne vaaza gitti. Aslında o gün vaaz 

işini bu fakîre tevdî etmişti, ancak kendisinin insanlara mutlaka anlatması 

gereken bir husus olduğu için bana şöyle dedi: “Takdir tedbirimizi değiş-

tirdi.” Vaaz kürsüsüne oturunca Allah Teâlâ’nın şu âyeti ile söze başladı: 

  ﴾ َ ــ ۪ َّ ُ ْ َ ا ــ َ  َ ّٰ ا اَنَّ ا ــ ٓ ُ َ ْ ۜ َوا ً ــ َّ ْ َכٓא َُכــ ُ ِ א َ ُ ــא  َ ً َכ ــ َّ َ َכٓא ۪כ ِ ــ ْ ُ ْ ا ا ــ ُ ِ א َ -Müş“ ﴿َو

rikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın. 

Bilin ki Allah, buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla (müttakîlerle) 

beraberdir.”4 Sonra konuyla ilgili hadisleri nakletti ve ardından şöyle dedi: 

“Ey insanlar! Siz okuyana ve konuşana değil; hakka ve okunan [doğruya] 

bakın! Allah Teâlâ, size savaşmayı emretti ve Resûlünü de buna teşvik etti. 

Serasker Yeğen Osman Paşa  (ö. 1689) vezire mahzar ve arz göndermiştir. 

اك] 1 ر  ّن  ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [اك ر  ّن  ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 Sa‘dî, Gülistân, Külliyyât-ı Sa’dî içinde, nşr. M. Ali Furûgî, Tahran 1369, s. 42.

3 Kaydedilen tarih cumartesi gününe denk gelmektedir. (çev.)

4 et-Tevbe, 9/36 .
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Bunlarda şöyle yazıyor: ‘Ehl-i küfür, Belgrad Kalesi’ni kuşattı…’ Vezir bu 

arz ve mahzarı aldı ve Sultan’a gösterdi. Sultan da kendisine şöyle dedi: 

‘Âlimleri topla ve onlarla istişare et. Şeriatın hükmünden çıkmak yoktur.’ 

Aynı gün ben de istişare için davet edildim. Müftü sefere çıkmanın ve 

oradaki Müslümanlara yardım etmenin farz olduğuna dair bir fetva verdi. 

Askerî kadılar da buna hükmettiler. Bana da bu haberin yayılması ve se-

fere teşvikte bulunulması görevi verildi. Biliniz ki Belgrad Kalesi,  Kostan-

tiniyye ’nin kapısı gibidir. Küffar kapıya dayanıp onu çalmaya başlamıştır. 

Küffar eğer bu kapıyı ele geçirip müslümanların elinden alırsa ne yapa-

caksınız? [158b] Artık uyanın ve malınızın üçte birini bağışlayarak müca-

hitlere destek olun. Buna gücü yetmeyen de hâlis dua ile imdad eylesin. 

Malı elden çıkarmak ehven-i şerdir; küffarın müslümanları beldelerinden 

çıkarması ise iki şerrin en şiddetlisidir. O nedenle ehven olanı kabul etmek 

gerekir. Aksi takdirde durum ortadadır.” 

Özetle Hz. Şeyh  öyle etkili bir vaaz verdi ki halkı gözyaşlarına boğdu. 

Hz. Şeyh askerler için dua etti, orada bulananlar da duaya topluca ve yük-

sek sesle “Âmin” dediler. 

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Sultan müşâvere etmek için beni davet edip hu-

zuruna vardığımda yanında vezir, kazaskerler, müftü ve diğer ileri gelen-

ler vardı. Benden önce konuşanların ne Allah Teâlâ’nın kelâmından ne 

de Rasûlü’nün sözünden bahsettiğini duydum. Hiçbiri sözünü Kur’an ve 

Sünnet’e dayandırmıyor; onları sözlerinin başlangıcı yapmıyordu. Çocuk-

ların konuştukları gibi faydasız konuşuyorlardı. Resûl (as) bu dönemde 

gönderilmiş olsaydı dahi âdetlerinden geri kalmayacak ve alıştıklarından 

vazgeçmeyeceklerdi, zira onlar dünyaya ve dünyanın her türlü lezzet ve 

süsüne kendilerini kaptırmışlar.” 

Hz. Şeyh bana, “Allah’a hamd olsun ki beni sultan, vezir vb. devlet 

ricâlinin nezdinde ne tamamen makbul bir yakınlıkta ne de nefret edilen 

bir uzaklıkta kıldı. Bana yaklaştıkları kadar yaklaşıyorum. Onlara [daha 

fazla] nasıl yaklaşabilirim ki onlar tamamen tabiat karanlığı içerisindedir-

ler. Kişinin aydınlıktan (nûr ) çıkıp karanlığa (zulmet ) girmesi şaşılası bir 

şeydir.” dedi.
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Ben [Bursevî] de şöyle dedim: Hz. Şeyh-i Ekber  (ks) Fütûhât ’ın son 

cildinde Halep sultanı nezdinde bir mecliste yüz on yedi iş için aracılık 

ettiğini, [159a] sultanın hepsini kabul edip kendisini reddetmediğini zik-

retmiştir. Hz. Şeyh  şöyle dedi: “O devir; anlayış, ilim  ve nûr devri idi; 

bizim zamanımız ise cehâlet, karanlık ve kötülük zamanıdır. O nedenle 

kıyas edilemez.” 

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Vezire, ‘Ben seraskere gidiyorum. Onlarla gazâ-

ya katılacağım ve onları savaşa teşvik edeceğim.’ dedim. Fakat o benim 

bu teklifime rızâ göstermedi. Sanki o ve ona tâbi olanlar, benden ve be-

nim cesaretimden korkuyorlardı. Ama ben asla onlardan korkmuyorum. 

Denilir ki: ‘Kim başkasının kapısını çalarsa onun da kapısı çalınır.’ Ben 

bugüne kadar kimsenin kapısını çalmadığım için nasıl kapısı çalınanlar-

dan olurum? Onları korku ve korkaklık sarmıştır. [Gazâdan] geri duru-

yor, yardıma da koşmuyorlardı. Zamanın sultanında, vezirinde ve diğer 

devlet ricâlinde hayır yoktur. Eğer zulüm, fesat, sefahat ve inat bu şekilde 

devam ederse, ben de buraları bırakıp başka bir coğrafyaya gideceğim. 

Bunu kâfirlerden korktuğum için değil bu şerli insanlara olan nefretim-

den dolayı yapacağım.”

Hz. Şeyh yine dedi ki: “Serasker Yeğen Osman Paşa , piyade taifesinin 

reisi İştibli Mahmud Ağa ’nın kardeşini zâlim olduğu için öldürmüştü, 

zira bu kişi Rum beldelerine musallat olmuştu. Bu konu, Mahmud Pa-

şa ’nın gönlünde ona karşı bir ukde oluşturmuştu. Bir gün devlet ricâlinin 

ve erkânının bulunduğu büyük bir toplulukta bir münasebetle elinden 

tutarak ona şöyle dedim: ‘Bak! Sen de yaşlandın ben de. Saçlarımız be-

yazladı. Yeğen Osman Paşa  konusundaki aracılığımı kabul edip onu af-

fet, çünkü senin gönlündeki ukde onun yoluna set çekiyor. O şu an gazâ 

hizmetinde bulunuyor.’ Onu affedene kadar ısrar ettim.” 

Hz. Şeyh  şöyle dedi: [159b] “Bir gün vezirin, müftünün ve diğer ileri 

gelen devlet erkânının huzurunda sultanın muallimi Arapzâde Abdülha-

lim’e şöyle dedim: ‘Sen Ehl-i sünnet ve’l-cemaat ’tensin. Senden, sultana 

her zaman hakkı söylemeni, onu gizlememeni ve hak olanı hatırlatmanı 

rica ediyoruz.’ O da ‘İnşallah biz de sizin dua etmenizi rica ediyoruz.’ dedi.” 
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(Hz. Şeyh) dedi ki: “Bir istişare toplantısında Sultan’a, vezire, müftüye, 

askerî erkâna, sultanın muallimine ve diğer ileri gelenlere şöyle dedim: Si-

zin dışınızdaki insanların size tâbi olabilmesi için öncelikle sizin malınızın 

üçte birini gazâ ihtiyaçları ve sefer mühimmâtı için vermeniz gerekir. Buna 

hanımlarınız ve hizmetçileriniz de dâhildir. Allah Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’de 

şöyle buyuruyor:   ا ــ ُّ َ ا  ــ ُ َ َ ٰا ــ ۪ َّ ــא ا َ ُّ َٓא اَ  ِۜ ّ ــ ِ َّ ــ ا َ َ َن  ــ ُّ َ ُ  ُ ــ َ ِٓئَכ ٰ َ َ َو ّٰ  ﴿ِانَّ ا
אً﴾ ۪ ــ ْ َ ا  ُ ِّ ــ َ ِ َو ــ ْ َ َ  ‘Allah ve melekler peygambere salât ediyorlar; ey iman 

edenler, siz de ona salât ve selâm okuyun.’1 Görmez misiniz ki Allah Teâlâ 

kendi salâtı ve meleklerin salâtı ile başladı? Sonra da salâtı mü’minlere emret-

ti. Baştan, ‘Ey iman edenler, ona salât ve selâm okuyun!’ buyurmadı; zira li-

der (metbû) bir şey yaptığında ona tâbi olanlar da elbette peşinden giderler.” 

Sonra Hz. Şeyh şöyle devam etti: “Ardından ellerini tuttum ve her birini 

diğerine emanet ettim. Bu şekilde sağlam söz verdikten sonra yine müsade-

reye (insanların mallarını zorla almaya) giriştiler ve yapacaklarını yaptılar. Al-

lah’ın böyle yapmalarına izni yoktur. Tesiri olan mal, az da olsa helâl maldır 

ve faydası olan da budur. Haram mal, çok da olsa sonuçta zararlıdır.” 2 

Hz. Şeyh dedi ki: “Biz, gayr-i müslimlerin (ehl-i harb) mallarının yarı-

sını kendi dindaşlarına yardım olsun diye verdiklerini işittik. Bu zamanda 

Müslümanlar (ehl-i İslâm),3 onların sahip oldukları gayretin onda birine 

bile sahip değillerdir. Öyle ki bu zamandaki müslümanlar, mal sevgisinden 

ölüyorlar. [160a] Etrafta malını ve canını Allah yolunda harcayan bir kimse 

göremezsin. Onların imanına itibar edilmez, çünkü şeytan ölüm ânında 

onları kandırıyor. Bundan Allah Teâlâ’ya sığınırız.” 

Hz. Şeyh  dedi ki: “Kostantiniyye Kadısı ile Defter-i Sultânî sahibi Meh-

med Paşa4 beni sırf kötü amaçlarına binaen sürgün  etti. Ancak bir hafta 

geçmeden Sultan onları çok ağır bir şekilde görevlerinden uzaklaştırdı. Bu, 

onların kötü tasarruflarının karşılığı idi. Ben ise Sultan ve diğerlerinin sadece 

iyiliğini istedim. O nedenle benim uzaklaştırılmamın bir sebebi yoktu.” 

1 el-Ahzâb, 33/56 .

ل] 2 ــ ا ــאل  ا ــ  ّــ  ل] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [وا ــ ا ــאل  ا ّــ   şeklinde [وا

kaydedilmiştir.

ر] 3 ــ م  ــ ــ ا ة  ــ ر] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [و  ــ ــ  ة  ــ -şeklinde kay [و 

dedilmiştir.

א] 4 א ] kelimesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada kaydedilmemiştir.
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Hz. Şeyh bir gün “iksir ” ilmine dair uzun uzun konuştu. Öyle ki ben 

hayrete düştüm. Şöyle dedi: “Adamın biri bana bir kitap getirip ‘Bakın, bu 

nedir?’ dedi. Ben de kitaba baktım. Bir de ne göreyim! Kitap Aytemur b. 

Ali el-Celdekî ’nin [ö. 743/1342] iksir ilmine dair yazdığı Nihâyetü’t-Taleb 
fî Şerhi’l-Mükteseb  adlı eseridir. Bir defa onu baştan sona mütalaa ettim. 

Ancak müellifin muradını keşfedemedim. Aynı şekilde tekrar derin bir te-

fekkür ve nazarla mütalaa ettim. Bu sefer kitabın sonuna ulaşmadan bütün 

muradını anladım. Bunun üzerine kitaptan yaptığım seçkilerle bu ilme 

dair Gâyetü’l-Müntehab  adında bir kitap yazmaya başladım. Ne var ki ta-

mamlamadan bu işi bıraktım. Allah beni bu kitabın en yüce konusu olan 

ikinci cesette düğümleyip kilitledi, zira hatırıma sultan ve vezirin kimseden 

bir şey istemeden ihtiyaçlarını giderebileceği bir iksir yapma fikri geliyor-

du. Ancak Allah Teâlâ bunu yapmama izin vermedi.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “İksir ilmi , başından sonuna kadar seyrüsülûk  ilmine 

benzer. Seyrüsülûkü sona ermeden kişiye bu ilimden hiçbir şey keşfolmaz. 

Bu ilim  ancak ehlinden öğrenilebilir.” [160b] 

Ben [Bursevî] derim ki, Hz. Şeyh  kendisine ait olan Gâyetü’l-Mün-
tehab  adlı eserini bana gösterip dedi ki: “Civa, kurşun, demir ve ben-

zerlerinden maksat, genel olarak herkesin bildiği şeyler değildir. Bilakis 

onların her birinin bu ilmin ehline göre kastedilen ıstılahî bir mânası 

vardır. Bunlar bilinmedikçe iksir  ilmi tahsil edilemez. Dışarıdan bu ilmi 

öğrenmek için çabalayanın çabası beyhudedir ve sonuç vermez. Ancak 

başarısızlık ve iflâs getirir. Nitekim ‘  َ ــ َ ْ ــאِء أَ َ ْ ِכ ْ א ِ ــ  َ ِ ْ َ ا ــ َ َ  ْ ــ َ  / Kim 

kimya ile zenginlik isterse iflâs eder.’ denilmiştir.” Buradan hareketle 

Molla Câmî  şöyle der:

د א  כ א  אن و  ـــــאء     כ  ـ  ـ א  א ــــא  כ
د א  כ א  אء       از כ ف כ د  د כ א 

Kimyager yıllarca zengin olmak için canını dişine taktı 

Ama kederden başka bir şey elde edemedi

Sonunda kendini kimyadan uzaklaştırdı

Kimyadan bir şey elde edemedi1

1 Nûreddin Abdurrahman b. Ahmed Câmî, Dîvân-ı Câmî, Tahran 1378, I, 847.
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Allah biliyor ki ben [Bursevî] Hz. Şeyh ’e iksir  ilminin usûl, unsur ve 

anahtarlarına dair bir şey sormadım; çünkü ben yakînen biliyordum ki 

Hz. Şeyh o kitabı bana göstermekle benim dünyaya tâlip olup olmadığımı 

bilmek istedi, beni bununla sınadı. Hz. Şeyh ölünceye kadar hiçbir zaman 

bu ilimle amel etmedi. O, dünyadan ve onu cezbeden şeylerden tamamen 

kesilmişti. Bil ki iksir ilmi  büyük ilimlerdendir. Bu ilim , filozof hakîmler 

ile ilâhî hakîmler arasında ortaktır. O nedenle Mevlânâ hazretleri kendisi-

nin bu ilme ulaştığına işaret eder:

ـــא ـ ـ ــ כـ ـ وآ ـ ـ ــــאء     او  ــ ـ أو ـ ـ ـــאت  ا از כـ
Evliyanın yüksek kerametlerinden 

İlki şiir, sonuncusu ise kimya ilmidir1 

Filozoflar bu ilme öğrenme ve nazar  yoluyla ulaştılar; başka bir şekilde 

değil. İlâhî hakîmlerin bu ilme ulaşması ise iki yolla olur: 

Birincisi, “öğrenme ve kesb” yoluyladır. Bu yol, seyrüsülûk e yeni baş-

layanlar ile yolun ortasında (mutavassıt) olanlar içindir. İkincisi ise “keşif  

ve vergi (vehb)” yoludur. [161a] Bu yolu izleyenler, sülûkte yolun sonuna 

gelmiş (müntehî) olanlardır. 

Bu, şu şekilde gerçekleşir: İksiri çekip çevirme işi, başından sonuna 

kadar seyrüsülûkün yine başından sonuna kadarki tertibi gibidir; zira bu 

işte nefis mertebelerine göre siyahlatmaya, değiştirmeye, grileştirmeye, 

beyazlaştırmaya ve yaldızlama yapmaya ihtiyaç vardır. Kuşkusuz bunlar 

nefis mertebelerinden “emmâre ”, “levvâme ”, “mülheme ”, “mutmainne ”, 

“râzıye ”, “marzıyye ” ve “sâfiye ” mertebelerine tekabül eder. Bu sebeple 

filozoflar bu işe “filozofların insanı” demişlerdir. İlâhî hakîmler ise bütün 

makamlardan geçtikten sonra kendilerinden doğan şeye “kalbin çocuğu” 

ismini vermişlerdir. O, vücûd arzında Allah’ın halifesinin çocuğudur. İn-

san; tabîiyyât, unsuriyyât ve mevâlîd-i selâse yi (maden, nebat, hayvan) 

geçtikten sonra vücûd arzına en son tenezzül eden varlıktır. Sülûkte her 

ulvî ve süflî olana “âfâk ” ve “enfüs ” olarak itibar edilir. İksirde de bu şe-

kilde itibar edilmiş ve “İnsanlar madenler gibidir.” denilmiştir. Nitekim 

1 Bu beyit, bir kelime farklılıkla şu şekilde geçmektedir. [ـــــא ـ ـ ــــ כـ ـــ وآ ـ ـ ــــــאء | او  ــ ـــ أو ـ ـ אت  א  [از 
Bk. Tahir Üzgör, Türkçe Dîvân Dîbâceleri, Ankara: Kültür Bakanlığı, 1990, s. 138.
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iksir  de ancak cesetlerin nefsânî unsurlardan (avârız) uzaklaşması, fâsid 

ve müfsid vasıflardan da temizlenmesiyle gerçekleşir. Aynı şekilde insan 

da ancak bu aşamaları geçtikten sonra “insan” olur. Bu konuda yolun 

sonuna gelenin bilgisi, tüm mertebeleri içine alır. O nedenle böyle bir 

kimsenin iksirin sırrını bildirmesi onun hakkıdır. İksir ile kimya arasında 

fark vardır. “İksir” tabiri, işlemin tamamlanmasından önceki bazı aşama-

ları için kullanılır. Aynı şekilde işin tamamlanmasından sonraki aşama 

için de kullanılır. “Kimya ” tabiri ise sadece işin tamamlanması ve hazır-

lanmasından sonraki aşama için kullanılır. Molla Câmî ’nin şu sözünde 

buna işaret vardır: [161b]

ــ ا ــ ــ ــــ  ـ آ ــ ــא ـــــאدت  ـ ـ  ــ اכ
م אب  د א א  ن כ א راכ  و

Ona kavuşmayı tıpkı kimya gibi imkânsız görüyordum

Saadet şurubu ile sonunda buldum, Allah’a hamd olsun1

İksirin dört mertebesi vardır: Bir iş (uygulama) vardır; bir dirheme kar-

şılık on dirhem kazandırır. Bir iş vardır; bir dirheme karşılık yüz dirhemlik 

sonuç doğurur. Bir iş vardır; bir dirheme karşılık bin dirhemlik eser ortaya 

çıkarır. Yine öyle bir iş vardır ki bir dirhemin yüz bin dirhem ve hatta sı-

nırsız eseri olur, doğu ile batıyı doldurabilir. 

İksir in; “düğümleme (akd)”, “birleştirme (terkib)”, “çözülme (hall)” ve 

daha sonra çeşitli şekillerde “ateşle eritme (izâbe)” safhaları vardır. Eğer dört 

mevsimi dikkatle incelersen; ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış mevsimlerinde 

Hakîm ve Habîr’in yaratışının, iksir  ameliyesi ile aynı olduğunu görürsün. 

Bilmez misin ki çiftçi sonbaharda toprağı sürer (kirâbe), toprağın çözülmesin-

den (hall) sonra ona tohum eker. Bu tohum kışın toprak ile birleşip (terkib) 

soğuklar ile birlikte donup düğümlenir (akd). Bahar gelince Allah Teâlâ gü-

neşin sıcaklığı ile toprağı yavaş yavaş ısıtır. Sıcaklığın etkisi önce kandil sonra 

fırın gibi toprağa ulaşır ve sıcaklık hasat mevsimine kadar artarak devam 

eder. Hasatla birlikte işlem tamamlanmış olur. O hâlde tohum önce düğüm-

leniyor, sonra filizlenip ekin oluyor. Geriye sadece hasat edilip ambara ko-

nulması ve öğütülmesi işleri kalıyor. Bu durum, zamanın hârikalarındandır. 

1 Nûreddin Abdurrahman b. Ahmed Câmî, Dîvân-ı Câmî, Tahran 1378, I, 609.
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Bunu ancak seçkinler (havâs) anlar. Ey adam, tamahkâr olma! [Aslında] 

hepimiz o (tamahkâr) adam [gibiyiz]. İşte buradan anladın ki kimya hem 

isim hem de cisim olarak mevcuttur. Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi adı 

var, cismi1 yok değildir. Kemâl-i Hucendî ’nin şu sözü, bu işin zorluğuna 

işaret eder: 

ی ــــ כـ  ـ א  ـ אش و כ غ  א 
ن אن  و  א א  א  אن و כ رو در 

Sîmurg’u ve kimyayı ara ama güzel yüzlülerde vefâ

Âşıklarda da sabır ve sükûnet arama2 [162a] 

Sanki bu iş, varlık kokusu almamış yoklardan (ma‘dûm) sayılmıştır -ki 

öyledir- çünkü o, bir düğüm yumağına benzer ve çözümü (anlaşılması) 

ancak bütün düğümlerin sırayla bir bir açılmasından sonra gerçekleşir. 

Malı israf edip ömrü zâyi ettiğinden dolayı bu işle meşgul olmamanı tav-

siye ederim. Ancak Allah seni İbn Necde  ve Tallâ‘ Encüde  gibi bir filozofa 

ulaştırırsa belki. Allah bu ilmi Âdem’e, Hermes-i Herâmise ’ye ve zaman 

içerisinde elden ele dolaştırarak Hz. Peygamber ’e (as) kadar ulaştırmıştır. 

Bu konuda Şeyh Gamrî , Türkçe yazdığı bazı risâlelerde Hz. Mûsâ ’nın (as) 

zarûret hâllerinde bu ilmi kullandığını zikretmiştir. Ancak Peygamberimiz 

(as) bildiği hâlde bu ilimle amel etmemiştir. Nitekim onun şu sözü buna 

işaret eder: “ ُ َ ــ ْ ــ أَ ِّ َِכ َــא َرّبِ َو  َ  : ُ ــ ْ ُ َ ــא  ً َ َ َذ ــ כَّ َ ــאَء  َ ْ َ ــ  ِ  َ ــ َ ْ َ
ِ ــ  ِّ َّ َر ــ َ َ َض  َ ــ َ  

ــא ً ْ َ َُכ  ْ ــَכ َ ُــَכ َو ْ ِ َ  ُ ْ ِ ــ َ ُــَכ، َوِإَذا  ْ ــَכ َوَذَכ ْ َ ُ ِإ ــ ْ َّ َ َ  ُ ــ ْ ُ َذا  ِ ــ َ ــא  ً ْ َ ُع  ــ ُ  / َوأَ
Rabbim bana Mekke’nin etrafını benim için altınla doldurmayı teklif etti. 
Ben, Hayır, yâ Rabbî; bir gün aç bir gün tok olurum. Acıktığım zaman Sana 
tazarruda bulunup Seni anarım; doyduğumda da Sana hamd edip şükrede-
rim, dedim.”3 Bu hadisi Tirmizî rivayet etmiştir. Aynı şekilde et-Tergîb ’de 

de yer alır. Eğer sen, “Hz. Peygamber (as) niçin onunla amel etmedi?” der-

sen, cevap olarak şöyle derim: Dünyanın Allah Teâlâ katında değersizliği, 

1 [ وم ا ] ifadesi, Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada [ وم ا ] şeklinde kaydedilmiştir.

2 İkinci mısradaki [ــא ــאن و כــ رو ــ و] Dîvân’da [در  ــאن  -şeklinde yer almaktadır. bk. Kemâl-i Hucen [در 

dî, Dîvân, tashih: Ahmed Keramî, Tahran 1372, s. 291, gazel nr. 833. https://ganjoor.net/khojandi/

ghazalkk/sh833.

3 Tirmizî, “Sünen”, 2347; İmam Ahmed, Müsned, V/254; Yûsuf el-Kardâvî, el-Müntekâ min Kitâbi’t-Ter-
gîb ve’t-Terhîb, Mansure: Dârü’l-Vefa, 1993/1413, IV/154, 189; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, IV, hadis nr. 

5417.
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ümmet aleyhine bir delil olması ve diğer başka sebeplerle onunla amel 

etmemiştir. İmâm-ı Ali’den (ra) rivayet edildiğine göre kendisine iksir den 

suâl edilince şöyle demiştir: 

ــــא ــ ـــ ـــ ا ـ ـ ـئــــא  ـ א     و  ـــــ ــ ار و ا ّ ــــــ َ ــــ ا ُ
א ــ ب وا כ ا א      ــــ ـ ـــ  ـ ـ ـ إذا أ

Civayı ve talk maddesini alır

Bunlara biraz da berk [katı] maddesi katar1 

Karıştırıp toz hâline getirirsen 

Batıya ve doğuya sahip olursun 2 

Şeyhim ve Senedim hazretleri, kendisinden naklettiğim gibi bu ilme 

ulaşmıştı. Ancak onun, “Kuşkusuz Allah beni ikinci cesette düğümledi.” 

sözü,3 hâlini gizlemek içindir; çünkü insanlar bu ilmi öğrenebilmek için 

birbirleriyle kavga ederler. Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Vezirin yüzüne karşı 

şöyle dedim: Benim size ihtiyacım yoktur, zira ben sizden daha zengi-

nim. Benim sizden hiçbir talebim yoktur, sadece İmâm-ı Âzam  hazretle-

rinin kabrini ziyaret etmek [162b] ve ardından üçüncü haccımı yapmak 

istiyorum.” 

Sonra şöyle dedi: “Vezir ve onun dışındaki kimseler, benim kimya 

ilmine vâkıf olduğuma inanıyorlardı. Halbuki benim ona ihtiyacım yok. 

Allah Teâlâ bana kanaat ve tevekkül kimyasını ihsan etmiştir ki bunlar da 

kırk günde elde edilebilir.” 

Ben [Bursevî] derim ki: Sultan IV. Mehmed  döneminin sonlarında 

vezir vekîli Recep Paşa Hz. Şeyh ’i yemeğe davet etti. Sofrayı hazırladı. Ye-

mekte Kostantiniyye  şeyh ve âlimlerinin önde gelenlerinden bir topluluk 

vardı. Yemek yenmeye başlanınca onlardan biri, Hz. Şeyh’e hitâben şöyle 

dedi: “Biz senin kimya ilmini bildiğine inanıyoruz. Bu hükme varmamı-

zın delili ise zâhiren tâbilerinizin fazla ve malınızın az olmasıdır.” 

1 Rivayet kaynaklarda tespit edilememiştir. Müellif beyti [ــא ار و ــ ــ ا ] şeklinde kaydedilmiştir. Ancak 

vezin bakımından [ــא ار وا ّ ــ ــ ا ] şeklinde olması (bahru’l-hecz) daha doğrudur. (çev.)

2 Beyit [א ــ ــא و  כــ  ] şeklinde kaydedilmiştir. Ancak vezin bakımından [א ــ ــא وا כــ  ] şeklinde 

olması daha doğrudur. (çev.)

3 Bu söz, Hazret-i Şeyh’in iksir ilmine dair yazmaya başladığı Gâyetü’l-Müntehab adlı eseri yazmaktan 

niçin vazgeçtiğini ifade eden bir cümledir. (çev.)
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Hz. Şeyh tebessüm ederek, “Bende kanaat ve tevekkül kimyasından 

başka bir şey yoktur.” dedi. Daha sonra Hz. Şeyh dünyadan, onun lezzet 

ve şehvetlerinden nasıl kesildiğini bir darb-ı meselle şöyle anlattı: 

“Necâsetin demir, gümüş ya da altın kapta olması fark etmez. Akıllı 

kimse elini ona uzatmaz. Dünya da benim nazarımda böyledir. O nedenle 

evimi nefis ve güzel mefruşat, bedenimi de güzel giysilerle süslemeyi sev-

mem. Allah Teâlâ’nın hazinelerinin kapılarını bana açmasına rağmen bu 

böyledir. Gelir, her zaman masraftan birkaç kat fazla olmuştur.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ bana dünyanın her yerinden çeşit çeşit 

bol rızıklar gönderiyor. Bunları ne sultan ne de vezir bilir. Allah onların el-

lerini bağlamış, benimkini ise onların sahip oldukları nimetlerle perdelen-

memem ve minnet altında kalmamam için açmıştır. Şayet onların nimet 

konusunda bana bir ihsanı olmuş olsaydı dahi, ben yine de onlara iyiliği 

emredip kötülükten sakındıran ilk kişi olurdum. Onların bana bir ihsanda 

bulunması ile bulunmaması, benim nezdimde eşittir.” [163a] 

Hz. Şeyh  yine dedi ki: “Hiçbir rızkı biriktirmem. Kâfi miktarda alırım. 

İhtiyaç fazlası ise dağıtılır. Şayet ben mal ve erzak yığsaydım, onu hemen 

bir imtihan takip ederdi. O nedenle bu konuda eli sıkı davranmayıp o malı 

bitinceye kadar sarf ederim. Böylece yanımda ne dirhem ne de dinar kalır.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “Sultan III. Murad ’ın şeyhi Şeyh İbrâhim el-Kırîmî ’den 

nakledildiğine göre o şöyle demiştir: Sultanla ilişkisi olan bir kişinin şu iki 

kimseden biri olması gerekir. Ya kevnî keramet  sahibi bir kimse ya da kal-

bî, ilmî keramet sahibi biri olmalıdır. Kalbî ve ilmî keramet  sahibi olursa 

kalpleri Hak cânibine cezbeder. Kalbî keramet ten maksat kalbin Allah’tan 

başka her şeyden (mâsivâ) arındırılmasıdır.” 

Hz. Şeyh sonra şöyle dedi: “Kanaatimce Şeyh İbrâhim el-Kırîmî  kendi 

zamanının kutbu idi.” 

Yine dedi ki: “Kostantiniyye ’de ilâhî ilme kabiliyetli insanların bulun-

duğunu zannediyordum; bulamadım. Sultanın yardımcılarından hitâbı 

kabul edecek bir kimse vardır zannediyordum fakat ortaya çıkmadı. Artık 

sultan, vezir ve diğerlerini kalbimden tamamen sildim.” 
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Ben [Bursevî] derim ki: Zâhirde ve bâtında hak ehlinin hitâbını ka-

bul etmek büyük bir nimettir. Zamanın zorbaları ile bidat ve hevâ ehli 

kimseler buna nasıl lâyık olabilirler? Allah hikmet sahibi ve kıskançtır:

  ﴾ ٍ ۪ َ ــ ْ ُ اٍط  َ ــ
ِ ــ  ٰ َ ــ  ّ۪ ــא ِانَّ َر َ ِ َ

ِ َא ِ  ٌ ــ ِ َ ٰا ــ ُ   َّ ٍ ِا َّــ ْ َدٓا ــ ِ ــא  َ ﴿ “Çünkü her 

canlının kontrolü O’nun elindedir. Şüphesiz Rabbimin yolu dosdoğru 

yoldur.”1

1 Hûd, 11/56 .
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ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HZ. ŞEYH’İN VEFATI

(Allah ruhunu dinlendirsin)

Allah Teâlâ   ﴾َن ُــ ِّ َ  ْ ــ ُ َّ ٌ َوِإ ــ ِّ َ َّــَכ   Elbette sen de öleceksin, onlar da“ ﴿ِإ

ölecekler.”1 buyurmuştur. Bu âyette Hz. Peygamber ’in (as) ve ümmetinin 

tamamının öleceği haber verilmekte, yine hem tabiatın ve vasıflarının hem 

de nefsin, nefsin ahlâkının ve kuvvetlerinin ölüm üne işaret edilmektedir.

[163b] İnsanın zâtında bulunan inniyyet (varlık)  Allah Teâlâ’ya kavuş-

mayı temenni etmeye engeldir. O ortadan kalkınca insan Allah’a kavuş-

mayı seven, Allah’ın da kendisine kavuşmayı sevdiği kimselerden olur. 

Bu ise zorunlu ölüm den önce kendi isteğiyle ölmektir. Ölüm iddiacılarla 

muhakkıkları birbirinden ayırır. Çünkü bazı insanlar kurtuluşa ve derece-

lere erdiklerini iddia ederler, fakat ölümden hoşlanmazlar. Onlar yalancı 

iddiacılardır. Eğer iddia ettikleri şey kendilerinde olsaydı ölümü temenni 

etmekte pek çabuk davranırlardı. Tahkik ehli ne âferin ki onların asla iddia-

 ları yoktur. Onların Allah Teâlâ’ya kavuşmayı sevmeleri tahkik e erdiklerini 

doğrulamaktadır. Nitekim şair şöyle der:

אد אن    زود  א ا      گ   ن از  א
Gafiller ölümden mühlet istediler

Âşıklar ise, hayır, hayır, çabuk olsun, dediler2

Buradan sana zâhir oldu ki Allah Teâlâ’nın evliya sının sûrî ölümden 

hiç korkuları yoktur. “   ِ ــ َّ َ ْ א ِ  ُ ــ َ ُت  ْ ــ َّ َ  ٍ ــ َ َ وِج  ُ ــ ُ ِ  
ِ
َ ــ َّ َ  ْ ــ َ  / Kim bana 

Safer ayının çıktığını müjdelerse ben de onu cennetle müjdelerim.”3 hadisi 

  ve ﴾ِة َ ــ
ِ ْ ــ ا ِ ــא َو َ ْ ُّ ــאِة ا َ َ ْ ــ ا ِ ى  َ ــ ْ ُ ْ ُ ا ــ ُ َ ﴿ “Dünya hayatında da âhirette 

1 ez-Zümer, 39/30 .

2 Bk. Mevlânâ, Külliyyât-ı Dîvân-ı Şems-i Tebrîzî, Tahran 1376, s. 336.

3 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, thk. Abdülhamîd Hindâvî, Beyrut 2000, II, 280 (2418).
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de onlara müjde var.”1 âyeti buna işarettir. Çünkü müjdelenen kimse hak-

kında elem, korku ve hüzün değil, bunların zıddı olan şeyler doğru olur. 

Korku ancak kişide tabiat vasıflarının kalmış olmasından ileri gelir. Onlar 

ise benliklerinden kurtulmuşlar ve ötesinde başka bir gayenin olmadığı 

gayeye ulaşmışlardır. Dünya sevgisi ancak [kişide benlik] kalıntıları kalma-

sından dolayıdır. Çünkü tabiat  ve nefis  dünyadandır. Nitekim kalp  ve ruh  

ise âhirettendir. “Cins cinse çeker/meyleder.” denildiği gibi onlardan her 

biri hemcinsini ve benzerini çeker. Kim varlığı kendisine izâfe etmekten 

fâni olursa kendisiyle ilgili olan evi ve sâkinlerini izâfe etmekten de fâni 

olur. [164a] Artık o ölüm den veya öldürülmekten korkmaz, sürgüne gön-

derilmekten veya hapsedilmekten elem duymaz. Çünkü onun nefsinden 

haberi yoktur, Allah’tan başkasıyla kararı kalmamıştır.

Allah   Teâlâ ﴾ ْ ُــ ْ ــא ُכ َ  َ ــ ْ ْ أَ ُכــ َ َ  َ ــ ُ -Nerede olsanız, O sizinle bera“ ﴿َو

berdir.”2 buyurmuştur. Buradaki neredelik (eyniyyet) bütün neredeliklere 

şâmildir. Yeryüzünün doğusundan batısına, adalarına, denizlerine, ovala-

rına ve engebeli arazilerine kadar herhangi bir yere mahsus değildir. Âşık 

mâşuk ile beraber olduğu zaman belâların kederinden kurtulur, ihsanlar 

denizine dalar, derdiyle devâsıyla kâinatı, havasıyla suyuyla mekânı unutur. 

Kabir ona cennet, zehir ona minnet olur. Nitekim Mesnevî ’de der ki:

אه א   אه      ار   א   א     
Ay misâli Yûsuf ’un bulunduğu her yer

Kuyunun dibi bile olsa cennettir3

Allah’ı unutan, Allah’ın da kendilerini unuttuğu4 kimselere gelince, on-

lar “Falan muradına ermeden öldü.”, “Falan memleketinden sürüldü de ai-

lesine ve çocuklarına hasret kaldı.”, “Falanın bütün cihetlerden5 malı alındı 

da maaşı kesildi.”, “Falan belâya dûçar oldu da hayatı ve düzeni bozuldu.” 

derler. Aradaki farka rağmen kendi nefislerini ehlullahın nefislerine kıyas 

ettikleri için bu câhiller Allah’ı anlamaktan ne kadar da uzaktırlar!

1 Yûnus, 10/64 .

2 el-Hadîd, 57/4 .

3 Mevlânâ, Mesnevî, III, 3811. beyit.

4 Bk. et-Tevbe, 9/67 .

5 Cihet: Bir vakfın, bir kuruluşun amacını gerçekleştirmek için yapılan hizmet ve görev. Böyle bir görev 

almış olanlara ödenen maaş.
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Bu yüzden bazı sultanlar, vezirler ve vekiller fenâ ehli nden bazı evliyâul-

lah ı memleketinden sürer de bunun onun nefsini terbiye ve ıslah etmek 

için olduğunu iddia eder. Evet doğrudur; fakat bu, senin bildiğin gibi de-

ğildir. Sen bu fiilinle ancak kendi iyiliğine kastettin ki o da senin ölümün-

dedir, başkasında değil.

Ey vezir! Sen “Allahım, müslümanları yardımsız bırakanı sen de yar-

dımsız bırak (zayıf ve zelil kıl).” dediğin zaman sanki [164b] kendin için 

“Allahım beni yardımsız bırak (zayıf ve zelil kıl).” demiş oldun. Bun-

dan Allah’a sığınırız. Çünkü Allah’ın yardımından mahrum kalmanın 

sebeplerini yapmaya girişmek [insanı] yardımsız kalmaya götürür. Bu ise 

evliyâullah a sataşmak ve kötülükle onlara el uzatmaktır. Nitekim Mes-
nevî ’de şöyle der:

د אن  א  ٔ ر  دٔه  درد      ا ا   ا  ن 
Allah bir kimsenin perdesini yırtmak isterse

Onu temiz kişileri yermeye meylettirir1

Ehlullahın nazarından düşenlerden hiç kurtulanı gördün mü? Bu yüz-

den Köprülüzâde (Mustafa Paşa)  diye meşhur vezir Hz. Şeyh’i Kıbrıs  ada-

sına sürünce, Allah sonunda cezalandırmak için ona türlü nimetler verdi 

(istidrâc). Ardından onu tepetaklak zillet vartasına düşürdü ve ilâhî kazâ-

nın eli onun boğazına yapıştı. Daha önce tafsilâtı geçtiği üzere Hz. Şeyh ’i 

sürgüne gönderen Kara Kethüdâ diye tanınan vezir İbrâhim ’in de başına 

aynı şeyler gelmişti.

Köprülüzâde tarafından Hz. Şeyh’in sürgün edildiğine dair fermanın 

(menşûr) gelmesi, Hz. Şeyh’in terceme-i hâlinde geçmişti. Bu, 20 Şev-

val 1101 (27 Temmuz 1690) Perşembe gününe denk geldi. Hz. Şeyh,

ُم﴾       َ ــ ْ ِ ْ ِ ا ّٰ َ ا ــ ْ ِ  َ ــ ِّ ــאُءونَ     ,Allah nezdinde din İslâm’dır.”2“ ﴿ِإنَّ ا َ َ ــא  َ  ﴿َو
﴾ُ ّٰ ــאَء ا َ َ َّ أَْن   Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”3, “Güç ve kuvvet“ ِإ

ancak Allah’ın yardımıyladır/Allah’tandır.”4 diyerek, mustarip ve gönlü dar 

1 Mevlânâ, Mesnevî, I, 815. beyit.

2 Âl-i İmrân, 3/19 .

3 el-İnsân, 76/30 .

4 Buhârî, “Megâzî”, 38, “Deavât”, 50, “Kader”, 7, “Tevhîd”, 9; Müslim, “Zikir”, 44-46; Ebû Dâvûd, 

“Vitir”, 26; Tirmizî, “Deavât”, 3, 58; İbn Mâce, “Edeb”, 59.
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olarak değil, sevinçli ve gönlü geniş olarak yola çıktı. Ailesine, çocuklarına 

ve dostlarına vedâ etti. Sultana, vezire ve İslâm askerlerine defalarca dua 

etti. Tıpkı Hallâc ’ın dua edip “İlâhî, nâsûtiyetimi lâhûtiyetinde ifnâ 

ettin. Nâsûtiyetimin lâhûtiyetin üzerindeki hakkı için beni öldürmeye 

çalışanlara merhamet eyle.” dediği gibi. O vakit Bağdat ’ta halife Mukte-

dir-Billâh , vezir Hâmid b. Abbâs el-Vâsıtî , kadı ise Ebû Amr  idi. Yerin-

de açıklandığı üzere, kısa zamanda onlardan hiçbiri ilâhî kahrın elinden 

kurtulamadı. 

[165a] Sâib  der ki:

א אن  אخ  ز אن ا         م    ٔ
Bülbüllerin sıcak nefesinin neticesinde

Arsız şebnemin ömrü pek kısa olur1

Kezâ Hz. Şeyh  sürgüne gönderildikten sonra Sultan II. Süleyman  öldü 

ve adı geçen vezir de öldürüldü.

Eğer “Hayır dua da bulunmak kınama ve cezâlandırılma (muâheze) ol-

mamasını gerektirirdi.” dersen, şöyle cevap veririm: Bu, zayıf akıllarla idrak 

edilmez. Duanın mertebeleri vardır. Bir kişinin [değişik] durumlara göre 

birçok lisanı vardır. Allah Teâlâ’nın evliya sı üzerindeki gayreti, çok faydalı 

ile çok zararlıyı ayırt etmeksizin öldüren aslan gibidir.

Eğer “Zâhire göre aşağılık kimsenin lehine değil aleyhine dua  edilir.” 

dersen, şöyle cevap veririm: Bâtın  bu zâhir i kabul etmez. Zira fenâ ehli  

bunu gizli şirk  sayarlar. Çünkü Allah Teâlâ    ﴾ ً ــ ُه َوِכ ْ ــ ِ َّ א َ ﴿ “Öyleyse O’nu 

vekil edin.”2 buyurmuştur. Tasarrufta bulunan ise müvekkil değil vekildir. 

Onların Allah Teâlâ’nın muradından başka muradı yoktur. Onlara gereken 

teslim olmak, boyun eğmek ve nerede olursa olsun Allah’ın emrine göre 

hareket etmektir. Yoksa bazı celâl ehlinin yaptığı gibi âlemi helâk etmek 

ve nesli yok etmek değildir. Fakat o kemâl değildir. [Bunu] bil ve hâlini 

değiştirme.   ﴾ ٌ
ِ َ  ٍ ْ ِ ِ ِذي  ّ َق ُכ ْ َ  Her ilim sahibinin üstünde daha iyi“ ﴿َو

bilen biri vardır.”3

1 Sâib-i Tebrîzî, Dîvân, 3860. gazel.

2 el-Müzzemmil, 73/9 .

3 Yûsuf, 12/76 .
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Tekrar [konumuza] dönüyor ve diyoruz ki: Hz. Şeyh  yanında bir 

hizmetkârı -ki o Karinâbâdlı Ali Dede ’dir- ve sultan tarafından sürgün 

menşûrunu getiren dört asker ile birlikte Üsküdar ’a çıktı. Karayoluyla 

Konya ’ya, sonra Karaman  diye meşhur olan Lârende ’ye, sonra da Kıbrıs  

adasının karşısında denize yakın bir kale olan Silifke ’ye ulaştılar.

Hz. Şeyh  [165b] yolda bir gün bile iftar etmedi. Kavurucu sıcağın 

olduğu bir vakitti. Hatta dudakları yarılmış ve kanlar akmıştı.

Sonra gemiye bindiler, hoş bir rüzgâr esti ve nücûmî beş saatte Kıbrıs  

sahiline çıktılar.

Kıbrıs  (Arapça telaffuzu Kubrüs) Rum denizinde (Akdeniz ) Şam  hizâ-

sında dördüncü [iklim]de bulunan bir adadır. Doğusunda, Şam sahili 

yakınında ince bir kuyruğu vardır.

28 (648)’de Muâviye  deniz seferi için Hz. Osman ’dan izin istedi. O da 

ona izin verdi. Muâviye Kıbrıs ’a bir ordu sevk etti. Abdullah b. Sa‘d  da 

Mısır ’dan adaya doğru hareket etti. Adayı kuşattılar ve halkıyla savaştılar. 

Sonra senelik yedi bin dinar cizye üzere anlaştılar. Bu, müslümanların 

ilk deniz seferi idi. Bu sefer, Hz. Osman’ın halifeliği zamanında oldu. 

Muâviye o zaman Şam valisi idi. Nitekim Envâru’l-Meşârık ’ta böyle geç-

mektedir.

Sonra çıktıkları sahilden altı saatte Lefkoşa  Kalesi’ne ulaştılar.

Lefkoşa,  Kıbrıs  kalelerinin en toplusu ve en düzgünüdür. Vali ve mev-

leviyet yoluyla kadı oradadır. Orada “Ayasofya ” denilen bir cami vardır. 

Yapısı ve şekli bakımından benzerini görmedim. Yine orada “Ömeriyye” 

denilen ve Ömer b. Abdülazîz ’e nisbet edilen bir cami vardır. Kendisinin 

orada namaz kıldığı özel bir mihrabı bulunmaktadır. O camiyi ziyaret 

ettim ve orada namaz kıldım.

Kadı, vali Ahmed Paşa  ve diğer ileri gelenler Hz. Şeyh ’i karşıladı. 

[166a] Onu valinin evinde misafir ettiler. Sonra Magosa  Kalesi’ne doğru 

harekete geçtiler.

Magosa  Kalesi Şam ’ın karşısındadır. Lefkoşa  Kalesi ile arası on iki 

saattir.



294 HZ. ŞEYH’İN VEFATI - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

Hz. Şeyh dedi ki: “Magosa ’nın kapısından girince    َ ــ َ ْ ُ ــ  ِ ْ ِ  ﴿َرّبِ أَْد
ا﴾ ً ــ

ِ َ ًא  َא ْ ــ ُ ــَכ  ْ ُ َ  ْ ــ ِ ــ  ِ  ْ ــ َ ْ ٍق َوا ْ ــ ِ َج  َ ــ ْ ُ ــ  ِ ْ ِ ْ ٍق َوأَ ْ ــ ِ  ‘Rab-

bim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla; çıkacağım yerden de 

doğrulukla çıkmamı sağla.’1 dedim. Kalmam için tayin edilen eve -ki o 

Magosa’da miralay olan Lefkoşalı Mahmud Ağa ’nın evidir- girdiğimde

   ﴾ َ ــ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ا ــ ْ َ  َ ــ ْ ــאَرًכא َوأَ َ ُ  ً َ ــ ْ ُ ــ  ِ ْ ِ ْ  Rabbim! Beni mübârek bir‘ ﴿َرّبِ أَ

yere indir. Sen, indirenlerin en hayırlısısın.’2 dedim.”

Bu kalede de “Ayasofya ” denilen hoş bir cami vardır. Yapı ve şekil ba-

kımından ilkinden daha güzeldir. Kalenin kendisine gelince, sağlamlığı ve 

dayanıklılığı anlatılamayacak derecededir.

Kostantiniyye ’den çıktıktan yirmi iki gün sonra mezkûr vezirin ikamet 

için tayin ettiği bu kaleye ulaştılar.

Sürgün menşûrunda aklın kabul etmeyeceği sözler yazılmıştı. Bunlar-

dan biri “Sultan Selim Camii  vâizi Osman oraya eşkıyaya yardımcı olduğu 

için sürüldü.” sözüdür.

Ben derim ki: Bu sözde iki yönden çirkinlik vardır:

Birincisi, akıllı kimse Hz. Şeyh ’in ismini hiç olmazsa “Şeyh Osman” 

veya “Seyyid Osman” gibi tâzim ifadeleri olmadan nasıl zikredebilir?! O 

ki zamanın şeyhlerinin şeyhi ve her mekânın seyyidlerinin seyyididir. Zâ-

hir ilimleri nde Sa‘deddin et-Teftâzânî  ve Seyyidü’s-Sened’in (Seyyid Şerîf 

el-Cürcânî ) halefi, bâtın ilimleri nde Şeyh-i Ekber  (İbnü’l-Arabî) ve Şeyh-i 

Kebîr’in (Sadreddin Konevî ) damadıdır. Çünkü onların muradları üzere 

kitaplarının mührünü ancak o açmıştır.

[166b] Bir düşün! Mezkûr vezir, herkesin akıllarına yerleştiği üzere 

büyük kimseye mensup olana da tâzim göstermek gerektiğini iddia ettiği 

için kendi yanında hayvanlarının seyisi sadece adıyla anılsa buna razı ol-

maz. Dünya imamlarının imamının ve âhiret ehlinin öncüsünün ise sade-

ce ismiyle anılmasına razı olur. Halbuki o çok yüce ve ulu olan Mevlâ’ya 

mensuptur ki O’nun nezdinde takvâ ehlinden daha değerli kimse yoktur. 

1 el-İsrâ, 17/80 .

2 el-Mü’minûn, 23/29 .
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Nitekim Allah Teâlâ   ﴾ ْ ــ אُכ َ ْ  أَ
ِ ّٰ َ ا ــ ْ ِ  ْ ــ ُכ َ َ  Allah katında en değerli“ ﴿ِإنَّ أَْכ

olanınız, en takvâlı olanınızdır.”1 buyurmuştur. Ondan sâdır olan bu tah-

kir, bilmediği yönden [Allah tarafından] yardımsız bırakılmasının sebeple-

rinden biri olmuştur.

Allah Teâlâ   ﴾ــא ً ْ َ  ْ ُכــ
ِ ْ َ ــאِء  َ ُ َכ  ْ َُכــ ْ َ ِل  ــ ُ َّ ا ــאَء  َ ُد ا  ــ ُ َ ْ َ  َ ﴿ 

“Peygamber’i, kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın.”2 buyur-

muştur. Yani Muhammed ’i (sa) ismiyle çağırmayın. Ona saygı ve tâzim 

gösterin, “Yâ Rasûlallah”, “Yâ Nebiyyallah” ve “Yâ Ebe’l-Kâsım” deyin. 

[Âlimlerden] biri der ki: Bu âyette hayır öğreten kimseye saygı gösteril-

mesi [gerektiği] açıklanmaktadır. Rasûlullah (sa) hayrın muallimi olduğu 

için Allah ona saygı ve tâzim gösterilmesini emretmiştir. Yine âyette hoca-

nın ve fazilet ehli kimselerin hakkının tanınması bildirilmektedir. Hatta 

et-Te’vîlâtü’n-Necmiyye ’de âyette meşâyih in tâzimine işaret olduğu söylen-

miştir. Çünkü “ ِ ــ ِ َّ ــ أُ ِ  ِ ّ ــ ِ َّ  َכא
ِ ــ ِ ْ َ ــ  ِ  ُ ْ ــ َّ  ,Kavmi içinde şeyhin durumu / اَ

ümmeti arasında peygamberin durumu gibidir.”3

İkincisi, Hz. Şeyh ’in eşkıyaya yardımcı olduğunu mezkûr vezirden 

başka kimse söylememiştir. Çünkü göklerin ve yerlerin ehlinden [bütün] 

diller onun hak ehline yardımcı olduğunu ve dîni ihyâ ettiğini söylemek-

te, kalpler onun şiddetli sevgisini içinde saklamaktadır. Apaçık olanın ya-

lanladığı bir şey şüphesiz yalandır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: [167a]

  ﴾ِ ّٰ ــאِت ا َ آ ِ َن  ــ ُ ِ ْ ُ  َ  َ ــ ِ َّ َب ا ِ َכــ ْ ي ا ِ ــ َ ْ َ ــא  َ َّ -Yalanı ancak Allah’ın âyet“ ﴿ِإ

lerine inanmayanlar uydurur.”4

Ancak şu kadar var ki bir tek maddede doğru söylemiştir! Şöyle ki bu 

vezir, Sultan II. Süleyman ’ın tahta oturduğu ilk zamanlarda sultanın ne-

dimi olarak tayin edilmişti. Sonra âsiler [her yeri] istila etti. Neler neler 

yaptılar. Kan döktüler, malları yağmaladılar ve ırzları çiğnediler. Hatta o 

da ölümle yüz yüze geldi. Öyle ki hayatından ümidi kestiler. Annesi, oğul-

larının ve kızlarının anneleri onun için ağladılar. Annesini bu belânın def ’i 

için dua istemek üzere Hz. Şeyh’e gönderdi.

1 el-Hucurât, 49/13 .

2 en-Nûr, 24/63 .

3 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 18 (1576).

4 en-Nahl, 16/105 .



296 HZ. ŞEYH’İN VEFATI - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

30

Hz. Şeyh  bir gece yetmiş dervişi topladı. Onun el-Kahhâr  isminin 

elinden kurtulması niyetiyle o gece birkaç defa yetmiş bin kere Allah 

Teâlâ’yı zikrettiler. Allah Hz. Şeyh’in duasını kabul etti de bu hadisede 

ondan başka kurtulan olmadı. İşte o vakit Hz. Şeyh zâhir ve bâtın güçleri 

ile birlikte onun bağışlanmasını Allah’tan istemek sûretiyle eşkıyaya -ki o 

vezirin ta kendisidir- yardımcı oldu!

Bunu sana anlattım ki kimin hak, kimin bâtıl üzere olduğu, iyilik ya-

panla kötülük yapan, şükredenle nankör, özü sözü doğru olanla yalancı, 

sabır gösterenle sabırsız olanın kim olduğu sana âşikâr olsun.

Bilesin ki Allah Teâlâ   ﴾ َ
ِ َ ْ ُ ْ اَط ا َ

ِّ َא ا ِ ْ  Bizi doğru yola hidâyet“ ﴿ِا

et/ilet.”1 buyurmuştur. Bu yol bilinen bir yoldur ki onda ancak ism-i câ-

mi‘ in (Allah) mazhar ı yürür. O her yönden kendisine nimet verilen kimse-

dir. Hiçbir yönden onun üzerinde gazap ve dalâlet  eseri yoktur. Yine Allah

  ﴾ ٍ ِ َ ــ ْ ُ اٍط  َ ــ
ِ ــ  َ َ ــ  ِّ ــא  ِإنَّ َر َ ِ َ

ِ َא ِ  ٌ ــ ِ َ آ ــ ُ   َّ ٍ ِإ ــ َّ ْ َدا ــ ِ ــא  َ ﴿ “Hiçbir canlı 

yoktur ki O, onun perçeminden tutmuş olmasın (onu dilediği gibi yö-

netmesin). Gerçekten Rabbim, doğru bir yol üzerindedir.”2 buyurmuş-

tur. O (yol) ise cüz’î isim lerden bir ismin mazhar ının üzerinde yürüdüğü 

her yoldur.

[167b] O kimse rabb-i hâss ı cihetinden nimete erdirilmiş olsa da bazı 

yönlerden onun üzerinde gazap ve dalâlet izleri vardır. Peygamberler ve 

vârisleri halkı bir isimden diğer isme dâvet ederler. Mesela el-Mudıll  is-

minden el-Hâdî  ismine, cüz’î isimden küllî isme [çağırırlar]. Halkın ita-

at edip etmemeleri hazret-i ilmiyye deki a‘yân-ı sâbite lerinin durumuna 

göredir. Herkes rabb-i hâs sından medet ister, ondan yardım ve destek 

talebinde bulunur. O da onu terbiye  eder ve ona yardımcı olur.

Şu hâlde insanların en kâmillerine -ki onlar hoşbaht kimselerdir- eşkı-

yaya yardım isnadında bulunmanın bir mânası yoktur. Anla!

Sonra Hz. Şeyh  Magosa  Kalesi’ne yerleşince halkın talebi üzerine 

üç camide üç defa vaaz  etti. Sonra vaazı bıraktı ve kalenin âlimlerin-

den kendisinden Telhîsu’l-Miftâh ’ı okuyan kimseler için bu eser üzerine 

1 el-Fâtiha, 1/6 .

2 Hûd, 11/56 .
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ta‘lîka1 hazırlamaya başladı. Üçte birine ulaşınca bu işi ve ders vermeyi de 

bıraktı. 

Bunun sebebi ise şudur: Lefkoşa ’da bulunan “yahudinin oğlu” Kıbrıs  

valisine -ki çok vehimli ve korkak bir adamdı- kalenin bazı imamlarının 

ve hatiplerinin Hz. Şeyh’e öğrenci oldukları [haberi] ulaşınca Hz. Şeyh’in 

evinde kaldığı Miralay Mahmud Ağa ’ya “Şeyh’e bildirmeden dersten me-

net ve öğrencileri dağıt ki vezire onun ders verdiği ve insanların yanında 

toplandığı haberi ulaşmasın. Yoksa azara, hatta cezaya mâruz kalırım.” 

diye gizlice bir mektup gönderdi. Mezkûr emîr de şeyhe yolu ve aslı gizli 

kalacak bir şekilde valinin tavsiyesini yerine getirdi.

[168a] Sonra o hınzır -yani vali- çok geçmeden insanlara yaptığı bazı 

zulümler sebebiyle malına el konularak (musâdere) sultanın yanına götü-

rüldü. Âhir zamanda yahudinin öldürülmesi gibi öldürüldü. 

Sultan olsun, vezir olsun, vali olsun, garazkâr kimselerden iflah olanı 

görmedim. Allah Teâlâ’dan bizi eza ve cefa ehlinden değil doğrulardan ve 

safa ehlinden kılmasını, tedbirin (tasarrufun) karanlıklarından çıkarma-

sını ve takdire teslim olma dairesinde ikame etmesini niyaz ederiz.

Bu hususu gönül sayfasına nakşettikten sonra okunacak olan furkânî 

âyetlere kulak ver ki ibret, basîret ve tezekkürün artsın; tam, sağlam ve et-

raflı bilgi ve tefekkür ün genişlesin. Şöyle ki Bursa ’da bulunduğum sırada 

Hz. Şeyh’in sürgüne gönderildiği haberi bana ulaşınca, gönlümün şeyhin 

izine düştüğünü, onunla birlikte çölleri ve sahrâları katettiğini, kimsenin 

bilmediği şekilde onun konakladığı yerlerde konakladığını hissettim. Tıp-

kı Hz. Peygamber ’in (as) “ َّ ًא ِإ َ َواِد א َو ً ْ
ِ َא  ْכ َ َ א  َ  ، ِ َ ِ َ ْ א ِ َא  َ ْ َ א  ً ا َ ْ  ِإنَّ أَ

رُ  ْ ــ ُ ْ ُ ا ُ ــ َ َ َ َــא،  َ َ  ْ ــ ُ  Medine ’de gerimizde kalan öyle kimseler vardır / َو
ki, bir dağ yoluna, bir vâdiye girdiğimizde onlar da bizimle yürüyormuş 
gibi sevap kazanırlar. Çünkü onları mâzeretleri alıkoymuştur.”2 buyurduğu 

gibi. Şair de şöyle der:

1 Bir kitabın bazı yerlerini açıklamak amacıyla sayfa kenarlarına eklenen ya da ayrı bir risâle şeklinde 

yazılan notlar. (çev.)

2 Buhârî, “Cihâd”, 35; “Megâzî”, 81; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 19; İbn Mâce, “Cihâd”, 6; Ahmed b. Han-

bel, Müsned, III, 103, 160, 182, 214, 300, 341.
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ُ َ ُ כــ  َ ِ ــ  א ْ ُ ٌ َو ــ َ ــ      ِ ُ  َ ــ א ِ ا כــ ــ ا َ اي  َ ــ َ
Aşkım Yemenlilerin kervanıyla götürülüp uzaklaştırılıyor

Bedenim ise Mekke’de (esir edilip) bağlanmış1

Molla Câmî  de şöyle der:

אرا ً و  כ  א ــ     ا   ی  دور ا ده  از  ــ א  ا 
Bu bitkin beden senin köyünden uzaksa da

Bu kalp gece gündüz senin kapındadır2

Şevval’in geri kalanı ve Zilkade ayı geçip Zilhicce girince, cezb ve 

incizâb artınca kesin olarak ziyarete ve cesedi ruha kavuşturmaya karar 

verdim. Mesnevî ’den tefe’ül de bulundum, karşıma şu beyit çıktı:

[168b]

ــ א ن  د را    ــ       א ر ارض و  א ذره ذره 
Yeryüzünde ve gökyüzünde ne varsa hepsi de

Zerre zerre kehribar gibi kendi cinsini çekmektedir3

Böylece teveccühün hak olduğunu, vakti gelince ziyaretin gerçekleşe-

ceğini anladım. 1102 yılı Muharrem (Ekim 1690) ayı girince niyetlendi-

ğim şeye (yolculuğa) hazırlanmaya başladım.

Derken Hz. Şeyh ’i rüya da gördüm. Bana “Şimdi teyemmüm ü terk 

etmek gerek.” dedi. Rüyada bana ilham  olunduğu üzere bu, seyr ve se-

feri (yolcuğu) terk etmek mânasında idi. Uyandığım zaman çarelerim 

tükendi, özlem ve meylim kursağımda kaldı. Fakat buluşma ve görme 

iştiyakım ağır bastı. Öyle ki hiçbir yerde kararım kalmadı.

Aynı yılın Rebîülevvel ayı başlarında rüya da sanki Hz. Şeyh’i ziya-

ret kastıyla yolda olduğumu gördüm. Bir tarafı balçık olan bir köprüye 

ulaştığımda ortaya bir yol kesici/haydut çıktı. Fakat ben balçığı geçtim. 

1 Ca‘fer b. Ulbe el-Hârisî’ye (ö. 145/762) aittir. Bk. Ebû Ali Ahmed b. Muhammed el-Merzûkî, Şerhu 
Dîvâni’l-Hamâse, Beyrut 2003, s. 40.

2 Câmî, Dîvân (Fâtihatü’ş-Şebâb), nşr. A‘lâhân-i Efsahzâd, Tahran 1378 hş., I, 199.

3 Mevlânâ, Mesnevî, VI, 2900. beyit.
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Haydut, Allah’ın yardım ve koruması ile bana erişemedi. Üç günde Hz. 

Şeyh’e ulaştım. Kendisi bir köyde, kızı vefat etmiş yaşlı bir kadının evin-

deydi. Kadın onu himâye etmek ve sözüyle teselli bulmak için yanına almış 

ve evinde barındırmıştı. Sanki elimde kâğıt parçaları ve bir kalem vardı. 

Hz. Şeyh kalemi aldı, ucunu sivriltti, kâğıt parçaları üzerine bir şey yazdı 

ve yüzüne sürdü. Ona bunun sebebini sordum ve “Niçin böyle yaptınız?” 

dedim. “Bu kâğıt parçalarında şu kimselerin benim için kastettikleri kö-

tülüğe özet olarak işaret ettim. Allah katında onların aleyhine delil olması 

için de yüzüme sürdüm.” diye cevap verdi. Sonra yaşlı kadın benim önüme 

bir miktar şekerleme koydu. [169a] Sonra geri döndüm ve kaldığım yere 

(Bursa ) bir günde ulaştım.

Ardından uykudan uyandım ve yolculuğun yaklaştığını anladım. Bir de 

baktım ki Hz. Şeyh  tarafından gönderilen bir mektup bu fakire ulaştı. Mek-

tubun sûreti şöyledir:

“Size selamdan sonra, müştakın kavuşmaya ve görmeye iştiyak duyma 

vakti gelmedi mi? Müştakların hâli geçmişte de böyle miydi? Gelecekte de 

onların hâli böyle mi olacak? Ey müştak, iştiyak yolunda bu durum, akıl 

sahiplerinden müştaklar nezdinde çok şaşılacak şeylerdendir. Allah sizi işti-

yak üzere müştak ve muhib olarak bâki kılsın. Âh müştaka şevkım âh. Ve’s-

selâm.”

İmzâsı da şöyleydi: “Fakîr Hakîr Şeyh Seyyid Osman’dan -Allah onu af-

feylesin-”

Mektubun üzerinde ise “Mevlâ dilerse korunmuş belde olan Bursa ’da bu-

lunan Şeyh İsmâil Hakkı ’ya ulaşır.” yazılıydı.

Mektubun bana ulaşması mezkûr ayın dördündeydi (6 Aralık 1690). Bir 

mektup da Kostantiniyye ’de bulunan ailesine ulaştı. Mektupta küçük oğlu 

Seyyid Mustafa  için “Buraya gelmek istiyorsa Şeyh İsmâil Bursevî ile gelsin.” 

yazıyordu. O da bu emre uyarak Bursa ’ya geldi.

Mezkûr ayın yedisinde (9 Aralık 1690) Cumartesi günü Bursa ’dan 

çıktık. Hepimiz beş kişiydik: Fakir, Seyyid Mustafa -ki on beş yaşınday-

dı-, Osman Dede , Yâkub Dede  ve Yahyâ Dede . Osman Dede Rumeli ’de 
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Fakîr’in yanındaydı. Benimle birlikte Bursa’ya hicret etti. [169b] Sonra 

bir müddet Hz. Şeyh ’in yanında bulundu. Şeyh’in mektubunda onun da 

gelmesine işaret vardı. Yâkub  ve Yahyâ ise hicretten önce de sonra da 

benim yanımdaydılar.

Yol arkadaşlarıyla birlikte Antalya  yoluna düştük. Çünkü Hz. Şeyh 

kendisinin gittiği Konya  ve Karaman  yolundan değil bu yoldan gitme-

mize işaret etmişti. Zira mevsim kıştı ve kışın Antalya yolundan gitmek 

diğerine göre daha kolaydı. Zemherinin başında hareket ettik. Yolun bir 

bölümünde kışın zorluklarına göğüs gerdik. Sandıklı  kasabası ovasına 

vardığımızda havanın orada mutedil olduğunu, soğuk ya da sıcak olma-

dığını gördük.

Ondan (Sandıklı) sonraki menzillerde -Bursa ’dan çıktıktan on sekiz 

gün sonra- Antalya beldesine girene kadar havanın mutedilliği arttı.

Antalya  deniz sahilinde, havası kışın mutedil, yazın ise Kıbrıs  gibi ağır 

olan büyük bir beldedir. Halkının çoğu erbâb-ı bâtını inkâr edenlerden-

dir. Arap ve Acem sınırına kadar İzmir , İzmit , Birgi  ve benzeri Anadolu  

beldelerinin çoğu gibi böyle tanınırlar. 

Bunun sebebi şudur: Yeryüzünün tamamı su gibi tek bir hakikat olsa 

da yerler farklı farklıdır. Bu yüzden bazı sular tatlı ve susuzluğu gideri-

cidir. [170a] Kendisi tatsız iken hoş bir yerden tatlılık kazanmıştır. Bazı 

sular ise tuzlu ve acıdır. Kendisi tatlı iken tuzlu bir yerden tuzluluk ka-

zanmıştır. Yerler, su, insan ve ilimde pek çok farklılık vardır. Allah Teâlâ

ا﴾   ً َِכــ  َّ ُج ِإ ُ ــ ْ َ  َ  َ ــ ُ َ ي  ِ ــ َّ ِ َوا ــ ِّ ْذِن َر ِ ــ ِ  ُ ــ ُ א َ َ ُج  ُ ــ ْ َ  ُ ــ ِّ َّ ُ ا ــ َ َ ْ  Güzel“ ﴿َوا

memleketin bitkisi Rabbinin izniyle (güzel) çıkar; kötü olandan ise fay-

dasız bitkiden başka bir şey çıkmaz.”1 buyurmuştur.

Faydalı ilim  ehli, muhakkık, müeddib, âlim sûfîler in çok olduğu bir 

yere hicret etmeyi Hak tâlibine nisbetle vâcip gibi görüyorum. Bu mesele 

geniş bahislerdendir.

Biz şimdi farz mesabesinde olup sünnetten olan [konumuza] döne-

lim:

1 el-A‘râf, 7/58 .
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Orada iki gün kaldık. Kıbrıs  tarafına geçmek için gemi bulamadık. 

İyice araştırdıktan sonra çareler tükenince Payaslı Mehmed Hoca’ nın işa-

retiyle küçük bir gemiye bindik. Allah onun durumunu ıslah eylesin ve 

onu kendisine leke getirecek şeylerden korusun. Sâlih bir kimse, kavmi 

içinde özü sözü doğru (sıddîk), vaktinin ve gününün ehli (ibnü’l-vakt) bir 

kimse idi. Nitekim Mesnevî ’de der ki:

ط  دا  از  א ای ر        ا ا 
Ey arkadaş sûfî ibnü’l-vakttir

“Yarın” demek tarikatın şartından değildir1

Bir gün bir gece denizde seyrettikten sonra Alâiyye (Alanya)  Kalesi’ne 

ulaştık.

Alâiyye, akdoğanın yuvası gibi etrafını üç surun kuşattığı eski bir kale-

dir. En aşağıda olan sur, Konya ’da medfun olan Sultan Alâeddin Selçûkî ’ye 

aittir. Bu yüzden kale ona nisbet edilmiştir.

Orada dokuz gün kaldık; fakat [Kıbrıs ’a] geçmek için gemi bulamadık. 

Orada insanların isteği üzerine defalarca vaaz  ettim. [170b] Onlardan ba-

zısı Hz. Şeyh ’i kulaktan duyan, bazısı bizzat gören muhibleri idiler. Bazen 

kulak gözden önce aşka düşer.

[Kıbrıs ’a] geçme ve gemi meselesi hakkında oranın âlimleri ile istişâre 

ettim. Onlar kış çıkıp deniz sakinleşene kadar kalmayı ve beklemeyi tavsiye 

ettiler. Müddetin uzadığını, sabrın tükendiğini, kalbin acele etmeye, kıyl ü 

kâli terk etmeye hükmettiğini gördüm. Allah Teâlâ’ya istihâre de bulunduk 

-ki biz beş kişiydik-. Hepimiz Allah’ın işaretinin orada kalmaya değil, kara 

tarafından yola devam etmeye olduğunu gördük. Bir deve kiralayıp Viran 

(Ören) Kalesi’ ne yürüdük. Yol tamamen dağlıktı. Kalenin sahilinde Sultan 

Alâeddin es-Selçûkî ’nin bina ettiği eski bir kasırda kaldık. Orada kaldığı-

mız bir hafta boyunca gökten yağmur boşaldı. Kasrın her tarafından su 

aktı. Orada sığınacak bir yer bulamadık. Çünkü orası iki dağ arasında bir 

yer olup evlerden bir eser kalmamıştı. Sanki orada kimse yaşamamış gibiy-

di. Ondan geriye şekil ve cisim değil, sadece isim kalmıştı. Sanki şairin şu 

sözünü doğrular gibiydi:

1 Mevlânâ, Mesnevî, I, 133. beyit.
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א وإ ا א أ     إ ا ة   و
Öyle bir belde ki kalmamış onda yâr

Kalmış sadece develer ve ceylanlar1

Ya da şairin şu sözünde anlattığı gibi:

ُ
ِ א  َ כَّ  ُ َ ٌ و  א     أ ِن إ ا ُ َ כ  ا ن   כ

Sanki Hacûn’dan Safâ’ya kadar bir dost kalmamış

Sanki Mekke’de kimse gece sohbet etmemiş2

Yanımızda bize birkaç gün gıda olacak erzak vardı. Sonunda dağ ahali-

sinden bir kimse geldi ve bu sahilde yılda ancak bir veya iki defa gemi bu-

lunduğunu haber verdi. Çünkü orada yerleşim yeri yoktu. Gemi ancak bu 

dağlardaki tâcirlerin mallarını taşımak için gelirdi. Bu ise nâdiren olurdu.

Takdir sâikı bizi oradan Anamur ’daki Mâmuriye Kalesi’ ne sevk edip 

götürdü. Bu kale, duvarları sağlam (mâmur) bir kaledir. [171a] Fakat orası 

cinlerden başka kimsenin bulunmadığı ıssız bir yerdir. Bu kale Kıbrıs Ada-

sı ’nın karşısındadır. İkisinin arası yüz milden fazladır.

Orada da gemi bulamadık. Kalenin uzağında dağın eteklerinde bazı 

zorbaların oturduğu dağınık evler vardı. Bu kimseler ömründe cuma ve 

cemaat görmemiş, ilim ve âlim meclisinde bulunmamış, cihan kitabında 

hırsızlık, katil, yağma, şiddet, öfke ve namuslara halel getirme âyetlerin-

den başkasını okumamış kimselerdi. Oradan bir asker geçse soyuyorlar; 

bir kadı geçse asıyorlar; bir şeyh geçse ibriğini, seccâdesini ve tesbihini alı-

yorlar; bir atlı geçse parasını, heybesini ve bineğini istiyorlardı. Bu yüzden 

yolcular onların yoluna uğramaz olmuştu. O hâle gelmişlerdi ki onların 

yakalamasından korkarak üstlerinden kuş uçmaz, kementle tutmalarından 

çekinerek yakınlarına vahşî hayvan gelmez olmuştu. Onlar bu huylarını 

dağlarının hınzırlarından ve kaplanlarından almışlardı. Şeriat ve gerekleri 

ile amelleri olmaksızın sadece insan isimleri ve künyeleriyle kalmışlardı. 

1 Câhiliyye devri şâirlerinden Âmir b. Hâris’e (Cirânü’l-Avd) aittir. Bk. Cirânü’l-Avd en-Nümeyrî, 

Dîvân, Kahire 2000, s. 52.

2 İslâm öncesi dönemde yaşamış Amr b. Hâris b. Mudâd el-Cürhümî’ye aittir. Bk. İbn Hişâm, es-Sîre-
tü’n-Nebeviyye, thk. Mustafa es-Sekkâ vd., Kahire 1955, I, 114-115. 
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İşte bu yüzden Alâiyyeliler orada kalmamızı tavsiye etmişler ve karadan 

hareket etmemize razı olmamışlardı. Fakat takdir tedbiri bozar.

Onların bulunduğu yerden geçerken bize hücum ettiler. Allah onların 

tuzağından korudu da bir gün bir gece korku içinde yürüdük. Çünkü on-

lar gibiler hakkında “Kork Allah’tan korkmayandan!” denilmiştir. Çünkü 

Allah’tan korkmamak sahibini her türlü mahzura ve kötülüğe düşürür. 

Hadiste “ ئـَـאُب ِّ ُ ا ــ ْ َ ــאً أََכ ْ ِذْئ َُכــ  ْ ــ َ  ْ ــ َ َ ِ ِذئـَـאٌب،  ــ ِ  ْ ــ ُ ــאٌن  َ َّــאِس َز ــ ا َ َ ــ  ِ ْ َ  
/ İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki onlar canavar olur. Canavar 
olmayanı da canavarlar yer.”1 buyrulmuştur. Nitekim Molla Câmî  de 

şöyle der:

א  אن   אن  כ ا אن  כ ا
אب  ذئאب אب أو         [171b]  ذئאب  

Şekilleri insan şekli, işleri yırtıcı hayvan işi

Onlar elbise giymiş kurtlardır ya da kurtlar içinde elbise2

Yol bizi Anamur  nâhiyesinin sonuna götürdü. Orada bir adamın evi-

ne misafir olduk. Bir aydan fazla orada endişe içinde kaldık. Çünkü bazı 

şerli kimseler bize sataşıyordu. Bazen yüzümüze karşı “Sizde para çoktur. 

Çünkü şeyhiniz (Osman Fazlı Efendi) sultanın şeyhi.” diyorlardı. Bazen 

“Bu heybede ne var? Herhalde Kostantiniyye ’den gönderilen hediyeler!”; 

bazen de bu fakire işaret ederek “Bu adam kadı, şeyh değil. Şeyhim diye 

kendini gizliyor.” gibi sözler söylüyorlardı. Bizim ne ileriye ne geriye doğ-

ru hareket imkânımız olmadığı için [onları] idare etmeye baktık. Çünkü 

bir rivayette “ ْ אَءُכ َ َ ــ ُ  .Sefihlerinizi idare edin.”3 buyrulmuştur / َداُروا 

Beraberimdekiler benden ed-Dürer  ve el-Muhtasar  adlı eserleri okumaya 

başladı. (Hepimiz) bir yerde kalıyorduk. Şerli kimseler de çoğu zaman 

orada toplanıyordu.

Böylece daha önce geçtiği üzere rüyamda gördüğüm balçık ve köprü-

nün yanındaki yol kesicinin, aynı şekilde o rüyadaki üç günün tâbiri bu 

oldu. Çünkü o üç gün üç aya açılıp genişledi.

1 İbnü’l-Cevzî, el-Mevzûât, III, 80; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, VII, 287; VIII, 89.

2 Câmî, Dîvân (Fâtihatü’ş-Şebâb), I, 848.

3 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 458 (1283).
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Sende [bu konuda] tam bir bilgisizlik hâkim olduğu için belki bu 

müddette bizde meydana gelen korku ve sıkıntıdan dolayı bizi ayıplarsın. 

Çünkü bizim başımıza gelenler senin başına gelseydi, elbette senin Allah’ın 

birliğine inancın (tevhid) bile bütünüyle yok olur giderdi. Biz yolda ol-

duğumuz müddetçe böyle bir yalnızlığa ünsiyetimiz ve böyle bir mihnete 

alışıklığımız olmadığından beşerî korku ve insânî sıkıntı içinde kaldık. Fa-

kat Allah Teâlâ bize enfüs te ve âfâk ta âyetlerini gösterdi; bizi mutlak olarak 

cemâlî ve celâlî isimler in mazhar larıyla terbiye  etti. 

[172a] Hz. Şeyh ’e ulaşmaktan ümidimizi kessek ve defalarca

  ﴾ِ ّٰ ا  ُ ــ ْ َ ــ  َ َ ﴿ “Allah’ın yardımı ne zaman?”1 desek de Allah Teâlâ’nın 

fiillerinde tevhid (tevhîd-i ef‘âl ) nazarı/bakışı bizden hiç zâil olmadı. 

Keşke sen de belâ denizinin şiddetlendiğini ve kabardığını, varlık fe-

leğinin her zirvenin üzerine çıkıp yükseldiğini bir görseydin! Acaba

  ﴾ َ ــ
ِ ْ َر ــ َ    َّ ِّٰ ِإ ِ ا ــ ْ ْ أَ ــ ِ َم  ْ ــ َ ْ َ ا ــ

ِ א َ  َ ﴿ “Bugün Allah’ın rahmet ettikleri 

hariç, O’nun emrinden (azâbından) korunacak kimse yoktur.”2 denildiği 

bir zamanda sen ne derdin? O hâlde sus. Çünkü bu iş, aklın düşünerek 

görmesinden veya naklin işaret etmesinden daha gizlidir.

Korku ve bekleme imtihanı tamam olup bizim için cehennem azâbın-

dan daha şiddetli olan bu durum sona erince, bir de baktık ki bir adam 

bize Kıbrıs ’a gidip gelen gemilerden bir geminin geleceğini müjdelemek 

için geldi. (Geminin) geleceği yer Kızılliman  olarak bilinen sahildi. Bunun 

üzerine oraya doğru yola çıktık. Orası kaldığımız evden yarım günlük yü-

rüme mesafesindeydi. Deniz kenarında bir Türk çadırında bir hafta kaldık. 

Gece gündüz üzerimize yağmur yağıyordu. Yakınımızda bir köy veya sığı-

nacağımız bir mağara ve benzeri bir yer yoktu. Sadece dağlı bazı şahıslar 

alışveriş yapmak için gemiye gidip geliyorlardı.

Sonra gemiye bindiğimizde gemici Kıbrıs ’a taşınacak mallar bulmaya 

tamah ederek Anamur  tarafına gitti. Çünkü bir tâcir gizlice ona haber 

göndermişti. Böylece bizi aldattı. Kuru üzüm, yağ, bal, peynir ve benzeri 

[mallar] gemiye yüklenene kadar tekrar orada beş gün kaldık.

1 el-Bakara, 2/214 .

2 Hûd, 11/43 .
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Gemi bir gün bir gece seyretti. Rüzgâr müsaade etmediğinden karar-

laştırılan sahile -ki Girne  Kalesi sahilidir- çıkmak mümkün olmadı. Gemi 

Vasilya (Karşıyaka)  adlı köyün yakınlarında bir sahile vardı. [172b] Oradan 

Kıbrıs  valisinin ikamet ettiği Lefkoşa  Kalesi’ne binit kiraladık.

Biz [Kıbrıs ’a] ulaşmadan bir ay önce Hz. Şeyh ’e oraya gelmekte oldu-

ğumuzun haberi ulaşmış. İleri gelenlerden bazı kimseleri denizden hangi 

sahile çıkarsak orada bizi karşılamak ve ağırlamak üzere Kıbrıs sahillerine 

göndermiş. Fakat kul ister, Allah da ister, ancak Allah’ın istediği olur. Öyle 

ki biz bilinen bir sahili olmayan bir yere çıktık. Bu yüzden de Lefkoşa ’ya 

binit kiralamak durumunda kaldık. Eğer dervişlerin ve fenâ ehli nin -Allah 

Teâlâ onlara [ma‘rifetini] tattırsın- yolundan gidersen, sana yetecek kadar 

türlü imtihanlar başına gelecektir.

Lefkoşa  Kalesi’ne girince bir ribata indik. Ribatın sahibi önceden ten-

bihlenmişti. Bizim görünüşümüze ve Hz. Şeyh’in oğlunun seyyid olduğu-

na bakınca durumu anladı ve daha önce zikri geçen Ayasofya Camii  vâizi-

ne haber verdi. Bu zât “Derviş Efendi ” diye meşhur Nakîbü’l-eşrâf Seyyid 

Mehmed Efendi’dir. Bahru’l-Ulûm  adlı tefsirin sahibi, kâmil, fazilet sahibi, 

vâris ve vâkıf, Silifke  Kalesi yakınlarında Zeyne ’de medfun Hz. Şeyh Ali 

es-Semerkandî ’nin (ö. 860/1456) soyundandır. Evinde misafir olmamız 

için ısrar etti. Ribattan kalktık ve onun evine misafir olduk.

Bana vaaz  etmemi teklif etti. Ben de dedesi Semerkandî’nin tefsirini 

aldım ve ondan       ﴾ ْ ِ ــ
ِ ُ ْ ــ أَ ِ ــאِق َو َ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َא ْ آ ِ ِ ُ ــ َ ﴿ “Onlara âyetlerimizi 

ufuklarda ve kendi nefislerinde göstereceğiz.”1 âyetini naklettim. [173a] 

Çünkü Allah Teâlâ’nın bu yolculuktan muradı, kâinat sayfalarında nakşo-

lunmuş âyetlerini göstermek, a‘yân ın ince derisi üzerine yazılmış harfleri-

nin ve kelimelerinin sırlarını öğretmek, cemâl  ve celâl  eliyle varlığı terbiye 

etmek, kal bi kevnin vehm inden ve hayal inden kurtarmak, güzel bir kom-

şulukla terakkî meydana gelmesi için bir yurttan başka bir yurda hicrete 

muvaffak kılmaktı.

Vaktin çabuk geçmesini istediğimiz bir zamanda -ki yolda durup kal-

mak ayrılık sebeplerindendir- seleften birinin “Harekette bereket vardır.” 

1 Fussılet, 41/53 .
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şeklindeki sözüyle amel ettik. Hz. Nakîbü’l-eşrâf yolun yükünü üzerimiz-

den aldı. Dost ve yol gösterici kimseleri bize yoldaş yaptı. Daha önce kar-

şılaştığımız yabanilik gitti ve bütünüyle ünsiyet hâsıl oldu. İşte mâşukun 

evinin yakınında âşıkların hâli böyledir. Molla Câmî  der ki:

א ه  א ی دو  آ از آن  א       ّ ّ ر  و ّ زر    ا

Ey sabah rüzgârı, Necd tepelerini benim için ziyaret et ve öp

Çünkü sevgilinin kokusu o temiz yerlerden geliyor1

İki gün sonra Lefkoşa  Kalesi’nden ayrıldık ve [Magosa ’ya doğru] yola 

çıkıp yolun yarısında yukarıda ismi geçen Mahmud Ağa ’ya ait mâmur bir 

çiftliğin de içinde bulunduğu bir köye vardık. Orada bulunan hizmetçiler 

bizi misafir etti. O gece orada kaldık. Sabahı müjdeleyen ilk ışıklar belir-

diği, hayal yıldızları kaybolduğu, ıyân güneşi doğduğu ve ahvâlin karanlığı 

yok olduğu vakit orada daha fazla kalmanın vakit nakdini telef etmek, 

ömrü esas talebin dışında israf etmek olduğunu düşündük. 

ه אع  כ     
Ömrü zâyi olan ancak kendi nefsine ağlasın2

“Yola çıkmakta acele edin. Sevgili sizi bekliyor. Efendinizi görmek için 

kalkın.” diye bize nidâ edildi. [173b] Onun için hızlı yürüdük.

(Hz. Şeyh’in) gözü bizi arıyor, haberlerimizi araştırıyordu. Bizi görünce 

karşılamak için önde gelen kimseleri gönderdi. Bir de baktım ki kavmin 

ileri gelenleri binitli ve yaya olarak bizi karşıladılar. Kalede bizi karşılamak 

için ve Hz. Şeyh ’e saygı göstermek üzere kalenin dışına çıkmadık kimse 

kalmadı. Çünkü şerefin tamamı ona aittir, biz ise onun kullarıyız. Atlılarla 

ve yayalarla Magosa  Kalesi’nin kapısından girdik. Hz. Şeyh’in kaldığı eve 

varınca oğlu Seyyid Mustafa  önümüze geçti, biz de onun peşinden gittik.

Eve girince bir de baktık ki Hz. Şeyh beyaz bir elbise, beyaz sakal, 

kendisinden ilâhî feyzin aktığı ve görenin Allah’ı hatırladığı bir yüz, 

kendisinden arşın nûrunun parladığı aydınlık bir alın, vücûb ve imkân 

1 Câmî, Dîvân (Fâtihatü’ş-Şebâb), I, 195. Bu baskıda “ه ــ א  / temiz” kelimesi yerine “ده ــ  / eski, eski 

püskü” kelimesi geçmektedir.

2 İbnü’l-Fârız, Dîvân, Beyrut: Dâru Sadır, ty., s. 143.
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âlemlerinin iki kavsi (yayı) gibi iki kaş, sanki güneş ve ay gibi parlayan iki 

göz, onunla Rahmân’ın nefesini teneffüs ettiği bir burun, kendileriyle en 

yüce kalemin cızırtısını işittiği iki kulak, Mevlâ ile konuştuğu iki dudak, 

Kerîm olan Allah’ın açtığı genişletilmiş bir göğüs, bir köşesinde ulu arşın 

olduğu geniş bir kalp, ilkin ve sonun (dünya ve âhiretin), cemâl ve celâlin 

kendilerinde olduğu iki el, kendileriyle iki adım atıp vuslata erdiği iki 

ayak ile karşımızda…

Dua ederek kalktı. Ev insanlarla dolup taşmıştı. Duanın sonuna gelince 

eteğini öpmekle müşerref olduk. O gün [bize] bayram oldu. Hatırlarımızı 

sordu. Melik ve Gaffâr olan Allah’ın lutfettiklerinden elinde ne varsa hazır 

bulunanları onunla doyurdu. Çok güzel davrandı ve güzel konuştu. [174a] 

Hatta bu fakire hitâben “Ey İsmâil , bu gece seni rüyada, misâl ve hayâl âle-

minde gördüm. Sen yüksek bir yerde, yüksek sesle Kur’an okuyordun.” dedi. 

Sonra “İkamete niyet et, şimdiden sonra beş vakit namazda bize 

imam ol. Sabah ve yatsı namazından sonra ‘Âmene’r-Rasûlü’1yü, öğle 

namazından sonra Haşr sûresinin sonunu, ikindi namazından sonra

  ﴾ ً ُ ـُـ َدْوِس  ْ ــ
ِ ْ َّــאُت ا َ  ْ ــ ُ َ  ْ ــ َ ــאِت َכא َ ِ א َّ ا ا ــ ُ ِ َ ا َو ـُـ َ َ ٰا ــ ۪ َّ  âyetinden ﴿ِانَّ ا

sûrenin sonuna kadar2 oku.” diye ekledi.

Sonra latife yaparak “َــא َ ِن  ُــ َכ َــא  َ ْ َ َــא  ُ א َ َــא Aramızda imamımız/ ِإ َ ’nın 

nûn’u gibidir.” dedi. Ben de “Ben ‘nûn’ olmaya razıyım.” diye cevap verdim. 

Anla!

Şerefli evinde benim için bir yer tayin etti. Kalbin daha toplu ve huzura  

daha uygun olması için ibadet edeceğim tarafa bir perde çekti. Elini yü-

züme sürdü ve “Sen benim has oğlumsun.” dedi. Sonra dua etti ve “Allah 

kalb ini faydalı ilâhî ilimler in vârid olduğu, beden ini de sâlih şer‘î amellerin 

yapıldığı yer kılsın.” dedi.

Sonra “Halifelerimden senden başkası hatırıma gelmedi. Senin bu sefe-

rinde mânevî nesebe ve Muhammedî irse (verâsete) işaret var. Allah ezelde 

senin hakkında saâdet tohumunu ekmeseydi olanlar olmazdı. Takdir edi-

len süre dolana kadar burada kal.” dedi.

1 el-Bakara, 2/285-286 .

2 el-Kehf, 18/107-110 .
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Sonra “Allah Teâlâ İbrâhim’in (as)   işini tamamlayınca Nemrud ’u 

helâk etti. Kezâ bizim Peygamberimiz’in (sa)  işini tamamlayınca Ebû 

Cehil ’i helâk etti. Benim geriye bir ukdem (düğümüm) kalmıştı. Bu se-

fer dolayısıyla Allah onu da çözdü.” dedi ve Cüneyd ’in Horasânî  ile olan 

durumuna işaret etti. 

[174b] (Devamla) “Ben bu seferde Allah’ın bana fethettiklerine bakı-

yorum. Vezir ve başkalarına gelince onları hiç dikkate almıyorum. Çün-

kü bütün ibtilâlar (imtihanlar) ancak Allah’tan gelir. Gerçek muvahhid 

vâsıtaya bakmaz. Vezir Köprülüzâde  beni buraya sürgüne göndermiş olsa 

da ben şimdi gizli ve açık, hatta teheccüd namazında özel olarak ismini 

zikrederek onun için dua ediyorum. Çünkü Allah Teâlâ onunla dînini 

destekledi. Bir hadiste ‘ ِ ــ ِ א َ ْ ِ ا ــ ُ َّ א ِ  َ ــ
ِّ ا ا َ ــ َ  ُ ــ ِّ َ ُ َ  َ ّٰ  Allah elbette / ِإنَّ ا

bu dîni fâcir (günahkâr) bir adamla da destekler.’1 buyrulmuştur. Mezkûr 

vezirin görünen bir fücûru (günahı) yoksa da mânevî fücûru vardır.”

Yine şöyle dedi: “Âhiret teki ihsanın miktarı dünya daki imtihan mik-

tarıncadır.”

Yine şöyle dedi: “Ali  Efendimiz (ra) oğulları Hasan  ve Hüseyin ’e

(r. anhümâ) kendi katili olan İbn Mülcem ’e hücum etmemelerini vasiyet 

etti. Biz nasıl olur da bize kötü kasıtta bulunan kimseye hücum ederiz? 

Peygamberlerin yolu ibtilâ (imtihan) yoludur. Kim o yola girerse pey-

gamberlerin yoluna girmiş olur.”

Yine şöyle dedi:   ﴾ ُ ــ ِכ َ ْ ا  ُ ــ ِ َ ْ ا  َ ــ ُ   َّ ِإ  َ َــ ِإ  َ ﴿ ‘O’ndan başka ilâh 

yoktur o azîz ve hakîmdir/mutlak güç ve hikmet sahibidir.’2 âyeti Allah 

Teâlâ’ya râcidir.       ﴾ُم َ ــ ْ ِ ْ ِ ا ّٰ َ ا ــ ْ ِ  َ ــ ِّ  ’.Allah katında din İslâm’dır‘ ﴿ِإنَّ ا

âyeti ise kula râcidir. Kula düşen Rabbinin kazâ sına (takdir ine) teslim 

olmaktır.”

Sonra şöyle dedi: “Ben bu beldeden memnunum, halkından da razı-

yım. Çünkü onlar bana güzel davrandılar. Eğer Allah bana izin verseydi 

selâmet talebiyle insanlar, ihtilât ve ülfet az olduğu için burayı seçerdim. 

Kostantiniyye  ise bunun tam tersi üzeredir.”

1 Buhârî, “Cihâd”, 182; “Megâzî”, 38; Müslim, “Îman”, 187; İbn Mâce, “Fiten”, 35.

2 Âl-i İmrân, 3/6, 18 .
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Sonra “Bir kasîde ile bu adayı, kalelerini ve halkını methet. [175a] 

Çünkü Bursalı Üftâde ’nin Mahmud’u gibi sen de nazm konusunda bi-

zim Mahmud’umuzsun. Nazmet, methet, yaz, kaleme al. Sözün şehve-

tinden (şehvet-i kelâm ) ise sakın.” dedi. Ben de altmıştan fazla beyitten 

oluşan bir kasîde nazmettim. Hem onun hem de halkın beğendiği ve 

rağbet gösterdiği bir kasîde oldu.

Dedi ki: “Seninle birlikte geçen sene bu yıl hacca gitmeye ve Bağdat ’ta 

İmâm-ı Âzam ’ın (rh) kabrini ziyaret etmeye karar vermiştik. Fakat Allah 

bizi ondan uzaklaştırdı. Seyir ve seferi Magosa  Kalesi’ne kıldı. Bu daha 

sevgilidir. Çünkü Allah katındandır ve O’nun iradesiyledir, kendimizden 

ve kendi irademizle değil. Allah’ın kulu için takdir  ettiği onun kendisi 

için planladığından daha hayırlıdır.”

Ben derim ki: Bunun benzeri Şeyh Ebû Abdillah Muhammed b. Ali 

et-Tirmizî el-Hakîm ’in (ks) kendisi hakkında anlattıklarıdır. O (ks) şöyle 

demiştir: “Geçmiş günlerde bir hastalığa tutulmuştum. Allah Teâlâ beni 

hastalıktan şifâya kavuşturunca, bu sürede Allah’ın benim için takdir et-

tiği hastalığı ve hastalık  günlerim boyunca insan ve cinlerin ibadetini 

yapmayı gözümün önünde canlandırdım. [Kendi kendime:] ‘Bu hasta-

lık ile hastalık müddetince insanların ve cinlerin ibadetine sahip olmak 

arasında muhayyer bırakılsan hangisini seçmeye meylederdin?’ dedim. 

Allah Teâlâ’nın seçtiğinin şerefinin daha fazla, değerinin daha büyük ve 

âfiyet bakımından daha faydalı olduğu konusunda azmim sahih, yakî-

n im sürekli oldu ve basîret im açıldı. O ise benim için takdir  ettiği hasta-

lık tır. Bu konuda bir karışıklık yoktur. Çünkü bu O’nun fiilidir. Sayesin-

de kurtuluşa ermen için O’nun senin hakkındaki fiili nerede, sayesinde 

kurtuluşa ermen için senin kendi fiilin nerede! [175b] İşte bunu görünce 

Allah’ın bana verdiğinin yanında, bu müddet miktarınca insanların ve 

cinlerin ibadetini yapmak benim gözümde küçüldü. Böyle olunca da 

hastalık  nimet, nimet minnet, minnet emel, emel de şefkat hâline gel-

di. Kendi kendime ‘İşte onlar bununla Hakk’a karşı gönül hoşluğu ile 

belâlara göğüs geriyorlar. Keşfolunan bu husus sayesinde başlarına gelen 

sıkıntılardan dolayı seviniyorlar.’ dedim.”
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Hz. Şeyh  ev sahibi miralayın hatırını gözeterek üç gün iftar etmeye izin 

verdi. Miralay güzel ahlâk sahibi, cömert ve misafirperver bir adamdı. Hz. 

Şeyh’in tasarrufunun uyulmaya daha lâyık olduğunu gördüğüm için emri-

ni yerine getirdim. Çünkü mürid  kendisine ait iradesi olmayandır.

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Hâbilî ol, Kâbilî olma. Çünkü Hâbil ’in yolu tes-

lim olma yoludur, Kâbil ’in yolu ise Melik ve Allâm olan Allah’ın gazap 

ettiği şeyi yapmaya kalkışma yoludur.”

Hz. Şeyh, [oğlu] Seyyid Mustafa ’ya Mısır ’daki halifesi Şeyh Hüseyin ’in 

yanında öğrencilik yapan kardeşinin oğlu Seyyid Mehmed’den bir haber 

ulaşıp ulaşmadığını sordu. O da onun vefat ettiğini bildirdi. Bunun üze-

rine Hz. Şeyh:     ﴾َن ــ ُ ِ َرا  ِ ــ ْ َ ِإ َّــא  َوِإ  ِ ّٰ ِ َّــא  -Biz Allah’a aidiz ve O’na dö“ ﴿ِإ

neceğiz.”1 dedi. Sonra ellerini kaldırdı ve “ ــ َ ِ א َ ْ ا  ِ ّٰ ِ ــאًء  َ -Allah rızâ / ِر

sı için el-Fâtiha!” dedi. Sonra Şeyh-i Ekber ’den (kuddise sırruhu’l-athar) 

naklen onun şöyle dediğini söyledi: “Kime bir musibet isabet eder de

َن﴾     ــ ُ ِ ِ َرا ــ ْ َ ــא ِإ َّ ِ َوِإ ّٰ ــא  َّ ُ   der ve sarsılmazsa ﴿ِإ ــ َ  ْ ــ َُכ  ْ ــ َ ْ  َو ــ َ ُ  ْ ــ َ ْ َو ــ ِ َ  ْ ــ َ ﴿ 
﴾ ٌ ــ َ ا أَ ً ــ ُ  ’.O, doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur‘ ُכ

âyetinin mertebesinde demektir. Yani Allah Teâlâ için kayıtlar, izâfetler ve 

alâkalar olmadığı gibi   ﴾ِ ّٰ ِ َّــא   deyip teslimiyet gösteren kul için de bunlar ﴿ِإ

söz konusu değildir. Eğer kulda bu sayılanlardan bir şey bulunsaydı elem 

duyardı. [176a] Elem duymaması onun tam tecerrüdüne ve tam olarak her 

şeyle ilişiğini kesip (inkıtâ‘) Allah’a yöneldiğine delâlet etmektedir.”

Hz. Şeyh  [oğlu] Seyyid Mustafa ’ya işaret ederek “Bugünlere yakın bir 

zamanda ölecek olursam sen bu oğlumun şeyhi ol.” dedi. Sonra bana “Ka-

bul ettin mi?” diye sordu. Ben de tebessüm ettim. Bunun üzerine bu iş cid-

di olduğu için kabul etmemi işaret etti. “Ben sizin nefes-i nefîsinizi kabul 

ettim.” dedim. Sonra bu fakire  işaret ederek oğluna “Benim yerime bunu 

kabul ettin mi? Çünkü onda Allah Teâlâ’nın nûrundan bir nur var.” dedi. 

O da “Kabul ettim.” dedi. Bunun üzerine Hz. Şeyh “Öyleyse kalk ve elini 

öp.” dedi. O da geldi ve el sıkıştık.

Bu da Hz. Şeyh’in kerametleri cümlesindendir. Şöyle ki onun mezkûr 

oğlu yolda kendini beğenerek ve gururla “Siz hepiniz babamın hizmetkârla-

1 el-Bakara, 2/156 .
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de “Hizmetkâr ücretle çalışır. Biz ise gerçek kul/köle olmaya çalışıyoruz.” 

demiştim.

Sonra Hz. Şeyh oğluna hitâben “Sana çok eziyet verdim. Hakkını bana 

helâl ettin mi?” diye sordu. O da “Evet” dedi. Bunun üzerine o da “Ben de 

babalık hakkını helâl ettim.” dedi. Sonra bu fakire yöneldi ve “Sen de ben-

den bir eziyet görmüşsen onu bana helâl eder misin?” diye sordu. Ben de 

“Evet” dedim. Bunun üzerine “Atalık hakkını ben dahi sana helâl ettim.” 

dedi. Sonra bu fakire işaret ederek oğluna “Bu senin büyüğündür. Çünkü 

o mânevî nesebdendir.” dedi.

Bir gün Hz. Şeyh, Hüdâyî ’nin ilâhilerinden şu Türkçe ilâhiyi okumamı 

istedi:

Lutf eyleyüp bir kez nazar

Eylerse ger sultânımız

Kürsî değil arştan dahi

Âlî ola unvânımız1

Ben de ilâhiyi makamı olan sabâ ile okudum.

[176b] Sonra “Meclisi dün okuduğun Yûsuf (as)  ile ilgili âyetlerle ta-

mamla.” dedi. Ben de  ﴾َ َــ ْ َ ْ َِل ا ــ ْ ْ   âyetinden ﴿َوا َُכــ  ُ
ِ ْ َ ــ ْ َف أَ ْ ــ َ ــאَل  َ ﴿ 

﴾ ُ ــ
ِ
َّ ُر ا ــ ُ َ ْ َ ا ــ ُ   ُ ــ َّ ــ ِإ ِّ  âyetine kadar2 tilâvet ettim. Hz. Şeyh ağlamaya َر

başladı. Beni de orada bulunanları da ağlattı. 

Sonra dua etti ve “Allah Teâlâ İslâm sultanını mâmur ve muammer, 

İslâm askerini mansur ve muzaffer eylesin. Yâkub ’un firâkının sonunu visâl 

(vuslat) eylediği gibi bizim ayrılığımızın sonunu da öyle eylesin. Bizi dün-

yada da âhirette de sevinenlerden kılsın. Bizi rızâsının yolundan ayırmasın. 

el-Fâtiha!” dedi.

Sonra benim elimi tuttu, bana özel olarak dua etti ve sonunda “Allah 

seni Yâkub ve Yûsuf ile beraber haşretsin. Allah seni onun nuruna ve sırrına 

ulaştırsın.” dedi. Sonra “Bu Allah’tan gelen bir ibtilâdır. Allah ağlaması için 

1 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, İstanbul: Matbaa-i Bahriye, 1338-1340, s. 78.

2 Yûsuf, 12/82-98 .
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bazı kullarını acıktırır. Senin bu ilâhî sırla irtibatın bu yerde bize katılmanı 

sağladı.” dedi.

Yine şöyle dedi: “Allah bu yolu bana feth edeli ve onun meşrebinin ta-

dını tattıralı otuz beş veya otuz altı sene oldu. Bu müddette bana fetholu-

nanların hepsini Magosa ’ya geldikten sonra Allah daha önce olmadığı bir 

şekle döktü. İnsanın anlayışının ona ulaşması mümkün olmadığı gibi onu 

beyan etmek de mümkün değildir.”

Yine şöyle dedi: “Gezinti yapmak üzere oğlumla ve hazır bulunan der-

vişlerle Magosa  Kalesi tarafına gidin.” Ben bunun imtihan kabilinden 

olmasından endişe ederek imtinâ ettiğime işaret ettim. Bunun üzerine 

“Kendin için gitme. Benim için git.       ﴾ ْ ِ ــ
ِ ُ ْ ــ أَ ِ ــאِق َو َ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َא ْ آ ِ ِ ُ ــ َ ﴿ 

‘Onlara âyetlerimizi ufuklarda ve kendi nefislerinde göstereceğiz.’1 âyetin-

de buyurulduğu üzere Allah’ın âyetlerini gör.” dedi. Ben de onun başım 

gözüm üzerine olan emrini yerine getirdim. [177a] Onun nefesi sebebiyle 

bu gezintiden dolayı bende büyük bir haz meydana geldi. Her hafta iki 

gün dışarı çıkmaya izin vermek onun âdetindendi. Müteahhirînin ittifa-

kıyla tembellik günü olan salı günü ve bir de cuma günü namazdan sonra.

Yine şöyle dedi: “Birçok halife m var. Fakat kalbimde senden başkasına 

bir meyil (incizâb) bulamadım. Onun için sana [buraya] gelmeni işaret 

ettim ve imamlık hizmetine seni tayin ettim. Sen benim has evlâdımsın. 

Sende Allah’ın açık âyetleri var. Senin tilâvetinden aldığım haz da pek bü-

yük.”

Yine şöyle dedi: “Vezirin beni bu adaya sürme ve uzaklaştırma hazırlı-

ğında olduğu Kostantiniyye ’deyken bana işaret olunmuştu. Fakat Allah’a 

istihâre de bulundum. Bana durmam, harekete geçmemem işaret edildi. 

Sonra da olanlar oldu. Şimdi biz anne karnındaki cenin gibiyiz. Girmek 

de çıkmak da bizim elimizde değil.”

Yine şöyle dedi: “Allah ne zaman benim için hayır murad ettiyse, beni 

zâhirde hoşa gitmeyen bir şeyle sınadı. Bu Kıbrıs  seferinden önce bana keş-

folunan sırlar, daha sonra keşfolunanlara nisbetle mukaddimât yerindedir. 

Allah bazı kullarını ömrünün sonuna kadar buna benzer ibtilâlarla sınar. 

1 Fussılet, 41/53 .
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Hâlimin başlarından beri Allah’ın benim hakkımda âdeti bu şekildedir. Her 

hâlükârda ben O’ndan razıyım. Allah Teâlâ’nın  ﴾َّــאِس َ ا ــ ِ ــَכ  ُ ِ ْ َ  ُ ّٰ  ﴿َوا

‘Allah seni insanlardan korur.’1 sözüne gelince, Allah fazlı ile beni onlardan 

korudu da bedenime bir kötülük yapamadılar.”

Yine şöyle dedi: “Bana ‘Fazlî’ mahlası nı şeyhim verdi.” Dedim ki: “Ben 

de ‘Hakkî’ mahlasımı sizden aldım.” Bu konuyu daha önce zikretmiştim. 

Hz. Şeyh, “Hakkî mahlası  bikrdir (yenidir), senden önce kimse onu mah-

las edinmemiştir. Allah sana bir hayır murad etmeseydi, sana bu lakabı 

vermezdi.” dedi.

[177b] Bugün -ki 6 Cemâziyelâhir 1102/7 Mart 1691 Çarşamba gü-

nüdür- Selîm2 Hz. Şeyh’ten (ders okumaya) başladı. Hz. Şeyh  ona alfa-

benin harflerini okuttu. Sonra dua  etti ve “Allah Teâlâ sana keşfeylesin, 

fetheylesin, faydalı ilim  ve sâlih amel  ihsan eylesin. Bizi, anne-babamızı, 

Muhammed’in (aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) ümmetinden cümle geçmişleri 

bağışlasın. Âkıbetimizi hayır ile tamamlasın. el-Fâtiha.” dedi.

Selîm, ev sahibi Mahmud Ağa ’nın Hz. Şeyh’e hizmet için tayin ettiği 

Habeşli bir köledir.

Aynı şekilde Hz. Şeyh, teberrüken Yahyâ Dede ’ye el-Muhtasar ’dan, Yâ-

kub Dede ’ye bazı Türkçe  kitaplardan ve Osman Dede ’ye tefsir den bir ders 

okuttu ve her biri için dua  etti.

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Ölümümün yakın olduğunu düşünüyorum. 

Çünkü Rasûlullah (sa)  -Nasr sûresinin ifade ettiği üzere- mutlak fethin 

zuhûrundan sonra iki yıl yaşadı. Nitekim Allah Teâlâ bu yıl -ki 1102/1690 

yılıdır- sûrî cihâdda mutlak fethi ızhâr etti. Allah Teâlâ’nın ehl-i İslâm’ın 

emrine âmâde kıldığı Belgrad Kalesi , ona bağlı birçok kale ve hisar kırk 

günde fethedildi. Halbuki önceki yıllarda bu şekilde âmâde kılınmaları 

(ele geçirilmeleri), durumun zayıflığına ve galip olan sünnet-i ilâhiyyeye 

nisbetle uzak görülüyordu. Kezâ Allah bu yıl bütün tabiî ve nefsânî kuv-

vetleri emrime âmâde kılarak bâtınımda mutlak feth i ızhâr etti. Altmış üç 

yıla -yani yaşın kemaline ki Hz. Peygamber ’in yaşıdır- erişmeye ömürden 

1 el-Mâide, 5/67 .

2 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada “Selîm” kelimesi eksiktir.
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iki yıl kaldı. [178a] Bununla birlikte ilim Allah katındadır. Benim ölüme 

de hayata da baktığım yok. Sadece hâtırıma vârid olacakları bekliyorum. 

Beni neyle meşgul ederse etsin, ben O’na boyun eğmiş ve teslim olmuş 

durumdayım.”

Hz. Şeyh  şöyle dedi: “Gönlüme gurbette öleceğim düşüyordu. Al-

lah’tan da bunu istiyordum. Çünkü bunda benim için fayda var. Görmez 

misin ki Allah Teâlâ beni Kostantiniyye ’den çıkardı, daha önce var olan 

her nisbeti ve kaydı (bağı) benden kopardı. O vezire (Mustafa Paşa ), 

diğer vezirlere etmediğim kadar çok dua etmiştim. Ona vezir olacağını 

da müjdelemiştim. Sonra o benim hakkımda yapacağını yaptı.1 Ancak 

Allah dilediğini yapar.2 Bunda benim için her türlü mülâhaza ve kayıttan 

ziyadesiyle tecrîd  ve tefrîd  vardır.”

Şöyle dedi: “Buradan gitme, yani kendi ikamet ettiğiniz yere dön-

me talebinde olmayın. Vaktin hükmüne sarılın ve Allah Teâlâ’nın emrini 

bekleyin.”

Sonra bana Bursa ’dan bazı mektuplar ulaştı. Bunun üzerine Hz. Şeyh, 

“Mektuplarda endişe veren bir şey var mı?” diye sordu. Ben de “Hayır, 

şöyle şöyle yazmışlar. Yanlarına dönmem konusunda acele ediyorlar.” 

dedim. “Kalbini ne üzere buluyorsun?” diye sordu. Ben de “Yola çıktı-

ğım vakit onlardan alâkayı kestim. Sizin yanınızda kalmaktan başka bir 

düşüncem yok. Ancak sizin kalb-i şerîfinizde tersi vâki olursa o başka.” 

dedim. “Üç gece istihâre  et. Bak bakalım ne göreceksin.” dedi. Ben de 

istihâre ettim, bana geri dönmem işaret olundu. Fakat bunu Hz. Şeyh’e 

haber vermedim. Çünkü hiç sormadı. Bilakis bu hikâyenin üzerinden üç 

gün geçtikten sonra beni oğlu, yanında bulunan dervişler ve bazı ahbâbı 

ile birlikte kale tarafına -eskiden beri âdeti olduğu üzere- gezinti yapmak 

için gönderdi.

[178b] Kendisi tecrübeli bazı kimselerle istişâre etti. Onlar “Mutlaka 

dönmesi gerekiyorsa şimdi tam zamanıdır. Çünkü bir müddet sonra de-

nizde düşman gemileri dolaşmaya başlar. Dolayısıyla [Anadolu’ya] geçiş 

zor olur.” dediler.

1 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada bu cümlenin aslındaki “ א    ” ifadesi eksiktir .

2 Bk. İbrâhim, 14/27 .
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İkindiden sonra meclisine döndüğümüzde bana hitap ederek “Rama-

zan bayramı sonrasına kadar burada kalmanı planlıyordum. Fakat o zaman 

denizin durumu çetin olur. Bu yüzden Bursa ’ya dönmene izin veriyorum.” 

dedi. O gün salı günüydü. Yola ise pazartesi günü çıkacaktım.

Gönül rakikleşip gözler yaşarana kadar iki defa dua etti. “Karaman  ve 

Konya  tarafından git. Ünsiyet meydana gelmesi ve kalbin nurlanması için 

evliyanın kabirlerini ziyaret et. Bursa ’ya varıp birkaç gün dinlenince mek-

tuplarımı Kostantiniyye ’ye götür.” dedi. “Ben sizin hizmet inizi tercih eder; 

önce Kostantiniyye’ye gider, sonra da Bursa’ya dönerim.” dedim. Hz. Şeyh 

kendi hizmetinin öne alınmasına sevindi ve “Allah Teâlâ’nın izniyle oraya 

varınca içerde ve dışarda bizimle ilgili olan işlerden düzeltilmeye muhtaç 

ne varsa düzene koy. Mutlak olarak vekilim ol. ‘Hakîmi gönder, tavsiyede 

bulunma!’ denildiği üzere neyi uygun görürsen onu yap.” dedi. Sonra aile-

sine verilmek üzere bana bazı hediyeler teslim etti.

Hz. Şeyh ’in yanında on yedi gün kaldım. Yola çıkmam için pazartesi 

gününü belirlemişti. Fakat bundan vazgeçip maslahat gereği cumartesi gü-

nüne te’hir etti. Çünkü Allah şerefli cuma gününün iki yanında olmaları 

sebebiyle cumartesi ve perşembe günlerine bereket vermiştir.

[179a] O gün (cumartesi) gelince sabah namazında Yûsuf sûresini ta-

mamladım. İşrak namazını kılana kadar kaldık. Sonra Hz. Şeyh  toplu bir 

dua etti. Duanın içinde “ ِ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ  ُ ــ َ ِ َ ْ ، َوا ِ َ ــ َّ ــ ا ِ  ُ ــ ِ א َّ َ ا ــ ْ َّ أَ ــ ُ ّٰ اَ
/ Allahım seferde yardımcı, geride çoluk çocuğu koruyucu sensin.”1 ve

  ﴾ َ ــ ِ ِ ا َّ ُ ا ــ َ َ أَْر ــ ُ ًــא َو ِ א َ  ٌ ــ ْ َ  ُ ّٰ ــא َ ﴿ “Allah en hayırlı koruyucudur. O, 

merhametlilerin en merhametlisidir.”2 gibi diğer dualar da bulunuyordu. 

Mübârek elini öptüm. Oğlu Seyyid Mustafa ’ya [beni] uğurlamasını işaret 

etti. Şu beyti okuyarak onun yanından çıktım:

א ء  א ا ت    
א א    ا آه از ا  

Seninle beraber olduğumuz müddet en değerli ömrümüzdür

Yazık bu değerli ömre ki çok kısadır3

1 Müslim, “Hac”, 425; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 72; Tirmizî, “Deavât”, 45-46.

2 Yûsuf, 12/64 .

3 Câmî, Dîvân (Fâtihatü’ş-Şebâb), I, 283.
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Okuduğum diğer beyit de şuydu:

ت  د را      درد ا ا כ 
אن  אره و در אري  א  

Dert eğer ben gönlü yaralıya senin ayrılığın ise

Can vermek bana çare ve derman değildir

Seyyid Mustafa, Miralay Mahmud Ağa , oğlu ve pek çok adamının ya-

nında başkaları da çıkıp bizi Magosa  Kalesi dışına çıkana kadar uğurladılar. 

Kale dışındaki türbenin ötesine varınca dua ettikten sonra Yâkub Dede  ve 

Yahyâ Dede  ile birlikte onlara vedâ ettik. Hz. Şeyh’in yanında oğlu, Os-

man Dede  ve Ali Dede  kaldılar. O gün 1102 yılının Cemâziyelâhir ayının 

16. günü (17 Mart 1691) idi.

Lefkoşa  Kalesi’ne doğru yürüdük. Geceyi daha önce zikri geçen çiftlik-

te geçirdik. Kendi kendime şöyle dedim:

اِر َ َ  ْ  ِ َّ
ِ َ َ ا ْ َ א       ٍ ْ َ اِر  َ َ  ِ َ  ْ ِ  ْ َّ َ َ

Necd’in sığırgözü bitkilerinin kokusundan faydalanmaya bak

Bu akşamdan sonra artık sığırgözü bitkileri olmayacak1

Lefkoşa ’da daha önce bahsi geçen nakîbü’l-eşrâf ’ın evine misafir oldum. 

[179b] Üç gün orada kaldım. O zaman yağmurlar kesilmişti. Benden vaaz  

etmemi ve yağmur yağdırması için Allah Teâlâ’ya dua etmemi istediler. Ben 

bu işin ehli olmasam da ısrar üzerine isteklerini kabul ettim. Bereket ve hay-

rını umarak Şeyh Ali es-Semerkandî ’nin [Bahru’l-Ulûm  adlı] tefsirinden

  ﴾ ُ ــ ِ َ ْ ُّ ا ــ
ِ َ ْ َ ا ــ ُ ُ َو ــ َ َ ْ ُ َر ــ ُ ْ َ ا َو ُــ َ َ ــא  َ  ِ ــ ْ َ  ْ ــ ِ  َ ــ ْ َ ْ ُل ا ِّ َــ ُ ي  ِ َّــ َ ا ــ ُ  ﴿َو

“(İnsanlar) umutlarını kestikten sonra, yağmuru indiren, rahmetini her 

tarafa yayan O’dur. O, hakiki dosttur, övülmeye lâyık olandır.”2 âyetini 

naklettim. Allah’ın izniyle ve Allah’a hamd olsun ben daha kürsüdeyken 

seller akacak şekilde yağmur geldi.

Sonra Girne  Kalesi’ne doğru yola çıktım. 21 Cemâziyelâhir (22 Mart 

1691) Perşembe sabahı gemiye bindim. Gemi Cuma akşamı Gilindire’ye 

1 Kays b. el-Mülavvah (Mecnûn-ı Leylâ), Dîvân, Beyrut 1999, s. 76.

2 eş-Şûrâ, 42/28 .
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(Aydıncık) 1 yaklaşıp sahile bir-iki mil kalınca karşıdan şiddetli bir rüzgâr 

esti ve gemiyi ters yöne çevirdi. Gemi bir gün bir gece çok büyük dalgalar 

arasında seyretti. Öyle ki gemide bulunanlar -ki sayıları çoktu- artık hayat-

tan ümitlerini kestiler.

O gece şöyle dedim: “Allahım, artıştan sonra bu azalmanın sebebi ne-

dir?” Gerisin geri dönmüştük ve çareler tükenmişti. Derken beni bir uyuk-

lama tuttu. [Rüyamda] bana şu âyet okundu:   َّٰ َن ا ُــ אِر َ ُ  َ ــ ِ َّ اُء ا َ ــ َ ــא  َ َّ  ﴿ِإ
ْ ــ ُ ُ ُ ْ َوأَْر ــ ِ

ِ ْ َ أَ ــ َّ َ ُ ا أَْو  ــ ُ َّ َ ُ ا أَْو  ــ ُ َّ َ ُ ــאًدا أَْن  َ َ َْرِض  ْ ــ ا ِ َن  ْ َ ــ ْ َ ُ َو َ ــ ُ  َوَر
َْرِض﴾ ْ َ ا ــ ِ ا  ْ ــ َ ْ ُ ٍف أَْو  َ ــ ِ  ْ ــ ِ  “Allah ve Rasûlü ile savaşanların ve yeryü-

zünde fesad çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri ya asılmaları 

ya ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi ya da bulundukları yerden sü-

rülmeleridir.”2 İşte karaya çıkmaya hazırlandıktan sonra denize geri çevril-

me meydana geldiği için bu ibtilânın bulunduğu yerden sürülmek kabilin-

den olduğunu, bunun Allah ve Rasûlü ile savaşmanın cezası olduğunu an-

ladım. [180a] Fakat bu savaşın sûrî (zâhirî) mi yoksa mânevî mi olduğunu 

bilemedim. Görünen o ki gemi yolcuları arasında her iki gruptan kimseler 

vardı. Çünkü gemide bulunanlardan bazısı Anamur  nâhiyesindendi. Bu-

ranın halkı ise yol kesmekle meşhur olduklarından yolcular onların mem-

leketine uğramaz olmuştu. Ben de bu seferim sırasında oraya uğradığımda 

bu durumu müşâhede etmiştim. Belâ geldiği zaman herkesi içine alır.

Mânevî savaşa gelince o evliyâullaha düşmanlık yapmaktır. Nitekim ku-

dsî hadiste “  َــא אِئــ َכ َ
ِ َْو ِ  ُ ــ َ ْ َ َ ــ  ِّ ِب، َوِإ ْ ــ َ ْ א ِ ــ  ِ َאَرَز  ْ ــ َ َ ّــאً 

ِ ــ َو ِ ــאَدى  َ  ْ ــ َ  
ِوهِ  ْ ــ َ

ِ  ُ ــ ْ َّ ُ ا ــ َ ْ َ  / Kim benim bir dostuma düşmanlık ederse, bana savaş 
ilan etmiş olur. Aslanın yavrusu için öfkelendiği gibi ben de evliyam için gazap 
ederim.”3 buyrulmuştur. Böyle bir savaşa girişen Hakk’a yakınlık (kurbet) ve 

[O’nunla] ülfet arzından sürülür. Ne olursa olsun kazâyı ancak dua ve istiğ-

far geri çevirir. Onun için her kötülüğü şerrin sığınağı olan nefs-i emmâreye 

nisbet ederek, hiç olmazsa bazı yönlerden Allah ve Rasûlü ile savaşmamı ve 

şeytanla sulhumu hatırlayarak dua ve istiğfarla meşgul oldum.

1 Osmanlı dönemindeki taksime göre Adana vilâyetinin İçel sancağında, Silifke ’nin 62 km. güneyba-

tısında bulunan Gülnar kazâsının merkezi olan küçük bir kasaba ve iskeledir. Bk. Şemseddin Sâmi, 

Kâmûsü’l-A‘lâm, V, 3878.

2 el-Mâide, 5/33 .

3 Bk. Buhârî, “Rikâk”, 38; İbn Mâce, “Fiten”, 38; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 346; X, 219; Müttakî, 

Kenzü’l-Ummâl, I, 231 (1161).
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Sonunda gemi Kıbrıs  sahillerinden Lefke  denilen yerin yakınlarında 

uzak bir sahile ulaştı. Ayrıldığımız yere, hatta daha uzağına geri döndük. 

Çünkü her hareket edenin sonu sükûn, meydana gelen her şeyin sonu yok 

olmaktır. Kurtulduğumuz için Allah Teâlâ’ya şükrettik. Nitekim bir tücca-

ra “Denizin acayipliklerinden gördüklerinin en tuhafı nedir?” diye sorul-

muş, o da “Ondan kurtulmam.” diye cevap vermiş.

O geceyi o sahilde geçirdik. Orada ne bir ev, ne bir eser, ne cin, ne de 

insan vardı. Allah Teâlâ’ya hamd olsun, gecem nûrânî ve rûhânî bir gece 

oldu. [180b] Çünkü o gece daha önce zikri geçtiği gibi “İçel ” diye bilinen 

nâhiyede bulunan Zeyne ’de medfun, Bahru’l-Ulûm  adlı tefsirin sahibi Hz. 

Şeyh Ali es-Semerkandî  ile [rüyada] görüştüm. O orta boylu, sarıya çalan 

beyaz tenli, sakallı bir kimseydi. Türbesinin başında oturuyordu. Yanında 

mübârek eliyle yazdığı yaldızlanmış kâğıtlar vardı. Yazısı da çok güzeldi. 

Hediye olarak o kâğıtlardan birini bana verdi. Bundan dolayı sevindim. 

Ardından uyandım.

Bu rüya uyanıklık hâlinde ziyaretin gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor-

du. Öyle de oldu. Onu kabrinde ziyaret etmeyi düşünüyordum. Fakat 

farklı bir yoldan gidip kabir uzakta kalınca misâlî ziyaret hâricî ziyaretin 

yerine geçti. Feyz ve cömertlik sahibi, her kastedeni maksûda ulaştıran 

(Allah) bütün noksanlardan münezzehtir.

Kadir gecesine denk bu mübârek gecede bana tâbi olanlardan Hacı 

Hasan el-Mîzerî el-Bursevî ’yi gördüm. Kıbrıs ’a gidiş yolunda onun vefat 

haberi bana ulaşmıştı. Ona “Can verirken sana müjde verildi mi?” diye 

sordum. O, “Ölüm vakti geldiği zaman İbrâhim’in (as) askerlerini bana 

gönderdiğini gördüm. Bana sancak teslim edildi. Onu aldım ve öptüm.” 

dedi. Ona, “Müjde ey hacı! Çünkü ‘sancak’ yüksek göklere, hatta arş-ı 

a‘lâya yükselip çıkan ‘tevhid’ demektir. İbrâhim (as)  tarafından sana ulaş-

mış olması senin onun milleti (dîni) üzere olduğuna işarettir. Onun dîni 

ise tevhid, İslâm, boyun eğme ve teslim olmaktır.” dedim. [181a] Ardından 

ikinci defa uyandım. Bu rüyada onun hüsn-i hâtimesi müjdelenmektedir. 

O sâlih bir kimseydi. Allah Teâlâ ona rahmet eylesin.
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Mezkûr sahilde bir haftadan fazla kaldık. İkinci gün bana insanların ma-

denler gibi birbirlerinden farklı oluşları keşfolundu. Tabiatında noksanlık 

olandan asla kemâl meydana gelmez. Tıpkı taştan ayna yapılamadığı, demir 

madeninden saf altın ve gümüş çıkarılamadığı gibi. Böylece insanların taba-

kalarını ve istidatlarını tanıdım. Onların karşılıklı cüz’î isimlerinin gerekle-

rinden olarak muhtelif fiillerinden hâsıl olan inkıbaz hâli benden zâil oldu.

Sonra dördüncü gece teheccüde kalktığım zaman, berzah ta dünya âle-

minin dünyada rüya âlemi gibi olacağı bana keşfolundu. Çünkü misal âle-

mi  hisse en yakın şey olsa da insanlar hicâbın letâfetine ve kesafetine (ince-

lik ve yoğunluğuna) göre rüya  konusunda birbirlerinden ayrılırlar. Kaynak 

birdir, fakat [ondan] alış farklıdır. Berzaha gittiklerinde de bu farklılığın 

aynısını orada bulurlar.

Bulanık nefislere göre bu yaratılışta (âlemde) berzah gayb ve dünya  

şehâdettir.  Aynı şekilde berzah  yaratılışında (âleminde) olanlara izâfetle 

dünya gayb  ve berzah şehâdettir. Saf nefis sahipleri ise bunun tersinedir. 

Çünkü onların rüya sı dünyada şehâdet ve his mertebesinde olduğu gibi 

berzahlarında da dünyaları onun yerinde olur. Bu işin hakikatine, kezâ 

ölüm ün hakikatine [181b] ancak insilâh  erbâbı ulaşabilir. Çünkü onlar her 

kayıttan mutlaktırlar. İnsilâh ve uyku yoluyla mutlak misal âlemi nde ve 

mukayyed misal âleminde seyr etmek onlara aittir. Bu, onlara nisbetle aynı 

seviyededir, başkalarına değil. Anla!

Şeyh-i Kebîr (Sadreddin Konevî)  (ra) şöyle demiştir: “Şeyh-i Ekber  (ks) 

peygamberlerden, velîlerden ve diğer vefat etmiş kimselerden dilediğinin 

ruhu ile üç şekilde bir araya gelebilirdi:

1- Dilerse onun rûhâniyyetinin bu âleme inmesini ister ve onu dünyevî 

hayatında sahip olduğu hissî unsurî sûretine benzeyen, hiçbir eksikliği bu-

lunmayan misâlî bir sûrette cesede bürünmüş olarak idrak ederdi.

2- Dilerse onu uykusunda hazır ederdi.

3- Dilerse beden inden insilâh  eder (soyutlanır) ve o vakit ulvî âlemde 

onun nefsinin mertebesinin taayyün ettiği yerde onunla bir araya gelirdi.”1

1 Sadreddin Konevî, Şerhu’l-Erbaîne Hadîsen, thk. Hasan Kamil Yılmaz, Konya 2009, s. 147.
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Sana bu anlattıklarımızdan berzah âlemi nde şehid lerin nasıl nimetlere 

erdikleri de bilinir. Çünkü onların oradaki durumları insilâh  ehlinin dün-

yadaki durumunu andırır. Konunun ayrıntısını senin keşfine bıraktım. 

Hicâbı/perdeyi kaldır ve akıl (lübb) sahiplerinden ol.

Altıncı gece sanki şevkin ve gönül  hararetinin şiddetinden devrân  

ehliyle birlikte döndüğümü ve korkunç bir sayha attığımı gördüm. San-

ki Hz. Şeyh  (Allah ruhunu dinlendirsin) gitmesini gerektiren bir iş için 

asıl vatanına çağrılmış, sefere çıkmak ve yolculuğa başlamak üzereydi. 

Yerin üzerinde ona ait şekerden yapılmış iki satır yazı vardı. [182a] Biri-

nin üzerinde “ ْ ــאَِب َכــ ِ ِر  ْ ــ َ ِ ــאً  ــאَرْت  َ ــ  وُف ا ُ ــ ُ ــאَ  ْ َ َ لُّ  ُ ــ َ ــאً   ِإنَّ ّذا
/ Elif, ayn, peltek se, mim ve nun harflerinin kendisine delâlet ettiği zât 

‘ ْ -hesabı kadar tabak oldu.”1 yazıyordu. İkinci satır -Allah Teâlâ’nın hik ’َכ

meti- hatırdan çıktı. Yine onun şekerden îmal edilmiş iki kuşağı vardı. Bu 

fakire bir ucundan yememi işaret etti. Ben de yedim. el-Hamdülillâh. San-

ki ben Hz. Şeyh ’e bakıyor ve bu şerefli vücûdun bâki ve ebedî hayata sahip 

olmasından dolayı sevincimden ağlıyordum. Derken uyandım. Açıktır ki 

bu rüyada Hz. Şeyh’in vefatına işaret vardır.

Tekrar gemiye bindik. Gemi bizi dağ gibi dalgaların arasında götürdü. 

Durum ilk seferden daha kötü oldu. Allah’ın rahmeti sayesinde Receb ayı-

nın ilk günü (31 Mart 1691) eski Anamur  Kalesi’ne yakın bir yere çıktık. 

Bir haftadan fazla Anamur nâhiyesinde kaldım. Tekrar buranın adamla-

rıyla ve yol kesicileriyle müptelâ oldum. Nihâyet Allah beni onlardan kur-

tardı ve Lârende  tarafına sevk etti. Burası Karaman  diyarıdır. 21 Receb/20 

Nisan Perşembe günü oraya ulaştım.

Orada Hz. Mevlânâ’nın annesinin (kuddise sırruhümâ) kabrini ziyaret 

ettim. Karaman oğlu Mehmed Bey oğlu İbrâhim Bey ’in eserlerini gördüm. 

1 İsmâil Hakkı Bursevî şeyhi Osman Fazlı Efendi’nin bunu kendisine söylediğini ve bir yazısında da 

gördüğünü belirtir. Bu ifadeyi şöyle izah eder: “  ’harflerinin kendisine delâlet ettiği zât, ‘Osman ”ا

Fazlı Efendi’dir. “ ْ  harfleri ebced hesabına göre yirmi üç eder. “Tabak” kelimesi kutub kelimesinin ”َכــ

maklûbudur. Dolayısıyla bu ifade Osman Fazlı Efendi’nin yirmi üç yıl kutb-ı irşâd olduğuna işarettir. 

Bk. Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, thk. Ramazan Muslu, Dımaşk 2011, I, 172-173; a.mlf., Vâridât-ı Hakkıy-
ye, Bursa İnebey Yazma Eser Ktp. (BİYEK), Genel, nr. 86, vr. 221a, 231b, 257b; a.mlf., Kitâbü’l-Hitâb, 

İstanbul 1256, s. 294; a.mlf., el-Vâridât, BİYEK, nr. 66, vr. 132a; a.mlf., Tuhfe-i Atâiyye, Süleymaniye 

Yazma Eser Ktp., Bağdatlı Vehbi, nr. 1537, vr. 23b; a.mlf., Kitâb-ı Kebîr, BİYEK, Genel, nr. 71, vr. 

129a; a.mlf., Nakdü’l-Hâl, İstanbul Ünv. Nadir Eserler Ktp., nr. TY 2153, vr. 78a-b; ayrıca bk. Ali Nam-

lı, İsmâil Hakkı Bursevî, İstanbul: İnsan Yayınları, 2001, s. 33-34.
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Orada ona ait bir imâret ve çok sayıda eser bulunmaktadır. İmâretinin 

kapısının kanatlarından birinde “ َ ــ َ ْ َد ــ َ ِ ٌح  ُــ ْ َ َــא  ُ َא  / Kapımız girene 

açıktır.” mısraı, diğerinde “ َ ْ أََכ ــ َ ِ ــאٌح  َ ُ َــא  ُ א َ  / Malımız yiyene mubahtır.” 

mısraı yazılıdır. Türbesi de imâretinin camisine bitişiktir. [182b] Kaba, katı 

ve gaddar bir kimseydi. Osmanlı sultanlarından I. Bâyezid  ile hısım olma-

larına rağmen aralarında pek çok hadise meydana gelmiştir. Babası Meh-

med Bey  kendisinden daha az tanındığı için “Karamanoğlu” diye meşhur 

olmuştur.

Karaman , “İçel ” diye meşhur olan nâhiyenin kasabalarından Ermenek  

kasabası yakınlarındaki dağda medfundur. Mâmuriye  diye meşhur olan 

Anamur  Kalesi’ni de mezkûr İbrâhim Bey  bina etmiştir. Kalenin tarihini 

kapısından okudum. Orada, “Bu kaleyi Sultan İbrâhim bina etti.” denil-

mektedir. Lârende  ve etrafındaki nâhiyeleri ve beldeleri ele geçirdiğinden 

kendisi için sultanlık iddiasında bulundu. Kendisi ve peşinden gelenler 

ortadan kalkmadan onunla, Bursa  ve etrafını hükmü altında bulunduran 

bazı Osmanlı sultanları arasında saltanat çekişmesi sona ermedi.

Lârende halkının tevhid konusunda inançları düzgündür. Halkı ora-

ya uğrayan ve orada medfun bulunan bazı ricâlin/büyük velîlerin bereketi 

içindedirler. Orada büyük bir topluluğa   ﴾ُ ّٰ َّ ا َ ِإ َــ َ ِإ  ُ َّــ ْ أَ ــ َ ْ א َ ﴿ “Bil ki 

Allah’tan başka ilâh yoktur.”1 âyetini naklettim ve tevhid in mertebeler i ile 

ilgili bazı hususlardan bahsettim.

Sonra Konya  tarafına doğru yol aldım. Receb’in 27’sinde (26 Nisan) 

Konya’ya girdim. İlk olarak Hz. Mevlânâ ’yı (ks) ziyaret ettim ve Hz. Şeyh 

Sadreddin  (ks) ittifakla her yönden ondan üstün olduğu hâlde onu sonra-

ya bıraktım. Çünkü o fenâ-yı sırf ehlindendir. [183a] Mevlânâ  ise cezbe 

ehlinden ve ricâl tabakâtındandır. Nitekim ehline mâlumdur. Ayrıca şehri 

geriden görünce sanki Mevlânâ beni ziyaretine çağırdı. Ben de icâbet ko-

nusunda daha önce olana öncelik verdim.

Bilesin ki Hz. Mevlânâ, babası Sultânü’l-ulemâ , Sultan Veled , Mesnevî ’yi 

yazıya geçiren Hüsâmeddin , hakikat mertebesinde Mevlânâ’yı eğiten Salâ-

haddîn-i Zerkûb , Ârif Çelebi , Mevlânâ’dan sonra halife olan evlâdının çoğu 

1 Muhammed, 47/19 .
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geniş bir kubbenin altındadır. Kabirleri başkalarında olmadığı kadar çok 

süslü ve pek heybetlidir. Özellikle de Sultânü’l-ulemâ’nın... Çünkü onun 

kabrinin sandukası yerden üç boy daha yüksektir. Sandukasının başında 

uzun bir taylasanı olan büyük bir sarık vardır. Hz. Mevlânâ’nın ayağı hiza-

sında küçük bir kapı ve gümüşten bir pencere bulunmaktadır. Türbesinin 

sandukası, oğlu Sultan Veled’in türbesinin sandukasına bitişiktir. İkisinin 

de uzun taylasanı olan büyük yeşil sarıkları vardır. İkisi sanki bir bedenden 

çıkan iki baş gibidir. Kubbenin dışında mâmur bir zâviye vardır. Zâviyenin 

yakınında ise Sultan I. Selim ’in bina ettiği güzel bir cami bulunmaktadır.

Ma‘rifet  konusunda Hz. Mevlânâ’nın şeyhi olan Hz. Şemseddin 

Tebrîzî ’nin türbesini de ziyaret ettim. Türbesi Mevlânâ’nın türbesinden 

uzak, Şerafeddin Camii ’ne yakın müstakil bir türbedir.

Selçuklu Kılıcarslan oğlu Keyhusrev oğlu Sultan Alâeddin Keykubad ’ın 

mezarını da ziyaret ettim. [183b] Onun yüksek bir yerde büyük bir camisi, 

caminin içinde de türbesi bulunmaktadır. O, Konya ’nın sahibi ve kalesinin 

bânisidir. Sayılamayacak kadar eserleri vardır.

Herkesin mürşidi, yolların en hayırlısına ileten, varlık sedefinin incisi, 

keşf  ve şühûd ehli nin efendisi, temkîn ashâbının imamı Hz. Şeyh Sadred-

din  Muhammed b. İshâk b. Muhammed’in (ks) kabrini de ziyaret ettim. 

Türbesi kalenin dışında olup taştan yapılmış ve üzerinde ahşaptan hoş bir 

kafes bulunmaktadır. Bu kafesin üzerinde kubbeye benzer levhalar vardır. 

Fakat etrafı açıktır.

el-Vâkıâtü’l-Mahmûdiyye ’de der ki: “Sadreddin Konevî kabrinin üzerine 

bina yapılmasını kabul etmedi. Onun için levhalardan yaptılar. Sonra bu 

levhalara yıldırım çarptı. Sanki o, üzerinin örtülmesini kabul etmedi.”

Bunun sebebi şeyhim ve senedimden işittiğim şu husustur. O dedi 

ki: “Şeyh Sadreddin Hz. Mevlânâ  gibi sultanların evlâdındandı. Mevlânâ 

mutlak olarak dünyayı terk etmişti. Sadreddin ise görünüş olarak süslü 

giyinirdi. Hatta onun süslü giyinen hizmetçileri vardı. Gümüşten ibrik ve 

leğeni vardı. Bir şahıs onun bu durumunu garipsedi. Hz. Şeyh Sadreddin 

ibrik ve leğene işaret etti. Onlar yerlerinden kalkıp huzuruna geldiler. Ora-

da bulunanlar hayret ettiler. O şahıs da tevbe etti.”
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Bir gün Hz. Mevlânâ’ya şu Türkçe ibâre ile “Mülûkâne geçinelim, 

fakîrâne yatalım.” dedi. Mevlânâ da ona “Fakîrâne geçinelim, mülûkâne 

yatalım.” dedi. [184a] Bu yüzden Mevlânâ’nın kabrinin Sadreddin ’in kab-

rinin aksine çok ihtişamlı olduğunu görürsün. “Mevlânâ ” lafzı da Sadred-

din’den sâdır olmuş ve kıyâmete kadar da öyle kalmıştır.

Onun (Konevî) türbesinin yanında hoş bir cami var. Zamanında cami-

nin harimi onun haremi idi. Daha sonra [burası] çocuklar için ilk mektep 

yapıldı. Üst katta onun bir odası vardır ve odanın içinde bir adam sığacak 

kadar bir ibadet yeri bulunmaktadır. Kendisi orada halvete çekilirdi. Oda-

da onun hayattayken vakfettiği birçok kitap bulunmaktadır. Bazı kitapla-

rın arkasında işaretler vardır. Kitapların bazısı onun mübârek el yazısı ile, 

bazısı da onun ve âlemin şeyhi Şeyh-i Ekber ’in (kuddise sırruhümâ) hattı 

iledir. Onun (Konevî) hattı gayet güzeldir. Fusûs ’u kendi el yazısıyla yaz-

mıştır. Kitabın arkasında Şeyh-i Ekber’in kalemi ile işaret ve imza vardır. 

Sûreti şöyledir:

وح  ــ ــ ا ــאرف ا ــ ا ه ا ــ ــ آ ــ إ ــ أو ــאب  כ ا ا ــ ــ  أ  ــ
ــאب.  כ ا ا ــ ــכ  א ي  ــ ــ ا ــ  ــ  ــ إ ــ  ات  ــ ر ا ــ ر ا ــ ا
ــאدى  ة  ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ  ــ  . وכ ــ ــ  ــ  ــ ا ــ  ــ  وأذ

. אئ ــ ــ و ــ  ة  ــ ا
“Bu kitabı bana başından sonuna kadar bu kitabın mâliki, evlâdım, 

ârif, muhakkık, göğsü genişletilmiş, zâtı münevver olan Muhammed b. 

İshâk b. Muhammed el-Konevî okudu. Ben de ona bu kitabı benden baş-

kasına aktarması konusunda izin verdim. Bunu, 630 yılının Cemâziyelâ-

hir ayının başında (Mart 1233) bu eseri meydana getiren Muhammed b. 

el-Arabî yazdı.”

Orada kırk mücelled hâlinde el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye ’yi gördüm. Onun-

la ve diğer nâdir kitaplarla teberrük te bulundum.

Ona ait etrafında Âyete’l-kürsî yazan, dışında vefk gibi sûretler ve şekil-

ler bulunan pirinçten bir leğen var. Hastalar onun zamanında bu leğenin 

suyu ile şifâ talebinde bulunurlardı. Onun bu leğen hakkında, “Kim has-

talanır da onun suyundan içerek şifâ talebinde bulunursa Allah Teâlâ’nın 

izniyle iyileşir.” dediği pek çok kimse tarafından nakledilegelmiştir.
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[184b] Yine onun orada muhâfaza edilen tuhaf bir hırkası vardır. Bu 

hırkayı hayattayken giyerdi. Bu hırkanın cennet kaftanlarından olduğu 

söylenir. En iyisini Allah bilir. Adı geçen leğeni suyla doldurdum. Hırka-i 

şerifin bir ucunu içine soktum. Ben ve orada bulunanlar zâhir  ve bâtın  

hastalık ların yok olması niyetiyle ondan içtik. Allahım bu hasta kalplerin 

tedavisine bizi muvaffak eyle. Bizi, senin sevdiklerini ve razı olduklarını 

seven kimselerden eyle.

Onun nurlu türbesinin yakınında Meâlimü’t-Tenzîl ve’l-Mesâbîh  adlı 

tefsirin sahibi Muhyissünne el-Begavî ’nin1 kabrini de ziyaret ettim. Onun 

ihtişamı olmayan bir mezarı vardır. Hz. Begavî, Kutbüddin eş-Şîrâzî  ve 

Hz. Mevlânâ , Hz. Sadreddin ’den hadis ilmi ile ilgili Câmiu’l-Usûl  adlı eseri 

okudular ve onun öğrencilerinden oldular.

Câmiu’l-Usûl’ün bir nüshasını Kostantiniyye ’de büyüklerden birinde 

görmüştüm. O nüshayı Kutbüddin eş-Şîrâzî kendi el yazısı ile yazmıştı ve 

yazısı da güzeldi. Eserin hâtimesinde onu Sadreddin’den okuduğuna işaret 

ediyordu. İşte buradan Hz. Sadreddin’in zâhir  ve bâtın ilim lerindeki mer-

tebesi anlaşılmaktadır.

el-Vâkıâtü’l-Mahmûdiyye ’de Hz. Şeyh Üftâde ’nin (k. sırruhümâ) ağzın-

dan naklettiğine göre o şöyle demiştir: “Mesnevî  sahibi Mevlânâ Celâled-

din, Şeyh Sadreddin Konevî’nin müridi bile olamaz. O, şeyhi Şeyh-i Ekber  

zamanında irşad için gönderilmişti.”

[185a] Yine o şöyle demiştir: “O, yani Sadreddin  Fâtiha sûresi üzerine 

bir tefsir yazmıştır ki bu diyarda onu anlamaya kâdir kimse yoktur. Çünkü 

o, bütün mümkinâtı seyr etmiş ve onların ötesine geçmiştir. Onun vâcibi 

seyrini ise bilmiyoruz.”

Akşehir  kasabasında tuhaf fıkralarla ve güldürücü sözlerle meşhur olan 

Nasreddin Hoca ’nın türbesini ziyaret ettim. Türbesi bir kabristanın için-

dedir. Üzerine kubbe yapılmış olup yanları açıktır. Kabrin baş tarafına ko-

nulan taşta 386 rakamı yazmaktadır. Bu, çok tuhaf ve meçhuldür. Çünkü 

1 Tamâmü’l-Feyz’in yazma bir nüshasının kenarında bulunan not şöyledir: Konya halkına göre bu şekilde 

meşhurdur. Doğrusu bu kimse tefsir sahibi el-Begavî’den başkasıdır. Çünkü mahallinde açıklandığı 

üzere tefsir sahibinin vefat tarihi Şeyh Sadreddin’den öncedir. bk. Bursevî, Tamâmü’l-Feyz, Topkapı 

Sarayı Müzesi Ktp., Revan, nr. 497, vr. 136b.
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bazı kitaplarda onun Mevlânâ ’nın ashâbından olduğu yazılıdır. Yine Akşe-

hir zikredilen tarihte kâfirlerin elindeydi.

Seyyidgazi  köyünde kendisinin yüce kabrini ziyaret ettim. Köyün yakı-

nında “Mesiha Kalesi” denilen, bazı kabirlerin sandukası şeklinde büyük 

bir tepe üzerinde harap bir kale bulunmaktadır. Mezkûr Seyyid oranın 

halkıyla savaştı. Kalenin hâkimi Seyyid’e âşık olmuş bâkire bir kızdı. Sey-

yid bir gün kalenin altında uyudu. O sırada bir toz kalktı. Kız düşmanın 

[ona] hücum ettiğini zannetti. Olanları bir taşın üzerine yazdı, Seyyid’e 

bildirmek ve onu uyandırmak için taşı aşağı attı. Taş şahdamarları üzerine 

düştü ve şehid olarak vefat etti. Kız bunu öğrenince kaleden çıktı ve iman 

etti. Kendisini onun üzerine attı, o da ruhunu teslim etti. Bazıları onun 

kendisini bir hançerin üzerine atıp öldüğünü de söyler. Herhalde o İslâm’ı 

daha yeni kabul ettiği ve İslâm’ın bilinmediği bir yerde bulunduğu için 

bundan dolayı cezalandırılmaz.

Seyyid Gazi  hicretin 200. yılından sonra doğdu. Malatya ’dandı. Uzun 

yıllar Rum beldelerinde gazâ ederek yaşadı. [185b] Onun çok kalın ve uzun 

ahşaptan bir oku, bir de demirden kalın bir oku vardı. Bunları kendisine Hı-

zır (as)  vermişti. Timurlenk  Rum beldelerini istilâ ettiği zaman onun yayını 

ve kendi hattıyla olan mushafını alıp kendi memleketine götürmüştür. Yine 

Osmanlı sultanlarından biri, onun kılıcını almış ve hazinesine koymuştur. 

Onun Farsça “çevgân” denilen uzun, hatta çok uzun bir asâsı vardı. 

Türbesi kale gibi yüksek bir tepededir. Türbesinin üzerinde öyle bir 

heybet vardır ki başka bir kabirde asla görmedim. Onun üç boy kadar 

uzun bir kabri vardır. Türbesinin iç duvarlarının her tarafına Kâbe  örtüle-

rinden perdeler asılmıştır. Adı geçen kız, yanına defnedilmiştir.

Ölümünden sonra zikri geçen Alâeddin es-Selçûkî ’nin zamanına kadar 

kabri kaybolmuştu. O nâhiyede Sultan Alâeddin’in annesinin bir çiftli-

ği vardı. Onun bir de “Çoban Baba ” denilen bir ortağı vardı. Koyunları 

otlatır, çiftliği idare ederdi. Rüyada Seyyid’in kendisine türbesinin yerini 

gösterdiğini ve adı geçen vâlidenin onun üzerine bir kubbe inşâ ettirmesini 

tavsiye ettiğini gördü. Velî olduğu düşünülen kimselerden olduğu için vâ-

lide onu tasdîk etti ve onun üzerine bir kubbe yaptırdı.
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Daha sonra kubbeyi Sultan Yıldırım Bayezid  zamanında Mihaloğlu 

Mehmed [Bey]  genişletti ve türbenin bulunduğu dağın üzerine büyük bir 

imâret inşâ ettirdi. Sonra Sultan I. Süleyman  burayı genişletti ve türbe-

nin bitişiğine güzel bir cami yaptırdı. Sultan IV. Murad  Bağdat Seferi ’n-

de buradan geçerken türbeyi ziyaret etti. [186a] Emin olmak için kabrin 

açılmasını emretti. Cesed-i şerîfi terütâze ve kefeni bile çürümemiş olarak 

sanki o gün defnedilmiş gibi çıktı. Bunun sırrı daha önce geçen fasıllarda 

anlaşılmıştır. Mihaloğlu, Seyyid’in türbesinin bitişiğinde ayrı bir kubbede 

medfundur. Mezkûr vâlidenin türbesi de bu dairede ayrı bir kubbededir. 

Çoban Baba da orada ayrı bir kubbede medfundur.

Bu zâviyede kalan dervişler “Edhemî” diye adlandırılıyor. Çünkü Sey-

yid, Çoban Baba ’ya mezkûr rüyasında oraya Edhemiyye tarikatından bir 

halife tayin etmesini tavsiye etmiş, onlar da öyle yapmışlardır.

Adı geçen Seyyid’in ismi Câfer’dir. “Seyyid Gazi ” ve “Seyyid Battal” 

diye meşhur olmuştur. Onun gazâları ve kahramanlığı meşhurdur. Açıkla-

maya ihtiyacı yoktur (kaddesallahu sırrah).

Söğüt  diye meşhur köyde Osman Gazi ’nin babası, Osmanlı sultanla-

rının atası Ertuğrul Gazi ’nin kabrini ziyaret ettim. Kabri köyün dışında 

müstakil bir türbededir. Türbesinin etrafında ağaçlar vardır. Ömrüme ye-

min olsun ki çok ferah ve latîf bir mahaldir.

İznik  kasabasında âşıkların efendisi, Eşrefzâde  diye meşhur şeyh hazret-

lerinin (ks) kabrini ziyaret ettim. Kabri cami-i şerîfe bitişik güzel bir türbe-

dedir. Türbenin duvarları nakışlı ve renkli çinilerle kaplanmıştır. Türbeyi 

bu şekilde Sultan IV. Murad  imar etmiştir. Orada yine onun damadı Şeyh 

Abdürrahim Tirsî ’nin -Tirse o nâhiyede büyük bir dağın adıdır1- ve oğlu 

Sır Ali ’nin2 kabrini de ziyaret ettim. İkisi müstakil bir türbededir. 

[186b] Yine orada Kutbüddin el-İznikî  (ks) diye meşhur şeyh hazretle-

rini de ziyaret ettim. O da kendisine nisbet edilen caminin bitişiğinde ayrı 

bir türbededir.

1 “Tirse” köyü bugün Kemaliye adıyla anılmaktadır. Pamukova’ya bağlıdır. (çev.)

2 Sır Ali Efendi, Eşrefoğlu Abdullah Rûmî’nin torunu Pir Hamdî-i Evvel’in oğlu ve İznik Eşrefiyye 

Dergâhı’nın dördüncü postnişînidir. Sır Ali Efendi, 1046/1636’da vefat etmiş ve dedesi Abdürrahîm 

et-Tirsî’nin türbesine defnolunmuştur. Bk. Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî: Bursa  Dergâhları, 
(haz. M. Kara-K. Atlansoy), Bursa 1997, s. 90.
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Şâban ayının 13’ünde (12 Mayıs) Kostantiniyye ’ye ulaştım. Sözlü 

ve fiilî olarak emânetleri sahiplerine ilettim. Sonra 19 Şâban 1102/18 

Mayıs 1691’de Bursa ’ya ulaştım. Bursa’ya girişim cuma günü oldu. Bur-

sa’dan çıkışım ise cumartesi günü idi. Böylece son baş ile bitişti, nihâyet 

bidâyete döndü. Allah Teâlâ’ya hamd olsun.

Yolculuk müddeti beş aydan fazla sürdü. Bu hikâyenin başında geçen 

rüyanın da işaret ettiği gibi geri dönüş müddeti gidiş müddetinden daha 

az oldu. Ben Hz. Şeyh ile beraber döneceğimi zannediyordum. Fakat 

yine rüya onun Kıbrıs ’taki makamında kalacağına işaret etmişti. Allah 

Teâlâ’nın takdir ini geri çevirmeye imkân yoktur.

Kıbrıs  yolculuğuna hazırlanırken bana Hz. Şeyh  hakkında, onu sür-

güne gönderen vezire bir mektup yazmam işaret edilmişti. Ben de böyle 

yaptım ve Kostantiniyye ’deki dostlardan birine bu mektubu gönderdim. 

Onu mektubu vezire vermek ile yanında tutmak arasında muhayyer bı-

raktım. O ise mektubu vezire vermedi.

Mektûbu Hz. Şeyh’e intisabı olduğunu iddia eden, bu iddiası boş 

olan, kendini beğenmiş bir kimse görünce “Bu mektup, sahibinde varlık 

ve benlik kalıntısı olduğunu hissettiriyor.” demiş. Bizim üzerimizde hâ-

kim olanın varlığın tamamı olduğunu hissetmemiş. Be adam, mektubu 

göndermemin senin hakkında bana ulaşan şu haberden başka bir faydası 

olmasa, o bile yeterlidir. Bununla birlikte irşad kabilinden seni men ede-

rek Allah Teâlâ’nın şu sözünü söylüyorum: [187a]   ُ ــ ْ َ  ْ ــ ِ ا  ــ ُ َ ــא َد َّ َ  ﴿َو
َب ــ ُ ْ َ  ِ ــ ْ َ ــ  ِ  ً ــ َ א َ  َّ ٍء ِإ ْ ــ َ  ْ ــ

ِ  ِ ّٰ َ ا ــ ِ  ْ ــ ُ ْ َ ــ  ِ ْ ُ ــא َכאَن  َ  ْ ــ ُ ُ ْ أَ ــ ُ َ َ َن﴾ أَ ــ ُ َ ْ َ  َ ــאِس  َّ َ ا ــ َ َّ أَْכ ــ َِכ ــאُه َو َ ْ َّ َ ــא  َ ِ  ٍ ــ ْ ِ و  ُ ــ َ  ُ ــ َّ ــא َوِإ َ א َ َ  “Babalarının 

emrettiği şekilde girdiler. Fakat bu Allah’tan gelecek hiçbir şeyi onlar-

dan savamazdı. Ancak Yâkub içindeki bir dileği açığa vurmuş oldu. O, 

kendisine öğrettiğimizden ötürü ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu 

bilmezler.”1 Sûfîler in kabul ettikleri fenâ  ancak bâtın ın sıfatıdır. Yere ve 

makama göre zâhir  mertebesi ile amel i ortadan kaldırmaz. Sen nerede, 

sözü anlamak nerede!

Hz. Şeyh  orada (Magosa ) kalıp o yılın (1102/1691) Ramazan bayramı 

geçtikten ve Zilhicce girdikten sonra, terviye gününden itibaren (2 Eylül 

1 Yûsuf, 12/68 .
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1691) keyifsizleşti ve ateşli hummaya tutuldu. Bu humma, havasının kesâ-

fetinden dolayı Kıbrıs  adasında veba tesiri yapıyordu.

Bu hastalığı dokuz gün sürdü. Hastalığının sekizinci günü -ki Pazartesi 

günüdür- insanları topladı ve “Biliniz ki benim vasiyet edecek malım yok. 

Ancak ben şeriat , tarikat , ma‘rifet  ve hakikat  bakımından Ehl-i sünnet 

ve’l-cemâat  mezhebi üzereyim. [Benim hakkımda] dünyada ve âhirette 

buna şâhid olun.” dedi. Sonra hiçbir şey konuşmadı. Akşam-yatsı arası 

olunca yanında bulunan dervişlere iki defa “Namazım, namazım” dedi. 

Yani “Namaz kılmak hususunda bana yardım edin; çünkü vücûdum çok 

tâkatsiz.” demek istedi. Abdest almak ve yatsı namaz ını kılmak hususunda 

ona yardım ettiler. Sonra yine kendisini mezkûr humma tuttu ve gece ya-

rısına kadar terledi. Salı günü ikindi yakınlarına kadar şuurunu kaybetti. 

Gözleri kapalıydı. O sırada dudakları hafifçe bir veya iki defa kıpırdadı ve 

temiz ruhu yüceler yücesindeki makamına ve Âlemlerin Rabbi’nin yakı-

nındaki yerine uçtu (17 Zilhicce 1102/11 Eylül 1691 Salı).

و  ت  ز  א وز وا 
א اي   [187b]   روم 

       Ölüm gününde tabutumu servi ağacından yapın

       Çünkü bir uzun boylunun sevdasıyla gidiyorum1

Hastalık günlerinden önce kendisini Magosa  Kalesi’nde bulunan 

Mustafa Paşa Camii’nin hatîbi Ali Efendi’nin -ki Hz. Şeyh’in müridi idi- 

yıkamasını, yıkanırken yanında gassâlin ve ona yardım edenlerin dışında 

kimsenin bulunmamasını vasiyet etmişti. Temiz cesedini tenha bir yere 

çıkardılar. Onu mezkûr hatip yıkadı. Hz. Şeyh’in hizmetinde olan Ali 

Dede  ve Osman Dede  de ona yardım ettiler. Sonra mübârek zemzem  

suyuyla ıslatılmış bir kefenle onu kefenlediler. Bu kefeni kendisine has 

dostlarından Magosalı Hacı Hüseyin hediye etmişti. Ardından onu kale-

nin dışında bulunan türbenin yanındaki musallâya götürdüler. Çocuklar 

ve kadınlar dahil kalede bulunan herkes onun için ağlar vaziyette (cena-

zede) hazır bulundu.

1 Hâfız, Dîvân, Matbaa-i Hayderî, 1289, s. 304.
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دا אد  א  ٔ אن از  دا      אد  אن  ز دل  ز 
Gönülden nevha (ağıt) candan feryâd yükseldi

Mahzûn (kederli) sîneden figân yükseldi1

Cenaze namazını Osman Dede  kıldırdı. Sonra onu yel değirmeninin 

yakınındaki “Evliyâ Kabristanı (Mekâbiru’l-evliyâ) ” denilen mezarlıktaki 

cennet bahçelerinden bir bahçe olan kabrine indirdiler ve defnettiler. Son-

ra da geri döndüler.

“Allahım alnın terlediği, iniltinin arttığı, dostumuzun bizim için ağla-

dığı ve tabibin bizden ümit kestiği vakit bize merhamet eyle!

Allahım, toprağın bizi örttüğü, dostların bize vedâ ettiği, nimetlerin 

bizden ayrıldığı ve rüzgârın kesildiği vakit bize merhamet eyle!

Allahım, ismimiz unutulduğunda, cismimiz çürüdüğünde, kabrimiz 

kaybolduğunda ve adımız anılmaz olduğunda bize merhamet eyle!

Allahım, sırların ortaya döküldüğü, gizli olanların açıklandığı, hesap 

defterlerinin dağıtıldığı ve terâzilerin kurulduğu gün bize merhamet eyle!

[188a] Çünkü sen merhamet edenlerin en merhametlisisin!”2

O gece erkek ve kadınlardan pek çok kimse Allah rızâsı için helva pi-

şirdi, yoksulları doyurdu ve sevabını Hz. Şeyh ’in ruhuna (Allah ruhunu 

dinlendirsin) hediye etti. Sonra çarşamba sabahı çocuklara varıncaya kadar 

[hepsi] kabrinin başına vardılar. Ellerinde mushaflar vardı. Allah’ın âyetle-

rini okuyorlar ve sevabını Hz. Şeyh’in ruhuna bağışlıyorlardı. Sonra defa-

larca onun için yemek yedirdiler. Hz. Şeyh’in akrabası olsalar bu kadarını 

yapmazlardı. Sanki babalarıymış gibi onun için ağlayıp üzüldüler. Yabancı-

ları yakın, tanınmayan kimseleri tanıdık hâline getiren Allah noksanlardan 

münezzehtir. “ ِــאء َ َ ُ ْ
ِ ــ  َ ُ َ  / Ne mutlu gariplere!”3

Sonra Hz. Şeyh’in oğlu, Osman Dede  ve Ali Dede  deniz yoluyla Kos-

tantiniyye ’ye döndüler. Osman Dede, Hz. Şeyh’in vasiyetine uygun olarak 

1 Câmî, Heft Evreng: Yûsuf u Züleyhâ, Tahran 1378, II, 192.

2 İsmâil Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân’da bu duanın Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin münâcâtı olduğunu 

belirtir. Bk. Rûhu’l-Beyân, İstanbul 1330, III, 14-15.

3 Müslim, “Îman”, 232; Tirmizî, “Îman”, 13; İbn Mâce, “Fiten”, 15.
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bu fakirin yanına (Bursa’ya) döndü. Bu kitabı yazmaya beni teşvik eden 

de odur. Bu kitabın girişinde kendisine işaret edilen kimse de kendisidir.

Hz. Şeyh’in Vefatı ile İlgili Dikkat Çekilmesi Gereken Hususlar

Birincisi

Hz. Şeyh’i sürgüne gönderen vezir, onun vefatından bir aydan daha az 

bir süre önce öldürüldü. Ebû Cehil  Rasûlullah’ın (sa)  düşmanı olduğu gibi 

onun da Hz. Şeyh ’in düşmanı olduğu sâbit oldu. Çünkü Rasûlullah’ın (sa) 

her vârisinin kendisi için Ebû Cehil yerinde bir düşmanı vardır. İnsanların 

kâmil lerini kendilerinde varlık kalıntısı kalmayıncaya kadar celâlî maz-

harlar la terbiye  etmek, sonra düşmanları helâk etmek, sonra da dostlarını 

cenâb-ı kudsüne çağırmak Allah Teâlâ’nın âdetindendir. Hz. Şeyh bu gizli 

sırra işaret etmişti. [188b] Çünkü bir gece teheccüdden sonra dilinden şu 

âyetler dökülmüştü:   ﴾وَن ُ ِــ א َ ْ ُ ا ــ ُ َ  َّ ــ ِ ْن  ِ ــ َ  Şimdi sen ölürsen, sanki“ ﴿أَ

onlar ebedî mi kalacaklar?”1,   ﴾َن ــ ُ ِ َ ْ ُ  ْ ــ ُ ْ
ِ ــא  َّ ِ َ ــَכ  ِ  َّ ــ َ َ ْ َ ــא  َّ ِ َ ﴿ “Biz seni 

onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız.”2 O zaman ben 

de onun yanındaydım. Bu âyetleri onun dilinden işitince sözün mânasını 

anladım. İşin hakikatini en iyi Allah bilir.

Vezir katledildiği zaman Hz. Şeyh ’in gördüğü rüya daha önce geçmişti. 

Halbuki onun vezirin katlinden haberi yoktu. Câhillerin zannettiği gibi 

böyle bir şeyden haberdar olmak velâyet in gereklerinden değildir. Çünkü o 

ilâhî ilimlerden değil kevnî ilimlerdendir. Kıyâmet günü evliya nın derece-

lerinin farklılığı kevne dair ilme göre değil, ancak Allah’a dair ilme göredir. 

Allah Teâlâ     ﴾ ْ ُِכــ  َ ــ َو ِ  ُ ــ َ ْ ُ ــא  َ ــא أَْدِري  َ  Bana ve size ne yapılacağını“ ﴿َو

bilmem.”3 ve   ﴾ ْ ــ ُُכ ْ
ِ  ٌ ــ َ َ ــא  َ ــא أَ َ َّ ْ ِإ ــ ُ ﴿ “De ki: Ben de sizin gibi ancak bir 

beşerim.”4 buyurmuştur.

İkincisi

Hz. Şeyh ’in bazı yazılarında Hz. Peygamber ’in (as) yaşına, yani altmış 

üç yaşına ulaşacağını söylediği kendisine nisbet edilmiştir. Halbuki o, bu 

1 el-Enbiyâ, 21/34 .

2 ez-Zuhruf, 43/41 .

3 el-Ahkâf, 46/9 .

4 el-Kehf, 18/110 ; Fussılet, 41/6 .
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müddete ulaşmadan iki yıldan az bir süre önce bu dünyadan göçmüştür. 

Eğer ona nisbet edilen bu bilgi doğru ise bu konuda ne söylenebilir? Çün-

kü nesh , kabz  ve bast  hükümlerini bilmeyen kimse bunu, vâkıaya uygun 

düşmemesi sebebiyle mükâşefenin bâtıl olmasına hamleder.

Ben derim ki: Ey görüşü his (beş duyu) ile sınırlı ve mâna âleminin ha-

kikatlerinden bîhaber olan kimse! Ben Hz. Şeyh’in ağzından şöyle dediğini 

işittim: “Bu sene bana mutlak fetih ve melekûtî yardım geldi.” Bu yıl onun 

vefat ettiği 1102 yılıdır. O, bu yılın 17 Zilhicce (11 Eylül 1691) Salı günü 

ikindi namazından bir saat önce vefat etmiştir.

Dedi ki: “Ölümümün yakın olduğunu düşünüyorum. Buraya geleli 

gerçi bir yıla yakın oldu. [189a] Fakat ben hakikatte üç yıl yaşadım.” Bu, 

onun zikredilen senede kesin ve kat‘î olarak öleceğinin ifadesidir. Yine bu 

söz, takdir edilen ömrün sonuna ulaşmadan o ömürden beklenen faydanın 

zuhûruna binâen birinci hükmün neshedildiğini bildirmektedir. Bir şeyin 

meydana gelmesi, başka bir işin varlığına ve meydana gelmesine bağlandığı 

zaman, o şey bağlandığı işten önce meydana gelirse bağlama hükmü kalkar 

(nesh ). Tayy-i zamân ve mekân , kezâ bast-ı zamân ve mekân  muhakkık 

sûfiler ile keramet lerin varlığına inananlar ve onları inkâr etmeyenler nez-

dinde bilinen bir husustur. Onun için bu durum takdirde bir değişiklik 

olduğu mânasına gelmez. Çünkü Allah katında ecel-i müsemmâ  birdir. 

Onun birden çok olduğunu haber veren/hatıra getiren ecelin bir şeye bağ-

lanması onun birliğini ortadan kaldırmaz. Birincisi bize nisbetle, ikincisi 

ise Allah’a nisbetledir.

İbn Kemâl  Şerhu’l-Erbaîne Hadîsen ’de der ki: “Kendisine uzun ömür 

takdir edilen kimsenin bu ömrün sınırına ulaşması da ulaşmaması da câiz-

dir. Ömrü ilkine göre artar, ikincisine göre eksilir. Bununla birlikte bu, 

takdirde değişiklik olduğu mânasına gelmez. Çünkü her şahıs için takdir 

edilen belirlenmiş günler değil, sayılı nefeslerdir.”

Nefeslerin hızlı ve yavaş olması bakımından farklı olduğu gizli değil-

dir. Onun için nefeslerin hızı ve zaman ın kabzı itibariyle bir kimsenin bir 

senede üç yıl miktarınca yaşamış olması mümkündür. Anla! Bu haktır, 
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kendisinde şüphe yoktur. “Abadan’dan ötede köy yoktur.”1 Yine burası 

ayakların kaydığı yerlerdendir. Ben seni uyardım. Ve’s-selâm.

Üçüncüsü

Hz. Şeyh  vefatından yarım günden fazla bir süre önce şuurunu kaybetti. 

[189b] Bu durum, ona ve onun gibilere nisbetle yakaza  hâlinde olmasına 

engel olmaz. Bilakis o tam olarak hisseder. Çünkü peygamberler ve vâris-

leri ancak tam tecellî ve inkişâf üzere vefat ederler. Esmâ binti Umeys’den 

(r.anhâ) gelen rivayete göre “Rasûlullah (sa)  kendisine vahiy indiği zaman 

neredeyse bayılacak gibi  olurdu.”2 Yani alışılmış hâlinden çok çok uzak-

laştığı için neredeyse bayılan kimsenin durumuna yaklaşırdı. Bayılmanın 

aksine delilik ise noksan sıfatlardan olduğu için peygamberlere ârız olmaz. 

Mûsâ (as)  hakkında Allah Teâlâ’nın   ﴾ــאَق َ ــא أَ َّ َ َ ﴿ “Ayılınca…”3 sözü buna 

işarettir.

Zendûsî’nin Muâz er-Râzî ’den naklettiğine göre onun dua ederek “Alla-

hım ölümümden üç gün önce aklımı al.” demesine gelince; ona bunun se-

bebi sorulmuş, o da şöyle cevap vermiştir: “Ömrümün şekâvet ile tamam-

lanmasından korkarak öyle söyledim. Eğer [o vakit] dilimden İslâm’dan 

başka bir şey dökülürse sorumlu olmam ve kalem benim aleyhime yazı 

yazmaz.”

Bu sözün zâhiri her ne kadar delilik talebi anlamına geliyorsa da bu 

onun yaratılışı üzerinde galip olan korkudan ileri gelmektedir. Nitekim 

Hasan-ı Basrî  de bin senede cehennemden çıkmayı temenni etmiştir. Bu 

da onun kendi nefsi hakkındaki sû-i zannından dolayıdır. Nitekim âbid-

lerin durumu budur. Belki de o, bu sözü hâlinin başlarında ve ortalarında 

söylemiştir. Çünkü âşıkların ve muhabbet ehlinin Allah Teâlâ ile başka tür-

lü bir muâmeleleri vardır.

İşin hakikati şu ki peygamberlerin (aleyhimü’s-selâm) ilk gördükleri şey, 

uykuda görülen misâlî sûretlerdir. Sonra uyku hâli dışında mutlak veya 

mukayyed misalde meleği görme hâline yükselirler. [190a] Fakat bu, hisde 

1 Çünkü Abadan’dan sonrası artık denizdir.

2 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, VIII, 297.

3 el-A‘râf, 7/143 .
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(duyuda) meydana gelecek bir tür gevşeklik ile beraber akıl ve ayırt etme 

kabiliyetinin yerinde olduğu bir hâlde gerçekleşir ki ona “insilâh ” denir. 

Onlar vahiy  geldiği zaman sırtüstü yatarlardı. Çünkü ilâhî vârid -ki o kay-

yûmiyet sıfatıdır- onlara geldiği zaman insânî ruh  beden i çekip çevirmek-

ten geri kalır. Bedenin ayakta durmasını ve oturmasını koruyacak kimse 

kalmaz. Onun için aslına döner ki bu, onun yere yapışmasıdır.

Sırtüstü yatmakta bazı itminana ermiş nefisler için fayda vardır. Nite-

kim anlatıldığına göre İmam Muhammed  (rh) bir gece sabaha kadar sır-

tüstü yattı ve Allah Teâlâ’nın kitabından bin mesele (hüküm) çıkardı. Hal-

buki onun uyuduğu sanılıyordu. İnsilâh ve sırtüstü yatmak peygamberler 

hakkında sâbit olduğu gibi verâset bakımından evliya  hakkında da sâbit-

tir. Hz. Şeyh  -ki daha önce geçen alâmetlerle Peygamber vârisi olduğunda 

şüphe yoktur- vefâtı sırasında sırtüstü uzandı ve insilâh yoluyla şuurunu 

kaybetti. Aklı ve ayırt etme gücü -havâssın bildiği bir şekilde- yerindeydi. 

Böylece ruhu tam müşâhede hâlinde kabzedildi. Allah Teâlâ’dan hususi bir 

rahmet olarak bu hâl ile meşgul olup ölümden ve ölüm meleğinden haberi 

olmadı ve ulvî âlemdeki makamına kavuştu.

د אن  אخ   د     و  اوج  אن    ٔ وداع 
Daracık dünya kulübesine vedâ etti

Lâ-mekân sarayının zirvesini vatan tuttu1

Zikrettiğimiz durumun bir benzeri de uyuyan kimsenin, kezâ şuurunu 

kaybeden hastanın hâlidir. Öyle ki sen onu sallasan ve ona seslensen sana 

cevap vermediğini görürsün. Çünkü onun kendi durumu hakkında şuuru 

yoktur. Başkası hakkında nasıl şuuru olsun? Sonra uyandığı veya kendine 

geldiği vakit [190b] ona “Seni salladım, sana şöyle şöyle seslendim, be-

nim yanında olduğumu da söylediklerimi de hissetmedin.” dersin. O ise 

sana “Ben o vakit güzel bahçelerdeydim. Meyvelerinden topluyor, güzel 

kokularını ve çiçeklerini kokluyor ve nehirlerinin sularından içiyordum.” 

der. Zâhirde his ve şuuru alınmış olsa da onun girdiği âlemde aklının ye-

rinde olduğunu, nimetlere ulaştığını ve durumunun gayet hoş olduğu-

nu haber vermesine bir bak. Gaybet  hâli sûfîler  nezdinde hayret edilecek 

1 Câmî, Heft Evreng: Yûsuf u Züleyhâ, II, 192.
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hâllerdendir. Görmez misin ki Yûsuf (as)  kadınların önüne ansızın çıktı da 

onun cemâlini gördüklerinden dolayı kendilerinde meydana gelen hayret 

ve kendi vasıflarından gaybetleri sebebiyle ellerini kestiler. Nitekim şöyle 

denilmiştir:

ع ــ א   ا أ ـא       َّ אت أכ א אُت ا א 
Ellerini kesen o kadınlar kendilerinden geçtiler

İnsanların en güzeli olan o Yûsuf ’u gördüklerinde1

Her sevenin sevdiğiyle olan hâlini buna kıyas et. Yaratılanı müşâhede-

de gaybet  hâli böyle olursa Yaratan’ın müşâhede sinde gaip olan hakkında 

ne düşünürsün? Herhalde sen bu konuyu hakikati üzere anladın. Bu ko-

nunun inceliklerinden hiçbir şeyi kaçırmadın. Böylece evliya  hakkında 

kötü inançtan, onları kibir ve riyâ ehli başka kimselere kıyas etmekten 

kurtuldun.

Evet, beşeriyet hasebiyle ölüm ün sekerâtı (sarhoşlukları) vardır. Bu ko-

nuda avam ve havâs müşterektir. Hz. Âişe ’nin (r.anhâ) şöyle dediği rivayet 

edilmiştir: “ِت ْ ــ َ ِة  َّ ــ ِ  ْ ــ ِ  ُ ــ ْ ي َرأَ ِ ــ َّ ِت ا ْ ــ َ ْ َ ا ــ ْ َ ٍت  ْ ــ َ ِن  ْ ــ َ ِ ا  ً ــ َ ُ أَ ــ ِ ْ ــא أَ َ  ِ ّٰ ِل ا ــ ُ -Rasûlullah’ın (as) vefatının şiddetini gördükten sonra, kolay ölme / َر
sinden dolayı kimseye gıpta etmem (imrenmem).”2 Bazı kimselerin ölümü-

nün zor kılınması, başkaları için terbiye  olabilir. [191a] Tıpkı çocukların 

ölümünün zor olması gibi. Bu, çocuğun kendisinde olan bir durumdan 

dolayı değil, anne babasını terbiye  içindir. Çünkü çocuk temiz ve aslî fıtratı 

üzeredir. Hz. Peygamber ’in (as) ölümünün şiddetli olması da bundandır. 

Çünkü bu -açıktır ki- ümmeti terbiye etmek içindir.

Dördüncüsü

Daha önce Hz. Şeyh ’in seher vaktinden ikindiye bir saat kala canını 

verene kadar şuurunu kaybettiği geçmişti. Bu yüzden sabah ve öğle na-

mazlarını kaçırdı. Bunun sırrı -daha önce açıkladığımız üzere- zâhir e riâyet 

mutlak olarak sıhhatin sebebidir. Vefat eden kimsenin vefat etmesi ancak 

namaz ı terk sebebiyledir. Hz. Şeyh’in ömrü bitince ve takdir  edilen müd-

det (ecel) tamamlanınca matlûbun yani ölümün meydana gelmesi için 

1 Bk. Kelâbâzî, et-Taarruf li-Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf, Beyrut 1993, s. 145.

2 Tirmizî, “Cenâiz”, 8; Nesâî, “Cenâiz”, 6.
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onun bazı namazlarının geçmesi gerekti. İnsanların en kâmil olanları ile 

başkaları arasında fark vardır. Kezâ peygamberler ile velîler arasında da fark 

vardır. Nitekim bu durum idrak sahibi ve keşf  ehli sâlik lere gizli değildir. 

Bunun benzeri âhir zamanda Çin’de insan türünden bir şahsın zuhûr 

etmesi ve çocukların sonuncusu olmasıdır. Nihâyetin bidâyetle birleşmesi 

ve sonun başa dönmesi için onun kendi nefsinde bir kemâl olur. Erkekleri 

ve kadınları Allah Teâlâ’ya dâvet eder, fakat ona icâbet edilmez. Çünkü ona 

icâbet edilse elbette kıyâmetin kopması geri kalırdı. Zira kıyâmet  ancak 

şerliler üzerine kopar. [O zaman] âlem yok olmaktan korunmuş olurdu 

ki bu Allah Teâlâ’nın muradına terstir. İşte icâbet olmayınca sûrî âlemin 

ölüm ü gerçekleşir. Kezâ sûrî teveccühün olmamasıyla âlemin sûreti olan 

sûrî cesedin ölümü meydana gelir. [191b] Teveccühe “sûrî” kaydı getiril-

di ki o farz ve mendûb namaz lar sûretinde hâsıl olan teveccühtür. Çün-

kü Allah Teâlâ’ya vâsıl olan kimse teveccühünde devamlıdır, bir an bile 

O’ndan kopmaz. Allah Teâlâ’nın şu sözünde ona işaret vardır:   ْ ــ ُ  َ ــ
ِ َّ  ﴿ا

َن﴾ ــ ُ ْ َداِئ ــ ِ
ِ َ َ ــ  َ َ  “Onlar namazlarında devamlıdırlar.”1

Görmez misin ki uyuyan kimse his âlemini mütalaadan misal âlemi ni 

mütalaaya intikal eder ve böylece sûreti müşâhedede kalır. Kezâ kâmil de 

hâlden hâle girer; fakat o mânayı görmeye (muâyene) devam eder. Burada-

ki değişiklik ancak hâldedir, makamda değildir. Bilakis ben derim ki tevec-

cüh  nisbetlerden bir nisbettir. Mukarrebînin  seçkinlerinden Allah katında 

hâsıl olan kimsede -vuslat  bile olsa- nisbet söz konusu değildir. Teveccüh  

lafzı ve benzerleri konuyu anlatmak içindir. Ben sana işaret ettim, sen ârif-

lerden ol!

ش   א   א  ا او       ى را  آ ر
Remiz ve işareti gören kişiye

Açık söz söylemeye ihtiyaç var mı2

Görüyorum ki bu delîli görmesen bu yüce bahiste ayağın kayacak. Na-

mazı terk etmenin ve kaçırmanın sırrından gafil olmaktan sakın. Bedenle-

rin fenâ bulmasının ve ölmesinin mânasından gafil olma.

1 el-Meâric, 70/23 .

2 Mevlânâ, Mesnevî, IV, 2462. beyit.
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Beşincisi

Hz. Şeyh  (Allah ondan razı olsun) kendisinden işittiğime göre yirmi 

beş yıl diş ağrısı çekti ki bu onun bütün lezzetlerden fenâsına işarettir. 

Bu yüzden bir kimse rüya sında dişlerinden birinin söküldüğünü görürse 

bunun tâbiri lezzetlerden bir lezzetin yok olmasıdır. Fakat bu, herkese 

göre değil sülûk  ehline göredir. 

Hz. Şeyh ömrünün sonunda da dokuz gün ateşli hummaya tutuldu ve 

bundan dolayı da vefat etti. Çünkü bu hastalık  Hz. Peygamber ’in (as) as-

hâbı (r.anhüm) için seçip tercih ettiği şeylerdendir. [192a] Nitekim bir ha-

diste şöyle buyrulmuştur: “ ــ َّ ُ ْ ُ ا ــْכ َ ْ َ َ ِن،  ــ ُ َّא ــ َوا َّ ُ ْ א ِ  ُ ــ ِ ْ ِ ــ  ِ َא  أَ
ــאمِ  َّ َ ا َن ِإ ُ َّא ُ ا ْ ــ َ ِ َوأَْر َ ِ َ ْ א ِ  / Cebrâil bana humma ve veba ile geldi. 
Hummayı Medine ’de tuttum. Vebayı Şam ’a gönderdim.”1 Hummanın ateşli 

olması ecrin kuvvetli olacağına işarettir. Çünkü ecir, çekilen meşakka-

te ve sıkıntıya göredir. Şüphesiz ateşli humma diğer humma çeşitlerine 

kıyas olunmaz. Çünkü diğerleri bu hummaya göre hafiftir. [Bazı riva-

yetlerde] şöyle buyrulmuştur: “ ٍ َ ــ َ ــאَرُة  َّ ٍ َכ ــ َ ْ َ ــ  َّ ُ  / Bir gece hummaya 
tutulmak bir senelik günaha keffâret olur.”, “ َ ــ ِ اَءًة  َ ــ َ  ُ ــ َ ــאً َכאَن  ْ َ  َّ ــ ُ  ْ ــ َ  َو
 ُ ــ ُّ ُ أُ ــ ْ َ َ ِم َو ْ ــ َ ِ َכ ــ ِ ُ ْ ُذ ــ ِ َج  َ ــ َ ــאِر َو َّ  Kim bir gün hummaya tutulursa bu / ا
onun cehennem ateşinden berâati olur ve annesinden doğduğu gün gibi gü-
nahlarından kurtulur.”2

Bunda bir işaret daha vardır. Şöyle ki bu humma Hz. Şeyh’in bü-

tün vasıflarını yakmış, sonunda onu kendi cesedini bile hissetmekten 

alıkoymuştur. Böylece sır ve mâna âleminde Mevlâsı ile beraber olmuş, 

esmâ tecellîlerinin ellerinden tertemiz içecek kâselerinden içmiştir. Ona

اٌب﴾   َ ــ َ َــאِرٌد َو  ٌ ــ َ َ ْ ُ ا  َ ــ َ ــَכ  ِ ْ ِ ِ  ْ  !Ayağını yere” fenâ arzına “vur“ ﴿اُْرُכــ

İşte yıkanacak ve” bekâ ehli  için “içilecek soğuk bir su.”3 denilmiştir. 

Böylece ruhu suya kanmış olarak kabzedilmiş, vücûdu kâinatın harare-

tinden soğumuş, ölümün karanlığı içinde ayn dağının yanında Hakkânî 

âb-ı hayâta ulaşmıştır. İşte onun hummadan vefatının sırrı budur.

1 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 81.

2 Benzer rivayetler için bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 421-423.

3 Sâd, 38/42 .
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Altıncısı

Hz. Şeyh  ’in konuştuğu son söz iki defa “Namazım, namaz ım!” demek 

olmuştur. Yani “Namazımı kılmak için bana yardım edin. Çünkü bede-

nimde çok dermansızlık var.” demek istemiştir. Nitekim Rasûlullah’ın (sa)  

en son vasiyeti “ ْ ُُכــ א َ ْ أَ  ْ َכــ َ َ ــא  َ َو َة  ــ َّ  Namaza ve elinizin altında / ا
olanlara dikkat edin.”1 olmuştu. Sonra Hz. Şeyh yatsı namazını kıldı. Daha 

sonra kendisine gelinceye kadar konuşmadı. Buradan da onun meclisi zikir  

ile tamamladığı anlaşılmaktadır. 

[192b] Bilakis ben derim ki: Onun gibi biri hakkında dil ile zikre ihtiyaç 

yoktur. Çünkü dil vücûdun cüzlerinden bir cüz, kayıtlarından/bağlarından 

bir kayıt/bağdır. Dil ancak şeriat ın zâhir ini yerine getirmek içindir. Ârif in 

uzuvlarından her bir uzuv kendi başına onun lisanıdır. Bilakis onun her 

cüz’ü, hatta her teli bu şekildedir. Onun sârî olan sırrı, yayılmış olan tevhidi 

ve geniş keşfi buna delâlet eder.2 Kim zikirde derinleşir, zikrin ve mezkûrun 

“ayn”ı hâline gelirse avamın ihtiyaç duyduğu hatırlatmaya ve hatırlamaya 

(zikre) ihtiyaç duymaz. “Cennette zikir  yoktur.” denilmiştir. Çünkü zikir 

gafleti kovmaktır. Bu makamı anla; çünkü ayakların kaydığı yerlerdendir. 

“Şeyh son nefes-i nefîsinde ne dedi?” dahi deme. Çünkü onun nefesinin tes-

bîh  ve tevhid  olması yeter. Başka bir zikre ihtiyaç yoktur. Çünkü durumlar 

farklı farklıdır. Her durum vehhâb ve feyyâz olan Allah’tan bir tecellîdir. Vâsıl 

olana göre perdeli olan nerede? Hâsıl olana göre vâsıl olan nerede?

Hz. Şeyh ’in vefatından birkaç gün önce Kostantiniyye ’deki büyük oğ-

luna yazdığı son mektubu gördüm. Vasiyetlerini Hz. Şeyh Mahmud Hü-

dâyî ’nin (ks) Türkçe ilâhilerinden birindeki şu sözüyle bitiriyordu:

Bilirsin kimse kalmaz bunda bâkî

Visâlinin mukarrerdir firâkı

Hudâ’ya et edersen iştiyâkı

Yürü dîn emrini tekmîl edegör3

1 Ebû Dâvûd, “Âdâb”, 24; İbn Mâce, “Vasâyâ”, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 290, 311, 315.

2 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir: ــאرف ا ــאء  أ ــ  ــ   وכ 
. ــ ا ــ ا ــ وכ ه) ا ــ ــאري و ه ا ــ ــ  ل  ــ ــכ.  ــ כ ــ כ  ء،  ــ ــ כ  ة.  ــ ــ  ــא  )

3 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 77.
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Azıcık iz‘ânı olan kimsenin yanında bile bu, onun açık kerametlerinden 

biridir.

Hz. Şeyh’in kendisinin de Türkçe şiirleri vardır, fakat o Hüdâyî’nin 

şiirlerini severdi. Kavvâle kendi şeyhinin, Üftâde ’nin ve Yûnus Emre ’nin 

şiirleri dışında Hüdâyî’nin şiirlerinden başkasını söylemesine izin vermez-

di. “Bu büyüklerin sözleri kemâl mertebesindendir. [193a] Başkalarının 

sözleri ise çoğu zaman cemâl  ve celâl  ile karışıktır.” derdi.

Yedincisi

İçlerinde Gazzâlî  ve İmam Râzî ’nin de olduğu Ehl-i sünnet ’ten bir top-

luluk, filozoflar ın ve sûfîler in görüşüne uygun olarak ruhun beden e hulûl 

etmemiş mücerred bir eser olduğu, âşıkın mâşuka bağlandığı gibi bedene 

bağlandığı, Allah’tan başka kimsenin bilmediği bir şekilde onu çekip çevir-

diği görüşündedir.

Ben derim ki: Bu konunun tahkiki şudur. Ruh  sultânî ve hayvânîdir.

Birincisi âlem-i emrdendir. Bedenden ayrıldığı için ona “müfârık (ay-

rılan)” da denir. Bedenle bağlantısı idare (tedbîr) ve tasarruf bağlantısı-

dır. Bu ruh  bedenin harap olmasıyla yok olmaz; ancak bedenin uzuvları 

üzerindeki tasarrufu yok olur. Onun taayyün ettiği/göründüğü yer çam 

fıstığı kozalağı şeklinde olan kalptir (kalb-i sanevberî). Kalp ise melekût 

âlemi ndendir.

İkincisi halk âlemindendir. Ona kalp , akıl  ve nefis  de denir. O bedenin 

bütün uzuvlarına nüfuz eder, ancak tesiri kanda güçlüdür. Kan onun zuhûr 

yerlerinin en güçlü olanıdır. Onun taayyün yeri ise dimağdır. O ancak rûh-i 

sultânî nin bu hissedilen heykele (bedene) taallukundan sonra hâdis olmuş-

tur. O, sultânî ruhun nurlarının yansımasından meydana gelmiştir. O fiil-

lerin ve hareketlerin kaynağıdır. Çünkü hayatiyet diride örtülü ve kapalı bir 

husustur; ancak his, hareket, ilim, irade ve diğerleri gibi hayâtiyetin belirti-

leri ile bilinir. Bu ruh olmasaydı insandan meydana gelen muhtelif eserler/

ameller sâdır olmazdı. Çünkü o, Allah’ın zâtına göre sıfat yerindedir. İlâhî 

fiiller zâtın sıfatla bir araya gelmesine dayandığı gibi insana ait fiiller de 

sultânî ruh un hayvânî ruh  ile bir araya gelmesinden kaynaklanır. [193b] Bu 

fiillerin ve eserlerin varlığından önce ilâhî-kemâlî sıfatlar  zât-ı ahadiyyet in 
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gaybının bâtınında var olduğu gibi bu hayvânî ruh  da bu beden e taallukun-

dan önce sultânî ruh un bâtınında bilkuvve var idi.

Bilesin ki insan ın cevheri, ilk yaratılışta birçok kuvveti olan bir tek ha-

kikattir. Sûfîler  tarafından o “ruh ” ve “kalp ”, filozoflar  tarafından “nefs-i 

nâtıka ” diye isimlendirilir.

Bedene taalluk ettiğinde kuvvetleri yayılır, nûru gizlenir ve onun birçok 

mertebesi meydana gelir. Yaratılışın perdeleri ile perdelendiği ve tabiatla il-

gili hususlar sebebiyle dönüştüğü (istihâle) zaman “nefis ” diye isimlendiri-

lir. Mücerred olduğu ve nûru zuhûr ettiği zaman “akıl ” diye isimlendirilir. 

Hakk’a yönelip kudsiyet âlemine döndüğünde ve müşâhedeye erdiğinde 

“rûh ” diye isimlendirilir. Toplu ve ayrıntılı olarak Hakk’a, sıfatlarına ve 

isimlerine muttalî olması ve ma‘rifeti itibariyle “kalp ” diye isimlendirilir. 

Sadece cüz’î şeyleri idraki, fiillerin kaynağı olan melekelerle ve şekillerle 

(hey’etlerle) muttasıf olması itibariyle “nefs ” diye isimlendirilir.

Bunu anladığın zaman Hz. Peygamber ’in (as) şu sözünün mânasına vâ-

kıf olursun: “ ٍــ َدار َ ْ َداٍر ِإ ــ ِ َن  ــ ُ َ ْ ُ  ْ ــ َ َن  ُــ ُ َ  َ  ِ ّٰ ــאُء ا َ
ِ /Allah’ın velîleri / أَْو

dostları ölmezler. Bilakis bir yurttan başka bir yurda naklolunurlar.”1 Çünkü 

asıl maksat kalbin ve ahlâkının ihyâ edilmesi, nefsin ve vasıflarının öldü-

rülmesidir. Bu ise çok mücâhede  ve meşakkatli riyâzet lerle olur ki buna 

“tarikat ” ve “sülûk ” denir. Bunun neticesi beşerî vasıflardan soyunmak (in-
silâh) ve melekî ahlâk ile, hatta ilâhî sıfatlarla vasıflanmaktır. [194a] Bunun 

sahibi ötesinde başka bir gaye olmayan bir gayeye ulaşmıştır. Korku (havf ), 
ümit (recâ ) ve hüzün mertebesini geçmiştir ki bunlar menzile ulaşamadan 

yolda kalanların hâlleridir. O, ölüm  ile ancak hayatta ulaştığı “insilâh ” diye 

ifade edilen şeye ulaşır. Onun hayatı ile ölümü arasındaki fark ancak ruh un 

mutlak olarak beden inden ayrılmasıyladır ki onunla şehâdet âlemi nden 

berzah âlemi ne intikal meydana gelir. Sanki o, hayat hâli değişmeksizin bir 

yurttan başka bir yurda intikal etmiş gibidir. Anla. Çünkü onunla, onun 

gibi olmayan kimse arasında çok fark vardır.

1 Hadis kaynaklarında böyle bir rivayete rastlayamadık. Bu ifade bazı tefsirlerde hadis olarak geçmek-

tedir (Bk. Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb, Beyrut 1420, IX, 420; Nizâmeddin en-Nîsâbûrî, Garâibü’l-Kur’ân, 

Beyrut 1416, IV, 383). Hadis olduğu belirtilmeden yakın lafızlarla Kelâbâzî’nin et-Taarruf’unda (Bey-

rut 1993, s. 175) ve Kuşeyrî’nin er-Risâle’sinde (nşr. Halîl el-Mansûr, Beyrut 2001, s. 341) de geç-

mektedir. Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî ise bu sözün Cüneyd’den nakledildiğini kaydeder (Letâifü’l-Minen, 

Kâhire 1311, I, 122).
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Hadiste geçen velâyetten (dostluktan) maksat velâyet-i âmme  değil, 

velâyet-i hâssa dır. Çünkü mutlak ifade ferd-i kâmile sarfedilir. O ise ancak 

Allah’ta fâni ve Allah ile bâki olan kimsedir. Allahım, bizi ihlâslı kulların-

dan eyle. Âmin.

Sekizincisi

Hz. Şeyh  (ks) Magosa  Kalesi’ne ulaştıktan sonra kendisine çeşitli yeme-

yi -yani çoğu zaman ekmekle yenilen şeylerden olan katığı- terk etmesi, ek-

mek ve su ile yetinmesi işaret olundu. Vefatına kadar, yani bir yıldan fazla 

buna devam etti. Ben kendisinin yanına vardığımda ona çerez ve diğer bazı 

yiyecekler hediye ettim. Hediyeyi kabul etti. Kendisi yemediğinden ötürü 

bana mâzeret beyan etti ve onu dostlarına dağıttı.

Her akşam namazdan önce hazır bulunanlarla birlikte iftar etmeyi âdet 

edinmişti. Sonra namazı kılınca yerinde oturur, [194b] yatsı yaklaşıp gaf-

let ehli  sofralarından kalkıncaya kadar elinde tesbih Allah’ı zikir  ve tesbîh  

ederdi. O vakit hizmetkârı önüne çanak bir kap içinde hâlis undan ya-

pılmış ıslak bir ekmek ile başka bir kapta su getirirdi. Bunları yemek için 

yanında mutlaka biri olduğu hâlde otururdu. Çünkü tek başına yemek 

yemezdi.

Yatsıyı kılınca biraz uyur ve teheccüde kalkardı. Namazı anlatılamaya-

cak kadar uzun kılardı. Teheccüd namaz ında Hâ-mîm’lerin hepsini okur-

du. Kuşluk namazını da bir-iki saat uzatırdı. Kıyâmdaki sükûneti öyleydi 

ki başına bir kuş konsa uçmazdı. Şerhu’n-Nusûs ’ta der ki: “Noksanlardan 

münezzeh olan Allah’a muhabbetlerinin fazlalığı ve mücâhedelerinin ilâhî 

muhabbete dönüşmesi sebebiyle şer‘î mükellefiyetlerin meşakkati onlar-

dan kalkar. Çünkü bu mükellefiyetlerin şerefi ortaya çıkmış ve onların 

ilâhî tecellîler olduğu âşikâr olmuştur.”

Şüphesiz Hz. Şeyh ’in âhir ömründeki riyâzet ı ölümüne işaret etmek-

tedir. Çünkü riyâzet seyesinde çürüyüp kokmaya sebep olan beden le il-

gili pis kokular ve bozulmalar ortadan kalkar. Ceset sûra üfürülecek güne 

kadar kabir de terütâze kalır. Daha önce ayrıntılı olarak değerlendirmesi 

geçtiği gibi bu konuda aslolan hakkânî tevhid olsa da zâhirde perhiz et-

menin de bunda etkisi vardır. Dostlarının bedenlerini îtidâle ters düşen 
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karışımlardan ve pisliklerden temizleyen, nefislerini celâl  ateşiyle yakılmayı 

gerektiren kötü vasıflardan ve ârız olan hâllerden tezkiye  eden, kalp lerini 

her hâlükârda geçici fâni gayelerden temizleyen, [195a] ruh larını cemâl 

ve kemâl isimleri nin tecellî lerinin cilâları ile parlatan, sır larını kıdem nû-

runun parıltılarıyla arı-duru hâle getiren (tasfiye eden), onları hâdisliğin 

karanlıklarından, vehim lerin ve hayal in kirlerinden koruyan Allah’ın şânı 

her türlü noksanlıktan münezzehtir.

Dokuzuncusu

Âkâmü’l-Mercân ’da belirtildiği üzere ölüyü yıkamak geçmişten beri var 

olan bir şeriattır. Übey b. Ka‘b’dan (ra) rivayet edildiğine göre o şöyle de-

miştir: “Âdem (as)  vefat etmek üzere iken canı cennetten bir salkım üzüm 

çekti. Oğulları onu aramaya çıktılar. Melekler onları karşıladı ve onlara 

‘Ey Âdemoğulları, nereye gidiyorsunuz?’ dediler. Onlar da ‘Babamızın canı 
cennetten bir salkım üzüm çekti.’ diye cevap verdiler. Melekler ‘Geri dönün. 
Artık ihtiyaç kalmadı.’ dediler. Melekler, Âdem’in (as) yanına vardılar, ru-

hunu kabz ettiler. Onu gasledip kokuladılar ve kefenlediler. Sonra Cebrâil 

(as)  onun namazını kıldırdı. Oğulları da meleklerin ardında namaza dur-

dular. Onu defnettiler ve oğullarına, ‘ ْ َאُכــ ْ َ ــ  ِ  ْ ُُכ َّ ــ ُ ِه 
ِ ــ َ  / Ölüleriniz 

hakkındaki sünnetiniz (takip edeceğiniz yol) budur.’ dediler.”1

Cenazeyi yıkamak -kişinin bu iş için belirlenmiş olması dışında- farz-ı 

kifâyedir. Farzın kendi üzerinden ve cenazeyi yıkamakla mükellef başka-

larının üzerinden düşmesi için mutlaka niyet etmesi gerekir ve şöyle der: 

“Allah Teâlâ için (bu ölen kişiyi) yıkamaya niyet ettim.”

Nesâî, Hz. Peygamber ’in (sa) “ ِت ْ ــ َ ْ َ ا ــ ْ ِ  ُ ــ ُ ْ َ َّ َو ُت ِإ ــ ُ َ  ٍ ــ ِّ َ  ْ ــ
ِ ــא  َ  

/ Ölen herkes mutlaka ölümü sırasında cünüp olur.”2 buyurduğunu rivayet 

etmiştir. Bu rivayetin mânası hakkında ihtilâf edilmiştir. Can almanın şid-

detinden dolayı ölen kimseden meni geldiği söylenmiştir. Yine denilmiştir 

ki: Ruh  beden inden ayrılıp can almanın şiddetinden kurtulduğu zaman 

bundan lezzet alır ve meni gelir. Dirilere de onu yıkamak vâcip olur.

1 Bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 136.

2 Nesâî’nin es-Sünen ve es-Sünenü’l-Kübrâ adlı eserlerinde böyle bir rivayete rastlanmamıştır. Bu rivayet 

benzer lafızlarla Saîd Müseyyeb ve Hasan-ı Basrî’nin sözü olarak nakledilmiştir. Bk. Abdürrezzâk, Mu-
sannef, III, 545; V, 275; İbn Ebî Şeybe, Musannef, II, 458.
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Ben derim ki: Şâfiî’nin görüşüne göre nasıl olursa olsun meninin çık-

ması guslü gerektirir. Hatta bir kimse ağır bir yük taşısa da ondan meni 

çıksa [195b] Şâfiî’ye göre ona gusül  gerekir. İmâm-ı Âzam’a göre ise ge-

rekmez. Çünkü ona göre guslü gerektiren şey meninin şehvet le çıkması-

dır. Ölüde ise böyle bir şey yoktur.

Câmiu’l-Fetâvâ ’da geçtiği üzere ona göre ölünün yıkanmasının sebebi, 

kanı olan diğer canlılar gibi ölümle necis hâle gelmesidir. Ancak insana 

değer verildiği için gusül ile temizlenir. Mü’min olarak ölenin necis ol-

mayacağı da söylenmiştir. Bilakis gusül onun abdestsiz olmasından do-

layıdır.

Benim ikinci görüşü destekleyen bir rüya m var. 1103 yılı Rebîülevvel 

ayının (Kasım 1691) ilk Pazar gecesi rüyamda Hz. Şeyh ’i gayet neşeli 

ve sevinçli olarak, yüzü dolunay gibi parlar hâlde gördüm. Ona ölümle 

ilgili bazı hususları sordum. “Son nefese kadar tam temizlik üzere idim. 

Ruhum kabzedilince içinde su akan derin bir geçide girdim ve o sudan 

abdest aldım. Çünkü ruh un beden den ayrılması sırasında hades (abdest-

siz olma durumu) meydana geldi. Sonra göklere yükseltildim. Sonra ce-

nazeme döndüm ve namaz için hazır bulunan insanlarla birlikte kendi 

namazımı kıldım.” dedi. Ona, “Dünya hayatındaki akıl ve idrak olduğu 

hâl üzere kalıyor mu?” diye sordum. “Evet, daha önce bulunduğu hâl 

üzere kalıyor.” dedi. Sonra tebessüm ederek elimden tuttu ve iki defa 

“Bana inan, bana inan.” dedi. Sanki ona güzelce inanmamdan dolayı 

sevincini ızhâr ediyordu. Derken uyandım.

Bu rüyada bazı hususlar vardır:

Bu hususlardan biri, Câmiu’l-Fetâvâ’dan nakledildiği gibi ruh  beden-

den ayrılırken abdestin  bozulmasıdır. Cenazenin yıkanmasının meşrui-

yeti de bunun üzerine bina edilmiştir. [196a] Kâmil mü’min hayatında 

da ölümüde de temizdir, necis olmaz. Olduğu kabul edilse bile hades 

necis olmaktan başkadır. Necis olmak nâkısa nisbetledir. Hâsılı kâmil, 

nâkısın yıkandığı gibi yıkanır. Çünkü o zâhir  bakımından abdestsizdir. 

Çünkü daha önce incelendiği gibi bu dünya hayatında kâmil, zâhirle 

ilgili işlerde nâkısa tâbidir.
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Bu hususlardan biri de akıl ve idrakin bulunduğu hâl üzere kalması-

dır. Çünkü akıl , iman , velâyet  ve benzerleri ruh un sıfatlarındandır. Bu ise 

ölümle değişmez.

Bu hususlardan biri de kâmilin ruhunun cenaze sinde bulunması ve 

namazda insanlara önder olmasıdır. Kendi namazını kılması, kâmilin 

hakikat mertebesinde secde eden (sâcid) ve secde edilen (mescûd) oldu-

ğuna işarettir. İbâdeti O’nadır, başkasına değil. İyi anla! İnsanların onun 

namazını kılmaları ise meleklerin Âdem ’e secde etmelerine işarettir. İşte 

bu büyük sırrı gerçekleştirmek için cenaze namazı  mutlak olarak meşrû 

kılınmıştır. Şeriat mertebesinde onun dua ve senâ olması buna ters düş-

mez. Çünkü her mertebenin bir sınırı vardır ki ona ulaşıldığında durul-

ması gerekir.

Bu hususlardan biri de güzel inancın faydalı ilimler doğurmasıdır. Öyle 

ki inkâr ehli sahip oldukları zâhir ilimleri yle nice yıllar çalışsalar bu ilim-

lerden bir koku bile alamazlar. Şu hâlde imana ve güzel inanca sarıl. İnkâr, 

haset ve inattan sakın.

Onuncusu

Hz. Şeyh  Magosa  Kalesi’nde defnedildi. [196b] Çünkü toprağı ora-

dandı. Nitekim Ebû Hüreyre (ra) şöyle demiştir: “Rasûlullah (sa)  aramıza 

çıktı ve Medine ’de dolaşmaya başladı. Derken bir kabrin kazıldığını görüp 

ona yöneldi ve gelip başında durdu. ‘Bu (kabir) kimin?’ diye sordu. ‘Ha-

beşistanlı bir adamın.’ denildi. Bunun üzerine ‘ ِ ــ ِ ْ أَْر ــ ِ  َ ــ ِ  ُ ّٰ َّ ا َ ِإ َــ َ ِإ  
ــא َ ْ ِ  َ ــ ِ ُ ــ  ِ َّ ْرِض ا َْ ــ ا ِ  َ ــ ِ ــ ُد َّ َ  ِ אِئ َ ــ َ -Lâ ilâhe illallah! Kendi yerin /  َو
den ve göğünden alınıp getirilmiş de yaratıldığı yere defnedilmiş.’ buyurdu.”1 

Nitekim Tezkiretü’l-Kurtubî ’de böyle geçmektedir. Kıyâmet günü yeryüzü 

“Yâ Rabbi, işte bu senin bana emânet ettiğin şey.” der. Bu konuda şu şiiri 

söylemişlerdir:

א  א  ة     د إ ء כאن  אم ا ِ א  إذا 
Kişinin eceli/ölümü bir beldede olduğu zaman

Bir ihtiyaç onu oraya çağırır da uçar gider

1 Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, III, 42; Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, XV, 692 (42768).
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Çünkü ölüm meleği yeryüzünün tamamından toprak almıştır. Bu yüz-

den Âdemoğullarının renkleri farklı farklı olmuştur. Kimi kırmızı, kimi 

siyah, kimi de beyazdır. Hepsi toprağının rengi ve kabiliyeti üzere zuhûr 

eder. Sonra da kendisinden yaratıldığı toprağa defnedilir.

Demişlerdir ki: Hz. Peygamber ’in (as) âzâ-yı şerîfesini bağrında bulun-

duran Medine  toprağı icmâ ile yeryüzünün en faziletli parçasıdır. Hatta 

arş tan ve kürsî den de faziletlidir. Eğer “Mekke ’nin beldelerin anası (üm-

mü’l-kurâ) ve yeryüzünün bütün bölgelerinden daha faziletli olduğu sâbit-

tir. Hz. Peygamber’in (sa) toprağının oradan alınması ve oraya defnedil-

mesi görünüşe göre daha uygun olurdu.” dersen, ben buna şöyle cevap ve-

ririm: Tûfan  bu değerli toprağı Kâbe ’nin bulunduğu yerden dalgalandırıp 

Medine’ye indirdi. Dolayısıyla bu yer de Mekke toprağındandır. Nitekim 

İnsânü’l-Uyûn ’da böyle geçmektedir.

Bilesin ki Peygamber vârisi olan kâmillerin toprakları, verâset hususun-

daki farklılıklarına göre hakikatte onun toprağına yakın olan Mekke ara-

zisinden alınmıştır. [197a] Sonra takdir rüzgârı ve kadîr olan Allah’ın eli 

onları saçmış ve her tarafa yayılmışlardır. Onlardan bir kısmını batı rüzgârı, 

bir kısmını sabâ rüzgârı alıp götürmüştür.    ﴾ــאٍن َ ــא  َ ْ َ َ  ْ ــ َ    ُّ -üze (Yer)“ ﴿ُכ

rinde bulunan her şey yok olacaktır.”1 hükmüne dâhil olan bu kulun kalbi-

ne dalgalanma ve tûfan kıssasının duyurulmasının sırrı budur. Hz. Şeyh ’in 

Magosa  Kalesi’nde defnedilmesinin ve toprağının sırrı da buradan anlaşılır.

Yine onun sürgündeyken vefat etmesinde mezhebinin sahibi olan 

İmâm-ı Âzam ’ın (rh) sırrına vâris olduğuna işaret vardır. Çünkü o da ha-

pisteyken vefat etti. Yine (onun bu şekilde vefat etmesi) kendisine tâbi 

olanlardan hak üzere olan ile bâtıl üzere olanların ayırt edilmesi içindir. 

Çünkü imtihan edildiğinde kişiye ya ikram edilir ya da horlanır. Zâhirî 

dağınıklık kâmil kimseye nisbetle tam bir mihenktir.

Hâfız  der ki:

אن כ  آ   د   ش 
א د  כ در او   א  روي 

1 er-Rahmân, 55/26 .
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Mihenk taşı ortaya konulsa ne güzel olurdu

İçinde hile olanın yüzü kararırdı1

Yine bu durum insanların dünyanın hâlinin düzen üzere değil, dağı-

nıklık üzere olduğunu bilmeleri ve Şeyh’ten ibret almaları içindir. Kâmi-

lin hâli böyleyse nâkısın durumunu sen düşün.

Yine bu durum işin hakikatini haber vermek içindir. Çünkü eğer 

onun durumu muntazam olarak devam etseydi ve vârisleri çok olsaydı 

bu, Celvetiyye  tarikatında hatmiyyete sebep olurdu. Çünkü o, asrının 

ehli arasında kemâli ile yektâ olduğu için zâhir de ve bâtın da mutlak ola-

rak bu rütbeye lâyıktı. Fakat zamanında yaşayanların çoğunun istida-

dının olmaması, ona uyanların ve ihvânının hâlinin dağınıklığı, onun 

da sûreten dağınıklığına sebep oldu. [197b] Onun hilâfeti ve hatmiyyeti 

hususu gizli kaldı ve bâtın  oldu. Zâhir inde ise dağınıklık görüldü de so-

nunda vatanından ayrıldı.

Onunla Hz. Hüdâyî  (ks) arasında fark vardır. Hz. Hüdâyî hakkında 

sûrî hatmiyyet ve cem‘iyyet (görünüşte durumunun derli toplu olması) 

sırrı söz konusudur. O, bu mânada daha tamdır. Hz. Şeyh im ve senedim 

için ise mânevî hatmiyyet ve cem‘iyyet sırrı vardır. O, bu mânada daha 

kâmildir. Birincisinin her ne kadar mânada kademi olsa da onun yaratı-

lışında galip olan budur. İkincisinin her ne kadar sûrette kademi olsa da 

onun yaratılışında galip olan budur. Herhalde sen kastedileni anladın, 

onun için inat etmezsin. Çünkü Hz. Şeyh, Hz. Hüdâyî ve Hz. Üftâde  

(kaddesallahu esrârahum) iki ucu nerede olduğu bilinmeyen fâsit daire 

gibidir.

On Birincisi

Hz. Şeyh, mâsivallah tan fenâ sının kemâli sebebiyle kabrinin üzeri-

ne bina yapılmamasını çokça vasiyet ederdi. Onun şerefli vasıfları il-

gili bölümde gelecektir. Hâlini gizlemek onun üzerinde galipti. Hatta 

1 Hâfız, Dîvân, s. 152.
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el-Lâihâtü’l-Berkıyyât  adlı kitabında şöyle demiştir: “Evliya  sır saklamakla 

emrolunmuşlardır. Kendi selâmetlerini bilmeleri onlara yeter. Başkalarının 

bilmesine ihtiyaç yoktur. Peygamberler (aleyhimü’s-selâm) ise şâri‘ (hüküm 

koyucu/şeriat getiren) kimseler oldukları için kendi selâmetlerini haber 

verirler. Başkalarının da onların selâmette olduklarını bilmeleri gerekir ki 

iman etsinler ve onların dâvetlerini kabul etsinler.”

Hâlini gizlemek onun üzerinde galip olduğuna göre varlığı gizlemek de 

böyledir. Çünkü sûret mânaya tâbidir. 

[198a] Ölüm hastalığı sırasında zâhir  ve bâtın  durumlarla ilgili vasi-

yetlerini kendi eliyle yazdı ve onları Kostantiniyye ’deki ailesine gönderdi. 

İşlerine müdâhele eden bazı kimseler tarafından bu vasiyetlerin tamamına 

muhalefet edildi. Ben [olanları] işitince Hz. Şeyh ’in vefatının ardından on-

ların ihtilâfa düşmelerine hayret ettim. İfşâ edilmesi uygun olmayan şeyler 

hatıra geldi.

On İkincisi

Hz. Şeyh, 17 Zilhicce 1102/11 Eylül 1691 Salı günü ikindi vaktin-

den bir saat önce Kıbrıs  kalelerinden Magosa  Kalesi’nde sürgünde olduğu 

hâlde ateşli humma hastalığından vefat etti. Tuhaf rastlantılardan biri de 

şudur: Kıbrıs’a gidiş-dönüşün ayrıntısında geçtiği üzere Hz. Şeyh (Allah 

ruhunu dinlendirsin) bu fakiri  kendi yanına gelmeye dâvet ettiği bir mek-

tup göndermişti. Bu mektup bana 4 Rebîülevvel 1102/6 Aralık 1690’da 

ulaştı. Anlatılamayacak şekilde sevinç ve neşe ile doldum. Sonra bir yıl 

geçti, ziyaret işi tamamlandı ve 4 Rebîülevvel 1103/25 Kasım 1691’de gel-

di. Bir de baktım bana dostlardan birinden Hz. Şeyh’in vefat ettiğine dair 

bir mektup ulaştı. Bu sefer de anlatılamayacak şekilde gam ve hüzün ile 

doldum. Bunun üzerine şu şiiri okudum:

ُّ َ ُ אً  ْ َ אُء َو َ ُ אً  ْ َ אَ     َو ْ َ َ אً  ْ َ َא َو َ אً  ْ َ َ
Bir gün lehimize, bir gün aleyhimize

Bir gün üzülürüz, bir gün ise seviniriz1

1 Nemir b. Tevleb, Dîvân, thk. Nebîl Muhammed Tureyfî, Beyrut 2000, s. 65.
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ِر﴾ ُ ُ ْ ُ ا َ
ِ א َ  ِ ّٰ َ ا Bütün işlerin sonu Allah’a aittir.”1“   ﴿َوِإ

Onun vefatı sırasında benim tuhaf bir vâkıam oldu. Şöyle ki ben san-

ki bulutların üzerinde büyük bir cami olduğunu görüyorum. Bu caminin 

yerden itibaren bazısı bazısından daha zor yedi kat merdiveni var. [198b] 

Her kat ayrıca yedi basamak ihtivâ ediyor. Hz. Şeyh  yorulmadan hızla 

merdivenden çıkmaya başladı. Ben de yirmi veya otuz müridi ile onun 

peşindeydim. Altıncı katın başına vardığımızda onun demirden yedi ba-

samağı olduğunu gördüm. Her iki basamak arası iki arşın kadar, hatta 

daha fazlaydı. İki basamak arasında da bir şey yoktu. Öyle ki ayağını 

birinden diğerine uzatsa ayağı yetişmez ve yere düşerdi. Gördüm ki Hz. 

Şeyh kendisine nisbetle sanki ikisi arasında bir karış varmış gibi ayağını 

uzattı ve diğer basamağa ulaştı. İlkinden diğerine hızla adım attı. Sonra 

ve sonra derken nihayet ayağını caminin kapısının önündeki basamağa 

koyunca kapı açıldı. O da içeri girdi ve kayboldu. Ben ise altıncı katın 

başında şaşkın bir hâlde kaldım. Yanımda da kimse yoktu. Derken deh-

şet ve korku içinde uyandım.

Bu rüya nın bir enfüsî bir de âfâkî yorumu vardır. En âşikâr olanı 

ikisini bir araya getirmektir. Bu rüyada ömrümün geri kalanının geçen 

kısmından daha az olduğuna delalet vardır. En doğrusunu Allah bilir. 

Ben şimdi kırk yaşındayım. Allah Teâlâ’dan sonumuzu güzel kılmasını ve 

en yüce maksada ulaşmakla şereflendirmesini dileriz.

Rebîülâhir ayının 22’si (12 Ocak 1692) Cumartesi gecesi ise rüyada 

kendimi sanki Hz. Şeyh’in defnedildiği Magosa  Kalesi’ndeymişim, onu 

da sanki ölmemiş gibi gördüm. Onunla görüşme bahtiyarlığına erişti-

ğimde şöyle dedi: “Benim berzah âlemi nde anlatılamayacak bir şekilde 

büyük bir zevkim var. Onu anlatacak olsam anlamazsınız.” Ben de “Ber-

zah dünya âleminden midir, değil midir?” diye sordum. O da “Bir iti-

barla dünya âlemindendir.” dedi. [199a] Ben “Berzah ehli dünya ehlinin 

sûretleriyle temessül edebilir mi?” diye sordum. O, “Evet, dilediği sûrete 

girer.” dedi.

1 Lokmân, 31/22 .
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Sonra rüyanın içinde uyandım. Hz. Şeyh ’i hayattayken bulunduğu şe-

kilde gördüm. Geniş bir yolun kenarına oturmuş, sanki o ayakkabı ta-

mircisi olmuş; yıpranmış elbiseleri dikiyor ve ayakkabıları tâmir ediyordu. 

Yanına uğrayınca bana iki uzun eğri değnek verdi ve “Bunları Bursa ’daki 

falanca mürideye ver. Ben bunları kendi ellerimle dağdan kestim. Yaş ol-

dukları için onları düzeltmek daha kolay.” dedi. Ben de içimden “Bursa 

halkını ‘Hz. Şeyh vefat etmemiş veya tekrar dünya hayatına dönmüş. Ben 

onu iki gözümle tam uyanıklık hâlinde gördüm.’ diye müjdeleyeyim.” de-

dim. Sanki ben bununla Hz. Şeyh’e bağışlanan bu yüce hâlin daha önce 

geçen evliyadan kimseye verilmemiş nâdir alâmetlerden olduğunu kastedi-

yordum. Sonra uyandım.

Bu rüya nın verdiği haber, haberdâr olan ve gören kimseye gizli değildir. 

Nitekim şairlerden biri şöyle demiştir:

وز א  آن   دوز          
כ כ در כ  وس       ن  א כ 

Ayakkabı tamircisi çocuk

Bütün gece sabaha dek

Horoz gibi bağırır durur

Kimin eski pabucu var diye1

Bu beyit, Hz. Peygamber ’in (as) şu hadisinin mazmununa işarettir:

“ ْ ــ َ ؟ َو ِ ــ ْ َ َ َب  ُــ َ َ  ٍ ــ َאِئ  ْ ــ ِ  ْ ــ َ ُل:  ــ ُ َ َ  
ٍ ــ َ ْ َ  َّ ــא ُכ َ ْ ُّ אِء ا َ ــ َّ ــ ا َ ُل ِإ ِ ــ ْ َ  َ ّٰ  ِإنَّ ا

ُ؟ َــ  َ ــ
ِ ْ َ َ  ٍ ِ ْ َ ــ ْ ُ  ْ ــ ِ   / Her gece Allah dünya semâsına iner ve şöyle nidâ eder: 

Tevbe eden var mı, tevbesini kabul edeyim? İstiğfar eden var mı, onu bağışla-
yayım?”2 “ ــ  (çocuk)” lafzı ile Cenâb-ı Kuds kastedilmiştir. Nitekim Hz. 

Peygamber (as) “ َد َ ــ ْ ــאّبٍ أَ َ َرِة  ــ ُ ــ  ِ اِج  َ ــ ْ
ِ ْ َ ا ــ َ ْ َ ــ  ِّ ُ َر ــ ْ  Mi‘râc gecesi / َرأَ

Rabbimi sakalı-bıyığı çıkmamış bir genç sûretinde gördüm.”3 demiştir. 

Onun ayakkabı tamircisi olması [199b] günahları çok bağışlayıcı, ayıp-

ları çok örtücü, hâlleri değiştirici, işleri ve fiilleri yenileyici olmasına işaret-

1 Bu şiir Mevlânâ’ya nisbet edilmiştir: Bk. M. Şerefeddin Yaltkaya, “Mevlânâ’da Türkçe Kelimeler ve 

Türkçe Şiirler”, Türkiyat Mecmuası, c. IV (1934), s. 166-167.

2 Bk. Buhârî, “Teheccüd”, 14; “Tevhîd”, 35; Müslim, “Müsâfirîn”, 168-170; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 19; 

Tirmizî, “Salât”, 211; “Deavât”, 78; İbn Mâce, “İkâme”, 182.

3 Bk. Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sıfât, II, 363-364; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 499 (1409).
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tir. O, yüce şânına uygun şekilde ayakkabı tamircisi olduysa, onun kâmil 

mazhar ları da o şekilde olsun. Çünkü Allah Teâlâ’nın ahlâkı ile ahlâklanmak 

onların yüce işlerindendir. Allah Teâlâ’ya hamd olsun ki Hz. Şeyh  bu değerli 

makamın ehlindendir. Bu, hem dünya hayatında hem de berzah âlemi nde 

böyledir. Çünkü ıtlâk ehlinin herhangi bir yerin hâli ile kayıtlanmaları onları 

başka bir yerin hâlinden alıkoymaz. Bilakis onların hayatlarında da öldükle-

rinde de tasarrufları ve tesirleri vardır. Çünkü daha önce geçtiği gibi onların 

ölümü ancak bir yerden başka bir yere geçmekten (intikalden) ibârettir. Sûfî-

lerin önde gelenleri (kaddesallahu esrârahum) de bu hâl üzeredirler.

Sâib  der ki:

ار אه،   دم آ اب  اد ا دل        گ ز ا  
Öldü diye gönül ehlinin yardımından ümit kesme

Çünkü âgâh kişinin uykusu aynen uyanıklık gibidir1

Tefsir  ehlinden bazıları Nâziât sûresinde geçen   ﴾ا ً ــ ْ اِت أَ َ ــ ِّ َ ُ ْ א َ ﴿ “İşleri 

idare edenlere and olsun.”2 âyeti hakkında şöyle bir görüş ileri sürmüş-

lerdir: Faziletli nefisler beden lerin karanlığından çıktıktan ve ulvî âleme 

ulaştıktan sonra, şeref ve kuvvetleri sebebiyle onlardan bu süflî âlemde 

bazı tesirlerin zuhûr etmesi, böylece onların idare edici olmaları uzak bir 

ihtimal değildir. Görülmez mi ki insan bazen rüya da bazı ölülerin kendi-

sini matlûbuna irşad ettiğini görür. Bu mânadan gafil olan kimse Allah 

Teâlâ’nın dostlarına hücum etmeye, kabirlerini ziyareti ve rûhâniyyet lerin-

den istimdâd da bulunmayı engellemeye girişir. Etrafında bulunan avamın 

ahmakları da onun çirkin sözüne kulak verirler de Allah Teâlâ’nın kudre-

tini inkâr ederler.   ﴾ ٌ ــ
ِ َ ٍء  ْ ــ َ  ِ ّ ــ ُכ َ َ  ُ ّٰ Allah ise her şeye kâdirdir.”3“ ﴿َوا

Mesnevî ’de der ki:

د َ َ אن  א ٴ  ر  دهٴ  َدَرد      ا ا   ا  ن 
Allah bir kimsenin perdesini yırtmak isterse

Onu temiz kişileri yermeye meylettirir4

1 Sâib-i Tebrîzî, Dîvân, 1764. gazel.

2 en-Nâziât, 79/5 .

3 el-Bakara, 2/284 ; Âl-i İmrân, 3/29, 189 ; el-Mâide, 5/17, 19, 40 ; el-Enfâl, 8/41 ; et-Tevbe, 9/39 ; el-

Haşr, 59/6 .

4 Mevlânâ, Mesnevî, I, 815. beyit.
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[200a] Sonra benim Hz. Şeyh ’in vefatına düştüğüm Türkçe ve Arapça 

tarihler vardır. Şu tam mısra ikincisindendir:

ٌّ َ َت  ْ َ ْ ِن، ِإنَّ ا ْ َכ ْ ُ ا ْ ُ אَت  َ  
Kâinatın kutbu öldü, ölüm haktır

Bu tarih sadece noktalı harflerin hesaplanmasıyladır. Onun bir benzeri 

de şudur:

َ ُ َدْوٌس َو ْ
ِ  ِ ْ َّ אُم ا َ َ

Şeyh’in makamı firdevs ve tûbâdır

Şu tam mısra da Arapça tarihlerdendir:

ِه ِ ِ َ  َّ
ِ اً  َ َ أَ א َ َ  ُ ّٰ َس ا َّ َ

Allah Teâlâ ebediyyen azîzinin sırrını takdîs eylesin

Bu mısraın -noktalı veya noktasız olsun- harfleri mutlak olarak hesapla-

nır. Fakat onda bir fazlalık vardır. Tarih bu fazlalığın atılmasıyla ve çıkarıl-

masıyla tam olur. Sen onu çıkarıp hesap etmeye bak ve akıl sahiplerinden 

ol. Bu [yazdıklarımız] vefat bölümündeki son söz olsun.
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ON BEŞİNCİ BÖLÜM

HZ. ŞEYH’İN ŞEKİL VE ŞEMÂİLİ

Bilesin ki Allah Teâlâ ismi güzel, şekli güzel ve sesi güzel olmayan bir 

peygamber göndermemiştir. Onları insanları kendilerine rağbet ettirecek 

melekeler ve şekillerle süslemiş, insanları onlardan uzaklaştıracak vasıflar-

dan ve işlerden korumuştur. Zâtî ve sıfâtî ziynete, sûrî ve mânevî güzelliğe 

sahiptirler. Allah onlara hakkânî varlık kaftanını giydirmiş, yüzlerini zâtı-

nın nûruyla ak eylemiş, zâtının ve sıfatlarının kemâlâtını görmeleri için 

gözlerini tevfîk nûruyla sürmelemiş, onlara zâtî güzellik ihsan etmiştir. Yû-

suf  ’un güzelliği O’nun nûrunun ışıklarından bir ışık, zuhûrunun parıltıla-

rından bir parıltıdır. Nitekim Molla Câmî  şöyle der: 

א ء  א ي  כא         א  ز    
Senin güzelliğini her yerde hikâye edip söylerler

Mısırlı Yûsuf ’un hikâyesi [onun yanında] efsâne kalır1

[200b] Allah onları sıfâtî güzellik ile de şereflendirmiştir ki onun önün-

de arşın cemâli ve kürsînin yüzü başını öne eğer. İnceliklerini görüp ince-

leyince Arab’ın da Fars’ın da aklı başından gider. Sûret ve şekillerinin kis-

vesine bürünmek, hakikatlerinin ve hâllerinin meşreplerinden pay almak 

konusunda Peygamber vârisleri için tam bir nasip vardır.

İsim güzelliğine gelince o, müsemmânın güzelliğidir. Sûfîlere göre isim 

müsemmânın zâtının taayyün üdür. Yoksa sadece dillerde dolaşan mücer-

red lafızlardan ibâret değildir. Allah Teâlâ’nın ismi, el-Alîm gibi varlıkla il-

gili (vücûdî), el-Kuddûs gibi yoklukla ilgili (ademî) sıfat itibariyle müsem-

mânın zâtının taayyünüdür. Onun güzelliği sayıya gelmez zâtî kemâlât ile 

muttasıf olmasıdır. O’ndan başkasının müsemmâsının güzelliği ise kemâlî 

1 Câmî, Dîvân (Fâtihatü’ş-Şebâb), I, 400.
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vasıflarla muttasıf olması ve ilâhî ahlâk ile ahlâklanmasıdır. Rasûlullah’ın 

(sa)  ahlâkı Kur’an’dı. Kur’an ise Allah’ın kadîm sıfatıdır. “Ahlâkı Kur’an  

olmak” onun emirlerini yerine getirmek, toplu ve ayrıntılı (cem‘ ve tafsîl) 

olarak içindekilerle vasıflanmaktır.

Sûret güzelliğine gelince bu, sûret-i ilâhiyyeye nisbetin yakın olmasına 

ve onun tamamen keşfine delâlet etmesi sebebiyledir. Çünkü ulvî ve süflî 

âlemde tenezzülât sûretlerinden her bir sûrette ve taayyünât  şekillerinden 

her bir şekilde gaybî mânalardan bir mâna ve ilâhî hakikatlerden bir ha-

kikat vardır. Bunu keşf edenler peygamberler  ve onların vârisleridir. Onun 

için Allah Teâlâ’nın hikmet i onların sûret güzelliğinde kemâl üzere olma-

larını gerektirdi. Aynı zamanda bu, onların insanları dâvet ettikleri vahiy  

ve ilham ın kabulü için de vesîledir. Çünkü sûreti çirkin olan kimsenin 

nağmeleri hoş, sözleri düzgün olsa da çoğu zaman ondan nefret edilir.

[201a] Ses güzelliğine gelince, o Rahmânî nefesin sûreti ve insânî ruhun 

nasîbi olduğu içindir. Güzel ses sahibi, güzel sûret sahibi gibi gönüllerde 

sevilir. İkisi bir araya geldiği zaman rağbet artar, meyil ve muhabbet çoğa-

lır, istek ve yöneliş güçlenir. Feyz almak ancak feyz  verene saygı göstermek-

le hâsıl olur. Bu yüzden bazı evliya  [Allah’tan] insanların kalplerinde hey-

betinin olmasını istemiştir. Bu ikisi, yani sûretin ve sesin güzel olması saygı 

duyma sebeplerindendir. Sen bu işlere ve mânalara bakıp düşün. Bunların 

güzelliğinin sebebi Rabbânî ilham  sahiplerine gizli değildir.

Gönül sayfasının üzerine Yaratan’ın (el-Fâtır) sırrından zikredilenler 

nakşolduğuna göre, şunu bil ki Hz. Şeyh  îtidâl üzere uzun boylu, insanla-

rın gözünde heybetliydi. [Teni] sarıya çalan beyazlıkta, eti ve sakalı hafifti. 

Gözleri ilâhî nurdan adeta güneş ve ay gibi parlardı. Sanki bu hâl şu anda 

gözümün önündeymiş gibidir. Zannederim bu durum benden başkasına 

da keşfolunmamıştır. Hamd Allah’a mahsustur.

Meşâyihtan birinin bir müridi vardı. Şeyhinin üzerinde kalkan büyük-

lüğünde bir nur görürdü. Başkası onu görmezdi. Çünkü inançlı bir gözle 

bakmak başkalarına gizli olan güzellikleri [insana] gösterir.

Hz. Şeyh’in yüzünde görülen güçlü heybet ve yüzünü kaplayan ezici aza-

met sebebiyle ilk ve orta zamanlarında ona bakmaya güç yetmezdi. Bu, onun 
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kalb-i şerîfine vârid olan tecellîlerin belirtilerindendi. [201b] Çünkü her kap 

içinde olanı sızdırır. Sonra işinin ve ömrünün sonlarında letâfet ve îtidâlin 

galip gelip cemâl nurlarının [kendisini] kaplamasıyla sanki sırf nur hâline 

geldi. Çünkü birinci hâl küllî fenânın  ve celâl tecellîsi nin neticelerindendir. 

İkincisi ise ilâhî (illî) bekâ  ve cemâl tecellîsi nin alâmetlerindendir. İki hâl 

arasında büyük fark vardır. Düşün ki öd ağacı (ûd-i hindî) kendi varlığını 

yok edene kadar duman verir. Sonra öyle bir hâle gelir ki güzel kokusu kalır, 

fakat dumandan eser görülmez. Bunu bil, ben sana kalemin ta kendisiyle 

işâret ettim. Bilakis zifiri karanlık ve suyu bol kuyudan âb-ı hayât çıkardım.

Vaaz veya başka bir iş için dışarı çıktığında selefin yürürken gözettiği 

edeb e uyarak, Osman’ın (ra)  hayâsı ile amel ederek ve insanların hoşa git-

meyen hâllerinden gözünü sakınarak sadece ayakkabısının üzerine bakar-

dı. [Etrafa] göz ucuyla bakardı. Gelip geçen müslümanlardan biri selam 

vermeye veya almaya hazırlanırsa hafifçe ona yönelir, selam verir ya da 

mukabelede bulunurdu. Aksi hâlde vakarla yürürdü. Çünkü hızlı yürümek 

mü’minin değerini giderir.

Vaaz  sırasında insanlara bakmaz, bilakis gözlerini kapatır ve öylece hitap 

ederdi. Sülûk ehli  vâiz lerin edebi budur. Kezâ ders sırasında nüshaya bak-

maz, bilakis ezberden anlatır ve muhâtaba bakardı. [Allah’ın kudretinin] 

eserlerine bakmayı sever ve       ﴾ ْ ِ ــ
ِ ُ ْ ــ أَ ِ ــאِق َو َ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َא ْ آ ِ ِ ُ ــ َ ﴿ “Onlara 

âyetlerimizi ufuklarda ve kendi nefislerinde göstereceğiz.”1 âyetini okurdu. 

[202a] Müntesiplerinden birinin sarığına konulmuş bir çiçeğe gözü iliş-

se onun ziynetinden sakınıp kokusu ile yetinerek mutlaka çıkarılmasını ve 

terk edilmesini emrederdi. Arapça “ ُ ــ ْ َّ -gül, şakayık, nergis, rey ”(çiçek) ا

han ve benzerleri gibi kendisine Farsça “şükûfe” denilen şeydir. Hz. Şeyh 

büyük bir sarık  sarardı. Kendisi ile beraber olduğum sürece sarığının üze-

rinde hiçbir gül ve çiçek görmedim.

Sultan IV. Mehmed  bayram gecesi kendisine vaaz  edip öğüt vermesi 

için onu dâvet etti. O da istenileni yerine getirdi. Sonra onu özel meclisine 

dâvet etti. Huzuruna varınca o (IV. Mehmed) ayağa kalktı ve musâfaha 

için elini uzattı. Hz. Şeyh  de onunla musâfaha etti ve kendisine sadece bir 

1 Fussılet, 41/53 .
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defa baktı. Ben onun yakınındaydım. Onun bu durumunu düşündüm. 

Bildim ki Allah’a nazar eden göz, zarûreti karşılayacak kadarın dışında, 

O’ndan başkasına bakmaz.

Ömrünün sonlarında beşeriyet icabı gözünün zayıflaması sebebiyle 

Farsça “çeşmek (gözlük)” denilen şeyi kullandı.

Boş ve faydasız şeyleri dinlemezdi. Bilakis yoldan geçerken ve evindeyken 

böyle bir şey işitse zikir le meşgul olurdu. Hz. İmâm-ı Âzam ’ın duçar olduğu 

gibi bir veya iki defa böyle bir durumla karşılaştı ve sabretti. Şöyle ki kendisi 

sultanın nedimlerinden önde gelen birinin dâvetinde bulunmuştu. Meclis-

te Mesnevî  sahibi Mevlânâ  Celâleddin’in (ks) tarikatından iki şahıs vardı. 

Hz. Şeyh ’ten bu iki şahsın, kendisine Farsça “ney ”, üfleyenine de “neyzen” 

denilen sazı üflemesi için izin istediler. [202b] Hz. Şeyh  sustu. Tekrar izin 

istediler, yine sustu. Başlarında bulunan kimse “Sükût izin sayılır.” dedi ve üf-

lenmesini emretti. O iki şahıs baba-oğul idiler. Baba olan sakalına ve ellerine 

kına yakmış bir pîr-i fâni idi. Oğlu ney üfledi, o da bazı şiirler okudu. Biz de 

o mecliste hazır bulunuyorduk. Bu okuyucunun kibrine, hiçbir yönden ken-

disiyle münasebeti olmayan bir şiiri okumaya girişmesine ve dünyevî mak-

satlarla kına yakmasına hayret ettim. Hz. Şeyh o meclisten kalktıktan sonra 

“Nasıl olur da benden haram a izin sâdır olur?” dedi. Ardından da “Sazlarda 

ve çalgılarda zevk arayan bir topluluğa hayret!” diye ekledi.

Eserlerinden birinde bu konunun tafsilâtı üzerindeki perdeyi kaldırarak 

şöyle der: “Güzel sesi dinlerken (semâ‘) tabiatı mütalaadan doğan meyil, 

şehvet tir. Semâ‘  sırasında nağmeleri ve melodileri mütalaa sırasında nefis-

ten meydana gelen meyil, hevâ dır. Semâ‘ sırasında Hak Teâlâ’nın fiiller inin 

nûrunu mütalaa sebebiyle kalp ten doğan meyil, aşk tır. Hak Teâlâ’nın sıfat-

lar ının nûrunu mütalaa sebebiyle ruh tan doğan meyil; muhabbet , huzur  

ve sükûndur. Hak Teâlâ’nın zâtının nûrunu müşâhede  sebebiyle sırdan do-

ğan meyil üns tür. Aksi hâlde öyle semâ‘ vardır ki haram  olduğunda şüphe 

yoktur. Çünkü şeytânîdir. Geri kalanı ise mutlak olarak helâl dir. Çünkü 

rahmânîdir.”

Ben derim ki: Bundan mûsiki âletleri nin haram lığının içki ve zinâ  

gibi aynî olmadığı anlaşılmaktadır. [203a] Avamın yaptığı gibi onlardan 
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alınan lezzetin tabiat  ve nefis  mertebesinden olmak sûretiyle oyun ve eğ-

lence maksadıyla kullanılırsa haram  olur. Onlardan alınan lezzet, bu şekil-

de değil de kalp , ruh  ve sır  mertebesinden olması ya da cihâd da ve hac  yo-

lunda davul çalmak gibi bunu gerektiren bir maslahat için olması sûretiyle 

kullanılırsa mubah olur. Mesnevî  sahibinin yaptığı da bu türdendir. Bu, 

onun peşinden gidenler için ise delil değildir.

Ney ve benzerlerinden alınan tat gelip geçicidir. Asıl maksat tevhid dir ki 

onun tadı (zevk) zâtî ve kalıcıdır. Kim bu küllî zevke ulaşırsa mutlak olarak 

cüz’î zevklere ihtiyaç duymaz. Buradan Türkçe ilâhiler veya Arapça kasî-

deler okumanın ancak sakini harekete geçirmek, hareket edeni de teskin 

etmek için olduğu anlaşılır. Çünkü bunlar demiri ısıtmak için kullanılan 

körük gibidir. Fakat bunlar meşhur olma sebeplerinden olduğundan, bu 

işin ehli kavvâl ve dinleyici kalmadığından Hz. Şeyh  vefatından üç yıl önce 

bunları terk etti. Bana da terk etmemi emretti. Ârifler bu kötü zamanda 

ilâhi okumayı şöhret ve hicâb  saydıklarına göre, tam meşhur olma ve ava-

mın toplaşmasına sebep olan ney ve benzerleri hakkında ne düşünürsün? 

Mesnevî ’de der ki:

אر        در ره ا از  آ      ا
Halk arasında meşhur olmak sağlam bir bağdır

Bu bağ bu yolda demir bir bağdan aşağı mıdır1

Bir hadiste şöyle buyrulmuştur: [203b] “ َ ْ َ א  َ َאِء  َّ َ ا
ِ  ُ َ  ُ ــ

ِ َ ْ َ َ  َ ْ َ ْ ٍ  ِإنَّ ا ــ َ ُ َ ــאَح  َ َ  ِ ّٰ َ ا ــ ْ ِ ُن  ِ ــ َ  َ ِب، َو ِ ــ ْ َ ْ ِق َوا ِ ــ ْ َ ْ  Bir kulun övgüsü doğu ile / ا
batı arasında yayılır, fakat onun Allah katında sineğin kanadı kadar ağırlığı/
değeri yoktur.”2 Nitekim Hayâtü’l-Hayevân ’da böyle geçmektedir. Kuşeyrî  

de “İstidrâc , mekr korkusu olmadan ünün (zikr) yayılmasıdır.” der.

Zaman o hâle geldi ki her şair muhakkık şeyhleri taklit  ederek bir 

ilâhi yazıyor, meclislerde sarhoşlar zikir söylüyor, tevhid halkasına şey-

tanlar giriyor. Şairlerden daha beteri meşâyih  görünümünde olanlar-

dır. Onlar ilâhiler söylerler ve kendileri hakkında yalan iddialarda bulu-

nurlar.   ﴾وَن ُ ــ
ِ א َ ْ ُ ا ــ ُ َאِن  ْ ــ َّ َب ا ْ ــ ِ َ ِإنَّ  َאِن أَ ْ ــ َّ ُب ا ْ ــ ِ َِئــَכ   İşte“ ﴿أُو

1 Mevlânâ, Mesnevî, I, 1546. beyit.

2 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 251 (673).
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onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki, şeytanın tarafında olanlar ziyana 

uğrayanların ta kendileridir.”1 Ticaretlerinde ziyan etmişlerdir. İnsanlar 

nezdinde meşhur olmalarını, yanlarında insanların toplanmasını ve sahte 

ilâhiler yazıp söylemelerini kazanç ve Allah Teâlâ’ya yaklaşma sebepleri 

zannettiler. Ama   ﴾َن ُ ــ
ِ َ ْ َ ا  ُــ َُכ  ْ ــ َ ــא  َ  

ِ ّٰ َ ا ــ ِ  ْ ــ ُ َ ا  َ ــ َ -Allah tarafın“ ﴿َو

dan hiç hesap etmedikleri şeyler karşılarına çıktı.”2 Dünyanın kendilerine 

açılmasının emârelerini gördüklerinde   ــא َ  َ ــ ُ   ْ ــ َ َــא  ُ
ِ ْ ُ ــאِرٌض  َ ا  َ ــ َ ا  ـُـ א َ ﴿ 

﴾ِ ِ  ْ ُ ْ َ ْ َ ْ  Bu, bize yağmur getiren bir buluttur, dediler. Hayır, o sizin“ ا

acele gelmesini istediğiniz şeydir.” Acele gelmesini istediğiniz şehvet lerdir.

  ﴾ ٌ ــ
ِ أَ اٌب  َ ــ َ ــא  َ ِ  ٌ ــ -İçinde elem dolu azâbın” hidâyet  yolun“ ﴿ِر

dan ayrılma azâbının “bulunduğu bir rüzgârdır.”3 O hevâ  rüzgârıdır.

ــא﴾   َ ِّ َر  ِ ــ ْ َ ِ ٍء  ْ ــ َ  َّ ُכ  ُ ــ
ِّ َ ُ ﴿ “O, Rabbinin emriyle” güzel ahlâktan “her 

şeyi yerle bir eder.” Her mazhar ın bir rabb-i hâs sı vardır ki o, kendisi 

hakkında müessir olan Rabbinin ismidir.   ﴾ ْ ُ ُ ــאِכ َ َ  َّ ى ِإ َ ــ ُ  َ ا  ــ ُ َ ْ َ َ ﴿ 

“Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hâle geldiler.” Yani 

onların kendileri ahlâk , âdâb  ve sâlih ameller den boş; kalp leri ise sıdk , 

ihlâs , rızâ  ve teslimiyet ten uzak hâle geldi. Burada bir işaret daha vardır 

ki o da buradaki “evler”in onların kabirleri ve kabirlerinin üzerine bina 

edilen yüksek kubbeler olması, bunları gören kimsenin de onların içinde 

Allah Teâlâ’nın evliyasından bir velînin bulunduğunu zannetmesidir.

[204a]   ﴾ َ ــ ِ ِ ْ ُ ْ َم ا ْ ــ َ ْ ي ا ِ ــ ْ َ ِــَכ  َ  İşte biz, suç işleyen toplumu“ ﴿َכ

böyle cezalandırırız.”4 Onlar haktan yüz çeviren ve bâtıla yönelen kimse-

lerdir. Bu yüzden yaptıklarının karşılığı hak ve mâna değil, bâtıl ve sûret 

olmuştur. Yardımsız kalıp zelil olmaktan Allah’a sığınırız.

Hz. Şeyh  hak söze kulak verirdi. Bazen küçük çocuklarından biri ken-

disinden okurken ona bir şey söyler, o da onu dinler, sonra “Sözün ta-

mam oldu mu?” diye sorardı. O da “Evet” derdi. Bunun üzerine “Oku!” 

derdi. Böyle yapması öğretme konusunda ona genişlik tanımak, zorlama-

ya tahammülü olmayan bir sabî olması bakımından onun gönlünü ferah 

tutmak içindi.

1 el-Mücâdele, 58/19 .

2 ez-Zümer, 39/47 .

3 el-Ahkâf, 46/24 .

4 el-Ahkâf, 46/25 .
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Hz. Şeyh’in hâline vâkıf olmayan mukallid tâbilerinden bazıları, onun 

hakkında Allah Teâlâ’nın münâfıkların sözü olarak aktardığı   َن ُــ ُ َ  ﴿َو
أُُذٌن﴾  َ ــ ُ   “O (her söyleneni işiten) bir kulaktır, diyorlardı.”1 şeklindeki 

sözü söylerlerdi. Bu söz “Muhammed (sa) , hakkında söylenilen her şeyi 

işitiyor.” demektir. Bu sözü onlar yermek için söylüyorlardı. Sonra Allah 

Teâlâ bu sözü onu methetmeye ve övmeye hamlederek şöyle buyurdu:

  ﴾ ْ َُכ  ٍ ْ َ ْ أُُذُن  ُ ﴿ “De ki: O, sizin için bir hayır kulağıdır.”2 Bunun mâna-

sı şöyledir: Evet, o kulaktır, fakat ne güzel kulaktır. Özrü dinleyip de kabul 

eden, etmeyenden elbette daha hayırlıdır. Çünkü bu haslet ancak kerem ve 

güzel ahlâktan neşet eder.

“Bilmezden/görmezden gelmek ulu kimselerin ahlâkındandır.” denil-

miştir. “ ٌ ــ َِئ  ٌّ ــ ِ  ُ ــ ِ َא ُ ْ ٌ َوا ــ ِ ٌّ َכ ــ
ِ  ُ ــ ِ ْ ُ ْ  .Mü’min saf ve kerem sahibidir / اَ

Münâfık ise aldatıcı, alçak ve cimridir.”3 Ancak Hz. Şeyh hâlinin başlarında 

ve ortalarında mürid lere sert davranırdı. Bu ise defalarca uyardıktan sonra 

olurdu.

Zikir  gecelerinden birinde bazı müridler hazır bulunmamıştı. Meclis 

tamam olduktan sonra onları çağırttı. Onlar mâzeretlerini söylediler. Her 

birinin ileri sürdüğü mâzereti kabul etti. Sıra zarif bir kimse olan Mehmed 

ed-Debrevî ’ye gelince [204b] ona “Bu gece meclisi niçin terk ettin?” diye 

sordu. O da “Sultanım, nefs-i emmâre me uydum.” diye cevap verdi. Onu 

dinlemedi. Bilakis “Mürid  olan kimsenin her zaman nefs inin hevâ sına uy-

ması gerekmez.” dedi. Nefsini kırmak, serkeşliğini aşağılamak ve toparlan-

masını sağlamak için onu yüzüstü yatırdı ve değnekle cezalandırdı.

Bir defa bunun benzeri benim  ve arkadaşım Karinâbâdlı Seyyid Meh-

med ’in başına geldi. Şöyle ki Hz. Şeyh’in Abdullah  adında zihni ve öğ-

renmesi çok yavaş küçük bir oğlu vardı. Hz. Şeyh onu okutma işini bana 

ve mezkûr arkadaşıma vermişti. Günlerden birinde bazı meşguliyetler yü-

zünden onun dersi unutuldu. Hz. Şeyh ikindiden sonra onu yanına çağır-

dı. Dersini bilemeyince sebebini sordu. O da “Onlar bana bugün bir şey 

öğretmediler.” dedi. Bunun üzerine bizi yanına çağırdı ve değnekle te’dib 

1 et-Tevbe, 9/61 .

2 et-Tevbe, 9/61.

3 Tirmizî, “Birr”, 41; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 5.
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gönlümde bir değişiklik oldu. Bu durum vaktin hükmü gereğiydi. Birkaç 

gün sonra Seyyid Abdullah vebadan öldü. Arkadaşım Rumeli  beldelerin-

den Siroz ’a halife tayin edildi ve orada vefat etti.

Hz. Şeyh ilk ve orta zamanlarında dervişlerden özel kavvâlini dinlerdi 

(semâ‘ ). Hz. Hüdâyî ’nin ilâhilerini ve Şeyh-i Ekber ’in (kaddesallahu esrâra-

hum) kasîdelerini severdi. Kavvâl bir gün Hüdâyî’nin Türkçe ilâhilerinden 

birindeki,

Fâni vücûdu terk eden

Bulmaz mı hakkânî vücûd1

sözüne gelince Hz. Şeyh çok ağladı.

Şöyle derdi: “Hüdâyî’nin ilâhileri urûc  ve nüzûl  bakımından sülûk ün 

mertebelerine (atvâr) göre vârid olmuştur.” 

[205a] Bir gün bana “Meclisinde kavvâl mutlaka bir şey okuyacaksa 

Bursalı Üftâde ’nin, Üsküdarlı Hüdâyî’nin ve Yûnus Emre ’nin (kaddesal-

lahu esrârahum) şiirlerini seç. Çünkü onların şiirleri tamamen hakkânî ve 

sırf kemâlîdir. Başkalarının şiirleri ise böyle değildir. Çünkü onlar cemâl  ve 

celâl  ile karışıktır. İznikli Eşrefoğlu ’nun şiirleri bunlardandır.” dedi.

Yine şöyle dedi: “Yûnus Emre ’nin şiirleri çoğunda selâset olmayan 

Türkçe şiirler olsa da onlardan kemâl kokusu alınır. Onun zâhir  bakımın-

dan ümmî olması itibarını zedelemez. Çünkü maksat hangi yoldan olursa 

olsun Allah Teâlâ’yı ma‘rifet tir. Allah Teâlâ ise bir kimseye ilim vermeden 

dost edinmez. Öğretmenin de farklı yolları vardır. Bu yollar bir yere ulaşır 

ki o yer öğretmenin neticesidir.”

İmam Gazzâlî  Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ ’da şöyle der: “Kim Allah Teâlâ’yı 

tanırsa diğer zâhirî (resmî) ilimler de kavrayışı zayıf, onları beyanda dili 

tutuk ve yetersiz olsa bile hakîmdir (hikmet  ehlidir).”2

Hz. Şeyh  ezân okunurken sözünü keser, mütalaayı bırakır ve ezânı 

dinlerdi. Ezânı ilk duyduğunda “ ِّ ــ َ ْ َة ا َ ــ ْ َــא َد ــَכ  ْ َّ َ  / Buyur, ey Hakk’ın 

1 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 63.

2 Gazzâlî, el-Maksadü’l-Esnâ, Dımaşk 1420/1999, s. 99.
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bir müezzin vardı. Hz. Şeyh’in evinin yakınında bir camide ezân okurdu. 

Davudî, gür ve çok tesirli bir nefesi vardı. Hz. Şeyh onun sesini çok beğe-

nir ve ezânını severdi.

[205b] Son zamanlarında imamın mûsiki makamları  ile okumasından 

hoşlanmazdı. Çünkü o her türlü hareketlerden, duruşlardan ve lezzete se-

bep olacak şeylerden fâni olmuştu. İlk dönemlerinde nefesli bir saz işitti, 

ağladı ve ona hâl galebe etti. Tıpkı yüce sır ve mânaların çok vârid olma-

sından dolayı Hz. Mevlânâ ’ya galip olduğu gibi.

Cüz’î ve küllî seslerden her birinde ilâhî hakikatlerden bir hakikate re-

miz vardır. Nitekim muhakkık âşık (Mevlânâ) şöyle der:

א  א  ا א      از  ن   از  
Dinle neyden ki hikâye etmede

Ayrılıklardan şikâyet etmede1

Onun sesi şikâyet değil ancak hikâye etmekten ibârettir. Çünkü âşığın 

lisanının hikâye etmekten başkasına tahammülü yoktur. Bu yüzden yine 

birinci ciltte şöyle der:

א روا    א         אن  אن   ز 
Ben canlar canından şikâyet ediyorum

[Aslında] şikâyetçi değilim, hikâye ediyorum2

Hz. Şeyh gür ve yüksek sesli idi. İlk ve orta zamanlarında imâmete ge-

çer ve büyük bir heybetle okurdu. Onun kırâatinin benzerini asla kimseden 

dinlemedim. Zikir meclisinde kavvâl ile birlikte gür ve heybetli bir sesle ilâhi 

okurdu. Bir defasında benim ve yanımda bulunan zâkir kavvâllerin ön ta-

rafına (yüzüne) öyle bir çarptı ki burundan kan geldi. Onun zikir  meclisine 

tâkat yetmezdi. Ömrünün sonlarında bunların hepsinden el çekti.

Başkasının imam olmasından ve mûsiki  makamı olmaksızın okuma-

sından hoşlanırdı. İmâmete geçmesi gerektiği durumda nağmesiz ve tam 

îtidâl üzere okurdu. Öyle ki kâtip dilese [onun okuduklarını] yazabilir ve 

1 Mevlânâ, Mesnevî, I, 1. beyit.

2 Mevlânâ, Mesnevî, I, 1781. beyit.
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harflerini saymak istese sayabilirdi. [206a] Kur’an’da emredilen tertîl ile 

kastedilen de budur.

Şeyh-i Ekber ’in (ks) “zikir  hoş bir nağme ile olursa, güzel sûrete bakışta 

olduğu gibi onun da nefiste bir tesiri olacağına” dair sözüne gelince, bu 

ancak mübtedî ve mutavassıt içindir. Bu yüzden Ebû Hanîfe ve seleften bir 

topluluk nağme ile kırâati mubah görmüştür. Çünkü bu, kalbin rikkatine 

ve haşyet meydana gelmesine sebep olur. Lahn (nağme) ise terennüm et-

mek, sesi titretmek/nağmeli ses çıkarmak ve okurken sesi güzelleştirmektir. 

Müntehîye gelince onun dışarıdan gelen lezzetlere ihtiyacı yoktur. Bu iki 

makamı birbirinden ayır. Çünkü bizim sözümüzde şüphe ve yalan yoktur.

Hz. Şeyh’in ezân okuduğunu işitmedim.

Rasûlullah’ın (sa)  bizzat ezân  okuyup okumadığı konusunda ihtilâf edil-

miştir. Bazıları okuduğunu söylemiştir. Bir seferde devesinin üzerinde ezân 

okumuş, kâmet getirmiş, ashâb da develeri üzerinde oldukları hâlde onlara 

namaz  kıldırmıştır. Namazı îmâ ile kıldırmış, secdeyi rükûdan daha aşağı 

yapmıştır. Böyle yapması yağmur ve çamur sebebiyledir. Rasûlullah’ın (sa) 

ezân okumadığı, Bilâl’e  [ezân okumayı] emrettiği de söylenmiştir. Nitekim 

İnsânü’l-Uyûn ’da böyle geçmektedir.

Şeyh İzzeddin b. Abdüsselâm  der ki: “Ezân okumaması, onun (as) bir 

ameli işlediğinde onda sebat edip devamlı olarak yapmasından dolayıdır. 

O, risâleti tebliğ etmekle meşgul olduğundan bunun için vakit bulamazdı. 

Bu, tıpkı Hz. Ömer’in (ra)  ‘Halifelik olmasaydı mutlaka ezân okurdum.’ 

demesi gibidir.”

Ben derim ki: Hz. Peygamber ’in (as) şâri‘ olması bakımından bir defa 

bile olsa ezân  okuduğu sâbit olsaydı, vârisleri de onun izinden gittikleri 

için onlar hakkında da sâbit olurdu. Çünkü onlar onun (as) sünnetlerinin 

her birinde özel bir tecellî olduğunu kesin olarak bildiklerinden sünnet-

lerini uygulamayı severler. Görmez misin ki [206b] Hz. Şeyh-i Ekber  biri 

dışında Hz. Peygamber ’in (as) bütün sünnetlerini uygulamıştı. O sünnet 

ise Hz. Peygamber’in (as) bazı günlerde damadı Ali’nin (ra) evinde kaylûle 

yapmasıdır. Hz. Şeyh[-i Ekber]’in ise evli bir kızı yoktu ki evine varıp ziya-

ret etsin ve orada uyusun. 
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Zannederim ki biri dışında bütün sünnet leri yerine getirmek, Şeyh-i 

Ekber ’e verilen hatmiyyet mekânına ait Ekberî imtiyazlardandır. Yani o 

Muhammedî velâyetin hâtemi idi. Bu makam ondan önce ve sonra kimse-

ye verilmedi. Bu sebeple -mübârek kitaplarının da şâhitlik ettiği üzere- Al-

lah, başkasından ızhâr etmediği hakikat ve sır (hakâyık ve esrâr) ilimlerini 

ondan ızhâr etti. Onun zamanına kadar selef, hakikatleri ne ibâre ile ne de 

yazarak açıklamaya izinli değillerdi. Bilakis işaretlerle ve remizlerle yetin-

diler. İhyâü’l-Ulûm  ve benzerleri gibi onların ortaya koydukları eserlerin 

çoğu ma‘rifetlerin lisanıdır (ma‘rifet  konularını dile getirmekten ibârettir). 

O, hatmiyyet  makamına erdiği (tahakkuk) için Bâyezîd-i Bistâmî  ve baş-

kalarından daha büyüktür. Bir sünneti yerine getirmemiş olmasında -bir 

derece bile olsa- nebî  ile velî , tâbi olunan ile tâbi olan arasındaki farka 

işaret vardır.

Hz. Şeyh  hakkı söyler, bunun sultanın meclisinde, vaaz  meclislerinde 

ve benzeri yerlerde olmasına aldırmazdı. Konuşmaya başladığında mec-

liste bulunanları hayrete düşürecek şekilde sözü peş peşe sıralardı. Sohbet 

meclisi vaaz meclisinden daha toplu olurdu. Allah bitmesini dilemedikçe 

onun değerli kelâmı sona ermezdi. Sultan’ın (II. Süleyman ) hocası Arab-

zâde  diye meşhur Abdülhalim Efendi -ki zamanında ilim ve faziletle tanı-

nan bir kimseydi- şöyle demiştir: [207a] “Biz bunca ilme rağmen sultanın 

meclisinde ve ileri gelenler istişâre için toplandığında konuşmaya gücümüz 

yetmiyor. Dilimize Allah’ın kitabından ve Rasûlü’nün sünnetinden bir şey 

gelmiyor. -Şeyhim ve senedim hazretlerini kastederek- Allah şeyhe bereket 

versin, bulunduğu mecliste herkesin önüne geçiyor, sanki daha önce hiç 

duymadığımız şekilde âyet ve hadisleri izah ediyor. Bütün sözleri Kur’an’a 

dayanıyor.” demişti.

Ben derim ki: Bunun sebebi Hz. Şeyh’in ilm inin huzûrî olması, zâhir 

(rüsûm) âlimleri nin ilminin ise husûlî olmasıdır. Hâzır olan ise gâib olmaz. 

Çünkü zâtîdir. Dışarıdan hâsıl olan ise bunun aksinedir. Çünkü o gelir ve 

gider. Allah evliyasını ilham ile destekler de onlar ezberde tutmaya ve tahsil 

etmeye ihtiyaç duymazlar. Allah onlardan razı olsun ve bizi onlardan kılsın.

Hz. Şeyh ’in sözlerinde asla yapmacıklık yoktu. Çünkü bütün işlerinde 

gösterişten hoşlanmazdı.
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Kendisinden Fars dilinde hiçbir konuşma sâdır olmamıştır. Bunun se-

bebini bizzat kendisinden işittiğime göre şöyle ifade etti: “Kostantiniyye’de 

şeyhimle (Zâkirzâde Abdullah Efendi ) küçük bir kayığa bindim. Gemici 

Farsça  beyitler okumaya başladı. Hz. Şeyh (Zâkirzâde) bana ‘Oğulcuğum, 

bu topluluğun diline düşen bir ilmi öğrenme!’ dedi. Kayıkçılar rezalet, se-

falet ve sefahatleri ile meşhurdular.” (Hz. Şeyh) dedi ki: “Şeyhimin lisa-

nından bu sözü işittiğimden beri Farsça öğrenmek hiç hatırıma düşmedi.” 

Onun şeyhi Zâkirzâde diye meşhur olan Abdullah Efendi’dir.

[207b] Ben derim ki: Hz. Şeyh’in “Halk Arap ve Acem (Arap olmayan) 

olmak üzere ikidir. Dil Arapça  ve Acemce olmak üzere ikidir. Yurt da cen-

net  ve cehennem  olmak üzere ikidir. Cennet ehline Arap dili, cehennem 

ehline Acem dili verilmiştir.” dediğini işittim.

Eğer dersen ki: Hz. Peygamber ’in (as) “ ُ َّ ــ
ِ אِر َ ْ ُ َوا ــ َّ ِ َ َ ْ  ا

ِ َّــ َ ْ ِ ا ــ ْ ــאُن أَ َ ِ
 ُ َّــ ِر َّ  Cennet ehlinin dili Arapça ve Derî Farsçasıdır.”1 hadisi hakkında / ا

ne dersin? Bu hadis tartışmasız sahih kabul edilmiştir. el-Kâfî  ve benzeri 

muteber kitaplarda zikredilmiştir. Hz. Mevlânâ  da Fars dilini öğrenmeye 

ve konuşmaya teşvik etmiştir. Nitekim şu beyti buna delâlet etmektedir:

אن د د  ز אزی       را  אر   
Arapça daha hoşsa da sen Farsça  söyle

Zaten aşkın daha başka yüzlerce dili var2

Hâfız ’ın şu sözleri de onu destekler:

א را אر ان  אر ده  א  אن       אر   אن 
Farsça konuşan güzeller insan ömrüne ömür katar

Haydi sâkî, zâhid pîrlere müjde ver3

Bu ikisi şeriat ve hakikat âlimlerinin ulularındandır. Sözlerinin mutlaka 

sahih bir izahı vardır.

Ben de derim ki: Hadiste ve bu iki beyitte Acem dili değil, Farsça zik-

redilmiştir. Fars dili Acem dilinin bir parçasıdır. Çünkü “Acem” kelimesi 

1 Bk. Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, s. 273; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, I, 53.

2 Mevlânâ, Mesnevî, III, 3842. beyit.

3 Hâfız, Dîvân, İstanbul 1257, s. 4 (Bazı nüshalarda bu beyit eksiktir).
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Arap dilinin mukabili Acem dilidir, yoksa onun bir kısmı olan Farsça de-

ğildir. İstisnâ yoluyla onun cennet ehlinin dili olması câizdir.

Konunun tahkiki şöyledir: Allah Teâlâ Acem dillerinden Farsçayı Arap-

çaya eklemiştir. Onların otuz iki harf olduğunu söylemeleri de buna delâlet 

eder. [208a] Çünkü Arap harflerinden oluşan alfabe yirmi sekiz harftir. 

Bunlara Acem harflerinden dört harf eklenmiştir. Bunlar “ژ” ”چ“,   ”پ“, 

ve “گ” harfleridir. Toplamı dişlerin ve iki eldeki on parmağın mafsalları 

sayısınca otuz iki harf olur. Böylece Fars dili cennet ehlinin lisanına eklen-

miştir. Bu yüzden Acem ârifleri Farsça  konuştular, divanlar tertip ettiler ve 

insanları Farsçaya teşvik ettiler. Aksi hâlde evliyanın büyüklerinden olan 

kimselerin cehennem ehlinin dilini konuştuğu ve Allah’ın onlara bunun 

hakikatini göstermediği nasıl düşünülebilir?

Es’iletü’l-Hikem ’de der ki: “Kur’an ’ın levh-i mahfûz  mertebesinden 

dünya semâsındaki beytü’l-izze  mertebesine indiği gece bütün melekler in 

kendilerinden geçmesinin hikmet i nedir? Cevap: Allah Teâlâ rahmet ile 

konuştuğu zaman Farsça konuşur. Farsçadan maksat, Süryânice veya İbrâ-

nice olsun Arapça  dışındaki lisandır. Azap ile konuştuğu zaman ise Arapça 

konuşur.1 Melekler Muhammedî Arapçayı işitince bunun bir ceza olduğu-

nu zannettiler ve kendilerinden geçtiler.”

et-Te’vîlâtü’n-Necmiyye ’de Yûsuf sûresinin başındaki şu âyetin tefsirinde 

şöyle der:   ﴾َن ُــ ِ ْ َ  ْ ُכــ َّ َ َ ــא  ًّ ِ َ َ ًــא  آ ْ ُ َــאُه  ْ َ ْ َّــא أَ  ,Biz onu,” hakikatlerine“ ﴿ِإ

mânalarına, sırlarına ve işaretlerine “akıl erdiresiniz diye Arapça” Arap dili 

ile “bir Kur’an olarak indirdik.”2 Yani okunması için ona Arapça  kisvesi 

giydirdik. Çünkü o sizin dilinizdir. Nitekim Tevrat ’ı ehlinin dili olan İbrâ-

nice , İncîl ’i de Süryânice  dili ile indirdik. Bununla Allah Teâlâ’nın kelâmı-

nın kelâm olmasında harflerin, seslerin ve dillerin kisvesinden münezzeh 

olduğuna işaret etmektedir. [208b] Fakat halk onun mânalarını akletme 

hususunda harflerin ve dillerin kisvesine ihtiyaç duyarlar.”

1 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir: ــ כ ــ إذا  א  ّٰ اب: إن ا ــ  وا
ــ כ اب  ــ א  ( ــ כ ــא. وإذا  ا א כאن أو א ــ ب،  ــ ــ ا ــאن  ــ  אر א اد  ــ . وا ــ אر א ــ ( כ ــ  א  

. ــ א
2 Yûsuf, 12/2 .
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Burada Allah Teâlâ’nın Arapça  dışında konuştuğuna da işaret var-

dır. O da yahudilerin dili olan İbrânice  ve hristiyanların dili olan Sür-

yânice dir. O’nun Derî Farsça sı ile konuşup konuşmadığına gelin-

ce, muteber kitaplarda bunu göremedim. Allah’ın her gün iki defa

زم“ ــ א כــ  ــ آ زم  ــ א כــ  ــ آ אران  ــ ــ  ــא ا ــ  ــ כ  (Bu günahkârlara 

ne yapayım, bağışlamaktan başka, bağışlamaktan başka)”1 dediği şâyi ol-

muştur. Doğrusunu Allah bilir.

“ed-Deriyye” kelimesi “Der ”e mensup mânasınadır. Der, Şîraz ’ın nâhi-

yelerinden bir nâhiyedir. Halkı bu dilde (Farsça) fesahat ve belâgatla mev-

sufturlar. Tıpkı bazı Arap kabîlelerinin Arap dilinde böyle oldukları gibi. 

Ya da bu kelime kapı mânasındaki “der”e mensup anlamındadır. Bu kapı 

Fars krallarından Behrâm-ı Gûr ’un (ö. 438) kapısıdır. Çünkü o ferman 

ve benzerlerinin fasih Farsça  ile yazılmasını emrederdi. Bu sebeple onun 

kapısına nisbet edilmiştir.

Hâsılı ilâhî kitapların en üstünü olan Kur’an ’ın Arapça  olarak inmesin-

den dolayı Arapça Farsça dan daha üstün olsa da, deliller fasih Farsçanın 

cennet  ehlinin dilinden olduğuna delâlet etmektedir. Allah Teâlâ tecellî ve 

nüzûl (tenezzülât ve istirsâlât) mertebesinde her dil ile konuşmuştur. Fakat 

bundan dolayı her dilin cennet ehlinin dili olması gerekmez. Tıpkı her dili 

konuşanların cennet ehlinden olması gerekmediği gibi.

Az önce zikrettiğimiz üzere Arapça daha üstün olduğu için ve bu za-

manda Fars dilini hem bayağı kimseler hem de şerefli kimseler kullandı-

ğından Hz. Şeyh  galip olana göre hareket ederek Arapçayı seçmiştir. [209a] 

Yoksa Hz. Peygamber  (as) câiz olduğunu beyan etmek ve Arapça ya katmak 

üzere az da olsa Farsça  konuşmuştur. Onun dilinden dökülen elbette cen-

net  ehlinin lisanıdır.

Ebû Hüreyre’den (ra) rivayete göre o şöyle demiştir: Rasûlullah (sa)  be-

nim karın ağrısından şikâyet ettiğimi gördü. Bana “ُ ّٰ ــ ا َّ َ  ِ ّٰ ُل ا ــ ُ ــ َر ِ  َرآ
ــ ِ ْ َ ــכ درد؟  َة، أز  ــ ُ ــא  ــא أ  : ــ ِ ــאَل  َ َ  ، ــ ِ ْ َ  ِ ــ َ ْ َو ــ ِ ــُכ  ْ َــא أَ َ َوأَ َّ ــ َ  َو

ِ ــ ْ َ َ  
אءً  َ ــ ِ ِة  ــ َّ ــ ا ِ نَّ  ِ ــ َ ؛  ِ ّ ــ َ َ  ْ ــ ُ ــאَل:  َ  ،

ِ ّٰ َل ا ــ ُ ــא َر َ  ْ ــ َ َ  : ُ ــ ْ ُ ُــَכ؟  ْ َ ــَכ  ُ ِ ُ  ”أَ

1 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada şu ifade eksiktir: כــ ــ آ زم  ــ א כــ  ــ آ אران  ــ ــ  ــא ا ــ  ــ כ  
زم. ــ א
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dedi. Yani “Ey Ebû Hüreyre , karnın mı ağrıyor?” dedi. Ben de “Evet, yâ 

Rasûlallah.” dedim. O da “ ًאء َ ــ ِ ِة  ــ َّ ــ ا ِ نَّ  ِ ــ َ  ِ ّ ــ َ َ  ْ ــ ُ  / Kalk, namaz kıl. 
Çünkü namazda şifâ vardır.” buyurdu.1 Nitekim İbnü’r-Rûmî ’nin el-Esrâ-
ru’l-Muhammediyye  adlı eserinde böyle geçmektedir.

Bu konunun bu üslûp üzere kalıba döküldüğünü görmedim. Fakat Al-

lah bana yol gösterdi de bu konudan bazı kalp ehline gizli kalmış şeyleri 

ortaya çıkardım.

Hz. Şeyh  her gün Kur’an ’dan bir cüz okurdu. Ömrünün sonuna kadar 

buna devam etti. Kezâ sülûk ünün başlarında şeyhinin kendisine telkin etti-

ği vird e de devam etti. Bana da günde bir cüz Kur’an  tilâvet etmemi tavsiye 

etti. Ben de şimdi ona devam ediyorum. Hamd Allah Teâlâ’ya mahsustur.

Her meclisin sonunda şöyle derdi: “أَْن  ُ َ ــ ْ أَ َك  ِ ــ ْ َ ِ َو  َّ ــ ُ ّٰ ا ََכ  א َ ْ ــ ُ ــَכ   ْ َ ُب ِإ ُــ َك َوأَ ُ
ِ ْ َ ــ ْ َ َوأَ ــ ْ َّ أَ َ ِإ َــ َ ِإ  / Allahım sana hamd ile seni tesbih 

ederim. Ben şehâdet ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden beni ba-

ğışlamanı ve tevbemi kabul etmeni dilerim.”2

Hayret ettiği vakit çoğu zaman sözü “ُ ّٰ َّ ا َ ِإ َــ َ ِإ  / Allah’tan başka ilah 
yoktur.” ve “ ِ ّٰ אَن ا َ ْ ــ ُ  / Allah noksanlardan münezzehtir.” demek olurdu.

Celvetiyye  tarikatında tavsiye edildiği üzere farz namazların peşinden 

kırk bir defa Hz. Peygamber ’e (as) salavat  getirirdi.

Her abdest  aldığında ve namaz  kılacağı zaman misvak  kullanırdı. 

[209b] Müezzin “ُة ــ َ َّ ِ ا ــ َ א َ  ْ ــ َ ” dediği zaman “Allah onu (namazı) 

ikame etsin ve devamlı kılsın.” derdi. Sabah namazından önce diğer ev-

râd la birlikte müsebbiât-ı aşere yi3 okurdu. Kur’an ’ın çoğu ezberindeydi. 

Kendisini şöyle derken işittim: “Allah beni me’sûr dualardan bir cüzünü, 

hatta daha fazlasını ezberlemeye muvaffak kıldı.” 

Birine dua  ettiğinde çoğu zaman Türkçe  lafızlarla dua ederdi. Asla yap-

macık dua etmez, gönlüne ne doğarsa öyle dua ederdi. Duası kapsayıcı ve 

1 İbn Mâce, “Tıb”, 10; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 403.

2 Tirmizî, “Deavât”, 39; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 420, 425.

3 Müsebbiât-ı aşere, Hızır’ın (as) Hz. Peygamber ’den öğrendiği ve İbrâhim et-Teymî’ye öğrettiği bil-

dirilen, her biri yedi defa okunan bazı kısa sûre, salavât ve dualardan oluşan bir vird. Bk. Ebû Tâlib 

Mekkî, Kûtü’l-Kulûb, Beyrut 1426/2005, I, 17; Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Beyrut: Dâru’l-Minhâc, 

1432/2011, II, 476-479
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işiteni hayrete düşüren değişik bir üslûp üzere idi. Çünkü sözleri kendisine 

mahsus vâridât tandı. Sözlü anlatımı ve yazdıkları ile zamanındaki insanları 

âciz bırakmış; ilham ı, görüşü ve tedbiri ile herkesten üstün olmuştur. İşte 

Allah Teâlâ katından telkine mazhar olan böyle olur.

Hz. Ömer’den (ra)  rivayet edildiğine göre o “Ey Allah’ın nebîsi, ne oldu 

da sen bizim en fasih konuşanımız oldun?” diye sormuş, Hz. Peygamber  

(as), “ َ ِ א َ ــ ْ ــ ِإ ِ َ أَ ــ َ ُ ــ  ِ َ َّ َ َ  ُ ــ ِ ْ ِ ــ  ِ אَء َ  / Cibrîl  bana geldi, atam İs-
mâil’in dilini telkin etti.” demiştir.1

Hz. Şeyh  nesih  ve ta‘lik  hat yazardı. Yazdığı zaman kalbine vârid olan 

mânaların yoğunluğundan dolayı kâğıtta beyaz/boş bir yer bırakmazdı. Bir 

defasında Kırım  iklîminin sultanı Selim Giray Han ’a geniş ve uzun bir 

mektup yazmıştı ki öyle bir mektubu ancak onun gibi biri yazabilir. Mek-

tubun girişi şöyleydi:

“Hissiyâtın gizliliklerinde, hayâliyyâtın perdelerinde, vehmiyyâtın 

hicablarında sırrı akıllardan, anlayışlardan, gözlerden ve nazarlardan 

gizli, örtülü ve perdeli olanın adıyla. Böyle olduğu için de Allah Teâlâ

ــאُر﴾   َ ْ َ ْ ُ ا ِرُכــ ْ ُ  َ ﴿ ‘Gözler O’nu idrak edemez.’2 buyurmuştur. [210a] Bu 

ise ancak zuhûr un kemâli, ortaya çıkmanın tamlığı, açık ve belli olmanın 

son derecede olmasından dolayıdır. O’nun nûru kemâliyyât tecellîgâhların-

da, celâl iyyât mazhar larında ve cemâl iyyât ayna larında kalp lere, basîret lere, 

ruh lara ve sır lara tecellî  etti, bâriz ve münkeşif oldu. Bu yüzden Allah Teâlâ 

َْرِض﴾   ْ אَواِت َوا َ ــ َّ ُر ا ُــ  ُ ّٰ  .Allah, göklerin ve yerin nûrudur.’3 buyurdu‘ ﴿اَ

Gören gördü, kör olan da kör oldu.   ﴾َن ــ ُ ِ ْ َ  َ  ْ ــ ُ َ  ٌ ــ ْ ُ  ٌ ُْכــ  ٌّ ــ ُ ﴿ ‘On-

lar sağırdırlar, dilsizdirler ve kördürler. Artık onlar dönmezler.’4 İmdi…”

Bir gün halifelerinden uzun, hatta çok uzun boylu biri için paragraf-

ları uzun bir hutbe yazdı. Sayfanın bir kenarına da şaka yollu “Bu kısa 

okuyuşla okunan uzun bir hutbedir.” yazdı. O hutbe şu sözlerle başlıyor-

du: “Hamd zât, sıfatlar, fiiller ve isimlerinin tecellîgâhlarında tecellî eden 

Allah’a aittir. O, cilâ ve isticlâ mazharlarında kemâl, celâl ve celâlini ızhâr 

1 Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, VII, 219 (18703); XI, 490 (32314).

2 el-En‘âm, 6/103 .

3 en-Nûr, 24/35 .

4 el-Bakara, 2/18 .
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eserlerinde, hükümlerinde ve tasarruflarında tek ve eşsiz olan (Allah) nok-

sanlardan münezzehtir. O’nun yerde de gökte de ortağı yoktur…”

Bana hilâfet izni verdikten sonra kendisinden bana gelen otuzdan fazla 

mektup yanımdadır. Bu mektupların bazısı Arapça , bazısı Türkçe dir.

 ّ אب  أ         و כ
Değerli bir mektup değerli bir kimseden geldi

Hayret verici bir lafızla ve hoş bir hat ile

ه א وا  אل از  ر ا א رب ا 
ه אم دل  אن  א כ و כאر 

אل   כ ء آ א א رب ا د
ه א  ادا از آن  ل  א   [210b]

אت אم  ار از   ا א
ه אی     آن ز 

אن ء  ا   آ   א
ه אزل  אن  א אت  אن   ز آ

Yâ Rab! Bu ikbâl/tâlih fermânı nereden geldi

Onun gelmesiyle âşıkların işi gönlün muradına ulaştı

Yâ Rab! Bu emellerin mukaddimesi kimin el yazısıdır

Ki isteklerin neticesi ondan hâsıl olmuştur

Müselsel yazısından dolayı hayat günleri dâimîdir

Çabuk giden ömrün ayağının zinciri gibi olmuştur

Fetihnâmedir, hayır hayır özelliği mûcize olan bir âyettir

Yerdekileri kurtarmak için gökten inmiştir1

Hz. Peygamber  (sa) yazı yazmaz, fakat yazıları bilir, yazılardan ve sayfa-

ların içinde yazılan şeylerden haber verirdi. Bunun sebebi şudur: Eğer O 

yazı yazsaydı elbette “Kur’an ’ı öncekilerin sayfalarından okudu.” denirdi. 

Nitekim Hak Teâlâ buna şöyle dikkat çekmektedir:   ــَכ ِإًذا ِ ِ
َ ِ  ُ ــ ُّ ُ َ  َ  ﴿َو

1 el-Ankebût, 29/48 .
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َن﴾ ُــ ِ ْ ُ ْ َــאَب ا ْر َ  “Sen onu (Kitâb’ı) sağ elinle yazmıyordun. (Okuyup 

yazsaydın) o takdirde bâtıl peşinde koşanlar, şüpheye düşerlerdi.”1 Ka-

lem-i âlâ kâtibi, levh-i mahfûz mushafı olan kimsenin cismanî âletler ile 

şekilleri canlandırmaya ve ilimleri yazıya dökmeye ihtiyacı yoktur. Bu 

ümmet hakkında Tevrat ’ta “Onların İncilleri göğüslerindedir.”, yani onlar 

kitaplarını ezbere bilirler denilmektedir. Nitekim İnsânü’l-Uyûn ’da böyle 

geçmektedir.

Es’iletü’l-Hikem ’de der ki: “Ümmetler arasında Hz. Peygamber ’in (as) 

ümmeti rûhânîlerdir. Yüce Allah onları İncil ’de ‘Onların İncilleri göğüsle-
rindedir.’ diye vasfetmiştir. Yazı olmasaydı bile onlar güçlerinin kemâli ve 

istidatlarının zuhûru sebebiyle Hz. Peygamber’in (as) şeriatının hüküm-

lerini kalpleri ile muhâfaza eder/ezberlerlerdi.”

Hz. Şeyh ’in mecmualarda dağınık vaziyette pek çok Türkçe  ilâhileri 

vardır. Bu ilâhileri boş bulduğu kâğıtlara yazar, yazdıklarından hiçbirini 

kendisi için saklamazdı. Bu durum ilk ve orta zamanlarında geçerliydi. 

Sonra o hâle geldi ki “ilâhî izin” diye ifade edilen içten gelen bir istek 

(dâiye) olmadıkça bir harf bile yazmaz oldu.

[211a] Bir gün bana bazı tavsiyelerini yazması için kendisine nakışları 

olmayan sade bir mecmua arz ettim. Bunun üzerine şöyle dedi: “Tavsiye-

lerin kalbindedir. Yazmaya ihtiyaç yok. Sen amel  konusunda gayret göster. 

Çünkü sûfîler topluluğunun efendisi (seyyidü’t-tâife) Cüneyd el-Bağdâdî  

(ks) ‘Bizim bu ilmimiz veya mezhebimiz Kitap ve sünnet  ile’ -yani amel  

ile- ‘kayıtlıdır.’ demiştir. Bu sözün başka bir mânası da vardır: Kalbe gelen 

vâridât  ancak iki şahit ile kabul edilir: Kitap ve sünnet. Kur’an ’ın da zahrı 

ve batnı vardır. Zâhir i, âlimler in tefsir  ettiklerine delâlet eder. Bâtın ı ise 

şeriat a uygun olması ve şeriatın onun hak olduğuna şâhitlik etmesi şartıy-

la tahkik ehli nin teyit ve tasdik ettiklerine delâlet eder. Kitap ve sünnetin 

şahitlik etmediği her hakikat  ilhâd dır, zındıklık tır. Çünkü Allah Teâlâ

  ﴾ ٍ ــ ِ ُ َــאٍب  ــ ِכ ِ  َّ ٍ ِإ ــ ِ َא  َ ٍ َو ــ ْ َ َر  Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık‘ ﴿َو

bir kitaptadır.’2 buyurmuştur.”

1 Câmî, Dîvân (Fâtihatü’ş-Şebâb), I, 750.

2 el-En‘âm, 6/59 .
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Hz. Şeyh ’e çok yazmaktan dolayı durumun gereği olarak bazı va-

kitlerde bitkinlik ve usanma hâli galebe ederdi. 1091 (1680) yılında 

ikinci haccından dönüp Kostantiniyye ’ye girince bu fakire bazısı Arap-

ça  bazısı Türkçe  on iki mektup yazmamı emretti. Arapça mektuplar 

Şeyh Şâhin  -ki o Mısır’da şeyhlerin şeyhidir-, Şeyh İbrâhim el-Lekânî  

ve benzeri Mısır  âlimlerinden fazilet sahibi kimselere; Türkçe olanlar 

ise Mısır valisi, defterdârı ve benzeri Mısır’ın ileri gelenlerine gönderi-

lecekti. Hz. Şeyh’ten vatanına ulaştıktan sonra mektuplar göndermesini 

ricâ etmişler ve bu hususta ondan sözler almışlardı. [211b] O da sözü-

nü yerine getirdi. Mısır  âlimleri Hz. Şeyh’in hac seferinde yanında gö-

türdüğü bazı eserlerini istinsah ettiler. Kendisini çok sevdiler ve eserlerine 

rağbet gösterdiler. Hz. Şeyh’ten tereddüte düştükleri bazı zor meselelerin 

izahını istediler. Allah Teâlâ’nın izniyle bu meseleler çözüme kavuştu.

Bir gün bana “Bana biraz bezginlik ve bıkkınlık geldi. Seni bir hizmet te 

çalıştırmak istiyorum.” dedi. Ben de “Başım gözüm üstüne.” dedim. Bu-

nun üzerine iki tane mektup yazmamı emretti. Biri Tatar Sultanı Selim 

Giray Han ’a gönderilecek Arapça  bir mektuptu. Selim Giray Han sâlih, 

istidatlı, Arapçayı anlayan bir kimseydi. O zaman Edirne ’de olup Köprü-

lüzâde  diye meşhur vezir ile birlikte savaşa hazırlanıyordu. İkinci mektup 

mezkûr sultanın kâtibine gönderilecek Türkçe  bir mektuptu. Hiç durup 

düşünmeden [mektupları] yazdım. Fakat Tatar Han’ın mektubundaki ifa-

delerin kolay anlaşılır olmasını ve zor olmamasını tavsiye ettiği için ifade-

lerinde çok titiz davranmadım. Mektubun girişi şöyleydi:

“Sayısız faziletler sahibi, mühim işlerin dayanağı, dînin yardımcısı, ga-

zilerin ve mücâhidlerin babası, insanlar katında da yüce, Allah katında da 

yüceltilmiş olan -türlü fetih ve ganîmetlerin eşliğinde zafer ve galebe san-

cakları daima yüksekte olsun- sevgili evlâdım hazretleri,

Ünsî esintilerin güzel kokusu ile kokulanmış hatırı ve kudsî hislerle 

dolu gönlü suâl ederiz. Yüce Allah kendisini el-Hafîz ismi ile kederlere 

sebep olacak şeylerden korusun, her türlü kötülük ve zarardan uzak kılsın. 

İnâyetini, peygamberlerin şefaatini, [212a] evliyanın himmetlerini, sevdik-

lerinin dualarını pek yüce ve şefkatli cenablarına; hak olan, mutlak yardım 

ve zafere en lâyık askerlerine/ordusuna yakın ve onlarla beraber kılsın…”
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Hz. Şeyh  yürürken ellerini salıverir, vaaz  sırasında ise dizlerinin üzerine 

koyardı. Bütün vâiz lerin yaptığı gibi ellerini hareket ettirmez ve onlarla işa-

ret etmezdi. Her hususta edeb e sarılır ve edebi gözetirdi. Yürüdüğü zaman 

başını arkasına döndürmek bir tarafa, sağa sola bile çevirmezdi.

İlk ve orta zamanlarında tatil günü, yani salı günü Allah’ın âyetlerini 

ve eserlerini mütalaa etmek üzere beldenin dışına çıkardı. Bazı cuma gün-

leri namazdan sonra insanların olmadığı boş sahile çıkardı. Şöyle derdi: 

“Salı ve cuma gününü tatil olarak belirleyin ki öğrenciler o günlerde -tari-

kat sahibinden izin aldıktan sonra- istedikleri yere gidip gezmek sûretiyle 

nefes alıp dinlensinler. Böylece evde kalmaktan ve çok meşgul olmaktan 

dolayı kalpte meydana gelen düğümler açılsın, daha fazla gayret ve talebe 

sebep olacak yeni bir şevk hâsıl olsun. Çünkü hadiste ‘وا ُ ــ ّ
ِ َ ُ  َ َو وا  ُ ــ ّ

ِ َ  
/ Kolaylaştırın, zorlaştırmayın.’1 buyrulmuştur.”

Bazı fakirlerin ihtiyaçlarına koşar ve dâvete icâbet ederdi. Sonra ömrü-

nün sonunda bunu bıraktı. Zengine de fakire de icâbet etmez oldu. Bu-

nunla birlikte mâzeretlerini beyan ederek dâvet eden kimseyi teselli ederdi.

Vaaz veya başka bir iş için yürüdüğünde arkasında biri veya ikisi dışın-

da dervişleri yürütmezdi. Bilakis çoğu zaman tek başına yürürdü. Süslen-

mek ve yapmacıklık kendisine cehennem azâbından daha şiddetli gelirdi. 

[212b] Sağlığının yerinde olmaması ve yolun uzak olması gibi nâdir bir ge-

reklilik dışında peşinde müridlerden bir topluluk varken binite binmezdi.

Vücûdu güçlüydü. Öyle ki ömrünün sonuna kadar binite ihtiyaç duy-

mamıştı. Gözü ve basireti olan kimse için bu onun açık keramet lerinden-

dir. Çünkü ömrü ağır riyâzet ler ve devamlı oruç  ile geçtikten sonra saçı-ba-

şı ağardığı bir zamanda Allah Teâlâ güç ve kuvvet vermese bir kimse nasıl 

yürüyebilir? Son vaktine kadar çok evlilik yapması da buna delâlet eder.

Vaaz  için camiye girdiğinde kimsenin kendisi için ayağa kalkmasına 

razı olmazdı. Bazen ayakkabısını eline alır ve kürsünün altına koyardı.

Kabul edilsin veya edilmesin aracı olmayı severdi. Bazen söz ile, bazen 

de bir yazı göndererek aracı olurdu. Hîle nedir asla bilmez, hayırdan başka 

1 Buhârî, “Edeb”, 80; “Ahkâm”, 22; “Cihâd”, 164, “Megâzî”, 70; Müslim, “Eşribe”, 571; “Cihâd”, 7.
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bir şey düşünmezdi. Bir gün bir ihtiyaç için kapıya çıkmışken değneğe 

dayanan bir fakir geldi. Fakir “Sultanım, daha önce benim beytülmalden 

[devlet hazinesinden] maaşım vardı. Fakat onu kestiler.” dedi. Hz. Şeyh 

“Vezire git ve hâlini ona arz et. O sana merhamet eder.” dedi. Fakir bu hu-

susta ona özür beyan etti. Hz. Şeyh ona başka türlü bir cevap verdi. Aslında 

çok keskin olan zihni onun dilenci olduğunu anlayamadı. Onun ileri sür-

düğü bahanelere göre ona acıyıp şefkat gösteriyordu. Böyle böyle derken 

sonunda fakir açıkça maksadını şöyle ifade etti: “Sultanım, ben fakir ve 

sadakaya muhtaç bir dilenciyim. Bana bir miktar dünyalık vererek mer-

hamet edin.” Bunun üzerine Hz. Şeyh  tebessüm ederek “Be adam, neden 

böyle söylemiyorsun? [213a] Ben senin sözü söyleme şeklinden maksadını 

anlamadım.” dedi ve ona bir miktar para verdi.

Hz. Şeyh ’in mahallesinde ehl-i inkâr dan (sûfîleri reddedenlerden) yaşı 

çok ileri bir şahıs vardı. Onun inkârına bakmaz, yaşının ileri olmasından 

ve saçının başının ağarmasından dolayı ona merhamet eder, her hafta ona 

ekmek ve bir miktar para vererek cömertçe davranırdı. Şeyh’in meclisine 

değneğe dayanarak gelir giderdi.

Hz. Şeyh’in evinde oturduğu belli bir yer yoktu. Her yere otururdu. 

Bağdaş kurmaz, çok zaruri olmadıkça daima dizüstü otururdu.

Bilmezden/görmezden gelmek onun güzel ahlâkındandı. Bağlılarından 

veya başkalarından birini kötü bir iş yaparken görse göz yumar, onun bu-

lunduğu tarafa dönmez, kendisini sanki onu hiç görmemiş gibi gösterirdi. 

Ancak makam o kimsenin bu fiilinden dolayı uyarılmasını gerektiriyorsa 

o başka.

Giyimde gösterişten kaçınırdı. Yeşil Celvetî tâc ı üzerine büyük bir sarık 

sarar, sarığı sararken abartıya kaçmaz ve dolarken özenmezdi. Çuha, yün 

ve pamuktan beyaz veya yeşil hırka  giyer, siyah hırka giymezdi. Pabuç ve 

mesti farklı renkte yapar ve Celvetiyye  tarikatında meşâyih  için belirlen-

diği üzere devamlı sarı mest giyerdi. Pabucu ise bazen sarı, bazen kırmızı, 

çoğunlukla kırmızı renkte giyerdi.

Ben bu zamanın bazı azgınlarının siyah veya kırmızı pabuç ve kırmızı 

mest giydiğini gördüm. Bu onların uydurdukları şeylerdendir. Sanki onlar 
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bunu mücâhede maksadıyla böyle giymektedir. Fakat selefin koyduğu esas-

lara muhalefet etmesi sebebiyle bir değeri yoktur.

[213b] Hz. Şeyh  dışarıya hamama gitmez, kendi evindeki ile yetinirdi. 

Başını câriyelerinden biri tıraş ederdi.

Dört eşi ve başka câriyeleri vardı. Câriyelerinin hepsi odalık idi.

Vefatından sonra geriye dört oğul bıraktı. İlki Kostantiniyye ’de yerine 

halife tayin ettiği Hz. Şeyh Mehmed el-Cûdî ’dir. O fazilet ve kemâl ile 

vasfedilen, büyükler (ricâl) arasında tam rüşd ile tanınan oğullarının en 

büyüğüdür. Hz. Şeyh vefat ettiğinde Hz. Cûdî on sekiz yaşındaydı. Son-

ra ondan iki yaş küçük olan Seyyid Mustafa , sonra Seyyid Ahmed , sonra 

Seyyid Abdullah  diğer oğullarıdır. Geriye dört kız bıraktı: Sâliha , Hanîfe , 

Hatîce  ve Âişe .

Çocuklarına, eşlerine ve câriyelerine iyi davranırdı. Zaman zaman 

َئــאُم“ ِّ َّ ا ــ ُ ُ
ِ ْ َ اَم و َ ِכــ َ ا ــ ْ

ِ ْ َ  / Onlar (kadınlar) şerefli ve ulu kimselere galip 
gelirler. Onlara ise aşağılık kimseler galip gelir.” sözünü tekrarlardı. Bununla 

birlikte lüzûmu hâlinde terbiye  ve edeplendirmeyi (te’dib) sıkı tutardı. Ter-

biye konusunda içeride ve dışarıda olan onun yanında eşitti. Yerine göre 

sakalından utanılan uzun sakallı bir sûfîyi azarlardı. Çünkü edeplendirme, 

düzeni sağlama ve dağınıklığı toparlama sebeplerindendir. Onun her iki 

zâviyesinde (dervişlerin) yapacakları ve terk edecekleri hususunda kendi-

sinden izin istedikleri bir tarikat sahibi/vekili vardı. Ömrünün ortalarında 

onlara yüklediği sakalık ve benzeri görevleri ömrünün sonunda hafifletti.

Az miktarda ev eşyasından başka geriye mal bırakmadı. Çünkü hayat-

tayken mehir ve diğer hususlarla ilgili her hak sahibine hakkını vermişti. 

[214a] Ev eşyasının çoğunu evinde bulunan eşlerine ve câriyelerine bağış-

ladı. Onlardan her birinin nasîbini ayırdı ve çekişmeye sebep olacak bir şey 

bırakmadı.

İmam Hüseyin (ra)  gibi çok nikâh lanan ve boşanan bir kimseydi. Bu-

nun sırrı daha önce geçmişti. Yirmiden fazla evlilik yaptı, otuzdan fazla 

câriye edindi. Bu onun en büyük alâmetlerindendir. Talâk da nikâh da 

çoğu zaman kadınlar tarafından ileri gelmiştir. Bir kimse bu konuda onu 

tenkit etti. Fakat o kimse, Hz. Peygamber ’in (as) “ ٌث َ َــ  ْ אُכــ َ ْ ْ ُد ــ
ِ  َّ ــ َ َ ِإ ــ ِّ ُ  
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/ Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi…”1 hadisiyle işaret ettiği gibi çok 

evlenmenin nübüvvetin sırlarından ve bu ümmetin seçkinlerine (havâs-

sına) mahsus özelliklerden olduğunu bilmedi. Şer‘-i şerîfin izin verdiği, 

peygamberlerin ve evliyanın devamlı olarak yaptığı bir hususta başkasını 

yermekten Allah’a sığınırız.

Hz. Şeyh  ibadete çok düşkündü, halvet  ve uzlet i severdi. Misafirlerin 

yanına çıkmasını gerektiren bir durum olursa çıkar, dinî bir sohbet yapar, 

sultanın âdil olması, İslâm askerinin muzaffer olması ve benzerleri için top-

lu bir dua ederdi. Sonra da yerine dönerdi. Ziyaretçilerden isteyene şerbet 

[verilmesini] emrederdi. Orta hâllerinde çok misafirperverdi. Bu, sohbet 

yaygısını bütünüyle dürüp toplayana kadar sürdü. Ondan sonra kimseyi 

çağırmaz, kimseye icâbet etmez ve evinde halvetine devam eder oldu.

Akşam namazını kılmadan iftar eder, namazı edâ edince yatsı yakınlarına 

kadar zikir  ve teveccüh  ile meşgul olurdu. Bu onun devamlı âdetiydi. Bu 

fakire de akşam ile yatsı arasını ihyâ etmeyi tavsiye etti. Allah Teâlâ kolay 

eylesin. Onun bazı eski yazılarında şöyle dediğini gördüm: “Üç şeyi sevmek 

bana nasip edildi: Her namaz  için abdest tazelemek, [214b] her vakitte cema-

at te bulunmak, her ibadet, muâmele ve âdette Kitap  ve sünnet e sarılmak.”

Biri ilk dönemlerinde, diğeri de son zamanlarında [olmak üzere] iki 

defa haccetti. Gönlünden üçüncü hac ve İmâm-ı Âzam ’ın kabrini ziyaret 

etmek geçiyordu. Fakat Magosa  Kalesi’ne sürgüne gönderilince kendi nef-

siyle meşgul oldu ve tam bir tecerrüd ile tecerrüd etti (her şeyden kesilip 

Allah’a yöneldi). Bu seferi hac seferine ve mezkûr ziyarete bedel kılındı.

O, 1102 yılının Zilhicce (Eylül 1691) ayının gelmesini bekliyordu. Çün-

kü kendisine o vakit âhiret yurduna intikal edeceği işaret olunmuştu. Nite-

kim bu konuyla ilgili bazı hususlar daha önce geçmişti. Ömrünün sonunda, 

“Dünya ve âhiretten, zâhir  ve bâtın ilim lerden murad hâsıl oldu. Nâil olma-

dığım bir şey kalmadı. Ancak şu var ki şükür ve kulluğum yetersiz.” derdi.

Çoğu zaman ağlar ve “Ağlamak Allah Teâlâ’nın bir imtihanıdır. Kulla-

rına dilediği muâmelede bulunmak ve onları istediği şeyle sınamak Allah 

Teâlâ’ya aittir.” derdi.

1 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 391 (1089).



374 HZ. ŞEYH’İN ŞEKİL VE ŞEMÂİLİ - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

Anlatılamayacak derecede cesur, insanların gözlerinde ve gönüllerinde 

heybetli idi. İlk dönemlerinde ve orta zamanlarında öfkelenir, dayanılma-

yacak şekilde yüzü ve gözü kızarırdı. Son zamanlarında o hâle geldi ki 

onun hilmini ve tahammülünü gören “ــא ًّ ِ َ ُن  َُכــ  ُ ــ
ِ َ  Hilim sahibi /  َכאَد ا

neredeyse nebî olacaktı.”1 derdi.

Eğer onu görmeseydim ve Allah beni kendisiyle sohbete/beraberliğe mu-

vaffak kılmasaydı kitabı okuyan fakat mânasını bilmeyen kimselerden olur-

dum. Çünkü Allah Teâlâ peygamberlerinin ahlâkını, ilimlerini ve sîretlerini 

bana onun ahlâkı, ilimleri ve sîreti vasıtasıyla tanıttı. Gerçi peygamber ile velî 

arasında [215a] çok fark vardır. Çünkü peygamber in ilm ine nisbetle velî nin 

ilmi denize nisbetle bir damla gibidir. Eğer onu bulmasaydım benim her 

yönden hâlim fesâda uğrardı. Zamane halkına cehâlet galebe ettiği, delilsiz 

taklid ve iddialar onları kapladığı, mutasavvıflar arasında zındıklık  ve ilhâd  

ortaya çıktığı için kitap nedir, iman nedir bilmezdim. Yardımsız kalmaktan 

Allah’a sığınırız. Fakat Allah Teâlâ hoş ve temiz ruhlarından bir ruh gönder-

di. Bâtın  ve zâhir ilimleri nden dilediğini ona bildirdi. Onun dâvetini genele 

şâmil, hidâyetini ise dilediği kimselere özel kıldı. Nitekim O şöyle buyurur: 

  ﴾ ٍ ِ َ ــ ْ ُ اٍط  َ ــ
ِ ــ  َ ــאُء ِإ َ َ  ْ ــ َ ي    ِ ــ ْ َ َِم َو ــ َّ ــ َداِر ا َ ــ ِإ ُ ْ َ  ُ ّٰ  Allah, esenlik“ ﴿َوا

yurduna çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.”2

Daha önce Allah Teâlâ’nın Hz. Şeyh ’e bir Mushaf-ı Şerîf verdiği ve 

ona kullarını kendi Cenâb’ına dâvet etmesini emrettiği geçmişti. Dâvetçi-

ye kalbi ve kalıbı ile icâbet edene ne mutlu!  َ ــ ْ َ َ  ِ ّٰ َ ا ــ
ِ ْ َدا ــ ِ ُ  َ  ْ ــ َ  ﴿َو

َْرِض﴾ ْ ا ــ  ِ  ٍ ــ ِ ْ ُ ِ  “Kim Allah’ın dâvetçisine uymazsa, yeryüzünde Al-

lah’ı âciz bırakacak değildir.”3 Allah delîli bağlayıcı kıldı ve şöyle buyurdu:

  ﴾ ِ ــ ُ ُّ َ ا ــ ْ َ  ٌ ــ َّ ُ  ِ ّٰ ــ ا َ َ َّــאِس  ِ َن  َُכــ  َّ َئــ ِ ﴿ “Peygamberlerden sonra insanla-

rın Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın.”4 Vârisler de peygamberlere dâhildir. 

Çünkü   ﴾َن ُــ ِ ْ ُ ْ ِ َوا ــ ِّ ْ َر ــ ِ  ِ ــ ْ َ َل ِإ ِ ــ ْ ــא أُ َ ِ ُل  ــ ُ َّ َ ا ــ َ -Peygamber, Rabbin“ ﴿آ

den kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler).”5 Peygamber 

vârisi de Rabbinden kendisine ilham  edilene iman etti, (ona) inananlar da. 

1 Sehâvî, el-Makâsıdü’l-Hasene, I, 497.

2 Yûnus, 10/25 .

3 el-Ahkâf, 46/32 .

4 en-Nisâ, 4/165 .

5 el-Bakara, 2/285 .
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Onlardan her birinin dâvet ve irşad dan, kulları delil ile bağlamaktan nasîbi 

vardır.

Hz. Şeyh’in sınırsız vasıfları vardır. [215b] Tıpkı bir avuç [hububatın] 

kocaman bir harmana delâlet ettiği gibi biz de bu kitapta çoktan haber 

veren azı topladık. Allah Teâlâ şöyle buyurur:   ﴾ًא ِ ُ ٍء  ْ َ  ِ ّ ُכ ِ  ُ ّٰ  ﴿َوَכאَن ا

“Allah, her şeyi kuşatıcıdır.”1 Allah Teâlâ kuşatılan değil kuşatıcı olduğu 

gibi kime de bu sıfatla tecellî ederse, beyan kuşağı onu nasıl kuşatsın 

(onu anlatmak nasıl mümkün olsun)! İrfan ve iyân hâlini en iyi Allah 

Teâlâ bilir.

1 en-Nisâ, 4/126 .
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ON ALTINCI BÖLÜM

BU FAKİR’İN HZ. ŞEYH’E İNTİSABI

Rûhânî ve cismanî bütün âlemin ilk cevheri (heyûlâ) nefes-i Rah-

mânî ’dir. O vücûdî tecellî dir ki taayyün  eder ve mevcûd  ayn lar hâline gelir. 

Tıpkı harflerin, kelimelerin ve kelâmın ilk cevheri (heyûlâ), bu sûretlere 

yayılmış olan insan nefesi olduğu gibi. Bu (Rahmânî) nefes olmasaydı im-

kân âleminde olan ne varsa var olmazdı. Allah Teâlâ göklerinde ve yerinde 

bu nefes-i nefîs için mazhar lar yaratmıştır. Onları her reisin başı kılmakla 

şereflendirmiştir. Görmez misin ki O ruh ların meliklerini yaratmış ve on-

lara “Rûhulkudüs ” denilen bir melik tayin etmiştir. Beden ler insânî ruh  ile 

hayat bulduğu gibi ruhlar da kudsî Rahmânî ruh ile hayat bulur. Çünkü 

hakiki hakkânî hayat için bu ruh un nefhinin (üflemesinin) vâsıta olması 

zaruridir.

Allah Teâlâ Rûhullah’ın (Hz. Îsâ ) taayyün etmesini murad edince Rû-

hulkudüs ’e (Cebrâil ) Meryem’in yakasına üflemesini emretti. Bu üfleme 

Meryem ’in rahminde yayıldı ve ayn olarak meydana geldi. İstersen sen ona 

cevherinin letâfetinden ve ilk maddesinin (heyûlâ) basitliğinden dolayı 

“ruh ” da diyebilirsin. [216a] Rûhun feyz ini kabul eden rahime bir bak ki 

yağmurun feyzini kabul eden temiz toprağa ne kadar da çok benzer. Ruh  

o rahme uğrar, “hayat atı”nın uğradığı her şeyin ve onun kokusunu alan 

her şeyin mutlaka hayat bulması gibi o da hayat bulur. İşte buradandır ki 

Rûhullah hayat sırrına, nefes ve üfleme sırrına vâris olmuştur. Bu sebeple 

Hâfız  der ki:

د א  ان   آ  א     د د  אز  س ار   روح ا
Eğer Rûhulkudüs’ün (Cebrâil) feyzi yardım ederse

Mesîh’in yaptığını başkaları da yapabilir1

1 Hâfız, Dîvân, s. 120.
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Bu hususta isabet etmiştir. Feyiz ve kâbiliyet konusunda söz ona aittir. 

Bu feyz in eserinin ortaya çıkması ise ikinci doğumdur. Nitekim Îsâ (as)  

“İki defa doğmayan göklerin melekûtuna asla giremez.” buyurmuştur. Cis-

manî olan birinci doğumda nutfe, sonra alaka, sonra bir çiğnem et olarak 

taayyün edene kadar göklerin sûretlerine ve zâhirlerine, unsurların sûretle-

rine, varlıkların (mevâlîd) sûretlerine uğrar. Yani her yaratılışta o yaratılışın 

sûretine göre taayyün  eder. Rahimde yaratılış tamamlanınca Allah Teâlâ 

  ﴾ ــ ِ ْ ُرو ــ ِ  ِ ــ ِ  ُ ــ ْ َ َ -Ona ruhumdan üflediğim zaman…”1 buyurdu“ ﴿َو

ğu üzere ona ruh üfler. Bu ise tutuşturma olmadan ateşin ortaya çıkması 

gibi ruh un taayyününden ve zuhûrundan ibârettir. Bunun “üfleme (nefh)” 

diye ifade edilmesi anlaşılmasını sağlamak içindir. Çünkü insanlar tarafın-

dan anlaşılan odur. Akıl onu idrakte yetersizdir. Böylece o tam bir insan 

olarak meydana gelmiş ve beşeriyet elbisesiyle örtülmüştür. Bu ise sûret 

elbisesidir. Böylece o, yakın olduğu hâlde mânadan uzak olmuştur. 

İkinci doğumda ise sûret elbiselerinden soyunur ve her şeyin bâtın ı ve 

sır rı olan melekût a girer. Birinci doğum [216b] rahim toprağına nutfe to-

humunun atılmasıyla meydana gelir. İkinci doğum ise tâlibin istidat rah-

mine irşâdî nefesin atılmasıyla olur. Meşakkatli mücâhedelerin ve çetin 

riyâzetlerin merhalelerinde [gerçekleşen] birçok değişiklikten sonra kimin 

müddeti tamam olursa, mürşid in terbiyesinden ruh üflenmesini kabul 

eder, melekût âlemi nde ikinci defa zuhûr eder, kalbinin çocuğunu (veled-i 

kalb) bulur ve ondan hakikat  kokusunu alır. Böylece cenîn olduktan sonra 

çocuk, çocuk olduktan sonra da genç hâline gelir. Kendisinin Allah’a dair 

ilmi ve bütün mertebeler de tahakkuku kemâle erene kadar bu şekilde de-

vam eder.

Aklın ancak kırk yaşında kemâle ermesi gibi bu ilim  de ilk zuhûrundan 

ancak kırk yıl sonra tamamlanabilir. Yani tam fenâ  ile tahakkuk ve ötesinde 

başka bir gaye bulunmayan gayeye ulaşmak ancak bu müddette hâsıl olur. 

Allah âdetini bunun üzerine cereyan ettirmiştir. Bu sebeple hiç kimse onun 

bu müddetten önce olmasına tamah etmesin. Çünkü ilim her ne kadar 

önce olsa da tahakkuk sonradır. Bununla birlikte ilmin dereceleri farklı 

farklıdır. Bidâyet nihâyet gibi değildir. 

1 el-Hicr, 15/29 ; Sâd, 38/72 .
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Böylece bildin ki ruh  bir şeyin üzerine uğradığında ruhun tesirinin kuv-

vetinden o şey hayat bulur. Evliyanın  hâli “hayat atı”ndan daha aşağı de-

ğildir. Çünkü o, Allah’ın onların içine emaneten koyduğu sırrın sûretidir. 

Onlar bir köye yerleştiklerinde veya bir beldeye uğradıklarında, onların 

hoş nefeslerinin bereketiyle Allah’ın kendileri için hayat takdir ettiği ne 

varsa nefesin kendisinde zuhûru sebebiyle istidadı kadar hayat bulur.

Daha önce, şeyhinin Hz. Şeyh ’i (ks) Allah Teâlâ’nın işareti ile Aydos  

kasabasına halife tayin ettiğini açıklamıştım. [217a] Aydos , kurbanın adaşı 

olan bu fakir İsmâil Hakkı ’nın -Allah onun hâlini ıslah eylesin ve sonunu 

hayreylesin- doğum yeridir. Babam Mustafa -Allah Teâlâ ona rahmet eyle-

sin- büyük yangın dan önce Kostantiniyye ’de oturuyordu. Yangın meydana 

gelip yayılınca onun “Aksaray” diye meşhur yer tarafında bulunan evi de 

yandı. Kostantiniyye ’den, kendisi ile halkı arasında bazı alâkalar bulunması 

sebebiyle mezkûr kasabaya göçtü ve oraya yerleşti. Benim doğumum da 

orada oldu.

Babam ve büyük kardeşim İbrâhim’in Hz. Şeyh ile yakından tanışıklık-

ları, hatta çok fazla ülfetleri vardı. Hatta zaman zaman ok atmak ve yarış-

mak üzere musallâya çıkarlardı. Ben üç yaşındayken babam beni Şeyh’in 

huzuruna götürürdü. O da benimle latifeleşir ve şakalaşırdı. Bu yüzden bir 

gün kendisi (ks) “Sen benim evlâdımın en büyüğüsün, öğrencilerimin ve 

halifelerimin en eskisisin. Seni üç yaşından beri tanırım. O zamandan beri 

benim senin üzerinde nazarım var.” dedi.

Ben derim ki: O beni çocukluk zamanımdan beri tanırdı. Sonra felek 

onu bir yurttan başka bir yurda nakledip ben de yedi yaşına ulaşınca an-

nem vefat etti. Allah ona rahmet eylesin. Bana büyükannem bakmaya baş-

ladı. Hz. Şeyh de kendi yerine kasabaya “Şeyh Ahmed ” denilen bir halife 

gönderdi. Ondan sarf  ilmi ile ilgili bazı kitaplar okudum.

Hz. Şeyh’in Edirne ’de Şeyh Seyyid Abdülbâki  adlı bir halifesi vardı. O, 

zamanında sultan ve ondan aşağı kimseler nezdinde itibarı olan bir kim-

seydi. [217b] Hz. Şeyh Aydos  kasabasındayken onu yetiştirmişti. Onun 

Hz. Şeyh ile nesep yakınlığı, benimle, babamla ve kardeşlerimle tanışıklığı 

vardı. Hz. Şeyh’in de memleketi olan Şumnu  adlı beldedeki akrabalarını 
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ziyaret etmek için yola koyulmuştu. Kasabaya (Aydos) uğrayıp beni an-

nem ölmüş (öksüz) hâlde görünce, beni okutmak için babamdan ve bü-

yükannemden istedi. Onlar da benim onunla beraber Edirne ’ye gitmeme 

razı oldular. Beni alıp yanında götürdüğünde on bir yaşındaydım. Yazım 

okunaklıydı ve bazı ilimlerden okumuştum. Çok küçük iken Allah bana 

Kur’an ’ı öğretti. Büyük kardeşim Kitâb’a (Kur’an’a) benden yirmi ay kadar 

önce başlamış olmasına rağmen bana talebelik ederdi.

Edirne ’de Şeyh Abdülbâki  Efendi’nin yanında yedi yıl kaldım. Ken-

disinden sarf  ve nahiv  okudum. eş-Şâfiye  ve el-Kâfiye ’yi baştan sona ez-

berledim. Mantık tan tamamını ezberleyerek risâleler okudum. Fıkıh tan 

el-Mültekâ ’yı, kelâm dan Şerhu Ramazan  ve Hayâlî Çelebi Hâşiyesi  ile 

birlikte Şerhu’l-Akâid ’i, fenn-i âdâb dan bazı risâleler, meânî  ve beyân dan 

es-Sekkâkî ’nin Miftâhu’l-Ulûm ’unu, fıkıh usûlü nden Şerhu’l-Menâr ’ı, di-

ğer ilimlerden birçok risâleyi ve Beyzâvî Tefsiri ’nin ilk üçte birini okudum.

Kitaplarımın çoğu kendi hattımla idi. Annemden bana on iki bin dir-

hem miras kaldı. Bir kısmını kitaplara, bir kısmını da geçimimi sağlamak 

için harcadım.

Hz. Şeyh’in başka bir halifesinden [218a] bazı fıkıh ve kelâm kitapları 

okudum.

Edirne ’de on altı yaşında sakal bıraktım.

Sonra Şeyh Seyyid Abdülbâki , Kostantiniyye ’de bulunan Hz. Şeyh ’e bir 

mektup yazdı ve geri kalan eğitimimi tamamlamak için beni kendisine 

gönderdi. Huzuruna girdiğim zaman mektubu okudu ve bazı sorular sor-

du. Sonra o mecliste bana biat  verdi, evrâd  tayin etti ve devamlı olarak 

oruç  tutmayı (savm-ı dâim) tavsiye etti.

O vakit bazı talebeler ondan fenn-i âdâb  okuyorlardı. Beni de onların 

arasına kattı. Bu ilmi, kelâm ı ve iki defa da ferâiz  ilmini okudum. Sonra 

ondan el-Mutavvel ’i okudum. O vakit (Hz. Şeyh) bu eser üzerine hâşiyesini 

hazırladı.

Ders esnâsında anlattıklarının hepsini dersten sonra yazmak âdetimdi. 

Sonunda dağınık kâğıtlardan büyük bir kese doldurdum. Hocanın eser 
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yazmasının öğrencisi için kamçı gibi olduğunu anladım. İşte buradan her 

asırda istidatlı kimseler, ilmi yenilemek -çünkü bazen ilim de eskir ve yıpra-

nır-, tâlibi canlı tutmak, sakin olan zihni harekete geçirmek ve geride faydalı 

eserler bırakmak için yazmaya girişmiştir. Bununla birlikte “Önceki sonraki-

ne nice şeyler bırakmıştır.” denilmiştir. Yani önce gelen sonra gelene birçok 

ilim bırakmıştır. Nazar (nazarî düşünce) ehli kıyâmete kadar ilmin değişik 

yönlerini ve onunla ilgili değerlendirmelerini artırmaya devam ederler. Çün-

kü onların ilimleri nefs-i mülheme , vehim  ve hayal  gücü mertebesindendir. 

O mertebede zanlar ve şüpheler artıp çoğalır, fikir dalgaları birbirine çarpar. 

[218b] Iyân (muâyene) ehli nin ilim leri ise şahsî değerlendirmelerin ve 

ihtilâfların şâibelerinden temizdir. Çünkü tek bir kaynaktandır ki o Al-

lah’ın feyz idir. Yine bir mahaldendir ki o da nefs-i mutmainne  mertebesin-

den ve daha yukarısındandır. Gerçek şeyhlerin birbirine muhalefet etmele-

ri ancak birinci nefisten (mülheme ) kendilerinde bazı şeyler kalmasından 

dolayıdır. Anla, kazançlı çıkarsın.

Sonra Hz. Şeyh ’ten usûl ile ilgili et-Tenkîh ’i okudum. Bu kitap gerçek-

ten anlaşılması zor bir kitaptır. et-Tavzîh  ve et-Telvîh  de onun gibidir. Daha 

önce belirttiğimiz gibi Hz. Şeyh’in et-Tenkîh üzerine şerhi vardır. 

Tecvid  ilmini insanlar içinde eşi bulunmayan Kurrâ Mehmed  Efen-

di’den okudum. Kendi zamanında muteber bir kimseydi. Bütün ilimlerde 

mâhir ve Kostantiniyye  sahillerinde bulunan bazı camilerde vâiz idi.

Bazı hocalardan Farsça  okudum. Hâfız’ın Dîvân ’ını; şerhleriyle bera-

ber Bostân  ve Gülistân ’ı; Câmî’nin Bahâristân ’ını; Rûm’un allâmesi İbn 

Kemâl’in Nigâristân ’ını; Mesnevî ’yi ve Fîhi mâ fîh ’i; el-Kâşifî lakaplı Vâiz 

Hüseyin ’in tefsirini; Zahîr el-Fâryâbî ’nin, Hakîm el-Enverî ’nin, Kemâl-i 

Hucendî ’nin, Molla Câmî ’nin dîvanlarını; diğer manzum ve mensur eser-

leri mütalaa ettim. 

Hüsn-i hat tın diğer faydalarının yanında rızık sebeplerinden olduğunu 

gördüm. Bu konuda mâhir olan kimselere müracaat ettim. Vaktimin bir 

bölümünü ona sarfettim. Fakat diğer derslerle ilgili meşguliyetler beni onu 

tamamlamaktan alıkoydu. Zararı yok. Çünkü hüsn-i hat gaye olan şeyler 

(makasıd) kabilinden değildir. Bilakis ziynet türündendir. [219a] Nitekim 

“Kitap bostan, hat da onun nergisidir.” yani süsüdür, denilmiştir. Çünkü 
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bostanın ziyneti ancak güller ve çiçeklerdir. “Hattın en iyisi en açık olanı-

dır.” diye ne güzel söylenmiştir! Nesih  olsun ta‘lik  olsun kimin hattı daha 

açık ise hattat mertebesinde olmasa da güzel yazıdan nasîbini almıştır.

Nesih hattının aslı kûfî  hattıdır. Onu Arap üslûbuna İbn Mukle  diye 

tanınan el-Muktedir ’in veziri aktarmıştır. Sonra İbnü’l-Bevvâb  gelmiş ve 

hattın Araplaştırılmasını ilerletmiştir. Sonra Yâkût el-Müsta‘sımî  gelmiş, 

kaleminin çıkardığı sesler Hârût ve Mârût ’un sihrini iptal etmiştir. Yaz-

dıklarından rikâ‘  yazısı âşikâr olmuş, onun üzerine inci ve yâkutu misa-

fir etmiştir. Arap yazısını tamamlamış, zâtî ve arazî güzelliğini artırmıştır. 

Sonra meşhur hattat Amasyalı Şeyh [Hamdullah]   gelmiş ve hattın arazî 

güzelliğini tamamlamıştır. Onun hattı hatların hâtimesi oldu. Bu sanatta 

hatmiyyet sırrı ona aittir.

İşte bu kimseler kendi mertebeleri kadar kalem-i âlâ nın ve levh-i 

mahfûz un mazhar larıdır. Sanatlarında onları taklit edenler de onları takip 

eder. Allah Teâlâ Kur’an ’da muhtelif yerlerde kalemi ve yazmayı zikretmiş-

tir. Her hüner, sanat/meslek ilâhî bir feyiz ve Rahmânî özel bir tecellîdir. 

Kemâlâtını duyurmak ve işlerini bildirmek için onu mazharlarda ibrâz et-

miştir. Onu bilen bilir, bilmeyen de bilmez.

Kostantiniyye ’nin önde gelenlerinden bir arkadaşım vardı. Bir gün 

bana İran işi hoş sayfalar hediye etti. Kendisine hediye olması ve yanında 

saklaması için onlardan bazısı üzerine gönlüme doğan bazı şeyleri yazma-

mı ricâ etti. Ben de onun isteğini yerine getirdim. Tevhid, maârif ve letâif 

ilminden [219b] on parça (sayfa) kadar yazdım. İşte satır kalıplarına dök-

tüğüm ilk şey odur. Bu, saltanat merkezi Kostantiniyye ’de olmuştu. Şimdi 

bu sayfalar ondadır.

Hz. Şeyh’e intisabımdan önce ve sonra Allah Teâlâ’nın üzerimdeki ni-

metlerine delâlet eden bazı sâdık rüya lar gördüm. Bu rüyalardan biri bülûğ 

çağına yakın (mürâhık) iken gördüğüm şu rüyadır: Bir şahıs bana birinde 

su, diğerinde bal şerbeti olan iki büyük ibrik verdi. Ben içinde şerbet olanı 

seçtim. Bana, “İsâbet ettin.” dedi.

Bu rüyalardan biri bülûğdan sonra gördüğüm şu rüyadır: Elinde hadis 

kitaplarından bir kitap bulunan bir şahıs bana “Bunu al” dedi. Kitabı alın-

ca gönlüme tefe’ül de bulunmak düştü. Kitabı ortasından açtım.



382 BU FAKİR’İN HZ. ŞEYH’E İNTİSABI - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

30

א“ َ ُ ــא َ ِر أَْو ــ ُ ُ ْ ُ ا ــ ْ َ   / İşlerin en hayırlısı orta olanlarıdır.”1 Bir de baktım 

ki ilk satırdaki hadisin başı şöyleydi: “Ey İsmâil, İsmâiliyyet mertebesini 

tamamla. Çünkü İbrâhimiyyet [mertebesi] onun üzerindedir.”

Bu rüyalardan biri de şudur: Hz. Şeyh-i Ekber  (kuddise sırruhu’l-athar) 

benim ağzımı öptü, ben de onun ayağını öptüm. Bu rüyanın değerlendir-

mesi onunla ilgili bölümde geçti.

Bu rüyalardan biri de şudur: Beşerin atası Âdem’i (as)  bir deve üzerin-

de gördüm. Etrafında da pek çok insan vardı. Âdem (as) dünyadaki görü-

nüşü üzere idi ve çok büyük bir sakalı vardı. O, kabristan yolundan geçti. 

Ben de ona bakıyordum. Sanki o sultanın sarayına girdi, ben de onun 

izini takip ettim ve girdiği yere girdim. Sonra uyandım. Bu rüya benim 

ârız olan bazı hâllerde ona ortak olduğuma delâlet etmektedir. Çünkü o 

cennetten çıkmaya ve yeryüzüne inmeye duçar olmuş ve birçok sıkıntıya 

göğüs germiştir. Ben de bazı yaramaz kimselerle imtihan olunmak ve bir 

yerden başka bir yere göçmekle mübtelâ oldum. [220a] Bunun tafsilâtı 

gelecektir.

Bu rüya lardan biri de şudur: Rasûlullah’ı (sa)  gördüm. “Yâ Rasûlallah, 

insanlar senin şerefli vücûdunun kimyâ olduğunu söylüyorlar. Bu sözün 

aslı/hakikati var mı?” dedim. “Evet, fakat onun eseri 1000 (yılın)’dan sonra 

zâhir olur.” buyurdu. Sonra “Yine insanlar yerin altında, içinde bin şehrin 

olduğu bir denizin bulunduğunu söylüyorlar. Bu konuda ne dersin, yâ 

Rasûlallah?” dedim. “Dedikleri gibidir.” buyurdu. Derken sanki ben o şe-

hirlere hilâfet vazîfesiyle yöneldiğimi gördüm.

Bu rüyalardan biri de hastalıklı zihinlerin kabul etmeyeceği büyük bir 

husus olduğundan zikretmeyeceğim bir rüyadır. Bu rüyanın neticesi Hz. 

Şeyhime verilen bazı yüce hâllerde ona ortak olmamdır.

Bu rüyalardan biri de gördüğüm yedi sûrettir. Onlardan her biri yedi 

mertebeden bir mertebeye işarettir. Onların en yükseği altın dır. Evliyâul-

lahtan biri bana “Bunlar senin mertebelerindir.” diye işaret etti. Altın haki-

kat  mertebesine işarettir. Çünkü insanlar madenler gibidir. Madenlerin de 

1 İbn Ebî Şeybe, Musannef, VII, 179; Ebû Nuaym, Hilye, II, 286; Beyhakî, es-Sünenü’l-Kübrâ, III, 387; 

a.mlf., Şuabü’l-Îmân, VIII, 275.
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en üstünü altındır.     ﴾ ــ َ ْ َ َ ُّــَכ  ــَכ َر ِ ْ ُ َف  ْ ــ َ َ  ,Rabbin sana verecek“ ﴿َو

sen de razı olacaksın.”1

Bu rüyalardan biri de şudur: Ben öldüm ve defnedildim. Ruh cesedin 

hizâsına geldi. Suâl ve cevâbın nasıl olduğunu anladım.

Bu rüyalardan biri de şudur: Sanki kıyâmet kopmuş gibi gördüm. He-

sap yerine çekilip götürüldüm. Soru soran biri çeşitli meselelerden sordu. 

Allah Teâlâ’nın yardımıyla cevap verirken hiç duraksamadım. Sonra Hz. 

Şeyh geldi. Elinde ekmek vardı. Ekmeği bir kabın içinde bulunan bala 

batırdı. Yarısını ısırdı, diğer yarısını da bana verdi ve şöyle dedi: “Bunu ye, 

sana zâhir de ve bâtın da sorulan her soruya cevap ver.” [220b] İşte bundan 

sonra Allah bana isimler inin ve mazhar larının sırlarını ayrıntısıyla, özellik-

le de hilâfet  sırrını tanıttı. Cevap vermediğim hiçbir soru kalmadı.

Bu rüya lardan biri de 1085 (1674) yılında gördüğüm rüyadır. O zaman 

ben Hz. Şeyh ’ten el-Mutavvel ’i okuyordum. Rüyada Hz. Şeyh (ks) bana 

eliyle işaret ederek “Bana yaklaş ve gel ey İsmâil, ta ki göreyim sana bizim 

bu tarîkımızda istidad gelmiş mi?” dedi. Ben de ona yaklaştım. Başımı ku-

cağına aldı. Ziyaret edenin elini hastanın başına koyması gibi elini başımın 

üzerine koydu ve “Senin istidadın gelmiş!” dedi. Ardından Fâtiha sûresini 

okudu ve baştan ayağa kadar üzerime üfledi. Sonra “Seni Bursa  şehrine 

halife tayin ettim.” dedi. Ardından uyandım.

Mutlak misal âleminde de his âleminde de beni ezelî saâdet ile müjde-

leyen bir vâkıam var. Fakat bu işin ehli tarafından benden söz alındığı için 

onu zikretmiyorum. Hamd, nimet veren ve çokça ihsanda bulunan Allah’a 

mahsustur. Allah Teâlâ   ﴾ا ــ ُ َ ْ َ ْ َ ِــَכ  َ ِ َ  ِ ــ ِ َ ْ َ ِ ِ َو ّٰ ِ ا ــ ْ َ ِ  ْ ــ ُ ﴿ “De ki: 

Ancak Allah’ın lutfu ve rahmetiyle, işte bunlarla sevinsinler.”2 buyurmuş-

tur. Lutuf (fazl) vâsıtadır. Gaye Allah Teâlâ’dır. O hâlde ancak Allah ile 

sevin, başkasıyla değil.

Sonra nazar ve istidlâl işi tamam olunca kitapları suya verdim. Onlara 

ve onların içine bakmayı tamamen unuttum. Şöyle ki Hz. Şeyh  (Allah ru-

hunu dinlendirsin) bir gün beni özel odasına çağırdı. Benimle âdeti olduğu 

1 ed-Duhâ, 93/8 .

2 Yûnus, 10/58 .
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üzere epeyce latifeleştikten sonra “Diğer sûfîler gibi senin halvet  ve riyâzet a 

ihtiyacın yok. Çünkü diğerlerinin bunlarla elde ettiklerine, sen onlar ol-

madan ulaştın. Allah’a hamd olsun. Fakat zâhirî ve mânevî bazı faydaları 

sebebiyle doksan gün halvete girmeni tavsiye ediyorum.” dedi. [221a] Ben 

de “Başım gözüm üstüne.” dedim. Bunun üzerine “Zeyrek Camii ’ne git ve 

bu süre tamam olana kadar bir köşesinde halvet e gir.” dedi. Dervişler ilim 

tahsîlinden sonra orada halvete girerlerdi. Mezkûr caminin bitişiğindeki 

kubbenin Hz. Şeyh’in hankahı olduğu daha önce geçmişti. Tarikatın şart-

larını ve halvetle ilgili tavsiyelerini aldıktan sonra elini öptüm ve camiye 

gittim. Caminin bir köşesini bir hasırla çevirip kapattım.

Halvette yanımda iki arkadaşım vardı. Her ikisi de caminin ayrı bir 

köşesindeydiler. Onlardan biri Debreli Ali Ef endi idi. Kendisi mücâhedesi 

kuvvetli bir kişiydi. İkincisi ise Karinâbâdlı Seyyid Mehmed Ef endi idi.

Gücüm kuvvetim yettiği kadar gece gündüz Allah Teâlâ’yı zikir le meşgul 

oldum.

Birinci gece kendimi sanki sultanın kapısındaymışım, sultanın binite 

binmesini bekliyormuşum gibi gördüm. Derken güneş doğdu   ِ َ َ ــ ْ  ﴿َوأَ
א﴾ َ ِّ ِر َر ُ ِ َْرُض  ْ  Yeryüzü Rabbinin nûru ile aydınlandı.”1 Bir de baktım“ ا

sultan yanında nedimleri ve askerleriyle binite bindi. Kapının dışında üç 

yol vardı. Onlardan biri herkes tarafından bilinen işlek bir yoldu. Diğer 

ikisi ise onun tersineydi. Sultan çıkınca işlek olmayan yollardan birine 

girdi ve o yolda ilerledi. Ben “Bu yol işlekmiş.” dedim. Bana “Bu yolun 

başı her ne kadar dar ise ve işlek değilse de sonu geniş bir sahrâdır. Avlan-

ma ve gezip ferahlama yeridir.” denildi. Sultan o gün sarayına dönüp beni 

haremine çağırana kadar kapısından ayrılmadım. Meclisinde bulunmakla 

şereflenince kendisine bir ilâhi okumamı emretti. Ben de Hz. Peygam-

ber ’in (as) medhiyelerinden birini okudum. Bundan çok haz duydu ve 

bana avuç içi kadar yuvarlak, hatta daha yuvarlak ve geniş büyükçe bir 

dinar (altın) verdi. Derken uyandım.

[221b] Hz. Şeyh ile bir araya geldiğimde rüya yı ona arz ettim. Şöyle 

dedi: “[Rüyadaki] sultan, rûh-i sultânî dir. Askerler kuvvetleridir. Herkesin 

1 ez-Zümer, 39/69 .
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iki yol her ne kadar işin başında insanların görüşüne göre dar iseler de sâlik  

işin sonunda onları çok geniş bulur. İşin başında öyle [dar] olduğu için 

insanların o yollara gitmediklerini ve onlardan tamamen yüz çevirdiklerini 

görürsün. ‘ ِــَכאِره َ ْ א ِ  ُ ــ َّ َ ْ ِ ا ــ َّ ُ  / Cennetin etrafı nefsin hoşlanmadığı şeyler-
le sarılmıştır.’1 hadisinde de ona işaret vardır. Ruh sultânı için bu yolun 

sonunda pek çok av vardır. Onlar esmâ nın mazhar larından onun muttalî 

olduğu sırlardır. Nitekim Mesnevî ’de şöyle der:

ا אن  אن  و א       א  دام او آن 
Evliyanın tuzağı olan o hayaller

Hak bahçelerindeki ay yüzlülerin akisleridir2

Çünkü ‘hayaller’ kevn, hayal , vehim  ve benzeri kelimelerle ifade edi-

len mazharlardır. Onlar evliya nın tuzaklarıdır. O tuzaklardan her birinde 

sırlardan bir sır avlarlar. İnsan ı el-Câmi‘  isminin mazharı, cin leri el-Latîf  

isminin mazharı, melekler i el-Kavî  isminin mazharı, hayvanları el-Müzill  

isminin mazharı, bitkileri er-Rezzâk  isminin mazharı, madenleri el-Azîz  is-

minin mazhar ı ve diğerlerini de aynı şekilde görürler. Bütün bu mazharlar 

ilâhî zât ın sıfatlar ının mazharlarıdır. Onlar gölgenin sahibine göre gölge 

gibidirler.

Sultanın yola düşmesi yükseliş ve çıkışa (urûc  ve suûd a), geri dönmesi 

iniş ve düşüşe (nüzûl  ve hübût a) işarettir. Hz. Peygamber ’in (as) övülmesi 

ona olan muhabbete işarettir. Çünkü gayeye, yani ‘altın ’ ile ifade edilen 

hakikate ulaşmanın vesîlesi odur. [222a] Dinarın geniş olması sana bağış-

lanan hakikat  dairesinin genişliğine işarettir.”

Sonra şöyle dedi: “Rüya hâline fazla itibar etme. Bilakis matlûbunun 

taayyün  ve mutlak misal âlemi nde hâsıl olması için çalış.”

Ben derim ki: Hz. Şeyh’in (ks) âdeti rüya ya pek az iltifat etmekti. Şöyle 

derdi: “Ben güzel vâkıalar görmem. Bilakis benden bir sû-i edeb  ve ayıp 

zâhir olursa Allah onu gözüme sokar. İşte benim rüyam budur.”

1 Buhârî, “Rikâk”, 28; Müslim, “Cennet”, 1; Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 22; Tirmizî, “Cennet”, 21; Nesâî, 

“Eymân”, 3.

2 Mevlânâ, Mesnevî, I, 72. beyit.
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Ben derim ki: Selef, ayıplarının ortaya çıkmasını hârikulâdeliklerin 

zuhûrundan daha üstün görürlerdi. Çünkü nice keşf  ehli vardır ki ken-

disinin ayıbından haberi yoktur. Allah Teâlâ ise    ْ ــ َ ــא َو َ א ْ َزכَّ ــ َ    َ ــ َ ْ ْ أَ ــ َ ﴿ 
א﴾ َ ــא َّ ْ َد ــ َ ــאَب    َ  “Nefsini tezkiye eden (kötülüklerden arındıran) kurtu-

luşa ermiştir. Onu kötülüklere gömen ise ziyan etmiştir.”1 buyurmuştur. 

İnsanların çoğu, hatta sâlik lerin çoğu bu mânadan gafil olmuşlardır. Onun 

için de keşf ehli  kimselere rağbet etmişler, fenâ  ve ilm-i billâh  ehlinden yüz 

çevirmişlerdir ki insânî yaratılış mertebesine nüzûlden esas maksat ilm-i 

billâhtır, yoksa ilâhı bırakıp kevni keşfetmek değildir.

Sonra Hz. Şeyh bana dervişlerin yemeklerini pişirmek, zâviyeyi süpür-

mek, yemekten sonra kapları yıkamak, sofrayı silmek ve benzeri dervişle-

rin hizmetlerini yerine getirmeyi emretti. Sonra da bana kendi yerine vaaz  

etmeyi emretti.

Sonra arkadaşım Debreli Ali Ef endi’yi halife olarak İştib ’e gönderdi. 

Burası Rumeli  kasabalarından büyük, hoş bir kasabadır. Oradan Şeyh el-

Adlî  ve Muhyiddin er-Rûmî  zuhûr etmiştir. Rumeli kasabaları arasında-

ki durumu Anadolu  şehirleri arasında Bursa  şehrinin durumuna benzer. 

İkinci bin yılın ilk yüz yılında kâfirler orayı işgal ettiler. [222b] Orası Allah 

Teâlâ’nın   ﴾א َ ــ ِ و ُ ُ ــ  َ َ  ٌ َــ אِو َ  َ ــ
ِ  evlerinin duvarları çatıları üzerine“ ﴿َو

çökmüş (altüst olmuş)”2 buyurduğu gibi oldu.

Sonra insanlardan küçük bir topluluk bir araya gelip İştib ’in bazı yerle-

rini imar ettiler. İdarecilerden biri orada benim için bir zâviye  bina etmek 

istedi. Bu, işgalden birkaç yıl önceydi. Fakat ben reddettim. Çünkü bir 

şeyhin bir mahalde iki halife sinin olması selefin âdetine terstir. Çünkü bu, 

bir bedende iki ruh olması gibidir.

Arkadaşım Karinâbâdlı Seyyid Mehmed Ef endi’yi ise Siroz ’a gönder-

di. Burası Rumeli  beldelerinden büyük, mâmur bir beldedir. Sultan I. 

Mehmed  zamanında asılan Şeyh Bedreddin Mahmud ’un kabri oradadır. 

Onun hikâyesi tarih kitaplarında zikredilmiştir. Onun Câmiu’l-Fusûleyn  ve 

Kitâbü’l-Vâridât  adlı eserleri vardır. Hz. Şeyh’e Kitâbü’l-Vâridât’ı sordum, 

1 eş-Şems, 91/9-10 .

2 el-Bakara, 2/259 .
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“Bir önemi yok. İçinde birçok hata var.” dedi. Sonra Allah Teâlâ’nın 

şu sözünü okudu:      ﴾ ُ ِــ א َ ْ ا  ُ ــ ِّ ا  ِ ّٰ ِ  َ  İyi bil ki hâlis din yalnız“ ﴿أَ

Allah’ındır.”1

Dedi ki: “Kâmil feyiz  hazlardan, hayallerden ve şüphelerden hâlis 

olan, Kitap  ve sünnet  ile desteklenendir. Bu konuda Şeyh-i Ekber ’in 

ve oğlu Sadreddin Konevî ’nin (k. sırruhümâ) bir benzerini görmedim. 

Çünkü onlar hâlis feyizde kâmil, Kitap ve sünnet ile desteklenmiş kimse-

lerdir. Sonra gelenler içinde onların benzeri Hz. Şeyh Üftâde  ve Hz. Şeyh 

Hüdâyî ’dir (k. sırruhümâ). Onların bu zevk üzere çok sözleri ve tasnifleri 

olmasa da temkîn, sahih zevk ve hâlis meşrep  konusundaki işaretleri hâl-

lerinin hakikatini ortaya koymaktadır.”

O ikisini ve Hz. Şeyh’i methetmek üzere şu şiiri söyledim:

[223a]

אن رض  ّ  כאن  ا כ אن  ن  ا כא א ا أ
אن ّ ز ت כ ذכ   א ا       أ ا
אن ا  ا א  ّ إ َאس       ْ َ م    כ

אن ي  ّ  و د        ّ אده   أُ
אن ّ ن   ا ّ אء       ّ ا ء ا

وران خ ا  ا ً       ا   ا  أ
אن ة ا א  ء       ّٰ  أ و  ا

כאن אن و אن وز אر        وا  إ ا א

Ey irfanda kemâli bulanlar

Fânidir bütün yeryüzünde olanlar 

En büyük inâyet ehli olanlar hâriç

Ölmez onların zikri hiçbir zaman

Gayrıları nesnâstır sözü olmayan 

Onlar ise bilin gerçekten insan

1 ez-Zümer, 39/3 .
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Onlardandır Üftâde, sonra Mahmûd

Sonra şeyhim ve mürşidim Osman

İşte bunlar ulu âriflerdir

Şanlarına nisbetle Celvetîlerdir

Zaman onlar gibisini görmedi asla

Devrandaki şeyhler arasında

Hatmeyledi Allah onlarla velâyet ehlini

Var bu sözümün bir tomar delili 

Eserlerine bakın onlardan sonra 

Lisanda, zamanda ve mekânda

Mezkûr iki halife İştib  ve Siroz ’da vefat ettiler. Hz. Şeyh  beni de Üsküp  

beldesine halife tayin etti. Bu durum, daha önce anlattığım beni Bursa ’ya 

halife tayin etmesine dair gördüğüm sâdık rüyaya başta ters idi. Fakat Al-

lah on bir yıl sonra onu doğruladı. Nitekim [Bursa’ya] göçme konusunun 

ayrıntılı izahı gelecektir.

Üsküp  beldesi Rumeli  beldelerinin en büyüklerindendir. İçinde nehir-

ler akar, hoş bahçeleri ve lezzetli meyveleri vardır. Ancak halkı Sebe kavmi  

gibi azgın ve Allah’ın nimetlerine karşı nankördürler. Nitekim bu hususta 

şu şiiri söyledim:

َא َ א ِכ َ ِ אِכ َ َ  ِ َא  ْ َ َو    ْ َِכ َب َو ُכ ْ اُر أُ َّ َ ا ْ
ِ َ

َא َא َ ِذ ْ אَد َ  َ ْ َ ْ ْ أَ َ َو       ِ ِ ِ َא وُق  ُ َ َدْوٍس  ْ
ِ َכ

Ne güzel yurttur Üsküp  lâkin

Meskenlerinde köpekler bulduk

Bakanlara güzel görünen firdevs gibi

Ona yönelsen kurtlara tesâdüf edersin

Hikâyenin tafsilâtı şöyledir: Hz. Şeyh  benim için toplu bir dua etti 

ve beni Rahmânî nefesi ile gönderdi ki o nefesin kendisine isabet etti-

ği kimse ziyana uğramaz. Karadeniz gemilerinden birine bindim. Asıl 

vatanım olan Aydos ’a uğradım. [223b] Aydos  sahilde olmasa da sahile 
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yakındır. Babam Mustafa hayattaydı. Orada onunla görüştüm ve hayır du-

asını istedim. Sonra yola çıkmaya karar verdim. Babam beni bir merhale 

uğurladı. Sonra ayrıldık.

Yola koyuldum ve nihâyet Cumartesi günü Üsküp ’e girdim. O gün 

1086 yılının Rebîülâhir ayının başı (1675 Haziran sonu) idi. “َــא ُ أَ ــ ْ َ  َد
/ Ben girdim” lafzı ile bunun için tarih düştüm. Beldenin ribatlarından 

bir ribata indim. Beraberimde üç derviş vardı. Sonra oradan Meddah  diye 

meşhur olan caminin avlusundaki bir hücreye geçtim. Çarşamba günü 

[bu camide] vaaz  ve nasihat meclisi tertip ettim. Cuma günü Muradiye 

Camii ’nde, sonraki Cuma günü Eski Cami ’de, sonraki Cuma Yahyâ Paşa 

Camii ’nde, sonra İshâk Bey , sonra Îsâ Bey , sonra Mustafa Paşa , sonra da 

diğer camilerde vaaz ettim. Vaaz meclislerinde bulunan insanlar sayılama-

yacak kadar çoğaldı.

O yılın sonbahar başlarına kadar mezkûr hücrede kaldım. Beldenin 

(Üsküp ) kışı şiddetliydi. Derken mahalledeki bir eve taşındım. Yeryüzü 

öldükten (kıştan) sonra Allah onu tekrar diriltene ve Allah’ın kudretinin 

izlerini yeryüzünde görene (bahara) kadar orada kaldım. O beldede bir 

tüccârın elinde bir zâviye  vardı. Zâviyeyi harâbeye çevirmiş ve mihrabına 

hayvanları bağlamıştı. Belde halkı bu konuyu konuştu. Müftü, kadı ve 

onların aşağısında bulunanlar rızâ gösterip zâviyeyi adamın elinden aldılar 

ve beni oraya yerleştirdiler. Zâviyenin mescidini ve odalarını imar ettiler. 

Bir müddet orada kaldım.

[224a] Daha sonra zengin bir kadın yeni bir zâviye inşâ ettirdi ve oraya 

pek çok mal vakfetti. Ben de oraya taşındım ve önceki zâviyeyi bir arka-

daşa bağışladım. Sonra emîrlerden biri kasabalardan birine yeni bir zâviye 

bina etti ve beni oraya dâvet etti. Fakat ben kabul etmedim. Sonra başka 

bir kasabada önde gelenlerden biri, sonra başka kasabada hayır sahiplerin-

den biri yine beni çağırdı, fakat kabul etmedim.1 Kabul etmemenin sebebi 

Hz. Şeyh’in nefesini gözetmekti. Çünkü Allah Teâlâ’dan bir işaretle onun 

beni tayin ettiği yer, dünyanın tamamından, zâviyelerinden ve mallarından 

bana daha sevgilidir.

1 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada şu kısım eksiktir: “و . ى  أ ”  أ ا  أ
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İkamet yerinin beyanı özetle budur. Geçimin beyanına gelince onu sa-

yıp dökmek zordur. Genişleten/bol bol veren Allah’tır.

Evlenmemin beyanına gelince, Şeyh Mustafa Uşşâkî ’nin kızının zevcem 

olacağını Allah bana rüyada gösterdi. Şeyh Mustafa Uşşâkî kavmi içinde 

çok doğru tanınan, şeriata bağlı ve edep sahibi büyük bir şeyhti. O da 

hısımlığa delâlet eden bir rüya görene kadar durumu gizli tuttum. Nikâh 

ve evlilik akdi teklifi ilk olarak ondan geldi, ben de kabul ettim. Kazâ de-

ğişmez. O zaman yirmi dört yaşındaydım. Uşşâkî Üsküp ’te 1090/1679 yılı 

içinde vefat etti. Kabri, zâviyesinin avlusundadır. Bazı hâllerinde kendisine 

işaret edilmesi sebebiyle ölümünden bir yıl önce kendisi için bir türbe inşa 

ettirmişti.

Ders vermenin beyanına gelince, Hz. Şeyh bana ders vermeyi tavsiye 

etmişti. Ben de onunla meşgul oldum. Büyük bir topluluk sahip oldu-

ğum ilimlerden, özellikle tecvid den öğrencim oldu. Benim Mukaddime-
tü’l-Cezerî  üzerine şimdiye kadar müsvedde hâlinde kalmış bir ta‘lîkam 

var. [224b] Yine dersler sırasında Nuhbetü’l-Letâif  adını verdiğim bir kitap 

meydana getirdim. Bu kitap şimdi Dimetokalı Kadı Mehmed Ef endi’de-

dir. O, çok eskiden beri benim arkadaşımdır. Bu yüzden kitabı onun adına 

yazdım ve kendisine hediye ettim. Kendime bir nüshasını bırakmadım.

Vaaz  ve nasihatin durumuna gelince, ben hakkı öyle bir üslûp ile açıkla-

dım ki zorbaların bellerini kırdı. Hak (hakşinaslık) bana bir dost bırakmadı. 

Çünkü müftü ve onun aşağısındaki beldenin kadıları, imamları ve hatipleri, 

hatta şeyh görünümündeki pek çok kimse şehvet lerinin peşine düşmüşler, 

lezzetlere dalmışlar, içki içer, cemaatleri terk eder, ataları ve anaları ile övü-

nür olmuşlardı. Eğer onlara muttali olsaydın onların yeryüzünde en çok 

fesad çıkaran, haset ve inadı en şiddetli olan kimseler olduklarını görürdün. 

İlim ve ilmin izleri kaybolmuş, râvi ve verdiği haberlerin arkası kesilmişti. 

İlmi gazel mecmuası zannetmişler ve onu ezelî feyizmiş gibi yanlarında ta-

şımışlardı. Azgınlıkta o kadar ileri gitmişlerdi ki sonunda sıbyan mekteple-

rinin kapılarını kapattılar, hatta samanlığa çevirdiler. Yaşlı-genç müslüman 

mahalleleri arasında meyhânelerin kapılarını açtılar. Bundan daha kötü-

sü ise ilim öğrenmek isteyenleri ilimden menetmeleri ve tahkîr etmeleri, 

Hakk’ın yoluna rağbet edenleri geri çevirip yoldan çıkarmalarıydı.
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Özellikle müftü, Allah’ın yarattıklarının en zalimiydi. Haccâc ondan 

daha aşağı idi. Açıkça husûmet edenlerin ve inatçıların başıydı. En iyi 

cedelciler bile karşısına çıkamazdı. [225a] Üsküp  halkı, kendilerini İsrâi-

loğulları gibi köleleştirdiği için onun Firavun olduğu ve uzun zamandan 

beri onunla müptelâ oldukları için de ölmeyeceği zannına kapılmışlardı. 

Bu sebeple halktan biri büyük bir fitnenin meydana gelmesinden kork-

tuğu için bana müftüye nâzik davranmamı îmâ ederdi. Çünkü bunun 

emârelerinin onda ve ardından gelen hastalıklı kimselerde bulunduğunu 

düşünüyordu.

Ben [kendi kendime] dedim ki: “Rüyada insanlığın atası Âdem’i gör-

düm. O ise ibtilânın sembolüdür (alem). Olanlar oldu ve kalem kurudu. 

Artık keskin kılıcı kınından çıkarayım. Şu hor ve zelil şeytanlarla sava-

şayım ki insanların Allah’a karşı ileri sürecekleri bir bahaneleri olmasın. 

İbtilâ hem benim hem de atalarımın yoludur.”

Müftü ve yardakçıları kavganın tozunun yükseldiğini ve sancağının 

dikildiğini, Allah’ın askerlerinin onun arkasını döndüğü Kitap yayından 

onlara ok attığını görünce böğrüme red ve kınama okları atmaya başla-

dılar. Halbuki ayıplayıp kınama beni yolumdan alıkoymaz. Onlar öldür-

mek, dövmek, sürmek ve diğer elemlerle tehdit etmeye başladılar. Allah 

beni anlatılamayacak şekilde onlara söz söylemeye cüretlendirmişti. On-

ların kalplerini keskin süngüler gibi sözlerle yaralamıştı.

ــ  ــ  روز    א آن   
Ben cenk gününde arkasını göreceğin kimse değilim1

Sonra hepsi yalanlarla dolu bir mahzar yazma konusunda anlaştılar. 

Bu mahzarı Kostantiniyye’de bulunan Hz. Şeyh’e gönderdiler. O da bu 

fakire, Hz. Peygamber ’in (as) “ ِ ــ اِئ َ َ ْ א ِ ُت  ْ ــ
ِ ــא أُ َ ــאِس َכ َّ اَراِة ا َ ــ ُ ِ ُت  ْ ــ

ِ  / أُ
Bana farzlar emredildiği gibi insanları idare etmek de emredildi.”2 hadi-

si muktezâsınca [onları] idare etmemi emrettiği bir mektup gönderdi. 

[225b] Nitekim Hâfız  şöyle der:

1 Sa‘dî-i Şîrâzî, Külliyyât-ı Sa‘dî: Gülistân, Tahran 1369 hş., s. 39.

2 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 457 (1279).
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ارا אن  א د אن   א دو א دو   ا دو       آ
İki cihanın huzuru şu iki harfin (sözün) tefsiridir

Dostlara nâzik davranmak, düşmanları idare etmek1

Kendi kendime şöyle dedim: Sözlerin en doğrusu Allah’ın kelâmı, 

Rasûlü’nün kelâmı ve vârislerinin sözleridir. Fakat bu zamanın karışık ve 

bayağı insanlarını idare etmek zordur. Nitekim bir şair şöyle demiştir:

ارا د  כ  אدان  ن  א א  ارا      م כ در  א دو   آ
İki cihanın huzuru diyelim ki idare etmektedir

Ama bilgisiz, câhil kimseleri idare etmek de zordur

Hz. Şeyh’in tavsiyesini uygulayarak bir müddet söz söylemeyi bıraktım. 

Nitekim Hâfız  şöyle der:

א  ه  آ  ر ا و           
Hikmet ehlinin nasihati doğrunun ta kendisidir ve sırf hayırdır

Hoşbaht olan ise rızâ kulağı ile dinleyen kimsedir2

Sonra başka bir hadise oldu. Vezirlerden biri onları geri çevirdi. Ben de 

Allah’ın yardımı ve imdâdı ile kurtuldum.

Sonra onların kadıları, kıskanç şeyhleri ve onlara uyan diğer azgın ve 

fesatçı kimseler benim aleyhimde toplandılar. Kendilerinin lehine, benim 

aleyhime delil olması için onlar tarafından gönderilen sefih elçilerinden 

biri, beni toplandıkları yere çağırdı. Nitekim Zemahşerî  şöyle der:

ُ َّ َ ُ  ٍ ْ َ  ُّ ْ ُכ ِ
ِ ْ َ ِ  ِ َא َ أُ ا      ُ َّ َ َ  ٍ ْ َ ِ ا َو ُ َّ َ َ  ِ ْ َ إنَّ 

Kavmim toplanmışlar ve eksiltmekten (öldürmekten) bahsetmişler

Ben onların toplanmasına aldırmam, her cem‘ müennestir

Ben onlara icâbet etmek ve meclislerine varmak istedim. Fakat kar-

deşlerden biri cumhura gitmenin yasak olduğunu söyleyerek beni [git-

mekten] alıkoydu. Bunun üzerine onlara vaaz  meclislerinde söylediğim 

sözlerden daha ağır, başlarında en büyük felâketi (kıyâmet) koparacak 

ifadeler içeren bir mektup gönderdim. Öyle ki [mektubu götüren] elçiyi 

1 Hâfız, Dîvân, s. 4.

2 Hâfız, Dîvân, s. 85.
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öldürmek istediler. Sonra Allah onları darmadağın etti de [226a] hiçbir 

şey elde edemediler.

Aramızdaki çekişme altı yıl sürdü. Benim kavgamın esası onların Kitap  

ve Sünnet e muhalefetleriydi. Onların kavgasının esası ise sapık atalarını 

üzerinde buldukları işlere benim muhalefetimdi.

“Sarıda hayır yoktur.” denilen türden bir adam camilerden birinde 

imam ve zâviyenin vakıflarının mütevellisi idi. Benden de bazı ilimleri 

okuyordu. Bir gün bir konuda ondan büyük bir muhalefet meydana geldi. 

O konuda onu defalarca uyardım. Fakat bundan vazgeçmedi, aksine taas-

sup ve inadı arttı. Bunun üzerine onun te’dibe muhtaç olduğunu gördüm. 

Nitekim şair şöyle der:

ا   دا א      د  د  ا  א
Te’dib etmek sefihlere fayda verir

Mecnunlar ise sopa ile defedilir

Bazı müridlere işaret ettim, onu tuttular, yatırdılar ben de ona değnekle 

yirmi veya otuz defa vurdum.  ﴾وًرا ُ ــ ْ َ ًرا  َ ــ َ  ِ ّٰ ُ ا ــ ْ  Allah’ın emri“ ﴿َوَכאَن أَ

mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir.”1 Bunun üzerine o, muhâ-

lifler tarafına sırtını dayadı. Onlara malını mülkünü saçtı. Onlar da ona 

destek oldular. Tıpkı “ َ ــ ِ َא َ ْ ُ ا ــ ُ ْ َ  ُ ــ ِ ا َ َ ْ -Rüşvetler bâtıl ve boş şeyle / اَ
ri destekler.” “ ُ ــ

ِ ا َ َ  ِ ــ ْ َّ وِح ا ُ ــ ُ
ِ  ُ ــ

ِ َرا َّ  Dirhemler zamanın yaralarına / اَ
merhemdir.” denildiği gibi.

Onların büyüklerinden bir grup mahkemede toplandı. Nâib, beldele-

rinin halkından ve onların dostlarından Mahmud el-Miskâlî  idi. Ben de 

[çağrıya] icâbet ettim. Mahkemenin kapısında bana gelip giden öğrenci-

lerden bir grupla karşılaştım. Bana olup bitenleri anlattılar. Onlara “Susun 

ve burada durun. Allah Teâlâ’nın lutfu ile bu şerli kimselere ben cevap 

veririm.” dedim.

Onların yanına varınca mezkûr mütevelli -bu fakire işaret ederek- “Bu 

beni dövdü” diye iddia ederek ayağa kalktı. Nâib bana hitap ederek “Onu 

dövdün mü?” diye sordu. [226b] Ben de “Bana bir harf öğreten beni kendi-

1 el-Ahzâb, 33/38 .
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sine köle yapmış olur, sözü nakledilmiştir. Ben onun muallimi olarak onu 

dövsem veya satsam ne diyebilirsiniz?” dedim. Aramızda sözler birbirine 

karıştı. Bir de baktım öğrenciler ellerinde bıçaklarla, muhâlifler bana eziyet 

edecek olsa onları öldürmek istiyorlar. Toplanan muhâlifler onları görünce 

kendi canlarından endişe ederek dağıldılar. Onların içinde benden ilim 

okumuş şahıslar, o zaman hâlâ çocukları okumakta olan kimseler de vardı. 

Bu hainlik ve nankörlükten ibret al. Yardımsız kalmaktan Allah’a sığınırız.

Sonra nâib hasım için öyle bir hüküm verdi ki farklı düşünenlerden ve 

aynı fikirde olanlardan kim onu görse “Bu ancak uydurmadır.” der. Sonra 

müftüyü kendileri ile beraber olması, döven ve ona yardım edenler hak-

kında fetva vermesi için zorladılar. O da rüşvet aldıktan sonra bu konuda 

onlara yardımcı oldu ve “Tâzirin mertebeleri vardır. Dövenin mertebesi 

dikkate alınarak ona sadece sözlü uyarı yeter. Ona yardım edenlere gelince, 

onlara dilediğinizi yapın.” dedi. Bunun üzerine zâviyeye hücum ettiler. İki 

müridi alıp mahkemeye götürdüler. Allah’a ve Rasûlü’ne isyân eden herkes 

oradaydı. O iki müride ta‘zir cezası uyguladılar ve onları hapsettiler.

Sonra yalanlarla dolu bir mahzar ve içinde benzer şeyler olan bir arz 

yazma konusunda görüş birliğine vardılar. Maksatları sultandan menşûr 

aldıktan sonra beni beldeden sürmekti. O mütevelliyi ve içlerinden bazıla-

rını huccet (mahkeme kararı), arz ve mahzar ile sultan tarafına gönderdiler. 

O zaman sultan Kostantiniyye ’deydi.

Gördüm ki hareket durmaktan evlâdır ve Allah’ın takdir  ettiği mutlaka 

olur. [227a] Hz. Şeyh’in yanına varmak üzere yola çıktım. O beni bu deh-

şet verici hikâye hakkında şeyhülislâmın ne diyeceğini öğrenmek için ona 

gönderdi. O vakit şeyhülislâm Şeyhzâde [Çatalcalı] diye meşhur Ali Ef endi 

(ö. 1103/1692) idi. Üsküp  müftüsünün arkadaşıydı. Çünkü her yıl ondan 

kendisine defalarca hediyeler ve armağanlar gelirdi. Elimde Hz. Şeyh’in 

işaretiyle yazdığım kısa ve etkili Arapça bir yazı olduğu hâlde şeyhülislâmın 

yanına gittim. 

Huzuruna varınca yazıyı kendisine verdim. Kağıdın ilk satırına baktı, 

sonra onu dürdü ve yastığın kenarına attı. Sonra kibirlenerek ve büyükle-

nerek “Muradını lisanen söyle!” dedi. Kağıda iltifat etmemesinden dolayı 
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içimde bir daralma meydana geldi ve dilim tutuldu. Bunun üzerine beni 

azarlayarak “Sen gönlü dar (munkabız) bir adamsın. Niçin konuşmuyor-

sun?” dedi. Ben de “İş böyle böyle oldu.” dedim. Benimle Üsküp ’ün ileri 

gelenleri arasında cereyan eden husumeti ve çekişmeyi anlattım. Bunun 

üzerine “Sen git, ben kadıya sana eziyet edilmemesi tavsiyesini içeren bir 

mektup göndereceğim.” dedi.

Ben de Hz. Şeyh ’in yanına döndüm ve şeyhülislâmın vaziyeti ile ilgi-

li olanları kendisine naklettim. Mecliste bir grup ziyaretçi de vardı. Bu 

fakire işaret ederek onlara “Bu öyle bir yazı yazdı ki kâfir görse mutlaka 

müslüman olurdu.” dedi. Ardından Şeyhülislâm Esîrî Mehmed Ef endi’yi 

(ö. 1092/1681) övdü. O, Hz. Şeyh’in ilk zamanlarında şeyhülislâm idi. 

Hz. Şeyh devamla dedi ki: “O zenginin ve fakirin durumunu eşit olarak 

araştırırdı. Onun kibri, çekinmesi, yüzünü ekşitmesi ve gönül darlığı yok-

tu. [227b] Ma‘rifet ehlinin kadrini bilirdi. İhtiyaç olduğu zaman hemen 

kendi el yazısı ile yazardı.”

Allah Teâlâ’nın şaşılacak hikmet indendir ki aramızda bunların cereyan 

ettiği o şeyhülislâm seneler sonra azledildi ve Bursa  şehrine sürüldü. Ca-

mi-i Kebîr’de (Ulucami)  bu fakirin  vaaz  meclisine denk gelip hazır bu-

lundu. Konuşmamın geniş ve akıcı olduğunu söyleyerek övdü. O zaman 

aklıma Sâib ’in şu sözü geldi:

אن   אن   ز د       ٴ را  ّ   
Her sıkıntı bir rahatlığın başlangıcıdır

Kelîm (Hz. Mûsâ ) dili yandığı için Hak ile konuştu

Geçmişte beni gönlü dar (inkıbaz) ve dili tutuk olmakla vasfetmişti. 

Sonra iş döndü dolaştı, beni gönlü genişlik ve konuşması güzel olmakla 

övdü. Aradan uzun zaman geçtiğinden ve şekiller değiştiğinden geçmişte 

aramızda geçen olayların benimle cereyan ettiğinin farkında olmadı.

Sonra tekrar (konuya) dönüyor ve diyoruz ki: Hz. Şeyh  vezir maktul 

Kara Mustafa Paşa ’ya bir kâğıt (mektup) gönderdi ve olup bitenleri ona 

bildirdi. Konunun kanuna göre değil şer‘-i şerîfe göre dinlenmesini tavsiye 

etti. Vezir tavsiye edilen şeyin başı gözü üstüne olduğunu, istenilenin -Al-

lah Teâlâ dilerse- hâsıl olacağını söylemek üzere imamını Hz. Şeyh’e gön-
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derdi. Ardından salı günü hükümet meclisinde vezirin huzuruna girdim. 

Hasımdan haberim yoktu. Kâtip elimdeki kağıdı okuyunca vezir, hasmın 

getirilmesini işaret etti. Bir de baktım ki hasım hüccet, arz ve mahzardan 

oluşan sayfaları açmış diğer taraftan geliyor. Vezir mahzardan bir satır oku-

yunca [228a] “Gidin, cuma günü gelin, dâvanızı kazasker dinlesin.” dedi. 

Bunun üzerine onun yanından çıktık.

Sonra Arapça  bir yazı ile Kazasker Beyâzîzâde ’ye vardım. “Öğrencini 

dövmekten dolayı sana bir şey gerekmez. Cuma günü gel. Senin işin selâ-

met.” dedi. Cuma günü olunca vezirin binasına vardım. Baktım ki hasım 

da orada. Vezirin önde gelen adamlarından bazıları aramızda arabuluculuk 

ettiler ve bizi muhâkeme olmaktan (murâfaa) menettiler. Hasma “Sadece 

seni dövdü diye hocanı vezirin kapısına çekip getirmen gerekmez. Hz. Şey-

h’e gidin, o aranızı düzeltsin.” dediler. Biz de Hz. Şeyh’in yanına vardık. İki 

tarafa da azarlayıcı sözler söyledikten sonra ağladı. Arada dostluk meydana 

gelmesi için dua etti. Sonra iki defa kucaklaşmamızı emretti. Görünüşe 

göre husûmet ortadan kalktı. Ben de kendi hâlimle meşgul oldum.

Sonra hasım ve bazı şerli kimseler beni beldeden sürdürmek için şeyhü-

lislâmın meclisine devam ettiler. Şeyhülislâm görünüşte iyi biri olsa da içi 

bozuk bir kimseydi. Âleme kendisinden daha bilgili bir şeytanın gelmediği 

Üsküp  müftüsünün hatırını gözeterek onlara meyletti.

Bir gün Hz. Şeyh’in evinin dış kapısındaydım. Bir de baktım o iç ka-

pıdan çıktı. Eliyle göğsüne işaret ederek “Allah Teâlâ şu anda Üsküp  bel-

desinden Köprülü kasabasına hicret etmeni buraya ilkâ etti.” dedi. Sonra 

şöyle devam etti: “Meydana gelişi şiddetli yağmuru andıran bu güçlü ilkâ-

nın benzeri iki defa başıma geldi. Bir defa bu hususta, bir defa da hâlimin 

başlarında. [228b] O da Allah Teâlâ tarafından gelen hicret emriydi. Birçok 

halifem var. Fakat sana nasip olan onlara nasip olmadı. Pek çok eza ve cefa-

dan sonra böyle bir hicret, ashâbın (r. anhüm) başına gelen hicret ve eziyeti 

andırıyor. Bu mânevî verâsete işarettir. Aynısı benim de başıma gelmişti.” 

Ben de “Başım gözüm üstüne!” dedim. Bu, Allah’ın emriyle olduktan sonra 

Allah kulunu zâyi etmez. Tıpkı İsmâil’i babası İbrâhim (aleyhime’s-selâm) 

o zaman çorak bir arazi olduğu hâlde Mekke -i Mükerreme’de bıraktıktan 

sonra zâyi etmediği gibi.
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Hz. Şeyh Köprülü ’ye gitmemi, Köprülü’deki halifesinin de benim yeri-

me Üsküp ’e gitmesini emretti. Kostantiniyye ’den yola çıktım. Üsküp’e bir 

merhale kadar yaklaşınca onun yolundan ayrılıp Köprülü yoluna düştüm. 

Köprülü Üsküp’e bir günlük yürüme mesâfesinde, iki dağ arasında bir ka-

sabadır. İkisinin arasından büyük bir nehir akar. Nehrin üzerinde büyük 

bir köprü vardır.

Orada bazı hayır sahipleri bu fakire niyetle bir zâviye  bina etmişler ve beni 

dâvet etmişlerdi. Ben de Hz. Şeyh’in nefesini gözeterek icâbet etmemiştim. 

Sonra Hz. Şeyh’e oraya bir halife göndermesi için bir kâğıt (mektup) gönder-

miştim. O da öyle yapmıştı. İşte mezkûr zâviyeye indim. Oradaki halife ailesi 

ile birlikte Üsküp ’e göçtü. Ben de ailemi Üsküp’ten taşımak için birilerini 

gönderdim. Taşınmak onlara anlatılamayacak kadar ağır geldi. Köprülü’de 

kaldığım on dört ay boyunca onların sıkıntılarına göğüs gerdim.

Sonra Ustrumca  halkı, [229a] Hz. Şeyh’e, bu fakiri kasabalarına dâvet 

ettiklerine dair bir mahzar gönderdiler. Hz. Şeyh  buna rızâ gösterip bana 

oraya nakli emreden bir kâğıt (mektup) gönderdi. Ben de “Başım gözüm 

üstüne!” dedim. Bu kasabada (Köprülü ) bayağı kimselerin rahatsızlık ver-

mesinden, katı kimselerin gürültüsünden kurtulmuş olarak durumum ga-

yet iyi idi. Evdekilerin gece gündüz sızlanmasından başka sıkıntım yoktu. 

Orada Allah beni meşhur Taşköprizâde ’nin münâzara ve mübâhase âdâbı-

na dair risâlesini şerh etmeye muvaffak kıldı. Bu şerh şimdi Kostantiniyye , 

Bursa  ve diğer yerlerde istifade edilen, muteber ve tedâvülde bulunan bir 

eserdir. Hamd Allah Teâlâ’ya mahsustur.

Sonra Ustrumca halkından birçok kimse taşınmam için hayvanlarıyla ve 

arabalarıyla geldiler. Böylece Köprülü’den Ustrumca’ya taşındım. Ustrumca 

İştib ’e bir, Köprülü’ye iki merhale uzaklıkta büyük bir kasabadır. “Dolyan” 

diye bilinen pazar orada kurulur. Orada eşrâf ve servet sahibi kimseler vardır. 

Onlar hep birlikte beni karşıladıktan sonra ailem ile birlikte sâlih kimselere 

tahsis edilen “Kadı Itâkî’nin evi” diye bilinen bir meşrutaya yerleştirdiler. 

Meşrutanın içini, dışını tâmir ettiler ve binasına ilâve yaptılar. İki yıl yete-

cek geçim vâsıtaları gönderdiler. Elbiseler ve yaygılar hediye ettiler ve pek 

çok vazîfe tayin ettiler. Orada vaaz  etmekle ve ders vermekle meşgul oldum. 

el-Fıkhü’l-Keydânî  üzerine sade bir şerh tasnif ettim.
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Otuz ay orada kaldım. Ailemin sıkıntısından başka derdim yoktu. Çün-

kü onlar Üsküp ’ü unutmamışlardı ve meyilleri orayaydı. Şairin şu sözünün 

mânasından gafil idiler:

א  و   ا   [229b]

א زاده ام د    ا ان 

Ey Sa‘dî her ne kadar “vatan sevgisi” sahih hadis ise de

Ben burada doğdum diye sıkıntı içinde ölünmez1

Mesnevî ’deki şu sözden de bîhaberdiler:

אه  אر و    
د  ا א ا   

Sevgilinin yurdu ve pâdişahımın şehri

Âşıklara “vatan sevgisi” budur2

Bu cihanda kendim için aile ile imtihan olunmaktan daha zor bir şey 

görmedim. Onlarla imtihan olunmak bana diğer sıkıntıları unutturdu. 

Ağlayacaklar bu sıkıntıya ağlasın. Bu o kadar büyük bir sıkıntıdır ki ona 

ancak velâyet ehli katlanabilir. Eğer “Sana hicretin elemi ârız olmadı mı?” 

dersen, şöyle cevap veririm: Evet, fakat Allah Teâlâ lutufları ile beni des-

tekledi de hicretin yorgunluğunu ve ayrılığın elemini altı ay kadar bana 

tattırdıktan sonra benden aldı. Şöyle ki Köprülü ’ye hicret ettikten sonra o 

kadar darlık yaşadım ki ev halkından daha fazla sıkıntıya düştüm. Hz. Şey-

h ’ten Kostantiniyye ’ye nakil için izin istemek üzere kendisine bir mektup 

gönderdim. Çünkü o ileride beni oraya yerleştirmeyi düşünüyordu. Bana 

içinde şu ifadelerin de olduğu bir mektup gönderdi: “Vaktin ve zamanın 

müsait olduğunda gelmene izin var. Selâm hidâyete uyanlara, kınama da 

hevâya uyanlara olsun.”

Göçmeye azmettim, fakat birçok engel beni bundan alıkoydu. Özel-

likle ev halkı tamamen sıkıntı içindeydi. Zâhir bakımından zindanların 

en darı olan(!) Kostantiniyye ’ye göç durumunda vaziyet daha da kötü-

leşecekti. Sonra bir imkân bulup Hz. Şeyh’i ziyaret ettiğimde aramızda 

1 Sa‘dî-i Şîrâzî, Külliyyât-ı Sa‘dî: Dîvân (Gazeliyyât), Tahran 1369 hş., s. 548.

2 Mevlânâ, Mesnevî, III, 3807. beyit.
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belimi büken bu elemden beni kurtardı. [230a] Bu da Hz. Şeyh ’in nefesi-

nin bereketi ile oldu. Allah beni aylarca riyâzet ta bulunmaya muvaffak etti. 

Yemekten ve ısrarlarına rağmen insanların ziyâfetlerinden geri durdum. 

Vaktim o kadar güzel hâle geldi ki geceleri sabaha kadar evin avlusunda 

elimde tesbih Allah Teâlâ’yı zikrediyor, Allah’ın yerde ve gökte bulunan 

büyük âyetlerini/delillerini müşâhede ediyordum.

Sonra Köprülü , İştib , Ustrumca , Karatova  ve o nâhiyede bulunan di-

ğer kasabaların halkı aralarında anlaşıp mahzarlar yazdılar. Her mahzarın 

yanında bir de kasabanın kadısının arzı vardı. Hepsinde bu fakirin müftü 

olması ve müftülük makamına geçmesi talebi vardı. Hz. Şeyh  bu mahzar-

lara ve arzlara vâkıf olup onları uzun uzadıya mütalaa edince, “Müftü takvâ 

ehli olur, takvâ ehli müftü olmaz.” diye cevap verdi. Yani belki müftü fetva  

yolunu terk eder ve takvâ  yoluna sülûk eder. Azîmet bâbından olan fetvayı 

terk etmek, ruhsat  bâbından olan fetva makamını üstlenmenin üzerinde-

dir. Sûfîlerin yolu ise azîmet  ve takvâ yoludur, ruhsat ve fetva yolu değil.1 

Zarûret gerekli kılmadıkça şeyh asla müftü olmaz. Bu zamanda ise böyle 

bir zarûret yoktur. Şeyhlik ile müftülük, kadılık ve bunlardan başka vazîfe-

ler arasında ne münasebet vardır?

כ א  ى ا  د       د و כ א    
Ebû Hanîfe kadılık yapmadı ve öldü

Sen ise kadılık yapmazsan ölürsün

Hz. Şeyh  “Ben Celvetiyye  tarikatı silsile sindeki otuz kişiden sonun-

cusuyum. Onlardan hiçbirinin müftülük yaptığını bilmiyorum.” dedi. 

Hz. Şeyh müftü olmama razı olmadı ve şöyle başlayan bir mektup yazdı: 

[230b] “Sizi helâkten, zarardan ve şerden korumak, kurtuluş, fayda ve hay-

ra cezbetmek üzere fetva  hizmet inden uzaklaştırıp takvâ  hizmetine tah-

sîs kılanın adıyla…” O zaman 1093 yılının Rebîülevvel ayının başlarıydı 

(Mart 1682).

1 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir: ــאب ــ  ــ  ي  ــ ا ك  ــ ا ن  ــ  
ــ ى دون  ــ ) وا ــ ــ ا ــ  ــ ا . و ــ ــאب ا ــ  ــ  ي  ــ ــא ا א ــ  ت ا ــ ــ (  ا

ى ــ وا ــ  .ا
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Ustrumca ’ya hicret edip orada otuz ay kadar kaldıktan sonra Hz. Şey-

h ’ten bir mektup geldi. Mektupta beni Edirne ’ye çağırıyordu. O zaman 

kendisi Sultan IV. Mehmed ’in talebi ile vaaz  ve öğüt vermek üzere orada 

bulunuyordu. Onunla buluştuktan ve birkaç gün geçtikten sonra kendi-

sine Bursa ’dan bir mektup ulaştı. Mektupta Bursa halifesi Şeyh Sun‘ullah 

el-Amasevî ’nin vefat ettiği ve yerine küllî ilimlerden ve cüz’î ma‘rifetlerden 

nasîbi tam olan başka bir halife gönderilmesi isteniyordu.

Hz. Şeyh  “Kardeşiniz Şeyh Sun‘ullah vefat etmiş. Allah Teâlâ ona rah-

met eylesin.” dedi ve Bursa ’yı övmeye başladı. Çünkü hâlinin başlarında 

oraya gitmişti. Enfüs nüshasının ona seher-i a‘lâda gemiden Budanya (Mu-

danya)  kasabası sahiline çıktığı zaman keşfolunduğunu bizzat kendisinden 

işittim. Budanya ile Bursa arası yarım günlük yürüme mesafesidir. Bütün 

nüshaların ayrıntısı daha önce geçmişti. Fakat haber gözle görmek gibi de-

ğildir. Tatmayan bilmez. Allah bizi ve sizi tevhid in hakikatlerine erdirsin, 

tecrîd  ve tefrîd  sırrına ulaştırsın.

Birkaç gün geçtikten sonra Hz. Şeyh Bursa ’yı tekrar övdü. Muradının 

beni Şeyh Sun‘ullah’un yerine oraya göndermek olduğunu anladım. Bunun 

üzerine “Benim hakkımda söylenecek bir söz yok. [231a] Bana ancak teslim 

olmak düşer. Esas söz ev halkı (hanım) hakkındadır. Çünkü o şimdiye ka-

dar şikâyet hâlinde ve Üsküp ’ten başkasını istemiyor. İzniniz olursa Ustrum-

ca ’ya gideyim ve onunla bu hususu istişâre edeyim. Konuyu tüm yönleriyle 

onunla konuşayım. Umulur ki Allah onu rızâya ve teslimiyete iletir, yönünü 

doğru yol tarafına çevirir.” dedim. Hz. Şeyh  de “Öyle yap.” dedi.

Bunun üzerine Edirne ’den Ustrumca’ya döndüm. Ev halkı (hanım) ile 

nakil hususunu istişâre ettim. Hanım “Denizin ötesine göçmekten Allah’a 

sığınırım.” dedi. Hangi yoldan yaklaşırsam yaklaşayım iknâ olmadı. Çare-

siz kaldım. Bana olumlu cevap vermesinden ümidimi kestim. Hz. Şeyh’e 

sade bir mektup göndererek özrümü beyan ettim ve kendi hâlimle meşgul 

oldum.

Bir gece rüya da gördüm ki sanki ben ve Hz. Şeyh yüksek, geniş ve 

temiz bir evdeyiz. Evin ortasında akan bir su pınarı var. O kâmet getirdi 

ve bana imam olmamı işaret etti. Yanımızda Allah’tan başka kimse yoktu. 
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Üçüncü rekâta kalktığımda Hz. Şeyh “Niçin sefer namazı kılmıyorsun?” 

dedi. Bu sırada burnumun kanadığını gördüm. “Abdest bozuldu.” dedim. 

Ben ve o, su pınarından abdest aldık. Sonra ikinci defa kâmet getirdi. Yine 

bana imam olmamı işaret etti. İki rekât kılınca oturdum ve sefer namazı 

olduğu için iki rekâtın sonunda selâm verdim. Derken uyandım ve derin 

düşüncelere daldım. 1085/1674 yılında Hz. Şeyh ’ten el-Mutavvel  adlı ki-

tabı okuduğum vakit gördüğüm [Bursa ’ya halife tayin edileceğime işaret 

eden] rüya  hiç hatırıma gelmiyordu. [231b] Bu rüya daha önce geçmişti.

İşrâk vakti olunca bir de baktım Hz. Şeyh’ten bir mektup ulaştı. Mek-

tupta hicreti terk etmekten dolayı azarlama ve bazı işaretler yer alıyordu. 

Mektubu derinlemesine inceleyince kalbimi bütünüyle kendisine cezbetti 

ve geçmiş bütün hâllerimi sildi. Sanki ikinci defa doğdum. Sanki Allah 

kocaman bir dağı üzerimden kaldırdı ve onu taşımaktan beni kurtardı. İşte 

bu, Allah’ın beni imtihan, kahır ve celâl vartasına attıktan sonra şereflen-

dirdiği yüce hâllerin ilkidir. Haber gözle görmek gibi değildir.

Mektup 1096 yılının Saferu’l-hayr ayının sonlarında (Ocak 1685) 

ulaşmıştı. O mektuptaki bazı sözleri senin için açıklayacağım ki kalbin 

mutmain olsun. Allah Teâlâ’nın evliya sının ancak hayrı emrettiklerine, gö-

nül lerine ilkâ/ilham  edilenden başkasına uymadıklarına ve Allah Teâlâ’nın 

onları mutlaka doğru çıkardığına inanasın.

Bunlardan biri “ُر ّ ِ ــ َ ُ  ُ ّٰ ُ َوا ــ ّ ِ َ ُ  ُ ــ ْ َ ْ  ”.Kul tebdir alır, Allah takdir eder / اَ

sözüdür. Bu sözde hicretin mukadder olduğuna, Allah Teâlâ’nın benim 

ayn-ı sâbite min hâllerini Hz. Şeyh’e keşfettiğine ve bunlar içerisinde hicreti 

görüp bulduğuna, hicreti terk etme konusundaki tedbirimin bir semeresi 

olmadığına işaret vardır.

Bir diğeri de “ ِر َ ــ َ ْ َ ا ــ ِ ــ  ِ ْ ُ  َ ُر  َ ــ َ ْ  Sakınmak, kadere karşı bir fayda / اَ
sağlamaz.”1 sözüdür. Onun dediği gibi de oldu. Bu da Hz. Şeyh’in keşf ve 

kerametleri cümlesindendir. Allah Teâlâ onun ruhunu dinlendirsin.

[Mektupta geçen ifadelerden biri de]   ٌ ــ ْ َ  َ ــ ُ ًئא َو ْ ــ َ ا  ــ ُ َ َْכ ــ أَْن  َ َ  ﴿َو
﴾ ْ َُכــ  “Olur ki, bir şey sizin için hayır olduğu hâlde siz onu hoş görmezsi-

1 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 234; Firyâbî, Kitâbü’l-Kader, s. 224; Hâkim, el-Müstedrek, II, 380; 

Beyhakî, el-Kazâ ve’l-Kader, s. 214; İbn Asâkir, Mu‘cem, I, 108.
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niz.”1 âyetidir. Burada hayır olduğu hâlde tab‘an ve nefsen hoş görülmeyen 

iş, alışılan yerden yabancı bir yere nakil ve hicrettir. Çünkü bunda pek çok 

fayda vardır. Şairin şu sözünde işaret edilen husus bunlardandır:

[232a]

ِد َّ َ َ َ ْب  ِ َ ْ א َ  ِ ْ َ َ א َ
ِ ِ      ٌ ِ ْ ُ  ِّ َ ْ  ا

ِ ِء  ْ َ ْ אِم ا َ ُ ُل  ُ َو
Kişinin bir yerde uzun süre kalması yıpratır

Yüzünün iki tarafını, gurbete çık ki yenilenesin2

İmam Şâfiî ’nin sözünde ise şöyle işaret edilmektedir:

 ِ اِئـ َ َ  ُ ْ َ אِر  َ ْ َ ْ  ا
ِ א و  َ ُ ِ ا َ َ  ِ َאِن  َْو ِ ا َ ْب  َّ َ َ

 ِ ـ ِ א َ  ُ ـ َ ْ ُ ٌ ، وآداٌب، و ْ
ِ َو   ٍ ـ َ ِ َ ـאُب  َ ِ ، واכ ٍّ ـ َ ُج  ُّ َ َ

 ِ اِئـ َ ـאل  א وا  ُ ْ َ َو  ٌ َـ ْ ِ ـאِر ُذلٌّ و َ َ  ا ن 
ِ ـ ِ א َ ـ واٍش َو اٍن  َ ـ َ اِر  َ ِ دهِ   ْ ِ ـ   ٌ ـ ْ ُت  ْ َ א َ

Yücelikleri talep uğrunda vatandan ayrıl

Sefer et, çünkü seferlerde beş fayda var

Üzüntünün gitmesi, maişeti kazanmak

İlim, âdâb, ulu ve şerefli kimselerle beraberlik

Eğer denirse ki seferlerde horluk ve eziyet var

Çölleri aşmak ve sıkıntılara katlanmak

Ölüm daha hayırlıdır kişiye oturmaktan

Horluk evinde, gammaz ve hasetçi arasında3

Faydalarından biri de nefis ten kurtulmaktır. Çünkü harekette nefsin 

hevâ sının tersine amel  etmek, Allah’ın işaretine ve mürşid in görüşüne riâ-

yet etmek vardır.

Bir diğer faydası ise Allah Teâlâ’nın   ﴾اَدى َ ــ ُ َــא  ُ ُ ْئ ِ  ْ ــ َ َ  ,Andolsun“ ﴿َو

teker teker bize geldiniz.”4 sözünün sırrına ulaşmaktır. Çünkü hicret  ister 

1 el-Bakara, 2/216 .

2 Ebû Temmâm et-Tâî, Dîvân, Beyrut 1889, nşr. Şâhîn Atıyye, s. 91.

3 Muhammed b. İdrîs eş-Şâfiî, Dîvân, Beyrut: Dâru’l-Ma‘rife, 2005, s. 49.

4 el-En‘âm, 6/94 .
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mal alâkası olsun, ister ahbap alâkası veya başkası olsun bütün alâkaları keser. 

Zorunlu ölümden önce ihtiyârî ölüme irşad eder. Ne güzel söylenmiştir:

אع ى و ا א ا  א כ      כ  ا   ا 
Elif harfi gibi hiç kimse ile ülfet etme ki

Ayrılık vakti üzülüp kederlenmeyesin

Hicretten sonra Üsküp ’teki dostlar, özellikle öğrenciler benden ayrılma-

nın acısını çektiler. Ben de onlardan ayrılmanın acısını çektim. Sonunda 

Allah bana lutfetti de nazarımda ayrılığın ve vuslatın eşit olduğu bir hâle 

ulaştım. İbnü’l-Fârız  der ki:

ا َ אئ  ى وا ِّ َ ي  ي     ووّدِ ُ א َ ا  َ وا  ْ َ
Vuslatım ayrılığım, yaklaşmam uzaklaşmamdır

Sevgim yüz çevirmem, sonum başımdır1

[Mektupta geçen ifadelerden biri de]   ٌّ ــ َ  َ ــ ُ ًئא َو ْ ــ َ ا  ــ ُّ ِ ُ ــ أَْن  َ َ  ﴿َو
﴾ ْ َُכــ  “Yine olur ki, bir şey sizin için kötü olduğu hâlde siz onu seversi-

niz.”2 âyetidir. Burada şer olduğu hâlde tab‘an ve nefsen sevilen iş, alışılan 

yerde ikamettir. Çünkü orada zikredilen faydaların zıddı olan şeyler vardır. 

Rivayette “   ُ َّــ َ ْ ُ ا َــ  ْ ــ َ َ اً َو ْ ــ
ِ  ِ ــ ِ ِ ِ  َّ ــ َ  ْ ــ َ  / Dîni uğrunda kim bir karış 

kaçarsa cennet ona vâcip olur.”3 diye vârid olmuştur. 

[232b] Bursa ’nın Ustrumca ’dan efdal olduğunda şüphe yoktur. Çünkü 

o üç beldeden biridir ki bu konunun tahkiki daha önce geçti. Daha az 

faziletli olanı (mefdûl) faziletli olana, faziletli olanı da efdal olana tercih 

etmekte hayır yoktur. Hicret eden, içinde âb-ı hayat olan karanlıklara yö-

nelen kimse gibidir.

ان در او آب  د  ه دو     س ای  ز  
وز ادر  ز  آ ا اى  ت  כ ادى  دل از  

Ey aziz dost, karanlıktan korkma

Ki âb-ı hayât onun içinde olabilir

1 İbnü’l-Fârız, Dîvân, s. 49.

2 el-Bakara, 2/216 .

3 İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dımaşk, c. 49, s. 86; İbn Hacer, el-Kâfi’ş-Şâf fî Tahrîci Ehâdisi’l-Keşşâf, s. 218.
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Gönül muradına ermedi diye kederlenme

Ey birader, geceler gündüzlere gebedir1

Mukîm ise içine zehir katılmış şekeri yiyen kimse gibidir. O nerede, bu 

nerede? Ben bu mânaya Bursa ’ya hicretten beş sene sonra şahit oldum. Al-

lah’ın benim için takdir ettiği hicret benim hakkımda ve bana uyanlar hak-

kında sırf hayır oldu. Şöyle ki Engürüs (Macar)  kâfirleri 1100 (1689) yılı 

içerisinde Rumeli  beldelerini istilâ ettiler. Üsküp ’e saldırdılar, camilerini ve 

evlerini tamamen yaktılar. Orada bana musallat olan düşmanlar da helâk 

oldu. Müftüye gelince, o bu hadiseden önce câhiliyye ölümü üzere öldü. 

Ondan aşağı olan kimseler ise yalın ayak, mallarından ayrılmış vaziyette, 

Melik ve Müteâl olan Allah’ın kahrına ağlaya ağlaya kaçarken yolda helâk 

oldular. Düşman kılıçlarından canlarını kurtaranlar ise yeryüzünün köşele-

rine dağılıp gittiler.   ﴾ َ ــ ِ ِّ َכ ُ ْ ُ ا ــ َ
ِ א َ َ َכאَن  ــ ْ وا َכ ُ ُــ ْ א َ َْرِض  ْ ــ ا ِ وا  ُ ــ

ِ َ ﴿ 

“Yeryüzünde dolaşın da yalanlayanların sonunun ne olduğuna bir bakın.”2 

Böylece bu korkunç olay meydana gelmeden önce Allah Teâlâ’nın bir rah-

met ve lutuf olarak beni onların arasından çıkardığını, onları da gazabının 

ve adâletinin gereği olarak korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir gün için 

geride bıraktığını anladım. 

Bana   ﴾ َ ــ ِ ِ َّא ِم ا ْ ــ َ ْ َ ا ــ ِ َت  ْ ــ َ َ ﴿ “O zalimler topluluğundan kurtul-

dun.”3 denildi. [233a] Onlara ise   ﴾ــא ًّ َ  ْ ــ ُُّכ َ َر ــ َ ــא َو َ  ْ ــ ُ ْ َ ْ َو ــ َ َ ﴿ “Siz de 

Rabbinizin vaadettiğini gerçek buldunuz mu?”4,   ْ ــ َ  ِ ــ ْ ُ ْ اَب ا َ ــ َ ا  ــ ُ  ﴿ُذو
َن﴾ ُ ــ

ِ َْכ  ْ ــ ُ ْ ــא ُכ َ ِ  َّ ْوَن ِإ َ ــ ْ ُ  “Ebedî azabı tadın! Siz ancak vaktiyle kazan-

makta olduklarınızdan başkasıyla mı cezalandırılıyorsunuz?”5 denildi.

Mezkûr istilâ Ustrumca  kasabasını da içine aldı. İnsanların üzerine san-

ki en büyük felâket (kıyâmet) koptu. Öyle ki her emzikli kadın emzirmek-

te olduğu çocuğundan geçti. Onların çoğu türlü şekillerde helâk oldular. 

Üsküp ’ten hicretten sonra benden sâdır olan ve Ustrumca’da bir araya ge-

tirdiğim el-Fıkhü’l-Keydânî  üzerine yazdığım şerhimin sonunda yer alan 

şu sözlerim hayrete şâyandır: ،ــَכאِت ِ َ ْ ُ ْ ا  َ ــ ِ َب-  ــُכ ْ ُ ْ ا ُ -أَِي  ّٰ ا ــא  َ َ َ َ ” 

1 Sa‘dî-i Şîrâzî, Külliyyât-ı Sa‘dî: Bostân, Tahran 1369 hş., s. 341.

2 en-Nahl, 16/36 .

3 el-Kasas, 28/25 .

4 el-A‘râf, 7/44 .

5 Yûnus, 10/52 .
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ــ ِ ــא  َ َ َ ، َوأَْو ٍ ِّ ــ ِ  ْ ــ ِ ــאَرًة  َ ِ ــא  َ ْ َ َ  َ ــ َ אِت، َوأَْر َ ــא َّ ِب ا َ ــ ْ ــ أَ ِ ــא  َ ِ  َ ــ َ َ  َو
ٍ ــ ِ َ  ٍ ــ ْ  Allah onu -yani Üsküp’ü- altüst olmuş şehirlerden kılsın. En / َو

yakın zamanda onu yerin dibine geçirsin. Üzerlerine balçıktan pişirilmiş 

taşlar göndersin. Onu uzun kederlere düşürsün.” Sanki dua, hedefi tam 

ortasından vurdu, vaktine denk geldi ve olanlar oldu.

س א  ز دود دل  س  م از آ   
د  روزی    درد א  گ     ای 

Mazlum uyumaz, sen onun âhından kork

Sabah vakti onun gönlünden yükselen dumandan kork

Ey aklı kıt kurt, hiç korkmaz mısın

Bir gün gelir, seni de bir kaplan parçalar1

[Mektupta geçen ifadelerden biri de şu âyettir:]   َ َو  ٍ ــ ِ ْ ُ ِ َכאَن  ــא  َ  ﴿َو
﴾ ْ ــ

ِ ِ ْ ْ أَ ــ ِ ُة  َ ــ َ
ِ ْ ُ ا ــ ُ َ َن  َُכــ ا أَْن  ً ــ ْ ُ أَ ُ ــ ُ ُ َوَر ّٰ ــ ا َ َ ٍ ِإَذا  َــ ِ ْ ُ  “Allah ve 

Rasûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve 

kadın için kendi işleri konusunda tercihte bulunma hakkı yoktur.”2

Bu âyette bazı işaretler vardır.

Onlardan biri şudur: Ustrumca ’dan Bursa ’ya naklim Hz. Şeyh ’e işaret 

edilmişti. Çünkü peygamberler  vahiy  ile, evliya  ise ilham  ile amel ederler.

O işaretlerden biri de şudur: Mürid  iradesi olmayan kimsedir. Yani ken-

di iradesinden fâni olan, ister kendisine göre sevilen bir şey olsun isterse 

hoşlanılmayan bir şey olsun mürşidin muradına tâbi olan kimsedir.

O işaretlerden biri de şudur: Allah’ın hükmü, Rasûl’ün hükmü ve 

Rasûl’ün vârisinin hükmü [233b] tek bir hükümdür. Allah’ın hüküm 

verdiği hususta kimsenin tercihte bulunma hakkı olmadığı gibi Râsûl’ün 

ve vârisinin verdiği hüküm konusunda da kimsenin tercihte bulunma 

hakkı yoktur. Çünkü Allah Teâlâ Rasûlü hakkında şöyle buyurmuştur:

   ﴾ َ ُ  ٌ ْ َّ َو َ ِإ ُ ى ِإْن   َ َ ْ ِ ا َ  ُ ِ ْ َ א  َ -O, nefsin arzusu (hevâ) ile konuş“ ﴿َو

maz. O ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.”3 Yine şöyle buyurmuştur:

1 Sa‘dî-i Şîrâzî, Külliyyât-ı Sa‘dî: Bostân, s. 235.

2 el-Ahzâb, 33/36 .

3 en-Necm, 53/3, 4 .
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    ﴾َ ّٰ َــאَع ا ْ أَ ــ َ َ َل  ــ ُ َّ ِ ا ــ
ِ ُ  ْ ــ َ ﴿ “Kim peygambere itaat ederse, Allah’a itaat 

etmiş olur.”1 Yine şöyle buyurmuştur:   ﴾َ ّٰ َن ا ــ ُ ِ א َ ُ ــא  َ َّ ــَכ ِإ َ ُ ِ א َ ُ  َ ــ ِ َّ  ﴿ِإنَّ ا

“Sana biat edenler ancak Allah’a biat etmektedirler.”2 Bu mutlak ifadele-

ri bir düşün, âyetlerden muradın ne olduğunu anlarsın. Âyetlerin sarih 

mânası her ne kadar Rasûl hakkında idiyse de işareti sözünde, fiilinde ve 

hâlinde ona vâris olan herkesedir.

[Yine Hz. Şeyh, mektubunda şöyle diyordu:] “ ْ ــ َ َ  ْ َ א  َ ُ َכאَن، َو ّٰ ــאَء ا َ א  َ  
 ْ َُכ  ْ َ  / Allah ne dilerse o olur. Dilemediği ise olmaz.”3     ْأَن َّ אُءوَن ِإ َ َ א  َ  ﴿َو
﴾ُ ّٰ אَء ا َ َ  “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”4

Burada fark ’a dair hitaplardan sonra cem‘ e dönüş vardır. Allah Teâlâ’nın 

dilemesinde ve kulun dilemesinde gizli bir ayrıntı vardır. İlim âleminde 

Allah Teâlâ’nın dilemesinin kulun dilemesine, ayn âleminde kulun di-

lemesinin Allah Teâlâ’nın dilemesine tâbi olduğu konusunda söylene-

cek söz yoktur. Bu sebeple Allah Teâlâ bazı yerlerde   ﴾ ُ ــ
ِ َ ْ -kelimesi ﴿ا

ni öne alarak   ﴾ ُ ــ ِכ َ ْ ُ ا ــ
ِ َ ْ َ  ا ــ ُ -O, hakkıyla bilendir (el-Alîm), hü“ ﴿َو

küm ve hikmet sahibidir (el-Hakîm).”5, bazı yerlerde ise aksine olarak

  ﴾ ُ ــ
ِ َ ْ ُ  ا ــ ِכ َ ْ َ ا ــ ُ -O, hüküm ve hikmet sahibidir (el-Hakîm), hakkıy“ ﴿َو

la bilendir (el-Alîm).”6 buyurmuştur.

[Mektupta geçen ifadelerden biri de şudur:] “ ِ ّٰ ــא ِ  َّ ِإ َة  َّ ــ ُ  َ َو َل  ْ ــ َ  َ
/ Güç ve kuvvet yalnız Allah’ındır.” Yani Allah Teâlâ’nın emrettiği hicreti 

terk etmek demek olan muhalefet mâsiyetinden kurtulmak, hicreti yerine 

getirmek demek olan muvâfakat taatine güç yetirmek, bütün işlerin dizgi-

ni elinde olan Allah ile/O’nun yardımı iledir. Mükâşefe ve huzura, itirazı, 

yüzünü ekşitmeyi ve inkıbazı terk etmeye muvaffak kılmak da O’ndandır.

[Mektupta geçen ifadelerden biri de şu âyettir:]   َ ــ َ َّ ِ ا ــ َ ــ  َ َ ُم  َ ــ َّ  ﴿َوا
ى﴾ َ ــ ُ ْ  Selâmet hidâyete uyanlaradır.”7 Yani gerçek selâmet -ki tabiat ın“ ا

hazlarından [234a] ve nefs in hevâ sından kurtulmaktır-, hidâyet e -ki o 

1 en-Nisâ, 4/80 .

2 el-Feth, 48/10 .

3 Ebû Dâvûd, “Edeb”, 110.

4 el-İnsân, 76/30 .

5 Bk. el-Bakara, 2/32 ; Yûsuf, 12/83, 100 ; et-Tahrîm, 66/2 .

6 Bk. ez-Zuhruf, 43/84 ; ez-Zâriyât, 51/30 .

7 Tâhâ, 20/47 .
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nakil ve hicret konusundaki sahih işarettir- uyanlaradır. Daha önce geçtiği 

gibi apaçık selâmet de bundadır. Çünkü düşmanlar celâl  kabzasında helâk 

oldular, bana ise Allah cemâl  eliyle lutufta bulundu. Onların işinin başı 

selâmet, sonu felâket oldu. Benim ise işimin başı felâket, sonu selâmet 

oldu. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a muhsustur.

אد אد  א از   א  א رب روان  א      ان  ر   وز  ا
Bugün azizlerin nasihatinin değerini anladım

Yâ Rab, bize öğüt verenlerin ruhlarını şâd et1

“Mâlum fakîr, hakîr.” Hz. Şeyh mektubunun sonunu bu şekilde imza-

lamıştı. Ondan bana ulaşan önceki mektuplarda böyle imza atmak onun 

âdeti değildi. Terbiye bâbından ism-i şerifini yazmadı. Mürid  ve mürşid  

arasında meydana gelen sözlerin üslûpları hakkında bilgisi olan kimseye 

bu durum âşikârdır.

“Fakîr”in mânası başkasına değil Allah’a muhtaç demektir. Bu zengin-

liğin ta kendisidir. Çünkü fakr  tamam olduğu zaman, kul Allah Teâlâ’nın 

zenginliği ile müstağni olur. Kimseye asla ihtiyaç duymaz. Anla! Hz. Pey-

gamber  (as) bu mânaya “ي ِ ــ ْ َ  ُ ــ ْ َ ْ  Fakr övüncümdür.”2 sözüyle işaret /  اَ

etmiştir.

“Hakîr” ulunun (azîm) zıddıdır. Beşere ait hakirlik, hakiki ululuğa ters 

değildir. Çünkü hakirlik ya muhâliflerin kendisi itibariyledir veya tevazu , 

alçak gönüllülük ve ameli eksik bulma itibariyledir. Hakîr kelimesini de 

terbiye  bâbından zikretti. Çünkü şeyh  ancak mürid  şeyhin işareti ve irşadı 

ile amel ettiği zaman müridin gözünde yücelir.

“Mâlum” ya ismi ve sûreti ile ya müsemmâsı ve hakikati [234b] ile ya 

da her ikisi ile bilinip tanınandır. Velî nin hakikatini ise ancak onun gibi 

biri bilip tanır.

Bu anlattıklarımı kesin olarak anladınsa bilesin ki bu mektup bana 

ulaşıp nakil ve hicrete karar verince, gönül  huzur unu katlamak ve kesin 

bilgiyi tamamlamak üzere Allah’ın benim için murad ettiği enfüsî ve âfâkî 

1 Hâfız, Dîvân, s. 106.

2 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 102 (1835).
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delillere tefe’ül ü de eklemek istedim. Besmele çektikten sonra Beyzâvî 
Tefsiri ’ni açtım.   ﴾ٌر ــ ُ َ ٌ َوَربٌّ  ــ َ ِّ َ ةٌ  َ ــ ْ َ ﴿ “Güzel bir belde ve çok bağışla-

yıcı bir Rab”1 âyeti karşıma çıktı. Böylece Kur’an’dan bir delil de iddia 

edilene şahitlik etti ve hak daha belirgin hâle geldi. Geriye sadece onu 

uygulamak kaldı.

Ev halkına    ﴾ ِ ِ ْ َ ــ َ ــ  ِّ َر َــ  ِإ  ٌ ــ ِ َذا ــ  ِّ -Ben Rabbime gidiyo“ ﴿ِإ

rum. O bana yol gösterecektir.”2 Eğer sen de razı olursan ne âlâ. Yoksa

َِכ﴾ 
ْ َ ِ َو

ْ َ اُق  َ
ِ ا  َ َ ﴿ “Bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır.”3 dedim.

Allah Teâlâ   ﴾ ْ ــ ُ ُرو َ ْ א َ  ْ َُכــ ا  وًّ ُ ــ َ  ْ ِدُכــ َ ْ َوأَْو ُכــ ِ ْ أَْزَوا ــ ِ -Eşleri“ ﴿ِإنَّ 

nizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının.”4 

buyurmuştur. Benim bu seferim âhiret seferidir. Dünya seferinde düşman-

lardan, yani yol kesen haydutlardan sakınmak gerektiği gibi âhiret sefe-

rinde de gerekir. O seferin düşmanları ise nefis, şeytan, aile, çocuklar ve 

mallardır.

ــאٍن﴾   َ ْ ِ ِ  ٌ ِ ــ ْ َ وٍف أَْو  ُ ــ ْ َ ِ ــאٌك  َ ْ ِ َ ﴿ “Ya iyilikle tutmak ya da güzellik-

le salıvermektir.”5 âyetinde buyurulduğu üzere eşimin mehrini ve onunla 

ilgili diğer haklarını getirip önüne koydum. Mehrini görünce ve beni hic-

retten hiçbir caydırıcının geri çeviremeyeceğini anlayınca ağladı. Arada iki 

çocuk olduğu hâlde ayrılmak ona ağır geldi. Allah o saatte onun kalbinden 

vatanına olan meyil ve yurduna özlemin hepsini kaldırdı. Hicreti benden 

daha fazla ister hâle geldi. Allah Teâlâ’nın kudretine ve onun kalbini çe-

virmesine hayret ettim. Her işte nefesin, samimi yönelişin ve himmetin 

tesirinin büyük olduğunu anladım. Hz. Şeyh ’in nefes ini ve teveccüh ünü 

doğru çıkardığından dolayı Allah’a hamd olsun.

[235a] Hâfız der ki:

כ א  אدا כ  ان  اى دل ور      כאر   א ر د از 
Ey gönül, rindlerin gönlünden yardım iste

Yoksa iş zordur, olmaya ki bir hatâ ederiz6

1 Sebe, 34/15 .

2 es-Sâffât, 37/99 .

3 el-Kehf, 18/78 .

4 et-Tegâbün, 64/14 .

5 el-Bakara, 2/229 .

6 Hâfız, Dîvân, s. 246.
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Sonra “ــَכ َ َ ْ َ َو َــَכ  א َ َوِذ ــَכ  َ َ َذ  ْ ُ ــ ْ  Altınını, gidişini ve mezhebini / أُ
gizle.” sözüyle amel ettim. Çünkü kasaba halkının muhabbetlerinin çok-

luğu sebebiyle ellerinden kurtulmanın zor olduğunu biliyordum. Onun 

için Hz. Şeyh ’i ziyaret niyetiyle yola çıktım. Ev halkı şiddetli kış sebebiyle 

kasabada kaldı. Yolda, işiteni hayrete düşürecek şekilde kışın zorluklarına 

göğüs gerdim. Bu böyledir. Çünkü bu yol velâyet yoludur. Velâyet ise ib-

tilânın ta kendisidir. Bu yüzden Hâfız  şöyle der:

ی  כ  אم در ا ره  ام     כ   ا  אزכאن را   

Naziklere aşk seferi haramdır haram

Çünkü bu yolun her adımında pek çok tehlike vardır1

Tevfîk refiki bana yardım etti de sonunda Edirne ’ye ulaştım. Hz. Şeyh 

beni görünce tebessüm etti ve yakın zaman önce kendisini ziyaret ettiğim 

hâlde niçin geldiğimi sordu. Ben de “İş böyle böyle oldu.” dedim ve sonu-

na kadar anlattım. Çok memnun oldu. Evinde bana özel bir yer ayarladı. 

Her gün [onunla] sohbetle ve kendisinden Fusûs  okumakla meşgul oldum.

Nihâyet iki aydan fazla bir zaman geçip yeryüzü bitkilerle yeşillenince 

ve bahar rüzgârı esince ev halkına haber gönderdim. Onlar da Ustrum-

ca ’dan hicret ettiler ve Edirne ’ye geldiler. Birkaç gün sonra Hz. Şeyh  toplu 

bir dua etti. Biz de yola çıktık ve nihâyet Tekfurdağı’nda (Tekirdağ)  konak-

ladık. Mevsim, insanlar arasında “rûz-i Hızır (Hızır günü)” diye meşhur 

olan mevsimdi. Sonra gemiye bindik [235b] ve iki gün iki gece selâmet 

üzere seyrettik. Sonra Budanya (Mudanya)  kasabasına çıktık.

8 Cemâziyelâhir 1096/12 Mayıs 1685 Cumartesi günü Bursa ’ya girdik. 

Orada bir eve indik. Sonra kiralık bir ev aradık. Fakat Cami-i Kebîr (Ulu-

cami)  imamlarından birine ait bir meşrutadan başkası bulunamadı. Bunun 

üzerine oraya taşındık. Sonra kış gelip soğuklar bastırınca ev halkını başka 

bir mahallede bulunan kışlık bir eve naklettim. Ben yanımdaki üç müridle 

birlikte imam evinde kaldım.

Bazı günler çocukları ziyaret ediyor ve hatırlarını soruyordum. Yolumun 

üzerinde geniş bir ev vardı. Yanından her geçtiğimde mesken meselesi ve bu 

1 Hâfız, Sefîne-i Hâfız, haz. Mes‘ûd Cennetî Atâyî, Tahran 1346 hş., s. 146.
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husustaki sıkıntım hatırıma geliyordu. Çünkü büyükler “Önce mekân, son-

ra zaman, sonra ihvân, sonra da gönül  duruluğu lâzımdır.” demişlerdir. Allah 

Teâlâ’nın o geniş evi benim için sakladığını ise bilmiyordum. Şöyle ki bel-

de halkından bazıları, ulemâ için şart koşulan/tahsis edilen evlerden benim 

için ev aramaya başladılar. Eşrâftan biri, “Sebzî” diye meşhur olan Mehmed 

Efendi’nin evinin ulemâya vakfedilen evlerden olduğunu, kardeşinin ihtiyacı 

olmadığı hâlde şimdi orada oturduğunu söyledi. Bu durumu kadıya haber 

verdiler. O da orada oturan Ahmed Efendi’yi çağırttı. O da isteyerek buna 

razı oldu. Çünkü onun bu evin yan tarafında kendi mülkü olan başka bir 

evi vardı. Oraya taşındı ve ilkinden elini çekti. Kardeşinin vakfını ihyâ etti. 

[236a] Kendi mülkünde olan evin bir bölümünü de vakfetti. Ben ve ailem 

oraya taşındık ve orada rahat ettik. Allah Teâlâ’ya hamd olsun. Mesken me-

selesi bu şekildedir.

Geçim meselesine gelince, bende ne dirhem vardı ne de dinar. Çünkü 

Rumeli  beldelerinde Allah’ın bana lutfettiklerinden hiçbir şey biriktirmemiş-

tim. Allah beni zenginlikten sonra fakirlikle imtihan etti. Öyle ki çocukların 

geçimi için elimde bulunan ev eşyâsının bir bölümünü, bazı kitapları, hatta 

tesbihi bile sattım. Biz içerde ve dışarda dokuz kişiydik. Zaman cidden kıtlık 

zamanıydı. İnsanların eli tamamen hayra varmaz olmuştu.

Allah Teâlâ   َ ــ َ ــْכ  ِ ْ ُ ــא  َ ــא َو َ َ ــَכ  ِ ْ ُ  َ ــ َ  ٍ ــ َ ْ ْ َر ــ ِ ــאِس  َّ ِ  ُ ّٰ ِ ا ــ َ ْ َ ــא  َ ﴿ 
﴾ُ َــ  َ ــ ِ ْ ُ  “Allah, insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak yok-

tur. Neyi de tutarsa, onu gönderecek yoktur.”1 buyurmuştur. Daraltan da 

genişleten de, engelleyen de veren de Allah Teâlâ’dır. Hakk’ın kulu, menet-

meye ve vermeye bakmaz. Onun nazarı bu ikisi ile tecellî edenedir. Bunun-

la birlikte Allah’ın âdeti, kendisinde sülûk  kokusu olan bir beldede elleri 

daraltmaktır. Bu, sâlik  dervişlerin servet ehline ünsiyet etmemesi ve onlara 

güvenip dayanmaması, bilakis göklerin ve yerin hazineleri kendisinin elin-

de olan Allah’a tevekkül etmeleri içindir. Şeyh Ferîdüddin Attâr  şöyle der:

אئ   دن از כ א   כ כ     ا אن  دن   ز  روزي  כ

Hak’tan başkasından rızık talep etmek müşriklik alâmetidir

Başkasına iltica etmek ise büyük günahlardan beterdir

1 Fâtır, 35/2 .
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Bir gece beşeriyet îcabı uzun düşüncelere dalmış hâlde uyudum. Rüya-

 da Hz. Şeyh ’i gördüm. Bana “İki sene sabreder misin?” diyordu. Ben de 

“Neden sabretmeyeyim? Sabırdan başka elimden ne gelir ki!” diye cevap 

verdim. Derken uyandım. Bu imtihanın bahsedilen iki senenin sonuna ka-

dar süreceğini anladım. Bunun üzerine anlatılamayacak şekilde mücâhede-

mi artırdım. [236b] Yemeğim hastanın yemeği, uykum boğulan kimsenin 

uykusu kadardı. İçinde ibâdetle meşgul olduğum karanlık bir çilehâne m 

vardı. Zaman yaklaşınca kırk gün kadar şiddetli göz seğirmesine tutuldum. 

Bunun hikmet ini bilemedim. Derken dokuz yaşındaki kızım vebadan has-

talandı ve birkaç gün sonra vefat etti. Benim ona biraz bağlılığım vardı. Bu 

yüzden günlerce dünya bana dar geldi. Allah beni sınamak için üzerime 

Yâkub’un (as)  hüznünü attı.

ش  زى אن   א  دو ب    م   م    در   رو اى  
م  ن   א در    ا א   ار   ا   

Ey arkadaş, sen git dostlarla eğlence meclisinde hoşça yaşa

Beni terk et ki bu hüzün evinde yalnız kalıp öleyim1

Sonra Allah bana bazı genişlikler ihsan etti ve hâlimi yeniledi. Nitekim 

bir defasında şeyhim ve senedim hazretlerine de aynısı vâki olmuştu. Kos-

tantiniyye ’ye yerleşmeden önce oraya iki müridiyle birlikte uğramıştı. O 

zaman tecerrüd  kademi üzere bulunuyordu. Yanındaki iki müridle birlikte 

bir camiye girdi. Onlara gece gündüz zikir le meşgul olmalarını tavsiye etti. 

Eğer maişetlerini temin için Allah onlara bir şey lutfederse ne âlâ, yoksa 

üç gün bulundukları hâl üzere devam edecekler, sonra dışarı çıkacak ve bir 

şeyler yiyeceklerdi.

Birinci gün meşgul oldular, Allah Teâlâ onlara bir şey lutfetmedi. Kezâ 

ikinci ve üçüncü gün aynısı oldu. Hareket edecek güçleri, ayakta duracak 

hâlleri kalmadı. Nihâyet dördüncü günün seher vakti olunca caminin ka-

pısı çalındı. Müridlerden biri sürünerek kapıya vardı. Birde baktı ki bir 

adam, içinde üzüm ve taze ekmek bulunan bir kap uzattı ve “Bunu yiyin” 

dedi, sonra kayboldu. Mürid onu (kabı) Hz. Şeyh’in huzuruna getirdi. Hz. 

Şeyh ’i ve yanında bulunanları ağlama tuttu. Ağlayacakları kadar ağladıktan 

1 Câmî, Dîvân (Fâtihatü’ş-Şebâb), I, 615.
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sonra yiyeceği yediler, Melik ve Allâm olan Allah’a şükrü tazelediler. [237a] 

Sonra yeryüzünde seyahat ettiler.

Eğer hak ehlinden ve gayret ehlinden isen senin için bu açıklamada pek 

çok fayda vardır:

Bu faydalardan biri ibret almaktır. Onların sabrettiği gibi sen de sabret. 

Sen de onların elde ettiklerini elde edersin.

Bu faydalardan diğeri de şudur: Ciğerinden bin damla kan damlama-

dıkça bir katre yardıma nâil olamazsın. Göklerin melekût una girmek ve 

ceberût un sırlarından feyz  almak isteyen herkes hakkında Allah’ın âdeti bu 

şekildedir.

Bu faydalardan bir diğeri de şudur: Hilâfet in mânası dâvet ve irşad  

konusunda Hakk’ın makamına kâim olmaktır. Yoksa bu zamanda taklit  

ehlinin vasfı olduğu gibi seçkin kulların şekline bürünerek dünyevî sebep-

leri tahsil değildir. Sermâyelerinin büyük kısmı dirhem ve dinar kaygısı 

olan; hayır, bilakis onları depolayarak toplamak olan bir topluluğa hay-

ret! Sonra bir de onlar kendilerinin tevekkül, sabır, ihtiyarî ölüm ve kabir 

ehli oldukları iddiasında bulunurlar. Acaba onlara Hz. Peygamber ’in (as)

ــאَِن ا َ َ ــא  َ ُ ــאَ، َو ْ ُّ ِ ا ــ ْ ــ أَ َ َ اٌم  َ ــ َ ُة  َ ــ
ِ ْ ِة، َوا َ ــ

ِ ْ ِ ا ــ ْ ــ أَ َ َ اٌم  َ ــ َ ــא  َ ْ ُّ ِ ”اَ ّٰ ِ ا ــ ْ ــ أَ َ َ  / Dünya âhiret ehline haramdır. Âhiret de dünya ehline haram-
 dır. Onların her ikisi de ehlullaha haramdır.”1 sözü onlara ulaşmadı mı? Eh-

lullah  Allah’ın seçkin kullarıdır. Onlar her şeye karşılık Allah’ı tercih eden, 

Allah’ın da her şeyi onlara bağışladığı kimselerdir. Çünkü Allah’ı bulan her 

şeyi bulur. Allah’ı kaybeden ise her şeyi kaybeder. Şu hâlde ashâb ın yolunu 

tut ki dostların hayatını yaşayasın.    ﴾ــآِب َ ْ ا  ُ ــ ْ ُ ُه  َ ــ ْ ِ  ُ ّٰ  Varılacak“ ﴿َوا

güzel yer ancak Allah katındadır.”2

Bir hadiste “ ِ ــ ِ ْز ِ ِ  ُ َــ  ُ ّٰ َ ا ــ َّ ََכ  ِ ــ ْ ِ ْ ُ ا ــ ِ َא  / Allah, ilim tâlibinin rızkı-
na kefil olmuştur.”3 buyrulmuştur. et-Tenvîr fî İskâtı’t-Tedbîr  sahibi [İbn 

Atâullah el-İskenderî] der ki: “Murad, hevâ yı ezip yok eden faydalı ilim dir. 

Bu zorunlu olarak bellidir. Çünkü Allah’ın kelâmı ve Rasûlü’nün kelâmı 

1 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 469 (1314).

2 Âl-i İmrân, 3/14 .

3 Bk. Ebû Nuaym, Müsnedü’l-İmâm Ebî Hanîfe, s. 25; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, VI, 175; Müttakî, Ken-
zü’l-Ummâl, X, 139 (28701).
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bundan başka bir mânaya hamledilmekten yücedir. Faydalı ilim, Allah’ı 

bilmeye (el-ilmü billâh) ve -öğrenilmesi Allah için ise- Allah’ın emrettiği 

hususları bilmeye de şâmildir.”

[237b] Ben derim ki: Hz. Peygamber ’in (as) “ ــ َ ِ ِإ ــ ْ َ ْ َ ا ــ ِ  َ ــ ْ
ِ ْ ا ا ــ ُ ُ ْ ِ  أُ ــ ْ َّ -Beşikten mezara kadar ilim talep edin.”1 hadisi de bu mânaya ham / ا

ledilir. Çünkü tâbiîn asrından sonra insanların önem verdikleri bu resmî/

zâhirî kurallar bizzat kastedilmemiş olduğundan, burada murad edilmiş 

olmaktan uzaktır. Ulemâ-yı rüsûm hadiste kastedilenin sonradan meydana 

getirilen, hayâlî, mevhûm ilimleri ihtivâ eden ellerindeki risâlelerde bu-

lunan şeyler olduğunu, bu risâlelerde olanları bilmeleri bakımından ken-

dilerinin bunları bilmeyen âbidlerden üstün olduklarını zannederler. Bu 

topluluk ilim den ve ma‘rifet ten ne kadar da uzak! Zât ve sıfat hakkında 

cehâletleri ne kadar fazla! Allah’tan bize faydalı ilim vermesini -ki o pey-

gamberler in ve evliya nın ilmidir-, bizi kibir ve riyâ ehlinin aldandığı şey-

lerle aldanmaktan korumasını niyaz ederiz.

Mesnevî ’de der ki:

ِ ِ ْ ِرْز ِ ا  ُ ُ زا    دی   ای ر  אن   
א א  ت  אن  د در        رزق   
Hikmet değil ekmek diye anladın ey kul

Hakk’ın “O’nun verdiği rızıktan yiyin.”2 sözünü

Hakk’ın rızkı mertebesine göre hikmettir

O rızık sonunda senin boğazına durmaz3

Hz. Peygamber ’in (as) “ ْزُق ّ ِ ــ ــَכ ا ْ َ َ  ْ ــ َّ َ ُ ــאَرِة  َ َّ ــ ا َ َ  Temizliğe / ُدْم 
devam et, rızık sana genişletilir.”4 hadisi de bu mânaya hamledilir. Yani ister 

beden le ister kalp  ile ilgili olsun mutlak temizliğe devam et, ister cismanî 

olsun ister rûhânî olsun rızık sana genişletilir.

Bursa ’ya vardıktan sonra ders verme meselesine gelince, Hz. Şeyh  beni 

ondan menetti. Halbuki hâlimin başlarında onu bana o tavsiye etmişti. 

1 Hadis kaynaklarında böyle bir rivayet bulunmamaktadır.

2 el-Mülk, 67/15 .

3 Mevlânâ, Mesnevî, III, 3745-6. beyit.

4 Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, XVI, 128 (44154).
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Bana bazılarının şu sözünü gösterdi: “ ْ ــ َ اً  ــ ْ ُ ْرِس ِزْدَت  َّ ــ א ِ  َ ْ َ َ ــ ْ ــא ا َ َّ ِّ ُכ ــ َ ْ  Ders ile meşgul oldukça Hakk’ı idrakten uzaklaşırsın.” [238a] Bu / َدْرِك ا

fark, ders vermenin lüzûma göre olmasından ileri gelmektedir. Hz. Şeyh  de 

işi bunun üzerine bina etmiştir. Sonra onunla ibtilâ tamam olup hâl inkıtâa 

dönüşünce, iki hâl ve iki makam arasındaki fark ortaya çıkınca daha mühim 

olanı uygulamaya işaret etti. Allah ondan razı olsun ve onu razı kılsın.

Belki hatırına “Ders ile meşgul olmak en mühim işlerdendir. Kişi nasıl 

olur da onunla meşgul olduğu için Hakk’ı idrakten uzaklaşır? Bu söz, an-

cak ilim  ve ders yolunda olmayan bazı ümmîlerin sözü gibi değil midir?” 

diye bir kuruntu gelebilir.

Ben derim ki: Bu makam bu konuyu daha iyi anlaman için biraz daha 

açıklamaya muhtaçtır. Şöyle ki biz sûfîler  topluluğu asla ilmi terk etmeyi 

söylemeyiz. İşin hakikatine vâkıf olan kimseden bunun sâdır olması müm-

kün değildir. Ders, sülûk ün başlarında ve sonlarında olmak üzere iki tür-

lüdür.

Sülûkün başlarında olan ders, ilm-i hâl i elde edene ve cehâlet ortadan 

kalkana kadar ders alma ve hocalara öğrenci olma mânasınadır. Bu hususa 

reisimiz ve en bilgilimiz olan Hz. Şeyh-i Ekber  (kuddise sırruhu’l-athar) 

Kitâbü’t-Tarîka  adlı eserinde şu sözüyle işaret etmiştir: “Sana gereken ilk 

şey temizliğini, namazını, orucunu, takvânı ve özellikle sana talep edilmesi 

farz olan şeyleri kendisiyle yerine getireceğin ilmi talep etmen, bunun üze-

rine bir şey ilâve etmemendir. Bu, sülûk ün ilk kapısıdır. Sonra onunla amel  

etmek gelir. Sonra vera‘ , sonra zühd , sonra tevekkül  gelir.”

İşte kendisine “ilm-i hâl ” denilen şey budur. Şu hâlde ve vakitte sana 

gerekli olan odur. Hz. Peygamber ’in (as) “ ٍ ِ ــ ْ َ  ِ ّ ــ ُכ َ َ  ٌ ــ َ ِ َ  ِ ــ ْ ِ ْ ُ ا ــ َ َ  

/ İlim talep etmek her müslümana farzdır.”1 hadisi ile kastedilen de odur. 

Mesela namaz vakti girdiğinde [238b] sana tahâreti ve Kur’an’dan kolayına 

gelen kadarını öğrenmek düşer. Eğer Ramazan’a ulaşırsan oruç ilmine ba-

kıp öğrenmen sana vâcip olur. Eğer üzerine hac düşerse o zaman onun ilmi 

sana vâcip olur. Eğer malın varsa ve üzerinden de bir yıl geçerse, başkası-

nın değil sadece o sınıf malın zekâtına dair ilmi öğrenmek üzerine düşer. 

1 İbn Mâce, “Mukaddime”, 17.
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Eğer bir şey alıp satarsan sana alışveriş ve para değişimine dair ilim vâcip 

olur. Aynı şekilde diğer hükümler de ancak vakti gelince ve muhatap oldu-

ğun zaman sana vâcip olur. Eğer bunlar olmadan önce ilim sahibi olursan 

daha ihtiyatlı olana göre hareket etmiş olursun.

Zamana cehâlet galip olduğu için bazı kuralları öğrenmeyi vâcip gibi 

kıldılar. Bu kurallar tefsir  ve hadis  ilmine ulaştıran sarf , nahiv  ve benzer-

leri gibi cüz’î ilimlerdir. Yoksa asıl maksat ma‘rifet tir. Onun elde edilmesi 

ister vaaz   meclislerinde hazır bulunanların çoğunda görüldüğü gibi sadece 

işitmekle olsun ya da inceliklerine ve fazlalıklarına bakmadan Arapça  veya 

Türkçe  kitaplardan öğrenmek sûretiyle olsun fark etmez.

Hizânetü’l-Ekmel ’de der ki: “el-Macestî , Öklides , el-Mantık , yıldızlarla 

(nücûm) ilgili kitaplar gibi öncekilerin kitaplarını okumak mekruhtur. 

Çünkü bu kitapları okumak, yavaş yavaş sahibini Allah’ın peygamberlere 

(aleyhimü’s-salâtü ve’s-selâm) indirdiği şeyleri inkâra götürür.”

Sülûk ün sonlarında olan derse gelince bu, ders vermek ve insanlara öğ-

retmek mânasınadır. Eğer müderris hakikate vâsıl olmuş, cem‘ ve fark ehli, 

Hakk’a ve halka karşı göğsü geniş bir kimse ise ders onu Hakk’ı idrakten 

uzaklaştırmaz. Çünkü o yolda değildir ki menzilden uzaklaşsın. [239a] 

Bilakis o, hakkında “ ُ ــ َ  َ ــ َ ْ َ  َ  ْ ــ َ    ُّ ــ
ِ ُّ -Sûfî mezhebi olmayan kim / اَ

sedir.” denilen kimselerdendir. Yakınlığın (kurb) özünü elde eden kimse 

uzaklıktan (bu‘d) emîn olur. Cehâletin ve nisyanın asla ârız olmadığı bir 

idrak ile Hakk’ı idrak eder. Çünkü onun ilmi huzûrî hâle gelmiştir. O 

asla değişmeyen bir deniz gibidir. İster dalgalansın ve coşsun… Nitekim

َوى  “ َ ــ ْ َ َوا ــَכ َ ُ أَْو  ُ ــא َ ِ َــאَل   َ ّٰ َف ا َ ــ َ  ْ ــ َ  / Allah’ı tanıyanın dili açılır veya 
sükûnet bulur ve inzivâya çekilir.” denilmiştir. İster sakinleşsin ve çekilsin… 

Nitekim “  ُ ُ ــא َ ِ  َّ َ َכ ّٰ َف ا َ َ  ْ َ  / Allah’ı tanıyanın dili tutulur.” denilmiştir. 

Ders vermek ve onu terk etmek bu kimsenin nazarında eşittir. Fakat o 

Allah’ı, kendilerine “gayr” adı verilen şeylere tercih eder. Çünkü bu onun 

ulaştığı makamın gereğidir. Zarûret durumları istisna edilmiştir.

Şeyhim ve senedim hazretleri de bir zaman bununla amel etmiştir. Ni-

tekim hâlini gizlemek ve mutlak olarak ilim le en mükemmel yolu/tarikatı 

ihyâ etmek üzere ders vermekle meşgul olmuştur.
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Eğer müderris bidâyet  ve tavassut  ehli (sülûkün başında ve ortasında) 

ise bir yönden bu, sülûk ün sonunda olmaya ters düşmez. Çünkü o izâfîdir. 

Anla. Bu durum ve ders vermek bir araya gelmez iki zıttır. Çünkü sâlik in 

mutlaka insanlardan uzlet  etmesi, halvet i insanlar içinde olmaya tercih et-

mesi lâzımdır. Çünkü o, halktan uzaklığı kadar zâhir en ve bâtın en Hakk’a 

yakın olur. Eğer ders vermekle meşgul olursa halka yakın olur ve hâtırı on-

larla meşgul olup dağılır. Halbuki   ﴾ِ ــ ِ ْ َ ــ  ِ  ِ ــ ْ َ ْ َ  ْ ــ
ِ  ٍ ــ ُ َ

ِ  ُ ّٰ َ ا ــ َ َ ــא  َ ﴿
“Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır.”1 Hakk’a vâsıl olmak, ders 

vermekten ve onunla meşgul olmaktan daha mühimdir. Çünkü mutlak kur-

tuluş ondadır, başkasında değil. Nitekim Allah Teâlâ   ﴾ــא َ א ْ َزכَّ ــ َ    َ ــ َ ْ ْ أَ ــ َ ﴿ 

“Nefsi tezkiye eden kurtuluşa ermiştir.”2 buyurmuştur. Tezkiye vâsıl olmanın 

(vuslat ) yoludur. Nefsini tezkiye  eden felâha ererse Hakk’a vâsıl olan elbette 

felâha erer. Şu hâlde ilm-i hâl den sonra sâlik e mutlaka halvet e çekilmek (ta-
hallî), her şeyden kesilip Hakk’a yönelmek (inkıtâ‘), [239b] konuşmayı terk 

etmek, semâ‘ , kurallar ve rüsûm bile olsa bâtın ını alâkalardan boşaltmak, 

hususi ve umumi, hâricî-âfâkî ve enfüsî meşguliyetleri bırakmak lâzım gelir.

İşte bazılarının sülûk  ehlinin meşguliyeti bırakmalarına dair sözü bu 

mâna üzerine bina edilir. Yoksa bazı câhillerin iddia ettiği gibi tamamen 

terk etme üzerine değil. Böyle bir şeyi söylemekten ve kalbi ona bağla-

maktan Allah’a sığınırız. İlim , kişinin kendisiyle aydınlandığı bir nurdur. 

O maksatların ve gayelerin en şereflisidir. Belki de sen hak ilme ulaştın 

ve senden kıyl ü kâl uzaklaştı. Öyleyse sen ona yapış.  َّ ِّ ِإ ــ َ ْ َ ا ــ ْ َ ــאَذا  َ َ ﴿ 
ُل﴾ َ ــ َّ Haktan sonra dalâletten başka ne var?”3“ ا

Vaaz etmeye ve insanları uyarmaya gelince Hz. Şeyh (ks) bana şöyle 

dedi: “Onu terk etme. Çünkü selef ona devam ettiler. İnsanlara mebde ve 

meâdlarını hatırlatmak üzere mazeret durumunda ve yaşlılık hâlinde yerle-

rine tâbilerinden birini tayin ettiler.”

Sülûk ehlinin vaaz ı ile başkalarının vaazı arasında fark vardır. Çünkü 

onlar, “Bu âyet tabiat mertebesi  ile alâkalıdır. Şu ayet nefis mertebesi  ile 

ilgilidir…” şeklinde mertebeler i bilirler. Bunu bilmeyen kimse bilgisizlik 

üzere ve körü körüne vaaz  etmiş olur. Kör olan ise insanlara rehber olamaz.

1 el-Ahzâb, 33/4 .

2 eş-Şems, 91/9 .

3 Yûnus, 10/32 .
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Eğer “Vaaz ve ders arasında ne fark var? İkisi de muhatabın durumu ile 

ilgilidir.” dersen, ben şöyle cevap veririm: Ders aklî ve naklîdir. Aklî olan 

aklın  gıdasıdır. Naklî olan kalbin  ve ruh un gıdasıdır. Vaaz naklî ve keşfîdir. 

Naklî olan avam için, keşfî olan havâs içindir. Bu ikisinin faydası, aklî olan 

dersten daha tamdır. Bununla birlikte sülûk ehli  olan vâiz , nakil ve hitap 

sırasında gözlerini yumar. [240a] Böylece hicâb ın ta kendisi olan halkı gör-

mekle meşgul olmaz. Ders ise sözün iki taraf arasında dönmesine ve her 

birinin diğerine bakmasına ihtiyaç duyar. O nerede, bu nerede?

Sâib  der ki:

א د אر  א دو  دم  א    ا ا      روی  ا ز روز 
Kıyamet günü hakkındaki üzüntüm şudur ki

Dünya insanlarının yüzünü tekrar görmem gerekecek1

Derim ki: Bursa ’ya vardıktan sonra Hz. Şeyh’in tavsiyesiyle amel ettim. 

Kıyl ü kâl defterini dürdüm. Tıpkı Hâfız ’ın dediği gibi:

אز  ودر  و  א  אز      خ   ج ا  א כ زد  دا
Dünyayı seyreyleyip hokkabazlığını gören âlim

Halk ile didişmeyi ve dedikoduyu bırakır2

Benden ders almak isteyenleri en güzel şekilde geri çevirdim ve vaaz  

etmeyi tercih ettim. Ulucami ’de pazar günü ikindiden sonra vaaz ettim ve 

Allah Teâlâ’nın    ﴾ َ ــ ِ אِد َّ َ ا ــ َ ا  ــ ُ َ َوُכ ّٰ ا ا ــ ُ َّ ا ا ــ ُ َ َ آ ــ ِ َّ ــא ا َ ُّ َאأَ ﴿ “Ey iman 

edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının/takvâ sahibi olun ve sâdıklarla be-

raber olun.”3 sözünü aktardım. Bu âyet bu camide naklettiğim ilk âyettir.

Ulucami şu beş caminin beşincisidir: Kâbe -i Mükerreme, Medîne-i 

Münevvere Mescidi, Mescid-i Aksâ , Şam ’da Benî Ümeyye Camii  ve Bur-

sa ’da Ulucami (Cami-i Kebîr) .

Burası Nûh’un (as)  gemisine yetişemeyen yaşlı bir kadının evinin yeriy-

di. Allah onu bu yerde Tûfan ’dan korumuştu. Ehlullah tan birine bu şekilde 

keşfolunmuştur.

1 Sâib-i Tebrîzî, Dîvân, 4020. gazel.

2 Hâfız, Dîvân, s. 24.

3 et-Tevbe, 9/119 .
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Sonra bu camiyi Osmanlı sultanlarından “Yıldırım ” diye meşhur olan 

I. Bayezid bina etti. “Hz. Emîr ” diye meşhur olan Hz. Şeyh Seyyid Mu-

hammed el-Buhârî (kuddise sırruhu’l-hatîr) mübârek elleriyle temelini 

attı. [240b] Her asırda Bursa ’da yetişen ehlullah ve aynı şekilde başkaları 

bu cami-i şerîfin bereketi, rûhâniyeti ve fazileti konusunda ittifak etmiştir. 

Bu cami hakkında şu şiiri söyledim:

ّٰ ّ ا ّٰ       ر  ر ا א   
אح س وا ا  وכ رواح         ّٰ  ا

אج א ا אك أ َداِو  ج       ب   ت ا
ن و    ون       א  و  

ر ّٰ כ  ر       ا כ  ا כ إن 
م م        و אد ا رכ  

Bir cami ki Allah’ın nûrunun feyzi onda

Bir mabed ki Allah’ın sırrının remzi onda

Allah’ın nefesi onda ruhlaradır

Kezâ nefislere ve bedenleredir

Onda kalplerin ölümüne ilaç vardır

Hastalığını tedavi et, ey muhtaç!

Onun yirmi kubbesi vardır

Üzerinde nice işler olan bir minberi vardır

Mihrabı nur heykeli gibidir

Allah onu Beytülmâmur gibi mâmur etmiş/etsin

Sütunu İslâm direğinin ta kendisidir

O hâlde ona esenlik ve selâm olsun

Sonra vaaz  ve nasihat tekrar edince bana Kur’an’ın başından başlamam 

işaret edildi. 1096 yılının Şâban (1685 Temmuz) ayında Nazm-ı Kerîm’i 

tertip üzere nakletmeye başladım. Her meclisi alışılmamış bir üslûpla yazı-

ya geçirdim. İçine tasavvufî sözleri ekledim. Mahallin müsâade ettiği kadar 



Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 419

5

10

15

nesrin içine Farsça  beyitleri kattım. Ona Rûhu’l-Beyân  fî Tefsîri’l-Kur’ân 

adını verdim. Tevbe sûresinin sonunda büyük bir mücelled hâline geldi. 

Hamd Allah’a aittir. Eğer Allah Teâlâ bu büyük işin üstesinden gelinceye 

kadar bana mühlet verirse onu üç cilt yapmaya azmettim. Bu satırları yaz-

dığım sırada tefsirin yazımı Yûsuf sûresinin sonlarına ulaştı. Bu işe başla-

yalı ise yedi yıl oldu.

Allah Teâlâ’dan beni sıhhatli ve istikamet üzere kılmasını, hasta ve akim 

kılmamasını niyaz ederim. Çünkü küllî ve cüz’î, ulvî ve süflî âlemlerin 

ortaya çıkmasından, dişi olan nefis lerin erkek olan ruh larla eşleşmesin-

den maksat, ma‘rifetin meydana gelmesi, [241a] doğması ve gelişmesi-

dir. Onun (ma‘rifetin) erkekleri (oğulları) ve dişileri (kızları) vardır. Di-

şiler ârif in nefsinde eserleri zâhir olan ma‘rifet tir. Erkekler ise nefsinde 

ve âfâkta zâhir olandır. İlki sülûk  sahibi olan kâmildir. İkincisi ise teslik 

sahibi olan (başkalarını sülûk ettiren) ekmeldir. Şüphe yok ki başkasına 

geçen hayır daha faziletlidir. Ne mutlu mukaddimeleri sonuç veren ve 

kendisinden sonra kıyâmete kadar eserlerinin semereleri kalan kimseye!

َن﴾   ُــ ِ א َ ْ ا  ِ ــ َ ْ َ ْ َ ا  َ ــ َ  ِ ــ ْ ِ ِ ﴿ “Çalışanlar böylesi için çalışsınlar.”1

َن﴾ ــ ُ ِ َא َ ُ ْ ِ ا ــ َ َא َ َ ْ َ ِــَכ  ــ َذ ِ  İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar.”2“   ﴿َو

Yardım ve tevfîk Allah’tandır. Kesin olarak işin dönüşü O’nadır.

1 es-Sâffât, 37/61 .

2 el-Mutaffifîn, 83/26 .
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ON YEDİNCİ BÖLÜM

HZ. ŞEYH İLE ARAMIZDA GEÇEN BAZI 

KONUŞMALAR

Bu bölüm bölümlerin sonuncusudur ve kitap onunla tamamlan-

maktadır. Bölümleri bu sayıda yapmış olmam ancak Hz. Şeyh’in (Allah 

ruhunu dinlendirsin) sülûk ettiği yaşı gözetmek içindir. Çünkü daha 

önce tafsilâtı geçtiği üzere o, bu tarikat-ı aliyyeye on yedi yaşında sülûk  

etmiştir.

Bilesin ki Hz. Şeyh’i birçok ziyaretim oldu. Bu bölümde zikrede-

ceğim sözler, onun ömrünün sonlarında olan yedi ziyaretin sözleridir. 

Bu ziyaretlerin bazısı Edirne ’de, bazısı Kostantiniyye ’de, bazısı Kıbrıs  

adasında bulunan Magosa  Kalesi’nde sürgünde olduğu zaman olmuştur. 

Böylece esmâ-i seb‘a  sayısına denk gelmiştir.

BİRİNCİ ZİYARET

Bu ziyaret Edirne ’de oldu. Hz. Şeyh [241b] vaaz  ve öğüt vermek için 

Sultan IV. Mehmed  tarafından dâvet edilmişti. Daha önce tafsilâtı geç-

tiği gibi ben o vakit Rumeli  kasabalarından Ustrumca  kasabasındaydım. 

Bana bir mektup gönderdi ve beni Edirne ’ye çağırdı. Oraya varınca ha-

vanın kesâfeti sebebiyle günlerce hummaya tutuldum. İstenilen şekilde 

onunla sohbet imkânı olmadı. Kendisine Bursa ’ya nakil ve hicret etmem 

işaret edilince kasabaya (Ustrumca) dönmemi ve ev halkını oradan ora-

ya nakletmemi işaret etti. Ben de öyle yaptım. Edirne’den geçerken Hz. 

Şeyh’in yanında üç ay kadar kaldım. Her gün ondan Fusûs  okuyordum. 

Aramızda mertebeler le ilgili konuşmalar geçti. Onlardan örtülmesi ge-

rekeni gizledim. Aksine olanı açığa vurdum ve âşikâr ettim. Mesnevî ’de 

der ki:
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ا دو د آ      ز      آن را 
Dudağını yumup söylemeyen, sırrı gizleyebilen

Gayb sırrını öğrenmeye lâyıktır1

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Hayat ın tabiatı sıcak, ilm in tabiatı yaş, irade-

 nin tabiatı soğuk, kudret in tabiatı ise kurudur. Hakâyık ehli nezdinde bu 

dört tabiatın bu ilâhî sıfatlarda ve isimlerde hüküm ve eseri vardır. Fakat 

mesela tabiatı hararet olan sıfat bilkuvve de olsa geri kalan tabiatları içine 

alır. Hayatta hararet zâhir ve galiptir. Geri kalanlar ise bâtın ve mağluptur. 

Kezâ tabiatı rutûbet olan da geri kalan tabiatlara nisbetle öyledir. Diğer-

leri de buna kıyas edilebilir. [242a] Bu taayyünât  galebe, fiil, mağlûbiyet 

ve kuvvet bakımından bu tabiat ların ve sıfatlar ın mazhar ları olduğu için 

eserleri muhtelif olarak geldi. Görmez misin ki sûrî veya mânevî çocukla-

rın bazısı yaratılışında hararet ve rutûbet galip olduğu için kâbiliyetli ve 

istidatlı olur. Bazısı ise kendisinde soğukluk ve kuruluğun galebesi sebe-

biyle bunun aksine olur. O ayn-ı sâbite sinin gerektirdiği ayndır. Bu yüzden 

Allah onu bu yaratılışta ilim âleminde bulunduğu hâl üzere ızhâr etmiştir.

َن﴾   ــ ُ ِ ْ َ  ْ ُ ــ َ ُ ْ ا أَ ُــ ْ َכא َِכــ َو  ُ ّٰ ُ ا ــ ُ َ َ َ ــא  َ  ,Allah onlara zulmetmedi“ ﴿َو

fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı.”2

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Lisan üçtür: Zâhir lisanı, hâl lisanı  ve istîdad lisa-

nı . Zâhir lisanı ağızdadır. Onun istemesi lafzî istemektir. Hâl lisanı ruh ta-

dır. Onun istemesi rûhî istemektir. İstîdad lisanı a‘yân-ı sâbite dedir. Onun 

istemesi istidadî istemektir. İşte bunlar lisanların mertebeleri ve istemenin 

mertebeleridir. Her isteme için bir makam vardır. Allah Teâlâ şöyle buyur-

du:   ﴾ُ ُــ اِئ َ َ َــא  َ ْ ِ  َّ ٍء ِإ ْ ــ َ  ْ ــ
ِ -Hiçbir şey yoktur ki hazineleri yanı‘ ﴿َوِإْن 

mızda olmasın.’3 Bu hazineler a‘yân-ı sâbitedir. Her şey mutlaka a‘yân-ı 

sâbiteden feyezân eder. Öyleyse isteğin hususunda ayn-ı sâbitene müracaat 

et. Eğer sen kader sırrına vâkıf olanlardan isen ancak onun gerektirdiği-

ni istersin. Yoksa seni istemeye ancak tabii acelecilik sevk eder. Kader den 

maksat ilâhî kazâ ve gaybî şe’ndir. [242b] Kader  sırrından maksat ise ayn-ı 

sâbite nin gerektirdiği şeydir.”

1 Mevlânâ, Mesnevî, III, 3387. beyit.

2 en-Nahl, 16/33 .

3 el-Hicr, 15/21 .



422 HZ. ŞEYH’İN SOHBETLERİNDEN NOTLAR - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

30

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Hissî sûretler misâlî sûretlerin mazhar larıdır. Onlar 

mücerred varlıkların mazharlarıdır. Onlar ilmî sûretlerin mazharlarıdır. On-

lar a‘yân-ı sâbite nin mazharlarıdır. Onlar isimlerin mazharlarıdır. Onlar sı-

fatların mazharlarıdır. Onlar ise zât-ı ahadiyyet in tecellîlerinin mazharlarıdır. 

Hakikat  bu eserlerden önce cem‘  hâlinde idi. Onlardan sonra fark  hâline gel-

di. Sonra Âdem’de (as)  cem‘ hâline geldi. Çünkü o cemâl  ve celâl i kendisinde 

toplayan mazhar-ı kâmildir. Sonra onun çocuklarında fark hâline geldi. Gör-

mez misin ki Kâbil  celâlin mazharı, Hâbil  ise cemâlin mazharıdır. Bu durum, 

sûret bakımından âlem-i sagîr de böyledir. Âlem-i kebîr de ise şeytan  celâlin 

mazharı, melek  ise cemâlin mazharıdır. Sonra ilk cem‘iyyet Şît ’te zuhûr etti. 

Bu sebeple Âdem onu vasî kıldı. İsimleri ve sıfatları ile tecellîsinden bu yana 

Allah’ın sünneti, âlemin sona ermesine kadar bâtın ı ızhâr ve zâhir i bâtın kıl-

maktır. Şu hâlde Âdem kevn-i câmi‘dir. O zât-ı ahadiyyet mertebesindedir. 

Havvâ  ise sıfatlar mertebesindedir. Çocuklar ise eserler (âsâr) mertebesinde-

dir. Yaratılışında zât, sıfat, cemâl veya celâl galebe etmek sûretiyle eser, bazen 

ebeveynin sırrını câmi‘ olarak vâki olur, bazen de onlardan ayrı olarak vâki 

olur. En yüksek rütbe zât-ı ahadiyyet e aittir. En büyük fazilet ise sıfata aittir. 

En büyük cem‘iyyet ise cem‘ mertebesine aittir. En yüksek rütbe ise Âdem’e 

aittir. Çünkü o   ﴾ِ ّٰ ِ  ُ ــ ْ َ ْ  .Hamd Allah’a muhsustur.’ menzilesindedir‘ ﴿اَ

En büyük fazilet ise Havvâ’ya aittir. Çünkü o, rahiminin terbiye si sebebiyle 

  ﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ .Âlemlerin Rabbi’1 menzilesindedir‘ ﴿َرّبِ ا

[243a] Sıfatın şerefi de gizli değildir/âşikârdır. Bu yüzden hakâyık ehli, 

kadın  şeriat ehli nezdinde her ne kadar kendisine uyulması sahih olmayan 

bir nâkıs olsa da hakikat ehli nezdinde kâmil olduğu görüşündedirler. Ka-

dının kemâline Hafsa  ve Âişe ’nin (r.anhümâ) kıssasındaki Allah Teâlâ’nın 

şu sözü işaret etmektedir:   ُ ــ ِ א َ ُ َو ــ ِ ْ ِ ُه َو َ ْ ــ َ  َ ــ ُ   َ ّٰ نَّ ا ِ ــ َ  ِ ــ ْ َ َ ا  َ ــ َ َא َ  ﴿َوِإْن 
﴾ ٌ ــ ِ َ ِــَכ  َ َذ ــ ْ َ  ُ ِئَכــ َ َ ْ َ َوا ــ ِ ِ ْ ُ ْ -Eğer ikiniz Peygamber’e karşı birbi‘ ا

rinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrâil de, sâlih 

mü’minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.’2 Burada 

Allah Teâlâ kendi yardımını, Cibrîl , sâlih mü’minler ve meleklerin yardı-

mını, iki kadının birbirine arka çıkmasına karşılık kılmıştır. Bu, kadının 

kemâlinin ve gücünün son derecede olduğunun delillerindendir.”

1 el-Fâtiha, 1/2 .

2 et-Tahrîm, 66/4 .
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Hz. Şeyh, Allah Teâlâ’nın   ﴾ٌء ْ ــ َ  
ِ ــ ِ ْ ِ َכ  َ ــ ْ َ ﴿ “O’nun benzeri hiçbir 

şey yoktur.”1 sözü hakkında şöyle dedi: “Misl/benzer kelimesi zâhir ehli ne 

göre Allah Teâlâ’nın benzerinin varlığını gerektirmemesi için zâiddir. Ha-

kikat ehline göre ise zâid değildir. Çünkü ‘hâ’ hüviyyet-i zâtiyyeye işarettir. 

‘Misl’ ilk tecellî ye, yani bütün isimleri ve sıfatları toplayan ismin (ism-i 

câmi‘) mertebesinin tecellîsine işarettir. Çünkü o, âfâkî olsun enfüsî olsun 

bu temessülâttan ilk misaldir. Şu hâlde âyetin mânası ‘Tecelliyâtın ilki olan 

ilâhî tecellî gibi hiçbir şey yoktur.’ demektir. Çünkü o sırasıyla geri kalan 

tecellîlerin hepsini ihâta etmiştir. Onların hepsi onun ihâtası altındadır.”

Bilesin ki zâtî tecellî nin taayyün ü hazret-i ilâhiyye dendir, zât-ı ahadiy-

yet ten değil. Çünkü onda ne isim ne şekil (resm) vardır.

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Kur’an’da tekil ve çoğul olarak   ،َــא ْ َ َ  ، ُ ــ ْ َ َ ﴿ 
َــא﴾ ْ َ َ  ، ُ ــ ْ َ َ  ‘yarattım, yarattık, kıldım, kıldık’ ifadeleri gelmiştir. Bu-

nun sırrı tekil olanın zât a nazaran, çoğul olanın ise [243b] isim lere ve sıfat-

 lara nazaran olmasıdır.”

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Mutlak velâyet  Îsâ (as)  ile tamamlanır. O vakit 

kevn âlemi çabucak fesada uğrar. Fakat Îsâ’dan sonra kâfirlerin bir müddet 

kalması, ancak kâinattan ruhun -ki o insân-ı kâmildir- ayrılmasının yakın 

olması sebebiyledir. Görmez misin ki ruh ayrıldıktan sonra ayrılma vakti 

yakın olduğu için beden  bir müddet kabirde kalır. Bu kalma ruh un tesiriy-

ledir. Sonra sanki anılan, var olan ve bilinen bir şey değilmiş gibi çabucak 

bozulur, günden güne çürür ve parçalanır.”

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Hz. Peygamber  (as) Tebük Gazvesi ’nde ashâbını 

(r.anhüm) sadaka vermeye ve orduyu teçhize teşvik ettiği zaman Ebû Bekir 

(ra)  malının hepsini tasadduk etti ve üzerinde kendisini göbekten diz ka-

pağına kadar örten eski bir örtü olduğu hâlde Hz. Peygamber’e (as) geldi. 

Rasûlullah (sa) ‘؟ ٍ َْכــ َــא  َــא أَ ــَכ  ِ ْ َِ  َ ــ ْ َ ْ ــא أَ َ   / Ailene ne bıraktın, ey Ebû Bekir?’ 
buyurdu. O da ‘ ُ َ ــ ُ َوَر  َ ّٰ   Allah’ı ve Rasûlü’nü’ dedi. Sonra Ömer (ra) / ا

geldi. O da malının yarısını tasadduk etmişti. Hz. Peygamber (as) ona da 

Ebû Bekir’e söylediklerini söyledi. O da ‘ ُ ــ َ ْ ِ  ُ ــ ْ َ ْ  ’.Yarısını bıraktım / أَ

dedi. Hz. Peygamber (as), ‘ــא َ ُכ ْ َ َ َ َכ ــ ْ َ ــא  َ ــא  َ َُכ ْ َ ــא  َ   / İkinizin arasındaki fark

1 eş-Şûrâ, 42/11 .
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sözleriniz arasındaki fark gibidir.’ buyurdu.1 Buradan Ebû Bekir’in (ra) Ömer 

(ra) üzerine üstünlüğü anlaşılmaktadır. Fakat bir yönden üstün olmak, diğer 

bir yönden başkasının kendisinden üstün olmasına ters düşmez. Görmez mi-

sin ki Bedir esirleri hakkında Hz. Ebû Bekir’in görüşü fidye almak ve serbest 

bırakmaktı. Ömer’in (ra) görüşü ise boyunlarını vurmaktı. Allah âyeti Hz. 

Ömer’in görüşüne uygun olarak indirdi. Bu âyet Allah Teâlâ’nın şu sözüdür: 

َْرِض﴾   ْ ــ ا ِ  َ ــ ِ ْ ُ ــ  َّ َ ى  َ ــ ْ ُ أَ ــ َ َن  َُכــ ٍ أَْن  ّ ــ ِ َ
ِ ــא َכאَن  َ ﴿ ‘Yeryüzünde düşma-

nı tamamıyla sindirip hâkim duruma gelmedikçe, hiçbir peygambere esir 

almak yakışmaz.’2 [244a] İşte bu yönden Hz. Ömer ’in Hz. Ebû Bekir ’den 

üstünlüğü ortaya çıktı. Hurmaların aşılanması kıssası3 da bu babdandır. 

Onun için Allah’a dair ilim (el-ilmü billâh) rütbesinde öne geçme ve geri 

kalmaya itibar edilir. Yoksa keşf e, kevnî keramet lere, işlerde görüşünün isa-

betli olmasına ve firâset lerinin ortaya çıkmasına değil.”

Ben derim ki: Allah’ı bilmek (el-ilmü billâh) her keşf ve kerametten 

daha yücedir. O şeref olarak velî ye yeter, ister ondan hârikulâde/alışılmı-

şın dışında bir şey sâdır olsun ister olmasın. Çünkü onun sâdır olması 

velâyet in vazîfelerinden değildir. Çoğunlukla berâzih ehlinden (berzahlar-

da kalanlardan) sâdır olur. Genel olarak bile olsa aralarında münasebet 

bulunduğundan avam tarafından onlara ilgi gösterilmesi buradandır. Fenâ 

ehli  ulemâ-yı billâh  ise bunun aksinedir. Çünkü onlar her isim ve vasfın 

alâkasından ayrıldıkları, cumhûrun sınırından ve onlarla hemcins olmak-

tan geçtikleri için onlarla avam arasındaki alâka kesilmiştir.

اِل َ َ ْ ُ َدِم ا ْ َ َכ  ْ ِ ْ نَّ ا ِ َ      ُ ُ ْ
ِ  َ ْ َאَم َوأَ َ ِ ا ُ َ ْن  ِ َ

İnsanlardan olduğun hâlde onlardan üstün isen [buna şaşılmaz]

Çünkü misk de ceylan kanının bir kısmıdır4

Hz. Şeyh dedi ki: “Rasûlullah’ı (sa) rüya da gördüm. Onun (as) ağzın-

dan emmeye başladım, nihâyet doydum.” Hz. Şeyh dedi ki: “Ben Rasûlul-

lah (sa)  ile beraber yürürken bir de baktım kedi lerden bir topluluk ve on-

ların yanında köpek lerden bir topluluk. Kediler elleriyle kelime-i şehâdete 

1 Bk. Tirmizî, “Menâkıb”, 16; Dârimî, “Zekât”, 26.

2 el-Enfâl, 8/67 .

3 Bk. Müslim, “Fezâil”, 141.

4 Mütenebbî, Dîvân, Beyrut 1403/1983, s. 268.
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işaret etmeye başladı. Köpekler ise susuyordu. Bundan Hz. Peygamber ’in 

(as) ‘ ِــאن َ ِ ْ َ ا ــ ِ ِة  َّ ــ ِ ْ ُّ ا ــ ُ  / Kediyi sevmek imandandır.’1 sözünün sırrını, 

köpeğin evden çıkarılmasının ve edinilmemesinin sırrını anladım. Çünkü 

buradan kedinin Allah’a ve Rasûlüne iman ettiği ortaya çıktı. [244b] Bu 

yüzden onu sevmek iman dan oldu. Çünkü mü’mini sevmek imandandır. 

Köpek  ise bunun tersinedir. Bu sebeple onu kerih görmek ve sevmemek 

emredildi. Çünkü bid‘at  ve küfür  ehline buğz etmek de imandandır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Sırların ortaya döküleceği günde dâva ehlini -ki on-

lar müteşeyyih lerdir- Allah’tan utanma bürüyecek, yüzlerine kara leke bu-

laşacak ve onlara bir horluk gelecektir. Çünkü kendisinde olmadığı hâlde 

tahakkuk  iddiasında bulunmanın mânası yoktur.”

Dedi ki: “Hz. Hüdâyî ’nin (ks) sözlerine bak ki onlarda asla dâva/iddia  

ve kesinlikle benlik kokusu yoktur. Kendileri iddia ve ikrar etmeden ha-

yırlı kimseleri ızhâr etme külfeti konusunda Allah kâfîdir. Allah Teâlâ’nın 

şu sözlerini görmez misin?   ﴾ــא ً א َ َّــאِس ِإ ِ ُــَכ  ِ א َ ــ  ِّ  Ben seni insanlara‘ ﴿ِإ

imam/önder yapacağım.’2,   ﴾َْرِض ْ ــ ا ِ  ً ــ َ ِ َ ــאَك  َ ْ َ َ ــא  َّ -Biz seni yeryü‘ ﴿ِإ

zünde halife yaptık.’3 Tanınıp bilinen kimse ancak Allah’ın ızhâr etmesi ve 

bildirmesi ile tanınmıştır.”

Dedim ki: Hüdâyî ’nin Türkçe ilâhilerinden birinde geçen şu sözünün 

mânası nedir?

Fenâ bulup hayât-ı âlâm şu dem ki aşk-ı yârimden

Muhabbet isteyen gelsin haber sorsun mezârımdan4

Dedi ki: “Bu bir iddia değildir. Bilakis şart ve onun karşılığı (cezâ) gi-

bidir. ‘Mezâr’ ile ceset kastedilmiştir. Lahdine gömülen ölü nasıl zâtından, 

sıfatlarından ve fiillerinden fâni olmuş, kendisinden bir lafız çıkmaz ve 

hiçbir şey onun benliğinden haber vermez olmuşsa, aynı şekilde cesedine 

gömülmüş olan diri de öyledir. O zorunlu ölüm den önce kendi iradesiyle 

ölen kimsedir. Onun zâtından, sıfatlarından ve fiillerinden bir eser kalma-

mıştır. Bilakis mahv ve mahk âlemine ulaşmıştır. Fakat Allah ondan fenâ yı 

1 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 400 (1104).

2 el-Bakara, 2/124 .

3 Sâd, 38/26 .

4 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 107.
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alınca ona bedel olarak bekâ yı vermiştir. Böylece hayvânî hayat gitmiş 

[245a] ve hakkânî hayat gelmiştir. Vücûd itibarı fâni olmuş ve aynü’l-cûd 

olan vücûd bâki olmuş, beşerî-nefsânî sıfatların eserleri silinmiş, Mennânî 

kemâlâtın nurları tecellî etmiştir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Ârif in halka cem‘  ve tevhid  nazarıyla, kendisine ise 

fark  ve şeriat  nazarıyla bakması gerekir. Bunu yaptığı zaman keder ve ezi-

yetten sâlim olur. Bu bakış onu başkasına dil uzatmaktan alıkoyar. Böylece 

insanlar onun dilinden ve elinden selâmette olurlar. Yine onun fark’ına ve 

şeriatına bakarlar, böylece ona itirazdan selâmette olurlar. Böylece iki taraf 

için de fayda hâsıl olur. İşte bu, tarikat erbâbı arasında korunması gereken 

hususlardandır.”

Hz. Şeyh, “Üftâde ” diye meşhur olan Hz. Şeyh’in (ks):

Ehl-i irfân dediler sen çıkmayınca aradan

Bilmezsin kimdurur kendüyi pinhân eyleyen1

şeklindeki sözü hakkında şöyle dedi: “Sen sözünden maksat kâinata izâfet-

tir. Çıkmayınca sözünden maksat bu izâfeti düşürmek/kaldırmaktır. Çün-

kü tevhid  zât, sıfat ve fiil bakımından mutlak olarak izâfetleri kaldırmaktır. 

Anla! Yine sen sözünden maksat burada tazammun yoluyla zikredildiği gibi 

unutmaktır. O seninle ma‘rifet  arasında bir berzahtır. O aradan çıkınca ha-

kikat (ayn)  zuhûr eder, göz açılır (ayn feth olur) ve kapalılık (gayn) kalkar. 

Zâten kul için gaflet ve unutmaktan başka hicâb  yoktur.”

Hz. Şeyh dedi ki: [245b] “Allah Teâlâ’nın    ﴾ُ ّٰ ا  َ َכــ َ وا  َو ُ َכــ َ  Onlar‘ ﴿َو

tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu.’2 sözündeki çoğul [yani tuzak ku-

ranlar], cüz’î isimlerin mazhar larıdır. Onların hepsi Allah isminin ihâtası 

altındadır. Onun için Allah’ın mekri/tuzağı üstündür. Çünkü o kuşatıcıdır 

ve daha hayırlıdır. Çünkü O tuzak kurulanın bilmediği yönden tuzak ha-

zırlar. Tuzak kurulan da tuzak kurar ama bu tuzağı hakiki tuzak kurandan 

aldığını bilmez. O nerede, bu nerede?”

Hz. Şeyh dedi ki: “Tevhid hakikatte red ve inkârdır. Çünkü noksanlar-

dan münezzeh olan Allah’ı tevhid  etmek, onun ortağı ve benzeri olduğu 

1 Üftâde, Dîvân, İstanbul 1328, s. 26.

2 Âl-i İmrân, 3/54 .
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vehmini doğurur. İş ise böyle değildir. ‘Lâ ilâhe illallah’ kelimesinde bulu-

nan nefy, çokluklardan vehmolunan varlığı nefy/yok saymaktır. Ama işin 

aslında nefy de yoktur, isbât da.”

Hz. Şeyh’in dostlarından biri rüya da Hz. Hüdâyî ’yi gördü. O kendisine 

şöyle dedi: ‘Lâ’ sözümüz fark  âlemine nisbetledir. Hakikatte onun için, 

yani ‘lâ’ için varlık yoktur. Çünkü nefy mütevehhemdir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Nefis  her sâlik in bineğidir. Bineğin hakkı ise gündüz 

yol katettikten sonra gece yeminin verilmesidir. Nefis de böyledir. Gündüz 

oruç  tuttuktan sonra gece îtidal üzere gıdadan nasîbi verilir. Birinci binek 

sûret ayakları üzere sûrî yolu kateder ve menzile ulaşır. İkinci binek ise 

mâna ayakları üzere mânevî yolu kateder ve matlûba ulaşır. Şu hâlde mut-

laka harekete ihtiyaç vardır. Çünkü ayrılık sükûndadır.”

Akşamdan az önce Sultan IV. Mehmed ’in sarayında nehir kenarında 

Hz. Şeyh ’in yanındaydım. Vaaz  ve öğüt vermek üzere çağrılmıştı. Şöyle 

dedim: “Bende hiçbir da‘vâ/iddia râyihası olmadığı için Allah’a hamd edi-

yorum. Şimdi benim sermâyem acziyet ve iftikârdır.” 

[246a] Bunun üzerine Hz. Şeyh “Nefis ten, onun gizli ve açık iddiasın-

dan Allah’a sığınırız.” dedi. Onun bu sözünde benim için gizli bir tür te’dib 

olduğunu hemen anladım. Çünkü nefsin tuzağı ve hileleri karıncanın sert 

kaya üzerinde yürümesinden daha gizlidir. Şu hâlde iddiasızlık iddiası id-

dianın ta kendisidir. “Söz de Hazâmi’nin söylediği sözdür.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Nefsini âlemin tafsîlinin icmâli ve âlemde bulu-

nanların kendisinde de mevcut olması bakımından tanıyan; kâinat ı ilâhî 

isimler in sûretleri, ilâhî isimleri de zât-ı mutlaka dan ibâret olarak tanıyan 

kimse vehim  ve hayal in karışmadığı, şirk  ve sapıklı ğın olmadığı bir irfan la 

Rabbini tanımış olur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Telvîn iki türlüdür: Tahkik ten önce olan telvîn  ki 

bu, hicâb  ehlinin telvînidir. Tahkikten sonra olan telvîn ki bu, keşf  ehlinin 

telvînidir. Temkîn de iki türlüdür: Telvînden sonra tahkikte temkin ki bu, 

fenâ ehli nin temkînidir. Tahkikten sonra telvînde temkîn  ki bu bekâ ehli-

 nin temkînidir.”
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Hz. Şeyh dedi ki: “Şeriatta mürid  iradesi olan kimsedir. Çünkü şeriat  

Allah’tan başkası için iradeyi var kabul eder. Hakikatte ise mürid iradesi ol-

mayan kimsedir. Çünkü hakikat  Allah’tan başkası için iradeyi yok sayar.1 

Sana gereken zâhir de şeriat ile bâtın da hakikat ile amel etmektir. Zâhirde 

şeriatın var saydığını var say, bâtında hakikat in yok saydığını yok say ki öne 

geçen ve Hakk’a yakın kılınan büyük peygamberler in meşreb i ve evliyâ -yı 

kirâmın mezhebi üzere mutedil ve orta yolu tutan bir kul olasın. [246b] 

Fakat hakikatte mürid  olmaya, mutlak olarak dünya ve âhireti istemekten 

fâni olmaya çalış ki ihlâslı (muhlis)  bir kul olasın. Mevlâ’nın iradesinde fâni 

olmaya çalış ki ihlâslı kılınmış (muhlas)  bir kul olasın. Böyle olduğun va-

kit bütün boyunduruklardan hür ve kurtulmuş, nefsi yok olmuş, Rabbi ile 

var olmuş, mutlak olarak iradede Rabbi kendisine vekil, dünyayı ve âhireti 

Rabbi kendisi için isteyen, helâk ve tehlike ihtimâli olmadan bütün bunlar 

kendisi için gerçekleşen gerçek bir kul olursun. Kim böyle olursa işte onlar 

mutlak olarak felâha erenler, başarıya ulaşanlar ve kurtulanlardır. Onlar hâlis, 

muhlis ve muhlas/ihlâslı kılınmış kimselerdir.      ﴾ ُ ِــ א َ ْ ُ ا ــ ِّ ِ ا ّٰ ِ  َ -İyi bi‘ ﴿أَ

lin ki hâlis din yalnız Allah’ındır.’2   ﴾ َ ِّ ُ ا َ  َ ِ ِ ْ ُ   َ ّٰ وا ا ُ ُ ْ َ
ِ  َّ وا ِإ ُ

ِ א أُ َ ﴿َو
‘Oysa onlara dîni yalnız Allah’a hâs kılarak kulluk etmeleri emredilmişti.’3 

Onlar haklarında,   ﴾َאٌن ْ ــ ُ  ْ ــ ِ ْ َ َ َــَכ   َ ــ ْ َ ــאِدي  َ
ِ  Şüphesiz kullarım‘ ﴿ِإنَّ 

üzerinde senin bir hâkimiyetin yoktur.’4 buyrulan kimselerdir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İbrâhim (as)  ilâhî fiiller, sıfatlar ve zât bakımından 

tevhid in mertebeler inin hepsine nâil olmuştur. Çünkü küllî hicâb lar üçtür: 

Bunlar mal, çocuk ve beden dir. Tevhîd-i ef‘âl  maldan fenâ  ile hâsıl olur. 

Tevhîd-i sıfât  çocuktan fenâ ile hâsıl olur. Tevhîd-i zât  cisim ve ruh tan fenâ 

ile hâsıl olur. Sırasıyla bu hicâblar tevhidin bu makamları karşılığındadır. 

Birinci tevhidi gerçekleştirmek için Allah İbrâhim’den (as) malı aldı. İkinci 

tevhidi gerçekleştirmek için onu oğlunu boğazlamakla imtihan etti. Üçün-

cü tevhidi gerçekleştirmek için Nemrud ’un ateşine atıldığında cismiyle 

imtihan etti. [247a] Bütün bunlardan onun Allah’ta fâni  ve O’nunla bâki  

olduğu zâhir oldu.”

1 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir:. ّٰ ــ ا رادة ( ــ ا ــ  ن ا  
. ّٰ ــ ا ــ  رادة)  ــ ا ــ  ن ا  . ــ ــ  إرادة  ــ  ــ ا ــ  وا

2 ez-Zümer, 39/3 .

3 el-Beyyine, 98/5 .

4 el-Hicr, 15/42 ; el-İsrâ, 17/65 .
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Dedi ki: “Koyunun teslimiyeti diğer hayvanların teslimiyet inden 

daha güçlüdür. Bu sebeple koç İsmâil’in (as)  fidyesi oldu. Yine bu se-

beple nihâyet ve vusûl erbâbı ndan (seyrüsülûkün sonlarında olanlardan) 

kim rüya da koyun görürse onun rüyası itaat ve teslimiyetin kemâline 

delâlet eder. Bidâyet erbâbından kim rüyasında koyun  görürse bu tabiat 

ve şehvet  hâline delâlet eder. Çünkü koyunda tabiat galiptir. Tavassut 

erbabından (sülûk ün ortasında olanlardan) kim rüyasında koyun görür-

se, sen onun mertebesinden yukarısına terakkî ve incizâb hâsıl olmasını 

istersen bu rüyayı teslimiyete yor. Eğer onun için temizlik ve tezkiye 

hâsıl olmasını istersen bu rüyayı tabiata yor. Bunun gibi hususlar mürid  

ile mürşid  arasında cereyân eden latifelerdendir. Müridin işi koyunun 

kendisini boğazlayana teslim  olduğu gibi şeyhine tam teslim olmaktır ki 

feyz e ve hakkânî hayata nâil olsun.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Makamlar ve meşrepler bakımından bütün yiyecek-

ler ve içecekler ister resmî olsun ister hakiki olsun ilim  ile tâbir edilir. Yiye-

cek ve içeceklerden kesîf olan vardır, latîf olan vardır, daha latîf olan vardır. 

Kesîf olan zâhir ilm e işarettir. Çünkü o öze göre kabuk gibi olduğundan 

kesîftir. Latîf ve daha latîf olan ise bâtın ilmi ne işarettir. Çünkü o, kabuğa 

göre öz gibi olduğundan latîftir.

Bu şekilde tâbir etmenin sebebine gelince, cismanî gıdalar beden i amel-

 leri ve taatleri yerine getirme hususunda güçlendirir. [247b] Rûhânî gıdalar 

ise kalb i ve ruh u hazret-i zâta yönelme hususunda güçlendirir. Sûrî ilim  

cismanî gıda gibidir. Çünkü onun faydası ahkâmın zâhir lerindedir. Hakiki 

ilim ise rûhânî gıda gibidir. Zira faydası işlerin bâtın larındadır.

Bu yüzden ulemâ-yı rüsûma nisbetle rüya da süt içmek, zâhir  bakımın-

dan ilmin artması olarak tâbir edilir. Hakikat âlimlerine nisbetle ise bâtın  

bakımından ilmin artması olarak tâbir edilir. Birinci topluluğa nisbetle sü-

tün kendisi dikkate alınır. İkinci topluluğa nisbetle ise sütün içerdiği yağ 

(kaymak) dikkate alınır.”

Hz. Şeyh   ﴾ــא َ ُ َ َ ْ ا  ً ــ َّ
ِ א َ ْ  Uydurdukları ruhbanlığa gelince”1“ ﴿َوَر

âyeti hakkında şöyle dedi: “Nebevî sünnetler Kitap ’tan, velâyet ehlinin 

1 el-Hadîd, 57/27 .
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sünnetleri ise sünnet ten istinbât edilmiştir. Hepsinden maksat ilim  ve amel  

bakımından nefsi kemâle erdirmeye çalışmaktır.”

Eğer “Tarikat şeyhlerinden sâdır olan ilâvelerin sebebi nedir?” diye 

sorarsan şöyle cevap veririm: Hz. Peygamber  (as) devrinden uzaklaştık-

ça anlayışlar hakkı idrakten uzaklaştı, perdeler katlandı, kalpler katı-

laştı, istidatlar zayıfladı. İşte zayıflara maksatlarını elde etmeleri husu-

sunda yardımcı olmak üzere ve mertebeler e göre vesîle aramaya onları 

irşad  etmek için bu ilâveleri eklediler. Bunu kendiliklerinden değil, Al-

lah Teâlâ’nın ilham ı ile yaptılar. Bu sebeple büyüklerden biri şöyle dedi:

“ ٌ َ ِ ــ َ ــאِل  َ ْ َ ْ َ ا ــ ِ  ِ ــ ِ ا َ ْ ِ ا ــ َ ُر  ُ ــ ْ َ ــא  َ  / Vâsıldan sâdır olan fiiller şeriat tır.” 

Bekâ ya eren de öyledir. Öyleyse ibret al ve hâlin tafsîline intikal etmek için 

icmâli koru.

[248a] Hz. Şeyh dedi ki: “Ayna da görülen gölge varlıktır (vücûd-i zıllî) . 
Ayna onun kendini gösterdiği (tecellî ettiği) yerdir. Gölge varlık da ayna-

nın yuvarlaklık, uzunluk ve bunlardan başka hâli için bir aynadır. Gölge 

varlık ancak aynada görüldüğü gibi aynanın hâli de ancak gölge varlıkta 

müşâhede edilir. İşte buradandır ki ulemâ-yı billâh  kâinatın a‘yân-ı sâbi-

te nin vücûd-i zıllîsi için ayna olduğunu, orada ancak o a‘yânın gölgesinin 

müşâhede  edildiğini söylemişlerdir. Kezâ zıllî varlıklar da kâinat için ayna-

dır, ancak onun hâlini ve sûretini gösterirler. Her mazhar da varlık  birdir. 

Fakat aynalara göre hâlleri değişir. Onların farklı olması varlığın farklı ol-

masını gerektirmez. Gölge varlık ve onun göründüğü yerlerin hepsi, ayna 

ve onda görülen şey gibi hadd-i zâtında hayal dir ve yoktur. Hakiki varlık 

ancak a‘yâna, hatta zât-ı ahadiyyet e aittir. Anla ve varlığın a‘yândan kâinata 

intikal ettiği ve görülenin hakiki varlık olduğu vehmine kapılma. Çünkü 

şimdi a‘yân  daha önce bulunduğu hâl üzeredir. Arada gölge ve hayalden 

başka bir şey yoktur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Rasûlullah’a (sa)  vahiy  ilk olarak sâdık rüya şeklinde 

gelmeye  başladı.1 Hâmilelik müddetinin en azında olduğu gibi onun müd-

deti altı aydı. Sonra melek  geldi de misâl-i mukayyed den misâl-i mutlak a 

1 Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3; “Tefsîr”, 96/1-3; “Ta‘bîr”, 1; Müslim, “Îman”, 252, 254; Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, VI, 153, 232.
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ğunu söylüyoruz. Sâlik  mülheme ye ulaştığı zaman [248b] tâbire  ihtiyacı az 

olur. Çünkü Allah Teâlâ’nın    ﴾ــא َ ا َ ْ َ ــא َو َ َر ُ ُ ــא  َ َ َ ْ َ َ ﴿ ‘Ona fücûrunu/

kötülüklerini ve takvâsını ilham edene yemîn olsun.’1 sözünde açık oldu-

ğu üzere o zaman Allah katından ilham a mazhar olur. Onun için ilham 

mertebesi, Rasûl’e (as) meleğin gelmesi mertebesi gibidir. Uyku ile olan 

rüya  âlemine, eşyânın onda temessül etmesi sebebiyle ‘misâl-i mukayyed 

âlemi ’ denir. Ruhlar âlemi ne de bu isim verilir. Fakat misâl-i mukayyed 

âlemi, cisimler âlemine izâfetle latîf olduğu gibi misâl-i mukayyed âlemi-

 ne nisbetle ruhlar âlemi latîf bir misaldir.”

Bilesin ki sûfîler in lisanında “hayal ” sûrettir. Şeyh-i Ekber  (kuddise 

sırruhu’l-athar) der ki:

ِ َ ِ َ ْ ــ ا ِ  ٌّ ــ َ  َ ــ ُ ــאلٌ      َو َ َ ُن  ْ َכــ ْ ــא ا َ َّ ِإ
Kevn ancak hayaldir 

O da hakikatte Hak’tır2

Hayâl-i mutlak  ve misâl-i mutlak  tek bir şeydir. O ise uyanıkken göz-

le gördüğümüz şeydir. O, arş  ve onun aşağısında bulunan unsurlar ve 

mevâlîddir. Kezâ hayâl-i mukayyed  ve misâl-i mukayyed  birdir. O, uyku ve 

insilâh âlemi dir. Berzah  ve insilâh âlemi mertebe olarak uykunun üzerin-

dedir. Çünkü o kâmillerin hâlidir. Bu yüzden Rasûlullah (sa)  vahyi  ancak 

insilâh  ile mutlak ve mukayyed hayal  mertebesinde alırdı. Ancak şu ka-

dar var ki insilâh ehli yanındakileri hiç hissetmez ve beden inde gevşeklik 

ârız olur. Ama iş tamam olunca önceki hâline geri döner. Allah Teâlâ’nın

  ﴾ ُ ــ ُ ْ َ ُ َو ــ ِ ْ َ  ُ ّٰ  Allah daraltır (kabz) ve genişletir (bast).”3 sözünde“ ﴿َوا

buna işaret vardır. Kabz insilâha, bast  ise ilk hâle dönmeye işarettir. İn-

silâh ile kabz  ettiği zaman hazret-i misâl-i mukayyedde bast eder. Geri 

döndürmek sûretiyle bast ettiği zaman misâl-i mutlak mertebesinde kabz 

eder. [249a] Ya da şöyle diyebiliriz: Misâl-i mutlak tan kabz  eder ve mu-

kayyed de bast eder, mukayyedden kabz eder ve mutlakta bast  eder.

1 eş-Şems, 91/8 .

2 İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-Hikem, haz. Ebü’l-Alâ Afîfî, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, ty., s. 159.

3 el-Bakara, 2/245 .
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Hz. Şeyh’e Allah Teâlâ’nın   ﴾ ٍ ِ َ ــ ْ ُ اٍط  َ ــ
ِ ــ  َ َ ــ  ِّ َر  Şüphesiz“ ﴿ِإنَّ 

Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir.”1 sözü ile   ــ َ َ ــא  ًّ ِכ ُ ــ  ِ ْ َ  ْ ــ َ َ  ﴿أَ
﴾ ٍ ِ َ ــ ْ ُ اٍط  َ ــ

ِ ــ  َ َ ًّא  ِ ــ َ ــ  ِ ْ َ  ْ ــ َّ ى أَ َ ــ ْ ِ أَ ــ ِ ْ -Şimdi, yüzüstü kapa“ َو

narak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda 

dimdik yürüyen mi?”2 sözünün nasıl uzlaştırılacağını sordum. Birincisi-

nin ıtlâkî-hakiki olduğunu, ikincisinin ise takyîdî-izâfî olduğunu ifade 

etti. Yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen de hakikatte dosdoğru bir 

yol üzerindedir. Her ne kadar görünüşte dosdoğru değil bozuk olsa da 

Rabbi onu belli bir gayeye doğru yürütür. Hâsılı fark  dalâlet i dikkate alır, 

cem‘  ise karışıklığı ortadan kaldırır. Birincisi bidâyet  bakımından, ikincisi 

ise nihâyet  bakımındandır. Bidâyette sapıklık olması nihâyette hidâyet in 

bulunmamasını gerektirmez. Çünkü bidâyet ve nihâyet birdir. Nitekim

“ ــ ِ َ َ ــ  ِ َ ْ ْ َر َ َ ــ َ   / Rahmetim gazabımı geçmiştir.”3 sözü ile Hz. Hü-

dâyî ’nin Türkçe  ilâhilerinden birindeki şu sözü buna işaret eder:

Kime kim ettin inâyet

Ol oldu ehl-i saâdet

Bir oldu gâyet bidâyet

Varlık senin buyruk senin4

Bunda hayret verici bir açıklama vardır ki zevke havâle olunur. Anla 

ve dosdoğru yolda sâbit ol. Yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyenlerden 

olma. Sapıklığı sapıklık, hidâyeti hidâyet  olarak dikkate al. Çünkü şeriat  

her ikisine de hidâyet etmektedir. Sûfîler hakkında sû-i zan etmekten sa-

kın. Çünkü onların sözleri her ne kadar nakillerden istinbât edilmiş olsa da 

akıllarla idrak edilemeyecek mânalar taşır. Doğru yolu gösteren Allah’tır. 

İtimadım ve istinâdım O’nadır.

Hz. Şeyh [249b] Hz. Peygamber ’in (as) “ َد ْ ــ َ ْ ُّ ا ــ ِ ُ ٌد  ْ ــ َ  َ ّٰ ا  Allah / ِإنَّ 
tektir, teki sever.”5 hadisi hakkında şöyle dedi: “Ferdiyyet  makamı teslîsi ge-

rektirir. O ise zât , sıfat  ve fiil dir. Var etme işi buna dayanır. Allah Teâlâ’nın 

1 Hûd, 11/56 .

2 el-Mülk, 67/22 .

3 Buhârî, “Tevhîd”, 15, 22, 28, 55; “Bed’ü’l-halk”, 1; Müslim, “Tevbe”, 14-16; Tirmizî, “Deavât”, 99; 

İbn Mâce, “Mukaddime”, 13; “Zühd”, 35.

4 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 90.

5 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 272 (732).
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ُن﴾   ُכــ َ َ  ْ ُ ُכــ َــ َل  ــ ُ َ َــאُه أَْن  ٍء ِإَذا أََرْد ْ ــ َ
ِ َــא  ُ ْ َ ــא  َ َّ  Biz bir şeyin olmasını‘ ﴿ِإ

istediğimiz zaman sözümüz sadece ona ‘ol’ dememizdir. O da hemen olu-

verir.’1 sözünde ona işaret vardır. O ise zât, irade  ve sözdür. ُل ْ ــ َ ْ -ke (söz) اَ

limesinin i‘lâlden sonra maklûbu ــאُء َ ِّ  dır. Hakikate göre orada(kavuşma) اَ

bir söz yoktur. Ancak o, var eden ile var edilenin kavuşması, hüviyyetinin 

ona sirâyet etmesi, sıfatının ve fiilinin onda zuhûr etmesidir. Bu inceliği 

anla. Çünkü o, hakikat  makamından gelmektedir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “ُ ّٰ َّ ا َ ِا َ َ ِا  dediğin zaman hakkânî bir müşâhede ile 

yaratılmışların fiillerinin, sıfatlarının ve zâtlarının Hak sübhânehûnun fi-

illerinde, sıfatlarında ve zâtında fenâ sına şâhid ol. Bu, cem‘  ve ahadiyyet in 

gereğidir. Bu kelime hakikatte o mertebeye işarettir. ِ ّٰ ُل ا ــ ُ ٌ َر ــ َّ َ ُ  dedi-

ğin zaman yine hakkânî bir müşâhede ile onların fiillerinin, sıfatlarının ve 

zâtlarının Hak Teâlâ’nın fiilleri, sıfatları ve zâtı ile bekâ sına şâhid ol. Bu, 

fark  ve vâhidiyyet in gereğidir. Bu kelime de hakikatte bu mertebeye işaret-

tir. Kulun tevhidi bu müşâhede üzere olduğu zaman tevhidi resmî-nefsânî 

değil mutlaka hakiki-hakkânî tevhid  olur. Bu ibârenin altında sayılıp dö-

külemeyecek kadar gizli işaretler vardır. Allah bizi ve sizi onlara ulaşmaya 

ve tatmaya hidâyet eylesin. 

Hz. Şeyh, [250a] Hz. Hüdâyî ’nin (ks) Türkçe  ilâhilerinden birindeki,

Galip olup hubb-i vatan

Vahdet diyârına giden

Sığmaz oraya cân ü ten

Sırr ile seyr etmek gerek2

sözü hakkında dedi ki: ‘Cân’ lafzından murad ruhlar âlemi , ‘ten’ lafzından 

murad cisimler âlemi (âlem-i eşbâh) , ‘sır’ lafzından murad ise   ُ ــ ْ َ ْ ُ ا ــ َ  َ  ﴿أَ
﴾ ُ ــ ْ َ ْ  Dikkat edin yaratmak da, emir de yalnız O’na aittir.’3 âyeti ile‘ َوا

işaret edilen yaratma nın (halk) mukabili olan ilâhî emir âlemi dir. Ruhlar 

ve cisimler halk âlemi nden, sır ise emir âlemi ndendir. Ruhlar ve cisimler 

âlemi, zâtî vahdet âlemi ne nisbetle kesâfetleri sebebiyle onu kuşatamazlar. 

1 en-Nahl, 16/40 .

2 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 91.

3 el-A‘râf, 7/54 .
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Onun seyri ve ona girmek ancak sır gözü ve ayağı ile mümkündür. Latîfe 

ancak latîf ulaşır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Gece nefs-i emmâre ye, subh-ı sâdık (fecr-i sâdık) 

levvâme ye, havanın iyice aydınlanması mülheme ye, güneşin doğması mut-

mainne ye işarettir. İlkinin âyeti Allah Teâlâ’nın    ﴾ِء ــ ُّ א ِ ــאَرةٌ  َّ َ َ  َ ــ ْ َّ ا  ﴿ِإنَّ 

‘Nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder.’1 sözüdür. İkincisinin âyeti Allah 

Teâlâ’nın   ﴾ِ ــ َ ا َّ َّ ا  ِ ــ ْ َّ א ِ  ُ ــ
ِ ْ أُ  َ -Kendini kınayan (pişmanlık du‘ ﴿َو

yan) nefse yemin ederim.’2 sözüdür. Üçüncüsünün âyeti Allah Teâlâ’nın 

ــא﴾    َ ا َ ْ َ َو ــא  َ َر ُ ُ ــא  َ َ َ ْ َ َ ﴿ ‘Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham 

edene yemin ederim.’3 sözüdür. Dördüncüsünün âyeti Allah Teâlâ’nın 

  ﴾ُ َّــ ِئ َ ْ ُ ْ ُ ا ــ ْ َّ ــא ا َ ُ َّ َــא أَ ﴿ ‘Ey huzura kavuşmuş (mutmain) nefis!’4 sözüdür. 

Sâlik  nefs-i mutmainne  mertebesine ancak güneşin doğması gibi olan aynî 

tecellîden sonra ulaşabilir. Güneş doğunca gecenin karanlığından hiçbir eser 

kalmadığı gibi aynı şekilde aynî tecellî  olduğu zaman da nefs in zulmetinden 

hiçbir eser kalmaz. Bilakis hakikat  olduğu gibi keşfolunur [250b] ve nefis 

tam olarak itminâna erer. Nitekim Ali (kv): ‘ًــא ِ َ ــא اْزَدْدُت  َ ــאُء  َ ِ ْ َ ا ــ ِ ْ ُכ ــ َ  /
Perde keşfolunsa yakînim artmaz.’ demiştir. Çünkü kesret  perdesi vuslat a 

ereni vahdet i müşâhede den perdelemez. Çünkü onun kıyâmeti devamlı-

dır. O Rahmân’ın arş ını açıktan, cennet  ve cehennem i âşikâr olarak görür. 

Aynî tecellî  bu keşfi  ve şühûdu/müşâhede yi sağlar. İlmî tecellî  ise bunun 

aksinedir. Çünkü onun pek çok berzah ı vardır. Bu tecellî nin sahibi âkıbe-

tinden emîn olamaz. Çünkü o, nefis gecesinin zulmetinden kesin olarak 

kurtulmamıştır. Onda mutlak olarak nefis  bakiyesi vardır.”

Bunu yakînen bildinse bilesin ki peygamberler in (aleyhimü’s-selâm) 

sülûk leri nefs-i mutmainne dendir. Çünkü velâyet  mertebelerinin sonu nü-

büvvet  makamlarının başıdır. Velî ancak aynî tecellî den sonra velî olur. O 

ise nefs-i mutmainne mertebesidir. Bu, onların nefislerinin bilkuvve em-

mâre  olmasına ters düşmez. Yûsuf-ı Sıddîk’ın (as)     ﴾ِء ُّ ِא אَرةٌ  َّ َ َ  َ ْ َّ  ﴿ِإنَّ ا

“Nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder.”5 ve bizim Peygamberimiz’in (as)  

1 Yûsuf, 12/53 .

2 el-Kıyâme, 75/2 .

3 eş-Şems, 91/8 .

4 el-Fecr, 89/27 .

5 Yûsuf, 12/53 .
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“ َ َ ــ ْ ْ أَ ــ َ  ِ َא ْ ــ َ نَّ  ِ ــ َ  / Benim şeytanım müslüman oldu.”1 dediğini görmez 

misin? Bu iki söz birbirine yakındır.”

Ben derim ki: Bu konuda sâlik lerin çoğunun ayağı kaydı. Zikrettiğimiz 

bu hususu et-Te’vîlâtü’n-Necmiyye ’de   ﴾ ْ ــ ُ َ  َ ــ ْ ِ  ِ ّٰ َ ا ــ ِ  ٍ ــ َ ْ ــא َر َ ِ َ ﴿ “O vakit 

Allah’tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın.”2 âyetinde geçen şu 

ifadeler desteklemektedir: “Peygamberler in nefsi bile olsa nefis  kötülüğü 

çok emredicidir.” Kezâ Molla Câmî ’nin   ﴾َאٍت ــ َ َ  ْ ِ
ِ َئא ِّ ــ َ  ُ ّٰ ُل ا

ِّ ــ َ ُ َِئــَכ  ُو َ ﴿ 

“Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.”3 âyetini tefsir ederken söy-

lediği söz de bunu destekler: “Yani hükümde değiştirir. Çünkü a‘yânın 

kendisi değişmez. Fakat hükümleri dönüşür.” [251a] Yani ayn bir olduğu 

hâlde iksir ilmi  ile bakırın bakırlıktan gümüşlüğe, gümüşün de gümüşlük-

ten altınlığa dönüşmesi gibi. Bunu anlayan çok ilme nâil olmuş demektir. 

Şüphe içinde olan kimselerle tartışmaya gerek yoktur. “Abadan’dan ötede 

köy yoktur.”4

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah’a vâsıl, O’nda fâni, O’nunla bâki olan kâmil 

kimse her türlü libastan mücerreddir. Bununla birlikte o, cismanîler olsun 

rûhânîler olsun her libas ehlinin yanındadır. Bu, hakiki en büyük nifak tır 

ki sahibi cennet in en yüksek derecesindedir. Nitekim mecazi en küçük ni-

fak sahibi de cehennem  ateşinin en alt tabakasındadır. Dereceleri yükselten 

ile derekeleri alçaltan arasında tam bir tekabül vardır.”

Eğer “Hakiki nifakın mânası nedir?” dersen, şöyle cevap veririm: Şer‘î 

nifak bir yönden iman ı, başka bir yönden küfr ü ızhâr etmek olduğu gibi 

hakiki nifak  da yaratılışının cem’iyyeti/toplu olması, isimlerinin ve sıfatları-

nın ihâtasına göre çok sayıdaki taayyünât  için farklı yönleri ızhâr etmektir.

Hz. Şeyh Allah Teâlâ’nın    ﴾ ً ــ ُه َوِכ ْ ــ ِ َّ א َ ﴿ “O’nu vekil edin.”5 sözü hak-

kında dedi ki: “Allah sübhânehû kuluna kâfîdir. Yaptığı ve terk ettiği bütün 

işlerinde onun vekili ve halifesidir. Kulluk âdâbının gereği olarak tasarrufu 

Allah’a bırakmak ve kendi himmetiyle bir şeyin var olması ve yok olması 

1 Müslim, “Münâfikûn”, 69, 70; Tirmizî, “Radâ‘ ”, 17; Nesâî, “Nisâ”, 4.

2 Âl-i İmrân, 3/159 .

3 el-Furkân, 25/70 .

4 Çünkü Abadan’dan sonrası artık denizdir .

5 el-Müzzemmil, 73/9 .
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yönünde hareket etmemektir. Mesela bazı ricâlin bir şahsın helâk olması, 

hastalanması ve buna benzer bozuk maksatlar ve nefsânî gayeler için bazı 

kahır eserlerinin hâsıl olması amacıyla el-Kahhâr  ismiyle meşgul olmaları 

işin hakikatinden zühûl ve mülkte [Hak ile] çekişmedir. [251b] Bundan 

Allah Teâlâ’ya sığınırız.”

Ben derim ki: Bir defasında saltanat merkezi Kostantiniyye’de  içlerinde 

Hz. Şeyh ’in de bulunduğu meşâyihten büyük bir topluluğa vaaz  etmek 

durumunda kaldım. Benden bozuk nefisleri ve katı kalpleri yaralayacak 

bazı azarlayıcı sözler sâdır oldu. Tam ve yalancı şöhreti olan şeyhlerden id-

dia ehli bir kimse bu sözlerden rahatsız oldu ve “Toy hâlinde bu genç vâiz 

bizim kendisinin kökünü kazıyacak teveccühümüzden korkmuyor mu?” 

dedi. Onun bu sözü bana ulaştı. Ben de “Korkmuyorum. Çünkü hayat 

veren de öldüren de bizzat Allah’tır. Allah bizden bâtıl olanı yok etsin.” 

dedim. Çok geçmeden o habîsten sâdır olan bazı küfür sözleri sebebiy-

le Sultan IV. Mehmed  onu öldürmek istedi, sonra da sürgüne gönderdi. 

Sonra Allah onu helâk etti ve insanları onunla müptelâ olmaktan kurtardı. 

Çünkü o müslümanlardan çoklarının kalplerini ifsâd etmişti.

Hz. Şeyh “  ِان َ ــ َ َ ْ ُ ا ــ ْ ّدِ َ ُ اِن  َ َــ َ ْ ُ ا ــ ْ ّدِ َ ُ  ْ َــ  ْ ــ َ  / Kimi ebeveyni terbiye et-
mezse gece gündüz terbiye eder.” şeklindeki meşhur söz hakkında şöyle dedi: 

“Gece anne mesabesindedir. Nitekim ‘ ــ َ ْ ُ  ُ ــ َ ْ َّ -Gece gebedir.’ denil / اَ

miştir. Gündüz ise baba mesabesindedir. Gece sanki bize hâmile gibidir. 

Sabaha çıktığımızda sanki bizi doğurmuş ve gündüzün terbiye sine teslim 

etmiş gibi olur. Kişi gündüzünde gecenin gelişine kadar türlü terbiyeler 

içerisinde hâlden hâle girer. Kimi, gece -gündüz  ebeveyni terbiye etmezse 

Hak gece ve gündüzde cemâl  ve celâl  kabzaları ile terbiye eder.”

[252a] Edirne  şehri ulemâsından Arapzâde  diye meşhur Molla Halîl 

“Niçin meleğin  kemâli huzûrîdir, meydana gelmesi bir defada olur, mükte-

seb değil de yaratılıştandır? İnsanın  kemâli ise niçin tedrîcî ve iktisâbîdir?” 

diye sordu.

Hz. Şeyh şöyle cevap verdi: “İnsanın kemâli başkalarının kemâlinden 

ayrı olarak cemâl  ve celâl i bir araya getirir. Allah Teâlâ’nın isim leri ya lutuf-

 la ilgili cemâlî isimler dir ya da kahır la ilgili celâlî isimler dir. Bu isimlerin 
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hükümlerinin insân-ı kâmil de zuhûru bir defada değil tedrîcîdir. Görmez 

misin ki Allah Teâlâ Âdem ’i var etmekle kendisini tanıtınca O’na ‘Yâ Kadîr ’ 

diye seslendi. Sonra ona irade yi tahsis ederek kendisini tanıtınca (Âdem) 

O’na ‘Yâ Mürîd ’ diye seslendi ve hâkezâ… Şu hâlde insân-ı kâmilin kemâli 

unsurî yaratılışına nisbetle tedrîcî, rûhânî yaratılışı itibariyle def ’îdir. Bura-

dan ilmin  huzûrî ve husûlî olduğu bilinir. Huzûrî olması ruh mertebesi ne 

nisbetledir. Husûlî oluşu ise cisim mertebesi ne nisbetledir. 

Birincisine kulluğu ikrârı anlatan Allah Teâlâ’nın   ﴾ َــ َ ا  ـُـ א َ ﴿ ‘Evet, de-

diler.’1 sözü delâlet eder. İkincisine Allah Teâlâ’nın   ﴾אَء َ ــ ْ َ ْ ا آَدَم   َ ــ َّ َ  ﴿َو

‘Âdem’e isimleri öğretti.’2 sözü delâlet eder. Bu öğretme, ruhun beden ine 

taalluk ettikten ve emir âlemi nden halk âlemi ne indikten sonra unuttukla-

rını hatırlatmak demektir. Birinci nisbetle ilim  ve kemâl ruh ta bilfiil mev-

cuttur. İkinci nisbetle bilkuvve mevcuttur. Kesb ile bilkuvve olanın fiile 

çıkarılması sağlanır.”

Sonra “Rahime atılmış olan nutfeye cenin olarak taayyününden önce 

ne ad verilir?” diye sordu.

[252b] Hz. Şeyh şöyle cevap verdi: “el-Ahad , el-Câmi‘ , ez-Zâhir , el-Hâ-

lık , el-Bârî  ve diğer taayyün üne uygun isimler o zaman onun isimlerin-

dendir. Biz nutfe ile onun içinde bulunan hardal tanesi kadar olan insânî 

maddeyi kastediyoruz. Çünkü bu dâne kanın kendisinden meydana geldi-

ği şeydir. Nutfenin cüzleri içinde o olmasa çocuk meydana gelmez. O ac-

bü’z-zeneb (kuyruk sokumu) gibidir. O ise hardal kadar, hatta daha küçük, 

erimeyen, diğer cüzler yok olsa bile yok olmayan insanın parçalarından 

bir parçadır. Âhiret teki yaratılışta terkip ondan başlar. el-Kâdir  ve el-Kavî  

olan Allah noksanlardan münezzehtir ki ahadiyyet ine işaret olmak ve sonu 

başa uygun kılmak üzere iki yaratılışta da insanı parçalara ayrılmayan bir 

cüzden yarattı. Bu dâneye Allah Teâlâ’nın ‘ َف َ ــ ْ ُ أَْن أُ ــ ْ َ ْ َ َ ــאً  ّ
ِ ْ َ اً  ــ ْ ُ َכ ــ ْ  ُכ

/ Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeme muhabbet ettim.’3 sözünde işaret var-

dır. ‘Muhabbet ettim’ lafzı dâneyi içermektedir. Biz dâne ile en küçük har-

dal kadar olan bu parçayı kastediyoruz.”

1 el-A‘râf, 7/172 .

2 el-Bakara, 2/31 .

3 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 155 (2016).
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Hz. Şeyh dedi ki: “Bakış açısına göre ma‘rifet  ve muhabbet in biri diğe-

rinden üstün olur. Çünkü ikisi arasında fark vardır. Öyle ki ma‘rifet Rah-

mânî tenezzül  bakımındandır. Nitekim ‘ َف َ ــ ْ ُ أَْن أُ ــ ْ َ ْ َ َ ّــאً 
ِ ْ َ اً  ــ ْ ُ َכ ــ ْ ُכ

/ Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeme muhabbet ettim.’ sözü ile Allah 

Teâlâ’nın   ﴾وِن ُ ــ ُ ْ َ
ِ  َّ َ ِإ ــ ْ ِ ْ َّ َوا ــ ِ ْ ُ ا ــ ْ َ َ ــא  َ  Ben insanları ve cinleri‘ ﴿َو

ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.’1 sözü ona işaret eder. Bu durum 

âyetin ‘ِن ُــ ِ ْ َ  / beni tanısınlar’ şeklinde tefsirine göredir. Allah Teâlâ’nın 

ma‘rûf/tanınır olması muhabbet in sebebi ve yaratma nın gayesidir. Mu-

habbet ise insânî terakkî ve kişinin gerçek kul olması bakımındandır. Bu 

sebeple [253a] Rasûlullah (sa)  Habîbullah’tır (Allah’ın sevgilisi). Kulun 

sevgili olmasının üstünde bir rütbe yoktur. Çünkü muhib olmak fenâ  iti-

bariyledir. Mahbûb/sevilen olmak ise bekâ  itibariyledir. Bekânın daha bü-

yük fazileti vardır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Fark ve cem‘ in mertebeleri vardır. Gaflet ve hicâb 

ehli  birinci farktadır. Bu, Hak olmadan halkı müşâhededir. Sonra onun ar-

dından cem‘  ve birinci fenâ  gelir. Bu ise halk olmadan Hakk’ı müşâhededir. 

Sonra onun ardından ikinci fark  ve birinci bekâ gelir. Sonra onun ardından 

cem‘u’l-cem‘  ve ikinci fenâ ve bekâ  gelir. Bu ise kesret  ile vahdetten ve vah-

det  ile kesretten perdelenmeden halkta Hakk’ı, Hak’ta halkı müşâhededir.2 

İşte o zaman Allah Teâlâ’nın   ﴾َرَك ْ ــ َ َــَכ  ْح  َ ــ ْ َ  ْ َــ  Biz senin göğsünü‘ ﴿أَ

açıp genişletmedik mi?’3 sözünün sırrı zuhûr eder. Bu cem‘u’l-cem‘ merte-

besi zât ı, sıfatlar ı ve fiiller i bilfiil cem‘ ve sırları ile tahakkuk mertebesidir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İsrâfil  hayat ın mazhar ıdır. Cebrâil  ilm in mazharı-

dır. Mîkâil  irade nin mazharıdır. Azrâil  kudret in mazharıdır. Kezâ hararet, 

rutûbet, soğukluk ve kuruluk bu sıralama üzeredir. Diğer sıfatlar a nisbetle 

hayat, zât  yerindedir. Çünkü onunla zât arasında vâsıta yoktur. Geri kalan-

lar ona tâbidir.”

Bilesin ki isimler in çoğu izâfîdir. el-Evvel  el-Âhir ’e nazarandır, aksi 

de aynı şekildedir. ez-Zâhir  el-Bâtın ’a nazarandır, aksi de aynı şekildedir. 

1 ez-Zâriyât, 51/56 .

2 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir: ــאء (وا ــ  ا ــ  ه  ــ ــ   
ة ــ ــ ا ة  ــ כ א ــאب  ــ ا ــ  ــ  ــ ا ــ  د ا ــ ) و ــ ــ ا ــ  د ا ــ ــ  . و ــ א ــאء ا  وا
. כــ א و

3 el-İnşirâh, 94/1 .
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el-Müntakim  el-Afüvv  ve el-Gafûr ’a nazarandır, aksi de aynı şekildedir. 

Diğerleri de bunun gibidir. Hakikatte ise isim, resm ve sıfat yoktur. İşte 

bundan dolayı “zât-ı baht ”, “mechûl-i mutlak” ve diğerleri söylenir. [253b] 

Sâlik  için tam kemâl hâsıl olunca ve muhlaslık (muhlasıyyet) mertebesi-

 ne ulaşınca bütün ödünç elbiselerden soyunur, mecazi bütün isimleri ve 

künyeleri çıkarır. O zaman onun zâtı âlemlerden müstağni olur. Çünkü 

o âlemlerden müstağni olanın kuludur. el-Ganî ’nin kulu olan ise mutla-

ka O’nun zenginliğinden bir zenginlik kazanır ki O’nunla, O’ndan baş-

kasından müstağni olur. Çokluklar (keserât) ortadan kalkınca mertebeler  

(hazerât) birleşir. Mertebeler birleşince de zuhûr ve hafâ ortadan kalkar. 

Altında ve üstünde hava olmayan bir amâda olur. Allah bizi ve sizi ilim-

 den ayn ’a ulaştırsın. Bizi ve sizi iki denizin birleşme yeri kılsın. Bizden 

ve sizden varlık örtüsünü kaldırsın. Bizi ve sizi müşâhede nin hakikatine 

erdirsin. Hayır ve cömertliğin kaynağı O’dur.

Hz. Şeyh Allah Teâlâ’nın   ﴾ِ ِ ــ ُ ْ ُر ــ ِ  ٍ ــ َ َ أَ ــ ْ َ ُق  ِّ ــ َ ُ  َ ﴿ “O’nun rasulle-

rinden/elçilerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız.”1 sözü hakkında şöy-

le dedi: “Cansız varlık, bitki, hayvan, melek, cin, insan ve bunlardan başka 

varlıkta dâhil olan her şey Allah Teâlâ tarafından gönderilmiştir (mürsel). 

Allah onu feyz-i akdes-i akdem  ile mânalar âlemi ne gönderdi. Sonra feyz-i 

mukaddes-i mukaddem  ile ruhlar , misal  ve cisimler âlemi ne gönderdi. Tev-

hid  ve şühûd ehli , hakikatte bu gönderilmişlerden hiçbiri arasında ayırım 

yapmazlar. Çünkü onlar eserlerdir. Eserler fiiller e dayanır. Onlar sıfatlar a, 

onlar da zât a dayanır. Hulûl  ve ittihâd  cihetiyle değil de mutlak olanın mu-

kayyede sirâyet etmesi gibi bütün mevcûdât ta sârî olan hüviyyet ten başka 

geriye bir şey kalmaz. Şu hâlde O’ndan başka mevcut yoktur.”

Hz. Şeyh, [254a] Hz. Hüdâyî ’nin (ks) Türkçe  ilâhilerinden birinde ge-

çen,

Etmez senin âşıkların mülk-i Süleymân’a nazar2

sözü hakkında dedi ki: Âşık -ı sâdıkın nazarının Süleyman’ın (as)  mülküne 

ilişmemesi, daha az faziletli olanı faziletli olana, mâsivâyı Mevlâ’ya tercih 

etmek onun şânına uygun olmadığı içindir. Eğer tercih ederse gözü şaşmış, 

1 el-Bakara, 2/285 .

2 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 106.
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sınırı aşmış, kâbe kavseyni ev ednâ1 makamı nda hakiki en yüce mi‘râ-

c ın hakikatine ermemiş olur. Süleyman (as) da Süleyman’ın mülküne 

nazar etmedi. Bu sebeple bir tesbîh i muazzam mülküne tercih etti. O 

mülkünün içinde tamamen ondan vazgeçmiş hâldeydi (tecerrüd). Zâhir  

bakımından onunla haşır-neşir olması Allah Teâlâ’nın iradesiyle idi. Kim 

bir işe hakkıyla girişirse o daima Hak iledir. Hiçbir iş onu başka bir işten 

alıkoymaz. Muhammediyye  sahibinin,

Dâne kim Âdem yedi ger gevher olsa bakmıyam

Etmiyem hergiz nazar görür isem zerrîn cibâl2

şeklindeki sözüne gelince, avamdan bazılarının iddia ettiği gibi Âdem’in 

(as)  şânını zedelemez. Çünkü bu kelâmdan maksat kendisinin yüksek 

himmetini beyan etmektir.

Hâfız ’ın şu sözü de böyledir:

ــ و ی  ــ ا   א ــא   ــ      و م  ــ و  ــ ــ  ــ  رم رو ــ
Cennet bahçesini iki buğday tanesine sattı babam

Babamın oğlu değilim eğer bir arpaya satmazsam3

O, en yüce matlabın Allah Teâlâ’ya ulaşmak olduğuna işaret etmek-

tedir. Kim gözünü buna dikmişse dünya ve güzellikleri bir tarafa, cen-

net  ve nimetlerine bile dönüp bakmaz. Çünkü Allah’tan başka şeylerin 

(mâsivallah ) Allah’ın izin verdiği kadarı dışında ehlullah  nezdinde değeri 

yoktur. Anla!

Buradan Yûnus Emre  diye meşhur olan şeyhin şu sözünün mânası 

bilinir:

Cennet cennet dedikleri

Birkaç evle birkaç hûri

[254b]  İsteyene ver sen anı

Bana seni gerek seni4

1 “İki yay aralığı kadar yahut daha yakın oldu.” Bk. en-Necm, 53/9 .

2 Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediyye, haz. Amil Çelebioğlu, İstanbul: Tercüman Gazetesi, ty., II, 314.

3 Hâfız, Dîvân, s. 243.

4 Yûnus Emre , Dîvân, haz. Mustafa Tatçı, İstanbul 2008, s. 293.
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Çünkü onun muradı dilediğini yaratan Mevlâ’yı taleb etmeyi tâzimdir, 

yoksa hâşâ cennet -i a‘lâyı tahkir değildir. Dünya  ile tatmin olanın ticareti 

zarar eder. Âhiret  ile tatmin olanın alışverişi kârlı olur. Allah ile tatmin 

olanın sermâyesi büyük, devleti geniş olur. Öyle müstağni olur ki onun 

gözünde zaman/cihan (dehr) ve kıymeti küçülür. Evliyâullah ı yermekten 

sakın. Çünkü her ne kadar onların bazı ibâreleri zâhir  bakımından olması 

gerekenden başka türlü olsa da onların ibâreleri altında nice mânalar kas-

tedilmiştir.

Hz. Şeyh dedi ki: “Selef, hanımlarının kötü ahlâkını kendi ahlâklarının 

kötülüğünden bilirlerdi. Çünkü kadın  tabiat  ve nefs e işarettir. Erkek  ise 

kalb e ve ruh a işarettir. Kalb ise insan vücûdunun kutbudur. O düzgün 

olduğu zaman cesed bütün kuvvetleri ile düzgün olur. O bozulduğu zaman 

cesed de bütün kuvvetleriyle bozulur. Kadın tarafından olan kötü edeb  er-

kek tarafında varlık bakiyesi olduğuna işarettir. Onun mânevî tezkiye , en-

füsî ve âfâkî muvâfakat/uygunluk hâsıl olana kadar güçlü bir mücâhede ye 

ihtiyacı vardır. Görmez misin ki Dâvûd’un (as)  ruh u ile tesbîh  ve tahmîd in 

mânasına teveccühü güçlenince, bu onun uzuvlarına ve kuvvelerine sirâyet 

etti. Çünkü onlar ruh unun mazhar larıdır. Onlardan da dağlara ve kuşlara 

sirâyet etti. Çünkü onlar uzuvlarının ve kuvvelerinin hâriçteki sûretleridir. 

Onun için de onun (as) tesbîhi ile tesbîh  ettiler.”

Şeyh-i Ekber  (kuddise sırruhu’l-athar) şöyle demiştir: [255a] “Hükmü 

Allah’tan alan halife den bazen hükümde bir hadis e ters bir şey zâhir olur. 

Bu durumun ictihad dan kaynaklandığı tahayyül edilir. Halbuki öyle de-

ğildir. Ancak bu imam nezdinde o rivayet (haber) keşf  cihetinden Hz. Pey-

gamber ’den (as) sâbit olmamıştır. Eğer sâbit olsaydı elbette onunla hük-

mederdi. Hadisin rivayet zinciri adâlet vasfını taşıyan kişilerden oluşmuş-

sa dahi âdil kişi, ne yanılma ve unutmanın sebebi olan vehim den, ne de 

te’vilâtın ve tahrifâtın kaynağı olan mâna ile nakilden mâsumdur. Bunun 

(bir rivayete ters hüküm vermenin) benzeri halifeden bugün de vâki olur.”1

Fusûs ’ta geçen bu konu hakkında Hz. Şeyh şöyle dedi: “Hakiki mürid , 

ancak mürşid inin bu hilâfet  ve keşf e sahip olduğuna tam inandıktan sonra 

1 Bk. İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-Hikem, s. 164.
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itirazın hakikatinden kurtulur. Çünkü mürşidin bu makamdan nasîbi tam 

olan kimselerden olması mümkündür. O ancak sahih keşften elde ettiği 

bilgiye göre bir şeyi yapar ve terk eder.”

Ben derim ki: Şeyh Vefâ el-Kostantinî  (ks) öğle namaz ını son vaktinde 

kılardı. Hanefî mezhebi nden olduğu hâlde besmeleyi açıktan çekerdi. Fakat 

onun yüksek durumu zevâhire muhalefet etmeyi kabul etmez. O ne yap-

mışsa kendiliğinden değil ilâhî keşf e göre yapmıştır. O, zamanındaki herke-

sin üzerinde idi. Onun gibi birini yermek dünyada yorgunluktan, âhirette 

aşağı düşmekten başka bir semere vermez. Mevlâmız Allah affeylesin.

Hz. Şeyh dedi ki: “Kelâm kemâlin ters çevrilmişidir (maklûb). Kelâmın 

başı kemâl olduğu gibi kemâlin sonu kelâm dır. Çünkü ilâhî taayyünât ın 

ilki hüviyyet-i zâtiyye , sonu ise kelâmdır. [255b] Bu yüzden sırasıyla ‘hayat , 

ilim , irade , kudret , sem‘ , basar  ve kelâm ’ denir. Görmez misin ki ceninde 

ilk zâhir olan şey işitmedir. Bu sebeple şeriat ta boşanan veya kocası ölen 

hâmileyle doğum yapana kadar cinsi münasebette bulunmak yasaklanmış-

tır. Çünkü cinsî münasebet cenînin hissini artırır ve başkasının tarlasını su-

lamak gibi olur. Ardından doğduktan sonra görme ve konuşma hissi zuhûr 

eder. Doğduktan sonra en son zuhûr eden ise beyan ve kelâmdır. Melek  

ve cin de olan durumu da ona kıyas et. Çünkü her ne kadar onların yara-

tılması Âdem’den (as)  önce olsa da Allah onları yarattığı zaman ilk olarak 

işitme, ikinci olarak görme ve üçüncü olarak konuşmanın ortaya çıkması 

konusunda onların hâli beşerin hâli gibidir. Fakat onlardan her tür için 

kendisine uygun bir kelâm vardır. Çünkü mesela ulvî ruh ların letâfetleri-

nin kemâli sebebiyle onların kelâmı bu kesif yaratılışın konuşmasına kıyas 

edilmez. Onların makamlarının müsaade ettiği ve yaratılışlarının elverdiği 

kadar lafzî ve hâlî kelâmları vardır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Kulluğun  tadı ancak Allah Teâlâ’ya vâsıl olduktan 

sonra müyesser olur. Çünkü sultan ile gizlice söyleşmek seyislerin hâli de-

ğildir. Hicâb ehli nin ibadeti gevşeklik ve külfetten hâlî değildir. Şühûd 

ehli nin durumu ise bunun aksinedir. Çünkü onların Allah sübhânehû-

ya muhabbet lerinin fazlalığı, Hak ile buluşma ve huzurunda hâzır olma 

âlemine ulaşmaları, onlardan mükellefiyetlerin yorgunluğunu gidermiş-

tir. Hicâb ehline nisbetle alışkanlıklar gibi olmuştur. Hâlin hakikatini 
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keşfetmek onlara ibadet lerde ve amellerde tadı ve diriliği sağlamıştır. Tem-

bel ise uyuyan kimse gibidir. [256a] Uyuyan kimse uyanıklık durumunda 

olup bitenleri hissetmediği gibi tembel de gayb âleminde olup bitenleri 

hissetmez. Bir hissi kaybeden bir ilmi kaybetmiş olur. Bir ilmi kaybeden 

bir ıyânı kaybetmiş olur.1 Iyânı olmayanın huzuru yoktur. Huzuru olma-

yanın da taatinde tat yoktur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Nûr ve nâr (ışık ve ateş) tek bir hakikattir. Şu kadar 

var ki ışık şiddetlendiği zaman ateş diye isimlendirilir. Havvâ  Âdem ’den 

(aleyhime’s-selâm) meydana geldiği gibi ateş de ışıktan türemiştir. Bu yüz-

den nâr (ateş) müennes, nûr (ışık) ise müzekker oldu. Şahıs olarak ortaya 

çıkmaları farklı olsa da Âdem ve Havvâ’da butûn (bâtın  olma) ve zuhûr 

(zâhir  olma) sırrı olduğu gibi sûretleri çeşitli olsa da nûrda ve nârda da 

durum aynıdır. Yani Havvâ Âdem’de bâtın idi, sonra bir sıfat ziyâdesiyle 

zâhir oldu. Ateş ışıkta bâtın idi, sonra aynı şekilde zâhir oldu. İkisinin 

sûretlerinin farklı olması, hakikatte birinin diğerinin aynı olmasına mâni 

değildir. Burada ateş ehli (cehennemlikler ) hakkında ‘ ــ ِ َ َ ــ  ِ َ ْ ْ َر َ َ ــ َ   
/ Rahmetim gazabımı geçmiştir.’2 sözünden anlaşılan büyük bir sır vardır. 

Ateşte ve gazabda nur ve rahmet bâtındır/gizlidir. Çünkü asılda/kökte olan 

fürû‘da/dallarda da vardır. Anla.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Sehl b. Abdullah et-Tüsterî ’nin hicâb ının letâfeti 

sebebiyle sülûk  işi çocukken tamam oldu. Enine-boyuna bir mücâhede  

ve riyâzet  ile uzun müddete ihtiyaç duymadı. Çünkü sâlik ler hicâbın latîf 

ve kesîf olmasına göre Allah’a ulaşma konusunda hızlı ve yavaş olma bakı-

mından farklı farklıdır. Rahmânî tenezzül de kâmilin ruh u beden ine çabuk 

taalluk eder/bağlanır. Nâkısların ruhlarının kaldığı gibi âlemlerde durup 

kalmaz. [256b] Sonra beden ine taalluk ettiğinde yorgunluk çekmeden 

maksûda intikali de hızlı olur. Nitekim Hz. Şeyh-i Ekber  (kaddesallahu 

sırrah) şöyle der: ‘Meczûb , ezelde Allah’ın kesb ve gayret olmadan kendisi-

ne ulaşmasını seçtiği kimsedir. Kastının muktezâsından Allah’tan başkasını 

uzaklaştırmaya çalışmaksızın O’na nazar etme fıtratı üzere yaratılmıştır. 

Sülûk ten sonra meczûb olan ise ağyârın kendisini Allah’tan bir müddet alı-

1 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir: .א א א)   (و  
2 Buhârî, “Tevhîd”, 15, 22, 28, 55; “Bed’ü’l-halk”, 1; Müslim, “Tevbe”, 14-16; Tirmizî, “Deavât”, 99; 

İbn Mâce, “Mukaddime”, 13; Zühd, 35.
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devam edip sonunda onu ifnâ eden, kendisi için noksanlardan münezzeh 

olan Allah’tan başkası kalmayan (bekâ) kimsedir.’ Şeyh-i Ekber’in Telkî-
hu’l-Ezhân  kitabındaki sözü burada sona erdi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Sûfîler nezdinde helâl , husûlü için ne sûrî ne de 

fikrî hareket olmaksızın beklenmedik yerden gelen şeydir. Onun sâlih bir 

kimseden veya başkasından olması şart değildir. Buna Hz. Hüdâyî ’nin (ks) 

Türkçe  tek beyitlerinden (müfredât) birindeki şu sözünde işaret vardır:

Gele bir nesne ki min gayri taleb

Onu Hak’tan bilir erbâb-ı edeb1

Hz. Şeyh, Hz. Hüdâyî’nin (ks) Türkçe ilâhilerinden birindeki,

Geçip fermân ile bunca avâlim

Gezerken âlem-i insâna geldik2

sözü hakkında dedi ki: “İnsan bu âleme nüzûl ü sırasında menzillere uğrar 

ve onların taayyünleri ile müteayyin olur. Bu taayyün  onun hakikatini ve 

aslî misalini zedelemez. Müvelledâttan3 geçtikten sonra vardığı yer nutfe 

ve onun taayyünü ile taayyündür. Sonra anne rahminde Allah onu özel bir 

terkip ile şekillendirir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Mekke -i Mükerreme’de Şeyh-i Ekber ’in (kuddise 

sırruhu’l-athar) bazı [257a] talebeleri ondan İhyâu’l-Ulûm  okudular. O 

İhyâ’nın bazı yerlerinde itikadla alâkalı bazı hususlarda İmam Gazzâlî ’yi 

hatalı buldu. Fakat bu ders verme ve okuma bu kitabın ve müellifinin şâ-

nının büyüklüğüne delâlet eder. Âriflerin makamlarının farklılığına binâen 

mezkûr tenkit onu zedelemez. (İbnü’l-Arabî) bazı kitaplarında onun bu 

tarikatın reislerinden olduğuna da şahitlik etmiştir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “eş-Şâfî  ismi telaffuz edilir ve yazılır olması bakı-

mından mecazidir. Onun hakikati ise hasta için muhtelif ilaçlardan ha-

zırlanan yiyecek, içecek ve mâcunlardır. Nitekim kutbü’l-vücûd un bizzat 

kendisi hakikatte ism-i âzam dır. Çünkü hakikat lisanı nda isim , taayyün  

1 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 159.

2 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 89.

3 Müvelledât: Cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar ve insanların hepsine verilen isim.
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demektir. Allah Teâlâ her taayyünde ona uygun isimler  ve sıfatlar la tecellî 

etmektedir.”

Ben derim ki: Bu konuda söylenenlerin en ilginç olanlarından biri, bü-

yük velîlerin (ricâl) kendisinin kemâline şahitlik ettikleri Yûnus Emre ’nin 

Türkçe  şiirlerinden birindeki şu sözüdür:

Yitirdim Yûsuf ’u Ken‘ân ilinde

Bulundu Yûsuf, Ken‘ân bulunmaz

Çünkü o, bu sözle kendisinden hicâb /örtü keşfolunmadan önce kesret  

Ken‘ân’ı arzında hakiki Yûsuf  ’un cemâlini idrakten perdeli olduğunu kas-

tetmektedir. Yüzüne cemâl  nurları tecellîsi gömleği atılmak sûretiyle gözle-

ri açılıverince Yûsuf ’u buldu, onun nurlu cemâlini gördü ve Ken‘ân ondan 

kayboldu. Yani mezâhirdeki bu tecellî den sonra ancak bütün mevcûdât ta 

sârî olan hüviyyet i gördü. [257b] Böylece bulduğunu kaybetti ve kaybet-

tiğini de buldu. Bilakis kaybedilen bulunanın aynısı, bulunan da kaybedi-

lenin aynısı idi. O hâlde ortada örtünün açılmasından (keşf ) ve perdenin 

kaldırılmasından başka bir şey yoktur.

Ben derim ki: Bu konuda bir darb-ı mesel vardır. Şöyle ki balıklar bir-

birine, “Falan mahalde suyu gören bir balık olduğunu işittik.” demişler. 

Ardından o balığın yanında toplanmışlar ve ona “Senin suyu gördüğün 

söyleniyor. Gerçekten gördün mü?” demişler. O da “Siz bana bu mahalde 

sudan başka bir şey var mı gösterin, ben de size suyu göstereyim.” demiş. 

Sen buradaki işareti anla. Çünkü Abadan’dan ötede köy yoktur.1

Bir gün Hz. Şeyh’e hicâb ın kesif olmasından şikâyet ettim. Azarlamak 

üzere şöyle dedi: “Bu söz tarikat ehlinin sözlerinden değildir. Sana lâyık olan 

ancak Allah Teâlâ’nın   ﴾ َ ــ ِّ ُ ا ــ َ  َ ــ ِ ِ ْ ُ ﴿ “dîni Allah’a has kılarak”2 sözüne 

bakman ve gerçek bir kul olarak O’na ibadet  etmendir. Yoksa hicâbın kalk-

ması, kalp te hararetin zuhûr etmesi, keşf , ilimler ve zevkler hâsıl olması için 

O’na ibadet etmen değildir. Tarikat ehli  için dünya , zâhir ilmin  birtakım 

kuralları ve şekilleridir. Âhiretleri ise bâtın ilmin  birtakım zevkleri, keşfleri 

ve onlara bağlanıp kalmaktır. İlkinin hicâbı zulmânî, ikincisinin ise nûrânî 

1 Çünkü Abadan’dan sonrası artık denizdir .

2 el-Beyyine, 98/5 .
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hicâbdır. Her ikisinin ehli de Hak’tan perdelenmiştir. Çünkü dünya ve âhi-

ret  ehlullah a haram dır. Vermemek de vermek de Allah’ın elindedir. Hakk’a 

kul olanın nezdinde vermemenin de vermenin de eşit olması gerekir.

Allah Teâlâ’nın [258a]    ﴾ ْ َאُכــ ــא آ َ ِ ا  ــ ُ َ ْ َ  َ ْ  َو َُכــ א َ ــא  َ ــ  َ َ ا  ْ ــ َ ْ َ  َ ــ ْ َכ
ِ ﴿ 

“Elinizden çıkana üzülmeyesiniz ve size verdiği nimetlerle şımarmayasınız 

diye (böyle yaptık.)”1 sözünü görmez misin? Çünkü hoşa gideni cezbetmek 

ve hoşa gitmeyeni uzaklaştırmak ehlullah  nezdinde şehvet lerden sayılır. Şu 

hâlde sen tasarrufu terk et, Hak senin hakkında dilediği tasarrufta bulun-

sun. Allahım, bizi kayıtsız şartsız kul olanlardan ve kulluğun  hakikatine 

erenlerden kıl.”

Hz. Şeyh tavsiye yoluyla şöyle dedi: “Her gün oruç  tut. Çünkü bu Hak 

ehlinin yoludur. Vakitlerini muhâfaza eyle. Özellikle de sabah ve akşamı. 

Allah Teâlâ’nın   ﴾ ً ــ ِ ًة َوأَ َ ــ ُْכ ُه  ُ ِّ ــ َ  Sabah-akşam O’nu tesbîh edin.’2‘ ﴿َو

sözünün gereği olarak sabah kuşluk vaktine kadar ve ikindiden akşam vak-

tine kadar ilâhî teveccüh ten gafil olma. İftar vakti gelince helâl  ve temiz 

olarak sana müyesser olanla iftar et. Sonra akşam namazını ve evvâbîn na-

mazı nı kıl. Sonra onun ardından ancak heyûlânî ve vahdânî bir kalp  ile 

zikir  ve tefekkür le meşgul ol. Gaflet ehli  sofralarından kalkıncaya kadar 

yemeği tehir et. İşte o zaman mizâcını mutedil hâle getirecek, kalbini tes-

kîn edecek, bedenini gelecek akşama kadar taate güçlendirecek kadar ye. 

Akşam ile yatsı arasında dünyaya değil âhirete sarf edilmesi gereken şerefli/

mübârek bir vakit, feth  ve feyiz  zamanı vardır. Yemek vaktinde cumhûra 

muhalefet bizim için faydalıdır. Çünkü âdetlerinde ve hâllerinde mutlaka 

onlara muhalefet etmek gerekir. Çünkü bizim yolumuz ashâb ın (r. anhüm) 

yoludur, örf ehlinin değil.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bursa ’ya ulaştığında üç yıl yerinde kal [258b] ve bu 

müddet tamam olana kadar ziyareti tehir et. Çünkü tesliste (üç yapmakta) 

ferdiyyet  sırrı vardır.   َ ــ َ َ  َ ــ َ َ  ْ ــ َ  / Sebat eden büyüyüp gelişir.”

Ben derim ki: Bu sırra riâyet ederek bunu bütün halife lerine tavsiye 

ederdi. Aşağıda geleceği gibi bazen bunu maslahata göre feshederdi.

1 el-Hadîd, 57/23 .

2 el-Ahzâb, 33/42 .
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Kendisinin şerefli âdeti olduğu üzere her gün vird imin Kur’an ’dan tam 

bir cüz olmasını tavsiye etti. Bu, mübâyaa  sırasında bana tayin ettiği ev-

râd ın dışındaydı. Vefatından birkaç ay evvel kendi ağzından şöyle derken 

işittim: “Şeyhimin beni sorumlu tuttuğu virdi şimdiye kadar hiç terket-

medim. Şimdi ben aynen daha önce onun hizmet inde olduğum gibiyim. 

Aradan uzun zaman geçmiş ve olanlar olmuş olsa da ben kendi nefsim için 

bir rütbe ve üstünlük bilmiyorum.”

Ben derim ki: Şu kâmil insana bir bak! Kendi nefsine nasıl en aşağı se-

viyeden bakıyor ve kendisinden alınan sözü ömrünün sonuna kadar nasıl 

muhâfaza ediyor! Çünkü bu yol nefes , ilim  ve amel e sarılma, ömür bo-

yunca şeyhlere uyma yoludur. Bir hadiste “ َّ ــ َ ــא َوِإْن  َ ُ ــאِل أَدَو َ َ ُ ا ــ َ ْ أَ
/ Amellerin en üstünü az da olsa daha devamlı olanıdır.”1 buyrulmuştur.

Hz. Şeyh dedi ki: “Hareket tamam olunca sükûnet meydana gelir. İşte 

o zaman sâlik  kâmil sayılır. Çünkü işin başı sırf sükûnet idi. Sonu da ba-

şına döner. Allah Teâlâ kudsî hadiste ‘ َف َ ــ ْ أُ أَْن   ُ ــ ْ َ ْ َ َ ــאً  ّ
ِ ْ َ اً  ــ ْ َכ  ُ ــ ْ  ُכ

/ Ben gizli bir hazine idim. Tanınmama muhabbet ettim ve mahlûkatı yarat-
tım.’2 buyurdu. Yaratma  ancak mânevî bir hareketle olur. İşte bundan do-

layı harekete itibar edilir. Ondan öncesi ise sırf sükûnettir. Gece  ve gündüz  

bu ikisine işarettir. Kul hareketinden fâni  olmadıkça başlangıcın (mebde) 

sırrına vâkıf olamaz. [259a] Bilesin ki sükûnet ve hareket ibâresi ancak an-

lamayı sağlamak içindir. Yoksa orada ikisinden hiçbir şey yoktur.”

İKİNCİ ZİYARET

Bu ziyaret ve kezâ ondan sonrakiler Bursa ’ya yerleştikten sonra oldu. 

Çünkü Hz. Şeyh beni oraya halife tayin etti ve ziyaret için üç yıl belirledi. 

Sonra bir buçuk yıl geçince bu hükmü kaldırdı ve benim gelmeme işaret 

etti. Ben de Kostantiniyye  tarafına hareket ettim. Oraya varınca kendisini 

(ks) evinde bulamadım. Sahillerden birindeki bir dâvette bulunmak için 

gemiye binmeye hazırlanırken “Rumeli Hisarı”  diye bilinen kalenin sahi-

linde ona tesâdüf ettim. Beni görünce tebessüm etti, sevindi, hoş karşıladı 

1 Buhârî, “Îman”, 32; “Rikâk”, 18; Müslim, “Müsâfirîn”, 216, 218; “Münâfıkîn”, 78; Ebû Dâvûd, “Ta-

tavvu”, 27; Nesâî, “Kıyâmu’l-leyl”, 19; İbn Mâce, “Zühd”, 28.

2 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 155 (2016).
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ve benim için hayır duada bulundu. Ben de onun değerli elini öptüm ve 

onunla beraber gemiye bindim. Sonra “Yûşa ” diye bilinen makama ve “To-

kat ” diye bilinen bahçeye yürüdük.

Benim durumumu ve Bursa  ahalisinin durumlarını sordu. Ben de bu 

hususta Allah’a şükr ettim. “Zamânî ve mekânî olma.” dedi, ardından Allah 

Teâlâ’nın   ﴾ِ ّٰ ُ ا ْ َّ َو َ َ ا  ُّ َ ُ א  َ َ ْ َ َ ﴿ “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü (zâtı) 

oradadır.”1 sözünü okudu. Vaaz  keyfiyetini sordu. Ben de “Bazı vakitler 

nefsim beni bazı vâizlerin bozuk sözlerine karşılık vermeye sevk ediyor.” 

dedim. “Öyle yapma. Allah onları savuşturmayı üzerine almıştır. Öyleyse 

kendi ihtiyârınla amel i bırak ve işini Allah Teâlâ’ya havâle et ve onlara ku-

lak asma. Allah Teâlâ’nın   ﴾وَن ُ ــ َ ْ َ ــא  َ ْ َو ــ ُ ْر َ َ ﴿ ‘Artık onları uydurdukları 

ile başbaşa bırak.’2 buyurduğunu görmez misin? Vakit geldiği zaman Al-

lah’ın emriyle bulanıklıklar bütünüyle ortadan kalkar.” dedi.

[259b] Hz. Şeyh, değerli hâdimleri ve bazı seçkin kimselerle birlikte 

ikindi namazından sonra sahildeki bazı makamları ziyaret için gemiye 

bindim. Güneş batınca şöyle dedi: “Bu vakit mutmainne den mülheme  

mertebesine tenezzüle işarettir. Akşam ile yatsı arası levvâme  mertebesine 

tenezzüle işarettir. Ardından ondan sonrası emmâre  mertebesine tenezzüle 

işarettir. Şâfiî vakti emmâreden levvâmeye terakkîye işarettir. Hanefî vakti 

mülhemeye terakkîye işarettir. Güneşin doğuş vakti mutmainneye terak-

kîye işarettir. Bu, mertebelerine göre gurûbun başına kadar devam eder. 

Sonra iş, önce bulunduğu hâle döner.”

Yine şöyle dedi: “Bir itibarla gece nin sonu zât î sükûna ve gündüz  sıfât î 

harekete işarettir. Gece olunca zâtî cemâlin tenezzülü meydana gelir. Gün-

düz olunca sıfâtî terakkî hâsıl olur. Çünkü her şey sükûndan harekete te-

rakkî eder.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bil ki mâsivallâhı isbât ve nefy (var ve yok sayma) 

konusunda halk dört kısımdır:

Bir kısmı onu -mutlak olarak Hakk’ın gayrısı olmak üzere- itibarî ve 

hakiki olarak mutlak şekilde isbât ederler. Yani onun Hak sübhânehûnun 

1 el-Bakara, 2/115 .

2 el-En‘âm, 6/137 .
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varlığından başka/ona mugâyir bir varlık  ile mevcut olduğunu söylerler. 

Bunlar perdeli âlimler dir.

Bir kısmı onu -ne hakikaten ne itibaren asla mevcut olmamak üzere- 

itibarî ve hakiki olarak mutlak şekilde nefy ederler. Bunlar mükâşif (ehl-i 

keşf ) ârifler dir.

Bir kısmı onu hakiki olarak nefy ederler, Hak sübhânehûnun gölgesi 

olmak üzere itibarî olarak isbât ederler. Bunlar müşâhede ve muâyene eh-

li dir.

[260a] Bir kısmı onu hakiki olarak nefy ederler ve itibarî olarak da is-

bât ederler. Fakat onu Hak sübhânehûnun ayn’ı olmak üzere isbât ederler. 

Bunlar ise hakikati bulan (vâcid) muhakkıklardır. Burası bu makamın ha-

kikatiyle tahakkuktan önce ayakların kaydığı yerlerdendir. Allah bizi ve 

sizi selâmet yollarının en doğrusuna hidâyet eylesin. İşlerin ve hükümlerin 

dizginleri O’nun elindedir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Heyûlânî ve vahdânî ol. Sonra ilâhî feyz i bekle. Asla 

hiçbir şeye meyletme. Peygamberlerin ve velîlerin makamlarına bile. Çün-

kü onlar eski tecellî lerdir. Bilakis mutlaklık/ıtlak âlemine yönel ve bâtın ını 

enfüs  ve âfâk ın alâkalarından arıt ki istidadına göre yeni tecellî hâsıl olsun. 

Zâhirden ilminin ulaştığı yer kadar tuzlu deniz gibi akıt/taşır. Bâtından 

irfanının elverdiği kadar tatlı deniz gibi akıt/taşır. Fakat Allah Teâlâ’nın 

dışında hepsinden müstağni ol. Görmez misin ki Allah Teâlâ mutlak ganî 

olduğu hâlde mevcut varlıklardan her birinin üzerine mertebesine göre is-

tidatlı olduğu şeyi lutfetmiştir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Mürşid-i kâmil  konuşan kitaptır. Ona ve sohbet ine 

ulaşmak mümkün olduğu sürece sessiz kitapla yetinmemek gerekir. Çünkü 

konuşanın tesiri daha fazladır.”

Hâlimin kötülüğünden şikâyet ettim. Bunun üzerine şöyle dedi: “Ke-

derlenme. Çünkü Allah Teâlâ senin için bir hayır murad etmese seni bu 

kapıya göndermezdi.”

Ben derim ki: Allah Teâlâ bana huccetini gösterdi. Bir keresinde kâmil 

velîler in hâllerini düşündüm. Kendi nefsim bana değersiz ve zelil gözüktü. 
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Beni büyük bir korku kapladı. Bu durum iki ay kadar sürdü. [260b] Cuma 

namazının sünnetindeyken bana “Korkma. Çünkü Allah Teâlâ senin hay-

rını murad etmemiş olsa seni velîsinin cemâlini görmeye muvaffak kıl-

mazdı. Bir zaman onun ayakkabılarını taşıyan hizmetçisi oldun. Yıllarca 

onunla beraber bulundun. Ona tam olarak inandın. Bu, senin hakkında 

ezelî inâyettendir, ey Hakkî!” denildi. Bunun üzerine beni kaplayan kor-

ku gitti, hâlim mutedil oldu. Hamd Allah Teâlâ’ya mahsustur. (Buradaki) 

“velî” sözü ile tariften müstağni olan, yani Hz. Şeyh (ks) kastedilmiştir.

Hz. Şeyh  dedi ki: “Bu zaman sükût zamanıdır. Çünkü kendisiyle fenâ-

yı sırf tan konuşulmaya uygun kimse az bulunur.” Deniz sahilindeki ağaç-

lara baktı ve “Bu şeyler sûret-i ilmiyye de bulundukları hâl üzeredir. Onda 

bulundukları durumun hilâfına olmaları mümkün değildir. Fakat hazret-i 

ayniyye de Hakk’ın zâhiri bâtın  ve bâtını zâhir  idi. Şu hâlde halkın zâhiri 

Hakk’ın bâtınıdır. Halkın bâtını Hakk’ın zâhiridir.” Sonra şöyle dedi: “Şu 

ağaçlara bak. Onlar yaratıldıklarından beri yerlerinde sâbittirler. Onlar yok 

olacakları vakte kadar bu hâl üzeredirler. Şu hâlde Hakk’ın yolunda irâdî 

hareketi terk etmek zaruridir.”

Hz. Şeyh nefisler in mertebelerini zikretti, gece  ve gündüz den hususi 

bazı vakitleri onlara misal getirdi. Sonra Allah Teâlâ’nın şu sözünü okudu: 

ــאِب   َ ْ َ ْ ــ ا ِ ُو ِ ــאٍت  َ َ ــאِر  َ َّ ِ َوا ــ ْ َّ ِف ا َ ــ ِ ْ َْرِض َوا ْ אَواِت َوا َ ــ َّ ِ ا ــ ْ َ ــ  ِ  ﴿ِإنَّ 
﴾ ْ ــ ِ ِ ُ ُ ــ  َ َ ًدا َو ــ ُ ُ ــא َو ً א َ

ِ  َ ّٰ وَن ا ُ ُכــ ْ َ  َ ــ
ِ َّ -Göklerin ve yerin yaratılışın“ ا

da, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri 

için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine 

yatarken Allah’ı zikrederler.”1 Ardından şöyle dedi: [261a] “Ayakta yapılan 

(kıyâmî) zikir den murad tevhîd-i ef‘âl , oturarak yapılan (kuûdî) zikirden 

murad tevhîd-i sıfât , yan yatarken yapılan (cünûbî) zikirden murad tev-

hîd-i zât tır.” Bunun tahkiki şöyledir: Hareketi gerektiren ayakta durma, 

gündüz ün işaret ettiği şeye işarettir. Sükûnu gerekli kılan oturma ve yatma, 

gece nin işaret ettiği şeye işarettir. Bu konu daha önce geçti.

Kostantiniyye ’de Rumeli Hisarı ’na yürüdük. Hz. Şeyh benim sahilde-

ki bir camide vaaz  ve öğüt vermemi emretti. Ben de onun emrini yerine 

1 Âl-i İmrân, 3/190-191 .
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getirdim. Sonra kendisinin de hazır bulunduğu bu meclis tamam olunca 

mübârek elini öptüm. O da benim için hayır dua etti. Sonra gemiye bin-

dik. Akşam namazı vakti geldi. Bir sahile çıktık. Benim imamlık yapmamı 

işaret etti. Namazı bitirince ma‘rifet e dair hususlardan konuşmaya başladı. 

Söz döndü dolaştı sultanın zikrine, zamanın zulüm, düşmanlık, fesat ve 

tuğyanla bozulmasına, Mehdî ’nin zamanının yaklaştığına ve Osmanlı sul-

tanları nın sonunun gelmesine vardı.

Cumayı Fâtih Sultan Mehmed ’in “Muhammed” ismi şeklinde bina ettiği 

Hisar Camii ’nde kıldık. Hz. Şeyh halifesi Hüseyin el-Mısrî ’ye bu camide 

insanlara vaaz  etmesini emretti. O da öyle yaptı. Eve geldiğimiz zaman Hz. 

Şeyh bütün ihvânı topladı ve onlara mahdûmu Hz. Seyyid Mehmed el-Cûdî  

-Allah onu bâki kılsın- hakkında telif ettiğim risâlemi okudu. Bundan dolayı 

sevindi, neşelendi ve bütün ihvân için hayır ve saâdet duasında bulundu. 

[261b] Sonra bana ve mezkûr halifeye, “İkiniz şu iki gözüm gibisiniz.” 

dedi ve mübârek gözlerine işaret etti. Sonra benim Kur’an okumamı, sonra 

Hüdâyî ’nin ilâhilerinden birini okumamı, sonra Kur’an okumamı emretti. 

Ben de öyle yaptım. Dua vakti gelince bekledim. Onun dua etmesi, geri 

kalanların da âmin demesi için duayı kendilerine arz ettim. “Böyle yapma. 

Ben seni halife  tayin ettim. Hilâfet yerlerinden (icaplarından) biri de bu 

dua gibisidir.” dedi. Ben de kabul ettim. O gün kendisi fazla neşeliydi. 

Bizim için de bayram günü oldu.

Hz. Şeyh bana bir reyhan/fesleğen verdi ve “Gönlü ferah ve hoş ol” 

dedi. Sonunda “Allah sayesinde insan olasın.” dedi.

Hz. Şeyh bir vâdiye çakıl taşı attı. Bu ise bir yürüyüşten döndükten 

sonraydı. Ben de ona tâbi olmak ve uymak için çakıl taşı attım. Allah beni 

ve sizi tâbi olma meydanlarında öne geçenlerden kılsın. Beni ve sizi ittifak 

ve bir araya gelme menzillerine sevk etsin.

Bilesin ki bu ziyarette müddetin kısalığı sebebiyle ancak az bir miktar 

yazdım. Çünkü Hz. Şeyh beni sadece görüşmek için çağırtmıştı. Üç gün 

sonra geri dönmemi işaret etti. Ayrıca onun sözlerinden açıklamayıp gizli 

tuttuklarım da vardır.
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ى   א ز  כ אر ا ت         כ  אن  ّٰ ا כ 
Elhamdülillah ki can senin huzurunda inzivâya çekilmiştir

Beden ikamet yükünü senin köyünün başına bağlamış ise de1

ÜÇÜNCÜ ZİYARET

[262a] Bu ziyaret 1098 yılı Şevval ayı başlarında (Ağustos 1687) mey-

dana geldi. Hz. Şeyh’i cennet misali evinin üst katında buldum. Hatırımı 

sorduktan sonra pek yüce ma‘rifet ve nasihatler söyledi. Sultan [IV.] Meh-

med ’in kendisine rağbet ettiğini, kendisinin ise ondan yüz çevirdiğini, hü-

kümdarlarla izzet bulmaya çalışma, övünme ve sohbetin/beraber olmanın 

hiçbir faydası olmadığını, çünkü izzetin haktan yüz çeviren ve gözlerini 

ondan başkasına dikenlere değil Allah’a, Rasûlü’ne ve onların emrettikleri-

ne sarılanlara ait olduğunu ifade etti.

Ben derim ki: Sultana müntesib Kostantiniyye  âlimler inin çoğu, bununla 

övünürlerdi ve Allah’tan gafildiler. Öyle ki bindikleri, giydikleri şeylerde ve 

evlerinde renkli ziynetlerle süslenmeye kendilerini kaptırmışlardı. Onlardan 

öylelerini gördüm ki sultan tarafından talep edildiğinde kendisini bulmaları 

için gece-gündüz evinde duruyordu. Bir kimse kendisini ziyaret etse, övüne-

rek mesela “Şu latîf örtüyü bana sultan veya vezir verdi.” diyordu.

Hz. Şeyh’in tecerrüdünden dolayı Allah’a hamd olsun. Çünkü bir hasır 

bile olsa kimseden hiçbir şey kabul etmedi. Dış evinin hasırı eskidiğinde 

ziyaretçilerden biri onu yenilemek istedi, fakat o kabul etmedi. Vefat ede-

ne kadar da öyle kaldı. Allah ruhunu dinlendirsin. Sultan (IV.) Mehmed  

onun için bir hankah bina etmek istedi. Fakat o kabul etmedi ve “İçinde 

olduğum ev bana yeter.” dedi. Bahriye subaylarından biri ona, kendisine 

mahsus küçük gemiye binmesini teklif etti. Altın suyuyla ve türlü renklerle 

süslü ve nakışlı olduğu için binmedi. [262b] “Emîrler ve eşrâf gibi ez-Zâhir  

isminden nasîbi daha çok olan ona biner.” dedi. İhtişamdan sakınmak ve 

dünyayı küçük görmek üzere etrafında dervişlerden bir topluluk olduğu 

hâlde binite bindiğini görmedim. Çünkü dünya nın da dünya ehlinin de 

Allah Teâlâ katında değeri yoktur.

1 Câmî, Dîvân (Fâtihatü’ş-Şebâb), I, 330.
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Hz. Şeyh dedi ki: “Kalbine doğanları (lâihât ) yaz. Fakat söz ve yazı 

şehvet inden sakın. Kalb e gelen hâtır , ister yağmur gibi hoş bir beldeye 

düşsün ister düşmesin vakitlerden bir vakitte zuhûru gerektirir. Sana dü-

şen sadece onu ızhâr etmektir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Keder dünyadan kalkmaz. Ancak huzur ve safâ 

ehlinin kalplerinden kederlenme kalkar. Mesela ateş ortadan kalkmaz, 

ancak onun yakması ortadan kalkar. Kezâ su ve onun boğması da öyledir. 

Tıpkı İbrâhim  ve Mûsâ  (aleyhime’s-selâm) hakkında olduğu gibi.”

Sonra Allah Teâlâ’nın şu sözünü okudu:   ــَכ ُ َ َوَزْو ــ ْ ْ أَ ــُכ ْ ــא آَدُم ا َ  ﴿َو
﴾َ َّ َ ْ  Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin...” “İşâret yoluyla Âdem ve“ ا

Havvâ  ile murad, ruh  Âdem’i ve tabiat  Havvâ’sıdır. Allah Teâlâ şu sözün-

de o ikisini nefsin tedbîri/tasarrufu ağacına yaklaşmaktan menetmiştir:

َة﴾   َ َ ــ َّ ِه ا ِ ــ َ َــא  َ ْ َ  َ  Fakat şu ağaca yaklaşmayın.’ Çünkü o zulüm‘ ﴿َو

ve zulmettir. Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurdu:   ﴾ َ ــ ِ ِ َّא َ ا ــ ِ َــא  َُכ َ ﴿ 

‘Yoksa zalimlerden olursunuz.’1 Çünkü nefs in tasarrufu kötü bir tasarruf, 

Allah’ın tasarrufu güzel bir tasarruftur. Şu hâlde sâlik in kendi tasarrufun-

dan çıkması, işi Allah’a havâle etmesi, şeriat a sarılarak dünyevî geçimden 

(maâş) yüz çevirip âhiret e (meâd) yönelmesi lâzımdır. Yoksa işin aslına 

bakılacak olursa ârif  yönelmekten ve geri dönmekten mücerreddir.”

[263a] Yine şöyle dedi: “Kıtlık ve pahalılık olduğu zaman Allah kulu-

na ruhsat  hâllerinde açtığı gibi gayb hazinesinden yetecek kadarını açar. 

Çünkü minnet (ihsan) Allah Teâlâ’ya aittir. Kulun geçim düşüncesiyle 

meşgul olması ve onun için gam çekmesi gerekmez. Çünkü bu, gaflet ten 

ileri gelir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Hû , âlemlerin hepsini kuşatmıştır. Sâlik e ilk keş-

f olunan odur.”

Dedi ki: “İhlâs sûresi nüzûl (iniş)  hâline işarettir ki o meczûb un hâlidir. 

İlk olarak    ﴾ ُ ــ َ َّ ُ ا ّٰ ٌ   اَ ــ َ ُ أَ ّٰ َ ا ــ ُ ﴿ ‘O Allah bir tektir. Allah Samed’dir…’2 

der ve sûrenin sonuna kadar devam eder. Suûd (yükseliş)  hâli ise sondan 

‘Hû’ tarafına doğru itibar olunur. İlk olarak   ﴾ ٌ َ ا أَ ً ُ ُ ُכ َ  ْ َُכ  ْ َ  Hiçbir‘ ﴿َو

1 el-A‘râf, 7/19 .

2 el-İhlâs, 112/1-2 .
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şey O’na denk değildir.’1 der, sonra ‘Hû’ diyene kadar terakkî eder/yükselir. 

Fakat sâlik e Kur’an’da ‘Hû’yu bulmakla yetinmesi gerekmez. Bilakis fiilî 

Kur’an ’a terakkî etmesi ve ‘Hû’yu Furkân ’da müşâhede etmesi gerekir.”

Hz. Şeyh’e gönlüme doğan bazı şeyleri (levâyih ) arz ettim. Benim için 

dua etti ve “Allah gönlünü ve dilini ilâhî kelâmın vürûd yeri kılsın. Fakat 

sen şehvet-i kelâm dan sakın.” dedi.

Hz. Şeyh’in yanında kavvâl Hz. Hüdâyî ’nin Türkçe  ilâhilerinden birin-

deki şu sözünü okudu:

Geçip sahrâ-yı âlemden

Güzer kıl arş-ı a‘zamdan

Halâs ol derd ile gamdan

Degil yâ Hû ve yâ men Hû2

Dedi ki: Sahrâ-yı âlemden geçmek’ten maksat mülk âlemi nden ve sey-

rinden geçmektir ki o zulmânî âlemdir. Arş-ı a‘zamdan geçmek’ten maksat 

[263b] melekût âlemi nden ve seyrinden geçmektir ki o rûhânî âlemdir. 

Hepsi kevndendir. Mâsivallah  olduğu için onlara bağlanıp kalmak keder ve 

gamdır. Huzur ise Mevlâ’ya vâsıl olmakta ve hazret-i lâhût a ulaşmaktadır. 

Bu sebeple, Halâs ol derd ile gamdan, demiştir.”

Sonra Hz. Hüdâyî ’yi, onun çok mânalı (câmi) sözlerini methetti ve onu 

makamına lâyık şekilde övdü.

Sonra söz döndü dolaştı ve şöyle dedi: “Nefs-i emmâre  kâfir  kimsele-

rin nefsidir. Avamdan olan mü’minler iman ları sayesinde ondan levvâme ye 

yükseldiler. Nazar ve istidlâl ehlinden zâhir âlimleri  genel olarak levvâme 

ve mülheme de kaldılar. Mutmainne ye adım atamadılar. Çünkü o peygam-

berler in ve evliya nın kâmillerinin nefsidir. Çünkü onlar mutmainne , râzı-

ye , marzıyye , sâfiye , fâniye  ve bâkıye ye ulaşmakla şereflenmişlerdir.”

Sonra Allah Teâlâ’nın,   ﴾ ــ ِ َّ َ ــ  ِ ُ َواْد ــאِدي  َ
ِ ــ  ِ ــ  ِ ُ אْد َ ﴿ “Kulları-

mın arasına gir. Cennetime gir.”3 sözünü okudu ve şöyle dedi: “Cennet e 

1 el-İhlâs, 112/4 .

2 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 117.

3 el-Fecr, 89/29-30 .
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girmekten murad bekâ dır. Kâmillerin nefisleri Allah’ta fâni ve Allah ile 

bâki olduğundan onlar bâki olan nefislerdir. Ben bunu onların iki dünyada 

durup kalmaları için söylemiyorum.”

Allah Teâlâ’nın,   ﴾ُب ِ ــ ْ َ ْ َوا ُق  ِ ــ ْ َ ْ ا  
ِ ّٰ ِ -Doğu da batı da Allah’ın“ ﴿َو

dır.”1 sözünü de okudu ve şöyle dedi: “Yani rûhânî doğu ve cismanî batı 

Allah’ındır. Bu iki yönden hangisine yüzünüzü çevirir ve yöneltirseniz 

O’nun cemâl i ve celâl i ile tecellî  eden zât ı işte oradadır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Gece  dünyaya gelen zât-ı ahadiyyet in mazhar ı 

olur. Çünkü gece fenâ  ve sükûn mahallidir. Gündüz  dünyaya gelen sı-

fatlar ın mazharı olur. [264a] Çünkü gündüz  zuhûr ve hareket mahalli-

dir. Rasûlullah’ın (sa)  gece  mi gündüz mü doğduğu konusunda ihtilâf 

edilmiştir.”

Sonra şöyle dedi: “Sağ el gündüzün sırrının mazhar ıdır. Çünkü tutup 

kavramanın çoğu gündüz olur. Sol el ise gecenin sırrının mazharıdır. Bu 

yüzden ameli az olmuştur. Kezâ cennet le cehennem in, beden  ile ruh un 

durumu da böyledir. Çünkü cennet ve beden zuhûrun mazharı, cehennem 

ve ruh tersinin mazharıdır. İyi anla!”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bu yol fünûn ile değil cünûn ile (fenler ile değil 

delilikle) hâsıl olur. Onun için bekâ  hâsıl olana kadar sâlik e ölmeden önce 

ölmek, berzah , haşr  ve cennet e girmek lâzımdır.” Sonra Türk lisanıyla şöyle 

dedi: “Bilmek, bulmak, olmak. Birincisi ilme’l-yakîn , ikincisi ayne’l-yakîn , 

üçüncüsü ise hakka’l-yakîn dir.”

Mecliste bulunanların bazıları seferin durumunu sordular. Hz. Şeyh 

“Zafer Allah’ın elindedir.” dedi. Sonra Allah Teâlâ’nın   ْ ــ َ ــَכ    ْ ُ ْ ا ِــ  ْ ُ ﴿ 
ــאُء﴾ َ َ  ْ ــ َّ ِ ــَכ  ْ ُ ْ ُع ا ِ ــ ْ َ ــאُء َو َ َ  “Sen mülkü dilediğine verirsin. Dilediğinden 

de mülkü çeker alırsın.”2 sözünü okudu ve şöyle dedi:    ﴾ ْ َ ﴿ lafzı geneldir. 

Mü’mini de kâfiri de içini alır. Bazen mü’minler i imtihan eder, bazen kâ-

firler in üzerine belâyı şiddetlendirir. Bütün bunlarda hikmet  ve maslahat 

vardır. Nitekim Allah Teâlâ   ﴾ ُ ــ ْ َ ْ َك ا
ِ ــ َ ِ ﴿ ‘Hayır ancak senin elindedir.’ 3 

1 el-Bakara, 2/115 .

2 Âl-i İmrân, 3/26 .

3 Âl-i İmrân, 3/26.
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buyurmuştur. Çünkü Allah Teâlâ’ya nisbetle şer  yoktur. Şer ancak kullara 

nisbetledir.”

Fenleri/ilimleri tamamladığı iddiasında bulunan bir adam geldi ve Hz. 

Peygamber ’in (as) istihâre duası ndaki “ ُ َ ْ َ  َ ْ -Eğer biliyorsan.”1 sözü / ِإْن ُכ

nü sordu. Hz. Şeyh şöyle cevap verdi: “Şüphe bize nisbetledir, Allah Teâlâ’ya 

nisbetle değildir. Çünkü O’na nisbetle ilim  ezelen ve ebeden birdir. [264b] 

Ona, unutma ve şüphe ârız olmaz. Mezkûr ibârenin mânası ‘İlmin ve iraden 
taalluk etmişse’ demektir. Kula nisbetle bu ilmin taalluku şüpheli olduğun-

dan şek kelimesiyle ifade edilmiştir.” Bu cevap üzerine kendini beğenmiş 

iddiacı kimse sanki boğazına sert bir taş tıkanmış gibi sustu.

Fethu’l-Bârî ’de şöyle geçer: “ ُ ــ َ ْ َ  َ ــ ْ َّ ِإْن ُכ ــ ُ ّٰ  ,Allahım, eğer biliyorsan / اَ

sözünde işkâl (kapalılık, anlaşılma güçlüğü) vardır. Çünkü mü’min kesin 

olarak Allah Teâlâ’nın bunu bildiğini bilir. Buna, o kimsenin bu işi yapma-

nın Allah katında bir değeri olup olmadığı konusunda tereddüt ettiği şek-

linde cevap verilmiştir. Sanki bu kimse ‘Bu işi yapmak makbul ise duamı 

kabul et.’ demiştir.”2 Bu ikisi (iki yorum) arasında ne kadar fark olduğuna 

bir bak!

Hz. Şeyh Allah Teâlâ’nın   ﴾ ُ ــ ِ َ ْ ــَכ ا َ
ِ ْ َ َّــ  َ َّــَכ    ْ َر ــ ُ ْ  Sana yakîn“ ﴿َوا

gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”3 sözünü,   ﴾ًא א َ ْ ُ  ْ َُכ  ْ َ ْ َ  َ ّٰ ا ا ُ َّ َ  ﴿ِإْن 

“Eğer Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız; O, size iyiyi kötüden ayırt ede-

cek bir anlayış (furkân) verir.”4 sözünü,   ــ َ َ َــَכ   ً ــ َ ِ َא  ِ ــ ِ  ْ ــ َّ َ َ َ  ِ ــ ْ َّ َ ا ــ
ِ  ﴿َو

ًدا﴾ ُ ْ َ א  ً א َ َ َُّכ  ََכ َر َ ْ َ -Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mah“ أَْن 

sus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl. Umulur ki, Rabbin 

seni övülmüş bir makama (makâm-ı mahmûd) ulaştırır.”5 sözünü okudu ve 

şöyle dedi: “Allah Teâlâ bu âyetlerde kul tarafına ait olan şeylere işaret etti. 

Çünkü ibadet, takvâ ve teheccüdü ona isnad etti. Yine kendi yüce cânibine 

ait olan şeylere işaret etti ki onlar kendisinden yakîn in gelmesi, (furkânı) 

vermesi (ca‘l) ve (makâm-ı mahmûda) ulaştırmasıdır (ba‘s). Şu hâlde sâlik e 

1 Buhârî, “Teheccüd”, 25; “Tevhîd”, 10; “Deavât”, 48; Tirmizî, “Vitr”, 8; Ebû Dâvûd, “Vitr”, 31; Nesâî, 

“Nikâh”, 27; İbn Mâce, “İkâme”, 188.

2 İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, Beyrut 1379, VI, 507.

3 el-Hicr, 15/99 .

4 el-Enfâl, 8/29 .

5 el-İsrâ, 17/79 .
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vaad edilen meydana gelse de -ki o verilecek karşılığın muhtevâsıdır- gelme-

se de kendisine emredilene bağlı kalması lâzımdır. Mesela ömrü bin yıl farz 

olunsa ve beş yüz yıl ibadet etmesi emredilse, bu müddette Allah Teâlâ’nın 

   ﴾ ُ ِ
َ ْ ََכ ا

ِ ْ َ  َّ َ ﴿ ‘Sana yakîn gelinceye kadar’ 1 sözünde zikredilen yakîn  

hâsıl olmasa, bundan dolayı Allah Teâlâ’nın   ﴾ ْ َُכــ א َ ــא  َ ــ  َ َ ا  ْ ــ َ ْ َ  َ ــ ْ َכ
ِ ﴿ 

‘Elinizden çıkana üzülmeyesiniz.’2 sözü muktezâsınca kalbinde hiç-

bir keder bulmaması gerekir. [265a] Bin yıl tamamlanana kadar diğer 

beş yüz yılda kendisi için bu hâsıl olsa bundan dolayı Allah Teâlâ’nın

  ﴾ ْ َאُכ א آ َ ِ ا  ُ َ ْ َ  َ  ve Allah’ın size verdiği nimetlerle şımarmayasınız.’3‘ ﴿َو

sözüne uygun olarak bir safâ duymaması gerekir. Menetmek de vermek de 

Allah Teâlâ’nın elindedir. Kul için hâlis kulluktan başka bir şey yoktur.”

Sonra şöyle dedi:    ﴾ ُ ــ ِ َ ْ ا ــَכ  َ
ِ ْ َ َّــ  َ ﴿ “Sana yakîn gelinceye kadar”4 

sözünde ve benzerlerinde fayda vardır ki o da teşviktir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Zâhir ilmi  sülûk ehlinin dünya sıdır. Bâtın ilmi  ise 

ukbâsı/âhiret idir. Şu hâlde hepsinden fâni olmak lâzımdır. Çünkü ehlul-

lah ın gayesi Allah’tır. Hatta ortada bir gaye de yoktur. Çünkü o bağlayıcı 

şeylerdendir.”

Sonra şöyle dedi: “Ehl-i dünya çoktur. Ehl-i ukbâ azdır. Ehl-i Mevlâ 

azdan da azdır. Onlar (ehl-i Mevlâ) sultanlar ve hükümdarlar gibidirler 

ki vezirlere nisbetle daha azdırlar. Onlar (vezirler) emirlere nisbetle daha 

azdır.5 Onlar (emirler) da diğer mevki sahiplerine göre daha azdır. Onlar 

(diğer mevki sahipleri) ise halka nisbetle daha azdır.”

Hz. Şeyh, bu ziyarette ikametim süresince benim için tayin ettiği yük-

sek evindeki odama geldi. Perşembe günü ikindiden sonra idi. Akşama 

yakın bir zamana kadar oturdu. Gizli ma‘rifetlerden türlü şeyler söyledi. 

Sonra meclisin sonunda “Söylediklerimi sana olan muhabbetimden dolayı 

söyledim. Buraya da bu sebeple geldim.” dedi. Dünyada ve âhirette bana 

yetecek büyük bir işle beni müjdeledi ve benim için hayır dua etti.

1 el-Hicr, 15/99 .

2 el-Hadîd, 57/23 .

3 el-Hadîd, 57/23 .

4 el-Hicr, 15/99 .

5 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir: ،زراء ــ ــ ا ــ (إ א ــ  ــ أ  
اء. ــ ــ ا ) إ ــ א ــ  ــ أ و
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Hz. Şeyh yanımda içinde bazı manzûmelerimin bulunduğu bir mecmu-

ayı gördü. “Bu nedir?” diye sordu. Ben de “Manzum ve mensur söz söyleme 

konusunda benim için bir zorluk yok. Şu kadar var ki onlar yaldızlı işe ya-

ramaz şeyler.” dedim. Bunun üzerine, “Böyle söyleme. Çünkü bu, Allah’ın 

sana verdiği nimetlere nankörlük olur.” dedi. [265b] Sonra Allah Teâlâ’nın 

ْث﴾   ِّ ــ َ َ ــَכ  ِّ ِ َر ــ َ ْ ِ ِ ــא  َّ  Rabbinin nimetine gelince, onu anlat.”1 sözünü“ ﴿َوأَ

okudu ve şöyle dedi: “Manzum olsun mensur olsun, bir tesir altında kalma-

dan kalb ine doğan her şeyi yaz. Fakat ona iltifat etme. Çünkü gaye ondan 

başkasıdır.     ﴾ َ ْ َ َ َُّכ  َכ َر ِ ْ ُ َف  ْ َ َ  Şüphesiz, Rabbin sana verecek ve‘ ﴿َو

sen de hoşnut olacaksın.’2 Talebin darlıklarından da kurtul.”

Hz. Şeyh şöyle dedi: “Kimse ile sohbete/arkadaşlığa meyletme. Meyil 

onun tarafından olursa o başka. O zaman onunla sohbette bulun. Fakat 

sohbet te onun makamına uygun söz söylemeye ve diğer hususlara riâyet et. 

Çünkü huzur ondadır. Allah Teâlâ   ﴾ ُ ــ َ ْ َ أَ ــ
ِ ــ  ِ َّ א ِ  ْ ــ َ  En güzel olan‘ ﴿ِاْد

şeyle uzaklaştır.’3 buyurmuştur.”

Hz. Şeyh 1098 yılı Şevval ayının (Ağustos 1687) Cuma günü Sultan 

I. Selim Camii ’nde vaaz  ve nasihat etti. Allah Teâlâ’nın   ي ِ َ ــ ْ َ  َ  ْ ــ ُ ﴿ 
﴾ ِ ــ ِ َ ْ ُة ا َ ــ ْ ــَכ َכ َ َ ْ ْ أَ ــ َ ُ َو ــ ِّ َّ ُ َوا ــ ِ َ ْ  .De ki: Pis ile temiz bir olmaz“ ا

Pisin çokluğu tuhafına gitse bile.”4 sözünü tefsir etti ve şöyle dedi: “Allah 

Teâlâ Habîbi’ne (as) pis ile -ki o haram maldır- temizin -ki o helâl maldır- 

eşit olmadığını açıklamasını emretti. Çünkü haram  reddedilmiştir, helâl  

ise makbuldür. İkisi ebediyyen eşit olmazlar. İkisi böyle olduğu gibi onla-

rın tâlipleri de böyledir. Çünkü pisin tâlibi pis, temizin tâlibi temizdir. Al-

lah Teâlâ temizi temize, pisi de pise sevk eder. Nitekim   َ ــ ِ ِ َ ْ ِ َــאُت  ِ َ ْ  ﴿اَ
َאِت﴾ ِّ َّ

ِ َن  ــ ُ ِّ َّ َ َوا ــ ِ ِّ َّ
ِ ــאُت  َ ِّ َّ َــאِت َوا ِ َ ْ ِ َن  ـُـ ِ َ ْ  Kötü kadınlar, kötü‘ َوا

erkeklere; kötü erkekler de kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, 

temiz erkekler de temiz kadınlara lâyıktır.’5 buyurmuştur. Allah Teâlâ pisin 

ve temizin azlığına da çokluğuna da bakmaz. Ancak iyiliğe bakar. Temiz az 

da olsa iyidir. Pis [266a] çok da olsa kötüdür.”

1 ed-Duhâ, 93/11 .

2 ed-Duhâ, 93/5 .

3 el-Mü’minûn, 23/96 ; Fussılet, 41/34 .

4 el-Mâide, 5/100 .

5 en-Nûr, 24/26 .
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Sonra şöyle dedi: “Âyetin işareti şöyledir: İlim lerden, ahlâk tan ve amel-

 lerden pis olan vardır, temiz olan vardır. Faydasız ilim ve faydalı ilim , güzel 

ahlâk  ve güzel olmayan ahlâk, düzgün ameller ve bozuk ameller gibi onlar-

dan pis olan temiz olanla bir olmaz.”

Uzun uzadıya konuştuktan sonra şöyle dedi: “Tasavvuf ehlinin örfünde 

temiz, nefsânî bir düşünce ve hareket olmaksızın olandır. İster düzgün bir 

taraftan veya kötü bir taraftan sevk olunsun, eşittir. Çünkü o beklenme-

dik yerden gelen bir rızık tır. O makbul, aksi ise merduddur. Bu imkânsız 

değildir. Çünkü َ ــ ِ َّ َ ُ ْ َئאُت ا ِّ ــ َ اِر  َ ــ ْ َ ْ َאُت ا ــ َ َ  / İyilerin iyilik gördükleri, 

Allah’a yakın kılınanlara göre günahlardan sayılır.”

Sonra şöyle dedi: “Cennetin kokusu beş yüz yıllık mesafeden alınır. Fakat 

sadece kokusunu almakla cennet e girmek gerekmez. Kezâ hakikat cenneti-

nin kokusu da uzaktan alınır. Fakat sadece kokusunu almakla Allah Teâlâ’ya 

vâsıl olmak gerekmez. Çünkü henüz hakikatiyle tahakkuk olmadığı hâlde 

bu işin başlangıcı sonunu gösterir. Nefis  ve şeytan dan hakikat üzere kurtu-

luş ancak yedinci dairede meydana gelir. O daire ise nefs-i fâniye dir. Bu da 

ancak kırk yılda hâsıl olur. Ey sûfîler, bu işin kolay olduğunu zannetmeyin.”

Ben derim ki: O meclis cennet bahçelerinden bir bahçeydi. Çok bağış-

layıcı olan Allah’ın beni celâl ateşiyle yakmayacağını ümit ederim. Çünkü 

cennet bahçelerine girenin her hâlükârda emîn olması gerekir.

Hz. Şeyh, Allah Teâlâ’nın   ﴾ــאِر َّ َ ْ ا  ِ ــ ِ ا َ ْ ا  ِ ّٰ ِ ﴿ “Vâhid (tek) ve kahhâr 

olan Allah’ındır.”1 sözü hakkında şöyle dedi: “Bu zarif bir sıralamadır. 

Çünkü zât-ı ahadiyyet  [266b] vahdet i ile kesret i, kahr ı ile eserleri ortadan 

kaldırır. Her şey yok olur ve Allah Teâlâ’dan başkası kalmaz.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ’nın fiilleri maksatlara bağlı (muallel/se-

bepli) değildir. Çünkü O, kabul ettiğini bir illet/sebep olmaksızın kabul 

eder. Reddettiğini de bir illet/sebep olmaksızın reddeder. Kifâyetsiz kimse-

ler zâhir  bakımından işlerin birbirine bağlı olarak sıralanmasından, onla-

rın muallel/sebepli olduğunu vehmeder. Fakat hakikat  nezdinde sebeplere 

itibar edilmez. Çünkü işler ve sebepleri ezelde takdir  edilmiştir. Sebeplerin 

tek başına bir tesiri yoktur.”

1 Gâfir, 40/16 .
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Hz. Şeyh bu sözü huzurunda bulunan bir kimsenin hapse atılmış bir 

kadını zikretmesi üzerine söyledi. İlk olarak o kadının bir suçu olmasa da 

hapsedileceğinin ezelde takdir  edilmiş olduğunu, hapsin her ne kadar ava-

ma göre sûrî/görünüşte bir sebebi olsa da havâssa göre bir illeti olmadığını 

ifade etti. Sonra da söyleyeceklerini söyledi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah bir şeyi irade  ettiği zaman sebeplerini hazırlar. 

Mesela bir toplumun zafere ermesini istediği zaman onların başına galibi-

yet kabiliyeti olan bir veziri geçirir. Ona uyanlar da aynı şekilde olur. On-

ların hezîmete uğramasını istediğinde onların başına mağlûbiyet kabiliyeti 

olan bir valiyi geçirir.”

Sonra şöyle dedi: “Fetih ve zafer olduğu zaman insanların sevinçli ve 

mutlu olduklarını görürsün. Tersi olduğu zaman gamlı ve asık suratlı gö-

rürsün. Hakikatte onlara ancak lutuf  ve cemâl  zuhûr ettiğinde şükr etmek, 

kahır  ve celâl  zuhûr ettiğinde sabır  ve istiğfar  etmek düşer. Onlar bununla 

emrolunmuşlardır, yoksa birbirinin aksi iki farklı duruma göre sevinmek 

ve gamlanmakla değil.”

Sonra şöyle dedi: “Şimdi celâlin cemâle galip olduğu âhir zamandır. 

Tecrîd ehli , yani tevhid in tecrîd ine ve tefrîd ine sahip olan kimseden başkası 

için onda huzur yoktur. O ise mertebeler in sonuna ulaşmış kâmil  kimsedir. 

Çünkü o [267a] ezelî kazâ ya, Allah Teâlâ’nın başkasının mülkünde değil 

kendi mülkünde hükmettiğine, O’nun mülkünde ancak O’nun dilediği-

nin cereyân ettiğine nazar eder. Böylece onda teselli ve rahatlama meydana 

gelir. İnsanlar ‘Fetih veya başka cihetten muradımız hâsıl olmadı.’ derler. 

Kâinatta mutlak olarak meydana gelenler ilâhî irade nin taalluk ettiği şeyler 

olduğu hâlde onlar istediklerinin tersinin meydana gelmesinden dolayı sı-

kıntılanırlar. Şu hâlde Allah Teâlâ’nın muradına uymak lâzımdır. Çünkü o 

sırf hayırdır. Nitekim Allah Teâlâ    ْ ــ َّ ِ ــَכ  ْ ُ ْ ُع ا ِ ــ ْ َ ــאُء َو َ َ  ْ ــ َ ــَכ    ْ ُ ْ ــ ا ِ ْ ُ ﴿ 
﴾ ُ ــ ْ َ ْ َك ا

ِ ــ َ ِ ــאُء   َ َ  ْ ــ َ لُّ   
ِ ُــ ــאُء َو َ َ  ْ ــ َ    ُّ ــ ِ ُ ــאُء َو َ َ  ‘Sen mülkü dilediğine verir-

sin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini azîz edersin, dilediğini 

zelîl edersin. Hayır senin elindedir.’1 buyurmuştur. ‘Hayır’ ile daha önce 

verdiğini, çekip aldığını, azîz ve zelîl kıldığını kastetmiştir. Her ne kadar 

1 Âl-i İmrân, 3/26 .
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insanlara nisbetle Allah’ın vermesi, azîz kılması hayır, çekip alması ve zelîl 

kılması şer ise de hepsi Allah Teâlâ’ya nisbetle sırf hayırdır.”

Hz. Şeyh, Allah Teâlâ’nın   ﴾ ٍ ــ ْ َ َْس  ــ َ  ْ ُכــ َ ْ َ  َ ــ ِ ُ -Kiminizin hın“ ﴿َو

cını kiminize tattırmaya (gücü yetendir).” sözü hakkında şöyle dedi: “Al-

lah ‘kâfirlere mü’minler in hıncını tattırmaya, mü’minlere kâfirlerin hıncını 

tattırmaya, kâfirler e birbirlerinin hıncını tattırmaya veya mü’minlere bir-

birlerinin hıncını tattırmaya’ buyurmadı. Bilakis her grubu içine alması 

için nazmı mutlak olarak ifade etti. Çünkü hepsi O’nun mülkündedir. 

Kim olursa olsun, hangi beldede olursa olsun ona hayat veren de öldüren 

de O’dur. Mü’minler ve kâfirler, biri diğerine tercih edilmeyen iki el gibi-

dirler. Galebe konusunda ancak birinin tercih edilmiş olması dışında bir 

tesir yoktur. Allah Teâlâ hikmet  ve maslahat sebebiyle bazen mü’minlerin 

üzerine, bazen kâfirlerin üzerine mihneti/sıkıntıyı şiddetlendirir. Nitekim 

Allah Teâlâ   ﴾ا ُــ َ َ آ ــ ِ َّ ا  ُ ّٰ َ ا ــ َ ْ َ
ِ  Allah, iman edenleri bilmek/ortaya‘ ﴿َو

çıkarmak için…’1 buyurmuştur. Yani ezelî ve kadîm ilminin muktezâsın-

ca durumlara göre mü’minleri kâfirlerden, samimi olanları münâfıklar dan 

ayırmak için, demektir.”

[267b] Hz. Şeyh bir gece yemekten sonra şöyle dedi: “Bu yemeği yerken 

gözün onu görmesi gerekir. Hazır olmadan önce onun hatıra gelmemesi 

gerekir. Aksi hâlde gizli şirk olur. Belki (sâlik ) rüyada geçimiyle ilgili bir şey 

görür, fakat onun temeli fikrî hareket olduğu için eseri zâhir olmaz. O çok 

gizlidir. Belki de gizliliği sebebiyle onu inkâr eder.”

Halifelerden biri Sofya’yı ve bazı şerli kimselerin Sofya  halkına tasallut-

ta bulunduğunu zikretti. Hz. Şeyh “Teshîr (işlerin emrine âmâde kılınma-

sı) şer ehli için mekr, hayır ehli için keremdir.” dedi. Ben derim ki: Onun 

bu veciz ibâresinde letâfet vardır. Çünkü mekr kelimesi, kerem kelimesinin 

(harflerinin) tersine çevrilmişidir (maklûb).

Hz. Şeyh dedi ki: “Hece/alfabe harfler i gaybî şe’nde vücûd  mertebe-

sindedir. ‘Ebced’e kadar mürekkep harfler vücûd-i ilmî  mertebesindedir. 

‘Ebced’ ruhlar âlemi nde vücûd mertebesindedir. Diğer mürekkebât2 ise 

cisimler âleminde vücûd mertebesindedir.”

1 Âl-i İmrân, 3/140 .

2 Birleşik fiil, isim, sıfat, zarf gibi kelime gruplarına verilen ortak isim, birleşikler.
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Hz. Şeyh dedi ki: “Şeyh-i Ekber ’in (kuddise sırruhu’l-athar) risâlelerin-

den birinde geçtiği gibi bazı sâlik lerin sülûk ü müretteptir, bazılarının sülû-

kü ise mürettep değildir. Mürettep olması durumunda fetholunma (in-

fitâh) ilk olarak kevn ve fesad âleminden başlar. Cansız varlıkların, bitkile-

rin, hayvanların sözleri, feleklerin hareketleri ve melekler in zikir leri işitilir. 

Sonra gayb ve mânalar âleminin sırları zuhûr eder. Muteber olan bu ikinci 

zuhûrdur. Çünkü onun dışındakiler kevn ile ilgilidir. Onun keşf olunma-

sında bir lutuf yoktur. Bilakis o, çoğu için kayttır/bağdır.”

Sonra şöyle dedi: “Benim sülûküm tertipsiz oldu. [268a] Zira ilk olarak 

fiiller in, sıfatlar ın ve zât ın hakikatleri ile kâinatın hepsine1 sirâyet eden ha-

yat sırrı feth olundu.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Cehennem tenezzül sûretinde terakkîdir. Çünkü 

celâl in bâtın ı cemâl dir. Şu hâlde cehennem  ehli ahadîlerdir (ahade men-

supturlar). Cennet  ise terakkî sûretinde tenezzüldür. Çünkü cemâlin bâtını 

celâldir. Cennet ehli sıfâtîlerdir (sıfatlara mensupturlar). Çünkü nimetlen-

mek sıfatlar  mertebesindendir. O ise zât  mertebesinin aşağısındadır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Zevk ehlinden biri Ali’nin (ra) cefrini şerh etmiştir. 

Hadiste  geçtiği2 gibi Allah’ın her yüz senede dînini yenileyecek bir kimseyi 

göndereceği konusunda ittifak vâki olmuştur. O hayır ve takvâ ehli, kılıç 

sahibidir.”

Dedi ki: “Kılıç sahibi zuhûr ettiği zaman önce kavmin fitnesini, sonra 

da kâfirlerin fitnesini ortadan kaldırır.” O, “kavmin” sözüyle sultan ve ona 

tâbi olan sefih, şakî, zalim ve başkalarının mülküne zorla el koyan sultanın 

etbâını kastetti.

Hz. Şeyh dedi ki: “Âdem (as)  kendi zâtî şe’nini keşfetmiş, bundan do-

layı edeb  yolunu tutarak   ﴾َא ــ َ ُ ْ أَ َــא  ْ َ َ َــא  َّ  Rabbimiz! Biz kendimize‘ ﴿َر

zulüm ettik.’3 demiş ve zulmü kendisine isnad etmiştir. İblis  için ise böyle 

bir şey yoktur. Bu yüzden   ﴾ ِ َ ْ َ ْ א أَ َ ِ َ ﴿ ‘beni azdırmana karşılık’4 diyerek 

azdırmayı Allah’a isnad etmiştir. Halbuki bu azgınlık onun ilmî aynında 

1 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada şu ifade eksiktir: ان כ .  ا
2 Ebû Dâvûd, “Melâhim”, 1.

3 el-A‘râf, 7/23 .

4 el-A‘râf, 7/16 .
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ve gaybî şe’ninde sâbit idi. O da zuhûr iktizâ etti. Bu yüzden de Allah onu 

ızhâr etti. Allah’ın sâbit ya da mukadder olmayan bir şeyi ızhâr etmesi 

muhâldir. ‘Ezelî saâdet ve Rahmânî inâyet’ demeleri edeb  yolundan söy-

lenmiş ve anlatmak yolu üzere cârî bir sözdür. [268b] Aksi hâlde ezelden 

ebede kadar iktizâ eden şeyler mutlaka zuhûr eder.   ﴾ِ ِ َ ــאِכ َ  َ َ  ُ َ ْ َ  ٌّ  ﴿ُכ

‘Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar.’1

Hz. Şeyh dedi ki: “Gerekli şartlar bulunmadığı için cünübe iktidâ et-

mek sahih olmaz, âmâya iktidâ etmek mekruh olur. Bâtınî cünübe ve basî-

reti âmâ olana iktidâ etmek ancak zâhir deki şartlar var olduğu içindir. Bir 

rivayette ‘ ٍ ــ ِ א َ ّ َو ٍ ــ َ  ِّ َ ُכ ــ ْ َ ا  ــ ُّ َ  / Her iyi ve fâcir kimsenin peşinde namaz 
kılın.’2 diye vârid olmuştur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Ordu ikidir: Zâhirdeki ordu, bâtındaki ordu. Zâhir 

ordusu iki sınıftır: Mü’min  ve kâfir . İkisi devamlı olarak karşı karşıya gelme 

ve savaş üzeredir. Kezâ bâtın ordusu iki türdür: Melek , şeytan  ve nefis . İki 

tür de aynı şekilde zıtlaşma hâlindedir. Onlardan biri ne zaman kalp  mey-

danında fırsat bulursa orayı istilâ eder.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İnsanın sır rı tam bir halk (yaratılmış) olarak taayyün  

edene kadar ilâhî olsun kevnî olsun bir mertebeden (tavr) başka bir mer-

tebeye nüzûl eder. Bütün mertebeler den onların özelliklerini ve keyfiyetle-

rini alır, onların boyalarıyla boyanır. İşte bu ilk nüzûl dür. Mertebelere uğ-

radığında kendileriyle boyandığı hükümlerin galebesi sebebiyle onda gaf-

let  vardır. Sonra muvaffak olan sâlik  mertebeden mertebeye terakkî eder. 

Her mertebede daha önce ondan aldığını iâde eder. Çünkü Allah Teâlâ

ــא﴾   َ ِ ْ َــ أَ َــאِت ِإ א َ َ ْ وا ا دُّ َ ُــ ْ أَْن  ُכــ ُ ُ ْ َ  َ ّٰ -Allah size, emânetleri mutla‘ ﴿ِإنَّ ا

ka ehline vermenizi emreder.’3 buyurmuştur. Ve fenâ fillah a vâsıl olur. O, 

Allah ile halvet tir. Halvetiyye  tarikatı buradandır. Bâyezîd-i Bistâmî  gibi 

orada durup kalan da vardır, nüzûl  eden de. Nüzûl eden, durup kalanla-

rın bazılarından daha üstündür, bunun tersi de vardır. Nüzûlü sırasında 

bütün mertebeleri “seyr” eder. Fakat hakkânî vücûd  ile. [269a] Fenâ sında 

   ﴾ ٌ ــ َ أَ  ُ ّٰ ﴾    Allah bir tektir.’4 mertebesini, bekâ sında‘ ﴿اَ ُ ــ َ َّ ا  ُ ّٰ  Allah‘ ﴿اَ

1 el-İsrâ, 17/84 .

2 Bk. Ebû Dâvûd, “Salât”, 63; Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 32 (1611).

3 en-Nisâ, 4/58 .

4 el-İhlâs, 112/1 .
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Samed’dir.’1 mertebesini kazanır. Fenâ cem‘ dir, bekâ  ise fark-ı sânî dir. Mer-

tebeler e birinci uğramaya ‘tahlîl ’ denir. Çünkü bu, onun vücûdundan daha 

önce toplanan bütün özellikleri çözer/ayırır. İkinci nüzûl e ise ‘ta‘kîd ’ denir. 

Çünkü o, daha önce kendisinden çözülen/ayrılan her şeyi onda toplar.”

Sonra bu konuda hilâli şöyle misal getirdi: “Hilâlin ilk göründüğü za-

man fenâ ya işarettir. Bedr/dolunay olması bekâ ya işarettir. Her ay onun 

hilâl ve dolunay olması devam eder gider. Aynı şekilde kâmil de fenâ ve 

bekâ, suûd  ve nüzûl e devam eder. Kendisinde tecellî ler zuhûr ettiği zaman 

onun hâli hilâlin hâli gibidir ki halkın/yaratılmışlığın izleri ondan silinir. 

Kendine gelip bu hâlden geri döndüğü zaman ise hâli dolunayın hâli gi-

bidir.”

Yine şöyle dedi: “Kâmil kimse fenâdan bekâya nüzûl eder. Ona ‘Hakkî 

halk’ denir.” Sonra latife yoluyla “Ey Hakkî , böyle olana kadar sen de ça-

lış.” dedi. Sonra tebessüm etti ve “İnşallah, Allah senin ‘Hakkî’ mahlasını 

zâyi etmez. Onu lakap/mahlas olarak almış olmanda hikmet  ve maslahat 

vardır.” dedi.

Ben kendisine ma‘rifet e dair bir şey okumuştum. İkindiden akşam na-

mazına kadar bazı sırları anlatmaya başladı. Öyle ki kalpler ve göğüsler 

rûhânî zevk ile doldu. Hamd Allah’a mahsustur.

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ İbrâhim’e (as)  ‘Ey İbrâhim, yırtıcı hay-

vandan korktuğun gibi benden kork.” diye vahyetti. Çünkü yırtıcı hayvan 

faydalı-zararlı ayırmadan ve hiç aldırış etmeden saldırır. Allah Teâlâ da bir 

şeyi takdir ettiğinde [269b] ve ezelde onu tamamladığında, tedbîr âlemin-

de velî  veya nebî  üzerinde bile olsa aldırış etmeksizin onu icrâ eder. Çünkü 

O’nun kazâ sını yerine getirmesi sırasında herkes eşittir.”

Hz. Şeyh Allah Teâlâ’nın   ْ َُכــ  ْ ــ َ  ِ ــ ْ َّ َ ا ــ
ِ  ٌ ــ ِ ــאِن  َ ْ ِ ْ ــ ا َ َ ــ  َ ْ أَ ــ َ ﴿ 

ًرا﴾ ُכــ ْ َ ًئא  ْ ــ َ  “İnsanoğlu var edilip bahse değer bir şey olana kadar uzun 

bir zaman geçmedi mi?”2 sözünü okudu ve şöyle dedi: “Zaman ( ــ  (ا
iki türlüdür: Ezelî ve ebedî. İnsan ezelî zaman da bahse değer bir şey ol-

masa da, bu onun bahse değer/anılmayan bir şey olarak var olmasına 

1 el-İhlâs, 112/2 .

2 el-İnsân, 76/1 .
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aykırı değildir. Yani onun her ne kadar adı anılmasa da yine de bir şeydir. 

Bu sebeple Allah, bahse değer/anılan bir şey olması için onu ebed zama-

nına gönderdi.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Abdullah  Abdurrahman ’dan üstündür. O da Abdur-

rahim ’den üstündür. O ise Abdülkerim ’den üstündür. Bu yüzden Rasûlul-

lah (sa)  Abdullah kılındı. Kezâ Abdülhay  ve Abdülhak  isimlerin en fazi-

letlileridir. Çünkü ilâhî isimler in bazısı zât a, bazısı sıfatlar a, bazısı fiiller e 

delâlet eder. Birincisi ikincisinden, o da üçüncüsünden daha şereflidir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bazısı meyhanede içmekten, bazısı içkinin kokusun-

dan sarhoş olur. İçkinin kendisinden sarhoş olanla kokusundan sarhoş olan 

arasında fark vardır. Mükâşefe  ehlinden bidâyet ehli  olan kokudan sarhoş 

olan gibidir. Bu yüzden onlar arasında müddeîler/iddiacılar çok olmuştur.”

Şöyle dedi: “Fiiller  zulmânî, sıfatlar  nûrânî perdelerdir. Her ikisinden 

geçen ise zât a vâsıl olur.”

Şöyle dedi: “Selâmet ancak sûfîler in ilmindedir. Başkalarının ilim leri-

nin aksine o bütünüyle haktır. [270a] Başkalarının ilim lerinde doğru ve 

yanlış karışıktır. Dalâlet e düşenlerin çoğu sapık fırkalardır. Onlar haktan 

en uzakta olanlardır. Özellikle de Mu‘tezile . Fırkalardan hakka en yakın 

olan ise mütekellimûn dur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Rasûlullah’ı (sa)  gören ve onunla muhatap olan her-

kes, ondan murad olan hakikat i tanımış değildir. Onu ancak havâs  tanı-

mıştır. İlk asırlardan uzak olup âhir zamanda ve son asırlarda gelenler onu 

nasıl tanıyacak? Ezelî inâyetin yardım ettiği kimse dışında onların hakkın 

kokusunu almaları ve mutlak sırra ulaşmaları zordur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Hz. Şeyh-i Ekber  ‘Hazret-i Kur’an bâkir kalmıştır.’ 

demiştir. Onun maksadı zâhir âlimleri ne nisbetledir. Onların Kur’an ’dan 

anladıkları ancak onun zâhir i ve birinci anlamıdır. Bâtın âlimleri  ise ilk 

mânalardan ikinci, sonra üçüncü, sonra ve sonra, yetmişinci batna kadar 

ulaşmışlardır. Ulemâ-yı rüsûm  (zâhir âlimleri), mukaddimeleri sırala-

maya ihtiyaç duyarlar. Çünkü onların ilmi tefekkür e dayanır. Hakikat 

âlimleri nin ona ihtiyacı yoktur. Çünkü onların ilmi  tezekküre dayanır.” 

Sonra bunu şöyle bir misalle anlattı: “Su kuyusu kazan kimse suya ya 
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Tatlı olması durumunda sebepler olmadan hâsıl olan yağmur gibi değil-

dir. Çünkü o hoş, temiz ve hâlistir. Peygamberler  ve velîler , Allah Teâlâ 

tarafından ilham a mazhar olmuşlardır. Vahiy  ve ilhamda hatâ yoktur. 

Bu sebeple sûfîler in ilminin bütünüyle doğru ve hak bir ilim olduğunu 

söylüyoruz.”

Sonra [270b] [bunun için] mahallin hazırlanmasını, kulun ücretle ça-

lışan bir kimse (ecîr) olmamasını, bilakis sırf kul olmasını tavsiye etti. 

Nitekim Allah Teâlâ hikâye ederek   ﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ــ  َرّبِ ا َ َ  َّ َي ِإ ِ ــ ْ -Be“ ﴿ِإْن أَ

nim ücretim ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a aittir.”1 buyurdu. Ger-

çek kul amel inden dolayı bir ücret ummaz ve beklemez. Bilakis Rabbin-

den/efendisinden ecir bekler. Ücretle çalışan ise bunu amelinden dolayı 

bekler. Ücretle çalışan ücret verilmeyeceğini bilse işi terk eder. Kul böyle 

olacağını bilse terk etmez. O, hizmet te ve kulluk ta devamlıdır. Ücret 

verilse de verilmese de eşittir.

Dedi ki: “Bazı sâlik leri Allah Teâlâ ömrünün başlarında alır/yakalar. 

Bazılarını da ömrünün ortalarında kendisine cezbeder.”

Hz. Şeyh’e “Âlimler  Hz. Peygamber ’den (sa) bazı yanılmaların (sehv) 

sâdır olduğu görüşüne vardılar. Nitekim ‘ َّ ُ َ َ א َ ــ َ ، َوِإنَّ  َ ُ ْ ُ ا ِ ا َ َ ْ َכ ا ْ ِ  
ــ َ َ ْ ُ َ  / İşte onlar ulu kuğulardır (garânîk), şüphesiz ki şefaatleri umul-

maktadır.’ 2 ve benzerleri nakledilmiştir.” dedim. Şöyle dedi: “Allah onlar 

hakkında dilediğini yapar.   ﴾َن ُ َ ــ ْ ُ  ْ ــ ُ ُ َو ــ َ ْ َ ــא  َّ َ َُل  ــ ْ ُ  َ ﴿ ‘O, yaptı-

ğından dolayı sorgulanamaz fakat onlar sorgulanırlar.’3 Hakikatte Hz. 

Peygamber’den (as) yanılma vâki olmamıştır. Nazar erbâbına nazaran 

yanılma olması, ıyân ashâbına nazaran yanılma olmasını gerekli kılmaz.”

Hz. Şeyh yüksek evindeki odama geldi. Misafirlik özrü ile oruçlu de-

ğildim. Misafirlerden biri geldi ve su testisini yanıma koydu. Bu durum 

benim ağırıma gitti. Şeyh bundan benim oruç  tutmadığımı hissetti. Son-

ra akşam namazının ardından yemek hazır olup mûtat olduğu üzere Hz. 

1 eş-Şuarâ, 26/109, 127, 145, 164, 180 .

2 İbn Sa‘d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968, I, 205-206.

3 el-Enbiyâ, 21/13 .
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Şeyh’in yanına oturunca yemek sırasında bu fakire hitâben “Yemeği oruç 

tutmak, namaz kılmak ve geceyi ihyâ etmek niyetiyle ye.” dedi. Bu sözde 

benim için latîf bir te’dib ve tenbih olduğunu anladım.

Molla Câmî  der ki:

ا ی ا  ــ ــ و ا א  ای ا  ــ  א ع   [271a]

ــ ٴ   א ا   ــ  ٴ دل  א ع  
ر ــ   ٴ   ــ א ر  ــ   ا ٴ دل  א

Açlık safâ ehlinin gıdasıdır

Hevâ ehlinin mihnet ve imtihanıdır

Açlık gönül hâneni nurlandırır

Yemek ise çamurdan olan bedenini tâmir eder

Gönül hâneni nursuz bırakırsan

Çamurdan olan vücûdu mâmur etsen ne olacak1

Hz. Şeyh dedi ki: “Âhiret dünya nın kalbidir. Orada basîret  dünyadaki 

göz (basar) gibidir. Dünyada zâhir  olan göz, âhiret te bâtın  olur. Bâtın 

olan basîret de zâhir olur.”

Hz. Şeyh’e Allah Teâlâ’nın    ﴾ ِــ ا َ َ  ْ َــ ﴿ “Beni asla göremezsin.”2 sözü 

hakkındaki “Yani beşeriyetin ve vücûdun ile” şeklinde yapılan yorumu 

sordum. Şöyle dedi: “Beşer olmak, rü’yet e ters düşer. Mûsâ (as)  beşeriyet 

ve vücûdun zâhir ine bakarak görmeyi istedi. O ise ebediyyen mümkün 

olmaz. Bilakis eğer rü’yet Allah Teâlâ’nın zât ına taalluk etseydi fenâ fillah  

ve vücûdun ve beşeriyetin yok olması hâlinde taalluk ederdi.”

Ben, “Mi‘râc  gecesi meydana gelen bunun üzerine vârid olmuştur.” 

dedim. Bunun üzerine şöyle dedi: “Habîbullah (aleyhi’s-salâtü ve’s-

selâm) o gece Rabbini, sır  ve ruh  ile orada bir cisim olmadığı hâlde cisim  

sûretinde gördü. Çünkü o seyrinde cisimler âlemi nin tamamından, hatta 

ruhlar âlemi nden öteye geçip sonunda emir âlemi ne ulaştı.”

1 Câmî, Heft Evreng: Silsiletü’z-Zeheb, Tahran 1378, I, 182-183.

2 el-A‘râf, 7/143 .
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Ben, “Peygamberler in ve velîler in fenâ  hâlinde basîret  ile rü’yette or-

tak oldukları vâriddir. O hâlde Mûsâ ve Muhammed  (aleyhime’s-selâm) 

arasında fark yoktur. Öyleyse    ﴾ ِــ ا َ َ  ْ ــ َ ﴿ ‘Beni asla göremezsin.’1 sözün-

de hangi fayda var? Yine Hz. Peygamber ’in (as) arş ın üzerine urûc unda 

(yükselmesinde) ne fayda var? Çünkü o rü’yet ayniyyet  ve kalbiyyet ma-

kamında hâsıl olur, gayriyyet  ve kâlebiyyet makamında değil.” dedim.

Şöyle dedi: [271b] “Rü’yet  meselesi mutlak olarak bütün âlemlerden 

(ekvân) tam insilâh a muhtaç ise de, ancak kalp  ve kalıp ile insilâh bizim 

Peygamberimize (as) has kılınmıştır. Çünkü Mûsâ  Rabbini insilâh ile 

görseydi, kalıbı unsurlar âlemi nde olduğu hâlde görürdü. Muhammed 

(as)  ise kalp  ve kalıp ile unsurlar âleminden, sonra tabiat âlemi nden öteye 

geçti. Bu, başkası için nasıl mümkün olabilir?”

Bu makamda benimle Hz. Şeyh arasında geçen başka bir değerlendirme 

daha oldu. Şöyle ki Hz. Hüdâyî  (ks) Mecâlis-i Şerîfe’sinde şöyle demiştir: 

“Mu‘tezile , Sahîhayn ’da Ebû Mûsâ’dan rivayet edilen şu hadisi kendi mez-

heplerine/görüşlerine delil getirmiştir: ‘،ــא َ ِ ِ ــא  َ ــא َو َ ُ ُ َ
ِ ، آ ٍ ــ َّ ِ  ْ ــ ِ ــאِن  َ َّ َ  

ْ ــ ِ ِّ ــ َر َ وا ِإ ُ ــ ُ ْ َ َ أَْن  ــ ْ َ ِم َو ْ ــ َ َ ا ــ ْ َ ــא  َ ــא، َو َ ِ ِ ــא  َ ــא َو َ ُ ُ َ
ِ ، آ ٍ ــ َ ْ َذ ــ ِ ــאِن  َ َّ َ  َو

 ِ ــ ِ ْ ــ َو َ َ َــאِء  ِ ْ ِכ َّ ِرَداُء ا -Gümüşten iki cennet vardır. Kapları ve içle / ِإ
rinde bulunan şeyler de gümüştendir. Altından iki cennet vardır. Kapları ve 
içlerinde bulunan şeyler de altındandır. Cennetliklerle Rablerini görmele-
ri arasında Allah’ın vechindeki ridâü’l-kibriyâdan (büyüklük örtüsünden) 
başka bir şey yoktur.’2 Onlar (Mu‘tezile) ‘Ridâ/örtü, örtünen ile bakanlar 

arasında bir perdedir. Onun için rü’yet  mümkün olmaz.’ dediler. Fakat 

onlar örtünenin perdeden perdelenmeyeceğini gözden kaçırdılar. Çünkü 

‘vech’ ile zât kastedilmiştir. ‘Ridâü’l-kibriyâ’ ile imkânî ve ilâhî hakikatleri 

kendisinde toplayan sûret üzere yaratılmış olan kâmil kul kastedilmiştir. 

Ridâ, kibriyânın kendisidir. Ona izâfe edilmesi açıklamak içindir. Kib-

riyâ onun ulemâ-yı billâh ın akıllarına giydirdiği ridâsıdır.” Hüdâyî ’nin 

Nefâisü’l-Mecâlis ’teki sözü sona erdi.

Hz. Şeyh’in bizzat kendisinden öğrendiğime göre (Hüdâyî’nin sözü-

nün) tahlîli şöyledir: 

1 el-A‘râf, 7/143.

2 Buhârî, “Tefsir”, er-Rahmân, 1, 2; “Bed’ü’l-halk”, 8; “Tevhîd”, 24; Müslim, “Îman”, 180; Tirmizî, 

“Cennet”, 3.
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[272a] “Fakat onlar örtünenin perdeden perdelenmeyeceğini gözden ka-
çırdılar.” sözünün mânası, ayna  bakana perde olmaz, demektir. Tıpkı el-

bisenin kişinin kendi bedenine perde olmadığı gibi. Çünkü ikisi arasında 

vâsıta yoktur. Örtünene göre örtü, bakana göre ayna gibidir. Aynı şekilde 

örtüye göre örtünen aynaya göre aynaya bakan yerindedir.

“Çünkü ‘vech’ ile zât kastedilmiştir.” Bu, “ ُ ــ َ ْ ُ َو ّٰ َم ا َّ  Allah onun / َכــ

yüzünü/zâtını şereflendirsin.” ve benzeri sözlerde olduğu gibi cüz’ün/par-

çanın isminin bütüne verilmesi yoluyladır. Örtünen -ki o zât tır- kendi 

perdesinden dolayı perdelenmez. O ancak onunla başkasından perdele-

nir. Gelinin peçesi gibi ki o, kendisine nisbetle açıktır. Zira arada engel 

yoktur. Yüzünün görünmesine mâni olduğu için başkasına nisbetle ise 

perdedir.

“Ridâü’l-kibriyâ ile … kâmil kul kastedilmiştir.” O, hakikatlerin haki-

kati olan hakîkat-i Muhammediyye ’dir. Her mevcûdun kabiliyeti kadar o 

hakikatten hissesi vardır. Fakat o, kendi nefsinde bir tek hakikattir. Çünkü 

birden ancak bir sâdır olur. O âmm ve şâmil olan vücûd dur. Mevcûdât ın 

hepsinde sârî olan hüviyyet tir. “Konuşan canlı” ifadesi gibi ki o, insanlık 

fertlerinin hepsi için âmm ve şâmil bir tek mânadır. Fertlere nisbetle onun 

çok olması, hakiki vahdet ine ters düşmez.1

Hz. Peygamber ’in “Cennetliklerle Rablerini görmeleri arasında Allah’ın 
vechindeki ridâü’l-kibriyâdan (büyüklük örtüsünden) başka bir şey yok-
tur.” sözündeki istisna, tâlînin nakîzının istisnası takdiri üzere mukad-

demin nakîzını netice vermesi sûretidir.2 Buna göre mânası şöyledir: …

ridâü’l-kibriyâdan başka bir şey yoktur, eğer o perde ise. Fakat o bir perde 

değildir. [272b] Onlarla bakmak arasında hiçbir perde yoktur. Yani onlar-

dan her birinin hakikatinden başka bir şey yoktur ki aynasının ve ma‘rife-

t inin safâsına/temizliğine göre zât bu hakikatte tecellî etmiştir. Bu hakikat, 

bu topluluk ile zât-ı ahadiyyet  arasında perde değildir. Çünkü bu hakikatin 

ötesi -onda olan tecellî  ve ona ayna  olması dikkate alınmadığında- sırf ıt-

lâktır/mutlaklıktır. Kim olursa olsun hiçbir görenin görmesi ona taalluk 

1 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir: ــ ــ وا ــ  ــ ( א ان ا ــ  כא
. ــ ــ ا ــ و א اد)   ــ ــ ا ــ إ א ــ  . وכ ــא اد ا ــ ــ ا ــא  ــאم 

2 Mantık ilmindeki istisnâî kıyas konusuna bk.
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etmez. Her bakana kendi hakikatinden zât ın cemâl i keşfolunur. O’na bu 

hakikatten bakar. O hakikat ise bakan için de zât için de perde değildir. 

Çünkü o, bakana göre ayna gibidir. Zâhirî bakış tam bir bağdır. Zât bakı-

mından o hakikatin ötesinde ıtlâk-ı baht/sırf mutlaklık vardır ki ikisi ara-

sında hiçbir yönden münasebet yoktur. Takyîd ve ıtlâk arasındaki bu ha-

kikat o ikisini bir araya getiren bir berzahtır. Nitekim Hz. Peygamber  (as)

“   ُ ــ َّ َف َر َ ــ َ  ْ ــ َ َ  ُ ــ َ ْ َ َف  َ ــ َ  ْ ــ َ  / Nefsini tanıyan elbette Rabbini tanımıştır.”1 

buyurmuştur. Ârif in irfan ı kendisinin küllî nefs ine ve câmi‘ hakikatine ta-

alluk etmediği zaman onda Rabbinin irfanı hâsıl olmaz. Çünkü Rabbi ka-

yıtlardan, nisbetlerden ve izâfetlerden mutlaktır. Bu itibarla O’na ma‘rifet  

taalluk etmez. Rabbin isimler inin hakikatleri ile kendisinde tecellî  ettiği 

nefse gelince, tecellî bakımından o rü’yet  ona taalluk eder. Böylece nef-

sinin hakikati ve onu ma‘rifet , Rabbinin ve O’nu ma‘rifetin aynası olur. 

İşte yanlış yapan ancak gâibi şâhide kıyas ederek yanlış yapmıştır. Bu ise 

menedilmiştir ve bâtıldır. Çünkü mülk  ve melekût  arasında, kezâ melekût, 

ceberût  ve lâhût  arasında fark vardır.

“Kibriyâ onun ulemâ-yı billâh ın akıllarına giydirdiği ridâsıdır.” [273a] 

Yani başka bir mâna için değil anlamalarını sağlamak için. Çünkü ger-

çekten bir ridâ yoktur.2 Şaşılacak bir şeydir ki bu teşbîhî tâbirin ben-

zerleri Kur’an’da ve hadiste çoktur. Araplar  selîkaları dolayısıyla onu 

anladılar ve bu konuda hiç tereddüt etmediler. Sonra Mu‘tezile  basîret-

 lerinin körlüğü ve anlayışlarının kötülüğünden dolayı söylediklerini 

söylediler. İşte onlar hakiki cemâl den mahrum olanların ta kendileridir.

   ﴾ ْ ــ ِ ِّ ــאِء َر َ ِ  ْ ــ ِ  ٍ َــ ْ
ِ ــ  ِ  ْ ــ ُ َّ َ ِإ  İyi bilin ki, onlar Rablerine kavuşma“ ﴿أَ

konusunda şüphe içindedirler.”3

DÖRDÜNCÜ ZİYARET

Bu ziyaret 1099 yılının Şevval’inde (Ağustos 1688) oldu. Budan-

ya (Mudanya)  kasabasından gemiye bindiğim zaman beni kusma tuttu. 

Hz. Şeyh ’i ziyaretin bâtın  hastalık ların zevâline sebep olduğu gibi zâhir  

1 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 312 (2532).

2 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada şu kısım eksiktir: . אك  ،  رداء  أي    آ
3 Fussılet, 41/54 .
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hastalıkların da ortadan kalkmasına sebep olduğunu anladım. Çünkü yıl-

lardır toplanan safrayı kusmaktan dolayı bedenimde hafiflik ve mizâcımda 

îtidal hâsıl oldu.

Hz. Şeyh’in huzuruna vardığım zaman -ki zevâlden az önce cumaya 

hazırlandığı vakitti- bana güzel muâmelede bulundu. Onunla birlikte 

Sultan Selim Camii ’ne gittim. Ayakkabılarını caminin kapısında çıkarın-

ca elleriyle alıp kaldırdı ve kürsünün altına koydu. Halbuki çoğu zaman 

bu onun âdeti değildi. Bununla bazı hususlara işaret etti. Birincisi: O 

bunu tevazusu ndan dolayı yaptı. Nitekim Rasûlullah (sa)  yüce ahlâk ına 

lâyık olduğu üzere bunun benzerlerini yapardı. İkincisi: Kibri  ortadan 

kaldırmaya irşad etmek üzere böyle yaptı. Üçüncüsü: Peşindeki dervişleri 

terbiye  etmek için böyle yaptı. [273b] Onlardan bazısı arkasında birbir-

leriyle konuştukları için bu onun öfkesinin neticesiydi. Çünkü bu âdâba 

uygun değildi.

Vaaz  meclisinde Allah Teâlâ’nın   ﴾ا ـُـ َ َ آ ــ ِ َّ ــא ا َ ُّ َــא أَ ﴿ “Ey iman edenler” 

sözüne gelince şöyle dedi: “Burada kastedilen ister resmî-beyânî olsun veya 

şühûdî-ıyânî olsun mutlak iman dır. Birincisi şeriat  ehlinin imanı, ikincisi 

hakikat  ehlinin imanıdır. Her ikisi de muteber ve makbuldür. Sahibini 

helâke götürecek yerlerden kurtarır.”

Yine şöyle dedi: “Namaz daki kıyâm  ezelî takdir e işarettir ki o tefvîzdir. 

Rükû  ebedî tedbîre işarettir ki o teslimdir. Secde  her ikisinden küllî fenâ ya 

işarettir. Çünkü bu gibi sıfatlarla ahlâklanmak lâzım olduğu gibi onlardan 

fâni olmak da lâzımdır.”

Hz. Şeyh cumartesi günü öğleden önce beni evinin üst katına çağırdı 

ve durumumu sordu. Ben bedenimin zayıflığından ve zâhir deki bazı mâni-

lerden şikâyetimi ızhâr ettim. Dedi ki: “Bu vakt in hükmüdür. Bir şey sâbit 

olduğu zaman levâzımı/ona bağlı şeyler ile sâbit olur. Bütün bunlar senin 

bedeninin ve zâtının levâzımından/ayrılmaz gereklerindendir.”

Sonra şöyle dedi: “Hakk’ın yolunda hakkıyla çalış. Yûsuf ’un (as)  dediği 

gibi   ﴾ِ ــ ْ َ ــ ِإ ِ َ ُ ْ َ ــא  َّ ِ  َّ ــ َ ُّ ِإ ــ َ ُ أَ ْ ــ ِّ  Rabbim! Zindan benim için‘ ﴿َرّبِ ا

onların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir.’1 de ve ikinci bir Yûsuf ol. 

1 Yûsuf, 12/33 .
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Çünkü senin dağılman, düzene girmene ve toplu olmana sebeptir. Allah’ın 

senin için takdir  ettiği ıstırap/sıkıntı, eğer Allah dilerse sükûna dönecek ve 

âkıbetin hayır olacaktır.”

Akşam yemeğinden sonra Hz. Şeyh ’e Bursa  şehrini teşrîf etmesini arz 

ettim. Şöyle dedi: “Hayır, hayır. [274a] Her ne kadar nefis bunu arzu edi-

yor ve istiyorsa da bu, ruhun nasîbinden değildir. Şimdi evimde ikamet 

etmekten başka bir şey bana uygun gelmiyor. Dışarı çıkmaktan bana bık-

kınlık geldi.” Ben de “Dostlarınız sizi bekliyorlar.” dedim. Bunun üzerine 

tebessüm etti ve şöyle dedi: “Dostlar kim? Onlar bir anlıktır. Onlara itibar 

edilmez.” Sonra Hz. Hüdâyî ’nin Türkçe ilâhilerinden birindeki şu sözünü 

okudu:

Bir dost edin kim dünyâda

Hiç senden ayrılmaz ola1

Ben de “Haklısınız. Çünkü Bursa  halkı her ne kadar zâhirde muhabbet 

üzere olsalar da bu zamanda ülfet edilebilir ve karışıp görüşülebilir kimse 

yok.” dedim. Bunun üzerine başka bir üslûba intikal ederek şöyle dedi: 

“Ülfet ve ünsiyeti dışarıdan bekleme. Çünkü o hiçbir fayda sağlamaz. Bi-

lakis hepsi yok olur. Sen onu kendi nefsinde bulmaya çalış. Çünkü zâtını 

zâtında bulan ve onunla ünsiyet eden kimsenin dışarıya asla ihtiyacı kal-

maz. Bilakis göklerden, yerden ve ikisinde bulunanlardan fâni olur. Hz. 

Peygamber ’in (as) ‘ ً ــ ِ َ ــ  ِ َ َ َّ َ ا ّٰ -Allah beni dost edindi.’2 buyurdu / ِإنَّ ا

ğunu görmez misin? Hakikatte bu O’nun zâtını zâtında dost edinmesi ve 

bu huzuru bâtın ında bulmasıdır.”

Hz. Şeyh çocukları sordu ve “Oğlun İshâk ’ı neden getirmedin?” dedi. 

Ben de “Yaşı küçük olduğu için annesi onu gelmekten menediyor. Ona 

çok düşkün. Ben de bir kızıma çok düşkündüm. Gönlüme ‘Çocukların 

ölümü ve kırılması dışında dünyada her yönden kırılma gördüm ve her 

türlü elemi duydum.’ diye geliyordu. Gönlüme bu düşüncenin geldiği 

günlerde o kız vefat etti. Bundan dolayı çok üzüldüm.” dedim. Bunun 

üzerine o şöyle dedi: [274b] “Bu düşünce Rahmân’dan imiş. Çünkü O 

1 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 120.

2 Müslim, “Mesâcid”, 23; İbn Mâce, “Mukaddime”, 11.
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Her işte hüküm O’na aittir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “En emin yol herkese hüsn-i zanda bulunmandır. 

Eğer sen sâdık isen, o da sâdık ise sen de kurtulursun, o da kurtulur. Eğer 

o yalancıysa sen yine kurtulursun, o ise helâk olur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bu yolda vâsıl olmak ancak ihlâs  ile hâsıl olur.” Sonra 

Allah Teâlâ’nın şu şözünü okudu:      ﴾ ُ ــ ِ א َ ْ ُ ا ــ ِّ ِ ا ّٰ ِ  َ  İyi bilin ki hâlis“ ﴿أَ

din yalnız Allah’a aittir.”1

Dedi ki: “İbnü’l-vakt  olanın vaktine sıkı sarılması, önünde ve arkasında 

olana bakmaması gerekir. Sâlik  her ne kadar her şeyden tecerrüdü düşü-

nüyorsa da ona mutlaka gelecekte de bir vakit lâzımdır. Zamanı gelmediği 

sürece ıstıraptan kurtulamaz. Istırap vâkidir. Fakat sükûn kendi vaktine 

bağlanmıştır. Her türlü zorluğa göğüs gerse de vaktinden önce hâsıl olmaz. 

Ebü’l-vakt  olduğu zaman her şeyde tasarrufta bulunabilir. O vakit  zaman  

ona tâbi olur.”

Ev halkının inatçılığından şikâyet ettim. Şöyle dedi: “Allah seni sabır  ve 

tahammüle sevk ediyor. Nefsin  rezilliklerden tezkiye  olduğu ve faziletlerle 

muttasıf olduğu zaman mutlak olarak mâniler ortadan kalkar.”

Hz. Şeyh’e meşâyih -ı kirâmın çocuklarının ve torunlarının durumlarını 

sordum. Zira onlar “Biz falan azîzin evlâdıyız.” diyorlar. “Hasepleri nesepleri 

gibi olmaksızın sadece akraba olmaları ile iftihar etmelerinde onlar için bir 

fayda var mıdır?” Şöyle dedi: “Sen Allah Teâlâ’nın Ken‘ân b. Nûh  hakkında 

ــَכ﴾   ِ ْ ْ أَ ــ ِ  َ ــ ْ َ  ُ َّــ ”?O senin ailenden değildir.’2 sözünü bilmiyor musun‘ ﴿ِإ

Mesnevî ’de onun hakkında şöyle der:

[275a]

د ی او  ی   د  د      א   او از ا و 
(Allah) dedi ki: O senin ailenden değil

Kendin de görmedin mi? Sen aksın, o mavi3

1 ez-Zümer, 39/3 .

2 Hûd, 11/46 .

3 Mevlânâ, Mesnevî, III, 1334. beyit.
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Hz. Şeyh’e, “Bir mahalde iki halife  olur mu?” diye sordum. Şöyle dedi: 

“Bu selefin âdetinden değildir. Çünkü bu, bir cesede iki ruh üflemek gibi-

dir.” Ben derim ki: Bu, iki halife bir şeyh in halifesi olduğu zamandır. Ama 

iki şeyhin halifeleri oldukları zaman bunda bir beis yoktur.

Hz. Şeyh’e, “[1]200’ün başında hicret etmek gerekir. Çünkü o vakit 

âlemin fenâsı (yok olması) yaklaşır.” dedim. Dedi ki: “En doğru olan onun 

binden sonra üçüncü yüzün başında olacağıdır.”

Yine dedi ki: “Dünyanın işi dolunay ve hilâl gibidir. Âdem ’den bizim 

Peygamberimiz e (aleyhime’s-selâm) kadar hilâl büyüdü ve dolunay hâline 

geldi. Sonra azar azar hilâllik mertebesine döner. Bu sebeple âlemin ıstırap, 

fenâ ve zevâl üzere olduğunu görürsün.”

Hz. Şeyh diş ağrısı ve nezle olduğunu bildirdi ve şöyle dedi: “Allah Teâlâ 

otuz yıldan beri beni bununla müptelâ kıldı. Bu, celâl  tecellîsindendir.” 

Ben de “Üftâde  diye meşhur olan Hz. Şeyh (ks) ömrünün sonuna kadar 

topuk ağrısına müptelâ oldu.” dedim. O da şöyle dedi: “Allah Teâlâ bir 

kere cemâl , başka bir kere celâl ile tecellî  eder. Hepsi O’nun eşi benzeri 

olmayan işlerindendir. Hepsi de her yönden sevgilidir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Kâmil kimse diğer insanlar gibi tabiat , kalp  ve ruh  

hükmünden dışarı çıkmaz. Fakat ona nisbetle lezzet alma ve elem duyma 

yoktur. Bilakis o, bütün bağlardan kurtulmuş, her şeyi kuşatan sır  maka-

mında karar kılmıştır.”

Şöyle dedi: “İşin başı tecrîd , sonu tecrîd, bilakis tefrîd dir. Hiçbir şeyle asla 

taalluk  yoktur. Ancak kişi berzah  ve hicâb  ehli olup da taalluk ederse o başka.”

[275b] Hz. Şeyh’e, “Sadreddin Konevî ’nin (ks) Miftâhu’l-Gayb ’ını siz-

den okumak istiyorum.” dedim. Şöyle dedi: “Gerek yok. Çünkü o teşvik 

içindir. Allah sana anlayış ve zevk vermiş. Sen onu kendin mütalaa et.”

Hz. Şeyh’e, “Bursa ’daki Celvetîler  tarikatlarına devr  ve raks ı karıştırdı-

lar. Onu aslından uzaklaştırdılar. Bu zamanda sûfîler in devr ve raksı daha 

önce oldukları sıfat üzere tevhid  olur mu?” diye sordum. Şöyle dedi: “Ha-

yır. Tüysüz oğlanlar ve hevâ ehli gibi devre ehil olmayanların fiili, hevâ yı 

hidâyet e karıştırmış ve hâli ifsâd etmişken nasıl tevhid olur?”
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د،   ش   آواز  ؟      ت  א  د   
Şehvete tapanlar nasıl semâ‘ eri olabilir

Tatlı seslerle uykuda olanlar uyanır, sarhoşlar değil1

Ben derim ki: Hz. Şeyh devr i kabul eder, fakat bu zamanda reddeder ve 

“Ehil kavvâl/hanende ve tevhid ehli az kaldı.” derdi. Bu sebeple ömrünün 

sonlarında hepsini terk etti. Kavvâle de zikir  ve tevhid  meclisi akdetmeye 

de iltifat etmedi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Temkîn  ve sükûn, yakaza  ve vusûl den/vuslat tan son-

ra olur. Onun için gaflet  ve dâva  ehli soğuk demir döverler. Aldıkları lez-

zetler tabiat  ve nefs in hükmü ile karışıktır ki o haram dır. Söz ile olan ilim  

ve irfan a itibar edilmez. Bilakis hâl  ile olana itibar edilir. Hakikat ehli ni 

tabiat  hükmünde taklit etmek makbuldür. Çünkü o, hazlardan temizlen-

miş, güzel görülen (müstahsen) telvîn dir. Tabiat ehli ni hakikat  hükmünde 

taklit  ise bunun aksinedir. Çünkü o reddedilmiştir. Zira o, hazlarla karışık 

çirkin görülen bir telvîndir. Burada kıyas da [276a] câiz değildir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah’a yönelmiş olan kimseye imamlık, hatiplik 

ve benzerleri bağdır. Teveccühüne  mânidir. Hak ile ünsiyet  eden, halk ile 

ünsiyete ihtiyaç duymaz. Hak’tan yüz çeviren vâiz  vaaz  meclisinde, kezâ 

müderris ders halkasında ve bu ikisinden başkaları da [çevrelerinde] halkın 

çok olmasını ister. Fakat Hakk’a yönelen kimsenin halka hiç ihtiyacı yok-

tur. İster ona yönelsinler, ister yönelmesinler.”

Hz. Şeyh dişinin ağrıdığını tekrarladı ve şöyle dedi: “Allah Teâlâ beni 

diş ağrısı hâriç mutlak olarak hastalık lardan korudu. Bunda O’nun büyük 

hikmet i vardır. Bir düşün bu ağrı nereden geliyor? Nasıl geliyor ve insanın 

dişlerinde nasıl ortaya çıkıyor? Beni üç gece uykusuz bıraktı. Öyle ki sabaha 

kadar hiç uyumadım.”

Hz. Şeyh, halifesi Şeyh Hüseyin el-Ferâizî  -ki kâfirler İnebahtı ’yı iş-

gal ettikleri vakit ailesiyle birlikte hicret etmiş ve onu İzmit  kasabasında 

halife  tayin etmişti- hakkında şöyle dedi: “O şimdi mücâhede  âleminde. 

Onun hükmü ise kabz  ile tecellî dir. Bast vakti geldiği zaman kişiyi hayrete 

1 Sa‘dî-i Şîrâzî, Külliyyât-ı Sa‘dî: Bostân, s. 293.
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düşürecek şekilde Allah onu bast  eder. Nefis  gazaba uğramış olduğu za-

man onda gazap eseri kalır ve onun hâli inkıbaz dan hâlî/boş olmaz. Eğer 

nefis rahmet e ermiş ise er-Rahmân  isminden rızkı genişler.”

Hz. Şeyh vaaz ında Allah Teâlâ’nın   ْ ــ ُ َ
ِ ْ ْ أَ ُכــ ْ َ ا ِإ ُ ــ ُ ْ َ ٌم أَْن  ْ ــ َ  َّ ــ َ  ﴿ِإْذ 

﴾ ْ ُכــ ْ َ  ْ ــ ُ َ
ِ ْ َّ أَ ــ َכ َ  “Hani bir topluluk size el uzatmaya yeltenmişti de, 

Allah onların ellerini sizden çekmişti.”1 sözü hakkında şöyle dedi: “Düş-

manlar kastettikleri zaman Allah Teâlâ peygamberler den onların şerrini 

engellediği gibi [276b] aynı şekilde evliya dan da engeller. Korunmuş 

olan her velî nin bu âyetten hissesi vardır ve bu âyetin hükmüne dahil-

dir.”

Ben derim ki: Hz. Şeyh bu makamı öyle anlattı ki zamanın zalimleri-

nin onu öldürmeyi kastetmeye güç yetiremeyecekleri anlaşıldı. Öyle de 

oldu. Vezir, sultan, kadı ve eşrâf ayırmadan söz söyleme konusunda ziyâ-

desiyle cesur olduğu hâlde Allah onu ömrünün sonuna kadar düşmanla-

rın hîlelerinden korudu. Bu yüzden bazı vezirler onu özel meclislerinde 

cesur olmakla överlerdi.

Eğer sen “Ömrünün sonunda sürgüne gönderildiği ve sürgünde vefat 

ettiği hâlde Allah onu nasıl korudu?” dersen, şöyle cevap veririm: Koru-

ma konusunda bedenin korunması yeterlidir. Hz. Peygamber  (as) ismet  

sahibi olduğu hâlde hicret e mecbur kalmıştır. Vârisler hâllerinin çoğunda 

peygamberler  gibidir.

Cuma gecesi yemekten ve duadan sonra Hz. Şeyh şöyle dedi: “Bir 

defasında geçmiş günlerimden birinde hastalandım. Ruh un cesedden ay-

rıldığını gördüm. O bir yerde, cesed  başka bir yerdeydi. Bütün alâkaların 

benden kesildiğini, resmî/zâhirî kuralların ve ilim lerin benden ayrıldı-

ğını gördüm. Vücûd/varlık dairesinde kendisine işaret edilecek bir şey 

kalmadı. Can çekişme vaktinde de böyle olur. O vakit resmler (şekiller, 

kurallar) bütünüyle yok olur. ‘Hüsn-i hâtime’  ve “sû-i hâtime ’ denilen 

şey Allah ile ünsiyet e ve O’na yabancı olmaya (vahşet ) işarettir. Şu hâlde 

Allah dışında her şeyden (mâsivallah ) tamamıyla vazgeçip Allah’a yönel-

mek (tecerrüd ) lâzımdır. O ise ister ilâhî veya kevnî taayyünât tan olsun, 

1 el-Mâide, 5/11 .
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mutlak olarak zât ın dışındaki her şeydir. Çünkü ilâhî taayyünâta, nisbet-

le bile olsa ‘mâsivâ ’ denir. [277a] Kendisine bu isim verilen her şey bizzat 

kayddır/bağdır. Onun bağ olduğu, bir müddet sonra da olsa ortaya çıkar.”

Şöyle dedi: “Biz bu zamanda tarikat ehlinden çoğunun; tâbi olanla-

rın, kürsülerin, vazîfelerin ve hankahların sevgisiyle aldandıklarını gö-

rüyoruz.” Sonra şöyle dedi: “Vehim lerden ilimlere, ilim lerden irfan a, ir-

fandan ıyân a, ıyândan ayn ’a, ayn’dan Hakk’a geçip ulaşanlardan başkası 

kurtulmamıştır. Sâlik  hakka’l-yakîn e ulaşmadığı müddetçe, başkalarına 

izâfetle kâmil  olsa da nâkıs tır. Zâtî kâmil ve ekmel, fenâ  ve bekâ  ehlidir.

َن﴾   ـُـ َ ْ َ  ْ ــ ُ  َ ْ َو ــ ِ ْ َ َ ٌف  ْ ــ َ  َ ــ َ ﴿ ‘Onlar için korku yoktur ve onlar üzül-

meyeceklerdir.’1

Sonra hâl  ile olmayan ilim ve irfanı takbîh etti/kınadı. Ardından Hü-

dâyî ’nin ilâhilerinden birindeki şu sözünü okudu:

Kanı Eyyûb gibi bir sabra tâkat

Ya İsmâîl-veş kurbâna cür’et2

Ve şöyle dedi: “İşte sen ey İsmâil Hakkı , kendini ‘kurbanın adaşı’ diye 

isimlendirirsin. Gerçekten öyle misin?” Ardından tebessüm etti ve şöyle 

dedi: “Öyle olursun, inşallâhu teâlâ.”

Hz. Şeyh Allah Teâlâ’nın   ِ ــ ِ ْ ِد ــ َ  ْ ُכــ ْ ِ  َّ ــ َ ْ َ  ْ ــ َ ا    ُــ َ َ آ ــ ِ َّ ــא ا َ ُّ َــא أَ ﴿ 
َ ــ ِ ِ َכא ْ ــ ا َ َ ٍة  َّ ــ ِ َ أَ ــ ِ ِ ْ ُ ْ ــ ا َ َ  ٍ َّــ ُ أَِذ َــ ُّ ِ ُ ْ َو ــ ُ ُّ

ِ ُ ٍم  ْ ــ َ ِ  ُ ّٰ ِــ ا ْ َ َف  ْ ــ َ َ  
﴾ ٍ ِئــ َ  َ ــ َ ْ َ َن  ُــ א َ َ  َ ِ َو ّٰ ِ ا ِ ــ َ ــ  ِ وَن  ُ ــ ِ א َ ُ  “Ey iman edenler! Sizden kim 

dîninden dönerse, (bilsin ki) Allah öyle bir topluluk getirir ki, O onları se-

ver, onlar da O’nu severler. Onlar mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere 

karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihâd ederler ve hiçbir kınayıcı-

nın kınamasından korkmazlar.”3 sözünü okudu. Sonra da şöyle dedi: “Bir 

bak Allah burada vasfedilen topluluğu nasıl zikretti, o topluluğu mutlak 

muhabbet  ve diğer güzel vasıflarla nasıl vasfetti. Mutlak muhabbetin tahsîs 

edilmesi Hak ehlinin bu sıfatı taşıyan kimseler olduğunu, aksinin ise bu 

sıfatı taşımayan kimseler olduğunu çağrıştırır.”

1 el-Bakara, 2/38 ; el-Mâide, 5/69 ; el-En‘âm, 6/48 ; el-A‘râf, 7/35 ; el-Ahkâf, 46/13 .

2 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 139.

3 el-Mâide, 5/54 .
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[277b] Hz. Şeyh bazı evliya nın keramet lerini zikretti. Sonunda şöyle 

dedi: “Hikâye edilir ki İbrâhim b. Edhem ’in (ks) kabrinde bir delik vardı. 

Deliğe arılar girip çıkardı. Zalimlerden biri beldeye kötülük yapmak iste-

diği zaman arılar o kimse tevbe  edip niyetlendiği şeyden dönünceye kadar 

ona musallat olurdu. Allah’ın yaratma sı hayret vericidir.”

Hz. Şeyh Allah Teâlâ’nın   ﴾ًئא ْ ــ َ  ٍ ــ ْ
ِ  َ ــ ْ َ  َ ــ َ ْ َ  َ  ْ َכــ

ِ ﴿ “bildikten (ilim) 

sonra hiçbir şey bilmez hâle gelsin diye”1 sözünü okuduktan sonra şöyle 

dedi: “Sâlik  Hakk’a vâsıl  olduğu zaman onun için Hakk’ın dışında bir şey 

kalmaz. İlmi  bilgisizlik hâline gelir. Allah Teâlâ’nın dışındakileri dikkate 

almak/var saymak tamamen kendisinden yok olur. Hakikatte ömrün en 

kötü çağı (erzel-i ömür) budur. Sâlik  bağlardan ve var farz edilen şeylerden 

(îtibârât) fâni olmadığı müddetçe yok olmuş (hâlik) değildir ve her şey de 

ona yok olucu (hâlik) olarak gözükmez.”

Sonra Hüdâyî ’nin Türkçe  ilâhilerinden birindeki şu sözünü okudu:

Gerçek âşık olsa sâlik

Görünür küllü şey’ hâlik

Ola gör bir mülke mâlik

Kimse elden almaz ola2

Dedi ki: “Mülkten murad zât  mülkü ve vuslat  mülküdür. Çünkü kimse 

onu sahibinin elinden almaya güç yetiremez.” Sonra Hüdâyî ’nin şu sözünü 

de okudu:

Sevdâ-yı sivâdan geç

Gel Hû diyelim yâ Hû

Bir meşreb-i sâfî iç

Gel Hû diyelim yâ Hû3

Dedi ki: “Hâlis içme (meşreb-i sâfî), Hû’ya vuslat tır.”

Hz. Şeyh babasının vefatını ve can çekiştiği sıradaki hâlini zikretti ve 

şöyle dedi: “Öyle bir duruma ulaştı ki ondan hiç nefes hissedilmez hâle 

1 en-Nahl, 16/70 .

2 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 119-120.

3 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 116.
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geldi. Annem ağzına ıslak pamukla su damlatıyordu. Babam gözlerini açtı 

ve iki defa ‘Yeter, yeter’ dedi. Çünkü nefesleri artık tükenmişti. Sonra da 

‘Yâ Allah’ dedi ve o anda ruhu kabz olundu.”

Dedi ki: “İnsan vücûdunda [278a] şehvet lerden olan gizli bir tohum/nüve 

vardır ki can çekişirken şeytan  onu ortaya çıkarır ve kişiyi boş kuruntulara 

düşürür. Bundan Allah’a sığınırız. Ancak kişi bütün hevâ  ve şehvetlerin da-

marını kesmiş olursa ve temenni edeceği bir şey kalmamamışsa o müstesna.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “İzmir  şehrinden bana bir haberci geldi. Bu yıl 

orada büyük bir zelzele  ve yangın  meydana geldiğini, beşte biri sağlam 

kalacak şekilde binaların yıkıldığını, binaların altında erkek ve kadınlar-

dan yirmi bin kişinin öldüğünü anlattı.” Dedi ki: “Bu, Allah Teâlâ’nın 

ا﴾   ً ِ ــ َ ًــא  ا َ َ ــא  َ ُ ِّ َ ُ ِ أَْو  ــ َ א َ
ِ ْ ِم ا ْ َــ  َ ــ ْ َ ــא  َ ُכ ِ ْ ُ  ُ ــ ْ َ  َّ ٍ ِإ ــ َ ْ َ  ْ ــ

ِ  Ne‘ ﴿َوِإْن 

kadar memleket varsa hepsini kıyâmet gününden önce ya helâk edeceğiz 

ya da şiddetli bir azapla cezalandıracağız.’1 sözünde anlatılanların netice-

lerindendir. İlâhî kahr ın olması ve yerine gelmesi takdir  edildiği zaman 

hiçbir şey onu geri çeviremez. Teslimiyet  ehli kazâ  ve kader den başka bir 

şey görmezler.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Kendim için sevip istediklerimi insanların hepsi için 

de istiyorum. Hatta kendim ve bana tâbi olan çoluk çocuklarım için aç-

lık ve açıklığa razı oluyorum ama diğer insanlar için razı olmuyorum. Bu 

mâna ile göğsüm dopdolu. Haktan başka bir şey de söylemiyorum.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Ey oğulcuğum, işini Allah Teâlâ’ya havâle et. İslâm  

ve iman ın hakikati üzere ol, kuru ilim  ve irfan  üzere değil. Çünkü şey-

tan  Kur’an ’ı yetmiş mertebe üzere tefsir  etmeye kâdirdir. Bununla birlikte 

bu ona hiçbir fayda sağlamaz.” Sonra Allah Teâlâ’nın şu sözünü okudu:

ُم﴾       َ ْ ِ ْ ِ ا ّٰ َ ا ْ ِ  َ ِّ Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır.”2“ ﴿ِإنَّ ا

Hz. Şeyh Bursa  taraflarındaki Yenişehir  denilen kasabaya bir halife  -ki 

o Osman el-Cânikî ’dir- tayin etti. Şaka yoluyla bana “Onu Bursa’ya götür. 

[278b] Kaplıcada güzelce yıkayıp temizle. Onun işini sana havâle ettim. 

Terbiye etmek sûretiyle nefsinin burnunu kır.” dedi.

1 el-İsrâ, 17/58 .

2 Âl-i İmrân, 3/19 .
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Hz. Şeyh hizmetinde bulunan bazı dervişlere şöyle dedi: “Ziyaret için 

buraya akbaş da gelir, karabaş da gelir, yeşilbaş da gelir. Onları eli boş bir 

şekilde gerisin geriye çevirmeyin. Tahammülde deniz gibi olun. Onların 

gelmesi bize zarar vermez.”

Ben derim ki: Bunun sebebi, yalancı şöhreti olan kimselerden siyah 

sarık saran bir kimse zaman zaman Hz. Şeyh’e gelirdi. Dervişlerden biri bir 

veya iki defa onu geri çevirdi. O da hâdimlerden gördüğü muâmeleyi şeyhe 

şikâyet etti. Hz. Şeyh de bunun üzerine bu sözü söyledi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Her şahsın yenisi eskisi üzerine bina edilmiştir. Asla 

inkıbaz yoktur.”

Dedi ki: “İnsanlardan kâmil  olan kimse, mertebeler in hepsini kuşat-

mıştır. Bazen karanlıklara (zulümât) girer, bazen nûra çıkar. Bununla bir-

likte o, bunlardan hiçbirine asla bağlanıp kalmaz. Mesela tabiat  ve nefis  

mertebesine tenezzül eder ki o zulmettir. Kalp  ve ruh  mertebesine terakkî 

eder ki o nurdur. Bununla birlikte o hepsinden mutlaktır/onlarla kayıtlı 

değildir. Çünkü Allah Teâlâ hakiki zâtî ıtlâk ile mutlaktır. Eğer bu ıtlâk 

üzere tecellî etmiş olsaydı hiçbir vücûd /varlık zuhûr etmezdi. Bilakis O, 

kendisine tecellî ettiğinin hâline göre tecellî  eder. Kâmil kimse kuyûd 

ehlinin (belli şeylere bağlanıp kalan kimselerin) mertebeler ine dâhil ol-

masa, bilakis ıtlâk mertebesinde otursa, asla başkasını terbiye  ve kemâle 

erdirme zuhûr etmezdi.”

Dedi ki: “Eğer Allah Teâlâ gece yi gündüze dâhil etse ve her zamanı 

gündüz  kılsaydı, aynı şekilde gündüzü geceye dâhil etse ve her vakti gece 

kılsaydı, [279a] kâmil  insân için asla bir zevklenme veya kederlenme mey-

dana gelmezdi. Çünkü o (kâmil insan) her şeyden mutlaktır ve teslim  ma-

kamında oturmaktadır.”

Hz. Şeyh, Hüdâyî ’nin Türkçe  manzûmelerinden birindeki şu sözünü 

okudu:

İstediğine Hak kolay getirir

Az zamanda muradına yetirir1

1 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 28.



Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 481

5

10

15

20

25

Ardından şöyle dedi: “Az zamanda sözünden muradı kırk yıldır. Çünkü 

o azdır.”

Hz. Şeyh Allah Teâlâ’nın   ﴾ ُ ــ َ  أَْכ
ِ ّٰ َ ا ــ ِ اٌن  َ ــ ْ -Allah’ın rızâsı en bü“ ﴿َوِر

yüktür.”1 sözü hakkında şöyle dedi: “Tenvînin ivaz için kılınması ile mâna 

şöyle olur: Kulun Allah Teâlâ’dan razı olması daha/en büyüktür.”

BEŞİNCİ ZİYARET

Ziyaretin sebebi Hz. Şeyh ’in acele olarak beni yanına çağırmasıdır. Bu, 

1100 yılının Cemâziyelâhir ayının başlarında (Mart 1689) oldu. Vardığım 

zaman onu vaaz  ve nasihatte bulunmak üzere Sultan Selim Camii ’ne git-

miş buldum. O gelene kadar kapının yanında durdum. Allah’ın yemîni 

(sağ eli) olan elini öptüm. Sonra ikindi namazını kılınca Budanya (Mu-

danya)  kasabasında halifesi olan Şeyh İbrâhim ’i sordu. Ben de onun Hü-

seyin Paşa  ile Gedik Paşa  arasında Bursa ’nın arkasındaki dağda meydana 

gelen muhârebede maktûlen öldüğünü söyledim. Eliyle onun maktûlen 

ölmesinin ezelî levhde yazılmış olduğuna işaret etti.

Sonra şöyle dedi: “Seni çağırmaya beni, sana olan iştiyakım sevk etti. 

Fakat eğer putunu kırarsan seni gerçekten severim.” Sonra da “Allah putu-

nu kırsın.” dedi. Ardından tebessüm etti ve “Sen de benim için bu duayı 

yapmaz mısın?” dedi. [279b] Sonra Allah Teâlâ’nın   َ ــ ُ ْ َ َّ أَْن  ــ
ِ َ ــ َو ِ ْ ُ ْ  ﴿َوا

َאَم﴾ ْ َ ْ .Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak tut.”2 sözünü okudu“ ا

Hz. Şeyh dedi ki: “Memleketimizde Rûz-i Hızır (Hızır günü) ” denilen 

mevsime ulaşmadan körpe kuzuyu [kesip] yemek uygun değildir. Çünkü 

kuzu bütünüyle anasına bağlıdır. Onun vaktinden önce kesilmesi çirkindir.”

Hz. Şeyh’e, “Vasfı değişmiş olan haram  bir şeyi yemek helâl  olur mu?” 

diye soruldu. O da şöyle cevap verdi: “Vasfın değişmesi fetva da zâtın (ayn) 

da değişmesi olup o vakit onu yemek helâl ise de takvâ ya göre pistir. Çün-

kü pisin karşılığı pistir.”

Yine kendisine “İnsanlardan alınan tekâlîf-i sultâniyye  (sultan tara-

fından konulan vergiler), sahipleri zekâta niyet ettiği zaman zekât  yerine 

1 et-Tevbe, 9/72 .

2 İbrâhim, 14/35 .
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geçer mi?” diye soruldu. Şöyle cevap verdi: “Zamanımızda olduğu gibi zor-

la ve gasp yoluyla alınıyorsa zekât yerine geçmez. Böyle bir malın zekâtın 

verileceği kimselerin eline geçmeyeceği açıktır. Çünkü zamanımızın zorba-

ları onu müstehak olmayan kimselere sarf etmektedirler.”

Hz. Şeyh, “Bursa  ile alâkan var mı, yoksa ondan ayrı mısın?” diye sor-

du. Ben, “Allah Teâlâ’dan başka her şeyden ayrı kalmaya ve firâka gayret 

ediyorum.” dedim. “İşte böyle ol. Alâkan lüzûmuna göre şeklî olsun.” 

dedi.

Hz. Şeyh Allah Teâlâ’nın  ﴾ِف ْ ــ َ ْ ِع َوا ــ ُ ْ ــאَس ا َ
ِ  ُ ّٰ ــא ا َ َ ََذا َ ﴿ “Allah onla-

ra açlık ve korku elbisesini (ıstırabını) tattırdı.”1 sözünü okudu. Sonra şöyle 

dedi: “Allah bizden açlık elbisesini çıkardı ve tokluk elbisesini giydirdi. Ge-

riye korku kaldı. Allah Teâlâ’dan onu da bizden çıkarmasını ve bize güven 

elbisesi giydirmesini umuyoruz.”

Ben derim ki: Bu sözü şundan dolayı söylemişti: Yıllarca Kostantiniy-

ye ’de kıtlık oldu. Sonra Allah onu kaldırdı. Rumeli  beldelerini kâfirler ele 

geçirdi. [280a] Bu vakte kadar da geri püskürtülemedi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Bursa ’ya vardığından beri senden fazlasıyla razıyım. 

Çünkü sen fakr  yolunu seçtin, refah ve bolluğu terk ettin. Bizim bu tarika-

tımız ziynet, şöhret, yiyip içip eğlenme yolu değildir. Bu hâl üzere devam 

edersen daha neler görürsün neler.”

Ben derim ki: Şeyh beni Rumeli  beldelerinden Üsküp ’e -ki orası daha 

önce geçtiği gibi büyük bir beldedir- halife  olarak tayin etmek istediği 

zaman çağırdı. Benim için dua etti. Bana alışılmışın dışında tavsiyelerde 

bulundu. Nihayet Allah Teâlâ’nın    ﴾ ِ ــ ْ َّ א ِ ا  ْ ــ َ ا َ َ ِّ َو ــ َ ْ א ِ ا  ْ ــ َ ا َ َ -Bir“ ﴿َو

birlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler…”2 sözünü okudu: 

ve şöyle dedi: “Selefin tavsiye ettiği gibi ben de sana hakkı ve sabrı tavsi-

ye ederim. Ben sana ‘Üsküp’e git. Orada geçim peşine düş. Arazi, bahçe, 

değirmen edin. Hankah bina et. Sana tâbi olanları çoğalt. İmam, hatip 

ve benzerleri ol.’ demiyorum. Çünkü ashâb ın (r.anhüm) yolu bu değildir. 

Bilakis sana şöyle diyorum: Hak üzere ol. Onların sabrettiği gibi sabret, 

1 en-Nahl, 16/112 .

2 el-Asr, 103/3 .
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onların zafere erdikleri gibi sen de zafere erersin. Geçim yolları kapanırsa 

zaruri ihtiyaçlarını görecek kadar ücretle insanlara hizmet  et. İnsanların 

ellerinde bulunan şeylerden müstağni ol. Her hususta bâkir olanlara bak. 

Eğer Allah sana dünyayı genişletecek olursa, tarikat libası  olduktan sonra 

helâl den dilediğini giy. Ziynetlerinin en üstününü takvâ  elbisesi eyle. Ben 

din konusunda senden büyük hizmet umuyorum.”

Üsküp ’e varınca Allah bana hiç beklenmedik yerlerden birçok rızık 

gönderdi. O vakit [280b] yirmi üç yaşındaydım. Hz. Şeyh’in bana verdiği 

ruhsat  üzere küçüklüğün parlaklığı ve gençlik meyli gereğince ruhsat el-

bisesi giymeye başladım. Bu durum Hz. Şeyh’i üzerimde yeni elbiseler ve 

kıymetli giysiler olduğu hâlde Edirne ’de ziyaret edene kadar on yıl devam 

etti. Bir gün bana Konevî ’nin Miftâhu’l-Gayb ’ı üzerine yazdığı şerhini gös-

terdi ve “Bunu sonuna kadar mütalaa et.” dedi. Mütalaa sırasında bana 

bazı gaybî mânalar keşfolundu ve bilinmeyen bir hastalığa tutuldum. Gün-

lerce hareket edemez vaziyette kaldım.

O vakit Allah Teâlâ bana hilâfet  sırrı ile alâkalı tuhaf bir rüya  gösterdi. 

Onu bir kağıda Arapça  olarak yazdım ve halifelerden birinin eliyle Hz. 

Şeyh ’e arz ettim. Çünkü hastalık  sebebiyle ben başka bir evdeydim. Onu 

çok güzel bulmuş ve istidadımın güzelliği hoşuna gitmiş. Lutfen ve kere-

men hazır bulunanların yanında beni övmüş ve “Allah hakkındaki anlayışı 

ne kadar fazla! Ancak şimdi onda süslenme sevgisi var.” demiş. Onun söy-

ledikleri bana ulaştı. Ben de şöyle dedim: On sene önce ruhsat  elbisesi giy-

meme izin vermişti. Ben de onun sözüne göre hareket ettim. Eğer o, terk 

etmemi emrettiyse, ziynete razı değilse ben onun işaretiyle amel ediyorum 

ve onun tavsiyesini kabul ediyorum.

Eğer Allah bana hastalıktan âfiyet verecek olursa üzerimde olanları on-

dan daha hayırlısı ile değiştirmeye niyet ettim. Allah bana şifâ verip hicret 

yerim ve sığınağım olan Ustrumca  kasabasına döndüğüm zaman üzerimde 

bulunanların hepsini çıkardım ve abâ yı tercih ettim. Sonra Bursa ’ya hicret 

edince ve -daha önce geçtiği gibi- Kıbrıs  ziyareti vâki olunca Hz. Şeyh, 

[281a] “Ömrünün sonuna kadar bu abâdan çıkma.” dedi. O vakit üzerim-

de siyah bir abâ  vardı.
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א אئ   א        ة ا כ א א  א 
א رة ا ّ ّ כא و אل  ف  ا א  إن 

Ey eski elbiseler giydiğim için beni ayıplayan

Abâmın altında yüce himmetler var

Elbisem misal olarak sedef gibidir

Himmetim de değerli inci gibidir

Hz. Şeyh  Filibe  şehrinde bulunduğu zaman düşmanlarının kendisine 

haset ettiklerini, hatta onun aleyhinde defalarca toplandıklarını, fakat bu-

nun onlara hiçbir fayda sağlamadığını nakletti. Sonra etraftan kendisine 

paralar ve hediyeler geldiği hâlde fakr ı tercih ettiğini ve kendisinin dünya-

lık namına eski bir abâdan başka bir şey kabul etmediğini açıkladı.

Hz. Şeyh dedi ki: “Zamane insanları, özellikle de meşâyih  Kitap ve 

Sünnet  ile amel i terk ettiler. İlâhi okumayı Kur’an  tilâvetinin yerine koy-

dular. İş o hâle vardı ki her şair ilâhi yazmaya başladı. Bu durum bid‘at , 

hevâ , örf ve âdet ehlinin şiârı olan alışkanlıkları terk etmemizi gerektirdi.” 

Dedi ki: “İşte bu sebepten ben âdetleri (rüsûm) terk ettim.” 

Hz. Şeyh dedi ki: “Velî ile başkası arasındaki fark, velî nin malını hırsız-

dan koruyan uyanık kimse gibi olmasıdır. Onun için şeytan  velîye yol bu-

lamaz/ulaşamaz. Velîden başkası ise uyuyan kimse gibidir. Uyuyan malını 

hırsızdan koruyamadığı gibi gaflet  ehli de koruyamaz.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İnsân-ı kâmil  deniz gibidir. Kim ona eziyet eder, 

onu ayıplar veya ona bir kötü kasıtta bulunursa o buna tahammül eder. 

Onun gönül  aynası bundan dolayı değişikliğe uğramaz. Görülmez mi ki 

denize idrar düştüğü zaman deniz bundan dolayı kirlenmez. Kezâ cünüp 

olan kimse denize girdiği ve yıkandığı zaman [281b] temizlenir, fakat deniz 

değişmez/bozulmaz. Bulunduğu hâl üzere temizdir.”

Dedi ki: “Sakalımız ağardı. Artık bize asla herhangi bir şeyden elem 

duymak/şikâyet etmek uygun düşmez.”

Dedi ki: “Hedefin haşr  olsun. Çünkü sen ona döneceksin. Sonra sırât  ol-

sun. Çünkü ondan geçeceksin. Sonra cennet  olsun. Çünkü ona gireceksin. 
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Sonra en büyük ziyaretin yanında meydana geleceği kesîb1 olsun ki gaye 

odur. Sonra fenâ -i tâm dairesinde olmaya çalış. Çünkü gaye Allah ile bera-

berliktir, yoksa cennet ve başkasıyla beraberlik değil.”

Dedi ki: “Sülûk e başlayan kimse âlemde garip olur. Nitekim Hz. Pey-

gamber  (as), ‘ ِــאء َ َ ُ ْ
ِ ــ  َ ُ َ  ِ ــ َ ِכ ْ ــ ا ِ ــאً  ِ َ ِ َو ــ َ ِّ ــ ا ِ ــאً  ِ َ  ُ ــ ْ -Küçük / ُכ

lükte yetim, büyüklükte garip kılındım. Ne mutlu gariplere!’2 buyurmuştur. 

Hz. Peygamber (as) dört halifeyi, sonra da onlardan iki veziri seçmişti. 

Sonra da hepsinden yüz çevirdi. Çünkü Allah Teâlâ onu dost edindi. Ge-

riye sadece Allah kaldı.”

Hz. Şeyh’e, “Ben sizi gördüm. Fakat itikad/inanma görmesiyle gördüm, 

amel  ve hâl  görmesiyle değil.” dedim. Şöyle dedi: “Bu görme amel, hâl  ve 

makam görmesi için bir kapıdır. Asıl olan tam inançtır. Kişi onu elde ettiği 

zaman vuslat a ermiştir.”

Dedim ki: “Ben dünyada ve âhirette sizden bağımsız olmayı talep etmi-

yorum. Sancağınız altında olmak şeref olarak bana yeter.” Dedi ki: “Müs-

takil olmak Allah Teâlâ’ya mahsustur. Şeref ittibâ‘dadır/uymaktadır. Beşer 

için bunun üzerinde bir şey yoktur.”

Dedi ki: “Benim şeyhime inancım ve ona uymam çok büyüktür. Hatta 

bidâyetim zamanında onun bana tayin ettiği vird  ile şimdi bile meşgul 

oluyorum. Daha önce onun hizmet inde nasıl idiysem şimdi de öyleyim.”

Dedi ki: “İnanmak büyük bir iştir. Hatta [282a] kişi Allah’ı tanır ama 

beşeri tanımaz. Allah’a söven kimsenin belki tevbe si kabul edilir, fakat Hz. 

Peygamber ’e (as) söven kimsenin tevbesi kabul edilmez. Allah Teâlâ pey-

gamberler in ve velîler in delâleti vâsıtasıyla tanınır. Onların hakikati ise Al-

lah’a vusûl den sonra ancak tanınır.”

Sonra şöyle dedi: “   ُ ــ َّ َف َر َ ــ َ  ْ ــ َ َ  ُ ــ َ ْ َ َف  َ ــ َ  ْ ــ َ  / Nefsini tanıyan elbette 
Rabbini tanımıştır.’3 sözü sûret ve zâhir  bakımındandır. Hakikat te ise Rab-

b’ini tanıyan nefsini tanır. Çünkü nefis  ancak Allah Teâlâ’yı ma‘rifet ten 

sonra tanınır.”

1 Cennette ilâhî müşâhedenin olacağı yer.

2 Mevzû bir rivayet olduğuna dair değerlendirmeler için bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 270 (725).

3 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 312 (2532).
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Dedi ki: “Allah’ın evliya yı örtmesi ve halkın gözlerinden perdelemesi 

ancak onlara rahmet inden dolayıdır. Çünkü eğer onları tanısalardı onlara 

inanmaları, ikrar etmeleri ve onlara uymaları vâcip olurdu. Kabul etmedik-

leri takdirde ise helâk olmaları gerekirdi. Şu hâlde onlardan perdeli olmala-

rında kendileri için rahmet vardır.”

Hz. Şeyh, “Bursa ’da huzurun, halkıyla ünsiyetin var mı?” diye sordu. Ben 

de “Orada öleceğime ve başka bir hicretim olmayacağına inanıyordum. Hal-

buki siz Medine  veya Mekke ’ye -Allah Teâlâ ikisini de şereflendirsin- hicrete 

izin verdiniz.” dedim. Şöyle cevap verdi: “Kostantiniyye , Bursa ve diğerleri 

yaratılmışların olsun. Sen Allah’tan başkasıyla ünsiyet in olmaması için gayret 

et. Bakışın buraya olsun.” dedi ve geniş olan göğsüne işaret etti. “Allah sana 

ikameti ilham  ederse ikamet et, aksi hâlde hicret  et. Bu tarikatta amel  ilham 

ve istihâre  iledir, nefs-i emmâre nin vesvese leri ile değil.” dedi.

Hz. Şeyh’e, “Benim için hanımdan ve onun kötü ahlâkından başka bir 

ibtilâ  kalmadı. Ben hanım ile ibtilâdan kurtulmak istemiyorum. Çünkü 

bu, terbiye  bâbındandır.” dedim. O da “Evet, sabret. Çünkü sabır  kurtu-

luşun anahtarıdır.” dedi.

Dedim ki: [282b] “Geçen yıl ‘Eğer hanımın ölürse evlenmemeyi tercih 

et’ dediğinizden beri bende evlenme isteği kalmadı.” Dedi ki: “Bu, Al-

lah’ın fazlındandır. Çünkü seni alâkaları kesmeye muvaffak kıldı ve inâyet 

cezbeleriyle cezbetti de böylece şehvet ine galip oldun. Bu, Allah Teâlâ’nın 

muradıdır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Avamın evliya yı inkâr etmesi, açık şirk  gibidir. Havâs-

sın, yani meşâyih a tâbi olanların inkâr etmesi ise gizli şirk gibidir. Her ikisin-

den de yüz çevirmek gerekir. Ben ancak herkesin mertebesine göre muâmele 

ederim. Çünkü bize tâbi olanların önde gelenlerinden bazı kimselere bizim 

hâlimizi inkâr galip olmuştur. Bu yüzden örtüp gizlemek zaruridir.” 

Dedim ki: “Allah Teâlâ beni ömrümün başından beri sizin sözleriniz-

den ve fiillerinizden herhangi bir şeyi inkâr etmekten korudu. Çünkü

‘ ٌ َ ِ ــ َ  ِ ــ ِ ا َ ْ ِ ا ــ َ ُر  ُ ــ ْ َ ــא  َ  / Vâsıl olan kimseden sâdır olan şey şeriattır.’ 

denilmiştir. Benim inancım sizden sâdır olan her şeyin yeni bir şeriat  ol-

duğu şeklindedir. Allah Teâlâ   ﴾ــא ً א َ ْ ِ ً َو َ ْ ــ
ِ  ْ ُכــ ْ ِ َــא  ْ َ َ  ٍ ّ ــُכ ِ ﴿ ‘Sizden 
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her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik.’1 buyurmuştur. Bu yeni şe-

riatı nasıl kabul etmeyelim ki Allah Teâlâ sizi bize göndermekle bizi üstün 

kılmıştır.” Hz. Şeyh tebessüm etti ve “Sen bu yolda hakikat üzeresin. Biz 

senden hiçbir şeyi saklamayız.” dedi. Ben de “Bana söyledikleriniz benim 

mertebemdendir. Onun üzerinde, yani sizin mertebenizde olan şeyleri gizli 

tutmanız câizdir.” dedim. Yine tebessüm etti.

Dedi ki: “Vâsıl Allah katında hâsıl olandır. Vuslatın hakikati de odur. 

Her sâlik  vuslat  mertebesini ancak ma‘rifet i, hâl i ve istidadı kadar tasavvur 

eder. Halbuki iş bundan yukarıdadır. Çünkü ‘hâsıl olma’nın mânasını an-

cak bu mertebenin tahakkukuna eren tanır/bilir. Sâlik lerin çoğuna ilim  ve 

irfan  hâsıl olur. Fakat makâmât  ile tahakkuk  [283a] başka bir iştir. Ancak 

bir kimseye, sonra başka bir kimseye müyesser olur. Maksûd olan sadece 

ma‘rifet  değil hakiki ma‘rifettir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İman Allah Teâlâ’nın ta kendisidir. Çünkü el-Mü’min  

onun ismidir. Allah bu kış bana hakikat üzere küfrümü bildirdi.” Ben de 

şöyle dedim: Bu küfür  iman  ehlinin kendisine gıpta ettikleri şeylerdendir. 

Allah Teâlâ şöyle buyurdu:   ﴾ِ ّٰ ــא ِ  ْ ــ ِ ْ ُ ِت َو ــ ُ َّא א ِ  ْ ــ ُ َْכ  ْ ــ َ َ ﴿ “Kim tâğûtu 

(şeytanı ve Allah’tan başka tapılan her şeyi) inkâr eder ve Allah’a iman eder-

se…”2 Bunun üzerine tebessüm etti ve söyleyeceklerini söyledi.

Dedi ki: “Sâlih olma mertebesi büyük bir mertebedir. Allah Teâlâ’nın 

   ﴾ َ ــ ِ ِ א َّ َّــ ا َ َ َ  َ ــ ُ ”?O sâlihleri görüp gözetir.’3 sözünü görmez misin‘ ﴿َو

Hz. Şeyh dedi ki: “İnsan imkân âlemi nde olduğu sürece ibtilâ  devam 

eder. Allah Teâlâ   ﴾َئאِت ِّ ــ َّ َאِت َوا ــ َ َ ْ א ِ  ْ ــ ُ َא ْ َ َ  Biz onları iyiliklerle ve‘ ﴿َو

kötülüklerle denedik.’4 buyurdu. İmkân ortadan kalkmadığı gibi ibtilâ da 

ortadan kalkmaz. Fakat onun yeri dünya dır. Cennette bile olsa mümkin-

den imkân zâil olmaz. Şu kadar var ki cennet te ibtilâ yoktur. İnsân-ı kâ-

mil in bâtın ı her ne kadar avamın seyrinden başka bir seyir üzere olsa da 

zâhir de o da onların dairesindedir. Bu sebeple onların müptelâ oldukları 

hastalık larla, acılarla, ölüm  ve haşr  ile müptelâ olur.”

1 el-Mâide, 5/48 .

2 el-Bakara, 2/256 .

3 el-A‘râf, 7/196 .

4 el-A‘râf, 7/168 .
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Hz. Şeyh yüksek evinde benim için tayin ettiği odama geldi. Aramızda 

nice sohbet cereyan etti. Sonra “Misvakın var mı?” dedi. Ben de “Evet” de-

dim. O da “Eğer misvakın yoksa sana senin zarâfetine ve letâfetine uygun 

ince ve latîf bir misvak vereyim. Çünkü ben kalın misvak kullanıyorum.” 

dedi. Ben de “Bana veriniz. Ben onunla teberrük  edeyim. Bilakis vefatım-

dan sonra teberrüken kefenimin içine konulmasını vasiyet edeyim. Çünkü 

ona Allah’ın cehenneme haram kıldığı sizin mübârek eliniz değdi.” dedim. 

O da söyleyeceklerini söyledi. Hamd Melik ve Müteâl olan Allah’a mah-

sustur. 

[283b] Ben derim ki: O değerli, temiz misvak  şimdi bende. Kefenimin 

içine konulması için onun üzerine bir işaret koydum.

el-Esrâru’l-Muhammediyye ’de der ki: “Rasûlullah’ın (sa)  kılı, asâsı veya 

kırbacı âsi bir kimsenin kabri üzerine konulsa, o değerli şeyin berekâtı ile 

o günahkâr azap tan kurtulur. Eğer bir insanın evinde ya da bir beldede 

olsa orada oturanlar bunun farkında olmasalar da onun berekâtı ile onlara 

belâ isabet etmez. Zemzem suyu, zemzem  suyuyla ıslatılmış kefen, Kâbe  

örtülerinin astarı ve onunla kefenlenmek de bu kabildendir.”

İmam Gazzâlî  demiştir ki: “Dışarıdan bir misal istersen bilesin ki bir 

sultana itaat eden ve ona tâzim gösteren her insan, onun beldesine varıp 

orada o sultana ait onun sadağından bir ok veya ona ait bir kamçı görse, o 

beldeye ve orada yaşayan kimselere hürmet eder. İşte melekler  de Hz. Pey-

gamber ’e (as) tâzim gösterirler. Bir evde, bir beldede yahut bir kabirde ona 

ait bir şey gördüklerinde sahibine tâzim gösterirler ve onun azâb ını hafifle-

tirler. İşte bu sebeple ölülerin kabir lerinin üzerine mushafların konulması, 

üstlerine Kur’an  okunması ve Kur’an’ın kâğıtlar üzerine yazılıp ölülerin 

eline konulması ölülere fayda verir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ’nın    ﴾ــאُء َ َ ُ ْ ــאِدِه ا َ
ِ  ْ ــ ِ  َ ّٰ ــ ا َ ْ َ ــא  َ َّ  ﴿ِإ

‘Kullarından ancak âlimler Allah’tan (gereğince) korkarlar.’1 sözünde 

ve Hz. Peygamber’in (as) ‘ ِــאء َ ِ ْ َ ْ ا  ُ َــ َوَر ــאُء  َ َ ُ ْ  Âlimler peygamberlerin / اَ

1 Fâtır, 35/28 .
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vârisleridir.’1 sözündeki ‘ilim’ ferd-i kâmile masruftur. O ise ikisi birlikte şe-

riat  ve hakikat  ilmidir. Haşyetin hakikati ve verâsetin hakikati ancak bu iki 

ilmi  bir araya getiren kimseden hâsıl olur. O hakikaten âlimdir. Onun dışın-

daki zâhir ilimler e [sahip olanlar] ise sûreten âlimdir. Hakiki âlim kâinatta 

olanların [284a] hepsini bedeninin uzuvları gibi görür. Onlara kötülük kas-

tetmez. Kimseye haset  etmez. Çünkü kişi uzuvlarından bir uzva bir âfet ârız 

olmasına ve nimetinin yok olmasına razı olmaz. Sûrî âlim ise böyle değildir.”

Hz. Şeyh Kostantiniyye ’de bulunan Sultan Bâyezid Camii ’nde vaaz  

etti. Allah Teâlâ’nın   ُ ــ ُ َ َنَّ  ــ ِ  ْ ــ ُ َ ا َ ْ ْ َوأَ ُ ــ َ ُ ْ َ أَ ــ
ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ــ ِ ى  َ َ ــ ْ َ ا ّٰ  ﴿ِإنَّ ا

﴾َ َّــ َ ْ -Allah mü’minlerden canlarını ve mallarını cennet karşılığın“ ا

da satın aldı…” sözünü açıkladı. İnsanları etkili bir şekilde cihâd a teş-

vik etti ve şöyle dedi: “Allah Teâlâ zâtını müşteri, kâfirleri değil mü’min 

kullarını satıcı, canları ve malları satılık mal, cenneti de bedel/ücret kıl-

dı. Ve vaadde bulundu ki O vaadinden dönmez. Nitekim şöyle buyurdu:

  ﴾ِ ّٰ َ ا ــ ِ ِه  ِ ــ ْ َ ِ ــ  َ ْ أَْو ــ َ -Sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren kim‘ ﴿َو

dir?’ Bu konuda söylenecek söz yoktur. Söz ancak kulların sözünde durma-

sındadır. Çünkü onlar bu sözleşmeyi ezel ve ruhlar âlemi nde kabul ettiler. 

Sonra kimileri sözünü bozdu.”

Dedi ki: “Kişiye Allah Teâlâ tarafından emredilen cihâd ve diğer şeylerle 

iman ını tahkik  etmeksizin/gerçekleştirmeksizin ‘Allah’a inandım’ demesi 

yetmez. Emri yerine getirdiği, cihâda çıktığı ve sözünü yerine getirdiği 

zaman üzerine lâzım gelen şeyin sorumluluğundan kurtulmuş ve hesaba 

çekilmeden önce kendisini hesaba çekmiş olur. Bu sebeple şehid e hesap da 

sorgu da yoktur. Çünkü iki melek  şahsa ancak dîninden ve dîniyle alâkalı 

şeylerden sorarlar. Dîni tam olduğu zaman soru sormak için hiçbir sebep 

kalmaz.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Arş  ve onun ihtivâ ettiği âlemler in hepsi cismanî 

taayyünât  tır. Onun üzerinde rûhânî taayyünât  vardır. Onların her ikisi de 

hâdistir. Bu ikisinin üzerinde a‘yân-ı sâbite  mertebesi, onun da ötesinde 

gayb ve şuûn âlemi  vardır.”

1 Buhârî, “İlim”, 10; Tirmizî, “İlim”, 19; İbn Mâce, “Mukaddime”, 17.
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Dedi ki: [284b]   ﴾ ٌ َ ُ أَ ّٰ َ ا ُ   ْ ُ ﴿ ‘De ki: O, Allah bir tektir.’1 âyetinde-

ki   ﴾ َ ــ ُ ﴿ ‘O’ sözünden anlaşılan hüviyyet  -ki o Allah’tır- ancak mükâşefe , 

müşâhede  ve muâyene  ehlinin ihâta edeceği bir ihâta ile hepsini ihâta et-

miş/kuşatmıştır. Fakat hakikat te taayyün  de lâ-taayyün  de yoktur.2 Çünkü 

Allah Teâlâ her ikisinden de münezzehtir. Nitekim Hz. Hüdâyî  (ks) Türk-

çe  ilâhilerinden birinde şöyle demiştir:

Taayyün, lâ-taayyünden

Münezzehsin Hudâyâ sen3

Hz. Şeyh ’in oğlu Şeyh Mehmed el-Cûdî  bu fakire işaret ederek babasına 

hitâben, “Baba, İsmâil Hakkı  emrettiğiniz gibi bugün Sultan Süleyman Ca-

mii ’nde sizin yerinize vaaz  etti.” dedi. O da dua ederek şöyle dedi: “Allah mü-

bârek kılsın, onu desteklesin, güçlendirsin ve onu inâyetinin ehlinden kılsın.” 

Sonra bana döndü ve şöyle dedi: “Bursa ’ya hicretten önce gözümün ucun-

daydın, şimdi kalbimin ortasındasın. Yani bu hicret sebebiyle, fakr ve gınâ 

yolunu tutman dolayısıyla alâka ve muhabbet kemâle erdi. Senden beklenen 

hayırdır. Yani hakiki iman  ve İslâm ’dır. Zâhir  ve bâtın  bağlardan kurtulana 

kadar gayret göster. Allah dışındaki şeylerin (mâsivallah ) hepsinden fâni ol.”

Sonra defalarca benim için dua etti ve şöyle dedi: “Şeyhim  benim için 

dua etmiş ve bir defasında şöyle demişti: ‘Senden Şeyh-i Ekber ’in (kud-

dise sırruhu’l-athar) nefesleri geliyor.’ Allah Teâlâ’ya hamd olsun ki bana 

Şeyh’in lisanını kolaylaştırdı ve beni onun yoluna düşürdü.” Sonra bana 

hitâben, “Allah senin hâlini ve gücünü bunun üzerinde kılsın.” dedi ve 

mübârek elinde bulunan hâşiyesine işaret etti. Daha önce geçtiği gibi o, 

Konevî ’nin Fâtiha Tefsiri ’nin hâşiyesi idi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Mertebeler e riâyet et. [285a] Allah’ın ‘gayr ’ diye 

isimlendirdiğini -ki onlar taayyünât  ve zuhûrât tır- sen de ‘gayr’ diye isim-

lendir. Allah Teâlâ’nın ‘ayn ’ diye isimlendirdiğini sen de ‘ayn’ diye isimlen-

dir. Birini diğerine karıştırma. Cem‘  ve fark a riâyet et ki ilhâd  ve zındıklık  

vartasına düşmeyesin.”

1 el-İhlâs, 112/1 .

2 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir: ــ  ( ــ ــ (و   כــ    
. ــ ا

3 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 127.
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Sonra şöyle dedi: “Allah Teâlâ sülûk ümün başından bu ana kadar beni 

Kitap  ve sünnet  ile te’yid etti. Benim ilmim  zâhir  ve bâtın ilmi dir, başka 

değil. Allah’ın fazlı ile benden ilhâd vâki olmadı. Ancak şu kadar var ki 

bir defa benden cem‘de farkın mahv ı vâki oldu. O da bir anlık bir şeydi. 

Sonra Allah katından desteklendim de farka geldim.”

Sonra şöyle dedi: “Eğer sen şeyhini ve onun hakikatini soruyorsan, 

onun kevnî mükâşefe leri değil ilmî keramet leri vardır. Ben, kabir ehlinin 

hâllerinden, gönüllerde olanlardan ve bunların benzerlerinden haberdar 

değilim. Sultan, vezir veya başkaları ne zaman azledilecek, ne zaman öle-

cek bilmiyorum. Yarın ne olacağını da bilmiyorum.”

Dedi ki: “Seyyidlerden biri bana cefr ilmi ni öğretmek istedi, fakat 

ben istemedim. Çünkü kırk sene sonra ne olacağını bilmenin faydası 

yok. Hz. Şeyh-i Ekber  cefr ve vefk te çok ileri gitmişti. O hayatta olsa da 

bana cefr ve vefki öğretmek istese talep etmezdim. Çünkü bu iki ilim  ve 

benzerleri ilâhî ilim le alâkalı değildir. Allah kalbimde buna benzer şeylere 

hiç meyil yaratmadı.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Ben çok az güzel rüya  görürüm. Hz. Peygam-

ber ’i (as) defalarca gördüm. Hz. Hüdâyî ’yi iki defa gördüm. Birincisinde 

bana, “Ben senden razıyım, ey oğulcuğum. Çünkü sen tarîkımı ihyâ et-

tin.” dedi ve eliyle sırtımı sıvazladı.

[285b] İkincisinde ondan Türkçe  ilâhilerinden birindeki,

Ey derde uman timar

Gel Hû diyelim Hû1

sözünün aslı uman timar mıdır, yoksa eden timar mıdır, diye sordum. 

“Uman timar ey oğulcuğum.” dedi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah bir kulu ağyâr dan kurtarmak istediği zaman, 

mürşid i olmasa da onu destekler ve ona yolu açar. Yolun ortasında ve 

hayrette kalan ancak vâsıtasız olarak Allah Teâlâ’dan ahzetmeye/almaya 

istidadı olmadığı için kalmıştır.”

1 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 117.



492 HZ. ŞEYH’İN SOHBETLERİNDEN NOTLAR - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

5

10

15

20

25

30

Dedi ki: “Fenâ -i tâmmı seç. Çünkü şimdi ben şeyhimin zamanında 

onun kapısında olduğum zamanki gibiyim. Yani acziyetimi ve kusûrumu 

itiraf ediyorum. Kim bu acziyete muvaffak kılınırsa Allah ona hidâyet  ede-

cek, aksi hâlde etmeyecektir.”

Sonra elindeki Fâtiha Tefsiri Hâşiyesi ’ne işaret ederek şöyle dedi: “Bu 

hâşiyenin benim gözümde sineğin kanadı kadar ağırlığı yok. Ancak Allah 

bana bu hususta izin verdi de ben onu yazdım. Sonra o, benim gönlüme 

asla düşmemektedir.”

Dedi ki: “Şeyh-i Ekber  ve oğlu Sadreddin Konevî ’nin (kaddesallahu 

sırrahumâ) benzeri ebediyyen gelmez. Gerçi Allah onların benzerini yarat-

maya kadirdir. Fâtiha Tefsiri  üslûbu, tertîbi, mânaları ve hakikatleri bakı-

mından gerçekten eşsizdir. Ben onun üzerine hâşiyeyi onun mertebesine 

göre değil kendi mertebeme göre ta‘lik ettim/yazdım.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Evliya  vuslat tan sonra birbirlerinden farklılaşırlar. 

Tıpkı tahta oturduktan sonra sultanların durumlarının birbirinden farklı 

olması gibi. Çünkü onlardan bazısının güçlü nüfûzu, tam kudreti ve küllî 

ma‘rifeti vardır. Osmanlı hakanlarından Fâtih Sultan Mehmed , Sultan I. 

Selim  ve Sultan Süleyman  gibi. Onlardan [286a] bazısında ise bu özellik 

yoktur. Bizim sultanımız gibi.” O, bu sözüyle Sultan II. Süleyman ’a işaret 

etti. Çünkü o aklının ve rüşdünün azlığı sebebiyle memleketleri kontrol 

etmekte, bölgeleri muhafaza etmekte, işleri teftîş etmekte, hayır ve şerri 

birbirinden ayırt etmekte gevşeklik ve zaaf üzereydi.

Hz. Şeyh’in büyük oğlu yeni bir çizme istedi ve ısrar etti. Hz. Şeyh dedi 

ki: “Bu ısrar bâtıldır.” Oğlu bu fakire işaret ederek, “Hakkî bu konuda şe-

faat eder.” dedi. Hz. Şeyh dedi ki: “Hakkî hakka mensuptur, bâtıla değil.” 

Derken ikindi namazına kalktılar.

Hz. Şeyh dedi ki: “Halvetiyye ’nin nisbeti ‘lâ ilâhe’yedir. İsbât onun 

içindedir. Celvetiyye ’nin nisbeti ise ‘illallah’adır. Nefy de onun içindedir. 

Halvet in mânası Allah dışındakileri (mâsivallâh) terk etmek ve yok say-

maktır (nefy). Selbî sıfatlar nefyin içindedir. Celvet in mânası Allah’ın nû-

ruyla nurlanmaktır. Sübûtî sıfatlar isbâtın içindedir.”
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Hz. Şeyh  bu fakire hitâben “Fâtiha Tefsiri Hâşiyesi ’ni gizli bir yazı ile 

yazdım. Yaşlandığın zaman onu nasıl okuyacaksın?” dedi. Ben de “Belki 

de o zaman kitaptan okumaya ihtiyaç duymam.” dedim. O ise “Sen kitap 

olursun inşallahu teâlâ.” dedi.

Hz. Şeyh bize akşam namazını kıldırdı. Akşam namazını ve evvâbîn na-

mazını tamamladıktan sonra dua etti. Ardından iç çekti, ayağa kalktı, bana 

hitap etti ve Allah Teâlâ’nın   ﴾ِم َ ــ ْ ِ ْ ِ َرُه  ْ ــ َ ْح  َ ــ ْ َ  ُ َــ
ِ ْ َ ُ أَْن  ّٰ ِد ا ِ ُــ  ْ ــ َ َ ﴿ 

“Allah, kimi hidâyete/doğruya erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm’a 

açar.”1 sözünü okudu. “Nazarın buraya olsun.” dedi ve göğsüne işaret etti. 

[286b] Allah Teâlâ’nın şu sözünü görmez misin?    ََرك ْ ــ َ َــَכ  ْح  َ ــ ْ َ  ْ َــ  ﴿أَ
ــَכ ِوْزَرَك﴾ ْ َ ــא  َ ْ َ -Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Yükünü üze“ َوَو

rinden kaldırmadık mı?”2 Sonra da harem tarafına gitti.

Ben derim ki: Hidâyet  genel ve özeldir. Genel olan kâfir in iman a, âsi-

nin tevbe ye hidâyet edilmesidir. O, sûrî/şeklî iman ve İslâm ’dır. Özel olan 

ise itaatkâr mü’min in îkân , müşâhede  ve ıyân a hidâyet edilmesidir. O da 

hakiki İslâm’dır. Yani Allah kullarından bir kulu kendi tarafına hidâyet et-

mek istediği zaman onun göğsünü kabul ve teslim olmaya açar ve onu 

sırât-ı müstakîm üzere kılar. Bu açma (şerh) ile ondan inkıbaz ve itiraz 

kalkar. Kabul ederek Hakk’a yönelir. Asla ona inkâr ârız olmaz. Halktan 

kesilmesi (inkıtâ‘ ) tam olur ve Allah Teâlâ’ya bağlanır.

Hz. Şeyh dedi ki: “Celvetiyye  Halvetiyye ’nin semeresidir. Çünkü tec-

liye  tahliye den sonradır. İki yol hakikatte birdir. Ancak şu kadar var ki 

mukallid çok, muhakkık azdır.”

Dedi ki: “Hz. Hüdâyî ’nin (ks) yolunda ilhâd  ve zındıklık  yoktur.”

Dedi ki: “Allah’a vâsıl olmak dört imamdan bir imamın mezheb ine uy-

madan hâsıl olmaz. Her velî nin mutlaka uyması gerekir.”

Dedi ki: “Şeyh-i Ekber  ve oğlu Sadreddin Konevî  (k. sırruhümâ) evli-

ya nın efdalidir. Onların kitapları da kitapların en dakîk/ince olanlarıdır. 

Allah otuz üç seneden sonra onların dilini bana tanıttı.”

1 el-En‘âm, 6/125 .

2 el-İnşirâh, 94/1-2 .
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Dedi ki: “Benim muhabbetim ancak Kur’an ’a ve hadis edir. İrşad ım da 

onlarladır. Bizim bu ilmimiz, yani [287a] Kur’an ’ın hakikatleri ilmi her sâ-

lik e hâsıl olmaz. Kevnî keramet lere itibar edilmez. Ateşte yanmamak, suda 

batmamak, havada yürümek ve benzerleri, Allah Teâlâ’nın ehli nezdinde 

bir şey değildir. Çünkü bunları şeytan  ve kâfir  de yapabilir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bizim, atamız Âdem’den (as)  iki mirasımız var: İsyan 

ve istiğfar . İsyan ettiğimiz zaman bize tevbe  ve istiğfar etmek lâzımdır. İn-

sanların çoğu isyan ederler ama istiğfar etmezler. Allah Teâlâ’dan en büyük 

temizliği ve yardımı diliyoruz.

ALTINCI ZİYARET

Bu ziyaret 1101 yılının Cemâziyelâhir ayında (Mart 1690) oldu. Çar-

şamba günü ikindiden sonra gemiden çıktım. Akşama yakın Hz. Şeyh’in 

evine ulaştım. Akşam namazını alt kattaki odada kıldıktan sonra Hz. Şeyh 

bana yöneldi. Güzel muâmelede bulundu, yolculuğu ve denizin durumu-

nu sordu. Ben de, “Sizin yüce himmetiniz sayesinde gemiye bugün kuşluk 

vakti bindim ve ikindiden sonra çıktım.” dedim. Bunun üzerine sevindi. 

Sonra Bursa ’daki evimin masraflarının ödenmesi konusunda Sofya ’dan 

gönderdiği menşûru sordu. Ben de “Ulaştı” dedim. “Uygulandı mı?” dedi. 

Ben de “Evet, mahalle halkı bir yana şehir halkının hepsi buna sevindi.” 

dedim.

Sonra Kara Mustafa Efendi  adlı Budanya (Mudanya)  halifesine yönel-

di. [287b] O, bu yolculukta benim yol arkadaşımdı. Onun da hâlini sordu. 

Sonra haremine gitti.

Perşembe günü olunca işraktan sonra beni odasına çağırdı. Dizini öptüm. 

Yanına oturmamı işaret etti. İlk sözü “Dînin mi galip, dünyan mı?” oldu. 

“Bilakis dünya m.” dedim. Bunun üzerine “Allah dînini dünyana galip kıl-

sın.” dedi. Orucumu ve gece ibadetimi (kıyâm) sordu. “Özür sebebiyle iftar 

etmek dışında orucum sürekli (savm-ı dehr). Bedenin zayıf düşmesi beni 

uzun süre uyanık olmaktan alıkoyması dışında gece ibadetim (kıyâm) de-

vamlı.” dedim. Dedi ki: “ــא َ ُ ِ أَدَو ّٰ ــ ا َ ــאِل ِإ َ ْ َ ْ ُّ ا ــ َ -Amellerin Allah’a en se /  أَ
vimli olanı devamlı olanıdır.’1 Böyle devam ettiğin zaman maksûd hâsıl olur.”

1 Buhârî, “Libâs”, 43; “Rikâk”, 18; Müslim, “Müsâfirîn”, 215, 218; Nesâî, “Kıble”, 13.
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Sonra ders ve vaaz  durumlarını sordu. Ben de, “Bursa ’ya vardığımdan 

beri ders vermeyi kaldırmıştınız. Bu sizin en büyük inayetlerinizden bi-

ridir. Çünkü bu, hâtırın levhinden zâhir ilmi ne taalluk u/bağlanmayı gi-

derdi. Tevhid âyetlerini tilâvete teveccüh arttı. Bunun yanında vücûd da 

önceki vücûd değil. Uzuvlar (erkân) ve kuvvetler zayıfladı. Vaaz a gelince, 

nefsimin onunla alâkasını denemek için iki ay kadar onu terk ettim. Ken-

dimde ona meyil bulamadım. el-Hamdülillah.” dedim.

Bunun üzerine Hz. Şeyh sevindi ve Allah’a hamd etti. Sonra “Kendini 

nasıl buluyorsun?” diye sordu. “Nefsimi hankâhla, vazîfelerle, dervişlerle 

ve dostlarla taalluku kalmamış buluyorum. Ancak nefsin ahlâkından da 

kan kusuyorum.” dedim. Bunun üzerine “Bâtın la ilgili hususlarda nefsin  

ahlâkını ıslah cidden zordur.” dedi.

Sonunda söz dönüp dolaşıp ev halkına geldi. “Ondan (eşimden) şikâ-

yetim her yönden ve büyük. Ben ancak size şikâyet ediyorum, [288a] 

başkasına değil.” dedim. Bunun üzerine “Az sabret, Allah Teâlâ sana bir 

ferahlık ve çıkış kapısı açacaktır. Çünkü bu vakit sabır vaktidir. Sabırsız 

geçerse ondan sonra onu elden kaçırdığın için üzülürsün.” dedi. Sonra 

Allah Teâlâ’nın   ا ــ ُ َ َْכ أَْن  ــ  َ َ َ  َّ ــ ُ ُ ُ ْ ِ َכ ْن  ِ ــ َ وِف  ُ ــ ْ َ ْ א ِ  َّ ُ و ُ ــ
ِ א َ  ﴿َو

ا﴾ ً ــ
ِ ا َכ ً ــ ْ َ  ِ ــ ِ  ُ ّٰ َ ا ــ َ ْ َ ًئא َو ْ ــ َ  “Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoş-

lanmazsanız, olabilir ki, siz bir şeyden hoşlanmazsınız da Allah onda pek 

çok hayır yaratmış olur.”1 sözünü okudu ve şöyle dedi: “Allah senin için 

ancak hayır murad etmiştir. Bu ibtilâyı kaldırsa başka türlü ibtilâ  eder. 

Ben şimdiye kadar on yedi veya on sekiz kadınla evlendim. Onların ken-

dim için ancak ibtilâ olduklarını gördüm.” Sonra dua etti ve şöyle dedi: 

“Allah senin imtihanını mübârek kılsın. Buradaki ‘mübârek’in mânası 

ona sabretmeye muvaffak olmandır. Çünkü mübârek olmayan imtihan 

sabır  ile beraber olmayan imtihandır.”

Sonra, “Şeyh Seyyid Abdülbâki  Edirne ’de vefat etti.” dedi. O, halifeleri-

nin ilkiydi. Ben, “Sofya ’dan dönüşünüzde Edirne’ye uğradığınızda onu nasıl 

buldunuz?” dedim. O ise “Göğüs ağrısından bedeni bitkin ve zayıf düşmüş-

tü. Her şeyden kesilip kendini Allah’a vermesi (inkıtâ‘ ) ve teslimiyet  gibi bazı 

1 en-Nisâ, 4/19 .
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emâreler sebebiyle onun âkıbetinin güzel olduğu zannındayım.” dedi. Ben, 

“Yedi yıl hocam olduğu hâlde benimle onun arasında eskiden kalma karşılık-

lı bir nefret vardı.” dedim. “O meseleyi biliyorum. Senin nefsin cihetinden 

değil, bilakis gayret-i ilâhiyye cihetindendi. Çünkü onun nefret ettiren bazı 

işleri vardı.” dedi. Yine “Hocası ve şeyhi olarak benim ona bütün hakları 

bağışladığıma şahit ol. Benim yüzümden azâba uğramasını ve hesaba çekil-

mesini istemiyorum. Çünkü ben cennet e Allah’ın fazlı ile girmek istiyorum, 

[288b] yoksa insanlardan hak alarak değil. Saçım sakalım ağardı. Bu yaşta 

olan birine hakların talebi sadedinde olması uygun düşmez.” dedi.

Dedi ki: “Yine şahit ol ki sana da eski ve yeni, hatta ömrün sonuna 

kadar olan hakları bağışladım. Benim tarafımdan asla sorguya çekilme.” 

Bunun üzerine ben de dizini öptüm ve “Şefaatinizi umuyorum. Dînim 

ve dünyam sizinle kaim oldu.” dedim. “Benim şefaatim hayır duadır. Her 

şeyde tasarruf eden Allah’tır. Ben vâsıtalardan bir vâsıtadan başka bir şey 

değilim. İşin hakikati şu ki sen ister ikrâr eden ister inkâr eden ol, benim 

ikrâr ve inkâra ihtiyacım yok. Lâyık olan kişinin Allah’tan başka her şeyden 

berî olmasıdır. Fakat sen, üzerindeki bol nimetlerinden dolayı Allah’a şük-

ret . Çünkü seni sülûk  ehlinin yoluna inanmaya hidâyet  etti ve bu hususta 

perdeyi açtı. İnanmak büyük bir iştir.” dedi.

Dedim ki: “Kevnden insilâh  bana zor geliyor.” Şöyle cevap verdi: “Allah 

seni buna tâlib kıldığına göre -ki    ﴾ َ ــ ِ ِ א َّ َّــ ا َ َ َ  َ ــ ُ  O sâlihleri görüp‘ ﴿َو

gözetir.’1- talep ve burhân, matlûb ve ıyâna ulaşacaktır. Fakat işler vakitle-

rine ve şükrü artırmaya bağlanmıştır. Şükür ve rızâ  ehli ol.”

Dedim ki: “Zannediyorum ki benim beşinci bir hicretim olacak. 

Çünkü Bursa ’ya hicretim dördüncüydü.” Dedi ki: “Ben de aynı şekilde 

dört defa hicret ettim. Fakat şimdi Hicaz  topraklarına veya başka yere 

çıkıp gitmeye izinli değilim. Eğer Allah bu konuda bana herhangi bir izin 

verirse ona göre hareket ederim. Sen de bu hâl üzere ol. Bâtın dan gayr/

başkasının düşüncesini çıkar. Çünkü şimdi sen selâmet yurdundasın. 

Kim bir işi Allah’tan bir izinle değil de nefsiyle yaparsa onun peşinden 

büyük bir ibtilâ  ile karşılaşır.”

1 el-A‘râf, 7/196 .
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[289a] Hz. Şeyh dedi ki: “İlim  kayd/bağ, hikmet  ıtlâktır/mutlak ol-

maktır. İlim ile şeriat ve edep ilmini kastediyorum. İlim nazarıyla boşa 

ve abese bakarsan kederli/bulanık olursun. Hikmetle bakarsan selâmet-

te olursun.” Sonra Allah Teâlâ’nın   ﴾ــא ً ا َ وا ِכ ُّ ــ َ  ِ ــ ْ َّ א ِ وا  ُّ ــ َ  Onlar“ ﴿َوِإَذا 

faydasız boş bir şeyle karşılaştıklarında vakar ile geçip giderler.”1 sözünü 

okudu.

Hz. Şeyh, şeyhi “Zâkirzâde ” diye meşhur Abdullah Efendi’yi andı. 

Onun vaaz  ve öğüt sırasındaki takrir ve tefsir ini övdü ve şöyle dedi: “O bu 

konuda şeyhayndan (iki şeyhten) üstün idi. ‘Şeyhayn’ ile Mehmed Üftâ-

de  ve Mahmud Hüdâyî ’yi (k. sırruhümâ) kastediyorum. Fakat o yazmaya 

muvaffak kılınmadı.”

Dedi ki: “Allah bazı kullarına fazlı ile muâmele eder de ona takrîr 

ve tahrîri (yazmayı) genişletir. Bazı kullarına ise adâletle muâmele eder 

de ona bunları daraltır. Muteber olan Allah’ı bilmektir (el-ilmü billâh). 

Çünkü zâhir ilmi , hakikat ilmi ne vesîledir. Zâhir ilmi, fiyatlar/bedeller 

gibi arazî olarak amaçtır. Hakikat ilmi ise ticârî mal gibi bizzat amaç-

tır. Zâtı hakikaten ancak zât-ı ahadiyyet  bilir. İlmin  kendisine nisbetinin 

arazî olduğunu bilip tanıyan selâmete erer. Asâleten olduğunu zanneden 

helâk olur. Sâlik  zâtı zât a, sıfatları sıfatlar a, fiilleri fiiller e teslim ettiği 

zaman her şeyden fâni olur ve emânetini sahibine teslim etmiş olur. Sûrî/

maddî ölüm geldiği zaman onun için suâl, hesap, alma ve verme kalmaz. 

Çünkü o dünyasında mânevî cennet e girmiş ve isteklerin derdinden ra-

hata ermiştir.”

Dedi ki: “Sâlik Allah’a hakikaten ancak kırk seneden sonra ulaşır. Çün-

kü mutlak olarak kederlerden kurtuluş [289b] ancak bu müddetten sonra 

hâsıl olur. Nitekim akl ın kemâle ermesi ve maddî isteğin elde edilmesi 

de ancak bu müddetten sonra hâsıl olur.” Sonra yakîn , yani ölüm  gelene 

kadar mücâhede yi tavsiye etti. Sonra Allah Teâlâ’nın   ِ ــ ِ ْ َ  ْ ــ
ِ ْج  ُ ــ ْ َ  ْ ــ َ  ﴿َو

﴾ِ ّٰ ــ ا َ َ ُه  ُ ــ ْ َ أَ ــ َ ْ َو ــ َ َ ُت  ْ ــ َ ْ ُ ا ِرْכــ ْ ُ  َّ ـُـ  
ِ ِ ــ ُ ِ َوَر ّٰ ــ ا َ ا ِإ ً ــ ِ א َ ُ  “Kim Allah’a 

ve Rasûlü’ne hicret etmek amacıyla evinden çıkar da sonra kendisine ölüm 

yetişirse, şüphesiz onun mükâfatı Allah’a düşer.”2 sözünü okudu.

1 el-Furkân, 25/72 .

2 en-Nisâ, 4/100 .
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Hz. Şeyh dedi ki: “İblis  secdeden yüz çevirince Allah Teâlâ, ‘Seni secde  

etmekten ne alıkoydu?’ buyurdu. İblis, ‘Senin kazân/takdir in.’ dedi. Allah 

Teâlâ, ‘Meydana gelmeden önce kazâ  sırrına şahit olsaydın seni kabul eder-

dim. Fakat senin bu sözün ondan sonra olduğu için seni reddettim ve sana 

lânet  ettim.’ buyurdu.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ’nın    ــא َ َّ َّ أَ ــ َ ــ ِإ َ ُ  ْ ُُכــ ْ
ِ  ٌ ــ َ َ َــא  ــא أَ َ َّ ْ ِإ ــ ُ ﴿ 

﴾ ٌ ــ ِ ٌ َوا ــ َ ْ ِإ ُכــ ُ َ  ,De ki: Ben ancak sizin gibi bir beşerim. (Şu var ki) bana‘ ِإ

İlâh’ınızın ancak bir tek ilâh olduğu vahyolunuyor.’1 sözüne bak, nasıl be-

şer olmakta ortaklığı ispat etti ve bir araya getirdi, sonra da vahiy  ile ayırdı. 

İlham  da evliyanın Cebrâil ’idir. Onları başkalarından ve beşeriyyet ehlinde 

galip olan hükümlerden ayırır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah’a vâsıl olan hiçbir şeyden kederlenmez. Allah 

Teâlâ’nın   ﴾ــא َ َ َ  َ ّٰ ْن ِإنَّ ا َ ــ ْ َ  َ ﴿ ‘Üzülme, Allah bizimle beraberdir.’2 sözü-

nü görmez misin? Nasıl üzülmemeyi Allah ile beraber olmaya bağladı. İşte 

o, hüznü uzaklaştırır. Kişi ova, dağ, kara, deniz, bahçe, diken gibi nerede 

olursa olsun ona düşen Allah ile huzur dan başka bir şeye tamah etmemek-

tir. Çünkü o, Allah ile beraber olmazsa matlûbu hâsıl olmaz.3”

Hz. Şeyh dedi ki: “Var olan (mevcûd ) vardır, yok olan (mefkûd) yoktur. 

İkisini tam olarak birbirinden ayıran; var olana yokluk, yok olana varlık 

ispat etmeyen safâ ve huzura ulaşır, kederden ve şerlerden kurtulur.”

[290a] Hz. Şeyh dedi ki: “Bir defasında kavvâlden İznikli Eşrefoğlu ’nun 

şu sözünü işittim:

Benim ol dâim ü bâkî

Göründüm sûret-i insân4

O vakit Belgrad ’daydım ve bana hâl  galip idi. Bana Allah Teâlâ’nın ku-

lunun lisanı üzere ‘ ُه َ ــ ِ َ  ْ ــ َ ِ  ُ ّٰ ا  َ ِ ــ َ  / Allah kendisine hamd edeni işi-
tir.’ demesinin5 -ki o kurb-i ferâiz dir- sırrı keşfolundu. Öyle ki vücûdum 

1 el-Kehf, 18/110 ; Fussılet, 41/6 .

2 et-Tevbe, 9/40 .

3 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada parantez içindeki kısım eksiktir: ــ ــ   ( ّٰ ــ ا כــ  ــ  ــ  ــ  ) 
. ــ ــ 

4 Beyitte yer alan ve Tamâmü’l-Feyz nüshalarında “sûret-i insân” olarak geçen ifade Eşrefoğlu’nun 

Dîvân’ında “sûretâ insân” şeklinde geçmektedir. Bk. Eşrefoğlu, Dîvân, İstanbul 1286, s. 73.

5 Bk. Müslim, “Salât”, 62-64.
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bu tecellî nin nûruyla doldu. Sonra beni şiddetli bir ağlama tuttu. Öyle ki 

mecliste bulunanlar şaşırdılar.”

Dedi ki: “Herhalde Eşrefoğlu zikredilen sözü hâlin galebesi sırasında 

söyledi. Aslında böyle bir sözden ancak halvet te, huzur ve kabul ehlinin 

yanında bahsedilebilir. Ben necâsetten nefret ettiğimden daha fazla ağyâr  

ile hakikat  konuşmaktan nefret ederim.”

Dedi ki: “Şeyhim vaaz  sırasında akılların kabul edeceği kadar ma‘rifet-

 lerden söz ederdi. Evindeki meclisinde hiçbir şey zikretmezdi.”

Hz. Şeyh’e sûfîler in meşgul oldukları nâfileler i sordum. Şöyle dedi: 

“Fütûhât ’ın ‘Tavsiyeler (Vasâyâ)’ bölümünde gördüğüm üzere selefin bü-

yükleri nezdinde muteber olan; teheccüd namazı nın on iki rekât, işrak 

namazı nın dört rekât, kuşluk (duhâ) namazı nın sekiz rekât, evvâbîn na-

mazı nın -bu konuda var olan ihtilâf üzere- akşamın sünneti ile birlikte altı 

rekât olarak kılınmasıdır.”

Dedi ki: “Edeb ehli ölene kadar amel le meşgul olurlar. Çünkü amel 

yolu peygamberler in ve evliya nın yoludur. Fakat kalp huzuru  şartıyla. Na-

maz da huzur un en aşağısı kişinin ne okuduğunu bilmesidir.”

Dedi ki: “İlâhî hâtır ın galebesi sebebiyle seleften bazılarının gönlüne 

asla kevnî hâtır   gelmezdi. [290b] Hakk’a yönelmiş kimseye vesvese  geldi-

ğinde onun yapması gereken, o vesveseyi mümkün olduğunca yolundan 

uzaklaştırmaktır. Çünkü huzur  amel in ruhudur. İçinde ruh olmayan be-

dende ise hayır yoktur.”

Hz. Şeyh dedi ki:   ﴾ ْ ــ ِ
ِ ْ َ أَ ــ ْ َ ــא  َ  ُ ــ َ ْ َ ﴿ ‘O, onların önlerindekileri bi-

lir.’ Bunlar ebedî olan şeylerdir.   ﴾ ْ ــ ُ َ ْ َ ــא  َ  ve arkalarındakileri bilir.’1‘ ﴿َو

Bunlar ezelî olan şeylerdir.”2

Hz. Şeyh dedi ki: “Bu zaman çaresizlik/zorda kalmışlık (ıztırâr) zamanı-

dır. Allah’a özellikle savaş hususunda çaresiz kalmış bir şekilde dua  et. Allah 

Teâlâ’nın   ﴾ــאُه َ َّ ِإَذا َد ــ َ ْ ُ ْ ُ ا ــ ِ ُ  ْ ــ َّ  Yâhut kendisine dua ettiği zaman‘ ﴿أَ

1 el-Bakara, 2/255 ; Tâhâ, 20/110 ; el-Enbiyâ, 21/28 ; el-Hac, 22/76 .

2 Hâlet Efendi, 244 numaralı nüshada bu paragraf eksiktir: ــ  ﴾ ْ ــ ِ
ِ ْ َ أَ ــ ْ َ ــא  َ  ُ ــ َ ْ َ ﴿  : ــ ة ا ــ ــאل   

ــאت. ــ ا  ﴾ ْ ــ ُ َ ْ َ ــא  َ ــאت  ﴿َو ز ا
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zorda kalmışa cevap veren … mi?’1 sözünü görmez misin? Zorda kalmışın 

duası, ancak zillet ve ihtiyaç içinde olduğunu ortaya koyarak (iftikâr ile) 

olur. Bizim duamız ise izzetle karışıktır. Bu sebepten de icâbet eseri görül-

mez.”

Sonra Cüneyd ’in bir kadınla olan kıssasını anlattı. Kadın ona gelerek 

“Ey şeyh, oğlum esir düştü. Ne dersin? Ne yapayım?” dedi. Cüneyd, “Git 

ve sabret.” dedi. Kadın tekrar tekrar geldi. En son geldiğinde “Ey şeyh, 

bundan sonra artık benim tâkatim kalmadı.” dedi. Cüneyd, “Doğru söylü-

yorsan oğlun gelmiştir.” dedi. Kadın gitti ve oğlunu evinde buldu.

Ben derim ki: Bu anlattıklarında bu fakire târiz var. Çünkü ben birkaç 

gün önce Hz. Şeyh’e ailemin ahlâkının kötülüğünden şikâyet etmiş ve sı-

kıntının son derecesine ulaştığımı iddia etmiştim. Hz. Şeyh de sabrı  emret-

mişti ve “Sabret, şimdi onun zamanıdır. Allah bu imtihanını ortadan kal-

dırdığı vakit sabretmediğinden dolayı üzüleceğin zaman gelecek.” demişti.

Hz. Şeyh dedi ki: “Vâiz in ağzından çıkan her kelime kaydedilir ve kıyâ-

met  gününde sayfası önüne serilir. Allah’a yemîn ederim ki on veya yirmi 

yıl önce bu işin böyle olduğunu ve âhiret  işinin insanların avamının bildi-

ğinin üzerinde olduğunu bilseydim vaaz ı da şeyhliği de kabul etmezdim. 

Ben kendimi ikisinden de azlettim. [291a] Ben insanlardan âciz bir fert 

olduğum hâlde insanlar benden ne istiyorlar bilmiyorum.”

Ben derim ki: Bu konuda o kadar sert konuştu ki kalbim vaaz  ve öğüt 

vermekten soğudu ve her şeyden kesilip tamamen kendimi Allah’a verme-

ye (inkıtâ‘) azmettim. Sanki Hz. Şeyh söylediklerini kendisi berzahlardan 

korktuğu için değil de irşad  etmek için söyledi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ kırk yıldan beri kalbimden Fars diline 

meyli çıkardı ve onu Arapça  ile doldurdu. Hâlâ bende ona (Farsça ) karşı 

hiçbir istek yok.”

Dedi ki: “Bidâyet te yaratılış gereği hoşlanılmayan, nihâyet te hakikat  

bakımından övgüye değer hâle gelir. Kişiye lâzım gelen, tabiat ının muk-

tezâsı üzere hareket etmek değil sabır  ve tahammüle yapışmaktır.”

1 en-Neml, 27/62 .
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Dedi ki: “Senden bana güzel bir söz ulaştı. Sofya ’daki halifemizin tâbile-

rinden biri bizim yanımıza gelmek istemiş de halife  razı olmamış. Sen de ona, 

‘Ey şeyh, şimdi sen müridinin şeyh ine mürid olmasına rızâ göstermiyorsun. 

Peki, sen ne zaman ona mürid  olacaksın?’ demişsin.” Sonra şöyle dedi: “Senin 

bu sözün Allah’tan bir ilham dır ve hak bir sözdür. İşin aslı da böyledir.”

Sonra büyük oğlu Mehmed el-Cûdî ’ye “Sen Farsça yı öğren ve her yön-

den mâmur ol.” diye hitap etti. Ardından oğlu gezmek ve ziyaret amacıyla 

Bursa ’ya gitmek ve orada bir ay kalmak için izin istedi. Hz. Şeyh razı olma-

dı ve “Şimdi onun zamanı değil. Senin zamanın gezme zamanı değil talep 

zamanı. Gezme zamanı geldiğinde öyle yaparsın.” dedi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Ölümden önce rahat yok. Ölüm  geldiği zaman ke-

der kalkar. [291b] Kabir ehli nin hâlini görmez misin? Âlem darlık ve ferah-

lık ile dolu olsa bile onlar için darlık ve ferahlık yoktur.”

Hz. Şeyh’e zamanın zulüm ve hezîmetle bozulmasının sonunun nereye 

varacağını, hakikat âlimleri nin yaklaşık olarak da olsa işin sonunun nereye 

varacağı hakkında bir şey yazıp yazmadıklarını sordum.

Dedi ki: “Evlâdım, bu gibi hususlarda kitaplara müracaat etmeye meyli 

Allah kalbimden aldı. Allah dilediğini yapar. Biz O’nun kahr ından lutf u-

na kaçarız. Eğer kazâ  kazâ-yı muallak  ise Allah onu bizden savuşturacak-

tır. Eğer mübrem  ise onu savuşturacak kimse yoktur. Peygamberler den ve 

velîler den Zekeriyyâ , Yahyâ , Hasan , Hüseyin  ve benzerlerinden ibtilâ  ehli 

olanları görmez misin? Fakat şeriat mertebesi nde ihtiyatlı olmak lâzımdır. 

Bu zamanda insanlar sultanı kaybettiler. Onu tayin etmeleri kendilerine 

vâciptir. Saltanatı miras hâline getirdiler. Halbuki onun birtakım şartları 

ve gerekleri vardır. İşte bunlar mevcut olmadığından dolayı meydana gelen 

her türlü belâ meydana geldi.”

Dedi ki: “Kral adı verilen kâfirlerin emîri tarafından sultana gönderilen 

mektûbu gördüm. Mektupta, ‘Ey sultan, sizin çok askeriniz varsa Allah da 

bize yeter. Biz askerimize güvenmiyoruz.’ yazıyordu.” Sonra Allah Teâlâ’nın 

ٍء﴾   ْ ــ َ  َّ َ ُכ ــ َ ْ ي أَ ِ َّــ ُ ا ّٰ َــא ا َ َ ْ -Bizi her şeyi konuşturan Allah konuştur“ ﴿أَ

du.”1 sözünü okudu. Şüphe yok ki onu konuşturan Allah Teâlâ’dır. Çünkü 

1 Fussılet, 41/21 .
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kâfirler  her ne kadar şeriat mertebesinde reddedilmiş olsalar da hakikat te 

onları harekete geçiren Allah’tır.

Dedi ki: “Allah bir şeyi murad ettiği zaman [292a] O’nunla muradı 

arasına hiçbir şey giremez. Kazâ sını/hükmünü peygamberler  ve velîler  üze-

rinde icrâ eder. Ülü’l-azm peygamberler in azmi, (bütün) peygamberler in 

peygamberliği, ârifler in ma‘rifet i, mü’minlerin iman ı onu engelleyemez.”

Bugün -ki 1101 yılı Cemâziyelâhir ayının sonu, Pazartesi (Nisan 1690) 

günüdür- Hz. Şeyh  benim, İzmit  halifesi Hüseyin el-Ferâizî ’nin, oğulları 

Mehmed  ve Mustafa ’nın yanında daha önce boşadığı eşini nikâhladı. O, 

büyük oğlu Mehmed el-Cûdî’nin annesi olan büyük vâlidedir. Açıklaması 

uzun sürecek bir sebepten dolayı dört ay önce boşamıştı. Onun mehrini 

on iki bin dirhem yaptı.

Hz. Şeyh dedi ki: “Hz. Peygamber’in (as)  zuhûru ve Ay’ın yarılması 

kıyâmet in ilk alâmetlerindendir. Bizim zamanımızda ortaya çıkan bu alâ-

metler ise orta alâmetlerdir. Fakat onlar büyük alâmetlere yakındır. İnsan-

lar bugünden önce Kostantiniyye ’yi emniyet ve selâmet yurdu sayıyorlardı. 

Bu yüzden değişik bölgelerden oraya hicret ediyorlardı. Şimdi ise oradan 

başka yerlere göçüyorlar.”

Dedi ki: “Bu beldenin fitnesine başka bir fitne  kıyas edilmez. Bu belde-

nin fitnesi haşr ve neşre benzer.”

Halifesi Şeyh Hüseyin el-Ferâizî  dedi ki: “Biz İnebahtı ’dan hicret eder-

ken görüyorduk ki insanların çoğu kendi başlarının derdine düştükleri için 

çocuklarını yollara atıyorlardı.”

Ben de şöyle söyledim: “Herhalde bu, Allah Teâlâ’nın   ُُءوَدة ْ ــ َ ْ ا  ﴿َوِإَذا 
﴾ ْ َ ِئ ُ  ‘Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman.’1 sözüne dâhil-

dir. Çünkü burada [292b] iki tehlike var. Çocukların helâk olması kişinin 

kendisinin helâk olmasından daha hafif değildir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Anne ve babalarının hangi yolla olursa olsun çocuk-

larını ölüm tehlikesi olan yerden çıkarma konusunda gayret etmeleri ge-

rekir. Ben şimdi bu beldede çocukların durumunu gözettiğim için ikamet 

1 et-Tekvîr, 81/8 .
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ediyorum. Eğer öyle olmasa bir saat bile burada durmam. Fakat ben ço-

cuklarla ve bu kalabalıkla nereye gideyim? Allah’tan af ve âfiyet isteriz.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bu yıllarda müslümanlar tarafında olan katil ve 

hezîmet, Beç1 Kalesi’ne (Viyana ) sefer yapıldığı sene yaptıklarına bir kar-

şılıktır/kısastır. Çünkü o vakit müslümanlar şer‘î bir gereklilik olmadan 

katilde ileri gittiler. Allah Teâlâ Benî İsrâîl (el-İsrâ) sûresinde   َ ــ ِ ُ  ْ ــ َ  ﴿َو
ًرا﴾ ــ ُ ْ َ ُ َכאَن  ــ َّ ِ ِإ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ ْف  ِ ــ ْ ُ  َ ــ َ ًא  َא ْ ــ ُ  ِ ــ ِّ

ِ َ ِ ــא  َ ْ َ َ  ْ ــ َ َ ــא  ً ُ ْ َ  ‘Kim 

haksız yere öldürülürse, biz onun velîsine yetki verdik. Ancak o da (kısas 

yoluyla) öldürmede ileri gitmesin. Çünkü kendisine yardım edilmiştir.’2 

buyurmuştur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Şeyh-i Ekber ’in (kuddise sırruhu’l-athar) kitap-

larından birinde şöyle dediğini gördüm: ‘Her Peygamber’in kendisine 

mahsus bir duası vardır. Bizim Peygamber imize (sa) mahsus dua  Allah 

Teâlâ’nın Bakara sûresinin sonundaki şu sözüdür:   ِْإن َــא  ْ ِ ا َ ُ  َ َــא  َّ  ﴿َر
َــא َّ َــא َر ِ ْ َ  ْ ــ

ِ  َ ــ ِ َّ ــ ا َ َ  ُ ــ َ ْ َ َ ــא  َ ا َכ ً ــ ْ َــא ِإ ْ َ َ  ْ ــ ِ ْ َ  َ َــא َو َّ َــא َر ْ َ ْ َא أَْو أَ ــ ِ َ  
﴾ َ ــ ْ َــא أَ ْ َ َــא َواْر َ  ْ ــ

ِ ْ َّــא َوا َ  ُ ــ ْ ِ َوا ــ ِ َــא  َ  َ ــ َ َא  َ ــא  َ َــא  ْ ِّ َ ُ  َ  ,Rabbimiz‘ َو

unutursak veya hatâ edersek bizi sorumlu tutma! Rabbimiz, bizden ön-

cekilere yüklediğin gibi bize ağır bir yük yükleme! Rabbimiz, bize gücü-

müzün yetmediği işler de yükleme! Bizi affet! Bizi bağışla! Bize acı! Sen 

bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et.’3

Hz. Şeyh dedi ki: “Sûfîler  topluluğunun lisanında ‘insan mertebesi ’ 

denilen şey adem dir. Allah bu mertebede insan a vücûd  (varlık ) ile tecellî  

etmiştir. Güç ve yakalayıp cezalandırma konusunda Allah Teâlâ’nın ben-

zeri olmadığı gibi aynı şekilde acziyet ve zayıflık konusunda da insanın 

benzeri yoktur. Onun varlığı zıllîdir/gölge varlıktır. Allah gölgeyi yaydığı 

gibi aynı şekilde toplar. Şühûd (müşâhede) ehli , [293a] kabz  ve bast ta ha-

reketi Allah’tan görür. Çünkü fa‘âl olan (ziyâdesiyle yapan) O’dur. Kahr ını 

ulaştırmayı murad ederse her zerre onun el-Kahhâr  isminin mazhar ı olur 

ve hiçbir şey O’nu engelleyemez.”

1 Bazı nüshalarda (Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan, nr. 497, vr. 221a) “Beç” olarak geçen bu kelime 

Hâlet Efendi nüshasında yanlışlıkla “Peç” şeklinde yazılmıştır.

2 el-İsrâ, 17/33 .

3 el-Bakara, 2/286 .
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Dedi ki: “Allah   ﴾ ْ ــ ِ ْ  sabret’ buyurarak sabrı  emretmiştir. Fakat‘ ﴿َوا

ondan sonra   ﴾ِ ّٰ ــא ِ  َّ َك ِإ ُ ــ ْ َ ــא  َ -Senin sabrın ancak Allah iledir.’1 buyur‘ ﴿َو

muştur. Birincisiyle kendisinde güç ve kuvvet görülen zıllî vücûd  a işaret 

etmiştir. İkincisiyle ise hakikatte sabredenin Allah olduğuna işaret etmiştir. 

O bazen kulunu âlem-i kuds e cezbeder de ondan her sûreti ve libası çıkarır. 

Bazen de onu aşağıların aşağısına (esfel-i sâfilîne), yani his ve kir âlemine 

gönderir de -Nemrud ’un burnuna giren sivrisinek gibi- onu bu âlemin 

en aşağı hayvanıyla müptelâ kılar. Akıllı kimseye düşen ancak Allah’a da-

yanmak ve devamlı olarak ‘ ــَכ ْ َ َّ إ ــَכ ِإ ْ ِ ــא  َ ْ َ  َ َ َو ــ َ ْ َ  َ  / Sana karşı yine 
Senden başka sığınak ve barınak yoktur.’2 demektir.”

Dedi ki: “Allah Teâlâ’nın   ﴾ ْ
ِ ــ ْ ُ أَ ُّــ ُ َر َــ ــאَل  َ  ’Rabbi ona ‘Teslim ol‘ ﴿ِإْذ 

demişti de’ sözündeki emir, sıyga olarak da hakikat olarak da emirdir. Ce-

vap olarak Allah Teâlâ’nın   ﴾ ُ ْ َ ْ َאَل أَ ﴿ ‘Teslim oldum’ demişti.’3 sözü de 

böyledir. İki sıyga arasında zâhir de ve bâtın da tam bir paralellik vardır. Bu 

sebeple [Hz. İbrâhim ] mancınıkla atıldığı zaman hiç infiâle kapılmadı. Kul 

kazâ-yı mübrem i geri çevirmek isterse ona bir yol/çare bulamaz. Teslim  

olmaktan başka yol yoktur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah hususi bir taayyün  olarak Âdem ’de velâyet  ve 

nübüvvet le tecellî  etti. Bazı kullarına kulak ve göz oldu. Bazı kullarını ken-

disine kulak ve göz kıldı da o kulak ve göz ile ilim mertebesi nden sonra 

âlemler i müşâhede etti. Fakat bu, kazâ-yı mübrem i geri çevirmez. Görül-

mez mi ki [293b] Allah Teâlâ’nın Habîbi ’nin hakikat mertebesi nde dengi 

olmadığı hâlde bu durum Uhud Gazvesi ’nde ondan topuğunun yarılması-

nı, dişinin kırılmasını geri çevirmemiştir.”

Dedi ki:     ﴾ ْ ــ ُِכ  َ ــ َو ِ  ُ ــ َ ْ ُ ــא  َ ــא أَْدِري  َ  Bana ve size ne yapılacağını‘ ﴿َو

bilmiyorum.’4 Ben ancak şu ânı biliyorum.”

Dedi ki: ‘ ُ َ َ ْ َ ا
ِ َ אُء  َ َ ْ אَء ا َ  Kazâ geldiği zaman göz görmez olur.’5 / ِإَذا 

diye vârid olmuştur. Kazâ geldiği zaman Allah kulunu gaflet e düşürür, 

1 en-Nahl, 16/127 .

2 Buhârî, “Vudû”, 75; “Deavât”, 6; Müslim, “Zikr”, 56-58; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 98.

3 el-Bakara, 2/131 .

4 el-Ahkâf, 46/9 .

5 Beyhakî, Şuabü’l-Îmân, I, 404, (“Kazâ” yerine “kader” lafzıyla).
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peygamberli ği de velîli ği de ona fayda vermez. Çünkü her kazâ  olunan şey 

(makzî ) mutlaka olur.”

Sonra Hüdâyî ’nin Türkçe  ilâhilerinden birindeki şu sözünü okudu:

Ya nice etsin ibn Âdem yazılan hod başa gelir1

Dedi ki: “Basîret  ve şühûd ehli , O’nun tutup yakalamasının ve gücü-

nün kemâlini bildikleri için kazâ meydanında sonbahardaki yapraklar gibi 

O’ndan korkup titrerler. Gaflet ehline gelince, onların cemâl  sûretinde 

olan celâl i müşâhede  etmeye güçleri yoktur.”

Bugün -ki 1101 yılının Recep ayının ikinci günüdür (11 Nisan 

1690)- Hz. Şeyh küçük kızı Seyyide Hanîfe  ile ilgili bir huccet yazması 

için Kostantiniyye ’de bulunan Ahî Çelebi Mahkemesi  nâibi tarafından 

bir kâtip çağırdı. Hz. Şeyh o kızını tâbilerinden Hacı Sâlih ile evlendir-

mişti. Sonra gerdeğe girmeden ondan büyük bir suç sâdır oldu. Hz. Şeyh 

ondan kızını boşamasını istedi. O ise gizlendi ve bunu yapmadı. Hz. 

Şeyh’in Kostantiniyye’de oturan halifesi Şeyh Abdullah  -ki halifelerinin 

en âlim ve en zâhidlerindendir-, keza Hz. Şeyh’in büyük oğlu şu şekilde 

şahitlik yaptılar: “Hacı Sâlih’ten birkaç gün önce nikâhı yenilemeyi îcab 

ettiren bir iş sâdır oldu. [294a] Nikâhın yenilenmesi için müracaat ettik. 

Fakat mâniler hasebiyle bu gerçekleşmedi. İş şimdiye kadar olduğu hâl 

üzere kaldı. Onun gizlenmesinin zararı yok. Çünkü zevcesi zaten daha 

önceden boşanmıştır.” 

Kâtip geldi. Hz. Şeyh bu iddiayı ileri sürdü. İki şahit de bu konuda şa-

hitlikte bulundular. Böylece ihbar hucceti yazıldı. Şeyh Abdullah ’a, “İhbar 

için olan bu huccetin faydası nedir?” diye sordum. Şöyle dedi: “Bunun üç 

faydası var: Birincisi, bunda Hacı Sâlih’in ‘Benden nikâhı yenilemeyi ge-

rektirecek bir şey sâdır oldu.’ şeklindeki sözünü kayıt altına almak vardır. 

İkincisi, böylece Hz. Şeyh’in kızının başkasıyla evlenmesi helâl  olur. Üçün-

cüsü, bunda hasmın kalbine korku salmak vardır.”

Ben derim ki: Hz. Şeyh zikredilen kızı hakkında ihtimam göstermiştir. 

Hatta ömrünün sonunda Kıbrıs  adasına sürgüne gönderildiğinde oradan 

1 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 68 (“İbn” kelimesi yerine “benî” kelimesi geçmektedir).
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bir mektup göndermiştir. O mektupta bu kızın mezkûr hacıya nikâhlan-

masına rızâsı olmadığını, öyle ki kim bunu yaparsa kıyâmet gününde eli-

nin onun yakasında olacağını ifade etmiştir.1

Hz. Şeyh, “Cismanî bir hastalığın  var mı?” diye sordu. Ben de “Evet” 

dedim. Dedi ki: “Tam sıhhat  kişiyi tabiat  ve nefis  mertebesine düşürür. 

Ben de ayak varisi ile müptelâyım.”

Dedi ki: “Kul kuldur, onda rubûbiyyet ten bir karışma yoktur. Rab da 

Rabdır, O’nda kulluk tan bir karışma yoktur. Ekmel olan kâmil  ikisini tam 

olarak birbirinden ayıran ve mertebeler i birbirine karıştırmayandır. Bu 

yüzden ekmel olan kimse, sûreten âcizlerin en âcizi oldu. Onun basîret i 

ve rûhâniyyet i yüceliğin sonunda olduğu gibi aynı şekilde cismaniyyet i de 

aşağılığın sonundadır. [294b] Yaratılmışlar içerisinde o kendisinden daha 

aşağı ve daha âciz bir kimse bilmez. Kâmil feyiz  şeriat  ve edeb e bağlılığı 

ortaya çıkarır. Onun sahibi ibadetten öyle tam bir lezzet alır ki lezzetlerden 

hiçbiri ona benzemez.”

Sonra feyze bir misal getirdi ve şöyle dedi: “Tıpkı çiftçinin yağmurun 

ne zaman ineceğini bilmediği hâlde toprağı sürüp dinlenmeye bırakması 

(nadas) gerektiği gibi aynı şekilde mücâhede  sahibinin de feyzin ne zaman 

ineceğini bilmediği hâlde amel lere ve ahlâk a sarılması gerekir. İndiği za-

man ise tam yerine ulaşır. Tecellî vardır bölünemeyen bir anda (ân-ı gayr-i 

münkasim) olur, fakat nihâyetsiz ilim ler verir. Bir günde, bir haftada, bir 

ayda ve daha fazla sürede olan tecellî  vardır. Yani bu süre uzar. Bütün bun-

lar kulun elinde değildir. Sûrî/zâhir yağmurda gök gürültüsü ve şimşek 

olduğu gibi aynı şekilde mânevî feyiz de de ona benzer şeyler vardır.”

“Tecellî nin türleri vardır: Bazen ilâhî nüsha nın sırları keşf olunur. Bazen 

âfâkî nüsha nın sırları keşfolunur. Bazen enfüsî nüsha nın sırları keşfolunur. 

Bazen hakkında ‘Kur’ân-ı lafzî ’ denilen lafzî-yazılan nüshanın sırları keş-

folunur. Bunlar dört mushaftır ki bunların gayesi dördüncüsüdür. Bu yüz-

den kâmiller in ömürlerinin sonunda ancak Kur’an  ile meşgul olduklarını 

1 Tamâmü’l-Feyz’in bir nüshasında (Topkapı Sarayı Müzesi Ktp., Revan Köşkü, nr. 497, vr. 222a) ke-

nardaki ek bilgiye göre Osman Fazlı Efendi’nin vefatından bir yıl sonra Hacı Sâlih, Hanife’yi zifâfa 

girmeden boşamış ve İsmâil Hakkı Bursevî de şeyhinin vasiyetine uygun olarak 1104/1692’te bu kızla 

evlenmiştir.
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görürsün. Kur’an’dan başka onların feyz inin ve ilim lerinin kaynağı olmaya 

uygun bir şey yoktur.”

Sonra şöyle dedi: “Allah bu babda bana kâmil bir iman  vermiştir. 

Öyle ki mele-i a‘lâ ve esfel, hilâfı üzerinde ittifak etseler -Allah tarafından 

sâbit kılınmaya devam edildiği müddetçe- kalbim kaymaz.” Sonra Allah 

Teâlâ’nın   ﴾ــא َ َ ْ َ َ َ ِإْذ  ــ ْ َ ــא  َ َ ُ ُ ْغ  ِ ــ ُ  َ ــא  َ َّ -Rabbimiz, bizi hidâyete erdir“ ﴿َر

dikten sonra kalplerimizi eğriltme.”1 sözünü okudu.

[295a] Dedi ki: “Şeyhim  sakin, edebli bir kimseydi. Bu zamandaki boş 

iddia sahiplerinin ağzından dökülen şeyleri ağzına almazdı. Benim nez-

dimde makbûl olan da odur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bazı insanlar benden hârikulâde şeyler talep ediyor. 

Benim ilmî-bâtınî kerametlerden başka bir keramet  im yok. Havâstan ba-

zılarına kerametin iki türü de verilir. Fakat makbûl olan bâtın  ve ilâh ile 

ilgili olandır, zâhir  ve kevn ile ilgili olan değil. Kim bana mürid olmak 

istiyorsa beni bu mertebede kabul etsin. Hârikulâde şeyler ve keşfler iste-

yen başkasından istesin. Çünkü ben şeyh değilim.” Sonra Allah Teâlâ’nın

    ﴾ ْ ُِכــ  َ ــ َو ِ  ُ ــ َ ْ ُ ــא  َ ــא أَْدِري  َ -Bana ve size ne yapılacağını bilmiyo“ ﴿َو

rum.”2 sözünü okudu ve şöyle dedi: “Ben Allah’ın dilemesi hâriç kevn ile 

ilgili şeyleri bilmiyorum. Ben bu hususta diğer insanlar gibiyim.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Baba ile oğul arasında bir tür benzerlik olsa da sûret 

cihetinden oğul babanın aynısı olmadığı gibi, aralarında bir tür benzerlik 

olsa da çoğu zaman mürid  ve mürşid  meşrep te birleşmezler. Her şahsa 

ancak hâl i ve ezelî istidadı kadar verilir. Mürşid arada vâsıtadır. Ona düşen 

müridi kabul ettiği kadar terbiye  etmektir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Huzur ile huzur u elde etmeye çalışmak (istihzâr) 

arasında fark vardır. Huzur nihâyet ehli  için, istihzâr  bidâyet ehli  için-

dir. Çünkü ilk grup için asla unutma yoktur. En büyük cem‘iyyet3 onla-

ra aittir. İkinci grup ise kendilerine nisyân ârız olduğunda huzuru elde 

etmeye çalışırlar. Mutlak olarak huzurun alâmeti, yaratılmışlardan ve 

1 Âl-i İmrân, 3/8 .

2 el-Ahkâf, 46/9 .

3 İnsanın zihnen ve rûhen yalnız Allah ile meşgul olması, yalnız Allah ile olması.
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kevnden Hak ve ilâh tarafına cezbolunmaktır. [295b] Onun doğruluğu-

nu ortaya koyan şey ise kâmil ubûdiyyet e bağlı olmaktır. İbâdet i olmayan 

kimse kâmil/tam nisyandadır. Onun hiç huzur u yoktur. Onun için kötü 

hâtime/son vardır ki o gayr düşüncesidir ve onunla beraber ruhun çık-

masıdır. İbâdeti eksik olan kimse eksik huzur hâlindedir. Onun ehli de 

tehlike üzeredir. Zorlanmadan kâmil ibadeti olan kimsenin tam huzuru 

vardır. Nasıl huzuru olmasın ki! Bâtınî huzur ona zâhir deki bu amel lere 

ve ahlâk a sarılma imkânı vermektedir.” Sonra da can boğazdan çıkana 

kadar kulluğu tavsiye etti.

Hz. Şeyh 1101 yılı Receb ayının (Nisan 1690) ilk Cuma gecesi bana 

Regâib namazı nda imam olmamı emretti. Akşam namazını kıldığımız 

zaman halifelerden ve başkalarından hazır bulunanlara hitâben, “Kırâat 

konusunda ne diyorsunuz?” diye sordu. Ben bazı zayıf kimselerin yükünü 

hafifletmek için “Birinci rekâtta Fâtiha ve Kadr sûresini bir defa, ikinci 

rekâtta İhlâs sûresini bir defa okuyalım. On iki rekât tamamlanana kadar 

böyle devam edelim.” dedim. Halifelerinden biri Hz. Şeyh’e hitâben, “Si-

zin kaleminizle her rekâtta Kadr sûresini üç defa, İhlâs sûresini on iki defa 

yazdığınızı gördüm.” dedi. Hz. Şeyh, “Bu konuda farklı görüşler var. Fakat 

biz evlâ ve en güçlü olanı seçelim ki o azîmet  ve takvâ dır.” dedi ve kendi 

yazdığını emretti. Bazıları, “Adakta bulunmak gerekir mi?” diye sordu. Hz. 

Şeyh, “Hayır, o avamı susturmak içindir. Fakat adakta bulunmakta bir beis 

yoktur. Hangi şekilde isterseniz öyle kılın.” dedi. Ben de bu şekilde imam 

olarak Hz. Şeyh’in evinde halifelerden ve diğer hazır bulunanlardan bana 

uyanlara namaz kıldırdım. [296a] Namaz ve dua tamam olunca Hz. Şeyh, 

“Allah Teâlâ kabul etsin.” dedi. Kul Camii ’ndeki1 vekiline de bu namazı 

orada kıldırmasını tavsiye etti.

Sonra Hz. Şeyh, “Yatsıdan sonra bize tesbih namazı  kıldır.” dedi. Ben 

de “Tamam” dedim ve beraber kıldık. Allah Teâlâ’ya hamd olsun. Bu gece-

nin mağfiret ve rahmet gecesi olduğu konusunda ümidimiz tamdır. Çünkü 

1 Fâtih devri ulemâsı ve devlet ricâlinden Manisalı Mehmed Paşa (ö. 1495) tarafından yaptırılan ve 

kendi adıyla anılan bu cami Fatih Atpazarı’nda bulunmaktadır. Osmanlı döneminde geceleri şehrin 

çeşitli yerlerinde nöbet tutan on iki yeniçeri çorbacısı görevlerine dağılmadan önce akşam namazlarını 

topluca burada kıldıkları için cami Kul Camii adıyla da anılagelmiştir. Bk. M. Baha Tanman, “Atpazarî 

Tekkesi”, DİA, İstanbul 1991, IV, 85.
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biz Hz. Şeyh’in hazır olmasının bereketiyle bedenlerde hafiflik, ruhlarda 

teveccüh, kalplerde rikkat ve günahların affı konusunda ümitvar olduk.

Bilesin ki regâib , berat  ve kadir  namazlarını şimdiye kadar ulemâ -i 

kiram ve meşâyih -ı izâm kılmışlardır. İmam Gazzâlî  bu namazların müs-

tehab olduğuna hükmetmiştir. Sultanlar, zamanlarındaki âlimler icmâ 

ettikten sonra vakıflarının fermanlarında (menşûr) bu namazları cami-

lerinin imamlarının kıldırmasını emretmişlerdir. Ümmet ise dalâlet üzere 
birleşmez.1 “ ٌ ــ َ َ  ِ ّٰ َ ا ــ ْ ِ  َ ــ ُ َ אً  ــ َ َ َن  ْ ُ ِ ــ ْ ُ ْ ــא َرآُه ا َ  / Müslümanların gü-
zel gördüğü şey Allah katında da güzeldir.”2 İnkâr ehlinin vehme dayanan 

sözleri seni aldatmasın. Çünkü onlar her asırda kendi tamburlarına bir 

nağme ekliyorlar. Davulun sesi her ne kadar uzağa ulaşıyorsa da içi oyuk 

ve boştur.

Hz. Şeyh dedi ki: “Semâ‘ ın aslı haktır. Fakat bu vakit semâ‘ vakti de-

ğildir.”

Dedi ki: “Keşke Mehmed Birgivî ’nin et-Tarîkatü’l-Muhammediyye ’sine 

bir şerh yazsan.” Sonra da “Bu zamanda gerek yok. Çünkü yazanlar yazmış. 

Hak, ehline âşikârdır.” dedi.

Dedi ki: “Hak ehli [296b] bâtılı görmez. Dünya  hakikat ehli  nezdinde 

hakikat  makamında değil itibar (farz etme) makamında kalır.”

Hz. Şeyh mahallesindeki fakir bir kadına birkaç dirhem gönderdi ve 

şöyle dedi: “Bu gece benim gönlüme bu düştü. Bu rızık  ummadığı taraftan 

ona ait bir rızıktır ki helâl  ve temizdir.”

Bu sabah -ki pazartesi sabahıdır- rüya mda sanki terâvih namazını bü-

yük bir köprünün başındaki büyük bir camide kıldığımı gördüm. Hz. 

Şeyh camiden çıktı, ben de onu takip ettim. Köprüyü geçmeye başladığı-

mızda bana yöneldi ve “Senden bana hizmetinin evliya nın peygamberler e 

hizmeti gibi olmasını istiyorum.” dedi. Ben hangi hizmet in daha meşak-

katli olduğunu düşündüm. Onun Hz. Şeyh’e uymak olduğunu gördüm. 

Çünkü Şeyh’in âdeti terâvih namazını o camide kılmak, sonra teheccüd 

namazını kılana kadar geceyi o camide ihyâ etmek, sonra da köprüyü 

1 Bk. Tirmizî, “Fiten”, 7.

2 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 379.
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geçerek kendisinin oturduğu büyük beldeye gitmekti. O belde köprünün 

diğer başındaydı. Namaz, gece ibadeti, sonra köprüden geçerek o beldeye 

gitme konusunda Hz. Şeyh’i takip etmeye azmettim. Köprünün sonu yak-

laşıp ötesindeki belde görününce uyandım. Bu rüyadaki -peygamberler in 

ve velîler in tamamının âdeti olan- tâbi olma müjdesinden dolayı Allah’a 

hamdolsun.

Hz. Şeyh dedi ki: ‘   ُ ــ َّ َف َر َ ــ َ  ْ ــ َ َ  ُ ــ َ ْ َ َف  َ ــ َ  ْ ــ َ  / Nefsini tanıyan elbette 
Rabbini tanımıştır.’1 [sözü] suûd dur. Tersi olarak ‘  َف َ ــ َ  ْ ــ َ َ  ُ َّــ َف َر َ ــ َ  ْ ــ َ  
ُ ــ َ ْ َ  / Rabbini tanıyan nefsini tanımıştır.’ sözümüz ise nüzûl dür. Birincisi 

fenâ  hâline, [297a] ikincisi bekâ  hâline işarettir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Mürid in şeyh inin kızıyla evlenmesi şeriat  ve tarikat  

bakımından câiz olur. Ama boşadığı veya kendisi vefat edip geride bıraktığı 

eşini nikâhlamaya her ne kadar şer‘î bakımdan izin var ise de tarikat bakı-

mından izin yoktur. Bu şekilde nikâh  yapan kimse, o nikâhtan dünyada 

da âhirette de asla bereket bulamaz. Kişinin mesleğindeki hocası da böy-

ledir. Çünkü hoca ve şeyh mânevî babadır. Allah Teâlâ   ﴾ ْ ــ ُ ُ א َ َّ ُ أُ ــ ُ  ﴿َوأَْزَوا

‘Onun eşleri de mü’minlerin anneleridir.’2 buyurmuştur.”

Hz. Şeyh-i Ekber  (kuddise sırruhu’l-athar) Mevâkıu’n-Nücûm ’un son-

larında şöyle der: “Şeyhlere hürmet göstermek zaruridir. Elbiselerini giy-

memek, yerlerine oturmamak, müridin şeyhinin boşadığı veya vefat edip 

geride bıraktığı eşiyle evlenmemesi, yüzlerine karşı söz söylememesi, söyle-

diklerini yerine getirmekte acele etmesi onlara hürmettendir. Onların saygı 

gösterdiğine saygı göstermek de onlara hürmettendir. Şeyhinin saygı gös-

terdiği kimseye saygı göster. Eğer onu senin önüne geçirdiyse ona öğrenci 

ol. Eğer sen ondan daha bilgili isen, şeyh senin maslahatına olacak şeyi 

senden daha iyi bilir. O kişi de noksanlık görmen, şeyhin onu senin önüne 

geçirmesinden ve kendisine yaklaştırmasından perdelemesin.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Ey İsmâil, sen kurbansın. Kurbanın mutlaka teslim 

olması gerekir. Bizde ise teslimiyet in hakikati yok. Fakat ölene kadar çalı-

şacağız. Yolda ölen vuslat a ermiş demektir.”

1 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 3۱2 (2532).

2 el-Ahzâb, 33/6 .

30
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Hz. Şeyh dedi ki: “Bu kapıda şeyh  var, hâdim var. Şeyhin hakkı terbiye-

 dir. Hâdimin işi ise sadâkatle ve samimiyetle hizmet tir.”

Sonra şöyle dedi: “Şeyhim  bir defasında [297b] mürid lerden birini 

bağa göndermek istedi. Her biri hizmet ten hoşlanmadığı için gizlendi. 

Ben odamdan çıktım ve ‘Beni gönderiniz.’ dedim. Şeyhim, ‘Emîr efendi, 

senin dersin vardır, vaktin zâyi olur.’ dedi. Ben de ‘Bugün bütün ilimlerin 

bana keşfolacağını bilsem, yine de sizin hizmetinizi tercih ederim.’ dedim. 

Bunun üzerine sevindi, bana dua etti ve o hizmetini bana gördürdü. Bu 

samimiyet ve sadakat karşılığında olanlar oldu.”

Dedi ki: “Rızâ öyle bir şeydir ki onu ancak rızâ nın semerelerini elde 

eden kimse idrak edebilir.”

Sonra dedi ki: “Daha önce hâdim olan Mehmed Dede ’den nâhoş bir şey 

gördüm ve o bütünüyle kalbimden/gözümden düştü. Bu da onun zillete 

düşmesine sebep oldu.” Ben derim ki: “Mehmed Dede önceleri güvenilir 

bir kimseydi. Hz. Şeyh gazâya gittiği zaman onu yanında götürdü. Sofya ’ya 

ulaştıkları zaman Mehmed Dede tamaha kapıldı ve bir gece Hz. Şeyh’in 

kesesinden paraları çalmaya başladı.” Hz. Şeyh dedi ki: “Ben onun farkı-

na vardım. O ise benim uyuduğumu zannediyordu. Derken elini tuttum. 

Bunun üzerine utandı.” Sonra şeyh ten ayrıldı ve durumu değişti. Şöyle ki: 

Emirlerden birinin kızı esir düşmüştü. Mehmed Dede şeyhin hizmet inde 

iken eğer Allah kızını esaretten kurtaracak olursa kendisiyle evlendirmeyi 

vaad etmişti. Derken Allah kızı kurtardı. Emir de sözünü yerine getirdi. 

Fakat gerdeğe girmeden kız öldü. Mehmed Dede gidip bir köye yerleşti. 

Dîni ve dünyası değişti. Bu durumdan Allah’a sığınırız. Bunun benzerleri 

önce de görülmüştür.

Hz. Şeyh dedi ki: “Bir kitapta Hz. Şît’in (as)  bir kere hastalandığını, 

[298a] Allah’ın da ona cennet  yiyeceklerinden bir tabakla bir hûri  gönder-

diğini, onu kendisiyle evlendirdiğini, ondan bir çocuğu olduğunu, Arapla-

r ın hepsinin aslının ondan meydana geldiğini görmüştüm.”

Ben, “İnsanlar ve cinler  arasında olduğu gibi bu yaratılışta dünya ehli  

ile cennet ehli  arasında izdivaç  olur mu?” diye sordum. O da “Evet” dedi.
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Ben derim ki: “Melekler , hûriler ve cinler  latîf ruhlardır. Onlarla kesîf 

olanlar arasında bir tür uzaklık vardır. İnsan , cin ve hûriler arasında evlilik  

olması muhtemelen bu yaratılışın örtülerine büründükten sonradır. Ni-

tekim Hârût ve Mârût  isimli iki meleğin hüküm vermeleri de bu şekilde 

olmuştur.

Âdem’in (as)  cennet te Havvâ  ile beraber olduğu, Kâbil ’in de cennette 

doğduğu şeklindeki görüşe gelince bana göre doğru değildir. Ancak bu 

cennet -tahkik ehli nin görüşü olduğu üzere- yeryüzündeki bir cennet şek-

linde yorumlanırsa o başka. Çünkü çocuklar yeryüzüne indikten ve cennet 

hayatında mümkün olmayan, mâlum hâmilelikten sonra meydana gelmiş-

lerdir. Havvâ’nın yeryüzüne inmeden önce cinsel ilişkinin ne olduğunu 

bilmemesi de buna delâlet eder. Nitekim Hatîb ’in Ravza ’sında böyle geç-

mektedir. 

Hz. Şeyh, halifesi Şeyh Hüseyin el-İzmidî ’den kendi huzurunda büyük 

oğlu Seyyid Mehmed el-Cûdî ’ye Farsça  okutmasını istedi. O duraksadı, 

buna cesaret edemedi ve nüshanın karışık olduğunu iddia etti. Aramızda 

geçen konuşmalardan sonra şeyh tebessüm ederek “Siz bizi yüksündünüz.” 

dedi. Mezkûr Seyyid, Pend-i Attâr ’ı okuyordu. Bozuk olan nüshayı düzgün 

olanla veya Pend-i Attâr’ı Bostân  veya Gülistân ’la ya da başkasıyla değiştir-

mişlerdi. [298b] Biri dedi ki: “Pend-i Attâr ’da uğur ve bereket vardır. Hz. 

Şeyh Ferîdüddin Attâr ’ın (ks) Farsça ya kendi kitabı ile başlayan kimsenin 

bu lisana ârif olması için dua ettiği herkes tarafından söylenir.” Bunun üze-

rine Hz. Şeyh “Peh peh!” dedi ve kalkıp hareme doğru gitti.

Hz. Şeyh dedi ki: “Bazı insanlar heybet in eline düşmüştür ve onu korku 

(havf  ) kaplamıştır. Bazısı üns ’ün eline düşmüştür ve ona ümit (recâ ) hâkim 

olmuştur. Îtidâl ise kişinin korku ile ümit arasında olmasıdır. Fakat Allah 

dilediğini yapar.”

Dervişlerden biri Mekke -i Mükerreme’ye gitmek için izin istedi. 

Onun doğru yolda olması için dua etti ve ona şöyle dedi: “Yola çıkarken,

ًא    َא ْ ــ ُ ــَכ  ْ ُ َ  ْ ــ ِ ــ  ِ  ْ ــ َ ْ ٍق َوا ْ ــ ِ َج  َ ــ ْ ُ ــ  ِ ْ ِ ْ ٍق َوأَ ْ ــ ِ  َ ــ َ ْ ُ ــ  ِ ْ ِ  ﴿َرّبِ أَْد
ا﴾ ً ــ

ِ َ  ‘Rabbim! Gireceğim yere doğrulukla girmemi sağla; çıkacağım
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yerden de doğrulukla çıkmamı sağla.’1 de. Bir yere indiğin zaman da 

   ﴾ َ ــ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ا ــ ْ َ  َ ــ ْ ــאَرًכא َوأَ َ ُ  ً َ ــ ْ ُ ــ  ِ ْ ِ ْ  Rabbim! Beni mübârek bir‘ ﴿َرّبِ أَ

yere indir. Sen, indirenlerin en hayırlısısın.’2 de. Her merhalede buna 

devam et.”

Sonra örnek vererek şöyle dedi: “Sûrî tecerrüd ehli , ayaklarını bu-

laştırmadan ağzıyla yalayan, böylece kurtulan sinek gibidir. Ayaklarını 

bulaştırdığı zaman uçamaz. Tecerrüd ehli, sinek gibi istediği yere uçar.”

Dedi ki: “Terziye ‘göç’ demişler, iğnesini başına koymuş ve göçmüş. 

Elbisesinin yakası olmayıp da onu bedeni üzerine atan kimseye ‘elbiseni 

çıkar’ denilse bu ona ağır gelmez. Çünkü ona başkası/yabancı gibi tu-

tunmuştur.”

Dedi ki: “Sûrî tecerrüd , mânevî tecerrüdün dayanağıdır. ‘Mânevî 

tecerrüd olduğu zaman sûrî taalluk  zarar vermez.’ demelerine gelince, 

[299a] bu söz bir yönden sakattır.”

Sonra şöyle dedi: “Sen denizin ötesinden olduğun için hidâyet eh-

lindensin. Biz ise burada olduğumuz için hayret ehlindeniz. Bize korku 

galiptir. Çünkü şimdi bu belde tehlike mahallidir.”

Ben derim ki: “Bu söz ondan makam dolayısıyla sâdır oldu. Yoksa 

onun Allah dışında hiçbir şeyden korkusu yoktur.”

Hz. Şeyh ikindi namazından sonra büyük oğlu Seyyid Mehmed 

el-Cûdî ’ye hitâben şöyle dedi: “Baba asıl/kök, oğul ise fer‘/daldır. Baba 

fert, oğul çoğuldur. Baba Allah’ın elinin mazharı, oğullar ise ellerin maz-

harlarıdır. Birbirini desteklemek ve bir araya gelmek bakımından her ne 

kadar [oğulların] elleri çok güçlü olsa da gücü yine [babanın] elinden 

alır. Tıpkı ağacın köküne göre dalları gibi. Nitekim Allah Teâlâ   ِّٰ ُ ا َــ ﴿ 
﴾ ْ ــ ِ

ِ ْ أَ َق  ْ ــ َ  ‘Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.’3 buyurmuştur. 

Şu hâlde babadan korkun. Çünkü oğullara nisbetle idare etme, çekip 

çevirme, ret ve kabul onun elindedir, onların ellerinde değil.” Ben derim 

ki: “Bu sözler her ne kadar latifeleşmek için söylenmiş olsa da mânanın 

son noktasındadır.”

1 el-İsrâ, 17/80 .

2 el-Mü’minûn, 23/29 .

3 el-Feth, 48/10 .
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Hz. Şeyh dedi ki: “Dünya  naz  yurdudur, yani Allah Teâlâ tarafından. 

Niyaz  yurdudur, yani senin tarafından. Cennet  naz yurdudur, naz sana ait-

tir. Allah Teâlâ’dan ise niyaz; yani nimet verme, ihsanda bulunma ve senin 

tarafına yönelme vardır.” Farsça olarak “nâz ü niyâz” dedi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Muteber kitaplardan birinde gördüm ki gazâ  farzdır, 

hac  da farzdır. İkisi bir araya geldiği zaman birincisi tercih edilir.” [299b] 

Sonra Allah Teâlâ’nın   ﴾ً ــ َّ ْ َכא َُכــ ُ ِ א َ ُ ــא  َ ً َכ ــ َّ َ َכא ِכ ِ ــ ْ ُ ْ ا ا ــ ُ ِ א َ -Müş“ ﴿َو

rikler sizinle topyekün savaştıkları gibi siz de onlarla topyekün savaşın.”1 

sözünü okudu.

Hz. Şeyh dedi ki: “Peygamberler in (aleyhimü’s-selâm) zillet ve iftikâ-

rı başkalarından daha fazladır. Onlar bu konuda mazhar ların en kâmil 

olanlarıdır. Onlardan daha âcizi ve daha güçlüsü yoktur. Onların Allah’tan 

korkuları başkalarından daha fazladır.” Sonra Allah Teâlâ’nın   ا ُ ــ َ ْ َ  َ ــ َ ﴿ 
ِن﴾ ْ َ ْ َّאَس َوا -O hâlde insanlardan korkmayın, benden korkun.”2 sözü“ ا

nü okudu ve şöyle dedi: “Allah’ın insanlardan korkmayı yasaklaması, an-

cak onların sûretler ve şekiller olmaları sebebiyledir. Sûretlerden korkmak 

gerekmez. Allah sübhânehûya gelince O, bu sûretleri hareket ettirendir. 

İşte O’ndan korkmak gerekir. Çünkü O, istediği zaman belâyı bir zerre ve 

sinek cihetinden de ulaştırır. O, dilediğini yapmaya kâdirdir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Kulun dua sı ancak kulluğunu, zilletini, muhtaç-

lığını ızhâr etmek, Melik ve Gaffâr olan Allah’ın emrine uymak içindir. 

Yoksa Allah’ın hükümlerini bırakıp başka bir hüküm için ve O’nun iş-

lerinden bir işe müdâhale etmek maksadıyla değildir. Çünkü Allah’ın

  ﴾ِ ــ ِ ْכ ُ ِ  َ ــ ِّ َ ُ  َ ﴿ ‘Hükmünü bozacak kimse yoktur.’3 ve   ﴾ ُ ــ ِ ُ ــא  َ  ُ ــ َ ْ َ ﴿ 

‘O, dilediğini yapar.’4

Hz. Şeyh, halifesi Şeyh Hüseyin el-İzmidî ’ye hitâben şöyle dedi: “Lisan  

şeriat tır, gönül  ise hakikat tir. Şeriat mertebesinde zâhir e bakılır. Belde hal-

kından kim Allah’ı sevdiğini ve Rasûlü’nü sevdiğini iddia ederse ve şehâdet 

kelimelerini dili ile ifade ederse, seni sevse de sevmese de sen ona icâbet et. 

1 et-Tevbe, 9/36 .

2 el-Mâide, 5/44 .

3 er-Ra‘d, 13/41 .

4 el-Bakara, 2/253 ; el-Hac, 22/14 .
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Kim de Allah’ı ve Rasûlü’nü sevmez, bilakis onlara buğz ederse, sana buğ-

zetse de etmese de sen ona buğzet. Birincisi Allah için sevmektir. İkincisi 

Allah için buğzetmek tir. Seni sevdiği için icâbet ettiğin kimseyi, Allah için 

değil nefsin için sevmiş olursun. [300a] Sana buğz ettiği için buğzettiğin 

kimseye Allah için değil nefs in için buğzetmiş olursun. Bunların ikisi de 

yerilmiştir. Çünkü Allah Teâlâ      ﴾ ُ ِــ א َ ْ ا  ُ ــ ِّ ا  ِ ّٰ ِ  َ  İyi bilin ki hâlis‘ ﴿أَ

din yalnız Allah’ındır.’1 buyuruyor. Hâlis olan ilk ikisi, karışık olan ise son 

ikisidir.” Sonra hâlis, muhlis  ve muhlas ı birbirinden ayırdı ve birincisini 

tercih etti. Çünkü kökü üç harften oluşmasına (sülâsî) nazaran hâlis aslîdir. 

Mücerred mezîde takdîm olunur ki mezîd olan muhlis ve muhlastır.

Sonra dedi ki: “Hakikatin sabîleri, hünsâ  gibidir. Onun ise hem er-

kekliği hem de dişiliği vardır. Lâyık olan, kişinin hünsâlardan ve kadınlar-

dan değil erlerden olmasıdır.” Sonra Allah Teâlâ’nın   ﴾ َــ ْ ُ ْ ُ َכא َכــ َّ َ ا ــ ْ َ  ﴿َو

“Erkek, kız gibi değildir.”2 sözünü ve   ﴾ــאِء َ ِّ ا ــ  َ َ َن  ــ ُ ا َّ َ ــאُل  َ ِّ  ﴿اَ

“Erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar.”3 sözünü ve

  ﴾ َ ْ ــ َ َ اْכ ــא  َّ
ِ  ٌ ــ ِ َ ــאِء  َ ِّ ِ َو ا  ُ ــ َ َ اْכ ــא  َّ

ِ  ٌ ــ ِ َ ــאِل  َ ِّ
ِ ﴿ “Erkeklerin de 

kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri 

var.”4 sözünü okudu. Hz. Şeyh uzun uzun konuştuktan sonra dedi ki: “Bu 

sözler, namazdan selâm verdiğim vakit gönlüme düştü.” Bu fakiri kastede-

rek “Onları sana da söyleyeyim istedim. Sonra da yönümü Şeyh Hüseyin’e 

çevirdim.” dedi.

Ben derim ki: Çünkü Şeyh Hüseyin,  beldesi İzmit ’in halkından şikâyet-

çi, rahatsız ve nefret eder hâlde idi. Hz. Şeyh bu sözlerle onu terbiye  etmeyi 

murad etti ve ona hitap etti.

Şeyh Hüseyin’in tâbilerinden biri kendisinin önemli bir maslahatı için 

Edirne  şehrine gitmişti, bu yüzden kaygılı idi. Hz. Şeyh sözlerini bitirdi-

ğinde maslahatın tamamlanmış olduğuna dair müjdeci ve kâğıt ulaştı. Hz. 

Şeyh ve hazır bulunanlar sevindiler. Hüseyin Efendi’ye şu âyetleri okuttu: 

[300b]   ِ ــ ِ ْ َ ِ  ُ ــُכ ْ َ ــא  َ َّ ِ َ  َ ــَכ َ  ْ ــ َ ُ َو ــ ُ ُ أَْم أَْכ ــُכ ْ ــ أَأَ ِ َ ُ ْ َ
ِ ــ  ِّ ِ َر ــ ْ َ  ْ ــ ِ ا  َ ــ َ ﴿ 

﴾ ٌ ــ ِ ٌّ َכ ــ
ِ َ ــ  ِّ نَّ َر ِ ــ َ  َ ــ َ ْ َכ ــ َ  Bu, şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim“ َو

1 ez-Zümer, 39/3 .

2 Âl-i İmrân, 3/36 .

3 en-Nisâ, 4/34 .

4 en-Nisâ, 4/32 .
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diye beni denemek için, Rabbimin bana bir lutfudur. Kim şükrederse an-

cak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse, Rabbimin hiçbir 

şeye ihtiyacı yoktur, cömerttir.”1 ve    ا ــ ُ َ ْ َ ْ َ ــَכ  ِ َ ِ َ  ِ ــ ِ َ ْ َ ِ ِ َو ّٰ ِ ا ــ ْ َ ِ  ْ ــ ُ ﴿ 
َن﴾ ــ ُ َ ْ َ ــא  َّ ِ  ٌ ــ ْ َ  َ ــ ُ   “De ki: Ancak Allah’ın lutfu ve rahmetiyle, işte bun-

larla sevinsinler. Bu, onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır.”2

Dedi ki: “Maslahatın tamam oldu. Onun için tasalanmasan senin için 

daha hayırlı idi. Çünkü iş Allah’ın elindedir. Kişinin tedbîri hiçbir fayda ver-

mez. Senin zor saydığın Allah Teâlâ’ya nisbetle kolaydır. Bilakis zorluk ve 

kolaylık kula nisbetledir. Kula lâzım olan, işi Allah Teâlâ’ya havâle etmektir. 

Kendisini cehenneme bile soksa bunu nimet sayması gerekir. Çünkü bu, 

başkasının yapmasıyla değil kendisini imtihan eden Allah’ın yapmasıyladır.”

Hz. Şeyh, Allah Teâlâ’nın   ﴾ ِ ــ ْ َ َ ْ ُ ْ  ا
ِّ ــ َ  ُ ــ ْ ِ  ِ َכــ َّ ِ َ ﴿ “Erkeğe iki kadının 

hissesi kadar (pay) vardır.”3 sözü hakkında şöyle dedi: “Şeriat  mertebesinde 

mal cihetinden erkeğe iki kadının payı kadar verildiği gibi hakikat  mertebe-

sinde de ilim  cihetinden aynı şekildedir. Çünkü hakiki er, zâhir ve bâtın ilmi-

 ne vâris olan hakikat ehlidir. Hakiki kadın ise sadece zâhir ilmi ne vâris olan 

şeriat ehlidir. Hakikaten er olanlar birincilerdir. İsterse onlar Meryem , Âsiye , 

Fâtıma , Hatîce  (r. anhünne) gibi kadın sûretinde olsunlar. Allah Teâlâ’nın 

  ﴾ َ ــ ِ ِ א َ ْ َ ا ــ ِ  ْ ــ َ -O gönülden itaat edenlerdendi.’4 sözünü görmez mi‘ ﴿َوَכא

sin? Çünkü Meryem ’in ricâl/erler mertebesine ulaştığına işaret olmak üzere 

ــאَِت‘ ِ א َ ْ َ ا ــ ِ  / gönülden itaat eden kadınlardandı.’ buyurmadı.”

Sonra şöyle dedi: “Allah bazı evliya ya bazı peygamberler e açmadığı le-

dün ilmi ni açar. Fakat bundan velî nin nebî den üstün olması lâzım gelmez. 

Çünkü onun kemâli bütün yönlerden değil sadece bir yöndendir. [301a] 

Bu da onun üstün olmasını gerektirmez.” Sonra söz dönüp dolaşıp Âişe’ye 

(r.anhâ)  ve Şeyh-i Ekber ’in onun ve diğer ashâb ın (r. anhüm) hakkındaki 

sözüne geldi. Dedi ki: “Şeyh’e peygamberler  veya velîler  olsun herkes hak-

kında söz söylemeye izin verilmiştir. Başkası için bu izin yoktur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Dünya  âlemi âhiret  âlemine nisbetle hayal dir. O 

da emir âlemi ne nisbetle hayaldir. Dünyada uyanıklık (yakaza ) nisbîdir. 

1 en-Neml, 27/40 .

2 Yûnus, 10/58 .

3 en-Nisâ, 4/176 .

4 et-Tahrîm, 66/12 .
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Âhirette de aynı şekildedir. Hakiki uyanıklık (yakaza) bunun ötesindedir. 

Âhiret âlemi için uyanıklık (yakaza) âlemi denilmesi ancak onun ebed âle-

mine nâzır ve ruhların bekâsı gibi bâki olması bakımındandır. Aksi hâlde 

kişi cennet te de olsa imkân/mümkinlik ortadan kalkmaz.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ’nın eşi ve benzeri yoktur. Çünkü O, bir 

tek ayn ve bir şeydir. A‘yân ın ve eşyânın ise vücûd u/varlığı yoktur. Ayn-

lar taayyünât  bakımından birbirine zıt olsa da müteayyin/taayyün eden 

ile taayyün  arasında zıtlık yoktur. Tıpkı birbirine zıt vasıfları olan mevsûf 

gibi. Fakat onlarla mevsûf arasında zıtlık yoktur. Varlık ta Allah Teâlâ’dan 

başkası olmadığına göre nasıl onun benzeri ve dengi bulunabilir?” Son-

ra Allah Teâlâ’nın    ﴾ ْ ــ ِ ِّ َر ــאِء  َ ِ  ْ ــ ِ  ٍ َــ ْ
ِ ــ  ِ  ْ ــ ُ َّ ِإ  َ  İyi bilin ki, onlar“ ﴿أَ

Rablerine kavuşma konusunda şüphe içindedirler.”1 sözünü okudu. Yani 

taayyünün müteayyinle/taayyün edenle buluşmasından şüphe içindedirler 

ve bundan gafildirler.   ﴾ ٌ ــ ِ ُ  ْ ــ ِ ْ َوَراِئ ــ ِ  ُ ّٰ  Allah onları arkalarından“ ﴿َوا

kuşatmıştır.”2 Çünkü mevcûdât ın sûretleri başkalarının taayyünâtı değil 

Allah Teâlâ’nın taayyünâtıdır. Allah Teâlâ’dan yakaza  (uyanıklık), şühûd  ve 

vahdet-i vücûd un ma‘rifet ine ulaşmayı diliyoruz.

[301b] Ben derim ki: Bu mâna daha önce bana keşf olunmuştu. Onun 

sayesinde “Allah külliyyât ı bilir, cüz’iyyât ı bilmez.” diyen kimsenin sö-

zünün bâtıl olduğunu bildim. Çünkü farklı eserlerin hepsi taayyünât a 

dayanır. Onlar müteayyine/taayyün edene kavuşur ki o hakiki fâildir. 

Göklerde ve yerde Allah Teâlâ’nın ilmi  ve ihâtası dairesinden zerre ağır-

lığınca bir şey gizli kalmaz. Allah zât ını bildiği gibi aynı şekilde mutlak 

olarak mevcûdât ın sûretlerinde tecellî  eden sıfatlar ını da bilir. Her zaman 

onlardan sâdır olan fiiller ini de bilir. O her gün/an bir iştedir.3 Bu, akıl 

ve burhân ile idrak edilecek bir şey değil mânevî, ıyânî olarak tadılacak 

bir şeydir. İşte buradan peygamberler in ve velîler in heybetinin kemâli ile 

katre ve zerre sûretinde bile olsa Allah Teâlâ’nın celâl inden haşyetlerinin 

sebebi anlaşılır. Çünkü o ilâhî işlerden bir iş için tecellî yeri (meclâ) ve 

mazhar  olarak deniz ve güneş gibidir. Bu sebeple onların murâkabe si 

devamlı ve bâkidir.

1 Fussılet, 41/54 .

2 el-Burûc, 85/20 .

3 er-Rahmân, 55/29 .
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Sonra sâlik in bu mevcûd  ile onda sârî olan vücûdu/varlığı birbirinden 

ayırması lâzımdır ki kevnî mazhar ların en değersizini bile reddetmesin. 

Bununla birlikte “ ِ ــ ِ َرا ُ ُ  ُ ــ ْ َ  ُ ــ َّ ِ َ ِرِه،  ْ ــ َ ــ  ِ  َ ــ ِ א َ ْ ِ ا ــ ِכ ْ ُ  َ  / Bâtılı ken-

di tavrında (ortaya çıkış keyfiyetinde) inkâr etme. Çünkü o da O’nun 

zuhûrât ının bir kısmıdır.” denilmiştir. Anla! Çünkü burası ayakların kay-

dığı yerlerdendir.

Hz. Şeyh çalışıp kazanan kimse ile belli bir vazîfeden yiyen (maaşlı) 

kimseyi birbirinden ayırdı. Birincisini ikincisine tercih etti. Çünkü birin-

cisi mesela dükkânına oturduğu zaman “Yâ Rab, bana malımı satın alacak 

birilerini gönder.” der ve diğerinin aksine Allah’ı anar/zikreder. Vazîfe ehli 

ise günleri sayarlar ve [302a] kendileri için tayin edilen mala güvenirler. 

Melik ve Müteâl olan Allah’ın fazlına güvenmezler.

Dedi ki: “Şeyh Aliyyü’l-Kârî ’nin Şerhu’l-Menâsik ’inde şöyle dediğini 

gördüm: Sultanların Haremeyn ’de kalan fakirlere atıyyeleri zuhûr ettikten 

sonra ehlullah  Haremeyn’den göçtü.”

Hz. Şeyh, 1101 yılının mi‘râc  gecesi (5 Mayıs 1690) akşam ve evvâbîn 

namazını kıldı. Ardından tâbilerine yönelerek “Allah bu gecenizi sizin için 

mübârek kılsın.” dedi. Biz de onun sözüne mukabele ettik. O da “Allah bizi 

mi‘râcın sırrına ulaştırsın. Onun sırrı nedir, biliyor musunuz?” dedi. Ardın-

dan Allah Teâlâ’nın    ﴾ َــ ِ  أَْو أَْد ْ ــ َ ْ َ ــאَب  َ ــَכאَن  َ َّــ   َ َ َ َــא   َّ َد ـُـ ﴿ “Sonra yaklaştı, 

derken sarkıp daha da yakın oldu. İki yay aralığı kadar yahut daha yakın 

oldu.”1 sözünü okudu ve dedi ki:   ﴾َא َّ َد ُ ﴿ ‘Sonra yaklaştı’ sözü mi‘râc gecesi 

urûca  ve vusûl e (yükselmeye ve ulaşmaya) işarettir.   ﴾ َّــ َ َ َ ﴿ ‘derken sarkıp 

daha da yakın oldu’ sözü nüzûle  ve rucûa (inmeye ve geri dönmeye) işarettir. 

  ﴾ ِ ْ ــ َ ْ َ ــאَب  َ ــَכאَن  َ ﴿ ‘İki yay aralığı kadar oldu.’ sözü netice menzilesinde 

olup Allah Teâlâ’nın İhlâs sûresindeki    ﴾ ُ ــ َ َّ ُ ا ّٰ  Allah Samed’dir (Hiçbir‘ ﴿اَ

şeye muhtaç değildir. Her şey O’na muhtaçtır).’2 sözüyle işaret edilen sıfatlar 

âlemi ne ulaşmaya işarettir.   ﴾ َــ  Yahut daha yakın oldu.’ sözü Allah‘ ﴿أَْو أَْد

Teâlâ’nın İhlâs sûresindeki    ﴾ ٌ ــ َ أَ  ُ ّٰ  Allah bir tektir.’3 sözüyle kendisine‘ ﴿اَ

işaret edilen zât âlemi ne ulaşmaya işarettir.”

1 en-Necm, 53/8-9 .

2 el-İhlâs, 112/2 .

3 el-İhlâs, 112/1 .
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Sonra şöyle dedi: “Bu mi‘râc gündüz  değil gece  oldu. Çünkü gündüzde 

bekâ  sırrı olduğu gibi gecede de fenâ  sırrı vardır. Yine o suûd ve hübût 

(yükselme ve inme) sûretinde oldu. Çünkü mi‘râc  cisim ve ruh  ile meyda-

na geldi.”

Sonra konunun tafsilâtına girdi ve şöyle dedi: “Mi‘râc ya cisim ve ruh 

beraberliği ile olur ya da [sadece] ruh  ve ilim  ile olur. Birincisi Hz. Peygam-

ber ’e (aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm) mahsustur. [302b] Çünkü o ruh uyla otuz 

üç defa, cismi ve ruhuyla bir defa mi‘râc  eyledi. İkincisi evliya da da olur. 

Ancak şu kadar var ki zayıf olanlar uykuda mi‘râc ederler, güçlü olanlar ya-

kaza da tam insilâh  hâlinde mi‘râc ederler. Onlardan hiçbir lahza mi‘râcdan 

ayrılmayanlar da vardır. Bu ise ilâhî-küllî ilim   iledir. Çünkü Allah Teâlâ 

ona enfüsî ve âfâkî âyetlerinin sırlarından keşfeder ve gösterir. Nitekim 

      ﴾ ْ ِ ــ
ِ ُ ْ ــ أَ ِ ــאِق َو َ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َא ْ آ ِ ِ ُ ــ َ ﴿ ‘Onlara âyetlerimizi ufuklarda ve 

kendi nefislerinde göstereceğiz.’1 buyurmuştur.”

“Rûhânî mi‘râcda görmek baş gözüyle değil basîret  gözüyledir. Çünkü 

kâmiller in zâhir  ve bâtın  olmak üzere iki gözü vardır. Zâhir gözüyle mülk  

ve şehâdet âlemi ni görür, o gözle ona müstahak olduğunu verir. Bâtın gö-

züyle melekût  ve gayb âlemi ni görür, o gözle ona da hakkını verir. Mesela 

zâhir ehline zâhir gözle bakar ve onlara hâllerine uygun şekilde muâmele 

eder. Bâtın ehline bâtın gözle bakar ve onlara âlemlerine uygun şekilde 

güzel muâmelede bulunur. Bu ikisinden biriyle diğerinden perdelenmez. 

Nitekim sadece zâhir ehli  olanl hakikat ehli ni görmekten perdelenmiştir. 

Çünkü onun bâtın gözü yoktur. Sadece bâtın ehli  olan ise zâhir ehlini gör-

mekten perdelenmiştir. Çünkü onun zâhir gözü, yani zâhir mertebesinde 

kâmil bir bakışı/nazarı yoktur. Kemâl  zâhir ve bâtını birleştirmektedir. İşte 

o, sûfîler  topluluğu nezdinde ‘nifâk-ı ekber ’ denilen şeydir. Çünkü onun 

sahibi, her iki gruptan olan herkese hakkını infak eder.”

[303a] Sonra dedi ki: “Kişi bu sırlara ya ulaşır ya da ulaşamaz. Vâsıl 

olan hakkında söylenecek söz yoktur. Vâsıl olamayana gelince, ölene kadar 

mücâhede yi bırakmamaya azmetmişse, o da vâsıl gibidir. Çünkü o vusûl /

ulaşma yolundadır.”

1 Fussılet, 41/53 .
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Sonra dedi ki: “Namaz ya sevap içindir ya da Allah Teâlâ içindir. Sevap 

için olan Allah Teâlâ için olmaz. Böyle namaz ın sahibi ücretle çalışan kim-

sedir. Allah Teâlâ için olan namazın sahibi ise gerçek kuldur. Onun ecri 

daha bol ve daha çoktur.”

Sonra, “Hanginiz bize imam olur ve yatsı namazından sonra tesbih na-

mazı nı kıldırır?” diye sordu. Bir gün önce bu fakire, “Mi‘râc gecesi bize 

tesbîh namazını sen kıldırırsın.” demişti. Ben de nezle olduğumu söyle-

yerek mâzeret beyan etmiştim. Yine de bu fakiri şeçtiler. Ben de onlara 

bu namazı tercih edilen rivayete göre kıldırdım. Bu rivayet, bu namazda 

birinci rekâtın ikinci secdesinden sonra istirâhat celsesi/oturuşu olmadığı 

şeklindeki rivayettir. Hamd Allah Teâlâ’ya muhsustur.

Hz. Şeyh, halifesi Şeyh Hüseyin el-İzmidî ’yi andı ve şöyle dedi: “O rızık 

konusunda şüpheye ve itikad konusunda tereddüde kapılmıştı. Fakat mü-

rid e şeyh in emrine itaat etmek ve kendisini halife  tayin ettiği yerde sebat 

etmek düşer. Çünkü mürid için şeyh ülü’l-emr kabilindendir (onun hak-

kında söz sahibidir). Kazâ  ve iktizâya (lüzûma) tâbi olmak ve onlara teslim 

olmak lâzımdır. Kazâ kişiye tâbi olmaz. Mürid ise kendisine ait iradesi 

olmayan ve Allah tarafından desteklenen kimsedir. Mürid bazı zamanlarda 

nefis  cihetinden sıkıntıya düşse de [303b] beşerî nefis  erbâbına vâki olduğu 

gibi onun üzerinde karar kılmaz, bilakis sükûnete ve ünsiyet e dönüşür. Bu 

durum, gelip geçici olduğu için onun yolunda zarar verici bir şey değildir. 

Bu, ancak onu terbiye  etmek içindir.”

Sonra Allah Teâlâ’nın   1﴾َאِن ْ ــ َّ َ ا ــ ِ  ٌ َאِئــ  ْ ُ ــ َّ َ ا ِإَذا  ْ ــ َ َّ َ ا ــ
ِ َّ  ﴿ِإنَّ ا

sözünü okudu ve şu mânaya yordu: “Şüphe yok ki Allah’a karşı gelmek-

ten sakınanlar,” Allah’ın dışındaki şeylerden sakınıp Allah’a sığınan kim-

seler, dünya  bakımından veya âhiret  bakımından “kendilerine şeytandan 

bir vesvese dokunduğu zaman…” Şeytan , nefis  ve celâl , hakikatte bir 

şeydir. Fakat birincisi şeriat  bakımından, ikincisi tarikat  bakımından ve 

üçüncüsü hakikat  bakımındandır. Çünkü her makamın kendisine mah-

sus bir ibâresi vardır. İzâfîlikler (i‘tibârât) zaruridir. Çünkü onlar olmazsa 

hakikat ler bâtıl olur.”

1 el-A‘râf, 7/201 .
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Dedi ki: “Tereddüt inkârdan daha beterdir. Çünkü kâfir  belki zâhir 

bakımından zafere ulaşır. Çünkü onun inancında tereddüdü yoktur. Zira 

o neye sarılmışsa, onun hak, doğru ve vâki olması itibariyle sarılmıştır. 

Tereddüt eden kimse ise onun aksinedir. Çünkü o, iki şey arasında bocala-

maktadır. Bu ise ancak onun istidadının gereğidir.”

Sonra kendisinden bahsetti ve şöyle dedi: “Ben  tarikata girdiğim zaman 

on yedi yaşındaydım. Girdiğim zamandan beri ilk verdiğim söz bozulma-

dı. Bilakis Allah Teâlâ’nın emriyle daha da güçlendi. Allah bir kuluna hayır 

murad ettiği ve onu kendi tarafına cezbettiği zaman ömrünün sonuna ka-

dar onun tecerrüd ünü (her şeyden geçip Allah’a yönelmesini) ve inkıtâ‘ ını 

(her şeyden kesilip kendini Allah’a vermesini) artırır.”

Sonra dedi ki: “Kimsenin inkârının bana zararı olmadığı gibi ikrârı da 

fayda vermez.”

Dedi ki: “Mürid  şeyh inin mertebesine ulaşmadığı müddetçe şeyhinin 

hâlini bilemez ve ona gereği gibi inanamaz. Ancak Allah bundan önce ta-

nıtırsa o başka. Bu iş ise dışarıdan olmaz, [304a] bilakis içeriden olur. Şu 

hâlde kula, ihtiyaç içinde olduğunu ortaya koymak (iftikâr ), tereddüt ve 

inkârı reddetmek lazımdır. İlim , irfan , şühûd , ıyân , öğüt verme (tezkir), 

beyan, dervişlerin ve ihvânın çokluğu gibi şeylerin her biri Hak ehli için 

bağdır. Bağlardan ise kurtulmak/tecerrüd  lâzımdır.”

Dedi ki: “Allah’a vâsıl  olan kimse Hak ile kâimdir, O’nun emriyle hare-

ket eder ve O’nunla ünsiyet te devamlıdır. Allah onun dışında yaratılmışla-

rın hepsini cennet e girdirse o bundan asla rahatsız olmaz. Çünkü Allah ile 

ünsiyet, girmekle çıkmakla farklılık göstermez. Gaye ünsiyettir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İbtilâ  ömrün sonuna kadar ortadan kalkmaz. Ben 

şimdiye kadar bir defa bast  ile, bir defa kabz  ile müptelâ oldum. Bununla 

birlikte inkıbaz  yoktur. Çünkü hepsi Allah Teâlâ’nın kazâ sıdır. Allah Teâlâ 

Mûsâ (as)  hakkında  ﴾ًــא ُ ُ َّــאَك  َ َ  Seni sıkı bir denemeden geçirdik.’1‘ ﴿َو

buyurdu. Âlimlerden biri bu ifadeyi ‘Seni iyice öğütüp ezdik.’ diye tefsir 

etmiştir.”

1 Tâhâ, 20/50 .
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Dedi ki: “Yûnus’un (as)  hakikat  bakımından [kavminin yanından ayrı-

lıp] çıkma konusunda izni vardı. Fakat sûrî/zâhir î izinle beraber olmayınca 

Allah onu balık ile imtihan etti. Şu hâlde ihtiyat etmek lâzımdır.”

Dedi ki: “Müridlerden, hatta halifelerden bazısına Allah’ın bana ihsan 

ettiği sırlardan ve hakikatlerden bir kısmını ızhâr edecek olsam, inanç ko-

nusunda sebatları olmadığı için putlardan kaçar gibi benden kaçarlardı. O 

hâlde her bağ ve alâkadan Allah Teâlâ’ya kaçmak ve Hakk’ı yarattıklarıyla 

başbaşa bırakmak lâzımdır. Nitekim Allah Teâlâ   ﴾ا ً ــ ِ ُ َو ــ ْ َ َ  ْ ــ َ ــ َو ِ  ﴿َذْر

‘Tek olarak yarattığım kimseyi bana bırak!’1 buyurdu. Çünkü huzur bun-

dadır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bazısının gelişmesi (ya da keşfinin açılması) çabuk 

olur. Bazısının ise [304b] yavaş yavaş meydana gelir.” Sonra Hüdâyî ’nin 

Türkçe  müfredâtından birindeki şu şiirini okudu:

Râh-ı Hak gayet ile ince imiş

Lîk güçlük Hakk’a erince imiş

İstediğine Hak kolay getirir

Az zamanda muradına yetirir2

Hz. Şeyh dedi ki: “Küçük şeyhimi rüyada gördüm ve ona ‘Benden razı 

mısın?’ diye sordum. O da ‘Evet’ dedi. Emin olmak için soruyu tekrarla-

dım. O da razı olduğuna işaret etmeye devam etti. Sonra bana bahçesinin 

meyvelerinden toplamamı emretti. Derken uyandım.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Araplar ın kibir  ve övünmesi başkalarından fazladır. 

Kim onları öne geçirirse onu geriye alırlar. Kim de onları geride bırakırsa 

onu da öne geçirirler. Bunda ‘  ُ ــ َ َ ِ َو ّٰ ــ ا َ َ  َ ــ َّ ََכ  ْ ــ َ ُ َو ّٰ ُ ا ــ َ َ ِ َر ّٰ ِ  َ ــ َ ا َ َ  ْ ــ َ  
ُ ّٰ  Kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir. Kim de Allah’a karşı / ا
büyüklenirse Allah onu alçaltır.’3 sırrı vardır.”

Ben, “Bu muâmele ahlâk ın geniş olmasına ihtiyaç duyar. Çünkü on-

ların tavırlarına ancak az kimse tahammül edebilir.” dedim. O da “Evet, 

ikinci hac da Mısır ’a uğradığımızda onlara gayet güzel davrandık. Onlar da 

1 el-Müddessir, 74/11 .

2 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 28.

3 Bk. Müslim, “Birr”, 69; Tirmizî, Birr, 82; İbn Mâce, “Zühd”, 16.
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bize saygı gösterdiler ve bizi yücelttiler. Mısır’dan çıkarken onların şeyh-

lerinden ve âlimlerinden dört yüze yakın kişi bizi uğurladı. Özellikle de 

şeyhü’l-hadis, silsile sahibi ve hepsinin seçkini İbrâhim el-Lekânî . Bizim 

ayrılığımıza çok ağladılar.” dedi.

Hz. Şeyh, Allah Teâlâ’nın   ﴾ِ ّٰ ْذِن ا ِ ــ ِ ًة  َ ــ
ِ ً َכ َئــ ِ  ْ ــ َ َ َ  ٍ ــ َ ِ َ  ٍ َئــ ِ  ْ ــ ِ  ْ  ﴿َכــ

“Nice az topluluk Allah’ın izniyle çok olan topluluğa galip gelmiştir.”1 sö-

zünü okudu ve şöyle dedi: “Şimdi ehl-i İslâm kendileriyle savaşan Nemçe 

(Avusturya)  kâfirlerine göre çoktur. Onlar ise Fransız kâfirlerine göre çok-

tur. [305a] Gördüğün gibi âyet iki tarafa da işaret ediyor. Nemçe kâfirleri 

ehl-i İslâm’la savaşıyor oldukları gibi Fransız kâfirleriyle de savaşıyorlardı. 

Defalarca ehl-i İslâm’ı yenilgiye uğrattılar. Onları, yani Nemçe ’yi de Fran-

sız kâfirleri defalarca yendi. Her şey Allah’ın elindedir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Tavsiyede bulunmak dışında kendimle halife  lerim 

arasındaki bağı kestim. Çünkü Allah    ﴾ ِ ــ ْ َّ א ِ ا  ْ ــ َ ا َ َ َو  ِّ ــ َ ْ א ِ ا  ْ ــ َ ا َ َ  ﴿َو

‘birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler’2 bu-

yuruyor. Herkes hakkında, özellikle onlar hakkında hakkı ve sabrı tavsiye 

etmek benim için zaruridir.”

Hz. Şeyh’e dedim ki: “Benim için en zor şey ahlâk ı ıslah etme mese-

lesidir.” O da “Biz neredeyiz, o iş nerede? Çünkü ıslah eden bizzat Allah 

Teâlâ’dır. Allah Teâlâ’nın   ﴾ــאُء َ َ  ْ ــ َ ــ    ّכِ َ ُ  ُ ّٰ ِ ا ــ َ ﴿ ‘Bilakis, Allah dilediğini 

temize çıkarır.’3   ﴾ا ً ــ َ ٍ أَ ــ َ ْ أَ ــ ِ  ْ ُכــ ْ ِ ــא َزَכــ  َ  ُ ــ ُ َ ْ ْ َوَر ُכــ ْ َ َ  
ِ ّٰ ُ ا ــ ْ َ  َ ْ ــ َ  ﴿َو

‘Eğer Allah’ın size lutfu ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize 

çıkamazdı.’4 sözünü görmez misin? Şu hâlde hepsi lutuftur.”

Hz. Şeyh, Receb ayının sonuna kadar kalmamı işaret etmişti. Müd-

det tamam olunca yola çıkmam için cumartesi gününü belirledi ki o gün 

Şâban’ın dördüncü günüydü (4 Şâban 1101/13 Mayıs 1690). O gün sabah 

namazından sonra mübârek elini öptüm. Benim için dünyevî ve uhrevî 

toplu bir dua  etti ve sonunda şu Türkçe ibâreyi söyledi: “Dünyada işi pak, 

âhirette yüzü ak, ehl-i inâyet olanlara ilhak eyleye. el-Fâtiha.”

1 el-Bakara, 2/249 .

2 el-Asr, 103/3 .

3 en-Nisâ, 4/49 .

4 en-Nûr, 24/21 .
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YEDİNCİ ZİYARET

Bu ziyaret ziyaretlerin sonuncusudur. Kıbrıs ’ta [305b] 1102/1691 yılı 

içerisinde meydana gelmiştir. Bu ziyaretin sebebi ve ziyaret sırasındaki bazı 

konuşmalar ayrıntılı olarak daha önce geçmişti. Onun için tekrar etmiyo-

ruz. Diğer bazı konuşmalara ise işaret etmemize gerek yoktur.

Hz. Şeyh dedi ki: “Kâfirler sırtlarını taşlara dayamışlardır. Onların ka-

lelerini ve hisarlarını görmez misin? Mü’minlerin dayanağı ise ‘Lâ ilâhe 

illallah’ sözüdür. Görmez misin ki onlar Allah Teâlâ’ya tevekkül  dışında 

bir kaleye sığınmazlar. O da onlara yeter. Nitekim O, ــ ِ ْ ِ  ُ ّٰ َّ ا َ إ َــ َ ِإ ’ 
ــ ِ ا َ َ  ْ ــ ِ  َ ــ ِ ــ أَ ِ ْ ِ  َ ــ َ ْ َد ــ َ َ   / Lâ ilâhe illallah benim kalemdir. Kim 

benim kaleme girerse azabımdan emîn olur.’1 buyurmuştur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İstanköy ’de medfun olan Hüsâm Ef endi tarikat 

meşâyihının büyüklerindendir. Vefatının üzerinden yaklaşık yüz yıl geç-

miş. O benim mânevî üstâdımdır. Çünkü rüyada kendisinden okudum.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ’nın   ﴾اِت َ َ ــ َّ ا  ُّ ــ ُ َّــאِس  ِ  َ ــ ِّ  ﴿ُز

‘Nefsânî arzulara düşkünlük insanlara süslü gösterildi.’ sözü sol ashâbına 

(amel defterini soldan alacaklara) işarettir. Allah Teâlâ’nın ondan sonraki 

آِب﴾    َ ْ ُ ا ْ ُ ُه  َ ْ ِ  ُ ّٰ  Asıl varılacak güzel yer ancak Allah katındadır.’ sözü‘ ﴿َوا

ise sağ ashâbının (amel defterini sağdan alacakların) mukarrebîn una işarettir. 

Allah Teâlâ’nın ondan sonraki   ْ ِ ِّ َ َر ْ
ِ ا  ْ ــ َ َّ َ ا ــ ِ َّ ِ  ْ ُכــ

ِ ْ َذ ــ ِ  ٍ ــ ْ َ ِ  ْ ئُُכــ ِّ َ ْ أَُؤ ــ ُ ﴿ 
َّــאٌت﴾ َ  ‘De ki: Size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takvâ sahipleri 

için Rableri yanında cennetler vardır.’2 sözü ise sağ ashâbının (amel defterini 

sağdan alacakların) ebrâr ına işarettir.   ﴾ُه َ ــ ْ ِ  ُ ّٰ  Allah katında’ sözünden‘ ﴿َوا

alınan indiyyet makamı daha faziletli ve daha üstündür. Sanki Allah Teâlâ 

cennet in arkasından onu getirerek ‘Eğer sizin Mevlâ’dan başkasına meyliniz 

varsa, bu dünya  hayatının metâına değil cennete olsun.’ diye işaret etmiştir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Beden  kemâle ermeden ruh  üflenmez. Beden şeriat  

ve tarikat tır. Ruh ise ma‘rifet  ve hakikat tir. [306a] Sâlik in şeriat  ve tarikat ı 

kemâle erdiği zaman ma‘rifet  ve hakikat  ruhunun üflenmesini beklesin. 

Aksi hâlde beklemesin.”

1 Ebû Nuaym, Hilyetü’l-Evliyâ, III, 192; İbn Asâkir, Târîhu Medîneti Dımaşk, V, 462.

2 Âl-i İmrân, 3/14-15 .
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Hz. Şeyh dedi ki: “Kişinin hocası ve şeyh i tıynî (çamurdan olan) ba-

basından daha üstün ve daha faziletlidir. Çünkü tıynî baba kâfirler için de 

ehl-i İslâm için de vardır. Onlar bunda ortaktırlar. Müslümanlar onlardan 

dînî baba ile ayrılırlar. O baba ise muallim ve mürşid dir.” Sonra, “Babala-

rın en hayırlısı sana öğretendir.” dedi.

Hz. Şeyh, Hz. Hüdâyî ’nin tavsiyelerinde olduğu üzere müezzin e 

farz namazların peşinden Hz. Peygamber ’e (as) kırk bir salavat , Fâtiha-

tü’l-Kitâb, Âyete’l-kürsî,   ﴾ُ ّٰ َ ا ِ ــ َ ﴿ âyetinden 1       ﴾ُم َ ــ ْ ِ ْ ِ ا ّٰ َ ا ْ ِ  َ ِّ  ”﴿ِإنَّ ا

âyetine kadar,   ﴾ــِכ ْ ُ ْ ِــَכ ا א َ  َّ ــ ُ ّٰ ِ ا ــ ُ ﴿ âyetinden   ِ ــ ْ َ ِ ــאُء  َ َ  ْ ــ َ ُزُق    ْ َــ  ﴿َو
ــאٍب﴾ َ ِ ”2 âyetine kadar okumasını, sonra tesbîh , tahmîd  ve tekbîr  getir-

mesini tavsiye etti. Bunlar Meâlimü’t-Tenzîl ’de olduğu üzere her namazın 

peşinden okunacaktır.

Dedi ki: “Meşâyih  bunun gibi hususları ihyâ etmek sûretiyle tâbileriyle 

birlikte oralarda meşgul olmak için hankah lar edinmişlerdir. İhyânın mâ-

nası ihmâli terk etmek ve amel i esas almaktır.”

Sonra dedikoduyu, şöhrete sebep olacak şeyleri terk etmeyi, bilinme-

meyi, nefis  ve tabiat  ile mücâhede yi esas almayı tavsiye etti ve şöyle dedi: 

“Tabii ve nefsânî güçler insan ve cin kâfirleri gibidir. Kalbî ve rûhî güçler 

ise onların müslümanları ve melek gibidir. Zâhir de müslüman ve kâfir ara-

sında cihâd  kıyâmet  gününe kadar devam edeceği gibi bâtın da da kuvvet-

ler arasında cihâd aynı şekilde devam edecektir. Allah her zaman kulu her 

alâkadan tecrîd etmez. Bilakis insân-ı kâmil  bile olsa mücâhede üzere kal-

ması için onu bazı zamanlarda imtihan eder. [306b] Çünkü insan başıboş 

bırakılmamıştır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Müezzin in ‘Hz. Peygamber ’e (as) on bir defa salavat  

getirin.’ diye seslenmesinin mânası yedi feleğin , arş , kürsî , levh  ve kalem  

ile toplamının on bir olmasındandır. Salavatın bu sayıda olması, bu zik-

redilenlerden feyz in inmesine işarettir. Rûhânî veya cismanî olarak bunun 

üzerinde taayyün  yoktur. Bu sebeple bazılarına göre salavat, zikredilen sa-

yıyla sınırlıdır. Hz. Hüdâyî  ise kırk bir defa olmasını seçip tercih etmiştir. 

1 Âl-i İmrân, 3/18-19 .

2 Âl-i İmrân, 3/26-27 .
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Biz de ona uyarız. Bizim taatlerden ve amel lerden başka bir meşguliyeti-

miz yoktur. Siz de çalışın ki bu konuda bize yardımcı olun ve sonunda 

Rasûlullah (sa)  kıyâmet  günü ‘Hoş geldin has ümmetim’ ve Allah Teâlâ 

‘Hoş geldin has kulum’ desin. Çünkü insanların ihmâl ettiği sünnetler i ve 

müstehablar ı ihyâ etmekten murad, kişinin azîmet  ve takvâ  sahibi has bir 

kul olmasıdır. Allah Teâlâ mü’minlerden ruhsat  erbâbına işaret olmak üzere

   ﴾ ْ ُ ْ َ َ ــ ْ ــא ا َ  َ ّٰ ا ا ــ ُ َّ א َ ﴿ ‘O hâlde, gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gel-

mekten sakının/takvâ sahibi olun.’1 buyurdu. Yine onlardan azîmet sahip-

lerine işaret olmak üzere   ﴾ِ ِ א َ ُ  َّ َ  َ ّٰ ا ا ُ َّ  Allah’tan, O’na yaraşır şekilde‘ ﴿ِا

korkun/takvâ sahibi olun.’2 buyurdu. Dünyada ve âhirette her zarar ancak 

ihmalden gelir.” Sonra iki defa toplu dua  etti. Hamd Allah’a mahsustur.

Bir çocuk Hz. Şeyh’e iki ekmek getirdi. Hz. Şeyh onunla latifeleşti ve 

şöyle dedi: “Çocuk zât âlemi ne yakındır. Onda o âlemin râyihası vardır. 

[307a] Bu sebeple şeyhler onunla ünsiyet ederler, konuşma ve diğer husus-

larda onun mertebesine inerler.”

Hz. Şeyh, oğlu Seyyid Mustafa  dışındaki dervişleri -ki onlar dört kişiy-

di- ve fakiri topladı. Dedi ki: “Bilesiniz ki ihtilâm la ilk müptelâ olan atamız 

Âdem’dir (as) . Sizden birinin başına böyle bir şey gelirse bu odanın altında 

abdest ve gusül için hazırlanan yerde yıkanın. Utanmayın, giriş-çıkış konu-

sunda güçlüğü aradan kaldırın. Çünkü ben bundan başkasına razı olmam.”

Ben derim ki: “O (Allah onun ruhunu ferahlatsın) ömrünün sonların-

da kendisini insanlardan biri mertebesine indirmişti. Yani tâbileri nezdin-

de. Bu sebeple külfeti hatta hizmet i kaldırdı. Çünkü abdest alırken asla 

kimseden yardım almazdı.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Fenâ  âlemi, kudsiyet ve tecerrüd  âlemidir. Bekâ-

 ya çevrilme ise bunun aksinedir. Çünkü Allah Teâlâ onun sahibini, tabiat  

ve nefis  sahiplerini müptelâ kıldığı şeylerle müptelâ kılar. Fakat o, yakaza  

(uyanıklık) ve irfan  üzeredir. Tabiat ve nefis sahipleri ise gaflet  ve bilgisiz-

lik üzeredirler. Yani bekâya çevrilen kimse türlü belâlarla müptelâ olsa da 

Allah ile huzur  hâli üzeredir. Sabırsızlık ve benzerleri ona musallat olmaz. 

1 et-Tegâbün, 64/16 .

2 Âl-i İmrân, 3/102 .
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Bilakis nimete de mihnete de hamd  eder. Birinci fark ’ta kalan başkalarının 

durumu ise onun aksinedir.”

Sonra dedi ki: “Fenâ  hâlinde vücûd /varlık Allah Teâlâ’ya ait olduğu gibi 

bekâ  hâlinde de -sûreten kula izâfet edilmiş olsa da- O’na aittir. Görmez 

misin ki bir binek hayvanına binen kimseye ‘Onun binek hayvanı var’ 

denir, fakat aslında hayvan ona ait değildir. [307b] Binmediği zaman bu 

izâfet ondan alındığı gibi aynı şekilde bindiği hâlde de alınır. Burası ayak-

ların kaydığı yerlerdendir.”

“Nefs in ahlâkından gönül daralması (inkıbaz ) kalkar mı?” diye sordum. 

Şöyle dedi: “Hayır, peygamber bile olsa kalkmaz. Çünkü Allah Teâlâ dün-

yada kulu bir el, yani sırf cemâl  üzere bırakmaz. Bu ancak cennet te olur. 

Çünkü ibtilâ /imtihan orada kalkar. İstiğfar  dışında vazîfe edinilen her vir-

d in kalkması muhtemeldir. Çünkü kişi hayatta olduğu sürece mücâhede  

ile ibtilâ mekânı olduğu için istiğfar ömrün sonuna kadar kalıcıdır. Bazı za-

manlarda bile olsa her kulun mertebesine göre tenezzülü vardır. Bu sebeple 

Rasûlullah (sa)  her gün yüz defa istiğfarı tayin etmiş ve kendisinin her gün 

Rabbine bu sayıda istiğfar ettiğini bildirmiştir.1”

Dedi ki: “İşte bundan istiğfarın her makamda eksik olmaması sebebiyle 

esmâ-i seb‘a  tertîbinde mevcut olmadığı ortaya çıktı. Eğer esmâ-i seb‘a tertî-

binde bulunsaydı, bazı makamlarda eksik kalırdı. Halbuki öyle değildir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ’nın   ﴾ُ ُــ اِز َ َ  ْ ــ َ ُ َ  ْ ــ َ ــא    َّ َ َ ﴿ ‘İşte o va-

kit, kimin tartıları ağır gelmişse…’2 sözü yakaza  ehline işarettir. Çünkü 

onların iyilikleri kötülüklerine galiptir. Allah Teâlâ’nın   ْ ــ َّ َ  ْ ــ َ ــא    َّ  ﴿َوأَ
﴾ُ ُــ اِز َ َ  ‘Ama kimin de tartıları hafif gelirse…’ 3 sözü ise gaflet  ehli-

ne işarettir. Çünkü onların kötülükleri iyiliklerine galiptir. Her iki grup 

hakkında da hüküm galibe göredir. Buradan onların -kendi mertebeleri 

bakımından bile olsa- kötülük yapmakta ortak oldukları ve bu ibtilânın 

onlardan kalkmayacağı ortaya çıktı. Bu yüzden Rasûlullah (sa)  Ali’ye (ra),

‘ ً َ ــ َ َ ــא  َ ِ ْ َ ِ  ْ ــ َ ْ א َ  ً َئ ّ ِ ــ َ  َ ــ ْ ِ َ ، ِإَذا  ُّ ــ
ِ َ َــא   / Ey Ali, bir kötülük işlediğin 

1 Bk. Müslim, “Zikir”, 12; Ebû Dâvûd, “Vitr”, 26.

2 el-Kâria, 101/6 .

3 el-Kâria, 101/8 .
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zaman onun yanında bir iyilik yap.’1 buyurdu. [308a] Çünkü bu el-Gafûr  

isminin gereğidir. Hz. Peygamber  (as) en azından bazı zamanlarda hiç ol-

mazsa düşünce bakımından onun kötülük işlediğini biliyordu. Onun için 

ona iyilik yapmayı tavsiye etti. ‘Düşünce bakımından’ dememiz, azîmet  

erbâbının gönlünden geçenlerden de sorumlu olmasından dolayıdır.”

Sonra dedi ki: “Hâsılı gece  ve gündüz ün birbiri ardınca gelmesi, iyi-

lik ve kötülüğün birbiri ardınca gelmesine işarettir. Dünya sadece gecede 

veya sadece gündüzde kalmaz. Aksine onlar devamlı olarak birbirini takip 

eder. Aynı şekilde mü’min kul da sâlih amel in nûru ile fâsid amelin ve 

geçersiz düşüncenin zulmetinden uzak olmaz. Kıyâmet  günü olduğu za-

man Allah Teâlâ geceyi cehennem e, gündüzü de cennet e atar. Onun için 

cehennemde gündüz olmadığı gibi cennette de gece olmaz. Yani cennette 

gündüz, mü’minin mertebesine göre imanının ve sâlih amelinin nûrudur. 

Cehennemde gece, kâfirin küfrünün ve bozuk amelinin zulmetidir. Küfür  

iman  olmadığı gibi gece gündüz, ateş de nur olmaz. Böylece nûr ve nâr 

ehlinden herkes kendi üzerinde galip olan sıfat üzere kalır. Kalbe  ve tecellî  

bakımından hâline gelince, o, kalıbın durumunun aksinedir. Çünkü onun 

mânevî gündüzüne bazı vakitlerde perdelenme ârız olsa da onun peşinden 

gece gelmez.”

Hz. Şeyh, Allah Teâlâ’nın   ﴾ِ ــ ِ ْ َ ِء َو ْ ــ َ ْ َ ا ــ ْ َ ُل  ــ ُ َ   َ ّٰ ا أَنَّ ا ــ ُ َ ْ -Bi“ ﴿َوا

lin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer.”2 sözü hakkında şöyle dedi: “Allah 

Teâlâ’nın bazı kullarına ilim , ma‘rifet  ve başka şeylerle, bazılarına da bun-

ların tersi ile meşgul olmayı sevdirmesi, Allah’ın kişi ile kalb i arasına girme-

sindendir. [308b] Bunlardan birine diğerinin meşguliyeti arz edilse ondan 

nefret eder ve yüz çevirir. ‘ ِ ــ َ ْ َّ ِ ا ــ ِ א َ ْ أَ ــ ِ  ِ ــ ْ َ َ ْ َ ِإ ــ ْ َ ِء  ْ ــ َ ْ ُ ا ــ ْ َ  / Kişinin 
kalbi Rahmân’ın parmaklarından iki parmak arasındadır.’3

Hz. Şeyh dedi ki: “Altı yıldan beri ben gurbet âlemindeyim.” Ben de 

şöyle dedim: “ َِــאء َ ُ ْ
ِ ــ  َ ُ َ  / Gariplere ne mutlu!”4 diye vârid olmuştur. O 

da şöyle dedi: “Gurbet âleminde olan kimse, okyanusta tek başına kalan

1 Benzer rivayetler için bk. Ahmed, Müsned, V, 169, 177; Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, XX, 175.

2 el-Enfâl, 8/24 .

3 Tirmizî, “Deavât”, 89.

4 Müslim, “Îman”, 232; Tirmizî, “Îman”, 13; İbn Mâce, “Fiten”, 15.
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kimse gibidir. Hz. Peygamber  (as) ‘ ِ ــ َ ِכ ْ ــ ا ِ ــאً  ِ َ ِ َو ــ َ ِّ ــ ا ِ ــאً  ِ َ  ُ ــ ْ  / ُכ

Küçüklükte yetim, büyüklükte garip kılındım.’1 sözü ile bu mertebeye işaret 

etmiştir.” 

Dedi ki: “Gurbetin  mânası, kişinin her sûret ve mânadan soyulma-

sı (insilâh), istirsâlât ve tenezzülâtın (salıverme ve inişlerin) hepsinden 

çekilmesi (munkabız olması) ve tek başına kalmasıdır.” Ben dedim ki: 

“Ârif  için bunun ötesinde göz dikilecek başka bir şey var mı?” O da şöyle 

dedi: “Bu gayelerin gayesidir. Artık onun ötesinde göz dikilecek bir şey 

yoktur.” Dedim ki: “Gurbet hâli noktanın hâli gibidir. Çünkü noktanın 

yanında, harflerin kelimelerin ve satırların taayyün lerinin tafsilâtı yok 

olur.” Dedi ki: “Evet, bu ancak ilmî veya aynî taayyünât ın üzerinde hâsıl 

olur.”

Dedi ki: “Allah beni hurûf-ı mukattaa nın sırlarından vasfedilemeyecek 

şeylere vâkıf kıldı.”

Dedi ki: “Ben zâhir  ve bâtın ilmi nden ne bulmuşsam ancak şeyhe hiz-

met  ve güzel itikad sayesinde buldum. Çünkü hizmet ve güzel itikadın 

tesiri, mütalaa ve çalışıp gayret etmenin tesirinin üzerindedir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İbn Abbâs (r.anhümâ)  Allah Teâlâ’nın   َِرّب  ْ ــ ُ  ﴿َو
ــא﴾ ً ْ ِ ــ  ِ   Rabbim, ilmimi artır, de.’2 sözünü ‘Yani Sana iman  ve yakîn‘ ِزْد

bakımından ilm imi artır.’ diye tefsir etmiştir. Bu, tefsir lerin en yüce ve en 

incesidir. [309a] Çünkü o, iman  ve yakîn i başkasına değil Allah Teâlâ’ya 

bağlamıştır. Bu ise işlerin en zorudur.”

Hz. Şeyh bu fakire işaret ederek “Halin nasıl?” diye sordu. Ben de “İyi” 

dedim. O “Sükûnda mı, harekette mi?” diye sordu. Ben “Harekette” de-

dim. O “Bereket hareketle beraberdir/Harekette bereket vardır.” dedi. Bu 

konuşma sırasında o gün kendisinden işittiğim mübârek sözlerini yüce 

evinde benim için ayarladığı perdenin arkasında yazıyordum.

Hz. Şeyh abdest aldı. İlk olarak yeni/temiz suyu üzerine akıtmadan iki 

kolunu meshetti. Bunun üzerine fukahanın bunu menettikleri gönlüme 

1 Mevzû bir rivayet olduğuna dair değerlendirmeler için bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 270 (725).

2 Tâhâ, 20/114 .
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düştü. Kendisinden gördüğümün aksine olarak onun gibi bir zâtın şeri-

at  hükümlerine sıkı sıkıya bağlanmasının münasip olduğu hatırıma geldi. 

Bu düşünce itiraz kastı olmaksızın gönlüme düşmüştü. Çünkü öteden beri 

itiraz etmek benim işim değildi. Fakat bu (düşünce) itiraz sûretinde olunca 

Allah beni te’dib ve terbiye  etmek üzere rüya da bana sanki yüksek bir yer-

den bakıyormuşum gibi gösterdi. Bir de baktım ki insanlar arasında yerilen 

bir müderris beni yoldan karşıladı. Yine Hz. Şeyh’in sanki sakalının, aynı 

şekilde rengini sararmış gördüm. Halbuki beyazdı.

Derken uykudan uyandım ve durumu anladım. Yüce Allah’tan güna-

hımın bağışlanmasını dileyip istiğfar  ettim. Rüyadaki müderris gönlüme 

düşen şer‘î meseleye işarettir. Rengin sararması ise eksiğe/noksana bakma-

ya işarettir. Tevekkül yalnız Allah’adır. Yardımsız kalıp zelil olmaktan O’na 

sığınırız.

Hz. Şeyh, kendisinin mübârek nüshasından istinsah ettiğim Fâtiha 
Tefsiri  üzerine olan hâşiyesini mütalaa etti. [309b] Sonra latife yollu şöyle 

dedi: “Beni bağlayın ve yüz değnek vurun. Çünkü ben Allah Teâlâ’nın ni-

metlerine karşı nankörlük üzere olduğum hâlde bana böyle yüce bir nimet 

ihsan etti.” Ben de “Eğer böyle olduysa işte Allah size geçmiş bol nimetle-

rini hatırlattı.” dedim. O da “Nankörlük ve isyandan dolayı Allah’tan beni 

bağışlamasını diliyor/istiğfar ediyorum.” dedi.

Dedi ki: “Sâlik  ömrünün sonuna kadar icmâl ve tafsîlden uzak kalmaz. 

Tafsîlin hakikati onun can çekiştiği sırada ortaya çıkar. Sonra bu tafsîl, ber-

zah taki tafsîle nisbetle icmâldir. O ise haşr  sırasındaki tafsîle izâfetle icmâldir. 

O da cennet teki tafsîle nisbetle icmâldir. O da kesîbde1 rü’yetullah  sırasında 

ortaya çıkacak olan tafsîle izâfetle icmâldir. Sonra ise tafsîle nihâyet yoktur.”

Hz. Şeyh’e nefs in ahlâkından şikâyet ettim. Dedi ki: “Kul nefsin ah-

lâkından daralmaktan (inkıbaz) ancak ahadiyyet-i zâtiyye mertebesi nde 

kurtulur. Çünkü onun feleği geniş, ihâtası kâmildir. O mertebede Allah 

Teâlâ’nın   ﴾ ٌ
ِ َ  ٌ ــ ِ ُ َوا ّٰ  Allah her şeyi ihâta eden ve her şeyi bilendir.’2‘ ﴿َوا

sözü tecellî eder. Her hayrın ve şerrin, taayyünât ın hepsinde bir taayyünü 

1 Kumul, kum tepesi; cennette ilâhî müşâhedenin olacağı yer.

2 el-Bakara, 2/247, 261, 268 ; Âl-i İmrân, 3/73 ; el-Mâide, 5/54 ; en-Nûr, 24/32 .
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vardır. Gönlünün, dilinin ve uzuvlarının taayyün üne nüzûl  ederek fikir, 

zikir  ve fiil zuhûr edene kadar bu böyledir. İşte o ahadiyyet rütbesinin 

sahipleri bunu görürler ve şer olduğu sûrette rahatsız olmazlar. Çünkü o 

istidadından kaynaklanmakta ve taayyününün kesesinden çıkmaktadır. 

Allah Teâlâ ise asla eziyet duymaz. O işittiği ezâya pek sabırlıdır. Zikredi-

len mertebenin meşrebinden tadan kimse de öyledir. Vâhidiyyet-i sıfâtiyye 

mertebesi  ise ihâta konusunda ilki gibi değildir.”

[310a] Dedi ki: “İslâm ’ın hakikati çetin ve zor bir iştir. Ancak az sa-

yıda kimseler onun hakikatine ulaşır (tahakkuk ). Eğer sende bu işin er-

bâbına inanç varsa acele etme. Çünkü Allah Teâlâ bu yaratılışta senin 

vücûdunu ızhâr etmekte acele etmedi. Onun her işi tedrîcîdir. Bir müd-

det sonra da olsa maksûdu bekle. Şimdi sana sadece bâtın da güzel itikad 

ve zâhir de kıyâm ve sıyâm (namaz  ve oruç ) lâzımdır. Şu hâlde zâhirdeki 

vazîfe şeriat ın hükümlerine sarılmak, bâtındaki vazîfe ise Allah’tan baş-

kasına meyli kesmektir. Yoldan sapma ve hata meydana geldiğinde ise 

istiğfar  etmektir.”

Hz. Şeyh, “Senelerce bana yakıcı hâl  galebe ettiği hâlde benden şeriat ın 

zâhir ine zıt bir şey sâdır olmadı.” dedi. Sonra da Hz. Peygamber ’in (as) 

“ ــ ِ ِْد َ  َ ــ َ ْ َ َ ــ  ِ َ َ أَدَّ ّٰ  Allah beni terbiye etti ve terbiyemi güzel yaptı.”1 /  ِإنَّ ا

hadisini okudu.

Dedi ki: “Ben Duhâ, İnşirâh ve Nasr sûresi gibi bazı sûreleri dinlemeyi 

seviyorum. Çünkü onlar benim hâlime uygun düşmektedir. Allah Teâlâ 

beni enfüs ve âfak olarak Kur’an ’ı mütalaaya muvaffak kıldı ve Kur’an ci-

hetinden bana verdiklerini verdi.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Melek  ve şeytan  biri beyaz mürekkeple diğeri si-

yah mürekkeple yazan iki kalem gibidir. Onların hareketi kâtibe dayanır. 

Hakikatte onların bir işi/eseri yoktur. Allah Teâlâ   ﴾ِ ــ ِ ْ َ ِء َو ْ ــ َ ْ َ ا ــ ْ َ ُل  ــ ُ َ ﴿ 

‘kişi ile kalbi arasına girer.’2 Hayır  ve şer  kalemi O’nun elindedir. Melek ve 

şeytan vâsıta kabilindendir. Fakat edeb , şerri nefse ve şeytana, hayrı sınırsız 

ihsan ve ikramda bulunan (Mennân) ve Melik olan Allah’a isnad etmektir. 

1 Bk. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 80 (164).

2 el-Enfâl, 8/24 .
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[310b] Bu fark  o cem‘ e aykırı değildir. Bilakis o, tevhid in ta kendisidir. 

Mertebeler birbirinden farklıdır. Kim mertebeler  üzere yürürse tökezleyip 

düşmekten emîn olur.”

Rüya da Hz. Şeyh’i şöyle derken gördüm: “Kim bu tarikatın meşakkat-

lerine göğüs germezse dinsiz ve imansız olarak ölür.” Kadim hâdimi Ali 

Dede  ise şöyle dedi: “Hem de hayvandan daha değersiz olur. Çünkü eşek, 

hayvan olduğu hâlde ağır yükün meşakkatine katlanır. İnsan, insan olduğu 

hâlde meşakkate katlanmazsa derecesi ondan daha aşağı olur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bir defasında rüya mda Hz. Şeyh-i Ekber ’i oğlu Sad-

reddin Konevî  (kaddesallahu sırrahümâ) ile birlikte gördüm. Onlara ‘Ben 

sizi ziyaret etmek istiyorum. Fakat yerlerinizi bilmiyorum.’ diye mâzeret 

beyan ettim. Onlar, ‘Kendi makamında ve yerinde sâbit ol. Sen nerede 

olursan ol biz senden ayrılmayız.’ diye işaret ettiler.”

Ben, “Hz. Şeyh-i Ekber ’i Türkçe ‘kalpak’ denilen Tatarlara  mahsus bir 

şapka ile gördüm.” dedim. Şöyle dedi: “Zararı yok. Çünkü o, her sûrette 

zâhir  olan her türlü elbiseden mücerreddir.”

Hz. Şeyh hazırda bulunan dervişlere güneş batmadan önce istiğfar da 

bulunmalarını tavsiye etti. Çünkü kişi o gününde Allah’ın rızâsına zıt işler-

den geri kalmaz. O gün onun yaptıklarına şahittir.

Hz. Şeyh dedi ki: “Uyku ve uyanma hâli, gaflet e ve basîret in uyanık-

lığına işarettir. Uyanma vakti işin başında kalb in uyanma (intibâh) vakti 

gibidir. Sonra abdest için harekete geçmek, tevbe  ve inâbe ye işarettir. 

Sonra birinci tekbîr , ilâhî teveccüh e işarettir. [311a] Kişinin uyandıktan 

buraya kadar olan hâli, mülk âlemi nden -ki o nâsût tur- geçmesine ve 

melekût âlemi ne girmesine işarettir. Sonra rükû ya intikal etmek ceberû-

t a geçmesine işarettir. Sonra secde ye intikal etmek lâhût âlemi ne ulaş-

masına işarettir. O küllî fenâ  makamıdır. İşte o vakit aslî vatanına küllî 

suûd (yükseliş) hâsıl olur. Sonra secdeden kalkmak, bekâ  hâline işarettir. 

Çünkü o, geriye dönüştür. Nüzûl sûretinde urûc (yukarı çıkma) vardır. 

Bunun aksi de geçerlidir. Anla. Rükû kâbe kavseyn makamı dır ki o, sı-

fatlar  makamı yani zât-ı vâhidiyyet tir. Secde ise ev-ednâ makamı dır ki o 

zât-ı ahadiyyet makamı dır.
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Altı hareket, yani kıyâm dan rükû ya, sonra ondan kavme ye, sonra on-

dan birinci secde ye, sonra ondan celse ye, sonra ondan ikinci secdeye, sonra 

ondan kıyâma hareket etmek, Allah’ın gökleri ve yerleri altı günde yarat-

ma sına işarettir. Namaz ın bir rekâtı, sülûk ün başını, sonunu ve ondan baş-

ka dünyevî, uhrevî, ilmî, aynî, kevnî ve ilâhî sûretleri ve hakikatleri ihtivâ 

eder.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Ana isimler  yedi tanedir. Onlar el-Hayy , el-Alîm , 

el-Kadîr , el-Mürîd , es-Semî‘ , el-Basîr  [311b] ve el-Mütekellim  isimleridir. 

Onlardan her biri yedi kısma ayrılır. Şu itibarla ki mesela el-Hayy ’da hayat , 

ilim , kudret , irade , işitme , görme  ve konuşma  bulunur. Fakat onda galip 

olan sıfat hayat olduğundan ve bilfiil bulunduğu için bu sıfatı almıştır. Mağ-

lup ve bilkuvve olana itibar etmemiştir. el-Hayy bu itibarla yedi olduğuna 

göre, sen geri kalanları ona kıyas et. Yedi kere yedi kırk dokuz olur. Sonra 

zuhûr ve butûn/zâhir  ve bâtın  olma bakımından toplamı doksan sekiz olur. 

Sonra toplamı ve tekleri itibariyle doksan dokuz olur. Sonra toplamının ve 

teklerinin birliği/ahadiyyeti itibariyle yüz olur. Birincisi hakikaten tekler ve 

hakiki adettir. İkincisi ve üçüncüsü itibarî olarak tek ve adettir.”

Bundan sonra dedi ki: “Yedi gök şu yediye karşılıktır: Onlar Allah 

Teâlâ’nın şu sözünde zikrettiği şeylerdir:     َ ــ ِ اِت  َ َ ــ َّ ا  ُّ ــ ُ َّــאِس  ِ  َ ــ ِّ  ﴿ُز
ــאِم َ ْ َ ْ ِ َوا َ َّ ــ َ ُ ْ ِ ا ــ ْ َ ْ ِ َوا ــ َّ ِ ْ ِ َوا ــ َ َّ َ ا ــ ِ ِة  َ ــ َ ْ َ ُ ْ ِ ا ــ

ِ َא َ ْ َ َوا ــ ِ َ ْ ــאِء َوا َ ِّ  ا
ِث﴾ ْ ــ َ ْ  Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar‘ َوا

ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insanlara süslü gösterildi.’1 

Bu açıklanan nefs in yedi arzusunu, Allah başka bir âyette beş kılmıştır. 

Onlar Hadîd sûresinin ortalarındaki Allah Teâlâ’nın   ُــאة َ َ ْ ا ــא  َ َّ أَ ا  ــ ُ َ ْ  ﴿ِا
ِد﴾ َ َْو ْ اِل َوا َ ــ ْ َ ْ ــ ا ِ  ٌ ُــ ََכא ْ َو َُכــ ْ َ  ٌ ــ ُ א َ َ ٌ َو َــ ٌ َوِز ــ ْ َ ٌ َو ــ ِ َ ــא  َ ْ ُّ  Bilin ki‘ ا

dünya hayatı ancak bir oyun, eğlence, bir süs, aranızda bir övünme ve daha 

çok mal ve evlât sahibi olma yarışından ibârettir.’2 sözüdür. Sonra başka bir 

âyette bu beşi iki şeyde kılmış ve ikisinde toplamıştır. Allah Teâlâ Muham-

med sûresinin sonlarında [312a]   ﴾ ٌ ــ ْ َ ٌ َو ــ ِ َ ــא  َ ْ ُّ ــאُة ا َ َ ْ ــא ا َ َّ  Doğrusu‘ ﴿ِإ

dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlencedir.’3 buyurmuştur. Sonra başka bir 

âyette bir hususta kılmıştır. O da Allah Teâlâ’nın   ِ ــ ِّ ــאَم َر َ َ ــאَف  َ  ْ ــ َ ــא    َّ  ﴿َوأَ

1 Âl-i İmrân, 3/14 .

2 el-Hadîd, 57/20 .

3 Muhammed, 47/36 .
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ى﴾ َ ــ َ ْ ِ ا ــ َ  َ ــ ْ َّ ــ ا َ َ -Kim de Rabbinin makamından (huzurunda dur‘ َو

maktan) korkar ve nefsini kötü arzulardan (hevâ) menederse…’1 sözüdür. 

Çünkü hevâ  bütün şehvet  türlerini kendisinde toplar. Kim hevâdan kurtu-

lursa, sâlik i en yüce isteğe ulaşmaktan alıkoyan her bağdan kurtulmuş olur.”

Hz. Şeyh bu fakire hitap etti. Ben de “Emrinize âmâdeyim.” diyerek 

ona icâbet ettim. Dedi ki: “Konevî ’nin Fâtiha Tefsiri  üzerine olan hâşiyem 

pek hoşuma gitti. Onu tasnif ettiğimden beri şimdiye kadar hiç mütalaa 

etmedim. Allah Teâlâ’ya hamd olsun ki o, tarif edilemeyecek şekilde di-

zilmiş inciler gibi oldu. O, Allah Teâlâ’nın fazlındandır. Onu yüz yirmi 

günde tasnif etmiştim. Tefsirin sonundan bir veya iki varak, hâşiyesi ya-

pılmamış olarak kaldı. Çünkü orada gönlüme gizlenme duygusu (istitâr) 

düştü. Ben de yazmayı bıraktım. Eseri yazarken Allah’ın benim üzerimdeki 

feyz i tarif edilemeyecek durumdaydı. Bu müddet içerisinde bir lahza bile 

benden kesilmedi.”

Dedi ki: “Ben senin hattını, yani ta‘lik hattı nı seviyorum. Fakat bu 

nüshanın tamamı senin hattınla değil. Keşke senin hattınla olsa da onu 

senden alsam ve kendi hattımla olan nüshayı sana versem.” Ben de “Hep-

si size ait.” dedim. Ardından, “Üftâde  diye meşhur Hz. Şeyh (ks) Fâtiha 
Tefsiri  üzerine hâşiye yazmak bir tarafa, onu anlayacak kimse bulunmasını 

bile yadırgamıştır. Bu tefsir tasnif edildiğinden bu yana -ki dört yüz yıldan 

fazladır- şu ana kadar bâkir kalmıştır. Allah onun kilidini sizin ellerinizle 

açtı.” diye ekledim.

[312b] Dedi ki: “Pek çok halife m var. Bazısı hayatta, bazısı ise öldü. Bu 

nefes ve tesir benden sonra sana ulaşacak, başkasına değil. Senin bu ilimde 

geniş bir vukûfiyetin var. Yazın da güzel.” 

Dedi ki: “Ben ne bulduysam şeyhimin nefes  ve dua sıyla buldum. Ben 

de Allah Teâlâ’nın izni ile bu nefes ve duayı sana verdim.” Bunun üzerine 

hemen onun eteğinin ucunu öpmeye davrandım. Onun duasını ve nefes-i 

nefîsini aldım. Bana dünyada ve âhirette şeref ve mutluluk olarak yeter. 

Hz. Şeyh  zikredilen bu sözü ömrünün sonlarında muhtelif meclislerde 

tekrarladı. Benim kendisini Kıbrıs  adasındaki ziyaretimi kendisine vâris 

1 en-Nâziât, 79/40 .
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bile ulaşmadın.     ﴾ ــ َ ْ َ َ ــَכ  ُّ ــَכ َر ِ ْ ُ َف  ْ ــ َ َ -Elbette Rabbin sana vere‘ ﴿َو

cek, sen de hoşnut olacaksın.’1 Bütün vakitleri içine alan ve bütün hâlleri 

kapsayan çok hamd Allah’a mahsustur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Mücâhede , bidâyet ve nihâyet ehli nin gittiği bir yol-

dur. Bidâyet ehli  nefis lerini terbiye  ve ıslah için çalışırlar. Nihâyet ehli ise 

şükür  olmak üzere mücâhedeye devam ederler. Bu sebeple Hz. Peygamber  

(as), ‘ًرا ُכ َ ا  ً ْ َ ُن  َ أَُכ َ  .Şükreden bir kul olmayayım mı?’2 buyurmuştur /  أَ

Mücâhedede gevşeklik hayvânî kuvvetleri güçlendirmeye ve rûhânî kuv-

vetleri zayıflatmaya sebep olur. Halbuki sâlik  ruh  tarafına destek vermekle 

emrolunmuştur. Çünkü bu, zâhirde İslâm askerine yardım etmek gibidir. 

Yine sâlikin beden  tarafını desteklemesi yasaklanmıştır. Çünkü bu, zâhirde 

kâfirlerin ordusuna yardım etmek gibidir. Bunların ikisi de yerilmiştir. Sa-

dece övülen zâhir de ve bâtın da hak dînin ehli düşmanlarına galebe çalana 

kadar hak dînin zâhirini ve bâtınını desteklemektir. [313a] Mücâhede de 

zinde olmak şart değildir. Allah Teâlâ’nın   ﴾ ً ــא َ ِ ــא َو ً א َ ِ وا  ُ ــ
ِ ْ  Size kolay‘ ﴿ِا

da gelse, zor da gelse sefere çıkın.’3 sözünü görmez misin?”

Dedi ki: “Senin derini daha önce gördüğümden farklı görüyorum.” Ben 

de şöyle dedim: (Daha önce) mücâhede konusunda aşırı davranmam se-

bebiyle bir senedir o konuda gevşeklik meydana geldi. Bana şöyle denildi:

Hüdâyî olıcak takdîr

Kâr eylemez ona tedbîr4

Bunun üzerine şöyle dedi: “Her hâlde ifrat  ve tefrit ten uzak, îtidâl üze-

re ol. Kullukta himmetin sırf tezellül olsun, feyiz  elde etmek veya başkası 

değil. Çünkü amel-i sâlih  kendisiyle Allah Teâlâ’nın rızâsı istenen şeydir, 

yoksa ilim ler, ma‘rifet ler, sırlar, hakikatler ve başka şeyler için olan amel  

değil. Her yaratılış kendisinden sonra gelen yaratılışın tohumudur. Tıpkı 

dünya  gibi. Çünkü kim burada ekerse âhiret te biçer. Dünyada ekilen bu 

tohumun mahsulü âhiretteki yaratılışta ortaya çıkar.”

1 ed-Duhâ, 93/5 .

2 Buhârî, Teheccüd 6; “Tefsîr”, 48/2; Müslim, “Münâfıkûn”, 79-81; Tirmizî, “Salât”, 187; Nesâî, “Kıyâ-

mu’l-leyl”, 17; İbn Mâce, “İkâme”, 200.

3 et-Tevbe, 9/41 .

4 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 90.
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Dedi ki: “Her yaratılış kendisinden öncekine ve sonrakine uymaz. Çün-

kü Allah bir şeyi iki defa bir sûrette yaratma z. Çünkü bu abestir. Allah ise 

bundan münezzehtir. Bu dünyevî zuhûr, butûna gittiği zaman ebediyyen 

geri dönmez. Bilakis berzahî misal e intikal eder. O ise başka bir tecellî dir. 

Sonra berzahî misal, neşr günü  aynî-haşrî vücûd a/varlığa intikal eder. O ise 

bir itibarla berzahîden başkadır. Çünkü insanın hakikatinin başka bir ha-

kikate dönüşmemesi gibi hakikatin her yaratılışta bir olması (ittihâd), bir 

yönden de olsa başka olmasına (gayriyyet) ters düşmez. Şu hâlde varlı ğın 

hakikati birdir. Zuhûr ise [313b] muhteliftir. Anla! Çünkü burası ayakların 

kaydığı yerlerdendir.”

Ben, “Berzahî vücûd un nasıl olduğunu kavrayamadım. O, dünyada ol-

duğu gibi midir?” dedim. O da “Evet, fark sadece bu yaratılıştaki butûnun 

orada zuhûr hâline gelmesi, gaybın şehâdet , şehâdetin de gayb  olmasıdır.” 

dedi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Her şeyin aslı harftir. Ona iki özellik eklendiği za-

man kelime olur. Kelime ise ya isimdir ya fiildir ya da harftir. Bu terkip, 

âlemlerde de geçerlidir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah beni buraya -yani Magosa  Kalesi’ne- eşsiz bir 

hikmet i sebebiyle attı. O da şudur: Ben sultan, vezir veya diğerlerinden 

benim sözümden ve nasihatimden ders alan birinin çıkacağını ve âlemin 

nizâmına sebep olacağını umuyordum. Şimdi Allah, zamanın sultanında 

ve ona tâbi olanlarda nasihat kabul etme ve âlemin hayatı için vesîle olma 

istidadı olmadığını bana bildirdi. Beni Kostantiniyye ’den ve halkından ta-

rif edilemeyecek şekilde tecrit etti. Ancak şu kadar var ki bazı vakitlerde 

evdeki çocuklar hatırıma geliyor. Fakat ben ona mağlup değilim. Sadece 

hatırıma geliyor ve beklemeden gidiyor.”

Hz. Şeyh, “Allah Teâlâ seni Bursa ’ya lâyık gördü. Bunun için Allah 

Teâlâ’ya şükr et. Zira, Azîz-i Ekber -ki o Üftâde  diye meşhur olan Hz. 

Şeyh’tir- orada medfun. Azîz-i Kebîr -ki o, onun halifesi Hz. Mahmud 

el-Hüdâyî  el-Üsküdârî el-Koçhisârî’dir- orada yetişti. Allah onun yazma 

kabiliyetini (tahrîr) sana miras bıraktı.” dedi. [314a] Sonra da toplu bir 

dua  etti.
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Bu fakirin tâbilerinden Yahyâ , cuma günü Hz. Şeyh’in başını tıraş etti. 

Ben dedim ki: “Hz. Peygamber  (as) bir defasında hacamat  yaptırdı. As-

hâb dan bazıları (r. anhüm) çıkan kandan içtiler. Halbuki bu şeriat ın zâhi-

r ine göre menedilmiştir. Bu yüzden bazı âlimler bunu ifrata hamlettiler.” 

Dedi ki: “O kimse kanı içtikten sonra Hz. Peygamber (as) sükût etmiş-

se bu onun için izin demektir. Aksi hâlde eğer o kimse fark  ehlinden ise 

bunu yapmak şer‘an yasaklanmıştır. Eğer cem‘  ehlinden ise bunu yapmak 

mubahtır. Yine âlimler Hz. Peygamber’in (as) hususiyetlerinden birinin 

de, başkasından olduğunda temiz olmayan şeylerin ondan olduğunda -ar-

tıkları bile olsa- temiz olması olduğunu zikretmişlerdir. Yine ‘ ٌ ــ ِّ َ  َ ّٰ ِإنَّ ا
/ Allah tayyibdir/temizdir.’1 Rasûl de cüzlerinden birini diğerinden ayır-

maksızın bütün cüzleriyle temizdir.”

Hz. Şeyh’in başından usturadan dolayı biraz kan çıktı. Onu sildi ve “Bu 

başın ve bedenin bütün cüzlerinin çürüyeceği gün geliyor.” dedi. Ben “Çü-

rümez, inşallah” dedim. “Hangi delille söylüyorsun?” dedi. Ben de “Hak-

kânî tevhid , bedenin bozulmasını gerektiren çürümeyi ortadan kaldırır.” 

dedim. Bunun üzerine tebessüm etti. Benim de içimden Hz. Şeyh “Hak-

kânî tevhide ulaşmanın alâmeti nedir?” derse ona ne derim, diye geçti. 

Hiç bocalamadan gönlüme onun mübârek yüzünün nûru, zâhir  ahkâm ile 

kulluğunun kemâli, bâtın  ahlâk-ı hamîde  ile ahlâklanması, rüsûm ehlinin 

benzerini ortaya koymak bir tarafa zamanın meşâyih ının ve meşhurları-

nın karşısında âciz kaldıkları ilmî keramet leri hatırıma geldi. [314b] Bütün 

bunlar kastedilen şeyin alâmetidir. Hamd Allah Teâlâ’ya mahsustur.

Hz. Şeyh bazı eserlerimi gördükten sonra bu fakire dua  etti ve “Allah 

kalbini geniş ve lisanını toplu (câmi‘) kılsın.” diye dua etti.

Bugün, yani cuma günü Kâdiriyye  dervişlerinden Derviş Mehmed zi-

yaret için geldi. Hz. Şeyh ona durumunu ve yolculuğunun nasıl geçtiğini 

sordu. Sonra da şöyle dedi: “Gezenler ere ermiş. Oturanlar er olmuş, de-

mişler. Kişinin kâmil bir er olması, kâmil bir ere ulaşmasından evlâdır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Hades, asgar ve ekber olmak üzere iki çeşittir. Bun-

lar şeriatta açıktır. Tarikat ta ise hades-i asgar  âhiret  sevgisidir. Hades-i 

1 Müslim, “Zekât”, 65; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 3.
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ekber  ise dünya  sevgisidir. Yine asgar, bâtın ilimleri  sevmek ve onların 

mertebesine bağlanıp kalmaktır. Ekber ise zâhir ilimleri  sevmektir. Yine 

asgar gizli şirk , ekber açık şirktir. Yine asgar, rûhânî bâtın taayyünât  a 

meyletmektir. Ekber, cismanî zâhir taayyünât a meyletmektir. Hakikat  

mertebesinde ise asgar gaybî şuûnât la -ki o ahadiyyet mertebesi dir- irti-

battır. Ekber ise ilmî taayyünât a -ki o vâhidiyyet mertebesi dir- taalluk tur. 

Nitekim Allah Teâlâ   ﴾ٍن ُــ ْכ َ ــאٍب  َ ــ ِכ ِ  ٌ ــ ِ آٌن َכ ْ ــ ُ َ  ُ ــ َّ  Elbette o değerli‘ ﴿ِإ

bir Kur’an’dır. Korunmuş bir kitaptadır.’1 buyurmuştur. Buradaki ‘kitap’ 

vâhidiyyet mertebesidir ki onun mushafında, icmâlî Kur’an  olan aha-

diyyet mertebesinin nakışları resmolunur. [315a] Zikredilen kevnî veya 

ilâhî, aynî veya ilmî şeylerden birine meyledenler, Mevlâ’dan başkasına 

meyleden kimselerdir ki onlarla sohbeti/beraberliği terk etmek lâzımdır. 

Çünkü o, makamında cünüptür.

Her türlü bağın esâretinden kurtulan Hak ehlidir. Onlar muhlas  olan-

lardır ve muhlis  olanlardan daha yüksektirler. Çünkü muhliste, ihlâs  bağı 

ve ihlâsı kendi nefsine nisbet vardır. Muhlas ise onun aksinedir. Bilakis o 

bütün bağlardan, hatta Hakk’a bağlı kalmaya çalışmaktan da hürdür. Bu 

durumda Hak, kul mertebesinde Hakk’a tâlip olmuş ve onun mertebe-

sinde kendisine âbid olmuş olur. Böylece bütün nisbetler ortadan kalkar. 

Geriye âbid ve ma‘bûd olarak Hak’tan başkası kalmaz. Bu sebepten Hz. 

Hüdâyî  Türkçe  ilâhilerinden birinde ‘Hakk’ı Hak ile şühûd et ey gönül’2 

demiştir. Çünkü vücûd  ve şühûd  kula nisbetle bağdır. Kevni izâfetten fâni  

olduğu zaman şâhid ve meşhûd (müşâhede edilen) Allah olur, başkası de-

ğil. Tıpkı âbid ve ma‘bûd O olduğu, başkası olmadığı gibi.”

Dedi ki: “Allah Teâlâ’nın    ﴾وَن ُ ــ َّ َ ُ ْ َّ ا ُ ِإ ــ ُّ َ َ  َ ﴿ ‘Ona ancak temizle-

nenler dokunabilir.’3 sözü, ‘Hüviyyet e ancak zikredilen makamların hepsi-

ne taalluk  cenâbetinden temizlenenler dokunabilir.’ demektir. Temizlenen 

için mutlaka bir temizleyen lazımdır ki o da Allah Teâlâ’dır. Kul kendi 

nefsini temizleyemez ve tezkiye  edemez. Onu ancak Allah temizler ve tez-

kiye eder.”

1 el-Vâkıa, 56/77-78 .

2 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 95.

3 el-Vâkıa, 56/78 .
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Dedi ki: “Allah kalbimden her türlü alâkayı kesti. Hatta ben senelerce 

sultanla beraber oldum. O müddette her şeyden kesilip kendimi Allah’a 

vermem (inkıtâ‘) onunla beraberlikten önceki inkıtâ‘ımdan daha fazlaydı. 

Bundan dolayı Allah’a hamd olsun. [315b] Bunun gibi beraberlikler bu 

şekle bürünen pek çoklarının hâlini değiştirmiştir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Konevî ’nin Fâtiha Tefsiri  üzerine olan hâşiyem pek 

hoşuma gider. Çünkü o az rastlanan şeylerdendir.” Dedi ki: “Bu feyiz  yüce 

Allah’ın bana bir lutfudur ki böyle bir şeyi böyle bir fakire ihsan etmiştir.”

Sonra şöyle dedi: “Allah Teâlâ’nın   ِ ــ ِّ ْ َر ــ ِ  ِ ــ ْ َ َل ِإ ِ ــ ْ ــא أُ َ ِ ُل  ــ ُ َّ َ ا ــ َ  ﴿آ
َن﴾ ُــ ِ ْ ُ ْ  ,Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti‘ َوا

mü’minler de.’1 sözü, zâhir  vahy e nisbetledir. Ama ilham a nisbetle şöyle 

deriz: Rasûl’ün vârisi Rabbi tarafından kendisine ilham edileni tasdîk etti, 

ona inananlar da.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Sahih nazar/fikir yürütme Hakk’ı ma‘rifet e götürür. 

Bu ise Hakk’a ulaşıncaya kadar bir bilinenden diğer bir bilinene intikal 

etmek sûretiyle olur. Fakat bu, tasavvur  ve tefekkür  yoludur. Bu yolun ehli 

ikilikten kurtulamaz. Mükâşefe ye gelince, onda zikredilen intikal yoktur. 

Onun yolu zikir dir. Allah Teâlâ’nın   ــ َ َ ًدا َو ــ ُ ُ ــא َو ً א َ
ِ  َ ّٰ وَن ا ُ ُכــ ْ َ  َ ــ

ِ َّ  ﴿اَ
َْرِض﴾ ْ אَواِت َوا َ ــ َّ ِ ا ــ ْ َ ــ  ِ وَن  ُ ــ כَّ َ َ َ ْ َو ــ ِ ِ ُ ُ  ‘Onlar ayaktayken, oturur-

ken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı 

üzerinde düşünürler.’2 sözünü görmez misin? Nasıl zikri fikirden/düşün-

mekten önce getirdi. İşrâkîler in yolu ise buna zıttır.”

Dedim ki: “el-Keşşâf  sahibi  Arapça  ehlinin hâtimesidir (sonuncusudur). 

Çünkü onun Arapçasının benzerini ondan sonra kimse ortaya koyama-

mıştır.” O da şöyle dedi: “Evet, fakat boş kabuk çok fayda etmez. Çünkü 

ilim  içten alınandır, dıştan değil. Rüsûm/zâhir âlimleri nin ilmi dıştan alın-

mıştır. Hakikat âlimleri nin ilmi ise bâtın dan (içten) alınmıştır. Kişi beyanı 

Allah Teâlâ’dan almazsa [316a] Kur’an’ı nasıl tefsir  ve te’vil  eder? Bilakis 

o söylediklerinden dolayı kıyâmet  günü hicâb ve utanç içindedir. Kendi 

başını kurtarsa elbette ona yeter.”

1 el-Bakara, 2/285 .

2 Âl-i İmrân, 3/191 .
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Dedi ki: “Ebüssuûd  ve başkaları gibilerin bir gözü vardır, iki değil. Ha-

kikatte müftî, iki gözü olandır.”

Dedi ki: “Rüsûm/zâhir âlimleri  birbirine dayanan âmâlar gibidir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İbtilâ Âdem (as)  zamanından bu âna kadar cârîdir. 

Peygamberlik  ibtilâ ya mâni değildir. Onunla peygamber arasında engel 

yoktur. Velâyet  de böyledir. Hasan ve Hüseyin (r. anhümâ)  hâlini görmez 

misin?”

Dedi ki: “Şiblî (ks)  bir defasında oğlunun vefatı sebebiyle ağladı. Böyle 

bir ağlamanın ancak kadınlardan sâdır olduğunun farkına vardı ve Allah 

Teâlâ’dan utanarak sakalını kesti.”

Dedi ki: “Allah Teâlâ kulunun terakkîsini istediği zaman ona bir günde 

bin sûrette tecellî  eder ve onu türlü belâlara müptelâ kılar. Onun tenezzü-

lünü murad ettiği zaman onu kırk yıl bir hâl  üzere bırakır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Şeriat ilmi  burada kalır. Çünkü alâkalı olduğu şey 

fânidir. İhlâs la yapılmış olmasına göre âhirete onun ancak sevabı gider. 

Hakikat ilmi  ise âhiret e gider. Çünkü o bekâ üzeredir. O ezelî ve ebedîdir. 

Onun için hiçbir mevki ve makamda zevâl yoktur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ bu dünyada kulluk, ahkâm ve âdâba 

bağlı kalmak konusunda yakaza ehli  vâsıl ları, gaflet ehli  mahcûblara/per-

deli kimselere katmıştır. Bu yüzden cem‘  ve fark  ehli arasında ayırım yap-

maksızın gusül  abdesti almak vâcip oldu. [316b] Âhiret  yurdunda ise hicâb 

ehli  bağın (kayd) kaldırılması konusunda keşf ehli ne katılmak sûretiyle iş 

aksine olacaktır. Bu sebeple kişi cennet te günde bin defa bile cinsî münase-

bette bulunsa gusül  vâcip olmaz.” Ben derim ki: “Bu latîf sırlardandır, sen 

onu yabancılardan sakla.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Cismin ötesinde mücerred ruh  vardır. Onun üze-

rinde mücerred ayn  vardır. Onun da üzerinde mücerred sır  vardır. İşte 

buradan Hüdâyî ’nin Türkçe  ilâhilerinden birindeki şu sözü âşikâr olur:

Sığmaz oraya cân ü ten

Sırr ile seyr etmek gerek1

1 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 91.
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Hz. Şeyh dedi ki: “Kim bizim hakkımızda çirkin bir söz söylemiş, fiili 

veya terki ile bize eziyet etmiş ise hakkımız ona helâl olsun. Çünkü bizim 

yolumuzda ondan intikam almayı istemek veya onun kötü bir duruma 

düşmesini istemek şirk  bâbındandır. Biz asla ona iltifat etmeyiz. Bilakis Al-

lah’ın ilminde bizim için takdir  ettiğine iltifat ederiz. Onun bütün takdiri, 

nâhoş sûretinde bile olsa hayırdır, sevgilidir. Çünkü O cemâl ini celâl inde, 

lutf unu kahr ında, nûrunu nârında/ateşinde gizlemiştir. İbrâhim’in (as)  hâ-

lini görmez misin? Allah Teâlâ       ﴾ُم َ ــ ْ ِ ْ ِ ا ّٰ َ ا ــ ْ ِ  َ ــ ِّ  Şüphesiz Allah‘ ﴿ِإنَّ ا

katında din İslâm’dır.’1 buyurdu. Yani ‘İslâm ’ bütün mertebeler de kalp , ka-

lıp ve lisan  ile teslim olmak demektir. Nitekim Allah Teâlâ İbrâhim (as) 

hakkında    ﴾ َ ــ ِ َ א َ ْ ّبِ ا َ ــ
ِ  ُ ْ َ ــ ْ ــאَل أَ َ   ْ

ِ ــ ْ ُ أَ ــ ُّ ُ َر ــ َ ــאَل  َ  Rabbi ona, Teslim‘ ﴿ِإْذ 
ol, demişti. O da Âlemlerin Rabbine teslim oldum, dedi.’2 buyurdu. Bu tes-

limiyet  sözü, ancak kalıp, kalp , ruh  ve sır  ile olan teslimiyettir. Aksi hâlde 

söz ile İslâm/teslimiyet fayda vermez. Görmez misin ki insanların çoğu 

‘Ben Allah’a teslim oldum.’ der. [317a] Fakat imtihan edildiğinde kişiye ya 

ikram edilir ya da horlanır. İbtilâ ların hepsi ya şeklen teslim  olan kimselere 

ait olan kin ve aldatmayı ortaya çıkarmak içindir ya da şeklen ve mânen 

teslim olan kimselere ait olan samimiyeti ve boyun eğmeyi ortaya çıkarmak 

içindir. Çünkü ibtilâ ile onların nefislerinin madenlerinden cevherler çıkar 

ki onlar Allah katında cevherlerin en değerlileridir. Nitekim onlardan baş-

kalarının nefislerinin madenlerinden Allah katında hiçbir değeri olmayan, 

bilakis öfke, eziyet, çirkin söz, beddua  ve diğerleri gibi Allah’ın öfkesini ve 

gazabını gerektirecek şeyler çıkar.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Öldüğüm zaman gönlüne ne doğarsa onu yap. O 

zaman iş seninle Allah arasındadır. Sûrî/şeklî bağ, yani izin isteme sona 

ermiştir.”

Ben derim ki: Şeyh  hayatta olduğu sürece önemli işlerde ona müraca-

at etmek gerektiği bundan zâhir oldu. Onun nefes -i nefîsi, mürid e nis-

betle zâhir vahiy  gibidir. Çünkü peygamberler  (aleyhimü’s-selâm) vahyi 

ilk olarak bâtın da vech-i hâstan alırlar. Sonra ikinci olarak Cebrâil  vech-i 

âmmdan gelir. Onlar bu gelişi beklerler. Şu hâlde şeyh, mürid için Cebrâil 

1 Âl-i İmrân, 3/19 .

2 el-Bakara, 2/131 .
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gibidir. Cebrâil de Rasûlullah (sa)  için mürşid  gibidir. Sidretü’l-müntehâ-

 ya ulaşana kadar onu (sa) irşad  ettiğini, sonra bunu bıraktığını, artık işin 

sûreten ve mânen onunla Allah arasında kaldığını görmez misin? Kulun 

sır rı üzerinde Allah’tan başka kimsenin hükmü yoktur. Bu yüzden tari-

kat ehlinin âdâbında şöyle geldi: Mürid bir ihtiyaç için gitmek istediğinde 

[317b] ve şeyh i yerinde bulamadığında onun rûhâniyyet ine teveccüh  eder 

ve bâtın dan (içten) izin ister. Çünkü tamamı idrak edilemeyen bir şeyin 

tamamı da terk edilmez. Amaç tâbi olmaktır. O ise her iki durumda, yani 

şeyhin varlığı ve yokluğu durumunda da bu şekilde hâsıl olmaktadır. Zâhi-

ren yerinde bulunmaması, hariçte de bulunmamasını gerektirmez. Hâsılı 

her ne kadar peygamberler  ve velîler  bütün yaratılışlarda Allah katında diri 

olsalar da hâl-i hayatta olmak ve ölüm hâli arasında fark vardır.

Hz. Şeyh dedi ki: “İlim  irfan a, o da muhabbet e, o da kullu ğa götürür. 

Çünkü kimde Allah sevgisi varsa başka bir gayesi olmadan ve karşılık bek-

lemeden O’nun hizmet inde gayret eder ve O’na kullukta bulunur. Allah 

yolunda mücâhede  edenlerin oturanlardan daha faziletli oldukları nas ile 

sâbittir.”1

Dedi ki: “İlmin, yani tarikat ve ma‘rifet  ilminin  kalbime zuhûrundan 

sonra şeyhimle üç ay beraber oldum. Sonra beni halife  tayin etti. Böylece 

garip oldum ve yetim kaldım. Fakat Allah beni giydirdi, bana ihsan etti ve 

beni zengin kıldı. Hamd O’na aittir. Görülmez mi ki dışarıdaki yetimle-

rin durumları farklı farklıdır. Kimisi aç açık kalır. Kimisi için Allah, anne 

babanın çocuklarını görüp gözettiği gibi onu görüp gözetecek birilerini 

yaratır. Şimdiye kadar Allah beni yeme, giyme ve diğer hususlarda ruh-

sat tan korudu. Zâhid olmaya çalışmak bana sevdirildi ve süslenme çirkin 

gösterildi. [318a] Bununla birlikte yemeyi, konuşmayı ve uykuyu azaltma, 

orucu ve gece ibadetini çoğaltma gibi mücâhede  konusunda biz nerede, 

selefin büyükleri nerede!”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah bazı kulları matlûp hâsıl olmayacağı hâlde 

talep ile müptelâ kılar. Bazılarını ise şart koşulan matlûbu talebinin hemen 

peşinde veya ondan sonra hâsıl olacak talep ile müptelâ kılar. Çünkü bazen 

1 Bk. en-Nisâ, 4/95 .
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dua  vakti matlûbun hâsıl olacağı vakitten ayrı olabilir. Duaya bir vakitte 

icâbet edilir ve matlûp başka bir vakitte hâsıl olur. Bazıları ise hiç müptelâ 

olmaz, bilakis feyz i talep olmaksızın gönderilir. Birincisinde talep var ama 

sonuç yoktur. İkincisinde hem talep hem sonuç vardır. Üçüncüsünde so-

nuç var ama talep yoktur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Sûrî rızık,  sûrî ölüm  olduğu zaman kesilir. Ondan 

sonra ancak ebedî hayat vardır. Aynı şekilde mânevî rızık  da mânevî ölüm 

sırasında kesilir. Ondan sonra ancak bâki hayat vardır. Yani sâlik  küllî 

fenâ ya ulaştığı zaman makamlar ın hepsinden payını tamamlar ve taay-

yünât ın tamamından nasîbini alır. Bu, onun ruh u için gıda yerine geçer. 

Her makamdan payını tam olarak alınca, sanki ölmüş ve işi, ilk hâline 

asla benzemeyen başka bir sûrete dönmüş gibi olur. Bu ise ancak sülûk ü-

nün başından itibaren kırk yıl geçtikten, tabii ve nefsânî güçleri tamamen 

emrine âmâde olduktan ve melekûtî yardım geldikten sonra olur. Bu fenâ  

ile kastedilen, bekâ dan önce hâsıl olan fenâ değil ondan sonra hâsıl olan 

fenâdır. [318b] Anla!”

Dedi ki: “Bu durum, Allah Teâlâ’nın   ﴾ُّــَכ ــאَء َر َ ــא  َ  َّ -Ancak Rabbi‘ ﴿ِإ

nin dilemesi başka.’1 sözündeki istisna muktezâsınca cennet ehli nin kendi-

sinden öncekine asla benzemeyen bir makama ulaşmalarına benzer. Bu ise 

cennet e girişin üzerinden uzun bir müddet geçtikten sonra olur. O zaman 

ezel  sırrı ebed  aynasında zâhir olur. Taayyünât ın, yani şuûnât-ı gaybiyye nin 

mebdei ezellerin ezeli olduğu gibi aynı şekilde hususi tecellî  ile ulaştıkları 

bu makamdan sonrası ebedlerin ebedidir.2 Muzâf olan (tamlanan) ‘ebed ’ 

bu tecellîden sonra olandır. Muzâfun ileyh olan (tamlayan) ‘ebedler’ ise 

cennete girmelerinden itibaren daha önce olandır. Ezel de böyledir. Bu 

başlangıçtan yukarısı muzâf olan (tamlanan) ezel dir. Aşağısı ise muzâfun 

ileyh olan (tamlayan) ezeldir. Bu sır cehennemlikler  hakkında geçerlidir. 

Fakat onlar celâl  ehlidir ve makamları ferdiyyet  makamıdır. Bu yüzden 

onlar için evlenme ve cennet ehlinin nimetleriyle nimetlenme yoktur. 

Cennet ehli ise cemâl  ehlidir ve makamları sıfat  makamıdır. Onun muk-

1 Hûd, 11/108 .

2 “Ezellerin ezeli” ifadesi isim tamlamasıdır. Burada “ezeller” muzâfun ileyh/tamlayan, “ezeli” muzâf/

tamlanandır. Aynı şekilde “ebedlerin ebedi” ifadesi de isim tamlamasıdır. Burada “ebedler” muzâfun 

ileyh/tamlayan, “ebedi” muzâf/tamlanandır.
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tezâsı nimetlenme ve zevk almadır. Cennet ehli ile cehennem ehli arasın-

daki fark şudur: Cennet ehli için sıfatlar la zuhûr vardır. Zuhûrda ise butûn 

(bâtın  olma) vardır ki o zât ın sırrıdır. Cehennem ehli için ise butûn vardır. 

Butûnda ise zuhûr yoktur.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ eşyâyı insân-ı kâmil in gözüyle müşâhede 

eder. İnsân-ı kâmil, sûrî ölüm  ile berzah a intikal ettiği zaman makamından 

nasîbi artar. O ebedî olarak her mevtında terakkîdedir.”

[319a] Ben, “Mehdî ’nin zuhûru üçüncü yüzün başına kaldı.” dedim. O 

da “Âlimlerin çoğu bu görüşte. Zâhir olan şudur ki Allah kullarını bir karn 

-ki o otuz seneye kadar olan zamandır- rahatlatır. Ardından elliden sonra 

Mehdî’nin zuhûruna dek ortaya çıkacaklar zuhûr edene kadar durum za-

yıflar.” dedi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Cemâl ehli  kendisine bahşedilen Allah’ın inâyeti sa-

yesinde celâl ehli nden nefret eder. Bunun aksi de doğrudur. Onlardan her 

biri bu dünya da, kezâ âhiret te diğerinden perdelidir. Kemâl ehli ne gelince, 

başkalarında olmadığı şekilde onların geniş bir ihâtası vardır. Mukarrebîn,  

ebrâr ın hâllerine vâkıftırlar, onların makamlarını ve mevtınlarını mükâşe-

fe  yoluyla bilirler. Onlar ise mukarrebînin hâllerinden perdelidirler. Aynı 

şekilde ebrâr, sol ashâbının (amel defteri soldan verileceklerin) hâllerine 

vâkıftırlar. Onlar ise onlardan perdedirler. Ebrâr ve sol ashâbından her biri, 

makamının kendisine has olması sebebiyle diğerinden nefret eder, kendisi-

ne has kılınan sebebiyle ondan perdelidir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Bu zamanda şeyh  mürid i ilim  ve amel  yoluna irşad 

eder. Sonra hâlini sağlamlaştırmadan onu halife  tayin eder. Çünkü zamane 

çocuklarında zorluğundan dolayı mürşid  kapısında kırk yıl sebat göster-

me yoktur. Onun için azla yetinirler. Fakat halife çalışıp gayret gösterme 

yolunda sebat ettiği zaman bir müddet sonra da olsa murada ulaşır. Hali-

fenin şeyhini ziyaretinin mânası, onun sözlü ve fiilî nasihatlerini almak ve 

şevkini tazelemektir. Yoksa bu zamanda halifelerin genelinin yaptığı gibi 

beldeler gezmek ve benzerleri değildir.”

[319b] Dedi ki: “Üsküp ’e vardığından beri -ki o zaman on beş yıl ol-

muştu- hak üzere sohbet  edebileceğin bir kimse buldun mu?” Ben, “Hayır” 
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dedim. O, “Nefs inle meşgul ol. Başkalarından hâl ini gizle. İnsanların elle-

rini öptüğü, dünya kendilerine açılan, bu yüzden daha önce bulundukları 

hâli unutup aşağıların aşağılarına itilen, başlangıçta elde ettikleri ilimler-

den kendilerinde yalnızca hayal kalan halife lerden olma.” dedi. 

Hz. Şeyh dedi ki: “Konevî ’nin Fâtiha Tefsiri  üzerine olan hâşiyem -Allah 

onu zâyi etmesin- iyilik ve ihsanı bol olan (Mennân) Allah dilerse bu işin ehli 

kimselere bir yardım olacaktır. Büyüklükte sınırı olmayan Allah, benim gibi 

çok değersiz ve pek muhtaç bir kuluna böyle bir büyük nimeti ihsan etti.”

Dedi ki: “O her ne kadar çok değersiz ve pek muhtaç ise de, lâkin en 

zengin ve en büyük olan Allah’a en çok muhtaç olandır. Şu hâlde izâfeti 

O’nadır, başkasına değil. İmam Ali (ra),  ‘ ِ א َ ّאً، َوَכ ِ َر َن  َُכ אً أَْن  َ ــ َ  
ِ א َ  َכ

اً ــ ْ َ َــَכ  َن  اً أَْن أَُכــ ّ ــ ِ  / Bana şeref olarak Sen’in bana rab olman yeter. Yine 

bana izzet olarak Sana kul olmam yeter.’ demiştir.”

Dedi ki: “Allah Teâlâ kulun yaratıcısı olduğu gibi, keza kulu O’ndan baş-

ka kul yapacak yoktur. Bu ise kulun hevâ sını ortadan kaldırmak sûretiyle 

olur.”

Dedi ki: “Şu ikindi vakti  mübârek bir vakittir. Allah Teâlâ’dan bu mec-

liste hazır bulunan herkesi kendisine hakiki kul yapmasını niyaz ederiz.” 

Sonra da “el-Fâtiha” dedi.

Sonra ağladı ve şöyle dedi:   ﴾ِ ّٰ ِ ا ــ َ ْ ْ َر ــ ِ ا  ُــ َ ْ َ  َ ﴿ ‘Allah’ın rahmetin-

den ümit kesmeyin.’1 Görmez misiniz ki çocuk elbisesini kirlettiği zaman 

babası veya annesi onu dövmek istediğinde, [320a] çocuk başkasına değil 

ona sığınır. O da ona merhamet eder ve kirini pisini yıkar. Biz de her an 

tevbe  ve istiğfar  ile Allah’a sığınıyoruz. Bu, bizim için bütün günah kirle-

rinden bir temizliktir.”

Sonra ikindinin sünnetine kalkıncaya kadar şiddetle ağladı. O meclis 

cennet bahçelerinden bir bahçe idi. Allah hazırda bulunanları onun icâbet 

olunan dua sıyla şereflendirdi. Hamd Allah’a mahsustur.

Hz. Şeyh yanında bulunanları iftara çağırdı. İftar için oturduk. Önü-

müzde su ve ıslatılmış çörek vardı. İftardan sonra dedi ki: “Bu ekmeğin 

1 ez-Zümer, 39/53 .
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hakkânî bir ruhu vardır. Zâhiri cesede, ruhu ise ruh a döner. Böylece cisim 

ve ruh birlikte onunla güç kazanır. Her varlığın hayvânî veya hakkânî ruhu 

vardır. Ölünün cesedinin kendisinden ayrılan hayvânî ruh undan başka 

hakkânî bir ruh u vardır. Görmez misin ki Allah Teâlâ eğer onu konuştu-

racak olsa konuşur. Onun konuşması ancak Allah’ın onu konuşturmasıy-

ladır. Çünkü onun hakkânî bir ruhu vardır. Her şeyin O’nu hamd ile tesbîh 
ettiği âyette bildirilmiştir.1 Bu ancak onun, ister taş, ağaç ya da başka bir şey 

olsun ruhu olduğundan dolayıdır.”

Hz. Şeyh, Allah Teâlâ’nın     ﴾ُ ّٰ ــאَء ا َ َ َّ أَْن  ــאُءوَن ِإ َ َ ــא  َ -Allah dileme“ ﴿َو

dikçe siz dileyemezsiniz.”2 sözü hakkında şöyle dedi: “Allah’ın dilemesi 

vahdet , kulların dilemesi kesrettir. Vahdet ise kesretin mebdeidir (kaynağı-

dır). Onların dilemesinin hepsi, Allah Teâlâ’nın dilemesindendir. Bir biti 

hareket ettirmek O’na bir dağı hareket ettirmekten daha aşağı değildir. 

Bilakis hepsi O’na göre eşittir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Hac mîkat ı, [320b] mülk  ve melekût âlemi ni birbi-

rinden ayıran sınıra, mîkattan Harem ’e kadar olan yerler ef‘âlî melekût a, 

Harem’den Kâbe ’ye kadar olan kısım sıfâtî melekût a işarettir. Kâbe zât a, 

Hacerülesved  noktaya işarettir. Kevnî mertebeler  ilâhî mertebeler in sıra-

laması üzere tertip olunmuştur. Bu şekiller ve eserler, o mâna ve tavırlara 

uygundur. Kevniyyâtta Kâbe ’nin ötesinde bir hedef/amaç (gaye) olmadığı 

gibi ilâhiyyâtta da ilk taayyün ün -ki o bilkuvve taayyün ve şe’n-i gaybî 

mertebesidir- ötesinde bir hedef/amaç (gaye) yoktur. Kıble ye yönelmek 

şer‘î edeb i gözetmek içindir. Yoksa Hak cihetlerden mutlaktır. Ârif,  zâhir i 

ile Kâbe’ye ve bâtın ı ile Allah Teâlâ’ya yönelmiştir. Hakikatte o, her ka-

yıttan/bağdan mutlak, her mertebeyi izâfetten hatta birinci taayyün den 

fânidir . Ona nisbetle Allah’tan başka bir şey kalmaz (bekâ ).”

Hz. Şeyh dedi ki: “Zâhir  ve mazhar  vücûd dur. Onları birbirinden ayı-

ran şeriat  ve amel dir. Hakikat te ve ilim de fark yoktur. Şeriat ve amel fark ’ı, 

hakikat ve ilim cem‘ ine yükselmez. İkisinin cem‘i diğer ikisinin fark’ına 

inmez. Bununla sâlik  ilhâd  ve zındıklık tan kurtulur.” Sonra başka sözler de 

söyledi. Ama söz alındığı için onları zikretmiyorum.

1 Bk. el-İsrâ, 17/44 .

2 el-İnsân, 76/30 .
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Hz. Şeyh dedi ki: “Şeriat  temiz ile pisi birbirinden ayırmıştır. Çünkü 

pis olanı yemek, mebdee urûc etmeye mânidir. Bu sebeple selef takvâ yı 

seçti ve yemek konusunda bütünüyle zühd e sarıldı. [321a] Çünkü onun 

kendilerine ve sulblerinden gelen çocuklarına faydası vardır.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Ceninin rahimde tecerrüd ü gibi sâlik in tecerrüdde 

olması lâzımdır. Kâmil lere gelince, onlardan bazısı ez-Zâhir  ismiyle zâhir 

olmuştur. Bu, Allah Teâlâ’nın izniyledir. Görmez misin ki Hz. Hüdâyî  (ks), 

Üftâde  (ks) diye meşhur olan şeyhine nisbetle tam bir zuhûr hâlindeydi. 

Şeyhi ise adı sanı duyulmaz bir hâldeydi. Ona şöhret, halifesi Hüdâyî’nin 

şöhretinden geldi. Onların zuhûrunda ve süslenmesinde nefsin payı yok-

tur. Çünkü onlarda nefs-i emmâre , hatta zât-ı emmâre yoktur ki onun payı 

olsun. Anla!

Allah Teâlâ’nın Süleyman’dan (as) naklederek buyurduğu   ــ ِ  ْ ــ
ِ ْ  ﴿َرّبِ ا

ي﴾ ِ ــ ْ َ  ْ ــ ِ  ٍ ــ َ َ ِ ــ  ِ َ ْ َ  َ ــًכא  ْ ُ ــ  ِ  ْ ــ َ -Rabbim! Beni bağışla. Bana, ben‘ َو

den sonra kimseye nasip olmayacak bir mülk (hükümranlık) bahşet!’1 sözü 

bunun üzerine mebnîdir. Çünkü Allah Teâlâ Süleyman’ın (as)  kalbinde bu 

dua  için istek yarattı. O da böyle dua etti. Allah da duasına icâbet etti. Ona 

hilâfet  ve nübüvvet  verdiği gibi mülk ve saltanat da verdi. O, bu hususta 

Allah’ın emrine uydu. Dünyada bunu kabul etti. Cennete de fakirler gir-

dikten beş yüz yıl sonra girmeyi kabul etti. Onlarla birlikte girmeye tamah 

etmedi ve bu hususta Allah’ın emrine uydu.”

Dedi ki: “Bana gelince, Allah kalbimden süslenmeyi tamamen çekip 

aldı. Hatta ben bir hayvana binsem ve beraberimde dervişlerden bir top-

luluk olsa bu bana cehennem ateşinden daha ağır gelir. Çünkü Allah Teâlâ 

bunun için bende bir arzu yaratmadı.”

[321b] Hz. Şeyh , Allah Teâlâ’nın kendisi üzerindeki nimetlerini anla-

tarak şöyle dedi: “Allah Teâlâ bana verdiği eserleri Hz. Hüdâyî ’ye vermedi. 

Çünkü Allah beni şeriat  ve hakikat ilimleri nde eserler yazmaya muvaffak 

kıldı. Benden yüzden fazla halife  çıkardı. Hepsi vaaz  etmeye, ders ver-

meye, imkân olduğu kadar zâhir i ve bâtın ı bakımından dîni ihyâ etmeye 

gücü yeten kimselerdir. Bu, Allah Teâlâ’dan büyük bir lutuftur. Çünkü bu 

1 Sâd, 38/35 .
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zamanda birçok beldede ilim  ölmüştü de Allah onu benimle diriltti. Bun-

dan dolayı Allah’a hamdolsun.”

Dedi ki: “Hüdâyî’nin halifeleri arasında senin gibisi çıkmadı.”

Ben derim ki: “Bu söz benim hakkımda lutuf ızhârıdır. Ben Allah’ın 

fazlı ile övünürüm, başkasıyla değil. Ve Allah’tan beni kibir ve kendini be-

ğenme vartasına düşürmemesini niyaz ederim.”

Dedi ki: “Allah Teâlâ’nın   ﴾ ْ ــ ِ
ِ ْ ِ  ْ ــ َ  َ ــ ِ אِد َّ ََل ا ــ ْ َ

ِ ﴿ ‘doğruları doğ-

ruluklarından hesaba çekmek için’1 sözü, kendi katındaki doğruluklarından 

demektir, onların kendilerine göre doğruluklarından değil. Cüneyd (ks)  âye-

ti bu şekilde tefsir  etmiştir ki bu latîf bir mânadır. Çünkü sıdk (doğruluk) 

ve İslâm/teslim  olmak halk nezdinde kolaydır. Fakat Hak nezdinde zordur. 

Allah’tan İslâm’ımızı ve doğruluğumuzu hakiki kılmasını niyaz ederiz.”

Hz. Şeyh şu sözüyle taayyünât a misal getirdi: “Kelâm ya haberdir ya da 

inşadır, dediğimiz zaman haberin aslı kelâm olmuş olur. Kelâm olarak ta-

ayyün  ona aittir. Fakat işin aslında kelâm haber sûretindeki bu taayyünden 

mücerreddir. Taayyün-i evvel in diğer taayyünlerle durumunu buna kıyas et.”

[322a] Hz. Şeyh dedi ki: “Sâlikin en yüce başlangıca (mebde’) suûd u 

(yükselişi) sırasında mertebeler de ve tavırlarda meydana gelen her türlü 

bağ/düğüm ondan çözülür. Bu, taayyün-i evvel e varana kadar o mertebe 

ile taayyünün düğümüdür/bağıdır. Sonra ondan soyulup alınır (insilâh ) 

ve onun için tam fenâ  hâsıl olur. Eğer başladığı yere iâde edilecek olursa 

bekâ  libasına bürünür. Sonra o mertebelerin hepsine uğrar. Artık onun için 

Hakk’ın vücûd undan başkası kalmaz ve Hakk’ın kendisiyle gördüğü gözü, 

kendisiyle işittiği kulağı… olur. O hâlde âbid ve ma‘bûd, şâhid ve meşhûd 

(gören ve görülen) Allah Teâlâ’dır, başkası değil.”

Ben derim ki: Bundan sûfîler in “ ِ ّٰ َــ ا ــאُج ِإ َ ْ َ  َ  ُ ــ
ِ َ ْ  Fakir Allah’a / اَ

muhtaç olmaz.” şeklindeki sözlerinin sırrı ortaya çıkar. Şöyle ki böyle bir 

fakir  Allah ile zengin olur. Çünkü onun Allah’ın varlığından başka bir var-

lığı yoktur. Dolayısıyla onun Allah’ın zenginliğinden başka bir zenginliği 

de yoktur. Böylece ihtiyaç izâfeti ortadan kalkar. Tıpkı sultanın hazinesi 

1 el-Ahzâb, 33/8 .
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kü ikisinin zenginliği bir zenginliktir. Bir şey ise kendisine muhtaç olmaz. 

Anla! Çünkü burası ayakların kaydığı yerlerdendir.

Hz. Şeyh dedi ki:    ﴾ــאٍن َ ــא  َ ْ َ َ  ْ ــ َ    ُّ  Yer üzerinde bulunan her canlı‘ ﴿ُכ

yok olacaktır.’1    ﴾ ْ ــ َ ﴿ ‘herkes-her canlı’ fâni olduğuna göre ona tâbi olan 

her şey de fânidir.” Sonra şöyle dedi:

Visâlinin mukarrerdir firâkı2

Dedi ki: “Hizmet edene hizmet  edilir. Yani dünyada ve âhirette. Çünkü 

Allah Teâlâ hizmeti zâyi etmez.”

Bu fakirin tâbilerinden Üsküplü Yâkub Dede  deniz yoluyla Hz. Kâbe ’ye 

gitmek için izin istedi. [322b] Benimle beraber Bursa ’dan Hz. Şeyh’i Ma-

gosa ’da ziyarete gelmişti. Hz. Şeyh, “Yüz dinarın var mı?” diye sordu. O 

da “Hayır” dedi. Hz. Şeyh, “Dinle! Şeytan  insanı bâtıl yoldan saptırmaya 

ve ayağını kaydırmaya gücü yetmeyince hayır yolundan gelir. Mesela seni 

adam öldürmeye, içki içmeye ya da benzerlerine zorlasa, bu konuda se-

nin ona yardımcı olmayacağını bilir. O zaman seni ilim  ve amel  yolundan 

alıkoymak için hac ca gitmeyi vesvese  verir. Çünkü daha Mısır ’a ulaşma-

dan sende yolculuktan dolayı bıkkınlık meydana gelir, bedenin ve gönlün 

bulanır/teşvişe düşer. Sonra bu durum günden güne artar ve ibadet lerde 

gevşeklik, hatta mûtat bazı vird leri terk başlar. Eğer hücrende kalsan, ilim 

ve amele devam etsen senin için daha hayırlı olur. Zira şimdi senin elde 

etmek istediğin hac sevabı, hücrende de hâsıl olur. Gaye kulluk tur, ilim ve 

amel ile meşgul olmaktır. Hazarda (mukim) olmak ise bu hususta en çok 

yardımcı olan şeydir.”3

Sonra dedi ki: “Bir defasında şeyhime  tâbilerinden Mustafa Efendi de-

nilen ulemâdan bir zât geldi. Senin izin istediğin gibi o da Mekke ’ye git-

mek için izin istedi. Ona şöyle dedi: ‘Ey Mustafa Efendi, sende bu nefis  

ve sıfatları olduğu müddetçe, Kâbe ’yi sabah akşam içinde kaldığın bir oda 

hâline getirsen bile Kâbe sana fayda etmez. Çünkü kişi ancak nefs i ıslah 

1 er-Rahmân, 55/26 .

2 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 77.

3 Osman Fazlı Efendi’nin Yâkub Dede’ye bu sözü, hacca gidecek maddi imkânı olmadığı hâlde yola 

çıkmaya niyetlenmesinden dolayı söylediği anlaşılmaktadır. (çev.)
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etmekle huzura erer, başkasıyla değil. Nefsin öyle gizli tuzakları vardır ki 

ona ancak Allah’ın muttali kıldığı kimse vâkıf olabilir.’

[323a] Dedi ki: “Ey Yâkub Dede , Allah Teâlâ seni kitabını okumaya 

muvaffak eylediği, -bu fakire işaret ederek- nisbetini bunun gibi birine kıl-

dığı, seni bu korkunç zamanda aile ve evlat alâkasından âzâd ettiği için 

Allah Teâlâ’ya hamd et.” Sonra, “Kabul ettin mi?” dedi. O da “Kabul ettim 

ve teslim oldum. Çünkü gaye rızâdır.” dedi.

Hz. Şeyh dedi ki: “Allah Teâlâ bir şeyi ızhâr etmek istediğinde onu 

mezâhir cihetinden yapar. Görmez misin ki kalem kendi başına yazmaz. 

Ancak kâtip onunla yazar. Şu hâlde kalem, yazma fiilinin ortaya çıkması 

için bir âlettir. Kâtip yazıyı başka bir yazıyla değiştirmek istediği zaman 

başka bir kalem alır ve birinci kalemi bırakır ya da kalemi bırakmaz, onun-

la birinci defa yazdığından başka türlü yazar.”

Ben derim ki: O bu sözüyle şunu kastetti: “Beni buraya Allah Teâlâ 

gönderdi, vezir değil. O bu konuda kalem yerindedir. (Allah) benim bu-

radan naklimi murad ettiğinde veziri yeniler ve yeni vezir başka bir kalem 

yerinde olmuş olur. Ya da veziri yenilemeden ona beni sürgüne göndermek 

yerine yerimde tutmayı yazmak sûretiyle yazıyı yenilemesini ilham eder.”

Hz. Şeyh, Allah Teâlâ’nın   ُاه َ ــ َ َ  ُ ــ ِ َ  َّ ــ ُ  ُ ــ ُ א َ َ ــאَر  َّ ُכ ْ َ ا ــ َ ْ ٍ أَ ــ ْ َ  ِ ــ َ َ  ﴿َכ
ــא﴾ ً َא ُ ُن  ــ َُכ  َّ ــ ُ ا  ًّ ــ َ ْ ُ  “Tıpkı bir yağmur gibi ki, bitirdiği çiftçilerin ho-

şuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış hâlde görürsün. 

Sonra da çer çöp olur.”1 sözünü okudu. Ardından beni çağırdı ve yüksek 

bir yerdeki sararmış bitkiyi bana gösterdi ve “Şu, sen buraya gelmeden 

önce görüp bakanların hoşuna giden yeşil ve taze bir bitkiydi. Sonunda 

gördüğün bu hâle döndü.” dedi.

[323b] Ben derim ki: “Bilinen bir şeyken bu açıklamanın faydası ne-

dir?” dersen, şöyle cevap veririm: Görmek, göstermek gibi değildir. Gös-

termekte Allah Teâlâ’nın   ﴾ــאِق َ ْ ــ ا ِ َــא  ِ َא ْ آ ِ ِ ُ ــ َ ﴿ “Onlara âyetlerimizi 

ufuklarda göstereceğiz.”2 sözünün sırrı vardır. Öyleyse haber, müşâhede ve 

göstermeyi birbirinden ayır. 

1 el-Hadîd, 57/20 .

2 Fussılet, 41/53 .
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Hz. Şeyh dedi ki: “Cehennem ehli cehennem e tâkatleri kadar girerler. 

Yani onların azâbı orada tâkatleri kadardır, tâkatlerinin üzerinde değil-

dir. Çünkü   ﴾א َ َ ــ ْ َّ ُو ــא ِإ ً ْ َ  ُ ّٰ ُ ا ــ ِّ َُכ  َ ﴿ ‘Allah hiçbir kimseyi gücünün 

yetmediği şeyle mükellef kılmaz.’1 İş, rüsûm/zâhir ehli  nin iddia ettiği 

gibi değildir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “Kimseye beddua  etme. Çünkü bedduada had-

di aşarsan sen zalim olursun, beddua ettiğin kimse mazlum olur. Eğer 

[bedduada] âdil ve eşit davranırsan bu ruhsat tır. Nitekim Allah Teâlâ

ــא﴾   َ ُ ْ ِ  ٌ َئ ِّ ــ َ  
ٍ َئ ِّ ــ َ اُء  َ ــ َ  Bir kötülüğün karşılığı/cezası, onun gibi bir‘ ﴿َو

kötülüktür.’ buyurdu. Eğer affedersen o (affetmek) daha üstündür. Allah 

Teâlâ’nın   ﴾ِ ّٰ ــ ا َ َ ُه  ُ ــ ْ َ َ  َ ــ َ ْ ــא َوأَ َ َ  ْ ــ َ َ ﴿ ‘Ama kim affeder, arayı düzel-

tirse onun mükâfatı Allah’a aittir.’2 sözünü görmez misin? Hak’tan halka 

ya da halktan halka şikâyet etmek câiz değildir. Hakiki müessiri görmek 

lâzımdır. Çünkü gerçek fâil odur, başkası değil. Hz. Hüdâyî  Türkçe  ilâ-

hilerinden birinde şöyle demiştir: 

Musahhar emrine hep cümle eşyâ3

Buna emîr, vezir, vâiz , şeyh  ve başkaları dâhildir.”

Hz. Şeyh dedi ki: “İnsanın farklı düşünceleri vardır. Hangi düşünce 

ona galip olursa o sûret üzere ölür  ve can çekişme hâlinde o düşünce 

ona galip olur. İnsân-ı kâmil  Allah ile ünsiyet  hâlinde nefeslerini tamam-

lar. [324a] Çünkü onun Allah’tan başka bir düşüncesi yoktur. İşte güzel 

âkıbet ve hüsn-i hâtime  ile kastedilen budur.”

Hz. Şeyh ’in (Allah ruhunu dinlendirsin) Kıbrıs  ziyaretinde söylediği 

sözlerin sonuncusu budur. Ben her ziyarette onun bütün sözlerini de-

ğil bazı sözlerini yazmakla yetindim. Çünkü hepsini yazmaya kâğıtlar 

yetmez. Bu ziyaretlerden önce sözlerini hiç yazmadığım başka ziyaretler 

de oldu. Ben ancak şeyhin sözlerine örnek ve ma‘rifet lerine ayna olacak 

kadarını yazmak istedim. Bir damla göle delâlet eder.

1 Bk. el-Bakara, 2/286 .

2 eş-Şûrâ, 42/40 .

3 Mehmed Gülşen, Külliyyât-ı Hz. Hüdâyî, s. 139.
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Benden önce Hz. Hüdâyî,  kendisiyle şeyhi Bursalı Üftâde  (Allah ikisi-

nin de ruhlarını dinlendirsin) arasında geçen sözleri yazmıştı. Fakat onun 

yazdıkları fazlalık ve çok tekrar içermektedir. Bu konuda Allah’ın bana 

ihsan ettiklerinden dolayı O’na hamd olsun. Çünkü benim bu kitabım 

birçok türden pek çok faydayı içermektedir. Eğer öncekiler şeyhleriyle ve 

onların sözleriyle övünüyorlarsa, ben de Allah Teâlâ’nın fazlı ile övünüyo-

rum. Allah bana evliyasından öyle birini gösterdi ki eğer Hüdâyî ve Üftâde 

hayatta olsalardı ona biat edenlerin ilki olurlardı. 

Allah onlardan ve onların gittiği yolda gidenlerden, tarikatlarında onla-

ra uyanlardan, onların ma‘rifet ve hakikat bostanlarının kokusundan kok-

layanlardan razı olsun. Beni ve sizi, sadece eseri işitenlerden değil ayn’a/

hakikate ulaşanlardan eylesin. Bana ve size basîret ve basar/göz ile âfâkî 

ve enfüsî âyetlerini göstersin. Hidâyet eden O’dur, hususi tevfîk ve ihtisas 

ehline katılmak O’ndandır.

[324b] Kitabın tamamlanması, nebevî hicretin (ona binlerce bin selâm 

olsun) ikinci bin yılının ikinci yüzyılının birinci onda birinin üçüncü onda 

birinin ikinci yarısının birinci altıda birinin ikinci üçte birinin beşinci 

onda biri (15 Receb 1103/2 Nisan 1692) Perşembe günü kuşluk vaktinde, 

Bursa  beldesinin ihtivâ ettiği evlerden ulemâ için tahsis edilmiş (meşruta) 

olan Seyyid Mehmed Sebzî ’nin evinde inzivâya çekilmiş, bu eseri kaleme 

alan el-Fakîr eş-Şeyh İsmâil Hakkı  b. Mustafa el-Celvetî’nin elinden oldu.

Allahım onun (Bursa ) sakinlerini genel ve özel olarak en güzel hayat 

ve bolluk üzere kıl. Onların gıdalarının çoğunu nefehât, lemeât, reşehât, 

fütûhât, fusûs ve nusûs kıl. Orada sıdk sancaklarını gökyüzüne ulaşana ka-

dar yükselt, ihlâs nehirlerini deniz gibi olana kadar akıt. Şüphesiz sen bâtın  

ve zâhir de feyyâzsın, evvel ve âhirde vehhâbsın.

[Bu nüshayı] Bursa ’da Hudâvendigâr hatîbi Fakîr Seyyid Hâfız Hacı 

Mehmed Emîn yazıya geçirdi. Bu kitabı Şeyh İsmâil Hakkı’nın (kaddesal-

lahu sırrah) nüshasından yazdı. 3 Şaban 1234 (28 Mayıs 1819).1

1 Bu paragraftaki bilgiler Tamâmü’l-Feyz’in Hâlet Efendi, 244 numarada kayıtlı nüshasının hâtimesinde 

yer almaktadır.
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ا
َن  ُ ِ ْ ُ ْ ِ َوا ِّ ْ َر ِ  ِ ْ َ َل ِإ ِ ْ א أُ َ ِ ُل  ُ َّ َ ا َ آ

539 ,374
526 ِ ِ א َ ُ  َّ َ  َ ّٰ ا ا ُ َّ ِا

458 ُ َ ْ َ أَ
ِ  ِ َّ א ِ  ْ َ ِاْد

اَب  َ َ ْ ا َوَراَُوا ا ُ َ َّ َ ا ۪ َّ َ ا ِ ا  ُ ِ ُّ َ ا ۪ َّ اَ ا َّ َ َ ْ ِاْذ  َ ا  ُ َ َّ َ ا ۪ َّ َאَل ا َאُب َو ْ َ ْ ُ ا ِ ِ  ْ َ َّ َ َ َو
َِכ  ٰ َّאۜ َכ ِ ُؤ۫ا  َّ َ َ א  َ ْ َכ ُ ْ

ِ اَ  َّ َ َ َ َ ًة  َّ َא َכ َ ْ اَنَّ  ُ א  َ ۜ َو ْ ِ ْ َ َ اٍت  َ َ َ  ْ ُ َ א َ ْ ُ اَ ّٰ ُ ا ِ ۪ ُ
َّאِر 98 َ ا ِ  َ ۪ אِر َ ِ

541 ,504 ْ
ِ ْ ُ أَ ُّ ُ َر َ َאَل  ِإْذ 

 َ ِ َ א َ ْ ّبِ ا َ
ِ  ُ ْ َ ْ َאَل أَ  ْ

ِ ْ ُ أَ ُّ ُ َر َ َאَل  ِإْذ 
541

 ْ ُ َ
ِ ْ َّ أَ َכ َ  ْ ُ َ

ِ ْ ْ أَ ُכ ْ َ ا ِإ ُ ُ ْ َ ٌم أَْن  ْ َ  َّ َ ِإْذ 
476 ْ ُכ ْ َ

اٌب 40,  َ َ َאِرٌد َو  ٌ َ َ ْ ُ ا  َ ٰ َِכ  ْ ِ ِ  ْ اُْرُכ
366

َٰدَم 253 ِ وا  ُ ُ ْ ا
 ٌ ُ א َ َ ٌ َو َ ٌ َوِز ْ َ ٌ َو ِ َ َא  ْ ُّ אُة ا َ َ ْ א ا َ َّ ا أَ ُ َ ْ ِا

ِد 533 َ َْو ْ اِل َوا َ ْ َ ْ ِ ا  ٌ ُ ََכא ْ َو َُכ ْ َ
وَن 330 ُ ِ א َ ْ ُ ا ُ َ  َّ ِ ْن  ِ َ أَ

73 ُ ٰ َ  ُ َ ٰ َ ِا َ َّ ِ ا َ  َ ْ اَ َ َ ِ اَ ْ َ  ْ َّ ى أَ َ ْ ِ أَ ِ ْ َ َو َ א  ًّ ِכ ُ  ِ ْ َ  ْ َ َ أَ
432 ٍ ِ َ ْ ُ اٍط  َ

ِ  َ َ ًّא  ِ َ
517 ,470 ْ ِ ِّ אِء َر َ

ِ  ْ ِ  ٍ َ ْ
ِ  ِ  ْ ُ َّ َ ِإ أَ

98 َ ۪ َّ ُ ْ َّ ا وٌّ ِا ُ َ  ٍ ْ َ
ِ  ْ ُ ُ ْ َ  ٍ ِئ َ ْ َ ُء  ٓ َّ ِ َ ْ اَ

232 َ ۪ َ ْ ُ ْ ُ ا ُ ْ
ِ אَدَك  َ

ِ  َّ ِا
515 ,473 ,428 ,387 ُ ِ א َ ْ ُ ا ِّ ِ ا ّٰ ِ  َ أَ

433 ُ ْ َ ْ ُ َوا ْ َ ْ ُ ا َ  َ أَ
َُّכ 543 אَء َر َ א  َ  َّ ِإ
422 ,130 ِ ّٰ ِ  ُ ْ َ ْ اَ

َאراً 108  ِ َ ْ َ ْ ِ ا َ َّ َ ا ِ  ْ َُכ  َ َ َ ي  ۪ َّ اَ
َن 335 ُ ْ َداِئ ِ

ِ َ َ  َ َ  ْ ُ  َ
ِ َّ ا

 ْ ِ ِ ُ ُ  َ َ ًدا َو ُ ُ א َو ً א َ
ِ  َ ّٰ وَن ا ُ ُכ ْ َ  َ

ِ َّ اَ
َْرِض 539 ْ אَواِت َوا َ َّ ِ ا ْ َ  ِ وَن  ُ כَّ َ َ َ َو

518 ,463 ٌ َ ُ أَ ّٰ اَ
518 ,463 ,453 ُ َ َّ ُ ا ّٰ اَ

َْرِض 202, 366 ْ اِت َوا َ ٰ َّ ُر ا ُ  ُ ّٰ اَ
 ُ َ َ َ َ אَء  ٓ َ  ْ َ َّ َو ِّ َّ ا َ  َ ْ َِّכ َכ ٰ َر َ ِا َ  ْ َ اَ

אً 131 אِכ َ
َرَك 166, 438, 493 ْ َ ََכ  ْح  َ ْ َ  ْ َ أَ

َْכ ِوْزَرَك 493 َ َא  ْ َ َرَك َوَو ْ َ ََכ  ْح  َ ْ َ  ْ َ أَ
254 ٌ

۪ َ  ْ ُכ
ِ ْ َ  ْ َ اَ

207 ْ َُכ ْ ِد َُכ  ُ ْ َ َم أَْכ ْ َ ْ ا
אُه 499 َ َّ ِإَذا َد َ ْ ُ ْ ُ ا ِ ُ  ْ َّ أَ

466 َ ِ َ א َ ْ َ َرّبِ ا َ  َّ َي ِإ ِ ْ ِإْن أَ
295 ْ אُכ َ ْ  أَ

ِ ّٰ َ ا ْ ِ  ْ ُכ َ َ ُم 235, 258, 291, ِإنَّ أَْכ َ ْ ِ ْ ِ ا ّٰ َ ا ْ ِ  َ ِّ ِإنَّ ا
541 ,525 479 ,308

وا  ُ כَّ َ َ َאِن  ْ َّ َ ا ِ  ٌ َٓאِئ  ْ ُ َّ َ ا ِاَذا  ْ َ َّ َ ا ۪ َّ ِانَّ ا
وَن 193, 520 ُ

ِ
ْ ُ  ْ ُ ِאَذا  َ ْ ُ َ  ْ َ אِت َכא َ ِ א َّ ا ا ُ ِ َ ا َو ُ َ َ ٰا ۪ َّ ِانَّ ا

307 ً ُ ُ َدْوِس  ْ
ِ ْ َّאُت ا َ

406 َ ّٰ َن ا ُ ِ א َ ُ א  َ َّ ََכ ِإ ُ ِ א َ ُ  َ ِ َّ ِإنَّ ا
َنَّ  ِ  ْ ُ َ ا َ ْ ْ َوأَ ُ َ ُ ْ َ أَ ِ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ ى  َ َ ْ َ ا ّٰ ِإنَّ ا

489 ,63 َ َّ َ ْ ُ ا ُ َ
44 ْ ُכ ْ אِدِه ا َ

ِ ِ  ٰ ْ َ  َ  َ َّ ِإنَّ ا
263 ْ ِ

ِ ُ ْ אَ ِ א  َ وا  ُ ِّ َ ُ  ّٰ َ ٍم  ْ َ ِ א  َ  ُ ِّ َ ُ  َ  َ ّٰ ِانَّ ا
 َ ۪ َّ א ا َ ُّ َٓא اَ  ِۜ ّ ِ َّ َ ا َ َن  ُّ َ ُ  ُ َ ِٓئَכ ٰ َ َ َو ّٰ ِانَّ ا

אً 281 ۪ ْ َ ا  ُ ِّ َ ِ َو ْ َ َ ا  ُّ َ ا  ُ َ ٰا
א 463 َ ِ ْ َ أَ َאِت ِإ א َ َ ْ وا ا دُّ َ ُ ْ أَْن  ُכ ُ ُ ْ َ  َ ّٰ ِإنَّ ا
124 َ و ُ َ َْرَض اَْن  ْ اِت َوا َ ٰ َّ ُכ ا ِ ْ ُ  َ ّٰ ِانَّ ا

ِء 193, 434 ُّ א ِ אَرةٌ  َّ َ َ  َ ْ َّ ِإنَّ ا
ًא 456 א َ ْ ُ  ْ َُכ  ْ َ ْ َ  َ ّٰ ا ا ُ َّ َ ِإْن 

222 ٌ ۪כ َ  ٌ
۪ َ ََّכ  ِانَّ َر

 ِ ۪ ا  ُ א َכא َ ۪  ِ َ ٰ
ِ ْ َم ا ْ َ  ْ ُ َ ْ َ  

۪ ْ َ ََّכ  ِانَّ َر
َن 276 ُ ِ َ ْ َ

432 ,296 ٍ ِ َ ْ ُ اٍط  َ
ِ  َ َ  ِّ ِإنَّ َر

131 ُ َ ْ َ ْ َ ا ُ َِئَכ  א َ ِانَّ 
ٍء 501 ْ َ  َّ َ ُכ َ ْ ي أَ ِ َّ ُ ا ّٰ َא ا َ َ ْ أَ

َאٌن 428 ْ ُ  ْ ِ ْ َ َ ََכ   َ ْ َ َאِدي 
ِ ِإنَّ 

535 ً א َ ِ ًא َو א َ ِ وا  ُ
ِ ْ ِا

 ِ ْ َّ ِف ا َ ِ ْ َْرِض َوا ْ אَواِت َوا َ َّ ِ ا ْ َ  ِ ِإنَّ 
وَن  ُ ُכ ْ َ  َ

ِ َّ َאِب ا ْ َ ْ  ا
ِ ُو ِ َאٍت  َ אِر  َ َّ َوا

450 ْ ِ ِ ُ ُ  َ َ ًدا َو ُ ُ א َو ً א َ
ِ  َ ّٰ ا

 َ ْ ٌ اَْو اَ ْ َ  ُ َ ْ َכאَن  َ ِ ى  ٰ ْכ
ِ َ َِכ  ۪ ٰذ ِانَّ 

95 ٌ ۪ َ  َ ُ َ َو ْ َّ ا
 ْ ُ ُرو َ ْ א َ  ْ َُכ ا  وًّ ُ َ  ْ ِدُכ َ ْ َوأَْو ُכ ِ ْ أَْزَوا ِ ِإنَّ 

408

وَن 234 ُ ِ א َ  ْ ُ ِאَذا  َ ًة  َ
ِ ً َوا َ ْ َ  َّ ْ ِا َ ِاْن َכא

131 َ َ ْ ـَכ ْ َאَك ا ْ َ ْ َّٓא اَ ِا
َن 363 ُ ِ ْ َ  ْ ُכ َّ َ َ ًّא  ِ َ َ ًא  آ ْ ُ َאُه  ْ َ ْ َّא أَ ِإ

َْرِض 425 ْ ِ ا  ً َ ِ َ َאَك  ْ َ َ َّא  ِإ
َن 310 ُ ِ ِ َرا ْ َ َّא ِإ ِ َوِإ ّٰ ِ َّא  ِإ
َن 289 ُ ِّ َ  ْ ُ َّ ٌ َوِإ ِّ َ ََّכ  ِإ

533 ٌ ْ َ ٌ َو ِ َ َא  ْ ُّ אُة ا َ َ ْ א ا َ َّ ِإ
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 ِ َن  ْ َ ــ ْ َ ُ َو َ ــ ُ َ َوَر ّٰ َن ا ُــ אِر َ ُ  َ ــ ِ َّ اُء ا َ ــ َ ــא  َ َّ ِإ
 َ َّــ َ ُ ا أَْو  ــ ُ َّ َ ُ ا أَْو  ــ ُ َّ َ ُ ــאًدا أَْن  َ َ َْرِض  ْ ا
 َ ــ ِ ا  ْ ــ َ ْ ُ أَْو  ٍف  َ ــ ِ  ْ ــ ِ  ْ ــ ُ ُ ُ َوأَْر  ْ ــ ِ

ِ ْ أَ
317 َْرِض  ْ ا

ُن  َُכ َ  ْ ُ ُכ َ َل  ُ َ َאُه أَْن  ٍء ِإَذا أََرْد ْ َ
ِ َא  ُ ْ َ א  َ َّ ِإ
433

אُء 488 َ َ ُ ْ אِدِه ا َ
ِ  ْ ِ  َ ّٰ َ ا ْ َ א  َ َّ ِإ

295 ِ ّٰ َאِت ا آ ِ َن  ُ ِ ْ ُ  َ  َ ِ َّ َب ا ِ َכ ْ ي ا ِ َ ْ َ א  َ َّ ِإ
203 ٌ ِ آٌن َכ ْ ُ َ  ُ َّ ِا

ٍن 538 ُ ْכ َ َאٍب  ِ ِכ  ٌ ِ آٌن َכ ْ ُ َ  ُ َّ ِإ
َِכ 473 ْ ْ أَ ِ  َ ْ َ  ُ َّ ِإ

א 425 ً א َ َّאِس ِإ ِ َُכ  ِ א َ  ِّ ِإ
408 ِ ِ ْ َ َ  ِّ َ َر ٌ ِإ ِ ِّ َذا ِإ

َْرَض  ْ اِت َوا َ ٰ َّ َ ا َ َ ي 
۪ َّ ِ  َ ِ ْ ُ َو ْ َّ ّ۪ َو ِا

39 َ ۪כ ِ ْ ُ ْ َ ا ِ َא  א اَ ٓ َ אً َو ۪ َ
296 َ

ِ َ ْ ُ ْ اَط ا َ
ِّ َא ا ِ ْ ِا

518 ,208 َ أَْو أَْد
162 ْ ُ َ ُ ُ  َ ِّ َ ُ ُ اَْن  ّٰ ِد ا ِ ُ  ْ َ  َ

۪ َّ ِٓئَכ ا ٰ اُو
 ُ ُ َאِن  ْ َّ َب ا ْ ِ َ ِإنَّ  َאِن أَ ْ َّ ُب ا ْ ِ َِئَכ  أُو

وَن 70, 355 ُ
ِ א َ ْ ا

ب
אُء 523 َ َ  ْ َ ّכِ  َ ُ  ُ ّٰ ِ ا َ
ٌر 408 ُ َ ٌ َوَربٌّ  َ ِّ َ ةٌ  َ ْ َ

َא 99 َٓאَء ِ ٰا ْ َ َ َא  ْ َ ْ א اَ ٓ َ  ُ ـ ِ َّ ـ َ  ْ َ
460 ,455 ُ ْ َ ْ َك ا

ِ
َ ِ

ت
אُء  َ َ  ْ َّ ِ َכ  ْ ُ ْ ُع ا ِ ْ َ אُء َو َ َ  ْ َ َכ  ْ ُ ْ ِ ا ْ ُ

460 ,455
 ُّ ِ ُ אُء َو َ َ  ْ َّ ِ َכ  ْ ُ ْ ُع ا ِ ْ َ אُء َو َ َ  ْ َ َכ  ْ ُ ْ ِ ا ْ ُ

460 ُ ْ َ ْ َك ا
ِ
َ ِ אُء  َ َ  ْ َ لُّ 

ِ ُ אُء َو َ َ  ْ َ
א 356 َ ِّ ِ َر ْ َ ِ ٍء  ْ َ  َّ ُ ُכ

ِّ َ ُ
ا  ًّ ُ ُ وَن  ُ ِ ُ  َ  َ ِ َّ ِ א  َ ُ َ ْ َ ُة  َ

ِ ْ اُر ا َّ َכ ا ْ ِ
188 َ ِ َّ ُ ْ ِ  ُ َ

ِ א َ ْ אًدا َوا َ َ  َ َْرِض َو ْ ِ ا
146 ٍ ْ َ  ٰ َ  ْ ُ َ ْ َ َא  ْ َّ َ  ُ ُ ُّ َכ ا ْ ِ

203 َ ِ َ א َ ْ ْ َرّبِ ا ِ  ٌ ِ ْ َ
ث

אً 140 ۪ َ  َ
۪
ٰ ْ َ ِا َّ

ِ  ْ ـ ِ َّ َכ اَِن ا ْ َ َٓא ِا ْ َ َّ اَْو ُ
518 َ ِ أَْو أَْد ْ َ ْ َ َאَب  ََכאَن   َّ َ َ َ َא  َّ َد ُ

ح
457 ,456 ُ ِ

َ ْ ََכ ا
ِ ْ َ  َّ َ

 َ ۪ ٰ ــ ْ ِا  ِ ــ َ ِכ ْ ا ــ  َ َ ــ  ۪  َ ــ َ َو ي  ۪ َّــ ا  ِ ّٰ ِ  ُ ــ ْ َ ْ اَ

ــ  ۪ ْ َ ْ ــאِء َرّبِ ا ٓ َ ُّ ُ ا ۪ ــ َ َ ــ  ّ۪ ۜ ِانَّ َر َ ٰ ــ ْ َوِا
ــאِء   ٓ َ ْ ُد ــ َّ َ َ َא َو َّـــ ــ َر ۪ َّ ْ ُذّرِ ــ ِ ِة َو ــ ٰ َّ َ ا ــ

۪ ُ
130

خ
َאُت  ِّ َّ َאِت َوا ِ َ ْ ِ َن  ُ ِ َ ْ َ َوا ِ ِ َ ْ ِ َאُت  ِ َ ْ اَ

َאِت 458 ِّ َّ
ِ َن  ُ ِّ َّ َ َوا ِ ِّ َّ

ِ
33 َ ۪ ِ א َ ْ ِ ا َ ْض  ِ ْ ِف َواَ ْ ُ ْ א ِ  ْ ُ َ َوْأ ْ َ ْ ِ ا ُ

َא 423 ْ َ َ  ، ُ ْ َ َ َא،  ْ َ َ  ، ُ ْ َ َ
ذ

اًۙ 63 ۪ ُ َو ْ َ َ  ْ َ ۪ َو َذْر
ا 63, 522 ً ِ ُ َو ْ َ َ  ْ َ ِ َو َذْر

 ْ ُ ْ א ُכ َ ِ  َّ ْوَن ِإ َ ْ ُ  ْ َ  ِ ْ ُ ْ اَب ا َ َ ا  ُ ُذو
َن 404 ُ

ِ َْכ
ر

ٍق  ْ ِ َج  َ ْ ُ  
ِ ْ ِ ْ ٍق َوأَ ْ ِ  َ َ ْ ُ  ِ ْ ِ َرّبِ أَْد

ا 294,  ً
ِ َ ًא  َא ْ ُ َْכ  ُ َ  ْ ِ  ِ  ْ َ ْ َوا

512
 ْ ِ  ٍ َ َ ِ  ِ َ ْ َ  َ ًכא  ْ ُ  ِ  ْ َ ِ َو  ْ

ِ ْ َرّبِ ا
ي 547 ِ ْ َ

471 ِ ْ َ  ِإ
ِ َ ُ ْ َ א  َّ ِ  َّ َ ُّ ِإ َ ُ أَ ْ ِّ َرّبِ ا
466 ,422 ,203 َ ِ َ א َ ْ َرّبِ ا

 ,294 َ ِ ِ ْ ُ ْ ُ ا ْ َ  َ ْ אَرًכא َوأَ َ ُ  ً َ ْ ُ  ِ ْ ِ ْ َرّبِ أَ
513

127 ٌ
۪ َ  ٍ ْ َ  ْ ِ  َّ َ َ ِا ْ َ ْ א اَ ٓ َ ِ  ّ۪ َرّبِ ِا

َא 462 َ ُ ْ َא أَ ْ َ َ َא  َّ َر
 ْ ــ ِ ْ َ  َ َــא َو َّ َــא َر ْ َ ْ َא أَْو أَ ــ ِ َ َــא ِإْن  ْ ِ ا َ ُ  َ َــא  َّ َر
ــא  َ ِ ْ َ  ْ ــ

ِ  َ ــ ِ َّ ــ ا َ َ  ُ ــ َ ْ َ َ ــא  َ ا َכ ً ــ ْ ــא ِإ َ ْ َ ــא َ َّ َ  ُ ــ ْ ِ َوا ــ ِ ــא  َ َ  َ ــ َ َא  َ ــא  َ ــא  َ ْ ِّ َ ُ  َ ــא َو َ َّ َر
ــ  َ َ ــא  َ ْ ُ ْ א َ ــא  َ َ ْ َ  َ ــ ْ ــא أَ َ ْ َ ــא َواْر َ َ  ْ ــ

ِ ْ َوا
503 َ ــ ِ ِ َכא ْ ِم ا ْ ــ َ ْ ا

َא 232, 507 َ ْ َ َ َ ِإْذ  ْ َ َא  َ ُ ُ ْغ  ِ ُ  َ َא  َّ َر
َא  ْ َ ْ ٍ َوا ُ ْ َة اَ َّ ُ َא 

ِ َّא َא َوُذّرِ ِ ْ اَْزَوا ِ َא  َ  ْ َ َא  َّـ َر
אً 130 א َ َ ِا ۪ َّ ُ ْ ِ

130 ً ُ ْ َر ِ
۪  ْ َ ْ َא َوا َّ َر

אِء 515 َ ِّ َ ا َ َن  ُ ا َّ َ אُل  َ ِّ اَ
ِش 121 ْ َ ْ אِت ُذوا َ َر َّ ُ ا ۪ َر

356 ٌ
ِ اٌب أَ َ َ א  َ ِ  ٌ ِر

ز
 َ ــ ِ َ ْ َوا ــאِء  َ ِّ ا  َ ــ ِ اِت  َ َ ــ َّ ا  ُّ ــ ُ َّــאِس  ِ  َ ــ ِّ ُز
 ِ ْ َ ْ  َوا

ِ َّ ِ ْ ِ َوا ــ َ َّ َ ا ِ ِة  َ ــ َ ْ َ ُ ْ ِ ا ــ
ِ َא َ ْ َوا

ِث 192, 524, 533 ْ ــ َ ْ ــאِم َوا َ ْ َ ْ َوا  ِ َ َّ ــ َ ُ ْ ا
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س
69 ۙ ٰ ْ َ ْ َِّכ ا َ َر ْ ِ ا ّ ِ َ ِ ّٰ ِ ا َّ ُ ِ  َ ِ َ  ْ َ ُ َو ْ َ  ْ

ِ ا  ْ َ َ  َ ۪ َّ ِ ا  ِ ّٰ َ ا َّ ُ
146 ً ۪

ْ َ ,312 ,305 ْ ِ
ِ ُ ْ ِ أَ َאِق َو ْ ِ ا َא  ِ َא ْ آ ِ ِ ُ َ

550 ,519 ,353
55 َ ۪ ِ ا َ ْ َ ا ِ  ْ َُכ  ْ َ َ اَْم  ْ َ َٓא اََو ْ َ َ اٌء  ٓ َ َ

ش
525 ُ ّٰ َ ا ِ َ

ص
َن 366 ُ ِ ْ َ  َ  ْ ُ َ  ٌ ْ ُ  ٌ ُْכ  ٌّ ُ

ط
139 ,137 ,133 ٓ ٓ ٰ

133 ِ ۪ ُ ْ َאِب ا ِכ ْ َאُت ا َכ ٰا ْ ِ  ٓ ٓ ٰ
ف

435 ,292 ً ُه َوِכ ْ ِ َّ א َ
526 ,88 ْ ُ ْ َ َ ْ א ا َ  َ ّٰ ا ا ُ َّ א َ

454 ِ َّ َ  ِ ُ َאِدي َواْد
ِ  ِ  ِ ُ אْد َ

ِف 482 ْ َ ْ ِع َوا ُ ْ َאَس ا
ِ  ُ ّٰ א ا َ َ ََذا َ

َت 55 ْ
ِ א اُ ٓ َ ْ َכ

ِ َ ْ א َ
356 ْ ُ ُ אِכ َ َ  َّ ى ِإ َ ُ  َ ا  ُ َ ْ َ אُب َ َ ْ ِ َواَ َ َ ْ َ ْ אُب ا َ ْ א اَ ٓ َ  ِ َ َ ْ َ ْ אُب ا َ ْ אَ َ

124 ِ َ َٔ ـ ْ َ ْ אُب ا َ ْ א اَ ٓ َ  ِ َ َٔ ـ ْ َ ْ ا
321 ُ ّٰ َّ ا َ ِإ َ َ ِإ  ُ َّ ْ أَ َ ْ א َ

آِن 76 ْ ُ ْ ْ ا
ِ  َ َّ َ َ א  َ ُؤا  َ ْ א َ

315 َ ِ ِ ا َّ ُ ا َ َ أَْر ُ ًא َو ِ א َ  ٌ ْ َ  ُ ّٰ א َ
ا 349 ً ْ اِت أَ َ ِّ َ ُ ْ א َ

א 431, 434 َ ا َ ْ َ א َو َ َر ُ ُ א  َ َ َ ْ َ َ
527 ُ ُ اِز َ َ  ْ َ ُ َ  ْ َ א  َّ َ َ

َن 330 ُ ِ َ ْ ُ  ْ ُ ْ
ِ َّא  ِ َ َِכ   َّ َ َ ْ َ א  َّ ِ َ

אٍن 408 َ ْ ِ ِ  ٌ ِ ْ َ وٍف أَْو  ُ ْ َ ِ אٌك  َ ْ ِ َ
157 َ ۪ َ א َ ْ َّ َربَّ ا ۪ٓ ِا وٌّ  ُ َ  ْ ُ َّ ِא َ

َאٍت 435 َ َ  ْ ِ
ِ َئא ِّ َ  ُ ّٰ ُل ا

ِّ َ ُ َِئَכ  ُو َ
َن 45 ُ َ ْ َ  َ ْ אَ َ

448 ,182 ,168 ,97 ِ ّٰ ُ ا ْ َّ َو َ َ ا  ُّ َ ُ א  َ َ ْ אَ َ
462 ِ َ ْ َ ْ א أَ َ ِ َ

435 ْ ُ َ  َ ْ ِ  ِ ّٰ َ ا ِ  ٍ َ ْ א َر َ ِ َ
84 ْ ُ َّא َ َ  ْ ُ َ َא

۪  ْ ِ
ِ ْ َ א  َ ِ َ

ْه 90, 273 ِ َ ْ ُ ا ُ ٰ ُ ِ َ
518 َّ َ َ َ

453 َ ِ ِ َّא َ ا ِ َא  َُכ َ
وَن 448 ُ َ ْ َ א  َ ْ َو ُ ْر َ َ ٍ ۪ َ  ُ ْ َ  َ ۪ ِ ـَכא ْ َ ا َ  ۙ ٌ

۪ َ ٌم  ْ َ  ٍ ِئ َ ْ َ َِכ  ٰ َ
53

 ُ َ
ِ א َ َ َכאَن  ْ وا َכ ُ ُ ْ א َ َْرِض  ْ ِ ا وا  ُ

ِ َ
404 َ ِ ِّ َכ ُ ْ ا

189 ,145 ُ ّٰ ُ ا ُ َכ
۪ ْכ َ َ َ

َِّכ 131 َ
ِ  ِ ّ َ َ

 ُ َ ْ َّ  ا
ِ ۪  ُ ُ ِ َא َאٌب   ُ َ ٍر  ُ ِ  ْ ُ َ ْ َ َب  ِ ُ َ
اُب 179 َ َ ْ ِ ا ِ َ

ِ  ْ ِ ُه  ُ
ِ َא َو

161 ,73 ٰ ْ َ ْ ُ ا ُُّכ َא َر אَل اَ َ َ
518 ِ ْ َ ْ َ َאَب  ََכאَن 

ِن 514 ْ َ ْ َّאَس َوا ا ا ُ َ ْ َ  َ َ
93 ۪ ِ َّא ِم ا ْ َ ْ َ ا َ ى  ٰ ْכ

ِّ َ ا ْ َ  ْ ُ ْ َ  َ َ
َن 36, 477 ُ َ ْ َ  ْ ُ  َ ْ َو ِ ْ َ َ ٌف  ْ َ  َ َ

516 ِ ْ َ َ ْ ُ ْ  ا
ِّ َ  ُ ْ ِ  ِ َכ َّ ِ َ
َאَق 332 א أَ َّ َ َ

ُل 416 َ َّ َّ ا ِّ ِإ َ ْ َ ا ْ َ אَذا  َ َ
44 ْ ُ ْכ َ ْ َ אَء  ٓ َ  ْ َ ْ َو ِ ْ ُ ْ َ אَء  ٓ َ  ْ َ َ
551 ِ ّٰ َ ا َ ُه  ُ ْ َ َ  َ َ ْ א َوأَ َ َ  ْ َ َ

ِم 493 َ ْ ِ ْ ِ َرُه  ْ َ ْح  َ ْ َ  ُ َ
ِ ْ َ ُ أَْن  ّٰ ِد ا ِ ُ  ْ َ َ

َכ  َ ْ َ ْ ِ ا َ َ  
ِ ّٰ א ِ  ْ ِ ْ ُ ِت َو ُ َّא א ِ  ْ ُ َْכ  ْ َ َ

487 ,156 ,45 ٰ ْ ُ ْ َوِة ا ْ ُ ْ א َب ِ ُ ْ َ ْ ٰاِل  ِ ُث  ِ َ ۪ َو ُ ِ َ אًّ  ِ َْכ َو ُ َ  ْ ِ  ۪  ْ َ َ
אًّ 131 ِ ُ َرّبِ َر ْ َ ْ َوا

א 404 ًّ َ  ْ ُُّכ َ َر َ א َو َ  ْ ُ ْ َ ْ َو َ َ
ََכ 136 אَء َرכَّ ٓ َ א  َ َرٍة  ُ ۪ اَّيِ 

ر 48ٓ ِ َ ْ ُ ٍכ  ۪ َ  َ ْ ِ ٍق  ْ ِ  ِ َ ْ َ  ۪

ق
541 ,504 ُ ْ َ ْ َאَل أَ

245 ّ َ ْ א ِ  ْ ُכ ْ َאَل َرّبِ ا
 ُ

ِ
َّ ُر ا ُ َ ْ َ ا ُ  ُ َّ ِّ ِإ ْ َر َُכ  ُ

ِ ْ َ ْ َف أَ ْ َ َאَل 
311

א  َّ ِ  ِ َ ِّ َ ُ ٓ اَْن  ٰ َ َכ  ُ ِ َّ ْ اَ َ  ٰ ُ  ُ َ َאَل 
اً 89 ْ َ ُر ْ ِّ ُ

 ٍ ۪ َ  ٍ ٰ ُرْכ ي ِا ًة اَْو ٰآو۪ َّ ُ  ْ ُכ ِ  
۪ ْ اَنَّ  َ َאَل 
169

َِכ 144
ْ َ ۪ َو

ْ َ اُق  َ
ِ ا  َ ٰ َאَل 

437 َ َ ا  ُ א َ
 ِ ِ  ْ ُ ْ َ ْ َ ْ א ا َ  َ ُ  ْ َ َא  ُ

ِ ْ ُ אِرٌض  َ ا  َ َ ا  ُ א َ
356

 ُ ۪ َ ْ َ ا ْئ ِ َ  ِ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ا ْ ُ ََכ  ْ َ ۪ َو
ْ َ  َ ْ َ َא  َאَل 

98
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א 386, 416 َ א ْ َزכَّ َ  َ َ ْ ْ أَ َ
א 386 َ א َّ ْ َد َ אَب  َ  ْ َ א َو َ א ْ َزכَّ َ  َ َ ْ ْ أَ َ

37 ْ ُ َ َ ْ َ َאٍس  ُّ اُ َ ُכ
ِ َ  ْ َ

 ْ ِ ِّ َ َر ْ
ِ ا  ْ َ َّ َ ا ِ َّ ِ  ْ ُכ

ِ ْ َذ ِ  ٍ ْ َ ِ  ْ ئُُכ ِّ َ ْ أَُؤ ُ
َّאٌت 524 َ

357 ْ َُכ  ٍ ْ َ ْ أُُذُن  ُ
ِכ 525 ْ ُ ْ َِכ ا א َ  َّ ُ ّٰ ِ ا ُ ٌ َ ْ ِإ ُכ ُ َ א ِإ َ َّ َّ أَ َ َ ِإ ُ  ْ ُכ ُ ْ

ِ  ٌ َ َ َא  א أَ َ َّ ْ ِإ ُ
498 ,330 ٌ ِ َوا

154 ّ۪ َ َر ْ ِ א  َ ُ ْ ِ א  َ َّ ْ ِا ُ
 ٌ ْ َ  َ ُ ا  ُ َ ْ َ ْ َ َכ 

ِ َ ِ َ  ِ ِ َ ْ َ ِ ِ َو ّٰ ِ ا ْ َ ِ  ْ ُ
َن 383, 516 ُ َ ْ َ א  َّ ِ

َّאِر 71 אِب ا َ ْ ْ اَ ِ ََّכ  ۗ ِا ً ۪ َ َك  ِ ْ ُכ ِ  ْ َّ َ َ  ْ ُ
254 ,222 ُ َ ِ א َ ْ ُ ا َّ ُ ْ ِ ا ّٰ ِ َ  ْ ُ

ُة  َ ْ ََכ َכ َ ْ ْ أَ َ ُ َو ِّ َّ ُ َوا ِ َ ْ ي ا ِ َ ْ َ  َ  ْ ُ
458 ِ ِ َ ْ ا

214 ْ ُכ
ِ
ْ َ ِ ا  ُ ُ  ْ ُ

 ْ َ َ ى  ً ُ  ّ ۪ ِ  ْ َُّכ َ
ِ ْ َ א  َّ ِא َ אً  ۪ َ א  َ ْ ِ ا  ُ ِ ْ َא ا ْ ُ

َن  ُ َ ْ َ  ْ ُ  َ ْ َو ِ ْ َ َ ٌف  ْ َ  َ َ اَي  َ ُ  َ ِ َ
36

 ِ َ َא۬ َو ٍة اَ َ
۪ َ  ٰ َ  ِ ّٰ َ ا ا ِا ٓ ُ ۪ٓ اَْد ۪ َ ۪ه  ِ ٰ  ْ ُ

92 ۪ َ َ َّ ا
490 ,136 ٌ َ ُ اَ ّٰ َ ا ُ  ْ ُ

ك
356 َ ِ ِ ْ ُ ْ َم ا ْ َ ْ ي ا ِ ْ َ َِכ  َ َכ
َن 223 ُ ِ َ  ْ ِ ْ َ َ א  َ ِ ٍب  ْ ِ  ُّ ُכ

73 ُ َ ْ َّ َو ٌِכ ِا א َ ٍء  ْ َ  ُّ ُכ
َאٍن 344, 549 א  َ ْ َ َ  ْ َ  ُّ ُכ

463 ِ ِ َ אِכ َ  َ َ  ُ َ ْ َ  ٌّ ُכ
اُه  َ َ َ  ُ ِ َ  َّ ُ  ُ ُ א َ َ אَر  َّ ُכ ْ َ ا َ ْ ٍ أَ

ْ َ  ِ َ َ َכ
א 550 ً َא ُ ُن  َُכ  َّ ُ ا  ًّ َ ْ ُ

523 ِ ّٰ ْذِن ا ِ ِ ًة  َ
ِ ً َכ َئ ِ  ْ َ َ َ  ٍ َ ِ َ  ٍ َئ ِ  ْ ِ  ْ َכ

ل
63 ِ ّ۪ ِ ا اَه  َ ٓ ِاْכ َ

308 ُ ِכ َ ْ ُ ا ِ َ ْ َ ا ُ  َّ َ ِإ َ َ ِإ
ٌم 81 ْ َ  َ ٌ َو َ ِ ُه  ُ ُ ْ َ  َ

 ْ ُכ
ِ ْ َ אِء  َ ُ ْ َכ َُכ ْ َ ِل  ُ َّ אَء ا َ ا ُد ُ َ ْ َ  َ

א 295 ً ْ َ
َא 498 َ َ  َ ّٰ ْن ِإنَّ ا َ ْ َ  َ

אُر 366 َ ْ َ ْ ُ ا ِرُכ ْ ُ  َ
545 ِ ّٰ ِ ا َ ْ ْ َر ِ ا  ُ َ ْ َ  َ

304 َ
ِ ْ َر َ  َّ ِ ِإ ّٰ ِ ا ْ ْ أَ ِ َم  ْ َ ْ َ ا

ِ א َ  َ

514 ِ ِ ْכ ُ ِ  َ ِّ َ ُ  َ
439 ,146 ۪ ِ ُ ْ ُر ِ  ٍ َ َ اَ ْ َ ُق  ِّ َ ُ  َ
َن 466 ُ َ ْ ُ  ْ ُ ُ َو َ ْ َ א  َّ َ َُل  ْ ُ  َ

א 551 َ َ ْ َّ ُو א ِإ ً ْ َ  ُ ّٰ ُ ا ِّ َُכ  َ
وَن 203, 538 ُ َّ َ ُ ْ َّ ا ُ ِإ ُّ َ َ  َ

374 ِ ُ ُّ َ ا ْ َ  ٌ َّ ُ  ِ ّٰ َ ا َ َّאِس  ِ َن  َُכ  َّ َئ ِ
155 ْ َُّכ َ َ۪ز َ  ْ ُ ْ َכ َ  ْ ِئ َ

אًۜ 30, 37, 486 א َ ْ ِ ً َو َ ْ
ِ  ْ ُכ ْ ِ َא  ْ َ َ  ٍ ّ ُِכ

 ْ َאُכ א آ َ ِ ا  ُ َ ْ َ  َ ْ َو َُכ א َ א  َ  َ َ ا  ْ َ ْ َ  َ ْ َכ
ِ

457 ,446
ًئא 478 ْ َ  ٍ ْ

ِ  َ ْ َ  َ َ ْ َ  َ  ْ َכ
ِ

א  َّ ِ  ٌ ِ َ אِء  َ ِّ ِ ا َو ُ َ َ א اْכ َّ
ِ  ٌ ِ َ אِل  َ ِّ

ِ
515 َ ْ َ َ َن اْכ ُ ِ ْ ُ ْ ُح ا َ ْ َ  

ٍ ِئ َ ْ َ ُ َو ْ َ  ْ ِ ُ َو ْ َ  ْ
ِ  ُ ْ َ ْ  ا

ِ َّ ِ
224 ِ َّ ِ ا ْ َ ِ

אِر 459 َّ َ ْ ِ ا ِ ا َ ْ ِ ا ّٰ ِ
َن 419 ُ ِ א َ ْ ِ ا َ ْ َ ْ َ ا  َ َ  ِ ْ

ِ ِ
310 ٌ َ ا أَ ً ُ ُ ُכ َ  ْ َُכ  ْ َ ْ َو َ ُ  ْ َ ْ َو ِ َ  ْ َ

468 ,467 ِ ا َ َ  ْ َ
ِة 54, 289 َ

ِ ٰ ْ ِ ا َא َو ْ ُّ ِة ا ٰ َ ْ  ا
ِ ى  ٰ ْ ُ ْ ُ ا ُ َ

548 ْ ِ
ِ ْ ِ  ْ َ  َ ِ אِد َّ ََل ا ْ َ

ِ
78 ٍ ۪  ّٰ َ  ُ َّ ُ ُ ْ َ َ

269 ْ ُ ٰ ُ َכ  ْ َ َ  َ ْ َ
ٌء 423 ْ َ  

ِ ِ ْ ِ َ َכ ْ َ
ٌء 27, 27–594 ْ َ  ِ ْ َ ْ َ ا

ِ ََכ   َ ْ َ
م

416 ,158 ِ ِ ْ َ  ِ  ِ ْ َ ْ َ  ْ
ِ  ٍ ُ َ

ِ  ُ ّٰ َ ا َ َ א  َ
ي 160 ۪ ْ َ  ٍ ٰ ْ ِا ِ  ْ َُכ  ُ ْ ِ َ א  َ

 ِ  َ ِ ْ ُ  َّ َ ى  َ ْ ُ أَ َ َن  َُכ ٍ أَْن  ّ ِ َ
ِ א َכאَن  َ

َْرِض 424 ْ ا
 َ َ  ِّ א ِإنَّ َر َ ِ َ

ِ َא ِ  ٌ ِ َ آ ُ  َّ ٍ ِإ َّ ْ َدا ِ א  َ
296 ,288 ٍ ِ َ ْ ُ اٍط  َ

ِ
א  َ א َو َ َ َכ  ِ ْ ُ  َ َ  ٍ َ ْ ْ َر ِ َّאِس  ِ  ُ ّٰ ِ ا َ ْ َ א  َ

410 ُ َ  َ ِ
ْ ُ  َ َ ْכ  ِ ْ ُ
304 ِ ّٰ ُ ا ْ َ  َ َ

445 ,428 َ ِّ ُ ا َ  َ ِ ِ ْ ُ
 ْ ِ

ِ ُ ْ َ ِ َ אً  ِ א َ  َ ِ َ  ْ َ ُه َو ُ ْ  ُכ
ِ
ْ َ َ َ  َ َ ْ َכ َ

وَن 71 ُ َ ْ َ
ٌم 56 ُ ُ  ٌ َ َ א اَْر ٓ َ ْ ِ

406 َ ّٰ َאَع ا ْ أَ َ َ َل  ُ َّ ِ ا
ِ ُ  ْ َ

ن
404 َ ِ ِ َّא ِم ا ْ َ ْ َ ا ِ َت  ْ َ َ
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ه
َِכ 408

ْ َ ِ َو
ْ َ اُق  َ

ِ ا  َ َ
 ْ َ ُ َو ُ ُ أَْم أَْכ ُכ ْ ِ أَأَ َ ُ ْ َ

ِ  ِّ ِ َر ْ َ  ْ ِ ا  َ َ
 ِّ نَّ َر ِ َ  َ َ ْ َכ َ ِ َو ِ ْ َ ِ  ُ ُכ ْ َ א  َ َّ ِ َ  َ َכ َ

515 ٌ ِ ٌّ َכ
ِ َ

ًئא  ْ َ  ْ َُכ  ْ َ  ِ ْ َّ َ ا
ِ  ٌ ِ אِن  َ ْ ِ ْ َ ا َ  َ ْ أَ َ

ًرا 464 ُכ ْ َ
َنۜ 94 ُ َ ْ َ  َ  َ ۪ َّ َن َوا ُ َ ْ َ  َ ۪ َّ ي ا ِ َ ْ َ  ْ َ

246 ,168 َ ۪ ِ ْ ُ ْ א ِ ۪ه َو ِ ْ َ ِ َك  َ َّ ي اَ ۪
ٓ
َّـ َ ا ُ

453 ُ َ َّ ُ ا ّٰ ٌ اَ َ ُ أَ ّٰ َ ا ُ
205 َ ُ  َّ َ ِإ َ َ ِإ ي  ِ َّ ُ ا َّ َ ا ُ

225 ,205 ,73 َ ُ  َّ َ ِا ٰ ٓ ِا َ ي  ۪ َّ ُ ا ّٰ َ ا ُ
و

َب 99 ُ ْ َ َ َو ٰ ْ َ َوِا
۪
ٰ ْ ي ِا

َٓאٓء۪ َ ٰا َّ ِ  ُ ْ َ َّ א 39, 96َوا َ ِ ا َ ْ ْ اَ ِ َت  ُ ُ ْ ا ا ُ َوْأ
אًّ 143 ِ َ  َ ْכ ُ ْ َאُه ا ْ َ َ 130َوٰا ۪ ِ ٰ ْ ِ ا ٍق  ْ ِ אَن  َ ِ  ۪  ْ َ ْ َوا

َאَم 481 ْ َ ْ َ ا ُ ْ َ َّ أَْن 
ِ َ ِ َو

ْ ُ ْ َوا
502 ْ َ ِئ ُ ُءوَدُة  ْ َ ْ َوِإَذا ا

א 497 ً ا َ وا ِכ ُّ َ  ِ ْ َّ א ِ وا  ُّ َ َوِإَذا 
 ً َ ۪ َ َْرِض  ْ ِ ا  ٌ ِ א َ  ّ ۪ ِ ِا ِٓئَכ ٰ َ ْ ِ َُّכ  َאَل َر َوِاْذ 

185
اً 66 ۪ َ َכ ّٰ وا ا ُ َواْذُכ

510 ْ ُ ُ א َ َّ ُ أُ ُ َوأَْزَوا
311 َ َ ْ َ ْ َِل ا ْ َوا

א 384 َ ِّ ِر َر ُ ِ َْرُض  ْ ِ ا َ َ ْ َوأَ
504 ْ ِ ْ َوا

456 ُ ِ
َ ْ ََכ ا

ِ ْ َ  َّ َ ََّכ  ْ َر ُ ْ َوا
528 ِ ِ ْ َ ِء َو ْ َ ْ َ ا ْ َ ُل  ُ َ  َ ّٰ ا أَنَّ ا ُ َ ْ َوا

 َ  َ ُ َ ي  ِ َّ ِ َوا ِّ ْذِن َر ِ ِ  ُ ُ א َ َ ُج  ُ ْ َ  ُ ِّ َّ ُ ا َ َ ْ َوا
ا 300 ً َِכ  َّ ُج ِإ ُ ْ َ ُ ُ ِٓئَכ  ٰ ۙ اُو۬ ِ ّٰ א ِ وا  ُ َ ِ َوَכ ِ א َ ْ א ِ ا  ُ َ َ ٰا ۪ َّ َوا

وَن 93 ُ
ِ א َ ْ ا

ى 406 َ ُ ْ َ ا َ َّ ِ ا َ  َ َ ُم  َ َّ َوا
אًّۙ 136 َ َّאِت  א ٓ َّ َوا

349 ٌ
ِ َ ٍء  ْ َ  ِ ّ َ ُכ َ  ُ ّٰ َوا

آِب 412, 524 َ ْ ُ ا ْ ُ ُه  َ ْ ِ  ُ ّٰ َوا
517 ٌ ِ ُ  ْ ِ ْ َوَراِئ ِ  ُ ّٰ َوا

530 ٌ
ِ َ  ٌ ِ ُ َوا ّٰ َوا

 َ אُء ِإ َ َ  ْ َ ي  ِ ْ َ ِم َو َ َّ َ َداِر ا ُ ِإ ْ َ  ُ ّٰ َوا
374 ,174 ٍ ِ َ ْ ُ اٍط  َ

ِ
َّאِس 313 َ ا ِ َכ  ُ ِ ْ َ  ُ ّٰ َوا

431 ُ ُ ْ َ ُ َو ِ ْ َ  ُ ّٰ َوا

73 َ ُ  َّ َ ِا ٰ ٓ ِا َ  ٌ ِ ٌ َوا ٰ ْ ِا ُכ ُ ٰ َوِا
ِر 347 ُ ُ ْ ُ ا َ

ِ א َ  ِ ّٰ َ ا َوِإ
َن 53 ُ َ ْ ُ  

ِ
ْ َ ِ َوِا َ א َدا َ א  َ ۪  َ ۪ ِ א َ  ِ َّ َ ْ ِ ا َ وا  ُ ِ ُ  َ ۪ َّ א ا َّ َواَ

َُّכ 48 אَء َر ٓ َ א  َ  َّ َْرُض ِا ْ اُت َوا َ ٰ َّ ا
ْث 458 ِّ َ َ َِّכ  ِ َر َ ْ ِ ِ א  َّ َوأَ

 ِ ِّ אَم َر َ َ אَف  َ  ْ َ א  َّ َوأَ
ى 533 َ َ ْ ِ ا َ  َ ْ َّ َ ا َ َو
527 ُ ُ اِز َ َ  ْ َّ َ  ْ َ א  َّ َوأَ

اُن 74 َ َ َ ْ َ ا ِ َ َة  َ
ِ ٰ ْ اَر ا َّ َوِانَّ ا

אُء 46 ٓ َ َ  ْ َ  ِ ۪ ْ ُ  ِ ّٰ ِ ا َ ِ  َ ْ َ ْ َواَنَّ ا
 ُ ِ א َ ُ َو ِ ْ ِ ُه َو َ ْ َ  َ ُ  َ ّٰ نَّ ا ِ َ  ِ ْ َ َ ا  َ َ َא َ َوِإْن 

422 ٌ ِ َ َِכ  َ َذ ْ َ  ُ ِئَכ َ َ ْ َ َوا ِ ِ ْ ُ ْ ا
131 ْ َ ْ َوا

59 ٰ َ א  َ  َّ אِن ِا َ ْ ِ ْ ِ  َ ْ َ َواَْن 
421 ُ ُ اِئ َ َ َא  َ ْ ِ  َّ ٍء ِإ ْ َ  ْ

ِ َوِإْن 
ِ أَْو  َ א َ

ِ ْ ِم ا ْ َ  َ ْ َ א  َ ُכ ِ ْ ُ  ُ ْ َ  َّ ٍ ِإ َ ْ َ  ْ
ِ َوِإْن 

ا 479 ً ِ َ ًא  ا َ َ א  َ ُ ِّ َ ُ
ْوا  َ َ ًۚ َوِاْن  ۪ َ وُه  ُ ِ َّ َ  َ  ِ ْ ُّ َ ا ۪ َ ْوا  َ َ َوِاْن 

100 ً ۪ َ وُه  ُ ِ َّ َ  ِ ّ َ ْ َ ا ۪ َ
אًء 45, 118 ٓ َ ِ اً َو ِ ً َכ א َ א ِر َ ُ ْ ِ  َّ َ َو

َن 356 ُ
ِ َ ْ َ ا  ُ َُכ  ْ َ א  َ  

ِ ّٰ َ ا ِ  ْ ُ َ ا  َ َ َو
َئאِت 487 ِّ َّ َאِت َوا َ َ ْ א ِ  ْ ُ َא ْ َ َ َو

אٍب 525 َ ِ  ِ ْ َ ِ אُء  َ َ  ْ َ ُزُق  ْ َ َو
140 َ ۪ ِ א َّ ِ ا ََכ  ُّ َ َ َو

180 ٍ ۪ َ  ْ ِ  ْ َ ُل  ُ َ َو
523 ,482 ِ ْ َّ א ِ ا  ْ َ ا َ َ ِّ َو َ ْ א ِ ا  ْ َ ا َ َ َو

א 551 َ ُ ْ ِ  ٌ َئ ِّ َ  
ٍ َئ ِّ َ اُء  َ َ َو

481 ُ َ  أَْכ
ِ ّٰ َ ا ِ اٌن  َ ْ َوِر

َك 166 َ ََכ ِذْכ َא  ْ َ َوَر
א 429 َ ُ َ َ ْ ً ا َّ

ِ א َ ْ َ َوَر ۪ ِ א َّ َ ا ِ  ٌّ َאَس ُכ ْ ٰ َوِا ۪ ٰ َو ْ َ َّא َو ِ َوَزَכ
111

446 ً ِ ًة َوأَ َ ُْכ ُه  ُ ِّ َ َ أَْن َو َ َ  َّ ُ ُ ُ ْ ِ ْن َכ ِ َ وِف  ُ ْ َ ْ א ِ  َّ ُ و ُ
ِ א َ َو

ا 495 ً
ِ ا َכ ً ْ َ  ِ ِ  ُ ّٰ َ ا َ ْ َ ًئא َو ْ َ ا  ُ َ َْכ
403 ْ َُכ  ٌّ َ  َ ُ ًئא َو ْ َ ا  ُّ ِ ُ َ أَْن  َ َو

401 ْ َُכ  ٌ ْ َ  َ ُ ًئא َو ْ َ ا  ُ َ َْכ َ أَْن  َ َو
אَء 437 َ ْ َ ْ َ آَدَم ا َّ َ َو

אً 94 ْ ِ َّא  ُ َ  ْ ِ َאُه  ْ َّ َ َو
ًא 521 ُ ُ َّאَك  َ َ َو

292 ٌ
ِ َ  ٍ ْ ِ ِ ِذي  ّ َق ُכ ْ َ َو

َن 419 ُ ِ َא َ ُ ْ ِ ا َ َא َ َ ْ َ َכ 
ِ ِ َذ َو

ا  ٓ ُ َ ْ ۜ َوا ً َّ ْ َכٓא َُכ ُ ِ א َ ُ א  َ ً َכ َّ َ َכٓא ۪כ ِ ْ ُ ْ ا ا ُ ِ א َ َو
514 ,278 َ ۪ َّ ُ ْ َ ا َ  َ ّٰ اَنَّ ا
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 ِ َ א َ ٍء َو ْ َ  ٰ َ אٰرى  َ َّ ِ ا َ ْ َ ُد  ُ َ ْ ِ ا َ א َ َو
ٍء 45 ْ َ  ٰ َ ُد  ُ َ ْ ِ ا َ ْ َ אٰرى  َ َّ ا

اراً 136 َ ْ ْ اَ ُכ َ َ َ  ْ َ َو
א 529 ً ْ ِ  ِ ْ َرّبِ ِزْد ُ َو

ًא 119, 375 ِ ُ ٍء  ْ َ  ِ ّ ُכ ِ  ُ ّٰ َوَכאَن ا
راً 57 ِ َ ْ ُ ٍء  ْ َ  ِ ّ ٰ ُכ َ  ُ ّٰ َوَכאَن ا

وًرا 249, 393 ُ ْ َ ًرا  َ َ  ِ ّٰ ُ ا ْ َوَכאَن أَ
516 َ ِ ِ א َ ْ َ ا ِ  ْ َ َوَכא

אً 69, 173 ۪ َ َכ  ْ َ َ  
ِ ّٰ ُ ا ْ َ َوَכאَن 

 ِ ْ ِ ْ َ ا ۪ א َ َ واًّ  ُ َ  ٍ ّ ِ َ  ِ ّ ُכ
ِ َא  ْ َ َ َِכ  ٰ َوَכ

269 ِّ ِ ْ َوا
ا  ُ א َכא َ ِ אً  ْ َ  َ ۪ ِ َّא َ ا ْ َ  ّ۪ َ ُ َِכ  ٰ َوَכ

َن 245 ُ
ِ َْכ

434 ِ َ ا َّ َّ ِ ا ْ َّ א ِ  ُ
ِ ْ َ أُ َو

َن 367 ُ ِ ْ ُ ْ َאَب ا ْر َ َِכ ِإًذا  ِ
َ ِ  ُ ُّ ُ َ  َ َو

 ِ ّ
ِ َ ْ وِة َوا ٰ َ ْ א ِ  ْ ُ َّ َن َر ُ ْ َ  َ ۪ َّ ِد ا ُ ْ َ  َ َو

218 ُ َ ْ وَن َو ُ ۪ ُ
457 ,446 ْ َאُכ א آ َ ِ ا  ُ َ ْ َ  َ َو

َة 453 َ َ َّ ِه ا ِ َ َא  َ ْ َ  َ َو
368 ٍ ِ ُ َאٍب  ِ ِכ  َّ ٍ ِإ ِ َא  َ ٍ َو ْ َ َر َو

 ْ َ  ْ ُ َّ ِ ِا ْ ُכ ْ ِ ا َن  ُ אِر َ ُ  َ ۪ َّ َْכ ا ُ ْ َ  َ َو
 ِ ًّא  َ  ْ ُ َ  َ َ ْ َ  َّ ُ اَ ّٰ ُ ا ۪ ُ ـٔאً  ْ َ  َ ّٰ وا ا ُّ ُ َ

161 ٌ
۪ َ اٌب  َ َ  ْ ُ َ ِة َو َ

ِ ٰ ْ ا
ِة 269 َ

ِ ٰ ْ א ِ َن  ُ ِ ْ ُ  َ  َ ۪ َّ ُة ا َ ِٔ ـ ْ  اَ
ِ
ْ َ ٓ ِا ٰ ْ َ ِ َو

535 ,458 ,383 َ ْ َ َ َُّכ  َכ َر ِ ْ ُ َف  ْ َ َ َو
اَدى 402 َ ُ َא  ُ ُ ْئ ِ  ْ َ َ َو

א 193 َ ِ  َّ َ ِ َو ِ  ْ َّ َ  ْ َ َ َو
َא 193 ْ َ ْ ا أ ُ ُ  ْ َِכ َو

 ِ ّٰ ُ ا ْ َّ َو َ َ ا  ُّ َ ُ א  َ َ ْ אَ َ ُب  ِ ْ َ ْ ُق َوا ِ ْ َ ْ  ا
ِ ّٰ ِ َو

455 ,182
 ِ ْ ُ א َכאَن  َ  ْ ُ ُ ْ أَ ُ َ َ ُ أَ ْ َ  ْ ِ ا  ُ َ א َد َّ َ ِ َو ْ َ  ِ  ً َ א َ  َّ ٍء ِإ ْ َ  ْ

ِ  ِ ّٰ َ ا ِ  ْ ُ ْ َ َّ َِכ َאُه َو ْ َّ َ א  َ ِ  ٍ ْ ِ و  ُ َ  ُ َّ א َوِإ َ א َ َ َب  ُ ْ َ
َن 327 ُ َ ْ َ  َ َّאِس  َ ا َ َאِن 64أَْכ َّ َ  ۪ ِّ אَم َر َ َ אَف  َ  ْ َ ِ َو

453 ,310 ٌ َ ا أَ ً ُ ُ ُכ َ  ْ َُכ  ْ َ َو
244 ُ ْ َ ا  ُ ُ א  َ ِ אُدوا  َ َ وا  ْ ُردُّ َ َو

 ْ ِ  ْ ُכ ْ ِ א َزَכ  َ  ُ ُ َ ْ ْ َوَر ُכ ْ َ َ  
ِ ّٰ ُ ا ْ َ  َ ْ َ َو

ا 523 ً َ ٍ أَ َ أَ
אً  א َ ْ ُ َِّכ  ْ َر ِ َכ  ْ َ َل ِا ِ ْ א اُ ٓ َ  ْ ُ ْ

ِ اً  ۪ نَّ َכ َ ۪ َ َ َو
اً 161 ْ َوُכ

515 َ ْ ُ ْ ُ َכא َכ َّ َ ا ْ َ َو
ا 461 ُ َ َ آ ِ َّ ُ ا ّٰ َ ا َ ْ َ

ِ َو
א  َ  َّ ِء ِإ ُّ א ِ אَرةٌ  َّ َ َ  َ ْ َّ ِ ِإنَّ ا ْ َ ُئ  ِّ َ א أُ َ َو

193 ِّ َ َر
ِ َر

ا  ُ َ ْ א َ  ُ ْ َ  ْ ُכ ٰ َ א  َ وُه َو ُ ُ َ ُل  ُ َّ ُ ا ُכ ٰ א ٰا ٓ َ َو
78

 ,504 ,330 ,271 ْ ُכ ِ  َ ِ َو  ُ َ ْ ُ א  َ א أَْدِري  َ َو
507

428 َ ِّ ُ ا َ  َ ِ ِ ْ ُ  َ ّٰ وا ا ُ ُ ْ َ
ِ  َّ وا ِإ ُ

ِ א أُ َ َو
 ,27 َ ۪ َ א َ ْ ُ َربُّ ا ّٰ אَء ا ٓ َ َ ٓ اَْن  َّ אُؤَ۫ن ِا ٓ َ َ א  َ َو

594–27
546 ,406 ,291 ُ ّٰ אَء ا َ َ َّ أَْن  אُءوَن ِإ َ َ א  َ َو

499 ْ ُ َ ْ َ א  َ َو
وِن 438 ُ ُ ْ َ

ِ  َّ َ ِإ ْ ِ ْ َّ َوا ِ ْ ُ ا ْ َ َ א  َ َو
504 ِ ّٰ א ِ  َّ َك ِإ ُ ْ َ א  َ َو

َن 421 ُ ِ ْ َ  ْ ُ َ ُ ْ ا أَ ُ ْ َכא َِכ ُ َو ّٰ ُ ا ُ َ َ َ א  َ َو
 ُ ُ ُ ُ َوَر ّٰ َ ا َ ٍ ِإَذا  َ ِ ْ ُ  َ ٍ َو ِ ْ ُ ِ א َכאَن  َ َو

405 ْ
ِ ِ ْ ْ أَ ِ ُة  َ َ

ِ ْ ُ ا ُ َ َن  َُכ ا أَْن  ً ْ ِّ أَ َ ْ َ ا ِ  ۪ ْ ُ  َ  َّ َّ אًّۜ ِانَّ ا َ  َّ ْ ِا ُ ُ َ ُ اَْכ ِ َّ َ א  َ َو
ـٔאً 162 ْ َ

405 َ ُ  ٌ ْ َّ َو َ ِإ ُ ى ِإْن  َ َ ْ ِ ا َ  ُ ِ ْ َ א  َ َو
426 ,156 َ ۪ אِכ َ ْ ُ ا ْ َ  ُ ّٰ ُۜ َوا ّٰ َ ا َכ َ وا َو ُ َכ َ َو

ََכ  َ ْ َ َ أَْن  َ ََכ   ً َ ِ َא  ِ ِ  ْ َّ َ َ َ  ِ ْ َّ َ ا
ِ َو

ًدا 456 ُ ْ َ א  ً א َ َ َُّכ  َر
489 ِ ّٰ َ ا ِ ِه  ِ ْ َ ِ  َ ْ أَْو َ َو

 ٰ ُ َ َو ُ ُ َب َو ُّ َ َواَ ٰ ْ َ ُ ۪ َداُوَ۫د َو ِ َّ ْ ُذّرِ ِ َو
111 َ ۪ ِ ْ ُ ْ ي ا ِ ْ َ َِכ  ٰ وَن َوَכ ُ ٰ َ َو َ ًא  َא ْ ُ  ِ ِّ

ِ َ ِ َא  ْ َ َ  ْ َ َ א  ً ُ ْ َ  َ ِ ُ  ْ َ َو
ًرا 503 ُ ْ َ ُ َכאَن  َّ ِ ِإ ْ َ ْ ِ ا ْف  ِ ْ ُ

 ٰ ْ ِة اَ َ
ِ ٰ ْ ِ ا  َ ُ َ  ٰ ْ ۪هٓ اَ ِ ٰ  ۪ ْ َכאَن  َ َو

59 ً ۪ َ  ُّ َ َواَ
َْرِض  ْ ِ ا  ٍ ِ ْ ُ ِ  َ ْ َ َ  

ِ ّٰ َ ا
ِ ْ َدا ِ ُ  َ  ْ َ َو

374
 َّ ُ  

ِ ِ ُ ِ َوَر ّٰ َ ا ا ِإ ً ِ א َ ُ  
ِ ِ
ْ َ  ْ

ِ ْج  ُ ْ َ  ْ َ ِ 58, َو ّٰ َ ا َ ُه  ُ ْ َ أَ َ ْ َو َ َ ُت  ْ َ ْ ُ ا ِرْכ ْ ُ
497

اً  ِّ َ َ ُ َאٍل اَْو 
ِ ِ אً  ِّ َ َ ُ  َّ ُهٓ ِا َ ُ  ُد

ٍ ِئ َ ْ َ  ْ ِ
ِّ َ ُ  ْ َ َو

 ُ َّ َ َ  ُ ْٰو َ ِ َو ّٰ َ ا ِ  ٍ َ َ ِ َٓאَء   ْ َ َ  ٍ َئ ِ  ٰ ِا
265 ُ

۪ َ ْ َ ا ْئ ِ َو
377 ِ ْ ُرو ِ  ِ ِ  ُ ْ َ َ َو

406 ُ
ِ َ ْ ُ ا ِכ َ ْ َ ا ُ َو

ْ اََراَد اَْن  َ ِ  ً َ ْ ِ אَر  َ َّ َ َوا ْ َّ َ ا َ َ ي  ۪ َّ َ ا ُ َو
راً 68 ُכ ُ َ اَْو اََراَد  כَّ َّ َ ُ ُ ْ َ ا َو ُ َ َ א  َ  ِ ْ َ  ْ ِ  َ ْ َ ْ ُل ا ِّ َ ُ ي  ِ َّ َ ا ُ َو

316 ُ ِ َ ْ ُّ ا
ِ َ ْ َ ا ُ ُ َو َ َ ْ َر

406 ُ ِכ َ ْ ُ ا
ِ َ ْ َ ا ُ َو

290 ,83 ْ ُ ْ א ُכ َ  َ ْ ْ اَ ُכ َ َ  َ ُ َو
496 ,487 َ ِ ِ א َّ َّ ا َ َ َ  َ ُ َو

א 386 َ ِ و ُ ُ  َ َ  ٌ َ אِو َ  َ
ِ َو
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 َ ِ ْ َ َא  ْ ِّ ُ َّאُس  א ا َ ُّ َٓא اَ َאَل  ُ َداُوَ۫د َو ٰ ْ َ ُ َوَوِرَث 
 ُ ْ َ ْ َ ا ُ َ ا  َ ٰ ٍء ِانَّ  ْ َ  ِ ّ ْ ُכ

ِ َא  ۪ ِ َواُو۫ ْ َّ ا
131 ُ ۪ ُ ْ ا

453 َ َّ َ ْ َכ ا ُ َ َوَزْو ْ ْ أَ ُכ ْ َא آَدُم ا َو
461 ٍ ْ َ َْس  َ  ْ ُכ َ ْ َ  َ ِ ُ َو

َ أُُذٌن 357 ُ َن  ُ ُ َ َو

ي
434 ُ َّ ِئ َ ْ ُ ْ ُ ا ْ َّ א ا َ ُ َّ َא أَ
ا 417, 471 ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َאأَ

 َ ِ אِد َّ َ ا َ ا  ُ َ َوُכ ّٰ ا ا ُ َّ ا ا ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َאأَ
417

َف  ْ َ َ  ِ ِ ْ ِد َ  ْ ُכ ْ ِ  َّ َ ْ َ  ْ َ ا  ُ َ َ آ ِ َّ א ا َ ُّ َא أَ
 َ َ  ٍ َّ ُ أَِذ َ ُّ ِ ُ ْ َو ُ ُّ

ِ ُ ٍم  ْ َ ِ  ُ ّٰ ِ ا ْ َ
 ِ وَن  ُ ِ א َ ُ  َ ِ ِ َכא ْ َ ا َ ٍة  َّ ِ َ أَ ِ ِ ْ ُ ْ ا

ِئ 477 َ  َ َ ْ َ َن  ُ א َ َ  َ ِ َو ّٰ ِ ا ِ َ
88 ۪ ِ א َ ُ  َّ َ  َ ّٰ ا ا ُ َّ ا ا ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َٓא اَ

89 َ َ ۪ َ ْ ِ ا ْ َ ا ِا ٓ ُ َ ْ َ َوا ّٰ ا ا ُ َّ ا ا ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َٓא اَ
 َ ۪ אِد َّ َ ا َ ا  ُ َ َوُכ ّٰ ا ا ُ َّ ا ا ُ َ َ ٰا ۪ َّ א ا َ ُّ َٓא اَ

88
ُه 254, 566 ُ ْ َ  ٍ ٰ ْ ِا ِ  ْ َُכ א  َ  َ ّٰ وا ا ُ ُ ْ ِم ا ْ َ َא 

566 ,99 ً ۪ َ ِل  ُ َّ َ ا َ ُت  ْ َ َّ ِ ا َ ْ َ َא 
566 ,531 ,528 ِ ِ ْ َ ِء َو ْ َ ْ َ ا ْ َ ُل  ُ َ

566 ,513 ,165 ْ ِ
ِ ْ َق أَ ْ َ  ِ ّٰ ُ ا َ

 ْ َ ِر۪ه َو ُ  ُّ ِ ُ  ُ ّٰ ْ َوا ِ
ِ ا َ ْ אَ ِ  ِ ّٰ َر ا ُ ۫ا  ُ ِ ْ ُ

ِ وَن  ُ ۪ ُ
وَن 186, 566 ُ

ِ ـَכא ْ َه ا ِ َכ
 ۪  َ ُ ٍم  ْ َ  َّ َْرِض ُכ ْ اِت َوا َ ٰ َّ ِ ا  ْ َ  ُ ُ َٔ ـ ْ َ

ٍْن 222 َ
499 ْ ِ

ِ ْ َ أَ ْ َ א  َ  ُ َ ْ َ
514 ُ ِ ُ א  َ  ُ َ ْ َ

104 ُ اِئ ٓ َ َّ َ ا ْ ُ َم  ْ َ
 ُ َ َ ْ َو َ َ א اَْر ٓ َّ َ  

ٍ َ ِ
ْ ُ  ُّ ُ ُכ َ ْ َ א  َ َ ْو َ َ َم  ْ َ

َכאٰرى  ُ َّאَس  ى ا َ َ א َو َ َ ْ َ  ٍ ْ َ ُّ َذاِت  ُכ
251 ٌ ۪ َ  ِ ّٰ اَب ا َ َ  َّ ِכ ٰ َכאٰرى َو ُ ِ  ْ ُ א  َ َو



ا
ــ  َّ ُ ْ ُ ا ــْכ َ ْ َ َ ِن،  ــ ُ َّא ــ َوا َّ ُ ْ א ِ  ُ ــ ِ ْ ِ ــ  ِ َא أَ

ــאِم 336 َّ ــ ا َ َن ِإ ــ ُ َّא ُ ا ْ ــ َ ِ َوأَْر ــ َ ِ َ ْ א ِ
َِכ 114 ِ َ  ِ א  َ ْ َ ْ ِا

א 494 َ ُ ِ أَدَو ّٰ َ ا אِل ِإ َ ْ َ ْ ُّ ا َ أَ
504 ُ َ َ ْ َ ا

ِ َ אُء  َ َ ْ אَء ا َ ِإَذا 
68 َ ِ ا آ ُ ُ َ  َ ِّ آ َّ َ ا אُم َو َ ِ ْ َאَل ا ِإَذا 

413 ِ ْ َّ َ ا ِ ِإ ْ َ ْ َ ا ِ  َ ْ
ِ ْ ا ا ُ ُ ْ أُ

447 َّ َ א َوِإْن  َ ُ אِل أَدَو َ َ ُ ا َ ْ أَ
ًرا 535 ُכ َ ا  ً ْ َ ُن  َ أَُכ َ أَ

ِ؟ 61 َل ا ُ َن َر ُ ِ א َ ُ  َ أَ
 ِ ْ َ ْ ِ ا  ُ َ ِ َ ْ ، َوا ِ َ َّ ِ ا  ُ ِ א َّ َ ا ْ َّ أَ ُ ّٰ 315اَ

456 ُ َ ْ َ  َ ْ َّ ِإْن ُכ ُ ّٰ اَ
391 ِ اِئ َ َ ْ א ِ ُت  ْ

ِ א أُ َ َّאِس َכ اَراِة ا َ ُ ِ ُت  ْ
ِ أُ

456 ُ َ ْ َ  َ ْ ِإْن ُכ
ًــא  َ َواِد א َو ً ْ ــ

ِ َא  ْכ َ ــ َ ــא  َ  ، ِ َــ ِ َ ْ א ِ َــא  َ ْ َ ــא  ً ا َ ْ ِإنَّ أَ
ُر 297 ْ ــ ُ ْ ُ ا ُ ــ َ َ َ َــא،  َ َ  ْ ــ ُ َّ َو ِإ

ِق  ِ ــ ْ َ ْ ا  َ ــ ْ َ ــא  َ َــאِء  َّ ا  َ ــ
ِ  ُ َــ  ُ ــ

ِ َ ْ َ َ  َ ــ ْ َ ْ ا ٍ ِإنَّ  ــ َ ُ َ َــאَح  َ  ِ ّٰ ا  َ ــ ْ ِ ُن  ِ َــ  َ َو ِب،  ِ ــ ْ َ ْ َوا
355

472 ً ِ َ  ِ َ َ َّ َ ا ّٰ ِإنَّ ا
531 ِ ِد ْ َ  َ َ ْ َ َ  ِ َ َ أَدَّ ّٰ ِإنَّ ا

537 ٌ ِّ َ  َ ّٰ ِإنَّ ا
َد 432 ْ َ ْ ُّ ا ِ ُ ٌد  ْ َ  َ ّٰ ِإنَّ ا

308 ِ ِ א َ ْ ِ ا ُ َّ א ِ  َ
ِّ ا ا َ َ  ُ ِّ َ ُ َ  َ ّٰ ٍ ِإنَّ ا َ ــ َ  ِ אئَــ ِ  ِ ّ ــ َرْأِس ُכ َ َ  ِ ــ َّ ُ ِه ا ِ ــ َ ِ  ُ ــ َ ْ َ  َ ّٰ ِإنَّ ا

ــא 462 َ َ ــא ِد َ َ ُد  ِّ ــ َ ُ ــ  َ
ُل\   ــ ُ َ َ  

ٍ ــ َ ْ َ  َّ ــא ُכ َ ْ ُّ אِء ا َ ــ َّ َــ ا ُل ِإ ِ ــ ْ َ  َ ّٰ ِإنَّ ا
 ٍ ِ ْ َ ــ ْ ُ  ْ ــ ِ  ْ ــ َ ؟ َو ِ ــ ْ َ َ َب  ُــ َ َ  ٍ َאِئــ  ْ ــ ِ  ْ ــ َ

ُ؟ 348 َــ  َ ــ
ِ ْ َ َ

 ِ ــ ْ ــ َכ َ َ  ْ אئَُכــ َ ا ِإ ُــ ِ ْ َ  َ ــ َ  ً ــ َ ٍء اَ ْ ــ َ  ِ ّ ــُכ
ِ ِإنَّ 

82 ْ َאِئُכــ ِ ِإ ّ ــ כ  َ ُ ا
ِ ــ ــ  ِّ ، وإ ــ ــ  ــאُن  ُ َ َّــ  إ

ٍة 65 َّ ــ  َ ئــ ٍم  ــ
119 ِ َ َ ْ ِ ا َ

ِ  ْ ِ  ِ َ ْ َّ َ ا َ َ  ُ ِ ِّ أَ ِإ
 َ ــ ِ  َ َّ ــ َ  َو

ِ ــ ْ َ َ  ُ ّٰ ــ ا َّ َ  ِ ّٰ ُل ا ــ ُ ِ َر ــ ِ َئ  ِ ُــ ــא  َ ُل  أَوَّ
430 ُ َ אِد َّ َــא ا ْؤ ُّ ِ ا ــ ْ َ ْ ا

َ َداٍر  ْ َداٍر ِإ ِ َن  ُ َ ْ ُ  ْ َ َن  ُ ُ َ  َ  ِ ّٰ אُء ا َ
ِ أَْو

339
َאِن 113 ْ َّ א َزيُّ ا َ َّ ِ َ َة  َ ْ ُ ْ ْ َوا َّאُכ ِإ

ب
اِت 80 َ َ َّ ِ ا ْ אَداِت َوَد َ ْ ِ ا ْ َ

ِ  ُ ْ ِ ُ
ث

َــ  ِإ َو  ِة  َ ــ ْ ُ ْ ا َــ  ِإ  ُ َــ َّ ا  َ ــ َ َ ْ ا  َ ــ
ِّ َ ُ ٌث  َ َــ

116  ِ ــ َ َ ْ ا  ِ ــ ْ َ ْ ا َــ  ِإ َو  ــאِري  َ ْ ا ــآِء  َ ْ ا
ج

366 َ ِ א َ ْ ِ ِإ َ أَ َ ُ  ِ َ َّ َ َ  ُ ِ ْ ِ  
ِ אَء َ

 ْ ــ ِ ــאِن  َ َّ َ ــא، َو َ ِ ِ ــא  َ ــא َو َ ُ ُ َ
ِ ، آ ٍ ــ َّ ِ  ْ ــ ِ ــאِن  َ َّ َ

 َ ــ ْ َ ِم َو ْ ــ َ َ ا ــ ْ َ ــא  َ ــא، َو َ ِ
ِ ــא  َ ــא َو َ ُ ُ َ

ِ ، آ ٍ ــ َ َذ
ــ  َ َ َــאِء  ِ ْ ِכ َّ ِرَداُء ا ْ ِإ ــ ِ ِّ َــ َر وا ِإ ُ ُــ ْ َ أَْن 

468 ِ ــ ِ ْ َو
ح

אِن 425 َ ِ ْ َ ا ِ ِة  َّ ِ ْ ُّ ا ُ
ٌث 372 َ َ  ْ אُכ َ ْ ْ ُد

ِ  َّ َ َ ِإ ِّ ُ
96 ِ ِ ِ أَْر  ِ َّ ُ ا ِ َ ِد  َ ْ َ ْ ُ ا َ َ

ِر 401 َ َ ْ َ ا ِ  ِ ْ ُ  َ ُر  َ َ ْ اَ
َכאِرِه 385 َ ْ א ِ  ُ َّ َ ْ ِ ا َّ ُ
336 ٍ َ َ אَرُة  َّ ٍ َכ َ ْ َ  َّ ُ

خ
127 َ َ אِئ َ  ْ ِ  ْ َُכ ْ ِد َ ُ ُ وا  ُ ُ

א 382 َ ُ א َ ِر أَْو ُ ُ ْ ُ ا ْ َ
د

303 ْ אَءُכ َ َ ُ َداُروا 
ْزُق 413 ّ ِ َכ ا ْ َ َ  ْ َّ َ ُ אَرِة  َ َّ َ ا َ ُدْم 

ر
َد 348 َ ْ אّبٍ أَ َ َرِة  ُ  ِ اِج  َ ْ

ِ ْ َ ا َ ْ َ  ِّ ُ َر ْ َرأَ
س

 َ ــ ْ َّ أَ َ ِإ ــ َ َ ِإ ُ أَْن  َ ــ ْ َك أَ ِ ــ ْ َ ِ َّ َو ــ ُ ّٰ ََכ ا א َ ْ ــ ُ
ــَכ 365 ْ َ ُب ِإ ــ ُ َك َوأَ ُ

ِ ْ َ ــ ْ َوأَ
443 ,432 ِ َ َ  ِ َ ْ ْ َر َ َ َ
ُه 66 ُّ ِ ي  ِّ

ِ ي َو ِّ
ِ אِن  َ ْ ِ ْ ُّ ا ِ

ُه 498 َ ِ َ  ْ َ ِ  ُ ّٰ َ ا ِ َ
ش

295 ,90 ِ ِ َّ ِ أُ  ِّ ِ َّ  َכא
ِ ِ ْ َ  ِ  ُ ْ َّ ا
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ص
337 ْ ُُכ א َ ْ ْ أَ َכ َ َ א  َ َة َو َّ ا
463 ٍ ِ א َ ّ َو ٍ َ  ِّ َ ُכ ْ َ ا  ُّ َ

ط
412 ِ ِ ْز ِ ِ  ُ َ  ُ ّٰ َ ا َّ ََכ  ِ ْ ِ ْ ُ ا ِ َא

414 ٍ ِ ْ ُ  ِ ّ َ ُכ َ  ٌ َ ِ َ  ِ ْ ِ ْ ُ ا َ َ
ع

آِئ 91 َ ْ  ِإ
ِ َ آِء  َ ِ ْ َ  َכ

ِ َّ אُء أُ َ َ ُ
אِء 488 َ ِ ْ َ ْ ُ ا َ אُء َوَر َ َ ُ ْ اَ

ف
435 َ َ ْ ْ أَ َ  

ِ َא ْ َ نَّ  ِ َ
َאِء 329, 528 َ ُ ْ

ِ  َ ُ َ
ي 407 ِ ْ َ  ُ ْ َ ْ اَ

ق
528 ِ َ ْ َّ ِ ا ِ א َ ْ أَ ِ  ِ ْ َ َ ْ َ ِإ ْ َ ِء  ْ َ ْ ُ ا ْ َ

אًء 365 َ ِ ِة  َّ ِ ا نَّ  ِ َ  ِ ّ َ َ  ْ ُ
ك

ًّא 374 ِ َ ُن  َُכ  ُ
ِ َ َכאَد ا

 ِ ــ ْ َ َ َل  َ ــ َ َ ِإَذا  َّ ــ َ ِ َو ــ ْ َ َ  ُ ّٰ ــ ا َّ َ  ِ ّٰ ُل ا ــ ُ َכאَن َر
332 ِ ــ ْ َ َ ــ  َ ْ ُ ــَכאُد  َ  ُ ــ ْ َ ْ ا

ــאِء  َ ِّ ا  َ ــ ِ  ْ ــ ُ َْכ  ْ َــ َو  ٌ ــ
ِ َכ ــאِل  َ ِّ ا  َ ــ

ِ  َ ــ ُ َכ
َن  ْ ــ َ ْ

ِ أَِة  َ ــ ْ َ ا َ ــ
ِ اَن َوآ َ ــ ْ

ِ  ِ ــ ْ ِ  َ َــ ْ َ  َ ــ ْ َ ٍ ــ َّ َ ُ  ِ ــ ْ ِ  َ ــ َ ِ א َ َو  َ ــ ِ ْ َ ُ  ِ ــ ْ ِ  َ ــ َ ِ َ َو
127

َف 437, 438,  َ ْ ُ أَْن أُ ْ َ ْ َ َ אً  ّ
ِ ْ َ اً  ْ ُ َכ ْ ُכ

447
529 ِ َ ِכ ْ ِ ا אً  ِ َ ِ َو َ ِّ ِ ا אً  ِ َ  ُ ْ ُכ

َــ  ُ َ  ِ ــ َ ِכ ْ ــ ا ِ ــאً  ِ َ ِ َو ــ َ ِّ ــ ا ِ ــאً  ِ َ  ُ ــ ْ ُכ
485 َــאِء  َ ُ ْ

ِ

ل
 ْ ــ ِ  َ ــ ِ ــ أَ ِ ْ ِ  َ ــ َ ْ َد ــ َ َ ــ ،  ِ ْ ِ  ُ ّٰ َّ ا َ إ ــ َ َ ِإ

ــ 524 ِ ا َ َ
ــ  ِ  َ ــ ِ ــ ُد َّ َ  ِ אِئ َ ــ َ ِ َو ــ ِ ْ أَْر ــ ِ  َ ــ ِ  ُ ّٰ َّ ا َ ِإ ــ َ َ ِإ

א 343 َ ْ ِ  َ ــ ِ ُ ــ  ِ َّ َْرِض ا ْ ا
َכ 504 ْ َ َّ إ َْכ ِإ ِ א  َ ْ َ  َ َ َو َ ْ َ  َ

362 ُ َّ ِر َّ ُ ا َّ
ِ אِر َ ْ ُ َوا َّ ِ َ َ ْ  ا

ِ َّ َ ْ ِ ا ْ אُن أَ َ ِ

م
؟ 423 ٍ َْכ َא  َא أَ َِכ  ْ َ ِ  َ ْ َ ْ א أَ َ ُ ــ ْ ي َرأَ ِ َّــ ِت ا ْ ــ َ ْ َ ا ــ ْ َ ٍت  ْ ــ َ ِن  ْ ــ َ ِ ا  ً ــ َ ُ أَ ــ ِ ْ ــא أَ َ

334 ِ ّٰ ِل ا ــ ُ ِت َر ْ َ ِة  َّ ــ ِ  ْ ِ
א 423 َ ُכ ْ َ َ َ َכ ْ َ א  َ א  َ َُכ ْ َ א  َ ,37 ٌ َ َ  ِ ّٰ َ ا ْ ِ  َ ُ َ אً  َ َ َن  ْ ُ ِ ْ ُ ْ א َرآُه ا َ

509
406 ْ َُכ  ْ َ  ْ َ َ  ْ َ א  َ ُ َכאَن، َو ّٰ אَء ا َ א  َ

ِت 341 ْ َ ْ َ ا ْ ِ  ُ ُ ْ َ َّ َو ُت ِإ ُ َ  ٍ ِّ َ  ْ
ِ א  َ

 ,54 ِ َّــ َ ْ א ِ  ُ َــ ُت  ْ ــ َّ َ  ٍ ــ َ َ وِج  ُ ــ ُ ِ  
ِ
َ ــ َّ َ  ْ ــ َ

289
54 ِ َّ َ ْ א ِ  ُ َ ُت  ْ َّ َ  َ َ َ وِج  ُ ُ ِ  

ِ
َ َّ َ  ْ َ َ ُ ا ُכــ َ  َ ــ َ  َّ ــ  ،

ٍ ــ א َ ــ   َ ــ َ ــ ا َّ َ ــ  َ
 ، ِ ــ َ ــ َرכ َّ َ  َّ ــ  ، ُ ــ َّ َ ا ــ ُ َ ــ  ــ  א َ
77 ٍ ــ َّ א  ٍ ــ َّ א  ٍ ــ َّ א ٍة،  ــ ُ ٍ و ــ َّ َ  ِ ــ ْ ْ כ ــ כא
 ْ ــ َّ َכ َ َ  ْ َــ ــאٍت  َ َّ َرَכ ــ ِ ِب  ِ ــ ْ َ ْ َ ا ــ ْ َ ــ  َّ َ  ْ ــ َ
َة  َ ــ ْ َ  ْ ــ َ ْ

ِ ــאَدِة  َ
ِ ِ  ُ ــ َ  َ ــ ْ ِ ُ ٍء  ــ ُ ِ  َّ ــ ُ َ ْ َ ــא  َ

ِ
80 ً َ ــ َ

ــ  ِّ ِب، َوِإ ْ ــ َ ْ א ِ ــ  ِ َאَرَز  ْ ــ َ َ ــאً  ّ
ِ ــ َو ِ ــאَدى  َ  ْ ــ َ

ِوِه  ْ ــ َ
ِ  ُ ــ ْ َّ ُ ا ــ َ ْ َ ــאَ  ــ َכ אِئ َ

ِ َْو ِ  ُ ــ َ ْ َ َ
317

510 ,485 ,470 ُ َّ َف َر َ َ  ْ َ َ  ُ َ ْ َ َف  َ َ  ْ َ
403 ُ َّ َ ْ ُ ا َ  ْ َ َ اً َو ْ

ِ  ِ ِ ِ ِ  َّ َ  ْ َ
357 ٌ ِئ َ  ٌّ ِ  ُ ِ َא ُ ْ ٌ َوا ِ ٌّ َכ ِ  ُ ِ ْ ُ ْ اَ

ه
341 ْ َאُכ ْ َ  

ِ  ْ ُُכ َّ ُ ِه 
ِ َ

61 ٌ ِ َ  ْ ُכ
ِ  ْ َ

و
 ْ ــ ِ َج  َ ــ َ ــאِر َو َّ َ ا ــ ِ اَءًة  َ ــ َ  ُ ــ َ ــאً َכאَن  ْ َ  َّ ــ ُ  ْ ــ َ َو

336 ُ ــ ُّ ُ أُ ــ ْ َ َ ِم َو ْ ــ َ َ َכ ــ ِ ُ ُذ
ي

כ درد؟ 364 َة أز  َ ْ َ ُ َא  ً 527َא أَ َ َ َ א  َ ِ ْ َ ِ  ْ َ ْ א َ  ً َئ ّ ِ َ  َ ْ ِ َ ، ِإَذا  ُّ
ِ َ َא 

127 َ ُ  ْ ِ وَن  ُ َ  
ِ َ ِ ْ َ ِ  ِّ ِ  َ ْ ُّ أَ

ِ َ َא 
 ْ َــ  ْ ــ َ َ ِ ِذئَــאٌب،  ــ ِ  ْ ــ ُ ــאٌن  َ َّــאِس َز ــ ا َ َ ِــ  ْ َ

ئَــאُب 303 ِّ ُ ا ــ ْ َ ــאً أََכ ْ ِذْئ َُכــ
وا 370 ُ ّ

ِ َ ُ  َ وا َو ُ ّ
ِ َ
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Hüseyin el-Mısrî (Osman Fazlî Ef.’nin 

halifesi) 310, 451
Hüseyin Paşa 481
Hüseyin (ra) 308, 372, 501
hüsn-i hat 380
hüsn-i hâtime 476, 551
hüviyyet 439, 445, 469, 490, 538
hüviyyet-i zâtiyye 442
Hüzeyl 29
Hz. Peygamber 25, 29, 33, 37, 40, 50, 

54, 59, 62, 63, 65, 68, 70, 71, 75, 
77, 78, 79, 81, 86, 90, 91, 95, 98, 
104, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 
119, 126, 127, 129, 130, 136, 138, 
140, 141, 142, 143, 145, 147, 148, 
152, 154, 158, 159, 169, 190, 191, 
194, 196, 197, 205, 208, 218, 233, 
262, 263, 267, 285, 289, 297, 308, 
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313, 330, 334, 336, 339, 341, 344, 
348, 360, 362, 364, 365, 366, 367, 
368, 372, 384, 385, 391, 407, 412, 
413, 414, 423, 425, 430, 432, 434, 
441, 456, 466, 468, 469, 470, 472, 
474, 476, 485, 488, 491, 502, 503, 
504, 519, 525, 528, 529, 531, 535, 
537  “bk. Muhammed (sa), Rasûlul-
lah”

Hz. Şeyh (Atpazarî Kutup Osman Efen-
di) 27, 44, 109, 129, 166, 170, 172, 
174, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 
185, 188, 189, 190, 191, 196, 199, 
200, 204, 205, 206, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 
220, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 234, 236, 238, 239, 240, 
243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 256, 257, 259, 261, 263, 264, 
265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 
273, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 
281, 282, 283, 286, 287, 291, 292, 
293, 294, 295, 296, 298, 299, 300, 
301, 304, 305, 306, 310, 313, 314, 
315, 320, 327, 329, 330, 332, 333, 
334, 336, 337, 340, 342, 343, 344, 
345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 
353, 354, 355, 356, 358, 361, 364, 
365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 
373, 374, 378, 379, 380, 383, 388, 
395, 397, 398, 399, 400, 401, 405, 
408, 409, 411, 413, 414, 427, 436, 
450, 470, 472, 481, 483, 484, 490, 
493, 502, 521, 534, 547, 551

I-İ

ıtlâkî gaybî kitap 202
ıtlâkî şehâdî kitap 203
ıyân 163, 380, 477, 493, 521
ibadet 56, 94, 179, 208, 443, 445, 508, 

549
İblis 462, 498
İbn Abbâs 116, 137, 529
İbn Battâl 113
İbn Hibbân 90

İbn Kemâl 161, 263, 331
İbn Mukle 381
İbn Mülcem 308
İbn Necde 285
İbn Ömer 255, 256
İbn Sînâ 121, 123
İbnü’l-Bevvâb 381
İbnü’l-Fârız 403
İbnü’l-Hacer 129
ibnü’l-vakt 41, 473
İbnü’r-Rûmî 365
İbrâhim (as) 39, 99, 130, 140, 146, 

147, 157, 234, 308, 318, 428, 453, 
464, 504, 541

İbrâhim b. Edhem 57, 478
İbrâhim Bey 320, 321
İbrâhim Ef. (Osman Fazlî Ef.’nin hali-

fesi) 481
İbrâhim el-Kırîmî 287
İbrâhim el-Lekânî 369, 523
İbrâhim (Şâh-ı Erdebîlî) 129
İbrâhim (Şeyh) 170
İbrâhim Zâhid-i Geylânî 41, 129
İbrânice 363, 364
ibtilâ 486, 487, 495, 496, 501, 521, 

527, 540, 541
ictihad 441
İçel 318, 321
iddia 289
İdris (as) 178
ifrat 226, 535
ifsat 244
iftikâr 521
ihlâs 356, 473, 538, 540
ihlâslı kılınmış (muhlas) 428
ihlâslı (muhlis) 428
ihsan 149
ihtilâm 526
İhyâü Ulûmi’d-Dîn 149, 212, 256, 361, 

444
îkân 493
ikinci akabe 63
ikinci ömür 166
ikindi vakti 545
iksir 282, 283, 284, 286, 435
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ilaç 221
ilâhî emir âlemi 433
ilâhî hâtır 499
ilâhî ilim 49, 162, 218, 491
ilâhî ilimler 307
ilâhî-küllî ilim 519
ilâhî mertebeler 546
ilâhî nüsha 506
ilâhî şer‘î ilim 199
ilâhî taayyünât 137, 442
ilhâd 368, 374, 490, 493, 546
ilham 105, 185, 213, 262, 274, 298, 

352, 366, 374, 405, 430, 431, 466, 
486, 498, 501, 539

ilham ve maârif ilmi 218
ilim 134, 137, 143, 152, 162, 170, 182, 

184, 191, 194, 199, 213, 218, 219, 
220, 222, 223, 224, 225, 228, 233, 
250, 254, 258, 269, 280, 282, 283, 
300, 313, 361, 374, 377, 380, 412, 
413, 414, 415, 416, 421, 429, 430, 
437, 438, 439, 442, 447, 456, 459, 
465, 475, 476, 477, 478, 479, 487, 
489, 491, 497, 506, 507, 516, 517, 
519, 521, 528, 529, 533, 535, 539, 
542, 544, 546, 548, 549

ilim mertebesi 504
ilkâ/ilham 401
ilk akıl 120
ilme’l-yakîn 455
ilm-i bâtın 254
ilm-i billâh 386
ilm-i hâl 414, 416
ilmî keramet 231, 287
ilmî taayyünât 538
ilmî tecellî 204, 434
İmâm-ı Âzam 286, 309, 344, 354, 373
İmâm Mâlik 150
İmam Muhammed 333
İmam Şâfiî 402
iman 44, 71, 89, 158, 278, 343, 425, 

435, 454, 471, 479, 487, 489, 490, 
493, 502, 507, 528, 529

imkân âlemi 487

inâbe 532
İncil 204, 363, 368
İnebahtı 475, 502
inkıbaz 476, 521, 527
inkıtâ‘ 493, 495, 521
insan 339, 385, 436, 503, 512
insân-ı kâmil 32, 37, 140, 180, 192, 

437, 484, 487, 525, 544, 551
insânî ruh 333, 376
insan mertebesi 503
İnsânü’l-Uyûn 63, 138, 222, 344, 360, 

368
insilâh 319, 320, 333, 339, 431, 468, 

496, 519, 548
insilâh âlemi 431
insilâh-ı tâm 210
irade 421, 433, 437, 438, 442, 460, 533
irfan 59, 70, 76, 90, 258, 427, 470, 

475, 477, 479, 487, 521, 526, 542
irşad 228, 231, 375, 412, 430, 494, 

500, 542
irşad kutbu 207
Îsâ (as) 34, 57, 84, 118, 144, 152, 154, 

376, 377, 423
Îsâ Bey Camii (Üsküp) 389
Îsevî vücûd 145
İshak (as) 99
İshâk Bey Camii (Üsküp) 389
İshâk (Bursevî’nin oğlu) 472
isim 296, 423, 436, 444
isimler 383, 427, 438, 445, 465, 470, 

533
İslâm 479, 490, 493, 531, 541
İsmâil (as) 237, 429
İsmâil Hakkı Bursevî 26, 299, 307, 

310, 346, 357, 378, 395, 464, 477, 
490, 552

İsmâil Tuğrâyî 250, 265
ismet 476
ism-i âzam 42, 139, 444
ism-i câmi‘ 139, 296
İsrâfil 438
İstanköy 524
istîdad lisanı 421
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istidrâc 355
istiğfar 253, 460, 494, 527, 530, 531, 

532, 545
istihâre 301, 312, 314, 486
istihâre duası 456
istihzâr 507
istimdâd 349
istirsâlât 66, 205
İşrâkîler 539
işrak namazı 76, 499
İştib 386, 388, 397, 399
İştibli Mahmud Ağa 280
itikâf 35
ittihâd 439
İyâs b. Muâviye 222
izâfî gaybî kitap 202
izâfî şehâdî kitap 203
izdivaç 511
İzmir 300, 479
İzmit 300, 475, 502, 515
İznik 326
İzzeddin b. Abdüsselâm 360

K

Kâbe 30, 49, 96, 168, 181, 182, 325, 
344, 417, 488, 546, 549

kâbe kavseyni ev ednâ makamı 440
kâbe kavseyn makamı 532
Kâbil 310, 422, 512
kabir 340, 488
kabir azâbı 488
kabir ehli 501
kabz 51, 331, 431, 475, 503, 521
Kadem-i Cebbâr 181
kader 421, 479
kadın 422, 441
el-Kâdir 437
Kadîr 437
el-Kadîr 533
Kâdiriyye 537
kadir namazı 76, 509
Kaffâl 56
el-Kâfî 362
kâfir 454, 463, 493, 494, 521
kâfirler 455, 461, 502

el-Kâfiye 379
el-Kahhâr 296, 436, 503
kahır 436, 459, 460, 479, 501, 503, 

541
kâinat 427
kalbî keramet 287
kalbî tecerrüd 235
kalem 525
kalem-i âlâ 123, 151, 381
Kalenderiyye 32, 265
kalp 74, 81, 101, 172, 177, 179, 180, 

290, 305, 307, 338, 339, 341, 354, 
355, 356, 366, 413, 417, 429, 441, 
445, 446, 453, 458, 463, 468, 473, 
474, 480, 528, 532, 541

kalp gözü 238
kalp huzuru 499
Kamaniçe 263
kâmil 330, 460, 477, 480, 506, 519, 

547
Kara Kethüdâ İbrâhim Paşa 257, 264, 

291
Karaman 293, 300, 315, 320, 321
Karamanoğlu Mehmed Bey 321
Kara Mustafa Ef. (Osman Fazlî Ef.’nin 

halifesi) 494
Kara Mustafa Paşa (maktûl) 264, 395
Karatova 399
Karinâbâdlı Ali Dede 293
Karinâbâdlı Mehmed Ef. 357, 384, 386
el-Kavî 385, 437
kavme 533
kazâ 308, 460, 464, 479, 498, 501, 

502, 505, 520, 521
kazâ-yı muallak 501
kazâ-yı mübrem 501, 504
kedi 424
kelâm 379, 442, 533
Kelime-i İshâkiyye 230
kelime-i tevhid 67
kemal 168
kemâl 519
kemâl ehli 544
Kemâl-i Hucendî 218, 285, 380
Ken‘ân b. Nûh 473
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keramet 199, 331, 370, 424, 478, 491, 
494, 507, 537

kesret 434, 438, 445, 459
keşf 241, 335, 352, 386, 424, 427, 434, 

441, 442, 445, 453, 462, 506, 517
keşf ehli 322, 386, 540
Keşfü’l-künûz 139
keşif 283
el-Keşşâf 539
kevnî hâtır 499
kevnî keramet 231, 232, 233, 240, 287
kevnî mertebeler 546
kevnî taayyünât 137
Kevser 91, 131
kıble 546
Kıbrıs 227, 271, 291, 293, 297, 300, 

301, 302, 304, 305, 312, 318, 327, 
328, 346, 420, 483, 505, 524, 534, 
551

kılıç 224
Kırım 366
kırmızı 108
kıyâm 471, 533
kıyâmet 335, 500, 502, 525, 526, 528, 

539
Kızılliman 304
kibir 471, 522
kimya 284
Kitâbü’l-Vâridât 386
Kitâbü’t-Tarîka 414
Kitâbü’t-Telvîh 226
Konya 183, 293, 300, 301, 315, 321, 

322
Kostantiniyye 167, 171, 172, 175, 176, 

177, 178, 182, 183, 184, 185, 187, 
188, 190, 217, 224, 229, 241, 242, 
243, 248, 257, 259, 262, 266, 270, 
273, 277, 279, 286, 287, 294, 299, 
303, 308, 312, 314, 315, 324, 327, 
329, 337, 346, 369, 372, 378, 379, 
380, 381, 394, 397, 398, 411, 420, 
436, 447, 450, 452, 482, 486, 489, 
502, 505, 536

koyun 429

köpek 424, 425
Köprülü 397, 398, 399
Köprülü Mehmed Paşa 185, 188
Köprülüzâde Ahmed Paşa 185
Köprülüzâde Mustafa Paşa 211, 243, 

250, 269, 271, 272, 274, 291, 308, 
314, 369

kubbe vezirleri 270
kudret 421, 438, 442, 533
Kudûrî 56
kûfî 381
Kuhistânî 113, 114
el-Kunye 77
Kul Camii 175, 182, 207, 226, 508
kulluk 442, 446, 466, 506, 542, 549
Kur’an 35, 204, 212, 216, 250, 268, 

352, 363, 364, 365, 367, 368, 373, 
379, 381, 387, 393, 429, 447, 454, 
465, 479, 484, 488, 491, 494, 506, 
531, 538

Kur’ân-ı İlâhî 203
Kur’ân-ı Kevnî 203
Kur’ân-ı lafzî 506
kurb-i ferâiz 498
Kureyş 29
Kuşeyrî 355
kuşluk namazı 205, 499
Kutbeddin Dimaşkî 90
kutbiyyet 207
kutbu’z-zamân 210
Kutbüddin el-İznikî 326
Kutbüddin eş-Şîrâzî 324
Kutbüddîn-i Ebherî 129
kutbü’l-aktâb 208
kutbü’l-vücûd 444
Kutsîzâde (Nakîbü’l-eşrâf ) 190
kutup 229
küfür 157, 425, 435, 487, 528
külah 111
küllî nefis 122, 470
küllî tefrika 179
külliyyât 517
Kümeyl b. Ziyâd 128
kürsî 122, 138, 344, 525
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L

lâhût 454, 470
lâhût âlemi 532
lâihât 453
el-Lâihâtü’l-Berkıyyât 212, 227, 346
lânet 498
Lârende 293, 320, 321
lâ-taayyün 490
el-Latîf 385
ledün ilmi 516
Lefke 318
Lefkoşa 293, 297, 305, 306, 316
levâyih 454
levh 525
levh-i mahfûz 363, 381
Leys b. Sa’d 271
lisan 514, 541
lutuf 168, 436, 460, 501, 541

M

el-Macestî 415
Magosa 211, 227, 271, 293, 294, 296, 

306, 309, 312, 316, 327, 328, 340, 
343, 344, 346, 347, 359, 373, 420, 
536, 549

Mahmud Ağa 294, 297, 306, 313, 316
Mahmud el-Miskâlî 393
Mahmud Paşa 280
mahv 491
makâmât 487
makâm-ı Mahmûd 252
makamlar 543
el-Makâsıdü’l-Hasene 33, 82, 97, 128, 

223, 245
makzî 505
Malatya 325
Mâlik b. Dînâr 57
Malkara 265
Mâmuriye 302, 321
mânalar âlemi 439
mânevî nikâh 195
mânevî rızık 543
el-Mantık 415
mantık 379
Mantıku’t-Tayr 236

ma‘rifet 322, 328, 358, 361, 385, 413, 
415, 419, 426, 438, 451, 464, 469, 
470, 485, 487, 499, 502, 517, 524, 
528, 535, 539, 542, 551

mârifet 43, 44, 145, 153, 156, 160, 
172, 233, 260

Ma‘rûf-i Kerhî 128
mâsivâ 477
mâsivallah 345, 440, 454, 476, 490
mazhar 296, 304, 349, 356, 366, 376, 

381, 383, 385, 421, 422, 426, 430, 
438, 441, 455, 503, 514, 517, 518, 
546

Meâlimü’t-Tenzîl 324, 525
meânî 225, 379
meczûb 443, 453
Meddah Camii (Üsküp) 389
Medine 5, 125, 128, 168, 169, 190, 

297, 336, 343, 344, 486
Mehdî 152, 154, 270, 451, 544
Mehmed Birgivî 156, 509
Mehmed Dede 511
Mehmed ed-Debrevî 357
Mehmed Ef. (Kurrâ) 380
Mehmed el-Cûdî (Osman Fazlî Ef.’nin 

oğlu) 229, 268, 372, 451, 490, 501, 
502, 512, 513

Mehmed (I.) 386
Mehmed (IV.) 239, 241, 242, 243, 246, 

257, 259, 261, 262, 277, 286, 353, 
400, 420, 427, 436, 452

Mehmed Köseç 176
Mehmed Sebzî 552
Mekke 108, 168, 169, 344, 396, 444, 

486, 512, 549
melek 43, 422, 430, 436, 442, 463, 

489, 531
melekler 363, 385, 462, 488, 512
melekût 50, 377, 412, 470
melekût âlemi 338, 377, 454, 519, 532, 

546
menâzil 139
mertebeler 321, 377, 416, 420, 428, 

430, 439, 460, 463, 464, 480, 490, 
506, 532, 541, 548
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Meryem 118, 376, 516
Mescid-i Aksâ 417
Mescid-i Haram 168
Mesnevî 50, 90, 95, 108, 143, 149, 184, 

193, 221, 272, 290, 291, 298, 301, 
321, 324, 349, 354, 355, 380, 385, 
398, 413, 420, 473

Mes’ûd (Şeyh) 171
meşâyih 295, 355, 371, 473, 484, 486, 

509, 525, 537
meşrep 387, 428, 507
Mevâkıu’n-Nücûm 510
mevâlîd-i selâse 123, 283
mevcûd 376, 498, 518
mevcûdât 439, 445, 469, 517
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 108, 111, 

143, 321, 322, 323, 324, 325, 354, 
359, 362

mezheb 493
Mısır 125, 167, 175, 293, 310, 369, 

522, 549
el-Miftâh 212
Miftâhu’l-Gayb 232, 474, 483
Miftâhu’l-Ulûm 379
Mihaloğlu Mehmed (Bey) 326
Mîkâil 438
mîkat 546
Mimşâd-ı Dîneverî 129
el-Minhâc 191
Minkârîzâde Şeyhülislâm Yahyâ 185
mi‘râc 440, 467, 518, 519
Mir’âtü Esrâri’l-İrfân 213
misal 135
misal âlemi 43, 319, 335, 439
misâl-i mukayyed 430, 431
misâl-i mukayyed âlemi 431
misâl-i mutlak 430, 431
Misbâhu’l-Kalb 212, 232
misvak 365, 488
Molla Câmî 59, 135, 209, 238, 282, 

284, 298, 303, 306, 351, 380, 435, 
467

Molla Fenârî 123, 234
Muâviye 293
muâyene 490

Muâz er-Râzî 332
Mudanya 400, 409, 470, 481, 494
el-Mudıll 296
muhabbet 111, 150, 354, 438, 442, 

477, 542
Muhammed ed-Dîneverî 129
Muhammed el-Bekrî 129
Muhammedî ahlâk 209
Muhammedî has velâyet 152
Muhammedî meşrep 145
Muhammedî taayyün 35
Muhammediyye 440
Muhammed (sa) 295, 357, 468 “bk. 

Hz. Peygamber, Rasûlullah”
muhlas 515, 538
muhlasıyyet mertebesi 439
muhlis 515, 538
el-Muhtasar 303, 313
Muhtasaru’l-Meânî 227
Muhyiddin er-Rûmî 386
Muhyissünne el-Begavî 324
Muk‘ad Ahmed 129, 171
Mukaddimetü’l-Cezerî 390
Muk‘ad Hızır Dede 129, 200
mukarrebîn 335, 524, 544
el-Muktedir 381
el-Muktedir Billâh 292
Murad (III.) 287
Murad (IV.) 326
Murâdiye Camii (Üsküp) 389
murâkabe 517
Mûsâ (as) 35, 89, 137, 144, 285, 332, 

395, 453, 467, 468, 521
Mûsa Sadreddin el-Erdebîlî 129
mushaf 229
mûsiki 359
mûsiki âletleri 354
mûsiki makamları 359
Mustafa (Osman Fazlî Ef.’nin oğlu) 

299, 306, 310, 315, 372, 502, 526
Mustafa Paşa Camii (Üsküp) 389
Mustafa Uşşâkî 390
el-Mutavvel 224, 225, 226, 379, 383, 

401
Mu‘tezile 245, 465, 468, 470
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mutlak misal âlemi 385
mübâyaa 447
mücâhede 43, 48, 206, 339, 441, 443, 

475, 497, 506, 519, 525, 527, 535, 
542

müezzin 525
mükâşefe 163, 490, 491, 539, 
mükâşefe ehli 465
mülk 470
mülk âlemi 454, 519, 532, 546
el-Mültekâ 379
el-Mü’min 487
mü’min 463, 493
mü’minler 455, 461
münâfıklar 461
el-Müntakim 439
el-Mürîd 437, 533
mürid 71, 171, 310, 357, 405, 407, 

428, 429, 441, 501, 507, 510, 511, 
520, 521, 541, 544

mürşid 377, 402, 407, 429, 441, 491, 
507, 525, 542, 544

mürşid-i kâmil 43, 449
Mürtezâ Dede 235
müsebbiât-ı aşere 262, 365
müstehablar 526
müşâhede 237, 334, 354, 430, 434, 

439, 490, 493, 505
müşâhede ve muâyene ehli 449
müşavere 243
el-Mütekellim 533
mütekellimûn 465
müteşeyyih 425
el-Müzill 385

N

nâfileler 499
nahiv 379, 415
nâkıs 477
Nakşbendiyye 164
namaz 95, 328, 334, 335, 337, 340, 

360, 365, 373, 442, 471, 499, 520, 
531, 533

Nasreddin Hoca 324
nâsût 532

naz 514
nazar 273, 283
nebî 361, 464, 516
Nefâisü’l-Mecâlis 468
nefes 126, 408, 447, 534, 541
nefes-i Rahmânî 376
nefis 122, 179, 290, 338, 339, 355, 

357, 402, 406, 419, 427, 434, 435, 
441, 453, 459, 463, 473, 475, 476, 
480, 485, 495, 506, 515, 520, 525, 
526, 527, 530, 533, 535, 545, 549

nefisler 450
nefis mertebesi 416
nefs-i bâkıye 454
nefs-i emmâre 116, 193, 283, 357, 431, 

434, 448, 454, 486, 547
nefs-i fâniye 454, 459
nefs-i levvâme 116, 283, 431, 434, 448, 

454
nefs-i marzıyye 193, 194, 209, 283, 454
nefs-i mutmainne 193, 194, 283, 380, 

434, 448, 454
nefs-i mülheme 116, 283, 380, 431, 

434, 448, 454
nefs-i nâtıka 339
nefs-i râzıye 193, 194, 209, 283, 454
nefs-i sâfiye 193, 194, 283, 454
Nemçe (Avusturya) 523
Nemrud 308, 428, 504
nesih 331, 366, 381
neşr günü 536
ney 354
nifak 435
nifâk-ı ekber 519
Nigâristân (İbn Kemâl) 380
nihâyet 432, 500
nihâyet ehli 507, 535
Nihâyetü’t-Taleb fî Şerhi’l-Mükteseb 282
nihâyet ve vusûl erbâbı 429
nikâh 372, 510
Niş 271
niyaz 514
Nûh (as) 417
Nuhbetü’l-Letâif 390



588 GENEL DİZİN - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı

nûr 279
Nûşirevân 264
nübüvvet 434, 504, 547
nüzûl 36, 38, 42, 135, 147, 358, 385, 

444, 453, 463, 464, 510, 518, 531

O-Ö

oruç 370, 379, 427, 446, 466, 531
Osman Dede 299, 313, 316, 328, 329
Osman el-Cânikî 479
Osman Gazi 326
Osmanlı sultanları 451
Osman (ra) 145, 293, 353
Öklides 415
ölüm 53, 65, 68, 169, 205, 289, 290, 

319, 334, 335, 339, 425, 487, 497, 
501, 543, 544, 551

ölüm fetvası 275
Ömer b. Abdülazîz 293
Ömer el-Bekrî 129
Ömer (ra) 128, 145, 230, 360, 366, 

423, 424
Örfî 157

P

Payaslı Mehmed Hoca 301
Peç Kalesi 240, 257, 263
Pend-i Attâr 512
peygamberler 352, 374, 405, 413, 428, 

434, 435, 454, 466, 468, 476, 485, 
499, 501, 502, 509, 510, 514, 516, 
517, 541, 542

peygamberlik 505, 540

R

rabb-i hâs 296, 356
Radî 72
Râgıp 123
Râhatü’l-Kulûb 89
er-Rahmân 476
Rahmânî tenezzül 438, 443
rahmet 179, 245, 476, 486
raks 44, 474
Rasûlullah (sa) 61, 111, 114, 139, 158, 

164, 167, 168, 169, 173, 180, 190, 

192, 195, 197, 218, 220, 235, 253, 
276, 313, 330, 332, 337, 343, 352, 
360, 364, 382, 424, 430, 431, 438, 
455, 465, 471, 488, 526, 527, 542 
“bk. Hz. Peygamber, Muhammed 
(sa)”

Ravza 512
Ravzatü’l-Enîka 62
Râzî 338
Rebîa 271
recâ 339, 512
regâib namazı 508, 509
renk 107
renkler 107
Reyhânü’l-Kulûb 126
er-Rezzâk 385
rızâ 356, 496, 511
rızık 459, 509, 543
ricâlü’l-gayb 141
rikâ‘ 381
Risâle-i Aliyye 263
Risâle-i Rahmâniyye 272
er-Risâletü’l-Berkıyye 215, 227 
er-Risâletü’r-Rahmâniyye 209, 227
riyâzet 35, 339, 340, 370, 384, 399, 443
Rodos Kalesi 259, 264
rubûbiyyet 73, 74, 506
ruh 101, 179, 290, 338, 339, 341, 342, 

343, 354, 355, 366, 376, 377, 378, 
417, 419, 421, 423, 428, 429, 437, 
441, 442, 443, 453, 455, 467, 474, 
476, 480, 519, 524, 535, 540, 541, 
543, 546

rûhânî bâtın taayyünât 538
rûhânî nikâh 195
rûhânî taayyünât 489
rûhâniyyet 349, 506, 542
rûh-i Muhammedî 41, 120, 142
rûh-i sultânî 338, 384
ruhlar âlemi 431, 433, 439, 461, 467, 

489
Ruh Mekkesi 253
ruh mertebesi 437
ruhsat 248, 399, 453, 483, 526, 542, 

551
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Rûhulkudüs 118, 119, 376
Rukneddin Muhammed en-Nuhâsî 129
Rumeli 299, 358, 386, 388, 404, 410, 

420, 482
Rumeli Hisarı 447, 450
Ruveym 46
rükû 471, 532, 533
rüsûm/zâhir âlimleri 539, 540
rüsûm/zâhir ehli 551
rüya 108, 139, 155, 173, 175, 211, 

220, 228, 260, 262, 270, 274, 276, 
298, 319, 336, 342, 347, 348, 349, 
381, 382, 383, 384, 385, 400, 401, 
411, 424, 427, 429, 431, 483, 491, 
509, 530, 532

rüya tâbiri 431
rü’yet 238
rü’yetullah 237, 467, 468, 470, 530
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sabah namazı 207, 235
sabır 460, 473, 486, 495, 500, 504
sadaka 82
Sa‘deddin et-Teftâzânî 156, 186, 226, 

294
Sadreddin Konevî 29, 59, 104, 180, 

181, 212, 213, 232, 294, 319, 321, 
322, 323, 324, 387, 474, 483, 490, 
492, 493, 532, 534, 539, 545

Safiyyüddin el-Erdebîlî 129
sahâbe 197, 198, 240, 267
Sahîhayn 468
Sahîh-i Buhârî 113
Sâib 292, 349, 395, 417
Sakîf 29
Salâhaddîn-i Zerkûb 321
salavat 365, 525
sâlih amel 313, 356
Sâliha (Osman Fazlî Ef.’nin kızı) 372
Sâlihiye 133
sâlik 335, 385, 386, 410, 416, 427, 

431, 434, 435, 439, 443, 447, 453, 
454, 455, 456, 461, 462, 463, 466, 
473, 477, 478, 487, 494, 497, 518, 

524, 530, 534, 535, 543, 546, 547
San‘ânî (Şeyh) 236
sancak-ı Muhammedî 246, 247, 249, 

250, 264
Sandıklı 300
sapıklık 427
sarf 378, 379, 415
sarı 108
sarık 353
Satîh-i Kâhin 118
es-Savâiku’l-Muhrika 129
Sebe kavmi 388
secde 471, 498, 532, 533
Sehâvî 128, 223
Sehl b. Abdullah et-Tüsterî 57, 443
es-Sekkâkî 379
Selim Giray Han 366, 369
Selim (I.) 322, 492
sem‘ 442, 533
semâ‘ 354, 358, 416, 509
Semendire 271
es-Semî‘ 533
Serî es-Sekatî 128, 173
sevâd-ı âzam 42
seyr 43, 48, 194
seyr-i evvel 41
seyr-i sânî 41
seyrüsülûk 35, 38, 42, 43, 45, 170, 205, 

219, 282, 283
Seyyidgazi 325
Seyyid Gazi 325, 326
Seyyid Şerîf el-Cürcânî 294
sıdk 356
sıfat 423, 432, 448, 543
sıfâtî celâl 108
sıfâtî cemâl 107, 108
sıfâtî melekût 546
sıfatlar 338, 354, 385, 421, 438, 439, 

445, 455, 462, 465, 497, 517, 532, 
544

sıfatlar âlemi 518
sıhhat 506
sıla-i rahim 82
sır 101, 179, 341, 355, 366, 377, 463, 

467, 474, 540, 541, 542
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Sır Ali 326
sırât 484
Sır Medinesi 253
sidretü’l-müntehâ 137, 138, 139, 194, 

542
Silifke 293, 305, 317
silsile 399
Siroz 358, 386, 388
siyah 107
Siyavuş Paşa 211, 241, 242, 243, 244, 

265, 272, 277
Sofya 268, 271, 276, 461, 494, 495, 

501, 511
sohbet 449, 458, 544
Söğüt 326
sûfîler 300, 327, 333, 338, 339, 414, 

431, 465, 466, 474, 499, 503, 519, 
548

sû-i hâtime 476
sulh 263
Sultan Ahmed Camii 250
sultânî ruh 338, 339
Sultan Selim Camii 266, 268, 294, 458, 

471, 481
Sultan Süleyman Camii 268, 278, 490
Sultânu’l-evân 210
Sultânü’l-ulemâ 321
Sultan Veled 198, 321
Sun‘ullah el-Amasevî 400
sûret-i ilmiyye 450
sûrî sohbet 34
suûd 385, 453, 464, 510, 548
es-Sühreverdî (Ebü’n-Necîb) 129
Süleyman (as) 169, 439, 547
Süleyman (II.) 241, 242, 273, 277, 292, 

295, 361, 492
Süleyman (I., Kanûnî) 191, 326, 492
sülûk 43, 48, 201, 336, 339, 358, 365, 

410, 414, 415, 416, 419, 420, 429, 
434, 443, 462, 485, 491, 496, 533, 
535, 543

sülûk ehli 353, 417
sünnet 212, 216, 250, 268, 361, 368, 

373, 387, 393, 430, 484, 491, 526
sürgün 211, 227, 258, 259, 264, 265, 

271, 276, 281

Süryânice 363, 364
Şâhin (Şeyh) 369
eş-Şâfî 444
eş-Şâfiye 379
Şam 5, 128, 133, 293, 336, 417
Şâtıbî 32
Şâzelî 201
Şeddâd b. Evs 61
şehâdet 319, 536
şehâdet âlemi 339, 519
şehid 320, 489
şehvet 342, 354, 356, 390, 429, 446, 

453, 479, 486, 534
şehvet-i kelâm 309, 454
Şemseddin Tebrîzî 198, 322
şer 456, 531
Şerafeddin Camii 322
Şerhu’l-Akâid 186, 379
Şerhu’l-Erbaîne Hadîsen 331
Şerhu’l-Esmâi’l-Hüsnâ 66, 358
Şerhu’l-Fusûs 59, 209, 238
Şerhu’l-Kâfiye 72
Şerhu’l-Kayserî 169
Şerhu’l-Menâr 379
Şerhu’l-Menâsik 518
Şerhu Miftâhi’l-Gayb 212, 227
Şerhu’n-Nusûs 340
Şerhu Ramazan 379
Şerhu’r-Risâleti’l-Adudiyye 227
Şerhu’t-Tenkîh 227
Şerhu’t-Tergîb 113
Şerhu Tuhfeti’l-Mülûk 113
şeriat 44, 48, 65, 81, 144, 145, 153, 

160, 171, 260, 328, 337, 368, 426, 
428, 430, 432, 442, 453, 471, 486, 
489, 506, 510, 514, 516, 520, 524, 
530, 531, 537, 546, 547

şeriat ilimleri 547
şeriat ilmi 540
şeriat libası 101
şeriat mertebesi 501
şeriat takvâsı 88
şer‘î ilim 223
şeyh 97, 407, 474, 501, 510, 511, 520, 

521, 525, 541, 542, 544, 551
Şeyh Hamdullah  381
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Şeyh-i Ekber 29, 123, 133, 134, 139, 
151, 152, 153, 154, 155, 158, 165, 
172, 195, 207, 212, 215, 217, 230, 
233, 238, 280, 294, 310, 319, 323, 
324, 358, 360, 361, 382, 387, 414, 
431, 441, 443, 444, 462, 465, 490, 
491, 492, 493, 503, 510, 516, 532

Şeyhzâde Ali Efendi 189
şeytan 422, 459, 463, 479, 484, 494, 

520, 531, 549
Şiblî (ks) 540
Şihâbeddin Muhammed et-Tebrîzî 129
Şir‘atü’l-İslâm 113
Şîraz 178, 364
şirk 292, 427, 486, 538, 541
Şît (as) 422, 511
şuhûd 439, 442, 517, 521, 538
şuhûd ehli 322, 503, 505
Şumnu 129, 167, 170, 258, 378
şuûn 135
şuûnât-ı gaybiyye 543
şükür 448, 460, 496, 535, 536

T

taalluk 474, 495, 513, 538
taayyün 137, 351, 376, 377, 385, 423, 

437, 444, 463, 490, 504, 517, 525, 
529, 531, 546, 548

taayyünât 352, 421, 435, 476, 489, 
490, 517, 529, 530, 538, 543, 548

taayyün-i ef‘âlî 135
taayyün-i evvel 548
taayyün-i sıfâtî 135
taayyün-i zâtî 135
tabiat 101, 179, 290, 355, 406, 421, 

441, 453, 474, 475, 480, 500, 506, 
525, 526

tabiat âlemi 468
tabiat ehli 475
tabiat mertebesi 416
tabiî melekûtî nikâh 195
tâc 117, 371
tâğut 157
tahakkuk 425, 487, 531
tahkik 289, 427, 489
tahkik ehli 289, 368, 512

tahlîl 464
tahliye 493
tahmîd 441, 525
takdir 308, 309, 327, 334, 394, 459, 

460, 471, 472, 479, 498, 541
ta‘kîd 464
taklit 355, 412, 475
takvâ 261, 399, 481, 483, 508, 526, 

547
ta‘lik 366, 381, 534
Tallâ‘ Encüde 285
tarikat 44, 48, 145, 153, 160, 171, 260, 

328, 339, 510, 520, 524, 537
tarikat ehli 445
tarikat libâsı 483
et-Tarîkatü’l-Muhammediyye 509
tasavvur 539
Taşköprizâde 397
Tatarlar 532
tâun 169
tavassut ehli 416
et-Tavzîh 227, 380
tayr 48, 143
Tayy 29
tayy-i zamân ve mekân 331
teberrük 323, 488
Tebük Gazvesi 266, 423
tecellî 43, 138, 141, 341, 366, 423, 

434, 445, 449, 455, 464, 469, 470, 
474, 475, 480, 499, 503, 504, 506, 
517, 528, 536, 540, 543

tecerrüd 234, 236, 411, 476, 513, 521, 
526, 547

tecerrüd ehli 513
tecliye 67, 493
tecrîd 50, 314, 400, 460, 474
tecrîd ehli 460
tecvid 380, 390
tefekkür 297, 446, 465, 539
tefe’ül 266, 298, 381, 408
tefrîd 50, 314, 400, 460, 474
tefrika 177
tefrit 535
tefsir 313, 349, 368, 415, 479, 497, 

529, 539, 548
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teheccüd namazı 80, 262, 499
tekâlîf-i sultâniyye 481
tekbîr 525, 532
Tekfurdağı (Tekirdağ) 409
Telhîsu’l-Miftâh 296
Telkîhu’l-Ezhân 444
telkin 61, 62, 64, 66, 75, 126
et-Telvîh 227, 380
telvîn 427, 475
temkîn 427, 475
tenezzülât 66, 205
et-Tenkîh 227, 380
et-Tenvîr fî İskâtı’t-Tedbîr 412
terbiye 296, 304, 330, 334, 372, 407, 

422, 436, 471, 480, 486, 507, 511, 
515, 520, 530, 535

et-Tergîb 62, 285
Tergîb Şerhi 271
tesbîh 337, 340, 440, 441, 525
tesbih namazı 508, 520
teslimiyet 356, 429, 479, 480, 495, 

504, 510, 541, 548
tevazu 407, 471
tevbe 64, 87, 478, 485, 493, 494, 532, 

545
teveccüh 335, 373, 408, 446, 475, 532, 

542
tevekkül 414, 524
tevhid 50, 71, 73, 170, 201, 321, 337, 

355, 400, 426, 428, 433, 439, 460, 
474, 475, 532, 537

tevhid halkası 207
tevhîd-i ef‘âl 141, 146, 147, 154, 304, 

428, 450
tevhîd-i sıfât 141, 146, 147, 148, 154, 

428, 450
tevhîd-i zât 141, 146, 147, 148, 154, 

428, 450
te’vil 539
et-Te’vîlâtü’n-Necmiyye 131, 151, 295, 

363, 435
Tevrat 204, 363, 368
teyemmüm 249, 298
Tezkiretü’l-Kurtubî 343
tezkiye 341, 416, 441, 473, 538

Timurlenk 325
Tokat 448
Topkapı 268
tûbâ ağacı 138, 155
Tûfan 344, 417
Tuna Nehri 167
Tunca 259
Türk 4
Türkçe 313, 365, 367, 368, 369, 415, 

432, 433, 439, 444, 445, 454, 478, 
480, 490, 491, 505, 522, 538, 540, 
551

U-Ü

ubûdiyyet 74, 157, 216, 508
Uhud Gazvesi 504
ulemâ 509
ulemâ-yı billâh 424, 430, 468, 470
ulemâ-yı rüsûm 465
Ulucami (Bursa) 395, 409, 417
umumi telkin 31
unsurî ve süflî nikâh 195
unsurlar âlemi 468
urûc 36, 38, 42, 135, 358, 385, 468, 518
Ustrumca 397, 399, 400, 403, 404, 

405, 409, 420, 483
Usûl 114
usûl-i esmâ 66
uzlet 373, 416
Üftâde 104, 108, 129, 190, 200, 212, 

214, 309, 324, 338, 345, 358, 387, 
426, 474, 497, 534, 536, 547, 552

ülü’l-azm peygamberler 502
ümmehât-ı esmâ 110
Ümmü’l-Kitap 136
üns 354, 512
ünsiyet 475, 476, 486, 520, 521, 551
Üsküdar 171, 190, 293
Üsküp 388, 389, 390, 391, 394, 395, 

396, 397, 398, 400, 403, 404, 482, 
483, 544

Üveys el-Karanî 33
Üveysî 32, 43, 200
Üveysiyye 32, 34
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V

vaaz 296, 301, 305, 316, 353, 361, 370, 
386, 389, 390, 392, 395, 397, 400, 
415, 416, 417, 418, 420, 427, 436, 
448, 450, 451, 458, 471, 475, 476, 
481, 489, 490, 495, 497, 499, 500, 
547

vâcibü’l-vücûd 159
vahdet 159, 434, 438, 459, 469, 546
vahdet-i vücûd 517
vâhidiyyet 433
vâhidiyyet-i sıfâtiyye mertebesi 531
vâhidiyyet mertebesi 538
vahiy 333, 352, 405, 430, 431, 466, 

498, 539, 541
vahşet 476
vâiz 353, 370, 417, 475, 500, 551
el-Vâkıâtü’l-Mahmûdiyye 58, 60, 108, 

113, 139, 214, 322, 324
vakit 471, 473
vârid 32, 216
vâridât 155, 366, 368
varlık 430, 449, 503, 517, 536
varlık (inniyyet) 289
vâsıl 521, 540
Vasilya (Karşıyaka) 305
Vasiyyüddin el-Kâdî 129
Vefâ el-Kostantinî 442
vefk 491
vehim 305, 341, 380, 385, 427, 441, 477
velâyet 34, 126, 330, 343, 423, 424, 

434, 504, 540
velâyet-i âmme 340
velâyet-i hâssa 340
velâyet-i hâssa-i Muhammedî 233
velî 361, 374, 407, 424, 464, 476, 484, 

493, 516
velîler 449, 466, 468, 485, 501, 502, 

510, 516, 517, 542
velîlik 505
vera‘ 414
vesile makamı 138
vesvese 486, 499, 549
Viran (Ören) Kalesi 301

vird 65, 66, 68, 69, 71, 365, 447, 485, 
527, 549

visâl 144
visâl orucu 261
vitir namazı 139
Viyana Seferi 503
vuslat 192, 335, 416, 434, 475, 478, 

485, 487, 492, 510
vusûl 475, 485, 518, 519
vücûd 124, 178, 461, 463, 469, 480, 

503, 504, 517, 527, 538, 546, 548
vücûd-i âmm 159
vücûd-i ilmî 461
vücûd-i mutlak 160
vücûdî tecellî 376
vücûdiyye 159
vücûd kutbu 207

Y

Yahyâ (as) 57, 144, 501
Yahyâ b. Saîd 271
Yahyâ Dede 299, 313, 316, 537
Yahyâ Paşa Camii (Üsküp) 389
Yahyâvî celâl 145
yakaza 332, 475, 516, 517, 519, 526, 

527, 540
yakîn 309, 456, 457, 497, 529
yakînî ilim 199
Yâkub (as) 99, 311, 411
Yâkub Dede 299, 300, 313, 316, 549, 

550
Yâkût el-Müsta‘sımî 381
yangın 378, 479
yaratma 433, 438, 447, 478, 533, 536
Yeğen Osman Paşa 241, 277, 278, 280
Yemen 26, 29
Yenice Vardar 182
Yenişehir (Bursa) 479
yeşil 108
yeşil mercimek 35
yeşil ölüm 106
Yıldırım Bayezid 326, 418
Yûnus (as) 522
Yûnus Emre 153, 338, 358, 440, 445
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Yûsuf (as) 34, 54, 57, 99, 193, 311, 
334, 351, 434, 445, 471

Yûşa 448

Z

zâhid 256
Zâhidî 113
zâhir 88, 138, 181, 197, 211, 216, 223, 

224, 292, 324, 327, 334, 337, 342, 
345, 346, 358, 368, 383, 416, 422, 
428, 429, 440, 441, 443, 450, 459, 
463, 465, 467, 470, 471, 485, 487, 
490, 504, 507, 508, 514, 519, 522, 
525, 531, 532, 533, 535, 537, 539, 
546, 547, 552

zâhir âlimleri 361, 454, 465
zâhir ehli 423, 519, 551
Zahîr-i Fâryâbî 380
zâhirî ilim 172, 215, 219
zâhirî ilimler 358
zâhir ilimleri 294, 324, 343, 373, 374, 

489, 538
zâhir ilmi 429, 445, 457, 491, 495, 

497, 516, 529
zâhirî temizlik 235
Zâkirzâde Abdullah Ef. 129, 171, 172, 

175, 183, 200, 362, 490, 497, 507, 
511, 549

zaman 331, 464, 473
zât 385, 423, 432, 438, 439, 448, 455, 

462, 465, 467, 469, 470, 477, 478, 
497, 517, 544, 546

zât âlemi 518, 526
zât-ı ahadiyyet 338, 422, 423, 430, 455, 

459, 469, 497
zât-ı ahadiyyet makamı 532

zât-ı baht 439
zât-ı mutlaka 427
zât-ı vâhidiyyet 532
zâtî tecellî 423
zâtî vahdet âlemi 433
zâviye 386, 389, 397
Zebûr 204
zekât 481
Zekeriyyâ (as) 501
zelzele 479
Zemahşerî 187, 257, 392, 539
zemzem 328, 488
zevi’l-erhâm 31
zevk-i küllî 33
Zeyd (ra) 197
Zeyne 305, 318
Zeynep (r.anhâ) 197
Zeyrek Camii 182, 384
Zeyrek Zâviyesi 182, 226
zeytin 35
zeytinyağı 35
zıllî vücûd 504
zıllî vücûd kitabı 133
zındıklık 368, 374, 490, 493, 546
zikir 35, 38, 43, 64, 66, 68, 74, 75, 77, 

78, 80, 115, 172, 182, 218, 337, 
340, 354, 357, 359, 360, 373, 384, 
411, 446, 450, 462, 475, 531, 539

zinâ 354
Zorluk Ordusu 266
zuhûr 366
zuhûrât 490, 518
zulmet 279
zühd 414, 547
Zünnar 236
Zünnûn 57
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630 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٠٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 631



[٣٠٧ا]

632 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٠٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 633



[٣٠٦ا]

634 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٠٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 635



[٣٠٥ا]

636 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٠٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 637



[٣٠٤ا]

638 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٠٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 639



[٣٠٣ا]

640 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٠٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 641



[٣٠٢ا]

642 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٠١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 643



[٣٠١ا]

644 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٠٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 645



[٣٠٠ا]

646 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 647



[٢٩٩ا]

648 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 649



[٢٩٨ا]

650 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 651



[٢٩٧ا]

652 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 653



[٢٩٦ا]

654 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 655



[٢٩٥ا]

656 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 657



[٢٩٤ا]

658 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 659



[٢٩٣ا]

660 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 661



[٢٩٢ا]

662 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 663



[٢٩١ا]

664 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 665



[٢٩٠ا]

666 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 667



[٢٨٩ا]

668 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 669



[٢٨٨ا]

670 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 671



[٢٨٧ا]

672 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 673



[٢٨٦ا]

674 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 675



[٢٨٥ا]

676 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 677



[٢٨٤ا]

678 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 679



[٢٨٣ا]

680 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 681



[٢٨٢ا]

682 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 683



[٢٨١ا]

684 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 685



[٢٨٠ا]

686 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 687



[٢٧٩ا]

688 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 689



[٢٧٨ا]

690 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 691



[٢٧٧ا]

692 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 693



[٢٧٦ا]

694 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 695



[٢٧٥ا]

696 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 697



[٢٧٤ا]

698 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 699



[٢٧٣ا]

700 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 701



[٢٧٢ا]

702 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 703



[٢٧١ا]

704 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 705



[٢٧٠ا]

706 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 707



[٢٦٩ا]

708 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 709



[٢٦٨ا]

710 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 711



[٢٦٧ا]

712 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 713



[٢٦٦ا]

714 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 715



[٢٦٥ا]

716 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 717



[٢٦٤ا]

718 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 719



[٢٦٣ا]

720 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 721



[٢٦٢ا]

722 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 723



[٢٦١ا]

724 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 725



[٢٦٠ا]

726 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 727



[٢٥٩ا]

728 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 729



[٢٥٨ا]

730 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 731



[٢٥٧ا]

732 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 733



[٢٥٦ا]

734 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 735



[٢٥٥ا]

736 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 737



[٢٥٤ا]

738 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 739



[٢٥٣ا]

740 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 741



[٢٥٢ا]

742 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 743



[٢٥١ا]

744 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 745



[٢٥٠ا]

746 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 747



[٢٤٩ا]

748 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 749



[٢٤٨ا]

750 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 751



[٢٤٧ا]

752 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 753



[٢٤٦ا]

754 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 755



[٢٤٥ا]

756 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 757



[٢٤٤ا]

758 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 759



[٢٤٣ا]

760 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 761



[٢٤٢ا]

762 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 763



[٢٤١ا]

764 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 765



[٢٤٠ا]

766 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 767



[٢٣٩ا]

768 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 769



[٢٣٨ا]

770 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 771



[٢٣٧ا]

772 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 773



[٢٣٦ا]

774 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 775



[٢٣٥ا]

776 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 777



[٢٣٤ا]

778 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 779



[٢٣٣ا]

780 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 781



[٢٣٢ا]

782 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 783



[٢٣١ا]

784 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 785



[٢٣٠ا]

786 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 787



[٢٢٩ا]

788 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 789



[٢٢٨ا]

790 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 791



[٢٢٧ا]

792 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 793



[٢٢٦ا]

794 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 795



[٢٢٥ا]

796 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 797



[٢٢٤ا]

798 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 799



[٢٢٣ا]

800 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 801



[٢٢٢ا]

802 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 803



[٢٢١ا]

804 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 805



[٢٢٠ا]

806 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 807



[٢١٩ا]

808 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 809



[٢١٨ا]

810 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 811



[٢١٧ا]

812 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 813



[٢١٦ا]

814 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 815



[٢١٥ا]

816 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 817



[٢١٤ا]

818 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 819



[٢١٣ا]

820 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 821



[٢١٢ا]

822 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 823



[٢١١ا]

824 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 825



[٢١٠ا]

826 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 827



[٢٠٩ا]

828 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 829



[٢٠٨ا]

830 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 831



[٢٠٧ا]

832 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 833



[٢٠٦ا]

834 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 835



[٢٠٥ا]

836 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 837



[٢٠٤ا]

838 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 839



[٢٠٣ا]

840 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 841



[٢٠٢ا]

842 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 843



[٢٠١ا]

844 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 845



[٢٠٠ا]

846 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 847



[١٩٩ا]

848 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 849



[١٩٨ا]

850 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 851



[١٩٧ا]

852 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 853



[١٩٦ا]

854 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 855



[١٩٥ا]

856 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 857



[١٩٤ا]

858 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 859



[١٩٣ا]

860 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 861



[١٩٢ا]

862 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 863



[١٩١ا]

864 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 865



[١٩٠ا]

866 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 867



[١٨٩ا]

868 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 869



[١٨٨ا]

870 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 871



[١٨٧ا]

872 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 873



[١٨٦ا]

874 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 875



[١٨٥ا]

876 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 877



[١٨٤ا]

878 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 879



[١٨٣ا]

880 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 881



[١٨٢ا]

882 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 883



[١٨١ا]

884 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 885



[١٨٠ا]

886 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 887



[١٧٩ا]

888 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 889



[١٧٨ا]

890 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 891



[١٧٧ا]

892 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 893



[١٧٦ا]

894 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 895



[١٧٥ا]

896 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 897



[١٧٤ا]

898 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 899



[١٧٣ا]

900 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 901



[١٧٢ا]

902 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 903



[١٧١ا]

904 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 905



[١٧٠ا]

906 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 907



[١٦٩ا]

908 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 909



[١٦٨ا]

910 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 911



[١٦٧ا]

912 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 913



[١٦٦ا]

914 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 915



[١٦٥ا]

916 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 917



[١٦٤ا]

918 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 919



[١٦٣ا]

920 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 921



[١٦٢ا]

922 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 923



[١٦١ا]

924 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 925



[١٦٠ا]

926 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 927



[١٥٩ا]

928 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 929



[١٥٨ا]

930 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 931



[١٥٧ا]

932 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 933



[١٥٦ا]

934 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 935



[١٥٥ا]

936 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 937



[١٥٤ا]

938 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 939



[١٥٣ا]

940 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 941



[١٥٢ا]

942 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 943



[١٥١ا]

944 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 945



[١٥٠ا]

946 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 947



[١٤٩ا]

948 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 949



[١٤٨ا]

950 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 951



[١٤٧ا]

952 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 953



[١٤٦ا]

954 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 955



[١٤٥ا]

956 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 957



[١٤٤ا]

958 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 959



[١٤٣ا]

960 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 961



[١٤٢ا]

962 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 963



[١٤١ا]

964 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 965



[١٤٠ا]

966 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 967



[١٣٩ا]

968 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 969



[١٣٨ا]

970 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 971



[١٣٧ا]

972 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 973



[١٣٦ا]

974 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 975



[١٣٥ا]

976 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 977



[١٣٤ا]

978 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 979



[١٣٣ا]

980 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 981



[١٣٢ا]

982 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 983



[١٣١ا]

984 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 985



[١٣٠ا]

986 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 987



[١٢٩ا]

988 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 989



[١٢٨ا]

990 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 991



[١٢٧ا]

992 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 993



[١٢٦ا]

994 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 995



[١٢٥ا]

996 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 997



[١٢٤ا]

998 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 999



[١٢٣ا]

1000 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1001



[١٢٢ا]

1002 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1003



[١٢١ا]

1004 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1005



[١٢٠ا]

1006 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1007



[١١٩ا]

1008 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1009



[١١٨ا]

1010 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1011



[١١٧ا]

1012 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1013



[١١٦ا]

1014 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1015



[١١٥ا]

1016 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1017



[١١٤ا]

1018 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1019



[١١٣ا]

1020 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1021



[١١٢ا]

1022 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1023



[١١١ا]

1024 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1025



[١١٠ا]

1026 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1027



[١٠٩ا]

1028 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1029



[١٠٨ا]

1030 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1031



[١٠٧ا]

1032 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1033



[١٠٦ا]

1034 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1035



[١٠٥ا]

1036 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1037



[١٠٤ا]

1038 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1039



[١٠٣ا]

1040 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1041



[١٠٢ا]

1042 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1043



[١٠١ا]

1044 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1045



[١٠٠ا]

1046 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1047



[٩٩ا]

1048 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1049



[٩٨ا]

1050 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1051



[٩٧ا]

1052 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1053



[٩٦ا]

1054 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1055



[٩٥ا]

1056 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1057



[٩٤ا]

1058 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1059



[٩٣ا]

1060 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1061



[٩٢ا]

1062 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1063



[٩١ا]

1064 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1065



[٩٠ا]

1066 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1067



[٨٩ا]

1068 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1069



[٨٨ا]

1070 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1071



[٨٧ا]

1072 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1073



[٨٦ا]

1074 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1075



[٨٥ا]

1076 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1077



[٨٤ا]

1078 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1079



[٨٣ا]

1080 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1081



[٨٢ا]

1082 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1083



[٨١ا]

1084 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1085



[٨٠ا]

1086 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1087



[٧٩ا]

1088 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1089



[٧٨ا]

1090 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1091



[٧٧ا]

1092 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1093



[٧٦ا]

1094 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1095



[٧٥ا]

1096 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1097



[٧٤ا]

1098 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1099



[٧٣ا]

1100 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1101



[٧٢ا]

1102 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1103



[٧١ا]

1104 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1105



[٧٠ا]

1106 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1107



[٦٩ا]

1108 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1109



[٦٨ا]

1110 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1111



[٦٧ا]

1112 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1113



[٦٦ا]

1114 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1115



[٦٥ا]

1116 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1117



[٦٤ا]

1118 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1119



[٦٣ا]

1120 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1121



[٦٢ا]

1122 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1123



[٦١ا]

1124 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1125



[٦٠ا]

1126 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1127



[٥٩ا]

1128 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1129



[٥٨ا]

1130 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1131



[٥٧ا]

1132 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1133



[٥٦ا]

1134 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1135



[٥٥ا]

1136 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1137



[٥٤ا]

1138 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1139



[٥٣ا]

1140 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1141



[٥٢ا]

1142 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1143



[٥١ا]

1144 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1145



[٥٠ا]

1146 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1147



[٤٩ا]

1148 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1149



[٤٨ا]

1150 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1151



[٤٧ا]

1152 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1153



[٤٦ا]

1154 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1155



[٤٥ا]

1156 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1157



[٤٤ا]

1158 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1159



[٤٣ا]

1160 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1161



[٤٢ا]

1162 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1163



[٤١ا]

1164 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1165



[٤٠ا]

1166 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1167



[٣٩ا]

1168 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1169



[٣٨ا]

1170 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1171



[٣٧ا]

1172 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1173



[٣٦ا]

1174 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1175



[٣٥ا]

1176 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1177



[٣٤ا]

1178 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1179



[٣٣ا]

1180 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1181



[٣٢ا]

1182 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1183



[٣١ا]

1184 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1185



[٣٠ا]

1186 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1187



[٢٩ا]

1188 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1189



[٢٨ا]

1190 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1191



[٢٧ا]

1192 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1193



[٢٦ا]

1194 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1195



[٢٥ا]

1196 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1197



[٢٤ا]

1198 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1199



[٢٣ا]

1200 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1201



[٢٢ا]

1202 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1203



[٢١ا]

1204 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1205



[٢٠ا]

1206 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1207



[١٩ا]

1208 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1209



[١٨ا]

1210 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1211



[١٧ا]

1212 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1213



[١٦ا]

1214 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1215



[١٥ا]

1216 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1217



[١٤ا]

1218 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1219



[١٣ا]

1220 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1221



[١٢ا]

1222 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1223



[١١ا]

1224 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١٠ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1225



[١٠ا]

1226 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٩ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1227



[٩ا]

1228 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٨ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1229



[٨ا]

1230 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٧ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1231



[٧ا]

1232 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٦ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1233



[٦ا]

1234 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٥ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1235



[٥ا]

1236 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٤ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1237



[٤ا]

1238 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٣ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1239



[٣ا]

1240 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[٢ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1241



[٢ا]

1242 TIPKIBASIM - Atpazarî Kutup Osman Efendi Menâkıbı



[١ب]

Tamâmü’l-Feyz fî Bâbi’r-Ricâl 1243



[١ا]




