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Öz  
Tabiatı öğrenip açıklama, geleceğe dair bilgi alma gibi birbirinden çok 

farklı hedefleriyle sayılar, tarih boyunca insanların ilgisini çekmiştir. Eski 
Yunan’da sayılara verilen önem bilinmektedir. Yazılı kutsal metinlere sahip 
olmak, harflere ve sayılara olan ilgide önemli bir etmendir. İslam’da Kur’ân-ı 
Kerîm’deki Hurûf-ı Mukattaa ve tefsiri, harflere sembolik anlamlar yükleme, 
sûre ve âyetlerdeki kelime ve harf sayılarından hareketle bilgi edinme çabası, 
hatta ezoterik yönün bir akım halinde teşekkülü ilm-i hurûfun İslam dünya-
sındaki yansımalarındandır.  

İlm-i hurûfun, mimari, sanat ve edebiyat dışında ulum-ı şer’iyyede karşılık 
bulduğu görülmekle birlikte Bâtınîliğe ircası gibi bir problem de söz konusu-
dur. İlm-i hurûfun İslam’daki kabul sınırlarını konu edinen bu çalışmayla, 
velâyet, keşf ve ilhamın bilgi değeri meselelerinin anlaşılmasına katkı sunul-
ması hedeflenmektedir. Bu çerçevede ilgili ilim dalının tarihteki yeri, İslam 
dünyasında ortaya çıkışı, Sünnî eksenli tasavvufi gelenekte ve Bâtınî para-
digmada algılanışı ile 14. asırda bir akım halinde teşekkül eden Hurûfîlik pa-
noramik tarzda ele alınacaktır.  

Anahtar Kelimeler: İlm-i Hurûf, Hurûfîlik, Tasavvuf, Ebced 
 
‘Ilm al-Khurûf (Science of Letters) in Sufism and Khurufiyyah in the 14. 

Century 
Abstract 
Throughout history, numbers have attracted the attention of people with 

very different goals such as learning and explaining nature, and getting 
information about the future. It is known that numbers have an important 
place in Ancient Greece. Having written scriptures is an important factor in 
interest in letters and numbers. In Islam, the Holy Qur'an and the 
interpretation of the Hurûf Muqatta’at, the symbolic meanings of the letters, 
the effort to gain knowledge based on the number of words and letters in the 
suras and verses, and even the formation of the esoteric aspect as a current, 
are the reflections of the science of letters (ilm-i hurûf) in the Islamic world. 

mailto:haksever@ankara.edu.tr
mailto:kutukgul6@gmail.com
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Although it is seen that science of letters (ilm-i hurûf) is found in the ulum 
al-shariyya in addition to architecture, art and literature, there is also a prob-
lem that it is related to Batinism. This study deals with the acceptance limits 
of ilm-i hurûf in Islam and with this study, it is aimed to contribute to the 
understanding of the knowlegde value of the issues of custody, discovery and 
inspiration. In this context, the place of the relevant branch of science in 
history, its emergence in the Islamic world, its perception in the Sunni-
oriented Sufism tradition and the Batini paradigm, and Hurufism, which 
formed as a trend in the 14th century, will be discussed in a panoramic 
manner. 

Keywords: Science of letters (İlm-i Khurûf), Khurufiyyah, Sufism, Abjad 
 
Giriş: Tarihte İlm-i Hurûf 
Alfabeyi oluşturan seslerin her birine ait yazı, çizgi ve çizgi grupları türün-

den işaretlere harf denilmektedir. Arapçada harfin çoğulu hurûftur.1 İnsanoğ-
lu bilinmeyen bilgileri elde etme, kapalı ve gizemli görünen şeyleri ortaya 
çıkarma gayretiyle harf ve sayılara sembolik anlamlar yüklemiştir. Tabiatta 
varlığı kabul edilen gizli güçler, şekil ve harflerle ifade edilmeye çalışılmış, 
farklı tekniklerle ilm-i hurûf adı altında birtakım ilimler ortaya çıkmıştır.2 

İlm-i hurûf Mezopotamya, Eski Mısır ve Ege’de, daha sonraları Yahudi, Hı-
ristiyan ve İslâm kültürlerinde harflerin ve sayıların insan ve tabiata tesir 
ettiği düşüncesi etrafında teşekkül etmiş bir ilim kabul edilir.3 İlm-i hurûfun 
izlerine en eski yerleşim alanlarından biri konumundaki Babil ve çevresinde, 
Helenistik-Gnostik karakterli dinlerde rastlanmaktadır. M.Ö. 4. yüzyıl önce-
sinden itibaren Ege bölgesindeki ezoterik dinlerin Grek harflerine sayısal 
değerler vererek kehanet formülleri geliştirdiği bilinmektedir. Platon ve 
Pisagor’un felsefe ve hikmeti ön plana çıkaran fikirlerini Hz. İsa’dan yaklaşık 
beş buçuk asır önce yaşamış olan Hermes’ten aldığı, Mezopotamya'dan Mısır-
İskenderiye’ye, oradan da Yunan matematik ve felsefecileri aracılığı ile batıya 
taşındığı düşünülmektedir.4  

Rakamlar ve harflerle ilgili ilk felsefi fikirlerin, âlemin esasının sayı ve ses-
ten ibaret olduğunu söyleyerek düalist bir anlayışı savunan Pisagor’la başladı-
ğı bilinmektedir.5 Kimi gnostik gruplar, aralarında gizli kalması gereken birta-
kım bilgileri şifreleme ihtiyacı hissetmişlerdir. Yahudi apokaliptik literatürde 
ortaya çıkan hurûfî anlayış da bazı İbrânîce harflere sayısal değerler vermeye 
veya harflerin yerini değiştirmeye dayanır. Bu sistemin asıl gelişimi Kabalacı 

                                                 
1  İsmail Durmuş, “Harf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1997), 16/163. 
2  Yakup Kansızoğlu, Şifreci Yanılgı, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2004), 11. 
3  Mehmet Emin Bozhüyük, “Hurûf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınla-

rı, 1998), 18/397. 
4  Hüsamettin Aksu, “Hurûfîlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1998), 

18/408; Kansızoğlu, Şifreci Yanılgı, 188. 
5  Ömür Ceylan, “Dinî-Tasavvufî Edebiyatımızla Divan Edebiyatındaki Harf Telakkilerinin Mukayesesi 

Üzerine Bir Deneme”, İlmî Araştırmalar Dergisi 5, (1997), 141. 
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çevrelerdedir. Hıristiyanlıkta bu eğilimin gelişmesi ise erken dönemlerden 
itibaren harfler konusunda uzman gnostik çevrelerle ilişki ile başlar. Baskı 
altındaki Hıristiyanlar, mensuplarına özel bilgileri aktarabilmek için metinle-
rinin çeşitli yerlerine şifreli cümleler yerleştirmişlerdir. Sayılara anlam yük-
leme sadece ilk devir Hıristiyanlara münhasır da değildir. Yeni Ahit’te en 
önemli şifre kabul edilen ve Deccal’i simgelediği düşünülen 666 sayısı içerisine 
Hıristiyanlığa düşman kabul ettikleri kişiler arasında Martin Luther (ö. 1546) 
gibi isimler de dâhil edilmiştir.6 Bu yaklaşımın Protestan çevrelerde pek kabul 
görmeyeceği açıktır. Tarihi süreci itibariyle harflere duyulan ilginin ezoterik 
yönü dikkat çekicidir. 

Hurûf metodunun, nesnesi olan kutsal kitap kavramının Hindistan’da 
Jaynizm, Çin’de Taoculuk ve Konfüçyanizmde bulunmaması, bu düşüncenin 
gelişmesinde kutsal metinlerin önemli bir motivasyon sağladığı tezini destek-
lemektedir. Cahiliye dönemi Araplarında gaybden haber verme iddiasıyla fal 
oku vb. uygulamaları yer alırken onların kültüründe de harflerin esrarına 
ilişkin uygulamalara rastlanmamaktadır.7 Buna göre ilm-i hurûfun Müslü-
manlara semavi dinler ile Hermes-Pisagor-Yeni Eflâtunculuk üzerinden ulaş-
tığı söylenebilir.8 

 
1. İslam Dünyasında ve Tasavvufta İlm-i Hurûf 
İslâm dininin temel esaslarından biri gaybe imandır. Gayba dair akıl ve du-

yu ile öngörüde bulunulabilir ama bu sahada yürüyebilmek için sadık haber 
(vahiy-mütevatir haber), rüya ve keşfe ihtiyaç vardır. İslam dünyasında ilm-i 
hurûfla ilgili tartışmalar, genel anlamda bu bilgiye kimlerin ulaşabileceği, elde 
edilme şekli ve sonuçlarının bağlayıcılığı üzerine odaklanmaktadır. Yazı ile 
alâkalı unsurlar, nüzulüne Oku! emriyle başlayan Kur’ân-ı Kerîm ile İslâmiyet 
ve onun üzerine bina edilen İslâm medeniyetinde karşılığını bulmuştur.9 

İslamiyet’in ilk devirlerinden itibaren Müslümanların harflere sayısal de-
ğerler yükleme, tarih düşürme ve zaman belirleme faaliyetlerinde Yahudi 
adetlerinin farkında oldukları görülmektedir. İbranicede rakamları ifade et-
mek için özel karakterler yoktur. Bu yüzden rakamlar için alfabenin harflerini 
kullanma zorunluluğu vardır. Yahudi geleneğinde harflere sayısal değerler 
verme ve tarih düşürme Kur’ân’ın indiği döneme, İslam ve Hz. Peygamber 
(s.a.) ile tartıştıkları döneme kadar uzanır. Yahudiler, İslam’ın hâkimiyet ve 
üstünlüğünün ne kadar süreceğini bu yöntemlerle tayin etmeye çalışmışlar-
dır.10 

                                                 
6  Annemarie Schimmel, Sayıların Gizemi, çev. Mustafa Küpüşoğlu,  (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2011), 

296. 
7  Bozhüyük, “Hurûf”, 18/398. 
8  Kansızoğlu, Şifreci Yanılgı, 39. 
9  Ceylan, “Harf Telakkilerinin Mukayesesi Üzerine”, 142. 
10  Kansızoğlu, Şifreci Yanılgı, 146. 
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Sünnî İslâm dünyasında ilm-i hurûfun gelişmesinde filozofların ve muta-
savvıfların da rolünden bahsedilebilir.11 İbn Sina, Fahrettin er-Razi, İhvan-ı 
Safâ, Ahmed b. Ali el-Bûnî, İbnu’l-Hac el-Abderi, Harâlli, Kişvani, Abdurrah-
man el-Bistami gibi Müslüman filozoflarda ve sufilerde bu akımın etkileri 
görülmüştür.12 10. asrın ortalarında Risâleler’i kaleme alan İhvan-ı Safâ’nın 
bilimler sınıflaması, minerolojiden botaniğe, ahlâk ve dini hükümlere kadar 
geniş yelpazeye sahiptir. Bu sınıflamada bütün ilimleri tek bir sistem tarafın-
dan toplamaya gayret etmişlerdir. Pisagorculuk, İhvân metafiziğinin önemli 
kaynaklarındandır. Matematik ve buna bağlı sayılar üzerine temellenmiş bu 
anlayışta her varlık bir sayıya tekabül etmektedir. İhvan, sayı ilmini riyâzi 
ilimler kısmına dâhil ederek tabii ilimlerle bağlantı kurmaktır. Tabii bilimleri 
öğrenmenin amacı dünya ve ahiret mutluluğu elde etmektir. Sayı ilmi de bu 
maksadı gerçekleştirecek bir ilimdir. Sayılar, yaratılışın esası ve temel prensi-
bi olarak görüldüğü için Risâleler’de sayılara geniş yer ayrılmıştır.13  

İslâm dünyasında bâtınî ilimlere dair ansiklopedik mahiyette en hacimli 
eserlerden kabul edilen Şemsü’l-Ma’ârif’inde Ahmed b. Ali el-Bûnî (ö. 
622/1225), bu ilimlere ve konularına yer vermektedir. Bûnî eserin girişinde 
maksadının, Esmâ-i Hüsnâ’nın yüceliğini belirtmek, harflerin sayılarla muva-
fakatinden (vefk) ortaya çıkan ilâhî hikmetleri açıklamak olduğunu belirtir. 
Bu kitaptan ancak maddî ve mânevî temizlenmeyi gerçekleştiren, Allah’ı zik-
reden, seyr ü sülûk yapan kimselerin faydalanabileceğini, içerdiği bilgilerin 
sadece belli bir riyâzet ve halvetle tatbik edilebileceğini, bu sebeple tasavvufî 
bir mahiyet de arz ettiğini söyler. Allah’ın gönderdiği her peygamberin bu 
ilim hakkında bilgiye sahip olduğunu, bu ilmin evliyaya Hz. Ali silsilesiyle 
geldiğini iddia eder. Ona göre, harf ilminin sihirle ilgisi yoktur. Bizzat Kur’ân 
ve Hz. Peygamber’in (s.a.) sözlerinden çıkarılmaktadır. Hurûf uleması, tasav-
vuf uleması gibidir. Sufilere nasıl bakılıyorsa harf ilmiyle uğraşanlara da öyle 
bakılmalıdır. İlm-i hurûfla ilgilenenler vicdânî sırlarda ve rabbânî zevklerde 
mutasavvıflarla aynı payeleri paylaşmakla beraber bazı latif ve gizli ilimlerde 
maharetli olmalarıyla onlardan ayrılmaktadırlar.14  

İbn Haldûn’un, ilm-i hurûfla ilgili değerlendirmeleri, bu ilmin ve bu ilmi 
referans alan bâtınî fraksiyonların 14. asırdaki algılanışını yansıtması açısın-
dan önemlidir. Ona göre harflerde tasarruf, harfin mizâcına göre değişir. Harf-
ler, her biri yedişer harften oluşan, ateş, hava, toprak ve su olmak üzere dörde 
ayrılır. Bu, soğuktan doğan hastalıkları iyileştirmek için ateş harflerinin kul-
lanılmasına benzer. Harflerdeki tasarruf, onların sayı değerlerine uygunluğu-
na göre değişmektedir (Cim 3, Lâm 30, Şîn 300 gibi...). Harflerin tabiata tesiri-
                                                 
11  Bozhüyük, “Hurûf”, 18/399. 
12  Kansızoğlu, Şifreci Yanılgı, 13. 
13  Bayram Ali Çetinkaya, Sayıların Gizemi ve Tasavvufun Dinamikleri, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2018), 54-

63. 
14  Semih Ceyhan, “Şemsü’l-Maârif”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 2010),  38/532; Veysel Kaya, “Abdurrahman Bistâmî’nin Bilimler Tasnifi”, İstanbul 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 35, (2016), 209-210. 
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ni, harflerin adetlerinde ve sayılarına tesirlerinde aramışlardır. Bu nedenle 
harflerle sayılar arasında bir ilgi vardır.15 Kâinatta, eşyanın hakikatine dair bir 
takım sırlar ihtiva ettiğine inanılan harfler, ilmu esrâri'l-hurûf veya ilm-i sagir 
de denilen simyâ ilminin doğuşuna sebep olmuş ve İbn Haldûn’un yaşadığı 
döneme kadar bu alanda çok sayıda ilm-i hurûf kitabı kaleme alınmıştır.16  

Taşköprülüzâde de (ö. 968/1561) Miftahü’s-saâde ve misbâhu’s-siyâde fî 
mevzûâti’l- ulûm isimli eserinde ilim tasnifine geniş yer vermiştir. Hurûf konu-
sunu İlmu havâssi’l-hurûf, İlmu havâssi’r-rûhâniyye, İlmu’t-tasarruf bi’l-hurûf, 
İlmu’l-Hurûfî’n-nûrâniyye ve’z-zulmâniyye şeklinde ayırmıştır. Taşköprülüzâde 
Hurûf-ı Mukattaa’da yalnız ehlinin bileceği birtakım ruhanî tesirlerin varlığın-
dan bahseder. Beklenen tesir ancak harflerin nitelik ve nicelik bakımından 
sahip oldukları özelliklerin belli sayı tabloları vasıtasıyla bir araya getirilme-
siyle mümkündür. Harflerin sayılarla münasebeti o kadar kuvvetlidir ki hurûf 
ilmi aslında aritmetiğin bir dalı olarak görülebilir. Harflerin anlamlı bir terki-
binden oluştuğu inancıyla Esmâ-i Hüsnâ da hurûf ilmine ait işlemlerin konu-
suna dâhil edilmiştir. İyi sonuçlara ulaşmak için nûrânî, aksi durumda da 
zulmânî harflere başvurulur.17 

İlm-i Hurûf çerçevesinde ortaya çıkan iki önemli kavram ebced” ve cefrdir. 
Harfler ve sayılar arasında kurulan bir özdeşliği ifade eden ebced, İslâm âle-
minde kullanım sahasının genişliği ve tesirleriyle, harflerden doğan ilimlerin 
en önemlilerinin biridir. Gerçekte bir anlamı bulunmayan kelimelerinin ilki-
nin ebced (أبجد) şeklinde okunmasıyla ortaya çıkmış bir kavramdır.18 Sistem, 
Arapça, eski Sami alfabesindeki harf sırasının sayı değerine göre düzenlen-
mektedir. Bu sıralamada İbrani ve Süryani alfabesindeki harfleri içerdiği ve 
sıralamada yer alan kelimelerin de birer manası olduğu kabul edilmektedir. 
Arap alfabesinde de her harfin bir rakam değerinin bulunduğu kabul edilerek 
matematik, astronomi, astroloji, edebiyat, mimari, hadiselerin vuku tarihleri-
ni tespit, sihir ve büyücülük gibi birbirinden farklı alanlarda kullanıldığı gö-
rülmektedir.19  

Cefr ise harflerin rakamsal değerinin, geleceğin bilgisini içerdiği iddiası 
üzerine kurulu bir kavramdır. Cefr İslam dünyasında daha çok Şiî ve Bâtınî 
gelenek içinde yaygınlaşsa da Sünnî kesimde de karşılık bulduğu söylenebilir. 
Şiî – Bâtınî fırkaların, bulundukları bölgenin İslam öncesi geleneği yanında 
Hermetizm’in bazı unsurları ile Pisagorcu bakış açısını bir araya getirerek 
‘cefr’ denilen sistemi kurdukları düşünülmektedir. Şiî müellifler, harfler ile 
                                                 
15  İbn Haldûn, Mukaddime, çev. Zakir Kadiri Ugan, (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1991), 

3/22. 
16  Ceylan, “Divan Edebiyatındaki Harf Telakkilerinin Mukayesesi Üzerine”, 143. 
17  Bozhüyük, “Huruf”, 18/399; Süleyman Çaldak, “Taşköprülüzâde’nin Mevzû’âtu’lulûm’undaki İlimler 

Tasnîfi Üzerine”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 15/2, (2005), 142-143. 
18  Mustafa İsmet Uzun, “Ebced”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları,  1994), 

10/68-70. 
19  Ramazan Yazçiçek, “Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced –Harfler ve Rakamlar Metafiziği”, Milel ve 

Nihal 1, (2004), 77; Özer Şenödeyici, Ahmet Akdağ, “Hurufilikte Ebced Hesabının Kullanımına Dair Bir 
Risale”, Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi 4/2, 230. 
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rakamların geleceğe dair hâdiseleri sembolik biçimde anlatma anlamındaki 
cefrin Hz. Âdem’den başlayarak Hz. Muhammed’e kadar bütün peygamberler, 
Hz. Muhammed’den sonra ise Hz. Ali ve Hz. Hüseyin ile Ca‘fer es-Sâdık ve Ali 
er-Rızâ başta olmak üzere bütün imamlar tarafından kullanıldığına inanırlar.20   

Harflerin rakam değerini konu edinen ilm-i hurûfda şöyle bir ayrım yap-
mak mümkündür: Cefr, gelecekte vuku bulacak olaylar hakkında bilgi verme 
iddiası taşırken21 ebced, kullanılan sayı sisteminin adıdır. Ebced hesabı, mima-
riden edebiyata kadar geniş bir alanda farklı terimlerle karşılık bulurken cefr, 
çok gayb bilgisi iddiası içermektedir.  

Batınîliğin güç kazandığı 12. asırda Gazzâlî’nin (ö. 505/1111), Batınîler’in 
toplum nezdindeki nüfuzunu sarsan eserinde eleştirdiği hususlardan biri de 
budur. Cefr ile veya başka metotlarla geleceğe ilişkin kesin bilgiler ortaya 
koyma düşüncesine; vahyin sona erip tebliğin tamamlanması, cefr işlemlerin-
de kullanılan metinlerdeki harflerin belli anlamlar ve sayısal değerler çıkar-
mada tutarlı ve ilmî delil bulunmaması hasebiyle Müslüman camiada tenkit-
lerde bulunulmuştur.22  

 
2. Tasavvufta İlm-i Hurûf 
Müfessirler ve mutasavvıflar arasında Arapça harflere anlam yükleme, 

Kur’ân tarihiyle başlamaktadır. Hurûf-ı Muḳaṭṭaa’nın Esma-i Hüsna ile var 
olduğu düşünülen bağlantısından ve bunun da Kur’ân’ın bazı âyetleriyle ve 
bazı evradlarla ilgisinden dolayı müfessirler arasında ilgi görmüştür. Bu se-
beple âlimler arasında hurûf ilminin yayılması kolaylaşmıştır. Bunun dışında, 
ilk tasavvuf tanımının kendisine atfedildiği Ma‘rûf-i Kerhî’nin, bu yöntemi 
İmam Ali er-Rızâ’dan öğrendiğini belirtmesi, bu ilimde Şiî kaynaklardan da 
beslenildiği şeklinde değerlendirilebilir.23 Erken dönem tasavvuf literatüründe 
konuya değinen eserler arasında Sehl et-Tüsteri’nin (ö.283/986) Risâletu’l-
Hurûf adlı eseri gösterilebilir. Konuyla ilgilenen diğer bir sufî el-Ḥakim et-
Tirmiẕi’dir (ö. 320/932). Ebu Naṣr es-Serrâc (ö.378/988) el-Luma’ adlı eserinde, 
konuya özel bir başlık ayırmıştır.24 İlerleyen dönemde Kuşeyrî (ö. 465/1072), 
en-Nahvu’l-Müevvel, İbn Arabî (ö.638/1240) Fütûhât-ı Mekkiyye, Fusûsu’l-hikem, 
el-Mebâdî ve’l-gayât fîmâ tahvî’ aleyhi hurûfu’l- mu’cem fi’l-acâʾib ve’l-âyât ayrıca 
Kitâbü Keşfi’l-ġāyât, Teveccühatü’l-Hurûf, Kitabu’l-Elif, Kitabu’l-Ba, Kitabu’l-Mim ve’l-
Vav ve’n- Nun, Kitabu’l-Ya, Kitabu’l-Cim, Kitabu’l-Ğayat’ta; İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 
1137/1725) Esrârü’l-hurûf’ta ebced hesabına işaret ederler.25  

                                                 
20  Bozhüyük, “Hurûf”, 18/399. 
21  Yazçiçek, “Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced”, 84. 
22  Metin Yurdagür, “Cefr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1993), 7/217. 
23  Bozhüyük, “Hurûf”, 18/399. 
24  Hülya Küçük, Ali Fahri Doğan, “Sûfî Kalplerin Nahvi: Abdulkerim el-Ḳuşeyri’nin er-Risâle fi’n-

Naḥvi’l-Muevvel Adlı Eseri”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 54/1 (2013), 68. 
25  Uzun, “Ebced”, 10/68-70; Küçük, Doğan, “Sûfî Kalplerin Nahvi”, 65-85; Şenödeyici, Akdağ “Hurufilik-

te Ebced Hesabının Kullanımına Dair Bir Risale”, 230. 
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Abdulkerim Ḳuşeyri, en-Naḥvu’l-Muevvel adlı eserinde Arap dilbilgisine dair 
bazı terimleri, tasavvuf ıstılahındaki bazı kavramlarla ilişkilendirmiştir. Gerek 
dilcilerin gerekse ḥurûf ilmiyle ilgilenenlerin dikkatini çeken eser, el-Gazzâli 
ve İbn Arabi gibi bu ilmi kullananlara ilham kaynağı olmuştur. Hurûf ilmine 
eğilen bir diğer sûfî müellif, Ebu’l-Ḥakem İbn Berracân’dır (ö. 536/1141). İbn 
Berracân, Şerḥu Meânî Esmâ illâh el- Ḥusnâ’da hurûf ilmini kullanarak Allah’ın 
isimlerini ve içerdikleri harfleri inceler. Tefsirinde ise genellikle Hurûf-ı 
Muḳaṭṭaa’nın olduğu yerlerde hurûf ilmine müracaat eder. İbn Berracân, bu 
harflerin Levḥ-i Maḥfuẓ ile bizim dünyamızda kullandığımız harfler arasında 
bir kanal olduğu kanaatindedir.26 

İslâm kültüründe harflere semboller yüklemede İbn Arabi önemli bir yere 
sahiptir. O, el-Fütûhât’ında harflere bir bâb ayırmıştır. Bunun dışında 
Teveccühâtü’l-hurûf, Kitâbü’l-Elif, Kitâbü’l-Mim ve’l-Vâv ve’n-Nûn, Kitâbü’l-Yâ, 
Kitâbu’l-Cîm ve Kitâbu’l-Ğâyât gibi harflerle ilgili muhtelif risaleler de te’lîf et-
miştir.27 

İbn Arabi el-Futuhat eserinde ilimleri İlmu’l-‘akl, İlmu’l-ahval, İlmu’l-esrar 
diye üçe ayırmaktadır. İlmu’l-esrarın peygamberlere ve velilere özel olduğunu 
belirtmektedir. İbn Arabî’nin harflere yüklediği sembolik anlamlar Esmâ-i 
İlahi, kozmik düzen ve akıllar, nefsler, felekler, yıldızlar, tabiat ve unsurlar 
görüşüyle yakından ilgilidir. O, harfler ile insan veya daha genel anlamda 
varlıklar arasındaki benzerlik kurar. Tanrı’nın âlemi ve âlemdeki varlıkları var 
etmesi ile insanın nefesi vasıtasıyla harfleri var etmesi arasında benzerlik 
ilişkisi kurar.28 

İbn Arabi’ye göre vücûd mertebelerinin her biri harflerle sembolize edilir. 
Alfabedeki yirmi sekiz harfe karşılık yirmi sekiz mertebe vardır. İlk terekküp 
edilen kelime ك (Şehadet âlemi) ve ن (Bâtın âlemi) dan oluşan Kün (Ol!) keli-
mesidir. Bunlar, bizim günlük kullandığımız harfler mesabesinde değildir. 
Bizlere harf olarak gözüken Esma-i İlâhi’den ruhâni varlıklardır. Görevleri, 
mertebeleri yerinde tutmaktır. İbn Arabi harfleri mertebelerine ve mahreçle-
rine göre kategorize eder.29 

Sufîler hurûf ilminden söz ettikleri yerlerde zaman zaman Arapça gramer-
den de istifade etmektedir. Bunun en önemli misallerinden biri yine İbn Ara-
bi’nin Kitâbu’l-Yâ ve Huve Kitâbu’l-Hû adlı eseridir. İbn Arabi bu eserini ehl-i 
işaret ve hakaik için yazdığını, onların hakkı, alâka duydukları ve meşgul ol-
dukları her şeyde gördüklerini belirtir. İbn Arabi’den sonra öğrencisi 
Ṣadreddin Ḳonevî de (ö. 673/1274) konuyla ilgilenmiştir. Ḳonevî en-Nefeḥâtu’l-
İlâhiyye adlı eserinde harflik mertebesinden bahseder. Bu mertebe, her bir var-
                                                 
26  Küçük, Doğan, “Sûfî Kalplerin Nahvi”, 69, 84. 
27  Bozhüyük, “Huruf”, 18/399; Hülya Küçük, Yusuf R. Saraç, “İbn Arabî’nin Kitâbü’l‐Bâ Adlı Eseri”, 

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi İbnü’l-Arabî Özel Sayısı 23/2, (2009), 698.  
28  Ekrem Demirli, “Normatif Geleneğe Karşı Sembolik Anlatım: İbnü'l-'Arabî'de Harf Sembolizmi”, 

İstanbul Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 17, (2009), 228-229; Hülya Küçük, İlm-i Hurufla İlgili Üç 
Risale, (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2020), 35. 

29  Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber (İstanbul: Sufi Kitap, 2018), 284-287. 
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lığın ilâhî ilimdeki sûretinin bilinmesine işaret etmektedir. Cenab-ı Hakk’ın 
eğer bir varlığa vücud boyası vurmayı murad ederse, bu ilmî suretlerin keli-
meye dönüştüğüne işaret eder. Ḳonevî eserinde sarih bir şekilde ḥurûf ilmin-
den söz etmese de Arap diline dair kavramları tasavvufî ıstılahlarla işlemiş-
tir.30 

Harfler ve sayılar arasında kurulan bir özdeşliği ifade eden ebcedin Os-
manlı’da, divan edebiyatında remz ve mazmun olarak kullanıldığı gibi kitap 
tertibinde, kitapların başında eserden ayrı bilgiler verileceği zaman da bun-
dan yararlanıldığı, Mimar Sinan’ın yapılardaki nisbetleri belirlemede ve mo-
düler düzenin teşkilinde ebcedi kullandığı görülmektedir. Ebcedin kullanım 
alanlarından biri de tarih düşürme adı verilen edebî sanattır. Herhangi anlamlı 
bir sözün, kendisini meydana getiren harflerin rakamsal değerlerinin toplamı, 
meydana gelen doğum, ölüm ya da önemli bir hadisenin tarihini belirtecek 
şekilde ebceddeki her harfin sayı değerine göre düzenlenmesidir.31  Bu sözün 
yerine bir kelime kullanılabileceği gibi birden fazla kelimeden oluşan anlamlı 
bir cümle, bir mısra, hatta bir beyit de kullanılabilir. Ebced halk arasında ayrı-
ca muska, zâyîçe, tılsım ve vefklerin hazırlanmasında da kullanılmıştır. Ebcede 
dayanan çeşitli bilgiler dilimizde yıldıznâme adı verilen müstakil eserlerde 
yerini almıştır.32 

İslam tarihinde geniş bir yelpazede karşımıza çıkan hurûf ilmi üzerine tar-
tışmalar, bu ilim dalının elde ediliş yöntemi, kimlerin bu bilgiye ulaşabileceği 
ve teşriî yönüyle alakalıdır. Başka bir ifadeyle riyazet, mücahede ve keşfle 
ulaşıldığı iddia edilen ilm-i hurûfun gelecekle ilgili bilgi verip veremeyeceği, 
kesinliği, bu ilim dalına ulaşanların kimliğinin belirli olup olmayacağı, ulaşıl-
dığı iddia edilen bu özel bilginin sahibi ve başkaları için bağlayıcılık arz edip 
etmeyeceği üzerinedir. Bu noktada, geleceğe ilişkin bilgi verme anlamındaki 
cefr önem kazanmaktadır.  

Şiîler tarafından geleceğe ilişkin haberleri ihtiva ettiği öne sürülen ve Hz. 
Ali ile Ca‘fer es-Sadık’a nispet edilen eserler genellikle el-Cefr veya el-Cefr ve’l-

                                                 
30  Küçük - Doğan, “Sûfî Kalplerin Nahvi”, 69-71. 
31  Ebcedin numerik değerlendirmesi şöyledir; 

Elif: 1, Be: 2, Cim: 3, Dal: 4=EBCED 
He: 5, Vav: 6, Ze: 7=HEVVEZ 
Ha:8, Ti: 9, Yâ: 10= HUTTÎ 
Kef:20, Lâm: 30, Mim: 40, Nun: 50= KELEMEN 
Sin: 60, Ayın:70, Fe:80, Sad: 90=SA’FAS 
Kaf: 100, Râ: 200, Şin:300, Te: 400= KARAŞET 
Se: 500, Ha: 600, Zel: 700=SEHAZ 
Dad: 800, Zi: 900, Ğayın: 1000 DAZIGILEN.  
Belli olayların meydana geldiği tarihleri göstermek üzere uygun düşen meşhur iki söz şöyledir: 
İbret= 672=400 -ت + 200 – ر + 2- ب + 70- ع   Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin vefatı. 
Harâb = 803 = 2 – ب + 1- ا + 200 – ر + 600 – خ   Timur’un Sivas’ı tahrip edişi 
Tâhirü’l-Mevlevî, Edebiyat Lugatı (İstanbul Enderun Kitabevi, 1973), 38; Ali Yılmaz, “Transkripsiyon 
ve Ebced Hesabı”, Osmanlı Türkçesi, (Ankara: Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Yayınları, 2011), 
174, 187; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimler Sözlüğü (Ankara: Otto Yayıncılık, 2014), 137. 

32  Uzun, “Ebced”, 10/69-70. 
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câmia diye adlandırılır. Şiî kaynaklarına göre Kur’ân’ın bâtınî manalarını Hz. 
Peygamber’den öğrenen Hz. Ali, insanların muhtaç olduğu bütün bilgileri cefr 
adı verilen kuzu veya oğlak derisi üzerine yazarak el-Cefr ve el-Câmi’a adlı iki 
eser yazmıştır. Tüm problemlere dair çözüm yollarını içeren bu eserler ancak 
Ehl-i Beyt imamlarının çözebileceği rumuzlara sahiptir. Gulat Şiîler’in, 
Kur’ân’daki Hurûf-ı Mukattaa33 ile diğer bazı ayetlerin bâtıni manalarına da-
yanan ve geleceğe ilişkin olayların bilgisini keşfettiği öne sürülen bir ilmi 
Ca‘fer es-Sadık’a atfetmeleri neticesinde cefr, özellikle İsmâiliyye mensupla-
rınca bâtınî yorumların temel kaynağı haline getirilmiştir.34 Dolayısıyla bu 
inancın İslâm âleminde gelişmesinde Şîa’nın etkisi büyüktür. Bilhassa gulât-ı 
Şîa’yı oluşturan Bâtıniyye içinde İsmâiliyye gibi, rakamların esrarına inanan 
grupların yanında İsm-i A‘zam sayesinde orduları bozguna uğrattığını ve yıl-
dızlara hükmettiğini iddia edenler olmuştur.35 Bu yapısıyla cefr, Şia’da ve 
Bâtınilerde manevi otoritenin nüfuzunu pekiştirici bir işlev de üstlenmekte-
dir. 

Gulat akımlar manevi tecrübeyle ruhun gövdeyle ve duygularla olan bağ-
larını çözdükleri iddiasındadırlar. Eserlerinde mevcudatın tek bir vücuttan 
ortaya çıktığını, isimlerin kemalinin felek ve yıldızların ruhları olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. Harflerin tabiatlara, tabiatların sırlarının isimlere ve isimlerin 
varlıklara sirayet ettiğini belirtmişlerdir. Harf ilmiyle uğraşanlara göre Esma-i 
Hüsna ve ilahi kelimeler ruhların tabiat âlemindeki tasarrufunu temin eder. 
Bu tasarruf harflerin tabiatlarıyla açıklanmaktadır. Harflerin tabiatları ateş, 
hava, toprak ve su olmak üzere dört unsurdur. Ateş unsuru harfler soğukluğu 
uzaklaştırıp sıcaklığı hissen veyahut hükmen artırmak istenilen yerlerde kul-
lanılır. Örneğin savaşlar esnasında, öldürme ve yaralama gibi durumlarda, 
Merih yıldızının kuvvet ve tesirlerini artırmak için bu harflerin tesir ve yar-
dımına başvurulur. Bu ilmi benimseyenlere göre bütün varlıklar benzersiz 
olarak ilk yaratılıştan itibaren bu kemale paralel olarak bu kemalin devirlerini 
geçirmekte ve onun sırlarını açıklamaktadır. Bu sırra vakıf olabilmek için 
harflerin sırrını bilmek gerekir.36  

İbn Haldûn’un bilimler tasnifinde meseleye yaklaşımına yeniden müracaat 
etmek istiyoruz. İbn Haldûn’a göre ilm-i hurûfun bu vechesiyle uğraşanlar 
harflerin metafizik boyutunu öğrenmeye çalışmaktadırlar. Herkese hitab eden 

                                                 
33  Kur’an Mesajı: Meal-Tefsir, çev. Muhammed Esed, Türkçeye çev. Cahit Koytak – Ahmet Ertürk (Ankara: 

İşaret Yayınları, 2001), 1333. 
Hurûf-ı Mukattaa; Kur’ân sûrelerinin yaklaşık dörtte biri genel olarak mukatta'ât (ayrık harfler) 
veya bazen de surelerin başında yer aldıkları için fevâtib (başlatanlar) diye adlandırılan harf 
sembolleri ile başlamaktadır. Arap alfabesinin 28 harfinin yarısı olan 14 harf ya tek tek ya da ikili, 
üçlü, dörtlü veya beşli tertipler halinde kullanılmıştır. Bunlar her zaman temsil ettikleri seslerle 
değil tek tek isimler ile telaffuz edilebilirler. M. Zeki Duman, Mustafa Altundağ, “Hurûf-ı Mukattaa”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1998), 18/401-408. 

34  “Cefr”, 7/216. 
35  Bozhüyük, “Hurûf”, 18/399. 
36  Ateş unsuru harfler a,d,t,u,f,s,z; hava unsuru harfler b, v,y, n,z,t; su unsuru harfler c,z,k,s, k, g; toprak 

unsuru harfler s,r,l,d,r,h,z’dir. İbn Haldûn, Mukaddime, 3/20-22. 
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ma’kulatın dışına çıkmakta, kendi dünyasına hitap edeni bırakmakta, onu 
hafife almakta, metafizik cepheyi gerçek hakikat diye nitelendirmektedirler. 
Zaman içerisinde dünya ile alakayı kesmekte, beşerî münasebeti zora sokmak-
ta, içtimaî hayatı bozmaktadırlar. Allah’ın kitabı önce içtimai hayatı düzene 
sokmak için varken bunda geleceği haber veren bir yüz görünmektedir. Bu-
nun da anahtarını harfler olarak göstermektedirler. Her harfi bir rakam yapıp 
güya gelecekten haber vermektedirler. Bu işi genellikle harikuladeliğe hevesli 
insanlar yapmaktadır. Âyet ve hadisleri bu amaç için incelemekte ve Kur’ân’ı 
iniş maksadının dışına çıkarmaktadırlar. Onlar için Kuran gizemler kitabıdır. 
Hâlbuki Kur’ân önce ictimai hayat içindir. Ona hukuki, ahlâkî değer kazan-
dırmak içindir. Onun zâhiri bunu verir. Bundan farklı anlamlar çıkarmak doğ-
ru değildir. İbn Haldûn, bunun bireye münhasır bir hal olabileceğini dilerse 
kişinin buna göre amel edebileceğini söyler. Zira bu Allah’ın kuluna bir ikra-
mıdır. Asıl sorun, bireyin kendisine yönelik bu ikramın şer’î ve şeriat dışı yö-
nünün ayırt edilememesi hatta uygulanmasının sadece kendisi için değil baş-
kalarına da yükümlülük arz ettiği iddialarıdır. Hâlbuki böyle bir yükümlülüğü 
yoktur. Bu ne onun ne de başkaları için katiyet arz eden bir ilim veya netice 
değildir. İnsan için asıl olan içinde bulunduğu müşahede âlemini esas almak-
tır.37  

İbn Haldûn’un yaklaşımı, Sünni eksenli genel kabulü yansıtırken değerlen-
dirmelerinde bedevilik-hadarilik düşüncesinden de yararlanmaktadır. Gulat 
akımların keşfen ulaştıkları bu bilgiyle elde ettikleri manevi otorite, siyasi 
alana yönelmiştir. Bedevi anlayışın manevi otorite etrafında birleşerek 
hadariliğe başkaldırmaları toplumu sarsmıştır.  

İbn Haldûn, ilm-i hurûf bilgisinin elde edilişine dair iddialar hakkında 
harflerle sayılar arasındaki ilgiden yola çıkar. Harflerin ve sayıların sırlarını 
veya birbirlerine nispetlerini duyularla anlamak mümkün değildir. Harflerde-
ki bu sırrın öğrenilmesi, ilim ve kıyas yoluyla değil, harflerin esrarıyla uğra-
şanların keşf, zevk ve İlâhi tevfîk yoluyladır. Bu sır o kişiye açılmakta, görme-
de, sonra da o sırrı gören şahıs bu işin peşine düşmektedir. İbn Haldûn harfle-
rin esrarıyla uğraşan büyücüler ile ehl-i esmâ dediği mutasavvıfları birbirinden 
ayırır. Büyücüler nefs riyâzetiyle kazandıkları kuvvetle, ulvî tabiatları süfli 
tabiatlara raptederek âlemde tasarrufta bulunurlar. Sûfiler mücahede ve keşf 
ile kendilerinde hâsıl olan İlâhî nur ve Rahmân’ın inâyetiyle tabiat onlara 
boyun eğdirilir. Onlar tabiata tasarruf için riyazette bulunmaktan hicap eder-
ler.38 

İbn Haldûn’un bu dönemde eleştirdiği husus, aynı dönemde yaşayan İbn 
Teymiyye’nin İmamiyye/Moğollara karşı tepkiselliğiyle benzerlik arz eder. 
İbn Teymiyye’nin, nassları bâtıni teville yorumlamakla suçladığı ve Bâtiniyye- 
İsmailiyye fırkasından saydığı isimler arasında Mevlâna, Sühreverdi, 

                                                 
37  İbn Haldûn, Mukaddime, 3/20-22. 
38  İbn Haldûn, Mukaddime, 3/20-29. 
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Feridüddin Attâr, Şems-i Tebrizi, İbn Arâbi, İbn Seb’în gibi sûfiler de vardır.39 
Tebliğ kapsamında yer almadığı için İbn Teymiyye’nin söz konusu isimlerle 
ilgili değerlendirmelerinin tutarlılığı tartışmalarına değinmeyeceğiz. 

Osmanlı coğrafyası özelinde Abdurrahmân el-Bistâmî el-Hurûfî (ö. 
858/1454), tasavvufî eserleri yanında harflerin sihrî yönlerine, cefr, simya, 
vefk gibi bâtınî konulara dair te’lifatı bulunan bir müelliftir. Kendisi, Osman-
lı’nın en önemli ilim ve kültür merkezi konumundaki Bursa’ya gitmiş döne-
min padişahı II. Murad’ın ilgi ve teveccühünü kazanmıştır. Osmanlı’da harf 
ilimlerini yaygınlaştırmak için özel bir çaba sarf eden Abdurrahman Bistâmî, 
kendisinden bu ilimleri öğrenenler arasında Molla Fenârî’den övgüyle söz 
eder. Bistâmî bu çabalarıyla Taşköprüzâde’nin (ö. 968/1561) eş-Şakâikü’n 
Nu’mâniye’sinde dördüncü tabaka içerisine dâhil edilmiştir.40  

Osmanlı özelinde tasavvuf tarihinin önemli simalarından Niyâzi-i Mısrî (ö. 
1105/1694)’nin de Rodos’a sürgün nedenleri arasında, harflerin rakam değeri-
ne dayanarak ayetlerden bâtıni mana çıkarma temayülü zikredilir. Onun, 
Mevaidu'l-irfan isimli eserinde bu yönteme sıkça başvurarak tefsirde bulundu-
ğu nakledilmektedir.41 Dolayısıyla İslam dünyasında bir ilim halinde ortaya 
çıkışından itibaren ilm-i hurûf üzerine tartışmaların hemen her devirde, hatta 
günümüzde de tesirini icra ettiği söylenebilir. Bu tartışmaları değerlendirme-
de üzerinde durulması gereken bir diğer husus, 14. asırda bir akım halinde 
ortaya çıkan Hurûfîlik’tir.  

 
3. Hurûfîlik 
Hurûfîlik, 8/14. yüzyılda İran’da, Fazlullah Esterebâdi’nin (ö. 796/1394) 

bâtıni düşünce temeliyle sistemleştirdiği fırkanın özel ismi haline gelmiştir. 
Mehdi, Mesih ve Tanrı’nın mazharı şeklinde sıfatlar kullanan Fazlullah, kendisi-
ne verildiğini söylediği harf ve sayıların manalarıyla teşrî’ iddiasında bulun-
muştur. Bütün dini emir ve hükümleri Arapça yirmi sekiz ve Farsçadaki otuz 
iki harfe ircâ etmiştir. Fazlullah, Hurûf-ı Mukattaa’nın müfessirlerce ileri sü-
rüldüğünün aksine müteşabih değil muhkem olduğunu savunmuş, sayısı on 
dördü bulan bu harfleri de insanın yüzündeki hatlarla ilişkilendirmiştir. 
Hurûfîliğin ana kaynağı Câvidannâme ve Arşnâme isimli eserlerdir.42 

Harflerle sayıların kutsallığını kabul edip bunlara çeşitli sembolik anlamlar 
yükleyen Hurûfîlik’te varlığın zuhûru seslerdir. Ses, gayb âleminden gelen her 
varlıkta mevcuttur. Sesin kemâli ise sözdür. Söz ise ancak insanda zuhûr eder. 
Sözün aslı ise harftir. Arapçada yirmi sekiz harf vardır. Farsçada ise otuz iki 

                                                 
39  Yazçiçek, “Bilgi Değeri Açısından Cefr ve Ebced”, 9. 
40  Mustafa Çağrıcı, “Bistâmî, Abdurrahman b. Muhammed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1992), 6/218; Kaya, “Abdurrahman Bistâmî’nin Bilimler 
Tasnifi”, 194-197. 

41  Kansızoğlu, Şifreci Yanılgı, 166. 
42  Abdulbâki Gölpınarlı, Hurûfilik Metinleri Kataloğu (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989), 17-18; 

Shahzad Bashir, Fazlullah Esrerabâdi ve Hurûfilik, çev. Ahmet Tunç Şen (İstanbul: Kitap Yayınevi, 
2013), 12-15. 
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harf mevcuttur. Farsçada bulunup Arapçada bulunmayan dört harfe (گ ,چ ,پ, 
 sahip olduğunu belirtir. Böylelikle her iki dili (ال) karşılık Arapların lâmelife (ژ
birbirine eşitler. İnsanın yüzünde iki kaş, dört kirpik ve saçtan ibaret yedi 
siyah hat bulunmaktadır. İnsan bu yedi hatla dünyaya geldiği için bunlara 
hutût-ı ümmiyye (anne hatları) denir. Bunlar hâl ve mahal yani hatlar ve yerleri 
bakımından hesaplanınca on dört sayısı elde edilir. Erkekler ergenlik çağında 
beliren yedi hatta daha sahiptir.43 Bu hatlar yüzün sağ ve sol yanlarında iki 
bıyık, iki sakal, iki burun hattı, bir de dudak altındaki hattan oluşur ve bunlara 
da hutût-ı ebiyye (baba hatları) denilmektedir. Bu hatlar da hâl ve mahal itiba-
riyle toplanınca on dört sayısına ulaşılır. Anne ve baba hatlarının toplamıyla 
elde edilen yirmi sekiz sayısı ise Kuran’ın yirmi sekiz harfine denk gelir. Saç ve 
dudak altındaki hatların ortadan ikiye ayrılması ile elde edilen dört hat yirmi 
sekize eklenince anne ve baba hatlarının toplam sayısı hâl ve mahal itibariyle 
otuz ikiye ulaşmış olur ki bu sayı Câvidânnâme’nin yazıldığı otuz iki harfe kar-
şılık gelmektedir. Hurûfîler peygamberlerden meleklere, ibadetlerden ahirete, 
Kur’ân'dan hadislere İslam'ın sınırlarına giren her şeyde yirmi sekiz ve otuz 
iki harfin varlığını göstermek için uğraşmışlardır.44 

Fazlullah Hurûfî, 8/14. yüzyılın sonunda, bâtıni yorumları sebebiyle ule-
manın fetvasıyla Timur döneminde idam edilmiştir (796/1394). Fazlullah tara-
fından esasları ortaya konulan Hurûfîlik, onun vefatından sonra da etkisi gü-
nümüze kadar ulaşan yorumlarıyla dini düşünce içine nüfuz ederek varlığını 
sürdürmüştür. İran ve Azerbaycan coğrafyasında doğan Hurûfîlik, Aliyyu’l-
Alâ, Mir Şerif, Nesîmî, Refîî gibi Hurûfîler tarafından Anadolu’ya oradan da 
Balkanlar’a kadar ulaşmıştır.45  

Fazlullah’ın öldürülmesinden sonra halifelerinden şair Nesîmî (ö. 820/1417 
[?]), Azerbaycan’dan ayrılıp Türkçe şiirleriyle tanındığı Anadolu’ya gelmiştir. 
I. Murad devrinde Bursa’da iyi karşılanmamıştır. Hacı Bayrâm-ı Velî ile gö-
rüşmek için gittiği Ankara’da, Hurûfîlikle ilgili fikirleri sebebiyle huzura kabul 
edilmemiştir. Bu durum Hurûfîliğin, gulat akım kategorisinde değerlendiril-
mesinin bir neticesi kabul edilip mesafe konsa bile bile Osmanlı toplumunda 
bu akımın tesirleri görülmektedir. Hurûfîlik, bir yandan Bektaşîliğin temel 
inançları arasına girerken diğer yandan Bektaşîlik’ten bağımsız temsilciler 
yetiştirmiştir. Bektaşilerin Nesîmî’yi kendilerinden saymaları, Kızılbaşların 
onu yedi büyük şairden biri tanımaları Hurûfîliğin Anadolu’da yayılmasını 
kolaylaştırmıştır.46 

Hurûfîler, Anadolu’da inançlarını vahdet-i vücûd ve ilm-i esrâr-ı hurûf gibi 
daha önce mevcut fikirler içinde serdetmişlerdir. Anadolu ve Balkanlar’da 
                                                 
43  Gölpınarlı, Hurûfilik Metinleri Kataloğu, 18; Bozhüyük, “Hurûf”, 18/ 399. 
44  Hüsamettin Aksu, “Fazlullah-ı Hurûfî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 1992), 12/ 278; Fatih Usluer, Hurûfilik: İlk Elden Kaynaklarla Doğuşundan İtibaren (İstanbul: 
Kabalcı Yayınevi, 2009), 126. 

45  Aksu, “Fazlullah-ı Hurûfî”, 12/277-279; Usluer, Hurûfilik, 9. 
46  Gölpınarlı, Hurûfilik Metinleri Kataloğu, 28-32; A. Azmi Bilgin, “Nesimi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2007), 33/3 
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halk ve yöneticiler arasında çevre edinip Kalenderî çevrelerde kabul görmüş-
lerdir. Çelebi Sultan Mehmed ve oğlu Sultan Murad zamanında başlayan 
Hurûfî etkisi Fatih Sultan Mehmed döneminde saraya kadar ulaşmıştır. 
Taşköprüzâde’nin ifadesine göre genç padişah bile bir ara bu harekete mey-
letmiştir. Hurûfîler bir yandan padişahı etkileyerek Hurûfîliği devletin resmî 
mezhebi haline getirmeye bir yandan da yeniçeriler arasında taraftar bulma-
ya çalışmışlardır. Durumun vahametini fark eden vezir Mahmud Paşa’nın 
ulemayı uyarması üzerine Edirne müftüsü Fahreddîn-i Acemî, Hurûfî inancın 
dini ve siyasi sonuçları konusunda padişahı ikna etmiş, bunun üzerine 
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Diğer yandan hurûfîlerin kullandığı bazı kavramlar, divan edebiyatı ve 
dîni-tasavvufi edebiyata çeşitlilik katmıştır. Hattâ Türk hat sanatına, baş, göz, 
zülfe, kol, burun, karın, ayak, cılız, tikız, kanbur gibi hat terimleri hediye etmiştir. 
Harflerle insan uzuvları arasındaki benzerlikler divan şairlerinin ilgi alanına 
girmektedir. Onlar bu benzerlikleri kullanarak basit bir tür muamma denilebi-
lecek söz oyunları yapmakta, sufîler ise harfleri daha çok ıstılâhi boyutta ele 
almaktadırlar.48 Fikirlerini yaymak için şairlik gücünü kullan Nesîmî için insan 
yüzü önemli bir kaynaktır. “Tanrı’nın insan yüzünde tecelli etmesi” ve “vücu-
dun bütün organlarını harflerle izah” gibi fikirleri Sünnî çevrelerde tepkiyle 
karşılanmıştır. Bu yüzden Anadolu’da fikirlerini yayacak ortam bulamayan 
Nesîmî, Halep’e gitmiştir. Halep uleması onun ulûhiyet iddiası ve İslâm’a aykı-
rı görüşleri olduğunu ileri sürerek öldürülmesi için fetva vermiştir. Bu fetva, 
Memlük Sultanı el-Melikü’l-Müeyyed Şeyh el-Mahmûdî’nin onayını alan sal-
tanat nâibi Emîr Yeşbek tarafından boynu vurulup derisi yüzülerek gerçekleş-
tirilmiştir (820/1417 [?]). Nesîmî tarafından Hurûfîliği Anadolu’ya yaymakla 
görevlendirilen Refîî (ö. 811/1409’dan sonra), bu akımın Türkçe konuşulan 
bölgelerde yayılış yöntemini belirleyen kişi haline gelmiştir.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kendine has bir düşünce ve inanç sistemine sahip Hurûfîlik, başka tarikat 
ve düşüncelere de tesir etmiştir. Noktaviliğin, Hurûfîlikten etkilendiği hatta 
bizzat içinden çıktığı kabul edilir. 10-11/16.-17. yüzyıllarda Hurûfîlik, Bayrâmi 
Melâmileri, Kalenderiler, bazı Halveti çevrelerde ve Bektaşilik içinde karşılık 
bulmuştur. Bektâşiliğin ikinci pîri Balım Sultan (ö. 922/1516) bir nefesinde 
Hurûfîlik esaslarından bahsetmektedir. Bu durum, bahsi geçen tarikatları 
Hurûfîlik kategorisine dâhil etmez. Manzum ve mensur eserlerinde ilm-i 
hurûfa yer verenlerle Hurûfîleri nasıl ayırmak gerekiyorsa Hurûfîlikle ilgili 
terimleri kullananların kategorik bir şekilde Hurûfî şeklinde tanımlanmaları 
da gerekmez.50 

Hurûfîler eserlerinde genel itibariyle tasavvuf ve sûfilerden çok az bah-
setmişlerdir. Onlar mutasavvıfları belli bir ritüele ve kıyafete hapsolup mana-

                                                 
47  Aksu, “Hurûfîlik”, 18/411. 
48  Ceylan, “Divan Edebiyatındaki Harf Telakkilerinin Mukayesesi Üzerine”, 152. 
49  Bilgin, “Nesimi”, 33/4; Usluer, Hurûfilik, 27-28 
50  Gölpınarlı, Hurûfilik Metinleri Kataloğu, 29; Usluer, Hurûfilik, 178-180. 
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yı ihmâl etmekle suçlamışlardır. Dünyaya ehemmiyet vermemenin Hurûfî-
lik’te bulunmadığını, insanı Hakk’a götürenin zahidane yaşam değil dünyanın 
kendisi olduğunu düşünmüşlerdir. Hurûfîler sadece kendileri tarafından bili-
nen şifreli sırlara ve gizli manalara dayanarak bazı farzların kendilerinden 
düştüğüne, haramların da onlara mubah kılındığına inanmışlardır ve bu yüz-
den ibâhiyeci ve zındık kabul edilmişlerdir.51 

 
Sonuç  
Harflerin bilgi ya da gizem içermesine dair söylemin tarihi kökenleri ko-

nusunda net bir malumat bulunmamaktadır. Bünyesinde metin barındıran 
tüm dinlerde ilm-i hurûf ortak bir özelliktir. Kutsal metni bulunmayan dinler-
de harfler üzerine yorum ve değerlendirme bulunmaması bu inanışlarla dini 
metinler arasındaki ilişki açısından yorumlanabilir.  

İslam’da ilm-i hurûfun temel kaynağını Kur’ân-ı Kerîm oluşturur. Sûreler, 
âyetler, harfler ve müteşabih kabul edilen Hurûf-ı Mukattaa, Kur’ân’ın yazılıp 
çoğaltılması, kıraati İslam dünyasında ilm-i hurûfa zemin hazırlamıştır. Ta-
savvufi çevrelerce işarî tefsirleri yapılmış, harflere sembolik anlamlar yük-
lenmiştir. Bunun dışında hurûf ilmi, edebiyattan mimariye kadar geniş bir 
yelpazede karşılık bulmuştur. 

İlm-i hurûfla ilgili asıl tartışmalar, bu bilgiye kimlerin ulaşabileceği, elde 
edilme şekli ve sonuçlarının bağlayıcılığı üzerinedir. Başka bir ifadeyle Sünnî 
ve Şiî-Bâtınî çevrelerde velâyet ve keşfolunan bilginin değeri çerçevesinde 
devam etmiştir. Şii çevreler; cefri Hz. Ali’nin soyundan gelen imamlara 
münsahır kılmaktadırlar. Bu durum, manevi otoritenin gücünü pekiştirme 
yanında onu siyasi bir otorite haline de getirmektedir. Sünnî eksenli tasavvufi 
düşüncede keşf ve ilham, bir bilgi edinme çeşidi kabul edilirken belirli bir 
zümreye mahsus kılınmaz. Mücahede, riyazet ve sülûk ile herkes kendi kabili-
yetleri ölçüsünde böylesi bir bilgiye maruz kalabilir.  

Konuyla ilgili tartışmanın bir diğer veçhesini, cefr yoluyla ulaşıldığı iddia 
edilen bilginin kesinliği ve bağlayıcılığı oluşturmaktadır. Hurûfîler, müteşabih 
kabul edilen Hurûf-ı Mukattaa’yı muhkem kabul etmeleri, Kur’ân’ın zahirine 
aykırı yorumları, cefr yoluyla gaybı bilme ve bunun başkaları için de teşrii 
iddiasıyla Sünnî düşünceden ayrılırlar ve iktisat diye tabir edilen orta yolun 
dışına çıkmış gulat akım kabul edilirler.  

Gazzâli döneminde İslam dünyasında geniş ölçüde karşılık bulan batınî ka-
rakterli düşüncenin, 14. asırda Hurûfîlik adıyla bir akım haline dönüşmesi 
aslında bir sonuçtur. Kendine has bir düşünce ve inanç sistemine sahip 
Hurûfîlik başka tarikat ve düşüncelere de tesir etmiştir. Burada ilm-i hurûfu, 
Hurufilik tesirini ve bir akım olarak Hurûfiliği birbirinden ayırmak gerekmek-
tedir. Manzum ve mensur eserlerinde ilm-i hurûfa yer verenleri Hurûfîlerden 

                                                 
51  Usluer, Hurûfilik, 167-169; Hatice Çubukçu, “Sayı Sembolizminin Tasavvuftaki Zikir Sayısına Etkisi”, 

Akademik Bakış Dergisi 60, (Mart- Nisan 2017), 8. 
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nasıl ayırmak gerekiyorsa Hurûfî yönleriyle bilinenlerin söylemlerini kulla-
nanlar için kategorik bir şekilde Hurûfî tanımlaması yapmak da yanlış sonuç-
lara götürecektir. 15. asırda daha da görünür hale gelen bu sorunla alakalı 
Akşemseddin’in, batıni ithamına maruz kalan sufileri savunma adına Def’u 
metain adlı risalesini kaleme alması, söz konusu tartışmaların bir tezahürü 
kabul edilebilir. 
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Öz 
Osmanlı düşünce tarihinde ilm-i hurûf, vefk, cefr ve simya gibi gizli ilim-

ler söz konusu olduğunda ilk akla gelecek isimlerden birisi Abdurrahman 
Bistâmî’dir (öl. 858/1454). Onun kendini Bistâmî-meşreb şeklinde tanıtması-
nın muhtemel sebebi kendisini bir sûfî olarak, Üveysî yolla Bâyezîd-i 
Bistâmî’ye (öl. 234/848 [?]) bağlamasıdır. Böylece Bistâmî bir taraftan gizli 
ilimler, diğer taraftan da sûfî kimliği ile ön plana çıkmaktadır. Dönemin 
önde gelen bir diğer mutasavvıfı olan Akşemseddin (öl. 863/1459) ise tıp 
ilmiyle iştigal etmiş ve İstanbul’un fethini önceden keşfetmiş olmasına rağ-
men gizli ilimlere mesafeli durmuştur. Fatih Sultan Mehmed’e olan kırgınlı-
ğının altında da bir dünya imparatorluğu kurmak isteyen ve bu amaç doğ-
rultusunda gelecekten haber veren, gizli ilim sahiplerine ihtiyaç hisseden 
Fatih’in Akşemseddin’den bu yöndeki ısrarlı taleplerinin yatıyor olması 
muhtemeldir. Diğer taraftan Akşemseddin’in şeyhi Hacı Bayram-ı Velî’nin 
ve akabinde Bayramîlik içinde de gizli ilimlere olan rağbetin bilinmesi bu 
bağlamda XV. yüzyılın ilk yarısında gizli ilimlerin dolaşımda olduğunu gös-
termektedir. Bu tebliğde, Abdurrahman Bistâmî ve Akşemseddin örnekleri 
üzerinden 15. yüzyıl Osmanlısında gizli ilimler ve tasavvufun nasıl bir ilişki 
içerisinde olduğu tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Tarih, Osmanlı Devleti, Abdurrahman 
Bistâmî, Akşemseddin, Gizli İlimler.  
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The Relationship Between Sūfism and Occult Sciences in the Ottoman 
Thought in the 15th Century: An Inquiry Through Glimpses on ʿAbd al-
Raḥmān Bisṭāmī and Aq Shams al-Dīn 

Abstract 
ʿAbd al-Raḥmān Bisṭāmī (d. 858/1454) is one of the pioneering figures 

comes to the mind when the occult sciences in the history of Ottoman 
thought such as ʿilm al-ḥurūf, wafḳ, jafr and alchemy are considered. The 
probable reason for his presentation of himself as Bisṭāmī-mashrab is that he 
attached himself to Bāyazīd al- Bisṭāmī (d. 234/848 [?]) as a Sūfī with an 
Uwaisī initiation. In that way, Bisṭāmī stands out with his expertise on occult 
sciences on the one hand and his Sūfī identity on the other. Aq Shams al-Dīn 
(d. 863/1459), another prominent mystic of the period, was engaged in 
medicine and although he had foreseen the conquest of Istanbul beforehand, 
he kept a distance from occult sciences. It is likely that Mehmed II’s (r. 1444-
1446, 1451-1481), who wanted to establish a world empire and felt the need 
for occult scholars who can give information about the future in line with this 
purpose, insistent demands from Aq Shams al-Dīn lie beneath his resentment 
towards Mehmed II. On the other hand, Aq Shams al-Dīn’s sheikh 
Ḥājjī Bayrām Walī’s (d. 833/1430) and then within the Bayramiyye order, the 
popularity of the occult sciences is known and this shows that the occult 
sciences were in circulation in the first half of the 15th century. In this paper, 
through the examples of ʿAbd al-Raḥmān Bisṭāmī and Aq Shams al-Dīn, the 
relationship between the Sūfism and the occult sciences in the 15th century 
Ottoman thought will be discussed. 

Keywords: Sūfism, History, Ottoman Empire, ʿAbd al-Raḥmān Bisṭāmī, Aq 
Shams al-Dīn, Occult Sciences. 

 
Giriş 
İslâm düşüncesinin üç temel alanı olan kelâm, tasavvuf ve felsefe çerçeve-

si, incelediğimiz konu özelinde zikredilmesi gereken temel bağlamdır. Aristo-
teles’ten itibaren gelen nazarî/amelî ilim ayrımının İslâm düşüncesinde ise 
kelâm ve fıkıh ile karşılandığı bilinmektedir. Kelâm nazarî alana tekabül eder-
ken fıkıh bütün amelî alanı ihata etmektedir. Kelâm ilminin İslâm düşünce-
sindeki yeri bu şekilde açıklanırken tasavvufun ise müstakil bir disiplin olarak 
kelâmdan ayrılması Gazzâlî (öl. 505/1111) ile olacaktır. Gazzâlî’nin sistemin-
deki iki önemli gelişmeden birisi mantığın kelâm ilminin mukaddimesi haline 
gelmesi, ikincisi ise tasavvufun kelâmdan ayrılarak bağımsız bir disiplin ola-
rak vazʿ edilmesidir.1  

Bu bağlamda yine Gazzâlî eşyanın hakikatini araştırma iddiasında olan 
dört grup içinde kelâm, ta‘lîmiyye/bâtıniyye, felsefe ve tasavvuf ekollerini 

                                                 
1  Ömer Türker, “İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji 

Dergisi 3/1 (2011), 552. 

https://brill.com/view/db/ei3o/10.1163/1573-3912_ei3_COM_23958?rskey=gFOmSJ&result=1
https://brill.com/view/db/ei3o/10.1163/1573-3912_ei3_COM_23958?rskey=gFOmSJ&result=1
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saymaktadır.2 Ona göre bunlar arasında sadece sûfîler eşyanın hakikatini tah-
kik seviyesinde bilebildikleri için tasavvuf, ilimlerin zirvesine yerleşir.3 
Gazzâlî’nin saydığı bu dört gruptan bâtıniyye fırkası gerçekten hakikat araş-
tırması içinde olan gruplardan olmayıp dönemin tarihi ve siyasî sebeplerin-
den dolayı bu tasnife girmiş olmalıdır. Bunun haricinde zikredilmiş olan ke-
lâm, felsefe ve tasavvuf gerçekten de İslâm düşüncesindeki üç ana dalı temsil 
etmektedir. Hakikat araştırmasında kelâm ile felsefe nazar ve akıl, tasavvuf ise 
müşâhede ve mükâşefe yolunu kullanır. Ancak Gazzâlî’ye göre tasavvufla 
birlikte “kesin burhanlar ve açık delillerden” ziyade “apaçık gerçeklik ve iman 
gözüyle görmek” söz konusudur.4 

Bütün bunlar birlikte düşünüldüğünde 12. yüzyıldan itibaren süreç içeri-
sinde gelişen “kelâm, felsefe ve tasavvuf etkileşimi bizzat teorik düşünce tari-
hinin gayesini” oluşturmaktadır. Zikredilen gaye “saf filozof ve saf kelâmcı 
zümrelerin ortadan kalkması”dır. Çünkü temel mesele bir zümre ayrılığı değil 
hakikat araştırmasıdır.5 Bu hakikat araştırmasında olan gruplardan felsefe İbn 
Sînâ (öl. 428/1037), kelâm Fahreddin er-Râzî (öl. 606/1210) ve tasavvuf ise 
Gazzâlî’yle birlikte güçlü bir şekilde temsil edilmiştir. Bundan sonraki süreçte 
bu üç alanın etkileşimi her daim söz konusu olacaktır. 

Tasavvuf ve gizli ilimler arasındaki irtibatın mahiyetinin ne olduğuna dair 
henüz tatmin edici açıklamalarımız olmasa da bu tebliğde bir teklif sunulacak-
tır. Bu iki disiplin arasındaki irtibatı anlayabilmek için tarihin hadis içinden 
ayrı bir disiplin olarak tedvin edildiğini düşünebiliriz. Nasıl tarih, hadis ilmi-
nin içinden çıktıysa gizli ilimlerin de tasavvufun içinden çıktığını ya da gizli 
ilimlerin zemininin tasavvufta yer aldığını söyleyebiliriz. Bu açıklama şu an 
için bir hipotezden öteye geçmese de tasavvuf ve gizli ilimler arasındaki irti-
batın mahiyetine dair bir tekliftir. Bu teklifin temellendirilmesi için ilk olarak 
tasavvuf ve gizli ilimlerin kendi içerisindeki gelişim süreçleri ana hatlarıyla 
tasvir edilecek, ardından Abdurrahman Bistâmî ve Akşemseddin özelinde 
mezkûr disiplinlerin 15. yüzyılın ilk yarısında ne anlama geldiği ortaya kona-
caktır. 

 
1. İlimler 
1.1. Tasavvuf  
Her ne kadar bu üç alan içerisinde etkileşim söz konusu olsa da ilimler ara-

sındaki hiyerarşi ve irtibatın tespiti için her dönemde ilim tasnifleri yapılmış-
tır. Yapılan bütün bu tasnifleri bir çerçevede değerlendirmek için başvurula-
cak temel kaynak ise Seyyid Şerîf Cürcânî’dir (öl. 816/1413). Cürcânî bir taraf-
                                                 
2  Gazzâlî, el-Munkız mine’d-dalâl, çev. Hilmi Güngör (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1990), 

21-22. 
3  Türker, “İslam Düşüncesinde İlimler Tasnifi”, 551.  
4  Gazzâlî, Ledünnî İlim Risalesi, çev. Asım Cüneyd Köksal (İstanbul: Büyüyenay Yayınları, 2017), 69. 
5  Ömer Türker, “İslam Düşüncesinin Gaye Nedeni Olarak 13. Yüzyıl ve Sonrası”, Uluslararası 13. 

Yüzyılda Felsefe Sempozyumu Bildirileri, ed. Murat Demirkol - M. Enes Kala (Ankara: Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Yayınları, 2014), 71. 
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tan Osmanlı entelektüel düşüncesini etkilemesi, diğer taraftan da yaptığı tas-
nifte kendi döneminde var olan ve akabinde de devam edecek olan anlayışı 
oldukça net bir şekilde ortaya koyması sebebiyle önemlidir. Bu anlayışın aynı 
şekilde Keşfü’z-zünûn’da da devam ettirilmesi ne kadar yaygın olduğunun bir 
göstergesi olarak kabul edilebilir. Cürcânî’nin şu sözleri hakikat araştırması-
nın mahiyetini ortaya koymaktadır. 

Nâtık nefsin en büyük saadeti ve en yüce mertebesi, Allah’ın kemal ve ek-
siklikten münezzeh sıfatlarını ve dünya ve ahirette ondan sâdır olan fiilleri 
yani özetle mebde ve meâdi bilmektir. Bu bilgiye götüren iki ana yol vardır. 
Birincisi nazar ve istidlal ehlinin yoludur. İkincisi ise riyazat ve mücahede 
ehlinin yoludur. Birinci yolu izleyenler eğer peygamberlerin dinlerinden biri-
ne mensup iseler mütekellimdir, aksi halde Meşşâî filozoflardır. İkinci yolu 
izleyenler ise eğer riyazatlarında şeriatin hükümlerine muvafık iseler 
müteşerri sûfîlerdir, aksi halde İşrâkî filozoflardır.6  

Tasavvufun yeri, bu sınıflandırmada “riyazat ve mücahede ehlinin yolu” 
olarak tarif edilmektedir ki bu da Gazzâlî’nin yaptığı tanımla örtüşmektedir. 
Yapılan ilk ilim tasniflerinden itibaren tasavvuf, ismen olmasa dahi mana ve 
mefhumu itibariyle tasnif şemalarında yer almıştır.7 Kimi zaman şer‘î ilimler, 
kimi zaman aklî kimi zamansa naklî ilimler kapsamında amelî ve nazarî boyut-
larıyla; tasavvuf, edeb, ahlak, metafizik vb. farklı isimler altında ele alınmıştır.  

Tarihî süreçte esasen tasavvuf da canlı bir ilmî disiplin olarak gelişip değiş-
tiği gibi tasavvufun ilim tasniflerindeki yeri de değişmiştir. Tasavvufun henüz 
ismen varlığını takarrür ettirmediği fakat zühd ekseninde bir ahlak hareketi, 
bir yaşam tarzı olarak var olduğu dönemlerde8 tasavvufun ilim tasniflerinde 
ahlak ilmine tekabül ettiği söylenebilir. İslâm ilim geleneğinin ilk tasniflerin-
den olan Kindî’nin (öl. 252/866 [?]) ve Fârâbî’nin (öl. 339/950) tasniflerinde 
tasavvufun yer almaması bu şekilde izah edilebilir. Diğer taraftan o dönemde 
tasavvufun henüz bir ilim olarak teşekkülünü tamamlamadığı ve bu yüzden 
müstakil olarak bir tasavvuf ilminden bahsedilmediği de öne sürülebilir. İbn 
Sînâ (öl. 428/1037) da ilim tasnifinde tasavvufu zikretmemekte ancak amelî 
olarak ahlâktan, nazarî olaraksa metafizikten, ilm-i ilâhîden bahsetmektedir 
ki bunlar tasavvuf ilminin o döneme kadar oluşmuş mevzû ve mesâilini, mef-
                                                 
6  Türker, “İslam Düşüncesinin Gaye Nedeni Olarak 13. Yüzyıl ve Sonrası”, 71. Aynı düşüncenin 17. 

yüzyılda Kâtib Çelebi tarafından tekrarlanması bu anlayışın yaygın olduğunun bir göstergesi kabul 
edilebilir. Keşfü’z-zunûn’da Hikmet bahsinde bu düşünce tekrarlanmaktadır. Bk. Kâtib Çelebi, Keşfü’z-
zunûn an esâmi’l-kütüb ve’l-fünûn, çev. Rüştü Balcı (İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2007), 2/565-
566. 

7  Tasavvufunun ilim tasniflerindeki yerinin tarihi süreçte değişen veçhelerine dair bk. Süleyman 
Gökbulut, “İlim Tasniflerinde Tasavvuf”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi 8/19 (2007): 245-
264. 

8  Bu dönemi ifade eden çarpıcı bir ifade olarak Ebû Hasan Bûşencî’ye (öl. 348/960) atfedilen şu söz 
dikkat çekicidir: “Eskiden tasavvufun kendisi vardı, adı yoktu. Şimdi adı var kendisi yok.” Bu cümle 
bağlamında erken dönem tasavvuf ilminin gelişimine dair detaylı bir okuma için bk. Ekrem Demirli, 
“Tasavvuf Araştırmalarında Dönemlendirme Sorunu: Din Bilimleri ile Metafizik Arasında 
Tasavvufun İlim Olma Mücadelesi”, Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi 2/4 
(Nisan 2016): 4, vd. 
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humunu kapsayan, örtüşen ilimler olarak değerlendirilmelidir. Nitekim son-
raki süreçte, özellikle İbnü’l-Arabî (öl. 638/1240) ve Konevî’nin (öl. 673/1274) 
ardından tasavvufun muhakkik sûfîler tarafından metafizik olarak inşa edildi-
ğini göreceğiz.  

Tasavvufa ilim tasnifinde yer verenlerin ilki, 4/10. asırda İhvân-ı Safâ ol-
muştur. Onların tasnifinde tasavvuf şer‘î ilimler içerisinde zühd bağlamında 
ele alınmıştır.9 Gazzâlî’den sonra da tasavvufa ilim tasniflerinde çoğunlukla 
şer‘î ilimler arasında yer verildiğini görüyoruz. Sonraki asırlarda mühim tas-
niflerden biri olarak İbn Haldun’un (öl. 808/1406) tasnifinde de tasavvuf yine 
şer‘î ilimler arasında zikredilmiştir. Osmanlı’da ise Taşköprîzâde’nin (öl. 
968/1561), Gazzâlî’yi takip ederek, tasavvufu ilm-i bâtın adı altında şer‘î ilim-
lerin alt dalı olarak değil de müstakil bir başlık olarak ele aldığını görürüz ki 
bu, ilim tasniflerinde tasavvufun yeri açısından bir dönüm noktası olarak 
zikredilebilir. 

Özetle, tasavvuf ilminin geçirdiği teşekkül ve tekâmül süreçlerine paralel 
olarak ilim tasniflerinde de tasavvufun öncelikle amelî boyutunun, yani zühd 
ve ahlâkın öne çıkarılarak ele alındığını, özellikle İbn Sînâ ve sonrasında 
Konevî ve Ekberî ekolün ardındansa nazarî boyutunun, yani ilm-i ilâhînin öne 
çıkarıldığını söyleyebiliriz. Osmanlı’da ise daha çok Gazzâlî’nin sunduğu bakış 
açısının kabul gördüğü ve tasavvufun bir ilm-i bâtın olarak ilim tasniflerinde 
konumlandırıldığı söylenebilir. 

 
1.2. Gizli İlimler 
Bu bağlamda ilk olarak gizli ilimlerin tanımlaması yapılmalıdır. Bu alanda 

çalışmaların oldukça sınırlı olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle son dönem-
lerde bu isimler merkeze alınarak yapılan doktora tezlerinde de gizli ilimlerin 
net bir tanımı yapılmamıştır.10 Örneğin Gardiner Bûnî’yi temel alan çalışma-
sında meseleyi “İslâmî Ezoterizm (Islamic Esotericisms)” başlığı altında ince-
lemekte ve Şiî düşüncesi bağlamında zâhir/bâtın bilgi türlerine atıf yapmak-
tadır.11  

Elimizde tam bir tanımı olmasa da gizli ilimler, en azından metin düzeyin-
de takip edilebilmektedir. İlk olarak en-Nedîm (öl. 385/995 [?]) gizli ilimlerin 
azâim, sihir, şa‘beze, nîrâncât, hiyel ve tılsım çeşitlerine ayrıldığını söyler. 
Bunların bir kısmının (azâim, sihir gibi) cinleri kullanmak, bir kısmının (tıl-
sım, şa‘beze, nîrâncât gibi) yıldızları gözlemlemek veya taş, boncuk, yüzük vb. 

                                                 
9  İhvân-ı Safâ Risâleleri, “Matematik Kısmının Yedinci Risâlesi: Bilimsel Sanatlar ve Amaçları Üzerine”, 

çev. Enver Uysal, ed. Abdullah Kahraman (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2017), 1/181. 
10  Mezkûr doktora tezleri için bk. Noah Daedalus Gardiner, Esotericism in a Manuscript Culture: Ahmad al-

Buni and His Readers Through the Mamluk Period (Michigan: University of Michigan, Doktora Tezi, 
2014); Matthew Melvin Koushki, The Quest for a Universal Science: The Occult Philosophy of Ṣāʾin al-Dīn 
Turka Iṣfahānī (1369-1432) and Intellectual Millenarianism in Early Timurid Iran (New Haven: Yale 
University, Doktora Tezi, 2012); İlker Evrim Binbaş, Intellectual networks in Timurid Iran: Sharaf al-Din 
Ali Yazdi and the Islamicate republic of letters (New York: Cambridge University Press, 2016). 

11  Gardiner, “Esotericism in a Manuscript Culture”, 57-59. 
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nesneler üzerine işaretler yapıp yazılar yazmak suretiyle icra edildiğini belir-
tir.12 İbn Haldûn ise “Sihir ve Tılsım İlimleri” başlığında altında meseleyi ele 
alarak sihirle tılsım arasındaki farkı açıklamıştır.13 “Esrar-ı hurûf” başlığında 
ise bu ilmin İslâm’da bulunmadığını ve uzun bir süreden sonra “aşırı (gulât) 
mutasavvıflar zuhur ettikten sonra ortaya çıktığını” söylemiştir.14 

Bâtınî ilim anlayışı Şîa’da daha çok imâmet ve siyaset konusuyla sınırlı 
kalmasına karşılık tasavvuf düşüncesinde ise bu iki alanın tamamen dışında 
ele alınmıştır. Mutasavvıflara göre bâtın ilmi esasen nasların derin ve ince 
manalarından ibaret olup Hz. Peygamber tarafından bazı sahabilere öğretil-
miştir.15 Bu ilimlerin “gizli” olarak tanımlanmasının temel sebebi de muhte-
melen bu ilimlerin satırdan değil de sadırdan, bu ilimlerde mahir olan bir 
hocanın, ehil bir talebesine aktarmasıyla devam etmesidir.  

Gizli ilimlerin ilim tasniflerine girmesi muhtemelen Fahreddin er-Râzî’nin 
(öl. 606/1210) Ḥadâʾiḳu’l-envâr fî ḥaḳāʾiḳi’l-esrâr adlı Farsça ilim tasnifi metniyle 
gerçekleşmiştir. Bistâmî, Râzî’nin Mefâtîhu’l-gayb adlı tefsirinden bahsettikten 
sonra onun sihir, tılsımât, tıb ve nücûm ilimlerini tasnif ettiğini söylemekte-
dir.16  Râzî’nin metnindeki altmış ilme “ulûm-ı nakliyye” ve “ulûm-ı 
akliyye”den kırk tane ilim ekleyerek eserini telif eden Mehmed Şah Fenârî’nin 
(öl. 839/1435 [?]) eserinde gizli ilimlere yer vermesi yine 15. yüzyılda gizli 
ilimlere olan rağbeti göstermesi açısından önemli bir örnektir.17 Demek ki 
Râzî ile 13. yüzyılda başlayan süreç 15. yüzyılın ilk yarısında oldukça genişle-
miş ve 16. yüzyılda Taşköprîzâde’yle birlikte iyice detaylandırılarak gizli ilim-
ler, fizik ilmi başlığı altında incelenmiştir.18 

Gizli ilimler hakkında temel alınan eser Ahmed b. Ali Bûnî’ye (öl. 622/1255) 
aittir.  Kahire’de yaşayan Bûnî’nin kaleme aldığı kırktan fazla eseri garîb ilim-
ler olarak da adlandırılan simya, hurûf, tılsım, sihir gibi konularda başvuru 
kaynağı olmuştur. Bu eserlerindeki bilgilerin kaynağı temel olarak Süryânî 
tesirleriyle ortaya çıkan sözlü rivayetler ya da bu konularda yazılmış eserler-
dir. Bûnî’nin en maruf ve meşhur eseri Şemsü’l-maʿârifi’l-kübrâ’dır.19 Bûnî, gizli 
ilimler alanında tek isim değildir. Onun yanı sıra İbn Seb‘în (öl. 669/1270)20 ve 

                                                 
12  İlyas Çelebi, “Havas İlmi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Ağustos 2020). 
13  İbn Haldun, Mukaddime, haz. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2020), 898-908. 
14  İbn Haldun, Mukaddime, 909. 
15  Süleyman Uludağ, “Bâtın İlmi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Ağustos 2020). 
16  Abdurrahman Bistâmî, el-Fevâʾihü’l-Miskiyye fi’l Fevâtihi’l-Mekkiye (İstanbul: Süleymaniye 

Kütüphanesi, Hamidiye, 688), 76a. 
17  Mehmed Şah Fenârî, Enmûzecü’l-Ulûm (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Hüsrev Paşa, 482), 4b. 
18  Taşköprîzâde, es-Seʿâdetü’l-Fâhira fî Siyâdeti’l-Âhira: Yüce Ahiret Makamına Götüren Değerli Mutluluk, çev. 

Sami Turan Erel (İstanbul: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, 2016), 166-196. Büyü özelinde 
gizli ilimler Avrupa’da da doğa felsefesinin (fizik) bir parçası olarak tanımlanmaktadır. Bk. Hakan 
Çörekçioğlu, Rönesans’ın Doğası (İstanbul: Say Yayınları, 2019), 84-85. 

19  Süleyman Uludağ, “Bûnî, Ahmed b. Ali”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Ağustos 
2020); Semih Ceyhan, “Şemsü’l-Maârif”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Ağustos 
2020). 

20  İlhan Kutluer, “İbn Seb‘în”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Ağustos 2020). 
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İbnü’l-Arabî (öl. 638/1240) de bu bağlamda etkili olan isimlerden bazıları ola-
rak zikredilebilir. 

Bu dönemde gizli ilimlerin aynı zamanda Bûnî’nin etkisiyle Mısır coğrafya-
sında ve Sâinüddin İbn Türke (öl. 836/1432) ile İran coğrafyasında da dolaşım-
da olması meselenin daha geniş bir bağlamda düşünülmesi gerektiğini gös-
termektedir. Osmanlı Devleti özelinde ve İslâm coğrafyasındaki devletler ge-
nelinde geleceğin öngörülmek istenmesi anlamında bu ilimlere rağbetin art-
tığı düşünülebilir. Havas, bâtın, garîb, gizli gibi muhtelif başlıklar altında ele 
alınan bu ilimler Bûnî, Şerefeddin Ali Yezdî (öl. 858/1454) ve İbn Türke gibi 
isimlerle Mısır, İran ve Anadolu’da Yeni İhvân-ı Safâ olarak adlandırılan bir 
çevrenin varlığı üzerinden de incelenebilir. Böyle bir çevrenin var olup olma-
dığı kesin olmasa da metin düzeyinde atıfların tespit edilebilmesi dikkat çeki-
cidir. Son dönemde yapılan araştırmalar da Yeni İhvân-ı Safâ çevresinin ma-
hiyetine dair bilgimizi arttırmaktadır.21  

Bu bağlamda bâtın tanımlaması, kendisini zâhir ve bâtın ayrımıyla 
sûfîlerin ilim tasniflerinde göstermektedir. Erken dönem Osmanlı tarihinde 
(1300-1453) tespit edilen on eserdeki ilim tasnifinin bir kısmı Meşşâî geleneği-
nin nazarî/amelî ayrımını devam ettirirken bir kısmı da ilimleri zâhir/bâtın 
şeklinde tasnif etmektedir.22 Nazarî/amelî tasnif düşüncesinin gelişimini takip 
edebilsek de bu maalesef zâhir/bâtın ayrımı için net olarak geçerli değildir. İlk 
dönem sûfîlerinden itibaren bu ayrım kullanılmıştır. Örneğin bâtın ilmini ilk 
defa Zünnûn el-Mısrî’nin (öl. 245/859 [?]) dile getirdiği rivayet edilir.23 Ancak 
bunun ne zaman ve kim tarafından sistemli bir tasnif anlayışına dönüştürül-
düğü şimdilik cevapsız kalmaktadır. Bu sorunun cevabını bulmak için bakabi-
leceğimiz en erken kaynak Gazzâlî’dir. 

Gazzâlî ahiret yolunu gösteren ilmi, mükâşefe ve muâmele olmak üzere iki 
kısımda incelemiştir. Ona göre mükâşefe ilmi, ilm-i bâtındır ve bütün ilimlerin 
gayesi de budur. Sıddîk ve mukarreblerin ilmi olan bu ilim, kişinin kötü huyla-
rından arınıp temizlendiği zaman kalbinden tecelli eden bir nurdur. Bu nur 
sayesinde de ona geniş ufuklar açılır.24 

                                                 
21  İhsan Fazlıoğlu, “İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında İhvânu’s-Safâ ve Abdurrahmân 

Bistâmî”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi 1996/2: 229-240; Gardiner, “Esotericism in a Manuscript 
Culture”, 156-157; Binbaş, Intellectual networks in Timurid Iran, 111-113. Binbaş’ın Bistâmî’den 
naklettiğine göre, ileride Bayramiyye ile ilişkisi bağlamında zikredeceğimiz ve torunu 
Akşemseddin’in damadı ve müridi olan Şeyh Bedreddin de bu Yeni İhvân-ı Safâ ağının bir 
parçasıydı: Binbaş, Intellectual networks in Timurid Iran, 106. Akşemseddin’in halifesi Abdurrahim 
Karahisârî’nin (öl. 888- 900/1483-94 arası) de bu entelektüel ağa dahil olabileceğine dair bir 
değerlendirme için bk. Abdullah Taha Orhan, Abdurrahim Karahisârî’nin Tasavvufî Görüşleri ve 
Münyetü’l-Ebrâr ve Gunyetü’l-Ahyâr İsimli Eseri (Metin ve İnceleme) (İstanbul: Marmara Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019), 89-92. 

22  Ayrıntılı bilgi için bk. Faruk Akyıldız, Erken Dönem Osmanlı Tarihi’nde İlim ve Tasnif Anlayışı: 
Abdurrahman Bistâmî’nin el-Fevâ’ihü’l-Miskiyye fi’l-Fevâtihi’l-Mekkiyye Adlı Eseri ve Etkileri (İstanbul: 
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 27-43.  

23  Süleyman Uludağ, “Bâtın İlmi”. 
24  Gazzâlî, İhyau ulûmi’d-din, çev. Ahmed Serdaroğlu (İstanbul: Bedir Yayınevi, 1974), 1/57.   
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Hurûfîliğin doğrudan gizli ilimlerle karıştırılmaması gerekir. 14. yüzyılın 
sonunda İran coğrafyasında Fazlullah-ı Esterâbâdî (öl. 796/1394) tarafından 
başlatılan ve temel olarak Fars ve Arap alfabesindeki harflerin sayısal karşılık-
larının yorumlanmasına dayanan Hurûfîlik, Anadolu ve Balkanlarda da yayıl-
mıştır.25 Bu hareketin oluşmasına zemin hazırlayan etkenlerin büyük oranda 
Timur saltanatı döneminde (1370-1405) ilim ve tarikat ehline gösterilen hoş-
görü ortamından kaynaklandığı ifade edilir.26 1427 yılında Esterâbâdî’nin 
müridlerinden Ahmed-i Lor’un Herat’ta Şahruh’a suikast düzenlemesi, 
Hurûfîlerin ciddi bir takibata uğramalarına sebebiyet vermiştir.27 

Hurûfîlerin bu dönemde Anadolu’da mevcudiyetlerine şahitlik eden bir 
isim 1438 yılında Osmanlı’ya esir düşen Macaristanlı György’dir. Türklerin 
kurtuluşa erme konusunda dört farklı düşünceye sahip olduğunu belirten 
Gygörgy din adamları, dervişler ve sûfîlerle birlikte dördüncü olarak da 
Hurûfîleri zikreder. Bu örnek bize en azından Hurûfîlerin bu dönemde Anado-
lu coğrafyasında olduklarını göstermektedir.28 Osmanlı bağlamında diğer bir 
örnek ise Taşköprîzâde’nin Fahreddîn-i Acemî (öl. 865/1460-61 [?]) hakkında 
bilgi verirken, II. Mehmed’i (1444-1446, 1451-1481) etkileme gayretinde olan 
Hurûfîlerin küfre düştüklerini dile getirmesidir.29 Bunun yanında Şeḳāʾiḳ’te 
İbn Melek (öl. 821/1418’den sonra) hakkında bilgi verildikten sonra onun 
“sapık Hurûfî taifesinin reisi Fazlullah et-Tebrizî’nin yandaşları arasında bu-
lunan bir kardeşi” olduğunun dile getirilmesi dikkat çekicidir. Bu bilgiden 
sonra Taşköprîzâde’nin yaptığı yorum ise meselenin 16. yüzyılda nasıl algı-
landığının güzel bir örneğini sergiler: “Ey Yüce Rabbimiz! Tatlı ve hoş bir 
suyun yanı başında tuzlu ve acı bir su.”30  

Bu örneklerden görüldüğü gibi Hurûfîlik düşüncesinin siyasî alandaki yan-
sımaları Timur ve Osmanlı devletleri nazarında olumlu değildir. Ancak burada 
ayrım yapılması gereken nokta Hurûfîliğin siyasî boyutu ile ilm-i hurûf deni-
len alanın karıştırılmamasıdır. 

 
2. Âlimler 
2.1. Abdurrahman Bistâmî  
Bistâmî eserlerinde kendisini el-Bistâmîyyü meşreben ve’l-hanefiyyü mezheben 

ve’l-Antakiyyü mevliden şeklinde tanıtır.31 Bu tanımlamada meşrep olarak 
                                                 
25  Hamid Algar, “Horufism”, Encyclopedia of Iranica (Erişim 12 Ağustos 2020); Hüsamettin Aksu, 

“Hurûfîlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 12 Ağustos 2020). 
26  Hüsamettin Aksu, “Hurûfîlik”. 
27  Mehmet Fuad Köprülü, “Timur Döneminde Anadolu’da Siyasi Durum ve Tasavvufi Hayat”, 

Anadolu’da İslamiyet, haz. Hasan Aksakal (İstanbul: Alfa Kitap, 2017), 105-109.  
28  Macaristanlı György, Türkler, çev. Lale Aslan Özcan (İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, 2009), 

122-124.  
29  Feridun M. Emecen, Fetih ve Kıyamet 1453 (İstanbul: Timaş Yayınları, 2012), 102-104.  
30  Taşköprîzâde, eş-Şekaiku’n-nu’maniyye fî ulemai’d-devleti’l-Osmaniyye, haz. Ahmed Subhi Furat 

(İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1985), 45; Taşköprîzâde Ahmed Efendi, Osmanlı 
Bilginleri, çev. Muharrem Tan (İstanbul: İz Yayıncılık, 2007), 60. 

31  Abdurrahman Bistâmî, Nazmü’s-Sülûk fî Müsameretü’l-Mülûk (İstanbul: Topkapı Sarayı Müzesi 
Kütüphanesi, 1597), 1a; Taşköprîzâde, eş-Şekaik, 46. 
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Bâyezîd-i Bistâmî’ye (öl. 234/848 [?]) nisbetle Bistâmî olmuş, mezhep olarak 
Hanefîliği vurgulanmış, doğum yeri olarak da Antakya zikredilmiştir.  

Taşköprîzâde Bistâmî’nin aldığı eğitimleri zikrettiği kısımlarda zâhir ve 
bâtın ilimlerinde alim ve arif bir kişi tasviri ortaya koyar. Ona göre Bistâmî 
hadis, tefsir ve fıkıh ilimlerinde âlim; havassu’l-hurûf ve ilmü’l-vefkte ise arif-
tir. Özellikle havassu’l-hurûf ve Allah’ın isimleri konularında büyük çaba sarf 
etme keyfiyeti oldukça önemlidir.32 Hurûf yani harfler ve Allah’ın isimlerine 
bu kadar yoğunlaşması onun Hurûfî olarak algılanmasına sebebiyet vermiştir. 
Abdurrahman Bistâmî’nin ilm-i hurûf ile iştigal ettiği ve bunda da mahir ol-
duğu ortadadır. Ancak onun Timur ve Osmanlı bağlamında gördüğümüz 
Bâtınî düşüncelerin yayılmasıyla ilgilenen ve siyasî alanda etkili olan yapıyla 
ilgisi yoktur. Bu alandaki hassasiyetini örnekler üzerinden takip edebildiğimiz 
Taşköprîzâde’den de eğer Bistâmî’nin de böyle bir temayülü olsa bunu yazma-
sı beklenirdi.  

Bistâmî’nin bizzat kendisi de bu ayrımı yapmakta ve meseleye dikkat çek-
mektedir. Bistâmî’ye göre Fazlullah yoldan çıkmışların önderi ve belki de en 
zararlısıdır, çünkü bâtınî teviller ile ayetlerin zâhirinden sapmakla en büyük 
yanlışı işlemiştir. Bunun yanında Bistâmî, ilm-i hurûfun bütün peygamberler 
tarafından bilinen şerefli bir ilim olduğunu ve ilk insan Hz. Âdem’den itibaren 
var olduğunu da dile getirir.33 

 
2.2. Akşemseddin: İstanbul’un Fethi ve Gizli İlimler 
Akşemseddin’in kendi eserlerinde gizli ilimlere doğrudan atıf bulmak ko-

lay değildir.34 Defu metâin ve er-Risâletü’n-nûriyye gibi risalelerinde ekseriyetle, 
dönemin sûfîlerinin maruz kaldığı, bid’atçilik ve gayr-i sünnîlik gibi ithamlara 
cevaplar verse de bu ithamlar arasında bâtınîlik ya da gizli ilimlerle iştigal gibi 
noktalar yer almamaktadır. Akşemseddin de bu konuları bir itham noktası 
olarak ele alıp cevap vermez. Bahsi geçen ithamlar daha çok cehrî zikir, hırka, 
sürekli oruç tutmak vb. amelî noktalarda temerküz etmektedir. 

Diğer taraftan Akşemseddin’in dönemin meşhur bir tabibi olduğunu da bi-
liyoruz. Menakıbnamelerde onun otlarla, bitkilerle konuştuğu, onların hangi 
hastalıklara şifa olacağına dair kendisine bilgi verdikleri gibi rivayetler dikkat 
çeker.35 Buradan onun tabipliğinde bâtınî bir yön olduğuna dair bir çıkarım 

                                                 
32  Taşköprîzâde, eş-Şekaik, 46. 
33  Veysel Kaya, “Abdurrahman Bistâmî’nin Bilimler Tasnifi”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

35/2016: 210-211. İSAM’ın “İlahiyat Fakültelerinde Devam Eden Tezler” veri tabanından 
öğrendiğimiz kadarıyla Erkan Övüç, Fevâ’ih’in tasavvufî boyutu üzerine bir doktora tez çalışması 
hazırlamaktadır. Bu tez nihayetlenince Bistâmî’nin tasavvuf ile irtibatı daha net bir şekilde ortaya 
çıkmış olacaktır. 

34  Akşemseddin hakkında detaylı bilgi ve risalelerin büyük kısmının çevriyazı metinleri için, hakkında 
hâlen en geniş kapsamlı biyo-bibliyografik çalışma özelliğini koruyan çalışma olarak bk. Ali İhsan 
Yurd, Akşemseddin [1390-1459] Hayatı – Eserleri, haz. Mustafa Kaçalin (İstanbul: Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 1994). 

35  Örnek olarak bk. Enîsî, Menâkıb-ı Akşemseddin, haz. Bilal Aktan - Mustafa Güneş (İstanbul: H Yayınları, 
2011), 41-42. 
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yapmak mümkün olabilir. Onun bir ilm-i bâtın olan tasavvufla tıbbı mezcettiği 
düşünülebilir. Bu bağlamda henüz Beypazarı’nda Hacı Bayram’ın halifesi ola-
rak irşada görevli olduğu dönemde kendisine yöre halkının bu açıdan çokça 
rağbet ettiği, çoğunlukla bedenî hastalıklarının tedavisi için ona müracaat 
ettiklerini görüyoruz.36 Halkın ruhî hastalıklar yerine bedenî marazlarının 
tedavisi için rağbet göstermesinden bunalan Akşemseddin’in ise Beypazarı’nı 
bu sebeple terk edip İskilip’in ücra bir dağ köyüne çekildiğini biliyoruz. Hacı 
Bayram’ın vefatının ardından ise postnişin olmak üzere Ankara’daki âsitâneye 
geldiğini, fakat Ankara’da da yine halkın maddi şifa taleplerinden bunalarak 
bu sefer Göynük’e çekildiğini görüyoruz. Dolayısıyla onun tıp ilmine sahip 
olmakla beraber ona manevi/bâtınî bir boyut kattığını, tıp ilmine sahip oldu-
ğunu saklamadığını fakat esas olanın ruhî/kalbî/manevî hastalıklardan arın-
mak olması nedeniyle insanların bu ilmin icrası yönündeki baskılarından 
sıkıldığını söyleyebiliriz. 

Sonraki süreçte, Akşemseddin’in daha çok şöhret bulmuş yönü olan, İstan-
bul’un fethindeki katkısına baktığımızda onun, muhtemelen sahip olduğu bu 
gizli ilimleri kullanarak bazı neticelere ulaştığını düşünebiliriz. Fakat bunları 
açıkça hiçbir şekilde ifade etmediğini, sürekli üstü kapalı bir üslup kullanmaya 
dikkat ettiğini kaynaklardan takip edebiliyoruz. Akşemseddin Fatih’in, kuşat-
manın başarıya ulaşıp ulaşmayacağına dair ısrarlı sorularına karşı “bu kadar 
ehl-i İslâm bir küffar kalesine karşı hücum etse, inşallah Hak Teâlâ fethi mü-
yesser kılar” şeklinde üstü kapalı cevaplarla fethin gerçekleşeceğini müjdeler. 
Kuşatma sırasında yaşanan gerginlikler neticesinde Fatih’in artık “net” bir 
cevap ve tarih istemesi ise Akşemseddin’i bu ilmin kullanımı noktasında zor 
bir duruma düşürür. Nihayet, istemeyerek de olsa, kuşatmanın sonlarına doğ-
ru net bir tarih vermek zorunda kalır. O tarihte fetih gerçekleşmeyince Fatih 
tekrar kendisine müracaat eder, bu sefer muhtemelen daha öfkeli olduğunu 
tahmin edebiliriz. Kayıtlara bakılırsa tam da Fatih’in Akşemseddin’in çadırına 
hesap sormak için geldiği anda fetih müyesser olur.37  

Bu tarz bir “net” keşif beklentisini yine Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin (öl. 
49/669) kabrinin bulunması isteğinde görürüz. Akşemseddin yine isteksiz bir 
şekilde, zorla, hatta bir Bayramî menakıbnamesindeki ifadeye bakılırsa “elma 
gibi” tutulup sultanın huzuruna getirilir ve ondan bu keşif talep edilir38. Bunu 
da keşfeden Akşemseddin, daha evvel Beypazarı ve Ankara’yı terk ettiği gibi, 

                                                 
36  Örnek olarak bk. Enîsî, Menâkıb, 64. 
37  Olayın tasviri için bk. Zehra Hamarat (haz.), Bayramiye Tarikatı Menakıbı (İstanbul: Dergâh Yayınları, 

2015), 42; Enîsî, Menâkıb, 48-49. Kuşatma esnasında Yenikapı açıklarında yaşanan donanma 
mağlubiyeti üzerine Akşemseddin’in Fatih’e gönderdiği ve Emecen’in ifadesiyle, fetihten günümüze 
kalan ‘yegâne’ arşiv belgesi olan mektup için bk. Halil İnalcık, Fatih Devri Üzerinde Tetkikler ve Vesikalar 
(Ankara: Türk Tarih Kurumu, 5. Baskı, 2014), 221-223; Emecen, Fetih ve Kıyamet, 260-261. 

38  Hıristiyan keşişlerin havada uçmaları üzerine onlara mukabele etmesi istenen Akşemseddin’in 
halvetinden çıkarıldığını anlatan menkıbede geçen ilgili cümle şu şekildedir: “Akşemseddin 
hazretlerin hemân dört yanından yapışup bir elma gibi götürdiler.” Bk. Hamarat, Bayramiye Tarikatı 
Menakıbı, 44. 
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Fatih kendisine Eyyüp Sultan’ın kabri başında bir külliye inşa etmeyi vaad 
ettiği halde, İstanbul’u terk eder.  

Tüm bu serencamdan şu sonucu çıkarabiliriz: Akşemseddin ilkesel olarak 
gizli/bâtınî ilimlere karşı durmaz. Kendisinin bunu nasıl elde ettiğini tam 
olarak bilemesek de -her sûfînin bir nebze bâtınî ilimlere vakıf olduğu farz 
edilebilirse de onun bildiği ilimlerin bunun ötesinde olduğunu tahmin ediyo-
ruz- cefr gibi bazı ilimlerle tıp ilminin yanı sıra tabâbetin de bâtınî bir boyu-
tuna sahip olduğunu, bu ilimleri ehil olmayanlara fâş etmekten çekindiğini, 
eserlerinde bu konulara değinmediğini kesin olarak söyleyebiliriz. Bunu des-
tekleyen bir nokta olarak kendi halifelerinden, bu ilme ehil gördüğü 
Abdurrahim Karahisârî’ye (öl. 888- 900/1483-94 arası) bu bâtınî tıbbı öğretti-
ğini, Karahisârî’nin Akşemseddin’in vefatından bir saat sonra Göynük’e yetiş-
tiğini, eğer bir saat olmadan yetişseydi şeyhinin ruhunu semadan celb edebi-
leceğini, onu hayata döndürebileceğini söylemesi dikkat çekici bir noktadır.39 
Ayrıca batınîlikle suçlananların o dönemde önde gelenlerinden olan Şeyh 
Bedreddin’in (öl. 823/1420) özelde Akşemseddin ve genelde de Bayramî çevre-
lerinde hüsn-i kabulle karşılanması, Vâridât’a şerhler yazılıp eserin tekkelerde 
okutulması, Şeyh Bedreddin’in menakıbını40 kaleme alan torunu Hafız Halil’in 
Akşemseddin’in hem müridi hem de damadı olması gibi noktalar da 
Akşemseddin’in gizli ilimlerle ilkesel anlamda bir problemi olmadığını, fakat 
bunun ehil olmayanlara fâş edilmesinin ve yanlış kullanılmasının problem 
olduğunu düşündüğünü teyid eden noktalar olarak zikredilebilir. 

 
3. Gizli İlimlerin Pratik Bir Yansıması: Kıyamet Tartışmaları ve Sûfîler 
“Fethin manevi mimarı” olarak meşhur olan Akşemseddin’in İstanbul’un 

kuşatılmasına yaklaşımına bakıldığında fetih hadisesinin, gizli ilimlerin pratik 
bir uygulaması olduğu düşünülebilir. Bu ilimlerle elde edilen bilgiler, 
Akşemseddin’e göre yakîn bilgisi gibi kat’îdir. Nitekim İstanbul’un alınmasının 
kıyamet alameti olduğunu ve bunun ancak Mehdi tarafından gerçekleştirilebi-
leceğini söyleyen, diğer bir açıdan bunu bir felaket ve kıyamet olarak yorum-
layan devlet adamlarına karşı Fatih’in elindeki en önemli koz Akşemseddin’in 
tebşiri olmuştur.  

Diğer taraftan İstanbul’un fethiyle birlikte ulema muhitlerinde kıyamet 
tartışmaları da alevlenmiş, bu konuda daha önce yazılan bazı eserler fetihten 
sonra, muhtemelen Akşemseddin gibi gizli ilimlere vâkıf olan ulemanın da 
yönlendirmeleriyle güncellenmiştir. Bunun en iyi örneklerinden biri yine bir 
Bayramî dervişi olan Ahmed Bîcân’ın (öl. 870/1466’dan sonra) fetihten önce 
yazdığı Envâru’l-âşıkīn’de Konstantiniyye’nin fethiyle kıyamet arasında kurdu-
ğu ilişkiyle fetihten sonra kaleme aldığı Dürr-i meknûn’da bu konudaki duruşu 

                                                 
39  Enîsî, Menâkıb, 46. 
40  Bk. Halîl b. İsmâil, “Menâkıbnâme”, Sımavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin ve Manâkıbı, haz. Abdülbâki 

Gölpınarlı (İstanbul: Kapı Yayınları, 2017), 216-375. 
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arasındaki farktır.41 Diğer taraftan Akşemseddin’in önde gelen halifelerinden 
Abdurrahim Karahisârî de fetihten birkaç sene sonra bir eşratü’s-sâ‘a yani 
kıyamet alametleri üzerine bir risale telif etmiş, bu risalede önceki rivayetler-
de geçen Konstantiniyye ve kıyamet ilişkisini yer yer tekrar etse de kıyametin 
esas alametlerinin ahlâkî düzlemde aranması gerektiğini belirtmiştir. Söz 
gelimi toplumda ahlâkî çöküntünün artması benzeri küllî alametler olduğu 
gibi namazda huşunun kaybedilmesi misâli daha ferdî boyutta yer alan ala-
metlerden de bahsetmektedir. Bu risaleye dair önemli detaylardan biri de 
tebliğimize konu olan Abdurrahman Bistâmî’nin hermetik dünya tarihi diye-
bileceğimiz eseri Nazmu’s-sülûk’ün eserin ilk kaynakları arasında yer almasıdır. 
Dolayısıyla buradan Karahisârî’nin ve kuvvetle muhtemel Akşemseddin’in 
Bistâmî’den ve eserlerinden haberdar olduğunu, dahası onu tasvip ettiğini ve 
kullanmakta bir beis görmediğini anlıyoruz.42  

Bistâmî 1440 yılında telif ettiği el-Fevâ’îh adlı eserinde İstanbul’un fethi ve 
kıyamet beklentisi arasındaki bir bağ kurmamaktadır. Ancak ulemâdan ve 
ümerâdan kimin müceddid olduğunu yüzyıllara göre açıklarken kendi döne-
mine gelince kimsenin adını vermez ve artık bu dönemde kıyametin kopaca-
ğını söyler.43 Nazmü’l-sülûk’te ise “Dininizden ilk kaybedeceğiniz şey huşudur” 
rivayetini naklettikten sonra Hz. Peygamber’in “Deccal’in, insanlar Allah’ın 
zikrinden uzaklaşmadıkça çıkmayacağını ve Kostantiniyye fethedilmeden 
kıyametin kopmayacağını” söylediği hadisini zikreder.44 

 
Sonuç  
Kelâm ve felsefeyle birlikte İslâm düşüncesinin üç sacayağından biri olan 

tasavvuf, hicrî üçüncü asırda teşekkülünü hemen hemen tamamlamış, İhvân-ı 
Safâ ve ardından Gazzâlî’nin ilim tasniflerinde şer‘î ilimler arasındaki yerini 
almıştır. Tasavvuf bu konumunu sonraki asırlarda da korumakla beraber 
İbnü’l-Arabî ve Konevî’nin ardından bünyesine ilm-i ilâhîyi, metafiziği de 
katmış, bazı ilim tasniflerinde tasavvuf artık bu başlık altında da temsil edilir 
hale gelmiştir. Gizli ilimler ya da ilm-i bâtın ise ekseriyetle sûfîler tarafından 
yapılan ilim tasniflerinde kendisini göstermektedir. Ahmed Bîcân’ın ifadesiyle 
zâhir fetva makamı, bâtın ise takva makamıdır.45  
                                                 
41  Kaya Şahin, “Constantinople and the End Time: The Ottoman Conquest as a Portent of the Last 

Hour”, Journal of Early Modern History 14 (2010): 343 vd. Bîcân Dürr-i meknûn’da kıyamet alametlerine 
hasrettiği “On Yedinci Bâb”da kıyametin on alametinden bahseder, bunlar arasında 
Konstantiniyye’nin fethi olmadığı gibi, sayılanlar daha çok manevî/mecâzî alametlerdir. Bk. Ahmed 
Bîcân, Dürr-i meknûn: (inceleme - çevriyazı - dizin - tıpkıbasım), haz. Ahmet Demirtaş (İstanbul: 
Akademik Kitaplar, 2009), 215-228. Bu açıdan Karahisârî’nin eşrâta dair risalesindeki bakış açısıyla 
uyuşurlar. 

42  İlgili risâle için bk. Abdurrahim Karahisârî, Risâle fî eşrâti’s-sâa (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, 
Ayasofya, 4245), 89b-105b. 

43  Bistâmî, el-Fevâʾih, 52b-79b. 
44  Bistâmî, Nazmü’s-Sülûk, 136a. 
45  Abdullah Uğur, Yazıcıoğlu Ahmed Bîcân Efendi ve Envârü’l-Âşıkîn Adlı Eseri (İnceleme-Metin) (İstanbul: 

Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2019), 218; Ahmed Bîcân, Envârü’l-
âşıkīn (İstanbul: Matbaa-i Osmâniyye, 1301/1883-84), 11. 
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Tasavvufla ilm-i bâtın arasında başlangıçtan itibaren sıkı bir ilişki olmuş, 
sûfîler bâtınîlikle suçlanmış, diğer taraftan kendi ilimlerinin bâtınîlik olmadı-
ğını, ilimlerini mevzu, mesail ve mebadisini konumlandırarak ifade etmişler-
dir. Ancak gizli ilimler arasında yer alan ilm-i nücûm, rüya tabiri ilmi, vefk, 
cefr vb. ilimlerle açıktan mücadele etmemiş, bilakis bunların hak olduğunu 
çoğunlukla duruşlarıyla tasvip ederek göstermişlerdir. 

Böylece gizli ilimlerin ya da ilm-i bâtın olarak tarif ve tavsif edilen ilimle-
rin tasavvufun içinden çıktığını düşünebiliriz. Nasıl Kâfiyeci (öl. 879/1474) 
tarih ilmini kurarken hadis ilminin kavramlarını kullanmış ve “hadis rivayet 
eden kişide bulunması gereken özelliklerin”46 tarihçi de bulunmasını gerekti-
ğini söylemiş ve tarihi hadisten çıkararak (hadisin kavramlarını kullanarak) 
tedvin etmişse benzer bir sürecin tasavvuf ve gizli ilimler arasında da gerçek-
leştiğini düşünebiliriz. Bu ilişki doğrudan böyle olmasa da en azından gizli 
ilimlerin meşruiyet zeminini tasavvuf üzerine kurduğunu söyleyebiliriz.  

15. yüzyıl Osmanlı düşünce hayatına baktığımızda gizli ilimler ve tasavvu-
fun irtibatının yine olumlu anlamda devam ettiğini görebiliyoruz. Tasavvuf 
ilmi açısından dönemin temsil kabiliyeti yüksek ismi Akşemseddin ile gizli 
ilimler açısından dönemin önde gelen ismi olan Abdurrahman Bistâmî’yi ör-
nek seçerek yaptığımız bu çalışma gösteriyor ki 15. yüzyıl Osmanlı düşünce 
hayatında tasavvuf ilmî geçerliliği olan bir disiplin olduğu gibi, ortaya çıkışı 
itibariyle tasavvufa irca edebileceğimiz gizli ilimler de ulemâ tarafından en 
azından reddedilmeyen bir konumdaydı. Hurûfîlik ya da bâtınîlik gibi devlete 
karşı aksiyona dönüşmedikçe Osmanlı devlet aklı da bu ilimlere karşı olma-
mıştır. Bilakis, Fatih-Akşemseddin ilişkisinde gördüğümüz gibi, başta İstan-
bul’un fethi olmak üzere bu ilimlerin devletin menfaati için kullanılmasına 
çalışılmıştır. 
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Öz 
15. asır İslam düşünce dünyasının önemli simalarından olan Molla 

Abdurrahman Câmî, (v.1492) dil, edebiyat, hadis, fıkıh ve tefsir gibi pek çok 
alanda eser kaleme almıştır; ancak onu seçkin kılan ve asıl kimliğini izhar 
eden tasavvuf alanına dair olanlardır. Zahiri ilimlerin tedrisini tamamlayıp 
malumatı amele geçirmek arzusuyla intisap ettiği Sadeddin Kaşgari aracılığıy-
la Nakşî yoluna salik olan Câmî, sufiliğinin ilk altı ayını bir yandan halvet ve 
riyazet; diğer yandan da İbn Arabî gibi büyük sufilerin eserlerini mütalaa ile 
geçirmiştir. Vahdet-i Vücûd nazariyesine böylelikle ünsiyet kesbeden Câmî, 
çok yönlü tabiatının irfan cephesindeki bir tezahürü olarak Nakşî ve Ekberî 
çizgiyi birbirine yakınlaştırmıştır. Bu makale de seyr u sülûkü öne çıkaran ve 
şeriat konusunda oldukça müteşeddid bir gelenek olan Nakşîliğin, pür nazarî 
görünen ve batınî yorumlarla örülmüş vahdet-i vücûd telakkisiyle hangi ze-
minde ve ne maksadla buluşturulabileceği sorununu, Câmî’nin bütünleştirici 
ve birleştirici “tevhîd” anlayışı üzerinden çözüme kavuşturmayı amaçlamak-
tadır. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Molla Câmî, Tevhîd, Seyr u Sülûk, Vahdet-i 
Vücûd 

 
The Possibility of Metaphysical Contemplation Without Physical 

Mortification: Mullah Jami’s Interpretation of “Unity of Existence” as a Naqshi 
Abstract 
Mullah Abd al-Rahman Jami (d.1492), an important figure in the Islamic 

world of thought in the 15th century, has written works in many fields such 
as language, literature, hadith, fiqh and commentary; however, his original 
works, which reveal his true identity and make him distinguished, are those 
of the tasawwuf field. When he completed the education of formal Islamic 
Sciences, he entered the Naqshi order by Sadeddin Kashgari to fulfill the 
desire to put the theory into practice and spent the first six months of this 
membership with seclusion and self-denial on the one hand and examining 
the works of the great Sufis such as Ibn Arabi on the other. Thus, accustomed 
to the theory of “unity of existence” (wahdat al-wujud), Jami brought the 
Naqshi and Akbari lines close together as a manifestation of his multifaceted 
nature in the scientific sense. This article aims to resolve the question of why 
and on which ground the Naqshi Order which is a highly strict tradition about 
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sharia and mostly characterized by spiritual journey (sayr  wa suluk) could be 
combined with Akbarian Way that appears pure theoretical and woven with 
esoteric interpretations through Jami’s unifying and integrative conception of 
divine unity (tawheed).  

Keywords: Tasawwuf, Mullah Jami, Tawheed, Sayr wa Suluk, Wahdat al-
Wujud 

 
Giriş  
Abdurrahmân Câmî,1 (h.817-898/m.1414-1492) 15.yy Horasan coğrafyası-

nın İslâm âlemine kazandırdığı alim-arif profilinin en yetkin isimlerindendir. 
Üstün kabiliyet ve zekâsıyla batıda İstanbul, doğuda ise Hindistan’a kadar 
uzanan çok geniş bir coğrafyada şöhret bulan Câmî,  Fatih Sultan Mehmed’in 
dahi teveccühüne mazhar olmuştur.2 Küçük yaşlarındayken Arapça ile usûlde 
mahir olan Mevlânâ Cüneyd-i Usûlî’den Şerh-i Miftah ve Mutavvel dersleri3 
Herat’a göç ettikten sonra orada Cürcânî’nin talebelerinden Mevlânâ Hâce Ali 
Semerkandî’den4 ve Sâdeddin Taftazânî’nin ilim silsilesinden gelen Muham-
med Câcermî’den5 ders almış; böylece nazariyat konusunda dönemin en ünlü 
iki geleneğini kendinde buluşturmuştur. Talim ve tedrisin zirvesine erişip, 
döneminin ilmi bir otorite haline geldiğinde  ise “Biz hiçbir üstadın önünde ders 

                                                 
1  Abdurrahmân Câmî’nin terceme-i hâli için bkz. Câmî, Divân-ı Câmî, tsh A’lâhan Afsahzâd, (Tahran: 

Mirâs-ı Mektub, 1378.); Nizâmî-yi Bâherzî, Makāmât-ı Câmî, tsh. Necîb Mâyil Herevî (Tahran: Neşr-i 
Ney, 1343); Alî Şîr Nevâyî, Hamsetü’l-mütehayyirîn: Dîvânlar ile Hamse Dışındaki Eserler, ed.Agah Sırrı 
Levend (Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 1968.);  Lârî, Tekmile-i Havâşî-yi Nefehâtü’l-Üns tsh. Beşir 
Herevî (Tahran: İntişârât-ı Encümen-i Câmî, 1343.); Sam Mirzâ, Tuhfe-i Sâmî (Tahran: Armağan, 
1314.); Taşköprîzade, Şakâik-i Nûmâniyye, çev. Muharrem Tan (İstanbul: İz Yayıncılık, 2007.); E. 
Browne, Ez Sa’di ta Camî, çev. Ali Asgar Hikmet (Tahran, 1339.); Mevlânâ Ali Safî, Reşahât, sad. Mustafa 
Özsaray (İstanbul: Semerkand Yayınları, 2006.); Abdurrahmân-ı Câmî, Dîvân-ı Kâmil-i Câmî, nşr. 
Haşim Radî (Tahran, 1341.); Necib Mâyil Herevî, Câmî (Tahran: Tarh-ı Nev, 1377.) 
Câmî hakkında son zamanlarda yapılan çalışmalar için bkz. Kadir Turgut, Abdurrahmân Câmî, Hayatı, 
Eserleri ve Eserlerinin Türk Edebiyatına Etkisi (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Doktora Tezi, 2013.); İbrahim Allahverdiyev, Abdurrahmân Câmî ve Tasavvufî Görüşleri (İstanbul: 
Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009.) F. Hadland Davis, The Persian 
Mystics:Jami, The Wisdom of the East Series, ed. L. Cranmer-Byng, A.Kapadia  (London: 1918.) Ertuğrul 
Ökten, Jamî (817-898/1414-1492) His Biography and Intellectual Influence in Herat (Illinois: The University 
of Chicago, 2007.); William Nassau Lees, “Biographical Sketch of the Mystic Philosophers and Poet 
Jami”, [içinde: Nefehâtü’l-üns min Hadarâti’l-kuds (Kalküta: Dâru’l-İmâre-i Kalküta, 1859.)]; Edward 
Granville Browne, A Literary History of Persia: The Tartar Domination (Cambridge: The University Press, 
1928.); Farah Fatima Golparvarian Shadchehr, M.A., Abd Al-Rahman Jamı: “Naqshbandi Sufi, Persian Poet 
(Ohio: The Ohio State University, Doktora Tezi, 2008.); Ali Asgar Hikmet, Câmî (çev. M. Nurî 
Gençosman (Ankara: MEB Yayınları, 1949.); Âsaf Hâlet Çelebi, Molla Câmî (Ankara: Hece Yayınları, 
2002.) 

2   Fatif Sultan Mehmed,Câmî’yi hac dönüşünde İstanbul’a davet etmeleri için bir heyet göndermiştir; 
ancak bu heyet Şam’a geldiğinde Câmî’nin Halep’te olduğunu öğrenip oraya hareket etmiş ve fakat 
Câmî’nin oradan da ayrılmış olmasından bu dâvet kendisine vâsıl olamamıştır. Sultan’ın bu dâvet 
talebi daha sonra tekrar vaki olmuş ve Câmî tarafından manzûm bir mektup ile hüsn-ü mukâbele 
bulmuştu; ancak bu defa da Sultan’ın ömrü bu mülâkāta vefâ etmemiştir. Bkz. Ali Safî, Reşahât, 263. 

3  Ali Safî, Reşahât,  263. 
4  Câmî onun onun hakkında şöyle demiştir: “Ali Semerkandî usûl konusunda eş benzeri olmayan bir 

âlimdi; ama kırk gün sonra kendine ihtiyacım kalmadı.” Bkz. Ali Safî, Reşahât, 263.) 
5  Câmî’nin Muhammed Câcermî’den de Mutavvel’e dâir ancak iki yeni şey öğrenebildiğini ifâde ettiği 

aktarılıyor. Bkz. Lârî, Tekmile, 11. 
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okumadık ki o bizden daha üstün olsun. Belki, dâima onlarla tartışmalarımızda galebe 
çaldık; pek azıyla da berabere kaldık. Üzerimizde hiçbir üstadın hakkı yoktur. Biz 
hakîkatte kendi babamızın talebesiyiz; çünkü lisânı ondan öğrendik.”6  sözleriyle 
tedris ve müderrisliğin itmi’nan değil itibar vesilesinden ibaret olduğunu 
itiraf etmiş; ilmin ancak amel için ittihaz edildiğinde makbul olabileceğini 
savunmuştur. Bu idraki Câmî’yi, “Sırf ilim tahsili ile murâdım hâsıl olmadı, zîrâ ben 
ilimle amel etmeyi arzu ettim. Bunun üzerine saf gönüllü sûfîlerin safına girdim, çünkü 
onların ilimden maksadları onunla amel etmekten başka bir şey değildir.7 diyerek 
taltif ettiği tasavvuf yoluna sevkedince Nakşbendiyye meşayıhından 
Sa’deddîn Kâşgarî’ye(v.860-/1456)8 intisap etmiştir.9 İntisâbının ilk zamanla-
rında şeyhi Kâşgarî’nin emriyle altı ay kadar halvete giren Câmî, o süre bo-
yunca riyâzet ve mücâhedenin yanısıra büyük sufilerin hassaten de İbn Ara-
bî’nin eserlerini mütalaa etmiştir.10 İntisabını  Kaşgârî ile tamamlayan Câmî, 
diğer bir Nakşî büyüğü olan Ubeydullah Ahrar11 (v. 864/1460) ile de oldukça 
samimi ve uzun süreli bir musahebet kurmuş, tasavvufun incelikleri ve hora-
san civarında şüyu bulmaya başlayan vahdet-i vücûd nazariyesi hakkında 
merak ettiklerini ondan öğrenmiştir.12  

Bu bilgiler ışığında Câmî’nin yaşadığı dönem olan 15. yy itibariyle Nakşî 
meşayıhı arasında vahdet-i vücûd nazariyesine doğru bir temayülün başladı-
ğını söylemek mümkündür. Bu teveccühün ilk yazılı eserleri olarak Muham-
med Pârsâ’nın Risâle-i Keşfiyye’si13 ile Füsûsu’l-Hikem Şerhi’ni14 ve Ubeydullah 
Ahrâr’ın Fıkarât’ını15 sayabiliriz. Nakşbendiyye’de Ekberî veçhenin muhkem-
leşmesindeki kilit rol ise aralarında eser bakımından en velûd ve en meşhur 
isim olan Mollâ Câmî’ye” aittir,  nitekim telîfâtı ve şerhleri göz önünde bulun-
durulduğunda, Nakşbendî Tarîkatı ile Ekberî geleneğin ilk defa onun aracılı-
ğıyla birbirine o kadar yaklaştığı fark edilecektir. Câmî’nin tasavvufta verdiği 

                                                 
6  Ali Safî, Reşahât, 265. 
7  Câmî, Dîvân: Vasıtau’l-ıkd, II, 35. 

ن بر              حاصل من كام مجرد علم ز نشد
ٓ
ن كنم كه شدم ا

ٓ
اعمال را لومع ا  

اعمال جز علوم از مقصدشان نیست كه.             دل صافی صوفیان صف به قدم زدم  
8  Silsilesi Nizâmüddîn Hâmûş (v.853/1449) ile Alâaddîn Attâr(v.802/1400)’a ve ondan da Şâh-ı 

Nakşbend Hazretlerine( v.791/1389) ulaşır. 
9  Câmî’nin tarîki hakkında geniş bilgi almak için bkz. Necdet Tosun, Bahâeddîn Nakşbend Hayatı, Görüşleri, 

Tarîkatı ( İstanbul: İnsan Yayınları, 2003.); Hamid Algar, Nakşbendîlik, haz. Cüneyd Köksal ( İstanbul: 
İnsan Yayınları, 2007.); Gazzîzâde Abdullatif, Nakşbend Yolunun Esâsları: Mergûbu’s-Sâlikîn, haz. Şaban 
Karaköse  (İstanbul: İnsan Yayınları, 2004.); Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarîkatlar Târihi, İstanbul 1998. 

10  Bâherzî, Makāmât-ı Câmî, 90. 
11  Ali Safî, Reşahât, 277.) 
12  Bâherzî, Makāmât-ı Câmî, 123-124. 
13  Risalenin Salahî Uşşâkî tarafından yapılan tercümesi için bkz. Semih Ceyhan, Abdullah salâhî 

Uşşâkî’nin Vücûd Risâleleri (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 
Tezi, 1998. 

14  Hâce Muhammed Pârsâ, Şerh-i Fusûsu’l-Hikem, nşr. Celîl-i Misgernejad (Tahran: Merkez-i Neşr-i 
Danişgâhî, 1366.) Muhammed Pârsâ adına yayımlanan bu eserin ona aidiyeti hakkında bir tartışma 
da söz konusudur. Bkz. Hamid Algar, “Muhammed Pârsâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 
XXX, 563-565. 

15  Ubeydullah Ahrâr, Fıkarât, haz. Abdulrahman Acer (İstanbul: Litera Yayınları, 2016.) Bkz. Ahrâr, 
Fıkarât, 173. 
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ilk eser olan Nakdu’n-Nusûs fi Şerh-i Nakşi’l-Füsûs16 ve son eseri Füsûs Şerhi17 ile 
bu ikisi arasında kaleme aldığı  Şerh-i ba’d-i ez ebyât-i kasîde-yi tâiyye-yi 
Fârıziyye18, Levâmî’19, Eşi’’atü’l-Lemeât20, ed-Dürretü’l-Fâhira21, Risâle der Vücûd22 
gibi tasavvuf ilminin teorik konularını ele aldığı eserlerinde Câmî’nin, 
Ekberî geleneğe şârihlik dışında yeni bir katkısı olduğunu söylemek müm-
kün olmasa da ilmî ve edebî kimliği sayesinde, metafiziğin teknik ağırlığını 
hafifletmeyi ve vahdet-i vücudu Farsça konuşulun coğrafyadan Hint alt 
kıtasına kadar geniş halk kitlelerine tanıtmayı başardığı muhakkaktır.23 
Câmî’nin ilmî hassasiyetinin eklektik ürünleri olarak kaleme aldığı Şerh-i 
Rubâiyyât24 ve  Levâyih25 ise vahdet-i vücûd nazariyesini, Nakşî usûl ve erkâ-
nına riâyet etmenin bilinç düzeyindeki mükafatı olarak sunmaktadır. Bu-
nunla da dolaylı olarak amele karşılık gelmeyen her tür nazarî bilginin hevâ 
ve heves olup, hakikatin yalnızca resmi olabileceğini ifade etmektedir. Na-
zari ilimlerin itibar ve meşruiyyet şartının, ilimlerin muktezalarınca amel 
etmek  olduğuna inanan ve bu yüzden de tasavvuf yolunu tercih eden Câmî, 
bu tercihiyle paralel olarak tasavvufta da muteber ve meşru bir vahdet-i 
vücûd nazarının ancak seyr u sülûk ve mücâhede ile öncelendiğinde  müm-
kün olduğunu savunmaktadır. Dolayısıyla Câmî, 15. Yy Horasan ve 
Maveraünnehir çevrelerinde revaç bulmaya başlayan vahdet-i vücud naza-
riyesinin, belirli bir seyr u süluk terbiyesine bağlanmadığında eksik ve yan-
lış olabileceğini düşünmekte, Nakşî usûl ve erkânının ise bu eksikliği izale 
etmenin en yetkin yolu olduğunu iddia etmektedir. Çalışmamızın bundan 
sonraki kısmında, riyazet olmadan nazariyat yapabilmenin imkanını, 
Câmî’nin tevhîd anlayışını merkeze alarak cevaplandırmaya çalışacağız. 

 
                                                 
16  Câmî bu eseri 863/1459 yılında kırk altı yaşında iken kaleme almıştır. Eser İbn Arabî’nin Füsûs’una 

yazdığı 10 sayfalık girişinin, Câmî tarafından yapılmış 250 sayfalık şerhten ibarettir. Bkz. Câmî, 
Nakdu’n-Nusûs, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, Beyrut [t.y.] 

17  Câmî, Şerhu’l- Câmî ale’l-Füsûs (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 2009.) 
18  Câmî, Bahâristân ve Resâil-i Câmî: Muştemil ber Risâlehâ-yi Mûsikî, Arûz, Çihil Hadîs, Nâiyye, Levâmi’, Şerh-i 

Tâiyye, Levâyih ve Serrişte, ed. A’lâhân Efsahzâd, Muhammed Cân Omerof, Ebubekir Zuhûruddîn 
(Tahran: Mîrâs-i Mektûb, 1379.) 

19  Câmî, Bahâristân ve Resâil-i Câmî: Muştemil ber Risâlehâ-yi Mûsikî, Arûz, Çihil Hadîs, Nâiyye, Levâmi’, Şerh-i 
Tâiyye, Levâyih ve Serrişte, ed. A’lâhân Efsahzâd, Muhammed Cân Omerof, Ebubekir Zuhûruddîn 
(Tahran: Mîrâs-i Mektûb, 1379.) 

20  Câmî, Eşiʽʽatü’l-Lemeât (Kum: Bostân-ı Kitâb, 1383.); Hamîd Rabbânî, Eşiʽʽatü’l-Lema’ât-i Câmî, Sevânih-i 
Gazzâlî, Şerh-i du Beyt-i Mesnevî, Maksadu’l-aksâ, Zübdetü’l-hakāyik, Çehâr Unvân-i Kîmyâ-yi Se’âdet  
(Tahran: Kitâbhâne-i İlmiyye-i Hâmidî, 1352.) 

21  Câmî, ed-Durretu’l-fâhira, ed.Ahmed Abdurrahîm es-Sâyih  (Kāhire: Mektebetu’s-Sekâfeti’d-Dîniyye, 
2002.) Türkçe’ye yapılan tercümesi için: Molla Câmî’de varlık: Dürretü’l-Fâhire ve Şerhlerinin Tercümeleri 
ile Varlık Düşüncesine Dair İncelemeler, ed. Şamil Öçal; Abdulrahman Acer (İstanbul: Litera Yayınları, 
2016.) 

22  Câmî, “Risâle fi’l-Vücûd”, thk. Nicholas Heer [içinde: Islamic Philosophical Theology, ed. Parviz 
Morewedge (Albany: State University of New York Press, 1979.)] 

23  Hamid Algar, “İlk Dönem Nakşibendî Geleneğinde İbn Arabî’nin Düşüncelerinin İzleri”, çev. Salih 
Akdemir, İslami Araştırmalar Dergisi, 1/5 (1991), 11-13. 

24  Câmî, Şerh-i Rubâîyyât, çev. Tahirü’l-Mevlevî, haz. Abdurrahmân Acer (İstanbul: Litera Yayıncılık, 
2014.) 

25  Câmî, Levâyih, çev. Melek Gündüz Karacan (İstanbul: Litera Yayınları, 2016.) 
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Câmî’nin Tevhîd Anlayışı: Varoluşsal ve Bilişsel Birlik 
Dini ilimlerin tahsilinde nihai seviyeye ulaşan Câmî, nazar yoluyla ispat 

edilen uluhiyetin teklif ettiği statik tevhîd anlayışını, insanları manevi 
teessürden mahrum bırakmakla ve  hakikatten uzaklaştırmakla itham 
etmektedir. Allah ile mahlukât arasındaki ilişkinin sağlam temeller üzerine 
kurulabilmesi ve bu ilişkinin teolojik bakımdan anlamlandırılabilmesi  için 
tevhîd mefhumunun, bir kemmiyet değil keyfiyet meselesi olarak telakki 
edilmesi gerektiğini  ima ederek, Allah’ın varlığı ve birliğinden ziyade Allah’ın  
varlığı ve birliği karşısındaki insanın durumunu belirginleştirmeye çalışır. Bu  
başlıkta Câmî’nin bu tasavvufî tevhîd anlayışını, öncelediği ve vurguladığu 
hususlar bağlamında  ele alacağız. 

Tasavvufa dair yazdığı en özgün eser olan Levayih adlı eserinde Câmî,  “Allah, 
bir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır.26 ayetini delil gösterek, tevhîdi “gönlü birle-
mek” olarak tanımlamaktadır. Devamında gönlü birlemek ile gönlün hem mu-
habbet hem de  marifet yönünden Allah’tan başkasına kapatılmasını kastettiğini 
beyan eden câmî, salikin gönlündeki bütün  matlûb ve muradlar ile tüm mâlum 
ve makuller silinip yerine Hak mukim olmadıkça tevhîdden bahsedilemeyece-
ğini söyler.27 Kalbin sevgi kadar akletmenin de merkezi olduğuna atıfta bulunan 
bu tanım bizi  gerçek tevhîdin bir yönüyle sevgi ve kulluğa yâni amele; diğer 
yönüyle de akıl ve düşünceye yâni nazara taalluk ettiğini söylememizi mümkün 
kılmaktadır. Nitekim Câmî’ye göre muhabbette tevhîd, kulun bütün varlığıyla 
Rabb’ine teveccüh etmesi ve gönlünü O’nun gayrı olan her nesneden koparma-
sı; marifette tevhîd de gönlün akletme faaliyetinin vesvese, havâtır, vehim ve 
hayallerden arındırılıp Hak’tan başkasına iliştirilmemesi suretiyle  hem varoluş-
sal hem de bilişsel anlamda hiçliğe yürümektir. Böylece tüm varlığıyla ve benli-
ğiyle fakrını ve acziyetini ilan eden sâlik evvelâ varoluşsal bir terakkiye mazhar 
olacaktır. Cismânîlik tazammun eden varlık da dahil her bir sıfatından hali olan 
bu sâlikin bilinç düzeyi de muhakkak ki hakikat yönünde iyileşecek ve bilişsel 
terakki ile sonuçlanacaktır.  İşte Câmî’nin muvahhid olabilmek için öngördüğü 
bidâyeti seyr u sülük, nihâyeti vahdet-i vücûd olan bu süreç, Nakşbendiyye ile 
Ekberiyye’nin buluşma noktasını teşkil etmektedir. 

Tevhîdin her şeyden önce zevkî ve vicdânî olduğunu buna binaen de tev-
hide vasıl olma gayretinde olmayıp da hakikatten bahsetmenin, cehâletin 
zirvesi olduğunu iddia eden  Câmî’ye göre “olmak”, “bilmeye” mukaddemdir; 
yani varoluşsal tevhîd diyebileceğimiz  amel ve gayret ile varlığın hakikatine 
ermenin, bilişe yani varlığın hakikatini salt nazar konusu etmeye zamansal 
önceliği vardır. Nitekim Câmî marifetin başladığı yerin, aklın sınırının sonu 

                                                 
26  Ahzâb, 33/4. Âyetin tamamı: ُمَ َجَعَلَ َوَما
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.جوفه في قلبين من لرجل هللا جعل السا  [Allah, bir adamın içinde 
iki kalp yaratmadığı gibi, «zıhâr» yaptığınız eşlerinizi de analarınız yerinde tutmadı ve 
evlâtlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden 
ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola O eriştirir.] 

27  Câmî, Levâyih, 67. 
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olduğu; bu yüzden aklın Hakk’ın bilgisindeki tek bulgusunun da hayret ve 
telâş olabileceğini söyler.28 Şerh-i Rubaiyyât’ta bununla ilgili olarak: 

[Gönül sahâsından kesret tozunu silip süpürmek sade söz ile vahdet 
incisi delmeye çalışmaktan evlâdır. Ey sâlik yalnız söze aldanıp 
kalma ki tevhîd-i ilâhî “bir” demek değil; “bir” görmektir.]29 

diyen Câmî  tevhîd-i ilâhîyi, Allah’ın varlığı, birliği ve ilahlığının ikrarını 
temel alan teolojik bağlamından alıp, ontolojik ve epistemolojik düzleme ak-
tarmıştır. Benzer bir ayrım Nefehatü’l-Üns adlı tabakat eserinin mukaddime 
bölümünde de yer almakta; orada tevhîdi ilmî ve hâlî tevhîd olmak üzere iki 
kısma ayırmakta; ilmî tevhîdin saliki yalnızca şirk-i celîden kurtarabildiğini, 
hâlî tevhîdin ise şirk-i hafiden de kurtardığını ifade ederek, yukarıda bahsi 
geçen tevhîdin varoluşsal ve bilişsel boyutlarına atıfta bulunmaktadır. 30 

Câmî’nin kişiyi şirk-i hafiden koruyacağını vadettiği ve tâlibin kalbini ıslah 
etmekle başlayıp mevcûdâta, oradan da Mutlak Vücûd’a ulaşabileceği bu yön-
temin ise Nakşî tarikatı olduğunu şöyle ifade etmektedir: 

“Ma’rifet ve tahkîkin kâmil bir sûrette tahsili için seyr u sülûk usulü açısın-
dan en yüce tarîkat, Hazret-i Hâce ve onun halifelerinin yolu ve usulüdür… 
Yüce maksada yâni Hakk’a ulaşmada onun tarîkatı, yolların en yakınıdır. 
Onun tarîkatı, Hakk’ın her şeyde sârî olan zâtî ahadiyyetinin üzerinden, 
taayyünât perdelerini, vahdette mahv ve fenâ vesilesiyle kaldırır. Öyle ki 
Hakk’ın celâlinin yüceliğinin nuru ufukta parlar ve mâsivâya dâir ne varsa 
yok eder.”31 
Muhtemeldir ki tevhîdin bilişsel boyutu ile de Câmî, hem ehl-i nazarın 

cedel konusu edip üzerinde uzun uzadıya konuştuğu tevhîd bahsini hem de 
İbn Arabî ‘nin temsil ettiği vahdet-i vücûd nazariyesi üzerinden tasavvufun 
riyazet vurgusunu geri plana itip, sufiliği salt düşünsel boyuta indirgeyen 
ibahi temayüllü  kesimleri hedef almaktadır. Nefehât’ta kendilerini Kalenderî 
veya Melâmetî olarak tanıtıp da “Allah’ın kulların itaatine ihtiyacı olmadığını, 
itaatsizliklerinin de cezayı gerektirmediğini” iddia eden sözde sûfîlerden, asıl 
sufileri ayrıştırmaya çalışmakta,  böylece şeriat ve tarikat konusunda 
müteşeddid davranmaksızın hakikatten hissedâr olunamayacağını belirtmiş 
olmaktadır.32  

Sonuç olarak, tevhîdin epistemolojisini yapabilmek, hakkında konuşmak 
ve fikr yürütebilmek için, evvela Hakk’ın varlığını ontolojik  anlamda idrak 
edebilmek, yani insanın varlığının, Allah’ın varlığı karşısında tamamen 
acziyet ve yokluk ifade ettiğini sey r u sülükten geçerek bizzat tecrübe etmek 
gerekmektedir ki bu tecrübe de nihayetinde Hakk’ın hakikatini belirlemekten 
ziyade, insanın aslını ve durumunu konumlandırmaya matuftur. Tüm bunlara 
                                                 
28  Câmî, Şerh-i Rubâîyyât , 69-70. 
َ زه بهر كه تر خوش     رفتن كثرت غبار دل ساحت ز   29 سفتن وحدت ُدر      

گفتن واحد نه بود ديدن واحد      خداى توحيد كه مشو سخن مغرور   
30  Câmî, Nefehâtü’l-Üns min Hadarâti’l-Kuds (Kahire: El-Ezheru’ş-Şerîf, 1989.), 30-32. 
31  Câmî, Şerh-i Rubâiyyât, 142. 
32  Câmî, Nefehâtü’l-Üns, 25-26. 
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göre muvahhid olmaya talib olan salikin karşısına  üç mühim sorun çıkacaktır: 
İlk olarak, her yönden sınırlı  bir mahluk olarak insan, Mutlak Gerçeklik olan 
Rabb’ini “nasıl” idrak edebilir? İkincisi; tevhîdin idraki kulu Rabbi’ne “hangi 
noktaya kadar” yakınlaştırabilir? Üçüncü ve asıl sorun ise: Zamanda ve kulluk 
misyonuyla yaratılan insanın, tevhîdin hakikatini idrak ettikten sonraki du-
rumu ne olacaktır? Bu üç sorunun Câmî’deki karşılığı, bundan sonraki başlık-
larımızın mihverinizi oluşturacaktır. 

 
Varoluşsal Terakkî Metodolojisi 
Seyr u sülükte İki İmkân: Cezbe ve Riyâzet 
Cami, tevhîd ehlinin eserlerinde aktardıkları hakikatlerde salikler için ol-

dukça kıymetli tenbihler ve teşvikler olduğunu düşünmektedir. Bununla be-
raber o hakikatlerin okunmasının marifet ve tahkike vasıta olamayacağını, 
zira hakikat ilmi olan tasavvufun naklî, aklî ve burhânî değil; zevkî ve vicdanî 
olduğunu söylemektedir.33 Buna binaen de arayışta olmak ve gayret 
sarfetmeyi bırakıp, yalnız sözlerle kanaat etmek ona göre cehaletin de dalâle-
tin de zirvesidir. Söylemek ile bulmak arasındaki farkı, işitmek ile görmek 
hatta kucaklamak arasındaki farka benzetmekte ve saliki ikaz etmektedir:  

“Ariflerin sözlerini mütalaa etmekle tâlib yalnızca şevke gelmiş olur 
ve kendini tâlib olmaya sevkeden his kuvvetlenir. Salike lazım olan 
söyleyip dinlemekle iktifa etmemesi, mücâhede kemerini kuşanıp 
imkan nisbetinde bu talep edilen şeyi tahsil etmeye çalışmasıdır.”34  

Tevhîde talib olanın gayret ve cehdden azade olamayacığının sarih bir ifa-
desi addedebileceğimiz bu sözler, Cami’nin riyazete büyük ehemmiyet verdi-
ğini kanıtlar niteliktedir. Bu noktada mürîdlerine riyâzatı emretmeyip, az 
yemenin ve çok ibâdetin öneminden hiç bahsetmeyen; hatta çok riyâzat ya-
pan bir mürîdine bol ve güzel bir yemek yiyip sabah namazına kadar rahatça 
uyumasını emrettiği bilinen35 Bahâuddin Nakşbend’in bir takipçisi olarak 
Câmî’nin neden  paradoksal bir şekilde  riyazeti öne çıkardığı sorusuna eğil-
memiz gerekecektir. Nakşîlik, mücâhede konusunda mütesahil bir tavrı temsil 
ediyorsa, Cami’nin bütün tasavvufi eserlerinde riyazet ve mücâhedeye bu 
kadar yer ayırmasını nasıl izah edebiliriz?  

Bir yönüyle Nakşbendiyye tarikatında seyr u sülûkun keyfiyetine yani 
hangi vecihle tatbik edildiğine uzanan bu soruya Câmî’nin şu karşılaştırması 
üzerinden yaklaşabiliriz: “Diğer tarikatların seyr u sülûkünün nihayeti, Şah-ı 
Nakşbend’in tarikat usûlünün başlangıcıdır. Nitekim bu tarikatte ilk varılan fenâdır ve 
seyr u süluk cezbeden sonradır.”36 Bu açıklama aslında Şah-ı Nakşbend’in “Biz 

                                                 
33  Câmî, Şerh-i Rubâiyyât, 141. 
34  Câmî, Şerh-i Rubâiyyât, 142. 
35  Yâkûb-i Çerhî, Tefsîr-i Ya‘kûb-i Çerhî (Bombay: 1908),  154. 
36  Câmî bir başka yerde bu iki yolla ilgili şunları söyler:  “İki türlü yol vardır; ilki terbiye yoludur ki 

buna göre salik hangi yoldan mülk alemine indirilmişse yine o yoldan aslına döner. İkincisi ise özel 
bir yoldur ve bizim hacegan yoludur. Bu yolda yürüyenin yönelişi Allah’ın zatından başkasına 
değildir.” Bkz. Ali Sâfî, Reşahât, 270. 
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mürîdi dilersek cezbe, dilersek sülûk yoluyla terbiye ederiz.37 şeklindeki ifadesinin 
özütü gibidir.  Buna göre Nakşîlikte tevhide vasıl olmanın iki türlü imkanı 
vardır: cezbe ve sülûk.38 Kulun gayret ve mücahedesi tarafından öncelenme-
yen vuslat anlamına gelen cezbe, hassaten Nakşî cenahında sıklıkla bahsi ge-
çen bir hâle karşılık gelmektedir. Ehl-i sünnet ve’l-cemaat itikadı ile daima 
kulluk vazifesini ifa eden kişi, Allah’ın irâde sıfatının tecellisiyle Hakk’ın tâlibi 
olmaktadır. Bu talep ise Allah’ın kulun kalbinde kendi muhabbetini izhâr et-
mesi yani  ilâhî bir cezbeye tutulması  ile meşruttur. Böyle bir cezbeye mazhar 
olmak tamamen ilâhî bir mevhibe olduğundan kulun istek ve gayretinden 
bağımsızdır.  Bu sebeple bu mevhibeyi elde etme istidadı bulunmayan kimse, 
zamanını onu bekleyerek ve ümit besleyerek geçirmek yerine, seyr u 
sülûkünü cezbe üzere ikmâl eden bir mürşidin sohbetine erişmek, aradığı ilâhî 
cezbe için kabiliyyet kesbetmek zorundadır.39 Nitekim böyle bir mürşide te-
vessül etmeksizin doğrudan cezbeye tutulan sâlik oldukça azdır. Dahası cezbe, 
tâlibi istikamet ve itidal çizgisine getirmeye kabil bir hal olmayıp, yalnızca 
gayret ve mücahedeye sevkeden bir muhabbet tohumu ekmekte, bundan 
sonraki bütün ömür cezbede müşâhede edilenin muhafazası için gayret ve  
riyazet kılmaya adanmak durumundadır. Dolayısıyla nakşî tariki kulun kal-
binde Hakk’a tam manasıyla teslim olabilecek muhabbet ve müşâhede zevkini, 
seyr u sülük  zahmetinin öncesine yerleştirerek, adeta bu yolda gösterilen  
sebat ve sadakatin daha nice müşahedelere kapı aralayacağını haber vermek-
tedir. Yine de başlangıcı cezbe olsun veya olmasın, Nakşî tarikatinde müridin 
tevhîdin idrak edilebilmesi için mücâhede kılması, istenmeyen arzu ve düşün-
celerden kurtulup, yalnız Hakk’a müteveccih hale gelmesi temel hedefdir. 
Câmî bu gerçeğe yani cezbeden sonraki seyr u sülük tecrübesinin ehemmiye-
tine, “Âdem ve âlemin yaratılış maksadı olan tevhidin mücmelini (fenâ-cezbe) tafsil 
etmek” (riyâzet) ifadesiyle işaret etmektedir.”40 

Câmi ve seleflerinin yazdıklarından hareketle Nakşîler nefsin insanın var-
lığıyla eşzamanlı olan  türlü halleri ve bozgunculukları ile mesai harcamak 
yerine, ilâhî cezbenin diğer bir deyişle de gönlü muhabbetullahın karargahı 

                                                 
37  Sözün devamı şu şekildedir: “..Bu bizim elimizdedir. Sohbetimize gelenlerden bazılarının gönlünde 

muhabbet tohumu vardır. Ama dünyevi alâkalar yüzünden gelişip büyüyememiştir. Bizim vazifemiz o 
alâkaları temizlemektir. Bazılarının ise gönlünde muhabbet tohumu yoktur. Burada bizim vazifemiz tohumu 
oluşturmaktır.” Bkz. Necdet Tosun, “Orta Asya’da Tasavvuf”: Orta Asya’da İslâm I, ed. Muhammet Savaş 
Kafkasyalı (Ankara: 2012.), 505.37 

38  Câmî, Nefehâtü’l-Üns (İstanbul: Salih Kitaplar, 2019), 20. Cami, cezbe ve süluk yollarındaki 
durumlarına göre tâlipleri dörtlü tasnife tabi tutmaktadır. İlki, sadece meczup olan ve ilâhî bir 
cezbeye kapılıp kendinden geçen bir daha da kendine gelemeyen velîdir. İkincisi, sadece sâlik olan ve 
sülûkünü tamamladığı halde ilâhî bir cezbeye ve inâyete mazhar olamayandır. Üçüncüsü meczûb-i 
sâlik olandır ki riyazet ve hizmetle sülüke başlayan, sülükun ortasındayken de cezbeye kapılıp 
vahdet zevkinde müstağrak olandır. Dördüncüsü ise sâlik-i meczûb olandır; önce cezbeye tutulmuş, 
Hakk’ın tecellisinde fâni olduktan sonra, Hak ile bâkî olmuş, yani fenâdan sonra bekâya; mahvdan 
sonra sahva erişmiş velidir. Cami bunlardan yalnızca sonuncu tâlibin irşad yetkisine sahip olduğunu 
ifade ederek Nakşî yolunda cezbe ile sülûkün birlikteliğine vurgu yapmaktadır. 

39  Ahrâr, Fıkarât, 32, 136. 
40  Câmî, Şerh-i Rubâiyyât, 143. 
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kılmak suretiyle nefsin zaten disipline gireceğini ve dikkatin kalbe verilmesi-
nin çok daha yakın menzilli bir seyr vadettiğini düşünerek, “kalp merkezli” 
bir riyâzeti tercih etmiş olmalıdırlar. Her ne kadar Câmî’nin kendi sülük tec-
rübesinde bazı nefsânî riyâzet usulleri göze çarpıyorsa da, bu durumun genel 
geçer bir uygulamadan ziyade temizleyici bir tedbir olarak görülmesi daha 
isabetli olacaktır.41 Nitekim o dönemde henüz bütün usûl ve erkânıyla teşek-
kül etmemiş olsa da Nakşîlik, yeme-içmeden kesilmek, uykusuz kalmak, halvet 
gibi nefsin terbiyesi için istihdam edilen riyazet yöntemleri yerine; âgâh ol-
mak, nefy ü isbat zikrine sarılmak, bu zikrin bütün vücuda yayılması, Hakk’a 
nisbetin her daim canlı tutulması, rabıta gibi kalbin terbiye yollarına temer-
küz etmeyi öncelemiştir. Dolayısıyla camiye göre riyâzet olgusunu tevhide 
giden yolun başlangıcı olarak aldığımızda, bunun nefsânî değil rûhânî bir 
gayrete gönderme yaptığını akılda tutmak gerekecektir.  

 
Kalbî Riyazette Nakşî Esaslar: Râbıta, Murâkabe ve Zikir 
Câmî’nin teklif ve tecrübe ettiği seyr u sülük tecrübesi, tâlibin evvelâ 

zâtına teveccüh etmesi, bu teveccühle doğrulttuğu kalbini mevcûdâta arz 
edip, bütün âlemi kuşatacak rikkat kesbetmesi ve  nihayet bütün kesret ve 
kesafetine rağmen âlemin,  tek bir Mutlak Gerçeklikte cem olduğu şuuruna 
varması şeklinde üç  mertebede mülahaza edebileceğimiz bir sürece tekabül 
etmektedir. Yukarıda da bahsi geçtiği üzere Câmî’nin salık verdiği seyr u sülük 
esasları o dönemde Nakşî usûl ve erkânı tam manasıyla teşekkül etmediğin-
den, çok spesifik olmadığı gibi çeşit bakımından da sadelik arzetmektedir. Bu 
noktada Câmî’nin seyr u sülûk ile ilgili tüm yazılarının merkezinde 
“mâsivâ”nın neliği probleminin yer alması dikkat çekici bir husus olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. 

Doğadaki varlıkların mâsivâ olarak tesmiye edilmesi ve Allah’ın gayrı olan 
bütün eşyânın adı olması tasavvuftaki hâlis tevhîd kaygısının kavram düze-
yindeki neticesidir.  Sonsuz sayıda  varlığa taşıyıcılık yapan ve bu anlamda 
varlığa ilişkin idrâkin her noktasında yer alan âlem; tasavvufun hakîkî tevhîd 
çağrısına icabet eden sâlikin, merkeze Allah’ı almasıyla topyekûn yabancılaşa-
cağı, değersizleştireceği bir gölgeler bütününe evrilebilmektedir. Bir yönüyle 
eşyânın hakikati nedir sorunsalına tasavvuf cenahından gelen bir teklif adde-
debileceğimiz masiva kavramı, Câmî’nin tasavvufa dair yazmış olduğu tüm 
eser ve risâlelerinde, bütün meselenin kendisi etrafında örüldüğü kilit noktayı 
teşkil etmektedir. İnsanın daimî muhatabı olan eşyanın gerçekliği, halleri, 
kula ve Allah’a nisbetle keyfiyyeti konusunu, çeşitli tasavvufî ıstılahlar doğrul-
tusunda ele alan Câmî, saliki  önce eşyâ karşısında esaslı bir duruş sergilemeye 
davet etmekte ve sâlikteki varoluşsal değişime göre eşyaya dair bilişsel duru-
munun da değişeceğini ve yeniden şekilleneceğini bildirmektedir.  

                                                 
41  Hamid Algar, Abdurrahman Câmî, çev. Abdullah Taha Orhan, Zeynep Hafsa Orhan (İstanbul: Litera, 

2016), 116. 
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Öncelikle Câmî, tevhîd yolunun amelî boyutunu tahakkuk ettirmemiş 
mübtedi sâlike, içinde bulunduğunu hissetmediği Allah’ın ve eşyânın varlığı 
şeklindeki ikilik durumu karşısında bir farkındalık oluşturmak için; “fark” ve 
“cem” kavramlarıyla yaklaşır. Kalbin eşyâ ile sürekli iştigâl halinde 
olmasından kaynaklanan bağlılığı fark olarak tanımlarken;  muhabbeti yegâne 
varlık olan Allah Teâlâ’ya bağlamayı cemʽ şeklinde tanımlar. Buna göre fark; 
sayısız sayıdaki eşyaya itimad edip onları sevgi ve  bilgi nesnesi haline 
getirmek; cemʻ ise eşyânın sâlikin gözünden müzmahil olup yalnız Hakk’ı 
müşâhede edebilmesi demektir.42 Sâlikin bu iki his ve şuurun farkına 
vardıktan sonra nerede durması gerektiğini önce hüviyet karşılaştırması 
yaparak ortaya koymaya çalışan Câmi, mahlûk olan her bir şeyin fâniliğine 
karşın, Hakk’ın ezelî ve ebedîliği üzerinde durmaktadır. Akabinde varlık 
sûretinde görünen bütün eşyânın aslında vehim ve hayalden başka bir şey 
olmadığını belirterek, zühd çerçevesinde ortaya konmuş olan geleneksel 
mâsivâ anlayışını ileri taşıyıp, vahdet-i vücûd telakkisiyle birleştirmekte ve 
Nakşî seyr u sülûkünün merkezine yerleştirmektedir. Buna göre seyrin daha 
başlangıcındayken bile kalbin vahdeti için eşyâyı sevmek ve onlarla bağ 
kurmak şöyle dursun, eşyaya varlık atfetmenin dahi meşru olup olmadığını 
tartışmaktadır. Bu maksatla Hakk’ın mutlak gerçekliği karşısında, eşyanın 
tabiatındaki yokluğa dikkat çektikten sonra Câmî; insana eşyâyı cazip 
gösteren bütün güzellik vasıflarının mutlak anlamda cemâl sahibi olan 
Allah’tan âriyet olduğunu  savunmakta ve bununla hem hüviyet hem de sıfat 
yönünden âlemde Hakk’ın muhabbetine ve marifetine ortak olabilecek hiçbir 
şeyin bulunamayacağını delillendirmektedir.43 Bu durumu en iyi özetleyen 
ifadeleri ise münacaat kısmında zikrettiği şu sözlerdir: 

Allahım! Bizi oyun- eğlence ile uğraşmaktan kurtar ve bize eşyânın 
hakîkatini olduğu gibi göster. Gönül gözümüzden gaflet perdesini 
kaldır ve her şeyi ne halde ise öyle göster. Yok olanı bize varlık 
sûretinde gösterme ve varlığın cemâline yokluktan perde çekme. Bu 
hayâlî sûretleri, kendi cemâlinin tecellîlerine ayna kıl, sana hicâb ve 
mesâfe olmasınlar. Ve bu mevhûm nakışları ilmimize ve 
görüşümüze sermâye kıl ki âlet-i cehâlet ve körlük olmasınlar. 
Senden mahrûm ve ayrı kalışımız hep bizdendir, bizi bize bırakma, 
bize bizden kurtulmayı keremeyle ve bize kendine âşinalığı lutfet.44 

Bir başka yerde Câmî “Allah, bir adamın içinde iki kalp yaratmamıştır.”45 
ayetinin istişhâdıyla sînesinde tek bir kalbe sâhip olan kulun sevgide de bu 
birliğe ulaşmasını salık vermektedir.46 Sevgi ve muhabbette vahdete ermek 
için de yüzü ve gönlü Hak Teâlâ’dan başkasına çevirmemek, mâsivâya tenez-
zül etmemek ve gönlü muhtelif sevdâlar peşinde avâre kılmamak gerektiğini 
                                                 
42  Câmî, Levâyih, 52. 
43  Câmî, Levâyih, 55-58. 
44  Câmî, Levâyih, 44. 
45  Ahzâb, 33/4 
46  Câmî, Levâyih, 51. 
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söyler. Ne ki tasavvuf yoluna ilahi bir cezbe vasıtasıyla girmeyen ve henüz 
mübtedî durumunda olan sâlik, Hakk’ın varlığına ve yegane muhabbet maka-
mı olduğuna bütün benliğiyle imân etmiş olsa da kâinâta teveccüh ettiğinde 
eşyadan başka bir şey göremez. Daha doğru bir ifadeyle Hakk’ın varlığı ve 
Hakk’ın dışındakilerin varlığı olmak üzere iki türlü varlık görür. Sâlikin bütün 
seyr süreci aslında bu iki varlık türü geriliminden en doğru ve emin şekilde 
sıyrılmaya matuf olacaktır. 

Hakikatin önünde aşılmaz bir duvar gibi gerilen bu masivaya muhabbet ve 
şuurdan kurtulmak, kalbî terakkinin ilk badiresini teşkil etmektedir. Câmî, 
meşakkatli olsa da imkansız görmediği bu terakki için kolaylaştırıcı ve uygu-
lanabilir üç yöntem teklif etmektedir. Bunlar Nakşbendî tarikatinin üç aslını 
teşkil eden râbıta,  zikir ve murâkabedir.47. Bunlardan ilk atıfta bulunduğu ve 
sık sık pratik faydasına dikkat çektiği râbıtadır.48 Şerh-i Rubâiyyât’ta: 

Hazret-i Hâce ve halîfelerinin teveccüh ve bâtınî nisbetleri tahsîl etme 
usûlü şöyledir: Her ne zaman onunla iştigal etmek isterlerse, evvelâ kendi-
sinden nisbet aldıkları şahsın sûretini bu hâlin bilinen keyfiyyeti ve te’sîri 
ortaya çıkıncaya kadar hayallerine getirirler. O keyfiyetle devâmlı 
meşgūliyetten sonra rûh-i mutlakın aynası olan o hayal ve sûretle hakîkat-i 
câmia-i insânîden ibâret olan kalbe teveccüh ederler ki ulvî ve süflî bütün 
kâinât, hakîkat-i câmia-i insânînin tafsîlidir. Her ne kadar O, cisimlere hu-
lûl etmekten münezzeh ise de bu nisbet, O’nunla bu çam kozalağı şeklinde-
ki et parçası olan kalb arasında mevcûddur...]49 
Böylece gözünü ve gönlünü hakikat yönüne çevirebilmek için, halk ile Hak 

arasındaki berzah durumunda olan şeyhten, öncelikle sûrî anlamda istifade 
etmenin ifadesi olan rabıtada, sebat göstermesi istenmektedir. Bu bir anlamda 
masivadan neşet eden kuvvelerin kalpten bütünüyle ve daimi olarak  nefy 
edilmesi için cüzî olandan külli olana sığınmak demektir. Zira kalpteki bu 
nakışlar mâsivânın isbâtı, Hakk’ın ise nefyi anlamına gelmektedir. Câmi’nin 
râbıtanın havatırı engellemekte en etkin yöntem olmasına rağmen, anlık da 
olsa yetersiz gelebileceği durumlarda zikr-i Hakk’ı, hassaten de “kelime-i 
tevhîd” zikrini önermektedir. Kelime-i tevhîd  zikri -ki Câmî “yâd-kerd” ola-
rak bahseder- “bir şey zıddıyla tedâvî edilir” hükmünün muktezasınca en 
uygun zikirdir. Zirâ kelime-i tevhîdde Hakk’ın isbâtı, gayrın nefyi vardır ve 

                                                 
47  Câmî, Bahâristân ve Resâil-i câmî (haz. A’lâhân Afsahzâd), Mîrâs-ı Mektûb, Tahran 2000, 487-488. 
48  Câmî Nefehât’ta çeşitli vesilelerle nisbet kavramına müracaat etmiş, bununla bazen intisab bazen de 

râbıta usulünü kastetmiştir. Örneğin:“Meşayihin ve Hakk dostlarının sözleri, insana onları sevdirir, 
onları sevmek kişi ile onlar arasında bir nisbet ve bir rabıta meydana getirir.”; “Cüneyd’e nisbeti 
vardır.”; “Sûfiler, pirlerini görme şeklindeki nisbete gâyet büyük ehemmiyet verirler.”; “İradet 
hırkası nisbeti ile zikir telkini nisbetini iki şeyhten tutmak çirkindir. Ama sohbet nisbetinin çok 
şeyhten tutulması övülmüştür, güzeldir. Fakat bunun ya icazet şartıyle veya sohbet edilen şeyhin 
kuvvetiyle olması gerektir.” İlgili sayfalar için (bkz. Câmî, Nefehât, 148,214,251,774.) 

49  Bu pasajda Câmî, “nisbet” ile ilk olarak Hakk’a ve bâtınî hakîkatlere teveccühe; ikinci olarak bir 
mürşide intisâba ve üçüncü olarak da onun sûretini hayâle nakşetmek olan râbıtaya atıfta 
bulunmuştur. Muhtemeldir ki Câmî nisbet kelimesini bu üç anlamı da câmi’ olan Nakşbendî 
tarîkinin genel irşâd yolunu doğrudan “nisbet” ile karşılamıştır. Bkz.Câmî, Şerh-i Rubâîyyât, 144-145. 
Krş. Câmî, Risâle-i Murâkabe ve Âdâb-ı Zikr,  487-488. 
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şirk-i hafîden, sürekli kelime-i tevhîd zikri ile halâs olmamak neredeyse im-
kansızdır. Câmî kelime-i tevhîd zikrinin gücünü takviye etmek için de “lâ ilâhe 
illallah” yerine “lâ mevcûde illallah” manasını tasavvur etmenin daha isabetli 
olacağını söyler.50 Böylece bu kelimenin daimî tekrârıyla, tevhîdin sûreti 
sâlikin kalbine yerleşir ve sıfatın zikri daimî ve kalpten ayrılmaz bir hâle gelir. 
Bu sürecin devamlılığı, sâlikin vücûdunun ademin tasarrufu altına girmesiyle 
tamamlanacak,  mâsivâ gibi kendi varlığı da ortadan kalkıp, ayn-ı hakikat 
olacaktır. 51 Bu mertebeye erişen sâlik bu nisbeti asla terketmemeli ve hiçbir 
eyleminde veya eylemsizliğinde bu nisbetten hâlî olmamalıdır ve vaktinin 
gereği bilmelidir. Eğer bir an dahî gaflette bulunsa en baştan başlaması gere-
kecektir. 52 İşte bu hakikat müşahedesiyle dâimi huzur halinin muhafazası, 
murâkabe olarak ifade edilen ömürlük bir gayrettir.  

Buraya kadarki seyr u sülük merhalelerinden geçen sâlik, mâsivaya mu-
habbet besleme zilletinden ve kalbinde eşya ümidi taşıma yükünden halas 
olmuş, yalnız âlem ehlinin değil kendinin de ademî asıllı olduğunun tecrübe-
sine varmıştır. 53 Bu tecrübe amel ve gayret ile gelinebilecek son makam olan 
fenâ makamıdır ki tam bir varoluşsal dönüşüm anlamına gelmektedir. Fenâ-i 
fenâ”54 ise bu şuûrun kalmamasına da şuûrun olmaması, yâni sâlikin sadece 
mâsivânın müşâhedesinden değil kendi fâniliğinden dahî bî-haber ve şuûrsuz 
kalmasıdır.55 Yine bu makāmda Câmî, ittihâd ve ittisâl hallerinin mânalarının 
açığa çıktığını belirtir. Buna göre; ittihâd: Hak Teâlâ’yı, mâsivânın ancak 
O’nunla var olması ve mâsivânın bizâtihi ademe mahkûm olması açısından 
O’nunla ittihâd etmiş olduğu Mutlak Vâhid olarak müşâhede etmektir, ancak 
mâsivânın müstakil bir varlığı varmış da bu varlığı Hakk’ın vücûdu ile ittihâd 
etmiş olarak müşâhede etmek değildir. İttisâl ise: kulun vücûdunun “aynı” ile 
mukayyed olduğunu ve kendisine izâfe edilmediğini nazar-ı i’tibâra almaya-
rak, “aynını” Vücûd-i Ahadî’ye muttasıl mülâhaza etmesidir ki bu durumda 
ittisâli, kendisine devâmlı ve kesintisiz olarak vücûd ve nefes-i rahmânî bah-
şedilmesi olarak görür.56 Bu makāma eren sâlikin ahvâlinin keyfiyetini de 
Câmî, Yusuf ve Züleyha’sında ayrıntılı bir şekilde tavsif etmiştir. 57  

                                                 
50  Câmî, Şerh-i Rubâîyyât,  145-147. 
51  Câmî, Risâle-i Murâkabe ve Âdâb-ı Zikr, 487-488. 
52  Câmî, Levâyih,  60-61.; Câmî, Şerh-i Rubâîyyât, 150-151.; Câmî, Risâle-i Murâkabe ve Âdâb-ı Zikr, 488. 
53  Câmî, Levâyih, 66.; Câmî, Eşi’’atü’l-Lemeât, 90. 
54  Câmî bu kavramı ayrıca “fenâ-yi etemm” olarak da tesmiye etmiştir. bkz. Câmî, Eşi’’atü’l-Lemeât,  122. 
55  Câmî, Şerh-i Rubâîyyât, 156. 
56  Câmî, Şerh-i Rubâîyyât, 156-157. 
56  Toshihiko Izutsu, s. 26. 
57  “Ayağının toprağı olan başımdan, bir an senin aşkın uçup gitmesin! Vücûdumun her tüyü senin 

aşkınla doludur, kendimden kıl ucu kadar heberim yoktur. Tenimde canım senin hayatındır, 
boynumda kemendinin esaret halkasıdır. Canım senin aşkınla beslenip yetişmiştir. Tenim senin 
yüzünden can dudağına gelmiştir. Gönlümün halini sana nasıl anlatayım? O, kan saçan gözümün bir 
damlasıdır. Aşkının deryasına öyle garkolmuşum ki, baştan ayağa kadar onunla doluyum.” Câmî, 
Yûsuf ve Züleyhâ, çev. Ali Nihat Tarhan, Harvard Üniversitesi Yakındoğu ve Medeniyetleri Bölümü, 
2003,  84. [alıntı: Allahverdiyev, 191.] 
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Âfâkî ve enfüsî düzlemde bütün iyeliklerden feragat ederek hiçleşmek, sa-
liki aslında olduğu şeye, a‘yân-ı sâbite mertebesindeki durumuna tahvil etmiş-
tir.  Seyr u sülük zahmetinin nihayeti ve mükafatı gibi görünen fenâ makamı, 
Câmî’ye göre  daha yolun asıl başlangıcıdır. Sâlik buraya kadar Allah’a tâlip 
olma yüce arzusunun ön şartı olarak “seyr ilallah” aşamasını tamamlamış ve 
hüdûsun getirdiği hadesten arınarak fenâ makamına oturmuştur. Bundan 
sonraki menzil ise “seyr fillâh” üzere, kalpten tahliye edilen fuzûliyyât yerine 
ilâhî esrâr ve hakâyıkın yerleşeceği bekâ makamıdır.58 Nitekim ona göre 
tevhîd, fenâ makamında temaşa edilen hakikatin yani icmâlî müşahedenin, 
fenâdan döndükten sonra tafsîl edilmesiyle mümkündür ki bu bütün bir insan 
ömrünü kuşatan murâkabe ve âgâhlıktan ibarettir. 

 
İlmî Terakki: “Mâsivâ”dan “Mezâhir”e Eşyânın Hakikati 
Câmî’ye göre tevhîd, daha önce bahsi geçtiği üzere, amelî tevhîdin nazarî 

tevhîde bağlanmasıyla tahakkuk edebilmektedir; buna göre amelde muvahhid 
olanın nazarında da bu vahdete erişeceği umulmaktadır. Nazarda tevhîd ise, 
“Lâ mevcûde illallâh” fehvâsınca vahdet-i vücûda zâhib olmaktır. Câmî, ed-
Durretü’l-Fâhire’de vahdet-i vücûdun nazar ve burhân ile değil; keşif ve ıyân 
yoluyla isbât edilebildiğini söyler. Nitekim sûfiler kalplerini her türlü kevnî 
alâkadan ve ilmî kayıtlardan temizleyerek Hakk’a yönelirler ve bütün 
himmetlerini hiçbir kesinti ve başka bir düşünceye yer vermeksizin bu 
teveccühe hasrederler; Allah Teâlâ da bu gayreti onlara eşyânın hakîkatlerini 
yâni vahdet-i vücûd hakîkatini göstererek ikrâmda bulunur.59  

Levâyih’te seyr u sülük merhaleleri olarak bu bahsi geçen usulü telkin 
eden ve nihayetine de fenâ makamını yerleştiren Câmî,  çok ani bir sıçramayla 
vahdeti vücûd esaslarını anlatmaya koyulur. Bu tertip aslında Câmî’nin riya-
zetle  varoluşsal değişim geçiren  ve maddî âleme tekrar rücu ettiğinde varlığa 
ilişkin gerçek bilgiyi  idrak etmesinin önündeki tüm engeller kalkan sâlikin 
yeni şuur düzeyinin bir nevi dökümü veya tasviri gibidir. Bu varoluşsal terakkî 
tecrübesini kazanmayan için ise vahdet-i vücuda dair anlatılan tüm esaslar 
teşvik ve tenbih mesabesindedir.60  

Gerek levâyih gerekse de Şerh-i Rubâiyyât’ta çok benzer bir tertiple, ger-
çek varlığın tek olduğu ve onun da Hak Teâlâ olduğu, bütün eşyânın 
hakîkatini teşkîl etmesine rağmen, hadd-i zâtında değişme ve başkalaşma 
olmadığı, mertebeler doğrultusunda gayb-ı hüviyetinden şehâdet alemine 
doğru tenezzül buyurarak, en mükemmel varlık tecellîsi olarak insan-ı kâmili 
var etmesi gibi vahdet-i vücûdun temel önermelerini teferruatıyla anlatır.61 
Husûsen de “âlemin Hakk’ın zâhiri ve Hakk’ın da âlemin bâtını olduğu” ifadesi 

                                                 
58  Câmî, Nefehâtü’l-Üns, 9-10. 
59  Câmî, ed-Durretu’l-Fâhira, 5. 
60  Câmî, Şerh-i Rubâiyyât, 141. 
61  Câmî, Levâyih, 70-118.; Câmî, Şerh-i Rubâiyyât, 55-141. 
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üzerinde ısrarla durarak62 aslında vahdet-i vücûd nazariyesinin, insanın ken-
disi, âlem ve Yaratıcısı ile olan irtibatın mükemmel bir uyumla çözüme kavuş-
tuğu “mazhariyyet” ilkesini ön plana çıkarmaktadır.  

Bütün bir varlığın “zâhir ve mazhar” ilişkisi içerisinde ele alınıp, tek bir 
hakîkatte toplandığı ve insanın Zâhir-i Vücûd’un en mükemmel mazharı  
olduğu, bekâ makamının mukimi olan sâlik için artık ayan beyan idrak edil-
miştir. Vücûd aleminde olan her neye baksa onda Hüdâ’yı müşâhede eder; her 
şey O’nundur, O’nunla kaimdir, hatta her şey O’dur ki gerçekte hiçbir şeyin 
kendine ait zerre kadar vücudu yoktur.63 Aleme bakıp orada yalnızca 
mevcûdâtın kesretini gören basiretsizler, tıpkı güneş gibi zuhur ve izhârı çok 
kuvvetli bir varlığa tahammül edemeyip de gündüzleri kör olan yarasalara 
benzetmektir. Her şeyden daha zâhir ve bütün mazharlarda sârî olmasına 
rağmen Hakk’ın görülememesi, “yaprağı görüyorum fakat bağı göremiyorum” 
demek kadar batıldır. Bu manayı müfid olan bir rubaisinde şunları söyler: 

[Hüdâ’yı böyle anla işte, her şeyde O’nun vechini gör. Her sabah 
feleğe bakıp Hâlık’ı müşâhede et; çünkü halk, Hâlık’ın mazharıdır. 
Semâyı, zemîni ve onlardaki şeyleri Allah’ın gayrı görme, postta ve 
sûrette kalma.]64 

Câmî’nin altını çizdiği diğer bir husus, varoluşsal terakki sayesinde eşyâ ile 
tüm ilişkinin kesildiği vahdet makamındaki müşâhede zevkinin, sey ru 
sülûkün nihayeti olarak addedilmemesi gerektiğidir. Sâlik hiçlik makamın-
dayken mahremi olduğu esrar-ı hakikati, kulluk vazifesinin icrası için zaruri 
olan halk âlemine rücu ettiğinde de muhafaza edebilmek ve unutmamak için 
daima âgâh olmalıdır.  Diğer bir ifadeyle Câmî, ne kulluğun müşâhede zevkine 
kurban edilmesinden ne de salt kulluk makamında mukim olup hakikat mü-
şahedesinin zevkini tatmamaktan razıdır. Salike gereken zahir ve batının, 
cisim ve ruhun, müşâhede ve mücahedenin birbirinin alternatifi olmaktan 
çıkarılıp birbirinin mütemmimi ve mükemmili haline getirilmesidir.  Talebesi 
Abdulgafur Lârî, Câmî’nin şeyhi Sadeddin Kâşgârî’nin aksine icmâlî müşâhe-
deyi değil; tafsîlî müşâhedeyi temsil eden bir tavrı olduğunu belirtirken işaret 
ettiği nokta da tam olarak budur.65 Yani Ekberî dille “kesrette vahdetin temaşa 
edilmesi”, Nakşî diliyle de “halvet der encümen” kılınmasıdır.  Bu hakikati 
farklı terimlerle de zenginleştiren Câmî şöyle nazmeder:   

مشهودست حق نوَر اكر العينى ذو  
مفقودست حق شهود اكر العقلى ذو   

                                                 
62  Câmî, Levâyih, 94.  
63  Câmî, Şerh-i Rubâîyyât, 70-71. 
هم را خدا كن فهم چنين اين  64      

دم هر بين او روى همه در   
  فالق در صباح هر نگر مى

خالق مظهر خلقست زانكه   
  دروست هرچه و زمين و اسمان ز

پوست در ممان مبين را خدا جز  
65  Ali Sâfî, Reşahât, 270-271. 
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خلق و حق شهود العقل ذو و العينى ذو  
موجودست ترا اكر يكديكر با   

[Eğer Hakk’ın nûrunu görmekte isen, sen “zü’l-ayn”sın. Yok, şuhûd-i Hak 
sende mevcûd değilse, “zü’l-akl”sın. Eğer Hak ve halkın her ikisinin müşâhe-
desi de sende mevcûd ise o vakit hem zü’l-ayn hem de zü’l-aklsın.]66 

Bu sâlik, ârif ismini haketmiş olup, âleme baktığında gördüğü Hakk’ın Mut-
lak Vücûdu ile eşyânın mukayyed vücududur ki her ikisinde de hakîkat-ı 
vücûdu bir, mutlaklık ve mukayyedliği de o vücûdun nisbet ve itibârları ola-
rak bilir. İşte bu kişi bu idrâk seviyesine vâsıl olmakla “zü’l-ayn ve zü’l-akl” 
ismine lâyık olmuş; hem vücûdî hem ilmî anlamda tevhîdin idrakine vasıl 
olmuştur. Dolayısıyla aslında  gayr ve sivâ olarak görünen eşyâ, esâsında dal-
galı bir denizin dalgaları gibidir; yâni dalga görünüşte ve düşüncede denizden 
başka bir şey gibi görünür; ancak deniz olmadan dalganın varlığı yoktur. İşte 
bu hakîkatin farkına varmayanlar, dalga, su kabarcıkları, buhar, bulut ve sele 
bakıp “deniz nerede?” diye sorar. Denizin bu kayıtlarda zâhir olup, kendini 
muhtelif mazharlarda göstermiş mutlak olarak sudan başka bir şey olmadığını 
bilmez. Ancak tevhîde eren ârif bunlara bakınca bilir ki deniz, mutlak su 
hakîkatinin ismidir; mutlak su ise dalga, su kabarcıkları gibi mazharlar ve 
sûretlerin tamamını ihâta etmiştir. Buna göre damlalardan her bir damla ve 
dalgalardan her bir dalga, hakîkat açısından suyun aynı, taayyün açısından ise 
gayrıdır.67 Sonuç olarak seyr u sülük ile riyazet kılmayan kişi için yalnızca 
kesret ve kesâfet ifade eden ve Hakk’a mani teşkil eden eşyâ; sülük zahmetin-
den geçip üzerindeki varlığa ilişkin bütün âriyetleri asıl sahibine ircâ eden ârif 
için Hakk’a ayna ve mazhar olarak anlamsal dönüşüme uğrayacaktır. Buna 
göre bütün mesele, âlemde cismânîlik ve nûrânîlik vasıflarını şahsında cem 
eden bir varlık olarak yaratılan insanın, bir yönünü diğer yönü lehine yıkıma 
uğratmadan, itidal ve istikrar üzere bir hayat yaşamasıdır.  

 
Sonuç 
Câmî’nin varlığa ilişkin eserlerinden hassaten Levâyih ve Levâmî, Nakşîlik 

ve Ekberîlik arasını telfîk eden, seyr u sülük ve vahdet-i vücudu ortak bir ga-
yede “tevhîd” gayesinde birleştiren oldukça önemli eserlerdir.  Câmî bu eser-
leriyle bidayeti riyâzet olan tevhide vuslat sürecinin, nazariyat ile neticelene-
ceğini; fakat aksinin imkansız olduğunu ortaya koymakta: riyâzetsiz nazariya-
tı imkansız görmektedir. Hakk’a tâlip olan sâlik evvelâ  nazargâhı-ı ilâhî olan 
gönlünden Hakk’ın gayrî ne varsa   def edecek  ve o ulu misâfir için gönül 
hânesini mâmûr hâle getirecektir. Bunun için mâsivâ adı verilen bütün kevnî 
alâkalardan  talep  ve irâde elini  çekecek ve  onlardan aslâ râzı olmayacaktır.  
Hakk’a vuslatın  önündeki ilk engel olan  bu mâsivâya olan arzu ve isteğin 
imhâ edilmesi çok büyük bir gayret ve ciddiyet iktizâ etmektedir ki bu gayret  

                                                 
66  Câmî, Şerh-i Rubâîyyât, 98. 
67  Câmî, Nakdu’n-Nusūs, 59.; Câmî, Şerh-i Rubâîyyât, 130-131. 
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veyâ mücâhede ise  Hak ile sapasağlam bir nisbetin kurulduğu Nakşî tarikinin 
usulünü tatbik etmeyi gerektirmektedir. Bu usulde gösterdiği ciddiyet ve 
gayret sayesinde Hak ile arasında yanızca kendi vücûdu kalacak ve bu nihâi 
engelden de fenâ ile halâs olacaktır. İşte böylece amelde tevhîde ulaşan sâlik 
artık tevhîdin ikinci veçhesi olan  ilim ve düşüncede  yani nazarda da tevhîde 
kavuşacak ve fenâdan rucû ile yeniden doğduğu hayâta vahdet-i vücûd  pen-
ceresinden bakacaktır. Bu makām mâsivânın artık gayr değil; bilakis Hakk’ın 
mazharı ve aynası olarak görüleceği makamdır.  
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Öz 
XIV. yüzyılın ikinci yarısı ve XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış ünlü Türk 

şair ve düşünürü Ahmedî, te’lif ettiği eserlerle daha sonraki yüzyıllarda da 
adından bahsettirmiş bir kişidir. Hayatı hakkında kesin bilgi olmayan 
Ahmedî, kaynakların verdiği bilgiye göre ilmini artırmak için Mısır’a gitmiş 
ve orada Şeyh Ekmeleddin el-Bâbertî’ye öğrenci olmuştur. Aynı dönemde 
Osmanlı fikir hayatında önemli yeri olan Hacı Hekim Paşa ve Molla Fenârî ile 
de ders arkadaşlığı yapan Ahmedî, Mısır’da tıp, riyaziye, mantık ve astro-
nomi gibi birçok ilim dalında öğrenim görmüştür. Nitekim düşünür, burada 
farklı alanlarda edindiği ilmî müktesebâtını daha sonra yazacağı eserlerde 
ortaya koymuştur.  

Ahmedî’nin XV. yüzyılın başlarında kaleme aldığı ve çalışmamızın ana 
mihverini oluşturan İskendernâme adlı mesnevîsi onun en meşhur ve etkile-
yici eseridir. Söz konusu eser Türk edebiyatında bu sahada yazılmış manzum 
İskender romanlarının ilk örneği olup aynı zamanda en kapsamlısıdır. Adı 
geçen eserde 8000 küsur beyitte anlatılmaya çalışılan konulara bakıldığında, 
Ahmedî sadece bir şair değil, tıp, felsefe ve ahlâk alanına dair görüşlerini de 
manzum tarzda aktaran bir düşünür olarak karşımızda durmaktadır. Mezkûr 
eserinde Ahmedî’nin Tanrı’nın varlığı, isbât-ı vacip, Tanrı-âlem ve Tanrı-
insan ilişkisi, vahdet-i vücûd, erdemler ve siyaset gibi felsefenin ana konula-
rı ve bunların alt başlıklarında görüş beyan ettiği görülmektedir.   

Bu çalışmada Ahmedî’nin İskendernâme adlı eseri çerçevesinde onun insan 
anlayışı üzerinde durulacaktır. Tanrı’nın bütün isimlerinin mazharı olarak 
gördüğü insanı anlatırken düşünürün zihin dünyasında yer yer İbn Arabî’nin 
irfân felsefesinin izlerini görmek mümkündür. Bunun yanında Ahmedî, ruh-
beden ilişkisini özellikle ruhu ve onun kısımlarını açıklarken Aristoteles, Ga-
len ve İbn Sînâ çizgisinde bir yaklaşımı benimsemektedir. Özellikle ruh-beden 
ilişkisini ele alırken düşünürün tıp, mantık ve felsefî birikimini kullandığı 
daha net ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla Ahmedî’nin insan anlayışında bir 
taraftan Kur’an ve hadislere atıfta bulunulurken, diğer taraftan da İbn Sînâ ve 
İbn Arabî’nin benzer konularda kullandığı unsurlara ağırlıklı olarak yer veril-
diği görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İslâm felsefesi, Ahmedî, İskendernâme, Tanrı, İnsan, 
Ruh. 
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Ahmedī’s Conception On Human -A Case Of Iskandarnāma-  
Abstract 
The famous Turkish poet and thinker Ahmedī who lived in second half of 

14 and first half of 15th century is a person who made a name for himself in 
the following centuries with his works. According to sources Ahmedī who 
there is not certain information about his life went to Egypt to increase his 
knowledge and became a student of Sheikh Akmal al-Din al-Bābertī. In the 
same period, Ahmedī was a friend of Haji Hekim Pasha and Mullā Fanārī, who 
had an important place in Ottoman intelectual life. He studied in many 
scientific fields like medicine, mathematic, logic and astronomy in Egypt. As a 
matter of fact, the thinker has put forward his scientific acquis which 
obtained in different fields in his later works.  

Ahmedī’s mathnawī called Iskandarnāma, which he wrote at the beginning 
of 15th century and constitutes the main axis of our work, is his most famous 
and impressive work. Aforementioned work is the first example of poetic 
Iskandar novels written in this field in Turkish literature and it is also the 
most comprehensive. When we look at the subjects that are tried to be 
explained in 8000 odd couplets, Ahmedī is not only a poet but also a thinker 
who conveys his views on medicine, philosophy and morality in verse style. In 
the aforementioned work, it is seen that Ahmedī expresses opinions on the 
main subjects of philosophy such as the existence of God, ithbât al-wājib, the 
relationship between God and the universe and God-human, wahdat al-wujūd, 
virtues and politics and their subheadings. 

In this study, Ahmedī’s understanding of human will be dealt with the 
framework of his work called Iskandarnāma. It is possible to see the traces of 
Ibn al-Arabī’s philosophy of wisdom from time to time in his mental world 
when he describes that the human is an object (madhḥar) of God’s all names. 
In addition, Ahmedī adopts an approach along the lines of Aristotle, Galen and 
Ibn al-Sīnā (Avicenna) while explaining relationship between soul and body 
particularly soul and its parts. It is clear that he uses medical, logical and 
philosophical acquis, especially when dealing with relationship between soul 
and body. Therefore while Ahmedī’s understanding on human beings refers 
to the Quran and the hadiths on the one hand, it is seen that similar subjects 
are predominantly used by Ibn Sīnā and Ibn al-Arabī on the other hand. 

Keywords: Islamic philosophy, Ahmedī, Iskandarnāma, God, Human, Soul. 
 
1. Ahmedî’nin Hayatı, İlmî Şahsiyeti ve Eserleri 
1.1. Ahmedî’nin Hayatı 
Anadolu Selçukluları’nın yıkılışının ardından Anadolu’nun farklı yerlerin-

de kurulan ve tarihimizde ‘Beylikler Dönemi’ ve Osmanlı Devleti’nin kuruluş 
yıllarında yaşamış olan Ahmedî’nin asıl adı İbrâhim, lakabı Tâceddîn, babası-
nın adı da Hızır’dır. Hayatı hakkında yeterince sağlam bilgi bulunmayan 
Ahmedî, kaynakların verdiği bilgiye göre 735 (1334-35) yılında doğmuştur. 
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Düşünürün nereli olduğu hakkında kesin bir bilgi olmasa da rivayetlerin çoğu 
onun Germiyan’dan olduğu hususunda ittifak halindedir.1 Âşık Çelebi, iki kar-
deş olan Ahmedî’nin kardeşinin isminin Hamza olduğunu ve Hamza kıssasını 
yirmi dört cilt üzere tertip ettiğini bu yüzden de onun Hamzavî mahlasını 
kullandığını belirtir.2 Ahmedî’nin Germiyanoğulları ve Osmanoğulları’na ne 
zaman intisap ettiği tam olarak bilinmese de onun ilim tahsili için gittiği Mı-
sır’dan dönüşünde bir ara Aydınoğulları’na daha sonra da Germiyanoğullarına 
intisap etmiştir. Söz konusu beyliklerle ilişkisinin kronolojisi hakkında kesin 
bir bilgi yoktur. Düşünür daha sonra Sultan Bayezit’in (ö. 1402) oğlu Süleyman 
Çelebi (Emir Süleyman) ile de arkadaşlık etmiş, onun yakınlarından biri olarak 
bu münasebet ölümüne kadar devam etmiştir. Ayrıca Ahmedî’nin en önemli 
eseri İskendernâme’deki “Mevlid” kısmı ve bunun dışında pek çok kaside ve 
şiiri Süleyman Çelebi’ye atfettiği de bilinmektedir.3  

Emîr Süleyman’ın ölümünden sonra, Ahmedî I. Mehmed’in (ö. 1421) çevre-
sine girmeye çalışmıştır. Fakat bu konuda muhtemelen istediğini elde edeme-
yen Ahmedî, Bursa’dan ayrılarak Amasya’ya gitmiş ve bazı kaynakların verdiği 
bilgiye göre 80 yaşını geçmiş olarak (ö. 1412-13)’da burada vefat etmiştir.4 

Ahmedî’nin Amasya’da bulunduğu süre içinde Timur (ö. 1405) ile yakın 
ilişki kurduğu da yine kaynaklarda zikredilmektedir. Aşağıda yer vereceğimiz 
alıntı söz konusu ilişkinin boyutlarını vermesi açısından önemlidir: 

“Timur Germiyanoğlu diyarına girdiği zaman Molla Ahmedî’yi huzuruna 
çağırmıştı. Molla ona yaren olmuş, o da Molla Ahmedî’nin yarenliğine mey-
letmişti. Bir gün birlikte hamama girmişler, Timur, “Hamamdakilere kıymet 
biç” demiştir. Molla “Peki” dedikten sonra “Şu bin dirhem, şu şu kadar eder” 
diye hamamdakilere kıymet biçmişti. Timur, “Bir de bana kıymet biç” deyince 
“Seksen dirhem edersiniz” diye cevap vermişti. Timur’un canı sıkılarak “Hiç 
de adil davranmadın, sadece peştemalım seksen dirhem eder” demişti. Bunun 
üzerine Molla Ahmedî şöyle dedi: “Ben de zaten ona kıymet biçtim. Siz bir 
dirhem bile etmezsiniz!” Emir Timur bu şaka yollu cevaptan çok hoşlanmış ve 
kahkahayla gülerek hamamda yanında bulunan altın ve gümüş eşyalarını ona 
vermişti. Bunlar küçük bir hazine değerindeydi.”5    

 
 

                                                 
1  Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu‘arâ, haz. Filiz Kılıç (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2018), 124; 

Taşköprülüzâde, eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye fî ulemâi’d-Devleti’l-Osmâniyye-Osmanlı Bilginleri, çev. 
Muharrem Tan (İstanbul: İz Yayıncılık, 2007), 63; Günay Kut, “Ahmedî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2/165. Tezkire yazarlarından Latîfî ise Ahmedî’nin 
Sivaslı olduğunu belirtir. Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ ve Tabsıratü’n-Nuzamâ, haz. Rıdvan Canım (Ankara: 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2018), 119.   

2  Âşık Çelebi, Meşâir, 123. 
3  Taşköprülüzâde, eş-Şakâik, 63. 
4  Yaşar Akdoğan, İskendername’den Seçmeler (Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 1988, 5-6; 

M. Fuad Köprülü, “Ahmedî”, İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi, ts.), II: 216; 
Kut, “Ahmedî”, 165. 

5  Taşköprülüzâde, eş-Şakâik, 63; Âşık Çelebi, Meşâir, 123-124.   
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1.2. İlmî Şahsiyeti 
İlköğrenimini nerede ve nasıl yaptığına dair kesin bilgi mevcut değilse de 

Taşköprülüzâde’ye göre Ahmedî, Germiyanoğlu ilinin önemli âlimlerinden 
ders almış, daha sonra bilgisini artırmak için Mısır’a gitmiştir. Burada Hidâye 
şârihi Şeyh Ekmeleddin el-Bâbertî’nin (ö. 1384) öğrencisi olan Ahmedî, Os-
manlı döneminin meşhur âlimlerinden olan Hacı Paşa (ö. 1424 ?) ve Molla 
Fenarî (ö. 1431) ile de aynı ders halkasında bulunmuşlardır. Ahmedî’nin Mı-
sır’da ilmin tıp, riyaziye, mantık ve astronomi gibi birçok dalında öğrenim 
gördüğü, verdiği eserler incelendiğinde anlaşılmaktadır.  

Ansiklopedik tarzda kaleme almış olduğu İskendernâme adlı eserinde 
Ahmedî, felsefeden astronomiye tıptan siyasete kadar farklı ilim dallarına ait 
çeşitli konularda görüşlerini açıklarken bu disiplinlerdeki yetkinliğini göster-
mektedir. Latîfî Ahmedî’nin ilmî yönü hakkında; “…ilm-i zâhir ü bâtından 
âfâkî ve enfüsî ve ilâhî ve riyâzî teşbih ü temsil ile ilm-i hendese ve hey’etden 
ve ilm-i nücûm u hikmetden çok me‘ânî ve me‘ârif harc u derç itmişlerdür ve 
bi’l-cümle fünûn u ‘ulûmun envâu ecnâsından hayli fünûn-ı kesîreye tenâvüli 
ve şümûli vardur. ‘Ulûm-ı kesîreye tetebbu itmiş zû-fünûn kimse gerekdür ki 
ne mikdar ‘ulûma tenâvüli var idügin derk ide…”6 

Felsefî ilimlerin çoğunda ilmî yetkinliğe ulaşan Ahmedî, görüşlerini şiir ile 
ifade etmiş bir düşünürdür. Şiire olan meyli hem yaşadığı çağda hem de daha 
sonraki dönemlerde onun hakkında bilgi veren çoğu kaynakta onun şair vasfı 
ön plana çıkarılarak anlatılmaya sebep olacaktır. Ancak Ahmedî her ne kadar 
on beşinci yüzyılın en önemli şairi olsa da eserleri incelendiğinde onun şiiri 
düşüncelerini aktarmada bir vasıta olarak kullandığını söyleyebiliriz. Zira her 
şairin şiir yazmaktaki asıl amacı şiir değil, aksine şiir, ortaya konulmak isteni-
len fikirlerin anlatımı için seçilen edebî ortamdır. Bugüne kadar edebiyat 
tarihi araştırmacıları tarafından “şair” olarak nitelendirilmiş yazarların ça-
lışmalarının, başka tarihçiler ve bu bağlamda bilim ve felsefe tarihçileri tara-
fından da yeniden incelenmesi gerekmektedir.7 Dolayısıyla Ahmedî’nin eser-
leri edebî açıdan değerlendirildiği kadar diğer sahalarda da ele alınması ge-
rekmektedir. Tekrar ifade edecek olursak o sadece bir şair değil aynı zamanda 
derin ilmî yönüyle bir mütefekkirdir de. Sehî Beg’den yapacağımız aşağıdaki 
alıntı düşünürün ilmî şahsiyetini vurgulaması itibarıyla ayrı bir önemi hâizdir: 
Her daim Emir Süleyman Şeyhi (yani Ahmedî) ile şiir söyleşip dururlardı. 
Onun bu konuda devamlı ısrar ve çalışması ile Ahmedî, araştırmayı gerektiren 
ilimlerden uzaklaşmış ve şiire heves etmiştir. ‘Eğer Ahmedî böyle bir tavır 
sergilemeseydi Molla Sadedddin Teftazânî (ö. 1390) ve Seyyid Şerif Cürcânî (ö. 
1413) gibi bir âlim olurdu’ şeklinde rivayet ederler.8 

                                                 
6  Latîfî, Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, 119-120. 
7  Remzi Demir, Osmanlı Felsefesi (İstanbul: Lotus Yayıncılık, 2018), 37. 
8  Sehî Beg, Heşt Bihişt, haz. H. İpekten-G. Kut-M. İsen-H. Ayan-T. Karabey (Ankara: Kültür ve Turizm 

Bakanlığı Yayınları, 2017), 71. 
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Ahmedî’nin ilmî yönünü gösteren en önemli göstergelerden biri de onun 
eserleridir. Farklı alanlarda manzum olarak yazdığı eserleri hakkında kısa da 
olsa bilgi vererek düşünürün ilim dünyasının genişliği ve zenginliği hususun-
da fikir sahibi olmaya çalışacağız.  

 
1.3. Eserleri 
Üretken bir şair ve mütefekkir olarak Ahmedî, Türkçe ve Farsça pek çok 

eser kaleme almıştır.  Kısa da olsa eserleri hakkında bilgi vermeye çalışalım:  
Divan; Ahmedî’nin bu eserinde yer alan şiirlerinden bir kısmı yayınlanmış 

olup üzerinde ilmî çalışmalar da yapılmıştır. Şiirde o, Fars şiirinin biçimi ve 
içeriğini Türk şiirine başarılı bir şekilde aktarmaya çalışmıştır. Bu eseriyle o, XV. 
yüzyıl divan şiirinin en önemli şahsiyetlerinden biri kabul edilmektedir. Şiirle-
rinde genellikle din dışı konuları işlemiş ve yüksek zümreye hitap etmiştir.  

Cemşîd ü Hurşîd; mesnevi tarzında kaleme alınan bu eseri Ahmedî, Emir Sü-
leyman’ın isteği üzerine yazmıştır. Ahmedî, Selmân-ı Sâvecî’nin (ö. 778/1376) 
aynı adlı eserine dayanarak tercüme mahiyetindeki bu mesneviye yeni ilave-
ler yaparak adeta te’lif bir eser meydana getirmiştir. 

Tervîhu’l-ervâh; Ahmedî’nin mesnevî tarzında yazmış olduğu bu eser tıp ile 
ilgilidir. Emir Süleyman adına yazılan bu esere düşünür daha sonra bazı ilave-
ler yapmış ve I. Mehmed’e takdim etmiştir. 

Bedâyi‘u’s-sihr fî sanâyi‘i’ş-şi‘r; düşünürün Farsça kaleme aldığı bu risâle, 
Reşîdüddin Vatvât’ın (ö. 1177-78) Ḥadâʾiḳu’s-siḥr adlı eserindeki edebî sanatlara 
ait açıklamalar özetlenmiş ve buradaki Farsça örneklerin sayısı arttırılarak 
meydana getirilmiştir. Bu eserin önemli bir özelliği ise risâlenin Ahmedî’nin 
Mirkâtü’l-edeb ile Mîzânü’l-edeb ve Miʿyârü’l-edeb adlı eserlerini de ihtiva etmesi-
dir. 

Mirkâtü’l-edeb; Arapça-Farsça manzum bir lügat hüviyetinde olan bu eser, 
Aydınoğulları’ndan İsa Bey’in oğlu Hamza Bey için yazılmıştır. 

Mîzânü’l-edeb; Ahmedî’nin bu eseri Arapça’nın sarf ilmini konu edinmiş 
olup Farsça kaside şeklinde kaleme alınmıştır. 

Mi‘yârü’l-edeb; Arapça’nın nahiv ilmine dair Farsça yazılmış bir eserdir. 
Ahmedî’nin özellikle son iki eseri Mısır’dan dönünce bir ara Aydınoğul-

ları’na intisap ettiği ve İsa Bey’in oğlu Hamza Bey için bir ders kitabı halinde 
yazıldığı bilinmektedir. Bunların dışında kaynaklarda Ahmedî’ye Kasîde-i 
Sarsarî Şerhi, Hayretü’l-ukalâ, Esrârnâme ve benzeri eserler de atfedilmektedir.9 

 
İskendernâme 
Ahmedî’nin İskendernâme adlı eseri hem çalışmamızın temelini oluştur-

ması hem de felsefî konuları yoğunluklu olarak ele alması açısından önem arz 
ettiği için ayrı başlık altında değerlendirmeyi uygun gördük. Gerek edebiyat 
gerekse düşünce tarihi alanında Ahmedî’nin en bilinen eseri İskender-

                                                 
9  Kut, “Ahmedî”, 165-167. 
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nâme’dir. Mesnevî tarzında 1390 yılında kaleme alınan bu esere düşünür ileri-
ki yıllarda da ilaveler yapmıştır. Ahmedî, İskendernâme adlı bu eseri Emir Sü-
leyman’a sunmuştur. Daha önce ifade edildiği üzere ansiklopedik tarzda yazı-
lan bu eserde düşünür, tıptan felsefeye edebiyattan tarihe kadar pek çok alana 
dair bilgisini ortaya koymaktadır. 

Ahmedî hakkında bilgi veren Sehî Beg, onun İskendernâme adlı eserinin 
Nizâmî’nin10 (ö. 1214), bazı kaynaklar ise Firdevsî’nin (ö. 1020) mesnevilerinin 
tercümesi olduğunu belirtse de, söz konusu eserde düşünür mezkûr şairlerden 
istifade etmiş ancak İskendernâme’nin didaktik değerini artırmak için birçok 
yerde geleneksel bilim ve felsefeye ilişkin ayrıntılı bilgiler verdiği görülmek-
tedir. Dolayısıyla İskendernâme’nin basit bir tercüme veya uyarlama olduğu-
na dair verilerin çok da gerçeği yansıttığı söylenemez.11  

İskendernâme her ne kadar edebî bir tür olan mesnevî tarzında yazılsa da 
içeriğine bakıldığında beyitlerin yarısının ilâhiyyât, hikmet, siyaset, ahlâk, 
geometri, astronomi, astroloji ve tıp gibi sahalarla ilgili olduğu görülecektir.12 
Bu nedenle Ahmedî’nin İskendernâme’si sadece edebî bir metin olarak görül-
memelidir. Nitekim Gibb, Ahmedî’nin adı geçen eserini Orta Çağ dünyasında 
Batı Türkleri’ne ait ilk önemli din dışı şiir olarak görmekte olup, bunun yanın-
da eserin efsanevî figür İskender’in hikâyesini merkeze alarak zamanının 
bütün bilgi dallarına temas ederek her olaydan ders çıkarmayı imlediğini ve 
bütün insanlığın malumatını kuşatan bir tür ansiklopedi oluşturmayı hedefle-
diğini ifade etmektedir.13 

Ahmedî İskendernâme adlı eserinde bir yandan kendisinin yetiştiği ilmî 
arkaplana ait yani Fârâbî, İbn Sîna, Gazzâlî ve İbn Arabî tarafından temsil edi-
len İslâm felsefesi, kelâmı ve tasavvufuna dair birikimini ortaya koyarken 
diğer yandan da Osmanlı’nın ilim sahasında kurumsallaştığı medreselerde 
nasıl bir tedris yapıldığıyla da ilgili malumat vermektedir. İskendernâme hak-
kında vurgulanacak çok şey vardır ancak bu hususlar çalışmamızın sınırlarını 
zorlayacağından bu konuda yapılmış çalışmalara atıfta bulunarak asıl konu-
muza geçmek istiyoruz.14    

 
2. Ahmedî’nin İnsan Tasavvuru 
2.1. Tanrı’nın İsimlerinin Mazharı Olarak İnsan 
Ahmedî eserinin başlangıç kısmında Tanrı’nın birliği, sıfatları ve isimleri 

meselelerine yer verirken insanı da bu bağlamda ele almaktadır. Ona göre 
                                                 
10  Sehî Beg, Heşt Bihişt, 70-71. 
11  Demir, Osmanlı Felsefesi, 35. 
12  İskendernâme’deki felsefî unsurlar hakkında bkz. Ali Kürşat Turgut, “Ünlü Türk Şairi Ahmedî’nin 

İskendernâme’sinde Felsefî Unsurlar”, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 12. Uluslararası Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongresi (İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 2014), 1: 83-91. 

13  E. J. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi-A History of Ottoman Poetry I-II, çev. Ali Çavuşoğlu (Ankara: 
Akçağ Yayınları,1999), 1-2: 175-176. 

14  İskendernâme hakkında detaylı bilgi için bkz. Ahmedî, İskendernâme, çev. Furkan Öztürk, (Sunuş 
bölümü) (İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, 2018), vii-xxxii; Demir, Osmanlı Felsefesi, 35-40; 
Süleyman Hayri Bolay, Osmanlı Düşünce Dünyası (Ankara: Akçağ Yayınları, 2011), 97-126.  
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Tanrı’nın isimlerinin mazharı yalnızca bütün isimleri kendinde toplayan 
(câmi’) insandır. Çünkü bu isim bütün isimleri kendinde barındırır ve bu tıl-
sım onda görülmüştür. Zira düşünür onda zıtlıkların birleştiğini ve ona insan 
adının verildiğini belirtir.15 Ahmedî burada insan ile beden ve ruhtan müte-
şekkil bir varlık olarak bilinen insandan değil de mana olarak hakikat-i 
insaniyyeyi kastetmektedir ve bu konuda onun İbn Arabî düşüncesinden ciddi 
olarak etkilendiğini görmekteyiz. 

İbn Arabî’nin öncülük ettiği irfan felsefesinde Tanrı’nın zuhur mertebele-
rinin en sonunda yer alan mertebe-i insan, lâ-teayyün hariç kendinden önceki 
bütün mertebelerinin hakikatlerini kendisinde toplar. Âlem-i şehâdet, âlem-i 
misal gibi her mertebe İbn Arabî’ye göre bir ilâhî ismin mazharıdır. İnsan ise 
Allah isminin mazharıdır. Hakikat-i insaniyye bütün mertebelerin hakikatle-
rini kapsadığı tabir-i diğerle kendi altında topladığı (câmi’) için aslında ondan 
hariç bir şey de yoktur.16 

İbn Arabî’nin belirttiği tarzda hakikat-i insaniyyenin diğer mertebeleri 
kapsadığı ve özellikle onun dışında birşeyin olmadığı yönündeki görüşünü 
te’yid eder şekilde Ahmedî de; 

“Kuşkusuz o isme (insan) sen mazhar olduğun için 
Besbelli bu görünenlerden öndesin 
Şu varlıklar yoktu, sen vardın 
Ne su, hava, toprak, ne ateştin.” şeklinde ifade etmektedir.17 
Bütün sıfatların layık görüldüğü ve zıtlıkların kendisinde birleştiği insanî 

hakikatin öneminden bu şekilde bahseden Ahmedî bunların yanında söz ko-
nusu insanın Ruh-u A’zam’ın tecellisi olup bütün eksik ve kusurun ötesinde 
olduğunu belirtir. Bu özelliklerinin farkında olması gerektiğine dikkat çeken 
düşünür yine insanî hakikatle ilgili olarak şunları söyler: 

“Sen de o nurdan alınmasın 
Dosdoğru ona ermeye can at 
Bir damla her nereye giderse gitsin 
Sonunda yine denize akar 
Damlayken taş toprak olmaya çabalama ki 
Mübarek deniz seni kabul etsin 
Arınıp denize akmak için 
Nefsinde ne kadar çer çöp varsa defet 
Eğer toprak gibi çer çöp içinde olursan taşla toprakta sersefil kalırsın.”18 
İrfan felsefesinin kavramlarıyla da örülü insan anlayışını olduğu gibi be-

nimseyerek görüşlerini serimleyen Ahmedî, sözü edilen insanî hakikatin Ruh-
u A’zam’ın tecellisi olduğu ve ondan feyz ettiğini vurgulamayı da ihmal etmez. 

                                                 
15  Ahmedî, İskendernâme, 17-18. 
16  Muhyiddin-i Arabî, Fusûsü’l-Hikem, çev. Nuri Gençosman (İstanbul: MEB. Yayınları, 1992), 22-25; 

Mahmut Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber İbn Arabî Düşüncesine Giriş (İstanbul: Sufi Kitap, 2018), 315. 
17  Ahmedî, İskendernâme, 19. 
18  Ahmedî, İskendernâme, 18. 
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Düşünür, İbn Arabici irfan geleneğinde Tanrı-âlem ilişkisinde sıkça vurgula-
nan vahdet-kesret, cem’-cem’u’l-cem’ gibi kavramları kullanarak bir anlamda 
insanın hakikatini vahdet-i vücud çerçevesinde açıklamaya çalışır. Bu bağ-
lamda daha önce de ima edildiği gibi insanı özellikle insanın ruhî yönünü 
diğer yönlerinden üstün gördüğünü şu şekilde dile getirmektedir: 

“Sen beden dumanından uzak oldukça   
Mum gibi baştan başa nur olursun 
Bütün isimlere bu isim zuhur eder 
Her biri bunun peşi sıra nur alır 
Kesinlikle bu her nesnenin mazharıdır 
Öyleyse çokluk yok, yalnızca birlik var 
Bütün sıfatları kendinde topladığı (câmi’) için  
İnsan ruhu temiz bir varlıktır.”19 
İnsanın geldiği yeri unutmayarak, ki Ahmedî burasını vatan olarak niteler, 

daima bunu hatırda tutmalı, nefsini arzu ve istek pasından arındırarak Ruh-u 
A’zam gibi nurlanmalı. İnsanın gayb ve şehadet âleminde Hakk’ın halifesi 
olduğuna da vurgu yapan Ahmedî, O’na erişmenin yolunun da yine O’nun 
sıfatlarına bürünmekten geçtiğini belirtir. O’na erişmede cinsiyetin sadece bir 
ek sebep olduğunu söyleyen düşünür, asıl önemli olan şeyin O’nun vasfına 
yani her kusurdan arınmış olma, sahip olmak gerektiğini salık verir. İnsan 
öyle arınmalı ki kendini ancak yok ederse O olabileceğini, ifade eder. Ahmedî 
insanın bu gerçeğin farkında olduğunda artık yavaş yavaş vahdetin manasını 
idrak edeceğini şu şekilde belirtir: 

“Ahmedî eğer anladıysan sana 
Çok söz söyleyip vahdetin sırrını açtı 
Bu söze menekşe gibi kulak verirsen 
Gül gibi açılıp şem-i cem’ olursun 
Ayrılık ortadan kalksın cem’e ulaşasın 
Oradan doğru cem’-i cem’e erişesin.20 
Görüldüğü üzere Ahmedî, hakikat-i insaniyye fikrini tamamen İbn Ara-

bî’nin vahdet-i vücûd anlayışı üzerinden anlatmaktadır. İnsanı yaratılış gaye-
sine yönelirken talip edasıyla ve mütevazı bir şekilde hakikate kulak vermesi 
gerektiğini farklı renkleri de kendisinde barındıran boynu bükük menekşe 
metaforuyla açıklayan Ahmedî, eğer kendisine anlatılanları dinlediği takdirde 
çiçeklerin piri ayakta duran gül gibi açılıp birleşmenin verdiği şevkle kandil 
gibi aydınlanacağını vurgular. Bu seviyeyi ihraz eden insanda artık ayrılıklar 
ortadan kalkacak ve Hak’tan başka hiçbir şeyi görmeme hali olarak isimlendi-
rilen cem’u-i cem’e21 erişme yaşanacaktır.22 

 

                                                 
19  Ahmedî, İskendernâme, 20. 
20  Ahmedî, İskendernâme, 21. 
21  Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Marifet Yayınları, 1991), 112-113. 
22  Ahmedî, İskendernâme, 21. 
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2.2. Ruh-Beden Münasebeti Açısından İnsan 
2.2.1. Ruh ve Özellikleri 
Ahmedî’nin insanın hakikatine dair yukarıda bahsettiği hususlar arasında 

ruh konusu da önemli bir yerde durmaktadır. Zira düşünürün tasvir ettiği 
insana latif ruhun dost olduğu ve kesif cüzlerin kabiliyete insanla imkân bul-
duğu üzerinde durulmaktadır. Ruhun çok güzel işler başardığından bahseden 
Ahmedî, elemli bedene de sefa bağışladığını söyler. Ruhun mu önce bedenin 
mi önce olduğu noktasında düşünür insanın ruhî yönünü merkeze alarak bu 
ve benzeri hususları şu şekilde ifade eder: 

“Önce ruhla sonra bedenlesin 
Evvel ve âhir yalnız gerçek sen olursun.”23 
Ruhun bedenden önce olduğuna vurgu yapan Ahmedî, ruhun bedenin 

dumanından uzak oldukça baştan başa aydınlatıcı nur olacağını belirtir. Ru-
hun kaynak olarak yüce bir âlemden geldiğine yönelik açıklamaları düşünü-
rün İslâm felsefesinde Kindî’den itibaren Fârâbî ve İbn Sînâ gibi filozofların 
benimsediği anlayışı devam ettirdiği görülür. Nitekim adı geçen filozofların 
nefs veya ruhun kaynağı noktasında yaptıkları; Güneş ışığının Güneş’ten gel-
mesi gibi, onun (ruhun) cevheri de şânı yüce Yaratıcı’dan gelmektedir24, şek-
lindeki metaforun Ahmedî tarafından kullanıldığı da görülmektedir: 

“Güneş’in ona zerre olduğu bir güneştensin 
Ummanın ona katre olduğu bir denizdensin.”25 
 
“Nefis temiz ve hoş bir cevherdir 
Hem canlı, nurlu, idrakli ve hafiftir 
 
Hem semavi ve ruhani sıfatlı  
Hem idrak sahibi ve marifet ehli 
 
O parçalanmaya uygun olmadığı için  
Sonradan değişikliğe uğramaz.”26 
 
Ahmedî bu beyitlerde ruhu latif bir nur olarak tarif ederek onun insanda 

asıl olduğuna ve onun parçalanmaya uygun olmadığı için değişmeme özelliği-
ne dikkat çekmektedir. Ayrıca ruhun kısımları konusunda detaylı bilgi veren 
Ahmedî, bu alanda da söz sahibi olduğunu göstermektedir: 

 
“O (ruh) üç kısımdır, biri hayvanî 
Diğerleri şehvanî ve nefsanîdir.” 

                                                 
23  Ahmedî, İskendernâme, 19. 
24  Bkz. Kindî, “Risâle fi’n-Nefs”, Kindî Felsefî Risâleler, çev. Mahmut Kaya (İstanbul: Klasik Yayınları, 

2006), 243; İbn Sîna, “Ruh Kasîdesi- el-Kasîdetü’l-ayniyyetü’r-rûhiyye fi’n-nefs”, İslâm Filozoflarından 
Felsefe Metinleri, çev. Mahmut Kaya (İstanbul: Klasik Yayınları, 2003), 325 vd.  

25  Ahmedî, İskendernâme, 20. 
26  Ahmedî, İskendernâme, 194-195. 
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Antik Yunan filozoflarından nefsin güçleri ile ilgili yapılan bu üçlü sınıf-

landırma İslâm düşünürleri tarafından da kullanılmıştır.27 Nefsin yukarıda 
belirtilen her bir kısmı hakkında bilgi veren Ahmedî, hayvânî ruhun bedenin 
canlı ve diri olmasını sağladığını, onun yüreğin boşluğunda buhar gibi olup 
ruh nurlarına sahip olduğunu ifade eder. Düşünür mezkûr ruhun kalbte yayı-
lıp ruh nurlarına sahip olduktan sonra insanın konuşma gücünü burasıyla 
ilintilemesi dikkat çekicidir. Ahmedî’nin bu görüşü klasik İslam bilim ve felse-
fesinde bir anlamda yerini bulan insana canlılık veren ve kalpte bulunan hay-
vanî ruhun, diğer şehevânî ve nefsânî ruhla bağlantısının olduğunu onun bu 
iki ruhla birlikte düşünülen biyolojik sistemlerin işlevlerini yerine getirebil-
mesi için gerekli uygun koşulları hazırlayarak ve atardamarlarda dolaşıp tüm 
organlara ve dokulara ulaşıp hayatı muhafaza ettiğini de ima etmektedir.28 

Ruhun hayvanî (canlılık) kısmı üzerinde bilgi verdikten sonra şehevanî 
yönü hakkında bilgi veren Ahmedî, bu ruhun mekanının ciğer olduğunu belir-
tir. Bu organdan gıda gittiği için her organın yetişip büyümesine de bu ruh 
aracılık yapmaktadır. Ahmedî, bedeni anlatırken de değindiği ve sekiz üstat 
diye isimlendirdiği câzibe (gıdayı çekici), mâsike (saklayıcı), hâzime (hazmedi-
ci), dâfia (boşaltıcı), gâdiye (işleyici), musavvir (ceninin şeklini almasını sağla-
yan kuvvet), müvellid (üretici) ve nâmiye (bedenin geliştirip büyüten) kuvvet-
lerinin hepsi ciğerin hizmetindedir.29 

Nefsanî ruh üzerinde de detaylı bilgi veren Ahmedî, bu ruhun iki kısma ay-
rıldığını ifade ederek onların her birini ayrıntılı bir şekilde açıklar. O, birinci 
kısma kavrayış yani idrak ismi verildiğini ve bunun da kendi içinde görünür 
ve gizli şeklinde iki kısma ayrıldığını görünür olanların ise görme, tatma, do-
kunma, koklama ve duyma şeklinde beş bölümden oluştuğunu belirtir. İdrakın 
ikinci kısım ise gizli diye isimlendirilip bunlar da beşe ayrılır. Birincisi; hiss-i 
müşterek ki her şeyin suretini bilen ve her nesnenin farkını yaratan (temyiz 
eden) odur. Ikincisi; hayal olup dimağda (beyinde) yerleşmiştir. Hiss-i müşte-
rek kuvvesinin idrak ettiği her şeyi saklaması için hayal gücüne verir. Üçün-
cüsü; vehimdir ki tikel manaları bilen ve hükmünü veren odur. Bu kuvve tüm 
canlılarda bulunup iyilik ve kötülük onunla bilinir. Dördüncüsü ise hafıza 
kuvvesidir. Yeri başın derinliklerinin içindedir. Vehmin idrak ettiği tüm şey-
ler hafıza kuvvesinde saklanır. Beşincisi de mütehayyile yani düşünme gücü-
dür. Ahmedî’ye göre mütehayyile kuvvesinin derecesi diğerlerinin üstünde-
dir. Zira o, vehim ve hayalin bulduğu her şeyi uzun süre orada biriktirir ve 
elde bulunanları farklı şekillerde düzenler. Kimi zaman böler, kimi zaman da 
birleştirir. Mütehayyile gücü beynin orta kısmının ön tarafında yer alır. Fera-

                                                 
27  Örneğin bkz. İbn Sînâ, en-Necât-Felsefenin Konuları, çev. Kübra Şenel (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 

2013), 145 vd.  
28  Bkz. Osman Bakar, İslâm Bilim Tarihi ve Felsefesi, çev. Işık Yanar (İstanbul: İnsan Yayınları, 2016), 131 

vd. 
29  Ahmedî, İskendernâme, 198-199, 202-203. 
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set, siyaset, peygamberlik, başkanlık hep buradan gelir ve ilhamın, vahyin, din 
ve şeriatın muhatabı da yine bu kuvvedir.30 

Ahmedî nefsanî ruhun idrak kısmını bu şekilde ele aldıktan sonra ikinci 
kısmı olan hareket ettirme yönü üzerinde de durur. Bunun da kendi içinde iki 
bölüme ayrıldığını, bir bölümünün her canlının yararı alıp zararı savuşturma 
işini yaptığını diğerinin de tüm organları hareket ettirmeye yaradığını belir-
tir. Bunların yeri de sinirler olup sinir ise his ve hareketi sağlayan alettir ki 
kaynağının baş olmasının sebebi de budur.31 

Nefs veya ruh hakkında ayrıntılı bilgi verirken Ahmedî’nin kendisinden 
önceki klasik dönem İslâm düşünürlerinin eserlerinde aynı konu hakkında 
yapmış olduğu açıklamaları dikkate aldığı görülmektedir.32 Düşünürün bu 
konulara hâkim olduğu dikkatlerden kaçmamakta bunun yanında mezkûr 
bilimsel veya felsefî meseleleri manzum tarzda dile getirmesi de ayrıca bir 
önemi hâizdir. 

İnsanda yukarıda zikri geçen güçleri Hak’tan başkasının yapamayacağını 
vurgulayan Ahmedî, bütün bu hususların tamamının kişinin kendisini bilme-
sine, tanımasına vesile olduğunu ve buradan bir sonraki aşamaya geçip Hakk’ı 
bilmekle şeref bulacağını belirtir. Ayrıca her ne kadar ruhun üç kısma ayrıldı-
ğı ifade edilse de, düşünüre göre aslında sayıca üçe bakılmaksızın gerçekte 
bunların bir olduğu, eğer bunlarda çokluk görülüyorsa bunun yalnızca fiilde 
bu şekilde belirdiği ifade edilerek irfan geleneğinde üzerinde çokça durulan 
vahdet düşüncesi tekrar öne çıkarılmaktadır. Ahmedî bu düşüncesini manzum 
olarak şu şekilde dile getirmektedir: 

 
“Bu üç yerde kendini üç türlü gösterdiği için  
Bön bön bakanlar ona bir değil dedi 
 
Fiilleri çok ve kendisi kesinlikle birdir 
Onda çokluk yoktur, yalnız birlik vardır.”33          
 
2.2.2. Ruhun Bedenden Ayrıldıktan Sonraki Durumu 
Yukarıda da değinildiği üzere Ahmedî’ye göre insanda asıl olan unsur ruh-

tur. Zira o, başlangıç itibariyle ruhu bedene öncelemiş ve bir prototip olarak 
insanın her şeyden önce yaratıldığını vurgularken onun ruhanî yönünü dikka-
te almıştır. Ruhun ilâhî kaynaklı olduğunu belirtikten sonra düşünür, bir 
müddet bedenle vakit geçirdikten sonra ve beden ölünce ruhun asıl vatanına 
döneceğini vurgular. Bu görüşlerini şu şekilde ifade eder:  

 

                                                 
30  Ahmedî, İskendernâme, 203-205. 
31  Ahmedî, İskendernâme, 205-206.  
32  Örneğin bkz. İbn Sînâ, en-Necât, 146 vd. Bu konuda detaylı bilgi için bkz. Ahmet Çapku, İbn Sînâ, 

Gazzâlî ve İbn Rüşd Düşüncesinde Âhiret (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2009), 91-458. 
33  Ahmedî, İskendernâme, 207. 
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“Bu varlıklar gitse yine var olacaksın  
Gidip meleklerle dost olacaksın 
 
Bu beden ve görünüş yok olunca  
Ben de yok olacağım diye gam yeme 
 
Canlının bedenine gelen zarar  
Sadece ruhun giysisine gelmiş olur 
 
Ruh ölmez, ölecek olan fâni bedendir 
Beden ölünce ruh bâkî kalır 
 
Ruh bedenin kılığından kurtulunca 
Ona daha güzel bir giysi verilecek.”34 
Ruhun ölümsüzlüğü fikrini benimsemekle Ahmedî, bu konuda genel olarak 

İslâm filozoflarının özellikle Fârâbî ve İbn Sînâ’nın görüşleriyle ittifak halin-
dedir. Zira onlara göre de ruh ölümsüz olup, beden ortadan kalkınca ruh ser-
best kalır ve mutlu olur.35 Özetle ifade edecek olursak; Ahmedî de diğer 
müslüman filozoflar gibi bedenin ölümünden sonra ruhun geldiği yer ve asıl 
vatanı olan Yüce âleme döneceğini belirtir. Her ne kadar beden denilen kafes, 
ruhu asıl vatanından ayırmaya veya koparmaya çalışsa da, insan ruhunu Tan-
rı’nın sıfatlarına bürünüp O’na kavuşacak gibi hazırladığında neticede arzusu-
na erecek yolu bulacaktır.36 

 
2.2.3. Beden ve Özellikleri 
Bedene gelince düşünür onun aslının toprak olduğunu belirtmektedir. 

Nefsin veya ruhun vatanı cennet olmasına rağmen bedenin onu burada türlü 
idrake erişip kâmil olması için bağladığına değinilir. Bedenin aslının 
keyfiyyeti hakkında ayrıntılı bilgi vermeye çalışan Ahmedî bu hususu man-
zum şekilde şöyle dile getirir: 

 
“Dinle şimdi bedenin hâlini söyleyeyim 
Sana onun bileşimini açıklayayım 
 
Beden topraktan olup sakildir 
Uğursuz, bozuk, hor ve illetli bir cevherdir. 
 
Balgam, safra, sevda ve kandır 
Belli başlı parçaları kemik ve ettir 

                                                 
34  Ahmedî, İskendernâme, 19. 
35  Fârâbî, Kitâbu Ârâi ehli’l-medîneti’l-fâdıla, tah. Albir Nasri Nâdir (Beyrut: Dâru’l-Meşrık, 1986), 135 vd. 

İbn Sînâ, el-Mebde ve’l-meâd, tah. Abdullah Nûrânî, (Tahran: Tahran Üniversitesi, 1984), 103 vd; 
Turan Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi (İstanbul: İz Yayıncılık, 2005), 38-41.  

36  Ahmedî, İskendernâme, 19-20. 
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Ayrıca kiriş ve eklemler 
Hem damar, deri, kıkırdak ve sinir”37  
 
Ahmedî can diye de nitelediği nefsin (ruhun) beden ile bir yerde toplanıp 

buna da dilde insan ismi verildiğini ifade eder. Yukarıdaki ifadelerden anlaşıl-
dığı üzere insan bedeninin oluşumunda etkin olan ahlât-ı erbaa (dört karışım-
kan, safra, sevda ve balgam) görüşü Galen’den (ö. 216) itibaren Müslüman 
düşünürler benimsemiş ve Ahmedî de buna katıldığını göstermektedir.  

Düşünür bedenin yapısına dair geniş açıklamalarda bulunurken yer yer 
sembollerle bu izahlarını zenginleştirmektedir. Nitekim düşünce tarihinde 
ruh-beden anlatılırken her ikisi hakkında da farklı semboller kullanıldığını 
biliyoruz. Ahmedî ise bedeni şehir metaforuyla açıklamayı tercih etmiştir. 
Ahmedî’nin tıpla ilgili ilmî birikimini bedenle alakalı değerlendirmeleri ya-
parken daha net görmekteyiz. Onun beden ve kısımlarına yönelik açıklamala-
rını İskendernâme’den olduğu gibi burada yer vereceğiz. Zira Ahmedî, bu konu 
hakkındaki görüşlerini çok sade bir dille ve herhangi bir yoruma gerek kalma-
yacak şekilde belirmiştir. 

 
Şimdi bu bedenin baştan başa                             
Bileşimini ve düzenini dinle 
 
Diyelim ki başlı başına bir şehirdir 
Dört zıtlık ona esas olmuştur 
 
Hak apaçık gördüğün bu şehre 
Dokuz cevherle temel attı 
 
Vedûd iki yüz kırk sekiz de 
Direk koyup onu güçlendirdi 
 
Şüphesiz tam yedi yüz yirmi bağ ile 
Eklemlerini sağlamlaştırdı 
 
Ortasında bir çeşme akıttı 
Üç yüz altmış nehir oradan belirdi 
 
Orada türlü evler kurdu 
Bir çok mucize yarattı 
 
Orada on hazineyi daha görünür kıldı 
Orada türlü cevherler sakladı 

                                                 
37  Ahmedî, İskendernâme, 194. 
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O orada on iki kapı daha açtı 
Kapılardan mahzenlere yol yaptı 
 
Burada iş bilir sekiz usta 
Bu şehri sağlamlaştırdılar 
 
İleri görüşlü ve işini bilen 
Beş kişiyi de oraya bekçi yaptı 
 
Sonra ona iki kanat verip 
Altı yöne doğru onu yürüttü 
 
O Ganî iki direkle de onu 
Güçlendirip havada dengeledi 
 
Şüphesiz oraya insan, cin ve meleklerden 
Üç kabile yerleştirdi 
 
Hepsi itaat etmek için baş koysun diye 
Onlara adil bir hükümdar tayin etti 
 
O da onlara başkanlık etsin 
Aralarında idarecilik yapsın.”38 
 
Ahmedî bedeni ve kısımlarını şehir, direk, kapı, bekçi ve benzeri sembol-

lerle bu şekilde anlattıktan sonra, böyle bir şehri bugüne kadar kimsenin 
görmediğini ve sanatının da hiç kimsenin akıl erdiremeyecek güzellikte, ek-
siksiz olduğunu vurgular. Böyle mucize ve harikulâdeliklerle dolu bir şehri 
veya yapıyı gören kişinin binayı yapanı merak etmesi ve sorması gerektiğini 
belirten Ahmedî, buradan hareketle evreni yaratan Sâni’in varlığını delillerle 
anlatmaya geçer.39 Bu husus konumuzla doğrudan bağlantılı olmadığı için 
burada düşünürün söz konusu mesele hakkındaki görüşlerine değinmeyecek, 
onun yukarıda beden hakkında kullandığı sembol ve sayıların hangi anlama 
geldiğine dair açıklamalara geçeceğiz. 

 
O dokuz cevherin ne olduğunu iyi anla 
İlik, kemik, et, kan ve damardır 
 
Ayrıca sinir, deri, yağ ve kıl 
Her birinin belli bir şey için olduğunu anla 

                                                 
38  Ahmedî, İskendernâme, 195-196. 
39  Ahmedî, İskendernâme, 196. 
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O iki yüz kırk sekiz direk de 
Bu kemiklerdir, iyi bilmek gerek 
 
Ey akıl sahibi, sözünü ettiğim 
Yedi yüz yirmi bağ bütün sinirlerdir 
 
Sinirler bedenin parçalarını baştan başa 
Birbirine bağlayıp ayakta tutar 
 
Eğer bunlardan biri ansızın kötüleşse 
Şüphesiz o yüzden organda kusur oluşur 
 
Çeşme dediğim kalptir ki 
Kan o çeşmeden çıkıp akar 
 
Üç yüz altmış ark kalpten çıkıp 
Organlara varan damarlardır 
 
Her organa kan oralardan erişir 
O kanla her bedene can gelir 
 
O Kadîm’in yaptığı nasıl bir hikmettir 
O Hakîm’in yarattığı nasıl bir sanattır 
 
Bana kulak ver, o şehrin on iki kapısını 
Sana bir söyleyeyim 
 
Şüphesiz kapılar iki burun deliği 
İki göz ve iki kulaktır 
 
Her nefes oradan girip çıkar ki 
Kuşkusuz hayat yalnız onunla vardır 
 
Göğüste de çocukların rızkı için 
Açılmış iki kapı var 
 
Bir kapı göbek ve diğer ağız ki 
O rızkı biz o kapıdan çekeriz 
 
İki kapı da her gıdanın  
Fazlasının çıkmasına yol oldu 
 
Eğer bu kapılardan biri bozulursa 
Şüphesiz bu şehir zayıf düşer 
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O beş bekçi tam tamına nedir 
Tatma, dokunma, işitme, görme ve koklama 
 
Ey din âlimi, o sekiz üstat 
Câzibe, mâsike 
 
Hâzime, dâfia, gâdiye 
Musavvir, müvellid ve nâmiyedir, iyi bil 
 
Gıdayı çeken câzibe ile 
Gıda gideceği yere gider 
 
Mâsike, sindirim bitene kadar 
O gıdayı saklar 
 
Hâzime, beden ondan gerek duyduğunu 
Alana kadar gıdanın hazmını yapar 
 
Dâfia, gıdadan artanı defedip 
Bedeni arındırır 
 
Gâdiye, gıdayı işler 
Onu gıda alana mal eder 
 
Yeter ki tüm parçalardan bir bütün oluncaya kadar 
Bu bileşime zarar gelmesin 
 
Nâmiye, bedenin gelişip 
Büyümesini sağlar 
 
Musavvir nedir, çocuk cenini 
Şeklini kesinlikle o kuvvetten alır 
 
Üç karanlığın içinde 
Suretleri nakş eden hep odur 
 
Ressamda ilim yoktur der tabip 
Lakin güzel ve emsalsiz suretler yapar 
 
Bu nasıl sözdür, kusursuz ve güzel 
Yapılan nakış ve ilimsiz nasıl olabilir 
 
Rahimlerin karanlığında sureti 
Böylesine nakşeden yalnızca Hak’tır 
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Bütün şeylere Musavvir odur 
Yakîn, Alîm ve Kadîr odur 
 
Sonra müvellid gıda hazmedilince  
Ondan bir parça ayırır 
 
Ta ki bir kişiye daha ulaşsın o 
Onun gibi bir başkasını yaratsın o 
 
Yeter ki insan soyu yok olmasın, çünkü bir şahsın 
Sozsuza kadar yaşamsası imkânsızdır 
 
Bu sekiz üstat deriyle tamamlanınca  
Bu beden şehri tamamen dirlik bulur 
 
Nefs-i emmârenin işi 
Cin gibi her zaman şerdir 
 
Nefs-i levvâme insan sıfatlıdır 
Mutmainne melek hünerlidir 
 
Nefs-i levvâme’nin adı Muktesid’dir 
Bu iki zıt, hayır ve şer ondan gelir 
 
Hakk’ın nuru, Allah’ın gölgesi olan akıl 
Sözünü ettiğim o padişahtır 
 
Ona uy, çünkü emir sahibi odur 
O seni hazrete layık hâle getirir 
 
Eğer ona doğrulukla uyarsan 
Sana nefsini mutmainne eder 
 
Melek tabiatli olduktan sonra 
Cennet bahçesine güzel yol bulursun 
 
Varıp oraya yerleşince  
Rahatlık, rızık ve bolluk bulursun 
 
Orada ebediyen güzel yaşarsın 
Dilediğin her türlü rahatı bulursun 
 
Eğer bu aklın emrine isyan edersen 
Nefsini şeytan tabiatlı edersin 
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Canın mihnet okuna hedef olur 
Şüphesiz ebedî azap çekersin 
 
O hazinelerden biri orada  
Akla çerağ yakılan dimağdır 
 
Ruh-u hayvaniye bir hazine de 
Yürek olmuştur, bunu bilmek gerek 
 
Biri de kesinlikle oraya 
Ulaşan kanın sakladığı ciğerdir 
 
Bir hazine de bağırsaklardır 
Bir süre sonra gıda oraya varır 
 
Bağırsaklar ondan da gıda almayıncaya kadar 
Orada kalır, oradan ayrılmaz 
 
Bir hazine de kesinlikle safradır 
Öd orada mekân tutmuştur 
 
Kanın yoğunluğunu inceltene dek 
Oradan azar azar damarlara gider 
 
Bedenin her tarafına varabilmek  
Dar yerlerde bile akıp gidebilmek için  
 
Bir hazine de dalak olmuştur 
Kara ödün yeri her zaman odur 
 
Bütün kemikler ondan gıda aldığı için  
Kara öd daima orada saklanır 
 
O hazinelerden biri de midedir 
Gıda orada bekler, yeri odur 
 
Onun biri de böbrektir 
Şüphesiz biri de mesanedir 
 
İdrar böbrekte kandan ayrılır 
Bir damardan o mesaneye gelir 
 
Bu idrar böbrekten azar azar indiğinden 
Ona bir yer gerek ey hünerli 
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O hepsi ininceye kadar orada durur 
Tamamı indiğinde çıkmaya yol bulur 
 
O yol olmasa durmazdı 
Daima damla damla akardı 
 
İnsanoğlu daima pis olurdu 
Belki de kötü kokudan ölürdü 
 
Bu sağlam yaratılışı düşün 
Ilim ve kudret nasıl olur, söyle 
 
Biri de er bezidir, iyi bil 
Saf kan orada meni olur 
 
O iki direk iki ayaktır 
İki kanadın iki el olduğunu bilmek gerek40 
 
2.3. Fazilet ve Reziletler Açısından İnsan 
Ahmedî, insanı beden ve ruhtan müteşekkil bir varlık olarak bu şekilde 

tasvir ettikten sonra onun ahlâkî yönüne de temas eder. Biz çalışmanın sı-
nırlarını aşmamak için ahlâk felsefesinin önemli konularından biri olan 
faziletler ve reziletleri düşünürün bakış açısından kısaca vermeye çalışaca-
ğız. İskendernâme’nin çeşitli yerlerinde fazilet ve reziletlere dair bilgi veren 
Ahmedî, özellikle erdemi oluşturan öğeler ve bunların alt başlıkları hakkın-
da her ne kadar dağınık malumat verse de, ahlâk felsefesinde bu konuyla 
ilgili verilen bilimsel çerçeveye uygun değerlendirmelerde bulunduğunu 
görmekteyiz. Ona göre faziletin unsurları hikmet ilmi, adalet, iffet ve yürek-
lilik (cesaret) olmak üzere tam dört tanedir. Ahmedî bu faziletlerin bir kişide 
toplandığı takdirde o kişinin Hak nuruyla parlayan mum olacağını vurgular. 
Ayrıca hikmet ilmiyle gönül ışıl ışıl olur ve adaletle de can konağı gül bahçe-
si olur.41 

İnsanda olması gereken dört fazilet hakkında bu genel girişten sonra 
Ahmedî bahsedilen faziletleri detaylı bir şekilde açıklamaya devam eder. O, 
hikmet ilmine değinirken iffet ve cesaretin onun öğeleri olduğunu ifade 
eder ve hikmetin nazarî ve amelî iki kısma ayrıldığını belirtir. Burada kısa da 
olsa felsefî ilimlerin veya hikmetin tasnifini yapan düşünür, nazarî hikmet 
ilimlerinin kısımları olarak matematik, ilm-i ilâhî ve tabiat ilimlerini sayar. 
İktisat, siyaset ve ahlâkı da amelî hikmet ilimlerinin alt dalları olarak sınıf-
lar.42 
                                                 
40  Ahmedî, İskendernâme, 197-201. 
41  Ahmedî, İskendernâme, 238-239. 
42  Ahmedî, İskendernâme, 239. 
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Yukarıda bahsedilen erdemlerin ahlâkı güzelleştirdiğini vurgulayan 
Ahmedî, şecâat (yürekli olma) erdemi üzerinde dururken bu erdemi sebat 
erdemiyle birlikte ele alır. Düşünür bu hususu şu şekilde anlatır: 

Sebatının hiçbir işte gevşek olmaması için 
Şecâatin sağlam olsun  
 
Aklın varsa yel gibi sebatsız olma 
Kurtuluş istersen ayağın yere dağ gibi bassın  
 
Rüzgâr sebatsız olup estiği için 
Avare ve perişan oldu 
 
Dağlar yere sağlam bastıkları için  
Âlemin direkleriyle alem buldular43 
 
Şecâat erdemi ile sebat arasını bu şekilde irtibatlandıran İskendernâme ya-

zarı, yine şecâat erdemiyle bağlantılı olarak gayret, tevâzuu ve dayanıklı olma 
erdemlerine yer verir. Ayrıca bu erdemlere sahip olmayanların da içinde bu-
lunduğu durumu şu şekilde resmeder: 

 
Kendini alçaltma, gayretini yükselt 
Kişinin rütbesi gayretle artar 
 
Eğer bahtın sana yâr olmasını istersen 
Alçak gönüllü ve dayanıklı olmayı seç 
 
Dayanaksız kişi hünersiz olur 
Alçak gönüllü olmayan kişi Şeytan’dan beter 
 
Yumuşak huylu ve sakin olmayan kişinin 
Her işi düşkünlük ve delilik olur 
 
Yürekli olmayan her kişi 
Ölmese de ölüden beterdir44 
 
Ahmedî, şecâat erdeminden sonra iffet erdemi üzerinde durur. O, yukarıda 

görüldüğü üzere, iffet erdemini de hayâ, yumuşak başlılık, sabır, kanaat, cö-
mertlik, affetme, mürüvvet gibi bağlantılı olduğu erdemlerle birlikte ele al-
maktadır. Faziletlerin karşıtı olarak reziletleri belirten Ahmedî, sözünü ettiği 
erdemin kişide olmadığı zaman onda hangi erdemsizliğin ortaya çıkacağını da 
                                                 
43  Ahmedî, İskendernâme, 239. 
44  Ahmedî, İskendernâme, 240. 
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belirtmeyi ihmal etmez. Düşünür bunları ifade ederken yer yer âyetlere de 
göndermelerde bulunmayı ihmâl etmez.  

 
İffetin varsa sende hayâ duygusu olmalı 
Hayâsız olan Şeytan’dır, ona kim insan der 
 
Kibirli davranmasının sebebi hayâsızlıktır 
Huzur’dan onu sürdüren kibirdir 
 
O lanetli ene hayrun dediği için 
Hak’tan aleyke la’netî sözünü işitti 
 
Nedir nefsin olgunluğu, yumuşak başlılık ve sabır 
Öyleyse kaplan huyu ve bebr tabiatı nedir 
 
Kaplanı yere vuran kendi kibridir 
Bebri de kendi huyu helak etti 
 
Rahatlık istersen kanaat et 
Kendine sermaye yap 
 
Kanaat etmeyen tokluğunda bile aç olur 
Dünya onun olsa da muhtaç olur 
 
Kanaat tükenmez hazine olduğu için  
Onunla doymayan kişi aç ölür 
 
İffetin ziyneti o hâlde cömertliktir 
Cömertliğin sermayesi öyleyse affetmektir 
 
Kimde iffetle mürüvvet olmazsa 
Şüphesiz o fütüvvet ehli olamaz 
 
Ben ki bu yolda kemer bağlamışım 
Gücüm yettiğince her işi anlamışım 
 
Asır ehlinde mürüvvet görmedim 
Birinin fütüvvet ehli olduğunu görmedim 
 
Ne mürüvvet, ne cömertlikten eser var 
Sanki biri kimya, diğeri Anka 
 
Eğer iffet sana yoldaş olursa 
Sonsuza kadar canına korku ermez 
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İffetsiz olana kendi ayıbı yeter 
Dört ayaklı hayvandan daha beter olur45 
 
Son erdem olarak adalet üzerinde duran Ahmedî, diğer erdemleri açıklayış 

tarzını burada da devam ettirmektedir. Vefâ, insaf, şefkat, tevekkül, muhabbet 
gibi adaletle bağlantılı erdemlere de değinen düşünür, adalet sahibi kişide 
bulunan güzel hasletlere de yer vermektedir.  

 
Adil isen sende vefa da olmalı 
Vefasızdan kimse safa bulmaz 
 
Adil iyiliğin hakkını bilen 
Sonra ona layık ödülü verendir 
 
Güzel ahlak ve şefkati kendine iş edinir 
Halkla görüşüp konuşması güzellikledir 
 
Hem tevekkülde azmi sağlamdır 
Hem muhabbet akdini bozmaz 
 
Din ve devlet işlerinde doğru olması için 
Hâkime mutlaka insaf gerekir 
 
Görünmez şimdi bu insaf ve vefa 
Biri Simurg oldu, biri kimya 
 
Kazanın takdir olduğu her işte  
Âdet Hâkim’e teslim ve rızadır 
 
Dünya ve ahirette muradına ermek için  
Hem ibadet hem itaat gerekli46 
 
Ahmedî, dört erdemi de bu şekilde açıkladıktan sonra her kişinin bu er-

demlerle mücehhez olmasını tavsiye ve teşvik eder. Özetle ifade edecek olur-
sak o, söz konusu erdemlere sahip olan kişinin hem Hak katında hem de diğer 
canlılar arasında yüksek bir mevkıya ereceğini vurgular. Düşünürün veciz 
ifadeleriyle konuyu tamamlayalım: 

 
Eğer sen bu ahlakı alışkanlık edenirsen 
Yakınlık makamına alınanlardan olursun 

                                                 
45  Ahmedî, İskendernâme, 240-241. 
46  Ahmedî, İskendernâme, 241-242. 
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Bu sıfatla bezeli olan nefis 
Meleğin secde etmesine layık olur 
 
Eğer hayvanlıktan kurtuluş istersen 
Bu sıfatların sende toplanması gerektir 
 
Kâbe kavseyni makam edinmek için 
Bu işlerde ok gibi doğru ol 
 
Bu sıfatların olmadığı kimse doğrusu 
Ke’l-en’âm-i bel hüm edall’dir (hayvan gibi belki ondan daha aşağı) 
 
Ahmedî’nin her sözünü dinleyen 
Mutluluğun yasası nasıldır anlar 
 
Ey hakim, onun dediği yolu izle ki 
Şüphesiz doğru yol odur 
 
Onun sözünde bir eksiklik olmasa da 
Sözle olmaz, amel gerek amel 
 
İddia edilen şey delille kesinlik kazanır 
Leyse li’l-insâni illâ mâ se’â (insana çalıştığından başkası yoktur)47  
 
Sonuç  
On beşinci yüzyılda İslâm-Osmanlı düşüncesinde önemli bir yere sahip 

olan Ahmedî ve İskendernâme adlı eseri, içerdiği konuların çeşitliliğinin yanın-
da düşünürün bunları ele alış tarzı dönem hakkında fikir sahibi olmamıza da 
önemli katkılar sağlamaktadır. Şair olarak bilinen Ahmedî’nin adı geçen eser-
de tıptan metafiziğe ahlâktan kelâma kadar pek çok sahada görüş beyan etme-
si onun ilmî birikiminin derinliğini göstermesi açısından da ayrıca önemi 
hâizdir. 

İskendernâme ansiklopedik hüviyet taşıması açısından sadece edebiyat 
sahasında değil diğer ilmî sahalarda da araştırmacıların ilgi odağı olmuş ve 
üzerinde ciddi çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Sözü edilen eserde 
Ahmedî’nin insana bakışı değerlendirdiğimiz bu çalışmada o, insanı öncelikle 
ilâhî isimlerin mazharı olarak görmektedir. Bu konuda İbn Arabî’nin irfânî 
geleneğinin izinde olan düşünür, insan hakkında kullandığı kavramlara kadar 
mezkûr geleneğin sıkı bir takipçisi olarak görünür. İnsanın ruhî yönünü bede-
ne önceleyen Ahmedî, ruhun asıl olduğunu eserinde daima vurgulamaktadır. 
Ruhu veya nefsi yapısı ve yetileriyle izah etmeye çalışırken o, bu defa 

                                                 
47  Ahmedî, İskendernâme, 242. 
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müslüman filozofların kullandığı terim ve argümanlara başvurmaktadır. Be-
deni, organları ve özelliklerini açıklarken Ahmedî, İslâm düşüncesinde özellik-
le felsefe ve tasavvuf disiplinlerinde farklı meselelerde çokça başvurulan me-
tafor ve mecazları kullanmaktadır. Örneğin bedeni şehir, kalbi çeşme ve beş 
duyu organını da bekçi metaforuyla izah eder. Düşünürün insan bedenine dair 
bilgi verirken onun tıp bilgisinin de ne kadar derin olduğu görülmektedir. 

Ahmedî’nin insan tasavvurunda onun ahlâkî yönü de önem arz etmekte-
dir. Nitekim o da bu konuya ayrı bir ehemmiyet vererek erdem merkezli bir 
ahlâk anlayışı ortaya koymuştur. İslâm ahlâk felsefesinin vazgeçilmez konula-
rından olan erdemleri geleneğe uyarak hikmet, şecaat, iffet ve adalet şeklinde 
dört başlık altında değerlendirmeye çalışan Ahmedî, mezkûr erdemleri ele 
alırken hangi erdemi işliyorsa mutalaka onu alt erdemlerle değerlendirmeye 
çalışmaktadır. 

Sonuç olarak Ahmedî İskendernâme adlı eserinde tipik bir on beşinci yüzyıl 
âlimi olarak İslâm-Osmanlı düşüncesinin entelektüel yönlerini temsil eden 
felsefe, kelâm ve tasavvufun ortak konularını bu disiplinlerin bakış açılarını 
da dikkate alarak vermeye çalışmıştır. Ahmedî gibi Osmanlı düşüncesinde 
eserlerini şiir veya nesir tarzında vermiş şair olarak bilinen ancak ilmî derin-
liği yüksek pek çok mütefekkir vardır. Araştırmacıların yazarın şair, münekkid 
gibi veya eserin şiir, mesnevi veya roman gibi olmasına bakarak bunları göz 
ardı etmemesi gerekir. Zira bu ve benzeri eserler Osmanlı düşüncesinin önem-
li yapı taşlarından biridir. 
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Öz 
Mahmud Şebusteri (1284- 1320) tasavvufi yaşantı, kültür ve felsefesinin 

yoğun olduğu İran’ının Tebriz’de kentinde yaşamıştır. Kısa bir ömrüne rağ-
men tasavvufi düşünceye çok büyük katkıları olan eserler vermiştir. Eserle-
rinde çoğunlukla tasavvuf, kelâm ve felsefe konuları üzerinde yazılar vardır. 
Şebüsterî’nin zihin dünyasını tasavvufî şiirin öncüleri olan Ebû Saîd-i Ebü’l-
Hayr, Ferîdüddin Attâr ve Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin etkilediğini ve onla-
rın aşk ve vecd yollarını tercih ettiğini söyleyebiliriz. Gölpınarlı, onun Gülşen-i 
Râz’ındaki birçok beyti Mevlânâ’nın Mesnevi’sindeki beyitleriyle uyumlu bul-
maktadır. Lâhîcî’nin şerhinde de Mes nevî’den alıntılar mevcuttur. Ancak 
Şebüsterî genel olarak Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin etkisindedir. Bununla bir-
likte ifadeleri İbnü’l-Arabî’nin ifadelerinden daha açık ve daha vecizdir. 

Bu eserlerin arasında özelikle Gülşen-i Raz tasavvuf felsefesi açısından bir 
şah eser olarak kabul görmektedir. Gülşen-i Râz Horasan sûfîlerinden Emîr 
Hüseynî Sâdât-ı Herevî’nin sorularına cevap olarak şeyhi Bahâeddin 
Ya‘kūb’un isteğiyle kaleme alınan Farsça bir mesnevidir. Bu eser üzerine bir-
çok şerh yazılmış ve çeşitli dillere çevrilmiştir. Şebusteri bilgi ve mana ehli 
tarafından kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplardan bu eserin meydana 
geldiğini söylemektedir. Emir Hüseyni’nin soruları, tam da tasavvuf felsefesi 
açısından sorulması gereken sorular olması ilginç ve son derece sevindiricidir. 
Bu nedenle Gülşen-i Raz’daki sorulara verilen cevaplar tam bir tasavvuf felsefe-
sidir. Biz de onun eserindeki tasavvuf felsefesi görüşlerini bu sempozyumda 
açıklama, betimleme ve yorumlama tekniği ile yeniden değerlendireceğiz. 

Emir Hüseyin’inin sorduğu sorular şunlardır: düşünme (tefekkür) nedir, 
düşünce (fikr) gücünü ne kontrol eder, insan-ı kamile giden yolda şart olan 
“düşünce” nedir, düşünce niçin bazen “kulluk” bazen de  “isyan” olarak kabul 
edilir, ben kimim, bana benden haber verebilir misin, çünkü ben, benden 
habersizim, arayış, yolculuk nedir, nasıldır, kendinden kendine yolculuk nasıl 
yapılır, kime tam olgun kişi denilir, birlik sırına kim vakıf olur, arif kimdir, 
irfan nedir, aşk nedir, ben Hakım ne demektir, ulaşmak, vuslat, yol alış nedir, 
mümkün varlık olan insan “mümkün” dairesinden dışarıya nasıl çıkabilir, 
mümkün ile zorunlu varlığın birleşmesi ne anlama gelir, yakınlık uzaklık, 
çokluk birlik nedir, söz, ses, nefes nedir, cüzde küllü görmek nasıl olur, Allah 
ve âlem ilişkisi nasıl bir ilişkidir, mana eri göze, dudağa, güzelle, şaraba ve 
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muma işaret eder, tüm bu semboller ne anlama gelir, gerçeğe ulaşmada meca-
zın, simge ve sembolün rolü nedir? 

İşte tüm sorulara verilen cevaplar Gülşen-i Razın felsefesi hakkında bize 
bilgi vermektedir. Biz de bu bilgiler ışığında Şebüsterî’nin tasavvuf felsefesi 
hakkındaki görüşlerini analiz edip felsefi bir değerlendirme yapacağız. 

Anahtar Kelimeler: Şebusteri, Gülşen-i Raz, Tasavvuf Felsefesi, Düşün-
me/Düşünce nedir? Arif kimdir? 

 
Philosophy of Gulsan-ı Raz (The Rose Garden of Mysteries)  
Abstract 
Shabistarī, Maḥmūd ibn ʻAbd al-Karīm (1284-1320) lived in the city of 

Tabriz, Iran, where Sufi life, culture and philosophy were widespread. In spite 
of his short life, he produced works which made great contributions to 
Sufism. His works were mostly devoted to Sufism, theology and philosophy. 
Shabistarī’s intellectual world was inspired by Abû Saîd-i Abu’l Khayr, Shaikh 
Farid-al-Din ʿAṭṭār and Maulána Jalálu-'d-Dín Muhammad Rúmí who were the 
pioneers in Sufi Poetry. It can also be stated that he pursued their love and 
rapture. Gölpınarlı finds many couplets in his Gulsan-ı Raz are compatible 
with the couplets in Maulána’s Masnavi. There are also citations from 
Masnavi in Lāhiji’s commentary. Despite Shabistarī’s being generally under 
the influence of Ebn al-ʿArabi, his expressions were more clear and laconic. 

Among these works, especially Gulsan-ı Raz is considered a masterpiece in 
terms of the philosophy of Sufism. Gulsan-ı Raz is a Persian masnavi 
composed with the request of his sheik Bahâeddin Ya‘kūb answering the 
questions asked by one of the Khorasan Sufis, Amir Ḥosayn Ḥosayni. There 
are plenty of commentaries on Gulsan-ı Raz, and it was translated into many 
languages. Shabistari stated that this work consisted of the answers to the 
questions asked by scholars and spirituals. The fact that Amir Ḥosayni’s 
questions were the required inquiries regarding the philosophy of Sufism is 
both interesting and gratifying. Hence, the answers in Gulsan-ı Raz constitute 
an exact example for Sufism. In this paper, Shabistari’s views on the 
philosophy of Sufism will be explained, described, and re-evaluated.  

Amir Ḥosayni’s questions are as follows: What is the definition of 
meditation (tafakkor)? What controls the mental power? What is the critical 
thought on the path to the perfect human being? Why is thought sometimes 
considered “meritorious” and “sinful”? What is the meaning of the self? Can 
you let me know myself? Because I am not aware of myself. What is being on a 
quest or a travel within the self, and how? How is the travel within the self? 
Who is called a true wayfarer on the Sufi Path? Who can attain the secret of 
unity of being? Who is the knower and the known? What is the concept of 
love? What does the phrase “Anal-Haq- I am the truth” mean? What is 
attaining, union, and progress? How can a contingent being get out of his 
“contingent” circle? What does “the union of “Necessary” and “Contingent” 
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beings” mean? What is meant by closeness to God and distance from Him? 
What is multitude unity? What is speech, sound or breath? What does “seeing 
partial in universal” mean? What is the nature of the relation between God 
and the universe? The wayfarer on the Sufi Path points to the eyes, the lips, 
the beauteous person of the beloved, the wine, and the candle… What do all 
those metaphors mean? What is the role of metaphors, signs and symbols in 
attaining the truth? 

The answers to all these questions give us information about the 
philosophy of Gulsan-i Raz. In the light of this information, Shabistarī’s views 
on the philosophy of Sufism will be analysed and evaluated. 

Keywords: Shabistarī, Gulsan-ı Raz, Sufism, What is the definition of 
meditation (tafakkor)? Who is the knower? 

 
Giriş 
Mahmud-ı Şebusteri, 14. yy. (ö. 1320)da yaşamış olan, tasavvuf felsefesinin 

en meşhur filozoflarından biri olarak bilinmektedir. Onun tüm görüşlerinin 
toplandığı ana eser olarak görülen eseri Gülşen-i Raz adlı eseridir. Gülşen-i 
Raz eseri felsefi açıdan, özelikle tasavvuf felsefesi açısından bir şah eser niteli-
ğindedir. Gülşen-i Raz eserinin önemini birçok düşünürün üzerinde şerhler 
yazma ihtiyacı hissetmesinden de anlamaktayız. Bu sunumda Gülşen-i Raz 
eserinin felsefesi hakkında semantik yöntemini kullanarak onun felsefesini 
irdelemeye çalışacağız. 

Öncelikle bir şeyin felsefesinden kast edilenin, o şeyin içerdiği öz hakkında 
niteliksel bir inceleme yapmak ve o şeye “niçin ve neden” sorularını sormak 
anlamına geldiğini belirtmeliyiz. Aynı şekilde Gülşen-i Raz felsefesi ile kast 
edilen de metnin felsefesini, yani, bu metinde geçen Tanrı, Evren, insan, hik-
met, hakikat, doğruluk, güzellik, iyilik, varlık, tevhit, vahdet-i vücut, adalet, 
insan-ı kâmil, yol, yolcu, yolculuk, vuslat, vb. kavramların niçin ve neden bu 
metinde var olduklarına dair sorular sorarak onun felsefesini ortaya çıkar-
maktır.   Tasavvufi ve felsefi olan bu kavramlarla ilgili eleştirel yaklaşım, sor-
gulama, anlama ve onların bağlı bulundukları ilkelerini ortaya çıkarmak de-
mek, metnin felsefesini değerlerinin özünü ortaya çıkarmak demektir. Gül-
şen-i Raz sadece bir fikirler demeti değil, aynı zamanda adeta canlı, daim var-
lığa sahip yaşanan bir zihin gibidir.  Bu nedenle Gülşen-i Raz’ın zihin ile ilgili 
ortaya koyduğu felsefe, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Bu eserin bir 
tasavvuf metni olması, aynı zamanda, onun felsefi bir metin olduğu gerçeğini 
değiştirmez. Çünkü metnin felsefesine bakıp onu yakından incelediğimizde 
karşımıza çıkan en önemli gerçek şudur ki; Gülşen-i Raz adlı eser dört dörtlük 
bir insan felsefesi içerdiğidir.  

Elbette, bu eserin dini ve tasavvufi bir metin olduğu, bu nedenle felsefinin 
dine, dinin de felsefeye karşıt olduğu zannından hareketle, konunun doğru-
dan felsefeye geçiş yapılamayacak kadar birbirine karşıt olduğu itirazı bize 
yapılabilir. Söz konusu bu yanlış karşıtlık zannı bir kenara bırakılırsa, mit, din, 



84    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

tasavvuf ve felsefe arasında ne kadar derin bir ilişki ve ortak noktalar olduğu 
yeterli bir inceleme yapıldığında rahatlıkla görülebilir. Ayrıca, Tanrı ve O’nun 
sanatı olan evren-insan, varlık- yaşam söz konusu olduğunda, bu alanlarda 
felsefenin sorgulayıcı ve bütünsel bakış açısını göz ardı etmemek gerektiğini 
aklıselim herkes bilir. Felsefenin varlığın özünü, ilkelerini keşfedici ve farklı-
lıkları da birleştirici bir özelliği olduğunu hatırlatmakta yarar vardır. İnsanın 
düşünce serüvenine baktığımızda, felsefenin mevcut ilke, inanç ve değerleri 
sağlam temellere oturtmak için takdire şayan bir çaba içerisinde olduğunu da 
inkâr etmemek gerekir. Tüm bu gerekçelerden sonra söz konusu felsefeye 
yapılan gereksiz itirazın dikkate alınmaması gerekir. Son bir gerekçe daha 
eklememiz gerekirse, o da felsefenin aklın merak gücünü dikkat çekici bir 
şekilde artırdığıdır. Aklın merak gücüne karşı, batıl dini görüşler dahil, tarih 
boyunca hiçbir ideolojik güç, insandaki merak gücünü yok edememiş ve bu 
güce herhangi bir sınırlama getirememiştir. Dahası hiçbir güç bu doymaz 
merakın, araştırma, inceleme, felsefe, bilim ve medeniyete dönüşmesine de 
hiçbir şekilde bir engel olamamıştır.  

 
1. Yetkin İnsan/Varlık Olmak  
Sorgulayıcı düşünme/diyalektik anlamına gelen felsefeye karşı bu olumsuz 

tutumları bir kenara bırakırsak, Gülşen-i Raz adlı eseri hangi sınıfa koyarsak 
koyalım sonuçta elimizde muhteşem bir metin vardır. Biz sadece bu çalışma-
mamızda kendi döneminin kültür ve değerlerine olan onun bağlılık özelliğini 
de dikkate alarak Gülşen-i Raz eserinin felsefesini kavramaya çalışacağız. Bu 
kavram ve anlam çalışmasında semantik yöntem gereği bu metin nedir ve nasıl-
dır? Sorusunun yanında metin niçin ve neden bunu diyor? bir başka deyişle bu 
niçin budur? neden bu böyledir ve metin bize neyi, niçin anlatıyor? soruları üzerin-
de daha fazla duracağız. 

Felsefe öncelikle sorgulamak yöntemini kullanır. Bu yöntemi kullandığın-
dan dolayı felsefe “düşünmek nedir”i bizzat sorgulayarak felsefe, felsefe yap-
maya başlar. Düşünmek/tefekkür nedir ve düşünce/fikir nasıl ortaya çıkmak-
tadır sorusu, felsefenin sorduğu en kadim sorulardan birdir. Gülşen- Raz’ın 
daha önsözünde, “düşünme ve düşünce nedir” veya hem düşünmek hem de 
düşünce alanını kendinde paranın iki yüzü gibi içeren “tefekkür” kavramına 
“nedir” sorusu sorulmuştur. Böylece bu felsefi soru ile birlikte metin felsefe-
sine harika bir giriş yapılmış olunmaktadır. Nitekim metnin önsözünde bes-
mele yerine geçen “ cana düşünmeyi öğretenin ve gönül mumunu, can ışığıyla 
aydınlatanın adıyla” (beyit, 1) cümlesiyle başlaması oldukça anlamlıdır. Met-
nin “düşünme ve can evinin/ gönlün ışığı” olgusunun birlikteliği ile başlan-
ması; metnin kendi felsefi renginin güzelliğini belli etmesi ilgi çekici bir me-
sajdır. Düşünmeden sonra varlıkta ilk ilke olan “kudretten/güçten” ve Tanrı-
nın bu kudreti ile iki âlem “gayp-şehadet veya halk-emr” ikili âlemlerini 
“rahmani nefes” ile meydana getirilmesinden söz edilir (beyit, 3).  Bu çokluk 
âlemlerinde “kudret kalemi” binlerce nakışlar ve suretler yazdığı belirtilerek 
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“çokluk/kesret” âlemine işaret edilir. Her “iki âlem ve Ademin canı da “Rah-
mani Nefesten” meydana getirildi denilerek de “çokluk âlemini” ayakta tuta-
nın “Rahmani Nefes” olduğuna gönderme yapılır. Böylece düşünme, kalp, can 
ışığı, kudret, kesret ve rahmani nefes birbirine bağlanmış olunur. 

Daha sonra “Tanrı insana akıl verdi” (beyit, 5) denilir ki bu da “kudret” gü-
cü, “halk” ve “emir” âlemlerinin yaratılışı ve onları ayakta tutan “Rahmani 
Nefes” ilkesinden sonra, üçüncü önemli ilkenin “akıl gücü” olduğu tespiti 
yapılır. Böylece varlık felsefesi dört unsur ile temellendirilmiş olur. Söz konu-
su akıl ile insan “anlayış” sahibi olmak yeteneğine sahip oldu denilir ve bu 
yeteneği geliştirmek ve kaybetmek tamamen insanın bireysel iradesine bağlı 
olduğu ileri sürülür. Böylece “aklın” evrensel gücüne ve “anlayışın” bireysel-
liğine dikkat çekilmiş olunur. Buna göre akıl, tüm varlıkta tek olarak hükmü-
nü sürdürmeye devam eder. Tıpkı tek bir elektrik güç kaynağının farklı farklı 
elektrik aygıtlarına hüküm etmesi gibi. Şebüsterî’nin aklın yanında farklı fark-
lı olan bireysel “anlayışı” vurgulaması oldukça dikkat çekicidir. (beyit, 6) Çün-
kü “akıl ve anlayış” arasındaki fark önemlidir.1 İnsan, anlayışı sayesinde akıl 
gücü ile temas kurabilir ancak insanda “anlayış” olmadığı takdirde insan, 
aklını kullanmış olamaz. Şebüsteri’ye göre insan “anlayış” sahibi olması bu 
“nedir/nedendir/nasıldır/niçindir” sorusunu dert edinmiş bir halde sorabilen 
bir kabiliyete sahip olmak anlamına gelmektedir. Böylece insan külli akıl gücü 
ve bireysel “anlayış” yeteneği ile “her şeyin özünü” bilir ve varlıkta yüce bir 
makama yükselir.  

İnsan, genel adı “isimleri bilmek” olan bu yüce makamına erişince; kendini 
“belirli bir birey” olarak görmeye başlar. İnsan “kendisini belirli bir birey 
olarak görünce, ilk olarak ‘kimim ben?’ diye düşünmeye/tefekküre dalar” 
(beyit,7). Tefekküre dalmakla insan, “düşünme yeteneğine” sahip olur. Doğal 
olan her varlık bilinç sahibi olur olmaz “kim olduğuna dair bir sorgulama” 
yapar. Şebüsteri’ye göre insan, bu sorgulamadan sonra, içsel bir yolculuk ge-
reğini duyar ve bulunduğu “cüz’i âlemden küll’i âleme doğru bir yolculuk 
yapar, oradan da tekrar geri döner, bu âleme geri gelir” (beyit, 8). İşte bu yol-
culuktan sonra insanın öğrendiği ilk ders: varlıktaki “Bir ve Çokluk” hem aynı 
hem de ayrıdır bilmecesidir. Söz konusu bu bilmecemsi konular üzerinde 
yapılan içsel yolculuklar, tasavvuf felsefesinde insanın yetkinleşmesi için 
gerekli olan didaktik yolculuklar olarak kabul görür. Öte yandan felsefede 
Platon’unun çıkardığı iş de tikellerden yola çıkarak ideal dünyaya ve oradan 
da tekrar tikeller dünyasına geri dönmekten başka bir şey değildir. Pla-
ton’unun tefekkür üzerine yaptığı bu didaktik yolculuk serüveni onun felsefe-
sinin çok kısa bir özetidir. 

Gülşen-i Raz metninde Şebüsterî, başlangıçta, insanın kendisi sıradan bir 
toprak parçası iken; varlık alanlarında bu yüce makama potansiyel olarak 

                                                 
1  Mehmet Kasım Özgen, “Klasik Türk Düşüncesinde Hikmet ve Erdem Anlayışı”, Bilimname 41 (2020), 

835-862 
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yükseltilmesini ve insanın toprağın sahip olmadığı can, düşünce, anlayış ve 
akıl gibi bir takım ulvi niteliklere sahip olmasını çok şaşırtıcı bulur. Sonra da 
o, insanın bu nitelikler ile daha iyi bir varlık olmak için çıktığı yolda, yaşadığı 
serüvenin ne kadar şaşırtıcı/hayret verici olduğuna güçlü bir şekilde dikkat 
çeker. İnsanın hem insan olmadan önceki serüveni hem de insan olmak için 
çıktığı destansı yolculuğu üzerinde düşünmek büyük bir hayret ile sonuçlanır. 
Gerçekten de varlığa karşı hayret içerisinde olmayan bir anlayıştan, hiçbir 
ciddi tefekkür serüveni beklemememiz gerektiğini söylemeliyiz. Zira gündelik 
alışkanlıklara alışmak, merakı/hayreti öldüren en büyük zehirdir ve insan 
farkında olmadan her gün bu zehirden birkaç doz almaktadır. Bu nedenle 
Gülşen-i Raz, okuyucusunu insanın bu şaşırtıcı varlık serüvenini dikkatle iz-
lemeye ve bunun üzerinde hayrete gark olacak şekilde derin derin düşünmeye 
davet eder. Zira bu hayret merakı diri tutar. Ayrıca o, davetten öte bunun etik 
ve dini bir görev olarak anlaşılması gerektiğini ima eder. 

 
2. Ben Kimim ve Benlik Nedir? 
İnsan hayret makamında ve merak vadilerinde iyice gezdikten sonra kendi 

yaratılışını tefekkür etmeye başlar. İnsan, kudret eliyle yaratılışı tamamlanıp 
varlık sahnesine indirildiğinde, insan kendini bir bilinç, kendilik veya bir bi-
rey olarak görmeye başlar. Böylece, insan bilinçli bir ben olarak ilkin kendisi-
ne “kimim ben?” sorusunu sorar (beyit,7). Şebüsteri’ye göre bu soru bilincin 
bilince sorduğu ilkesel bir sorudur. Bilinç, bilinçli olarak kendine önce “ben 
nedir?” veya “ben neyim?” sorusu değil, daha öncelikli ve düşünme alanına 
ait olan “kim?” sorusunu önceleyen “kimim ben?” sorusu sormayı tercih eder. 
Bunun dikkate değer bir anlamı vardır. Biraz bu konun üzerinde duralım. 

“Kim?” sorusu hem öz/mahiyet hem de “varlık” içeren bir sorudur. “O 
kimdir?” sorusu özneyi ontolojik olarak tanımaya yönelik bir sorudur. “Bu 
nedir?” sorusu ise nesneye yöneltilen fenomenal bir soru şeklidir ve bu tür-
den sorunun cevabı ise nihayetinde sadece nesne ile ilgili mahiyet tanımları 
ve tanım üzerinden yorumlamadan ibarettir. “Bu nedir?” diye bilincin nesne-
ye yönelttiği her sorunun cevabı, bilinç için kaçınılmaz olarak nesneleş-
me/araçsallaşma konumuna düşürülmektir. Bilinç “ben dediğim nedir?” soru-
sunu kendine yöneltmiş olmakla birlikte, kendini hem özne hem de nesne 
olarak bölmüş ve bunun sonucu olarak üçüncü bir nesne daha ortaya çıkmış-
tır. O üçüncü nesne ise bilincin meyvesi olan düşüncedir. Tefekkür kendi dü-
şünme ve düşünce alanları arasında gizemli bir şekilde sıçramalar yaparak 
çalışır ve ilginçtir hem düşünür hem de düşündürülür. Bu konuda ise tefekkür 
kendi öteki yanı olan düşünce alanına sıçrayıp, bu alanda ben nedir üzerinde 
düşündüğün de, bu düşünce gücü “beni” bir mahiyet olarak algıladığı için onu 
nesneleştirir veya şeyleştirir.  Ancak bilinç “özne olarak düşünen kimdir?” 
diye sorduğunda düşünce gücü bu soruya cevap veremez ve düşünce ile dü-
şünenin kim olduğunu tespiti yapılamaz. Bu nedenle bilinç, sadece düşünme 
gücü ile nispetten keşfettiği meçhul özne üzerinde müşahede edince, tefekkü-
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rün diğer adı olan temaşa/müşahede/teoria yapmakla yetinme yöntemini 
tercih eder.  Özetle akıl kendi sınırlarını öğrenir ve bu öğrenme sayesinde 
yeni bir üst bilince sıçrama yapar. Ayrıca akıl, hayretin sonucu olan ruh hali ile 
kendini kendi ile sınırlamayı öğrenir.  

“Kudüs ve mukaddes” isimleri arasındaki fark da bu sınırlamadan kaynak-
lanmaktadır. “Kudüs” ismi öznenin göstergesidir. Bu nedenle bu isme karşı 
doğru yaklaşım  “Kimdir ancak Kudüs olan” yaklaşımdır. Bu yaklaşım en kutsal 
olanın “kim” olduğunu bulmaya/keşfetmeye yönelik ciddi bir yaklaşımdır.  
“Mukaddes” kavramı ise kutsal olan şeyler ile ilgili bir göstergedir. “Mukaddes 
olan nedir?” sorusunun cevabı, mukaddes, Kudsün içinde tecelli ettiği bir 
nesnedir ve ona, yani kutsal olan nesneye sahip olmak için önce kutsalın ne 
olduğunu bilmek gerekir. Böylece “kimdir o?”yla ilgili olan düşünme ve “ne-
dir bu?”yla ilgili olan düşünce arasındaki farkın önemi de buradan ortaya 
çıkar. Düşünceleri kullana kullana düşünmeyi öğreniriz. Böylece düşünce 
alanından, düşünme alanına sıçrama yapılır ve bu sıçrama sonucu düşünen 
kişide yetkinleşme meydana gelir. Aynı şekilde mukaddes olan şeylere sahip ola 
ola Kudüs olanla temas kurarız. Kutsal olanı öğrendikçe kutsala yönelen bilinç 
kutsal olan eşyadan kutsal olan varlığa doğru sıçrama yapar ve böylece Kudüs 
olan varlıkla temas kurarız. 

“Kimim ben?” sorusu aynı zamanda felsefenin üzerinde kafa yorduğu 
önemli bir sorudur. Bu sorunun temasına göre “kim o?” ve “ben neyim?” sorula-
rı birbirinden farklı şekilde değerlendirilmelidir. “Kim o?” sorusu ontolojik ve 
vahdeti vücut ile ilgili felsefi bir sorudur. Tabiat kimdir? İnsan kimdir? cins, 
tür, fasıl kimdir? türünden sorular, ontoloji çerçevesinde değerlendirilir ve 
nihai olarak bu soruların cevabı bizi gerçek varlık olan Hak/Zat ve Zattın isim 
ve sıfatlarından tecelli eden bireyseller sorunu olan “fark” sorununa götürür. 
Başta Aristoteles olmak üzere filozofların ekseriyetinin evreni canlı olarak 
kabul ettiklerini burada hatırlatmak yerinde bir hatırlatma olur. Bu paradig-
madan hareket edilince evren kimdir? tabiat kimdir? gibi sorular tasavvufta 
olduğu gibi felsefe açısından da mantık çerçevesinde üzerinde düşünülen 
sorulardır.  

Öte yandan “ben/ego” konusu bir “fark” konusudur. “Ben” kavramından 
kast edilenin hem tek başına diğerlerinden farklı bir birey bilincine sahip 
olmak hem de farkın içinde var olan farklılıkların özsel olarak farkında olmak-
tır. Çünkü birey olarak benin içinde var olan farklı suretler/küçücük bilinçli 
bencikler vardır ve onlar nedir, nelerden ibarettir tartışması önceden beri 
yapılmıştır. Nitekim Sühreverdi’ye göre nefsin/benin içinde bir birinden fark-
lı birçok suretler vardır.2 Bu nedenle bütün bu suretlerin bağlı olduğu “büyük 
ben/ruh kimdir?” sorusu “özdeşlik” kavramı altında ayrı bir şekilde değerlendi-
rilmelidir. Benin içindeki farklı farklı olan küçücük bilinçli benler ise “fark” 

                                                 
2  Şihabuddin es Suhreverdi, Kitabü’t- Telvihat/ Hikmet Parıltıları, çev. A. K. Cihan, S. Yalın. İstanbul: 

Türkiye Yazma Eserler Kurumu, 2019, 458. 



88    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

konusunun altında ayrı bir şekilde değerlendirilmelidir. Kısacası Şebüsteri’ye 
göre “ kendimden kime sefer/yolculuk edeceğim” (beyit, 290) sorusu ayrı bir 
sorudur. Ben neyim, özüm, mahiyetim nedir, ben benimle, yani ben bu özüm-
le nasıl yolculuk yapacağım? ve ben benimle neler yapabilirim? ayrı bir soru-
dur. Özetle “Kim?” sorusu özdeşlik sorusudur, Bir’le ittisal çabasını içerir. 
“Ben neyim?” sorusu ise fark sorusudur. Farkım nedir sorusunun cevabıdır. 
Özetle kendimle ben ne yapacağım? Kendimle/nefsimle ben nasıl baş edece-
ğim? sorudur. Şebüsterî’nin Gülşen-i Raz’da önemli bir tema olarak işlediği 
yolculuk felsefesinin temelleri bu çerçevede şekillendirilmiştir. 

 
3. İçsel Yolculuk Zorunludur 
İnsan “tefekkür gücü” sayesinde cüzi âlemden, külli âleme doğru bir yolcu-

luk (seyr u sülük) yapabilir ve küllü âlemden de cüzi âleme tekrar geri yolcu-
luk yapabilir (beyit, 305). Böylece bilincin doğası gereği tefekkür aracılığıyla 
içsel bir yolculuk yapabileceği ve uzun bir tefekkür çabası sonucunda ulaşabi-
leceği yüksek bir hedefi kendinde içkin olarak içerdiğini anlıyoruz. Yaşamın 
amacı olan bu yüksek hedef hem yaratılış amacıdır hem de bilincin kendisin-
den kopup geldiği küllü bilinçle ittisal etmek özlemidir. Bu nedenle metin 
okuyucusuna daima hedef, olgunluk, yolculuk ve ittisal “kimin içindir?” soru-
sunu arka planda hep canlı tutmaktadır. 

 Yol, yolcu ve yolculuk insanın yaratılış felsefesinin mahiyetini inşa eder. 
Söz konusu bu yolculuk sayesinde insan dünyanın gölge/ itibari bir varlık 
olduğunu kavrar. Bunu kavramak için öncelikle, insan, benlik bilincinin gölge 
bir bilinç olduğunu ve benlik dağını ibadetle eritmesi gerektiğini kavraması 
gerekir. Zihninde insan, bu gölge varlığın arkasındaki görünmeyen varlık, 
yani “Bir” üzerinde sadece odaklanması gerektiğini ve geriye kalanı/ağyarı ise 
terk etmeyi de öğrenmesi gerekir. Şebüsteri’ye göre varlıktaki emir ve halk 
âlemi bir nefes gibi gider ve gelir. Aslında Şebüsteri’ye göre “gitmek ve gel-
mek” de olgu olarak yoktur, belki de sadece her şey aslına dönmek üzere ku-
rulu bir sistemidir. Düzen var, ancak düzen sağlayan araçlar yok mesabesin-
dedir. Zenon’unun söylediği gibi ok hareket etmiyor sadece uzay zaman için-
de yer değiştiriyor. Aynı şekilde gitmek gelmek yoktur, sadece uzay zaman 
içinde sadece yer değiştirmek üzerinde kurulu kozmik bir düzeni vardır. Bu 
nedenle iki ayrı nefes hem başlangıç (mebde) hem de sonuç (me’ad) aracılığı 
ile birleşir. Böylece halk ve emir âlemi de sonuçta birleşir.  

Şebüsteri’ye göre Peygamberlerin görevi halkı Tanrıya çağırmaktır. Ancak 
bilinmelidir ki Tanrıya giden yollar ise yaratılmışların nefesleri sayısıncadır.3 
Necmeddin Kübra her insanın farklı bir mizaca ve meşrebe sahip olduğu, do-
layısı ile insanın Tanrı ile olan ilişkisinin farklı cereyan edeceği görüşündedir. 
Şebüsterî de Kübra’nın bu görüşünden etkilenmiş ve tüm farklı bu yolları üç 
kategoride tarik-i ahyar, tarik-i ebrar ve tarik-i şuttar olarak özetleyen görüşü 

                                                 
3  Necmeddin Kübra, Tasavvufta On Esas, çev. Süleyman Gökbulut (İstanbul: İnsan Yayınları, 2010), 23. 
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benimsemiştir. Tarik-ı ahyar, ibadet ve ameli salih sahiplerinin yoludur. Bu 
yola girenler yoğun bir ibadetle Hakka ermeyi umarlar. Tarik-ı ebrar, mücahe-
de ve riyazet sahiplerinin yolarıdır. Bu yola girenler iyi huylar edinmek, kalbi 
tasfiye etmek, gönül âlemini berraklaştırmak ve iç dünyanın imar ve ihyası 
için gayret gösterirler. Tarik-ı şuttar ise aşk, cezbe ve sevgi4 – muhabbet sahip-
lerinin yoludur. Kübra’ya göre tarik-ı şuttar, amacı sadece Tanrı olan ve O’na 
doğru seyr ve seyahat (yolculuk) edenlerin yoludur. Bu yol en etkili bir yol 
olması ve mertebece diğer yolardan daha üstün olması nedeniyle Şebüst-
erî’nin de seçtiği seçkin bir yoldur. Ancak bu yol için “iradi ölümü” göze al-
mak gerekir.5  

Gülşen-i Raz önsözünde öncelikli olarak tefekküre dayalı manevi veya içsel 
bir yolculuk hedefini insanın temel görevi olarak telaki eder.6 Bu durumda 
insanın yaratılış amacı, onun kendi yetkinliğine erişmesi için mutlaka içsel bir 
yolculuk yapması gerektiğini zorunlu kılar. İçsel yolculuk, aynı zamanda in-
san-ı kâmil olmak için her insanın kendi mizaç ve kabiliyetine göre mutlak 
yapması gereken bir ödevdir. Söz konusu bu ödev de ancak ve ancak aşk ve 
vecdle yapılması gerekir. Önsözde işlen yaşam felsefesi işte budur. Bu yolculu-
ğun niçin gerekli ve nasıl olduğu ise gelişme bölümünde sorulan on beş soru-
nun cevabı içinde saklıdır. Şimdi sorulan bu soruları tahlil edip daha sonra 
onların cevaplarının arka planında duran felsefeyi ortaya koymaya çalışaca-
ğız. 

 
4. Soru ve Cevap Yöntemi 
Metindeki ilk soru, felsefenin de yakından ilgilendiği tefekkürle ilgili soru-

dur. Gülşen-i Raz adlı eserden anlıyoruz ki tefekkür olmadan içsel yolculuk 
yapmak mümkün değildir.7 Muallim-i Sani unvanı ile bilinen filozof Farabi, 
insanı insan yapanın tefekkür olduğu gerçeği üzerinde, felsefe ve tasavvufun 
ortak noktalarını birleştirici bir sistematik düşünce ile kurgular. Farabi’nin 
kast ettiği tefekkür sadece mantık aleti kullanılarak dil, düşünce ve iletişim 
oluşturan ve geliştiren bir tefekkür değil, aynı zamanda varlığın özünü kavra-
yan, faal akılla ittisal kuran ve onu temaşa veya müşahede eden yüksek bir 
bilinç düzeyine yükselten bir çeşit üst tefekkürdür. 8 Felsefede tefekkür ise, 
bilinci yükseltmenin bir aleti olarak kabul edilmiştir. Aynı şekilde Şebüst-
erî’nin de tefekkür konusunu bu metinde seyr u sülük için bir başlangıç noktası 
ve bilincin genişlettirilmesi için seçmiştir. Bu nokta felsefe ve tasavvufun 
birleştiği ortak noktalardan biridir. Söz konusu bu ortak noktayı, eş deyişle 
tasavvuf felsefesini vurguladıktan sonra, bunun ardından Şebüsteri’ye yolcu-
                                                 
4  Davud el Kayseri, Tasavvuf İlmine Giriş, çev. Muhammed Bedirhan (İstanbul: Nefes Yayınları, 2013), 

144. 
5  Necmeddin Kübra, Tasavvufta On Esas, 24. 
6  Alleme Tabatabai, Özün Özü, çev. T. Çetinkaya, O. Düz (İstanbul: İnsan Yayınları, 2015), 42. 
7  Mehmet Kasım Özgen, “Gılgamış Destanında ve Mistisizmde İçsel Yolculuk”, Kare Dergisi, Erciyes 

Üniversitesi Edebiyat Dergisi 1/9 (2020), 1-33. 
8  Farabi, el-Medinedü’l Fazıla, çev. Yaşar Aydınlı (İstanbul: Litera Yayınclık, 2018), 158. 
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lukla ilgili olarak, yolcuya nasıl yardımcı olunacağı, doğru düşünme yöntemi-
nin ne olduğu ve Hakka/Gerçeğe erdirici düşüncelerin hangi düşünceler ol-
duğunu belirten sorular sorulduğunu hatırlatmakta fayda vardır. 

 Birinci soru “düşünmenin” kendisi ile ilgilidir ve bu soruyla birlikte düşün-
menin ürünü olan “düşünce” sorgulanır. İkinci soru “yolculuk için şart olan 
düşünce hangi düşüncedir” sorusudur. Bir başka deyişle soru, yetkinleşmek için 
yapılacak olan bu yolculuk hangi düşüncelerle yapılmalıdır? sorusudur. Üçüncü 
soru “kimim ben?” sorusudur. Bu soru bilincin uyanmasını sağlayan en büyük 
sorulardan biridir ve yolculuk bu sorunun cevabını bulmak için çıkılan içsel bir 
deneyimdir. İçsel gözlem sonucu insan kendini tanımadığını ve pek de kendini 
bilmediği fark eder ve bu farkındalıktan kaynaklanan sorular ile kendini nerede 
arayacağını araştırmaya başlar. Dördüncü soru, kendini aramak için insanın 
yola çıktığı yolculuğun nasıl bir yolculuk olduğu hakkındadır. Yolculuk nasıl 
olmalıdır? Kime insan-ı kâmil denir? Bu soru Gülşen-i Raz’ın felsefesinin merke-
zini teşkil eden önemli bir sorudur. Bu soru Azizüddin Nesefi tarafından başlı 
başına bir kitap konusu bile yapılmıştır.9 Beşinci soru tevhitle ilgilidir. Tevhit 
sadece bilişsel bir durum değildir. O aynı zamanda ancak yakin iman ile sırrı 
çözülecek bir adanma ve teslimiyet durumudur. Vahdet sırına peki kim vakıf 
olur?  Kim kimdir? o, “kim” sorusu ile nasıl birisidir. Bu da arif kimdir sorusu ile 
yakın incelemeye alınacaktır. Ancak şimdilik bilinmesi gereken husus merkezi 
merkez yapan birlik veya vahdet bilgisi olduğudur.  

Zihin tek bir noktada (zihinsel tevhit) yoğunlaşmadığı sürece kendi merke-
zini inşa etmesi ve bu bilgiye sahip olması mümkün değildir. Bu nedenle yola 
gönül veren yolcunun, vahdet bilincinin nasıl bir bilinç olduğunu yakin iman 
gücü ile tatması gerekir. Bunun için de tevhit felsefesini öğrenmesi, kişinin 
bunu bilişsel ve bilinçsel olarak hal halinde yaşaması gerekir. Çünkü varlığın 
tüm yetkinliği/kemallattı daima metafiziksel bir varlığa işaret eder. Bu işaret, 
varlığın arkasında “gerçekte kim var?” sorusu ile felsefi bir soru haline dönüşür. 
Var oluş kimin için tahakkuk eder? sorusunun cevabı, Tanrının Zatı için tahak-
kuk eder cevabıdır.10 Altıncı soru, her şey Bir’den ibaret ise yani arif (bilen) de 
ve bilinen (ma’ruf) da her şeyden münezzeh Tanrı ise o halde insanın başındaki 
bu sevdasının (aşk ve vecd) anlamı nedir? Bu soru insanın metafiziksel özlemi-
nin köklerini sorgulayan psikolojik bir sorudur. Bu soru özlemin veya aşkın 
kökeninde veya kaynağında neyin olduğuna dair psikofelsefi bir sorgulama 
biçimidir. Bu soru aynı zamanda, aşk felsefesine, duyguya yönelik bir sorudur.  
Son olarak bu soru, toprağın gökler ile olan özleminin nereden geldiğini merak 
ettiren felsefi bir sorudur. Yedinci soru insan sevdasının yöneldiği Hak’la insan 
arasındaki ilişkiye ne tür bir isim verilmesi gerektiği ile ilgili tasavvuf felsefesi 
sorudur. Soru şöyledir: Kimdir o “Ene’l- Hak” (ben Hakkım) diyen? Ne dersin 
remz-i mutlak (ene’l –Hak) herze midir?” 
                                                 
9  Azizüddin Nesefi, Tasavvufta İnsan Meselesi/ İnsan-ı Kamil, çev. Mehmet Kanar (Dergah Yayınları, 

2015). 
10  Allame Tabatabai, Tevhid Risaleleri, çev. Kenana Çamurlu (İstanbul: İnsan Yayınları, 2010), 42. 
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Bundan sonraki sekizinci soru “yolculuk/seyr ü sülük” kavramını sorgula-
maya yöneliktir. İnsana neden yolculuktan sonra “vasıl/ulaşmış/ermiş” der-
ler? İnsanın seyr ü sülük (içsel yolculuğu) nasıl olur? Bu nedenle dokuzuncu 
soru sonlu ile sonsuzun, yakın ve uzak olan zıtların nasıl olur da bir araya 
geldiği gerçeğinin sorgulanmasıdır. Bu soru ile aynı zamanda, bu yolculuğun 
gerçek mi yoksa Anka kuşu gibi isimsel bir şey olup olmadığına dair bir sorgu-
lamadır. Çünkü pratik hayatın içinde gündelik dil kullanımında dilin paradoks 
içermesi hiç hoş karşılanmaz. Biri ben hem ölüyüm hem de diriyim, ya da hem 
gencim hem de yaşlıyım derse aklından şüphe edilir. İlginçtir Şebüsterî bunla-
rı söyler (beyit, 630). Ancak tabiatta da zıtların bir araya geldiğini gördüğü-
müzde bu durumu akli olarak izah etmek haliyle problemli görünmektedir. 
Şebüsterî’nin de söylediği gibi “akıl bu zıtlığın bir araya gelmesi” konusunu 
kabul etmekte zorlanmaktadır ve akıl bu konuda yeterli değildir.  

Bundan sonraki soruların bir kısmı, dil felsefesi ile ilgili sorulardır.11 Onun-
cu soru: nasıl bir denizdir ki bu denizin kıyısı sözdür, o denizin dibinden nasıl 
bir inci çıkar? Denizin kıyısı işitilen sözdür, denizin dibinde görünmeyen ise 
mana incisidir. Acaba bu incileri/hikmetleri söz kabı taşıyabilir mi? Söz, mana 
incisini bize aktarmak için yeterli bir araç mıdır? Bu sorular ile dil felsefesinin 
tartıştığı mana ve biçim, anlam ve dil arasındaki ilişkiler dikkatlere sunulmak-
tadır. On birinci soru yine dil felsefesinin temel sorularından biridir. Tümeller 
ve tikeler sorunu. Soru: “külliden daha fazla olan cüz hangi cüzdür. O cüze 
varmanın yolu nedir?” Bu soruda ilginç olan Şebüsterî’nin kül ile cüzün yerini 
değiştirmiş olmasıdır. Bunula ilgili şarihler farklı farklı yorumlar yapmışlar-
dır. Bundan sonraki on beşinci soruya kadar olan tüm sorular, kadim ile 
mühdes nasıl birbirinden ayrıldı, mana eri tasavvuf metinlerinde göz, dudak, 
şarap, mum, güzel (şahid), meyhane, sarhoş olmak (harabati), put, zünnar ve 
Hristiyan olmak gibi kavramları kullanırlar, eğer bu kavramlar şeriat açısın-
dan küfür ise öyleyse bu kavramlar niçin kullanılırlar. Şebüsterî’nin Gülşen-i 
Raz’daki bu üslup, mecaz, işaret, simge ve semboller kullanan şiirsel bir dil 
üslubudur. Gülşen-i Raz’ın bu üslubu İbn Arabi’nin Tercümanü’l- Eşvak ve 
Fahreddin İraki’nin Lemaat adlı eserlerinden etkilenmiştir.12 

Görüldüğü gibi bu sorular sadece din veya tasavvuf alanına ait sorular de-
ğil genel olarak felsefe ve düşünce tarihinin de en temel soruları arasında yer 
almaktadır. Bu sorulara Gülşen-ı Raz’da verilen cevaplardan yola çıkarak, 
metni felsefesini daha yakından incelemeye çalışacağız. 

 
5. Metin Felsefesi: Metnin Konuşması 
Şebüsteri’ye göre tefekkür, batıldan hakka doğru bir yolculuktur ve her bir 

parçada o mutlak ‘Bir’i görüştür. Tefekkür kıyasla başlar ancak “kıyas” için de 
mantık bilmek gerekir. Ancak bu yol vuslat için uzun bir yoldur ve mantık bir 
alet ilmi iken vuslat ilmi değildir. Musa gibi asayı, yani alet ilimleri terk edip, 
                                                 
11  Hasan Ayık, Farabi’de Dil-Mantık İlişkisi (İstanbul: Köprü Yayınları, 2019), 111. 
12  Muammer Cengiz, Şebüsterî ve Gülşen-i Raz (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2016), 109. 
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Eymen vadisine gel, orada ağaç bile sana “ ben Tanrıyım Tanrı der”( beyit:83). 
Bu durumda tefekkür bir temaşadır. Tanrı eğer bir insana yol göstermediği 
müddetçe, mantıkla da o insana asla yol açılmaz.  

Bu nedenle Şebusteri felsefeye düşkün katı filozofları tek bir yönteme bağ-
landıkları ve sadece kıyası kullanarak taklide düştükleri için onları eleştirmek-
ten geri durmaz. Kıyas bilinenin terimlerle tekrarından başka bir şey değildir, 
oysaki Hak ile bilmek taklitten kurtulup doğrudan bilgi nesnesini müşahede 
yoluyla görmek ve bilmektir. Mana ehli olan arifler, filozların tersine vahdete 
doğrudan şahit olmuş kişilerdir.  İşte bu hal keşiftir. Şebüsteri’ye göre filozof-
lar mümkünden yola çıkarak Vacib-ül Vücudu, yani Zorunlu Varlığı ispata 
çalışırlar ki bu onların yanlışının diğer temelidir. Akıl tek başına varlık konusu 
ile uğraştığında aklın ayağı teselsüle kapılır ve teselsülde hapsolur gider. Her 
şey zıddıyla meydana çıkar ancak Tanrının ne benzeri ve ne de zıttı vardır. 
Tanrının eşi benzeri olmayınca Evrenden yola çıkarak Tanrıya ermeyi dü-
şünmek aklın bir çelişkisidir. Zira benzeri olmayan bir varlık neyle kıyaslana-
bilir ki. Akıl için kıyas gerekir, kıyas olmadığında bu durumda aklın yürümesi 
de kendiliğinden sağlıksız bir hale gelir. Özetle mümkün olanın, vacibe örnek 
olmadığı için akıl, kendi sınırını bilmek zorunda kalır (beyit, 90-95). Metin 
okuyucusuna şunu der: Evreni baştanbaşa Tanrının nurunun ışığı bil, Tanrı 
âlemde, meydanda olduğu için gizlenmiştir, meydanda oluşu; gizli kalmasına 
neden olmuştur (beyit, 95). Aklın açık olanın gizli, gizli olanın da açık olduğu 
gibi çelişik bir görüşü de kabul etmesi oldukça zordur. Şebüsterî de aklın bu 
zor durumunu dile getirir ve “ felsefenin iki gözü şaşı da onun için Tanrıyı bir 
göremez” ( beyit,102) der. Bu duruma karşı Şebüsterî’nin önerisi felsefenin de 
üçüncü bir göz edinmesidir. 

Metnin temel felsefesi yolculuk için gerekli olan düşüncenin, Tanrının 
isim-sıfatlarını bilmek ve Tanrı nimetleri üzerinde düşünmek üzerinde kurlu-
dur. Bir başka deyişle zikir ve şükrü zihinde bir “tek bir düşünce” haline geti-
rebilmek yol şartlarındandır. Zira Hakkın isim-sıfatlarını ve nimetlerini dü-
şünmek ibadettir. Zatı hakkında düşünmek ise günahın ta kendisidir. 
Şebüsterî Kurandaki “ sakın saili azarlama ve Rabbinin nimetinden çokça söz 
et” (Duhan-10) ayetini esas alarak “soru sorana” karşı saygılı olmayı ve rabbin 
nimetleri hakkındaki sohbet veya muhabbet yapmayı, yol almanın temel şartı 
olarak değerlendirir (beyit, 90).  

“Tefekkürün kendisi nedir” sorusunun cevabında, aklın sınırları çizilmiştir 
ancak düşünce hakkında bir şey denilmemiştir. Şimdi ise yolla olan ilgisinden 
doyalı düşünce hakkında bir iki söz etmemiz gerekir. Her şeyin bir başı ve bir 
de sonu vardır. Düşüncenin de başı merak ve meraka dayalı olarak soru sor-
maktır, sonu ise düşüncenin zıtlar karşısında düştüğü acizlikten sonra aklın 
içine düştüğü hayrettir. Hayret içine düşmüş bir akıl, artık kendi son sınırına 
gelip dayanmış bir akıl demektir. Hayretin ötesi inanılan ilke konumundaki en 
son düşünceye duygusal, düşünsel, kalbi ve davranışsal olarak tam bir inanç 
ile inanmak ve bu inanca tam bir teslimiyetle teslim olmaktır. Düşüncenin 
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temel özelliği akıl için özgürlük ve yaşam için ise güç kaynağı olmasıdır. 
Şebüsterî daha sonra düşünce gücünün yolculuktaki etkisini, sınırını ve hangi 
düşüncenin yasak veya hangi düşüncenin meşru olduğunu tartışmaya açar ve 
sorar: “Neden düşünce bazen ibadettir, bazen de günah?” ( beyit,115). Bu so-
runun cevabında Şebüsterî şu görüştedir: düşüncenin ibadet olduğu alan, 
düşüncenin iş gördüğü, Rabbin nimetlerinden şükür ile söz ettiği alandır. 
Bununla birlikte düşüncenin meşru olmadığı, günah olduğu alan ise aklın 
Tanrıya “vuslat” konusunda iş görmediği, O’nu hakkıyla kavramadığı ve aklın 
haddini aştığı alandır. Çünkü Tanrının zatını düşünmek boştur ve saçmadır. 
Bu nedenle Gülşen-ı Raz eseri yeter artık, “ aklı bırak da Hak’la onu bulmaya 
bak” (beyit,116) der.  

Hak’la Hakkı bulmak demek, âlemdeki nur ile O’nu aramaktır. Varlıklar 
O’nun ayetleridir. Bu ayetlerin varlığa gelmeleri Hakkın nuru ile ancak müm-
kün olmuştur. Varlık da Hakkın nuru ile ancak aşikâr olur.13 Ancak Şebüsterî 
ilginç bir tespit yapar ve nuru ikiye ayırır: beyaz nur ve siyah nur. Şebüsterî 
“beyaz nura baktığında gözlerin güneşe bakar gibi kamaşır, göremesin hiçbir 
şeyi. Ancak yüce bir anlayışa sahip olup karanlık nura odaklanabilirsen, onun 
içindeki mukaddes ab-ı hayatı görebilirsin” der. Abı hayat vuslatın ta kendisi-
dir. “ Fakat bir bilsen, karanlık Tanrı zatının nurudur, ab-ı hayat o karanlık 
nurun içindedir” ( beyit,125). Sözü edilen bu düşünceler yani “ bu nokta, aklı 
aşan bir noktadır. Metin sonunda, “ ne diyeyim! Bu nükte pek ince: apaydın 
gece, kapkara gündüz içinde!” (beyit,127) paradoksunu söyleyerek okuyucu-
nun zihnini adata fetih ediyor.  

Karanlık ve beyaz nur düşünceleri yolculukta yolcunun yol alması için 
faydalıdır ancak bu yeterli değildir. Bunun için yolcunun yol boyunca kulla-
nabileceği bir “ayna” sahibi olması gerekir. “ Alemi baştan başa bir ayna bil, 
her zerrede yüzlerce güneş parlamakta. Yürekteki o kara noktacık, küçüklü-
ğüyle beraber iki cihan Tanrısının konağıdır” (beyit,150). Böylece anlıyoruz ki 
ayna metaforu varlığı kendinde net yansıtan tertemiz “kalp” anlamına gel-
mektedir.  İşte Tanrı madem yüreğe konuk olmuştur, öyleyse ondan gayri tüm 
düşünceleri aşk ateşi ile yakıp onları kül olduğu zaman, kalp kötü düşünceler-
kötü duygular kirinden tertemiz olur ve parlak bir aynaya dönüşür. Böylece 
kalpte, Tanrının yansıması kendiliğinden ortaya çıkar.  Evren de Tanrıyı yan-
sıtan bir aynadır, bu aynada Tanrının isim-sıfatları parlamaktadır. Aslında her 
zerre bir aynadan ibarettir ve her zerreden bütüne sürekli değişen pencereler 
açılmaktadır. Ayna metaforu irfani bilginin nasıl yansıtıldığı ile ilgili bir örnek 
olması açısından oldukça ilgi çekicidir. 

Hatırlanacağı üzere üçüncü soru, “kimim ben? Haber ver bana, bahset bi-
raz benden, “kendinden sefer et” diyorlar, açıkla, niçin? Neden?” (beyit, 287) 
sorusudur. Tefekkürün/düşünmenin kendisini biliyoruz ve düşüncenin de 
yolculukta nasıl kullanılacağını öğrendik. Şimdi sıra yolculuğa nerede ve ki-

                                                 
13  Toshihiko Izutsu, İslamda Varlık Düşüncesi, çev. İbrahim Kalın (İstanbul: İnsan Yayınları, 1995), 75. 
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minle başlayacağımızı düşünce alanından yardım alarak karar vermektir. 
Çünkü insan ancak düşünce ile kendini temellendirir ve düşünce ile kendi 
varlığını hisseder. Felsefede Descartes’in düşünceden yola çıkarak “ben”i 
temellendirmesi çabası bu düşünceden kaynaklanmaktadır. Ancak belirtme-
miz gerekir ki Descartes düşünce ile temellendirdiği beni, “mutlak ben” gibi 
değerlendirme hatasına girmiştir. Oysaki Şebüsterî düşünce ile temellendi-
rilmiş bir benin mutlak ben karşında sadece izafi veya “mukayyet bir ben” 
olduğu gerçeği üzerinde önemle durur. O, “ben” meselesini “mutlak ben” ve 
“mukayyet ben” olmak üzere iki kısma ayırır. Mukayyet benin mutlak bene 
nispetle var olmadığını düşünür. Bu nedenle Şebüsterî mukayyet/izafi benden 
kurtulur kurtulmaz “mutlak bene” erileceğinden söz eder. Bu nedenle yolun 
iki adımdan ibaret olduğunu düşünür: “ Birinci adım zahiri varlıktan vaz geç-
mek, öbür adım da hakiki varlığa erişmektir” ( beyit, 305). Şebüsterî kendi 
felsefesinin özünü  mutlaka bene ya da mutlak varlığa ermek olarak değerlen-
dirir ve bunun için de kendi mukayyet varlığından kişinin vaz geçmeyi mutla-
ka öğrenmesi gerektiğini ileri sürer. Öyleyse ben düşüncesi mukayyet ben 
değil; mutlak ben üzerinde temellendirilmelidir. 

Böylece beşinci soru “kimdir o vahdet sırına ermiş olan kimse? Neyi anla-
mıştır bir adam şayet arifse?” (beyit, 395) şeklinde gelir. Bu sorunun cevabın-
da ise Şebusteri arifi veya hakikat yolculuğuna çıkmış kişiyi tanımlar: “ Ne 
durak bilir o, ne menzil, ne de bir makam. Hakikatte ulaşana dek yürümeye 
devam eder o. Ki arifin gönlü yalnız aşinadır O’na, O şahit olmuş mutlak varlı-
ğın vücuduna” (beyit, 397). Vahdet sırını ancak yoldaki duraklarda durmayan 
ve durmadan yürüyüp hakikatte ulaşan kişilerin anladığını biz de böylece 
anlıyoruz. Sonuç olarak arifin gönlü varlık sırrını bilir ve mutlak varlığı o 
görür. Hatta o, gerçek varlıktan başka varlığı bile görmez.  

Arif kendi varlığını dikenden ve çerçöpten ibaret olarak kabul eden bir ki-
şidir. O gereksiz tüm düşünceleri gönlünden atmıştır. Arif kendi gönül evini 
“la/hayır süpürgesi” ile süpürür ve o evini sevgiliye hazırlar, güzel bir konak 
haline getirir. Arif kendi gönül evinden kendi çıktı mı; Tanrının orada yüzünü 
göstereceğini bilir. Arif bana seni gerek seni düşüncesi ile hareket eder ve 
buna göre her adımını kendi ayarlar. Arifin gönlü Tanrının parmakları arasın-
dandır. Kendini gurbete gibi hisseder ve daima Tanrıya o, özlem duyar. Vah-
det bilinci, önünde gönül kirinden oluşan engeller vardır. Maddi temizlik, 
gönlü her türlü vesvese ve kötü düşüncelerden temizlemek, kötü huyları terk 
etmek, zira insan kötü huyları ile kötü bir hayvana döner. Gönlü Tanrıdan 
başka her şeyden arındırmak. Şebüsteri’ye göre yolcu bu temizlikleri yaptıkça, 
kirlerden kurtuldukça o, yol alır ve o, yüce makamlara erişir. 

İnsan hayatının en büyük amaçlarından biri de kederden veya üzüntüden 
kurtulmaktır. Bu gerçeği bilen Şebüsterî, “bilen ve bilinen aynı şeyse ve bu tek 
şey de Tanrı ise bu durumda insanın duçar olduğu bu acının, kederin, ümitsiz-
liğin kökeninde ne vardır?” sorusunu ortaya atar.  Üzüntünün kaynağını sor-
gulayan bu felsefi problem bilgi felsefesindeki, özne ve nesnenin farklı mı aynı 
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mı sorunu ile yakından ilgilidir. Ancak eksik ve yanlış bilgiye bağlı olarak gelişen 
korku, acı, kaygı durumu ise daha derin etkilere sahip korku felsefesi ile ilgili bir 
konudur. Bu nedenle Şebüsterî akıl, ahiret hallerini görmede, anadan doğma 
körlere benzer. İnsan da aklın ötesinde bir hal vardır ki gizli sırları onunla bilir 
ve onunla anlar. Tanrı, can ve teni taşla demir misali yaratmıştır. Ateşle demir-
den bir birine vurulunca nasıl ateş çıkarsa, can ve tenden de hakikat nuru çıkar. 
Tanrı bu sırı ten, candan çıkarır. Şebüsterî, “bunu duydun ya, haydi şimdi yürü, 
canınla, tenini arıtmak için mücadele et” der. O, taşla demir birbirine vuruldu 
mu nurundan iki âlemde aydınlanır. Öyleyse O varsa, üzüntü neden olsun ki. 
Şebüsterî, “Tanrı nakşının nüshası sensin, sen. Ne ararsan kendinde ara.” (be-
yit,430) Aradığın mutluluk, varlık ve aradığın sen, hep sendedir.  

 
Sonuç 
Sonuç olarak “ne ararsan kendinde ara”, yani kendinde içsel yolculuk 

yapmak suretiyle aradığını ancak “kendinde ara” ilkesini hatırlatarak, 
Şebüsterî, böylece Gülşen-i Raz felsefesinin hareket noktasını da belirlemiş 
olmaktadır. Niçin bu nokta Gülşen-i Raz felsefesinin özü ve hareket noktası 
olduğu sorusu akıllara gelebilir. Cevap şu olabilir: Çünkü bu metnin ana tema-
sı insanın  hayatında bir kez bile olsa zorunlu olarak çıkması gereken “içsel bir 
yolculuk” olmalıdır. Söz konusu bu yolculuğun sonucu olarak insan ancak 
yetkinleşebilir, bir başka deyişle “insanı kâmil” olması mümkün olabilir. Bu 
tespit metin açısından tasavvuf felsefesinin özüdür. İnsanın özü de doğal ola-
rak onun yetkinleşmek potansiyeline sahip olması ve bu potansiyel gücünü 
kendi içinde taşımasından ibarettir. İnsanın gerçek anlamda insan olması, 
onun en baştan gelen temel ödevidir ki bu da kendi insan olmaklığını gerçek-
leştirmesine bağlıdır. Bu ödevi gerçekleştirmede etkili yöntem ise Tanrı nak-
şının bir sureti ve zübde-i âlem olduğu için insanın, kendi bilincinin gücünün 
farkında olması ve kendi üzerinde tefekkür etmesidir.14 İnsanın kendi üzerin-
deki tefekkür yolculuğu, böylece Gülşen-i Raz felsefesinin temel hedefi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Gülşen-i Raz felsefesi merakın/hayretin daima canlı kalması gerektiğini 
savunur. Akıl konusundaki en büyük mesele, aklın hayret makamına ermesi 
ve bu makamdan sonra, aklın, kendi sınırlarını ve yetersizliğini görmesi mese-
lesidir. “Raz” kelimesi sır anlamına gelmektedir. Sır kelimesi arifler için “gö-
nül” anlamına gelmektedir. Böylece metin felsefesi bizi gönlün sırları üzerin-
de tefekkür/temaşa etmeye ve o sırların peşine kesintisiz düşmeye bizi davet 
eder. Ahmet Gazali’ye göre ise sır, aşktır. Arifin işi yolculuk boyunca aşkın 
peşinde koşmaktır.15 İnsanın kendi zannı veya “ben bunu biliyorum” demesi 
içsel yolculuğun üzerindeki kalın bir perdedir. Perde ermenin önündeki en 
büyük engeldir. Engellerin başında kibir ve kendini beğenmek gibi nefsani 
                                                 
14  Fahruddin-i Iraki,  Uşşakname/Aşıklar Kitabı, çev. Gökhan Çetinkaya (İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları, 

2016), 76. 
15  Ahmed Gazli, Sevanihu’l-Uşşak, çev. T. Koç, M. Çetinkaya (Ankara: Hece Yayınları, 2008), 25. 
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engeller gelir. Şebüsterî’nin bilgi yöntemi müşahede veya keşfe dayalı bir 
yöntemidir ve bu yöntem engellerin kalkması halinde sonuç veren bir yön-
temdir. 

Geçmişte adına sual name ve cevap name dediğimiz yöntem çokça kulla-
nılmış ve bu metinde de bu yöntem vardır. Soru sormak önemlidir ve cevap 
soruya göre benlik kazanır. Soru-cevap yöntemi bir tür felsefi sorgulama veya 
diyalektik yöntemdir. Cevaplamaktan çok soru sorabilmek makbuldür. Çünkü 
nitelikli soru aklı hayret ve mütevazılık makamında tutar. Oysa bilgi yolcusu-
nun cevap ruh hali ise genelde “ben biliyorum ve sonuçta bildiğim için de 
merak edecek, araştırılacak ve incelenecek hiç bir konu yoktur” ruh halinde-
dir.  Bu ruh hali insanlığa saygı ve sevgi duymayan kibrin ruh halidir. 

Felsefede, düşünme gücü ile zihinsel ve ruhsal bir değişim amaçlanmıştır, 
tasavvufta ise ruh hali gücü ile zihinsel ve ruhsal değişim amaçlanmıştır.16 
Değişimin kendisi, değişim için aşkla içsel yolculuk yapmak isteyen yolcular 
olduğu zaman değişim güçlü bir anlam kazanır. Değişim kavramı Şebüs-
terî’nin Gülşen-i Raz felsefesinin temel kavramıdır. Şebüsterî’nin değişimle 
ilgili fikirleri neredeyse Herakleitos ile benzerdir.17  Bu içsel yolculuklar esna-
sında amaçlanan değişimin hakkıyla gerçekleşmesi için “düşünme/tefekkür” 
mü; yoksa “ruh hali/vecd” mi öncelikli olmalıdır konusu eskiden beri tartışıla 
gelen önemli bir konudur. Bazı durumlarda vecde gark olmuş bir “ruh hali”, 
değişim üzerinde daha hızlı ve daha etkilidir. Bu nedenle ibadetin özü istiğ-
raktır. Örneğin meraklı bir ruh hali, öğrendiği bilgiyi uygulamak konusunda 
daha etkindir veya severek bir işin yapılması öğrenme ve değişim açısından 
daha verimlidir. 

Söz, dil ve mana birbirini etkileyen üç önemli unsurdur. Söz yürekten ge-
lir. Söz ikinci can gibidir. Can, can olmadan, candan hakiki bir söz çıkmaz. 
Cana sahip olanlardan yeni bir söz doğar ve bu söz de yeniden doğuş demek-
tir. Dil ise kısmen mantık içerdiğinden, her ne kadar beyinden gelse de dil, 
sözcükleri dilediği gibi (doğru-yanlış) kullanabilen doğal bir organdır. Dilin 
diğer organlar üzerindeki etkisi tüm organlardan daha etkilidir. Beyin, yanlış 
bile olsa dilin kullandığı sözcüklerden, olumlu-olumsuz çok etkilenir ve diğer 
organlar göre dil, beyin üzerinde daha çok etkilidir. Dil ve beyin arasında, 
kalbe nispeten çok daha hızlı ve etkileyici bir ilişki vardır. Manaya erişmek 
için arifler sadece söz ve dilden yaralanmazlar, onlar aynı zamanda salt varlık 
üzerinde tefekkür yolu ile ittisal edip manayı bizzat müşahede etmek ve gö-
nüllerini manaya karşı duran bir ayna yapmak isterler. Bu nedenle arifle vah-
det-i vücudun manasını bilişsel ve ruhsal bir halde müşahede yolu ile gözlem-
lerler. Bu nedenle ariflere “ehlü’l keşf ve’l vücut” sahibi derler.18 

                                                 
16  Seyyid Hüseyin Nasr, Tasavvufi Makaleler, çev. Sadık Kılıç (İstanbul: İnsan Yayınları, 2007), 80-87. 
17  Herakleitos, Fragmanlar, çev. Cengiz Çakmak (İstanbul: Kabalca Yayınları, 2009), 129; ayrıca bk. 

Mahmud Şebüsteri, Gülşen-i Raz, çev. Abdülbaki Gölpınarlı (İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2011), 140. 

18  Cengiz, Şebüsterî ve Güleş-i Raz, 195. 
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Gülşen-i Raz felsefesi büyük bir insan felsefesidir. Şebüsterî farklı bir insan 
felsefesi önermektedir. Öyle ki onun bu metindeki farklığı kendinden önceki 
tüm bilgilerin özünü içermesine rağmen, onlardan tamamen farklıdır. Kendi 
görüşleri ile zamanın görüşler, örneğin felsefi ve kelami görüşler açsından 
çatışmalar olsa bile yine de o, bu metinde farklı sözler arasında birleştirici ve 
sentezleyicidir. O sorulara önem verir. Cevap peşinde değildir ancak cevabı da 
hiç de yabana atmaz. Gerçek bir soru miftah ül gayb/ gaybın anahtarları 
hükmündedir. Bu nedenle bu metin zihinlerde, zihin haline gelmek isteyen 
etkileyici bir metindir. Aksi takdirde metin kendi yazıldığı beyaz sayfalar ara-
sında cansız kalmaya tahammülü olan bir metin değildir. 

 Bu nedenle, metnin felsefesi, zihinlerde can, söz, düşünce ve ruh hali ol-
mak üzere insanları değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu metin, her okunduğun-
da okuyucunun zihninde derin izler bırakacak bir metindir. Bu metin “deği-
şim” kavramını ve onun felsefesini zihinlerde harekete geçiren şiirsel bir 
metindir. Söz konusu bu değişim, her insanın hayatında mutlaka çıkması ge-
reken manevi bir yolcukla mümkündür. Yolculuğun önündeki en büyük engel 
beden ağacının19 kirliliği, gönüldeki kin, nefret ve vesvese gibi nefsani engel-
ler, kötü alışkanlıklar, (çünkü insan kötü alışkanlıkla hayvana döner ) ve gön-
lün Tanrı dışında her şeyi hırs, tamah ve sevgisi ile dolmasıdır.  

Yolculuğun önündeki bu dört engeli tensel temizlik, gönül temizliği, kötü 
alışıklarından arınmak ve gönlü her türlü kirli düşüncelerden temizlemektir 
ve kişi bunlarla  “Tanrı ile konuşmaya layık olur” makamına yükselir. Konuş-
mak/muhabbet insanı değiştiren en önemli unsurdur. Şebüsteri’ye göre insa-
nın bu yolculukta önündeki en büyük engel yine kendi varlığının engelidir. 
“Kendini bil” veya “kendi varlığını bil” demek sen “sen” değilsin, o halde bu-
nu bilmediğini bil demektir.20 Bu nedenle dış dünyadaki varlıklardan değil, 
insanın kendinden korkması gerekmektedir. Şebüsterî’nin insan felsefesi 
içinde zıtlıklar barındıran bir felsefedir. İnsan hem varlığın en aşağıdaki hal-
kası hem de tevhidin, birlik noktasının tam karşında ayna gibi duracak şekilde 
yüksek bir makama sahip bir varlıktır. 

 Bu nedenle âlemdeki bütün varlıklar insanda tecelli etmiştir. Ancak insan 
sahip olduğu bu makama kendi gücünden geldiği zannına kapılıp; “ benim gibi 
kim var ki?” derse şayet, kendi eliyle kendi mertebesini, düşmanı olan şeyta-
nına kendi eliyle teslim etmiş olur. Bu konumda böyle bir insan, kendini mut-
lak güç sahibi olarak gören firavun ve hamanlar gibidir. Çünkü onlar “bu mül-
kün maliki kimdir” sorusunu sormayan ve cevabını da bilerek vermeyenler-
dir. Çünkü onlar dillerinin beyinlerini etkileyeceğini çok iyi bilirler. Onlar 
“kimdir bu mülkün sahibi” sorusuna “benim, ben” diyen bir ruh haline sahip 
oldukları için kendi mutlulukları dışında hiç kimsenin mutluluğu ile asla ilgi-
lenmezler.  
                                                 
19  Necmuddin-i Daye, Mirsadu’l-İbad, Sufilerin Seyri, çev. Hakkı Uygur (İstanbul: İlk Harf Yayınları, 2013), 

130. 
20  Abdullah Mesud Balyani, Mutlak Birlik, çev. Vasfi Kurt (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 109. 
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Öz 
Hakīkat-i Muhammediyye, tasavvufî düşüncenin en girift konularından bi-

ridir. Bu düşüncenin izlerini, miladi 9. yüzyıldan itibaren sürmek mümkün-
dür. Fakat kavramın gerçek manada tasavvufî kıvamına ulaşması İbn Arabî ile 
olmuştur. İbn Arabî, bilhassa Vahdet-i Vücûd görüşü ile Anadolu tasavvuf 
düşüncesi üzerinde hayli etkili olmuştur. Bu bağlamda, Hakīkat-i Muhamme-
diyye düşüncesi de vahdet-i vücuda bağlı olarak felsefî bir zeminde gelişmiş-
tir. Bununla birlikte, böylesi önemli, yaratılış ile ilgili bir konunun, bir şekilde 
halka anlatılması hem zor hem de kaçınılmaz idi. İşte biz çalışmamızı, bu anla-
tımın keyfiyeti üzerine inşa etmeyi planlıyoruz. Çalışmamızı, Yazıcıoğlu 
Mehmed’in (öl. 855/1451) Muḥammediye ve Ahmed Bîcan’ın (öl.870/1466) 
Envārü’l-‘āşıḳīn adlı eseleri üzerinden yürüteceğiz. Çünkü her iki eserin, 
Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesinin gerek halka aktarımında ve gerekse 
halkın anlayabileceği bir dille anlatılmasında önemli roller üstlendiklerini 
düşünüyoruz. Bu noktada çalışmamız şu sorular etrafında şekillenecektir: 
Hakīkat-i Muhammediyye halka nasıl aktarılmıştır? Bu aktarım esnasında, bir 
değişim ve halkın anlamasına yönelik bir açılım meydana gelmiş midir? Bu 
eserlerin, yüzyıllar boyu halk arasında okunduğu da düşünüldüğünde, en zor 
metafizik konuların halka aktarımının keyfiyeti, amacı ve sonuçları hakkında 
neler söylenebilir? Elbette bir tebliğ sınırlarında bu sorulara yeterli cevaplar 
vermek pek mümkün olmasa da, en azından, konunun mühim noktalarına 
temas edebilmeyi ümit ediyoruz. Bu minvalde, tebliğimizi, Hakīkat-i Muham-
mediyye düşüncesinin, 15. yüzyılda halka aktarımının mahiyeti hakkında 
hazırlamaya çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Halk, Hakīkat-i Muhammediyye, 
Muḥammediye, Envārü’l-‘āşıḳīn 

 
The Interpretation of Ḥaqīqa al-Muḥammadiyya in Muḥammediye and 

Envārül-‘āshıḳīn which are Two Great Works of Public Sufism 
Abstract  
Haqīqa al-Muḥammadiyya is one of the most sophisticated issues of sufi 

thought. Traces of this thought can be followed from the 9th century AD.  But 
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it was thanks to Ibn Arabi that the concept gained a real sufistic 
profoundness. Ibn Arabi had a great influence on the Anatolian sufism with 
particularly his wahdat al-wujud idea. In this context, the idea of Haqīqa al-
Muḥammadiyya has developed on the axis of wahdat al-wujud concept and 
on a philosophical basis. We will conduct our paper on the works of 
Yazıcıoğlu Mehmed's Muḥammediye and Ahmed Bîcan's Envārü’l-‘āshıḳīn. 
Because we think that both works have important roles in referring the idea 
of Haqīqa al-Muḥammadiyya to the public and explaining it in a language that 
the public can understand. At the same time it was both difficult and 
indispensable to transfer this important issue about creation to the public. 
Here we are planning of building our paper on the quality of this transfer. At 
this point, our study will be shaped around the following questions: How was 
the Haqīqa al-Muḥammadiyya issue transferred to the public? Has there been 
any change or evolution during this transfer that aims people to understand 
the issue more easily? Considering that these works have been read among 
the people for centuries, what can be said about the quality, purpose and 
results of the transferring this most difficult metaphysical issue to the public? 
Of course, although it is not possible to give sufficient answers to these 
questions within the boundaries of a this paper, we hope to at least touch the 
important points of the subject. In this context, we will try to explain in our 
paper the content of the transferring of the idea of Haqīqa al-Muḥammadiyya 
to the public in the 15th century. 

Keywords: Sufism, People, Haqīqa al Muḥammediyya, Muḥammediye, 
Envārü’l-‘āshıḳīn 

 
Giriş  
Bazı eserler zamanın kalıplarını yıkarak bir milletin bazen de insanlığın or-

tak dinî, kültürel, sanatsal ya da fikrî bir mirası halini alırlar. Bunun pek çok 
farklı sebepleri olabilir. Yazıcıoğlu kardeşlerin Muḥammediye ve Envārü’l-‘āşıḳīn 
adlı eserleri de, zannediyoruz en azından Müslüman coğrafyanın ortak mirası 
kabul edilebilecek değeri haizdirler. Bize göre bu sır, her iki ismin, halkın 
lisanından konuşabilmiş ve inancın en girift ve ruhânî boyutlarını en anlaşıla-
bilecek şekilde anlatabilmiş olmalarında gizlidir. Biz de halka dönük söylemin 
içeriğini bir konuya hasrederek Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesi üzerin-
den anlamaya çalışacağız. Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesi, halk kitleleri-
nin de ötesinde, vahdet-i vücûd teorisinin bir merhalesi ve bir yaradılış teori-
sinin cüz’ü olması hasebiyle, okumuş yazmış tabakada dahi kolay anlaşılabilir 
bir kavram değildir. Bu zorluğa rağmen, gerek Muḥammediye ve gerekse 
Envārü’l-‘āşıḳīn, Hakīkat-i Muhammediyye’yi eserlerinde yoğun olarak işlemiş-
lerdir. İşte bu noktada, bir tarafta konunun felsefî zemini ve anlaşılması güç 
yapısı, diğer yanda bahsi geçen eserlerin hedef kitlesinin halk oluşu arasında 
izaha muhtaç bir geçiş sorunu olabileceği akla gelebilmektedir. Mümkün ol-
duğu kadar, böylesi anlaşılması güç bir konunun, halka intikali noktasında 
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nasıl bir yol izlendiğini çalışmamızda ortaya koymayı deneyeceğiz. Böylece, 
bir konu üzerinden yapmaya çalışacağımız bu muhteva analizinin, 
Muḥammediye ve Envārü’l-‘āşıḳīn’in halka nasıl bu denli tesir ettiğinin de anlaşı-
labilmesi noktasında bir katkı sağlayacağını, bunun da ötesinde hazine değe-
rindeki bu iki eserin biraz daha anlaşılmasına katkıda bulunabilmeyi umut 
ediyoruz.  

Çalışmamıza geçmeden önce konumuzu neden bu iki eser üzerinden ele 
aldığımızı da kısaca izah etmekte fayda görüyoruz. Esasen her iki eser de, 
Yazıcıoğlu Mehmed’in Meġāribü’z-zamān adlı eserinden serbest çevirilerdir. 
Bununla beraber, biri nazım biri nesir olan bu eserlerin kendilerine has bir 
karakterleri de bulunmaktadır. Dolayısıyla, her iki eserde biz orijinal anlatım-
lar bulabiliyoruz. Bir diğer husus da, daha çok halk kitlelerini hedef alan bu 
eserleri, nazım ve nesir yönüyle, daha geniş bir perspektiften değerlendirme 
imkânı elde edebiliyoruz. Zira her iki eser de kendilerine ait bir etki alanı 
yaratmayı başarmış görünüyorlar. Ve her iki eser, halka dönük dediğimiz 
karakteri oldukça iyi bir şekilde temsil ettikleri için, çalışmamızı bu iki eser 
üzerinden yürütmeyi uygun bulduk.   

 
1. Muḥammediye ve Envārü’l-‘āşıḳīn’in Osmanlı Coğrafyasına Etkileri 
Ele alacağımız her iki eserin de Osmanlı coğrafyasına muazzam etkileri 

olmuştur.1 Fakat zannediyoruz manzûm olmasının da tesiriyle, Muḥamme-
diye’nin etki alanı diğerinden daha geniştir. Her ne kadar Muḥammediye’nin, 
bir yönüyle âlimlere, okumuş kesime, bir yönüyle de halka hitap etmek gibi 
kaynaştırıcı bir özelliği var ise de, biz daha çok onun halk kitleleri üzerinde 
etkili olduğunu görüyoruz. Öyle ki Muḥammediye daha yazımı tamamlanır 
tamamlanmaz Türkçe konuşulan pek çok yere ulaşmıştı. Bu açıdan o, Türk 
milletinin dinini öğrendiği birkaç temel eserden biri olmuştur ki Anadolu dinî 
hayatı üzerinde onun kadar etkili ve yaygın olan eser azdır.2 Örneğin, Gelibolu 
ya da Manisa halkı Muḥammediye’yi ezberlemeyi çok seviyordu; mekteplerde 
ve mekteplerin dışında evde kız çocuklarına okutuluyordu; ya da kıraathane-
lerde, evlerde kadınlar arasında yaygın olarak okunuyor, bir mushaf gibi mu-
hafaza ediliyor, hemen her evde bir Muḥammediye bulunuyordu. Onun yaygın 
din eğitimindeki bu etkisi yanında, sade ve akıcı üslûbu, halk tabirlerini sık 
kullanıyor oluşu da bu denli tutulmasında etkili olmuştur. Bu haliyle eser, 
‘halk İslâmı’nın şekillenmesinde son derece mühim bir yere sahiptir. 
                                                 
1  Yazıcıoğlu kardeşlerin gerek hayatları ve gerekse eserleri hakkında bol miktarda araştırma 

yapılmıştır. Bu yüzden biz, tekrara düşmemek ve konumuza daha geniş yer ayırabilmek adına bu 
konulara değinmiyoruz. Şu eserler, gerek müellifler ve gerekse eserleri hakkında yeterli olacaktır: 
Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediye, haz. Âmil Çelebioğlu (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018), 15-196; 
Yazıcıoğlu Ahmed Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, haz. Arslan Tekin-Melek Tekin (İstanbul: Bedir Yayınevi, 
1983), 20-22; Elias John Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, çev. Ali Çavuşoğlu (Ankara: Akçağ 
Yayınları, 1999), 1-2/249-253; İlyas Çelebi, “Yazıcıoğlu Mehmed Efendi”, Tirkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2013), 43/363-364; Mustafa İsmet Uzun, “Envârü’l-Âşıkīn”, 
Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi  (İstanbul: TDV Yayınları, 1995), 11/258-260.   

2  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 8-9. 



102    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

Muḥammediye’nin etkisi, sadece Anadolu ile sınırlı kalmamış, Balkanlar, Kırım 
ve Orta Asya’da da sevilerek okunmuştur.3 

Halk üzerindeki etkisinin yanında, Muḥammediye’ye şerhler ve nazîreler de 
kaleme alınmıştır. Bunlara, İ. H. Bursevî’nin Ferâḥu’r-rûḥ şerhini ve Yûsuf 
Bîçâre’nin nazîresi olan Muḥammediye’yi örnek gösterebiliriz.4  

Belki Muḥammediye seviyesinde olmasa da, Envārü’l-‘āşıḳīn de halk kitleleri 
üzerinde oldukça etkili olmuş bir eserdir. O da bilhassa halk kesimi arasında 
yaygın olarak okunmuştur. Onun bu etkisinde dilinin sadeliği de ihmal edil-
memesi gereken bir faktördür. Eser Anadolu, Balkanlar ve Kazan’da basılmış, 
geniş bir coğrafyada zevkle okunmuştur.5  

 
2. Muḥammediye ve Envārü’l-‘āşıḳīn’de Hakīkat-i Muhammediyye 
Ele alacağımız eserlerde, Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesini daha iyi 

anlayabilmek için, konuya iki açıdan yaklaşıyoruz. Bu anlamda önce, Hakīkat-i 
Muhammediyye düşüncesinin felsefi zemini olan vahdet-i vucûd bağlantısına 
çok kısa temas edeceğiz; ikinci olarak bu anlatımın halka dönük tasavvuf ile 
konunun ele alınışı arasındaki ilişkiye bakacağız.   

 
2.1. Hakīkat-i Muhammediyye ve Vahdet-i Vücûd Düşüncesi 
Hakīkat-i Muhammediyye ya da Nûr-ı Muhammedî’nin fikirsel tarihi 

Zünnûn el-Mısrî (öl. 245/859), Sehl et-Tüsterî (öl. 283/896), Hallâc-ı Mansûr 
(öl. 309/922) gibi isimler üzerinden takip edilebilir.6 Nûr-ı Muhammedî, Hz. 
Peygamber’in nûrunun ilk yaratılan nûr olduğu ve diğer bütün varlıkların da 
kendinden sâdır olduğu düşüncesine dayanır.7 Fakat bu düşünce gerçek felsefi 
zeminini İbn Arabî ile bulmuştur. Vahdet-i vücûd, mutlak manada yegâne 
varlığın tek bir olduğu onun da Allah olduğu, geri kalan varlığın ise Mutlak 
Varlık’ın zuhûru sayesinde var olabilen bağıl varlıklar olduğu görüşüne daya-
nır. Hakīkat-i Muhammediyye, bu tecellî ediş basamaklarından ilkidir ve son-
raki oluşların da başlangıcıdır.  “Allah’ın ilk yarattığı nûr benim nûrumdur.”8 

                                                 
3  Ahmet Akkuş, Yazıcıoğlu Muhammed ve Muhammediye Adlı Eserinin Kültür Tarihimizdeki Yeri (Rize: Rize 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010), 54-116; Mustafa İsmet Uzun, 
“Muhammediyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2005), 30/587; Ali 
Fuat Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu (İstanbul: İletişim Yayınları, 2018), 190-192; Hatice K. 
Arpaguş, Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynakları (İstanbul: Marmara Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2015), 205; Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, 1-2/256. 

4  Uzun, “Muhammediyye”, 30/586; Akkuş, Yazıcıoğlu Muhammed, 110-116. 
5  Uzun, “Envârü’l-Âşıkīn”, 11/ 259; Yazıcıoğlu, Muhammediye, 35. 
6  Abdurrahim Alkış, “Aynü’l-Kudât-ı Hemedânî’nin Düşüncesinde Hakîkat-i Muhammediyye”, e-

Şarkiyat: İlmî Araştırmalar Dergisi 7/13 (2015), 143. 
7  Mehmet Demirci, “Nûr-ı Muhammedî”, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1983), 179; 

Rifat Okudan, “Hakikat-i Muhammediyye: Felsefî Temelleri ve Dînî Asıllarının Değerlendirilmesi”, 
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 11 (Şubat 2003), 144-145. 

8  Biz çalışmamızda, hadislerle ilgili teknik konulara girmiyor, sûfîler tarafından kullanılmış olmalarını 
esas alıyoruz. Bu sebeple kullanacağımız hadislerde aynı şekilde hareket edeceğiz. Hadislerle ilgili 
tahrîc ve değerlendirmeler için şu eserler faydalı olacaktır: Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel 
Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2000), 94-129; Fatih 
Gümüş, “Muhammediye” Adlı Manzum Eserdeki Hadislerin Tahric ve Değerlendirmesi (Rize: Rize 
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hadîsine dayanan bu düşünce, vahdet-i vücûdun da anlaşılması en güç basa-
maklarından birini oluşturur.9 Hakīkat-i Muhammediyye, vahdet-i vücûd 
düşüncesinde bir mertebenin adıdır: Taayyün-i evvel. Vahdet-i vücûd teorisi-
ne göre lâ taayyün mertebesinden sonra, Allah’ın yöneldiği ilk merhale bura-
sıdır. Allah’ın yaratması bağlamında bakılırsa bu mertebe var oluşun başlangı-
cı, yaratılanlar açısından bakılırsa da, Allah’ın Hakīkat-i Muhammediyye’ye ilk 
tenezzülünün ifadesidir. Dolayısıyla vahdet-i vücûd düşüncesi içerisinde, 
Hakīkat-i Muhammediyye, esasen bir yaradılışın ontolojik ilkesini ifade eden 
felsefi bir terimdir.10  

Vahdet-i vücûd düşüncesi, Anadolu’da son derece etkili olmuştur. Öyle ki 
Selçuklu ve Osmanlı dönemi metafizik düşünce, İbn Arabî ve Konevî’nin fikir-
lerinden doğmuştur.11 İbn Arabî daha çok okumuş kesim üzerinde etkiliydi12 
ama diğer yandan o, Anadolu Türk halkının İslâmî kimliğini oluşturan eserle-
re de derin izler bırakıyordu. Nitekim Yazıcoğlu Mehmed, Füsûsu’l-Hikem’in 
şerhi olan el-Müntehâ’ya ta‘lîkāt yazmış, Hakīkat-i Muhammediyye bahsinde 
de Arabî’nin görüşlerini benimsemiş biri idi.13 Bununla beraber, halka hitap 
eden bu eserlerde vahdet-i vücûd’dan ziyade, Hakīkat-i Muhammediyye başlı-
ğı işleniyordu.14 Bir nev’i, Hakīkat-i Muhammediyye, vahdet-i vücûd düşünce-
si içerisinde bir cüz olarak, halka hitap eden tasavvufî eserleri derinden etkili-
yor, ilham kaynağı oluyor ve eserlere başlı başına bir karakter kazandırıyordu. 
Elbette halkın anlayacağı bir tarzda.   

 
2.2. Halka Dönük Tasavvuf Ekseninde Hakīkat-i Muhammediyye 
Tam bu noktada, araştırmamız için iki durum birleşiyor. Birincisi, Anado-

lu’yu etkisi altına almış bir vahdet-i vucûd düşüncesi ile yine Anadolu halkının 
kalbine nüfuz etmiş Muḥammediye ve Envārü’l-‘āşıḳīn, Hakīkat-i Muhamme-
diyye kavramı üzerinde buluşuyorlar. Bir yanda, derin düşünsel izler bırakan 
vahdet-i vucûd, bir yanda bu düşünceden beslenen ama muhatabı halk olan 
eserler aynı konuyu anlatmışlardır.   

Halkın bu denli rağbet gösterdiği eserlerde Hakīkat-i Muhammediyye dü-
şüncesinin işlenmiş olması, elbette ki işleniş ve aktarım tarzının niteliğine 
dair bir araştırmayı gerektirmektedir. Anlaşılması böyle güç bir konu, nasıl bir 
                                                                                                               

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi, 2011), 25-125; Ahmet Emin Seyhan, 
“Envâru’l-Âşikîn’de Geçen Bazı Hadislerin Müslümanların İbâdet Anlayışlarına Etkileri Üzerine”, 
Hikmet Yurdu 6/12 (2013), 211-251; Okudan, “Hakikat-i Muhammediyye”, 149-158. 

9  Ekrem Demirli, “İbnü’l-Arabî’nin Düşüncesinde Hz. Peygamber ve Hakikat-i Muhammediye”, Kültür 
Coğrafyamızda Hz. Muhammed, Uluslararası Sempozyum (Adapazarı-Sakarya, 2011), 2/159. 

10  Demirli, “Hakikat-i Muhammediye”, 2/159. 
11  Ekrem Demirli, İbnü’l-Arabî Metafiziği, 3. Bs (İstanbul: Sufi Kitap, 2013), 36. 
12  Michel Chodkiewicz, “İbn Arabî’nin Öğretisinin Osmanlı Dünyasında Karşılanışı”, Osmanlı 

Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, haz. Ahmet Yaşar Ocak (Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2005), 
89-111. 

13  Mecdî Efendi, Tercüme-i Şeḳāiḳ (b.y.: Tabhâne-i Âmire, ts.), 128; Hanife Dönmez, Muhammediye’de 
İnsan-ı Kâmil Düşüncesi (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2018), 
100. 

14  Arpaguş, Geleneksel İslâm Anlayışı, 205. 
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anlatımla halk tarafından bu kadar kabul görmüştür? İçerik nasıl doldurul-
muştur, üslûp nasıldır? Bu anlatımın amaçladığı esaslar nelerdir? gibi bir 
takım sorular bu noktada akla gelmektedir. Eserlerde, Hakīkat-i Muhamme-
diyye fikri anlamsal zemin korunmakla beraber, anlatım yönünden bir takım 
eklemeler, deyim yerindeyse donanımlarla birlikte işlenmiştir ki halka dönük 
tasavvuf ifadesi de burada anlam kazanmaktadır. Nitekim okumuş kesim ara-
sında bile anlaşılması güç bir konunun, halk tarafında okunması, ezberlenme-
si; onun aktarımı esnasında ortaya çıkan bir takım özellikler ile ilgili olmalıdır. 
Bize göre halka dönük tasavvufun içeriğini de bu özellikler belirlemektedir.  

Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesinin kendisi girift, felsefî, teorik zemi-
ninin anlaşılması hayli güç bir kavramdır. O halde, bu kavramın halka anlatı-
mı, bu felsefî dil ile nasıl olacaktır? Herhangi felsefî bir mesele halka anlatıla-
bilir mi? Ya da halk, bu felsefî meseleyi anlamak için kafa yorar mı? Diğer 
yandan, doğrudan inançla ilgili bir husus felsefî de olsa halk tarafından merak 
edilecektir. Hele ki konu, Hakīkat-i Muhammediyye gibi, sevgi, aşk ile yoğ-
rulmuş bir kavram ise, bundan halkın da sanatkârların da uzak kalmaları 
mümkün olmayacaktır. İşte bu noktada, felsefî bir konu ile halk arasında olu-
şan cereyanda regülatör Yazıcıoğlu kardeşler idi. Bir bakıma onlar, yüksek 
hattın o düşünsel gerilimini azaltarak halk tabakasına aktarıyorlardı.  

Eserlerin telif sebepleri de, bir bakıma muhteva dışı faktörler olarak onla-
rın halka dönük yönünü gösteren özellikler sergilemektedir. Örneğin, 
Yazıcıoğlu Mehmed’den bu eseri yazmasını isteyen Gelibolulu âşıklardır. On-
lar, anlayabilecekleri ve işin aslını öğrenebilecekleri bir eser talep ediyorlardı. 
Takdir edilecektir ki bu, ilmî değil partik amaçları olan bir istektir. Bu isteğe 
verilecek olan cevap, şüphesiz eserin üslûbunu etkilemişti. Yine Bîcân, bu 
hususta yazılan eserlerin Arapça ve Farsça olduğunu, bu sebeple Türkçe bir 
eser yazdığını söyler ki amacı “herkesin” faydalanmasıdır.15 Yazıcıoğlu’nun 
rüyasında Hz. Peygamber’i görmesi de onun halka dönük yüzünü gösteren 
mühim bir hadisedir. Zira Hz. Peygamber, ondan bir eser yazmasını ve bu 
eserle hikmet şarabını ümmete içirmesini salık verir. Ve bu söz, ümmete 
“âşikâr” söylensin ki halk Peygamberinin vasfını öğrensin.16  

Buraya kadar pek kısa anlattıklarımızdan bize kılavuzluk edecek birkaç il-
keyi şu şekilde sıralayabiliriz: 

1) Her iki eser de halk kitlelerine dönük yazılmıştır. Elbette okumuş kesime 
hitap eden yönler var ise de eserin muhatap kitlesi halktır.  

2) Her iki eser de Müslüman Türkler üzerinde derin bir etki yaratmıştır. 
Anadolu’nun dinî, ahlâkî, tasavvufî ve kültürel dokusunun oluşumunda bu iki 
eserin çok büyük yeri ve katkısı vardır. 

3) Vahdet-i vücûd düşüncesi bu eserlerin beslendiği ana kaynaklardan bi-
ridir. 

                                                 
15  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 35. 
16  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 211. 
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4) Vahdet-i vücûd düşüncesi teorik bir zeminde değil, Hakīkat-i Muham-
mediyye üzerinden, sevgi ve aşk yoluyla işlenmiştir. Bir nevi bu eserlerde 
Hakīkat-i Muhammediyye, bütün vahdet-i vücûd düşüncesinin özü haline 
gelmiştir. 

5) Eserlerde, her ne kadar kastedilen “Hakīkat-i Muhammediyye”, “Nûr-ı 
Muhammedî” olsa da, bu isimlendirmelerin pek tercih edilmediğini görüyo-
ruz. “Levh”, “Kalem”, “Akl”, “Nûr-ı Zât” gibi kavramlar sık sık kullanılıyor 
olmakla birlikte, bu kavramlar ilmî bir izahın konusu değil, bir yaradılış anla-
tısının unsurlarıdır.  

 
3. Eserlerde Hakīkat-i Muhammediyye’nin Ele Alınış Biçimi 
3.1. Genel Hususlar 
Hakīkat-i Muhammediyye’nin ele alınış biçimi eserlerde belli başlı başlık-

lara indirgenerek incelebilir. Bu anlamda öne çıkan başlıkların içeriği, konu-
nun nasıl ele alındığını ve aktarıldığını zannediyoruz bize gösterecektir. Bu 
başlıklara geçmeden önce, bizim tespit ettiğimiz bazı anlatım özelliklerini 
maddeler halinde zikretmek istiyoruz: 

1) Okuyucu kesimin halk olması, dinî-tasavvufî eğitimi amaçlaması,17 eser-
lerin anlatım tarzını doğrudan etkileyen en önemli etkendir. Eserler kaleme 
alınırken, halkın anlaması yanında dikkatini de eserlerde toplayabilmesi, bir 
bakıma zevkle ve usanmadan okuyabilmeleri ve bu sayede bilgiyi edinmeleri 
amaçlanmış olabilir. 

2) Bilhassa Muḥammediye’de, samimi anlatım kendini derhal hissettirir. Bu 
husus onu halka yaklaştıran bir özellik olabilir. Bazen “senli-benli” diyebile-
ceğimiz anlatımlar bulunur. Kimi zaman Allah ile Hz. Peygamber arasında,18 
kimi zaman Hz. Peygamber ile Cebrâîl ya da Azrâîl arasında bu konuşmalar 
yaşanır. Bazen de objeler konuşturulur. 

3) Olaylar harikulâde tarzda cereyan eder. Eserlerde gâibden haber verme 
havası okurken hissedilir.  

4) Halkın arasında rağbet bulması muhtemel fevkalade olaylara, mitolojiyi 
andıran anlatımlara yer verilir: Cebrâîl’in Hz. Muhammed’in toprağı ile Hz. 
Âdem’in toprağını karıştırarak nûrun Hz. Âdem’e geçmesini sağlaması;19 Şey-
tan’ın yılanın ağzından cennete girmesi;20 dünyanın ömrünün yetmiş bin yıl 
olması;21 meleklerin Hz. Âdem’e, Hz. Muhammed olmasaydı sen de olmazdın 
demeleri22 gibi.23 Bu anlatım tarzı, Hakīkat-i Muhammediyye gibi anlaşılması 
                                                 
17  Akkuş, Yazıcıoğlu Muhammed, 62. 
18  “Yetişti hazret-i zâta dedi Yâ Rabbi Yâ Rabbi” Yazıcıoğlu, Muhammediye, 214. 
19  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 263. 
20  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 275. 
21  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 559. 
22  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 273. 
23  Her iki eserin, mitolojik ögeleri yahut isrâiliyyâta dair muhtevayı, dinî anlatımı güçlendirmek için 

kullandığı ifade edilir. Örneğin, Şeytan’ın yılan kılığında cennete girmesinin bir isrâiliyyât 
söylencesi olması gibi. Genelde rivayetlerin başına “İbn Abbas’tan” gibi ifadeler de konulunca 
mitolojik anlatımı ayırt etmenin zorluğu üzerinde durulur. Bir diğer yönüyle bu anlatımın, dinî 
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güç bir konunun halka aktarımında kullanışlı bir yol olarak görülmüş olmalı-
dır.  

5) Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesine göre Hz. Peygamberi daha anla-
şılabilir, algılanabilir ögelerle anlatmak, bu eserlerin ayırt edici mühim özel-
liklerinden biridir. Örneğin, Allah, ervâh-ı insana, Hz. Peygamber’in nûruna 
nazar kılmalarını emredince, bu nûrun başını görenler sultan, alnını görenler 
âdil, sadrını görenler âlim olurlar.24  Burada Hz. Peygamber’in bir nûr olarak 
algılanması güç iken, onun görülmesinin bu dünyadaki, bize ait olan uzantısı 
gayet anlaşılabilir bir mahiyet kazanır.  

6) Eserlerde, Hakīkat-i Muhammediyye, vahdet-i vücûdun entelektüel de-
rinliğinden sıyrılır; bunun yerine bu düşünce ile yoğrulmuş, içsel bir Müslü-
manlık salık verilir. Burada, şu önermeyi sanıyoruz zikredebiliriz: Vahdet-i 
vücûdun girift yaradılış kategorisinden geçilerek, hepimizin dilinde ve kal-
binde olan o peygamber tasavvuru bu eserlerle de oluşmuş olabilir: “Seyyid-i 
kâyinât.”25 

Aşağıda Hakīkat-i Muhammediyye’nin ele alınış biçimlerini ortaya koyar-
ken, öz olarak verdiğimiz bu altı maddeyi dikkate alarak bir okuma yapacağı-
mızı burada belirtelim. Bu aşamada daha önce belirttiğimiz başlıklara geçebi-
liriz. 

 
3.2. Hz. Peygamber’in İlk Yaratılan Olması 
Her iki eserde de Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesinin en başat vurgu-

su, Hz. Peygamber’in yaratılanların ilki olmasıdır. Bu Allah’ın ilk olarak tecellî 
edişi ile ilgilidir.  

 
“Zuhûra geldi evvel vahdet-i zât 
Tecellîsine kıldı onu mir’ât”26  
 
Allah’ın tecellîsi, esasen kendisinin zâhir olma amacına yöneliktir: 
 
“Tecellî eyledi pes nûr-ı mutlak 
Ki zâhir ola bir nûr-ı muhakkak”27 
 

                                                                                                               
algıda yanılmalara, Hz. Peygamber’in insanüstü bir kimliğe büründüğü için yanlış bir peygamber 
telakkisine sebep olduğu da eleştiri olarak ortaya konulur. Bu tartışmalar bir tebliğ sınırlarını 
aşmaktadır. Yalnız, bu tarz anlatımların içeriğindeki mitolojik ögelerin –varsa- tahkike muhtaç 
olduğu ve kullanım amaçlarının da bu tahkikten sonra daha iyi anlaşılabileceğini belirtmeyi gerekli 
görüyoruz. Bkz. Ahmet Emin Seyhan, “Muhammediye ve Envâru’l-Âşikîn’de Ortaya Konulan 
Peygamber Tasavvurları Üzerine Bir Değerlendirme”, The Journal of Academic Social Science Studies 
I/47 (2016), 220-221; Hatice K. Arpaguş, “Geleneksel Dinî Kültür Kaynaklarının Değerlendirilmesi 
‘Hurafe Kültürü ve Mitoloji’ (Mitoloji ve Geleneksel Kültür Kaynaklarımız)”, Türkiye 1. Dinî Yayınlar 
Kongresi (Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 2004), 195-197-202, 203.  

24  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 220-221. 
25  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 617. 
26  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 215. 
27  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 216. 
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Allah, Hz. Peygamber aracılığı ile bilinmek istemiştir. Bu Allah’ın yaratma 
isteği anlamına da gelmektedir ki, vahdet-i vücûd düşüncesinin üzerinde yük-
seldiği temel saik de budur. “Ki sırr-ı küntü kenzen ola mevcûd”28  ifadesi, Allah’ın 
yaratmaya yöneldiğini ve bu yönelmenin ilk muhatabının da Hz. Peygamber 
olduğunu göstermektedir. Bu da esasen, birlikten birliğin çıkmasıdır. Envārü’l-
‘āşıḳīn’de de, “Allah önce benim nûrumu yarattı” hadisi zikredilerek konu 
anlatılır.29 Hz. Peygamber’in ilk yaratılan olması, aynı zamanda onun Allah’a 
en yakın olan varlık olduğunun da göstergesdir:  

 
“Muhammed sırr-ı a‘lâdır ki kadr-i kaabe kavseyn ol 
Muhammed nûr-ı eclâdır ki Hak sultân-ı kevneyn ol”30 
 
Bilindiği gibi bu yakınlık, İbn Arabî’nin yaradılış teorisinin de aslî bir unsu-

rudur. Nitekim Arabî de “Allah’a Muhammed’in hakikatinden daha yakın bir 
şey yoktur.” der.31  

Eserlerin üslûbuna uygun olarak, ilk yaratılan olma düşüncesinin bir takım 
başka bilgilerle zenginleştiğini, eserlerin, bu noktada teorik zeminle farklılaş-
tığını ve orijinallik kazandıklarını görebiliyoruz. Örneğin, Hz. Peygamber’in 
semâvat ile arzdan elli bin yıl,32 başka bir yerde de, “arş, kürsî, cennet, nâr, 
Âdem, gök, çarh-ı devvâr, âlem”den üç yüz yirmi dört bin yıl evvel yaratılmış 
olduğu rivayet edilir.33 Envārü’l-‘āşıḳīn’de de, Hz. Ali’den rivayetle, Hz. Pey-
gamber’in nûrunun her şeyden önce, Hz. Âdem’den de üç yüz yirmi dört sene 
evvel yaratıldığı rivayet edilir.34 

Bir diğer husus rivâyetlerde göze çarpan kavram çeşitliliğidir. Hz. Pey-
gamber, ilk yaratılanın kendi rûhu olması yanında ilk yaratılanın “akıl” oldu-
ğunu da söyler:  

 
“Dedi hem ruhum evvel oldu mahlûk 
Dedi hem Akl-ı evvel geldi mahlûk”35 
 
Yine ilk olarak “Dürr” (inci)’ün yaratıldığı ve mahlûkatın bu inciden oldu-

ğu ya da “kalem”in ilk yaratılan olduğu da rivâyet edilir.36 İlk yaratılan konu-
sunda şu kavramların sık kullanıldığını görüyoruz: Hz. Peygamber’in nûru ve 
rûhu, dürr, akıl/akl-ı evvel, kalem. Fakat bütün bu kavramlar, esasında Nûr-ı 

                                                 
28  Ebü’l-Fidâ İsmâîl b. Muhammed b. Abdilhâdî el-Cerrâhî el Aclûnî, Keşfü’l-ḫafā, thk. Yusuf bin 

Mahmûd el-Hâc Ahmed (Dımeşk: Mektebetü’l-İlmi’l-Hadîs, 1421), 2: 155. 
29  Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, 230. 
30  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 219. 
31  İbn Arabî, Âlemin Yaratılışı, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2015), 38. 
32  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 216,217. 
33  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 221. 
34  Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, 230. 
35  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 217. 
36  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 217. 
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Muhammedî’yi ifade etmek üzere kullanılmıştır.37 Bu bahiste son olarak diye-
biliriz ki Hz. Peygamber, gönderilecek olan peygamberlerin sonuncusu ve en 
büyüğü olarak, daha insanın varlığı ruhlar âleminde iken de ilk yaratılan idi. 
Bunu, bir nûr olarak Hz. Peygamber’in yaratılma anlatımından çok, onun 
peygamberliğinin yüceliğine yoğun bir vurgu olarak da düşünebiliriz.38 

 
3.3. Hz. Peygamber’in Nûrânî Varlığı 
Hz. Peygamber, Allah’ın nûrundan bir nûrdur. Onun varlığı, ontolojik ola-

rak Allah’ın nûrânî varlığına bağldır: 
 
Çıkıp nûr-i Îlâhîden erip nûrânî âlemde 
Gelip cismânî âlemde ayân eyledi gaybiyyât”39 
 
Onun, sadece varlığı kaynak olarak Allah’ın nûruna bağlı değildi, o bütün 

azaları ile de nûr idi: “İsmi “ism-i a‘zamdır (en büyük isimdir) ki, bütün isimle-
rin mertebelerini, görünen sıfatlarını kendinde toplamıştır. Ruhu, zâtının 
nurundandır. Aklı, zâtın isimlerinin nurundandır. Kalbi, sıfatlarının isimleri-
nin nurundandır. Nefsi, fiillerinin isimlerinin nurundandır.”40 Bu nûr, şehâdet 
âlemine gelinceye kadar yüz bin yıl âlem-i lâhût ve nâsûtta seyr eylemiştir.41 
Hz. Peygamber’in ontolojik varlığı nûr idi, ama o şehâdet âlemine çıkınca 
cismânî olarak görünüyordu:  

 
“Eğerçi hil‘atı cismânî idi 
Velîkin tal‘atı rahmânî idi”42 
 
Çünkü Allah Cebrâîl’e, Hz. Peygamberin daha toprağı hamur olmadan Al-

lah’ı bildiğini söylemiştir.43 Bu, Hz. Peygamberin şehâdet âleminden önce, 
gayb âlemindeki varlığına işaret eder. Gayb âlemindeki varlığın ontolojik 
karakteri ise nûr kavramı ile ifade edilmektedir. Diğer varlıklar da esasen bu 
nûra bağlı olarak yaratılmışlardır ama onlarınki Hz. Peygamber’in nûruna 
bağlıdırlar; oysa Hz. Peygamber’in nûru doğrudan Allah’a bağlıdır ve ontolojik 
karakteri bu nûrla ilgilidir. Bu aslî olarak saf nûrdur; fakat sonra, Allah Hz. 
Muhammed (as)’ın rûhunu yaratırken onu bu dünyadaki sûreti ile yaratmış-
tı.44 

Muḥammediye’de, Hz. Peygamber’in aslının nûr –Nûr-ı Rab- olmasından do-
layı, her gece kabrinden çıktığı anlatılır. Kabrinden çıkar çünkü Allah’ın nu-

                                                 
37  Dönmez, Muhammediye’de İnsan-ı Kâmil Düşüncesi, 132,152. 
38  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 299. 
39  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 222. 
40  Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn. 
41  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 311. 
42  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 504. 
43  Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, 315. 
44  Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, 231-232. 
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runun sönmesi düşünülemez. Bu düşünce Hz. Peygamber’in aslî varlığını doğ-
rudan Allah’a bağlamaktadır: 

 
“Revâ mıdır ki Hakk’ın nûru söyne 
Söyündü derse her kim ağzı göyne”45 
 
Nûrânî varlığından dolayı Hz. Peygamber, “evvel”, “âhir”, “bâtın” ve 

“zâhir” olarak tavsîf edilir.46 Fakat burada bir sorun ortaya çıkar: Bütün bu 
sıfatlar Allah’a aittir ve bu nasıl açıklanacaktır?  

 Bu problem şöyle aşılır: Hz. Peygamber akl-ı evveldir ve vücûdu ism-i 
a‘zamdır. Böylece Allah, bu nûra tecellî eylemiştir. İlk bu taayyün mertebesin-
deki tecellî olduğu için evvel; bütün geri kalan inceliklerin de bu hakîkate 
vâsıl olacağından dolayı da âhirdir. Allah’ın sıfatları onda görünür hale geldiği 
için zâhir, Allah ona gaybı bildirdiği için de bâtındır.47 

Görüldüğü gibi, bir takım ek anlatımlarla, Hz. Peygamber’in nûrânî varlığı 
vurgusu eserlerde dile getirilmiştir. Onun nûrânî varlığı, kâmil insan oluşunu 
da izah eder ki bu potansiyel olarak insanda da bulunan bir kuvvet olarak 
anlaşılabilir.48 

 
3.4. Mevcûdâtın Hz. Peygamber Hürmetine Yaratılması ve Muhabbet  
Eserlerdeki en güçlü vurgu, yekûn mevcûdâtın, Hz. Peygamber hürmetine 

yaratılmış olduğudur. Unutmamak gerekir ki, burada vahdet-i vucûd nazari-
yesindeki kategorik bir yaradılış aşamasından söz edilmez; burada, halk ağ-
zında “yüzü suyu hürmetine” şeklinde ifadesini bulan, Hz. Peygamber’in Hak 
katındaki tarifi imkânsız mertebesinin ve ona duyulan sevginin tezahürü olan 
daha pratik bir yaradılış süreci vardır. Çünkü bu sürece, “Muhabbet” kavramı 
damgasını vurur. Bu muhabbet, gerek Allah’ın, gerek her türlü varlığın ve 
Müslümanların ve gerekse zamanlar üstü bir şekilde gelip geçen herkesin 
sevgisini kapsayacak bir derinliktedir.  

Bu düşüncenin temeli, “Sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım.” rivâyetine 
dayanır.49 Bu noktada bizim dikkatimizi iki husus çekmektedir: Birincisi, Al-
lah’ın kendi zâtını zâhir eylemek için Hz. Peygamber vasıtasıyla yaratması 
ki,“Yarattı hubb-i zâtîden ki mazhar ola zâtına”50 mısraında zikredildiği gibi. İkin-
cisi ise, Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesindeki, sâir varlıkların Hz. Mu-
hammed’in nûrundan feyezân ettiği düşüncesinin yanı sıra, Hz. Peygamber’in 
varlığının hatırına yaratılmasıdır.   

 
                                                 
45  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 503. 
46  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 501-502. 
47  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 503-504. 
48  Dönmez, Muhammediye’de İnsan-ı Kâmil Düşüncesi, 88. 
49  Aclûnî, Keşfü’l-ḫafā, 2: 191; Yıldırım, Hadislerdeki Dayanaklar, 121; Gümüş, Tahric ve Değerlendirme, 25 -

26. 
50  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 215. 
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Onunçündür cihân u cân onunçündür melek cin cân 
Onunçündür kamu insân onunçündür kamu nâss”51 
 
Bu eserlerin yazılış amaçlarından biri de Hz. Peygamber’e duyulan derin 

sevgidir. Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesi de, bu sevginin ifadesini bulabi-
leceği oldukça uygun bir mecradır. Zira onun Allah’tan bir nûr ve yaradılışta, 
Allah’ın ilk tecellî ettiği mahal oluşu, bu yoğun sevginin iyi bir teorik dayana-
ğını oluşturmaktadır. Ve hatta bu tecellî ediş, sırf bu sevginin bir neticesi 
olarak bile kabul edilmiştir. Bu sebeple, taayyün-i evvel mertebesine aynı 
zamanda “taayyün-i hubbî” de denilir.52 İşte bahsi geçen eserlerin ana karak-
teri bu sevgi üzerine kuruludur. Peki, bu sevgi hangi şekillerde tezâhür etmek-
tedir? 

Muḥammediye’nin Hz. Peygamber sevgisiyle yazılmış bir na‘t, Allah aşkıyla 
yazılmış bir “Tevhîd” gibi olması göz önüne alınırsa, muhabbetin bu denli 
yoğun olması gayet tabiîdir.53 Bu sevgi ilk olarak, Allah’ın Peygamberine sev-
gisi olarak tezâhür eder. Nitekim daha en başta, “seni yaratmasaydım” 
rivâyeti bunun en temel delilidir. Ama bunun yanında daha özel rivâyetler de 
eserlerde göze çarpar. Hz. Peygamber mi‘rac’da Allah’ın huzuruna varınca 
ayakkabılarını çıkarmak istemişti ama Allah: “Çıkarma, Arş ve Kürsî şeref 
bulsun.” demişti. Hz. Peygamber, Hz. Musa’dan çıkarmasını istemiştin dedi-
ğinde de, “O, benim Kelîmimdir, sen benim habibimsin.” diye cevap vermiş-
ti.54 Yine Allah Cebrâîl’e hitabında, eğer o istese, kâfirleri cehenneme koyma-
yacak kadar peygamberini sevdiğini söylemiştir.55 Hz. Peygamber’e duyulan 
sevgi, Allah’tan başlayarak diğer varlıklarda da görülür. Hak vâkî olup Allah 
Azrâil’i Hz. Peygamber’e gönderince -ki gönderme sebebi peygamberini çok 
özlemesidir- yedi kat gök ehli ve Arş’ı getirenler bu haberle ağlaşmışlardı. 
Azrâil bu durumu Cebrâîl’e söyleyince, o da dayanamayıp ağladı. Azrâil de Hz. 
Peygamber’in yanına ağlayarak varmıştı.56 Peygamberler tarihi de Hz. Pey-
gamber’e sevgi ile dopdoludur. Mi‘rac’da, en layık odur diye bütün peygam-
berlerin Hz. Muhammed’in ardında safa durması,57 Hz. İbrahim’in ona 
“Nebiyy ü sâlih ü hem sâlih oğul”58 diye hitabı, Hz. Âdem’in cennetten kovu-
lunca Hz. Peygamber adına dua etmesi59 ya da Hz. Havvâ’nın Hz. Âdem’den 

                                                 
51  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 274. 
52  Mehmet Demirci, “Hakîkat-i Muhammediyye”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi  (İstanbul: 

TDV Yayınları, 1997), 15/179. 
53  Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesinde İslâma muhalif pek çok unsurun bulunduğu ve fakat bunu 

sebebinin aşırı bir peygamber sevgisi olduğu yönünde bir görüş de mevcuttur. Bkz. Mahmut Ay, 
“İşârî Tefsirlerde Haîkat-i Muhammediyye Anlayışı”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
[Darulfunun İlahiyat] 23 (2010), 81. 

54  Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, 243-244. 
55  Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, 315. 
56  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 471-474; Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, 495-498. 
57  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 351. 
58  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 353. 
59  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 281. 
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mehir olarak Hz. Pegamber’e on salavât getirmesini istemesi60 örneklerden 
birkaçıdır. Bu sevgi öyle yoğundur ki, cansız varlıkları da kapsar. Mesela, gök-
ler, vahyin gökten yere doğru inişine istinaden yere tefahürde bulununca, yer 
bundan alınıp üzülmüştü. Bunun üzerine Allah, yere, Hicaz’dan bir peygam-
ber getireceğini ve bununla göklere karşı övünebileceğini söylemiştir.61 Hem 
Allah katında öyle sevgiliydi, hem vasfı öyle kâmildi ki, yüzüne sinek konmaz, 
gölgesi yere düşmezdi.62 

Hz. Peygamber’e derin sevgi, hayranlık her iki eserin her satırında hissedi-
lir. Fakat bu, vahdet-i vücûd düşüncesindeki yaradılış teorisine bağlı bir felsefî 
alt yapıyla değil, daha çok tecrübî sahada kendini gösteren, belki hissettiğimiz 
sevginin daha yoğun ve açıklaması zor bir kıvamının ifadesi şeklinde kulla-
nılmaktadır. 

 
3.5. Hz. Peygamber’in Nûrundan Yaratılanlar Bahsi  
İlk yaratılan Hz. Peygamber’in nûrudur. Bütün yaratılanlar da bu nûrdan 

yaratılmıştır. Eserler, bu nûrdan yaratılanların neler olduğunu halka detaylı 
bir şekilde anlatırlar. Hepsine burada değinmek mümkün olmasa da birkaç 
örnekle bu nûrdan yaratılanlarların neler olduklarına bakalım. 

Allah Hz. Peygamber’in nûrundan dört budaklı bir ağaç yarattı: Şeceretü’l-
Kevn. Sonra Hz. Peygamber’in nûrunu bir ak inciden perde içinde açığa çıkar-
dı.  Tavus kuşu63 suretinde o ağacın üzerine kondu. Sonra Allah, Hz. Peygam-
ber’in nûruna baktı; nûr utandı ve terledi: Sonra Allah onun baş terinden 
melekleri; yüzünün terinden Arş’ı, Kürsî’yi, Levh’i, Kalem’i, güneşi, ayı ve 
yıldızları; göğsünün terinden peygamberleri, rasûlleri, âlimleri, şehitleri ve 
sâlihleri; tavusun kuyruğunun terinden Yahudi, Hristiyan ve Münafıkları; 
ayağının terinden yerleri ve içindekileri, cehennemi ve tabakalarını yarattı. 
Yine Hz. Peygamber kendi nûruna bakınca, ön, arka, sağ ve sol yanındaki gör-
düğü nûrlar da dört halifenin nûru idi.64 

Yine Allah Hz. Peygamber’in nûrundan bir cevher yarattı. Allah cevher’e 
baktı, cevher eridi su oldu. Allah, sonra Hz. Peygamber’in nûrundan on bölük 
yaptı ve her bir bölükten şunları yarattı: Arş, Kalem, Levh, Güneş, Ay, Yıldız-
lar, Gezen Yıldızlar, Kürsî, Mü’minlerin Nûru, Muhammed Mustafâ’nın cismi.65 
Muḥammediye’nin “İftitâhü’l-Kitâb” bölümünde Arş’ın, büyük meleklerin, 
ruhun, Kürsî’nin, cennetin ve yeryüzünün yaratılması anlatılır ki, bu yaradılış, 
varlığın nûrdan cisme doğru bir seyranıdır.66  

Yine, Allah önce aklı yarattı. Ardından Levh’i. Levh’in dışı yâkut idi. Üze-
rinde ayetler yazılı idi. Sonra Allah bir yeşil cevher yarattı. Cevher eridi su 
                                                 
60  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 274. 
61  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 259-260. 
62  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 339. 
63  Tavus, cennet kuşu olarak bilinir.   
64  Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, 231. 
65  Bîcan, Envârü’l-'Âşıkîn, 232. 
66  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 213-298. 
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oldu. Allah bu cevhere baktığı için su lezzetli oldu. Sonra bu yeşil cevherden 
Arş’ı yarattı. Sonra da arş’ı suyun üstüne koydu. Sudan yeli yarattı ve yelin 
üstüne de suyu koydu:  

 
“Muhammed’çün olunmuştur bu hissiyyât bu hadsiyyât 
Muhammed’den bilinmiştir bu aklıyyât u şer‘iyyât”67 
 
Örnekler çoğaltılabilir. Burada dikkat çeken husus, vahdet-i vücûd nazari-

yesinin mühim bir merhalesi ve Allah’ın ilk olarak yöneldiği hazret olan 
Hakīkat-i Muhammediyye, eserlerde, sebep olma yahut Allah’a yakınlık bağ-
lamında aynı kategoriyi temel almakta ve fakat bu yaradılışın içeriği bambaş-
ka bir üslûp ve anlatım ile doldurulmaktadır. Daha spesifik, kesin bilgilerle 
zenginleşmiş, hikâye diyebileceğimiz ve okuyucuyu etkilemesi daha muhte-
mel bir anlatım tarzı derhal dikkatimizi çekmektedir.68 Halk, belki vahdet-i 
vücûd’daki Hakīkat-i Muhammediyye’yi anlamakta zorlanacaktır, ama bu 
eserlerde, bu merhalede cereyan eden yaradılış hadiseleri ile –örneğin bir 
yeşil cevher ya da tavus kuşu akılda kalıcıdır- pek de zorlanmadan bu yaradılış 
serüvenini hafızasına kazıyabilecektir. Bize göre, Hz. Muhammed’in nûrundan 
nelerin yaratıldığına dair bu zengin anlatımın anlamı bu işlevde gizlidir. 

 
Sonuç  
Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesinin, Muḥammediye ve Envārü’l-‘āşıḳīn 

adlı eserlerdeki yansımaları için, öne çıkan başlıkları şu şekilde özetleyebiliriz:  
Hz. Peygamber sevgisi ile yoğrulan eserlerin fikrî kaynağı, vahdet-i vücûd 

ile şekillenmiş bir Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesidir. Fakat bu anlaşıl-
ması güç düşüncenin ulaştırılmak istediği kesim ise halktır. Bize göre anlatı-
mın içeriğini ve üslûbunu belirleyen temel husus da bu konu ile halk arasın-
daki mesafedir. Dolayısıyla eserlerde, bu mesafenin kat edilmesi için bir dil ve 
üslûp belirlenmiştir. Halkın anlayabileceği bir dil, halka daha yakın terimler, 
tartışmasız kesin bilgiler, konuşturulan objeler gibi, çeşitli özellikler burada 
sayılabilir.  

Muhatap kitle halk olunca, eserlerin eğitici ve öğretici amaçları da ön pla-
na çıkmaktadır. Yukarıda değindiğimiz mesafe ve bu amaç göz önüne alındı-
ğında, eserlerde zengin bir içeriğin anlatıma yansıdığı görülür. Konumuz öze-
linde söyleyecek olursak; vahdet-i vücûd düşüncesinin bir parçası olan 
Hakīkat-i Muhammediyye, eserlerde başat faktör haline gelir ve teorik bağla-
mından koparak, hikâyelerle, yeni rivâyetlerle donatılan, halka daha anlaşılır 
ve cazip gelebilecek bir şekle bürünür. Adeta teorik ve kategorik bir muhteva-
sı olan Hakīkat-i Muhammediyye merhalesinde olanlar, her iki eserde bir 
anlatıya dönüşerek, geniş ve ilginç rivâyetlerle halka sunulmuştur. Bir bakı-

                                                 
67  Yazıcıoğlu, Muhammediye, 223. 
68  Bu rivâyetlerin dinî açıdan sıhhatlerini ise burada tartışma konusu yapmıyoruz. 
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ma, Allah ilk olarak tecellî ettiğinde, yani taayyün-i evvel’de neler oldu? soru-
sunun cevabı bu eserlerde uzun uzadıya anlatılmıştır. İşte bu anlatı, hikâye 
tarzında, net bilgilerle, olağanüstü olay ve haberlerle bezelidir. Muhtemelen 
de bu yüzden unutulması çok zordur. 

Bir diğer husus, muhabbet kavramının, Hz. Peygamber’e duyulan sevginin 
eserlerin ana karakterini oluşturuyor oluşudur. Bu öyle bir sevgidir ki, Allah 
her şeyi onun hatırına yaratmıştır. Yer ve gök varlıkları onun sevgisiyle hayat 
bulur. Hz. Havva mehrini ona salavât ile ister. Fakat yineleyelim ki bu sevgi, 
vahdet-i vücûddaki nazarî ve bir yaradılışın fikrî temellerini sağlayan sevgi-
den başka, daha sıcak, daha tecrübî ve halka daha tanıdık gelecek bir sevgidir. 
Halk arasında “yüzü suyu hürmetine” fikrinin yaygınlığında bu eserlerin pa-
yının bu anlamda hiç de az olmadığını düşünüyoruz. 

Muhabbetin sıcaklığı, halka yönelik iyin niyet ve tabiî her iki müellifin özel 
kabiliyetleri de birleşince, ortaya yalnız Anadolu halkını değil pek çok İslâm 
beldesinde yaşayan Müslümanları derinden etkileyen eserlerin çıkması da 
kaçınılmazdı. Neticede, dinî, fikrî ve kültürel tarihimizin iki başyapıtında, 
Hakīkat-i Muhammediyye düşüncesinin, Anadolu’ya has bir şekilde yorum-
landığını, bu yorumun, halka ait, halkın içtenlikle benimseyeceği bir içeriği ve 
anlatım tarzının olduğunu son olarak ifade edebiliriz. 
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Öz 
Temelde Tanrı âlem ve insan münasebetlerini ele alan bir disiplin olarak 

metafizik düşüncenin bir yorumu, Vahdet-i Vücud geleneği çerçevesinde 
Anadolu’da 13. yüzyıldan itibaren gelişme göstermiştir. Söz konusu geleneğin 
kurucusu Endülüslü İbnü’l-Arabî, Kuzey Afrika üzerinden doğuya yaptığı uzun 
seyahatleri boyunca Hicaz, Suriye ve Anadolu’da bulunmuş ve 1240’ta Şam’da 
vefat etmiştir. Vahdet-i Vücud düşüncesi İbnü’l-Arabî’den sonra gelen en 
önemli talebesi Sadreddin Konevî ve Davut Kayserî gibi takipçileri ve şerh 
literatürü yoluyla Anadolu’da yerleşmiş ve süreklilik kazanmıştır. Vahdet-i 
Vücud veya Ekberîlik Anadolu’da tasavvufî tarikatlarla birlikte tasavvuf dü-
şüncesinden hareketle oluşturulmuş edebiyat literatürünü de etkilemiş ve 
böylece daha da derinleşip zenginleşerek günümüze kadar ulaşmıştır. 

Yazıcıoğlu Mehmet, 15. yüzyılda Gelibolu’da telif ettiği Muhammediye kitabı 
ile söz konusu geleneğin takipçilerinden biridir ve Türkçedeki ilk Füsûs şerhi-
nin yazarı olarak kabul edilir. Yazıcıoğlu ve Muhammediye’nin önemi ise te-
melde söz konusu geleneğin yine Türkçe bir eser yoluyla halka ulaştırılması 
ve yaygınlaştırılmasındaki rolü olmuştur.  

Muhammediye literatürde siyer-mevlid olarak tanımlanmakla birlikte 
Yazıcıoğlu Muhammediye’de metafizik düşüncenin en temel konusu kabul 
edilen varlık problemine dair “temel meseleleri” ele almış ve bunların cevap-
larını Vahdet-i Vücud geleneği çerçevesinde bir peygamber tasavvuruna da-
yanarak vermiştir. Bu bağlamda mebde ve mead problemleri, Allah-âlem ve 
insan münasebetleri ve özellikle de varlığın hürmetine yaratıldığı bir pey-
gamber olarak Hz. Muhammed tasavvuru, metnin düşünsel arka planını oluş-
turmaktadır.   

Yazıcıoğlu Muhammediye’de Vahdet-i Vücud anlayışının temel kavramla-
rından biri olan Nûr-ı Muhammedî görüşü çerçevesinde düşüncelerini akta-
rırken edebiyat yolunu kullanmış ve eserini bir mesnevi şeklinde kaleme al-
mıştır. Muhammediye genellikle yaratılış, siyer ve ahiret halleri şeklinde üç 
bölüm halinde incelense de metnin doğru anlaşılabilmesi için öncelikle dü-
şünsel arka planının dikkate alınması gerekmektedir. Bu bakış açısından, eser 
temelde nüzül ve urûc; başka bir ifade ile mevlid ve miraç şeklinde bölümle-
nebilir. Muhammediye yine bir siyer olarak kabul edilebilir, nitekim tarihsel 
anlatı metinde çok bilinen temel kaynaklardan hareketle ele alınmıştır fakat 
bunun yanında metnin önemli bir bölümünde tarihsel anlatı aşılmış ve Hz. 
Peygamber’in metafizik var oluşu tüm beyitlerin en önemli izleği olmuştur. 

mailto:hanifedonmez2@gmail.com
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Muhammadiyah as a Mediator Text That Islamic Metaphysics Thought 
Abstract 
Metaphysics as a discipline that mainly deals with the world of God and 

human relations has developed in 13th century Anatolia within the 
framework of Wahdat al- Wujud tradition. 

Followers of the Akbar tradition, which is named Ibn al-Arabi, such as 
Sadreddin Konevi and Davut Kayserî enabled the idea to settle in Anatolia by 
means of commentary literature. 

In the following centuries, this understanding has reached to the present 
day by deepening and enriching with the literature which was created based 
on Sufi orders and Sufi thought in Anatolia.  

Yazıcıoğlu Mehmed, as one of the 15th century followers of the tradition, 
wrote the first Turkish commentary, titled Muhammadiyah in Gallipoli.The 
importance of Yazıcıoğlu Mehmed and Muhammadiyah lie mainly in its 
popularity among lay people and its role in dissemination of this tradition in 
Turkish. 

Although Muhammadiyah has been considered as siyer-mawlid in the 
literature, Yazıcıoğlu has dealt with the fundamental problems concerning 
existence in Muhammadiyah and provided answers in the context of the idea 
of prophethood in Wahdat al-Wujud tradition. In this context, the problems 
of creation and hereafter, relations between Allah, the worlds and human 
beings, and especially the concept of Hz. Muhammad as the principle of 
prophethood and being, constitute the intellectual background of the text. 

Yazıcıoğlu used the way of literature while conveying his thoughts within 
the framework of the Nûr-ı Muhammedî view which is one of the basic 
concepts of Wahdat al-Wujud thought in Muhammadiyah and wrote his work 
in mathnawi style. Although Muhammadiyah is generally divided into three 
parts – creation, siyer and hereafter - it is necessary to consider the 
intellectual background in order to understand the text properly. In fact, the 
work can be divided into parts as nuzul and urûc, or alternatively, as mawlid 
and siyer. From this point of view, again, as a siyer; we see in Muhammadiyah 
that the Prophet is not only the principle of existence with His metaphysical 
significance but also a historical character with the narration of his unique 
life story. 

Keywords: Sufism, Muhammadiyah, Nûr-ı Muhammedî, Siyer, Yazıcıoğlu 
Mehmed.  

 
İnsanoğlu iki bin yılı aşkın bir süredir fizik âlemin ötesini ilgilendiren ve 

neredeyse hiç değişmeyen bazı soruları sormaya devam ediyor. Bu soruların 
merkezinde Tanrı- insan- âlem gibi temel kavramlar ve sorunlar görülmekte-
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dir. Bu üç kavramın birbirleri ile olan ilişkileri ise cevapların yani “bilginin” 
üretildiği alanı oluşturur. Bu temel soruların, Tanrı’nın varlığı veya ilk mu-
harrik problemi; “ben”in nereden gelip nereye gidiyor olduğu; insanın âlem 
ve Tanrı ile ilişkisinin imkânı veya niteliği gibi problemlerin yanı sıra bilginin 
mümkün olup olmadığı ve eğer mümkün ise yönteminin ne olabileceği gibi 
sorunlar çerçevesinde tartışıldığı görülmektedir. Söz konusu düşünme ve 
cevapları bulma uğraşı, felsefenin modern zamanlara kadar, en önemli alanı 
olarak kabul edilen ve ilimlere ilkelerini veren metafiziği oluşturmaktaydı. Bir 
felsefe alanı olarak metafizik modern ve postmodern zamanlarda tartışmaya 
açılmış olmakla beraber Muhammediye’nin yazıldığı 15. yüzyılda ise henüz 
önemini korumaktaydı. Esasen Muhammediye bu tebliğin sınırlarını aşıyor 
olduğundan ele alınmayacak olsa da yukarıdaki tüm sorulara kendi cevapları-
nı veren bir metindir. Biz burada Yazıcıoğlu’nun peygamber tasavvuru ile tam 
olarak örtüşen mebde ve mead problematiği çerçevesinde bir okuma yapaca-
ğız.  

Yazıcıoğlu Mehmet tarafından 1449 yılında Gelibolu’da tamamlanan 
Muhammediye, her ne kadar felsefe literatürü içerisinde değerlendirilebilecek 
bir eser olmasa da, metafizik düşüncenin varlık ve bilgiye dair temel sorunla-
rını ve onlara Vahdet-i Vücud geleneği çerçevesinde verilen cevapları sıradan 
insanlarla paylaşan ve söz konusu düşüncenin yaygınlaşmasını sağlayan 
önemli metinlerden biridir. Yazıcıoğlu avamın yani konunun uzmanı olmayan 
kişilerin içinde yaşadıkları, kullandıkları dilin söyleyiş ve ifade biçimlerini 
kullanarak, çok sade bir dille ve edebiyat yoluyla söylemek istediklerini ifade 
etmiş ve bağlı bulunduğu düşünce geleneğinin bu yolla yaygınlaşmasını sağ-
lamış olmasıyla önemli bir metin haline gelmiştir. Muhammediye’nin bu çok 
merkezî konuları genellikle basit bir üslupla dile getirmesi onun çok uzun bir 
zaman diliminde ve çok yaygın bir şekilde okunmasını sağlamıştır.  

Muhammediye esasen literatürde bir siyer metni olarak kabul edilir fakat 
onun peygamber tasavvuru ve bu tasavvurun dayandığı düşünsel arka plan 
onu kendisinden önceki örneklerden ayıran ve İbnü’l-Arabî geleneğine bağla-
yan en önemli noktadır.  

Muhammediye söz konusu olduğunda üzerinde önemle durulması gereken 
bir konu, onun bilimsellik iddiasıdır. Bu özellik Yazıcıoğlu’nun bilgi ve bilim 
anlayışı hakkında önemli bilgilere sahip olmamıza imkân vermektedir. Böyle-
ce biz, bu gün modern zamanların bilim anlayışı ile metne bakarken yüzyıllar 
içerisinde ortaya çıkan paradigma değişimlerini dikkate almış oluruz ve metni 
daha doğru bir şekilde anlama imkânına ulaşırız.  

Yazıcıoğlu’nun bilgi anlayışına işaret eden düşünceler metnin hemen ta-
mamına yayılmıştır fakat Muhammediye’nin ortaya çıkış sürecine etki eden 
düşüncelere dair beyitlerle metnin hemen başındaki Sebeb-i Telif kısmında 
karşılaşırız. Bu durum yazarın yaklaşımını göstermesi bakımından önemlidir. 
Ona göre Muhammediye Hz. Peygamber hakkında yazılmış diğer bir çok kitap-
tan sahih tefsir ve hadis kaynaklarına dayanması yönüyle, başka bir deyişle 
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zamanının bilim anlayışı çerçevesinde yazılmış bir kitap olarak benzerlerin-
den farklıdır. Yazıcıoğlu kendisinden bir siyer yazmasını isteyen dostlarına 
şöyle cevap verir:  

İşittiniz nice türlü haberler / Husûsâ sîreler oldu müserrâ (byt:38) 
(Şimdiye kadar Hz. Peygamber’in siyeri hakkında) çeşitli haberler duydu-

nuz, husûsî olarak siyerler ortaya çıktı. 
 
Düzülmüştür nice mevlîd kitâbı / Yazılmıştır nice evsâf-ı kübrâ (byt:39) 
Nice mevlid kitapları düzülmüş / (Onun) yüce vasıflarına dair nice kitaplar 

yazılmıştır.  
 
Bilinmiştir denilmiştir okunmuş / Anılmıştır kamu kübrâ ve sugrâ (byt:40) 
(Ona dair ne varsa) bilinmiş, söylenmiş, okunmuştur / büyük, küçük her 

şey dile getirilmiştir.  
 
Dediler nakl-i tefsîr olsa bize / Hadîs olsa kim oldur ilm-i ahrâ (byt:41) 
Dediler ki (o kitapta) tefsirlerden nakiller olsa bizim için / hadisler olsa ki 

hadis Kur’an’dan sonra gelen ilimdir. 
Yazıcıoğlu buradaki tefsir ve hadis gibi ilmi kaynaklara dayanılarak bir si-

yer yazılması düşüncesine olumlu bir yaklaşım sergiler; 
 
Dedim ger ola takdîr-i İlâhî / Koyam bu yüzde bir zülfi mutarrâ (byt:42) 
Dedim ki, eğer İlâhî takdir olursa / ben de bu yüze bir güzel kokulu zülüf 

koyayım. 
 
Sadece tasavvuf literatüründe değil klasik dönem Türk edebiyatında da bir 

çok eserin yazılışının bir rüyaya dayandığı bilinmektedir. Pek çok yazar rüya-
sında Hz. Peygamber’den emir alarak eserini yazmaya başladığını ifade etmiş-
tir. Klasik eserlerde rastladığımız bu notlar, modern zamanlarda bağlamından 
kopartılarak yorumlanıyor olsa da pek çok önemli eserin ortaya çıkış vesilesi-
ni oluşturmuştur. Yazıcıoğlu da benzer şekilde Muhammediye’nin yazımına bir 
rüya ile başlamıştır. Muhammediye üzerine yapılacak bir çalışmada söz konusu 
rüyanın verdiği bir bilgi yol gösterici olmasıyla önemlidir. Şöyle ki; 

 
Geri sırrımdan etti bana irşâd / Ki gönlün perdesini aç dilârâ (byt:53) 
Sonra sırrımdan beni irşâd etti / ki gönlünün perdesini aç (ey) gönül süs-

leyen. 
 
Götür gönlün hicâbından nikabı / Cemâlin nûru cânında ara (byt:54) 
Gönlünden perdeyi, peçeyi kaldır / Hakk’ın Cemâl nurlarını (kendi) canın-

da ara. 
 
İçir hikmet şarâbın ümmetime / Sözümü söyle halka âşikârâ (byt:55) 
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Ümmetime hikmet şarabından içir / sözlerimi halka açık bir şekilde söyle. 
(…)  
Ki düpdüz âlemin halkı işitti / Benüm evsâfımı berren ve bahrâ (byt:59) 
Benim vasıflarımı denizlerde ve karalardaki tüm âlemlerin halkları işitmiş-

tir. 
 
Kemâlâtım yetiştir sen dahi pes / İşitsin ümmetim şehren fe-şehrâ (byt:60) 
Sen de benim kemallerimi ümmetime şehirlerden şehirlere ulaştır. 
 
Yukarıdaki beyitlere göre bu anlatıyı diğerlerinden ayıran en önemli özel-

lik, bilimsel kaynaklara dayanıyor olmasının yanı sıra onun bilgi anlayışının 
tecrübî bir niteliği haiz olması veya başka bir deyişle tasavvufî bilgi olmasıdır. 
Nitekim elli üçüncü ve elli dördüncü beyitlerdeki “sır”, “irşad”, “gönül”, 
“cemâl”, “nur” ve “can” birer tasavvuf kavramıdır. Yine aynı şekilde metnin o 
dönemde bile çok bilinen tarihi bilgileri ihtiva ediyor olması bir yana elli be-
şinci beyitteki “hikmet” ve altmışıncı beyitteki “kemâlât” kelimeleri birer 
tasavvuf kavramı olarak tüm metnin en temel izleğini oluşturmaktadırlar. Bu 
bakış açısından siyer Hz. Peygamber’in tarihi yaşam öyküsünü aşarak metafi-
ziksel bir varoluşa dönüşmektedir.     

Yazıcıoğlu’nun siyer anlayışı, İbnü’l-Arabî’nin düşünceleri çerçevesinde 
ortaya koymuş olduğu İnsan-ı Kâmil düşüncesine dayanmaktaydı ve Hz. Pey-
gamber’in metafizik var oluşunu ifade eden, Hakikat-i Muhammediye görüşü 
ile şekillenmiştir. Söz konusu düşünce İbnü’l-Arabî’nin (öl. 638/1240) en 
önemli öğrencisi olarak kabul edilen Sadreddin Konevî (öl. 673/1274) ve onun 
ardından gelen Müeyyidüdîn Cendî (öl. 691/1292) ve Davut Kayserî (öl. 
751/1350) gibi önemli takipçilerinin oluşturduğu şerh literatürü yoluyla Ana-
dolu’da yerleşmiştir.1 Yazıcıoğlu da Müntehâ adlı eseriyle söz konusu şarihler 
silsilesine katılmıştır. Ayrıca Müntehâ Ahmed Bîcan tarafından 1466 yılında 
Türkçeye tercüme edildiğinden ilk Türkçe tercüme olarak da kabul edilebilir.2 

Muhammediye bir siyer metni olarak kabul edilmesine rağmen mutad bir 
şekilde Hz. Peygamber’in doğumu ile başlamaz bunun yerine “en başa”, yani 
varlığın ortaya çıkışına dönüp anlatıyı oradan başlatır. Çünkü Muhammediye 
sadece Hz. Muhammed’in değil aynı zamanda tüm insanlığın ve âlemin siyeri-
dir.  

Yazıcıoğlu’nun konuya bu şekilde yaklaşmasının nedeni peygamber anla-
yışının dayandığı ve İbnü’l-Arabî düşüncesinin en önemli kavramlarından 
olan İnsan-ı kâmil düşüncesidir. Düşüncenin ayrıntıları bu tebliğin sınırlarını 
kat be kat aştığı için kısaca ifade etmek gerekir. Buna göre varlıkta bir gaye 
                                                 
1  Ekrem Demirli, Tasavvufun Altın Çağı Konevî ve Takipçileri (İstanbul: Sufi Kitap, 2015), 18, 19. 
2  el-Müntehâ ale’l-Fusûs, Yazıcıoğlu Mehmed tarafından vefatına yakın bir tarihte Gelibolu’da 

yazılmıştır. Müntehâ Müeyyidüddîn Cendî’nin Füsûs şerhine yapılmış Arapça bir ta’likattır. Müntehâ, 
1466 yılında Gelibolu’da, Yazıcıoğlu’nun kardeşi Ahmed Bîcan tarafından Türkçeye tercüme 
edilmiştir. Bkz. Ayşe Beyazıt, el-Müntehâ Fusûsu’l-Hikem Üzerine Bir Çalışma, (İstanbul: İnsan Yayınları, 
2011). 
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vardır ve bu gaye onun kemalidir. Kemal İnsan-ı kâmildir. Hakikatte ise tek bir 
insan-ı kâmil vardır ki o da Hz. Muhammed’dir. Diğer kâmiller kemallerini 
ondan almaktadırlar.3   

Yaratılışa geri dönecek olursak, sufiler âlemin yaratılmasının Hz. Mu-
hammed hürmetine olduğu düşüncesini ifade eden meşhur levlâk hadisini 
sıklıkla dile getirirler. Yazıcıoğlu da Muhammediye’nin hemen başında yarat-
manın gayesinin Hz. Peygamber olduğunu söz konusu hadise atıf yaparak 
şöyle dile getirir ki bu düşünce yeri geldikçe metinde farklı bağlamlarda iş-
lenmiştir: 

 
Kuruldu hey'et-i eflâk kim erişmez ona idrâk / Muhammed şânına levlâk gelip kıldı 

onu i'lâ (byt.101) 
Kendisine idrakin erişemediği felekler heyeti kuruldu / (ve sonra) Hz. Mu-

hammed için Levlâk4 (hadisi) gelip onu feleklerin de üzerinde yüceltti. 
 
Onunçün Âdem ü dâmâ' onunçündür senâ Seynâ / Onunçün kubbe-i mînâ 

onunçün sahra-i sammâ (byt.102) 
Âdem ve denizler onun içindir; övgü, nur ve yücelik (onun), Sînâ onun 

içindir. Laciverdî gök kubbe ve yüce dağlar onun içindir.5  
 
Yazıcıoğlu İftitâhu’l-Kitâb bölümünde yaratılışın başlangıcından söz eder-

ken yaratmayı Allah’ın isim ve sıfatları ile açıklayan İbnü’l-Arabî’nin görüşleri 
ile bire bir örtüşen bir giriş yazmıştır. Öyle görünüyor ki Yazıcıoğlu bu beyit-
leri Fütühât-ı Mekkiyye’nin söz konusu bölümünü uyarlayarak yazmıştır. Bura-
da hem Yazıcıoğlu hem de İbnü’l-Arabî ilahî isimler ve sıfatları kişileştirerek 
konuyu anlatmışlardır. Bölümün tamamını buraya almak mümkün olmadı-
ğından benzerliğin net bir şekilde ortaya çıktığı pasajı ve beyitleri buraya 
alalım. Bölüm Fütühât’ta şu pasaj ile sona erer:  

“Bütün isimler bu imam isimlere, imam isimler ise Allah ismine yönelir. 
Allah ismi ise kendisinden istedikleri şeyi yerine getirmesini dileyerek Zat’a 
yönelir. Lütuf ve cömertlik sahibi Zat, bu dileğe isimlere muhtaç olmayışı 
bakımından karşılık vermiş ve Allah ismine şöyle demiştir: ‘İmam isimlere 
söyle! Hakikatlerinin gereğine göre âlemi ortaya çıkarmaya yönelsinler’. 

Ardından Allah ismi, imam isimlerin yanına çıkmış ve haberi kendilerine 
bildirmiştir. Bütün isimler sevinç ve neşeyle işe koyulmuş ve sürekli böyle 
kalmışlardır. (…) Onlar, zikrettiğimiz mertebeye bakmışlar ve –Allah izin ve-

                                                 
3  Ekrem Demirli, İbnü’l-Arabî Metafiziği (İstanbul: Sufi Kitap, 2013), 300. 
4  Levlâk Hadisi, kutsi hadislerden kabul edilmektedir: Levlâke lavlâk lemâ halaktü’l-eflâk: Sen 

olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs amme’ştehera 
mine’l-Ehâdîsi alâ Elsineti’n-Nâs, (Beyrut: Dâru İhyai't-Türasi'l-Arabi, 1932), II, 164 (h.no: 2123).   

5  Sahra-i sammâ ve beyitteki diğer kelimelerin hem metinde hem de tasavvuf literatüründeki 
anlamları için bkz. İsmail Hakkı Bursevî, Ferahu’r-Rûh Muhammediye Şerhi, haz. Mustafa Utku 
(İstanbul: Uludağ Yayınları,2000), 1/80.  
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rirse- daha sonraki bölümlerde zikredeceğimiz şekilde âlemi meydana getir-
mişlerdir.”6   

Aynı bölüm Muhammediye’de ise şöyle gelir: 
 
Ayıttı ism-i Âlîm kim sizin izhârınız ma'lûm / Velîkin ism-i zâtıdır bilin müstecmi'-

i esmâ (byt:84) 
Âlim ismi dedi ki, sizin ortaya çıkışınız bilinmiştir. Fakat bilin ki tüm isim-

leri toplayan (O’nun) zât ismidir. 
 
Dirildi cümle-i esmâ dediler zâtı ismine / Senin hükmündedir ahkâm senin emrin-

dedir eşya (byt:85) 
Tüm esmalar bir araya geldiler ve zât isminde dediler ki, hükümler ve şey-

ler (varlıklar) senin hükmün altındadırlar. 
 
Ayıttı ismi zâtı pes benim ol ism-i a'zâm kim / Delilim ben müsemmâya k'odur 

Allâh eder mâşâ (byt:86) 
Zât ismi dedi ki en yüce isim (ism-i a’zam) benim ve ben isimlendirilenin 

deliliyim ki o da Allah’tır. İzin veren (o’dur). 
(…) 
Celâli perdesinde siz durun kim ben varam ona / Görem kim nice emr eder edersiz 

çünkim istiksâ (byt:89) 
Siz Celâl perdesinde durun ki ben ona gidip (sorayım), ne emreden göre-

yim. Çünkü siz çokça sormaktasınız. 
 
Yetişti hazret-i zâta dedi Yâ Rabbi Yâ Rabbi / Ki sensin Âlimü'l-esrâr sana mahfi 

değil enbâ (byt:90) 
Zât’ın mertebesine çıktı ve dedi ki; Ya rabbi, sen bilinmezleri bilensin ve 

haberler senden gizli değildir.  
 
Dedi hazret ben ol zâtam ki müstağni merâtibden / Hakaayıktan mezâhirden ne 

serrâ bana ne zarrâ (byt:91) 
Mutlak zât7 dedi ki ben mertebelerden, hakikatlerden ve zuhurdan müs-

tağniyim. Bana genişlik ve darlık benim için değildir. 
 
Velî çün iktizâ etti hakaayık cümle esmâdan / Pes esmâmız taleb kıldı ki sen kılasın 

isti'tâ (byt:92) 
Hakikatler esmalardan gerekliliklerini (istediler) sonra da esmalar senden 

hediyeler ve lütuflar dilediler.  
Var imd' esmâya emr eyle bular da emr kılsınlar / Hakaayık eylesin izhâr 

mezâhirden bilâ-ihsâ (byt:93) 

                                                 
6  İbn Arabî, Fütûhât-ı Mekkiyye, çev. Ekrem demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2013), 1/282. 
7  Burada geçen Zât hazretini Bursevî Mutlak Zât olarak şerh etmektedir. Ferahu’r-Rûh, 1 / 72. 
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Şimdi git esmaya emret, onlar da hakikatlere emretsinler ve (onlar da) zu-
hur yerlerinden sayısızca zuhur etsinler.  

 
Yine yaratılışa dair sufilerin çokça dile getirdikleri “Allah gizli bir hazine 

idi, bilinmek istedi, âlemi yarattı.”8 ifadesine atıf yapan beyitler 
Muhammediye’nin hemen başında, karşımıza çıkar: 

 
Ganî bi'zzât idi ol Hak ki gaybü'1-gayb idi mutlak / Sıfat esmâdı müstagrak 

hüviyyetteydi isti'lâ (byt:73) 
(Bir yerden kazanmadan) kendiliğinde zengin olan o Hak bilinmezlerin bi-

linmezi idi. Esma ve sıfatlar yokluğa gömülmüş bir haldeydiler ve O’nun hüvi-
yeti (aslı) üstündü. 

(…) 
Ki nice nice bâtında nice gayb-ı hazâyında / Nice vahdet sarâyında Âdemde kalmı-

şız amyâ (byt:76) 
Nice uzun zamanlar bilinmezlik hazineleri içinde, Vahdet sarayında yokluk 

içinde işlevsiz bir şekilde kayıp halde kaldık. 
 
Bu şekilde varlığın kaynağı olarak Gizli Hazine’yi yani Hakk’ı işaret eden 

Yazıcıoğlu bu konuda okuyucusuna detaylı bilgiler vermektedir. Varlık 
Hakk’ın isim ve sıfatlarının bir tezahürü ve Zât’ın tecellisidir; 

 
Ki zât onun çün ismidir vücûdu hod tecellidir / İkisinden de âlîdir budur bil nükte-i 

garrâ (byt:74) 
Onun ismi Zât, varlığı ise tecellidir. (Fakat O’nunla ilgili) bilinmesi gereken 

en önemli şey, O’nun bu ikisinden de yüce olduğudur.    
 
Sıfât-ı Hak metâlibdi ona esmâ merâtibdi / Hakaayık ona râtibdi be-küllî etti 

istid'â (byt:75) 
Hakk’ın sıfatları istenen şeylerdi ve esma ise (o istenenlere) mertebelerdi. 

Hakikatler ise onlara bağlıydılar. Sıfatlar esmanın zuhurunu dilediler.9 
 
Belî sadr-ı muallâyız çi sâhib-kadr-i âlâyız / Velîkin sırr-ı ahfâyız gerektir bize 

isticlâ (byt:77) 
Evet, yerimiz yüksektir, üstün değer sahibiyiz fakat gizli sırlarız, bize tecel-

li etmek gerektir. 
 
Çü siz bize esâtınsız bugün bize selâtinsiz / Bize envâr-ı bâtınsız bize kılın vucûd 

i'tâ (byt:78)  
                                                 
8  Keşfu’l-Hafâ, II, 132 (h. no: 2016). 
9  Bursevî bu beyti şu şekilde açıklamıştır: “… mümkin olan hakikatlerin vücûd-ı hâricî ile mevcûd 

olmaları esmâ ve sıfâtların tecellîsine mürettib ve mevkûf (dayanmak ve bağlı) olmakla tamamiyle 
adı geçen mânâyı istediler ve metâlib olan Hakk’ın sıfatları Hak ve metâtib olan ilâhî esmânın 
zuhûrunu dilediler.” Ferâhu’r-Rûh, 1 / 75.   



İslam Metafizik Düşüncesini Halka Ulaştıran Bir Metin Olarak Muhammediye    123 

 

(İsimler ve sıfatlar) siz bizim için dayanaklarsınız, bize sultanlarsınız. Bizim 
bâtın kalmış nurlarımızsınız. Bize varlık verin, (bize) iyilik edin.         

 
Eğer biz olavuz zâhir olasız siz dahi zâhir / Buluna hikmet-i garrâ biline şir'at-i 

zehrâ (byt:79)  
Eğer biz ortaya çıkarsak siz de ortaya çıkmış olursunuz. (Böylece) güzel 

hikmet ve yüzü parlak şeriat bilinmiş olur.  
 
Bunu işidicek esmâ dirildi bir yere cem'â / Dediler Rabbenâ Hakkaa tecellî et bilâ 

ihfâ (byt:80) 
Esmalar bunu işitince bir yere toplandılar (ve) dediler ki Rabbimiz, ey Hak, 

gizli bir şey kalmaksızın tecelli et. 
 
Varlığın kaynağına dönen ve okuyucunun ‘nereden geldim?’ veya ‘varlı-

ğımın kaynağı neresidir?’ gibi sorularının cevabı olarak Gizli Hazine’yi veya 
Hakk’ın varlığını işaret eden Yazıcıoğlu, yaratılışı bir kaynaktan çıkan ve ka-
deme kademe gelişen bir sistem ile açıklar. Düşünce tarihinde kaynakları Yeni 
Platonculuğa dayanan bu hiyerarşik yaratma modeli İslam felsefesi tarihinde 
İbn-i Sina düşüncesinde son halini alarak Sudur teorisi şeklinde ifade edilmiş-
tir. Modeli ana hatları özetlemek gerekirse; en ulvî ve kadim olandan süfli ve 
sonradan olan, sonlu varlıkların ortaya çıkışını bir sıra düzeni içinde yorum-
layarak ortaya koymaya çalışan sistem, varlıkların yerleri, mahiyet ve fonksi-
yonları belirlenmiş olduğundan determinist bir sistem olarak tanımlanır.10 Bu 
noktada İbnü’l-Arabî düşüncesi ve buna bağlı olarak Muhammediye’de ortaya 
konan varlık anlayışı, felsefedeki sudur sisteminden ayrışarak karakteristik 
bir özellik kazanır. Vesîleci sudur. Bu anlayışta determinist yaklaşımdaki  
nedensellik reddedilerek yerine “vesîlecilik” fikri yerleştirilmiştir.11  

Muhammediye’de söz konusu kavramlar esas itibariyle felsefi açıdan tartı-
şılmaz fakat ortaya konulan anlatım söz konusu düşüncenin ifade ediliş biçim-
leridir. Örneğin söz konusu anlayışın en önemli kavramlarından bazıları olan 
“İlk Akıl” ve yaratılışı kademeli bir anlayışla açıklayan Varlık mertebeleri fikri 
Muhammediye’de yer bulur. Buna göre yaratılan ilk şey İlk Akıl’ın tasavvuf 
düşüncesindeki karşılığı olan Hz. Muhammed’in nurudur ve yaratılanlar hep 
bu nurdan ortaya çıkmıştır: 

 
Pes evvel kim zuhur etti vücûdun hil'atin giydi / Muhammed nurudur hakkaa kim 

ondandır kamu ezvâ (byt:98) 
Sonra ilk ortaya çıkan, varlığın değerli elbisesini giyen Muhammed nûru 

oldu. Gerçekten de bütün aydınlıklar ondan gelir.   
 

                                                 
10  Mahmut Kaya, “Sudûr”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 

37/467. 
11  Ekrem Demirli, İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan (İstanbul, Kabalcı Yayıncılık, 2012), 198. 
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Hem oldur Akl-ı evvel kim kamu eşyaya mebde'dir / Hem oldur, Rûh-ı a’zam kim 
kılar Hakk emr ile ihyâ (byt:99) 

O hem İlk Akıl’dır ki (ortaya çıkan) bütün şeylerin kaynağıdır. Hem de en 
büyük Ruh’tur ki Hakk’ın emri ile hayat verir.  

 
Kalem geldi ve levh oldu düzüldü arş u kürsî hem / Döşendi bu bi’sât-ı ferş yasandı 

hayme-i hadrâ (byt:100) 
(Sonra) Kalem geldi, Levh-i Mahfuz düzüldü, Arş ve Kürsî de oldu. Yeryüzü 

yaygısı döşendi, yeşil çadır kuruldu. 
 
Kuruldu hey'et-i eflâk kim erişmez ona idrâk / Muhammed şânına levlâk gelip kıldı 

onu i'lâ (byt.101) 
Kendisine idrakin erişemediği felekler heyeti kuruldu / (ve sonra) Hz. Mu-

hammed için Levlâk12 (hadisi) gelip onu feleklerin de üzerine yüceltti. 
 
Yazıcıoğlu bu beyitlerde literatürde “Levlâk hadisi” şeklinde anılan kutsi 

hadise atıf yaparak düşüncelerini güçlendirmiştir. 
Varlık mertebeleri görüşü ise esasen Muhammediye’nin tamamına yayılmış 

bir düşüncedir. Yazar çeşitli vesileler ile yaratmadaki bu hiyerarşik yapıya 
atıflarda bulunarak Hz. Peygamber’i övmüş ve varoluşu onun varlığına bağ-
lamıştır. Fakat yine de söz konusu düşünceyi derli toplu bir halde birkaç nok-
tada ele aldığı görülür. Mertebeler görüşü Muhammediye’de özellikle iki bö-
lümde yer alır. İlki kitabın girişinde “İftitâhu’l-Kitâb” (Kitabın Başlangıcı) adlı 
bölümde varoluşun başlangıcına ve nasıl ortaya çıktığına dair açıklamalar 
çerçevesinde ele alınmıştır. İkincisi ise kitabın sonunda “Ma’rifeti’r-Rab ve’n-
Nefs” (Rabbi ve Nefsi Bilme) adlı bölümde yer alır. Esasen aynı konunun met-
nin hem başında hem de sonunda yer bulması yazarın ve bağlı bulunduğu 
düşünce geleneğinin varlık ve bilgi görüşünün bir yansımasıdır. Başka bir 
deyişle mebde/başlangıç/yaratma sonlara bağlanır yani mead/ahiret ve geri 
döndürülüşe bağlanarak onlar hakkında bilgi verir. Başlangıcı bilirseniz bitişi 
de bilirsiniz çünkü varlık, başka bir bakış açısından, dairesel bir anlayışla açık-
lanmıştır. Varlığın kuzey ve güney iki kutup noktasından birleşen iki yay ola-
rak düşünüldüğü bu yaklaşım yine İbnü’l-Arabî düşüncesinde yer bulmuştur.13 
Varlığın çeşitli mertebeler halinde açıklanmasında bakış açısına göre mertebe 
sayısı da değişmektedir. Örneğin ikili, üçlü, beşli, en çok kullanılan yediliden 
kırklı tasnife kadar çeşitlenebilir.  

Kitabın Başlangıcı’nda (İftiâhu’l-Kitâb) varlık Zât, sıfatlar ve filler açısından 
düşünülmüş ve varlık mertebeleri bu üç açıdan ele alınmıştır. Buna göre ilk 
mertebe Zât’ın bilinemezliğidir. Burada Hak, saf, kendinde, bizzat vücûd’dur. 

                                                 
12  Levlâk Hadisi, kutsi hadislerden kabul edilmektedir: Levlâke lavlâk lemâ halaktü’l-eflâk: Sen 

olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Aclûnî, II, 164 (h.no:2123).   
13  Mahmut Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî, Muhyiddin”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1999), 20/503.  
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Burası hakkında bir şey söylenemez. Metinde bir çok kez “Gizli hazine” olarak 
tanımlanmıştır. Literatürde Lâ-Taayyün mertebesi olarak da ifade edilen bu 
mertebede hiçbir belirlenimin olmadığından gaybı yani Hakk’ın bilinemezli-
ğini ifade etmektedir. Zat mertebesi hakkında bir şey söyleyemediğimiz için 
hakkında akıl yürütebileceğimiz ilk iki mertebe Ahadiyet ve Vahidiyet merte-
beleridir. Esasen Ahadiyet Hakk’ın bilinemezliğine, Vahidiyet ise üzerinde akıl 
yürütebileceğimiz isimler, sıfatlar ve fillere işaret etmektedir. İbnü’l- Arabî 
düşüncesine göre Mutlak Varlık’ın farklı mertebelerde tecelli etmesi onun 
zuhura yönelmesi ile gerçekleşmiştir. Yazıcıoğlu bu görüşü şöyle ifade etmiş-
tir: 

 
Tecellî eyledi gayb-ı hüviyet / K’Ahad'dan zâhir ola vâhidiyyet (byt:105) 
(Hakk’ın) bilinemez varlığı tecellî etti (ki) Ahadiyet’ten Vahidiyet ortaya 

çıksın. 
 
Bu ilk tecelli literatürde Tayyün-i Evvel olarak isimlendirilmiştir. 

Yazıcıoğlu’nun Vahdet-i Zât dediği mertebe veya birlik türünün makamıdır. 
Burada henüz birlik bozulmamış olmakla birlikte bu, göreli çokluk ihtiva eden 
bir birlik türüdür. Bu mertebede herhangi bir ayrışma söz konusu değildir. 
Ayrıca İbnü’l-Arabî’nin Hakîkat-i Muhammediye adını verdiği mertebe bütün 
varlığın da ilkesidir.14 Bu mertebe Muhammediye’de şöyle ifade edilmiştir: 

 
Zuhura geldi evvel vahdet-i zât / Tecellîsine kıldı onu mir'ât (byt:106) 
Önce Zât’ın birliği ortaya çıktı. (Hak) onu tecellilerine ayna yaptı. 
(…) 
Buna mir'ât-ı hazret der meşâyih / Kim oldur berzah-ı küll-i berâzıh (byt:114) 
Büyükler buna  Hazret Aynası der. (Çünkü) o bütün berzahların berzahıdır.  
 
Budur ol kenz-i mahfi kim hakaayık / Ki külliyât idi buldu dakaayık (byt:115) 
Burası Gizli Hazine’deki küllî hakîkatlerin ayrıştığı yerdir.   
 
Tecellîdir ahad cem'iyyetine / Hakikattir Muhammed hazretine (byt:116) 
Ahadiyet birliğinin tecellî ettiği yerdir ve Muhammedî hazretin hakikati-

dir.   
 
Buna göre hem edebiyatımız da hem de İbnü’l-Arabî düşüncesinde sıklıkla 

karşılaştığımız ayna metaforunun kaynağına burada ulaşıyoruz. Düşünce bu 
şekilde geliştiği için Hz. Peygamber Hakk’ın mükemmel aynası olarak kabul 
edilmiştir. 

Mertebelerden ikincisi ise Yazıcıoğlu’nun tasnifi ve ifadesi ile sıfatların bir-
liğidir. Literatürde Taayyün-i Sânî veya Vahidiyet mertebesidir olarak adlan-

                                                 
14  Tanrı ve İnsan, 233. 
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dırılır. Bu mertebede artık çokluk birbirinden ayrışmış bir şekilde fakat toplu 
bir halde bulunmaktadır. Yazıcıoğlu’nun ifadesine göre burada Hakk’ın isim 
ve sıfatlarından söz edilebilir. İsim ve sıfatlar Zât-ın belirlenimleridir. Burada-
ki çoğalma varlıklar açısından değil Hakka izafe dilen yönler yani izafetler 
açısındandır. Muhammediye’de şöyle gelir: 

 
İkincisi sıfatın vahdetidir / İzâfâtın bu evvel kesretidir (byt:117) 
İkincisi sıfatların birliğidir. Bu, izafetlerin ilk çokluğudur.  
 
Budur ol sırr-ı ekber kim mezâhir / Bunun nûrundan oldu cümle zâhir (byt:118) 
En Büyük Sır budur ki zuhur eden şeylerin tümü bu (makamın) nûrundan 

ortaya çıkmıştır.  
 
Muzâf olan budur ol ism-i zâta / Kim oldur mahtid esmâya sıfâta (byt:119) 
Zât ismine bağlanan budur. Ki o esma ve sıfatları ihata eden yerdir. 
 
Yazıcıoğlu’nun Hakk’a izafe ettiği birlik türlerinden üçüncüsü fillerin birli-

ğidir. Varlık mertebeleri açısından bakıldığında ise henüz zatın göreli birliği 
bozulmadığından taayyün-i sânî mertebesi devam etmektedir. 

 
Üçüncü mertebe ef'âle vahdet / Taayyün mebdeidir zıdd-ı kesret (byt:121) 
Üçüncü mertebe fillerin birliğidir. Taayyünün kaynağıdır, çokluğun da 

zıddıdır.  
 
Bu ol vahdetdurur kim cümle ef'âl / Bu vahdetten gelür âbâd ü âzâl (byt:122) 
Bu, bütün fillerin ebedî ve ezelî olarak kendisinden çıktığı birliktir.   
 
Bu üç vahdet kemâlinde o Cebbâr / Celâl ile cemâlin kılar izhâr (byt:123) 
O Cebbâr, bu üç tekliğin kemalinde Celâl ile Cemâlini ortaya koyar.  
 
Yazıcıoğlu Muhammediye’nin sonunda varlık mertebelerini bu kez Rabb’i 

bilme konusu çerçevesinde ele alır. Esasen ard arda yapılan bir okumada yazar 
metnin başında yaratmayı anlatırken yarım bıraktığı konuya geri dönmüş 
gibidir. Bu aynı zamanda yazarın mead/dönüşün nereye olacağına dair cevap-
larını içeren bölümlerden biridir. Yazıcıoğlu yaratmayı açıklarken geçtiği 
yollardan bu kez dönüşte yeniden geçer. Bu durum Vahdet-i Vücud anlayışı-
nın varlık modelinin dairesel olmasıyla ilgilidir. “O evveldir, ahirdir, zahirdir 
batındır…”  Şüphesiz dönüş Allah’adır.  

Yazıcıoğlu öncelikle Lâ-taayyün, Tayyün-i evvel ve Tayyün-i sânî mertebe-
lerini burada özetler: 

(…) 
Birisi oldu külliyyât hakaayık verdiler adın => Tayyün-i evvel 
Birisi bütünlük oldu(ğu için) ona hakîkatler dendi. 
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Birisi oldu cüz'iyyât hüviyyât oldu kodu baş (byt:8396) => Tayyün-i sânî 
Birisi ayrışmalar oldu(kları için) mahiyetler oldular ve (bundan sonrası 

için) hazır oldular.   
 
Bundan sonra yedili tasnifte dördüncü mertebe olan Mertebe-i Ervah’a ge-

çer: 
 
Bular da istedi mazhar seçile âm ile tâ hâs / Gözüktü âlem-i ervah salındı geldi çün 

rakkaas (byt:8397) 
Mahiyetler de genel ve özel bilinsin diye ortaya çıkmak istediler. (Böylece) 

Ruhlar âlemi bir oyuncu gibi salınarak geldi. 
 
Merâtibce gelip ervâh kamu yerli yeri buldu / Bular da istedi mazhar biline tâ ne-

dir eşhâs (byt:8398) 
Ruhlar mertebelerine göre gelip yerlerini buldular. Bunlar da şahıslar bi-

linsin diye orta çıkmak istediler. 
 
Mertebe-i ervah’ı beşinci mertebe olan Mertebe-i misal takip eder: 
 
Bu kez nûrânî bir âlem yarattı sâni’-i âlem / Kim ola berzah-ı câmi' seçile tâ riyâ 

ihlâs (byt:8399) 
Âlemin yapıcısı bu kez nûrânî bir âlem yarattı. (Burası) şeyleri birleştiren 

(bir yer) olsun da onların hakikatleri bilinsin diye.   
 
Ki zîrâ âlem-i ervâh mücerreddi ta'allukdan / Olurdu ona zıdd ecsâm barışmazlar-

dı ey fehhâs (byt:8400) 
Zira Ruhlar âlemi görünen âlem ile alakalardan uzaktı ve cisimlerin zıddı 

olarak onlarla barışamazdı, ey talepkâr.  
 
Bu âlem geldi cem' etti belirdi cevher ü a'râz / Hem oldu mazhar-ı ervâh yüzünü 

etmedi i’râz (byt:8401) 
Bu âlem geldi, cevher ve arazı birleştirdi. Hem de ruhların (Ruhlar âlemi-

nin) mazharı oldu ve yüzünü ondan çevirmedi. 
 
Misâl onun için dendi bu nûrânî cihâna ad / Kim emsâlin bu mülkün hep bulur 

anda nebî murtâz15 (byt:8402) 
Bu nûrânî âleme misal dendi çünkü bu mülk âleminde olan şeylerin misal-

lerini onda bulur keşif sahibi kimseler.  
 

                                                 
15  Bu beyitteki “nebî murtâz” ifadelerini Bursevî, mükâşefe ehli olarak şerh etmiştir. Ferahu’r-Rûh, 10 / 

238. 
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Altıncı mertebe, Merteb-i şehâdet’tir: 
 
Pes ol nûrâni âlem hem mezâhir iktizâ etti / Ki bir sûret-pezîr ede ola zâhir kamu 

agrâz (byt:8403) 
Sonra o nûrânî âlem zuhur yerleri gerektirdi ki böylece bütün maksatlar 

suret kabul eder olsunlar. 
 
Bu kez cismânî bir âlem yarattı Hâlık-ı âlem / Ademden eyledi îcâd onu ol mebdei 

Feyyâz (byt:8404) 
Âlemin yaratıcısı bu kez cismânî bir âlem yarattı. O feyizlerin kaynağı (Al-

lah) onu yokluktan meydana getirdi. 
 
Çü bu cismânî âlemden belirdi ön ü son evsât / Düzüldü arş u ferş eflâk kurulda 

hayme ve füstât (byt:8405) 
İşte bu cismânî âlemde ön ve son, orta belirdi. Gök ve yer, felekler düzüldü, 

büyük gökler kuruldu. 
 
Gök ata oldu yer ana bulardan doğdu dört erkân / Olardan doğdu üç oğlan ki tâ 

andan doğa esbât (byt:8406)16 
Gök baba oldu, yer ana. Dört erkân bunlardan oldu. Onlardan üç oğlan 

doğdu ki onlardan da torunlar doğsun diye. 
 
Bu üç oğlan biri ma'den ikincisi nebât onun / Üçüncüsü durur hayvan gelirler tâ 

kopa eşrât (byt:8407)  
Bu üç oğlan; Birincisi maden, ikincisi bitki, üçüncüsü hayvandır. (Bunlar) 

kıyamet kopuncaya kadar gelmeye devam ederler.  
 
Yedinci ve son mertebe, Mertebe-i insan’dır: 
 
Bu kez bir mazhar-ı kâmil yaratıldı adı insan / Şu resme müntehâ düştü ki mislin 

yazmadı hattât (byt:8408) 
Bu sefer bir kâmil zuhur yeri yaratıldı, adı insandır. (O) öyle bir tamam-

lanmıştı ki hattatlar benzerini yazmamışlardı.  
 
Bu mecmû-ı nukuuş eşkâl onunçün oldular ilhâz /  Ki tâ bu mazhar-ı kâmil gele ola 

ona lehhâz (byt:8409) 
Bütün bu nakışlar, şekiller onun için olup ona tâbii oldular. Böylece o kâ-

mil zuhur yeri gelsin de O’nu tanıyan olsun.  
 
Tüm bu sanatların anlamı ise insanın sanatçıyı tefekkür etmesi ve O’na 

ulaşmasındadır: 

                                                 
16 Dört erkân: su, ateş, toprak ve hava. 
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Göre bu levh-i tasvîri tasavvur ede nakkâş / Cemâlinin hayâlinde okuya ma'nîye 

elfâz (byt:8410) 
Bu tasvirler levhasını görsün de resmedeni tasavvur etsin; hayâlinde 

(Onun) Cemâl’inin manâ ve sözlerini okusun diye.   
 
Ki zîrâ cümle masnû'at bu câmi'de olur mecmu’ / Gelip gîtî-nümây olur kılar hem 

sonra istihfâz (byt:8411) 
Zira cümle sanatlar bu toplayıcıda bir araya gelmiştir, gelip cihânı göste-

ren olur sonra da (onu kendinde) gizleyen (olur). 
 
Bu şekilde okuyucu Hakk’tan gelip Hakk’a döneceğini görmüş ve tasavvur 

etmiş olur. Bu çalışmanın sınırlılıkları gereği metindeki detayları buraya akta-
ramıyor olsak da esasen Muhammediye’yi bir mebde ve mead kitabı veya bir 
nüzül ve urûc tarifi olarak okumak doğru bir okuma yöntemi olacaktır. 
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Öz 
İslâm düşünce geleneğinde felsefeye alternatif olarak kullanılan hikmet, 

salt aklî yürütmelerle hakikatin araştırılmasından ibaret olan teorik bir ilim 
olmanın yanı sıra söz ve davranışları ile Allah’a yaklaştırma gibi pratik ve 
ahlâkî boyutları da olan bir ilim olarak telakki edilir. Bu düşünceden hareketle 
hakikat arayışlarında rasyonel çabayla yetinmeyen Müslüman düşünürler 
nazarî felsefeyi mistik tecrübe ve zevkî hikmetle bütünleştirmeye çalışmışlar-
dır. “Hikmetü’l-Müteâliye” kavramı da Müslüman düşünürlerin bu yöndeki 
gayretlerinin sonucu olarak ortaya çıkan bir perspektif olarak değerlendirile-
bilir. Bu çalışmada Ekberî geleneğin öncü temsilcilerinden Dâvûd el-
Kayserî’nin (öl. 751/1350) düşünce sisteminde Hikmetü’l-Müteâliye kavramı 
ele alınacaktır. Çalışmada Kayserî’nin Hikmetü’l-Müteâliye kavramına yükle-
diği anlam ortaya konulurken aynı zamanda bu kavram etrafında şekillenen 
epistemolojisine de ışık tutulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Felsefe, Tasavvuf, Dâvûd el-Kayserî, Hikmetü’l-
Müteâliye, Epistemoloji 

 
The Concept of Hikmetu’l-Muteāliye in Dāvud al-Kayseri’s Thought 

System 
Abstract 
The wisdom (hikmah), which is used as an alternative to philosophy in 

Islamic thought tradition, in addition to a theoretical science that consists of 
researching the truth with mere reasoning, it is a science with practical and 
moral dimensions such as bringing the person closer to God with his words 
and behaviours. From this point of view, Muslim thinkers who were not 
content with rational effort in their search for truth tried to integrate 
speculative philosophy with mystical experience and delightful (zevkî) 
wisdom. The concept of hikmetü’l-hüteâliye (transcendental wisdom) can also 
be considered as a perspective that emerged because of the efforts of Muslim 
thinkers in this direction. In this paper will be discussed the concept of 
hikmetu’l-muteāliye in the thought system of Dāvud al-Kayseri (d. 751/1350), 
one of the pioneer representatives of the Akbari tradition. In this paper, while 
explaining the meaning attributed to the concept of hikmetu’l-muteāliye by 
Kayseri, it will also shed light on his epistemology formed around this 
concept.  

mailto:mahmutmecin@gmail.com
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Keywords: Philosophy, Sufism, Dāvud al-Kayseri- Hikmetu’l-Muteāliye, 
Epistemology 

 
Giriş 
Hikmet kavramı, bilgelik sevgisi veya arayışı anlamına gelen Yunanca kö-

kenli “philo-sophia” kelimesine karşılık İslâm düşünce geleneğinde aklî ve 
irfanî ilimler sisteminin genel adı olarak kullanılagelmiştir. Kendini filozof 
olarak tanımlayan ilk kişi olarak bilinen ünlü Yunan düşünürü Pythagoras’a 
(öl. MÖ 495) göre hakiki bilge Tanrı’dır. Bu nedenle insan için “bilge” anla-
mındaki “sophost” yerine daha mütevazı bir kavram olarak “bilgiyi seven” 
veya “bilgi dostu” anlamlarına gelen “philosophos” tabiri kullanılmalıdır.1 
Hocası Sokrates’i bilgiyi seven anlamında “philosophos” olarak tanıtan Platon 
(öl. MÖ 347) ise Pythagoras gibi gerçek bilgenin Tanrı olduğundan hareketle 
felsefeyi “insanın gücü ölçüsünde Tanrı’ya benzeme çabası”2 olarak tanımla-
mıştır. 

İslâm düşünce geleneğinde felsefeye alternatif olarak kullanılan hikmet, 
salt aklî yürütmelerle hakikatin araştırılmasından ibaret olan teorik bir ilim 
değil, belki Platon’un da işaret ettiği gibi kişiyi söz ve davranışları ile Tanrı’ya 
yaklaştırma gibi pratik ve ahlâkî boyutları olan bir ilim olarak telakki edilir. 
Nitekim ilk İslâm filozofu kabul edilen Kindî (öl. 252/866) felsefeyi “insanın 
gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilme” olarak tanımlarken asıl amacın 
bilginin davranışa dönüşmesi olduğunu vurgular.3 Yine İhvân-ı Safâ’ya göre 
“felsefenin başlangıcı bilimleri sevmek, ortası beşerî takat ölçüsünde varlıkla-
rın hakikatlerini kavramak, sonu ise bilime uygun söz söylemek ve davranışta 
bulunmaktır.”4 İbn Sînâ (öl. 428/1037) ise felsefe yerine sık sık kullandığı hik-
meti “insanın gücü ölçüsünde olguları tasavvur edip nazarî ve amelî hakikat-
lerle doğrulayarak nefsini kemale erdirmesi” olarak tanımlar.5  Görüldüğü gibi 
İslâm filozofları felsefenin nazarî ve amelî boyutuna dikkat çekerek bu iki 
boyutu hikmet mayası ile yoğurmuş ve ikisini bilgi-davranış bütünlüğü içeri-
sinde mezcederek bütünleştirmeye çalışmışlardır. 

İslâm düşünce geleneğinde bütün aklî ve irfanî ilimlerin ortak adı olarak 
kullanılan hikmet, Yunan literatüründeki “philosophia”nın anlamını ihtiva 
etmekle birlikte Yunan veya başka bir milletin yeni bir icadı veya kerameti 
olarak tasavvur edilmez. En temel özellikleri ezeli, ebedi, sürekli ve evrensel 
olan hikmet, İslâm düşünürleri tarafından “müminin yitik malı” gibi telakki 
edilmiş ve hiçbir milletin tekelinde görülmeksizin sahiplenilmiştir. Nitekim 
İslâm filozoflarından İbn Miskeveyh (öl. 420/1030), Allah’tan neşet ederek 
bütün kâinata sirayet eden bir hikmetin var olduğunu belirtir ve gerek 
                                                 
1  Melek Dosay Gökdoğan, “Pisagor”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi (İstanbul, 2007), 34/293. 
2  Platon, Diyaloglar (Theaitetos), çev. Ömer N. Soykan (Remzi Kitabevi, 1986), 176b-c. 
3  Kindî, “Fî Hudûdi’l-eşyâi ve rusûmihâ”, Resâil el-Kindî el-felsefiyye, thk. Muhammed Abdülhadi Ebu 

Ride (Kahire: Dâru’l-Fikri’l-Arabî, 1978), 1/121-122. 
4  İhvânü’s-Safâ, Resâilu İhvânü’s-Safâ (Beyrut: Dâru Sâdır, 1957), 1/48. 
5  İbn Sînâ, Uyûnu’l-hikme, thk. Abdurrahman Bedevî (Beyrut: Daru’l-Kalem, 1980), 16. 
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hükemalar gerekse peygamberlerin kâinata sirayet eden bu hikmeti öğrettik-
lerini ifade eder.”6 İşrâk şeyhi Sühreverdî (öl. 587/1191) ise Babil, İran, Hint, 
Mısır ve Antik Yunan bilginlerinin peşinde oldukları ve hikmetü’l-atika adını 
verdiği ezeli hikmetin her daim var olduğunu, yer ve gök var olduğu sürece bu 
hikmetin var olacağını söyler. Kendisini bu hikmet geleneklerinin buluştuğu 
kimse, hikmetü’l-işrâk’ı ise bu kadim hikmetin ihyası olarak görür.7 Kâinatta 
her daim var olan ve hep var olacak olan bu hikmetin özellikleri Sührever-
dî’nin tesis ettiği “hikmet-i işrâk” tasavvurunda olduğu gibi İbn Sînâ’nın öz-
gün bir felsefe kurma çabasının tezahürü olan hikmetü’l-meşrıkiyye perspekti-
finde de görülebilir. İkisinin de temelinde Aristoteles’in rasyonel çabaya daya-
lı bahsî hikmetinin, mistik tecrübeye ve nefis tezkiyesine dayalı hadsî ve zevkî 
hikmetle bütünleşmesi gerektiği düşüncesi yatmaktadır.8 Hakikat arayışlarında 
rasyonel çabanın tek başına yeterli olmadığını düşünen Müslüman düşünürler 
klasik dönemden itibaren kendi tasavvurlarına uygun özgün bir felsefe kurma 
çabasında olmuşlardır.  

Müslüman düşünürlerin bu yöndeki gayretlerinin sonucu olarak ortaya çı-
kan felsefe tasavvurlarından biri de hikmetü’l-müteâliye düşüncesidir. “Aşkın 
hikmet” veya “aşkın bilgelik” olarak Türkçeye çevrilen hikmetü’l-müteâliye, 
İslâm felsefesinde iki ana ekol olarak kabul edilen Meşşâî ve İşrâkî okulun 
yanında üçüncü bir okul olarak da anılmaktadır. Bununla birlikte hikmetü’l-
müteâliye, İslâm felsefesinde her ne kadar Molla Sadrâ (öl.1050/1641) ile öz-
deşleşen bir düşünce veya bir ekol olarak kabul edilse de bu kavramsallaştır-
manın aslında ondan çok önce İbn Sînâ ve Dâvûd el-Kayserî (öl. 751/1350) 
tarafından işaret edilen ve Meşşâî felsefenin şarihlerinden Nasîrüddin Tusî 
(öl. 672/1274), Kutbüddin Râzî’nin (öl. 766/1365) de eserlerinde kullanılan bir 
kavramdır.9   

Bu çalışmada Dâvûd el-Kayserî’nin düşünce sisteminde hikmetü’l-
müteâliye kavramı ele alınacaktır. Dâvûd el-Kayserî elbette, İbnü’l-Arabî’nin 
Vahdetü’l-Vücûd (Varlığın Birliği) düşüncesinin anlaşılmasında ve Ekberî gele-
neğin sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir. Ancak Kayserî, bunun yanı 
sıra, ortaya koyduğu özgün düşüncelerle sıradan bir şarih olmaktan öte bir 

                                                 
6  İbn Miskeveyh, el-Fevzu’l-Esğar, thk. Salih Udayme (Beyrut: Daru’l-Arabiyyeti li’l-Kitab, 1987), 40-41, 

93-94. 
7  Sühreverdî, “Hikmetü’l-İşrâk”, Mecmua-yi Musannefât, ed. Henry Corbin vd. (Tahran: İntişârât-i 

Muessese-i Mutalaat ve Tahkikat-i Ferhengi, 1373), 2/11; Sühreverdî, “Se Risale ez Şeyh-i İşrâk”, 
Mecmua-yi Musannefât (Tahran: İntişârât-i Muessese-i Mutalaat ve Tahkikat-i Ferhengi, 1375), 2/117. 

8  İlhan Kutluer, İslâm’ın Klasik Çağında Felsefe Tasavvuru (İstanbul: İz Yayıncılık, 1996), 35. 
9  İbn-i Sînâ, el-İşârât ve’t-Tenbihât (Kum: Neşrü’l Belâğe, 1375), 151; Murtaza Mutahharî, Felsefe Dersleri 

1, çev. Ahmet Çelik (İstanbul: İnsan Yayınları, 1997), 333; Seyyid Hüseyin Nasr, Molla Sadrâ ve İlâhî 
Hikmet, çev. Mustafa Armağan (İstanbul: İnsan Yayınları), 107. İbn Sînâ  söz konusu eserinde 
hikmetü’l-müteâliye kavramına sıradan filozofların erişemediği bir kavrayış, ilim ve hikmette 
derinleşen kimselerin bakış açısı olarak atıfta bulunur. İbn Sînâ’nın şarihlerinden Tusî ve Kutbuddin 
Şirâzî’de şeyhlerinin İşârât'taki’sözlerini şerh ederken hikmetül’l-müteâliye’yi salt aklî nazarla kani 
olmayan ve beş duyunun algıladıklarıyla yetinmeyen kimselerin derinlikli bakış açısı olarak 
yorumlarlar. bk. Nasîrüddin Tûsî, Şerhu’l-İşârât ve’t-Tenbihât (Kum: Neşrü’l Belâğe, 1375), 2/417; 
Kutbüddin Râzî, el-Muhâkemât beyne Şerhi’l-İşârât (Kum: Neşrü’l Belâğe, 1375), 2/349-350. 
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sûfî filozof ya da hakîm-i müteellih olduğu söylenebilir. Varlık (vücûd) kavramı-
nı düşünce sisteminin merkezine alan ve onu varoluşsal anlamda kullanan 
Kayserî, vücûdun hakikatinin ancak metafiziksel bir şuhûd yoluyla tecrübe 
edilebileceğine inanır.  Hikmetü’l-müteâliye kavramını eserlerinde kullanan 
ilk kişilerden olan Kayserî bu kavramsallaştırmayla Vücûd ilmine özgü aşkın 
bir bilincin gerekliliğine işaret eder. Kayserî’nin hikmetü’l-müteâliye kavra-
mını hangi bağlamda kullandığı üzerine yoğunlaşırken aynı zamanda bu kav-
ramla birlikte tebellür eden epistemolojisini de genel hatlarıyla ortaya koy-
muş olacağız. Hikmetü’l-müteâliye kavramının özellikle Kayserî sonrasında 
geçirdiği düşünsel ve problematik dönüşümlere de dikkat çekeceğimiz çalış-
mada Kayserî’nin sözkonusu kavrama nasıl bir anlam yüklediğini tespit etme-
ye çalışacağız. 

 
Dâvûd el-Kayserî’de Hikmetü’l-Müteâliye Kavramı 
Kayserî, İbnü’l-Arabî’nin özlü eseri Fusûsu’l-Hikem’in girişine yazdığı ve bir 

önsüz ya da giriş olmaktan öte ihtiva ettiği derin düşüncelerle başlı başına bir 
şaheser olan Mukaddemât’ında hikmetü’l-müteâliye kavramını mükerreren 
kullanır. Kayserî, bu kavramı salt aklî ve zahirî bir bakış açısının anlamak için 
yetersiz kaldığı derin bir kavrayış ve üstün bir düşünüş tarzı olarak takdim 
eder. Mukaddemât’ın Allah Teâlâ’nın İsim ve Sıfatlarına Dair başlıklı ikinci faslında 
Allah Teâlâ’nın kadîm olan ilmi ile İlk Akl’ın mahiyeti arasındaki farkı ortaya 
koymak için böyle bir kavrayışın gerekliliğine işaret eder. Son dönem 
hükemanın Allah’ın mümkün varlıklara dair ilminin İlk Akl’ın varlığından 
ibaret olduğu yönündeki düşüncelerini eleştiren Kayserî, muvahhidlerin öğre-
tisi dediği hikmetü’l-müteâliye vizyonuna sahip olan kimselerin ancak bu 
farkı kavrayabildiklerini söyler. Buna göre Allah’ın eşyaya dair ilmi kadîm 
olup bu ilim hadîs ve zât bakımından sonra olan İlk Akıl ile aynı olamaz.10 Yine 
aynı eserin “Hakikat-ı Muhammediye’nin Hilafeti” konulu dokuzuncu faslında 
Hakikat-ı Muhammediye’nin varlığın bütün mertebelerinde akmakta olan bir 
hakikat olduğunu söyleyerek bu hakikatin de hikmetü’l-mütâliye’nin öğretile-
rinden biri olduğunu belirtir.11  

Kayserî, Mukaddemât eserinin dışında fit-Tevhid ve’n-nübuvve ve’l-velaye adlı 
risalesinde de hikmetü’l-müteâliye kavramını zikrdeder. Varlık mertebeleri 
(merâtibü’l-vücûd) arasındaki taalluku anlatırken bu münasebetin bazılarının 
sandığı gibi olmadığını söyleyerek bu kimseleri hikmetü’l-müteâliyeyi bilme-
yen perdeli/engelli (mahcubun) olarak tarif eder.12 Mezkûr yerlerde geçen 
kullanımlarına baktığımızda Kayserî’nin hikmetü’l-müteâliye ile anlaşılma-
sında akıl yürütmenin tek başına yeterli olmadığı bir yüce ve aşkın öğretiye 
işaret ettiğini söyleyebiliriz.  
                                                 
10  Dâvûd Kayserî, Şerhu Fusûsü’l Hikem, Mukaddemât, thk. S. Celâleddin Aştiyânî (Tahran: Şirket-i 

İntişârât-i İlmî ve Ferhengî, 1375), 48. 
11  Kayserî, Mukaddemât, 131. 
12  Dâvûd Kayserî, “Fit-tevhid ve’n-nübuvve ve’l-velaye”, Resâil (Tahran: Encümen-i Hikmet ve Felsefe, 

1375), 16. 
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Kayserî, bu yüce hikmet vizyonunu eserlerinin kimi yerlerinde ilâhi hikmet 
olarak da zikretmektedir. Örneğin ünlü sûfî şair İbn Fârız’ın “el-Taiyyetü’l-
Kübra” adlı kasidesine yazdığı uzun şerhte hikmetü’l-ilâhiyye kavramını şuhûdî 
bilgi ve yüce bir metafizik kavrayış olarak betimlemektedir. Ona göre bu derin 
kavrayış makamına aklın aldatıcı algılarına kanmadan tasavvuf yolunda yürü-
yen sâlik ancak ulaşabilir. Zira sâliklerin idrak makamı Zât-ı Ehediye’nin teza-
hürlerini kavramaktan aciz olan aklî idraklerin üstündedir.13 Yine aynı eserde 
“Ey tâlib, Yüce Allah’tan ilham yoluyla feyz eden ilâhi hikmetin delillerine tutun”14 
diyerek bu hikmetin aklî bir çaba veya rasyonel bir çıkarımın sonucu elde 
edilen kesbî türden bir bilgi olmadığını ifade eder. “Bu ilimden ancak kalbi 
fehm ile tenevvür eden ve manevî bilgileri zan ve tahmin ile değil keşf ve 
yakîn ile bulan kimseler istifade edebilir”15 diyen Kayserî’nin bu ifadeleri 
onun epistemolojisinin sırf aklî ve felsefî bir temele dayanmadığını izhar et-
mektedir. Özellikle varlık ilmi gibi bahsî nazar veya zahirî bir bakıştan fazlası-
nı iktiza eden ilimlerin metafiziğin tam özünü teşkil ettiğine inanan 
Kayserî’ye göre yegâne hakikat olarak Varlık ne zihnî ne de haricî varoluş 
üzerinden tasavvur edilemez. Diğer bir ifadeyle Varlığın gerçekliği onun zihnî 
ya da haricî dünyadaki tezahürüyle idrak edilemez. Varlığın gerçekliği hem 
aynî hem de zihnî varlık alanının ötesinde/üstündedir. Kayserî’nin metafiziği 
klasik anlamıyla fizikten sonra gelen (mâ ba’de’t-tabî’ât) anlamında değil aksine 
irfân, marifet, hikmet, hikmetü’l-müteâliye veya hikmetü’l-ilâhiyye olarak telakki 
ettiği görülmektedir.16 

Kayserî’nin hikmetü’l-müteâliye kavramı ile ifade ettiği metafizik hakikat-
leri kavrayan bakış açısı, onun ilmî müktesebatından hareketle nazarî, aklî ve 
dinî birkaç şeyi bir araya getiren sathî bir “eklektik” düşünce olarak değerlen-
dirilmemelidir.  Bilakis onun bu terkibi eski Yunan felsefesinin akılcı ve salt 
bahsî yöntemiyle yetinmeyerek felsefeyi hikmet mayasıyla yoğuran İslâm 
felsefesiyle Kur’ân naslarına aklî yorumlar getiren kelâmcı düşüncenin keşf, 
ilhâm ve müşâhede gibi tasavvufî yöntemleri işe koşturarak tahkik etmeye 
dayanan bir “ilmü’l-hakâîk” ve üstün bir metafizik ilim olarak görülmelidir.17 
Buradan hareketle Kayserî’nin hikmetü’l-müteâliye, yani aşkın bilgelik olarak 
ifade ettiği şeyin klasik felsefenin salt aklî istidlale dayanan yönteminin yanı 
sıra kelam ve fıkıh gibi şerî ilimlerin nassı zahiren yorumlamalarını da aşan 
bir bilgelik olduğunu söyleyebiliriz. Kayserî’nin hikmetü’l-müteâliye kavramı 
ile ifade ettiği metafizik hakikatleri kavrayan bakış açısı yukarıda değindiği-
miz gibi Müslüman düşünürlerin özgün bir felsefe kurma girişimlerinin bir 

                                                 
13  Dâvûd Kayserî, Şerhü’l-Kayseri âla Taiyyeti İbnü’l-Fârıd, thk. Ahmed Ferdi el-Mezidî (Beyrut: Daru’l-

Kütübü’l-İlmiyye, 1425HK), 82. 
14  Kayserî, Şerhü’l-Kasideti’t-Taiyye, 171. 
15  Aktaran Mustafa Tahralı, “Dâvûd el-Kayserî’nin Fusûs Şerhi Mukaddimesi”, İbn Arabî Geleneği ve 

Dâvûd el-Kayserî, ed. Turan Koç (İstanbul: İnsan Yayınları, 2011), 102. 
16  İbrahim Kalın, “Kayserî’nin Mukkadime Li-Fusûsu’l-Hikem’inde Hakîkat ve Gerçeklik Olarak Vücûd”, 

İbn Arabî Geleneği ve Dâvûd el-Kayserî, ed. Turan Koç (İstanbul: İnsan Yayınları, 2011), 125-126. 
17  Tahralı, “Dâvûd el-Kayserî’nin Fusûs Şerhi Mukaddimesi”, 101. 
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tezahürüdür. Nitekim Müslüman düşünürler klasik çağ olarak tabir edilen 
dönemde Yunan düşüncesinden etkilenmekle beraber salt aklî yürütmeye 
dayanan felsefenin kalıplarını aşan fikrî tasavvurlarını ve tecrübeye dayalı 
öğretilerini kendi ürettikleri kavramlarla ifade etmeye çalışmışlardır. 
Kayserî’nin düşünce sisteminde de kendini gösteren bu aşkınlık onun tabiriyle 
sadece aklın perdesine hapsolan felsefenin değil kalbin yolunu bulamayan, 
batını idrâk edemeyen ve zahire kilitlenmiş kelam ve fıkhın da sınırlarını aşan 
bir yüceliktir. Hikmetü’l-müteâliye kavramının tazammun ettiği söz konusu 
aşkınlığın kaynağı ise vahiyden beslenmesi ve Varlık’ın metafiziksel bir bo-
yutta tecrübe edilmesidir.18 

Filozofların ve zahir ulemanın beş duyu ve akıl yoluyla elde ettikleri bilgiyi 
zahir ilim (ilmü’z-zahir) olarak tanımlayan Kayserî’ye göre bu bilgi, sadece dış 
duyularla elde edildiğinden nesnelerin hakikatini değil ancak suretlerinin 
bilgisini verebilir. Bu tür bilgi eşyanın hakikatini anlamada bir perde veya bir 
gölgedir. Zira bu bilgiyle biz perdenin ardındakini veya gölge yapanı değil 
sadece gölgeyi görebiliriz. Aklı “köstek” olarak gören Kayserî, kösteğin atı 
kayıtlı ve sınırlı tutması gibi aklın da insanı sınırladığını söyler.19 Akıl ve beş 
zahirî duyunun perdelerine esir olan ilahiyatçı/ filozof ve fakih evinin pence-
resinden, güneşin aydınlattığı şeylerin yalnızca gölgelerini algılayabilen biri-
sine benzetilebilir. “Eğer fakihler Varlığın Birliği öğretisini anlamakta güçlük 
çekiyorlarsa” der Kayserî, “bu perde ve onun sebep olduğu yanılgılar sebebiy-
ledir.”20 Akıl ve duyularla elde edilen bilgiyi inkâr etmemekle birlikte düşünü-
rümüz Varlığın Birliği gibi yüce hakikatleri anlamada ve ilimde nihaî amaç 
olan Allah’ı bilmede bu bilgilerin kifayetsiz kaldığını söyler. Hikmetü’l-
mütâliye dediği gerçek ve aşkın bilginin ise ancak tasavvufa özgü nefis tezki-
yesiyle girilen manevî bir yolculuk neticesinde ve elbette Allah’ın inayeti ile 
mümkün olabileceğini belirtir. Ona göre gerçek ve yakînî bilgi, hakikati tecrü-
be edilerek bilinen ve beşerî kirlerden arınık olan ledûnî bilgidir. Bu bilgiye 
keşfî ve şuhûdî bilgi de diyen Kayserî’ye göre kişi eşyanın hakikatini bilmek 
için manevî bir yolculuk olan seyr-u sülûk sürecine başlayınca beş haricî du-
yunun aslı olan dâhilî beş duyu ile perdelerin ardındaki gizli hakikatler ona 
zahir olur. Bu hakikatleri fark etmesiyle keşfî, basiret gözü ile müşâhede et-
mesiyle de şuhûdî bilgi hâsıl olur.21 

Kayserî’nin hikmetü’l-müteâliye yorumunu bihakkın anlayabilmek için 
onun hikmet tanımına da bakmakta yarar var. Kayserî, hikmeti “varlığı; olduğu 
gibi, sahip olduğu hakikate uygun olarak bilmek ve ona göre davranmak” şeklinde 
tanımlar ve hikmetin nazarî ve amelî boyutuna vurgu yaparak hikmeti “ilmî” 

                                                 
18  Denis Gril, “Ta’iyyetü’l-Kübra Şerhi’nin Mukaddimesine Göre Dâvûd el-Kayserî ile İbn Arabî”, çev. 

Ahmet Zeki Ünal, İbn Arabî Geleneği ve Dâvûd el-Kayserî, ed. Turan Koç (İstanbul: İnsan Yayınları, 
2011), 118. 

19  Mehmet Bayrakdar, Dâvûd el-Kayserî (İstanbul: Kurtuba Kitap), 55. 
20  Gril, “Ta’iyyetü’l-Kübra Şerhi’nin Mukaddimesine Göre Dâvûd el-Kayserî ile İbn Arabî”, 117. 
21  Bayrakdar, Dâvûd el-Kayserî, 56. 
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ve “amelî” diye ikiye ayırır.22 Varlığı bütün hakikatiyle anlamanın zor bir iş 
olduğunu söyleyen Kayserî, ancak kalbi Hakk’ın nuru ile aydınlanan ve onunla 
Salt Varlık (Vücûd-ı Mahz)arasında perdenin kalktığı kimselerin böyle bir basi-
rete sahip olabileceğini savunur.23 Şu halde Kayserî’nin gerçek hikmetten 
kastı Mutlak Varlık’ın bilgisi olup saf bir metafizik olan bu bilgi, beşerî aklın ve 
dış duyuların sınırlarını aşan yüce bir hakikati haizdir. Onun, hikmetü’l-
müteâliye terkibini akıl ile haricî duyuların ve istidlâlî yöntemlerin bu yüce 
hakikati kavramaktan aciz oluşunu ifade etmek ve hikmet kavramıyla birlikte 
anılan diğer öğretilerden onu ayırt etmek için kullandığı görülmektedir. Nite-
kim Mirza Mehdî Aştiyânî, Kayserî’nin Füsûs şerhi üzerine yazdığı haşiyede 
hikmetü’l-müteâliye kavramını şöyle tavsif eder: “Hikmetü’l-müteâliye, içinde 
yalnızca Zorunlu Varlık’ın birliğinin (tevhid-i vücûd-ı vâcîb el-vücûd) bulunduğu 
ve varlığın birliğinin bulunmadığı Meşşâî felsefenin aksine varlığın birliğini 
(tevhidü’l-vücûd)  içerir.”24  

Şu halde Kayserî’de hikmetü’l-müteâliye kavramının asıl manası Varlık ya 
da Vücûd’a dair bilginin mahiyetinde aranmalıdır. Zira ona göre aşkın ve asla 
bilinemez olan Vücûd’un hakikati şek ve şüpheden azade olmayan aklî istidlal 
yoluyla bilinemez. Dolayısıyla Vücûd’un hakikatine ancak aşkın bir bilgelik ve 
derin bir bilinçlilik halini ifade eden hikmetü’l-müteâliye ile vâkıf olunabilir. 
Bu bilgi veya marifete ulaşmak ise doğrudan tanıklığa dayanan mükâşefe ve 
ilahî tecelliyi kalpte bulmak (vücûd)  suretiyle mümkündür. Bu nedenle bu 
bilginin kapısı ancak keşf ve vücûd ehli (ehlü’l-keşf ve’l-vücûd) olan kimselere 
açıktır. Kayserî aklın bu alandaki yetersizliği konusunda şöyle der: 

“Hakk’a ulaşmak ancak nebi ve velîlere uymakla olur. Çünkü akıl, 
kalpleri yatıştıran, insandan şek ve şüpheleri kaldıran bir hidayet 
getirmez… Akıl O’nun birliğine, zorunluluğuna, bilgisine ve kudre-
tine delil getirebilir, teşbihî sıfatları hakkında ancak bu kadarını bi-
lebilir. Tenzihî sıfatları konusunda da cisim ve cismânî bir şey ol-
madığını, zaman ve mekâna bağlı bir şey olmadığını vs. söyleyebilir. 
Böyle bir akıl yürütme ise perdenin arkasından yapılan bir akıl yü-
rütmedir. Bu tür bir akıl yürütmede bulunan kimse kendisi evde ol-
duğu halde, güneşte ayakta duran birini görmemekle birlikte onun 
gölgesini gören kimseye benzer. Böyle bir kimse dışarıda ayakta du-
ran bir kişi olduğunu kesinlikle bilir, ama onun kim olduğunu bile-
mez. Bizzat kendisini görmediği için, onun şekli, şemaili ve nitelik-
lerinin ne olduğunu bilemez. Akıl herhangi bir nesneye dokunan bir 
kör gibidir. Kör, dokunma uzvuyla dokunduğu şeyin bazı nitelikle-
rini bilebilir, ama onu görmediği için hakikatini bilemez.”25 

                                                 
22  Dâvûd Kayserî, Şerhu Fusûsü’l-Hikem, thk. S. Celâleddin Aştiyânî (Tahran: Şirket-ı İntişârât-ı İlmî ve 

Ferhengî, 1375), 294,323. 
23  Kayserî, Mukaddemât, 67. 
24  Nasr, Molla Sadrâ ve İlâhî Hikmet, 111. 
25  Dâvûd Kayserî, Resâil, ed. Mehmet Bayrakdar (İstanbul: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür 

Yayınları, 1997), 119. 
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Görüldüğü üzere Kayserî, sûfî epistemolojiye uygun olarak öğretilerini ak-
lın ve haricî duyuların erişemediği keşf ve müşâhedeye dayandırır. Vücûdun 
hakikatinin anlaşılmasının en güç ve en sırlı mesele olduğunu savunan 
Kayserî’ye göre bu hakikate ancak vahyin yardımı ve kalbî aydınlatan doğru-
dan sezgisel bir kavrayışla vâkıf olunabilir. Nitekim sûfilere göre fütûh, keşf, 
ru’yet ve müşâhede biçiminde gerçekleşip zevkî (sapiential) bilme ve doğrudan 
tanımayla tecelli eden bu batınî sezgi, dinî öğretinin temeli olan vahiy ile 
felsefenin nihaî güvenilir yöntemi olan mantıksal analiz ve rasyonel soruş-
turma (bahs) arasında orta bir yoldur.26 Buradan hareketle Kayserî’nin de be-
nimsediği sûfî epistemolojide bilginin kaynağı ve değeri açısından önce vahiy, 
ardından batınî sezgi ve mükaşefe, son olarak ise akıl ve rasyonel çabanın 
geldiği söylenebilir.27  

Aklî bilgiyi reddetmemekle beraber Kayserî sûfî geleneği takip ederek 
Vücûd ilmi gibi aşkın hakikatleri izah etmede aklın bölücü, parçalayıcı ve 
soyutlayıcı olması sebebiyle bu gibi yüce ilimleri idrâk ve ifade etmede rasyo-
nel izahın kifayetsiz kaldığını savunur. Zira akıl, Ulûhiyeti daha çok tenzih 
yoluyla anlatmaya çalışırken menfi ve olumsuzlayıcı bir dil kullanır. Akıl böy-
le bir metotla en iyi şartlarda bile O’nun ancak aşkınlığını idrâk edebilir. 
O’nun aşkınlığı yanında içkin olduğu ve tüm varlık âleminde tecelli ettiği ise 
ancak bu tecelliyi hayâl yetisiyle idrâk ederek bunu akıl yetisiyle uzlaştırabi-
len mükâşefe ehli tarafından bilinebilir. Bu anlamda mükâşefe ehli kendileriy-
le Allah arasında perdenin kalktığı kimseler olup O’nun şah damarından daha 
yakın olduğunu hisseden ve yaşadıkları tecrübeyle bu hakikate doğrudan 
tanıklık edenlerdir.28 Mükâşefe ehlinin akıl ve hayâl arasında kurduğu uzlaşıy-
la ulaştığı bu hakikati hikmetü’l-müteâliye olarak tanımlayan Kayserî’de 
hikmetü’l-müteâliye bu anlamda akıl gibi parçalayıcı ve soyutlayıcı değil 
hakîkati bir bütün olarak idrak edebilen bütünleyici bir vizyondur. Nitekim 
Şeyhü’l-Ekber İbnü’l-Arabî, avamın Allah’ın sadece içkinliğini, akıl ehlinin ise 
O’nun sadece aşkınlığını kavrayabildiğini hatırlatır ve bu iki bakışı birleştire-
rek O’nun hem aşkın hem de içkin olduğunu kavramanın ancak Allah’ın seç-
kin kulları olan mükâşefe ehline özgü olduğunu belirtir.29 

Kayserî, İbnü’l-Arabî’nin mükâşefe ehline özgü kıldığı söz konusu bakış 
açısını hikmetü’l-müteâliye veya hikmetü’l-ilâhîyye kavramlarıyla ifade ede-
rek bu derinlikli bakış açısına ancak ehlü’l-keşf ve’l- vücûd dediği muhakkıkların 
ulaşabildiğini savunur. Muhakkıklar  aklın dağınık, bölücü ve soyutlayıcı bilgi-
sini kalbin sezgisel ve kendi varlığında hazır bulma şeklinde gerçekleşen bilgi-
siyle birleştirerek zevkî bir bilgiye ya da marifete dönüştürdüklerini söyler. 
Kayserî’ye göre bu kimseler hem âlemde hem de kendilerinde her an hâzır 
                                                 
26  William C. Chittick, Varolmanın Boyutları, çev. Turan Koç (İstanbul: İnsan Yayınları, 1997), 212. 
27  Turan Koç, “Dâvûd el-Kayserî’ye göre Keşf ve Müşâhede”, İbn Arabî Geleneği ve Dâvûd el-Kayserî, ed. 

Turan Koç (İstanbul: İnsan Yayınları, 2011), 207. 
28  Koç, “Dâvûd el-Kayserî’ye göre Keşf ve Müşâhede”, 215, 222. 
29  Muhyiddin İbnü’l-Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiye, ed. Osman Yahya (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 

1994), 3/42. 
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olan Vücûd’un tecellilerini müşâhede edebilen kimselerdir.30 Bu bakış açısını 
aynı zamanda tasavvufun epistemolojisi olarak gören ve seyr-u sülük yönte-
miyle ancak elde edilebileceğini söyleyen Kayserî’ye göre ilimlerin en yücesi 
ve şereflisi tasavvuftur. Ona göre ilim tahsilinden amaç, Allah’a sadece düşün-
sel olarak değil aynı zamanda hâl ile yakın olabilmektir. Kelam ve felsefenin 
konuları tasavvufla benzer olsa da tasavvuf gibi Allah’a nasıl yakın olunacağı 
konusunda bilgi vermezler.31  

Hikmetü’l-müteâliye kavramı her ne kadar Dâvûd el-Kayserî’den önce İbn 
Sînâ tarafından kullanılmış olsa da Kayserî’nin kullandığı bağlamda, yani aklın 
idrak düzeyini aşan Vücûd ilminin aşkın ve yüce bilgisini gerektiren derin bir 
kavrama düzeyi anlamında kullanıldığı söylenemez.  Zira Kayserî, tüm bilgile-
rin nihâi amacı olarak gördüğü Vücûd ilminin ancak tasavvufî bir metot olan 
seyr-u sülûk ile nefsini arındıran salikin kendi varlığında ulaştığı ve bizzat 
tecrübe ettiği bir varlık düzeyi olarak tasavvur eder. Kayserî’den sonra ise 
hikmetü’l-müteâliye kavram olarak İslâm düşünce tarihinde benzer bir bağ-
lam içerisinde kullanılmaya devam etmiştir. Özellikle İbnü’l-Arabî ve okulu-
nun bariz etkileri görülen Molla Sadrâ’nın akıl, vahiy ve mistik vizyonu birleş-
tirmeye çalışan perspektifinde yeni bir boyut kazanarak daha yaygın bir bi-
çimde kullanılmıştır. Fakat hikmetü’l-müteâliyeyi daha çok kalbî sezgi ve 
mükaşefeye dayalı tasavvufî bir öğreti olarak gören Kayserî’den farklı olarak 
Molla Sadrâ bu kavramı senteze dayalı felsefesiyle özdeş bir biçimde kullana-
rak ona rasyonel bir temel kazandırmıştır.32 Sadrâ beşerî aklın kapasitesini 
aşan hakikatlerin varlığını kabul etmekle beraber gerek içsel aydınlanmaya 
giden yolun taşlarını entelektüel bir çabayla döşemekle, gerekse keşf ve şuhûd 
ile ulaşılan metafizik hakikatleri istidlâlî yöntemlerle açıklama yolunu tercih 
etmekle hikmetü’l-müteâliyenin felsefî boyutunu öne çıkarır. Kayserî 
hikmetü’l-müteâliye kavramını tasavvufî bir seyr-u sülûk ile ulaşılan bir bilgi 
türü olarak nispeten daha sınırlı çerçeveye münhasır kılarken Sadrâ, 
hikmetü’l-müteâliyeyi ontolojiden epistemolojiye, fizikten metafiziğe, psiko-
lojiden tasavvufa kadar tüm ilimleri içeren engin bir perspektif ve mantıkî bir 
temele dayanan felsefî bir sistem olarak tasavvur eder. 

 
Sonuç  
İslâm düşünce geleneğinde uslamlama yöntemine dayalı Aristocu felsefe-

nin kimi metafizik hakikatlere ulaşmada yetersiz olduğu düşüncesi İslâm dü-
şünürlerini özgün bir felsefe kurma çabasına itmiştir. Bu çabanın tezahürleri 
İbn Sînâ’nın meşrıkî hikmet ve Sühreverdî’nin İşrâkî hikmet teşebbüslerinde 
de görülmektedir. Bu yöndeki çabaların bir diğer örneği de Dâvûd el-
Kayserî’nin düşünce sisteminde tebellür eden ve Molla Sadrâ’da kemal bulan 
hikmetü’l-müteâliye düşüncesidir. Bu kavramsallaştırmayı eserlerinde ilk 
                                                 
30  Koç, “Dâvûd el-Kayserî’ye göre Keşf ve Müşâhede”, 210-211. 
31  Bayrakdar, Dâvûd el-Kayserî, 53-54. 
32  Nasr, Molla Sadrâ ve İlâhî Hikmet, 109-110. 
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kullanan isimlerden biri olan Dâvud el-Kayserî bu kavramı aklın, Vücûd’un 
hakikati gibi saf metafizik olan ilimleri idrak etmedeki acizliği üzerine daha 
üstün ve aşkın bir idrak/tecrübe etme anlamında kullandığı görülmektedir. 
İbnü’l-Arabî çizgisini takip eden Kayserî varlık merkezli düşünce sisteminde 
Vücûd’un kavram olarak apaçık olmasına rağmen hakikatinin son derece 
kapalı ve sırlı olduğuna inanır. Vücûdun hakikati, perdenin arkasından yansı-
yanı sadece tenzihî bir dille ifade edebilen aklî yetileri veya batınî sezgiden 
yoksun olan zahirî duyuları aşan derin bir kavrayışı iktiza etmektedir. Bu 
derin kavrayış Mutlak Vücûd’un kalbe yansıyan tecellilerinin şuhûdî bir tarz-
da tecrübe edilmesi ve aklî bilginin kalbî sezgiyle birleşerek zevkî bir marifete 
dönüşmesidir. Kayserî’nin düşünce siteminde hikmetü’l-müteâliye böyle bir 
vizyonu ifade etmede başvurulan bir kavram olarak onun epistemolojisini 
hülasa eden bir formüldür. Kayserî’nin hikmetü’l-müteâliye vizyonunda şu 
hususların altı çizilebilir: Beşerî aklın kapasitesini aşan hakikatlerin varlığın-
dan hareketle bu hakikatlere erişmek için daha üstün bir vizyon gereklidir. Bu 
nedenle müteâl hikmet istidlâli bilgiden üstündür. Bu aşkınlık ve üstünlük salt 
bahsî felsefe ile yetinmeyerek onun keşf ve şuhûda dayalı zevkî bilgiyle ta-
mamlanmasından kaynaklanmaktadır. Hikmetü’l-müteâliye ile ulaşılmak 
istenen nihaî hedef ilimlerin en yüce ve en soyutu olan Mutlak Vücûd’un 
bilgisine ulaşmaktır. Bu bilgiye ulaşmanın yolu ise rasyonel çıkarımlardan 
medet umarak varlık kavramı hakkında spekülasyon yapmakla değil O’nu 
bizzat yaşayarak ve tecrübe ederek kendi varlığında tecellilerini müşâhede 
edebilmekle mümkündür. 
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Öz 
İlim ve hayat bireyin yaratılma gayesini içinde barındıran iki önemli un-

surdur. Bu iki kavramın devamlılığı ve birbiriyle olan ilişkisi kişinin yaratılış 
amacına ulaşmasını sağlarken, bireyin yaşantısını etkin ve verimli hale getire-
cektir. Hayatın başlangıcı ve sürekliliği “su” nimetiyle oluşup devam ederken, 
ab-ı hayat’ın aslında bir ilim çeşidi olabilirliği düşüncesi karşımıza çıkabilmek-
tedir.  

Bu fikirden hareketle 14. yüzyıl sûfî filozoflarından ve aynı zamanda Os-
manlı Devleti’nin ilk müderrislerinden olan Davud el-Kayserî; tasavvuf felse-
fesine getirdiği özgün düşünce ve kavramlarla tanınmakta, bu özgünlüğünün 
kaynağını da mensubu olduğu Ekberiyye ekolünün kurucusu Muhyiddün İbn-i 
Arabî’den almaktadır. O’nun derunî açıklamalarına şerhler getirirken kendi 
düşünce sistemine de temel teşkil edecek kazanımlar elde etmiştir. Kayserî, 
tasavvuf felsefesinde mevcut kavramlara yeni tanımlama ve açıklamalar ya-
parken aynı zamanda özgün kavramlar ile derinlemesine bir düşünce sistemi 
oluşturmaktadır. Biz bu makalemizde bu özgün kavramlardan biri olan ez-
zerretü’l Beyza (Beyaz Atom) kavramını ele alarak, su, hayat suyu ve ilm-i 
ledûn bağlamında Davud el-Kayserî’nin tasavvufî bakışını açıklamaya çalışa-
cağız. Manevî hayatın ilkesi olan su ile anlatılmak istenen ledün ilmini, suda ki 
enerjiyi vurgulamak için kullandığı ez-zerretü’l beyza kavramıyla ele alarak, 
fiziksel ve ruhsal(manevî) boyutlar arasında köprü olacak hayat suyu ve ledün 
ilmini felsefe, kelam ve tasavvuf ilminin ileri gelen üstatlarından Davud el-
Kayserî perspektifi ile inceleyeceğiz. 

Anahtar Kelimeler: Davud el-Kayserî, Ez-zerretü’l-beyza, âb-ı hayat, ilm-i 
ledûn, su. 

 
In Thought of Dawud el-Qayserî Ez-zerretü’l-beyza, Âb-ı hayat (water of li-

fe), Ilm-i ledûn (science of ledûn 
Abstract 
Science and life are two important elements including the individual’s 

purpose of creation. Continuity and the relationship between these two 
concepts provide the person to reach the aim of creation and its life will 
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become active and productive. While begining and the persistence of life start 
and continue with “water”, we can realize that âb-ı hayat may be a field of 
science. 

Departing from this idea, Dawud el-Qayserî is a sufî philosopher at 14. 
century and first medrese professor in Ottoman Empire. He contributes with 
his original ideas and concepts to sufism philosophy. His originality’s source 
is Muhyiddin İbn-i Arabî constituting the Ekberriyye ecole. By defining Ara-
bî’s inner explanations, Qayserî gets beneficial and basic own concepts and 
defines original ideas and thoughts. Dawud el-Qayserî making new explations 
to basic terms in sufism philosophy fields and also he forms unique and 
typical concepts in his inner, original sufism system. In this article, we try to 
explain one of these original terms; ez-zerretü’l Beyza as water, ab-ı hayat, 
knowledge of the nature of Allah and also we will give information Dawud el-
Qayserî’s tasawwuf perspectives and ideas in terms of that original term. 
Qayserî has a significiant role in sufî philosophy, philosophy,  and science of 
tasawwuf. He gives important role to water in his world of thought, our 
intention in this article is building a bridge between pyhisical and spiritual 
dimensions by clarifying “water” concept as a knowledge of the nature of 
Allah,  emphasizing “ez-zerretü’l Beyza” term as an energy in water. Briefly, 
we mention correlation between water of life and knowledge of nature of 
Allah concepts with this study. 

Keywords: Dawud el-Qayserî, Ez-zerretü’l beyza, âb-ı hayat (water of life), 
knowledge of nature of Allah, water. 

 
Giriş 
Davud el-Kayserî (öl. 751/1350) İbn-i Arabî çizgisinde giden Ekberiyye eko-

lüne bağlı Şelçuklu ve Osmanlı Devleti döneminde yaşamış, kendisini felsefe 
ve bizzat tasavvuf alanında geliştirmiş döneminin ve alanının önemli düşünür 
ve âlimlerindendir. Eğitim hayatıyla ilgili ayrıntılı net bir bilgiye ulaşılamamış 
olmasına rağmen tasavvufa intisabının kendi söylemiyle Abdürrezzâk el-
Keşânî vasıtasıyla olduğu bilinmektedir.1 Kendisi hem felsefe hem de tasavvuf 
ile ilgilenen Davud el-Kayserî, Orhan Gazi’nin İznik’i feth etmesi ve ardından 
Osmanlıların ilk medresesini inşa ettirmesi sebebiyle İznik Medresesi için 
Orhan Gazi’den müderrislik teklifi almıştır. Bu teklifi kabul eden Kayserî belir-
li bir ücret karşılığında İznik Medresesi’nin ilk müderrisi ve idarecisi olmuş-
tur.2 Osmanlı düşünce sisteminin oluşmasına büyük katkı sağlayan Kayserî, bu 
medresede öğrenci yetiştirmenin yanı sıra tasavvuf, felsefe ve kelam alanla-
rında eserler vermiştir. Aklî ve keşfî bilgiyi sentezleyerek kullanmayı deneyen 
Kayserî, İbn-i Arabî’nin vahdet-i vucûd nazariyesini benimseyip bu kavramı 

                                                 
1  Mehmet Bayraktar, Davud el-Kayserî, (İstanbul: Kurtuba Kitap, 2009), 14. 
2  Mehmet Bayraktar, “Davud el Kayserî’nin Felsefesi”, Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi 

1/3 (Temmuz, 2015), 8. 
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felsefî olarak yorumlamıştır.3 Daha çok İbn-i Arabî’nin Fusûsü’l-Hikem adlı 
eserine getirdiği şerhle4 tanınmış, şerhleri yaparken de giriş kısmında değin-
diği kendi görüşleri ile de birçok düşünürü etkilemiştir. 

Anadolu’dan İran’a, İran’dan Hindistan’a, oradan Arabistan’a kadar etkile-
diği Müslüman düşünürlerin sayısı oldukça fazladır. Özellikle Türk düşünür-
lerden Molla Fenârî, Ahmet Avni Konuk Matla eserinden faydalanırken el-
Mukaddemât adlı eseri de derslerde takip edilen kitaplardan olmuştur. Molla 
Sadra gibi İranlı düşünürler üzerinde de etkisinin oldukça yoğun olduğu 
Kayserî, Matla ve Mukaddimat adlı eserlerinin okutularak tasavvufî felsefesinin 
kabul gördüğü anlaşılmaktadır. Hintli ve Arap Müslüman düşünürlerinde 
Fusûsü’l-Hikem’e getirdiği şerhten oldukça faydalandığını, bu şerhin bölümle-
rini ve başlıklarını kullanarak eserlerine aktardıklarını görmekteyiz.5 Kısaca 
diğer eserlerin yanında özellikle Matla ve Mukaddimat adlı eserlerindeki içerik, 
anlatım, şerhler Müslüman düşünürleri etkilemekle kalmamış kendi eserle-
rinde de bizzat kullanarak ve derslerinde de talebelerine okutarak fikrî ve 
tasavvufî oluşumda farklı düşünsel yorumlar getirilmesine sebep olmuştur. 

Eserlerinden6 de anlaşılacağı üzere tasavvuf felsefesi üzerine yaptığı ça-
lışmalar hem yeni kavramların oluşmasına hem de bizzat var olan kavramla-
rın farklı açılımlarla yorumlanmasına zemin hazırlamıştır. Ayrıca bu kavram-
lara felsefî ve tasavvufî yorumlar katarak yeni bir perspektif oluşturabilmesi-
ne rağmen kendisine özgün bazı düşünceleri yarım bırakılmış konular olarak 
kalabilmiştir.7 Vahdet-i vücud anlayışına sahip bir sufî filozof olan Kayserî’nin 
ele alacağımız kavramlarından bir tanesi de bu özgün kavramlar arasında yer 
                                                 
3  Mehmet Vural, “Dâvûdü’l Kayserî’de Tasavvuf Felsefesi –Hakikat-i Muhammediye Nazariyesi 

Üzerine”, Temaşa Erciyes Üniversitesi Felsefe Bölümü Dergisi, 1/3 (Temmuz, 2015), 47-48. 
4  Kayserî’nin el Mukaddemât adlı eseri Muhyiddin İbn-i Arabî’nin Füsusü’l Hikem adlı eserine getirdiği 

şerhin giriş kısmıdır. Bu eser Kayserî’nin aynı zamanda kendi görüş ve düşüncelerini içermektedir. 
Şerhten ziyade bu eseriyle tanınan ve medreselerde okutulan başlı başına ölümsüz bir eserdir. 
Dâvûd el-Kayserî’nin Fusûs Şerhi, özellikle bu giriş (mukaddemât) kısmı ile, başta İbn Arabî’nin 
öğretileri olmak üzere İslâm tasavvuf felsefesinin doruklarına nüfûz etme konusunda da 
vazgeçilmez bir giriş mahiyetindedir. Türkçeye çevirileri de söz konusudur: Şerefüddin Davud b. 
Mahmud b. Muhammed Davud-i Kayseri, Mukaddemat; Matlau hususi’l-kilem fi me’ani-yi fususi’l-hikem, 
thk. Turan Koç, Hasan Şahin, Seyfullah Sevim, (Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1997); 
Davud-i Kayseri, Mukaddemat-Fusûsu’l-Hikem’e Giriş, çev. Turan Koç, Mehmet Çetinkaya, (İstanbul: 
İnsan Yayınları, 2011). 

5  Bayraktar, “Davud el Kayserî’nin Felsefesi”, 25-27. 
6  *Matla’u Husûsi’l Kelîm fî Ma’ani Fusûsi’l Hikem, *Şerh-u Besmele bi’s Sûreti’n Nev’iyyeti’l 

İnsâniyye, * Keşfü’l Hicab an Kelâmi Rabbi’l Erbâb, *Nihâhetü’l Beyân fî Dirâyeti’z Zaman, Esâsu’l 
Vahdaniyye ve Mebne’u’l Ferdâniyye, Tahkîku Mâ’i’l Hayât ve Keşfu Esrâri’z Zulumât, Şerhu’l 
Kasîdeti’t Tâ’iyye, Şerhu’l Kasîdeti’l Mîmiyye. 
Türkçeye çevrilen eserleri: * Şerefüddin Davud b. Mahmud b. Muhammed Davud-i Kayseri, er-Resail, 
çev. Mehmet Bayrakdar, Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 1997, * Mukaddemat; Matlau hususi’l-
kilem fi me’ani-yi fususi’l-hikem, çev. Turan Koç, Hasan Şahin, Seyfullah Sevim, Kayseri: Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi, 1997, * Ledünni İlim ve Hakiki Sevgi, çev. Mehmet Bayrakdar, İstanbul: Kurtuba 
Kitap, 2009, * Davud-i Kayserî, Mukaddemat-Fusûsu’l-Hikem’e Giriş, çev. Turan Koç ve Mehmet 
Çetinkaya, İstanbul: İnsan Yayınları, 2011, * Aşk Şarabı ve Hayat, çev Turan Koç ve Mehmet Çetinkaya, 
İstanbul: İnsan Yayınları, 2011, Tasavvuf İlmine Giriş çev Muhammed Bedirhan, İstanbul: Nefes 
Yayıncılık, 2013, *Vahdet-i Vücud Felsefesi çev. Mehmet Bayrakdar, İstanbul: MÜİF Vakfı Yayınları, 
2013. 

7  Bayraktar, Davud el-Kayserî, 22. 



144    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

almaktadır. Beyaz atom tabiriyle de ele alınan ez-Zerretü’l Beyza kavramı 
enerjetizm felsefesinin görüşleriyle uyuşmakla birlikte ilm-i ledüni de ele 
aldığı için apayrı bir kapı açmıştır. Tüm bu kavramlar bazında ele alacağımız 
ez-zerretü’l beyza’nın terimsel ve tasavvufî yorumlarını gördükten sonra ab-ı 
hayat ve ledûn ilmiyle hangi noktalarda birleştiğini açıklayacağız. 

 
1. Ez-Zerretü’l-Beyza البیضا(   (الذرة 
Dâvûd-i Kayserî hem tasavvuf hem felsefe hem de kelam ilimleriyle ilgile-

nen ve bunlara ek olarak tabiat felsefesine dair görüşleriyle de bilim ve ilim 
dünyasını etkileyen önemli bir düşünürdür. Wilhelm Ostwald tarafından ge-
liştirilen fizik ve felsefe doktrini enerjetizm8 kavramının temellerini atan kişi 
de Kayserî’dir denilebilir. Tabiatta var olan görünür görünmez tüm varlıklar, 
onların toplamı, maddî ve ruhî boyutları ve bizzat tabiatın kendisi ve bütü-
nüyle tüm âlem Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisidir. “Küllî unsur” adını 
verdiği tabiattaki her şey atom ve moleküllerden oluşmuştur. Varlıkların 
nitelik ve niceliğini atom ve moleküllerin sayısı ve dizilişlerinde ki farklılıklar 
meydana getirir. Varlıkları meydana getiren her bir atom enerji yüklüdür ve 
dolayısıyla da tabiat kendi özünde enerjiden ibarettir. Dâvûd-i Kayserî bu 
fikrini, “Sonra O, özü duhân olan gökyüzüne yöneldi9” âyetinde geçen 
“duhân” kelimesine dayandırır. Ona göre tabiattaki her şeyin kendisinden 
oluştuğu duhân, enerjinin şekil almamış durumudur. İlk enerji olan duhân 
zaman içinde çok çeşitli formlar alarak varlıkların şeklini belirleyen dört un-
sura (su, hava, ateş ve toprak) dönüşmüştür.10 

O’na göre Allah kâinatı kendi sıfatlarıyla yaratmıştır. Celal sıfatı ile maddî 
suyu, Heybet sıfatıyla da maddî ateşi yaratan Yüce Yaratıcı ikisinin birleşme-
sini emrederek11 bir enerji bulutu oluşturmuştur. Yukarıda da bahsettiğimiz 
Duhan12 denilen bu enerji bulutunun farklı oluşumlarıyla da kâinatta yaşam 
                                                 
8  XIX. y.y.’daki bilimsel gelişmelerin felsefeye yansımasıyla ortaya çıkan enerjetizm, Alman filozofu ve 

kimyacısı W. Ostwald (1853–1938) tarafından savunulmuştur. Enerjetizm felsefesi Ostwald’ın 
fikirlerine dayanmakla birlikte enerjiyi her türlü varlığın esası olarak gören Mutlak Enerjetizm 
anlayışı çerçevesinde biçimlendirmektedir. (Koç, 2009: 3) Mutlak Enerjetizm, Ostwald tarafından 
ortaya atılan teoriye göre, gerçeğin bütün öğelerinin, madde kadar ruhun da enerjiden ibaret 
olduğu esasına dayanır. (Muşta, 1990: 25) Enerjetizm varlığın aslını tek bir prensibe indirgeyen bir 
sistem olarak ortaya çıkmıştır. Bu prensibin de madde olduğunu belirterek maddenin temelini de 
enerji teşkil ettiği için varlığın aslını enerjinin oluşturduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla canlı ve 
cansız âlem arasında herhangi bir mahiyet ve işleyiş farkı görmez. Enerjetizm, modern şekliyle 
Ostwald tarafından ortaya atılıp savunulmuş olsa da onun felsefi temellerini evrende “….hareket 
miktarının sabit olmadığını, aksine canlı kuvvetlerin yani enerjinin sabit olduğunu” (Bolay, 1990: 75) 
savunan diğer bir bilim adamı Leibniz’de bulabilmek mümkündür. (Koç, 2009: 1) 

9  Kur’an-ı Kerim ve Meâli, çev. Hayrettin Karaman, Ali Özek vd. (Ankara: TDV Yayınları, 2016), el-
Fussilet, 41/11. 

10  Bayraktar, Davud el-Kayserî, 55. 
11  el-Fussilet 41/11. 
12  Duhan kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de iki âyette yer alır; Fussılet 41/11; Duhân 44/10. Ayrıca kırk 

dördüncü sûrenin de Duhân sûresi olarak adını teşkil eder. Bu çalışmamızda Fussilet sûresinde 
geçen anlamıyla Duhân kelimesini ele alacağız. Kayserî bu ayetteki duhan kelimesini tabiattaki her 
şeyin kendisinden oluştuğu enerji olarak yorumlamaktadır. . Daha detaylı bilgi için bkz. Metin 
Yurdagür, “Duhan” TDV İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1994), 9/546-548.; İsmail Hakkı 
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başlamıştır. Bu başlangıç bir enerjiden meydana gelmiş ve bu enerjinin öz 
maddelerinden birisinin de su olduğunu gördüğümüzde hayatın sırrının su ile 
başladığını var saymak mümkündür. Nitekim insanoğlunun yüzde yetmişlik 
bir kısmının da sudan ibaret olduğunu düşündüğümüzde aslî bir kaynak ola-
rak karşımıza çıkmakta ve moleküler yapısıyla alakalı olarak da hem düşünsel 
hem de fiiliyatta suyun yaşamı etkileyen en temel unsurlardan olduğu sonu-
cuna ulaşılabilmektedir. 

Bu düşüncelerden yola çıkarak Kayserî’ye özgü olan bu kavram “su” mole-
külüyle birleştirilmiş ve ez-zerretü’l Beyza’ya yani beyaz atoma kendisi su 
demiş ve hayatın sırrının bu molekülde yattığı fikrini oluşturmuştur. Eserinde 
kendisinin “Hayatın sırrı, suda çözüldü; her suyun aslı kendisi beyaz atom olan su-
dandır” 13 dediği görülmektedir.  

Ez-zerretü’l Beyza kavramını su ile ifade ettiğimizde suyun basit bir form 
olmasından ziyade içerisinde derunî anlamlar ve farklı özellikler barındıran 
bir molekül olduğu da karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Japonya da ve dünya-
nın çeşitli bölgelerinde yapılan buz kristalleri (suyun buz formu) üzerinde ki 
çalışmalar14 suyun etkileşimsiz bir sıvı olmasından ziyade çevresinde yaşanı-
lanlardan, duyduklarından etkilenen ve bu etkilenim sonucunda moleküler 
yapısının değişime uğramasına neden olduğunu göstermektedir. Burada da 
kişinin fıtrat üzere yaratıldığı15 hadis-i şerif’i karşımıza çıkmakta, manevî 
boyutun hem kâinatın yapı taşı olan suyu hem de insanı oluşturan en baş 
elementi etkilediği karşımıza çıkmaktadır. 

Manevî dünyanın etkilenimiyle kişinin kâinatla uyumlu bir halde yaşaması 
su molekülünün varlığından ileri gelmektedir. İlim ile su arasında bir bağlantı 
kuran Davud el-Kayserî yaşamın kaynağının su olduğunu söyler ve Allah’ın 

                                                                                                               
Bursevî Rûhu’l Beyân Kur’ân Meâli ve Tefsiri, c. 8, İstanbul: Erkan Yayınları, 2005; Mehmet 
Bayrakdar, “Davud-i Kayserî”, TDV İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1994), 9/33,  Süleyman 
Uludağ, “Duhan”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2016); Ethem Cebecioğlu, 
“Duhan”, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, (İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları, 2009). 

13  Bayraktar, “Davud el Kayserî’nin Felsefesi”, 11 içerisinde Davud el Kayserî, Matlâ’u Husûsi’l Kelim fî 
Ma’ani Fusûsi’l Hikem, (Hindistan: Bombay, 1881). 

14  Ünlü Japon bilim adamı Masaru Emoto’nun su kristalleri üzerine yaptığı çalışmalar su moleküllerin 
düşüncelerimizden, duygularımızdan ve kullandığımız kelimelerden etkilendiğini göstermektedir. 
Bu değişimi bulgulayan Dr. Emoto, suyun, söylenen sözlere, hissedilen duygulara, gösterilen 
görüntülere ve dinletilen müziğe göre nasıl bir değişim gösterdiğini birbirinden muhteşem su 
kristali fotoğraflarıyla göstermektedir. Sakin hoş bir müzik çalındığında muhteşem bir görüntüye 
sahip olan kristaller, ağır ve kötü kelimeler içeren şarkılar dinletildiğinde bu görüntüden eser 
kalmamakta, bozuk bir yapıya bürünmektedir. Su kristallerine söylenen iyi ya da kötü kelimeler, 
dinletilen şarkıların içerikleri, gösterilen görüntülerin, ifade edilen duygular bu formu 
etkilemektedir. Bu değişimi görüntüleyen Dr. Emoto eserlerinde ayrıntılı olarak bu değişimi ve 
etkilenimi aktarmıştır. Hem dünyamız hem de bizler büyük ölçüde sudan oluştuğumuz için suyun 
mesajı hepimizin bireysel sağlığı, doğanın yenilenmesi ve kâinatın düzeni için oldukça önemli bir 
olay olmakla birlikte suyun sırrını göstermekte, kişilerin kendi içinde ki bu sırra ulaşabilmesi için de 
fırsat sunmaktadır. Daha dty bilgi için bkz. Masaru Emoto, Evrenin Suda ki Şifreleri çev. Nelda 
Bayraktar, (İstanbul: Arıtan Yayınevi, 2017); M. Emoto, Suyun Gizli Mesajı çev. Yonca Hancıoğlu, 
(İstanbul: Kuraldışı Yayınları, 2019). 

15  Ebû Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahîh-i Buhârî (Mevsûatü’l-hadîsi’ş-şerîf: el-Kütübü’s-
Sitte içinde), nşr. Salih b. Abdülaziz (b.y. Dâru’s Selam, 2000), “Tefsir (Rum)”, 2 (No. 4775). 
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kâinatı da kendi ilmiyle yaratmasından dolayı su ve ilim arasında bir bağlantı 
oluşturur. Bahsettiği bu ilimde ilm-i ledünden başkası değildir. Kayserî’nin 
bahsettiği beyaz atom kavramını daha iyi anlayabilmek için bağlantı kurduğu 
iki kavramı da daha detaylı bir şekilde ele almamız icap etmektedir. 

 
2. Âb-ı Hayat ( حیاة اب ) 
Farsça hayat suyu manasına gelen bu kelime tasavvufî manada Allah-u Te-

âlâ’nın el Hayy isminin bâtınıdır.16 Bu sudan içen kişilerin ölümsüz olacağına 
dair inanışlar ve düşünceler mevcuttur. Aynı zamanda mitolojik bir kavram 
olan hayat suyunun insanların ölümsüz olma düşüncesi ve suya verilen kıy-
metlerden de ileri geldiği söylenebilir. Nitekim Gılgamış destanı17 ve çeşitli 
efsanelerde geçen ölümsüzlük suyu bunu göstermektedir. Suyun insan ve tüm 
canlıların yaşamında önemli yere ait olması, suyun canlandırıcı, yenileyici, 
yapılandırıcı ve hayat verici özelliklerinin olması hasebiyle insanoğlunda 
ebedî hayat sağlayan ölümsüz bir suyun (âb-ı hayât) olabileceği düşüncesi 
hâkim olarak milletlerin destanlarında ve efsanelerinde bu kavram yerini 
almıştır.18 İslamî kaynaklarda da geçen ab-ı hayat kavramı Kur’an-ı Kerim de 
Zülkarneyn19 ve Hızır kıssalarında20 geçmekte, müfessir ve mutasavvıfların 
yorumlarınca da su ve ilim arasında bağlantı kurulabileceği görülmektedir. 
Nitekim Zülkarneyn ve Hızır(a)ın kıssalarının âb-ı hayat kavramı üzerinde 
durması, ebedî hayat sırrının olabileceğini düşündürmektedir. Buradan yola 
çıkarak da Hızır (a)’ın ölümsüzlüğünün ve ilm-i ledün sahibi olmasının sırrı-
nın bu su olduğu düşünülmektedir.21 

Tasavvufî açıdan ele aldığımızda aynü’l hayat, âb-ı zindegî, âb-ı câvidânî, 
âb-ı Hızır gibi çeşitli terimlerle de aynı manaya gelen âb-ı hayat kavramı el 
Hayy olan yaratıcının kulunu kabul edip ona derece derece ebediyen yönel-
mesi22olarak da adlandırılır. Mevlânâ ve İbnü’l Arabî’nin düşüncesinde de 
mevcut olan kâinatta var olan her şeyin canlı olduğunu kabul eden 
“tümcanlıcılık23” felsefesi, vahdet-i vücud görüşüne hâkim olan Davud el-
Kayserî tarafından da benimsenmektedir. Çünkü kâinatta ne varsa hepsi Al-
                                                 
16  Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, İstanbul: Ağaç Kitapevi, s. 28-29, 2009. 
17  Gılgamış destanı bilinen en eski yazılı destandır. Sümerlere aittir ve âb-ı hayat üzerinedir. Destan’ın 

kahramanı Gılgamış’ın bilge kişiden aldığı bilgilere göre âb-ı hayat’ı aramasını ve başından geçenleri 
anlatır. Daha det. bilgi için bkz. Jean Bottero, Gılgamış Destanı–Ölmek İstemeyen Büyük İnsan, İstanbul: 
YKY, 2008; Sait Maden, Gılgamış Destanı (Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi), İstanbul: Türkiye İş Bankası 
Yayınları, 2019. 

18  Ahmet Yaşar Ocak, Âb-ı Hayat, TDV İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1988), 1/1. 
19  Zülkarneyn Peygamberi anlatan bu sûrede âb-ı hayat kavramına atıf yapmak için İskender 

efsanesini müfessirler İslamî perspektiften anlatmışlardır. Daha detaylı bilgi için bkz. Ocak, “Âb-ı 
Hayat”, 1/2; Ahad Emurçupani, “Farsça Deyim ve Atasözlerinde Âb-ı Hayat ve Türk Edebiyatına 
Yansımaları”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 15/37, (2008), 198. 

20  el-Kehf 60-82. 
21  Ocak, “Âb-ı Hayat”, 1/1. 
22  Cebecioğlu, “Âb-ı Hayat”, 732.  
23  Tasavvufta “panbioizm” olarak adlandırılan bu kavram hakkında detaylı bilgi için bkz. Hülya Kırdar, 

Tasavvufta Panbioizm. (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 
2003). 
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lah’ın Hayy ve Hayat sıfatının yansımasıyla var olmuştur. Allah’ın bu sıfatları-
nın tecellisi olan her varlık O’nun gibi canlıdır. Dolayısıyla kâinatta canlı (or-
ganik) ve cansız (inorganik) ayırımı yoktur. Fakat insanlar bunu çıplak gözle 
açıkça göremezler24 çünkü canlıların enerjileri değişiklik gösterir. Canlılık 
derecesi oldukça yüksek olanlar gözle görülüp algılanabilirken, enerjileri dü-
şük olanların algılanması çıplak gözle mümkün değildir.25 Dâvûd-i Kayserî, yer 
ve göklerdeki her şeyin Allah’ı tesbih ettiğini26, onların sabah akşam ister 
istemez Allah’a secde ettiklerini27 bildiren âyetlerdeki tesbih ve secde keyfiye-
tinin gerçek anlamda olduğunu söyleyerek âyetlere mecazî mâna veren kelâm 
ve tefsir âlimlerinden ayrılır. Ona göre varlıklar sadece lisân-ı hâl ile değil 
tabii hayattan kaynaklanan şuur ve ilimle Allah’ı zikrederler.28 Bu ilimde 
Kayserî’ye göre ilm-i ledündür. 

 
3. İlm-i Ledûn ( لدون  علم  ) 
Ledûn ilmi olarak ifade edilen ve kelime manası Allah katından (ledûn) 

bahşedilen ilim ve bilgi manalarına gelen bu kavramın tasavvufî ve ilmî açık-
lamaları oldukça derindir.  

Ledün ilmi keşfî ve ilhamî bilgi olarak adlandırılmakla birlikte Allah tara-
fından öğretilen ilim, direk Allah’tan gelen ilim anlamlarına gelmektedir. 
Kur’an-ı Kerim29’de bizzat geçen, şer’i ve zahirî ilimlerin aksine yaşantısal bir 
hâl ilmi30 olan ilm-i ledûn; dış tesirlerden uzak bizzat kişinin kalbine Hakk 
Teâlâ tarafından nüfuz edilen31 bir ilim çeşididir. Keşfî bilgi sahibi olabilmek 
için kulun gayretinin ötesinde Hakk Teâlâ’nın dilemesi gereklidir çünkü ledün 
ilmi delil ve eserleri inceleyip fikir üreterek bir sonuca ulaşmak yerine bizzat 
Yüce Allah’ın doğrudan dilediği kulunun kalbine attığı bir nurdur32 ve bu 
nurla seçilmiş bireyler ilmin özüne vakıf olma noktasındadırlar. 

Doğrudan ve aracısız Allah’tan alınan bilgi olan ilhamî bilgi çeşitli yollarla 
bireylerde edinime sebep olur. Bunlar ya hitabı işiterek ve dinleyerek ya da 
gayb âlemini görmekle olur. Düşünmenin ötesinde feyz ile gönle doğan ve kalbi 
inkişafa getiren ilm-i bâtının yani ilham’ın kaynağı da doğrudan bizatihi Al-
lah’tır.33 Bu edinimlerde kişi gerçekliği tefekkür yoluyla idrak ettiği zaman 
“akıl”, doğrudan Allah’ın bildirmesiyle idrak ettiği zaman ise “kalb” adını alır.34 
                                                 
24  Bayraktar, Davud el-Kayserî, 30. 
25  Teoman Duralı, Biyoloji Felsefesi (Ankara: Akçağ Yayınları, 1992), 20. 
26  el-İsrâ 44. 
27  el-Râd 15. 
28  Bayraktar, Davud el-Kayserî, 44. 
29  el-Kehf 60-82.  
30  Ethem Cebecioğlu, “İlm-i Ledûn”, Tasavvuf Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, (İstanbul: Ağaç Kitapevi, 

2009), 307. 
31  Ebu Hamid Muhammed ibn Muhammed el-Gazzâlî, İhyâ-u Ulûmi’d-Din, trc. Ahmet Serdaroğlu, 

(İstanbul: Bedir Yayınevi, 2012), 3/55. 
32  Mustafa Çakmaklıoğlu, “Rasyonel Bilgi ile İlhâmî/Ledûnnî Bilginin Özelliği”, Tasavvuf El Kitabı, ed. 

Kadir Özköse, (Ankara: Grafiker Yayıncılık, 2016), 57. 
33  Hasan Kamil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010), 223. 
34  Çakmaklıoğlu, “Rasyonel Bilgi ile İlhâmî/Ledûnnî Bilginin Özelliği”, 60. 
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İlm-i ledünün kaynağı bizzat kalb olmakla birlikte bu ilmin amacı da Yüce 
Yaratıcıyı tanımak ve bilmektir. 

Sufî perspektifinden baktığımızda “yedi gök, dünya ve bunlarda bulunan her-
kes, onu tespih eder. Onu övgü ile tespih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onla-
rın tespihini anlamazsınız. O çok yumuşak ve bağışlayıcıdır” 35 ayet-i celilesinden 
hareketle kâinatın özüne vakıf olabilmek, ilim ve bilgi noktasında Hakk’ı ta-
nımak tasavvuf ehlinin nihai kaygılarıdır. İlmin en üst noktası olan ve kişinin 
kendini tanıması, özüne vakıf olabilmesi, kâinatı anlamlandırması kesin ve 
gerçek bir bilgi olan ilm-i ledûn ile mümkündür. Sûfîlerin de hem fikir olduğu 
gibi Allah-u Teâlâ yine ancak kendisinin bildirmesiyle bilinebilir36 ve kişi bu 
bilgiyle hakikate erişilebilir. 

İlim çeşitlerini ele aldığımızda her bir ilim türünün özünün yani hakikati-
nin ilm-i ledün olduğu karşımıza çıkabilmektedir. Kâinatın ilimle yaratılması, 
bu yaratılmada ki hikmet ve sır bu ilme yüklenmiş ve ledûn ilmi her bir ilmin 
çekirdeğini oluşturmuştur. Buradan yola çıkarak diyebiliriz ki ilm-î ledûn 
ilimlerin içindeki ilimdir yani ilimlerin içindeki mana ilminin içinde yer alan 
Tevhid hakikatinin ilmidir.37 Merkezî bir ilim olması münasebetiyle tüm ilim-
lerin hepsine temel teşkil etmektedir. İlmin dış tabakası, Fizik, Kimya, Sosyo-
loji, Hukuk gibi çeşitli suret ilimlerdir. Orta tabakası, (mizan gibi) eksenlerin, 
ilimler için ortak bir mana etrafında bütünleştirici rolünü oynadığı bir taba-
kadır. Merkez kısmı ise, kalıplar arasındaki ilişkileri belirten çeşitli tevhid 
formüllerinin yer aldığı hakikat ·tabakasıdır. Bu formüllerin bütün ilimler için 
geçerli olmak üzere ortaya koydukları tek hakikat ise tevhid hakikatidir.38 

İlmin hakikatinin tevhid olması bizi tekliğe götürürken Hz. Ali’nin “ilim bir 
nokta idi, cahiller onu çoğalttı39” sözü ile bu gerçeklik aşikâr olmaktadır. Hz. Ali 
bu sözü ile ilm-i ledün dışındaki ilimleri reddetmemekte aksine diğer tüm 
ilimlerin Allah-u Teâlâ’nın katından bize sunulan tüm ilim, fen, bilim ve diğer 
alanların farklı yüzlerinin yansıması olarak kabul görülebilmektedir. Bu ifade 
de kast edilen tek ilim Hak realitesi ilmidir yani ilm-i ledün'dür ki Hz.Ali de 
bunu ifade etmiştir. O halde ilm-i ledûn, Cenab-ı Hakk'ın genel mesajlarını 
ortaya koyan din ilmidir, ilm-i ilahi’dir. Onun ilm-i ilahî olması, insanın onu 
kavrayabilmesine engel teşkil etmez.40 

Bu ilim çeşidi Rab Teâlâ tarafından bahşedildiği gibi yaratılmış olan her bir 
zerrede mevcuttur önemli olan o sırrın idrakine erişebilecek kabiliyette ve 
istekte olmaktır. Davud el-Kayserî’nin ez-zerretü’l beyza dediği beyaz atomu 
hem su hem de ilim ile bağdaştırmasının asıl gayesi yaratılmışlıkta ki öze ine-
bilmek, suyun ve ilmin sırrına erişilebilmesini sağlamaktır. Diğer ilim dalları-
                                                 
35  el-İsrâ 44. 
36  Çakmaklıoğlu, “Rasyonel Bilgi ile İlhâmî/Ledûnnî Bilginin Özelliği”, 58. 
37  Âmiran Kurtkan Bilgiseven, “Önemi, Tarifi, Konusu ve Özellikleri ile İlm-i Ledün”, Din Eğitimi 

Araştırmaları Dergisi 1/4 (1997), 31. 
38  Kurtkan, “İlm-i Ledün”, 50. 
39  Necip Fazıl Kısakürek, Hazret-i Ali İlim Beldesinin Kapısı, (İstanbul: Büyük Doğu Yayınları, 2000), 155. 
40  Kurtkan, “İlm-i Ledün”, 12. 
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nın kapsayıcı ve çekirdek olma özelliği olmadığından ve bizzat Hakk tarafın-
dan bahşedilmediğinden bu sırra vakıf olabilmek oldukça zordur. Hakikat-i 
Muhammediye41 de ki sır ile atomda ki sırrın aynı oluşu ilm-i batının ne dere-
ce önemli ve yaratılışın sırrına erme açısından son derece elzem olduğunu 
bizlere göstermektedir. 

 
4. Ez-Zerretü’l-Beyza, Âb-ı Hayat ve İlm-i Ledûn Kavramlarına Davud el-

Kayserî Yorumu 
Kelam, felsefe ve tasavvuf alanlarında incelenen ve çeşitli açıklamalarda, 

derunî bilgilerde bulunulan bu kavramlara Davud el-Kayserî’nin yorumu me-
tafizik ve fizik boyutuyla ele alması, kâinatın özünün bu kavramlarda yer aldı-
ğını ileri sürmesi açısından oldukça dikkat çekicidir. İlim ve su bağlantısını, 
insanın yaratılış özünü keşfetmenin, bu sırra vakıf olarak yaşam sürmesinin 
gerekliliği ve önemi üzerinde duran Kayserî, kurduğu bağlantı ve izahları 
derinlemesine ele alarak atom, su ve ilim arasında ki etkileşim ve benzeşim-
den yola çıkmış ilim ve su arasında ki bağlantılarla maddenin yapı taşı olan 
atoma bu değerleri yüklemiştir. Tüm bu düşüncelerini detaylandıracak oldu-
ğumuzda da karşımıza ilmî ve irfanî yorumlar çıkmaktadır. 

Dâvûd-i Kayserî’nin düşünce sisteminde metafizik ve fizikî açıdan suyun 
özel bir yeri vardır. Rahmânî nefes (en-nefesü’r-rahmânî), küllî madde (el-
heyûle’l-külliyye), asıl cevher (el-cevherü’l-aslî) olarak nitelediği su, hayat 
sırrının kendi içinde eridiği temel bir unsurdur, hayatın sırrıdır.42 “Su, varlıkla-
rı teşkil eden bütün unsurları kendisinde bulundurur43” diyen Dâvûd-i Kayserî bu 
fikirlerini, “Canlı olan her şeyi sudan yarattık44” âyetine dayandırır. O’na göre su 
veya Hayat Su’yu metafizik olarak Allah’ın hayat ismini ve ilmini yani hakikî 
ilmi sembolize ederken, fizikî anlamda su ise Allah’ın ilim isminin tecellisi 
olarak bütün varlığın yapıcı unsurlarını kendinde toplar.45Bu manada su yara-
tıcı ve üretici bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Su çok akıcı ve hissedilir cevher için kullanılan bir kelimedir. İbn Abbas’ın 
“gökten bir su indirdik”46 ayetindeki suyu ilim olarak tefsir ettiği gibi Kayserî’nin 
düşüncesinde de su ile ilim kastedilir.47 Buradan yola çıkarak Davud el-Kayserî 
ledün ilmini “hayat suyu” sembolüyle anlatarak ilmin su gibi olduğunu dile 
getirmiştir. Hayatın ve canlılığın kaynağının su olması gibi ilim de bütün var-
                                                 
41  Bu kavramdan ilk olarak bahseden sufî müderris Sehl el Tüsterî olup detaylı açıklamaya gitmeden 

ana hatlarıyla açıklama yapmıştır ondan sonra gelen sufîlerden özellikle İbn-i Arabî ve Abdülkerim 
Cîlî bu kavramı detaylarıyla açıklayarak vücud-u mutlak ile ele almışlardır. Daha detaylı bilgi için 
bkz. Abdülkerim el Cîlî,Hakikat-i Muhammediye, çev. Muhammed Bedirhan, (İstanbul: Nefes Yayınları, 
2016); İbn-ül Arabî, Fûsusu’l Hikem, çev. Ekrem Demirli, (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2016).   

42  Mehmet Bayrakdar, “Davud-i Kayserî”, TDV İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 1994), 9/33. 
43  Davud el Kayserî, Tahkîku Mâ’i’l-Hayât ve Keşfü Esrârı’z-Zulümât. (Hızır’la İlgili; Telif) er-Resâil. Thk. 

Mehmet Bayraktar, (Kayseri: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, 1997), 76. 
44  el-Enbiyâ 21/30. 
45  Bayraktar, “Davud el Kayserî’nin Felsefesi”, 11. 
46  el-Kaf 9. 
47  Davud el Kayserî, Ledünnî İlim ve Hakiki Sevgi, çev. Mehmet Bayraktar, (İstanbul: Kurtuba Kitap, 2009), 

35. 
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lığın kaynağıdır düşüncesiyle hayatın ve varlıkların sırrı ilimde ve suda çö-
zülmüştür fikrini savunmuştur. Allah-u Teâlâ’nın varlığı ilmiyle yaratması 
kâinata ve tüm yaratılanlara bir sır yüklemiş ve bu sırra vakıf olmak için Hızır 
gibi bu hayat suyundan içmek gerekir yani başka bir ifadeyle ledûnnî ilme 
sahip olmak gerekir sonucuna ulaşmıştır Kayserî. Özetle de diyebiliriz ki insa-
nı gerçek manada Hızır’ın durumu gibi hem ruhen hem de bedenen ölümsüz 
kılan şey, hayat suyu yani ledûnnî ilimdir.48 

Davud el-Kayserî su ve ledün ilmin arasında ki bağlantıyı açıklarken heyu-
la kavramını kullanmaktadır. Bunun için heyulanın49 hem sözlük hem de ta-
savvufî yorumuna bakmakla birlikte bu bağlantıyı destekleyecek suyun akıcı-
lığı ve hayatın geçiciliği arasında bir bağlantı kurulabildiği, beyaz atom olarak 
adlandırılan ez-zerretü’l Beyza ile de her şeyin kaynağının su olduğu vurgu-
suyla ilmin kaynağının ledün ilmi olduğu gösterilmektedir.  

Su ile kast edilen “küllî heyula” kelimesi heyula manasına gelmesinden do-
layı da suyun bütün eşyanın suretiyle dolu olan şey anlamı çıkmaktadır.50 
Burada önemli olan heyula kavramı ile su arasında ki bağlantıyı sağlam otur-
tabilmektir. Heyula kelâm ilminde âlemin yaratılışına ilişkin tartışmalara 
konu olan bir terimdir.51 Arapça da ham madde, ilk madde, pamuk gibi anlam-
ları olan bir kelime olduğu gibi Kâşânî’ye göre tüm suretlerin kendinde ortaya 
çıktığı şeydir.52 Açıklayacak olursak eğer her batın, onda heyula olarak isim-
lendirilebilecek bir suretle zuhur eder.53 Maddenin temeli sayılan heyulanın 
hem zahirî hem de bâtıni yönlerinin olması metafizik ve fizik açısından yo-
rumlamalara açık olduğu gibi Kayserî’nin düşüncesinde su ile özdeşleştirile-
bilmektedir. Bunun için heyulayı hem zerretü’l beyza olarak adlandırırken 
hem de su ve ilim ile bağdaştırarak varlığın yapı taşına hem işarî hem de fizikî 
bir yorumlama getirerek farklı perspektifler oluşturmuştur. Lakin burada 
oluşturulan anlamlandırma ve açıklamalara her türlü insanın erişebilmesin-
den ziyade bu özü idrak etme seviyesinde olan, Rabb-ı Rahman’ın seçtiği aziz 
ve seçilmiş kişilere bahşedileceği konusuna da ilm-i ledün başlığı altına de-
ğinmiştik. Buradan yola çıkarak Kayserî hakikî hayat suyunun mübarek kişile-
re, kötülüklerden arınmış ve temizlenmiş kutsî kişilere Rahman’dan bahşedi-
len ledünnî ilim denildiğini54 vurgulayarak kendi düşüncesinin sırrına da bu 
kişilerin ulaşabileceğini, ilmin ve suyun sırrının bu şekilde anlaşılacağını vur-
gulamıştır. 

Kısaca; ez-zerretü’l beyza, âb-ı hayat ve ilm-i ledûn kavramlarının birbirle-
ri ile olan bağlantılarının ve iç içe geçmişliğini hem bilimsel hem ilimsel hem 

                                                 
48  Kayserî, er-Resâil, 185. 
49  Yusuf Şevki Yavuz, “Heyula”, TDV İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1998), 17/294-295.; 

Süleyman Uludağ, “Heyula”, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2016.  
50  Kayserî, Ledünnî İlim,  36. 
51  Yavuz, “Heyula”, 17/295. 
52  Cebecioğlu, “Heyula”, 268. 
53  Abdürrezzak Kaşanî, Tasavvuf Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, (İstanbul: İz yayıncılık, 2015), 205. 
54  Kayserî, Ledünnî İlim,  37. 
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de irfanî olarak ele alan Kayserî aralarında ki bağlantıyı yaratılışın gayesine, 
yaratılışta ki hikmete ve derinliğe, maddenin ve varlığın özüne dayandırarak 
bir temel oluşturmakta ayet-i kerimelere getirdiği işarî tefsirlerle de kendi 
düşüncelerini açıklamaktadır. İlimle yaratılan kâinat, su ile mana kazanmış, 
atomlarla şekil almıştır. Burada ki bağlantı Kayserî’ye göre beyaz atom, su ve 
ilm-i batının anahtarıdır ve bu anahtarı da sadece kapıyı açmaya yetkin kişiler 
ve ona müsaade edilen bireyler tarafından kullanılabilmektedir.  Keza hayat 
suyunda ki mana da ilimle ilişkilendirilerek, yaşamın esas itibariyle devamının 
Rahmanî ilimle olacağını, bu doğrultuda herkeslere bahşedilen bir ilim olmak-
tan ziyade hayatın özüne vakıf olan kişilere bahşedilerek hayat suyunu tattık-
tan sonra nice insanlara tattıracak veli dostlarına layık gördüğünü yüce zatın 
anlamaktayız.  

 
Sonuç 
Sır kişinin aklına düşen, kalbinde yer alan ve ilhamla çözülen bir durum-

dur. Bireylerin ve canlıların düşünsel ve varlıksal olarak yatkınlıkları onların 
hem fikrî hem amelî hem de yaşayış tarzını etkilemektedir. Bizi bizden daha 
iyi bilen ve tanıyan Yüce Yaratıcımız içimizde ki her bir potansiyeli bildiği gibi 
bu sırrın özelliklerini de muhakkak en donanımlı şekilde canlılar alemine 
bahşetmiştir. Bu sır yaratılış ve altında yatan gerçek Rabbi ilahidir ve bizi ona 
götürecek en önemli hazine yine kendi içimizde hücrelerimizde, aklımızda, 
beynimizde ve kalbimizdedir. Her bir canlının su ile hayat bulduğu her bir 
atomun enerjiden beslendiği, her bir varlığın da kendine özgü bir hikmetle 
yaratıldığı gerçeğiyle beyaz atomdan müteşekkil canlının kaynağı su ve için-
deki enerji, bu suyun ve enerjinin sırrı da ilimdir yani ilm-i ledündür diyebil-
mekteyiz.  

İbn-i Arabî’nin çizgisinde giden ve aynı zamanda da kendine ait özgün 
kavramlar ve yorumlamalar getiren Davud el-Kayserî; bu özgün kavramlardan 
bir tanesi olan ve beyaz atom manasına gelen ez-zerretü’l Beyza kavramını 
âb-ı hayat ve ilm-i ledûn ile ilişkilendirerek bize hayatın kaynağının su ve ilim 
olduğunu göstermeye çalışmıştır. Düşüncesine hâkim olan ilm-i ledün kavra-
mında ki “tevhid” inancını ve bilginin hakikatinin Allah vasıtasıyla öğrenilebi-
leceğini söyleyerek yaratılışın ilimle gerçekleştiği için gayesinin ilim olduğu-
nu ve bunun sıradan bir ilim değil Allah’ın zatını, hakikatini gösteren keşfî ve 
ilhamî özelliği olan bir ilim olduğunu vurgulamaktadır. Tüm molekülleri ve 
kâinatı arındırıcı, canlandırıcı ve yenileyici bir özelliğe sahip moleküler özel-
likli ve yapısında enerji bulunan su kavramıyla özdeşleştirerek veren Kayserî, 
ebedîliğin bu nimetle ve keşfî ilimle (Allah’ın sırrına ve bilgisine yine Allah’ın 
lütfuyla erişerek) ulaşılabileceğini göstermektedir. 

Hisler, duygular, akıl ve davranışlar hepsi birbiriyle etkilenim halinde olan 
insanın maddî ve manevî boyutlarını oluşturan unsurlardır. İnsanın his, duy-
gu ve diğer kalbî halleri bulunduğu ortama göre şekillenen, dinlediklerine 
göre değişen, konuşulanlara göre kendini yenileyen insanın maneviyatını 
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oluşturan özelliklerdir. Bu temel özelliklerin en üst düzeyde olabilmesi, eşref-i 
mahlûkat düzeyinden düşmemesi için ortamına, okuduklarına, dinlediklerine 
ve çevresine oldukça dikkat etmesi gerekmektedir. Hakikî sırra ermek her 
mü’minin amacı olmalı bu doğrultuda yaşadıklarıyla Allah’ın lütfuna mazhar 
olabilme gayretinden şaşmamalıdır. İnsan-ı kâmil olabilme yolunda Allah’ın 
sevdiği, O’nun izinden giden kullarla beraber olmak, moleküler yapısıyla bu-
lunduğu ortamda ki seslerden dahi etkilenen su kristallerinden tüm vücuduna 
yayılan enerjinin yapısını etkilediği bilimsel bir gerçekle kendisinin farkında 
olabilecek şuurla hareket edebilmelidir her bir birey. Beyaz atom diye adlan-
dırdığı Kayserî’nin düşüncesi doğrultusunda insanın yaratılış özünün su ve 
ilim olduğu, bu öze ulaşmak adına insanoğlunun gayret edip özelliklerine 
dikkat ederek kâinat gerçeğine ulaşması bireysel ve toplumsal açıdan bireyi 
hem sosyal hem ferdî hem de manevî hayatının aslına ulaştıracaktır. 

Kayserî’nin tanımlamalarından ve bağlantılarından da anlaşıldığı üzere 
varlığın yapı taşı ve kâinatın her bir zerresi başı boş değildir. Sudan müteşek-
kil canlı varlıkların ve dahi cansızların ilmin tezahürü olduğu apaçıktır ve bu 
ilimle oluşan atomlardan müteşekkil her bir varlığın ilahî sırrıda ilm-i ledün-
de yatmaktadır. Sadece lafzen dile getirmekten ziyade kalben hissedilebilecek, 
manen algılanabilecek olgular olan bu kavramların fizikî ve metafizik olan 
yorumlarıyla da bağlantılar oluşturulmuş, farklı bakış açısıyla Kayserî’nin 
fikirleri aktarılmaya çalışılmıştır.  
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Öz 
XV. yüzyılda yaşamış olan Molla Abdurrahman Câmî (öl. 898/1492), tefsîr, 

hadîs, fıkıh, siyer ve tasavvuftan dil, edebiyat, şiir ve mûsikiye kadar farklı 
sahalarda eser ortaya koymuş çok yönlü bir âlimdir. Esâsen Nakşibendiyye 
tarîkatına müntesip olan Câmî, vahdet-i vücûd anlayışının simge ismi İbn-i 
Arabî (öl. 638/1240) ve coşkun tabiatlı bir sûfi ve şiirlerinde sıkça ilâhî aşkı 
dile getiren şâir İbn-i Fârız’ın (öl. 632/1235) eserlerine özel bir ilgi duymuş; 
aynı zamanda onların bazı eserlerine şerhler yazmak suretiyle vahdet-i vücûd 
anlayışının Nakşibendiyye tarîkatı içerisinde yaygınlaşıp kabul görmesinde 
etkili olmuş bir sûfîdir. Onun, tasavvufa dâir yazdığı eserlerinden biri de Fars-
ça olarak kaleme aldığı Serrişte-i Tarîk-i Hâcegân isimli eseridir. Câmî, bu risale-
sinde genel olarak Nakşibendiyye tarîkatındaki zikir adâbını inceler ve bu 
çerçevede “vukuf-i kalbî, vukûf-i zamânî ve vukûf-i adedî” gibi Nakşbendiyye 
tarikatının temel prensipleri hakkında bilgiler verir. Aslen Farsça yazılan bu 
eser, h. 1267 yılında Osmanlı Türkçesi’ne tercüme edilmiştir. Risâle fi’z-zikr 
adıyla da anılan bu risâle, benzer muhtevâya sahip sonraki dönem çalışmala-
rına kıyasla muhtasar bir eser niteliğindedir. Bu çalışma, Câmî’nin sözü edilen 
risâlesi çerçevesinde Nakşibendiyye tarikatına ait zikir âdâbı, murâkabe ve 
râbıta konularını incelemeyi hedeflemektedir.  

İnceleme neticesinde Câmî’nin, bu risâlede Nakşibendiyye tarikatının zikir 
âdâbını, özellikle de tasavvufun tartışmalı konularından biri olan “râbıta” 
konusunu kısa ve anlaşılır bir vaziyette anlattığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Molla Câmî, Serrişte-i Tarîk-i Hâcegân, 
Nakşibendiyye, Râbıta 

 
The dhikr style of the Naqshbandiyyah Tariqa in the context Risale-i 

Serrişte written by Mulla Jāmī (d. 898/1492)  
Abstract 
Mulla Abdurrahman Jāmī (d., 898/1492), who lived in fifteenth century, is 

a versatile scholar who has composed works in different fields from tafsir, 
hadith, fıqh, sira and sufism to language, literature, poetry and music. Indeed 
Jāmī, as a follower of Naqshibandiyyah tariqa, had a special interest in the 
works of Ibn Fāriz (d. 632/1235) a fervent nature poet frequently expressed 
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divine love in his poems and Ibn Arabī (d. 638/1240) the symbolic name of 
unity of existence (wahdat al-wujud); he is also an effective sufi in spreading 
and being accepted the idea of wahdat al-wujud within the Naqsihbandiyyah 
tariqa by writing commentaries on some of their Works. One of his works on 
sufism is also Serriste-i Tarīk-i Hājegān which he wrote in Persian. In this 
treatise, Jāmī generally examines the dhikr propriety of the Naqshibandiyya 
and gives information about the basic principles of the Naqshibandiyya tariqa 
such as “wukuf-i kalbi, wukuf-i zamani” and "wukuf-i adedi". This work, 
originally written in Persian, was translated into Ottoman Turkish in h. 1267. 
This treatise, also called Risâle fi’d-dhikr, is a concise work compared to the 
later studies with similar content. This study aims to examine the subjects of 
the dhikr, the Notion of murākabe and rābita monk, within Nakshibendiyya 
tariqa the framework of the mentioned prophecy of Jāmī. 

As a result of the research, it has been observed that in this treatise, Jāmī 
explained the dignity of the Naqshibiyiyyah tariqa, especially the subject of 
the controversial subject of Sufism, which was known as “rābita” in a short 
and understandable way. 

Keywords: Sufism, Mulla Jāmī, Serriste-i Tarīk-i Hājegān, Naqshbandiyyah, 
Rābita. 

 
Giriş 
İslam’ı en hassas bir şekilde yaşama gayretinden ibaret olan tasavvufun 

kurumsallaşmış şekli tarikattır. Her tarîkatta, müritlerinin mânevî olgunluğa 
erişmelerini sağlamak için ortaya konmuş birtakım usuller vardır. Bu usuller-
den biri de zikirdir. En kısa târifiyle Allâh Teâlâ’yı anmak mânâsına gelen 
zikir, her ne kadar asılda bir olsa da her tarîkatın kendine mahsus zikir âdâbı 
vardır. Bu yüzden doğru öğrenilip usûlüne göre icrâ edilmesi için her tarîkatın 
yetkin şahsiyetleri, mensup oldukları tarikatın zikir âdâbı ile ilgili eserler 
kaleme almışlardır. Çalışmamıza esas teşkil eden Risâle-i Serrişte isimli risale de 
Molla Abdurrahmân Câmî (öl. 898/1492) tarafından Nakşibendiyye Tarika-
tı’nın zikir âdâbı ile ilgili kaleme alınmış bir eserdir. Farsça olarak yazılan ve 
dört varaktan ibaret olan bu risale Osmanlıca Türkçesine tercüme edilmiştir. 
Bu çalışmanın amacı, söz konusu risâleyi ve tercümesini gün yüzüne çıkarıp 
bu risâle çerçevesinde Molla Câmî’nin, Nakşibendiyye’nin zikir âdâbı hakkın-
daki görüşlerini ortaya koymaktır.  

 
1. Risâle-i Serrişte 
1.1. Eserin Tanıtımı 
Molla Câmî’ye âit olan bu eserin dili Farsçadır. Eser Serrişte-i Tarîk-i Hâcegân 

ve Risâle fi’z-zikr gibi isimlerle de anılmaktadır. Eserde genel olarak 
Nakşibendiyye tarîkatının zikir âdâbı anlatılmıştır. Risâlede ayrıca mürâkabe 
ve râbıta gibi mânevî tekâmül vâsıtaları hakkında bilgiler verilmiş, Kelimât-ı 
Kudsiyye diye bilinen Nakşibendiyye’nin on bir esâsından Bahâeddîn 
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Nakşibend’in (öl. 791/1389) tespit ettiği son üç esas, yani “vukûf-i kalbî”, 
“vukûf-i zamânî” ve “vukûf-i adedî” anlatılmış, herhangi bir tertibe tabi tu-
tulmaksızın diğer esaslara da yer verilmiştir. 

Risâle-i Serrişte’nin kütüphane kayıtları şu şekildedir: 
1) İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Yazmaları, No: O. E. 

620. 
Bu nüsha, 214 varaktan oluşan bir mecmuanın 56b ile 60a varakları arasında 

Risâle-i Tarîka-i Hâcegân ismiyle 4 varak olarak yer almaktadır. Son sayfa, tam 
dolu olmayıp sadece 5 satırdan ibarettir.1 

2) İran, Tahran Meclis Kütüphanesi, No: IR  10-19161  .                                                                  
Risâle-i Şerrişte, bu kayıtta bulunan mecmuanın 369 ile 372 sayfaları arasın-

da yer almaktadır. Eser tanıtım kartında risâlenin ismi “Tarîk-ı Hâcegân, Pâs 
Enfâs, Ser-Rişte ve Nûriyye” olarak kaydedilmesine rağmen risâle “Risâle-i huzûr-
i kalb” başlığını taşımaktadır.  

Çalışma esnasında önce bu iki nüsha, birbiriyle karşılaştırıldı. Yazım tar-
zından kaynaklanan farklılıklar dışında iki nüshanın, birbirine mutâbık oldu-
ğu görüldü. Sonra da bu nüshalar, risalenin tercümeleri ile karşılaştırıldı. Yazı 
karakterlerindeki farklılıklar ve bazı kelime eksiklikleri dışında Farsça nüsha 
ile tercümelerdeki Farsça kısımlar arasında herhangi bir uyumsuzluğun ol-
madığı görüldü.2 

 
1.2. Eserin Muhtevâsı 
Molla Câmî risaleye, özel olarak risâlenin yazılmasına sebep olan kişiye, 

genel olarak da bütün tarîkat mensuplarına, risâle içinde zikredeceği saâdet 
ipine sarılmaları ve ömürlerini boşa geçirmemeleri yönünde nasihat etmekle 
başlar.3 Sonra her yerde ve her dâim murâkabe hâlinde olmayı tavsiye eder. 
Ona göre murâkabe, kişinin nerede, kiminle ve hangi işte olursa olsun kalp 
gözünü, kendisinden bir an bile gâfil olmayan, her an kendisine bakmakta 
olan hakîkî mahbûb ve matlûb Hz. Allâh’ın yönüne çevirip daima onu gözet-
mesi demektir.4 

Câmî, saâdete nâil olmak için öncelikle îtikadın, selef-i sâlihîn yani sahabe-
i kirâm ve müctehit imamların tesis etmiş oldukları sağlam inanç esaslarına 
göre tashih edilmesi sonra da sâlih amellerin, yerinde ve zamanında icrâ 
edilmesi, Allâh Rasûlü’nün (a.s.) sünnetine tabi olunması, mahzurlu ve 
mekrûh olan şeylerden kaçınılması gerektiğini vurgular.5  

Câmî, sâlike, her ân Cenâb-ı Hakk’ın huzurunda bulunduğunu idrâk etme-
si, Cenâb-ı Hakk’ın her dâim kendisine nâzır ve her türlü ahvâline vâkıf oldu-
                                                 
1  Bu çalışmada, kaynak olarak bu nüsha gösterilecektir ve risâle ismi “Risâle-i Tarîka-i Hâcegân” olarak 

zikredilecektir. 
2  Risâlenin yayınlanması durumunda nüshalar arasındaki farklılıkları, dipnotlarda göstermeyi 

düşünüyoruz. 
3  Abdurrahmân Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân (İstanbul: İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman 

Ergin Yazmaları, 620), 56b. 
4  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 56b. 
5  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 56b. 
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ğunu aklından çıkarmaması gerektiğini tavsiye eder ve bu hâlin, “huzûr-i 
maallâh” diye adlandırıldığını söyler. Ona göre “huzûr-i maallâh”, sâlikin her 
nefesine mâlik olması yani alıp verdiği her nefesi, Allâh’ın huzûrunda olduğu 
bilinciyle alıp vermesidir ki buna aynı zamanda “müşâhede” denir.6 “Huzûr-i 
maallâh” veya “müşâhede” denen bu hâle erişmenin üç yolu vardır. Bunlar 
zikir,7 murâkabe8 ve râbıtadır.9 

 
1.2.1. Zikir  
Zikir konusunda sâlikin yapması gereken, huzûr-i kalp ile ve bütün düşün-

celerini bir noktaya toplayarak kelime-i tevhîdi, yani “Lâ ilâhe illallâh” keli-
mesini birkaç defa tekrar etmektir. 

Sâlik, bu kelime-i tevhîdin “Lâ ilâhe” kısmını söylerken sonradan yaratıl-
mış olan şeylerin tamamını nefyedip onlara “fenâ” ve “adem” nazarı ile bak-
malı, yani onları, aslen “yok” sayıp varlıklarının, bir süre sonra fânî olacağını 
düşünmeli; “illellâh” kısmını söylerken ise hakîkî mânâda ibâdet olunan Allâh 
Teâlâ’nın varlığına “kadîmlik” ve “bâkîlik” nazarı ile bakmalı, yani O’nun var-
lığının, ezelî ve sonsuz olduğunu düşünmelidir.10 

Kelime-i tevhîd zikrinin belli bir usûlü vardır. Şöyle ki zikreden kişi, dilini 
damağına yapıştırmalı, tutabildiği kadar nefesini tutmalı, hakîkî kalbin mecâzî 
sûreti olan çam kozalağı şeklindeki maddî kalbe yönelmeli, sanki kelime-i 
tevhîdi, onun yüzüne okur gibi tefekkür etmelidir.11 Bu aşamada nefesini içine 
çekip imkânı nispetince tutmalı, dilini hareket ettirmeden kalbiyle “Lâ ilâhe 
illellâh” kelime-i tevhîdini söylemelidir. Bu durumda içeride hapsedilen nefe-
sin harareti, kalbe tesir eder. Ancak zâkir, kalbinde meydana gelen eseri, dışa 
yansıtmayıp içinde saklamalıdır. O derece ki yanında oturan biri, onun zikirle 
meşgul olduğunu fark etmemelidir. Çünkü zikir, “zâkir” ile “mezkûr” olan 
Allâh arasında bir irtibattır. Bu yüzden zikrin, riyâ ve şöhrete bulaşmadan 
ihlâsla yapılabilmesi için ona, kimsenin vâkıf olmaması gerekir.12  

Zikrin muayyen bir vakti yoktur. Bu yüzden zâkir, hangi iş ile meşgul olur-
sa olsun zikirden uzak durmamalı, bütün vakitlerini zikirle doldurmalıdır. O 
halde kişi, gerek susma anında gerek konuşma anında olsun; gerek yatarken 
gerekse ayakta gezerken olsun hiçbir meşguliyet onu, zikirden alıkoymamalı-
dır. Şayet dünyevî meşguliyetler sebebiyle kelime-i tevhîd zikrinde bir kopuk-
luk meydana gelmişse zâkir, bu kopukluğu telâfi etmeye çalışmalı, kalp gözü-
nü açmalı ve gafletten kurtulmaya çalışmalıdır.13  

Kelime-i tevhîd zikrinin en müsait vakti, güneş doğmadan önceki vakittir. 
Bu vakitte bolca yapılan kelime-i tevhîd zikrinin bereketi, bütün geceye sira-
                                                 
6  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 56b. 
7  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 56b. 
8  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 57b. 
9  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 58a. 
10  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 57a. 
11  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 57a. 
12  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 57a. 
13  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 57a. 
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yet eder. Böylece kişi, sanki bütün geceyi zikir ve murâkabe ile geçirmiş gibi 
olur. Bu şekilde zikre devam eden kimseye kendinden geçme ve şuursuzluk 
hâli hâkim olur. Bu hal, Allâh tarafında gelecek cezbenin habercisidir. Bu hale 
erişen kimse, elde ettiği bu mânevî safâyı muhafaza etmeye çalışmalı, bu hal, 
kendisinde meleke haline gelinceye kadar aynı şekilde zikre devam etmeli-
dir.14 

 
1.2.2. Murâkabe 
Murâkabe, Allâh Teâlâ’nın zâtını, yani niceliği ve niteliğini düşünmeksizin 

sadece “Allâh” ism-i şerifinden hâsıl olan benzersiz mânâyı, Arapça, Farsça 
veya başka herhangi bir lisan ile telaffuz etmeden mülâhaza etmektir. Sâlik, 
bu mülâhazayı muhâfaza edip asla hatırından çıkarmamalı, bütün kuvveti ve 
hissiyâtı ile çam kozalağı şeklindeki kalbe tecevvüh etmeli, bu mânâ kalbe 
yerleşinceye kadar murâkabeye devam etmelidir.15 

Murâkabe esnâsında talep edilen mânâ, şekilden ve sûretten münezzeh ol-
duğu için onu mülâhaza ederek kalbe yönelmek, son derece zor bir hâdisedir. 
Bu hâlin meydana gelebilmesi için ilâhî bir cezbe lazımdır. Bu yüzden ilk başta 
o mânânın mülâhazası için sâlik, bütün mevcûdatı kuşatan bir nûr tasavvur 
edip o nûr ile kalbine yönelmeli; hakîkat ortaya çıkıp kastedilen mânâ kalbe 
yerleşinceye kadar bu şekilde devam etmeli, ancak maksat hâsıl olduktan 
sonra murâkabe esnâsında böyle bir nûru tasavvurdan kaçınmalıdır.16 

 
1.2.3. Râbıta  
“Huzûr-i maallâh” ve “müşâhede” makamına erişmenin üçüncü yolu 

râbıtadır. Râbıta, bir mürşid-i kâmil hizmetinde bulunup onun terbiyesinden 
geçmek sûretiyle mânen ilerleme kaydetmiş olan pîre alâka duymaktır. Ken-
disine râbıta yapılan pîr, müşâhede makamına erişmeli ve Allâh Teâlâ'nın 
tecelliyâtına mazhar olmalıdır. Bu kişiler, “Onlar öyle kimselerdir ki, görüldükleri 
zaman Allâh zikredilir/hatırlanır.”17 hadîs-i şerîfinde anlatılan kimselerdir. 
Binâenaleyh bu tür pîrlerin müşâhedesi, zikrullâh ile eşdeğerdir.18  

Kendisine râbıta yapılan pîrler, “Onlar, Allâh’ın sohbet arkadaşlarıdır. 
(cülesâüllâh).”19 sözünde zikredilen kimselerdir. Bu yüzden “Allâh’ın celîsi 
(sohbet arkadaşı)” sıfatına nâil olan kimselerle yapılan sohbet, Allâh Teâlâ ile 

                                                 
14  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 57a-57b. 
15  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 57b-58a. 
16  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 58a. 
17  Bu hadîs-i şerîfin tam metni şöyledir: “Şüphesiz Allâh’ın birtakım kulları vardır ki onlar görüldüğü zaman 

Allâh Teâlâ zikredilir/hatırlanır.” Abdullah İbn Mübârek, Kitâbü’z-zühd ve’r-rekâik, tah. Habîbürrahmân 
el-A’zamî (Lübnan: Dâru’l-kitübi’l-ilmiyye, 2010), 287, nr: 958. 

18  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 58a. 
19  Cüneyd-i Bağdâdî’ye şöyle bir söz isnâd edilmiştir: “…İşte onlar (muhabbet-i ilâhîye gark olmuş 

kimseler), Allâh Tebâreke ve Teâlâ’ya götüren ve Allâh Teâlâ ile ünsiyet kuran kimselerdir. Onlar, 
Allâhü Teâlâ'nın celîsleridir…” (bk. Ebû Tâlib Muhammed b. Ali Mekkî, Kûtü’l-Kulûb fî Mu‘âmeleti’l-
Mahbûb (Beyrut: Dâru’l-fikr, ts.), 2/77.) Ayrıca bk. Ebü’l-Kâsım Abdülkerîm Kuşeyrî, er-Risâletü’l-
Kuşeyrîyye fî ilmi’t-tasavvuf, thk. Hânî el-Hâc (b.y.: el-Mektebetü’t-Tevfîkıyye, ts.), 377. 
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yapılan sohbetin, yani Allâh’ı zikretmenin semeresini verir. O halde her kim, 
böyle bir pîr ile sohbet etme nimetine nâil olmuş ve kalbinde o sohbetin tesi-
rini bulmuş ise o pîrin sohbetine devam etmek sûretiyle kalbindeki eseri 
muhâfaza etmeye çalışmalı; şayet bu eserde herhangi bir zâfiyet ve noksanlık 
meydana gelmiş ise yine o zâtın sohbetine mürâcaat edip meclisine devam 
etmek sûretiyle eski hâlini yakalamaya çalışmalıdır.20 

Şayet râbıta esnasında pîrin sûreti hayalden kaybolursa mürîd, bütün zâhirî 
ve bâtınî gayretlerini ortaya koyarak onun sûretini tahayyül etmeye çalışmalı 
ve o sûreti, kalbine yöneltmelidir. Bu esnâda kalbe herhangi bir düşünce gele-
cek olursa o düşünceyi defetmeye gayret etmeli; kalbinde cezbe hâsıl oluncaya 
ve bu hal, meleke haline gelinceye kadar râbıtaya devam etmelidir.21 

Molla Câmî’ye göre mürîdi maksadına vâsıl edecek râbıtadan daha kısa bir 
yol yoktur. Ancak râbıtadan istifade etmek için râbıta yapılan pîrin, mürşid-i 
kâmil ve şeyh-i mükemmil olması, Cenâb-ı Hakk’tan feyiz alıp aldığı feyzi, 
müritlerine dağıtabilmesi şarttır. Râbıtadan istifâde etmenin ikinci şartı, 
râbıta yapan mürîdin, râbıtaya kâbiliyetli olmasıdır. Bu iki şartın bulunması 
durumunda kendisine râbıta yapılan pîr, müridini, daha ilk görüşme 
esnâsında müşâhede mertebesine eriştirebilir. Böyle bir pîre râbıta yapma 
nimetine nâil olmak, “kibrît-i ahmer”den, yani metalleri altına çeviren iksir-
den daha değerlidir.22 

 
1.2.4. Vukûf-i Kalbî 
Yukarıda sayılan üç yol ile yani “zikir”, “mürâkabe” ve “râbıta” yolları ile 

kalbe teveccüh etmeye, Nakşibendiyye ıstılahında "vukûf-i kalbî" denir. 
Vukûf-i kalbî, bütün vakitlerde; özellikle zikir, murâkabe ve râbıta esnâsında 
muhâfaza edilmelidir. Hâcegân tarikatının pirlerinden Bahâeddîn Nakşibend, 
"vukûf-i kalbî"yi, bu yolun olmazsa olmaz şartlarından saymıştır.23 

Mânevî kemâlâta nâil olmak için olmazsa olmaz şartlardan biri kabûl edi-
len “vukûf-i kalbî”, gaflete düşmeden her an kalbe nâzır halde bulunmayı 
ifade eder. Mürîdin zikir, mürâkabe ve râbıtadan netice alması, “vukûf-i kal-
bî”ye riayet etmesine bağlıdır. Mevlânâ Cemlâleddin Rûmî (öl. 672/1273), bu 
durumu kaplumbağanın, yavrusu çıkıncaya kadar aralıksız olarak yumurtası-
na bakmasına benzetmiştir. Nasıl ki kaplumbağa, gaflet edip bir an yumurta-
sına bakmayı terk ettiğinde yumurtası bozulup yavrusu ölürse mürîd de kal-
bini kontrol etmekten gaflet ederse zikirden, murâkabeden ve râbıtadan bek-
lenen mânevî lezzeti alamaz. Ancak mürîd, “vukûf-i kalbî” ile kalbini sürekli 
kontrol altında tutarsa manevî bir lezzet, dâimî bir sürûr ve aralıksız bir safâ 
elde eder.24 

                                                 
20  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 58a-58b. 
21  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 58b. 
22  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 58b. 
23  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 58b. 
24  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 58b; Mustafa Muhibbî, Şerhu Ser-Rişte-i Molla Câmî, 33b-34a. 
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1.2.5. Vukûf-i Zamânî 
“Vukûf-i zamânî” sâlikin, içinde bulunduğu vakte vâkıf ve muttalî olup 

vaktinin nasıl geçip gittiğini muhasebe etmesi demektir. Bu esâsa riâyet eden 
sâlik, ömrünün mânâsız davranışlarla ve lüzumsuz düşüncelerle dağınıklık 
içinde mi yoksa düşünce açısından derli toplu ve Allâh’ı zikir hâlinde mi geç-
mekte olduğunu kontrol altında tutabilir.25 

 
1.2.6. Vukûf-i Adedî 
“Vukûf-i adedî” sâlikin, iyi bir netice verebilmesi için yaptığı zikrin adedi-

ne riâyet etmesini ifade eder. Ancak bu, “vukûf-i kalbî” kadar zarûrî bir du-
rum değildir.26 

Sâlik, “vukûf-i kalbî”, “vukûf-i zamânî” ve “vukûf-i adedî”den biri ile 
meşgûl olması esnâsında bir takım nurlara ve vâkıâta, yani hârikülâlede hal 

lere nâil olabilir. Bu durumda sâlike düşen, zuhûr eden nurlara ve 
vâkıalara îtibar etmeyip onlardan yüz çevirmek, maksad-ı hakîkîyi tahsîl et-
meye gayret etmektir. Bununla beraber Bahâeddîn Nakşibend (ks.), vukûf-i 
kalbî, vukûf-i zamânî ve vukûf-i adedî esnâsında zuhûr eden vâkıanın, sâlik 
tarafından yapılan ibâdetlerin, Allâh katında kabul edildiğinin bir alâmeti 
olduğunu söylemiştir.27 

Allâh Teâlâ'nın ihsânı ile Nakşibendiyye tarikatına sülûk edip bu tarîkatın 
muktezâsınca zikir, murâkabe ve râbıta ile meşgûl olma nimetine mazhar 
kılınan sâlik, bu hasletler ile kendini meşhur etmeye çalışmamalı, halk arasın-
da parmakla gösterilir bir hâle gelmemelidir. Aksine o, ameline riyâ karışıp 
sevâbının zâyi olmaması için mümkün mertebe halini, mahreminden ve 
nâmahreminden gizlemeye çalışmalıdır. Nitekim Bahâeddîn Nakşibend (ks.), 
“Bizim yolumuzun temeli ‘halvet der-encümen’dir.” demiştir. “Halvet der-
encümen”, sâlikin, cemiyet içinde iken halvet bilinci ile yaşaması demektir. 
Bu da zâhirin halk ile bâtının ise Hak Teâlâ ile meşgûl olması anlamına gelir. 
Nakşibendiyye tarîkatına ait olan bu seyr ü sülûk usulü, dünyâda azdan da az 
bulunan bir usuldür.28 Bu taifeye mensup olan şeyhlerden bazıları, sâlikin, 
kendisini herhangi bir perde ile perdelemesi gerektiğini söylemişlerdir. Bu 
perdenin en uygun ve en güzeli, “ifâde” ve “istifâde” yoludur. “İfâde” yolu, 
âlim sûretinde olup ilim talebesine ilim öğretmek “istifâde” yolu ise ilim tale-
besi sûretinde olup âlimlerden ilim öğrenmektir.29  

Bu yola giren sâlik, meşrebine zıt, hakîkî îmandan uzak ve tabiatlarından 
kaynaklanan zulumât ile mesrûr olduğu halde insanlara feyiz ve nûr dağıttı-
ğını iddiâ eden kimselerle sohbet edip arkadaşlık etmemelidir. Çünkü bu tür 
kimselerle sohbet etmek, sâlikin, düşüncesini bir noktada toplamasına mâni 

                                                 
25  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 58b-59a. 
26  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 59a. 
27  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 59a. 
28  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 59a. 
29  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 59a-59b. 
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olur ve kalbindeki sâfiyetin kaybolmasına sebep olur. Bu durumda kendilerin-
den feyz aldığı meşâyih-i kirâmın rûhâniyeti, o sâlike haklarını helal etmez.30  

 
1.3. Eserin Müellifi: Molla Abdurrahman Câmî (öl. 898/1492) 
Daha çok “Molla Câmî” ünvânı ile tanınan Câmî’nin tam adı Nûreddin 

Abdurrahman b. Nizâmeddin Ahmed b. Muhammed el-Câmî’dir. Câmî, 
817/1414 senesinde Horasan’ın Câm şehrine bağlı Harcird kasabasında dün-
yaya geldi. Câm şehrine nispetle “Câmî” nisbesi ile anıldı.31 Câmî, hem doğum 
yerine nispetle hem de şiirlerinde Ahmed-i Câmî-i Nâmekî’nin (öl. 536/1141) 
tarzını benimsemesi sebebiyle “Câmî” künyesi ile anılmasının doğru olduğunu 
söylemiştir.32 

Câmî, ilk tahsilini babasından aldı. Babası, Herat Nizâmiye Medresesi’ne 
müderris olarak tayin edilince Câmî de tahsilini orada tamamladı. Mevlânâ 
Cüneyd-i Usûlî’den Arap dili ve edebiyatının inceliklerini öğrendi. Cürcânî’nin 
talebesi Ali es-Semerkandî ve Taftazânî’nin talebesi Şehâbeddin Muhammed 
el-Câcermî gibi meşhur âlimlerin derslerine devam etti. Ardından 
Semerkant’a gidip Uluğ Bey Medrese’sinde müderrislik yapan Bursalı 
Kadızâde-i Rûmî’nin (öl. 844/1440) ders halkasına katıldı. Fethullah Tebrizî 
gibi daha birçok alimin derslerine katılıp farklı ilim dallarında kendini yetiş-
tirdi.33 Ancak öğrendiği zâhirî ilimler, onu tatmin etmeye yetmedi. Çünkü o, 
kendisinden ders aldığı âlimlerden ya daha yetkin ya da onlarla aynı seviyede 
idi.34 Câmî, bu esnada rüyâsında Nakşibendiyye şeyhlerinden Bahâüddîn 
Nakşibend’in (öl. 791/1389) talebesi ve halîfesi olan Sa’deddîn-i Kaşgarî’yi (öl. 
860/1456) gördü. Bu rüyânın tesiriyle Semerkant’ı terk etmeye karar verdi. 
Semerkant’tan Herat’a döner dönmez ilk olarak Kaşgarî’ye intisâb etti. Onun 
vâsıtasıyla nefsini terbiye etme adına bir takım riyâzet ve mücâhedelerde 
bulundu, uzunca bir dönem uzlete çekildi. Bu mücâhede ve uzlet neticesinde 
kendisinde bir takım mânevî haller zuhûr etmeye başladı ve seyr ü sülûkünü 
tamamlamış oldu.35 Câmî, Kaşgarî’nin vefâtından sonra Hâce Ubeydullâh 
Ahrâr’a (öl. 895/1490) intisâb edip kendisi ile dört defa şahsen görüştü. Vefa-
tına kadar da mektuplaşarak onunla irtibâtını devam ettirdi.36  
                                                 
30  Câmî, Risâle-i Tarîka-i Hâcegân, 59b. 
31  Hüseyin b. Ali Kâşifî, Reşehâtü ayni’l-hayât fî menâkıbi meşâyihi’t-tarîkati’n-Nakşbendiyye ve âdâbihimi’n-

nebeviyye ve esrârrihimi’r-rabbâniyye, Farsçadan Arapçaya trc. Şeyh Murad b. Abdullah el-Kazânî, 
(Lübnan: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2008), 186; Ali Asgar Hikmet, Câmî Hayatı ve Eserleri, trc. M. Nuri 
Gencosman, 2. Baskı (Ankara: Milli Eğitim Basımevi, 1963), 61-62; Ömer Okumuş, “Câmî, 
Abdurrahman”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 7/94. 

32  Abdurrahman Câmî, Şerh-i Rubâiyyât, ter. Tâhiru’l-Mevlevî, haz. Abdurrahman Acer, (İstanbul: Litera 
Yay, 2014), 44. 

33  Hikmet, Camî Hayatı ve Eserleri, 65, 66; Kâşifî, Reşehât, 187; Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, 94; Şâmil 
Öçal, “Mutlak Hakikat ve Diğerleri -Molla Cami’de Tasavvuf Felsefesi”, Tasavvuf, İlmî ve Akademik 
Araştırma Dergisi, (1999), 82; Kadir Turgut, Abdurrahman Câmî, Düşünce ve Eserlerinin Türk Edebiyatına 
Etkisi (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2013), 18. 

34  Kâşifî, Reşehât, 189. 
35  Kâşifî, Reşehât, 190-191; Hikmet, Camî Hayatı ve Eserleri, 71, 90. 
36  Kâşifî, Reşehât, 195; Turgut, Abdurrahman Câmî, Düşünce ve Eserlerinin Türk Edebiyatına Etkisi, 21; 

Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, 94. 
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Mollâ Câmî’nin görüştüğü sûfîler, bu iki zât ile sınırlı değildir. O, bunların 
dışında Hâce Muhammed Pârisâ (öl. 822/1419), Mevlânâ Fahreddîn Loristânî 
(öl. 820/1418), Hâce Ebû Nasr Pârisâ, Şeyh Bahâeddîn Ömer (öl. 857/1453) ve 
Hâce Şemseddîn Muhammed Kusûî (öl. 863/1458) gibi daha birçok sûfî ile de 
görüşmüştür.37 

Câmî, 877/1472 yılında hac yapmak maksadıyla Herat’tan ayrıldı. Hac dö-
nüşünde Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın (öl. 882/1478) hüküm sürdüğü 
Tebriz’e uğradı. Uzun Hasan’ın, Tebriz’de kalma yönündeki ricasını kabul 
etmeyip Herat’a döndü ve Sultan Hüseyin Baykara’nın (öl. 911/1506) kendisi 
için yaptırdığı medresede müderrislik yapmaya başladı. 898/1492’te vefat 
edene kadar uzun süre bu medresede Arap dili ve edebiyatı başta olmak üzere 
tefsir ve hadis dersleri verdi. Cenazesi, Hüseyin Baykara ve Ali Şir Nevâî (öl. 
906/1501) gibi birçok meşhur zevâtın katılımıyla şeyhi Sa’deddîn Kaşgarî’nin 
kabrinin yanına defnedildi.38 

Şer’î ve tasavvufî ilimlerde söz sahibi olan Câmî, yaşadığı dönemde hem 
ilim câmiası tarafından hem de devlet ricâli tarafından takdir edilmiştir. Fatih 
Sultan Mehmet’in (öl. 886/1481), kendisine 5000 altın hediye ile elçi 
göndererek onu, İstanbul’a davet etmesi ve ondan kelamcılar, felsefeciler ve 
mutasavvıfların “varlık” hakkındaki görüşlerini mukayese niteliğinde bir eser 
yazmasını rica etmesi bunun en bariz örneklerinden biridir.39 

Câmî, uzun yıllar Osmanlı medreselerinde ders kitabı olarak okutulan 
“Molla Câmî” adındaki nahiv ilmi ile ilgili kitabıyla meşhur olmuşsa da o, si-
yerden tasavvufa, İslami ilimlerin hemen her sahasında irili ufaklı eserler 
yazmıştır. Bu eserlerden birçoğu batı dillerine de çevrilmiştir.40 Bununla be-
raber o, tasavvufî yönü ile de dikkat çeken, bu konuda manzum ve mensur 
eserler kaleme alan bir sufidir. Çalışmamıza konu olan Risâle-i Serrişte de bun-
lardan biridir.41  

Câmî’nin tasavvuf yolunu tercihi, Gazalî (öl. 505/1111), Abdülkâdir Geylânȋ 
(öl. 561/1166) ve benzeri birçok sûfîde olduğu gibi şer’î ilimlerin tahsilinden 
sonra gerçekleşmiştir. Onun bu tercihi, yaşadığı çevredeki zâhir ulemâ ile 
sûfîler arasında müspet münâsebetlerin kurulmasına dolayısıyla Nakşiben-
diyye tarîkatının meşrûiyetinin tescillenmesine vesîle olmuştur. Onun, bir 
müderris olarak Nakşibendiyye tarikatını tercih etmesi, bu tarîkata bakış açı-
sını göstermektedir. O, bu konuda şöyle demiştir: 

“Hacegân tarikatına mensup büyük şahsiyetlerin, bilhassa Bahaeddin 
Nakşibend ve arkadaşlarının söz ve davranışları ile tarîkattaki metotları ince-

                                                 
37  Kâşifî, Reşehât, 192-193; Hikmet, Camî Hayatı ve Eserleri, 74-83. 
38  Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, 95; Kâşifî, Reşehât, 217; Hikmet, Câmî Hayatı ve Eserleri, 62; Turgut, 

Abdurrahman Câmî, Düşünce ve Eserlerinin Türk Edebiyatına Etkisi, 23. 
39  Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, 95; Kâşifî, Reşehât, 204. 
40  Molla Abdurrahmân Câmî, ed-Dürratü’l-fâhira, thk. Ahmed Abdürrahim es-Sâyih-Ahmed Abduh Ivaz 

(Kâhire: Mektebetü’s-Sekâfeti’t-Dîniyye, 1422/2002), 4-5. 
41  Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, 95. 
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lendiğinde bunların, Ehl-i sünnet mezhebi akîdesine tamamıyla bağlı oldukla-
rı, şerîat ve sünnete uygun bir yol tuttukları açıkça anlaşılmaktadır.”42 

Esasen Nakşibendiyye tarikatına mensup olan Câmî, hakkında eser yazacak 
derecede vahdet-i vücûd fikriyâtı ile de ilgilenmiştir. O, önce İbn Arabî’nin 
Fusûsu’l-hikem’ine bir şerh yazmış sonra da bu şerhi, Nakşü’l-fusûs ismindeki 
eseri ile özetlemiştir. Bunun dışında o, ed-Dürratü’l-fâhira başta olmak üzere 
tasavvufa dâir yazdığı diğer eserlerinde de vahdet-i vücûd anlayışının karma-
şık konularını ustalıkla izah etmiştir.43 

 
2. Terceme-i Risâle-i Serrişte  
Terceme-i Risâle-i Serrişte, Molla Câmî’nin Risâle-i Ser-Rişte’sinin tercümesi-

dir. Ancak görünen odur ki eser, basit bir tercümeden ziyade şerh niteliğinde-
dir.  

 
2.1. Eserin Kütüphane Kayıtlarındaki Nüshaları 
Araştırma neticesinde eser ile ilgili şu kayıtlara ulaştık: 
1) Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphanesi, Demirbaş No: 19 Hk 888/1.  
Eserin ismi, bu kayıtta “Terceme-i Risâle-i Serrişte” olarak geçmektedir. An-

cak risâlenin kapak sayfasında “Şerhu Risâle-i Serrişte”44 kaydı düşülmüş ve 50 
sayfa olduğu bildirilmiştir. Bu nüshada tercüme, 5. varaktan itibaren başla-
mıştır. İkinci varaktan 5. varaka kadar, Nakşibendiyye tarikatı ile ilgili, birbi-
rinden bağımsız farklı konularda bilgiler verilmiş, sayfa numarası verilmeksi-
zin Fahreddin Ali Safî’nin (öl. 939/1532) Reşehâtü ayni’l-hayât’ı kaynak göste-
rilmiştir. Risâlenin sonunda mütercimin kimliği ve tarihi ile ilgili herhangi bir 
kayıt düşülmemiştir. Bu durum, söz konusu risalenin orijinal nüsha olmadığı-
nı göstermektedir. Bu nüsha, kapak sayfaları ve boş sayfaları hariç 45 varak-
tan müteşekkil olup tercüme, 15b’den başlamaktadır. Buraya kadar geçen 
kısım, mütercimin mukaddimesi mahiyetindedir. 

2) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Türkçe 
Yazmaları Koleksiyonu, No: O. E. 577. 

Bu nüsha, kapağında “Kitâbü tedbîrâti’l-ilâhiyye fî ıslâhi’l-memleketi’l-
insâniyye” yazan 224 varaklık bir mecmuanın 99b-114a varakları arasında yer 
almaktadır. Risâlenin başında eser ismi yazılmamış, doğrudan besmele ile 
başlanmış, risalenin sonunda ise yazım tarihi, mütercim ve müstensihin kim-
liğine dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Mecmua içindeki diğer risâlelerin 
yazı karakterlerinden hareketle bütün risâlelerin, aynı kişi tarafından istinsah 
edildiği anlaşılmaktadır.  

                                                 
42  Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, 96. 
43  Okumuş, “Câmî, Abdurrahman”, 96; Câmî, ed-Dürratü’l-fâhıra, 5, 6. 
44  Her ne kadar kütüphane kaydında risâlenin, tercüme tarzında bir eser olduğu ifade edilse de 

muhtevası itibariyle onun, tercümeden ziyade şerh olduğunu söyleyebiliriz. Mütercimin, “…risâle-i 
mezbûranın ibâresi bi-aynihâ yazılıp meânî-yi şerîfesi, mufassalan meşrûh olundu.” (Muhibbî, Şerhu 
Ser-Rişte-i Molla Câmî, 16a) ifâdesi de bu görüşü desteklemektedir. 
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3) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Türkçe 
Yazmaları Koleksiyonu, No: O. E. 192. 

Risâlenin tanıtım kartında eser, “Terceme-i Ser-Rişte-i Molla Cami” olarak 
kaydedilmiş, yazarının Muslihuddin Mustafa, müstensihinin Mustafa (?), is-
tinsah tarihinin ise 1267/1850 olduğu bildirilmiştir. 14 varaktan müteşekkil 
olan bu nüshanın ilk sayfasında “Hâzâ terceme-i Ser-rişte-i Hazreti Molla 
Câmî kuddise sirruhu’l-azîz.”; son sayfasında ise “Ketebehü’l-Fakîr el-Hâfız 
Mustafa Muhıbbî Hânedân-ı Bende-i Âl-i Abâ” yazılmıştır. Buna göre eserin 
tanıtım kartındaki yazar isminin, yanlışlıkla “Muslihuddin Mustafa”45 olarak 
yazılmış olduğunu söyleyebiliriz. Tanıtım kartındaki bu bilgiden hareketle 
risâlenin, Muslihiddin Mustafa tarafından tercüme edildiği düşünülmekte-
dir.46 Ancak söz konusu nüshanın, Çorum’daki nüshaya göre eksik olması, bu 
nüshanın mütercim nüshası değil, müstensih nüshası olduğunu göstermekte-
dir. Ayrıca mütercim bu risaleyi, Nakşibendiyye tarikatına uygun bir meşrepte 
olduğunu düşündüğü Sultan Ahmed Han’ın mâneviyâtını güçlendirmek ve 
onun ahiret saadetini kazanmasına vesîle olmak maksadı ile yazdığını söyle-
mektedir.47 Bununla beraber mütercim, “Ahmed Hân” ile hangi padişâhı kas-
tettiğini açıkça ifade etmemiştir. “Ahmed” ismindeki üç Osmanlı padişahın-
dan hiçbiri, risâlenin yazım tarihi olarak belirtilen “1267/1850” tarihinde 
yaşamamıştır. I. Ahmed 1566’da, II. Ahmed 1695’te, III. Ahmed ise 1736’da 
vefat etmiştir. Risâleyi yazan kişi olarak ismi geçen Mustafa Muhibbî ise Sul-
tan II. Mahmut (öl. 1839) ve Sultan Abdülmecîd (öl. 1861) dönemlerinde yaşa-
mış 1270/1854 tarihinde vefat etmiştir. O halde 1267/1850 tarihi, risâlenin 
yazım tarihini değil, intinsah tarihini ifade etmektedir. Bu bilgilerden hare-
ketle elimizdeki nüshalardan hiçbirinde, risalenin mütercimi hakkında kesin 
bir bilginin bulunmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Mustafa Muhibbî’yi, bu 
eserin mütercimi değil, müstensihi olarak kabul etmemiz gerekmektedir. 

4) İstanbul, Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yaz-
maları Koleksiyonu, Demirbaş no: 43075, Yer no: 999. 

Tanıtım kartında eser “Tercüme-i Ser-Rişte-i Molla Câmî” olarak kaydedilmiş-
tir. Risâlenin ilk sayfasına “Hâzâ Terceme-i Ser-Rişte-i Hazreti Molla Câmî 
rahimehüllâh” ibaresi yazılmış ancak son sayfada eserin yazım tarihi ve müs-
tensihi ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

5) Mısır, Mısır Milli Kütüphane Türkçe Yazmaları Koleksiyonu, No: Mecâmi 
Türkî Talat 27. 

                                                 
45  Muslihuddin Mustafa, Zeyniyye Tarikatının Vefâiyye kolunun kurucusu olup 896/1491 tarihinde 

vefat etmiştir. Tercümenin (ya da istinsâhın) yapıldığı tarihi (1267/1850) dikkate alındığında 
Muslihiddin Mustafa’nın, risâlenin mütercimi olması imkânsız görünmektedir. Hayatı ile ilgili geniş 
bilgi için bk. Reşat Öngören, “Muslihuddin Mustafa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: 
TDV Yayınları, 2006), 31/269-271. 

46  Bk. Şadi Aydın, “Molla Abdurrahman Camî ile İlgili Türkiye’de Yapılmış Çalışmalar”, Uluslararası 
Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu, Prof. Dr. Mehmet Çavuşoğlu Anısına, ed. Muhammed Kuzubaş vd. (Or-
du: 2013), 786. 

47  Muhibbî, Şerhu Ser-Rişte-i Molla Câmî, 15b. 
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Tanıtım kartında eser, “Tercüme-i Ser-Rişte-i Molla Câmî” olarak kaydedilmiş, 
ancak mütercim, varak sayfası ve benzeri hususlar hakkında bilgi verilmemiş-
tir. Bu nüsha, Mısır Milli Kütüphanesi’nden mail yolu ile talep edilmesine 
rağmen ilgili kurumdan bir cevap alınamamıştır. Bu yüzden söz konusu nüsha 
hakkında, yazmalar.gov.tr adresindeki bilgileri vermekle iktifâ ettik. 

İnceleme neticesinde İ.B.B Atatürk Kitaplığı’nda ve Yapı Kredi Sermet Çif-
ter Araştırma Kütüphanesinde bulunan nüshaların, Çorum İl Halk Kütüphane-
si’ndeki nüshaya göre bir takım eksiklikler içerdiği görüldü. Bu yüzden çalış-
mada Çorum’daki nüsha esas alındı, okunmasında güçlük çekilen yerlerde ise 
diğer nüshalara başvuruldu. 

 
2.2. Mustafa Muhibbî (öl. 1270/1854) 
Yukarıda da ifade edildiği üzere eserin kütüphanelerde kayıtlı olan hiçbir 

nüshasında, mütercim ile ilgili kesin bir bilgiye rastlanmamıştır. Bununla 
beraber İ.B.B Atatürk Kitaplığı No: O.E.192’de kayıtlı olan nüshada eserin, 
Mustafa Muhibbî tarafından yazıldığı ifade edilmektedir. Bu yüzden Mustafa 
Muhibbî hakkında kısaca bilgi vermek yerinde olacaktır. 

Mustafa Muhibbî, takriben 1788 yılında, Saraybosna’nın Neretva şehrine 
bağlı Fojnica nahiyesinin güney kesiminde bulunan ve Dusina köyünde dün-
yaya gelmiştir.48  Soyunun, 17. yüzyıl civarlarında Fojnica’da yaşadığı tahmin 
edilmektedir. Güvenilir bir kaynak olmamakla beraber aile büyüklerinin ver-
diği bilgiye göre Muhibbî’nin ataları, Fojnica’ya Anadolu’nun Konya vilayetin-
den göç etmiş ve burada Slav olmayan Müslüman azınlık arasına yerleşmiştir. 
Dönemin vergi kayıtları ve arşiv belgelerine göre buradaki Müslümanların 
çoğunluğu, İslâm’a girmiş Hristiyanlardan oluşmakta idi.49 

Mustafa Muhibbî’nin büyük dedesi Hüseyin, bir şeyh olup Fojnica’daki Fa-
tih Sultan Mehmed Câmii’nde imamlık yapmakta idi. Onun oğlu Yusuf ve Yu-
suf’un oğlu İbrahim de imam idi. Mustafa Muhibbî’nin babası, İbrâhim’in oğlu 
Mustafa olup o da imam idi. Emlak ile ilgili bir mahkeme kaydında Mustafa 
Muhibbî’nin, atalarının künyesine, “şeyhin vekili” anlamında “Halîfe” künye-
sini eklediği görülmüştür. Bu da Muhibbi’nin dedelerinin, medrese eğitimi ile 
birlikte tasavvuf terbiyesi de gördüklerine işaret etmektedir.50  

İmzalarından anlaşıldığına göre Muhibbî, kendisini Saraybosna’ya nispet 
etmektedir. Ancak bazı kayıtlarda onun, Saraybosna’ya Neretva’dan51 göç 
ettiği söylenmekte, bu yüzden kendisine “Neretvalı Muhibbî” denmektedir. 
Muhibbî’nin aile kabristanlığı, Saraybosna’daki “Alifakovac” kabristanında 
bulunmaktadır. Bununla beraber âilenin Saraybosna’ya hangi tarihte ve ne 
maksatla geldiğine dâir herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.52 
                                                 
48  Tatjana Paić-Vukić, The world of Mustafa Muhibbi, a kadı from Sarajevo, translated by Margaret Casman-

Vuko, Tatjana Paić-Vukić, Miroslav Vuko, (İstanbul: The Isıs Pres, 2011), 24. 
49  Tatjana Paić-Vukić, The world of Mustafa Muhibbi, 23. 
50  Tatjana Paić-Vukić, The world of Mustafa Muhibbi, 23-24. 
51  “Neretva”, bugün Hırvatistan sınırları içinde bulunan “Ploče” şehridir. 
52  Tatjana Paić-Vukić, The world of Mustafa Muhibbi, 24. 
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Muhibbî, ilk eğitimini imam olan babasından aldı. Sonra dînî eğitim veren 
mahalle mektebine gitti. Daha sonra “kadı” yetiştiren bir medrese olan 
Saraybosna’daki Gazi Hüsrev Medresesi’ne kaydoldu. Bu medrese, o dönemde 
Balkanlar’ın batısındaki en saygın medrese konumunda idi. İstanbul’daki Sü-
leymaniye ve Sahn-ı Semân medreseleri ise en üst düzeyde eğitim veren ku-
rumlardı. Bu yüzden ulema, en son İstanbul’a giderek ilmî çalışmalarda bulu-
nurlardı. Mustafa Muhibbî’nin de 1825-1826 yıllarında İstanbul’da bulunduğu 
kaydedilmiştir.53 

Muhibbî, eğitimini tamamladıktan sonra Saraybosna’da şer’î mahkemeler-
de kâtip, başkâtip, kadı nâibi ve kadı olarak görev yaptı. Görevi icabı 
Saraybosna’nın değişik bölgelerinde, Arnavutluk, Bulgaristan ve İstanbul gibi 
önemli merkezlerde bulundu. 1836’dan sonraki kayıtlarda ismine “Hacı” un-
vanı eklendiğinden hareketle onun, bu yılda hac farîzasını yaptığı düşünül-
mektedir.54  

Muhibbî’nin, iki evlilik yaptığı, kendisi gibi kadı olan oğlu Yusuf Rüşdî dı-
şındaki bütün çocuklarının kendisinden önce vefat ettikleri kaydedilmektedir. 
1841’de Saraybosna’da yapılan erkek nüfus sayımı ile ilgili bir arşiv belgesinde 
onun, orta boylu ve kır sakallı biri olup Atik (veya Careva) mahallesinde 5 
numaralı evde oturduğu bildirilmektedir.55  

Hayatının son on yılına dair yeterli bilgi bulunmayan Muhibbî, 6 Şaban 
1270/4 Mayıs 1854 yılında aniden rahatsızlanıp vefat etmiş, cenâzesi Peltek 
Hüsameddin Câmii’nin avlusunda bulunan aile kabristanlığına defnedilmiştir.56 

 
Sonuç 
XV. asırda yaşamış olan Molla Abdurrahman Câmî, bulunduğu dönemin 

hem medrese hem de tasavvuf cephesini temsil eden bir âlimdir. Onun, önce 
zâhirî ilimleri tahsîl edip sonra tasavvufa yönelmesi, tasavvufla ilgili yazdığı 
eserlerin değerini artırmıştır. O, Sa’deddîn-i Kaşgarî ve Ubeydullâh Ahrâr 
başta olmak üzere Nakşibendiyye tarîkatının önemli isimleri ile görüşmüş, 
vahdet-i vücûd fikriyâtı ile meşgûl olmuş, bu meşgûliyet netîcesinde Şerhu 
Fusûsi’l-hikem, Nakdü’n-nusûs fî şerhi Nakşi’l-Fusûs ve ed-Dürratü’l-fâhıra gibi vah-
det-i vücûd ile alakalı önemli eserler telif etmiştir. Bunların dışında o, 
Nakşibendiyye tarikatı ile ilgili de manzum ve mensur birçok risâle kaleme 
almıştır. Risâle-i Serrişte de bunlardan biridir.  

Bu risalede, Nakşibendiyye tarikatındaki zikir, mürâkabe ve râbıta konula-
rı, vukuf-i kalbî, vukûf-i zamânî ve vukûf-i adedî gibi Nakşibendiyye tarikatı-
nın önemli esasları incelenmiştir. Bu risâle, hacim itibariyle küçük olmasına 
rağmen özellikle “râbıta” gibi tasavvufun tartışmalı konularını veciz ve anlaşı-
lır bir şekilde anlatması bakımından önem arz etmektedir.  

                                                 
53  Tatjana Paić-Vukić, The world of Mustafa Muhibbi, 24-25. 
54  Tatjana Paić-Vukić, The world of Mustafa Muhibbi, 25.  
55  Tatjana Paić-Vukić, The world of Mustafa Muhibbi, 25-26.  
56  Tatjana Paić-Vukić, The world of Mustafa Muhibbi, 26. 
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Bu çalışmada, öncelikle risâlenin Farsçası ve Türkçe tercümesi, kütüphane 
kayıtlarından tespit edilmeye çalışılmış sonra bu risâleler karşılaştırılmış daha 
sonra da ana hatlarıyla eserin muhtevâsı incelenmiştir. Ayrıca müstakil bir 
çalışma hâlinde yayınlanmak üzere risâlenin tercümesi latinize edilmiştir.  

Molla Câmî’ye ait eserlerin çoğu hakkında ilmî çalışma yapılmış, ancak 
Risâle-i Serrişte hakkında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. İşte bu çalışma, 
Risâle-i Serrişte ve 1267/1850 yılında yapılan tercümesini gün yüzüne çıkararak 
ufak bir boşluğu doldurmuş bulunmaktadır.  
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Öz 
Abdürrezzak Kāşânî (öl. 736/1335), metafizik dönem tasavvufunun önde 

gelen temsilcilerinden biridir. İran’ın Kāşân şehrinde doğmuş ve İlhanlılar 
döneminde İran coğrafyasında hayatını sürdürmüştür. Bilinen ilk şeyhi bir 
Sühreverdî olan Abdüssamed en-Natanzî’dir. Onun İbnü'l-Arabî’ye ilgi duy-
masının şeyhinin teşvik ve işaretiyle olduğu kabul edilir. Kāşânî, Osmanlı 
Devleti’nin ilk müderrisi olan Dâvûd-ı Kayserî’nin hocası olması ve medrese-
lerde eserlerinin okutulması bakımından Osmanlı düşüncesi üzerinde müessir 
olduğu gibi, tasavvuf felsefesine dâir bugün de başvurulan pek çok önemli 
eseri kaleme almış olmasından dolayı da İbnü'l-Arabî araştırmacılarının ken-
disinden bîgâne kalamayacağı bir şahsiyettir. Onun özellikle Fusûsu'l-hikem 
şerhi, sonraki şerhlere olduğu kadar, pek çok modern araştırmaya da kaynak-
lık etmiştir. Mesela Afîfî’nin Fusûs üzerine yazdığı talikatı ya da Toshihiko 
Izutsu’nun İbn Arabî'nin Fusûs'undaki Anahtar Kavramlar adlı eseri Kāşânî şerhi 
esas alınarak hazırlanan çalışmalardır. Ne var ki Kāşânî’nin bu eseri esasında 
Müeyyed Cendî’nin (öl. 711/1312) şerhine dayanır ve bu bakımdan birinciyi 
ikincinin özeti olarak niteleyen İbnü'l-Arabî araştırmacıları da mevcuttur. 

Cendî şerhi, Konevî’nin işaretiyle ve Fusûsu'l-hikem metninin tamamına yö-
nelik olarak yazılmıştır ve bu bakımdan önem arz eder. Abdurrahman Câmî bu 
eseri “kendisinden sonra yazılan tüm şerhlerin mehazı” olarak nitelemektedir. 
Câmî’nin bu ifadesi ilk bakışta mübalağalı görünebilir ancak şerhler arasında 
yapılacak mukayeseli bir okuma Câmî’nin görüşünün ne denli doğru olduğunu 
da göstermektedir. Kāşânî şerhine bakıldığında Cendî’nin tesirinin bazen bir 
benzerlik düzeyinde olduğu, bazense kaynak gösterilmeden doğrudan alıntı 
şekline dönüştüğü görülmektedir. Çalışmamızda, tespit edilen örneklerden 
hareketle Kāşânî şerhindeki Cendî tesirlerini ele almayı hedefliyoruz. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Şerhu Fusûsu'l-hikem, Abdürrezzak Kāşânî, 
Müeyyed Cendî, Tesir. 

 
Jandī's Commentary on Fuṣūṣ al-ḥikam in Terms of Being the Source of 

Qāshānī’s Commentar 
Abstract 
‘Abd al-Razzāq al-Qāshānī (d. 736/1335) is one of the leading representa-

tives of the metaphysical period of tasawwuf. He was born in the city of 
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Qāshān in Iran and lived in Iran during the period of Ilkhanians. His first 
known shaykh is  ‘Abd al-Ṣamad al-Natanzī who was a Suhrawardī. It is 
accepted that his interest in Ibn al-‘Arabī was with the encouragement and 
signal of his sheikh. Qāshānī was influential on Ottoman thought as he was 
the teacher of Dāvūd al-Qayserī, the first professor of the Ottoman State and 
his works were taught in madrasahs, he also a person that Ibn al-‘Arabī 
researchers cannot keep from him because he has written many important 
works which are used today in tasawwuf philosophy. His commentary on 
Fuṣūṣ al-ḥikam, as well as subsequent commentaries, has been the source of 
many modern researches. For example, Afīfī's instruction on Fuṣūṣ or 
Toshihiko Izutsu's A Comparative Study of the Key Philosophical Concepts in Sufism 
and Taoism Ibn ‘Arabī and Lao Tzu Chuang Tzu are studies based on Qāshānī’s 
commentary. However, this work of Qashānī is based on the commentary of 
Muayyad al-Jandī (d. 711/1312) and there are also Ibn al-‘Arabī researchers 
who describe the first as a summary of the second. 

The commentary of Jandī is important because it is written with the sign 
of Qunawī and includes the whole text of Fuṣūṣ al-ḥikam. ‘Abd al-Raḥmān al-
Jāmī describes this work as “the source of all the commentaries written after 
him”. This statement of Jāmī may seem exaggerated at first glance, but a 
comparative reading among the commentaries shows how accurate the Jāmī's 
view is. Looking at the Qāshānī’s commentary, it is seen that Jandī's influence 
is sometimes at a similarity level, and sometimes it becomes a direct quote 
without reference. In our study, we aim to examine the effects of Jandī in 
Qāshānī’s commentary on the basis of the identified examples. 

Keywords: Tasawwuf, Sharh Fuṣūṣ al-ḥikam, ‘Abd al-Razzāq al-Qāshānī, 
Muayyad al-Jandī, Effect. 

 
1. Biyografi 
Tam adı Abdürrezzâk b. Ebi’l-Ganâim b. Ahmed Ebi’l-Fezâil b. Muhammed 

olan Kāşânî’nin İran’ın Kum ve İsfahân şehirleri arasında yer alan Kāşân şeh-
rinde dünyaya geldiği kabul edilir. Bir kısım araştırmacı tarafından onun 
Mâverâünnehir bölgesindeki Kâşân’dan olduğu iddia edilse de, son dönem 
çalışmaları bu iddianın doğru olmadığını göstermektedir.1 Tahminî olarak 
670’li yıllarda doğan Kāşânî, hocasının vefat ettiği 699 yılında Natanz’da, 703-
715 yılları arasında ise Tebriz ve Sultâniye şehirlerinde bulunmaktadır.2 Meta-
fizik dönem tasavvufuna dâir pek çok önemli eseri bulunan müellif Fusûsu'l-
hikem şerhini ise 730 yılında tamamlamış ve 736 yılında vefat etmiştir. Hayatı 

                                                 
1  bk. Abdurrahim Alkış, “Sermediyyet ve Abdurrezzâk-ı Kaşânî’nin ‘Risâle fî Beyâni Mikdâri’s-Seneti’s 

Sermediyye ve Ta’yîni Eyyâmi’l-İlahiyye’ İsimli Eseri”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
36/1 (2009), 208-209. 

2  bk. Necmettin Ergül, “Abdurrezzâk Kāşânî’nin Hayatı, İlmî-Tasavvufî Kişiliği ve Eserleri”, Birey ve 
Toplum 3/5 (Bahar 2013), 95-96. 
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süresince yukarıda zikredilen yerler dışında Kāşân, Bağdat, İsfahân, Sâve ve 
Şîrâz şehirlerinde bulunmuştur.3   

Tam adı Müeyyed b. Mahmûd b. Sâid b. Muhammed b. Mahmûd b. Mu-
hammed b. Muhammed b. Süleymân el-Edîbî4  es-Sûfî el-Hâtemî5 olan Cendî 
ise tahminî olarak hicrî 7. yüzyılın ikinci çeyreğinde (yani 630 veya 640’lı yıl-
larda) bugün Kazakistan sınırları içinde kalan ve milâdî on dördüncü yüzyılda 
ortadan kalkan Cend şehrinde dünyaya gelmiştir.6 Esasında Cendî’ye nisbe 
olarak verilen bu kelime جند şeklinde yazıldığı için “Cened” olarak okunma 
ihtimali de söz konusudur. Bu durumda Cendî Yemen’in Tâiz şehrinde yer 
alan ve bugün de mevcut bulunan Cened beldesinden olabilir mi? Cendî’ye ait 
olan bazı yazma eserlerde müellifin kendi hattı olmamakla beraber bu 
nisbenin Cendî şeklinde harekelendiği görülmektedir.7 Cendî’nin Farsça 
mensûr ve manzûm eserlerinin sayısının fazla olması, ömrünün çoğunu İran 
coğrafyasında geçirmesi ve tasavvufa intisâbını anlatırken kullandığı حج نية به 

گزشتم دريا أز / “Haccetmek niyetiyle deryâdan geçtim” ibâresi,8 Aral Gölü’nün 
güneyinde yer alan Ceyhun nehrinin o dönemdeki adının Amuderyâ olduğu 
düşünüldüğünde, müellifin Cendli olduğunu gösteren deliller olabilmektedir. 
Diğer taraftan bahsi geçen yazma eser müstensih ya da mâlikleri ile 
Brockelmann dışındaki araştırmacıların çoğunluğunun kanaati de müellifin 
Türkistanlı olduğu yönündedir.9  

 
2. Sorular 
Peki yaşadıkları zaman dilimi ve coğrafya itibâriyle Cendî ile Kāşânî’nin 

karşılaşmış olma ihtimali var mıdır? Bir kısım araştırmacıya göre karşılaşma 
bir yana, bu iki sûfî arasında hoca-talebe ilişkisi dahi mevcuttur.10 Buna dâir 

                                                 
3  bk. Süleyman Uludağ, “Abdürrezzâk Kaşânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 2002), 25/5; Ergül, “Abdurrezzâk Kāşânî’nin Hayatı, İlmî-Tasavvufî Kişiliği ve Eserleri”, 95-
96. 

4  “el-Edîbî” için bk. Müeyyedüddîn Cendî, Zeylü Kasîde-i Lâmiyye (Süleymâniye Kütüphanesi, Ayasofya, 
4184), 96b. 

5  “el-Hâtemî” için bk. Müeyyedüddîn Cendî, Şerhu Fusûsi’l-hikem (Süleymâniye Kütüphanesi, Lâleli, 
1417), 216b; İsmâil Paşa el-Bağdâdî, Hediyyetü’l-ârifîn esmâü’l-müellifîn ve âsârü’l-musannifîn (Beyrut: 
Dâru İhyâi’t-turâsi’l-Arabî, 1955), 6/484. 

6  Cend hakkında bilgi için bk. Abdülkerim Özaydın, “Cend”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 
(İstanbul: TDV Yayınları, 1993). 

7  bk. Müeyyedüddîn Cendî, Şerhu Fusûsi’l-hikem (Süleymâniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi, 261), ünvan 
sayfası; Müeyyedüddîn Cendî, el-Kasîdetü’l-lâmiyye (Süleymâniye Kütüphanesi, Şehid Ali Paşa, 1375), 
54a; Müeyyedüddîn Cendî, el-Kasîdetü’l-lâmiyye (Süleymâniye Kütüphanesi, Lâleli, 3681), 56a. 

8  Müeyyedüddîn Cendî, Nefhatü’r-Rûh ve Tuhfetü’l-Fütûh, thk. Necib Mâyil Herevî (Tahran: İntişârât-ı 
Mevlâ, 1982), 144. 

9  Müellifin Cendli olduğu görüşünde olanlar için meselâ bk. Necib Mâyil Herevî, “Mukaddime”, 
Nefhatü’r-Rûh ve Tuhfetü’l-Fütûh, mlf. Müeyyedüddîn Cendî, 9-24 (Tahran: İntişârât-ı Mevlâ, 1982), 11; 
Süleyman Uludağ, “Cendî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1993), 
7/361. Müellifin Cenedli olduğuna dâir bk. Carl Brockelmann, Târihu’l-edebi’l-Arabî, haz. Mahmûd 
Fevzi Hicâzî (el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-Âmmetü li’l-Kitâb, 1993), 4/437. 

10  Mahmud Erol Kılıç, “Fusûsu’l-hikem”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 
Yayınları, 1996), 13/232; William Chittick, “Merkezî Nokta: İbn Arabî Ekolünde Sadreddîn Konevî’nin 
Rolü”, çev. Betül Güçlü, İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-2) 23 (2009), 670; 
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her iki sûfînin eserlerinde bir delil bulunmaz ancak bu onların bir araya gel-
mediklerini de göstermemektedir.  

Cendî’nin biyografisinin 664 yılından öncesi için net tarihler belirleyemi-
yoruz ancak kendisinin anlattığına göre şeyhi Konevî’nin vefatına kadar 
onunla on yıl geçirmiştir.11 Konevî 674 yılında vefat ettiğine göre Cendî’nin 
hacdan sonra Konya’ya 664 yılında geldiği ve 674’e kadar burada kaldığını 
tahmin edebiliriz. Cendî, hocasının vefatından sonra Anadolu’nun bazı şehir-
lerinde dolaşmıştır. 684 yılında Şerhu Mevâkii’n-nücûm’un Bağdat’ta yazıldığı 
göz önüne alındığında12 müellif bu tarihte Bağdat’tadır (Dâru’s-selâm). Bu 
tarihten sonra ise müellifin bir müddet Sinop’ta bulunduğu, ardından ise İran 
coğrafyasında dolaştığı tahmin edilebilir çünkü telif tarihi belli olmamakla 
birlikte Risâle fi’l-Kazâ ve’l-Kader adlı eserini müellif, “ümmetin yol göstericisi 
ve tarîkatın mehdîsi” diye tavsîf ettiği Kengerli13 bir kişinin isteği üzerine 
kaleme aldığını belirtmektedir.14 O halde Bağdat’tan sonra bir müddet İran’ın 
kuzey şehirlerinde bulunmuştur. Kâtip Çelebi’nin belirttiğine göre Cendî el-
Kasîdetü’l-lâmiyye adlı eserini ise 692 yılında bitirmiştir.15 Müellif bu eseri 
“Acem’den olan ihvânı” için şerh ettiğini belirtmekte ve şerhin girişinde eseri 
Ahmed b. Abdürrezzak el-Hâlidî’ye ithâf etmektedir.16 Ahmed b. Abdürrezzak 
el-Hâlidî, Geyhâtu Han’ın veziridir.17 Hanlığın merkezi Tebriz’de bulunduğu 
için, müellif eğer kasîde ile şerhini hemen hemen aynı tarihlerde yazmış ise 
692 yılında Tebriz’de bulunmaktadır. Şerhu Fusûsi’l-hikem’in bir yazma nüsha-
sında verilen bilgiye göre de bu şerhin yazımı 704 yılında bitmiştir ve müellif 
de 711 yılında Tebriz’de vefat etmiştir.18  

Müellif 684 yılında Bağdat’ta bulunduğuna göre en geniş tarih aralığıyla bu 
tarihten sonraki bir zaman diliminde, en dar aralık ile de, Kāşânî 703-711 yılla-
rı arasında Tebriz ve Sultâniye şehirlerinde bulunduğundan, bu tarihlerden 
itibaren bu iki büyük şeyh ve İbnü'l-Arabî yorumcusu bir araya gelmiş olabi-
lirler. Aralarında hoca-talebe ya da şeyh-mürîd ilişkisi olup olmadığını tespit 
edememekle beraber, Cendî’nin talebeleri olduğu ve onlara seyr ü sülûk yap-
tırdığını Nefhatü’r-rûh ve Tuhfetü’l-Futûh adlı eserinde seyr ü sülûk âdâb ve 

                                                                                                               
William Chittick, Varolmanın Boyutları: Tasavvuf ve Vahdetül’l-Vücûd Üstüne Yazılar, çev. Turan Koç 
(İstanbul: İnsan Yayınları, 2013), 298. 

11  bk. Cendî, Tuhfetü’l-Fütûh, 144. 
12  Bu bilgi için bk. Müeyyedüddîn Cendî, Nefhatü’r-Rûh ve Tuhfetü’l-Fütûh (Süleymâniye Kütüphanesi, 

Hacı Mahmud Efendi, 2447), 40a; Müeyyedüddîn Cendî, Nefhatü’r-Rûh ve Tuhfetü’l-Fütûh (İnebey 
Yazma Eser Kütüphanesi, Hüseyin Çelebi, 1183-15), 144a-144b. 

13  Kenger’in Hazar Denizi’nin güney batısında bir yer olması muhtemeldir çünkü 10-11. yüzyıllarda 
yaşamış Deylemli hânedanlardan biri olan Müsâfirîlerin bir adı da Kengerîlerdir. bk. Ahmet Güner, 
“Müsâfirîler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/68-69. 

14  Müeyyedüddîn Cendî, Risâle fi’l-Kazâ ve’l-Kader, Mektebetü’l-Hidiviyye, 2a-2b. 
15  Hacı Halife Mustafa b. Abdullah Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zünûn an esâmi’l-kütübi ve’l-fünûn, nşr. Şerafettin 

Yaltkaya, Kilisli Rifat Bilge (Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı, 1941), 2/1540. 
16  Müeyyedüddîn Cendî, Şerhu Kasîde-i Lâmiyye (Süleymâniye Kütüphanesi, Ayasofya, 4184), 3a. 
17  bk. Abdülkadir Yuvalı, “Geyhatu Han”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV 

Yayınları, 1996), 14/45. 
18  Cendî, Şerhu Fusûsi’l-hikem (Lâleli, 1417) (Lâleli, 1417), 216b. 
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erkânıyla ilgili verdiği geniş malumâttan dolayı tahmin edebiliriz. Bununla 
birlikte Kāşânî eserlerinde Cendî ile ilgili böyle bir bilgi vermediği gibi, ondan 
bahsettiği tek yer bir kelimenin yazımıyla ilgili olarak Fusûsu'l-hikem şerhin-
dedir.19 Cendî’nin Fusûsu'l-hikem’i ders olarak okuttuğu belirtiliyorsa da biz 
doğrulayamadık.20 Eğer böyle bir tedrîs olduysa da bu ders halkasında 
Kāşânî’nin olup olmadığı mechûldür. 

Buraya kadar sunulanlar bu iki büyük şeyhin aynı tarihlerde aynı şehirler-
de bulunmalarından dolayı bir araya gelme ihtimalleri olduğunu göstermek 
için kâfidir düşüncesindeyiz. Ancak Cendî ve Kāşânî görüşmüş olsun ya da 
olmasın iki müellifin de Fusûsu'l-hikem şerhlerinde bol miktarda benzerlik söz 
konusudur. Bu bağlamda İbnü'l-Arabî araştırmacısı William Chittick’in Kāşânî 
şerhini Cendî şerhinin bir özeti olarak nitelemesi dikkate değerdir.21 Peki 
hakikaten böyle midir? Bu iddianın doğruluğunu belirlemek için her iki şerhe 
de bakmamız gerekmektedir. 

Kāşânî’nin Fusûsu'l-hikem şerhi İbnü'l-Arabî düşüncesinin anlaşılması hu-
susunda pek çok araştırmacının ilk başvurduğu kaynaklardan biridir.22 Meselâ 
Ebu’l-Alâ Afîfî Fusûsu'l-hikem üzerine yaptığı çalışmada en çok istifâde ettiği 
kaynaklar arasında Kāşânî şerhini de saymakta, Cendî şerhinden ise bahset-
memektedir.23 Benzer şekilde Toshihiko Izutsu da İbn Arabî'nin Fusûs'undaki 
Anahtar Kavramlar adlı eserinde Kāşânî’yi “İbnü'l-Arabî ekolünün en mümtâz 
şahsiyetlerinden biri” olarak niteler ve eserin girişinde çalışması boyunca pek 
çok kez Kāşânî’nin yorumlarından istifâde edeceğini belirtir.24 Diğer taraftan, 
Osmanlı coğrafyasında Kayserî şerhi revaç bulmuşken İran’da ise Kāşânî şer-
hinin muteber kabul edildiği görülmektedir. Kāşânî şerhine karşı bu teveccüh 
neden kaynaklanmış olabilir? Müellifin İbnü'l-Arabî düşüncesine dâir yazdığı 
diğer eserlerin bu duruma etkisi olabilmekle birlikte, şerhi de Cendî şerhine 
göre daha kısa ancak daha sistematiktir. Cendî’nin, hedeflediği mânayı ifade 
etmek için uzun terkipler halinde kullandığı kavramlar Kāşânî’de net bir şe-
kilde ifade edilmekte, bu da şerhin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. 

Aralarındaki bu farklılığa rağmen Kāşânî şerhi üzerinde Cendî’nin belirgin 
bir tesiri olduğunu da söyleyebiliriz. Esasında Müeyyed Cendî’nin bu şerhi, 
Abdurrahman Câmî’nin ifadesine göre, kendisinden sonra yazılmış tüm şerh-

                                                 
19  Abdürrezzâk b. Ahmed Kaşânî, Şerhu’l-Kaşânî alâ Fusûsi’l-hikem, thk. Âsım İbrâhîm Keyyâli (Lübnan: 

Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2007), 22. 
20  Bu görüş için bk. Abdurrahim Alkış, Abdurrezzâk Kâşânî ve Şerhu Fusûsi’l-hikem Adlı Eserinin Tahkîk ve 

Tahlîli (İstanbul: İstanbul Üniversitesi, 2008), 27. 
21  bk. Chittick, “Merkezî Nokta”, 670. Makalenin orijinali için bk. William Chittick, “The Central Point - 

Qūnawî’s Role in the School of Ibn ’Arabî”, The Muhyiddin Ibn ’Arabi Society, (10 Mart 2020). 
22  Nitekim İbnü’l-Arabî takipçilerinin onu genellikle Kâşânî’nin görüşleri çerçevesinde anlayıp 

yorumladıkları belirtilir. bk. Uludağ, “Abdürrezzâk Kaşânî”, 25/5. 
23  Ebu’l-Alâ Afîfî, Fusûsu’l-hikem Okumaları İçin Anahtar, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: İz Yayıncılık, 

2011), 45. 
24  Toshihiko Izutsu, İbn Arabî’nin Fusûs’undaki Anahtar Kavramlar, çev. Ahmed Yüksel Özemre (İstanbul: 

Kaknüs Yayınları), 20. 
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lerin kaynağı olmakla birlikte,25 araştırmacılar Kāşânî şerhi ekseninde çalıştık-
larından Fusûsu'l-hikem’deki bazı kapalı hususların açılımında yorumların ilk 
sahibi olan Cendî yerine, bu yorumları ondan iktibas eden Kāşânî’ye referans-
ta bulunmaktadırlar. Şârihlerin temel gayesinin konunun anlaşılması olduğu 
ve o dönemde bugünkü anlamda bir eser telif üslûbunun bulunmadığını tes-
lim etmekle birlikte, ilgili yorumların asıl sahibinin Cendî olduğunu örnekler-
le göstermenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

 
3. Tesirler 
Burada sıralayacağımız örnekler doktora çalışmamız sırasında fark ettikle-

rimiz ile sınırlıdır. İki şerh arasında yapılacak paralel okumaların bizi daha 
fazla örnekler ile buluşturacağına dikkat çekmek isterim. 

1- İbnü'l-Arabî Şuarâ sûresinde Hz. Mûsâ (as) ile Firavun arasında geçen 
konuşmayla ilgili Fusûsu'l-hikem’in Mûsâ fassında bir değerlendirmede bulu-
nur. Buna göre Firavun’un Hz. Mûsâ’ya العاملين رب وما / “Âlemlerin Rabbi ne-
dir?”26 (âlemlerin Rabb’inin mâhiyeti nedir?) diye soru yöneltmesi orada ko-
nuşmaya şahitlik edenleri şaşırtma amacı güden bir suâldir. Firavun bu konu-
da Hz. Mûsâ’nın بينهما وما وألارض السموات رب  / “Göklerin ve yerin ve ikisi arasın-
dakilerin Rabb’idir”27 diye Allah’ın ne olduğuna değil, neleri oldurucu olduğuna 
(yani fiillerine) dönük bir cevap vereceğini bilmektedir. Nitekim bu cevabın 
akabinde çevresindekilere تشتمعوَن ال أ  /“Duymaz mısınız?”28 diye Hz. Mûsâ’nın 
cevabı veremediğini imâ eden bir soru ile karşılık vermiştir. Çünkü 
mâhiyetten suâl hakikatten suâldir, Allah’ın hakikati ise bilinemez. Bir şeyin 
ne olduğuna dâir yapılan tanımlamalarda cins ve faslın zikredilmesi mutaddır 
ancak bu mürekkeb varlıklar içindir, Allah için söz konusu edilemez. Bu yüz-
den Hz. Mûsâ’nın verdiği cevap olması gereken tek cevapken, Firavun’un 
yönlendirmesi ile âl-i Firavn bunun aksini düşünmüştür. İşte bu açıklama 
mâna olarak Kāşânî şerhinde de yer alır.29 Cendî’nin konunun devamında 
Allah’ın doğunun ve batının Rabb’i ve zâhir ve bâtın oluşu ile ilgili olarak yap-
tığı bir paragraflık bir yorum ise Kāşânî şerhine birkaç kelime ilavesi ile aynen 
aktarılmıştır.30 

2- İbnü'l-Arabî Fusûs’ta belirttiğine göre Kurtuba’da mülâkī olduğu bir 
meşhedde bütün peygamberleri etrafında toplanmış görür. Aralarından Hz. 
Hûd (as) çıkar ve toplanma sebeplerinin Şeyh’in hâtem-i evliyâ ve hâtem-i 
enbiyânın en kâmil vârisi oluşunu tebrik için olduğunu söyler. Diğer peygamber-

                                                 
25  Abdurrahmân b. Ahmed Câmî, Evliyâ Menkıbeleri Nefehât, nşr. Süleyman Uludağ - Mustafa Kara, çev. 

Lâmiî Çelebi (İstanbul: Pinhan Yayıncılık, 2011), 734. 
26  eş-Şuarâ 26/23. 
27  eş-Şuarâ 26/24. 
28  eş-Şuarâ 26/25. 
29  Müeyyedüddîn Cendî, Şerhu Fusûsi’l-hikem, thk. Seyyid Celâleddîn Aştiyânî (Kum: Bûstân-ı Kitâb, 

2008), 689-690; Kaşânî, Şerhu’l-Kaşânî alâ Fusûsi’l-hikem, 404-405. Izutsu da bu konudaki yorumu 
Kaşânî’ye dayandırarak verir. bk. Izutsu, Anahtar Kavramlar, 52-53. 

30  bk. Cendî, Şerhu Fusûsi’l-hikem, 691-692; Kaşânî, Şerhu’l-Kaşânî alâ Fusûsi’l-hikem, 406. 
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ler değil de sadece Hz. Hûd’un onunla konuşması Cendî’ye göre aralarındaki 
meşreb ve zevk benzerliğindendir. Kāşânî, peygamberlerin toplanma sebeple-
ri ile ilgili قيل diyerek Cendî’nin adını zikretmeksizin açıklama yaparken, sa-
dece Hz. Hûd’un Şeyh’le konuşmuş olmasının gerekçesini de kendi görüşü gibi 
nakletmektedir. Aynı yorumlar Ahmed Avnî Konuk şerhinde de isim zikredil-
meksizin aktarılır.31  

3- İbnü'l-Arabî Fusûs’ta geçen bir şiirde (Ekrem Demirli’nin tercümesi ile) 
şöyle demektedir:  

Hak över beni, ben de O’nu/ Hak tapar bana, ben de O’na 
Kabul ederim gelince bir hâl/ Bakınca dışarı, iner inkârî bir şal 
O bilir beni, bende ise hep inkâr/ Bilirim O’nu, görürüm aşikâr 
(...) 
İşbu anlamı hadis bana verdi/ Hak maksadın bende tamama erdi32 

Cendî son beytin şerhini yaparken Şeyh’in bahsettiği hadisin بين مثلوني قد 
-Beni gözlerinin önünde misâllendirdiler” olduğunu söyler. Yani “Al“ /أعينهم
lah’ı ilmen ve şuhûden gözlerinin önünde canlandırdılar” der. Kāşânî de aynı 
hadisi aynı yorumla naklederken, Kayserî Şeyh’in bahsettiği hadisin كنزا كنت 
 Gizli bir hazine idim” hadisi olduğu görüşündedir. Bununla beraber“ /مخفيا
Cendî’nin ismini zikretmeksizin kīle diyerek birinci hadise de atıf yapar. 
Ahmed Avnî Konuk da Kayserî’nin görüşünü isim vermeksizin nakletmekte-
dir.33 

4- İbnü'l-Arabî, Yûsuf fassında “Aynını bil ki sen kimsin, hüviyyetin nedir, 
Hakk’a nisbetin nedir? Ne ile Hak’sın ve ne ile âlem ve sivâsın?” sorularını 
yöneltir. Cendî, bu soruları şerh ederken âlimlerin şâhit olduklarının ihtilâ-
fından dolayı farklı zevkte olduklarını söyler ve bu zevk farkına mebniyyen 
müşâhededeki farklılıkları sıralar. Kāşânî de aynı yerde benzer bir sıralama 
takip ederek benzer yorumlarda bulunmuştur. Ahmed Avnî Konuk ise bu 
sıralamayı Kāşânî’nin ismini zikrederek ondan nakille vermiştir.34    

5- İbnü'l-Arabî İdris fassında yaratılmışın bir açıdan yaratan, Yaratıcı’nın 
da bir açıdan yaratılmış olduğunu söyler ve konunun anlaşılması için sayı 
sembolizmine başvurur: Nasıl ki 1 ilk mertebede 1 iken, ikincide 2, üçüncüde 
ise 3 diye adlandırılır ve bu sonsuza kadar böyle gider; ilâhî Zât da taayyün 
mertebelerinin ilkinde Hak diye isimlenirken, zuhûr mertebelerinde ise halk 
diye adlandırılır. Cendî burada Ebu’l-Hüseyin en-Nûrî’nin bir beytine atıfta 
bulunur: ف

 
اه نفسه لط ا فسم  ف/ حق 

 
اه نفسه وكث خلقا فسم   “Nefsini lâtifleştirip ona 

                                                 
31  Cendî, Şerhu Fusûsi’l-hikem, 451; Kaşânî, Şerhu’l-Kaşânî alâ Fusûsi’l-hikem, 199; Ahmed Avni Konuk, 

Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, nşr. Mustafa Tahralı - Selçuk Eraydın (İstanbul: Marmara 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2013), 2/296. 

32  Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, Fusûsu’l-hikem, çev. Ekrem Demirli (İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 2013), 83. 
33  Cendî, Şerhu Fusûsi’l-hikem, 373; Kaşânî, Şerhu’l-Kaşânî alâ Fusûsi’l-hikem, 128; Dâvûd b. Mahmûd 

Kayserî, Matlau husûsi’l-kelim fî meânî Fusûsi’l-hikem, thk. Âsım İbrâhîm Keyyâlî (Beyrut: Dâru’l-
kütübi’l-ilmiyye, 1971), 313; Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, 2/75. 

34  Cendî, Şerhu Fusûsi’l-hikem, 432-433; Kaşânî, Şerhu’l-Kaşânî alâ Fusûsi’l-hikem, 181; Konuk, Fusûsu’l-
Hikem Tercüme ve Şerhi, 2/246. 
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Hak, kesîfleştirip de halk dedi”. Kāşânî de aynı yerde ve aynı bağlamda bu şiiri 
nakletmektedir.35 

6- Müeyyed Cendî’nin Fusûsu'l-hikem şerhinin Celâleddîn Aştiyânî 
tahkîkinde de muhakkik bazen Cendî’nin yorumlarının altına dipnot düşerek 
Kāşânî’de ilgili pasajda değişen kelimelere işaret etmektedir.36  

7- Kāşânî üzerine hazırlanan doktora tezinde de müellif, Kāşânî’nin İshak 
fassında يلق /kīle şeklinde yer verdiği bir yorum ile Îsâ fassında felek-i kamerin 
rûhunun melek İsmâil olduğu görüşünün Cendî’ye ait olduğunu ispat etmek-
tedir.37 

 
Sonuç 
Abdurrezzak Kāşânî, yazdığı Fusûsu'l-hikem şerhiyle hem kendi döneminde 

hem de günümüze ulaşana dek pek çok İbnü'l-Arabî araştırmacısının dikkatini 
çekmiş ve eseri Fusûs’un anlaşılmasında adeta ilk başvurulan kaynak olmuş-
tur. Ancak bu eser kendisinden önce yazılan Cendî şerhinden büyük oranda 
istifade edilerek kaleme alınmıştır. İki şerh arasındaki benzerlikler aynı kay-
naktan beslenme veya aynı ilhama mazhar olma ile açıklanamayacak kadar 
çok ve kimi zaman literal olarak da birebir aynıdır. Bu bakımdan William 
Chittick’in ikinci şerhi birincinin özeti olarak kabul etmesi oldukça yerinde bir 
tespit olarak görünmektedir. Kāşânî, Cendî’ye talebelik yapmış olsun ya da 
olmasın hayatlarının bir bölümü aynı dönem ve şehirlerde geçmiştir ve 
Kāşânî Cendî şerhine muttalîdir. O halde şöyle bir imgeye başvurarak çalış-
mamıza son verebiliriz: Fusûs gibi anlaşılması çok güç bir eser, bu eserin müel-
lifini yakından bilen bir Konevî ve onunla ömrünün son on yılını birlikte ge-
çirmiş bir şârih, Cendî. Bu durumda Kāşânî’nin Fusûs’u şerh ederken Cendî’nin 
eserini yanı başında tuttuğunu söylememiz isabetsiz olmayacaktır.   
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Öz 
Garibnâme Batı Türkçesi ile Anadolu’da telif edilen tasavvufa dair ilk kap-

samlı telif eser olması bakımından Anadolu sahasında Türkçe tasavvuf edebi-
yatının erken dönem örneklerinden kabul edilmektedir. Garibnâme’de tasav-
vufa ait teorik ve pratik pek çok meselenin sade bir dille geniş halk 
kitlelelerinin takip edip ilgi duyacağı bir formda, geometrik bir düzen içinde 
ve sohbet üslûbu ile yazılmış olması eserin Türkçe tasavvuf literatürü açısın-
dan önemini artırmaktadır. Garibnâme ayrıca Osmanlı’nın kuruluş asırlarında 
kaleme alınmış olması dolayısı ile aynı zamanda millî şuuru besleyen, sosyo-
politik duyarlılıkları da bünyesinde taşıyan kurucu eserler kategorisinde yer 
almaktadır. Bu çalışmada öncelikle Garibnâme’nin yazıldığı dönemde Anado-
lu’da tasavvufî düşünce ve literatürün panoramik bir özetinin ardından 
Garibnâme’nin hangi tasavvufî gelenek ve literatür kümesi içinde müzakere 
edilebileceği  ele alınacaktır. Anadolu’da kaleme alınmış popüler bir tasavvufî 
eser olarak Garibnâme’nin muhtevâsı ve halka dönük yanları ile nasıl bir hüvi-
yete sahip olduğu incelenecektir. Eserin Türkçe tasavvuf literatürü açısından 
nasıl bir başlangıç ve geçiş merhalesine tekabül ettiğine dair tespitlere yer 
verilerek Garibnâme’nin merkez teması diyebileceğimiz vahdet ve aşk fikri 
Osmanlı tasavvuf düşüncesi ile irtibatları gözetilerek mercek altına alınacak-
tır. Nihâî olarak eserin Anadolu sahası Türk tasavvuf edebiyatı üzerindeki 
yankıları ile çalışma sonlandırılacaktır. Tüm bu konu başlıkları kapsamında 
Garibnâme’nin Anadolu tasavvuf düşüncesi ve edebiyatı zaviyesinden kıymeti-
nin belirginleştirilmesi hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Garibnâme, Âşık Paşa, Osmanlı Düşüncesi, Ta-
savvuf Edebiyatı.  

 
The Importance of Garibnâme in Terms of Anatolıan Sufısm Thought and 

Lıterature 
Abstract  
Gharībnāme is accepted as one of the early period examples of Turkish 

sufism literature in the Anatolian field as it is the first comprehensive work 
on sufism in Western Turkish and Anatolia. The fact that many theoretical 
and practical issues belonging to sufism were written in a plain language, in a 
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geometrical order and in a conversational style in Gharībnāme, in a form that 
would be followed and interested by large masses of people, increases the 
importance of the work in terms of Turkish sufism literature. Gharībnāme is 
also included in the category of founding works that nurture national 
consciousness and incorporate socio-political sensitivities, since it was 
written in the founding centuries of the Ottoman Empire. In this study, first of 
all, after a panoramic summary of sufi thought and literature in Anatolia 
during the period when Gharībnāme was written, it will be discussed in which 
sufi traditions and literature cluster Gharībnāme can be discussed. The content 
of Gharībnāme as a popular sufi work written in Anatolia and its identity with 
its public aspects will be examined. The idea of unity and love, which we can 
call the central theme of Gharībnāme, will be scrutinized by considering how 
the work corresponds to a beginning and transition stage in terms of Turkish 
sufism literature. Finally, the work will be terminated with the repercussions 
of the work on the Anatolian area, Turkish sufism literature. Within the scope 
of all these headings, it was aimed to clarify the value of Gharībnāme from 
Anatolian sufism thought and literature. 

Keywords: Sufism, Gharībnāme, Âşık Pasha, Ottoman Thought, Sufism 
Literature. 

 
Giriş 
Âşık Paşa 13. yüzyılın sonu ile 14.yüzyılın başlarında Anadolu’nun önemli 

mutasavvıf şairlerinden biridir. Eldeki eserleri tetkik edildiğinde geniş kültü-
rel birikiminin yanında İslâmî ilimlerde ve bilhassa tasavvufta vukuf sahibi bir 
kimlik olduğu görülür.1 Âşık Paşa’nın ilmî/entelektüel cephesinin yanında 
O’na asıl hususiyet veren yönü sûfîliğidir. Büyük ve nüfuzlu bir şeyh ailesinin 
Baba İlyas’tan sonra üçüncü önemli temsilcisi olan Âşık Paşa’nın devrinde 
Vefâiyye tarikatının önderi sıfatıyla maruf bir sûfî olduğunu söylemek müm-
kündür.2 Kaynaklarda Paşa’nın tüm maddî zenginliğine rağmen dervişâne bir 
sûrette yaşadığı söylenerek hakkında Melâmî bir portre çizilir. O’nun aynı 
zamanda müteşerrî, âbid, zâhid, âşık ve ârif bir şahsiyet olduğu ifade edildik-
ten sonra seyr u sülûkun menâzilini tamamlamış bir vâsıl olarak nitelendiği 
görülür.3 Eserleri ve hakkında yazılanlar dikkate alındığında Âşık Paşa’nın çok 
yönlü ilgilerine rağmen öne çıkan kimliği sûfîliği üzerinden şekillenir. 

13-14. asırlar İslam düşünce geleneği açısından olduğu kadar  Osman-
lı/Türk düşünce ve kültür tarihi açısından da önemli bir kesiti ifade eder. Pek 
çok farklı vechesi bulunan ve değişik noktalardan ele alınabilecek bir sahaya 
ve zaman dilimine bu çalışma kapsamında Âşık Paşa’nın (d. 670/1272-öl. 
                                                 
1  Sadeddin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri (İstanbul: Fotokopi Nüsha, 1936), 1/130.  
2  İsmail E. Erünsal - Ahmet Yaşar Ocak, “Giriş”, Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye (Ankara:Türk Tarih 

Kurumu, 2014), 57-63; Nihad Sâmi Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Târihi (İstanbul: Millî Eğitim 
Basımevi, 1971), 1/381; M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar (Ankara: Akçağ, 2007), 
262. 

3  Ergun, Türk Şairleri, 1/129. 
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733/1332) Garibnâme’si üzerinden bakmaya çalışacağız. Elbette Garibnâme 
hakkındaki değerlendirmelerimizi de tasavvuf ile sınırlayarak. Çünkü 
Garibnâme farklı cihetlerden okumaya ve değerlendirilmeye müsait çok kat-
manlı ve çok yönlü bir metindir. Eğer bir “Anadolu tasavvuf düşüncesi”nden 
söz etmek gerekecekse bu düşüncenin esaslı unsuru harhalde bu kültürel 
havza içinde kaleme alınan metinlerde (telif-tercüme-şerh) yani literatürde 
aranmalıdır. Bu noktada Anadolu tasavvuf edebiyatı dikkate alındığı vakit 
Garibnâme’nin hem kronolojik hem de telif açısından bir önceliğinin bulundu-
ğunu peşinen ifade etmek gerekir. Bu perspektif dahilinde Garibnâme’yi daha 
ziyade Anadolu’da gelişen tasavvufî düşünce ve Türkçe tasavvuf literatürü 
açısından kurucu metinlerden biri olması itibariyle ele almayı hedefliyoruz. 
Âşık Paşa ve Garibnâme’si hakkında –çoğunluğunu dil ve gramer incelemeleri-
nin oluşturduğu- bir literatür teşekkül etmiş olmasına  karşın halihazırda 
Anadolu/Türk tasavvuf düşüncesi ve literatürü açısından eserin nasıl bir 
mevkîde değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin “muhtevâ analizli”/ “metnin 
tahlîline dayalı” daha kapsamlı ve analitik incelemelere ihtiyaç bulunduğunu 
kabul etmek gerekir. Bu yönüyle elinizdeki çalışma bu konudaki çalışmalar 
için bir başlangıç olması düşüncesi ile Garibnâme hakkında verilen mevcut 
hükümleri birkaç adım daha ileri taşıyabilmeyi amaçlamaktadır. 

 
1. Anadolu’da Tasavvufî Düşünce ve Garibnâme’nin Zemîni  
13-14. asırlar, Anadolu’da tasavvufî düşünce ve tarikat faaliyetlerinin te-

şekkül ettiği bir devredir. Evhadüddin Kirmânî (öl. 634/1237), İbnü’l-Arabî (öl. 
638/1241), Necmeddin Dâye (öl. 654/1256), Hacı Bektâş-ı Velî (öl. 669/1271), 
Mevlânâ (öl. 672/1273), Sadreddin Konevî (öl. 673/1274), Fahreddin Irâkî (öl. 
688/1289), Müeyyidüddin Cendî (öl. 691/1292?), Saîdüddîn Fergânî (öl. 
699/1300), Sultan Veled (öl. 712/1312), Yunus Emre (öl. 720/1320) gibi şahsi-
yetler bu devirde Anadolu’nun öne çıkan simalarıdır.4 Mahmud Şebüsterî (öl. 
720/1320), Emir Hüseynî-i Herevî (öl.729/1329), Abdürrezzak Kâşânî (öl. 
735/1335), Alâüddevle Simnânî (öl. 736/1336) gibi farklı bölgelerde yaşayan 
isimler de yine Anadolu tasavvuf düşüncesine eser ve fikirleriyle etkide bu-
lunmuş dönemin başka sûfîleridir. Dolayısı ile Âşık Paşa’nın yaşadığı devir bir 
taraftan tarikatların kurumsallaştığı, diğer yandan Ferîdüddîn Attâr, İbn Ara-
bî, Sadreddin Konevî ve Mevlânâ gibi isimlerden tevârüs edilen hâfızanın çok 
canlı bir biçimde yorumlandığı bir döneme tekâbül eder. Âşık Paşa’nın fikri ve 
derûni dünyasının teşekkülünde kendine intikal eden tasavvufî mîras yanın-
da, ailesinin ve muhîtinin büyük payı olmalıdır.5 Âşık Paşa ile çağdaş olarak 
nitelediğimiz isimlerin eserlerine bakıldığında Arapça, Farsça ve Türkçe ol-
mak üzere farklı dillerde ve formlarda (manzum-mensur) tasavvufî mâhiyette 
pek çok eser kaleme aldıklarını görürüz. Tüm bu muhtelif yanlarına rağmen 
                                                 
4  Köprülü, İlk Mutasavvıflar, 201-203; Reşat Öngören, Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu’da Sufiler, Devlet ve 

Ulemâ-XVI.Yüzyıl (İstanbul: İz Yayıncılık, 2003), 17 vd.  
5  Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı Târihi, 1/ 381.  
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Osmanlı tasavvuf düşüncesini oluşturan metinler hakkında bir tarafta 
Füsûsu’l-Hikem ve Miftâhu’l-Gayb gibi teorik çerçevesi daha güçlü ve hedef kit-
lesi daha sınırlı metinler ile daha çok pedogojik ve hikemî kaygıları ön planda 
tutan Garibnâme, Muhammediyye, Müzekkin’n-Nüfûs gibi halka dönük eserler 
kümesi olmak üzere iki ana hattan söz edebiliriz. Osmanlı Anadolu’sunda 
tasavvufî düşünceyi inşâ eden/temsil eden her iki kanattaki tüm bu  metinle-
rin mevzûlarına odaklanıldığında mâhiyet farkı neredeyse aradan kaybolur. 
Geriye üslûp ve form farkı kalır. Dolayısı ile Osmanlı tasavvuf metinlerinin ele 
aldıkları konular ve gözettikleri gaye bakımından bir birliktelik taşıdıkları 
fakat  hedef kitlesi, sosyolojik kaygıları ve üslûpları bakımından farklılık taşı-
dıklarını söyleyebiliriz.  

Garibnâme Anadolu havzası içerisinde üretilmiş Türkçe telif bir eser olmak-
la birlikte İslam coğrafyasının bütünü dikkate alındığında geçmişten tevârüs 
edilen zengin bir tasavvufî hâfıza halihazırda mevcuttu. Bununla birlikte ese-
rin bir geleneğin halkası ve devâmı olmak bakımından hangi müellif ve eser-
lerin yahut hangi ekolün ekseninde/çizgisinde olduğunun da tespiti gerekir. 
“Bildigünce söyledi her bir kişi/ İltmedi kimse kemâle bu işi”6 derken Âşık Paşa 
kendine değin söylenenlerin de kendi tarafından ve sonrasında söylenecek 
olanların da bitmeyen bir hikayenin parçası olduğunun farkındadır. Yapılabi-
lecek bazı tespitlere rağmen baştan kabul etmek gerekir ki Anadolu sahası, 
Endülüs ve Horasan tasavvuf geleneklerinin, devrin Orta Doğu ve Orta Asya 
kökenli tavırlarıyla sentezlendiği bundan dolayı da tek bir kaynağa irca edi-
lemeyecek ölçüde karmaşık bir hüviyete sahiptir.7 Haddizatında İslam düşün-
cesinin geneli dikkate alındığı vakit, yerleşik olan entelektüel birikimlerden 
hem etkilenmiş, hem de bu birikimlere sahip kişileri kendi birikimi ile etkile-
miş olduğunu hesaba katarsak Garibnâme’yi zikredeceğimiz kaynak havza, isim 
ve eserlerden sadece biri ekseninde tanımlamak daima eksik kalacaktır. Fakat 
bu meyanda zikredilen görüşler ve eser üzerinde yaptığımız okumalardan 
hareketle yine de bazı sonuçlara ulaşabiliriz.  

Garibnâme’nin kendi çizgisinde ve içinde yaşadığı muhit açısından “kuru-
cu” fakat geçmişten devraldığı mirasın varlığını da hesaba katarsak aynı za-
manda “taşıyıcı” bir nitelik taşıdığını vurgulamaya çalışmıştık. Bu hususiyeti 
dolayısı ile Garibnâme’de isim vermese de bir taraftan Yusuf Has Hacib, Ahmed 
Yesevî ve Yunus Emre’den diğer taraftan Hakîm Senâî, Ahmed Gazzâlî, 
Ruzbihan Baklî, Ferîdüddîn Attar, Mevlânâ, İbnü’l-Fârız, İbn Arabî ve 
Şebüsterî’den izler buluruz. Fakat tüm bu belli belirsiz izlere rağmen kaleme 
alındığı zaman ve zeminin yanında yazılışına etki eden sâikler ile dili dikkate 
alındığında Garibnâme’nin Anadolu tasavvuf düşüncesini temsil eden bir eser 
olduğunu kabul etmek gerekir.  

                                                 
6  Âşık Paşa, Garibnâme, haz. Kemal Yavuz (Ankara: Türk Dil Kurumu  2000),  2/959. 
7  bk. M. Nedim Tan, “Vahdet Fikrinin Osmanlı Tasavvuf Literatüründeki Yansımalarına Bir Örnek: 

Hasan Ünsî’nin Sırr-ı Ahadiyyet’i”,  Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf, ed. Ercan Alkan-Osman Sacid Arı 
(İstanbul: İsar Yayınları, 2018), 289. 
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 Âşık Paşa’nın Garibnâme’deki temel referansı en başta zaman zaman ta-
savvufî perspektifle tefsire de tabi tuttuğu çoğunluğu -hüküm değil- hikmet 
bildiren âyetler ve hadislerdir. Peygamber kıssaları, Hz. Peygamber’in ve 
sahâbînin hayatından sunulan örnekler de kaynak değeri taşır.8 Yeri geldik-
çe hikayeler, meseller ve kelâm-ı kibarlar ile söylemek istediği hakikati güç-
lendirerek anlaşılır kılmaya çalışır. Sınırlı sayıda da olsa Cüneyd-i Bağdâdî 
ve Bâyezid-i Bistâmî gibi bazı isimlere atıfta bulunur.9 Köprülü Garibnâme’yi 
Mevlânâ’nın Farsça Mesnevî’sinin âdetâ Türkçe bir versiyonu gibi telakki 
ederek10 eserdeki Mesnevî etkisine dikkat çeker.11 Garibnâme’de Mesnevî’deki 
bazı hikayelerin tercüme ve şerh olarak yer alması aynı zamanda erken 
dönemde görülen bir Mevlana tesiri olarak da okunabilir. Garibnâme üzerin-
de tesiri bulunduğu ifade edilen isimlerden biri de dönemin nisbeten geri 
planda kalmış isimlerinden Sultan Veled’dir.12 Rızâ Tevfik  Garibnâme hak-
kında “Âşık Paşa’nın bütün ilhâmât-ı şâ’irâne ve ma’lumât-ı sûfiyyesine 
menba’ olan  metin Gülşen-i Râz’dır. (…) benim tahkîkime göre bu eserin 
(Garibnâme’nin) tekmîl muhteviyâtı –hemen aynen– Mahmûd-ı 
Şebüsterî’nin Gülşen-i Râz’ından alınmıştır”13 diyerek eser üzerinde Gülşen-i 
Râz’ın ileri düzeydeki etkisini iddia eder. Tevfik’in iddiasını büsbütün red-
detmek mümkün olmasa ve kuvvetle muhtemel Gülşen-i Râz’dan Paşa’nın 
haberdâr olması mümkün olsa da her iki eser üzerinde yapılan paralel oku-
malardan hareketle öne sürülen boyutta bir etkiye rastlamadığımızı belirt-
meliyiz.14 Fakat Gülşen-i Râz ile Garibnâme üzerine yapılacak mukâyeseli bir  
çalışma tasavvufî hâfızadaki konu ortaklıklarının farklı üslûplarla dile getiri-
lişine dair örneklik sunması bakımından bizi ilginç sonuçlara ulaştıracaktır. 
Tüm bu kaynak ve etki eksenli bilgi ve iddialara rağmen Garibnâme belki 
bunların hepsinden etkilendi belki hiçbirinden etkilenmedi diyerek hem 
ona güç veren bir geleneği ve kültürü yok saymamış hem  de Garibnâme’de 
ortaya konan birikimin özgünlüğüne halel getirmemiş oluruz. Son tahlilde 
Âşık Paşa, hem geldiği kültür coğrafyası olan Horasan hem de içinde doğup 
ömür sürdüğü muhit olan Anadolu’nun dili olmuştur. Tüm bu literal kay-
nakların ötesinde ve daha önemlisi Garibnâme Âşık Paşa’nın bizatihi şahsî ve 
manevî tecrübelerine yaslanmaktadır.15 

 

                                                 
8  Ali Fuat Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu: Kuruluş Döneminde Telif ve Tercüme (İstanbul: İletişim 

Yayınları, 2018), 218.  
9  Âşık Paşa, Garibnâme, 1/ 749; 2/637.  
10  Köprülü, İlk Mutasavvıflar, 232.  
11  Köprülü, İlk Mutasavvıflar, 221.   
12  Köprülü, İlk Mutasavvıflar, s. 232.  
13  Rızâ Tevfik, “Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbuât-ı Felsefiyye I”, Peyâm 130/372 (12 Kânûn-ı Evvel 

1335/1919). 
14  bk. Âşık Paşa, Garibnâme, 2/619, 737. 
15  bk. Âşık Paşa, Garibnâme, 1/879; 2/957. 
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2. Anadolu’da Yazılmış Popüler ve Klasik Bir Tasavvufî Eser Olarak 
Garibnâme 

Garibnâme’yi ve aynı kategorideki metinleri önemli kılan yönleri hayata ta-
şınma kapasitesinin yüksekliği ve gücünü pratikten alıyor olmalarıdır. Zira 
hususiyle Osmanlı’da pratik dini hayat dünya görüşünün çerçevesini teşkil 
eder. Başka bir ifade ile Osmanlı’daki düşünce hayatı teoriden çok, pratik de-
nemelerden gücünü alan bir düşüncedir.16 İslâm düşünce geleneğine ait ente-
lektüel birikimin hayata ve toplumun farklı sosyal tabakalarına taşınma biçi-
mi ve yollarından biri de geniş halk kitlelerine hitap edebilme kapasitesine 
sahip pedogojik tarafı güçlü eserler üretebilmektir. Bu bakımdan Yunus Emre, 
Kaygusuz Abdal ve Âşık Paşa gibi mutasavvıf şairlerin başarısı metafizik dö-
nem tasavvufunun insanı merkeze alan yaklaşım içerisinde ortaya koydukları 
doktrini halkın dili ile buluşturarak sunabilmelerinde yatmaktadır.17 Popüler 
tasavvuf külliyâtının önemli örneklerinden biri sayabilceceğimiz 
Garibnâme’nin esas fonksiyonu halkın dînî, ahlâkî, tasavvufî duyarlılığına yön 
vermiş olmasıdır. Bu özelliği dolayısı ile Garibnâme ötedenberi Osmanlı toplu-
munu etkileyen/besleyen popüler tasavvufî eserlerden biri olarak kabul edi-
lir.18  

Garibnâme’nin muhtevâsı/teması tasavvufa ait klasik eserlerin içeriği ile 
büyük ölçüde uyumluluk taşıdığı gibi pek çok bakımdan da bu ortak 
muhtevâyı renklendirir. Kendinden önceki tasavvufî birikimin pek çok mese-
lesine bünyesinde yer verir, ete kemiğe büründürür. Tüm muhtevâ zenginliği 
ve çeşitliliğine rağmen eserin İslam düşünce sahasının kendine temel konu 
alanı olarak belirlediği “varlık (vücûd)-bilgi (marifet)-değer (ahlak)” sarma-
lında ilerlediğini ve eserde bu temel meseleler ve bunların alt konularına 
tasavvuf perspektifinden yaklaşıldığını söylemek mümkündür. Garibnâme 
tasavvuf târihi dikkate alındığında İbn Arabî ve tarikatlar dönemi sonrasına 
ait bir metin olması itibariyle hem vahdet-i vücûd terminolojisinin (kenz-i 
mahfî, vücûd-adem, a’yân-ı sâbite) hem de tarikat âdab ve erkânına ait ince-
liklerin (âdâbü’l-mürîdin) ele alındığı bir eserdir. Bununla birlikte eserde dînî 
ve kültürel pek çok ögeye de tesâdüf edilir. Âşık Paşa, konu çeşitliliği açısın-
dan oldukça geniş bir yelpazede zengin bir kelime ve kavram dağarcığını işlek 
Türkçesi ile kullanırken daima bir amacı merkeze koyar: “İnsanın Allah’a gi-
den yolculuğu ve hakikat karşısındaki farkındalığı.” Garibnâme bu yönüyle 
Anadolu’daki “insan düşüncesi”ni mayalayan fikirlerin belli bir bütünlük 
içinde ele alındığı erken örneklerden biridir.19 O’na göre insan, “gönlünden 

                                                 
16  Fatih M. Şeker, Osmanlı Entelektüel Geleneği, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2013), 59. 
17  Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu, 29. 
18  Mustafa Kara, “XIV. ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Kitaplar”, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (1999, 8/8), 40-41; Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü 
(İstanbul: İz Yayıncılık, 2006), 298.  

19  Mehmet Uyar, “Âşık Paşa-yı Velî’de İnsan-Âlem İlişkisi”, ed. Fuat Aydın, Mükerrem Bedize Aydın, 
Osmanlı’da Felsefe, Tasavvuf ve Bilim (İstanbul: Mahya Yayıncılık, 2016), 197. 
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Allâh’a yol giden kimsedir” 20 ve “insanın Tanrı’ya giden yolu gönüldür.”21 
Dünyada mevcut her şeyin sembolik bir mâna taşıdığına inanan Âşık Paşa, 
bilhassa insanın maddî ve manevî varlığına büyük ehemmiyet atfeder. 
Garibnâme’nin hemen her bölümünde bu fikre ve ona dayanan bir örneğe 
rastlanır.22 Bu yönü ile Garibnâme varlığa ve insana dair farklı bir okuma biçi-
mi teklif eder. Tüm bunlardan hareketle diyebiliriz ki aslında eserin ana konu-
su insan ve insanın hakikatidir. Kainata vahdet gözüyle bakan Âşık Paşa, 
önünde birbirinin simetrisi olan iki alem görür. Bunlardan biri büyük âlem 
olan kâinat, diğeri küçük âlem olan insandır. Kainatta her ne varsa insanda da 
vardır.23 Şu beyitler âlem-insan ekseninden meseleye baktığının iyi bir gös-
tergesidir: “Pes bu âlem gözgüdür bir baksana / Ne görürsen sensin ol, bir baksa-
na”24  

Tevhid, kenz-i mahfî, nûr-i Muhammedî, yaratılış, nübüvvet-velâyet, meb-
de-meâd, nüzul-uruc, ezelî dostluk, vatan, gurbet, şeriat-tarîkat-ma’rifet-
hakîkat, ilmin kısımları, ilmin maldan üstünlüğü, âlim ve velî, âfâk-enfüs, 
küçük âlem -büyük âlem, aşk, âşığın alâmetleri, akıl, gönül, ruh/can-
beden/ten, sûret-mana, nefis, nefsin mertebeleri (nefs-i emmâre, …, nefs-i 
âşıka, nefs-i nâtıka, nefs-i fakîre, nefs-i fâniye, nefs-i kâmile), imtihan, dünyâ, 
âhiret, hayat, ölüm, ricâlü’l-gayb, hızır gibi tasavvuf doktrininin temel hare-
ket noktasını oluşturan konu ve kavramlar yanında tarikat hayatı, tarikat 
menzilleri, konaklar (taleb, ışk, gurbet, kurbet, hayret, istiğnâ, fenâ), fazîletler 
(tevâzû, ihlas vd.)-rezîletler (ucb/kibir, riyâ vd.), insanın kemale giden yolcu-
luğu, Hakk’a götüren yollar, yoldaşın lüzumu, yol hazırlığı, yolun tehlikeleri, 
gayret,  perde/ler, menzil, halvet, sohbet, hizmet, şefkat, riyâzet, tecrîd, ben-
lik, benliğin terki, şeyh ve müridin uyması gereken kurallar, meşâyihin hâli, 
mürîdânın ahvâli, alpliğin esasları gibi çoğunluğu tarikatlar dönemine ait 
konuları misaller eşliğinde işler. Garibnâme bu konu çeşitliliği bakımından 
Pendnâme, Tarikatnâme, Sülûknâme, Siyâsetnâme, Âdâbü’l-Mürîdîn, Işknâme, 
Marifetnâme metni olarak okunmaya elverişlidir. Nitekim Garibnâme’nin 
Maârifnâme ve Gencnâme olarak da anılması bu muhtevâ çeşitliliğinin 
(müsemmânın) isimlendirmeye (esmâya) yansımasıdır. Eserin “ahvâl-i 
sâlikinin derc edildiği bir kitab” olarak nitelenmiş olması eserde seyr u sülukâ 
ait bahislerin yoğunluğunun bir göstergesidir. Latîfî’nin Garibnâme’nin “ilm-i 
bâtında ve ilm-i tasavvufta mürşid ve mürid âdâbın ve tarîk-i sülûk esbâbın 
beyân ider manzum telif” şeklindeki ifadeleri seyr u sülûk ve tarikat âdâbı 
bakımından taşıdığı muhteva zenginliğine başka bir şekilde işaret etmekte-

                                                 
20  Garibnâme, 1/671.  
21  Garibnâme, 1/719. 
22  Mehmet Kaplan, “Âşık Paşa ve Birlik Fikri”, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Türkiyat Mecmuası 

18/1 (İstanbul 1973-1975), 154. 
23  Cihan Okuyucu, “Âşık Paşa’nın Garîb-Nâme’sinde Felsefi Unsurlar”, Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı 

Dilinin Oluşumu Sempozyumu -Bildiriler-, haz. Fatih Köksal (Kırşehir: 2013), 359.  
24  Garibnâme, 1/ 923; bk. 2/547. 
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dir.25 Eser tarikat hayatına ilişkin zengin bir muhtevâ içermekle birlikte her-
hangi bir tarikata îmada bulunarak aidiyet belirtmez. Bu yönüyle her tarîkat 
ehli ve müslüman birey tarafından paylaşılabilelecek ilkeler ortaya koyarak 
tarikatlar üstü bir metin inşâ eder.  

Garibnâme’de ayrıca ana, baba, hoca ve esnaf hakkını gözetmeyi tavsiye 
eden Âşık Paşa, bunlara hizmeti, ilim öğrenmeyi, malı mülkü insanların yoluna 
feda etmeyi, halkın sıkıntısını paylaşmayı ve yol gösterici olmayı oldukça 
önemsemiştir. Manzûme bu noktada bir Nasihatnâme özelliği taşımaktadır. 
Bununla birlikte “eserdeki bahislerin çok çeşitli olmalarıyla berâber genel 
itibariyle birbirleriyle münâsebetleri vardır. Münderecâtının tenevvüâtına 
rağmen birleştiği bir nokta vardır; o da tasavvuftur. Âşıkpaşa her şeyi sûfiyâne 
bir gözle görmüştür.”26 Latîfî’nin Garibnâme’nin muhtevasından bahsederken 
kullandığı ifadeler bu bağlamda kayda değer: “Erbâb-ı zühd ü salâh 
mâbeyninde isti’mâl olunur müfîd ve nâfi’ nüshadır. Hakîkat-ı insanı âfâkî ve 
enfüsî teşbîh ve temsîl idüp ilm-i bâtını âyât ve ahbâr ve kelimât-ı meşâyih-i 
ahyâr ile cem’ itmiştir.”27 Paşa, ele aldığı doktrini okuyucularına sistematik 
olarak vermeyi hedef edinmez, bir sûfî bakış açısı ile hareket ederek pek çok, 
fakat birbiriyle ilişkili konuları bir araya getirip mükaleme/konuşma üslûbu ile 
sohbet edercesine sunar.28 Gibb’in de işaret ettiği gibi Garibnâme hâricî görü-
nüş, sanatkarlık ve ilginç tertîbi bakımından düzenli görünüyorsa da fikirlerin 
tam bir düzenle ifade edilişi bakımından biraz da sistemsizdir. Çünkü “bu tür 
eserlerin yazılış amacı, tanınmış ve kabul edilmiş sûfî-felsefî sistemi açıklamak 
değil sistemin üzerine bina edildiği asıl gerçeğin nasıl fiziki ve rûhî fenomenle-
rin temelini teşkil ettiğini bir yığın örnekle göstermekten ibarettir.”29 

 
3. Türkçe Tasavvuf Edebiyatının Mukaddimesi Olarak Garibnâme 
Garibnâme’nin giriş kısmındaki ifadelere bakıldığında eserin Farsça bilme-

yen Türklere sülûk adabını öğretmek maksadıyla yazılmış ta’lîmî/didaktik 
mahiyeti haiz bir eser olduğu anlaşılır.30 “Her kimin kim gönli selîm ve / Aklı 
müstakîm ola çün bu kitabı / Mütâlaa ide âferînişden maksûd /Neyise bile ve cemî-i i 
esrâra muttali ola”  ifadeleri ile Paşa  bir kimsenin Garibnâme’yi okumakla yara-
tılıştan maksadın ne olduğunu bileceğini, çirkin işlerden ve kötü amellerden 
sakınacağını ifade eder.31 Dolayısı ile Garibnâme’nin edebî ve şairane kaygılarla 
değil irşada dayalı dînî bir maksat ile yazılmış olduğunu söylemek gerekir.32 
Bu noktada Latîfî’nin Garibnâme hakkındaki şu ifadelerini aktarabiliriz: “Ammâ 
nazmı ol kadar nâzük ve rengîn değildir. Ve hem ehlullâh nazmında kabûl-i 

                                                 
25  Ergun, Türk Şairleri, 1/130. 
26  Ergun, Türk Şairleri, 1/135. 
27  Ergun, Türk Şairleri, 1/135. 
28  E. J. Wilkinson Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, çev. Ali Çavuşoğlu (Ankara: Akçağ Yayınları, 1998), 1-2/124.  
29  Gibb, Osmanlı Şiir Tarihi, 1-2/124. 
30  Ergun, Türk Şairleri, 1/131. 
31  Âşık Paşa, Garibnâme, 1/7. 
32  Köprülü, İlk Mutasavvıflar, 232.  
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halk içün tasannu’ ve tahayyül kasdidüp iftihâr ve iştihâr içün tezyîn-i elfâz 
murâd idinmezler.”33 Buradan hareketle elbette edebî ve estetik hususiyetleri 
bulunmakla birlikte muhtevâsı ve vermek istediği mesajları biraz daha geniş 
bir perspektifle okumaya çalıştığımızda Garibnâme’nin yazımı ile hedeflenen 
şeyin toplumu ideal bir hayat felsefesi, muayyen değer hükümleri ve davranış 
kalıpları etrafında bir araya getirmek olduğunu söyleyebiliriz. 

Garibnâme sadece belirli bir tarikat kültürü dairesindeki kimseleri muhatap 
kitlesi olarak dikkate almak yerine her sınıftan (padişah, halk, esnaf, mürid, 
mürşid) insana yol-yöntem-ilke gösterir. Ama esas muhatabı kelimenin en 
yalın hâli ile “insan”dır. İnsanın nasıl olması gerektiğini, tasavvufî ve ahlâkî 
idealler eşliğinde sistematik bir bütünlük içinde ele alır. Nakşibendiyye tarika-
tının prensiplerinden olan “halvet-der encümen” ve “el kârda gönül yârda” 
gibi ilkeleri hatırlatacak şekilde “Halvet issi ol-durur dünyeden / Kurtıla diri 
yörürken bu beden”34 anlayışı ile “şehirde tasavvuf” ideali sunar. Bu bakımdan 
O’nun çerçevesini çizdiği sûfî ideallere göre tasavvufi hayat toplum içinde 
yaşanarak somutlaştırılır. İlmi ön planda tutar. Fakat esas gözden kaçırılma-
ması gerekenin “pratik-teori”, “ilim-fazîlet”, “bilgi-eylem”, “îman-amel”, 
“şeriat-hakîkat” bütünlüğü olduğuna daima dikkat çeker:35 Bu çizgideki ifade-
lerinden birini kaydetmek yeterlidir: “Gerçi kim ilmün ameldür mîvesi / İllâ şahs 
ilkin bu ilme ivesi.”36 Garibnâme okunduğunda tasavvuf vâdîsinde Paşa’nın yap-
tığı şeyin seleflerinkinden çok da farklı olmadığı anlaşılır. O’nu özgün ve farklı 
kılan kendine intikal eden tasavvufî mîrası nazmen Türk dilinde telif üslûbu 
ile yeniden farklı bir revnakla ele almasıdır. Başka bir ifade ile tasavvufi alan-
da, kendine intikal eden birikimi derli toplu şekilde sistemleştirerek belirli 
kurallar dahilinde ve sehl-i mümteni bir şekilde takdim etmesidir.  

Garibnâme Anadolu Tasavvuf Edebiyatı’nı kendisi ile başlatabileceğimiz 
metinlerin başında gelmesi nedeniyle önemli bir merhaleyi işaret eder. 
Garibnâme’nin Türkçe’nin dînî düşünceyi ifade eden bir ilim ve kültür dili 
haline getirilmesi, tasavvufun yeni bir kültür dili içerisinde ifade  kabiliyetine 
erişmesi, Türk dili ve kimlik bilincinin yerleşmesi, Farsça’dan Türkçe’ye ve 
tercümeden telife geçişin sağlanması gibi açılardan temsil gücü yüksek bir 
metin olduğunu söyleyebiliriz. Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyye’si ve 
Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’ı (Gülşen-nâme) ile aynı dönemde kaleme alınan Âşık 
Paşa’nın Garibnâme’si söz konusu eserlere kıyasla tasavvufî muhtevâsının kap-
sayıcılığı ve telif olması bakımından farklılaşır. Anadolu Selçukluları dönemi 
Farsça’dan Türkçe’ye geçiş sürecini temsil eder. Özellikle beylikler döneminde 
Anadolu’da yoğunlaşan Türk nüfusu, bir süre sonra Türkçe şiir yazılması ve 
Türkçe mensur eserler telif edilmesine imkan hazırlamıştır. Bunun en tipik 
örneği Mevlana’nın Farsça, oğlu Sultan Veled’in ise eserlerini Türkçe telif 

                                                 
33  Ergun, Türk Şairleri, 1/139. 
34  Âşık Paşa Garibnâme, 1/605. 
35  Âşık Paşa Garibnâme, 2/651. 
36  Âşık Paşa Garibnâme, 2/859.  
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etmiş olmasıdır.37 Anadolu Beylikler döneminde Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’ı 
Türkçe’ye telif/tercüme etmesi Türkçe’nin bu dönemde sanatlı söyleyişlere 
uygun bir olgunluğa eriştiğini göstermekte iken Garibnâme ile yaşanan şey 
tasavvuf öğretilerinin anlatımında tercüme döneminden telif aşamasına ge-
çilmesidir.38 Bu çerçevede Garîbnâme’nin özellikle tercüme eserlerin yoğun 
olarak görüldüğü bir dönemde Anadolu Türkçesi ile yazılmış en büyük telif 
mesnevî olması, tertîbi  ve konuları işleme bakımından emsalsizliği -ki 
Garibnâme eserin farklılığını gösteren bir adlandırmadır-esere kategorik ola-
rak farklı bir konum kazandırır.39 Garibnâme ve benzeri metinler tasavvufa ait 
mirasın Türkçe’nin kalıbı içinde ifade edilişi bakımından önemli bir fonksiyon 
icra etmişlerdir. Âşık Paşa’nın dile getirdiği düşünceler, Türkçe olarak ifade 
edilen bir tasavvufî dilin oluşmaya başladığını gösterdiği gibi, Anadolu’nun 
yeni tanıştığı bir çok tasavvufî esâsın da yeni coğrafyadaki düşünce, inanç ve 
anlayışlarla şekillenerek “yerli” bir karakter kazandığını ortaya koymakta-
dır.40 Farsça’nın hala etkili olduğu bir dönemde eserini Türkçe yazması, gra-
mer fikrine yer vermesi, ortaya koyduğu eseri ile Türkçe bir âbide meydana 
getirmesi, hepsinden önemlisi bu eserde Türk dilinin kaidelerine uygun ola-
rak pek çok kelime türetmesi Paşa’daki dil şuurunun ne kadar derin, köklü ve 
canlı olduğunun bir delilidir.41 Âşık Paşa’nın Farsça gibi tasavvufa ait düşünce-
lerini söylemek için son derece işlenmiş bir sanat dilini bir tarafa koyarak 
eserlerini Türk dili ile yazması bir tesadüf değildir. Bunun ilk mühim sebebi, 
Gülşehrî ve Âşık Paşa’dan önce Mevlânâ, Sultan Veled ve nihayet Yunus Em-
re’ye Türkçe şiirler söylemek lüzumunu hissettiren târihî ve sosyal 
zarûretlerdir. Aynı Türkçe’nin bu çağlardaki Orta Anadolu halkının ana lisanı 
oluşu ve kalabalık Türkmen boylarının kendi dillerine ehemmiyet verdirecek 
ölçüdeki millî ve kudretli varlıklarıdır.42 Paşa, daha henüz Garibnâme’nin baş 
taraflarında şeriat ulemâsı, tarîkat pîrleri ve hakikat ehli meşâyih tarafından 
Arapça ve Farsça eserler yazıldığından fakat halkın istifadesi için Türk dilinde 
manzum olarak Garibnâme’yi tertîb ettiğini söyler. O Türkçe yazmayı bir 
zarûret olarak görür. Aksi halde halk tasavvufa ait mânâlardan mahrum kala-
caktır. Âşık Paşa, Türklerin hakikati kendi dillerinde anlamalarını istemiş ve 
hakikatin her dilde ifade edilebileceğini göstermiştir. Bu noktadaki yorumları 
Paşa’nın ifadeleri ile noktalayalım: “Gerçi kim söylendi bunda Türk dili / İllâ 
ma’lum oldı ma’nî menzili / Tâ ki mahrum kalmaya Türkler dahı / Türk dilinde anla-
yalar ol Hakı /…../ Ma’niyi bir dilde sanman siz hemen / Cümle diller anı söyler bî-
gümân / Cümle dilde söylenen ol söz-durur / Cümle gözlerden gören ol göz-durur.43 

 
                                                 
37  Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu, 292-293. 
38  Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu, 83.   
39  Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005), 34.  
40  Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu, 219.  
41  Kemal Yavuz, “Giriş”, Garibnâme, 35. 
42  Banarlı, Resimli Türk Edebiyatı, 1/381. 
43  Garibnâme, 1/7. 
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4. Garibname’de Vahdet ve Aşk Fikrinin İmtizacı  
Anadolu’daki tasavvuf düşüncesi hâkim karakteri itibariyle vahdet-i vücûd 

şeklinde isimlendirilen bir ana fikre sahiptir.44 Bu açıdan Osmanlı dönemi 
tasavvuf literatürü, “vahdet fikri”nin farklı tonlarını yansıtması bakımından 
oldukça zengin ve renkli bir yekün teşkil eder. Vahdet fikrinin aşk söylemi ile 
sentezlenmesi açısından İbnü’l-Arabi ve Ahmed Gazzâlî’nin etkisi büyüktür. 
Üstelik İbnü’l-Arabi ile başlayan çizgi yalnızca entelektüel zümrelerle sınırlı 
kalmamış farklı toplum kesimlerinin kültürel hafızasını da etkilemiştir. 
Ahmed Gazzâlî etkisi Attar, Mevlana, Fahreddin Irâkî ve Mahmûd Şebüsteri 
kanalıyla çeşitlenerek ve renklenerek devâm ederken bir taraftan da Yunus 
Emre gibi isimlerce aşk, vecd ve vahdet eksenli bir üslub yerleşir. Netîce ola-
rak Anadolu’da Allah-alem ilişkisinin merkezine aşkı koyarak ve kesretin vah-
dete dönüşümünü idealleştiren bir hâfıza şekillenir.45 Garibnâme’ye Anado-
lu’daki tasavvuf düşüncesinin hâkim karakteri üzerinden bakıldığında eserde 
vahdet ve aşk fikrinin tüm konu çeşitliliği ve zenginliğine rağmen merkez 
konumda yer aldığını söyleyebiliriz. Âşık Paşa Garibnâme’de bütün düşünce 
sistemini bir aşk metafiziği etrafında kurgulamaktadır. O’na göre varlık aşk ile 
kâimdir. Bu anlamda, kurguladığı varlık metafiziği de aşk metafiziğinden fark-
lı olmayan Âşık Paşa’nın ontolojisi, epistemolojisi ve ahlak sistemi de böylesi 
bir aşk metafiziği perspektifinden izler taşımaktadır. Âşık Paşa’ya göre, insa-
nın en  büyük sermayesi aşktır:46 “Âşıka sermaye bu ışk tap-durur / Hazret’e 
ışkdur ki anı tapdurur”47  Leylâ ve Mecnûn, Yusuf ile Zelîha, gül ile bülbül, sadef 
ile katre hikeyeleri üzerinden hep aşkı anlatır. Garibnâme’nin özellikle birinci 
bölümünde vahdet fikrinin tasavvufi olduğu kadar sosyal yönlerini de kuşatan 
bir üslûp geliştirilerek ele alındığı görülür. Burada vahdet, tevhidin gerçek-
leşmesi ve sûfînin tecrübesi kadar topluluğu bir arada tutan ilkeyi ve devletin 
sürekliliğini sağlayan ideali kapsayacak şekilde işlenir.48 İhsan Fazlıoğlu “ku-
rucu ve taşıyıcı bir metin olarak Garîbnâme’nin İslâm-Türk dünyasında bir 
denetleme mekanizması oluşturmak için yazılmış kanonik, dolayısıyla talimî 
bir metin” olma özelliğine dikkat çeker. “Moğol istilasının coğrafyada yarattı-
ğı hareketlilik ve kültür etkileşimleri sebebiyle Fars kültürü etkisine karşı 
Türklerin bir soy ve varlık kaygısı güttüğünü ve bu nedenle de Garîbnâme’nin 
siyasi ve kültürel kaygılardan kaynaklanan bir metin olarak üretildiği”ni söy-
ler.49 Kaplan Garibnâme’nin kurucu bir eser olma niteliğine “Osmanlı Türkleri-
nin kurmuş oldukları cihan devletinin ideolojik ve metafizik temelini hazır-
lar” ifadeleri ile  vurguda bulunur.50 
                                                 
44  Ekrem Demirli, Tasavvufun Altın Çağı: Konevi ve Takipçileri (İstanbul: Sûfî Kitap, 2015), 30-35.  
45  Tan, “Vahdet Fikrinin Osmanlı Tasavvuf Literatüründeki Yansımaları”, s.289. 
46  Zübeyir Ovacık, “XIV. Yüzyıl Anadolu Düşüncesinde Bir İyimserlik Felsefesi Olararak Âşık Paşa’da 

Aşk Felsefesi”, Turkish Studies 11/2, (Winter 2016), 982. 
47  Âşık Paşa, Garibnâme, 1/957. 
48  Tan, “Vahdet Fikrinin Osmanlı Tasavvuf Literatüründeki Yansımaları”, s.289.   
49  İhsan Fazlıoğlu “Türk Düşüncesinin Kurucu Bir Metni Olarak Garîbnâme”, 31 Ekim 2017. (Erişim 

Tarihi: 17 Ağustos 2020), https://www.medeniyet.edu.tr    
50  Mehmet Kaplan, “Âşık Paşa ve Birlik Fikri”, 149.  

https://www.medeniyet.edu.tr/
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5. Garibnâme’nin Anadolu Tasavvuf Edebiyatına Tesirleri  
Âşık Paşa, üslûbu ile okuyanda-dinleyende tesir bırarakacak bir eda ve 

sadaya sahiptir. “Vasf-ı hâlüm uş size arz eyledüm / Ol kadar kim dile geldi 
söyledüm”51  diyerek muhatabına hem gündelik hayatın içinden hem kendin-
den konuşur.  Âşık Paşa’nın vefatından sonra halk arasında büyük bir velî 
sıfatıyla anılmaya başlandığı ve etrafında pek çok menkabe ve inanç teşekkül 
ettiği anlaşılmaktadır.52 O’nun mânevî şahsiyetine gösterilen ilgi 
Garibnâme’den hâlî değildir. Bu konudaki en iyi örnek metinlerden biri oğlu 
Elvan Çelebi tarafından yazılan Menâkıbu’l-Kudsiyye’dir. Elvan Çelebi’nin “Deh 
bâb kitâb itdi,anı âşıklara kodı gitti” dediği kitap Garibnâme’dir.53 Bu bakımdan 
Paşa’nın manevi şahsiyetine gösterilen bu güçlü ilginin eseri Garibnâme’ye 
yönelik de var olduğunu söylemek mümkündür. Garibnâme’nin tesir dairesinin 
çok geniş olmuş eserlerden biri olarak  asırlar boyunca geniş bir okuyucu 
zümresine hitap etmiş olmasının başlıca sebeplerinden biri sade dilinin 
yanısıra dinî, tasavvufî muhtevâsı ile ta’lîmî/didaktik/pedogojik niteliğidir.54 
Bir başka sebeb ise Türkçe şiir yazan Yunus Emre, Gülşehrî, Şeyyad Hamza 
gibi diğer sufî şairlere benzer şekilde Âşık Paşa’nın Garibnâme’sinde de hakim 
olan tasavvuf anlayışının -bir takım heterodoks îmalara rağmen- tartışmasız 
bir biçimde sünnî çizgide seyrediyor olmasıdır.55 Mehmet Kaplan, Paşa’nın 
“âdetâ devrin ideoloğu” olduğunu söyleyerek “fikirlerini ortaya koyarken 
halkı ikna edici deliller ve örnekler vermesi dolayısı ile Farça söyleyen Mevlâ-
na ve Türkçe söyleyen Yunus Emre’den daha çok kendi çağına tesir etmiş 
olması muhtemeldir” şeklinde bir tespitte bulunur.56 Kendi devrinde 
Garibnâme’nin alımlanışı ve tesir dairesi hakkında verilen hükümler ihtimalle-
re dayansa da sonraki dönemler için eserin etkilerine dair somut bazı veriler 
bulunmaktadır. Garibnâme’nin Türkiye ve dünyâ kütüphânelerinde bir çok 
yazma nüshasının varlığı en başta zikredilebilecek etkilerden biridir. Süley-
man Çelebi’nin (öl. 825/1422) Vesîletü’n-Necât’ında Garibnâme’den alıntılar yer 
alması tasavvufa ait popüler bir klasik eserin halka dönük bir başka esere 
kaynaklık ettiğini göstermesi bakımından oldukça dikkate değer.57 Akkoyunlu 
hükümdârı Uzun Hasan’ın (öl. 882/1478) huzurunda Garîbnâme okuttuğuna 
dair kayıt ise esere sadece halk nezdinde değil ilme ve kültüre değer veren 
saray seçkinlerince de kıymet verildiğini göstermesi bakımından zikredilmesi 
gerekir.58 Abdürrahim Karahisârî’nin (öl. 888/1483’ten sonra) tasavvufî-ahlâkî 

                                                 
51  Âşık Paşa, Garibnâme, 1/907. 
52  Erünsal - Ocak, “Giriş”, Menâkıbu’l-Kudsiyye, 57-63. 
53  Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye, 220, 229-230. 
54  Günay Kut, “Âşık Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4/1-3.  
55  Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu, 238; M. Fuad Köprülü, “Âşık Paşa”, İslam Ansiklopedisi (Eskişehir: 

MEB, 1997), I/704; Ahmet Yaşar Ocak, “Âşık Paşa (Tasavvufî Şahsiyeti)”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi,İstanbul: TDV Yayınları,1991), IV/3. 

56  Kaplan, “Âşık Paşa ve Birlik Fikri”, s.150. 
57  Bilkan, Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu, s. 202. 
58  Faruk Sümer, “Uzun Hasan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2012), 

42/261-264. 
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mesnevisi Vahdetnâme’de Garibnâme’den etkilendiğinin ileri sürülmesi kendi 
çizgisindeki metinlere ilham kaynağı olduğunu göstermektedir. Bunun yanın-
da 16-17. yüzyılda kaleme alındığı tahmin edilen Tasavvuf Risalesi adlı müellifi 
meçhul yazma risâlede Garibnâme’nin mensur bir özetinin yapılmış olması 
eserin ilerleyen yüzyıllarda etki sahasının sürdüğüne dair güçlü bir 
karînedir.59 “Miracnâme”, “Leylâ ile Mecnûn”, “Yusuf ile Zeliha” gibi kendi 
devrinden sonra başlı başına büyük mesnevîler ortaya konacak eserler için de 
ilk örnek alınan metin hep Garibnâme olmuştur. Tespit edilebildiği  kadarı ile 
Yazıcıoğlu Mehmed, Kaygusuz Abdal, Eşrefoğlu Rûmî, Bâkî, Şeyh Gâlib gibi 
Türk edebiyatının önde gelen simaları da dili kullanıştan düşünce şekillerine 
kadar Âşık Paşa’nın tesirinde kabul edilir. Ayrıca Âşık Paşa “hikmet” 
(Pendnâme ve Nasihatnâme) geleneği açısından Anadolu’da gelişecek Türk ede-
biyatı için de öncü bir isimdir. Ahmedî ile 17. yüzyılda hikmet sahasında bir 
yol açmış görünen büyük şairlerimizden Nâbî’de hikmet yönüyle Âşık Paşa’ya 
bağlıdır.60 Hüseyin Vassaf (öl. 1929)  Edirne’den ayrılacağı gün Şeyh 
Şerefeddin Efendi’nin halîfelerinden Şeyh Muhammed Ârif Bey’in kendisine 
“Âşık Paşa Dîvânı (Garibnâme) gibi kıymetli yazma bir eser ihdâ ederek gönül-
den çıkarılmamasını ricâ ve ihtâr etmiş” olması şeklindeki anekdot 
Garibnâme’nin yakın dönemlere kadar ilgi gördüğünün bir başka kanıtı olarak 
değerlendirilebilir.61 

 
Sonuç  
Aşık Paşa dînî, kültürel ve tasavvufî tecrübe bakımından zamanına intikal 

eden birikimi tevârüs etmiş olsa da tasavvufî düşünce ve hareketin neşv ü 
nemâ bulduğu yeni ve farklı bir iklimde Garibnâme’yi kaleme almıştır. Eseri 
kaleme alırken  bir yandan içinde yaşadığı muhîtin kültür ve dilini diğer yan-
dan da yeni temelleri atılan bir devlet nizâmını dikkatten uzak tutmamıştır. 
Bu yönüyle eser bir taraftan tasavvufî idealleri paylaşırken diğer yandan “şe-
hirde tasavvuf” olarak adlandırılan bir üslûbu benimser. O’nun resmettiği 
tasavvufî ve ahlâkî hayat içinde, hayatın her kademesinde her türlü insan için 
alınacak bir ders hep vardır. Bu yönü ile sıradan bir insandan seçkin bir bilge-
ye kadar her okuyanın onda kendinden bulacağı şeyler bulunmaktadır. 
Garibnâme zengin konu yelpâzesine karşın temel bazı anafikirler üzerinden 
ilerler ve öne çıkardığı temalar tasavvufun anlam dünyasında merkezî ko-
numda bulunan mevzûlardır. Bu yönüyle eser tasavvufî hakikatleri güçlü bir 
kurgu ve üslûb ile halkın muhayyilesine taşıma kapasitesine sahiptir. Okuruna 
ve dinleyicisine konuşur gibi hitap eden nasihat dili, her halde toplumsal 
                                                 
59 Tasavvuf Risâlesi hakkında daha detaylı bilgi için bk. Cihan Okuyucu, “Âşık Paşa’nın Tasavvuf 

Risâlesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (Kayseri: 1988), 197-213; Agah Sırrı 
Levend, “Âşık Paşa’ya Atfedilen İki Risale”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten (Ankara: 1955), 153-
163.  

60  Kemal Yavuz, “Giriş”, Garibnâme, s. 34. 
61  Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ, I-V, haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz (İstanbul: Kitabevi Yayınları, 

2006), 3/ 304.  
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kabulünde büyük rol oynamış olmalıdır. Tasavvuf literatürünün her biri ken-
dine özgü farklı nümûneleri dikkate alındığında Garibnâme-nin nev’i şahsına 
münhasır diyebileceğimiz emsalsiz bir sistematiğe sahip oluşu, Anadolu saha-
sında Türkçe yazılmış bir tarikat ilmihali hüviyetini taşıması, insanın hayatta-
ki rolünü dinî düşüncenin bütün imkanlarını kullanarak tasavvufî bir dil üze-
rinden kurgulaması, üslûp olarak nasihat ve hikmet tarzı bir söylemi tercih 
etmesi eseri özgün kılan ve sonrasına tesirini sağlayan faktörlerden bazıları-
dır. Garibnâme farklı cihetlerden okumalara tabi tutulabilecek çok yönlü ve 
imkânlı bir metindir. Eserin Anadolu tasavvuf düşüncesi açısından en mühim 
taraflardan biri kendinden evvelki tasavvufî birikimi en çetrefilli konuları 
dahi dışarıda bırakmadan bütün renklerine yer vererek halkın anlayabileceği 
bir sâdelikte aktarabilmesidir. Garibnâme gibi klasik eserler her okuyanda 
yeniden canlanma potansiyelini bünyesinde taşırlar ve okunduğu döneme bu 
şekilde taşınırlar. Bu bakımdan eser üzerinde yapılacak tahlile dayalı yeni 
okumalar yeni anlam zenginlikleri yakalamak ve Anadolu tasavvuf düşünce-
sinin karakteristiklerini çözümlemek için pek çok imkân taşımakatdır.  

 
Kaynakça  

Âşık Paşa.  Garibnâme. haz. Kemal Yavuz. 2 Cilt. Ankara: Türk Dil Kurumu, 2000. 
Aşkar, Mustafa. Tasavvuf Tarihi Literatürü. İstanbul: İz Yayıncılık, 2006. 
Banarlı, Nihad Sâmi. Resimli Türk Edebiyatı Târihi. 2 Cilt. İstanbul: Millî Eğitim Bası-

mevi, 1971. 
Bilkan, Ali Fuat. Osmanlı Zihniyetinin Oluşumu: Kuruluş Döneminde Telif ve Tercüme. 

İstanbul: İletişim Yayınları, 2018.  
Demirli, Ekrem. Tasavvufun Altın Çağı: Konevi ve Takipçileri. İstanbul: Sûfî Kitap, 

2015.  
Gibb, E. J. Wilkinson. Osmanlı Şiir Tarihi. 2 Cilt. çev. Ali Çavuşoğlu. Ankara: Akçağ 

Yayınları, 1998.  
Çelebi, Elvan, Menâkıbu’l-Kudsiyye. haz. İsmail E. Erünsal - Ahmet Yaşar Ocak. An-

kara:Türk Tarih Kurumu, 2014. 
Ergun, Sadeddin Nüzhet. Türk Şairleri. 3 Cilt. İstanbul 1936.  
Erünsal,  İsmail E. – Ocak, Ahmet Yaşar. “Giriş”, 57-63. Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-

Kudsiyye. Ankara:Türk Tarih Kurumu, 2014. 
Fazlıoğlu, İhsan. “Türk Düşüncesinin Kurucu Bir Metni Olarak Garîbnâme”, (31 

Ekim 2017), Erişim Tarihi: 17 Ağustos 2020, https://www.medeniyet.edu.tr.   
Kaplan, Mehmet. “Âşık Paşa ve Birlik Fikri”. İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü 

Türkiyat Mecmuası 18/1 (1973-1975), 149-160. 
Kara, Mustafa. Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2005.  
Kara, Mustafa. “XIV. ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe 

Kitaplar”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8/8 (1999), 29-58.  
Köprülü, M. Fuad. “Âşık Paşa”, 1/704, İslam Ansiklopedisi. Eskişehir: MEB, 1997.  
Köprülü, M. Fuad. Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara: Akçağ, 2007. 
Kut, Günay. “Âşık Paşa”. 4/1-3. Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. İstanbul: 

TDV Yayınları, 1991.  

https://www.medeniyet.edu.tr/


Anadolu Tasavvuf Literatürü ve Düşüncesi Açısından Garibnâme   193 

 

Agah Sırrı Levend, “Âşık Paşa’ya Atfedilen İki Risale”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
Belleten (Ankara: 1955), 153-163. 

Ocak, Ahmet Yaşar. “Âşık Paşa (Tasavvufî Şahsiyeti)”. 4/3. Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları,1991. 

Okuyucu, Cihan. “Âşık Paşa’nın Garîb-Nâme’sinde Felsefi Unsurlar”, Âşık Paşa ve 
Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu Sempozyumu -Bildiriler-, haz. Fatih Köksal, 
(Kırşehir: 2013), 355-368. 

Okuyucu, Cihan. “Âşık Paşa’nın Tasavvuf Risâlesi”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi 2 (Kayseri: 1988), 197-213.  

Ovacık, Zübeyir. “XIV. Yüzyıl Anadolu Düşüncesinde Bir İyimserlik Felsefesi 
Olararak Âşık Paşa’da Aşk Felsefesi”, Türkish Studies 11/2, (Winter 2016), 965-
984. 

Öngören, Reşat. Osmanlılarda Tasavvuf: Anadolu’da Sufiler, Devlet ve Ulemâ-XVI.Yüzyıl. 
İstanbul: İz Yayıncılık, 2003. 

Sümer, Faruk. “Uzun Hasan”, 42/261-264, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. 
İstanbul: TDV Yayınları, 2012. 

Şeker, Fatih M. Osmanlı Entelektüel Geleneği. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2013. 
Tan, M. Nedim. “Vahdet Fikrinin Osmanlı Tasavvuf Literatüründeki Yansımaları-

na Bir Örnek: Hasan Ünsî’nin Sırr-ı Ahadiyyet’i”. 283-350, ed. Ercan Alkan-
Osman Sacid Arı, Osmanlı’da İlm-i Tasavvuf. İstanbul: İsar Yayınları, 2018. 

Tevfik, Rızâ, “Gülşen-i Râz Hakkında Tetebbuât-ı Felsefiyye I”, Peyâm (1335/1919) 
130/372. 

Uyar, Mehmet. “Âşık Paşa-yı Velî’de İnsan-Âlem İlişkisi”, ed. Fuat Aydın, 
Mükerrem Bedize Aydın, Osmanlı’da Felsefe, Tasavvuf ve Bilim. 183-198. İstanbul: 
Mahya Yayıncılık, 2016. 

Vassaf, Hüseyin. Sefîne-i Evliyâ. 5 Cilt. haz. Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz. İstanbul: 
Kitabevi Yayınları, 2006. 

Yavuz, Kemal. “Giriş”, XIII-LXIV, Âşık Paşa.  Garibnâme. haz. Kemal Yavuz. 2 Cilt. 
Ankara: Türk Dil Kurumu, 2000. 



14. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNDE MEVLEVİLİĞİN YAYILMA POLİTİKASI: 
SULTAN VELED VE ULU ARİF ÇELEBİ’NİN ÇALIŞMALARI 

 
Aysel Tan 

Doktora Öğrencisi, Fırat Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ayseltan@gmail.com 
orcid.org/0000-0002-1712-6270 

 
Öz 
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin (öl. 672/1273) ölümünden sonra Mevlevilik 

bir tarikat olarak yapılanmasını sürdürmüştür. Mevlana’nın oğlu Sultan 
Veled’in (öl.712/1312) ve torunu Ulu Arif Çelebi’nin (öl.719/1320) bu yapılan-
mada katkısı oldukça büyüktür. Sultan Veled babasından devraldığı dergâhı, 
Mevlana’nın mistik düşüncesi çerçevesinde ve Mevlevi müritler etrafında 
sistemli bir tarikat haline getirmeye çalışmıştır.  

Ulu Arif Çelebi ise Mevleviliği bir tarikat olarak örgütlemede oldukça etkili 
bir isimdir. O sistematik olarak yaptığı çalışmalar ve seyahatlerle Mevleviliğin 
tekke, zaviye ve medreselerde yayılmasını sağladığı gibi dedesi Mevlana Celalet-
tin’in eseri Mesnevi’nin medreselerde okutulması için de çaba sarf etmiştir. 
Ayrıca Ulu Arif Çelebi, dedesinin hatırasını canlı tutabilmek Ahmet Eflaki adın-
daki bir yazıcıya Mevlana’nın hayatını yazdırmıştır. (Ariflerin Menkıbeleri kitabı) 

Mevleviliğin Osmanlı Devleti’ne girişi evlilik yoluyla olmuştur. Sultan 
Veled’in kızı Mutahhare Hatun, Germiyanoğulları Beyi Süleyman Şah ile evli-
dir. Süleyman Şah bu evlilikten olan kızı Devlet Hatun’u Osmanlı Devleti’nin o 
dönem şehzadesi olan Yıldırım Beyazıt ile evlendirmiş ve çeyiz olarak Kütah-
ya, Tavşanlı, Simav ve Eğrigöz dolaylarını Osmanlılara bırakmıştır. Yıldırım 
Bayezıd ise Kütahya valiliğine getirilmiştir. Bu evlilikten Mehmet Çelebi dün-
yaya gelmiştir. Çelebi unvanı Mevlana’nın soyundan gelenlere verilen bir 
unvandır ve Fetret Dönemi padişahlarından olan Mehmet Çelebi, Mevlana’nın 
torunlarındandır. Mehmet Çelebi’nin çocukları ‘çelebi’ unvanıyla anılmaktadır. 
Bu evlilik yoluyla Mevlevilik Osmanlı’da yayılmaya başlamıştır. Böylece daha 
önce Ahilik teşkilatı ve Ahi kültürünün hâkim olduğu Osmanlı Devleti’ne Mev-
levilik hâkim olacak ve Osmanlı Devleti’nin desteğiyle ülkenin birçok yerinde 
Mevlevihane ve Asitane kurulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Mevlevilik, Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi, Mesnevi, Os-
manlı Devleti. 

 
Spreading Policy of The Mevleviism in The Ottoman State in The 14th 

Century: The Studies of Sultan Veled and Ulu Arif Celebi  
Abstract  
After the death of Mevlana Celaleddin-i Rumi (d. 672/1273), the cult of 

Mevlevi continued its structuring. Rumi's son Sultan Veled (d. 712/1312) and 
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his grandson Ulu Arif Çelebi (d.719/1320) contributed greatly to this 
structuring. Sultan Veled tried to turn the lodge he took over from his father 
into a systematic sect around Rumi's mystical thought and Mevlevi disciples. 

Ulu Arif Çelebi, on the other hand, is a very effective name in organizing 
Mevleviism as a cult. With his systematic studies and travels, he made 
Mevlevi's spread in lodges and madrasahs, and he made efforts to teach 
Masnavi, the work of his grandfather Mevlana Celaleddin Rumi, in madrasahs. 
In addition, Ulu Arif Çelebi asked  Ahmet Eflakî to write a book called Ariflerin 
Menkıbeleri about Rumi’s life, in order to keep his grandfather's memory 
alive. 

The entry of Mevlevi into the Ottoman State was through marriage. 
Mutahhare Hatun, daughter of Sultan Veled, was married to Süleyman Şah, 
the Germiyanoğulları leader. Süleyman Şah married the daughter of this 
marriage, Devlet Hatun, to Yıldırım Beyazıt, and left as a dowry Kütahya, 
Tavsanlı, Simav and Eğrigöz to Ottoman Empire. Yıldırım Bayezıd was 
appointed as the governor of Kütahya. Mehmet Çelebi was born from this 
marriage. The title of Çelebi is a title given to the descendants of Rumi, and 
Mehmet Çelebi, one of the sultans of the Fetret Period (A period of great 
depression), was one of the grandchildren of Rumi. The children of Mehmet 
Çelebi are remembered with the title of 'Çelebi'. Through this marriage, Mev-
levi began to spread to the Ottoman Empire. Thus, Mevleviism would prevail 
in the Ottoman Empire, where Ahilik organization and Ahi culture prevailed, 
and Mevlevihane and Asitane would be established in many parts of the 
country with the support of the Ottoman State. 

Keywords: Mevleviism, Sultan Veled, Ulu Arif Çelebi, Mesnevi, Ottoman 
Empire. 

 
Giriş 
Mevlana Celaleddin-i Rumi, Konya’da Mevlevi tarikatının ilk tohumlarını 

atmış ve babası Bahaeddin Veled’den gelen bir kültürle eğitim verdiği medre-
sedeki bağını kopararak tekke ve zaviye hayatına yönelmiştir. Bu değişiklikte 
Şems’in gelişi ve Mevlana’yı etkilemesi büyük rol oynamıştır. Şems’in gelişin-
den sonra Mevlana yoğun bir aşk tecrübesi yaşamış ve bu tecrübe sonucu 
bilginin medrese eğitimiyle, kitap okuyarak ve akılla elde edilemeyeceği so-
nucuna varmıştır. Bilgi, Mevlana’ya göre aşk tecrübesi ile elde edilir. Bu aşk 
tecrübesi ise tekke ve zaviyelerde zikir çekerek, sema yaparak, rebab çalarak, 
uzlet hayatına çekilerek gerçekleşir. Böylece o, bu yöntemleri kullanarak aşk 
tecrübesi yaşadığı gibi, bunu başka insanlara anlatıp onların da aynı tecrübeyi 
yaşamasını istemiştir. Bu amaçla medreseden ayrı bir tekkeye (Âşıklar Evine) 
yerleşmiştir.1 Burada kendisine müritler edinmiş ve onları aşk konusunda 
                                                 
1  Bu Mevlana dergâhının ilk nüvesi olacak yapı Mevlana hayatta iken inşa edilmişti. Sultan Veled, 

İbtidaname, (Çev. Abdülbaki Gölpınarlı), Ankara, 1976, V, Veyis Değirmençay, “Sultan Veled’in Edebi 
Kişiliği ve Eserleri (II), Mevlana Araştırmaları I. (Ankara: Akçağ Yayınları, 2007), 90; Moğollar 
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eğitmiştir. Eğittiği müritleri daha sonra medreselere, zaviye, hankah ve tekke-
lere yollayarak buralardaki eğitimin aşk tecrübesine göre şekillenmesine ön 
ayak olmuştur.  Mevlana bu amaçla devlet adamlarına ve nüfuz sahibi birçok 
kişiye mektuplar yollamış ve ricalarda bulunmuştur. Moğollarla ve mevcut 
yönetimle arasını daima iyi tutmuş onlarla işbirliği yapmaktan çekinmemiştir. 
Böylece o devlet politikasında söz sahibi olmuş ve devlet adamları Mevlana’yı 
ve çevresini her zaman himaye etmişlerdir. Devlet o dönemde Mevlana’ya 
bağlanma ve Mevlevi tarikatına girme mecburiyeti getirmiştir.2 Mevlana, 
çeşitli devlet adamlarından, komutanlara ve valilere yolladığı mektupları 
vasıtasıyla ailesi, akrabaları ve müritlerini devlet kurumlarına yerleştirmeyi; 
medrese, hankah, tekke, mescid, zaviye ve vakıfları üzerine geçirmeyi başar-
mıştır. Çünkü ona göre Hakk’ın halifelerine devlet bakmak zorundadır.3 Devlet 
yetkililerine yolladığı mektuplarında, oğlunun bir medreseye yerleştirilmesi-
ni,4 Cemaleddin adlı bir müridinin başka bir medreseye müderris olarak 
atanmasını ister.5 Öğrenci yurdunda şeyhlik görevi için başka bir öğrencisine 
görev verilmesini6 ve Karatay medresesi şeyhliğine kendi müridini atamasını,7 
bir tekkenin başka müridine verilmesini8, yine birine kadılık görevi verilmesi-
ni,9 bir öğrencisinin medreseye müderris olmasını,10 tekke ve vakfın 
Hüsameddin Çelebi’ye verilmesini11 istediği birçok mektup yazmıştır. 

Mevlana’nın 1273 yılındaki ölümüne kadar Mevlevilik birçok müridi bulu-
nan ve bu müritlerin çeşitli yerlerde görevleri olan bir yapıya dönüşmüştür. 
Fakat Mevlana bu çok geniş cemaatini pek sistemli yönetmemiştir.12 Bu mürit-
ler ağı ve çeşitli kurumlarda kadrolaşma Sultan Veled’in sistematik çalışmala-
rıyla devam etmiş sonra da Ulu Arif Çelebi ile iyice hız kazanmıştır. Bu yoğun 
çalışmalar sonucu Mevlevilik Karamanoğulları Beyliği, Germiyanoğulları Bey-
                                                                                                               

tarafından Selçuklulardan vergi toplaması için gönderilen Taceddin Mutez Horasani, Mevlana’nın 
müritleri için bir âşıklar evi (darûl-uş-şak) ve Amiri medresesinin yanına müritler için bir ev inşa 
ettirmiştir. Ayrıca Hüsameddin Çelebi’ye de bir hankah vermiştir. Şemseddin Ahmet el-Eflaki, 
Menâkıbü’l Arifin, Çev. Tahsin Yazıcı, 2. cilt (Ankara: TTK Kurumu Basımevi, 1959), 604;  Ariflerin 
Menkıbeleri, Çev. Tahsin Yazıcı (Kabalcı Yayınevi, 2006), 241, 754,  Franklin Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve 
Şimdi, Doğu ve Batı), Çev. Gül Çağalı Güven-Hamide Koyukan, 1. Baskı (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 
2010), 470-471.  

2  Mikail Bayram, Sosyal ve Siyasi Boyutlarıyla Ahi Evren-Mevlana Mücadelesi (Konya: Damla Yayınları, 
2006), 90.   

3  Mevlana, Mektubat (28.Mektup), Çev. Abdülbaki Gölpınarlı (İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınları, 1963), 
46.    

4  Mevlana, Mektubat, 41. mektup, 63; (açıklamalar bölümü), 263.  
5  Mevlana, Mektubat, 61. mektup, 93.     
6  Mevlana, Mektubat, 76. mektup, 117.      
7  Mevlana, Mektubat, 87./42. mektup, 224; 93./14. mektup, 229.  
8  Mevlana, Mektubat, 108/228. mektup, 165; 228. mektup, 232; 108. mektup, 234 Sahib Ata Fahreddin’e 

yazdığı istek bu mektupta. 
9  Mevlana, Mektubat, 115. mektup, 173.    
10  Mevlana, Mektubat, 117. mektup, 175-176. Mevlana, 3. mektubunu yazdığı zata, Sıraceddin’in 

selamını bildirmektedir. 117.  mektuptaysa, Sıraceddin’in kendisini büyük bir medreseye müderris, 
büyük bir tekkeye şeyh olmak için hazırladığını söyler. 257.  

11  Mevlana, Mektubat, 26. Mektup, 189; 126. Mektup, 226.       
12  Abdulbaki Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 2. Baskı (İstanbul: İnkılap ve Aka Yayınları), 1983, 

366-67. 



14. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Mevleviliğin Yayılma Politikası   197 

 

liği, Aydınoğulları Beyliği, Menteşeoğulları Beyliği, Lâdik (Denizli) Beyliği ve 
Osmanoğulları Beyliği (Osmanlı Devleti) gibi birçok beylikte yayılmıştır.  

 
1. Sultan Veled’in Çalışmaları (1291-1312 tarihleri arasında) 
Mevlevilik, başlangıçta Anadolu’daki diğer tasavvuf akımları gibi adap ve 

erkânı belirlenmiş ve tekke düzeni kurulmuş bir tarikat niteliğinde değildir. 
Mevleviliği sistemli hale getiren, Mevlana’nın oğlu Sultan Veled olmuştur.13 
Hüsameddin Çelebi’nin 1284’te ölümünden sonra Şeyh Kerimeddin başa geç-
miş o da 1291 yılında ölünce Sultan Veled görevi devralmıştır.14 Sultan Veled 
göreve başlayınca ilk iş olarak şehirlere halife atamaya ve Mevleviliğe bir yapı 
kazandırmak için uğraşmıştır. Bu çalışmaları çok sayıdaki düşmanı susturmayı 
ve onları dost yapmayı, genç tarikat müritlerinin arasındaki anlaşmazlıkları 
gidermeyi de içermektedir.15 

Sultan Veled, Mevleviliği yaymak için iki tür çalışma yapmıştır. Birincisi 
babası Mevlana’nın mistik öğretisini kurumsal bir dile dönüştürmek ve bu dili 
müritler arasında otoriteyi sağlamak için kullanmak. İkincisi ise tıpkı babası 
gibi mürit yetiştirip onlara icazet verip çeşitli yerlere halife olarak atamak.  

Sultan Veled eserlerinde Mevlana, Senai ve F.Attar’ın isimlerini zikrederek 
onlara atıfta bulunmuş, aşk ve cezbe yolunu takip etmiştir.16Yine o Veledname 
adlı eserinde tarikat için yaptığı çalışmaları anlatmaktadır. Yaptığı çalışmalar 
sayesinde babasının arkadaşlarını (Şems-i Tebrizi, Selahaddin Zerkub ve 
Hüsameddin Çelebi) büyük evliya mertebesine yükseltmiştir. Bu üç zatın Al-
lah’ın değişik tecellisi oldukları iddiasını Mevleviliği yaymak için özellikle dile 
getirmiştir.17Bunu da açıkça propaganda hizmetlerine yönelik olarak evliya 
ilmine uygun eğitim aracılığıyla gerçekleştirmiş, bu zincirin bir halkası oldu-
ğunu ima etmiş ve kendisini de Allah’ın tecellisi olarak görmüştür. Böylece 
kendisine koşulsuz itaat edilmesi gerektiğini söyleyerek müritler arasında 
otoriteyi sağlamaya çalışmış ve yeni müritler kazanmıştır.18 
                                                 
13  Mustafa Koç, Germiyanoğulları Beyliği’nde İlmî ve Kültürel Hayat (İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, 

Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2007), 99. 
14  Sultan Veled, İbtidaname, 230, 330; Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 284; Veyis 

Değirmençay, “Sultan Veled”, TDV İslam Ansiklopedisi, 37. cilt (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 521. 
15  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 477; Sultan Veled, Mesnevi-i Veledi (Veledname), Yayına 

hazırlayan: Celal Hümai (Tahran: 1315), 158-159. 
16  Sultan Veled, Küpten Sızan Sırlar İntihaname-i Sultan Veled, Çev. Hülya Küçük, (İstanbul: Ataç 

Yayınları), 196, 276, 277; Figen Poyraz, Sultan Veled’in Hayatı, Eserleri ve Tasavvufî Görüşleri 
(Gümüşhane: Gümüşhane Üniversitesi S.B.E., Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2018), 23. 

17  Helmuth Ritter, “Mevlana Celaleddin Rumi ve Çevresi”, Çev. Rüstem Orhan, Mevlana Araştırmaları I. 
(Ankara: Akçağ Yayınları, 2007), 37. 

18  Sultan Veled, Veledname, 158, 159; O evliyayı, Allah’ın tecellisi gibi göstermektedir. Evliya ile 
münasebetin Allah ile ilişki kurmaya eşdeğer olduğu, Allah’a ibadet etmekten ve ilahi ilimleri 
öğrenmekten daha yararlı olduğu, şeyh olmadan Allah’a ulaşılamayacağı, Allah’ın bütün şeyhlerde 
değişik kılıklarda görüneceği vb. şeyler söylemiştir. Öğretiler tarikat organizasyonu için önem 
taşımaktadır. Babasının mesnevisinde var olan öğretileri (Sultan Veled, Veledname, 62, 127, 172, 222, 
242) yeni bir şekle sokarak bu nazariyeyi ortaya çıkarmıştır. Bu velilik nazariyesine kendisi 
uymaktadır. Kendisini olağanüstü halleri tecrübe eden biri gibi anlatmaktadır. (Sultan Veled, 
Veledname, 130, 131; Veyis Değirmençay, “Sultan Veled’in Hayatı, Düşüncesi ve Görüşleri (I), Mevlana 
Araştırmalar I. (Ankara: Akçay Yayınları, 2007), 72. 
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Mevleviliği kurumsal bir yapıya dönüştürmek için uğraşan Sultan Veled 
eserleriyle, Mevleviliğe yeni ritüeller ve kurallar getirmiştir. Yazdığı eserler 
şunlardır: İbtidaname, Mesnevi-i Veledi (Veledname), Divan, İntihaname, 
Rebabname, Maarif (Vaazlardan oluşan eseri)19 

İbtidaname adlı eserinde Mevleviliği sistemleştirmek için neler yaptığını 
anlatmaktadır. Bu eserinde Sultan Veled, muhteva ve üslup açısından Mevla-
na’yı takip etmiştir.20 İbtidaname’de ana konu Mevlevi tarikatının oluşumu ve 
onun tarihiyle ilişkili başlıca kişiliklerdir. Dedesi Bahaeddin Veled, babasının 
hocası Burhaneddin Tirmizi, Şems-i Tebrizi, Selahaddin Zerkub, babası Mev-
lana, Hüsameddin Çelebi ve son olarak da kendisinden bahsetmektedir.21 Sul-
tan Veled bu eserini müritlerin şeyhe (yani kendisine) koşulsuz itaat etmele-
rini sağlamak için yazmıştır.22 

Sultan Veled yine bu eserinde babasının makamına geçtikten sonra kadın, 
erkek birçok kişinin mürit olduğunu, uzaklardaki şehirlere bile halife gönder-
diğini; böylece Anadolu’nun halifelerle dolduğunu, onlara şecereler yazdığını 
anlatır. Yine o halifelere iyi bi âşıklık eğitimi ve liyakat sahibi olanlara ise 
icazetname vermiştir.23İbtidaname adlı eserinde müritler arasında süregelen 
her türlü husumeti ortadan kaldırmayı becerdiğini, hepsini dürüstlük ve din-
darlığa yönlendirdiğini anlatır. Şöhretinin diğerlerini aştığını savunur.24 Ken-
di zamanında tarikata katılanların sayısının ve müritlerin ilim irfanının arttı-
ğını anlatır.25 

Babasının Mesnevi’sine benzer üç adet mesnevi yazmıştır (Veledname, 
Rebabname, İntihaname). Yine burada da babasının izini takip eden Sultan 
Veled, eserini Senai’nin Hadika’sı vezninde yazmıştır. Babasının divanının 
yarısı kadar da divan yazmıştır. Fihi Ma Fih tarzında ise Maarif adlı bir eser 
yazmıştır.26  

 
1.1. Sultan Veled’in Kurumsal Çalışmaları 
Mevlevihanelerde Cuma günleri Mesnevi okunması bir adet olmuştur. 

Selahaddin Zerkub da müritleri sema yöntemiyle eğitmiştir. Bu sema ayini 
büyük ölçüde Mevlana’nın öğrettiği şekilde devam etmiştir.27Mevlana içinden 
geldiği gibi hiçbir kurala dayanmadan devam ettirilen sema ayini ve müziği 
Sultan Veled sıkı kurallı bir ayine dönüştürmüştür (Devre-i Velediye).28 Yine 
bunlara ilave olarak Mevlevi tarikatına biçim vermek için yeni kurallar ve 
ritüeller eklemiştir. Bunlar merasim için belli kurallar koyması halkı irşat için 
                                                 
19  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 289-294. 
20  Değirmençay, “Sultan Veled”, 521. 
21  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 289. 
22  Sultan Veled, İbtidaname, 3. 
23  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 46, 47. 
24  Sultan Veled, İbtidaname, 130. 
25  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 286. 
26  Değirmençay, agm (II), 91. 
27  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 513. 
28  Ritter, “Mevlana Celaleddin Rumi ve Çevresi”, 38. 
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görevli müritlere icazet vermesi, Mevlana’nın türbesinde imam, hafız, müez-
zin, mesnevihan, guyendegan ve hüddam bulundurup bunlar için düzenli 
ödeme yapması, dergâhta Mesnevi okutması, sema ayininin Cumadan sonra; 
Kur’an tilavetinin ise Mesnevi ve Divan’dan natların okunmasından sonra 
yaptırması olarak saymak mümkündür.29Yine Sultan Veled, Mevlevilerin se-
ma ayinindeki giyim tarzlarını ve hareketlerin düzenini oluşturmuştur.30 

Sultan Veled’in teşkilatçı karakterinin etkisiyle en önemli çalışması, babası 
Mevlana’nın dergâhı olan ve Mevleviliğin ilk merkezi kabul edilen Âşıklar 
Evi’ni büyüterek daha büyük bir dergâh haline getirmesidir.31 Yine o, 
Hüsameddin Çelebi zamanında Alamüddin Kayser tarafından yaptırılan Mev-
lana Türbesi’nin tarikatın asitanesi haline gelmesi için faaliyette bulunmuş ve 
Maarif’te övdüğü Sultan II. Gıyaseddin Mesud’un türbeye vakıflar tesis etme-
sini sağlamıştır.32  

Sultan Veled, babasının esas öğretisinden bazı feragatlerde bulunarak 
Mevlevilik tarikatını sistemleştirmiş ve bunda da başarılı olmuştur.33 Mevlevi-
lik tarikatında Sultan Veled’in yönetimini üstlenen çelebilik makamı kurul-
muş dolayısıyla her türlü idari yetki, bu makamı temsil eden Mevlana soyunu, 
mensup olduğu erkek üyelerin, babadan oğula devrettikleri bir aile yönetimi 
tarafından kullanılır hale getirmiştir.34 Efendi veya üstat anlamına gelen çele-
bi unvanı artık Mevlana’nın soyundan gelen ve Konya’da ikamet edip tarika-
tın başında olan Mevlevi Şeyhi’ne denmiştir.35 Sultan Veled şeyhlik tartışma-
sında,  Mevlevilikte çelebilik makamını kullanarak başa geçmiş böylece şeyh-
lik konusunda çıkabilecek tefrikaların önüne geçilmiştir.36Mevlevilik merkezi-
yetçi bir karaktere bürünmüştür. 

 
1.2. Sultan Veled’in Mevleviliği Yayma Politikası 
Konya’da yaptığı çalışmalarda Sultan Veled’in tıpkı babası Mevlana gibi 

Selçuklu yönetimi ve Moğol idareciler arasında ikili bir politika izlediğini 
görmek mümkündür. Sultan Veled, Selçuklu ve Moğol sultanları, emirleri, 
valileri, beyleri, yerel beyler ve ileri gelen herkesle iyi geçinmeyi ve onları 
kendisine bağlamayı bilmiştir. Hatta onlara övgü dolu şiirler söylemiştir.37Si-
yasilerle, mali destek için ve başka yardımlar için ilişkilerini sıkı tutmuştur. 
Bunların arasında Muineddin Pervane ve karısı Gürcü Hatun, vezir Sahip 
Fahreddin Ata ile oğlu Sahib-i Azam Taceddin Hüseyin ve Kayseri kadısı var-
dır. Şerefeddin İbn-i Hatıreddin, Sultan IV. Rükneddin Kılıçaslan’ın kızı Selçuk 

                                                 
29  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 51. 
30  Poyraz, Sultan Veled’in Hayatı, 25. 
31  Sultan Veled, İbtidaname, s.V. 
32  Değirmençay, “Sultan Veled”, 521. 
33  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 35. 
34  Sezai Küçük, Mevleviliğin Son Yüzyılı, (İstanbul: Simurg Yayınları, 2003), 328. 
35  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 482. 
36  Hülya Küçük, Sultan Veled ve Maarifi (Konya: Kültür Yayınları, 2005), 76-77. 
37  Değirmençay, agm (I), 73. 
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Hatun ve annesi Fatma Hatun’un yanı sıra, bazı Selçuklu soyluları ve memur-
larının adlarını da çeşitli şekillerde eserlerinde Sultan Veled anmıştır. Devle-
tin görevlileriyle ilişkilerini geliştirip onların dikkatini Mevleviliğe çekmek 
için aktif çaba gösteren Veled, bir şiirinde Sultan Rükneddin Kılıçaslan’ı oğlu-
nun doğumu nedeniyle tebrik etmiştir. Sultan Gıyasettin Mesut için bir kaside 
yazmıştır. Sultan Gıyasettin Mesut’a, Mevlana’nın âşıklarından on dört kişiden 
vergi alınmamasını arz etmiştir.38 

Sultan Veled, bir şiirinde Moğolların Anadolu’daki valisi Samagar Noyan’a 
dostluk elini uzatmıştır39 ve oğlu Arap Noyan’ı şiirlerinde övmüştür.40 Efla-
ki’ye göre İrencin Noyan, Sultan Veled’i ziyarete gelmiş ve dini bir sohbetten 
sonra Müslüman olmuştur.41Yine başka bir hikâyede Sultan Veled, bir başka 
Moğol beyini Abışga Noyan’ı İslam’a döndürmüştür.42Sultan Veled bu şekilde 
birçok kişiyi övmüştür.43  

Konya dışında birçok faaliyette bulunan Sultan Veled, Amasya, Erzincan ve 
Kırşehir’e halifeler gönderip Mevlevi tekkeleri açtırmıştır. Halifelerden birisi 
Mevlevi Şeyhi Süleyman Türkmanî’dir. Türkmanî, Kırşehir’de bir Mevlevi 
zaviyesi kurmuş ve birçok köyü bu zaviyeye vakfetmiştir.44 Diğer atadığı halife 
Hüsameddin Hüseyin el Mevlevi’dir. Sultan Veled ’den icazet alan bu kişi, 
Erzincan’a halife olarak görevlendirilmiştir.45 Yine başka bir halife Amasyalı 
Alâeddin’dir.46 Sultan Veled bazı eserlerinde Aksaray ve Kütahya’daki müritle-
rinin maneviyatını övmesinden burada da müritleri olduğu anlaşılmaktadır.47 

Anadolu Beylikleriyle iyi ilişkiler kurmaya çalışan Sultan Veled, özellikle 
beylerin ailelerine nüfuz etmeye çalışmıştır. Böylece bu ailevi ilişkileri kulla-
narak beyliklerin merkezinde Mevlevihaneler kurdurmuştur.48 Bu ailevi bağ-
lardan en önemlisi elbette kızı Mutahhare Hatunu, Germiyanoğulları Beyi 
I.Yakup’un oğlu Süleyman Şah ile evlendirmesiyle gerçekleşmiştir.49 Sultan 
Veled böylece o dönemin en güçlü beyliklerinden biri olan Germiyanoğul-
larıyla akrabalık tesis etmiştir. Germiyanoğulları beyliğinin merkezi olan Kü-
tahya hakkında bir gazel yazan Sultan Veled’in Kütahya’ya gittiği, orada kal-
dığı ve Kütahya’yı çok beğendiği anlaşılmaktadır.50 Sultan Veled bu şekilde 
Anadolu Beyleriyle ilişkisini sürdürerek beyler üzerinde nüfuz sahibi olmuş-
tur. 

 
                                                 
38  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 51, 53. 
39  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 54. 
40  Değirmençay, agm (I), 82, 83. 
41  Eflaki, Menâkıbü’l Arifin, 797-799. 
42  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 288. 
43  Değirmençay, agm (I), 82. 
44  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 62. 
45  Ahmet Ferudun Sipehsalar, Risale-i Sipehsalar, der. Said Nefisi (Tahran: 1947), 154. 
46  Poyraz, Sultan Veled’in Hayatı, 24. 
47  Sultan Veled, Küpten Sızan Sırlar, 196, 276, 277. 
48  Küçük, Mevleviliğin Son Yüzyılı, 29, 30. 
49  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kütahya Şehri (İstanbul: Devlet Matbaası, 1932), 226. 
50  Koç, Germiyanoğulları Beyliği’nde İlmî ve Kültürel Hayat, 101. 
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2. Ulu Arif Çelebi ve Mevleviliği Yayma Çalışmaları (1312-1319 yılları ara-
sında) 

Sultan Veled’in ilk eşi Selahaddin Zerkub’un kızı Fatma’dan iki kızı ve bir 
oğlu olmuştur. Mutahhare Hatun, Şeref Hatun ve Ulu Arif Çelebi.51 Mevlevi 
tarikatının sonraki şeyhlerinin çoğu Ulu Arif Çelebi’nin soyundan gelmiştir.52 

Ulu Arif Çelebi kısa ömründe babası Sultan Veled ile birlikte Mevleviliği 
yaymak için çalışmıştır. Onun çalışmaları babasının ölümünden sonra Mevle-
viliğin başına geçmesinden çok öncelere dayanmaktadır. O babasının çalışma 
tarzını pek beğenmemiş ve zaman zaman aralarında kavga ve küslükler ya-
şanmıştır.  Aralarındaki görüş ayrılıkları Ulu Arif Çelebi’nin evlenmek iste-
memesi nedeniyle evlilik meselesinde, yine Ulu Arif Çelebi’nin babası yerine 
dedesi Mevlana’yı takip etmesi gibi birçok meseleyi kapsamaktadır.53 Sultan 
Veled, sünni düşünceye daha yakın ve uyumlu bir politika izlerken Ulu Arif 
Çelebi sert bir politika izlemiştir. Bu sert mizacıyla Mevleviliği yayarken çev-
resine korku salmıştır.54Ulu Arif Çelebi, Mevleviliğin Şems-i Tebrizi’yi örnek 
alıp, ahlaki yasaların kayıtlarına muhalif olan kolunu temsil eder yani Melami 
meşrebine yakındır.55 

Ariflerin Menkıbeleri kitabı, Ulu Arif Çelebi’ye atfedilen Farsça seksen iki 
gazel ve seksen rubai içermektedir. Bunların çoğu Mevlana’nın şiirlerini taklit 
eden ve bunlara nazire yapan şiirlerdir.56Ulu Arif Çelebi, Ahmet Eflaki’ye de-
desinin, babasının ve kendisinin hayat hikâyesine yazmasını istemiştir. Eflaki 
Ariflerin Menkıbeleri adlı eserini yazmıştır.57Eflaki bu eserini yazarken Mev-
lana ile karşılaşıp hala hayatta olan bazı kişilerden malumat toplamış ve bu 
rivayetlerin kim olduğunu belirtmiştir.58 

Ulu Arif Çelebi, Mevleviliği Melamiliğin daha ileri bir boyutuna taşıyarak 
babası Sultan Veled’in izinden ayrılmıştır. Mevleviliğin ritüellerine içki içmeyi 
eklemiştir.59 Gölpınarlı onun bir alkolik olduğunu iddia etmektedir. 

Ulu Arif Çelebi Mevleviliğin başına geçtiği dönemde tarikatın sınırlarını 
Konya’nın dışına doğru genişletmek için yerel emirler ve idarecilerle ilişkiler 
kurmuştur.60 Birçok güçlü ve nüfuz sahibi kadın ve erkeklerle temasları ol-
muştur.61 

                                                 
51  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 343. 
52  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 289. 
53  Levis,  Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 484; Eflaki, Menâkıbü’l Arifin, 955. 
54  Örneğin Ulu Arif Çelebi, Sivas’ta Hoca Erzurumî adlı ve kendisini âlemin kutbu olarak ilan eden biri 

ile kavga etmiş, İran Azerbaycan’ındaki Merend’e yaptığı yolculukta, Mevlana’nın şiirlerine 
nazireler yapan Şeyh İshak’la kavgaya tutuşmuştur. Bu kişiler Çelebi ile kavga ettikten kısa bir süre 
sonra meçhul bir şekilde ölmüştür. Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 484-485. 

55  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 488. 
56  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 489, Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 123. 
57  Eflaki, Menâkıbü’l Arifin, 4. 
58  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 303. 
59  Eflaki, Menâkıbü’l Arifin, 2. cilt, (38. hikâye), 267-268. 
60  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 674. 
61  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 485. 
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Konya’da çok durmayan Ulu Arif Çelebi, daha çok bir gezginci gibi uzun 
seyahatler yapmıştır. O, Kastamonu, Denizli, Kütahya, Birgi gibi önemli beylik 
merkezlerini içine alan seyahatlerde bulunmuştur.62 Yine o, Sivas’ta sema 
törenine katılmış, Larende, Niğde, Aksaray, Tokat, Amasya, Menteşe, Akşehir, 
Beyşehir, Karahisar, Antakya, Erzincan, Bayburt, Erzurum ile Merend ve Teb-
riz dâhil olmak üzere Batı İran’a kadar yolculuk yapmıştır.63 Çoğu gezisi bey-
liklerin merkezine olan Ulu Arif Çelebi bu çalışmaları sonucunda Gemiyan 
Beyi Yakup bin Alişir (I.Yakup) ve Aydınoğlu Mehmet Bey’i Mevlevi müridi 
yapmayı başarmıştır. Böylece Mevleviliğin Konya dışındaki ilk önemli mer-
kezlerinin temelleri atılmıştır.64 

Yakup Bey Kütahya’da bir Mevlevi dergâhı açılmasına izin vermiştir65ve 
eskiden bir mescid olan Hezar Dinari Mescidi, Mevlevi tekkesine dönüştürül-
müştür.66 Yine Yakup Bey, arazilerini ve bazı mal varlıklarını Ulu Arif Çele-
bi’ye vakfetmiştir.67Afyonkarahisar Mevlevihanesi I.Yakup Bey zamanında 
tesis edildiğine dair bir vakfiye belgesi mevcuttur.68Bu da bize Mevlevi tekke-
lerinin kurulmasında beylerin etkisi olduğunu gösteren ayrı bir örnektir. 

Menteşe’de Ulu Arif Çelebi yörenin hükümdarı Mesut Bey’in dikkatini 
çekmiş, o da kendi adına bir sema ayini yapmıştır. Oğlu Şücaeddin Orhan ile 
birlikte Çelebi’nin müridi olmuştur.69 Lâdik (Denizli) emiri Şücaeddin İnanç 
Bey de Ulu Arif Çelebi onuruna bir ziyafet vermiştir.70Ulu Arif Çelebi, Deniz-
li’de Mevlana Kemaleddin’i, Mevlana Muhiddin’i ve Taceddin Mesnevihan’ı 
halifeleri olarak atamıştır. Tokat’ta tarikata pek çok yandaş kazandıran kadın 
halifesi Konyalı Arife-i Hoşlika vardır. Karaman’a Ahi Muhammed Bey’i ata-
mıştır. Amasyalı Alaeddin ile görüşen Ulu Arif Çelebi, Alaeddin’in fazla bağım-
sız olduğunu düşünmüştür. Sonunda Alaeddin’in tekkesi yanmış ve müritleri-
nin çoğu Çelebi’nin tarafına geçmiştir.71  

Ulu Arif Çelebi Konya dışındaki Moğollarla da görüşmüştür. O, Gazan 
Han’ı, İlhanlı tahtına çıkınca ziyaret etmiştir. Gazan Han (1295-1304), Ulu Arif 
Çelebi’nin kerametlerini işittikten sonra onunla tanışmak istemiştir. Yine 
İlhanlı hükümdarı Argun’un erkek kardeşlerinden Geygatu’nun eşi Paşa Ha-
tun ile özel bir ilişkisi olmuştur. Kısaca Ulu Arif Çelebi’nin Anadolu’da her-
hangi bir şekilde temas kurmadığı ya da bir şeyler alıp vermediği pek az hü-
kümdar kalmıştı.72 
                                                 
62  Barihüda Tanrıkorur, “Mevleviyye”, TDV İslam Ansiklopedisi, 29.cilt, (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 468. 
63  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 97. 
64  Tanrıkorur, “Mevleviyye”, 468; Koç, Germiyanoğulları Beyliği’nde İlmî ve Kültürel Hayat, 103; Eflaki, 

Menâkıbü’l Arifin, 343.  
65  Eflaki, Menâkıbü’l Arifin, 343-349. 
66  Ali Osman Uysal, Germiyanoğulları Beyliğinin Mimari Eserleri, (Ankara: Ankara Üniversitesi SBE, 

Basılmamış Doktora Tezi, Ankara, 1990), 111. 
67  Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, 43. 
68  Feridun Nafız Uzluk, “Germiyanoğlu Yakup II. Beyin Vakfiyesi”, Vakıflar Dergisi 8 (1969), 90. 
69  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 138; Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 487. 
70  Eflaki, Menâkıbü’l Arifin, 864. 
71  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 487; Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 118. 
72  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 485-487. 
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3. Mevleviliğin Osmanlı Devleti’nde Yayılması 
Süleyman Şah, Germiyanoğlu Mehmet Bey’in ölümünden sonra 1368’de 

hükümdar oldu. Mehmet Bey’in büyük oğludur. Lakabı Şah Çelebi’dir. Çelebi 
unvanı Mevlevilikle bağlantısını ortaya koymaktadır. Ayrıca Aslanapa’da ken-
disinin açtığı bir Şah Çelebi Zaviyesi bulunmaktadır.73Mevlana’nın torunu ve 
Sultan Veled’in kızı, Ulu Arif Çelebi’nin kız kardeşi Mutahhare Hatun ile ev-
lenmiştir. Bu evlilikten Hızır Paşa, İlyas Paşa ve Devlet Hatun adında üç çocuk 
olmuştur.  

Süleyman Şah’ın oğlu İlyas Paşa ve torunu Celaleddin Ergun Çelebi, 
Germiyanoğulları Beyliği döneminde Mevleviliğin yerleşmesinde ve yayılma-
sında etkili olan kişilerdir.74Ergun Çelebi, İmamüddin Hezar Dinari’nin yaptır-
dığı mescidin Mevlevihane’ye çevrilmesiyle buranın ilk postnişini olmuş-
tur.75Yine o, Kütahya Erguniyye Dergâhını kurmuş, Konya ve Afyon’dan sonra 
Mevleviliğin üçüncü büyük merkezi haline getirmiştir.76 

Süleyman Şah’ın oğlu Hızır Paşa ve ondan olan torunu Abâpûş-ı Veli   Mev-
leviliğin yayılması için büyük çaba sarf edenlerdendir. Hayatının büyük bir 
kısmını Afyon dağında geçiren Abâpûş-ı Veli, burada yaptırdığı zaviyede soh-
betleriyle dervişleri eğitmiştir.77Abâpûş-ı Velî aynı zamanda Mevleviliğin 
önde gelen isimlerinden olan Divane Mehmet Çelebi’nin babasıdır.78 Abâpûş-ı 
Veli, oğlunu, sağlığında iken postnişin tayin etmiştir. Afyon Mevlevihanesini 
Konya’dan sonra Mevleviliğin ikinci büyük merkezi haline getirmiştir.79 

Germiyan Beyliği, iki önemli Anadolu Beyliği arasında sıkışmıştır. Süley-
man Şah, kuzeyde devamlı topraklarını genişleten Osmanlılardan ve güney-
doğuda Karamanlılardan gelecek saldırılara karşı topraklarını koruyabilmek 
için bazı imkânlar aramıştır. Bu maksatla kızı Devlet Hatunu (yani Mevla-
na’nın torununun çocuğu) I.Murat’ın oğlu Yıldırım Beyazıt ile evlendirmiş ve 
kızının çeyizi olarak Kütahya, Tavşanlı, Simav ve Eğrigöz dolaylarını 1381 
yılında Osmanlılar’a bırakmıştır. Yıldırım Beyazıd ise Kütahya valiliğine geti-
rilmiştir.80 

Yıldırım Beyazıt ile Mevlana’nın torununun çocuğu olan Devlet Hatun’un 
evliliklerinden ‘Çelebi’ unvanlı Mehmet dünyaya gelmiştir. Yıldırım Beyazıt’ın 

                                                 
73  Cevdet Yakupoğlu, “Aslanapa Yöresinde Türk İskanının Belgeleri: Yer ve Şahıs Adları (XII ve XVI. 

Yüzyıllar)”,  Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu III., 
Germiyanoğulları Beyliği (Kütahya: TTK Yayınları, 2014), 8/22, 468. 

74  Nuri Özcan, “Celaleddin Ergun”, TDV İslam Ansiklopedisi, 7. cilt (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 247; 
Uzunçarşılı, Kütahya Şehri, 226. 

75  Özcan, “Celaleddin Ergun”, 247. 
76  Tanrıkorur, “Mevleviyye”, 469. 
77  Mustafa Kara, “Abâpûş-ı Veli”, TDV İslam Ansiklopedisi, 1.cilt (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 10. 
78  Divane Mehmet Çelebi (öl. 1547) Mevleviliğin Osmanlı Devleti’nde yayılmasına büyük etkileri 

olmuştur. Halep, Burdur, Eğirdir, Mısır, Cezayir, Midilli ve başka yerlerdeki Mevlevi tekkelerini 
kurduğu kabul edilmektedir. Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 161.  

79  Tanrıkorur, “Mevleviyye”, 469; Özcan, “Celaleddin Ergun”, 10. 
80  https://tr.wikipedia.org/wiki/Germiyano%C4%9Flu_S%C3%BCleyman_%C5%9Eah (Erişim: 

20.04.2020). 
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bütün çocuklarına Çelebi unvanı verilmiştir.81 Bu çocuklardan Mehmet Çelebi 
(I.Mehmet), Fetret Döneminde padişahlık yapmıştır. Daha sonra başa geçen 
Mehmet Çelebi’nin oğlu II. Murat döneminde Mevlevilik çok güçlenmiştir. II. 
Murat (1421-1444) Edirne’de bir Mevlevi tekkesi kurdurmuştur. Sonunda on 
dört büyük Mevlevi tekkesi ve yetmiş altı tane de küçük tekke kurulmuş-
tur.82II.Murat zamanında Osmanlı ile iyi geçinme politikası izleyen 
Germiyanoğulları Beyliğinin dördüncü hükümdarı olan II.Yakup Bey, ölmeden 
önce beyliğinin Osmanlı hâkimiyetine girmesini vasiyet etmiştir. 1429’da 
ölümü ile beyliğin toprakları Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.83 

Mevleviliği daha sonra II. Beyazıt (1481-1512) desteklemiş ve Mevlana tür-
besine pahalı kumaşlar hediye etmiştir.84 I. Selim (1512-1520) Mevleviler için 
bir takım vakıflar kurdurmuş ve türbeye şadırvan yaptırmıştır. Konya’daki 
semahane ve mescit Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) tarafından yaptı-
rılmıştır. III. Murat (1574-1595) Mevlevileri himaye etmiştir.85 

 
Sonuç 
Mevlevilik tarikatı, ilk kurucusu Mevlana’dan itibaren sürekli yayılmacı bir 

politika izlemiş ve henüz Mevlana hayatta iken birçok Mevlevi mürit, medre-
selere, zaviyelere ve hankahlara yerleştirilmiştir. Daha sonraki dönemde de 
bu yayılmacı politikayı sürdüren Sultan Veled, Mevleviliğe, önce yazdıkları 
eserlerle kurumsal bir yapı kazandırmış sonra da yetiştirdiği müritleri Konya 
dışındaki tekkelere, zaviyelere atayarak Mevleviliğin yayılmasını sağlamıştır. 
Sadece müritleri halife olarak atamakla yetinmeyen Sultan Veled, o dönem 
çok güçlü bir beylik olan Germiyanoğulları Beyliği hükümdarı I. Yakup Bey’in 
oğlu Süleyman Şah ile kızı Mutahhare Hatun’u evlendirerek Mevleviliğin nü-
fuzunu genişletmeyi başarmıştır. Yine oğlu Ulu Arif Çelebi’yi çeşitli bölgelere 
elçi olarak yollayıp Mevleviliğin yayılmasını sağlamıştır. Babasına göre daha 
sert olan ve daha az sistematik bir amaç güden Ulu Arif Çelebi ise çoğu kere 
korkutarak ve baskı yoluyla, bazen zorla insanları Mevlevilik tarikatına dâhil 
etmiştir. 

Mevleviliğin Osmanlı Devleti’nde yayılması yine evlilik yoluyla olmuştur. 
Sultan Veled’in kızı Mutahhare Hatun’un Süleyman Şah’tan olan kızı Devlet 
Hatun, Osmanlı Devleti padişahı I.Murat’ın oğlu Yıldırım Beyazıt ile evlenmiş 
böylece Mevlevilik Osmanlı’da yayılma imkânı bulmuştur. Daha öncesinde Ahi 
kültürünün hâkim olduğu Osmanlı Devleti’nde bu evlilikten sonra, Mevlevilik 

                                                 
81  Şehzade Ertuğrul Çelebi, Şehzade İsa Çelebi, Şehzade Mustafa Çelebi, Şehzade Büyük Musa Çelebi, 

Şehzade İbrahim Çelebi, Şehzade Kasım Çelebi, Şehzade Yusuf Çelebi, Şehzade Hasan Çelebi, Sultan 
Küçük Musa Çelebi, Sultan Süleyman Çelebi, Şehzade Ömer Çelebi, Sultan I. Mehmed Çelebi (Devlet 
Hatun’un Oğlu). https://tr.wikipedia.org/wiki/I._Bayezid (Erişim: 22.04.2020). 

82  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 472. 
83  İsmail Çiftçioğlu, “Germiyanoğulları Dönemi Kütahya Medreseleri”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi 15 (2006), 163.  
84  Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 200. 
85  Lewis, Mevlânâ (Geçmiş ve Şimdi, Doğu ve Batı), 476, 492; Gölpınarlı, Mevlana’dan Sonra Mevlevilik, 201. 
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baskın kültür haline gelmiştir. Bu evlilikten Fetret Dönemi’nde padişahlık 
yapan Mehmet Çelebi dünyaya gelmiştir. Çelebi unvanlı birinin Osmanlı Dev-
leti’nde padişahlık yapması Mevleviliğin büyük başarılarından biri olarak 
görmek mümkündür. Daha sonra gelen padişahlar az veya çok Mevleviliği 
desteklemişlerdir. 
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Öz 
Bu çalışmada el-Hikemu’l-ʻAtâiyye adlı eser çerçevesinde sûfî-mistik söy-

lem konusu edebî sanatsal söylem türlerinden biri olması hasebiyle ele alınıp 
incelenmiştir.  Zîra sûfî söylem birtakım davranış kuralları ve kalıpları yoluyla 
sûfî akımın ilkelerini yansıtan bazı davranış modellerini ve îmânî tutumları 
yaygınlaştırmayı amaçlamaktadır. Bu kural ve kalıplar, sanatsal ve estetik etki 
gücüne sahip bir edebî tarza bürünmüş olarak varlık gösterirler. Bunu yapar-
ken de insan ruhunun mistik yaşayış biçimlerine daha çok ilgi duymasını 
sağlamak maksadıyla, sahip olduğu muhatabı etkileme gücünden dolayı reto-
rik, semantik ve fonetik uygulamalara dayanır ve bu uygulamaların alt küme-
sinde yer alan secî, cinas, tıbâk, mecaz gibi edebî sanatlardan yararlanırlar. 
İşte bu retorik imkânların seferber edilmesi, el-Hikem’i, ikna edicilik, mistik 
şeffaflık, ruhsal çekicilik ile sözel bir lezzet, sessel bir tatlılık ve armonik bir 
estetikle içsel ve dışsal anlamda uyumlu sanatsal bir üslûptan yararlanan ikna 
ve irşat edici, bilinçlendiririci bir söylem kılmış, bu da eseri mesajın alıcıları 
yani muhataplar üzerinde derin etkiler bırakabilecek bir yapıya kavuşturmuş-
tur.  

Sûfî söylem modellerinin incelenmesi, kozmik gerçeklerle yüzleşme, kap-
samlı metafizik evrene nüfuz etme, açık ufuklu semantik gayretlere ve çoklu 
okuma çabalarına açılma hususlarında Arap söyleminin imkânlarını, mahiye-
tini ve felsefesini açığa çıkaracak olan edebî araştırmalara dahildir. Bu ise, 
araştırmacıyı sûfî söylemin sırlarını çözme, çeşitli bağlamlarda kullanılan 
dilini anlama hedefine ulaşmak üzere, metinlerin derinliklerine inmek, sanat-
sal boyutlarını, dilsel üsluplarını ve ifade yollarını keşfetmek için konuyu 
analitik semantik edebî yönden ele almaya sevkeden şeydir. 

Anahtar Kelimeler: Dil, inceleme, belâğî / retorik tarzlar, söylem, sûfî-
mistik, el-Hikemu’l-ʻAtâiyye. 

 
الصة     

 
 الخ

َ اب 
َ
ط َالخ  ْنَأنواع  وًعاَم 

َ
َبوصفهَن ة  َالَعطائي  م 

َ
ك يَفيَالح  وف 

َالصُّ طاب  ََموضوَعَالخ 
ُ
َََيتناوُلَالبحث  

ي  ألادب 
َ َّلل  َخ  ْن َم  وفي

َالصُّ يار َالت  ََمبادَئ ُس ْعك 
َ
َت َإيمانيٍة

َ
َومواقف ٍة َسلوكي  َأنماٍط َإشاعة  َإلى ََيرمي ذي

 
َال ي الَفن 

أثيرَالَفنيَوالَجماليَمنَ َالت 
َ
َتمتلُكَقدرة ة  يا َدب 

َ
لوكيةَ،التيَتتشُحَبنزعٍةَأ َالس  َمات   

َوالس  نَالَقواعد  َمجموعٍةَم 
َ َالاعتماد  َخَّلل  َبهذه  ناية َع  َأكثَر فسَالبشرية َالنا َتجعل تي

 
َال وتية  َوالصا ة اللي  َوالدا ة  َالبَّلغي  يغ 

َالص  على
َ ناس  َوالج  جع 

َالسا َمثل  راٍت  
 
َُمؤث َعلى َاعتماًدا امع 

يَوالسا تلق 
ُ
َامل َفي اثير 

َالت  ر  ََعناص  ْن َم  ُه
ُ
ْمتلك

َ
َت ا
َ
َمل  ألاساليب 
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َوغير ها َواملجاز  طابقة 
ُ
َ,وامل يل 

َ
ََمعَامل ة 

َ
ر ق
ْ
ش
ُ
َامل لغة 

 
َوال َوإلايجاز  َمَ,إلىَإلاشارة 

َ
ك تيَتجعلَُالح 

ا
َال ة  والصور البَّلغيا

َالروحيَ  ب 
ْ
وفيةَوالَجذ َالصُّ فافية 

َوالشا َإلاقناع  ًعاَبصفة  اَُمتمت  وعويًّ
َ
ْرشادًياَوت اَوإ 

يًّ َناع 
ْ
ق طاًباَإ  َ,َخ  سلوب 

ُ
وألا

ْمَداخلًياَوخارجًياَمعََحَّلوةَ  َاملتَّلئ   
ََالفني  َالَجْرس  َوَجمال  وت 

َالصا هاَ,َاللفظَوُعذوبة  اََساَعَدَعلىَإكساب 
م  م 

َلدىَاملتلقينَ اثير الَعميق 
َالت 
َ
ة َ.َمزي 

َ طاب  َالخ  ُحَعنَماهية  ْفص 
ُ
تيَت

ا
َال ة  دبي 

َ
َألا راسات   

َالد  َفيََبْحر 
ُصبُّ

َ
َت وفي  َالصُّ طاب  َالخ  َأنماط 

َ
راسة َد 

إنا
َُمواجهة َ َفي ه  َوفلسفت  ََالَعربي  ق 

ُ
ف
ُ
َألا َذاُت الالُت َوالدا ل  ام 

 
َالش لكوت 

َ
َامل م 

َ
ََعال َفي َوالولوج  ة 

َالكوني  الَحقائق 
َ فتوح 

َ
َامل ,َ

ُ
دة َتعد 

ُ
َامل راءآُت َالتحليليةَ.والق  َألادبية ْجَهة  َالو  َمن َاملوضوَع ََيتناوَل

َ
َالباحث َماسيجعُل وهذا

,َوأساليبهاَاللغويةَوطرائقهاَالتعبيريةَوالدالليةَمنَأجلَسبرأغوارَالنصوصَواستكشافَمساحتهاَالفنيةَ
َإلىَمعرفةَأسرارَالخطابَالصوفيَولغتهَاملستعملةَفيَالسياقاتَاملختلفة

ً
َ.وصوال

ُمَ,َالصوفيَ,َخطابَ,َصورَبَّلغيةَ,َدراسةَ,َلغةَ:َالكلماتَاملفتاحيةَ
َ
ك َ.العطائيةَ,َالح 

 
Abstract 
The language of Sufi discourse in Atta’s wisdoms which will be highlighted 

in this study is a type of artistic literary discourse that aims to spread 
behavioral patterns and attitudes of faith reflecting Sufi principles through a 
set of rules and behavioral features. These features are characterized by 
literary tendency with the ability of artistic and aesthetic influence through 
reliance on rhetorical, semantic, and phonetic formulas that make the human 
soul more concerned with these methods. They possess elements of influence 
on the recipient and hearer depending on effects such as assonance, 
alliteration, conformity, metaphor and others, with the tendency to tackle 
reference, brevity, bright language and, figures of speech that make the 
wisdoms an enjoyable persuasive, directive, awareness-raising discourse 
characterized by mystical transparency,  spiritual attraction, internally and 
externally artistic style fit with the sweetness of pronunciation and sound, 
and the beauty of the tone which helped give it the advantage of deep impact 
on the recipient. 

The study of Sufi speech patterns flows into the sea of literary studies that 
reveal the identity of Arab discourse and philosophy in the face of universal 
truths, access to the world of the extensive kingdom, open-minded 
connotations, and multiple readings. This will make the researcher deal with 
the subject from literary, analytical, and semantic perspectives to fathom 
texts and explore their artistic areas, linguistic styles, and expressive 
methods, up to the knowledge of the mysteries of the Sufi discourse and its 
language used in various contexts. 

Keywords: language, study, rhetorical image, discourse, Sufi, wisdoms, Ataa.  
 

مة ا  ملقد 
ةَالبحث

 
َخط نَالبحثَمنَمقدمة: َيتكو  َُوخاتمة,وثَّلثةَمباحث,وتمهيد, َقائمةَباملصادرَواملراجعَ, ما

تَوالرسائلَالعلميَ ,
 
َ:وقدَجاءتَاملباحثَعلىَالنحوَآلاتي,ةواملجَّل

لَ ه:)َاملبحثَألاو  م 
َ
ك كندريَوح 

َهللاَالس  عريفَبابنَعطاء  َ,الت  وفيهَتناولَالبحثَالحديثَعنَابنَ(
كندريَوسيرتهَ ةَعنهاَ,َوأبرزَشروحهاَ,َوالحكمَالعطائيةَوأهميتهاَ,َعطاءَهللاَالس  َ.والدرساتَالعلمي 
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َ اني
 
َاملبحثَالث َالخطابَ:)

ُ
ملغة

َ
ك َمنَخَّللَالح  َالصوفي َتناولَالبحثَالحديثَعنَطبيعةَ( وفيه

ةَ,َورمزيتهَ,َوأسلوبهَ,الخطابَالصوفيَالواردَفيَالحكمَ َ.وأبرزَخصائصةَاللفظي 
الثَ

 
ة:)املبحثَالث َالعطائي  م 

َ
ك َللح  اللي

َوالدا حليلَالبَّلغي َالت  َأبرزَ( َتناولَالبحثَالحديثَعنَ وفيه
َ.وكذلكَاملعانيَالدالليةَالتيَجاءتَفيهاَ,َفيَالحكمََألاساليبَالبَّلغيةََالواردة

لَإليهَالباحثَمنَنتائجَ:الخاتمةَ َقائمةَباملصادرَواملراجعَواملجَّلتَوالرسائلَ,َوفيهاَأهمَماتوص  ما
ُ
ث

َ.العلميةَالواردَاستعمالهاَفيَهذاَالبحث
 التمهيدَ

َأقوالَفيَتزكيةَالنفسَوالارتق
ٌ
ةَهيَمجموعة َالعطائي  ُم

َ
ك موَالح  َفيَمدارجَالكمالَومعارجَالس  َبها اء

َ,الروحيَوالتربوي،َوتعدَمنَنفائسَالنثرَالعربيَالصوفيَ منَوتابعهاَأهُلَالعلمَعلىَمر  وقدَتناقلتهاَيُدَالز 
ة,وشهدواَلهاَبالخيرَوالفتحَالرباني،واملعانيَالراقية,ألايامَوالليالي لُدني 

 
َال قيةَوالعبارات 

َالن  معَسموَ,والُجَمل 
َالكَّلمَ,َوصفاءَالسريرةَ,وسماحةَالفكر,َقاصدَوعلوَالغاياتَامل َاملقامَ,َحيثَاشتملتَعلىىَبليغ  ,َورفيع 

يغَ  
َالص  َاملعانيَوأجمل  راكيبَ,َوأوسع 

 
َالت َفيَإلاشارةَ,َمعَإلايجازَفيَالعبارةَ,َوأيسر  منَدومَإلايهامَ,َوالبيان 

َ َالكَّلم َفي ,َ َاللفظ َفي َوالشناعة َالصَ , مزية َالرا َمع َقليل  َفي َاملعنى َكثير  ََدَمج  َعلى
ُدلُّ
َ
َت َالتي وفية

لفظ
 
نع,ال

َ
ْصط

ُ
فَامل

 
كل ْمتنعَمنَالت 

ُ
هلَامل أثيرَعلىَالقارئَواملريدَالسالكَ,وأسلوبهاَأقرُبَإلىَالس 

 
منَأجلَالث

َ,َوالتنبيهَعلىَأهميةَالسلوكَوالعقائدَفيَكلَاملسالكَ, َقدَحاكىَأسلوَبَخالق  م 
َ
ك َوالغروَفإنَمنشىئَالح 

َمنَالَعدمَ اس  َالن  َالعربَوالعجم, د   
َمنََمعينَسي  َبلَغَ.وقدََنَهَل تي

 
ةَال َالعطائي  م 

َ
ك َالح  َكتاُب تمَل

ْ
لقدَاش
ة َأساسي  َمحاور َثَّلثة  َعلى َعلى

ً
َمة

ْ
ك َح  تيَن َوس  َمائتينَوأْربًعا َوركنهاَ,عدُدها م 

َ
ك َالح  َمداُر وركائزَبنائيةَهي

َ ك 
َ
ل
َ
َف َفي َيدوُر َمنها ُل َ؛ألاو  ََالراكين ه  َوضَّلالت  رك  

 
َالش َونبذ  وحيد

خَّلقَ,الت 
َ
َألا ة ََمجر  َفي ََيجري َمنها اني

 
والث

فوس َالن  َوتهذيب  كية
َمنَمسائَلَ,والتزا َبهما َيتعلُق َوما ة لوكَوآلادابَالعام  َالسُّ ََمْنَهل  ْن َم  َيشرُب

ُ
الث

 
والث

ة َومقدارَصلتهماَبالخ,وهناكَإشاراتَإلىَاملعرفةَوامليتافيزيقياَالكونيةَ.يومي  َوجلا َ.القَعزا
َوالتفسيرَ َالشرح َطابع َأغلبها َعلى َغلب َالعطائية َالحكم َعن

ً
َكثيرة َدراساٍت َهناك َأنا ومعلوم

َيَبلغةَالخطابَالصوفيَلكنيَلمَأجد,َوإلايضاح اَُعن 
ً
كم بحث وبأسلوبَخطابيَ الخصوص وجه على فيَالح 
َ على وكتاباٍتَوتعليقاتَونقٍدَ وشروٍحَ فيماَوصلُتَإليهَمنَدراساٍتَ م 

َ
ك اَفيماَأعلمَ قديًما  الح 

ً
وقدَ,َوحديث

هاَلمَتنشر َان 
 
َإال

ً
َأوَموجودة

ً
ََ تكونَمخطوطة

لَ َألاو 
ُ
َ:َ)املبحث ه  م 

َ
ك َوح 

كندري  َهللاَالس  َبابنَعطاء 
ُ
عريف َ(.الت 

1- َ ه  م 
َ
ك َوح 

كندري  َهللاَالس  َبابنَعطاء 
ُ
عريف َالت 

َ كندري  أحمدَبنَدمحمَبنَعبدَالكريمَبنَ(َم1317َ/َهـ917ََ-م1681ََ/َهـ856َ)ابُنَعطاءَهللاَالس 
عطاءَهللاَتاجَالدينَأبوَالفضلَإلاسكندرانيَالشاذليَصحبَالشيخَأباَالعباسَاملرسىيَصاحبَالشاذليَ

كانتَلهَ:َقالَعنهَالذهبي1َ.وصنفَمناقبهَومناقبَشيخه،َوكانَاملتكلمَعلىَلسانَالصوفيةَفيَزمانهَ
ٌعَفيَالنفوسَومشاركةَف

ْ
َعجيبةَووق

ٌ
يَالفضائل،َورأيتَالشيخَتاجَالدينَالفارقيَملاَرجعَمنَمصرَجَّللة

َوكانَيتكلمَبالجامعَألازهرَفوقَكرسىيَبكَّلمَيروحَالنفوس،َومزجَكَّلمَالقومَ َلوعظهَوإشارته،
ً
معظما

إلامامَاملتكلمَ:َوجاءَفيَحسنَاملحاضرةََ 6.َبآثارَالسلفَوفنونَالعلمَفكثرَأتباعهَوكانتَعليهَسيماَالخير
ةَالشاذليَكانَجامعاَألنواعَالعلومَمنَتفسيرَوحديثَونحوَوأصولَوفقهَعلىَمذهبَمالكَعلىَطريق

ولهَ.َأخذَعنهَالتقيَالسبكيَ-وكانَأعجوبةَزمانهَفيه–وصحبَفيَالتصوف،َالشيخَأباَالعباسَاملرسىيَ
شيخَأبيَتصانيفَمنهاَالتنويرَفيَإسقاطَالتدبير،َوالحكمَولطائفَاملننَفيَمناقبَالشيخَأبيَالعباسَوال

                                                 
1
دائرةَاملعارفَ,َائةَالثامنةالدررَالكامنةَفيَأعيانَاملَ,(م1447/هـ656ََ-م1391َ/هـ993َ) ،(شهابَالدينَابنَحجر)العسقَّلنيََ 

َ.1َ:693,ه1347َ,َحيدرَآبادََ-العثمانيةَ
6
(َم1897َ-1863َ/ََهـ1167ََ-1136َ(َ)ابنَالعماد)َالحنبليََ 

,
61:8َ,َشذراتَالذهبَفيَاخبارَمنَذهبَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1032_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1089_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1623
https://ar.wikipedia.org/wiki/1679


210    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

ماتَباملدرسةَاملنصوريةَ.الحسن،َواملرقىَإلىَالقدسَألابقى،َومختصرَتهذيبَاملدونةَللبرادعيَفيَالفقهَ
3َ.منَالقاهرةَفيَثالثَعشرَجمادىَآلاخرةَسنةَتسعَوسبعمائةَودفنَبالقرافة

ليَفيَألاعَّلم ين،َاب:َوقالَعنهَالزرك  دَبنَعبدَالكريم،َأبوَالفضلَتاجَالد  نَعطاءَهللاَأحمدَبنَمحم 
فَشاذلي،َمنَالعلماءَلهَتصانيفَمنها ف،َوتاجَالعروسَفيَ:َإلاسكندريَمتصو  صو  الحكمَالعطائيةَفيَالت 

4َ.توفيَبالقاهرة.َالوصاياَوالعظات،َولطائفَاملننَفيَمناقبَاملرسىيَوأبيَالحسن
كمَأسا,َلقدَكثرتَالشروحَبينَمنسوخَومخطوطَومطبوعَوصوتيَ:َشروحَالحكمَ َالح 

ًساَهيَمادةَألن 
َوإلارشاد َوالتهذيبَوالاعتقاد َلخصتََ,للوعظَوالتوجيه َالتي َاملهمة َمنَاملصادر َالعطائية َالحكُم َعدُّ

ُ
وت

َالصوفيةَ َاملمارسة َمن َاملقاصدي َالبعد َعلى َكبير َبشكل َركزت َإذ َومقاما، َحاال َالتصوف لعلم
ىَهللاَتعالىَفيَدقةَوإفادة،َبخصوصيتها،َإذَلخصَفيهاَابنَعطاءَهللاَالسكندريَشروطَسلوكَالطريقَإل

ومقاصدَ,َومنهجيةَالتربويين,َورغباتَاملريدين,فَّلَعجبَأنَتتداولهاَحاجاتَالسالكين5َ.بجماليةَمتميزة
فصيل.الكَّلميينَ روحَعلىَسيبلَإلاجمالَالَالتا

 
َ:ومنَهذهَالش

امللكََنسخةَمنهَموجودةَفيَجامعة,َشرحَعبدهللاَبنَحجازيَبنَابراهيمَالشرقاويَألازهريَ -1
عوديةَ 8َ.قسمَاملخطوطات,َسعودَفيَاململكةَالعربيةَالس 

 

 

                                                 
3َََ َ)السيوطي َالرحمنَجَّلل َالسيوطيعبد َمصرَ ,(م1515َ/هـ711ََ-م1445َ/هـ647َ)َ,(الدين َتاريخ َفي َاملحاضرة حسن

َ.564:1,م1789َََ-هـ1369ََ,َعيسىىَالبابيَالحلبيَوشركاهَ-دارَإحياءَالكتبَالعربيةَ,َمصر,َوالقاهرة
4
ر كليَََ   

َ.666:1,َم6116َ(َبيروت,َدارَالعلمَللمَّليينَ)َ,َألاعَّلم,َ(1798/َهَـ1378ََ-م1673َ/َهَـ1311َ),(خيرَالدين)الز 
َ,َالعطائيةَمنَخَّللَغيثَاملواهبَالعليةَفيَشرحَالحكمَالعطائيةَتقريبَالحكم,َ...(ََ-م6161َ),َ(أسماء.َد)َمصمودي5َََ

ابط,املغربية ديةَللعلماءالر  تاريخَالنشر)/https://www.arrabita.maاململكةَ .شبكةَإلانترنت,ةَاملحم 
َ

6119-13-31َ)َ, 
8
َ/https://makhtota.ksu.edu.sa.َقسمَاملخطوطات,َجامعةَامللكَسعودَََ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/849_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1445
https://ar.wikipedia.org/wiki/911_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1505
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
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َأحمدَبنَدمحمَبنَعجيبةَ,َإيقاظَالهممَفيَشرحَالحكمَالعطائيةََ -6

َ
َبينَ َثَّلثةَوخمسينَشرًحا َقدَتبلغَبحدود َوهي َواملسموعة وهناكَكثيرَمنَالشروحَاملطبوعةَمنها

9ََ.املطبوعَواملخطوطَ َالشروحَاملسموعة َعدا َعلىََ-ما الصوتيةَلطائفةَمنَالعلماءَونذكرَطائفةَمنها
عريفَالَالحصرَوالاستقصاء َ:سبيلَالت 

اد ابن/ََشرحَالحكمَالعطائية -1 زَي عب  إعدادَودراسةَدمحمَعبدَاملقصودَ(ه976َتَ)الرنديَ النف 
َ َهيكل ,َ َشاهين َالصبور َعبد َالدكتور َإشرافَومراجعة ,َ َوالنشر َللترجمة َألاهرام ََ–مركز َ–القاهرة

 َ-م1766َ–ه1416َالطبعةَألاولىَ
ممَعنَإيقاظَالهممَفيَشرحَالحكمَ -6

ُ
عاصمَ:َاملحققَ(َه1664)َابنَعجيبةَالحسنيََ-إبعادَالغ

َ.6117َدارَالكتبَالعلميةَالطبعةَألاولىَسنةََ-لبنانََ–بيروتَََ-إبراهيمَالكيالي
 ََ-الحسنىََالشيخَابنَعجيبة".َإيقاظَالهممَفيَشرحَالحكم" -3
 ".سواطعَالحكم"بَالشربيني،َفيَكتابهَالشيخَالخطي -4
 .نورَالدينَالبريفكانيَ-شرحَالحكمَالعطائيةَ -5
َ".قرةَالعينَفيَشرحَحكمَالعارفَباهللَابنَعطاءَهللاَالسكندرَي"الشيخَأحمدَزروق،َفيَكتابهَ -8

 .شرًحا66َالشروحَالتيَبلغتَ
 .لشرقاويَاملنحَالقدسيةَعلىَالحكمَالعطائيةَشيخَالاسَّلمَعبدَهللاَبنَحجازيَا -9
 .علقَعليهَعبدَالفتاحَالبزمَ,َإلامامَالشيخَعبدَاملجيدَالشرنوبي,َشرحَالحكمَالعطائيةََ -6
 .دمحمَحياةَالسندىَ-شرحَالحكمَالعطائيةَ -7
 أبوَبكرَبنَالشيخَدمحمَبنَعمرَاملَّلَالحنفي -سراجَالظلمَفيَشرحَتلخيصَالحكمَ -11
يق"الشيخَسعيدَحوى،َفيَكتابهَ -11 انيينمذكراتَفيَمنازلَالصد   ".ينَوالرب 
16- َ َكتابه َفي َالبوطي، َرمضان َدمحمَسعيد َوتحليل"الدكتور َشرح َالعطائية، َفيَ"الحكم َويقع ،

 .خمسةَمجلدات
 عليَباراسَ-شرحَالحكمَالعطائيةَ -13
َالحالي -14 َاملصرية َالديار َمفتي َجمعة َعلي َالدكتور واصلَ, َالت  َمواقع َفي َصوتية تسجيَّلت

 .إلاجتماعي
 .الشيخَماءَالعينين -15
 حريَمراحلَالسلوكَالصوفيَمنَخَّللَالحكمَالعطائيةدمحمَص.دَ -18
 دمحمَصحرَيَ-مراحلَالسلوكَالصوفيَمنَخَّللَالحكمَالعطائيةَ -19

 

                                                 
َ

َ//septembrie 2019َ, https://ro-ro.facebook.com 18َ,املكتبةَاملكيةَاملعطرة,َشروحَوترجماتَ:َالحكمَالعطائية9ََ 

https://ro-ro.facebook.com/381231602453235/photos/a.381237699119292/518278765415184/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC7AXbUTHbL79u2ubvhJiqhY_Yk6AaHf0T-_BTiHKLnDpJ3YsRQH2aUlAWap366hh6TdvEyJWe5a_9T7ygZTvdn3bTpeDnoDiqdZFpZTol62XH_UZ6YGI1jDG5LecmHxW9framsTvOH9bipLlRE0Nw3giPaaFDzp5BDfh53CSNUX3iiWhdRnmJBN4l6rjSZv6hPKLan5fvDQdMOH-Z57OENLHDhHPnfPNvtgXiU5F-581iFZCllBhUZL5kAws0R_lSoyIWlEAlGCzqb5rXN5Yu_D0ZvBl8Eg7fdSXsMlH7OKXkoPgypf9T4U2is2Z5cz1t7lqvBWT8dTFAvftHSxWY&__tn__=-R
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ةَ -16 ةَفيَئرجَالحكمَالعطائي  انََ–أذواقَالنقشبندي  دارَ,َدمشقَ-سوريةَ–الشيخَدمحمَباسمَده 
اءَالطبعةَألاولى  م6117َ-ه1431,َطيبةَالغر 

الدكتورََ–بنَعطاءَهللاَالسكندريَمنَشرحَكبارَالعلماءَمختصرَشروحَالحكمَالعطائيةََال -17
 .َ–دارَالفضيلةََ–صَّلحَعبدَالتوابَسعداويَ

َالعطائية كم َبالح  َُعنيت تي
 
َال روح

 
َالش َألغلب َشاملة َنظرة َهذه َاملختصرَ, َبين َتتراوح َشروح وهي

ع َواملبسطَواملوس  َالبوطي, َالدكتور عَفيَشرحها نَتوس  َومم  َفي َفقدَشرحها َبحسب6ََ.أجزاٍء4ََ، فها وصن 
وحيد:لهاَإلىَثَّلثةَأقسامََمتابعته انيَيدورَعلىَمحورَ,َالقسمَألاولَمنهاَمايدورَعلىَمحورَالت 

 
والقسمَالث

فسَمنَألادران,َألاخَّلقَ هيرَالن 
 
لوكَوتط قَبالس 

 
ولقدَكانَأغلبَالشروحَيدورَفي7ََ.والقسمَالثالثَيتعل

َو ةَوالحقائقَالص  لوكي  ةفلكَبيانَاملعانيَالس  ربوية,َفي 
 
وقدَحظيتَالحكمَبشهرةَواسعةَماَ,واملقاصدَالت

ريويَعلىَوفقَقاعدةَ
 
تيَتخدمَحركةَاملجتمعَوتحاولَإعادةَصياغةَاملنهجَالت

 
جعلهاَفيَمقدمةَالكتبَال

َباألخَّلقَالفاضلة فسَوتزكيتها َاملنهجَالصوفيَالقائمَعلىَالتهذيبَوتربيةَالن  قيةَعلىَمنهجَ,
 
واملعانيَالرا

ةَالكتاب ن  11َ.والس 
انيَ

 
م:)َاملبحثَالث

َ
ك َالخطابَالصوفيَمنَخَّللَالح 

ُ
َ(لغة

ربيةَ
 
فَوالسلوكَوالت صو  َموضوعاتَالحكمَالعطائيةَتدورَفيَفلكَالت  قَ,َمنَاملعلومَأنا

 
ومنهاَمايتعل

ُقَباملعرفةَ,َباألحكامَالفقهيةَ
 
َ,َوهناكَطائفةَمنهاَتتعل

 
ةَال لوكَالعام  تيَينبغيَأنَومنهاَمايشيرَالىَآدابَالس 

ولقدَجاءتَإلاساليبَالتعبيريةَفيَلغةَالحكمَ,11ََيراعيهاَالسالُكَفيَمجاهداتهَومقاماتهَوأحوالهَومعرفته
َاللفظية َمنَالوعورة

ً
َالعطائيةَخالية َالعكسَمنَذلكَ, َعلى َبلَهي َالتراكيبَووحشىيَالالفاظَ؛ وسوء

ذيَيعززَقيمَاملعانيَلهاَعذوبةَألالفاظَوحَّلوةَالجرسَوجما,َتمتازَبعبارةَوجيزةَ
 
لَإلايقاعَاملوسيقيَال

ستدرُجَبلَتبهُجَ
َ
َتاثيرٍيَلدىَاملتلقيَفهيَالت ٍ

كُمَمنَأجلَخلقَجو  ةَالتيَتسعىَإليهاَالح  الفكريةَوالسلوكي 
َ م 
ا
در جيةَنحوَُسل

ماَمَروعةَتاثيرهاَوعذوبةَألفاظهاَوجمالَمعانيهاَوكماالتهاَالت 
َ
َأ
ً
املتلقيَوتجعلهَيقفَُمنبهرا

َالَقُبوَلا طابَمثلَ.َلوصولَإلىََمعارج  َالخ  َاستعماُلَكاف  َنَالحكم  أورَدَ,جعلَكَ,َأكرمَكَ:)وقدَظهَرَفيَكثيٍرَم 
َكَ,عليَكَ

 
يَالغرَضَاملقصوَدَمنها,علَمَأن طابَلُتؤد  َالخ  تيَاشتملْتَعلىَكاف 

 
ومنَ,َ(وغيرهاَمنَألافعالَال
َالفهومَتتفاوتَ:القوَلَفإنناَنستطيع,خَّللَالحكمَواللغةَالتيَُسبكْتَبهاَ َابنَعطاءَهللاَيشيرَإلىَأن  إن 

صَالقرآني َعنَالن 
ً
ومنَهناَانطلقَالبحثَفيَفضاء16ََ.حسبَالاستعدادَفيَلغةَالخطابَالعاديَفضَّل

َهيَستؤسُسَلبقيةَ َألنها َالعطائيةَ؛ ُم
َ
ك َالح  َبدأتَبها تي

 
َال ولى

ُ
َالكلمةَألا الحكمَمنَخَّللَالاعتمادَعلى

َآلاتيَالكَّلمَوتضُعهَفيَ نويع 
َالت  َاملناسبَمنَخَّلل  َ:قالبه 

1- َ َالحكم َفي َألاسلوبَاللغوي َالبحثَ: َفإنا َالحكم َفي َالواردة َللغة َالتحليلي َاملنهج منَخَّلل
َفيَالخطابَاللغويَللحكمَ

ً
ةَاستعماال منَأجلَالوقوفَعلىَحقيقةَ,َسيحاولَرصدَأكثرَألاساليبَاللغوي 

وبذلكَنستطيعَ,لَاملعانيَاملرادةَمنَالحكمَبحسبَمرادَكاتبهاالصيغَاملؤثرةَوبيانَمدىَقدرتهاَعلىَنق
 :َمنَخَّللَآلاتيَ,َمعرفةَاملساحةَاللغويةَاملستعملةَوبيانَطرائقهاَالتعبيريةَ

منَخَّللَتتبعَاملفرداتَاملستعملةَفيَلغةَالحكمَالعطائيةَوصلَالبحثَإلىَ:َاملستوىَاملعجمي -َأ
َاختيا َلغةَمألوفةَمأنوسةَتعتمدَعلى ها َالشفافيةَأن  َألفاظَمستوىَالخطابَالتأثيريَالذيَيجنحَإلى ر

                                                 
6
6111َ,دارَالفكرَدمشقَسوريا,َالحكمَالعطائيةَشرحَوتحليل,َدارَالفكر,َ(دَسعيدَرمضانمحم َ)البوطيَََ 
7
َ.66:1,َاملصدرَنفسهَََ 

11
معجمَسركيسَوفهرسَدارَالكتبَاملصرية،َوماَكتبَعنهَفيَدائرةَاملعارفَإلاسَّلميةَبالعددَالرابعَمنَاملجلدَألاول،َ:ينظرََ 

ر َحَ
ُ
كلمةَعنهَفيَمقدمةَشرحَابنَعجيبةَعلىَ:َوينظر.َْتَباللغةَالتركيةَواللغةَاملالويةومنهَيستفادَأنَحكمَابنَعطاءَهللاَش

َ.7ََالحكمَصفحةَ
11

َ.65-64صََ,(1787,َمكتبةَألانجلوَاملصرية,َالقاهرة) ,ابنَعطاءَهللاَالسكندريَوتصوفه(َأبوَالوفاَالغنيميَ)التفتازانيَََ 
16

 َََ َميلودي)ربيعي )َ َفكر َفي وفي َالص  َالخطاب َهللاَلغة َالسكندرَيابنَعطاء َاملواقفَ, مجلة
َ البحوثَوالدراساتَفيََمجلة,

َ .661َ,(6114ديسمبر7ََالعدد)َ,املجتمعَوالتاريخَ

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/142
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تيَتخاطبَالعقلَوالقلبَوالروحَوالوجدانَبالحكمةَواملوعظةَالحسنةَ
 
َابنَعطاءَ,َالصوفيةَال ويبدوَأنا

َتعالىَ هَقوَلَهللا  م 
َ
ك َ)هللاَقدَاستحضرَفيَح  َقَ:

َ
َف
َ
َمة

ْ
ك ح 

ْ
ََوَمنَُيْؤَتَال َۚ اُء

َ
ََمنََيش

َ
َمة

ْ
ك ح 

ْ
يَال ْيًراَُيْؤت 

َ
َخ َي وت 

ُ
َأ ْد

َ َباب 
ْ
ل
َ ْ
وَألا

ُ
ول
ُ
َأ
ا
ال ُرَإ 

ا
ك
ا
ََوَماََيذ يًراَۗ ث 

َ
وجعلهَمنطلًقاَتأسيسًياَلحكمهَللداللةَعلىَ(.687َ)سورةَالبقرةَآلايةَ(َك

وفيقَإلالهي انيَوالت  ب  َمنبعَهذهَالحكمَهوَالهديَالرا هَفيَقالٍبَلغويَلطيٍفَبعيًداَعنَ.أنا
ا
وصاغَذلكَكل

وغلَالف ْنَيروُمونَالت  ذيَقدَاليصُلَإلىَمراميهَكثيٌرَمما
 
وفيَال َوالغموضَالاستعماليَواملصطلحَالص  لسفي 

َ م 
َ
ك باحةَفيَبحرَالح 

 .الس 
حوَي -َب َالن  َاملستوى وجيهَ: َالوعظَوالت  َأسلوُب َعليها َيغلُب َأقوال َمجموعة َهي َالحكم َأنا بما

َمايضاددَهذه لوكيةَوالابتعادَعنَكل  ربيةَالس 
 
القيمَويعكرَصفَوهاَوصوفيَتهاَفستكثُرَفيهاََوإلارشادَوالت

َعلىَ َالتركيز َمع َللخطاب َالضمائر َواستخدام َإلاسنادية َوالجمل َوالاستفهام هي َوالن  َألامر صيُغ
بوصفهَمحورَإلارتكازَفيَعمليةَتوجيهَالخطابَ(َكافَالخطابَ)َمنَخَّللَضميرَاملخاطبَ(َأنتَ)الضمير
َ َالحكمي َيم, َاملسائل َهذه نا

َ
َأ َومعلوم َوالبَّلغة َالنحو َزاويتي َمن

َ
قرأ

ُ
َت َأْن َكن َهاتينَ,

ُ
َالبحث وسيعالُج

 .الزاويتينَفيَأبوابهماَمنَهذاَالبحث
َصيغَألامرَلهاَحضورَالبأس:َصيغَألامرَ -1 بهَ منَيتتبعَأساليَبَالخطابَفيَالحكمَيصُلَإلىَأنا

َويمكُنَإثباُتَذلكَمنَخَّللَالحكمَآلاتيةَ م 
َ
ك َالح   :فيَنصوص 

ـَـَأرح(4ََ)َالحكمةَ َـ  .بهَلنفسكَالَتقمنفسكَمنَالتدبير،َفماَقامَبهَغيركَعنك
َ.وجودكَفيَأرضَالخمول،َفماَنبتَمماَلمَيدفنَالَيتمَنتاجهَادفن(11ََ)الحكمةَ
َ}(31ََ)َالحكمةَ ه  نََسَعت 

 
وََسَعٍةَم 

ُ
ْقَذ ُينف  َ:{ل  ْيه 

َ
لوَنَإل هَُ}.الواص 

ُ
ْزق َر  ْيه 

َ
َرََعل د 

ُ
يَْ:{َمْنَق

َ
روَنَإل ائ 

َ.ه َالس 
يًباَ(34ََ)الحكمةَ َُمج 

 
َحق 
ْ
َال َداء  ن  وَنَل 

ُ
َتك َكَل  ت  يا ُعُبود  ٍضَل  ََوْصٍفَُمَناق  ل  

ُ
َكََعْنَك ت  ر يا

َ
ََبش ْوَصاف 

َ
ْنَأ رُْجَم 

ْ
اخ

ر يًبا
َ
َق ه  ْنََحْضَرت  َ.ََوم 
َ َالحكمة (85ََ َمَ (

ْ
ف

َ
َكَخ

َ
َل
ً
ْدَراجا َاْست  َك ل 

َ
َذ وَن

ُ
ََيك ْن

َ
َأ ََمَعُه َك َساَءت  َإ  ََوَدَوام  ْيَك

َ
ل َإ  ه  ْحَسان  َإ  َُوُجود  ْن

ُموَن﴾
َ
ََيْعل

َ
َال
ُ
ْنََحْيث ْسَتْدر ُجُهْمَم 

َ
ََ.﴿َسن

ْنَ(165َ)الحكمةَ
ُ
َقاَك َكَُمَتَحق   ت  يا َُعُبْود  ْوَصاف 

َ
أ ،ََوب 

ً
َقا
 
َُمَتَعل  ه  ت 

يا َُرُبْوب  ْوَصاف 
َ
أ َ.ب 

فانظرَأثقلهماَعلىَالنفسَ،َفإنهَالَيثقلَعليهاَإالَماَكانََ–إذاَالتبسَعليكَأمرانَ(176َ)الحكمة
َ.َََحقاَ

َ.يمألهَباملعارفَوألاسرارََ–فرغَقلبكَمنَألاغيارَ(618َ)الحكمةَ
َماَتفرحَبهَ(668َ)ةَالحكم َ(.المَألامر.َ)َيقلَماَتحزنَعليهََ–ليقلا

هيَ -6 اَ:َصيغةَالنا هيَلتوجيهَالتعليماتَاملباشرةَويبدوَذلكَجليًّ َالن 
َ
لقدَاْستعَملْتَالحكُمَصيغة

 :منَخَّللَالحكمَآلاتية
َكََ(5َ)َالحكمةَ س 

ْ
يأ َل 

ً
با َُمْوج  عاء 

َفيَالدُّ حاح 
ْ
ََمَعَإلال َالَعطاء  َمد 

َ
ُرَأ خُّ

َ
ْنَتأ

ُ
 ,,,َالَيك

َو َكَفيماَس 
َ
ل َيْسَتْعم  ْنَحالٍةَل  ر َجَكَم 

ْ
نَُيخ

َ
ْنُهَأ ْبَم 

ُ
ل
ْ
ط
َ
راٍجَ.اهاَالَت

ْ
خ َإ  ْير 

َ
ْنَغ َكَم 

َ
راَدَالْسَتْعَمل

َ
ْوَأ
َ
ل
َ
ََ.ف

َالحكمةَ (9ََ َفيَ(
ً
ْدحا

َ
َق َك َذل  ََيكوَن

 
َّل
َ
ئ َل  ََزَمُنُه؛ َن

َعيا
َ
َت َوإْن ، ْوعود 

َ
َامل َُوقوع  ََعَدُم َالَوْعد  َفي َك

نا
َ
ك
 
ك
َ
الَُيش

َكَ ََسريَرت  ُنْور  َل 
ً
مادا

ْ
َكَوإخ ََ.ََبصيَرت 
واها(17َ)َالحكمةَ َكَفيماَس 

َ
ل َيْسَتْعم  ْنَحالٍةَل  ر َجَكَم 

ْ
نَُيخ

َ
ْنُهَأ ْبَم 

ُ
ل
ْ
ط
َ
َ.َالَت

َ
راَدَالْسَتْعَمل

َ
ْوَأ
َ
ل
َ
َف ْير 

َ
ْنَغ َكَم 

راٍجَ
ْ
خ َ.إ 

َ(63ََ)َالحكمةَ يه  يُمَكَف  يَماَُهَوَُمق  ُهَف 
َ
َل َبة 

َ
راق
ُ
َامل ُعَكََعْنَُوُجود 

َ
َكََيْقط ل 

َ
َذ نا إ 

َ
َف َيار 

ْ
غ
َ
َألا

َ
َراغ

َ
ْبَف

ا
َرق
َ
ت
َ
َ.الَت

َهاََمَ(64ََ)َالحكمةَ نا إ 
َ
اَر،َف َالدا ه  يََهذ  َُدْمَتَف  ،ََما َدار 

ْ
ك
َ
وَعَألا

ُ
ر ْبَُوق

ْ
ْسَتغ

َ
َالَت الََماَُهَوَُمْسَتَحقُّ ْبَرَزْتَإ 

َ
اَأ

َها ْعت 
َ
ُبَن َهاََوَواج  َ.َوْصف 
ُهَآلامال(36َ)َالحكمةَ

ا
َتخطا

َ
ْير ه،َفالكريمَالَت

َ
ُتَكَإلىَغ ما َنيةَه 

َتَعدا
َ
َ.َالَت

https://www.nafahat-tarik.com/2016/07/Hikamataia.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/07/Hikamataia.html
https://www.nafahat-tarik.com/2017/03/Sherh-Al-Hikam-Quon-Bi-awsafi.html
https://www.nafahat-tarik.com/2015/03/sufism_83.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/09/Ikad-Alhimam-15.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/08/iquadalhimam8.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/09/Ikad-Alhimam-15.html
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ْيَكَ(37)َالحكمةََ
َ
َُهَوَُمْور ُدهاََعل

ً
َحاَجة ْير ه 

َ
َإلىَغ َعنا

َ
ْرف
َ
ْيُرهَُ.َالَت

َ
ُعَغ

َ
ََيْرف

َ
ْيف

َ
ك
َ
ََف

ً
عا ُهَواض 

َ
َمْنَ!َماَكاَنَُهَوَل

ًعاَ ََراف  ْير ه 
َ
هاََعْنَغ

َ
ََيْسَتطيُعَأْنََيكوَنَل

َ
ْيف

َ
ك
َ
َف ه  ْفس 

َ
ََعْنَن

ً
َعَحاَجة

َ
ْنََيْرف

َ
َ؟َ!الََيْسَتطيُعَأ
46ََ)الحكمةَ )َ

َ
َإلىَك ْوٍن

َ
َك ْن َم  ْرَحْل

َ
َإالَت َحَل

َ
ذيَاْرت

ا
َال كاُن

َ
ََوامل َالراحى؛ََيسيُر مار  ح 

َ
َتكوَنَك

َ
َف َُهَوَْوٍن ْيه 

َ
ل

َحَلََعْنهَُ
َ
ذيَاْرت

ا
،َ.َال ن 

 
و 
َ
ك
ُ
وانَإلىَامل

ْ
ك
َ
ْنَألا َاْرَحْلَم  ن  ْنَتَهى)َولك 

ُ ْ
َكَامل  

ىََرب 
َ
ل َإ 
نا
َ
َ(.َوأ

هَُ(43ََ)الحكمةَ
ُ
ََمقال ىَهللا 

َ
َكََعل

ُّ
ُهََوالََيُدل

ُ
ُضَكَحال ْصَحْبََمْنَالَُيْنه 

َ
َ.الَت

َ 49ََ)الحكمة ْنََ( َم 
دُّ
َ
ش
َ
َأ ره 

ْ
ك َذ  َُوجود  ََعْن َتَك

َ
ْفل
َ
َغ نا

َ
َأل  ،َ َفيه  َهللا  ََمَع َُحضور َك َعَدم  َل  َر

ْ
ك  
 
َالذ ُرك 

ْ
ت
َ
الَت

ر هَ 
ْ
ك َذ  َكَفيَُوجود  ْفلت 

َ
َ.,,,ََغ

َرْحَ(6َ5َ)َالحكمةَ
ْ
ْنَك،ََواف هاََبَرَزْتَم 

؛َألنا
ُ
اَعة

ا
ْفر ْحَكَالط

ُ
ََالَت َفْضل  ْلَب 

ُ
َنَهللاَإليَكَ﴿َق هاََبَرَزْتَم 

َهاَألنا ب 
اََيْجَمُعوَنَ ما ْيٌرَم 

َ
َيْفَرُحواَُهَوَخ

ْ
ل
َ
َكَف ل 

ََٰ
ذ ب 
َ
َف ه  َرْحَمت  ََوب   

ا
َ(.ّللا

ْبََ(117َ)الحكمةَ ال 
َ
ط
ُ
َدبَكَالَت

َ
َأ ر 

خُّ
َ
َتأ ْفَسَكَب 

َ
ْبَن ال 

َ
ْنَط َكََولك  ب 

َ
ل
ْ
ََمط ر 

خُّ
َ
َتأ َكَب 

َ.َربا
َنَالَجَ(166َ)الحكمةَ يَم  ف 

ْ
َ،ََيك

ً
َّل اع 

َ
ُهَف

َ
ْسَتَل

َ
ىََعَمٍلَل

َ
ََعل

ً
َوضا ْبَع 

ُ
ل
ْ
ط
َ
ُهَالَت

َ
اَنَل

َ
ْنَك

َ
َأ َكََعلىَالَعَمل 

َ
َل َزاء 

َ
ً
َّل اب 

َ
َ.ق

ُبَكَ(188َ)الحكمةَ
َ
ل
َ
ْنَط

ُ
َيك
ْ
ْهُمَكََعْنُهَ،ََول

َ
َف لا َيق 

َ
ْنُهَف َم  اء 

َ
َعط

ْ
ىَال

َ
ل ًباَإ 

َسبُّ
َ
ُبَكَت

َ
ل
َ
ْنَط

ُ
ََيك
َ
ََال ة  يا َالُعُبود  َهار 

ْ
ِل  ظ

َ ة  يا ب  ُبو 
َالرُّ ُحُقوق  َب 

ً
َياما َ.ََوق 

ُمَ(171َ)الحكمةَ
َ
َيدَكَإلىَألاخذَمنَالخَّلئقَالَت نا إالَأنَترىَأنَاملعطىَفيهمَموالكَ،َفإذاَكنتََ–دا

َ.فخذَماَوافقكَالعلمََ–كذلكَ
الَتدهشكَوارداتَالنعمَعنَالقيامَبحقوقَشكرك،َفإنَذلكَمماَيحطَمنَوجودَ(611َ)الحكمةَ

َقدركَ
َ.إلاقبالَولكنَاستبطئَمنَنفسكَوجودََ–الَتستبطْئَمنهَالنوالَ(619َ)الحكمةَ
ماَلمََ–لمَتجدَفيهَوجودَالحضورَ،َفربماَقبلَمنَالعملََ–الَتيأْسَمنَقبولَعملَ(617َ)َالحكمةَ

َ
ً
َ.تدركَثمرتهَعاجَّل

َ–إلامطارَ،َوإنماَاملرادَمنهاََ–الَتزكينَوارداَالَتعلمَثمرتهَ،َفليسَاملرادَمنَالسحابةَ(661َ)الحكمةَ
َ.َوجودَإلاثمارَ
َ(661َ)الحكمةَ فيَهللاََ–بعدَأنَبسطتَأنوارهاَ،َوأودعتَأسرارهاَ،َفلكََ–بقاءَالوارداتََالَتطلبنا

 .غنىَعنَكلَشىيءَ،َوليسَيغنيكَعنهَشىيءََ–
حوَآلاتيَ,َالَالنافيةَللجنسَ,ما,َال:َصيغَالنفيَ -3 فيَعلىَالن   :وقدَجاءتَصيغَالن 

َرةٍَ(16ََ)ََالحكمةَ
ْ
ك هاََمْيداَنَف  ُلَب 

ُ
ُلَُعْزلٍةََيْدخ

ْ
ث ٌئَم 

َ
َبَشى

ْ
َفَعَالَقل

َ
َ.ماَن

َفيَالوََ(19ََ)َالحكمةَ
َ
ْنََيْحُدث

َ
راَدَأ

َ
ََمْنَأ

ً
ْيئا

َ
َش َنَالَجْهل  َرَكَم 

َ
َماَت ه  َهَرُهَهللُاَفي 

ْ
ظ
َ
ْيُرَماَأ

َ
َغ ت 

ْ
ََ.ق

َالحكمةَ (61)ََ َالَحقيقة 
ُ
ف ََهوات  ُه

ْ
َإالََوناَدت ها

َ
َل
َ
ف ش 

ُ
َك َما ْنَد َع 

َ
ف ق 

َ
َت ْن

َ
ٍكَأ َسال 

ُ
ة ما راَدْتَه 

َ
َأ َما ذيَ:

ا
ال

ماَمَكَ
َ
ُبَأ

ُ
ل
ْ
ط
َ
ُقها.َت ُهََحقائ 

ْ
َإالََوناَدت نات  وا

َ
ك
ُ
ُرَامل واه 

َ
َجْتَظ َبرا

َ
ُفْرَ}:ََوالَت

ْ
ك
َ
َت
َ
َّل
َ
َف
ٌ
ْتَنة ْحُنَف 

َ
َماَن نا َ.َ{إ 

َ(66ََ)َالحكمةَ يه  يَكَُيْمض  َدٌرَف 
َ
ََولُهَق

ا
ال َإ  يه  ْبد 

ُ
َفٍسَت

َ
ْنَن َ.َماَم 

َ(65ََ)َالحكمةَ
َ
ٌبَأ

َ
ل
ْ
ََمط

َ
ف

ا
َوق
َ
َت
َ
َكَما َنْفس  ُبُهَب  ال 

َ
َتَط

ْ
ن
َ
ٌبَأ

َ
ل
ْ
َرََمط َيسا

َ
َت
َ
َكََوال  

َرب  ُبُهَب  ال 
َ
َتَط

ْ
َ.ن

ُهَ(47ََ)الحكمةَ ََربا
َ
ََمْنََعَرف عالى،َفإنا

َ
َت َباهلل  ن  

ا
َالظ َكََعْنَُحْسن 

ُصدُّ
َ
َت
ً
َمة
َ
ْنَدَكََعظ ُبَع 

ْ
ن
َ
َالذ م 

ُ
الََيْعظ

َبهَُ
ْ
ن
َ
َذ ه  َرم 

َ
َك َرَفيََجْنب 

َ
َ.َاْسَتْصغ

ُهَ(51ََ)الحكمةَ
ُ
ْضل

َ
اََواَجَهَكَف

َ
ذ َإ 
ً
يَرة ب 

َ
َك

َ
ُهَ،ََوال

ُ
َكََعْدل

َ
اَبل
َ
اَق
َ
َإذ
ً
يَرة ََصغ 

َ
َ.َال

ْنَدكَُوجوُدهَُالََعَمَلَ(51ََ)الحكمةَ هوُدُهَوُيْحَتَقُرَع 
ُ
ْنََعَمٍلََيغيُبََعْنَكَش َم  ُقلوب 

ْ
ل ْرجىَل 

َ
َ.أ

َ(81ََ)َالحكمةَ َوْهم 
ْ
ُلَال

ْ
ث ْيٌءَم 

َ
اَدَكَشى

َ
َ.ََماَق

ْيَكَ(119َ)الحكمةَ
َ
َالَهَوىََعل َبة 

َ
ل
َ
ْنَغ ْيَكَم 

َ
ََعل

ُ
اف

َ
َماَُيخ ْيَك؛ََوإنا

َ
ُرُقََعل

ُّ
َسَالط َتب 

ْ
ل
َ
ْيَكَأْنَت

َ
ََعل

ُ
اف

َ
َ.الَُيخ
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ْرَدَإالََجهوٌلَ(116َ)الحكمةَ ُرَالو  َ.َالََيْسَتْحق  ه  َهذ  واء  ط 
ْ
ويَبان

َ
ْرُدََينط ،ََوالو  َرة  َآلاخ  ار 

الوار ُدَُيْوَجُدَفيَالد 

ارَ 
َالد  .َ ه  ْولىَماَُيْعَتنىَب 

َ
َوأ َُوجوُده:

ُ
ف

َ
ل
ْ
رَْ.َماَالَُيخ ْنهَُالو  ُبُهَم 

ُ
ل
ْ
ط
َ
َتَت

ْ
ْنَك،ََوالوار ُدَأن ُبُهَم  َوأْيَنَماَُهَوَ.َُدَُهَوَطال 

ْنُه؟ ُبَكَم 
َ
ل
ْ
اَُهَوََمط م  ْنَكَم  ُبُهَم  َ.!طال 

َكَ(164َ)الحكمةَ  
ام 
َ
ذ
َ
َمل 
َ
َهاَية يَكََالَن 

َ
َهَرَُجوَدُهََعل

ْ
ظ
َ
ْنَأ ُحَكَإ  َمَدائ 

ُ
ْفُرغ

َ
يَكَ،ََوالَت

َ
ل ْرَجَعَكَإ 

َ
ْنَأ ََ.إ 

َ(166َ)َالحكمةَ َدب 
َ
ْرَزَقَُحْسَنَألا

ُ
ْنَت

َ
ُنَأ

ْ
أ َماَالشا نا َ،َإ  ب 

َ
ل
ا
ُنَُوُجوُدَالط

ْ
أ َ.َماَالشا

قارَ (167َ)َكمةَالح ت 
ْ
َوالاف ة 

ا
ل
 
ُلَالذ 

ْ
ث ْيَكَم 

َ
َإل ب  واه 

َ
امل ْسَرَعَب 

َ
،ََوالَأ رار  ُلَالاْضط 

ْ
ث ْيٌءَم 

َ
َبَلَكَشى

َ
ل
َ
َ.ماَط

ُمََمْوُجوٍدََمَعهَُ(139َ)الحكمةَ َوهُّ
َ
ْنََحَجَبَكََعْنُهَت ك 

َ
َُوُجوُدََمْوُجوٍدََمَعُهَ،ََول َهللا  ََماََحَجَبَكََعن 

الَينبغيَللسالكَأنَيعبرَعنَوارداتهَ؛َفإنَذلكَيقلَعملهاَفيَقلبهَ،َويمنعهَوجودَ(167َ)الحكمةَ
َ.الصدقَمعَربهَ
َ(178َ)الحكمةَ ه  ت 

ْيَكَإالَُدخوَلََجنا
َ
ََوماَأْوَجَبََعل

َ.الَيخرجَالشهوةَمنَالقلبَإالَخوفَمزعجَ،َأوَشوقَمقلقَ(616َ)الحكمةَ
َلهََ–ماَفاتَمنَعمركَ(617َ)َالحكمةَ

َ
َ.َالَعوَضَلهَوماَحصلَلكَمنهَ،َالَقيمة

ذهَ،َونهاكَعنَهذه،َملاَيعودَالَتنفعهَطاعتكَ،َوالَتضرهَمعصيتكَ،َوإنماَأمركَب(611َ)الحكمةَ
َ.عليكَ

َ.َإدبارَمنَأدبرَعنهََ–إقبالَمنَأقبلَعليهَ،َوالينقصَمنَعزهََ–الَيزيدَفيَعزهَ(616َ)َالحكمةَ
َ.َالَيخرُجَكَعنَالوصفَإالَشهودَالوصفَ(641َ)َالحكمةَ
اقَََََََََََََإنماَمثلَالخصوصيةَكإشَر:َالَيلزمَمنَثبوتَالخصوصيةَعدمَوصفَالبشريةَ(647َ)َالحكمةَ

َ.,,َألافقَ، شمسَالنهارَظهرتَفي
الَُيعلُمَقدرَأنوارَالقلوبَوألاسرارَإالَفيَغيبَامللكوتَ،َكماَالتظهرَأنوارَالسماءَإالَ(651َ)َالحكمةَ

َ.فيَشهادةَامللكَ
 .َإالَعنَباطنَشهودهَوفكرََ–ماَكانَظاهرَذكرَ(658َ)َالحكمةَ

حوَآلاتيوقدَاستعملتَهذهَالصَ :َصيغَالاستفهامَ -4  :يغَكثيًراَوهيَعلىَالن 
َ؟(13ََ)َالحكمةَ ه  ت 

َ
ْرآ ىَم  َف 

ٌ
َعة ب 

َ
َُمْنط َوان 

ْ
ك
َ
ٌبَُصَوُرَألا

ْ
ل
َ
ر ُقَق

ْ
َُيش

َ
ْيف

َ
 ك

يٍءَ(18ََ)َالحكمةَ
َ
َشى لا

ُ
َهَرَك

ْ
ظ
َ
يَأ ذ 

ا
يٌءََوُهَوَال

َ
ْنََيْحُجَبُهَشى

َ
ُرَأ َُيَتَصوا

َ
ْيف

َ
يٌءَ!َك

َ
ْنََيْحُجَبُهَشى

َ
ُرَأ َُيَتَصوا

َ
ْيف

َ
ك

يٍءَ
َ
َشى ل  

ُ
ك َب  َهَر

َ
يَظ ذ 

ا
َال ََوُهَو !َ ذ 

ا
َال ََوُهَو يٌء

َ
َشى ََيْحُجَبُه ْن

َ
َأ ُر َُيَتَصوا

َ
ْيف

َ
يٍءَك

َ
َشى  

ل 
ُ
َك ي َف  َهَر

َ
ْنَ!يَظ

َ
َأ ُر َُيَتَصوا

َ
ْيف

َ
ك

يٍءَ
َ
َشى  

ل 
ُ
ك َهَرَل 

َ
يَظ ذ 

ا
يٌءََوُهَوَال

َ
َ.,,,ََ!َيْحُجَبُهَشى

نَاَ(94)َ
َ
ْمَأ

َ
اْعل

َ
،َف
َ
ََعْنها ه  َنىَب  َوالغ 

َ
اعة

ا
كَالط

َ
ََمَتىََرَزق

ً
نة َوباط 

ً
رة َعَمُهَظاه  يَكَن 

َ
ْسَبَغَعل

َ
دَأ

َ
َ.ُهَق

اء(64ََ)َالحكمةَ
َ
نُعََعيَنَالَعط

ْ َ
،ََعاَدَامل نع 

ْ َ
َفيَامل َكَباَبَالَفْهم 

َ
َتَحَل

َ
َ.َمَتىَف

َهَدَكََ(73)َالحكمةَ
ْ
ش
َ
اَكَأ

َ
ْعط

َ
ْيَكَ،َََمَتىَأ

َ
ل َإ 
ٌ
ف  
َكَُمَتَعر  ل 

َ
َذ ل  

ُ
ىَك ُهَوَف 

َ
ْهَرُهَ،َف

َ
َهَدَكَق

ْ
ش
َ
ُهَ،ََوَمَتىََمَنَعَكَأ را ب 

ْيَكَ
َ
ََعل ه  ف 

ْ
ط
ُ
َل ُوُجود  ٌلَب  َ.َوُمْقب 
رَا(73َ)الحكمةَ َهَدَكَب 

ْ
ش
َ
اَكَأ

َ
ْعط

َ
ْيَكَ،ََمَتىَأ

َ
ل َإ 
ٌ
ف  
َكَُمَتَعر  ل 

َ
َذ ل  

ُ
ىَك ُهَوَف 

َ
ْهَرُهَ،َف

َ
َهَدَكَق

ْ
ش
َ
ُهَ،ََوَمَتىََمَنَعَكَأ

ْيَكَ
َ
ََعل ه  ف 

ْ
ط
ُ
َل ُوُجود  ٌلَب  ََ.َوُمْقب 
اعَْ(111َ)الحكمةَ

َ
َف ه  ق 

ْ
ل
َ
ْنَخ َكَم 

َ
ْوَحش

َ
ََمتىَأ َبه  س 

ْ
ن
ُ
َكَباَبَألا

َ
ْنََيْفَتَحَل

َ
ُهَُيريُدَأ نا

َ
ْمَأ

َ
ََ.ل

هَُيريُدَأْنَُيعطَيَكَ(116َ)الحكمةَ ْمَأنا
َ
؛َفاْعل لب 

ا
َكَبالط

َ
َقَلسان

َ
ل
ْ
َ.متىَأط

َ(111َ)الحكمةَ ا(
 
يَالظ َف  َك

َ
َمََمَتىََجَعل

َ
ْعظ

َ
َقدَا

َ
َف َقْهر ه  َل  َم

َ
ْسَّل ْست   

ْ
َالا ن  يَالَباط  َف  َك

َ
ََوَرَزق ه  ْمر 

َ
َال 
ً
َّل ر ٌمْمَتث  ه 

يَكَ
َ
ََعل

ُ
َنة َ.َامل 

َ 161َ)الحكمة )َ
ُ
َط ،َ ََعَمٍل َعن

ً
َوضا َع  ْبَت

َ
ل
َ
َط ْجَداُنََمتى َو  ر يَب

ُ
َامل في

ْ
ََوَيك يه  َف  دق 

 
َالص  ُوُجود  َب  ْبَت ول 

َّلَمة َ َ.السا
َكَالَعوا(169َ)الحكمةَ ْفس 

َ
ْنَن ر ْقَم 

ْ
خ
َ
ْمَت

َ
َتَل

ْ
ُدََوأن َكَالَعوائ 

َ
َرُقَل

ْ
خ
ُ
َت
َ
ْيف

َ
َدَك َ.ئ 
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َىَ(149َ)الحكمةَ
َ
َكََعل ل 

َ
ذ َب 

لا اْسَتد 
َ
ْنُع،َف

َ ْ
َبَضَكَامل

َ
ْعَتَق اَُمن 

َ
ذ اُء،ََوإ 

َ
َعط

ْ
َكَال

َ
ْيَتََبَسط ْعط 

ُ
اَأ
َ
ذ ْنَتَإ 

ُ
َمَتىَك
ْدَ َص  َك،ََوَعَدم  ت  يا ُفُول 

ُ
َط ُبْوت 

ُ
َكَث ت  يا ْيَُعُبْود  َكَف  َ.ق 

َ؟(189َ)الحكمةَ ق  اب 
َالسا ه  ائ 

َ
ىََعط ُقََسَبًباَف  ح 

ا
ُبَكَالَّل

َ
ل
َ
وُنَط

ُ
ََيك

َ
ْيف

َ
 ك

َ (216)الحكمةَ 
ْ
َال ْيَكََهَدَمت 

َ
ََعل

ُ
ة يا ه 

َ
ل َوار َداُتَإلا 

ْ
َال ْيَكََمَتىََوَرَدت 

َ
ََعل َد َ}َعَوائ 

ً
ْرَية

َ
واَق

ُ
ل
َ
ََدخ ا

َ
ذ وَكَإ 

ُ
ل
ُ
َامل نا إ 

َسُدوَها
ْ
ف
َ
َ.{أ

َ؟!كيفَيحتجبَالحقَبشىيء،والذيَيحتجبَبهَهوَفيهَظاهرَ،وموجودَحاضرَ(616)الحكمةََ
فارجعَإلىَعلمَهللاَفيكََ–متىَآملكَعدمَإقبالَالناسَعليكَ،َأوَتوجههمَبالذمَإليكَ(634َ)َالحكمةَ
َ.َأشدَمنَمصيبتكَبوجودَألاذىَمنهمََ–فمصيبتكَبعدمَقناعتكَبعلمهََ–يقنعكَعلمهَفإنَكانَالَ

هوَمتصدقَبهَعليكَ؟َأمَكيفَتطلبَالجزاءَعلىََ–كيفَتطلبَالعوضَعلىَعملَ(653)َالحكمةَ
َهوَمهديهَإليكَ؟ََ–صدقَ
َ:لوالَ,َلوَ -5

ْنَ(131َ)الحكمةَ ك 
َ
َبًداَ؛ََول

َ
َأ ْيه 

َ
ل ْلَإ  ص 

َ
ْمَت

َ
يَكَل ََدَعاو  يَكََوَمْحو  ََمَساو  َناء 

َ
ََبْعَدَف

ا
ال َإ  ْيه 

َ
ل ُلَإ  ص 

َ
َت
َ
َكَال نا

َ
ْوَأ

َ
َل

َبَ  ْيه 
َ
ل َكَإ 

َ
َوَصل

َ
َ،َف ه  َنْعت  ْعَتَكَب 

َ
َ،ََون ه  َوْصف  ىََوْصَفَكَب 

ا
ط
َ
َغ ْيه 

َ
ل َكَإ 

َ
ل ْنَُيَوص  

َ
َراَدَأ

َ
اَأ
َ
ذ ْنَكَإ  َماَم  َب 

َ
ْيَكَ،َال

َ
ل ْنُهَإ  َماَم 

َ ْيه 
َ
ل َ.إ 

َ(131َ)الحكمةَ َقبول 
ْ
ل
ْ
َل
ً
ْنََعَمٌلَأْهَّل

ُ
ْمََيك

َ
َل َ.لوالََجميُلََستر ه 

َنَ(138َ)الحكمةَ ْيَتََمَحاس 
َ
َرأ
َ
ْيَهاََول

َ
ل ْرَحَلَإ 

َ
ْنَت

َ
ْنَأ ْيَكَم 

َ
ل َرَبَإ 

ْ
ق
َ
َأ
َ
َرة ْيَتَآلاخ 

ْ
َرأ
َ
َل ين  وُرَالَيق 

ُ
َكَن

َ
َرَقَل

ْ
ش
َ
ْوَأ

َ
َل

ْيَها
َ
ََعل َالَفَناء 

ُ
ْسَفة َهَرْتَك 

َ
ْدَظ

َ
َياَوق

ْ
ن َ.الدُّ

َ 136َ)الحكمة َإبصارٍََ( َُوجوُد ْيها
َ
ََعل َع

َ
ََوق َما نات  وا

َ
ك
ُ
َامل َفي هوُرُه

ُ
َظ ْوال

َ
ْتَ.ل

ا
َاْضَمَحل ُه

ُ
فات َص  َهَرْت

َ
َظ ْو

َ
َول

هَُ
ُ
نات وا

َ
َ.ُمك

َالحكمةَ (644َ َالمسافةَبينكَوبينهَ؛َحتىََ–لوالَميادينَالنفوسَ( َإذا َالسائرينَ، َتحققَسير ما
َ.َتطويهاَرحلتكَ،َوالَقطعةَبينكَوبينهَ؛َحتىَتمحوهَوصلتكَ

َ:كيفَ,َإذَماَ -8
إذَماَمنَوقتَيردَإالََ:حقوقَفيَألاوقاتَيمكنَقضاؤهاَ،َوحقوقَألاوقاتَالَيمكنَقضاؤهاَ(616َ)َ

َ!َىَفيهَحقَغيرهَ،َوأنتَلمَتقضَحقَهللاَفيهَ؟وهللَعليكَفيهَحقَجديدَ،َوأمرَأكيدَ،َفكيفَتقضى
حوَآلاتيَ,َعَّلمةَمعنويةَ:َإلاسنادَ -9 َرَاستعمالُهَوهوَعلىَالن 

ُ
ث
َ
 :وقدَك

 .13َومسنٍدَلَّلسمَتمييٌزَحصل...َبالجرَوالتنوينَوالنداَوألَ:َإلىَالجملةَإلاسميةَ -َأ
َ(1ََ)َالحكمةَ لل 

َالزا ْنَدَُوجود  َع  ْقصاُنَالراجاء 
ُ
،َن ََعلىَالَعَمل  ماد  َالاْعت  ْنََعَّلَمة  َ.م 

ْجَر(6ََ)َالحكمةَ َكَالتا
ُ
ْسباَبََمَعَإراَدت

َ
َكَألا

ُ
،َوإراَدت ة  فيا

َ
َالخ ْهَوة 

َنَالشا َم  اَكَفيَألاْسباب 
َإي  َهللا  يَدََمَعَإقاَمة 

َ ة  يا َالَعل  ة  ما َاله  ََعن 
ٌ
طاط ح 

ْ
َان ْجريد 

يَالتا اَكَف 
َإي  َهللا  َ.إقاَمة 

دارَ (3ََ)َالحكمةَ
ْ
ق
َ
ْسواَرَألا

َ
ر ُقَأ

ْ
خ
َ
َالَت َمم  ُقَاله  َ.َسَواب 

ْنَكََدليٌلَ(5ََ)َالحكمةَ َبَم  ل 
ُ
قصيُرَكَفيماَط

َ
َكََوت

َ
َنَل هاُدَكَفيماَُضم  ْنَكََاْجت  َم  َالَبصيَرة  ماس  ط 

ْ
َ.َعلىَان

يها(6ََ)َالحكمةَ َف  َّلص 
ْ
َإلا خ ر   ْرواُحهاَُوجوُدَس 

َ
،ََوأ

ٌ
مة
َ
ائ
َ
ْعماُلَُصَوٌرَق

َ
َ.ألا

يها(11ََ)َالحكمةَ َف  َّلص 
ْ
َإلا خ ر   ْرواُحهاَُوجوُدَس 

َ
،ََوأ

ٌ
مة
َ
ائ
َ
ْعماُلَُصَوٌرَق

َ
َ.ألا

َ(14ََ)َالحكمةََ يه  َف 
 
َحق 
ْ
ُهوُرَال

ُ
اَرُهَظ

َ
ن
َ
َماَأ نا َ،ََوإ 

ٌ
َمة
ْ
ل
ُ
ُهَظ

ُّ
ل
ُ
ْوُنَك

َ
ك
ْ
َ.,,,َال

َمْوُجوٍدََمَعهَُ(15َََ)َالحكمةَ ْيَسَب 
َ
َماَل ْنََحَجَبَكََعْنُهَب 

َ
ُهَأ
َ
َُسْبَحان ْهر ه 

َ
َق ىَُوُجود 

َ
َكََعل

ُّ
اََيُدل ما َ.م 

َ(16ََ)َالحكمةَ َالَنْفس  ْنَُرُعونات  َم  َالَفراغ  ىٌَوجود 
َ
ْعماَلََعل

َ
ُتَكَألا

َ
حال َ.إ 

ـهَُ(61َ)
َ
هاٌمَل ْنُهَات   ـُبَكَم 

َ
ـل
َ
ْنهَُ.َط ـَكَم  ََحـيائ  ـة 

ا
ـل ـق  َل  ـْير ه 

َ
غ ـُبـَكَل 

َ
ـل
َ
ـْنـكََعـْنُهََوط َم 

ٌ
ـْيَبة

َ
ـُهَغ

َ
ـُبـَكَل

َ
ـل
َ
ََوط
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َبَُ ـُوجـود  َل  ـْير ه 
َ
ْنَغ ـُبـَكَم 

َ
ـل
َ
َكََعـْنهََُوط َـْعـد 

َ(68َ)َالحكمةَ دايات  َفيَالب  ،َالرُّجوُعَإلىَهللا  هايات 
 
َفيَالن  ْجاح 

َالنُّ ْنََعَّلمات  َ.م 
َ(36َ)َالحكمةَ يوب 

ُ
َنَالغ َبََعْنَكَم  َكَإلىَماَُحج  ف  وُّ

َ
ش
َ
ْنَت ْيٌرَم 

َ
َخ َنَالُعيوب  َنَفيَكَم 

َ
َكَإلىَماََبط

ُ
ف وُّ

َ
ش
َ
َ.َت

َمَ(33َ)الحكمةَ ْيَسَب 
َ
َل َحقُّ

ْ
ْيٌءَال

َ
ْوََحَجَبُهَشى

َ
َل
ْ
ذ ،َإ  ْيه 

َ
ل َإ  ر 

َ
ظ نا

ْ
َال َتََعن 

ْ
ن
َ
ْحُجْوُبَأ

َ ْ
َماَامل نا َرُهََ–ْحُجوٍب،ََوإ 

َ
َست
َ
ل

ٌرَ ُهََسات 
َ
اَنَل

َ
ْوَك

َ
ْيٍءََ–ماَحَجَبُه،ََول

َ
شى ٍرَل  ََحاص  لُّ

ُ
ٌر،ََوك ََحاص  ه  ُوُجْود  اَنَل 

َ
ك
َ
ٌرََ–ل اه 

َ
ُهَق

َ
ُهَوَل

َ
ْوَقَ}ف

َ
ُرَف َقاه 

ْ
َوُهَوَال

َ َباد  َ.َ{هَ ع 
َالحكمةَ (35ََ ٍةَ( فا ََوع  ٍة

َ
ََوَيَقظ ٍة اع 

َ
َط لا

ُ
َك ْفس،َوأْصُل َالنا ََعن  َضا

َالرا ْهَوٍة
َ
ََوش ٍة

َ
ْفل
َ
ََوغ َيٍة ََمْعص  لا

ُ
َك أْصُل

ْنَكََعْنها َضاَم  َ.,,,ََعَدُمَالرا
َ(38ََ)َالحكمةَ

ْ
َُيش يَرة  َبص 

ْ
ْنَكَ،ََوَعْيُنَال َم  ْرَبُه

ُ
ُدَكَق ه 

ْ
َُيش يَرة  َبص 

ْ
َال َعاُع

ُ
َش َ،ََوَحقُّ ه  ُوُجود  ُدَكََعَدَمَكَل  ه 

َُوُجوَدَكَ
َ
ََعَدَمَكََوال

َ
ُدَكَُوُجوَدُهَ،َال ه 

ْ
َُيش يَرة  َبص 

ْ
َ.َال

ُهََمَعُهَ(41َ)َ
َ
ُبَماَالََبقاَءَل

ُ
ل
ْ
ُهََعْنُه،ََوَيط

َ
كاَكَل ف 

ْ
ْنَالَان ما ْنََيْهُرُبَم  ما َم  َالَعَجب 

لُّ
ُ
ْعَمىَ)الَعَجُبَك

َ
َهاَالَت نا إ 

َ
ف

ْبَصاُرَ
َ
ُدوَرَألا يَالصُّ يَف  ت 

ا
وُبَال

ُ
ُقل
ْ
ْعَمىَال

َ
ْنَت ك 

َ
َ(.َول

َ(48ََ)الحكمةَ َزال 
ْ
ن َإلا  ىََمَقاَمات  َف  ق 

َحقُّ َنَالتا َم  ْحَوال 
َ
،ََوُحْسُنَألا ْحَوال 

َ
َألا ُجَُحْسن  َتائ 

َ
َن ْعَمال 

َ
َ.ُحْسُنَألا

َ 46َ)الحكمة )َ ََما َى
َ
ََعل ُحْزن 

ْ
َال ََعَدَم ب 

ْ
َقل
ْ
َال ََمْوُت َمات 

َ
ََعَّل ْن َىَم 

َ
ََعل َدم 

نا
ْ
َال ْرُك

َ
ََوت ، َقات  َواف 

ُ ْ
َامل َن َم  َك

َ
ات
َ
ف

َ ت 
 
َزال
ْ
َال ْنَُوُجْود  ُهَم 

َ
َعل
َ
َ.َماف

ْسرارَ (55َ)َالحكمةَ
َ
ََوألا واُرََمطاياَالُقلوب 

ْ
َ.ألان

َالحكمةَ (58َ)َ
ْ
َال َُجْنُد وُر ُهَالنُّ َمدا

َ
َأ ََعْبَدُه ََيْنُصَر ْن

َ
َهللُاَأ َراَد

َ
َأ ا
َ
ذ إ 
َ
َ،َف ْفس  َالنا َُجْنُد

َ
َمة
ْ
ل
ُّ
َالظ نا

َ
َأ َما

َ
َك ب 

ْ
َقل

َيارَ 
ْ
غ
َ
ََوألا م 

َ
ل
ُّ
َعََعْنُهََمَدَدَالظ

َ
ط
َ
َ،ََوق َوار 

ْ
ن
َ
َألا ُجُنود  َ.ب 

َقَ(59َ)َالحكمةَ
ْ
ُمَ،ََوال

ْ
ُحك

ْ
َهاَال

َ
َل
ُ
يَرة َبص 

ْ
َ،ََوال

ُ
ف

ْ
ش
َ
ك
ْ
ُهَال

َ
وُرَل ْدَباُرَالنُّ َباُلََوإلا 

ْ
ق ُهَإلا 

َ
ُبَل

ْ
َ.َل

ٌعَ(86َ)َالحكمةَ ام 
َ
ُهَط

َ
َتَل

ْ
اَأن
َ
ٌس،ََوَعْبٌدَمل  َتََعْنُهَآي 

ْ
اَأن ما َم  َتَُحرٌّ

ْ
َ.أن

َ(88َ)َالحكمةَ ْنَُيسى 
َ
َأ ر يد 

ُ ْ
َامل ْنََجْهل  َيُقْوُلَم 

َ
ََعْنُه،َف

ُ
ُعُقْوبة

ْ
ُرَال خا

َ
ُتؤ
َ
َدَبَف

َ ْ
َىَءَألا َدٍبَ:

َ
َأ اَُسَوُء

َ
اَنََهذ

َ
ْوَك

َ
ل

ْنَإَ 
ُ
ْمََيك

َ
ْوَل

َ
ُعُرَ،ََول

ْ
َيش

َ
َال
ُ
ْنََحْيث َدَدََعْنُهَم 

َ
َعَامل

َ
َقْدََيْقط

َ
ْبَعاَدَ،َف ْوَجَبَإلا 

َ
َعَإلاْمَداَدَ،ََوأ

َ
َقط

َ
ْدَل

َ
َ،ََوق ز يد 

َ
ََمْنَعَامل

ا
ال

ر يُدَُيَقاُمَ
ُ
َيَكََوَماَت  

 
ل
َ
ْنَُيخ

َ
َأ
ا
ال ْنَإ 

ُ
ْمََيك

َ
ْوَل
َ
ََيْدر يَ،ََول

َ
ََوُهَوَال  ِ َ.ََمقاَمَالُبعْد

َ َالحكمة (86َ ْنَ( َم  ََوَهُؤالء  ََهُؤالء 
دُّ م 
ُ
َّلَن

ُ
َ﴿ك ، ه  ت  َمَحبا َب  ُهْم

َتصا
ْ
َاخ ْوٌم

َ
ََوق ،َ ه  ْدَمت  خ  َل 

َحقُّ
ْ
َال اَمُهْم

َ
ق
َ
َأ ْوٌم

َ
ق
اَنَ
َ
َكََوَماَك  

ََرب  اء 
َ
وًرا﴾ََعط

ُ
َكََمْحظ  

اُءََرب 
َ
َ.ََعط

ْنَكَ(95َ)َالحكمةَ ُبُهَم  ال 
َ
ْنُهََماَُهَوَط ُبُهَم 

ُ
ل
ْ
ط
َ
ْيُرََمات

َ
َ.َخ

رارَ (98َ)َالحكمةَ ت 
ْ
َالاغ ْنََعَّلمات  ْيهاَم 

َ
َإل هوض  َالنُّ ََمَعََعَدم  اعة 

 
َالط ْقدان 

ُ
َ.الُحْزُنََعلىَف

ََ(96)َالحكمةَ
ٌ
ية ْمن 

ُ
ُهَوَأ

َ
َف
ا
ال ُهََعَمٌل،ََوإ 

َ
اَرن
َ
َجاُءََماَق َ.الرا

يَالُعُبوديَا(97َ)َالحكمةَ ْدُقَف   
َالص  َنَهللا  ُبَالَعار فينَم 

َ
ل
ْ
يةَمط ُبوبا َالرُّ ُحُقوق  َياُمَب  َ.ةَ،َوالق 

ْيَالََ(61)َالحكمةَ
َ
َرَجَكََعْنُهَماَك

ْ
خ
َ
ََوأ َكََمَعَالَبْسط 

َ
ُرك
ْ
ْيَالََيت

َ
َبَضَكَك

َ
ََوق َيَكََمَعَالَقْبض  َكَكْيَالَُيْبق 

َ
َبَسط

هَُ
َ
يٍءَُدون

َ
شى
َ
وَنَل

ُ
ك
َ
َ.َت

َ(61َ)َالحكمةَ
ا
ال َإ  َبْسط 

ْ
ىَال َف  َدب 

َ
َألا ىَُحُدود 

َ
ََعل

ُ
ف ََيق 

َ
ُضواَ،ََوال ب 

ُ
اَق
َ
ذ ْنُهْمَإ  َم 

ُ
َوف

ْ
خ
َ
واَأ

ُ
ط اَُبس 

َ
ذ وَنَإ 

ُ
َعار ف

ْ
ال

يٌلَ ل 
َ
َ.ق

َقَ(66َ)َالحكمةَ
ْ
َ،ََوال َفرَح 

ْ
َال ُوُجود  َهاَب 

ا
ْنُهََحظ ْفُسَم  َالنا

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
َت
ُ
َبْسط

ْ
َال يه  َف  ْفس  لنا َل 

ا
ََحظ

َ
َ.ْبُضَال

ُرَإَ (68َ)َالحكمةَ
ُ
ُبََيْنظ

ْ
َهاَ،ََوالَقل ت  را َغ  ر  اه 

َ
ىَظ

َ
ل ُرَإ 

ُ
ْنظ

َ
ْفُسَت النا

َ
َ،َف

ٌ
ْبَرة ُنَهاَع  ََوَباط 

ٌ
ة را ًرَهاَغ  اه 

َ
َواُنَظ

ْ
ك
َ
ىَألا

َ
ل

َها ْبَرت  َع  ن  َ.ََباط 
ْنكَ(69)َالحكمةَ لْيَكَم  َرَبَإ 

ْ
ق
َ
َأ
َ
َرة رىَآلاخ 

َ
ياََعنَكََحتىَت

ْ
ن َالدُّ

َ
ة
َ
وَيََمساف

ْ
ط
َ
ْنَت

َ
َأ َالَحقيقيُّ يُّ

ا
َ.الط

ْرَما(66َ)الحكمةَ َح  ق 
ْ
ل
َ
خ
ْ
َنَال اُءَم 

َ
َعط

ْ
ْحَساٌنَال َإ  َنَهللا  ْنُعَم 

َ ْ
َ.ٌنَ،ََوامل

ََ(78)َالحكمةََ
ً
بارا

ْ
ك ََواْست 

ً
ا ز  ْتَع 

َ
ْنَطاَعٍةَأْوَرث يٌرَم 

َ
َخ
ً
قارا ت 

ْ
َواف

ً
ال
ُ
ْتَذ

َ
وَرث
َ
َأ
ٌ
َية َ.َمْعص 
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ْنُهماََ(79)َالحكمةَ ٍنَم 
وا
َ
َُمك ل  

ُ
ك َل 
رََجََمْوجوٌدََعْنُهماَ،ََوالَُبدا

َ
َماَخ ْعَمتان  َ:َن  ْمداد  َإلا 

ُ
ْعَمة َ،ََون  َإلايجاد 

ُ
ْعَمة َ.ن 

َالََ(77)َالحكمةَ
ُ
ة يا ات 

ا
َالذ

ُ
ة
َ
ْنَهاَوالَفاق يَكَم 

َ
ََعل َي ف 

َ
َماَخ َكَب 

َ
َل
ٌ
َرة
 
ك 
َ
َُمذ ْسَباب 

َ
َ،ََوُوُروُدَألا

ٌ
ة يا ات 

َ
َكَذ

َ
ُتكَل

َ
اق
َ
ف

ْرفُعَهاَالَعَوار ُضَ
َ
َ.ت

ََ(111)َالحكمةَ
َ
ْيُرَأ

َ
َكَخ ت 

ا
ل َذ  ىَُوُجود 

َ
ل َإ  يه  َف 

َردُّ
ُ
َكَ،ََوت ت 

َ
اق
َ
َُوُجوَدَف يه  َهُدَف 

ْ
ش
َ
ٌتَت

ْ
َكََوق ات 

َ
َ.ْوق

َرارََُ(113)َالحكمةَ
َ
َق  

 
َّللا ْير 

َ
وُنََمَعَغ

ُ
ََيك
َ
َراُرُهََوال َالََيُزوُلَاْضط 

ُ
َ.هَُالَعار ف

ََ(113)َالحكمةَ ْعداد  َالاْست  َحَسب  َب  َ.ُوروُدَإلاْمداد 
ُرََ(114)َالحكمةَ

ُ
ْصَبَحََيْنظ

َ
ُلَإذاَأ ََالغاف  ه  ُرَماذاََيْفَعُلَهللُاَب 

ُ
ُلََيْنظ َ.ماذاََيْفَعُل،ََوالعاق 

يوب(117َ)الحكمةَ
ُ
َالغ َباب  ،َواستفتاٌحَل  وب 

ُ
ن
ُّ
َالذ اس 

َ
ْدن
َ
ْنَأ َم  وب 

ُ
ُقل
ْ
ل َل 
ٌ
ْهَرة

ُ
َط
ُ
ة
َ
َّل َ.الصا

َ َالحكمة (161َ َفيهاَالصَا( ر ُق
ْ
ش
ُ
ََوت ، َألاْسرار  ََمياديُن َفيها ُع س 

ا
ت
َ
َت ؛ صافاة 

ُ
َامل ُن َوَمْعد  ناجاة 

ُ
َامل ََمَحلُّ

ُ
َّلة

وارَ 
ْ
وار ُقَألان

َ
َمَ.َش ََعل 

َلَأْعداَدها
ا
َقل
َ
ْنَكَف َم  ْعف  ْمَداَدَهاَ.َُوجوَدَالضا

َ
َرَأ
ا
ث
َ
ك
َ
َف ه  ْضل 

َ
ياَجَكَإلىَف َمَاْحت  َ.ََوَعل 

َالحكمةَ (168َ)َ ََربُّ ََوُهَو ََوْصَفُه َى ع 
دا
َ
َت ْن

َ
َكَأ

َ
َل يُح ُيب 

َ
ف
َ
َأ ،َ يَن وق 

ُ
ل
ْ
َمخ

ْ
ل َل  ا ما َكَم 

َ
ْيَسَل

َ
َل ََما َى ع 

دا
َ
َت ْن

َ
َمَنَعَكَأ

يَنَ  
َ
َعامل

ْ
َ.ال

َإذاََعَصْيَتهَُ(136َ)الحكمةَ ه  م 
ْ
ل ْنَكَإلىَح  ْحَوُجَم 

َ
ْعَتُهَأ

َ
ط
َ
َإذاَأ ه  م 

ْ
ل َتَإلىَح 

ْ
َ.أن

َال(133َ)َالحكمةَ ْسمين  ىَق 
َ
ُرََعل

ْ
ت ٌرَفيها:َسا

ْ
،َوَست َية  ٍرَعنَاملْعص 

ْ
َ.,,,ََست

هَ(141َ)الحكمةَ ت  ا 
َ
َذ ة  يا َحد 

َ
أ َب 
ٌ
ة َ،ََوَمْمُحوا ه  َبات 

ْ
ث إ  َب 

ٌ
َتة اب 

َ
َواُنَث

ْ
ك
َ
َ.َألا

نهاَ(146)َالحكمةَ ُمُهَم 
َ
ْعل
َ
اَت َكَمل  َلَنفس 

ً
َتَذاما

ْ
ْنَأن

ُ
ك
َ
ُهَفيَك،َف

َ
ون نُّ

ُ
اََيظ َكَمل 

َ
اُسََيْمَدحون َ.الن 

ََ(143)َالحكمةَ ه  ْفس 
َ
ْنَن َهُدُهَم 

ْ
َوْصٍفَالََيش َب  ْيه 

َ
نىََعل

ْ
عالىَأْنَُيث

َ
َت َنَهللا  َحَاْسَتَحىَم  ُنَإذاَُمد  َ.املؤم 

ََ(144)َالحكمةَ اس  ْنَدَالن  َماَع 
 
ن 
َ
ظ ْنَدُهَل  َرَكََيقيَنَماَع 

َ
ََمْنَت اس  َ.أْجَهُلَالن 

َ َالحكمة (148)ََ َُمد  ا
َ
ذ َإ  اُد

ها ُحواَالزُّ َُمد  ا
َ
ذ َإ  وَن

ُ
َعار ف

ْ
ََوال ،َ ق 

ْ
ل
َ
َالخ َن َم  َالثَناَء ُم ه  ُهود 

ُ
ش َل  َقَبُضوا

ْ
َان ُحوا
َالَحق ك  ل 

َ
َنَامل َكَم  ل 

َ
ْمَذ ه  ُهود 

ُ
ش واَل 

ُ
َبَسط

ْ
َ.ان

َ(151َ)َالحكمةَ َوار 
َ
ن
َ
ُعَألا ال 

َ
ْسَراُرََ-َمط

َ
وُبََوألا

ُ
َ.َالُقل

ََمَ(156َ)َالحكمةَ وب 
ُ
يَالُقل وٌرَُمْسَتْوَدٌعَف 

ُ
َن ُيوب 

ُ
َالغ ن  َزائ 

َ
ْنَخ َم  َالَوار د  ور 

ْنَالنُّ َ.ََدُدُهَم 
َ(153َ)َالحكمةَ ه  ْوَصاف 

َ
ََعْنَأ ه  َكَب 

َ
َل
ُ
ف ش 

ْ
وٌرََيك

ُ
َ،ََون ار ه 

َ
ََعْنَآث ه  َكَب 

َ
َل
ُ
ف ش 

ْ
وٌرََيك

ُ
َ.َن

َالحكمةَ (157َ َبََ( اَعة 
ا
َالط ى َف  َها

ُّ
ََوَحظ ،َ ىٌّ ََجل  ٌر اه 

َ
َظ َية  ْعص 

َ ْ
َامل ى َف  ْفس  َالنا

ُّ
ََماََحظ

ُ
ََوُمَداَواة ،َ ىٌّ ف 

َ
َخ ٌن اط 

ُجهَُ
َ
َّل َفىََصْعٌبَع 

ْ
َ.َيخ

َكََ(181)َالحكمةَ ت  يا ىَُعُبود  َكَف  ْدق  َص  ىََعَدم 
َ
يٌلََعل َكََدل  ت 

يا ُصوص 
ُ
خ ُقَب 

ْ
ل
َ
خ
ْ
َمَال

َ
ْنََيْعل

َ
َكَأ

ُ
َراف

ْ
ش َ.اْست 

ْيَكََ(186)َالحكمةَ
َ
ََعل ه  َبال 

ْ
ق َإ  ُهود 

ُ
ش ْيَكَب 

َ
ْمََعل ه  َبال 

ْ
ق ْبََعْنَإ  ْيَكَ،ََوغ 

َ
ل َإ  َهللا  ر 

َ
َنظ ْيَكَب 

َ
ل َإ  ق 

ْ
ل
َ
خ
ْ
َرَال

َ
ظ
َ
ْبَن  

ي 
َ
َ.غ

ْتَكَ(187َ)َالحكمةَ
َ
اَبل
َ
َناَيُتُهََوق يَنََواَجَهْتَكَع  ْنَتَح 

ُ
ْيَنَك

َ
ْنَكََوأ ْىٍءَم 

َ
شى َل 

َ
يَكَال َناَيُتُهَف  َ.,,,َر َعاَيُتُهَع 

ْيٍءَ(191َ)َالحكمةَ
َ
ىَشى

َ
ل َيَإ  ُدَه  ن 

َ
ْست

َ
ت
َ
ْيٍءََوال

َ
َشى لا

ُ
ُدَك ن 

َ
ََيْست يئة  ش 

َ
ىَامل

َ
ل ََ.إ 

يَنَ(194َ)َالحكمةَ ر يد 
ُ
عَياُدَامل

َ
َأ ات 

َ
َ.ُوُروُدَالَفاق

ََ(198)َالحكمةَ ب  َواه 
َ ْ
َامل
ُ
اُتَُبُسط

َ
َفاق

ْ
َ.ال

َ(196َ)َالحكمةَ دُّ َكَُيم  ْوَصاف 
َ
أ قَب 

َحقا
َ
َكَت دُّ َعْجز َكَُيم  قَب 

َحقا
َ
،َت ه 

 
ز  ع  َكَب 

دُّ َكَُيم  ل 
َ
ذ ْقَب 

َحقا
َ
،َت ه   ِ ْوَصاف 

َ
أ َكَب 
َ ه  ت  وا

ُ
ََوق ه  َحْول  َكَب 

دُّ َكَُيم  َضْعف  قَب 
َحقا
َ
،َت ه  ُقْدَرت  َ.ب 

ََ(161)َالحكمةَ ْىء 
ا
ىَالشى َكَف 

َ
َل َحق  

ْ
َال اَمة 

َ
ق َإ  َمات 

َ
ْنََعَّل ََمَ:َم  يه  اَكَف  يا اَمُتُهَإ 

َ
ق َإ  ج  َتائ 

َالنا َ.َعَُحُصول 
ْنُهََبَرَزََ(163)َالحكمةَ ىَم  ذ 

ا
َال ب 

ْ
َقل
ْ
َال
ُ
ْسَوة َك  ْيه 

َ
ٍمََيْبُرُزََوَعل

َ
َّل
َ
َك لُّ

ُ
َ.ك

حالَالسالكينَ،َوالثانيَ:َفاألولَ:َعباراتهمَإماَلفيضانَوجدَ،َأوَلقصدَهدايةَمريدَ(168َ)َالحكمةَ
َ.َحالَأربابَاملكنةَواملحققينَ

َ.اراتَقوتَلعائلةَاملستمعينَ،َوليسَلكَإالَماَأنتَلهَآكلالعب(169َ)الحكمةَ

https://www.nafahat-tarik.com/2018/06/Iqad-Al-Himam-31.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/06/Iqad-Al-Himam-32.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/06/Iqad-Al-Himam-32.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/06/Iqad-Al-Himam-32.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/06/Iqad-Al-Himam-32.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/07/Iqad-Al-Himam-33.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/07/Iqad-Al-Himam-35.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/07/Iqad-Al-Himam-35.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/09/Iqad-Al-Himam-37.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/10/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-40.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/10/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-40.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/10/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-40.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/10/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-40.html
https://www.nafahat-tarik.com/2019/08/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-43.html
https://www.nafahat-tarik.com/2019/08/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-43.html
https://www.nafahat-tarik.com/2017/02/Al-hikam-ibn-Ataillah.html
https://www.nafahat-tarik.com/2020/02/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-48.html
https://www.nafahat-tarik.com/2020/04/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-49.html
https://www.nafahat-tarik.com/2020/04/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-49.html
https://www.nafahat-tarik.com/2020/04/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-50.html
https://www.nafahat-tarik.com/2020/04/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-50.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/03/sufism15.html


The Language of Sufi Discourse in the Ataa’s Wisdoms    219  لغةُ الِخطاب الصُّوفّي في الِحَكِم العَطائيّة  

 

َ 173َ)الحكمة )َ َالهوى َاتباع َعَّلمات َالقيامََ–من َعن َوالتكاسل ،َ َالخيرات َنوافل َإلى املسارعة
َ.بالواجباتَ

َ.هوَالداءَالعضالََ–تمكنَحَّلوةَالهوىَمنَالقلبَ(611َ)الحكمةَ
َ.َرَأذنَلهاَفيَالدخولَأنوارَأذنَلهاَفيَالوصولَ،َوأنوا(614َ)َالحكمةَ
َََأوََ–وصولكَإلىَالعلمَبهََ–وصولكَإلىَهللاَ(613َ)َالحكمةَ َ وإالَفجلَربناَأنَيتصلَبهَشىيءَ،َ

َ.يتصلَهوَبشىيءَ
َ!أنَتكونَمشاهداَلقربهَ،َوإالَفمنَأينَأنتَووجودَقربهَ؟َ–قربكَمنهَ(614َ)الحكمةَ
َالحكمةَ (615َ )ََ َبَياُن

ْ
َال وُن

ُ
ََيك َوْعى 

ْ
َال ََوَبْعَد ،َ

ً
ة
َ
َُمْجَمل ى

 
َجل 
َالتا ىََحال  َف  ر ُد

َ
َت ُق َحَقائ 

ْ
ْعَ}ال ب 

اتا
َ
َف اُه

َ
ن
ْ
َرأ
َ
َق ا

َ
ذ إ 
َ
ف

هَُ
َ
ْيَناََبَيان

َ
َأنََعل ما

ُ
ُه،َث

َ
ْرآن
ُ
 {ق

َالحكمةَ بلَنقذفَ"اليصادمهَشىيءَ،َإالَدمغهََ–ذلكَالواردَيأتيَمنَحضرةَقهارَ؛َألجلَ (217)
َ(.16سورةَألانبياءَ،َآيةَ"َ)الباطلَفيدمغهَفإذاَهوَزاهق بالحقَعلىَ

َ–دليلَعلىَعدمَوجدانكَلهَ،َواستيحاشكَلفقدانَسواهََ–تطلعكَإلىَبقاءَغيرهَ(666ََ)الحكمةَ
َدليلَعلىَعدمَوصلتكَبه

َعْتََمَ(663َ)الحكمةَ َنوا
َ
ْنَت يَمََوإ  ع 

ُرُهَالنا اه 
َ
َعْتََمظ َنوا

َ
ْنَت اَبََوإ 

َ
َعذ

ْ
َ،ََوال ه  َراب  ت 

ْ
ََواق ه  ُهود 

ُ
ش َماَُهَوَب 

نا ُرُهَإ  اه 
َ
ظ

ه َ ىََوْجه 
َ
ل َإ  ر 

َ
ظ النا َب  يم  ع 

َماُمَالنا
ْ
ت َ،ََوإ  َجاب  ح 

ْ
َُوُجوُدَال اب 

َ
َعذ

ْ
َسَبُبَال

َ
َ،َف ه  َجاب  َح  ُوُجود  َماَُهَوَب 

نا َزإ  ر يم 
َ
ك
ْ
ََال

َ.أنَيرزقكَماَيكفيكَ،َويمنعكَماَيطغيكََ–مَالنعمةَعليكَمنَتما(665َ)الحكمةَ
َ.َهوَالذيَينبسطَفيَالصدرَشعاعهَ،َوينكشفَبهَعنَالقلبَقناعهََ–العلمَالنافعَ(631َ)الحكمةَ
َ.َماكنتَالخشيةَمعهََ–خيرَالعلمَ(636َ)َالحكمةَ
َ.َفلكَوإالَفعليكََ–العلمَإنَقارنتهَالخشيةَ(633َ)الحكمةَ
َ.َهوَماَكانَناشئاَعنَشهودَعظمتهَ،َوتجليَصفتهََ–التواضعَالحقيقيََ(641)َالحكمةَ
شاكراَ،َوتشغلهَحقوقَهللاََ–لنفسهََ–املؤمنَيشغلهَالثناءَعلىَهللاَعنَأنَيكونَ(646َ)َالحكمةَ

َ.َذاكراََ–عنَأنَيكونَلحظوظهَ
تهَ،َومحصورَفيَمسجونَبمحيطاَ–الكائنَفيَالكونَ،َولمَتفتحَلهَميادينَالغيوبَ(649َ)َالحكمةَ
َ.هيكلَذاته

َ.َكانتَألاكوانَمعكََ–أنَتَمنَألاكوانَمالمَتشهدَاملكونَ،َفإذاَشهدتهَ(646َ)َالحكمةَ
ََ–وجداُنَثمراتَالطاعاتَعاجَّلَ(656َ)َالحكمةَ

ً
َ.بشائرَالعاملينَبوجودَالجزاءَعليهاَآجَّل

رهمَ،َوقومَتتساوىَأذكارهمَقوٌمَتسبقَأنوارهمَأذكارهمَ،َوقومَتسبقَأذكارهمَأنوا(654َ)َالحكمةَ
َ.َنعوذَباهللاَمنَذلكََ–وأنوارهمَ،َوقومَالَأذكارَوالَأنوارَ

ذاكٌرَذكرَ؛َليستنيرَقلبهَ،َوذاكرَاستنارَقلبهَ؛َفكانَذاكراَ،َوالذيَاستوتَأذكارهَ(655َ)َالحكمةَ
َ.َفبذكرهَيهتديَ،َوبنورهَيقتديََ–وأنوارهَ

َ َالحكمة (659َ َمنَقبلَأنَيستشهد( َوتحققتَبأحديتهَأشهدَك ،َ َالظواهر َفنطقتَبإلهيته كَ،
َ.َالقلوبَوالسرائر

أنَتتفرغَمنَالشواغلَ،َثمَالَتتوجهَإليهَ،َوتقلَعوائقكَ،ََ–الخذالُنَكلَالخذالنَ(681َ)َالحكمةَ
َ.َثمَالَترحلَإليهَ
َسيرَالقلبَفيَميادينَألاغيارَ(686َ)َالحكمةَ

ُ
َ.َالفكرة

َ.َفَّلَإضاءةَلهََ–،َفإذاَذهبتََالفكرةَسراجَالقلب(683ََ)َالحكمةَ

https://www.nafahat-tarik.com/2017/08/Al-Hikam-Al-3atiya.html
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فاألولىَألربابَالاعتبارَ،َ:َفكرةَتصديقَوإيمانَ،َوفكرةَجهودَوعيانَ:َالفكرةَفكرتانَ(684َ)َالحكمةَ
14َ.والثانيةَألربابَالشهودَوالاستبصار

َإلىَالفاعلَ:َالجملةَالفعليةََ-ب َ:إسناُدَالفعل 
َ(7ََ)َالحكمةَ

َ
َل ْعمال 

َ
ْجناُسَألا

َ
َعْتَأ َنوا

َ
َت ْحوال 

َ
َألا َوار دات  ع 

َ.َتَنوُّ
َ(31َ)َ َواَجَهة 

ُ ْ
َواُرَامل

ْ
ن
َ
ُهْمَأ

َ
وَنَل

ُ
ل َواص 

ْ
َ،ََوال ه 

َوجُّ َالتا َوار 
ْ
ن
َ
ََبأ ْيه 

َ
ل وَنَإ 

ُ
ل اح  َ.,,,َاْهَتَدىَالرا

وََ(3َ5َ)الحكمةَ
ْ
ْيَكَال

َ
ْوَرَدََعل

َ
َأ ار 

َ
ث
َ
َآلا

 
ْنَر ق  َرَكَم 

 
ُيَحر  َ،ََول  َيار 

ْ
غ
َ
َألا ْنََيد  َمَكَم 

ا
َسل

َ
َيت َدَل  ََ.ار 

َ(4َ5َ)الحكمةَ ُهود 
ُ
َش َضاء 

َ
ىَف

َ
ل َكَإ  َُوُجود  ْجن  ْنَس  ر َجَكَم 

ْ
ُيخ َدَل  َوار 

ْ
ْيَكَال

َ
ْوَرَدََعل

َ
َ.ََكَأ

ْمَ،َ(57)ََالحكمةَ ه  ْحَوال 
َ
َأ ُهود 

ُ
ْمََوش ه  ْعَمال 

َ
َأ َية 

ْ
ََعْنَُرؤ ْيه 

َ
ل يَنَإ  ل  َواص 

ْ
ُهََوال

َ
ر يَنَل ائ 

َعَالسا
َ
ط
َ
َ.,,َق

ََ(87)الحكمةَ ْعَداد  َالاْست  ُوُجود  َباُدَب  ع 
ْ
َيَهاَال ع 

ََيدا
ا
َّل
َ
ئ َ،َل 

ً
َتة
ْ
ََبغ
ا
ال َإ 

ُ
ة يا ه 

َ
ل َوار َداُتَإلا 

ْ
وُنَال

ُ
ك
َ
َماَت

ا
ل
َ
َ.ق

َ(67َ)َالحكمةَ
ً
ة
َ
يئ س 

َ
َن ُيَجاز يه 

َ
ْقًداَف

َ
َعْبُدَن

ْ
ُهَال

َ
ل ْنَُيَعام 

َ
َناَأ ََربُّ َ.َجلا

ْنََجَ(71َ)َالحكمةَ َفىَم 
َ
َك

ً
ْهَّل

َ
َهاَأ

َ
َيَكَل ْنََرض 

َ
َأ اَعة 

ا
ىَالط

َ
اَكََعل يا َإ  ه  َ.ََزائ 

َ(71َ)َالحكمةَ ْنَُوُجود  ْمَم  ْيه 
َ
َ،ََوَماَُهَوَُمور ُدُهََعل ه  اَعت 

َ
ىَط ْمَف  ه  وب 

ُ
ل
ُ
ىَق

َ
ُحُهََعل ات 

َ
يَنََجَزاًءََماَُهَوَف ل  َعام 

ْ
َفىَال

َ
َك

َ ه  َست 
َ
َ.ُمؤان

َ(76َ)َالحكمةَ
ً
ال ْيَكَأوا

َ
َعَمََعل

ْ
ن
َ
ََأ ْمَداد   

ْ
يَإلا َتَوال  َياَب  ان 

َ
َ،ََوث اِليَجاد  َ.َب 

َ َالحكمة وَََ(114)
ْ
ن
َ
َأ ْت

َ
ل
َ
َأف َك ل 

َ
َذ ْجل 

َ
َأل  ؛ ه  ْوَصاف 

َ
َأ َوار 

ْ
ن
َ
أ َب  َر َرائ 

َالسا اَر
َ
ن
َ
ََوأ ،َ ار ه 

َ
ث
َ
َآ َوار 

ْ
ن
َ
أ َب  َر َواه 

ا
َالظ اَر

َ
ن
َ
اُرَأ

يَلَ َكَق  ل 
َ
ذ َ؛ََول  ر  َرائ 

ََوالسا وب 
ُ
َواُرَالُقل

ْ
ن
َ
ْلَأ

َ
ف
ْ
أ
َ
ْمَت

َ
َ،ََول ر  َواه 

ا
َ:َالظ وب 

ُ
مُسَالُقل

َ
ََوش ْيل 

ا
ُرُبَبالل

ْ
غ
َ
َت َهار 

ْمَسَالنا
َ
َش نا إ 

يُبَ غ 
َ
ْيَسْتَت

َ
َ.ل

ََ(118)َالحكمةَ ه  َذات  مال 
َ
ََعْنَك ار 

َكَالد 
َ
ل َكَفيَت 

َ
َل
ْ
ف ش 

ْ
،ََوَسَيك ه  نات  وا

َ
َفيَُمك ر 

َ
ظ النا َب  ار 

َالد  ه  َمَرَكَفيَهذ 
َ
َ.أ

شهَََ(119)َالحكمةَ
َ
أ
َ
ُرََعْنُه،َف ْصب 

َ
َت
َ
َكَال نا

َ
نَكَأ َمَم  نهََُعل  َََ.َدَكََماََبَرَزَم 

ُرََ(137)َالحكمةَ اه 
 
ُهَالظ نا ْيٍءَأل 

َ
َشى ل  

ُ
ُن،ََوطوىَُوجوَدَك ُهَالباط 

نا ْيٍءَأل 
َ
َشى لا

ُ
َهَرَك

ْ
َ.أظ

َ(141َ)َالحكمةَ ات 
َ
ن وا
َ
ك
ُ ْ
َامل َوات 

َ
ََمَعَذ

َ
ف ق 

َ
ْنَت

َ
َكَأ

َ
َنَل ذ 

َ
ََوَماَأ ات 

َ
ن وا
َ
ك
ُ ْ
ىَامل َرََماَف 

ُ
ْنظ

َ
ْنَت

َ
َكَأ

َ
َباَحَل

َ
َ.,,,َأ

ْنَُيَنادَََ(155)َالحكمةَ
َ
ََوأ َهار 

ْ
ظ َإلا  ُوُجود  َلَب 

َ
ْبَتذ

ُ
ْنَت

َ
َهاَأ

َ
َل
ً
ال
َ
ْجَّل َ؛َإ  ر  َواه 

ا
َالظ ف  ائ 

َ
ث
َ
ك َب  ر  َرائ 

َواَرَالسا
ْ
ن
َ
َرَأ
َ
ىََست
َ َهار  ت 

ْ
َالاش َسان  ل  ْيَهاَب 

َ
َ.ََعل

َ(186َ)َالحكمةَ ل 
َ
ل ع 
ْ
ىَال

َ
ل َإ 
َ
ْنََيْنَضاف

َ
َأ َزل 

َ
ُمَألا

ْ
َُحك َ.َجلا

َقاَلَ(191ََ)الحكمةَ
َ
َف َناَية  ع 

ْ
َال ر   َس  ُهور 

ُ
ىَظ

َ
ل وَنَإ 

ُ
ف وا

َ
ش
َ
َباَدََيت ع 

ْ
َال نا

َ
َمَأ اءَُ}َعل 

َ
ََمْنََيش ه  َرْحَمت  َب 

َتصُّ
ْ
َمَ{ََيخ َوَعل 

َقاَلَ
َ
َف َزل 

َ
ىَألا

َ
َماًداََعل َعَمَلَاْعت 

ْ
واَال

ُ
َرك
َ
ت
َ
َكَل ل 

َ
ُهْمََوذ

ا
َّل
َ
ْوَخ

َ
ُهَل نا

َ
َنَ}أ  

ر يٌبَم 
َ
َق ََرْحَمَتَهللا  نا يَنََإ  ن  ْحس 

ُ ْ
َ{امل

يُرَ(166َ)َالحكمةَ ْعب 
يُرََوَصَلَالتا ْنو 

ََصاَرَالتا
ُ
َحْيث

َ
ُهْمَ،َف

َ
َوال
ْ
ق
َ
َأ َماء 

َ
ُحك

ْ
َواُرَال

ْ
ن
َ
ُقَأ ْسب 

َ
َ.ت

وجودَالتسوفَ،َووسعَعليكََ–يمنعكَعنهاََقيدَالطاعاتَبأعيانَألاوقاتَ،َكيَال(4َ17َ)الحكمةَ
َ.َالوقتَكيَتبقىَلكَحصةَالاختيارَ

َ َالحكمة (5َ17َ َفأوجبَعليهمَوجودَطاعتهَ،َفساقهمَإليهَ( ،َ َقلةَنهوضَالعبادَإلىَمعاملته َم َعل 
َ.بسَّلسلَإلايجابَ،َعجبَربكَمنَقومَيساقونَإلىَالجنةَبالسَّلسلَ

َ.َوماَأوجبَعليكَإالَدخولَجنتهََأوجبَعليكَوجودَخدمتهَ،(178َ)َالحكمةَ
َمَأنكَالتقبلَالنصحَاملجردَ،َفذوقكَمنَذواقهاَ(631َ)الحكمةَ َماَسهلَعليكَوجودَفراقهاَ–َعل 
َ.َجعلهَلكَعدواَ؛َليحوشكَبهَإليهَ،َوحركَعليكَالنفسَ؛َليدومَإقبالكَعليهَ(639َ)َالحكمةَ
تهَ؛َليعلمكَجَّللةَقدركَبينَمخلوقاتهَ،َجعلكَفيَالعالمَاملتوسطَبينَملكهَوملكَو(645َ)َالحكمةَ

َ.َوأنكَجوهرةَ،َتنطويَعليكَأصدافَمكوناتهَ

                                                 
14

 َََ َالسكندري َهللا) َعطاء َابن )َ ,َ َالعطائية َالحكم ,َ َللنشر َالكرمة ,6119َ َالرقمية, َالعربية  .الكتب
https://www.amazon.com

 
ََ

https://www.nafahat-tarik.com/2016/05/sufism-hikam.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/05/sufism-hikam.html
https://www.nafahat-tarik.com/2015/08/hikam29.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/05/sufism.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/02/sufism42.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/02/sufism42.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/02/sufism42.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/09/Iqad-Al-Himam-36.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/09/Iqad-Al-Himam-36.html
https://www.nafahat-tarik.com/2015/10/hikam11.html


The Language of Sufi Discourse in the Ataa’s Wisdoms    221  لغةُ الِخطاب الصُّوفّي في الِحَكِم العَطائيّة  

 

َبوجودَآثارهَعلىَوجودَأسمائهَ،َوبوجودَأسمائهَعلىَثبوتَأوصافهَ،َوبثبوتََ(651َ)َالحكمةَ دلا
ََ.,,,َأوصافهَعلىَوجودَذاتهَ

لمَتكنَأهَّلَلجريانَذكرهََ–لهَجعلكَذاكراَلهَ،َولوَالَفض:َأكرمكَبكراماتَثَّلثَ(656َ)َالحكمةَ
َ.َعليكَ،َوجعلكَمذكوراَبهَ؛َإذَحققَنسبتهَلديكَ،َوجعلكَمذكوراَعندهَ،َفتممَنعمتهَعليكَ

واسخَ -6  :َالن 
اَنَ(31َ)َالحكمةَ

َ
َك ْيه 

َ
ىََماََعل

َ
َنََعل

ْ
ْيَءََمَعُه،ََوُهَوَآلا

َ
َشى

َ
ََوال ُ

ا
اَنَّللا

َ
َ.ك

ليُصهََُ(111)َالحكمةَ
ْ
خ
َ
ُمَلَت

َ
صيُصُهَك

ْ
خ
َ
َبَتَت

َ
ََمْنَث لُّ

ُ
ْيَسَك

َ
َ.ل

رأىَأنهَفوقَماَصنعَ،َولكنَاملتواضعَ،َالذيَإذاََ–ليسَاملتواضعَ،َالذيَإذاَتواضعَ(637َ)َالحكمةَ
َ.رأىَأنهَدونَماَصنعََ–تواضعَ

َ،َفإنَاملحبَمنََليسَاملحبَالذيَيرجو(643َ)َالحكمةَ منَمحبوبهَعوضاَ،َأويطلبَمنهَغرضا
َ.يبذلَلكَ،َليسَاملحبَمنَتبذلَلهَ

ََ(99)الحكمةَ
ْ
َال ل  َ،َب  ه  اَرت 

َ
ش ْنَإ  َم  ْيه 

َ
ل َرَبَإ 

ْ
ق
َ
َأ َحقا

ْ
اَرََوَجَدَال

َ
ش
َ
اَأ
َ
ذ ََمْنَإ 

ُ
َعار ف

ْ
ُهََماَال

َ
َل
َ
اَرة

َ
ش َإ 

َ
ََمْنَال

ُ
َعار ف

هَ  ُهود 
ُ
يَش َف  ه  َوائ  ط 

ْ
ََوان ه  يَُوُجود  َف  ه  َفَنائ  ََ.ل 

 :َأسماءَألافعالَ -7
 :اسمَفعلَماٍضَ

ه َ(37َ)َالحكمةَ ي 
َ
ََعل لُّ ْوََيْسَتد 

َ
َأ ه  َب 

لُّ اَنََبيَنََمْنََيْسَتد 
تا
َ
َ.َش

َ
َبَتَألا

ْ
ث
َ
،َفأ ه  ْهل 

َ
َأل َالَحقا

َ
ََعَرف ه  َب 

لُّ ْسَتد 
ُ
ْمَرَامل

َ ه  ْصل 
َ
َأ ْنَُوجود  َ.م  ْيه 

َ
ْدالُلََعل َ.َوالاْست 

َ
اَ -11

 
 :مل
َالحكمةَ (116)ََ اعات 

 
َالط َك

َ
َلونَل َعلمَالحقَمنكَوجودَامللل، ا

 
َمل .َ َره 

َالشا َُوجود  ْن َم  َفيَك َما َم ًوَعل 
َ
َ
َحَجَرهاََعل

َ
َُمقيمف َُمَصٍل  لُّ

ُ
ماَك

َ
،َف َّلة 

َالصَّلةَالَُوجوَدَالصا
َ
يكوَنََهمكَإقامة َألاْوقات،َل  َ.ْيَكَفيََبْعض 

َ:مانصبَعلىَاملصدرَ -11
َالبَََ(116)َالحكمةَ هور 

ُ
ظ َب  ة 

يا صوص 
ُ
َالخ را َرَس 

َ
َُسْبحاَنََمْنََست هار 

ْ
َفيَإظ ة  يا بوب 

َالرُّ َمة 
َ
َعظ َهَرَب 

َ
،ََوظ ة  ر يا

َ
ش

ة َ يا َ.الُعُبود 
ََ(158)َالحكمةَ َالدا

ُ
ْنََحيث هَإالَم  ليَلَعلىَأولياؤ 

َالدا ْمََيْجعل 
َ
ْلَإليهْمَُسْبحاَنََمْنَل ََولْمَيوص  يه 

َ
ََعل ليل 

َ ُهَإليه 
َ
ل ْنَيوص 

َ
َ.إالََمْنَأرادَأ

َ:الحصرَ/َأسلوبَالقصرَ -16
َ َأسلوبَمن َهو َفهوََألاساليبَالخبريةأسلوبَالقصر َالحصر؛ َمعناه َوالقصر َالعربية، َاللغة في

َ.َيسمىَحصًرا،َويسمىَقصًرا؛َألنَالحصرَقصُرَشىيٍءَعلىَآخر،َفهماَبمعنىَواحد
ماَ,َالنفيَوالاستثتاءَ

 
َ:إن

َالحكمةَ (61)ََ َالَحقيقة 
ُ
ف ََهوات  ُه

ْ
ََوناَدت

 
َإال ها

َ
َل
َ
ف ش 

ُ
َك َما ْنَد َع 

َ
ف ق 

َ
َت ْن

َ
ٍكَأ َسال 

ُ
ة ما راَدْتَه 

َ
َأ َما ذيَ:

ا
ال

ماَمَكَ
َ
ُبَأ

ُ
ل
ْ
ط
َ
وَا.َت

َ
ك
ُ
ُرَامل واه 

َ
َجْتَظ َبرا

َ
ُقهاَوالَت ُهََحقائ 

ْ
َإالََوناَدت ُفْرَ}:َنات 

ْ
ك
َ
َت
َ
َّل
َ
َف
ٌ
ْتَنة ْحُنَف 

َ
َماَن نا َ.َ{إ 

َمٍعَ(81َ)َالحكمةَ
َ
َط ر 

ْ
ََعلىََبذ

 
َإال ٍل 

ُ
صاُنَذ

ْ
غ
َ
 .ماََبَسَقْتَأ

ََوار ًداَ(56َ)الحكمةَ ْيه 
َ
ََعل ه  وَنَب 

ُ
َتك َوار َدَل 

ْ
ْيَكَال

َ
ْوَرَدََعل

َ
َماَأ نا َ.إ 

َسُعََمَ(91َ)الحكمةَ
َ
َت
َ
اَرَال َالدا ه  ََهذ 

نا
َ
يَنَ؛َأل ن  ْؤم 

ُ ْ
َامل ه  َباد  َع  َجَزاء  َل 

ًّ
ََمَحَّل

َ
َرة خ 

َ
اَرَآلا َماََجَعَلَالدا نا ْنَإ 

َ
اَُير يُدَأ

َها
َ
ََبَقاَءَل

َ
ىََداٍرَال ْنَُيَجاز َيُهْمَف 

َ
َداَرُهْمََعْنَأ

ْ
ق
َ
َأ َجلا

َ
ُهَأ نا

َ
َيُهْمَ،ََوأل َ.ُيْعط 
َهللا َ(74َ)الحكمةَ َكََعن  ْهم 

َ
َف َعَدم  ْنُعَل 

َ
َكَامل

ُ
ماَُيؤمل 

ََإنا َ.َفيه 
ُدوُهَ(115َ)الحكمةَ ه 

َ
ْوَش

َ
ْيٍءَ،َفل

َ
َشى ل  

ُ
يَك َف  َهللا  ْمََعن  ه  ْيَبت 

َ
غ ْيٍءَل 

َ
َشى ل  

ُ
ْنَك اُدَم 

ها اُدََوالزُّ َماَاْسَتْوَحَشَالُعبا نا إ 
َ
ُ
ش ْمََيْسَتْوح 

َ
ْيٍءَل

َ
َشى ل  

ُ
يَك ْيٍءَف  ْنَشى  َ.واَم 
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ر يُمَ(135َ)الحكمةَ
َ
ك
ْ
َكَال

َ
ََمْوال

ا
ال َكَإ  ل 

َ
ْيَسَذ

َ
يٌمَ،ََول َكََعل  َعْيب  َبَكََوُهَوَب  ََمْنََصح 

ا
ال َبَكَإ  َ.َماََصح 

َماََحَ(184َ)الحكمةَ نا ْنَكَإ  َم  ه  ْرب 
ُ
َق
ُ
ة دا ََعْنَكَش 

َحقا
ْ
َ.َجَبَال

َ(185)ََ ور ه 
ُ
َن م 
َ
ظ ع  َل  ْبَصار 

َ
َألا َىََعن  ف 

َ
َ،ََوخ ُهور ه 

ُ
َظ ة 

دا ش  َماَاْحَتَجَبَل 
نا َ.إ 
ْهَ(193َ)الحكمةَ ْنُهَإلا  ُنَم  ُهََمْنَُيْمك  با

َ
َماَُين نا َفاُلَ،ََوإ 

ْ
غ َإلا  ْيه 

َ
ُرََمْنََيُجوُزََعل

ا
ك
َ
َماَُيذ نا َ.َماُلَإ 

َ.َإنماَجعلهاَمحَّلَلألغيارَ،َومعدناَلألكدارَ؛َتزهيداَلكَفيهاَ(667ََ)الحكمةَ
إنماَأجرىَألاذىَعلىَأيديهمَكيَالَتكونَساكناَإليهمَ،َأرادَأنَيزعجكَعنَكلَشىيءَ،َ(635َ)َالحكمةَ

َ.حتىَالَيشغلكَعنهَشىيء
َ.َنَحيثَثبوتَروحانيتكَإنماَوسعكَالكونَمنَحيثَجسمانيتكَ،َولمَيسعكَم(648َ)َالحكمةَ

َ:ألاسماءَاملوصولةَ -13
َ.َمْنَأشرقتَبدايتهَأشرقتَنهايتهَ(69َََ)َالحكمةَ
رَ (66َ)َالحكمةَ واه 

ا
َالظ هادة 

َ
َهَرَفيَش

َ
َظ ر  رائ 

َالسا ْيب 
َ
َعَفيَغ َ.ََماَاْسُتود 

َرََعَمٌلََبَرَزَ(45َ)َالحكمة
ُ
ث
َ
َك
َ
ٍدَ،ََوال ٍبََزاه 

ْ
ل
َ
ْنَق ََعَمٌلََبَرَزَم  لا

َ
ٍبَََماَق ٍبََراغ 

ْ
ل
َ
ْنَق َ.م 

َ(83َ)الحكمةَ حان  َالاْمت  ل  َسَّلس  َب  ْيه 
َ
يَدَإل َق  َإلاْحسان  فات 

َ
ُمَّلط َب  ْلََعلىَهللا  ْمَُيْقب 

َ
َ.َمْنَل

هاَ(84َ)الحكمةَ قال  ع  َدهاَب 
يا
َ
َقْدَق

َ
َرهاَف

َ
ك
َ
ها،ََوَمْنَش َزوال  َضَل  َعرا

َ
َقْدَت

َ
َعَمَف َالن   ر 

ُ
ك
ْ
ْمََيش

َ
َ.َمْنَل

َ َالحكمة (76َ )َ
َ
َق َما

َ
َف ََعْنُه ُعُقوَبة 

ْ
َال َُوُروَد ه  اَعت 

َ
ط َب  َع

َ
َيْدف َل  ْو

َ
َأ ،َ ْنُه َم  ََيْرُجوُه ْىٍء

َ
شى َل  ََعَبَدُه ََمْن َحق   َب  اَم

َ ه  ْوَصاف 
َ
َ.أ

ََ(118)َالحكمةَ ر ه 
َ
ظ
َ
َن ُقصور  َكَل  ذل 

َ
َف َدر ه 

َ
ََعْنَق ه  ف 

ْ
ط
ُ
كاَكَل ف 

ْ
َان نا

َ
َ.َمْنَظ

َرَمَكَ(134َ)َالحكمةَ
ْ
ك
َ
ْنَأ

َ
َحْمُدَمل 

ْ
ْيَسَال

َ
َرَكَل

َ
ْنََست

َ
َحْمُدَمل 

ْ
ال
َ
،َف ر ه 

ْ
يَلََست يَكََجم  َرَمَف 

ْ
ك
َ
َماَأ نا َرَمَكَإ 

ْ
ك
َ
َمْنَأ

َرَكَ
َ
ك
َ
َ.َوش

ْحَ(156َ)َالحكمةَ الرا ْقَب 
ا
ل
َ
ََيَتخ ْم

َ
َ،ََول َباد  َالع  ْسَرار 

َ
ىَأ

َ
ََعل َع

َ
ل
ا
َاط اَنَاطَّلعهَفتنةَعليهَ،ََمن 

َ
َك ة  يا ه 

َ
ل َإلا  َمة 

َ.َوسبباَلجرَالوبالَإليهَ
َ،َ(183)َالحكمةَ ْيٍء

َ
َشى ل  

ُ
اَبََعْنَك

َ
َغ ه  َب  َي ن 

َ
َ،ََوَمْنَف ْيٍء

َ
َشى ل  

ُ
يَك َف  َدُه ه 

َ
َش َالَحقا

َ
ْمَََمْنََعَرف

َ
ُهَل َحبا

َ
َوَمْنَأ

َ
ً
ْيئا

َ
َش ْيه 

َ
ْرََعل َ.ُيْؤث 

ُقْدرََ(179
ْ
َاْسَتْعَجَزَال َقد 

َ
َف ه  ت 

َ
ْفل
َ
َغ ْنَُوُجود  ر َجُهَم 

ْ
ْنَُيخ

َ
ََوأ ه  ْهَوت 

َ
ْنَش ُهَهللُاَم 

َ
ذ ْنَُيْنق 

َ
َرَبَأ

ْ
َاْسَتغ ََمن 

َ
ة يا ه 

َ
ل َإلا 

َ
ة

ًرا} ْيءَُمْقَتد 
َ
َشى ل 

ُ
ىَك

َ
ََعل

ا
اَنَّللا

َ
َ.{َوك

َ.عرفهاَبوجودَفقدانهاََ–منَلمَيعرفَقدرَالنعمَبواجدانهاََ(177)الحكمةَ
َ.َماَأحببتَشيئاَإالَكنتَلهَعبداَ،َوهوَالَيحبَأنَتكونَلغيرهَعبداَ(611َ)َالحكمةَ
َ.َفألجلَمامنعتهَمنَوجودَالعيانََ–ماَتجدهَالقلوبَمنَالهمومَوألاحزانَ(664َ)الحكمةَ
ماَالَيدخلََ–منَمننَهللاَتعالىََ–كَفيَيسيرَمنَالزمنَأدَرَ–َمْنَبوركَلهَفيَعمرهَ(681َ)َالحكمةَ
َ.َالعبارةَ،َوالَتلحقهَإلاشارةََتحتَدوائر

َ:أسلوبَالشرطََ -14
ََمعََ(6َ)الحكمةَ ْبال 

ُ
َّلَت

َ
َف ف  َعرُّ َنَالتا َم 

ً
ْجَهة َكَو 

َ
َتَحَل

َ
َكَإذاَف

ُ
ََعَمل لا

َ
َكَإالََوُهَوَُيريُدَ.هاَإْنَق

َ
َتَحهاَل

َ
ُهَماَف

 
ن فإ 

لْيَكَ َإ 
َ
ف ْنََيَتَعرا

َ
َ.,,,ََأ

هاَيُتهَُ(69َ)الحكمةَ ْتَن 
َ
َرق
ْ
ش
َ
داَيُتُهَأ ْتَب 

َ
َرق
ْ
ش
َ
َ.َمْنَأ

ََمَعَكَ(41َ)الحكمةَ ه  َمعاملت  َألْجل  َكَبه 
ْنَظنا  

،َفَحس  ه  ََوْصف  َألجل  َكَبه 
ْنَظنا  

دَكَإْنَلمَتحس  ،َفَهْلَعوا
نًنا؟ َم 

 
ََحَسًنا؟َوَهْلَأسدىَإلْيَكَإال

ا
َ.إال

َ 89َ)الحكمة َ )َ
َ
َّل
َ
َف ْمَداد  َإلا  ول 

ُ
َط ََمَع ْيَها

َ
ََعل َداَمُه

َ
ََوأ ،َ ْوَراد 

َ
َألا ُوُجود  َب  ى

َ
َعال
َ
َت َهللُا اَمُه

َ
ق
َ
َأ ََعْبًدا ْيَت

َ
ََرأ ا

َ
ذ إ 

ُهَ
َ
ََماََمَنَحُهََمْوال

َرنا ْسَتْحق 
َ
َ.,,,َت

https://www.nafahat-tarik.com/2019/10/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-44.html
https://www.nafahat-tarik.com/2017/12/Iqad-Al-Himam-23.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/01/Iqad-Al-Himam-23.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/07/Iqad-Al-Himam-33.html
https://www.nafahat-tarik.com/2019/10/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-44.html
https://www.nafahat-tarik.com/2019/10/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-44.html
https://www.nafahat-tarik.com/2019/10/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-44.html
https://www.nafahat-tarik.com/2019/10/Iqad-Al-Himam-Fi-Sharh-Al-Hikam-44.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/02/sufism_29.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/02/sufism_29.html
https://www.nafahat-tarik.com/2015/03/hikam.html
https://www.nafahat-tarik.com/2015/03/hikam.html
https://www.nafahat-tarik.com/2015/03/hikam.html


The Language of Sufi Discourse in the Ataa’s Wisdoms    223  لغةُ الِخطاب الصُّوفّي في الِحَكِم العَطائيّة  

 

َ(91ََ)َالحكمةَ اْسَتد 
َ
َمَ،َف ََماََعل  لا

ُ
ًراَك اك 

َ
َدَ،ََوذ ه 

َ
ََماَش ل  

ُ
ًراََعْنَك َلَ،ََوُمَعب   ََماَُسئ 

 
ل 
ُ
يًباََعْنَك ْيَتُهَُمج 

َ
ََمْنََرأ لا
َ ه  ََجْهل  ىَُوُجود 

َ
َكََعل ل 

َ
ذ َ.َب 

96َ)َ
َ
ْمَرة

َ
ََمْنََوَجَدَث

ً
َّل َآج  َالَقُبول  ىَُوُجود 

َ
يٌلََعل ُهَوََدل 

َ
َف
ً
جَّل ََعا  ه  َ.ََعَمل 

يُمَكَ(93َ اَُيق 
َ
ىََماذ ْرَف 

ُ
ظ
ْ
ان
َ
ْنَدُهَف ْدَرَكَع 

َ
َق
َ
ْعر ف

َ
ْنَت

َ
َرْدَتَأ

َ
اَأ
َ
ذ َ.إ 

ٍزََيْفَنىَ(68َ)الحكمةَ ع  َب 
ن  زا ْسَتع 

َ
َت
َ
َّل
َ
ََيْفَنى،َف

َ
َال زٌّ َكَع 

َ
وَنَل

ُ
ْنََيك

َ
َرْدَتَأ

َ
اَأ
َ
َ.إذ

ْيَكََ(163َ)َالحكمة
َ
ل َسَبَإ 

َ
َقََون

َ
ل
َ
ْيَكَخ

َ
ُهََعل

َ
ْضل

َ
َرَف ه 

ْ
ْنَُيظ

َ
َراَدَأ

َ
اَأ
َ
ذ َ.َإ 

هَُ(145َ)الحكمةَ
ُ
ْهل
َ
َماَُهَوَأ َب  ْيه 

َ
ََعل ن 

ْ
ث
َ
أ
َ
ْهٍلَف

َ
أ ْسَتَب 

َ
ْيَكََول

َ
َناَءََعل

ا
َقَالث

َ
ل
ْ
ط
َ
اَأ
َ
ذ َ.َإ 

وُنَ(146َ)الحكمةَ
ُ
َقْدََيك

َ
َكَ،َف  

ََمَعََرب  َقاَمة  َالاْست  ْنَُحُصول  َكَم  س 
ْ
َيأ ْنََسَبًباَل 

ُ
ََيك
َ
َّل
َ
ٌبَف

ْ
ن
َ
ْنَكَذ َعَم 

َ
اََوق

َ
ذ َإ 

ْيَكَ
َ
َرََعل د  

ُ
ٍبَق

ْ
ن
َ
َرَذ خ 

َ
َكَآ ل 

َ
َ.ذ

َكََباَبَ(147َ)الحكمةَ
َ
ْنََيْفَتَحَل

َ
َرْدَتَأ

َ
اَأ
َ
ذ ْيَكَ،ََوإ 

َ
ل ْنُهَإ  َهْدََماَم 

ْ
اش

َ
َف َجاء  َكََباَبَالرا

َ
ْنََيْفَتَحَل

َ
َرْدَتَأ

َ
اَأ
َ
ذ إ 

َ ْيه 
َ
ل ْنَكَإ  َهْدََماَم 

ْ
اش

َ
َف ْوف 

َ
خ
ْ
َ.ال

َرْدَتَُوُروَدَا(199َ)الحكمةَ
َ
ْنَأ َدْيَكَإ 

َ
َل
َ
ة
َ
َفاق

ْ
َفْقَرََوال

ْ
َال ح 

 
ْيَكََصح 

َ
ََعل ب  َواه 

َ ْ
ُفَقَراء َ}مل

ْ
ل اُتَل 

َ
َدق َماَالصا نا َ.{إ 

َ(161ََ)َالحكمةَ ْيه 
َ
ل َإ  َهللا  ْحَسان  َإ  َساط  ْنَب  َرَم 

َ،ََوَمْنََعبا
ُ
َساَءة ْصَمَتْتُهَإلا 

َ
َأ ه  ْحَسان  َإ  َساط  ْنَب  َرَم 

َمَنََعبا
َسَ
َ
اَأ
َ
ذ ْمََيْصُمْتَإ 

َ
ََ.اَءَل

هَُ(164ََ)َالحكمةَ
ُ
ْمَإشاَرت ْيه 

َ
َيْتَإل

 
ُه،ََوُجل 

ُ
باَرت َع  ق 

ْ
ل
َ
َالخ ع  َمْتَفيََمسام  ه 

ُ
َف ْعبير 

َنَلُهَفيَالتا ذ 
ُ
َ.َمْنَأ

فانظرَأثقلهماَعلىَالنفسَ،َفإنهَالَيثقلَعليهاَإالَماَكانََ–إذاَالتبسَعليكَأمرانَ(176َ)َالحكمةَ
َ.َحقاَ

َ(669ََ)الحكمةَ
ُ
َواليةَالَتدومَلكََ–عزلَإنَأردتَأالَت َ.َفَّلَتتولا

َ.نهاكَعنهاَباطنَ–إنَدعاكَإليهاَظاهرَ:َزهدتكَالنهاياتََ–إنَرغبتَالبداياتَ(666)َالحكمة
َ.َفَّلَتغفلَأنتَعمنَناصيتكَبيدهََ–إذاَعلمتَأنَالشيطانَالَيغفلَعنكَ(638َ)َالحكمةَ
إذَليسَالتواضعَإالَعنَرفعةَ؛َفمتىََ:اَفهوَاملتكبرَحقَ–َمْنَأثبتَلنفسهَتواضعاَ(636َ)َالحكمةَ

 .فأنتَاملتكبرَحقاََ–أثبتَلنفسكَتواضعاَ
َ:المَالتعليلَ -15

َ 115َ)الحكمة بََْ(
ُ
َامل َُهَو ُه

َ
َُسْبحان ُه نا

َ
أ َب  ُمَك

ْ
ل َع  ْيَك

َ
ََعل َالَبَّلء  لَم

َ
َأ
ْ
ف  

ف 
َ
َكَلُيخ

َ
َل َلي ْنُهَ. َم  ذيَواَجَهْتَك

ا
ال
َ
ف

يارَ  ت 
ْ
َدَكَُحْسَنَالاخ ذيََعوا

ا
داُرَُهَوَال

ْ
َ.ألاق

َ:كافَالتشيبهَ -18
العملَاملشتركَالَيقبلهَ،َ:كذلكَاليحبَالقلبَاملشتركَ–كماَاليحبَالعملَاملشتركَ(613َ)الحكمةَ

َ.والقلبَاملشتركَالَيقبلَعليهَ
ما -19 ََ,َربا  :ُربا

ْنَكَُربَا(44َ)َالحكمةَ َم 
ً
ََحاال

ُ
ْسَوأ

َ
ْنَكَُصْحَبُتَكََمْنَهَوَأ ْحَساَنَم  َراَكَإلا 

َ
أ
َ
يًئاَف ْنَتَُمس 

ُ
َ.َماَك

َكَ(63َ)َالحكمةَ
َ
ا
َ
ْعط

َ
أ
َ
َماََمَنَعَكَف َمَنَعَك،ََوَُربا

َ
اَكَف

َ
ْعط

َ
َماَأ َ.ُربا

كاَنَرََُ(75)َالحكمةَ
َ
َف ب 

ْ
ن
ا
الذ ْيَكَب 

َ
ضىىََعل

َ
ماَق ََوُربا ، َكَباَبَالَقبول 

َ
َل َتَح

َ
ََوماَف اَعة 

 
َكَباَبَالط

َ
َل َتَح

َ
ماَف با

َ َفيَالُوصول 
ً
َ.َسَبَبا

ََ(151)َالحكمةَ
َ
ماَأفاَدَكَفيَل َُربا َالَبْسط  ََنهار  راق 

ْ
ْدُهَفيَإش ْسَتف 

َ
ْمَت

َ
َماَل َالَقْبض  َرُبَ}ْيل 

ْ
ق
َ
ُهْمَأ يُّ

َ
ْدُروَنَأ

َ
الَت

َ
ً
ْفعا

َ
ْمَن

ُ
ك
َ
َ{ل

وََ(154َ)الحكمةَ
ْ
ن
َ
وُبََمَعَألا

ُ
ُقل
ْ
َال َفت 

َ
َماََوق َُربا َيار 

ْ
غ
َ
َألا ف  ائ 

َ
ث
َ
ك ُفوُسَب  َالنُّ َبت  َماَُحج 

َ
َك َ.ار 

َ(159َ)الحكمةَ َباد  َالع  ْسَرار 
َ
ىَأ
َ
ََعل

َ
َراف

ْ
ش هَ،ََوَحَجَبََعْنَكَالاْست  ت  و 

ُ
ك
َ
ََمل ْيب 

َ
ىَغ

َ
َعَكََعل

َ
ل
ْ
ط
َ
َماَأ َ.ُربا

ْيَكَ(181َ)الحكمةَ
َ
ُقَإل

ْ
ل
َ
ُرَالخ

ُ
َالََيْنظ

ُ
ْنََحْيث ْيَكَم 

َ
ياُءََعل َلَالر  

َ
ماََدخ َ.ُربا

َ(196)الحكمةَ ه  ت 
َ
ل
َ
ََعْنََمْسأ ر ه 

ْ
ك ذ  َب 

ً
اال
َ
غ ت 

ْ
ََواش ه  ْسَمت  ىَق 

َ
َماًداََعل َاْعت  ب 

َ
ل
ا
َالط ْرك 

َ
ىَت
َ
َدُبََعل

َ
ُهُمَألا

ا
َماََدل َ.َُربا

https://www.nafahat-tarik.com/2016/06/hikam.html
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https://www.nafahat-tarik.com/2017/01/Sharh-al-Hikam-al-Ata-iyyah.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/07/Iqad-Al-Himam-33.html
https://www.nafahat-tarik.com/2018/07/Iqad-Al-Himam-33.html
https://www.nafahat-tarik.com/2016/05/sufism_27.html
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https://www.nafahat-tarik.com/2018/09/AlHikam-Ibn-Ataillah-AsSakandari.html
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َماََوَجْدَتَ(195َ)َالحكمةَ ََُربا ة 
َ
َّل ََوالصا ْوم 

ىَالصا ُدُهَف  ج 
َ
َت
َ
ََماَال ات 

َ
َفاق

ْ
ىَال َف  ز يد 

َ ْ
َنَامل َ.م 

َ(197َ)الحكمةَ
ُ
َقاَمة ُهَالاْست 

َ
ُمْلَل

ْ
ك
َ
ْمَت

َ
ََمْنَل

َ
َراَمة

َ
ك
ْ
َقَال َماَُرز 

َ.ُربا
َ.بماَبرزتَالحقائقَمكسوفةَألانوارَ،َإذاَلمَيؤذنَلكَفيهاَباِلظهاََر(165َ)الحكمةَ
َ 166َ)الحكمة َوذلكَ( ،َ َعبرَعنهَمنَوصلَإليه َوربما ،َ َعبرَعنَاملقامَمنَاستشرفَعليه َ–ربما

َ.َملتبسَإالَعلىَصاحبَبصيرةَ
يفَالَيستحيَربماَاستحياَالعارفَأنَيرفعَحاجتهَإلىَموالهَ؛َالَكتفائهَبمشيئتهَ،َفك(171َ)الحكمةَ

َ!َ.أنَيرفعهاَإلىَخليقته؟
َ.ربماوردتَالظلمَعليكَ؛َليعرفكَقدرَماَمنَبهَعليكَ(176َ)الحكمةَ
فارتحلتَمنَحيثََ–فوجدتَقلبكَمحشواَبصورَآلاثارََ–ربماَوردتَعليكَألانوارَ(615َ)الحكمةَ

َ.َنزلت
َعمرَاتسعتَآماده(657َ)َالحكمةَ َ.َدهَكثيرةَأمدادهَعمرَقليلةَآماوقلتَأمدادهَ،وربَ,ُربا

الث
 
ة:َ)املبحثَالث َالعطائي  م 

َ
ك الليَللح 

حليلَالبَّلغيَوالدا َ(َالت 
َالعطاءَمعَتلونهاَبصورَبَّلغيةَفيَبعضَاملواقفَالتعبيريةَ امتازتَالحكمَالعطائيةَبجٍوَلغوٍيَمشرق 

َ انيَ؛َملحاولةَالتأثيرَيكتنفهاَالبعدَالجماليَوالتصويرَالوجد,وعباراتَذاتَأبعادَدالليةَعميقةَاملعانيَ,
َالعميقَفيَقلبَاملريدَوالسامعَ َ,َمعَشحنَالحكمَبإيحاءاتَإيمانيةَ,  

وأجواءَروحيةَتأخذَالقارئَالىَبر 
َألامانَ ة؛َ, َاملتنوعةَمنَاملحسناتَالبديعي  فقدَاشتملتَأنواعَمنَالحكمَعلىَأفانينَالبَّلغةَوأساليبها
َمثل َالسجعَ) َوالجناس, َالدالليَوال,(والطباقَوغيرها, َ قابلَالبَّلغي َت  وأسلوبَ,(الطباقَعندَالبَّلغيينَ)

َالبحثَعلىَ َفي َتصنيفها َتم  تي
 
املجازَوالحقيقةَفيَعلمَالبيانَوكذلكَماجاءَمنَمباحثَعلمَاملعانيَال

حويةَ صويرَالفنيَ,أساسَألابوابَالن  َوالت  َوالتشبيهَالتمثيليَ, َأسلوبَالسجعَقدَزادَمنَ, وقدَرأيُتَأنا
َفيَقالبَتعبيريَجميلَمعَنغمةَإيقاعيةَهادفةَمثلَقولهَالقيمةَا َلبَّلغيةَللحكمَوسبكها فيَالحكمةَ:

(66َ)وكذلكَماجاءَفيَالحكمةَ,َ(َمنَعَّلماتَالاعتمادَعلىَالعملَنقصانَالرجاءَعندَوجودَالزلل(َ)ألاولى)
َالغايةَألاساسَمنَالسجعَف(.الَتستغربَوقوعَألاكدار،َماَدمتَفيَهذهَالدار) التأثيرَ:َ"يَلغةَالحكمَهيإنا

لقىَإليه؛َفالسجعَإذَينشأَفيَمقامَ
ُ
فيَاملتلقيَوحملهَعلىَالانتباهَوالتفاعلَمعَاملضامينَالتوجيهيةَالتيَت

قابلَفقدَظهرَواضًحاَفيَكثيرَمنَالحكمَ؛َومنهاَقولهَفي15ََ".إلاقناعَالَيكونَمجردَزخرفةَصوتية اَالت  أم 
َ:الحكمَآلاتيةَ
َإدبارَمنَأدبرَعنهَ–،َوالينقصَمنَعزهََإقبالَمنَأقبلَعليهَ–يزيدَفيَعزهَالَ(616َ)َالحكمةَ

تطلعكَإلىَبقاءَغيرهَدليلَعلىَعدمَوجدانكَلهَ،َواستيحاشكَلفقدانَسواهَدليلَ(666ََ)الحكمةََ
َ.علىَعدمَوصلتكَبه

َ.أنَيرزقكَماَيكفيكَ،َويمنعكَماَيطغيكََ–منَتمامَالنعمةَعليكَ(665َ)الحكمةَ
رَُ(663َ)الحكمة اه 

َ
َعْتََمظ َنوا

َ
ْنَت اَبََوإ 

َ
َعذ

ْ
َ،َوال ه  َراب  ت 

ْ
ََواق ه  ُهود 

ُ
ش َماَُهَوَب 

نا َإ  ُرُه اه 
َ
َعْتََمظ َنوا

َ
ْنَت يَمََوإ  ع 

ُهَالنا

ىََوْجهَ 
َ
ل َإ  ر 

َ
ظ النا َب  يم  ع 

َماُمَالنا
ْ
ت َ،ََوإ  َجاب  ح 

ْ
َُوُجوُدَال اب 

َ
َعذ

ْ
َسَبُبَال

َ
َ،َف ه  َجاب  َح  ُوُجود  َماَُهَوَب 

نا َإ  ر يم 
َ
ك
ْ
َال َ.ه 

َماَتفرحَبهَ(668َ)الحكمةَ َ.َيقلَماَتحزنَعليهََ–ليقلا
َ.نهاكَعنهاَباطنَ–إنَدعاكَإليهاَظاهرَ:َزهدتكَالنهاياتََ–إنَرغبتَالبداياتَ(666ََ)َالحكمةََ

َ.َفلكَوإالَفعليكََ–العلمَإنَقارنتهَالخشيةَ(633َ)الحكمةَ
ََ–وجداُنَثمراتَالطاعاتَعاجَّلَ(656َ)َالحكمةَ

ً
َ.بشائرَالعاملينَبوجودَالجزاءَعليهاَآجَّل

َ َالحكمة (659َ َوتحققتَبأحديتهَ( ،َ َالظواهر َفنطقتَبإلهيته َمنَقبلَأنَيستشهدكَ، أشهدَك
 .َََََََََََََالقلوبَوالسرائرَ
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َي،َإشرافبَّلغةَالنصَالنثَر:َأنموذجا،َضمن"َعيونَألاخبار"معاصرَ،َبَّلغةَالخطبةـَخطبَكتابَ(َمصطفى)الغرافيَََ  دَ:
َ.1َ،6113َ,85دمحمَمشبال،َدارَالعينَللنشر،َإلاسكندرية،َمصر،َطَ
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َعمرَ(657َ)َالحكمةَ َ.قليلةَآمادهَكثيرةَأمدادهََ–وقلتَأمدادهَ،َوربَعمرََ–اتسعتَآمادهََ–ُربا
رَخيٌرَمنَطاعةَأورثتَعًزاَواستكباًرا(78َ)الحكمةَ

ً
َوافتقا

ً
َ.معصيةَأورثتَذال

هَ
 
قابلَبأن املطابقةَوالطباقَوالتضادَوالتكافؤَوهوَأنَتجمعَبينَاملتضادينَ:َوقدَعر فَالبَّلغيونَالت 

َوليبك:َ"َمعَمراعاةَالتقابلَ،َفَّلَتجئَباسمَمعَفعلَوالَبفعلَمعَاسمَمثالهَقولهَتعالىَ
ً
واَفليضحكواَقليَّل

َ
ً
َوهمَرقودَ:َ"َوقولهَتعالىَ"َكثيرا

ً
سواءَمنكمَمنَأسرَالقولَومنَجهرَبهَ:َ"َوقولهَتعالىَ"َوتحسبهمَأيقاظا
فهَبعضَعلماءَالداللةَاملعاصرينَبقوله18.ومنَهوَمستخفَبالليلَوساربَبالنهار وجودَلفظتينَ:وقدَعر 

َ:َمثلَ,َتحملَإحداهماَعكسَاملعنىَالذيَتحملهَألاخرىَ
 
ورَوالظلمةَ,َرالخيرَوالش ةَ,َوالن  ,َوالحبَوالكراهي 

اَتحتَالكلماتَ,19َ...,َويضحكَويبكيَ,َويأخذَويعطيَ,َوفوقَوتحتَ,َوالضغيرَوالكبير
ً
وقدَوضعُتَخطوط

َاملتقابلةَ َمثل, :َ َالحكمة (616َ َالَيزيد( َإقبال/ َ َوالينقصَ /َ َإدبار َالحكمة, 663َ)وكذلكَفي )َ يَم ع 
/َالنا

اَبَ
َ
َعذ

ْ
ََوال َ/َعاجَّلَ(656َ)َلحكمةَوكذلكَفيَ,

ً
َآجَّل تيَاستعملَفيهاَابنَعطاءَ,

 
وهكذاَفيَبقيةَالحكمَال
َ.التقابلَالبَّلغيَمنَأجلَإظهارَاملعنيَاملقصودةَمنَحيثَالتأثيرَوقوةَالبَّلغةَ

صويرَ؛َففيَالحكمةَ حليلَالبَّلغيَماقامَعلىَالت  تيَيقولَفيها175ََومنَأوجهَالت 
 
َ:َ))َال َُنهوض 

َ
ة
ا
ل َمَق  َعل 

َ َإلاْيجاب  ل  َسَّلس  َب  ْيه 
َ
َإل ُهْم

َ
ساق

َ
َف ، ه  َطاَعت  َُوجوَد ْم ْيه 

َ
ََعل أْوَجَب

َ
َف ، ه  ت 

َ
َُمعاَمل َإلى باد  َالع  ْوٍمَ.

َ
َق ْن َم  َك

ََربُّ َب َعج 
َ ل  َّلس 

السا َب  ة 
َالَجنا َإلى َُيساقوَن َالذهنَ.(( َفي َترسمَصورة َإلاْيجاب  ل  َسَّلس  َب  ْيه 

َ
َإل ُهْم

َ
ساق

َ
َف َعبارة َأنا نجد

ناسَيَُ
ُ
ذيَيقادَ,َساقونَبسَّلسلَإلايجابَأل

 
ةَ؛َعلىَعكسَصورةَاملجرمَال وهيَصورةَتوحيَبالراحةَالنفسي 

َ.الىَالجحيمَبالسَّلسلَ؛َفهناكَفرٌقَهائٌلَبينَهذهَالسَّلسلَوتلكَالسَّلسل
الليَماجاءَفيَالحكمةَ حليلَالد  َعَحاَجَتُهَإل))171ََومنَأوجهَالت 

َ
َأْنََيرف

ُ
ماَاْسَتْحياَالعار ف

ىََمْوالُهَُربا
ه َ ت 
َ
َمشيئ َب  فاًء ت 

ْ
َاك .َ ه  ليَقت 

َ
َإلىَخ َعها

َ
ََيْرف َأْن َالََيْسَتْحيي

َ
ْيف

َ
ك
َ
َف )).َ ,َ َأنا َمفاُده َداللي  فقدَاشتملتَعلىَمعنًى

وكلَعلىَهللاَتعالىَوالاعتمادَعليهَ؛َيكونَبحسنَالعملَوحسنَفهمَمرادَهللاَتعالىَ َ.الت 
ْنَوجودكَفيَأرضَالخمول،َفماَنبتَمماَلمََ :(11َ)ومنَالاستعمالَاملجازيَقولهَفيَالحكمةََََ اْدف 

ماَهيَكلمةَاستعملتَاستعماالَمجازيا,لهاَفيَواقعَالحياةَفأرضَالخمولَالوجود.َُيدفنَالَيتمَنتاجه
 
,َوإن

َالظهورَ َ.وقصدَبهاَالابتعادَعنَالشهرةَوحب 
الَيلزمَمنَثبوتَ:َحيقَيقولَفيهاَ,َماجاءَفيََالحكمةَمائتينَوتسٍعَوأربعينَ:َومنََالتشبيهَالتمثيلىَ

َالخصوصيةَعدمَوصفَالبشريةَ نهارَظهرتَفىَألافقَوليستَإنماَمثلَالخصوصيةَكإشراقَشمسَال,
فالنهارَ,َوتارةَيقبضَذلكَعنكَفيردكَإلىَحدودكَ,َتارةَتشرقَشموسَأوصافهَعلىَليلَوجودكَ.َمنهَ

َابنَعطاءََيقدُمََتصويًراََللحاالتَاملعنويةَوالعقليةَ.َولكنهَواردَعليكَ,َليسَمنكَإليكَ َهناَأن 
ُ
واملَّلحظ

ذيَسيقْتَمنَأجلهَهذهَالحكمةَوهوَبهذاَيخدمَاملعنىَا.َفىَصورٍةَحسَيةَ
 
َفيَ,َل درَكَالحسىي 

ُ
فهوَيضُعَامل

َ.إطاٍرَمعنوي َ
َفيها َومنَالكنايةَماَجاءَفىَالحكمةَالسادسةَوالخمسينَحيثَيقولَ َ َالقلبَ: َجنُد َالنوُر َأنَ, كما

َجنُدَالنفسَ
َ
 .غياروقطعَعنهَمددَالظلمَوألَا,َفإذاَأرادَهللاَأنَينصرَعبدهَأمدهَبجنودَألانوارَ,َالظلمة

َ َيقول َأن َالشيخ َأراد :َ َواليقين َالتوحيد َنور َإن  َللقلبَوالنفسَ, َالشركَوالشكَجندان ,َوظلمة
وإذاَ,َوقطعَعنَنفسهَمددَجنودهاَ,َفإذاَأرادَهللاَنصرَعبدهَأمدَقلبهَبجنودهَ,َوالحربَبينهماَسجالَ

بينَالقلبَاملتوجهَإلىَهللاَوالصورةَهناَصورةَرائعةَمصورةَللحربَاملستمرةَ.َأرادَخذالنهَفعلىَالعكسَ
يطان,َوالدنياَ,َوبينَالنفسَاملتجهةَللهوىَ,َعزَوجلَ

 
َالش  .16َوصحبة 
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َ(شهابَالدينَ)النويرَيََ  َ(هـ933تَ), َ َدارَالكتبَوالوثائقَالقومية،القاهرةَ,نهايةَألاربَفيَفنونَألادبَ, ,َ ,َهـ1463َألاولى،
77:9.

 
ََ

19
فَ)َالجنابيَََ  َ.11ََ,1764ََ,15العددَ,َبغدادَ,َمجلةَآدابَاملستنصريةَ,َةَظاهرةَالتقابلَفيَعلمَالدالل,َ(َأحمدَنصي 

16
َالحمزاويَََ  َالبيانيةَفىَالحكمَالعطائيةَ,(دمحمَأبوَالعَّلَ) َالصورة َأرشيفَاملدونةَإلالكترونية, ,َ ,6111ََفبراير63ََالثَّلثاء،

http://hgfghym.blogspot.comَ



226    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

والكنايةَهناَفىَتقابلَالقلبَمعَالنفسَباملحاربةَكنايةَعنَصعوبةَانتقالَالروحَمنَوطنَالظلمةَالتىَ
رَالوارداتَتقربهَوتنصرهَفالقلبَلهَأنوا.َهىَمحلَالنفسَإلىَوطنَالنورَالذىَهوَمحلَالقلبَوماَبعدهَ

وينتصرَعلىَ,َوكأنَهذهَالوارداتَجنودَلهَمنَحيثَإنهَيتقوىَبهاَ,َحتىَيترقىَإلىَموطنهَفىَعالمَامللكوتَ
والنفسَملاَركنتَإلىَالشهواتَواستحلتهاَصارتَكأنهاَ,َوهذهَألانوارَهىَالوارداتَاملتقدمةَ.َظلمةَالنفسَ

 .هاَعنَالحقَومنعتهاَمنَاملعرفةَوهىَظلمةَمنَحيثَإنهاَحجبت,َجنودَلهاَ
َ:َالخاتمةَ

َمختلفةَألاغراضَفيَ -1 َاللفظيةَالقصيرة الحكمَالعطائيةَاعتمدتَعلىَمجموعةَمنَاملقاطع
ذيَتدورَعليهَالحكمَ,َوأحياناَتكونَالحكمَطويلةَالبناءَاللفظيَ,َألاعمَالغالبَ

 
 .بحسبَاملعنىَال

لَإلىَالسجعَوالقافيةَفيَالفاظهاَفيَبعضَيغلبَعليهاَأسلوبَالخطابَبصيغةَاملفرد،َوتميَ -6
ورَوألاخيلةَ,َألاحيان،وأحياًناَتعتمدَعلىَاملعانيَاملجردةَ َ.وألاساليبَالبَّلغية,َوأحياًناَتلجأَإلىَالص 

3- َ  
ص  َالن  ة َاملفتاحَالسحريَلبقي  َبمثابة َالحكمَهي َفي ولى

ُ
َألا َالكلمة ظهرَمنَخَّللَالبحثَأنا

ميَ؛َوعليهاَمداُرَألامر
َ
ك َالواحدةَفيَأكثرَمنَباٍبَنحوَي,َالح 

ُ
رَالحكمة  .وقدَتتكر 

ة -4 َالعطائي  َالحكم َفي َبوفرته ة َوالفعلي  َألاسمية َالجملتين َالى َأسلوبَإلاسناد ز َكانَ,تمي  وربما
َتربويةَ َتجارب َوخَّلصة َحقيقية َمجاهدات َخَّلل َمن َجاءت َوأنها َالحكم َحقائق َإثبات الغرضَمنه

ةَ اني  َ.وسلوكيةَوفتوحاتَرب 
َوالاحتمالَبعضَالصيغ -5 قليل َالت  َتفيد ي َالت  ما َرب  َكلمة َالفتَمثل َاستعملتَبنحو ,َالنحوية

جاربَقدَتتفاوتَمنَشخصَآلخرَ
 .ومنَموقفَآلخر,َوذلكَألنَبعضَالت 

َالعطائية -8 َالحكم َفي َواضحة َبنسبة َاستخدم َالشرط َتتعلقَ,أسلوب َالحكم َمن َكثيًرا ألنا
 .باشتراطاتهاَ

َالح -9 َفي َذكره َورد َأسلوبَالاستفهام َأيًضا َواضحة َبنسبة اَ,كم َداعيًّ َيكون َألاسئلة َإثارة ألنا
 .وتوجيهَالفكرَوالعقلَوالقلبَ,َلتحريكَالهممَواملشاعرَ

6- َ َكثيًرا َتستعمل َلم َالنحوية َالصيغ َ,بعض َالنواسخ َولوال,مثل َولو َألافعال, اَ,وأسماء
 
ومل

ما
 
َ,وكافَالتشيبهَ,َوالمَالتعليل,وقل َ.وغيرها,وربا

 
 عهمصادر البحث ومراج

 .القرآنَالكريم
دَسعيدَرمضان)البوطيَ ,4َعددَألاجزاءَ,َدارَالفكرَدمشقَسوريا,َالحكمَالعطائيةَشرحَوتحليل,َدارَالفكر,َ(محم 

.6111 َ
َ.ََ(1787,َمكتبةَألانجلوَاملصرية,َالقاهرة) ,ابنَعطاءَهللاَالسكندريَوتصوفه(َأبوَالوفاَالغنيميَ)التفتازانيَ
فَ)َالجنابيَ َ.11ََ,1764ََ,15َالعددَ,َبغدادَ,َمجلةَآدابَاملستنصريةَ,َظاهرةَالتقابلَفيَعلمَالداللةََ,(َأحمدَنصي 

https://makhtota.ksu.edu.sa/ ََقسمَاملخطوطات,َجامعةَامللكَسعود
َ //septembrie 2019, https://ro-ro.facebook.com 18,َاملكتبةَاملكيةَاملعطرة,شروحَوترجمات:الحكمَالعطائية

.َ
َ َالحمزاوي (َ َالعَّل َأبو َ(دمحم َالعطائية, َالحكم َفى َالبيانية َإلالكترونية,الصورة َاملدونة ,َأرشيف

http://hgfghym.blogspot.comَ
دارَابنَ(محمودَألارناؤوطَ-عبدَالقادرَألارناؤوطَ)تحقيقَ.شذراتَالذهبَفيَاخبارَمنَذهبَ,(َابنَالعماد)َالحنبليَ

ََ َ.1768َ–11َ,1418َعددَألاجزاءَ,َبيروتَ,كثير
وفيَفيَفكرَابنَعطاءَهللاَالسكندرَي(َميلودي)ربيعيَ مجلةَالبحوثَوالدراساتَ,َمجلةَاملواقفَ,َلغةَالخطابَالص 

ََ (.6114ديسمبر7ََالعدد)َ,فيَاملجتمعَوالتاريخَ
ر كليََ  

َم6َ,6116َعددَألاجزاءَ(15َالطبعةَ,َبيروتَ,َدارَالعلمَللمَّليينَ)َ,َألاعَّلم,َ(خيرَالدين)الز 

https://ro-ro.facebook.com/381231602453235/photos/a.381237699119292/518278765415184/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC7AXbUTHbL79u2ubvhJiqhY_Yk6AaHf0T-_BTiHKLnDpJ3YsRQH2aUlAWap366hh6TdvEyJWe5a_9T7ygZTvdn3bTpeDnoDiqdZFpZTol62XH_UZ6YGI1jDG5LecmHxW9framsTvOH9bipLlRE0Nw3giPaaFDzp5BDfh53CSNUX3iiWhdRnmJBN4l6rjSZv6hPKLan5fvDQdMOH-Z57OENLHDhHPnfPNvtgXiU5F-581iFZCllBhUZL5kAws0R_lSoyIWlEAlGCzqb5rXN5Yu_D0ZvBl8Eg7fdSXsMlH7OKXkoPgypf9T4U2is2Z5cz1t7lqvBWT8dTFAvftHSxWY&__tn__=-R
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/142
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%83%D9%84%D9%8A
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دارَإحياءَالكتبَ,َمصر,َفيَتاريخَمصرَوالقاهرةَحسنَاملحاضرةَ,(عبدَالرحمنَجَّللَالدينَالسيوطي)السيوطيَ
َ.م1789َََ-هَـ6َ,1369َعددَألاجزاءَ,َعيسىىَالبابيَالحلبيَوشركاهََ-العربيةَ

,َحيدرَآبادََ-دائرةَاملعارفَالعثمانيةَ,َالدررَالكامنةَفيَأعيانَاملائةَالثامنة ،(شهابَالدينَابنَحجر)العسقَّلنيَ
ََ.ه1347َ,4ََعددَالاجزاء

َ.م6َ1765ََعددَألاجزاءَ,َبيروتََ–دارَالفكرَ,َشرحَابنَعقيلَعلىَألفيةَابنَمالك,َ(عبدَهللاَبنَعقيل)َالعقيلي
َخطبَكتابَ(َمصطفى)الغرافيَ َأنموذجا،َضمن"َعيونَألاخبار"،َبَّلغةَالخطبةـ دَ:َبَّلغةَالنصَالنثري،َإشراف:

َ.1َ،6113َطََدمحمَمشبال،َدارَالعينَللنشر،َإلاسكندرية،َمصر،
َ َمصمودي َد) َ(أسماء. َ...(َ-م6161َ), َالحكمَ, َشرح َفي َمنَخَّللَغيثَاملواهبَالعلية َالعطائية تقريبَالحكم
معجمَسركيسَوفهرسَدارَالكتبَاملصرية،وماَكتبَعنهَفيَدائرةَاملعارفَإلاسَّلميةَبالعددَالرابعَمنَ.َالعطائية

ابطةَاملحم َ,اململكةَاملغربية.املجلدََألاوَل  .www.arrabita.ma,َشبكةَإلانترنتَ,ديةَللعلماءالر 
َ(شهابَالدينَ) النويرَيَ َ ,دارَالكتبَوالوثائقَالقومية،القاهرة,نهايةَألاربَفيَفنونَألادب, 1463ََألاولى، عددَ,هـ

ََ .33َ,77:9الاجزاءَ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%A9_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJq7SAtLTrAhWD5-AKHUePAxkQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arrabita.ma%2F&usg=AOvVaw3PLd2L88ASlATPwujvBN9a
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJq7SAtLTrAhWD5-AKHUePAxkQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arrabita.ma%2F&usg=AOvVaw3PLd2L88ASlATPwujvBN9a
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJq7SAtLTrAhWD5-AKHUePAxkQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.arrabita.ma%2F&usg=AOvVaw3PLd2L88ASlATPwujvBN9a


14-15. YÜZYILDA MERKEZİ ASYA’DA TASAVVUF 
 

Komiljon Rakhimov 
Dr., Tarih Bilim Dalı doktoru 

Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi 
Ebu Reyhan Beruni Doğu Bilimleri Enstitüsü  

kom_rah@mail.ru 
 

Öz  
Merkezi Asya tasavvufu çok eski ve zengin tarihlere dayanır. İslam uygar-

lığının Hicaz, İrak, Şam, Mısır, Horasan gibi büyük merkezleriyle aynı sırada 
kadimi Maveraünnehir de tasavvuf beşiklerinden biri olarak dünyaya meşhür 
oldu. Özbekistan topraklarında sufilik mektepleri, akımları ve tarikatları mey-
dana geldi, dünyaca ünlü sufiler yetişti. VIII–IX.yüzyıllardan itibaren Medine, 
Basra, Kufe ve Horasan zahidiye ekolü ile aynı sırada Merkezi Asya zahidiye 
mektebi meydana geldi. Ayrıca, IX–XI. yüzyıllarda Nişapur, Mısır, Damask ve 
Bağdad sufilik ekolleri ile beraber Merkezi Asya sufilik ekolü gelişmede devam 
etti. IX–XI.yüzyıllarda oluşan ve faaliyet gösteren on iki sufilik akımının ikisi – 
hakimiye ve seyyariye ve XII.yüzyıldan itibaren İslam dünyasının çeşitli nok-
talarında meydana gelen elliden fazla sufilik tarikatının dördü – yeseviye, 
hocagon-nakşibendiye, kübraviye ve işkiye tarikatlarının ortaya çıktığı mer-
kezdir – Merkezi Asya.   

İslam medeniyetinin büyük merkezlerinden biri Merkezi Asya’da tasavvu-
fun meydana gelme koşulları ve gelişim süreci yeterince öğrenilmemiştir. 
Mecvut kaynaklar ve araştırmalara göre, Merkezi Asya’da yaygın mezhep 
statüsüne sahip Sunni-Hanefilik bu coğrafyada sufi görüşler ve hayat tarzının 
oluşumunda önemli yere sahip etkenlerden biri olarak hizmet etmiştir. Ayrıca 
Maveraünnehir diyarında faaliyet gösteren çeşitli konfesyonel ve akidevi 
akımlar ile birlikte, İslam dünyasının başka ülkelerinde ortaya çıkan sufilik 
mektepleri ve akımlarının gayeleri belli oranda Merkezi Asya’da tasavvufun 
meydana gelmesini ve gelişmesini etkiledi ve sonraki dönemlerde ise, sufiliğin 
yüksek geleneğe Merkezi Asya’dan diğer Müslüman toplumlarına yayıldı. 
Çalışmamızda 14–15.yüzyılda Merkezi Asya topraklarında tasavvufun durumu, 
gelişimi, bu dönemde yetişen Maveraünnehirli bazı mutasavvifların faaliyeti 
üzerine fikir yürüteceğiz. Ayrıca Merkezi Asya’nın İslam tasavvufunun gelişi-
mi ve yayılmasında önemli yere sahip olduğunu göstermeye çalışacağız.  

Anahtar Kelimeler: tasavvuf, sufilik, sufi, Merkezi Asya tasavvufu, 
hanefilik, konfesyonlar, akidevi akımlar, sosyal sınıf, muhaddis, fakih, gazi.  

 
Sufism in Central Asia in the 14th - 15th Century 
Abstract  
Central Asian mysticism is based on very ancient and rich histories. At the 

same time as the major centers of Islamic civilization such as Hejaz, Iraq, 
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Damascus, Egypt and Khorasan, the ancient Transoxiana became a seal to the 
world as one of the cradles of Sufism. Sufism schools, currents and sects took 
place on the territory of Uzbekistan, and world-famous Sufis grew up. From 
the VIII-IXth centuries, the Central Asian zahidiye school was formed at the 
same time as the Medina, Basra, Kufa and Khorasan zahidiye school. In 
addition, in the IX-XI centuries, the Central Asian Sufi school continued to 
develop along with the Sufism schools of Nishapur, Egypt, Damask and 
Baghdad. Two of the twelve Sufism movements that emerged and operated in 
the IX-XI centuries - the rulers and travelers, and four of the more than fifty 
Sufism orders that occurred in various parts of the Islamic world from the XII 
century - the center where the yeseviye, hocagon-nakshibendiye, kubraviye 
were emerged in Asia. 

In Central Asia, one of the great centers of Islamic civilization, the 
conditions and development process of Sufism have not been learned enough. 
According to existing sources and researches, Sunni-Hanafism, which has a 
widespread sectarian status in Central Asia, served as one of the important 
factors in the formation of Sufi views and lifestyle in this geography. In 
addition, the aims of the Sufism schools and currents that emerged in other 
countries of the Islamic world together with various confessional and 
religious movements operating in Transoxiana affected the emergence and 
development of Sufism in Central Asia to a certain extent, and in later 
periods, other Muslims from Central Asia spread to their communities. In our 
study, we will discuss the situation and development of Sufism in the Central 
Asian lands in the 14th-15th centuries and the activities of some Sufis, who 
grew up in this period. We will also try to show that Central Asia has an 
important place in the development and spread of Islamic mysticism. 

Keywords: Sufism, Sufi, Central Asian Sufism, dynasty, confessions, 
religious movements, social class, muhaddis, jurist, veteran. 
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lığının Hicaz, İrak, Şam, Mısır, Horasan gibi büyük merkezleriyle aynı sırada 
kadimi Maveraünnehir de tasavvuf beşiklerinden biri olarak dünyaya meşhür 
oldu. Özbekistan topraklarında sufilik mektepleri, akımları ve tarikatları mey-
dana geldi, dünyaca ünlü sufiler yetişti. VIII–IX.yüzyıllardan itibaren Medine, 
Basra, Kufe ve Horasan zahidiye ekolü ile aynı sırada Merkezi Asya zahidiye 
mektebi meydana geldi. Ayrıca, IX–XI. yüzyıllarda Nişapur, Mısır, Damask ve 
Bağdad sufilik ekolleri ile beraber Merkezi Asya sufilik ekolü gelişmede devam 
etti. IX–XI.yüzyıllarda oluşan ve faaliyet gösteren on iki sufilik akımının ikisi – 
hakimiye ve seyyariye ve XII.yüzyıldan itibaren İslam dünyasının çeşitli nok-
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Merkezi Asya’nın İslam tasavvufunun şekillenmesi, gelişimi ve yayılma-
sında önemli yere sahip olduğu söz konusu coğrafya tarihinde tasavvufun 
gelişimi üzerine derin incelemeler yapmaya teşvik eder. Yeri gelmişken söy-
leyelim, Merkezi Asya tasavvufu tarihçesinin yeterince araştırılmayan yönle-
rinden biri de bölgede tasavvufun ortaya çıkışındaki koşullardır. Bu yönden 
yola çıkarak, çalışmamızda Merkezi Asya sufilik hareketinin meydana geliş 
koşulları ve esas etkenler hakkında fikir yürüteceğiz.  

VIII.yüzyılın ilk yarısında Maveraünnehir Arap halifeliği’ne girdikten son-
ra, İslam dini ile birlikte İslam ilimleri – tefsir, hadis, fıkıh ve kelam da yaygın-
laştı. IX.yüzyıla gelindiğinde Maveraünnehir tamamıyla Müslüman olunca1, 
burada yerli ilahiyat mektebi de ortaya çıktı2. Şunu da kaydetmek gerekir, 
Merkezi Asya’da İslami ilimlerin gelişimi bu dönemde bölgede geçen yüksek 
medeni gelişim çerçevesinde gerçekleşti. Özbek Doğu bilimcisi Bahrom 
Abduhalimov’a göre, “IX–XI. yüzyıllarda Müslüman medeniyetindeki genel 
kalkınma Maveraünnehir ve Horasan alimleri eserlerinde üst noktaya ulaştı... 
IX–XI.yüzyıllarda... Müslüman medeniyetinin “altın dönemi” denilen fen ve 
medeniyet gelişimi Horasan ve Maveraünnehir (Merkezi Asya) sınırlarına 
taşındı.”3.    

Kaynaklarda Buhara ve tüm Maveraünnehir’de İslam ilimlerinin dağılımı, 
özellikle, hanefilik ilmi geleneklerinin oturmasını “Ebu Hafs Kabir” adı ile 
meşhür olan Ahmet bin Hafs bin ez-Zaburkan el-İcli el-Buhari (150/768–
217/837) ismiyle bağdaştırılıyor.4 Gerçi ona kadar hanefilik mezhebinin kuru-
cusu Ebu Hanife’nin (vefatı 150/767) doğrudan öğrencileri ve diğer devamcı-
larından Ebu Muti Belhi (vefatı 199/814) ve Ebu Mukatil Semerkandi (vefatı 
208/823) gibiler de Maveraünnehir’de hanefiliğe dayanan İslam ilimlerini 
yaygınlatmaya katkı sağladıysalar da bu süreci tam anlamıyla bir harekete 
dönüştürmeğe o üstlenmiştir. Tarihçi Narşahi’ye göre, Buhara Ebu Hafis Kabir 
vasıtasıyla Kubbet-ül İslam unvanını almaya müşerref olmuştur, Buhara’da 
ilmin yaygınlaşması ve alimlerin saygın kişiler sırasından yer almasına sebep 
olan da kendisidir.5 Bağdad’a gidip, Ebu Hanife’nin öğrencisi İmam Muham-
                                                 
1  История Востока. В 6 т. Т. 2. Восток в средние века / Гл. редкол. : И90 Р.Б. Рыбаков (пред.) и др.; 

[Отв. ред. Л.Б. Алаев, К.З. Ашрафян]. — М.: Вост. лит., 2002. С. 255; Бартольд В.В. Сочинения. Том 
2. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии [Ответственный редактор тома: Б. Г. 
Гафуров. 1-я часть II тома подготовлена к изданию В. А. Ромодиным и Б. Я. Стависким]. – М.: 
Изд-во Восточной литературы, 1963. С.122. 

2  Бартольд В.В. Сочинения. Том 2. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. С.122. 
3  Abduhalimov, Bahrom Abdurahimoviç. «Beytül Hikma» ve Merkezi Asya alimlerinin Bagdad’daki 

ilmi faaliyeti (IX-XI yüzyıllarda Doğabilimleri ve Fenler) / B.Abduhalimov; editör М. М. Hayrullayev; 
Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Ebu Reyhan Beruni adında Doğubilimleri Enstitüsü. – 
Taşkent: «O`zbekiston», 2010. s.9. 

4  Bakınız: Бартольд В.В. Сочинения. Том 2. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. 
С.122; Муминов А. К. Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии / под редакцией С. М. 
Прозорова. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 2015. С. 106; Аsrorova L. Abu Hafs Kabir Buxoriy va 
hanafiy fiqhi/ L.Asrorova.  – Toshkent: Islom universiteti, 2014. B. 117-124. 

5  Абу Бакр Мухаммад ибн Джа‘фар ан-Наршахи. Та’рих-и Бухара. История Бухары [Перевод, 
комментарии и примечания Ш. С. Камолиддина. Археологотопографический комментарий 
Е. Г. Некрасовой]. – Ташкент: Smı-Asıa, 2011. С. 59. 



14-15. Yüzyılda Merkezi Asya’da Tasavvuf    231 

 

med bin Hasan eş-Şeybani’den (vefatı 189/ 804) talim alan Ebu Hafis Kabir 
hanefilik mezhebinin Buhara ekolünü kurdu.6 O sadece fıkıh alanında faaliyet 
göstermekle yetinmeyip, kelam ve hadis ilimlerinin de büyük bilgesi oldu.7 
Özbek Doğu bilimcisi Lobar Asrorova’nın tespitine göre, Ebu Hafs Kabir Buha-
ra’da dini ve dünyevi ilimlere büyük katkı sağlayan medrese tesis etmiş ve 
döneminin en meşhür medreselerinden biri olmuştur.8  

Söz konusu medrese İslam ilimlerinin sadece Merkezi Asya’da değil, bölge 
dışında da yaygınlaşmasında önemli yer tutmuş olabilir. Zira, o dönemde Ebu 
Hafis Kabir hüzüründe talim almak için Mavereünnehir dışındaki birçok ülke-
den de talebeler gelmeye başlamıştır.9 Ebu Hafs Kabir’in İslam fıkhı alanındaki 
derin ve geniş bilimi dönemin İslami ilimlerin büyük merkezlerinden biri 
Bağdad alimleri tarafından da itiraf edilmiştir. Narşahi’ye göre, Bağdad fakih-
leri İslam hukukuna ait herhangi bir meseleye cevap bulamazlarsa, Buhara’ya 
gidip, Ebu Hafs Kabir veya onun evlatlarıyla istişare etmeyi önerirlermiş.10 

Ebu Hafs Kabir’in oğlu, hanefilik fıkhınin büyük vekillerinden biri ve “Ebu 
Hafis Sağır” ismiyle tanınmış Ebu Abdullah Muhammed bin Ahmet el-
Buhari’nin (vefatı 274/878) desteğiyle Maveraünnehir Horasanlı Tahiriler 
sülalesinden (821–873 yıllar) kurtulup, yerli Samaniler sülalesinin (875–999 
yıllar) iktidara gelmesi ve gelişmesi, bir yandan hanefiliğin Maveraünnehir’de 
önemli yer alması, diğer taraftan da Samani hükümdarların desteği ve hamili-
ğinde İslam ilimlerinin daha da yaygınlaşmasına yol açtı. Samaniler dönemin-
de birçok medrese ve kütüphaneler açılması ve faaliyet göstermesi dini ve 
dünyavi fenler gelişiminde belirleyici unsurlardan biri olarak hizmet etti.11   

Merkezi Asya’da yaygın olan mezhep sunni-hanefilik bu coğrafyada sufi 
görüşler ve hayat tarzının oluşumunda önemli yere sahip nedenlerden biri 
olarak hizmet etti. Özbek Doğubilimcisi İbrahim Usmanov Maveraünnehir 
tasavvufunun hanefilik mezhebi etkisi altında geliştiğini söyler.12 Alman Do-
ğubilimcisi U.Rudolf ise, bu coğrafyadaki hanefilik ilahiyatını sufilik eğilimle-
rinden ayırmanın imkanı olmadığı görüşündedir.13 Zira Merkezi Asya İslam 
dini ve hanefilik mezhebinin yaygınlaşmasında önemli rol oynayan şahısların 
çoğu aynı anda zahid olarak da ünlü olmuşlar. Tarihçi Narşahi bu coğrafyada 
sadece Hanefiliğin yaygınlaşmasında değil, tam anlamıyla İslam dini ve ilimle-
                                                 
6  Asrorova L. Abu Hafs Kabir Buxoriy va hanafiy fiqhi. B. 117. 
7  A.g.e. s. 119. 
8  A.g.e. s.121-122. 
9  Мuhammed Adil Ziyai, Musa Azizi. Samaniler  dönemi sonuna kadar Maveraünnehir’de Hanafilik 

fıkhının yaygınlaşma sebepleri // “İslam tarihi araştırmaları” üç aylık bilimsel dergi (Farsça). – 
Тahran, 1391/2012 Güz. №7. s.44-45. 

10  Narşahi. Tarihi Buhara. s.54. 
11  Mahbub Mahdaviyan. Samaniler döneminde felsefe ve kelamın gelişme koşulları / “İslam tarihi ve 

uygarlığı” dergisi (Farsça). – Тahran. 1385/2006 Bahar ve Yaz. №3. s.29-31. 
12  Usmanov, İbrahim. Maveraünnehir tarikatlarında akidevi görüşler // Bilimsel bülten: Özbekistan 

Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu bünyesindeki Taşkent İslam Üniversitesi’nin bilimsel bülteni. – 
Taşkent: «Toşkent İslom Universiteti» yayınevi, 2017. – №3. s.4. 

13  Ульрих Рудольф. Ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде [Перевод с немецкого 
Людмилы Трутановой; под ред. Олега Лукина]. – Алматы: Фонд «XXI век», 1999. С. 100. 
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rinin yaygınlaşmasında önemli role sahip şahıs Ebu Hafs Kabir’i “hem zahid, 
hem alim” olarak hatırlar.14  Muin el-Fukara (XIV.yüzyılın 2.yarısı – 
XV.yüzyılın 1.yarısı) da onun zühd, mücahedat ve seha (himmet) gibilerde sabit 
olduğunu kaydeder.15 İranlı araştırmacı Muhammed Adil Ziyai 
Maveraünnehir hanefilik fıkhının bir diğer önderi Ebulkasım İshak bin Mu-
hammed bin İsmail Hakim Semerkandi’nin (vefatı 342/953) Maveraünnehir 
hanefilerinin zahidiye görüşlerinin oluşumuna sağladığı katkılara dikkat 
eder.16 İsmail Samani döneminde (892–907) onun emriyle hanefilik fıkhı üze-
rine “es-Sevad el-azam” eserini yazmıştır. Samani’nin şahidliğine göre 
(506/1113–562/1167), uzun yıllar Semerkant kadılığını yapan Hakim 
Semerkandi  “Allah’ın salih bendelerinden, yumuşaklıkta, zekilikte ve güzel 
ahlakta eşidi olmayan alimlardandır”, onun halk arasındaki saygısı çok yük-
sekti.17 Bir çok tasavvuf kaynaklarında Hakim Semerkandi sufiler arasında 
sayılmıştır.18 U.Rudolf da onun büyük İslam fıkıh alimi olmakla beraber sufi 
olarak da ünlü olduğunu belirtmektedir.19 Bazı kaynaklarda hanefilik fıkhının 
Semerkant boyu şahsıyatlarından meşhur mütekellim Ebu Mansur 
Maturudi’nin (vefatı 333/944) sufi ve zahidliğe dayanan hayat tarzı hakkında 
bilgi verilmektedir.20 Tarihçi Hakim Nişapuri’nin (321/933–405/1014) o dö-
nemdeki zahid sınfına mensup sufilerin çoğu alim, muhaddis ve fakih oldukla-
rı hakkındaki fikirleri21 bizim Maveraünnehir zahidliğinin hanefilik mezhe-
binden ortaya çıktığına dair tahminlarımızı tasdik etmektedir.   
                                                 
14  Narşahi. Tarihi Buhara. s.59. 
15  Мuin el-Fukara, Ahmed bin Mahmud. Tarihi Mollazade der zikri mezarati Buhara (Farşça) [Önsöz, 

tahrir, yorumlar ve ekler Ahmed Gülçin Meani]. – Тahran: İran araştırmaları merkezi, 1370/1991. 
s.18-19. 

16  Мuhammed Adil Ziyai, Musa Azizi. Samaniler dönemi sonuna kadar Maveraünnehir’de Hanafilik 
fıkhının yaygınlaşma sebepleri // “İslam tarihi araştırmaları” üç aylık bilimsel dergi (Farsça). – 
Тahran, 1391/2012 Güz. №7. s.41-42. 

17  İmam Ebu Sa’d bin Muhammed bin Mansur at-Tamimi es-Semani el-Ensab. (Arapça). [Önsöz ve ekler 
Abdullah Omar el-Barudi. Kültürel araştırmalar merkezi] 5 Ciltli. 3.Cilt. – Beyrut: Dar al-cinan, 
1408/1988. s.243-244. 

18  Bakınız: Ebu Bekir Muhammed bin İshak el-Kelabazi. Et-Tearüf li-Mezheb ehl at-tasavvuf. / 
Hazırlayan Ahmed Şemseddin. – Beyrut: Darül kütüp el-ilmiye, 2001 (Bundan sonra et-Tearüf). s.30; 
el-Müstamli el-Buhari, Ebu Reyhan İsmail bin Muhammed. Şerh et-Tearüf li-mezheb at-tasavvuf. 
1.çeyrek(rub). Muhammed Ravşan editörlüğünde. Тahran: «Esatir». 1363/1984 (Bundan sonra Şerh 
et-Tearüf). s.110, 181, 237; Hoca Muhammed Porso. Fesil el-hitab (Farsça) [Önsöz, tahrir ve ekler Celil 
Misgarnecat’a ait]. Тahran: Üniversite yayınevi, 2002. s. 168; Cami, Nutettin Abdurrahman. Nafahat 
ül-uns min Hezerat il-kuds (Farsça) [Tahrir, önsöz ve ekler Mahmud Abidi’ye ait]. – Тahran: 
«Etteloot», 2007. s.125; Nevai, Ali Şir. Nesayim ul-Muhabbet. Tüm eserler toplamı. 20 ciltli. 17.cilt 
/Hazırlayanlar: S.Ganiyeva, М. Мirzaahmedova. Arapça ve Farsça metinleri tercüme eden, 
hazırlayan ve editörlüğünü yapan: S.Rafiddinov. – Taşkent: «Fen», 2001. s.87-88. 

19  Ульрих Рудольф. Ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде. С. 74. 
20  Bakınız: Nesayim ul-Muhabbet. s.428; Ханафитский мазхаб в истории Центральной Азии. С. 121-

126; Ульрих Рудольф. Ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде. С. 99; Кеннет Л. 
Хонеркамп. Суфийские основы традиционных этнических диспутов в Узбекистане // Özbekistan’ın 
İslam Uygarlığı Gelişimine Katkısı  (Eğitim, Fen ve Kültür İslam Teşkilatı – ISESCO tarafından 
Taşkent şehrinin 2007 yılında İslam medeniyeti başkenti seçilmesi üzerine düzenlenen uluslararası 
sempozyuma gönderilen sunum ve tebrikler kitabı) [Editörler: B.A.Abduhalimov, Z.İ.Munavvarov]. – 
Taşkent – Semerkant: İmam Buhari Devlet ilmi-marifi merkezi yayınevi, 2007. s.63-64. 

21  El-Hakim en-Neysaburi, Ebu Abdulloh Muhammed bin Abdullah el-Hafiz. Tarihi Neysabur (Arapça). 
Elyazma / Ebu Ali bin Sina adında Buhara Devlet Merkezi Kütüphanesi. №Р788. s.38. 
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Мaveraünnehir’de konfesyonler ve akıdevi akımların faaliyet gösterdiği de 
bu coğrafyadaki sufilik hareketi ve görüşlerinin oluşumu ve gelişiminde belli 
oranda etken olmuştur. Zira bu diyarda hüküm yürüten Samaniler devleti 
ülke sınırları içerisinde çeşitli dinler, mezhepler ve akımları barındırdığıyla 
diğer Müslüman ülkelerden fark ederdi.22 Tarihçi Makdisi’ye göre, Samaniler 
imparatorluğu sınırlarındaki nüfusun çoğunluğu sunniliğin hanefilik mezhe-
bine itikad etmişler, fakat Şaş, İlak, Taraz, Buhara, Tus, Nisa, Abivard, 
İsfariyan, Merv, Herat ve Seyistan nüfusu arasında şafeilik yaygın olmuştur, 
kadılar sadece şu iki mezhepten seçilmiştir.23 Bunun yanı sıra Samaniler im-
paratorluğuna bağlı olan bölgelerde İslam’ın diğer mezhepleri ve akımları 
mevcut olup, Seyistan ve Herat’ta haricilik, Nişapur’da mütazililik, şialık, 
kerramilik, Horasan’ın bazı bölgelerinde kadarilik ve Termiz’de cahmilik gibi 
yönelmeler, mezhepler ve akımlara inanan kişiler mevcuttu.24 Makdisi 
kerramilerin Huttalon, Merv, Semerkant ve Fergana’da kendilerine ait tekke-
lere sahip olduklarını kaydetmiştir.25   

Ayrıca Samaniler devletinde İslam’dan başka dinlere inanan vatandaşlar 
da rahatlıkla yaşamını sürdürebiliyordu ve bu nedenle ülke dini tolerantlik 
diyarı olarak meşhür olmuştur.26 Örneğin, “Ahsanat takvim” eserinin yazarı 
dönemin Maveraünnehir ve Horasan’da Yahudiler, Hıristiyanlar ve Zerduşt 
toplumlarının yaşadıkları hakkında bilgi verirken27, “Hudut el-alem” eserinde 
Horasan’ın doğu taraflarında buddavilik, Sogd’da ise monavilik dinlerine sığı-
nan kişiler yaşadığı hatırlatılmıştır.28   

Söz konusu dinler ve mezhepler, dini akıdevi ve felsefi akımların Merkezi 
Asya sosyal hayatındaki iştirakı bu coğrafyadaki zahidlik hareketine, bir yan-
dan İslam dini ve hanefilik akıdelerini korumak amacıyla onların görüş ve 
gayelerine karşı mücadele etmek için ideolojik gelişme, diğer yandan, onlarda 
var olan bazı sufilik unsurlarını kabul etmek gibi etkileri doğurduğu tahminle-
re dahil edilmiştir. Kniş sadece Horasan zahidlik ekolünün temsilcisi değil, 
belki zahidane hayatı öncesi Maveraünnehir ile tüccarlık ilişkileri yürüten ve 
sonrasında Merkezi Asyalı bazı zahidler, örneğin, Hatim Asamm’a ustadlık 
eden Şakik Belhi’nin buddilik dini rahibiyle görüştükten sonra zühd yoluna 
girdiğini hatırlatır.29 Şimmel ise sadece dinler ve talimatların Merkezi Asya 
tasavvufunun meydana gelmesini araştırmakla yetinmeyip, genel olarak, 
Türkistan diyarında tasavvufun ortaya çıkışı sürecindeki önemi üzerine du-

                                                 
22  Mahbub Mahdaviyan. Samaniler Döneminde Felsefe ve Kelamın Gelişme Koşulları. s.26. 
23  Makdisi, Ebu Abdullah bin Ahmed. Ahsan et-Takvim fi marifet el-Ekalim (Farsça). Arapçadan 

Munzavi tercümesi 2 cilt. 2.cilt. Тahran, 1982. s.473. 
24  A.g.e. s.473-474. 
25  A.g.e. s.474. 
26  Mahbub Mahdaviyan. Samaniler Döneminde Felsefe ve Kelamın Gelişme Koşulları. s.26. 
27  Ahsan et-Takvim fi marifet el-Ekalim. 2.cilt. s.473-474 
28  Hudut el-Alem min el-Maşrik ilal-magrib (Farsça). Hazırlayan Manuçehr Sutuda. Тahran: Tahuri 

kütüphanesi. 1983. s.107. 
29  Кныш А.Д. Мусульманский мистицизм. Краткая история / Пер. с англ. М.Г.Романов. – СПб.: 

Издательство «ДИЛЯ», 2004. С. 39. 
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rurken, bu diyarda yaygın olan İslami ve Buddevi kısselerindeki benzerliklere 
dikkat eder.30 Ayrıca, o Müslümanların Horasan ve Maveraünnehir’de belli bir 
seviyede zahidlik tecrübesine sahip Buddeviler ile karşı-karşıya kaldığını, 
diğer bölgelerin yanı sıra Merkezi Asya’da da yaygınlaşan monavi dini Müs-
lüman alimlerin dikkatını çektiği, bazı sufilerin ise bu dine meyil göstermekle 
suçlandıklarını hatırlatır.31 Kerramilik akımı vekillerinin Merkezi Asya’nın 
çeşitli noktalarındaki tekkeleri32 bu coğrafyadaki zahidler tekkeleri için örnek 
olmuş olabilir.  

İlk sufilerin hangi sosyal sınıftan çıktığı meselesi de tasavvufun ortaya çı-
kışı nedenlerini belirlemeye katkı sağlar. E.E. Bertels ve daha bir grup araş-
tırmacılar ilk sufilerin muhaddisler arasından çıktığı kanaatında iseler,33 
A.D.Kniş’e göre ilk sufiler zahidlik yolunu seçen muhaddislerin yanı sıra kısse 
söyleyiciler (ozanlar), hafizler, Bizans sınırları savaşlarına katılanlar, dindar 
tüccarlar ve zanaatkarlardı.34 Kniş “sınır savaşlarına katılanlar” dediğinde 
gazilerden bahsettiğini anlamak güç değil. Gaziler diye Müslümanların VII. 
yüzyılın ikinci yarısı – IX. yüzyılın ilk yarısındaki fetih hareketlerine katılan, 
IX. yüzyılın sonlarından itibaren ise Arap halifeliğinin küzey, küzeydoğu, gü-
neybatı ve batı sınırlarındaki ribatlarda yaşayıp, İslam hudutlarını duşman 
baskınından korumak görevini yapan askeri sosyal sınıfa söylenmiştir.35  

Merkezi Asya tasavvufunun ilk dönemlerindeki temsilcileri de İslam ule-
maları, muhaddisler, fakihler, tüccarlar, zanaatçılar, gaziler arasından çıkmış-
tır. Örneğin, Merkezi Asyalı ilk sufilerden ve bölgede zahidlik hareketi kurucu-
larından biri Mervli Abdullah bin al-Mubarak bin al-Mubarak et-Türki 
(118/736–181/797)  Merv ulemaları arasında yüksek mertebeye sahip olan,36 
ve “Kitap ez-zühd” (“Zahidlik hakkında kitap”) adlı hadislar derlemesini ha-
zırlayan37 büyük muhaddis ve fakih alim olmakla beraber tüccarlık ile geçin-
miştir.38 Merkezi Asya’da tasavvufun sonraki dönemlerindeki büyük şahıslar-

                                                 
30  Шиммель, Аннемари. Мир исламского мистицизма / Пер. с англ. Н. И. Пригариной, А. С. 

Раппопорт. 2-е изд., испр. и доп. – М: ООО «Садра», 2012. С. 18. 
31  A.g.e. s.35. 
32  Ahsan et-Takvim fi marifet el-Ekalim. 2.cilt, 474 
33  Bakınız: Бертельс Е. Э. Избранные труды. Суфизм и суфийская литература. – Москва: «Наука», 

1965. С. 16; Хасан Камиль Йылмаз. Тасаввуф и тарикаты. Перевод с турецкого А. Урманова. М.: 
ООО «Издательская группа «САД», 2007. С. 17; Кomilov N. Tasavvuf. – Т.: «Maveraünnehir», 
«Özbekistan», 2009. s.9. 

34  Кныш А.Д. ат-Тасаввуф // Ислам. Энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991. С. 225. 
35  Bakınız: Резван Е. А. Гази // Ислам. Энциклопедический словарь. – Москва: Наука, 1991. С. 52; 

Бартольд В.В. Сочинения. Том 2. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. С.201-205. 
36  Бартольд В.В. Сочинения. Том 2. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. С.231. 
37  Арберри А. Дж. Мистики ислама. [Перевод с английского: М. О. Авдейчик, В.А.Литновская]. – 

М: Сфера, 2002. С. 63; Шиммель А. Мир исламского мистицизма. С. 127; Кныш А.Д. 
Мусульманский мистицизм.. С. 27-28. 

38  Bakınız: el-Ansab. 2.cilt. s.279; Hatib Bağdadi, Ahmed bin Ali. Tarihi Bagdad (Arapça) [Hazırlayan 
Mustafa Abdulkadir Ata]. 10-cilt. – Beyrut, 1417/1997, 153; Кныш А.Д. Мусульманский 
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М.: «Языки славянских культур», 2009. С. 485. 
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dan Hakim Termizi (205/820–320/932) tefsir, hadis, fıkıh ve kelama39, 
Ebulkasım Hakim Semerkandi (vefatı 342/953) hanefiliklik fıkıh kurallarına, 
Ebu Bekir Kelabadi (305/917–385/995) ve Müstamli Buhari’ler (vefatı 
434/1043) de tefsir, hadis, fıkıh ve kelama ait eserler yazan müfessir, muhad-
dis, fakih ve mütekellim alimler olarak meşhür olmuşlardır. XII.yüzyılda orta-
ya çıkan hocagan-nakşibendiye tarikatının pirleri ise zanaatçılık, tüccarlık ve 
tarımcılık ile meşgül olmuşlardır.  

Yukarıda bahsettiğimiz gibi ulemalar ve meslek sahiblerinin yanı sıra gazi-
ler de sufiliğin ortaya çıkmasında önemli rol oynayan sosyal sınıflardan biri 
olarak hizmet etmiştir. Tarihçiler IX.yüzyılda Semerkant, Şaş, Fergana bölge-
lerindeki ribatlarda yaşayan gaziler hakkında bilgi vermişlerdir. Örneğin, 
Samani hükümdar Nasir bin Ahmet döneminde gaziler ordularındaki atlı as-
kerler kırık bin kişiyi teşkil ediyordu40. Samaniler gazi ordusundan ülkeyi dış 
saldırılardan korumak ve komşu ülkelere saldırılar düzenlemede yararlanmış-
lar41. İslam ülkelerine komşu halkların İslam’ı kabul etmesi, İslam devleti hi-
mayesine geçmesi yahut İslam ülkeleriyle iyi ilişkiler kurulmasında cihat sa-
vaşlarına ihtiyacın yok olması nedeniyle  askerlerin sosyal sınıf olarak önemi-
nin kaybolmasının ardından bir kısmının zahidlik yolunu seçmesine sebep 
olmuş olabilir. V.V.Bartold, bir yandan Mısır’da gaziler ribatları sırasında 
“kendi ibadetleri ile yurdu belalardan koruyan zahidiye ribatlarının” da mey-
dana gelmesi, ikinci bir taraftan, Merkezi Asya’da ribat dini ibadet ve dini 
eğitim amaçlarıyla kullanıldığını hatırlatmakla gaziler ile din ve tasavvuf ara-
sındaki bağdaşlığı bulmaya çalışır.42 “Şerh et-Tearüf” müellifi Müstemli 
Buhari’nin (vefatı 434/1043) Х.yüzyıl başlarında Fergana bölgesindeki 
gayrımüslim halklar ile sınırdaki ribatlardan birinde eşi Ebu Cafer ile birlikte 
yaşayan sufi hanım Amra hakkında verilen bilgi43 dikkat çekmektedir. Gerçek-
ten, bu dönemde Fergana bölgesi Samaniler devletinin (875–999) Karahanlılar 
devletinde (927–1211) yaşayan gayrımüslim halklar ile sınırı sayılıyordu. Bu 
da sınır bölgelerindeki ribatlarda yaşayan gazilerin en azından belli bir kısmı-
nın sufiliğin ilk göstergesi olan zahidlik yoluna girdikleri hakkındaki tahmin-
lerimizi tasdik eder. Ayrıca kaynaklar Horasan ve Merkezi Asya’dan yetişip 
çıkan sufiler, zahidlerden Şakik Belhi (vefatı 194/810), Hatim Asamm (vefatı 

                                                 
39  Усманов, Ибрахим. Хаким Тирмизи [Текст] / И. Усманов, М. Зуфарова; Ответственный 

редактор Шейх А. Мансур; Ташкентский исламский университет, Научно-исследовательский 
центр исламоведения, Управление Мусульман Узбекистана. – Ташкент: MOVAROUNNAHR, 
2016. С. 24-27. 

40  Камолиддин, Шамсиддин. Саманиды. Из истории государственности Узбекистана в IX - X вв. 
– Саарбрюккен: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. С. 138. 

41  A.g.e. s.136. 
42  Bakınız: Бартольд В.В. Сочинения. Том 2. Часть 1. Общие работы по истории Средней Азии. 

С.201-205. 
43  Bakınız: Шарҳ ат-Таъарруф. 3-р. Б. 963-964. 
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237/851) ve Ebu Turap Nahşabi’lerin (vefatı 245/834) gaziler sıfatıyla 
gayrımüslim halklara karşı sürdürülen savaşlara katıldığına şahitlik eder.44  

İslam dünyasının diğer ülkelerinde ortaya çıkan sufilik ekolleri de belli de-
recede Merkezi Asya’da meydana gelen tasavvufun gelişiminde rol oynayan 
nedenlerden biri olarak hizmet etmiştir. VII-X.yüzyıllarda bir takım Merkezi 
Asyalı sufilerin Horasan, İrak, Şam, Hicaz ve Mısır ülkelerinde sufilik talimatı-
nı sürdürdüp, bilim ve tecrübe edinip döndüğü söz konusu ülkelerdeki sufilik 
ekolleri talimatları ve gayelerinin bazı unsurlarının Merkezi Asya tasavvufuna 
kaymasına neden oldu. Örneğin, Küfa zahidlik ekolü vekili Sufyan Savri (vefatı 
161/777) huzurunda eğitim gören IX. yüzyıl Buhara zahidlik hareketi vekili İsa 
bin Musa el-Guncar (vefatı 185/801)45, bir dönem Arap halifeliğinin Şam ve 
Yemen diyarlarındaki emiri olan Haşid bin Abdullah es-Sufi (vefatı 246/860)46 
Buhara’ya Orta doğu ülkeleri, örneğin, Şam ve İrak muhiti tesirini getirmiş 
olabilirler. Ayrıca, Merkezi Asyalı ünlü sufilerden Ebu Turab Nahşabi’nin (ve-
fatı 245/834) Belh ve Basra47, Hekim Termizi’nin ise, Belh, Nişapur, Bağdad, 
Mekke ve Medine kentlerine seferi devamından bu ülkelerdeki sufilik talimat-
larıyla tanık olmaları48 onların sufiyane bakışaçılarının oluşumu ve gelişimin-
de belli oranda rol oynamıştır. Bunun harıcında, Bağdad’da Cuneyt Bağdadi ve 
Ebul Huseyin Nuri’lerden talim alan49 Ebu Bekir Vasiti (vefatı 320/932) Bağdad 
sufilik ekolü gayelerini, melamatiye akımı kurucularından biri Ebu Osman 
Hiri’nin (vefatı 298/910) Ferganalı öğrencisi Ebu Cafer Muhammed bin Abdul-
lah el-Fergani (IV/Х.yüzyıl )50 ise söz konusu akım talimatını Merkezi Asya’ya 
taşımıştır.  

Yukarıda saydığımız nedenler İslam dünyasının diğer ülkelerindeki büyük 
merkezlerin yanı sıra Merkezi Asya’da da tasavvufun meydana gelmesi ve 
gelişmesini etkilemekle kalmadı, ayrıca İslam dünyasının diğer ülkelerindeki 
sufilik ekollerinden bağımsız olan Merkezi Asya sufilik ekolünün şekillenme-
sine de sebep oldu. Merkezi Asya tasavvufu sonraki dönemlerde belli değişim-
lere uğrayıp, coğrafyadaki sufilik hareketi başka boyutlarda devam ettiyse de, 
VIII–XI.yüzyıllarda gelişen Merkezi Asya sufilik ekolünün esas gayeleri ve 

                                                 
44  Bakınız: ez-Zahabi, İmam Şamsettin Muhammad bin Ahmed bin Osman Siyaru alam en-nubela 

(Arapça). 9.cilt – Beyrut: «er-Risale», 1414/1994. s.314; İziddin Kaşani, Mamud bin Ali. Misbah el-
hidayet ve miftah el-kifayet (Farsça) [Hazırlayan Celalettin Humai]. 1.cilt. – Тahran, 1367/1988, 398. 

45  El-Ensab. 4.cilt, 311. 
46  Тarihi Mollazade, 34-35. 
47  Bakınız: Ebu Abdurrahman es-Sulami. Тebekat es-sufiye (Arapça) [Аhmet eş-Şarbas editörlüğünde]. 

– Kahire: «Dar eş-şuab», 1419/1998, 46; El-Ensab. 5.cilt, 473. 
48  Bakınız: Uvatov U. El-Hakim et-Termizi // «Özbekistan – büyük ellameler yurdu» dizisi // İmam 

Buhari Uluslararası merkezi. Hazırlayan Ubaydulla Uvatov. // Taşkent, Маneviyet, 2010. s.58-69; 
Усманов И. Хаким Тирмизи. С. 19-20. 

49  Sulami. Тebekat es-sufiye. s.101. 
50  Şeyhül İslam Hoca Abdullah Ensari Hiravi. Тebekat es-sufiye (Farsça) [Tahrir, yorumlar ve ekler 

Abdullah Habibi’ye ait]. Kabul: Devlet Matbaası, 1962. s.350; Nevai, Ali Şir. Nesayim ul-Muhabbet. 
Tüm eserler toplamı. 20 cilt. 17.cilt / Hazırlayanlar: S.Ganiyeva, M.Mirzaahmedova. Arapça ve Farsça 
metinleri çevirip, hazırlayan: S.Rafiddinov. – Тaşkent: «Fen», 2001. s.117. 
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faaliyet usullerini korudu ve XII.yüzyıldan ortaya çıkmaya başlayan sufilik 
tarikatları için altyapı olarak hizmet etti.  

Merkezi Asya’da sufilik hareketinin meydana gelme koşulları ve esas ne-
denler hakkında yapılan çalışmamızdan aşağıdaki sonuçları çıkarabiliyoruz:  

1- Merkezi Asya’da genel mezhep statüsünde olan sunni-hanefilik bu ülke-
de sufiyane görüşler ve hayat tarzının şekillenmesinde öneme sahip esas ne-
denlerden biri olarak katkı sağladı.  

2- Maveraünnehir diyarında çeşitli konfesyonlar ve akıdevi akımların faa-
liyet yürüttüğü de bu ülkede sufilik hareketi ve görüşlerinin meydana gelmesi 
ve gelişmesinde belli oranda rol oynadı. Söz konusu dinler ve mezhepler, dini-
akıdevi ve felsefi akımların Merkezi Asya sosyal hayatındaki katılımı bu ülke-
deki zahidlik hareketine, diğer taraftan, İslam dini ya da hanefiliklik akidele-
rini korumak amacıyla onların görüşleri ve gayeleri ile mücadele sonucunda 
gayevi gelişme, ikinci bir yandan, onlarda mevcut bazı sufiyane unsurları 
kabul etmek tarzında etkilemiş olabilir.  

3- İlk sufilerin hangi sosyal sınıf vekillerinden oluştuğu da tasavvufun or-
taya çıkış nedenlerini tespit etmeye katkı sağlar. Merkezi Asya tasavvufunun 
ilk dönemleri vekillerinin çoğunluğu İslam ulemaları, örneğin, muhaddisler, 
fakihler, tüccarlar, zanaatkarlar ve gaziler arasından çıkmıştır.  

4- İslam dünyasının diğer ülkelerinde ortaya çıkan sufilik ekolleri de belli 
derecede Merkezi Asya’da meydana gelen tasavvufun gelişiminde rol oynayan 
nedenlerden biri olarak hizmet etmiştir. VII–X.yüzyıllarda bir takım Merkezi 
Asyalı sufilerin Horasan, İrak, Şam, Hicaz ve Mısır ülkelerinde sufilik talimatı-
nı sürdürdüp, bilim ve tecrübe edinip döndüğü söz konusu ülkelerdeki sufilik 
ekolleri talimatları ve gayelerinden bazı unsurlarının Merkezi Asya tasavvu-
funa kaymasına neden oldu.  
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Öz 
Kutbüddinzâde İznikî (ö. 885/1480), Ekberî geleneğin Osmanlıdaki en önemli 

temsilcilerinden Molla Fenârî’nin (ö. 834/1431) talebesi, Sadreddin Konevî’nin 
(ö. 673/1274) Miftâhu’l-gayb isimli eserinin şarihi ve Zeyniyye tarikatının Osman-
lıdaki önemli âlim-sûfî şahsiyetlerinden biridir. Bu çalışmada, onun Hz. Âdem-
Hz. Musa tartışması hadis-i şerifi üzerine yazdığı ve Fatih Sultan Mehmed’in (ö. 
886/1481) sadrazamlarından Mahmud Paşa’ya (ö. 878/1474) ithaf ettiği risalesi 
irdelenecektir. Kutbüddinzâde, bu risalede hadis üzerine söylenen zâhirî yo-
rumları Mesâbîh şerhlerinden aktarmış, ardından babası Kutbüddin İznikî’nin (ö. 
821/1418) zikri geçen zahiri yorumların bir kısmının zaaflarını ve bu zaafların 
nasıl çözülebileceğini içeren yorumunu zikretmiştir. Kutbüddin İznikî’ye göre 
hadisin zâhirî anlamlarındaki zaaf, hadisi Cebrîliği veya Kaderîliği (kaderi inkâ-
rı) çağrıştıracak bir şekilde yorumlamaktır. Daha sonra Kutbüddinzâde Cebrîliğe 
ve Kaderîliğe kaymayan zâhirî yorumların dahi hadisin anlamlarının örtüsünü 
açmaya güç yetiremediğini gerekçe göstererek hadisin bâtınî anlamlarını açık-
lamıştır. Çünkü ona göre Resûl-i Ekrem bazen tarikat ehline, bazen de hakikat 
ehline işaret eder. Kutbüddinzâde’nin bâtınî anlamları ele alırken Hz. Âdem’i 
meseleye hakikat açısından Hz. Musa’yı ise şeriat bakımından bakan biri olarak 
konumlandırdığını söylemek mümkündür. Hadisin ister zâhirî isterse de bâtınî 
anlamlarının içerisindeki ana ve ortak mesele kader meselesidir. Bu çalışmada 
Kutbüddinzâde’nin hadis-i şerif üzerine getirdiği zâhirî ve bâtınî yorumlar irde-
lenerek kelâmî ve tasavvufî bakış açılarının benzeştiği ve ayrıldığı noktalar, 
kader meselesi etrafında ortaya konacaktır. Ekte ise Risâle ihticâcı Âdem ma‘a 
Mûsâ’nın tahkikli metnine yer verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Kutbüddinzâde İznikî, Hadis Şerhi, Hz. Âdem, 
Hz. Mûsâ, Kader, Zâhir-Bâtın Yorum 

 
A Treatise of Qutb al-dīn-zāda Titled Risālah Ihtijāj Ādam ma’a Mūsā: A study 

on Esoteric and Exoteric Meaning of the Hadīth Regarding Prophets Adam 
and Moses Discussion 

Abstract 
Qutb al-dīn-zāda al-Iznīqī Molla Fanārī’s disciple. Fanārī is one of the most 

important representatives of Akbarī tradition in Ottoman period. Qutb al-dīn-
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zāda, who was a significant mystic scholar of Zayniyya brotherhood in 
Ottoman period, expounded Sadr al-dīn Qunawī’s book named Miftāh al-ghayb. 
This paper analyzes al-Iznīqī’s treatise that he wrote about hadith, which is 
related to Prophet Adam and Prophet Moses discussion. He dedicated this 
work to Mahmūd Pasha. In this treatise, al-Iznīqī narrated outward 
interpretations regarding the hadith from commentaries of Masābīh. He cited 
his father Qutb al-dīn al-Iznīqī’s words regarding the weak points of the 
outward same interpretations and the solution for this problem. To Qutb al-
dīn al-Iznīqī, the weak point here is that the interpretation of the hadith 
cannotates Jabriyah and Qadariah’s approach. However, Qutb al-dīn-zāda al-
Iznīqī argues that non Jabri or Qadari interpretations are also not sufficient to 
disclose the true meaning of the hadith. For this reason, he preferred the 
esoteric meaning of the hadith. Because to him Prophet Muhammad 
sometimes addressed to people who follow a path (ahl al-tarīqa) and 
sometimes to people who follow the truth (ahl al-haqīqa) It can be said that in 
his esoteric interpretation Qutb al-dīn-zāda analyzes Prophet Adam in terms 
of the Truth and Prophet Moses in terms of sharia. The common issue in both 
inward and outward interpretation of the hadith is the problem of 
predestination. This work analyzes Qutb al-dīn-zāda’s outward and inward 
interpretations of the hadith in the context of predestination and it highlights 
the similarity and dissimilarity in sufi and kalami perspectives. In addition to 
these, the textual analysis (tahqīq) of Risāla Risālah Ihtijāj Ādam ma’a Mūsā will 
be given in the appendix. 

Keywords: Tasawwuf, Qutb al-dīn-zāda, Comentary of Hadīth, Adam and 
Moses, Predestination (al-Qadar), Adam, Ẓāhirī-Bāṭinī İnterpretation 

 
Giriş 
Sûfîler tarafından yapılan tefsirler, işârî/bâtınî tefsir olarak isimlendiril-

mektedir. Bu kabulden hareketle sûfîler tarafından yapılan hadis yorumlarını 
işârî/bâtınî hadis şerhleri olarak isimlendirmek mümkündür. Dolayısıyla 
sûfîlere göre âyetlerin zâhirî ve bâtınî anlamları olduğu gibi hadis-i şeriflerin 
de zâhirî ve bâtınî anlamları vardır.1 Bu duruma Ekberî geleneğin ve Osmanlı-
daki en önemli temsilcilerinden Molla Fenârî’nin (ö. 834/1431) talebesi, 
Sadreddin Konevî’nin (ö. 673/1274) Miftâhu’l-gayb isimli eserinin şârihi, 
Zeyniyye tarikatının Anadolu’daki önemli temsilcilerinden birisi2 ve “Fatih 
Sultan Mehmed’in çok değer verdiği şahsiyetler arasında yer alan”3 Osmanlı 

                                                 
1  İşârî tefsir ile işârî hadis yorumunu aynı bağlamda değerlendiren bir çalışma için bkz. Orkhan 

Musakhanov, “İsmail Hakkı Bursevî’nin ‘Mü’min Mü’minin Aynasıdır’ Hadis-i Şerifi Üzerine Yazdığı 
Şerhin Tahlil ve Tahkiki: Zâhir ve Bâtın Anlamın Birleştiği ve Ayrıldığı Noktalara Dair Bir İnceleme”, 
ÇÜİFD 19/2 (Aralık 2019), 540-543.   

2  Abdurrezzak Tek, Abdüllatîf Kudsî Hayatı, Eserleri ve Görüşleri (Bursa: Emin Yayınları, 2007), 104-105. 
3  Reşat Öngören, “Bir Rüya Yorumcusu Olarak Mutasavvıf-Âlim Kutbüddinzâde Mehmed İznikî”, 

Uluslararası İznik Sempozyumu (İznik: İznik Belediyesi Kültür Yayınları, 2005), 381. 
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âlimi ve Ekberî mutasavvıfı Kutbüddinzâde İznikî (ö. 885/1480)4 şöyle işaret 
etmektedir: “Durum şu ki Resûl-i Ekrem aleyhisselâm bazen tarikat ehline, 
bazen de hakikat ehline işaret eder.”5 Kutbüddinzâde bu düşüncesine binaen 
Hz. Âdem ile Hz. Musa tartışması hadisinin Müslim rivayeti6 üzerine bir risale 
yazmış ve eserini “yakın dostu”7 olan Fatih Sultan Mehmed’in (ö. 886/1481) 
sadrazamlarından Mahmud Paşa’ya (ö. 878/1474) ithaf etmiştir.8 İznikî hadisin 
işârî anlamlarını zikretmeden önce hadisin zâhirî anlamlarını önceki hadis 
şarihlerinden -bilhassa Mesâbîh şerhlerinden- aktardıktan sonra babası 
Kutbüddin İznikî’nin (ö. 821/1418)9 zikri geçen zâhirî yorumların zaaflarını ve 
bu zaafların nasıl çözülebileceğini içeren yorumunu zikretmiş ve babasının 
yorumunun yine Mesâbîh şârihlerinden olan Turbuştî (ö. 661/1263) ve Suhûmî 
(ö. 774/1373) gibi hadis şârihlerinin görüşlerine yakın olduğunu belirtmiştir. 
Kutbüddinzâde hadisin zâhirî anlamlarını aktardıktan sonra, babası da dâhil 
yapılan bütün zahirî yorumlar hakkında “onların söylediklerini etraflıca dü-
şündüysen anlarsın ki onlar, hadisin anlamlarının örtüsünü açmaya güç yeti-
remediler. Çünkü onlar zâhir ehli oldukları için hadisin manasını kendi rütbe-
lerine indirdiler. Durum şu ki Resûl-i Ekrem bazen tarikat ehline, bazen de 
hakikat ehline işaret eder”10 diyerek Hz. Âdem’in cennetten inişinin bâtınî 
anlamlarını zikretmeye başlamış ve bu bâtınî anlamları, hikmet ve maslahat 
kavramları üzerine inşa etmiştir. Hadisin zâhirî ve bâtınî anlamlarının irde-
lenmesine geçmeden önce Kutbüddinzâde’nin esas aldığı Müslim rivayetinin 
Türkçesini aktarmak, hadis üzerine getirilen zâhirî ve bâtınî anlamların arka 
planı göz önünde bulundurmak için gerekmektedir: 

Hz. Âdem ile Hz. Musa Rableri nezdinde tartıştılar. Hz. Âdem, Hz. 
Musa’ya galip geldi. Musa aleyhisselâm şöyle dedi: ‘Sen Allah’ın 
yed-i kudretiyle yarattığı, kendi ruhundan üflediği, meleklerine 
secde ettirdiği ve cennetine yerleştirdiği, sonra işlediğin hata ile in-
sanları yeryüzüne indiren Âdem değil misin?’ Âdem aleyhisselâm 
şöyle mukabelede bulundu: ‘Sen Allah’ın risalet ve kelamıyla seçtiği, 
içinde her şeyin açıklaması bulunduğu levhaları [Tevrat’ı] verdiği 
ve gizlice konuşmak için kendisine yaklaştırdığı (ve karrebeke 
neciyyâ) Musa değil misin? Tevrat’ın, ben yaratılmadan kaç yıl önce 

                                                 
4  Reşat Öngören, “Kutbüddinzâde İznikî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV 

Yayınları, 2002), 26/489-90.  
5  Kutbüddinzâde Mehmed İznikî, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, 

Ragıp Paşa, 692), 227a. 
6  Reşat Öngören, “Bir Rüya Yorumcusu Olarak Mutasavvıf-Âlim Kutbüddinzâde Mehmed İznikî”, 381. 
7  Hz. Âdem ile Hz. Musa tartışması hadisinin diğer rivayetleri ve detaylı tahrici hakkında bkz. İsmail 

Hakkı Ünal, “Geleneksel Hadis Yorumunda Şârihin Hâdisin Anlaşılmasına Katkısı Hz. Âdem-Hz. 
Musa Tartışması Örneği”, İslâmiyât 10/3 (Eylül 2007), 90-106.   

8  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ (Ragıp Paşa, 692), 226b.   
9  Kutbüddinzâde İznikî babasını Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ’da (Ragıp Paşa, 692, 227a) “Doğum 

olarak Niğdeli, ikamet olarak İznikli babam Kutbüddin” olarak tanıtır. Babası hakkında bilgi için bkz. 
Reşat Öngören, “Kutbüddin İznikî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 
2002), 26/485-86. 

10  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ (Ragıp Paşa, 692), 227a. 
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yazılmış olduğunu buldun? Musa ‘kırk yıl’ dedi. Âdem aleyhisselâm 
şöyle mukabelede bulundu: Tevrat’ta Âdem Rabbine isyan etti ve saptı 
[Taha, 20/121] ifadesini de buldun mu? ‘Evet’ dedi. Âdem 
aleyhisselâm şöyle devam etti: ‘Allah’ın beni yaratmadan kırk yıl 
önce yapmamı yazdığı bir ameli işlediğim için mi beni kınıyorsun?!’ 
dedi. Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu: ‘Âdem Musa’ya galip gel-
di/ihtecca Âdemu Mûsâ.’11   

Kutbüddinzâde tarafından hadisin üzerine getirilen ister zâhirî isterse de 
batınî anlamlara bakıldığında her iki yorumda da ana ve ortak meselenin 
kader meselesi olduğu görülmektedir. Bu çalışmada hadis-i şerif üzerine geti-
rilen zahirî ve batınî anlamlar irdelenerek başta kader meselesi olmak üzere 
kelâmî ve tasavvufî bakış açılarının benzeştiği ve ayrıldığı noktalar 
Kutbüddinzâde üzerinden ortaya konacaktır. 

 
1. Hz. Âdem ile Hz. Musa Tartışması Hadisinin Zâhirî Anlamları 
Kutbüddinzâde İznikî, Hz. Âdemin Hz. Mûsâ’ya verdiği cevap üzerinde du-

rarak onun Hz. Mûsâ’yı bu cevapla yenmesine kader açısından itiraz eder.  Bu 
itiraz veya sorunu, kader sorunu olarak da isimlendirmek mümkündür. Şöyle 
ki; Hz. Âdem yaratılmadan önce onun günahının takdir edilmesi şayet ondan 
kınanmayı kaldırıyorsa evlatlarından da -yaratılmadan önce onlar için takdir 
edilen/belirlenen günahlar sebebiyle- azabın ve kınanmanın kaldırılması 
gerekir. Kutbüddinzâde bu sorunu aşmak isteyen Müzhirî (ö. 727/1327) ve 
Ekmelüddîn Bâbertî (ö. 786/1384) gibi Mesâbîh şârihlerinin görüşlerini ve sa-
hiplerini tespit edemediğim birtakım kimselerin görüşlerini aktarır. Bu görüş-
leri şöyle sıralamak mümkündür: 

i. Bu hadis Yahudilerin sözüdür. Ancak hadisin ravisi Resûl-i Ekrem 
aleyhisselâm konuşurken huzuruna girince diğer bir ifadeyle konuşmanın 
başını kaçırınca ve Resûl-i Ekrem’in kendinden haber verdiğini zannedince bu 
hadisi Resûl-i Ekrem’in sözü olarak rivayet etti.12 

ii. Tartışmada galip gelen Hz. Âdem değil, Hz. Musa’dır. Bu yorumu yapan 
Resûl-i Ekrem’in ifadesinin ihtecca Âdemu Mûsâ [bu okunuşta fail Hz. Âdem’dir] 
şeklinde değil, ihtacce Âdeme Mûsâ [bu okunuşta fail Hz. Musa’dir] şeklinde 
olduğunu iddia etmiştir.13    

iii. Musa aleyhisselâmın Âdem aleyhisselâmı kınaması, Hz. Âdem’in tövbe 
etmesinden ve bağışlanmasından sonra gerçekleşmiştir. Bundan dolayı kına-
ma geçerli değildir.14 

                                                 
11  Müslim, Kader 15. 
12  Fahreddin Muhammed b. Ömer b. Hüseyin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-

Arabî, h. 1420), 2/291.   
13  Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, 2/291; Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ (Ragıp Paşa, 692), 227a. 
14  Hüseyin b. Mahmûd b. Hasan el-Müzhirî, el-Mefâtîh fî şerhi’l-Mesâbîh, thk. Nureddin Tâlip Riyasetinde 

Bir Grup Muhakkik (Kuveyt: Dâru’n-Nevâdir, 2012), 1/175; Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a 
Mûsâ (Ragıp Paşa, 692), 227a.   
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iv. Hz. Musa’nın Hz. Âdem’i kınaması, Hz. Âdem’in uyarılmaya ve teklife 
muhatap kılındığı dünya hayatından çıktıktan sonra gerçekleşmiştir. Böyle 
olunca Hz. Musa’nın kınamasında Hz. Âdem’i mahcup etmeden başka bir şey 
yoktur. Kınama bu vakitte bir şey ifade etmemektedir.15 

v. Kınama ulvî âlemde hakikatlerin zuhurundan ve suret ile eserlerin yok 
olup gitmesinden sonra gerçekleşmiştir.16 

vi. Musa aleyhisselâm Âdem aleyhisselâmı kınama ile Allah tarafından yet-
kili (me’mûr) kılınmamıştır. Bundan dolayı kınaması geçerli değildir.17 

Kutbüddinzâde bu görüşleri zikrettikten sonra babası Kutbüddin İznikî’nin 
(ö. 821/1418) Mesâbîh üzerine yazdığı Telfîkāt isimli haşiyesinden uzunca yap-
tığı alıntıda yukarıda zikri geçen cevapların ilk ikisinin dolaylı, diğerlerinin ise 
açıkça geçersizliğini ortaya koymuştur. Bu cevapları iki başlık altında topla-
mak mümkündür. (i). Dünya hayatından çıkmış olmak bir kimseden kınanma-
yı kaldırmaz. Yoksa ahirette asilerden hiçbir kimse isyanına göre kınanamaz 
olurdu.  (ii). Kınama eğer sadece Allah Teâlâ’ya mahsus olsa idi dünyada nebi 
ve âlimlerin ve ahirette ise meleklerin asileri kınaması geçersiz olurdu. İki 
durumda da hakikat böyle değildir. İşin hakikati ahirette kaza ve kader mese-
lesinde ortaya çıkacaktır ve bu ortaya çıkış, kınama ve azabı da ortadan kal-
dırmayacaktır. Dolayısıyla Kutbüddin İznikî’ye göre yukarıdaki bütün cevap-
lar söz konusu itirazı ortadan kaldırmadığı gibi, hadisin metni için de uygun 
değildir. Kutbüddin İznikî bu itirazı ehl-i sünnetin Allah’ın yaratması ve kulun 
kesbi ilkesini bu hadise uygulamakla çözer. Kutbüddinzâde İznikî’nin babasın-
dan hareketle söz konusu ilkeyi Hz. Âdem Hz. Musa tartışmasına uyguladığı 
ifadeleri şöyledir: 

Doğru cevabı arzu edersen bil ki Âdem’in ‘[Allah’ın beni yaratmadan 
kırk yıl önce yapmamı yazdığı bir ameli işlediğim için mi] beni kını-
yorsun?!’ sözü iki kaydı içermektedir. Mûsâ aleyhisselâmın kınama-
ya girişmiş olması ve Âdem aleyhisselâmın günahının yaratılışından 
önce takdir edilmiş olması. Söz, bu iki kayıt altında [anlamlı bir] me-
tin (nass) olur. Bazı kimseler birinci görüşe gittiler. [Yani Musa 
aleyhisselâmın Âdem aleyhisselâmı bu konuda kınayamaz görüşünü 
kāil oldular.] Bu görüşün doğru olmadığını sen bildin. Böylece inkâ-
rın Musa aleyhisselâmın Âdem aleyhisselâm yaratılmadan önce 
[Âdem aleyhisselâm için] takdir edilmiş olan şeyi kınamasına raci 
olduğu belirlendi. Böylece [yine] itiraz ortadan kalkmış olmadı. Bu-
nu şöyle cevaplarız: Âdem aleyhisselâmın isyanı iki kudret vasıta-
sıyla sadır oldu. Bu isyanda söz konusu iki kudreti iyice düşünmek 
gereklidir. Ancak Musa aleyhisselâm sadece kulun kudretine baktı-

                                                 
15  Fazlullah b. Hasan b. Huseyin et-Turbuştî, el-Mesîr fî şerhi Mesâbihi’s-sünne, thk. Abdülhamid Hindâvî 

(Mısır: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 2008), 1/50; el-Müzhirî, el-Mefâtîh fî şerhi’l-Mesâbîh, 1/176; 
Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ, (Ragıp Paşa, 692), 227a.  

16  Müzhirî, el-Mefâtîh fî şerhi’l-Mesâbîh, 1/176; Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ, (Ragıp 
Paşa, 692), 227a. 

17  Müzhirî, el-Mefâtîh fî şerhi’l-Mesâbîh, 1/176; Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ, (Ragıp 
Paşa, 692), 227a. 
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ğından [Âdem aleyhisselâmın fiilini] inkâr etti. Âdem aleyhisselâm 
ise Musa aleyhisselâmı kendisinden isyanın sadır olmasında 
Rabbânî gālip kudreti dikkate almaksızın kudreti sadece kendisine 
tahsis etmesinden dolayı kınamasını kabul etmedi. 
Velhasıl Musa aleyhisselâm Âdem aleyhisselâm ile münazara etti-
ğinden dolayı Âdem aleyhisselâm Musa aleyhisselâm ile onun iddia-
sını zayıflatmakla değil, delilini çürütmekle mubâhase ve ilzam yo-
lunu tuttu ve sanki şöyle dedi: Şüphesiz ben kınama ve azarlamaya 
müstahak olsam da -bundan dolayı Âdem aleyhisselâm şöyle demiş-
tir: Rabbimiz nefislerimize zulmettik [A‘râf, 7/23]. Allah Teâlâ şöyle bu-
yurmuştur: Âdem Rabbine isyan etti ve saptı [Taha, 20/121], İkinizi bu 
ağaçtan nehy etmedim mi?! [A‘râf, 7/22] ve Şeytan o ikisinin ayağını kay-
dırdı [Bakara, 2/36]- sen bu isyanı zahirde benim bağımsızlığıma de-
lalet eden bir ibare ile benim  kudretime isnad etmekle hata ettin. 
Hâlbuki sen bir nebisin ve bu masiyette asıl ve gālip olanın Allah’ın 
kudreti olduğunu da biliyorsun. Dahası sadece bir tarafa bakmanın 
cebr veya kaderden haber verdiğini bilmenden dolayı senin şanına 
layık olan iki tarafa [Allah’ın kudreti ve kulun kesbine yani iki kud-
rete] bakman idi.18  

Kutbüddinzâde İznikî hadis-i şerifin bu şekilde yorumuna diğer Mesâbîh 
şârihlerinden farklı bir yorumlamada bulunan Turbuştî19 ve Suhûmî20 gibi -ki 
bu iki yazar da Mesâbîh şârihîdir- müelliflerin de katıldığını onların Mesâbîh 
şerhlerinden yaptıkları alıntılarla destekler. Turbuştî ve Suhûmî’ye göre 
Âdem’den günahın sadır olmasındaki temel Allah’ın kudretidir ve bu kudret 
üzerine Âdem aleyhisselâmın isyanı bina edilmiştir. Bu ikisinden birini kabul 
etmemek ya kaderîliğe diğer ismiyle Mutezilî kanaate ya da cebrîliğe götürür 
ki ehl-i sünnetin düşüncesi bu ikisini de kabul etmemektedir.21 Bu konuda 

                                                 
18  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ (Ragıp Paşa, 692), 227b; Kutbüddinzâde’nin iktibasta 

bulunduğu Kutbüddin İznikî’nin Mesâbîh üzerine yazdığı Telfîkāt isimli haşiyesi yazma halindedir. 
19  Turbuştî, el-Mesîr fî şerhi Mesâbihi’s-sünne, 1/50 
20  Bu eser matbu değildir. Eserin yazma nüshaları çeşitli kütüphanelerde mevcuttur. 
21  Kutbüddinzâde İznikî Fethu Miftâhi’l-gayb isimli eserinde Cebrîliğin şeran ve aklen ve Kaderîliğin 

(kaderi inkâr etmenin) ise şeran geçersiz olduğunu belirtmekte ve Hz. Âdem-Hz. Musa tartışması 
hadisine Kaderîliği inkâr eden bir hadis-i şerif olarak atıf yapmaktadır. Kutbüddinzâde Mehmed 
İznikî, Fethu Miftâhi’l-gayb, thk. Ekber Râşidî Neyâ (Tahran: İntişârât-ı Suhen, hş. 1395), 350. İsmail 
Hakkı Ünal, Hz. Âdem-Hz. Musa Tartışması hadis-i şerifinin, Kur’ân-ı Kerim’deki Hz. Âdem ve Hz. 
Musa anlatımıyla ters düştüğü ve de Cebriyenin görüşü istikametinde olduğu iddiasından hareketle 
Hristiyanlık kaynaklı bir metin olduğunu ileri sürmekte ve bu konuda Mutezile ile aynı düşünmeyen 
hadisçileri ve hadis geleneğini ise “Mu‘tezile’ye karşı yaptıkları savunmada tam bir ‘ehl-i sünnet 
ve’l-cemaat’ dayanışması içinde” olmak, “hadisin problemlerini müstakil olarak görmekten 
engellenmiş” olmak ve “senedi sahih rivayetleri, hiçbir gerekçeyle, içerik tahlil ve tenkidine tabi 
tutmamakla” nitelemektedir. Hadis-i şerifin bize Hıristiyan kültüründen intikal ettiği 
düşüncesini/ihtimalini gerekçelendirirken ise şöyle bir yorumlamaya gitmektedir: “Burada dikkat 
çekilmesi gereken ayrı bir konu da söz konusu rivayetin bize Hıristiyan kültüründen geçmiş olması 
ihtimalidir. Şimdilik yazılı belgelerine ulaşmasam da İsrailiyyât ve Mesihiyyât alanında bilimsel 
çalışmaları olan bir arkadaşımız, Hz. Âdem ile Hz. Musa tartışmasının apokrif Hıristiyan 
kaynaklarında mevcut olduğunu söylemiştir.” İsmail Hakkı Ünal, “Geleneksel Hadis Yorumunda 
Şârihin Hâdisin Anlaşılmasına Katkısı Hz. Âdem-Hz. Musa Tartışması Örneği”, 111. Buna karşın 
Kutbüddinzâde İznikî hadisin metninden hareketle -çalışma boyu serdedildiği üzere- zâhirî 



Kutbüddinzâde İznikî’nin Risâle İhticâcı Âdem Ma‘a Mûsâ İsimli Eseri    247 

 

Kutbüddin İznikî ve dolayısıyla da Kutbüddinzâde İznikî’nin Mesâbîh 
şârihlerinden Turbuştî ve Suhûmî’yi tercih edip diğer şârihlerin görüşlerini 
kabul etmemelerindeki sebebi, diğer şârihlerin aksine bu iki şârihin hadisi 
Eş‘arî ve Mâtürîdî çizgiye yakın bir şekilde yorumlaması olarak tespit etmek 
mümkündür.     
 

2. Hz. Âdem ile Hz. Musa Tartışması Hadisinin Bâtınî Anlamları 
Kutbüddinzâde hadis hakkında söylenenleri -ki buna babası Kutbüddin 

İznikî’nin yorumu da dâhildir- zâhirî anlam olarak nitelendirmektedir ve bu 
anlamlar hadis-i şerifin maksadını ortaya koymakta yetersiz görmekte ve 
kendisinin ileride zikredeceği bâtınî anlamların temelini ise şu cümlesiyle 
atmaktadır:  

Eğer işareti [bâtınî/işârî anlamını] keşf etmek istiyor isen bu hadisin 
çözümleme/hal ve tetkikinde fakir kulun Allah’ın inayet ve 
tevfikiyle söyleyeceklerini dinle! Âdem aleyhisselâm’ın Musa 
aleyhisselâma galebesi, Âdem’in aleyhisselâm bir takım hikmet ve 
maslahatları içeren sureta zellenin/isyanın sadır olmasını gerekti-
ren Allah’ın irade ve dileme sopasına kendisinin çomak oluşuna işa-
ret etmesindedir.22  

Kutbüddinzâde bâtınî anlamlara giriş yapan cümlesinde Âdem 
aleyhiselâmın Musa aleyhisselama verdiği cevaptaki Allah’ın irade ve kudreti 
vurgusunu ileriye götüren ve cebri andıran ifadeler kullansa da aşağıda a’yân-ı 
sâbite ve ‘ilim maluma tabidir’23 ilkeleri üzerinden insan hürriyetini temellen-
dirdiği cümleleri, onun cebrî bir anlayışa daha net bir ifadeyle cebr-i mutavassı-
ta/orta bir cebir anlayışına dahi uzak olduğunu ortaya koyacaktır. Aşağıda 
sunulacak bâtınî yorumların arka planında bu iki ilke; a’yân-ı sâbite ve ‘ilim 
maluma tabidir’ ilkesi üzerinden ortaya konan irade hürriyeti olduğundan 
dolayı Kutbüddinzâde’nin bu konudaki ifadelerini aktarmak gereklidir: 

Bu hadisin [işârî/bâtınî] anlamlarından birisi kulun günahından do-
layı cezalandırılmasında Allah’ın kesin delilinin/hüccetinin oldu-
ğunu kulun bilmesidir. Çünkü günah, kulun ezeldeki ‘aynının [‘ayn-ı 
sâbite’sinin] gereğince gerçekleşmiştir. Allah kulu üzerine ancak ku-
lun ‘aynına [ayn-ı sâbite’sine] tabi ilmi vasıtasıyla hüküm vermiştir 
[ilim maluma tabidir ilkesi]. Kulun ‘aynı kulun nefsini günaha itmiş-
tir. Bu bilinir ise Allah’ın emrinin iradesinin hilafına olduğu bilinir. 

                                                                                                               
yorumlarda akaid/inanç bakımından kelâm ve tasavvufun kader anlayışını, bâtınî yorumlarda ise 
Hz. Musa üzerinden şeriat, Hz. Âdem üzerinden ise hakikat bakış açısını sunmuştur. Hz. Âdem 
üzerinden hakikati, Hz. Musa üzerinden şeriatı dile getirirken genelde iki peygamberin Kur’ân-ı 
Kerimdeki tasvirine atıflar yapmıştır. Dolayısıyla Kutbüddinzâde hadis-i şerifi, Kur’ân-ı Kerim’in 
sunduğu peygamber tasvirlerinin anlaşılmasında anlamlı bir metin haline getirmiştir.     

22  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ (Ragıp Paşa, 692), 227a. 
23  A‘yân-ı sâbite ve ‘ilim maluma tabidir’ ilkesinin Ekberî geleneğin kader meselesine bakışındaki işlevi 

hakkında detaylı bilgi için bkz. Orkhan Musakhanov, “Sofyalı Bâlî Efendî’nin Kazâ ve Kaderin 
Sırlarıyla İlgili İsmi Meçhul Risâlesi: Yemenli Bir Yahudinin Kader Sorusuna Vahdet-i Vücûd Bakış 
Açısından Cevap”, Beytulhikme 10/1 (Mart 2020), 251-257.  
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[Allah’ın emrinin iradesinin hilafına olması] kulun Allah’ın cezalan-
dırmasındaki adaletini bilmesi içindir.24 

Kutbüddinzâde’nin bâtınî yorumlarında a’yân-ı sâbite ve ‘ilim maluma tabidir’ 
ilkesinin yanı sıra Hakk’ın Mutlak Varlık ve Mutlak Fail olduğu ilkesi de göze-
tilmiştir. Bu iki ilke vahdet-i vücûd düşüncesini nazariyeye dönüştüren iki üst 
ilkedir.25 Kutbüddinzâde hadisin üzerine getirdiği bâtınî yorumlarda Hakk’ın 
Mutlak Varlık ve Mutlak Fail olarak ele alınması ilkesine intikal edince açıkça 
söylemese bile meseleyi şeriat ile hakikat bakış açısının farklılaşması olarak 
ele alır. Şöyle ki Mûsâ aleyhisselâm’ın şeriatı, Âdem aleyhisselâmın ise hakika-
ti temsil ettiğini ima eden ifadeler kullanır. Hz. Musa ile Hz. Âdem’in tartışma-
sı onun gözünde bir şeriat-hakikat tartışması yahut ilim-irfan veya ilim-hal 
çatışması olarak sunulur. Meseleye Musa aleyhisselâmın gözünden bakıldı-
ğında Musa aleyhisselâmın itirazının gerekçeleri, Musa aleyhisselâmın şeriat 
konusundaki titizliğidir. Kutbüddinzâde’ye göre Musa aleyhisselâmın bu titiz-
liği onun kardeşi Harun, Hızır aleyhisselâm, Kıptî ve Sâmirî ile olan durumla-
rındaki hassasiyetinde görülmektedir.26 Kutbüddinzâde’ye göre bunun hikme-
ti de kendisine emr edileni tebliğ etmede himmetinin gevşekliğe düşmemesi 
için nebiden kader sırrının örtülmesidir. Dolayısıyla Âdem aleyhisselâm kader 
meselesine Mutlak Varlık ve Mutlak Fâil (varlık ve fiil sahibinin tekliği) açı-
sından diğer bir ifadeyle hakikat açısından bakmış, Musa aleyhisselâm ise iki 
varlık ve iki irade (Hak ve kulun varlık ve iradesinin kesin ayrımı) diğer bir 
deyişle şeriat açısından bakmıştır. Kutbüddinzâde’nin bu çıkarıma vesile olan 
ifadelerini aktarmak, çıkarımın sıhhatini test etmek açısından gereklidir: 

i. Mutlak Varlık ve hakikat açısından Âdem aleyhisselâmın tartışmadaki 
tavrının yorumlanması  

Burada fakir nezdinde başka bir cevap daha vardır. O da şudur: 
Âdem aleyhisselâm belki de kalem ve kaderin kendi hakkında icra 
edeceği şeylere muttali idi. Yine Âdem aleyhisselâm belki de hükmü 
-ki hüküm Allah’ın dışında müessir, hüküm, eser ve fiil görmemek-
tir- müşahede ediyor ve onun nezdinde kesin olarak Allah Teâlâ’nın 
O’nun dışında her şey helak olucudur, hüküm O’nundur [Kasas, 28/88] 
sözü tahakkuk etmiş idi. Böylece Âdem aleyhisselâm ‘beni … kınıyor 
musun?! sözüyle emir ve ilim âleminden hüküm âlemine yükselme-
sinden dolayı iyiliği iyi ve kötülüğü kötü görmenin gerçekleşmeye-
ceği bir makamda olduğuna işaret etti. Eğer emir ve ilim hal ve ma-
rifetle çatışırsa bu halin zayıflığından ve sahih olmayışından dolayı 
gerçekleşir. Bu [halin zayıflığı ve sahih olmayışı] bir baş aşağı düşüş, 
cismin ruha galebesi, [nefisle cihaddan] geri dönüş ve nefsini tercih 

                                                 
24  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ, (Ragıp Paşa, 692), 228a. 
25  Hacı Bayram Başer, “Tasavvufta Savunmacı Söyleme Dönüş: Sofyalı Bâlî Efendi (öl. 960/1553) 

Örneği”, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası (Âlimler, Müesseseler ve Fikrî 
Eserler) -XVI. Yüzyıl, ed. Ekrem Demirli vd. (İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, 2017), 
247. 

26  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ (Ragıp Paşa, 692), 229b. 
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etmekle birlikte Hakk’ın irade ve ihtiyarını terk etmektir. Allah Teâ-
lâ şöyle buyurmuştur: Rabbin, dilediğini yaratır ve tercih eder. Onların 
tercih hakkı yoktur [Kasas, 28/88]. Bir mümin erkek veya bir mümin ka-
dının, Allah ve resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bun-
dan başkasını seçme hakları olamaz [Ahzab, 33/36]. Bu taifeden varid 
ve halin galebesi zail olduğunda ilim ile emrin sıhhatini tavrında ve 
halin sıhhatini de tavrında bilirler ve böylece emrin gereğini yerine 
getirmediklerinden dolayı üzülürler. Bu tövbe ve istiğfarlarının se-
bebidir. Ancak bu temkin ehlinin bile bir benzerinden emin olama-
dığı hallerin günahlarından olan tevbe ve istiğfardır. Bundan dolayı 
Resûl-i Ekrem aleyhisselâm buyurmuştur: “Bazen kalbimi bir perde 
bürür, bunu ortadan kaldırmak için günde yetmiş kere istiğfar ede-
rim.” 27       

ii. İkili varlık ve ikili irade (Hak ve kulun varlık ve iradesinin kesin ayrımı) 
ve şeriat açısından Musa aleyhisselâmın tartışmadaki tavrının yorumlanması 

Musa aleyhisselâma gelince onun nübüvvet yönü güçlü oldu. Onun 
nübüvvet yönünün güçlü oluşuna kötülükten yasaklama hususuna 
(nehy ‘ani’l-münker) bütün gücüyle saldırması delalet etmektedir. 
Bunun kriteri Hızır, kardeşi Harun, kıptî, Sâmirî, kavmi ve Karun’la 
olan durumudur. Kader sırrının nebiye dürülmesi, bazıları hakkında 
gayretinin fayda vermemesi ve emredilenin ulaşmamasını bilmekle 
birlikte tebliğe memur olduğu şeyleri tebliğ etmede himmetinin 
gevşekliğe düşmemesi için Allah’ın nebiye rahmetidir. Gerçek şu ki 
onun makamı tebliğdir. Ya da nebiye meşakkatli olmaması için Al-
lah’ın nebilere rahmeti sebebiyle [kader sırrını] onlardan örtmekle 
onlara iyilikte bulunmuştur. Bu onların nübüvvetinde bir eksiklik 
olduğunu gerektirmez ve onlara has kemallerde de bir eksiklik or-
taya çıkarmaz.28  

Kutbüddinzâde çıkardığı diğer bâtınî yorumun birinde Âdem aleyhisselâmı 
günaha iten diğer hâricî bir tesir üzerinde durur ki bu tesir Âdem 
aleyhisselâm’ın sulbunda zerreler halinde bulunan soyudur. Kutbüddinzâde, 
hicri 863 senesinde telif ettiği eserinin bir nüshasını hicri 874 senesinden 
sonraki bir tarihte tashih ederken kendine ilham edilen bu görüşü nüshanın 
hamişinde İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240)29 ve Konevî’den (ö. 673/1274)30 aktardığı 
nakillerle desteklemiştir.31  
Kutbüddinzâde’nin hadisten çıkardığı diğer bir bâtınî yorum ise Âdem 
aleyhisselâmın durumunun evlatları için eğitim ve ibret olmasıdır. Şöyle ki 
Âdem aleyhisselâm bütün isimleri bilmek, melekler tarafından kendine secde 
edilmek ve sair meziyetlere sahip olmakla birlikte işlediği günah yüzünden 
                                                 
27  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ (Ragıp Paşa, 692), 228b-229a. 
28  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ (Ragıp Paşa, 692), 229b. 
29  Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, thk. Abdülkādir el-Cezâirî vd. (Mısır: Dâru’l-kütübi’l-

Arabiyyeti’l-kübrâ, ts.), 4/506. 
30  Sadreddin Konevî’den aktardığı nakli Konevî’nin ulaşabildiğim eserlerinde bulamadım.  
31  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ, (Ragıp Paşa, 692), 230a.  
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eşiyle birlikte cennetten çıkarılmış ve yeryüzüne indirilmiştir. Buradan çıkarı-
lacak sonuç ise âdemoğlu ulaştığı Hakk’a yakınlık mertebesinin derecesi ne 
olursa olsun mekr-i ilâhîden emin olmamalıdır. Her ne kadar Âdem aleyhis-
selâm peygamber olması açısından su-i hatimeden korunmuş olsa bile nebi 
olmayan evlatları için durum başkadır. Yine tam tersi bir şekilde Âdem 
aleyhisselâm cennetten çıkarılmakla birlikte Allah’ın rahmetinden ümit kes-
memiş ve tövbesi de kabul edilmiştir. Buradan da âdemoğlu için çıkarılacak 
sonuç, ne kadar günah ve isyana dalmış olsa da âdemoğlu Allah’ın rahmetin-
den ümit kesmemelidir.32 Hadis-i şerif üzerine yapılmış diğer bâtınî yorumları 
âdemoğlunun ister makbul ister merdûd/menfi hallerinin bütününde Cenab-ı 
Hakk’a olan ihtiyacını pekiştiren bâtınî yorumlar olarak okumak mümkün-
dür.33 
 

Sonuç 
Kutbüddinzâde Hz. Âdem ile Hz. Musa tartışmasını bize sunan hadisin 

zâhirî anlamlarını zikrederken kendinden önceki bir kısım Mesâbîh 
şârihlerinin tartışmayı Turbuştî ve Suhûmî’nin aksine kader sorunu üzerin-
den ele almayan yorumlarının hadis-i şerifin anlaşılmasına katkı yapmadığını 
ileri sürmüştür. O buna karşın tartışmaya ehl-i sünnetin kader meselesi üze-
rinden bakan babası Kutbüddin İznikî’nin Turbuştî ve Suhûmî çizgisinde geli-
şen yorumunu, diğer yorumlara göre tutarlı bulsa da hadisin sadra şifa veren 
yorumunun bâtınî yorumlarda aranmasını ileri sürmüştür. Hadisin bâtınî 
anlamlarını ortaya koyar iken de Hz. Musa’nın tavrını şeriat açısından kader 
meselesine bakış, Hz. Âdem’in tavrını ise hakikat açısından kader meselesine 
bakış olarak sunmuştur. Her ne kadar şeriat ve hakikat kelimelerini kullan-
mamış olsa da Hz. Musa ile Hz. Âdem’in tavrına değinirken arka planda bu 
ayrımın bulunduğunu ihsas eden üslup ve ifadeler kullanmıştır.  
Kutbüddinzâde’nin tartışmanın bâtınî/tasavvufî yorumunu ortaya koyarken 
takındığı önemli bir husus ise meseleyi bir Hz. Âdem meselesi değil, Âdem ve 
âdemoğulları meselesi olarak sunmasıdır. Bu yoruma göre Hz. Âdem cennet-
ten sulbundakilerin içerdiği farklı istidatlar yüzünden inmiştir. Hz. Âdem’in 
cennetten inmesi ve tövbesinin kabul edilmesi iki aşırı uçta olan evlatları için 
birer ibrettir. Şöyle ki Hz. Âdem’e bütün isimlerin bildirilmesi ve meleklerin 
ona secde ettirilmesine rağmen günah işlemesi ve cennetten çıkarılması, ev-
latların babanın akıbeti ve mekr-i ilâhîden emin olmamaları içindir. Aynı 
şekilde bütün bu nimetlere rağmen günah işlemesi ve günahının büyüklüğüne 
rağmen tövbesinin kabul edilmesi ise evlatlarının ne kadar günahkâr olurlarsa 
olsunlar Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeleri içindir. 
Sonuç olarak Kutbüddinzâde’nin Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ isimli eserinin, 
kelâm ve tasavvufun -bir diğer ifadeyle hadis üzerine getirilen zâhirî ve bâtınî 
                                                 
32  Kutbüddinzâde, Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ, (Ragıp Paşa, 692), 230a. 
33  Diğer bâtınî yorumlara bu çalışmanın ekinde verilen Kutbuddinzâde’nin Risâle ihticâcı Âdem ma‘a 

Mûsâ’sının tahkikli metnine bakılabilir. 
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yorumların- kader meselesine bakışını, sadece bir hadis-i şerif üzerinden mu-
kayeseli bir şekilde ortaya koyması açısından büyük bir önemi haiz olduğunu 
belirtmek mümkündür.  
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Ragıp Paşa Kütüphanesi 692 numaralı mecmua, Kutbüddinzâde İznikî’nin 
Fethu Miftâhi’l-Gayb isimli en temel eserinin yanı sıra dört eserini daha içer-
mektedir. Mecmua Kutbüddinzâde’nin kendi hattıyla yazılmamıştır. Fakat 
mecmuanın içindeki her bir eser Kutbüddinzâde tarafından tashih edilmiş, 
yazıldıkları tarihler eklenmiş ve hamişlerine notlar eklenmiştir. Mecmuanın 
üçüncü eseri ise Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ ‘aleyhime’s-selâm’dır (vr. 226b-
230a). Müellif eserin sonuna telif tarihi olarak hicri 863 senesini eklemiştir. O, 
Fethu Miftâhi’l-Gayb’ı hicri 874 senesinde yazdığını belirttiğine göre Risâle 
ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ, Fethu Miftâhi’l-Gayb’dan önce yazılmış, mecmuadaki 
sıralamada Fethu Miftâhi’l-Gayb’dan sonra geldiğine göre üzerine düşülen tashih 
ve notlar ize 874 senesinde veya sonra eklenmiştir. Risâle ihticâcı Âdem ma‘a 
Mûsâ’nın diğer nüshaları ise Hacı Mahmud Efendi, nr. 4223; Lâleli, nr. 1593, Amca-
zade, nr. 290 ve Fâtih, nr. 2852’de bulunmaktadır. Müellif tarafından tashih gören 
nüsha dışındaki nüshalar, eksiklik ve tahriflerle doludur.34 Bundan dolayı müellif 
tarafından tashih gören ve notlar eklenen nüsha esas alınmış ve diğer nüshalar ise 
dikkate alınmamıştır/mukabele edilmemiştir. Metin ve notlarda geçen âyet-i 
kerime, hadîs-i şerif ve alıntıların kaynakları gösterilmiştir. Varakın ilk sayfası için 
“vech” (وجه = yüz) kelimesinin kısaltılmış hali olan vav (و), ikinci sayfası için de 
“zahr” (ظهر = arka) kelimesinin kısaltılmış hali olan zı (ظ) harfi kullanılmıştır. Tah-
kikte İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu (Haz. Okan Kadir Yılmaz, İstanbul: İSAM Yayınla-
rı, 2018), esas alınmıştır.  
 
2. Risâle ihticâcı Âdem ma‘a Mûsâ’nın Tahkikli Metni 

 رسالة احتجاج آدم مع موس ى عليهما السالم
 َبن قطب الدين إلازنيقي ملحمد

َميحرلا نمحرلا هللا مسب
َالدقائقَ ات بي  

َ
َخ َوانكشاف َإلالهية َالحقائق ات  َخفي  َالستجَّلء  ه َعباد  َصدوَر َشرح َالذي َهلل الحمد

َ َعنايتهَشمَسَاملعارف  نَمشارق  َبهَوالُحُجبَالظلمانيةَباطَّلٍعَم 
صهمَمنَغوائلَالشُّ

 
ة،َوخل يا الشرعيةَالَبه 

َالع ة  ٍدَالذوقي  َمحم  َنور ه ن َم  ق
َتفرا َما َوأجمع  َوأجمل  َظهوره ن َم  َق

َتحق  َما َأكمل  َعلى
ُ
َوالصَّلة ، ة  ياني 

َ ى﴾
َ
ْدن
َ
َأ ْو

َ
َأ ْوَسْين 

َ
َق اَب

َ
َ﴿ق جا

ُ
َل ح  َالساب  َ]املصطفى 53/7َالنجم، ]َ نا

َ
َ﴿َوأ َفجا ْنَتَهى﴾35ََالسائح

ُ ْ
َامل َك  

ََرب  ى
َ
ل إ 

دى،َوعلىَآلهَوأصحابهَنجومَالُهدىَرجَو[53/46النجم،َ] َالع  َ.م 
ةَدمحمَبنَقطبَالدينَ ي   

ب   
َالفقراءَالصوفيةَوالعلماءَالر  وبعد؛َفإنَالخاملَالفقيرَوالضعيفَالحقيرَمحب 

َصَد38ََإلازنيقيَشرحَهللاَصدرهَبنورهَالحقيقي
َ
 ه39ََق

مَوَبياَنَسر 
َ
ل َحديٍثَصدرَمنَمقامَجوامعَالك 

َ
ف

ْ
ش
َ
ك
مَجامًعاَبينَإلافشاءَوال

َ
ك َبينَالحاويَعلىَنفائسَالح  َالجامع 

َ
َهمَوأراَدَإتحاف َممَوالف  ًهاَبهَذويَاله   

كتمَمنب 
اء
َ
ك
ُّ
َللذ َمحاذاته َبكمال َالضياء   

َالتام  َالبدر  َللرئاستين َالحاوي َعلى36ََالفضيلتين َالنوَر َذلك املفيض 

                                                 
34  Ayrıca Amcazade ve Fâtih nüshalarında hamdele, salvele ve ithaf kısmı yoktur. Eser, Fâtih Sultan 

Mehmed devri sadrazamlarından Mahmud Paşaya (ö. 878/1474) ithaf edilmiştir.  
.أن - النسخة في   35   
."منه. "له دعاءٌَ: النسخة هامش في  36  
َ خبر: النسخة هامش في  37 ."منه. "أن   
ي: النسخة هامش في  38 كاءَُ| ."  منه. "السلطان به ُعن 

ُّ
 آبادي، للفيروَز املحيط القاموس. الشمُسَ -َمْصروفٍةَ غيَرَ وبالضم- الذ

.1285 ص  
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َوالعقدَعندَالافتتاحَوالاختتا َأمرَالحل  َأرواَحَأهلَإلاسَّلمَولديهَيتم  ح 
َواملرو  َوالعوام  مَمحمودَالخواص 

هَبذهنهَپ
َ
َالذيَُيدر كَمخزون َأنهَهو ه

َ
هَوفضل

َ
هَوالَأعدمهمَإحسان

ا
َالَسلبَهللُاَمنَأهلَالعلمَظل اشا
هَبفكرهَالصائب

َ
َ.الثاقبَويحققَمكنون

َ:َقالَالنبيَعليهَالصلواتَالزاكياتَوالتسليماتَالناميات
َموسىى،َقالَموسىىَعليهَالسََّل َآدُم َحجا

َ
َف هما َآدمَموسىىَعندَرب  َ"ماحتج  أنتَآدمَالذيَخلقكَهللاَبيدهَ:

َالناَسَبخطيئتكَإلىَألارض؟ تهَثمَأهبطَت َجن  "َونفخَفيكَمنَروحهَوأسجدَلكَمَّلئكتهَوأسكنكَفي
َ"فقالَآدم َالذيَاصطفاكَهللاَبرساالتهَوبكَّلمهَ: َو669/]أنتَموسىى ]َ َكل  َتبياُن َفيها وأعطاكَألالواَح

َهللَاَكتب َوجدَت ْم
َ
ك ب 
َ
َف ا بكَنجيًّ َوقر  ق؟َشىيء

َ
خل
ُ
َقبلَأنَأ

َ
َالتوراة َ"قال" َقالَآدم"بأربعينَعاًما: ،"َ فهلَ:

َوى﴾َ
َ
غ
َ
هَف ىَآَدُمََربا َ:َ"،َقال"نعم:َ"قال"َ؟[61/161طه،َ]وجدَتَفيهاَ﴿َوَعصىَ

ً
ىَأنَعملُتَعمَّل

َ
أفَتلوُمنيََعل

؟
ً
هَقبلَأنَيخلقنيَبأربعينَسنة

َ
َأنَأعمل يا

َ
َحَ:َ"،َقالَعليهَالسَّلم!"كتبهَهللاَتعالىََعل

َ
َآدُمَموسىىف 37َ."جا

؛َألنَتقديَرَذنبَآدمَقبلَخلقهَإْنَكانَرافًعاَاللوَمَعليه41ََاعلمَأنَعلىَجوابهَوإلزامهَاعتراًضا
ً
مشكَّل

صعوبتهَقالَبعٌضَ َّلَمَعليهم،َول 
َ
هَقبلَخلقهمَدافًعاَالعذاَبَعنهمَورافًعاَامل هذاَ:َ"كانَتقديُرَذنوبَأوالد 

َإالَأنَالراوَي َعنَاليهود
ٌ
ََالحديثَحكاية ْيه 

َ
ََعل َدخل ا

 
َالسَّلمَُ-مل ْيه

َ
َعليهََ-َعل َأنه َالحديثَوظن  َأثناء في

َالسَّلم َعليه َعنه َروى َنفسه َعن َأخبر َبعٌض41َ"السَّلم َوقال ،"َ :َ َموسىىَ-منصوب-آدَم ،46َ"والغالب
ًها"وأجابَبعٌضَبأنَ وبعٌضَبأن43ََ،"لومَموسىىَعليهَالسَّلمَكانَبعدَالتوبةَوالغفران،َولذاَلمَيكنَموجا

نَبعدَخروجهَعنَدارَالتكليفَوالكسبَوالحاجةَإلىَالزجر،َفلمَيكنَفيَلومهَسوىَالتخجيلَاللومَكا"
َواضمحَّللَ"وقوٌمَبأن44ََ،"وهوَفيَذلكَالوقتَغيرَمفيد اللومَكانَبعدَظهورَالحقائقَفيَالعالمَالعلوي 

َّلل
ْ
ط
َ
َهللاَتعالىَف"،َوقوٌمَبأن45َ"الرسومَوألا َبل  نَق  ًهاموسىىَليسَمأموًراَبلومَآدمَم  وقال48ََ،"لمَيكنَموجا

َفيَ ًدا ََمحت  َفاِلزنيقي ًدا ََمول  ي يد  ك 
َالن  َالدين َقطب َموالنا ي د  َوال  َالفاضل َوالكامل ل َالعام  م َالعال  املولى

 : تلفيقاتاملسماةََاملصابيححواشيهَعلىَ
بةَملتنَالحديث؛َألنَآدمَعليهَالسَّلمَقال49َهذهَألاجوبة َ"غيُرَمناس  رهَ:

هللاَقبلَأفتلومنيَعلىَعمٍلَقد 
لقي

َ
َملوًماَعلىَعصيانهَفيَ"َخ معَأنَالخروجَعنَدارَالتكليفَالَيرفعَاللوَمَوإالَالَيكونَأحٌدَمنَالُعصاة 

َاملَّلئكةَفيَ آلاخرة،َولوَكانَاللوُمَمخصوًصاَباهللَتعالىَالَيكونَلتوبيخَألانبياءَوالعلماءَفيَالدنياَوتوبيخ 
َالُعصاة َعلى َوأ47َوجٌه،46َآلاخرة َالقضاءَوليسَكذلك، َمسألة َفي َالحال 

ُ
َحقيقة َآلاخرة َفي َتظهر يًضا

َ.والقدر،َوالَيدفُعَذلكَالظهوُرَاللوَمَوالتعذيَبَ
نَجواٍبَشاٍفَوكَّلٍمَواٍف،َوإذاَأردَتَالجواَبَ َم   

َالقوي  َفيَدفعَذلكَالاعتراض  فاعلْم51ََاملستقيَم51ََفَّلَبد 
َم"َأفتلومنيَإلىَآخره"أنَقوَلَآدمَ ًراَفيَمشتمٌلَعلىَقيدينَكون  َآدمَ[َظ669/]وسىىَُمباش  َذنب  اللومَوكون 

                                                 
.ملسلم هنا املتن. 30 ألانبياء أحاديث ،خاري الب صحيح ؛15 القدر ،مسلم صحيح    39  
َ اسم: النسخة هامش في  40 ."منه. "أن   
).2/291( للرازَي الغيب مفاتيح في مذكوَر الجواب هذا   41  
).2/291( للرازَي الغيب مفاتيح في مذكوَر الجواب هذا  42  
ظهري [ املصابيح شرح ،املظهر في مذكوَر] الجواب هذا: [النسخة هامش في  43 ."منه]. "1/175 ،للم     
." منه]. "1/176[ املظهر في مذكوَر الجواب هذا: النسخة هامش في 44  
ِتي وفي للمشارق  الدين أكمل شرح في مذكوَر الجواب هذا: النسخة هامش في 45

ْ
ورِبش

ُّ
 هما ،]1/176[ املظهر وفي ]1/50[ الت

ْرَحا
َ
.وعمطب غير البابرتي الدين ألكمل املشارق  شرح." منه. "املصابيِح  ش  

." منه]. "1/176[ املظهر في مذكوَر أيًضا هذا: النسخة هامش في 46  
اَلَ َمُقوُلَ: النسخة هامش في 47

َ
." منه. "ق  

َما: تعالى هللا قال: النسخة هامش في 48
ا
ل
ُ
َيَ ﴿ك ق 

ْ
ل
ُ
يَها أ ْومٌَ ف 

َ
ُهْمَ ق

َ
ل
َ
ُتَها َسأ

َ
َزن
َ
ْمَ خ

َ
ل
َ
ْمَ أ

ُ
ك َ تعالى وقال ،]67/8 امللك،[ نذيٌر﴾ يأت 

ً
 حكاية

َوَ
َ
ْمَ ﴿أ

َ
ُكَ ل

َ
ْمَ ت

ُ
يك ت 

ْ
أ
َ
ْمَ ت

ُ
ك
ُ
﴾ ُرُسل َنات   

َبي 
ْ
ال ." منه]. "40/50 غافر،[ آلاية ب   

." منه. "كان فاعُلَ: النسخة هامش في 49  
ن أيًضا هذا: النسخة هامش في 50 ." منه. "الدين قطب املولى مقوَل م   
51 َ: النسخة هامش في  َيخُرَجَ موسىى آدمََ ِللزام  " .منه. "الجبر َ شبهة عن الجواُبَ ل   
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اَفيَذينكَالقيدين،َفذهبَالبعُضَإلىَألاولَوقدَعرفَتَأنَالَوجَهَ ه،َفيكونَالكَّلمَنصًّ ًراَقبلَوجود 
مقدا

هَالاعتراُض،َفنجيبَأنَعصيانَآدمَ َفتوج  ه، َقبلَخلق  ٍر
هَعلىَمقدا َإلىَلوم  َراجٌع نَأنَإلانكاَر َفتعي  له،

َقدرةَالعبدَفأنكر،َأنكرَصدرَبواسطةَ د  اَنظرَموسىىَإلىَمجر 
 
َفيهَمنَمَّلحظتهما؛َلكنَمل القدرتين؛َفَّلَبد 

َآدمَبصدورَاملعصيةَمنَغيرَمَّلحظةَالقدرةَالغالبةَالربانية
َ
هَقدرة َ.آدُمَعلىَموسىىَفيَتخصيص 

ًراَمعَآدمَسلكَآدمَمعهَطريَقَاملباحثةَوإلا اَومناظ 
لزامَبتزييفَدليلهَالَفالحاصلَأنَموسىىَملاَكانَُمحاجًّ

عاه؛َفكأنهَقال َبتضعيفَمد  :َ َباللومَوالتوبيخَبصدورَالعصيانَمني ا َقالَ-إنيَوإنَكنُتَمستحقًّ ولهذا
َآدم :َ ُفَسَنا﴾

ْ
ن
َ
َأ ْمَنا

َ
ل
َ
َظ َنا َ]﴿َربا َوقالَتعالى[9/63ألاعراف، ،َ :َ َوى﴾

َ
غ
َ
َف ُه ََربا َآَدُم ى َ]﴿َوَعصىَ ،َ[61/161طه،

َوقال ََعْنَ: ما
ُ
ْنَهك

َ
َأ ْم

َ
ل
َ
﴾ََ﴿أ َجَرة 

َالشا َك
ْ
ل َ]ت  َوقال[9/66ألاعراف، ،َ :َ اُن﴾

َ
ْيط َالشا ُهَما

ا
َزل
َ
َ]﴿َوأ َ-[6/38البقرة،

َ لكنكَياَموسىىَأخطأَتَبإسنادَتلكَاملعصيةَإلىَقدرتيَبعبارةَدالةَفيَالظاهرَعلىَاستقَّلليَمعَأنكَنبي 
َالج َإلى َتنظر َأن َبشأنك َفالَّلئق َهللا؛

ُ
َقدرة َوالغالبَفيها َالنظرَعارفَبأنَألاصل َأن َعرفَت ا َمل  انبين

ًداَُينبُئَعنَالجبرَأوَالقدر،َوأمثالَهذهَالنكتةَكثيرة؛َمنهاَقولهَعليهَالسَّلمَألبيَهريرةَهنع هللا يضر :َبأحدهماَمجر 
هَوقال56َ"جفَالقلمَبماَأنتَالٍقَ" بَودفع 

َفيَوجودَاملسبا :َيعنيَأنَأباَهريرةَنظرَإلىَالسببَوزعمَأنهَتام 
"َ

ْ
خ
َ
َأ ْن

َ
لأريدَأ َأوَالتأه  َالزنا َالباعثةَإلى َالشهوة َمنَشر  َأْسلَم َحتى َي ََتصى  َالنبيَعليهَالسَّلمَكَّلمهَ" فرد 

َالسنةَ َألاسبابَباعتبار َتأثير َأن َعن ه َالسببَوتركَالطرفَألاقوىَوذهول  َمَّلحظة َإلى َبظاهره يه
لتأد 

َ."َإلالهيةَالَباِليجابَوالعلية
53ََ.تمَمحصولَكَّلمه

َ
ُ
55َوجماعَالقوَل:َ"بهذهَالعبارة54ََمنَهل الينابيعاملسمىََشرح املصابيحكرَفيَويقربَمنَهذاَالجوابَماَذ

أمرانَالَينفكَأحدهماَعنَآلاخر؛َألنَأحدهماَبمنزلةَألاساسَوآلاخرَبمنزلةَالبناء،58ََفيَهذاَالبابَأنهما
َقَضه

َ
َالبناءَون أنَالحكمَ"بعبارةَأخرى،َوهيََشرح السنةوفي59ََ،"فمنَرامَالفصلَبينهماَفقدَرامَهَدَم

الذيَتنازعاهَفهماَفيهَسواءَالَيقدرَأحدَأنَُيسقطَألاصَلَالذيَهوَالقدرَوالَأنَُيبطلَالكسبَالذيَ
َخرجَ َمنهما َومنَفعلَواحًدا َو666/]هوَالسبب، َأيَإلىَمذهبَالجبرَ[ عنَاملقصدَإلىَأحدَالطرفين؛

َ.وهللاَأعلم56َ."والقدر
رَبأنَإلزامَآدم57ََاعلمَأنَهؤالءَألاجوبة شع 

ُ
َبَّلَت َالعبدَوحده َإلىَتخصيصَموسىىَجانَب َراجٌع موسىى

َهللاَتعالى؛َفكأنَآدمَيقوَل َ:َ"مَّلحظةَجانب  َالعبد 
َ
إنَالنظرَالدقيقَيفيدَأنَتخصيَصكَياَموسىىَقدرة

َبصدورَاملعصيةَبغيرَمَّلحظةَالقدرةَالغالبةَالقاهرةَالتيَهيَألاصُلَ َألاثر 
َ
؛َبلَالعديمة َألاثر 

َ
الضعيفة

َوال ٍهَعنَمثلكوالرُّجحيُّ َغيُرَموجا ،َوقدَتقعَاملعارضةَبالترجيحَكماَتقعَبالبرهانَالذيَالَمعارضَله،َ"قويُّ
لواَمعناهَ َقَمبانيه؛َألنهمَنز 

َ
َتُقواَرت

َ
َإبكارَمعانيهَوالَف تراع 

ْ
رواَعلىَاف إذاَتأملَتَماَقالواَعرفَتَأنهمَماَقد 

َ.َمنزلتهم،َوهمَمنَأهلَالظاهر
يشيُرَأحياًناَملقامَأهلَالطريقةَوأحياًناَملقامَأهلَالحقيقة،َوهذاَرمٌزَمنهَعليهَوالحاُلَأنهَعليهَالسَّلمَ

َبعونَهللاَ َالفقير َيقولَالعبد َما َفاستمْع َإلاشارة
َ
َكشف َوإنَشئَت َأهلَالحقيقة، َعليه َما َإلى السَّلم

َهذاَالحديثَوتدقيقهَوهوَأنَغلبةَآدمَعلىَموسىىَبإشارتهَإلىَأنهَعليهَالسََّل َوتوفيقهَفيَحل 
ً
َرة
ُ
مَكانَك

                                                 
.8 النكاح ،البخاري  صحيح   52   
53  الدين قطب الرسالة مؤلف لوالد تلفيقات املسماة املصابيح على الحواش ي." منه. "الدين قطب: النسخة هامش في 

.بمطبوع ليس إلازنيقي  
54 ." منه. "السخومي الدين لعَّلء: النسخة هامش في    
55 ." منه. "الشارح مقوَل: النسخة هامش في   
56 ." منه. "العبد واختيار وإرادته هللا قدرة أي: خةالنس هامش في   
57 .بمطبوع ليس السخومي الدين لعَّلء الينابيع َمنَهل املسمى املصابيح شرح   
58 ة مصابيح شرح 

 
ي، السن شت  ورب 

.1/50 للتُّ  
59 ."منه. "املصابيح شار َحي وجواب الدين قطب املولى جواب أي: النسخة هامش في   
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ٍمَومصالحَمنَ
َ
ك ةَاملشتملةَعلىَح 

جانَإرادةَهللاَومشيئتهَالتيَاقتضتَصدورَهذهَالزلةَالصوري 
َ
لَصْول
َوجوه؛
َ:َأحدها هَلكمال  َنفَسهَبماَلمَتقدرَعلىَدفع 

هَفأذل  نَردُّ مَعليهَبماَالَُيمك 
َ
هَتعالىَبأنََحك

َ
ت َالعبدَعز 

ُ
معرفة

 ه
َ.عز 

هَحتىَتابَواعتذرَإليهَواستغفرَعنَذنبهَمعرفةَحلمهَتعالى:َوثانيها
َ
لَبالعقوبةَوأمهل َ.بأنَلمَُيعاج 

َوثالثها ُفَسَنا﴾َآلايةَ:َمعرفةَكرمهَتعالىَفيَقبولَالعذرَمنهَكماَقال:
ْ
ن
َ
َأ ْمَنا

َ
ل
َ
َناَظ 81َ[.9/63ألاعراف،َ]﴿َربا

ََوَهَدى﴾َ:َوقال ْيه 
َ
َتاَبََعل

َ
81َ[.61/166طه،َ]﴿ف
َثوابَالتوبةَعليهمعرفةَفضلهَتعالىَبا:َورابعها َ.لعفوَعنهَوإفاضة 

َعليهَفيَعقابهَعلىَذنبه؛َألنَالذنبَمقتضىىَعينهَفيَألازلَفلمَ:َوخامسها
ٌ
َهللاَقائمة

َ
ة َحج  معرفةَالعبدَأن 

َ يحكمَعليهَبهَإالَلعلمهَالتابعَبمقتضىىَعينه،َفعيُنهَهيَالتيََجَنْتَعلىَنفسه،َفإذاَعرفَذلكَعرفَأن 
َ
َ
هَفيَعقابهأمَرَهللاَبخَّلفَإرادتهَأل

َ
َالعبُدَعدل

َ
86َ.ْنَيعرف

َوالحكمََ ة َالعز  َبصفة ا
ً
َكونهَمعروف َالحق  َالخمسةَأنَمراد َالوجوه اعلمَأنَالعبدَيعرفَفي

َفيَ َيكون َبل َالتسليم؛ َمقاَم َفيبلغ َملكه َفي َينازعه َوال َنفسه َعلى َهللَا ر َفُيؤث  َوالعدل َوالفضل والكرم
رًَ َشاك  َعنَالجناية

ً
َذاهَّل َالُعلى َصفاته َمشاهدة َوالذهوُل َالحق  َمع َوالحضوُر عمه،

ْ
ن
َ
َأل َظ666/]ا عماَ[

؛َفإنَذكرَالجفاءَفيَوقتَالصفاءَجفاء
ٌ
83َ.سواهَمطلوٌبَشريف

ُئَفيَإلادراكَبحيثَإنَرأىَحسناتهَ:َوسادسها ط 
ْ
معرفةَالعبدَحقائَقَألاشياءَكماَهيَوكونهَبصيًراَالَُيخ

ةَمنَهللا َالنصوُحَيحمدَأنهاَمن 
ُ
َوفضلهَوإنَرأىَسيئاتهَيعرفَأنهَمنَعيوبَنفسهَالتيَمنَجملتهاَالتوبة

؛َألنهَالَيبقىَللعبدَ عَعيبَالنفس،َوهذاَمقامَسني 
 
ةَوتطل ومقتضىىَذاتهَفيكونَسائًراَبينَمشاهدةَاملن 

َ.فيهَرؤيةَحسنة
ته،َولهذاَقدَتكونََ:وسابعها أنَظهورَالكماالتَإلالهيةَعلىَالعبدَبفناءَصفاتَنفسهَورفعَحجابَأناني 
ر،َالكما َنفسهَبالعصمةَوالتطه  ن 

َتزي  الُتَغيَرَخارجةَمنَالقوةَإلىَالفعلَبصفةَنفسهَكالعجبَورؤية 
وترفعَالحجُبَوتظهرَكماالتهاَوتحصلَمن85ََتنكسرَنفسهَيتوبَوينيبَفتنمحي84َفإذاَابتَّلهَهللاَبهفوة

َماَكانتَلهَقبلَالهفوةَكماَكانَلسليمانَعليهَالسَّلمَحينَتابَعنَح
ٌ
ضَالقربةَأضعاف هَالخيَلَوُعو  ب 

ْهٌرََوَرَواُحَها89َََأوَعاصفة88َبالريحَتجريَبأمرهَرخاًء؛
َ
َهاَش ُدوُّ

ُ
َشهرينَ﴿غ

َ
َيومَمسيرة وكانتَتجريَبأمرهَكل 

ْهٌر﴾َ
َ
86َ[.34/16سبأ،َ]ش

َمنَيشاءَباحتجابهَبالتفرقة،َ:َوثامنها شهودَانفرادَالحقَفيَكلَماَيصدرََيهديََمنَيشاءَإلىَالجمعَوُيضل 
اَغيَرهَفيَكلَتصريف87َفَّلَيرَى

ً
 ف
َ.مصر 

                                                 
60 ." منه. "ذرع هذا: النسخة هامش في   
61 ." منه. "قبوَل وهذا: النسخة هامش في   
62 َ الجواب هذا في: النسخة هامش في 

ٌ
."منه. "الصادق التأمل من فيه بد ال دقة  

63 ُرَ: قيل ولهذا: النسخة هامش في 
ُّ
َ تذك ."منه. "ذنٌبَ الصفاء وقت في الذنب   

64 ة: النسخة هامش في 
 
."منه. "زل  

65 َ: النسخة هامش في  بيَُ لْمَ َمن ألن  ٌبَ ذن  ُهْمَ: تعالى قال كما هللا عند مقرا
َ
ْنَدَ َدَرَجاٌتَ ﴿ل ْم﴾ ع  ه   

ذن ب أما ،]8/4 ألانفال،[ َرب 
ُ
 امل

ُرَ التائب س 
َ
ُمنك

َ
َ ف ب 

ْ
َ: "القدسىيَ  الحديث في السَّلم عليه قال كما عنده وهللا الَقل

ْ
 يكوَن أن بين وكم" قلوُبهم املنكسرةَ  عند أنا

رين على التائبين تقديم ولعل َ عنده، هللاَُ يكوَن أن وبين هللا عند العبُدَ َ: تعالى قوله في الحكمة لهذه املطه  نا َ هللاََ ﴿إ  بُّ  ُيح 
يَنَ اب 

وا َ التا بُّ ر يَن﴾ َوُيح   
ه 
َ
َتط
ُ
."منه]. "2/222 البقرة،[ امل  

66 ا: تعالى قال كما: النسخة هامش في 
َ
ْرن َسخا

َ
هَُ ﴿ف

َ
يَحَ ل ْجر َي الر  

َ
هَ  ت ْمر 

َ
أ اءًَ ب 

َ
َ ُرخ

ُ
َ َحْيث
َ
."منه]. "38/36 ص،[ َصاَب﴾أ  

67 ْيَماَنَ: تعالى قال كما: النسخة هامش في 
َ
ُسل يَحَ ﴿َول  َ الر  

ً
َفة ."منه]. "34/12 سبأ،[ ﴾... َعاص   

68 ف الفقير على الواردات من الوجه وهذا: النسخة هامش في   
 
."منه. "املؤل  

69 ."منه. "العبُدَ: النسخة هامش في   
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بَفيَخميرتهَمنَمقامَجمعيةَالتجلياتَوالكماالتَوألاطواراتَولوَلمَيعصَ:َوتاسعها  
 
وجودَمقتضىىَماَُرك

َالقهرَ َمن ة َالتصرفاتَألافعالي  َظهورات َمن َفيه َما د َيشاه  َلم َالسفلي  َالعنصري َالعالم َإلى ََينُزل ولم
َواملغفَر َحنَوالعفو َوامل  َتقريٌبَوالقبضَوالبَّليا َاملعنى َوفي َطرٌد َالصورة َفي َفهذا َذلك، َوغير َوالانتقام ة

يات
 
عَمنَالتجل

َ
ل
َ
91ََ.وإلباُسَخ
َالتيَلمَتحملهاَالسماواُتَوألارُضَ:َوعاشرها

ُ
لَعليهَألامانة يَفيَدارَالتكليفَوُحم  لق 

ُ
إظهاُرَكمالهَحيثَأ

ةَالعائقةَومن ةَالغضبي  ةَوالقو  َالصاد  َفيهَمنَالشهوة َإلانَسََواستقامَمعَما ة 
 
ل ض 

ُ
َامل ة 

الشياطينَالعدو 
مَ َهذاَالتكر  َكماٍلَبحيثَيستحق 

ُ
َالَُيرىَفيهَزيادة َفضليٌّ هَوهبيٌّ

َ
َكمال ٌمَأن   

مَمتوه  ماَتوه  ،َولوالهَلرب  والجنا
ْمَنا﴾َ را

َ
َقْدَك

َ
َ﴿َول ميَالعدلَوالفضلَوكانَالئًقاَلتشريف 

َ
هَفيَعال

ُ
َظهرَكمال ة 

ا
ل سراء،َإلَا]والتفضيل،َفبهذهَالزا

19/91.]َ
َ باد  َلألوالد91ََويمكنَأنَيقالَفيَالجوابَأنهَيحتملَأنَيكونَهذاَعلىَصورةَاملواضعةَتعليًماَللع 

ً
وموعظة

بَوشهرَحالهَبقوله[َو667/]بأنَالذيَكانَمنَالعلمَوالقربةَ ُهَ:َبهذهَاملنزلةَواملكانةَُعوت  ىَآَدُمََربا ﴿َوَعصىَ
َوى﴾َ

َ
غ
َ
ْمَ:َوقوله[61/161َطه،َ]ف

َ
ل
َ
يٌن﴾َ﴿أ َُمب 

َماََعُدوٌّ
ُ
ك
َ
اَنَل

َ
ْيط َالشا نا َماَإ 

ُ
ك
َ
ْلَل

ُ
ق
َ
ََوأ َجَرة 

َكَالشا
ْ
ل ماََعْنَت 

ُ
ْنَهك

َ
أ

َأوالُدهَوالَيأمنواَمنَمكرَهللاَ[9/66ألاعراف،َ] اءَلئَّلَيغترا طَإلىَألارضَمعََحو  هب 
ُ
ةَوأ خر جَمنَالجن 

ُ
،َوأ

َعلىَأنَالَتقنطواَمنَرحمةَهللا؛َألنَمنَكانَمن96َوإرشاًدا ْعَرفَفيَحق 
ُ
اَعليهَبجَّلئلَالنعمَوهيَالتيَت عمًّ

هاَوأمرَاملَّلئكةَبالسجودَواصطفائهَ  
 
َكل نباءَألاسماء  َروحهَوإ  هَبيدهَونفخ  ق 

ْ
ل
َ
أبيناَآدمَعليهَالسَّلمَمنَخ

ًباَعياًناَبصريحَالنهيَمعَعدمَالاحتياجَإلىَاملنهيَعنه وإسكانهَالجنةَوغيرهاَوكانَمخاط 
ٍة93ََ لكونهَفيَجن 

َ
ُ
طعمةَماَخابأكل

َ
َمنَأطايبَألاشربةَوألا

ٌ
َلَتوبُتهَكماَقالَتعالى94َهاَدائمة ب 

ُ
َ:َمنَرحمتهَوق ْيه 

َ
َتاَبََعل

َ
﴿ف

 [.61/166طه،َ]َوَهَدى﴾َ
َنطقَبهَ َكما َيجبَالاحتراُز

ٌ
رة  
 
خدانَوإلاخوانَمؤث

َ
َسوءَألا

َ
َمصاحبة نا

َ
َأ َإلى ويحتملَأنَيكونَفيهَإشارة

ْقُعْدَ
َ
َت
َ
َّل
َ
يَن﴾َالكتاُبَالكريمَ﴿ف امل  

ا
َالظ َقْوم 

ْ
َرىََمَعَال

ْ
ك  
 
َ[8/86ألانعام،َ]َبْعَدَالذ

ُ
ْبَإالَ:َ"،َوالحديث صاح 

ُ
الَت

ا َالُعصاةَفيَصلبهَعليهَالسَّلم95َ"تقيًّ ةَمنَجهةَالذراري 
 
ل 98َ.يعنيَأنَصدوَرَالز 

َ
ُ
هَخ

 
هَأن

ُ
َإلانسان،َوبيان نَخلقة  صدَم 

ُ
لقَالستفاءَويحتملَأنَيكونَصدوُرَصورةَالزلةَمنهَليندرجَفيماَق
َكماَُيفهمَمنَقولهَعليهَالسَّلم َجاَءَبقوٍمَيذنبوَنَ:َ"ألاقسامَاملمكنةَإلايجاد 

َ
بواَلذهبَبكمَول ذن 

ُ
لوَلمَت

َفيغفرَلهم َ
ا
َأنهم99ََ؛"فيستغفروَنَّللا يرونَكالشياطينَوإما ر  َش  ألنَالخلقَإماَمعصومونَكاملَّلئكةَوإما

                                                 
70 ُدَ ما] 4/506[ املكية الفتوحات في العربي الشيخ كَّلم من سنين بعد رأيُتَ: النسخة هامش في   

 هللا رضىي قال الوجه هذا يؤي 
ها املقامات فيه والظاهر إلانسانية، الترابية النشأة وأوُلَ هللا عند واملقراب الجسمية في ألاعظم ألاب هو: "عنه

 
 حتى كل

َ للقبضتين جامًعا كان إذ املخالفة؛ َ قبضة  َ الوفاق  َالخََّل وقبضة  ."منه. "ألهمني ما على هللا فشكرُتَ كَّلمه، تم َ" ف   
71  ف الفقير على الواردات من أيًضا الجواب هذا: النسخة هامش في 

 
."منه. "املؤل  

72 ."منه. "تعليًما على عطف: النسخة هامش في   
73 َ أبزَل الجنة في ليس: "قيل حتى: النسخة هامش في 

 
."منه." "املطعومات في الحنطة من وأحط  

74 َ خبر: النسخة هامش في  ."منه. "أن   
75 .56 الزهد ،الترمذي سنن   
76  رأيُتَ إني ثم الغليل، واللب الَعليل القلب على إلالهية والفيوض الغيبية الواردات من الوجه هذا أن اعلم: النسخة هامش في 

َالعَر قال. القونوَي الدين وصدر العربي دمحم املحققين الشيخين كَّلمي في الوجه هذا سنين بعد ة الفتوحات في بي   املكي 
ن تحر ك فما: "الترمذي الحكيم سؤال عن ألاجوبة ذكر في] 4/506[ َ إال النهي ملخالفة آدم م 

ُ
َ النسمة

ُ
 املخالفة على املجبولة

ن هللا نهيََ مخالفُته فكانت َ م  َحرُّك 
َ
 العباس أبا شيخنا وسألت يقتضيه، املقام فإن ظهره؛ في يحملها كان التي النسمة تلك ت

َنا: "الدين صدر وقال" ‘.]ظهره في[ املخالفين أوالده من كان ما إال السَّلم عليه آدم من عصىى ما’: فقال ذلك عن ب 
َ
َبَ ف

َ
ذن
َ
 أ

 ما على هلل الحمد. كَّلمهما تم." الكريم مقامه إلى رجع جوهريته وكمال ربه من الكلمات بتلقين أنه كما ُسلب ما عنه وُسلب
."منه. "هدانا  

77 .2 التوبة ،مسلم صحيح   
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َالط فَمنَشأنه
 
َمكل َقسم َفيبقى فين،

 
َبمكل َأعنيَليسوا َاملثلى؛ َواملرآة َألاتم َاملظهر َوهو

ُ
َواملعصية

ُ
اعة

96ََ.إلانسان،َفافهم
َإبليسَملاََعَبَدَهللَاَثمانينَألفَسنةَفيَروايةَوكانَملعوًناَبسببهَعليهَالسَّلمَفجازاهَهللُاَمنَ ن 

َ
ويحتملَأ

َانتقامهَمنهَبمقتضىىَعدلهَكماَقالَتعالى خذ 
َ
َقَ:َتلكَالعبادةَبأ

ْ
ث َمْنََيْعَملَم 

َ
ْيًراََيَرُه﴾َ﴿ف

َ
ٍةَخ را

َ
الزلزال،َ]اَلَذ

َعملهَبهذهَ[77/9 َبوسوسةَأوالدهَعليهَالسَّلم؛َفكأنهَباعَكلا ؛َفإنَإبليسَملاَطلبَإغواَءهَوطلَبَإلانظار 
لَبة،  

 
اَالَباِلخَّلصَجازاهَبالطردَالظاهري،َوحقيقُتهَفيَاملعنىَتقريٌبَوتكريٌم97ََالط هَظاهريًّ

ُ
وإذَكانَعمل

َ َتعالىباالستخَّلفَفي َقال َكما لقته َخ  َمن َاملراد َألارضَوهو :َ ﴾
ً
يَفة ل 

َ
َخ ْرض 

َ ْ
َألا ي َف  ٌل ََجاع  ي  

 
ن البقرة،َ]﴿إ 

ه[6/31
ُ
َاقتضىىَفطرت ا

َ
؛َفكأنهَفيَالحقيقةَساعًياَمنَحيثَالَيشعرَمل 

الذيَكانَبهَمحسوًدا61ََوهو61َ
اَللمَّلئكة

ً
66َ.ومغبوط

َآدمَعليه ًعاَعلىَماَجر ىَالقلُمََوهناَجوابَآخرَعجيبَعندَالفقيرَالغريبَوهوَأن  ل 
 
السَّلمَلعلَكانَُمط

ًراَ  
 
ًداَالُحكَمَوهوَأْنَالَيرىَمؤث هَومشاه 

َإالَلهَ[َظ667/]والقدُرَفيَحق 
ً
إالَهللُاَوالَحكَمَوالَأثَرَوالَفعَّل

ًقاَعندهَعياًناَمعنىَقوله  
ُم﴾َ:َوُمتحق 

ْ
ُحك

ْ
ُهَال

َ
ََوْجَهُهَل

ا
ال ٌكَإ  ْيٍءََهال 

َ
َشى لُّ

ُ
إلى63ََفأشار[66/66َالقصص،َ]﴿ك

ه
 
َإلىَعالم64ََأن َوالعلم  مَألامر 

َ
هَمنَعال َلصعود  َواستقباُحَسيئٍة ىَمنهَاستحساُنَحسنٍة

 
َالَيتأت فيَمقاٍم

َتكوَن َفإنما
َ
َواملعرفة َالحاَل َوالعلُم َعارضَألامُر َفإن َفذلك65ََالحكم؛ ته، َصح  َولعدم لضعفَالحال

َالروَحَورجوُعَالقهقرَى َالجسم 
ُ
َواختيارهَمعَاختيارَنفسه،َقالَتعالىوترُك68ََانتكاٌسَوغلبة َالحق  :َإرادة 

َ﴾
ُ
َيَرة خ 

ْ
ُهُمَال

َ
اَنَل

َ
َتاُرََماَك

ْ
ََوَيخ اُء

َ
ُقََماََيش

ُ
ل
ْ
َكََيخ َ:َ،َوقالَتعالى[66/86القصص،َ]﴿َوَربُّ

َ
ٍنََوال ْؤم 

ُ
اَنَمل 

َ
﴿َوَماَك

يََ خ 
ْ
ُهُمَال

َ
وَنَل

ُ
ْنََيك

َ
ْمًراَأ

َ
ُهَأ
َ
ىَهللَاََوَرُسول ضىَ

َ
اَق
َ
ذ َنٍةَإ  ﴾َُمْؤم 

ُ
َالحالَ[33/38ألاحزاب،َ]َرة

ُ
،َفإذاَزالَالواردَوغلبة

اَفاَتهمَ نونَمل 
َفيَطوره،َفيتحز  َالحال 

َ
ة َالعلمَوألامرَفيَطورهَوصح 

َ
نواَعرفواَصحة

 
منَهذهَالطائفةَوتمك

رباُبَ
َ
َأ َمنَذنوبَألاحوالَالَيأمنَمنَمثلها َلكنَهذا َسبُبَتوبتهمَواستغفارهم؛ منَموجبَألامر،َفذا

َ:َ"ولهذاَقالَعليهَالسَّلم69َيًضا،التمكينَأ
ً
ة َسبعينَمر  ُرَهللَاَفيَاليوم  يَفأستغف  ب 

ْ
ل
َ
ىَق

َ
ُيغاُنََعل

َ
66ََ."إنهَل

صداقه تهَفيَالنهيَعنَاملنكر،َم 
َ
َعليهاََصْول َتدل 

ً
ة تهَقوي  َنبو 

ُ
هَمع67ََأماَموسىىَعليهَالسَّلمَفكانَجهة

ُ
شأن

َوقومهَوقارون َوالسامري  َهارونَومعَالقبطي  َالخضرَوأخيه  َسرُّ نَُيطوىَعلىَالنبي 
َ
ةَأ نَشأنَالنبو  ،َوم 

هَبَّلَ َسعي  َوقوعَاملأمورَبهَوكون  رَبتبليغهَعلًماَبعدم  م 
ُ
َماَأ ُتهَعنَإبَّلغ 

َرَهم 
ُ
َمنَهللاَبهَلئَّلََيفت

ً
القدرَرحمة

َعليهَ َالبعض،َوالحاُلَأنَمنصَبهَالتبليُغ،َأوَيشق  َهللاَعلىَألانبياءَ[التبليُغَ]طائٍلَفيَحق  بالسترَ،َفمنا
ةَوالَيقدحَفيَكماالتهمَالخصيصةَبهم؛َلكنَينبغيَأنَ يا َبو 

بَنقًصاَفيَمراتبهمَالنا َبهم،َفذاَالَُيوج 
ً
رحمة

َالَ  
هَوماَجرىَعليهَومنهَإنماَكانَبإرادةَهللاَوأمر هَالفعلي  َموسىىَعليهَالسَّلمَوحركات  ُيعرفَأنَجميعَأفعال 

هَالقبطي؛ َقْتل 
َ
َوإنَلمَيشعرَبهَك  

اَكانَهللاَيعلمَأنهَلوَبقيَألفسدَماَبينَبنيََالقولي  َالصوابَمل  فإنهَالحق 

                                                 
78  ف هذا خاطرَ  نتائج من أيًضا الاحتمال هذا: النسخة هامش في 

 
."منه. "الفقير املؤل  

79 ."منه. "الحاجة أي: النسخة هامش في   
80 ."منه. "آدم: النسخة هامش في   
81 ."منه. "الحكم شهود: النسخة هامش في   
82 ح ما الاحتمال هذا: النسخة هامش في  ."همن. "الفاتر الخاطر به ُسن   
83 ."منه". "آخره إلى...  أفتلومني: "الحديث في قوله في: النسخة هامش في   
84 ."منه. "آدم: النسخة هامش في   
85 ."منه. "املعارضة أي: النسخة هامش في   
86 ."منه]. "1/241[ السائرين منازل  في ألانصارَي هللا عبد العارفين قطب قال كذا: النسخة هامش في   
87 َنا: السَّلم عليه آدم لقا كما: النسخة هامش في  ْمَنا ﴿َربا

َ
ل
َ
ُفَسَنا ظ

ْ
ن
َ
ْنَ أ ْمَ َوإ 

َ
ْرَ ل ف 

ْ
غ
َ
َنا ت

َ
ْرَحْمَنا ل

َ
َ َوت نا

َ
ون
ُ
َنك
َ
َنَ ل ر يَن﴾ م  اس 

َ
 الخ

."منه]. "7/23 ألاعراف،[  
88 .12 الذكر ،مسلم صحيح ؛3 الدعوات ،البخاري  صحيح." منه." "مرة مائة: "رواية في: النسخة هامش في   
89 ."منه. "الصدق على يدل َ ما أي: ةالنسخ هامش في   
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َموسىىَمنَحيثَالَيشعرَظاهُرهَأنهَكانَ  
ر  َس  ر   َهللُاَبإلهامَالقتلَفيَس  إسرائيلَوأفضىىَإلىَفتنةَعظيمةَفَردا

َ
َ
َالفتنة َ]71َ.بإرادةَهللاَوأمر هَالفعلي 

ْ
ذ
ُ
71ََ.هذا[َخ

هَفيَ اَتنب 
 
مَأماَأنهَعليهَالسَّلمَمل

 
النشأةَالبرزخيةَمنَجوابَأبيهَآدمَعليهَالسَّلمَعلىَحقيقةَالحالَسل

لعَعلىَألاسرارَوالعلومَاللدنية؛َألنهَزالَالحجابَالذيَكانَ
 
هَبهاَيط جواَبهَبحكمَواليتهَالتيَهيَجهةَقرب 

َالن َمنَهذه َالعهد َُبعد َفبقدر َالدنيوية، َالنشأة َفي َالسلطنة َالظاهرة َالنبوة  َبحكم َفيه
ً
ة
َ
ك
َ
َزالََمل شأة

،[َو631/]76َالحجاُبَ َإلارادةَمنَجوابَأبيهَسريًعاَفي73ََوظهرَتباشيُرَالحق  هَموسىىَسرا أالَترىَكيفَتنب 
َعليه َفأنكر َالغَّلم َقتَل َرىَموسىى

َ
َالخضرَحيثَأ نَإنباء نَم 

 
َيتفط ه74ََذلكَالعالمَولم

َ
َقْتل ر

 
َيتذك ولم

ْمر ي﴾75ََ﴿َما:َالقبطيَفقالَلهَالخضُرَ
َ
ُتُهََعْنَأ

ْ
َعل
َ
ًهاَعلىَمرتبتهَقبلَأنَُينَبأَأنهَكانَ[16/66َلكهف،َا]ف  

منب 
َالسفينة ْرَق

َ
َخ َوأراه َنفسَألامر َفي َالحركة َالغاصب78ََمعصوم َمنَيد

ٌ
َنجاة َوباطنها ٌك

ْ
َُهل َظاهرها التي

َُمطبًقاَعليه،َفظاهرهَهَّلٌكَوباطنهَنجاةَمنَيدَالغاصبَ َلهَفيَمقابلةَالتابوتَالذيَكانَفيَاليم 
ً
َّل جاع 
َ.نَيذبحهَفأنكرَعليهأ79َفرعوَن

َرو حَهللاَروحهما :َأنهَاجتمعَمعَخضرَعليهَالسَّلمَفقالَله:َ"َرَوىَصدرَالدينَالقونويَعنَالشيخَالعربي 
دَإلىَزمانَ َماَُول  ل 

نَأو  َجميَعَماَجرىَعليهَم 
كنُتَقدَأعددُتَملوسىىَبنَعمرانَألفَمسألةَتنبيًهاَملوسىىَأنا

نَوقوُعَخَّلفهَفلمَيصبرَعلىَثَّلثَمسائل،َوقالَاجتماعهَكانَبإرادةَهللاَوأمر هَال هَالذيَالَُيمك  َوعلم  فعلي 
نَأنبائهم:َ"نبيناَعليهَالسَّلم َعليناَم  َتَحتىَُيقص 

َ
76َ."ليتَأخيَموسىىََسك

َالقضاء ََ ديَاملشربَفَّلَيأخذهَعندَشهودَسر  َالئٍم؛77ََوأماَاملحم 
ُ
هَلومة

ُ
ط  
َفتوٌرَوالَُيثب  وإلارادة 

اَأوَنادًرا،َوعلُم111ََوَإلىَهللاَعلىَبصيرةويدع111َألنهَيرىَذلك
ًّ
نَألانبياءَكذلكَإالَشاذ ولمَيكنَغيُرهَم 

َ َيان  َتق 
ْ
ََيل َبْحَرْين 

ْ
َ﴿َمَرَجَال ؛َفإنهمَعلىَمثال 

ً
نَكونهمَرسَّل همَأولياَءَالَم  لَمنَكون  ما

ُ
هذهَألاسرارَلألنبياءَالك

ََ﴾ َيان  ََيْبغ 
َ
ََبْرَزٌخَال َ]َبْيَنُهما ْوُره،َ[.61َ-55/17الرحمن،

َ
مَالكَّلَمَهنا؛َفإنهَبحٌرَعميٌقَالَُيدَرُكَغ ت 

ْ
َنخ
ْ
فل

َرَره
ُ
نَالفائزينَمنَالدررَغ َُدَرَرهَوم  نَألاصداف  سَتخر جينَم 

ُ
اصينَامل نَالغو  َناَهللُاَم 

َ
116َ.جَعل

َ
 مصادر التحقيق

                                                 
90 ."منه. "ردَ  مفعوَل: النسخة هامش في   
91 َ أي: النسخة هامش في 

ْ
ذ
ُ
."منه. "هذا خ  

92 ا: وقال نفسه إلى وأضافه بالشيطان ألحقه ولهذا: النسخة هامش في 
َ
ْنَ ﴿َهذ َ م  ﴾ َعَمل  ان 

َ
ْيط

ا
 أي ؛]28/16 القصص،[ الش

."منه. "والصواب الحق عن بعيد  
93 ."منه. "بذلك يخبر حتى يشعر ال حيث من الباطن معصوم النبيَ  ألن: النسخة شهام في   
94 َتَ: وقال: النسخة هامش في 

ْ
َتل
َ
ق
َ
ْفًسا ﴿أ

َ
َ ن

ً
ة يا ْيرَ  َزك 

َ
غ ْفٍسَ ب 

َ
َقْدَ ن

َ
َتَ ل

ْ
ئ ْيًئا ج 

َ
ًرا﴾ ش

ْ
ك
ُ
."منه]. "18/74 الكهف،[ ن  

95 ."منه. "نفي: النسخة هامش في   
96 رََ: وقال: النسخة هامش في 

َ
خ
َ
َتَها﴿أ

ْ
ر َقَ ق

ْ
ُتغ َها ل 

َ
ْهل
َ
َقْدَ أ

َ
َتَ ل

ْ
ئ ْيًئا ج 

َ
ْمًرا﴾ ش ."منه]. "18/71 الكهف،[ إ   

97 ."منه. "بيان عطف: النسخة هامش في   
98 َ. 23 ألانبياء أحاديث ،البخاري  صحيح 

ُ
 سمعُتَ: "الجندي قال الجندي، بواسطة إلينا انتقل العربي ابن عن القونوَي رواية

 ص للجندي، الحكم فصوص شرح: انظر..."  اجتمع أنه...:  ألاولياء خاتم الشيخ عن.. . والدين الحق صدر...  الشيخ
640-641.  

99 نا أن اعلم: النسخة هامش في  َ وقد ألانبياء أكمل كان ملا السَّلم عليه نبي 
َ
ف

َ
ش
َ
ن ك َ إلى أشار غيُره َيكشف ال ما الُعلوم م   سر 

بْتني: "فقال القدر ا] 56 القرآن تفسير ،رمذيالت سنن" [وأخواتها هود سورة شي   الدعوة في باالستقامة ألامر على اشتملت مل 
َردَُّ التي
ُ
َ الكافرين عند ت َ فشق  ْيه 

َ
َ- َعل ْيه 

َ
ا يجد ال لكن تعالى؛ أمره ردَ  -السَّلمَُ َعل  صعًبا وكانت بها مأموًرا لكونه الدعوة من بدًّ

َ ولكن عليه؛ َ هللاَُ َمنا ْيه 
َ
َ- َعل ْيه 

َ
م -السَّلمَُ َعل م القدر راَس وعل  ن يدعو أنه وَعل  َ اسم إلى اسم م 

 
 ينتشر لم ولذا عليه، فخف

َ عشرين من بأكثر يبلغ لم أنه حتى شيُبه
ً
."منه]. "16 للترمذي، املحمدية الشمائل[ شعرة  

100 َ أي: النسخة هامش في  ."منه. "القضاء سر   
101 ْلَ: الكريمة آلاية إلى إشارة فيه وأيًضا." منه. "اسم إلى اسم من يدعو أنه يرَى أي: النسخة هامش في 

ُ
هَ  ﴿ق ي هذ  يل  ْدُعو َسب 

َ
 أ

ى
َ
ل َ إ   

ا
ى ّللا

َ
يَرةٍَ َعل ا َبص  نَ

َ
َ أ ي َوَمن  َبَعن 

َ َوُسْبَحاَنَ اتا  
ا
ا َوَما ّللا نَ

َ
َنَ أ يَن﴾ م  ر ك 

ْ
ش
ُ ْ
]. 12/108 يوسف،[ امل  

102 .وثمانمائة وستين َّلثث لسنة السبت ليلة آلاخر ربيع أواخر في تأليفه من الفراغ وقع: النسخة هامش في   
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َ؛َسنن الترمذي- 
َ(.م676/هـ697.َت)أبوَعيسىىَدمحمَبنَعيسىىَالترمذيَ

َ.م1795َشاكر،َمكتبةَمصطفىَالبابيَالحلبي،َمصرَأحمدَدمحم:َالتحقيق
َ؛َشرح فصوص الحكم-َ

دَالدينَبنَمحمودَبنَسعيدَالجنديَ َ[(.؟]م1676َ/هـ871.َت)أبوَعبدَهللاَبنَمؤي 
َ.م1766اهَمشهد،َمشهدَگجَّللَالدينَآشتياني،َانتشاراتَدانش:َالتحقيق

َ؛َالشمائل املحمدية-َ
َ(.م676/هـ697.َت)أبوَعيسىىَدمحمَبنَعيسىىَالترمذيَ
َ.م1766دارَإحياءَالتراثَالعربي،َبيروتَ

َ؛َصحيح البخاري -َ
َ(.م691/هـ658.َت)أبوَعبدَهللاَدمحمَبنَإسماعيلَالبخاريَ

َ.م6111/هـ1466دمحمَزهيرَبنَناصرَالناصر،َدارَطوقَالنجاة،َبيروتَ:َتحقيق
َ؛َصحيح مسلم-َ

َ(.م694/هـ681.َت)أبوَالحسنَمسلمَبنَالحجاجَالقشيريَالنيسابوريَ
َ.م1755/هـ1394دمحمَفؤادَعبدَالباقي،َدارَإحياءَالتراثَالعربي،َبيروت،َ:َالتحقيق

َ؛َالفتوحات املكية-َ
َ(.م1641َ/َهَـ836َ.َت) محييَالدينَدمحمَبنَعليَبنَدمحمَبنَعربيَالحاتميَالطائيَألاندلسىي

َ.م6119اهرةَعبدَالعزيزَسلطانَاملنصوب،َاملجلسَألاعلىَللثقافة،َالق:َالتحقيق
َ،َالقاموس املحيط-َ

 (.م1415/هـ619.َت)أبوَالطاهرَمجدَالدينَدمحمَبنَيعقوبَبنَدمحمَالفيروزآباديَ
َ.م6115مكتبَتحقيقَالتراثَفيَمؤسسةَالرسالة،َمكتبةَالرسالة،َبيروتَ:َالتحقيق

َ؛َاملسير في شرح مصابيح السنة-َ
يَفضلَهللاَبنَحسنَبنَحسينَبنَيوسفَأبوَعبدَهللا،َش ت 

ْ
ش ور ب 

َ(.م1683/هـ881.َت)هابَالدينَالتُّ
َ.م6116عبدَالحميدَهنداوي،َمكتبةَنزارَمصطفىَالباز،َمصرَ:َالتحقيق

َ؛َمفاتيح الغيب-َ
َ(.م16113/هـ818.َت)أبوَعبدَهللاَفخرَالدينَدمحمَبنَعمرَبنَحسينَالرازيَالطبرستانيَ

َ.هـ1461دارَإحياءَالتراثَالعربي،َبيروتَ
َ؛َشرح املصابيح املفاتيح في-َ

ريَ ه 
ْ
ظ
ُ
ريُرَالشيرازيَالحنفيَاملشهورَبامل َالكوفيَالضا يداني  الحسينَبنَمحمودَبنَالحسن،َمظهرَالدينَالزا

َ(.م1369/هـ969.َت)
َ.م6116لجنةَبإشرافَنورَالدينَطالب،َدارَالنوادر،َالكويتَ:َالتحقيق

َ؛َ(عفيفَالدينَالتلمسانيشرح  مع)منازل السائرين -َ
َ(.م1167/هـ461.َت)اعيلَعبدَهللاَبنَدمحمَبنَعليَألانصاريَالهرويَأبوَإسم
َ.هـ1436محسنَبيدارفر،َانتشاراتَبيدار،َقمَ:َالتحقيق
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Öz  
Bu çalışmada Ali Şir Fani’nin (Nevai) “Lisanü’t-Tayr” destanı ve Ferîdüddin 

Attâr’ın “Mantıku’t-Tayr” eserleri kıyaslaması yapılmıştır. Kıyaslama esnasın-
da tasavvuftaki fena kavramının anlatımı, Kübreviyye ve Nakşibendiyye tari-
katlarının ilkeleri, Farsça ve Türkçe şiir geleneğinin sintezi, eserlerdeki kuşlar 
ve lirik kahramanların seferlerinin tasviri incelenecektir.    

Anahtar Kelimeler: filoloji, Attar, Nevai, Gülşehri, Rizai, destan, Mantıku’t 
Tayr, Lisanü’t-Tayr, lirik kahraman, nazire, fena, beka, tarikat, Kübreviyye, 
Nakşibendiyye, tasavvufi vadiler, sintez.  

 
The Explanation Of The Concept Of Fena In Alisher Fani’s (Nevai, 1441-

1501) “Lisan’űt-Tayr”  
Abstract 
This article is the comparison study of epics of “Lisan ut-Tayr” by Alisher 

Fani (Nevai) and “Mantik ut-Tayr” by Feriduddin Attar.  During the 
comparison,  there were studied the narration of the concept of Fena in 
Sufism, the principles of the orders of Kübreviyye and Nakşibendiie, the 
synthesis of the Persian and Turkish poetry tradition, the depiction of the 
journeys of  birds and lyrical heroes. 

Keywords: Philology, Attar, Nevai, Gulshehri, Rizai, epic, Mantıku’t-Tayr, 
Lisan’üt-Tayr, lyrical hero, nazire, fena, beka, tarikat, kubraviye, 
nakshibendiye,  mystical valleys, synthesis.  

 
Giriş 
Tasavvuf Edebiyatının önde gelen isimlerinden biri Ali Şir Nevai (1441-

1501) döneminin büyük müteffekkiri ve mutasavvifiydi. Timuri Hanlardan 
olan Horasan hanı Hüseyin Baykara’nın Veziri Azamı olmakla beraber İslam 
Dünyasına, Türk ve Fars Edebiyatına büyük oranda miras bıraktı. Her eserinde 
Kamil İnsan gayesini ön plana çıkartmış ve kendisi de hayatı boyunca kâmilli-
ğe ulaşmaya çalışmıştır.   

İslam anlayışında, tüm yaratılış iki bölümden oluşur – Halik (Tanrı, Yara-
tan) ve mahluk (fıtrat, yaratılanlar). Allah baki, yani ebedi bir varlıktır ve in-
san da dâhil olmak üzere tüm diğer şeyler fani yani geçicidir. Neyse ki hayat-
tayken kendisinin fani olduğunu içten hissetmek çok az kişiye nasip eder. 
Tasavvuf talimatı, bende kendisini yüksek derecede terbiye etmekle 
hayatteyken fanilik makamına kavuşmaya teşvik eder.  

mailto:smo54@mail.ru
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Bu yönde tasavvufi edebiyatın büyük temsilcisi Ferîdüddîn Attar’ın 
(1148/51-1219/21)1 “Mantıku’t-Tayr” ve esere nazire olarak yazılan büyük 
Özbek şairi ve mütefekkiri Nizamettin Mir Ali Şir Fani’nin (Nevai) “Lisanü’t-
Tayr” destanları önem arz etmektedir.    

 
Bir Aşkname Eseri Lisanü’t-Tayr 
Ali Şir Nevai ömrü boyunca altı destan yazdı ve onlardan beşi Hamse’ye 

dâhil edilmiştir. Söz konusu Hamse’yi 42-44 yaşlarında yani 1483-1485 yılla-
rında yazmıştır. Lisanü’t-Tayr şairin 6.destanıdır. Bu eserini hayatının son 
yıllarında, 904 hicri, 1498/99 miladi yıllarda 57-58 yaşlarındayken bitirmiştir.  

Attar’ın Mantık’ut-Tayr’ına Farsça hiç bir nazire (tetabu, cevabiye, benzet-
me) yazılmamıştır. Lakin Türkçe’de ona cevaben 3 destan bulunuyor. Man-
tık’ut-Tayr’dan bir asır sonra 1317 yılında Türk şairi Gülşehri, Osmanlı Türkçe-
sinde Mantık’ut-Tayr destanını yazdı.2 Tam 181 yıl sonra da Nevai Lisanü’t-
Tayr’ını bitirdi. XVIII. yüzyılda Harezm’de bir Özbek şairi Mevlana Hacı Kazı 
Peyvandi Rizai de Mantık’ut-Tayr adında bir destan yazmıştır.   

Nevai’nin Gülşehri destanıdan haberdar olup olmadığı hakkında hiç bir 
bilgimiz yoktur. Rizai’nin Nevai’nin Lisanü’t-Tayr’ından bihaber olduğu ise 
mantiki olarak gerçeğe zıttır. Yine de Rizai eserinin hiç bir yerinde Nevai’yi ve 
onun Lisanü’t-Tayr’ını dile getirmemiştir. Ona rağmen destan üzerine araştır-
ma yapan ve eseri neşre hazırlayan Şefaat Hasanova Rizai’nin “Nevai eserlerin-
den yerinde yararlanmıştır” ve “Nevai’den etkilenmekle beraber, onun geleneklerini 
kendi dönemine uydurarak, yazı taleplerine riaye ederek devam ettirmiş”3 olduğunu 
yazmaktadır.  

Farsça bir esere üç çeşit Türkçe nazire yazılması dünya edebiyatında nadi-
de durumdur. Üçünün de ilham kaynağı Attar’ın eseridir. Yazılış tarihine göre 
Nevai’nin Lisanü’t-Tayr’ı üç destanın ortasındadır.   

Lisanü’t-Tayr içerik bakımından dört ana bölümden oluşmaktadır:   
1) Giriş: 13 bölüm (1 – 13.bölümler),  
2) Kuşların seferine ilişkin ana kısım: 156 bölüm (14 – 169. bölümler),  
3) Lirik kahraman münacatı: 19 bölüm (170 – 188. bölümler), 
4) Sonuç: 5 bölüm (189 – 193.bölümler). 
Giriş’ta Allah Teala’ya tevhid-hamd (1. bölüm), münacat-hamd (2. bölüm), 

Muhammed (s.a.v)’a vasf-na’t (3. bölüm) ve miracname-na’t (4. bölüm), Ebu 

                                                 
1  Detaylı bilgi için bk. Abdunazar H. Feridüddin Attar, Özbekistan Milli Ansiklopedisi, 9. cilt, (Taşkent: 

Özbekistan Milli Ansiklopedisi Yayınları, 2005), 189; Saidov A. Attarşınaslık, Taşkent, Şark, 2013, s.84-
122; Feridüddin Muhammed bin İbrahim Nişapüri Attar. Mantıku’t-Tayr. Mukaddime, tashih ve 
telifatı Doktor Muhammaed Riza Şafei Kadkani, Tahran: 1392 (hicri). 

2  Not: Yünüs Emre’nin 1307 yılında yazılan “Risaletü’n-Nushiyye” adlı destanı mevcut. Edebiyat 
uzmanı Borolina I.V., gayevi ve bedii bakımından Gülşehri eserinin destan ile yakınlığın 
mevcutluğunu kaydeder. Bakınız: Borolina I.V. Tureckaya literatura/ İstoriya vsemirnoy literaturı. 
Т. 3, Moskva, Nauka, 1985. ‒ s. 569. 

3  Hasanova Ş, Rizai’nin Kuş Dili Destanı/Mevlana Hacı Kazı Peyvendi Rizai. Kuş Dili. (Taşkent: 2009), 26. 
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Bekir tarifi (5. bölüm)  ve hikayet (6. bölüm), Ömer Faruk tarifi (7. bölüm) ve 
hikayet (8. bölüm),  Osman tarifi (9. bölüm) ve hikayet (10. bölüm), Ali tarifi 
(11. bölüm) ve hikayet (12. bölüm), Ferîdüddîn Attar tarifi (13. bölüm) gelmek-
tedir.  

Аna kısım çok dramatik durum tasviriyle başlar. Günlerden bir gün “Gülis-
tan-u beşayü behri beyaban” yani çiçek bahçesi, orman, deniz, sahra kuşları 
bir araya gelirler. Lakin aralarında bir düzen olmaz. Hiç birinin oturduğu yer 
kendilerine uygun değildi. Örneğin, zağ bülbülden yukarı oturmuştur. Hüneri 
olmayan kuş hünerli olandan yüksek mertebeye oturmuştur. Arada niza çıkar. 
Kimse birbirine kulak vermez. Sonunda, adalet sağlamak için “bize adil bir 
padışah lazım”, sonucuna varırlar. Tam o sırada Hüthüt onlara Simurg adında 
adil bir padışah olduğunu, yanına varmak gerektiğini söyler. Padışahı ücüne 
sonuna tarif eder. O kuşu aramaya teşvik etmeye başlar. Sonuçta 10 kuşu (Pa-
pağan 22. bölüm, Tavus 23. bölüm, Bülbül 24. bölüm, Kumru 25. bölüm, Keklik 
26. bölüm, Tazarv 27. bölüm, Dürrac 28. bölüm, Güvercin 29. bölüm, Şahbaz 30. 
bölüm, Şunkar 31. bölüm) ayrı ayrı anlatarak Simurg’a doğru uçmaya ikna 
eder.  

Sonra tüm kuşlar Simurg’a doğru uçmaya başlarlar. Bazı kuşları yolculuk 
yorar ve bir yerde inmeyi rica ederler. Zorlanan kuşlar sırayla mazeret göste-
rerek özür dilemeye başlarlar. Toplam 14 kuş (Papağan 33. bölüm, Tavus 36. 
bölüm, Bülbül 39. bölüm, Kumru 42. bölüm, Güvercin 45. bölüm, Kabki dari 48. 
bölüm, Tazarv 51. bölüm, Karçıgay 54. bölüm, Şunkar 57. bölüm, Şahin 60. 
bölüm, Kuf 63. bölüm, Humay 66. bölüm, Ördek 69. bölüm, Tavuk 72. bölüm) 
mazerette bulunur. Yarısı yani yedisi (Papağan, Tavus, Bülbül, Kumru, Güver-
cin, Tazarv, Şunkar) Hüthüt’tan tarif dinlemiş idiler. Hüthüt’ün tarif ettiği 
kuşlardan sadece üçü (Кeklik, Durrac ve Şahbaz) özür dilemez. Hüthüt maze-
rette bulunan her kuşa cevap verir ve sözünün ispatı olarak birer tane hikayet 
anlatır. Bir tek Tavuk özürüne cevaptan sonra hikayet gelmez. Büyük ihtimal, 
yazar burada bir hikayet getirmeyi unutmuş olabilir. Çünkü bu durumda ese-
rin simmetrik uygunluğu bozulmuştur.   

Böylelikle, eserde toplam 19 kuşun adı gelmektedir. Birisi yani Simurg ha-
diselerde katılımcı olarak yer almaz. O tariflenir, herkes ona doğru ilerler, 
ama en faal kuş Hüthüt’tür.  

Kuşlar mazeretleri karşılığında cevap aldıktan sonra Hüthüt’tan Simurg ile 
kendileri aralarındaki nisbet hakkında detaylı bilgi almak için soru sormaya 
başlarlar(74.bölüm). Hüthüt detaylı cevap verdikten sonra (75.bölüm) tasdiki 
için iki hikayet anlatır. (76-77.bölümler).   

Nevai 1496 yılında Divan-ı Fani’yi tertip etti.4 Farsça-Tacikçe şiirlerinde 
“Fani” mahlasını kullandığını biliyoruz. İki yıl sonra Lisanü’t-Tayr’ı yazdı. Öyle 
ki bu destanda da Fani mahlasını kullandı.   
                                                 
4  Bakınız: Ali Şir Nevai. Mükemmel Eserler Toplamı. 20 citlik. 18.cilt, Taşkent, Fen, 2002; Ali Şir Nevai. 

Mükemmel Eserler Toplamı. 20 citlik. 19. cilt, Taşkent, Fen, 2002; Ali Şir Nevai. Mükemmel Eserler 
Toplamı. 20 citlik. 20.cilt, Taşkent, Fen, 2003. 
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Bu durum Sovyetler döneminde yaygınlaşan yanlış bir görüşü reddetme 
fırsatını vermektedir. Sovyet bilim adamları: “Fani – Ali Şir Nevai’nin Farsça 
eserlerinde kullandığı mahlasıdır”, fikrini ileri sürmüşlerdi. Bu görüş 
Zahiriddin Muhammed Babür’ün Babürname’sindeki şu cümlelere dayanmış 
olabilir:  “Farsça divan de tertip kılmıştır. Farsça nazımda Fani mahlas kılmıştır...”5 
Günümüzde de bazı araştırmacılar aynı fikirdeler. Lisanü’t-Tayr ise bu konuda 
fikir değiştirmeye zorlamaktadır. Yani Fani, Ali Şir Nevai’nin hem Farsi hem 
Türki mahlasıdır. Zira hacım bakımından Lisanü’t-Tayr beyitleri sayısı Divani 
Fani’deki beyitlerden az değil. O zaman şair Fani mahlasıyla Tacikçe-Farsça ne 
kadar şiir yazdıysa, Türkçede de o kadar yazmıştır.  

Sebebine de destanın “Bu kitapta mahlas tağyirinin özürü” adlı 
191.bölümde detaylı izah vermiştir. Bölüm edebiyat ehli arasında yaygın olan 
bir diğer yanlışı inkâr etmektedir. Bazılara göre Nevai, önce Tacikçe şiirler 
yazmaya başlamış, sonradan Özbekçeye (Çağatay Türkçesine) geçmiştir. Fani 
kelimesinin “geçici” anlamında olduğundan yola çıkarak: “Nevai “Farsça yaz-
mak benim için geçici bir faaliyetti” demek istediği, dolayısıyla bu mahlası 
seçmiştir görüşündedirler. Kanaatimizce bu görüş gerçeğe aykırıdır. Nevai bu 
bölümde ilk başta Özbekçe şiirler yazdığını dile getirir. Aşağıdaki satırlara 
kulak tutalım:  

   
Çün kiçik yaştın manga boldu nasip,  
Nazım edasında hayalat-i garip,  
 
Şiir her sınfinki kıldım ibtida,  
Türk elfazi bile taptı eda.6 
 
Şair bu bölümde Türkçe şiirlerine Nevai mahlasını kullandığını, sonradan 

Farsça şiirler yazmaya başladığını ve Fani mahlasıyla imzaladığını beyan et-
mektedir:  

 
Farsi nazım içre çün sürdüm kalem,  
Nazmın her sınfını kıldım rakam.  
 
Feyz yetkeç ül meanidin menga,  
Taptı belgü nazmı Fani’din menga (LT, 299). 
 
Şair iki mahlasını da anlatmış oldu. Şimdi de “Lisanü’t-Tayr için hangi mah-

lası kullanmak daha uygundur?” sorusu ortaya çıkmaktadır. Şair buna ceva-
ben, iki esasa göre destanı Nevai mahlasıyla yazmak uygun olduğunu beyan 
eder. Evvela, kuşlar neva eder ve bu konuyu ele alan eser Nevai mahlasıyla 
                                                 
5  Zahîrüddîn Muhammed Bâbür. Babürname, Taşkent, Özbekistan SSC Bilimler Akademisi, 1960, s.233. 
6  Ali Şir Nevai. Mükemmel Eserler Toplamı. 20 ciltlik, 12. cilt (Taşkent: Fen, 1996), 298. Bundan sonra bu 

kaynaktan alınan atifler “LT” şeklinde verilecektir.  
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yazılması mantığa uygundu. İkinci olarak, destan Türkçe yazılmıştır dolayısıy-
la Türkçe şiirlerinde daha çok kullandığı Nevai mahlası yakışır: 

 
Çün Lisanü’t-Tayr ağaz eyledim,     
Tür kuşlar birle pervaz eyledim. 
 
Munda ansab erdikim, tuzğaç neva,  
Bolsa nazmımğa Nevai’din eda,  – 
 
Kim neva kuşlar tili elhanidür,  
Dilkeş efgani hazin destanıdur, . 
 
Türki üslüp erdi hem bu destan,  
Tapkudek erdi Nevai’din nişan (LT, 299 – 300).  
 
Ona rağmen şair burada Fani mahlasını uygun gördü. Peki neden? Bu ko-

nuda şair üç önemli sebep getirmektedir. İlk olarak, destanı yazmaktan külli 
murad, yani ana amaç Allah Teala’ya müracaat etmek isteği. Tasavvuf gelene-
ğine göre fani olmadan amaca ulaşılamaz. Dolayısıyla Fani mahlasını kullandı: 

 
Kim bu defter nazmıdın külli murad,  
Çüni murce meyli erdiyu mead. 
 
Munda fani bolmay iş olmaz tamam,  
Fani andın taptı nazmım ihtimam (LT, 300). 
 
İkince sebep, manevi şeyh yani Ferîdüddin Attâr eserinde kuşlara çok cefa 

çektirmiş, onları 7 vadiden geçirmiş, 7.vadi ise Fena vadisiydi:  
 
Hem bu defter içre şeyhi manevi, -  
Kim demiş kuşlar dilidin mesnevi,  
 
Seyr ul kuşlarğakim fen eylemiş,  
Yedi vadi çün müeyyen eylemiş.  
 
Çektürüp kuşlarğa köp renc-u ana,  
Songgi menzil boldi vadiyi Fena (LT, 300). 
 
Üçüncü sebep şudurki, şairin Fani mahlası önceden de vardı:  
 
Gerçi bu iki tenasüp bar edi,  
Nazmıma hem bu tahallus bar edi. (LТ, 300). 
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Lisanü’t-Tayr’da Fena ve Fani kelimesi çok fazladır, daha doğrusu, ilki 48, 
ikincisi 19 defa kullanılmıştır. Bu yolla şair okuyucuyu fanilik mahiyetini ha-
zırlamak ister. Okuyucu önce kuşlar, sonra da lirik kahraman münacatları ile 
yedi vadiden – Talep, Aşk, Marifet, İstiğna, Tevhid, Hayret ve Fakr-i fena’dan 
geçecektir.   

Destandaki Şeyh San’an’ın Rum (Bizans) tarsa kızına aşkı tasvir edilen 
79.bölüm Lisanü’t-Tayr’ın “altın halkası” sayılır. Çünkü bu noktaya kadar kuş-
ların adı var. Simurg ve Hüthüt dışında daha 17 kuşun ismi belli. Ama Şeyh 
San’an hakkındaki hikayetten sonra eserde Simurg ve Hüthüt dışında hiç bir 
kuşun ismi dile getirilmez. Çünkü onlar artık tıpkı Şeyh San’an gibi gerçek 
aşığa dönüştüler. O yüzden şair onları sadece “bir kuş” olarak söyler. Çünkü 
aşıklıkda şah da geda (fakir) da eşittir. Aşıklık yoluna giren salik için toplum-
daki itibarının hiç bir anlamı kalmaz.  

Çoğunluk kuşların vadileri yatay olarak aştığını zannediyorlar. Çünkü vadi 
deyince dağlar arasındaki yaşama uygun, refah bir yer akla gelir. Öyse ki, 
Lisanü’t-Tayr mahiyetine inerken okuyucu anlarki, müellif burada spiral tarzı 
dikey hareketteki 7 vadiden bahsetmektedir.  

Tasavvufta sufilik hareketlerinin belli başlı bir sınırı vardır. Lisanü’t-
Tayr’da bu sınır Fakr-i Fena vadisine gelindiğinde sona erer. Destanda tasav-
vufi pir temsili olan Hüthüt önderliğinde kuşların Tanrı Teala temsili olan 
Simurg’a doğru ilerlemesinde 7 vadiden geçmenin anlamı şudur, her vadide 
ruhta tedrici olarak Fakr-i fenaya yaklaşma değişimi gerçekleşecek. Önceki 6 
vadinin her biri 7.vadiye ulaştıran merdiven konumundadır. Her vadide salik 
ruhunun mertebesi yükselmektedir.   

Kısacası, Talep vadisinde istek meydana gelir, Aşk vadisinde Hak sevgisi 
başlar, Marifet vadisinde Hakka yaklaşma gerçekleşir, İstiğna vadisinde herke-
sin eşitliği hissedilir, Tevhid vadisinde Hakkın yani tüm varlığın tek olduğu 
anlaşılır, Hayret vadisinde salik varlık ve yokluğu, gece ve gündüzü 
farkedemez hale gelir, Fakr-i Fena vadisinde yokluk gerçekleşir.  

Muhammed peygamber (s.a.v) mi’rac gecesinde 9 kat göğe yükselir. İlk ye-
di katını Burak atına binip, Cebrail aleyhisselam rehberliğinde kat eder. 8. ve 
9. göğe uçmak Burak’a da, Cebrail aleyhisselam’a da buyurulmamıştır.   Dola-
yısıyla Resulullah (s.a.v) bu iki göğe Refref yardımıyla tek başına yükselir.   

Attar Mantık’ut-Tayr’da kuşların 7 vadiye seferini benzer şekilde anlatmış-
tır. Yani salik pir rehberliğinde 7 kat göğe yükselebilir. Cebrail aleyhisselam ve 
Mantık’ut-Tayr ile Lisanü’t-Tayr’daki Hüthüt aynen pir temsili olarak gelmiştir. 
7.vadi ise Fakr-i Fena. Sufi ancak bu aşamaya kadar gelebilir. Ondan sonraki 
aşama sadece Muhammed SAV’a nasip etmiştir.   

Yukarıdaki incelemelerden sonra şunu söyleyebiliriz ki, Lisanü’t-Tayr tıpkı 
Mantık’ut-Tayr gibi bir mi’racname eseridir.  

Kuşlar Fakr-i Fena vadisine ulaşırlar. Kendilerini “si” (otuz) “murg” (kuş) 
olarak görürler. Bununla eserin hikayesi biter. Destanda lirik kahraman da 
tıpkı kuşlar gibi 7 vadiyi aşmak nasip etmesini dileyerek Allah Teala’ya müna-
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cat eder. Bunun mahiyetinde yatan anlam ise müellifin Fakr-i Fena makamına 
erme umudundan kaynaklanmaktadır.  

Mantık’ut-Tayr’dan farklı olarak Lisanü’t-Tayr’da her vadiye ait “tariki eda-
sında münacat” gelecektir. Söz konusu 7 münacat ve eserin önceki bölümle-
rindeki lirik kısımlardan yola çıkarak rahatça söyleyebilir ki, Lisanü’t-Tayr 
tamamen kendine özgü bir münacatname eserdir.  

Eserdeki Hüthüt’ün kuşlara vaazı olarak gelen 161. bölüm “Fakr-i Fena va-
disinin edası” diye adlandırılmıştır. Toplam 33 beyitten ibarettir.      

Hüthüt bu vadinin seferin sonu olduğunu, üzüntü, dilsizlik ve sağırlık,  ba-
yılmaktan başka bir şey olmayacağını söyleyip, sanki okyanus dalgalarına 
benzediğini açıklar. İyice bakarsanız, dalgada vücut yoktur.  Okyanus kendisi 
dışında herşeyi, dalgaları da yok eder. Bundan yola çıkarak: “Allahın vücudunu 
okyanus, yaratılmış şeylerin tümünü bir dalga olarak tasavvur et,” diyor şair. Öyle 
iken, görünen tüm şeyler – 4 unsur (toprak, su, ateş, hava), 7 gök, 6 taraf, gezege-
nin nadir ve yüksek esası, herşeyden şerefli olarak yaratılan insanı (o toplum-
da kim ve nasıl mertebeye sahip olmasına bakmaksızın) Allah Teala okyanu-
sun dalgaları gibi hayal etmek lazım. Yani bir tek Allah – baki, geri kalan 
herşey – fani:  

 
Gayri Hakkim, kadiri berhakdur ül, , 
Berçe – fani, bakiyi mütlakdur ül (LТ, 251). 
 
Bunu derinden anlamak için kuşlar Hüthüt rehberliğinde aştığı gibi bir yol 

aşılması gerekmektedir. En önemlisi, insan bu dünyadan göç etmeden önce 
bunu anlaması, kendini fena etmesi gerekir: : 

 
Faniyi mütlakdurur ger hud beka,  
İsteseng, kılmak gerek öznü fena (LТ, 252). 
 
Bu bölüme hayati delil – bedii illüstrasyon olarak verilen 4 hikayetten biri 

“Hacı Behaüddin Nakşibend sözü fena-i kamil makamında” diye adlandırılmıştır. 
Bu bölümde şair, ilk olarak daha hayatteyken fena olabilmenin parlak örneği-
ni göstermiş, ikinci olarak da, kendisi mensup olduğu Nakşibendiyye tarikatı-
na sadık olduğunu belirtmiştir.  

Hikayete göre Hakkı arayan, tarikat yolunda pak seyir zat Şah Behaüddin 
Nakşibend kendi vücudunu her şey ile kıyaslar ve kendini her şeyden küçüm-
serdi. Günlerden bir gün her yeri pis, uyuz bir köpeğe rastgelir. Kendisini 
onunla kıyaslayarak: “Vefa konusunda ben onunla eşit olaman, o sahibine vefa gös-
termekten başka bir şey bilmez, ben olsam Sahibime cefadan başka bir şey göster-
mem”, ‒ der. Tam o sırada köpek onun önünden geçer. Şah Behaüddin 
Nakşibend kendini o köpeğin ayak iziyle kıyaslar: “Vefa konusunda ben mi güç-
lüyüm ya da şu iz mi?” Ve kendi kendine der: “Bu vefa ehli ayağının temsilidir, ben 
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olsam vefasızlığa doğru gitmekteyim.” Sonra yeri öper ve yüzünü köpeğin izine 
koyar.  

Bundan anlaşılan şu, Şah Behaüddin Nakşibend gibi ehli Haklar yani şeyh-
ler kendi vücutlarını mahvedip benliğinden hiç bir şeyi bırakmazlar. Kendile-
rinden her şeyi yok edince fena camından içmiş olurlar. Hak vücudundan 
beka ve vahdet (birlik) camında O’nun yüzünden lezzet alamayınca fena gu-
rubuna dahil oldular, baki-i mutlakta beraber olurlar yani birleşirler.  

Lisanü’t-Tayr’da hayaldeki hedef buydu. 30 kuş mutluluğa kavuşmuş oldu.   
Mantık’ut-Tayr’ın müellifi Şeyh Feridüddin Attar Şeyh Mecididdin Bağda-

di’nin müridiydi. Nevai, Nesayim’ül-muhabbet min şemayim’ül-futuvvet tez-
kiresinde Bağdadi’nin vatanı hakkında iki çeşit görüşten bahsetmektedir. İlk 
görüşe göre Harezmşah Bağdad halifesinden bir hakim gönderme talebinde 
bulunur. Halife Şeyhin babasını yollar. O böylelikle Harezm’e gelmiş olur. 
İkinci görüşe göre o asıl Harezmli olup, Bağdat köyünde dünyaya gelmişti. 
Şeyh Mecdiddin Bağdadi Harezmli Şeyh Necmettin Kübre’nin müridiydi.7 
Öyleyse Mantık’ut-Tayr tasavvuftaki Kübreviyye tarikatı temsilcisinin, Lisanü’t-
Tayr ise Nakşibendiyye tarikatının temsilcisinin yazdığı eserlerdir. Bundan 
dolayı Lisanü’t-Tayr tasavvufun iki büyük tarikatı gayelerinin sintezi olarak 
değerlendirilmeli. Nakşibendiyye Hacegan ve Yesseviye tarikatının sintezi 
olarak meydana gelmişti. Çünkü Hacı Behaüddin Nakşibend beş pirin terbiye-
sini almıştı. Üçü Üveysi piri Hacı Abdülhalik Gicdüvani, zahiri pirleri Baba 
Semasi ve Emir Külal Hacegan tarikatının, iki pir yani Kusam Şeyh ve Halil Ata 
ise Yesseviye tarikatının temsilcileriydi.   

Lisanü’t-Tayr’da Mantık’ut-Tayr’deki en önemli gayevi mahiyet korunduğu 
halde telkinlerde Nakşibendiyye tarikatı gayeleri açık görülmektedir.8 Eser 
Nakşibendiyye ilkelerini tasavvuf felsefesi ve pratiği çerçevesinden de geniş 
meydana, hayati süreçlere kadar yükselttiğinden dolayı çok önemlidir. Bu 
ilkeler mahiyeten tasavvufla ilgisi olmayan, hatta dünyada böyle bir talimatın 
olduğundan tamamen habersiz kitlelere, örneğin, Batı toplumuna da faydalı 
ve ilgi çekici gelir.   

 
Sonuç 
Lisanü’t-Tayr’da fena kavramının anlatımı eserin ana gayesini oluşturmada 

hizmet etmektedir. Destanın ana gayesi ise aşktır. Dolayısıyla eser bir “akş 
destanı”. Geleneğe göre eser aşknameler gurubuna dahil edilmeli. Fakat aşk 
kavramını dünyavi yani bir cinsin karşı cinse olan sevgisi gibi dar anlamlı 
düşünülmemeli. Çünkü destanda fena vasıtasıyla bekaya ermek fikri öne sü-
rülmektedir. Fakat bu kuşların Simurg padışaha ulaşması yardımıyla göste-
rilmiştir. Burada kuşlar salikler, Simurg ise Allah Teala temsili olarak gelmiş-
tir. Nevai eserlerini hаyat esas itibarıyla aşktan ibaret, Allah Teala iki dünyayı da 
                                                 
7  Ali Şir Nevai. Mükemmel Eserler Toplamı, 20 ciltlik, 17.cilt, Taşkent, Fen, 2001, 292. 
8  Detaylı bilgi için bakınız: Olim S. Nakşibend ve Nevai, Taşkent, Okituvçi, 1996, 107-140. 
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aşk için yarattı, düşüncesinden yola çıkarak değerlendirirsek Lisanü’t-Tayr’ı bir 
aşkname olarak kabul etmemiz kolay olacak.  

Bunu eserin anlamını incelemekle ispatlayabiliriz. Örneğin, aşk, aşık, ma-
şuk, muhabbet, mahbub, talib, matlub ve benzeri kelimelerin sık sık kullanıl-
dığından da aynı sonuca varabiliriz. Ayrıca şair Hüthüt’ün ve lirik kahramanın 
gayevi ve felsefi fikirlerine hayati delil, yani illüstrasyon olarak gelen 
hikayetlerin çoğunluğunda aşk remzi olarak bir cinsin karşı cinse olan sevgisi 
tarzında tasvir edilmişti ki, bendenin Hak vüslatına koşması da mahiyeten 
benzerdir. Ayrıca destanın hacım olarak en büyük 515 beyitli Şeyh San’an 
hakkındaki 79.bölümü ve hikayetler arasında hacım olarak Şeyh San’an’dan 
sonra gelen “Hüsrevi Afakgir” hakkındaki 145 beyitli 160. hikayeti önem 
arzetmektedir.  

Sonuç olarak “Fena” ve “Fani”liğe kavuşmak ve ondan ötürü “beka”ya mü-
şerref olmak Lisanü’t-Tayr’ın ana meselesidir, bir başka değişle, çekirdeğidir.  
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Özet  
Bu çalışmada büyük Özbek şairi ve mütefekkiri Ali Şir Nevai’nin dört di-

vandan oluşan Hazâinü’l-meânî külliyatındaki hamd ve na’t gazellerin manevi 
ve marifi değeri incelenecektir. Şairin Kur’an ve hadislere dayandığı, hamd 
gazeller tevhid hamd gazeller ve münacat hamd gazellere, na’t gazeller ise 
vasf na’t gazeller ve miraçname na’t gazellere sınıflandırıldığına önem verile-
cektir.   

Anahtar Kelimeler: Filoloji, Kur’an, hadis, Nevai, gazel, hamd gazel, tevhid 
hamd gazel, münacat ham gazel, na’t gazel, vasf gazel, miraçname na’t gazel, 
lirik kahraman, aşık, bende, ümmet, kamil insan, maneviyet, marifet.   

 
Spiritual And Ingenious Importance Of Alisher Nevai`s Hamd And Na`t 

Ghazals 
Abstract 
In this study, we are going to analyze of Hazain ul-Meany which consist of 

four divan of written by the greatest Uzbek poet and mental Alisher Nevai. It 
will be emphasized that the poet is based on the Qur’an and hadiths, and 
praise ghazals are classified as tawhid ghazals and mazacat praise ghazals, and 
na’r ghazals are classified as ghazals and miraçname na’t ghazals. 

Keywords: Philology, Quran, hadis, Nevai, gazel, hamd ghazal, tawhid 
hamd ghazal, munajat ghazal, na’t ghazal, vasf ghazal, merajnama na’t ghazal, 
lyrical hero, love, human, ummah, kamil human, spirituality, ingenuity. 

 
Giriş 
Müslüman Şark halkları klasik edebiyatı, özellikle, şiiriyetinde yüzyıllar 

boyunca hamd ve na’t yazma geleneği gelişmiştir. “Hamd” Allah Tealayı 
vasfetmek, “na’t” ise son Peygamber Muhammad (s.a.v)’ı tarif ve tasvir etmeye 
adanmış eserler ya da eserlerin geleneksel giriş kısmıdır. Dünya 
edebiyatçılığında hamd ve na’tları araştırmak genel İslam konularından 
sayılır.  

Kalem sahipleri arasında hamd ve na’t eserler yazmak telifin bakış açısını 
göstermesi ve hayati ilkelerini belirtmesiyle önem arzetmektedir.   

Büyük şair ve mütefekkir Ali Şir Nevai eserleri, Özbek edebiyatı, Türk dün-
yası kültürü, Müslüman toplumları maneviyeti, dünya uygarlığının en 
müteber numüneleri olarak aziz ve değerlidir. Nevai Özbekçede en çok hamd 

mailto:shohruxbekolim@rambler.ru
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ve na’t gazel yazan şairdir. Özbekçe yazılan Hazainü’l-meani’ye dahil edilen 
Garâibü’s-sıgar (Çocukluk garaibatlar), Nevadirü’ş-Şebab (Yığıtlık nadiratları), 
Bedâyiu’l-vasat (Orta yaş yenilikleri), Fevâidü’l-kiber (Yaşlılık hulasaları) adlı 
dört divanın her birine eşit oranda 650 taneden gazel dahil edilmiştir. Toplam 
2 bin 600 gazel arasında 37 hamd ve 37 na’t gazel mevcuttur. Ayrıca şairin Fani 
mahlasıyla tertip edilmiş Divan-i Fani toplamında da hamd ve na’tlar vardır.  

 
Hazainü’l-meani Divanlarında Hamd ve Na’t Gazeller 
Şair hamd ve na’t gazellerini sadece dönemin gelenekleri gereği yazma-

mıştı. Asıl şairin dünya görüşünde Allah Tealaya ve Peygamber SAV’a müna-
sebet büyük önem taşımaktaydı. Hamd ve na’t gazellerinin gayevi ve bedii 
özelliklerini araştırmanın önemi işte buradan kaynaklanmaktadır.  

Şair gazelleri Sovyet döneminde genellikle aşikane, arifane, rindane türle-
re sınıflandırılmıştı. Tabi ki bu tek taraflı ve oldukça eksik bir tasniflemedir. 
Çünkü bu listeye doğal olarak hamd ve na’t gazeller eklenmelidir.   

Nevai’nin Türkçe divanlarındaki her bir harf için verilen bölümlerde gazel-
ler türlerine göre yerleştirilmiştir. Önce hamd, sonra na’t, ardından mav’ize 
(arifane) ve aşikane, rindane gazeller yer almaktadır. Eğer bir haft gurubunda 
hamd gazel yoksa,  o na’t ile başlamıştır, na’t da yoksa mav’ize ile başlamıştır.  

Doğrudan Allah’a tarif ve tavsif edilen gazeller “hamd gazeller” denmek-
tedir.1 Hamd gazellerinin çoğunluğunda şair Allah külli mevcudatın yaratıcısı 
olduğunu bedii dil ile tarifler. Şair görüşünün çekirdiği doğruda bu düşüncey-
le bağdaşlaşmaktadır. Öyle ki, tüm alem, bütün insanlar, herşey Yaratana tabi 
olması gerek. Edebiyat için önemli tarafı şudur, akaide göre Allah tabilerinden 
hiç bir zaman kötülük gütmez. Çünkü Yaratan kullarının kötülük yapmalarını 
değil, doğru ve salih yoldan yürümelerini reva görmektedir. Tevhid yani Al-
lah’ın tekliğini hissederek yaşamaya teşvik Nevai felsefesinin ana gayelerin-
dendir. Nevai için felsefi görüş, teorik yol konumunda olan tasavvuf, özellikle 
Nakşibendiyye tarikatının talepleri de bunu gerektirmekteydi. Nakşibendiyye 
klasik tarikatların sonuncusudur, dolayısıyla tasavvufun tüm tarikatlarındaki 
iyi yönleri kendinde barındırmaktadır.2 Çoğu hamd gazeller Nevai’nin tasav-
vufi görüşlerinden yoksun değildir. Aslında hamd ve na’tlarda onun aşikane, 
arifane ve rindane gazellerine göre tarikat anlatımından daha çok şeriat teş-
viki üstündür.       

Garâibü’s-sıgar divanının 242.gazelindeki beyitte şair Allahsız kainat nedir, 
yıldızlar nedir, onun nezdinde kainat haşhaşa, yıldızlar ise onun taneciklerine 
benzemektedir:  

 
Hakim-i kudreting aldinda çerh ile ancum,  
Mühakkar öyleki haşhaş-i danei haşhaş.  

                                                 
1  Ali Şir Nevai Eserleri Dilinin Açıklamalı Sözlüğü. 4 ciltlik, 4.cilt (Taşkent: Fen, 1985), 147.   
2  G. N. Navrözova, Nakşibendiyye Tasavvufi Talimatı ve Berkemal İnsan Tarbiyesi (Taşkent, Doktora tezi 

özeti kitapçığı, 2002), 16. 
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Hamd gazeller şartlı olarak iki gruba yani tevhid hamd gazeller ve müna-

cat hamd gazellere ayrılmaktadır. Tevhid hamd gazellerde Allah Tealanın 
büyüklüğü, tekliği, yaratıcılığı ve benzeri sıfatları tarif ve tasvir edilir; müna-
cat hamd gazellerde ise lirik kahraman doğrudan Allah’a münacat eder.  

Hazainü’l-meani divanlarında tevhid hamd gazeller ve münacat hamd ga-
zellerin sayısı aşağıdaki şekildedir:  

- Garaibü’s-sıgar’da 7 tevhid, 2 münacat;  
- Nevadirü’ş-Şebab’da 11 tevhid, 2 münacat; 
- Bedayiu’l-vasat’ta 5 tevhid, 2 münacat; 
- Fevaidü’l-kiber’de 5 tevhid, 2 münacat. 
Genel olarak, Hazainü’l-meani’de 29 tevhid hamd gazel ve 8 münacat hamd 

gazel mevcuttur.  
Nevai gazellerinin divanlara dahil edilmesinde özel bir simmetri mevcut-

tur: “د” harfi ile biten tevhid gazeller iki divan, Nevadirü’ş-Şebab ve Fevaidü’l-
kiber divanlarının 114.gazelleri; “ر” ile biten tevhid gazeller ise yine iki divan, 
Garaibü’s-sıgar ve Nevadirü’ş-Şebab’ın 132.gazelleri; “ش” ile biten tevhid ga-
zellerin iki divan, Garaibü’s-sıgar ve Bedayiu’l-vasat’ın 242.gazelleri; “ل” ile 
biten tevhid gazeller iki divan, Garaibü’s-sıgar ve Nevadirü’ş-Şebab’ın 
364.gazelleri, “ی” ile biten tevhid gazeller iki divan, Garaibü’s-sıgar ve 
Nevadirü’ş-Şebab’ın 575.gazelleri olarak gelmiştir. Nevai burada tevhid gazel-
lerine tertip verirken sadece harf gazeliyatının başında vermeyi değil, kendi 
aralarından mütenasip olmasını da ciddi düşününmüştür. İkinci olarak hamd 
gazeller her harf sınfında yazılmış değildir. Böyle bir simmetri münacat gazel-
ler tertibinde de görülmektedir: Hazainü’l-meani’deki tüm divanların 4-5. 
gazelleri münacattır.  

Тasavvufa göre aşikane, arifane ve rindane gazellerde tasvir edilen yar 
timsalinde de örtülü bir şekilde olsa, Allahtan kastedilir. Şairin hamd gazelleri 
de tasavvufi geleneklere uygundur. Lakin tevhid ve münacat gazellerin bu 
bakımdan önemli bir farkı vardır, Allah timsali tasavvuf geleneğine göre 
remzi bir şekilde değil, tam tersi doğrudan tarif edilier. Yani tevhid ve 
münacat gazellerinde Allah yar timsalinde değil, Allah olarak tarif ve tasvir 
edilir. Lirik kahraman da çoğunluk aşık tarzında değil, bir bende olarak 
Yaratanına duygularını beyan eden birisi konumundadır. Tevhid ve münacat 
gazellerindeki lirik kahramanın müracaat ettiği ve tarif ettiği esas kahraman 
doğrudan Allahın kendisidir. Dolayısıyla hamd gazellerindeki Allah timsali yar 
timsali tarzında kabul edilmemeli. Aşk gazellerinin memduhu3, günümüz 
terimleriyle izah edersek, nesnesi – yar, yani maşuk. Hamdlar aşk gazelleri 
olmaz. Bu çok hassas bir meseledir.   

                                                 
3  Mamduh – methetici, Nevai uzmanı Dilaram Selahi tezinde bu terimi yerinde kullanmıştır. Bakınız: D. 

İ. Selahi, Ali Şir Nevai Poetik Uslubünün Tecrici Tekamili Gazel Metinlerinin Kıyaslama İncelemesi Üzerine 
(Doktora tezi özet kitapçığı, Taşkent, 2001), 21  
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Bedayiu’l-vasat’ın 2. gazelindeki işbu beyitte Allah’ın ezeli ve ebedilik 
sıfatları tarif edilmiştir:  

 
Ezel hem sen, ebed hem sen, ne evvel birle ahirkim,       
Enge yok ibtida peyda, munga yok intiha peyda.                                    
 
Allahın tevhid gazellerde beyan edilmiş peydalık, pinhanlık, ebedilik 

sıfatları Kur’an-ı Kerim’in 57. suresi Hadid’in 3. ayetinde gelmiştir: “O, evveldir 
(ilktir) ve ahirdir (sondur), zahirdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve 
bâtındır (gizli olandır).”4 Özbekçeye çeviren tercüman Alaeddin Mansur’un 
yorumuna dayanarak,5 bu dört sıfat Allahın en önemli özelliklerinden sayılır.   

Bir çok tevhid gazeller makta’sında lirik kahraman güya Nevai’yi 
hatırlamış ve Allahtan günahlarını affetmesini istemiştir. Bu da münacata ait 
özelliktir. Dolayısıyla hamd gazellerini tevhid ve münacat gazelleri olarak 
sınıflardırmada nisbi olasılığı unutmamak gerekir. Öyleki hangi özellik o gazel 
için üstün ise ona dayanılır. Lakin bu tevhid gazelde münacat, münacat 
gazelde ise tevhid özelliği yoktur, anlamına gelmez.    

Münacat gazellerde lirik kahraman Allahtan necat ister, yalvarır, ilticalar 
eder, bilerek ya da bilmeyerek yaptığı günahlardan vaz geçmesini, kiyamet 
gününde mağfiret etmesini, cennete münasip görülmesini diler. Tevhid ve 
münacat gazellerde müracaat edilen ve tariflenen ana nesne – Allahın 
kendisidir. Lirik kahraman bir bende olarak Yaratanına duygularını beyan 
eder, sirlerini aşıkar eyler. Tevhid ve münacat hamd gazeller mahiyetini 
anlamak, divanların diğer türdeki gazellerini anlamak açısından çok 
önemlidir.   

Bazılar İslam ve edebiyatı birbirinden tamamen ayrı alan olarak bilirler. 
Bir açıdan bu görüş doğrudur. Çünkü din ile söz sanatının hayati gerçeklere 
münasebeti de, amacı da, etki vasıtaları da, tasvir usulleri de aynı değildir. 
Ama her ikisinin de ana nesnesi insan. İkisinin de amacı insanı iyiliğe teşvik 
etmek. İkisinin de çekirdiğini ahlak oluşturmaktadır (hatta İslam Şarkında söz 
sanatı ahlak-edeb anlamını veren “الادب” kelimesinde oluşan edebiyat 
sözcüğüyle ifade edilmektedir). Orta Çağda edebiyet dine, din de edebiyata 
yabancı değildi. On dört asırlık İslam tarihinde din edebiyata, edebiyat dine 
dayanmaktadır. Münacat gazeller sözümüzün ispatıdır.   

Edebiyatta Peygamber vasfına adanmış eserlere “na’t” denir. Na’t Peygam-
beri methetmek, iyi sıfatlarını övmektir.6 Na’tlarda Resulullah (s.a.v) insanlı-
ğın serveri, en büyük zat, en kamil insan olarak tarif edilir.  Müslüman top-
lumlarının klasik edebiyatında hemen hemen tüm eserler Allah hamdı ve 
Muhammed na’tlarıyla başlar.      

                                                 
4  Kur’an-ı Kerim (Özbekçe Meali), (Taşkent: Çolpan Yayınevi, 1992), 418.   
5  A.g.e, aynı sayfa   
6  Ali Şir Nevai Eserleri Dilinin Açıklamalı Sözlüğü, 4 ciltlik, 2.cilt, Fen, Taşkent, 1983, s.444  
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Nevai gibi büyük İslam âlimi Muhammed Peygamber SAV hakkındaki fikir-
lerinde kuşkusuz Kur’an ayetleri ve hadislere dayanmaktadır. Nevai na’t ga-
zellerinde Muhammed Peygamber siyması sadece dinin kurucusu, mücizekar 
veya güzel hulku ile herkese örnek olan peygamber olarak değil, belki kamillik 
timsali olan hazreti insan görünüşünde gövdelenmektedir. Çünkü İslam Nevai 
mafküresinin temellerini oluşturmaktadır.7 Bu durumu na’t gazeller örneğin-
de de görmek mümkün. Garaibü’s-sıgar divanının 6. gazelinde miraç da, Kâbe 
de, zemzem de, Betha da, Yasrip de dile getirilmektedir, Resulullah’ın sıfatları 
tarif edilmektedir:  

 
Ey, nübüvvet haylığa hatem bani Adem ara,  
Ger alar hatem sen ül atkim erür hatem ara, -  
 
matlasıyla gazel başlar. Bu beyit Muhammed SAV Adem evlatları 

arasındaki tüm peygamberler içinde bir yüzüktür, eğer önceki torunlar yüzük 
ise, o yüzüğe yazılan isimdir denmekte. Burada şair Muhammed SAV 
vücudunda o zat-i şerifin son peygamber olduğunu kanıtlayıcı mührün 
olduğuna işaret etmektedir. Çünkü hatem sözcüğünün sonlandırıcı, ahir gibi 
anlamları dışında mühür anlamı da mevcuttur. Şeyh Muhammed Sadik 
Muhammed Yusuf’un kaydettiği gibi “Peygamber aleyhisselamlar insanların en 
iyileri sayılır. Muhammed Mustafa Sellallahi Alayhi Vasallam ise iyilerin iyisidir.”8   

Garaibü’s-sıgar’ın 114.gazelinde hatta Adem Atanın sadece sürette 
Muhammed peygamberin velisi yani atası ama mahiyet itibarıyla ona evlat 
olduğundan bahsetmektedir:  

 
Ademki beşer nesli silkige erür peyvand,          
Sürette sanga valid, manada sanga ferzend. 
 
Çünkü Nevai burada Allah tüm varlığı, demek ki Âdem Ata’nı da kamil 

insanı, yani Muhammed (s.a.v)’ın gönül aynasın kendini görmek için yarattı 
fikrine dayanmaktadır.  

Fevaidü’l-kiber’in son gazeli önceki divanlarda gelen gazellerden tamamen 
farklıdır. Çünkü gazel sadece divanın değil, aynı zamanda Hazainü’l-meani’nin 
de son gazelidir. Hazainü’l-meani’de gazellerin yerleşiminden yola çıkarak 
fikir yürütürsek, Nevai bunu hesaba katmaması mümkün değildi. Bu gazel 
aslında divandaki katı geleneğe zıt olarak eklenmiştir yani Fevaidü’l-kiber’in 
ve aynı zamanda Hazainü’l-meani’nin son gazeli na’t usulünde yazılmıştır. 
Geneleğe göre na’tlar harf sıralamasının başında gelmeliydi. Burada gelenek 
bozulmuştur. Ama ciddi bir mantığa dayalı yapılmıştır: Hazainü’l-meani 

                                                 
7  Bakınız: Ali Şir Nevai Mirasının Dünya Uygarlığındaki Yeri. Ulusal Bilimsel Sempozyumu Bildiriler 

Kitabı, 7 Şubat 2001, Semerkant, 2001, s.138 – 139  
8  Şeyh Muhammed Sadik Muhammed Yusuf, Hadis ve Hayat, Nubuvvet ve Risalet (Taşkent: Şark, 2006), 

17. 
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gazelleri Allah hamdı ile başlar, Peygamber na’tı ile biter. Hazainü’l-meani’nin 
birinci gazeli nasıl bir gazel olduğu şair için ne kadar önemliyse,9 en son gazeli 
de o kadar mühim ve ciddi meseledir. Son gazelin na’t olması şairin ne kadar 
kamil bir müslüman olduğunu göstermektedir. Hazainü’l-meani’deki na’tları, 
şartlı olarak iki türe ayırabiliriz yani vasf na’tlar ve miraçname na’tlar.   

Vasf na’tlarda Peygamberimiz SAV’ın faziletleri, sıfatları, şefaatleri, 
mucizeleri, miraçları tarif edilmektedir. Nevai’nin vasf na’t gazellerinde 
Peygamberimiz hakkında en önemli İslami özellikler beyan edilmiştir. Vasf 
na’t gazellerde miraç öne çıkmamaktadır. Zira miraç beyanı çoğalırsa vasf na’t 
gazel özelliğini kaybetmektedir ve miraçname na’t gazeller sınfına dahil 
edilmelidir.  

Vasf na’t gazellerde Nevai mutlaklık yolunu seçmiştir. Muhammed SAV 
mutlak büyük, mutlak saf, mutlak zeki, mutlak ilahi, mutlak kamil insandır. 
Onun hiç bir kusuru yoktur. Gazellerdeki bedii tasvir de, ifade de, teşbih ve 
istiareler de uygun şekilde seçilmiştir. Peygamberimiz SAV timsalinde şair 
kutsal ve fevkaledelik görmektedir. Mükaddes zat tarifinin ise kendine özgü 
usulü, kuralları, geleneği mevcuttur ki, şair onların hepsine riaye etmiştir, 
gelenekler çerçevesinde tecdid yani yenilik yapmıştır. Söz konusu gazellerde 
Kur’an ve Hadis’e ilişkin Arapça ifadeler şairin diğer eserlerinden daha 
fazladır. Vasf na’t gazellerde kainat, felekiyat alemi ile bağlılık güçlüdür. 
Çünkü Resulullah (s.a.v)  – “server-i kainattır”. Resulullah yukarı yükselince 
tüm felek, gökteki tüm varlıklar tazim etti, hatta dünyaya ışık veren güneş de 
o zatın karşısında çekindi. Şiirde özneyle nesne arasındaki hissi ilişki önem 
arzetmektedir. Vasf na’t gazellerde meddah’ın (müellif) medih’e (övülen kişi) 
karşı sınırsız sevgisi belli olmaktadır.   

Miraç kelimesinin ilk anlamı merdiven; ikinci anlamı ise yukarıya (göğe) 
yükselmek; üçüncü anlamı Muhammed (s.a.v)’ın Mekke’den Kudüs’e uçuşu ve 
Kudüs’ten göğe yükselmesidir.10 Nevai eserlerinde bu kelime genellikle üçün-
cü anlamında kullanılmıştır. İslam Dünyası edebiyatında miraç tarifindeki 
eserler genel olarak miraçname denmektedir. Miraçname na’t gazeller 
herşeyden önce gazeldir. Dolayısıyla Miraçname başlığıyla yazılan hacım ola-
rak büyük menzumeler, destanlardaki miraçname na’t bölümlerden ciddi bir 
farkı yoktur. Gazelde miracın tarifi ve bu süreçte gerçekleşen vakaların beyanı 
rastlanmamaktadır ve hacım olarak da buna imkân yoktur. Miraçname na’t 
gazelde lirik kahramanın Peygamberın büyük mucizesinden etkilenmesi, hay-
reti ve bu süreçten şefaat ümüdü ön plana çıkmaktadır. Miraçname na’t gazel-
lerde müellifin din, miraç tarihine ilişkin bilimlerden haberdar olduğu apaçık 
görülmektedir. Bu tür gazellerdeki her bir ifade, işaret din ilmindeki görüşler-
le birebir aynıdır. Bu da 15.yüzyılda İslam Dünyasında edebiyat ve din arasın-
daki sıkı bağlantının göstergesidir.  
                                                 
9  Bk. A. Rustamov, “Şairin Birinci Gazeli”, Şark Yıldızı Dergisi 3 (1987), 175-179.  
10  Nevai Eserleri Luğatı. Taşkent: Edebiyat ve Sanat, 1972), 388 – 389  
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Sonuç 
Sonuç olarak, hamd ve na’t gazeller şair imanının kamillik mertebesine 

ulaştığı, yüksek dini birikime sahip olduğu, İslam talimatlarının doğrudan ve 
apaçık değil, bedi ustalıkla sunulduğu anlaşılmaktadır. Nevai hamd ve na’t 
gazellerinde Kur’an ayetleri ve hadislere dayanmaktadır. Büyük söz ustası 
kaleminin gücü ile ayet ve hadislar ustalıkla edebiyata taşınmış oldu.   

Nevai’nin hamd gazellerinde lirik kahraman müslüman bir bendedir, na’t 
ve miraçname na’t gazellerde ise Peygamber (s.a.v)’in şefaatinden ümüt eden 
yetişmiş bir ümmettir, sadik dost olarak ortaya çıkmaktadır. Na’t gazellerde 
ise lirik kahraman bir aşık, nasih, rind değil, belki Muhammed (s.a.v)’ın 
ümmetidir.    

Nevai’nin hamd ve na’t gazelleri okuyucunu saflığa, imana, maneviyete, 
kamilliğe, illetlerden kurtularak kendinde yüksek faziletler oluşturmaya teş-
vik eder. Eğer hamd gazeller, genel olarak insanları Allahın tekliği, yoktan var, 
vardan yok edici zat olduğuna iman etmeye teşvik ederse, na’t gazeller Mu-
hammed Peygamber gibi mükemmel, illetsiz, kamil insan olmaya davet eder. 
Bu gazeller manevi dünyamızın zenginleşmesine hizmet eder. Çünkü iman ve 
itikatta mükemmellik de milli, dini, insani maneviyet sayılır.   
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Öz 
Yazıcızâde Muhammed Efendi’nin (ö.1451) asıl adı Megâribü’z-zamân li-

gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-aʿyn ve’l-ıʿyân olan, lâkin kısaca Megâribüz’zamân ya da Megârib 
şeklinde tanınan kitabı, Osmanlı Düşüncesinde önemli yere sahip 
Muhammediyye ve Envâru’l-âşıkîn adlı eserlerin kaynak metnidir. Her ne kadar 
bu iki eser Megârib’in tercümesi olarak tavsîf edilmiş olsalar da Megârib, tasnif 
ve muhtevâ itibarı ile daha girift, detaylı ve zamanın ulemâsını gözeterek 
yazılan bir eserdir. Osmanlı devri de dâhil olmak üzere tab’ edilmemiş, yazma 
hâlinde kalmıştır. 

Eserin en mühim hususiyetlerinden birisi Muhammed Efendi’nin kendi 
zamanına kadar olan ilmî ve irfânî mirâsı tevârüs etmesidir. Eserde adları 
geçen hakîmler, sûfîler, mütekellimler ve diğer ulemâ zümresi teker teker 
incelendiği zaman görülecektir ki Yazıcızâde Muhammed Efendi kendinden 
önceki felsefî, kelâmî ve tasavvufî mirası zamanın eleğinden geçirmiştir. Eser-
de; Platon, Aristotales, İbn Sînâ, Fahreddîn-i Râzî, İbn Arabî, Sadreddîn-i 
Konevî, İbn Fûrek, Molla Hamza Fenârî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî, Saîdüddîn-i 
Fergânî, Sirâcüddîn-i Urmevî, Sa‘düddîn-i Teftezânî, Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî, , 
Nasîruddîn-i Tûsî, Ebû Tâlib el-Mekkî, Ebû Hamid el-Gazzâlî, Muhyiddîn-i 
Arabî, Cüneyd-i Bağdâdî, Müeyyidüddîn-i Cendî,  İbn Sînâ, Ali b. Ömer el-
Kâtibî ve diğer hakîm, mütekellimler bazen muhakkik sûfîler gözündeki yerle-
ri ile bazen de kendi ilimlerinin icaplarınca tartışılır. 

Tespit ettiğimiz bir arşiv belgesine göre XIX. yüzyılda devlet tarafından 
neşredilme kararı alınan lâkin bu teşebbüsün akîm kalması ile yazma kütüp-
hanelerinde kalmaya devâm eden bu eserin üzerinde duracağımız bu çalışma-
da; Eserin muhtevâsı ve kapsamı hakkında değerlendirmelerde bulunulacak, 
ayrıca kaynak metinlik ettiği Muhammediyye ve Envâru’l-âşıkîn kitapları çerçe-
vesinde bazı dikkatlerde bulunulacaktır. 

Eserin on beşinci yüzyıl İbn Arabî düşüncesine getirdiği yorumlarda bu 
tebliğ çerçevesine dâhildir. 

Anahtar Kelimeler: Yazıcızâde Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân, 
Muhammediyye, Envâru’l-âşıkîn, Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi 
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Transferring Philosophers and Theologians to the Field of Tahqîq: Sufism, 
Philosophy and Kalam In The Manuscript of Yazıcıoglu Muhammed titled 
“Maghârib el zamân”  

Abstract 
The original name of the book by Yazıcıoglu Muhammed (d. after 1455) is 

Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-aʿyn ve’l-ıʿyân; But it is rather reknown 
shortly as Meghârib el zamân or Meghârib. This book is the source text for 
two books titled Muhammediyye and Enwâru’l-ashikîn that are really 
important for the intellectual life of the Ottoman era. Although both books 
are described as the translations of Meghârib; Meghârib has been organised 
more complexly, in a more detailed style and seem to have been written for 
the scholarly world of the time. It has not been published even during the 
Ottoman era and has stayed as manuscript. 

One of the most significant characteristics of the book is that Yazıcıoglu 
Muhammed inherited all the scholarly material up to his time. When all the 
philosphers, sufis, theologians and other scholars in the book are analyzed 
one by one it can be seen that Yazıcıoglu Muhammed has examined all the 
philosphical, theologic and sufistic experiences before him. In the book the 
important names as; Plato, Aristotale, İbn Sînâ, Fahreddîn-i Râzî, İbn Arabî, 
Sadreddîn-i Konevî, İbn Fûrek, Molla Hamza Fenârî, Seyyid Şerîf el-Cürcânî, 
Saîdüddîn-i Fergânî, Sirâcüddîn-i Urmevî, Sa‘düddîn-i Teftezânî, Ebu’l-Hasan 
el-Eş‘arî, , Nasîruddîn-i Tûsî, Ebû Tâlib el-Mekkî, Ebû Hamid el-Gazzâlî, 
Muhyiddîn-i Arabî, Cüneyd-i Bağdâdî, Müeyyidüddîn-i Cendî,  İbn Sînâ, Ali b. 
Ömer el-Kâtibî and other philosphers and theologians have been analyzed by 
the author within the scope of sufistic views or sometimes of their own 
position. 

According to an archive document we have reached, the Ottoman state 
decided to publish the book but then this attempt failed. And this book has 
remained to stay in manuscript libraries. In this paper, we will make some 
evaluations on the content and frame of the book and analyze it with its 
target texts, Muhammediyye and Enwâru’l-âshıkîn. 

The new comments of the book on the İbn Arabî thought will also be 
included in the text. 

Keywords: Yazıcıoglu Muhammed, Meghârib el zamân, Muhammediyye, 
Enwâru’l-âshıkîn, Ottoman Sufi Thought. 

 
Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâ fi’l-aʿyn ve’l-ıʿyân 
Kitap, müellif tarafından Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâ fi’l-aʿyn ve’l-ıʿyân1 

olarak isimlendirilmiş; ayrıca “Hakâiku’l-mevcûdât”2 terkîbi ile lakaplandırıl-

                                                 
1  Yazıcızâde Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (İstanbul: 

Süleymâniye Kütüphanesi, Nuruosmâniye, 2593), 4a. 
2  Müellifin kitabın lakâbı olarak zikrettiği bu terkîb bazı kaynaklarda kitabın ikinci ismi tavsifi ile 

“Hakâyıku’l-mevcûdât li-emcıhi mecâmi‘a’l-vücûdât” olarak zikredilmiştir. Bkz. Yazıcıoğlu Mehmed, 
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mıştır. Kitabın isminin ne anlama geldiği hususunda mutâbakât yoktur. “Za-
manın Gün Batışları” şeklinde tercüme edenler olduğu gibi3; son zamanlarda 
yapılan bazı çalışmalarda “The Setting Places of Destiny (Kaderin Batış Mahalleri)” 
şeklinde tercüme edildiği de görülmektedir.4 Tasavvuf ıstılâhâtında 
“Mağribü’ş-şems” ifâdesi; Hakîkatin taayyünleriyle gizlenmesi, hakikatin 
kisveleriyle örtülmesi ve zâtın mazharlarında gizlenmesi, Hakk’ın halkta 
bâtınlığı ve Hakk’ın yok olucu şeyler vâsıtasıyla bilinmesi gibi manalara gel-
mektedir.5 Sûfilere göre hâle bağlı olan zaman saat ve saniyelerle değil, hâlin 
değişmesi veya sabitliği ile ölçülür. Buna göre zaman, ilâhî tecellilerden etki-
lenmesi sureti ile derûnun hareketi ile hareket eder. Gün tasavvuftaki zaman 
mefhumuna bağlıdır.6  

Eserin ismi “A‘yn ve ı‘yân içerisinde eşyanın yok olması için hakikatin taayyün-
lerde gizlenişi” şeklinde tercüme edilebilir. Kâtib Çelebi’nin (ö.1067/1657) Molla 
Lütfî’ye (ö.900/1495) istinâd ederek eserin Radıyyüddin es-Sâgânî’nin 
(ö.650/1252) Meşâriku’l-envâri’n-nebeviyye adlı eserine bir nazire hüviyetinde 
yazılan ilm-i hadîse dâir bir kitap olduğu bilgisi doğru değildir.7 Müellif nüs-
hası elimizde olmayan eserin tam yazılış tarihi bilinmemektedir. Müellifin, 
eserini, Hacı Bayrâm-ı Velî’ye ( ö. 833/1430) intisabından sonra yazdığı; kita-
bın dîbâcesinde Hacı Bayrâm-ı Velî’nin sırrının kendisinde zuhûr ettiğini ifâde 
etmesinden anlaşılmaktadır.8 Kitabın  850/1446-47 yılında Ahmed-i Bîcân’ın 
yazmaya başladığı Envâru’l-Âşıkîn’e kaynaklık ettiği göz önünde bulundurul-
duğunda; 1446-47’dan evvel yazılmış olduğu ortaya çıkar. Müellif kitabı yaz-
maya Hz. Peygamber’in a.s. işâreti ile başladığını ifâde eder. Hz. Peygamber 
a.s., Hz. Allah’tan kitabın yazılışı için, müellif nâmına izin ve müjde dilemiştir.9 
Bu manevî işâretin yanı sıra; tecrübe ettiği zamanda ilhâdın ziyâdeleştiğini, 
                                                                                                               

Muhammediye, nşr. Amil Çelebioğlu, (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2018), 170. Halbûki ilgili terkîbin 
orijinali şu şekildedir: 
“ املوجوداتَمجامعَلجمعه  İbâreden de (Hakâikü’l-mevcûdât li cem‘ihî mecâmi‘u’l-mevcûdât) ”حقائق املوجودات 
anlaşılacağı üzere kitabın lakâbı “Hakâikü’l-mevcûdât” ardından gelen ifâde ise bu lakabın kitaba 
verilme sebebidir. Fîrûzâbâdî (v.817/1415), “lakâb” kelimesine şu şekilde mana verir: “Bir adamın 
ism-i aslîsinden gayrı müsemmâ olduğu ismdir, َْبٌز َقٌبَ ma‘nâsına. Ve [nebz] نَ

َ
 ,üç gûne olur [lakab] ل

lakab-ı teşrîf, lakab-ı ta‘rîf ve lakab-ı teshîftir.” Mütercim Âsım Efendi, el-Okyânûsu’l-Basît fî 
Tercemeti'l-Kâmûsu'l-Muhît, nşr. Mustafa Koç-Eyyüp Tanrıverdi, (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı, 2013), 1/666. Bu tasnife göre kitabın lakabı, lakab-ı ta‘rîf olmaktadır. 

3  Behçet Necâtigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, (İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 2016), 412.; Elias John 
Wilkinson Gibb, History of Ottoman Poetry, (London: Brill, 1900), 1/396. Bu eserde yukarıda 
tercümesini verdiğimiz ifâdenin orijinali “The Setting Points of Time” şeklinde zikredilmiştir. 

4  Carlos Grenier, The Spiritual Vernacular of the Early Ottoman Frontier, (Chicago: The University of 
Chicago, Doktora Tezi, 2017), 1. 

5  Abdürrezâk Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, (İstanbul: İz Yayınları, 2004), 527; İlgili 
kavramın şerhi için ayrıca bkz.: Abdürrezzâk Kâşânî, Istılâhâtu’-Sûfiyye, çev. Abdurrezzak Tek, (Bursa: 
Bursa Akademi, 2014),313.; İsmâil Rusûhî Ankaravî, Makâsıd-i A‘liyye fî Şerhi’t-Tâiyye, (İstanbul, 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, BEL_Yz_O0142), 11a. 

6  Suad el-Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, çev. Ekrem Demirli, (İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2005), 216. 
7  Kâtib Çelebi, Keşf-el-zunun, nşr. Şerafettin Yaltkaya – Kilisli Rifat Bilge, (Ankara, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları, 2014), 2/1746. Aynı bilgiyi Amil Çelebioğlu Molla Lütfi’ye değil Kâtib Çelebi’ye istinâd 
ettirmiştir. Bkz. Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediye, 170. 

8  Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 3b. 
9  Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 56a. 
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zenâdıkanın neşv ü nemâ bulduğunu, kendilerini şeriat ehli addedenlerin 
şeriat ehli, hakikat ehli addedenlerin ise hakikat ehli olmadığını ifâde eder. Bu 
mülâhazalar neticesinde de enbiyânın ahvâlinin zâhirini ve ahkâmını şeriata 
göre açıklayan, hakikatlerinin bâtınını  ise âriflere ve muhakkiklere  keşf ol-
duğu hâliyle ortaya çıkaran bir eser te’lif etmenin lüzum ettiğini ifâde eder. 
Bu lüzûmu hissettikten sonra ise mürşidi Hacı Bayrâm-ı Velî’ye manen tevec-
cüh ettiğini zikreder. Müellife göre kitabın zâhiri; enbiyânın ahvâline, bâtını 
ise evliyânın makâmâtına muvafıktır.10 Ahmed-i Bîcân’ın Envâru’l-âşıkîn adlı 
eserinde ifâde ettiği üzere Yazıcızâde Muhammed Efendi’nin diğer bir eseri 
olan Muhammediyye, Megârib’in nazmen sadeleştirilmiş tercümesi mahiyetin-
dedir.11 Muhammed Efendi  Muhammediyye’de Megârib’in Ahmed-i Bîcân’ın 
teşviki ile yazıldığı ve kitabın tamamlanmasının akabinde ise Ahmed-i Bîcân 
tarafından Türkçeye tercüme edildiği ifâde edilmektedir.12  

Eserin telif sebebi hakkında yukarıda nakledilen bilgiler neticesinde; kita-
bın zahîrî ve bâtınî birçok hadisenin neticesinde yazılmış olduğu ifâde edilebi-
lir. 

Ahmed-i Bîcân eseri şöyle tavsîf eder: “Âlemlerde ne denlü zâhir ve bâtın 
tefsir ve tahkîk ve temsîl varsa; on iki ilmün hâsılın bir yire cem eyledi”13 

Yazıcızâde Muhammed Efendi kitabını; enbiyanın ahvâlini başta tefsirler-
den, hadislerden, güvenilir râvîlerden gelen nakiller olmak şartıyla Tevrat, 
Zebur, İncil ve Kur’ân-ı Kerîm’den süzmek suretiyle kaleme aldığını söyler. Bu 
nakilleri â‘lem-i a‘yânîde tahkîk ettiğini, â‘lem-i insânîde ise en güzel te’vîller 
ile te‘vîl ettiğini ifâde eder.14 Yani müellif, bahsettiği rivâyetleri ilm-i ilâhîde 
sâbit oldukları hâl üzere tahkik etmiştir. O, müşâhede ile teyit etmiş olduğu bu 
nakilleri kelimelerin el verdiği ölçüde anlatmaya çalışmıştır. Müellife göre 
kitabın maksadı  şu ayetin mefhumuna muvafıktır15: “Hamd, gökleri ve yeri 
yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah'a mahsustur. (Bunca âyet ve deliller-
den) sonra kâfir olanlar (hâla putları) Rab'leri ile denk tutuyorlar.”16  

Megârib adlı eser müellifin “Magrib” adını verdiği beş bölümde oluşmakta-
dır: 

el-Magribu’l-evvel fî tertîbi’l-mevcûdât ve’n-nizâm (Nizâmın ve 
mevcûdâtın tertibi ile alakalı kısım) 

el-Magribu’s-sânî fî hitâbâtillâh ma‘a’l-enbiyâi’l-ızâm (Allâh’ın, Peygam-
berlere olan hitâbı ile alakalı kısım) 

                                                 
10  Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 4a. 
11  Abdullah Uğur, Yazıcıoğlu Ahmed Bîcân Efendi ve Envâru’l Âşıkîn Adlı Eseri (İnceleme-Metin), (İstanbul: 

Marmara Üniversitesi, Doktora Tezi), 216.  
12  İlgili beyitler şu şekildedir : “Karındaşım var idi adı Bîcân / Bana tergîb ederdi ey cân / Bilirsin yok vefâsı 

rûzigârın / Ko senden sonra pes bir yâdigârın / Bu söz ile Megârib adlı ey yâr / Kitâb ettimdi görmemişti 
deyyâr / …. / Dedim Bîcân’a imdi ben dahi gel / Çü düzdüm bu kitâbı sen dahî gel / Bunu Türkî diline dönder 
imdi / Yayılsın ile şehre gönder imdi / Yazıcıoğlu Mehmed, Muhammediye, 170. 

13  Uğur, Yazıcıoğlu Ahmed Bîcân Efendi ve Envâru’l Âşıkîn Adlı Eseri (İnceleme-Metin), 215 
14  Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 199a-b. 
15  Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 46a. 
16  Kur’ân-ı Kerîm Açıklamalı Meâli, çev. Hayrettin Karaman vd., (Ankara, Türkiye Diyanet Vakfı, 2017). 
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el-Magribu’s-sâlis fî kelimâtillâhi ma‘a’l-melâiketi’l-kirâm17 (Allâh’ın me-
lekleri ile söyleştiği kelâm hakkındaki kısım) 

el-Magribu’r-râbi‘ fî hitâbâtillâhi yevme’l-kıyâme (Allâh’ın kıyâmet 
günündeki hitâbı hakkındaki kısım) 

el-Magribu’l-hâmis fî kelimâtillâhi fî a‘le’l-makâm.18 (Allâh’ın en yüce ma-
kamdaki kelimeleri hakkındaki kısım) 

Eserin en mühim hususiyetlerinden birisi Muhammed Efendi’nin kendi 
zamanına kadar olan ilmî ve irfânî mirâsı tevârüs etmesidir. Dîbâcede kitabı 
yazmadan evvel bin dokuz yüz doksan dokuz eser mütâlaa ettiğini ifâde 
eder.19 Kitabın içerisinde zikri geçen, eserlerinden ve görüşlerinden nakiller 
yapılan şahıslar kitapta geçtiği sıralamaya göre şu şekildedir: 

Şahıslar: Hacı Bayrâm-ı Velî,  Fahreddîn-i Râzî, Sadreddîn-i Konevî, İbn 
Fûrek, Molla Hamza Fenârî, Beyazid-i Bistâmî, Ebu’l-leys es-Semerkandî, 
Nasîruddîn-i Tûsî, Ebû Tâlib el-Mekkî, Ebû Hamid el-Gazzâlî, Muhyiddîn-i 
Arabî, Cüneyd-i Bağdâdî, Müeyyidüddîn-i Cendî,  İbn Sînâ, Ali b. Ömer el-
Kâtibî, Sa‘düddîn-i Teftezânî, Seyyid Şerif Cürcânî, Ebu’l-Hasan el-Eş‘arî,  Eflâ-
tun, Zemahşerî, Kâdî Beyzâvî,  Muhammed b. Mübârek Şâh, Seyyid Şerîf el-
Cürcânî, Saîdüddîn-i Fergânî, Sirâcüddîn-i Urmevî, Begavî, Muhammed b. Ali 
el-Kaffâl, Abdülkâdir-i Geylânî, Harîrî, Bâbertî, Haydâr-i Hâfî, Ebu’l-usr el-
Pezdevî, en-Nevevî, el-Cessâs, Sadruşşeria, Ebû Hanîfe,  Muhammed b. Hasan 
ed-Deylemî, Halîl b. Ahmed, Adüdüddîn-i Îcî, Necmeddîn-i Dâye, Kâşânî, 
Nûreddîn-i Sâbûnî, Ebû Mansûr-i Mâturîdî,  Fudayl b. Iyaz, Hindî el-Urmevî, 
Aristo, Hâce Abdullâh-i Herevî. 

Tasavvufî konularda müellifin daha çok zikrettiği isimler Ebû Tâlib el-Mekkî, 
Ebû Hamid el-Gazzâlî, Muhyiddîn-i Arabî, Abdürrezzâk Kâşânî ve Sadreddîn-i 
Konevî’dir. Muhammed Efendi’nin tefsir söz konusu olduğu zaman referans 
aldığı başlıca müellifler ise Fahreddîn-i Râzî, Ebu’l-leys es-Semerkandî, Kâdî 
Beyzâvî, Begavî ve Zemahşerî’dir. Kelâmî hususlarda ise ana istinatları 
Saâdeddîn Teftezânî ve  Seyyid Şerif Cürcânî olarak dikkat çekmektedir; lâkin 
daha önce de ifade edildiği gibi Seyyid Şerif Cürcânî’ye itimatı daha fazladır. 

Eserde bahsi geçen meseleler çok geniş bir perspektif ile ele alınmıştır.  Bi-
rinci magribte bahsi geçen; vücûd, sıfât, meâ‘d gibi nazarî hususlar felsefe ve 
kelâm ilimleri açısından ele alınmış lâkin daha sonra “tahkîk” başlığı altında 
sûfîlerin görüşleri diğer görüşlere karşı müdafaa edilmiştir. Meselâ; vücûd 
bahsinin ele alındığı ilk bölümün sonunda “Tahkîk-i mevcûdât” faslı altında 
vücûd ve mevcûdât vahdet-i vücûd neşvesi çerçevesinde izâh edilmiştir.20  

                                                 
17  Kitabın başında yukarıdaki gibi verilen bölüm başlığı kitabın ilgili yerinde şu şekilde zikredilmiştir: 

El-Magribü’s-sâlis fî kelimâti’lletî evhâha’l-llahü teâlâ ile’l-melâiketi (Allâh Teâlâ’nın meleklere 
vahyettiği kelimeler ile alakalı üçüncü kısım). 

18  İlgili bölümlerin başlangıç varaklarının numaraları her bir bölüme ayrılan yerin tespiti için şu 
şekilde verilebilir: Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, 
(Nuruosmâniye, 2593), 4a-75b-356a-397a-561b.  

19  Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 4a. 
20  Bkz: Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 71b. 
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Peygamberlerden bahseden ikinci magribte yer alan peygamberler sırasıy-
la şu şekildedir: Hz. Adem, Hz. Şît, Hz. İdrîs, Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Sâlih, Hz. 
İbrâhîm, Hz. İsmâil, Hz. İshâk, Hz. Yakûb, Hz. Yûsûf, Hz. Eyyûb, Hz. Şuayb, Hz. 
Musâ, Hz. Hârûn, Hz. İlyâs, H. Dâvûd, Hz. Süleymân, Hz. Uzeyr, Hz. Yûnus, Hz. 
Zekeriyya, Hz. Yahyâ, Hz. İsâ  ve  Hz. Muhammed a.s. 

Peygamber kıssalarını bazen tafsilatlı bir şekilde anlatan müellif kıssaların 
sonunda “tahkîk” tavrı başlığı altında bahsi geçen peygamberin Fusûsu’l-
Hikem’de ele alınışına vurgu yapar. Fakat peygamberlerin tertibinde İbn Ara-
bî’nin Fusûs’ta gözettiği tertibe riâyet etmez.  Bunun sebebini ise şöyle açıklar: 

“Şeyh-i ekber, kitabında, vâkî olan tertibin aksine peygamberlerden 
bazısını bazısına ihtiyâr etmiştir. Bu Allâhü a’lem bir ma‘nâ ya da sırra 
vâbestedir. Şeyh-i Ekber’in bu derin tercihi hususunda hayrete düşünce 
Allâh’ın tevfîki ile Hz. Risâlet’e a.s. teveccüh ettim. Allâh Teâlâ hazret-
leri de O’nun a.s. vesilesi ile bana bu tertibi keşf ettirdi.”21  

Bu bölümde özellikle Hz. Peygamber a.s.’in sireti; velâdetlerinden, irtihal-
lerine kadar tafsîlâtı ile anlatılmış akabinde ise siyer-i nebinin tasavvufî izahı 
yapılmıştır. Eser bu yönü ile Osmanlı’da yazılan ilk Arapça siyer olarak nitele-
nebilir. Yine mevzubahis olan bölümde (magrib) on iki ayrı başlık altında 
sayfalarca süren kısa hadis seçmeleri bölümü vardır. Birinci fasılda hadisin 
başladığı harfe göre alfabetik bir sıra gözetilirken, diğer bölümlerde hadisler 
başlarındaki edatlara göre tasnif edilmiştir.22 On ikinci fasıl ise Hz. Peygam-
ber’in Hz. Ali’ye tavsiyelerini ihtivâ eder. Müellif bu bölümde kaynak olarak 
kullandığı hadis kaynaklarını şu şekilde sıralar: Kütüb-i sitte, Sahîh-i Buhârî, 
Sahîh-i Müslim, Tirmizî, Nesaî, Beyhâkî ve diğer meşhur kitaplar.23 Bu hadisleri 
naklederken yeri geldiğinde araya girerek hadislerin tasavvufî yorumlarına 
yer veren müellif; yeri geldiğinde uzun nazarî ve irfânî mülahazalarda bulu-
nur. Eser, bir Osmanlı âlîm / sûfîsi tarafından kaleme alınan ilk tasavvufî hadis 
şerhidir. 

Hz. Allah’ın meleklere olan hitâbı başlığını taşıyan üçüncü bölüm; Allâh’ın 
meleklere değişik vesilelerle hitaplarını ihtivâ eden rivâyetlerle başlar. Bu 
rivâyetleri naklettiği esnâda yine yeri geldiğinde “Ricâl-i gayb” gibi tasavvufî 
mevzuları izâh eder. Kelam, felsefe ve tasavvuf ilimleri açısından melekler 
konusunu tartışır. Sûfîlerin görüşlerini önceleyen ve tercih eden müellif, ba-
zen de sûfî geleneğin içindeki müelliflere de çeşitli itirazlarda bulunur. 

                                                 
21  Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 200b. 
22  Bu tasnif şekli Radiyuddîn es-Sâgânî’nin  (v. 650/1252) Meşâriḳu’l-envâri’n-nebeviyye isimli hadis 

mecmuasının tasnif şekliyle hemen hemen aynıdır. Bahsi geçen eserin kuruluş dönemi medrese 
müfredatlarındaki yeri için bkz: İsmâil Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilâtı, (Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2014), 17, 25 vd.; Mustafa Celil Altuntaş, “Osmanlı Hadis Eğitiminde 
Meşâriku’l-Envâr”, Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası İstanbul’un Fethinden Süleymaniye Medreselerinin 
Kuruluşuna Kadar, Haz. Ömer Mahir Alper - Müstakil Arıcı, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2015) 147-178. 

23  Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 262b. 
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Azrâil’in, akl-ı evvele delâlet ettiğini ifâde eden Kâşânî’nin görüşüne karşı 
itirazı bu hususa örnek olarak verilebilir.24 

Kıyâmetten bahseden dördüncü bölüm, tasnif şekli itibarı ile tebârüz eder. 
Kıyamet ve ahiret ahvâlinden bahsettikten sonra kıyâmete hazırlık bağlamın-
da ahkâm-ı ilmiyye ve ahkâm-ı ameliye başlıklarını açar. Ahkâm-ı ilmiyye 
başlığı altında zamanın kadılarının ve ulemâsının makam ve mansıb peşinde 
koşuyor olmalarından şikâyet ederek ilmin faziletlerinden, imandan, küfür-
den ve itikâdi meselelerden bahseder, fırak-ı dâlleyi zikrederek ehl-i sünnetin 
ehemmiyetine vurgu yapar.  Ahkâm-ı ameliyye bahsinde ise farz ve nâfile 
ibâdetleri tasavvufî yorumları ile birlikte izah eder. Bu bölümde Hâce 
Abdullâh-ı Herevî’nin (ö. 481/1089) Menâzilü’s-sâirîn isimli eserinin kısa bir 
özeti de yer almaktadır. Yine bu bölümde yer alan ilimler tasnifi ve tasavvuf 
ilminin bu tasnif içerisindeki yeri de daha önceki tasniflerden farklılık gös-
termesi açısından mühimdir. Eskatoloji (Ölüm sonrası) ve kozmogoni (Yaratı-
lış) ile ilgili felsefî bir tartışmayı da ihtivâ eden bölümde sûfîlerin görüşleri ile 
meşşâî filozofların görüşleri kıyas edilerek meşşâîlere itiraz edilir. Kozmogoni 
ile ilgili bahislerde ise İbn Arabî (ö.638/1240) ile Sadruddîn-i Konevî’nin 
(ö.673/1274) görüşleri arasında zıtlık olup olmadığı hususu tartışılır.  

Beşinci ve son bölüm ise cennet, cehennem, a’râf, şefâat, çocukların ve şe-
hitlerin ukbâdaki ahvâli gibi ahirete müteallik konulardan bahseder. Kur’ân-ı 
Kerîm’de mevcut olan cennet ve cehennem ayetleri tefsir edilir. Kitabın içeri-
sinde bir çok sûre ve âyet tefsiri müellifin ifâdesi ile teşri‘, te’vîl ve tahkîk 
tavırları ile kaleme alınmıştır. Teşri‘ tavrı ifadesiyle ile rivâyet ve dirâyet tef-
sirleri, te’vîl tavrı ifâdesiyle işarî tefsir, tahkîk tavrı ifâdesi ile  ise özellikle İbn 
Arabî’den sonra başlayıp müellifin yaşadığı devre kadar olan tasavvufî tefsir 
geleneği kastedilmektedir. 

Eserin matbû‘ nüshası yoktur. Her ne kadar Nisan 1875 tarihli bir arşiv 
belgesine göre kitabın neşri için bir takım resmi girişimlerde bulunulmuş olsa 
da;25 bu nüshanın tamamlandığına dair elimizde bir bilgi bulunmamaktadır. 
Kitabın hacimli ve Arapça olması ve  Muhammediyye ve Envâru’l-âşıkîn’in bu 
eserin birer tam tercümesi olarak kabul edilmesi, basılmamış ve tercüme 
edilmemiş olmasının muhtemel sebepleri olarak zikredilebilir. 

 
Sonuç 
Muhammediyye ve Envâru’l-Âşıkîn’in kaynak metni mesabesinde olan Mu-

hammed Efendi’ye ait  Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâ fi’l-aʿyn ve’l-ıʿyân başlıklı 
eser klasik dönem Osmanlı düşüncesinin en önemli eserleri arasındadır. Gele-
nek bu eseri ihmâl etmiştir. Muhammediyye ve Envâru’l-Âşıkîn’in kaynak metni 
olarak görüldüğü için olsa gerek; bu eser, Osmanlı çevrelerinde çok istinsâh 
edilmemiş ve matbaanın gelişinden sonra da basılmamıştır. XIX. yüzyılda 

                                                 
24  Muhammed Efendi, Megâribü’z-zamân li-gurûbi’l-eşyâʾ fi’l-ʿayn ve’l-ʿıyân, (Nuruosmâniye, 2593), 395a. 
25  BOA, Osmanlı Arşivi MF.MKT, No.. 27 – 69. 
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eserin basılmasına teşebbüs edilmiş fakat bu teşebbüs niyet aşamasında kal-
mıştır. Bu eser, yukarıda adı geçen iki tercümeden farklıdır ve söz konusu 
tercümeler farklı mertebelerde inşâ edilmiş metinlerdir. Megâribü’z-zamân ise 
altı yüz varaklık hacmi, yer yer ağdalı Arapçası ve içerdiği tasavvufî, kelâmî ve 
felsefî muhtevâ ile üst-düzey bir metindir. Halka hitap etmez. Muhammed 
Efendi’nin bütün bir ilmî ve tasavvufî birikimi bu eserde kendisini belli eder.  
Bu eseri 1999 eseri okuduktan sonra kaleme aldığını söyleyen Muhammed 
Efendi’nin kaynakları bu eserin incelenmesi neticesinde ortaya konulmuştur. 
Bu eser aynı zamanda muhtasar bir Fusûsu’l-Hikem şerhini de içerisinde barın-
dırmaktadır. Ayrıca tespit edebildiğimiz kadarı ile bu eser Osmanlı coğrafya-
sında Arapça kaleme alınan ilk siyer hüviyetini de taşır. Ayrıca Muhammed 
Efendi’nin bazı hadislere getirdiği tasavvufî yorumlar ile de ön plana çıkan 
eser birçok sûrenin ve âyetin müstakil işârî tefsirini de ihtiva eder. 
Muhammediyye ve Envâru’l-Âşıkîn ile bu metin içerik olarak karşılaştırılmış ve 
mezkûr iki eserin Megâribü’z-zamân’ın tam bir tercümesi olmadığı neticesine 
varılmıştır. Muhammediyye ve Envâru’l-Âşıkîn; Megâribü’z-zamân temele alına-
rak; lâkin okuyucu kitlesi gözetilerek kaleme alınmış metinlerdir. Megâribü’z-
zamân tarafımızdan neşre hazırlanmaktadır. 
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Özet 
Bu bildiri Âşık Paşa’nın Türkçe mesnevî olma özelliğini taşıyan Garibnâme 

adlı eserinin içeriğindeki dört mezhep tasavvuru üzerinde durmaktadır. Âşık 
Paşa hakkındaki kısmî biyografik verileri de dikkate alarak fazla bilgi sahibi 
olmadığımız eğitimi hakkında bazı sonuçlar elde etmeyi hedeflemekteyiz. Bu 
sayede Âşık Paşa’nın ait olduğu kültür geleneğini ve Garibnâme’yi gayri 
sünnî/heterodoks gelenek üzerinden yorumlayan çağdaş yaklaşımlara, yeni 
çıktılar sunmuş olacağız. Ayrıca 14. yüzyılın önemli bir sûfînin, mesnevî türü 
eserinde, Sünnî etkinin izleri de açığa çıkarılmış olacaktır. 

Çalışmada Âşık Paşa’nın hayatı hakkında bilgi verilmiş, Garibnâme adlı ese-
rin dört mezhep hakkındaki açıklamalarının içeriği bölge hakkındaki bilgiler 
ışığında tahlil edilmiştir. Soruşturmamızı, Selçuklu ve Memlûk coğrafyası 
hakkındaki bilgiler üzerinden bölgedeki dört mezhep tasavvuru ile genişlettik. 
Menâkubu’l-Kudsiyye’deki içerik analizlerinin neticesinde Âşık Paşa’da Sünnîli-
ğin ve Sünnîlik içinde Mâtürîdî tonlu bir Hanefîliğin etkili olmasını varsayım 
olarak ele aldık. İçerik ve karşılaştırmalı analize başvurarak ilgili varsayımı 
temellendirmeye çalıştık. 

Garibnâme’deki Sünnî izlerin tamamının yansıtılması bu çalışmanın sınırla-
rını aşmaktadır. Bu sebeple dört mezhep vurgusunu merkeze alarak, dört 
Sünnî mezhebin bölgesel ve tarihsel durumundan Elvan Çelebi’deki naklin 
yönlendirmesi ile Hanefî geleneğe doğru bir süreç takip ettik. Bu şekilde diğer 
üç Sünnî gelenekle ortak hususiyetleri öne çıkarmak yerine Âşık Paşa’nın 
Sünnî kimlik içindeki yerine dair daha somut bir inceleme yaptık. 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Tasavvuf, Âşık Paşa, Garibnâme. 
 
Sunnî Intellectual Background Of ‘Ashiq Pashah 
Abstract 
This study elaborates the four sects/madhab in the contents of ‘Ashiq 

Pashah’s book’ Gharibnâmah, which is Turkish mathnavi. Considering partial 
biographical information about ‘Ashiq Pashah, I aim to obtain some results 
about his education which there is little information about it. Also, in this 
way, I could offer new perspectives to contemporary approaches that 
interpret the cultural surrounding of ‘Ashiq Pashah and his book Gharibnâmah 
as the non-Sunni/heterodox tradition. Also, traces of Sunni influence would 
be revealed in the well-known 14th-century Sufi’s mathnavi type of work. 

mailto:ozturkyunus52@hotmail.com
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In the study, information about the life of ‘Ashiq Pashah was given and the 
contents of the descriptions of the four sects of Gharibnâmah were analyzed 
with information about the region. I expanded our investigation with four 
sects in the region based on information about Seljuq and Mamluk. As a result 
of the content analysis in Menakıbu’l-Qudsiyyah, I considered the existence of 
Sunnism in ‘Ashiq Pashah and the effect of a Maturidi-Hanafism in Sunnism 
as hypothetical. I tried to base the conjecture on content and comparative 
analysis. 

The reflection of all the Sunni traces in Gharibnâmah transcends the limits 
of this work. For this reason, I followed a process from the regional and 
historical situation of the four Sunni sects to the Hanafi tradition with the 
guidance of the statements in Alvan Chalabi. In this way, instead of 
highlighting the common characteristics with the other three Sunni 
traditions, I did a more specific study on ‘Ashiq Pashah’s place in the Sunni 
identity. 

Keywords: Kalam, Sufism, ‘Ashiq Pashah, Gharib-Nâmah. 
 
Giriş 
Çalışmamız, 13. ve 14. yüzyılın önemli sûfîlerinden Âşık Paşa’nın Garibnâ-

mesi’ni konu edinmektedir. Âşık Paşa’nın Sünnî bir arka plana sahip olduğunu 
ortaya koymak; bu tarz çıkarımların sonuçlarını desteklemek; Sünnîlik dışında 
değerlendiren yaklaşımlara eleştirel bir katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. 
Köprülü ve Kemal Yavuz, Âşık Paşa’nın Sünnî olduğu kanaatindedirler.1 Ah-
met Yaşar Ocak ise Garibnâme’nin içeriğinin bu açıdan ele alınmadığının altını 
çizmektedir.2 

Asıl adı Ali olan Âşık Paşa, 670/1272 yılında doğmuş, 733/1332 yılında vefat 
etmiştir. Dedesi Baba İlyas el-Horasânî’dir (637/1240). Âşık Paşa’nın babası, 
Sultan Baybars ve Karamanoğulları ile ilişkiler kurup siyasi faaliyetlerde etkili 
bir isim olan Muhlis Paşa’dır. O, Âşık Paşa’yı Baba İlyas’ın halifelerinden Şeyh 
Osman’a emanet edip kızı ile Âşık Paşa’nın evlendirilmesini vasiyet etmiştir. 
Bu sebeple Âşık Paşa’nın yetişkinlik ve entelektüel yetkinlik süreçlerinde en 
etkili ismin Şeyh Osman olduğu ifade edilebilir.3 
                                                 
1  M. Fuad Köprülü, “Âşık Paşa”, İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1978), I/704; Kemal 

Yavuz, “Giriş”, Garibnâme (İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000), 14. 
2  Ahmet Yaşar Ocak, “Oğlu Elvan Çelebi’ye Göre Türk Tasavvuf Tarihinin Önemli Bir Siması: Aşık 

Paşa”, XX. Ahilik Bayramı Kongresi Tebliğleri ve Esnaf ve Sanatkarların Sosyo-Ekonomik Meselelerinin 
Tartışıldığı Panel Tebliğleri (1 Eylül 1984, Kırşehir ) (Ankara: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu Yayınları, 1984), 77; Ahmet Yaşar Ocak, “Âşık Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4/3. 

3  M. Fuad Köprülü, “Âşık Paşa”, İslam Ansiklopedisi (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1978), 1/ 701-702; 
Ahmet Yaşar Ocak, “Oğlu Elvan Çelebi’ye Göre Türk Tasavvuf Tarihinin Önemli Bir Siması: Aşık 
Paşa”, XX. Ahilik Bayramı Kongresi Tebliğleri ve Esnaf ve Sanatkarların Sosyo-Ekonomik Meselelerinin 
Tartışıldığı Panel Tebliğleri (1 Eylül 1984, Kırşehir ) (Ankara: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar 
Konfederasyonu Yayınları, 1984), 75-76; Ahmet Yaşar Ocak, “Âşık Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam 
Ansiklopedisi (İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1991), 4/3; Günay Kurt, “Âşık Paşa”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi, 1991), 4/ 1-2; Kemal 
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1. Âşık Paşa ve Dönemin Eğitim, Hukuk ve Telif Alanlarında Dört Mezhep 
Tasavvuru 

Bu başlık altında Âşık Paşa’nın dört mezhep vurgusunun görüldüğü beyit-
lere; ardından da dört mezhep tasavvurunun tarihsel ve bölgesel arka planına 
işaret edeceğiz. 

“Ol imâmlardur ki hak ‘ilmin bile / Düzdiler dîn tertibin kıldan kıla  
Her birinüñ hakkını bildürdiler / Avıdup aglayanı güldürdiler  
Düzdiler dörd mezhebi tertîb-ile / Tesbîholdı her biri cümle dile  
Bildiler anı bu cümle hâs u ‘âm / Söyleşürler bu halâl u ol harâm  
Âsan oldı dîn yolı düşvâr-iken / Yoga döndi küfr ü kâfir var-iken  
Bu işi kimdür düzen ol Dörd İmâm / Kim uyadur bunlara bu hâs u ‘âm  
Ol imâmlar düzdi bu erkânları / Dâyim olsun rahmet içre cânları  
Ol ‘azîzler bu işi çün düzdiler / Bellü bilgil kim bizümçün düzdiler  
Cümle mü’minler bu işden oldı şâd / Tâ-kıyâmet cânda kaldı uşbu dad  
Halk içinde uşbu dôstlık kanda var / Dôstuñ oldur kim bu dôstlık anda 

var”4 
Bu beyitlerde, müminin dünyada on dost içinden üçüncü dostunun kimler 

olduğu anlatılmaktadır.5 Beyitlerdeki dört mezhep vurgusu açıktır. İslâm tari-
hinde dört mezhep tasavvurunun Hanefîlik, Şâfi‘îlik, Mâlikîlik ve Hanbelîliği 
kapsayacak şekilde “Sünnî” dört mezhep için kullanıldığı bilinmektedir. Bu 
durum, Âşık Paşa’nın beyitlerini, bu dört Sünnî mezhep açısından ele almamı-
zı gerektiren bir alan açmaktadır. 

Selçuklu dönemi, Meşhed-i Ebû Hanîfe ve Nizâmiyye medreseleri aracılı-
ğıyla Sünnî eğitimin yaygınlaştırıldığı zaman dilimini temsil etmektedir.6 
Moğol saldırısı öncesinde Selçukluların Doğu Hanefî âlimlerini Irak, Suriye, 
Mısır ve Anadolu coğrafyasına yerleştirmeyi göç ve eğitim politikaları yapma-
ları bu yargıyı desteklemektedir.7 

Selçukluların Şam’da Hanefî medresesini açmaları, Şâfi‘î ve Hanbelî med-
reselerinden öncesine yani h. 5/ m. 11 yüzyıla kadar gitmektedir. Şam’da bu 
asırlarda inşa edilen Sâdiriye Medresesi ilk Hanefî medresesidir ve medrese-
nin ilk hocası da Hanefî el-Kâsânî’dir. Şam’da Hanefîliği asıl tesis eden el-

                                                                                                               
Yavuz, “Âşık Paşa Ailesi ve Garîb-Nâme’nin Yapısı”, Âşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Oluşumu 
Sempozyumu Bildiriler (Ankara: Kırşehir Valiliği, 2013), 465-466; Kemal Yavuz, “Giriş”, Garibnâme 
(İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000), 9-10; Elvan Çelebi, Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) Menâkıbu’l-
Kudsiyye (Kutsal Menkabeler),  Haz. Mertol Tulum, (Konya: Çizgi Kitabevi, 2017). 

4  Âşık Paşa, Garibnâme, haz. Kemal Yavuz (İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2000), 486, 487; Âşık 
Paşa, Garîb-nâme: Tıpkıbasım, Karşılaştırmalı Metin ve Aktarma, nşr. Kemal Yavuz (İstanbul: Türk Dil 
Kurumu Yayınları, 2000), 2/2/776-777, 778-779. 

5  Âşık Paşa, Garîb-nâme, 2/2/768-769-780-781. 
6  Selami Sönmez, Anadolu’daki Selçuklular ve Beylikler Dönemi Medreseleri (Erzurum: Atatürk Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1992); Abdulhamit Dündar, Selçuklular Devri Bağdat 
Medreseleri: İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Medresesi Örneği (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2012). 

7  Wilferd Madelung, “11.-13. Asırlarda Hanefî Âlimlerin Orta Asya’dan Batı’ya Göçü”, çev. Sönmez 
Kutlu, İmam Mâturîdî ve Maturîdîlik - Tarihî Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi-, ed. 
Sönmez Kutlu (Ankara: Otto Yayınları, 2012), 393. 
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İskildendî’nin el-Kâsânî ile birlikte burada 511-519/1117-1125 yılları arasında 
müderrislik yapması,8 Burhâneddîn el-Belhî’ye (ö. 548/1153) Ömer en-
Nesefî’nin (ö. 537/1142) ‘Akâidi’nin gönderilmesi, bölgedeki Hanefîliğin hicri 
V. asra uzandığını ve Doğu Hanefîliği üzerinden Mâtürîdîliği de taşıdığını 
göstermektedir.9 

Irak ve Şam’a uğrayıp hayatının çoğunu Şam’da müderris olarak geçiren 
Habbâzî (ö. 691/1292) de bölgedeki Mâtürîdîliği temsil eden Hanefîlerdendir. 
Zira Mâverâünnehir bölgesinde doğan Habbâzî, el-İzziyye el-Berrâniyye Med-
resesi’nde ve dönemin en üstün Hanefî âlimi olmanın müderrislik şartların-
dan olduğu el-Hâtûniyye el-Berrâniyye medresesinde 691/1292 yılında ölün-
ceye kadar müderrislik yapmıştır.10 

Bu bölgede Hanefîliğin izlerini gösteren önemli bir örnek olarak 
Kâhire’deki önemli Hanefîlerden (Memlûk bölgesi) ve Bâbertî’nin (ö. 
786/1384) hocası Kıvâmüddîn el-Kâkî (ö. 749/1348) gösterilebilir. Kâkî, 
Meşhed-i Ebû Hanîfe’de (İmâm-ı ‘Azam Medresesi -Selçukluda) müderrislik 
yapan; Dımaşk, Halep, Kahire gibi şehirlerde de ders ve Halep baş kadısına 
(Memlûk bölgesine) icazet veren Hüsâmeddîn es-Siğnâkî’nin (Âşık Paşa’nın 
muasırı) (ö. 714/1314) öğrencisidir. Yine Siğnâkî’nin de bir süre Şam’da kaldığı 
göz önünde tutulduğunda, buradaki medreselerde ders okuttuğu düşünülebi-
lir. Zikredilen hususlar bölgenin Hanefî ulemâsı için önemli bir merkez oldu-
ğunun açık beyanıdır.11 

Selçuklular tarafından Anadolu’nun İslâm toprakları arasına katıldığını 
düşündüğümüzde, bu bölgede Sünnîleştirme faaliyetlerinin Anadolu’da bu-
lunmadığının düşünülmesi mümkün değildir. Bu dönemde Kayseri, Sivas, 
Malatya gibi şehirlerde ilim halkasının Ebu’l-Yusr el-Pezdevî’ye uzandığı,12 
müderris ve kadıların Hanefîler’den olduğu gerçeğinden hareketle Anadolu’da 
Mâtürîdî karakteri taşıyan Hanefîliğin başından itibaren yerleştiği ifade edil-
mektedir.13 

Yine Nazmu’l-Hilâfiyyât’ın Suriye’nin Hama şehrinde hâkim/kadı olduğu bi-
linen İbrâhîm b. Mustafa b. Alişîr el-Melifdevî’nin çevirisi de bölgedeki Hanefî-
lik hakkında bazı çıkarımlar sağlamaktadır. İlk manzum fıkıh eseri olarak 
bilinen bu eserin tercümesi, Âşık Paşa döneminde 732/1332 yılında tamam-
lanmıştır. Mütercimin hayatı hakkında fazla bilgi olmasa da, dönemin önemli 

                                                 
8  Madelung, “11.-13. Asırlarda Hanefî Âlimlerin Orta Asya’dan Batı’ya Göçü”, 397-398. 
9  Philipp Bruckmayr, “Mâturîdî Kelamının Yayılması, Kalıcılaşması ve Temel Dinamikleri (Tümurlular 

Döneminden 19. Asra Kadar)”, çev. Sönmez Kutlu - Muzaffer Tan, İmam Mâturîdî ve Maturîdîlik - Tarihî 
Arka Plan, Hayatı, Eserleri, Fikirleri ve Maturidilik Mezhebi-, ed. Sönmez Kutlu (Ankara: Otto Yayınları, 
2012), 410-411. 

10  Madelung, “11.-13. Asırlarda Hanefî Âlimlerin Orta Asya’dan Batı’ya Göçü”, 399; Mahmut 
Rıdvanoğlu, “Habbâzî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1996), 
14/342-343. 

11  Rahmi Yaran, “Siğnâkî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2009), 
37/164-166; Dündar, Ebû Hanîfe Medresesi Örneği, 100-101. 

12  Madelung, “11.-13. Asırlarda Hanefî Âlimlerin Orta Asya’dan Batı’ya Göçü”, 404. 
13  Bruckmayr, “Mâturîdî Kelamının Yayılması”, 410-411. 
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Hanefî âlimlerinden olduğunu söylememiz mümkündür. Nazmu’l-Hilâfiyyât 
sistematik olarak dört Sünnî mezhebin görüşlerini tematik tarzda ele alan bir 
eserdir.14 Siğnâkî’nin öğrencisi olan Kâkî’ye nispet edilen ʿUyûnü’l-meẕâhibi’(l-
erbaʿati’)l-Kâmilî isimli eser de Âşık Paşa’daki dört mezhep tasavvurunun fıkıh 
alanındaki izlerinden birini temsil etmektedir.15 Bu veriler dönemin telif gele-
neğindeki dört mezhep eksenli anlayışın yaygın olduğunu göstermektedir. 
Buna ilaveten mütercimin/müellifin bu tercüme/telif tercihi, bölgenin sosyo-
lojik yapısında dört Sünnî mezhep tasavvurunun yer aldığına işaret etmekte-
dir. 

Eyyûbî ve Memlûk dönemlerinde bölgede dört Sünnî mezhebin idârî, eği-
tim ve halk arasında meşruiyetini ve faaliyetlerini devam ettirdiği bilinmek-
tedir.16 Bazı şehirlerde medreselere ilaveten camiler, hankahlar ve tekkeler 
yaygın bir eğitim ve öğretim mekânları olarak işlev görmektedir.17 Bölge hal-
kının mezhebi tercihine göre dört Sünnî mezhepten kadı ataması yaptığı için 
dört mezhep tasavvuru, Abbâsî dönemine kadar geri götürülebilir.18 Eğitim 
konusunda da Halife Mustansır-Billah’ın sarayının yanına yapılan Mustansı-
riyye medresesi, dört Sünnî mezhep temelli eğitim veren ihtişamlı kurumlar-
dandır.19 Bu medresede ders alanlardan biri de Hanefî-Mâtürîdî âlimi olan el-
Akîdetü’r-Rükniyye yazarı, Ubeydullah es-Semerkandî’dir (ö. 701/1301). Semer-
kandî Baybars’ın inşa ettirdiği Zâhiriyye medresesinde20 dersler vererek haya-
tının önemli bir bölümünü Şam’da geçirmiştir.21 

Eyyûbîler de dört mezhepten kadı atamasını sürdüren politikalar izlemiş-
tir. Memlûk Sultanı Baybars ise dört mezhepten baş kadı ataması yaparak 
sistemi idârî ve adlî anlamda daha ileri taşımıştır.22 969-1169 yılları arasında 
Mısır’da yönetimi elinde bulunduran İsmâilî-Fâtımîler’in, İsmâilî baş kadı 

                                                 
14  Azmi Bilgin, Nazmü’l-Hilâfiyyâtın Tercümesi (Giriş-Dil Özellikleri-Metin-İndeks) (Ankara: Türk Dil Kurumu 

Yayınları, 1996), 18-22. 
15  Hüseyin Kayapınar, “Kâkî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 2001), 

24/216. 
16  Burak Gani Erol, “Memlûklerde Dört Mezhep Başkadılıklarının Kuruluşu ve İşleyişi”, Türk Kültürü ve 

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi 87 (Güz 2018), 73-87; Esra Atmaca, “Memlûkler Döneminde Halep 
İlmî Hayatında Ders Halakaları ve Ulemâ Tarafından Okutulan Ders Kitaplarının Tespiti”, Pamukkale 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2/3 Mart (2015), 46. Ayrıca mezheplere göre medreseler sayılarını 
gösteren önemli bir tablo için bk. Aygül Düzenli, “Memlükler Döneminde Medreseler (648-923/1250-
1517)”, Osmanlı Medreseleri: Eğitim, Yönetim ve Finans, ed. Fuat Aydın-Mahmut Zengin-Kübra Cevherli-
Yunus Kaymaz (İstanbul: Mahya Yayıncılık, 2019), 449-450. 

17  Düzenli, “Memlükler Döneminde Medreseler”, 447; Esra Atmaca, Memlûk Dönemi’nde Halep’te Eğitim-
Öğretim Müesseseleri ve Ulemâ (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora 
Tezi, 2014), 227-230. 

18  Erol, “Memlûklerde Dört Mezhep”, 74. 
19  Sâmî es-Sakkâr - Nebi Bozkurt, “Müstansıriyye Medresesi”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

(İstanbul: TDV Yayınları, 2006), 32/121-122. 
20  Düzenli, “Memlükler Döneminde Medreseler”, 450. 
21  Mustafa Sinanoğlu, “Bir Mâtürîdî Âlim Olarak Ubeydullah es-Semerkandî”, el-Akidetü’r-Rükniyye fi 

şerhi la ilahe illallah Muhammedün Resulillah. (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları 
Merkezi (İSAM), 2008), 12. 

22  Erol, “Memlûklerde Dört Mezhep”, 73-87. 
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atamış olsalar da bölgenin Sünnî durumu dolayısıyla diğer mezheplerden de 
kadı atamaları, bölgedeki Sünnîliğin köklü olduğunun göstergelerindendir.23 

Irak, Şam, Mısır ve Anadolu coğrafyasında yaygın olarak bilinen dört Sünnî 
mezhep tasavvurunun Âşık Paşa’nın yaşadığı 13. ve 14. yüzyıllarda da bu böl-
gelerde varlığını sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bu tasavvurun cami, medrese, 
tekke ve zaviyelerdeki eğitime dair bilgiler,24 dönem ve bölge açısından eğitim 
alanındaki izlerini göstermektedir. Buna ilaveten dört Sünnî mezhepten kadı 
atama uygulamaları da dört Sünnî mezhep tasavvurunun (mederris-talebe 
arasında) medresede kalmayıp (kâdîların idârî yetki alanları dikkate alındı-
ğında, davalı-davacı-kâdî ilişkileri ve camilerde ders halkası ile) halka da yan-
sıdığına işarettir.25 

 
2. Hanefîliğin Âşık Paşa’nın Düşünsel Arka Planına Etkisi 
Burada Âşık Paşa’nın oğlu Elvan Çelebi’deki Ebû Hanîfe atfı ve 

Garibnâme’nin terminolojisi üzerinden dört Sünnî mezhep içinde Hanefîliğin 
daha öne çıkıp çıkmadığını ele alacağız. 

 
2.1. Menâkıbu’l-Kudsiyye’de Ebû Hanîfe 
Menâkıb’ta tespit edebildiğimiz kadarıyla Ebû Hanîfe’ye bir yerde değinil-

mektedir.  
 
“Masalā ol zamānda bir ṣōfῑ 
Ṣanasın Bū Ḥanῑfa-ı Kǖfī 
 
‘İlm ü zühd ü riyāżat u rūza 
Bir Çalap’tan ḳılurdı daryūza”26 
 
Benzetme Baba İlyas’ın çevresinde Ebû Hanîfe edasıyla gezen ancak Baba 

İlyas’ın da gerçek kimliğini açığa çıkardığı bir sofuyla ilgilidir. Bu benzetme 
Ebû Hanîfe’nin “ilim ve riyazet” sahibi olduğunu vurgulamaktadır. Dolayısıyla 
Elvan Çelebi’nin, Ebû Hanîfe’ye âlim ve zâhid kimlikleri üzerinden değindiğini, 
Hanefî fıkıh ve menâkıb literatürüne vâkıf olduğunu söyleyebiliriz.27 

Benzetmenin Âşık Paşa ile ilgisi ise Elvan Çelebi’nin şu ifadesinde yatmak-
tadır: 

 
                                                 
23  Erol, “Memlûklerde Dört Mezhep”, 75. 
24  Sönmez, Anadolu’daki Selçuklular ve Beylikler Dönemi Medreseleri, 87; Atmaca, Halep’te Eğitim-Öğretim, 

226-230; Atmaca, “Halep İlmî Hayatı”, 46, 55-58. 
25  Atmaca, Halep’te Eğitim-Öğretim, 18-24, 89-344. 
26  Elvan Çelebi, Nâme-i Kudsî (Kutsal Kitap) Menâkıbu’l-Kudsiyye (Kutsal Menkabeler), nşr. Mertol Tulum 

(Konya: Çizgi Kitabevi, 2017), 93/94. Ayrıca bk. Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye fî Menâsıbi’l-Ünsiyye 
(Baba İlyas-ı Horasânî ve Sülâlesinin Menkabevî Tarihi), nşr. İsmail E. Erünsal - Ahmet Yaşar Ocak 
(İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1984), 24. 

27  Huzeyfe Çeker, “Ebû Hanîfe Menâkıblarının Yazma Nüshaları”, Tahkik İslami İlimler Araştırma ve Neşir 
Dergisi 1/1 (2018), 269-300. 
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“Şöyle kim var samā‘umuz Ulu’dan 
Diñle bir sen uṣlu ben delüden”28 
 
Mertol Tulum, Ulu ile kastedilen kişinin Âşık Paşa olduğunu belirtmekte-

dir.29 Metnin diğer bağlamları incelendiğinde Elvan Çelebi’nin bu nakli baba-
sından aldığını düşünebiliriz. Elvan Çelebi’nin bu hikâyeyi ve benzetmeyi Âşık 
Paşa’dan aldığı kabul edildiğinde iki ihtimalle karşılaşmaktayız: 

1- Âşık Paşa, dedesiyle ilgili bir anlatıya Ebû Hanîfe benzetmesini kendisi 
eklemiş olabilir. 

2- Ebû Hanîfe benzetmesi, kerâmeti Âşık Paşa’ya anlatan kişiye (?) ait ol-
malıdır. 

Birinci ihtimal doğru ise Âşık Paşa’da Ebû Hanîfe etkisinin açık olduğu söy-
lenmelidir. İkincisi doğru ise Vefâîlik’teki Hanefî etkinin daha eski ve köklü 
olduğu gündeme gelebilir. Çünkü Âşık Paşa’nın kerâmete şahit olması müm-
kün değildir. Kerâmeti anlatan kişinin Baba İlyas çevresinden olması daha 
olasıdır. Bu durumda benzetmenin doğrudan Baba İlyas çevresinden Âşık Paşa 
ile iletişimde bulunan birinden gelmesi beklenebilir. Bu varsayım ihtimal 
dâhilinde de olsa hakkında fazla delil olmadığından tahlili derinleştirmek 
zordur. Ancak “Baba İlyas çevresi ve Âşık Paşa ile iletişim” niteliklerine sahip 
en güçlü adayın Şeyh Osman olarak göründüğünü belirtebiliriz.30 Benzetme-
nin Âşık Paşa’ya ait olduğunu var saydığımızda da Ebû Hanîfe’ye derin bir 
saygı taşıyan bu benzetmenin sahibinin (Âşık Paşa) eğitiminde en etkili isim 
olarak Şeyh Osman’ın bu etkiden uzak düşünülmesi zordur. 

Bu anlatıdaki benzetmenin sahibi kim olursa olsun Elvan Çelebi’nin baba-
sına nispet ettiği açıktır. Bu benzetme Elvan Çelebi ve Âşık Paşa dolayısıyla 
aile ve Vefâî gelenekte Ebû Hanîfe’nin fıkhî ve sûfî kimliğine itibar edildiğini 
göstermektedir. Ancak benzetmenin Âşık Paşa’ya veya oğlu Elvan Çelebi’den 
herhangi birine ait olması, Hanefî etkiyi Âşık Paşa’ya taşımaktadır. Bu ihtimali 
diğer bulgular ile destekleyebiliriz. 

 
2.2. Âşık Paşa’nın Kelâm Eğitiminin Alanı 
Bu alt başlıkta yukarıdaki Hanefî gelenek hakkındaki çıkarımlarımızı destek-

leyecek yeni içerik analizlerine yer vereceğiz. Bunu da Âşık Paşa’nın eserini 
Sünnî kelâm geleneğinin metinleri31 ile mukayeseli şekilde gerçekleştireceğiz. 

 
2.2.1. Kelâm’daki Dönüşümün Âşık Paşa’daki İzleri 
Mukaddimede Allah ile ilgili geçen ve diğer beyitler incelendiğinde kelâmî 

terminolojide Allah için kullanılan vâcibu’l-vücûd, hâlik, sâni‘, mübdi‘, muhte-
                                                 
28  Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye, 2017, 83/84. Ayrıca bk. Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye, 1984, 20. 
29  Elvan Çelebi, Menâkıbu’l-Kudsiyye, 2017, 83. 
30  Âşık Paşa’nın bu nakli dedesinin başka bir halifesinden alabileceği de ihtimaller arasındadır. Bu 

ihtimal, Vefâîlik’teki Hanefîliğin alanını daha da genişletebilir. 
31  Âşık Paşa, “Kur’ân’ın mahlûk olduğu ilkesini” reddederek Mu‘tezile’den kendini ayırmaktadır. Bk. 

Âşık Paşa, Garîb-nâme, 2/2/842-843. 
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ri‘ ve kadîm terimlerinin yer aldığı görülmektedir. Vâcibu’l-vücûd, mübdi‘ ve 
muhteri‘ terimlerinin Garibnâme’de sadece mukaddimede kullanıldığını tespit 
edebildik.32 Buna karşın kelâmî terminolojideki Sâni‘,33 Hâlik34 ve Kadîm35 
Garibnâme’nin Allah hakkındaki beyitlerinde oldukça yoğundur. Mukaddime-
deki vâcibu’l-vücûd ve diğerlerinin metin içinde kullanılmaması, vâcibu’l-
vücûdun metnin örgüsünde yer aldığını, ancak sistemin merkezinde olmadı-
ğını göstermektedir. Bunları kelâm ilminde yaşanan dönüşüme dair bilgileri-
mizle mezcedebiliriz. 

Sünnî kelâm metinlerinde Allah için Kadîm nitelemesi yaygınken; İbn 
Sînâ’dan (ö. 428/1037) sonra vâcibu’l-vücûd terkibinin yaygınlaştığı bilinmek-
tedir.36 Eş‘arîler ile Mâtürîdîler, bu yaygınlaşmanın görüldüğü Sünnî gelenek-
lerdir. İsferâyînî,37 İsfahânî (ö. V./XI. yüzyılın ilk çeyreği), Cüveynî (ö. 
478/1085) ve Pezdevî (ö. 493/1100) vâcibu’l-vücûdu kullanan müelliflerdir.38 
Vâcibu’l-vücûd, kelâm sisteminde hicri altıncı asırdan sonra yaygınlık kazan-
mış; özellikle Râzî’den (ö. 606/1210) itibaren (h. VII. yy.) merkezi kavramlar 
arasına girmiştir. Râzî,39 Beyzâvî40 (ö. 685/1286) gibi Anadolu, Irak, Şam, 
Kâhire bölgesine geldiği bilinmeyen, eserlerinin etkisi güçlü Eş‘arî isimler yer 
almaktadır. Adı geçen bölgelerde eğitim gören, müderrislik ve kadılık yapan 
Âmidî41 (ö. 631/1233) ve Konya kadılığı yaptığı bilinen Sirâceddîn el-‘Urmevî42 
(ö. 682/1283) ve İsfahân’da doğup Bağdat, Halep, Kâhire gibi şehirlere giden 
ve kadılık yapan İsfahânî (ö. 688/1289) de zikredilebilir.43 

Hanefî-Mâtürîdî kelamcılarda da kavramsal değişiklik hakkında benzer 
tablo ile karşılaşmak mümkündür. Nesefî (ö. 508/1115), Saffâr (ö. 534/1139),44  
                                                 
32  Âşık Paşa, Garîb-nâme: Tıpkıbasım, Karşılaştırmalı Metin ve Aktarma, nşr. Kemal Yavuz (İstanbul: Türk 

Dil Kurumu Yayınları, 2000), 1/1/2-3. 
33  Âşık Paşa, Garîb-nâme, 1/1: 388-389; 1/2: 582-583, 634-635, 704-705, 908-909; 2/1: 374-375; 2/2: 728-

729. 
34  Âşık Paşa, Garîb-nâme, 1/1/2-3, 138-139, 168-169, 288-289, 316-317, 390-391, 448-449; Âşık Paşa, Garîb-

nâme, 1/2/556/557, 660/661; Âşık Paşa, Garîb-nâme, 2/1/184-185, 196-197, 344-345, 388-389. 
35  Âşık Paşa, Garîb-nâme, 1/1/156-157, 266-267; Âşık Paşa, Garîb-nâme, 1/2/928-929, 936-937, 1038-1039. 
36  Robert Wisnovsky, “Sünni Kelamda İbn Sinacı Dönüşümün Bir Yönü”, çev. Arzu Meral, Marmara 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 27 (2014), 149-150. 
37  Ebu’l-Muzaffer el-İsferâyînî, et-Tabsır fi’d-dîn ve temyizü’l-fırkati’n-nâciyeti ’ani’l-firaki’l-hâlikîn, nşr. 

Muhammed Zâhid el-Hasan el-Kevserî (Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyyetü li’t-Türâs, 2017), 129. 
38  Wisnovsky, “İbn Sinacı Dönüşüm”, 165, 168, 169, 170-173. 
39  Fahruddîn Muhammed b. Ömer er-Râzî, Me’âlimu usûli’d-dîn, thk. Nizâr Hammâdî (Kuveyt: Dâru’z-

Ziyâ, 1433), 21, 49, 51. 
40  Kâdî Ebû Saîd Abdullah b. Ömer b. Muhammed Beyzâvî, Tavâli‘u’l-envâr min metâli’i’l-enzâr (Metin-

Çeviri), trc. İlyas Çelebi - Mahmut Çınar (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı 
Yayınları, 2014), 23, 165, 171, 179. 

41  Ebü’l-Hasan Seyfeddin Ali b Muhammed b Salim el-Âmidî, Gâyetü’l-merâm fî ’ilmi’l-kelâm., thk. Hasan 
Mahmud Abdullatif (Kahire: Lecnetü İhyâi’t-Türâsi’l-İslâmî, 1971), 9-23. 

42  Hasan Akkanat, Kadı Siraceddin el-Ürmevi ve Metaliu’l-Envar (Tahkik, Çeviri, İnceleme) (Ankara: Ankara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006), 355, 356, 357. 

43  Şemsüddîn Ebû Abdillâh Muhammed b Mahmûd, Kitabü’l-Kavaidi’l-külliyye fi cümletin mine’l-fünuni’l-
ilmiyye : mantık - ilmü’l-hilaf - usulü’l-fıkh - usulü’d-din, thk. Mansur Koçinkağ ve Bilal Taşkın (İstanbul-
Beyrut: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) - Dâru İbn Hazm, 2017, 313, 314, 
315. 

44  Ebû İshâk İbrâhim b. İsmâil b. Ahmed b. İshâk el-Hanefi el-Mülakkab bi’z-Zahid Saffar Buhârî, 
Telhîsü’l-edille li-kavâʿidi’t-tevhîd, thk. Hişâm İbrahim Mahmûd (Kahire: Daru’s-Selâm, 1431), 221. 



296    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

Ömer en-Nesefî (ö. 537/1142), Sâbûnî,45 Lâmişî46 eserleri dolayısıyla bölgede 
etkili olan ama bölgeye seyahatlerinin bilinmediği isimlerdir. Ubeydullah es-
Semerkandî,47 Habbâzî48 (ö. 691/1292), Ebu’l-Berekât en-Nesefî (ö. 710/1310) 
ve Siğnâkî49 (ö. 714/1314) gibi bölgede eğitim ve adlî alanlarda doğrudan aktif 
rol oynayan âlimler bulunmaktadır. Dönemin uleması bunlarla sınırlı değildir, 
ancak örnek olarak en önemli isimleri belirtmiş durumdayız. Hanefîler ara-
sındaki örneklerimiz, yukarıda değindiğimiz dönemin ve bölgenin eserleriyle 
karşılaştırmalar yapacağımız etkin Doğu Hanefî/Mâtürîdî âlimleridir. 

İki geleneğe ait eserlerde dönüşüm sonrası vâcibu’l-vücûd terkibi kullanıl-
sa da Sâni‘, Hâlik ve Kadîm gibi klasik terminoloji tamamen terk edilmemiş; 
telif ve şerh türü eserlerde yoğun olarak kullanılagelmiştir. Neticede kadîm, 
hâlik, sâni‘ gibi kavramların Allah için kullanılması her iki dönemde ortak 
olduğundan vâcibu’l-vücûd gibi hicrî V. yüzyıldan sonra kelâm metinlerine 
yansıyan bir kullanımın Âşık Paşa’nın mukaddimesine yansıması Âşık Pa-
şa’daki kavramsal tercihlerin Râzî’den sonra telif edilen kelâm metinlerinin 
izleri şeklinde değerlendirilebilir. 

 
2.2.2. Âşık Paşa’da Kelâmî Bilgi Nazariyesinin İzleri 
Garibnâme’de kelâm eğitimine işaret eden ve yukarıdaki başlığı kelâm me-

tinleri özelinde incelememize yön veren önemli bir beyit bulunmaktadır. 
Buradaki beyitler, kelâm geleneğinde değişimle birlikte düşünüldüğünde, Âşık 
Paşa’nın Sünnî artalanı hakkında Hanefîliğin (Mâtürîdîlik ile birlikte) daha da 
somutlaşmasını sağlayacak niteliktedir. 

 
“Vardur iş kim bildüm anı ‘akl-ıla 
Vardur iş kim ma‘lum oldı nakl-ıla  
 
Vardur iş kim göz ile gördüm ‘ayân 
Sâbit oldı kamusı bellü beyân”50 
 
Bu beyitler incelendiğinde klasik kelâm kitaplarındaki bilgi kaynakları ol-

duğu görülmektedir. Dolayısıyla mütekaddimûn dönemi kelâmî epistemoloji-
sinin temel unsurları, aynı terminoloji ile Garibnâme’de yer almaktadır. 
                                                 
45  Nureddin Ahmed b Mahmûd b Ebî Bekr es-Sâbûnî, el-Kifâye fi’l-hidâye, thk. Muhammed Ârûçî 

(Beyrut: Dârü İbn Hazm, 2014), 38, 53, 58, 59, 60, 61, 112, 265. 
46  Ebû’s-Senâ Mahmûd b. Zeyd el-Hanefî es-Semerkandî Lâmişî, Kitâbu’t-temhîd li-ḳavâʿidi’t-tevḥîd, thk. 

Abdülmecid Türkî (Beyrut: Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, 1995), 45, 49, 50. 
47  Ebu Muhammed Rüknüddin Ubeydullah b Muhammed b Abdülaziz es-Semerkandî, el-Akîdetü’r-

Rükniyye fi şerhi la ilahe illallah Muhammedün Resulillah (İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Araştırmaları Merkezi (İSAM), 2008), 47, 48, 62. 

48  Adil Bebek, Habbâzî, Kelîmî Görüşleri ve el-Hâdî Adlı Eseri (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Vakfı (İFAV), 2006), 17, 24. 

49  Ali Tarık Ziyat Yılmaz, Mâtürîdî Âlimlerden Sığnâkî’nin (Ö. 714/1314) Et-Tesdîd Fî Şerhi’t-Temhîd Adlı 
Eserinin Tahkiki Ve İlâhiyyat Konularının Tahlili (İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016), 275, 276, 281, 282. 

50  Âşık Paşa, Garîb-nâme, 2/1/376-377. 
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Kelâm metinlerinin tematik yapısı hakkındaki bilgilerimizden hareketle 
bazı ihtimaller üzerinde durabiliriz. Ancak öncelikle kelâm metinlerinin bilgi 
konularındaki tematik ve içeriksel olarak yaşadığı dönüşümün tarihsel süre-
cine ve Âşık Paşa dönemi metinlerinin muhtevasına değinmek gerekmektedir. 

Bilgi konusunun mütekaddimûn dönemi kelâm metinlerinde sistematik 
yapıya kavuşması ve gelenekleşmesi Mâtürîdî (ö. 333/944) ile başlatılabilir.51 
Mâtürîdî, esbâbu’l-m‘arife için “’ıyân, haberler ve nazar” şeklinde üç kaynağa 
işaret etmektedir.52 Mâtürîdîler’den Pezdevî,53 Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî54 Saffâr55 
ve Ömer en-Nesefî;56 Eş‘arîler’den ise Bâkillânî,57 Abdulkâhir el-Bağdâdî,58 
(429/1037-38) ve Cüveynî59 gibi âlimler, bilgi konusunu bu gelenek içinde ele 
almışlardır. 

Mütekaddimûn döneminin “duyu, akıl, haber” formatı, müteahhirûn dö-
neminde yerini “tasavvur, tasdik” vb. konulara bırakmıştır. İbn Sînâ sonrası 
Sünnî kelâm metinlerinde mütekaddîmûn ve müteahhirûn dönemi kelâm 
eserlerinin nazar/bilgi bahisleri kavramsal ve içerik olarak da değişmiştir. 
Râzî,60 Beyzâvî,61 Urmevî62 ve İsfahânî63 gibi müelliflerin metinleri ilgili dönü-
şümü göstermesi açısından iyi birer örnektir. Ancak bu dönüşüm, Mâtürîdî 
kelamcıların eserlerine ise açık ve belirgin bir şekilde yansımamıştır. 
Habbâzî,64 Nesefî, Siğnâkî,65 Ebu’l-Berekât en-Nesefî66 (ö. 710/1310) ve 
Semerkandî67 “beş duyu, haber-i sâdık ve akıl” tasnifini devam ettirmektedir. 
Dolayısıyla Mâtürîdî kelâmcılarının nazar bahislerini İbn Sînâ sonrası Râzî 
çizgisinden farklı şekilde geleneksel sistematik içinde ele almayı sürdürdükle-

                                                 
51  Hanifi Özcan, Maturidi’de Bilgi Problemi (İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 

(İFAV), 1993), 9; Hilmi Demir, Delil ve İstidlâlin Mantıkî Yapısı: İlk Dönem Sünnî Kelam Örneği (İstanbul: 
İSAM Yayınları, 2012), 22. 

52  Ebû Mansûr Muhammed b. Muhammed es-Semerkandî Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevhîd, nşr. Bekir 
Topaloğlu - Muhammed Aruçi (Beyrut: Daru’s-Sadr – Mektebetü’l-İrşâd, 2010), 69-76. 

53  Ebü’l-Yüsr Muhammed b Muhammed b. Hüseyin el-Pezdevî, ’Usûlü’d-din, thk. Hans Peter Linss 
(Kahire: el-Mektebetü’l-Ezheriyyetü li’t-Türâs, 2003), 18. 

54  Ebu’l-Muîn Meymûn b. Muhammed en-Nesefî, Tabsıratü’l-edille fî usûli’d-dîn, thk. Hüseyin Atay 
(Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 1993), 1/24. 

55  Buhârî, Telhîs, 130. 
56  Necmeddîn Ebû Hafs Ömer en-Nesefî, “’Usûlü’d-dîn ’alâ ’itikâdi’l-mühtedîn”, Matla‘u’n-nucûm ve 

mecme‘u’l-‘ulûm, nşr. Seyyid Ekber Muhammed Eminof (Taşkent: Daru Camiati Taşkent el-İslamiyye 
li’n-Neşri ve’t-Tibâ‘a, 2015), 14. 

57  Ebû Bekr Muhammed b Tayyib b Muhammed Basri el-Bâkıllânî, Temhidü’l-evail ve telhisü’d-delail, thk. 
İmadüddin Ahmed Haydar (Beyrut: Müessesetü’l-Kütübi’s-Sekafiyye, 1993), 28-31. 

58  Ebû Mansur Abdülkahir b Tahir b Muhammed Temimi Abdülkahir el-Bağdâdî, ’Usûlü’d-din (Beyrut: 
Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1981), 9-14. 

59  İmâmü’Harameyn el-Cüveynî, İnanç Esasları Kılavuzu Kitâbü’l-İrşâd, çev. Adnan Bülent Baloğlu vd. 
(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ts.), 32-33. 

60  Râzî, Me’âlim, 23-30. 
61  Beyzâvî, Tavâli‘, 26-51. 
62  Akkanat, Metaliu’l-envar, 3-112. 
63  İsfahânî, Kitabü’l-Kavaidi’l-külliyye, 43-67. 
64  Bebek, el-Hâdî, 10. 
65  Yılmaz, et-Tesdîd, 217-235. 
66  Ebu’l-Berekât Abdullah b. Ahmed en-Nesefî, el-Umde fi’l-Akâid İslam İnancının Ana Umdeleri, thk. Temel 

Yeşilyurt, çev. Temel Yeşilyurt (İstanbul: Endülüs Yayınları, 2019), 29. 
67  Semerkandî, el-Akîdetü’r-Rükniyye, 44. 
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ri anlaşılmaktadır. Bu durum müelliflerin klasik nazar sistematiğini bilinçli 
olarak devam ettirdiklerini göstermektedir. 

Bulguların Âşık Paşa’nın eğitimi hakkında şunları söyleyebiliriz: 
1- Bilgi kaynaklarının üçlü tasnifine yer vermesi Mâtürîdî ve Eş‘arîler’in 

mütekaddimûnuna ve Mâtürîdîlerin ise müteahhirrûn dönemlerinin ortak 
etkisi olarak değerlendirilebilir. 

2- Ancak Vâcibu’l-vücûd ve Kadîm kavramlarının Garibnâme’nin termino-
lojisinde yer alması, hicri VI. asır sonrası telif edilen eserlerin izlerini taşımak-
tadır. 

Âşık Paşa’nın terminolojisi, klasik bilgi sistematiğini devam ettiren, ancak 
kavramsal değişikliği taşıyan kelâm metinleri ile içerik ve tematik olarak ör-
tüşmektedir. Bu durum, Âşık Paşa’nın Allah ve bilgi kaynakları hakkındaki 
kavramsal tercihlerinin ve dört Sünnî mezhep tasavvurunun arka planında, 
Mâtürîdî ekole işaret etmektedir. 

 
Sonuç 
Sünnî geleneğin Âşık Paşa’daki izlerini araştırdığımız bu çalışmada, 

Garibnâme’deki dört mezhep hakkındaki beyitlerin Abbâsî, Selçuklu, Eyyûbî ve 
Memlûk bölgelerinde yaygın olan dört Sünnî mezhep anlayışı ile örtüştüğüne 
yer verdik. Vefâîlik içinde Elvan Çelebi’nin âlim ve zâhid bir Ebû Hanîfe atfını 
Âşık Paşa’ya nispetinden hareketle dört mezhep içinde özellikle Hanefîliğin 
belirgin bir etkiye sahip olabileceği ihtimali üzerinde durduk. Bu sebeple 
Garibnâme’nin terminolojisinde ve içeriğinde Hanefî geleneğin etkisine işaret 
eden daha güçlü ve somut örneklere yer verdik. 

Sünnî Kelâm metinleri ile Garibnâme’nin terminolojisini içerik açısından 
karşılaştırarak, Âşık Paşa’nın önemli derecede kelâm eğitim almış olduğunun 
açık olduğu kanaatine ulaştık. Bu eğitim sürecinde de Mâtürîdîliği içinde ba-
rındıran Hanefîliğin etkili olduğunu saptadık. Dolayısıyla Âşık Paşa’nın Sünnî 
düşüncesinin Hanefî-Mâtürîdî geleneğine dayandığı sonucuna ulaştık. 
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Öz 
Uzun tarihsel süreçte Müslüman alimlerin Yahudi ve Hıristiyan inanış ve 

uygulamalarına yönelik eleştirileri oldukça zengin ve geniş bir literatür mey-
dana getirmiştir. Reddiyeler İslam düşüncesinin tarihsel gelişim seyri açısın-
dan oldukça önemlidir. Çünkü reddiyelerin yazılma sebebi ve reddiyelerde 
işlenen konular hiç şüphesiz ki İslam düşüncesinin anlaşılmasına katkı sağlar. 
Reddiye türü eserler, İslam âlimlerinin bakış açısının öğrenilmesinin yanı sıra 
onların ortaya koyduğu eleştirilere delil teşkil eden hususların öğrenilmesi 
bağlamında önem arz etmektedir. İslam reddiye geleneğine katkı sağlayan 
birçok âlim vardır. Biz burada 14. ve 15. yüzyılda kaleme alınmış üç eser üze-
rinden reddiye geleneğini ortaya koymaya çalışacağız. Bu eserlerden ilki, 
polemik tarihi açısından önemli yere sahip bir alim olan İbn Teymiyye (1263-
1328) tarafından yazılmış el-Cevâbu’s-Sahîh’tir.  Yazar bu eserde Sayda pisko-
posu Pavlus’a nisbet edilen altı bölümlü bir risaleyi eleştirmektedir.  Bu reddi-
yenin özellikle Hıristiyanlığın inanç ve uygulamalarına yönelik eleştirileri 
ortaya koyması açısından önemli olduğu söylenebilir. Ele alacağımız ikinci 
eser, İbn Kayyum el-Cevziyye (1292-1350) tarafından kaleme alınmış olan 
Kitâbu Hidâyetü’l-Hayârâ’dır. Yazar bu eserinde İslam’a muhalif olan düşünce 
sistemlerini eleştirmektedir. Hz. Muhammed’in müjdelenmesi ve İncillerdeki 
tenakuzlara dikkat çekmesi açısından önemlidir. Değineceğimiz üçüncü eser 
ise, Abdullah Tercüman (ö. 1429) tarafından yazılan Tuhfetü’l-Erîb’dir. Yaza-
rın daha önceden bir Hıristiyan olması yazılan reddiyenin önemini göster-
mektedir. Yazar kendinden önceki reddiyelerde sadece akli deliller kullanıl-
masını bir eksiklik olarak görür ve Hıristiyanlığa yönelik eleştirilerini dokuz 
başlık altında sıralar.  

Anahtar Kelimeler: Dinler Tarihi, Reddiye,  Eleştiri, el-Cevâbu’s-Sahîh, 
Kitâbu Hidâyetî’l-Hayârâ, Tuhfetü’l-Erîb  

 
Tradition of Refutation in 14th and 15th Century Islamic Thought 
Abstract 
Criticism of Jewish and Christian beliefs and practices of Muslim scholars 

during the long hstorical process has brought about a very rich and broad 
literature. Refutation is very important in terms of Islamic history of thought. 
Because the reasons for writing the refutations and the issues that have been 
examined undoubtedly contribute to the understanding of Islamic thought. 
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Refutational works are important in the context of learning of Islamic 
scholars' point of view as well as learning of the evidence that constitutes 
their criticism. There are many scholars who contribute to the Islamic 
tradition of refutations. Here we will try to reveal the tradition of refutation 
through three works written in the 14th and 15th centuries. The first of these 
works is Al-Jawabu’s-Sahih. It was written by Ibn Taymiyyah (1263-1328), a 
scholar who had an important place in polemic history. In this work, the 
author criticizes a six-part treatise that belongs to the Paul, Bishop of Sayda. 
It can be said that this refutation is especially important in terms of revealing 
criticisms towards the beliefs and practices of Christianity. The second work 
that we will be dealing with is Kitab al-Hidayat al-Hayarah, which was written 
by Ibn Kayyum al-Cevziyye (1292-1350). The author criticizes all thoughts that 
are opposed to Islam. It is important in terms of heralding prophet 
Muhammad and drawing attention to contradictions in the Gospels. The third 
work we will mention is Tuhfetu’l-Erib written by Abdullah Tercuman (d. 
1429). The fact that the author was a Christian before shows the importance 
of the refutation. The author thinks the use of only mental evidence as a 
deficiency in the previous refusals. He lists his critiques of Christianity under 
nine headings.  

Keywords: History of Religions, Refutation, Criticism, Al-Jawabu’s-Sahih, 
Kitab al-Hidayat al-Hayarah, Tuhfetu’l-Erib  

 
Giriş 
Reddiye kelimesi sözlükte “bir düşünceyi, bir öğretiyi çürütmek için yazı-

lan yazı”1 şeklinde bir tanıma sahiptir. Yine bu kelime teknik olarak “bir inanç 
veya düşünceye karşı çıkıp delil ve dayanaklarını çürütmek amacıyla kaleme 
alınan eserlerin genel adı”2 biçiminde tanımlanmaktadır. Uzun bir tarihsel 
sürece sahip olan reddiye geleneği, farklı dinler arasında yaşanan problemle-
rin, sıkıntıların gerilimlerin ve tartışmaların yazıya geçirilmesiyle oluşmuştur. 
Farklı dinlere mensup ilim adamlarının, düşünürlerin ve din adamlarının 
karşıdakini eleştirel ve kendini savunmacı yaklaşımlarının yer aldığı eserler 
reddiye literatürü içerisinde değerlendirilir. Bu tarz metinlerde bir yandan 
kendi dinine yöneltilen eleştirilere cevap verilirken öte yandan karşı dinde 
görülen yanlışlıklar, eksiklikler ve çelişkili ifadeler eleştirilmektedir. Hatta 
bazen eleştirinin ölçütünün abartılarak karşıdakinin inanç ve ibadetini aşağı-
layan söylemlerin eserlerde yer bulduğu görülmektedir.3 

Reddiye türü eserler yazılırken genellikle tarihsel bir geçmişe, ortak kültü-
rel değerlere ve dini-coğrafi mekânlara sahip olunan diğer dini geleneklerin 
ve din mensuplarının hedef seçildiği dikkatlerden kaçmamaktadır. Arap yarı-

                                                 
1  http://www.tdk.gov.tr/reddiye/29.03.2020. 
2  Mustafa Sinanoğlu, “Reddiye”, TDV İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2007), 34/516-521. 
3  Yasin Meral, “Yahudi-Hıristiyan-Müslüman Reddiye Geleneği”, Dinler Arası İlişkiler, Ed. Ali İsra 

Güngör, (Ankara: Grafiker Yayınları, 2017), 161. 
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madası dikkate alındığında aynı coğrafi bölgede ortaya çıkan, benzer tarihsel 
ve sosyo-kültürel geçmişe sahip dinler olan Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam 
arasında karşılıklı bir reddiye literatürü oluşmuştur. Benzer bir duruma Hint 
alt kıtasında ortaya çıkan Hinduizm, Budizm ve Sihizm veya aynı bölgede 
ciddi ölçüde gelişme fırsatı bulan İslam gibi dinler arasında rastlanabilir. Bu 
dinlere mensup ilim-din adamları ve düşünürler kendi dinlerinin doğruluğu-
nu, tekliğini ve meşruiyetini savunmak ve diğerini eleştirmek için muhtelif 
tarzda yazılar yazmışlardır.4 

İslam dünyasında reddiyelerin yazılmasında en önemli etkenlerden birisi 
Kur’an-ı Kerim’in genel din anlayışı ve diğer dinlere yönelik yaklaşımı olmuş-
tur. Kur’an-ı Kerim evrensel bir kitap olduğu için diğer dinlere ve onların 
inananlarına yönelik bir takım söylemlere sahiptir. Kur’an-ı Kerim diğer din-
lere mensup olanlara bir taraftan insani bir yaklaşım sergilemiş, öte yandan 
da yaptıkları yanlış işleri eleştirmiştir. Dolayısıyla İslam’ın ilk ortaya çıktığı 
andan itibaren Müslümanların aynı coğrafi ortamı paylaştığı ve benzer kültü-
rel değerlere sahip olduğu Yahudilere ve Hıristiyanlara yönelik yazdığı reddi-
yelerde Kur’an-ı Kerim temel hareket noktası olmuştur. Bu çerçeve söz konu-
su dine ve mensuplarına kutsal kitabın tahrifi ve çelişkili ifadeleri, peygam-
berlerin tanrılaştırılması, din mensuplarının gayri ahlaki yaşam tarzları gibi 
konular başlıca eleştiriler arasında yer almıştır.5 Müslüman ilim adamları, 
Kur’an-ı Kerim’in benimsediği temel ilkeyi sonraki dönemlerde de sistematik 
halde sürdürerek, bir taraftan İslam’a yapılan itirazları savunmak ve yönelti-
len eleştirileri bertaraf etmek diğer taraftan da diğer din mensuplarının yanlış 
inanış ve uygulamalarını ortaya koymak amacıyla reddiye türü eserler kaleme 
almıştır. Biz burada 14. ve 15. yüzyılda kaleme alınmış reddiye türü üç eseri, 
İbn Teymiyye’nin el-Cevâbu’s-Sahîh’ini, İbn Kayyum el-Cevziyye’nin Kitâbu 
Hidâyetü’l-Hayârâ’sını ve Abdullah Tercüman’ın Tuhfetü’l-Erîb’ini ele alacağız. 

 
1. el-Cevâbu’s-Sahîh 
İbn Teymiyye, el-Cevâbu’s-Sahîh isimli eserini Hıristiyanlığa bir reddiye 

mahiyetinde kaleme almıştır. Eserin tam adı el-Cevâbü’s-sahîh li-men beddele 
dîne’l-Mesîh’tir. Eserde Sayda6 Piskoposu Pavlus’un (Paul, 1140-1180) yazdığı 
düşünülen bir risaleye cevap verilmektedir. İslam’ın eleştirildiği ve Hıristiyan-
lığın savunulduğu bu risale soru-cevaptan oluşmaktadır. İlk kaleme alındığı 
dönemde küçük bir risale iken zaman içerisinde farklı-detaylı soru ve cevapla-
rın da ilave edilmesiyle kitap haline dönüşmüştür. Pavlus’un kitabı, Hıristiyan 
din adamlarının ve bu dine inananların önem verdiği ve sıklıkla müracaat 
ettiği bir kaynak olmasından ötürü, İbn Teymiyye, adı geçen reddiyeyi yazma 

                                                 
4  Hammet Arslan, “Eş’ari Âlimlerin Yazdığı Reddiyeler: Şifâu’l-Galil ve er-Reddü’l-Cemil Örneği”, V. 

Uluslararası Şeyh Şa’ban-ı Velî Sempozyumu -Eş’arîlik-, Bildiri Kitabı (Kastamonu: 2018), 601-609. 
5  Mehmet Aydın, Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler ve Tartışma Konuları (Ankara: TDV 

Yayınları, 1998), 5-15 
6  Beyrut’un yaklaşık 45 km. güneyinde yer alan bir şehirdir. 
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ihtiyacı hissetmiştir. Risaleyi yazarken Hasan b. Eyyûb, İbn Hazm ve Cüveynî 
gibi alimlerin eserlerinden yararlanmıştır. Birçok yazma nüshası bulunan bu 
eser, Kahire’de dört cilt olarak neşredilmiştir.7 

Bir mukaddime ve pek çok fasıldan oluşan el-Cevâbu’s-Sahîh’te, sistematik 
olarak tenkit edilen eserde yer alan görüşler fasıl başlarında nakil halinde 
verilir. Daha sonra bu iddiaları çürütmek için sırasıyla Kur’an’dan ve sünnet-
ten deliller getirilir. Ayrıca konuyla ilgili aklî ve mantıkî deliller de sıralanır. 
Ayrıca yeri geldikçe Kur’an’dan önceki kutsal kitaplardan da bazı atıflar yapı-
larak deliller güçlendirilmeye çalışılır. Eserde, hedef alınan risâledeki iddialar 
tenkit edilmektedir. Hıristiyanların kendi iddialarını dayandırdıkları âyet ve 
hadisler doğru biçimde yorumlanmış ve açıklanmıştır. Hıristiyanların kendi 
kutsal metinlerini yorumlarken yaptıkları hatalar ortaya konulmuş ve düzel-
tilmiştir. Ayrıca Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslâm’daki nübüvvet konusu da 
karşılaştırmalı olarak ele alınıp incelenmiştir.8  

Dört parçadan oluşan bu reddiyenin birinci kısmında, Hz. Muhammed’in 
sadece Araplara gönderildiği ve Hıristiyanların doğru yol üzerinde olduğu gibi 
iddialar çürütülmektedir. Ayrıca teslis ve Baba-Oğul tanrı anlayışlarına cevap-
lar verilmektedir. İkinci kısımda, Hıristiyanların inançlarının yanlışlığı ortaya 
konulmaktadır. Üçüncü kısımda, Tanrı’nın yeryüzünde insan hüviyetinde 
görülmesi anlayışı çürütülmektedir. Dördüncü kısımda ise, İsa’nın son pey-
gamber olduğu yönündeki Hıristiyan iddialarına cevaplar verilmektedir.9 

 
2. Kitâbu Hidâyetî’l-Hayârâ 
İbn Kayyim el-Cevziyye, Kitâbu Hidâyetî’l-Hayârâ isimli eserini Yahudi ve 

Hristiyanlara reddiye olarak yazmıştır. Eserin tam adı Hidâyetü’l-hayârâ fî 
ecvibeti’l-yehûd ve’n-nasârâ’dır. Bu eser, İslam’a ve Müslümanlara yöneltilen 
bazı soruları cevaplamak ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini ispat etmek 
için yazılmıştır. Bu metin, hem 1904 yılında Kahire’de Abdurrahman 
Bâçecîzâde’nin el-Fârık beyne’l-Mahlûk ve’l-Hâlik isimli eserinin kenarında 
hem de 1914 yılında Kahire’de ve 1976’da Medine’de müstakil olarak basılmış-
tır. Ahmed Hicâzî es-Sekka tarafından 1986 yılında Kahire’de10 tahkikli neşri 
yapılmıştır.11 

Kitâbu Hidâyetî’l-Hayârâ’da Hz. Muhammed’in peygamber olarak geleceği-
nin Kur’an’dan önceki kitaplarda müjdelendiği ve bununla ilişkili olarak diğer 
kutsal kitapların tahrif edildiği üzerinde durulur. Tevrat ve İncil’den alıntılar 

                                                 
7  İbn Teymiyye, el-Cevâbü’s-sahîh sahîh li-men beddele dîne’l-Mesîh (Kahire: 1964), I-IV. Bu konuda bk. 

Mehmet Aydın, “el-Cevâbu’s-Sahîh”, TDV İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1993), 7/428-
429; S. M. Stern, “The Oxford Manuscript of Ibn Taymiyya’s Anti-Christian Polemics”, BSOAS, XXIX 
(1959), 124-128. 

8  Aydın, “el-Cevâbu’s-Sahîh”, 428-429. 
9  Aydın, “el-Cevâbu’s-Sahîh”, 428-429. 
10  İbn Kayyim el-Cevziyye, Hidâyetü’l-hayârâ fî ecvibeti’l-yehûd ve’n-nasârâ, Neşr. Ahmed Hicâzî es-Sekka 

(Kahire: 1986). 
11  Mehmet Aydın, “Hidâyetü’l-Hayârâ”, TDV İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 1998), 17/477. 
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yapılan reddiyede Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarına başvurulduğuna dair bir 
bilgi yer almamaktadır. Hıristiyanlığın temel meselelerinin tartışıldığı ve 
karara bağlandığı konsillerden bahsetmesi açısından önemli bir reddiye kabul 
edilir. Dolayısıyla bu reddiye, Batı dünyasında da dikkatleri çekmiştir.12  

Kitâbu Hidâyetî’l-Hayârâ bir mukaddime ve altı bölümden oluşur. Birinci bö-
lümde, Tevrat ve İncil’deki tahrif konusu ele alınır. Metinlerdeki tahrifat yine 
aynı metinlerden yapılan alıntılarla ortaya konulur. Yine üzerinde ciddiyetle 
durulan bir başka husus da Hz. Muhammed’in peygamberliğinin önceki kitap-
larda yer aldığı hususudur. Yahudiler ve Hıristiyanlar bunu bilmelerine rağ-
men gizlemişler ve inkâr etmişlerdir. İkinci bölümde, Yahudiliğin temel inanç 
esasları üzerine durulmuştur. Sonraki bölümde, Hıristiyanlığın Allah’a ortak 
koşma üzerine temellendiği belirtilmiştir. İsa’nın insan olduğu, Allah’tan baş-
ka Tanrı olmadığı gibi hususlar da ele alınmıştır. Eserin dördüncü bölümünde 
vurgulanan temel husus, Hz. Muhammed’in nübüvvetinin önceki peygamber-
lerin nübüvvetini de ispatladığıdır. Bu yüzden Hıristiyanların Hz. Muham-
med’i inkâr etmesi Hz. İsa’yı da inkâr anlamına geleceği ifade edilmiştir. Bu 
bağlamda İsa’nın tabiatıyla ilgili tartışmalara ve ayrışmalara değinilmiştir. 
Takip eden bölümde, Hıristiyanlığın asli konularının tartışıldığı konsiller üze-
rinde durulmuş, konsil kararları incelenmiştir. Eserin son bölümde de, Hz. 
Muhammed’in peygamberliğinin inkâr edilmesinin diğer peygamberlerin de 
inkâr edilmesi anlamına geleceği, bunun da yaratıcıyı inkâra götüreceği belir-
tilir.13 

 
3. Tuhfetü’l-Erîb 
Abdullah Tercüman, Tuhfetü’l-Erîb isimli eserini Hıristiyanlığa reddiye ma-

hiyetinde kaleme almıştır. Eserin tam adı Tuhfetü’l-Erîb fi’r-reddi ʿalâ ehli’s-
salîb’dir. Abdullah Tercüman, önceden Katolik bir papaz (Anselmo Turmeda) 
iken İslam’a girmiştir. Hıristiyanlık hakkında sahip olduğu bilginin yanı sıra 
Hıristiyan kaynakları da iyi bildiğinden Tercüman’ın Tuhfetü’l-Erîb adlı eseri 
İslâm-Hıristiyan polemik tarihinde önemli addedilir. Dolayısıyla bu eserin 
yazımı esnasında İslami kaynakların haricindeki eserlerden çokça istifade 
edilmiştir. Zaten yazar reddiyelerde gördüğü bu eksikliğe binaen bu eseri 
yazmaya karar verdiğini ifade etmektedir.14 

Bazı kaynaklarda eserin elliye yakın yazma nüshasının bulunduğundan söz 
edilir. Ayrıca eserin özetlenmesi neticesinde oluşan metinlerin de farklı nüs-
haları bulunmaktadır. Eserin ilk baskısının İngiltere’de mi yoksa Tunus’ta mı 
yapıldığı konusunda bazı tartışmalar vardır. 1603 yılında eser, yazılan bir 
mukaddime ve satır aralarına yapılan Türkçe tercümesiyle birlikte Tahiyyetü’l-

                                                 
12  C. Adang, Muslim Writers on Judaism & The Hebrew Bible From Ibn Rabban to Ibn Hazm (Leiden: 

1996), 276-277. Bu konuda bk. Aydın, “Hidâyetü’l-Hayârâ”, 477. 
13  Aydın, “Hidâyetü’l-Hayârâ”, 477. 
14  Ömer Faruk Harman, “Tuhfetü’l-Erîb”, TDV İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV Yayınları, 2012), 

41/356-357. 



14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Reddiye Geleneği    307 

 

esrâr veya Tuhfetü’l-esrâr adıyla Osmanlı Padişahı I. Ahmed’e sunulmuştur. 
Eserin Arapça baskısı esas alınarak Hacı Mehmed Zihni Efendi’nin Türkçe 
tercümesiyle 1874’te İstanbul’da yayımlanmıştır. Bu çeviri sadeleştirilerek 
1965 yılında İstanbul’da Hristiyanlığa Reddiye adıyla basılmıştır.15 Ayrıca Fars-
ça’ya, Fransızca’ya, Almanca’ya ve İspanyolca’ya çevrilen eser hakkında yük-
sek lisans ve doktora tezleri de hazırlanmıştır.16 

Üç bölümden oluşan eserin birinci bölümünde yazarın biyografisi yer alır. 
Tercüman bu kısımda İspanya’daki yaşamı, Tunus’a gelişi ve neden Müslüman 
olduğunu hakkında bilgiler verir. Eserin ikinci bölümde ise, tarihçiler açısın-
dan oldukça önemli görülen, Tunus’un idarecilerinden Emir el-Müstansır ve 
Emir el-Mütevekkil’in uygulamalarından ve dönemin dikkat çeken olayların-
dan bahseder. Konumuzla doğrudan alakalı üçüncü bölümde de Hıristiyanlığa 
yönelik eleştirilerini dokuz kısım halinde sıralar. Burada genel olarak bir eleş-
tiri/tenkit ve savunma/ispat yöntemi gözlemlenmektedir. Yani bir taraftan 
Hıristiyanların yanlış inanışlarını İncillerden hareketle ortaya koyar bir taraf-
tan da Hz. Muhammed’in İncillerde müjdelendiğini ispat etmeye çalışır.17 

Eserin üçüncü bölümünün ilk kısmında, İncil yazarlarının hataları ve çeliş-
kili ifadeleri ortaya konulur. Yuhanna dışında hiçbir İncil yazarının olayların 
görgü tanığı olmadığı belirtilir. İkinci kısımda Hz. İsa’nın tabiatı konusu başta 
olmak üzere Hıristiyan mezhepleri arasındaki farklı inanışlara değinilir. 
Üçüncü ve dördüncü kısımda Hıristiyanlığın kökeni ve temel inanç esasların-
dan bahsedilir, kilise gizemleri (sakramentler) eleştirilir. Beşinci kısımda Hz. 
İsa’nın İncillere göre bir peygamber olduğu ve Tanrı olmadığı düşüncesi işle-
nir. Altıncı kısımda İnciller’deki tutarsızlıklar ve çelişkili ifadeler ele alınır. 
İncillerin hiçbirisinin hakiki olmadığı vurgulanır. Yedinci kısımda, İncillerde 
Hz. İsa’ya atfedilen ifadeler aktarılır. Sekizinci kısımda Hıristiyanların Müslü-
manlara yönelttiği eleştiriler üzerinde durulur. Son kısımda da Hz. Muham-
med’in son peygamber olduğu hususu Tevrat, Zebûr ve İncil’den alıntılar 
yapılmak suretiyle ortaya konulmaktadır.18  

 
Sonuç 
İslam düşünce tarihinde reddiye, bir inancı, öğretiyi, düşünceyi veya uygu-

lamayı çürütmek için kaleme alınan eleştirel yazı anlamına gelir. İslam’ın 
ortaya çıktığı dönemden günümüze kadar geçen süre içerisinde geniş bir 
reddiye edebiyatı oluşmuştur. İslam’ın diğer inanç ve düşüncelere bakışındaki 
temel çerçeveyi Kur’an ve Sünnet oluşturur. Kur’an’ın yanlış inanç ve uygu-
lamaları eleştiren yaklaşımı Müslüman ilim adamlarınca daha sonraki çağlar-
da sistematik olarak devam ettirilmiştir.  

                                                 
15  Abdullah Tercüman, Hıristiyanlığa Reddiye: Tuhfetü’l-Erib fi’r-reddi ʿalâ ehli’s-salîb, çev. Hacı Mehmed 

Zihni Efendi (İstanbul: Bedir Yayınları, 1990). 
16  Harman, “Tuhfetü’l-Erîb”, 356-357. 
17  Aydın, Müslümanların Hıristiyanlara Karşı Yazdığı Reddiyeler, 69-70; Harman, “Tuhfetü’l-Erîb”, 356-357. 
18  Harman, “Tuhfetü’l-Erîb”, 356-357. 
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Reddiye türü eserlerde bir taraftan karşıdaki inanç sahibi ve kutsal metin 
yanlışlıklardan ötürü eleştirilirken bir taraftan da kendi inancına ve kutsal 
kitabına yöneltilen itirazlara cevap verilmektedir. Yukarıda ele almaya çalıştı-
ğımız eserler de benzer amaçlarla kaleme alınmıştır. Böylelikle Yahudi ve 
Hıristiyanların içinde bulundukları yanlış yaşam tarzı eleştirilmiştir. Kutsal 
metinlerdeki tahrifler, çelişkili ifadeler ve tutarsızlıklar sistematik biçimde 
vurgulanmıştır. Hatta yeri geldiğinde yanlışların nasıl doğru biçimde anlaşıla-
bileceğine dair yorumlar yapılmıştır. Ayrıca Hz. Muhammed’in son peygam-
ber olduğunun Tevrat ve İncil metinlerinden yararlanarak ispatlanmaya çalı-
şılması reddiyelerin ortak yönlerinden birisidir. Sonuç olarak reddiyeler, İs-
lam düşünce tarihinin anlaşılmasına katkı sağlayan önemli eserlerdir.    
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Öz 
İlk dönemlerde tasavvufun yazılı bir öğretisinin bulunmaması ve daha çok 

“hal ilmi” olarak öne sürülmesi bir takım problemlere yol açtı. Sûfîler arasın-
da yaygınlaştığı söylenen ibâhî ve ilhâdî düşünceler tasavvufun halk 
nezdindeki itibarını zedeliyor; aynı zamanda yine bu sebeple tasavvuf öğretisi 
ulemâ tarafından tepki görüyordu. Hâlbuki hakiki sûfîler tasavvufun her şey-
den önce sahih bir itikad ve muâmelâta dayandığını iddia ediyorlardı. Bu an-
lamda kaleme alınan temel eserler temelde iki gayeye matuftu: İlki, tasavvufa 
mahsus müstakil inanç esaslarının bulunmayıp, sûfîlerin bu hususta İslam 
toplumunun geneliyle mutabık olduğunu ortaya koymaktı. İkincisi ise tasav-
vuf öğretisini sahih bir itikad ve muamelât üzerine temellendirmek suretiyle 
müridlerin yanlış görüş ve hurafeleri benimsemelerini engellemekti. Zamanla 
tasavvuf toplumun geneli tarafından hüsnükabul görmesine rağmen bu endi-
şe farklı tezahürleriyle yüzyıllar boyu devam etmiştir. 15. yüzyılda bir Zeynî 
şeyhi olan Abdüllatif el-Kudsî’nin Hâdi’l-kulûb ilâ likâi’l-mahbûb adlı eseri söz 
konusu serüveni takip edebileceğimiz örneklerden biridir. Müellif eserin mu-
kaddimesinde tıpkı ilk müellifler gibi, cahil sofular ve müddeilerin çoğalması 
sebebiyle tasavvufun zarar gördüğünden yakınmaktadır. Ona göre tasavvuf 
yoluna giren kimsenin evvela itikadî konuları bilmesi ve sahih bir inanca sa-
hip olması gerekmektedir. Bu bağlamda ilk bölümde Allah’ın varlığı, sıfatları, 
fiilleri ve kabir, haşr, şefaat, mizan gibi sem’iyyat bahislerini incelemiş; daha 
sonra şeyhlik ve şeyhliğin şartları gibi tarikat müessesine ait konulara değin-
miştir. Bu çalışmada ilk olarak, eserde görülen tasavvuf-kelam etkileşimini 
sağlayan muhtemel sebepler üzerinde durulacaktır. Daha sonra müellifin 
sahip olduğu kelâmi görüşler incelenecek; tasavvufla alakalı başlıklar şeriat-
hakikat dengesi bağlamında ele alınacaktır. Sonuç kısmında ise müellifin or-
taya koymaya çalıştığı temel tez ve tasavvuf-kelam birlikteliği çerçevesinde 
değerlendirilecektir. 

mailto:serkancetin505@gmail.com
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Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Kelam, Abdüllatîf el-Kudsî, Hâdi’l-kulûb, 
İtikad. 

A Sample Related To Sufism-Kalam Togetherness From 15th Century: 
Abdüllatīf Al-Kudsī’s Writing Called ‘Hâdi’l-Kulûb İlâ Likâi’l-Mahbûb’  

Abstract 
The lack of written doctrine of Sufism in beginning and mostly 

denominating it as ‘science of state’ caused problems. Irreligious thoughts 
and also thoughts that accept everything as permissible which became 
popular in Sufis cheapened Sufism in presence of public; Sufism doctrine got 
reactions by ulema because of this reason again. For real Sufis, Sufism is based 
on a valid belief before anything else. Sufi writers such as Kelâbâzî, Serrâc, 
and Hücvirî endeavored to interpret some wordy questions, even fiqh issues 
like salaah, fasting, and hajj in an esoteric way. Their works targeted at two 
purposes in principle: first of the purposes is to reveal Sufis agree with 
general of Islamic society about this issue; there are no detached principles of 
faith common to Sufism. Second of related purposes is to keep followers safe 
from adopting wrong views and superstitions by grounding Sufism doctrine 
on a correct belief and procedure. Although Sufism has been accepted by 
great majority of society in time. ‘Hâdi’l-kulûb ilâ likâi’l-mahbûb’ work of 
Abdüllatif el-Kudsî who was a Zeyn Sheik in 14th century is one of samples 
that we can use to follow related adventure. In introduction part of writing, 
author complains about damaging of Sufism by reason of increasing ignorant 
religionists and claimants; he, just as the first Sufi-authors, also mentioned 
about there is only the cause, meaning has fallen off the face of the earth. For 
him, a person who will shape his life based on Sufism needs to know issues on 
belief. He reviews eschatology topics like existence, adjectives, actions of God, 
grave, resurrection, intercession, and libra. Then, he reviews subjects of a cult 
institution like sheikhdom and sheikhdom conditions. Possible reasons that 
provide Sufism-kalam interaction of that writing were analyzed here. Views 
of author on kalam were reviewed in second chapter; titles about Sufism were 
scrutinized within context of sharia-truth. Main thesis of author was 
evaluated within frame of Sufism-word togetherness. 

Keywords: Sufism, Kalam, Abdüllatīf al-Kudsī, Hādi’l-kulūb, Faith. 
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786/1384 senesinde Kudüs’te doğmuştur. Bu sebeple Kudsî/Makdisî nisbesiyle 
anılır. Önce zahiri ilimleri tahsil etmiş; daha sonra şeyhi Abdülaziz el-Gaznevî 

                                                 
1  Lâmiî Mahmud Çelebi, Nefehâtü’l-Üns min Hazârati’l-Kuds Tercümesi (İstanbul: 1980), 555; 

Taşköprülüzâde Isâmüddîn Ahmed, eş-Şekâiku’n-Nu’mâniyye fî ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye, (Beyrut: 
Dâru’l-kitâbi’l-Arabî, 1975), 41; Şemsüddîn Muhammed b. Abdurrahman es-Sehavî, ed-Davʿu’l-Lâmiʿ 
li-Ehli’l-Karni’t-Tâsiʿ (Beyrut), 4/327; Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, haz. Mustafa Kara&Kadir 
Atlansoy (Bursa: Uludağ Yayınevi, 1997), 365. 
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vasıtasıyla tasavvufa intisap etmiştir. 1422’de Horasan’dan Kudüs’e gelen 
Zeynüddin el-Hâfî’yle tanışıp onu evinde misafir etmiştir.2 Daha sonra kendi-
sine mürid olmuş ve şeyhinin gözetiminde seyrüsülûkunu tamamlamıştır. 
Anadolu, Kahire ve Şam bölgesine seyahatlerde bulunan Kudsî, aldığı manevi 
bir işaretle Anadolu’ya göç etmiştir. Bir süre Konya’da ikamet ettikten sonra 
buradan Bursa’ya geçmiş 3ve Hisar mevkiinde konakladığı evinde irşad faali-
yetlerine devam etmiştir. 4  

Nnn 1451 senesinde rahatsızlanan Kudsî, üç ay süren hastalığının ardından 
856/1452 yılında vefat etmiştir. Yerleştiği semt daha sonra tarikatın adına 
nispetle Zeynîler Mahallesi olarak anılmıştır. 5 Vefatından sonra Hoca 
Bahşâyiş adında bit tüccar, şeyhin kabrinin bulunduğu arsayı satın almış ve 
buraya zâviye, mescid ve abdesthane inşa ettirmiştir. 6 

 
1. Bir Geleneğin Serencâmı: Hâdi’l-Kulûb ilâ Likâi’l-Mahbûb 
1.1. Tasavvufî Eserlerde Tasavvuf-Kelâm Etkileşimi 
Zühd temelli bir anlayış olarak gelişen tasavvufun ilk dönem temsilcileri 

entelektüel ve ilmî çalışmalara çoğu zaman çekimser yaklaşmışlardır.7 Esasın-
da bu tavrın ilimlerden ziyade ulemâya yönelik olduğunu söylemek belki daha 
doğru olacaktır. Zira sûfîler arasında hadis, kelâm veya fıkıh ilimlerinden 
herhangi biriyle iştigal eden pek çok kimse bulunduğu8 görülmektedir. Onla-
rın eleştirileri daha çok ilmin gereğiyle amel etmemek, ilmî tartışmaların 
kibre yol açması veya şekilcilik üzerine olmuştur.9  

Sûfîlerin kelâm ilmi ve bu ilmin yöntemlerine karşı bakış açıları akıl bahsi 
özelinde ele alınabilir. İki grup arasında aklın epistemolojik değerine ilişkin 
bir mutabakattan söz edilmesi mümkün değildir. Nitekim tasavvufi tabakât 
kitapları, aklın yetersizliğine vurgu yapan sözlerle doludur. Sûfîlere göre 
tevhid veya hakikat bilgisine nazar ve istidlal yöntemiyle ulaşmak kabil değil-
dir. Zira her şey gibi akıllar ve deliller de tümüyle Hakk’ın mülkü ve tasarru-
fundadır.10 Marifet denilen en yüce bilgi türü akılla değil, Bâyezid’in (öl. 
234/848) deyimiyle “aç karın ve çıplak bedenle”11 elde edilir. İçerisinde ilme 
tabi olma uğraşısının da bulunduğu mücâhede süreci sonunda sûfî, marifeti 

                                                 
2  Mehmed b. Saʿdî, Bursa Vefeyâtı, haz. Kadir Atlansoy, Osmanlı Araştırmaları 18 (İstanbul 1998), 54. 
3  Mehmed Şemseddîn, Yâdigâr, 366. 
4  Mehmed b. Saʿdî, Bursa Vefeyâtı, 56. 
5  Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2. Basım, 2010), 395. 
6  Mehmed b. Saʿdî, Bursa Vefeyâtı, 57. 
7  Ekrem Demirli, İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan (İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2012), 109. 
8  Fudayl b. İyâz, Abdullah b. Mübârek, Dâvud et-Tâî, Süfyân es-Sevrî ve Hasan el-Basrî gibi ilk zahidler 

aynı zamanda muhaddis, fakih veya kelamcı kimlikleriyle ön plana çıkmışlardır. İlk zâhidlere ilişkin 
muhtasar bir malumat için bkz. Abdurrezzak Tek, Tarihi Süreçte Tasavvuf ve Tarikatlar (Bursa: Bursa 
Akademi, 2016), 27-61. 

9  Alexander Knysh, Islamic Mysticism: A Short History (Leiden: Brill, 2000), 49, 51. 
10  Ebû Osman el-Hücvirî, Keşfü’l-mahcûb, çev. Süleyman Uludağ-Hakikat Bilgisi (İstanbul: Dergâh 

Yayınları, 4. Basım, 2014), 332-341. 
11  Abdülkerîm el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, haz. Abdülhalîm Mahmûd-Muhammed b. Şerîf 

(Kahire: Dâru’ş-Şu’ab, 1989), 513. 
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bizzat Allah’tan edinecektir. Bağdatlı mutasavvıf Mâruf el-Kerhî’nin (öl. 
200/815) şu sözü, mutasavvıfların kelâm ilmi hakkındaki tutumlarını özetle-
mektedir: “Allah bir kimseye hayır murad ettiği zaman ona amel kapısını açar 
ve cedel yolunu kapatır.”12 

Bu kısa girişten sonra tasavvuf ehlinin, önceleri başvurmaktan kaçındıkları 
kelâmî yöntem ve tartışmalara, daha sonraki süreçte neden girme ihtiyacını 
hissettiklerini sorabiliriz. Hicri III. ve IV. yüzyıllarda tasavvufun giderek yay-
gınlaşmaya başlaması bazı problemleri beraberinde getirmiştir. Tasavvufa 
yabancı bazı düşüncelerin tasavvufun prestijinden faydalanmak isteyen sahte 
sûfîler arasında tedavüle girmesi bunlardan biridir. Tasavvufun karşılaştığı en 
büyük güçlük ise şüphesiz usûl ve itikad bahislerinde ortaya atılan sapkın 
görüşlerdir. Sûfîlerin, kendi tasavvufi tecrübelerini ifade etmek üzere kullan-
dıkları kavramlardan bazıları (fenâ, cem, gaybet vb.) şeriate aykırı şekilde 
yorumlanmış veya bu terimlerin zahiri mânâları hulûl, ittihâd ve ibâha dü-
şüncelerine zemin teşkil etmiştir. Hulûl inancını benimseyenlerin her bir 
yaratıkta Hakk’ı gördüklerini iddia etmeleri, kadın veya genç oğlanlarla otu-
rup kalkmalarını meşrulaştırmış; Hakk’ın kendilerine hulûl ettiğini zanneden-
ler fıkhî mükellefiyetlerden muaf olduklarını iddia etme derecesine varmış-
lardır. Bu durum İslam âlimlerinin sert eleştirilerine sebebiyet verdiği gibi 
bizzat sûfîler de, tasavvufa aykırı buldukları bu inançların önünü kesmek için 
büyük çaba göstermişlerdir.  

Tasavvufun fıkıh ve kelam gibi ilimlerle “barıştırılması” yukarıda kısaca 
bahsedilen problemin çözümüne yönelik bir adım olarak görülmüştür. Bu 
bağlamda müellifler eserlerinde kelâm ilminin yöntemlerini kullanmaktan 
çekinmemiş veya Serrâc (öl. 378/988) örneğinde olduğu gibi tasavvuf ilmini 
fıkıh örnekliğinde kurma teşebbüsünde bulunmuşlardır. Serrâc el-Lümaʿ adlı 
eserinde, tasavvuf ehli arasında ubudiyet, hürriyet, velâyet ve nübüvvet, fenâ 
ve cem hali, rûh ve hulûl inancı gibi konularda delâlete götüren fasid inanışlar 
bulunduğunu haber vermiş ve bunları tashih etmeye çalışmıştır. Yine 
Kelâbâzî, Kuşeyrî ve Hücvirî, bazıları kelâm bahislerine tekabül eden tartışma-
lı konuları açıklığa kavuşturmak istemiş; bu bağlamda gerekirse kelâmî argü-
manlar kullanmışlardır. Aynı zamanda bu müellifler sûfîlerin hadis dinledik-
lerini, kelâm, fıkıh ve Kurân ilimleriyle meşgul olduklarını vurgulayarak, kesbî 
bilgilerin üstüne vehbî bilgiyi ilave etmek suretiyle fazileti herkesçe kabul 
edilen insanlar olduklarını dile getirmişlerdir.13 

Kelâmla buluşmanın görüldüğü ilk örnek Mâverâünnehirli bir âlim olan 
Ebû Bekir Muhammed el-Kelâbâzî’dir (öl. 380/990). Et-Taʿarruf isimli eserinde 
bulunan başlıklar, bir kelâm kitabında rahatlıkla rastlayacağımız konuları 
ihtiva etmektedir. Tevhîd, iman, Allah’ın isim ve sıfatları, rüyetullah, kader, 

                                                 
12  Ebû Nuaym el-Isfahânî, Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ, haz. Ebu Hacer Said b. Besyuni (Beyrut: 

Dâru’l-fikr, 1996), 8/361. 
13  Ebû Bekir el-Kelâbâzî, et-Taʿarruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf, haz. Ahmed Şemseddîn (Beyrut: Dâru’l-

kütübi’l-‘ilmiyye, 1993), 30-31.   



Tasavvuf-Kelam Etkileşimine Dair 15. Asır’dan Bir Örnek   313 

 

istita’at, cebir, va’d-va’îd, şefaat, çocuğun mükellefiyeti, kerâmet ve mucize 
gibi konular bunlar arasındadır. Esasında Kelâbâzî’nin gayesi kelâmî bahisler-
de teorik tartışmalara girmek değildir. Onun temel endişesi, mutasavvıfların 
akaid tartışmalarında müşterek bir kanaat taşıdıklarının altını çizmektir. Bu 
ortaklığın esas itibariyle selef akidesi sınırlarında bulunduğu görülmektedir.14  

Ali b. Osman el-Hücvirî (öl. 465/1072) tarafından kaleme alınan Keşfü’l-
Mahcûb tasavvuf-kelâm etkileşimine uygun örneklerden birini temsil eder. 
Eserin üçüncü bölümünde Hücvirî kurucu şeyhlerin etrafında şekillenen ta-
savvufi fırkaları ve öne çıktıkları ana kavramların mahiyetini izah eder.15 Nefs 
ve rûh, velayet ve nübüvvet, mucize ve keramet, fenâ ve bekâ gibi meseleler-
de, aklî ve naklî deliller kullanmak suretiyle muhataplarına doğru bir kavram 
haritası çizmeye çalışmıştır. Hücvirî’nin çeşitli meseleleri akıl yürütme ve ilmî 
beyanatla delillendirerek aktarmaya çalışması, kendisini diğerlerinden ayıran 
bir özelliktir. Yine Abdülkerîm b. Hevâzin el-Kuşeyrî (öl. 465/1072) er-
Risâletü’l-Kuşeyriyye’sinde ilk bölümü sûfîlerin akaid ve tevhid bahislerindeki 
görüşlerinin aktarılmasına ayırmıştır.16 O da tasavvufun sahih bir itikad teme-
linde bina edildiğini vurgulayarak bu çerçevenin dışında kalan hiçbir düşün-
cenin tasavvufa ait sayılamayacağını zımnen beyan etmiştir. 

 
1.2. Hâdi’l-Kulûb Neden Yazıldı? 
Tasavvufun ilmî teşekkülü, yukarıda bazı örnekler verilen temel eserler 

çerçevesinde tasavvuf yazınının oluşması ve aynı zamanda sûfî cemaatlerin 
belirginleşmeye başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşmiştir.17 Büyük şeyhlerin 
etrafında gelişen yapılar giderek tarikat adı verilen kurumlara dönüşmüş ve 
her tarikatın, kurucu veya ikinci pirleri tarafından ortaya konan kaideleri 
temel eserlerle tespit edilmiştir.  

Horasan menşeli bir tarikat olan Zeyniyye’nin usûl ve âdâbı, tarikatın piri 
Zeynüddin el-Hâfî’nin el-Vesâyâ el-Kudsiyye ve Menhecü’r-Reşâd’ı; Şihâbüddîn 
es-Sühreverdî’nin Avârifü’l-Maârif ve Aʿlâmü’l-Hüdâ’sı ile Abdüllatif el-Kudsî, 
Şihâbüddin es-Sivâsî, Kutbüddinzâde İznikî ve Şeyh Vefa gibi mutasavvıfların 
eserlerinde kayda geçmiştir.18 Zeynüddin el-Hâfî başta olmak üzere şeyhlerin, 
şeriata ittiba konusunda oldukça hassas oldukları ve müridlerine, ehl-i sünnet 
ve’l-cemaat inancı üzere yürümelerini tavsiye ettikleri bilinmektedir.19 Bu 
yapısı Zeynîliğin kısa sürede geniş bir coğrafyaya yayılıp Osmanlı’da çok sayı-
da aydın, yönetici ve ulemâyı cezbetmesini sağlamıştır. 

                                                 
14  Ebû Bekir el-Kelâbâzî, et-Taʿarruf, çev. Süleyman Uludağ-Doğuş Devrinde Tasavvuf (İstanbul: Dergâh 

Yayınları, 3. Basım, 2013), giriş yazısı; Kelâbâzî, et-Taʿarruf, haz. A. J. Arberry-The Doctrine of The Sufis 
(Cambridge: University Press, 1935), giriş yazısı. 

15  Hücvirî, Keşfü’l-mahcûb, 239-327. 
16  Kuşeyrî, er-Risâle, 24-39. 
17  Ahmet T. Karamustafa, Sufism: The Formative Period (Edinburgh: University Press, 2007), 114. 
18  Reşat Öngören, Tarihte Bir Aydın Tarîkatı Zeynîler (İstanbul: İnsan Yayınları, 2003), 169-193; 

Abdurrezzak Tek, Abdüllatîf Kudsî Hayatı, Eserleri ve Görüşleri (Bursa: Emin Yayınları, 2007), 19. 
19  Öngören, Zeynîler, 187-189. 
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Zeynüddin el-Hâfî’nin Anadolu’daki başlıca halifelerinden olan Abdüllatif 
el-Kudsî’nin sahih akide ve muâmeleye büyük önem verdiği görülmektedir. 
Nitekim Keşfü’l-İtikâd fi’r-Reddî alâ Mezhebi Ehli’l-İlhâd adlı eserinde Mu‘tezile, 
Cebriyye, Bâtıniyye, Dehriyye, Neccâriyye, Hulûliyye, İbâhiyye, Melâmiyye ve 
Hurûfîliğe karşı ehl-i sünnet inancını savunmuştur.20 Kudsî’nin bildiriye konu 
olan eseri Hâdi’l-Kulûb ise, tasavvuf ve kelâma dair meseleleri bir arada takdim 
etmektedir.21 Mukaddimede belirttiği üzere müellife göre şeriat bilgisi, hiçbir 
müminin mazur görülemeyeceği bir alandır. Mürid önce temel inanç konula-
rında kendisini yetiştirmeli, en az kendisine yetecek düzeyde fıkıh öğrenmeli 
ve tasavvuf yoluna bu suretle başlamalıdır.22 Kudsî, helal-haram ve şeriat 
hükümleri konusunda bilgisi olmayan kişileri müddeiler olarak tanımlayarak, 
bunların peşinden gidenleri eleştirmiştir. Onun ifadelerine göre yaşadığı dö-
nemde tasavvufun mânâsını kaybolmuş,23 tasavvuf müddeilerin eline kaldığı 
için şeytani akideler baş göstermiş, yakîn elden gitmiş, irfan yolu kaybolmaya 
yüz tutmuştur. Sahih bir iman, amel ve muâmeleye sahip olmak isteyenler 
için Hâdi’l-Kulûb’u yazdığını dile getirmiştir. 24  Bu anlamda eser, ilim çevrele-
rinde hüsnükabul görülebilecek bir tasavvuf anlayışı ortaya koymuştur. Dola-
yısıyla Hâdi’l-Kulûb’u tasavvufun yaygınlaşması ve ana akımın bir parçası ol-
masını sağlayan yazın geleneğinin bir parçası olarak telakki etmek mümkün-
dür. 

 
2. Hâdi’l-Kulûb ve Muhteva Analizi  
Eserin bilinen dört nüshasından Süleymâniye Kütüphanesi’nde Dâru’l-

Mesnevî nr. 116’daki nüsha kayıp, Yazma Bağışlar nr. 167 ile Bursa Eski Yazma 
ve Basma Eserler Kütüphanesi’nde Orhan, nr. 650’de bulunan nüshalar ise 
eksiktir. Buna göre Bursa’da kayıtlı (BEEK, Genel, nr. 1479/1) dördüncü nüsha, 
eldeki tam olan tek nüshadır. Müstensihi belirtilmemekle birlikte yazı karak-
terinden büyük bir bölümünün Kudsî’nin önde gelen halîfelerinden Şeyh Vefa 
tarafından istinsah edildiği; eksik kalan bazı sayfalar ile son kısmının ise farklı 
biri tarafından sonradan eklendiği anlaşılmaktadır.25 Nitekim tam olan nüsha-
ya düşülen ta‘likte, Hâdi’l-Kulûb ile’l-Likâi’l-Mahbûb risalesinden, yaklaşık iki 
varağın eksik olduğu, bu iki varağın da eklenmesiyle kitabın tamamlanacağı 
belirtilmektedir.26  

 
2.1. Kelâmî Bahisler 
Abdüllatif el-Kudsî, genel hatlarıyla inanç esaslarını ele aldığı birinci kıs-

mın ilk bahsinde, Allah’ın bilgisine (marifetullah) ulaştırması ve Allah zâtına 
                                                 
20  Tek, Abdüllatîf Kudsî, 49-50. 
21  Mustafa Kara, Türk Tasavvuf Tarihi Araştırmaları (İstanbul: Dergâh Yayınları, 2. Basım, 2010), 400. 
22  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 38-41. 
23  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (16 Or 650), 25b. 
24  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 5. 
25  Tek, Abdüllatîf Kudsî Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, 49. 
26  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 77. 
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yönelik çıkarımda bulunabilmesi açısından akıl ve akıl yürütme üzerinde kısa-
ca durmaktadır. Ona göre şeriat Allah’ın mahiyeti ve hakikati hakkında her-
hangi bir açıklamada bulunmamıştır. Allah’ın hakikati hakkında söylenenlerin 
hepsi aklın gereksiz çıkarımlarından ibarettir. Kudsî’nin buradaki açıklamala-
rının, İslâm düşüncesinde tartışmalı konular arasında yer alan zât ile varlık 
ayrımı ile ilgili olduğu rahatlıkla görülmektedir. Söz konusu ayrımla ilgili 
tartışmalar daha çok, zât ile varlığın hangisinin ontolojik açıdan öncelikli 
olduğu ile varlığın zâtın aynı mı, yoksa zâta ilave bir sıfat mı olduğu hususun-
da yoğunlaşmıştır. Hâdi’l-Kulûb alı eserinde Allah’ın zâtı ve varlığını ayrı mad-
delerde ele almasına rağmen Kudsî’nin meseleyi işaret edilen çerçevede de-
ğerlendirmediği görülmektedir.27 Kudsî’ye göre aklın bu gereksiz çıkarımları 
sebebiyle Allah’ın bilgisine ulaştıran hak yol da ıskalanmaktadır. Oysa Hak ehli 
aklın çıkarımları doğrultusunda değil, Allah’ı Allah ile tanımışlardır. Ona göre, 
nazarî akıl acizdir ve bu nedenle sadece kendisi gibi aciz olduğu hususlarda 
delil olabilir. Yine akıl, ilahî delil sahibi değildir. Hakka karşı kördür; doğruyla 
yanlışı ayırt edemez ve bu sebeple bir kılavuza ihtiyaç duyar.28  

Müellif burada akıl yürütmenin Allah’ın bilgisine neden ulaştıramayacağı 
üzerinde durarak, doğru olan yöntem hakkında bilgi vermektedir. Düşünme 
kuvvesi, akıl yürütmeyi doğru ve yanlış şeklinde iki kısma taksim ederek, 
doğru olanı yanlıştan ayırabilmek için başka bir şeye ihtiyaç duymaktadır. 
Burada doğru akıl yürütmeyi bize gösteren sadece Allah olabileceğine göre 
matluba dair bilginin herhangi bir akıl yürütme olmaksızın, doğrudan Al-
lah’tan istenmesi en doğru olanıdır. Bu ise sûfîlerin yöntemidir. Çünkü akıl 
yürütmeyle ulaşılan doğru bilginin delilleri, duyusal veriler üzerine kurulu-
dur. Ancak daha işin başında duyu verilerinde hataya düşülmüş olması gayet 
muhtemeldir.29 Burada açık bir şekilde müellifin, marifetullaha ulaştıran yön-
tem açısından kelamcılardan farklı düşündüğünü ve ilhama yöneldiğini söyle-
yebiliriz. Aynı şekilde duyu bilgilerinin yanıltabileceğine dair ifadelerinden 
hareketle, Gazzâlî’nin el-Munkiz’da, duyu bilgilerine yönelik tavrını tekrarladı-
ğını da ifade edebiliriz.30 

Kudsî, Allah’ın varlığı, zatı ve sıfatları konusunda aklın yetersizliğinden 
bahsetmekle birlikte, İsbat-ı Vâcib meselesinde kelamın hudûs delili31 ile zatı 
gereği zorunlu olan varlığı ispatlamakta ve delili gayet özet bir şekilde sun-
maktadır. Kudsî, aklî açıdan bilgiye konu olanın/malûmun mümkün, imkânsız 
ve zorunlu olabileceğini ifade ettikten sonra, bunların her birini kısaca açık-
                                                 
27  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 6; Tek, Abdüllatîf Kudsî Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, 192.  
28  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 5-6. 
29  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 6. 
30  Geniş bilgi için bk. İmam el-Gazzâlî, el-Münkız mine’d-Dalâl, çev. Abdurrezzak Tek-Hakikat Arayışı 

(Bursa: Emin Yayınları, 3. Basım, 2017), 5-8.  
31  Hüdûs delili hakkında geniş bilgi için bk. Kâdî Ebû Bekir Muhammed b. Tayyib el-Bâkıllânî, 

Temhîdü’l-Evâil ve Telhîsü’d-Delâil, tahk. el-Mektebü’l-ilmî li’t-tahkîk (Beyrut: Müessesetü’l-kütübi’s-
sekafiyye, 1437/2016), 41-44; Abdulkâhir b. Tâhir et-Temîmî el-Bağdâdî, Usûlü’d-Dîn, tahk. Ahmed 
Şemsuddin (Beyrût: Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 1423/2002), 53-85; Ulvi Murat Kılavuz, Kelâmda 
Kozmolojik Delil (İstanbul: İz Yayınları, 2009), 61-97.  
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lamaktadır: Âlemin muhdes olduğu ve muhdesinde yoklukla öncelendiği 
[mesbûk] sabit olduğuna göre, aklen âlemin varlığı da yokluğu da mümkün-
dür. Bu sebeple âlemin varlığını yokluğuna tercih edecek ve onu belirli bir 
vakitte yaratacak bir yaratıcının olması gerekir.32 Allah’ın kadim ve bâki olma-
sı üzerinde kısaca duran müellif, gerekçeleri ile birlikte Allah’ın cisim, cevher 
ve araz şeklinde isimlendirilemeyeceğini açıklamaktadır. Bu lafızlarla Allah ne 
dilsel olarak ne de şer‘î olarak isimlendirilemez. Dilsel olarak bu lafızların 
Allah hakkında kullanılamamasının sebebi, lafzın konulmuş olduğu bir anla-
mın dışında ıtlak olunmasıdır. Zira lafız vaz‘ edildiği anlamın dışında ancak bir 
karine vasıtası ile mecazi olarak kullanılabilir. Şer‘î olarak Allah’ın isimlerinin 
kıyasî değil, tevkîfi olduğunu ifade eden müellif, bu konuda kelamcılarla aynı 
görüşü paylaşmaktadır.33 Ayrıca müellif Allah’ın cisim, cevher ve araz olarak 
isimlendirilemeyeceğini salt tevkifi oluşa bağlamakla yetinmemekte; bu lafız-
ların anlamlarını da tahlil ederek Allah hakkında kullanılmayacağını söyle-
mektedir.34 

Rüyetullah meselesini olarak Allah’ın bu dünyada gözle görülmesi bağla-
mında ele almakta ve bunun imkânsız (müteazzir) olduğunu söylemektedir. 
Diğer konuları ele alış tarzında olduğu gibi Allah’ın görülmesi meselesini de 
naslar üzerinden değerlendiren müellif, kelamcıların aklî istidlâllerine burada 
da yer vermemektedir. Ayrıca müellif Allah’ın bu dünyada kalplerdeki imanla, 
ahirette ise gözler ile görüleceğini söylemektedir. Âlimlerden bazılarının na-
sibinin ilme’l-yakîn, bazılarının nasibinin ise ayne’l-yakîn olduğu belirten 
müellif, ayne’l-yakîne sahip olanların diğerlerinden daha üstün mertebede 
olduğunu söylemektedir  

Ona göre aklî ve naklî delil ile Allah’tan teşbihin nefyedilemese gerektiği 
sabit olduğu için burada şu hatırda tutulmalıdır. Haberi sıfatların her biri, 
Allah’ın heybetinin tecelli etmesinden başka bir şey değildir. Burada müellifin 
selef metodunu takip ettiği de görülmektedir. Zira Allah’ın kullanılmış olduğu 
sıfatları Allah hakkında kullanmayı, bunların tevilinden de yüz çevirmeyi 
tavsiye etmektedir.35  

Müellif daha sonra Allah’ın sıfatları konusunu ele alarak, sıfatların ancak 
Allah’ın bildirmesi ile anlaşılabileceğini belirtmektedir. İlahî zâtın hakikatini 
bilmeye yönelik olmakla birlikte daha çok Allah-kâinat ilişkisi, özellikle yara-
tılmışların yaratıcıyla irtibatı noktasında önem taşıyan ilahî sıfatlar konusun-
da Kudsî’nin temel yaklaşımı, beşerî idrak seviyesini aştığı için sıfatların haki-
katini akıl yürüterek bilmenin imkânsız olduğu yönündedir. Sübûtî sıfatları, 
Ehl-i Sünnet kelamcıları gibi, Allah’ın zâtıyla kâim ve kadîm olan hayat, ilim, 
kudret, irâde, sem‘, basar ve kelâm şeklinde sayan Kudsî, yaratıcının varlığını 
                                                 
32  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 6. 
33  Geniş bilgi için bkz. Fahreddin er-Râzî, Levâmiʿu’l-beyyinât fî şerḥi esmâʾillâh ve’ṣ-ṣıfât, tahk. Taha 

Abdurraûf Sa‘d (Kahire: el-Mektebetü’l-ezheriyye li’t-turâs, 2011), 33-36. 
34  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 5-6.  
35  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 11-12. Haberi sıfatlar konusunda detaylı bilgi için bk. Mevlüt Özler, 

İslam Düşüncesinde Tevhid (Rağbet Yayınları, 2016), 133-145.  



Tasavvuf-Kelam Etkileşimine Dair 15. Asır’dan Bir Örnek   317 

 

kanıtlamada olduğu gibi sıfatların ispatında da kâinatta var olan düzen, güzel-
lik ve mükemmellikten harekete eder ve bunları yaratanın bu niteliklerden 
yoksun olmasının düşünülemeyeceğini belirtir.36 Ayrıca sıfatların kadim oldu-
ğu konusunu ayrı bir başlık altında el alan Kudsî, “O, yaratan, var eden, varlıklara 
şekil veren Allah’tır”37 ayetinin de işaret ettiği gibi, âlemi yaratmakla kendini 
metheden yüce yaratıcının sıfatlarının hâdis olması durumunda halk ve 
tekvîn sıfatlarının da hâdis olacağını belirtir ki bunu söylemek imkânsızdır. 
Kelamcılar arasında zâtî sıfatlar ve fiili sıfatlar konusunda ihtilafın bulundu-
ğuna da işaret eden Kudsî, bu ihtilaflara değinmeksizin Allah’ın sıfatlarının 
tamamının kadim, ezelî, ebedî ve bâki olduğu söylemektedir.38 Ayrıca “sahîh 
akîde” kısmı içerisinde sem‘iyyât konularına da değinmektedir.  

 
2.2. Tasavvufî Unsurlar 
Kudsî, ikinci bölümü teşkil eden Şeyhliğin Âdâbı’na, ilk bölümde olduğu 

gibi bir mukaddimeyle giriş yapar. Burada bilhassa fıkıh terimini ele alışı 
önemlidir. Ona göre fıkıh bilgisi söz konusu olduğunda hiçbir Müslüman ma-
zur görülemez. Hakikat ve kemâl ehli olan sûfîler için de fıkıh bilgisini tahsil 
etmek elzemdir. Fıkıh ikiye ayrılır: Fıkhın aslı, ilk bölümde zikredilen inanç 
esaslarıdır ki bunlara “kalbin amelleri” denir. Fer’i ise bedene ait adet ve 
amellerdir ve ibadet ve muamelatı ihtiva eder.39 Müellife göre fıkıh olmadan 
ibadetler ifa edilemez; ibadet ve taatin bulunmadığı yerde tasavvuftan bah-
setmekse imkânsızdır. 

Tasavvufun Temeli: Kudsî fıkhın iki çeşidini aynı zamanda ilmü’l-aslâh ve 
ilmü’l-ıstılâh olarak adlandırmıştır. İlmü’l-aslâh kelâmın temel konuları olan 
inanç esasları; ilmü’l-ıstılâh da Kuran ve hadislerden hüküm çıkarmayı sağla-
yan; bunu ameliye için çeşitli kavram, ibare ve işaretler vaz eden fıkıh ilmine 
verilen isimlerdir. Ona göre her iki boyutuyla fıkıh ilmini -ne kadar nasibi 
varsa- tedris eden kişi bundan sonra öğrendiklerini tahkik etmeye çabalar.  
Yapması gereken vaktini daima ibadet ve taatle geçirmek, boş ve hakir işler-
den yüz çevirmek, nefsini kötü huylardan tezkiye ederek güzel ahlakla do-
natmaya çalışmak, Lâ ilâhe illallah zikrine devam etmektir. Bu sa’yi neticesin-
de Hak ona Kuran ve sünneti daha iyi anlayabilecek bir kabiliyet lutfedecek; 
kul bu suretle marifet ve mükâşefeye ulaşacaktır.40 İlmin şeriat ve hakikat 
ayrımı olmaksızın bütüncül bir yapı arz ettiği, kişinin evvelemirde kelam ve 
fıkıh ilimlerini tahsil ettikten sonra, öğrendiklerini tahkik etmek ve daha ke-

                                                 
36  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 18-19; Tek, Abdüllatîf Kudsî Hayatı, Eserleri ve Görüşleri, 207. 
37  Kuran Yolu (Erişim 7 Şubat 2020), Haşr, 59/24.  
38  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 19. 
39  Kudsî, Hâdi’l-kulûb, 37b; Kalbin ve kalbin (ruh ve bedenin) amelleri şeklindeki tasnif, ilk dönem sûfî-

müelliflerden olan Serrâc’tan itibaren tasavvuf geleneğine yerleşmiştir. Fakat Serrâc, Kudsî’nin 
aksine kalbin amellerinin tasavvufi hal ve makamlar olduğunu öne sürmüştür. Bk. Serrâc, el-Lüma’, 
haz. Abdülhalim Mahmud-Abdülbaki Sürur (Mısır: Dâru’l-kütübi’l-hadîs, 1960), 43-44. 

40  Kudsî, Hâdi’l-kulûb, 39a-39b. 
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sin bir bilgi olan yakîne ulaşmak için tasavvufa yönelmesi gerektiği, müellifin 
satır aralarında vermiş olduğu mesajlardır. 

Şeyhliğin Rütbesi: Abdüllatîf el-Kudsî’ye göre şeyhler nübüvvetin vârisle-
ridir. Bu makama erişmek Hz. Peygamber’e tabi olmakla gerçekleşir. Âyet-i 
kerîme de Hak Teâlâ şöyle buyurur: “De ki: Allah’ı seviyorsanız bana ittiba 
edin ki Hak da sizi sevsin.”41 Hz. Peygamber ise bir hadisinde “Allah’ın en sev-
diği kimseler, kulları Allah’a ve Allah’ı kullara sevdiren ve yeryüzünde insan-
lara nasihat ederek dolaşanlardır."42 Ayet ve hadisten delil getirdikten sonra 
Kudsi kendi düşüncesini şöyle izah eder: Şeyhin en mühim vazifesi işte bu 
“sevdirme” işidir.  

Kudsi’ye göre şeyhler Allah’ın yeryüzündeki askerleridir. Allah onları vası-
tasıyla kullarını hidayete eriştirip nefislerini terbiye eder. Mürid ve şeyh ara-
sındaki bağ, baba-oğul ilişkisi gibidir. Zahiri/suri doğum çocuğun babasının 
bir feri olmasını sağladığı gibi, aralarındaki ülfet ve irbattan kaynaklanan 
manevi doğum da müridi şeyhin bir parçası kılar. Burada Kudsî Hz. İsa’dan 
nakledilen bir sözü örnek verir: “İki kere doğmayan melekût âlemine vasıl 
olamaz.” Ona göre bahsedilen ikinci doğum müridin şeyhine intisap etmesi 
demek olan manevi doğumdur.43 

Şeyhliğin Şartları: Kudsî’ye göre şeyhlik makamıyla alakalı ilk husus 
seyrüsülûkun nihayeti olmadığını bilmektir. Şeyhler herkesten daha yüce 
makamlarda bulunmalarına rağmen daima talip olmaya devam ederler. Şeyh 
tüm mertebeleri katedip yüce menzillere vardıktan sonra gaybdan huzura 
döner. Bu makamda bile yine nefsiyle savaşmaya ve ahlakını güzelleştirmeye 
devam etmelidir.44 Kudsî’nin bu ifadeleri hakikate eriştikten sonra her şeyin 
mübah olabileceği inancına/ibâhîliğe bir reddiye niteliği taşımaktadır.   

Bundan sonra şeyhliğin ikinci şartı şeyhin, ilham, havâtır veya vesvese ne-
vinden her türlü varidatı bilmesi ve aralarını tefrik edebilecek bilgiye sahip 
olmasıdır. Bu sebeple seyrüsülûkunda müride doğru rehberlikte bulunabile-
cek donanımda olmalıdır. Şeyh bilgiyi doğrudan Hak Teâlâ’dan aldığı için, 
müridlerin terbiyesi veya herhangi bir meselede onun emri veya izni doğrul-
tusunda hareket eder.45 Burada Kudsî şeyhlik müessesine kudsiyet atfetmekte 
ve dolayısıyla şeyhe itaatin Allah’a itaat anlamına geldiğine işaret etmektedir. 
Son olarak Kudsî’ye göre şeyhlerin taşıması gereken en önemli özellik dünya-
ya karşı hiçbir hırs ve talep taşımamaları ve dünya ehlinden mümkün oldu-
ğunca uzak durmalarıdır.46 

Şeyhliğin Âdâbı: Müellif şeyh olabilmek için gereken şartları sıraladıktan 
sonra, şeyhin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlatmaktadır. İlk olarak kendi 
                                                 
41  Kuran Yolu (Erişim 7 Şubat 2020), Âl-i İmrân, 3/31. 
42  İbni Ebi’d-Dünya, el-Evliya, haz. Muhammed Said b. Besyuni (Beyrut: Müessesetü’l-kütübi’s-

sekafiyye, 1413/1992), 36. 
43  Kudsî, Hâdi’l-kulûb, 32b. 
44  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 46-47. 
45  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 48-49. 
46  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (16 Or 650), 25a-25b. 
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döneminde yaygınlaşan sahte şeyhlerin hallerinden bahsederek müridleri bu 
hususta uyarmıştır. Kudsî, felsefeci ve sofistlerin kitaplarını okuyup süslü 
sözlerle muhataplarının zihinlerini çelmeye çalışan, tasavvufu tahkik ederek 
değil, şeklen öğrenmiş olan sahte şeyhlerden bahseder. Bunlar tevhid ve ma-
rifete dair meseleleri bizzat tadarak öğrenmemiş; başkalarının kitaplarından 
okumuşlardır. Aynı zamanda bu müddeiler ulûhiyet iddiasında bulunup kul-
luğa dair mesuliyetleri inkar etmektedirler (ibâhîler). Kudsî bu kişilerin kendi 
sapkın düşüncelerini aktarabilmek için halka yumuşak huyla yaklaştıklarını, 
bu suretle cahil insanları kandırıp itikadlarını bozduklarını dile getirmektedir. 
Hakiki şeyhler ise sırf mürid kazanmak veya halkın takdirini toplamak için 
onların hoşuna gidecek sözler söylemeye çalışmamalıdır.47 

Şeyhler müridlerinin her türlü ihtiyacında yanında bulunmalı, baba-oğul 
yakınlığıyla onlara nasihatler vermelidir. Müridlerine karşı kullandığı sözlere 
dikkat etmelidir. Zira ağızdan çıkan söz tohum gibidir.48 Müridlerin dereceleri 
farklı farklı olabileceği için şeyh her bir müridi istidadına göre terbiye etmeli-
dir.49 Aynı şekilde müridin herhangi bir hatası olduğunda şeyh bunu görmez-
den gelmemelidir. Bu vesileyle mürid hatasını düzeltmiş ve şeyh de şeyhlik 
hakkını yerine getirmiş olur.50 Şeyh müridini halvete sokacağı zaman ruhani-
yetiyle ona yardımcı olmalıdır ki müride açılan fetihler daha kolay hâsıl ol-
sun.51 

Ayrıca şeyhlerin kadınlarla birlikte bulunmaları caiz değildir. Ancak tevbe 
almak için gelenler müstesnadır. Onlardan da yaşları küçük olanlar, şeyhin 
izniyle mahreminden biri tarafından karşılanmalı ve kendilerine tevbe veril-
melidir. Aynı şekilde oğlanlarla sohbet de şeyhler için caiz olmayan hususlar-
dandır.52 

Müridlerin Uyması Gereken Kurallar: Hâdi’l-Kulûb’un son bâbı müridin biat 
ettiği şeyhe karşı görevlerine ayrılmıştır. Kudsî’nin öncelikle değindiği husus, 
tekke hayatının en mühim kurallarından biri olan şeyhe tam teslimiyettir. 
Kudsî müridin seyrüsülûka başlaması için üç temel husustan bahseder. Bunlar 
samimi bir niyet, selim bir itikad ve şeyhe kayıtsız şartsız teslimiyettir. Bun-
dan sonra müridin gündelik yaşamı, seyrüsülûkta yaşadığı manevi hal ve tec-
rübeler, şeyhine olan saygı ve edebi, şeriat kurallarına riayet etmesi gerekliliği 
gibi müritlik mesleğine dair çeşitli konular sırayla ele alınmıştır. Mürid edeb 
kavramıyla ifade edilen şerî emir ve nehiylere olabildiğince dikkat etmelidir. 
Zira Ebu Hafs en-Nîsâbûrî, Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî, İbn Hafîf, Ruveym el-
Bağdâdî, Yusuf b. Hüseyin er-Râzî gibi ilk dönem sûfîlerinin hepsi tasavvufun 

                                                 
47  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 50. 
48  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 51-52. 
49  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 54. 
50  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 56. 
51  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 57. 
52  Kudsî, Hâdi’l-kulûb (Genel, 1479), 58. 
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tümüyle edepten ibaret olduğunu ve edebe riayet etmeyenin yüksek derecele-
re vasıl olamayacağını ısrarla vurgulamışlardır.53 

Hâdi’l-Kulûb’un, şeyh ve müridliğe ayrılan ikinci bölümü bir hatimeyle so-
na ermektedir. Burada Kudsî, nefs, ruh ve kalp makamı olmak üzere 
seyrüsülûkun teorik bazı mesellerine değinmiştir. Bu konuları daha önce 
Tuhfetü Vahibi’l-Mevâhib fî Beyâni’l-Makâmât ve’l-Merâtib adlı eserinde tafsilatlı 
şekilde işlediği için, burada özet olarak bazı bilgiler vermeyi tercih etmiştir.54 
Bildiride amaçlanan temel konudan sapmamak ve bildiri sınırlarını aşmamak 
adına hatimede değinilen konuya dair bu bilgi yeterli görülmüştür. 

 
Sonuç 
Tarihi mâcerâsında tasavvufun karşılaştığı en büyük güçlük itikâdî konu-

larda ortaya çıkan hulûl, ittihad ve ibâha gibi heretik görüşlerdir. Bunlar şeri-
ata muhalif bir şekilde yorumlanmış veya itikâdî açıdan kabul edilmesi müm-
kün olmayan görüşlere temel teşkil etmiştir. Bu problemin farkında olan 
sûfîler, tasavvufun şeriate aykırı olmadığını ve tasavvufta İslam dininin iman 
esaslarıyla çelişen görüşlerin bulunmayacağını göstermeye matuf olarak, 
itikâd düzeyinde olmak şartıyla kelâmî konulara değinmek zorunda kalmış-
lardır. Hemen ifade etmeliyiz ki, burada gaye salt “kelâm yapmak” değil, ta-
savvufun temelinin “sahîh akîde”ye dayandığını ve ondan bağımsız olamaya-
cağını göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda yazılan metinlerden biri de 
bildirimizin konusunu teşkil eden Abdullatif Kudsî’nin Hâdi’l-Kulûb ilâ Likâi’l-
Mahbûb adlı risalesidir. Müellif kelâm ve tasavvufa dair konuları birlikte ele 
aldığı risalesinde, ilk olarak kelâmî konulara mûcez bir şekilde değinmekte ve 
burada daha çok selefin tavrını sergilemektedir. Kudsî’nin kelâmî konuları 
selef perspektifi ile ele alması gayet doğaldır. Zira yukarıda ifade ettiğimiz 
üzere onun gayesi, konuları bir kelamcı kimliğiyle ele almaktan ziyade tasav-
vufun sahih akîde temeli üzerine bina edilen bir disiplin olduğunu ortaya 
koymaktır. Kelâm ve tasavvufa dair bahisleri tek bir risalede ve sistematik bir 
şekilde ele alınmış olması, kelâm-tasavvuf birlikteliğini/ilişkisini bir mutasav-
vıf nazarıyla yansıtması açısından ehemmiyet arz etmektedir.  
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Özet 
Alâüddevle Simnânî, 659-736/1261-1336 yılları arasında, İlhanlılar döne-

minde, bugün İran’da yer alan Simnân şehrinde yaşamış bir Kübrevî şeyhidir. 
Çok sayıda mürîd yetiştirmiş ve doksan civarında eser kaleme almış olan 
Simnânî, eserlerinde tasavvufun hemen her konusuna değinmiştir. Daha 
ziyâde İbnü’l-Arabî’ye yönelik eleştirileriyle şöhret bulan Simnânî’nin tasav-
vuf geleneğine en büyük katkısı, pek çok sûfî üzerinde etkili olan letâif anlayı-
şıdır. Ricâlü’l-gayb hakkındaki görüşleri, mânevî tecrübelerini tafsilatlı olarak 
yazması, tecellî esnasında yaşanan hâllere dair ayrıntılı açıklamaları ve 
Kübreviyye tarikatında önemli bir yeri olan havâtır konusundaki ifadeleri de 
tasavvuf geleneğine yaptığı katkılar arasındadır.  

Eserlerinde tasavvufî konuların yanı sıra kelâmî ve felsefî meselelere de 
yer veren Simnânî, yer yer kelamcıları ve filozofları eleştirmektedir. Genel 
anlamda filozofları doğru yoldan sapmış kimseler olarak nitelendiren 
Simnânî’nin filozoflarla ilgili en önemli iddialarından biri, onların kendilerini 
peygamberlerden müstağni görerek kendi akıllarıyla hareket ettikleri iddiası-
dır. Aklı ilgilendiren meselelerde filozofların gerçeğe yaklaştıklarını kabûl 
etmekle birlikte, akıl tavrının üzerinde yer alan meselelerde hakikatten uzak 
düştüklerini savunmaktadır. 

Simnânî, hususen İbn Sînâ’yı (öl. 428/1037) da eleştirmektedir. Mesela el-
Vâridu’ş-şârid adlı eserinin ilk bölümünü İbn Sînâ’nın beyân hakkındaki görüş-
lerinin eleştirisine ayırmış, burada onunla ilgili ağır ifadeler kullanmıştır. 
Eserlerinde, Hz. Peygamber’e İbn Sînâ’nın durumunun sorulduğu ve Hz. Pey-
gamber’in onun hakkında olumsuz kanaat bildirdiği bâzı vâkıalar da naklet-
mektedir. İbn Sînâ hakkında söylediği bütün olumsuz ifadelerine rağmen 
Simnânî, onun ömrünün sonuna doğru söylediği bir rubâîsi sebebiyle ebedî 
azâptan kurtulacağını ümit ettiğini de belirtmektedir. Bu çalışmada, XIV. 
yüzyılda yaşamış bir sûfî olarak Simnânî’nin, bir filozof olarak İbn Sînâ hak-
kındaki düşünceleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tasavvuf, Felsefe, Eleştiri, Alâüddevle Simnânî, İbn 
Sînâ. 
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Philosopher in the Eyes of Sūfi: Avicenna According to Kubrawī Sheikh 
‘Alā’ al-Dawla al-Simnānī  

Abstract 
‘Alā’ al-Dawla al-Simnānī (d. 736/1336) was a Kubrawī sheikh lived in 

Simnān in today’s Iran during the Ilkhanate period. He authored around 
ninety works on various fields within Sūfism, raised many disciples. He is well 
known of his criticism against Ibn al-Arabī (d. 638/1240) and his foremost 
contribution to the sūfī tradition is his view latāif. His thoughts on rijāl al-
ghaib, his authoring his own spiritual experiences in depth, detailed 
explanations on the states seen during tajallī and his narrations of khawātir 
which has an important role in Kubrawiyya order are some of his other 
contributions to the sūfī tradition. 

Simnānī sometimes criticizes theologians and philosophers as he touches 
upon theological and philosophical questions in his works. Typically, he saw 
philosophers deviant from the right path and one of his most important 
assertions is philosophers consider themselves abtemious from the prophets 
and act according to their own minds. Although he accepts that philosophers 
get close to the truth regarding the problems related to mind, he suggests 
that they move away from the truth regarding the problems which are not 
related to the mind. 

Simnānī criticizes especially Avicenne (d. 428/1037). As an example, he 
dedicated the first chapter of his book entitled al-Wārid al-shārid to the 
critique of Avicenna’s thoughts on bayān. He relates some dream-like spiritual 
experiences (wāqia) in his works telling that Avicenna’s state is asked to the 
Prophet and he remarks negatively. In spite of his all pejorative comments on 
Avicenna, Simnānī says that it is hoped that Avicenna might be freed from the 
hellfire thanks to one of his poem which he wrote at the end of his lifetime. In 
this study, as a sūfī lived in the fourteenth century, Simnānī’s thoughts about 
Avicenna, as a philosopher, is put forward.  

Keywords: Sūfism, Philosophy, Criticism, ‘Alā’ al-Dawla al-Simnānī, 
Avicenna. 

 
Giriş 
Meşhur İslâm filozofu İbn Sînâ’dan (öl. 428/1037) üç asır sonra yaşamış bir 

Kübrevî şeyhi olan Alâüddevle Simnânî (öl. 736/1336)1, telif ettiği çok sayıda 
eseriyle tasavvufun hemen her alanına dair görüşlerini ortaya koymuştur. 
Tasavvufla ilgili konuların yanı sıra kelâmî ve felsefî konulara da yer veren 
Simnânî, filozofları bazı açılardan eleştirmiş ve genel olarak onların doğru 
yoldan ayrılmış kimseler olduklarını ifâde etmiştir. Ona göre filozoflar hakika-
ti bulma yolculuklarında peygamberleri devre dışı bırakarak yalnızca kendi 

                                                 
1  Simnânî hakkında geniş bilgi için bk. Kübra Zümrüt Orhan, Alâüddevle Simnânî ve Tasavvufî Görüşleri, 

(İstanbul: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2016). 
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akıllarıyla hareket etmişlerdir. Simnânî’ye göre filozofların en büyük hatası 
peygambere tâbî olmadan hakikate ulaşmaya çalışmalarıdır. 

Simnânî, müridlerine yaptığı sohbetlerde zaman zaman filozoflardan bah-
setmekte ve onların hangi açılardan hata ettiklerini anlatmaktadır. 
Müridlerinden Emir İkbâl Şâh Sistânî’nin şeyhinin sohbetlerinden derlediği 
Çihil Meclis adlı eserde, Simnânî’nin filozoflarla ilgili düşüncelerine dair epeyce 
mâlûmat bulunmaktadır. Simnânî, el-Vâridu’ş-şâridu’t-târid şübhete’l-mârid adlı 
eserinin ilk bölümünü ise hususan İbn Sînâ’ya, yönelik eleştirilerine ayırmış-
tır. Bunların dışında da bazı eserlerinde onun filozoflara ve İbn Sînâ’ya yöne-
lik eleştirilerine rastlamaktayız. 

Bu çalışmanın amacı bir sûfî olarak Simnânî’nin, bir filozof olarak İbn 
Sînâ’ya bakışını ortaya koymaktır. Bunun için ilk olarak kısaca onun filozoflar-
la ilgili görüşlerine değinilecektir. Daha sonra da onun İbn Sînâ’yı hangi mese-
lelerde eleştirdiği ve onun hakkındaki nihâî kanaatinin ne olduğu sorularına 
cevap aranacaktır. 

 
1. Simnânî’nin Filozoflara Bakışı 
Öncelikle ifâde etmek gerekir ki Simnânî’nin filozoflara bakışı genel olarak 

olumsuz olmakla birlikte o, filozofların her açıdan yanılgı içinde oldukları 
kanaatinde değildir. Hatta onlarla ilgili olarak söylediği şu cümleler, onlara 
insaflı bir şekilde yaklaştığını göstermesi bakımından önemlidir: “Doğrusu 
kendi akıllarına dayanarak hüküm veren çeşitli gruplar arasından hiçbirinin görüşü 
gerçeğe filozofların görüşü kadar yakın değildir. Ancak bu durum, aklı ilgilendiren 
meseleler hakkında geçerlidir.”2 Buradan anlaşıldığı üzere Simnânî, filozofların 
akılla ilgili hususlarda isabet edebildiklerini kabûl eder. Simnânî, mümkün 
varlıkları iki kısma ayırır.  Bunların bir kısmı akıl tavrının altında bulunup akıl 
nûruyla anlaşılırlar. Bir kısmı ise akıl tavrının üzerinde olup sadece nûr-i ilâ-
hîyle anlaşılabilirler. Bu nûr-i ilâhî de ancak her açıdan Hz. Peygamber’e tâbî 
olmakla elde edilir.3 İşte filozoflar, akıl tavrının altında kalan meselelerin bir 
kısmını doğru anlamışlardır. Ancak bu, onların akıl tavrının altında kalan her 
şeyi anladıkları anlamına da gelmez. Bununla birlikte, her şeyi anlamamış 
olsalar bile, Simnânî’ye göre filozoflar, akıl tavrının altındaki hususlarda anla-
dıkları şeylerin pek çoğunu doğru anlamışlardır.4 

Akıl tavrının altında bulunan meselelerde isabet etmiş olmaları sebebiyle 
bu meselelerdeki görüşleri hususunda filozoflara insafla yaklaştığını ve onları 
takdir ettiğini belirten Simnânî, bu konularda isabet etmiş olmalarının 
âhirette kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağını da eklemektedir. Çünkü bu 
konular dinle ilgili konular değildir ve filozoflar, peygamberlerin dinle ilgili 
anlattığı konuları inkâr etmişlerdir. Bu sebeple de âhirette azâba uğrayacak-

                                                 
2  İkbâl Sistânî, Çihil Meclis yâ Risâle-i İkbâliye, haz. Necib Mâyil Herevî, (Tahran: İntişârât-ı Edîb, 1366), 

202. 
3  Sistânî, Çihil Meclis, 202. 
4  Sistânî, Çihil Meclis, 203. 
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lardır.5 Simnânî’ye göre, filozofların sözlerinin Müslümanlara verdiği zararı 
başka hiç kimsenin sözü vermemiştir.6 

Simnânî’ye göre kelamcılarla filozoflar arasındaki anlaşmazlığın temelinde 
her iki grubun birbirlerine insafla yaklaşmaması vardır. Ona göre eğer filozof-
lar, akıl tavrının üzerindeki meselelerle ilgili olarak kelamcıların naklettikleri 
sözleri kabûl etseler dalâletten kurtulurlar. Kelamcılar da akıl tavrının altında 
bulunan meselelerde filozofların görüşlerini kabûl etseler cehaletten kurtu-
lurlar. Ancak bu iki grup arasındaki tartışma şiddetlenmiş, her biri kendi gö-
rüşünün doğruluğunu savunup diğerini inkâr ederken çok ileri gitmiştir. Bu 
durum filozofların neredeyse peygamberi inkâr edecek noktaya varmasına, 
kelamcıların da filozofları reddetme uğruna gülünç duruma düşmesine sebe-
biyet vermiştir.7 

Simnânî’ye göre filozofların yanılgısı, akıl tavrının ötesindeki meselelerde 
akılla hareket etmeye çalışmalarından kaynaklanır. Bu şekilde hareket eden 
filozoflar, akılla açıklayamadıkları için şeriatın bir kısmını inkâr ederler.8 
Simnânî, akıl tavrının üzerindeki meselelerde peygamberler karşısında filo-
zofların durumunu, Şehâbeddin Sühreverdî’den yaptığı bir nakille açıklar. 
Buna göre Sühreverdî şöyle der: 

“Bir filozofun halktan bir çocuğa Güneşin dördüncü gökte, Müşte-
ri’nin altıncı gökte olduğunu; Güneş ve Ay’ın doğuya doğru hareket 
ettiklerini; batıdan batmanın aslında onların seyri olmadığını ancak 
felekü’l-eflâkin onları zorla batırdığını söylemesi durumunda çocuk 
onu asla dinlemez ve bunu aklı almaz, bu sebeple de filozofu inkâr eder. 
Onun kendisini kabûl etmemesi filozofa hiçbir zarar vermez ve o kendi 
açıklamalarını terk etmez. Filozof, o çocukta kendini anlama kabiliyeti 
olmadığını bilir. İşte filozof da akıl tavrının üzerinde olan konularda, 
peygamberlerin karşısında tıpkı o cahil çocuk gibidir. Peygamberlerin 
Hakk’ın nûruyla gayba dair yaptıkları açıklamalara filozofların aklı 
ermez. Filozoflar da bunlara akıl erdiremeyince onları inkâr eder. Ara-
daki fark şudur ki, filozofların inkâr ettikleri şeylerin çoğu onları cahil 
konumuna düşürecek şeyler değil, küfür (kâfir olma) çölüne düşürecek 
hususlardır.”9 

Filozofların pek çok konuda ihtilâfa düşmüş olmaları, birbirine muhâlif gö-
rüşler ortaya koymaları da Simnânî’ye göre filozofların yanılgı içinde oldukla-
rının bir göstergesidir.10 

 

                                                 
5  Sistânî, Çihil Meclis, 220. 
6  Sistânî, Çihil Meclis, 216. 
7  Sistânî, Çihil Meclis, 202. 
8  Sistânî, Çihil Meclis, 203. 
9  Sistânî, Çihil Meclis, 203-204. 
10  Filozofların çeşitli meselelerde birbirine muhâlefet etmesiyle ilgili bk. Sistânî, Çihil Meclis, 215; Kübra 

Zümrüt Orhan, “Alâüddevle Simnânî’nin el-Vâridu’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin 
Tahkikli Neşri”, İslâm Araştırmaları Dergisi, 40 (2018), 120. 
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2. Simnânî’nin İbn Sînâ’ya Bakışı 
2.1. İbn Sînâ’nın Beyânla İlgili Görüşlerine Yönelik Eleştirileri 
Alâüddevle Simnânî, ilk bölümünü İbn Sînâ eleştirisine ayırdığı el-Vâridu’ş-

şârid adlı eserinin yazılışını özetle şu şekilde açıklar: Bir Cuma namazı sonrası 
Simnânî, şeyhlerden birinin11 yanına gider ve birlikte sohbet ederler. Sohbet 
esnasında bu şeyh filozoflardan bahis açar ve onların çok ince meseleleri an-
lamaları karşısında duyduğu hayreti dile getirir. Ardından da İbn Sînâ’nın 
“Beyân” hakkındaki görüşlerinden bahseder. Onun anlattıkları Simnânî’nin 
içinde bir huzursuzluk meydana getirir. Halvete girip zikirle meşgul olduğun-
da, içindeki bu huzursuzluk kendisini rahatsız etmeye başlar. Bunun üzerine 
Hak’tan kendisine içindeki bütün şüpheleri giderecek bir vârid gelir. Daha 
sonra gaybdan gelen bir işâret üzerine bu vâridi kaleme alır.12 

Simnânî’nin bu açıklamaları, bu risâlede yazdıklarının kendi tefekkürünün 
ürünü olmayıp ilâhî bir ilhamla kaleme alındığını anlatması bakımından 
önemlidir. Eserini dört fasla ayıran Simnânî, ilk fasla “Beyân’ın Açıklanması ve 
İbn Sînâ ile Delil ve Burhanla Tartışma” adını vermiştir. Sözlerinin başında İbn 
Sînâ’ya, “Ey kendi kâsır zekâsına uyan, dalâlete düşmüş aklıyla hareket eden sapkın 
ve şaşkın İbn Sînâ” diye hitap etmesi, onun İbn Sînâ’yı doğru yoldan ayrılmış 
bir kimse olarak gördüğünü göstermesi bakımından önemlidir. Simnânî, İbn 
Sînâ’nın beyânı; “burhânî, hatâbî, şiirî, cedelî ve safsatî” olmak üzere beşe 
ayırdığını söyledikten sonra, onun beyânın tafsili hakkında doğru söylediğini 
ancak Kur’ân-ı Kerîm’i yalanladığını, akla iman ederek nakli inkâr ettiğini 
belirtir.13 

Simnânî, İbn Sînâ’nın beyânla ilgili görüşlerini nakletmez. Buna gerekçe 
olarak da avâmın onun sözlerinden haberdar olmasına sebep olmaktan kork-
masını gösterir. Simnânî’nin ifadelerinden anlaşılan, karşı çıktığı hususun, İbn 
Sînâ’nın beyânın hatâbî kısmıyla ilgili görüşleri olduğudur. Simnânî’ye göre o, 
hatâbî beyân ile ilgili olarak adaletli davranmamış ve “Onun mâlum olmayan 
kısmı heybet meydana getirir” diyerek saçmalamıştır.14 Simnânî, bu sözün ne 
anlama geldiği ve İbn Sînâ’nın bu sözle ne kastettiği üzerinde de durmaz. 
Yalnızca İbn Sînâ’nın, bu konunun esası hakkında yanıldığını ve küfrünü için-
de gizlediğini söylemekle yetinir. Ona göre İbn Sînâ, görünüşte [şeriata] uy-
gunluğunu izhâr ederken içinde inkâr ve nifak saklamıştır. Burada Simnânî, 
“Allah bizi ve bütün Müslümanları, senin ve sana tâbî olanların şerrinden 

                                                 
11  Simnânî’nin Mevlânâ Rükneddîn diyerek bahsettiği bu zât Mevlânâ Rükneddîn Firdevsî olmalıdır. 

Bk. Orhan, “Alâüddevle Simnânî’nin el-Vâridu’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin 
Tahkikli Neşri”, 116. 
Rükneddîn Firdevsî hakkında bilgi için bk. Süleyman Gökbulut, Necmeddîn-i Kübra: Hayatı-Eserleri-
Görüşleri, İstanbul: İnsan Yayınları, 2010, 170. 

12  Orhan, “Alâüddevle Simnânî’nin el-Vâridu’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli 
Neşri”, 116-117. 

13  Orhan, “Alâüddevle Simnânî’nin el-Vâridu’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli 
Neşri”, 118-119. 

14  Orhan, “Alâüddevle Simnânî’nin el-Vâridu’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli 
Neşri”, 119. 
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korusun, şeytanın sana ilka ettiği, sana sıkıntı ve vesvese veren bütün şüphe-
leri ortadan kaldırma hususunda bize yardım etsin” diye dua eder.15 

Her ne kadar İbn Sînâ’nın hatâbeyle ilgili görüşlerini zikretmiyor olsa da 
Simnânî’nin ifadelerinden anlaşıldığına göre, onun karşı çıktığı husus İbn 
Sînâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’i ve naklî delilleri “hatâbe” içerisinde değerlendirme-
sidir. Hatâbe, bir kelam ve mantık terimi olarak, “zanniyyât veya makbûlâttan 
oluşan kıyas” şeklinde tanımlanır. Hatâbî kıyaslar, burhanı anlamaktan âciz 
olan halk kitlelerini iknâ etmek amacıyla kurulur ve insanların çoğunluğu 
veya bir bölümü tarafından kabûl edilen hükümler ile söylediklerinin doğru 
olduğu düşünülen âlimlerle mürşidlerin sözlerine dayanan öncüllerden olu-
şur. Dolayısıyla hatâbî kıyas, yakînî öncüllere dayanmaz.16 Simnânî’nin bura-
da, Kur’ân delillerinin zannî bilgi ifâde eden hatâbî karakter taşımadığını, 
aksine kesin bilgi ifâde eden kıyaslardan oluştuğunu savunduğu ve aksini 
iddia ettiğini düşündüğü İbn Sînâ’yı sert bir dille eleştirdiği anlaşılmaktadır.17 

Simnânî’ye göre beyân ya burhânîdir ya da gayr-ı burhânîdir. Gayr-ı 
burhânî olan beyân, istiâre ve benzeri hususlardır. Burhânî olan beyân da 
tamamı mâlûm olan burhan ve bir kısmı mâlûm, bir kısmı gayr-ı mâlûm olan 
burhan olmak üzere ikiye ayrılır. Tamamı mâlûm olan burhan, mâkûlât-ı sırfe, 
riyâziyyât ve tabiiyyâtın bir kısmıdır. Bazısı mâlûm, bazısı gayr-ı mâlûm olan 
burhan ise; peygamberlere ve velîlere vahiy, ilhâm, zevk ve irfân yoluyla ge-
len gaybî mükâşefeler, gizli vâridler ve yüce müşahedelerdir. Bu kısım, 
beyânın beş türü arasında en değerli olanıdır. Bunun peygamberler ve veliler 
dışındaki kimseler için bazısının mâlum bazısının gayr-ı mâlûm olmasının 
sırrı, onların, Allah’ın özel olarak seçip kalplerini kendi sırlarının mekânı kıl-
dığı kimselerde bulunan ilâhî nûrdan mahrum olmalarıdır. Bu kimseler, o 
nebîlerde ve velîlerde bulunan nurla aydınlanmamış, akıl nurunun ötesinde 
kendisiyle aydınlanılacak bir nûr bulunmadığını iddia etmişlerdir. Bu sebeple 
de karanlıkta kalmışlardır.18 

Simnânî, bu ifadelerinden sonra, aklın, akıl tavrının üstündeki meseleleri 
idrâk hususunda nasıl yetersiz kaldığını örneklerle açıklar. Ardından yine İbn 
Sînâ’ya hitap ederek, aklın bu hususları anlamada âciz olduğuna dair en büyük 
şâhidinin, filozofların sürekli birbirine muhalefet etmesi olduğunu söyler. 
Yine peygamberlerin ve nübüvvet nûru vesilesiyle velilerin bu hususları an-
lamaktan âciz olmadıklarına en büyük şâhit olarak da onların şeriatın ferî 
meseleleri dışında birbirlerini tasdik etmesini zikreder. Filozoflarla ilgili sert 
ifadelerini tekrar eden Simnânî, aklî âlemin alçaklığından kurtulmak isteyen 

                                                 
15  Orhan, “Alâüddevle Simnânî’nin el-Vâridu’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli 

Neşri”, 119. 
16  Yusuf Şevki Yavuz, “Hatâbe”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: TDV Yayınları, 1997, 16/443. 
17  Benzer bir savunmanın İbn Teymiyye’de de görüldüğüyle ilgili olarak bk. Yavuz, “Hatâbe”, Diyanet 

İslâm Ansiklopedisi, 16/443. 
18  Orhan, “Alâüddevle Simnânî’nin el-Vâridu’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli 

Neşri”, 119. 
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kimselere, peygambere veya peygamber vârisi olup sülûkle maksuduna ermiş 
olan bir veliye iktidâ etmelerini salık verir.19 

Simnânî, tüm bu açıklamalarının ardından asıl muhatabının İbn Sînâ ol-
madığını, zira onun yaşarken bile ölü konumunda olduğunu, Allah Teâlâ’nın 
peygamberine dahi “Ölüye işittiremezsin”20 buyururken kendisinin böyle bir 
şeye kalkışmasının mümkün olmadığını söyler. Daha sonra asıl muhatabının 
nûr ve hidâyete tâlib olan ancak başlangıçta hevâ ehlinin tuzağına düşmüş 
bulunan kimse olduğunu belirtir.21 

 
2.2. İbn Sînâ’yı Eleştirdiği Diğer Meseleler 
Beyânla ilgili görüşlerinin yanı sıra Simnânî’nin, İbn Sînâ’yı eleştirdiği 

başka meseleler de vardır. Bunların başında, Gazâlî’nin filozofları tekfir ettiği 
üç mesele gelir. Simnânî, 

Eflâtun’dan önce filozoflar peygamberlere sayısız meselede 
muhâlefet etmişti. Eflatun hepsinin yanlışlığını delilleriyle ortaya koy-
du. Sadece iki yüz yetmiş tanesini inkâr etmedi ve o konularda pey-
gamberlere muhalefet etti. Aristoteles gelince o iki yüz yetmişi yirmi 
üçe düşürdü ve yirmi üç konuda peygamberlere muhalefet etti. İbn 
Sînâ da yirmi tanesini reddetti ve üç konuda peygamberlere muhâlif 
kaldı. Şeriat ehli, o üç meselede onu tekfir etti. Bunlardan birincisi, 
Allah’ın cüziyyâtı bilmediğini söylemesi, ikincisi âleme kadim demesi, 
üçüncüsü ise âhirette nimetlenme ve azâb görmenin rûhla olacağını 
söyleyerek cismânî haşri inkâr etmesidir. 

diyerek onların sözlerinin Ehl-i İslâm’a verdiği zararı başka kimsenin sö-
zünün vermediğini belirtir.22 

Simnânî’ye göre onların bu meseleleri reddetmelerinin sebebi, akıllarının 
ermemesidir. Filozofların “akıl böyle bir şeyi kabûl etmez” diyerek varlığını 
inkâr ettikleri ve peygamberlere muhalefet ettikleri pek çok şeyi, Simnânî 
bizzat müşâhede ettiğini söyler. Simnânî, filozofların inkâr edip de kendisinin 
müşâhede yoluyla bildiği ve varlıklarından şüphe etmediği hususlara birkaç 
örnek verir. Bunlardan biri de “abdâl”in varlığıdır. Ricâlü’l-gayb’le ilgili ayrın-
tılı bilgiler veren Simnânî, kendi müridlerinden birinin de abdâl dairesine 
katıldığını anlatmaktadır.23 

Onun İbn Sînâ’yı eleştirdiği bir diğer husus da şudur: Simnânî’ye göre İbn 
Sînâ eşyanın hareketinin aslını arşa bağlar ve onu muharrik-i mutlak olarak 
görür. Simnânî, bu iddiasına delil olarak İbn Sina’nın aşağıdaki beytini nakle-
der: 
                                                 
19  Orhan, “Alâüddevle Simnânî’nin el-Vâridu’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli 

Neşri”, 120-121. 
20  Neml 27/80. 
21  Orhan, “Alâüddevle Simnânî’nin el-Vâridu’ş-şâridü’t-târid şübhete’l-mârid Adlı Risâlesinin Tahkikli 

Neşri”, 121. 
22  Sistânî, Çihil Meclis, 215-216. 
23  Sistânî, Çihil Meclis, 216-217. 
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والعرش القصد أنت الكل َ محر ك  
24غرض وال مرمى لها ما وغاية  

 
Buna göre bu beyitin anlamı şöyledir: 
 
Her şeyin muharriki sensin, sen amaçsın, arşsın 
Amacı ve maksadı olmayan bir gayesin (aslolan sensin) 
 
Simnânî, İbn Sînâ’nın bu tavrını, Gazâlî’nin verdiği bir örnekle açıklar. Bu-

na göre üzerine yazı yazılan kâğıtta yürümekte olan bir karınca, kalemin ucu-
nu görerek var olan her şeyin o kalem sayesinde olduğunu düşünür. Ondan 
daha uzakta olan başka bir karınca, yazarın elini görür ve her şeyin o el saye-
sinde olduğunu söyler. Bir başka karınca ise yazıyı yazan kişiyi görür ve yazı-
nın onun sayesinde ortaya çıktığını söyler. Simnânî’ye göre İbn Sînâ, burada 
yazarın elini gören karıncaya benzer ve tıpkı onun gibi yanılgı içindedir.25 

Simnânî, İbn Sînâ’nın söz konusu beytini bu şekilde nakledip yorumlamak-
taysa da internette arandığında26 bu beytin Simnânî’nin aktardığı şekilde 
yazılmadığı görülür. Buna göre beyit aşağıdaki gibidir: 

 
والغرض القصد أنت الكل َ محر ك  

27عرض قستها ان لها ما وغاية  
 
Bu hâliyle şiirin anlamı ise şöyledir: 
 
Her şeyin muharriki sensin, sen gaye ve amaçsın 
Kıyas ettiğimde arazı olmayan bir gayesin 
 
Bu şekliyle ele alındığında bu beyitte arş kelimesi yer almamaktadır, dola-

yısıyla burada hitabın arşa olmadığı âşikârdır. Bilakis burada hitap Allah Teâ-
lâ’yadır. Şu hâlde Simnânî’nin elindeki nüshada beyit yanlış yazılmış olmalı, 
Simnânî de yanlış yazılmış olan bu beyitten hareketle İbn Sînâ’yı, arşı her 
şeyin muharriki olarak görmekle itham etmiş olmalıdır. Bu durumda, 
Simnânî’nin İbn Sînâ’ya yönelik bu eleştirisinde haklı olmadığı görülür. 

 
2.3. İbn Sînâ’nın Eserlerini Okumamak Gerektiğine Dair Düşüncesi 
Simnânî, insanların, İbn Sînâ da dahil olmak üzere filozofların kitaplarını 

okumaktan uzak durmaları gerektiğini şu sözleriyle dile getirir: 

                                                 
24  Sistânî, Çihil Meclis, 92. 
25  Sistânî, Çihil Meclis, 92. 
26  Bu hususa dikkatimi çeken Necdet Tosun hocama müteşekkirim. 
27  https://diwany.org/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-

%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%AF-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6/ Erişim 15. 05. 2020. 

https://diwany.org/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6/
https://diwany.org/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6/
https://diwany.org/%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84-%D8%A3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%B6/
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Her kim dininin selâmette kalmasını dilerse filozoflarla dostluk et-
mesin, onların sözlerini okumasın. Aksi halde kendisine perde olacak 
bir şeyin gönlüne gelmesine mânî olamaz. Çünkü onların sözleri uğur-
suzdur. Her ne kadar kişi ona inanmasa da o uğursuzluk yapması gere-
keni yapar.28 

Bu sözlerinin ardından Simnânî, Gazâlî’nin, içinde İbn Sînâ’nın sözlerinden 
uzun nakiller bulunan bir eserini okuması sebebiyle yaşadıklarını anlatır. 
Özetle nakletmek gerekirse Simnânî, Gazâlî’nin bir eserinde, yine kendisinin 
yazmış olduğu başka bir esere atıf yaparak bir meseleyi orada açıkladığını 
yazdığını okur. Gazâlî’nin bu eseri hakkında, “O kitabı okuyan kimsenin herkese 
vermemesi gerekir, verecek olursa bir bölümünü versin eğer o cüzü anladığını görürse 
diğer bölümünü versin” dediğini ve bunu birkaç kere de vurguladığını görür. Bu 
kitabı merak eder, ancak uzun süre aramasına rağmen bulamaz. Nihayet bir 
gün, Bağdat’ta bulunduğu bir esnada bu eseri bulur, şeyhinin hānkāhına götü-
rerek istinsâh eder ve elindeki metinle mukabele eder. Şeyhinin bu durumdan 
pek hoşlanmadığını, ancak kendisini çok hevesli gördüğü için de bir şey de-
mediğini söyleyen Simnânî, bir gün şeyhiyle birlikte bir zâtın türbesini ziyare-
te gider. Bu türbeyi her ziyaret edişinde bir müjdeye nâil olan Simnânî, bu 
defa herhangi bir işaret göremez. Bunun üzerine tekrar abdest alıp bir kere 
daha ziyaret eder ancak yine bir işaret göremez. Kendisine kabz hâli gelir, 
murakabeye dalar. Murakabesi esnasında o zâtı genç bir delikanlı suretinde 
görür. Bu zât Simnânî’ye kabz hâlinin sebebini sorar. Simnânî durumu anla-
tınca, görmüş olduğu delikanlı: “O senden memnundur ancak o kitabı okuman 
sebebiyle” derken Simnânî gayb âleminden uyanır. O kitabı okumaya olan 
iştiyâkı sebebiyle kastedilenin kendisinde bulunan nüsha olduğunu idrâk 
edemez. Simnân’a dönünce, her yolculuk sonrasında yaptığı gibi halvete girer. 
Gayb âleminde, ağaçlarla dolu bir bahçe görür. Bahçedeki nübüvvet meyveleri 
perişan olmuş, şeytanın meyveleri ise taptaze bir haldedir. Bu duruma son 
derece üzülür ve sebebinin ne olabileceğini düşünür. Gâibden bir sesin “Sebe-
binin ne olduğunu görmüyor musun? Gözünü tedavi ettirmelisin” dediğini 
duyar. Bunun üzerine gözleriyle bir günah işleyip işlemediğini düşünür. Hâlâ 
gayb âlemindedir. Bu sesin sahibi, “Hayır, hayır. O kitabı okuman” diyerek 
İmâm Gazâlî’nin kitabını gösterir. Gayb âleminden tam olarak uyanmadan 
gidip kitabı alan Simnânî, o kitapta bulunan başka birkaç risâleyi ayırdıktan 
sonra hizmetkârına kitabın geri kalanını yıkamasını söyler. Bu esnada halvette 
zikirle meşguldür ve tekrar gâib olur. Hz. Peygamber’in (s.a) soyundan bir kim-
senin gelip önüne yemesi için üç tane sıcak ve beyaz ekmek koyduğunu görür. 
Ekmeği yer, üç kere “iman ekmeğidir” diyerek gayb âleminden geri döner.29 

Simnânî, bu hikâyeyi anlatmaktan muradını da şu cümlelerle dile getirir: 
Bu hikâyeyle maksadım, bir Müslümanın filozofların sözlerini oku-
masından veya dinlemesinden büyüklerin ruhlarının ne kadar 

                                                 
28  Sistânî, Çihil Meclis, 217-218. 
29  Sistânî, Çihil Meclis, 217-219. 
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mütessir ve müteellim olduklarını bilmenizdir. Bunun sebebi İmam 
Gazâlî’nin sözlerinin kötü olması değildir. Ancak o risalede İbn 
Sînâ’nın pek çok sözüne yer vermiştir. Hatta sayfalarca ondan na-
kilde bulunmuştur.30 

 
2.4. İbn Sînâ Hakkında Naklettiği Vâkıalar ve Onun Âhiretteki Durumu 

Hakkındaki Kanaati 
İbn Sînâ’nın doğru yoldan ayrılmış bir kimse olduğu kanaatini taşıyan 

Simnânî, bu düşüncesini delillendirmek üzere, iki sûfînin aynı minvaldeki 
vâkıasını nakleder. Bu vâkıalardan ilki, Necmeddîn Kübrâ’nın halifesi ve 
Simnânî’nin de düşüncelerinden çokça etkilendiği bir Kübrevî şeyhi olan 
Mecdüddîn Bağdâdî’dir.31 Buna göre Mecdüddîn Bağdâdî vâkıasında 
Rasûlullâh’ı (s.a) görerek ona İbn Sînâ’nın durumunu sormuş, Hz. Peygamber 
(s.a) de, “O, Allah’a benim aracılığım olmadan ulaşmak isteyen bir adamdır, ben de 
ona elimle böyle engel oldum ve cehenneme düştü” buyurmuştur.32 

Simnânî’nin vâkıasını naklettiği ikinci sûfî, Cemâleddîn Halebî’dir.33 Simnâ-
nî, bu vâkıayı çok tafsilatlı bir şekilde nakleder. Konumuzla ilgili kısmı, vâkıada 
İbn Sînâ’dan bahsedilen kısımdır. Buna göre Halebî, vâkıasında Rasûlullah’ın 
(s.a) bulunduğu bir meclise girerek ona bazı sorular sorar. Bunlardan biri de 
onun İbn Sînâ hakkındaki kanaatidir. Hz. Peygamber bu soruya, “Allah’ın kendi-
sine bilgi vererek doğru yoldan saptırdığı bir adamdır” şeklinde cevap verir.34 

Gerek daha evvel zikrettiğimiz ifadeleri gerekse naklettiği bu vâkıalar, 
Simnânî’nin İbn Sînâ’yı doğru yoldan ayrılmış/dalâlet ehli bir kimse olarak 
gördüğünü açıkça beyân eder. Bununla birlikte Simnânî, İbn Sînâ’nın ömrü-
nün sonlarında söylemiş olduğu bir rubâî sebebiyle ebedî azaptan kurtulaca-
ğını ümit eder. 

Bu rubâî şöyledir: 
 
Mahlûkātın sığınması Sen’in mağfiretinedir, 
Vasfedip anlatanlar Sen’i anlatmaktan âciz kaldı, 
Bizi bağışla, muhakkak ki biz beşeriz 
Seni olması gerektiği gibi bilemedik35 

                                                 
30  Sistânî, Çihil Meclis, 219. 
31  Hakkında geniş bilgi için bk. Süleyman Gökbulut, Mecdüddîn Bağdâdî ve Tasavvufî Görüşleri, Ankara: 

İlahiyat Yayınları, 2019. 
32  Sistânî, Çihil Meclis, 184. Aynı vâkıa Simnânî’den naklen Nefehâtü’l-üns’te de aktarılmaktadır. Bk. 

Nûreddin Abdurrahmân Câmî, Nefehâtü’l-üns min hazarâti’l-kuds, thk. Mahmûd Âbidî (Tahrân: 
İntişârât-ı Sohen, 1386hş.), 430. 

33  Nefehâtü’l-üns’te Simnânî’den naklen Cemâleddîn Halebî’nin kıymetli bir zât olduğu, pek çok ilim 
dalında meşhur eserleri bulunduğu, İmam Gazâlî’ye yakın sayılabilecek bir dönemde yaşadığı belir-
tilmektedir. Bk. Câmî, Nefehâtü’l-üns, 431. 

34  Sistânî, Çihil Meclis, 185. Aynı vâkıa Simnânî’den naklen Nefehâtü’l-üns’te de aktarılmaktadır Câmî, 
Nefehâtü’l-üns, 430-431. 

35  Alâüddevle Simnânî, Mevâridu’ş-şevârid, Beyazıt Yazma Eser Kütüphanesi, Veliyyüddin Efendi, nr. 
1796, vr. 77b. Son iki mısra için ayrıca bk. Alâüddevle Simnânî, Kitâbu’l-kudsiyyât, Süleymaniye 
Kütüphanesi Şehit Ali Paşa, nr. 165, vr. 192a. 
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Bu beyitlerle İbn Sînâ, Cenâb-ı Hak’tan bağışlanma dilemekte, O’nu gereği 

gibi bilemediğini, bu konudaki aczini itiraf etmektedir. İşte bu ifadeleri sebe-
biyle Simnânî, onun âhirette ebedî azâba uğramaktan kurtulacağını ümit 
ettiğini söylemektedir. 

 
Sonuç 
Simnânî, genelde filozofları, özel olarak da İbn Sînâ’yı muhtelif görüşleri 

nedeniyle eleştirmekte ve onu doğru yoldan ayrılmış, dalâlet ehli bir kimse 
olarak görmektedir. Simnânî’nin İbn Sînâ’ya yönelik eleştirilerinin başında, 
onun beyânla ilgili görüşleri gelir. el-Vâridu’ş-şârid adlı eserinin ilk bölümünü 
onun beyânla ilgili görüşlerinin eleştirisine ayıran Simnânî, eserinde onun 
görüşlerini nakletmez. Buna gerekçe olarak da halkı onun görüşlerinden ha-
berdar etmekten korkmasını gösterir. Burada İbn Sînâ’nın görüşlerini nak-
letmeyerek sadece kendi eleştirilerini ve beyânla ilgili kendi görüşlerini dile 
getirir. Simnânî’nin eserin bu bölümündeki ifadelerinden onun eleştirlerinin 
asıl sebebinin İbn Sînâ’nın Kur’ân delillerini zannî bilgi ifâde eden hatâbî ka-
rakterde deliller olarak görmesi olduğu anlaşılmaktadır. Simnânî’ye göre 
böyle bir düşünce, Kur’ân’ı inkâr etmek anlamına gelmektedir. 

Beyânla ilgili görüşlerinin yanı sıra Simnânî, İbn Sînâ’nın, Gazâlî’nin filo-
zofları tekfir ettiği üç meselede hata etmiş olduğu kanaatindedir. Yine 
Simnânî, İbn Sînâ’nın bir beyitine dayanarak, onu herşeyin muharriki olarak 
arşı görmekle itham etmiştir. Simnânî ayrıca, İbn Sînâ’nın dalâlet ehli bir 
kimse olduğuna dâir birkaç vâkıa nakletmektedir. Filozofların ve dolayısıyla 
İbn Sînâ’nın eserlerinin okunmaması gerektiğini savunan Simnânî, Gazâlî’nin 
İbn Sînâ’dan uzun nakiller yaptığı bir eserini okumuş olması sebebiyle mânevî 
âlemde yaşadığı olumsuzlukları anlatarak insanları bu türlü eserlerden uzak 
durmaları hususunda uyarmaktadır. 

İbn Sînâ hakkındaki bütün bu olumsuz düşüncelerine rağmen Simnânî, 
onun ömrünün sonuna doğru söylemiş olduğu bir rubâisi sebebiyle ebedî 
azâba uğramaktan kurtulacağını ümit ettiğini söylemektedir. 
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Öz 
Tarihsel süreçte diğer disiplinler gibi, kelam ve tasavvuf da etkileşim içine 

girmiştir. Tasavvuf bu süreçte kelamla etkileşim kurarak kendisini meşruiyyet 
zeminine çekmiştir. Böylece gerek din dışı unsurlarla gerekse aykırı akımlarla 
arasına sınır koymuş ve kendisini dini kaynaklara göre temellendirmiştir. 
Ancak bazı sufilerin söz ve uygulamaları kelamcılar tarafından eleştirilmiş, bu 
da kelamcılarla sûfîler arasında krize sebep olmuştur. Bununla beraber tarihi 
süreçte siyasi iktidarların da desteğiyle kelamcılarla sûfîler arasında zaman 
zaman olumlu etkileşimler de gerçekleşmiştir Bu tebliğde kelam-tasavvuf 
ilişkisinin genel durumu hakkında bilgi verilerek yöntem açısından değerlen-
dirilecektir. Bunun yanında mesele, 14. 15. Yüzyıllarda yaşamış bir düşünür 
olarak Şarani’nin gözünden ayrıca ele alınacaktır. Bu bağlamda onun kelam ve 
tasavvuf uzlaştırması ve sufilerle ilgili yorumları her iki disiplin açısından 
incelenecektir. 

 
Method Problem in the Relationship between Kalam and Sufism 
Abract 
In the historical process, theology and sufism have interacted like other 

disciplines. Sufism has drawn itself to the ground of legitimacy by interacting 
with the word in this process. Thus, he placed a boundary with both non-
religious elements and contrary currents and grounded himself according to 
religious sources. However, the words and practices of some Sufis were 
criticized by theologians and this caused a crisis between theologians and 
Sufis. However, with the support of political rulers, positive interactions 
between theologians and Sufis took place from time to time. Besides, the issue 
will be discussed separately from the eyes of Sharani as a thinker who lived in 
the 14th and 15th centuries. In this context, his reconciliation of speech and 
mysticism and his comments on Sufis will be examined in terms of both 
disciplines. 

 
Giriş 
İslam düşüncesinin erken dönemlerinden itibaren dini metinler üzerinden 

yürütülen zahir-batın tartışmaları, kendisini değişik disiplinler üzerinden 
ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda zahir tarafını fıkıh ve kelâm disiplinleri oluş-
tururken, batın tarafını ise genel bir isimlendirmeyle söyleyecek olursak ta-

mailto:aslanyunus@hotmail.com
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savvuf ve Bâtınîyye oluşturmuştur. Gerek fıkıh gerekse kelâm kendi sistema-
tiğini oluşturmuş disiplinler olarak, belli bir yöntem ve usul çerçevesinde, 
zaman zaman tasavvufi söylem ve uygulamaları kritik ederken, bir takım 
eleştiriler getirmiştir. Buna karşın tasavvufi söylem de kelâmî perspektiften 
bakıldığında kendi söylem ve öğretilerini Ehl-i sünnet düşüncesi doğrultu-
sunda yapılandırarak; Bâtıniyye ve aykırı yapılardan kendisini ayrıştırma 
gayreti içerisine girmiştir. Bunun neticesinde tarihi süreçte siyasi iktidarların 
da desteğiyle mütekellimlerle sûfîler arasında zaman zaman olumlu, zaman 
zaman da olumsuz etkileşimler gerçekleşmiştir. Nitekim Ehl-i sünnet’in iki 
ana kolunu oluşturan Hanefî-Mâtürîdî kelâm okulu ile Eş’arî kelâm okulunun 
tasavvuf ve sufilerle olan ilişkileri bunun en önemli göstergesidir. Tarihi sü-
reçte ortaya çıkan bu etkileşimlerin doğru bir şekilde tahlil edilebilmesi ve 
günümüze ışık tutabilmesi açısından bazı hususlara dikkat edilmesi ve kelâm-
tasavvuf ilişkisine bu çerçevede bakılması gerekmektedir.  

Konumuzla ilgili olarak Ebü’l-Mevâhib (Ebû Abdirrahmân) Abdülvehhâb b. 
Ahmed b. Alî eş-Şa‘rânî el-Mısrî (ö. 973/1565) kelam-tasavvuf ilişkisinde 
önemli bir isim olduğundan görüşlerine başvuracağımız bir mütekellim ve 
sûfîdir. Zira o başta “el-Yevâḳīt ve’l-cevâhir fî beyâni ʿaḳāʾidi’l-ekâbir” olmak 
üzere birçok eserinde İbn Arabî’nin görüşlerini savunduğu gibi onunla ilgili 
eleştirilere de cevap vermiştir. Ancak konuya 14. ve 15. yüzyıllar çerçevesinde 
ve Şa‘rânî özelinde bakmadan önce, genel bir çerçeve oluşturmak gerekmek-
tedir. Bu bağlamda kelam-tasavvuf ilişkisinde yöntem meselesine kısaca, 
maddeler halinde değinmekte yarar vardır. Zira bu maddelerin ayrı ayrı bir 
çalışmanın konusu olmak üzere daha geniş bir açıdan ele alınması gerekmek-
tedir. Bu hususları maddeler halinde şu şekilde sıralayabiliriz:            

1- Başta mütekellimler olmak üzere zahir ulemasının tasavvufla ilgili bi-
rinci problematiği tasavvufun menşei meselesidir. Bu konuda bazı yaklaşımlar 
onu İslam’dan önce var olan bir takım din dışı gnostik, heretik ve mistik akım-
larla irtibatlandırırken,1 öbür taraftan da tamamen Kur’ân ve sünnet merkezli 
bir yaklaşım söz konusudur. Durum ne olursa olsun toplumlar arası etkileşim-
de kültürün diğer öğeleri gibi dini unsurların da bu etkileşim ve değişimden 
nasibini alması bir yere kadar yadırganmamalıdır. Bu bağlamda tasavvufun 
menşei ile ilgili olarak daha evrensel bir gnostik ve mistik bakış açısı gelişti-
rilmelidir. Zira bu gnostik, heretik ve mistik yaşam tarzı, insanlık tarihi bo-
yunca hemen hemen bütün dinlerde var olan bir gerçeklik olarak belli bir 
dine, kültüre ve medeniyete mal edilemeyecek kadar evrensel bir nitelik ta-
şımaktadır. Dolayısıyla mistizmi belli bir din ya da kültüre hasrederek, İslam 
tasavvufunu bu kaynaklardan refere etmek, tasavvufla ilgili indirgemeci bir 
yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bu bağlamda öncelikle tasavvufun menşei 
meselesinde yöntem konusu, değişik açılardan değerlendirmeye tabi tutulma-

                                                 
1  Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, çev. Salih Akdemir (Ankara: Ankara Okulu 

Yayınları, 2014), 102. 
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lı ve özellikle Ehl-i sünnet kelam okullarının tasavvufla ilişkisinin seyri objek-
tif verilerle ortaya konulmalıdır. 

2- Tasavvufla ilgili olarak bir başka eleştiri ve itham noktası da, tasavvufun 
Şiî/Bâtınî öğretiden beslendiği iddiasıdır. Bazı modern düşünürler tarafından 
da kabul edilen2 bu iddia kısmen doğru olmakla birlikte, burada gözden kaçırı-
lan bir husus vardır. O da tasavvufun Ehl-i sünnet ile Şiî/Bâtıniyye mücadele-
sinde tampon görevi gördüğüdür. Yani nasıl ki, Ehl-i sünnet kelâm okulları 
Mu’tezile ile mücadelelerinde daha çok onun yöntemi olan akılcı bir üslup 
kullandılarsa, Şiî/Bâtınî öğretiyle mücadelelerinde de tasavvufun mistizme 
dayalı usul ve yöntemini desteklemişlerdir. Böylece söz konusu fırkalarla 
onların yöntemleriyle dini referanslar temel alınarak bir mücadele ortaya 
konulmuştur. Buna göre tasavvuf ve sûfîler siyasi iktidarlar tarafından destek-
lenirken, Şiî/Bâtınî akımlarla mücadelede aktif bir rol almaları öngörülmüş-
tür. Bu amaçla Ehl-i sünnet anlayışı çerçevesinde varlık gösteren tasavvuf 
düşüncesi ve sûfîler Ehl-i sünnet kelam okulları tarafından refere edilerek, 
Şiî/Bâtınî öğretiyle mücadelesinin bir unsuru haline getirilmiştir. Dolayısıyla 
burada tasavvufun bir yandan din dışı unsurlar olarak gnostik, heretik ve 
mistik düşüncenin ürünü olduğu, öbür taraftan ise dinin kendi içinde 
Şiî/Bâtınî öğretiden beslendiği ön kabulü, tek taraflı ve indirgemeci bir bakış 
açısını yansıtmaktadır. Bunun yerine tarihi süreçte tasavvufun Ehl-i sünnet 
kelam okullarıyla ilişkisi bütüncül bir şekilde ortaya konulmalıdır.                                                

3- Kelâm-tasavvuf ilişkisinde dikkat edilmesi gereken bir başka mesele de 
bizzat epistemolojileriyle ilgilidir. Bir tarafta kendi sistematiği içinde haber, 
akıl ve duyulardan başka bilgi kaynağı kabul etmeyen kelâm ilmi, öbür yanda 
ise meselelere bu üç kaynağın ötesinde ve zaman zaman da üstünde kalbi 
bilgiyi esas alarak bakan tasavvuf vardır. Başka bir ifadeyle burada akli bilgiyle 
kalbi bilginin karşılaşması söz konusudur. Bu bağlamda her iki disiplin açısın-
dan da bu bilgi çeşitlerinin anlam ve konumlarının belirlenmesi, birbirlerine 
karşı durumlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konuda mütekellim ve 
sûfîlerin aklî ve kalbî bilgiye bakış açıları ve bu bilgi çeşitlerini kullanım alan-
larının sınırlarının tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak burada şunu belirt-
mek gerekir: Bir bilgi sisteminin bir başka bilgi sistemiyle uzlaşması, iki sis-
temde de epistemolojik açıdan bu uzlaşmayı sağlayacak öğe bulunmadan 
başarılı olamaz. Başka bir ifadeyle, bu sistemlerin müşterek oldukları bir epis-
temolojik “zemin” bulunmalıdır ki, uzlaşma gerçekleşebilsin. Bu durumda 
uzlaşma, iki sistemin yapısını ortak bir yapıya irca etmek demektir.3 Bununla 
beraber burada genel olarak gnostik bilginin herkesin elde edebileceği ve 
anlayacağı bir bilgi çeşidi olmayıp, aksine az sayıda bir kısım seçilmişlere bah-
şedilmiş olması iki bilgi türü arasındaki uzlaşma zemininin imkânını ortadan 
kaldırmaktadır.                                                      
                                                 
2   Câbirî, Muhammed Âbid, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, çev. Burhan Köroğlu vd. (İstanbul: 

Kitabevi Yayınları, 2. Baskı,  2000), 439-442. 
3  Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, 380. 
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4- Kelam-tasavvuf ilişkisinde yöntem olarak genellikle ilgili mütekellim ve 
mutasavvıfların tek taraflı olarak değerlendirilmesi, meselenin bir başka yö-
nünü oluşturmaktadır. Buna göre kelâmcıların tasavvuf ve sûfîlerle ilgili yak-
laşım tarzları belirlenirken, genellikle onların salt kelâm ilmine dair yazdıkları 
eserleri temel alınmakla birlikte, dinin diğer alanlarında yazdıkları eserlere 
pek müracaat edilmemektedir. Aynı şekilde sûfîlerin de yalnızca tasavvufla 
ilgili eserlerine bakılırken diğer disiplinlerle ilgili yazdıkları eserler göz ardı 
edilmiştir. Bu da ilgili meselelerde bütüncül bir bakış açısının önüne geçmek-
tedir. Örneğin modern zamanlarda genellikle tasavvufa karşı mesafeli olarak 
algılanan Hanefî-Mâtürîdîlik, tasavvufla ilişkisinde daha çok Mâtürîdî’nin salt 
kelam ilmine dair yazdığı “Kitâbu’t-tevhîd” adlı eserinden yola çıkılarak anla-
şılmaya çalışılmıştır. Hâlbuki onun bu eserinin yanında hacimli eseri olan 
“Te’vîlâtül-Kur’ân”la birlikte değerlendirilmesi bu konuda daha bütüncül bir 
bakış açsının ortaya konulması için önemlidir.        

5- Her iki disiplin de ilgi alanlarına giren konular açısından ayrı ayrı değer-
lendirilmelidir. Yani kelâmın ilgi alanına girdiği halde tasavvufun her hangi 
bir söylem üretmediği konular olduğu gibi, tasavvufun ilgi alanına giren başka 
konularda da kelâmın bir söyleminin olmadığı görülmektedir. Bu bağlamda 
öncelikli misyon ve görevi, gerek din dışı gerekse dinin içinden, dinin asılları-
na gelebilecek fikri tehditleri bertaraf etmek olan kelâm ilminin bazı konular-
da susmuş olması, bilinçli susma yani dolaylı onaylama olarak da yorumlana-
bilir. Buna göre disiplinlerin değişik sebeplerden dolayı, söylem üretmediği 
konulardaki amaçlarının kelâm-tasavvuf ilişkisi bağlamında irdelenmesi ge-
rekmektedir.                      

6- Kelâm-tasavvuf ilişkisinden teorik söylemlerin ötesinde göz önünde bu-
lundurulması gereken bir başka husus da, siyasi ve sosyal gelişmelerin bu 
ilişki ve etkileşimin bir başka etkeni olmasıdır. Buna göre bu iki disiplin ara-
sındaki ilişkiyi yalnızca teorik söylemleri üzerinden değerlendirmek yerine, 
yaşanan siyasi ve sosyal gelişmelerin de aynı oranda etkili olduğunu bilmek 
gerekmektedir. 

7- Kelam ve tasavvuf disiplinleri açsından bakıldığında tarihi süreçte eleş-
tiriye konu olan tarafın daha çok tasavvuf ve sûfî söylem olduğu görülmekte-
dir. Ancak burada eleştirilerin hedefi olan bazı sûfîlerin bu söylemlerinin 
tasavvufun genel kabulü olmadığının altının çizilmesi gerekmektedir. Nasıl ki 
başta kelam olmak üzere her disiplin kendi içinde aykırı söylemlere karşı 
eleştirel bir tavır geliştirmişse, tasavvufta da bu iç tenkit mekanizmasını gör-
mek mümkündür. Dolayısıyla burada tasavvufu toptancı bir tavırla eleştirmek 
yerine, tasavvufi yapılanmayı kendi içinde tasnif etmek daha doğru görün-
mektedir. Buna örnek olması bakımından bazı çağdaş yazarlar tarafından 
tasavvuf ikiye ayrılmıştır: Bunlardan birincisi dini tasavvuf, ikincisi ise felsefi 
tasavvuftur. Dini tasavvuf semavi ve beşeri bütün dinlerde ortak bir olgudur. 
Felsefi tasavvuf da doğuda, Yunan felsefi mirasında, ortaçağ ve modern Avru-
pa’da bilinmektedir. Öte yandan bazen dini tasavvufla felsefi tasavvufun iç içe 
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girdiği durumlar da olmuştur.  İmam Şa‘rânî, bu iki yöntemden birincisini 
(dini tasavvufu) benimser ve İslam dininin geleneksel disiplinleriyle kavga 
etmeyen, onların yol göstericiliğinden kendini müstağni görmeyen bir tasav-
vufi anlayışın temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Şimdi bu konuda onun görüş, 
düşünce ve genel tavrına bakalım. 

 
Şa‘rânî Örneğinde Kelam-Tasavvuf İlişkisi ve Yöntem Meselesi 
Kahire’nin Kalyûbiye bölgesindeki Kalkaşende’de 898 (1493) yılında doğan4 

İmam Şa‘rânî başta kelam ve tasavvuf olmak üzere dini disiplinlerin birçok 
alanında eser vermiş bir mütekellim ve sûfî olarak ön plana çıkmaktadır. 
Onun yaşadığı zaman diliminin mezhep çekişmelerinin geçmişte kaldığı ve 
İslam ümmetinin Moğol istilaları ve Haçlı seferleri sonrası birlik ve beraberlik 
içinde olması gereken bir döneme denk gelmesi hasebiyle, bu dönemde gerek 
disiplinler arası gerekse mezhepler arası uzlaştırma geleneğinin ön planda 
olduğu görülmektedir. Bu bağlamda onun kelam-tasavvuf ilişkisinde her iki 
disiplini de birbirine yaklaştırma ve uzlaştırma gayreti içinde olduğu söylene-
bilir. Nitekim o, insanları nazar ve istidlal ehli ile keşf ve ıyân ehli olmak üzere 
iki kısma ayırmak suretiyle, her bir grubun taraftarlarının söylediklerini diğer 
grubun söyledikleriyle destekleyerek; her iki görüşün bir araya geldiği ortak 
yönü ortaya koymaya çalışmıştır.5 Onun yazdığı eserlere ve yaşadığı hayata 
bakıldığında; onun Müslümanların genel kabulüne ters düşecek davranışlar-
dan kaçındığı, ümmetin birlik ve bütünlüğünü esas aldığı ve aykırı duruşlar-
dan sakındığı anlaşılmaktadır. Bir âlim olarak içinde yaşadığı topluma karşı 
sorumlu davranmış, siyasi ve sosyal çalkantılardan etkilenerek ayrışmasına 
engel olmaya çalışmıştır. Onun İbnü’l-Arabî gibi, tartışmalara konu olarak 
kutuplaşmalara sebep olan bir şahsiyeti bile, orta yola çekerek savunması bu 
çabalarının bir devamı olarak değerlendirilebilir.6 Zira o bunu yaparken fay-
dalı ilimlerle uğraşanlara saygı gösterip, şer’î bir gerekçeye dayandırmadan 
asla onları tenkit etmemiştir. Çünkü onun bu eleştirilerde asıl hedefi kişilerin 
zatından daha çok konuyla ilgili fiilleri olmuştur.7 Şa‘rânî kelamî konuları 
işlerken mutasavvıflarla mütekellimlerin, özellikle de İbnü’l-Arabî’nin paralel 
düşündükleri ön kabulüyle yola çıkmaktadır. Dolayısıyla bütün gücünü bunu 
ispatlamak için harcamakta ve sürekli bu tezini savunacak alıntılar yapmak-
tadır. Onun yöntemi baştan sona Ehl-i sünnet kelamcıları, özellikle kendi dö-
nemine yakın olan zevât ile İbnü’l-Arabî’nin görüşlerini yan yana koymak ve 
böylelikle aynı sonuca işaret ettiklerini ortaya koymaktan ibarettir. Bu bağ-

                                                 
4   Ebü’l-Mevâhib Abdülvehhâb b. Ahmed b. Alî eş-Şa‘rânî el-Mısrî, Leṭâʾifü’l-minen ve’l-aḫlâḳ fî beyâni 

vücûbi’t-teḥaddüs  bi-niʿmeti’llâhi ʿale’l-iṭlâḳ, thk. Ahmed İnaye (Dımaşk: Dâru’t-Takvâ, 2004), 7. 
5   Ebü’l-Mevâhib Abdülvehhâb b. Ahmed b. Alî eş-Şa‘rânî, el-Yevâḳīt ve’l-cevâhir fî beyâni ʿaḳāʾidi’l-ekâbir, 

çev. Mahmut Çınar (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2019), 54-55. 
6   Mahmut Çınar, İmam Şa‘rânî ve Muhyiddin İbnü'l Arabi'ye Göre Nübüvvet İnancı, (İstanbul: Rağbet Yayın-

ları, 2013), 67. 
7   Şa‘rânî, Leṭâʾifü’l-minen, 417. 
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lamda onun özgünlüğü kelam ve tasavvuf alanlarında yeni bir şey söylemek-
ten daha çok, uzlaştırma çabasında ortaya çıkmaktadır.8 

Şa‘rânî, İbnü’l-Arabî’yi müdafaa ederken başta Fusûs şarihleri olmak üzere 
diğer İbnü’l-Arabî müdafilerinin yaptıklarının aksine yaygın olarak onu sair 
İslâm ulemasının benimsediği şer’î çizgiye çekme gayreti içerisine girmekte-
dir. Bu durum Şa‘rânî’nin sahip olduğu düşünce dünyasının doğal bir neticesi 
olarak değerlendirilmelidir. O, hiçbir zaman İslâmî disiplinlerin dışına çıkarak 
dinî tefekkür sahasında yeni bir çığır açmayı düşünmemekte ve bu yöntemin 
meşruiyet problemiyle karşı karşıya kalacağını bilmektedir. Bu nedenle ol-
dukça meşhur ve etkili bir sûfî olan İbnü’l-Arabî’yi tamamen reddetmektense 
onun eserlerini bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirerek yorumlama yoluna 
gitmektedir.9    

Şa‘rânî’den önce Hanefî-Mâtürîdî ve Eş’arî kelam okullarının tasavvufla 
ilişkisine genel olarak bakıldığında, tasavvufun lehine bir seyir izlediğini gör-
mek mümkündür. Kelam-tasavvuf ilişkisinde kelam ilmini temel alan ve 
sufilerin görüşlerini Ehl-i sünnet kelam okullarının söylemleri doğrultusunda 
uzlaştırmaya çalışan Şa‘rânî’nin konuyla ilgili ifadeleri şu şekildedir: “Kelam-
cıların cumhuruna muhalefet etmekten ve onlara muhalif olan, bir kısım ma-
sum olmayan ehli keşfin kelamının sahih olduğuna inanmaktan Allah’a sığını-
rım.” Dolayısıyla ona göre müşahedeye dayanması nedeniyle keşif ehlinin 
sözlerinin anlaşılmaması durumunda ilgili konularda kelamcıların görüşleri 
esas alınmalıdır. 10  Kelama dair konularda Eş’arî görüşü benimseyen Şa‘rânî de 
Muhâsibî ve Cüneyd-i Bağdâdî’de olduğu gibi tasavvufun ifrat ve tefritten 
uzak sahv ve temkin anlayışını benimsemiştir.11 Bununla beraber o sekr anla-
yışını benimseyen sûfîlerin söylemlerini de tevil etmek suretiyle Ehl-i sünnet 
içerisinde tolere etmiştir. Onun bu konuda en önemli örneği İbnü’l-Arabî’dir. 
Ona göre İbnü’l-Arabî’nin eserlerinde şeriatın zahirine aykırı bulunan her şey 
onun eserlerine sonradan sokulmuştur.12 Onun eserlerinde olup da anlaşılma-
yan ya da şeriatın zahiriyle uzlaştırılması mümkün olmayan sözlerini de ona 
havale edilmelidir.13 Zira Allah’ın velilerinin yanlış anlamaya müsait sözleriyle 
ilgili sûizan yapmak doğru olmayıp,  onların derecesine ulaşılıncaya kadar söz 
ve fiillerinin tevil edilmesi gerekir. Bunun aksini yapanlar ise Allah’ın düşma-
nıdırlar.14 Görüldüğü gibi Şa‘rânî teorik düzlemde tasavvuf ve sufilere karşı 
Ehl-i sünnet kelam anlayışına öncelik verse de, sonuç itibariyle tasavvufi söy-
lemi de bir şekilde kabul potasında eritmektedir.         

Gelinen noktada Şa‘rânî her ne kadar kelamı tasavvufa karşı asıl olarak ka-
bul etse de, tasavvufi söylemi de kelamcıların eleştirilerinden koruyarak, bir 
                                                 
8   Mahmut Çınar, İmam Şa‘rânî ve Muhyiddin İbnü'l Arabi'ye Göre Nübüvvet İnancı, 73. 
9   Mahmut Çınar, İmam Şa‘rânî ve Muhyiddin İbnü'l Arabi'ye Göre Nübüvvet İnancı, 84. 
10   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 54-57. 
11   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 2/1202. 
12   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 56-57. 
13   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 90-91. 
14   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 84-85. 



340    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

nevi tasavvufu kelam karşısında ezdirmemiştir. Ancak o bunu yaparken ke-
lam-tasavvuf ilişkisinde yöntemle ilgili meselelerde tasavvufi bir bakış açısı 
sergilemiştir. Bu bağlamda Şa‘rânî’nin kelam-tasavvuf ilişkisinde takip ettiği 
uzlaştırıcı yolun yöntem açısından bazı hususlarda tahlil edilmesi gerekmek-
tedir. Onun genel olarak tasavvufi düşünce ve söylem açısından özel olarak ise 
İbnü’l-Arabî bağlamında kelam-tasavvuf uzlaştırmasında izlediği yolu yöntem 
açısından şu başlıklar altında tahlil etmek mümkündür.      

 
1. Tasavvufi Söylemin Karizmatik Şahsiyetlerin Gölgesinde Kalması   
Kelam-tasavvuf ilişkisinde meseleye tasavvuf açısından bakıldığında başta 

İbnü’l-Arabî olmak üzere, genel olarak sûfîlerin söyledikleri ve yazdıklarının 
onların karizmatik şahsiyetlerinin himayesinde veya gölgesinde kaldığı gö-
rülmektedir. Bunun neticesi olarak anlamayan veya yaşamayan bilmez kar-
maşası veya kısırdöngüsü içine düşülmüştür. Bu durumda şeriatın zahirine 
uygun olan söylemler kabul edilirken, uygun olmayanlar ise anlaşılmamakla 
birlikte şeriata muhalif olmadığı belirtilerek, söz konusu karmaşaya havale 
edilmiştir. Bu bağlamda onların karizmatik şahsiyetleri hakkında eleştirel 
konuşanlar da tekfir dahil olmak üzere çeşitli şekillerde itham edilmişlerdir. 
İbnü’l-Arabî’ye yöneltilen eleştirileri onun karizmatik şahsiyetiyle cevap ver-
meye çalışan Şa‘rânî, onun hakkında şu ifadeleri kitabında zikretmektedir: 
“Şeyh Muhyiddin, haliyle ve ilmiyle tarikat şeyhiydi. Aynı şekilde hem hakika-
ten hem de şeklen tahkik imamıydı. Hem fiilen hem de şeklen âriflerin ilimle-
rini diriltti. Ancak insanın düşüncesi, onun üstün asaletinin bir ciheti karşı-
sında kararsız kalıp kafası karışınca, zihni onda boğulup gitti. Çünkü o bir 
karartının ve bir bulutun bulandıramayacağı, fırtınanın/kasırganın da ondan 
uzaklaşamadığı bir ummandır. Onun duaları yedi kat göğü delerdi. Onun be-
reketinden bir avuç bütün afakı doldururdu. O, gerçekten benim yazdıklarım-
la nitelediklerimden daha üstündü ve büyük bir ihtimalle onun hakkında 
insaflı davrandım.” Şa‘rânî’nin kitabında İbnü’l-Arabî ile ilgili olarak bu şekil-
de karizmatik bir şahsiyet oluşturulduktan sonra onun kitaplarında yazdıkları 
da artık masumiyet zırhına büründürülmüştür. Nitekim sözlerinin devamında 
onun kitapları hakkında şunları söylemektedir: “Onun kitaplarına gelince 
onlar, hiç kimsenin benzerini vaz’ etmediği zâhir denizlerdir. Mütalaa etmeye 
devam edenlerin dindeki problemlerine çözüm ve meselelerine dayanak bul-
ması, onların özelliğidir. Bu durum ondan başkasının kitaplarında asla bu-
lunmaz. Bazı inkârcıların Şeyh’in kitaplarının okunmasının ve okutulmasının 
helal olmadığına dair sözleriyse küfürdür.”15  Dolayısıyla onların derecelerine 
ulaşmadıkça söz ve fiillerinin tevil edilmesi vaciptir. Zira Allah’ın veli kulları-
na düşmanlık içinde olanlar, ebedi olarak cehennemde kalmayı gerektiren bir 
tekfir halinde olmasalar da, Allah’a düşmanlık yapmışlardır.16 Şu halde 

                                                 
15   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 1/ 78-80. 
16   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 1/84. 
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Şa‘rânî’ye göre tasavvufun önde gelen şahsiyetleri müctehid imamlar gibi 
hidayet üzere olup; onların yoluna girip ıstılahlarını öğrenmeden hiç kimse-
nin onları eleştirme hakkına sahip değildir.17           

 
2. Sûfî Söylemin Kapalılığı ve Dokunulmazlığı 
Sûfî kültürü, katmanlı ve karmaşık bir semboller sistemidir. Yalnızca belir-

li bir coğrafyada yaşayan belirli bir topluma ait donuk bir bilgi ve deneyim 
birikimi değildir. İslâm inancının erken dönemlerden itibaren geniş bir coğ-
rafyada ve farklı sosyo-kültürel çevrelerde benimsenmesi, sûfi kültürünün 
farklı öğeler ve anlayışlarla renklenmesini; esasa sâdık kalarak yeni yapılan-
malarla çeşitlenmesini sağlamış, kültürel arka plânlar sembolleri zenginleş-
tirmiştir.18 Bu bağlamda lafızların zahiri itibariyle anlaşılması mümkün olma-
yan ya da şeriatın zahirine uygun olmayan fikirlerin sûfîler tarafından bir 
takım sembollerle ifade edilmesi, tasavvufta yaygın hale gelmiş bir ifade biçi-
midir. Erken dönemde başta Bâyezîd-i Bistâmî ve Hallâc-ı Mansûr gibi sûfîler 
tarafından kullanılan bu ifade biçimi, her ne kadar mütekellimler ve fakihler 
tarafından eleştirilmiş olsa da devam eden süreçte tasavvufta yerleşik bir hal 
almıştır. Bir kısım sûfîler bu dili rahat bir şekilde kullanırken, diğer bazı 
sûfîler de onların bu sözlerinin gerçek anlamıyla şeriatın zahirine muhalif 
olmadığını ispatlamak için bu sözleri tevil etmeye çalışmışlardır. Sonraki dö-
nemlerde bu dilin özellikle İbnü’l-Arabî tarafından rahat bir şekilde ve yay-
gınca kullanıldığı görülmektedir.  

Burada sûfî söylemi ikiye ayıracak olursak; onların anlaşılan ifadeleri zahi-
re uygun söylemlerle meşruiyet amaçlı olurken, asıl söylemleri sembolik dille 
ifade edilir ve bunu herkesin anlayamayacağı kaydedilir. Yani erken dönme-
den itibaren sûfîler bir kısım ifadeleriyle şeriatın zahiriyle gayet uyumlu bir 
söylem içerisine girerek, aynı zamanda kelam ve fıkıh disiplinleri açısından 
meşru bir zeminde hareket etme kabiliyeti yakalamışlardır. Bu tavır onları 
Ehl-i sünnet çatısı altında kabul etme noktasında önemli bir referans oluş-
turmaktadır. Bununla beraber onlar bu zahir söylemlerinin yanında salt ta-
savvufa dair fikirlerini sembolik bir dil kullanarak bir takım muğlak ifadelerle 
ortaya koyarlar. Dolayısıyla burada sûfî söylemi şeriatın zahiri açısından de-
ğerlendirmeye tabi tutarken, tek başına onların şeriatla uyumlu sözlerini 
temel almayarak, her iki söylem türünü birlikte değerlendirmek gerekmekte-
dir. Ancak onların bu konuda zahir söylemlerini değerlendirmeye açarken, 
muğlak ifadelerini bunun dışında tutmaya çalıştıkları görülmektedir. Zira 
onların bu ifadeleri bir takım zaruretler sebebiyle ortaya çıkmış olup, herkes-
sin bu sözlerin gerçek anlamına vakıf olması mümkün değildir.        

Genelde sûfîlerin özelde ise İbnü’l-Arabî’nin bu sembolik dili hakkında yo-
rum yapan İmam Şa‘rânî de kelam-tasavvuf ilişkisinde uzlaştırıcı bir tavırla 
                                                 
17   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 2/1202. 
18   R. Bahar Akarpınar, “Sûfi Kültüründe Sembollerin Yeri ve Önemi Hakkında Bir Deneme”, Türkbilig, 

2004/7, 6. 
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hareket ederken, sufilerin karizmatik şahsiyetlerini temel almıştır. Ayrıca 
sûfîlerin söylem ve öğretilerinde bir takım sembolik anlatımlara yer vermele-
ri, adeta buna bir dokunulmazlık ve ulaşılamazlık kazandırmıştır. Nitekim o, 
İbnül-Arabî’nin konuyla ilgili görüşlerini şu şekilde özetlemektedir: “Ehlullah 
kendi aralarında ıstılah haline getirilen işaretleri kendileri için oluşturmadı-
lar. Onlar bu konuda doğru olanın açık olduğunu biliyorlar. Ancak onların 
halini bilmeyen, hariçten aralarına giren birisi, tam olarak anlamadığı bir şey 
duyar da ehlullahı inkâr eder, böylece (o makamlara) bir daha ebedi olarak 
ulaşamamak üzere mahrumiyetle cezalandırılabilir diye, onu esirgeme babın-
dan, bu yöntemi oluşturdular.”19 Şa‘rânî’ye göre hemen hemen her asırda bir 
takım zâhir uleması sûfîlerin bu muğlak ifadelerini anlamaya çalışmış olsalar 
da bunda pek muvaffak olamamışlardır. Konuyla ilgili olarak onun Şâfiî ule-
masından Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Ömer b. Süreyc el-Bağdâdî (ö. 306/918) hak-
kında naklettikleri dikkat çekicidir. Zira bir gün İbn Süreyc meşhur sûfî 
Cüneyd’in meclisine gelmiş ve kendisine “Onun sözlerinden ne anladın?” 
denilmiştir. O, “Ne dediğini bilmiyorum. Ancak sözlerinin kalp üzerindeki 
tesiri kuvvetlidir. Bâtındaki bir amele ve gizli olan ihlasa delalet ettikleri açık-
tır. Sözleri, batıl sözler değildir.” demiştir.20          

Görüldüğü gibi kelam-tasavvuf ilişkisinde ihitilaf noktalarından birisi de 
sûfî söylemin çift taraflı bir tavır içine girmiş olmasıdır. İrfân ehli, zâhir ile 
bâtın kavramları arasındaki mesafeyi genişletip, irfânî anlamlarına uygun 
olarak “tefsir”i “zâhir”e, “te’vil”i de “bâtın”a bağlamışlardır. Beyân âlimleri 
ise bu mesafeyi daraltmaya ve bu karşıtlığı “kontrol etmeye” çalışmışlardır.21 
Buna göre Gazzâlî’den önce zahir-bâtın ilişkisinde, fakih ve mütekellimler 
bâtının varlığını reddederek ikiciliği ortadan kaldırmaya çalışırken, sûfîler ise 
zahir-bâtın ikiciliğini geliştirmişlerdir. Zahir söylemleriyle Ehl-i sünnet kelam 
düşüncesiyle tamamen paralel görünen tasavvuf, asıl söylemini bir takım 
muğlak ve sembolik ifadeler üzerinden ortaya koymaktadır. Bu söylem tarzı-
nın kendi içinde kavramsal bir bütünlük oluşturduğu anlayışından hareketle 
bunun dışında kalan yöntem ve metodolojileri ekarte etmek suretiyle, 
sufilerin salt tasavvufa dair söylemlerine bir anlaşılamazlık ve dokunulmazlık 
zırhı giydirilmiş olunmaktadır. Dolayısıyla tasavvufun açık ve kapalı olmak 
üzere geliştirdiği ve zaman zaman birbiriyle çelişen bu iki söylem türü kelam-
cıların eleştirilerine sebep olmuştur. Bu bağlamda Şa‘rânî âriflerin genel bakış 
açısını onların şu sözleriyle ortaya koymaktadır: “Biz, yolumuzun ehli olma-
yan insanların kitaplarımıza bakmasını haram gören bir topluluğuz. Aynı 
şekilde sözlerimize inanmayan kimselerin sözlerimizi nakletmesi de câiz de-
ğildir.”22 

 

                                                 
19   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt,1/112-113. 
20   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt,1/ 112-114. 
21  Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, 356. 
22   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt,1/ 120-121. 
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3. Tasavvufî İctihat Kavramı 
Tasavvufî öğretinin bu aşamada geliştirdiği bir başka yöntem de, salt ta-

savvufa dair olan kapalı ifadelerinin ictihad kapsamında değerlendirilerek 
tolere edilmeye çalışılmasıdır. Zira sûfîler de müctehidlerin nasların zahirin-
den belli usul ve kaideler çerçevesinde hüküm çıkararak ictihad etmesine 
benzer şekilde bir takım çıkarımlarda bulunmuşlar ve bunları ictihad kapsa-
mında değerlendirmişlerdir. Şa‘rânî sûfîlerin neden Kitap ve Sünnet’in zahi-
riyle yetinmedikleriyle ilgili soruya verdiği cevapta bu konuya değinmekte ve 
bunun aynı zamanda müctehid imamlara yapılan bir itiraz olduğunu kaydet-
mektedir. Zira onlar da nasların zahiriyle yetinmeyerek, naslardan sayısız 
hükümler çıkarmışlardır. Bu bağlamda müçtehitler, zahiri amellerle ilgili 
olarak, şeriatın açıklama getirmediği hususlarda vacib, haram, mekruh, ve 
müstehab kıldıkları gibi, ârifler de bâtınî ameller alanında vâcib, haram, mek-
ruh ve müstehab olan şeyler belirlemişlerdir. Dolayısıyla âriflerin nasların 
zahirinden hareketle ortaya koydukları tasavvufi söylemleri reddetmek, 
müctehid imamların icithadlarını reddetmeye eşdeğerdir. Buna göre ictihad 
her iki alanda da meydana gelmiş olup, biri diğerinden müstağni değildir.23 
Böylece sûfî söylemin açık ve anlaşılır tarafı şeriatın zahiriyle uyumlu olur-
ken; kapalı ve anlaşılması güç tarafı ise ictihad kapsamına alınarak, hata ihti-
mali asgari düzeye indirilmiş olacaktır. Zira şeriatın zahirinde olduğu gibi 
sûfîlere göre her müctehid yapmış olduğu içtihatta isabet eder.24 Bununla 
beraber Şa‘rânî, velilerin ictihad kapsamında değerlendirilen keşiflerinin asla 
Kur’ân ve Sünnet’e aykırı olmaması gerektiğinin altını çizer. Bu durumda keşif 
yöntemiyle elde edilen bilgi, Kur’ân ve Sünnet’e arz edilip uygunluğu tespit 
edilmediği müddetçe onunla amel edilmesi câiz değildir. 25  

Tasavvufî düşüncede bu bakış açsının yalnızca Şa‘rânî’ye ait olmayıp, ken-
di zamanında yaşayan sûfîler tarafından dillendirildiği gibi,26 ondan çok önce 
yaşamış ve onunla aynı geleneğe bağlı olan Ebû Nasr Abdullah b. Alî b. Mu-
hammed es-Serrâc et-Tûsî (ö. 378/988) gibi sûfîler tarafından da dile getirildi-
ği görülmektedir. Tasavvufta istinbat kavramını, tahkik ehlinden idrak sahibi, 
Allah’ın kitabına ve Resülü’nün sünnetine zahiren ve bâtınen ittibâ eden kim-
selerin kitap ve sünnetten çıkardığı hükümler olarak tanımlayan Serrâc’a 
göre, bu hükümlerle zahiren ve bâtınen amel etmek gereklidir. Ona göre her 
ne kadar kelam alimlerinin nazar yoluyla hakka yardım ve bâtılı red amacıyla 
ortaya koydukları istinbatlar makbul ve güzel olsa da; hakikat ehlinin bilgi, 
gayret, mücahede, riyazât ve ihlasla elde ettiği hükümlerle amel suretiyle 

                                                 
23   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt,1/ 124-125. 
24   Muhammed b. İbrâhim el-Kelabâzî, et-Taarruf, çev. Süleyman Uludağ (İstanbul: Dergâh Yayınları,  

2013), 125. 
25   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 2/1214-1215. 
26   İzzeddîn Mahmûd bin Ali Kaşânî Natanzî, Misbâhu'l-hidâye ve miftâhu'l-kifâye, çev. Hakkı Uygur (İs-

tanbul: Kurtuba Yayınları, 2010), 151-152. 
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ortaya koydukları hüküm ve hikmetler bundan daha güzeldir.27 Zira sûfîlerin, 
zahir âlimlerin anlamakta güçlük çektikleri bazı meseleleri, kendilerine göre 
bir takım keşfî yollarla kavrama usulleri vardır. 28 Sûfîlerin Kur’ân ve hadisle-
rin zahirinden çıkardıkları bir takım bâtınî mana, hikmet ve sırlar kendi için-
de bir takım farklılıklar barındırsa da, zahir ehlinin görüş ayrılığı yanlış ve 
hatalı hükme götürmesine karşın, bâtın konusundaki farklılık yanlışa götür-
mez. Çünkü sûfîlerden her biri kendi makam ve dercesine göre konuşur. 29  

Câbirî’nin de ifade ettiği gibi burada beyân ile irfan istinbatı arasındaki 
fark, mahiyet değil, araç farkıdır: Beyâncılar, dil, ifade biçimleri ve “nüzul 
sebepleri”ni vb. bilmekten yararlanırlarken, ârifler riyazet ve mücahede-
lerden yararlanmaktadır. Birisi, istenilen anlamın zihinlerinde oluşması için, 
muhtemel delâlet türlerini ve lafzı incelemektedir/nazar. Diğeri ise içlerinde 
“bilgi kaynakları coşana” kadar nassı dilleriyle ve kalpleriyle tekrar etmekte-
dir. Böylece, hakikat ve sırlara muttali olurlar.30 Buna göre irfânî kıyas, cami, 
yani orta terimi ya da aklî güvencesi olmayan bir kıyastır. Bu kıyas, iki yapı 
arasındaki ilişkideki benzerlik vasfı ile bunlardan birisini diğeri için ayna hâli-
ne getirecek bir mutabakata kaymaktır.31               

 
4. İlham ve Nazar Çatışması 
İslam düşüncesinde ilk dönemlerden beri kelam-tasavvuf ilişkisinde en 

önemli sorunlardan birisi de kuşkusuz bilgi meselesidir. Bu bağlamda bilgiye 
ulaşma noktasında bir tarafta nazar ve istidlalin diğer tarafta ise keşf ve ilha-
mın ön plana çıktığını görmek mümkündür. Kelam ilmi genel geçer bilgiye 
ulaşma noktasında haber, akıl ve duyuları yegâne kaynak olarak kabul eder-
ken; tasavvuf ise zahirde bu üçüne dördüncü olarak keşf ve ilham yoluyla elde 
edilen bilgiyi de eklemektedir. Genel olarak Ehl-i sünnet kelamcılarının kişisel 
bilgi alanında ilhamın varlığını kabul etmekle birlikte, onu hiçbir şekilde ge-
nel geçer ve bağlayıcı bir konuma getirmedikleri görülür. Buna karşın tasav-
vuf cephesinde ise ilham bilgi kaynağı olarak kabul edilmesinin yanında ge-
nellikle nazarî bilginin önüne geçirilir. Dolayısıyla kelam-tasavvuf ilişkisinde 
nazar ve ilham hep tartışmanın taraflarını oluştururken, bazı sûfîler bu konu-
da bir uzlaştırma yoluna gitmişlerdir. Şa‘rânî de bu iki bilgi türünü konum-
landırarak bir takım karşılaştırmalar yapmıştır. Bu bağlamda o ilham kavra-
mını vahiyle irtibatlandırarak ele almaktadır.  Buna göre peygamberlere gelen 
vahiy yalnızca Cebrail’in diliyle, uyanık halde ve şifahen gelmekteyken, evli-
yaya gelen vahiy ise ilham meleğinin diliyle gelmektedir.32 Burada her ne 
kadar isim farklılığı olsa da vahiy ve ilhamın aynı kaynaktan gelmesi dikkat 
                                                 
27   Ebû Nasr Abdullah b. Alî b. Muhammed es-Serrâc et-Tûsî, el-Lüma’, çev. Hasan Kamil Yılmaz (İstan-

bul: Altınoluk Yayınları, 1996), 109-110. 
28   Serrâc, el-Lüma’, 16. 
29   Serrâc, el-Lüma’, 111. 
30  Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, 381. 
31  Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, 406. 
32   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 2/1160-1161. 
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çekicidir. Vahiy ile ilham arasındaki temel fark ise; muhteva itibariyle ilhâmın 
vahyin aksine emir ve nehiy içermemesi, ilhâmın vahiyden farklı olarak ko-
runmuş olmaması ve velînin nebînin aksine ilhâm ile ilhâm meleğini aynı 
anda müşahede edememesine indirgememiz mümkündür. Bu üçü dışındaki 
hemen hemen tüm hususlarda velîler bilgi alma noktasında nebilere iştirak 
etmektedirler.33         

Keşf ve ilhamın bu şekilde gerek İbnu’l-Arabî gerekse Şa‘rânî tarafından 
uygulamada nazari bilgi karşısında yüceltilmesi kelam-tasavvuf ilişkisinde 
ibrenin tasavvuf lehine çevrildiğini göstermektedir. Nitekim konuyla ilgili 
olarak Şa‘rânî, İbnu’l-Arabî’nin açık ifadelerine atıfta bulunarak tercihini or-
taya koyar. Onun İbnu’l-Arabî’den naklettiğine göre sahih akide keşf ve müşa-
hede yoluyla elde edilir.34 Her hangi bir konuda itikadın vacib olmasının şartı, 
o konuda mütevatir bir nassın veya bir muhakkikin keşfinin bulunmasıdır.35 
Bununla beraber insanların çoğu bilinen bir yöntemle gelmediği için keşf 
yöntemini reddetmektedirler. Her ne kadar herkes bu şekilde elde edilen 
bilgileri bilmese ve anlamasa da, sûfîlere göre keşf yönetmiyle Allah’ın hüküm 
ve sırlarını bilmek mümkündür.36 Zira nazar ilimleri keşif ilimlerine göre 
evhâm ilimleridir. İbnu’l-Arabî’ye göre, nazar ehli ve kelamcıların yaptığı gibi 
keşif olmaksızın marifetullah konusunda kesin kanaate varmak doğru değil-
dir.37 Şa‘rânî ve İbnu’l-Arabî’nin nazar-ilham ikilisinde tercihlerini en açık bir 
şekilde ifade ederek, keşf ve ilhama dayalı bilgiye açık bir üstünlük sağladıkla-
rı sözleri ise şu şekildedir: “Bil ki şeriatın kendisi, hakikatın da kendisidir. Zira 
şeriatın, ulyâ ve süflâ olmak üzere iki dairesi vardır. Ulyâ keşf ehlinin, süflâ ise 
fikir ehlinindir. Fikir ehli, keşf ehlinin söylediklerini araştırırsa, kendi fikir 
dairesinde bunu bulamazlar. Buna bağlı olarak fikir ehli keşif ehlini reddeder 
ama keşif ehli, fikir ehlini reddetmez.”38 Ayrıca keşif ehli asla hata etmeyerek 
şeriata muhalif düşmez. Onların şeriatın zahirine muhalif sözleri ise, daha 
aşağıdakilerin terazisinden bakıldığı için o şekilde görünmekle birlikte ger-
çekte şeriata muhalif değildir. Bu bağlamda terziler, icmâ, keşif ve mutlak 
içtihat terazileri olmak üzere üç kısımdır.39 

Görüldüğü gibi Şa‘rânî her ne kadar kelam-tasavvuf ilişkisinde uzlaştırıcı 
bir konumda olsa da, son tahlilde onun tercihi tasavvuf yönündedir. Bu bağ-
lamda her ne kadar keşif ve ilhama dayalı bilginin şeriatın zahirine muhalif 
olamayacağı ifade edilse de, şeriatın zahirinden bakıldığında muhalif gibi 
görünen söz ve fikirlerin anlaşılamadığı için bu şekilde göründüğü gibi bir 
savunma yapılmaktadır. Bu durumda tasavvufun kapalı ve anlaşılması güç 
söylemleri değişik savunma mekanizmalarıyle işlevselliğini sürdürmektedir. 
                                                 
33   Mahmut Çınar, İmam Şa‘rânî ve Muhyiddin İbnü'l Arabi'ye Göre Nübüvvet İnancı, 312. 
34   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 1/152-153. 
35   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 1/164-165. 
36   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 1/154-155. 
37   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 1/164-165. 
38   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 1/158-159. 
39   Şa‘rânî, el-Yevâḳīt, 1/158-159. 
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Sonuç 
Fazlurrahman’ın da ifade ettiği gibi sufizm, başlangıçta cemaat içindeki si-

yasi ve mezhebi mahiyetteki bazı gelişmelere karşı ahlaki ve ruhani bir karşı 
çıkıştır. Ancak durum sertleşince sufizm ortaya bir halk dini hareketi olarak 
çıkmış ve altıncı ve yedinci (on ikinci ve on üçüncü) asırlardan itibaren ken-
dine özgü adetleriyle kendini sadece din içinde bir din olarak değil, aynı za-
manda din üzerinde bir din olarak onaylamıştır.40 Bundan dolayı tarihi süreç-
te tasavvuf, dinin kendi dinamiklerinden doğan disiplinlerle sürekli bir çatış-
ma haline girerek özellikle kelam ve fıkıh âlimleri tarafından eleştiriye tabi 
tutulmuştur. Bu eleştirilerin haklılık payı bir tarafa, bu kadar yoğun olması 
objektifliğini de olumsuz yönde etkilemiş gibi görünmektedir. Zira eleştirile-
rin odak noktaları baz alındığında bu eleştiriler arasında ciddi bir makas aralı-
ğının olduğunu söylemek mümkündür.  Öte yandan her ne kadar teorik düz-
lemde bir çatışmadan bahsedilse de, vakıada ortaya çıkan sosyal ve siyasal 
sebeplerin de etkisiyle bir etkileşim ya da güç birliği de söz konusu olmuştur. 
Bu durumda tarihi süreçte kelam-tasavvuf ilişkisini bir yöntem çerçevesinde 
değerlendirmek gerekmektedir. 

Burada öncelikle yapılması gereken kelam-tasavvuf ilişkisindeki seyri ken-
di tarihi bağlamında değerlendirmektir. Bu bağlamda tasavvufa karşı geliştiri-
len en kolaycı eleştirel tavrın, onun menşei ile ilgili olduğunu söylemek ge-
rekmektedir. Bu noktada olaylara kendi tarihi ve doğal şartlarında bakmak 
suretiyle, tasavvufun menşei problemiyle ilgili olarak daha gerçekçi ve objek-
tif bir tavrın geliştirilmesi gerekmektedir. Kelam-tasavvuf ilişkisinde bir başka 
odak noktası da Şiî-Bâtınî öğretidir. Zira özellikle Ehl-i sünnet kelamcılarının 
eleştirilerinin gerçek hedefi Şiî-Bâtınî öğreti iken, bunun tasavvufa yönelik 
olduğu yönünde bir algı gelişmiştir. Bu noktada tasavvufun Ehl-i sünnet ile 
Şiî-Bâtınî öğreti arasında doğru bir şekilde konumlandırılması,  menşei ile 
ilgili meselelere de katkı sağlayacaktır. 

Kelam-tasavvuf ilişkisine İbnu’l-Arabî ve onun yorumcusu konumunda 
olan Şaranî bağlamında bakıldığında da bir takım yöntemsel sorunların oldu-
ğunu görmek mümkündür.  O her ne kadar felsefi tasavvufun zirve şahsiyetle-
rinden birisi olan İbnu’l-Arabî’nin söylemleriyle kelâmî öğretiyi uzlaştırmaya 
çalışsa da, onun bu noktada objektifliğini tasavvuf lehine bozduğu söylenebi-
lir. İbnu’l-Arabî’nin velayet teorisinin etkisiyle tasavvufi şahsiyetlerin kariz-
malarını söylemlerinden üstün tutması, bunun sonucu olarak da onların şeri-
atın zahiriyle uzlaştırılması güç ve kapalı ifadelerini dokunulmazlık ve anlaşı-
lamazlık zırhına büründürmesi bunun en önemli göstergelerindendir. Zira o 
sûfîlerin bu bağlamda söyledikleri kapalı ifadeleri, içtihat kapsamında değer-
lendirerek hata ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Öte yandan her ne 
kadar bu konuda şeriatın zahirinin en önemli ve geçerli kriter olduğu vurgu-
lansa da, nazar-ilham ikileminde, ilhama vahye yakın bir konum biçilmiştir. 

                                                 
40   Fazlurrahman, Tarih Boyunca İslami Metodoloji Sorunu, 101. 
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Bunun sonucu olarak da üzerinde ittifak edilen bilgi kaynaklarından bağımsız 
olarak, ilhama dayalı ayrı ve bağımsız bir tasavvufi söylem geliştirilmiştir. 
Sonuç olarak kelam-tasavvuf ilişkisinde eleştirel ve uzlaştırıcı tavır teorik 
tartışmaların ötesinde tarihi bir vakıa olarak kendi bağlamında değerlendi-
rilmelidir. Gerek kelamcıların eleştirel tavırları gerekse bir kısım sûfî şahsiyet-
lerin uzlaştırıcı gayretleri bir yöntem çerçevesinde ele alınmalıdır.               
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Öz 
Mâtürîdî kelam ekolünün itikâdi esaslarını en özet halinde anlatan metin 

olma özelliğini taşıyan Ömer en-Nesefî’nin (537/1142) akâid metni aynı za-
manda bu alanın otorite metnidir. Hanefî-Eş’arî geleneğe mensup bir âlim 
olan Teftazânî’nin bu metin üzerine yazdığı şerh kelâm çevrelerinde dikkat 
çekici bir etki oluşturarak meşhur olmuş ve Ehl-i sünnet’in müteahhirûn dö-
nemi kelâmı içinde şerh ve hâşiye geleneğini başlatmıştır. Zaman içinde farklı 
görüşten âlimlerin yazdığı haşiyelerle zenginleşerek oluşan Şerḥu’l-‘Aḳā‘id 
hâşiye geleneği bir fikrî düello alanı haline gelmiştir. Özellikle 14. ve 15. yüz-
yıllar başta olmak üzere ilerleyen süreçte ilim çevrelerinde hâkim fikrî yapı-
nın tespiti açısından bu eserler önem arz etmektedir. Aḥmed b. Musa el-
Ḥayâlî (875/1470), Muṣliḥuddin Muṣṭafa el-Kestelî (901/1496), Ebû İsḥâḳ 
‘İṣâmüddîn el-İsferâyînî (945/1538), Ramażan b. Muḥammed (1025/1616) ve 
Molla Aḥmed el-Cüneydî (1284/1867) gibi isimler görüşlerini Şerḥu’l-‘Aḳā‘id 
üzerinden ortaya koyma gayretinde olmuşlardır. Farklı âlimlerin birbirini 
desteklemek veya eleştirmek amacıyla şerh hareketine katılması sonucu “fikrî 
mücadele alanı” olarak ortaya çıkan Şerḥu’l-‘Aḳā‘id hâşiye literatürü, felsefe-
kelâm ilişkileri veya Eş’arîlik-Mâtürîdîlik ilişkileri bakımından bir etkileşimin 
gözlemlenebileceği en uygun literatürlerden biri olmakla beraber, kelâm ile 
tasavvuf arasındaki ilişkilerin tespiti açısından da önemli bir literatürdür.  
Dolayısıyla bu dönemlerde toplumda ve ilim çevrelerinde ilhamın ne anlam 
ifade ettiğinin anlaşılması bakımından da Şerḥu’l-‘Aḳā‘id hâşiye geleneği önem-
li bir gösterge niteliğindedir. Bu sebeple çalışmamızda önemli Şerḥu’l-‘Aḳā‘id 
muhaşşîlerinin ilham hakkındaki görüşleri ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kelâm, Tasavvuf, İlham, Şerḥu’l-‘Aḳā‘id, Hâşiye. 
 
The View of 14. and 15. Century Postscripters of Sharh Al-‘Aqāid on 

Inspiration That Source of Knowledge of Sufısm  
Abstract 
The text of aqaid of Omar al-Nasafī (537/1142), which has the feature of 

describing the essentials of the theoretical Maturidian theology school and is 
also the main dominant book in this field. The commentary of Sa’d al-dīn al-
Taftāzānī, who is a scholar belonging to the Hanafian-Ash’arian tradition on 
this text became famous by having a remarkable effect and starting the 
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formation of the postscript (=hashiye) tradition. In course of time, Sharḥ al-
‘Aqāid tradition, which is formed by annotations written by scholars from 
different doctrines, has become an intellectual duel area. These works are 
important for the determination of the dominant intellectual structure in the 
scientific circles especially in the 14th and 15th centuries. The scholars such 
as Aḥmad b. Mosa al-Ḥayālī (875/1470), al-Kastalī Musliḥ al-dīn Moṣṭafa 
(901/1496), Abū Isḥaḳ ‘Iṣâm al-dīn al-Isfarāyinī (945/1538), Ramażān b. 
Moḥammad (1025/1616) ve Molla Aḥmad al-Cunaydī (1284/1867) tried to say 
their views thruogh Sharḥ al-‘Aqāid. Although the literary literature of Sharḥ 
al-‘Aqāid, which emerged as an "intellectual struggle field" as a result of the 
participation of different scholars in the annotation movement in order to 
support or criticize each other, is one of the most suitable literatures to be 
observed in terms of philosophy-kalam relations or Asharian-Maturidian 
relations and it is also an important literature in terms of determining the 
relations between kalam and Sufism. Therefore, the tradition of Sharḥ al-
‘Aqāid has become an important indicator in terms of understanding what 
inspiration means in society and scientific circles in that period. In this study, 
the issue of inspiration will be discussed according to Sharḥ al-‘Aqāid’s 
postscripters. 

Keywords: Kalām, Mysticism, Inspiration, Sharḥ al-‘Aqāid, Postscript. 
 
Giriş 
Teftazânî’nin Matürîdîliğin otorite metni Nesefî akâidi üzerine yazdığı şerh-

te Eş’arî bakış açısını koruması ve tartışmalı konularda Eş’arîliği Mâtürîdîliğe 
üstün tutması özellikle Mâtürîdî kelâm geleneğine mensup çevrelerde bir 
takım tepkisel ilmî çabalara sebep olmuştur. Bu çabaların ilk ve en önemli 
örnekleri 14. ve 15. yüzyıllarda verilmiştir. Osmanlı ilim çevrelerinde 
Teftazânî’nin Şerḥu’l-‘Aḳā‘id’inin medrese hocalarının yazdığı şerh, haşiye ve 
ta’lîklerle beraber okutulması, bu metin üzerinden Eş’arî-Mâtürîdî tartışmala-
rının yapıldığını veya Mâtürîdîlik savunmasının yapıldığını göstermesi bakı-
mından önemlidir. Bu metin üzerinden yapılan fikrî hesaplaşmalar sonucunda 
ise “Şerḥu’l-‘Aḳā‘id hâşiye literatürü”1 ortaya çıkmıştır. 

Tüm mütekellimler tarafından kabul edilen ve genel geçer olan bilgi kay-
nakları akıl, sağlam duyular ve sadık haberdir.2 Mütekellimlerin bu tespitinin 
arka planında kimsenin reddedemeyeceği bilgi kaynakları üzerinden İslâm 
itikadını tespit ve savunu gayreti yatmaktadır. Bu sayede kelâm apolojik bir 
ilim olmasına rağmen, objektif alan olan felsefî alanda söz söyleme hakkı ka-
                                                 
1  Şerh ve hâşiye literatürü sanıldığının aksine basit açıklamalar ve fikirlerin tekrarı olmaktan çok 

kısaca mevcut metin üzerinden kendi görüşlerini serdetme esasına dayalı orijinal bir literatürü ifade 
eder. Bunun bir örneği için bk. Yunus Öztürk, “Şerh ve Otorite İlişkisi: XVII. Yüzyıla Ait Bir Şerḥin 
Analizi”, Milel ve Nihal: İnanç, Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, 14/1 (2017), 288-311. 

2  Ebû Manṣûr el-Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tevḥîd, thk. Bekir Topaloğlu, Muḥammed Ârûçi (Beyrut: Dârü Sâdır, 
Mektebetü’l-İrşâd, 2010), 69-74; Nûreddin es-Ṣâbûnî, el-Bidâye mine’l-kifâye fî uṣûli’d-dîn, thk. 
Fethullah Huleyf (Kahire: Dârü’l-Meârif, 1969), 30. 
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zanmıştır. İhsan, ihlas, takvâ kavramları üzerinden insanın iç dünyasına ses-
lenen tasavvuf ise kelâma göre daha içe dönük yapı arz etmektedir. Bu sebeple 
mutasavvıflar ilhamı bir bilgi kaynağı olarak kabul etmekte bir sakınca gör-
memişlerdir.  

İlhâm ile elde edilen bilginin doğrulanamayan ve suiistimallere açık yapısı 
kelâm âlimlerince sürekli eleştirilen bir konu olmuştur. Özellikle haşiye yazı-
mının başladığı 14. ve 15. yüzyıllar başta olmak üzere farklı dönemlerde yazı-
lan Şerḥu’l-‘Aḳā‘id haşiyeleri kelâm ile tasavvuf arasında tartışma konusu olan 
ilhâmî bilgi hakkında bu dönemlerde ne düşünüldüğünün anlaşılması bakı-
mından en önemli göstergelerden biri olmuştur. Özellikle Osmanlı döneminde 
bazı büyük devlet adamlarının tasavvufî oluşumlara mensup olduğu, halk 
tabanında da tasavvufî yaşamın yaygın olduğu düşünüldüğünde mezkûr 
muhaşşîlerin konu hakkındaki düşünceleri dönemin dinî mentalitesi hakkında 
önemli ipuçları verecektir. Bu sebeple çalışmamız, 14. ve 15. yüzyıl 
muhaşşîleri olan Aḥmed b. Musa el-Ḥayâlî, Muṣliḥuddin Muṣṭafa el-Kestelî, 
Ebû İsḥâḳ ‘İṣâmüddîn el-İsferâyînî ile mutasavvıf kimliği sebebiyle çalışmamı-
za dâhil edilmesi gerektiğini düşündüğümüz Molla Aḥmed el-Cüneydî’nin 
ilhamla ilgili görüşleri etrafında şekillenecektir. 

 
1. Dönemin Önemli Şerḥu’l-‘Aḳā‘id Muhaşşîleri 
1.1. Aḥmed b. Mûsa el-Ḥayâlî (875/1470)  
Nazik üslûbu, çok ince ve titiz değerlendirmelerde bulunması, çok zayıf 

ve nazik olması sebebiyle “Ḥayâlî” diye anılmıştır. Ḫıżır Bey’in öğrencisidir. 
Ḫıżır Bey, Molla Yegân, Molla Fenârî, Cemaleddin Aksarayî sıralaması ile 
Râzî’nin ilmî geleneğine bağlanmaktadır. Tefsir, fıkıh alanlarında eserleri 
olsa ve tasavvufî kişiliği olduğu söylense de kelâmcılığı ağır basan bir âlim-
dir. Hanefî-Mâtürîdî gelenek içinde yer alır. Teftâzânî’nin eseri üzerine yaz-
dığı Ḥâşiye ʿalâ şerḥi ʿAḳāʿidi’n-Nesefiyye, hocası Ḫıżır Bey’in eseri üzerine yaz-
dığı Şerḥu’l-Ḳaṣîdeti’n-nûniyye, Naṣîruddîn et- ûsî’nin eseri üzerine Cürcânî 
tarafından yapılan şerh üzerine yazdığı Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi Tecrîdi’l-ʿaḳāʿid, yine 
Teftâzânî’nin eseri üzerine yazdığı Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi’l-Maḳāsıd, Cürcânî’nin 
eseri üzerine yazdığı Ḥâşiyetü Şerḥi’l-Mevâḳıf ve Devvânî’nin eseri üzerine 
yazdığı Ḥâşiye ʿalâ risâleti is bâti’l-vâcib adlı eserleri kelâm ilminin şerh ve 
haşiye döneminin önemli yapıtlarıdır.3 Ḥayâlî’nin Teftâzânî’nin eseri üzeri-
ne yazdığı Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi ʿAḳā‘idi’n-Nesefiyye adlı eseri üzerine Ḳul (veya 
Ḳavl) Aḥmed b. Ḫıżır el-Kâẕerûnî (950/1543), Şucâ’üddîn İlyas er-Rûmî 
(929/1523), ‘Abdülḥakîm es-Siyâlkûtî (1067/1657) gibi önemli isimler de 
birer hâşiye yazmışlardır. 

 
 

                                                 
3  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, haz. A. Fikri Yavuz, İsmail Özen (İstanbul: Meral Yayınevi, 

1972) 1:338; Adil Bebek, “Hayalî ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: Türk Diyanet 
Vakfı Yayınları, 1998), 17/3-5. 
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1.2. Muṣliḥuddin Muṣṭafa el-Kestelî (901/1496) 
“Kastallânî” diye de bilinir. Memleketi olan Aydın ili Nazilli ilçesinin Kestel 

köyüne izâfeten bu isimle anılır. Hocazâde, Ḥayâlî ve Ḫıżır Bey’den dersler 
alarak yetişmiştir. Hocaları Hocazâde, Ḥayâlî ve Ḫıżır Bey’den sonra, Molla 
Yegân, Molla Fenârî, Cemâleddîn el-Aksarâyî vasıtasıyla Râzî’nin ilim silsilesi-
ne bağlandığı söylenebilir. Hanefî-Mâtürîdî’dir. Fatih devri Sahn-ı Semân 
âlimlerinden olup kazaskerlik gibi üst derece görevde bulunmuştur. Kelâm 
alanında yazdığı eserleriyle meşhurdur. Başlıca kelâm eserleri Ḥâşiye alâ 
Şerḥi’l-ʿAḳāʿidi’n-Nesefiyye, Risâletü’l-ʿakâʾid, Ḥâşiye alâ Ḥâşiyeti’l-ʿAḳāʿidi’l-
ʿAdudiyye, Risâle fî işkâlâti Şerḥi’l-Mevâḳıf, Ḥâşiye ʿalâ mebâḥis i’l-ḥüsn ve’l-kubḥ  ’t-
Tav îḥ isimlerinde eserleri vardır.4 

 
1.3. Ebû İsḥâḳ ‘İṣâmüddîn el-İsferâyînî (945/1538) 
Tam adı İbrahim b. Muḥammed b. Arabşâh el-İsferâyinî el-Ḫorasânî el-

Ḥanefî olup “ʿİṣâmüddîn” adıyla meşhur olmuştur.5 Nîşâbur yakınlarındaki 
İsferâyinlidir. Amelde Hanefî, itikatta Eş’arî’dir. Birçok alanda eserleri bulun-
makta olup kelâma dair eserleri Teftâzânî’nin Nesefî Akâidi üzerine yazdığı 
şerhin ḥâşiyesi olan Ḥâşiyetü’l-ʿİsâm ʿalâ Şerḥi’s-Saʿd ʿale’l-ʿAḳāʿidi’n-Nesefiyye, 
Teftâzânî’nin eseri üzerine yazılan şerh olan Şerḥu Tehẕîbi’l-Mantıḳ ve’l-Kelâm,  
Beyżâvî’nin kelâma dair eseri Ṭavâliʿu’l-envâr üzerine yazdığı Şerḥu Ṭavâliʿu’l-
envâr min meṭâliʿi’l-enẓâr, Seyyid Şerif el-Cürcânî’nin İcî’nin kelâma dair eseri 
olan Mevâḳıf üzerine yazdığı şerhin haşiyesi olan Ḥâşiyetü’l-ʿİsâm ʿalâ Şerḥi’s-
Seyyid ʿale’l-Mevâḳıf, İcî’nin akâid metni üzerine yazılan şerh olan Şerḥu’l-
ʿAḳāʿidi’l-ʿAdudiyye, Râzî’nin kelâm ve felsefeye dair olan eseri Muḥaṣṣal üzerine 
yazılan Şerḥu’l-Muḥaṣṣal şeklinde sıralanabilir.6 

 
1.4. Molla Aḥmed el-Cüneydî (1284/1867) 
Hayatı hakkında kaynaklardaki bilgi sınırlıdır. Ziriklî tam adını Aḥmed b. 

Aḥmed el-Mağribî el-Meymûnî el-Cüneydî şeklinde zikretmektedir. Molla 
Aḥmed diye meşhur olmuştur. Mısırlıdır. Kelâmcılığının yanı sıra mutasavvıf 
olup halvetîdir. Nesefî’nin akâid metni üzerine Teftâzânî’nin yaptığı şerh 
üzerine yazdığı haşiyesinden başka Risâletü’l-Cüneydî, es-Sîrü ve’s-sülûk, es-Ṣıdḳu 
ve’t-taḥḳîḳ isimli eserleri vardır. Bu eserler basılmıştır.7 İlham konusundaki 
görüşleri tasavvufî kişiliği sebebiyle önem arz etmektedir.  

 

                                                 
4  Bursalı Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, 1:377; Salih Sabri Yavuz, “Kestelî ”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslâm Ansiklopedisi (Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları, 2002), 25: 314. 
5  Aḥmed Ferîd el-Mezîdî, “Muḳaddime”, Şurûḥ ve’l-Ḥavâşîyü’l-‘Aḳā‘idi’n-Nesefiyye li Ehli’s-sünneti ve’l-

cemâati’l-Eşâ‘ire ve’l-Mâtürîdiyye, thk. Aḥmed Ferîd el-Mezîdî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 
1434/2013), 1: 53. 

6  İsmail Durmuş, “İsferâyinî, İsâmüddîn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, (İstanbul: Türk 
Diyanet Vakfı Yayınları, 2009), 22: 516-517. 

7  Hayreddîn ez-Ziriklî, el-A’lâm, 15. Bs. (Beyrut: Dârü’l-İlmi Li’l-Mileliyyîn, 2002), 1: 93-94. 
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2. Ömer en-Nesefî ve Sa’deddîn et-Teftâzânî’nin İlhamla İlgili Metinlerinin 
Tercümesi 

Bilginin feyz yoluyla kalbe atılması olarak açıklanan ilham (Hak ehli katın-
da bir şeyin sıhhatini bilme konusunda marifet sebeplerinden biri değildir.) 
Bununla ilmin sebeplerinin üç tane (Duyular, sâdık haber ve akıl) ile sınırlan-
dırılmasına yönelik bir itiraz reddedilmektedir. (Nesefî marifet için bir sebep 
değildir yerine) “bir şeyi bilme (ilim) hususunda ilim sebeplerinden biri değil-
dir” dese daha uygun olurdu. Ancak müellif ilim ile marifetin aynı anlama 
geldiğini murâd ettiğini belirtmiştir. O, bazılarının “mürekkeb ve küllî bilgile-
re ilim, basit ve cüzî bilgilere marifet denir” şeklindeki ıstılahı kastetmemiştir. 
Nesefî’nin “sıhhati” (üç kaynak ile) sınırlandırması ise doğruluğu olmayan 
şeylerdendir. Nesefî’nin ilhamı tüm yaratılmışlar için ortak bilgi elde etme 
kaynağı olarak görmediği, başkalarının aleyhinde bağlayıcı olmayan bir delil 
olarak gördüğü açıktır. Yoksa ilham ile bilgi elde edildiği konusunda şüphe 
yoktur. Hadis rivayetlerinde Hz. Peygamberin “Rabbim bana ilham etti”8 de-
diği gibi (âlimler arasında) bu yönde kanaat vardır. Selefin çoğundan da bu 
yönde rivayetler vardır.9 

 
3. Şerḥu’l-‘Aḳā‘id Muhaşşîlerinin İlham Hakkındaki Görüşleri 
3.1. Ḥayâlî’nin Görüşleri 
Teftâzânî: “Bununla bir itiraz reddedilmektedir.”  
Ḥayâlî’ye göre Teftâzânî gibi ilmin sebeplerinin üç kaynakla sınırlandırıl-

masına itiraz ederek ilhamın da bir bilgi sebebi olduğunu söyleyenler, ilhamı 
müstakil bir sebeple veya doğru bir gerçeklikle ilişkilendirememişlerdir. Bu 
sebeple ilhamı aklın düşünceye ihtiyaç duymadan ulaştığı hadsiyyata dair bir 
bilgiye, tecrübeyle oluşan tecrübî bilgiye ve vicdana benzeterek temel bilgi 
kaynağı olan akla dâhil etmişlerdir. Yani bunlara göre ilham aklî bir bilgi ol-
maktadır.10 Ḥayâlî’nin bu açıklamalarının Teftâzânî’nin daha sonra gelecek ve 
ilhamı bir çeşit bilgi kaynağı olarak kabul eden cümlelerine karşı erken bir 
itiraz olduğu söylenebilir. 

Teftâzânî: “Nesefî’nin “sıhhati” (üç kaynakla) sınırlandırması ise doğruluğu olma-
yan şeylerdendir.” 

Ḥayâlî’ye göre yukarıdaki ifadede geçen “sıhhat” kelimesinden kasıt sübût 
yani bilginin hâriçte (dış dünyadaki) var olup olmadığıdır. Bunun delili şâirin: 
“Benim bir âşık olmam, insanlar katında gerçektir (sahha)” dizesinde “sıhhat” 

                                                 
8  Hadis kaynaklarında bulunamamıştır. 
9  Sa’dettin et-Teftâzânî, Şerḥu’l-‘Aḳīdeti’n-Nesefiyye, thk. Mustafa Merzûkî, (Cezayir: Dârü’l-Hüdâ, 2000), 

25. 
10  Aḥmed b. Mûsa el-Ḥayâlî, “Ḥâşiyetü’l-Allâme el-Ḥayâlî ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, Mecmû‘atü’l-Ḥavâşî el-

Behiyye ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘idi’n-Nesefiyye, nşr. Abdülkerim, (B.y: Mektebe-i İslamiyye Mîzânü Markîb, 
1392), 1: 67; “Ḥâşiyetü Ḥayâlî ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, Şurûḥ ve Ḥavâşîyü’l-‘Aḳā‘idi’n-Nesefiyye, thk. Aḥmed 
Ferîd el-Mezîdî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1434/2013), 2: 598. 
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kelimesinin kullanım şeklidir ki, burada “sahha” kelimesi dış dünyada var 
olan gerçekliğe delâlet etmektedir.11 

Ḥayâlî bu noktada Teftâzâni’nin Nesefî’nin metnini mecrasından çıkardığı 
tespitinde bulunurcasına, Nesefî’nin sahih ve hakiki bilgi kaynağını bu mezkûr 
üç kaynakla sınırlandırmasını görmezlikten geldiğini söylemektedir. 
Teftâzânî’nin gerçek bilginin kapsamını genişleterek ilhamı da dâhil eden 
tavrına bu anlayışın bilinen ve görünen gerçekliğe aykırı olduğunu söylemek-
tedir. Ḥayâlî, Teftâzânî’nin şerhindeki ifadelerinde Nesefî’nin kastettiği 
mânânın zıddına vehim ve yorumlar bulunduğu şeklinde cevap vermektedir.12 
Ḥayâlî bu tavrıyla kibarca Teftâzânî’yi Nesefî’nin metnini mecrasından çıkar-
dığını söylemektedir. 

Ḥayâlî bu açıklamalarıyla Şerḥu’l-‘Aḳā‘id literatüründe Teftâzânî’ye karşı bi-
linen ilk önemli muhalefeti dile getirmiştir. Ondan sonra gelen muhaşşîler 
karşılarında Teftâzânî ve Ḥayâlî’nin fikirlerinden oluşan iki taraf görmüşler 
yaptıkları şerh, haşiye ve ta’lîklerle kanaatlerini bu iki âlimin değerlendirme-
leri üzerinden ortaya koymaya çalışmışlardır.  

Ḥayâlî metnine hâşiye yazan ‘Abdülḥakim es-Siyâlkûtî de Teftâzânî’nin 
metni ait olduğu minvalden çıkaran şerhine karşı çıkmaktadır. Ona göre sıh-
hat fesâdın, hastalığın zıddı ve dış dünyaya uygun olan durumu (vakıaya mu-
tabık olmayı) ifade eder. İlhamda bu özellik bulunmamasına rağmen 
Teftâzânî, hiçbir karine olmadan Nesefî’nin kastettiğinin zıddına yorumda 
bulunmuştur.13 

Siyâlkûtî, ilhamın yaratılmışlar için faydalı bir ilim sebebi olması duru-
munda Nesefî’nin bilgi kaynaklarını üç taneyle sınırlandırmasının batıl olaca-
ğını, ama ilhamın bu özellikte olmadığını belirtmektedir.  Ona göre ilhamın 
tecrübe ve hadsiyyâta dair bilgiler gibi güvenilir bir bilgi kaynağı olabilmesi 
için bunların dış dünyada müteallıkının (ilgili ve bağlantılı olduğu bir gerçek-
liğinin) olması gerekir. Hâlbuki ilham tek başına bir kaynak olmayıp bilgi ifade 
etmesi için akla muhtaçtır. Diğer taraftan ilham tüm mahlûkât için genel bilgi 
kaynağı da değildir. Bu da onun herkesi ilgilendiren bir bilgi kaynağı olmasına 
engeldir.14 Buna göre Siyâlkûtî’nin ilhamı tek başına delil anlamı taşımayan ve 
güvenilirlikten yoksun özelliklerle tavsif eden tavrı Ḥayâlî’nin açıklamalarıyla 
paralellik arz etmektedir. 

Siyâlkûtî’nin metni üzerine hâşiye yazan Muḥammed b. Ebî Şerif’e 
(905/1500) göre ise ilhamın bilgi sebebi olabilmesi için öncelikle kişinin 
mü’min, dindar bir kul olması şarttır. Daha sonra da gelen bu ilhamın doğru-
lanması gerekir. Mesela uzak bir ülkeden birisinin geleceği kendisine ilham 
                                                 
11  Ḥayâlî, “Ḥâşiyetü’l-allâme el-Ḥayâlî ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, 1: 68; “Ḥâşiyetü Ḥayâlî ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, 

2: 598. 
12  Ḥayâlî, “Ḥâşiyetü’l-allâme el-Ḥayâlî ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, 1: 68; “Ḥâşiyetü Ḥayâlî ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, 

2: 598. 
13  ‘Abdülḥakîm es-Siyâlkûtî, “Ḥâşiyetü ‘Abdilḥakîm es-Siyâlkûtî ‘ale’l-Ḥayâlî”, Şurûḥ ve Ḥavâşîyü’l-

‘Aḳā‘idi’n-Nesefiyye, thk. Aḥmed Ferîd el-Mezîdî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1434/2013), 2: 599. 
14  Siyâlkûtî, “Ḥâşiyetü ‘Abdilḥakîm es-Siyâlkûtî ‘ale’l-Ḥayâlî”, 2: 598. 
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olunan kişi, gerçek hayatta da aynı şeye şahit olur ve bu durum tekrar ederse 
bir bilgi oluşur. Ama ortaya çıkan bu bilgi ilham sebebiyle oluşmamakta, tek-
rarlanarak oluşan tecrübe sebebiyledir. İlhamın yakîn ifade etmesi için tekrar-
lanarak tecrübeye dönüşmesi gerekir. Tekrar ve tecrübe olmaksızın ilham 
hiçbir anlam ifade etmez. O halde ilhamın bilgi kaynağı olduğunu iddia eden-
lerin istidlâlde bulundukları “Sonra da (her nefse) fücurunu (kötülüklerini) ve 
takvasını (küfür ve kötülükten sakınma çarelerini) ilham edene (Yüce Rabbe 
yemin olsun ki).” (eş-Şems 91/8) ayetinde ilham kelimesi Allah’ın peygamber-
ler göndererek ve kitaplar indirerek veya aklın delâletiyle bazı gerçekleri 
bildirmesi anlamına gelir. Seleften ilham konusu ile ilgili rivâyetlerse ilhamın 
yakîn ifade ettiği anlamına gelmemekte, bilakis sadece mücerred olarak ilha-
mın varlığına delâlet etmektedir.15 Bundan dolayı onun bu ifadelerinin Ḥayâlî 
ve Siyâlkûtî’yi destekleyici mahiyette olduğu söylenebilir. 

Ḥayâlî’nin metnine hâşiye yazan diğer muhaşşi Ḳûl Aḥmed b. Ḫıżır el-
Kâẕerûnî de “sıhhat” kelimesinin “vakıaya mutabık olmak” anlamına geldiğini 
söyleyerek, Ḥayâlî’yi desteklemekte ve Teftâzânî’ye karşı çıkmaktadır. O da 
Teftâzânî’nin “Nesefî’nin “sıhhati” (üç kaynakla) sınırlandırması ise doğrulu-
ğu olmayan şeylerdendir.” şeklindeki ifadesini samimi bulmamaktadır. Çünkü 
Teftâzânî, diğer eseri Şerḥu’l-Maḳāsıd’da sıhhat kelimesini doğru veya yalan 
olma bakımından açıklamıştır. Bu durumda ona göre sıhhatli yani doğrulana-
bilir veya yalanlanabilir olması bakımından bilgi kaynağının üç ile sınırlandı-
rılması gerekir.16  

Ḳûl Aḥmed’e göre ana metinde Ömer en-Nesefî’nin sıhhat kelimesini kul-
lanmasındaki amaç marifetin tasdik anlamında kullanıldığını belirtmektir. 
Marifet tasavvuru ve tasdiki kapsayan genellikle de tasavvur için kullanılan 
bir kavramdır. Burada ise marifet, sadece bilmek anlamında değil, tasdik an-
lamında kullanılmıştır. Marifet kelimesinin doğrulama veya yanlışlama anla-
mı taşıyan “sıhhat” kelimesiyle beraber kullanılması bu kelimenin tasdik an-
lamında kullanıldığını göstermektedir. Nesefî’nin akâid metninde kastettiği 
şey Teftâzânî’nin ifade ettiği şeyler değildir.17 

Ḳûl Aḥmed’in marifet kelimesinin sıhhat kelimesiyle beraber kullanılması 
durumunda tasdik anlamına geleceğini söylemesi aslında Teftâzânî’nin mari-
fet ile ilim kelimelerini farklı mefhumlar kabul ederek “müellif ilim ile marifetin 
aynı anlama geldiği belirtmiştir” demesine bir itiraz olarak anlaşılmalıdır. Ḳûl 
Aḥmed’in açıklamalarıyla Teftâzânî ve Ḥayâlî arasında ortaya çıkan fikir ayrı-
lığında Ḥayâlî’nin değerlendirmelerini beğendiği, açıklamalarıyla Teftâzânî’ye 
muhalefet ettiği görülmektedir. Ḳûl Aḥmed’in Teftâzânî’nin sıhhat kelimesini 
diğer eserlerin Şerḥu’l-Maḳāsıd’da hangi anlamda kullandığını araştırarak çe-
                                                 
15  Muḥammed b. Ebî Şerif, “Ḥâşiyetü Muḥammed b. Ebî Şerîf ale’s-Siyâlkûtî”, Şurûḥ ve Ḥavâşîyü’l-

‘Aḳā‘idi’n-Nesefiyye, thk. Aḥmed Ferîd el-Mezîdî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1434/2013), 2/602-
603. 

16  Ḳûl Aḥmed b. Ḫıżır el-Kâẕerûnî, “Ḥâşiyetü Ḳûl Aḥmed ‘ale’l-Ḥayâlî”, Şurûḥ ve Ḥavâşîyü’l-‘Aḳā‘idi’n-
Nesefiyye, thk. Aḥmed Ferîd el-Mezîdî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1434/2013), 2/600. 

17  Ḳûl Aḥmed, “Ḥâşiyetü Ḳûl Aḥmed ‘ale’l-Ḥayâlî”, 2/600. 



14. Ve 15. Yüzyıl Şerhu’l-‘Akā‘id Muhaşşîlerinin Tasavvufun Bilgi Kaynaklarından İlhama Bakışı   355 

 

lişkisini bulmaya çalışması, onun Teftâzânî muhalefetindeki kararlılığı gös-
termesi bakımından önemlidir. 

Ḥayâlî metninin diğer muhaşşîsi Şücâ‘üddîn İlyas er-Rûmî’ye göre de 
Nesefî’nin kastettiği şey, ilhamın mutlak anlamda bilgi için bir sebep olmadı-
ğıdır. Nesefî, ilham hakkında “ilim sebebi değildir” derken hâricî sübutunu 
yani dış dünyada var olup olmama durumlarını kastetmiştir. Bu durumda hem 
bilginin sübûtu bakımından hem de bilginin sıhhati bakımından ilham bir 
anlam ifade etmez.18 Şücâ‘üddîn’in bu ifadeleri onun da Ḥayâlî’den yana tavır 
gösterdiği şeklinde yorum yapmamız için yeterlidir. 

 
3.2. Muṣliḥuddin Muṣṭafa el-Kestelî’nin Görüşleri 
Teftâzânî : “Bilginin feyz yoluyla kalbe atılması olarak açıklanan ilham.” 
Kestelî’ye göre Teftâzânî bu ibareyle ilhamın feyz yoluyla elde edilen bir 

bilgi olduğunu, yani herhangi bir talep olmadan ve herhangi bir sebebin ar-
dından değil de, tamamen feyz alınarak oluşan bir bilgi olduğunu anlatmakta-
dır. Ona göre “feyz yoluyla” demek, iktisâbî ve zarûrîyyâta dair bilgiler gibi 
olmaması anlamına gelir. İlham bir ilgâ (atma) olup bu ilgâ da idrak edenin 
kendi kuvveti ile elde edilerek idrak edilen şeylerin dışında ve ilim ifade eden 
yollardan soyutlanarak kalpte hissedilen bir mana olduğundan, ilhamın inkârı 
mümkündür. Konunun özü budur.19 Kestelî’nin bu ifadeleri onun da Ḥayâlî ve 
muhaşşîleri gibi ilhamı dış dünyada gerçekliği olup olmaması bakımından 
değerlendirdiğini, kaynağı belirsiz bir şey olarak kabul ettiğini göstermekte-
dir. 

Teftâzânî : “Hak ehli katında” 
Kestelî’ye göre Teftâzânî’nin bu ifadesi “Sonra da (her nefse) fücurunu (kö-

tülüklerini) ve takvasını (küfür ve kötülükten sakınma çarelerini) ilham ede-
ne…” (eş-Şems 91/8) ayeti ile istidlâlde bulunarak ilhamı bir bilgi çeşidi olarak 
kabul eden bazı mutasavvıflardan ve Rafızilerden ayrışmayı ifade etmekte, 
dolayısı ile bu gurupların “Ehl-i Hakk”20 olmadığını göstermektedir. Kestelî, 
geleneğin diğer muhaşşîleri gibi bu ayette mutasavvıf ve râfızîlerin iddia et-
tikleri türden ilhamdan bahsedilmediğini, burada kastedilen ilhamın çok ge-
niş anlamları içerdiğini, Allah’ın peygamber göndererek, kitaplar indirerek ve 
aklın yol göstericiliği vasıtasıyla yol göstermesi anlamına geldiğini söylemek-
tedir.21 Kestelî’nin bu satırları ilhamı bilgi çeşidi olarak kabul etme veya et-
memenin kendisi tarafından Ehl-i Hakk olma konusunda bir kıstas veya kıstas-
lardan biri olarak kabul edildiğini göstermektedir. 

                                                 
18  Şücâ‘üddîn İlyas er-Rûmî el-Ḥanefî, “Ḥâşiyetü Şücâ‘üddîn ‘ale’l-Ḥayâlî”, Şurûḥ ve Ḥavâşîyü’l-‘Aḳā‘idi’n-

Nesefiyye, thk. Aḥmed Ferîd el-Mezîdî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1434/2013), 2/602. 
19  Musliḥuddin Mustafa el-Kestelî, Ḥâşiyetü’l-Kestelî ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id (İstanbul: Fazilet Neşriyat, 

2014),46. 
20  Şerḥu’l-‘Aḳā‘id hâşiyelerinde Ehl-i Hakk kavramı hakkında geniş bilgi için bk: Fatih İbiş, “Ehl-i Hak 

Kimdir? Nesefî Akâid Metni Üzerinden Gelişen Bir Tartışma”, Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, 4/2 (Haziran 2015), 177-184. 

21  Kestelî, Ḥâşiyetü’l-Kestelî ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id, 46. 
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Teftâzânî: “Nesefî’nin “sıhhati” (üç kaynakla) sınırlandırması ise doğruluğu olma-
yan şeylerdendir.” 

Kestelî’ye göre ilham bir şeyin fesadını anlama hususunda delil olmayınca, 
buradaki “sıhhat” kelimesinden kastedilen mânâ, var olmaları veya yok olma-
ları bakımından dış dünyada mevcut duruma mutabık olup olmamakla ilgili 
olmalıdır. Günlük hayatta “haberin doğru olduğuna, sözün doğru olduğuna 
dair sözlerimizde olduğu gibi bir ifadeyi ilham için kullanamadığımıza dikkat 
çeken Kestelî, ilhamın yakîn ifade etmediğini, zan ifadesi olduğunu söylemek-
tedir.22 Kestelî’nin ilhamı dış dünyadaki gerçekliği açısından (vakıaya mutabık 
olma veya olmama açısından) değerlendiren bu ifadeleri onun da Ḥayâlî’den 
yana tavır ortaya koyduğunu göstermektedir. 

 
3.3. Ebû İsḥâḳ ‘İṣâmüddîn el-İsferâyînî’nin Görüşleri 
Teftâzânî : “Bilginin feyz yoluyla kalbe atılması olarak açıklanan ilham.” 
‘İṣâmüddîn’e göre Teftâzânî ilhamın ne olduğunu anlatmak için bu açıkla-

ma ile “vesvese”yi ilhamın kapsamından çıkartmayı amaçlamıştır. Bu sebeple 
ilhamı “feyz yoluyla gerçekleşen ilgâ” diye ifade etmiştir. İlgâ ister şeytandan 
sâdır olan bir sebep sonucu olsun, isterse feyz yoluyla olsun Allah’ın yaratma-
sıdır. Her şeyin yaratıcısı olması sebebiyle Şeytan’ın fiili olan ilgâyı da Allah 
yaratır. Bu sebeple sebebi ne olursa olsun ilgâ, yaratma bakımından Allah’ın 
fiilidir. Bununla beraber “feyz yoluyla ilgâ etmek” vesveseyi kapsam dışında 
bırakmaktadır. Çünkü vesvese feyz yoluyla olmaz. İlham bildirmek anlamına 
gelir ki, hak ehli katında hem vesveseyi hem de sâdık haberi kapsayan genel 
bir ifadedir.23  

‘İṣâmüddîn’in kalbe atılan/doğan şeyleri Şeytan’ın işi ve Allah’ın işi olmak 
üzere ikiye ayıran ve feyz yoluyla olanları ilham, feyz yoluyla olanları vesvese 
olarak tanımlaması onun da ilhamı bir bilgi kaynağı olarak gördüğünü ve 
Teftâzânî gibi düşündüğünü göstermektedir. Bu noktada hem Teftâzânî’nin 
hem de onun gibi düşünen ‘İṣâmüddîn’in gelen bu ilgânın kaynağının Şeytan 
mı yoksa Allah mı olduğunun, bir başka deyişle gelen şeyin vesvese mi yoksa 
ilham mı olduğunun tespiti konusunu açıklayamadıkları görülmektedir. Bura-
da feyz yoluyla gelen haberlerin Allah’tan olduğu, Şeytan’ın vesvesesinin ise 
feyz yoluyla meydana gelmediği anlatılırken, Şeytan’ın vesvesesi de dâhil her 
şeyin ortaya çıkışının ve yaratılmasının Allah’a izafe edildiği görülmektedir. 
Bu Ehl-i sünnet’in her şeyin olduğu gibi yaratılmışların fiillerini de yaratanın 
Allah olduğu anlayışının bu konu dâhilinde hatırlatılması özelliği taşımakta-
dır. Bununla beraber ‘İṣâmüddîn’in bu malûmâtı burada zikretmesi Şey-
tan’dan olsun Allah’tan olsun tüm ilgâların ilâhî özellik taşıdığına dair bir 
kanaate sahip olduğu yorumlarının önünü açmaktadır.  

                                                 
22  Kestelî, Ḥâşiyetü’l-Kestelî ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id, 46. 
23  Ebû İsḥâḳ ‘İṣâmüddîn el-İsferâyînî, “Ḥâşiyetü ‘İṣâm ‘ale’s-Ṣ’ad ‘ale’n-Nesefiyye” Şurûḥ ve Ḥavâşîyü’l-

‘Aḳā‘idi’n-Nesefiyye, thk. Aḥmed Ferîd el-Mezîdî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1434/2013), 2/594. 
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Teftâzânî: “Bununla ilmin sebeplerinin üç tane (Duyular, sâdık haber ve akıl) ile 
sınırlandırılmasına yönelik bir itiraz reddedilmektedir.” 

‘İṣâmüddîn’e göre bilgi kaynaklarının üç taneyle sınırlandırılması, mesele-
ye yaratılmışların hepsi için geçerli olan genel bilgi kaynakları açısından ba-
kılmasından kaynaklanmaktadır. İlham ise âlimlerin ittifakıyla böyle bir bilgi 
kaynağı değildir. İlmin sebeplerinin üç ile sınırlandırılmasına yapılan itiraz ile 
mutlak anlamda sebeplilik ilkesi tamamen reddedilmek isteniyorsa bu doğru 
olmaz, bu konuda şüphe de yoktur. Eğer yaratılmışların tümü için sebeplilik 
reddedilmek istenirse, Ehl-i hakk katında bunun bir anlamı olmaz. Çünkü Ehl-
i hakk içinde sebepliliğin tüm yaratılmışlar için genel geçer olduğunu iddia 
eden yoktur. En doğru olan şahit olduğumuz dünyada ve maddi düzen konu-
sunda cârî, zâhirî sebepliliğin aranması, ilhâmî bilgide ise zâhirî ve tabiatta 
cârî bir sebeplilik değil de, bunların dışında kalan hakiki bir sebep ve akıldan 
kaynaklanan sebepliliğin aranmasıdır.24 

Teftâzânî: “Ancak müellif ilim ile marifetin aynı anlama geldiğini belirtmiştir.” 
‘İṣâmüddîn’e göre Teftâzânî bu cümlede “ilim” kelimesine “be” harf-i cer-

rini ekleyerek, bilinen hakkında bir nüansı anlatmak istemiştir. O da ilim ile 
marifet arasındaki ince farktır. Teftâzânî bununla marifetin öncesinde bir 
cehaletin söz konusu olduğunu ve marifetten sonra cehaletin gelebileceğini, 
ama ilimde bunun söz konusu olmadığını söylemek istemiştir.25  

Teftâzânî: “Nesefî’nin ‘sıhhati’ (üç kaynakla) sınırlandırması ise doğruluğu olma-
yan şeylerdendir.” 

‘İṣâmüddîn’e göre ilhamın bir şeyi idrak etmede bir sebep olduğu konusu 
inkâr edilemez. Tartışma, ilham ile hâsıl olan bilginin güvenilir olup olmadığı 
konusundadır. Bir başka deyişle tartışma ilhamla bilinen bilginin doğru olup 
olmadığı veya vakıaya mutabık olup olmadığı konusundadır. İlham bilinen 
şeyin sıhhatini anlama konusunda bir sebep değildir. Ancak idrak için bir 
sebeptir.26 

Teftâzânî: “Nesefî’nin ilhamı başkalarını bağlayıcı bir kaynak olarak ve tüm yara-
tılmışlar için bir bilgi kaynağı olarak görmediği açıktır. Yoksa ilham ile bilgi elde edil-
diği konusunda şüphe yoktur.” 

‘İṣâmüddîn’e göre, Teftâzânî bu cümlede “ve” bağlacı yerine “veya” bağla-
cını kullansa daha iyi olurdu. Çünkü “başkalarını bağlayıcı olmayan bir kaynak 
olarak” ve “tüm yaratılmışlar için bir bilgi kaynağı olarak” cümlelerinden 
birini kullanarak tahsiste bulunsaydı yeterli olurdu. Çünkü bu iki cümlenin 
her biri diğerinin ifade ettiği anlamı içermektedir. “Kendisiyle bilginin mu-
hakkak elde edildiği” ifadesinde geçen “kad” (muhakkak) kelimesi ise anlatı-
lan işi hafifletmek için değil, kesinleştirmek için kullanılmıştır. Bunun aksinin 
kabul edilemeyeceği söylenmek istenmiştir. Çünkü ‘İṣâmüddîn’e göre ilhamın 

                                                 
24  ‘İṣâmüddîn, “Ḥâşiyetü ‘İṣâm ‘ale’s-Ṣ’ad ‘ale’n-Nesefiyye”, 2/594-595. 
25  ‘İṣâmüddîn, “Ḥâşiyetü ‘İṣâm ‘ale’s-Ṣ’ad ‘ale’n-Nesefiyye”, 2/595. 
26  ‘İṣâmüddîn, “Ḥâşiyetü ‘İṣâm ‘ale’s-Ṣ’ad ‘ale’n-Nesefiyye”, 2/595. 
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yaratılmışlar için bir bilgi sebebi olduğu açıktır ve zıddı düşünülemez. Ama 
başkası için geçerli ve bağlayıcı olması ise tartışmalıdır. Çünkü bağlayıcı ilim 
zan içermemelidir. Ona göre ilhamın bilgi değerini inkâr etmek, bazı peygam-
berlerin ilhamla veya rüya ile peygamber oldukları düşünüldüğünde yanlış 
olacaktır.27 

Tüm bu açıklamalarından ‘İṣâmüddîn’in ilhamın bir çeşit bilgi içerdiğini 
tereddütsüz kabul ettiğini anlıyoruz. ‘İṣâmüddîn, Nesefî’nin bilgi kaynakları-
nın üç taneyle sınırlandırılmasını sadece tüm mahlûkat için aynı derecede 
bilgi kaynağı olup olmamasına indirgemektedir. İlhamın bilgi kaynağı olama-
yacağını iddia edenlerin dillendirdiği “vakıaya mutabık olma” şartını “sebepli-
lik” ilkesi üzerinden açıklamalar yaparak problemi aşmaya çalışmaktadır. O, 
sebepliliği dış dünyada varlıklar arasında geçerli olan zâhirî sebeplilik ve 
zâhirî olmayan sebeplilik diye ikiye ayırarak, ilhamı maddî varlıklar âleminde 
geçerli olan sebeplilikten koparmaya çalışmıştır. Bundaki amacı ise ilhamla 
elde edilen bilgiyi sebebi Allah olan bir konuma taşımaktır. Bu durumda ona 
göre maddî âlemdeki sebeplilik neticesinde maddi dünya için üç bilgi kaynağı 
vardır. Yine manevî âlemin kaynaklık/sebeplik ettiği ilham da dördüncü bir 
bilgi kaynağı olmaktadır. Bu sebeple, onun ilhama bilgi özelliği veren bu açık-
lamaları ile Teftâzânî’yi desteklediği söylenebilir. 

 
3.4. Molla Aḥmed el-Cüneydî’nin Görüşleri 
Teftâzânî: “Feyz yoluyla kalbe atılması olarak açıklanan ilham.” 
Molla Aḥmed’e göre burada kastedilenin duyularla hissedilenlerin dışında 

bir şey olduğu açıktır. Molla Aḥmed bununla lafzın dışında olan ve kendisi 
olmadan hissedilemeyen şeyleri kastettiğini söylemektedir. Bu özel bir du-
rumdur. Çünkü ilham, bir bilgi kaynağı olan Kur’an’ın indirilmesi şeklinde bir 
bildirmedir.28  

Teftâzânî: “Feyz yoluyla.” 
Bununla kastedilen meşhur olduğu üzere bir kazanmayla/iktisapla yani 

mevcut bir takım bilgilerden veya var olanlardan istifade edilerek elde edil-
meyen bir yoldur. Molla Aḥmed’e göre bu feyz yolu vesvese dediğimiz şeyi de 
çıkardığımız bir yoldur. Feyz denilen şey, ancak doğruluğu tespit edilemeyen 
ve güvenilir olmayan bir haber aracılığı ile ortaya çıkar ki bu, üzerinde iyi 
düşünülmesi gereken bir husustur.29 

Teftâzânî: “Hakk ehli katında.” 
 Molla Aḥmed’e göre bazı Râfızîler ve mutasavvıfların zıddına ilham hak 

ehli katında bir bilgi sebebi değildir. Bunlar ilhamın bir bilgi kaynağı olduğu 
                                                 
27  ‘İṣâmüddîn, “Ḥâşiyetü ‘İṣâm ‘ale’s-Ṣ’ad ‘ale’n-Nesefiyye”, 2/595. 
28  Molla Aḥmed el-Cüneydî, “Ḥâşiyetü Molla Aḥmed ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, Mecmû‘atü’l-Ḥavâşî el-Behiyye 

‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘idi’n-Nesefiyye, nşr. Abdülkerim, (B.y: Mektebe-i İslamiyye Mîzânü Markîb, 1392), 1/67; 
“Ḥâşiyetü Molla Aḥmed ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, Şurûḥ ve Ḥavâşîyü’l-‘Aḳā‘idi’n-Nesefiyye, thk. Aḥmed Ferîd 
el-Mezîdî (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1434/2013), 2/593. 

29  Molla Aḥmed, “Ḥâşiyetü Molla Aḥmed ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, 1/67; “Ḥâşiyetü Molla Aḥmed ‘alâ Şerḥi’l-
‘Aḳā‘id”, 2: 594. 
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konusunda “Sonra da (her nefse) fücurunu (kötülüklerini) ve takvasını (küfür 
ve kötülükten sakınma çarelerini) ilham edene (Yüce Rabbe yemin olsun ki).” 
(eş-Şems 91/8) ayetini delil getirmişlerdir. Hâlbuki bu ayette ilham kitap in-
dirmek ve peygamber göndermek sûretiyle haber vermektir. Molla Aḥmed bu 
noktada ilhamın bir bilgi kaynağı olmadığını belirterek okuyucusuna “İlham 
ile hükmetmenin anlamı artık sana açık hale gelmiştir ki bunu da iyi düşün.” 
diye öğüt vermektedir.30 

 Teftâzânî: “Nesefî’nin ‘sıhhati’ (üç kaynakla) sınırlandırması ise doğruluğu olma-
yan şeylerdendir.” 

 Molla Aḥmed Teftâzânî’nin yukarıdaki cümlesiyle ilham ile gelen şeyin 
var olan ve gerçek bir şey olduğunu kabul etmektedir. Ona göre ilham, doğru-
luğu ve yanlışlığı tartışmalı olan “haber” ile ilgili bir şeydir. Eğer ilham, ilim 
için bir sebep olsaydı, bir haberle ilgili değil de, hâlihazırda sabit ve var olan 
bir şeyle ilgili olurdu.31  

Molla Aḥmed’in yukardaki değerlendirmelerinden ilhamı bir bilgi kaynağı 
olarak görmediği gibi, gerçeklikten tamamen uzak bir şey olarak gördüğü 
anlaşılmaktadır. Kendisi tasavvufî kişiliğe sahip olsa da, ilhamı bir bilgi kay-
nağı olarak gören bazı mutasavvıfları Ehl-i hakka dâhil etmediği görülmekte-
dir. Bu noktada mutasavvıfların homojen bir yapı arz etmediğini belirtmek 
gerekir. Mutasavvıflar arasında ilhamı bir bilgi kaynağı olarak hatta asıl hakiki 
bilginin elde edildiği bir kaynak olarak görenler olduğu gibi,32 ilhamın duyu-
lar, Kur’an, sahih sünnet, salim aklın verileri gibi dışardan kaynaklar tarafın-
dan desteklenmediği sürece ilim değeri taşımadığını söyleyenler33 de vardır. 
Ḥayâlî’nin muhaşşîsi Muḥammed b. Ebî Şerif’in anlattıkları ve Molla Aḥmed’in 
ifadeleri de bu tespiti destekler niteliktedir.   

 
Sonuç 
Ömer Nesefî’nin akâid metni Mâtürîdîlerin akâidde kurucu ve kendinden 

sonraki döneme yön verici bir metinidir. Teftâzânî’nin bu metni şerh etme 
sebebinin bu metnin hem Mâtürîdî âlimler hem de halk katında geniş kabul 
görmesi olduğu söylenebilir.  

Teftâzânî’nin bu metin üzerine yaptığı şerh çalışmasının ilhamla ilgili bö-
lümünü incelediğimizde, Teftâzânî’nin Nesefî’nin metnini objektif olarak 
açıklamaktan çok kendi görüşlerine uygun olarak yorumlamaya çalıştığını 
görüyoruz. Teftâzânî konunun başında Nesefî’nin “İlham bir şeyin sıhhatini 
bilme konusunda marifet sebeplerinden biri değildir.”  cümlesine muhalefet 
etmektedir. O, marifet ile ilmin farklı şeyler olduğunu, “marifet” kelimesi 
                                                 
30  Molla Aḥmed, “Ḥâşiyetü Molla Aḥmed ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, 1/67; “Ḥâşiyetü Molla Aḥmed ‘alâ Şerḥi’l-

‘Aḳā‘id”, 2: 594. 
31  Molla Aḥmed, “Ḥâşiyetü Molla Aḥmed ‘alâ Şerḥi’l-‘Aḳā‘id”, 1/68; “Ḥâşiyetü Molla Aḥmed ‘alâ Şerḥi’l-

‘Aḳā‘id”,  2: 594. 
32  Ebû Bekr Muḥammed el-Kelabâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf: Ta’arruf, haz. Süleyman Uludağ  (İstanbul: 

Dergâh Yayınları, 1992), 135. 
33  ‘Abdurraḥmân es-Sülemî, Tabaḳātü’s-Sûfiyye, 4. Bs, (Kahire: Mektebetü’l-Hânicî, 1434/2014), 78. 
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yerine “ilim” kelimesini kullanmasının daha uygun olacağını söyleyerek, 
Nesefî’nin ilhamın bilgi değeri olması konusundaki kesin kararlılığını gör-
mezden gelmektedir. İlmin küllî bilgilerden, marifetinse cüz’î bilgilerden olu-
şan bilgi türleri olduğu şeklindeki açıklaması bu gayeye matuftur. 
Teftâzânî’nin ilim ile marifeti birbirinden ayıran bu anlayışı, ilim ile marifetin 
birbirinden ayrılamayacağını söyleyen Eş’arî’nin görüşünden34  de ayrılmayı 
ifade etmektedir. Yine Nesefî’nin bilgi kaynaklarını açık ifadelerle üç tane ile 
sınırlandırmasına rağmen o, ilhamla bilgi elde edildiği konusunda şüphe ol-
madığını iddia ederek Nesefî’ye muhalefetini devam ettirmektedir. Bu konuda 
‘İṣâmüddîn’in Teftâzânî’nin fikirlerini kabul ettiğini ve değerlendirmeleri ile 
onu desteklediği söylenebilir. ‘İṣâmüddîn ilhamın bilgi kaynağı olmadığı ko-
nusunda sebeplilik üzerinden gelen itiraza karşı, ilhamı maddî bir sebepliliğe 
değil de, sebebi Allah olan manevî bir sebepliliğe bağlayarak Teftâzânî’ye 
destek olmaktadır. Bu iki âlim “(Her nefse) fücurunu ve takvasını ilham ede-
ne…” (eş-Şems 91/8)  ayetini ilhamın varlığına delil olarak kabul etmişlerdir. 

İlham konusunda Teftâzânî’nin görüşlerini eleştirerek muhalefet eden ilk 
önemli isim Ḥayâlî olmuştur. Ḥayâlî, Eş’arîlerle Mâtürîdîler arasında ihtilaflı 
konularda Mâtürîdîlerden yana tavır takındığı gibi, ilham konusunda da 
Teftâzânî’ye ağır eleştiriler yönelterek onun Nesefî’nin metnini kendi minva-
linden çıkarmaya çalıştığı kanaatindedir. Ḥâşiye’sindeki tavırla Ḥayâlî, 
Teftâzânî karşısındaki muhalefetin kutbu olmuştur. Kestelî, Molla Aḥmed, 
Siyâlkûtî, Muḥammed b. Ebî Şerif ve Şücâüddin İlyas eserlerindeki açıklamala-
rıyla Ḥayâlî’ye destek olmuşlardır. Bu âlimler, ilham meselesini dünyada mev-
cut olan sebeplilik üzerinden değerlendirmiş ve ilhamın bilgi değerinin oldu-
ğunu kabul etmemişlerdir. Bu âlimler “(Her nefse) fücurunu ve takvasını il-
ham edene …” (eş-Şems 91/8) ayetinde bahsedilen ilhamı Allah’ın peygamber-
ler ve kitaplar göndererek veya akıl bahşederek insanlara bildirmesi olarak 
yorumlamışlardır. 

Şerḥu’l-‘Aḳā‘id muhaşşîleri açısından yapılan bu değerlendirmeler ışığında 
Eş’arî âlimlerin ilhamın bilgi değeri taşıdığı fikrine sıcak baktıklarını, buna 
mukabil Mâtürîdîlerin ilhamın bir bilgi değeri taşıdığı fikrine daha mesafeli 
olduklarını söyleyebiliriz. Bununla beraber ilhamın bilgi değerinin olmadığını 
söyleyenlerin tasavvufu tamamen reddetmediklerini de görüyoruz. Mutasav-
vıf kişiliği ile ilhamı reddeden muhaşşî Molla Aḥmed’in bu konudaki tavrı 
bunun en güzel göstergesidir. Bu durum aynı zamanda dönemin mutasavvıf-
larının ilhamın bilgi kaynağı olduğunu kabul edenler ve etmeyenler şeklinde 
ikiye ayrılması gerektiğini göstermesi bakımından da önemlidir. 

İlhamın bilgi değeri taşıyıp taşımadığı hususunda yaptığımız bu araştırma 
aynı zamanda Osmanlılar döneminde kendini Teftâzânî muhalafeti olarak 
gösteren diri bir Mâtürîdî kelâm geleneğinin varlığına da işaret etmektedir. 

                                                 
34  Ebû Bekr b. Fûrek, Mücerredü maḳālâti’ş-şeyh Ebi’l-Ḥasan el-Eş’arî, thk. Daniel Gimaret (Beyrut: Dârü’l-

Meşrik, 1987), 10-11. 
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Öz 
Bu tebliğde Hanefî/Mâtürîdî âlimi Sadruşşerîa ‘Ubeydullah b. Mes‘ud’un 

fikir dünyasında tasavvufu ve kelâm ilminin beraberliğine verdiği önem ince-
lenecektir. Sadruşşerî‘a, “fıkıh” ıstılahının herhangi bir kelime ile kayıtlanma-
dan kullanılması durumunda itikadiyyât, vicdâniyyât (tasavvuf/ahlâk) ve 
ameliyyât olmak üzere üç ilim dalına da şamil olduğunu ifade eder. İlimleri 
âdeta yeni bir tasnife tabi tutan Sadruşşerîa’nın Ta‘dîlü’l-‘ulûm isimli eserinin 
Ta‘dilü’l-kelâm başlığı altında ifade ettiği görüşleri, onun kelâm ilminin yanı 
sıra bir hal ilmi olan tasavvuftaki dirayetini açık bir şekilde gösterir. Bunun 
yanında tefsir, hadis ve fıkıh gibi diğer ilimlere de çok sık atıfta bulunan 
Sadruşşerîa, İslâmî ilimleri mezceden bir usûl takip eder.  

Sadruşşerîa, Ta‘dîlü’l-‘ulûm isimli eserinin ikinci kısmında Ta‘dilü’l-kelâm 
başlığı altında Fâtiha sûresinin âyetlerini esas alarak kelâm ilminin mevzula-
rını yedi başlık altında inceler. Sadruşşerîa, kelâmî mevzuları açıklarken derin 
felsefî meselelere girmenin yanında görüşlerini mantık ilminin esaslarıyla da 
teyit ettiğinden geniş felsefi ve mantıkî açıklamalarda bulunur. Sadruşşerîa, 
imamet ve hilafet meselesine diğer Ehl-i sünnet eserlerinde olduğu gibi yak-
laşmakla birlikte oldukça erken sayılabilecek bir dönemde zaruretten dolayı 
Kureyş şartının düştüğünü açıkça ifade eder. Evliyaya muhabbetini açıkça 
ifade eden Sadruşşerîa, nefis, kalp ruh, sadır, sır ve akıl gibi ıstılahların tasav-
vuf temelinde izahlarını yaptığı gibi tasavvuf ilmine vukûfiyeti sebebiyle ke-
lâm ilminde hakkında fazla bilgi verilmeyen ruh meselesinde geniş açıklama-
larda bulunur. 

Anahtar Kelimeler: Kelam, Tasavvuf, Sadruşşerîa, Ta’dîlü’l-ulûm, Mâtürîdî 
 
The Place and Importance of the Unity of Kalam and Sufism in the World 

of Idea of Sadrushsharia as-Sânî ‘Ubeydullah b. Masud -The Example of 
Ta‘dilu'l-ulum- 

Abstract 
In this statement, the scholar of Hanafi /Matüridi Sadrushsharia 

‘Ubeydullah b. Masud in the world of ideas the importance given to the unity 
of Sufism and kalam as will be examined. Sadrushsharia states that if the term 
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"fiqh" is used without any word, it is a part of three branches of science: 
itikadiyyat, vicdaniyyât (sufism / morality) and ameliyyat. The views 
expressed under the title of Ta‘dilü'l-kalam of his work named Taşdilü'l-‘ulum 
by Sadrushsharia, who subjected the sciences to a new classification, clearly 
shows his acumen in Sufism, which is a science of kalam, as well as the science 
of kalam. In addition to this, Sadrushsharia, who frequently refers to other 
sciences such as tafsir, hadith and fiqh, follows a method that combines 
Islamic sciences. 

Sadrushsharia, in the second part of his work titled Ta‘dîlü'l-‘ulum, under 
the title of Ta‘dilü'l-Kalam, examines the subjects of the science of kalam 
under seven headings, based on the verses of the Surah al-Fatiha. While 
explaining the theological issues, Sadrushsharia makes broad philosophical 
and logical explanations as he confirms his views with the principles of logic, 
as well as entering deep philosophical issues. Although Sadrushsharia 
approached the issue of imamate and caliphate as in other works of Ahl al-
Sunnah, he clearly states that the Quraysh condition was dropped due to 
necessity in a very early period. Sadrushsharia, who clearly expresses his 
affection for the saint, makes explanations of terms such as soul, heart, soul, 
calf, secret and mind on the basis of Sufism, as well as making extensive 
explanations on the subject of the soul, which is not given much information 
in the science of kalam, due to its knowledge of Sufism. 

Keywords: Kalam, Sufism, Sadrushsharia, Ta'dîlü'l-ulum, Maturidi 
 
1. Sadruşşerîa’nın Hayatı, İlmî Kişiliği ve Tasavvufî Yönü 
1.1. Hayatı  
‘Ubeydullah b. Mes‘ud b. Tâcişşerrîa el-Evvel Ubeydullâh b. Mahmûd el-

Mahbûbî el-Hanefî Sadruşşerîa es-Sânî (öl. 747/1347), Moğol soyundan gelen 
Çağatayların Mâverâünnehir bölgesine hâkim oldukları 8./14. asırda yaşamış-
tır. İslâm ilim ve medeniyetin gelişmesine öncülük eden nadir beldelerden 
biri olan Mâverâünnehir’in mümbit topraklarında neşv ü nema bulan âlimler 
arasında temayüz eden Sadruşşerîa’nın, usul ve furû‘da, naklî ve aklî ilimlerde 
söz sahibi bir âlim ve imam olduğu hususunda ittifak edilmiştir.1  

Mâverâünnehir bölgesine yaptığı seyahat esnasında kendisiyle görüşen 
meşhur seyyah İbn Battûta (öl. 770/1368), Sadruşşerîa’nın füdalâ ve sülehâ 
(faziletli ve salih kimseler)dan olduğunu2 ifade eder. Taşköprîzâde Ahmed 
Efendi (öl. 968/1561) ise onun âlim-i Rabbânî, fâzıl-ı dehr ve kâmil-i asr, âlim-i 
müdekkik ve muhakkik olduğunu belirterek özellikle Ta‘dilü’l-ulûm adlı ese-
rinde aklî ilimlerin hepsini cem ettiğine işaret eder.3 Kâtip Çelebi (öl. 

                                                 
1  Sa‘deddîn et-Teftâzânî, Şerhu’t-Telvîh ale’t-Tevzîh, thk. Zekeriyya Umeyrât (Beyrut: Dâru’l-kütübi’l-

ilmiyye, 1996), 1/5; Mahmûd b. Süleymân Kefevî, Ketâibü a’lâmi’l-ahyâr min fukahâi mezhebi’n-
Nu’mâni’l-muhtâr, (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi Râgıp Paşa, 887), 278b. 

2  İbn Battûta, er-Rıhle (Beyrut: Dâru İhyâi’l-Ulûm, 1987), 375. 
3  Taşköprîzâde Ahmed Efendi, Mevzûâtü’l-ulûm (İstanbul: İkdam Matbaası, 1313), 1/633, 640. 
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1067/1657) de Sadruşşerîa’nın söz konusu eserinde insanların akıllarını hay-
rette bırakan anlaşılması zor ve müphem pek çok meseleyi açıklığa kavuştur-
duğuna dikkat çeker.4 

Pek çok âlimin yetiştiği bir aileye mensup olan Sadruşşerîa’nın ilmi, dedesi 
Sadruşşerîa el-evvel veya el-ekber olarak da bilinen Tâcüşşerîa Mahmûd (öl. 
672/1273) başta olmak üzere güçlü bir Hanefî-Mâtürîdî âlim silsilesine daya-
nır. Kendisinden Şah-ı Nakşibend’in (öl. 791/1389) halifelerinden ve devrin 
büyük âlimlerinden Hâce Muhammed Pârisâ (öl. 822/1420) başta olmak üzere 
pek çok zât ilim tahsil edip icazet almıştır.5 Talebelerinden Kahire’de müder-
rislik yapan İbn Mübârekşah (öl. 784/1382?), Seyid Şerif Cürcânî (öl. 816 
/1413), Bedreddîn Simâvî (öl. 823/1420) ve Molla Fenârî (öl. 834/1431) gibi pek 
çok âlimin hocasıdır.6 

M. Ali Aynî (1869-1945), Sadruşşerîa’nın ilmî dirayeti ve Osmanlılar başta 
olmak üzere tarih boyunca ulemâ üzerinde bıraktığı tesir konusunda “Seyid 
Şerif (Cürcânî) kadar bizim ulemâmız üzerine nüfuz icra etmiş bir zattır” der. 
Âlimlerin Sadruşşerîa’yı “İmam hümâm ve Fahrül-‘ulemâi’l-‘alâm gibi sıfatlar-
la anlattıklarına dikkat çeken Aynî, onun derinliği idrak olunamayan engin bir 
deniz, zirvesine ulaşmaya yol bulunmayan bir dağ, fasl (doğruyu yanlışı ayırt 
etmede) ve tetkikte âyet-i kübrâ (büyük delil), tahkikte urve-i vüskâ (sağlam 
kulp) kabul edildiğini belirtir.7 

 
1.2. İlmî Kişiliği 
Sadruşşerîa’nın eserine Ta‘dîlü’l-‘ulûm ismini vermesi, söz konusu eseri 

yazma maksadı konusunda bize ışık tutmaktadır. Ta‘dîl kelimesinin; adaletli 
olmak, tezkiye eylemek, müsavi (eşit) hale getirmek, eğri bir nesneyi doğ-
rultmak8 gibi manalarını dikkate aldığımızda onun ilimleri farklı bir tasnife 
tabi tutarak bazı ilimlerin sınırlarını yeniden çizmeye çalıştığı söylenebilir. Bu 
gayretin bariz bir şekilde görüldüğü yer ilm-i kelâm ve tasavvuf olmakla bir-
likte Sadruşşerîa’nın temel İslâmî ilimler arasında kesin sınırlar koymadığı 
görülmektedir. O, Ta‘dilü’l-kelâm başlığı altında kelâm ve tasavvufun yanı sıra 
tefsir, hadis ve fıkıh gibi ilimlerin esaslarına sıkça yer verip görüşlerini açıkla-
yarak âdeta ilimleri mezcetmiştir.   

İlmi, aklî ve naklî ilimlerden ibaret görmeyen Sadruşşerîa, insanın farzla-
rın yanı sıra nafile ibadetlere devam etmesinin neticesinde ulaştığı makamda 
tecelli eden ilmi en şerefli ilim olarak görür. O, ilimlerin farklı cinslerine dik-
kat çekerek onları, itikâdiyyât, ameliyyât ve vicdâniyyat olmak üzere üçe 
taksim eder ve itikâdiyyâtı Allah Teâlâ’nın zatının ve sıfatlarının, kitaplarının, 
                                                 
4  Kâtip Çelebi, Keşfü’z-zunûn (İstanbul: Maârif Matbaası, 1941), 1/419. 
5  Kefevî, Ketâibü a’lâmi’l-ahyâr, 278b. 
6  Taşköprîzâde Ahmed Efendi, eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye fî ulemâi’d-devleti’l-Osmâniyye, nşr. Ahmed Suphi 

Furat (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1985), 22, 50. 
7  Mehmed Ali Ayni, “Türk Mantıkçıları”, Dârulfünûn İlâhiyat Fakültesi Mecmuası 3/10 (İstanbul: 

Şehzâdebaşı Evkâf Matbaası, 1928), 51. 
8  Ebü’t-Tâhir Fîrûzâbâdî, Kâmûs Tercemesi, trc. Asım Efendi (İstanbul: y.y. 1305), 3/1431. 
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peygamberlerinin, mebde ve meâd ahvalinin ilmi olarak açıklar. Ameliyyâtın 
başta fıkıh olmak üzere, âdâb ve âdetten, aklın yetmediği ve insanların ihtiyaç 
duyduğu hususlardan bahsettiğini belirten Sadruşşerîa, vicdâniyyâtı ise 
ilmü’t-tasfiye, ilmü’l-ahlâk ve ilmü’t-tecellî olarak açıklar.9 

Sadruşşerîa’nın fikir dünyasında İslâmî ilimleri mütedâhil kabul ettiğinin 
işaretlerini et-Tevzîh li metni’t-Tenkîh fî usûli’l-fıkh isimli eserinde de görmek 
mümkündür. Sadruşşerîa söz konusu eserde fıkıh ilmini “kişinin amel cihe-
tinden lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesi” şeklinde tarif eder ve amel 
kaydının fıkıh ilmini itikadiyyât ve vicdâniyyâttan ayırmak için ilave edildiği-
ni belirtir. Teftâzânî’nin yazdığı şerh ile beraber Osmanlı medreselerinde 
asırlar boyu okutulan önemli ders kitaplarından biri olan et-Tevzîh’da 
Sadruşşerîa, söz konusu tarife “amel” kaydı ziyade edilerek kelâm ve tasavvu-
fun bu ilimden çıkarıldığını söyler. O, böyle bir ziyade yapmayan kişinin fıkıh 
ilminin tasavvuf ve kelâma da şümulünü murat etmiş olacağına10 dikkat çeker. 

Sadruşşerîa, kişinin lehine ve aleyhine olan hususların iman gibi itikadiyât, 
nefis ve ahlâk-ı bâtiyye gibi vicdâniyât, namaz, oruç ve ticaret gibi ameliyât ile 
alakalı olabileceğini açıklar ve lehine ve aleyhine itikadiyâttan olan şeylerin 
bilgisine ilm-i kelâm, vicdâniyyâttan olanların bilgisine ilm-i ahlâk ve tasav-
vuf denildiğini belirtir. Züht, sabır, rızâ ve namazda kalbin huzuru gibi mese-
lelerin tasavvufun konusu olduğunu ifade eden Sadruşşerîa, amele taalluk 
eden hususların fıkıh ilminin konusu olduğuna işaret ederek kişinin lehine ve 
aleyehine olan şeyleri bilmekten kastının fıkıh ilmi olması durumunda ilgili 
tarife amel kaydının ilave edilmesi gerektiğine dikkat çeker. Fıkhın her üç 
kısma da şümulü murat edilirse bir ziyade yapılmadan mutlak kullanılması 
gerektiğini açıklayan Sadruşşerîa, İmâm Ebû Hanîfe’nin (r.a.) fıkıh ilminin 
tarifine “amelen” kaydını ziyade etmemesine dikkat çeker. O, İmâm-ı Âzam’ın, 
fıkhı mutlak olarak “lehine ve aleyhine olanları bilmek” şeklinde tarif etmek-
le, itikâdiyyât, vicdâniyyât ve ameliyyâta aynı seviyede şümulünü murat etti-
ğini ve bu sebeple kelâmı, “Fıkh-ı ekber” olarak isimlendirdiğini belirtir.11 

 
1.3. Tasavvufî Yönü 
Bilindiği gibi Mâverâünnehir tarih boyunca fıkıh ve kelam ilminin yanı sı-

ra tasavvuf alanında da pek çok âlimin yetiştiği, şeyhlerin ve tarikatların nü-
fuzunun oldukça güçlü olduğu bir ilim ve medeniyet vadisidir. Böyle bir ilim 
havzasında dünyaya gelen Sadruşşerîa, Muhammed Baba Semmâsî (öl. 
736/1335) Emir Külâl (öl. 772/1370) gibi meşhur mutasavvıflar ile aynı dö-
nemde yaşamıştır. Tasavvufun bölge Müslümanları üzerindeki büyük tesiri 
Sadruşşerîa’dan önce olduğu gibi ondan sonra da devam etmiş, bu bölgede 
yetişen Şah-ı Nakşibend, Hâce Alâeddîn-i Attâr (öl. 802/1400) ve Ubeydullah-ı 

                                                 
9  Ubeydullah b. Mes‘ud Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîlü’l-‘ulûm (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, Fazıl 

Ahmet Paşa, 797), 218b. 
10  Teftâzânî, Şerhu’t-Telvîh, 1/16. 
11  Teftâzânî, Şerhu’t-Telvîh, 1/17. 
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Ahrar (öl. 895/1490) gibi meşhur mutasavvıfların manevi nüfûzu bütün İslâm 
beldelerine yayılmıştır. 

Tasavvufî hayatın hâkim olduğu manevî atmosferde büyüyen Sadruşşerîa, 
tasavvuf ehline hürmet ve muhabbetini izhar edip salihleri sevdiğini açıklar 
ve Allah’a kendisini salihlere muhabbetle rızıklandırması için dua eder. Evli-
yaya muhabbet ettiğini ve salih zatların sohbetinde bulunmanın mühim oldu-
ğunu ifade eden Sadruşşerîa, “Allah bizi salihlere tâbi olmak ve onlara mu-
habbetle rızıklandırsın”12 şeklinde dua ederek tasavvufî açıklamalarını pek 
çok âyet ve hadisin yanı sıra et-Ta‘âruf ve Avârifü’l-ma‘ârif gibi kitaplardan 
nakiller yaparak temellendirir.13 

Devrin meşhur şeyhlerinden Hasan el-Bulgârî’den14 (öl. 698/1298) bahse-
derken “Şeyhimiz” demesi ve “Hasan el-Bulgârî’nin müritlerinden bazı arka-
daşlarımız” şeklinde söz etmesi onun Bulgârî’nin müritlerinden olduğu şek-
linde anlaşılabilir. Ta’dilü’l-‘ulûm adlı eserini Salâhüddîn Hasan el-Bulgârî’nin 
bir duasıyla sona erdiren Sadruşşerîa’nın kendisinin sâlih zatlardan olmadığı-
nı15 ifade etmesi ve anlattıklarını kendisinin yapmadığını söylemesi, bir teva-
zu ifadesi olarak değerlendirilebilir. Zira Ta‘dilü’l-‘ulûm’un kelâm kısmında 
tasavvufun inceliklerine dair yaptığı açıklamalar ve ortaya koyduğu görüşler, 
onun bir hal ilmi olan tasavvuftaki vukûfiyetini açık bir şekilde göstermekte-
dir. Sadruşşerîa, vicdâniyyât ilmi olarak da isimlendirdiği tasavvufun ilm-i 
tasfiye olduğunu ve ilm-i ahlâktan başlayıp ilm-i tecelliye kadar vardığını 
belirterek tasavvufa geniş bir alan çizer. O, Resûlullâh’ın (s.a.v.) vahy-i metlüv 
veya vahy-i gayr-i metlüv şeklinde bu ilimlerin hepsinden cevâmi‘u’l-kelim 
olarak anlattığını, daha sonra âlimler tarafından bu ilimlerin genişletilerek 
bütün bölgelere yayıldığını ifade eder.16 

Sadruşşerîa, “Kulum bana nafile ibadetleriyle o kadar yaklaşmaya devam 
eder ki ben onu severim de onun için işittiği kulağı, gördüğü gözü ve tutuğu 
eli olurum”17 hadis-i kudsîsinde zikredilen ilmin ehemmiyetine işaret eder. 
Rasûlullâh’ın (s.a.v.) öncelikle herkese öğrettiği taharet ilmine her 
Müslümanın ihtiyacı olduğunu hatırlatan Sadruşşerîa, Allah Teâlâ’nın beyan 
ettiği söz konusu makamın farklı dereceleri olmasından dolayı ilmin derecele-

                                                 
12  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 224b. 
13  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 231a, 234a. 
14  Hasan el-Bulgârî, Buhara ve Kirman gibi şehirlerde ikamet etmiş ve doksan üç yaşında Tebriz’de 

vefat etmiştir. Hâce Ubeydullah-ı Ahrâr’ın dedesi Şeyh Ömer el-Bâğıstânî ile Sadruşşerîa, Bulgârî’nin 
mühim müritlerindedir. (Fahreddîn Ali b. Hüseyin el-Vâiz es-Safî el-Herevî, Reşahât-ı Aynu’l-hayât, 
trc. Muhammed Murad Remzî (Beyrut: Dâru Sadr, 1307), 159-60; Muhammed Murad Remzî, Telfîkü’l-
ahbâr ve telkîhu’l-âsâr fî vakâyi’i Kazân ve’l-Bulgâr ve Mülükü’t-Tatâr, nşr. İbrâhim Şemseddîn, (Beyrut: 
Dâru’l-kütübi’l-ilmiyye, 2002), 1/329-330. 

15  Şerhu Ta‘dîli’l-ulûm’un bir nüshasında, Sadruşşerîa’nın “Ben salihleri severim” ifadesinden sonra 
“ منهم لست  ben onlardan değilim” dediği yazılıdır. (Fazıl Ahmed Paşa, 797, 224b) Bir başka nüshada 
“ منهم كنت  ben onlardan oldum/idim” şeklinde yazılıdır. (Süleymaniye Kütüphanesi Hamidiye 721, 
206b) 

16  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm  (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 218b. 
17  Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâil el-Buhârî, el-Câmi‘u’s-sahîh (Kahire: Mektebetü’s-selefiyye, 1400), 

“Rikâk”, 38. 
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rinin de farklı olduğunu açıklar.18 İlimlerin en şereflisinin söz konusu hadiste 
açıklanan makamda elde edilen tecell-i Zât ve sıfât ilmi olduğunu belirten 
Sadruşşerîa, bu ilimlerin hepsinin kaynağının Resûlullâh (s.a.v.) olduğuna 
dikkat çeker. Ona göre bu ilimler, Resûlullâh’a (s.a.v.) tabi olmanın bir bereke-
ti olduğundan bu şerefe nail olmak için söz konusu hadis-i kudsîde beyan 
edilen hale ulaşılması gerekir.19 

 
2. Sadruşşerîa Öncesi Mâverâünnehir’de Kelâm ve Tasavvuf İlmi 
2.1. Kelâm İlmi 
Mâverâünnehir/Türkistan’da yaşayan Müslüman Türkler genel manada 

itikatta Ehl-i sünnet, amelde ise Hanefî mezhebine mensuptular. İdil (Volga) 
boyundaki Bulgar Türklerine Abbasi Halifesinin mektubunu ve yardımını 
ulaştırmak üzere 12 Muharrem 310/12 Mayıs 922 tarihinde bölgeye varan 
meşhur seyyah İbn Fadlân’ın anlattıkları20 dikkate alındığında Türkistan’ın en 
uzak noktalarına kadar Türklerin Hanefî mezhebine göre ibadetlerini yaptık-
ları anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi Mâverâünnehir Hanefîleri tarafından fıkıh ve kelamda büyük 
bir âlim ve önder kabul edilen İmam Mâtürîdî’nin ortaya koyduğu itikadî esas-
lar, daha sonra müstakil bir mezhep olarak ifade edilmeye başlanmış ve Ehl-i 
sünnet’in içerisinde Eş‘arîyye gibi “Mâtürîdiyye” isminde ayrı itikadî bir mez-
hep teşekkül etmiştir. İmam Mâtürîdî, Şia ve Mu’tezile başta olmak üzere 
bidat görüşlerle mücadelede ederek, kısa zamanda Semerkant ve Türkistan 
civarında Ehl-i sünnet’in imamı haline gelmiştir. Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî (öl. 
508/1115), Buhara, Mâverâünnehir, Merv ve Belh gibi şehirler başta olmak 
üzere Çin seddine kadar olan bölgede âlimlerin, İmam Mâtürîdî’nin mezhebi 
üzere olduklarını belirtip, onun ilmî dirayetine ve ulemâ yanındaki itibarına 
dikkat çekmiştir.21 

Hanefî fakihi Kâdîhan Fahrüddîn el-Özkendî (öl. 592/1196) İmam 
Mâtürîdî’nin Ehl-i sünnet’in reisi olduğunu açık bir şekilde ifade etmiştir. 
Özkendî, Osmanlı’da oldukça meşhur olan Kâdîhân isimli fetvâ kitabında; “Ebû 
Mansûr el-Mâtürîdî (r.a.) el-İmâm, eş-Şeyh, Reîsü Ehl-i sünne” diyerek onun 
Ehl-i sünnet’in başkanı, büyük bir âlim olduğunu belirtmiştir.22 Sa’deddin 
Teftâzânî (öl. 793/1390) de Ehl-i sünnet’in çoğunun Horasan, Irak ve Şam’da 
Eş’arî,  Mâverâünnehir’de ise Mâtürîdiyye olarak meşhur olduğunu ifade et-
miştir.23 

                                                 
18  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 217a. 
19  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 218b. 
20  İbn Fadlân, Risâletü İbn Fadlân, nşr. Sâmi Dahhân (Dımışk: Matbû‘atu’l-Mecâmi‘ı’l-İlmi’l-Arabî, 1959), 

121-5. 
21  Ebu’l-Mu‘în Nesefî, Tebsıratü’l-edille fî usûli’d-dîn, nşr. Claude Salâme (Dımaşk: y.y. 1993), 1/360. 
22  Kâdîhân, Fahrüddîn Hasen b. Mahsûr el-Özkendî, el-Fetâvâ’l-Hâniyye, (Fetâvâ’l-Hindiye’nin 

kenarında) (Mısır: el-Matbaatu’l-kübra’l-emîriyye, 1310), 3/424. 
23  Sa‘deddîn et-Teftâzânî,  Şerhu’l-Makâsıd, nşr. Abdurrahman ‘Umeyrâ (Beyrut: 1989), 5/231-2. 
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 Sadruşşerîa’nın çağdaşı İbn Fazlullâh el-Ömerî (öl. 749/1349) ise Ehl-i sün-
net ve cemaat’in esaslarını kuvvetli deliller ve hüccetlerle ortaya koyan İmam 
Mâtürîdî’ye kızan Mu’tezile’nin usûl ve akaitte İmâm-ı Âzam’ı takip eden Ehl-i 
sünnet mensuplarını Mâtürîdiyye olarak isimlendirdiklerine dikkat çekmiş-
tir.24  

 
2.2. Tasavvuf İlmi 
Meşhur Mâtürîdî kelamcısı Ebu’l-Yusr Muhammed Pezdevî (öl. 493/1099) 

Mâtürîdî’nin tasavvuf ile yakın alakasından bahseder.25 Ebu’l-Mu‘în Nesefî de 
Semerkant bölgesindeki sûfiyyenin çoğunun Mâtürîdî’nin mezhebinden (gö-
rüşünden) olduğunu ve Ebû Bekir el-Kelabâzî’nin (öl. 380/990) de bunlar ara-
sında yer aldığını belirtir.26 Hâkim es-Semerkandî’yi kitap telif eden meşhur 
âlimler arasında zikreden Kelabâzî’nin açıklamaları27 dikkate alındığında pek 
çok mutasavvıfın akâid konusunda Mâtürîdî’nin yolundan gittiği ve İmam 
Mâtürîdî’nin Mâverâünnehir mutasavvıflarına itikadî konularda önderlik 
ettiğini söylenebilir.28  

Ebû Hafs Necmüddîn Ömer en-Nesefî (öl. 537/1142), Mâtürîdî’nin 
Semerkant’ta Deşt rıbatında Hızır Aleyhisselam’ı gördüğünü, ondan dua iste-
diğini ve Hz. Hızır’ın da ona dua ettiğini belirtir. Nesefî ayrıca Mâtürîdî’nin 
talebesi Ebü’l-Hasan Ali b. Saîd er-Rüstüfeğnî’nin gördüğü bir rüyayı da zikre-
der. Söz konusu rüyada evliyadan bir zat, Mâtürîdî’nin hocası Ebû Nasr el-
İyâzî’yi önünde bir gül tabağı, bir de şeker kamışı tabağı görür. İyâzî, he ikisi 
de talebesi olan Ebu’l-Kâsım el-Hakîm Semerkandî’ye gül tabağını, Mâtürîdî’ye 
ise şeker kamışı tabağını verir ve Semerkandî’ye hikmet, Mâtürîdî’ye ise haki-
kat ilmi ihsan olunur.29 

Nesefî, Osmanlı devrinde Türkçeye çevrilen eserinde tasavvufu; “Kişinin 
gönlünü Allah Teâlâ’nın muhabbetine raptedip, gayrın muhabbetinden kes-
mek ve Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in sünnetiyle âmil olmaktır” 
şeklinde tarif eder. Nesefî, bazı tarikatların Ehl-i sünnet yolundan ayrıldığını, 
bazısının küfre varan inançlara sahip olup, katlinin vacip olduğunu ifade ede-
rek bunlardan uzak durulması gerektiğini30 belirtir.  

Allah ve Resûlü’nün beyan ettiği esaslara muhalif bir tasavvuf anlayışının 
geçersiz olduğuna dikkat çeken Nesefî, zamanında sûfîler olarak bilinen 
tâifenin on iki fırka olduğunu ve on birinin dalâlet ve bidate gittiklerine işaret 

                                                 
24  İbn Fazlullah Şihâbüddîn Ahmed el-Ömerî, Mesâlikü’l-ebsâr fî memâliki’l-emsâr (Beyrut: Dâru’l-

Kütübi’l-İlmiyye, 2010), 6/62. 
25  Ebû Yusr Muhammed Pezdevî, Usûlü’d-dîn, nşr. H.P. Lins (Kahire: Dâru İhyâi’l-kütübi’l-

‘Arabiyye,1963), 3, 256. 
26  Nesefî, Tebsıratü’l-edille, 1/360. 
27  Ebû Bekir el-Kelâbâzî, et-Ta‘âruf li-mezheb-i ehli’t-tasavvuf (Kahire: Mektebetü’l-Hâncî, 1992), 45-99. 
28  Nesefî, Tebsıratü’l-edille, 1/360. 
29  Ebû Hafs Ömer en-Nesefî, el-Kand fî Zikri Ulemâi Semerkand, nşr. Muhammed el Fârayâbî (Riyad: 

Mektebetü’l-Kevser, 1991), 32, 293. 
30  Ebû Hafs Ömer en-Nesefî, Kitâb fî Beyâni mezhebi’s-sûfiyye (İstanbul: Büyükşehir Belediyesi Atatürk 

Kitaplığı, Yz. 1325), 1a-3a; Süleymaniye Kütüphanesi Ayasofya, 02317), 93-95. 
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eder. Bazı hadis-i şerifleri zikrederek, âlimlerin kalplerinin dünyaya meyledip 
âhireti geriye attıkları zamanda ilmin öğrenen ve öğretene fayda vermeyece-
ğini belirten Nesefî, sûfîlerden bir fırkanın “şer‘i şerîf ve tarik-i Muhammedî 
üzerine olup onların emirleri yerine getiren, yasaklardan kaçınan kimseler” 
olduğunu açıklar. Nesefî, bu tarikata mensup olanların, raks ve semâ yapma-
dığını, içki gibi haramlardan ve şehvete taalluk eden hususlardan uzak dura-
rak, kendi hallerinde ve insanlarla iyi ilişkiler içinde yaşadıklarını ifade eder. 
Bu kesimin ibadet ve takvalarını mümkün olduğunca halktan gizlediklerine ve 
insanlara rahmet ve şefkatle muamele ettiklerine dikkat çeken Nesefî, risale-
nin sonunda, bunların Allah Teâlâ’nın Kur’ân-ı Kerîm’de beyan ettiği takva 
ehli insanlar olduğuna işaret edip, şöyle der: Tasavvuf ehlinin hali malûm 
oldu. Layıktır ki, bu Ehl-i sünnet ve cemâat fırkasına mütâbaat ederek, bunlar 
ile musâhabet (arkadaşlık ve sohbet) edip zikrolunan on bir fırkadan içtinap 
edesin.”31 

İmâmzâde el-Buhârî (öl. 573/1177) ise “Kim Allah’tan sadece kelâm ilmini 
isterse zındık olur. Kim Allah’tan sadece (ilim olmadan) zühd (tasavvuf) talep 
ederse bidat ehli olur. Kim sadece fıkıh talep ederse fâsık olur. Kim hepsini 
birden talep ederse (zındık, bidat ve fısk ehli olmaktan) kurtulur”32 diyerek 
kelâm, fıkıh ve tasavvuf ilminin beraberliğine dikkat çeker. 

 
2.3. Sadruşşerîa’nın Yaşadığı Dönemde Osmanlı’da Kelâm-Tasavvuf İlişkisi  
Tebliğimizin bu noktasında Sadruşşerîa zamanında önemli bir İslâm devle-

ti olarak en plana çıkan Osmanlı Devleti’nde kelâm-tasavvuf ilişkisine atfı-ı 
nazar edilmesinin faydalı olacağını düşüyoruz. Bilindiği gibi Devlet-i 
Aliyye’nin kurucusu Osman Gâzi, kadılık ve hatiplik vazifesini Şeyh 
Edebâlî’nin damadı Dursun Fakîh’e vererek33 devletin itikatta Ehl-i sünnet 
amelde Hanefi ve şeriata uygun tasavvufî esaslar üzerine bina edilmesine 
öncülük etmiştir. İznik’te kurulan ilk medreseye, Dâvûd-ı Kayserî gibi şer’î 
ilimlerin yanı sıra tasavvuf sahasında da güçlü olan bir âlimin müderris olarak 
tayin edilmesi,34Osmanlı’nın baştan itibaren toplumda şer‘i şerife uygun ta-
savvuf anlayışının hâkim kılınması için gösterilen gayretin bir neticesiydi. 
Nitekim Orhan Gâzi döneminde Türkiye’yi dolaşan İbn Battûta (öl. 770/1368, 
halkın amelde Hanefî, itikatta Sünnî olduğuna dikkat çekmenin yanında Ana-
dolu’nun en ücra yerlerinde bile tarikat faaliyetlerinin büyük rağbet gördü-
ğünü anlatır.35  

Osmanlı’nın kuruluşu şeyh-fakih ekseninde ilmî bir temel üzerine inşa 
edildiğinden kelam ve tasavvuf ilişkisinin sağlıklı bir şekilde geliştiğini söyle-
                                                 
31  Ebû Hafs Ömer en-Nesefî, Risâle Beyâni mezâhibi’l-mutasavvife (İstanbul: Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı, 0834), 67a-71a. 
32  Seyyid Alizâde Yâkub Efendi, Mefâtîhu’l-cinân Şerhu Şi’rati’l-İslâm (İstanbul: y.y. 1293), 41. 
33  Âşık Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, 18; Oruç b. Adil, Tevârih-i Âl-i Osman, 13. 
34  Âşık Paşazâde, Tevârih-i Âl-i Osman, 42; Taşköprîzâde, eş-Şakâiku’n-Nu‘mâniyye, 7; Mehmed Süreyyâ, 

Sicil-i Osmânî, 2/323. 
35  İbn Battûta, er-Rıhle, 283 vd. 
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mek mümkündür. Bu noktada Sadreddin Konevî (öl. 673/1274 başta olmak 
üzere pek çok mutasavvıftan ilham alarak tasavvufa dair eserler yazan Molla 
Şemseddîn Fenârî’nin (öl. 834/1431) medreselerde asırlarca okutulan ve Ehl-i 
sünnet kelâmının meşhur eserlerinden biri olan Şerhu’l-Mevâkıf’a hâşiye yaz-
ması36önemli bir olaydır. Osmanlı’nın ilk devir âlimlerinden Molla Fenârî, bir 
taraftan tasavvuf noktasında Dâvûd-ı Kayserî ve Hacı Bayram-ı Velî’den feyz 
alırken diğer taraftan şer’î ilimlerini Anadolu, İran ve Mısır’da bulunan meş-
hur âlimlerden tahsil etmiştir. Molla Fenârî, İznik medresesinde müderrislik 
yapan Hanefî fıkhının mühim eserlerinden olan Burhânüşşerîa Mahmûd b. 
Sadruşşerîa’ya ait el-Vikâye isimli eserine ve Celâleddîn Ömer el-Habbâzî’nin 
el-Muğnî’sine şerh yazan Alâeddîn Ali Esved’den (öl. 800/1397) ders almıştır.37 

 
3. Ta‘dîlü’l-‘ulûm’da Kelâm ve Tasavvuf 
3.1. Kelâm 
Sadruşşerîa, Ta‘dîlü’l-‘ulûm isimli eserinin ikinci kısmında Ta‘dilü’l-kelâm 

başlığı altında Fâtiha sûresinin âyetlerini esas alarak kelâm ilminin mevzula-
rını yedi başlık altında inceler. Sadruşşerîa, kelâm ilmini; Vücûdu’l-vâcib (var-
lığı zorunlu) Allah Teâlâ’dan, tevhidden, O’na layık olan sıfatlardan ve Allah’ın 
kendilerine vücûd ve mahiyet verip dünya ve âhirette lütufta bulunması hay-
siyetiyle diğer mevcudâtın hallerinden bahseden bir ilim olarak tarif eder. Söz 
konusu meselelerin “mebde ve meâd” itibariyle ele alındığına işaret eden 
Sadruşşerîa, ilm-i kelâmın mevzularından “vücûd” ve “mahiyet” meselesinin 
öncelikle ele alınması gerektiğine dikkat çekerek.38 

Sadruşşerîa, kelamî mevzuları açıklarken derin felsefî meselelere girmenin 
yanında görüşlerini mantık ilminin esaslarıyla da teyit ettiğinden Ta‘dilü’l-
kelâm başlığı altında felsefi ve mantıkî geniş açıklamalara yer verilir. Yeri 
geldiğinde İmam Eşarî’nin görüşlerini tenkit eden Sadruşşerîa’nın, Mâtürîdî 
mezhebinin ismini açıkça zikretmemekle birlikte Tekvin sıfatı ve husun-
kubuh meselesi gibi Mâtürîdîler ile Eş’arîler arasında ihtilaflı konulardaki 
açıklamaları39 dikkate alındığında onun “bize göre”, “ashabımıza göre” ve 
“meşâyihimiz”40 şeklindeki ifadelerinden Hanefî-Mâtürîdî âlimleri kastettiği 
anlaşılır. 

Felsefe ve mantığın yanı sıra tasavvufun esaslarına da Ta‘dilü’l-kelâm 
bölümünde yer veren Sadruşşerîa, ruh meselesini izah ederken ilim ve kudret 
arasındaki ilişkiye sözü getirir. Ruh ile Allah’ın sıfatları arasında benzerlik 
olduğuna işaret eden Sadruşşerîa, Resûlullâh (s.a.v.)’in mutasavvıflar arasında 
meşhur olan “Kendini bilen Rabbini bilir” hadisini zikrederek, Allah’ın 
                                                 
36  Taşköprîzâde, eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye, 24-25. 
37  Taşköprîzâde, eş-Şakâiku’n-Nu’mâniyye, 22-29; Müstakimzâde, Süleyman Sâdeddîn, Devhatü’l-meşâyih, 

(İstanbul: ts.), 3-5; Âli Mustafa (Gelibolulu) Efendi, Künhü’l-ahbâr, (İstanbul: 1285), 4/51-2. 
38  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 109a. 
39  Teftâzânî, Şerhu’t-Telvîh ale’t-Tevzîh, 1/324-30; Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-ulûm  (Fazıl Ahmet Paşa, 

797), 143a-149a. 
40  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 149a. 
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sıfatlarının zatının ne aynı ne de gayrı olduğunun anlaşıldığını belirtir. O, 
ruhanî latîf bir cisim olarak açıkladığı ruhun, üzerine halel gelmeyecek şekilde 
bizzat hay (canlı) olduğunu belirtir ve ruhun kordaki ateş gibi bütün azalara 
sirayet ettiğini açıklar. Ruhun bedende olması durumunda bedenin hayat 
sahibi olduğunu, tamamen (külliyen) değil de kısmen bedenden ayrılarak 
hayvanî nefsin varlığı ile taallukunun devam etmesinin ise uyku hali 
olduğunu ifade eden Sadruşşerîa, ruhun bedenden bilkülliye ayrılmasının ise 
ölüm olduğunu belirtir.41 O, bu açıklamalarına şu mealindeki âyeti delil getir: 
“Allah, o ruhları öldükleri zaman, ölmeyenleri de uykularında alır. Sonra ölüm hükmü 
verdiklerini alıkor da diğerlerini de takdir edilen ecele kadar salıverir.” (ez-Zümer 
39/42). 

Ruhla ilgili bu izahlarını mutasavvıfların açıklamalarıyla teyit eden 
Sadruşşerîa, “yalan söylemekle itham edilmesi mümkün olmayan şeyhimiz 
Salâhulhak ve’d-din Hasen el-Bulgârî’den (k.s.) ruh konusunda güzel bir hikâ-
ye nakledildi” der. Sadruşşerîa, sâdıkların (mutasavvıfların) sözüyle alay et-
meyen ve hakkı talep hususunda inat etmeyen kimselerin istifade etmesi için 
bunu zikrettiğini belirtir. O, Bulgârî’den beden yerde kaldığı halde ruhun on 
günden fazla yüce âlemlere yükselmesinin vuku bulduğunu, son derece latif 
bir cisim olan ruhun pek çok şeyi müşahede ettiğini ve ruhun bu durumda 
ceset ile nuranî ince bir hat ile ilişki sağladığını anlatır.42 

Şeriat ilmin zâhir ve bâtın olmak üzere iki kısmının olduğuna işaret eden 
Sadruşşerîa, zâhirine Arapça, nâsih ve mensuh gibi ilimleri bilmekle bâtınına 
ise ictihad ile muttali olunduğunu belirtir ve ahlâkı, bâtını tasfiye ilmi olarak 
açıklar. Bâtının da her biri bâtını tasfiye, riyâzet ve ilham gibi yollarla bilinen 
yedi kısma ayrıldığını belirten Sadruşşerîa, işâret ilimlerinin sahibi olarak 
vasıfladığı mutasavvıfların anlayış seviyesine göre ilimlere sahip olduklarını 
ifade eder ve Sülemî’nin Hakâyik, Kuşeyrî’nin Letâif isimli tefsirlerini örnek 
verir. Bu tefsirlerde tarikat şeyhlerinin tefsirlerinin zikredildiğine dikkat çe-
ken Sadruşşerîa, bu nevi tefsirlerin Abdullah b. Abbas başta olmak üzere bazı 
sahabîlerden rivayet edildiğine işaret eder ve bazı âyetlerin tefsirine yer ve-
rir.43 

Sadruşşerîa, genel manada Hanefî-Mâtürîdî anlayışı istikametinde itikadî 
meselelerin hepsine temas etmekle birlikte bazı kelâmî meselelerle felsefe, 
mantık ve tasavvuf ilminin verilerine oldukça geniş yer vermekle temayüz 
ettiği gibi imamet konusundaki fikirleriyle de dikkat çeker. Ta‘dilü’l-kelâm’da 
nübüvvet konusunun tâbilerinden olarak ele alınan imamet ve hilafet mesele-
sine diğer Ehl-i sünnet eserlerinde olduğu gibi imametin tarifi ve şartları açık-
lanarak başlanır.  

Hz. Ebû Bekir’in halife olarak tayininin Kur’an, sünnet ve ehlü’l-hal ve’l-
akdin icmâıyla sabit olduğunu belirterek ilgili nasları zikredip bu konudaki Şiî 
                                                 
41  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 195b. 
42  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 197b. 
43  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 216b. 
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iddiaları reddeden Sadruşşerîa, ilgili hadisi zikrederek otuz senenin dolmasın-
dan sonra hilâfet/imametin “ısırıcı sultanlığa” yani bir şahsın galebe yoluyla 
elde ettiği dünyevî başkanlığa dönüştüğüne dikkat çeker. Bununla birlikte 
yetimlerin evlendirilmesi, kâdıların tayini, cuma ve bayram namazlarının 
kıldırılması gibi dinî hükümlerin zarûreten bu şekildeki hilafetle de sabit ol-
duğunu ifade eden Sadruşşerîa, imamette aranan adalet ve ilim gibi bazı şart-
ların zaruretten dolayı düştüğüne işaret eder ve ilgili hadisle sabit olan Kureyş 
şartının da düştüğünü açıklar. 

Tarihte İmâm Mâtürîdî ve İbn Haldun gibi âlimler halifenin Kureyş kabile-
sine mensup olmasının hikmeti konusunda geniş açıklamalar yapmış44 olsalar 
da Sadruşşerîa bu şartın zarûretten dolayı düştüğünü açıkça ifade etmiştir. 
Peygamber Efendimizin “İmamlar Kureyş’tendir”45 buyurduğunu hatırlatan 
Sadruşşerîa, bundaki hikmetin Kureyş’in hasep ve nesep itibariyle insanların 
en şerefli olması olduğunu ifade eder ve Kureyş’te diğer Arap kabillerinde 
bulunmayan yüksek seviyede cömertlik, cesaret ve heybetin bulunduğuna 
dikkat çekmekle birlikte “ancak bu şart düşmüştür” der. “Bize göre zaruretten 
dolayı adalet şartı da düşmüştür” diyen Sadruşşerîa, adâletten biraz ayrılmak-
la birlikte güç kuvvet sahibi Müslümanın idareye hâkim olması durumunda 
ona muhalefetin fitneye ve kâfirlerin istilasına sebebiyet vereceğinden bu 
durumun halifeye itaati zarurî kıldığını ifade eder. Hz. Peygamberin “Sizden 
biriniz idarecisinin Allah’a isyan olan bir amelini gördüğünde ona itaatten 
ayrılmasın”46 buyurduğunu hatırlatan Sadruşşerîa, halifenin Allah’a isyanının 
çok olması durumunda ise daha hayırlısını getirmenin farzların en büyüğü 
olduğunu açıklayarak Abbâsîlerin Emevîlere yaptıklarını misal verir. Cuma ve 
bayram namazlarının kılınması, nikahların sahih olması zaruretinden dolayı 
Kureyş şartının düştüğünü söyleyen Sadruşşerîa, “zamanımızda Kureyşli biri-
ni halife yapmak mümkün olmayınca dinî hükümlerin tatbik edilmesi için 
Kureyş’ten olmayan birisinin halife yapılması zorunlu oldu” der ve aksi halde 
dinin yıkılıp kaybolacağını belirtir.47 

Adâlet şartının nebevî hilafet olarak tavsif ettiği ilk otuz yıl için geçerli ol-
duğunu ifade eden Sadruşşerîa, bu hükmünü İmâm-ı Âzam’dan (r.a.) nakletti-
ği bir hadise ile teyit eder. Rivayet göre İmâm-ı Âzam’a “Bir kimse malının 
üçte birini hak imama vasiyet etse bu vasiyete kim müstahak olur?” diye so-
rulduğunda, “Ca’fer-i Sâdık” cevabını vermiştir.  İmâm-ı Âzam’ın mezhebine 
göre adalet, nebevî hilafet için şart olduğundan söz konusu vasiyet Ca’fer-i 
Sâdık için geçerli kılınmış, kendisiyle dinî hükümler zarûreten sabit olsa da 
galebe yoluyla hâkim olan Abbasî halifesine verilmemiştir.48 

                                                 
44  Geniş bilgi için: Hasan Gümüşoğlu, İslâm’da İmâmet ve Hilâfet, (İstanbul: Kayıhan Yayınları, 2017), 180-

196. 
45  Buhârî, “Ahkâm”, 2. 
46  Buhârî, “Ahkâm”, 4. 
47  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 220a-b. 
48  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 220b. 
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Sadruşşerîa, nübüvvete tabi konular arasında velayet ve keramet mesele-
sini de işleyerek veliler için kerametin hak olduğunu beyan eder. O, Hz. Sü-
leyman’ın vezirinin Belkıs’ın tahtını çok kısa zamanda getirmesi ve Hz. 
Ömer’in Medine’de hutbe esnasında Nihaved’de bulunan ordu kumandanı 
Sâriye’yi ikaz etmesi gibi kerametlerin gerçek olduğunu belirtir. Sadruşşerîa 
ayette beyan edildiği şekilde “Onlar Allah Teâlâ’nın kendilerine nimet verdiği, 
peygamberler, sıddîklar, şehitler sâlihlerdendir, onlar ne güzel arkadaştır” 
diyerek kerametin veli ve sâlih zatlara Allah’ın bir nimeti olduğuna dikkat 
çeker ve Allah Teâlâ’dan kendisini evliyaya tâbi kılması ve onlara muhabbetle 
rızıklandırması için dua eder.49 

 
3.2. Tasavvuf  
Sadruşşerîa, “Âriflerin Makamları” başlığını altında “salihleri severim Al-

lah Teâlâ’dan beni sâlih olmakla rızıklandırmasını ümit ederim” diyerek sis-
temli bir şekilde tasavvufî mevzular hakkında açıklamalarda bulunur. 
Sadruşşerîa, öncelikle nefis, kalp ve ruh ile bunlara benzer sadır, sır ve akıl 
gibi ıstılahların anlaşılması gerektiğini ifade ederek bunların tasavvuf teme-
linde izahlarını yapar. Bununla birlikte Sadruşşerîa, ilim misalinde olduğu gibi 
bir meseleyi sadece tasavvuf merkezli izah etmeyip konuyu Allah’ın sıfatlarıy-
la irtibatlandırarak kelâm ve felsefeye girer. Ancak o, Allah’ın sıfatları ve 
âhiret ahvâli gibi mevzularda aklın yetersiz kaldığına dikkat çekerek bu hu-
sustaki malumâtın fikir yürütmekle değil, ancak müşahede ve tecelli yoluyla 
elde edilebileceğini belirtir.50 

Yaptığı tasavvufî izahları temellendirmek için sıkça âyet ve hadislerden 
deliller getiren Sadruşşerîa, imanın şubeleri, tezkiye-i nefs ve ahlâk-ı bâtıne 
arasındaki ilişkiye dikkat çeker. O, mübtedinin aksine kemalâtta nihayete eren 
zatın mahlûkat ile meşgul olmasının farklı olduğuna işaret ederek bu konuda 
Peygamberimizin (s.a.v) bütün âlemlere rahmet olarak gönderildiğini beyan 
eden âyeti zikreder.51 Sadruşşerîa, ahlakın konusu olan güzel davranışları ve 
akraba başta olmak üzere insanlara güzel muamele etmeyi ilgili hadisi52 dikka-
te alarak imanın şubesine dâhil eder ve insanlara şefkat gösterilmesi ve 
ehlullâha tazim edilmesi gerektiğini ifade eder. O, canlı olsun olmasın mahlû-
katın hepsinin hakkına riayetin önemli olduğunu söyler ve Allah’ın rahmeti-
nin eseri olarak gördüğü canlı bir bitkiyi koparmanın doğru olmadığını belir-
tip sadece insanlara zarar veren canlıları öldürmeyi caiz görür.53 

Sadruşşerîa, pek çok tasavvufî hal ve makamları Fâtiha sûresinin ayetle-
riyle açıkladığı gibi takvâ, kalp, ruh ve sır gibi ıstılahları da âyetleri esas 
alarak izah eder. O ayrıca “nafile ibadetlerle Allah’a yaklaşma”, Allah’ı görü-

                                                 
49  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 221a. 
50  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 224a. 
51  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 225a. 
52  Buhârî, “İmân”, 3. 
53  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 226a. 
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yormuş gibi ibadet”54 ve “Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmak” gibi hadislere de 
atıfta bulunur.55 Ru’yetulah meselesinde Kelabâzî’nin et-Ta‘aruf ve Sühre-
verdî’nin Avârif isimli eserinden nakiller yapan Sadruşşerîa, âlimlerin genel 
manada dünyada göz ile Allah’ı görmenin caiz olmadığını ifade ettiğine, 
bazılarının ise evliya için ruh makamında tecelliye cevaz verdiklerine dikkat 
çeker.56 

Âlemi zâhir, bâtın ve bâtın-ı bâtın olmak üzere üçe ayıran ve insanı âle-
min bir hülasası olarak gören Sadruşşerîa, “Sonra Kitaba (Kur’ân-ı Kerîm) kul-
larımızdan seçtiklerimizi vâris kıldık. Onlardan bir kısmı kendilerine zulmedici, bir 
kısmı ortada, bir kısmı da hayırda öne geçenlerdir.” (Fâtır 35/32) meâlindeki 
âyeti esas alarak üçe ayırır. Sadruşşerîa, aynı şekilde bazı âyetleri esas alarak 
nefsin makamlarını da emmâre, levvâme ve mutmaine olmak üzere üç kıs-
ma ayırır ve seyr ü sülükten (tarikata girmekten) maksadın nefs-i mutmain-
ne makamına ulaşmak olduğunu belirtir.57 Kişinin kendi başına tasavvufî 
makamlara ulaşmasının oldukça zor olduğuna ve ömrünün buna yetmeye-
ceğine dikkat çeken Sadruşşerîa, cezbe, inayet ve tevfik ile bunun kolaylaşa-
cağını ifade eder. O, tarikatta ilerlemek için on şeye devam etmenin zorunlu 
olduğunu açıklar ve bunları; az yemek, abdestli olmak, oruç tutmak, sükût, 
halvet, zikir, rabıta, havâtırı yok etmek, itiraz ve suâli terk etmek şeklinde 
sıralar.58 

Sadruşşerîa, bazı vakitlerde ibadetlerin nurunun tezahür etmesinin 
mümkün olduğunu söyler ve “Şeyhimiz Hasen el-Bulgârî’nin müritlerinden 
bazı arkadaşlarımız için bu gerçekleşti” diyerek bunun müridin istidadına ve 
makamına göre olacağına işaret eder.59 O, insanın gayretinin ve kesbinin 
önemine dikkat çekerek Ehl-i sünnet’in bu hususta Cebriyye ile Kaderiy-
ye’den uzak, orta yolu takip ettiğini hatırlatır. İnsanın kalb, sır ve ruh ma-
kamından uzun mücâhede sonucu terakki edebileceğini açıklayan Sadruş-
şerîa, semevât ve arzın melekûtunun öncelikle peygamberlere münkeşif 
olduğuna açıklar. Peygambere tâbi olan velilerin de peygamberden kalben 
istifade ettiğini belirten Sadruşşerîa, müridini istidadına ve keyfiyetine göre 
terbiye etmesi için kâmil manada bir şeyhin keşif yoluyla elde edilen bilgiler 
bilmesi gerektiğini söyler ve insanların meşreplerinin farklı olduğuna dikkat 
çeker.60 

Sadruşşerîa, Ta’dîlü’l-kelâm’ın sonunda talebeye teşvik ve irşad olmak is-
teyenlere tembih olması için âriflerin makamlarına dair bazı şeyleri zikret-
tiğini belirtir. O, bir tevâzu ifadesi olarak “ben itiraf ediyorum ki kendim 

                                                 
54  Buhârî, “Tefsîr”, 31. 
55  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 229a-230b. 
56  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 229a-231a. 
57  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 232a-b. 
58  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 233b-234a. 
59  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 235a. 
60  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 235b-237a. 
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bunları yapan birisi değilim” diyerek “hayra delalet ederek hayrı işleyen 
gibi olmak” niyetiyle bunu yaptığını ifade eder.61 

 
4. Sadruşşerîa Sonrası Kelâm-Tasavvuf İlişkisi Birgivî ve Hâdimî Örneği 
İlmî dirayeti sebebiyle “Muhyiddîn” denilen62 ve İmâm Birgivî olarak meş-

hur olan XVI. asır Osmanlı âlimlerinden Mehmed Efendi (öl. 981/1573), kelâm 
ilminin farz-ı kifâye olup ihtiyaç kadar öğrenilmesi gerektiğini belirtir ve zeki, 
mütedeyyin ve çok çalışkan şahısların kelâm ilmiyle meşgul olmasını, aksi 
takdirde batıl görüşlere meyledebileceğini belirtir. Ayrıca o, ilahiyat ve tabiat 
ilimlerinden şeriata muhalif olanların öğrenilmesinin câiz olmadığına, ancak 
onları reddetmek ve mücadele etmek için meşgul olunabileceğine dikkat çe-
ker. Bir ilmin yasaklanması için İslâm’a muhalif olması gerektiğine işaret eden 
Birgivî, ilm-i kelâmı, hasmın zararını defetmek, Ehl-i sünnet muhalifleriyle 
mücadele yapmak ve itikadî bir şüpheyi ortadan kaldırmak için öğrenilmesini 
faydalı görmüş ve fetvâ kitaplarında buna dair yer alan görüşleri zikretmiş-
tir.63 

Birgivî Mehmed Efendi’nin, Risâle-i Birgivî olarak da bilinen Vasiyetnâme 
isimli eseri Osmanlı’da büyük kabul görmüş ve üzerine pek çok şerh yazılmış-
tır. Birgivî söz konusu eserde, bir Müslümanın Ehl-i sünnet ve cemâat itikada 
sahip olmasının ehemmiyetini açıklarken şöyle der: 

“Her kişiye lazımdır ki, itikatta ve amelde mezhebini bile. İtikatta mezhe-
bin nedir? denilirse, “Ehl-i sünnet ve cemâat’tir” diye. Yani, Resûlullah 
sallallahu aleyhi ve sellem’in ashâbı ve cemâati her ne itikad üzere oldular ise 
ben dahi ol itikad üzereyim diye. Onların itikadı burada zikrettiğimiz şeyler-
dir. Hükmedip diye ki; Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebi haktır, gayri mezhep-
ler batıldır.”64 

Bayramiyye tarikatına intisap ederek Şeyh Abdurrahman Karamânî’nin bir 
müddet hizmetinde bulunduktan sonra şeyhinin işareti üzerine ilmî faaliyet-
lerini devam ettiren65 Birgivî, devrindeki bazı mutasavvıfların bazı huşularla 
alakalı şer‘i şerife aykırı sözler sarf ettiklerine dikkat çeker. Bazı mutasavvıfla-
rın “haram kılınan bir şeyin şeriatın zahirî ilmine ve Kur’ân’a göre olduğunu, 
kendilerinin ise yüksek makama ulaşıp, bâtınî ilimlere sahip olmaları sebebiy-
le rüya veya ilham yoluyla haram olan bir şeyi helal bildiklerini” söyledikleri-
ne dikkat çeken Birgivî, bu nevi batıl sözlerin ilhad, dalâlet ve zındıklık oldu-
ğunu ifade eder. Ulemânın ilham ve rüyayı, ilim yollarından birisi olarak gör-
mediklerine atıfta bulunan Birgivî, özellikle Kur’ân ve Sünnet’e muhalif rüya 
ve ilhamın hükümlerin bilinmesinde ilim sebebi olamayacağını belirtir. 

                                                 
61  Sadruşşerîa, Şerhu Ta‘dîli’l-‘ulûm (Fazıl Ahmet Paşa, 797), 237b. 
62  Zirikli, Hayreddîn, el-A’lâm, (Beyrut: 2002), 4/61. 
63  Birgivî Mehmed Efendi, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye ve’s-siretü’l-Ahmediyye, (Dımaşk: 2011), 116-8. 
64  Birgivî, Mehmed Efendi, Risâle-i Birgivî, (İstanbul: 1218), 27; Birgivî, Vasiyetnâme, (İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 652), v. 15b-16a. 
65  Kâtip Çelebi, Mîzanü’l-hak fî ihtiyâri’l-hak, (İstanbul: Ali Rızâ Efendi Matbaası,1286), 116. 
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Birgivî meşhur eseri Tarikat-ı Muhammediye’nin şârihi ve Nakşibendiyye ta-
rikatına müntesip Ebû Saîd Hâdimî (öl. 1176/1762) ise bir bilginin hakikatinin 
ve ilahî olmasının öncelikle Kur’ân ve Sünnet’e muvâfık olmasıyla anlaşılabi-
leceğine dikkat çekerek Allah ve Resûlü’nden şeriatın hilafına nakledilen her 
şeyin yalan ve uydurma olduğunu belirtir. Hâdimî, tasavvufta vakây’i ve 
varidât olarak ifade edilen ancak, şeriata muhalif olan hususların hem gerçek 
mutasavvıflar, hem de zahirî ulemâ tarafından şeytanın vesvesesi olarak gö-
rüldüğüne işaret eder ve şer’an kesin sabit olan hususların olduğu yerde ves-
vesenin terk edilmesi gerektiğini belirtir. Şeriata muhalif insanların her nevi 
ilim sahibi kimseler arasından çıkmasından hareketle Birgivî’nin bazı muta-
savvıfları kötülemekten maksadının tarikatı inkâr etmek olmadığına dikkat 
çeken Hâdimî, insanın kemalinin ancak şeriatın zahir ve bâtınını cem etme-
siyle olacağını açıklar ve bunu bir kuşun iki kanadına benzetir. Şeriatın müsa-
ade etmediği her şeyin batıl olduğuna atıfta bulunan Hâdimî, bu esasa riayet 
etmeyen her mutasavvıfın gökte uçtuğu veya suda yürüdüğü görülse bile, o 
kimsenin cahil birisi olduğunu ve kendisine itibar edilmemesi gerektiğini 
ifade ederek, şeriatin dışında Allah’a bir yol olmadığına dikkat çeker.66 

Hâdimî, tasavvufa dair yazmış olduğu er-Risâletü’n-Nakşibendiyye isimli ese-
rinin başında da Nakşibendiyye tarikatına girmek ve o yolla seyr ü sülük ta-
mamlamak için ilk şartın, sahih bir itikada sahip olmak olduğunu belirtir. 
Sahih itikad, Ehl-i sünnet ve cemâat mezhebine mensup âlimlerin kitapların-
da geniş olarak yer alan itikad olup Müşebbihe, Mu’tezile, Cebriyye, Hâriciyye 
ve Râfiziyye gibi fırka mensupları, bidat ve dalâlet ehlidir.  Bu sebeple de tari-
kat ehli olmak için önce bidat ehlinin sahip olduğu fasit ve batıl itikatlardan 
kaçınmak gerektiğine işaret edilerek kalbi, bidat itikadın zulmetiyle kirlenmiş 
olan kimsenin, o hal üzere devam etmesi durumunda kalbine ilâhî nurun 
gelmeyeceği ifade edilmiştir.67 

 
Sonuç 
Sadruşşerîa Ubeydullah b. Mesûd, “fıkıh” ıstılahının genel olarak 

itikadiyyât, vicdâniyyât (tasavvuf/ahlâk) ve ameliyyât olmak üzere üç ilim 
dalına da şamil olduğunu ifade etmiştir. O, bu çerçevede ilimleri yeni bir tas-
nife tabi tutmuş ve Ta‘dîlü’l-ulûm isimli eserinde Ta‘dilü’l-kelâm başlığı altında 
kelâm ilmine yer verdiği gibi tasavvuf ilmine de yer vererek iki ilmi bir birin-
den farklı düşünmediğini göstermiştir.  Sadruşşerîa’nın fikir dünyasındaki 
kelâm-tasavvuf birlikteliğinin örneklerini Hâris el-Muhâsibî, Ebû Tâlib el-
Mekkî ile Mâverâünnehir’de oldukça etkin olan Ömer en-Nesefî ve İmâmzâde 
el-Buhârî’de de görmek mümkün ise de Sadruşşerîa’da bu yaklaşımın daha 
sistemli olduğu görülmektedir.  

                                                 
66  Hâdimî, Ebû Said Muhammed, Şerhu’t-Tarikati’l-Muhammediye (el-Berîkâ), (İstanbul: 1266), 1/142-48. 
67  Dervişzâde, Muhammed b. Zeynelâbidîn Ali el-Karamânî, Tuhfetül-mülûk fî irşâdi ehli’s-sülûk, çev. 

Muhammed Münib, (İstanbul: 1268), 16-7, 208 vd; Hasan Gümüşoğlu, Osmanlı’da Mezhep, (İstanbul: 
Ensar Neşriyat, 2020), 114. 
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Sadruşşerîa kelam-tasavvuf birlikteliği kadar olmasa da tefsir, hadis ve fı-
kıh gibi diğer ilimlere de çok sık atıfta bulunarak İslâmî ilimleri mezceden bir 
usûl takip etmiştir. Sadruşşerîa, Ta‘dîlü’l-ulûm isimli eserinin ikinci kısmında 
Ta‘dilü’l-kelâm başlığı altında Fâtiha sûresinin âyetlerini esas alarak kelâm 
ilminin mevzularını yedi başlık altında incelemiştir. Kelâmî mevzuları açıklar-
ken derin felsefî ve mantıkî tahlillere giren Sadruşşerîa, geniş felsefi ve man-
tıkî açıklamalarda bulunmuştur. Sadruşşerîa, imamet ve hilafet meselesine 
diğer Ehl-i sünnet eserlerinde olduğu gibi yaklaşmakla birlikte zaruretten 
dolayı Kureyş şartının düştüğünü açıkça ifade etmekle ön plana çıkmıştır. 
İmâm Mâtürîdî ve İbn Haldun gibi âlimler ondan önce halifenin Kureyş kabi-
lesine mensup olmasının hikmeti konusunda geniş açıklamalar yapmış olsalar 
da Sadruşşerîa’nın bu şartın zarûretten dolayı düştüğünü açıkça ifade eden ilk 
âlim olduğu söylenebilir. 

Sadruşşerîa’nın kullandığı ifadelerden devrindeki meşhur şeyhlerden Ha-
san el-Bulgârî’ye intisap ettiği anlaşılmaktadır. Onun evliyaya muhabbetini 
açıkça ifade etmesinin yanında nefis, kalp ruh, sadır, sır ve akıl gibi meseleler 
hakkında yaptığı açıklamalar tasavvuf ilmine vukûfiyetini açık bir şekilde 
göstermektedir. Sadruşşerîa, mücerret bilgiyi yeterli görmediğinden amelin 
ehemmiyetini göstermek için çeşitli âyet ve hadisler zikretmiş ayrıca amel-
lerde ihlaslı olmak için “Allah’ı görüyor gibi ibadet etmekle” alakalı hadisi 
naklederek meselenin önemini dikkat çekmiştir. 
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Öz 
Kelâmcılar, Mütekellim olarak Allah’ın, hüsün (iyilik) ve kubuh (kötülük) 

sahasının belirlenmesinde aklı, hâkim makamına atayıp-atamadığı problemini 
tartışırken, hukukçular, Şâri’ olarak Allah’ın, mahkûmün ‘aleyh olan mükel-
lef’i şer’î hitâbına muhâtab kabul ederken tek başına aklı esas alıp-almadığını 
tartışırlar. Kelâm ve Hukuk ilimlerinin kesiştiği tam da bu özel bölgede hicri 8. 
asır Hanefî âlimi Sadrüşşerîa’nın söyledikleri dikkat çekicidir.  

Hem bir mütekellim hem de bir fakîh olan ve nakle değil, eleştiriye dayalı 
bir bakış açısına sahip olan Sadrüşşerîa, kendi mezhebinin (matürîdî), hüsün 
ve kubuh’ün belirlenmesinde Şâri’in nass’ını esas alan Eş’ârîyye’den ve aklın 
müstakil hâkimiyetini esas alan Mu’tezîle’den farklı bir yapıya yani bu iki 
mezhebin ortasında yer alan mutavassıt bir düşünce sistemine sahip olduğu-
nu akli delillerle ispata çalışır. Yine Sadrüşşerîa, mahkûmün ‘aleyh olan mü-
kellef konusunda kendi mezhebinin, akıllı çocuğun ve nübüvvet çağrısından 
uzakta yüksek dağlarda kendi başına yaşayan kişinin şer’i hitaba muhâtab 
olma konusunda salt aklı esas alarak sorumlu olduğunu savunan 
Mu’tezile’den ve akla bir konum belirlemeden bu iki sınıfta yer alan kişilerin 
mazûr sayıldığını savunan Eş’ârîyye’den farklı olarak orta yerde durup muta-
vassıt görüşü temsil ettiğini savunur. Ona göre akıl ne akılla iptal edilir ne de 
şer’ ile iptal edilir. Çünkü şer’, akıl temeli üzerine kuruludur. Ancak aklın da 
bir irşâd’a veya tenbîh’e ihtiyacının olduğu inkâr edilemez. 

İşte bu tebliğimiz, kelâm’ın ve hukuk’un kesiştiği özel bölge olan akla ve 
sınırlarına dair Sadrüşşerîa’nın eleştirel düşüncesini ve bu düşüncesiyle ilgili 
delillendirmelerini ortaya koymayı amaçlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Allah, Mütekellim, Şâri’ Akıl, Hüsün, Kubuh, Mükellef, 
Sadrüşşerîa  

 
Mind: The Specific Area Where Theology and Law Intersect “On the view 

of Sadruşşerîa (ö. 747/ 1346)” 
Abstract 
Theologians discuss whether Allah, as the arbiter, refers to mind so as to 

indicate goodness and evil, whereas lawyers debate on whether Allah, as the 
legislator, refers only mind while obligating an individual (mahkûmün ‘aleyh) 
that reacts to divine invitation and is responsible for religion. At this specific 
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area where the sciences of theology and law intersect, the sayings of 
Sadrüşşerîa, a Hanafî scholar lived in the 8th century H.G. are of primary 
importance.  

Sadrüşşerîa was a theologist and a lawyer and had a view depending on 
criticism more than revelation. The scholar told his own school (Mâtürîdî) 
was different from Eş’ariyye which depends on religious texts to assess 
goodness and evil. Moreover, he also upheld the idea that his school was also 
different from Mu’tezile which depends on the distinct domination of mind. 
Through his sayings and rational evidences, he tried to prove that his own 
school kept a moderate way between both thinking systems. Regarding the 
view of obligated person as mahkûmün ‘aleyh, Sadrüşşerîa thought that his 
school was different from Mu’tezile which upholds the idea that a clever 
individual living far away from prophets on high mountains is responsible for 
divine invitation just by using his mind. Furthermore, he noted that his 
school was different from Eş’ariyye which doesn’t refer to mind and defines 
individuals within both groups as exempted. That’s why, he said his way of 
thinking kept a moderate way. According to Sadrüşşerîa, neither intelligence 
nor religion can neglect mind because religion and mind are closely related. 
However, mind requires to be directed for good or to be warned by advice.  

In brief, our declaration aims to present critical thinking and related 
proving of Sadrüşşerîa which covers mind and its limits where theology and 
law intersect.  

Keywords: Allah, Arbiter, Legislator, Mind, Goodness, Evil, Sadruşşerîa 
 
Giriş 
Kelâma -özellikle Mu‘tezile ve Mâtürîdiyye çizgisine-göre insanın Allah’ın 

varlığını bilip tasdik etmekle yükümlü olmasının, Fıkha göre ise insanın ilâhî 
emirler karşısında sorumluluk altına girmesinin temel dayanağı akıldır. Bu, 
insanın hem Allah’ı bilme hem de ona muhatap olma iki dönüm noktasını 
temsil eden kelâm-fıkıh ilimlerine göre aklın otorite kabul edildiği anlamına 
gelmektedir. Ancak aklın otoritesinin nasıllığı, sınırları, mutlak bir hâkim ya 
da bağlı bir mahkûm olma noktalarına dair çarpıcı ve köklü tespitlerden biri 
hicri 8./ miladi 14. yy. Hanefî kelâm-fıkıh bilgini Sadrüşşerîa1’dan gelmiştir. 
                                                 
1  Kaynaklarda adı, Ubeydullah b. Mes’ûd b. Ömer b. Ubeydullah b. Mahmûd el-Mahbûbî Sadrüşşerîa 

es-Sânî (Sadrüşşerîa el-Asğar) olarak geçen Sadrüşşerîa büyük bir Hanefî kelâmcısı ve 
hukukçusudur. Buhara’da pek çok âlim yetiştiren bir aileye mensup olan Sadrüşşerîa’nın 
kaynaklarda verilen nesep silsilesi, soyunun sahâbeden Ubâde b. Sâmit el-Ensârî’ye dayandığını 
göstermekte ve bu sebeple Ubâdî, bu sahâbînin torunu Mahbûb b. Velîd’den dolayı Mahbûbî 
nisbeleriyle anılmaktadır. Tâcüşşerîa Ömer baba tarafından Bürhânüşşerîa Mahmûd da anne 
tarafından onun dedesidir. Bu İki dedesinin Ubeydullâh adını taşıyan babası da Sadrüşşerîa diye 
tanındığından birbirinden ayırmak için onun lakabına “Ekber” veya “Evvel”, kendisininkine “Asğar” 
veya Sânî” sıfatları eklenmiştir. Dedeleri Tâcüşşerîa ve Bürhânüşşerîa Moğol istilası sebebiyle 675 
(1276) yılında Buhara’yı terk ederek Doğu İran şehirlerinden Kirman’a göç etmiş ve hayatının 
sonuna kadar orada ikamet yaşamışlardır. Sadrüşşerîa da himayesinde büyüdüğü dedesi 
Bürhânüşşeriâ ile birlikte Kirman’a gelmiş ve orada yetişmiş olmalıdır. Bu dedesinin “el-Vikâye” adlı 
eserini onun için telif etmesi de bunu teyid etmektedir. Daha sonra Herat ve Buhara’da yaşadığı ve 
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Sadrüşşerîa, aklın otoritesine dair düşüncesini kelâm-fıkıh ortak alanlarını 
oluşturan hüsün ve kubuh, hükmün bir unsuru olan mahkûmun âleyh ve 
teklîf’i-mâ lâ yutâk meselelerinde ortaya koymuştur. Biz bu tebliğimizde 
Sadrüşşerîa’nın yukarıda ifade ettiğimiz üç ana mesele üzerinden aklın otori-
tesine dair tez-antitez-sentez şeklinde ortaya koyduğu düşüncelerini incele-
yeceğiz. 

 
1. Sadrüşşerîa Düşüncesinde Akıl 
Akıl ile ilgili düşüncesini daha çok kelâmi-hukukî sahada ortaya koyan 

Sadrüşşerîa, aklı ve sınırlarını usûlü’l-fıkhın bir konusu olan hüküm bahsinde 
inceler. Sadrüşşerîa düşüncesinde aklın tarifi şudur: “Akıl; duyuları anla-
ma/kavrama (derk) faaliyetinin son sınırına ulaştırıp oradan da kalbin arzula-
rının (matlûb) ortaya çıkarılmasını (tebeddâ) sağlayan yolları/fikirleri aydın-
latan bir nurdur/kuvvettir.”2 Ona göre akıl, ışığı/parıltısıyla ortaya çıkan bir 
nurdur ve kuvveti idrâk eden bir gözdür ki bu duyusal nur, var olduğunda 
buna bağlı olarak fiile/harekete yönelen bir idrâk hâli ortaya çıkar. Ayrıca 
nefs’i-insânî olarak tanımlanan kalp de bu aklî olan nur ile birlikte ortaya 
çıkar.3 

Sadrüşşerîa düşüncesinde akıl yoluyla duyuların anlaşılmaya başlanması, 
görünen ve görünmeyen (zâhirî/bâtınî) duyuların resmedilmesi anlamını 
taşımaktadır. İşte bu aşamada kalp, akıl vasıtasıyla duyuları kavramaya, küllî 
olanları cüz’î duyulardan çekip çıkarmaya yönelik tasarrufuna başlar. Bu ta-
sarrufun da çeşitli aşamaları vardır: Akıl vasıtasıyla kalp, bu çekip çıkarma için 
önce kendini hazırlar (akl’ı-heyûlânî) ve nazariyyât’a ulaştıran bedihiyyât 
ilmine sahip olur (akl’ı-meleke). Mükellef için hükmün illeti veya dayanağı 
sayılan bu ikinci aşamaya hukuk dilinde menâtü’t-teklif denilir. 4 

Sadrüşşerîa, “meşâyihimiz” diye nitelendirdiği hocalarının aklı güneşe 
benzettiklerini ve bu benzetmenin filozofların/hükemâ’nın akılla ilgili değer-
lendirmelerine uygun düştüğünü ifade eder. Ona göre filozoflar, aklı tedbir ve 
tasarruf açısından bedene bağlı olmaksızın mücerred (bağımsız) bir cevher 
olarak kabul etmişlerdir ve “Allah’ın ilk yarattığı şey akıldır.”5 hadisinde geç-
                                                                                                               

747 Cemâziyelâhir ayı sonlarında (1346 Ekim ortaları) Buhara’da vefat ettiği anlaşılmaktadır. bk. 
Mustafa b. Abdullah el-Kostantînî Hacî Halîfe (Kâtip çelebî), Sullemu’l-Vusûl ilâ Tabakâti’l-Fuhûl 
(İstanbul: Mektebetu İrsîkâ, 2010), 2/324.; Ebu’l-Hasenât Muhammed b. Abdu’l-Hayy el-Leknevî, el-
Fevâdu’l-Behiyye fî Terâcimi’lHanefiyye (Mısır: Matbaâtu Dâri’s-Saâde, 1324), 109.; Ömer Rızâ Kehhâle, 
Mu’cemü’l-Müellifîn (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-‘Arabî, t.y.), 6/246.; Ahmet Özel, Hanefi Fıkıh Alimleri 
(Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, 2014), 132-133.; Şükrü Özen, “Sadrüşşerîa”, Türkiye Diyanet Vakfı 
İslam Ansiklopedisi (Erişim 18 Ağustos 2020). 

2  Ubeydullah b. Mes’ûd b. Ömer b. Ubeydullah b. Mahmûd el-Mahbûbî Sadrüşşerîa es-Sânî 
(Sadrüşşerîa el-Asğar), et-Tavzîḥ fî Halli Ğavâmizi’t-Tenḳîḥ (Mısır: Mektebetu Sabîh, t.y.), 2/311: )َوٌرَ ُهَو
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3  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/312. 
4  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/312. 
5  Araştırmamız sonucunda hadis ana kaynaklarında geçmediğini tespit ettiğimiz bu ifade, hadis 

şârihlerinden İbn Hacer’e göre sabit bir yola sahip değildir. Suyûtî’ye göre ise mevzûdur. Bazı 
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tiği gibi aklın yaratılan ilk cevher olduğunu iddia etmişlerdir. Sadrüşşerîa, 
filozofların bu yaklaşımında aklın, “Allah göklerin ve yerin nurudur.”6 
âyetinin tefsîrinde ifade edilen, aydınlatıcı nur olarak anlaşılmasının mümkün 
olabileceğini ifade eder.7 Sadrüşşerîa’ya göre akıl kelimesinden, insanda bulu-
nan cevher’den taşan te’sir’in de anlaşılabileceği mümkündür. Çünkü nefs’i-
insâni olan kalp, kuvvet bilincine sahiptir, cevher kabul edilen akılla buluştu-
ğunda bu bilinç, kuvveden fiile dönüşür. Bu hal güneşin haline benzer. Güneş 
doğup ışıklarıyla etrafı aydınlattığında göz (görme) bilinci, kuvveden fiile 
dönüşür. İşte akıldan kastedilen şey, cevher’in parıltısı/aydınlatması vasıta-
sıyla ortaya çıkan manevî bir nurdur (akl’ı-fiil). Yine ona göre aklın, ilimleri 
kesbeden (elde eden) nefs’in/kalb’in kuvveti olarak anlaşılması da mümkün-
dür. Bu yönüyle akıl, cevher’in aydınlatmasından kaynaklı olarak 
nefs’in/kalb’in kabiliyetidir. Aklın bu son aşamasında nefis, nazariyyât ilmine 
ulaşıp kendini ona hazır hale getirir (akl’ı-müstefâd).8 

Sadrüşşerîa’ya göre beş duyunun idrâk (anlama) faaliyetinin bir başlangıcı 
ve sonu olduğu gibi aklî idrâkın da bir başlangıcı ve sonu vardır. Ancak duyu-
ların idrâk faaliyetinin sonu aklî idrâkın başlangıcını oluşturur. Duyuların 
idrak faaliyetinin başlangıcı, beş duyudan herhangi birisinin şekillenmeye 
başlamasıyla ortaya çıkar ve batınî (gizli) denilen duyular yoluyla şekillenme-
siyle sonlanır. Bâtınî duyuları beynin önünde bulunan hiss’i-müşterek (duyu-
ların şekilsel olarak oluştuğu alan), hayâl (müşterek hisse hazinelik yapan 
alan), beynin sonunda bulunan vehm (cüz’î anlamaların oluştuğu alan), hâfıza 
(vehme hazinelik yapan alan) ve beynin ortasında bulunan müfekki-
re/muhayyile (her iki taraftaki anlamları alıp işleyen ve birleştiren alan) ol-
mak üzere beş kısımda inceleyen Sadrüşşerîa’ya göre duyuların idrâkinin bu 
son aşaması tamamlandığında nefs’i-insânî olan kalp, duyuların müfekkire 
kısmından artık bilgileri almaya başlar, ancak onun bu tasarrufu aklın aydın-
latmasıyla (işrâk) mümkün olur. 9 

İnsanda meydana gelen bu nurun/aydınlığın bilgisine dair olarak da 
Sadrüşşerîa, düşüncesini şöyle ifade eder: “Nefsin malumâtı, amelin bağlı 
olmadığı bilgi (Sâni’ Allah’ı bilmek gibi) ve amelin bağlı olduğu bilgi olmak 
üzere iki kısımdır. Birincisine nazarî bilgiler, ikincisine de ilmî bilgiler denilir. 
                                                                                                               

âlimler, bu rivayeti zayıf olarak nitelendirirken, bazıları da mürsel olarak kabul etmişlerdir. 
Âlimlerin birçok kitapta ilgili rivayete yer vermiş olması, aklın kıymetine vurgu yapan bu rivayetin 
anlam açısından güzelliği sebebiyledir denilebilir. bk. Ebü’l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed b. Alî b. 
Muhammed el-‘Askalânî, Fethu’l-Bârî Şerhu Sahîhi’l-Buhârî (Beyrut: Dâru’l-Ma’rîfe, 1379), (no: 3191), 
6/290; Ebü’l-Fadl Celâlüddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed el-Hudayrî es-Suyûtî, Kûtu’l-
Muğtezî ‘Alâ Câmi’i’t-Tirmîzî (Mekke: Câmiatu Ümmi’l-Kurâ, 1424), 1/516.; Ebü’l-Hasen Nûrüddîn Alî b. 
Sultân Muhammed el-Kārî el-Herevî, Mirkâtü’l-Mefâtîh Şerhu Mişkâti’l-Mesâbîh (Beyrut: Dâru’l-Fikr, 
1422/2002), 8/3168.;Abdulhak b. Yusûfü’d-Dîn b. Sa’dullâh ed-Dihlevî, Leme’âtu’t-Tenkîh fî Şerhi 
Mişkâti’l-Mesâbîh (Suriye: Dâru’n-Nevâdir, 1435/2014), 8/315. 

6  Kur’an Yolu (Erişim23 Ağustos 2020), en-Nur 24/35:  )َُ
ٰ َ
وُرَ ّللا
ُ
َ ن َوات  مَٰ َ السا ْرض  

َ ْ
)َوالا  

7  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/313. 
8  Sadrüşşeria’ya göre bu şekilde tasnif edilen aklın ayrıca vâcibatın gerekli, müstehîlâtın imkân dışı ve 

câizâtın da geçerli olduğu bilgisini sunma fonksiyonu mevcuttur. bk. Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/314. 
9  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/315-316. 
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İlmî bilgiler, kazanıldıktan sonra nefis, bedeni hayra veya şerre yönelmek 
üzere harekete geçirir. Böylece bu harekete geçirme hâli ya da hayrın/şerrin 
bilgisi, nefsin kuvvetini ve kabiliyetini gösterir. İşte bu kuvvet ve kabiliyet, 
cevher olan aklın nur/aydınlatıcı kimliğini belgeler. Başka bir ifadeyle iyiliği 
yapma/kötülükten kaçınma fiili ile kendi içinde bir kabiliyet barındıran akıl 
arasında zorunlu bir bağ vardır: Buna göre hayrın yapılması aklın varlığına, 
hayrın terkedilmesi ise aklın yokluğuna delâlet etmektedir. Yani ortaya konan 
fiiller, aklın ya varlığının ya da yokluğunun delilidir.”10 Bu görüş, 
Sadrüşşerîa’nın nefsin, hayır ve şer bilgisine ulaşmada aklın verilerine dayan-
dığını savunan bir düşünce sistemine sahip olduğunu göstermektedir. 

Sadrüşşerîa’ya göre akıl insandan insana farklılık arz eder, çünkü ona göre 
nefisler, fıtrattaki kemâl ve noksan sıfatlarından dolayı birbirinden farklıdır. 
Sâfî (arınmış) ve latîf (incelmiş) nefislerde aklın parlaklığı da ona göre çok 
olur, kudûret (bulanıklık) ve kesâfet (katılık) taşıyan nefislerde ise bu parlaklık 
az olur. Yine ona göre nefis, ilimde yoğunlaştıkça ve güzel melekelere ev sa-
hipliği yaptıkça cevher sayılan akılla birlikteliği de o nispette güçlü olur ve 
onun ışığından daha çok istifade eder. Dolayısıyla şöyle denilebilir: “Akıl, il-
min ve amelin meydana gelmesi için bir sebeptir. İlim ve amel ise akıl kabili-
yetinin artması için bir sebeptir.” 11 

Sadrüşşerîa’ya göre akıl insandan insan farklılık gösterince, Şâri’ Allah 
Teâlâ, kulları için sorumluluğun başlangıcı sayılan bir ölçü belirledi. Menâtü’t-
teklîf olarak isimlendirilen bu sınır, bulûğ yaşı olarak takdir edildi. Çünkü bu 
yaş evresinde aklî kuvvetin taşıyıcısı sayılan cismânî kuvvet gelişimini artık 
tamamlamıştır.12 

Sadrüşşerîa,nın, et-Tavdîh’inde açıkladığı dörtlü akıl tasnifini şarihi olan 
Teftâzânî et-Telvîh’inde daha belirgi olarak şu şekilde ele alıp şerh etmekte-
dir:13 

1) Akl-ı Heyûlânî:14 Nefsin tüm sûretlerden arınık olduğu akıl devresidir. Bu-
rada insan nefsi, fıtratının başlangıcını yaşamaktadır ve ilimlerden uzaktır, 

                                                 
10  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/316-317. 
11  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/318-319. 
12  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/319. 
13  Sa‘düddîn Mes‘ûd b. Fahriddîn Ömer b. Burhâniddîn Abdillâh el-Herevî el-Horâsânî et-Teftâzânî, 

Şerhü’t-Telvîh ‘ale’t-Tavdîh (Mısır: Mektebetu Sabîh, t.y.), 2/315. 
14  Heyûlânî kelimesinin dayandığı heyûlâ, Aristo tarafından, “tamamen belirsiz, cisme ârız olan 

değişmeyi kabul edici kuvve halinde bir cevher” olarak tanımlanmıştır. Bu cevherin tek başına fiilî 
varlığı yoktur. Zira fiilî var oluşu sûret temsil eder ve esasen tabii varlık maddede gerçekleşen 
sûrettir. Madde ise sırf kuvvedir; varlığı da bilkuvvedir, sûretle birleşmeksizin fiilen gerçekleşemez. 
Bir varlıkta madde (heyûlâ) ne nisbette bulunuyorsa o varlık o nisbette kuvve halindedir. Bu, insan 
aklının varlığı için dahi söz konusudur. bk. Osman Karadeniz, “Heyûlâ”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 
Ansiklopedisi (Erişim 19 Ağustos 2020).  
İslâm kelamcılarından Mâtürîdî’ye göre heyûlâ, başta Aristo olmak üzere bazı filozoflarca âlemin 
kendisinden yaratıldığı (tînetü’l-âlem) kabul edilen ve varlığının başlangıcı bulunmadığı (kıdemü’t-
tîne) düşünülen ilk veya aslî maddedir. Abdülkāhir el-Bağdâdî heyûlâyı “arazları (sûretleri) 
bulunmayan ve ezelî olan ilk maddî cevher” diye tanımlar, bu görüşü benimseyenleri de Dehriyye 
içinde bir grup olarak kabul eder. Gazzâlî, filozofların heyûlâ telakkisini “âlemin yaratılmasından 
önce sadece bir imkândan ibaret bulunan aslî unsur” olarak özetler. Fahreddin er-Râzî, bütün 
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ancak potansiyel bir hazırlık gücünü kendi içinde barındırmaktadır. Akl’ı-
heyûlânî, duyuların (havâss) kullanımından ve zarûriyyâtın idrâkinden önce var 
olan bir akıldır. Bir çocuğun yazı yazmayı öğrenme istidadına sahip olması gibi. 

2) Akl-ı Meleke: Nefsin zarûriyyât ilimlerini kavramaya başladığı ve 
nazariyyât ilimlerine hazırlık yaptığı akıl devresidir. Akl’ı-meleke, duyuların 
(havâss) kullanımından ve zarûriyyâtın idrâkinden sonra var olan bir akıldır. 
Ümmî (okuma yazma bilmeyen) bir kimsenin yazı yazmayı öğrenme istidadı-
na sahip olması gibi. 

3) Akl-ı Fiil: Nefsin nazariyyât’ı kavramaya başladığı ve istediği vakit onu 
elde etmeye kuvvetinin oluştuğu akıl devresidir. Okuma yazma gücüne sahip 
bir kimsenin canı istediği vakit yazı yazma kuvvetine sahip olması gibi. 

4) Ak-ı Müstefâd: Nefsin nazariyyât’ı tamamen hazır bulduğu ve onu mü-
şahede ettiği akıl devresidir. Bu devrede nefis, faal olan aklın kuvvetinden 
istifade etmektedir. Yine bu devrede yakînî bilgiler hazır hale gelir ve 
ma’kûlât’a/akledilebilene dair sûretler belirginlik kazanır. Bir kişinin herhan-
gi bir vakitte yazı yazması gibi. 

et-Tavzîḥ fî Halli Ğavâmizi’t-Tenkîh adlı eserini iki temel üzerine kuran 
Sadrüşşerîa, birinci temelde edille’i-şer’îyye’yi inceler. Kur’ân, Sünnet, kıyas 
ve icmâ’ya ayırdığı bu kısımda Kur’ân ana başlığı altında şer’î hükme ait lafız-
ları derinlemesine inceleyen Sadrüşşerîa, “el-emr” alt başlığı altında 
“me’mûrün bih”in niteliğinden bahseder ve bu alanda hüsün ve kubuh mese-
lesine giriş yaparak aklın konumuna ait görüşlerini ortaya koyar.15 Kitabının 
ikinci temelini de üç kısma ayıran Sadrüşşerîa, burada hüküm, mahkûmün bih 
(mükellef’in fiilleri) ve mahkûmün aleyh (mükellef) konularını inceler. 
Mahkûmün aleyh konusu Sadrüşşerîa’nın akla dair önemli tespitlerini ortaya 
koyduğu ikinci önemli bir sahadır.16 

 
2. Sadrüşşerîa Düşüncesinde Aklın Kelâmî-Hukukî İzdüşümleri 
2.1. Hüsün ve Kubuh (Güzellik-Çirkinlik/İyilik-Kötülük)’te Akıl. 
Hüsün ve kubuh meselesini, kelâm, fıkıh/usûl ilimlerinin ana meselelerin-

den biri olarak kabul eden Sadrüşşerîa, baştan sona bu meseleyi bilgiye ulaş-
mada fonksiyonel bir rol üstlendiğini savunduğu akıl temelinde izah eder. 
Sadrüşşerîa’ya göre hüsün ve kubuh meselesi, cebr ve kader meselesi temeline 
de dayanır ki bu vadide, râsihîn’in (ilimde kökleşmiş kimseler) dahi ayakları 

                                                                                                               
düşünürlerin her cismin aslını oluşturan heyûlânın varlığını kabul ettiklerini, ancak mahiyeti 
konusunda farklı görüşler ileri sürdüklerini söyler. Râzî’ye göre kelâmcılar, heyûlânın Allah’ın 
yarattığı cevherlerden ibaret olduğunu savunur. Seyyid Şerîf el-Cürcânî, heyûlânın felsefe 
geleneğinde kazandığı anlamları dikkate alarak onu şöyle tanımlamıştır: “Heyûlâ, cismin mâruz 
kaldığı birleşme ve ayrılmayı kabul eden, cismanî ve küllî (türe ait) sûretlere mahal teşkil eden 
cevherdir.” kelâm âlimleri, belirsiz veya sûretleri kabul eden kuvve halinde bir cevher yahut imkân 
bile olsa, Allah’ın zâtı ve sıfatlarından başka ezelî hiçbir varlığın bulunmadığı gerekçesiyle bu 
teoriye dayanan bütün felsefî görüşleri reddetmişlerdir. bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Heyûlâ”, Türkiye 
Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Erişim 19 Ağustos 2020). 

15  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/329-333. 
16  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/243. 
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kaymış, mütefekkirîn’in (düşüncede mesafe kat etmiş kimseler) anlayışları 
yoldan çıkmış ve mütebahhirîn’in (ilimde derinleşmiş kimseler) akılları bo-
ğulmuştur. Bu meselede ifrât-tefrît arasında bulunan hak görüş, Allah’ın sırla-
rından bir sırdır ki ona ancak Allah’ın özel kulları muttali olabilir.17 

Sadrüşşerîa, bilginlerin hüsün-kubuh meselesini üç mânada ele aldıklarını 
anlatır. Birincisi, bir şeyin insan doğasına (tab’ına) uygun olması ve(ya) uygun 
olmaması (tatlı olanını güzel, acı olanın çirkin olması gibi) anlamında hüsün 
ve kubuh. İkincisi, bir şeyin tam olana ve(ya) eksik olana sıfat olması (ilmin 
iyi, cehaletin çirkin olması gibi) anlamında hüsün ve kubuh. Üçüncüsü de bir 
şeyin medh’e (övgüye) ‘acilen/derhal, mükafata ise acilen/gecikmeli olarak 
bağlı olması ve(ya) bir şeyin zemm’e derhal, cezaya ise gecikmeli olarak bağlı 
olması (itaatin iyi, günahın kötü olması gibi) anlamında hüsün ve kubuh.18 

Sadrüşşerîa, ilk iki mânasıyla hüsün ve kubuh’ün akıl tarafından ispat edil-
diğini ve bunun bilginlerin ortak görüşü olduğunu; ancak üçüncü manasıyla 
hüsün-kubuh’ün, üç ana kelâmî ekol arasında ihtilaflı olduğunu belirtir. 
Mâtürîdî ekolün savunusunu diğer iki ekolün konuyla ilgili verilerini ortaya 
koyup eleştirdikten sonra yapan Sadrüşşerîa şöyle der: “Eş’arî’ye göre hüsün 
ve kubuh, akılla sabit olmaz, sadece şer’ ile sabit olur. Bunun da ona göre te-
melde iki nedeni var; İlki, iyilik ve kötülük/güzellik ve çirkinlik, bir fiilin 
zâtından değildir ve ayrıca bir fiilin -fiilin kendisinden dolayı güzelleştiği veya 
kendisinden dolayı çirkinleştiği- vasfı da değildir. Diğeri de kulun fiili, kendi 
ihtiyârına (tercih edip seçme gücüne) dayanmadığı için iyi veya kötü olarak 
nitelendirilemez.19 Bu nedenle Eş’arî’ye göre kulun fiili sevap ve ceza açısın-
dan şer’e bağlıdır. Çünkü ona göre kulun ihtiyârının olmadığı bir fiilde mükâ-
fatlandırılması veya cezalandırılması nedeniyle Allah’a çirkinlik/kötülük 
isnâd edilemez. Yani hüsün ve kubuh, Allah’ın fiillerine nispet edilemez.20 

                                                 
17  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/331. 
18  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/332. 
19  Yani kulun fiilleri iztirârîdir, ihtiyârî değildir. Bundan dolayı akıl, fâilinin seçme gücünün olmadığı 

konularda mükafata veya cezaya hüküm veremez. bk. Teftâzânî, Şerhü’t-Telvîh, 1/332. 
20  Teftâzânî, bu noktadaki Eş’arî düşüncesini şöyle açıklamaktadır: “Kelâm kitaplarında da geçtiği gibi 

kubuh (çirkinlik/kötülük) Allah’ın fiillerine nispet edilemez. Allah’ın tüm fiilleri hasen’dir ve 
doğrudur. Çünkü Allah bütün işlerin mâlikidir. O istediğini yapar. Onun fiili için hiçbir illet ve hiçbir 
hudut yoktur. Bundan dolayı da hüsün, ‘nehyedilmeyen şey’ olarak tanımlanmıştır. İşte bu yönüyle 
Allah’ın tüm fiilleri güzeldir, iyidir ve kemâl sıfatına sahiptir. Ancak fiilin medh’e ve sevâb’a bağlı 
olması hususunda ise Allah, bundan münezzehtir. Hüsn’ün, emredilen şey, kubh’ün de nehyedilen 
şey olarak tanımlanması özellikle kulların fiilleri yönüyledir. Hem emredilmediği, dolayısıylaaslında 
medh’e ve sevaba bağlı olmadığı için dışarda kalan mübâh olan fiili hem de Allah’ın fiilini kapsaması 
için kubh’ün, ‘nehyedilen şey’, hüsn’ün de ‘böyle olmayan şey’ olarak tanımlanması daha 
uygundur.” ))ُه؛
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Teftâzânî, Şerhü’t-Telvîh, 1/332. 
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Eş’arî’ye göre hüsün, emredilen şeydir (icâb, ibâha, nedb). Kubuh ise 
nehyedilen şeydir (nehy, tahrîm, kerâhe). Dolayısıyla ona göre iyilik ve kötü-
lük ancak Şâri’in emri ve nehyi ile sabit olur.”21 

Sadrüşşerîa, Eş’arî’inin “hüsün ve kubuh, akılla sabit olmaz, sadece şer’ ile 
sabit olur.” görüşünün arkasında yatan ilk sebep olan, “iyilik ve kötü-
lük/güzellik ve çirkinlik, bir fiilin zâtından değildir ve ayrıca bir fiilin vasfı da 
değildir. Eğer aksi olursa araz ortaya çıkar.” düşüncesinin geçersizliğini şu 
şekilde ispata çalışır: “Eğer arazın ortaya çıkmasından kasıt, bir şeyin kendi-
siyle muttasıf olduğu vasfının ortaya çıkması ise bu, mümteni’ değildir. Çünkü 
‘bu hareket hızlıdır veya yavaştır.’ dediğimizde, bir arazın ortaya çıkması 
zaten lazımdır. İşte bu anlamda, ‘bir fiil şer’an güzeldir/iyidir veya şer’an 
çirkindir/kötüdür.’ denilebilir; ancak arazın ortaya çıkmasından kasıt, ‘araz 
başka bir arazla ortaya çıkmaz, her iki arazın bağlı olduğu bir cevher’e ihtiyaç 
vardır.’ düşüncesi olursa bu durumda arazın ortaya çıkması lâzım değildir. Bu 
takdire göre hüsün ve kubuh varlığı fiilin zâtındandır veya fiilin bir sıfatıdır. 
Çünkü her fâilin iyi veya kötü fiili kendisiyle kâim’dir.”22 

Yine Sadrüşşerîa, Eş’arî’inin “hüsün ve kubuh, akılla sabit olmaz, sadece 
şer’ ile sabit olur.” görüşünün arkasında yatan ikinci sebep olan, “kulun fiili 
ihtiyârî değildir. Hüsün ve kubuh, fâilden lâzımî bir şekilde sâdır olursa yani 
fâil için fiili terk etmek mümkün olmazsa bu hal iztirârî olur. Eğer fâil için fiili 
terk etmek mümkün olursa duruma bakılır: Eğer terk, zorunlu bir muraccih’e 
ihtiyaç duyarsa yine lazımîlik ortaya çıkar ve bu hal yine iztırârî olur. Eğer 
terk, bir kere zorunlu bir muraccih’e dayanmadan sadece fâilden meydana 
gelirse ikinci bir sefer de başka bir muraccihe ihtiyaç duyar bu durumda tesel-
sül meydana gelir. Yani terkin bir kere fâilden kaynaklanması başka bir kere 
muraccih’ten kaynaklanması eşit iki hali ortaya çıkarır ki buna ittifâkî denilir. 
İşte hem iztirârî hem de ittifâkî hal, hüsün ve kubuh ile vasıflandırılamaz. 
Aklın burada fonksiyonu yoktur.” düşüncesinin geçersizliğini de dört mukad-
dimeyle ispat etmeye çalışır. Biz örnek kabilinden akıl temelli değerlendirme-
lerin yoğun olarak yapıldığı ilk mukaddimeyi açıklamakla yetineceğiz:23 

Sadrüşşerîa’ya göre “fiilin, mastar için hâsıl olan mânayı alması mümkün-
dür. ‘Zeyd hareket etti’, denildiğinde, bu hareket ile hareket edenin hâli kas-
tedilebilir ki bu, ikinci mânadır ve bu mâna hariçte mevcuttur, ayrıca bu halin 
îkâ’ı da /tekvin’i de (yaratılması) kastedilebilir ki bu da birinci mânadır ve bu 
mâna hariçte mevcut olmayıp akıl tarafından sadece itibara alınır. Eğer îkâ’ 
(yaratma) hariçte mevcut olsaydı ona bir mevki (yer) lazım gelirdi ve sonra bu 
yaratmayı yaratma nihayetsiz olarak devam ederdi ki bu durumda teselsül 
                                                 
21  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/232-233. 
22  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/334. Yani burada kastedilen husus, eğer sıfatın fiile tahayyüz denilen aynı 

yerde/mekânda tabi olması ise arazın ortaya çıkması lâzım değildir (gerekmez). Çünkü bu durumda 
hüsün veya kubuh, fiilin sıfatı olur ve onun için sâbit olur. Yani tahayyüz denilen aynı 
yerde/mekânda ona tabi olmaz, belki ‘fiilin kendisiyle kâim olduğu cevher’e tabi olur,’ denilir. bk. 
Teftâzânî, Şerhü’t-Telvîh, 1/335. 

23  Diğer üç mukaddime için bk. Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/338-363. 
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meydana gelirdi, bu ise muhâldir. Sonuç itibariyle îkâ’, hariçte olmayan bir 
hâldir ve aynı şekilde Eş’arî’de de açık olan kabul, tekvîn’in hariçte mevcut 
olmamasıdır.”24 Dolayısıyla bu mânada aklın müessir varlığı inkâr edilemez. 

Sadrüşşerîa’ya göre bir fiilin ittifâkî veya iztirârî olması, iyilik ve kötülü-
ğün/güzellik ve çirkinliğin o fiilin zâtından sayılmasına ya da onun sıfatların-
dan bir sıfat sayılmasına engel değildir. Çünkü fiil sahibinin kendisinin veya 
sıfatının, -fiil ister ihtiyârî ister iztirârî isterse de ittifâkî olsun- medh’i veya 
zemm’i/övgüyü veya yergiyi bu ikisinden biriyle nitelenen kimseler için ge-
rekli görmesi elbette ki mümkündür. Bir ihtiyârı/tercihi olmadığı halde Al-
lah’ın, yüce sıfatlarından dolayı methedilmesi de böyledir.25 

Yine Sadrüşşerîa’ya göre Eş’arî bile kemâl ve noksan/tam ve eksik olma 
anlamında iyiliğin ve kötülüğün aklen varlığını kabul etmektedir. Yani ona 
göre de her kemâl sahibi övülür ve her noksan sahibi yerilir. Ancak Eş’arî’nin 
kabul etmeyip inkâr ettiği nokta, fiil sahibinin kendisinden dolayı methedildi-
ği veya zemmedildiği hüsn’ün ve kubh’ün iki sıfat özelliği taşımalarıdır. İşte 
burası Sadrüşşerî’ya göre Eş’arî’nin çelişki noktasıdır. Ona göre eğer Eş’arî’inin 
hüsün ve kubuh’ü aklen inkâr etmesinden kastı, kendisinden dolayı fâilin 
mükafatlandırıldığı veya cezalandırıldığı şeyin fiilde mevcut olmaması ise bu 
durumda Allah’ın da bu şey’den/sebepten dolayı mükafat ve ceza vermemesi 
gerekirdi. Kaldı ki bizler de kul olarak fiilde (mükafatına veya cezasına uğrama 
noktasında) Allah’â yardım ederiz.26 

Hüsün ve kubuh’ü tanımada aklın müstakil olup olmamasıyla ilgili olarak 
Eş’arî’ye çeşitli itirazlarda bulunan Sadrüşşerîa, son eleştirisini şu şekilde ya-
par: “İyiliğin ve kötülüğün keyfiyetini tanımada akıl, her ne kadar müstakil bir 
güç sayılmasa da Allah’ın külliyâtı ve cüz’iyyâtı bilen, istediğini yapan, her 
şeye gücü yeten kâdir bir zat olduğunu ve her an, her lahza onun verdiği ni-
metler içinde yüzdüğünü bilip anlayan kulun, çirkin/kötü fiillerini Allah’a 
nispet etmesi kabul edilemez. Allah Teâlâ bundan münezzehtir. Kul, bu çirkin-
liği/kötülüğünü kendisinin yaptığını aklıyla görmez mi?”27 

Sadrüşşerîa, “bir fiil Allah tarafından emredildiği için iyidir/güzeldir.” gö-
rüşünün Eş’arî görüşü olduğunu belirttikten sonra, savunduğu Matüridî görü-
şünü de şu şekilde özetler: “Bize göre Allah, bir şeyi yapmayı emretmişse o şey 
iyi/güzel olduğu için emretmiştir. Mesela ‘Allah adaleti ve iyiliği emreder.’28 
âyet’inde geçen adalet ve iyilik Allah’ın emrinden önce iyi/güzeldir ki Allah 
bunları yapmayı emretmiştir. Ancak bunlardaki iyilik/güzellik Allah’ın em-

                                                 
24  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/337-338. 
25  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/362. 
26  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/363. 
27  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/363. 
28  en-Nahl 16/90: )َ نا ََ ا 
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)ت  “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayasızlığı, 

fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” 
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rinden önce akıldan gizli (hafî) olarak mevcuttur ve Allah, emriyle onlardaki 
iyiliği/güzelliği ortaya çıkarmıştır.29 

Sadrüşşerîa, ‘bazı ashâbımız’ diye nitelendirdiği Hanefîlerin bir kısmına ve 
Mutezîle’ye göre kulların bazı fiillerine ait iyilik ve kötülüğün, fiillerin 
zâtından veya onun vasfından olduğunun ve bunun aklen bilindiğinin kabul 
edilip savunulduğunu ifade eder. Buna göre iyiliğin sahibi dünyada övülür ve 
ahirette mükafatlandırılır. Kötülüğün sahibi de dünyada yerilir ve ahirette 
cezalandırılır. Sadrüşşerîa’ya göre aklın kuvveti şurada ortaya çıkar ki Hz. 
Peygamber’in (s.a.s.) nübüvvetini tasdik etmenin vâcip oluşu (sadece) şer’e 
dayansa devr denilen bir bilginin söylenen ilk bilgiyle tasdik edilmesi ya da 
teselsül denilen bir bilginin diğer (üçüncü) bir bilgiyle tasdik edilmesi hali 
ortaya çıkar. Hz. Peygamber (s.a. s.) peygamberliğini haber verip mucizeler 
gösterdiğinde bu haberi işiten kişi(ler) O’nun peygamber olduğunu bildi ve 
tasdik etti(ler), bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), namaz gibi dini vecibe-
leri onlara verdi. Buna göre, eğer nübüvveti işiten kişiye tasdik vâcip değil 
denilse nübüvvetin faydası iptal edilmiş olur, eğer işiten kişiye nübüvveti 
tasdik vâciptir denilse nübüvvetle ilgili bazı haberlerin tasdikinin vâcip olma-
sının aklî olması gerekir. Aksi takdirde nübüvvetin tüm haberlerinin tasdiki-
nin vâcip olmasının şer’î olması icap eder ki bu görüş bâtıldır. Dolayısıyla 
kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sonuç şudur: Hz. Peygamber’in (s.a.s.) nübüv-
vetinin bir kısım haberlerinin aklen tasdiki vâciptir. Aklen tasdiki vâcip olanın 
aklen iyi/güzel olması da vâciptir. 30 

Yine Sadrüşşerîa’ya göre Hz. Peygamber’in (s.a.s.) nübüvvetini tasdik, (bu 
konuda) yalanın harâm olmasına da dayanmaktadır. Eğer yalanın harâm ol-
masının vucûbiyeti (sadece) şer’e dayansa daha önce bahsedildiği gibi devr 
denilen hâl ortaya çıkar, ancak akla dayansa bu, yalanın da aklen çirkin/kötü 
olduğunu zorunlu kılar. Sonuç itibariyle, bir şey aklen vâcip olursa onu terk 
etmek aklen kabîhtir/çirkindir ve bir şey aklen harâm ise onu terk etmek 
aklen vâciptir. Böylece bu, bizi güzelliğin/iyiliğin aklen varlığı sonucuna gö-
türmektedir.31 

Sadrüşşerîa, Mu’tezîleyle ilgili olarak, “Mu’tezîle’ye göre hüsün ve 
kubuh’un hâkimi akıldır ve akıl, bu ikisi konusundaki bilgiye zorunlu olarak 
sahiptir.” tespitini yaptıktan sonra, “bize göre” dediği Mâtürîdî mezhebinde 
ise hüsün ve kubuh’ün hâkiminin Allah sayıldığını, aklın ise bu ikisinin bilgisi-
ne ulaşmada sadece bir alet olduğunu ve Allah’ın, ilmi sahîh bir nazar’a sahip 
akıldan sonra yarattığını ifade eder.32 

Sadrüşşerîa’ya göre hüsün-kubuh meselesinde yukarıda ifade edilen kıs-
mıyla Mâtürîdî ve Mutezîle arasında fark yoktur. İki mezhep arasındaki fark 
                                                 
29  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/373-374. 
30  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/364-365: Sadrüşşerî’aya göre vâcib’i-aklî, yapılması aklen övülen ve 

terkedilmesi aklen yerilen şeydir. Aynı şekilde hasen’i-aklî de yapılması aklen övülen şeydir, ancak 
vâcib’i-aklî, hasen’i-aklîden daha özeldir. 

31  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/365. 
32  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/365. 
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şu iki noktada ortaya çıkmaktadır: Birincisi, Mutezîle’ye göre akıl, hüsün-
kubuh konusunda hem Allah için hem de kullar için mutlak hâkimdir. Aklın 
Allah için hâkim olması demek Allah’ın, kulları için en iyi olanı (aslah) yaratıp 
meydana getirmesinin ona aklen vâcip olması ve bunu terk etmesinin ise ona 
harâm olması demektir. Bu konudaki vucûb ve hürmet/haramlık hükmü 
zarûrî olarak iyilik ve kötülük konusu için de hüküm olur. Aklın kullar için 
hâkim olması demek ise Allah’ın konuyla ilgili hükmü olmasa bile aklın, kulla-
ra kendi fiillerini vâcip kılması, helâl veya harâm kılma gücünü taşıması de-
mektir. Mâtürîdî’ye göre ise hüsün ve kubuh’ün hâkimi Allah’tır.33 Allah, bir 
başkasının kendisine hükmetmesinden ve bir şeyin ona vâcip olmasından 
münezzehtir. Allah, kulların fiillerinin yaratıcısıdır. Onların fillerinin bazlarını 
iyi bazılarını kötü yaratmıştır. Onun küllî ve cüz’î her emrinde muayyen bir 
hüküm, apaçık bir kaza, açığı ve gizliyi kuşatan bir güç vardır.34 

İkincisi, Mutezîle’ye göre akıl, “tevlîd” denilen doğurma yöntemiyle zo-
runlu olarak iyiliği ve kötülüğü bilme gücüne sahiptir. Yani akıl, sahîh bir 
nazardan sonra ilmi doğurur. Mâtürîdî’ye göre ise akıl, iyiliğin ve kötülüğün 
bir kısmını bilmede sadece bir alettir, çünkü Allah’ın iyiliğine ve kötülüğüne 
hükmettiği birçok hükmü akıl kavrayamaz. Bu noktada aklın dayandığı veri, 
peygamberlerin tebliğidir. Ancak Allah, bazı hükümleri bilmede aklı -bilgiyi 
zorunlu olarak doğurmamakla beraber- vukûfiyet gücüyle donatmıştır.35 

 
2.2. Hükmün Bir Unsuru Olarak Mahkûmün ‘Aley (Mükellef) ‘in Fiillerinde 

Akıl 
Sadrüşşerîa, usûl ilminde kabul edildiği üzere hüküm konusunu hâkim (Al-

lah), mahkûmün bih (mükellefin fiili) ve mahkûmün ‘aleyh (mükellef) olmak 
üzere üç kısma ayırır.36 Sadrüşşerîa’ya göre hüküm sahasında hâkim, Allah’tır, 
akıl değildir. Ancak mahkûmün aleyh olan mükellefin, fiilleriyle ilgili olarak 
şer’î hitaba muhatab olmasının yolu ancak ehliyetten geçer ve ehliyet de an-
cak akılla sâbit olur. 

Sadrüşşerîa, mahkûmün ‘aleyh olan mükellefin şer’i hitaba mükellef olma 
derecesini şu şekilde ortaya koyar: “Savunduğu hüsün-kubuh teorisine bağlı 
olarak Mutezileye göre şer’î hitap aklın bizâtihi kendisine yönelmiştir. Bun-
dan dolayı onlara göre buluğa ermiş akıllı çocuk ile -nübüvvet çağrısından 

                                                 
33  Teftâzânî, Sadrüşşerîa’nın ifade ettiği, “Bize göre ise hüsün ve kubuh’ün hâkimi Allah’tır.” Mâtürîdî 

görüşünün Eşârî görüşüyle karıştırılmamasına dair şu hatırlatmayı yapar: Eş’arî’ye göre hüsün ve 
kubuh’un hâkiminin Allah olmasının anlamı, Allah’ın kitâb’ı indirdikten ve Peygamber’i (s.a.s..) 
gönderdikten sonra ancak hüsün ve kubuh’un bilinmesinin imkân dahilinde olmasıdır. Mâtürîdî’ye 
göre ise akıl, Allah’ın yaratmasıyla hüsün ve kubuh’ü zaruri bir bilgi olarak bilir. Aklın bilgisi bazen 
kesb olmadan-Hz. Peygamber’i (s.a.s..) tasdik etmenin iyi/güzel olması, yalanlamanın da kötü/çirkin 
olması gibi- bazen de kesble birlikte -deliller ve mukaddimeler yardımıyla- olur. Ancak bazen de 
hüsün ve kubuh akılla bilinmez. Zaten çoğu şer’î hükümler de böyledir. bk. Teftâzânî, Şerhü’t-Telvîh, 
1/366. 

34  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/366. 
35  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/366. 
36  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/243. 
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uzak- dağda yaşayan kişi imân ile mükelleftirler. Öyle ki bu kişiler, imân et-
mezlerse ve(ya) küfre inanmazlarsa bile (burada iman yok ama inkâr da yok, 
yani belirsizlik var) ahirette azaba maruz kalırlar. Eş’âriye göre ise her iki kişi 
de mazur kabul edilirler. Öyle ki uzak dağlarda yaşayıp davetin kendisine 
ulaşmadığı kimsenin küfrü dikkate alınmaz, onu öldüren kâtil, tazminat yü-
kümlülüğü altına girer. Aynı şekilde bu mezhebe göre çocuğun imânı da dik-
kate alınmaz.”37 

Sadrüşşerîa’ya göre bu iki mezhebin görüşü uç noktaları temsil etmekte-
dir. Bu ikisinin ortası “mutavassıt” ve kendi mezhebi olarak tanımladığı 
Mâtürîdî mezhebidir. Çünkü ona göre, aklın akıl ile veya şeriat ile iptali müm-
kün değildir. Şeriat, akla dayanır, akıl da Allah’ı tanımaya (marifet), O’nun 
vahdaniyetinin bilgisine ve mucizelerin nübüvvete delalet ettiği bilgisine 
sahip olmaya dayanır. Tüm bunlar şeriat ile değil akılla bilinir. Ona göre, bu-
nun bu şekilde kabul edilmesi de gereklidir, çünkü aksi hâl, yani bahsi geçen 
hususların bilgisi akla değil de Şeriate dayansa devr denilen -bir işin sürekli 
olarak bir öncekine bağlanması ve bunun bir yerde sonuçlanmaması- hâl or-
taya çıkar ki bu kabul edilemez.38 Ancak Sadrüşşerîa’ya göre akıl da tamamen 
masum değildir. Çünkü akliyyât denilen konularda hataların meydana gelmesi 
mümkündür. Bilindiği gibi aklî kavramaların (idrâkât) başlangıcı duyulara 
(havâss) dayanır. İşte burada vehmî ile aklî hükümler/önermeler birbirine 
karışabilir. Zaten akıl ehli sayılan kimseler arasında fikirlerle ilgili birçok ihti-
lafın çıkması, hatta bir insanın bile iki ayrı zamanda kendi fikirleriyle ilgili 
ihtilaflar yaşaması bundan kaynaklanmaktadır.39 

Meselenin Mu’tezile-Eş’âriye arasında ve iki ucu temsil eden akıl-şer’ nok-
tasında problemlerini bu şekilde tespit ettikten sonra Sadrüşşerîa, “vasat” 
olarak kabul ettiği görüşünü şöyle temellendirir: “Bizim iki delilimiz vardır. 
Birincisi, çeşitli meselelerde izah ettiğimiz gibi biz cebr-kader ile hüsün-
kubuh meselelerinde vasat yolu temsil ediyoruz. Bunlarla ilgili delillerimiz 
ilgili konularda açıklanmıştır. İkincisi de bazı konularda vehm’in ilm’e ğalebe 
çalıp onda hatalar meydana getirdiği doğrudur. O halde akıl da tek başına 
Allah’ın marifetine sahip olmada yetersizdir. Öyle ise başka bir şey lazım. O 
şey de irşâd veya tenbîh’tir. Yani aklın onu istidlâlde bulunmaya sevk edecek 
veya belli bir zaman içinde onun tecrübe kazanmasını sağlayacak bir irşâda ve 
uyarıya ihtiyacı vardır. Bundan dolayı bize göre akıllı çocuk (sabî) imânla 
mükellef değildir. Çünkü küçük yaştaki çocuk, tecrübe gerektiren ve aklın 
olgunlaşmasını sağlayan bir ilme henüz sahip değildir. Fakat akıllı çocuk, imân 
ederse imânı sahîhtir, burada da akıl temeline itibar edilir. O halde biz şunu 
diyoruz: Akıl, imânın sıhhati için yeterlidir, ancak imânın şart olması için 
yeterli değildir. Aynı hüküm, davetten uzakta olup dağda yaşayan kişi için de 

                                                 
37  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/320. 
38  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/320. 
39  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/320-321. 
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geçerlidir. Onun da tecrübeyi gerektiren belli bir zaman geçmeyinceye kadar 
imân etmekle mükellefiyeti söz konusu değildir.40 

Sadrüşşeria yine fıkhın furû’una ait bir meseleyi de bu konuda örnek geti-
rerek şu değerlendirmede bulunur: “Ergen yaştaki bir kadın (murâhika) her 
iki inançtan (imân/küfür) da gaflette ise bu durum onun kocasından ayrılma-
sını/boşanmanın kendiliğinde gerçekleşmesini gerektirmez. Mutezîle’de ise 
durum bunun tersinedir. Ancak bize göre de ergen kadın küfre girerse koca-
sıyla arasında ayrılık/boşanma meydana gelir. Dolayısıyla burada ölçümüz 
şudur; eğer ergen kadın, istidlâlde bulunmayı sağlayan bir irşâd ve tenbîhle 
buluşmadığı veya tecrübeyi içinde barındıran bir zamana kavuşmadığı sürece 
salt akıl dikkate alınmaz ve bu akla dayanarak hüküm binâ edilmez. Böyle bir 
kadında “teveccüh” denilen imâna veya küfre doğru bir yönelme meydana 
geldikten sonra irşâd/tenbîh veya tecrbevî zaman aşamalarının kat edildiği 
kabul edilir ve bu durumda akıl dikkate alınır ve hükme te’sir eder.41 

Sadrüşşeria’ya göre bir Peygamberin nübüvvet çağrısından uzak yerler-
de/dağlarda yaşayan kimse de aynı şekilde tecrübeyi barındıran bir zamana 
kavuşmadığı sürece mükellef değildir. Böyle bir kimse için mükellefiyet, sözü 
edilen tecrübeden sonra başlar. Ayrıca nübüvvet çağrısından uzakta yaşayan 
kimseyi -tecrübeyi kapsayan zamandan önce dahi- öldüren kâtilin tazmin 
zorunluluğu yoktur. Çünkü bu durumda maktûl, dâr’ı-İslâm sınırları dışında 
olmakla ‘ismet denilen masumiyeti henüz elde etmiş değildir.42 

 
2.3. Teklîf’i-Mâ Lâ Yutâk (Güç Yetirilemeyen Şeylerle Yükümlü Tutulmak) 

‘ta Akıl 
Sadrüşşerîa, Allah’ın, kulunu güç yetiremeyeceği bir şeyle sorumlu tutması 

anlamına gelen teklîf-i mâ lâ yutâk’ın -Eş’arî katılmasa da- câiz olmadığı görü-
şünü savunur. Ona göre Allah’ın zâtı için mümteni’ olan konularda -
hakikatleri değiştirmek gibi- teklîf-i mâ lâ yutâk âlimlerin ittifakıyla gerçek-
leşmez (vâki olmaz). Ancak Eş’arî’nin, Allah’ın zâtı için mümteni’ olmayan 
konularda -Ebû Cehîl’e imânın teklif edilmesi gibi- teklîf’i-mâ lâ yutâk’ı câiz 
görerek Cumhûr’un görüşüne muhalefet ettiğini belirtir.43 

Sadrüşşerîa’ya göre Ebû Cehil’in imânla mükellef tutulması, tâkâtine güç 
yetirilemeyecek türden bir teklîf değildir. Çünkü Cebrîye ve Kaderîye arasında 
yer alan mutavassıt görüşe göre kul, kendi fiillerine te’sir etmede kudret sahi-
bidir. Sadrüşşerîa, “madem mutavassıt görüşe göre kul, kendi fiillerinin yara-
tıcısı değildir ve fiiller Allah’ın yaratmasıyla meydana gelir o halde Allah’ın bir 

                                                 
40  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/321. 
41  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/322. 
42  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 2/323: Teftâzânî, Sadrüşşeriâ’nın bu görüşüne şu eklemede bulunur: “’ismet, 

dâr’ı-İslâm olmadan sabit olmayan bir şeydir. Bundan dolayı, bir kişi dâr’ı-harpte Müslüman olsa 
ama daha dâr’ı-İslâm’a dönmeden önce öldürülse bu kişinin kâtili için tazmin zorunluluğu yoktur. 
Çocuk ve delinin dâr’ı-harpte öldürülmeleri durumunda da hüküm aynıdır. bk. Teftâzânî, Şerhü’t-
Telvîh, 2/321. 

43  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/378. 
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fiilin yapılması konusunda kulunu mükellef tutması, muhâl olanı teklîf etmek 
demek değil midir?” sorusuna şu cevabı verir: “Evet, ancak kulun seçip tercih 
ettiği bir kastı da (kasd’ı-ihtiyârî) bulunmaktadır. Teklîften (mükellef tutul-
maktan) maksat, Allah’ın, kulunu onun fiile/harekete doğru bir kasıt hali içine 
girmesiyle mükellef tutması demektir. Yani kulun kesin kastından sonra Al-
lah, fiili/hareketi yaratır. Dolayısıyla Allah’ın, Ebû Cehil’in kendi tercihiy-
le/ihtiyârıyla imân etmeyeceğini bilmesi, teklîfi imkân sahasının dışına çı-
karmaz.”44 

Sadrüşşerîa, yine Eş’ârî’nin, “Allah ezel ilminde Ebû Cehil’in asla imân et-
meyeceğini bilmiştir. Eğer Ebû Cehil iman etseydi, Allah’ın ilmi cehle dönüşe-
cekti (hâşâ!), bu ise muhâldir. Çünkü Ebû Cehil’in imân etmesi muhâldir. O 
halde Ebû Cehil’e imân etmesinin emredilmesi, muhâl olanı teklif etmek değil 
midir? Allah’tan teklîf yapıldığına göre demek ki teklîf’i-mâ lâ yutâk câizdir.” 
sorusuna da şu cevabı verir: “Allah her şeyi olduğu gibi bilmiştir. İlim 
ma’lûma tabidir. Allah’ın kendi ilmiyle Ebû Cehil’in kendi iradesiy-
le/ihtiyârıyla imân etmeyeceğini bildiği halde onu imânla mükellef tutması, 
teklîfi imkân sınırlarının dışına çıkarmaz. Yani imâna güç yetirilemeyeceği ve 
imânın iradeyle tercih edilmeyeceği sonucunu çıkarmaz.”45 

Teftâzânî, Sadrüşşerîa’nın teklîf’i-mâ lâ yutâk ile ilgili görüşünü biri aklî 
diğeri naklî olmak üzere iki temele dayandırır. Birincisine göre, bir şey ile 
mükellef tutmak, onun gerçekleşmesini istemektir. Gerçekleşmesi mümkün 
olmayan bir şeyi istemek Hakîm bir zât olan Allah için uygun değildir. Akla 
dayanan hüsün ve kubuh teorisi bunu gerektirir. İkincisine göre de “Allah, 
hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz.”46, “…ve dinde 
üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi.”47 gibi âyetlerde de geçtiği üzere Allah, 
kullarını tâkâtinin yetmeyeceği şeylerle yükümlü tutmaz. Dolayısıyla Allah’ın 
gerçekleşmeyeceğini haber verdiği bir şeyin gerçekleşmesi câiz değildir. Aksi-
ni iddia, Allah’a yalan izafe etmek sayılır ki böyle bir şey muhâldir/im-
kansızdır. Muhâlin/imkânsızın imkânı da muhâldir/imkânsızdır.48 

 
Sonuç 
Özellikle kelâmcı-hukukçu kimliğiyle temâyüz eden Hanefî hukukçu 

Sadrüşşerîa’nın birçok kelâmî-usûlî meseleyi akıl otoritesini esas alarak çö-
züme kavuşturduğu düşüncesinin incelendiği bu tebliğimiz ile şu sonuçlara 
ulaşılmıştır: Sadrüşşerîa, aklı dikkat çekici bir tanımlamayla, “akıl; duyuları 
anlama/kavrama (derk) faaliyetinin son sınırına ulaştırıp oradan da kalbin 
arzularının (matlûb) ortaya çıkarılmasını (tebeddâ) sağlayan yolları/fikirleri 
aydınlatan bir nurdur/kuvvettir.” şeklinde tanımlayarak onun otoritesine ve 

                                                 
44  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/379. 
45  Sadrüşşerîa, et-Tavzîh, 1/380. 
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48  bk. Teftâzânî, Şerhü’t-Telvîh, 1/378-379. 
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sahip olduğu sınırlara vurgu yapmıştır. Sadrüşşerîa, aklı insanda mevcut cev-
her’in parıltısı/aydınlatması vasıtasıyla ortaya çıkan manevî bir nur veya 
cevher’in aydınlatmasından kaynaklı olarak ortaya çıkan nefs’in/kalb’in bir 
kabiliyeti olarak kabul etmiştir. 

Aklı dört kategoride tasnif eden Sadrüşşerîa’ya göre ilk sırada yer alan 
akl’ı-heyûlânî kategorisinde insan nefsi/kalbi tüm sûretlerden uzaktır, ancak 
kendi içinde bir hazırlık gücü potansiyeline sahiptir. Kalbin, akıl vasıtasıyla 
duyuları kavramaya, küllî olanları cüz’î duyulardan çekip çıkarmaya yönelik 
tasarrufuna kendini hazırladığı bu safha, aklın ilk kategorisi kabul edilmiştir. 
İkinci sırada yer alan akl’ı-meleke kategorisi, nefsin/kalbin zarûriyyât ilimle-
rini kavramaya başladığı ve nazariyyât ilimlerine hazırlık yaptığı akıl katego-
risidir. Üçüncü sırada yer alan akl’ı-fiil kategorisi, Nefsin/kalbin nazariyyât’ı 
kavramaya başladığı ve istediği vakit onu elde etmeye kuvvetinin oluştuğu 
akıl devresidir. Son sırada yer alan akl’ı-müstefâd ise, nefsin/kalbin 
nazariyyât’ı tamamen hazır bulduğu ve onu müşahede ettiği akıl devresidir. 

Sadrüşşerîa, kelâmın ve hukukun ortak özel bölgesini oluşturan aklın 
mâhiyeti, fonksiyonu ve sınırlarıyla ilgili düşüncesini “et-Tavzîḥ fî Halli 
Ğavâmizi’t-Tenkîh” adlı usûl eserinin hüsün-kubuh, mahkûmün ‘aleyh ve 
teklîf’i-mâ lâ yutâk meseleleri üzerinden ortaya koymuş ve yaptığı değerlen-
dirmelerle özgün kelâmi-hukûkî bir bakış açısına sahip olduğunu açık bir 
şekilde göstererek ilan etmiştir. Buna göre; Hüsün ve kubuh meselesinde 
Eş’arî’inin “hüsün ve kubuh, akılla sabit olmaz, sadece şer’ ile sabit olur.” gö-
rüşünün arka planında yer alan nedenleri hem tespit ederek hem de daha 
sonra onları çeşitli aklî delillerle analiz ederek reddeden Sadrüşşerîa, “İyiliğin 
ve kötülüğün keyfiyetini tanımada akıl, her ne kadar müstakil bir güç sayıl-
masa da kulun, çirkin/kötü fiillerini Allah’a nispet etmesi kabul edilemez.” 
düşüncesini savunmuştur. Zira ona göre kul, çirkinliği/kötülüğünü kendisinin 
yaptığını kendi aklıyla görmektedir. Sadüşşerîa’ya göre -Mâürîdî kelâm dü-
şüncesinde kabul edildiği gibi- Allah’ın bir şeyi yapmayı emretmesi o şeyin 
güzel/iyi olduğu sebebiyledir. Ancak emredilen şeydeki güzellik/iyilik, Al-
lah’ın emrinden önce akıldan gizli (hafî) olarak mevcuttur ve Allah, kendi 
emriyle ondaki güzelliği /iyiliği ortaya çıkarmıştır.  

Mutezîle ve bir kısım Hanefîler tarafından savunulan, “kulların bazı fiille-
rine ait iyilik ve kötülüğün, fiillerin zatından veya onun vasfından olduğu ve 
bunun aklen bilindiği” düşüncesini Sadrüşşerîa da makul bulup savunmuştur. 
Ona göre ki Hz. Peygamber’in (s.a.s.) nübüvvetini tasdik etmenin vâcip oluşu-
nun sadece şer’e dayanması, devr denilen bir bilginin söylenen ilk bilgiyle 
tasdik edilmesi ya da teselsül denilen bir bilginin diğer (üçüncü) bir bilgiyle 
tasdik edilmesi gibi çıkmazlara neden olmaktadır. Bunun aşılması için nübüv-
vetle ilgili bazı haberlerin tasdikinin vâcip olmasının aklî olması gerekmekte-
dir. Dolayısıyla Sadrüşşerîa’ya göre Hz. Peygamber’in (s.a.s.) nübüvvetinin bir 
kısım haberlerinin aklen tasdiki vâciptir. Aklen tasdiki vâcip olanın aklen 
iyi/güzel olması da vâciptir. “Bir şey aklen vâcip olursa onu terk etmek aklen 
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kabîhtir/çirkindir ve bir şey aklen harâm ise onu terk etmek aklen vâciptir.” 
düşüncesini savunan Sadrüşşerîa’nın bu tezine göre güzellik/iyilik aklen mev-
cuttur. 

Sadrüşşerîa, yine hüsün ve kubuh meselesinde Mu’tezîle’nin, “hüsün ve 
kubuh’un hâkimi akıldır ve akıl, bu ikisi konusundaki bilgiye zorunlu olarak 
sahiptir.” görüşünü reddederek, bu konuda “bize göre” dediği Mâtürîdî mez-
hebinin görüşünün isabetli olduğunu, hüsün-kubuh’ün hâkiminin Allah oldu-
ğunu, aklın ise bu ikisinin bilgisine ulaşmada sadece bir alet olduğunu ve Al-
lah’ın, ilmi sahîh bir nazara sahip akıldan sonra yarattığını savunmuştur. 
Dolayısıyla Sadrüşşerîa’ya göre, aklın dayandığı veri, Peygamberlerin tebliği-
dir. Ancak Allah, bazı hükümleri bilmede aklı -bilgiyi zorunlu olarak doğur-
mamakla beraber- vukûfiyet gücüyle donatmıştır 

Sadrüşşerîa’ya göre hüküm sahasında hâkim, Allah’tır, akıl değildir. Ancak 
hükmün bir unsuru olarak mahkûmün ‘aley (mükellef) ‘in fiilleri konusunda 
şer’î hitaba muhatab olmanın yolu ehliyettir ve ehliyet de ancak akılla sabit 
olur. Konuyla ilgili olarak Mutezile’nin şer’î hitabı, aklın bizâtihi kendisine 
yöneltmesi sonucu buluğa ermiş akıllı çocuğu ve nübüvvet çağrısından uzak 
dağda yaşayan kişiyi imânla mükellef tutması görüşü ile Eş’âriyye’nin sözü 
geçen her iki kişiyi de mazur kabul edip mükellef tutmaması görüşünün iki 
aşırı ucu temsil ettiğini belirtip her iki görüşü de reddeden Sadrüşşerîa, bu 
konuda en isabetli görüşün vasat çizgideki mâtürîdî mezhebi olduğunu sa-
vunmuştur. Bu noktada Sadrüşşerîa; “Şeriat, akla dayanır, akıl da Allah’ı tanı-
maya (marifet), O’nun vahdaniyetinin ilmine ve mucizelerin nübüvvete dela-
let ettiği bilgisine sahip olmaya dayanır, tüm bunlar şeriat ile değil, akılla 
bilinir.” görüşünü savunmakla beraber bazı konularda vehm’in ilm’e ğalebe 
çalıp onda hatalar meydana getirmesi nedeniyle “aklın tek başına Allah’ın 
marifetine sahip olmada yetersiz olduğunu” söylemiştir. Ona göre bu durum-
da aklı istikamet çizgisinde tutacak irşâd veya tenbîh denilen bir kılavuz şart-
tır. Sadrüşşerîa bu kılavuzu, “aklın, onu istidlâlde bulunmaya sevk edecek 
veya belli bir zaman içinde onun tecrübe kazanmasını sağlayacak bir irşâda ve 
uyarıya ihtiyacının olması” şeklinde tanımlamıştır. Bu nedenle ona göre hem 
küçük yaştaki akıllı çocuk (sabî) hem de nebevî davetten uzakta olup dağda 
yaşayan kişi, tecrübe gerektiren ve aklın olgunlaşmasını sağlayan bir ilme 
veya zamana henüz sahip olmadıklarından imânla mükellef değildirler. 

Sadrüşşerîa, teklîf’i-mâ lâ yutâk (güç yetirilemeyen şeylerle yükümlü tu-
tulmak) meselesinde ise görüşünü şu şekilde ortaya koymuştur: Allah’ın, ku-
lunu güç yetiremeyeceği bir şeyle sorumlu tutması anlamına gelen teklîf-i mâ 
lâ yutâk -Eş’arî katılmasa da- câiz değildir. Allah’ın zâtı için mümteni’ olan 
konularda -hakikatleri değiştirmek gibi- teklîf-i mâ lâ yutâk ittifakla gerçek-
leşmez. Ancak Eş’arî, Allah’ın zâtı için mümteni’ olmayan konularda -Ebû 
Cehîl’e imânın teklif edilmesi gibi- teklîf’i-mâ lâ yutâk’ı câiz görerek 
Cumhûr’un görüşüne muhalefet etmiştir. Ayrıca Ebû Cehil’in imânla mükellef 
tutulması, tâkâtine güç yetirilemeyecek türden bir teklif değildir. Çünkü kul, 
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kendi fiillerine te’sir etmede kudret sahibidir. Kulun seçip tercih ettiği bir 
kastı/kasd’ı-ihtiyârî bulunmaktadır. Teklîften maksat, Allah’ın, kulunu fii-
le/harekete doğru bir kasıt hali içine girmesiyle onu mükellef tutması demek-
tir. Yani kulun kesin kastından sonra Allah, fiili/hareketi yaratır. Dolayısıyla 
Allah’ın, Ebû Cehil’in kendi tercihiyle/ihtiyârıyla imân etmeyeceğini bilmesi, 
teklifi imkân sahasının dışına çıkaran bir durum değildir. Yine Sadrüşşerîa’ya 
göre aklî olarak bir şey ile mükellef tutmak, onun gerçekleşmesini istemektir. 
Gerçekleşmesi mümkün olmayan bir şeyi istemek Hakîm bir zât olan Allah 
için uygun değildir. Çünkü akla dayanan hüsün ve kubuh teorisi bunu gerek-
tirmektedir.  

Sonuç itibariyle diyebiliriz ki Sadrüşşerîa, kelâmî-fıkhî kritik temel mesele-
lerde aklı, olmazsa olmaz bir otorite olarak kabul etmiştir. Ancak bu otorite, 
sınırsız bir güce sahip değildir. Onun düşüncesinde akıl, ne Mu’tezîle’nin savun-
duğu gibi şer’in üstünde hâkim bir güç ne de Eş’ariyye’nin savunduğu gibi şer’in 
altında mahkûm bir güçtür. Akıl, Şer’a bağlı ama faâl/aktif bir otoritedir. 
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Öz 
Bu çalışmanın konusu, “tasavvuf felsefesi” diğer bir ifadeyle “nazarî ir-

fan”dır. Kelam ve fıkhın zahirî ilkeleriyle taşkınlığı veya aşkınlığı törpülen-
meye çalışılan, yasacı zihniyetin dar gömleğinin içerisine sıkıştırılan ve böyle-
ce yaratıcı dehasını büyük oranda kaybeden nazarî irfan veya tasavvuf felse-
fesine dikkat çekmek ve İslam toplumunu terk etmesinin altındaki nedenleri 
tartışmak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Şeriatın çerçevesinden taş-
mama hassasiyetiyle hareket eden tasavvufî tarikatların da etkisiyle batınî 
derinliğini ve buradan beslenen yaratıcı dehasını büyük oranda yitiren nazarî 
irfanın içi boşaltılmış tarikat ve meşreplerin zahirî ritüeller silsilesine dönü-
şen hazin sonucuna vurgu yapmak yine çalışmanın amaçları arasında olacak-
tır. İslam âleminden yüzyıllardır silinen nazarî irfanın salt amelî irfana dönü-
şümü diğer bir ifadeyle tasavvufun felsefeden koparılarak salt saflaşma tem-
rinleriyle sınırlandırılması ve son tahlilde teori ve pratiği birleştiren bilgeliğin 
adı olan irfanın tasavvufa indirgenmesinin yarattığı derin boşluk ve çelişkiler 
ele alınacaktır. Çalışmada Horasan irfanı olarak görülen ve yaşam felsefesi 
kabul edilen “şühûdî irfan”, İbnü’l-Arabî ve öğrencilerine ait nispeten daha 
kavramsal kabul edilen “vücûdî irfan”, sûfi taşkınlıklara veya şatahatlara ade-
ta bir tampon olarak görülen “Nakşî gelenek” ve felsefeye adeta düşmanlık 
besleyen derinlikten yoksun “tarikatlar” gibi başlıklar temellendirilmeye çaba 
gösterilecektir.  

Anahtar Kelimeler: İrfan, Tasavvuf, Kelam, Tarikat, Tasavvuf Felsefesi 
 
Sufism Imprisoned Under Sect And Theology Oppression: Death Of 

Wisdom 
Abstract 
The subject of this study is “Sufi philosophy”, in other words, is 

“theoretical wisdom”. The aim of this study is to draw attention to the 
theoretical philosophy of theoretical wisdom, which has been squeezed into 
the narrow shirt of the legalist mentality and thus lost its creative genius and 
to discuss the reasons behind the abandonment of Islamic society. The aim of 
the study also is to emphasize the sad results of the theoretical wisdom, 
which has lost its inner depth and creative genius fed from this depth due to 
the pressure of the Sufi orders which act with the sensitivity of not leaving 
the framework of the Shariah, and turn into the dry rituals of the hollow sects 
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and congregations. The transformation of the theoretical wisdom that has 
been erased from the Islamic world into purely practical wisdom, in other 
words, the separation of Sufism from philosophy and the limitations of pure 
purity, and in the final analysis, the deep emptiness and contradictions 
created by the reduction of wisdom to sûfism, which combines theory and 
practice, will be discussed. In the study, it will be endeavored to base titles 
such as “shuhudi wisdom” which is considered as Khorasan Wisdom and 
accepted as the philosophy of life, “ontological wisdom”, which is considered 
to be more conceptual by Ibn Arabi and his students, “Naqshi tradition”, 
which seen as a buffer of sûfian excesses or ecstasy and “the sects”, which are 
almost hostile to philosophy and deprived of depth.  

Keywords: Wisdom, Sufism, Theology, Sect, Sufi Philosophy 
 
Giriş 
Modern dünyanın maddi çıkarlar üzerine kurulu pragmatist felsefesinin 

bir gereği olarak olabildiğince üretme, çoğaltma ve artırmaya yönelen “tek-
sir” zihniyeti kaçınılmaz olarak “vahdet” ve “birlik”ten kopuşu beraberinde 
getirmiştir. Bu kopuş ise, insanın zihnen ve ruhen parçalanmasına, dağılması-
na, paradoksal dilemmalara girmesine ve sonuç olarak zahiren bağlantısız gibi 
görülen tikel parçalar arasında varoluşsal sancılar çekmesine yol açmıştır. 
Modern dünyanın bu doyumsuz teksir zihniyeti, yalnızca çevreyi kirletmekle, 
yeşil gezegenimizi ve sağlıklı insanımızı zehirlemekle kalmamış aynı zamanda 
insanı mekanik bir yapıya dönüştürerek zihnini ve ruhunu da bulandırmış ve 
son tahlilde insanın mânen parçalanmasına ve derin ruhsal acılar çekmesine 
sebep olmuştur.1 

Modernizmin kibri, eski olanı demode görme, her yeni olanı yüceltme, iş-
tah ve tutkuyla yeniliğe yönelmeyi de beraberinde getirmiş ve böylece kadim 
geleneklerden ve bu geleneklerin birikim ve bilgeliğine yabancılaşmaya yol 
açmıştır. Medya, teknoloji ve iletişim ağlarının baş döndürücü ilerlemeleri 
karşısında hayret ve şaşkınlık içerisine giren insan, geçmişinden ve asaletin-
den kopmakla kalmamış aynı şekilde kadim zamanlardan beri akıp gelen hik-
met ırmağının izini de kaybetmiş ve bu yüzden eski hikmet babalarını küçüm-
seyici bir ukalalığa bürünmüştür. Bu kibrin en aşikâr görüldüğü yerlerden 
biri, halkların, bilgelik hazinelerine giden en önemli araç olan kendi asıl me-
tinlerinin dilini değil, modern çağın dilini öğrenmeye çalışmaları hatta kendi 
asaletleriyle onları buluşturacak olan dillerini küçümsemeleri ve modern 
çağın muktedir diline hayranlıkla kucak açmalarıdır.2 

Modern zamanın bu bunalımlarına ve parçalanmış ruhlarına soluk olabile-
cek belki de en önemli kurtuluş yolu tasavvuftur. Çünkü sınır tanımaz bu 
teksir sarhoşluğu içerisinde insan ve evren arasındaki uyumu ve birliği sağla-

                                                 
1  William C. Chittick, Tasavvuf: Kısa Bir Giriş, çev. Turan Koç (İstanbul: İz Yayınları, 2011), 19-21. 
2  Chittick, Tasavvuf, 8-11. 



Tarikat ve Kelam Kıskacına Hapsedilen Tasavvuf: İrfanın Ölümü   399 

 

yan bütünlük, diğer bir ifadeyle vahdet, tasavvufla mümkündür. Ancak bura-
da kastedilen tasavvuf salt mekanik ritüellere boğulan saflaşma temrinleri 
değil, aksine saflaşma ve arınma temrinlerinin dayandığı aşk, vecd, coşku ve 
imanı ateşleyen nazarî tasavvuf, irfan veya nâr ve nûr felsefesidir. Nitekim 
dinin zahirî öğretileri ve gündelik ritüellerini esas alan fıkıh, tenzih odaklı 
polemiklere ve dinî savunulara giren kelam ve burhanla ikna üzerine kurulu 
felsefe insanın derin iç sancılarını hissetmekten uzak görünmektedirler. Hatta 
beyana dayalı fıkıh-kelam ve burhana dayalı felsefe insanın sancılarını ve 
açmazlarını artırma gibi bir risk de taşımaktadır. Çünkü fıkıh ve kelam tenzihi 
esas aldığı için insanı bilinemezci (agnostik) yapma riskini taşırken, felsefe beş 
duyu ve sınırlı aklı merkeze aldığı için insanı materyalizme sürükleme tehli-
kesini taşımaktadır. Hatta salt tarikat zihniyetinin temel ve alt yapıdan yok-
sun kuru ve mekanik ayinleri ve virtleri de insanlığın arayışlarına ve dertleri-
ne deva olamaz. Burada insanlığın imdadına yetişebilecek kurtarıcı bilgi irfan 
(gnos) olabilir.3 

Burada irfan ile tasavvuf arasında var olan ayırıma dikkat çekmek önemli 
olabilir. Nitekim irfan veya gnos bilmek ve tanımaktır. Bu tanıma, kendini 
bilme ile başlar ve ilk akla gelen nazarî ve felsefî altyapısıdır.4 Tasavvuf ise 
daha çok saflaşma ve arınma temrinlerine dayalı amelî ve pratik bir yönelimi 
temsil eder.5 Elbette kurtarıcı bilgi salt nazarî ve kavramsal nitelikler ile sınırlı 
tutulamaz. Çünkü irfan kavramsal bir bilgiden ibaret değildir, aksine tadılan, 
yaşanılan, lezzetle ve aşkla harekete geçiren yetiştirici ve inşa edici bir bilgi-
dir. Bu bakımdan irfan ile kastedilen hem nazarî ve hem de amelî olmak üzere 
iki boyuta da sahip olan kurtarıcı bilgidir. O halde bâtınî derinliği, felsefesi, 
dayanakları, nazarî altyapısı ve teorilerinden arındırılmış, diğer bir ifadeyle 
teslimiyetçi müritlerden ve yaratıcı dehasını yitirmiş tebaadan müteşekkil 
tarikat haline gelmiş bir tasavvufun, dinin yasacı tarafına oldukça yaklaştığı 
ve fıkıh ile şeriattan farksız hale geldiği hesaba katılarak irfanı kendi içinde 
öldürdüğü söylenebilir. 

Tasavvufun İslam düşünce tarihinin erken dönemlerden itibaren kuşku ile 
karşılandığı ve ciddî eleştirilerle karşı karşıya kaldığı bilinmektedir. Özellikle 
İslamî düşüncenin omurgasını oluşturan, sosyal ve siyasal yaşamda bir karşı-
lığı olan dinin fıkıh ve kelam kanadını temsil eden ulemanın beyana dayalı 
eleştirileri karşısında tasavvuf, tarih boyunca kendini savunmak zorunda 
kalmıştır.6 Dinin zahirî ile çelişen tasavvufî düşünce ve pratikler İslam düşün-
                                                 
3  Henry Corbin, İslam-i İran: Çeşmendâze-yi Felsefî ve Manevî, çev. Seyyid Ziyauddin Dehşir, 1. Bs. 

(Tahran: İntişârât-i Sofya, 1391), 2: 34. 
4  Muhammed Âbid el-Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı: Arap-İslam Kültüründeki Bilgi Sistemlerinin 

Eleştirel Bir Analizi, çev. Burhan Köroğlu v.dğr. (İstanbul: Kitabevi, 2001), 329,331. 
5  Fazlur Rahman, İslam, çev. Mehmet Dağ - Mehmet Aydın (Ankara: Selçuk Yayınları, 1996), 185; 

Selçuk Eraydın, Tasavvuf Ve Tarikatlar, 11. Bs. (İstanbul: M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2014), 
51-53. 

6  Ebu’l Kasım Abdulkerim Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, ed. Muhammed Abdurrahman el-Mer’aşî, 1. 
Bs (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1419), 119; Mircea Eliade, Dinler ve Düşünceler Tarihi, çev. Ali 
Berktay (İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2007), 3/145-146. 
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ce tarihinde ciddi bunalımlar ve krizlere yol açmış hatta bu krizler zaman 
zaman şiddete ve ölüme neden olmuştur. Genellikle iktidar tarafından da 
desteklenen zahirî ulemanın beyana dayalı tasavvuf sorgulamaları ve şiddetli 
eleştirileri, tasavvufa meşru bir alan yaratma çabalarını beraberinde getirmiş-
tir.7 Dışardan fıkıh, kelam ve hatta felsefe tarafından sorgulanan ve saldırıya 
maruz kalan tasavvuf, hiçbir zaman İslam’ın ana geleneği ya da ortodoksî 
İslam tarafından meşru bir zemin bulmadığı için kan kaybederken, tasavvufun 
bizzat kendi içinde yapılan şeriat rötuşleri ve yasacı zihniyete tasavvufu ka-
bullendirme çabası da nihaî olarak her zaman olduğu gibi dinin zahiri düşün-
cesinin galip gelmesine ve nazarî irfan ya da tasavvuf felsefesinin İslam dün-
yasını terk etmesine yol açmıştır.8 Tasavvuf felsefesinin bugün geldiği trajik 
vaziyeti daha iyi görmek için tasavvuf tarihine kısaca göz atmak gerekebilir. 

 
1. Tasavvuf Tarihinin Dalgalı Seyri 
Tasavvuf tarihi genel olarak üç ana bölümde incelenir. Bunlardan ilki, İs-

lam Peygamberi döneminden itibaren bir züht hareketi olarak başlayan ve 
daha çok amelî saflaşma temrinleri ile belirginlik kazanan dönem, ikincisi, bir 
zühd hareketinden tasavvuf mektebine geçen, arınma ve saflaşma temrinle-
rinden oluşan amelî tasavvufa irfanî söylem ve nazarilerin doğuşuna da tanık-
lık eden dönem ve üçüncüsü, tasavvufun amelî ve nazarî iki boyutunun birleş-
tiği ve sistemleştiği dönemdir.9       

Tasavvuf literatürü, dinin zahirî ve lafzî boyutuna bağlılığı yetersiz gören 
ve bunun ötesinde bir dindarlık ve içtenlik arzu eden İslam peygamberi ve 
bazı sahabeleri sûfilerin erken dönem ilk örnekleri olarak kabul eder. Ama 
“sûfi” terimi, İslam’ın genişleyen farklı coğrafyalarındaki zahit ve münzevileri 
için dokuzuncu yüzyılın ortalarına kadar yaygın bir şekilde kullanılmamıştır. 
İslam Peygamberine yakınlıkları ve samimiyetleri ile bilinen ilk örnek sûfiler 
olarak Ebu Zer, Ebu Derda, Ümmü’d-Derda, Selman-i Farısî, Huzeyfe b. Yeman 
ile İmran b. Hüseyin Huzaî gibi şahsiyetler ve sonraki kuşaklardan ise özellikle 
Hasan Basrî başta olmak üzere Yezid b. Ebân Rakkaşî, Muhammed b. Vasî, 
Malik b. Dinar, Ferkad Sebehî, Abdulvahid b. Zeyd, Davud-i Taî ve yarı efsane-
vî bir kadın sûfi karakter olan Rabia el-Adeviyye gösterilmiştir.10 

Nefsini kınama ve dünyadan soyutlanma biçiminde tezahür eden ve daha 
çok münferit dindarlığı temsil eden bu züht hareketi, kendi eylem ve tutumla-
rı için Kuran’ın bazı ayetlerini ve peygamberin bazı hadislerini referans olarak 
göstermişlerdir. Züht hareketinin temel özelliği sayılan kanaatkârlık ve dün-
yevîlikten uzak durma, İslam devlet yöneticileri özellikle Emevî hanedanı ve 
                                                 
7  Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 119; Abdullah Kartal, “Tasavvufun Bir İlim Olarak İnşâ Süreci: Şer’î 

ve Metafizik Bir İlim Olarak Tasavvuf”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 24 (Şubat 2015), 
150. 

8  Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 34; Eliade, Dinler ve Düşünceler Tarihi, 3:145-146. 
9  Alexandar Knysh, Tasavvuf Tarihi, çev. İhsan Durdu, 1. Bs (İstanbul: Ufuk Yayınları, 2011), 17; Kartal, 

“Tasavvufun Bir İlim Olarak İnşâ Süreci”, 151. 
10  Knysh, Tasavvuf Tarihi, 17-18. 
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idarecilerinin dünyevî eğlencelere dalmasına ve israfa kaçan aşırılıklarına bir 
tepki olarak İslam’ın özgün ideallerine yönelme gayreti olarak okunmuştur. 
Züht dönemindeki örnek dindarlık ve ortaya konulan vicdanî kaygılar bazen 
yöneticilere karşı bir meydan okuma gibi algılanmış olsa da, siyasî otorite 
aleyhinde somut bir faaliyet içerisine girilmediği sürece genel olarak bu zahit 
sûfilere karşı müsamahakâr davranılmıştır.11 

Tasavvuf dili ve mefkûresinin oluşmaya başladığı ikinci dönem ise 810 yı-
lında öldürülen Şakik-i Belhî ile başlatılır. Nitekim Şakik ile birlikte züht ve 
rıza tasavvufun alt merhaleleri sayılmaya başlanmış ve bunların üstünde daha 
yüksek bir mertebe bulunduğu, bunun ise Allah’a yakınlığın yakıcı arzusu, 
coşkun Tanrı sevgisi gibi tasavvufî bir tecrübe olduğu ifade edilerek sûfilere 
zahitlerin üstünde bir konum verilmiştir.12 Tasavvuf dönemi olarak tanımla-
nan bu dönemde, dinin zahirî ve lafzî boyutu, diğer bir ifadeyle “şeriat” karşı-
sında “hakikat” savunulmuştur. Tasavvuf bu dönemde dinî yükümlülüklerin 
zahirî formlarını koruma altına almaya çalışan fakihler ve muhaddisler ile 
dinin inanç esaslarını ispat ve savunmaya çalışan kelamcıları yetersiz görme-
ye başlamıştır. Çünkü sûfilere göre din, sadece fıkıh ve kelamdan oluşmuyor-
du, dinin daha derinde bir hakikat alanı vardı ve tasavvuf tam da bu hakikat-
lere sarılmaktı.13 

Dini otoriteyi temsil eden fakihler ve zahirî ulema, tasavvuf düşüncesinin 
oluştuğu ve mayalandığı bu ikinci dönemin başlarında sûfilerin söylem ve 
uygulamalarını ciddiye almadı ve kısmen görmezden geldiler. Ancak tasavvuf, 
mevcut dinî mekanizmayı sorgulamaya tabi tuttukça, onu yetersiz görüp kar-
şıt söylemler ve kavramlar geliştirdikçe fukaha ve ulema arasında yavaş yavaş 
bir rahatsızlık ortaya çıkmaya başladı ve tasavvufî düşünceler arttıkça ve 
yayıldıkça bu rahatsızlık da ona bağlı olarak şiddetlendi.14 

Bu dönemde sûfiler dinin fıkıh ve kelam tarafından temsil edilmeyen ve 
zahirin ötesinde kalan bir hakikat alanına sahip olduğunu savunarak dinin 
kaçınılmaz bir boyutu olarak tasavvufa bir meşruiyet kazandırmaya çalıştılar. 
Sûfîler tasavvufu da dinin meşru ve belki de daha önemli bir alanı olarak sa-
vunmaya çalışırken tasavvuf için dört temel oluşturmaya çalıştılar. Sufiler 
öncelikle tasavvufun konusunu ve alanını belirlemeye başladılar. Buna göre 
tasavvufun alanı zahir ve lafzî dini boyut olan şeriat karşısında ya da şeriatın 
tamamlayıcısı olarak hakikati belirlediler.15 Tasavvuf düşüncesinin oluşumu 
yolunda oluşturulan ikinci temel ise tasavvufî epistemoloji oldu. Buna göre, fıkıh 
ve kelamın bilgi kaynağı, ayet ve hadislerin zahirine dayalı beyan ve felsefenin 
bilgi kaynağı akla dayalı olan burhan iken, tasavvufun bilgi kaynağı ise kalbe 

                                                 
11  Knysh, Tasavvuf Tarihi, 18-24. 
12  Knysh, Tasavvuf Tarihi, 40-41. 
13  Kuşeyrî, er-Risâle, 159 
14  Kartal, “Tasavvufun Bir İlim Olarak İnşâ Süreci”, 151. 
15  Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 34; Ebu’l-Hasan Ali Hucvirî, Keşfü’l-mahcûb, 4. Bs (Tahran: Neşr-i 

Tahurî, 1375), 398-399; Kartal, “Tasavvufun Bir İlim Olarak İnşâ Süreci”, 153. 
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dayalı keşif veya şühud olarak ifade edildi.16 Üçüncü temel olarak tasavvufa bir 
amaç belirlendi ve bu amaç ise marifet olarak ifade edildi. Marifetin merkezine 
ise Allah’ı bilme veya tanıma anlamına gelen marifetullah yerleştirildi. Son 
temel olarak, tasavvuf düşüncesi için bir ortak dil oluşturtuldu. Bu da dinî 
metinlerin zahirî tefsirine karşı batinî hakikatin ifadesi olan te’vil, işarî dil veya 
şiir ve edebiyatta da kullanılan sembolik aktarım benimsendi. Böylece tasavvuf 
alanı, epistemolojisi, amacı ve diliyle dinin meşru ve vazgeçilmez bir alanı 
olarak varlık sahnesine çıkmış oldu.17 

Tasavvuf kendine dinî ve meşru bir alan oluşturmaya çabalarken ve mef-
kûresini temellendirmeye çalışırken başta fakihler ve hadisçiler olmak üzere 
dinî otoriteler tarafından ciddi eleştirilere maruz kaldı.18 Dinî otoritelerin 
temel sorgulaması hatta endişesi, dinin içerisinde yeni bir epistemolojiye 
giden yolun açılması ve bunun beraberinde gelebilecek felaketler teşkil edi-
yordu. Kendilerini dinin temsilcisi olarak gören fakih ve muhaddisler, tasav-
vufî bilgi yolunu dinin zahirî metinleriyle test ettikleri için nâmeşru görüyor 
ve bu yüzden tasavvufa karşı sadece eleştiriler getirmekle yetinmiyor aynı 
zamanda siyasî otoritenin de desteğiyle sûfilere baskı yapıyor hatta kimi za-
man onları yok edilmesi gereken korkunç tehlikeler olarak görüyorlardı.19 

Tasavvuf tarihinin bu ikinci döneminde mefkûresini temellendirmeye çalı-
şan tasavvufa karşı gelişen zahirî dinî otoritenin sorgusu, eleştirisi, baskısı ve 
dahi yok edici tutumu karşısında ikinci dönem içerisinde yeni bir aşamaya 
geçildi: Tasavvufun dinin zahirî ile çelişmediğini ve İslam’ın meşru bir boyu-
tunu teşkil ettiğini savunan ve içerden yapılan bir tasavvuf savunması süreci. 
Bu süreçte yazılan tasavvuf kitaplarının geneli, tasavvufa şeriat gömleğinin 
giydirilmesi ve bir nevi dinin omurgasını teşkil eden fakih, muhaddis ve ke-
lamcılara tasavvufu kabul edilebilir meşru ve samimi bir dini çaba olarak gös-
terme çabası olmuştur.20 Hatta bu süreçte bizzat sûfi yazarlar tarafından ta-
savvufî kimi düşüncelere karşı tepki gösterilmiş, bazı sûfi taşkınlıklar veya 
şatahatlar reddedilmiş ve tasavvufun şeriatla çelişmemesi şartı ısrarla vurgu-
lanmıştır. Şeriatın baskılarına karşı tasavvufî savunmalara örnek olarak 
Serrâc, Kelâbâzî, Ebu Talip Mekkî, Kuşeyrî, Hucvirî gibi sûfi yazarların eserleri 
getirilebilir. Nitekim Serrâc, tasavvufun alanının ihsan ve ilmu’l-bâtın olduğu-
nu,21 Kelâbâzî, sûfilerin akidesinin Ehl-i Sünnet akidesiyle aynı olduğunu,22 Ebu 

                                                 
16  Feriduddin Attar, Tezkiretü’l-Evliyâ, ed. Reynold Alleyne Nicolson, 1. Bs. (Leiden: Neşr-i Matbaa-yi 

Leiden, 1905), 189; Kartal, “Tasavvufun Bir İlim Olarak İnşâ Süreci”, 154. 
17  Kartal, “Tasavvufun Bir İlim Olarak İnşâ Süreci”, 155. 
18  Tasavvufa yönelik eleştirilere adeta bir cevap olarak yazılmış çok sayıda eser vardır. Bunların ilk 

örneklerinden biri Luma’dır. Bkz. Serrâc, el-Luma’ (Beyrut: Kamil Mustafa en-Nührâvî, 2007), 5-20. 
19  Serrâc, el-Luma’, 5,391; M. Louis Massignon, Hallâc-ı Mansûr’un Çilesi: İslâm’ın Mistik Şehidi, çev. İsmet 

Birkan (Ankara: Ardıç Yayınları, 2006). 
20  Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 19, 34; Fazlur Rahman, İslam, 187. 
21  Serrâc, el-Luma’, 6,23,24,102,107,379. 
22  Ebubekir Kelâbâzî, et-Taarruf, ed. Ahmed Şemsüddin, 2. Bs (Lübnan: Dâru’l-Kitâbü’l İlmiyye-Beyrut, 

2011), 58. 
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Talip Mekkî, tasavvufun kalp ehlinin ilmi ve kalbin fıkhı,23 Kuşeyrî de tasavvufun 
kitap ve sünneti esas aldığını,24 zahire ters düşen batının batıl olduğunu,25 Ehl-i Sünnet 
ve şeriata bağlılığın esas olduğun26 ispatlamaya gayret etmek suretiyle tasavvu-
fun şer’î ilimler karşısındaki meşruiyetini sağlamaya çalışmışlardır.27 

Tasavvuf tarihinin üçüncü dönemi ise, tasavvufun metafizik boyutuyla 
müstakil ve kapsayıcı bir sisteme kavuştuğu dönemdir. Tasavvufun ikinci 
döneminde kapsam alanı belirgin hale gelen ve meşru bir ilim olarak kabul 
görmeye başlayan tasavvuf, İbnü’l-Arabî ile birlikte metafizik boyutunu da 
tamamlayarak sistemini tamamlamıştır. İkinci dönem tasavvufu, genel ola-
rak şeriat ile hakikatin, dinî alanın iki farklı veçhesi olduğu ve bu yüzden 
İslamî ilimler içerisinde tasavvufun da diğer bilimler gibi meşru bir ilim 
olduğu çabası merkezdeyken ve dinin şer’î kaynakları sayılan fıkıh ve hadis 
referanslarından kabul görme ve meşruiyet talep etme durumundayken 
İbnü’l-Arabî’nin ortaya çıkmasıyla birlikte tasavvufta yeni bir çığır açılmış 
oldu. İbnü’l-Arabî ile başlayan bu dönemde artık tasavvuf, fıkıh ve hadis gibi 
dinî ilimlere göre kendini tanımlamak zorunda kalma gereğini hissetmemiş, 
hatta dinin zahirî referans kaynaklarından meşruiyet arayışına girmeyi 
uygun görmemeye başlamış, bunun yerine dinî ilimlerin merkezî noktasın-
da kendini konumlandırmış ve müstakil bir alan olarak varlık sahnesinde 
belirmiştir.28 

İbnü’l-Arabî böylece önceki tasavvufî geleneğe bağlı kalarak tasavvuf içeri-
sinde oldukça önemli bir çığır açtı. O, fena halinde eriştiği birlik sonucunda 
kesp ettiğini iddia ettiği müşahede ve keşifle varoluşa tümel bir yorum getir-
meye çalıştı. Bu metafizik sistem içerisinde dinî metinlerin yorumlanması ve 
te’vil edilmesi gibi önemli adımlar atarak bir üst çatı ilmi olarak tasavvufu 
kurguladı. Ancak tasavvuf tarihi boyunca ortaya çıkan her yenilik ve gelişme-
de olduğu gibi, Tasavvuf sistemine dair İbnü’l-Arabî’nin geride bıraktığı biri-
kim ve külliyat da beraberinde ciddi sorgulamalar ve eleştiriler getirdi. Dini 
otoritelerin temsilcisi olan fakih ve kelamcılar tarafından İbnü’l-Arabî’ye 
gösterilen tepki ve yapılan ağır eleştiriler tasavvufta yeniden bir savunma ve 
temellendirme süreci başladı.29 Tıpkı ikinci dönemin ikinci aşamasında tasav-
vufu meşru gösterme çabalarına benzer bir şekilde İbnü’l-Arabî düşüncelerini 
temellendirme ve meşrulaştırma çabaları Konevî ve Kayserî gibi öğrencileri 
üzerinden yürütüldü.30 

 

                                                 
23  Ebu Tâlib Mekkî, Kûtü’l-Kulûb fî Muâmeletü’l-Mahbûb (Beyrut: Dâru’l -Kutubi’l- İlmiyye, 1417)., 274, 298 
24  Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 72. 
25  Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 85,444. 
26  Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 19,24,31,34,44. 
27  Fazlur Rahman, İslam, 195; el-Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, 371, 379. 
28  Kartal, “Tasavvufun Bir İlim Olarak İnşâ Süreci”, 160. 
29  Fazlur Rahman, İslam, 199-202,206. 
30  Kartal, “Tasavvufun Bir İlim Olarak İnşâ Süreci”, 163-164. 
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2. Tarikatların Tekelinde Tasavvuf 
Tasavvuf düşüncesi on ikinci yüzyıldan itibaren yavaş yavaş nazarî altya-

pısından kopuk bir ameli ritüeller zincirinin tekrar döngüsüne tarikatlar ara-
cılığıyla girdi. Tasavvuf geleneğinin bu kolu, şeriat otoritesine karşı savunma 
amaçlı yazılmış ve dinin zahiri prensipleri lehine tasavvufun coşkun ilahî aşkını 
ya da sekr halini bile kimi zaman eleştiriye tabi tutan tasavvuf kitaplarından 
beslendi. Aslında tasavvufun kendi içerisinde yaptığı bu muhasebe ve iç sor-
gulama kitaplarının dinin zahirî otoritelerini memnun etme kaygısı ve şeria-
tın sınırları içerisinde kalma vurgusu Tarikatların kendi müntesiplerini şeria-
tın meşru dairesinde tutmasına da ilham kaynağı haline geldi. Nitekim tasav-
vufun klasik savunucuları, tasavvuf geleneğini İsmailî ve Şiî öğretilerden uzak 
bir beraatla, tasavvufun cezb, sekr ve şatahatlarından dehşete kapılan Sünnî 
din adamları ve otoritelerine meşru gösterme teşebbüsleri tasavvufun amelî, 
ahlakî ve adapla ilgili boyutunun ön plana çıkmasına sebep oldu.31 Bu girişim 
tasavvufun İslam dünyasında kabul görmesine ve halkın düzeyine inmesine 
vesile olmuşsa da, fıkhın ve şeriatın mekanik ritüellerine tasavvufun gark 
edilmesi ve yaratıcı dehasını yitirmesi gibi bir garabeti de beraberinde getir-
di.32 Tasavvuf geleneğinin bu kolu, Bağdatlı belagat sahibi önemli tarikat şeyhi 
Abdulkadir Geylanî tarafından savunuldu. Geylânî, büyük kalabalıklara sesle-
nen vaazlarıyla tasavvufun halk kitleleri tarafından benimsenmesini sağladı.33 
Ancak Geylânî de tıpkı Muhammed Gazâlî gibi tasavvufun amelî ve ahlakî 
boyutunu ön plana çıkararak özenle tasavvufun nazarî boyutundan uzak dur-
du. Tasavvuf tarihinde Cüneyd-i Bağdadî’nin Hallac-ı Mansur’un coşkun sekr 
haline karşı geliştirdiği sehv meşrepli ve amelî tasavvuf bir diğer tarikat şeyhi 
Ebu Hafs Ömer Sühreverdî’nin Avârifu’l-Maârif isimli eseriyle kapsamlı bir 
şekilde temellendirildi.34 

Miladi on ikinci yüzyıldan itibaren tasavvuf giderek tarikatlarla anılmaya 
başlandı ve günümüze kadar varlığını sürdüren tarikatların yaygınlığı ve ka-
bulüyle birlikte tasavvuf denilince ilk akla gelen tarikatlar olmaya başladı.35 
Tasavvufun önceki dönemlerde yapılmış savunuları, İslam ümmetinin birliği 
ve yekpareliğini sağlamada önemli bir katkı sağlamış ve tasavvufa bir şeriat 
çizgisi çekilerek36 İslam’ın nazarî birikiminin savrulmalar ve sapkınlıklardan 
korumasına vesile olmuşsa da, tasavvufun aşk, cezbe ve coşkunluk halleriyle 
erişilen özgünlüğü ve yaratıcı dehası önemli oranda darbe almıştır. Aynı şe-
kilde tasavvufun tarikatların çizgisinde kontrol altına alınmasıyla birlikte, 
tasavvufun halk kitleleri düzeyine indirgenmesi sağlanarak kitlelerin amelî ve 
ahlakî olgunluğuna vesile olmakla beraber, tasavvufun nazarî boyutunun rafa 
                                                 
31  Fazlur Rahman, İslam, 184-187. 
32  Chittick, Tasavvuf, 78-82. 
33  Fazlur Rahman, İslam, 214. 
34  Knysh, Tasavvuf Tarihi, 166-167; Ethem Cebecioğlu, ed., Tasavvuf klasikleri (İstanbul: Erkam 

Matbaacılık, 2010), 233. 
35  Eraydın, Tasavvuf Ve Tarikatlar, 299-301. 
36  Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 19, 34, 119. 
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kaldırılmasını, tarikat şeyhleri etrafında geliştiren yarı efsanevî mucize ve 
kerametler edebiyatının kontrol edilemez menkıbelerine kurban gitmesini ve 
daha önemlisi şeriatın dar zahiri gömleğinin sınır tanımaz tasavvufun coşkun 
bedenine sıkı sıkıya giydirilmesini ve son tahlilde tasavvufun mekanik ritüel-
lerle sınırlandırılmış bir tür fıkhî ve amelî meşrebe dönüşerek yozlaşmasını 
beraberinde getirmiştir.37 

Genel olarak halk kitlelerini kontrol altında tutmak amacıyla siyasî otorite-
lerin kendileriyle barış içerisinde yaşayan tarikatların nüfuz alanları ve şeyh-
lerin manevî otoritesinden yararlandıkları görülmüştür. Nitekim Moğollar 
bile tarikatların bu gücünden yararlanma yoluna gitmiş ve günümüze kadar 
siyasî otoritelerin desteği ile tarikatlar varlıklarını sürdürebilmişlerdir.38 An-
cak siyasi otoritesini Şia mezhebini yaymak ve Şia dışında kalan her türlü 
Sünnî oluşum, mezhep ve tarikatı yok etmek üzerine kurgulayan Safevîler 
İran’da Nakşîlik başta olmak üzere birçok tarikatın yayılmasını ve varlığını 
sürdürmesini engellemiştir.39 

Tarikatların dinî ve siyasî otoriteler tarafından genel olarak desteklenme-
sinin altında başka bir neden daha bulunabilir. Bu da İslam dinî dışında kalan 
diğer dinlerin öğretilerine karşı Müslüman kitlelerin dinî inançlarını koruma-
da tarikatların taşıdıkları misyondur. Buna getirilebilecek en ikna edici örnek 
Hint alt kıtasının İslam topraklarıyla sınır bölgesinde ortaya çıkan tarikatlar 
ve özellikle Nakşibendilik tarikatıdır. Hinduizm ve Budizm’in mistik öğretile-
rinin Müslüman kitleleri sarmaktan korumanın en etkili yolu belki de aynı 
mistik öğretileri amelen tatbik eden güçlü bir tarikatın varlığıydı ve bu vazi-
feyi en iyi şekilde gerçekleştiren elbette Nakşibendilikti.  

Halk inançlarının canlı tutulmasında tarikatların yerine getirdikleri rolün 
benzer bir örneği, bu defa İslam’ın genç ve dinamik mesajları karşısında Hin-
du kitlenin inançlarını koruma altına almada önemli bir katkıya sahip olan 
Sihizm’in benzer tarihlerde ortaya çıkması bir tesadüf gibi görülmemektedir. 
Burada ilginç olan ise tıpkı İslam’daki tarikatların Hinduizm’den gelebilecek 
etkiyi zayıflatacak şekilde Hinduizm’le benzerlikler taşırken, Sihizm de İs-
lam’ın etkisini adeta azaltacak şekilde yarı İslam yarı Hindu inançların bir 
sentezi gibi ortaya çıkarak İslam’ın insan yaşamını disipline eden özelliklerine 
karşı Hinduizm için adeta bir tampon bölge oluşturdu. 

 
3. Kelam ve Tarikat Kıskacında Tasavvuf  
Tasavvuf, dinin kesintisiz olarak çarpan kalbidir.40 Yine tasavvuf, bu gurbet 

diyarında, halkı zalim olan bu şehirde, maddî perdeler ve ağlarla hapsedilmiş 
insanoğlunun ana vatan özlemini seslendiren haykırışlar ve çığlıklardır. Yine 
                                                 
37  Tasavvufun kurumsallaşarak tarikat çizgisine girmesi ile ilgili bilgi için Bkz. Eraydın, Tasavvuf Ve 

Tarikatlar, 299 ve sonrası; Ahmet Ögke, Tasavvuf: El Kitabı, ed. Kadir Özköse, 3. baskı (Ankara: Grafiker 
Yayınları, 2015), 218 ve sonrası. 

38  Knysh, Tasavvuf Tarihi, 168. 
39  Knysh, Tasavvuf Tarihi, 209. 
40  Chittick, Tasavvuf, 73. 
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tasavvuf, dinin zahirî lafızlarının ifade edemedikleri varoluşun derin anlamına 
inme çabası ve bu noktada fıkhu’l-batındır. Bu yüzden tasavvuf ruhla, nefisle, 
nurla, ışıkla, anlamla, dünyanın ve maddenin ötesiyle, diğer bir ifadeyle meta-
fizikle ve batınla ilgilenir. Tasavvufun dili de buna bağlı olarak yeryüzünde 
kullanılan ve herkese açık olan zahirî-lafzî dil değil, daha çok şiirle ve coşkun 
deneme nesirlerle ifadesini bulan ledunî, mecazî, hayalî, sembolik veya 
müteşabih bir dildir.41 Bu bakımdan tasavvuf asla Kurân’ın muhkemat denilen 
zahirî-açık naslarını esas alan fıkhî-kelamî değerlendirmelerin dar kıstasları 
ile derinliği anlaşılamaz, test edilemez ve buna bağlı olarak meşruiyeti ölçü-
lemez. 

Tasavvufun Kur’an’da kullanılan müteşabih dille, misalî veya sembolik bir 
dille, nefis ve hayal gücünün doğasına uygun bir dille kendini ifade etmesi, 
onu Kurân’ın muhkemat dilini esas alan fıkhî ve kelamî ölçütlerinden ve sınırlı-
lıklarından muaf kılmaktadır. Nitekim tasavvuf Kehf süresinin dilini kullanır:42 
Bu dilde pişmiş balık ab-ı hayatla canlanır, Hızır denizin ortasında sağlam 
gemiyi deler, mağara arkadaşları üç yüz yıllık uykudan sonra uyanır ve 
Zülkarneyn Güneş’in bir balçıkta battığı ülkelere sefere çıkar. Bu dil yasacı 
Musa’nın anlam veremediği ve bu yüzden şiddetle tepki gösterdiği Hızır’ın 
dilidir.43 Yasacı Musa ile mistik Hızır’ı ayrılma noktasına getiren gerilim ve 
çatışma, sonraki dönemlerde fıkıh-kelam ile tasavvuf arasında meydana gelen 
gerilim hatta trajik yıkımların ilk örneği olarak okunabilir. 

Eğer Kuran’da geçen mucizeler, olağanüstü vakalar, maddî dünyanın se-
bep-sonuç ilişkisine dayalı sistemini tepe takla eden hadiseler ve rivayetler, 

                                                 
41  Tasavvufun bu özel dili için Bkz. Abdurrezzak Kâşânî, Letâifu’l-a’lam fî İşârât-i ehli’l-İlham, ed. Ahmed 

Abdurrahim es-Sayih v.dğr. (Kahire: Mektebetu’s-Sekâfeti’d-Diniyye, 1326), 600,629,630; 
Abdurrezzak Kâşânî, Şerhu Fusûsi’l-Hikem, 4. Bs (Kum: İntişârât-i Bîdar, 1370), 134; Aynulkudât 
Hemedânî, Zübdetu’l Hakâik: Şekve’l-Ğarib ani’l-Evtan ila Ulemai’l-Buldan, 1. Bs (Paris: Dâr-i Bibliyun, 
1962), 4; Toshihiko Izutsu, İslâm Mistik Düşüncesi Üzerine Makaleler, çev. Ramazan Ertürk, 3. basım 
(İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları, 2010), 119; Henry Corbin, Arz-ı Melekût, çev. Ziyauddin Dehşirî, 4. 
Bs (Tahran: İntişârât-i Tahuri, 1378), 128-129,157,163-168; Henry Corbin, İbn Sina ve Temsîl-i İrfanî, 
çev. İnşaullah Rahmetî (Tahran: İntişârât-i Sofya, 1392), 125,126,127,129; Corbin, İslam-i İran, 234, 
249, 322-327; Dan R. Stiver, Felsefe-yi Zeban-i Dinî, çev. Ebulfazl Seccadî (Kum: Neşr-i Edyân, 1384), 74-
80; W. Montgomery Watt, Müslüman-Hıristiyan Diyalogu, çev. Fuat Aydın, 1. Bs (İstanbul: Birey 
Yayınları, 2000), 192; Rene Guenon, “Zebân-i Morgan”, Hermes ve Zebân-i Morgan, çev. Emin Aslanî 
(Tahran: İntişarât-i Ceyhun, 1386), 15-21; Fatime Muderrisî - Meryem Arap, Kâbe-yi Dil (Tahran: 
Neşr-i Çapar, 1393), 186; Taki Purnamdariyân, Remz ve Dastanhâ-yı Remzî der Edebi-i Farsi, 8. Bs 
(Tahran: İntişârât-i Sohan, 1390), 121-130,441-460; Taki Purnamdariyân, Akl-ı Surh: Şerh ve Te’vil-i 
Dastânhâ-yi Remzî-yi Sühreverdî, 1. Bs (Tahran: İntişârât-i Sohan, 1390), 25,39; Turan Koç, Din Dili 
(İstanbul: İz Yayıncılık, 1998), 194-195; Buşra Arslan Meçin, Tasavvuf Düşünce Sisteminde Misâl Âlemi 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020), 47-53; Mehmet 
Mekin Meçin, “Din ve Yorum Bağlamında Tenzil ve Te’vil”, İslam ve Yorum III – Uluslararası 
Sempozyum (Malatya, 2019), 544-548. 

42  Muhyiddin İbnü’l-Arabî, el-Futuhâtü’l-Mekkiye, ed. Osman Yahya, 2. Bs (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-
Arabî, 1994), 2: 148, 204; 4: 406; Abdurrezzak Kâşânî, Tefsir-i İbn Arabî (Tevilat-ı Abdurrezak), ed. Semir 
Mustafa Rebab, 1. Bs (Beyrut: Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, 1422), 1: 398; Ruzbihan Baklî, Tefsîru 
Ârâisü’l-Beyân fî Hakâiki’l-Kur’an, ed. Ahmed Ferid el-Mezidî, 1. Bs (Beyrut: Dâru’l -Kutubi’l- İlmiyye, 
2008), 2: 399-400; Ebu Abdurrahman Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî, Tefsîru İbn-i Atâ (Mecmûatu 
Âsâri’s-Sülemî), 1. Bs (Tahran: Merkez-i Neşr-i Danişgahî, 1369), 1: 121-122. 

43  Carl Gustav Jung, Dört Arketip, çev. Zehra Aksu Yılmazer, 5. Bs (İstanbul: Metis Yayınları, t.y.), 69-72. 
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dinin zahirî-kelamî kıstaslarıyla ölçülecekse iki sonuçla karşı karşıya geline-
cektir: İlki inkâr, ikincisi bilinemezci teslimiyet. Dini metinlerin nefsin derin 
katmanlarında veya madde ötesi bir âlem olan misal aleminde gerçekleşen 
vakalara dair anlatılarını akıl dışı görmek mümini son tahlilde inkara veya 
materyalizme sürüklerken, bu sıra dışı anlatı ve vakaların derinliğini anlama-
dan teslimiyetçi bir imanla kabullenmek ise mümini bilinemezciliğe ya da 
agnostizme savuracaktır. Burada nefsin ve hayalin dili olan misali, sembolik 
ve müteşabih bir dilin farkında olan ve bu dili şiir ve nesirle dinî metinlerin 
müteşabih ruhuna uygun olarak kullanan tasavvuf, dinî metinlerin bu anlatı-
larının ve bu anlatılarda geçen vakaların bilinebileceğini savunarak kurtarıcı 
bilgi olan irfana yönlendirmekte ve son tahlilde bu dini metinleri gnosize ederek 
mümini bekleyen materyalizm ve Agnostizm tuzaklarından korumaktadır. 

Tasavvufu dini metinlerin zahirî ve lafzî kıstaslarıyla ölçmek diğer bir ifa-
deyle fıkıh, hadis ve kelamla test etmeye girişmek tasavvufun dini meşruiye-
tini ortadan kaldıracak ve kaçınılmaz olarak dini alanın dışına savrulan bir 
zındıklık hareketi olarak tanımlanacaktır.44 Tarih boyunca tasavvufun yaşadı-
ğı dramın da kökeninde bu vardır. Eğer gerçekten dinin zahirî pratikleri ile 
örtüşen tasavvufun amelî boyutunu dışarıda tutar ve nazarî irfan boyutu üze-
rinden onu değerlendirmeye tabi tutarsak fıkhın ve kelamın dinî algısının 
dışına taşan bir yönelimini kabul etmek zorundayız ve son tahlilde tasavvufun 
dini meşruiyetini reddetme yoluna giderek dini alanın dışında bir mefkûre 
olduğu kanaatine ulaşırız. Lafzî-zahirî pencereden bakıldığında tasavvuf as-
lında dini bir mefkûre değil aksine insanın psişik ruh hallerinin bir dışa vuru-
mu, bir çeşit şizofreni beşeri iç sancıların, özlemlerin ve çilelerin ifadesi olan 
bir tür şiir ve edebiyattan başka bir şey değildir. Ancak dini metinlerin 
müteşabih, sembolik veya misalî dili ışığında incelemeye tabi tutulduğunda 
tasavvuf, dinî metinlerin anlam dünyasına inen, dinin manevî, ahlakî, insanî 
ve psikolojik boyutunu ifade eden ve besleyen bir motor güç ve cevherdir. 

O halde tasavvufun fıkıh ve kelam kıstasları ile değerlendirilmesi ilk büyük 
yanılgıdır. İkinci ve daha önemli yanılgı ise, tasavvufun, dinin ana zahiri gele-
neğini oluşturan ortodoksî İslam’dan meşruiyet talep eden ve tasavvufun 
yaratıcı dehasını öldüren iç itirazlardır. Tasavvufun içinde ve bizzat sûfiler 
tarafından yapılan açıklamalar ile yazılan eselerler her ne kadar İslam âlemi-
nin siyasi birliği ve akidevî bütünlüğüne katkıda bulunmuş ve sonuç olarak 
sûfizmin dar bir meşruiyet alanı bulmasına hizmet etmişse de beraberinde 
tasavvuf mektebinin içerisinde önemli tahribatları getirmiştir. Bu tahribatla-
rın en önemlisi tasavvuf felsefesi ya da nazar-i irfanın aldığı darbedir. Çünkü 
tasavvuf içerisinde yükselen itirazlar, şeriatın yasacı dar gömleğinin ısrarla 
irfanın sınır tanımaz endamına giydirilmesi sonucunda ortaya çıkan, tasavvuf 
fıkhı ve tasavvuf ritüelleridir. Artık tasavvuf fıkıh ve kelama yaklaştırılarak 
insanın derunî sancılarına cevap vermekten uzak mekanik ritüeller ve zahiri 

                                                 
44  Hucvirî, Keşfü’l-mahcûb, 15. 
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amellere gark edilmiştir. Daha büyük garabet, tasavvufun bütün dinleri ve 
bütün insanları kucaklayan ve ısıtan evrensel mesajları, İslam’ın ana gelene-
ğini oluşturan Ehl-i Sünnet mezhebinin dar çerçevesi içerisinde yeniden tan-
zim edilme çabası olmuştur.45 

Tasavvuf tarihinde, fıkhî-kelamî tepkileri yumuşatmak amacıyla tasavvuf 
içerisinde başlayan itiraz ve tepkilerin ilk örnekleri Hallac-ı Mansur ve 
Cünyed-i Bağdadî arasında ve genel olarak sekr-sahv etrafında gelişen tartış-
mada kendini göstermeye başlamıştır. Hallac’ın tasavvufta benimsediği sekr 
yani sarhoşluk hali, ilahi aşkın coşkusuyla cezbe gelen sûfinin dalgalanan 
ruhundan dile dökülen özgün ve yaratıcı sözler, Cüneyd’in sahv yani ayıklık 
hali diye savunduğu karşıt teziyle şatahat olarak kabul edilmiş ve dizginlen-
miştir46. Sûfî taşkınlıkları ve aşkınlıklarına şeriat terbiyesi getirme çabası, 
sonraki dönemlerde Serrac, Kelabâzi, Sülemî, Kuşayrî, Hucvirî, Gazâlî, Ömer 
Sühreverdî, İbn’ul Arabî, Necmeddin Razî, İzeddin Kaşanî ve Molla Sadra gibi 
sûfi şahsiyetler tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Dinin zahirî ve lafzî prensiplerine bağlılığı esas görmeyen sekr meşrepli 
sûfiler, ilahî aşkın sarhoşluğuyla cezbeye girdiklerinde, mesajlarını genellikle 
esrime içerisinde şiirle ya da coşkun ve yakıcı deneme nesirlerle dile getirmiş, 
muhatabı ikna etmek için kavramsal polemiklere ve kelamî temellendirmele-
re girme gereğini hissetmemişlerdir. Bestamî, Hallac, Ahmed Gazâlî, Ayn’ul-
Kudat Hemedanî, Yahya Sühreverdî, Attar, Rumî ve Hafız gibi sekri meşrep 
edinen sûfilerin yaptıkları tasavvuf, neredeyse her sınıf ve meşrepten insanla-
rı büyülemiş hatta fıkıhçılara bile şiirsel bir lezzet vermiştir. 

Sekri benimseyen sûfiler, fıkıh-kelam odaklı tenzihçi anlayışın yerine teşbih-
çi anlayışı metot edinmiş ve bu sayede insana tanrısal sıfatlar kazandırmakta 
bir sakınca görmemişlerdir.47 Çünkü onlara göre Tanrı, insandan uzakta, ta-
mamen münezzeh ve aşkın değil, aynı zamanda insanda tecelli eden ve insanla 
teşbihi yapılabilen içkin bir varlık olarak insanla birlikte, yakın ve dosttur. 
Yine sekr meşrebini yol edinmiş sûfiler, fıkıh ve kelamın yaptığı gibi Tanrı’nın 
celalî sıfatlarına değil, O’nun cemalî sıfatlarına vurgu yapmayı benimseyerek 
insandan Tanrı’ya ve Tanrı’dan insana gidip-gelen aşk, coşku ve cezbeye daya-
lı bir metotla insan-Tanrı ilişkisini sıcak ve dostane bir zemine indirmişler-
dir.48 

Şeriat hırkasını çıkarmış sekr meşrepli sûfiler, cezbe veya esrime halinde 
bedenden soyutlanmayı, maddeden arınmayı ve saf ruhanî bir varlığa dönüş-
meyi sûfi olmanın bir koşulu olarak görürken, sahv meşrepli sûfiler maddî 
formu bir tecelligah ve tanrısal ayna olarak görmüşlerdir. Şühûdî irfan, Horasan 
irfanı ve vahdet-i şühûd olarak da isimlendirilebilecek sekr meşrepli sûfizim, 
insan-Tanrı ilişkisinde teşbihi esas aldıkları için insan bedenini ruhun zindanı, 

                                                 
45  Serrâc, el-Luma’, 10-13; Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 19, 34; Hucvirî, Keşfü’l-mahcûb, 303. 
46  el-Câbirî, Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı, 374-375; Fazlur Rahman, İslam, 189,192. 
47  Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, 27-28. 
48  Chittick, Tasavvuf, 50-52. 
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maddî dünyayı karanlık ve soğuk bir sürgün diyarı, maddî formu ve cismanî 
yapıyı delinmesi ve sıyrılması gereken bir engel olarak gördükleri için sûfinin 
ışıklar âlemine giden yolda nuru engelleyen tüm maddî ağlardan ve bağlardan 
kurtulmaya davet ederken ve son tahlilde maddeyi necis olarak görürken, 
vücudî irfan olarak tanımlanabilecek olan sahv meşrepli sûfiler, maddî dünya-
yı ve bedensel formu mutlak şekilde kurtulması gereken bir necaset değil, 
tanrısal bir tecelligah ve ayna olarak yorumlamışlardır. Sonuç olarak bu ru-
hanî-maddî düalitede, sekr meşrebinin, batınî ve ruhanî bir dini yorum olan 
tasavvufun şühudî-irfanî boyutuna daha özgür ve özgün katkılar sağladıkları 
söylenebilir. 

Tarikatlar yukarıda ifade edilen dinin zahiri metinlerinin dışına çıkan sûfi 
taşkınlıklara, savrulmalara ve şatahatlara karşı geliştirilen kurumsal ve siste-
matik kurumlar olarak sahv meşrepli salt amelî tasavvufun örnekleri olarak 
zikredilebilir. Halk kitlelerine ahlakî erdemler kazandırmada, dinin fıkhî-
amelî boyutunu canlı tutmada, tasavvufun cahillerin eline düşüp ayakaltı 
edilmemesinde, tasavvufun dinî ve siyasî otoriteler nezdinde meşruiyet ka-
zanmasında, İslam dinine yabancı olan din ve düşüncelerin sızmasına engel 
olup dinin saf ve özgün kalmasında büyük rol oynamış tarikatların aynı za-
manda tasavvufun nazarî boyutunun zayıflamasını hatta ölümünü de berabe-
rinde getirdikleri görülmektedir. Gassalın elindeki meyyit gibi kayıtsız şartsız 
bir teslimiyetle şeyh-mürit ilişkisine dayalı kimi tarikat okullarında, düşün-
meyen, okumayan, sorgulamayan ve yaratıcı düşünemeyen yığınların batınî 
ve manadan yoksun zikir, virt ve ibadetlere gark edilmeleri ve büyük oranda 
mekanikleşen bu zahirî ritüellerin altında bir gizli lezzet ve itminan elde et-
mekle yetinmeleri dinin özü ve insanın varoluşsal amacıyla çelişen garip bir 
paradoksa dönüşmüştür.49 Tasavvufu fıkhî bir mezhep ve meşrep haline geti-
ren, sûfiyi ise müride dönüştüren tarikatla beraber tasavvuf felsefesi veya na-
zari irfan İslam dünyasını terk etmiştir.  

 
Sonuç 
Tasavvuf gerek nazarî gerek amelî yönüyle dinin manevî boyutunu güç-

lendiren eşsiz bir alandır. Çünkü dinin zahirî-lafzî metinleri ve sadece zahirle 
sınırlandırıldığında derinlikten yoksun kalan pratikleri insanın iç sancılarına 
şifa bulmada yetersiz kalmıştır. Bu bakımdan tasavvuf, ilimlerin ulaşmak iste-
dikleri nihaî durak sayılır. Tıpkı felsefe için mantık ilminin bir mukaddime 
olduğu gibi, tasavvuf için de fıkıh, hadis, kelam hatta felsefe bir öncül ve alt-
yapıdır. Nitekim dinin zahirî naslarına dayalı fıkıh, zahirî nasların beyanla ve 
akılla savunusuna dayalı kelam, salt akla veya burhana dayalı felsefe insanlı-
ğın kurtuluşuna vesile olan irfana giden yolda birer köprü sayılırlar. Tanrı-
insan ilişkisinde aşkınlığı ve tenzihi esas alan fıkhî-kelamî metodun biline-

                                                 
49  Fazlur Rahman, İslam, 191,215; Ögke, Tasavvuf, 330-331; Nuray Nar, “Dini Orijinli Yapılarda Mürid 

Merkezli Yabancılaşma ve Sonuçları”,  Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 3/1 (2016): 58. 
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mezciliğe (agnostizme) kapı aralayan riskine karşı ve bilgiye giden yolu cüzî 
insan aklı ve beş duyu organı ile sınırlandıran felsefenin dinî metinleri ve dinî 
bilgiyi felsefî bilgiden saymayan maddeci ya da materyalist eğilimlere elverişli 
kibrine ya da zaafına karşı irfan, özü itibariyle dinin her zaman için nabız atan 
kalbi olarak tanrısal içkinliği ve teşbihi esas alarak tanrısal alanın bilinebile-
ceği hatta müşahede edilebileceğini, diğer bir ifade ile irfanı veya gnosu savu-
narak dinin en sağlam kalesi olduğu görülür. 

Tasavvuf ya da irfanın bu hayatî dinsel rolüne rağmen, tarih boyunca siya-
sî otoritenin desteğini de yanına alan zahirî ulemanın oluşturduğu dinî 
ortodoksi ve otorite tarafından meşruiyeti sorgulanmış, dışlanmış, baskılan-
mış hatta yok edilmiştir. Daha garip olan ise, tasavvufun bizzat içerisinde dinî 
ve siyasî otoritelerden gelen baskıyı azaltmak ve tasavvufa meşru bir alan 
açmak amacıyla bazı sûfilerin tasavvufa zahire göre hüküm veren yasacı şeria-
tın dar gömleğini ısrarla giydirme çabaları olmuştur. Özü itibariyle bir esrime, 
cezbe, aşk, coşkunluk, bedenden sıyrılma ve zahirden batına ya da maddî 
dünyadan misal âlemine bir yükseliş ve miraçla gerçekleşebilen tasavvufa 
verilmek istenen bu şerait terbiyesi, onu bir hal ilminden bir kâl ilmine dönüş-
türmüştür. Sekri (sarhoşluk) sahv (ayıklık) ile dengeleyen, teşbihi (insanı Tan-
rı’ya benzetme) tenzihle (insanı Tanrı’dan uzak görme) birleştiren, sûfi yaratı-
cılığı şatahat ve sayıklama sayan, şühûdî cezbeyi ve aşkı vücûdî kavramlara ve 
polemiklere boğan, tasavvufu fıkhî-kelamî öğretinin ritüelleri ve etik davra-
nışlarından ibaret görerek nazarî irfanı veya tasavvuf felsefesini yabancı gören 
bu iç ıslahat hareketi, tasavvufun içine düştüğü bir diğer cendere olmuştur. 

Tarikatlar, tasavvufun bizzat içerisinde çıkan sûfilerin dinin zahirî-kelamî 
kaygılarından hareketle kurulmuş ve bu yüzden de nazarî ve batınî derinlik-
ten giderek uzaklaşan tasavvuf hareketleri olarak okunabilir. Tasavvufun 
yaratıcı dehasını dinin zahiri ritüellerine feda eden bu hareketler, maalesef 
tasavvufun evrensel ve kucaklayıcı mesajlarının taşıyıcıları olan sûfileri adeta 
belirli bir mezhebin fanatiklerine dönüştürmüştür. Günümüzde yaşayan tari-
katların içinden neden çığır açan sûfilerin yetişmediklerini belki de burada 
aramak gerekir. Nitekim birçok tarikatta, tarikat müridini tarikat şeyhi için 
gassalın elindeki meyyite dönüştüren teslimiyetçi zihniyetin sonucu olarak 
yığın yığın düşünmeyen, sorgulamayan, okumayan, üretmeyen hatta düşün-
mekten ve fikir yürütmekten korkar hale gelen, son tahlilde ise akletme ve 
teorik düşünmeye yabancılaşan felsefe düşmanı olan sözde sûfilerin ortaya 
çıkmasına yol açılmış oldu. Tasavvufun tarikatlar üzerinden uğradığı bu tah-
ribat ve kayıp ise nuranî ve ateşin sûfinin yani kibrit-i ahmerin cansız ve so-
murtkan müride yani fahm-i esvede dönüşmesi olmuştur.       
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Öz 
İslam düşüncesinin kurucu üç temel disiplini hiç kuşkusuz felsefe, kelam 

ve tasavvuftur. Genel bakış açısı ile ele alındığında bu üç disiplinin tezlerinin 
birbiriyle uyumlu olduğu konusunda genel bir yargı olduğu söylenebilir. An-
cak kullandıkları metotlar, meselelere yaklaşım tarzları, bilgi anlayışları açı-
sından bakıldığında pek de yargılarının birbiriyle örtüşmediği açıktır. İslam 
filozofları tarihi süreçte daima zıt anlayışları birbirleriyle uzlaştırmak için 
büyük çaba sarf etmişlerdir.  Bunun en önemli örneği İbn Rüşd’ün felsefe-din 
uzlaşması konusundaki görüşleridir. Günümüzde İslam dünyası birçok sorunla 
boğuşmaktadır. Sorunlar karşısında çaresiz kalmasının belki de en önemli 
nedeni geleneksel fikri kaynaklardan yeterince beslenememesidir. Meselelere 
yaklaşımda felsefe-kelam-tasavvuf disiplinleri arasındaki esasa yönelik yorum 
farklılıkları İslam düşüncesinin bir bütünlük içinde gelişmesini de zorlaştır-
maktadır. Tarihi süreçte kültürel mirasın önemli unsurları olan bu disiplinler 
arasında uyum ortaya koymaya çalışan ve bu üç disiplini Gazzali gibi birbirin-
den ayrıştıran değil birleştirmeye çalışan düşünürler de olmuştur. Bunlardan 
biri de Celaleddin ed-Devvânî’dir.  

Celaleddin ed-Devvânî daha çok kelamcı yönüyle tanınmaktadır. Aslında 
kelamda olduğu gibi o meşşai ve işraki terminolojiyi de kullanmıştır. Onun 
eserleri felsefe ile kelam ilminin mezc edildiği dönemin özelliklerini taşır.  
Suhreverdi’nin işrak, İbn Arabi’nin vahdet-i vücud ve Nasıruddin Tûsî’nin 
ahlak anlayışından istifade etmiş, başta Farabi ve İbn Sina olmak üzere meşşai 
felsefi düşünce geleneğinden de beslenmiştir. Bu yönüyle Devvânî’nin bu üç 
disiplin arasında uyum arayışında olduğu ifade edilebilir. Epistemolojik olarak 
işraki sezgiyi kabul etmekte, hikmete ilişkin birçok konunun bu sezgi olmadan 
kavranamayacağını ileri sürmekte, hükemanın nurlarını ‘nübüvvet kandi-
li’nden aldıklarını söylemekte ve keşfe değer vermektedir. Bu görüşleriyle 
Devvânî geleneksel kelam bakış açısından ayrılmakta olup İslam düşüncesinde 
bütünlükçü bir yaklaşımın örneğini vermiş gibidir. Filozofların tekfir edildiği 
üç meselede farklı görüşler ortaya koymuş, Gazzali’nin yaklaşımını benimse-
memiştir.  Devvânî’nin bütünlükçü bu yaklaşımı ahlak anlayışına da yansımış 
felsefi ahlakla dini ahlak anlayışlarını birleştirmiştir. Bu tebliğde İslam düşün-
cesinin kurucu disiplinleri arasında uzlaşma imkânı çerçevesinde Devvânî’nin 
düşünce yöntemi ele alınacaktır. 

mailto:necibyilmaz@gmail.com
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Building a Bridge Between Philosophy- Theology- Sufism or Some 

Considerations on Dawwanī's Method of Thinking 
Abstract 
There is no doubt that the three founding disciplines of Islamic thought 

are philosophy, theology and sufism. Considered in a general point of view, it 
is possible to say there is a general judgment that the arguments laid by these 
three disciplines are compatible with each other. However, it is clear that 
their judgments do not coincide exactly with each other in terms of the 
methods they use, their approach to the issues, and their understanding of 
knowledge. Muslim philosophers have always exerted great efforts to 
reconcile opposing understandings with each other in the historical process. 
The most important example of this is Averroes's views on philosophy-
religion reconciliation. Today, Islamic world is dealing with many problems. 
Perhaps the most important reason for this lack of means in view of the 
problems is that the Islamic world is not sufficiently benefitting from the 
traditional intellectual resources. The differences in interpretation regarding 
the basis between the disciplines of philosophy, theology and sufism in 
dealing with the issues also make it difficult for the development of Islamic 
thought as a whole. In the historical process, there have been philosophers 
who tried to suggest harmony between these disciplines considered as the 
important elements of cultural heritage, and who tried to unite these three 
disciplines rather than differentiating them such as Ghazālī.  One of these 
figueres is Jalāl al-Dīn Dawwānī. 

Jalāl al-Dīn al-Dawwānī is mostly known for his theologian side. In fact, he 
used the terminology of Muslim peripatetics (mashshāī) and Illuminationists 
(Ishraqī) as in theology. His works bear the characteristics of the period when 
philosophy and theology were integrated. He benefited from Suhrawardī's 
ishraq, Ibn Arabi's unity of being and Nasr al-Dīn Tūsī’s understanding of 
morality, and he was also benefitted from the tradition of Mashshāī 
philosophical thought, particularly al-Fārābī and Avicenna. In this respect, it 
can be stated that Dawwānī sought harmony between these three disciplines. 
Epistemologically, he accepts the intuition of illuminationism and claims that 
many issues regarding wisdom cannot be grasped without this intuition; he 
also says that the theosophers receive their light from the "niche of 
prophethood" and values unveiling (kashf). Thus, Dawwānī differs from the 
traditional theological perspective due to these views and seems to have 
exemplified a holistic approach in Islamic thought. He put forward different 
views on three issues by means of which the philosophers were deemed 
infidel, and did not adopt the approach of Ghazālī. This holistic approach of 
Dawwānī was also reflected in his understanding of morality, and he 
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combined philosophical morality with religious moral understanding. In this 
paper, Dawwānī's method of thinking will be discussed within the framework 
of the possibility of reconciliation between the founding disciplines of Islamic 
thought. 

Keywords:  Jalāl al-Dīn al-Dawwānī, philosophy, Theology, Sufism, Islamic 
thought in the 15th century. 

 
1. İslam Dünyasında İlmi Disiplinlerin Teşekkülü ve Kelam-Felsefe-

Tasavvuf 
Kur’an-i Kerim’in nüzul sürecinde ve Peygamber Efendimiz hayatta iken 

Müslümanlar cevap aradıkları tüm sorunların cevaplarını Peygamber Efendi-
mize sorarak öğrenebiliyorlardı. Peygamber Efendimizin vefatından sonra da 
ashab Peygamber Efendimizden öğrendikleriyle karşılaştıkları sorunları çöz-
meye çalıştılar.  İslam’ın ilk asrında ilim, İbn Haldun’un da belirttiği gibi na-
kilden ibaretti. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Kur’an-i Kerim’e ve 
Peygamber Efendimizin sünnetine bakılarak çözülmeye çalışıldı, o konudaki 
rivayetler öğrenilmeye gayret edildi. Ashabın uygulamaları, konulara bakış 
açısı da sonraki nesiller için bir yol haritası oldu.  Fetihlerle Müslümanlar 
farklı kültür, din, felsefe ve anlayışlarla karşılaştılar. Toprakların genişleme-
siyle birlikte dinî, siyasi, sosyal sorunlar ortaya çıktı. Tüm bu sorunları aşmak 
için yürütülen fikri faaliyetler kelam, usul-i fıkıh, hadis, tefsir, siyer, tasavvuf, 
İslam felsefesi gibi ilmi disiplinlerin teşekkül etmesine zemin hazırladı. Daha 
önce bir bütün olarak var olan bilgi farklı alanlara bölünmüş oldu.  Sa’düddîn 
et-Taftazanî’nin (öl.792/1390) şu ifadeleri İslam dünyasında ilimlerin ortaya 
çıkış sürecini en güzel şekilde ortaya koymaktadır: 

“İlk Müslümanlardan ashab ve tabiûn (r.a) akidelerinin temiz olmaları, Peygamber 
Efendimizle sohbet etme bereketinden feyz almaları, O’nun çağına yakın bir zamanda 
yaşamaları, hadise ve ihtilafların az oluşu, güvenilir din âlimlerine başvurma imkânı-
na sahip olmaları sebebiyle, İlmu’şeriat ve İlmu’lahkam; ilmu’t-Tevhid ve’s-Sıfat ilim-
lerini tedvin etmeye, bölümlere kısmalara ayırarak tertibe koymaya, esas ferî maksat-
larını anlatmaya ihtiyaç hissetmemişlerdi. Nihayet bu hal böyle giderken Müslüman-
lar arasında fitne çıktı. (Cemel ve Sıffın savaşları meydana geldi.) Din âlimlerine karşı 
gelmeler umumi bir hal aldı. Görüşler arasında ihtilaflar belirdi. Bidat, heva ve hevese 
meyletme durumu ortaya açıktı. Fetva ve vakalar çoğalarak önemli işlerde din âlimle-
rine müracaatta bulunma vaziyeti hasıl oldu. İşte o zaman âlimler nazar, istidlal, 
içtihad, istinbat, kaide ve esaslar sergileme, kısım ve bölümler tertipleme, delillere 
dayanarak meseleleri çoğaltma, itirazları cevaplarıyla birlikte ortaya koyma, ıstılah ve 
tabirleri belirleme, mezhep ve ihtilafları açıklama işiyle meşgul oldular.”1  

İslam düşüncesini kurucu unsurları kelam, usul-i fıkıh, İslam felsefesi ve 
tasavvuf disiplinleri olarak kabul edilir.  Hayatın akışı içerisinde geçmiş dö-

                                                 
1  Sa‘düddîn et-Taftazanî, Şerhu’l-Akaid, çev. Süleyman Uludağ,  (İstanbul: Dergâh Yayınları, 4. Baskı, 

1999), 94-95 
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nem ilmi geleneklerinden yararlanmak suretiyle söz konusu disiplinler bir 
ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır, birbiriyle kesişen noktalar olmakla birlikte hepsi-
nin konusu, ilgilendiği alanlar ayrı ayrıdır. Mesela müspet ilim dallarından 
herhangi bir disiplinle uğraşan kimse tek ve yegâne ilmi disiplinin fizik, kim-
ya, biyoloji ya da tıp olduğu iddiasında bulunmaz çoğunlukla. Çünkü bunlar 
ayrı ayrı ilim dallarıdır. Ve bunların her birinin kendi alanları içinde bir an-
lamı ve önemi vardır.  Ancak İslam dünyasında ortaya çıkmış ilim dallarına 
baktığımızda tarihi süreçte geçirmiş oldukları gelişim süreci onları farklı bir 
yapıya ve anlayışa sürüklemiş, ilim denince herhangi bir ilmi disiplin yegâne 
ilim olduğu savunulabilmiştir. Özellikle Gazzali sonrası kelam, felsefe, tasav-
vuf disiplinleri konuları, alanları farklı bir disiplin olmaktan öte birbirine 
rakip ilim dalları olma şeklinde anlaşılmaya başlanmıştır. Bu anlayış İslam 
toplumlarının gelişimini olumsuz etkilemekte, kendi bilgi kaynaklarından 
yeterli derecede faydalanmayı zorlaştırmakta,  nesillerin gerekli bilgileri 
edinmesine engel olmaktadır. Temel ilimler konusunda ortak bir kültüre sa-
hip olamama olayların geniş açıdan bakabilmeyi, tutarlı fikirler üretebilmeyi 
imkânsızlaştırmaktadır. Gelinen noktada İslami ilimler arasındaki ilişkilerin 
meydana getirdiği sorunları bilgi vasıtalarının indirgemeci bir karaktere bü-
ründürülüp epistemolojik bölünmüşlük meydana getirmesi, ilimlerin hiyerar-
şik tasnif yerine bağımsız olarak konumlanmış olmaları, ihtisaslaşmanın mey-
dana getirdiği körlük olarak özetlenebilir.2 Muhtevası itibariyle Gazzali tara-
fından başlatılan cüzî ilim, külli ilim anlayışı da yanlış bir şekilde değerlendiri-
lerek esas ilim, tali ilim, alt ilim gibi anlayışlara yol açmış, süreç içerisinde her 
ilim dalı ile uğraşanlar uğraştıkları ilim alanını merkezi bir konuma yerleştir-
me gayreti içine girmişlerdir. İlim dallarının önemini ortaya koymak amacıyla 
bazı ilim dalları merkezi bir konuma yerleştirilerek sanki diğer ilim dallarının 
önemsiz olduğu gibi bir sonucun doğmasına yol açmıştır. Mesela Suyutî el-
İtkan fi Ulumi’l-Kur’an adlı eserinde tefsirin üç temel ilimden biri olduğunu 
söylemektedir.3 Buradaki ifade edilen temel ilim vb. ifadeler daha sonra eviri-
lerek kimi bilgi alanlarının görmezden gelinmesine kapıları açmıştır. Muhte-
vası itibariyle bir ilim dalı diğerlerine göre daha kapsamlı olabilir. Ancak ha-
kikati bir bütün olarak kavramak için tüm ilmi disiplinlere ihtiyaç olduğu da 
yadsınamaz bir gerçektir. İlmi faaliyetlerde esas amaç varlığın hakikatini bir 
bütün olarak kavramaktır.  Bu anlamda İslam düşüncesinin oluşma evresinde 
bu fikir hâkimdi. Çünkü Müslüman ilim adamları varlığı bir bütün olarak kav-
ramayı amaçlıyorlardı. İlim adamları hadis, tefsir, fıkıh, kelam, matematik, 
fizik kimya, biyoloji tıp, tarih, coğrafya, astronomi v.b. ilim dallarının birçoğu 
ile ilgili ilmi araştırmalar yapabiliyorlardı. Kindî, Farabî, Cahiz, Nazzam, İbn 
Sina, İbn Rüşd, Zekeriyya er- Razi, Nasiruddin Tûsî v.b. düşünürlerin kaleme 

                                                 
2  İlyas Çelebi, “Kelâm İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişiklisi”, Temel İslam İlimlerinin 

Ortaya Çıkışı Ve Birbirleriyle İlişkileri, ed. İlyas Çelebi (İstanbul: Ensar Neşriyat), 2014),  411-414.   
3  Abdülhamit Birişik, “Tefsir İlminin Ortaya Çıkışı ve Diğer İslâmî İlimlerle İlişkisi”, Temel İslam 

İlimlerinin Ortaya Çıkışı ve Birbirleriyle İlişkileri, ed. İlyas Çelebi  (İstanbul: Ensar Neşriyat), 2014),  58.    
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aldığı eserlerde bu bütüncül bakış açısını görmekteyiz. Gazzali kendisinden 
sonrasını adeta belirleyen, etkisi altına alan bir düşünce yapısına sahip olması 
da onun çok yönlülüğü sayesinde mümkün olabilmiştir. Osmanlı döneminde 
de aynı bakış açısının ve ilim anlayışının kısmen devam ettirildiği söylenebilir. 
Buna en güzel örnek Ali Kuşçu’dur. Müspet ilimler, özellikle de matematik 
alanında çalışmaları olmasına rağmen aynı zamanda İslami ilimlerle de ilgi-
lenmiş kelam alanında eş-Şerḥu’l-cedîd ʿale’t-Tecrîd, fıkıh alanında Ḥâşiye ʿale’t-
Telvîḥ, dil alanında Unḳūdü’z-zevâhir adıyla eserler kaleme almıştır. Kuşçu’ya 
izafe edilen başka eserler de bulunmaktadır. Bugün karşılaşılan birçok sorun 
ilmi disiplinler arasındaki parçalanmışlıktan kaynaklanmakta, gizemli ve ilim 
anlayışından uzak yapılar bu durumdan güç devşirmektedir. Dolaysıyla İslam 
düşüncesinin kurucu disiplinlerinin bir bütünlük içinde ele alınıp değerlendi-
rilmesi son derece önem arz etmektedir. 

İslam dünyasında kelam, tasavvuf ve İslam felsefesi disiplinlerinin bakış 
açıları arasında bir bütünlük arayışı içinde olan birçok ilim adamı bulunmak-
tadır.  Fahreddin er-Razı sonrası Kelam, İbn Arabi sonrası Tasavvuf felsefî hale 
gelmiştir. Aslında Gazzali’nin Mişkatü’l-Envar’ını da felsefi bir eser olarak kabul 
edebiliriz.  İbn Sina’nın el-İşârât ve’t-Tenbihât’taki Makamatü’l Arifin bölümü4, 
diğer eserlerindeki bazı yaklaşımları, Suhreverdi’nin İşrak felsefesi bir tasav-
vuf felsefesidir.    Dolaysıyla iç içe geçmiş bir yapı söz konusudur.  Bu üç disip-
lin arasında tam bir bütünlük arayışı denemezse de zaman zaman bu üç disip-
linin bakış açılarıyla meseleleri ele alıp açıklamaya çalışanlardan biri de 
Celaleddin ed-Devvânî’dir. 

 
2. Kelam, Felsefe, Tasavvuf ve Celaleddin Ed-Devvânî 
Celaleddin ed-Devvânî (öl. 908/1502) Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletle-

rinin kültürel ortamında yetişmiş, eğitim ve siyaset alanlarında görev üstlen-
miş bir düşünürdür.  Onun felsefe, ahlak ve tasavvuf alanlarında başta olmak 
üzere birçok disiplinde kendisinden sonra gelen düşünürleri etkileyen eserleri 
bulunmaktadır. Kelam alanında Şerḥu’l-ʿAḳāʾidi’l-A udiyye, Hâşiye ʿalâ Şerḥi’t-
Tecrîd, Risâle fî is bâti’l-vâcib, Risâle fî îmâni Firʿavn; felsefe, tasavvuf, mantık ve 
ahlak alanlarında Şevâkilü’l-ḥûr fî şerḥi Heyâkili’n-nûr, Şerḥu Tehẕîbi’l-manṭıḳ ve’l-
kelâm, Ḥâşiye ʿalâ Şerḥi’ş-Şemsiyye; Aḫlâḳ-ı Celâlî, Risâle-i ʿAdâlet öne çıkan eserle-
ridir.5 Celaleddin ed-Devvânî daha çok kelamcı yönüyle tanınmaktadır. Bu 
dönemin şartlarının sonucu olarak ortaya çıkmış bir durumdur.  Aslında o 
                                                 
4  İbn Sina el-İşarât ve’t-Tenbihât adlı eserinin Makamatü’l-Arifîn bölümünde “ariflerin başkalarından 

farklı olarak kendilerine özgü makam ve derecelerini” ele almakta ve bu makam ve dereceler 
hakkında bilgiler vermektedir. İbn Sina bu konuda şöyle demektedir. (Arif) hiç kuşkusuz riyazete 
gerek duyar. Riyazet, üç gayeye yöneliktir. Birincisi, hakkın dışındaki şeyleri tercihin (isarın) 
yolundan kazımaktır.  İkincisi, emredici nefsi (nefsi emmareyi) tatmin bulmuş nefse (nefsi 
mutmainne) boyun eğdirmektir. Böylece tahayyül ve vehim güçleri, aşağı durumlarla münasebetli 
vehimlerden yüz çevirmiş olarak kutsal durumlarla münasebetli vehimlere çekilir. Üçüncüsü ise, 
uyarılma için sırrın latifleştirilmesidir.” İbn Sina, el-İşarât Ve’t-Tenbihât, çev. Ali Durusoy-Ekrem 
Demirli (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2014),  652 

5  Harun Anay “Devvanî” DİA (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 9/260-261.  
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meşşai ve işraki terminolojiyi de kullanmıştır. Onun eserleri felsefe ile kelam 
ilminin mezc edildiği dönemin özelliklerini taşır.  Suhreverdi’nin işrak, İbn 
Arabi’nin vahdet-i vücud ve Nasıruddin Tûsî’nin ahlak anlayışından istifade 
etmiş, başta Farabi ve İbn Sina olmak üzere meşşai felsefi düşünce geleneğin-
den de beslenmiştir. Bu yönüyle Devvânî’nin bu üç disiplin arasında uyum 
arayışında olduğu ifade edilebilir. Ayrıca Devvânî nazarî ve amelî olarak ta-
savvufla da ilgilenmiş, Şeyh Cemaleddin Abdullah Belyanî’den hırka giymiş ve 
ondan zikir almıştır. Bir rivayete göre de Nurbahşî tarikatı şeyhlerinden 
Şemseddin Nureddin Nurbahşî’ye intisap ettiği belirtilmektedir.6 Devvânî 
epistemolojik olarak işraki sezgiyi kabul etmekte, hikmete ilişkin birçok ko-
nunun bu sezgi olmadan kavranamayacağını ileri sürmekte, hükemanın nur-
larını ‘nübüvvet kandili’nden aldıklarını söylemekte ve keşfe değer vermekte-
dir. Bu görüşleriyle Devvânî geleneksel kelam bakış açısından ayrılmakta olup 
İslam düşüncesinde bütünlükçü bir yaklaşımın örneğini vermiş gibidir. 
Gazzali’nin filozoflar tekfir ettiği üç mesele ile ilgili olarak da farklı görüşler 
ortaya koymuş, Allah’ın cüz’iyyatı bilmesi ve haşrin cismaniliği konularında 
Gazzâlî’nin düşüncesine katılmamıştır. Ona göre filozoflar Allah’ın cüziyyatı 
bilmediğini söylememiş, sadece cüzleri tümel olarak bildiğini dile getirmişler-
dir.     Haşir konusunda da filozofların ortaya koyduğu görüşlerin haşrin felsefi 
bir izah gayreti olduğunu belirtmektedir.7  Devvânî’nin bütünlükçü bu yakla-
şımı ahlak anlayışına da yansımış felsefi ahlakla dini ahlak anlayışlarını birleş-
tirmiştir.  

 
3. Devvânî’nin Düşünce Yöntemi 
Celaleddin ed-Devvânî başta İslam düşüncesinin kurucu disiplinleri olan 

kelam, İslam felsefesi ve tasavvuf disiplinlerinde eserler kaleme almış bir 
düşünürdür. Fıkıh, tefsir, hadis, edebiyat alanlarında yazdığı eserler bulun-
maktadır. Burada onun kelam, tasavvuf ve İslam felsefesi alanlarında kaleme 
aldığı eserler esas alınarak onun düşünce metodu üzerinde bazı mülahazalar 
ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Devvânî gerek kendisinden önceki ilmi geleneği değerlendirmede ve ge-
rekse çağındaki meseleleri ele alıp çözümler ortaya koymada “görüşlerini 
kelami, felsefî, tasavvufî bir zemine oturtmaya çalışmıştır.”8 Bunu kaleme 
aldığı eserlerde apaçık olarak görmekteyiz.  Etkisinde kaldığı Nasiruddin Tûsî, 
Suhreverdi, Kadi Beyzavî, İcî, Taftazanî, Cürcani, İbn Arabî gibi düşünürler 
onun bu ilimler arasında uzlaşma arayışı olarak kabul edilebilir.9 Kelam, ta-
savvuf, İslam felsefesi geleneğine ait bazı eserlere şerh ve haşiye yazması da 

                                                 
6  Mustafa Akman, Celaleddin ed-Devvanî (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2017),  55. 
7  Anay, “Devvanî”, 9/258. 
8  Harun Anay, Celaleddin Devvani’nin Hayatı, Eserleri, Ahlak ve Siyaset Düşüncesi, (İstanbul Üniversitesi, 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1994), 91.  
9  Anay, Celaleddin Devvani,  Hayatı, Eserleri,  88.   
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bunu göstermektedir. Bu uzlaştırma çabası eserlerine apaçık olarak yansımış-
tır.   

  Devvânî Tanrı’nın varlığını ispatta akli deliller, çeşitli burhanlar yanında 
keşfe de yer vermiş, keşfi akli delillerle beraber bir delil olarak ortaya koy-
muştur. Bilindiği üzere keşf mutasavvıflara ait bir yöntemdir. Kelamcılar tara-
fından bir yöntem olarak kabul edilmemektedir.10 Devvânî bu anlayışıyla ge-
leneksel kelam düşüncesinden ayrılmaktadır. İsbat-i vacib konusunda kaleme 
aldığı risalelerde kelamcılarla felsefecilerin anlayışlarını te’lif etmek istemiş-
tir. İsbast-i vacib konusunda kaleme aldığı   Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l kadîme adli 
eserinin girişinde bu gayesini “Bu risâleyi kelâm ve felsefenin ortaya koyduğu 
isbât-ı vâcib hakkındaki burhanları açıklamak üzere yazdım.”11 diyerek dile getir-
mektedir.  

Diğer yandan Devvânî işraki sezgiyi kabul ederek felsefeye yaklaşmaktadır. 
Ona göre bu sezgi olmadan hikmete ilişkin birçok meselenin anlaşılması 
mümkün değildir. Suhreverdi’nin kaleme aldığı Heyakilu’n-Nur adlı esere bir-
çok şerh yazılmıştır. Bu şarihlerden biri de Celaleddin ed-Devvânî’dir. 
Devvânî’nin Şevâkilü’l-hûr fî şerhi Heyâkili’n-nûr adıyla yazmış olduğu şerh onun 
işrakî felsefeye verdiği önemin bir göstergesidir. Devvânî eseri yazmadaki 
gayesini ortaya koyarken de bunu apaçık olarak dile getirmektedir: 

“Ey zeki ve (ilme iştiyak ateşi ile) yanan kimse! İşte bu, Heyâkili’n-nûr şerhidir ki en 
güzel haliyle ve en ince ayrıntılarıyla Şevâkilü’l-hûr’u (güzel gözlerin hâli) anlatır. [Bu 
eser, müellifin eserinin] gizli sırlarını açıklamada yetkin, geceleyin çölde yolun kay-
betmiş ışık arayan kimselerin yolunu aydınlatmaya ve onları ışığa ulaştırmaya kâfidir. 
Ömrüne yemin olsun, daha önce kimsenin zihninin erişmediği, örtülere bürünmüş, 
hiçbir insan ve cinin ulaşamadığı, bir otağda öylece [seni] bekleyen bakire hakikatleri 
içerir. Onda, hakikatinin güzelliğinin peçesini kimsenin açmadığı nice özlü güzellikler 
vardır. Eğer gözlerini onun güzellik aynalarına diker ve tecelligâhına ibret nazarıyla 
bakarsan, lütufların en incelerini görürsün. Ondan gözünü ayıramayarak uzun süre 
bakanların gözleri şaşkındır, onda güzelliklerin en incelerini görür, onu arzulayanların 
kalpleri sarhoştur.”12 

Devvânî Heyakilu’n-Nur üzerine kendisinden önce yapılan şerhlerden de is-
tifade etmiş, yer yer İbn Kemmûne, Şemseddin eş-Şehrezûrî ve Kutbuddin 
Şîrâzî’ye atıflarda bulunmuştur. Devvânî’nin işrakî felsefeye verdiği önemin 
bir göstergesi de onun kavramlarla ilgili yaptığı izahlardır. Nur kavramı işrak 
felsefesinde önemli kavramlarından biridir. İşraki anlayış bu kavram üzerine 
inşa edilmiştir. Devvânî nur kavramını ilim ve onun mertebeleri çerçevesinde 
açıklamış ve nur kavramının mutlaka ilim ile birlikte düşünülmesi gerektiğini 

                                                 
10  Anay, Celaleddin Devvani, Hayatı, Eserleri, 90. 
11  Hülya Terzioğlu, Celâleddîn ed-Devvânî’nin İsbât-ı Vâcib Anlayışı ve Osmanlı Düşünce Dünyasına 

Etkileri, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7/1, (Ocak-Şubat-Mart 2018), 335.  
12  Mehmet Fatih Aslan, Sühreverdî’nin Heyâkilu’n-Nûr’u Nasıl Anlaşılmalı?: Devvânî Ve Deştekî 

Şerhleri Bağlamında Bir İçerik Analizi,  İslâmî İlimler Dergİsİ, 12/1, Bahar 2017), 243.  
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belirterek13 meşşai anlayışla işraki anlayış arasında bir bağ kurmaya çalışmış-
tır. 

Devvânî’nin geleneksel kelam düşünce anlayışından ayrıldığı yönlerinden 
biri de İbn Arabî’ye yöneltilen eleştirilere cevap vermesi ve onun ye’s halin-
deki imanın geçerli olduğu konusundaki görüşüne katılmasıdır. Bilindiği gibi 
Devvânî bu konuda Risale fi İman-i Firavn adlı bir risale kaleme almış ve bu 
risalede Yunus suresi 90. ayetinden hareketle ye’s halinde imanın geçerli ol-
duğunu savunmuş, İbn Arabi’ye yöneltilen eleştirileri yanıt vermiş ve onu 
desteklemiştir.14 Devvânî’nin vahdet-i vücud anlayışına da yakın durması 
onun uzlaştırmacı yönünün bir başka veçhesi olsa gerektir.   

Ahlak alanında yazmış olduğu Levamiu’l-İşrak fi Mekari’mi’l-Ahlak ve kısaca 
Ahlâk-i Celali olarak bilinen eserinde de geleneksel, tasavvufi, felsefi ahlak 
anlayışlarını birbirine yaklaştırmış ve mezcetmiştir. Eserine verdiği 
Levamiu’l-İşrak fi Mekâri’mi’l-Ahlak adı da bunu yansıtmaktadır. Levami’, işrak 
ve mekârim kelimeleri bu anlamda önem arzetmektedir.  Bu kelimelerin her 
biri bir ahlak geleneğine işaret olsa gerektir. Devvânî Ahlâk-i Celali’de her ne 
kadar Nasiruddin Tûsî’nin Ahlâk-i Nasırî adlı eserini esas almış olsa da, aynı 
zamanda o dinî, kelamî, tasavvufi, felsefî ahlak anlayışlarından istifade ederek 
bir ahlak anlayışı ortaya koymaya çalışmıştır. İnsanın yeryüzündeki konumu-
nu melek, insan, hayvan karşılaştırmasıyla ortaya koyarken de bunu görmek-
teyiz.15 Ahlak-i Celali’de eserini, pratik hikmet ve felsefenin usul ve esasları, 
K.Kerim’in ayetleri, Peygamber Efendimizin hadisleri, sahabe, tabiin, din ön-
derleri, meşayih ve ilahi hikmet filozoflarının işaret ışıklarından istifade et-
mek suretiyle güçlü bir kaynağa dayanarak16 hazırladığını belirtmesi de bu 
metodunu ortaya koyan işaretlerden başka bir örnektir. Hikmet-felsefeyi izah 
etmeye  “Kime hikmet verilirse, şüphesiz ona birçok hayır verilmiş demektir.” Bakara 
Suresi 269.  ayetine atıf yaparak başlamaktadır.17. Filozofun kim olduğu konu-
sundaki yaklaşımı da tasavvuf-felsefe arasında ortak bir yön arama çabası gibi 
görünmektedir. Ancak o bu noktada tasavvufa yaklaşmakta ve gerçek filozof-
ların mutasavvıflar olduğunu söylemekte ve bunu şöyle açıklamaktadır: 

“Hikmetin tarifinde zikredilen ilimden maksat, tedavüldeki meşhur sözleri koru-
mak veya ezberlemek değil, bilakis hakiki hususlarda yakın elde etmek ve tam bilgiye 
erişmektir; ister kendilerini ulema olarak isimlendiren nazar ehlinin yolundan olduğu 
gibi nazar ve istidlal ile, isterse kendilerini arifler ve evliya olarak isimlendiren fakr 
ehlinin yolunda olduğu gibi arındırma ve yetkinliğe erdirme olsun. Her iki grup men-
supları da hakikaten hâkim ve filozofturlar. Belki ikinci gruba mensup olanlar, tam bir 
Rabbanî bağışla kemal ve yetkinlik derecesine nail oldukları “Ona katımızdan bir ilim 
öğretmiştik.” (Kehf Suresi-65) mektebhanesinden geçtikleri ve o yolda tehlike dolu 

                                                 
13  Aslan, “Sühreverdî’nin Heyâkilu’n-Nûr’u Nasıl Anlaşılmalı?”, 246. 
14  Anay, Celaleddin Devvani,  Hayatı, Eserleri, 158-159. 
15  Celaleddin Devvanî, Ahlak-i Celali, Çev. Ejder Okumuş, (Ankara: Fecr Yayınları, 2019), 30-31.     
16  Devvani, Ahlak-i Celali, 25. 
17  Devvani, Ahlak-i Celali, 31. 
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şüpheler ile gaileli kuruntular daha az olduğu için daha yüksek olabilir, yaratılmışla-
rın en temizi ve seçkini olan peygamberlerin verasetine de daha yakın olabilirler. Her 
iki yol da nihayette aynı yere çıkar ve vusulde aynı yerde buluşur.”18 

 Devvânî tasavvufi düşüncenin önemi ortaya koyarken Suhreverdi’nin 
Telvihat’ından pasajlar aktarmakta, Telvihat’ta geçen bir rüya anekdotuyla 
Aristoteles’in gerçek filozofların esasında Cüneyd-i Bağdadî, Ebu Yezid-i 
Bistamî, Sehl b. Abdullah et-Tusterî gibi bazı “keşf ve şuhûd erbabının” gerçek 
manasıyla filozof olduğunu, dediğini belirtmektedir.19 Ardından tasavvuf yo-
lunun tehlikeler içerdiğini, zira insan ifrat ve tefrit uçurumunda dengesini 
kaybedebileceğine, hikmete aykırı hareket edebileceğine değinmekte ve en 
önemli ilimin hangisi olduğu sorusunu sorarak bu konudaki esas düşüncesini 
şu şekilde dile getirmektedir: 

“İnsanın yaratılış gayesi olan hilafetin tahakkukunun, ilim ve amele, teori ve pra-
tiğe bağlı ve ait olduğu anlaşıldığına göre, bu büyük marifetleri tahsil yolunun niteliği, 
yolu ve kurallarının kefili olan ilim ancak, ilimlerin en önemlisi ve en faydalısı olabilir. 
O ise pratik hikmet ve felsefedir.”20 

Devvânî bu noktada ilimlerin şerefinin gaye ve faydasının büyüklüğü ile 
anlaşılabileceğini belirtmekte ve pratik hikmet ve felsefenin insanın güzel, 
makbul ve övülen fiillerin ortaya çıkmasındaki etkisine değinmektedir.  

İslam ahlak felsefesi düşünce geleneğinde insanın potansiyel güçleri dü-
şünme gücü, öfke gücü ve arzu gücü olarak ifade edilir ve bu güçlere bağlı 
olarak hikmet, cesaret, iffet ve adalet temel erdemleri meydana geldiği belirti-
lir.21 Devvânî insanın ahlaki potansiyeline değinirken insanın bu güçlerine atıf 
yapmakta ve faziletlerin ortaya çıkışına değinmektedir. İnsanın ahlaki kapasi-
tesi övülen ve yerilen davranışların insandan nasıl sadır olduğu konusunda 
tasavvufi düşüncede nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmainne şeklinde 
ele alınır ve bu güçler vasıtasıyla övülen ve yerilen fiillerin meydana geldiği 
belirtilir. Devvânî felsefi bakış açısını ortaya koyduktan sonra tasavvufi anla-
yışa da değinmekte, düşünme gücünün nefsi mutmainne, öfke gücünün nefsi 
levvame ve arzu gücünün ise nefsi emmareye karşılık geldiğini22 belirterek 
tasavvufi anlayışla felsefi anlayışı birleştirmektedir. Devvânî bu düşüncelerini 
Nasireddin Tûsî’nin Ahlak-i Nasıri adlı eserini esas alarak ortaya koyduğunu 
dile getirmektedir. 

Devvânî’nin kelam, İslam felsefesi ve tasavvuf düşünce geleneklerinde or-
taya konmuş anlayışlardan beslenerek yaptığı izahlar, geçmişte birçok düşü-
nürün, Farabî’nin, Eflatun Aristoteles, İbn Rüşd’un, din-felsefe arasında yap-
maya çalıştığı uzlaşma arayışı gibi kabul edilebilir. Ancak Devvânî’nin düşün-
celerini ortaya koymada tutarlı bir yaklaşıma sahip olmaması, zaman zaman 
                                                 
18  Devvani, Ahlak-i Celali, 32. 
19  Devvani, Ahlak-i Celali, 33-34 
20  Devvani, Ahlak-i Celali, 35. 
21  İbn Miskeveyh, Tehzibu’l-Ahlak, çev. Abdülkadir Şener-İsmet Kayaoğlu- Cihat Tunç, (İstanbul: 

Büyüyenay Yayınları, 2013), 32. 
22  Devvani, Ahlak-i Celali, 48. 
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bir anlayışı, zaman zaman bir başka anlayışı destekler mahiyette görüşler 
ortaya koyması onun düşünce sisteminin eksik yönünü oluşturmaktadır. Onu 
tamamlamak ve yeni izahlar ortaya koymak da geleceği inşa etme iddiasında 
olanlar üzerine bir borçtur. Zira parçalı bilinç haliyle külli hakikat kavrana-
maz.   

 
Sonuç  
Temel ilimlerin öğretilememesi bugün İslam dünyasının en önemli prob-

lemidir. Ortak bir kültüre sahip olamamak bakış açıları arasında derin uçu-
rumlar meydana getirmektedir. Devvânî kelam, tasavvuf, felsefe, mantık, 
hadis, fıkıh ve diğer alanlarda eserler kaleme almış bir düşünürdür. Devvânî 
kelamın felsefeleştiği, felsefeyle kelamın mezc olduğu dönemin âlimlerin-
dedir. O daha çok kelamcı olarak tanınmasına rağmen ameli ve nazari olarak 
da tasavvufla da ilgilenmiş, vahdet-i vücud anlayışını savunmuş, keşfe önem 
atfetmiş, Tanrı’nın sıfatlarının ancak keşf ile kavranabileceğini ileri sürerek 
tasavvufi düşünceyle kelamın bazı temel problemlerini izah etmeye çalış-
mış; dinî, kelamî, tasavvufi, felsefî ahlak anlayışlarını mezcetmiştir. Devvânî 
bu displinler arasında bir uzlaşma ortaya koymamış, zaman zaman bir disip-
lin, zaman zaman ise diğer bir disiplin ile ilgili eserler kaleme almıştır.  İs-
lam düşüncesinin kurucu disiplinleri arasındaki Devvânî’nin bu arayışı bü-
tünlükçü bir düşünce tarzının oluşumuna zemin hazırlayabilir, kaynaklık 
edebilir. Müsbet ilimler alanında da ihtisaslaşmanın meydan getirdiği so-
runları aşma konusundaki çabalara her gün bir yenisi eklenmektedir. Zira 
göz hastalıkları konusunda uzmanlaşan bir doktor gözün vücudun bir organı 
olduğunu hatırlamakta zaman zaman zorlanabilmektedir. Aynı şekilde İsla-
mi ilimler alanında da ihtisaslaşma disiplinler arasındaki bağı zayıflatmış, 
ilişkileri yüzeyselleştirmiş, müfredat programları belli bir anlayışa göre 
şekillenmeye başlamıştır. Külli ilim, cüzî ilim, esas ilim, en şerefli ilim v.b 
tartışmalar kitleleri olumsuz etkilemiştir. Bizim burada İslam düşüncesinin 
kurucu disiplinleri ifademiz de belki bir anlamda çelişki gibi gözükebilir. 
Ancak meseleleri bu şekilde dile getirme ilim dallarının fonksiyonuna işaret 
etmek için tercih edilmiştir. Bazı kimselerin yerine getirmesiyle diğerlerinin 
sorumluluğunun ortadan kalktığı yükümlülüklere farz-i kifaye denildiği 
herkesçe malum olan bir husustur. Cenaze namazı farz-i kifaye konusuna 
verilen en genel örneklerden biridir. Bugün birçok alanda ilim adamı yeterli 
derecede yetişmiş değildir. Ortada bir cenaze durmaktadır. Bu cenazeyi 
kaldırmak herkesin üzerine bir borçtur. Bu da her alanda temel ilimlerin 
doğru bir şekilde öğretilmesiyle, tüm ilmi disiplinlere yeteri derecede önem 
vermekle ancak mümkün olabilir. Bu noktada Devvânî çok önemli bir yol 
açmıştır. Bunu tutarlı bir şekilde ortaya koymak Müslüman ilim adamlarına 
düşmektedir.  
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Öz 
XV. yüzyılın önemli filozoflarından birisi olarak kabul edilen Celâleddin 

Devvânî (öl.908/1502), felsefe, kelam ve tasavvuf konularında önemli eserler 
kaleme almıştır. Bu eserlerde dikkat çeken özellik, yaşadığı dönemin ruhuna 
uygun olarak eklektik bir yapıya sahip olmasıdır. Onun eserlerinde bu üç il-
min iç içe olması ve aralarındaki etkileşim dikkat çekicidir. Devvânî’nin bu 
eklektik düşünce yapısı ahlak ve siyaset felsefesine dair yazmış olduğu eserle-
rinde de kendisini önemli derecede hissettirmektedir. Bu bağlamda ahlaka 
dair yazmış olduğu Ahlâk-ı Celâlî adlı meşhur eserinde felsefi ahlak ile dînî ve 
tasavvufî ahlakı birleştirmiş gözükmektedir. Nasîrüddîn-i Tûsî’nin Ahlâk-ı 
Nâsırî adlı felsefi eserinin etkisinde kalan Devvânî, diğer taraftan Gazzâlî ve 
Muhyiddin İbnü’l-Arabî gibi dînî ve tasavvufî ahlakın önemli isimlerinden de 
hem etkilenmiş hem de eserlerinde onların görüşlerinden yararlanmıştır. 
Bunun en güzel göstergesi sanırım eserine verdiği isimdir. Kendisinden sonra 
Ahlâk-ı Celâlî adıyla meşhur olan eserine Levâmiu’l-işrâk fî mekârimi’l-ahlâk, adını 
vermiş olması onun tasavvufî bakış açısını yansıtmaktadır. 

Bununla beraber, ahlak kitabında itidal konusu ile sırat-ı müstakim arasın-
da kurduğu bağlantı, insanın halifeliği gibi meselelere geniş yer ayırması ve 
birçok konuda filozoflar ile beraber mutasavvıfların da görüşlerine ayrıntılı 
yer vermiş olması bu tezi güçlendiren hususlardır. Bu çerçevede kendisi de 
konuları işlerken ayet ve hadislerle birlikte sahâbe, tâbiîn, din büyükleri ve 
filozoflardan istifade ettiğini belirtmektedir. Tüm bunlarla birlikte tasavvufa 
olan bu meyline rağmen muhtemelen kendinden önceki felsefi ahlak alanında 
yazılan eserlerden (örneğin, Tehzîbü’l-ahlâḳ) etkilenerek uzlete çekilmeye karşı 
çıkışı Devvânî’nin bu konudaki fikirlerinin pasif değil, aktif olduğunu ve dola-
yısıyla felsefî yönünü göstermesi açısından önemlidir. Bu da onun düşünce-
sinde felsefi ahlak-tasavvuf etkileşimini göstermektedir. 

Kısacası bu çalışmada, Osmanlı ilim camiası üzerinde de büyük etkisi olan 
Devvânî’nin, ahlak görüşünü ortaya koyarken felsefe ve tasavvuf gibi önemli 
iki ilim dalının verilerinden azami derecede istifade ederek eklektik bir dü-
şünce oluşturduğu ortaya konulacaktır. Buna paralel olarak felsefi ahlak tü-
ründe yazılmış bir eser olarak kabul edilen Ahlâk-ı Celâlî’de tasavvufi unsurlara 
yer verdiği farklı örnekler üzerinden ortaya konulmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Ahlak, Devvânî, Ahlak-ı Celâlî, Tasavvuf, Etkileşim. 
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Interaction between Philosophical Moral and Sufism in Celaleddin Devvânî 
Abstract 
Jalal al-din ad-Dawwânî (dd.908 / 1502), who is accepted as one of the 

important philosophers of the fifteenth century, wrote important works on 
philosophy, theology and Sufism. The striking feature of these works is that 
they have an eclectic structure in accordance with the spirit of the period in 
which he lived. It is striking that these three sciences are intertwined and the 
interaction between them in his works. Dawwânî’s eclectic mindset makes 
itself felt significantly in his works on moral and political philosophy. In this 
context, he seems to have combined philosophical morality with religious and 
mystical morality in his famous work named Akhlaq-ı jalali on morality. 
Dawwânî, who was influenced by Nasîrüddîn-i Tûsî’s philosophical work 
named Akhlaq-ı Nasiri, was also influenced by important figures of religious 
and mystical morality such as al-Gazâlî and Muhyiddin İbn al-Arabî and 
benefited from their views in his works. I think the best indicator of this is the 
name he gave to his work. The fact that he named his work, which became 
famous as Akhlaq-ı jalali after him, Levâmiu’l-işrâk fî mekârimi’l-ahlaq, reflects his 
sufism perspective. 

However, the connection he established between the subject of 
moderation and the sırat-ı müstakim in the book of morality, the fact that he 
gave a detailed place to the subjects such as the caliphate of man and the 
views of philosophers and Sufis on many issues is the points that strengthen 
this thesis. In this context, he also states that he makes use of the companions 
of prophet muhammad, followers of prophet muhammad, religious leaders 
and philosophers along with verses and hadiths while dealing with the 
subjects. In spite of all these, despite this tendency towards Sufism, his 
opposition to reclusion, possibly influenced by the works written in the field 
of philosophical morality before him (for example, Tahzibu’l-akhlâq) and 
therefore it is important in terms of showing its philosophical aspect that 
Dawwani’s ideas on this issue are active not passive. This shows the 
interaction of philosophical morality-sufism in his thought. 

In short, in this study it will be tried to reveal through different examples 
that Dawwânî, who had a great influence on the Ottoman scientific 
community, created an eclectic thought by making maximum use of the data 
of two important sciences such as philosophy and Sufism, while presenting 
his view of morality and there are mystical elements in Akhlaq-ı jalali which is 
accepted as a work written in the type of philosophical morality. 

Keywords: Morality, Dawwânî, Akhlaq-ı Jalali, Sufism, Interaction.  
 
Giriş 
XIV. ve XV. yüzyıllar, bu dönemde yaşayan alim/filozoflar ve yaptıkları ça-

lışmalara bakılarak, İslam düşüncesi açısından yaygın kanının aksine önceki 
yüzyıllardaki başarının devam ettirildiği bir dönem olarak kabul edilebilir. Bu 
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bağlamda Kutbüddin Râzî (öl. 766/1365), Mübarekşah (öl. 784/1382), 
Sadrüşşeria (öl. 747/1346), Îcî (öl. 756/1355), Ali Kuşçu (öl. 879/1474), Dâvûd-i 
Kayserî (öl. 751/1350), Molla Fenârî (öl. 834/1431), Hocazâde (öl. 893/1488) vb. 
şahsiyetler zikredilemeye değer ilim adamları olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Diğer taraftan bu ilim adamlarının düşüncelerine bakıldığında ortak bir özelli-
ğin var olduğu görülmektedir ki o da ortaya konan düşüncelerin eklektik bir 
yapı arz etmesidir. Nitekim Gazzâlî, Fahreddin Râzî ve Muhyiddin İbnü’l-
Arabî’den sonra İslam düşüncesi içerisinde felsefe, kelam ve tasavvufun etkile-
şime girdiği ve böylece eklektik bir yapının ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Bu 
etki varlığını sonraki yüzyıllarda da sürdürmüştür. Dolayısıyla XIV. ve XV. yüz-
yıllarda yetişen ilim adamlarında da bu etki varlığını hissettirmektedir. 

Bu etkinin hissedildiği düşünürlerden bir tanesi de XV. yüzyılın önemli fi-
lozoflarından kabul edilen Celâleddin Devvânî’dir (öl.908/1502). Devvânî, 
farklı alanlarda yazdığı eserlerin yanı sıra felsefe, kelam, tasavvuf ve ahlak 
gibi alanlarda ortaya koyduğu düşüncelerle kültür tarihimiz içerisinde önemli 
bir yer kazanmıştır. İran topraklarında doğup büyümesine rağmen, 
Devvânî’nin bazı eserleri Osmanlı medreselerinde okutulmuş ve birçoğu üze-
rinde şerh ve haşiye yazılmıştır. Osmanlı Padişahı II. Bayezid ile mektuplaşa-
rak onun iltifat ve hediyelerine mazhar olması da onun, daha yaşarken şöhre-
tinin yayılmış olduğunu göstermektedir. Devvânî, dini içerikli risâleleri dahil 
olmak üzere hemen her eserini kelâmî, felsefî ve tasavvufî bir zemine oturt-
maya çalışmıştır. Ortaya koyduğu düşüncelerinde çok defa kelâm ve tasavvuf 
yönü ağırlık kazandığı halde kendisinden sonra felsefeye ilgi duyanlar tara-
fından örnek alınmıştır.1  

Bunun ötesinde eserlerine bakıldığında Devvânî’nin asıl yapmak istediği-
nin, İslam düşüncesinin üç ana disiplinini oluşturan felsefe, kelam ve tasavvu-
fu birleştirmek olduğu söylenebilir. Zira ele aldığı konuları bu üç disiplinin 
yöntem ve içeriklerini dikkate alarak işlemeye çalışmaktadır. Bu da onun 
bazen bu ekollerden birisini öne çıkarmasına sebep olmuştur. Gerçi onun bu 
eklektik ve ortacı tutumunun, eserlerinin ilgi görmesine ve geniş kitlelerce 
kabul edilmesine vesile olduğu iddia edilmiştir.2 

Devvânî eklektizminin görüldüğü alanlardan birisi de ahlaktır. Felsefi ahlak 
türünde yazılan eserlerden birisi olarak kabul edilen Ahlak-ı Celâlî, onun bu 
alandaki en önemli eseridir. Nitekim kendisi, eserinin başında eseri yazarken 
felsefi bir kaygı güttüğünü açıkça ifade etmiştir.3 Diğer taraftan hem nazari hem 
de ameli olarak tasavvufla ilgilendiği bilinen Devvânî’nin, eserlerinde bunun 
etkisini görmek mümkündür. Dolayısıyla felsefî ahlak-tasavvuf ilişki ve etkile-
şimi burada açıkça ortaya çıkmaktadır. Ancak biz biraz daha geniş çerçeveden 
bakarak bu etkileşimin varlığını üç farklı noktada ortaya koymaya çalışacağız.  

                                                 
1  Geniş bilgi için bk. Harun Anay, “Devvânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV 

Yayınları, 1994), 9/257-258. 
2  Anay, “Devvânî”, 9/259. 
3  Bk. Celâleddin Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî, çev. Ejder Okumuş (Ankara: Fecr Yayınları, 2019), 25. 
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1. Devvânî’nin Hayatı/Eğitimi Bağlamında Felsefî Ahlak-Tasavvuf Etkileşimi 
Devvânî’nin, öncesiyle ve sonrasıyla içinde doğduğu ilmi ve kültürel haya-

tın yapısına bakıldığında hem nakli hem akli ilimlerin okutulduğu ve bu alan-
larda büyük ilim adamı ve düşünürlerin yetiştiği bir ortam dikkat çekmekte-
dir.4 Dolayısıyla Devvânî de bu ilmi yapıdan nasibini almış ve ilk olarak baba-
sından dini ilimler yanında mantık ve akli ilimleri tahsil etmiştir. Daha sonra 
Şîraz’a giderek pek çoğu Cürcânî’nin talebesi olan Safiyyüddin el-Îcî, Ebü’l-
Mecd Abdullah el-Geylî, Mazharüddin Muhammed el-Kâzerûnî, Rükneddin 
Rûzbihân eş-Şîrâzî, Muhyiddin Muhammed el-Gûşekenârî gibi âlimlerden aklî 
ve naklî ilimleri tahsil etmiştir.5 Bu bilgiler Devvânî’nin daha sonraki dönem-
lerde düşünce dünyasına hâkim olacak felsefe ve din/tasavvuf etkileşiminin 
temelleri olarak gözükmektedir.  

Öte taraftan Devvânî’nin hayatının önemli bir bölümü Akkoyunlular dö-
nemine rastlamaktadır. Akkoyunlular döneminde ise bir taraftan ilmi faaliyet-
ler yoğun bir şekilde sürerken diğer taraftan tasavvufi hareketlerin de etkili 
olduğu bilinmektedir. Nitekim Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın bütün 
şeyh ve dervişlere teveccüh gösterdiği, ülkenin dört bir yanına tekke ve zavi-
yeler yaptırdığı ifade edilmektedir.6 Böyle bir ortamda yetişen Devvânî’nin bu 
sosyal ve kültürel yapıdan etkilenmemesi mümkün gözükmemektedir.  

Nitekim Devvânî tasavvufla teorik ve pratik olarak ilgilenmiştir. 
Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi’ye verdiği icazetnâmede tasavvufa intisap 
edip Şeyh Cemâleddin Abdullah Belyânî’den hırka giydiğini ve zikir aldığını 
ifade etmektedir. Tasavvufla fikri ve ameli bağlamda ilgilenmesi, kendi döne-
mindeki mutasavvıflarla iyi ilişkiler içinde olmasını sağlamıştır. Bunlardan bir 
tanesi Gülşeniye tarikatının kurucusu İbrahim Gülşenî’dir. Gülşenî’nin menkı-
belerini içeren kaynakların ifadesine göre Devvânî, Şiraz’da şeyhi defalarca 
ziyaret ederek sohbetlerine katılmış, şeyh oradan ayrılınca da onunla ilişkisini 
devam ettirmiştir. Bir başka rivayette ise, Devvânî’nin Nurbahşiye tarikatı 
şeyhlerinden Şemseddin Muhammed Nurbahşî’ye intisap ettiği ve onu zaman 
zaman ziyaret edip onunla sohbet ettiği anlatılmaktadır. Bütün bunlara, bazı 
kaynakların onu velî olarak kabul edip kerametlerinden bahsetmelerini de 
eklediğimizde yazarımızın mutasavvıflarla ilişkisi ortaya çıkmaktadır.7  

Bu ve benzeri bilgilerden yola çıkarak Devvânî’nin, farklı disiplinlerde eği-
tim aldığı ya da onlarla ilişki içerisinde olduğu açığa çıkmaktadır.  Zaten bir-
çok kaynak onu felsefe, kelam, tasavvuf ve ahlak âlimi olarak nitelemektedir 
ki yazdığı eserler de bunu göstermektedir.8  Bu durum onun eklektik bir dü-

                                                 
4  Bk. Mustafa Akman, Celâleddin ed-Devvânî Ahlâkî, Siyâsî, Felsefî, Tasavvufî ve Kelâmî Görüşleri, (İstanbul: 

Ensar Yayınları, 2017), 19-27. 
5  Anay, “Devvânî”, 9/257. 
6  Akman, Celâleddin ed-Devvânî, 29-30. 
7  Harun Anay, Celaleddin Devvânî, Hayatı, Eserleri, Ahlâk Ve Siyaset Düşüncesi (İstanbul: İstanbul 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1994) 74-75. 
8  Bkz. M. Nazif Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Celâlî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, (Ankara: TDV 

Yayınları, 1989), 2/10; Anay, Celaleddin Devvânî, 12-24. 
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şünceye sahip olmasına yol açmıştır. Bunların başında da felsefi ahlak tasav-
vuf etkileşimi gelmektedir diyebiliriz. 

 
2. Devvânî’nin Kaynakları Bağlamında Felsefî Ahlak-Tasavvuf Etkileşimi 
Devvânî’nin felsefi ahlaka dair yazdığı kitabı Ahlak-ı Celâli’nin, en önemli 

kaynağı Nasıruddin Tusî’nin yine felsefi ahlak türünde yazmış olduğu Ahlâk-ı 
Nâsırî adlı eseridir. Ahlâk-ı Celâli, Ahlâk-ı Nâsırî’den sonra farsça yazılan en 
önemli ahlak kitabı olarak kabul edilmektedir. Hatta eser, başlıklandırmanın 
değişik olması, yapılan bazı ekleme ve çıkarmalar, kendine has ifade tarzı 
dışında şekil ve muhteva yönünden Ahlâk-ı Nâsırî’nin bir kopyası olarak kabul 
edilmektedir.  Bu vesileyle ahlak psikolojisi açısından büyük ölçüde Tûsî aracı-
lığıyla İbn Miskeveyh’in Tehzîbü’l-Ahlâk’ına da dayanıyor9 denilebilir. 

Devvânî’nin felsefi kaynakları arasında Meşşâî felsefe ve özellikle İbni Sînâ 
yer almaktadır.10 Devvânî ahlak kitabında, dostluk,  faziletler, reziletler vb. 
konularda İbn Sînâ’nın eserlerine atıflar yapmaktadır. Yine ilk dönem filozof-
larından Amirî de onun felsefî kaynakları arasında zikredilebilir.11  

Devvâni üzerinde asıl etkisi hissedilen felsefe İşrâkîlik’tir. Devvânî’nin özel-
likle işrâk felsefesine olan ilgisi, daha ilmi hayatının başlarında iken Şihabuddin 
Sühreverdî el-Maktûl’ün Heyâkilü’n-Nûr adlı eserini şerh etmesinden anlaşıl-
maktadır. Şevâkilü’l-Hûr adlı bu eserinde Devvânî, işrak felsefesinin en önemli 
özelliklerinden biri olan işrâkî sezgiyi kabul etmekte, hatta hikmete ilişkin bir-
çok meselenin bu sezgi olmadan anlaşılamayacağını savunmaktadır.  Başka bir 
eserinde ise İşrâkiyye mensuplarını büyük bir övgü ile anmaktadır.12  

Devvânî’nin dînî/tasavvufî kaynakları arasında ise iki isme dikkat çekmek 
yeterli olacaktır. Bunlardan ilki Gazzâlî’dir. Bu çerçevede Devvânî’nin, öfke, 
hayvani ve nefsani aşk, ana-babaya itaat, bazı ayet yorumları, cömertlik, arzu 
gücü gibi konularda görüşlerine başvurduğu ve bir yerde İhyâu Ulumi’d-Dîn 
adlı eserini ismen zikrederek ondan adalet tarifini naklettiği13 Gazzâlî’nin, 
eklektik bir kişi ve büyük bir ahlakçı olarak Ahlâk- Celâlî’nin kaynakları arasın-
da yer alması dikkat çekicidir.14 Gazzâlî’nin etkisinin bu zikredilenlerden iba-
ret olmayıp ameli hikmetin dinileştirilmesi meselesinde de onun izinden git-
tiği söylenebilir. Bu yüzden Ahlâk-ı Celâlî’nin genel çerçevesinin çizilmesinde 
Ahlak- Nâsırî ile birlikte onun büyük payı olduğu ifade edilebilir.15 

Devvânî’nin ikinci kaynağı ise Muhyiddin İbn Arabî’dir. Devvânî’nin İbn 
Arabî ve vahdet-i vücûd felsefesine olan ilgisi onun ilginç ve farklı bir yönünü 

                                                 
9  Şahinoğlu, “Ahlâk-ı Celâlî”, 2/10. 
10  Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî, 33, 41, 42, 50.  
11  Anay, Celaleddin Devvânî, 242-243. 
12  Anay, “Devvânî”, 9/258. 

13 Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî, 49-50. 
14  Çünkü Devvânî, Gazzâlî’nin Tehafüt’te meşşâî filozoflara yönelttiği eleştirilerin bir kısmına 

katılmadığını ifade etmiş her ne kadar direk Gazzâlî’yi eleştirmese de onu otorite olarak kabul 
etmediğini göstermiştir.  

15  Anay, Celaleddin Devvânî, 245-246. 
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oluşturmaktadır. Ondan büyük bir saygıyla bahseden Devvânî, onu tekfir 
edenlere cevap vermekte ve onun Firavun’un iman ettiğine dair düşüncesiyle 
gölge âlem, insan-ı kâmil, tevhid mertebeleri ve varlıkla ilgili görüşlerini eser-
lerinde savunmaktadır.16 Bunlarla birlikte Şeyh Şiblî ve Zünnun el-Mısrî gibi 
tasavvuf erbabından zaman zaman alıntı yapıldığı da ifade edilmelidir.  

 
3. Devvânî’nin Düşünceleri Bağlamında Felsefî Ahlak-Tasavvuf Etkileşimi 
Önceki başlıklarda ifade edilenlerden yola çıkarak; kelam, felsefe ve tasav-

vuf gibi üç disiplinin etkileşim içerisine girdiği bir dönemde yaşayan ve bu 
ilimlerden beslenen Devvânî’nin düşüncesi de bu yapıya uygun olarak eklek-
tik bir yapı arz ettiğini söyleyebiliriz. Kendisinin de bu üçlü yapıyı birleştir-
mek gibi bir eğilimde olduğunu daha önce ifade etmiştik. Bu bağlamda onun 
felsefi bir tarzda ve üslupla kaleme aldığı ahlaka dair eserlerinde de diğer iki 
ilim dalına ve özellikle tasavvufi ilke ve düşüncelere yer verdiği görülmekte-
dir. Bu ise bazen felsefe bazen tasavvufun ağırlığının hissedildiği görüşlerin 
ortaya çıkmasına neden olmakta ama netice de bu ilim dalları ve düşünceler 
arasında bir etkileşimin olduğunu da gözler önüne sermektedir. Şimdi bu 
etkileşimi örneklerle ortaya koymaya çalışacağım. 

Öncelikle belirtelim ki Devvânî, daha eserini adlandırırken düşünce yapı-
sına dair bir takım ipuçları vermektedir bize. Onun Ahlak-ı Celâlî diye meşhur 
olan ve baştan beri böyle isimlendirdiğimiz en önemli ahlak eserinin asıl adı; 
Levâmiu’l-işrâk fî mekârimi’l-ahlâk’tır. “Güzel ahlaka dair işrâk parıltıları” 
olarak çevirebileceğimiz bu isimlendirme bile Devvânî’nin işrakî ve tasavvufî 
bakışını tek başına yansıtması ve bu alanlara dair etkileşimi göstermesi açı-
sından önemlidir.      

Bununla birlikte Devvânî, eserin ana ve alt başlıklarında da bu felsefî-
tasavvufî temayülünü sürdürmüştür. Ana başlıklara Lâmî’ (parlayan), alt baş-
lıklara ise Lem’a (parlama) adını vermiştir. Zira “nefisleri yetkinliğe ulaşma-
mış kişilere parlayan nurlar” anlamına gelen ve levâmi şeklinde kullanılan 
kelimeyle aynı kökten gelen lem’a tasavvufî bir ıstılahtır.17 

Bu isimlendirmenin yanında Devvânî, eserinin baş taraflarında kitabı yazma 
amacını açıklarken nasıl bir ahlak kitabı yazacağını şöyle ifade etmektedir:  

“Kitap; pratik hikmet ve felsefenin usûl ve esaslarını kapsamakla birlikte 
delil ve kanıtlar itibariyle, Kur’anî ayetlerin ışık saçan nurlarından, 
Hz. Hâtemiyyet-i Mahmûd’un ışık veren hadislerinden, Sahâbe, 
Tâbiîn ve meşâyih ve din önderlerinin sözlerinin lambalarından ve 
de önde gelen ilahi hikmet filozoflarının işaret ışıklarından alıntılar yapa-
rak güçlü bir şekilde hazırlanmalıdır. Kitapta uygun yerlerde imkân 
ölçüsünde o nüshanın maksatlarını muhafaza etmeli, uygun nokta-
larda keşif ve şühûd ehlinin zevkiyâtından çeşniler katmalıdır.”18  

                                                 
16  Anay, “Devvânî”, 9/259. 
17  Akman, Celâleddin ed-Devvânî, 175. 
18  Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî, 25. 
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Bu ifadeler Devvânî’nin bir taraftan felsefi tarzda bir ahlak kitabı yazma is-
teğini gösterirken diğer taraftan dönemin yapısı gereği dini ve tasavvufi bir 
kaygı taşıdığını da göstermektedir.  Bu düşüncelerle hareket eden bir ilim 
adamının ortaya koyduğu eserlerde bu eklektik yapının ortaya çıkması olağan 
görülmelidir.  Nitekim bu düşünce yapısının bir sonucu olarak Devvânî’nin 
felsefi ahlak ile dini/tasavvufi ahlakın kavram ve içeriklerini birleştirdiği söy-
lenebilir. Örneğin onun, felsefi ahlakta temeli Aristoteles’e dayanan altın or-
ta/orta yol anlayışı ile dini/ tasavvufi ahlakta çokça yer alan Kur’an temelli 
sırat-ı müstakim anlayışını özdeşleştirdiği görülmektedir.19 

Bu bağlamda diğer bir örnek ise Devvânî’nin insanın görev ve yapısına dair 
açıklamalarıdır. Tasavvufta çok yer alan insan-ı kâmil düşüncesi ile 
irtibatlandırılan insanın halifeliği meselesi Devvânî’nin üzerinde çok durduğu 
konulardan bir tanesidir. Sıddıkî’ye göre Tûsî, Miskeveyh’i takip ederek en 
yüksek mutluluğu hayatın en yüksek gayesi olarak kabul eder. Onun en yük-
sek mutluluk (summum bonum) anlayışı, semavî unsurlarla münasebetinden 
dolayı, esas itibariyle Aristocu mutluluk anlayışından farklıdır. Devvânî bir 
adım daha ileri gider ve felsefi ahlakı dinî idealle özdeşleştirir. Kur’an Allah’ın 
halifesi konusuyla ilgili olarak hakla batılı tefrik eder, ilme önem verir ve gücü 
över; bundan dolayı, yaratıkların en şereflisi (eşref-i mahlukât) idealini ilham 
eden, en yüksek mutluluk değil, Allah’ın halifeliği olmalıdır, başka deyişle 
onun ahlak teorisi, insanın kendisi tarafından değil, Allah tarafından belirlen-
diği şekliyle, insanın kâinattaki yeri üzerine bina edilmiştir ki bu da Allah’ın 
halifesinin yeridir. İnsana bu yüksek sorumluluk makamını kazandıran şey 
nedir?  Devvânî, cevabı Hz. Ali’nin bir sözünde bulur; buna göre insan, melek-
lerle hayvanlar arasında orta bir mevki işgal eder. Birinciler akıl sahibidir, 
şehvet ve gazaptan yoksundur. Onların ne günaha sevk eden güçleri ne de 
seçme hürriyetleri vardır; tabiat bakımından mükemmel oldukları için ahla-
kın üstündedirler. Diğer taraftan,  ikinciler şehvet ve gazap sahibidir, akılları 
yoktur, bu yüzden ahlakın altındadırlar. İnsan ise her ikisine de sahiptir. 20 

İnsan sırasıyla cansız, canlı ve hayvan mertebelerinden geçtikten sonra in-
sanlık mertebesine ulaşarak hem cismâni ve hem de nefsânî güçleri mutedil 
şekilde yaratılmıştır. Bu özellikleri dolayısıyla nefsi arındırma yöntemiyle 
Tanrı’dan başkasını kabul etmeme (nefy-i mâ sivallâh) mertebesine ulaşabil-
mekte, daha sonra ise salt birliği (vehdet-i sırf) müşahede mertebesine ulaşa-
rak Tanrı’ya yakın olan (mukarreb) melekler arasına katılabilmektedir. Bun-
dan dolayı beşerin seçkinleri meleklerin seçkinlerinden üstündür. İnsanın 
melekten daha üstün bir seviyeye ulaşabilmesi, kendisinde bulunan arzu 
(şehvet) ve öfke (gazab) güçlerini akıl gücünün emrinden kullanmasına bağlı-
dır. Aksi takdirde eğer arzu ve öfke güçleri akıl gücünü esir alırsa insan hay-
vanlardan daha aşağı bir mertebeye düşebilir.21 
                                                 
19  Bk. Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî, 77-78. 
20  Bahtiyar Hüseyin Sıddıkî, “Celâluddin Devvânî”, çev. Kasım Turhan, İslam Düşüncesi Tarihi, haz. Mian 

Muhammed Şerif (İstanbul: İnsan Yayınları, 1991), 3/ 124-125. 
21  Anay, Celaleddin Devvânî, 256-257. 
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Devvânî’nin bu açıklamalarında felsefe ve tasavvufun etkisi ve etkileşimi 
açıkça görülmektedir. İnsanı tanımlarken ve gelişim safhalarını zikrederken 
tasavvuftaki gelişim silsilelerini andıran bir açıklama karşımızda iken insanın 
yapması gerekenleri ifade ederken felsefi ahlakta yer alan nefis anlayışından 
yararlandığı görülmektedir. Yine “salt birlik” düşüncesini kabul eden 
Devvânî’nin, İbn Arabî’den etkilendiği söylenmelidir.  

Şihabuddin Maktul’un işrak felsefesinden ilham almış olan Devvani, felsefe 
ile tasavvuf arasında tam bir ahenk bu1maktadır.22 Bu bağlamda Devvânî, 
hikmet’in tarifinde zikredilen ilimden  maksat,  tedavüldeki meşhur sözleri 
korumak veya ezberlemek değil, bilakis hakiki hususlarda yakîn elde etmek ve 
tam bilgiye erişmektir; ister kendilerini ulema olarak isimlendiren nazar ehli-
nin yolundan olduğu gibi nazar ve istidlal ile, isterse kendilerini  arif ve evliya 
olarak isimlendiren fakr ehlinin yolunda olduğu gibi arındırma ve yetkinliğe 
erdirme ile olsun, demiştir. Ona göre her iki grup mensupları da hakikaten 
hakîm ve filozofturlar, her iki yolda nihayette aynı yere çıkar ve usulde aynı 
yerde buluşur. Bu noktada her iki yol ve anlayışın muhakkikleri arasında bir 
ihtilaf yoktur. Nitekim nakledildiğine göre muhakkik, araştırmacı, seçkinler 
ve ayan erbabının önderi, insan ayanının saf ve seçkini Şeyh Ebu Said Bin 
Ebi’l-Hayr, müteahhir filozofların seçkini ve önderi Şeyh Ebu Ali İbn Sina, 
birlikte sohbet etmişlerdir. Bu sohbet esnasında biri “onun bildiğini biz görü-
yoruz” derken diğeri “onun gördüğünü biz biliyoruz” demiştir. Ayrıca 
Devvâni’ye göre, filozoflardan ve hikmet ehlinden hiç kimse tasavvuf yolunu 
inkâr etmemiştir, tersine hepsi teyit etmişlerdir. Hatta Devvânî burada 
Sühreverdî’den bir alıntı yaparak, onun rüyasında Aristoteles’i gördüğü ve 
onun da mutasavvıfları asıl filozoflar olarak ifade ettiği anekdotunu aktarır.23  

Burada mutasavvıfları ve tasavvufu bir adım öne geçiren Devvânî, eserinin 
başka bir bölümünde ise, “…nübüvvetin nurlarının ışık parıltılarından hikmet ışığı-
nı iktibas eden önde gelen filozoflar…”24 cümlesini kullanarak felsefenin kaynağını 
peygambere dayandırmakta ve felsefe üzerinde her dönem yürütülen meşrui-
yet sorununa adeta son vermek istemektedir.  

Devvânî’nin ahlak düşüncesinin asıl yöneldiği mutluluğun uhrevi mutlu-
luk anlamına gelen ebedî mutluluk olduğu söylenebilir. Bu mutluluğa bir yan-
dan faziletleri kazanmakla, diğer yandan da ilahi aşkla ulaşılır.  Onun mutlu-
luktan söz ettiği hemen her yerde manevi mutluluk üzerinde durup, maddi 
mutluluğu hiç gündeme getirmemesi, bu dünya nimetlerinden ölçülü istifade 
edilmesi gerektiğine dair temel düşüncesi ile doğrudan irtibatlıdır.  Bunun 
yanında, kendisinden önceki birçok ahlakçının aksine, “ilahi aşk”ı felsefî ahla-
kın içinde değerlendirmesi de tasavvufun etkisiyledir.25  

                                                 
22  Sıddıkî, “Celâluddin Devvânî”, 127. 
23  Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî, 32-33. 
24  Devvânî, Ahlâk-ı Celâlî, 36. 
25  Anay, Celaleddin Devvânî, 395. 
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Sonuç 
İslam düşüncesi içerisinde XII. Yüzyıldan sonra felsefe, kelam ve tasavvuf 

disiplinleri arasında bir birleşmenin ve etkileşimin olduğu kabul edilmektedir. 
Dolayısıyla sonraki dönemlerde yetişen ilim adamı ve filozoflarda bu eklektik 
yapının görülmesi olağandır. Bu çerçevede ele aldığımız Devvânî’de kendi 
döneminin bir yansıması olarak eklektik bir yapı arz etmektedir. Kelam ve 
tasavvuf alanlarında daha çok eser vermiş ve etkili olmuş olan Devvânî’nin 
daha çok bir felsefeci olarak anılması ya da felsefeciler tarafından takip edil-
mesi ise dikkat çekici bir husustur.  

Kelam ve tasavvufun dolayısıyla dini ilim ve anlayışın etkili olduğu bir dö-
nemde felsefeye ilgi duymak, felsefî bir kaygı gütmek bile olumlu bir durum 
kabul edilmelidir. Bu manada Devvânî’de her ne kadar kelam ve tasavvufun 
etkisi büyük oranda görülse de onun, bu kaygıyı taşıdığını rahatlıkla söyleye-
biliriz. Bu kaygının bir sonucu olarak eserlerinde eklektik bir yapı söz konusu-
dur. Özellikle çalışma konumuz olan ahlak düşüncesine yazdıklarımız etrafın-
da baktığımızda bunu rahatlıkla gördük. Bazen tasavvufun ağır basıp, felsefi 
izah ve yöntemin kaybolduğu, teorik felsefen uzaklaşarak pratik felsefeye 
kaydığı görülürken bazen de tasavvuftan ödün verebildiğini gördük. Örneğin 
Devvânî’nin mutasavvıfların çokça üzerinde durduğu uzlet hayatını tercih 
etmeyen ve tasvip etmeyen yapısı burada kayda değerdir. Bunun insanı sosyal 
bir varlık (zoon politikon) gören -ki temelini Platon- Aristoteles’e kadar götü-
rebiliriz- felsefi bir anlayışın sonucu olarak görmek yanlış olmayacaktır.  

Sonuç olarak Devvânî’yi, felsefi ahlak ile tasavvufun ilke ve muhtevasını 
birleştiren, her iki disiplini de aynı derecede değerli gören ve önemseyen ve 
bunları da eserlerine yansıtmaya çalışan bir düşünür olarak görmek müm-
kündür. 
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Öz 
Devvânî, kendisinden önce yaşamış önemli alimlerden Teftâzânî, Seyyid 

Şerif el-Cürcânî gibi ilim çevrelerince tanınan ve Osmanlı medreselerinde 
eserleri okutulan bir alimdir. Osmanlı düşüncesinde hâkim olan felsefe, kelam 
ve tasavvuf terkibi onun eserlerine de yansımıştır. Eş’arî kelamcısı olarak 
bilinen Devvânî’nin hem bir İbn Sînâ şarihi hem de İbn Sînâ geleneğinin Os-
manlı düşüncesi içerisindeki önemli temsilcilerinden biri olduğundan da bah-
setmek mümkündür. Nitekim o, İbn Sînâ’nın Tefsiru Sureti’l-İhlâs adlı eserine 
yazdığı haşiyesinde filozofun varlık anlayışına büyük ölçüde katılmaktadır. 
Bunun yanı sıra zorunlu-mümkün ayrımı, sudur nazariyesi, inâyet, kötülük 
problemi gibi felsefenin en temel konularında İbn Sînâ’yla benzer fikirlere 
sahip olduğu söylenebilir. Bu tebliğde, Devvânî’nin felsefî düşüncesi üzerin-
deki İbn Sînâ’nın etkisi incelenmiştir. Devvânî’nin Haşiye ala Tefsiri Sureti’l-İhlâs 
l’ibn Sînâ adlı haşiyesi temel başvuru kaynakları arasında olup felsefi fikirleri-
ne yer verdiği diğer eserleri de dikkate alınmıştır. Ayrıca gerekli görüldüğü 
noktalarda felsefeyle ortak olan meselelerde kelama dair eserlerine de atıfta 
bulunulmuştur. İbn Sînâ ile benzer görüşler serd ettiği yerlerde İbn Sînâ’nın 
fikirlerine de yer verilip ortak yönlere değinilmeye çalışılmıştır. Böylelikle 
Devvânî üzerindeki İbn Sînâ etkisi açıklığa kavuşturularak onun İbn Sînâ ge-
leneğinin Osmanlı düşüncesi içerisindeki önemli bir temsilcisi olduğunu gös-
termek amaçlanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: İslam Felsefesi, İbn Sînâ, Osmanlı Düşüncesi, Devvânî, 
Haşiye. 

 
Effect of Ibn Sīnā on Devvānī 
Abstract 
Devvānī is a prominent scholar who was known by science circles such as 

Teftāzānī, Seyyid Sherif al-Curcānī, who lived before him, and whose works 
were read in Ottoman madrasas. The unity of philosophy, theology and 
sufism, which were dominant in Ottoman thought, was reflected in his works. 
It is possible to mention that Devvānī, known as Esharī theologian, is both an 
Ibn Sīnā commentator and one of the important representatives of the Ibn 
Sīnā tradition within the Ottoman thought. Indeed, he largely agrees with the 
philosopher’s understanding of existence in his hashiya which he wrote to 
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Ibn Sīnā’s work named Tafsir of Surah al-Ikhlās. In addition, it can be said that 
he had similar ideas with Ibn Sīnā in the most fundamental subjects of 
philosophy such as the necessary-possible distinction, theory of emenation, 
providence, the problem of evil. In this paper, the influence of Ibn Sīnā on 
Devvānī’s philosophical thought was examined. Devvānī’s Hashiya ‘alā Tafsir of 
Surah al-Ikhlās l’Ibn Sīnā is among the main reference sources and his other 
works in which his philosophical ideas are included were also taken into 
consideration. In addition, when considering it necessary, his works on kalam 
were also referred to in matters common to philosophy. In places where he 
put forward to similar views with Ibn Sīnā, it is also given a place in the ideas 
of Ibn Sīnā and attempted to mention common aspects. Thus, it is aimed to 
clarify the effect of Ibn Sīnā on Devvānī and to show that he is an important 
representative of Ibn Sīnā tradition in Ottoman thought. 

Keywords: Islamic Philosophy, Ibn Sīnā Ottoman, Thought, Devvānī, 
Hashiya. 

 
Giriş 
Osmanlı düşüncesi felsefe, kelam ve tasavvufun terkibinden oluşan sentez-

ci bir yapıya sahiptir. Bu yapıyı ve Osmanlı düşünürlerini anlamak için bu 
düşüncenin beslendiği kaynakların ve onun eklektik yapısının dikkate alınma-
sı gerekmektedir. Fazlıoğlu, bu düşüncenin teşekkülüne zemin hazırlayan 
kaynakları kelamî, hikemî-meşşaî, irfân-i nazarî, İşrakî çizgi şeklinde açıkla-
maktadır.1 Bu çizgilerin her birinde İbn Sînâ yer almakla birlikte odaklanma-
mız gerek hikemî-meşşaî çizgidir. Nitekim İbn Sînâ- Gazzâlî-Nasırüddin Tûsî-
Fahreddin Râzî çizgisi üzerinden Osmanlı düşüncesine taşınan bir İbn Sînâ 
geleneğinin varlığından bahsedilmektedir.2 Bu çizgi, Fahreddin Râzî-Seyyid 
Şerif Cürcani-Tusî üzerinden Devvânî’ye ulaşmaktadır.3  Eşarî bir kelamcı 
olarak tanınan Devvânî, aynı zamanda İbn Sînâ’nın Tefsiru Sureti’l-İhlâs adlı 
eserine yazdığı haşiyesiyle bir İbn Sînâ şarihi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
anlamda Osmanlı düşüncesinin eklektik yapısını yansıtan güzel bir örnek 
olarak kabul edilebilir. 

Devvânî’nin kendi dönemine kadar gelmiş olan felsefî mirası daha sonraki-
lere aktarma konusunda önemli bir rol oynadığı söylenebilir. O, aynı zamanda 
ilim ve amelle gerçekleşecek olan ebedî mutluluk anlayışı üzerinden Meşşâî 
felsefe ile İşrakiliği, tasavvuf ile kelamı birleştirme çabası içerisine giren ve bu 
dört akımı uzlaştırma gayreti eserlerine yansımış olan bir alimdir.4 

                                                 
1  İhsan Fazlıoğlu, “Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)”, DÎVÂN İlmi Araştırmalar 18 

(Ocak 2005), 49-57. 
2  Hatice Toksöz, “Osmanlı’nın Klasik Döneminde Felsefe ve Değeri”, Değerler Eğitimi Dergisi 5/13 (2007), 

128-129; Bekir Karlığa, “İbn Sînâ Çizgisinde Osmanlı Düşüncesinin Gelişimi”, İslam Felsefesinin 
Sorunları (Ankara: Elis Yayınları, 2003), 9,13. 

3  Fazlıoğlu, “Türk Felsefe Bilim Tarihi”, 51. 
4  Eyüp Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri (Ankara: Araştırma Yayınları, 2009), 18-19. 
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Bu tebliğdeki temel amaç, Devvânî’nin felsefî düşüncesi üzerindeki İbn 
Sînâ etkisini örneklerle açıklamaktır. Bu çerçevede varlık, isbat-ı vâcib ve 
sebeplilik, Zorunlu Varlık’ın birliği, basitliği ve sudur teorisi, inayet ve kötülük 
problemi başlıkları altında Devvânî üzerindeki İbn Sînâ etkisi incelenecektir. 
Bunun için öncelikli olarak Devvânî’nin İhlâs sûresi haşiyesi dikkate alınacak-
tır. Daha sonrasında ise felsefî konulara yer verdiği eserleri ve gerekli görül-
düğü yerde diğer eserlerine başvurulacaktır. İbn Sînâ ile Devvânî’nin benzer 
yönleri her ikisinin görüşlerinden alıntı yapılarak ortaya konulacaktır.  

 
1. Devvânî’nin Varlık Anlayışı  
Devvânî, genel olarak İbn Sînâ’nın varlık düşüncesini temellendirmek üze-

re kaleme aldığı İhlâs sûresi tefsirine yazdığı haşiyesinde5 varlık anlayışına yer 
vermektedir. Devvânî, varlık kavramının açık, seçik olduğu ve tarife ihtiyaç 
duymadığı görüşündedir.6 Varlığın anlamının nefiste apriori olarak şekillen-
diğini belirten7 ve İbn Sînâ’yı takip ederek varlık kavramına ilişkin değerlen-
dirmelerinde “Var olanın varlığında şüphe yoktur (la şekke fi vücûdi mevcud 
ma)”8 diyen Devvânî, bu sözüyle var olana dair bilginin bedihî olduğunu orta-
ya koymaktadır.9 Devvânî varlığı vâcib, mümkün ve mümteni olmak üzere üç 
kısma ayırmaktadır. Vâcibi, varlığı zorunlu olan; mümkünü, varlığı ve yokluğu 
zorunlu olmayan, varlığı zatından olmayan; mümteniyi ise yokluğu zorunlu 
olan şeklinde tarif etmektedir.10 Devvânî, bu üçlü ayrıma yer vermekle birlikte 
genel olarak vâcib-mümkün ayrımı üzerinde durmaktadır. Bu anlamda 
Devvânî’nin, İbn Sînâ’nın varlığın kendisiyle yokluğun ise varlık vasıtasıyla 
bilinebileceğini ve mümteninin bir varlığından bahsedilemeyeceğini söyleye-
rek vâcib-mümküne indirgediği ikili tasnifi11 kabul ettiği söylenebilir.   

Devvânî, İhlâs sûresi haşiyesinde zorunlu-mümkün ayrımıyla doğrudan 
alakalı değerlendirmelere yer vermektedir. İlk olarak o, İbn Sînâ’nın Hüve 
lafzından yola çıkarak varlığı başkasına dayanmayan Vâcibu’l-Vücûd’un mut-
lak, hüviyetinin zatından olduğuna, varlık-mahiyet ayrımının O’nun için söz 

                                                 
5  Celaleddin Devvânî, Haşiye ala Tefsiri Sureti’l-İhlâs l’ibn Sina (İstanbul: Süleymaniye Kütüphanesi, 

Hamidiye, 1441), 131b-137b. Bu haşiye, Devvânî'nin hüviyet-i ilahiyeye ilişkin yorumları içermekte 
olup İbn Sînâ'nın tefsirinin bir bölümüne yazılmış bir haşiyedir. Nitekim surenin ilk ayeti dışındaki 
diğer ayetlere ilişkin sadece gramer açıklamaları ve dilsel anlamlara işaret edildiği görülmektedir 
(Ahmet Faruk Güney, İbn Sînâ’dan Elmalılı’ya İhlâs Sûresi Felsefi Tefsir Geleneği -Bir Varlık İdrakinin Zemini 
Olarak İhlâs Sûresi Tefsiri- (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 
2008), 48.).  

6  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 49. Bkz. İbn Sînâ, Kitâbu’ş-şifâ Metafizik I, çev. Ömer 
Demirli, Ekrem, Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2013), 27.  

7  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-şifâ Metafizik I, 27. 
8  Celaleddin Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcib li-İmâmi’d-Devvânî”, Mecmû’ Selâse Resâil, thk. Muham-

med Ekrem Ebu Guş (Amman: Dârû’n-Nûr el-Mübîn, 2013), 138. Bu risalesi çoğunlukla Risâletü İsbâti’l-
vâcibi’l-kadîme diye de isimlendirilmektedir. 

9  Hatice Toksöz, “İslâm Düşüncesinde İsbât-ı Vâcib Problemi: Celâleddîn ed-Devvânî’nin Meseleye 
Yaklaşımı ve Katkısı”, e-Makâlât: Mezhep Araştırmaları 7/2 (2014), 48. 

10  Celaleddin Devvânî, “Şevalikü’l-hur fi şerhi heyakili nur”, Selasu resail. (Meshed: Mecmaü’l-Buhusi’l-
İslâmiyye, 1991), 160-161. 

11  İbn Sînâ, Kitâbu’ş-şifâ Metafizik I, 32-34. 
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konusu olamayacağına ve mümkünün ise varlık-mahiyetinin başkasından 
olduğuna ilişkin görüşünü aktarmaktadır.12 Mutlak Hüve’nin Vâcib Teâlâ ol-
duğu, O’nun hüviyetinin zatıyla aynı olduğu konusunda İbn Sînâ’yı takip eden 
Devvânî, İbn Sînâ’nın bu meseleye dair bu kadar detaylı tahkikinin kafa karı-
şıklığına sebebiyet vermesi ihtimaline karşı “mümkünün zatı, hüve hüve de-
ğildir” sözünü açıklama gereği hissetmektedir. O, mümküne başkası sebebiyle 
hüve hüve denilebileceği kanaatindedir. Bunu illet-malul ilişkisiyle açıkla-
maktadır. Ona göre mevcut olmayan bir şey, madumun mutlak anlamda zatı-
nın olmayışından dolayı herhangi bir şey olamaz. İlletten ilk olarak sadır olan 
şey, malulün zatıdır ve akıl bu zattan varlık, mahiyet gibi mefhumları soyut-
lamak suretiyle çıkarmaktadır. Her malulün bir illeti vardır.13 Düşünür, bu 
değerlendirmesiyle mümkünün zatıyla hüve hüve olamayacağına, başkası 
sebebiyle hüve hüve olduğuna işaret etmek suretiyle zorunlu-mümkün ayrı-
mının temelinde varlık-mahiyet ayrımının yattığını belirtmektedir. 

Vâcibu’l-Vücûd’a ilişkin değerlendirmelerine devam eden Devvânî, İbn 
Sînâ’nın zatı hüveden başka bir şey olmayan Vâcibu’l-Vücûd’u yalnızca leva-
zımlar ile şerh etmenin mümkün olduğuna, selbi ve izafî levazımlar içerisinde 
tanım noktasında izafî levazımların daha güçlü olduğuna ve her iki levazımı 
bir arada bulunduran tarifin ise ilah lafzıyla yapılabileceğine, en mükemmel 
tarifin bu anlamda ‘Allah’ lafzı ile yapıldığına14 dair görüşünü aktarmakta ve 
bunun şerhe ihtiyaç duymadığını belirtmektedir. O, filozofun bu konudaki 
görüşünü paylaşarak bir şeyi belirleme noktasında izafî şeylerin selbi olandan 
daha yakın olduğunu dile getirmektedir. Buna örnek olarak heyulanın tarifini 
vermektedir: “Misalen heyula cisim, suret, akıl ve nefs değildir, diğer başka 
şeylerden de mürekkeb değildir deseydik, selbilerden uygun olan şeyle o, 
belirlenmiş olmazdı. Misalen o, cisimden meydana gelmiştir ve cismani sure-
tin süsüdür. Bu ve bunun örneği, bununla işaret etmek istediğimiz şeydir.”15 
Bir şeyi tanımlama noktasında izafî levazımların selbilere kıyasla daha anlaşı-
lır olduğu bir gerçektir. Nitekim bir şeyin ne olmadığından bahsetmekten 
ziyade ne olduğunu ortaya koymak zihinde o şeyin anlaşılması açısından daha 
etkilidir. Ancak tam bir tarif, her ikisini de içermelidir. Devvânî de bu konuda 
İbn Sînâ ile aynı düşünceleri paylaşmaktadır.  

Devvânî, hüveden sonra gelen Allah lafzının uluhiyeti içerdiğini, hatta ha-
kiki ilah manasına geldiğini söyleyerek16 İbn Sînâ’nın Allah lafzıyla Cenab-ı 
Hak’ın hüviyetinin levazımlarla tanınabileceği ve bunun da ilahiyetten ibaret 
olduğu17 görüşünü paylaştığı görülmektedir. 

                                                 
12  Devvânî, Haşiye ala Tefsiri Sureti’l-İhlâs l’ibn Sina (Hamidiye, 1441), 133b. 
13  Devvânî, Haşiye ala Tefsiri Sureti’l-İhlâs l’ibn Sina (Hamidiye, 1441), 134a-134b. 
14  İbn Sînâ, İhlâs Sûresi Tefsiri, çev. Ahmet Hamdi Akseki (İstanbul: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 

2014), 20-23. 
15  Devvânî, Haşiye ala Tefsiri Sureti’l-İhlâs l’ibn Sina (Hamidiye, 1441), 135b. 
16  Devvânî, Haşiye ala Tefsiri Sureti’l-İhlâs l’ibn Sina (Hamidiye, 1441), 135b. 
17  İbn Sînâ, İhlâs Sûresi Tefsiri, 24-25. 
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Devvânî, Gazzâlî’nin “O, hakikî varlık ile mevcut rububiyet sıfatlarıyla nite-
lenen ilahi sıfatlara câmi’ hak mevcuttur. O’nun dışındaki her mevcut varlığa 
gayrı müstahaktır. Bununla birlikte varlık O’ndan ödünç alınır...”18 sözlerini 
İbn Sînâ’nın görüşünü destekleyici olarak sunmuş gözükmektedir. Devvânî, 
onu bilmenin hiç şüphesiz onun hakikatini bilmek değil, ilahî manayı 
tadammun (ihtiva) etmek olduğunu belirtmeyi de ihmal etmemektedir.19  

Genel olarak söylemek gerekirse varlık fikrinin apriori oluşu, zorunlu-
mümkün varlık tasnifi, Vâcibu’l-Vücûd’un levazımlarla tarifi konusunda 
Devvânî, İbn Sînâ’yı takip etmekte ve yazdığı haşiyesinde bunu açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır.  

 
2. İsbât-ı Vâcib ve Sebeplilik 
İsbât-ı Vâcib, varlığı kendinden olan ve başka bir varlığa dayanmayan Al-

lah’ın varlığını kanıtlamak üzere hem kelamî hem de felsefî literatürde ele 
alınan bir meseledir. Birçok düşünür ve filozof bu mesele üzerinde durmuş-
tur.20 Bu konuyu ele alanlar arasında Devvânî de yer almakta olup Risâletü 
İsbâti’l-vâcib adlı müstakil bir risale kaleme almıştır.21 

Devvânî, İsbât-ı Vâcib konusunda İbn Sînâ’nın yolunu takip etmekte ve 
varlıkların doğasını inceleyerek işe başlamaktadır.22 Varlığı bu anlamda zo-
runlu ve mümkün olmak üzere iki kısma ayıran23 Devvânî, aklın evvel-i nazar-
da böyle bir ayrıma gittiğini belirtmektedir.24 Mümkünün varlığı ve yokluğu 
zatı açısından zorunlu olmayan, Vâcib’i ise varlığı zatı açısından zorunlu olan 
diye tanımlamaktadır.25 Mümküne ilişkin değerlendirmelerine devam eden 
düşünür, mümkünün illeti yani zatıyla Vâcibu’l-Vücûd olan bir müreccihe 
ihtiyacı olduğundan bahsetmektedir. İllet silsilesinin bütün ma’lullerin kendi-
sinden olduğu tek bir şeyde son bulması gerektiğini dile getiren düşünür, bu 
şeyin yokluğunun düşünülemeyeceğini ifade etmektedir. Aksi takdirde devir 
veya teselsülün ortaya çıkacağından bahseden Devvânî, her ikisinin de batıl 
olduğuna işaret ederek26 İbn Sînâ gibi mümkünlerin bir vâcibe dayanması 

                                                 
18  Devvânî, Haşiye ala Tefsiri Sureti’l-İhlâs l’ibn Sina (Hamidiye, 1441), 135b. 
19  Devvânî, Haşiye ala Tefsiri Sureti’l-İhlâs l’ibn Sina (Hamidiye, 1441), 135b. 
20  M. Sait Özervarlı, “İsbât-ı Vâcib”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 

2000), 22/495. 
21  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcib”. 
22  Esma Çubukcu, Celâleddin Devvânî’de Tanrı’nın Varlığı ve Sıfatları (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2018), 9. 
23  İbn Sînâ, bunu şu şekilde açıklamıştır: “Varlık kazanan şeyler, aklen iki kısma bölünebilir. İlki, zâtı 

dikkate alındığında varlığı zorunlu olmayandır. Onun varlığı imkansız da değildir. yoksa var 
olamazdı. Bu şey imkan sahasındadır. İkincisi, zatı dikkate alındığında varlığı zorunlu olandır... 
Varlığı, zatı gereği zorunlu olanın (Vâcibu'l-Vücûd bizâtihi) illeti yoktur. Varlığı, zâtı gereği 
mümkün olanın (mümkünü'l-vücûd bizâtihi) ise, illeti vardır.” İbn Sînâ, Kitâbu’ş-şifâ Metafizik I, 35. 

24  Celaleddin Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, Seb’u Resâil, thk. Ahmed Tuysirkani (Tahran: 
Merkez-i Neşr-i Miras-ı Mektub, 2002), 118. 

25  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcib”, 82. 
26  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcib”, 138; Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 171. 
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gerektiğini söylemektedir.27 Başka bir deyişle Devvânî’ye göre zatıyla vâcib 
olan mevcut olmadığında, başkasıyla vâcib olanın varlığı mümkün değildir.28 
Toparlayacak olursak Devvânî, İsbât-ı Vâcib’in iki şekilde olabileceğini dü-
şünmektedir. Bunlardan ilki, devir ve teselsülün iptaliyle; ikincisi ise öncelikli 
olarak vâcibi ispat etmek, sonrasında devir ve teselsülün batıl oluşuna geç-
mekledir.29   

Devvânî, insanın varlığı anlama yönündeki düşünsel çabası sonrasında 
varlığın imkânının başka bir deyişle de mümkünlerin var oluşunun Zorunlu 
Varlık’a bağlı olduğu sonucuna varacağını zikretmektedir. O, bu tarzdaki bilişi, 
beyanü’l-mülazeme yoluyla yani varlıkların birbirini gerektirmesi şeklinde 
bilme diye ifade etmektedir. Buna göre mümkünün zatı itibariyle ve bir sebebi 
olmaksızın var olması imkânsızdır. Başkasının da kendisi gibi mümkün olması 
sonsuz bir devir ve teselsülü gerektireceği için muhaldir. Öyleyse mümkünün, 
varlığını yokluğuna tercih eden bir sebebe dayanması gerekmektedir. Kısaca-
sı, “Zorunlu’ olmaksızın mümkünün varlık sahasına çıkması imkânsızdır.30  

Devvânî, teselsülün batıl olduğunu şu şekilde açıklamaktadır: “Bil-farz sil-
sile-i mümkünatı lailanihaye tertip edecek olsa silsileden her biri kendinde 
mevcut olan illetine müstenit olması lazım gelir. Mecmuuna gelince bunu 
illeti ya mecmuun kendisi veya cüzü veya haricidir. Halbuki mevdu’unda be-
yan olunduğu üzere şıkkı evvel ve sani batıl olduklarından o surette şıkkı salis 
ta’ayyün etmiş olur. Cem’i mümkünattan hariç olan ise vâcibten ibarettir.”31 
Devvânî Vâcib’e ilişkin ise şu açıklamalarda bulunmaktadır: “Vâcib Teâlâ, 
zatıyla kaim saf vücûddur, zatında bütün nisbet ve i’tibârlardan mücerret-
tir.”32  Bunun yanı sıra Vâcib’in varlığı zatının aynıdır, varlığının illeti yok-
tur.33 

Özetle, Devvânî İbn Sînâ’nın çokça vurguladığı gibi mümkünlerin zatıyla 
Vâcib olana dayanması gerektiğini, Vâcib Teâlâ’nın aslen ma’lul olmadığını ve 
kendisi dışındakilerin illeti olduğunu belirtmektedir.34  Ayrıca “Zat-ı Haktan 
başka her şey halık ve vâcibu’l-vücûd, vahid olup bütün mümkünat bu bakî 
kaynakta tek olmuştur.”35 diyerek ve illetler silsilesinin vahidde son bulması 
gerektiğini vurgulayarak Devvânî, her malulün ibtidaî ya da vasıtayla O’ndan 
geldiğini ifade etmektedir.36 Bu sözleriyle İbn Sînâ’nın sebeplilik zincirinin 
                                                 
27  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 119. Bkz. İbn Sînâ, İşaretler ve Tenbihler (el-İşârât ve’t-

tenbîhât), çev. Ekrem Durusoy, Ali, Macit, Muhittin, Demirli (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005), 127, 
129. 

28  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcib”, 124. 
29  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcib”, 63. Ayrıca bk. Celaleddin Devvânî, “Şerhü’l-’akâidi’l-’Adudiyye”, 

Ta’lîkât ’ala şerhu’d-Devvânî li’l-’akâidi’l-’Adudiyye (Kahire: Mektebetü’ş-Şurûkı’d-Devliyye, 2001), 64. 
30  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 118-119. 
31  Celaleddin Devvânî, İlm-i Kelamdan Akâid-i Adudîyye Şerhi Celal Tercümesi, çev. Ahmed Hamdi 

Serbestzade (Trabzon: Serasi Matbaası, 1311), 154. 
32  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 125. 
33  Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 173. 
34  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 120. 
35  Celaleddin Devvânî, ez-Zevrâ ve’l-Havrâ (İstanbul: Tasvir-i Efkar Matbaası, 1286), 5. 
36  Devvânî, ez-Zevrâ ve’l-Havrâ, 4. 
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teselsüle neden olmaması için bir İlk Sebep’te son bulması gerektiğine37 ve İlk 
Sebeb’in tek bir şeyin doğrudan ilkesi diğerlerinin ise aracılıkla mebde’ oldu-
ğuna38 dair düşüncesine katılmaktadır. Ayrıca felâsifenin, hakikatte Allah’tan 
başka müessir olmadığı görüşünde olduklarını ve bunun da Şifâ’da açık bir 
şekilde zikredildiğini ifade etmektedir.39 Kısacası, Devvanî sebepler zincirinin 
sonsuza kadar gitmeyeceğini, kendi kendine var olamayan mümkünün illeti 
olan, onun varlık sahasına çıkmasını sağlayan zatıyla var olan bir Zorunlu 
Varlık’a dayanılması gerektiğini açık bir şekilde dile getirmektedir 

 
3. Zorunlu Varlık’ın Birliği, Basitliği ve Sudur Teorisi 
Devvânî, birlik konusuna ayrı bir önem atfetmekte ve bunu Zorunlu Var-

lık’ın en önemli meselesi olarak görmektedir. Nitekim ona göre Vâcib’in birli-
ği ve O’nun çokluk yönünden tenzihi ehemmiyet yönünden ispatından önce 
gelmekte olup birlik meselesi ispat gerektirmeyecek kadar açıktır.40 

Devvânî, İhlâs sûresi haşiyesinde İbn Sînâ’nın “ehad” lafzına ilişkin aşağıda 
yer alan değerlendirmesiyle birlik anlayışını ortaya koymaktadır:  

“Burada, (yani evvela ‘hüve’ sonra ‘Allah’ buyrulmasında) söylediğimiz 
nüktelerden başka ince manalar da vardır: O hüviyetin, ilâhiyetten (hak 
mabud olmaktan) ibaret bulunan lâzımlarıyla tarif olunması, onun (cins ve 
fasıl gibi) hiçbir mukavvimi olmadığını iş’ar eder. Eğer böyle bir şey olsaydı, 
onları zikretmeyerek yalnız lâzımlarıyla tarif ediliverilmesi noksan bir tarif 
olurdu.  

O, hüviyeti ilâhiyetin lâzımı ile (yani izafî ve selbi lazımların zâtında cem 
etmiş olan Allah ile) şerh ve tarif ederek onu, vahdaniyette en son had demek 
olan ‘ehad’ ile takip etmesi, Allah’tan sonra ‘ehad’ denilmesi, vahdetin en son 
haddinde bulunan ve tarif bakımından hiç mukavvimatı olmayan bir şey ol-
duğu cihetle o hüviyeti, lazımlarını söylemekten başka bir suretle tarifin im-
kânsız olduğuna bir tenbihtir.  

Mebde-i Evvel’in hüviyetinin birçok lazımı vardır ve lazımların hepsi (illet 
ve malul olarak, yani sonraki evvelkinin malûlü olmak, evvelkinden dolayı var 
olmak suretiyle) bir tertip dâhilindedir. Çünkü lâzımlar malûllerdir. Hâlbuki 
her yönden basit, hak ve vâhidden ancak vâhid sudur eder. Yani hakikî vâhid, 
ancak bir mâlule illet olabilir. Meğerki kendisinden tûlen (birinci ikinciye illet 
ve sebep olmak üzere Vâcibu’l-Vücûd olan mebde-i evvelden akl-ı evvel, akl-ı 
evvelden akl-ı sani... Böylece onuncu akla kadar ve onuncu akıldan diğer yara-
tıklar) ve arzan (yani bu akıllardan muhtelif haysiyetlerle silsile-i havâdis 
sudur etmekle) inen tertip üzere olsun!”41 

                                                 
37  İbn Sînâ, İşaretler ve Tenbihler, 129; İbn Sînâ, Uyûnul-hikme, thk. Abdurrahman Bedevi (Kahire: 

Menşurat el-Ma’hadi’l-İlmi el- Faransi, 1954), 52-53. 
38   İbn Sînâ, İşaretler ve Tenbihler, 153; İbn Sînâ, İhlâs Sûresi Tefsiri, 26-27. 
39  Devvânî, “Şerhü’l-’akâidi’l-’Adudiyye”, 62. 
40  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 65; Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 165. 
41  İbn Sînâ, İhlâs Sûresi Tefsiri, 24-27. 
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Devvânî, İbn Sînâ’nın ehâd lafzına dair bu görüşünü şerh etmeye gerek 
olmadığını belirtmektedir.42 Bu açıklamasıyla İbn Sînâ’nın birlik ve sudur 
yorumuna katıldığı sonucu çıkarmak mümkün gözükmektedir.  

Devvânî, Zorunlu Varlık’ın tek olması gerektiğine dair İbn Sînâ’nın her 
ikincinin tabi olarak ötekini önceleyeceği yani ikincinin varlığı olmaksızın bir 
varlığın tasavvur edilebileceği, ikincinin varlığının ancak birinci mevcut oldu-
ğunda tasavvur edilebileceği görüşüne yer vermekte43 ve onun bu külli kaide-
ye “Vâcibu’l-Vücûd’un öncesinde bir şeyin mevcut olması caiz olmaz.”44 ek-
lemesini yaptığını belirtmektedir. Ortaklık söz konusu olacağından dolayı iki 
tane Vâcibu’l-Vücûd’un varlığından bahsedilemeyeceğine değinen45 Devvânî, 
İbn Sînâ’nın Tâ’likat’ındaki bu düşüncesinin kendisinin detaylı bir şekilde an-
lattığı şeyin özeti olduğunu belirterek Zorunlu Varlık’ın tek olması gerektiğini 
ortaya koymaktadır. Bunu da Enbiya suresinde geçen “Eğer yerde ve gökte 
Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu”46 
ayetini örnek olarak vermektedir. Vacipleri çoğaltmak zikredilen bu burhan-
larla imkânsızdır.47   

Zorunlu Varlık’ın her yönden mükemmel olması açısından birliğini vurgu-
layan Devvânî, aynı niteliklere haiz iki zorunlunun varlığını kabul etmenin 
imkânsız olduğunu savunmaktadır. Yukarıda işaret etmiş olduğu ayette de 
belirtildiği üzere aralarında ihtilaf ve çatışma kaçınılmazdır. Nitekim bu var-
lıklardan biri bir şeyin olmasını isterken öteki istemeyebilir. Her iki varlığın 
istediğinin aynı anda olması yani bir şeyin hem var hem de yok olması gibi bir 
durum ortaya çıkacaktır, bu ise imkânsızdır. Her iki varlığın isteklerinin ger-
çekleşmemesi durumu da aklen mümkün değildir. Bunlardan birinin istediği-
nin olup diğerinin olmaması halinde isteği gerçekleşmeyen yetkinliğini kay-
bettiği için Tanrı olmaz.48 İki zorunlu varlığın düşünülmesinin doğurabileceği 
üç ihtimalin imkânsızlığı da Zorunlu Varlık’ın tek olması gerektiğini göster-
mektedir. 

Vâcibu’l-Vücûd’un bütün yönlerden vahid olduğunu dile getiren Devvânî, 
İbn Sînâ’nın izinden giderek O’nda çokluğun, varlık ve mahiyet ayırımının söz 
konusu olmadığını, zihni ve harici cüzlerinin olamayacağını yani kısımlardan 
oluşmasının mümkün olmadığını belirterek gerçek manada vahid olduğunu 
ifade etmektedir. Hakikî manada vahid olan bir şeyin ne zat ne de sıfatlar 
yönünden çok olamayacağını ve basit-i hakiki olarak isimlendirildiğini de 
eklemektedir.49 Ayrıca o, Zorunlu Varlık’ın cins ve faslı gerektirici bir çokluğa 

                                                 
42  Devvânî, Haşiye ala Tefsiri Sureti’l-İhlâs l’ibn Sina (Hamidiye, 1441), 136a. 
43  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 136. 
44  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 136. 
45  Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 165. 
46  Enbiyâ 21/22. 
47  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 136. 
48  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 70. 
49  Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 171-173; Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 137-140. 
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mahal vermesi açısından cevher olamayacağını da belirtmektedir.50 Bütün bu 
değerlendirmeleriyle Devvânî, açık bir şekilde O’nun basitliğini vurgulamak-
tadır. 

Basitlikle bağlantılı olan sıfatlar konusu felsefe ve kelamın en çok tartıştığı 
mevzulardan biridir. Bu konuda Devvânî, sıfatların zata zaidliğiyle ilgili tar-
tışmaların bir inanç meselesi olmadığını ve bu konuda ağır ithamlarda bulu-
nulmaması gerektiğini belirtmektedir.51  

Zorunlu Varlık’ın basitliğini vurgulayarak sıfatlar meselesini ele alan dü-
şünür, zatından ayrı sıfatlarının varlığını kabul etmenin O’nu mümkün varlık-
lardan farklı kılan zatıyla kaim birliğine aykırı olduğunu belirtmekte ve sıfat-
larını zatıyla aynı olduğunu zikretmektedir.52  Devvânî, insanlara nispet edilen 
sıfatlar ile Zorunlu Varlık’a nispet edilenlerin farklılığına dikkatleri çekmekte, 
bütün eksikliklerden uzak bir şekilde O’nun başkasıyla değil, zatıyla zorunlu 
olduğunu, ma’lumatın tamamıyla âlim, mümkünâtın tamamı üzerinde kadir, 
kainattaki her şeyin müridi olduğunu dile getirmektedir.53 

Vâcibu’l-Vücûd’un başkasıyla değil, zatıyla kaim ve ilminin zatından oldu-
ğunu belirten düşünür,54 “Vâcibu’l-Vücûd’un külli tarzdaki ilminde zerre mik-
tarı bir şey unutulmaz.”55 diyen İbn Sînâ’nın izini takip ederek O’nun ilminin 
bütün mümkinatı kuşattığını dile getirmekte ve O’nun ilminin dışında hiçbir 
şeyin kalmadığını özellikle vurgulamaktadır.56 Bu ilim anlayışında İbn Sînâ’nın 
açık etkisi görülmektedir.  

Kudreti, fiilin O’ndan kasıt olmaksızın sadır olması örneğinde olduğu üzere 
bir şeyin varlığa gelmesi şeklinde tanımlayan Devvânî, en mükemmel nizama 
dair ilminin ise mümkünâtın sudûrunun sebebi olduğunu ifade etmektedir. 
Mümkünâtın O’ndan sudurunun hakikatı açısından O’na nispetine gelince ilmi 
kudreti olmakta, bu sudura güç yetirmesi açısından ise iradesi olmaktadır.57 
Kudret, irade gibi bütün sıfatlar O’nun ilmine racidir ve ilmi zatının aynıdır.58 O 
zatı, kemali ve sıfatları yönünden hiçbir şeye muhtaç olmayan, kemalatı zatın-
dan hatta zatının aynı olan mutlak anlamda Gânî olup O’nun dışındaki her şey 
bu anlamda fakirdir.59 Buradaki değerlendirmeleriyle Devvânî, bütün sıfatları 

                                                 
50  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 67. 
51  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 91. 
52  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 92. 
53  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 159. 
54  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 140. Bkz. İbn Sînâ, et-Ta’lîkât, thk. Abdurrahman Bedevi 

(Kum: Mektebetü’l-İ’lami’l-İslâmî, 1404), 116-117. 
55  İbn Sînâ, et-Ta’lîkât, 15; İbn Sînâ, “Arş Risalesi -Allah’ın Birliği ve Sıfatları Üzerine-”, çev. Enver Uysal, 

Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi 9/9 (2000), 649. 
56  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 159. 
57  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 152-153. Bkz. İbn Sînâ, Kitâbu’ş-şifâ Metafizik II, çev. Ömer 

Demirli, Ekrem, Türker (İstanbul: Litera Yayıncılık, 2005), 113; İbn Sînâ, Dânişnâme-i alâî/ Alâî Hikmet 
Kitabı, çev. Murat Demirkol (İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2013), 
262. 

58  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 170. 
59  Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 212. Bkz. İbn Sînâ, “Arş Risalesi”, 645; İbn Sînâ, İşaretler ve Tenbihler, 

143-144. 
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ilmine racî kılan, Zorunlu Varlık’ın her yönden yetkinliğini ve basitliğini vurgu-
layan İbn Sînâ’yla benzer görüşler paylaşmaktadır. Özetle, Devvânî’nin genel 
olarak İbn Sînâ çizgisini takip ederek Vâcibu’l-Vücûd’un sıfatlarının zatıyla aynı 
kabul ettiği ve buna dair detaylı açıklamalar yaptığı görülmektedir. 

Varlık anlayışı içerisinde önemli bir yere sahip olan Zorunlu Varlık’a dair 
değerlendirmelerine devam eden Devvânî, İlk Sebeb’in varlık vermesi dahil 
hiçbir fiilini bir amaç için yapmadığını özellikle vurgulamaktadır.60 Fiilin 
O’ndan sudurunun bir kasıt ile olmadığını net bir şekilde ortaya koymakta-
dır.61 İbn Sînâ’nın bir gaye için fiilde bulunmanın Zorunlu Varlık için söz ko-
nusu olamayacağı görüşünü62  takip eden Devvânî, İlk Sebeb’in her türlü nok-
sanlıktan uzak olduğunu vurgulama gayreti içerisindedir.  

Devvânî, İslam filozoflarının çokça eleştirilen, İbn Sînâ’nın yaratmayı açık-
lamak üzere sistemleştirdiği sudur teorisini de kabul etmekte63 ve ilim sıfatı 
üzerine inşa edilmiş bir sudur anlayışıyla karşımıza çıkmaktadır. Devvânî’nin 
sudur sürecini açıklarken sadece akıl kavramını değil, nuru da kullandığı gö-
rülmektedir. Devvânî, öncelikli olarak Vâcibu’l-Vücûd’un cisim ve onunla 
ilişkili olan her şeyden soyutlanmış Nûru’l-Envâr olarak nitelendirmekte ve 
illetler silsilesindeki mümkünatın Nûru’l-Envâr’da son bulacağını ifade etmek-
tedir.64 Sudur silsilesini zaman zaman akıllar ile zaman zaman nur kavramıyla 
açıklayan düşünür, mücerred nurlar yani akıllar silsilesinin eşyaya suretini 
veren akılda son bulduğunu dile getirmektedir. O, sudur sürecini açıklarken 
İbn Sînâ’nın kullandığı akıl terimi65 ile Sühreverdî’nin yer verdiği nur kavra-
mını çoğu zaman birbiri yerine kullanmak suretiyle varoluş sürecini açıkla-
maktadır.66 Sühreverdî üzerindeki İbn Sînâ etkisini de düşünecek olursak 
Devvânî’nin varoluş sürecini açıklama konusundaki ilk dayanak noktasının 
İbn Sînâ olduğu sonucu çıkarmak mümkün gözükmektedir.  

 
4. İnayet ve Kötülük Problemi  
Allahu Teâlâ, âlemdeki düzenin ve varlıkların tertibinin fail illetidir.67 Bu 

İlk Sebep’ten  mümkün en mükemmel alem sudur etmekte ve bundan daha 
                                                 
60  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 129. 
61  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 152. 
62  İbn Sînâ'nın görüşleri için bk.İbn Sînâ, Kitâbu’ş-şifâ Metafizik II, 100; İbn Sînâ, et-Ta’lîkât, 16; İbn Sînâ, 

İşaretler ve Tenbihler, 168-169. 
63  Harun Anay, “Devvânî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (İstanbul: TDV Yayınları, 1994), 

9/258; Mustafa Akman, “Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi”, Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi III/1 (2017), 71. 

64  Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 180, 184. 
65  İbn Sînâ, sudur sürecini sadece akılla açıklamamaktadır. Risâle fi İsbâtü'n-Nübüvve adlı eserinde 

Allah'ı Nur'un kaynağı olan Nur olarak ifade ettiği görülmektedir. Bu anlamda alem, bu mutlak 
nurdan ikinci nurlara oradan da ay-altı aleme ulaşan bir tecelli sonucunda varlığa gelmiştir. İbn 
Sînâ, “[Peygamberlerin] Peygamberliklerin[in] İspatı ve Onların Kullandıkları Sembol ve Örneklerin 
Yorumu Hakkında Risale”, çev. M. Hayri Açıkgenç, Alparslan, Kırbaşoğlu, İbn Sînâ Risaleleri (Ankara: 
Kitabiyat, 2004), 39; İbrahim Maraş, Klasik İslam Felsefesinde Nur Metafiziği (Ankara: Araştırma 
Yayınları, 2009), 53. 

66  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 136. 
67  Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 209. 
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mükemmel bir alem tasavvur etmek zatı imkân-ı şeref gereği mümkün değil-
dir.68  

Devvânî, inâyeti Allahu Teâlâ’nın ekmel ve aslah şekliyle âlemin nizamına 
ilişkin ilmi olarak tanımlamakta, bu ilmi kâinatın varlık sebebi olarak görmek-
te69 ve O’nun evrendeki ahengin temel ilkesi olduğunu söylemektedir. Ayrıca 
âlemdeki her şeyin mümkün olan en uygun bir şekilde varlığa geldiğini, bu 
mükemmelliğin Zorunlu Varlık’ın cömertliğinden kaynaklandığını dile getire-
rek70 İbn Sînâ’nın inâyet tanımını hemen hemen aynıyla takip ettiği görül-
mektedir.71 

Kötülük problemi konusunda varlığın hayr, yokluğun ise şer olduğunu 
söyleyen düşünür, varlığın Allahu Teâlâ’dan feyz ettiğini, yokluğun ise imkâ-
nın doğasında bulunan bir şey olduğunu, bütün hayır ve kemalin Allahu Teâ-
lâ’nın fazlından feyz ettiğini, şer ve eksikliklerin ise mümkünün tabiatından 
kaynaklandığını söylemektedir.72 Düşünür, çok hayır için az bir şerrin varlığı 
gerektirdiğini ve bu az bir şerden dolayı çok olan hayırdan vazgeçmenin daha 
büyük bir şer olacağını belirtmektedir.73  

Devvânî, hem inâyet tanımında hem de kötülüğe dair yaklaşımlarında İbn 
Sînâ’nın izinden gitmektedir. Kötülüğün imkândan kaynaklandığını ve az bir 
kötülük için çok olan iyilikten vazgeçilmeyeceğini söyleyerek İbn Sînâ’nın 
fikirlerine büyük ölçüde katılmaktadır. 

 
Sonuç  
Osmanlı düşünürleri arasında çok yönlü bir âlim olarak karşımıza çıkan 

Devvânî’nin düşünce dünyasını felsefe, kelam ve tasavvufun şekillendirdiği 
söylenebilir. O, aynı zamanda bir İbn Sînâ şarihi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Devvânî’nin hem İbn Sînâ’nın İhlâs Sûresine şerh etmesi hem de diğer eserle-
rinde onun fikirlerinden yararlanmasından yola çıkarak İbn Sînâ geleneğinin 
bir takipçisi olduğu söylenebilir.  

Yazdığı haşiye üzerinden İbn Sînâ şarihliği ele alınacak olursa onun, İbn 
Sînâ varlıkları zorunlu-mümkün şeklinde sınıflama, varlık-mahiyet ayrımı, 
Zorunlu Varlık’ın tekliği, basitliği, Allah lafzının Hüveyi başka bir deyişle de 
Vâcibu’l-Vücûd’u tarif noktasında en mükemmel oluşu konusundaki görüşle-
rini paylaştığını net bir şekilde yaptığı yorumlar üzerinden ortaya koymuştur. 
Bununla birlikte en çok tartışılan mevzulardan olan sıfatlar konusunda bir 

                                                 
68  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 147; Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 213. 
69  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 169. 
70  Bekiryazıcı, Devvânî Felsefesinin Ontolojik Temelleri, 159. 
71  İbn Sînâ, şu şekilde bir tanım yapmaktadır: “İnâyet, bütünü ve en güzel düzen (ahseni’l-nizâm) üzere 

olacak şekilde bütünün olması gerektiği durumu ve bunun (düzenin) kendinden ve onu 
kuşatmasından dolayı zorunlu olduğunu Evvel’in ilminin kuşatmasıdır. Buna göre mevcut, en güzel 
(ahsen) düzen üzere bilinene İlk Gerçek’in bir kasıt ve talebinden kaynaklanmaksızın uygun olur.” 
İbn Sînâ, İşaretler ve Tenbihler, 168-168. 

72  Devvânî, “Risâletü İsbâti’l-vâcibi’l-cedide”, 169. İbn Sînâ'nın benzer fikirleri için bkz. İbn Sînâ, et-
Ta’lîkât, 21-129; İbn Sînâ, Kitâbu’ş-şifâ Metafizik II, 51. 

73  Devvânî, “Şerhi heyakili nur”, 114. 
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kelamcı gibi değil, daha çok felsefeci vasfıyla ön plana çıkan Devvânî, İbn Sînâ 
gibi Zorunlu Varlık’ın zatıyla sıfatlarının aynı olduğunu söylemekte ve bütün 
hepsini ilim sıfatına raci kılmaktadır.  

İslam filozoflarının yaratmayı açıklamak üzere ortaya attıkları ve ciddi 
eleştiri alan sudur teorisini destekleyici unsurlara yer veren düşünür, İbn Sînâ 
gibi bunu ilim sıfatıyla açıklama yolunu tercih etmiş ve İlk Sebep’ten doğru-
dan yalnızca tek bir şeyin varlığa geldiğini, diğerlerinin ise vasıtayla ona da-
yandığını ifade etmektedir. Devvânî’nin, kötülük problemini ele alış tarzında, 
inâyet anlayışında da İbn Sînâ’nın tesiri net bir şekilde görülmektedir.  

Sonuç olarak şunu söylemek mümkündür ki Osmanlı düşünürlerini tanıt-
mak üzere kullanılan farklı ifadelerin örneğin Devvânî için Eş’ârî kelamcısı 
nitelemesinin onu tam olarak yansıtmadığı görülmektedir. Nitekim onun, bir 
kelamcı olarak tanınmakla birlikte yaptığı birçok değerlendirmesiyle tam bir 
filozof gibi hareket ettiği ve İslam filozoflarının önde gelenlerinden özellikle 
de İbn Sînâ’nın düşüncelerinden büyük ölçüde yararlandığı görülmektedir. 
Ayrıca yazdığı haşiye, eserlerinde İbn Sînâ’ya yaptığı atıflar ve birçok konuda 
filozofla benzer görüşler paylaşmasından yola çıkarak onu, İbn Sînâ geleneği-
nin Osmanlı düşüncesi içerisindeki önemli temsilcilerinden biri olarak gör-
mek de mümkündür.  

Devvânî’nin İbn Sînâ çizgisini takip etmesi ve Meşşai felsefe ile İşraki felse-
feyi birleştirip bir senteze gitme gayreti bulunduğu dönemde felsefeyi tekrar 
canlandırma çabasının bir ürünü olarak görülebilir. Ayrıca Devvânî örneğinin, 
sanıldığını aksine İslam felsefesinin İbn Rüşd sonrasında bittiği düşüncesinin 
çok da doğru olmadığını gösterdiği söylenebilir. Osmanlı düşüncesi içerisinde 
Devvânî örneğinde olduğu üzere felsefî bir canlılığın varlığından bahsedilebi-
lir.  
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Öz 
Makalede büyük Özbek şairi ve düşünürü Alişir Nevaî’nin “Hamsatu-l 

müteheyyirin” (“Hayret Verici Beşli”) eserinin yazılış tarihi ve âmilleri, bu 
eserin müellifin sanatındaki yeri, eserin tür özellikleri ve Camî timsalinin 
yaradılışı kaleme alınmıştır. Ayrıca bu çalışmada Ali Şir Nevai’nin hayatı ve 
eserleri, bir tasavvuf piri olarak şahşiyetinin gelişmesinde Abdurrahman Ca-
mi’nin etkisi incelenecektir.  

Anahtar Kelimeler: filoloji, üstat, öğrenci, pir, mürşit, mürit, tasavvuf, tari-
kat,  Nakşibendîlik, Melametiyye, keramet, şeyh, evliya, sufî, agiografiya, 
menkıbe, tezkire, hâlet, divan, dibace, kaside, tetebbu, gazel, marsiye, portre 
deneme, tarihî-biyografik deneme, sosyo-politik yazı, timsallılık (sanatsallık), 
kâmil insan. 

 
The Effect of Abdurrahman Jami on Alisher Navoi with Sufi Thought 
Abstract 
This article is about history of the “Khamsatu-l mutahayyirin” 

(“Astonishing Quintet”) of the great Uzbek poet and thinker Alisher Navoi the 
place of this work in the art of the author, the genre characteristics of the 
work and the creation of the mosque. The life and creativity of Alisher Navoi 
will be exposed to the influence of Jami as a mystic pir. 

Keywords: Philology, master, student, pir, murshid, disciple, mysticism, 
tasavvuf, tarikat cult, sufi, sufi, agiography, divan, dibache, qasida, tatabbu, 
ghazals, portrait essay, historical-biographical essay, socio-political writing, 
timelessness (artistic), perfect person. 

 
Nevaî birçok şiiri ve düz yazı eserinde hocasını güzel kelimelerle vasfeder. 
Yalnız, hocasını tam olarak anlatan, onu hatırlatan bir risale yazmaya ihti-

yacı vardı. Dolayısıyla Nevaî, Camî vefatından iki sene sonra, yani 1494 yılında 
“Hamsatu-l müteheyyirin”1 (“Hayret Verici Beşli”) eserini yazdı. 

Nevaî, “Badayeu-l bidaye” eserinin dibacesinde, “Hazayinu-l maanî” eser-
deki “Garayibu-s sığar”, “Navadiru-ş şebab”, “Badayeu-l veset”, “Fevayidu-l 
kibar” divanlarında bulunan şiirlerde, “Sitte-i Zaruriye” eserinin dibacesinde 
ve bu eserde bulunan kasidelerde hocasını methetmiştir. “Divan-ı Fanî”de2 

                                                 
1  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 15.cilt. Hamsatu-l müteheyyirin. Т.: “Fen”, 1999. 
2  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 18.cilt. Divan-ı Fanî. Т.: “Fen”, 2002 
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Camî’ye birçok tetebbu bağlamış ve onun tavrında gazeller yazmıştır. “Mah-
bubu-l kulub”3, “Muhakemetu-l lûgatayn”4 ve “Mizanu-l avzan”da5 eserlerin-
de de hosacının ismini birkaç kez anar. “Hamsa” eserinin her destanında ayrı 
bir bölüm hocasına aittir. “Mecalisu-n nefais”6 tezkiresinde de onu tarif eder. 

Nevaî sanatında Camî ile ilgili eserlerin ayrı bir yeri vardır. Camî, kırk ha-
disi şiir şeklinde yazmıştır. “Arba’in7 eseri, bu şiirlerin Türkçe tercümesidir. 
“Münşaat”8 Nevaî’nin Camî’ye özenerek topladığı mektuplardan oluşmuştur.9 
“Nesayimu-l muhabbet”10 – Camî’ye ait “Nafahatu-l uns” tezkiresinin bazı 
eklemeleri de içeren tercümesidir. Nevaî’nin Camî şahsiyetiyle ilgili söz konu-
su eserlerinde de hocasına karşı yüksek saygı ifade edilmiştir. Bütün bu eser-
ler arasında “Hamsatu-l müteheyyirin” eserinin ayrı bir yeri vardır. İlk önce 
vurgulanmalıdır ki, söz konusu eser baştan sona kadar Camî’ye aittir. Eser, 
Camî’nin ölümünden sonra yazılmış olmasıyla da iki büyük sanatçı arasındaki 
ilişkinin son hâli olarak algılanabilir. Ayrıca eser, Camî’nin hatırasını ebedileş-
tirmek için özel olarak yazılmıştır. 

Camî hakkında tam bilgiye ulaşmamızda “Hamsa”, “Mecalisu-n nefais”, 
“Nasayimu-l muhabbet” ve “Hamsatu-l müteheyyirin” eserleri ayrı yer tutar. 
Çünkü “Hamsa” eserinin her destanında hocası için özel bölüm ayrılmıştır. 
Tezkirelerinde ise hocasını vasfetmiştir. “Hamsatu-l müteheyyirin” eseri ise 
tamamen Camî’nin hayatı ve sanatını kaleme almaktadır. Dolayısıyla iki bü-
yük şairin karşılıklı ilişkisini araştırmak için andığımız eserlere başvurmak 
lâzım. 

“Hamsa”, ilk önce, “Hamsatu-l müteheyyirin” eserinin mahiyetini anla-
mamıza yardımcı olur. Hatta bu büyük eserde bile Camî’yi tarif eden bölüm-
ler, hoca-öğrenci, pir-mürşit ilişkilerini tam olarak ortaya koyamaz. Yani 
“Hamsatu-l müteheyyirin” eserine olan ihtiyacı karşılayamaz. Üçüncüsü, 
“Hamsa” eserinde Camî, edebî timsaldir. Dolayısıyla eserde bu timsal yüksek 
sanatsal ifadelerle vasfedilmiştir. Dördüncüsü, müellifin “Hamsa”yı yazarken 
amacıyla,“Hamsatu-l müteheyyirin”i kaleme alma amacı birbirinden farklıdır. 

Nevaî, her ne kadar büyük sanatçı ise de dönemin bütün yönlerini, yaşan-
mış olayları, insanlararası ilişkileri tasvir etmeye nazmın imkânları tam olarak 
elvermiyordu. Dolaysısıyla sanatçı düz yazı eserleri yazmaya da yönelmiştir. 
Fakat tezkire türü de Camî timsalini tam olarak ortaya koymaya imkân vermi-
yordu. Ayrıca, “Mecalisu-n nefais” – şair ve sanatçıları, “Nesayimu-l muhab-

                                                 
3  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 14.cilt. Mahbubu-l kulub. Т.: “Fen”, 1998. 
4  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 16.cilt. Muhakemetu-l lûgatayn. Т.: “Fen”, 2000. 
5  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 16.cilt. Mizanu-l avzan. Т.: “Fen”, 2000. 
6  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 13.cilt. Mecalisu-n nafais Т.: “Fen”,. 1997. 
7  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 16.cilt. Arba’in. Т.: “Fen”,. 2000. 
8  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 14. cilt. Münşeat. Т.: “Fen”, 1998 
9  Bu hakta Zahiriddin Muhammed Babur şöyle yazar: “...İnşalarını Mevlâna Abdurahman Cami’ye 

takliden cem’ kılıbtur. Hasılı kelam, her kimge her iş için her hatkim bitibtur, yığışturubtur.” 
(Zahiriddin 
Muhammed Babur. Baburnâme. Т.: “Şark”, 2002, 132) 

10  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 17.cilt. Nasayimu-l muhabbet Т.: “Fen”, 2001. 
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bet” ise evliyaları kaleme alan tezkire eserleridir. Dolayısıyla söz konusu eser-
lerin birinde Camî bir şair olarak, diğerinde ise bir evliya olarak karşımıza 
çıkar. “Hamsatu-l müteheyyirin” eserinde ise şair ve evliya, üstat ve lider 
Camî siması bir bütün hâlde tasvir edilir. 

“Hamsatu-l müteheyyirin” eserinin yapısı da farklıdır. Eser, “Makaddime”, 
üç makale ve “Son” gibi beş bölümden ibarettir. Fakat eserin “Bismillah...” sö-
züyle başlayan giriş kısmı da vardır. Bu bölümde hamt, na’at ve Camî vasfından 
sonra eserin her bölümün neleri içerdiği detaylı olarak beyan edilmiştir. 

Nevaî’nin diğer beş kısıma alınmayan “Bismillah” bölümü bir kılavuz vazi-
fesini yerine getirir. “Hamsatu-l müteheyyirin”in her bölümünü kısaca kale-
me aldığımızda şunlar karşımıza çıkar: 

“Bismillah...” – hamt, na’at, Camî methi, eserin amacı ve planı. 
“Mukaddime” – Camî’nin doğumu, nesebi, çocukluğu, gençliği, hocaları ve 

piri, zahirî ve batınî ilimlerde katettiği derecesi, Nevaî’nin Camî’yle ilk görüş-
mesi kaleme alınmıştır. 

“İlk makale” – iki sanatçı arasındaki hoca-öğrenci ilişkilerini ele alan 17 
hikâye. 

“İkinci makale” – Camî ve Nevaî arasındaki mektuplaşmalar ve onlarla ilgi-
li olayları anlatan 13 hikâye. 

“Üçüncü makale” – Camî eserlerinin listesi (toplam 37 kitap ve risale sa-
yılmıştır). İki sanatçının birbirini sanatsal açıdan etkilemesi sonucunda 
meydanagelen eserlerin listesi. Toplam 12 mesele. 

“Son” – Nevaî’nin Camî huzurunda okuduğu ve ondan ders aldığı kitap ve 
risalelerin listesi. Camî’nin kerametleriyle ilgili 5 hikâye. Camî vefatının de-
tayları. Nevaî’nin Camî için yazdığı marsiyesi. 

“Hamsatu-l müteheyyirin” – Batı edebiyatşinaslığına ait terimle agiografik 
bir eserdir. Çünkü eserde dinî-tasavvufî açıdan kâmil insan timsali işlenmiştir. 
Nevaî, Camî’yi sadece hocası olmasından dolayı değil, belki de kâmilliğe ulaş-
mış bir mutasavvıf olarak de metheder. Bu açıdan söz konusu eser klâsik ede-
biyatın menkıbe türüne aittir. Yalnız “Hamsatu-l müteheyyirin” geleneksel 
menkıbelerden ayrıcalık taşır. Geleneksel menkıbelerde de agiografik eserle-
rin Avrupa’daki örneklerinde de dinî ya da mistik (tasavvufî) yönden kâmil 
olduğu sanılan kahramanın ibretli hayat yolu, kerametleri, felsefî düşünceleri 
teferruatlı olarak beyan edilir. Fakat bu eserlerde müellifin bakış açısı, eser 
kahramanına karşı yaklaşımı hemen hemen kaleme alınmaz. Bu yüzden bir-
çok agiografik eserlerin müellifi belli değildir. Eserlerde müellifin fikirleri 
değil, methedilmekte olan kahramanın hayatı ilk plana çıkar. Bunun dışında, 
agiografik eserlerin birçoğu elden ele geçerek yeri geldiğinde düzeltilmiş, 
metin şekil ve anlam açısından değişikliğe uğramıştır. Buna göre tarifi edil-
mekte olan tarihî şahsı idealleştirmek için mübalağalara yol verilmiş, gerçek 
hayat olayları uydurulmuş rivayetlerle karıştırılmıştır. 

“Hamsatu-l müteheyyirin”de ise tamamen farklı bir durum söz konusudur. 
İlk önce, müellif, Camî’nin hayat yolunu tam olarak değil, sadece gördükleri 
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ve bildiklerini beyan etmeyi amaç edinmiştir. İkincisi, sadece bizzat tanık 
olduğu ve inandığı olayları kaleme almıştır. Üçüncüsü, eserde kahramanın 
değil, müellifin ona yaklaşımı, düşünceleri öncülük yapar. Nevaî, hocasını her 
açıdan değil, belki de bizzat olarak bildiği yönden, bir subje olarak tasvir eder. 
Buna dayanarak Nevaî geleneksel menkıbe-hâller temelinde yeni bir türü 
yaratmıştır, diyebiliriz. 

Nevaî’nin “Hamsatu-l müteheyyirin”, “Hâleti Seyyid Hasan Ardaşer”, “Hâ-
leti Pehlivan Mahmud” eserleri farklı özelliklere sahip olsalar da aslında aynı 
türe ait eserlerdir. Saydığımız üç eseri günümüzde kullanılan türlerle karşılaş-
tıracak olursak onların portre deneme ve tarihî-biyografik denemeye yakın 
oldukları anlaşılır. Deneme türü, Avrupa’da şekillenerek geliştirildi ise de 
Nevaî’nin bu üç eseri, deneme türünün Özbek edebiyatındaki ilk örnekleridir. 

Nevaî’nin bu üç eseri, tam anlamda sanatsal eser örneği değildir. Gerçek 
tarihî şahısları ve olayları ifade etmiş, timsalleri ele almış iseler de bu eserleri 
sosyo-politik eserler, olarak değerlendirebiliriz. Bu boktada Nevaî’nin eşsiz bir 
şair değil, maharetli gazeteci olduğuna da şahit oluruz. 

Nevaî yakın kişisi ve bir anlamda piri olan Seyyid Hasan’ın vefatından iki 
sene sonra hicrî 896, miladî 1490\91 yılında “Hâleti Seyyid Hasan Ardaşer”11 
eserini yazdı. “Hamsatu-l müteheyyirin” eseriyle bu geleneği devam ettirdi. 
Camî vefatından bir sene sonra Nevaî’nin diğer yakın kişisi Pehlivan Muham-
med vefat etti. Bu olaydan sonra 1495 yılında “Hâleti Pehlivan Muhammed”12 
eserini yazdı. 

Nevaî, bu üç kişinin vefatından sonra dile getirdiğimiz eserleri boşuna 
yazmamıştır. Çünkü bu şahsiyetler Nevaî’nin yakın dostu, hocası, kılavuzu 
idiler. Ayrıca Nevaî onları çağının evliyaları olarak tasvir etmiştir. Fakat bun-
lar arasında Abdurahman Camî’nin yeri ayrıdır. Dolayısıyla “Hamsatu-l 
müteheyyirin” diğer “Hâlet”lere göre başlık, anlam ve yapı açısından tama-
men farklıdır. Bu noktada “Navaî, ne sebeple Camî hakkındaki eserini gelene-
ğe göre “Hâleti Abdurahman Camî” şeklinde “Hamsatu-l müteheyyirin” ola-
rak adlandırmıştır?” sorusu ortaya çıkar. Bu sorunun cevabını Vasıfî’nin 
“Badayeu-l vakaye”13 eserinden bulabiliriz. Kaydedildiğine göre, bu hikâye 
hicrî 933 yılının Cumadil âhir ayı, yani miladî 1547 yılının mart ayında Sultan 
Muhammed Bahadırhan ile Taşkent şehrinden 1 farsah (8 kilometre) mesafe 
uzaklıktaki Perek ırmağına ava çıktıklarında şahın emriyle yazılmıştır. Demek 
ki hikâye halk arasında çok yaygındı. Hikâyeye göre “Hamsayi müteheyyire” 
silsilesinin lideri Abdurahman Camî’dir. Hayret verici bu beşlide Mevlâna 
Kemaliddin Şeyh Hüseyin, keşif sahibi Mevlâna Şemsiddin, Mevlâna Davud ve 
Mevlâna Mu’in Tünî yer almaktadır. Zeyniddin Vasıfî bu beşliyi anlatırken: 

                                                 
11  Alişir Nevaî. Mükemmel Eseler Mecmuası. 20 ciltli. 15.cilt. Hâleti Seyyid Hasan Ardaşer. Т.: “Fen”. 

1999. 
12  Alişir Nevaî. Yukarıdaki kaynak. 
13  “Badaye’u-l vakaye” (“Nadir vakalar”) – Zeyniddin b. Abducelil Vasıfî’nin (1485\86 (yıllarında) – 

1566) hatıraları olarak yazılan eser. 
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“Hiçbir akıl sahibi bu beşliye altıncı olarak katılamamıştır.”14 diye yazar. Bu 
beş öğrenci 18 yaşlarında döneminin bilgili müderrisi olan Amir Seyyid Şe-
rif’ten ders aldı. Derslerin birinde çok çetrefil bir konu ortaya atılır. Öğrenci-
ler genç ve bilgili oldukları için hocasının sözünü yedi defa keserler. Ali Kuş-
çu’nun “Şerhi tecrid” eserini okurken ise öğrenciler hocanın sözlerine tama-
men itiraz ederler. Öğrencilerini bilgisiyle yenemeyen Amir Seyyid Şerif hile 
yapar. Hasta olduğunu söyleyerek öğrencilerini kırk günlüğüne tatile yollar. 
Bu arada eksikliklerini doldurmak için durmadan kitap okumaya koyulur. 
Yalnız öğrenciler de bu arada boş durmazlar. Boşuna vakit geçirmemek için 
bir çare bulmaya çalışırlar. Bütün çabalara rağmen onlara ders anlatabilecek 
bir hoca bulunmaz. Bu yüzden her gün kura çekerek aralarından birini hoca 
olarak seçiyorlardı. İlk gün ders anlatma vazifesini Abdurahman Camî üstle-
nir. Böylece öğrenciler kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Bu arada Amir 
Seyyid Şerif’in de içi rahattadır: “Öğrencilerim boş boş geziyorlar. Ben onları 
yenebilecek bilgi topluyorum” diye düşünür. Yalnız tatilden sonra öğrenciler 
hocasının tekrar yenmeye başlarlar. Bunun üzerine Amir Seyyid Şerif: “Artık 
istediğiniz yere gidip ders anlatabilirsiniz”15, diyerek onlara izin verir. Vasıfî 
hikâyenin sonunda şöyle yazar: “Mevlevî huzurundan gittikten sonar Mevlâ-
na Camî aşk ve tasavvuf vadisine daldı. Mevlâna Şeyh Hüseyin ve Mu’in Tünî 
tahsile devam ettiler. Mevlâna Davud ise Sultan Mahmud b.Sultan Ebuseid 
Müstende sedir olarak tayin edildi. Mevlâna Şemsiddin sahibi keşif Sultan 
Ebuseid’in sediri oldu.”16 Böylece bu beşli halk arasında “Hamsayi 
müteheyyire” olarak tanındı. Alişir Nevaî’nin Camî hakkındaki eserine 
“Hamsatu-l müteheyyirin” adını vermesi de bu olayla direk olarak bağlantılı-
dır. “Hamsayi müteheyyire” o dönem için bilinen bir olay olduğu için müellif 
eserin adıyla o olay arasındaki bağlantı hakkında tek kelime bile söylememiş-
tir. Delillere dayarak söyleyebiliriz ki “Hamsayi müteheyyire” olayı, eserin adı 
ve beş bölümden ibaret olmasını belirlemiştir. Aslında Nevaî, hocası hakkında 
beş değil, birkaç bölümden ibaret eser yazabilirdi. Eğer müellifin, “5” sayısının 
folklor ve klâsik edebiyattaki gelenekselliğini dikkate almış olabileceğini tah-
min edersek, “7” sayısının önemi beş sayısınkinden daha büyüktü. Demek ki, 
“Hamsatu-l müteheyyirin” eseri yukarıda beyan ettiğimiz olaya dayanmakta-
dır. Bu yüzden de eserin adı, yapısı diğer iki “Hâlet”ten ayrıcalık taşır. 
XV.yüzyıl edebî ortamı, özellikle Camî ve Nevaî ilişkilerini tam olarak araştır-
mak için bu iki büyük sanatçının yazdıkları yeterli değildir. Bunların net ola-
rak  anlaşılması için çağdaşları olan diğer sanatçıların eserlerinin de incelen-
mesi lâzım. İşte o zaman o dönemdeki edebî ortam, eserlerin anlamı ve mahi-
yeti hakkında daha sağlam bilgiye sahip olabiliriz. Zeyniddin Vasıfî’nin 
“Badayeu-l vakaye” eserinde “Hamsayi müteheyyire” hikâyesi olmasaydı, 
“Hamsatu-l müteheyyirin” eserine bu adın verilmesi hakkında bilgiye sahip 
                                                 
14  Zeyniddin Vasıfî. Badaye’u-l vakaye. Т.: Gafur Gulam Edebiyat ve Sanat Yayınevi. 1979, 184 
15  Zeyniddin Vasıfî. Yukarıdaki kaynak, 186. 
16  Aynı eser, aynı sayfa. 
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olmadan onun beş bölümden ibaret olmasına dayanmış olabilirdik. Bu da bizi 
tarihî gerçekten uzaklaştırmış olurdu. 

Sözünü ettiğimiz beş âlim için kullanılan “Hamsayi müteheyyire” ifadesi 
sembolik anlama da sahiptir. Bu konuda “Gıyasu-l lûgat” eserinde birçok bilgi 
vardır: “Hamsayi müteheyyire” – Ay ve Güneş dışında beş gezegen vardır. 
Bunlar: Utarud (Merkür), Zühre (Venüs), Mirrih (Mars), Müşterî (Jüpiter) ve 
Zühal (Satürn)’dir. Bu gezegenler bazen doğal yollarını değiştirerek kendileri-
ne yakın tarafa doğru hareketlenmeye başlarlar. Sonra tekrar yollarına döner-
ler”17. Camî’nin de arasında bulunduğu beşli işte bu beş gezegene benzetilmiş-
tir. Bu beşlinin bir bahane nedeniyle hocasından uzaklaşarak 40 gün sonra 
tekrar hocasına dönmeleri de yukarıda dile getirdiğimiz özelliklere uymakta-
dır. 

“Hamsatu-l müteheyyirin”de Camî ve Nevaî ilişkisi her yönüyle incelen-
miştir. İlk önce bu iki zat arasındaki hoca-öğrenci ilişkisi kaleme alınmıştır. 
Ayrıca, hocasının huzurunda okuduğu ve yararlandığı kitapların listesini de 
sunmuştur. Eserde Camî’nin “Hamsa” ile “Haft Avreng” eserini karşılaştırarak 
okurken dinlediği, bazı risaleleri hocasının yanında okumamış ise de anlama-
dığı yerleri Camî’ye sorduğu kaydedilmiştir. Bütün bunlar Camî’nin Nevaî’ye 
karşı müellim, müderris, kılavuz, hoca olduğunu bir kez daha deliller. 

“Hamsatu-l müteheyyirin” Camî ile Nevaî arasındaki hoca-öğrenci ilişkile-
rini inceleyen en değerli tarihî-bilimsel bir kaynaktır. Sadece nevaîşinaslar 
değil, camîşinasların da başvuracakları müteber kaynaktır18. Eser, hem 
Camî’nin, hem Nevaî’nin sanatı ve hayat yolunu araştırmaya yarar nitelikte-
dir. Önemlisi, söz konusu eser, iki büyük sanatçı arasındaki yüksek ilişkiyi, 
büyük tarihî şahsın diğer bir tarihî şahsa karşı sınırsız saygısını ifade eder. Bu 
durum, eserin değerce eşsiz olduğunu gösterir. 

Camî, Nevaî’ye iki yönden kılavuzdu. Yani ilim ve edebiyatta hoca, tarikat-
ta ise pirdi. Fakat bu ikisi çoğu zaman birbirine karışır. Camî, Nevaî’ye edebî 
meselelerden değil, daha çok tasavvuf ilminden ders anlatmıştır. “Hamsatu-l 
müteheyyirin” eserinin “Son” bölümünde müellifin Camî’den ders aldığı ki-
tapların listesi sunulur. Listedeki kitapların birçoğu tasavvuf meselelerine 
aittir. Bu ise Camî’de hocalık ve pirlik özelliklerinin karışık olduğunu gösterir. 

Nevaî, Camî’ye hangi tarihte rastladığını kaydetmemiştir. Fakat eserdeki 
bazı bilgiler bu iki şahsın Hüseyin Baykara tahta geçtikten (1969) sonra görüş-
tüklerini kanıtlar. Aynı yılın Nisan ayında Nevaî Semerkant’tan Herat’a dön-
müştür. Camî ve Nevaî arasındaki hoca-öğrenci ilişkisi ilk görüşmede başlamış 
ise de (Nevaî “Hamsatul müteheyyirin” eserinde Camî’nin ilk görüştüklerinde 
“Risale-i kafiye”den ders anlattığı vurgulanır), pir-müritlik bağları daha sonra 
bağlanmıştır. Bertels, Nevaî 1476/77 yılında Camî liderliğinde Nakşibendiyye 
tarikatına girdiğini ve ona mürit olduğunu yazar. 
                                                 
17  Gıyasu-l lûgat. 1. cilt. Duşanbe. “Edib” Yayınevi, 1987, 313. 
18  “Hamsatu-l müteheyyirin” Tacikçeye çevrilerek yayımlanmıştır. Bakınız: Hamsatu-l müteheyyirin. 

D.: “Edib” Yayınevi. 1989. 
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Camî, tasavvufta Nakşibendiyye tarikatının büyük temsilcisiydi. O, gizli 
olarak Nakşibendiyye’ye uygun olan Melametiyye akımına, onun kurallarına 
uyardı. Bu durum, “Hamsatu-l müteheyyirin” eserinde özel olarak vurgulan-
mıştır. Melametiyye tarikatı temsilcilerinden içlerini dışa yansıtmamaları, sufî 
olduklarını kimseye hissettirmemeleri ve sıradan insanlar gibi olmaları talep 
edilirdi. Onlar alçak gönüllülükle kendi nefislerini zorlamaya çalışırlardı. Bir 
kişi tarafından aşağılandıklarında bundan gurur duyarlardı. Camî de mütevazı 
biri olarak kendine melamet etmelerini istemiştir.  

Nevaî hocası ve pirini “kâşifi sırrı ilah”, yani “İlah sırlarını keşfeden” sıfa-
tıyla vasfeder. Bu tarif her kişi için de kullanılamaz. Camî’nin bu derecesini 
herkes de anlamış değildir. Nevaî bunu derin bir şekilde anladığı için hocasını 
çağdaşlarına ve gelecek nesillere tanıtmayı boyun borcu bilmiş ve bu vazifeyi 
dürüstlükle, adaletle yerine getirmeyi başarmıştır. 

Camî ve Nevaî’yi büyük mutasavvıflar olarak tanıtan eser, onlar arasındaki 
mürşit ve mürit ilişkisini inceleme açısındaan önemli kaynak arzeder. Bu açıdan 
“Hamsatu-l müteheyyirin” eserinin en değerli kaynak olduğu kuşkusuzdur. 
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Öz 
İslâm’la Yahudilik ve Hıristiyanlık arasında bazı benzerliklerden hareketle 

erken dönemlerden itibaren İslâm dininin kökenini Yahudilik ve Hıristiyan-
lık’ta arayanlar olduğu gibi İslâm tasavvufunun kaynağını bu dinlerde veya 
İran ve Hind kültüründe arayanlar da vardır. Tasavvufa karşı olan bazı Müs-
lüman âlimlerle birlikte bu iddia oryantalistlerin de sıklıkla tekrarladıkları bir 
söylem olmuştur.  

XII. asırdan itibaren Avrupa’da İslâm’a karşı savaşla mücadelenin yerini 
misyonerlik almaya başlamıştır. Bu mücadelenin sürdürülebilmesi için Arapça 
enstitüleri kurulmuş, İslâm’a dair bazı Arapça eserlerle birlikte Kur’an ilk defa 
Latince’ye çevrilmiş ve Arapça bilen misyonerler İslâm dünyasına gönderil-
miştir. XIV. asrın başlarında ölmüş olan Raimundus Lullus, bu faaliyetlerde 
etkili biri olduğu gibi İslâm’a dair birçok eserin de sahibidir.  

Felsefe, mantık, teoloji ve mistisizme dair üçyüze yakın eserin sahibi olan 
Raimundus Lullus, İslâm tasavvufundan etkilenmiş ve bu sebeple “Hıristiyan 
bir sûfî” olarak nitelendirilmiştir. İyi derecede Arapça bilen ve bazı eserlerini 
Arapça yazmış olan Ramon, Râbia el-Adeviyye, Hallâc, Ferîdüddin Attar, 
Gazzâlî ve İbnü’l-Arabî gibi mutasavvıflardan etkilenmiş ve bunun bir sonucu 
olarak esmâ-i hüsnâ ve ilâhî aşkı konu edinen iki mistik eser yazmıştır. Lull, 
bu iki kitabında İslâm kaynaklarından ve önde gelen mutasavvıflardan bol 
miktarda nakilde bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İslâm, Hadis, Tasavvuf, Oryantalizm, Mistisizm, 
Raimundus Lullus. 

 
Effects of Islamic Sufism on Christian Mysticism: The Example of 

Raimundus Lullus 
Abstract 
Because of some similarities between Islam and Judaism and 

Christianity, there are some scholars who have for the origin of Islamic 
religion in Judaism and Christianity, as well as those who are looking for the 
source of Islamic Sufism in these religions or in Iran and Hindu culture. This 
claim, along with some Muslim scholars who oppose Sufism, was often an 
orientalist rhetoric. 
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The fight against Islam in Europe has been replaced by a missionary since 
the 12th century. To continue this struggle, Arabic Institutions were 
established and the Koran was translated into Latin for the first time with 
some Arabic works on Islam, and missionaries who knew Arabic were sent to 
the Islamic world. Raimundus Lullus, who died at the beginning the 14th 
century, is an influential person in these activities and also has many works 
related to Islam. 

Ramon Lull, who owns almost three hundred works as on philosophy, 
logic, theology and mysticism, was influenced by Islamic Sufism and therefore 
described as “a Christian Sufi”. Ramon, who knows Arabic well and wrote 
some of his works in Arabic, was influenced by sufis, such as Rābiʿa al-
Adawiyya, Al-Hallāj, Farid ud-Dīn Attār, Al-Ghazālī, and Ibn al-Arabī. As a 
result, he wrote two mystical works that were subject to al-Asma al-Husna 
(The best Names of Allah) and divine love. In these two books, Lull made a 
large number of transfers from Islamic sources and prominent Sufis. 

Keywords: Islam, Hadith, Sufism, Orientalism, Mysticism, Raimundus 
Lullus. 

 
Giriş 
Bütün dinlerin az veya çok ruhânî-mistik yönlerinin olduğu muhakkaktır. 

İnanç, ahlâk ve kültür açısından ilâhî dinlerin birbirine bazı benzerliklerinden 
söz etmek mümkündür. Erken dönemlerden itibaren İslâm’ın Yahudilik ve 
Hıristiyanlık’a dayanan bir din olduğu ve bunun bir sonucu olarak İslâm ta-
savvufunun öncelikle Hıristiyanlık mistisizmine veya Hind, İran gibi komşu 
kültürlere dayandığını iddia edenler olmuştur. Hatta tasavvufa karşı olan 
İslâm âlimlerinden bazıları da tasavvufun yabancı din veya kültürlerin etki-
siyle oluştuğunu iddia etmişlerdir.  

Müslümanlar, Emevî, Abbâsî, Selçuklu ve Osmanlı hâkimiyetindeki azınlık 
Hıristiyanlarla bir arada yaşadıkları gibi Endülüs’te de Hıristiyanlarla uzun 
süre birlikte yaşamışlardır. Bu birlikteliklerin karşılıklı etkileşimleri olduğu 
gibi din ve kültürlerin sosyal müesseselerinde etkileşim olmuştur. Bu etki her 
iki dinin derûnî hayatlarını ifade eden tasavvuf ve mistisizm arasında da söz 
konusudur.1 Fakat bunun kaynaklık etme olarak değerlendirilmesi isabetli 
değildir. Tasavvufla mistisizmin benzer yönleri olmakla birlikte esas itibariyle 
birbirinden farklı olduğu bir gerçektir.2  

                                                 
1  Örnek olarak Hıristiyan azizleriyle İslâm dervişleri hakkında manastır ve tekke hayatı ile bazı 

kerametlerdeki benzerlikler hakkında bkz. Raif Kaplanoğlu, “Bursa’daki Tasavvuf Kültüründe İslâm 
Dışı Etkiler”, Bursa’da Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, (Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, 
2002), 76-102. Bu benzerliklerin mutlaka etkileşimle izah edilemeyeceğine dair bkz. Ömer Yılmaz, 
“Basralı Rabia ve Avilalı Teresa’nın Mistik Görüşlerinin Karşılaştırılması”, Cumhuriyet Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17/1 (2013), 23-28. 

2  Tasavvuf ve mistisizmin benzer ve farklı yönleri hakkında bkz. Şahin Filiz, “Mistisizm ile Tasavvuf 
Arasındaki Temel Farklar”, Diyanet İlmi Dergi, 30/1 (1994), 118. 
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Batılılar ağırlıklı olarak İslâm tasavvufuna oryantalistik bakış açısıyla ilgi 
duymuşlar, bilhassa İslâm’ın Yahudilik ve Hıristiyanlık’tan kaynaklandığını 
iddia edenlerin de etkisiyle bazıları tasavvufu Hıristiyanlık mistisizmine da-
yandırmışlardır. Bunun dışında Alman Annemarie Schimmel gibi tasavvufu 
tanımak için araştıranlar da vardır.3 Bilhassa XVIII. asırdan itibaren oryanta-
listlerin tasavvuf ve mutasavvıflar hakkındaki araştırmalarında bir artış ol-
muştur.  

İslâm tasavvufunun kökenini dışarıda arayan birçok oryantaliste karşılık, 
tasavvufun Hıristiyanlık mistisizmine etkisine dair araştırmaların sınırlı kal-
dığını, hatta bu tarz çalışmaların da ağırlıklı olarak yine oryantalistler tarafın-
dan yapıldığını görmek üzücüdür. İslâm dünyasında yapılan az sayıdaki araş-
tırmaların ise savunma konumunda ve oryantalistlerin iddialarına cevap ma-
hiyetinde kaldığını söylemek mümkündür. Bununla birlikte son asırda İslâm 
tasavvufuna oryantalistik bakışın kısmen değiştiğini, hatta tasavvuf yoluyla 
Batı’da birçok kişinin Müslüman olduğunu ve bu batılı Müslümanların İslâm 
tasavvufuna dair yazdıklarının oldukça etkili olduğunu belirtmeliyiz.4 Başta 
Mevlânâ (ö. 672/1273) olmak üzere5 son asırda birçok mutasavvıf, Batı’da 
pekçok kişiyi etkilemeye devam etmektedir.  

Ortaçağ’da Petrus Venerabilis (ö. 1156) Haçlı seferlerine karşı çıkarak İs-
lâm’a karşı misyonerlikle mücadele edilmesi gerektiğini ileri sürmüş ve 
1143’de Kur’an’la birlikte bazı İslâm kaynaklarını Latince’ye tercüme ettirmiş 
ve Arapça bilen misyonerler yetiştirmiştir.6 Bu, Hıristiyan Batı ile İslâm dün-
yası arasındaki ilişkiler açısından bir dönüm noktası olmuştur. Venerabilis’ten 
sonra onun görüşlerini geliştirerek devam ettiren önemli şahıslardan biri, 
Raimundus Lullus7 (ö. 1315) olmuştur. O, İslâm tasavvufundan oldukça etkile-
nen ve kendisinden sonraki şahıslar üzerinde etkili olan önemli bir kişi olup, 
İslâm felsefesi, kelâm, mantık ve tasavvufu Batı’ya taşımada köprü görevi 
görmüştür. Biz bu tebliğde İslâm tasavvufunun Hıristiyanlık mistisizmine 
etkisini Raimundus Lullus ve onun iki eseri bağlamında ele alacağız. 

 
2. Ramon Lull (Raimundus Lullus)’un Hayatı ve Eserleri 
Ramon Lull, 1232/1235 yılında Palma de Mallorca‘da zengin bir Barselonalı 

ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Onun doğumundan dört yıl önce 
Mallorca, İslâm hâkimiyetinden ayrılarak tekrar Hıristiyanlık idaresine gir-
mişti. Lull’un yaşadığı dönemde Mallorca adasında üç din arasındaki münase-
                                                 
3  Hayatı ve eserleri hakkında bkz. Nimetullah Akın, “Annemarie Schimmel”, İslâmiyat, 7/1 (2004), 171-

186. 
4  Geniş bilgi için bkz. Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarikatlar, (Ankara: 2. Baskı, Akçağ 

Yayınları, 2017), 334. 
5  Bu hususta bkz. Muhsin İlyas Subaşı, Batı’daki Mevlana, (İstanbul: Nesil Yayınları, 2007). 
6  Geniş bilgi için bkz. Sabri Çap, Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis, (Ankara: İlâhiyat Yayınları, 2019), 

80-94.  
7  Raimundus Lullus, kaynaklarda Latince, İspanyolca, Almanca veya İngilizce telaffuzlarına göre 

Ramon Lull, Raimund Llull, Raymund Lull gibi farklı şekillerde zikredilmektedir. Biz tebliğde 
bütünlük olması için bundan sonra Ramon Lull şeklinde zikretmek istiyoruz. 
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betler en yüksek mertebede idi. O, Yahudi ve Müslümanları Hıristiyanlaştır-
mak maksadıyla misyonerliği esas aldı. Gençlik yıllarında Mallorca Kralı II. 
Jakob’un (ö. 1311) hizmetinde çalıştı. 30 yaşlarında iken bir süre münzevî bir 
hayat yaşadı ve birkaç yıl sonra Fransisken tarikatına girdi. Lull, misyonerliğe 
ilgi duymaya başlayınca Arapça öğrendi, İslâm ve Yahudilik hakkındaki bilgi-
lerini artırmaya çalıştı. Misyonerlerin Doğu dillerini öğrenecekleri bir okul 
veya enstitü kurmaya karar verdi ve 1276’da Mallorca’da dil öğretilen bir 
misyonerlik okulu kurdu. Ayrıca Müslüman hükümdarları ve âlimlerini Hıris-
tiyan ülkelerindeki teologlarla diyaloğa ve Hıristiyan inançlarını tanımaya 
ikna etme düşüncesine kapıldı. Ramon’un çabalarıyla Avrupa’da Doğu’ya ve 
Arapça öğrenimine ilgi arttı. Onun misyonerlik düşüncesi Mallorca, Kuzey 
Afrika, Kıbrıs ve Sicilya’da etkili oldu.8  

Ramon, dönemin kral ve papalarına düşüncelerini iletmeye çalışmış, 1312 
Viyana Konsili’nde Paris, Oxford, Bologna, Salamanca ve Roma’da Arapça, 
İbrânîce ve Keldânîce enstitüleri kurulması kararının alınmasında etkili ol-
muştur. Bu sebeple o, Batı’da ilk oryantalist olarak nitelendirilmiştir. Lull, 
misyonerlik maksatlı birçok seyahatte bulunmuş, Kuzey Afrika’da iken taş-
lanmış, hapse atılmış, bir defasında öldüresiye dövülmüş ve Hıristiyan tüccar-
lar tarafından gemiye alınmış ve 1316’da ülkesine dönerken yolda ölmüştür.9  

Lull’un Arapça bilgisi onu Latin teolog ve filozofları arasında farklı bir ko-
numa çıkarmıştır. Diğerleri sadece Latince’ye tercüme edilmiş eserlere dayanır-
ken o, doğrudan vakıf olduğu İslâm kaynaklarına dayanmıştır.10 Lull, Müslü-
manların Hıristiyanlığa çok yakın olduklarını düşünmektedir. Ona göre Müslü-
manlar Hıristiyan olurlarsa bütün dünyanın Hıristiyan olması kolaylaşacaktır.11 

Ramon Lull’un Petrus Venerabilis’ten sonra Batı’da İslâm anlayışının şekil-
lenmesinde ikinci önemli şahıs olduğunu ve sonraki asırlarda görüş ve eserle-
rinin etkili olduğunu söylemek mümkündür. 

Ramon Lull, felsefe, teoloji, tıb, astronomi ve mistik alanda yaklaşık 290 
eser kaleme almış, bunların bir kısmı Arapça ve Latince, bir kısmı da ana dili 
olan Katalanca’dır.12 Latince’ye hâkim olan13 ve birçok alanda eser yazmış olan 
Lull, bunlardan bazılarında İslâm’a geniş yer vermiştir. Ramon’un Cezair’de 
zindanda bir Müslümanla münazarasını anlattığı Disputatio Raymundi Christiani 
                                                 
8  Athina Lexutt- Detlef Metz, (Hrsg.), Christentum-Islam Ein Quellenkompendium (8.-21. Jh.), (Köln: Böhlau 

Verlag, 2009), 82-83. 
9  Bernd Manuel Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, Islam und Abendland 

Geschicte und Gegenwart, Hrsg. André Mercier, (Bern-Frankfurt: Verlag Herbert Lang, 1976), 142-143. 
10  Onun Arapça yazdığı eserleri, mektupları ve tercümeleri hakkında bkz. Charles H. Lohr, “Christianus 

arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus”, Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 31 (1984), 
59-61. 

11  Bkz. Annemarie Schimmel, “Raimundus Lullus und seine Auseinandersetzung mit dem Islam”, Eine 
Heilige Kirche Zeitschrift für ökumenische Einheit, (1953-1954), 69-70. 

12  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 142-143. 
13  Hans Daiber, ”Raimundus Lullus in der Auseinandersetzung mit dem Islam. Eine 

philosophiegeschichtliche Analyse des Liber disputationis Raimundi Christiani et Homeri Saraceni”. 
In: Juden, Christen und Muslime. Religionsdialoge im Mittelalter, Hrsg. Matthias Lutz-Bachmann, 
Alexander Fidora, (Darmstadt: WBG, 2012), 170-171. 
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et Hamar Saraceni (Hıristiyan Raimundus ile Müslüman Ömer Arasında Tartışma) 
adlı eseri İslâm açısından önemlidir.14 Onun tartıştığı şahsın kim olduğunu –
hatta gerçek olup olmadığını- ise bilmiyoruz. 

Ramon Lull’un İslâm’dan söz ettiği diğer bir eseri ise bir ateist, bir Yahudi, 
bir Müslüman ve bir Hıristiyan teologla gerçekleştirdiği konuşmasını ihtiva 
eden ve dört kitapçıktan oluşan Libre del gentil elos tres savis-Putperest ve Üç Âlim 
Kitabı’dır. Bu eserin dördüncü kitapçığında söz konusu Müslüman, İslâm’ın Hı-
ristiyanlık ve Yahudiliğe üstünlüğünü savunmaktadır.15 Lull’un Compendium 
logicae Algazeles adlı eseri ise, Gazzalî’nin (ö. 505/1111) Mekâsıdü’l-felâsife’sinin 
mantıkla ilgili bölümünün bir özetidir. Ramon Lull’un İslâm’dan ve mutasavvıf-
lardan etkilenerek kaleme aldığı diğer iki önemli eserine aşağıda yer verilecek-
tir.16 

 
3. Ramon Lull’un İslâm Kaynaklarından Etkilenmesi 
Ramon Lull, felsefe, mantık, kelam, tasavvuf gibi birçok alanda İslâm âlim-

leri ve eserlerinden etkilenmiştir. İslâm’ı dikkate almaksızın Lull’un eserlerini 
anlamak mümkün değildir. O, yoğun bir şekilde teoloji, felsefe, mantık ve 
Arapça ile ilgilenmiştir. Muhtemelen Berberî bir köleden Arapça öğrenmiş 
olan Lull, bazı eserlerini önce Arapça yazmış ve sonra Latince’ye veya anadili 
olan Katalanca’ya tercüme etmiştir. Fakat onun Arapça bir eserinin yazma 
hȃli elimizde mevcut değildir.17 Felsefeyle de ilgilenmiş olan Lull, Fârâbî (ö. 
339/950) ve İbn Sînâ’yı (ö. 428/1037) okumakla birlikte Gazzâlî’nin Tehâfütü’l-
felâsife ve Mekâsıdü’l-felâsife gibi eserleriyle de meşgul olmuştur.18 

Lull’un İslâm felsefesinden etkilenmesini geniş bir şekilde “Liber 
disputationis Raimundi Christiani et Homeri Saraceni” adlı eserinde görmek müm-
kündür.19 Lull’un Arapça kaynaklardan istifade ettiğini gösteren en önemli 
eseri ise “Fèlix o Llibre de les meravelles (Felix veya Kâinatın Harikaları)” adını taşı-
yan ve insanların Tanrı’yı az tanıdıklarını ve az sevdiklerini ele aldığı eseridir. 
Kitabta Fèlix adlı bir genç, bir filozoftan tabiat ilmini öğrenmekte, filozof 
Fèlix’e kâinatı tanıtmaktadır. Devamla bazı hayvanların konuşturulduğu bu 
eserin kaynağı Kelile ve Dimne’dir.20 Lull, İbn Seb‘în’in (ö. 669/1270) Büddü’l-ârif 

                                                 
14  Bkz. Daiber, “Raimundus Lullus in der Auseinandersetzung”, 136; Ramon’un Arapça yazdığı bu 

eserinin muhtevası hakkında bkz. Daiber, “Raimundus Lullus in der Auseinandersetzung”, 136-169. 
15  Lexutt-Metz, Christentum- Islam, 83-84. Bu kitabın muhtevası hakkında geniş bilgi için bkz. a.g.e., 84-

86. 
16  Ramon Lull’un hayatı, eserleri, görüşleri, etkiledikleri kişiler ve onun hakkında yapılan 

araştırmalara dair geniş bilgi için bkz. Fernando Domínguez Reboiras - Jorge Uscatescu Barrón, 
“Ramon Lull”, Grundriss der Geschichte der Philosophie, Die Philosophie des Mittelalters, 13. Jahrhundert. 
Hrsg. Helmut Holzhey, Band 4, (Basel: Schwabe AG Verlag, 2017), 1051-1107; Çap, Goldziher Öncesi 
Oryantalizm ve Hadis, 164-169. 

17  Bkz. Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 143-144. 
18  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 144. 
19  Bu hususta geniş bilgi için bkz. Daiber, “Raimundus Lullus in der Auseinandersetzung”, 136-172. 
20  Bu eser hakkında geniş bilgi için bkz. Josep Puig Montada, “Ramon Llull and the Islamic Culture of 

the Mediterranean”, Ed. Anna Akasoy, Islamic Thought in the Middle Ages Studies in Text, Transmission 
and Translatıon, Montada, 510-519. 
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adlı eserinden de geniş bir şekilde istifade etmiştir.21 O, İbn Hazm’ın (ö. 
456/1064) eserlerinden de haberdar olup Allah’ın sıfatları hakkında Eş’arîlerin 
görüşlerinden onun eserleri vasıtasıyla haberdar olmuştur.22 İbn Hazm, Lull 
için Gazzalî kadar önemli olabilir.23 

 
4. İslâm Tasavvufunun Hıristiyan Mistisizmine Etkisi ve Ramon Lull  
Ramon Lull, İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) ve Gazzâlî gibi mutasavvıflardan 

etkilenmiştir.24 O, İslâm tasavvufî eserlerinden istifade etmiş, ayrıca 
Gazzâlî’nin eserlerinden belirli hadisleri ve tasavvufî hikâyeleri ve kısa veci-
zeleri almıştır.25 Ramon Lull’un, Ahmed Gazzâlî’nin (ö. 520/1126) Sevânih adlı 
eserinden26 bol miktarda nakilleri bulunmaktadır. Yine o, Râbia el-Adeviyye 
(ö. 185/801), Hasan-ı Basrî (ö. 110/728), Süfyân es-Sevrî (ö. 161/778), 
Bâyezîd-i Bistâmî (ö. 234/848), Ferîdüddin Attâr (ö. 618/1221) gibi mutasav-
vıfların sözlerini nakletmiştir.27 İslâm tasavvufunun Batı’ya etkisi hususunda 
Ramon Lull önemli bir rol üstlenmiştir.28 

Ramon Lull’la birlikte başka pek çok kişi vasıtasıyla Hıristiyan misti-
sizmi bilinçli olarak İslâm geleneğinden çok şey almıştır.29 Hristiyanlık ve 
İslâm arasındaki kavşakta Lull, mistisizm, insan, ilâhî aşk ve kültürel ilişki-
lerde bir köprü görevi görmüştür. Onun İbnü’l-Arabî ile benzerliği de söz 
konusudur.30 Lull ve İbnü’l-Arabî arasındaki kronolojik, coğrafî ve kültürel 
ilişkiler oldukça önemlidir. İspanya’da XIII. yüzyıl mistisizmi, Lull dikkate 
alınmadan anlaşılamaz. Birçok hususta onun tasavvuf geleneğine açık 
olduğu görülür.31 

Lull’a İslâm düşüncesinin en yoğun etkisi ilâhî sıfatlar hususunda olmuş-
tur. İslâm kelamcıları bu konuyla ve aynı zamanda Allah’ın isimleriyle yo-
ğun bir şekilde ilgilenmiş ve Lull, aşağıda değinileceği üzere Libre quiés de 
cent noms de Déu adlı eserinde bu hususları ele almıştır.32 Lull’un kelam kay-
naklarından etkilenmesinin de genişçe araştırılması gerekmektedir. 

                                                 
21  Bkz. Lohr, “Christianus arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus”, 69-79. 
22  Lull’un İbn Hazm’ın eserlerinden etkilenmesi hakkında geniş bilgi için bkz. Lohr, “Christianus 

arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus”, 79-81. 
23  Akasoy, “Al-Ghazali, Ramon Llull and Religionswissenschaft”, The Muslim World 102/1 (2011), 58. 

Akasoy, bu makalesinde Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-envâr’ı ile Lull’un Gentile’sini karşılaştırmıştır. Bkz. 
Akasoy, “Al-Ghazali, Ramon Llull and Religionswissenschaft”, 50-52. 

24  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 145. 
25  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 146. 
26  Ahmed Gazzâlî ve Sevâihu’l-uşşâk adlı eseri hakkında bkz. Süleyman Uludağ, “Ahmed el-Gazzâlî”, TDV 

İslam Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 1989), 2: 70. 
27  Bkz. Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 146-153. 
28  Bu hususta ayrıca bkz. Schimmel, “Raimundus Lullus und seine Auseinandersetzung mit dem 

Islam”, 64-76. 
29  Carlos Conde Solares, “The Moral Dimensions of Sufism and the Iberian Mystical Canon”, Religions 11 

(1), 7. 
30  Bkz. Solares, “The Moral Dimensions of Sufism and the Iberian Mystical Canon”, 8. 
31  Solares, “The Moral Dimensions of Sufism and the Iberian Mystical Canon”, 8-9. 
32  Montada, “Ramon Llull and the Islamic Culture of the Mediterranean”, 510. 
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Endülüs’lü devlet adamı ve mutasavvıf İbnü’l-Hatîb’in (ö. 776/1374)33 “ağaç 
motifi” Lull’a kaynaklık etmiştir. Ayrıca Lull’un “Fèlix o Llibre de les meravelles” 
adlı eseri ile İhvân-ı Safâ’nın risaleleri arasında benzerliğe dikkat çekenler 
olmuştur.34 Anna Akasoy, Lull’un mantıkla ilgili eseri ile filozof ve mutasavvıf 
İbn Seb’în’in Büddü’l-ârif adlı eserini geniş bir şekilde karşılaştırmıştır.35 Yine 
Lull’un düşünce metodunu İslâmî örnekleriyle bir araya getirdiği “Libre de 
Contemplació (Tefekkür Kitabı)” adlı eserinde de doğrudan İslâm etkisi görül-
mektedir.36 

Lull’a İslâm etkisinden biri de hurûfîliktir.37 O, mistik mertebeler hususun-
da da İbnü’l-Arabî’yi takip etmiştir.38 Probst, Lullus’a göre duygu ve aklın bir-
birinden ayrılmaz bir şekilde yer aldığını söyler ve bunun İslâm etkisini dü-
şündürdüğünü, çünkü sufilerin sık sık “kalb-akıl”dan söz ettiklerini belirtir.39 
Asin Palacios (ö. 1944) ve Julián Ribera (ö. 1934) gibi İspanyol Arabologlar 
Lull’un İslâm tasavvufundan, bilhassa İbnü’l-Arabî’den oldukça fazla etkilen-
diğini düşünmekte ve onu adeta “Hıristiyan bir Sûfi” olarak görmektedirler.40 

 
5. Ramon Lull’un İslâm Tasavvufuna Dayanan İki Eseri 
Ramon Lull’un İslâm ve tasavvufun etkisiyle kaleme aldığı iki esere burada 

genişçe yer vermek istiyoruz. Bunlar Lull’un esmâ-i hüsnâ’yı esas aldığı “Libre 
dels Cent noms de Déu (Tanrı’nın Yüz İsmi)” adlı eseri ile ilâhî aşkı esas aldığı ve 
bazı mutasavvıfların sözlerini onlara nispet etmeksizin aktardığı “Llibre d’amic 
e amat (Âşık ve Mâşuk Kitabı)” adlı eseridir. Bu eserleri sadece tasavvufa has-
retmenin mümkün olmadığını da belirtmeliyiz. Zira yer verilen konuların bir 
kısmı aynı zamanda felsefe ve kelamı da ilgilendirmektedir.  

 
5.1. “Lull’un ‘Libre dels Cent noms de Déu (Tanrı’nın Yüz İsmi)’ Adlı Eseri ve 

Esmâ-i Hüsnâ  
Lull, “Libre dels Cent noms de Déu” adlı eserini İslâm geleneğindeki esmâ-i 

hüsnâ anlayışının etkisiyle yazmış ve bu eseriyle Müslümanların Kur’an’ın 
i‘cazı dolayısıyla emsalinin yazılmasının imkânsızlığına dair inançlarını çü-
rütmeyi hedeflemiştir. Lull, ayrıca Müslümanların ibadet olarak Kur’an oku-
malarına benzer bir şekilde Hıristiyanların kilisede ayinlerinde ilâhî olarak 
okumaları için bu eserini beyitler halinde Katalanca kaleme almıştır. Böylece 
o, bir taraftan Müslümanların dinî uygulamalarından birinin bir benzerini 

                                                 
33  Hakkında geniş bilgi için bkz. Câsim el-Ubûdî - Cengiz Tomar, “İbnü’l-Hatîb Lisânüddin”, TDV İslam 

Ansiklopedisi, (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 21: 74-76. 
34  Bkz. Anna Akasoy - Alexander Fidora, “Ibn Sabīn and Raimundus Lullus - The Question of the Arabic 

Sources of Lullus’ Logic Revisited”, Ed. Anna Akasoy, Islamic Thought in the Middle Ages Studies in Text, 
Transmission and Translatıon, 433-434. 

35  Geniş bilgi için bkz. Akasoy - Fidora, “Ibn Sabīn and Raimundus Lullus”, 436-458. 
36  Schimmel, “Raimundus Lullus und seine Auseinandersetzung mit dem Islam”, 74. 
37  Bkz. Lohr, “Christianus arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus”, 63-64. 
38  Bkz. Solares, “The Moral Dimensions of Sufism and the Iberian Mystical Canon”, 9. 
39  Probst, “Ramon Lull’s Mystik”, 253. 
40  Schimmel, “Raimundus Lullus und seine Auseinandersetzung mit dem Islam”, 73-74. 
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Hıristiyanlığa taşımak istemiş, diğer taraftan kendince Kur’an’a nazîre yap-
mayı hedeflemiştir.41 

Ramon, eserinin önsözünde şöyle demektedir: “Sarazenler/Müslümanlar, 
dinlerinin Allah tarafından gönderildiğine dair delilleri olduğuna inanıyorlar. Çünkü -
onların dediklerine göre- Kur’an öyle bir mucize kitaptır ki, kimse onun bir benzerini 
yazamaz. Bu sebeple ben Ramon, layık olmadığım halde, Tanrı’nın yardımıyla 
Kur’an’da bulunanlardan daha güzel şeylerin bulunduğu bu kitabı yazmaya gayret 
gösterdim. O kitapta (Kur’an’da) Müslümanlar Allah’ın 99 ismi olduğunu ve Allah’ın 
100. ismini bilen kişinin her şeyi bilebileceğini söylüyorlar. Bu sebeple ben, bu kitaba 
“Cent noms de Déu (Tanrı’nın Yüz İsmi Kitabı)” adını verdim. Bundan benim her şeyi 
bildiğim anlaşılamaz. Böylece ben, onların yanlış görüşlerini reddetmiş oluyorum.”42 

Söz konusu eserin Arapça’ya çevirildiğine dair bir bilgi veya işaret yoktur. 
“Liber de centum nominibus Dei” adıyla bilinmeyen bir tarihte Latince’ye çev-
rilmiş43 olan eser, Papalığa hitaben kısa bir mukaddime ve her birinde Tan-
rı’nın yüz adının açıklandığı yüz bölümden ibarettir.44 

İçeriği açısından polemik türü bir eser olmamakla birlikte “Cent noms de 
Déu”, Kur’an’ın ilâhî kaynaklı olmadığını göstermek, Kur’an’dan daha güzel ve 
daha çok okunan bir eser yazmak maksadıyla yazılmıştır. Bellver’e göre 
Ramon, İslâm geleneğindeki şekliyle Allah’ın isimlerini aynen zikretmemiş, 
bazılarına göre ise İslâm’daki isimleri aynen kullanmıştır.45  

 
5.2. Ramon Lull’un Esmâ-i Hüsnâ Anlayışından Etkilenmesi 
Ramon Lull’un İslâm tasavvufundan en çok etkilendiği hususlardan biri, 

Allah’ın/Tanrı’nın sıfatları ve isimleri hakkındadır. Lull zamanında Tanrı’nın 
sıfatlarına dair tartışmalar üç büyük din için de geçerli idi. Onun üzerinde 
durduğu hususlardan biri, Tanrı’nın birliği ile birlikte onun birden çok isim ve 
sıfatlarının olmasının nasıl kabul edilebileceği idi. Lull’un Tanrı’nın sıfatları 
hakkında İslâm kaynaklarındaki tartışmaları takip ettiği, Mu‘tezile ile Eş‘arîler 
arasındaki Allah’ın sıfatlarının olup olmadığı, sıfatların zâtın aynı veya gayrı 
olup olmadığı, sıfatlarla birlikte tevhid prensibinin nasıl izah edildiği hakkın-
da bilgi sahibi olduğu, hatta Gazzâlî’nin esmâ-i hüsnâ’ya dair el-Maksadü’l-esnâ 
fî şerhi esmâʾillâhi’l-hüsnâ46 adlı eserini dikkate aldığı anlaşılmaktadır.47 Esmâ-i 

                                                 
41  Bellver, “Mirroring the Islamic Tradition of the Names of God in Christianity: Ramon Llull’s Cent 

Noms de Déu as a Christian Qurʾān”, Intellectual History of the Islamicate World 2 (2014), 287, 294. Söz 
konusu eserin yazıldığı tarih hakkındaki tartışmalar için bkz. Bellver, “Mirroring the Islamic 
Tradition,” 296-299. 

42  Schimmel, “Raimundus Lullus und seine Auseinandersetzung mit dem Islam”, 74. 
43  Bellver, “Mirroring the Islamic Tradition, 292. 
44  Eserin tanzim şekli hakkında bkz. Bellver, “Mirroring the Islamic Tradition, 292-293. 
45  Bellver, “Mirroring the Islamic Tradition, 294. Lull’un İslâm geleneğindeki esmâ-i hüsnâ hakkındaki 

bilgisine dair geniş bilgi için bkz. Bellver, “Mirroring the Islamic Tradition, 294-296. 
46  Allah’ın doksan dokuz isminin mânasını açıklamak üzere kaleme alınan eser önce Kahire’de basılmış 

(1324/1906), daha sonra da baskıları tekrarlanmıştır. Eserin ilmî neşri, Batı dillerine ve Türkçe’ye 
tercümeleri için bkz. Metin Yurdagür, Âyet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ, (İstanbul: Marifet Yayınları, 
1996), 54-55. 
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hüsnâ konusu tasavvufla birlikte kelamda da farklı yönleriyle tartışılmıştır. 
Ramon Lull’un Müslüman kelamcılardan etkilenmesi hususunun da geniş bir 
şekilde araştırılması gerektiğini belirtmeliyiz.  

Lull’un sanat anlayışında İslâm’da esmâ-i hüsnâ anlayışı etkili olmuştur. 
Kur’an’da Allah’ın isimleri zikredilmiş ve bir hadiste “Allah’ın 99 ismi vardır. Kim 
bunları ezberlerse cennete girer”48 buyurulmuştur. Müslüman âlimler Allah’ın 
isimlerine dair birçok yorum yapmışlar ve eserler yazmışlardır. Bu isimler, 
insanın Allah hakkındaki bilgilerinin temelidir. Lull, bu düşünceye dayalı ola-
rak Cent noms de Déu/Tanrı’nın Yüz İsmi adlı eserini yazmıştır.49 

Lull’un eserinde öncelikle Tanrı’nın isimlerinden dokuz “dignitates” (ism-i 
a‘zam) bulunmaktadır. Lohr’un düşüncesine göre bu isimlerin esmâ-i 
hüsnâdaki karşılıkları şunlardır: Bonitas=er-Rahmân, magnitudo=el-Kebîr, 
duratio=ed-Dehr (ebedî), potestas=el-Kadîr, sapientia=el-Alîm, voluntas= el-Mürîd, 
virtus=el-Azîz, veritas=el-Hakk, gloria=el-Mecîd. Ayrıca Lull’un İslâm kaynakla-
rındaki Allah’ın zâtî sıfatları ve fiillerine dair açıklamaları dikkate aldığı gö-
rülmektedir. Lull, kelamcıların Allah’ın sıfatlarına dair düşüncelerini yansıt-
maktadır.50 Lull, ilâhî isimleri tefekkür etmekle/zikretmekle, Tanrı’ya yaklaşı-
labileceği düşüncesine sahipti. O, İlâhî isimleri “dignitates” veya “principia” 
olarak adlandırmış ve sanata dair eserinin sonunda dokuz tanesini zikretmiş-
tir. Bunlar; bonitas, magnitudo, duratio; potentia, sapientia, voluntas; virtus, veritas, 
gloria’dır. O, tüm dinlerde ortak olan bu isimlerin çeşitli kombinasyonları sa-
yesinde Müslümanlar ve Yahudilerle, Yunan ve Latin Hıristiyanlar arasında 
anlaşmaya varılabileceğini düşünüyordu.51 

Lull’un Allah’ın isimleri olarak zikrettikleri, Doğu İslâm dünyasından çok 
Endülüs mutasavvıflarının veya filozoflarının kullanımlarıyla benzerlik gös-
termektedir. Mesela Lull, potestas, sapientia ve voluntas kelimelerini kullanmak-
ta ve bunlar İbnü’l-Arabî’nin Kadîr, Alîm ve Mürîd isimlerini kullanmasına ben-
zemektedir.52 Lull, Allah’ın sıfatları ve isimleri hakkında daha çok İbnü’l-
Arabî’den (ö. 638/1240) etkilenmiştir.53  

Lull’a göre, yaratıklar arasında karşılaştığımız isim ve kudretler, her şeyi 
yaratan Allah’ın yüce kudretine dayanmaktadır. Bu düşünce, İslâm tasavvuf 
literatüründe bulunmaktadır. İbnü’l-Arabî, Allah’ın isimlerini oluşturan harf-
ler, fizikî elementler ve diğer bütün şeyler gibi sıfatların da kabiliyetlere sahip 
olduğunu söyler.54 

                                                                                                               
47  Bu hususta geniş bilgi için ayrıca bkz. Annemarie C. Mayer, “Llull and the Divine Attributes in 13th 

Century Contex”, 149-151. Lull’un Tanrı’nın sıfatlarına dair görüşleri için ayrıca bkz. Mayer, “Llull 
and the Divine Attributes in 13th Century Contex”, 151-154. 

48  Buhârî, “Tevhid”, 12; “Şurût”, 18; Müslim, “Zikir”, 5, 6. 
49  Lohr, “The Islamic ‘Beautiful Names of God’ and the Lullian Art”, 198. 
50  Lohr, “The Islamic ‘Beautiful Names of God’ and the Lullian Art”, 198-199. 
51  Lohr, “Christianus arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus”, 62. 
52  Bkz. Lohr, “The Islamic ‘Beautiful Names of God’ and the Lullian Art”, 201-202. 
53  Geniş bilgi için ayrıca bkz. Bellver, “Mirroring the Islamic Tradition, 291. 
54  Lohr, “Christianus arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus”, 62. 
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Ramon, başta Gazzâlî’nin olmak üzere İslâm kelamının Allah’ın varlığı ve 
sıfatları hakkındaki görüşlerini büyük ölçüde Hıristiyanlık teolojisine uygula-
mıştır.55 O, Gazzâlî’nin zikrettiği Allah’ın sıfatlarının bir kısmını aynen kul-
lanmıştır. Fakat ona göre Gazzâlî “kafir” olduğu için bunları Gazzâlî’den aldı-
ğını gizlemiştir.56 Lull’un genelde İslâm kaynaklarından aldıklarını şahıs veya 
eser olarak onlara nispet etmediğini de belirtmeliyiz. 

 
5.3. Ramon Lull’un İlâhî Aşk Hakkında Llibre d’amic e amat (Âşık ve Mâşuk Ki-

tabı) Adlı Eseri ve Tasavvuftan Etkilenmesi 
Ramon Lull’un mistisizme yer verdiği ve İslâm tasavvufundan yoğun bir 

şekilde etkilendiği diğer bir önemli eseri, XIII. asrın sonunda kaleme aldığı 
“Llibre d’amic e amat (Âşık ve Mâşuk Kitabı”dır.57 Söz konusu eser, tamamen mis-
tiktir ve yazarın açıkladığına göre insanların kalblerinin gerçekten pişmanlık 
duyması, gözlerinin yaşla dolması, onların irade ve anlayışlarının Tanrı’nın 
temaşasında yükseklere kanat açması için yazılmıştır.58 

Ramon Lull’un Allah/Tanrı sevgisini esas aldığı “Llibre d’amic e amat/ Âşık ve 
Mâşuk” adlı aforizmalar koleksiyonu, en ünlü ve en kısa eserlerinden biridir. 
Kısa cümlelerden oluşan aforizmalar (vecîzeler) koleksiyonu, onun 
“Blanquerna” adlı romanındaki beşinci kitaba ilk kısım olarak eklenmiştir. 
Romanla birlikte eser, önce Katalanca olarak yazılmış ve daha sonra Latin-
ce’ye çevrilmiştir. Romanın 97. Bölümünde anlatıldığına göre, bazı öğrenciler 
Blanquerna’dan tefekkür sanatına dair ders isteyince o, bir Sarazenin 
(Müslümanın) kendisine Müslümanlar arasında “sûfi” denilen bazı dindar kimseler 
mevcuttur. Bu kişilerin insanlara büyük sadakat ve hürmet sunan bazı sevgi sözleri ve 
kısa darb-ı meselleri vardır” dediğini hatırladı. O, Tanrı’ya olan sevgi tecrübesini, 
yılın günleri kadar beyitte kaleme almaya karar verdi. Eserin Katalanca el 
yazmalarındaki beyit sayısı, hicrî takvimdeki gün sayısına göre düzenlenmiş 
olup 354 adettir. Daha sonra yazılan Latince tercümelerde ise bu sayı, bazı 
beyitlerin bölünmesi veya eklemelerle 365’e tamamlanmıştır. “Llibre d’amic e 
amat/ Âşık ve Mâşuk”da aforizmalar, konu bütünlüğü taşımaz. Eserdeki metin-
lerin birbirinden çok farklı edebî formları bulunmakta olup, diyaloglar, soru-
lar, açıklamalar, tanımlamalar ve hikâyeler bulunmaktadır. Fakat ana konu, 
dindar bir insanla yani âşıkla (l’amic) ilâhî varlık yani mâşuk (l’amat) ve onları 
birbirine bağlayan sevgidir.59 Ramon Lull’un mistik görüşleri şiir gibi nesirden 

                                                 
55  Bu hususta geniş bilgi için bkz. Daiber, “Der Missionar Raimundus Lullus und Seine Kritik am Islam”, 

Estudios Lulianos, 25 (3), 49-50. 
56  Daiber, “Der Missionar Raimundus Lullus und Seine Kritik am Islam”, 52. 
57  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 131. Eser Maurice Aubry tarafından Das 

Buch vom Liebenden und Geliebten adıyla Katalanca’dan Almanca’ya (Zürih: Thomas Verlag, tz.) ve E. 
Allison Peers tarafından The Book of the Lover and the Beloved adıyla İngilizce’ye çevirilmiştir (London: 
Society for Promoting Christian Knowwledge, 1923). 

58  Ramon Lull, The Book of the Lover and the Beloved, Trans.: E. Allison Peers, (London: Society for 
Promoting Christian Knowwledge, 1923), 17, 20. 

59  Joachim Schnürle, “Die Überlieferungstradition von Aphorismen ‘vom Freund und dem Geliebten’ 
des Ramon Llull in deutscher Sprache im 18. und 19. Jahrhundert”, Zeitschrift für Katalanistik 23 
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ibaret ve diyaloglar şeklinde kaleme alınmıştır.60 Eserde her gün bir tanesi 
okunmak için yazılmış beyitler söz konusudur.61 

Ramon Lull’un sevgiye dair bu küçük hacimli kitapçığında Tanrı, insan ve 
yaratılmış dünya esas alınmış ve bunları birbirine bağlayanın sevgi olduğu 
vurgulanmıştır. Âşığın Tanrı tasavvuru, tamamen ilâhî sıfatlara, Tanrı’nın 
özelliklerine ve üstün meziyetlerine dayanır. Lull, bunu her yerde, bütün ya-
ratılmışlarda, tabiatta, insan ruhunda ve tabiatüstü nizamda arar.62 Lull’un 
mistik sevgiyi şairane bir şekilde çok güzel bir tarzda ifade ettiğini ileri süren 
Bernd Weischer, günümüzde de mistik sevginin ifadesinde onun görüşlerinin 
ve ifadelerinin kullanıldığına işaret etmektedir.63  

Lull, söz konusu eserinde, İslâm tasavvuf kaynaklarını kullanmış ve muta-
savvıflardan nakledilen özdeyişlere yer vermiştir. O, bazı hadisleri, kısa tasav-
vufî menkıbeleri ve özdeyişleri Gazzâlî’nin eserinden almıştır. Lull’un İs-
lâm’dan aldığı tecellî motifi, mahbûbun acıları artıran tabib olarak görülmesi 
gibi birçok tasavvur ve sembol, Hıristiyanlık inancına göre değiştirilmiştir. 
Weischer’in vurguladığına göre Lull, bir Fransisken olmasına rağmen İslâm 
mutasavvıflarına yaklaşmıştır. Onun Tanrı’sı sevginin Tanrı’sıdır, ezelî, zâhir 
ve mükemmeldir.64  

 
5.4. Lull’un Tanrı Sevgisine Dair Görüşleri 
Allah sevgisini belirtmek için anahtar kavram olan “aşk” ve 

“hubb/mehabbe” kelimelerini ilk defa Hasan-ı Basrî (ö. 110/728) ve Râbia el-
Adeviyye (ö. 185/801) kullanmıştır. Hasan-ı Basrî, aşkı Allah’a nispet ederek şu 
kudsî hadisi nakletmektedir: “Resûlullah Allah Teâlâ’nın şöyle buyurduğunu söyle-
di: Kulum bana yoğunlaştığında onun nimetini ve lezzetini beni zikretmesinde kılarım. 
Kulumun nimetini ve lezzetini benim zikrimde kıldığımda o Bana âşık olur, Ben de ona 
âşık olurum. Ben ona ve o bana âşık olduğunda benimle onun arasındaki perdeyi kal-
dırırım ve onun iki gözünün arasında (yol gösterici) bir işaret olurum. Böylece o, insan-
lar yanıldığında yanılmaz.”65 Râbia öncesi zahidlerde “muhabbetullah” (Allah 
Sevgisi) şeklinde geçen kavram, ilk kez Râbia’yla birlikte “ilâhî aşk” adını al-
mıştır. Zira tasavvufî düşüncede “ilâhî aşk” ile “muhabbetullah” arasında 
literal bir fark vardır.66 
                                                                                                               

(2010), 179; Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 146; Charles Lohr- Fernando 
Domínguez, “Raimundus Lullus ‘Liber Amici et Amati’: Introduction and Critical Text”, Traditio 44 
(1988), 333-372. Bu makalede eserin Latince bir neşri de yer almaktadır. 

60  Probst, “Ramon Lull’s Mystik”, 252. 
61  Bkz. Ramon Lull, The Book of the Lover and the Beloved, 18. 
62  Klaiber, “Der Mystiker Ramon Lull”, 210. 
63  Bkz. Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 145. 
64  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 146-147. 
65  Ebû Nuaym, Hılyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ, (Dâru’l-Kütübi’l-Arabî, Beyrut: tz.), 6: 165; Weischer, 

“a.g.m.”, 139. 
66  Yılmaz, “Basralı Rabia ve Avilalı Teresa’nın Mistik Görüşlerinin Karşılaştırılması”, 12. 

Mutasavvıfların Allah sevgisini ifade etmek için “aşk” ve “muhabbet” kelimelerini kullanmaları 
hakkında ayrıca bkz. Abdullah Kuşlu, “Kendini Bilmenin Bir İmkânı Olarak Mesnevî’de Aşk 
Tasavvuru”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46 (2018), 186-188. 
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Weischer, Kur’an’dan “hubb” kelimesini alarak Allah ile münasebet anla-
mında ilk kullanan kişinin Râbia el-Adeviyye olduğunu ileri sürer.67  

Weischer’e göre erken dönem İslâm mutasavvıfları arasında Allah sevgi-
sinde zirve olan kişi, Batı’da ilk defa Massignon’un çok sayıda çalışmalarıyla 
tanınan ve Hz. Îsâ gibi çarmıha gerilerek ölmüş olan Hallâc’dır (ö. 309/922).68 
Weischer, Hallâc’ın Allah sevgisini ifade etmek için “aynü’l-cem” ve “ışku 
zâtî” ifadelerini kullandığına da dikkat çekmekte ve onun “Kimse Allah’ı sev-
mekten daha hoş bir davranışla O’na ibadet edemez” sözünü nakletmektedir.69 

Lull, sadece şekil olarak değil, kayda değer bir miktarda içerik olarak da İs-
lâm tasavvufunun klasik döneminden etkilenmiş ve ondan çok şey almıştır. 
Bu açık bir şekilde “Llibre d’amic e amat/ Âşık ve Mâşuk”da görülmektedir. 
Lull’un diğer eserleri incelendiğinde mutlaka başka bazı uyumluluklar da 
tespit edilecektir.70  

Lull’un “Âşık ve Mâşuk Kitabı”nda ruh ve Tanrı’yı tanımlaması, şüphesiz sûfi 
çevrelere dayanmaktadır. Schimmel, bu eserin erken dönem İslâm tasavvufu 
ile münasebetini bol miktarda belge ile ispat etmiştir.71 Lull’un ifadelerinin, 
bilhassa Gazzâlî’nin kardeşi olan Ahmed Gazzâlî’nin (ö. 520/1126) ifadeleriyle 
metin benzerliği dikkat çekicidir. Onun Farsça yazdığı Sevânih, bilhassa şekil 
ve içerik açısından Lull’un aforizmalarının özelliklerine sahiptir.72 Âşık ile 
mâşuk arasındaki diyalog formu sık sık kullanılmaktadır. Weischer’e göre Lull, 
Farsça anlamamasına rağmen, Ahmed Gazzâlî’nin Sevânih’inin bir kısmının 
Arapça’ya tercüme edilmiş olması ve kardeşinin adı ile tedavüle girmiş olması 
mümkündür.73  

Ahmed Gazzâlî’nin temel tezleriyle Lull’un tezlerinin benzerliği şaşırtıcı-
dır. Helmut Ritter, Sevânih’in edisyonunun girişinde bu eserin, İslâm dünya-
sında sevgiye dair yazılan orijinal eserlerden biri olduğunu açıklar.74 Ahmed 
Gazzâlî’nin en önemli tezi, üç prensibin öğretisidir ve bunlar “âşık, aşk ve 
mâşuk”tur. Bunlar Lull’un “amans, amare ve amatum” ile bağıntılı olup en 
azından zahirî açıdan bunlarla uyumludur. Sevgi/aşk, birleştiren bir prensip-
tir ve âşık ile mâşuk arasında o olmaksızın bir bağ kurulamaz. Bu tez, Ahmed 
Gazzâlî’nin eserinin tamamında görülür ve bu, onun düşüncelerini bina ettiği 
bir temeldir. Yine sonraki dönem İslâm tasavvufunda oldukça önem kazanan 
“tecellî” anlayışı da Gazzâlî ve Lull’da mevcuttur. Bu, Sevânih’in 2, 13 ve bilhas-
sa 21 ve 72. faslında görülmektedir.75 

                                                 
67  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 139. 
68  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 139. 
69  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 140. 
70  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 153. 
71  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 147-148 (Schimmel, Studien zum Begriff der 

mystischen Liebe in der früh islamischen Mystik, 61-70’den naklen). 
72  Ahmed Gazzâlî, Ahmad Gazzâlîs Aphorismen über die Liebe, ed. H. Ritter, Bibliotheca Islamica 15, 

(İstanbul: Staatsdruckerei, 1942).  
73  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 147-148. 
74  Ahmed Gazzâlî, Ahmad Gazzâlîs Aphorismen über die Liebe, II. 
75  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 148. 
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Lull’un Gazzâlî’den aldığı mistik ifadelerinden birine 258. ve 350. aforizma 
örnek olarak zikredilebilir: “Mâşuk, sevginin çok üzerinde süzülür, âşık sevginin çok 
altındadır; ortada bulunan sevgi, mâşuku âşığa indirir ve âşığı mâşuka yükseltir. Bu 
indirme ve çıkarmadan sevgi doğar ve yaşar” (Aforizma 258). “Âşık, kendisine baktı, 
çünkü kendi nefsi mâşukunu görebileceği bir aynadır ve o mâşukunu seyretti; çünkü o, 
kendisini tanıyabileceği bir aynadır. İki aynadan hangisine onun ruhunun daha yakın 
olduğu bir problemdir/müşkildir” (Aforizma 350). Gazzâlî’nin benzer metni ise 
şöyledir: “Sevgi, âşığın ve mâşukun görüldüğü, hem kendisini hem mâşukunu ve hem 
de başkalarında görebildiği muhteşem bir aynadır...”76 

Netice itibariyle İslâm dünyasıyla Hıristiyan Avrupa arasında irtibat nok-
tası oluşturan tasavvufî literatürün, bilhassa Hallâc’ın tasavvufî eserlerinin 
etkisi, en belirgin bir şekilde teolog ve filozof olan Ramon Lull’un eserlerinde 
görülmektedir.77 Diğer taraftan İslâm mutasavvıflarıyla Hıristiyan mistikleri 
arasındaki bütün benzerliklerin mutlaka birinin diğerinden etkilenmesi şek-
linde görülmesi de doğru değildir.78 

 
Sonuç 
Oryantalistlerin İslâm tasavvufuna İran, Hind, Yunan, Hıristiyanlık ve Ya-

hudilik gibi kültür ve dinlerin etkisine dair iddiaları hakkında birçok çalışma 
bulunurken, İslâm tasavvufunun Hıristiyanlık veya diğer din ve kültürlere 
etkisi hakkında çok fazla araştırma bulunmamaktadır. Hâlbuki İslâm tasavvu-
funun Hıristiyanlık mistisizmi üzerinde ciddî etkileri olmuştur. Oryantalizm 
bağlamında Batı’lıların tasavvufa dair yaptıkları çok sayıda araştırma ve mu-
tasavvıfların birçok eserini neşir ve tahkik çalışmalarına karşılık, Müslüman-
lar tarafından Hıristiyanlık mistisizmine dair yazılan eserler ve araştırılan 
şahıslar çok sınırlı kalmıştır. Hatta tasavvufun Hıristiyanlık mistisizmine etki-
lerine dair çalışmaların da oryantalistlerin kontrolünde olduğunu söylemek 
mümkündür. Karşılaştırmalı çalışmaların oryantalistlerin insiyatifinde olduğu 
ve oryantalistik iddia ve tespitler karşısında Müslümanların hep savunmada 
kaldıkları görülmektedir. 

Ortaçağ’da yapılan tercümelerle İslâm Avrupa’yı fizik, tıp, astronomi gibi 
pozitif bilimlerle etkilerken felsefe, mantık, kelam ve tasavvuf kaynaklarıyla 
da İslâm düşüncesi Batı’da pekçok kişiyi etkilemiş ve bu şahısların görüşleri 
sonraki asırlarda dikkate alınmıştır. Sicilya ve Endülüs, İslâm kültür ve mede-
niyetinin Avrupa’ya giriş kapısı olmuştur.  

İslâm felsefesi, kelam ve tasavvuftan yoğun bir şekilde etkilenen şahıslar-
dan biri de Ramon Lull olmuştur. Bazıları tarafından ilk oryantalist olarak 

                                                 
76  Weischer, “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”, 149 (Sevânih, 12. Fasıldan naklen). 
77  Amina Gonzales Costa, “Die islamische Spiritualität und ihre Dichtung: Ein Beispiel für Tolenraz”. 

übersetzt von Anna Akasoy, Religiöse Toleranz im Spiegel der Literatur: eine Idee und ihre ästhetische 
Gestaltung, (Hrsg.) Springer, Bernd - Fidora, Alexander, (Berlin: 2009), 23. 

78  Bu hususta bkz. Yılmaz, “Basralı Rabia ve Avilalı Teresa’nın Mistik Görüşlerinin Karşılaştırılması”. 
25-28. 
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görülen Lull, müteakip asırlarda Hıristiyan Avrupa’nın İslâm’a karşı olumsuz 
yaklaşımında etkili olmuştur.  

Ramon Lull, İbn Sînâ, İbn Rüşd, Gazzâlî, İbnü’l-Arabî, İbn Seb‘în, İbn Hazm 
gibi şahısların eserlerinden ve fikirlerinden istifade ederek Hıristiyanlık dü-
şüncesini yeniden inşa etmeye çalışmıştır. O, “Hıristiyan bir sûfî” denilecek 
kadar tasavvuftan etkilenmiş ve bunun sonucu bazı eserler kaleme almıştır. 
Lull, özellikle esmâ-i hüsnâ ve ilâhî aşk hususunda mutasavvıfların bazı sözle-
rini kaynak ve isim zikretmeksizin, onlara nispet etmeden eserlerinde aktar-
mıştır. Bunun en önemli sebebi, İslâm’a karşı düşmanca bir kanaate sahip 
olmalarıdır. Lull, İslâm’a ve Müslümanlara hiç dostça bakmamış, bütün insan-
ların Hıristiyanlık’ta birleşmelerini hedeflemiş, misyonerlik düşüncesiyle 
İslâm coğrafyasının bir kısmını dolaşmış, Arapça bilen oryantalistlerin yetiş-
mesi için enstitülerin kurulması için uğraşmıştır. Ramon, oryantalizmin ku-
rumsallaşması ve İslâm’ın kendi kaynaklarından öğrenilmesi düşüncesinin 
Avrupa’da yaygınlaşması açısından da önemli bir şahsiyettir. Batı’nın İslâm’a 
bakışında etkili olan şahısların çok yönlü araştırmalara konu edilmesi gere-
kirken bu tür çalışmaların oldukça sınırlı kalması ise üzücüdür. Batı’nın Orta-
çağ boyunca İslâm’a bakışı düşmanca olmuş, kısmen de olsa objektif yaklaşım-
lar için Rönesans ve Aydınlanma dönemlerini beklemek gerekmektedir. 
 

Kaynakça 
Ahmed Gazzâlî, Ahmad Gazzâlîs Aphorismen über die Liebe, Ed. Helmut Ritter, 

Bibliotheca Islamica 15. İstanbul: Staatsdruckerei, 1942. 
Akasoy, Anna. “Al-Ghazali, Ramon Llull and Religionswissenschaft”. The Muslim 

World 102/1 (2011), 33-59. 
Akasoy, Anna & Fidora, Alexander. “Ibn Sabīn and Raimundus Lullus-The 

Question of the Arabic Sources of Lullus’ Logic Revisited”. Ed. Anna Akasoy, 
Islamic Thought in the Middle Ages Studies in Text, Transmission and Translatıon, 
433-458. 

Akın, Nimetullah. “Annemarie Schimmel”. İslâmiyat, 7/1 (2004), 171-186. 
Bellver, José. “Mirroring the Islamic Tradition of the Names of God in Christianity: 

Ramon Llull’s Cent Noms de Déu as a Christian Qurʾān”. Intellectual History of the 
Islamicate World 2 (2014), 287-304. 

Costa, Amina Gonzales. “Die islamische Spiritualität und ihre Dichtung: Ein 
Beispiel für Tolenraz”. übersetzt von Anna Akasoy, Religiöse Toleranz im Spiegel 
der Literatur: eine Idee und ihre ästhetische Gestaltung, (Hrsg.) Springer, Bernd - 
Fidora, Alexander, Berlin: 2009, 23-39. 

Çap, Sabri. Goldziher Öncesi Oryantalizm ve Hadis. Ankara: İlâhiyat, 2019. 
Daiber, Hans. “Der Missionar Raimundus Lullus und Seine Kritik am Islam”. 

Estudios Lulianos, 25 (3), 47-57. 
Daiber, Hans. “Raimundus Lullus in der Auseinandersetzung mit dem Islam. Eine 

philosophiegeschichtliche Analyse des Liber disputationis Raimundi Christiani 
et Homeri Saraceni”. Juden, Christen und Muslime. Religionsdialoge im Mittelalter. 



İslâm Tasavvufunun Hıristiyanlık Mistisizmine Etkileri: Raimundus Lullus Örneği   467 

 

Hrsg. Matthias Lutz-Bachmann, Alexander Fidora. Darmstadt: WBG, 2012, 136-
172. 

Ebû Nuaym, Hılyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiyâ, 6: 165, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’-Arabî, tz. 
Filiz, Şahin. “Mistisizm ile Tasavvuf Arasındaki Temel Farklar -Felsefi bir Yakla-

şım-”. Diyanet İlmi Dergi, 30/1 (1994), 103-124. 
Kaplanoğlu, Raif. “Bursa’daki Tasavvuf Kültüründe, İslâm Dışı Etkiler”. Bursa’da 

Dünden Bugüne Tasavvuf Kültürü, Bursa: Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı, 
2002, 76-102.  

Kuşlu, Abdullah. “Kendini Bilmenin Bir İmkânı Olarak Mesnevî’de Aşk Tasavvuru”. 
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 46 (2018), 185-210. 

Lexutt, Athina- Metz, Detlef (Hrsg.). Christentum-Islam Ein Quellenkompendium (8.-21. 
Jh.). Köln: Böhlau Verlag, 2009. 

Lohr, Charles H.. “Christianus arabicus, cuius nomen Raimundus Lullus”. 
Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie, 31 (1984), 57-88. 

Lohr, Charles - Domínguez, Fernando. “Raimundus Lullus ‘Liber Amici et Amati’: 
Introduction and Critical Text”, Traditio 44 (1988), 325–372. 

Lull, Ramon. The Book of the Lover and the Beloved. Trans.: E. Allison Peers, London: 
Society for Promoting Christian Knowwledge, 1923. 

Montada, Josep Puig. “Ramon Llull and the Islamic Culture of the Mediterranean”. 
Ed. Anna Akasoy, Islamic Thought in the Middle Ages Studies in Text, Transmission 
and Translatıon, 503-522. 

Reboiras, Fernando Domínguez & Barrón, Jorge Uscatescu. “Ramon Lull”. 
Grundriss der Geschichte der Philosophie, Die Philosophie des Mittelalters, 13. 
Jahrhundert. Hrsg. Helmut Holzhey, Band 4, Basel: Schwabe AG Verlag, 2017, 
1051-1107. 

Schimmel, Annemarie. “Raimundus Lullus und seine Auseinandersetzung mit dem 
Islam”. Eine Heilige Kirche Zeitschrift für ökumenische Einheit, (1953-1954), 64-76. 

Schnürle, Joachim. “Die Überlieferungstradition von Aphorismen ‘vom Freund 
und dem Geliebten’ des Ramon Llull in deutscher Sprache im 18. und 19. 
Jahrhundert”. Zeitschrift für Katalanistik 23 (2010), 179–200. 

Solares, Carlos Conde. “The Moral Dimensions of Sufism and the Iberian Mystical 
Canon”. Religions 11 (1): 1-15.  

Subaşı, Muhsin İlyas. Batı’daki Mevlana, İstanbul: Nesil Yayınları, 2007. 
Ubûdî, Câsim & Tomar, Cengiz. “İbnü’l-Hatîb Lisânüddin”. DİA, 21: 74-76. İstanbul: 

TDV Yayınları, 2000. 
Uludağ, Süleyman. “Ahmed el-Gazzâlî”, DİA, 2: 70. İstanbul: TDV Yayınları, 1989. 
Weischer, Bernd Manuel. “Raimundus Lullus und die İslâmische Mystik”. Islam und 

Abendland Geschicte und Gegenwart. Hrsg. André Mercier. Bern-Frankfurt: 
Verlag Herbert Lang, 1976. 131-157. 

Yılmaz, Ömer. “Basralı Rabia ve Avilalı Teresa’nın Mistik Görüşlerinin Karşılaştı-
rılması”. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17/1 (2013), 5-31. 

Yılmaz, Ömer. Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarikatlar. Ankara: 2. Baskı, Akçağ 
Yayınları, 2017. 

Yurdagür, Metin. Âyet ve Hadislerde Esmâ-i Hüsnâ. İstanbul: Marifet Yayınları, 1996.



MOLLA FENÂRÎ VE İBN KEMÂL’İN “EL-ÂLEMÎN” YORUMUNA DAYALI VARLIK 
ANLAYIŞLARI: MUKAYESELİ BİR İNCELEME 

 
Ömer Müftüoğlu 

Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi, Eskişehir Türkiye 

omuftu@gmail.com 
orcid.org/0000-0001-7137-5772 

 
Öz 
Miladi 14. ve 15. Yüzyıllar, Müslüman ilim adamlarının önemli zihni biri-

kimlere sahip oldukları ve karşılaştıkları kültürlerle etkileşimlerini başarıyla 
yönetip kendi katkılarını sundukları bir zaman dilimidir. Önce Molla Fenârî, 
ardından da İbn Kemâl, bahsedilen döneme katkı yapan iki büyük şahsiyettir. 
İslamî ilimlerin bugün farklı başlıklar altında tasnif edilen alanlarının çoğuna 
dair her iki âlimin de eserler verdiği bilinir. Bu eserler incelenirken, onların 
müelliflerinin çeşitli hususî konulardaki görüşleri de bazen müstakil başlıklar 
altında bazen de satır aralarında ortaya çıkar. Bu bildiride adı geçen iki âlimin, 
Fatiha Suresi Tefsiri yaptıkları eserlerde (Aynu’l-âyân ve Tefsîru’l-Fâtiha) 
özellikle “el-Âlemîn/ العاملين” kelimesinin açıklaması sadedinde yazdıklarından 
hareketle genel olarak “varlık”a dair görüşleri incelenmiş ve bir karşılaştırma 
yapılmıştır. Bu karşılaştırma elbette 1350-1431 yılları arasında yaşadığı bilinen 
Molla Fenârî’nin, kendisinden sonra yaşayan başkalarını etkilediği gibi 1468-
1534 yılları arasında yaşayan İbn Kemâl’i de ne derece etkilediği sorusuna da 
cevap oluşturabilecek bir imkân ortaya koyacaktır. Âlimlerin varlık anlayışla-
rı, hiç kuşkusuz Allah Teâlâ’nın varlıkla olan ilişki biçimini tanımlamalarına 
ve bu ilişkinin diğer yönü olan varlığın, özellikle de insanın Rabbiyle olan 
ilişkisine dair görüşlerinin oluşumunda temel belirleyici durumundadır.  

Anahtar Kelimeler: Molla Fenârî, Aynu’l-âyân, İbn Kemal, Âlem, Varlık 
 
The Ontological views of Molla Fanari and Ibn Kamal based on their 

comments on “El-Alemin”: An comparative Study 
Abstract 
14th and 15th centuries after Christ when Muslim scholars had important 

mental savings, they successfully managed their interactions with the 
cultures they encontered and they have made their contributions. First Mulla 
Fenârî and then Ibn Kemâl, are two great figures who contributed to the 
period mentioned. It is known that islamic sciences give works of both 
scholars about most of the fields sorted under different headings today. While 
examining these works, their opinions on various specific issues sometimes 
appear in the lines under detached headings. The Interpretations of the two 
scholars mentioned in this statement, Sura Fatiha, were examined, it was 
examined in particular what he wrote in the order of the description of the 
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word “al-Âlemîn and their views on “existence” were examined and a 
comparison was made. This comparison will also be able to answer the 
question of how much Mullah Fenârî, known as living between 1350and 1431 
influenced Ibn Kemâl, known has living between 1468 and 1534. The 
understanding of the existence of scholars is undoubtedly the main determi-
nant in the formation of Allaah’s definition of relationship with the entity and 
the other aspect of this relationship, the existence, especially in the formation 
of one’s views on its relationship with the Lord. 

Keywords: Mulla Fenârî, Aynu’l-âyân, İbn Kemal, World, Existence 
 
Giriş 
İnsanın gerek kendisi gerekse kendisi dışındaki diğer her şeye dair bütün-

cül bir bakışa sahip olması, varlığın bütününe dair doğru bir tanımlamayla ve 
bu tanımlamaya uygun üretilen tasavvurlarla birebir bağlantılıdır. Zira “var-
lık” olmak, hem insanın hem de insanın dışındaki her şeyin ortak sahip olduk-
ları bir asli niteliktir. Bu asli niteliğin nasıl tanımlandığı önemlidir zira bu 
yapılan tanım son derece hayati sonuçlar doğuracaktır. Doğru tanımlanmayıp 
yanlışa düşüldüğünde varlığa dair bakış açısında sapmalar ortaya çıkacak, bir 
şeyin ne ise o olduğu hakikatine ulaşılmasında ciddi sorunlarla karşılaşılacak-
tır.  

İnsan için, kendisi dışındaki varlığın doğru tanımı, onlarla doğru ilişkiler 
kurabilmek adına elzemdir. Varlığın insan dışındaki unsurları için ise insanın 
tanımı gerekli değildir. Zira insanın, varlık unsurları arasında müstesna bir 
yeri vardır. Kendisi dışındakilerin insana doğru tanıtılması onları doğru algı-
lamasına, doğru tanımlamasına ve ardından onlarla doğru ilişkiler sürdürme-
sine vesile olacaktır. Varlık âleminin üyeleri arasındaki bu üstün ve nitelikli 
konumu1, emanetin kendisine tevdi edilmesi2, emrine her şeyin musahhar 
kılınması3 insanı şımartmamalıdır. Evet, konumu ayrıcalıklıdır ancak “bütün” 
dikkate alındığında insan da varlık mertebeleri arasında “yaratılmış” olanla-
rın arasındadır. O’nu diğer yaratılmışlardan farklı hale getiren durum kendi 
kazandığı bir başarı değil, Rabbinin ona olan lütfudur.   

Vahyin insanlıkla buluştuğu ilk günden itibaren varlık âleminin öznesiyle 
nesnesi arasındaki ayırım ve ilişki çeşitli başlıklarla ortaya konmuştur. Bu 
başlıklar ve dolayısıyla başlıkta ifade edilen varlıkların birbirleriyle ilişki bi-
çimleri şöyle örneklendirebilir: İnsan-Allah, yaratılmış-Yaratan, eksik olan-
Mükemmel. Kadim dönemden bu yana farklı düşüncelerin sahipleri konuyla 
ilgili görüşler serdetmişler ve kendilerinden önce zikredilen hususlara dair 
değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Molla Fenârî ve İbn Kemâl de, İslamî 
düşünce birikimine katkı sunan iki mühim şahsiyettir. Her ikisinin de Fatiha 
suresinde geçen el-Âlemin kelimesinin açıklaması bağlamında söylediklerinin 
                                                 
1  el-İsra 17/70. 
2  el-Ahzab 33/72. 
3  en-Nahl 16/12, 14; el-Hacc 22/36-37, 65; Lokman 31/20; el-Câsiye 45/12-13; el-Mü’min 40/61. 
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mukayesesi varlık anlayışlarının ortaya konması ve mukayese edilmesine 
imkân verecektir.   

 
1. Molla Fenârî  
1350 yılında Maveraünnehir bölgesinde, Fenâr4 olarak bilinen bir beldede 

doğduğu ve sonra Anadolu’ya göç ederek Bursa’ya yerleştiği ve ömrünün 
büyük bölümünü burada geçirdiği rivayeti, yaşamı hakkındaki rivayetler için-
de tercihe şayan görünmektedir. Kaynaklarda tam adının Şemseddin Mu-
hammed b. Hamza b. Muhammed el-Fenârî er-Rûmî olduğu ifade edilir. Baba-
sından, Sadrettin Konevî’nin Miftâhu’l-Ğayb’ını okuyarak başladığı tahsil haya-
tını değişik mekânlarda değişik hocalardan dersler alarak ikmal etmiştir.5 Bu 
dönemde Mısır’da üç-dört yıl kaldığı ardından Anadolu’ya dönerek dönemin 
önde gelen ulemasıyla çeşitli vesilelerle görüştüğü bilinmektedir6. Bursa’da 
müderrislik yaptığı sırada dönemin devlet adamlarından Veziriazam Çandarlı 
Halil Paşa başta olmak üzere birçoğuyla dostluk derecesinde iyi ilişkiler kuran 
Fenârî, genç yaşta şöhret ve itibar elde etmiştir. Kazandığı bu itibar onu Bursa 
kadılığına taşımıştır. Uzun bir süre müderrislik ve kadılık görevlerini yürüt-
müştür. 1425 yılına gelindiğinde ise Fenârî’yi yeni bir görev beklemektedir: 
Bursa Müftülüğüne getirildiği bu tarih aynı zamanda fonksiyonel anlamda 
Osmanlı Devletinin ilk şeyhülislamı olarak atandığı tarih sayılmıştır.7 Molla 
Fenârî’nin şeyhülislamlığı vefatına kadar (1431)8 devam etmiştir. İtikadî ola-
rak Mâtürîdî, amelî olarak da Hanefî mezhebine sıkı bağlılığı ile bilinir. 

 
1.1. Molla Fenârî’nin Varlık Anlayışı 
İbn Arabî ekolü, diğer adıyla Ekberiye geleneğinin önemli temsilcilerinden 

biri olan Molla Fenârî’nin görüşleri, müntesibi olduğu ekole bağlı olarak daha 
ziyade vahdet-i vücud çizgisinde şekillenmiştir. O’na göre varlık, “tüm eşyaya 
şamil olan bir mutlak hakikat” demektir. Bu tanıma tek uygun varlık ise 
                                                 
4  Molla Fenârî’nin doğum yeri ve nisbesi ile ilgili bir takım tartışmalar vardır. Bunlardan birincisine 

göre “Fenârî” kelimesi; babasının mesleği ile alakalıdır. Fener yapan babasının nisbesi “Fenârî” 
olduğu için oğlu da aynı nisbeyi kullanmıştır. Emir Sultan’a bir fener ettiğinden dolayı bu lakapla 
anıldığı yönünde ikinci bir görüş bulunmaktadır. Her iki görüşü destekleyen rivayetler mevcuttur. 
(Bu rivayetler için bkz. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, sad. A.Fikri Yavuz&İsmail Özen, 
(İstanbul: Meral Yayınları, ty. I/314,) Konuyla ilgili üçüncü ve belki diğer ikisine mukayeseyle daha 
tutarlı görünen rivayet ise O’nun Fenâr isimli bir köyde doğduğu rivayetidir. Kişilerin doğduğu 
mekân ve oraya mensubiyetlerinin, isimlendirmelerde sıkça kullanıldığı bilgisinden hareket etmek 
ve yukarıdaki rivayete sahip olmak bu anlamda önemli bir kriterdir. Taşköprîzâde, Ebu’l-Hayr 
İsamuddin Ahmed Efendi, eş-Şekâiku’n-nu’mâniyye fî ulemâi’d-Devleti’l-Osmaniyye, (Beyrut: Dâru’l-
Kitâbi’l-Arabî, 1985), 17; “Fenârî” nisbesinin kaynağıyla ilgili tartışmalar için bkz. Tuba Nur 
Saraçoğlu, Molla Fenârî, (İstanbul: İlke Yayınları, 2018), 17-24. 

5  Edirneli Mecdi Efendi (Mütercim), Tercüme-i Şakâikı Nu’mâniyye, (İstanbul: Tabhane-i Âmire, 1269), 49 
(https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1729; Erişim Tarihi: 06.05.2020); Mustafa 
Aşkar, Molla Fenârî ve Vahdet-i Vücûd Anlayışı, (Ankara: Muradiye Kültür Vakfı Yay., 1993), 133. 

6  Ayrıntılı bilgi için bkz. Betül Gürer, Molla Fenârî (İstanbul: Erdem Yayınları, 2019), 25-26. 
7  Ahmed Cevdet Paşa, Peygamberler ve Halifeler Tarihi sad. Metin Muhsin Bozkurt (İstanbul: Çile 

Yayınları, t.y.) 2/1102, İlyas Yıldırım, “Molla Fenârî: İlmi Kişiliği, Fıkıhla İlgili Eserleri ve Osmanlı 
Fıkıh Tarihindeki Yeri”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, 11/22 (2013), 255. 

8  Ahmed Cevdet Paşa, Peygamberler ve Halifeler Tarihi, 2/1107. 

https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/1729
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Hakk’ın varlığıdır. Onun, “mahza vücûd” veya “vücûd-ı baht” olarak tabir 
ettiği Hak, herhangi bir kayıtla kayıtlanmaktan, herhangi bir isim, vasıf ve 
naat ile tesmiye ve tavsif edilmekten münezzeh ve mütealdir. Çünkü “mutlak 
varlık” olmak bunu gerektirmektedir. Ancak, bu özellikte olan Hakk’ın her-
hangi bir şeyle taalluku ve irtibatı bulunmamaktadır. Kesretin yani âlemin 
zuhuru ise Hakk’ın ilahî isimlerle ve sıfatlarla vasıflanmasını iktiza etmekte-
dir. Çünkü eşyanın var olması ilahi isimlere bağlıdır. Bir başka deyişle, ilahî 
isimler alemin varoluş sebebidirler. Zira eşya isimlerle zahir olmaktadır. Bu 
sebeple onlar, ilahî isimlerin zuhur yerleridir. Mevcûdat, yani mümkinât, yani 
âlem, ilahî isimlerin zuhur mahalleri olmasının yanında, bu isimlerdeki 
kemâlin yansıdığı birer ayna mesabesindedirler.9   

Molla Fenârî’nin varlık anlayışını oluşturan tanımlardan birisi “vücud” 
kavramına getirdiği tanımdır. O’na göre varlık/vücud; 1. ademin karşıtıdır, 2. 
bulunmak, mevcûd olmaktır. Aslında bu tanımlar, İslam düşüncesinde “var-
lık”la ilgili en yaygın tanımlardır. Molla Fenârî’nin iki anlama dikkat çekmesi 
bir yana O “yokluğun zıddı ve nakzedicisi” şeklinde ifade edilen ilk anlamdan 
daha ziyade varlığa dair; “var olan, bulunan, mevcûd olan” anlamlarına odak-
lanır. O’na göre varlık dendiğinde akla gelen genel hakikat olan mutlak varlık, 
aynı zamanda mevcûddur. Nitekim mutlak varlık, mutlaklığı, umumiliği ve 
her şeyi ihata edici özelliğiyle bizatihi mevcûddur, varlığı zorunlu, yokluğu ise 
imkânsızdır.10   

 
1.2. Molla Fenâri’nin “el-Âlemîn” Kelimesine Dair Yorumları 
Molla Fenârî’nin “el-Âlemîn” kelimesine dair yorumlarını, Aynu’l-A’yân 

isimli Fatiha suresini konu alan tefsirinden aktaracağımızı ifade etmiştik. 
Aynu’l-A’yân aslında Molla Fenârî’nin Karaman’da Karamanoğlu Mehmet Bey’e 
ithafen 63 yaşında iken bir yıl gibi bir sürede kaleme aldığı bir sure tefsiridir. 
İki bölümden müteşekkil olan eserin birinci bölümü tefsir ilmi, tanımı, tefsire 
duyulan ihtiyaç, tefsirin konusu, Kur’an’ın tanımı, hükümleri, tespiti, isimleri, 
sûreleri, ayetleri ve harfleri gibi konulardan oluşur. İkinci bölüm ise Fatiha 
suresi tefsirini içerir.11  

Aynu’l-A’yân Tefsiri, 1325 yılında Dersaâdet Rifat Bey Matbaasında basılan 
ve 376 sayfadan ibaret olan nüsha Ali Akpınar tarafından dilimize tercüme 
edilmiştir12. Molla Fenârî’nin “el-Âlemîn” kelimesine dair yorumlarını bu 

                                                 
9  Betül Güçlü, “Molla Fenârî’ye Göre Varlıkların Zuhûrunda İlâhî İsimlerin Rolü”, Marife 14/3 (2014), 140. 
10  Güçlü, “Molla Fenârî’ye Göre Varlıkların Zuhûrunda İlâhî İsimlerin Rolü”, 129-130. 
11  Bu bilgiler için bkz. Ali Akpınar, Molla Fenarî’nin Fatiha Tefsiri, (Ankara: Nasihat Yayınları, 2018), 27. 

Aynu’l_A’yân tefsiri; “Molla Fenârî, tarafından altmış iki yaşını bitirip altmış üç yaşına ayak bastığı 
Safer ayının on beşinde öğle vakti yazılmaya başlanmıştır. Muhtevalı geniş bir mukaddime ile 
başlayan ve Fatiha suresinin tefsirini konu alan çalışma dört baba, her babı da kendi içinde fasıllara 
ayrılarak oluşturulmuş, bazı fasıllar ise birer hâtime ile bitirilmiştir.” Bu bilgiler için bkz. Sıtkı Gülle, 
“İlk Osmanlı Şeyhülislamı Şemseddîn Muhammed b. Hamza Fenârî ve Onun Aynu’l-Âyân Tefsiri”, 
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1/1 (1999), 245. 

12  Bu çalışmada, Ali Akpınar’ın bir önceki dipnotta bilgileri sunulan verilen çevirisinin dördüncü 
baskısı kullanılmıştır.  
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kaynaktan aktaracağız. Molla Fenârî, âlem kelimesiyle alakalı olarak şunları 
söyler: 

“Âlem, kendi lafzından, tekili olmayan çoğul manada bir kelimedir. İlim ve 
alamet kökünden gelir. Çünkü Yüce Yaratıcı onunla bilinir. Denildi ki; melek-
ler, insan ve cinlerden olan ilim sahiplerine âlem denir. Diğer bütün varlıklar 
için de kullanılır. Âlem kavramı çoğul mana taşıdığı halde, âlemîn/âlemler 
diye çoğul getirilmiştir. Bu, tüm âlemleri içine alması içindir. El-Âlemîn lafzı, 
bütün cinsleriyle tüm âlemleri kapsar.  

Âlem ismiyle adlandırılan her şey, var oluşu ile Cenab-ı Hakk’n varlığına, 
tüm parçalarla uyumlu oluşu ile O’nun birliğine delildir. 

Âlem kelimesi. Âlemîn şeklinde akıllılar için söz konusu olan kalıpla çoğul 
yapılarak, akılsız varlıklar da tağlîb yoluyla buna dahil edilmiştir.”13 

Kavramın açıklaması sadedinde bunları dile getiren Molla Fenârî, sonra 
“Dîn” kelimesini izaha başlar. Bu izahı bitirdikten sonra da “Rabbi’l-Âlemîn”in 
Allah lafzının sıfatı olduğunu söyler. Lafza-i Celâl’den sonra bu ifadenin gel-
mesini, rubûbiyetin en kapsamlı sıfat oluşuyla ilişkilendirir ve Allah’ın Rab 
isminin bütün varlıklara izafe edileceğini bildirir.14 

Bazı sahabe ve tabiîn rivayetlerine yer vererek sürdürdüğü açıklamalarını, 
besmelede ve Fatiha suresinin başında “Rahman ve Rahim” sıfatlarının ortak 
olarak zikredilmesinin hikmetlerini on maddede sayarak sürdürür. Bu on 
maddenin ardından sözü tekrar “Rabbi’l-Âlemîn” tamlamasına getirerek şun-
ları söyler:   

“İbn Abbas; “Âlemlerin Rabbi”nden murad, onların efendisi olmasıdır, 
demiştir. Daha önce de geçtiği üzere burada Rab kavramında bulunan manala-
rın hepsi geçerlidir. Yüce Allah âlemlerin ıslah edicisidir. Onları yoktan var 
etmiş ve varlıklarını sürdürecek imkânları ve nimetleri onlara bahşetmiştir. 
Yine O onların sahibi, yöneticisidir, onlar üzerinde dilediği tasarrufta yetkili-
dir.  Onları, ilmi, kudreti ve iradesiyle kuşatmıştır. Yine onların terbiye edicisi, 
yetiştiricisi, eğiticisidir. Onların muhtaç olduğu maddi manevi her şeyi onlara 
lutfetmiştir. 

 İbn Abbas’ın dediği gibi: “Yeryüzünde bulunan her canlı, O’nun mürebbi-
liğini kabul etmekle âlemler kavramının içerisine girer. 

Âlimler, âlemler’den kastın öncelikle insanlar ve cinler olduğunu söyle-
mişler ve bu kavrama melekleri,15 şeytanları da katmışlardır. Aslında bunlar-
dan her biri bir âlemdir. Hepsi de Yüce Yaratıcının varlığının kanıtıdır. Âlem-
lerin çokluğunu belirtmek için Mukatil b. Süleyman şunları söyler: “Âlemin 
kavramını açıklayacak olsaydım her cildi bin sayfadan oluşan bin ciltlik kitap 
yazmam gerekirdi.” Bu nedenle âlimler felekleri, yıldızları, Arşı, Kürsiyi, 
Sidratü’l-Münteha’yı, Levhi Mahfuz’u, Kalemi, Cenneti, Cehennemi de bu 

                                                 
13  Akpınar, Molla Fenarî’nin Fatiha Tefsiri, 101. 
14  Akpınar, Molla Fenarî’nin Fatiha Tefsiri, 102. 
15  Akpınar, Molla Fenarî’nin Fatiha Tefsiri, 105. 
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kavramın içerisine katmışlar ve âlemlerin sayısının on sekiz binlerle ifade 
edildiğini söylemişlerdir.”16   

Molla Fenârî’nin “el-Âlemîn” kelimesine dair yorumları bu şekildedir. Sı-
rada İbn Kemal’in kısa hayatı ve “el-Âlemîn” kelimesine dair açıklamaları 
vardır. 

 
2. İbn Kemâl 
1469 yılında Tokat yahut Edirne’de doğduğu, hafızlığını tamamladıktan 

sonra Arapça, Farsça ve mantık okuduğu, genç yaşlarda bir asker olmayı iste-
diği ve bölük sipahisi olarak II. Bayezid’in seferlerine katıldığı rivayet edilir. 
Kaynaklarda tam adının Şemseddin Ahmed olduğu bilinmekle birlikte Şehza-
de II. Bayezid’e lalalık yapan dedesi Kemal Paşa’ya nispetle Kemalpaşazâde 
veya İbn Kemal diye anılır.  

Hayatına asker olarak devam etmek istemeyen ve bu yüzden ilmiye sınıfı-
na geçmeyi tercih eden İbn Kemâl, Edirne’de tahsilini ikmal edip Ali Bey Med-
resesi’ne müderris tayin edilir. Edirne’deki Halebiye, Üç Şerefeli ve Sultan 
Bayezid Medreselerinden başka İstanbul’daki Sahn-ı Semân ve Üsküp’teki 
İshak Paşa Medresesi’nde de görev yaptığı bilinmektedir. İbn Kemâl’in meş-
hur olması, Yavuz Sultan Selim zamanında Osmanlı kamuoyunu Safevîler’e 
karşı hazırlamak amacıyla yazdığı risâlede Şah İsmâil’i ve akîdesini eleştirmesi 
ve Şiîler’le yapılacak savaşın cihad sayılacağını bildirmesiyledir. Bu görüşünü 
serdetmesinin ardından 1515’te Edirne kadılığına, hemen ertesi sene de Ana-
dolu kazaskerliğine getirilmiştir. Anadolu kazaskeri iken Padişah’la Mısır sefe-
rine katılmış ve bu sefer sırasında padişahtan büyük itibar görmüştür. 1526’da 
İstanbul Fâtih Medresesi’nde müderrislik yaparken Zenbilli Ali Efendi’nin 
yerine şeyhülislâmlığa getirilmiş ve 1534’te vefat edene kadar bu görevde 
kalmıştır.  

İbn Kemal, üç padişah görmüş ve hepsinin sevgi ve saygısını kazanmıştı. 
Felsefecilerin görüşlerini iyi bildiği kadar kelâmcıların da görüşlerini yakın-
dan bilen İbn Kemâl, felsefî düşünce alanında Fahreddin er-Râzî ekolünü takip 
etmiştir. Şeriatın belirlediği çerçevenin dışına çıkan fikir ve uygulamalara 
karşı hayatı boyunca ciddi mücadeleler veren İbn Kemâl raks, semâ ve devra-
nın haram olduğunu savunmuştur. Bununla birlikte tasavvufa karşı birisi 
olduğu söylenemez. Mesela, Muhyiddin İbnü’l-Arabî hakkında verdiği olumlu 
fetva Yavuz Sultan Selim üzerinde etkili olmuştur. Bu olumlu fetvanın netice-
sinde Yavuz Sultan Selim 1517 Ridaniye seferi dönüşünde dört ay kadar kaldı-
ğı Dımaşk’ta Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin kabri üzerinde bir türbe ve yanında 
bir cami ile imaret yaptırmıştır.17  

                                                 
16  Akpınar, Molla Fenarî’nin Fatiha Tefsiri, 106. 
17  İbn Kemâl’in biyografisine dair gerek klasik kaynaklarda gerekse yakın dönemde yapılmış 

çalışmalarda bu bilgilere ulaşmak mümkündür. Klasik kaynaklara örnek olarak bkz. Taşköprîzâde, 
eş-Şekâiku’n-Nu’mâniyye, 377-379, Yakın dönem çalışmalarına örnek olarak bkz. Musa Alak, 
Kemalpaşazâde’nin Şerhu Tağyîri’l-Miftâh Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili, (İstanbul: Marmara Üniversitesi 
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2.1. İbn Kemâl’in Varlık Anlayışı 
İbn Kemâl’e göre varlık, mahiyetin bir arazı veya sıfatı değildir. O, bu ko-

nuda felsefecilerle kelamcıları yeni bir varlık anlayışı ortaya koyarak uzlaş-
tırmaya çalışan Cürcânî’nin varlık tanımına katılır. Konuyla ilgili bir risale de 
yazan İbn Kemâl, risalesinin başlığını “Ziyâdetu’l-Vücûd ale’l-Mâhiye/Varlığın 
Mahiyete Zait Olması” koymuştur.18 İbn Kemâl’in de desteklediği bu yeni var-
lık anlayışı, “varlığın mahiyete eklendiği (ait olduğu)” iddiası ile “dış dünyada 
yani hariçte var olan varlıkların dışında başka bir şeyin gerçekliğinin olama-
yacağı” iddiasını uzlaştırır ya da bu iki iddiayı birlikte değerlendirir.19 Pek çok 
Müslüman filozof gibi İbn Kemâl de tek tip bir varlık kavramıyla izah edilmeye 
çalışılan ve içinden çıkılamayan varoluşa dair tartışmaların, zihnî varlık, hari-
cî varlık ayırımı temelinde çözülebileceğini savunur.20 

Cürcânî’ye varlığın mahiyete ziyade oluşu görüşünde katılan İbn Kemâl, 
onun “mahiyet, mahiyet olması bakımından ne vardır ne yoktur… Bunların 
her biri ona eklenmiştir. Eğer onunla birlikte varlık düşünülürse var olur; 
onunla birlikte yokluk düşünülürse yok olur”21 tarzındaki açıklamasını 
Eş’arî’nin eleştirisine cevap için yeterli bulmaz. İbn Kemâl’e göre mümkünün 
mahiyeti konusunda varlık-yokluk ikileminin dışına çıkılmalı ve mümkünün 
mahiyeti hakkında “ne vardır ne yoktur” denmelidir.22 Mahiyet olmak bakı-
mından mahiyet sadece varlık ve yokluğun kendisine arz olunabildiği ve onun 
de bunu kazanabilme yeteneğinde olduğu bir “köken” veya “bekleyiş” merte-
besindedir. Bu mertebede onun varlık ve yokluğundan söz edilemez. İbn 
Kemâl, mahiyetin varlık sahibi olması ihtimalini “varlık sahibi olsa bu durum-
da onun varlık kazanması hâsılın tahsili olurdu” cümlesiyle özetler.23 

Bunun yanında İbn Kemâl, varlıkla yokluk arasında vasıta veya hal adı ve-
rilen bir orta kategorinin varlığını iddia eden Mu’tezilî düşünceye de karşı 
çıkar. O’na göre buradaki durum, mümkünün mahiyetinin varlığa ve yokluğa 
maruz kalma mertebesinde bulunduğudur.24  
                                                                                                               

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2009), 102-186; Şerafettin Turan, “Kemalpaşazâde” Türkiye 
Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Ankara: TDV Yayınları, 2002), 25/238-240. 

18  Türkiye’deki farklı kütüphanelerde birden çok yazma nüshası bulunan bu risalenin Süleymaniye 
Kütüphanesindeki nüshası, Mehmet Aydın tarafından “Varlığın Mahiyete Ziyade Oluşu, Tahkik ve 
Değerlendirme” İsmiyle tahkikli olarak neşredilmiştir. (Ankara: İlahiyat Yayınları, 2016). Algılanma 
açısından varlık ve mahiyet arasındaki ilişki için ayrıca bkz. Mehmet Fatih Arslan, Fahrettin Râzî’de 
Varlık ve Mahiyet, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008), 
95-97; Süleyman Tuğral, “Fahrettin Râzî’de Varlık-Mahiyet İlişkisi”, Marife, 1/1, 195-206. 

19  Mehmet Aydın, “İbn Kemal Paşa’da Varlığın Mahiyete Zait Oluşu: Cürcânî ve Devvânî’nin 
Görüşlerinin Eleştirisi”, 27 (https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/AYDIN-
Mehmet-İBN-KEMAL-PAŞA’DA-VARLIĞIN-MAHİYETE-ZAİT-OLUŞU-CÜRCANÎ-VE-DEVVANÎ’NİN-
GÖRÜŞLERİNİN-ELEŞTİRİSİ.pdf Erişim: 10 Nisan 2020) zaten matbu bir kaynak. Link yerine normal 
atıf verilebilir 

20  Ömer Mahir Alper, Varlık ve İnsan, (İstanbul: Klasik Yayınları, 2010), 26. 
21  Cürcânî, Şerhu’l-Mevâkıf, nşr. Mahmud Ömer ed-Dimyatî (Beyrut: Dâru’l-kutubi’l-ilmiyye, 1419/1998) 

I/240 
22  Engin Erdem&Necmettin Pehlivan,” Varlığın ve Yokluğun Ötesi: Kemalpaşazâde’nin “Leys ve Eys’in 

Anlamının İncelenmesine Dair Risale”si”, İslam Araştırmaları Dergisi, 27 (2012), 92-93 
23  Alper, Varlık ve İnsan, 41. 
24  Alper, Varlık ve İnsan, 39. 

https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/AYDIN-Mehmet-İBN-KEMAL-PAŞA'DA-VARLIĞIN-MAHİYETE-ZAİT-OLUŞU-CÜRCANÎ-VE-DEVVANÎ'NİN-GÖRÜŞLERİNİN-ELEŞTİRİSİ.pdf
https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/AYDIN-Mehmet-İBN-KEMAL-PAŞA'DA-VARLIĞIN-MAHİYETE-ZAİT-OLUŞU-CÜRCANÎ-VE-DEVVANÎ'NİN-GÖRÜŞLERİNİN-ELEŞTİRİSİ.pdf
https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/AYDIN-Mehmet-İBN-KEMAL-PAŞA'DA-VARLIĞIN-MAHİYETE-ZAİT-OLUŞU-CÜRCANÎ-VE-DEVVANÎ'NİN-GÖRÜŞLERİNİN-ELEŞTİRİSİ.pdf
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2.2. İbn Kemâl’in “el-Âlemîn” Kelimesine Dair Yorumları 
İbn Kemâl’in “el-Âlemîn” kelimesine dair yorumlarını, Tefsîru’l-Fatihâ isim-

li risalesinden aktaracağımızı ifade etmiştik. Çeşitli kütüphanelerde yirmi iki 
yazma nüshası bulunan bu eser üzerinde tahkikli neşir sayılabilecek bir yük-
sek lisans tezi yapılmıştır.25 Ahmed Cevdet Paşa tarafından İbn Kemâl’in diğer 
risaleleriyle birlikte tek cilt içinde iki cüz halinde h. 1316 tarihinde İstanbul 
İkdâm Matbaasında neşredilen bir nüshası bulunmuş olmasına rağmen, belir-
tilen tezde esas alınan nüsha bu matbu nüsha değildir. İbn Kemâl’in vefat 
tarihine yakınlığı dikkate alınarak üç nüsha belirlenmiş ve bunların içinde de 
müellif hayatta iken istinsah edilen İstanbul Köprülü Kütüphanesindeki 330 
demirbaş numaralı risale esas kabul edilmiştir.26 Aşağıya el-Âlemîn kelimesi-
nin tefsiri sadedinde yapılacak alıntılar, bu yüksek lisans tezinden iktibas 
edilecektir. el-Âlemîn kelimesiyle alakalı olarak İbn Kemâl şunları söyler: 

“el-Âlemîn, âlem kelimesinin çoğuludur. Lisanu’l-Arab’da şöyle denir: Yara-
tılmışların her birinin ismidir. Bu kelimede, melek, cin ve insan gibi türler 
içinde farklı olanın kendisiyle ayırt edilebildiği bir alamet vardır. Araplar 
şöyle derler: “Karanın alemi”, “denizin alemi”, “yerin alemi”, “göğün alemi”. 
“En’âm: Hayvanlar”, “Raht: Grup”, “Ceyş: Ordu” kelimelerinde olduğu gibi 
lafız olarak el-Âlemîn kelimesinin kendisi çoğuldur, tekil değildir. Alem keli-
mesinden türetilmiştir. Alâmet demektir, üreteni bilinen şeye isim olarak 
verilir. 

 Hâtim, Gâlib, Tâbi kelimelerindeki gibi kendisiyle bir şey yapılan alet is-
minde eğer fâil birden çok ise tıpkı ism-i âlette delaletin, onu yapana olması 
gibi bu sîgada yapı, oluşa endekslidir.  İsm-i fâilin çoğuluna gelince şayet o 
tekil ifade edilse dahi akla yine çoğul gelir.   

el-Âlemîn kelimesi, örfün şehadetiyle müşahede âlemine işarettir, yahut 
cinse işarettir. Hakikat haddi zâtında ahd/meşhurun ademi/yokluğu duru-
munda zahirdir. Bir kelime, bütün cinslerini kapsaması için çoğul yapılır. 
Çoğulda, hakikatin kendisi ve cinsin dışında kastın o çoğulu oluşturan bütün 
parçalara olduğuna delalet vardır. Çoğul, az olanın çoğaltılmasıyla oluşur. 
Zahir ise kesretin bütününe ulaşmayı gerekli kılar. Vehb b. Münebbih dedi ki: 
Allah’ın on sekiz bin âlemi vardır. Dünya da o âlemlerden hepsi hakkında 
malumat veren bir âlemdir. Çoğalsalar da Allah Teâlâ’nın büyüklüğü yanında 
azdırlar. el-Âlem kelimesinin çoğuluna gelince; yâ ve nûn harfleriyle yapılmış-
tır. Bundan dolayı yaygın görüşe göre âlemlerin çoğu akildirler.27 

 
3. Molla Fenârî ve İbn Kemâl’in “El-Âlemîn” Yorumlarının Karşılaştırılması 
Osmanlı Devleti’nin yükseliş dönemine damga vurmuş iki büyük mütefek-

kir olan Molla Fenârî ve İbn Kemâl’in Fatiha suresinin tefsirini yaparken ele 

                                                 
25  Murat Ustakurt, İbn Kemal Paşa’nın “Tefsîrü’l-Fatiha” Adlı Eseri, (İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2009). 
26  Ustakurt, İbn Kemal Paşa’nın “Tefsîrü’l-Fatiha” Adlı Eseri, 62-63. 
27  Ustakurt, İbn Kemal Paşa’nın “Tefsîrü’l-Fatiha” Adlı Eseri, 39-40. 
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aldıkları el-Âlemîn kelimesine dair yorumları yukarıda ayrı başlıklar halinde 
verildi. Bu yorumlar kelimenin etimolojik yapısına ve anlamına dair iki kısım-
da mütalaa edilebilir. el-Âlemîn kelimesinin etimolojik yapısına dair söylenen-
ler yaklaşık olarak birbiriyle benzerdir. Zira bu minvalde söylenebilecekler 
sınırlıdır ve açıklayan kim olsa yakın ifadeler kullanmak durumundadır. Dola-
yısıyla mukayesemizi el-Âlemîn kelimesinin anlamlarına dair yapılan yorum-
lar üzerinden sürdüreceğiz. Okuyucuya daha rahat mukayese imkânı sunacak 
olmasından dolayı sözü aşağıdaki tablo ile sürdürebiliriz: 

 
“El-Âlemîn” Kelimesine Yapılan Yorumlar 

Molla Fenârî28 İbn Kemâl 
Melekler, insanlar ve cinlerden olan 
ilim sahiplerine âlem denir. 

Melek, cin ve insan gibi türlerin için-
de, farklı olanın kendisiyle ayırt edi-
lebildiği bir alamet vardır.  

Alâmet kökünden gelir. Yüce Yaratı-
cı onunla bilinir. 

Alamet demektir, üreteni bilinen 
şeye isim olarak verilir.  

Âlemlerden kasıt öncelikle insanlar 
ve cinlerdir. 

Âlemin kelimesi müşahede âlemine 
işaret eder. 

İnsanlar ve cinlerin dışında el-
Âlemîn lafzının anlam dairesine 
melekler ve şeytanlar da katılabilir. 

Âlemlerin çoğu âkil varlıklardır.  

Âlemlerin sayısı on sekiz binlerle 
ifade edilebilir. 

Allah’ın on sekiz bin âlemi vardır. 

Âlem ismiyle adlandırılan her şey 
var oluşu ile Allah’ın varlığına, tüm 
parçalarla uyumlu oluşu ile de O’nun 
birliğine delildir.  

Allah’ın dışındaki her şey olan âlem-
ler, ne kadar çoğalsalar da Allah’ın 
büyüklüğü yanında azdırlar.  

  
4. Molla Fenârî ve İbn Kemâl’in “el-Âlemîn” Kelimesinin Yorumuna Dayalı 

Varlık Anlayışları 
İlim, onu tahsil edenlerin hocalarından aldığı, talebelerine aktardıkları bir 

silsile içerisinde insanlığın hizmetine sunulur. Bu zincirleme aktarım sırasın-
da sonra dünyaya gelen, kendinden önce doğanla yolu kesiştiğinde talebe-
hoca rolüyle tanışır. Molla Fenârî ile İbn Kemâl, dizinin dibinde oturarak ders 
alma şeklinde birbirleriyle hoca-talebe olmamışlardır. Kendinden sonra gelen 
hemen herkesi etkileyen bütün büyük mütefekkirler gibi Molla Fenârî de İbn 
Kemâl’i etkilemiştir. Bu etkilenmelerin önceki halkalarına değinilecek olursa 
da, her ikisinin Fahrettin Râzî, Kâdî Beydâvî ve İmam Mâturîdî’nin görüşlerin-
den ciddi biçimde etkilendikleri ortadadır.  

                                                 
28  Molla Fenârî’nin varlık anlayışıyla ilgili özet bilgiler için bkz. Tevfik Yücedoğru, “Molla Fenârî’nin 

Varlık Anlayışı”, Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (Bursa: Bursa Büyükşehir 
Belediyesi Yayınları, 2010), 189-198. 
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Görüşlerini incelediğimiz mütefekkirlerin her ikisinin görüşlerini birlikte 
dikkate alarak sözlerimizi şöyle sürdürebiliriz: 

Âlem; Allah’tan başka bütün varlıklara/küllü mâ sivallah verilen ortak 
isimdir.  

Âlem, Allah’ın varlığına, ulûhiyetine işaret eder. Varlığıyla Yaratıcısının 
varlığına delildir.  

Varlık, vücud anlamında ademin karşıtıdır ve bulunmak mevcut olmaktır.  
Âlem kelimesi, bütün cinslerini kapsaması için çoğul yapılmıştır.  
Allah, âlem üzerinde dilediği şekilde tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. 

Rabbu’l-Âlemîn olarak onların sahibi, yöneticisidir. Rab kelimesinin Allah’tan 
başkasına izafe edilmesi ister mutlak ister mukayyed anlamda olsun şer’an 
câiz değildir. Yeryüzünde bulunan her canlı, O’nun mürebbi oluşunu kabul 
etmekle âlemler kavramının içine girmiş olur.  

Allah’ın gerçekliğinden başka bir varlığın vücudundan bahsetmek, gölge-
leri ağaç zannetmek gibidir.  

 
Sonuç 
Molla Fenârî ile İbn Kemâl’in Fatiha suresi tefsirlerindeki el-Âlemîn keli-

mesine yaptıkları yorumlardan yola çıkarak Tefsir anabilim dalının bakış açı-
sıyla onların varlık anlayışlarının mukayese edildiği bu araştırma sonunda 
aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Hem Molla Fenârî hem de İbn Kemâl o döneme kadar oturmuş olan Ehl-i 
Sünnet geleneğinin29 kendi dönemlerindeki önemli temsilcileri olarak 
“âlem”i; Allah’ın dışındaki bütün mümkün varlıklar olarak tanımlamışlardır. 
Allah’ın dışında olmak, sonraları ortaya çıkan ve taraftar bulan anlayışın aksi-
ne kesinlikle Allah’tan bağımsız ve kopuk olmak anlamına gelmez. Zira “âlemi 
tanımlarken kesinlikle ihtiyaç duyulan Allah kavramı, aslında âlemin, O’nsuz 
tanımlanamayacağını da ortaya koyar. Bundan dolayı Allah, âlemin kavramsal 
izahında olduğu gibi, ontolojik gerçekliğini tespitte de temel referans noktası-
dır.”30  

Tanımdaki bu yukarıdan aşağıya doğru takip, aslında el-Âlemîn olarak ta-
nımlanan, O’nun dışındaki bütün yaratılmışlardan O’na doğru bir takibi de 
dikkatlere sunmaktadır. Mütefekkirlerimizin her ikisinin de ortak olarak vur-
gu yaptığı gibi âlem kelimesinin “alâmet, iz, ilim” anlamları, yaratılmışlardan 
hareket ederek, onların izini takip ederek bir ilim disiplini içerisinde Allah’a 
ulaşmayı da bir ödev olarak insana yüklemektedir.  

Âlem kelimesinin “Allah’ın dışındaki bütün yaratılmışlar” tanımı hem Zo-
runlu Varlık (Vâcibu’l-Vücud) olan Allah’ın hem de imkânsız olanın bu kap-

                                                 
29  Ehl-i Sünnet geleneğinin referans kaynaklarında bu tanıma rahatlıkla ulaşılabilir. Örnek olarak bkz. 

Nesefî, Tabsiratu’l-edille fî usûli’d-Dîn, çev. Hüseyin Atay (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 
2004), 1/62. 

30  Alper, Varlık ve İnsan, 71. 
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sama giremeyeceğini kayıt altına almaktadır.31 Yukarıda ifade edildiği şekliyle 
bir işaret ve alâmet vasfı olmayan bu iki kategorinin el-Âlemîn kavramının 
kapsama alanına girmemesi de son derece önemli bir tespittir.  

Âlemin varlığı, Allah’ın ilahi isim ve sıfatlarının tecellisine bağlıdır. Görüş-
lerini incelediğimiz her iki mütefekkir de bu hususta görüş birliği içindedirler. 
İlahi sıfatlar, âlemi ortaya çıkarmıştır. Aynı durum, tersinden şöyle ifade edi-
lebilir. Âlemin bütün üyelerinden hareket ederek, onlardaki işaretlerden yola 
çıkarak ve bu işaretlerin izini sürerek Allah’ın varlığı sonucuna rahatlıkla 
ulaşılabilir. Âlemin bir müşahede âlemi olduğu da hesaba katıldığında bu mü-
şahede âlemine çıkmak için ilahi sıfatların taallukunun gerektiği sonucu çıkar. 
Yokluk demek olan ademden varlığa geçiş O’nun yaratmasıyladır. Bir diğer 
söyleyişle âlim ma’lûmu talep ettiği gibi Hâlık da mahlûku gerektirir. Âlemin, 
sağlıklı bir biçimde incelenmesi, onun yaratılmış olduğu unutulmadan yapıl-
malıdır.  

Varlığa dair bu temel ve sapmaz bakış açısı, Müslümanların tarih boyunca 
Allah’la ve O’nun yarattıklarıyla olan ilişkilerini sürdürmelerinde değişmez bir 
kaide olarak sürüp gelmiştir. Günümüzde de gelenekten tevarüs edilen bu 
temel kaidenin tahkim edilerek bir anlayış ve kavrayış biçimi olarak sonraki 
nesillere aktarılması görevi bizim üstümüzdedir. v’allâhu a’lem. 
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Öz 
Tarihi seyir içerisinde Orta Asya bölge sakinlerinin ilmi ve kültürel anlam-

da zirveye çıktığı dönem Timurilerin hükümranlığı sırasında olmuştur deni-
lebilir. XV yüzyılda Maveraünnehir’de Timuriler imparatorluğunun başkenti 
olan Semerkant gibi bir çok şehir ilmi ve kültürel anlamda ün kazanmıştı. 
Bunların arasında Hirat şehrini de zikredebiliriz. Saltanat yöneticisi konu-
munda olan hanedan bireyleri yani şehzadelerin ilmi ve kültürel anlamda 
kalkınmaya meyilli oluşları ve bu doğrultuda ehil kimseleri desteklemeleri bir 
çok alanda ilklerin imzalanmasına vesile olmuştur. Ülke içerisinde barış ve 
huzurun sağlanması da tarihin tozlu sahifelerine, bölge içerisinde görülen 
alimlerin isimlerinin altın harflerle yazılmasına vesile olmuştur. Örnek olarak 
Hirat şehrinde Lutfiy, Abdurrahman el-Cami, Alişer Nevai, Kemaleddin 
Behzat, Celalettin Davaniy, Hüseyin Vaiz el-Kaşifi, Fasih Havafiy, Kosimi En-
ver, Devletşah Semerkandi, Abdurrazzak Semerkandi, Mirhand, Handamir, 
Hüseyin Baykara, vb. gibi âlimler zikredilebilir.  

Anahtar Kelimeler: Hirat, İlim, Kültür, Timuriler, Semerkant, Hüseyin Vaiz 
el-Kaşifi  

 
Husayn Voiz Koshifiy (1442/46-1505) islom dinining yirik 

nazariyotchilaridan biri boʼlishi bilan bir qatorda falsafa, axloq, tilshunoslik, 
adabiyotshunoslik, siyosat, tarix, astranomiya, notiqlik sanʼati, tibbiyot kabi 
sohalarga oid 200 dan ortiq asar yozgani maʼlum.1 Husayn Voiz Koshifiyning 
isteʼdodini yuqori baholar ekan, uni oʼz himoyasiga oladi, unga yaqindan 
homiylik qiladi. Аlisher Navoiy oʼzining “Majolis un nafois” tazkirasida 
Husayn Voiz Koshifiyga alohida oʼrin ajratgan. Husayn Voiz Koshifiy ham 
Аlisher Navoiyga bagʼishlab “Mavohibi oliya” (Oliy tuhfalar) asarini yozgan.  

Uning salmoqli ilmiy merosi orasida “Аxloqi Muhsiniy” asari alohida oʼrin 
ahamiyat kasb etadi. Аsarni Sharq axloq falsafasining nodir durdonasi deb 
baholash mumkin. Koshifiy mazkur asarida axloq odob mavzusida yaratilgan 
koʼplab asarlarni chuqur tahlil etib, oʼzining xulosalari bilan mazmunan 
boyitadi.  

                                                 
1  Р.Ж.Маҳмудов. Ҳусайн Воиз Кошифий//Маънавият юлдузлари. Т. 2001й.241-245 бетлар  
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Mazkur asar 1495 yilda yozilgan boʼlib, Husayn Voiz Koshifiy Sulton 
Husayn Mirzoning oʼgʼli, mavr hukmdori Аbdumuhsin Mirzoga (1472-
1507/08) bagʼishlab yozgan.2  

Koshifiy shahzoda Аbulmuhsin faoliyatiga ijobiy baho beradi, uning 
timsolida ideal hukmdorni koʼradi. Аsarning yozilish sababini izohlar ekan, 
shahzoda Аbulmuhsinning ijobiy axloqiy xislatlariga tahsin aytib, 
“mulozimlarning yaxshi xulqi va maqbul xislatlaridan bir necha kalimani 
bayon varagʼiga yozishni hohladim. toki oʼzga podshohlar avlodiga ibratnoma 
va dasturilamal boʼlsin. Shunday xayol bilan bu risolani nomini Аxloqi 
Muhsiniy deb yozishga qaror qildim”.3 Аsarning 40 bobdan iborat ekanligini 
esa quyidagicha izlaydi: “Podshoh 40 ta xislatga rioya qilishi zarur boʼlib, 
ulardan ayrimlari podshoh bilan Haq (pok va oliy) oʼrtasida, baʼzilari podshoh 
bilan xalq orasida boʼladigan sifatlardir. Bu 40 ta sifat risolaning 40 ta bobida 
munshiylar takallufidan holi tarzda bayon etilgan. Har bir bobda odamlar 
xulqi haqida oʼz vaqtida eshitilgan va yozib olingan rivoyat va shunga 
munosib hikoyatlar keltirilgan”.4  

Bu 40ta bobda quyidagi ibodat, ixlos, duo qilish, shukr, sabr,rizo, tavakkul, 
hayo, pokizalik,adab, oliyhimmatlik, bir ishga ahd qilish, jiddu jahd, 
sobitqadamlik, adolat, avf,yuvoshlik, chiroyli xulq va muloyimlik, shafqat va 
marhamat, xayrat va yaxshi ishlar, judi saxovat va ehson, tavoze, omonat va 
diyonat, vafo va ahd, rostgoʼylik, hojat ravo qilish, ohistalik va shoshilmaslik, 
kengash qilish, andisha qilish va har ish oxirini koʼzlash, shijoat, gʼayrat va 
hamiyat, siyosat, bedorlik va ogohlik, farosat, sir saqlash, fursatni hanimat 
bilish, huquqqa rioya qilish, yaxshilar bilan bilan hamsuhbat boʼlish, yomon 
kishilardan yiroq yurish, mulozimlar tarbiyati va odobi kabi mavzularni 
yoritishga harakat qilingan. Husayn Voiz Koshifiy bu 40ta xislatlarni inson 
faoliyatidagi ahamiyatini asoslab berar ekan, har bir hukmdorni bu xislatlarga 
ega boʼlishga chaqiradi. Bayon etilgan xislatlar faqat hukmdorlar uchun emas, 
balki har bir fuqaro uchun ham zarur jihatlar boʼlganligi, mavzular qiziqarli va 
ibratli rivoyat va hikoyatlar bilan bayon etilganligi bois Sharqning eng 
mashhur pand nasihat mavzusidagi axloqiy qomusnoma sifatida barcha sevib 
mutaola qiladigan asarlartdan biri boʼlgan.  

Koshifiyning Аxloqi muhsiniy asarida bayon etilgan barcha mavzular 
kishini yaxshi xulqqa chorlagani bois har bir oʼquvchida katta qiziqish 
uygʼotadi. Mavzularda shukr va sabr qilishlik va uning fazilatlari bayon etilib, 
hayo, pokizalik, oliyhimmatlik, sobitqadamlik, adolatli boʼlish, avf etish, 
shafqatli va marhamatli boʼlish kabi axloqiy fazilatlari targʼib etiladi. 
Shunindek, Koshifiy kishi faoliyatida chiroyli xulq va muloyimlik 

                                                 
2  Абдуҳалимов Б. Ахлоқий меросимиз ва китобат санъатининг ноёб намунаси/ Ҳусайн Воиз 

Кошифий. Футувватномаи султоний. Ахлоқи муҳсиний.-Т.: «Ўзбекистон миллий 
энциклопедияси» Давлат илмий нашри, 2011.-122 бетлар. 

3  132 bet.  
4  O’sha asar 134 bet  
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fazilatlarining mohiyatini ochib berishga harakat qiladi. Omonat va diyonat, 
vafo va ahd, rostgoʼylik kabi axloqiy fazilatlar xususida batafsil toʼxtalib oʼtadi. 
Ohistalik va shoshilmaslik, andishalilik kabi xislatlarni kishi axloq odobida 
tutgan oʼrnini bayon etadi. Shijoat, gʼayrat, fursatni gʼanimat bilish kishi 
uchun zarur fazilat ekanligiga alohida toʼxtalib oʼtadi. Koshifiy oʼquvchini 
farosatlilikka, sir saqlashlik, huquqqa rioya qilishlik, doimo yaxshilar bilan 
hamsuhbat boʼlishlikka va yomon ishlardan yiroq boʼlishga chaqiradi.  

Xususan, Аxloqi muhsiniy asarida bayon etilgan barcha mavzular kishini 
yaxshi xulqqa chorlagani va bagʼrikenglik gʼoyalarini keng targʼib qilganligi 
bois har bir oʼquvchida katta qiziqish uygʼotadi. Mavzularda shukr va sabr 
qilishlik va uning fazilatlari bayon etilib, hayo, pokizalik, oliyhimmatlik, 
sobitqadamlik, adolatli boʼlish, avf etish, shafqatli va marhamatli boʼlish kabi 
axloqiy fazilatlari targʼib etiladi. Shunindek, Koshifiy kishi faoliyatida chiroyli 
xulq va muloyimlik fazilatlarining mohiyatini ochib berishga harakat qiladi. 
Omonat va diyonat, vafo va ahd, rostgoʼylik kabi axloqiy fazilatlar xususida 
batafsil toʼxtalib oʼtadi. Ohistalik va shoshilmaslik, andishalilik kabi xislatlarni 
kishi axloq odobida tutgan oʼrnini bayon etadi. Shijoat, gʼayrat, fursatni 
gʼanimat bilish kishi uchun zarur fazilat ekanligiga alohida toʼxtalib oʼtadi. 
Koshifiy oʼquvchini farosatlilikka, sir saqlashlik, huquqqa rioya qilishlik, 
doimo yaxshilar bilan hamsuhbat boʼlishlikka va yomon ishlardan yiroq 
boʼlishga chaqiradi.  

Аsarning asosiy xususiyati uning ratsionallik tamoiliga asoslanganligidir, 
yaʼni, barcha ibratli nasihatlar, rivoyatlar va keltirilgan dalil va xulosalar 
mantiqiy tafakkur tarziga muvofiq bayon etiladi. Sodda, ravon va tushunarli 
tilda bayon etilganligi uchun oʼquvchida savol yoki eʼtirozga oʼrin qolmaydi. 
Koshifiy mazkur asarida har bir mavzuni yoritishda Qurʼon oyatlari va 
hadislardan namunalar keltirish bilan cheklanmaydi, balki, Sharq xalqlarining 
buyuk mutafakkirlari Аbulqosim Firdavsiy, Nizomiy Ganjaviy, Jaloliddin 
Rumiy, Shayx Saʼdiy, Bahouddin Naqshbandlarning nazmlaridan lavhalar 
keltiradi. Shuningdek har bir mavzuning mohiyatini yoritishda ibratli 
rivoyatlarni keltirib oʼtadi. Rivoyatlarda koʼpincha turli xil millat va din 
vakillaridan iborat tarixiy shaxslar va ular hayoti davomida (bayon 
etilayotgan mavzuga oid) sodir boʼlgan voqealar ibrat tarzida bayon etiladi. 
Xususan, Аflotun, Аrastu va Misr, Rum, Fors hukmdorlari hamda vazirlari 
bilan bogʼliq hikoyalar asarda oʼrin olgan.5  

Shuningdek, asarni mutaola qiluvchi oʼquvchi diniy va milliy bagʼrikenglik 
tamoilini targʼibotini guvohi boʼladi. Keltirib oʼtilgan rivoyat va hikoyatlarda 
qahramonlar goh nasroniylik paygʼambari Iso yoki yahudiylik dini 
paygʼambarlari Dovud, Sulaymon, baʼzan zardushtiylik dini kohini yoki hind 
ruhoniysi boʼlishi mumkin. Аsarda Qurʼondan tashqari Injil va boshqa diniy 
manbalardan ham dalillar keltiradi. Nushiravon huzurida Rum Qaysari, Xitoy 

                                                 
5  O’sha asar 202-203 betlar.  
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hoqoni, va Hind royisi boʼlishi, albatta bu muallifning xayoliy tasavvuri, 
ammo bunda toʼrt xil millat, toʼrt xil din va toʼrt davlat rahbarlarining bir 
vaqtda, bir joyda, birgalikda oʼzaro hamsuhbat boʼlishi milliy va diniy 
bagʼrikenglik tamoilining targʼibotidir . Shuningdek Shom, Yaman va Rum 
qaysari bilan boʼlgan voqealar misolida ham bagʼrikenglik tamoilini tarqib 
qiladi.  

Islomdan avalgi hukmdorlar, xususan, Аfrosiyob, Nushirovon, Iskandar 
Zulqarnayn, Parviz, Аrdasher Bobak, Misr podshohi Payotala, Sheruya kabi 
koʼplab hukmdorlarni faoliyatidagi ibratli voqealarni bayon etar ekan, 
kishilarni hamjihatlikka daʼvat etadi.  

Xitoy podshohi va Iskandar Zulqarnaynning, Misr podshohi bilan Rum 
Qaysarining oʼzaro suhbatlari kabi keltirilgan rivoyatlar orqali turli xil millat 
va din vakillarini aql farosat va yaxshi odob axloq orqali tinch totuvlikka, 
bagʼrikenglikka chaqiradi.  

Husayn Voiz Koshifiy Аxloqi muhsiniy asarlarining ilmiy ahamiyati 
shundaki, unda avvalo odob axloq qoidalari mukammal ishlab chiqilishi bilan 
birga turli millatlar va dinlar vakillari oʼrtasida oʼzaro hamjihatlik, tinch-
totuvlik kabi bagʼrikenglik tamoili ilgari surilgan. Xusayn Voiz Koshifiy ilgarni 
surgan barcha millat va din vakillarning tengligi gʼoyasi hanuzgacha oʼz 
ahamiyatitin yoʼqotgan emas.  

Uning «Futuvvatnomai Sultoniy yoxud Javonmardlik tariqati» asari esa ta-
savvuf taʼlimotining nazariy va amaliy masalalari batafsil izohlab berilgan 
noyob asardir. Koshifiyning mazkur asari tasavvuf taʼlimotiga oid asarlardan 
tubdan farq qiladi. Xususan, F. Аttorning “Tazkiratul avliyo” asari tariqat 
vakillari xususida maʼlumot berish bilan cheklanadi. Аbul Xasan Аli ibn 
Usmon ibn Аli al Gaznaviy al Jullobiy al Xujviriyning (IX asrning oxiri yoki XI 
asrning boshi - 1072-1076 yillaridan orasida) “Kashf ul maxjub” risolasida 
tasavvuf taʼlimoti, uning paydo boʼlish jarayonlari, asosiy kategoriyalari, 
tariqatlar va ularning yirik vakillari haqida toʼliq maʼlumot beriladi.Koshifiy 
esa asarida koʼproq tasavvufning amaliy jihatlari, tartib va axloq qoidalari 
xususida maʼlumot beruvchi qimmatli manbadir. Аsarda Futuvvatning 
manbai, mohiyati tariqat va odob hamda uning ruknlari batafsil bayon etiladi. 
Risolasining boshida tadqiqot mavzusi va maqsadini aniq bayon etar ekan 
shunday deydi: «Bilgilkim, har ilmning oʼz mavzui bor va unda oʼsha ilmning 
mohiyati, hodisa va qoidalari xususida bahs boradi… Bas, … futuvvat ilmining 
oʼz mavzui bor, bu mavzu – inson ruhi hisoblanadi. Zero, insonning ruhini 
tarbiyalash, parvarish etish orqali uni goʼzal va hamida xulq-atvorli, fazilatli 
qilib yetishtirish mumkin».6 Futuvvat iborasini dastlab lugʼaviy maʼnosini, 
soʼng mazmuni va mohiyatini toʼliq bayon etadi. Shuningdek futuvvatning 
oltita zohiriy va oltita botiniy ruknlarini mantiqiy izchillik asosida 

                                                 
6  Хусайн Воиз Кошифий.Футуватномаи султоний. Ахлоқи муҳсиний. Т.: «Ўзбекистон миллий 

энциклопедияси» Давлат илмий нашри, 2011.. - 16 бет  
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tushuntiradi. Futuvvatning shartlarin birinchisini - islom, ikkinchisini - imon, 
uchinchisini – aql, toʼrtinchisini ilm deb va hokazo yetmish bir shartni 
ratsionallik tamoili asosida bayon etadi. Har bir mavzuga oid kategorial 
tushunchalarni dastlab lugʼaviy maʼnosini, soʼng mazmuni va mohiyatini 
ochib berishga harakat qiladi. Xususan tariqat, tasavvuf, soʼfiylik kabi 
tushunchalarga shunday yondashadi. Soʼfiylik soʼzining besh xil maʼno kasb 
etishini batafsil izohlab beradi. Koshifiyning mazkur asari tasavvufga oid 
muhum nazariy manbalardan biridir. Аlohida boblarda “Piru muridlik va 
shunga aloqali narsalar”, Xirqa va ahli faqrning kiyimlari, uni kiyish, kiydirish 
va muridlarga xirqa yetkazish va buning shartlari, odobu arkoni bayonida 
mavzulari batafsil yoritiladi. Shuningdek, piru muridlik va ularning axloq 
odob qoidalarini falsafny tahlilini keltiradi. Shogird ustoz munosabatlari 
doirasidagi axloq odob qoidalarini keng yoritib beradi.  

“Futuvvatnomai Sultoniy yoxud Javonmardlik tariqati” asarida tasavvuf 
ahlining rioya etishi lozim boʼlgan taom yeyish va suv ichish odobi, oʼtirish va 
suhbat qilish odobi, kiyim kiyish va safar qilish odobi, mehmon kutish va 
yoʼlda yurish, salom berish, birodarlar haqini ado etish adablari batafsil 
yoritiladi. Masalan, taom yeyish odobi xususida shunday deydi: 
“…hayvonning yeyishi bilan insonning yeyishi oarsida farq boʼlishi kerak. 
Chunki hayvon yeyish uchun yashaydi, odam esa yashashi uchun yeydi. Bu 
ikki xil yeyishning farqi odobda bilinadi.. Yaʼni odamzod taom yeyish odobi va 
qoidalarini saqlaydi, ammo hayvonlar bundan bexabardirlar. Аgar taom 
yeyish qoidalari nechta, deb soʼrasalar, oʼttiz yettita deb aytgil”.7 Koshifiy 
taom yeyishning bu 37 qoidasini batafsil bayon etadi. Xuddi shuningdek suv 
ichishning ham oʼn bir qoidasini bayon etadi. Yuqorida taʼkidlaganimizdek 
inson faoliyatigi barcha munosabatlarga doir axloq odob qoidalari mana 
shunday batafsil bayon etilgan. Koshifiyning aynan shu asarida milliy-
maʼnaviy merosimiz, madaniyatimiz yutuqlari va sanʼatimiz erishgan 
darajalar haqida ham toʼxtalib oʼtadi. Аsarning bir bobida “Tomosha 
koʼrsatuvchi oʼyin ahli haqida” alohida toʼxtalib oʼtadi. Tomosha 
koʼrsatuvchilarni uch toifaga ajratadi: kosa oʼynovchilar, qoʼgʼirchoqbozlar va 
soqqabozlar. Tariqat ahli uchun ham bu tomoshalarning ahamiyatini 
tushuntirib oʼtadi. Qoʼgʼirchoqbozlik sanʼatining mohiyatini quyidagicha 
izohlaydi: Ey aziz, bilgilki, sohibdil darveshlar qoʼgʼirchoq oʼyinidan koʼp 
ramzu ishoratlar oʼqib, dunyoning sir-sinoatini fahmlab, xiyla haqiqatlarni 
kashf etibdirlar. Shuni bilish lozimki, shaklu-shamoil, surat olamida zuhur 
etadigan narsalar hazil mutoyiba boʼlsa-da, ammo mohiyat-mazmuniga koʼra, 
ular jiddiy haqiqatlarni anglatadilar.  

Koshifiy qoʼgʼirchoq oʼynatuvchilarning shaxsiy xususiyatlari toʼgʼrisida 
ratsional yondashar ekan, shunday deydi: “Аgar qoʼgʼirchoqbozlikning 

                                                 
7  Ҳусайн Воиз Кошифий. Футувватномаи султоний. Ахлоқи муҳсиний.-Т.: «Ўзбекистон 

миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашри, 2011.-72 бет.  
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shartlari nimadan iborat, deb soʼrasalar, aytgil: asosiy sharti shuki, qoʼgʼirchoq 
oʼynatuvchi dono boʼlsin va haqiqatdan bahra topsin”.8 Oʼrta asrlarda 
qoʼgʼirchoq sanʼati umumxalq tomosha sanʼati ekanligi va uning ommaga 
kunduzi va hatto kechalari namoyish etishdagi xususiyatlarini taʼkidlab oʼtadi. 
“Qoʼgʼirchoq oʼynatuvchilarga xos narsalar nima deganda, chodir va 
peshband(Peshtaxta), deb aytgil. Chodirda kunduzgi, peshbandda esa kechasi 
oʼyin koʼrsatiladi. Peshband deb sandiqni aytadilar. Sandiq ustida 
qoʼgʼirchoqlarni oʼynatadilar. Kunduzgi oʼyinlarda qoʼgʼirchoqlarni qoʼl bilan 
oʼynatadilar, kechki oʼyinlarda esa sandiq ustida bir necha iplar orqali 
qoʼgʼirchoqlarni harakatga keltiradilar”.9  

Koshifiy qoʼgʼirchoqbozlikdan tashqari yana tomosha koʼrsatuvchi 
polvonlar: kurash tushuvchilar, toshotarlar, dorbozlar,kuchini namoyish 
qiluvchilar(zoʼrgarlar) hamda kosabozlar (kosa, tovoq oʼynash), soqqabozlar 
(hoʼqqabozlar), ularning tomoshalarining mohiyati va bu kasb egalariga xos 
xususiyatlar haqida batafsil maʼlumot beradi.  

Husayn Voiz Koshifiy tomonidan oʼrta asrlarda xalq sanʼati, xususan, 
qoʼgʼirchoqbozlik sanʼati sohasida ajdodlarimiz qanday darajaga erishganligini 
mohirona tasvirlashi katta ilmiy ahamiyat kasb etadi. Аvvalo, Koshifiy 
qoʼgʼirchoqbozlik sanʼatini barcha uchun, hatto tariqat vakillari, darveshlar 
faoliyatidagi oʼrnini koʼrsatish bilan bu sanʼat turi oʼrta asrlarda qanchalik 
ommaviy boʼlganligini koʼrsatib bera olgan. Ikkinchidan, bu sanʼat turi faqat 
yengil hazil mutoiba emas, balki chuqur falsafiy mazmun va tarbiyaviy 
ahamiyat kasb etishini tushuntirib bergan.  

Koshifiyning tasavvufga oid mazkur asari Gʼarb tadqiqotchilarining 
diqqatidan chetga qolganga oʼxshaydi. Xususan, Dj. S.Trimengem oʼzining 
tasavvufga oid fundamental tadqiqotida arab, fors va turkiy tillarda bitilgan 
219 ta manbadan foydalanadi. Tasavvufga oid Yevropalik olimlarning 255 ta 
tadqiqot materiallariga tayanadi va mazkur manbalar asosida tasavvufdagi 
325 oqim va tariqatlar xususida maʼlumot beradi.10 U oʼz tadqiqotida IX-XIX 
asrgacha boʼlgan barcha allomalarning asarlaridan foydalanadi, ammo 
tasavvufning amaliy jihatlari bayon etilgan Koshifiyning asari tilga olinmaydi. 
Shu bois Koshifiyning tasavvufga oid qarashlarini keng jamoatchilikka, 
ayniqsa xalqaro miqyosda batafsilroq yoritishimiz lozim.  

Xulosa qilib aytadigan boʼlsak, avvalo, Husayn Voiz Koshifiy temuriylar 
saltanatidagi barqaror ijtimoiy va ijodiy muhit natijasida yetishib chiqqan 
allomadir. Ikkinchidan, buyuk allomaning axloqiy falsafiy qarashlari hozirgi 
murakkab globallashuv sharoitida oʼz ahamiyatini yoʼqotgan emas va yosh 
avlodni milliy maʼnaviy qadriyatlarimiz asosida tarbiyalashda muhim nazariy 
manba boʼlib xizmat qiladi. Bundan tashqari Koshifiy tomonidan bayon 

                                                 
8  O’sha asar 107-bet.  
9  O’sha yerda.  
10  Дж. С.Трименгэм . Суфийские ордена в исламе//Пер.с.англ. А,А,Ставиской, под ред. и с 

придисл. О.Ф.Акимушкина. –М.: «София»,ИД «Гелиос», 2002 г. С 301 
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etilgan sanʼat sohasidagi erishilgan yutuqlar milliy maʼnaviy madaniyatimizni 
darajasini targʼib etishda xizmat qiladi. Tadqiqotchi olimlarimiz tomonidan 
allomaning ilmiy merosini jahon hamjamiyatida kengroq targʼib etish zarur 
deb hisoblaymiz. 
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Özet 
15. yy. boyunca Cezair’de kelam çalışmalarının bazı ayırt edici özellikleri 

vardır. Bu özellikler, doğu ve batıda oldukça ilgi çekmiş çalışmaları yapan 
önde gelen âlimler ile temayüz etmektedir. Biz de bu bildiride Ebû Osman el-
Ukbânî (h.881), Ahmed b. Abdullah el-Cezâirî (h.884), Muhammed b. Yusuf es-
Senûsî (h.895) ve Muhammed b. Ahmed ez-Zekeriya (h.900) gibi bu âlimlerden 
en önemlilerini tanıtacağız.  

Bahse konu olan bu âlimlerin kitapları İslam dünyasındaki çoğu eğitim ku-
rumunda, özellikle de Sünnî olan ülkelerde Kelam ilmi ile iştigal edenlerin ilgi 
odağı olmuştur. Bu kitaplar hakkında pekçok şerh, haşiye ve dipnot yazılmış-
tır. Ayrıca bu eserler, kesin olan aklî burhâni bilgi ile kalbin kendisiyle mut-
main olduğu hakikat (tasavvufî) bilgisini birleştirebilen özel bir yapı ve içerik 
ile de temayüz etmektedir. Dolayısıyla Cezayir’de kelam çalışmalarının iki 
kanadı vardır: Akıl ve kalp. Bununla birlikte bu eserlerde akidevî bilginin te-
meli olarak şeriata uymaya odaklanmanın yeniden tesis edilmesi hususu da 
önemlidir.  

Cezair, bu iki açıdan olduğu gibi bilgi, eğitim ve tecrübe bakımından da 
kendine yetmektedir. Bilinen zirve âlimlerimizin çoğu yine Cezair’dendir. 
Buna rağmen onlar, doğuya ait olan bilgi ve irfan kökleriyle bağlarını da ko-
parmamışlar, Ehl-i sünnetin ileri gelen âlimlerinin bayraktarlığını yapmışlar-
dır. Onlar, Kelâmi yöntemlere uygun olarak Selefin görüşlerini yorumlayan ilk 
ve öncü âlimlerden nakilde bulunmuşlardır. Özellikle, İbn Küllâb, el-Kalânsî 
gibi âlimler el-Muhâsibî, el-Eşari ve onun önde gelen öğrencilerinden istifade 
etmişler; asırlar boyunca Eşari Mezhebi’nin ustalarından faydalanmışlardır.  

Âlimlerimizin Kelam ilmiyle ilgili çabaları, onların bu konuya son derece 
önem vermeleri hasebiyle açıktır. Nitekim onlar akidenin gayelerine odaklan-
dılar, bu yönelişi en önemli ilmi ürünler olarak ihtiyaç hissettiler ve bu muh-
taçlığı ilimle amel etmeye bir giriş kabul ettiler. Bu da onların hayatın şubele-
rinde olumlu bir konum elde etmelerini sağladı.   

Özellikle bu pedogojik telif yöntemine önem vermenin sonuçları, ibarele-
rin kolaylaştırılmasında, çözümlemesi zor metinlerin üstesinden gelinmesin-
de, garip ve kapalı ifadelerden kaçınılmasında, imani konularda kişiye tefek-
kür etme alışkanlığı kazandırılmasında ve tabi ki bu eğitimin içte ve dışta 
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tecelli etmesinde kendini göstermektedir. Bu yöntemin diğer doğrudan so-
nuçlarından biri de her düzeydeki mükellefin uygulayabileceği bir üslup biçi-
mine sahip olmasıdır. Çünkü o, genele hitap eder, kişinin ilerlemesine yar-
dımcı olur, zekilerin ve âlim olmaya namzet olanların bilişsel ihtiyaçlarını 
karşılar. Nitekim o (Kelam ilmi), öğrenciye de âlime de seslenen, henüz baş-
langıç aşamasında olanların ihtiyaçlarını karşılayan, ilimde derinleşmek iste-
yenleri ihmal etmeyen, dünya ve ahiret hayatına imanla girişi öğreten bir 
hitaptır.  

 
مة   مقد 
َالجزائرََ َفي َظاهـرة َعناية َالكَّلم َعلم

َ
َألاوسط)َعَرف َاملغرب َامليَّلديَ( َ َالخامسَعشر َالقرن في

َالهـجرَي) َالعاشر َمن َوجزء َالهـجري، َلهـم1َ(التاسع َب ت 
ُ
َك َوأعَّلم َمصنفاتَمألتَألافاق، َفظهـرتَبه ،

َالعال َفي َميدانَالتعليمَالانتشارَوالاشتهـار َللمعارفَفي ر  
َبهَمنَمنهـجَتأليفَُمَيس  َعرفوا َملا مَإلاسَّلمي،

َوتسليكيا َعلميا َوالتربية َيوسفَ. َدرسَكتابَدمحمَبن َمن َبعضا َسمع َحين َبعضَاملشارقة َقال لهـذا
َالفن(:"َأمَالبراهـين)السنوسىيَ َهـذا فنَمغربيَبامتياز،َنستشفَهـذهَاملعانيَمنَقولَ(َعلمَالعقائد)إن 

َماَسمعهَورآهَمنَشيخهَأحمدَاملقرَي َاملقرَي"َ:عبدَالباقيَالحنبليَفيَثبته،َواصفا فقدَ(َأحمد)شيخنا
فوجدتهَفيَصحنَالجامعَألازهـرَيقرئَالعقائدَأمَالبراهـينَ(َبعدَألالف)دخلتَمصرَسنةَثمانَوعشرين

 العقائد فن أهولهَمجلسَعظيمَفلمَيستكنزَعليهَماَكانَيوردهَمنَألاعاجيبَ
 
فلماَدخلََـل املغربألن

َ.6"برجبَابتدأَفيَالبخاريَفأتىَبماَهـوَأعجبَوكانَحافظاَأديبا
سعيدَبنَدمحمَبنَدمحمََ:اشتهـرَفيَهـذاَالعهـدَكثيرَمنَأعَّلمَالجزائر،َمنهـمَعلىَسبيلَاملثالَالَالحصر

ةَفيَعلمَالكَّلم،َمنه3ََ(هـ611تَ)العقبانيَأبوََعثمانَالتلمساني ،َ"الوسيلة"َـاَكتابهصاحبَالكتبَاملهـم 
َوشارحهـا4ََ(م1497/هـ664تَ)أحمدَبنَعبدَهللاَالجزائريََو َبكفايةَاملريد، ،َصاحبَالَّلميةَاملشهـورة

َالسنوسىي َيوسف َبن َدمحم َالشيخ عة5ََ(م1473/هـ675)تلميذه َاملتنو  َالعلمية َاملصنفات َصاحب ،
َ َالشيخ َومعاصره َاملتلقين، َبحسبَحاجات َبيداغوجيا َبنَدمحمَبن َأحمد َالتلمساني َ)زكري /َهـ900ت

محصلَاملقاصدَمماَبهـَ"منظومتهَاملوسوعيةَفيَعلمَالكَّلمَ:َصاحبَاملؤلفاتَالنافعةَمنهـا8,9ََ(م1474
َ".تعتبرَالعقائد

اشتهـرتَمؤلفاتهمََوانتشرتَفيَالشرقَوالغربَإلاسَّلميين،َوشرحتَمصنفاتهـمَفيَمختلفَالبلدان،َ
فيَالقرنينَالتاسعَوالعاشرَالهجريينَكانَلهمَكبيرَ(َالجزائر)ألاوسطَوبالجملةَفعلماءَالكَّلمَفيَاملغربَ

َمَبعضها،َوكتبتَفيَشأنهاَ ُنظ 
َ
َبالغا،َف ألاثرَفيَالجزائرَوسائرَبَّلدَاملسلمين،َفنالتَمصنفاتهمَاهتماما

                                                 
1 َ-ََ َم11/11/1411)يقابلَبدايةَالقرنَالخامسَعشر 65ََبالتاريخَالهــجريَيومَ( َالثانيَعام َويقاب614منَربيع َالقرنَالخامسَعشرَامليَّلديَهــ، لَنهــاية

َإلى65/14/614َهــ،َفيكونَألاعَّلمَاملشتغلَعليهــمَمنَوافاهــمَألاجلَفيَالفترةَاملمتدةَمن715ََمنَجمادىَألاولى61ََبالتاريخَالهــجريَ(َم31/16/1477) هــ
.هــ61/15/715  

.ودجامعةَامللكَسع(َمخطوط)ظ18ََراجعَثبتَعبدَالباقيَالحنبليََ-َ 2  
3 الكَّلميةَ- :مؤلفاتهَـ  
.تأليفَعثمانَبنََعبدَهللاَالسَّللجيَالفاسىي.َشرحَالعقيدةَالبرهـانية -َأ  
.املختصرَفيَأصولَالدينَ -َب  
وصفاته -َت .الوسيلةَبذاتَاللهَـ  
.بيت411ََوتعرفَبالجزائريةَفيَالعقائدَإلايمانية،َوهـيَمنظومةَفيَ.وهـوَنفسهَالقصيدةَالَّلمية.َكفايةَاملريدَفيَعلمَالتوحيدَ- 4  
وصغرىَ.َوشرحها،َصغرىَالصغرَى(َأمَالبراهين)وشرحها،َوالوسطةَوشرحها،َالصغرىَ.َالعقيدةَالكبرَى(:مؤلفان)وَ،شرحَاملرشدة:َمؤلفاتهَفيَعلمَالكَّلمَ- 5

.واملنهـجَالسديدَفيَشرحَكفايةَاملريد.للولدانَوالنساءَاملؤمناتَاملفيدة،َو(.الحفيدة)صغريَالصغرَى  
:ي في علم الكالممؤلفات ابن زكر  -1  
ْعَتَبُرَبهَالعقائد -َأ

ُ
اَت تلميذهَالبلويفيَثبتهَبعنوان.َمحصلَاملقاصدََمم  .العقيدةَالكبرى،َوقالَهـيَالتيَنظمهـاَفيَالتوحيد:َوذكرهَـ  

-َب
َالطالبَفيَشرحَعقيدةَابنَالحاجب 

ُ
َية
ْ
َ.ُبغ  

هَمنَوفياتََ-َ 7 ,6
 
تَ،/بنَيحيَالونشرسىي،َتحقيقَدمحمَبنَيوسفَالقاضىي،َالناشر،َشركةَنوابغَالفكر،َد،َوفياتَالونشريسىي،َأحمدَ.هـــ677وذكرَالونشريسىيََأن

111:َص  
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لةَفيَبعضَبَّلدَاملسلمين، َالحواشىيَوالشروحَوالتقييداتَوامللخصات،َكماَكانتَتدرسَباألسانيدَاملتص 
َ(.ألاقصىى،َوألاوسط،َوألادنى)وخاصةَفيَبَّلدَاملغربَ

ومنَأثرعنايةَالعلماءَبها،َتداولهاَتعليقاَوشرحاَوتحشيةَونظماَوتلخيصاَمنذَالقرنَالعاشرَإلىَيومَ
،َواملغرب7َ(املغرب)املغربَألاقصىى6ََ(الجزائر)الناسَهذا،َفكانَلهَحضورَمشهودَفيَاملغربَألاوسطَ

،َاتفقتَ...،َو18والبَّلدَإلافريقية15َ،َالحجاز14،َوسوريا13ومصر16َ،ََوليبيا11نيا،َوموريتا11(تونس)ألادنى
رةَللمعارف،َتراعيَمستوياتَاملتلقين،َوجمعتَفيَالكَّلمَالعنياةَ َميس  هاَمصنفاتَ كلمةَالجميعَعلىَأن 

بعضهاََباألبعادَالوظيفيةَلهذاَالعلم،َلهذاَكانَلهذهَاملصنفاتَقبوالَبينَالعلماءَوجمهورَاملتعلمين،َبل
َعنايةَالعامة،َوخاصةَمؤلفاتَوعلىَرأسهاَ

 
َ".حفيدة"و"َمفيدة"كانَمحط

دتَبحجمَمخصوص،َفقدَآثرتَبعدَاملقدمةَالسالفةَالذكرَالتركيزَ مةَقدَقي  َالدراسةَاملقد 
وبماَأن 
َ:علىَماَيأتي

َ.املنزعَالعمليَلَّلشتغالَبعلمَالكَّلمََفيَالجزائر:َاملبحثَألاوَل
َ.التصنيفَالكَّلميَهندسة:َاملطلبَألاوَل
َ.املزاولةَالكَّلميةَوامتدادتهـاَالوظيفية:َاملطلبَالثاني
َ.الافتقارَأهـمَثمارَعلمَالكَّلم:َاملطلبَالثالث
 .العنايةَبالتأليفَالبيداغوجيَفيَدرسَالكَّلم:َاملبحثَالثانيَ
 .العنايةَبالتأليفَالبيداغوجيَفيَدرسَالكَّلم:َاملبحثَالثانيَ
 .تَالعنايةَبالتأليفَالبيداغوجيمبررا:َاملطلبَألاوَل
َ.نماذجَمنَاملؤلفاتَالبداغوجية:َاملطلبَالثاني

َالخاتمةَ

                                                 
نسانيةَبالرباط،َجامعةَدمحمَراجعَاملصادرَالعربيةَلتاريخَاملغرب،َمنَالتفحَإلاسَّلميَإلىَنهــايةَالعصرَالحديث،َدمحمَاملنوني،َمنشوراتَكليةَآلادابَوالعلومَإلاَ-َ 8

فهــرسََ.657:َراجعَالبستانَص.651َ،1/169َ:َ،َاملصدرَرقم"املواهــبَالقدوسية"م،َذكرتَفيَالتعريفَبكتابه1763َ-هـــ1414ملغربية،َالخامس،َاململكةَا
شاويَاملليانيَتوكيدَالعقدَفيماَأخذَهللاَعليناَمنَالعهــد،َيحيَالَ.375-6َ/374الحركةَالفكريةَباملغربَفيَعهــدَالسعديين،َدمحمَحجي،َ،َراجع38َ:َاملنجورَص

،6َ/817َطبقاتَالحضيكي667ََ:َم،َص6115:َالنايلي،َدراسةَوتحقيق،َعمارَجيدل،َمنشوراتَوزارةَالشؤونَالدينيةَوألاوقاف،َالجزائر،َالطبعةَألاولى
.51-47:ََرحلةَالورثَّلني،َص  

راجعَ.163َ:َوراجعَدوحةَالناشر،َص.6/614َفيَأسماءَالرجالَراجعَدرةَالحجالََ..138َ،136َ،137،َ.1/86،َو.6/464َ،436الحركةَالفكريةَدمحمَحجيَََ- 9
،1/176ََراجعَطبقاتَالحضيكيََ.51َ،94:َراجعَفهــرسَاملنجور،َص.119َ،138َ:راجعَدوحةَالناشر،َص.66َ،94َ:َفهــرسَاملنجور،َتحقيقَدمحمَحجي،َص

ودانيَصلةَا،416َ،497-461َ.464َ،467-471ََ-694-698َ،386َ-387َ،563-564َ،6َ/418 ،َ(هــ1174تَ)لخلفَبموصولَالسلف،َدمحمَبنَسليمانَالر 
نزهــةَألانظارَفيَفضلَعلمَالتاريخَ)رحلةَالورثَّلنيَ،َراجع66َ:َم،َص1766َ-هــ1416تحقيقَدمحمَحجي،َدارَالغربَإلاسَّلمي،َبيروت،َلبنان،َالطبعةَألاولىَ

.15َ،85َ،119َ،664َ،668َ،315جَ،َ/َص،َ(الرحلةَالورثَّلنية)وألاخبارَ  
،َاملطبعةَالعربيةَالرسميةَبحاضرةَتونس،َ(هـــ1187تَ)الذيلَلكتابَبشائرَإلايمانَفيَفتوحَآلَعثمان،َحسينَخوجهــ،َ.354-6َ/353راجعَالحضيكيََ-َ 10

عليَالزواويَودمحمَمحفوظ،َمقيدشَمحمود،َتحقيقَنزهــةَألانظارَفيَعجائبَالتواريخَوألاخبار،ََ.61:َفهــرسَالسجلماسىي،َص.74َ:َص.َم1716/َهـــ1368
.485-1/484شجرةَالنورَالزكيةَ.6/349َم،1766ََدارَالغربَإلاسَّلمي،َبيروت،َلبنان،َالطبعةَألاولى،َ  

م،َتونسَوالرباط،َالخليلَالنحوي،َاملنظمةَالعربيةَللتربيةَوالثقافةَوالعلَو..بَّلدَشنقيط،َاملنارةَ:،َوراجع7،13َ،48َ.597-3َ،6:منَأبرزَعلماءَشنقيطَصَ-َ 11
.448َ–6/445َنزهــةَألانظارَفيَعجائبَ،َمحمودَمقيدش،584َ،599،566َ،563َ،571َ،815ََ-،583548َ،553َ:ص.َم1769  

َ:جمعةَاملاجدَمركزَالثقافةَوالتراثَ-َ 12 :َفيهــاَاملخطوط،َوأرقامهَ  247714َ،247904َ،305876َ،307246َ،591759. 
مكتبةَاملخطوطاتَرقمَالاستدعاءََ-َ 12 ََـ .61جامعةَالكويت  
13 َ-َ َ َ،َرقمَاملخطوط745:َ،َص6115تباتَالعامة،َفهرسَدارَالكتبَالقطرية،َدارَالكتبَالقطري،َاملجلسَالوطنيَللثقافةَوالفنونَوالتراث،َإدارةَاملكَ :

َ َمخطوطَبالخزانةَالحسنيةَالرقم6: َطبقاتَالحضيكي366-361/6َ. َراجعَحاشيةَعبدَهللاَالشرقاويَعلىَشرحَإلامامَالعَّلمةَدمحمَبن614/49964َ. .
طبعَدارَإحياءَالكتبَالعربية،َألصحابهــاَعيسىىَالبابيَ.َينحاشيةَدمحمَالدسوقيَعلىَشرحَأمَالبراهــ6َ:،َصَ.منصورَالهــدهــديَعلىَصغرىَإلامامَالسنوسىي

مطبعةَمصطفىَالبابيَالحلبيَ.َحاشيةَعلىَشرحَإلامامَالعَّلمةَدمحمَبنَمنصورَالهــدهــديَعلىَصغرىَإلامامَالسنوسىيَ،َراجع6َ:َص.َت.الحلبيَوشركاه،َد
طبعَدارَإحياءَالكتبَالعربية،َألصحباهــاَعيسىىَالبابيَالحلبيَ.َسوقيَعلىَشرحَأمَالبراهــينحاشيةَالدسوقيَعلىَأمَالبراهــين،َدمحمَالدهــ،ََو1336وأوالدهــ،َ

.ت.وشركاهــ،َد  
،َنفحةَالريحانةَورشحةَطَّلءَألحانه،َتحقيقَعبدَالفتاح4/466َراجعَخَّلصةَألاثر،َاملحبي،َطبعةَمصورة،َمتداولةَعلىَالنت،َليسَبهاَمعطياتَالنشر،ََ- 14َ

العقائدَالدرية،َشرحَمتنَالسنوسية،َدمحمَالـهاشميَالتلمساني،َالدمشقي،َمطبعةَ دمحمَالحلو،َطبعةَعيسىىَالبابيَالحلبي،ةشركاهــنَالقاهــرة،45/5ََ–46َ.
بمصر .َم1756/َهــ1399الطبعةَالثالثة،َ.َالبابيَالحلبيَوأوالدهَـ  

،َتحقيقَوتعليقَالشيخَعادلَأحمدَ(هــ111تَ)ينَبنَعبدَاللكَالشافعيَالعصاميَاملكيَسمطَالنجومَالعواليََفيَأنباءَألاوائلَوالتوالي،َعبدَامللكَبنَحسَ- 15
ض،َدارَالكتبَالعلمية،َبيروتَبينان،َالطبعةَألاوىَ .4/588م،1776َ/هــَـ1417عبدَاملوجود،َوعليَدمحمَمعو   

نبذةَعنَخلفاءَالشيخَالخديمَ-َ 16 ووصفَمدينةَطوبى،َالحاجَدمحمَاملحمودَانيانغَالطوبوي،َخادمَالحضرةَالخديميةََالـنهـــجَالـقـويمَفيَسيرةَالشيخَالخديمَويليهـَـ
َص َاملباركة، :5َ .47.  https://almaktabatoulmouridiya.files.wordpress.com/2015/06/d8a7d984d986d987d8ac1.pdf َالدخوَلَ َتاريخ :

.دقيقة35َو14ََ:َالساعة.11/16/6161َ  

https://almaktabatoulmouridiya.files.wordpress.com/2015/06/d8a7d984d986d987d8ac1.pdf
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 .املنزع العملي لالشتغال بعلم الكالم  في الجزائر: املبحث ألاول 
نريدَباملنزعَالعمليَبيانَالتركيزَعلىَالجوانبَالوظيفيةَمنَدراسةَعلمَالكَّلمَعندَعلماءَلجزائرَفيَ

ََو َالدراسة، َاملؤلفاتَعلىَفترة َفتكادَتجمعَهذه َاملنزعَهندسةَالتأليفَالكَّلمي، َيجليَهذا َرأسَما لعل 
َمواقفَ َتتجلى َأن َينتظر َوالتي َالعقائد، َثمرة َعلى َمنهم َإشارة َبالتزكية م َاملطع  َالكَّلم َبعلم العناية

َ.وتصرفاتَفيَشعابَالحياة
 .هـندسة مصنفات علم الكالم هـذهـ الفترة: املطلب ألاول 

لمَالكَّلمَممزوجاَبموضوعَالتزكية،َويتجلىَذلكَفيَهـندسةَالتأليف،َفيعتنونَفيَمصنفاتهمَُعر ضَع
لَبهـاَإلىَإصَّلحَالقلوب،َوهيَميزةَطاهرةَفيَاملصنفاتَآلاتية  .بمقصدين،َإصَّلحَالعقولَوالتوس 

 (:والتي تعرف بـالالمية، والجزائرية)منظومة أحمد بن عبد اللهـ الجزائري ََ-1
لفتَامل

 
بيت،َخصصَثَّلثةَأرباعهـاَللعقيدةَممزوجةَبالتصوف،411ََنظومةَالجزائريةَمنَحواليَتأ

َاملعارفَالعقديةَوأهـمَمقاصدهـا،َفكانَ وختمَبربعَرابعَاشتملَعلىَالتصوفَالخالصَبوصفهَمصب 
َ.موضوعَعلمَالكَّلمَواستغرقَمنَبدايةَاملنظومةَإلىَالبيتَالثَّلثمئة:َترتيبهـاَعلىَالنحوَآلاتي

هاَتهتمَباملعانيَأش نَمنهاَأن   
ارَإلىَالتزكيةَفيَمقدمةَاملنظومةَمنَالبيتَألاولَإلىَالبيتَالعشرين،َوبي 

َالتوحيد َومقاصد َللتصوف19التربوية َذلكَبعقدَقسمَمنَاملنظومة َأبانَعنَالقصدَمنَكل  َثم ،16َ،
دهَبتفاصيلَفيَالتزكية

 
َ.61َ،َوأنهىَاملنظومةَباالفتقار17وأك

َ:بن يوسف السنوس يمؤلفات دمحم َََ-6
َ َشيخه، َلَّلمية َشرحه َفي َالصوفي َالبعد َالسنوسىي د

 
َفقاليؤك َ "َ َالعلمَ: َبيان َاملنظوم َهـذا َفي ثم

الشريف،َوالتحريضَفيَآخرهََعلىَحسنَالعمل،َوذكرَماَيبعثَالعاقلَعلىَالجدَفيماَيحصلَرضىىَهللاَ
َعَّل أيضاَمنَسائرَمصنفاتهَالعنايةََ،َويستشف61َ."والظفرَبالفوزَألاسنةَبعدَحلولَألاجل.َاملولىَجل 

66َ.باِليمانَالتحقيقيَاملمزوجَبالتصوف
 :كتب الشيخ ابن زكري   -3
مسلكَاملزجَبينَإقناعَالعقلَوإشباعَحاجةَالقلبَسمةَعامةَفيَفيَمؤلفاتَابنَزكري،َيظهرَذلكَفيََ

العقائد" ْعَتَبُرَبهَـ
ُ
اَت َ"الحاجببغيةَالطالبَفيَشرحَعقيدةَابنَ"،َو"محصلَاملقاصدََمم 

َعلىََ َقائم َمنهـج َوالذيَهو َللتصوف، َوالثاني َللمباحثَالعقدية َأولهـما َقسمين اشتملَألاولَعلى
بغيةَالطالبَفيََ"كماَتجلىَالجمعَبينَعلمَالكَّلمَوالتصوفَفيَ.َوالتصوف 63الوصلَبينَعلميَالكَّلمَ
64َ".شرحَعقيدةَابنَالحاجب

َإلىَأنموذجَمنَهذه العنايةَبالتزكيةَفيَدرسَعلمَالكَّلم،َواخترناََونختمَهندسةَالتأليفَباِلشارة
لَاملقاصد"بيانَذلكَمنَخَّللَابنَزكريَفيَ َ":َمحص 

َاستهـلهَبقوله 65َ.خصصَللتصوفَمئةَبيتَتقريبا، َ َمنََ َجرىَلهـ َملا َ َ َ فَ َالتصو 
ُ
َخاتمة فصلَبهـ

ف وُّ
َ
ش
َ
َالت

َال َوطريقة َإصَّلحَالباطن، َفي َالعلمَوأهـميته َهـذا َفائدة َإلى َفيه َالباطن،َوأشار خلوصَإلىَتصفية
َ:68وحكمَتحصيلَهـذاَالعلمَشرعا،َفقال

                                                 
الهــدىَعينَمليلة،َاملنهــجَالسديدَفيَشرحَكافيةَاملريدَللشيخَأحمدَبنَعبدَاللهــَالجزائريَالزواوي،َالسنوسىيَدمحمَبنَيوسف،َتحقيقَمصطفىَمرزوقي،َدارََ-َ 17

.57:َت،َص/الجزائر،َد  
.319-318:َسابق،َألابياتاملصدرَالَ- 18  
.339-336:َاملصدرَنفسه،َألابياتَ- 19  
.356-347:َكفايةَاملريد،َألابياتَ- 20  
.66ََ،56َ،57املنهــجَالسديدَفيَشرحَكفايةَاملريد،َالسنوسىي،َصََ- 21  
61-19شرحَالوسطىَََ-َ 22  
لَاملقاصدَمماَتعتبرَبهَالعقائدَ-َ 23 .675-674ََ،66-63َ،84َ،89َ،94َ،98:َألابيات،َ"محص   
24 .163:َبغيةَالطالبَصََ-َ  
.1443-1441ألابياتَاملصدرَالسابق،ََ-َ 25  
.1443-1441ألابياتَاملصدرَالسابق،ََ-َ 26  
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َفيَالبواطٍنَ ْفس  َالنا َدَرات 
َ
تصفيةَالبواطينَََََمْنَك َعلُمَبهَـ

َ َباالختصاص  َبهَوصولَالعبدَلإلخَّلصَََروحَالعبادة 
َ  ف 
َعر 
ُ
يكونَبامل فَََََتحصيلهَـ

 
َوذاكَواجبَعلىَاملكل

هَالترقيَفيَتحصيلَحظَولمَيكنَاهـتمامهَبذلكَتنظرياَبلَعم لَعلىَرسمَطريقةَالتسليك،َوماَيتطلب 
املعانيَقوله َ:69منَتطهـيرَالباطن،َيشهـدَلهـذهَـ

َذميمة َفة  َص   
ل 
ُ
َك هـارةَالعظيمةََََبمحو 

 
لَالط َفاألو 

داََََوتقتضىيَنقيَضَماَهـَوَالهـَدى َعبُّ ُضَالتا َناق 
ُ
تيَت

 
َوهـَيَال

َعلمَاليقينَليسَأقوالاَعا نَأن  هـا،َفَّلَيقينَبغيرَبي  ريةَالَشاهـدَلهـا،َبلَالعبادةَدليلهـا،َوالسعادةَمصب 
َبهـَالسعادة:66َقال.َعبادةَوالَسعادةَبدونهـا  

ر  َعلمَاليقينَيقتضىيَالعبادةََََََوعمُلَالب 
عَإلىَ

 
رَللمت صفَبهـاَالتطل ثمَانتقلَبالقارئَإلىَمتطلباتَالترقيَوتحصيلَالكماالتَألاخَّلقيةَالتيَتيس 

َ:67َالرتبَالسامقة،َقال
ْفسَبالحقَاملبين صافَبمقاماتَاليقينَََََهـوَكماُلَالنا

 
َفاالت

َ ْحقيق 
ْدُقَالعبوديةَبالتا َََََص  َكَبالتوفيق  ل 

َ
ْنَذ َ.َيْحُصُلَم 

َامتازَعنَ َوبهـذا فتكونَاملقاصدَالتربويةَهـيَأساسَالاشتغالَبمعارفَإلايمانَواملعارفَإلايمانية،
َألاعََّل َالتعريفَباِليمانَمسلكَهؤالء َعلى َمبني َطريقهم َوكان د، َاملجر  َالخوضَالكَّلمي َمسلك َعن م

 .بالتركيزَعلىَإقناعَالعقلَواستجَّلبَبشاشةَالقلب
َ:املزاولة الكالمية وامتدادتهـا الوظيفيةَ:املطلب الثاني

 : العناية بالجوانب الوظيفية -1
نَأنََ-أَ ةَاملؤمن،َوفيهَتركيزََجليَعلىَذكرَألاستاذَالسنوسىيَفيَكتبهَالكَّلميةَماَيتعي  َهـم  قَبهـ

 
تتعل

دة،َبلَهـوَمعارفَتسكنَ َالدينَليسَمعارفَجافةَمجر  الجوانبَالوظيفيةَمنَالدين،َوتأكيدَعلىَأن 
َقوله َعليهـ راتَصحيحةَقطعية،َوهـوَماَيدل  َ"َسويداءَالقلبَوتترجمَتصرفاتَمنبثقةَعنَتصو  وبعدَ:

َماَيشتغلَبهَالعاقلَالل هـمُّ
َ
أ
َ
ينقذ به مهـجته من الخلود في بيبَفيَهـذاَالزمانَالصعبَأنَيسعىَفيماَف

َالنار
 
،َإتقان عقائد التوحيد على الوجهـ الذي قررهـ أئمة أهـل السنة العارفون ألاخيار،َوليسَذلكَإال

َأيَ َالباطل َفيهـ َوانتشر َالجهـالة َبحر َالزمانَالصعبَالذيَفاضَفيه َهـذا َذلكَفي َمنَيتقن َأندر وما
َناحيةَمنَألارضَبأمواجَإنكارَالحق،َوبغضَأهـله،َوتزيينَالباطلَبزخارفَالغارانت َ."شار،َورميَفيَكل 

وما أسعد اليوم من وفق لتحقيق :"َوزادَاملسألةَوضوحاََبالتأكيدَعلىَالجوانبَالوظيفية،َبقوله
هـ بنور الحق، عقائد إيمانهـ، ثم عرف بعدما يضطر إليهـ من فروع دينهـ في ظاهـرهـ و باطنهـ حتى َيبتهـج سر 

فهـنيئا له إثر إلىَينتقلَقريباَباملوتَعنَفسادَهـذهـَالدارَطاويا عنهـم شره واستنارَثمَاعتزلَالخلقَطرا،َ
،َوالَيدخلَتحتَميزانَألانظار،َلقدَصبرَقليَّلََففازَكثيرا،َفسبحانَمنَاملوت من نعيم وسرور ال يكيف

31ََ."منَيشاءَويبعدَمنَيشاءَبمحضَالاختياريخصَبفضلهَمنَيشاءَمنَعبادهـ،َويقربَ
ََ-ب رَالشيخَالسنوسىيَأن  زَالشيخَالسنوسىيَعلىَالجوانبَالوظيفيةَمنَاملعرفة،َإذَألاصلَفيَتصو 

 
رك

َومنَ َوهـوَمفتاحَفهـمَالعلومَألاخرى، َووظيفتهَالخشيةَواملراقبة، َأصلَوضعه ثَفي علمَالتوحيدَيور 
َ هَ

 
َبذلكَأن َ  خرج منهـا إلى علوم "كانَتجلياتَالتزامَالسنوسىي

 
ِرئ  في علم من العلوم الظاهـرة إال

ْ
ق ال ي 

قك اللهـ تعالى ثمرات "وهـوَمسلكَ"آلاخرة
 
الظفر بكيمياء السعادة وإكسير النجاة وتظل تجتبي بهـا إن وف

بهَعلىَقدرَمعرفتهَيزدادَخوفهَمنَاملولىَتباركَوتعالىَوقَر"،َإذ31"إلايمان إلى أن ينزل بك عرض املمات

                                                 
.1449-1448ألابياتَاملصدرَالسابق،ََ-َ 27  
.1456:ََالبيتاملصدرَالسابق،ََ-َ 28  
.1481-1456ألابياتَاملصدرَالسابق،َ-َ 29  
دمحمَبنَيوسفَالسنوسىي،َمطبعةَالاستقامة،َالطبعةَألاولىَسنةَشرحَأمَالبراهــين،َأبوَعبََ-َ 30 8:َهــ،َص1351دَاللهـَـ  
6:َاملصدرَالسابق،َصََ-َ 31  
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،َولهـذاَليستَمعرفةَجافةَبلَهـيَمعرفةَلهـاَحضورَفيَشعابَالحياة،َفمنَظفرَبمعرفتهـاَفيَهـذا36َ"منه
تعالىَجهـده فليكثرَمنَشكرَاللهَـ 33ََ.الزمانَثمَوفقََللعملَبهَـ

 :متطلبات العناية بالجوانب الوظيفية -2
َ -َأ َاملَّللي َالشيخ د

 
َالسنوسىي)أك َالشيخ َتلميذ َا( َفي َشيخه َعن َنقله فةَفيما

 
َمؤل َمن َالسابع لباب

أنَللمعارفَإلايمانيةَمتطلباتَوظيفية،َشاهـدَذلكَتفسيرهَملاَأشكلَمنَكَّلمَأهـلَ"َاملواهـبَالقدوسية"
َ:قالَهنع هللا يضرَفيَمعنىَألابياتَالتيَتنسبَلبعضَالعارفين:َالحقائق

مَبالصعَََََََََََََََََََ َتيم 
 
َيدَوبالصخرتطهـرَبماءَالغيبَإنَكنتَذاَسرََََََوإال

لَالعصرَََََََََََََََََََ َصَّلةَالفجرَفيَأو  َََََََََوصل  مَإماماَكنتَأنتَإمامهَـ َوقد 
َفهـذيَصَّلةَالعارفينَبربهـمَََََََََوإنَكنتَمنهـمَفانضحَالبرَبالبحرََََََََََََََََََََ

َ"َثمَأوردَتعليقَالشيخَالذيَقالَفيه دنا: َعليهـََالحمدَهلل،َوالصَّلةَوالسَّلمَعلىَسي  دمحمَصلىَاللهـ
َآله مَوعلى

 
َوسل َاملريدَتمنعهَمنَالدخولَفيَ. َالقلبَفي َغفلة َوهللاَأعلمَإلى هـذهَألابياتَأشارَصاحبهـا

سةَ:َحضرةَهللا،َأي عَبجمالَذاتهَوصفاته،َوالَمطمعَللمريدَفيَهـذهـَالحضرةَاملقد  دائرةَواليته،َوالتمت 
الجفايةَبعدَإعراضهـ َ."عنَاملعاصىيَوالشهـواتَحتىَيتطهـرَمنَهـذهَـ

كيفَيشرقَ:"َواستشهـدَفيَهـذاَالسياقَبإشارةَالشيخَابنَعطاءَاللهـَالسكندريَإلىَهـذاَاملعنىَبقوله
لَبشهـواته؟َأمَكيفَيطمعَأنَ قلب،َصورَالكائناتَمنطبقةَفيَمرآة؟َأمَكيفَيرحلَإلىَهللا،َوهـوَمكب 

34َ"ه؟يدخلَحضرةَاللهـ،َوهـوَلمَيتطهـرَمنَجنايةَغفَّلت
َ وهـيَمعرفتهََ-رؤيةَالقلب"ومسلكَالربطَبينَمعرفةَالعقلَوالقلبَظاهـرةَفيَأدبياتَالرجل،َمنهـاَأن 

َإلايمانََ–باهللَتعالىَ َحصولَإلايمانَهـوَعندَحصولَاملعرفة،َألن  هـوَحديثََ-علىَألاصحَ–تنبيهـاَعلىَأن 
35َََ.النفسَالتابعَللمعرفة،َالَنفسَاملعرفة

ماَازدادَإلا
 
كمَلهـَخشية"َنسانَباهللََعلماَازدادَمنهـَخوفاَوفيَالحديثوكل وثمرةَ.38َ"أعلمكمَباللهـَأشد 

َبسعةَالرجاءَ"معارفَإلايمانَالتوحيدَ أفضلَالثمرات،َفمنَعرفَسعةَرحمةَهللاَتعالىَأثمرتَمعرفتهـ
ةَخوفهَوالكفَعنَالفسوقَوالعصيانَمعَالبكاءََو َشد  ةَالنقمةَأثمرتهَمعرفتهـ ألاحزان،َومنَعرفَشد 

دهـَ ةَآثارهـا،َومنَعرفَتفر  هـ،َوأثمرتَاملحب  َجميعَالنعمَمنَاللهـَتعالىَأحب 
والورعَوإلاذعان،َومنَعرفَأن 

بالتعظيمَوالانقياد عاملهَـ َعليهَومنَعرفَعظمتهَـ
 
39ََ"َبالنفعَوالضرَلمَيعتمدَإال

َالنَ -َب َعن َالغفلة َخطورة َإلى َالتوحيد َبعلم َهللاَاملشتغل َعبد َبن َأحمد ه فسَومهـلكاتهـا،َنب 
قوله َ:وينصحهَباستجَّلبَثمارَطاعةَهللا،َوشاهـدهَـ

َ َسل 
َ
َوالك هـاَللَعْجز 

ُ
هـاََمْيل

ُّ
ل
َ
َََََأق

ٌ
ة
َ
ك َُمهـل  ْفس  َُعُيوَبَالنا َواعلْمَبأنا

َ ل 
َ
ل ْرَبْتَعلىَالع 

َ
َتهـاَأ

ا
ل َع 

َََََََََألنا
ٌ
َواحدة ْفس  ناَفيَالنا

ُّ
ل
ُ
َناَك

ُ
َوَحال

َعْوًنا ُلَاللهَـ
َ
ْسأ

َ
ََفن مل 

َ
ْيرَلمََت

َ
َسْتَللخ

َ
ناَََََََََعلىَنفوٍسَق

ُ
َفهـوََملجأ

ْنََرُجٍلَ َكَإنََجاهـْدَتَم  َدرُّ هَـ
ا
ل ُبهـاََََََََل  ل 

ْ
غ
َ
ت هَـ
َ
الل ىَب 

ََعسىَ ٍ
د  ج  36ََ.َجاهـْدَب 

َاملقامَألاولَعلىَ َفي َتنصبُّ ما
 
َومعارفَإلايمانَإن َإصَّلحَقلبكَفهـوَأساسَإلاصَّلح، واحرصَعلى

َ.الجسد،َالذيَإذاَصلحَصلحتَمملكةَالجسدَإصَّلحَالقلب،َملك
َ:37ََقالَأحمدَبنَعبدَهللا

                                                 
71املواهــبَالقدوسية،َاملَّللي،ََ-َ 32  
85:َراجعَشرحَالوسطى،َالسنوسىي،َصََ- 33  
.336-331املواهــبَالقدوسية،َاملَّلليََ-َ 34  
..336املصدرَََ-َ 35  
.96:َ،َالسنوسىيَصشرحَالوسطىَ-َ 36  
.املصدرَنفسهــَ-َ 37  
.361َ،313َ،314َ،315:َكفايةَاملريد،َألابياتََ-َ 38  
.355:ََاملصدرَالسابق،َ،َالبيتََ-َ 39  
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َََََََََََََََََ ل  م 
َ
ْلَت ٌكََمهـماََيم  َمل  هَـ

ََََََألنا
ٌ
َبَفاألعضاُءَصالحة

ْ
َالَقل ح  ْنَُيْصل  ََ.إ 

َفيهـاََ-ج منَاملقصدَألاعظمَملعارفَإلايمانَتحقيقَالعبوديةَوهـوَأعلىَالرتبَوذروةَسنامهـا،َوالَأقل 
َله،َيذكرَابنَزكريَالبداياتَوالضروريَمنَتجلياتَمعارفَ اَمنتهـاهـَفَّلَحد  القيامَبوظائفَالعبادة،َأم 

بَأعلىَالرتب،َقالَابنَزكرَي
 
41َ:إلايمان،َوفيَالوقتَنفسهَينصحَبتطل

َقاَبَ الع  ُعهَـ
ْ
َكذاَكََدف

ٌ
ة
َ
از ل
َ
َواَبََََن

ا
الث هَـ َنْيل  َل  َالَعْبد 

ُ
َباَدة َع 

َصَدَال
َ
ىوإْنَق

َ
ْعل
َ
اَكَأ

َ
ذ
َ
ف هَـ

َ
اَتََمْوال

َ
ْوَذ

َ
ىَََأ

َ
ْول
َ
َفهـَوَأ

َ
ْسَبة  

 
َن
ىَ)فيَشرحَقولَابنَزكرَي41َقالَاملنجوَر

َ
ْول
َ
َفهـَوَأ

َ
ْسَبة  

 
َصَدَالن

َ
َإلىَ:َأْيَ(َوإْنَق

َ
ْسَبة  

 
َصَدَبعبادتهـَالن

َ
إْنَق

هـ:َاللهـ،َأْيَ ََكونهـَمملوكاَله،َفهـوَأولىَمنَقصدَنيلَالثوابَأوَدفعَالعقاب،َألنا لا
ُ
َعليهـَموالهَك عبٌدَيستحقُّ

َشيًئا ،َوالَيستحقَهـوَعلىَموالهـ رَباملقاماتَالسامقةَفيَشرحَقولَالناظم"شىيء 
 
هـَ)،َثمَذك

َ
اَتََمْوال

َ
ْوَذ

َ
أ

ى
َ
ْعل
َ
اَكَأ

َ
ذ
َ
،َبمعنى:َأي:"َ،َفقال(ف ب  ،َألجلَجَّللهـَوعظمتهَوماَهـوَعليهَ:َأعلىَاملرات  َوجلا هََعزا  

َرب  َلَل  هََعم 
 
أن

فيهـاَمن َ".محامدَصفاتهَالتيَالَيشاركهَـ
 :التركيز على مقاصد العقائد -3

بةَعلىَمعرفةَالعقائدَإلايمانية،َإذَ
 
زَأعَّلمَالجزائرَفيَاملزاولةَالكَّلميةَعلىَألاحكامَالشرعيةَاملترت

 
يرك

لَمقاصدَالكَّلمَكماَقالَالشيخَابنَزكرَي
 
مَفيَمنظومته،َوالقصدَمنََألاحكام،َهـوَمعرفةَالحك46َتمث

قَبثمارَ
 
َمتعل َأيَالتركيزَعلى َمعارفَإلايمان، قَبأفعالَاملكلفينَفي

 
َالذيَهـوَخطابَهللاَاملتعل الشرعي

رَلجوءهـمَإلىَالجمعَ قَباالمتثال،َوهـوَماَيفس 
 
العلمَباِللهـياتَوالرسلَوالسمعيات،َوهـيَمتطلباتَتتعل

َ.َبينَاملعرفةَالعقليةَوالقناعةَالقلبية
قَهـذهَالسمةَال -َأ  

عامةَقولَدمحمَبنَيوسفَالسنوسىي،َفيماَنقلهَعنَتلميذهَاملَّللي،َََفيَسياقَيصد 
َعلمَمنَالعلومَالظاهـرةَيورثَاملعرفةَباهللَتعالىَ:"بيانهَأسبابَالعنايةَبعلمَالتوحيد،َفقال هََليسَثم 

 
إن

ه
 
َعلمَالتوحيد،،َوبهَيفتحَهللاََفيَفهـمَسائرَالعلومَكل

 
ـا،َوعلىَقدرَمعرفتهـَوالخشيةَمنه،َواملراقبةَلهَإال

منه 43َ"بهَيزدادَخوفهَمنَاملولىَتباركَوتعالىَوقربهَـ
رَعنَاملعانيَنفسهـاَالشيخَأحمدَبنَعبدَهللاَفيَ -َب َ:،َفقال"كفايةَاملريد"وعب 

ْنََعَمٍلََََََََََََََََََََََ ْلَبعُدَبالتكليفَم  غ 
ْ
ُيش

ْ
ل
َ
ُمْعَتَقًداَََََََََََف يفهـُمَماَيكفيهَـ 44َومنهَـ

نَا َتضم  لبيتَالتصريحََبأنَالقصدَمنَتحصيلَاملعارفَإلايمانيةَهـوَالقيامَبأعباءَالتكليفَالتيَتعدُّ
َ.منَمتطلباتَهـذهَاملعرفةَإلايمانيةََوثمارهـاَألاساسية

العقائد"وأشارَابنَزكريَإلىَاملعانيَنفسهـاَفيََ-ج لَاملقاصدَمماَتعتبرَبهَـ َ:،َوخاصةَفيَقوله"محص 
هـارةَال

 
لَالط َذميمةفاألو  َفة  َص   

ل 
ُ
َك َعظيمةََََبمحو 

َالصفاتَالذميمة،َوبتنقيةَالجوانَ يَبهَبتطهـيرَنفسهَوقلبهَبمحوَكل 
 
إلايمانَالكاملَيسعفَاملتحل

ئهَللعبادة َ:وهـوَاملعنىَاملستفادَمنَقوله.َتهـي 
داََََوتقتضىيَنقيَضَماَهـَوَالهـَدى َعبُّ ُضَالتا َناق 

ُ
تيَت

 
َوهـَيَال

َبَّلءَحاضرَوقابل،َوالترقيَوُعْمَدةَماَيدفعَ بهـَنقيضَالهـدى،َتركَالرضاَعلىَالنفس،َإذَهـوَأصلَكل 
دَالستجَّلبَالفتح،َشاهـدهَ فيَمسالكَالطاعةَيفرضَتركَرضاهـاَبمداومةَالنصحَلهـا،َوهـوَالطريقَاملعب 

َ:45قولَابنَزكرَي
ضاَعنَنفسكَامللومة ََََََََََهـوَالر  َحالةَمذمومهَـ  

َوأْصُلَكل 

                                                 
لَاملقاصد،َالبيتانَ-َ 40 .1458َ،1459َ:َمحص   
لَاملقاصد،َأحمدَاملنجور،َدراسةَوتحقيقَعبدَالَ-َ 41 رزاقَدحمون،َدارَاملعرفةَالدوليةَللنشرَوالتوزيع،َمختصرَنظمَالفرائدَومبديَالفوائدَفيَشرحَمحص 

.6111َ،3/1361:َطبعةَخاصة  
42 نتَمقاصدَالكَّلمَ-َ وفيَثَّلثةَمنَألاقسامََََََََََتضم    
(َنسخةَالخزانةَامللكية.َ)76املواهــبَالقدوسية،َََ-َ 43  
.البيتَالعاشرَمنَكفايةَاملريدَ-َ 44  
العقاَ-َ 45 لَاملقاصدَمماَتعتبرَبهـَـ .1451البيتَئد،ََمحص   
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ْرُكَ
َ
َماَتهـوىَطريُقَالفتحَت

َ
ف
َ
َّل َََََخ  ْصح 

 ضاََعْنهـاَسبيُلَالنُّ
َالر 

َ ُضَللحظوظَوالخَّلئق 
ْ
ف َكذاكَقطعَسارَالعَّلئقَََََََََََََوالرا

َبالحرصَ
 
ل،ََوالَيتأتىَذلكَإال ما

ُ
ةَبأنموذجَالعقَّلءَالك قَالهـم 

 
قَهـذاَاملقصدَالنبيل،َتعل ورأسَماَيحق 

َ:48فيَاللهـ،َقالَابنَزكرَيعلىَألادبَاملؤسسَعلىَاليقينَ
ََََََََََََََََََََََ َدب 

َ
َوألا ُمَاليقين 

ْ
ل ُمهـاَع 

َ
ْعظ

َ
ََََأ ب 

َ
ل
ا
وٍمَبالط

ُ
يُلَُعل ْحص 

َ
انيَت

ا
ََ.والث
َ:الافتقار أهـم ثمار علم الكالمَ:املطلب الثالث

 :التأكيد على الافتقار مدخل للعمل بالعلم -1
َالتأكي -َأ َألاكابر َألاعَّلم َهـؤالء َمصنفات نت َجملةَتضم  َفي َوالعمل َالعلم َبين َالصلة َعلى د

َالافتقارَ َبديمومة َذلك َويتأتى َسواه، ن َالقلبَهللَعم  َتصفية َهللاَبديمومة َإلى َالفرار َمنهـا مؤلفاتهـم،
املواكبَلديمومةَالفرارَمنَالنفسَوالحولَوالقوة،َوالحرصَفيَالوقتَنفسهَعلىَإقامةَالدليل،َوهـوَ

دَهـذهـَاملعانيَقولَالسنوسىيمسلكََنيلَحظَمنَإلايمانَاملثمر،َ
 
ثمَيجبَعليهـَإذاَحصلتَلهَتلكَ:" يؤك

ماَحصلتَبمحضَخلقَاللهـَتعالىَ(وليسَبالبرهـان)البرهـانبواسطة املعرفةَ
 
َتلكَاملعرفةَإن ،َأنَيقطعَأن 

َالَبطريقَالتعليلَكم فَوبحثهَفيَتحصيلهـا
 
اَفضَّلَمنهَسبحانهَوتعالىَوالَأثرَللبرهـان،َوالَلفكرةَاملكل

َبفضلهَبخلقَ ماَاملولىَتباركَوتعالىَهـوَالذيَمن 
 
دَكماَتقولَاملعتزلة،ََإن

 
تقولَالفَّلسفةَوالَبطريقَالتول

ة 49َ"فهـمَالدليلَوخلقَفهـمَاملدلولَعليهَإثرهَالَشريكَلهَفيَذلكَالبت 
َ َوقوله َبواسطة" َأص" َفي َوتعالى َسبحانه َاملولى َالدائمَإلى لَشاهـدَعلىَوجوبَاستحضارَالافتقار

سَالفكرَاملطلوبَالنظري،َبلَهـوَبحاجةَإلىَموالهَحتىَفيَتحقيقَ توجهَالفكرَإلىَالقضيةَاملبحوثة،َوتلم 
َذلكَ ماتَالاستداللَألزم،َكل  املقدماتَألاساسيةَفيَالاستدالل،َوحاجتهَإلىَالخلوصَإلىَالنتائجَمنَمقد 

َ َبينهـا َفالعَّلقة َوتعالى، َسبحانه َمنهـ َوكرم َهللا َمن َإلىَاملقد َ)فضل َوالخلوص َفيه، َوالتفكير مات،
َبينَألابعادَ(النتائج َالوصل َمن َكثير َفيه َالاختيار َوهـذا َوليستَحتمية، َعادية َمذهـبَألاشاعرة وفق

َالتركيزَعلىَالبواعثَالتربويةَواملعنويةَأساسَفعاليةَاملباحثةَالعقليةَ املعرفيةَوألابعادَالتربوية،َبلَُيَعدُّ
َالعمليةَالاستدالليةواستشرافَالامتثالَبهـاَوالَا لَيستغرقَكل 

 
َالتوك َ.متثالَمنهـا،َفاالفتقارَومنَثم 

الجزائرَي -َب املعانيَأيضاَقولَأحمدَبنَعبدَاللهَـ َ:شاهـدَهـذهَـ
َََََََََََََََََََََ ل 

َ
الهـدىَلمََيْنُجَمنََزل هَـ

ْ
ل ْمَُين 

َ
َََمْنَل هَـ ْنَهـدايت  ْيًضاَم 

َ
ف ُلَاللهَـ

َ
ْسأ

َ
ن
َ
46َ.ف

لَبهـَوهـوَمقتضىىَمذهـبَأ هـلَالسنة،َإذَالهـدايةَحصولَاملعرفةَفيَالقلب،َوهـيَمحضَعطاءَتفض 
ةَأوالَوأخرا َ.هللاَتعالىَعلىَخلقهـ،َفلهَالحمدَواملن 

 :نتائج الاستحضار املستمر لالفتقار -2
َوملكاته،ََ -َأ َاستعدادتهـ َمن َبأي ل َالتغو  َمن َبهـا َصف تا

ُ
َامل َلَّلفتقار َالدائم َالاستحضار يمنع

لَال عقل،َتؤتيَفعاليةَالافتقارَنتائجهـاَاملرجوةَبالتذكيرَالطاردَللغفلةَعنَالافتقار،َومداومةَوخاصةَتغو 
َعنَ َفضَّل َتفاصيلهـا، َبجملة َوحياته َإلانسان َالافتقار َاستغرق َإذا َثمراته، َيجلب َالغفَّلت مراقبة

َه َإذ َقويَلَّلفتقار َاستحضار َإلى َبحاجة َإلايمانَنفسه َحتى َحوله، َوما َملنَحوله َماَاستيعابهـ َأجل  ـو
إلايمانَوهـداهَ مَبهَعلىَمنَأرادَبهَخيرا،َفأهـدىَإليهَـ لَبهَسبحانهَمنَالنعم،َوهـوَفضلَمنَهللا،َتكر  تفض 

فهَمراشده سَدروبه،َوعر   47.لتلم 
َنشأةََ -َب َفي َإليهـ

 
َإال َإذَالَامللجأ َ َاللهـ لَعلى

 
َالتوك َإفراد َالشيخَدمحمَبنَيوسفَالسنوسىي أحالنا

َقالالتصوراتَوإصَّلحَالتصرَ  َألاسباب،َولهـذا  
َكل  وليعلمَعلمَيقينَ:"َفات،َفَّلَيحجبَالسببَعنَرب 
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لَفيَحصولَخيريَالدنياَوآلاخرةَ هَالَمعو 
 
هَالَغنىَألحدَعنَموالناَالعظيمَبشىيءَمنَألاشياء،َوأن

 
وذوقَأن

َإليه
 
َالدارينَإال فَفي َمخو  َوالَمهـربَمنَكل  َعليه،

 
َإال رهَبقوله." َقر  لَعلىَما

ا
َدل َثما َهـؤالءَ:" أالَترىَأن 

َوالَ َبإنذاراته، َوالَانتفعوا َلمَتنفعهـمَرؤيةَأشرفَالخلقَصلواتَهللاَوسَّلمهَعليه، املساكينَألاشقياء
نفعهـمَسماعَأبلغ،َوأكملَهـاد،َوهـوَالقرآنَالعظيمَمنَأحرصَناصح،َوأرحمَواعظ،َوأبلغَمتكلم،َوأرأفَ

مهـاد،َوأبركَامرئَسيدناَوموالناَونبيناَدمحمَص
 
عليهَوسل 51َََ."لىَاللهَـ

بات الافتقار عملية بالدرجة ألاولى -3
 
 :متطل

الذينَيؤمنونَبالغيبَويقيمونَالصَّلةَ:"َقالَالشيخَدمحمَبنَيوسفَالسنوسىيََفيَقولهَتعالى -َأ
ملاَكانتَألاعمالَالتيَيتقربَبهـاَإلىَاملولىَالعظيمَجلَوعَّل،َ:"َماَنصه(13َالبقرة")ومماَرزقناهـمَبنفقوَن

تباركَوتعالىَمنحصرةَفيَثَّلثةَأنواعويطلبَب َ:"هـاَرضاهَـ
َ"ألاوَل َوالانقياد ألحكامهـَتعمير الباطن بما يوجب تعظيم الرب سبحانهـ،: والرغبة فيما عندهـ ،

،َوعمدةَماَبهَتعميرَالباطنَإلايمان،َفهـوَأساسَجميعَالخيرات،َومعدنَ"وإلاعراض عن كل  ما سواهـ
تتبعَمنَألاعمالَظاهـراَوباطنا،َومنَآمنَباهللَتعالىَوبرسولهَصلىَاللهـَجميعَالبركات،َوالَخفاءَبماَيس

مهَ
ا
َوعظ َوهـابه، َورجاه َوتعالى، َفخافَهللاَتبارك َأحواله، َكل  َفي َإليهـ َافتقر َاملعتبر َإلايمان م

 
َوسل عليه

هَوأخلصَكلَعبادةَله،َوتجافىَعنَدارَالغرور،َوأنابَإلىَدارَالخلود،َواست َللموتَواستحىَمنه،َوأحبا عدا
َ.قبلَنزوله،َإلىَغيرَذلكَمماَالَينحصرَمنَصالحاتَألاعمالَالتيَهـيَثمراتَإلايمانَبالعليَذيَالجَّلل

د :َ"الثاني تعمير الجوارح الظاهـرة بأصناف العبادات، وصرفهـا عن أن تسرح في مشتهـياتهـا إلى التقي 
َرض والسماواتبضروب الطاعات، وإظهـار الذلة والفاقة، والتضر ع لباري ألا  َماَفيَهـذاَالنوعَ". وأجل 

هـاَ
 
َوعَّلَبأجزاءَالبدنَكل دَللمولىَجل  إقامةَالصَّلةَاملتضمنةَجميعَأنواعَالقرباتَاملحصلةَلصاحبهـاَالتعب 

الظاهـرةَوالباطنةَفيَمختلفاألزمنةَوألامكنة،َوتركَالشهـوات،َومنعَالظاهـرَوالباطنَمنَالخوضَفيَغيرَماَ
َ.ماتيناسبَعاليَاملقا

يَ َيومَوليلةَمماَينق  َالعبادةَالجامعةَمراتَفيَكل  َحملَالنفوسَعلىَالقيامَبمؤنَهـذهـ والَخفاءَأن 
النفسَمنَجميعَأدرانهـا،َويحببَلهـاَاستدامةَخدمةَباريهـا،َوالتقلبَفيَأنواعَالطاعاتَالتيَألفتهـاَنفسهَ

املولىَوغيرهـاَمنَأنواعَالطاعات،َآناءَالليلََفيَالصَّلة،َوالتسبيحَوالدعاء،َوالتهـليل،َوالتفكرَفيماَيرضىي
َ.وأطرافَالنهـار
شكر املولى الكريم جل وعال فيما أسدى من النعم فضال منهـ تبارك وتعالى بمشاركة ذوي :َ"الثالث

وأوضحَصورهـاَانفاقَاملالَعلىَالفقراءَواملساكينَوذويَالحاجات،َإذَ".َالحاجة من خلق في تلك النعم
َالنفسَإذاَوفقتَللصبرَعلىَاملالَشقيقَال َخالصاَغايةَالصعوبة،َوالَخفاءَأن  َللهـ روح،َويصعبَبذلهـ

َالسَّلم،َ َكبذل َمنَنوعهـا، َهـو َمما َمنهـا َأدنى َكان َما َعلى َالصبر َعليهـا َسهـل َالكريهـة َاملؤنة َهـذهـ حمل
51َََ.مماَهـوَكثيرَوالنصيحةَملجردَالكَّلم،َوتركَألاذية،َوالتكبرَوالحسد،َوالغيبةَوالنميمة،َوغيرَذلك

رَالشيخَأحمدَبنَعبدَهللاَبأهـميةَعرضَمسائلَإلايمانَوفقَالصيغَالجامعةَبينَمخاطبةََ -َب
ا
ذك

َوجوهـَاستحضارَالافتقار،َوشواهـدهَفيَ الَتحصىىَعدا،َ"َكفايةَاملريد"العقلَوإشباعَالوجدان،َوهـيَأهـم 
َ:منهـاَعلىَسبيلَاملثالَالَالحصر

ْتََبصََ
ا
ط
َ
َغفلتناَغ َفيَالهـَملألنا َعام 

ْ
ن
َ
َلَألا َبهـاَهـما ْحك 

َ
اَََََََََََََََن

َ
َرن َائ 

َ ل 
َ
ل ىَمنَالزا

َ
شى
ْ
خ
َ
َالَت م  آث 

َ
ْنَامل َماَاكتسَبْتََََم  دَقسْتَمنََرْين 

َ
َقلوُبَناَق

َ َالَوَجل  ف  َناَفيَموق 
َ
َامتحاٍنَل

َ
َّل َمٍةَََََََََََب  ات 

َ
يَُحْسَنَخ َرب  ُلَاللهَـ

َ
ْسأ

َ
ن
َ
56ََ.ف
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 سبب ال
 
بالء هـو الغفلة املتأتية من امليل عن الاستحضار املستمر لالفتقار، الذي ال يؤتي واضح أن

 إذا استغرق الافتقار ألانفاس
 
 .تمام ثمراتهـ إال

 :العناية بالتأليف البيداغوجي في درس الكالم: املبحث الثاني 
 :مبررات العناية بالتأليف البيداغوجي: املطلب ألاول 

البيداغوجيةَفيَالتصنيفَوالتدريسَحاجةَاملبتدئَفيَاملعرفة،َوالَتهـملَتلبيَالعنايةَبالناحيةَ -1
َالعنايةَ َفي َامليزة َهـذه َوتتجلى َاملقتصد، َونهـاية َاملجتهـد َبداية َرشد َابن َقال َكما َفهـو َاملجتهـد، نصيب
َتمتازَجهـودهـم َسوى،َمعَحظَوافرَللعامةَمنَنساءَوولدان،َلهـذا َبالتأليفَللصغارَوالكبارَعلىَحد 

َمستوياتَالتحصيل،َفَّلََ.بكثيرَمنَامليزات دَهـؤالءَألاعَّلمَعلىَضرورةَتأسيسَخطابَيستوعبَكل 
 
يؤك

داَلضرورةَدخولَ
 
الضعيف والقوي  في سلك الانتظام، "َيكونَاملتنَنخبويا،َلهـذاَكانَالنصَالشارحَمؤك

ة مصط
 
ة في كتابهـ العزيز، ثم  سن

 
ة اللهـ تعالى في تقرير ألادل

 
فاهـ  الرسول،  وما أبركهـا من وتلك سن

ق يروم إلى الحق 
 
نهـا الهـداية العامة،  وإنالة البغية لكل  موف طريقة،  وأنصعهـا من داللة،  لتضم 

 53"الوصوَل 
عملََسيديَأحمدَبنَعبدَاللهـَالجزائريَفيَمطلعَمنظومتهـَعلىَتحقيقَمتطلباتَتحقيَرغبةَكلََ -َأ

لعاميَنصيب،َوكانَللمتعلمَوالعالمَحظوظهـماَأيضا،َوخاصةَراغبَفيَتحصيلَمعارفَإلايمان،َفكانَل
َ:قوله

َ ْمََيَنل 
َ
َل  
ل 
ُ
ََحْصَرَالك م 

ْ
َََََمْنَراَمَبالنظ ُصوٌلَمنَقواعدهَـ

ُ
هـاَكَنظَمَف

َ
54َف

شَلعلمَماَفرضَعليكَمنَعلمَالتوحيدَأنَتنالَ"َ فهـاكَنظمَفصوَل:"َفقولهـ
 
هـاَاملتعط أيَإنَأردتَأي 

َبسهـ َلهـ ت
ْ
ش
ا
َتعط َالنفوس،55َ"ولةما َمنهـ َتسأم َال َمما َالنظم َألن  َاملعرفة، َتيسير ي َبن 

َ
َت َالخطاب َففي ،

َ:يشهـدَلهَقولهَفيَالبيتَالذيَبعده.َوخاصةَإنَكانَسهـلَالعبارةَ،َغزيرَاملعاني،َفهـوَمنَالسهـلَاملمتنع
عنَُجَمَ نبيهَـ

ُ
َت
ٌ
هَََََََََََََََََفقدََحَوىَُجْمَّل

ُ
َيحفظ م 

َ
بالَنظ َقار ئهَـ

َلعلا َ.ل 
َقالبَرجزَي َفي َيعينَبهَعلىَحفظَوفهـمَاملعانيَفوضعَمتنا يعينَعلىَ"اختارَصاحبَاملنظومةَما

اختزانَالعلومَفيَالقلوب،َالَإيداعهـاَفيَكثرةَألاوراقَعلىَوجهَيعسرَمعهَالغرضَمنهـا،َوكمالَالنفعَبهـاَ
ََو َللحفظ، َأيسر َالنظم َأن  َذلك ، َاملحبوب  َألامل َغاية َهـو َوفهـما، َالفهـم،َحفظا، َعلى َشىيء َأعون هـو

،َوشرطَتحقيقَهـذهَاملقاصدَسهـولةَاملأخذ،َواستيعابَجمهـور58َ"وأحوطَلدوامَالذكر،َوأنورَللباطن
فين،َوهـوَماَطبعَبهـَالشيخَأحمدَبنَعبدَهللاَمنظومته

 
َ.املخاطبينَمنَاملكل

َ -َب لَاملقاصد"حرصَابنَزكريَفي َمنَ،َعلىَتحقيقَالسمةَنفسهـا،َفذكرَفيَالنظ"محص  مَأن 
مقتضياتَعلمَاليقينَالعبادة،َوالذيَمنَمتطلباتهَعملَالبرَإنَكنتَتطمعَفيَالسعادة،َوشاهـدَهـذاَ

فيَالشطرَألاولَمنَالبيت َ:َََََََََقولهَـ
ؤمنيَنَََََََََ

ُ
َامل لَهـذاَلعوام 

َ..........................................59َََََََََََأو 
َقوله عاده:ََََََََواملرادَبهَـ الس  َبهَـ  

ر  َعلمَاليقينَيقتضىيَالعبادهَََََوعمُلَالب 
َخواصَاملؤمنين،َقالَالشيخ

 
َ:َوأشارَبالشطرَالثانيَمنَالبيتَإلىَحظ

انيَذاكََلخواصَاملؤمنين.....................................ََََََََ
 
َوالث

َ:َويقصدَبذلكَقوله
ََََََََََََََ ْنََعْين  َم  ة 

يا َالُعبود 
ُ
ؤمنيَنَََوْصف

ُ
َامل َواص 

َ
ْنَخ َم  صُّ

َ
خ
َ
َََََََذاكَأ  الَيقين 

َ

                                                 
66صَ(َاملنهــجَالسديد)ََ- 53  
الجزائرَيَ-َ 54 "كفايةَاملريد"البيتَالثامنَمنَمنظومةَأحمدَبنَعبدَاللهـَـ  
.43َ:املنهــجَالسديدَفيَشرحَكفايةَاملريد،َالسنوسىي،َصََ-َ 55  
.44:َاملصدرَالسابق،َصَ-َ 56  
العقائد،ََ-َ 57 لَاملقاصدَفيماَتعتبرَبهـَـ .1455-1456:َألابياتَمحص   
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 :تيسير التأليف -2
َ َمؤلفاتَعلماءَالكَّلمَاملشارَإليهـمَأعَّله،َومنَذلكَقولَالسنوسىيَعنََ-أ تغطيَسمةَالتيسيرَكل 
صغيرةَالجرم،َكثيرةَالعلمَمحتويةَعلىَجميعَعقائدَالتوحيد،َثمَ(:"َالصغرَى)شرحَأمَالبراهـينَ"َكتابه
َ.56"لكل  من لهـ نظر سديدَبالبراهـين القطعية القريبةدهـاَتأيي

ابنَزكريَفيَ-ب لَاملقاصد"قررَاملعنىَنفسهَـ قوله"محص   :،َشاهـدهَـ
َالتوحيدَأنفَسَالُدَرْرَ ْنََجْوهـر  ُمَماَانتثْرََََََم 

ْ
ظ
َ
ْقصوُدَن

َ
َوَبْعُدَفامل

ََََََََََََََََََََََ د  َعَقائ 
ْ
ل ل  ْنهَـ ْقًداَم  ُمَع 

ُ
ْنظ
َ
َََن د  َالَفوائ  ْحَسن 

َ
أ ًعاَب 

َُمَرصا
َ ْنَاملنقول  م  ََََََََََََََوماَُيَرىَفيهَـ ْنَعلمَأصولَالدينَواملعقول  َم 
َالنصوص ْنَجيد  ْجَوَدهـاَم 

َ
ََََََََََََََََََََََََأ ْنَالفصوص  تاُرَم 

ْ
َُيخ

َوا َاملعاني، َتقريب َفي َوأهـميته َسهـولتهـ، َإلى َمشيرا َالرجز، َاختيار َبعدهـا ر َإشباعَبر  ستشرافَأفق
فيَقوله َ:حاجاتَجمهـورَاملخاطبينَخاصةَوعامة،َوهـوَاملشارَإليهَـ

َََََََََََََََََََََََ ريد 
ُ
ْعُبَعلىَامل ََََََََيْسهـُلَالصا يد  َالَبع   ب 

َقر 
ُ
َامل ْجز 

الرا َب 
عارفَوهـوَعبارةَواضحةَفيَالرغبةَفيَتقريبَاللفظَوتيسيرهَللحفظ،َوهـذاَلمَيمنعهَمنَتضمينهَم

ه هَيظفرَبترقيةَمنَيطالعهَمطالعةَتفهـمَوتفق 
 
َ.عقليةَونقلية،َلعل
قلية:َََقالَابنَزكرَي َالن  ث  باح 

َ
َتَامل

َ
ك
ُ
َََََون ة  َبَألاصليا ال 

َ
ط
َ
امل ُعهَـ ود 

ُ
َأ

تحقيقَهـذهَاملقاصدَيفرضَصياغةَمخصوصةَتحققَاملرغوب،َوأقربَأساليبَتحقيقهـاَتبنيَالرْجزَ
َ:زكرَيَوسيلةَللتأليف،َقالَابن

َ ْفظ  ح 
ْ
َلل
ً
ُمَسهـَّل ُصوُنهَـ

َ
َََََََََََََََََأ ْفظ 

َ
يَزَالل هـاََوج 

َ
ل هَـ
ُ
ُصوغ

َ
َأ

َ َسل 
َ
َألا ََوُزْرق  يض  الب 

َ
ُعهـَك

ْ
َََََََوَدف َلَالَعَسل 

ْ
ث َم  ْفع 

فيَالنا وُبهَـ
َ
ْسل
ُ
َ.57أ

رَاملعارفَثمَيشيرَفيَالبيتَاملواليَإلىَالسمةَالعامةَللخطابَالعقديَألاشعريَالجزائري،َوهـوَتيسي
َ:لعمومَالراغبينَفيَتحصيلهـا،َفقال

َفيهـاَالَُيَرىَمحروًماََََََََََََََََََََََََََََ اع 
ْفَعَبهَعموًماَََََوالس  َنسألهَالنا

 :مقاصد التيسير البيداغوجي -3
قصدَالتيسيرَالبيداغوجيَالترقيَبالقارئَمنَرتبةَإلىَأخرىَأرقىَمنهـا،َيتجلىَهـذاَالسعيَفيَجهـودهـمَ
رَلهـمَالانخراطَفيَ ةَالتعليم،َوييس  املتبناةَفيَتيسيرَالتعليمَللجمهـور،َوإسعافهـمَلَّلستغناءَعنَطولَمد 

َ.جملةَالعارفين
َعثمانَالتلمسانيَ-أ َاللهـ)ََ(هـ611تَ)سعيدَبنَدمحمَبنَدمحمَالعقبانيَأبوَ َرحمهـ فيَمسألةَتيسيرَ(

فتَبرسمهَهـذاَالتأليفَالغريبَالذيَ:َ"املعارف
 
مين،َوينتظمَفيَسلكَأل

 
ظرَفيهَعنَتعليمََاملعل يغنيهـَالن 

يتهـ...العلماءَالعارفين،ويصيرَبذلكَفيَدرجةَاملجتهـدين،َ وصفاته"َوسم   .81"الوسيلةَبذاتَاللهَـ
فَابنَزكريَفيَ -َت

 
لَاملقاصد"تبنىَالحرصَعلىَترقيةَاملكل َمقصداَمنَمقاصدَ"محص  ،َوجعلهـ

فهـ،َقال اللهـ)81َمصن  َ(:رحمهَـ
ََيمنُحَ عنَالتقليد  ََََََماَُيْرتقىَبهَـ َالتوحيد  ة 

َ
ل  
د 
َ
ْنَأ َم 

ْجَزَيخرجَ:"َقالَاملنجورَفيَشرحَالبيت َهـذاَالر  ةَالتوحيد،ََوالَإشكاَلَفيَأن 
 
ُنَمنَأدل يَوَيَتَضما أيَُيْعط 

86ََ"عنَالتقليد

                                                 
.9:َشرحَأمَالبراهــين،َالسنوسىي،َصََ-َ 58  
َسلَ-َ 59

َ
 ماح،َواحُدهــ:َألا

َ:َالر 
ٌ
ة
َ
َسل
َ
.6/465مختصرَنظمَالفرائد،َاملنجور،َ.َأ  

60 ،َتحقيقَنزارَحمادي،َمؤسسةَاملعارفَللطباعةَوالنشر،َبيروت،َلبنان،َ(هــ611ت)ثمانَسعيدَبنَدمحمَبنَدمحمَالقعبانيَالوسيلةَبذاتَاللهــَوصفاتهــ،َأبوَعََ-َ
.36:َصم،6116َََ–هــ1467َالطبعةَألاولى،َ  

لَاملقاصد،َالبيتَ-َ 61 .59:َمحص   
لَاملقاصد،َاملنجور،ََ-َ 62 .1/465مختصرَنظمَالفرائدَومبديَالفوائدَفيَشرحَمحص   
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َللتحصيل َذكاء َلهـ َكان َمن َويسعف َأسمى، ب
َ
َُرت َإلى َمنه َوالترقي َالتقليد َطور املعرفي،ََويتجاوز

ره،َقالَابنَزكرَي
 
ُيْسر هـلعذبَأسلوبه،َفيسهـلَتذك ل 

83:َ
َرة ك 

ْ
ذ
َ
لَيكوُنَت  

ُمَحص 
ْ
ل َرةَََول  ْبص 

َ
َت ي   ك 

ا
لذ ل  ْنهَـ ََيْحُصُلَم 

رَالعالم
 
ك
َ
م،َوُيذ  

 
رَاملتعل مَوالعالم،َيبص 

 
 84َ.فهـوَرجزََعامَالنفعَيلبيَحاجةَاملتعل

َتقتضَ -َث َالرئيسَهـوَتلبيةَطلبَجمهـورَاملتعلمينَوفقَما يهَحاجاتهـمَالاجتماعيةَالتيَطريقهـا
 (.رحمهـَهللا)التعليم،َوهـوَمقصدَكثيرَالورودَعندَالشيخَدمحمَبنَيوسفَالسنوسىيَ

َقالَالسنوسىي َيكملَمقاصدهـا،َ:" َمختصًرا َأنَأضعَلهَعليهـا َبقراءتهـا، َبعضَمنَاعتنى طلبَمني
ىَذلكَطالًباَمنَاملولىَالكريمَحسنَاملعونةَوالتسديدَويسهـلَاملشرعَإلىَماَعذبَمنَمواردهـا،َفأجبتهَإل

دَهـذهَالهـدفَفيَجملة85ََ."للصوابَفيَالظواهـرَوالبواطنَالتيَهـيَعنَكثيرَمنَالعللَغيرَمصونة
 
يؤك

َ:"ََ"مؤلفاته،َمنهـاَقولهَفيَمصنفَآخر فَاعتقادهَفيَحق 
 
فقدََوضعتَجملةَمختصرةَفيماَيجبَعلىَاملكل

َ فَمنَظلماتَالجهـلَوالتقليد،َفأردتََهللاَتعالىَوفيَحق 
 
رسلهـَعليهـمَالصَّلةَوالسَّلمَعلىَوجهـَيخرجَاملكل

88ََ"أنَأتبعهـاَبشرحَمختصرَيكشفَمعانيهـاَكلَلبسَوتعقيد
 : التدريب على النظر الشخص ي -4
َبعدَتحصيلَ -َأ م،َليباشرَالنظرَبنفسهـ

 
أرادََهـؤالءَألاعَّلمَبهـذاَاملسلكَالتعليميَإسعافَاملتعل

ُملة،َمباد
ْ
ن
ُ
ْدَرَأ

َ
ئَاملعرفة،َوخاصةَفيَمجالَمعرفةَالعقائدَومقاصدهـاََالتيَالَتخرجَعنَدائرةَالامتثالَق

لَالعالمَ َفَّلَيتحم  َعنَأحٍد، َأحٌد َفيهـا َالَيغني فاتَاملنبثقةَعنَتصوراتَصحيحةَيقينية، تلكَالتصر 
َالعقائدَاملثمرةَملقاصدهـاَمسؤَو أولََ"َليةَفرديةَشخصية،َلهـذاَفـقصورَاملتعلمَعنَالنظرَوالفحص،َألن 

َإلىَالعلمَبمعبودهَمنَالبراهـينَالقاطعةَ َلَفكرهَفيماَيوصلهـ ماَيجبَقبلَكلَشىيءَعلىَمنَبلغََأنَُيْعم 
 89."وألادلةَالساطعة

َبينَاملعرفةَ -َب َالتوحيدَالجامع ر َتصو  َفي َمسلكه نَفيهـا َبيا ة َبعدَتقدمةَمهـم  َ َالفقرة ذكرَهـذه
َعلىَمْنَسعىَفيَتحصيلهـاَ(:"ََرحمهَهللا)عرفانية،َفقالَالعقليةَواملعرفةَال (َالقصدَالعقيدةَالكبرَى)ويُمنا

86َ"بنيلَمراتبَأهـلَالعرفانَوالفوزَبكمالَالدارين
َالعلميَالقائمَ -َت َالحوضىيَالتيَصر حَفيهـاَالناظمَبعملهـ شرحَالشيخَالسنوسىيَمنظومةَتلميذهـ

لَأرقىَوظيفةَ
 
لَالعنايةَتكونَفيهـاَبالصبيان،َفتكونَعلىَتيسيرَاملعرفة،َالتيَتمث بيداغوجيةَللمعلم،َوأو 

هللا)سهـلةَاملأخذ،ََقالَ  (:َََََََََََََرحمهَـ
فيَالتيسيرَََََََأرجوزةَمفهـومةَالتعبير َوقدَسألتَاللهَـ

فكانَمنَمتطلباتَهـذاَاملسعىَأنَيكتبَمتناَمنظوماَسهـلَالعبارةَيحفظهَالصبيانَعنَظهـرَقلبَ
َ:َالعمر،َيشهـدَلهـذاَاملعنىَقولَالناظمفيَمقتبلَ

اب)قريبةَاملأخذَواملطالبَََيقرؤهـاَالصبيانَفيَاملكاتبَََََََََََََََ ت 
ُ
َ(.يقصدَبهـاَاملحضرةَوالك

تيسيرَاملعرفةَوظيفةَتعليميةَمخصصةَلرتبةَالصبيان،َألجلَترتقيهـمَبهـاَإلىَرتبَأرقى،َقالََ -َث
 :87َََََََََََََََالحوضىي
َبنظرَسديدَََََََََََََََََََ

ً
ار يهـاَمنَالتقليدَََََضرورة

َ
ُرُجَق

ْ
َ.َيخ
َمنصفَمنَالكبارَََََبهـاَاكتفىَمنَأجلَالاختصارََََََََََََََََََََ  َوُربا
ْتَكيفيةَالسلوكَََََََََََََََََََ

َ
ن ََبيا

ْ
ذ ْيُتهـاَواسطةَالسلوكَََََإ 

 .َسما

                                                 
لَاملقاصد،َالبيتَ-َ 63 .56:َمحص   
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َمجالسَالشيخَدمحمَبنَ -َج يوسفَالسنوسىيَوإنَكانتَخاصةَباملستفيدينََذكرَالبلويَفيَثبتهَأن 
َرََ
ْ
ث هََكانَإ 

 
َمظاهـرَحرصهَعلىَتعليمَالعامةَأن َالعامةَبدروس،َومنَأهـم  هَكانَيخص 

 
َأن
 
منَطلبةَالعلم،َإال

َ  
َالعوام  َمن َوجمٌع َطلبته هـا

ُ
َيقرؤ َالصغرى، َالعقيدة َيديه، َبين َتقرأ َالجمعة َعصر َصَّلة َمن سَّلمه

تَعادةَمستمرةَوهـوَقاعدَبمحرابهـ،َمقبٌلَاملَّلزمينَملجلسهَعنَظه
 
ـرَقلب،َسرًداَعلىَصوتَواحد،َََوظل

91َ.علىَالذكر
اعتبرَالشيخَالسنوسىيَتيسيرَمعرفةَأحكامَالدينَعموما،َوعلىَرأسهـاَأحكامَمعارفَإلايمانَ -َح

مين،ََفقال
 
ظَفيَإيضاحَالحقَبالب:"َواجباَالشرعي،َيفرضَصياغةَتستوعبَمستوياتَاملتعل راهـينَوالتلف 

َأعلم،َ َوهللاَسبحانه َبذلك، َورفيعهـمَقاصًدا َنفيسَذلكَبينَوضيعم َوعدمَالاكتراثَبإبداء بجميعهـم
ةَعلىَماَخفيَعليهـمَمنَمهـالكَماَوقعواَ ةَبعدَاملر  هـاَلهـمَاملر  ئَالاعتقادَوخطرَالتقليد،َمنب  إنقاذهـمَمنَسي 

هـمَفيهـاَعلىَالرأيَالسديد،َوبق َأنفَإبليسَاللعين،َفيهـا،َوقدَحسبواَأن  يتَعلىَهـذاَألامرَزماناَنرغمَفيهـ
منَسواطعَالبراهـين 91َ."ونقطعَفيهَظهـرهَونكشفَسحائبهَالتيَيلقيهـاَعلىَالحقَبماَنقدحهَـ

لَأعباءَاملعترضين،َوالذيَلمَتخلَمنهـاَطريقََ -َخ فرضَسلوكَطريقَتيسيرَاملعارفَإلايمانيةَتحم 
دةالشيخَالسنوسىي،َبلَجابهـهـاَوتحدىَه الظروفَالصعبةَواملعق  َ.ـذَـ

َهللا)قالَ َ"رحمهـ َمضيئةَ(: َهـيَلجسمهـ َالتي تهـا َمد  َوطالتَعليهـ َالشيطانَاملصيبة َعظمتَعلى فلما
َإلىَاملجلسَمنَأعوانهـَمنَطردَعنَفهـمَالحقَوعنَمعرفةَأهـلهـ،َثمَ مذيبة،َأجلبَعليناَبخيلهَورجلهَوجرا

َوهللا َفصاروا َبحسبَفهـمهَألاعوجَودينهََهـوَمعَذلكَجاهـلَبجهـله، سبحانهَوتعالىَحسيبهَينقلَعنا
ألاعرجَمنَالكلماتَاملأذيةَماَيوجبَإلاذايةَفيَالنفسَوالدينَويقبلَذلكَمنهَويشيعهَمنَهـوَعلىَشاكلتـَ

نواَأنَتصيبواَقوماَبجهـالةَفتصبحواَ:"َولمَيمتثلَقولَتعالى هـاَالذيَآمنواَإنَجاءكمَفاشقَبنبإَفتبي  ياأي 
َزينَالعابدينَعليَبنَالحسينَحيثَأنشد[.8:َالحجرات"]ماَفعلتمَنادمينعلىَ َ:ََثمَقالَوهللََدرُّ

يَألكتمَمنَعلميَجواهـرهَََََََكيَالَيرَذاكَذوَجهـلَفيفتننا
 
َوإن

َوربَجوهـرَعلمَلوَبحتَبهَََََََََلقيلَذلكَممنَيعبدَالوثنا
َرجالَمسلمونَدميََََََيرونَأقبحَماَيأتونهَ َ.حسناوالستحل 

قَالسنوسىيَعلىَذلكَبقوله
 
ولكنَمثلَهـذاَوأكثرَمنهَالَيستغربَفيَهـذاَالزمانَالذيَنحنَفيهَ:"َعل

رَفيهَمعرفةَالحقَلبذورَأهـله،َ
 
اَوتعذ

ً
وهـوَأواخرَالقرنَالتاسعَالذيَصارَاملعروفَمنكًرا،َواملنكرَمعروف

َ
 
سعَالخرقَفيهـَجًداَعلىَالراقعَفلمَيبقَفيهـَللعاقلَإال

 
نَبالسكوتَومَّلزمةَالبيةت،َوالرضاَفيَوات التحص 

96ََ."املعاشَبأدنةَالقوت
رهـَالشيخَيميلونَإلىَالاستقالةَوالابتعادَعنَاملخالطة،َ وأغلبَالخلقَإذاَسمعواَوصفاَلحالَكماَقر 

َ َسبحانه َاللهـ َألن  َهللاَكبيرة، َفي َالسنوسىي َثقة َفيهَ"ولكن َالشر  َالذي َالزمان َهـذا َفي ل َيتفض  َيزل لم
ُرَقلوبهـمَمنك  

شفَعريانَعلىَنادرَمنَالناس،َبأنَيشرحَصدورهـمَلفهـمَالحقَوتمييزهَعنَالباطل،َوينو 
َالخيرَوأهـله،َوعدمَإصغائهـمَفيَاقتناصَماَالحَلقلوبهـمَمنَالنورَإلىَعذلَكلَعاذل،َ بحسبَالنية،َوحب 

َإبداءَالعلمَفيَزمانناَهـذاَيحرمَبالكلية
93ََ."لكنتَأقولَإن 

نَطويتهوينخرطَامل دَحفظَجوارحهَوحس  َتجر  َاملسلكَإذا َهـذا َالعاملَفي َالعالم َوأسس94َسلم ،
َإلىَمراشدَ َلهـ عقائدهَإلايمانيةَعلىَاليقينَالذيَالَيخامرهَشك،َآمَّلَوطامعاَفيَتوفيقَهللاَوهـدايةَاللهـ

هـا
 
َ.َألامورَكل
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َاملعارفَإلايمانيةَالانتقالَباملتع -َد َمنَتيسير َإليه َمُح
ْ
َُيط َمما مَمنَإلايمانَالتقليديَإلىَلعل 

 
ل

منَغيرَتحققَملعناهـا،َوالَمعرفةَ(َالَإلهـَإالَاللهـ)مجردَالنطقَبهـذهَالكلمةَ"إلايمانَالتحقيقيَإذَالَقيمةَلـ
َ"فيَالقلبَملدلوهـاَالَيكفيَفيَحصولَحقيقةَإلايمان

وغيرهـمَمنَألائمةَفيَ(َبجاية)وقدَسئلَفقهـاءَ:"ََواستشهـدَفيَهـذاَاملقامَبفتوىَعلماءَبجاية،َفقال
َالقرنَ أوَقبلهَبيسيرَعنَرجلَينطقَبكلمتيَالشهـادةَويصليَويصومَ(القرنَالتاسعَالهـجرَي)أوائلَهـذا

َيرىَالناسَ َيأتيَبمجردَصورَألاقوالَوألاعمالَفقطَعلىَحسبَما ما
 
َوكذا،َولكنَإن ويحجَويفعلَكذا

َ َوال َالشهـادة َبكلمتي َلينطق هـ َأن  َحتى َويعملون َمعنىَيقولون َوال َإلاله، َيدركَمعنى َوال َمعنى َلهـا يفهـم
َالرسوَل.َالرسوَل ماَتوهـمَأن  َي،َورب  ف 

ُ
َتَوماَن ب 

ْ
ث
ُ
صلىَهللاَعليهَ)وبالجملةَفَّلَيدريَمنَكلمتيَالشهـادةَماَأ

م
 
نظيرَإلهَملاَرآهَالزمَالذكرَمعهَفيَكلمتيَالشهـادة،َوفيَكثيرَمنَاملواضع،َفهـلَينتفعَهـذاَالشخصَ(َوسل
هَأمَال؟َبما حقيقةَإلايمانَفيماَبينهَوبينَرب  َ"صدرَمنهَمنَصورةَالقولَويصدقَعليهَـ

َفيَإلاسَّلمَبنصيب،َوإنَصدرَمنهَمنَ"وبناًءَعلىََإجماعهـمَالذيَمفادهَ َمثلَهـذاَالَيضربَلهـ أن 
َ..صورَأقوالَإلايمانَوأفعالهَماَوقع

َفيَغايةَالجَّلءَالَوهـذاَالذيَأفتواَبهَفيَحقَهـذاَالشخصَوم:"َقالَالسنوسىي نَكانَعلىَحالتهَجلي 
َبماَ َالشهـادتينَوجزم َفيمنَعرفَمدلول َواختَّلفهـم َالعلماء َنزاع ما

 
َوإن َاثنان، يمكنَأنَيختلفَعليه

َبينَقومَ َالنشأة َوجرد َموجبَجزمهَبذلكَالتقليد، َأن 
 
َترديدَإال تضمنتهَمنَعقائدَالتوحيدَمنَغير

َمؤمنينَمنَغيرَأنَيعرفَبرهـاًناَعلىَ
ً
95َ."َذلكَأصَّل

 إذا استغرق الافتقار ألانفاس
 
 .ثمراتهـ إال

 :نماذج من املؤلفات البداغوجية: املطلب الثاني
َكانَ َإذ َبيداغوجية، َمصنفات َكانت هـا َأن  َومضامينهـا َعناوينهـا َمن ن َبي  َالسنوسىي َالشيخ ومؤلفات

َتقريبه ر َييس  َبما َشرحهـا َثم َاملتلقي َمستوى َمراعاة َمنهـا، َالرئيس َمشغوالَالقصد َكان َفالسنوسىي ـا،
َ َاملرجعية َبوحدة لة

 
َاملشك َالاجتماعية َعمدهـَ(املذهـب)بالوحدة َحيث َمن َواحدا َعقديا َنصا لف

 
َفأ ،

عَمنَحيثَمراعاةَمستوىَاملخاطبين،َوهـذاَجليَمنَعناوينهـا َ.الرئيسةَ،ولكنهَمتنو 
َالعقيدة ألاولىَ– 1 َوعنوانهـا: َالكبرى، َالعقيدة َامل: َالتوحيد َأهـل َبعونَهللاَمنَعقيدة خرجة

تعالىَأنفَكلَمبتدعَعنيد  ".ظلماتَالجهـلَوربقةَالتقليدَاملرغمةَبفضلَاللهَـ
 "عمدةَأهـلَالتوفيقَوالتسديدَفيَشرحَعقيدةَأهـلَالتوحيد"َشرحَالعقيدةَالكبرىَاملوسومَبـ

َمعَزياداتَتقتضَ:العقيدة الثانية - 6 َالكبرى، َللعقيدة لَاختصارا
 
َوتمث َالوسطى، يهـاَالعقيدة

 .الحاجةَالتعليمية
رَالعبارة،َويسهـلَمعهـاَاستيعابَمضامينهـا  .شرحَالعقيدةَالوسطى،َوهـيَعلىَمنوالَسابقتهـا،َتيس 

العقيدةَالصغرى،َاملشهـورةَبأمَالبراهـين،َوكتبَعليهـاَشرحاَيعرفَبـشرحََ:العقيدة الثالثة - 3
 .َالعقيدةَالصغرَى

َ َالضرورية َاملصطلحات َشرح َللقارئ َالغرضََوخدمة َلهـذا صهـ َخص  َكتاب َفي َالصغرى لفهـم
هـهـاَبشكلَأوفىَكتبَعليهـاَشرحا،َُيْعَرفَبشرحَاملقدمات"املقدمات"عنوانه  ،َوألجلَتيسيرَتفق 
َقالَمَّلليَ:العقيدة الرابعة -1 َالصغرى، َصغرى َعقيدة "َ َوذلكَأن  َلوالدي َوضعهـا َكان وقد

َالصغرىَوختمهـاَ اَقرأَعلىَالشيخَعقيدتهـ
 
َدرسهـاَوالديَمل َقدَثقلَعليهـ هـ ةَرأىَأن  َبالتفسيرَغيرَماَمر  عليهـ

َهـمومه،َفطلبَمنَالشيخَأنَيجعلَلهَعقيدةَأصغرَمنَالصغرىَبحيثَيمكنهَ َلكبرهَوكثرة وحفظهـا
،َثمَشرحهـاَفيَكتابهَاملوسومَبـَشرحَصغرى98َ"درسهـاَوحفظهـا،َفعملَلهـَهـذهـَالعقيدةَوكتبهـاَبخطَيده

 .الصغرَى
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َصغرىَصغرىََ:لخامسةالعقيدة ا -6 َكتبَعقيدة اء َالقر  َلجمهـور َاملعلومة َإيصال َفي وإمعانا
ْعَرفَ

ُ
 .وجرمهـاَصغير،َليسهـلَحفظهـاَعنَظهـرَقلب.َ  بالحفيدةالصغرى،َهـيَالتيَت

،َفيهـاَ(ورقتان)،َوهـيَصغيرةَالحجمَ  للولدانَوالنساءَاملؤمناتَاملفيدة: العقيدة السادسة -3
صَتحفظهَالنساءَاملا  .كثاتَفيَالبيوتَوالصبيانملخًّ

"َفضَّلَعنَشرحهَللمتنَالبيداغوجيَالذيَكتبهَتلميذهَأبوَعبدَهللاَدمحمَبنَعبدَالرحمنَالحوضىي
َ"شرحَواسطةَالسلوك"َ،َوسماه"واسطةَالسلوك

َهللاَالجزائريَ َبنَعبد َأحمد َمصنفَشيخه َعلى َكتبَالسنوسىي َاملريد"كما َكفاية َيراعيَ" شرحا
  "املنهـجَالسديدَفيَشرحَكفايةَاملريد"َنوانهالوظيفةَالبيداغوجية،َع

َحاجاتَالناسَاملعرفيةَ َوتلبية َإلاصَّلح، َعلى َحرصَالسنوسىي د
 
َيؤك َإليه َسبقتَإلاشارة َما وكل 
َالتربوية،َشاهـدهـاَقوله اَعلىَعوامَاملسلمين،َبلَ:"َومتطلباتهـا َوشفقةَجمًّ ا ولقدَكنتَأدركتنيَغيرةَغمًّ

َاملتفقهـي َمنَطلبة َكثير ةَوعلى
 
َأدل َفي َعقائدهـمَوإعراضهـمَعنَالنظر َفي َرأيتَمنَبعضهـمَافساد نَملا

العقيدةَوغيرهـا 97َ".التوحيد،َرواهـاَلهـمَكثيرَمنَمراشدهـم؛َفشرعتَفيَإقراءَهـذهَـ
َ

 الخاتمة
زَالدرسَالكَّلميَفيَالجزائرَخَّللَالقرنَالخامسَعشرَامليَّلديَبجملةَمنَامليزات،َتجعلهَكَّلماَ تمي 

اَب ها،َأبوَمميزًّ أعَّلمهَالذينَلهـمَمصنفاتهـمََشغلَبعضهـاَالورىَشرقاَوغربا،َحرصناَعلىَالتعريفَبأهـم 
تَ)،َودمحمَبنَيوسفَالسنوسىيَ(هـ664تَ)،َوأحمدَبنَعبدَهللاَالجزائريَ(هـ611تَ)عثمانَالعقبانيَ

َ(.هـ711تَ)،َودمحمَبنَأحمدَبنَزكريَ(هـ675
َبعل َاملشتغلين َعناية

 
َمحط َالعالمَإلاسَّلمي،َكانتَكتبهـم َفي َأغلبَمؤسساتَالتعليم َفي َالكَّلم م

َالشروحَوالحواشىيَوالتقييدات،َوامتازتَهـذهَاملؤلفاتَبهـندسةَ وخاصةَبَّلدَأهـلَالسنة،َفكتبتَعليهـا
زةَجمعتَبينَالبرهـانَالعقليَالقطعي،َوتحقيقَإشباعَمطالبَالقلب،َفكانَعلمَالكَّلمَفيَالجزائرَ ممي 

َ َوا)بجناحين َلقلبالعقل َاملعرفةَ(. ات َمصب  َأهـم َبوصفهـ َللشرع َالامتثال َعلى َالتركيز َاستعادة وبهـذا
َ.العقدية،َوفضَّلَعنَذلك،َكانَلهـاَجملةَمنَاملميزات

كانتَالجزائرَمكتفيةَذاتياَمنَالناحيتينَاملعرفيةَوالتربويةَوالتسليكية،ََفكانَأغلبَشيوخَأعَّلمناَ
لواَمنَجذورهـمَاملعرفيةَاملشرقية،َفاحتفلَعلماؤناَبأعَّلمََمنَالبَّلدَنفسهـا،َوبالرغمَمنَذلكَلمَ يتنص 

َالسلف َآراء َعن روا َعب  َالذين َألاوائل َالرواد َعن َفنقلوا َالسنة، َالصفاتية)أهـل َ َمسلكَكَّلمي،َ( وفق
وخاصةَابنَكَّلب،َوالقَّلنسىي،َواملحاسبي،َكماَاستفادواَمنَألاشعريَوكبارَتَّلميذه،َوأساطينَاملذهـبَ

َ.رَالعصور،َفضَّلَعنَأكابرَالتسليكَومنَورثَمسالكهـمَالتربويةَواملعرفيةألاشعريَعب
وظهـرَجلياَفيَالجهـودَالكَّلميةَلعلمائناَاملنزعَالعملي،َوتجلىَفيَمزاوالتهـمَالكَّلميةَالعنايةَبامتدادتهـاَ

َ دواَعلىَأن 
 
واَالافتقارَأهـمَثماره،َوأك زواَعلىَمقاصدَالعقائد،َوعد 

 
فتقارَمدخلَللعملَالَاالوظيفية،َفرك

َ.الاستحضارَاملستمرَلَّلفتقار،َيثمرَمواقفَإيجابيةَفيَشعابَالحياةبالعلم،ََو
َالقصدَ َبومنَتوابعَهـذا َوتذليلَالصعوباتَاملعرفية،َالعنايةَبالتأليفَالبيداغوجي، تيسيرَالعبارة

رَالشخصى يَفيَاملعارفَإلايمانيةَوالابتعادَعنَالغريبَوالغامضَفيَالصياغة،َوإكسابَاملتلقيَُدْربةَالتدب 
َخطابَعقدي َلذلكَصياغة َاملباشرة َالنتائج َومن َآلافاقَوألانفس، َفي َمستوياتَ وتجلياتهـا َكل  يراعي

َفهـوَ َالعلماء، َلرتب َواملتهـيئين َألاذكياء َحاجة َويشبع َللترقي، َويسعفهـا َالعامة َيخاطب َ َفهـو املكلفين،
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مَوالعالم،َخطابَيلبيَحاجةَم
 
بَالنهـاياتخطابَيستوعبَاملتعل

 
،َنَكانَفيَالبداياتَوالَيهـملَمنََتطل

مَالناسَالنزولَباِليمانَإلىَشعباَالحياة
 
 .يعل
َ

 :مسرد املصادر واملراجع
َ:مسردَاملصادرَواملراجع،ََمرتبَألفَبائياَبحسبَعنوانَاملصنف

 :كتب الحديث وشروحهـا: أوال
َالبخارَيَصحيح -1

 :املؤلفات الكالمية والصوفية: ثانيا
6- َ َبنَيوسفَالشيخَسيديبغية َاللهـ َعبد َودرسهـا َحققهـا َابنَزكري، َابنَالحاجب، .َالطالبَفيَشرحَعقيدة

1773َجامعةَدمحمَالخامس،َكليةَآلاداب،َوالعلومَإلانسانية،َبالرباط،َاملغرب،َإشرافَدمحمَأمينَالاسماعيلي،َ
َ(رسالةَجامعية)1774ََ–

3- َ َيحي َالعهـد، َمن َعلينا َاله َأخذ َفيما َالعقد َجيدل،َتوكيد َعمار َوتحقيق، َدراسة َالنايلي، َامللياني الشاوي
 َ.م6115:َمنشوراتَوزارةَالشؤونَالدينيةَوألاوقاف،َالجزائر،َالطبعةَألاولى

،َدراسةَوتحقيقَخالدَزهـري،َ(هـ675تَ)ثَّلثَعقائدَأشعرية،َلإلمامَأبيَعبدَاللهـَدمحمَبنَيوسفَالسنوسىيَ -4
 .َم6116/هـ1433:َىالرباط،َالطبعةَألاولَ–دارَأبيَالرقراقَ

دمحمَبنَيوسفَالسنوسىي،َمطبعةَالاستقامة،َالطبعةَألاولىَسنةَ -5 َ.هـ1351شرحَأمَالبراهـين،َأبوَعبدَاللهَـ
8- َ َدمحمَبنَعمرَبنَابراهـيمَاملَّلليَالتلمساني، َأبوَعبدَاللهـ ،َتحقيقَ(طبعتَمعَأمَالبراهـين)شرحَأمَالبراهـين،

َ.6117:َوت،َلبنان،َالطبعةَالثانيةخالدَالزهـري،َدارَالكتبَالعلمية،َبير
مطبعةَمصطفىَالبابيَ.َحاشيةَعلىَشرحَإلامامَالعَّلمةَدمحمَبنَمنصورَالهـدهـديَعلىَصغرىَإلامامَالسنوسىي -9

َ.هــ1336الحلبيَوأوالدهـ،َ
َالبراهـين -6 َأم َشرح َعلى َدمحمَالدسوقي َالبراهـين، َأم َعلى َالدسوقي َحاشية َالعربية،َ. َالكتب َإحياء َدار طبع

َ.ت.باهـاَعيسىىَالبابيَالحلبيَوشركاهـ،َدألصح
َالشرقاويَعلىَشرحَإلامامَالعَّلمةَدمحمَبنَمنصورَالهـدهـديَعلىَصغرىَإلامامَالسنوسىي -7 .َحاشيةَعبدَاللهـ

 .َهــ1336مطبعةَمصطفىَالبابيَالحلبيَوأوالدهـ،َ
َعلىَشرحَأمَالبراهـين -11 َحاشيةَدمحمَالدسوقي َالكتبَالعربية،َألصح. َإحياء َالبابيَالحلبيَطبعَدار َعيسىى ابهـا

 .ت.وشركاهـ،َد
11- َ َالصغرى َصغرى َإبراهـيمَ)شرح َإسحاق َِلبي َالسنوسية مات َاملقد  َشرح َفي َاللدنية َاملواهـب وبالهـامش

/َهَـ1393/َ،َدمحمَبنَيوسفَالسنوسىي،َمكتبةَمصطفىَالبابيَالحلبيَوأوالدهـ،َمصر،َالطبعةَألاخيرة(ألاندلسىي
َ.م1753

اللهـَدمحمَبنَيوسفَالسنوسىي،َتحقيقَنزارَحمادي،َمكتبةَاملعارف،َ،َالطبعةَألاولىََشرحَاملقدمات،َأبوَعبد -16
َ.م6117َ–هَـ1431

13- َ َالدمشقي، َالتلمساني، َدمحمَالهـاشمي َالسنوسية، َمتن َشرح َالدرية، َوأوالدهـَالعقائد َالحلبي َالبابي مطبعة
َ.َم1756/َهــ1399الطبعةَالثالثة،َ.َبمصر

َالوسطىَوشرحهـا،َدمحم -14 َبيروت،َالعقيدة َالكتبَالعلمية، َدار َتحقيقَيوسفَأحمد، َبنَيوسفَالسنوسىي،
 .لبنان

َالبغداديََ -15 َبنَطاهـر َالقاهـر َعبد َدارَ(هــ467تَ)الفرقَبينَالفرق، َالحميد، َالدينَعبد َتحقيقَدمحمَمحي ،
 .ت/املعرفةََللطباعةَوالنشر،َبيروت،َلبنان،َد

لَ -18 املقاصد،َالبنَزكري،َتأليفَأبيَالعباسَأحمدَبنَعليَمختصرَنظمَالفرائدَومبديَالفوائدَفيَشرحَمحص 
 َ:َ.،َتحقيقَألاستاذَعبدَالرزاقَدحمون،َدارَاملعرفةَالدوليةَللنشرَوالتوزيع،َطبعةَخاصة(هــ775تَ)املنجورَ

َالسنوسىيَدمحمَبنَيوسف،َ -19 َالجزائريَالزواوي، املنهـجَالسديدَفيَشرحَكافيةَاملريدَللشيخَأحمدَبنَعبدَاللهـ
َ.ت/مصطفىَمرزوقي،َدارَالهـدىَعينَمليلة،َالجزائر،َدتحقيقَ

16- َ َبنَدمحمَبنَدمحمَالقعباني َسعيد َعثمان َأبو َوصفاتهـ، َاللهـ َبذات َحمادي،َ(هـ611ت)الوسيلة َنزار َتحقيق ،
َ.م6116َ–هـ1467َمؤسسةَاملعارفَللطباعةَوالنشر،َبيروت،َلبنان،َالطبعةَألاولى،َ
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17- َ َالسلوك، َكيفية َبيان َفي َالسلوك َواسطة َالحوضىي َالرحمن َعبد َنزارَ(هــ711تَ)دمحمَبن َبعناية َنشرت ،
 .حمادي،ََدارَإلامامَابنَعرفة

َ
 : كتب التراجم والتاريخ: ثالثا

َدمحمَبنَدمحمَابنَأحمدَامللقبَبابنَمريمَالشريفَ -61 َأبوَعبدَاللهـ َبتلمسان، َوالعلماء البستانَفيَذكرَألاولياء
َم1716/هـ1368ابنَأبيَشنب،َاملطبعةَالثعالبية،َاملليتيَاملديونيَالتلمساني،َعنايةَدمحمَ

َ.م1769والرباط،َالخليلَالنحوي،َاملنظمةَالعربيةَللتربيةَوالثقافةَوالعلوم،َتونسَ..بَّلدَشنقيط،َاملنارة -61
،َدراسةَوتحقيقَعبدَاللهـَالعمراني،َدارَ(م1556/هــ736تَ)ثبتَأبيَجعفرَأحمدَبنَعليَالبلويَالواديَآشىيَ -66

َ.م1763-هـ1413:َ،َبيروت،َلبنان،َالطبعةَألاولىالغربَإلاسَّلمي
 .خَّلصةَألاثر،َاملحبي،َطبعةَمصورة،َمتداولةَعلىَالنت،َليسَبهاَمعطياتَالنشر -63
ةَالحجالَفيَأسماءَالرجال،َأبوَالعباسَأحمدَبنَدمحمَاملكناسىيَالشهـيرَبابنَالقاضىي،َتحقيقَدمحمَألاحمديََ -64 در 

 .م1791/هـَـ1371/َبعةَألاولىأبوَالنور،َطبعةَالسنةَاملحمدية،َالط
دوحةَالناشرَملحاسنَمنَكانَباملغربَمنَمشايخَالقرنَالعاشر،َتأليفَدمحمَبنَعسكرَالشفشاوني،َتحقيقَ -65

،َالرباط،َاملغرب،َالطبعةَالثانية،َ(1)دمحمَحجي،َمطبوعاتَدارَاملغربَللتأليفَةالترمةَوالنشرـَسلسةَالتراجمَ
َ.م1799/هـ1379

68- َ َبشائر َلكتاب َخوجهـ،الذيل َحسين َعثمان، َآل َفتوح َفي َ)إلايمان َالرسميةَ(هــ1187ت َالعربية َاملطبعة ،
 .َم1716/َهــ1368بحاضرةَتونس،َ

الحركةَالفكريةَفيَباملغربَفيَعهـدَالسعديين،َدمحمَحجي،َمنشوراتَدارَاملغربَللتأليفَوالترجمةَوالنشر،َ -69
َ.م1796شتنبرَ/هــ1376،َمطبعةَفضالة،َفيَمنتصفَشوالَ(6)سلسلةَالتاريخَ

ةَفيَطبقاتَاملالكية،َدمحمَبنَدمحمَبنَعمرَبنَقاسمَمخلوفَ -66 قَ(هـ1381ت)شجرةَالنورَالزكيا
 
وعل ،َخر جَحواشيهَـ

َ.َم6116َ-هـ1464:َعبدَاملجيدَخيالي،َدارَالكتبَالعلمية،َبيروتَلبنان،َالطبعةَألاولى:َعليهـ
تَ)مللكَبنَحسينَبنَعبدَاللكَالشافعيَالعصاميَاملكيَسمطَالنجومَالعواليََفيَأنباءَألاوائلَوالتوالي،َعبدَا -67

َبيروتَ(هـ1111 َالكتبَالعلمية، َدار ض، َوعليَدمحمَمعو  َاملوجود، َتحقيقَوتعليقَالشيخَعادلَأحمدَعبد ،
 .م1776/هـَـ1417لينان،َالطبعةَألاوىَ

31- ََ وداني َالر  َسليمان َبن َدمحم َالسلف، َبموصول َالخلف َ)صلة َدمحمَحجي،(هـ1174ت َتحقيق َالغربََ، دار
َ.م1766َ-هـ1416إلاسَّلمي،َبيروت،َلبنان،َالطبعةَألاولىَ

َالحضيكي -31 َدمحمَبنَأحمد َوتحقيق(م1995/هــ1167تَ)طبقاتَالُحَضْيكي، َتقديم ،َ َمطبعةَ: َبومزكو، أحمد
 .م6118/هــ1469النجاحَالجديدة،َالدارَالبيضاء،َالطبعةَألاولىَ

َمطبوع -36 َ َحجي، َدمحم َتحقيق َاملنجور، َأحمد َسلسلةَفهـرس َوالنشر، َوالترجمة َللتأليف َاملغرب َدار ات
 .م1375/1798،َالرباطَ(1)الفهـارس،

بلي،َأحمدَبنَيوسفَبنَيعقوبَبنَعليَالفهـريَ -33
 
ياسينَيوسفَعياشَوعوادَ:َ،َتحقيق(هــ871تَ)فهـرستَالل

أوزينة،َدارَالغربَإلاسَّلمي،َبيروت،َلبنان،َالطبعةَألاولى َ.م1766َ–هـ1416َ:َعبدَربهَـ
َمنشوراتَكليةَامل -34 َدمحمَاملنوني، َالحديث، َالعصر َنهـاية َإلى َالفتحَإلاسَّلمي َمن َاملغرب، َلتاريخ َالعربية صادر

َ.م1763َ-هــ1414آلادابَوالعلومَإلانسانيةَبالرباط،َجامعةَدمحمَالخامس،َاململكةَاملغربية،َ
َالتعريفَبـَ -35 َوزا616َمنَأبرزَعلماءَشنقيط، َالثقافةَوالفنون، َمديرية َالثقافةَوالشبابَوالرياضة،َعاملا، رة

 .م6113الجمهـوريةَآلاسَّلميةَاملوريتانية،َ
38- َ مقيدشَمحمود،َتحقيقَعليَالزواويَودمحمَمحفوظ،َدارَالغربَنزهـةَألانظارَفيَعجائبَالتواريخَوألاخبار،

َ.م1766إلاسَّلمي،َبيروت،َلبنان،َالطبعةَألاولى،َ
الحسينَبنَدمحمَالورثَّلني،َمطبعةَبييرَفونتاناَ(َالرحلةَالورثَّلنية)نزهـةَألانظارَفيَفضلَعلمَالتاريخَوألاخبارََ -39

َ.تصحيحَدمحمَبنَأبيَشنب(َم1716/هَـ1368الشرقيةَفيَالجزائر،َ
َالبابيَ -36 َعيسىى َطبعة َالحلو، َدمحم َالفتاح َعبد َتحقيق َاملحبي، َألحانهـ، َطَّلء َزرشحة َالريحانة نفحة

َ.الحلبي،وشركاهـ،َالقاهـرة
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دَبنَيحيَالونشرسىي،َتحقيقَدمحمَبنَيوسفَالقاضىي،َالناشر،َشركةَنوابغَالفكر،َوفياتَالونشريسىي،َأحم -37
111َ:َت،َص/د
 :: املواقع إلالكترونية: رابعا

41- َhttps://almaktabatoulmouridiya.files.wordpress.com/2015/06/d8a7d984d986d987d8ac1.pdfََ
 :املخطوطات: خامسا

 .،َنسخةَجامعةَامللكَدمحمَبنَسعود(مخطوط)ظ18ََثبتَعبدَالباقيَالحنبليَ -41

 .ك684َ:َرقم(َنسخةَالخزانةَامللكية)مواهـبَالقدوسية،َاملَّلليََ -24

https://almaktabatoulmouridiya.files.wordpress.com/2015/06/d8a7d984d986d987d8ac1.pdf


DEĞERLENDİRME KONUŞMALARI 
 





PROF. DR. HATİCE K. ARPAGUŞ  
 
Sayın Başkan, özellikle Murat Bey’in şahsında bütün Sempozyum ekibine, 

düzenleme kuruluna, teknik ekibe, bir kısmıyla biz muhatap olduğumuz 
üzere arkada çalışan araştırma görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum. 
Keza Dekan Bey ve Rektör Bey olmak üzere idari kadroya da gönülden te-
şekkür etmeyi bir borç biliyorum. 

Şimdi genel manada Sempozyumla ilgili şunları söylemek isterim. Ele 
alınan dönem aslında felsefe, kelam ve tasavvuf yani bir anlamda İslam dü-
şüncesi açısından önemli bir dönem. Daha önce işlenmemiş bir dönem ma-
saya yatırıldı ve değişik disiplinlerde çalışan birçok katılımcı tarafından 
konu değişik açılardan gündeme getirilmiş oldu. Bu anlamda bu bizim gele-
neğimizin bir kayıp halkasının gün yüzüne çıkarılması. Bu açıdan ben açık-
çası bu Sempozyumun çok önemli bir işlev gördüğü ve bundan sonraki ça-
lışmalara da çok güzel katkılar sağlayacağı kanaatindeyim. Bununla ilgili 
malumdur ki oryantalist söylem bu dönemin aslında geleneğin bir tekrarı ve 
hatta Gazzâlî ile birlikte başlayan sürecin, geriye gidişin başlangıcı olduğu 
ve işlevsiz olduğu şeklindedir. Bu dönemin değerlendirilmesi bu damgayla 
günümüze gelmiştir. Bu perdenin açılmış olması, bu toz bulutunun kalkması 
açısından bu Sempozyum gerçekten çok önemli bir fonksiyon icra etti. Ben 
bu anlamda mesela Gazzâlî’ye bakmak istiyorum; çünkü o, bu dönemin baş-
latıcısıdır. Burada felsefe-kelam-tasavvuf etkileşimi veya müstakil olarak 
her birinden bahsettiğimizde  ki biz kelamda bu döneme müteahhirin dö-
nem diyoruz, bu dönemin başlatıcısı olarak Gazzâlî’yi görüyoruz. Kendisi 
önemli bir aktör bu dönem açısından.  

Gazzâlî kendi dönemiyle ilgili olarak Munkız’da hakikati arayanları dört 
gruba ayırıyor: felsefeciler, kelamcılar, tasavvufcular ve Batıniyye yani bil-
giyi imamdan alanlar. Aslında bu şekilde, kendi döneminin coğrafyasını ve 
kültürel alanını  bize yansıtmış oluyor. Müteahhir döneme başlarken haki-
kati arayan bu dört ana damarın İslam düşüncesinde oluştuğundan bahsedi-
yor ve onlarla ilgili değerlendirmeleri var. Aslında Cüveyni ve Gazzâlî’yle 
birlikte ve bu dönemle birlikte önümüzde bizim o dönemin kültür, tarih ve 
coğrafyasına gittiğimizde felsefeyle hesaplaşma veya felsefenin İslam bün-
yesine alınması diyebileceğimiz bir dönemle karşılaşıyoruz. Felsefe, İslam 
dünyası için yeni değildi ancak İslam felsefesinin yani İslam filozoflarının 
ortaya çıkmasıyla birlikte İslam düşüncesinin bu İslam felsefesine veya bu 
felsefenin İslamileştirilmesine karşı bir yöntem belirlemesi, aynen veya 
dönüştürerek alması veya inşa etmesi gibi birden farklı yöntemle bu felsefi 
düşünceye karşı bir tavır takınması söz konusuydu. Bu bağlamda yine ben 
Gazzâlî’ye gittiğimde, Tehafüt’e baktığımda bu dönemi aydınlatabilecek bir-
çok ipucu görüyorum. Tehafüt’ün mukaddimesinde -ki malumunuz mukad-
dimeler önemlidir- yöntem açısından felsefeyi değerlendireceğini söylüyor 
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ve felsefenin mantıki yöntem açısından İslam dünyasına çok büyük kazanç 
sağlayacağını ve İslam filozoflarının elde ettiği sonuçları aynı yöntemle 
farklı bir şekilde değerlendireceğini ifade ediyor. Ancak bu sırada onun söy-
lediklerini yakın bir perspektiften incelediğimiz zaman felsefeye karşı bir 
tavır belirlediğini, aynı zamanda geleneğe karşı da bir tavır belirlediğini 
görüyoruz. Yani bu anlamda önemli.  

Sözlerime başlarken bizim 20. yüzyılda geleneğe karşı yabancılaşarak 
geldiğimizi söylemiştim. Bizim de kendi içimizde tarihsel veya kültürel ola-
rak baktığımızda yaşadığımız birtakım handikaplar var. Bu noktaya gelme-
mize sebebiyet veren şey, yaşadığımız tarih, kültür, birtakım yenilgiler gibi 
birçok faktör. Bunlar bizim geleneğe karşı veyahut yeniliğe karşı bakışımız-
da bir yöntem belirlememize sebebiyet verdi ve biz geleneğe yabancılaştık 
demiştim. Şimdi aynı bağlamda Gazzâlî’ye baktığımızda acaba Gazzâlî gele-
neğe bakarken yabancılaşıyor mu veya yeniliğe nasıl bir yöntemle bakıyor? 
Biz bu dönemi okurken oryantalist tavrın bize dayattığı şekilde gerçekten bu 
iki asır bize herhangi bir şey söylemeli ve biz bir gerilemenin tarihi şeklinde 
mi görmeliyiz? Nitekim tebliğlere baktığımızda böyle bir şey yok ama yine 
de biz bu dönemi nasıl bir yöntemle okumalıyız diye Gazzâlî’ye gidelim di-
yorum. Bu bağlamda baktığımda Gazzâlî felsefeyle ilgili diyor ki İslam dün-
yasına özellikle fıkıh ve kelama delil ve  yöntem açısından mantığın çok 
büyük katkıları olacaktır. Yeniliğe bu şekilde bakıyor. Geleneğeyse mantığın 
söylediklerine benzer tarzda “medâriku’l-ulûm” veya ukûl tarzında kelam 
kitaplarında başlıklar vardı diyor. Fakat bunu söyledikten sonra geleneğin 
yetersiz kaldığını ifade ediyor. Kendisinin hakikati arayan grupların her 
birine karşı yeterli, yetersiz veya kendisine hitap edip etmemesine dair söz-
leri var ama yazdığı eserler, ortaya koydukları çalışmalarda geleneğe yaban-
cılaşma şeklinde bir bakış açısı ortaya koymadığını çok net bir şekilde görü-
yoruz. Nitekim el-İktisat adlı eseri hem yenileşme hem bir gelenek yazısıdır 
ve orada geleneğe karşı, geleneğin yaşadığı döneme hitap etmediği gibi bir 
söylem geliştirmiyor. Tam tersine mevcut durumda geleneğin belli bir yere 
kadar geldiğini ve yeniliğin geleneğe nasıl hizmet edeceğini araştırıyor, yani 
aslında felsefeyle hesaplaşması bunun bir çabasıdır.  Pekiyi, bu nasıl bir 
okuma biçimidir? 

Ben burada kısaca okuma biçimlerine de değinmek istiyorum. Birbirin-
den farklı okuma biçimleri var: antitez üreterek, inşa ederek, dönüştürerek. 
Gazzâlî felsefeyi Tehafüt’te kısmen antitez üreterek, kısmen de dönüştürerek 
okuyor ama daha sonra Miyâru’l-ilm veya Mihakku’n-nazar adlı eserlerinde 
dönüştürerek okuma şeklinde yeniye karşı bir yöntem belirlediğini görüyo-
ruz. Ben kendi tebliğimde bu dönemle ilgili Sadruşşeria’yı ele alırken kısaca 
belirttim. Sadruşşeria’da da dönemi açısından aynı şekilde bir dönüştürerek 
okuma, yani geleneğin devamı var ve yeniyle birlikte yeniyi dönüştürme ve 
onu içselleştirme şeklinde bir çaba var. Burada yeni dediğimiz şey felsefe 
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tabi ki. Felsefenin bir anlamda İslam felsefesi, kelam ve tasavvuf açısından 
içselleştirilmesi ve dönüştürülmesi diyebileceğimiz bir manzarayla karşı 
karşıyayız. Burada her bir tebliğ de bu manzaranın bize hizmet edebilecek 
bir yönünü gösteriyor. Sadruşşeria örneğinden hareket edersek o da bulun-
duğu dönemde Maturidî olması açısından önemli. Genellikle Eş’arî temsilci-
ler daha fazladır ama Sadruşşeria dönemin Hanefi - Maturidî uleması. Ken-
disinden önce Gazzâlî’yle başlayıp Râzî’yle devam eden bu felsefi dönüştür-
me Eş’ari tarzda devam etmişti. Sadruşşeria da bu dönüşmeyi Maturidî-
Hanefî tarzda ele alıyor. Nitekim yine Gazzâlî’ye gidersek Gazzâlî bu dönü-
şümü yaptıktan sonra İhyau ulumi’d-din’i yazıyor çünkü bu değişim ve dönü-
şümün otomatik olarak ilimlerin ihyasına da katkısı olmalı. Benzer şekilde 
Sadruşşeria da İbn Sina, Fahreddin Râzî, Nasrreddin Tûsî ve Şemseddin 
Semerkandi gibi isimler üzerinden yeniden okumalar yaparak birtakım şey-
leri değiştiriyor. Antitez üretme, dönüştürme ve inşa etme metotları arasın-
dan o genellikle bu isimlerin düşüncelerini dönüştürerek ve inşa ederek 
kendi sistemine adapte etmeyi tercih ediyor. Bütün bu çalışmalar aslında 
sadece birer arkeolojik çalışma değil, günümüze de hitap ediyor. Günümüz-
de de bir kimsenin aydın niteliğini alabilmesi için tarihini ve geleneğini 
otantik olarak okuyabilmesi gerekir.  

Şimdi biz bütün bu şahsiyetleri, dönemleri, tarihsel okumaları yaparken 
aslında günümüz için yapıyoruz. İslam dünyası için o dönemde yeni olan bu 
felsefenin nasıl içselleştirileceğine dair çabalardan bugüne gelerek bugünün 
yenilerine mesela Batı felsefesine, Batı’daki bilimsel devrimler ve düşünce-
lere karşı da benzer yöntemle ve geleneğe yabancılaşmadan yeni okumalar 
yapmamız gerekiyor. Geçmişe yönelik tavrımız aslında bize aynı zamanda 
geleceğimizi de inşa etme fırsatını sağlamış oluyor. Sadruşşeria her bir kav-
ramı matematiksel bir işlemle alıp sisteminde yeniden inşa edip yeniden 
şekil veriyor. Aslında ben aynı zamanda onunla birlikte düşünmüş oluyo-
rum. Bu isimler kendi çağlarını aşan isimler. Onlarla birlikte ben aslında 
yeniden düşünmeyi öğreniyorum. O dönemdeki kültürel tarihsel zeminde 
neye karşı nasıl bir yöntem belirlediklerini ortaya koymuş oluyorum ve 
oradan günümüze getiriyorum. Çünkü ben bu coğrafyada bu tarihsel zaman 
diliminde yaşayan bir insanım ve gündelik olay ve dayatmalarda bir pers-
pektif ortaya koymam ve düşünce üretmem gerekiyor yani klasiği benim 
aslında neo-klasik üretebilmek için okumam gerekiyor. Aslında ben bugün 
yaptığım çalışmalarla yeni neo-klasikler üretmeye çalışıyorum.  

 Biz geçmişi olmayanın geleceği de olmayacağı için, geçmişimize yaban-
cılaşarak geleceğimizi inşa edemeyiz ve dolayısıyla bizim bu geçmiş okuma-
larımız aslında aynı zamanda bir gelecek inşasıdır. Bu anlamda bu dönemin 
ve bu Sempozyumda yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu düşünüyo-
rum.  



PROF. DR. AHMET KAMİL CİHAN 
 
Gerçekten uzun soluklu oturumlar yapıldı. Öncelikle ben ev sahiplerine, 

idari kadroya ve gönüllü çalışan arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. 
Öncelikle bildirilerin ön çalışma olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bildiriler 
biraz daha gelişecek olgunlaşacak ve ondan sonra makale veya bir kitap 
bölümü halinde bilim dünyasının istifadesine sunulacak. Tabii akademik 
çalışmaların neticesi olarak da sunulan bildiriler oldu. Bunlar aslında Sem-
pozyum için bir zenginlik idi. Bize doyurucu bilgiler, altyapısı sağlam olan 
konuşmalar sağladı. Katkıda bulunan bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum.  

Sempozyumun rakamları ile ilgili bir bilgi vermek gerekirse, yaklaşık 
seksen beş civarı bildiri sunuldu. Bu oldukça yüksek bir rakam. En çok ilgi 
gören kısım neydi? Onu şöyle bir tespit etmeye çalıştım. İlk sırayı metafizik 
işgal ediyor, metafiziğin problemleri söz konusu oldu. Bunun ardından ke-
lam-felsefe-tasavvuf ilişkilerini gündemine alan çalışmalar vardı. Onun da 
ardından ahlak ile ilgili çalışmalar, Sempozyumun en çok ilgi gören disiplin-
leri ve alanları olarak karşımıza çıktı. Şahıslar bazında kimler vardı diye 
baktığımda Celaleddin Devvani, Sadrüşşeria, sonra Kadı el-İci, Cürcanî, 
Âşıkpaşazâde ve Yazıcızâde Kardeşler söz konusu ediliyor. Bölgesel olarak 
baktığımda Acem dünyasını, Orta Asya dünyası ile birlikte aldığımızda ki 
Taşköprüzade o gün İslam dünyasını Diyâr-ı Acem, Diyâr-ı Arap, Diyâr-ı 
Rum olmak üzere üç şekilde ele alıyor. İşte Osmanlı coğrafyası o gün Diyâr-ı 
Rum’u temsil ediyor. Diyâr-ı Acem, Orta Asya’yı, Diyâr-ı Arap, Arap ülkeleri-
ni temsil ediyor. Şimdi buradan da ilham olarak şöyle söylüyorum: Diyâr-ı 
Acem ile ilgili olarak Orta Asya ile ilgili olarak yaklaşık kırk civarı tebliğ 
vardı ki bu oldukça önemli. İkinci olarak Osmanlı düşüncesi bayağı bir gün-
deme geldi. O da sevindirici oldu. Orta Asya çalışmaları ve Osmanlı düşünce-
sini birlikte değerlendirdiğimizde yani neredeyse Türk düşüncesi üzerine 
bir Sempozyum gibi görünüm arz etti. Tabii bununla birlikte Afrika Kıtası’nı 
ele alan, oradaki faaliyetleri gündeme getiren çalışmalar da vardı ama bun-
lar sayıca çok fazla olmadı.  

Şimdi bu rakamsal tespitlerden sonra 15. yüzyıl nasıl bir yüzyıl idi, üreti-
len metinler nasıl metinler idi ve bunun bizim için nasıl bir anlamı var? 
Önce şunu unutmamamız gerekiyor: Moğol istilasının ardından İslam dün-
yasında bir diriliş ve ihya hareketinin olduğunu gözden kaçırmayalım. Bun-
da, Emir Timur’un ve evlatlarının, torunlarının katkısı büyüktür. Orta As-
ya’yı, ilim merkezi hâline getirmek için yapmış olduğu faaliyetler, ilim 
adamlarını oraya gönüllü veya zorla getiriyor olması. Bunların her birisi 
önemli şeyler idi. Yani bir nevi İslam dünyasında eğer biz Farabi çağını, 
birinci Rönesans hareketi veya birinci ihya hareketi olarak görecek olursak 
bu dönemi de ikinci ihya hareketi olarak görmek mümkün. Bu şahlanışta 
Emir Timur’un gayretlerini unutmamak gerekiyor.  
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Bir diğer husus, 15. yüzyılın düşüncesini şekillendiren unsurlardan bir 
tanesinin Eş’ariliğin etkisi olarak görmek mümkün. Fahreddin Râzî ile başla-
yan, önce felsefe okumaları, arkasından felsefe eleştirilerine dönen, daha 
sonra kelamın ihyası şeklinde kendini gösteren faaliyetler yani bir nevi 
Eş’ari düşüncenin kendini yeniden ifade ediş biçimi olarak görülmeli. Hatta 
bir şey daha iddia edeceğim: İşrâkî filozof Sühreverdi bile başlangıçta 
Eşari’dir. Yani Şafi gelenekten gelen birisidir o damardan beslenmiştir ama 
zamanla felsefe tahsili ve kişisel eğilimleri, onu başka biri istikameti çekmiş-
tir. Yani onun bile Meşşai eleştirilerinin arka planında Eş’ari damarı belki de 
bulmak mümkün görülebilir. Tabii bu dönem Moğol etkilerinin tamirine 
yönelik faaliyetler söz konusu. Şimdi Râzî’nin getirmiş olduğu entelektüel 
eleştiriler, Moğol işgallerinin getirmiş olduğu moral bozuklukları, ister is-
temez İslam dünyasının düşünürlerini, entelektüel kafalarını karıştırmış bir 
haldeydi. Yani “Neler yapılabilir?” ve “Râzî’nin getirmiş olduğu bu güçlü 
eleştiriler nasıl bertaraf edilebilir?” şeklindeydi. Haliyle Nasireddin Tûsî’nin 
yeniden İbn Sinacı düşünceyi ihya etmesi ile birlikte bir nebze bu entelektü-
el kalkınma kendisini göstermeye başladı. Gerek felsefi kanatta olsun gerek-
se kelam geleneğinde olsun ciddi eleştirilere cevaplar verildi ve bunlar dik-
kate alınmış oldu. Ama bunlar içerisinde bir tanesi vardı ki bu dönemin 
düşünürlerini belki de en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyebiliriz. Orada 
Adudiddin el-İcî’nin  tavrını ortaya koymak gerekiyor: Şöyle ki Kadı İcî ken-
dinden önceki hem felsefi geleneğin hem de Râzî ile başlayan felsefe eleşti-
risinin farkında. Fakat bunların getirisi nedir, götürüsü nedir, bir hesabının 
yapılması gerekiyor. Yani bunların o andaki acil ihtiyaçları karşısında ıslah 
edici, iyileştirici yönleri üzerinde durmak gerekiyor. Kendisinin şu sözünü 
belki hatırlamak mümkün: “Mevâride bakmak lazım, bir de mesâdire bak-
mak lazım” yani girdilerimiz nelerdir, çıktılarımız nelerdir, bunları dikkate 
almamız lazım. O itibarla her türlü düşünceyi her türlü eleştiriyi değil iyileş-
tirici, ihya edici iddiaları, eleştirileri dikkate almak uygun olacaktır. Bu hu-
sus işte el-Mevâkıf adlı eserinde kendisini göstermektedir. Kadı İcî ile birlikte 
başlayan bu geçmişi dikkate alan değerlendirme, arkasından şöyle bir şeyi 
de beraberinde getirmiş gibi görünüyor.  

Felsefi çizgide yer alanlar kendi iddialarını yeniden ifade etme imkânı 
buldular yani ana tezlerinden vazgeçmediler fakat bu tezlerini haklı çıkara-
cak veyahut da ispatlayacak olan delilleri ortaya koydular. Getirilen eleştiri-
lere cevaplar vermeye çalıştılar. Bunun karşısında külli bir hareket olarak 
ortaya çıkan kelam geleneğinde ise o da kendi iddiasından vazgeçmedi. Yani 
Eş’ari kanadının geleneksel iddialarını sürdürmeyi devam ettirdiler. Yani 
ana damarı muhafaza ettiler ama bunu yaparken de kelamı külli bir ilim 
halinde, yani felsefede metafizik ne ise kelam da kendisini, felsefi yöntemle-
ri, kavramları kullanmak suretiyle kendi iddialarını haklı çıkarma faaliyeti-
nin içerisinde bulundu.  
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Bunun bir benzerini tasavvuf geleneğinde de bulmak mümkün. İşte bu 
gelenek umumiyetle Ekberi gelenek ya da Vücudiyye şeklinde isimlendirili-
yor. Onlar da aynı şekilde kendi iddialarını külli bir ilim haline getirme ça-
bası içerisinde. Felsefi yöntemleri, felsefe kavramlarını dikkate alarak ve 
Ekberiye düşüncesi, İbn Arabi tarafından ortaya atılan ve daha sonra sürdü-
rülen düşüncelerin ifade ediliş hali şeklinde görülebilir. 15. yüzyıl, 12. ve 13. 
yüzyıl ile birlikte başlayan bu kafa karışıklığının artık yavaş yavaş durulma-
ya başladığı ve her geleneğin kendi iddiaları doğrultusunda felsefi altyapıya 
sahip felsefi kavramlar, deliller, argümanlar kullanmak suretiyle kendi iddi-
alarını ortaya attıkları bir dönem. Hakikaten bu döneme baktığımızda Kadı 
Beyzavî gibi veya daha sonraki dönemde İcî, Seyyid Şerif Cürcanî veya 
Devvanî gibi değişik isimlere tesadüf edilmektedir. Yani her ne kadar kelam-
felsefe yahut felsefe-tasavvuf arasında böyle geçişler, diyaloglar söz konusu 
olsa bile ortak zemin olması bakımından nazari düşünce, hepsinin temelini 
oluşturuyor. Yani bu üç disiplin kendi iddialarını, ortak bir disiplin halinde 
ya da ortak bir temel halinde nazari bir düşüncenin bütün imkânlarını, kav-
ramlarını ve yöntemlerini kullanarak kendilerini ifade etme fırsatı bulmuş 
oldular. Bu dönemden itibaren artık yetiştirmiş oldukları öğrenciler vasıta-
sıyla, marifetiyle bu gelenek değişik yerlerde yerleşmeye başladı ve bu şe-
kilde devam ettiği gibi geliyor.  

Şimdi bu dönemi nasıl anlamak gerekiyor, nasıl anlamlandırmak gereki-
yor? Her şeyden önce bu, bizim tarihimiz, bizim kültürümüz. Dolayısıyla bu, 
bizim geçmişte nelerle meşgul olduğumuzu, ne gibi sorunlarla karşılaştığı-
mızı, bunlara ne gibi çözümler getirdiğimizi, entelektüel donanımlarımızın 
nelerden ibaret olduğunu göstermesi adına önemli. Yani geçmişimizi bil-
mek, hafızamızı tazelemek adına bunlar önemli. Bir diğer husus bazı prob-
lemler vardır ki bunlar dönemlik değildir. Bunlar, insanın insan olması iti-
bariyle cevap aradığı veyahut etrafından soruya muhatap olmak suretiyle 
karşı karşıya kaldığı şeyler idi. Bu nedenle insan olarak karşılaştığımız soru-
lara, sorunlara geçmişte insanlar bizim kültürümüzü oluşturan kişiler nasıl 
cevaplar verdi onları görme imkânı bulduk. Bu bakımdan önemliydi. Bizi biz 
yapan şeyleri burada görmeye başladık. Ama ilginç olan şey şu ki bizi biz 
yapan şey ne sadece felsefe ne sadece tasavvuf kültürü ne sadece kelam  ne 
de diğer öteki disiplinler. Bütün bunların tamamı yani bunları bizi biz yapan 
şeyler olarak görmek gerekiyor.  

Burada ben İcî’nin belirtmiş olduğu hususu zikrederek konuşmamı ta-
mamlamak istiyorum. Yani bütün bunlardan sonra yapılan bu tartışmaların 
bizim için anlamı ne olacak? Bizim için girdi ne olacak, bunların çıktısı ne 
olacak? Bunları dikkate almamız gerekiyor. Haliyle yaşadığımız dönem farklı 
bir dönem, sorunlar işte belki biraz değişebilir yeni şeyler ilave edilmiş ola-
bilir ama asli şeyler devam ediyor, temel sorunlar devam ediyor. İnsan hâlâ 
hayatına bir anlam arıyor, etrafında olup biten şeyleri anlamak istiyor. Bu-
nunla ilgili üretilen bilgileri görmek istiyor. Bu nedenle gerek 15. yüzyıl 
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gerekse diğer yüzyıllar, bunların her birisini bizi inşa eden, bizi biz yapan 
metinler veya düşünceler olarak görmek daha doğru olabilir. Bunun ardın-
dan devam ettireceğimiz, devam etmesinde belki de istifade edebileceğimiz 
şeyler nelerdir, neler değildir? Belki bunlara biraz daha dikkat ederek oku-
mak, bunlardan istifade etme imkânlarını daha da artırabilir gibi geliyor. 
Geçmiş dönemdeki düşünürlerimiz, hangi alanda eser ürettiler ise o alanın 
gereklerine uygun olarak hareket ettiler, o çerçevede ve o sınırlar dâhilinde 
hem eser hem de bilgi  üretmiş oldular. Yani bir nevi bugünün akademik 
hareket  tarzına uygun bir şekilde hareket ettiklerini söylemek mümkün. 
Sempozyumda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile 
olmasını diliyorum. 

 



PROF. DR. AHMET CAHİD HAKSEVER  
 
Muhterem Hocalarım, değerli katılımcılar,  
Sözlerime, Sempozyumda emeği geçenlere ve katılım sağlayanlara teşek-

kürle başlamak istiyorum. Değişen şartlar gereği online gerçekleştirilen 
Sempozyumda başarılı bir performans sergilendiği kanaatindeyim.  

Değerlendirme oturumunda, tasavvufla alakalı tebliğ başlıklarına deği-
neceğim. Sempozyumun doğrudan tasavvufla alakalı oturum başlıkları; 
“Tasavvuf Ekolleri”, “Tasavvuf Literatürü”, “Tasavvuf Düşüncesi 1-2-3-4”, 
“Orta Asya’da Tasavvuf” şeklinde yirmi üç sunumdan oluşmaktadır. Bunun 
dışında “Epistemoloji”, “Etkileşim”, “Ahlâk”, “Osmanlı Düşüncesi” ve “Meta-
fizik” başlıklarında da tasavvufla alakalı on yedi çalışmayla birlikte toplam-
da kırk sunumun tasavvufla irtibatlı olduğunu görmekteyiz. 

Oturum başlıkları ve tebliğlerin konularına baktığımızda şöyle bir tab-
loyla karşılaşmaktayız:  

“Tasavvuf Ekolleri” başlıklı oturumda 14. asırda Sünnî tasavvuf ve 
Melametî düşüncede Gazzâlî etkisi, Molla Câmî’nin eserleri üzerinden dö-
nemin panoraması, Mevleviliğin bu asırda yayılması üzerine sunumlarda 
bulunuldu.  

“Tasavvuf Literatürü” başlıklı oturumda İslam metafizik düşüncesini 
halka ulaştırmada Yazıcıoğlu Muhammed’in konumu, Cendî’nin Füsus şerhi, 
Abdullatif Kutsî, Hurûfîliğin Nefâisü’l-fünun ve Mukaddime’den hareketle 
değerlendirilmesi üzerine tebliğler sunuldu. 

“Tasavvuf Düşüncesi” başlıklı oturumda Molla Câmî’nin vahdet-i vücud 
yorumu üzerine sunumu dinledik. Ahmedî’nin insan tasavvuru ile ilgili 
İskendernâme adlı eseri üzerine bir çalışma ile Şerhu’l-akaid’de tasavvufun 
bilgi kaynaklarından ilhama bakış bu oturumun tebliğlerini oluşturmaktay-
dı.  

“Tasavvuf Düşüncesi-2” başlıklı oturumda Gülşen-i Râz Felsefesi, 
Yazıcızâde Muhammed Efendi’nin eserinden hareketle tasavvuf-felsefe-
kelâm ilişkisi ele alındı. “Tasavvuf Düşüncesi-3” başlıklı oturumda 
Muhammediyye ve Envâru’l-âşıkîn’de Hakikat-i Muhammediyye meselesi ele 
alındı. 14. Asırda Hurûfîlik ve ilm-i hurûfa aralarındaki benzerlik ve ayrıma, 
bunun üzerinden zahir-batın ikilemi tartışmalarına değinildi. 15. asırda 
Osmanlı düşüncesinde gizli ilimler ve tasavvuf ilişkisi yine “Tasavvuf Dü-
şüncesi” oturumlarında ele alınan konulardan idi. Maveraünnehir’de 
Maturîdiyye’nin tasavvuf üzerine etkisi, 14-15. yüzyılda Merkezî Asya’da 
tasavvuf konusu ve Kutbüddinzâde İznikî’nin Risalesi burada ele alınan ko-
nular arasındaydı.  

“Orta Asya’daki Tasavvuf Düşüncesi” başlıklı oturumda Ali Şir Nevaî’nin 
“Hamd” ve “Na’t” gazellerine, yine onun Lisânu’t-tayr adlı eserinde “fenâ” 
kavramına yüklediği anlama, Timurlular Devleti âlimlerinden Hüseyin Vâiz 
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Kâşifî’ye, Kutbuddin Râzî’nin bilgeliği ve onun işlevine yaklaşımı üzerine 
sunumlar yapıldı. 

Oturum başlığında “Tasavvuf” kelimesi geçmediği halde bu alanla irti-
batlı konuların ele alındığı sunumlar da vardı.  

“Epistemoloji” başlıklı oturumda Davud-i Kayserî’den hareketle 
“hikmetü’l-müteâliye” kavramı ele alındı. “Osmanlı Düşüncesi-1” oturu-
munda Âşıkpaşa üzerine üç sunuma yer verildi. Bu çerçevede onun varlık 
anlayışı, insan anlayışı ve Sünni düşünsel arka planı ortaya konulmaya çalı-
şıldı. Yine bu oturumda Molla Fenari ve İbn-i Kemal’in “el-’Âlemîn” yoru-
muna dayalı varlık anlayışları mukayeseli bir şekilde ele alındı. “Osmanlı 
Düşüncesi-2” oturumunda “Kübrevî Şeyhi Alâüddevle Simnânî’ye göre İbn 
Sînâ: Bir Sufi Gözüyle Bir Filozof” başlıklı çalışma yer aldı. Garibnâme yine 
burada da Osmanlı tasavvuf düşüncesi açısından ele alınan konular arasın-
daydı. 

“Etkileşim-1” başlıklı oturumda Muhammad Zahirul Islam’ın “The 
Harmony Between Philosophy and Mysticism: An Overview on Jalal Al-Din 
Dawwani’s Though” başlıklı tebliğinde felsefe ve tasavvuf arasındaki uyum 
bağlamında Celaleddin Devvânî düşüncesine genel bir bakış konusu; “The 
Language of Sufi Discourse in the Ataa’s Wisdoms” başlıklı tebliğde Ata’nın 
bilgeliğinde tasavvuf söyleminin dili konuları ele alındı. “Etkileşim-2” baş-
lıklı oturumda Devvânî’nin düşünce yöntemi ekseninde felsefe-kelâm-
tasavvuf disiplinleri arasındaki irtibata değinildi. Sempozyumun genelinde 
Devvânî’nin ismine sıkça rastladığımızı söylemeliyiz. Yine aynı oturumda 
“Felsefe ve Tasavvuf Kıskacında Kelam Düşüncesi” Devvânî’den hareketle 
incelendi. “Etkileşim-3” başlıklı oturumda ise “Tarikat ve Kelam Kıskacında-
ki Tasavvuf” meselesi ele alındı. Yine Kelam-Tasavvuf irtibatının yeri ve 
önemi; Kelam-Tasavvuf ilişkisinde yöntem sorunsalı bu oturumun konuları 
arasında yer aldı. 

“Metafizik-3” başlıklı oturumda Kemalpaşazade’nin varlık görüşüne de-
ğinildi. “Ahlâk-1” oturumunda Kutbettinzâde İznikî’nin işarî tefsir merkezli 
ahlâk inşası ele alındı. “Ahlâk-2” oturumunda ise Celaleddin Devvânî’de 
felsefî ahlâk ve tasavvuf etkileşimi üzerine değerlendirme yer aldı. Âşık 
Paşa, Molla Câmî,  Celaleddin Devvânî, Kutbettinzâde İznikî ve Yazıcızâde 
Muhammed Sempozyumda üzerine sıkça araştırma yapılan isimlerden oldu.  

Neticede, disiplinler arası çalışmaların önemi ve farkındalığı açısından 
verimli bir Sempozyum icra edildiğini söyleyebilirim. Genel anlamda aka-
demik camianın uzmanlıkta derinleşmesinin avantajları bir yana, 
kompartlaşmanın beraberinde getirdiği konfor alanına mahkûm olmak gibi 
bir sorunla da karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir ifadeyle ke-
lamcının sadece kelama, tasavvuf üzerine araştırma yapanın sadece tasav-
vufa odaklandığı, bilgide bütünlüğün ve disiplinler arası çalışmaların göz 
ardı edilme tehlikesinden bahsediyorum. Nitekim tebliğlerde ele alınan 
müelliflere bakıldığında tek yönlü bir âlim profiline pek rastlanmadığı gö-
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rülmektedir. Kendi alanına hapsolmak, araştırmacının kendi düşüncesini 
müellife söyletmek, meselelere objektif yaklaşamamak gibi bir yöntem 
problemi de beraberinde getirebilmektedir. Bu Sempozyumun kurgusu ve 
ele alınan konularıyla gerek Temel İslam Bilimleri gerekse Felsefe ve Din 
Bilimleri içerisinde multidisipliner çalışmanın imkânına dair bir farkındalık 
sağladığı kanaatindeyim. 

Bu Sempozyumda iki husus dikkatimi çekti. İlki, belirli bir konuyu 
multidisipliner tarzda ele almada nitelik ve nicelik açısından umut vaat edici 
sunumlardı. Bilimsel bakış açısıyla yapılan sunumlarda, farklı disiplinler 
arasındaki gri bölgelerin daha çok keşfedildiği bir Sempozyum görüntüsü 
hâkimdi.  

İkinci husus, bahsi geçen akademik bakış açısının İlahiyat lisans müfre-
datında işlenen konuların içeriğine yansıması ümididir. Lisans derslerinde 
öğrencilerin birinci derecede ihtiyaç duydukları konular yerine ders hocası-
nın o dönem hangi makaleyi, kitabı çalışıyorsa onu öğrenciye sunduğuna 
şahit olduk. Elbette ki araştırmacı için incelediği konu önemlidir. Ancak 
lisans öğrencisinin mezuniyet sonrasında güncel ve iş yaşamında neye ihti-
yaç duyacağı konusunda ehem ve mühim dengesinin sağlanması da şarttır. 
Nitekim Sempozyum tebliğleri arasında bu konuya temas da vardı.  

“Günümüz gençliğinin ihtiyaçları neler?”, “Günümüzde insanlar neyi 
merak ediyor?”, “Mezun olduklarında öğrencilerimiz hangi sorulara muha-
tap olacaklar?” gibi ihtiyaç analizi ekseninde ders müfredatı oluşturulması 
konusunda araştırmacılarımızın daha çok çaba harcayacakları kanaati 
memnuniyet vericiydi.  

Emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
 



PROF. DR. SIDDIK KORKMAZ 
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı 
 
Ben de herkesi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ben sadece vakit bulduk-

ça tebliğleri dinledim. İnternet sayesinde dünyanın neresinde olursanız 
olun Sempozyumu takip edebiliyorsunuz. Bu bir avantaj. Ama gördüğümüz 
gibi işte sınırlı sayıda takipçi oluyor. Yani bu gerçek Sempozyumların, yüz 
yüze toplantıların yerini tutmuyor yani. Öncelikle Murat Hocayı tebrik et-
mek istiyorum. Konunun seçiminden dolayı da tebrik ediyorum.  

14. ve 15. yüzyıllar çok önemli. Tarihi sürece baktığımızda Timurlular 
dönemine denk geliyor. Yani Moğol’dan sonraki dönem. Tabi Osmanlının da 
kurulduğu dönem ama orda Timurluların veya Timur’un İslam coğrafyasını 
derleyip toparlaması ve işte ilmi hayatı yeniden canlandırmaya çalışması, 
bu dikkat çekiyor. Burada Osmanlı İmparatorluğu’yla girdiği siyasi ilişki 
sebebiyle bizim Timur’a karşı bir mesafeli duruşumuz var. Ama bu işi tarih-
çilere bırakalım onlar tartışsınlar. Bunun dışında Timur, hem kültürel olarak 
hem de dini olarak bizim tarihimizin bir parçası. İlmî hayatın canlanmasın-
da ciddi bir katkısı olmuş. Bunu görüp teslim etmemiz gerekiyor. Bu 14. ve 
15. yüzyılın şekillenmesindeki onun sağladığı siyasi istikrarın işte coğrafya 
arasındaki geliş gidişleri kolaylaştırmasının katkısının olduğunu hatırlama-
mızda fayda var. Tabi sadece Timur değil, bu 14. 15. yüzyıl yani miladi 11. 
yüzyıldan 15. yüzyıla kadarki dönem, oldukça hızlı bir dönem çünkü bu dö-
nemin içinde Selçuklular var Moğollar var, Timur var ve Osmanlılar var. 
Siyasi hayattaki hareketlilik düşünce hayatındaki hareketliliğe de katkı sağ-
lıyor. Bu bütün devletlerin kuruluşlularından önce ve kuruluşlarından sonra 
görülmüş. Selçukluların çöküp Osmanlıların ortaya çıktığı ve aradaki Timur 
dönemi ve işte Cumhuriyetin erken yılları ile Osmanlının son dönemi bu 
hep böyle olmuş.  

Burada bu siyasi tarihe dikkat çekmeye çalışmamın bir sebebi şu: Bu 
Sempozyumda görüldüğü gibi üzerinde durulan isimlerin birçoğu İran coğ-
rafyasından çıkmış isimler. Fahreddin Râzî, Şirazi İsfahani, Kazvini, Devvani 
vs. bunların çoğunluğu İran coğrafyasından. Bizim bu günkü bildiğimiz İran 
coğrafyasından çıkmış isimler. İran coğrafyası ile Hint coğrafyasının kültü-
rel arkaplanı da diyebileceğimiz işte Afganistan, Kazakistan, özellikle Özbe-
kistan coğrafyasından çıkmış isimler. 1514 yılında çaldıran savaşından sonra 
İran coğrafyası Şiileştirildikten sonra, İran coğrafyası Şiileştiği andan itiba-
ren maalesef İslam dünyasına böyle göz doldurur, hatırı sayılır isim verme-
miştir. Şiilik öncelikle İran coğrafyasının kendisini bitirmiştir. Sonra da 
İslam coğrafyasının ayağına çelme takmıştır. Bunu söylerken Şii düşmanlığı 
yapmak veya Şii dünyadan yetişen âlimlere saygısızlık etmek amacını güt-
müyorum. Yani mezhebi farklılıklar kültürel faklılıklar olmuştur, olacaktır. 
Yani İslam Kültürünün bir özelliği farklılıkları bünyesinde barıştırarak ba-
rındırabilmesidir. İşte bu Sempozyumda da konuşulduğu üzere çoğunlukla 



518    Uluslararası 14. ve 15. Yüzyıl İslam Düşüncesinde Felsefe, Kelam ve Tasavvuf Sempozyumu Bildirileri 

Eş’ari âlimler, sufiler, filozoflar, kelamcılar, bunlar ayrı ayrı ekollerin isimle-
ri olmasına rağmen bir havzanın, bir kültürün ürünleridir. Yani Şiilik düş-
manlığı yapmak istemiyorum. Ama Şii düşüncenin İran coğrafyasını kapat-
masından sonra bu coğrafyanın kısırlaştığını gündeme getirmek istiyorum.  

Bu Sempozyum süresince sunulan tebliğlerde ortaya çıkan iki önemli hu-
susu var. Bunlardan birisi, öncelikle tebliğlerde genç arkadaşların çalışmalar 
yapmış olması. İşte herhangi bir müellifin bir eserini merkeze alarak tebliğ 
sunarak yani bizim tam da akademik diyebileceğimiz mesleki çalışmalara 
yönelmesi ama eski hocaların mesela az önce Ahmet Kamil Cihan hocam 
güzel bir örneğini verdi. Daha kapsayıcı yani işin içinde hem tarihin olduğu 
hem kültürün olduğu, Peygamber döneminden bu döneme kadar yani 14. 
Yüzyıla kadar gelinen istihaleyi barındıran içerikte sunumlar yapmış oldu-
ğu. 14. ve 15. yüzyıl aslında bu tecrübenin de bir başka özeti. Çünkü 14. ve 
15. yüzyıla geldiğimizde Maturidî’nin tartıştığı, Eş’arî’nin tartıştığı veya 
Emeviler döneminde tartışılan veya Kur’an-ı Kerim’de ele alınan veya Hz. 
Peygamber döneminde ele alınan problemlerin arka planda kaldığı, onun 
yerine tasavvufun temel konuları, kelamın dakik konuları, felsefenin bil-
mem tali konuları bunların ön plana çıktığı. Bunu bir vakıa olarak tespit 
etmekte fayda var. İlim sürekli gelişen devam eden bir süreç bir akış yani. 
Bu akışın devam da etmesi gerekiyordu. Maalesef benim tespitlerime göre 
16. 17. yüzyıldan itibaren biz bu akışı durdurduk. Ve akışın öncülüğünü ba-
tıya kaptırdık. Yani İslam dünyası bu akışı getirdi miladi 14, 15 hatta 16 ve 
17. yüzyıla kadar bütün kültürlerle hesaplaştı. Batı kültürünü hazmetti. İran 
kültürünü hazmetti. Hint kültürünü hazmetti. Pek tanıdığını söyleyemeyiz 
ama Çin kültürünü de gördü. Fakat 16 ve 17. yüzyıldan itibaren İslam kültü-
rü kendini üretmeyi, ihtisaslaşmayı bıraktı. Bu işin öncülüğünü Batı’ya dev-
retti. Şimdi mesela ilme getirilen tanımlara baktığımızda bunun örneklerini 
görebiliriz. Mesela Maturidî’de ilim bir şeyin hakikatinin ne olduğunu tespit 
etmektir. Hakikati bulmaktır, bilmektir. 12. yüzyılın isimlerinden İbn Rüşd’e 
geldiğimizde, ilim bilinen şeyden bilinmeyeni elde etmektir. Bu bir dönü-
şümdür. Ama bu tanım işte İbn Rüşd Endülüs havzasının bir âlimi. Bu bakış 
açısının Anadolu’da, Asya’da işletildiğini hele hele 14, 15, 16. yüzyıldan son-
ra işletildiğini söylememiz pek mümkün görünmüyor. En azından sonuç 
böyle değil yani.  

Hatice Hocamın da ifade ettiği gibi bizim Batı ile bir medeniyet rekabe-
timiz var. Yani her ne kadar çok kültürlülük, başka düşünceleri kabul etmek 
gibi vs. yumuşatıcı sözler söylesek de ortada böyle bir vakıa var. Yani biz 
başka bir yapıyı temsil ediyoruz, Batı ve öteki milletler başka bir yapıyı tem-
sil ediyor. Şimdi burada 13, 14, 15. yüzyıla kadar getirilen geleneği, yani 
ihtisaslaşma geleneğini biz devam ettirirsek, ihtisaslaşmayı sürdürürsek ve 
bu ihtisaslaşma işini sürdürürken sadece dikey değil de yatay yapıyı da göz 
önünde bulundurursak, Müslüman olduğumuzu hatırlarsak, zaman zaman 
Kur’an-ı Kerim’e dönersek, Peygamber’in hayatına dönersek, bu medeniyet 
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akışını devam ettiririz. Kaybettiğimiz şeyi tekrar buluruz ve bizden sonraki 
nesillere daha ufuk açıcı bir miras devretmiş oluruz. Genç arkadaşlara dikey 
çalışma yapmalarını tamam tavsiye edelim ama yatay yapıyı da gözden ırak 
tutmamalarını hatırlatalım.  

15. yüzyıla geldiğimizde Sempozyumun konusu olan üç ana akımın ön 
plana çıktığını görüyoruz. Nedir bunlar? Felsefe, kelam, tasavvuf. Biz fıkhı 
da kelamın içine veya kelamı fıkhın içine dercedebiliriz. Mümkün. Çünkü 
onlar birlikte yürümüştür. Felsefe entelektüellerin, yani saray ulemasının 
mesleği olurken, İslam kültürü halka tasavvuf olarak yansımıştır. Ama ta-
savvuf sadece halkın kültürü olmamış, entelektüel bünyeyi de kendi içine 
almıştır. Fakat tasavvuf kültürü sürekli gelmiştir. Osmanlı’nın son dönemine 
geldiğimizde aslında bir tasavvuf medeniyeti ile karşı karşıya oluruz. Bu 
yapının sadece Osmanlı’ya özgü olmadığını, Afrika’da ve Asya’da da, çoğun-
lukla Arap dünyasında da bu yapının ön planda olduğunu görürüz. Yani bu 
felsefe, kelam, tasavvuf, fıkıh yani ilimler arasındaki o toparlayıcı yapıyı 
kaybettiğimizi görürüz. Yani bizim önümüzde zor bir iş daha duruyor. Bu iş 
ne? Bu iş şu: Biz geleceği ihtisaslaşmada görmek zorundayız. Bizim sürekli 
yeni ihtisas alanları oluşturmamız gerekiyor. Yani bir meseleyi köklerine 
kadar ele almamız gerekiyor. Ama biz bunu yaparken sadece felsefe, kelam, 
tasavvuf, fıkıh arasında değil, İslam kültürünün bütün unsurları arasındaki 
bağları koparmamamız gerekiyor. Sözlerimi hem Sempozyumu tertip eden 
hocalarımıza hem de bizleri sabırla izleyen dinleyicilere teşekkür ederek 
tamamlıyorum. 

 



DOÇ. DR. HASAN AKKANAT 
 
Daha önce hocalarımızın belirttikleri gibi benim de burada tekrar be-

lirtmem faydalı olur.  Beş günlük bir süreç hakikaten çok zorlu bir süreç. 
Daha önce böyle bir tertip komitesinde yer alan arkadaşlar bunun zorluğunu 
bilirler. Bu nedenle gerek önde görünen kahramanlar gerek arkada görün-
meyen kahramanlar, bunların hepsi büyük bir teşekkürü hak ediyor.  

Şartlarım sebebiyle oturumların bir kısmını izleyemedim. Ayrıca önüme 
metin olarak gelmediği  zaman üzerinde  analitik okuma yapmadan da çok 
fazla verim alamıyorum. Bu nedenle İnşallah hocam bunları kitap haline 
dönüştürdüğü zaman bu bildirilerin üzerinde ciddi problematik okumalar 
yapabiliriz.  Ama genel anlamda baktığımız zaman bildiriler hakikaten çok 
güzel, metodik açıdan analitik bir okumayla, problematik bir okumayla gü-
zel bildiriler vardı.  

14-15. Yüzyıllara baktığımız zaman kendisini önceleyen yüzyılların bir 
olgunluk, dinginlik dönemi olduğunu görüyoruz. 13. yüzyılda genel anlamda 
filozofların iddiaları ve Gazzâlî’nin çıkışları tahkiki olarak bir okumaya tabi 
tutulmuş, gözden geçirilmiş ve  ortaya Râzî ve Râzî mektebi çıkmıştır.  14 ve 
15. yüzyıllara baktığımızda Kahire’de ilginç bir şekilde kelamcı Eşarici bir 
Râzîciliğin ortaya çıktığını, İran’da İşrak düşüncesinin, Anadolu’da ise filozof 
akılcı Râzîcilikten  kademe kademe kelami Râzîciliğe doğru bir dönüşüm 
olduğunu, aynı zamanda Konevî düşüncesinin Anadolu’dan çeşitli yerlere 
dağıldığını ve Tehafüt geleneğinin olduğunu görüyoruz. Bu yüzyılların tabii 
saymadım yerlerde değişik fraksiyonlar var ama genel itibariyle 14 ve 15. 
Yüzyıl, 13 ve 12. yüzyılı okuyan, onu değerlendiren ve onun üzerinde prob-
lematik okumalar yapan düşünürlere rast geliyoruz. Bunun en önde gelenle-
ri işte Cürcanî, Kutbeddin Râzî, Devvani ve diğer düşünürlerimiz geliyor. Bu 
çerçevede sunulan bildirilerin çok güzel bildiriler olduğunu düşünüyorum. 
Az önce hocamızın da zikrettiği gibi genç arkadaşlarımdan birazcık daha 
ümitvar olduğumu belirtmek istiyorum.  

Şimdi söylemek istediklerimi birkaç başlık altında söylemem gerekiyor. 
Çünkü gerek kendime baktığım, gerekse kendi arkadaşlarıma baktığım za-
man bu söylemem gerekenlerin karşılığı olmayabilir, ancak tartışmaya da 
açılabilir. İslam felsefesi, dokuzuncu yüzyıldan itibaren çeşitli tezlerin ve 
anti tezlerin üretilerek ağırlıklı olarak Yeni Platonculuk üzerine yükselen ve 
bu felsefe üzerinde tezlerin ve anti tezlerin üretildiği bir düşüncedir. Bugü-
ne baktığımız zaman ise o günkü paradigmaların değiştiğini söylemek zo-
rundayım. Ben kendim, en azından elimizdeki yazılı kaynaklara da itiraz 
eden birisi olarak,  mevcut yönlerden hareketle tüm düşünce dönemini iki 
paradigma altına tavsif ediyorum. Bunları ben  Parmenidesci ve 
Heraklitoscu  iki paradigmaya indirgeyerek açıklıyorum. Zamanında 
Herakleitoscu  paradigma Parmenidesci paradigmanın önünü almasıyla 
ortadan kalkmıştı. Ama son 200 yılda artık Heraklitoscu paradigma  kendisi-



Değerlendirme Konuşmaları    521 

 

ni açıktan açığa göstermeye başladı  ve bir paradigma dönüşümüne  uğradı 
bütün dünya.  

Parmenidesçi paradigma varlık paradigmasıydı, Heraklitoscu paradigma 
oluş paradigması idi. Parmenidesci paradigmada elimizde bir beyaz alan 
vardı. Bu varlık alanıydı. Burada bir şey ispat ettiğimiz zaman doğruydu, 
onu ispat etmediğiniz veya dışladığımız, yokluk alanına attığımız zaman bu 
yanlış oluyordu. Elimizde var olan varlık alanıydı. Bu alan var olanların var 
olma sıfatı nedeniyle hiç değişmez, baki bir alandı. 16-17. yüzyıla kadarki 
gelen felsefemiz de biz varlık felsefesiydi. Heraklitoscu paradigma ise sürekli 
değişen, değişimin mantığını yakalamaya çalışan bir felsefe idi. Bu varlık 
felsefesinin yani Parmenidesci felsefenin temel yapısı biraz önce belirttiğim 
gibi, ontolojisinden mantığına geçtiğimizde, iki değerliydi; vardı veya yoktu. 
Bunun üzerine çift değerli bir mantığı vardı. Heraklitosçu paradigmaya göre 
ise elimizde siyah ve beyaz yok. Siyahtan beyaza doğru ilerleyen bir yapı 
var. Dolayısıyla bu siyahtan  beyaza doğru ilerleyen yapının içerisinde be-
yazdan, ortası tamamen gri, sadece başlangıcı beyaz ve bitişi siyah ama içi 
bütünüyle gri. Siz bir şey söylemeye çalıştığınızda bunun içerisinden konu-
munuzu belirtmeniz lazım. Biraz önce beyaz alana ama atmak istiyordunuz, 
şu anda ise gri alanda kendi bağlamınızı belirtmeniz lazım; çünkü ortada 
siyah ve beyaz yok. Bu nedenle küll’den cüz’e doğru bir dönüşüme uğradı. 
Çünkü Parmenidesci paradigmada küll küll idi, bütün küll idi. Küll nedir? 
Bazen Allah’ı alarak bazen de Allah’ı almayarak, bütün evreni içine alan. Siz 
bir hüküm verdiğin zaman bu küll’e denk geliyordu. Ama şu an itibarıyla 
küll ortadan kalktı, küll büyüdü insan küçüldü. Bu nedenle böyle bir para-
digma değişimi ile birlikte artık söylediğimiz sözlerin evrensel olmadığı 
ortaya çıktı. Ama bizim 16-17. yüzyıla kadar gelen şey hâlâ küll üzerine söy-
lenen bir felsefe idi. Felsefenin anlamı da değişti bu yüzyıllardan sonra. 
Eskiden sizin konuştuğunuz bir hüküm bütün küll’ün ilkeleri idi. Bazen Al-
lah’ı da içeren, mesela varlık konusunda olduğu gibi bilme, sıfatlarda irade 
gibi. Önce siz küll’e dair bir hüküm veriyorsunuz, sonra buradan Allah veya 
Vacip Varlık pay alıyordu, bilmede olsun, varlıkta olsun. Ama şu an itibarıy-
la küll dediğimiz şey devasalaştı. Artık biz evrenin içerisinde küçücük bir 
noktaya dönüştük. O zaman ise âlem küçüktü. Âlem içerisinde şu anda ise 
küçük değil, bir noktaya dönüştük. İnsan küçüldü ve değişti. Felsefenin an-
lamı da değişti dedik. O gün bütün bilimler felsefenin içerisindeydi. Ama şu 
an itibariyle felsefe kendi alanında daraldı. İçerisinden fiziğini kimyasını, 
matematiğini, meteorolojisini bunları çıkardı. Bunlar kendilerine yeni felse-
fe alanları açarak, fizik felsefesi, kimya felsefesi, hukuk felsefesi bu alanları 
kendilerine göre tahsis ettiler ve kendilerine göre bir felsefe oluşturdular. 
Ama tabii tartışma ortamı ve metodolojilerini felsefeden aldılar. Eskiden 
yine asıl olan dışarı idi yani dışarıdaki ontolojik ilkeler bizim zihnimize ken-
disini dayatıyordu. Yeni paradigmada, son 200 yıllık paradigmada asıl olan 
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artık zihnimiz. Zihnimizdeki ilkeleri dışarıya dayatıyoruz. Büyük dönüşüm-
ler buradan başladı.  

İşte bizim 16-17. yüzyıldan sonra da sıkıntısını çektiğimiz burası kanaa-
timce. Zihin 9 yüzyıla kadar en üst seviyede kullanıldı, İslam düşüncesinde. 
12. yüzyıla kadar felsefi sınırları çizildi. On ikinci yüzyıldan itibaren kelami 
ve tasavvufi sınırları çizildi. Bundan sonraki dönemde 15-16. yüzyıllardan 
itibaren ikinci pozisyona itildi artık zihin. Nihayet sözü elinden alınmaya 
kadar gidildi. Elimizde zihin denilecek son 200 yılda pek az şey kaldı. Müs-
lüman zihin, kendi iç dinamiklerini kendi zihinsel ilkelerini dışarıya dayata-
bilecek elimizde bir zihin kalmadı. Bizim dışarıya kendi iç dinamiklerimizi 
dayatabileceğimiz aygıtımız büyük oranda çok büyük yaralar aldı. Çünkü biz 
hep dışarıdan küllün bize dayattıkları üzerinden gidiyorduk. Ama yeni para-
digma ile birlikte zihnimizdekileri dışarıya dayatıyoruz. Hâlbuki Yeni Pla-
toncu paradigmanın ilkeleri hâlâ günümüzde de kullanılıyor, o anlamda 
söylüyorum. Batı’da bunun tam tersi ortaya çıktı. Batı artık zihin üzerinden 
dışarıya dayatmalar yapmaya başladı. Bunda hangi zihin sorusu önem ka-
zandı. Zihnin bileşenleri nedir? Zihin dediğimiz şey belirli bir bireyin sosyo-
lojisinden, kültüründen, öğrendiği bilim dallarından, kendi kültüründen, 
örfünden, dilinden, dininden bütün bunların bileşkesinden oluşturduğu bir 
yapıya, ben zihin diyorum. Ve dışarıyı algılarken size artık dışarı bir şey 
dayatmıyor. Bu yüzyılda içinde yaşadığımız yüzyılda felsefe adına yapılan 
uğraşlar dışarıdan değil zihinden dışarıya doğru bir dayatma şeklinde ger-
çekleşiyor. Bu anlamda da felsefe artık evrensel değil, evrenselliğini kaybet-
ti. Analitik veya Kıta Avrupa felsefelerinde bunu görebiliriz. Felsefe artık 
kendi öz ihtiyaçlarından doğan bir yapıya dönüştü. Zihnin kendi öz ihtiyaç-
larından kendini yenilemeye, gelen değişimlerle kendini sürekli yenilemeye 
doğru ilerleyen bir yapıya doğru dönüştü.  

Şu an için İslam felsefesinde bu neyi ifade eder? Ben bunu iki kısma ayı-
rarak hemen bir paragraflık bir ifade ile burada özetleyivereyim. Benim 
zihnimde İslam felsefesi iki alanı müteallik olmalı. Bir İslam felsefesi tarihi, 
tarihsel şartlar içinde kendi bağlamında neler oluştu. Bu olması gereken bir 
şey, bunu asla atlamıyorum. İkincisi ise problematik İslam felsefesi diye bir 
alan açılması gerekiyor. Tarihsel şartlarda oluşan felsefeyi problematik ve 
metodik açıdan ele almak ve günümüzdeki problemler ve metotlarla irtibat 
kuracak bir şey ortaya koymak. Daha doğrusu 20. yüzyıl Müslüman zihninin 
orada bulduğu metotların, orada bulduğu problemleri bugün için onu örnek 
veya onu orada en azından nasıl bir şey oluşmuş diye görüş alarak, bugünkü 
problemleri çözmek. Kendi öz mirasımızı analitik ve eleştirel bir tarzda 
okumak, problematik olarak okuma yapmak. Atıfları hem klasik döneme 
hem de günümüze uzanan bir okuma yapmak. İslam felsefesi içerisinde ka-
lan bu iki alanı, ikinci alana biraz daha yoğunlaştığımız zaman bunun bazı 
problemleri olsa da ilerleyen, önümüzdeki 40-50 yıl içerisinde belirli bir 
dönüşüme uğrayacağını düşünüyorum. Bizim en çok sıkıntı çektiğimiz şey 
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son 200 yılda kendimize ait bir zihnimizin olmaması. İslam âlemi dediğimiz 
İslam âlemindeki halklar ve topraklar cayır cayır yanarken problemlerle 
bizim 20. yüzyıllık zihnimizin olmaması nedeniyle buralara bir problem 
çözümüne gidemememiz olarak gözüküyorum. Bunu ise geçmişteki örnekle-
rinden hareket ederek yeni bir zihin oluşturmaya ihtiyacımız var diyorum. 
Teşekkür ediyorum hocam.  

 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




