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ÖZET

ÖMER RÛġENÎ‟NĠN BĠR TERCÎ„-BENDĠ‟NĠN ġERHĠ: MÜġKĠL-KÜġÂ
(ĠNCELEME - AÇIKLAMALI METĠN - TASAVVUFÎ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ)

UYAN, Ömer
Yüksek Lisans Tezi, Türk Dili ve Edebiyatı ABD
Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Süleyman SOLMAZ
Haziran 2015, 200 sayfa
Bu çalısma, Ġlâhî tarafından 1479 yılında tamamlanmıĢ „Ģerh‟ türünde bir
eser olan „MüĢkil-KüĢâ‟ isimli el yazması metin üzerine gerçekleĢtirilmiĢtir. Tek
nüshası Manisa Ġl Halk Kütüphanesi‟nde bulunan eser; Ömer RûĢenî‟nin “Bir
gönülden sevici Allâh‟ı” matlalı, muhtevasına göre Ģathiyye diyebileceğimiz tercîbendini konu edinmektedir. 40 varaktan ve genelde 15 satırdan oluĢan eser, nesihtalik (nestalik) hatla, manzum ve mensur karıĢık olarak kaleme alınmıĢtır. Ġçinde
Ġlâhî‟ye ait manzumeler de bulunmaktadır.
Tezimiz; Ġnceleme, Açıklamalı Metin ve Tasavvufî Kavramlar Sözlüğü
olmak üzere üç ana çerçeveden oluĢmaktadır. Ġnceleme kısmında kelime ve terim
olarak Ģerhe ve Ģerh eserlerinin önemine dair bazı bilgiler verip „MüĢkil-KüĢâ‟yı
metot, muhteva ve bir „Ģerh‟ olarak değeri yönünden Ģerh literatüründe
konumlandırmaya ve Ģârihin, Ģerhinde yararlandığı kaynakları tespit edip
sunmaya çalıĢtık. Açıklamalı Metin kısmında yazma metnin günümüz alfabesine
çeviriyazımını yaptık ve dipnot yöntemiyle tüm iktibas, telmih ve
metinlerarasılıkları göstermeye çalıĢtık. Yine aynı yöntemle, ilgili yerlerde,
tasavvufî içerikli bu Ģerh üzerinden Ġslam düĢünce tarihindeki bazı ekoller ve
gelenekler arasındaki farklılıklara, tartıĢmalara atıfta bulunduk. Tasavvufî
Kavramlar Sözlüğü‟nde ise Ģerh metninde ve tasavvuf literatüründe geçen ortak
tasavvufî kavramların açıklamalarını verip Ģârihin bunlara verdiği farklı bir
anlam varsa belirttik. Aynı Ģekilde, hiçbir tasavvuf sözlüğünde geçmeyen; ancak
tasavvufî bir anlam yüklenerek kullanılan bazı kelimeleri de sözlüğe ekledik.
Anahtar Kelimeler: El yazması, Ģathiyye, Ģerh, tasavvuf, Ömer RûĢenî, Ġlâhî,
MüĢkil-KüĢâ, tercî-bend, nazım, nesir.
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ABSTRACT

MUSHKIL-KUSHA: SHARH OF A POEM BY OMAR RUSHANI
(ANALYSIS - ANNOTATED TEXT - DICTIONARY OF SUFISTIC CONCEPTIONS)

UYAN, Ömer
Master Thesis, Department of Turkish Language and Literature
Adviser of Thesis: Süleyman SOLMAZ, Assoc. Prof. of Classical Ottoman Literature
June 2015, 200 pages
This study is about the manuscript entitled as “MüĢkil-KüĢa/MushkilKusha” which is in the form of Ģerh/sharh and written by Ġlahi in 1479. The only
copy of the book is in the library of Manisa Ġl Halk Kütüphanesi/Manisa Public
Library. The work is about terci-bend of Ömer RuĢeni which have the matla as
“Bir gönülden sevici Allâh'ı” and it can be called as Ģathiyye according to its
content. The work consists of 40 leaves with generally 15 lines, written with
nestalik style in both verse and prose. It contains pieces of verses that belongs to
Ġlahi as well.
Our thesis is made of three parts that are analysis, annotated text and
dictionary of sufistic conceptions. In the part of anaylsis we gave information
about Ģerh/sharh in literal and term meanings as well as the importance of
Ģerh/sharh works. We tried to position “MüĢkil-KüĢa/Mushkil-Kusha” in
Ģerh/sharh literature according to its value of method and content as a Ģerh. We
also tried to ascertain and present the sources that the writer utilized in his Ģerh.
In the part of annotated text we transcripted the manuscript text to current
alphabet and tried to show all the quotations, allusions and intertextualism by
footnote method. By the same method, we also gave referance to the differences
and discussions in the history of Islamic doctrine connected to this Ģerh/sharh
which have sufistic content. In the dictionary of sufistic conceptions, we gave
explanations of the common concepts that are seen both in the Ģerh/sharh text and
the sufistic literature. We also added some words to the dictionary that are not
available in sufistic dictionaries but used in sufistic sense in our text.
Keywords: Manuscript, Ģathiyye, sharh, sufism, Ömer RuĢeni/Omar Rushani,
Ġlahi, MüĢkil-KüĢa/Mushkil-Kusha, terci-bend, poem, verse, prose.
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GĠRĠġ

Bu çalıĢmamızla, tek nüshası Manisa Ġl Halk Kütüphanesi‟nde bulunan ve tam
adı “MüĢkil-KüĢâ Fî-Hall-i MüĢkilât-ı Tercî„-Bend” olan, 15. yüzyıla ait bir Ģerh eserini
gün yüzüne çıkarmıĢ oluyoruz.
ÇalıĢmamızın birinci bölümünde Ģerh kelimesinin tahlili, Ģerh eserlerinde
uygulanan sıra ve metod, Ģerhlerin kendi devirlerinde ve günümüzde taĢıdığı ehemmiyet
üzerinde durulmuĢtur.
Ġkinci bölümde MüĢkil-KüĢâ müellifi olan Ģârih Ġlâhî‟nin kimliği hakkında bir
soruĢturma yapılmıĢ; eserin nüsha tavsifi, mahiyet ve ehemmiyeti, dil-imla özellikleri,
muhtevası ve üslubu incelenmiĢtir. Yine bu bölümde, bazı verilere dayanarak Anadolu
sahasında yazılmıĢ ilk „Türkçe Ģiir‟ Ģerhinin MüĢkil-KüĢâ olduğu, Ģiiri Ģerhedilen ilk
Anadolu sahası Ģairinin ise -elimizdeki mevcut verilere göre bugüne kadar bildiğimiz
Ģekliyle Yunus Emre değil- Aydınlı Dede Ömer RûĢenî olduğu anlatılmıĢ ve Ģerhi
yapılan Ģiirin „Ģathiyye‟ olduğu tespit edilmiĢtir.
Üçüncü bölümde önce meĢrûh metin yazılmıĢ ve Ģerh edilmeyen ya da Ģerh
metninde sahh kaydı, der-kenar olarak yer alan beyitlere iĢaret edilmiĢtir. Bu kısımda
(ve ilgili baĢka yerlerde) Ömer RûĢenî Dîvânı‟nın; Semra Aydemir, Âzâde Ertuğrul
Mûsâbeyli

ve

Orhan

Kemal

Tavukçu

tarafından

hazırlanan

neĢirlerinden

faydalanılmıĢtır. Bunlardan yıllar sonra, 2010 yılında hazırlanan ve sadece bir nüshanın
1b-60a varakları arasındaki manzumelerinin üç sayfalık bir giriĢle birlikte
çeviriyazımından ibaret olan, Suna Demir‟in çalıĢması ise bu listeye dahil edilmemiĢ ve
çalıĢmaya atıfta bulunulmamıĢtır.
Yine üçüncü bölümde, tutarlı bir çeviriyazım sistemiyle Ģerh metni latinize
1

edilmiĢ ve bu iĢlem sırasında Ġsmail Ünver‟in “Çeviriyazıda Yazım Birliği Üzerine
Öneriler” makalesi sürekli göz önünde tutulmuĢtur. ġerh edilen beyitler koyu/bold
olarak yazılmıĢtır. Metin içinde, bağlama göre eklemek istediğimiz tüm ek, kelime veya
açıklayıcı iĢaretler köĢeli parantez içine [ ] alınmıĢtır.

1

Bu kısım çalıĢmamızın merkez noktasını oluĢturmaktadır.

2
Bu kısımda, çeviriyazım dıĢında, metinde tesadüfî olarak bulunmadığını, bir
görevi olduğunu düĢündüğümüz kelime, kavram ve ibarelerle ilgili dipnotlar düĢülmüĢ
ve metnin bazı söylem ve pasajlarında “bir metni çeĢitli devir ve seviyedeki Ģair ve
yazarların aynı konuda yazılmıĢ eserleriyle karĢılaĢtırmak” (Yeniterzi, 1992: 60)
Ģeklinde ifade edebileceğimiz „mukayeseli okuma‟ metodu uygulanmaya çalıĢılmıĢtır.
Bunları yaparken; değerli ilim adamı ve modern metin tahlili çalıĢmalarının duayeni Ali
Nihat Tarlan‟ın ve Mertol Tulum‟un Ģu tavsiyeleri göz önüne alınarak Ģerh metninin
daha anlaĢılır olması, metnin iç bütünlüğünün gösterilmesi ve anlam katmanlarının
ortaya çıkarılması hedeflenmiĢtir:
“Muhayyile yanılmaz kanunlarıyla aranılan Ģeyi daha tam ve daha açık olarak göz
önüne getirir. Yalnız bu tablonun sanatkarın muhayyilesine yakınlaĢması için onu tarihî
ve etnografik bilgilerle zenginleĢtirmek, baĢka bir devrin ruhuna bütün teferruatıyla
girdiğimizi daima göz önünde bulundurmak, insan ruhundaki müĢterek duygu
kanunlarıyla o zamanın kıymet hükümlerine ermek ihtiyacındayız. Bu, hâdisenin iç
kısmıdır” (Tarlan, 1981: 198).
“Tarihî metinler üzerindeki çalıĢma konularından biri, metnin iç düzenini ve bağlamını
gözeterek onu üst ve alt bölümlere ayırmak, birbirleriyle iliĢkilerine göre gerektiğinde
bunları numaralamak, gerektiğinde sayfa baĢları yaparak ana bölümlerin hem
birbirlerine göre farkını hem de alt bölümleriyle birlikte kendi bütünlüğünü göstermek,
kısacası onu, muhtevası kolayca kavranabilir, konuları tanınıp izlenebilir bir kılıkla
okuyucu ve araĢtırıcıya sunmaktır. Bu, muhtelif parçaların ahenkli bir birleĢimi ile
kendi baĢına bir yapı teĢkil eden metnin, bu yapıyı kuran ve yine kendi içindeki
birleĢimlerle daha küçük bütünlerden ibaret bulunan parçalar halinde tanıtılması
demektir. Böylece, yazarın konuyla ilgili olarak aktardığı bilgiler, ileri sürdüğü
düĢünceler, yaptığı yorumlar, dile getirdiği duygular, bu arada vermek istediği mesajlar
rahat bir Ģekilde izlenebilme imkanına kavuĢturulmuĢ olur” (Tulum, 1996: 222).

Ġslâm tasavvufunun esasları ve kaideleri 3/5 ve 4/11. asırlarda yaĢamıĢ olan
sûfiler tarafından konulmuĢ, tamamlanması için her sûfi elinden geleni yapmıĢ, bu
suretle sağlam temeller üzerine kurulan Ġslâm tasavvufu zamanımıza kadar
gelebilmiĢtir. O tarihten itibaren sadece tabirler, ıstılahlar, Ģekiller ve zahirî Ģeyler
değiĢmiĢtir. Günümüze gelinceye kadar esaslar hep aynı kalmıĢtır (Hücvirî, 2014: 21).
Bu sebeple, yeri geldiğinde bazı hususların açıklanmasında 10. ve 11. asırlarda yaĢayan
Ebû Nasr Serrac Tûsî, Kelâbâzî, KuĢeyrî, Necmüddin Kübra gibi tasavvuf
teorisyenlerinin ve müdevvinlerinin eserlerine de yeri geldikçe atıflar yapılmıĢtır.

3
Dördüncü bölümde „Tasavvufî Kavramlar Sözlüğü‟ yer alır. Burada, Ģerh
metninde ve tasavvuf literatüründe geçen ortak tasavvufî kavramların açıklamaları
verilip Ģârihin bunlara verdiği farklı bir anlam varsa belirtilmiĢ ve bu anlamlar, ilgili
maddede italik olarak, varak numaralarıyla birlikte yazılmıĢtır. Aynı Ģekilde, hiçbir
tasavvuf sözlüğünde geçmeyen; ancak tasavvufî bir anlam yüklenerek kullanılan bazı
kelimeler de sözlüğe eklenmiĢ ve bunların baĢına * iĢareti konulmuĢtur. Bu bölümde
Ethem Cebecioğlu‟nun Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü esas alınmıĢ olup
Fahrüddin Irakî‟nin -Ģârihimiz üzerindeki bariz etkilerinden dolayı- Istılâhât-ı Ehl-i
Tasavvufu‟ndan da geniĢ ölçüde yararlanılmıĢtır. Bazı maddelerin oluĢturulmasında ise
KuĢeyrî‟nin Er-Risâlesi, Serrâc Tûsî‟nin El-Lümâ‟sı, Kelâbâzî‟nin Ta‘arrufu‟ndan ve
Seyyid ġerîf Cürcânî‟nin Ta‘rîfâtı‟ndan istifade edilmiĢtir.
Ek-1‟de, Ģârihimizin üzerinde sistematik olarak durmadığı Etvâr-ı Seb‘a
mevzusu tablo halinde verilmiĢ; Ek-2‟de, Ģerh metninin daha iyi anlaĢılmasında katkısı
olacağını düĢündüğümüz, Ömer RûĢenî‟ye ait, tasavvufun tarifini yapan bir Ģiir ve Ek3‟te MüĢkil-KüĢâ‟nın tıpkıbasımı mevcuttur.
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM
ġERH

1.1. Kelime ve Terim Olarak ġerh
ġerhin asıl anlamı et ve benzeri Ģeyleri yaymak ve kesmektir. Şerrehtu‟l-lahme
ve şerrehtuhû, „eti yaydım/serdim ve kestim/yardım‟ demektir. “ġerhü‟s-sadr” göğsün;
Allah‟tan ilâhî bir nur, sükunet ve huzurla „geniĢlemesi‟ demektir. Kur‟an‟da, Tâ-hâ,
20/25; ĠnĢirâh, 94/1; Zümer, 39/22‟de „Ģerh‟ bu anlamıyla görülür. MüĢkil sözün Ģerhi
ise onu açıklamak ve gizli manalarını ortaya çıkarmaktır (Râğıb El-Ġsfahânî, 2012: 545).
„Yaymak, kesmek, geniĢletmek‟ gibi kök anlamlarıyla da bağlantılı olmak
kaydıyla, Ģerhin edebiyat literatüründe kazandığı anlam, Ġsfahânî‟nin belirttiği üçüncü
anlamdır. Bu anlamdan hareketle „Ģerh‟in bir telif türü ve terim olduğunu söyleyebiliriz.
Metin Ģerhleri, öteden beri, söz konusu metinde geçen bazı kelimelerin gerçek ve mecaz
anlamlarının açıklanması, mazmunlarının çözümlenmesi; ibare, deyim ve terimlerin
çeĢitli ilim dallarıyla olan iliĢkilerinin belirtilmesi Ģeklinde yapılagelmiĢtir. ġerhte,
Ģârihe göre okuyucunun anlayamayacağı farz edilen yani anlaĢılmasında güçlük görülen
metnin ya da bölümlerinin açıklanması esastır. Amaç, okuyanı bilgilendirerek metni
tanıtmaktır. Bilgilendirme, açıklama ve ek bilgi verme Ģeklinde yapılır. Bu esnada
konunun geniĢletilmesine gidilir. Konunun açılıp geniĢletilmesi, Ģârihin bilgi ve anlayıĢı
doğrultusunda, yorumu da beraberinde getirir (Mengi, 2014: 77, 79).
Şerh, ortak özellikleri sebebiyle, Ģerh çeĢitleri olarak da düĢünülebilecek baĢka
bazı terimleri de akla getirmektedir. Aralarında fark bulunmakla beraber metin Ģerhiyle
ilgili -bazen metin Ģerhi yerine- öteden beri kullanılan bu terimler „metin izahı, metin
tahlili, der-kenar, hâĢiye, hâmiĢ, telhis, ta‟likât, tefsir vb.‟dir. Bunlardan metin izahı ve
metin tahlili Ģerh yerine kullanılır. Der-kenar ve hâşiye, sayfa kenarlarında yer alan
açıklayıcı ek bilgi; hâmiş, mektup altına yazılan ek bilgi ya da açıklama; telhîs
özetleme; ta‟likât bir eserin açıklaması olarak kenarına ya da ayrı bir eser olarak yazılan
bilgiler, notlar; tefsîr ise açıklama, yorum demektir. Tefsîr daha çok Kur‟an-ı Kerim‟le
bağlantılı bir terim olup Kur‟an‟ı anlama ve açıklama bilimi; Kur‟an‟ı açıklamak
amacıyla yazılan eser demektir. Ancak, Ģerhle ilgili bütün bu terimlerin ortak özelliği,
hepsinin metnin anlaĢılmasına yönelik az ya da çok „açıklama‟yı beraberinde
getirmesidir (Mengi, 2010: 200).
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Edebî metin Ģerhlerinde izlenen yöntem genel itibariyle Ģu Ģekildedir: 1. Metin,
2. Metin çevirisi, 3. Gramer özellikleri ve sözlük bilgileri, 4. Açıklama (Ģerh, izah), 5.
Açıklamayı güçlendirme, örnekleme, anlamı yorumlama amacıyla ek bilgi vererek
konuyu açma, geniĢletme (Mengi, 2010: 199).

1.2. Türk Edebiyatında ġerh
Arapça-Farsça edebî eserlere yazılmıĢ Türkçe Ģerhler, Ģerh literatürünün önemli
bir kısmını oluĢturur. Bu eserler çoğunlukla nesir halinde Ģerh edilmiĢ olup manzum
Ģerhlere nadiren rastlanır. Arapça-Farsça metinlere yazılan Ģerhlerde kelime ve
terkiplerin sözlük anlamları, gramer özellikleri, metindeki diğer kelimelerle irtibatları ve
bu Ģekilde kazandıkları manalar üzerinde durulur. Kelimelerin semantik ayrıntılarına
dikkat eden Ģârihler, baĢta ayet ve hadisler olmak üzere manzum-mensur örneklerle
destekledikleri ifadelerini atasözleri ve hikayelerle daha akıcı hale getirir. Türkçe
Ģerhlerde, Arapça'da olduğu gibi, kalıplaĢmıĢ sözlere benzer bir ifade sistemi kurulduğu
görülür. Okuyucuya hitaplarda, Ģerh bölümleri arasındaki geçiĢlerde, alıntı ve
göndermelerde çoğunlukla bu kalıp ifadelerden yararlanılır. Bu genel çerçeve içinde
metinlerin Ģerhinde çeĢitli ilimlere dair terminoloji kullanılır. Hacimli Ģerhlerde
rastlanan metin içi göndermeler ve bazı Ģerhlerde görülen nüsha-rivayet tenkitleri de
geleneksel Ģerh metodunun önemli unsurlarıdır.
20. yüzyıl baĢlarına kadar birkaç istisna dıĢında Türkçe klasik edebiyat
manzumelerinin Ģerhlerine rastlanmazken tasavvufî çevrelerde ortaya çıkan Türkçe
manzumeleri Ģerh etme geleneği kendine özgü bir edebî çığır oluĢturmuĢtur. Diğer
Ģerhlerde yer alan metinlerin diliyle ilgili gramer ayrıntıları tasavvufi Ģerhlerde nadiren
yer bulur. Türkçe tasavvufî Ģiir Ģerhleri, Ģerh metinlerinin hemen tamamına hakim olan
"tümevarım" yaklaĢımının en çok kırılmaya uğradığı metinlerdir. Muhteva merkezli
olan bu Ģerhlerde metnin belirleyicisi tasavvuf konularıdır.
Tasavvuf Ģiirinin özgün nazım türlerinden olan Ģathiyelerin Ģerh edilen Ģiirler
arasında belirgin bir ağırlığı vardır. Türkçe'de tasavvufî Ģiir Ģerhleri, dil ve kültürle ilgili
açıklamalardan ziyade tasavvufî terminolojinin geliĢtirilmesiyle zenginlik ve değer
kazanır. Tasvvufî çevrelerde eğitim aracı olarak da kullanılan bu Ģerhler manevi bir
iĢaret üzerine ya da dostların ricası gibi sebeplerle kaleme alınmıĢtır. Çok defa metnin
yazarı gibi kendisi de mutasavvıf olan Ģârih, genellikle hedef okuyucu kitlesinin
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seviyesine göre bir dil ve üslup benimser. Bu arada dinî ilimlerin yanı sıra ilm-i nücum,
tıp, kimya, rüya tabiri, ebced, belagat vb. ilim dallarından da yararlanır. Bazen ayet ve
hadis metinleri, peygamber kıssaları, sufi menkıbeleri, darbı meseller, halk rivayetleri
ve diğer tahkiye unsurları tasavvufî Ģiir Ģerhlerinin konusunu oluĢturur. Hemen
tamamında bir hitap tarzının yer aldığı tasavvufî Ģiir Ģerhlerinde soru-cevap ve
örneklendirme ile anlatım yöntemleri etkili biçimde kullanılmıĢtır (Ceylan, 2010: 566,
567).
Eski Ģerhlerdeki fikirlerin isabeti, metodu münakaĢa edilebilir veya Ģârihlerin
değerlendirmeleri bazen sübjektif olabilir.2 Ancak yine de Ģerhler; değiĢen hayat
Ģartlarında, değiĢen veya kaybolan kültür dünyamızın en zengin ve ansiklopedik
kaynaklarıdır (Çelebioğlu, 1998: 553).

2

Osmanlı Ģerh geleneğinin üstad kabul edilen ve metinleri genellikle dil, edebiyat ve mazmunlar
üzerinden açıklayan Ģârihlerinden Sûdî ile mutasavvıf olan ve Ģerh ettiği metni -bazen „tevil‟ yoluylatasavvuf düzlemine çekerek Ģerh eden Vehbî Konevî‟nin, Hâfız-ı ġirazî gazellerine yazdıkları Ģerhlerin
mukayeseli okunması, Ģerhte yorum ve sübjektivite hususunda bilgilendirici olacaktır. Bkz. Ayar, 2007.

7
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
MÜġKĠL-KÜġÂ

2.1. MüĢkil-KüĢâ Müellifi, ġârih: Ġlâhî
ġârihin, birkaç yerde belirttiği gibi, mahlası Ġlâhî‟dir:
K’ey İlāhį revān cevāb eyle
Bu su’āl üzre fetḥ-i bāb eyle (vr. 115a)
Ey İlāhį yüri revān cehd it
Bulara ķonşı olmaġa ‘ahd it (vr. 143a)

İlāhį’dür günāha mu‘terif tek
Kec ise rāstį virgil elif tek (vr. 148a)
Ey İlāhį bu neŝri itme niŝār
Nažm idüp neŝri söyle gevhervār (vr. 151b)
Güftem ez-şūr u şer-i çeşm-i tu key dil be-rehed
Güft cān mį-deh İlāhį be-rev ü ħayr ü ħalāṣ (vr. 152b)
UlaĢabildiğimiz tezkire, kitap ve makaleleri incelememize rağmen kendisine
„MüĢkil-KüĢâ‟ isimli bir eser atfedilen „Ġlâhî‟ mahlaslı bir Ģahıs bulamadık. Vefat
tarihleri veya yaĢadıkları zaman dilimi, MüĢkil-KüĢâ‟nın telif tarihi olan 884/1479‟a en
yakın olan „Ġlâhî‟ mahlaslı Ģairler ve mutasavvıflardan, Molla Ġlâhî veya Abdullah
Simavî olarak da bilinen Abdullah Ġlâhî 896/1491‟de vefat etmiĢ bir NakĢibendi
Ģeyhidir (Kara, 1998). BaĢka tarikatlere mensup sufilerin birbirlerinin eserlerine Ģerh
yazması elbette mümkün ve vakidir. Ancak Ģerhte geçen bazı karineler Ġlâhî‟nin samimi
bir Halvetî olduğunu, hatta Ģiirini Ģerh ettiği Ömer RûĢenî‟nin bizzat müridi olduğunu
düĢündürmektedir:
Ol imdi işiginde Rūşenį’nüñ
Ki maķbūlidür ol Rabb-i Ġanį’nüñ (vr. 130a)

Naḥv’e ṣarf olmamış ‘ömrinde Zeyd ü ‘Amr’ı, ‘Ömer Rūşenį’dendür ḥāliyā emri
(vr. 151b).
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Adı Müşkil-Küşā durur dimişem
Gül-i bāġ-ı beķā durur dimişem

Rūşenį mihrinüñ şu‘ā‘ıdur
Ne ķıyāsį ne ħod semā‘įdür (vr. 152a)
Abdullah Ġlâhî‟nin önemli eserlerinden Esrâr-name ve Meslekü‟t-Tâlibîn ise dil
ve üslup açısından MüĢkil-KüĢâ‟ya benzememektedir (Abdullah Ġlâhî, ?; Özçelik,
1990).
Asıl adı Ahmed olan Buharalı Ġlâhî ise Fâtih Sultân Mehmed devri (1451-1481)
Ģairlerindendir ve Abdullah Ġlâhî ile çağdaĢtır. Buhara‟dan Anadolu‟ya geldikten sonra
Bursa‟ya yerleĢen, Âlim ve ġeyh Ahmed Ġlâhî Efendi, Halvetiye ve Melâmiye
tarikatının bazı Ģeyhlerine hizmet etmiĢ, ömrünün son zamanlarında da NakĢîbendî
tarikatından bir pîri mürĢid kabul edip bütün kalbiyle Hakk‟a yönelmiĢtir (Kurnaz,
1996; Kara, 1998; Ördek, 2014).
Bir zamanlar Halvetî tarikatine intisap etmiĢ olması ve:
Dünyenüñ şehvetleri aġu ola
Gerçi śūretde muśaffā śu ola (Kuru, 2014: 778)
gibi bazı manzumeleri, İlâhî’nin:

Ŧavr-ı evvelde ṣadr oħurlar adın
Gerçi āħirde bedr oħurlar adın (vr. 115b)
gibi beyitleriyle söylem ve üslup yönünden benzerlikler taĢısa da; hayatı hakkında az ve
muğlak bilgiler bulunması ve sık sık Abdullah Ġlâhî ile karıĢtırılması, Ahmed Ġlâhî
hakkında da temkinli olmayı gerektiriyor.
ġu an itibariyle MüĢkil-KüĢâ‟nın müellifi hakkında tek bildiğimiz mahlasının
Ġlâhî olduğu ve büyük bir ihtimalle Ömer RûĢenî‟nin bizzat müridi olduğudur.
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2.2. Nüsha Tavsifi
MüĢkil-KüĢâ‟nın tek nüshası Manisa Ġl Halk Kütüphanesindedir. Ġçinde altı eser
bulunan bir mecmuada son ve tek Türkçe eser MüĢkil-KüĢâ‟dır. Birinci sırada, talik
hatla yazılmıĢ, Seyyid ġerif Cürcânî‟ye ait „HâĢiyetü‟l-HâĢiye Alâ-ġerhi‟l-Ġsaguci‟
isimli Arapça meĢhur mantık kitabı Ġsaguci‟nin Ģerhi vardır. 1b-17b varakları arasında
yer alan bu eserin arĢiv numarası 45 Hk 2955/1‟dir. Ġkinci sırada, Ġbnü‟l-Cevzî‟ye ait
„Risâle Fi‟z-Zikri‟l-Cehrî‟ isimli, tasavvufî içerikli Arapça bir eser vardır. 18b-74b
varakları arasındadır, arĢiv numarası 45 Hk 2955/2‟dir. Üçüncü sırada, yine „Risâle
Fi‟z-Zikri‟l-Cehrî‟ isminde, 77b-79b varakları arasında, Dâî Eyyüb Edhem‟e ait, talik
hatla Arapça bir eser yer alır. ArĢiv numarası 45 Hk 2955/3‟tür. Dördüncü sırada, „ElEdille Alâ-Cevâzi‟z-Zikri‟l-Cehrî‟ isimli, Sadr b. Muhammed Er-RuâĢî (ya da
Horasanî)‟ye ait, 82b-96b varakları arasında, talik hatla yazılmıĢ Arapça bir eser vardır.
ArĢiv numarası 45 Hk 2955/4‟tür. BeĢinci sırada mecmuanın tek Farsça eseri „Risâle FîSırr-ı Kelime-i Tevhîd‟ yer alır. 98b-113a varakları arasında yer alan eserin müellifi
belli değildir. ArĢiv numarası 45 Hk 2955/5‟tir.
Altıncı sırada MüĢkil-KüĢâ yer alır. Eserin ismini, Ġlâhî açıkça belirtir:
Adı Müşkil-Küşā durur dimişem
Gül-i bāġ-ı beķā durur dimişem (vr. 151a)
ArĢiv numarası 45 Hk 2955/6‟dır. Müellifi, yukarıda bahsettiğimiz gibi,
Ġlâhî‟dir. Eser hakkında diğer bazı bilgiler Ģöyledir: Duracaklar kırmızı, kenarları ve
sırtı siyah, sertabı ve köĢeleri viĢne rengi, meĢin desenli. Kağıt kaplı, mukavva ciltli,
mıklebli, yaprakları hafif kurt yenikli. Boyutu (dıĢ-iç) 170x135 mm.‟dir. Manzum ve
mensur olarak kaleme alınmıĢtır.
Kağıt türü saykallı âbâdî olan eser, mecmuada 114b-152b varakları arasında yer
alır, yazı türü nestaliktir. Telif tarihi 884/1479‟dur. Bunu, müellifin/Ģârihin „zevk-i
hilm‟ ile düĢtüğü tarihten anlıyoruz:
Selħe yetmişdi şehr-i źi’l-ķā‘de
Tā el urdum bu ‘aķd-i mün‘aķide
‘Įd-i eḍḥāda vażıḥ oldı bu rāz
Ve’ḍ-Ḍuḥā sūresi kimi dut yaz
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Çünki var anda şevķ-i ‘ilm ey yār
Oldı tārįħi źevķ-i ḥilm ey yār (vr. 152a)
Vr. 152b’de yani son varakta ‘temme’den sonra ‘velehû’ ibaresinin yazılıp
ardından ‘İlâhî’ mahlaslı Farsça bir şiirin gelmesi, eserin müellif hattı olmadığına işaret
ediyor gibidir. Bazı ‘sehv’ ve ‘sahh’ kayıtları da bu tahmini güçlendirmektedir; ancak
istinsah kaydına ve müstensih ismine dair bir veri yoktur. Sadece en sonda “Ali
Beg’den alınmıştır” şeklinde bir temlik kaydı mevcuttur.
Eserin ilk cümlesi (eser ismi ve Arapça duadan sonra):

Emmā ba‘d ba‘ż-ı aṣḥābdan, der-ħˇāst itdiler her bābdan, Ĥażret-i şerį‘at-şi‘ār,
ŧarįķat-diŝār, ḥaķįķat-āŝār, mihr-i burc-ı ma‘rifetden; mühr-i dürc-i meskenetden…
Son Cümlesi:

Kāmil olup gidende vāṣıl olam
Pādişeh ḥażretine ḳābil olam
Temme.

2.3. MüĢkil-KüĢâ‟nın Mahiyeti ve Önemi
Lügat anlamı bakımından sarsılma, köpürme, kımıldama, hareket etme vs.
manaları ihtivâ eden Ģath/Ģatah (Ģ-t-h.) kelimesi zamanla “hezeliyât” ve buna bağlı
olarak da “latife, Ģaka, eğlence, maskaralık etme” gibi manalarda da kullanılmıĢtır.
Türrehât ya da tâmmât Ģeklinde de tesmiye edilen Ģatahât, terminolojik olarak, ne
kastedildiği kolayca anlaĢılamayan, kapalı, sembolik ifadeler için kullanılır. Edebiyatta,
mutasavvıfların derunî tecrübelerini dile getirirken kullandıkları sembolik, gizemli, hissî
ve meczûbâne ifadeler olan Ģath/Ģatah‟ların yer aldığı tasavvufî manzumelere Ģathiyye
adı verilmektedir (Cebecioğlu, 2006: 8, 24).
Yine yapılan bir tarife göre, Ģatahât, dilin söylemekten kaçındığı, kulağın
dinlemekten hoĢlanmadığı sözlerdir (Cebecioğlu, 2006: 8). RûĢenî‟nin -akla ilk gelen
anlamlarıyla- aĢağıdaki beyitlerinin bu tarife oturduğunu düĢünüyoruz:
Re’s-i kelb üstine ķılıcı namāz
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Cervile eylemeyüp ikrāhı
Meyte-i kāfiri dutup yudaruz
İçürüp ķonşımuza bevl-i ‘acūz 3
ġathiyyât-ı sûfiyâne de denilen bazı Ģathiye manzumelerinin ise “zâhirde saçma,
manasız göründüğü; fakat ehil birisi tarafından Ģerh ve izahı yapılırsa manidar olacağı” 4
(Çelebioğlu, 1998: 547, 553; Kurnaz, 2001: 4) göz önüne alınırsa RûĢenî‟nin aynı Ģiirde
geçen Ģu beyitlerinin de „Ģatahat‟tan addedilmesi gerekmektedir:
Biz ki ṣabr-ı beliyyet itmeyenüz
Cāhiliyyet yolına gitmeyenüz
Her ki ṣavm ü ṣalātı terk itmez
Bulamaz hįç iki cihānda necat
Ravża bizüm teyemmümüz ķomadı
Miŝl-i Ceyḥūn u Nįl ü Şaŧŧ ü Fırāt
Erile ŧutup öldüren anasın
Şer‘-i ‘ışķile virenüz fetvā
Hırzumuzdur tehevvüd ey zāhid
Bizüz anuñla her nefes maḥrūz
Bu tür aykırı, kapalı, manasız hatta saçma sapan görünen sözlerin bazen bilhassa
bilerek kapalı ve rumuzlu ifade edildiği söylenebilir (Çelebioğlu, 1998: 547). Bu hususu
Ömer Rûşenî, yine aynı tercî-bendde, şöyle ifade eder:
Oldur olduġ[ı] sözümüzde rumūz
Ki meşāyıħ kelāmıdur mermūz 5

3

ġârihimiz bu ve bazı diğer beyitlerin müĢkilini Harîrî‟nin Makamat adlı kitabına göre çözümlemiĢtir ki
bu bir yorum veya tasarruftan ziyade Ģairin yani Ömer RûĢenî‟nin de aynı kaynaktan beslenerek
oluĢturduğu beyitleri, aslî anlamlarına veya anlaĢılması gerektiği Ģekline irca etmektir. Metin kısmında,
ilgili yerlerde Harîrî‟den gereken alıntılar gösterildiği için burada tekrar verilmemiĢtir.
4

Ġlk bakıĢta anlamsız görünmelerine rağmen remiz mânâları bilindiğinde sarsıcı anlamlar kazanan
sözcüklerin bir araya getirilmesiyle oluĢturulan Ģathiyelerin Anadoludaki ilk ve en ünlü örneği Yunus‟un
Çıkdım erik dalına diye baĢlayan manzumesidir (Ceylan, 2005: 95).
5

Rumuzlu söylediğinin „fark‟ında olduğu için, RûĢenî‟nin bu Ģiirinin; „cem‟, sekr veya telvîn hâlinde
söylenmiĢ “Ene‟l-Hak, Sübhânî mâ a„zame Ģânî, Leyse fî-cübbetî sivallâhi…” gibi sözlerden tefrik
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Buna göre; MüĢkil-KüĢâ‟nın en önemli özelliği, Ömer RûĢenî‟nin tercî-bend
nazım Ģekliyle yazılmıĢ bir Ģathiyesini Ģerh etmesidir. Görebildiğimiz kadarıyla bugüne
kadar hiçbir araĢtırmada, RûĢenî‟nin “Bir gönülden sevici Allâh‟ı” matlalı bu Ģiirine
„Ģathiyye‟ denilmemiĢ yahut içinde Ģatah addedilecek ibareler, mısralar barındırdığına
iĢaret dahi edilmemiĢtir.
“Belirli hal ve makamların sırlarını izaha matuf bu kapalı ifadeler [Ģatahât],
bilahare diğer sûfîler tarafından Ģerh edilme yoluna gidilmiĢ ve bu hususta müstakil
eserler kaleme alınmıĢtır Bu ifade, ibare ya da ıstılahâtın hangi anlama geldiği
hususunda, bizzat sûfîlerin yapmıĢ olduğu açıklamalar büyük bir önem taĢımaktadır.
Eğer biz, benzeri tecrübeler yaĢamıyorsak ve lafızlar da bu hallerin hakikati hakkında
sadece ima ve iĢarette bulunuyorsa, bu lafızların ne anlama geldiğini bu tecrübeyi
yaĢayanlardan öğrenmeye çalıĢmak daha mantıklı ve daha insaflı bir yol olacaktır. Bizce
Ģatahâtı anlamada en mantıklı metod budur” (Cebecioğlu, 2006: 10). Bu tespit
doğrultusunda; RûĢenî‟nin tercî-bendinin, Halvetî olduğu ve RûĢenî‟nin müridi olduğu
kuvvetle muhtemel olan Ġlâhî tarafından Ģerh edilmesi de ayrıca önemlidir.
MüĢkil-KüĢâ‟nın gün ıĢığına çıkması Ģerh edebiyatı ve literatürüne, özelde
Ģathiye ve Ģathiye Ģerhi literatürüne bir katkı olmasının yanında edebiyat tarihine de
yeni bir veri sunmaktadır. Zira eldeki mevcut metinlere göre Ģiirleri Ģerh edilen ilk
Anadolu Ģairi Yunus Emre‟dir; dolayısıyla Arapça ve Farsça eserler dıĢında, Ģerh edilen
ilk Türkçe Ģiir Yunus Emre‟nin meĢhur, Çıktım erik dalına diye baĢlayan manzumesidir.
Bu durumda ilk Ģârih ise ġeyhzâde Muhyiddin Muhammed/Mehmed Efendi (v.
951/1544) olmaktadır. Ancak bu Ģerh için Çelebioğlu (1998: 555-556) ve Ceylan (2007:
19-20) tam bir tarih vermezken Tatçı, “Yûnus‟un söz konusu Ģiirinin Ģimdilik bilinen ilk
Ģerhidir” kaydını düĢtükten sonra telif tarihi olarak 902/1497‟yi verir (2008: 114). Buna
göre, ihtiyat payı bırakarak ve „Ģimdilik‟ diyerek, yukarıda telif tarihini 884/1479 olarak
verdiğimiz MüĢkil-KüĢâ‟nın, Anadolu sahasındaki ilk „Türkçe Ģiir‟ Ģerhi olduğu; Ģiiri
Ģerh edilen ilk Anadolu Ģairinin Aydınlı Dede Ömer RûĢenî olduğu ve ilk Ģârihin de
onun müridi olduğunu düĢündüğümüz Ġlâhî olduğu söylenebilir.

edilmesi gerektiğini ve söz konusu Ģiirin ince bir zeka ürünü olarak, kelimelerin farklı manalarından
faydalanılarak ve bilhassa Harîrî‟nin bir belağat Ģaheseri olan Makâmâtı‟ndan beslenerek
„oluĢturulduğu‟nu, maksadın ise bazı hakikatleri daha çarpıcı bir biçimde dile getirmek ve -klasik ve
tasavvufî Ģiirde adet olduğu üzere- zâhidlere tariz yapmak olduğunu düĢünüyoruz.
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2.4. MüĢkil-KüĢâ‟nın Dil ve Ġmlası 6
MüĢkil-KüĢâ, dil, imla özellikleri ve telif tarihi bakımından Eski Anadolu
Türkçesi dönemine ait bir eserdir. Eski Anadolu Türkçesi devresi, Selçuklular devri ile
Ġstanbul‟un fethinin arasındaki zamanın (13.-15. yüzyıllar) edebî dilidir.
Eski Anadolu Türkçesi‟nin daha erken dönem eserlerinde görülen hareke
kullanımı MüĢkil-KüĢâ‟da görülmez. Sadece bazı kelimelerde doğru okuyuĢu
göstermek için kullanılır. Mesela, „-ımaz‟ Ģeklinde okumaya meylettiğimiz, yeterlilik
kipinin olumsuzuyla çekimlenen fiilleri; vr. 139a‟da üstün/zamme harekesi ile
kullanılan „olamaz‟ fiilini gördükten sonra düzelttik. Aynı Ģekilde, vr. 124b‟de geçen ve
Arapça aslına göre „aĢk‟ değil de „ıĢk‟ Ģeklinde okunması gerektiğini bildiğimiz halde
yine de kararsız kaldığımız kelimeye Ģârih esre iĢareti koyduğu için tereddütsüz „ıĢḳ‟
olarak okuduk. Birçok çalıĢmada yanlıĢ bir biçimde „mağrib‟ okunan kelimenin ise ilk
hecesine Ģârih yahut müstensih „ötre‟ koyarak „muğrib‟ okutmuĢtur: ‘Anķā-yı

muġribem ki nişānem pedįd nįst (124b).
Üçüncü teklik Ģahıs iyelik eki olan -ı, -i için veya kelime sonundaki -ı, -i sesleri
için bazen „ye‟ okutucusu (ٜ) konulurken bazen konulmaz. Konulmadığı zaman bu sesi
köĢeli parantez içerisinde gösterdik: Anuñ maķām[ı] seyr li’llāhdur (116a), Ķurbet

bisāt[ı] üzre ola cāy ü meskenüñ (118a), Śubḥ ile şāmı, rūz u şeb[i] farķ iden fikret
ehlidür (150b).
Bazen de „ye‟ harfi (ٜ) -ı, -i okutucusu olarak değil, geldiği kelimenin izafeli
okunması gerektiğini belirtmek için kullanılır: …bār-ı menfa‘at ( ِٕفعدٜ )تارyā meyve-i

ma‘rifet türemese sücūdı ħilāf üzredür (144b).
Vr. 136b‟de, „sahibine‟ Ģeklinde anlam verebileceğimiz „issine‟ kelimesi vezin
icabı, harekelenerek „isne‟ Ģeklinde yazılmıĢtır. Daha ilginç bir tasarruf ise 151b‟de,
Farsça „söz, kelâm‟ anlamına gelen „suhen‟ kelimesinin kafiye icabı harekeyle „sehun‟
Ģeklinde yazılmasıdır:
Ya‘nį çün ŧapdı ħātime bu seħun
Didi Ĥāfıž ħıtāmuhū miskün
6

Bu bölümde Faruk Kadri TimurtaĢ‟ın Osmanlı Türkçesi III adlı kitabının „Eski Anadolu Türkçesi (Eski
Osmanlıca)‟ bölümünden ve Hidayet Ünal‟ın tez çalıĢmasının (2003) „Ġnceleme‟ kısmından
yararlanılmıĢtır.
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Metinde aĢk, muhabbet gibi kelimeler yanında Türkçe „sevgi‟ kelimesi de
kullanılır; ancak „vav‟ okutucusuyla yuvarlak olarak „sevgü‟ Ģeklinde: Zįrā ki göñül

birdür, sevgü hem bir; göñül mürįd ise sevgüdür pįr (115b), Göñül bir sevgüye kim
ķıldı iķrār (115b), Pes sevgü hemān Allāha gerek, ne sevgü ola andan yigrek (117b).
Biñ göñülden yig durur bu bir göñül
Biñ dime ‘ālemler anuñ tek degül
gibi örneklerden yola çıkarak d-g-l harflerinden müteĢekkil „değil‟ kelimesini „degül‟
olarak okuduk.
Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde, kelime baĢlarındaki t-/d- durumu karıĢıktır.
Eski Türkçedeki t-„ler sadalılaĢıp d- olmaya baĢlamakla birlikte bunun ne ölçüde
olduğunu tayin etmek güçtür. Çünkü müstensihlere göre durum değiĢmektedir, hatta
bazen aynı nüshada her iki Ģekil de görülebilir. MüĢkil-KüĢâ‟da bu kelimeleri „d‟ ile
görülür: söz dadını cāne virgil (115a), vaḥdetde ķarār dutar (117a), yüz duta ķıbleye
(117a), andadur dürlü dürlü gevher-i ħāś (129b), baḥr-ı ceźbeye ŧaldı (131b), …
Kelime baĢında henüz ḳ/ḫ veya ḳ/h değiĢimi yoktur: Ķanda ķaldı gümān yaķįn

olmaz (124b). Kelime ve hece sonunda ve hece baĢında bazı kelimelerde ise ḳ‟lar ḫ
olmuĢtur: Ŧavr-ı evvelde ṣadr oħurlar adın (115b), yoħluġ sipihrinüñ mihr ü māhı olur
(117b), āh ü zārumuz çoħdur (145b).
Bir yerde Eski Türkçedeki komperatif/tafdîl eki -rak, -rek kullanılır: Sevgü

hemān Allāh’a gerek, ne sevgü ola andan yigrek (117b).
Bugünkü „komĢu‟ kelimesi, o dönem metinlerinde genellikle nazal n ile
yazılırken MüĢkil-KüĢâ‟da nun‟la yazılmıĢ ve henüz n-m değiĢimi gerçekleĢmemiĢtir:

Anlara ķonşı olan olur selīm (143a).
Ġki cümlede „eylerler‟ yerine „eyleller‟, „söylerler‟ yerine „söyleller‟ yazılmıĢtır:

Nūr-ı ħūrşįdi aya nisbet eyleller (121b), gāh olur sözi mermūz söyleller ve maḥrem
olana şerḥin eyleller (140b).
Bugün „kendisi‟ dediğimiz kelime iki yerde „kendü+özi > kendüzi‟ değiĢimiyle
yazılmıĢtır: kendüzin görmiş ola (120a), ol ezelį ‘ahdile kendüzin müstecmi‘-i cemį‘-i

‘ulūm-ı İlāhį ŧapdı (133b).
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Bugün kullanmadığımız „kimi‟ ve „tek‟ benzetme edatları metinde çokça geçer:

Biz de rindüz ya‘nį zāhid kimi degülüz ħod-bįn (127a), gün kimi ucadur çü payeleri
(143a). Olup ġavvāṣ tek dürlü güher tök (115a), Mesįḥā tek ŧapa ol Meryemi’ni (116a).
Bugün „yüce‟ ve „yitirmek‟ Ģeklinde kullandığımız kelimeler, Eski Anadolu
Türkçesindeki „ılan, ılduz, ırak‟ kelimeleri gibi y‟sizdir: Ya‘nį uca dağa ‘Arab dilince

re’s-i kelb dirlermiş (118a), ucadur ‘arş ü kürsį vü felekden (130a), taḥayyürden
itürmişdür vücūdın (151a).
Yardımcı konsonant olarak -n- ve -y- kullanılır. Ancak iĢaret sıfat ve zamirleri
olan „bu‟ ve „ol‟un çokluk Ģekillerinde yardımcı -n- getirilmemektedir: Śafā ehli

bulardur sen yaķįn bil (132a), dime ki terkinde olar ķādir olupdur (119a). 132a ve
146a‟da olmak üzere iki yerde „bunlar‟ Ģekline de rastlıyoruz.
Anlatılan/duyulan geçmiĢ zaman bazen -up gerundiumu kullanılarak ifade edilir.
Bugün daha çok Azerî Ģivesine ait olan bu ifade biçiminde -up‟un çekimi değil,
„durur‟un hazfedilmesi söz konusudur: Anlar ki ŧapupdur küntü kenz’i, dimişlerdür bu

remzi (121b), śabr ḥaķķında çoħ āyet nāzil olupdur ve ehl-i belā vü beliyyet anuñla ķat‘ı menāzil ķılupdur (126a).
Bu devirde -acak, -ecek eki ancak partisip olarak görünmekte ve gelecek zaman
eki olarak Eski Anadolu Türkçesi‟ne mahsus olan ve ne Eski Türkçe‟de ne de bugünkü
yazı dilinde olmayan -ısar, -iser kullanılır: Ya‘nį çün sālik sülūkında kāmil oldı ve

mükemmel, elbette tenezzül maķāmında dutısardur menzil (132b).
Bugün kullanmadığımız II. teklik Ģahıs emir kuvvetlendirme eki -gıl, -gil
MüĢkil-KüĢâ‟da çokça geçer: Hevesden düşmegil dām-ı belaya (115b), ammā bu ṣabr

degül, yaķįn bilgil ey gönül (125b). Bu ek, kalın ünlülü kelimelerde büyük çoğunlukla
„ğayn‟ harfi ile yazılmasına rağmen çalıĢtığımız metinde her zaman „kef‟le yazılmıĢtır.
Bu sebeple onları da „ġıl‟ değil „gil‟ olarak transkribe ettik: Budur įmān-ı kāmil mü’min

olgil (127a), pes sen daħı anlaruñ mühr-i mihriyle belki mihr-i sipihriyle žulmet-i
ġavāyetden ŧapgil rūşenāyı ve peyk-i hidāyetden āşināyı (129a), ey dil arıngil ķamudan
pāk olup (138a).
Elif-i maksûre ile yazılan ve bazen -â, bazen -î sesi ile kafiyeli veya secili
kullanılan ِٕٝع, ٜٛ دعgibi kelimeleri ma‘nā, da‘vā Ģeklinde okuduk.
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„Ve‟ bağlacını nazım kısımlarında, bağlaçtan önceki kelimenin ünlü veya
ünsüzle bitmesine göre „u, ü, vü‟ Ģeklinde; nesir kısımlarında ise yakın ve birbirini
anlamca tamamlayan kelimeler arasında -yine önceki kelimenin ünlü veya ünsüzle
bitmesine göre- „u, ü, vü‟ Ģeklinde, cümle veya ibareleri birbirine bağlarken „ve‟
Ģeklinde okuduk: Źikr ü fikre meşġūl ol ve Ĥażret-i Mevlā’ya ķul (118b). Ya‘nį

cennetüñ zįnetidür ḥūr u ķuṣūr ve Ĥaķ ehline andan ḥadŝ irişür bį-ķuṣūr ve ‘āşıķ olan
fāriġ olur cennetden ve andaġı nāz ü ni‘metden (137b).
Dad harfiyle yazılan kelimeleri, eğer bugün de kullandığımız kelimelerse, bugün
nasıl seslendiriyor isek öyle okuduk. Bu sebeple kimi zaman ḍ‟yi, kimi zaman ż‟yi
kullandık. Msl. Fażl, Rıḍvān gibi.
Metinde „ile, içün, idi, imiĢ, ise‟ gibi edat ve ek-fiillerin imlâsı birkaç Ģekilde
gelir. Biz de Ģârihin veya müstensihin yazımına göre ve kafiye, seci gibi hususları da
göz önünde bulundurarak farklı yazım yollarına gittik. Bazı örnekler:
ٌٗظا٘ز: žāhirile (125a)
ٍِٗذٛص: ṣavtile (151a)
ٍٗ١صالذ: ṣalātiyle (151a)
ٌَٗ ٝصالذ: ṣalātįle (151a)
ٍَٗ شا٠صثح ا: ṣubḥ ile Ģām (150a)
ْٛچ١حزِر: ḥürmetiyçün (132b)
ْٛأىچ: anuñçün, (vezne göre) anuñiçün
ْٛاچ١أث: enbiyāçün (148a)
ْٛغچٌٚذٚا: olduġıçün (149b)
ْٛچ٠ِصٍحد ا: maṣlaḥat içün (138a)
چشّأِّش:çeĢmānimiĢ (141b)
ّش٠ط ا١تحز ِح: baḥr-i muḥįŧ imiş (121a)
ٜذ١ٌلا: ḳalayidi (146a)
ٜذ٠اغٍز: aġlaridi (131a)
ٜذ٠وٍسٗ ا: gelse idi (145b)
سٕه٠اغٍز: aġlariseñ (131a)
ٗس٠ارٚ: varise (120b)
ٌٗذٔىسٚ: olduñsa, (vezne göre) olduñise (121a)
ٗس٠ اٌٛوش: gizlü ise (117a)
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Metinde geçen arkaik veya bugün sadece bazı ağızlarda yaĢayan kelimeler ise
Ģöyledir: Çalıġ (120b), daḳ (121a), görset- (137b), gözgü (120a), is (136b), kiçi (131a),
ḳalmaş (128a), ḳoruḫ- (122b), oḫşa- (120b, 148a), öt-/üt- (137a, 138b), ŧap- (116a/b,
118a, 121a/b, 122b, 124a, 128b, 129a, 131a, 132b, 133b, 134a/b, 136b, 137a, 138b,
141a, 151a/b).

2.5. MüĢkil-KüĢâ‟nın Muhtevası, Üslûbu ve ġerh Metodu
Edebî metin Ģerhlerinde izlenen yöntemin genel itibariyle Ģu çerçevede olduğu
yukarıda söylenmiĢti: “1. Metin, 2. Metin çevirisi, 3. Gramer özellikleri ve sözlük
bilgileri, 4. Açıklama (Ģerh, izah), 5. Açıklamayı güçlendirme, örnekleme, anlamı
yorumlama amacıyla ek bilgi vererek konuyu açma, geniĢletme”. Genelde Arapça ve
Farsça Ģiirlerin Ģerhinde uygulanan bu usule MüĢkil-KüĢâ‟da uyulmadığı görülür. Onda
daha serbest, coĢkun bir dil kullanılır, hatta bazen konudan konuya geçiyor gibi bir
izlenim verir. Ancak Ömer RûĢenî‟nin Ģerh edilen Ģiiri ile Ġlâhî‟nin Ģerh metni dikkatle
okunduğunda ve baĢta Ömer RûĢenî, Seyyid Yahyâ ġirvânî‟nin eserleri olmak üzere
Halvetiyye külliyatına ve baĢka tasavvuf metinlerine ve sufi ıstılahlarına göre metne
yaklaĢıldığında metinde aslında bir bütünlük ve iç tutarlılık olduğu anlaĢılır.
ġârih “mine‟t-tercî” veya “bend-i tercî” diyerek RûĢenî‟nin beyitlerini yazar ve
ardından kelimelerin farklı okunması veya farklı anlamlarına göre izahlarda bulunur.
“ġark Ģiirinin temel özelliklerinden biri de „teksîfî‟ bir karakter arz etmesidir. Yani
Ģiirde asıl olan, az sayıda kelime ile çok mana yakalayabilmektir. Kelimeler, yine aynı
ihtiyaca binaen yapılan birçok edebî sanata uygun olarak öyle sihirli bir silsilede bir
araya getirilirler ki her okur kendi derinliği ve zevkine göre onda ayrı bir mana ve
güzellik bulabilir” (Ceylan, 2005: 111). Örneğin; Ģârih, tercî-bendde geçen ِٝ٘ا
kelimesini mâhı, mâhî ve mâ-hiye Ģeklinde üç türlü okuyarak beyte üç farklı izah getirir.
Ġlâhî, izahlarını kimi zaman „-dır, -dir‟ bildirme ekiyle sonlandırır ve kimi zaman
“murâd andan, andan murâd, …‟dan murâd” Ģeklinde baĢlayarak yapar.
Nesrin sınırlayıcı karakterinin aksine tasavvufi aĢkı dile getirmenin en kestirme
yolu musıki ve Ģiirdir (Ayvazoğlu, 2013: 172). Bu sebeple sufi Ģairler günlük dilin sığ
ve dar imkanları yanında, aktarmak istedikleri yüce manaya Ģiirsel dilin daha fazla
imkan sağlamasından dolayı tercihen Ģiire yönelmiĢlerdir (Kılıç, 2012: 54, 70). Bu
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imkan aynı zamanda kapalılık ve remzî yazma sonucunu doğurur. ġiir Ģerhlerinin bir
iĢlevi de bu remizleri çözmek ve Ģiiri bir çerçeveye, bir anlam hâlesine alarak tâliplere
veya okuyucuya sunmaktır. Ancak Ġlâhî coĢkun bir sufi olduğu için olsa gerek Ģerhini
sadece nesirle yaz(a)mamıĢ ve Ģerh boyunca Ģiirin imkan alanına girip çıkmıĢtır. Bu
yönelişin bir imkan alanı arayışı sonucu gerçekleşmesi yanında bazı yüce mana ve
hakikatleri ehil olmayanların eline vermeme endişesinin de önemli bir sebep olduğunu
belirtmeliyiz:

Ey İlāhį bu neŝri itme niŝār
Nažm idüp neŝri söyle gevhervār (vr. 151b)
Pes ma‘lūm oldı ki kelām-ı meşāyıħ mermūzdur ve ḥırzu’llāhile maḥrūz.
Degmeye düşmez ki ol kelāma ŧā‘in ola, ma‘nāsını bilmese n’ola ve el-mer’ü ‘adüvvün
limā cehile… (vr. 142a)
Müşkil-Küşâ’nın manzum ve mensur karışık bir eser olduğu daha önce
söylenmişti. Ancak İlâhî, gerçekten nesri nisâr etmemek için onu da nazm edip

söylemiştir ve eksiltili, devrik veya secili olmayan hemen hemen hiçbir nesir cümlesi
kurmamıştır:

Yoħluġ maķāmında muķįm anlardur ve ol yolda müstaķįm… (eksiltili)
Ve öñdin bu ma‘nā meşrūḥ oldı ve anuñ bābı meftūḥ… (eksiltili)
Ṣavmile ṣalāt naṣārāyile yahūdįlerüñ ‘ibādet-gāhıdur ve dįn-i bāŧıl anlaruñ

rāhıdur. (secili)
Kilisesini ka‘beye döndürmese ve murġ-ı ṣafāsını āşiyān-ı ķudse ķondurmasa
nācį degül ve ḥaķįķatde ḥācį degül. (secili)

Çün ehl-i Ĥaķ kim anlardandur bu sebaķ, ķılmamaġa ṣavmile ṣalātı virdiler sicill
ü beratı. (devrik)
Eyle müstaġraķdurlar baḥr-ı müşāhedede kim işleri ķalmaz mücāhedede.

7

(devrik)

7

Devrik cümle kullanılmasının sebeplerinden birinin; kelimeleri, nesrin kafiyesi denilen, seciye
uydurmak olduğu aĢikardır. Mesela bu cümlede devrik cümle kullanılarak müĢâhede ve mücâhede
kelimeleri secili kullanılmıĢtır.
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2.5.1. Telmih, Ġktibas ve Metinlerarasılıklar 8
İlâhî; bazen vefa borcunu ödemek, bazen ifadeyi güçlendirmek ve bazen savını
desteklemek için iktibaslar yapar veya atıflarda bulunur. Bunları yaparken kimi zaman
eser-müellif/şiir-şâir ismini beraber zikreder, kimi zaman sadece müellif/şâir ismini
söyler veya hiç isim zikretmeden9 bir şiirden/metinden alıntılar yapar:
*Ġlâhî sadece bir yerde “žāhir ma‘nāsı budur ki didüm ve Maķāmāt-ı Ĥarįrį’den
şeker yidüm” diyerek Harîrî‟nin (v. 516/1122) Makâmât adlı kitabına iĢaret eder. Oysa
daha birçok yerde isim zikretmeden bu kaynağa baĢvurmuĢtur.
Harîrî, 1054 yılında Basra yakınlarında El-MaĢân adındaki bir köyde dünyaya
gelmiĢtir. Basra da yetiĢen Harîrî, çağının bilginlerinden ders almıĢtır. Önceleri ipek
sattığı veya ipekçilik yaptığı için Harîrî diye lakaplandınlmıĢtır. Daha sonra bu sanattan
vazgeçen Harîrî, kendisini yetiĢtirmek için çalıĢmıĢ ve Ģiir, tarih, dilbilgisi ve edebiyat
alanında edindiği bilgiler, emirler ve edipler tarafından yakınlık görmesine neden
olmuĢtur. En ünlü eseri, “Makâmât”dır.
“Makâme”

sözcüğü,

eski

Arap

dilinde

"kabile

toplantısı"

anlamında

kullanılmaktaydı. Emevi ve ilk çağ Abbas halifelerinin, din bilginlerinin din ve ahlâk
konusundaki konuĢmalarını dinlemek için yaptıkları toplantılara da bu ad verilmektedir.
8

Ġlâhî, bazen de kesinlikle ne müellif ne eser ismi zikretmeden alıntılarda bulunur ki bunların
(ulaĢabildiğimiz kadarıyla) hepsine metin kısmındaki dipnotlarda metinlerarasılık bağlamında ayrıntılı
olarak değindiğimiz için buraya almayacağız. Bu Ģekilde gösterdiğimiz ve Ġlâhî‟nin üzerindeki tesirleri
gayet fazla ve aĢikar olan en önemli Ģahıs Fahrüddin Irakî ve eseri Lemaât‟tır. Bunlar dıĢında, Ġlâhî, her
sufi gibi ayet, hadis, kelam-ı kibar ve meĢhur sufilerin sözlerini metin içinde alıntılamıĢ veya onlara
telmihte, atıfta bulunmuĢtur. Bunları da mümkün mertebe kaynaklarıyla beraber göstermeye çalıĢtık.
Ayetlere mana verirken -bazı tasarruflarda bulunmakla birlikte- Muhammed Esed‟in titiz çalıĢmasından
(2002) faydalandık. Muhammed Esed‟in bugün bize farklı gelen bazı çeviri ve yorumlarının daha iyi
anlaĢılması için bu ayet mealleri bizzat bu çalıĢmadan, Muhammed Esed‟in düĢtüğü açıklama notlarıyla
beraber okunmalıdır.
Yine dipnot yöntemiyle, metni daha açık ve anlaĢılır kılmak amacına da matuf olarak, MüĢkil-KüĢâ‟dan
önce veya sonra yazılmıĢ eserlerden mısra, cümle veya pasajlara -iktibas, etkileme ve etkilenme
konusunda kesin bir yargı bildirmeden- atıflarda bulunduk.
9

Orijinalliğin esas alındığı Divan edebiyatında intihal kabul edilen birçok husus tasavvuf edebiyatında
normal karĢılanır. “Sirkat-i Ģi„r edene kat„-ı zebân lâzımdır / Böyledir Ģer„-i belâğatde fetevâ-yı sühan”
diyen Sünbülzâde Vehbî‟nin aksine, Türk tasavvuf edebiyatının ilk temsilcisi Ahmed Yesevî‟nin
„hikmet‟lerinin benzerini söyleyen Yesevî derviĢlerinden beri sufi Ģairlerin çoğunda, az ya da çok,
birbirlerinden etkilenmeler ve alımlamalar olagelmiĢtir. Tasavvuf Ģiirinde; Ģiirin, Ģekil özellikleri ve edebî
değerinden önce, ihtivâ ettiği ettiği mana önemlidir. Asıl olan tasavvufî hakikatler olup Ģârih manevî bilgi
ve tecrübelerin aktarılmasına aracılık etmektedir. Bu hakikatler kimsenin tekelinde değildir, ġeyh
Gâlib‟in ifadesiyle, mîrî malıdır. Dolayısıyla bu durumu divan Ģiirindeki gibi sirkat veya intihal olarak
değerlendirmek mümkün gözükmemektedir (Öztürk, 2013: 67).

20
Daha sonraları, “makame”, “küçük hikâye” anlamında kullanılmaya baĢlanmıĢtır.
Hayalî bir anlatıcı ve hayalî bir kahramanın bulunduğu bu müsecca hikayelerde ahlakî
ve sosyal bir hisse de çıkartılabilir. Harîrî‟nin Makamat‟ı, müsecca usulü ile (cümlelerin
sonu veya ortası kafiyeli hale getirilmiĢ), 50 hikâyecik olarak yazılmıĢtır. Bu
hikâyelerin kahramanı Ebu Zeyd, dünyayı dolaĢmıĢ bilgili bir belagat ustasıdır (Koçak,
1982; Aytaç, 1991; Harîrî, 2012).
Ġlâhî meĢruh tercî-bendin bazı beyitlerindeki ilginç kelimeleri, Makamat‟ta bu
kelimelere verilen anlamlarla çözer. Ömer RûĢenî‟nin de o beyitleri Makamat‟a göre
oluĢturduğu söylenebilir. Dolayısıyla Ömer RûĢenî okumalarında Makamat kesinlikle
bir baĢvuru kaynağı olmalıdır.
Metin kısmındaki dipnotlarda Makamat‟ın söz konusu beyitlerle ilgili olan
pasajları alıntılanmıĢtır. Ġlâhî‟nin, „müĢkilât‟ını, Makamat‟a göre „hall‟ ettiği tercî-bend
beyitleri Ģunlardır:
Re’s-i kelb üstine ķılıcı namāz
Cervile eylemeyüp ikrāhı
Biz ki ṣabr-ı beliyyet itmeyenüz
Cāhiliyyet yolına gitmeyenüz
Biz de rindüz ne ṣavm var ne ṣalāt
Bize ķallāşuz añma ḥacc u zekât
Ravża bizüm teyemmümüz ķomadı
Miŝl-i Ceyḥūn u Nįl ü Şaŧŧ u Fırāt
Erile ŧutup öldüren anasın
Şer‘-i ‘ışķile virenüz fetvā
Meyte-i kāfiri dutup yudaruz
İçürüp ķonşımuza bevl-i ‘acūz
İtmezüz biz ħilāf üzere sücūd
Bizde yoħ dime lā-yecūz [u] yecūz
Bį-zer u zūr rez ķızın alanuz
‘Işķ bāzārınuñ içinde ucuz
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Ĥırzumuzdur tehevvüd ey zāhid
Bizüz anuñla her nefes maḥrūz
*Sübḥāne men teķaddese ‘ani’l-eşbāhi źātuhū ve tenezzehet ‘an-müşābeheti’l-

emŝāli ṣıfātuhū cümlesi Seyyid Yahya Şirvânî’nin Vird-i Settârı’ndan alınmıştır:
Halvetiyye‟nin Anadolu‟da kök salması tarikatın pîr-i sânîsi Yahya ġirvânî‟nin
(v.

868/1464)

buraya

gönderdiği

halifeleri

sayesindedir.

Yahya

ġirvânî‟nin

halifelerinden önce de Anadolu‟ya, kendilerine Halvetî denilen kimseler gelmiĢti ve
Amasya,

Niğde,

Sivas

gibi

merkezlerde

kurdukları

tekkelerde

faaliyette

bulunmaktaydılar. Ancak Halvetîliğin Anadolu‟da kurumsallaĢması ve geniĢ kitleler
üzerinde etkili olmaya baĢlaması Yahya ġirvânî‟nin gönderdiği halifeleri sayesinde
mümkün olmuĢtur. Yahya ġirvânî sonrası Halvetîliğin dikkat çekici özelliklerinden biri,
tarikatın temel öğretilerini anlatmak maksadıyla mürĢidler tarafından telif edilen
eserlerin önemli bir kısmının manzum oluĢudur (Öztürk, Ali, 2013: 59). Halvetiyye
tarikatı, Seyyid Yahya tarafından yeniden yapılandırılıp yayıldığı için Halvetiyye
kollarının hepsinin baĢında onun adı bulunur. Seyyid Yahya ġirvânî‟nin tarikata
getirdiği yeniliklerden biri de Vird-i Settâr‟ı tertip etmektir ki bununla Halvetîliğin
müstakil bir tarikat hüviyeti kazandığı söylenir (Rıhtım, 2013: 203). Halvetîlikte postniĢîn olmanın Ģartlarından birisi de Vird-i Settâr‟ı ezberden okumaktır (Tatçı, 2013:
287).
Tarikatta, ikinci pîr olarak tanınan Seyyid Yahya ġirvanî ile (v. 868/1464)
Virdü‟s-Settâr adlı zikir ve dua kitabı çok tutunmuĢtur. ġirvanî‟nin en meĢhur müridi
Aydınlı Dede Ömer‟dir. (v. 892/1487) (Kara, ?: 70). Tarikat bağlılarının her gün, sesli
bir Ģekilde (cehrî) okuduğu bu vird, Arap dilinde olup selis bir üsluba sahiptir. Evrâd-ı
Yahya, Vird-i Yahya, Vird-i Settâr, Vird-i Halvetiyye gibi isimlerle de anılan bu virdin
ilk bölümünde Allah‟a dua ve sena, ikinci bölümünde Allah‟ın sıfatları ve doksan dokuz
ismi vardır. Üçüncü bölümde ise Hz. Muhammed‟e, ilk dört halifeye, ehl-i beyte, Hz.
Hamza ve Hz. Abbas‟a dua ve selam edilir (Seyyid Yahya ġirvânî, 2014: 30).
Yirmi civarında eseri tesbit edilebilen Seyyid Yahya ġirvânî, eserlerini Arapça,
Farsça ve Türkçe yazmıĢtır. Eserlerinden, tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerine vâkıf olduğu
anlaĢılmaktadır. Tertip etmiĢ olduğu Vird-i Settâr ya da Vird-i Yahyâ adlı virdi
Halvetîler tarafından her seher okunmakta olup en çok Ģerh edilen vird olarak
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bilinmektedir. ġifâü‟l-Esrâr isimli risalesi Türkçe yazılmıĢ tek eseridir. (Öztürk, 2013:
178).
*Bu mu‘ayyendür ki didi ehl-i ‘ışķuñ seyyidi ḥubbu’llāhu re’si külli ħaŧįetin
(117b; Cemal Halvetî‟yi kastediyor).
*Eyle kim ol ‘azįz söyledi ve anuñ beyānın eyledi (123a; Yunus Emre
kastediliyor).
*Bu ma‘nādur ki ħaber virmişdür ol ṣalāt ehli ve münācātında ḥācāt ehli (127b;
Sadi Şirazî kastediliyor).
*Keşf idüp ‘ulūmı Mevlānā Celāle’d-dįn Rūmį ķuddise sırruhū bu ma‘nāya

işāret idüpdür ve ŧāliblere beşaret (128a).
*Ve ħālifi’n-nefse ve’ş-şeyŧāne ve‘ṣihimā

Ve in hümā meḥażāke’n-nuṣḥa fe’t-tehimi (130a; İmam Busıirî’nin Kaside-i
Bürdesi’nden alınmıştır).
*Ḥaķįķat-ı eşyā ḥaķdur, ne mecāz (135a; Ömer Nesefî Akâidi‟nin giriĢ cümlesi
olan ve âlemin vehm, gölge veya ma„dûm olduğu düĢüncesine karĢı söylenen
“hakâiku‟l-eĢyâ‟i sâbitetün” (اء ثاترح١ )حمائك االشibaresine/ilkesine atıf var).
*Anuñçün dimiş ol mįr-i ħarābāt (136a; şâir Ahmedî’den bahsediliyor).
*Ol tevḥįd ehli ve ol tecrįdile tefrįd ehli bu birlik maķāmından ħaber virdi, anuñ
ħaberi vaḥdet ehline irdi (137a; Hâfız-ı Şirazî’den bahsediliyor).
*Ĥażret-i Şeyħu’l-islām ve hādiyü’l-ħalķ ilā-dāri’s-selām; ķuŧbü’l- vāṣılįn ve

mefħaru’l-kāmilįn; iftiħāru ehli’t-tevḥįd, es-sulŧān Ebū Sa‘įd; nevvera’llāhu merķadehū
ve bi-nevmeti’l-‘arūsi erķadehū (140b; Ebu Said Ebu’l-Hayr’dan bahsediliyor).
*Işķ-rā Bū Ĥanįfe ders ne-güft

Şāfi‘į-rā der-ū rivāyet nįst
Lā-yecūz u yecūz tā ecel-est
‘İlm-i ‘uşşāķ-rā nihāyet nįst (145a; Mevlana’dan iktibastır).
*Kec kün ser ü dünbem-rā men hemze-i mehmūzem (147b; Mevlana’dan
iktibastır).
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
METĠN

3.1. ġerh Edilen ġiirin Metni: Ömer RûĢenî‟nin Tercį„-bend‟i 10
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
I.
Bir göñülden sevici Allāh’ı
Faķruñ iķlįminüñ şehenşāhı
Re’s-i kelb üstine ķılıcı namāz
Cervile eylemeyüp ikrāhı
‘Aks-i rūy-ı nigārı suda görüp
Diyici aña mihrile māhį

Leyse fi’d-dār ġayruhū deyyār
Diyüben idici müdām āhı
Ħırķa-pūş oluben dönüp diridi

Leyse fį-cübbetį siva’llāhi
10

Ġkiz nazım Ģekilleri olan terkib-bend ve terci-bend adlarının, birer vasf-ı terkibî teĢkil eden terci-hane
ve terkib-hane‟de olduğu gibi „terci-bend‟ ve „terkib-bend‟ Ģeklinde okunması gerekirken bizim
eserlerimizde, vasf-ı terkibîlikten çıkarılarak, birer izafet terkibi Ģeklinde „terci-i bend‟ ve „terkib-i bend‟
diye bir okunuĢa gidilmiĢtir. Böylece gerçek okunuĢları unutulup doğrunun yerine yanlıĢ olan
benimsenmiĢtir. Bunların adları Ġran edebiyatıyla ilgili bütün literatürde „terci-bend‟ ve „terkib-bend‟
olarak asıl Ģekilleriyle muhafaza edilmektedir (Akün, 2013: 112).
Aslında bugünkü cari kullanıma göre Ömer RûĢenî‟nin söz konusu Ģiirine terkîb-bend dememiz daha
doğrudur. Zira artık yaygın Ģekliyle ve Tâhirü‟l-Mevlevî‟nin belirttiği gibi (1973: 165) bu nazım Ģekline
„vâsıta beyti tebeddül ederse terkîb-bend, tekerrür ederse tercî-bend‟ denilmektedir. RûĢenî Divanı‟nı
neĢredenler de bu Ģiir için terkîb-bend baĢlığını seçmiĢtir: ġiir için, Mûsâbeyli (?: 346) ve Aydemir (1990:
249) neĢirlerinde „Terkîb-i Bend‟ ve Tavukçu (2005: 207) neĢrinde “Fi‟t-terkîb bi-tarîkı‟r-rumûz”
denilmiĢtir. Fakat bu isimlendirmeler muhtemelen daha sonraki yüzyıllara ait nüshalara dayanılarak
seçilmiĢtir. Çünkü: “Bu ikiz nazım Ģeklini meydana getiren kısımların adları, zamanla birinin diğerinin
yerine kullanılması ve aradaki mana kaymaları dolayısıyla diğer nazım Ģekillerinde görülmeyen bir
terminoloji karıĢıklığı yaratmıĢtır. BaĢlangıçta terkib-bend ve terci-bend diye bir ayrım yapılmaksızın her
ikisi için ortaklaĢa tercî adı kullanılmıĢtır. Eski Ġranlı edebiyat nazariyecileri terkibden terci‟in bir çeĢidi
olarak bahsederken sonraları „terkib-bend‟ diye müstakil bir isim alması terci-bend‟e analoji yolu ile
olmuĢtur. Eserini 1480'1i yıllarda yazan Hüseyin Vaiz-i KaĢifî, terci‟in bir nevi olduğu kaydıyla bu Ģeklin
adını artık „terkib‟ diye göstermiĢtir” (Akün, 2013: 111-112). Nitekim Ģârih Ġlâhî söz konusu Ģiir için tercî
der ve Ģiirin bir beyit veya mısrasını yazacağı zaman mine‟t-tercî„ arabaĢlığını atar. Daha sonra „vâsıta‟
adını alacak olan bağlayıcı ara beyte de tercî-bend denilirdi. Ġlâhî buna, izafet terkibiyle, bend-i tercî„ der.
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Ol şehüñ bir kemįne bendesiyüz
Ŧapmışuz biz de ol ŧapan rāhı
‘Işķ bālā-yı küfr ü dįn diyenüz
Şevķile ara yirde geh gāhį
Biz ki ṣabr-ı beliyyet itmeyenüz
Cāhiliyyet yolına gitmeyenüz
II.
Biz de rindüz ne ṣavm var ne ṣalāt
Bize ķallāşuz añma ḥacc u zekāt
Her ki ṣavm ü ṣalātı terk itmez
Bulamaz hįç iki cihānda necāt
Ķılmamaġa ṣalātı ṣavmile biz
Virenüz yazuben sicill ü berāt11

Ravża12 bizüm teyemmümüz ķomadı
Miŝl-i Ceyḥūn u Nįl ü Şaŧŧ ü Fırāt
Ķatl-i nefs itmişüz bilüp anı kim
Her ki bund’öldi buldı anda ḥayāt
Ĥasenāt[ı] ba‘įd-i seyyiedür
Seyyiātı muķarrebüñ ḥasenāt
Ĥaķķ’a minnet ṣalāt ü ṣavmı ṣalup
Virenüz ħoş Muḥammed’e ṣalavāt
Biz daħı bir ‘alā-ḥide ķavmuz
Bį-ṣalāt ü zekāt ü bį-ṣavmuz
III.

11

12

Bu beyit, Ģerh metninde der-kenâr olarak yer almaktadır.

Bu kelime Aydemir‟in neĢrinde „ravza‟, Tavukçu‟nun neĢrinde „rûze‟ olarak geçmektedir. Bizce
doğrusu ravza‟dır. ġerh metnine bakıldığında, Ģârihin Harirî‟den aldığını tespit ettiğimiz bir cümlesiyle bu
husus daha iyi anlaĢılacaktır (vr. 129a).
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İdüben Ĥażret’e münācātı
Dileyüp dürlü dürlü ḥācātı
Künc-i mescidde mu‘teḳif oluban
Cān ü dilden idüp ‘ibādātı
Ħalvet-i ħanķahda diz çöküben
Çeküben şevķile riyāżātı
Ĥamd-i bį-ḥad Ħudā-yı yektāya
K’eyledük özümüz ħarābātį
Şimdi elden piyāleyi komazuz
Geçürüp içmekile evkātı13
Müdmin-i ħamr olup müdām içerüz
İdüben ħoş ķażā-i mā-fātı
Terk idüp şürb-i şerbet-i şekeri
İçenüz ‘ışķile şarābātı
Bizüz ol dil-ber-i ħarābātį
Ortadan götüren iżāfātı
Eydeyüm yine diñle bir ma‘nā14
‘Ayn-ı ma‘nā durur degül da‘vā
IV.
Biz hemān bir elif diyüp duranuz
Dimeyüp ‘ömrümüzde bir kez bā
Ġusl idenüz gelende göñlümüze

13

Bu beyit Ģerh metninde yoktur. Orhan Kemal Tavukçu‟nun çalıĢmasından alınmıĢtır. Tercî„-bendin
MüĢkil-KüĢâ‟daki Ģekli ile yayımlanan RûĢenî divanlarında yer alan Ģekilleri arasındaki bazı küçük
kelime farkları için de bkz. Aydemir, 1990: 249-254; Tavukçu, 2005: 207-210.
14

Mûsâbeyli, Aydemir ve Tavukçu neĢirlerinde bu kelime „da„vā‟ Ģeklindedir. Ömer RûĢenî ikinci
mısrada -rücû sanatıyla- zaten söylediklerinin „da„vā‟ olmadığını belirtmiĢtir. Ama Ģârihin bunu, pîrine
saygısından dolayı, yazmaktan imtina edip onun yerine tekrar „ma„nā‟ kelimesini kullandığını
düĢünüyoruz. Zira tasavvufî Ģiirlerde „mana‟; pejoratif bir anlam yüklenen ve olumsuz çağrıĢımlarıyla
kullanılan „dava‟nın zıddıdır. Bunun örnekleri Yunus‟un Ģiirlerinde çokça görülür. Her iki kavram için
çalıĢmamızın sonundaki „tasavvufî kavramlar sözlüğü‟ne müracaat edilmelidir.
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Bāġ-ı Firdevs ü cennet-i a‘lā
Ħoş vużū dutanuz geçende müdām
Fikrümüzden bizüm ġam-ı dünyā
Erile ŧutup öldüren anasın
Şer‘-i ‘ışķile virenüz fetvā
Beg ü pāĢāya ugrayanda becid1809
Diyenüz diyüp iy cihānda velį 15
Ħˇācenüñ ħˇācesiyüz ey ħˇāce
Ķulumuz ķulısın bizüm ya‘nį
Gerçi sūretde bir fakįrüz biz1812
Lįk ma‘nāda hoĢ emįrüz biz 16
V.
Oldur olduġ[ı] sözümüzde rumūz
Ki meşāyıħ kelāmıdur mermūz
Meyte-i kāfiri dutup yudaruz
İçürüp ķonşımuza bevl-i ‘acūz
İtmezüz biz ħilāf üzere sücūd
15

Bu beyit Ģerh metninde yoktur. Orhan Kemal Tavukçu‟nun çalıĢmasından alınmıĢtır. Aydemir‟in

çalıĢmasında ilk mısra „Dünye sultânını görende becid‟ Ģeklindedir. MüĢkil-KüĢâ‟da bu Ģekliyle olmasa
da “Pes revâdur dirise ol sâcid / Bege paĢaya uğrayanda becid” Ģeklinde ve terci‟in sıradaki beyti olan
“Hˇâcenüñ hˇâcesiyüz ey hˇâce / Kulumuz kulısın bizüm ya„nî” beytinden hemen önce; sanki „beg ü
paĢa‟ya „ey cihânda velî‟ değil de “Hˇâcenüñ hˇâcesiyüz ey hˇâce / Kulumuz kulısın bizüm ya„nî”
denilmiĢ gibi sunulmuĢtur ve Ģatah bir ifade vasat‟a çekilmiĢtir:
Pes revâdur dirise ol sâcid
Bege paĢaya uğrayanda becid
Mine‟t-tercî„:
Hˇâcenüñ hˇâcesiyüz ey hˇâce
Kulumuz kulısın bizüm ya„nî (vr. 138a)
16

Bu beyit Ģerh metninde yoktur. Orhan Kemal Tavukçu‟nun çalıĢmasından alınmıĢtır. Ancak neredeyse
aynı kelimelerle, fakat nesir olarak, Ģerh kısmında iki yerde karĢımıza çıkar: “KallâĢ olana hacc ü zekât
olmaz, anlara bu teklîfât olmaz. Zîrâ sûretâ fakîrdürler egerçi ma„nâda emîr” (vr. 128a-128b). “Sûretâ
egerçi fakîrüz mülk ü mâl ü câhdan, ma„nâda ziyâdeyüz yüz pâdiĢâhdan” (vr. 140a).

27
Bizde yoħ dime lā-yecūz [u] yecūz
Bį-zer ü zūr rez ķızın alanuz
‘Işķ bāzārınuñ içinde ucuz
Hırzumuzdur tehevvüd17 ey zāhid
Bizüz anuñla her nefes maḥrūz
Rāstį rāstuz elif kimi biz
Śanma kej miŝl-i hemze-i mehmūz
‘Aks-i zülf ü ruħı durur yārüñ
Žulmet ü nūr-ı Rūşenį şeb ü rūz
Sūfiyüz bizden isteme bāmı
Çāştı žuhrı ‘aśrı aħşāmı

17

Aydemir ve Tavukçu, neĢirlerinde onlarca nüshadan faydalanmalarına rağmen, bu kelimeyi „tehevvür‟
okumuĢlardır. Bunda, genel itibariyle sözlüklerin tehevvüd‟e sadece „YahudileĢmek, Yahudi olmak‟ gibi
anlamlar vermesinin de etkili olduğu düĢünülebilir. Oysa Harirî‟nin Makamatı‟nda tehevvüd‟ün „tevbe
etmek‟ anlamına da geldiği söylenir (ki Steingass‟ta da bu anlamı verilmiĢtir). RûĢenî de tıpkı Harirî gibi
söz oyunu yaparak bu kelimeyi kullanmıĢtır. Ayrıntılı bilgi için Ģerh metninin 146a-146b varaklarına
bakılmalıdır.

28
3.2. MüĢkil-KüĢâ: Açıklamalı ġerh Metni

Müşkil-Küşā Fį-Ĥall-i Müşkilāt-ı Tercį‘-Bend 18
[114b]

Bismillāhi’r-raḥmāni’r-raḥįm,
Elḥamdüli’llāhi ẕi’l-minneti ve’l-iḥsān. Elleẕį ħammara bi-yedį ķudretihį ŧįnetü’l-insān.
Ve şerrefehū bi’n-nuŧķi ve’l-lisān. Ve’ṣ-ṣalātü ve’s-selām ve’t-taḥiyyetü ve’l-ikrām ‘alā
nebiyyihį ve ḥabįbihį Muḥammedin seyyidi’l-enām ve ālihi’l-kirāmi’l-‘ižām ve sellim
teslįmen keŝįren ilā yevmi’l-ķıyām.19 Emmā ba‘d ba‘ż-ı aṣḥābdan, der-ħˇāst itdiler her
bābdan, Ĥażret-i şerį‘at-şi‘ār, ŧarįķat-diŝār, ḥaķįķat-āŝār, mihr-i burc-ı ma‘rifetden,
mühr-i dürc-i meskenetden.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Rūşeniyy-i dil-i ulü’l-ebṣār20
Merdüm-i dįde-i ṣıġār ü kibār
Dürr-i deryā-yı şevķ ü ẕevķ ü ṣafā
Ma‘den-i cūd u kān-ı mihr ü vefā
Gül-i gülzār-ı mülk-i ‘ālem-i ġayb
Bülbül-i naġme-sāz maḥrem-i ġayb

El-mu‘taṣım

bi-ḥabli’llāhi’l-ġanį

21

mevlānā

‘āmirü’d-dįn

‘Ömer

Er-Rūşenį

‘ammera’llāhu beyte ‘umrihį bi-ḥaķķi’l-‘umreti ve beyti’l-ma‘mūr ve zādenā minhu

18

“Tercî-bendin müĢkillerini çözmek için yazılan MüĢkil-KüĢâ”.

19

“Rahmân ve Rahîm olan Allah‟ın adıyla. Hamd ve övgü O nimet, bağıĢ ve ihsan sahibi Allah‟a aittir. O
ki insanın tabiatını kudret eliyle yoğurdu ve onu konuĢma ve düĢünme yetisiyle Ģereflendirdi. Salat ve
selam, övgü ve muhabbet Allah‟ın nebisi ve sevgilisi, insanların efendisi olan Muhammed‟in (s.a.v.) ve
O‟nun Ģeref ve büyüklük sahibi ailesinin üzerine olsun. Kıyamet gününe kadar onlara çokça salat ve
selam getir”.
20

Ulü‟l-ebsâr: basîret sahipleri. Kur‟an‟daki kullanımı için bkz. Âl-i Ġmran, 3/13 ve ebsâr için bkz. Râğıb
El-Ġsfahânî, ( تصزb-s-r) maddesi (2012: 146-148).
Âl-i Ġmrân, 3/103‟te geçen ( َت و ْاا َت ِ ُقم ْاو ِ َت ْا ِ ِهّللا ِ َتج ِمي ًعا َت َت َت َت َّر ُق ْاوHep birlikte Allah‟ın ipine sımsıkı sarılın ve
bölünüp parçalanmayın) beyanına telmih var.
21

29

behceten ve sürūren mine’ẕ-zevķi ve’l-ḥużūr

22

ki bu tercį‘-i mermūzı ki gizlüdür anuñ

künūzı, şükūfe-i şecere-i ebrārdur ve ŝemere-i naħlistān-ı aḥrār. Müşkilāt-ı ebyātını,
ebyātınuñ müşkilātını ḥall ideler tā mübtedįler daħı ref‘ idüp bu berzaħı [115a] ‘arūs-ı
cemāline ol ebyātun, naķş ü ħayāline ol nikātuñ nažar salup nāžır olalar ve ma‘nāsına
ķādir. Ĥażret-i irşād bābı, bendeye ķıldı bu ħiŧābı.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
K’ey İlāhį revān cevāb eyle
Bu su’āl üzre fetḥ-i bāb eyle
Muħtaṣar vechilen revān şerḥ it
Źikr ü fikr-i muŧavveli ŧarḥ it
Neŝr: Ħıżr-ı ħāmeyi ele al, ẓulümāt-ı devāta sal. İçür mürekkebden āb-ı ḥayātı tā
görmesün žalām-ı memātı.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Revān kāfūruñ üzre müşk-i ter tök
Olup ġavvāṣ tek dürlü güher tök
Yüri ķırŧās-ı rūza ħaŧŧ-ı şeb çek
Budur söyle duħān u nūr gerçek
Dilümden söylegil her söz ki dirseñ
Yi aġzumdan menüm şeker ki yirseñ
Dilüñ ŧūŧį kimi şeker-şikendür
Sözüñ incüleri dürr-i ‘Adendür23
Şeker yi şükr idüp şükrāne virgil
22

“Ganî olan Allah‟ın ipine sıkı sıkıya sarılan, efendimiz Ömer Er-RûĢenî ki Allah O‟nun ömür evini,
umre ve Kâbe hakkı için tamir etsin/uzatsın ve O‟nun yüzü suyu hürmetine bizim zevk ve huzurdan gelen
sevinç ve saadetimizi arttırsın”.
23

Aden, Yemen‟in güneyinde bulunan Umman denizi sahilinde bir kasabadır. Dürr-i Aden bu denizden
çıkarılan büyük ve güzel incinin adıdır.

30
Dilüñden söz dadını cāne virgil
Neŝr: Çün bendeye bu işāret oldı, ṣanasın Ĥaķ’dan beşāret oldı. Tevfįķ istedüm refįķüm
oldı, ṣıdķa yapışdum ṣadįķum oldı. Himmet diledüm ihtimām itdi, Rabbi temmim

24

didüm tamām itdi.
Mısrā‘: [115b]
Tercį‘ budur diñle, ma‘nāsını ħūb añla:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Bir göñülden sevici Allāh’ı
Faķruñ iķlįminüñ şehenşāhı
Bir göñülden işāretdür ol göñüle kim anuñ şānındadur illā men eta’llāhe bi-ķalbin

selįm.25 Zįrā ki göñül birdür, sevgü hem bir; göñül mürįd ise sevgüdür pįr. Anuñçün
diyüpdürler lā şeyħun ebleġa mine’l-‘ışķ.26
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Göñül bir sevgüye kim ķıldı iķrār
Mürįd olur aña ol çār u nā-çār
Gel imdi göñlüñi virme hevāya
Hevesden düşmegil dām-ı belāya
Fenāya baġlama göñlüñ ḥaẕer ķıl
Fenādur dünyānuñ dārı güẕer ķıl

24

Tamamı Rabbi yessir velā tu„assir Rabbi temmim bi‟l-ḫayr Ģeklinde olan duadan kısmen iktibas
yapılmıĢtır. Duanın manası Ģöyledir: “Rabbim (iĢimi) kolaylaĢtır güçleĢtirme, hayırlı bir Ģekilde tamamına
erdir”. Osmanlıda ilme yeni baĢlayan çocuklara önce bu dua öğretilirdi (Cündioğlu, 2011: 105).
25

“Allah‟ın huzuruna ancak selim bir kalple çıkanlar [kurtulacaktır]” (ġuarâ, 26/89).

88 ve 89. ayetler bir cümledir: ُ١ة َ ٍِ ٍم
 َهَّللا َ تِمَ ْلٍ ٍمََْٝ * اّلال َِ ْلٓ أَذٛ َال تَُٕنَٚ َٕفَ ُن َِا ٌلي٠ ْل َ َالَٛ٠ (Ne mal mülkün ne de çoluk
çocuğun bir fayda vermeyeceği o günde, Allah‟ın huzuruna ancak selim bir kalple çıkanlar
[kurtulacaktır].
Bağdatlı Rûhî‟nin aynı ayetlere telmîhen oluĢturduğu güzel bir beyti Ģöyledir: “Sanma ey hâce ki senden
zer ü sîm isterler / Yevme lâ-yenfe„uda kalb-i selîm isterler”.
26

“AĢktan daha olgun bir Ģeyh/mürĢid yoktur”.

31
Beķā dārına baġla göñlüñ ey yār
Ki ķalmaz dünyanuñ dārında deyyār
Neŝr: Pes andan göñlüñ yidi ŧavrı var, her ŧavrda bir ismi ve bir seyri var.27
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ŧavr-ı evvelde ṣadr oħurlar adın
Gerçi āħirde bedr oħurlar adın
[116a]
Neŝr: Śadr menzil-i vesvāsdur, ol vesvās ki ħannāsdur.28 Ey miskįn anuñ meskenidür
nefy ü iŝbāt tā ŧapıla anda ṣabr u ŝebāt. Anuñ maķāmı seyr ila’llāhdur, bilür bu sırrı ol
kim āgāhdur. Anı evvelki ism29 eyler meşrūḥ tā kim ola ser-be-ser mažhar-ı rūḥ. Elem

neşraḥ leke ṣadrek

30

beyān eyler, ol gizlü nükteyi ‘iyān. İslām menzilinde ķarār ŧapar,

gāh inkār ve gāh iķrār ŧapar.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]

27

Yedi tavra ait isimler sırasıyla Ģöyledir: Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hak, Hay, Kayyûm, Kahhâr.
Bunlara Esmâ-i Seb„a denir (Uludağ, 2012: 127). Dede Ömer RûĢenî Vehhâb, Fettâh, Vâhid, Ehad ve
Samed isimlerini de ekleyerek bu sayıyı on ikiye çıkarmıĢtır. Halvetiyye‟de Etvâr-ı Seb‟a kavramı,
geleneği ve her bir tavra ait bu yedi veya on iki isim/zikir ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için bkz. Levend,
1984: 27-31; Bostancı, 1996; Muslu, 2007; Türer, 2011: 112-115; Sofyalı Bâlî Efendi, 2013; Niyazi
Mısrî, 2015.
Sofyali Bâlî Efendi (v. 1553) Etvâr-ı Seb‟a risalesinde insanın cüziyyât itibariyle sınırsız hallerden (etvâr)
mürekkep iken külliyât itibariyle yedi hal (tavır) üzerine olduğunu ve sâlikin her tavırda fena haline
ererek bir üst mertebeye geçmedikçe maksûda ulaĢamayacağını söyler (Muslu, 2007: 47).
ġârih, yedinci tavrın sonunda (vr. 117b) “Çün mücmelen dinledün bu etvârı…” der. ÇalıĢtığımız eserde,
nazım-nesir karıĢık bir eser olması ve anladığımız kadarıyla Ģârihin coĢkun mizaçlı birisi olmasından
dolayı, bazı yerler mücmel geçilmiĢtir ve birçok yerde sistematik açıklamalar yerine serbest bir üslupla
ima ve iĢaret söz konusudur. Bu cümleden olan etvâr-ı seb‟a hususu için yukarıdaki kaynaklara atıf
yapmak dıĢında, derli toplu ve özet bir malumat için ekler kısmında (ek-1) bir tablo hazırlanmıĢ ve
„tasavvufî kavramlar sözlüğü‟ kısmına etvâr-ı seb„a madde olarak alınmıĢtır.
28

Vesvâs ve hannâs için bkz. Râğıb El-Ġsfahânî, 2012: 364, 1155.

29

Halvetîlerin etvâr-ı seb‟a Ģeklinde terimleĢtirdikleri manevî seyr ü sülukun ilk tavrında söylenen isim
(evvelki ism) „Lâ ilâhe illa‟llâh‟tır. Hangi tavırda hangi seyrin ve ismin olduğunu tablo halinde görmek
için bkz. ekler, ek-1.
30

“Senin sadrını Ģerh edip (açıp) ferahlatmadık mı?” (ĠnĢirah, 94/1).

32
İkinci ŧavr anuñ ķalb oldı ismi
Egerçi genc-i ma‘nādur ŧılsımı
Anuñ įmān ola dā’im yemįni
Mesįḥā tek ŧapa ol Meryemi’ni
Hem ola sevķ-i şevķ içinde re’yi
Ķıla ħoş ẕevķile bey‘ u şirāyı
Bu gülşenden illā būy-ı me‘ānį
Ola Keşşāf-ı keşf anuñ beyānı
Neŝr: Anuñ maķām[ı] seyr li’llāhdur ey ‘ārif tā ķurbet bisāŧından olmaya münḥarif.
Sülūk ide bu ŧavrile, ħoş geçe ķahr u cevrile. İsm-i düvüme müdāvemet ide, ol ŧavrile
Ŧūr’a gide.31 Üçünci ŧavr ey ķalbi ṣāf, anuñ adıdur şeġāf. Maḥabbete mesken olur, genci ‘ışķa maḥzen. Matla‘-ı envār-ı maḥabbet olur, menba‘-ı esrār-ı meveddet. Noķṣānı
kemāle döner, celāli cemāle. Aħlāķ-ı deniyyesi [116b] ḥamįdeye döner, ‘Anķā kimi
Ķāf-ı ķurba ķonar. Seyr ‘ala’llāh olur maķāmı, Hū şarābından içer müdāmī. İsm-i
siyümden semāya çıķa, sįmāsına nūr-ı esmā çıķa.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Tevekkül menziline ola nāzil
Ķıla bu ŧavrile ķat‘-ı menāzil
Nüzūl ola aña nüzl-i maḥabbet
Bisāŧ-ı inbisāŧ üzre ḥaķįķat
Şi‘ār ide şerį‘atden hemįşe

31

Kur‟an‟da, Hz. Musa‟nın Tûr dağında -bir nevi halvet gibi- 40 gece kaldığı söylenir (Bakara, 2/51;
A‟râf, 7/142) ve bu ayetlerde 40 gece için, „kararlaĢtırılmıĢ, belirlenmiĢ, muayyen zaman‟ anlamlarına
gelen ماخ١ِ (mîkât) kelimesi kullanılır. Hz. Peygamber‟in birçok sahabesine ve bilhassa Ġbni Abbas‟a
göre, ilk otuz gece orucun da dahil olduğu rûhî hazırlıkla geçirilecek ve bunu izleyen on gece içinde de
kendisine Tevrat (on emir) indirilecekti. Keza, Arapça‟da „geceler‟ aynı zamanda „günler‟i de kapsayan
bir süreyi ifade eder (Muhammed Esed, 2002: 236).
Ayrıca; bir tasavvuf terimi olarak halvetle yakın anlamlı çile kelimesi, Farsça‟da kırk anlamına gelen
çihil‟den gelir ve çoğu tarikatta halvet kırk gündür, yani kırk gün ve kırk gece.
ġârihin, kalbin çeĢitli tavırlardan geçerek seyr ü sülûk, zikir ve halvet yoluyla nasıl kemâle ulaĢacağını
söylediği bu satırlarda Tûr‟a atıf yapmasının sebebi mezkûr ayetler ve açıklamalar olsa gerek.

33
Diŝār idüp ŧarįķatden hemįşe
Tecellį-gāh-ı esmā ola ķalbi
Nažar-gāh-ı müsemmā ola ķalbi
Neŝr: Dördünci ŧavr içre adıdur fu’ād, Ĥaķ’dandur aña bu ad. Ey oħıyan ağdan ķara,32
oħı mā keẕebe’l-fu’ādü mā re’ā.33 Felek-i çārümde sālik ola, dimen melek mülkine
mālik ola. Maḥv olur ḥicāb-ı mā-siva’llāh, maķāmı olur sırr-ı ma‘allāh; ism-i çehārüme
sırren ve cihāren, meşġūl olup leylen ve nehāren.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Şühūd-ı sırr-ı esmā žāhir ola
Ne kim ġāyibdür aña ḥāżır ola
Geçe ġaybetden ol ŧapa ḥużūrı
Vire žulmet-i žalāmın ala nūrı
Gehį telvįni temkįn ola Ĥaķ’dan
Gehį temkįni telvįn ola Ĥaķ’dan
Bu telvįndür ħalāyıķ da‘vetiyçün
K’ola lāyıķ ķamu Ĥaķ ḥażretiyçün
Gehį sırr-ı ezel rūşen dilinden
Gehį nūr-ı ebed lāyiḥ dilinden
Bişinci ŧavr içinde ḥabbetü’l-ķalb
Oħurlar adın anuñ ķılmagil34 selb
Maķāmı seyr fi’llāh ola anuñ
Özi ser-pūş ola genc-i nihānuñ

32

Ağ: sıf. Temiz, yazılmamıĢ. Msl. Ağ kağıt, ağ defter (Axundov vd., 2006: 52).
Kara (Qara): is. Yazı, hat, harf. Msl. Kara‟ya bakmak: okumak (Axundov vd., 2006: 45).

33
34

“Gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı” (Necm, 53/11).

„-gıl, -gil‟ emir kuvvetlendirme eki „kef‟ ile yazıldığı için bu kelimeyi kılmagıl değil kılmagil olarak
okuduk.

34

Şühūd-ı źāt ola seyri bu yolda
Gözine almaya ġayrı bu yolda
[117a]
Neŝr: Tevḥįd şarābından mest muvaḥḥid ola, taķlįd meyinden içüp dime muķallid ola.
Ķayd-ı ‘alāyıķdan küşāde olur, cānı bend-i ‘avāyıķdan āzāde. İsm-i pencümden pençegįr olup ḥavāss-ı ħamsesi bir olup hey hey didügi Ĥayy Ĥayy olur, hā diyince Hū’yı
bulur. Gāhį keŝreti iħtiyār ider ve gāhį vaḥdetde ķarār dutar tā keŝreti vaḥdete döne,
vaḥdeti keŝrete.
Nažm:
[fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün]
Ĥāle döne māżį vü müstaķbeli
Żū’ ile miṣbāḥ ola rūşen dili
Her neye ķılsa nažar anı göre
Gizlü ise genc-i nihānı göre
‘Ālem-i tecrįd ola menzil-gehi
Kūşe-i tefrįde vara geh gehį
Neŝr: Altıncı ŧavra süveydā dimişler, bu sevdāyı ‘ālemde hüveydā dimişler. ‘İlm-i
ledünnįden sebaķ ala ve ma‘nā denninden cām-ı muravvaķ. Aña bir nice ma‘den keşf
ola Ĥaķ’dan, istegil söyleyem men bu varaķdan. Birisi anuñ ‘ilm-i esmādur, birisi
‘ālem-i müsemmādur; birisi bilmek durur ḥikmet-i a‘yānı, birisi derk itmek durur
ma‘nā-yı insānı. İsm-i şeşüm şeş cihetden anı ķaplaya tā fe-ŝemme vechu’llāhi’den35
yüz duta ķıbleye. Anuñ bürhānı ḥüccet-i ķātı‘ olur, bu göñül arżu’llāha vāsi‘ olur.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
‘Arş ü kürsį diseñ yaraşur aña

35

Ġki Ģekilde çevrilebilir: “Allah‟ın yönü de orasıdır” veya “Allah‟ın vechi/yüzü (zâtı) oradadır”. Bakara,
2/115‟ten kısmen iktibastır. Ayetin (mealen) tamamı: “Doğu da Batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz
dönün Allah'ın yönü orasıdır. Unutmayın ki Allah rahmet ve kudretinde sınırsızdır, her Ģeyi bilendir”.
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Rūh-ı ķudsį diseñ yaraşur aña
Sırr-ı esrāra ķābil ola o dil
Nice şerḥ ide ol rumūzı bu dil
Ol dil āyįne-i İlāhį’dür
Maḥzen-i genc-i pādişāhįdür
Nažm-ı dįger:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Yidinci ŧavrile bil bu ŧılsımı
Ĥaķįķat mühcetü’l-ķalb oldı ismi
[117b]
Tecellįden yanar bir şem‘ anuñçün
Ki ḥayrān ķala görgeç cem‘ anuñçün
Hemįşe genc-i ‘ışķa perde oldur
Ne perde belki ħoş perverde oldur
Olup heft ism aña seb‘u’l-meŝānį 36
Olur ol vāḥide ḥamdile ŝānį
Bu dil her kimde mesken dutdı ey yār
Olup bu ŧavrile seyrinde seyyār
Melekdendür anuñ seyri mu‘allā
Kemįne-pāyesidür mülk-i bālā
Neŝr: Çün mücmelen dinledüñ bu eŧvārı, mufaṣṣal isteriseñ varı; maķāmāt-ı İlāhį’den
iste bu rāzı, tā taḥsįn oħuya rūḥ-ı Faħri Rāzį. Yine diñle ey merd-i ma‘nā bu ṣūreti ya‘nį
bir göñülden didi, ikiden dimedi kim iki göñüllü37 Ĥaķķ’ı sevebilmez ve anuñ
maḥabbetine iķrār ķılmaz. Eger severem dise ol doğru degül, çün anda vardur iki göñül;
36

Seb„u‟l-mesânî kelime anlamı olarak „tekrarlanan yedi‟ demektir. “Seb„an mine‟l-mesânî” Ģeklinde
Hicr, 15/87‟de geçmektedir. Çoğu âlime göre bundan maksat her gün namazda ve türlü vesilelerle namaz
dıĢında tekrarlanan ve yedi ayetten oluĢan Fâtiha suresidir. Muhammed Esed ayeti bu görüĢe göre
çevirmiĢtir: “Ve gerçek Ģu ki, Biz sana sık sık tekrarlanan (ayetlerden oluĢan) yedili (bir sure) bahĢettik ve
(böylece senin önüne) yüce Kur'an'ı (açıp serdik)”.
37

“Allah hiç kimseye tek bedende (fî-cevfihî) iki kalp (kalbeyn) vermemiĢtir” (Ahzâb, 33/4) ayetine
telmih olduğu söylenebilir.

36
gāh maḥabbet-i dünyāya meşġūl ola ve gāh ister ki Ĥażret-i Mevlā’ya ķul ola.38 Bu
mu‘ayyendür ki didi ehl-i ‘ışķuñ seyyidi ḥubbu’llāhu re’si külli ħaŧįetin.39 Pes sevgü
hemān Allāh’a gerek, ne sevgü ola andan yigrek.
Nažm:
[fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün]
Bir göñüldür bu kim anuñ ṣāḥibi
Ķuŧbdur yāħud velįdür yā nebį
Biñ göñülden yig durur bu bir göñül
Biñ dime ‘ālemler anuñ tek degül
Neŝr: Lā yese‘unį arżį ve lā semā’į
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anuñ şānındadur, maḥabbet-i ezelį anuñ

cānındadur. Pes her dil ki bu ŧavrile seyr eyler, ġayret idüp nefy-i ġayr eyler; faķr
kişverinüñ şehenşāhı olur, yoħluġ sipihrinüñ [118a] mihr ü māhı olur; el-faķru faħrį

41

iftiħārı olur, ḥadįŝi ṣaḥįḥ-i buħārį olur. El-faķru sevādü’l-vech fi’d-dāreyn42 beyān eyler,
38

Aynı meyanda bir kudsî hadis Ģöyledir: “Ey Âdemoğlu! Yanımdaki değerin dünyaya verdiğin değer
kadardır. Muhabbetim de kalbinde bana olan sevgin kadardır. Çünkü ben, ebedî olarak bir kalpte dünya
sevgisiyle kendi sevgimi birleĢtirmem” (Ġmam Gazâlî, 2013: 54, 114, 156).
39

“Allah sevgisi bütün hataların baĢıdır”.

Beyhaki‟de geçen ve hadis olduğu söylenen “Hubbü‟d-dünyâ re‟si külli hatî‟etin” (Dünya sevgisi bütün
hataların baĢıdır) sözünü hatırlatmaktadır. Mutasavvıflar bu sözü „dünyâ‟ya iliĢkin olarak kullanır (Msl.
Abdullah Ġlâhî, ?: 11a; Muhammed Sâdık, 2014: 162). Fakat sözün “hubbu‟llâh” versiyonunu ilk defa
gördük. Hatta baĢta yazım veya istinsah hatası olarak düĢündük. Ancak Cemal Halvetî‟nin (v. 1507) bu
isimde bir eserini görünce bir hata olmadığını, daha doğrusu kendi noksanımızın olduğunu fark ettik.
Aksaraylı Cemal Halvetî, bu sözle benzeĢim kurarak ve -Ģerhimizde de geçen- hasenâtü‟l-ebrâr
seyyi‟âtü‟l-mukarrebîn ve el-muhlisûne „alâ-hatarin azîm sözlerinin mefhumunca eserini böyle
isimlendirmiĢtir. Mısır‟da da bir nüshası bulunan eserin Süleymaniye Kütüphanesi‟nde bir mecmua
içerisinde bulunan nüshasından faydalandık (Bkz. Cemal Halvetî, 1452).
40

Tamamı; Lâ yese„unî arzî ve lâ semâ‟î ve lâkin yese„unî kalbü „abdiye‟l-mü‟min: “Yer ve göğe
sığmadım ama mümin kulumun kalbine sığdım” (Aclunî, KeĢfü‟l-Hafâ: II/195‟den akt. Kara, 1985: 85).
Benzer bir hadis de -yine Aclunî‟nin KeĢfü‟l-Hafâsı‟nda (100. hadis olarak) ve Hasan b. Muhammed
Sâğânî‟nin 1985 tarihli Beyrut baskısı Mevzûâtı‟nda- Ģöyledir: “Müminin kalbi Allah‟ın arĢıdır” (akt.
Kara, 1985: 145; Öztürk, 1998: 269).
41

“Fakirlik övüncümdür” (Aclunî, KeĢfü‟l-Hafâ: II/87‟den akt. Kara, 1985: 87).
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“Fakirlik iki cihanda yüz karasıdır” (Aclunî, KeĢfü‟l-Hafâ: II/107‟den akt. Muslihüddin Vahyî, 2002:
75).
Hadis oluğu söylenen bu sözde geçen iki cihan, Hakk‟ın varlığı karĢısında esasen adem (yok) hükmünde
olan dünya ve ukbadır. Siyahlık da yokluğun rengidir. Ġki cihanda yüzün siyah (yok) olması, süluk
sonucunda kiĢinin yokluğunu idrak etmesi ve Hakk‟ın tahakkukudur. Bu hal, tasavvuf ehlince fakr olarak
nitelendirilmiĢtir. Fakrın kemali ise fenâ fi‟llâhtır (Muslihüddin Vahyî, 2002: 75). Sufilerin “Ġzâ temme‟l-

37
bu sevdādan sūd almayan ziyān eyler. Ya‘nį faķr-ı ḥaķįķį oldur ki dünyā vü āħiretden,
na‘įm-i cennetden faķįr ola. Zįrā ki dünyā vü ‘uķbā perde ve ŧūbā mā-siva’llāhdur ve
mā-siva’llāhda ķalan ķaçan dil-āgāhdur.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Faķr yoħluġ durur ķamudan bil
Varlıġı terk it ol Ĥaķķ’a ķābil
Nįstįde maķām iden peyvest
Hest olup cām-ı Cem’den olur mest
Mest-i cām-ı beķā olur cānı
Çün fenā ŧapdı oldı ħoş fānį
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Re’s-i kelb üstine ķılıcı namāz
Cervile eylemeyüp ikrāhı
Re’s-i kelb lüġat-ı müşterekdür, bildireyüm aña kim gerekdür. Žāhiren bir ma‘nāsı ey
ehl-i me‘ālį, ‘ilmun li-‘ilmi’l-‘ālį

43

ya‘nį uca dağa ‘Arab dilince re’s-i kelb dirlermiş44

ve murād andan niyyet-i a‘lā vü himmet-i vālādur. Zįrā ki riyāżat ü ‘ibādetlerinde ve
Ĥaķķ’a ŧā‘at ü iŧā‘atlarında niyyet-i ħāliṣleri li-vechi’llāh’dur,45 bilür bu vechi ol kim
āgāhdur. Ya‘nį ümįd-i cennet ü bįm-i dūzaħdan degül, çün Ĥaķķ’a ṣıdķile
baġlamışlardur göñül. Anuñçün Ĥażret-i Seyyid-i kāyināt ve ħulāsa-i mevcūdāt
Muḥammed Muśŧafa ‘aleyhi’s-salātü ve’s-selām bu ḥadįŝi söyleyüpdür ve niyyet-i

fakru fe hüva‟llâh” (Fakirlik tamamlandığında Allah‟tır) sözü de bununla ilgilidir. Ayrıca bkz. Fahrüddin
Irakî, 2011: 126; Seyyid ġerîf Cürcânî, 2014: 98, 161; ġeyh Selîm Dîvâne, 2014: 70-71.
43

Ġlim, daha yüksek bir ilim(-e ulaĢmak) içindir.

44

“Sual: „Köpeğin baĢı üzerine‟ [re‟sü‟l-kelb üstine] namaz kılınır mı? Cevap: Evet! Büyük bir kayanın
yahut küçük bir dağın sair taraflarında caiz olduğu gibi. (Resü‟l-kelb bir manaya göre „tepe ve bayır‟
demektir)” (Harîrî, 2012: 200).
45

“Bizzat Allah içindir”.

38
ṣādıķı beyān eyleyüpdür inneme’l-a‘mālü bi’n-niyyāt

46

ve niyyetü’l-mü’min ħayrun

min-‘amelihį.47
Nažm:
[mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘ilü fā‘ilün]
Ya‘nį ‘amelde būy-i riyā vardur ey aħı48
Niyyetde yoħ durur bu saña söylerüm daħı
Çün Ĥaķ’dan özge niyyetüñe gelmedi senüñ
Ķurbet bisāt[ı] üzre ola cāy ü meskenüñ
[118b]
Neŝr: Žāhir oldı bu sır ‘inde-melįk-i muķtedir ve bu vechi daħı istimā‘ it. Ya‘nį re’s-i
kelb nefs-i emmāredür kim andan ķalb-i ṣāfį dil-i āvāredür ve nefs-i emmārenüñ
ħāṣiyyeti kelb-ṣıfat ħalāyıķı incitmekdür, ne renc itmekdür; üstine namāz ķılmaġ anı
zebūn itmekdür ve maġlūb ve muŧį‘-i fermān-ı Ĥaķ ķılmaġ ve ol veche mensūb. Ve
cervden49 daħı budur ma‘nā ey aħı ya‘nį ba‘ż-ı umūr-ı nefsāniyyeden ikrāh itmemekdür

46

“Ameller niyetlere göredir” (Buhârî, Bed‟ü‟l-Vahy: 1; Müslim, Ġmâret: 45‟den akt. Ġbn Haldun, 1977:
90).
Bununla ilgili olarak Hz. AiĢe‟den mervî, Müsned‟in 2. cildinin 90. sayfasında ve Ġbn Mâce‟nin 2.
cildinin 289. sayfasında geçen “Halk niyetlerine göre haĢrolunacaktır” hadisi de zikredilebilir (akt. Ġbn
Haldun, 1977: 98).
47

“Müminin niyeti amelinden hayırlıdır” (Bkz. Yılmaz, 2013: 574).

48

ٝ اخĢeklinde yazılan bu kelimeyi “ahî” diye okuyup “kardeĢim” manası verilebilir. Ancak Sâdık
Vicdâni‟nin Fuad Köprülü‟nün Ġkdam gazetesindeki bir yazısından aktardığına göre ٝ اخĢeklinde
yazılabilecek bir kelime Türkçe‟de de mevcuttur ve “ahı” diye kısa okunup “asil, temiz” gibi manalara
gelir (Sâdık Vicdâni, 1995: 177). Biz de Eski Anadolu Türkçesi‟ne ait hemen hemen bütün neĢir
çalıĢmalarında yapıldığı gibi kelimeyi kısa ünlüyle yazıyor, ayrıca Türkçe olmasından dolayı kısa
okunmuĢ olabileceğine de Sâdık Vicdâni‟den yaptığımız alıntıyla iĢaret etmiĢ bulunuyoruz.
49

Cerv, cirv yahut cürv okunabilir. Bkz. GüneĢ, 2011: 225; Redhouse, 2011: 656.

“Sual: Bir köpek yavrusunu [cerv/cirv/cürv: enik] üzerine alarak namaz kılan kimse hakkında ne dersin?
Cevap: Üzerine bakla almıĢ gibidir. (Cirv bir manaya göre „ufak hıyar ve nar‟ demektir)” (Harîrî, 2012:
201).
RûĢenî‟nin Re‟s-i kelb üstine kılıcı namâz / Cervile eylemeyüp ikrâhı beyti, Harîrî‟nin ve Ģârih Ġlâhî‟nin
„re‟s-i kelb ve cerv‟e verdikleri bu manalarla düĢündüğümüzde beyitte; “dağ, tepe dolaĢıp az bir azıkla
(bir lokma bir hırkayla) yetinen gezici bir derviĢ” mazmununun olduğu söylenebilir.

39
ve anuñ ŧarįķ-i terkine gitmemekdür miŝlü ķılleti’l-ekl ve’ş-şürb mine’l-ḥelāl lā mine’lḥarām ve ķılleti’n-nevm ve’l-kelām ‘inde’ż-żarūreti li-ecli’n-nižām.50
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Merkeb-i rūḥ oldı nefs ey dil
Şeh-süvār-ı ‘arṣa-i ten anı bil
Merkeb olmasa piyāde ķalur ol
Tāzį aŧlu yayaġa virür mi yol
Neŝr: Ve bu vechi daħı dimek olur ey aħı ki re’s-i kelb nā-pākdur ve murdār ve namāz
itmek anuñla revā degül ey yār. İnsān daħı bir mertebeye varur ki murdārı anuñ pāk
olur. Anuñçün faħr-i dü ‘ālem seyyid-i evlād-ı ādem Aḥmed-i mürsel ṣallallāhu ‘aleyhi
ve sellem gāh olurdı ki nā-pāk yirlerde namāz eylerdi ve bį-niyāza nāz ü niyāz. Zįrā ki
özin memlaḥaya döndürmişdi ve murġ-ı rūḥın āşiyān-ı ķudse ķondurmışdı. Pes ey
dervįş-i dil-rįş sen daħı düriş, źikr ü fikre meşġūl ol ve Ĥażret-i Mevlā’ya ķul tā esmā-yı
İlāhį ki ķadįmdür ve ġāyetde ‘ažįm. Sen ki ḥādiŝsin ve tābi‘-i [119a] ḥādis saña muķābil

50

“Süluk yolunda savrulmayıp müstakim olmak için haramından olmayıp helalinden olmak Ģartıyla az
yemek, az içmek ve ancak zaruret halinde uyumak ve konuĢmak gibi”.
„Ancak zaruret halinde uyumak‟ tabirini Necmüddin Kübrâ‟nın (v. 618/1221) Risâle Ġle‟l-Hâim‟inde
dokuzuncu baĢlık olarak görüyoruz. O‟na göre galebe halinde uyumanın ölçüsü müridin yaptığı zikri
uykusuzluktan dolayı birbirine karıĢtırmasıdır. Bu durumda istirahat eder, ne söylediğini anlayacak hale
gelinceye kadar uyur, sonra kalkıp zikre devam eder. Uyku hakkında Kur‟an‟dan Zariyat, 51/17-18;
Müzzemmil, 73/2-4; Ġnsan, 76/26; Ġsra, 16/1 ve A„raf, 7/142 ayetlerini misal veren Necmüddin Kübra
Ģöyle bir çıkarım yapar: “Bu ayetlerde gündüzün değil de özellikle gecenin zikredilmesi uyku ile olan
iliĢkisi sebebiyledir. Çünkü va‟dedilen bir Ģeyi bekleyen uyumaz” (Necmüddin Kübra, 1980: 88). Aynı
zamanda tefsir ve hadis âlimi olan ve yazdıklarını titiz bir biçimde ayetler ve sahih hadislerle destekleyen
Kübrâ‟nın, aynı risalenin üçüncü baĢlığı/konusu olan „Devamlı Susmak‟ ve onuncu baĢlığı/konusu olan
„Yeme Ġçmede Orta Yolu Ġzlemek‟ bahislerine bakmak yukarıdaki Arapça sözün anlamının ardından
mefhumunun da anlaĢılması için faydalı olacaktır.
Erzurumlu Ġbrahim Hakkı ise uykunun günde 4 saate kadar kısaltılması gerektiğini söyler: “ġehâdet âlemi
yerine gayb âlemine yönelerek onunla bağı temin edecek olan kalbi geliĢtirmek için riyâzat ve mücâhedât
gereklidir. Bu ise yeme ve içme miktarını günde üç yüz grama kadar azaltmak, uyku saatlerini mümkün
olduğu kadar kısıtlamak (günde dört saat olarak) ve mümkün olduğu kadar az konuĢmaktan ibarettir”
(AltıntaĢ, 1981: 135). Modern tıp ve psikolojinin de buna yakın telkinlerde bulunması, bilhassa çok
yemenin doğurduğu zararlı sonuçlar ve bu konudaki uyarıcı hadisler düĢünüldüğünde, Ģârihin kullandığı
„li-ecli‟n-nizâm‟ ifadesi, manevî intizam ve ruhî terbiye yanında bedenin de sıhhatine ve nizamla
iĢlemesine matuftur, denilebilir. Nitekim Ģârihi belli olmayan Usûlü‟l-AĢere Ģerhlerinden olan Arâisü‟lVüsûl Fî ġerhi‟l-Usûl isimli eserde „uzlet‟ bahsi açıklanırken Ģöyle denilir: “Tıpta „perhiz, her ilacın
baĢıdır diye bir söz vardır. Çünkü perhiz yapmayan hiçbir hastanın devası yoktur” (Necmüddin Kübra,
2010: 131).
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olup51 ve ķulleb52 ķalbüñ aña ķābil olup sendeki mühmelātı pāk ide ve ḥadeŝ ü denesden
bį-bāk. Ve bu beyt ol ma‘nāya işāretdür, doğru disem beşāretdür.
Şi‘r:
[müfte‘ilün mefā‘ilün müfte‘ilün mefā‘ilün]

Ez-eŝer-i muṣāḥabet ķadr-i nebāt yāft çūb 53
Gil çü şeved ķarįn-i gül gįred reng ü būy-ı ū 54
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Çün ķarįn oldı gil güle gül olur
Cüz’iken ol revān dönüp gül olur
Ĥādiŝe ya‘nį ġālib olsa ķadįm
Düze mi nūr-ı ‘ışķa nār-ı caḥįm
51

“Muhdise ancak hâdis olan, yani vücûdu yokken sonradan var olan Ģey muhtaçtır. Vücûdu, zâtının
gereğince olan varlık ise hâdis olan varlık gibi, baĢka bir muhdise muhtaç değildir. Öyle olsaydı O‟na
vâcibü‟l-vücûd denmeyip mümkinü‟l-vücûd denirdi. Halbuki hâdis olan bu âlem ve insanın, yok iken
kendiliğinden var olamayacağı için, varlığının evveli olmayan bir mûcide ihtiyacı vardır. O halde Allahü
Teâlâ‟nın kadîm olması, kıdem sıfatıyla muttasıf bulunması zaruridir” (Ömer Nesefî, 2010: 30).
52

Ġki kez tekrarlanan  لٍةkelimesinin ilkini „her Ģeyin ortası, merkezi‟ (ġemseddin Sâmi, 2007: 1078)
olarak alırsak izafeli okuyup „ķalb-i ķalbüñ‟ Ģeklinde yazmak zorundayız. Bir ihtimal de yazımı aynı
olmakla beraber bu kelimenin „ķulleb‟ Ģeklinde okunmasıdır. Kulleb: 1. DeğiĢken, çabuk değiĢen,
kararsız, istikrarsız; 2. Becerikli, çok yönlü, mâhir anlamlarına gelir (GüneĢ, 2011: 532; Redhouse, 2011:
1467). Bu durumda izafeli okunmaz ve ķulleb, kalb‟in sıfatı olur. Kalb‟in bir diğer anlamı olan „bir Ģeyin
aslına benzeyeni fakat sahte olanı, simülasyonu‟ (Redhouse, 2011: 1467) anlamının burada söz konusu
olduğunu düĢünmüyoruz. Fakat bu anlamı vr. 150a‟da, mazmununu „kalb eger kalb (sahte/bozuk) olsa
onu, paranın ya da altının sahtesini gerçeğinden ayıran sarraf gibi tanırız‟ Ģeklinde ifade edebileceğimiz
kısımda görüyoruz.
53

Feridüddin Attar da bir beytinde, Allah‟ın sanat eseri olarak, kuru çöplerden binbir çeĢit taze gülün
yaratıldığını söyler: ْ در تسراٞٚٔٗ وً ذاسٖ رٛ ٘شار و/ ردْٚ آٚ تزٜب خشه تٗ صٕعرىزٛ( س چ2015: 498). OkunuĢu:
Zi-çûb-i huĢk be-san„at-gerî birûn âverd / Hezâr-gûne gül-i tâze-rûy der-bostân.
54

“Dostluk/yakınlık vesilesiyle kuru bir ağacın bitki değeri kazandığı gibi çamur yani gil de güle yakın
olunca gülün rengini ve kokusunu alır”.
Bu beyit, Horasanlı büyük âlim ve mutasavvıf Alâüddevle Semnânî‟ye (v. 736/1336) ait olup „Sâlikân
Ġla‟llâh‟ isimli eserinde zikredilmektedir (2015). Gil‟in yakınlık ve arkadaĢlık münasebetiyle gülden feyz
alması bahsi baĢka tasavvuf kitaplarında da geçer ve mürĢid gül‟e, ondan feyz alan mürid(ler) ise gil‟e
benzetilir.
Sadi-yi ġirâzî de Gülistan kitabının dibacesinde, aynı mazmunu farklı bir bağlamda (hükümdarı överken,
Ģiirlerinin hükümdar sayesinde dilden dile dolaĢtığını söylerken) ve farklı ibarelerle dile getirir (Fürûğî, ?:
74). EĢrefoğlu Rûmî ise Alâüddevle‟nin ve diğer sufilerin yaptığı gibi tasavvufî bağlamda ve dostun,
birlikte oturulup kalkılan insanların kiĢi üstündeki etkileri bağlamında kullanmak kaydıyla Gülistan‟dan
doğrudan iktibasta bulunur (EĢrefoğlu Rûmî, 1996: 29-30). ÇalıĢtığımız eserde ise Allah‟a yakın olmak,
O‟nun ahlakıyla ahlaklanmak bağlamında kullanılmıĢtır.
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Mü’minüñ ya‘nį nūr-ı įmānı
K’andadur dürr-i ma‘rifet kānı
Dāħil olsa cehenneme bir dem
Ŧāķat itmez cehennem aña ne ġam
Pes cehennem odı olup sākin
Diye eŧfātenį cüz 55 ey mü’min
Neŝr: Cervden ikrāh eylemedügi ve anuñ ile namāz eyledügi diñle ey ehl-i ‘irfān, ya‘nį

el-cervü ṣıġārun mine’l-ķiŝŝā’i ve’r-rummān

56

ve murād andan günāh-ı ṣaġįredür, ne

kebįre. Zįrā ki ṣaġāyirden ikrāh eylemez ve terk-i ŧā‘atu’llāh. Pes nebįlerden daħı
ṣaġāyir ṣādır olupdur, dime ki terkinde olar ķādir olupdur ve bu āyet-i kerįme anı beyān
eyler, li-yaġfira leke’llāhu mā-teķaddeme min-źenbike ve mā-te’aħħar.57
[119b]
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ma‘rifet baḥrine kebāyir eger

55

“Beni söndürdün; haydi geç, git”.

Bu ibarenin kaynağı Ģu merfu hadistir: “Kıyamet günü cehennem mümine „senin nurun benim ateĢimi
söndürdü ey mümin; haydi geç, git‟ diyecek”. Hadisin metni Ģöyledir:
ٟثٌٙ ا٠ رنٛٔ ِٓ فمذ اافأاِٛ
 جش ٔا:اِح١َ اٌمٛ٠ ٌٍِّٓٛ
ُٕ ٔاٙي جٛ( ذمhttp://library.islamweb.net/).
Buradan mülhem olarak benzer ibarelerle Ġbn Fârız da meĢhur Kaside-i Tâiyyesi‟nde nurun narı
söndürmesi motifini kullanır (bkz. Ġsmail Rusûhî Ankaravî, 2008: 340-341).
Cehennem nârının, mümin kiĢinin imân nûrunu yakmayacağının anlatıldığı bu mısralarda cehennemin,
mümin kiĢiye “etfâtenî” Ģeklinde Arapça hitap ettirilmesi sadece vezin gibi estetik kaygılardan ya da söz
konusu hadisin Arapça olmasından nâĢi olmasa gerek. Bunda cennet veya ahiret dilinin Arapça olacağı
rivayetlerinin de etkili olduğunu düĢünmekteyiz. Bu rivayetlerin çıkıĢ noktası, tarihî-sosyal-siyasî
sebepleri ve kritiği için bkz. Cündioğlu, 2013: 104-129.
56

“Cerv; acur ve narın küçüğüdür” (Harîrî, 2012: 201).

57

“Böylece Allah, senin hem geçmiĢte hem de gelecekteki bütün hatalarına karĢı bağıĢlayıcılığını
gösterecek” (Fetih, 48/2).
Ayete bu Ģekilde mana veren Muhammed Esed dipnotunda –Ġlâhî‟nin Pes nebîlerden dahı sagâyir sâdır
olupdur, dime ki terkinde olar kâdir olupdur sözlerine mutabık olarak- Ģunları belirtir: “Lafzen: „Ki Allah
hem geçmiĢ hem de gelecek bütün günahlarını affedebilsin‟ anlamındadır. Böylece hatadan münezzeh
olmanın yalnız Allah‟a mahsus olduğu ve ne kadar yüce olursa olsun her insanın zaman zaman hata
yapabileceği dolaylı Ģekilde anlatılmıĢ olmaktadır” (2002: 851).
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Düşse kim lememden58 ey server
Ķonmaya mest[i] ħāk iderse günāh
Dāmen-i ‘izzetine gerd-i rāh
Ne günehden irişür aña ziyān
Ne ħod ıṣṣı ‘ibādet itse cihān
Bir ġanįdür kim aġniyā ķamusı
Dergehinde durur gedā ķamusı
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
‘Aks-i rūy-ı nigārı suda görüp
Diyici aña mihrile māhı 59
Neŝr: ‘Aks-i rūy-ı nigārdan ey refįķ-i şefįķ, tecellį-yi esmā vü sıfātdur taḥķįķ. Sudan
murād ķalb-i ṣāfįdür, ve mine’l-mā’i külle şey’in ḥayy 60 anuñ evṣāfı. Kemā ķāle’n-nebį

‘aleyhi’s-selām inne fį-cesedi ādem le muḍġaten

61

ilā-āħirihī ya‘nį iźā teṣaffet ‘ani’l-

ednāsi’r-reddiyyeti’d-deniyye ve telaŧŧafet bi’r-riyāżāti’l-‘aliyyeti’s-seniyye ve ṣāret
mir’āten li-vechi’l-maḥbūb ve hüve’l-maŧlūb.62 Kemā ķāle ba‘żi’l-muvaḥḥidįn: 63
‘Arabiyye:
Şehidte nefseke fį-nā ve hiye vāḥideten
Keŝįretün źātü evṣāfin ve esmā’i
Ve naḥnu fį-ke şehidnā ba‘de keŝretinā

58

Kebâyir: Büyük günahlar, Lemem: Küçük günahlar. Ġkisi için de bkz. Necm, 53/32. Beyitte küçük
günahların ısrarla iĢlene iĢlene insanı büyük günahlara götüreceği ve kalbi karartacağı inancına ve mezkur
ayete telmih var.
59

ġârih bu kelimeyi mâhı, mâhî ve mâ-hiye Ģeklinde üç türlü okuyarak beyte üç farklı izah getirecektir.

60

“Ve yaĢayan her Ģeyi sudan yarattığımızı [görmüyorlar mı?]” (Enbiya, 21/30).

61

“Nebi aleyhisselamın dediği gibi: Agah olunuz, cesedin içinde bir et parçası vardır ki, o iyi olursa bütün
ceset iyi olur. Bozuk olursa bütün ceset bozuk olur. ĠĢte o (et parçası) kalptir”.
62

“[Kalp] kınanmıĢ, reddedilmiĢ, alçak kir ve huylardan temizlendiğinde ve övülmüĢ, yüce riyazetlerle
saflaĢtırıldığında mahbubun yüzünü/zatını gösteren bir ayna olur ki maksad da budur”.
63

“Bazı muvahhid insaların dediği gibi”.
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‘Aynen bihā itteḥede’l-mer’iyyü ve’r-rā’i 64
Türkiyye:
[müfte‘ilün mefā‘ilün müfte‘ilün mefā‘ilün]
Cām-ı cihān-nümādur ol çehre-i ħūnuñ ey ṣanem
‘Aks-i ruħuñ görüp dirüm cām-ı cihān-nümā menem
[120a]
Mihr-i ruħuñ her-āyine āyinedür mu‘āyene 65
Görse bi-‘aynihį n’ola gözgüyi çeşm-i rūşenüm
Neŝr: Egerçi muḥib bu āyinede ‘aks-i maḥbūbı görse her-āyine,66 kendüzin görmiş ola
mu‘āyene. Zįrā ki sūret-i muḥib ‘aks-i cemāl-i maḥbūbdur67 ki ħalaķa’llāhu ādeme ‘alāṣūretihį

68

ey ‘alā-‘ināyeti’l-ḥüsni ve’l-cemāl ve’l-‘ažameti ve’l-iclāl.69 Aḥsen-i takvįm

bu ṣūretdendür, Ādem’e secde-i ta‘žįm bu ‘ažametdendür.
Mıṣrā‘:
64

Ahmed Avni Konuk‟un îzâhlı tercümesiyle: “Sen kesret-i nisbî-i esmâ‟î ile kesîr olup merâyâ-yı
a‟yânımızda vâhid olan zâtını vahdet-i hakîkî ile müĢâhede eyledin. Biz dahi kesret-i aynımızı görüp
nazar-ı Ģühûdumuzda onun izmihlâlinden sonra sende mahbûbluğu müĢâhede ettik. Onun ile râ‟î ve
mer‟înin ikiliği ortadan kalktı; ikilik bir oldu” (Fahrüddin Irakî, 2011: 77).
65

Önce ism-i fâil olarak düĢünüp yanlıĢ okuduğumuz „mu„âyine‟ kelimesini, Ġsmail Hakkı Bursevî‟nin (v.
1137/1725) Kenz-i Mahfî (1997: 204) isimli eserini okurken karĢılaĢtığımız „mu„âyene‟ teriminden sonra
düzelttik ve çalıĢmamızın sonundaki tasavvufî kavramlar sözlüğüne aldık.
66

Her-âyine / Her-âyîne: Elbette, lâbüd, bi‟z-zarûre, bî-Ģekk, bî-Ģübhe; alâ-külli hâl; zâhir, pedîdâr.
Muhaaffefi hâyine/hâyîne‟dir (Mütercim Âsım Efendi, 2000: 322, 340).
67

“Mahbûb muhibbin aynasıdır, kendi kendisinden baĢkasını o aynada göremez. Muhib dahi mahbûbun
aynasıdır, kendi isim ve sıfatları ile bunların hükümlerinden baĢkasını mütalaa edemez” (Fahrüddin Irakî,
1992: 40).
68

“Allah, Âdem‟i kendi suretinde yarattı”. (Buhari, Ġstizan: 1; Müslim, Birr: 155, Kitâbü‟l-Cenne:
8/49‟dan akt. AltıntaĢ, 1986: 80 ve Tenik, 2012: 335).
Ġslamî kaynaklarda merfû hadis olarak zikredilen bu söz aslında Tevrat sözüdür ve Tevrat‟ın Tekvin
bâbının birinci cildinde, 27. sayfada geçer (AltıntaĢ, 1986: 80; Bayrakdar, 2009: 41).
Muasır âlimlerden Abdu‟l-Bâri En-Nedvî, sûretihî ibaresinin sonundaki üçüncü teklik Ģahıs ek-zamirinin
Allah‟a değil Âdem‟e râci olduğunu belirterek “O‟na benzer hiçbir Ģey yoktur” (ġûrâ, 11) ayetini
hatırlatır (2009: 168-169). Tarihte de bu yorumu görürüz: Farabî, Ġbn Teymiye gibi filozof ve âlimlerin
görüĢü bu doğrultudadır. Ek-zamiri Âdem‟e irca eden Farabî bu sözü “Allah, Âdem‟i kendi suretinde yani
insan suretinde yarattı” Ģeklinde anlar ve bunu “Biz insanı en güzel biçimde yarattık” (Tîn, 4) ayetiyle
teyid eder (Bayrakdar, 2009: 42). Bu Ģahısların görüĢü, Arapça‟da ek-zamirleri en yakın isme irca etme
kuralına da uygundur.
69

“Yani hüsün ve cemal, azamet ve celal üzerine”.
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[mef‘ūlü mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün]

Fe küllü melįḥin ḥüsnühü min-cemālihį 70
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Her cemįlüñ cemāli andandur
Dil-rübā ħaŧŧ u ħāli andandur
Ĥüsn-i rūyından olmasaydı nişān
Ħūblaruñ ṣūretinde ‘ayn ‘iyān
Leylāya virmezidi dil Mecnūn
Dimezidi ki el-cünūnü fünūn 71

Ve leyse’ye rām olamadı rāmın
Andan olurmadı dil-i ārāmın
Leb-i Şįrįn’e cān-ı şįrįnin
Kūh-ken virmeyeydi ey miskįn
Neŝr: Ammā ba‘ż-ı sāliklere, vücūdı mülkinde māliklere tecellį-yi rūḥ olur ve ol bāb
meftūḥ. Anı tecellį-yi źāt ṣanurlar, [120b] ṣoñra uŧanurlar. Zįrā ki ‘ālem-i beşeriyyetde
ol ḥāṣıl olmaz tā bi’l-külliye fānį degül ve aṣl olmaz. Diyici aña mihrile mā hiye : Bir mā

hiye 72 didügi istifhāmdur, egerçi ṣan‘at-ı şi‘rde įhāmdur. Ya‘nį bu ṣūret-i dil-rübā ve bu
naķş-ı ħāŧır-küşā ne nesnedür ki lisān-ı fuṣaḥā ķāṣırdur beyānından ve kemāl-i büleġā
‘ācizdür nişānından. Sübḥāne men teķaddese ‘ani’l-eşbāhi źātuhū ve tenezzehet ‘an-

müşābeheti’l-emŝāli ṣıfātuhū.73 Bir māhı daħı didügi rūşendür ve bu vech-i aḥsendür.
Ya‘nį çün ‘āşıķ ‘aks-i cemāl-i ma‘şūķa nāžır olsa ve anuñ vaṣfından ķāṣır; ḥayret

70

“Her güzel yüzlü kimse; güzelliğini, O‟nun güzelliğinden ödünç alır” (Fahrüddin Irakî, 1992: 32-33;
2011: 67; 2012: 114).
71

“Delilik çeĢit çeĢittir”.

72

“Bu nedir?”

73

“Sübhandır o Allah ki O‟nun zatı ve sıfatları benzerlikten, baĢkalarına benzemekten mukaddes ve
münezzehtir” (bkz. Seyyid Yahya ġirvânî, 2015: 295).
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maķāmında muķįm olup cümleden bį-ters ü bįm olup cemāl-i maḥbūbı k’oldur maŧlūbı
vaṣf itmek eyler, egerçi bilmez ne söyler.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Gāh mihrile māh oħur yüzin ol
Düzedüp uş bu sāzile sūzın ol
Gāh ḥūrį dir aña gāh perį
Ki melekden beşerden ola berį
Gāh anuñ ķāmetine dir Ŧūbā
Gāh ḥüsnine cennet-i a‘lā
Gāh ķadr ü berāt oħur saçın ol
Sebeb-i her necāt oħur saçın ol
Gāh ħażrā ḥaŧına Ħıżr nebį
Gāhį oħşar diye ḥayāta lebi
Neŝr: Bir daħı māhį didügi ol neheng-i ‘ışķuñ, diñle varise aña ṣıdķuñ. Balıġdur ey
bāliġ, bāliġ olan olmaz çalıġ.74 Ya‘nį [121a] çün baḥr-i muḥįŧ imiş göñül, her deñiz anuñ
kimi degül. Zįrā ki deryā-yı a‘žamdur dil-i ādem ki mevcūdāt-ı ‘ālem aña ṣıġar75

v’allāhu a‘lem. Ve insāna ‘ālem-i kebįr 76 anuñçün dirler ki semāvāt ile arż bi’ŧ-ŧūli ve’l74

Çalık: Delice hareket eden, deliĢmen, haĢarı (Dilçin, 1983: 49).

75

„Sığar‟ kelimesi Türkçe düĢünüldüğünde -ki metinde Türkçe anlamı söz konusudur- „sığ-„ fiilinin
üçüncü teklik Ģahıs geniĢ zaman kipidir. Ancak aynı Ģekilde yazılan Arapça „sığar‟ ise „küçüklük, küçük
olma‟ anlamında mastardır. Dolayısıyla birkaç kelime sonra gelecek olan „âlem-i kebîr‟ terkibindeki
„kebîr‟ ile iĢbu „sığar‟ sözcüğü arasında -Ģiirdeki söz sanatları bağlamında düĢünüldüğünde- îhâm-ı tezât
diyebileceğimiz nükteli bir durum söz konusudur.
76

Ġnsan ve kainat için kullanılan ve tasavvufî metinlerde çokça rastladığımız „âlem-i sağîr‟ veya „âlem-i
suğrâ‟ ve „âlem-i kebîr‟ veya „âlem-i kübrâ‟ tabirleri, yine bu metinlerde, Hz. Ali‟ye dayandırılır.
Mesela, “Ġnsan, görünüĢte küçük âlem ise de mânâca büyük âlemdir. Âlem, görünüĢte büyük âlemse de
mânâca küçük âlemdir” diyen Ġsmail Rusûhî Ankaravî (v. 1041/1631), ardından Hz. Ali‟ye atfettiği Ģu
Ģiirle sözünü teyit eder:
 ِا ذثصزٚ ه١اء فٚ د/ Ġlaç sendedir, görmüyorsun
 ِا ذشعزٚ  داء ِٕهٚ / Hastalık sendendir, farkında değilsin
ٓ١ أد اٌىراب اٌّثٚ / Apaçık bir kitapsın ki
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‘arż

77

ḥaml-i emānete, bār-ı diyānete getürmediler ŧāķat ve ŧapmadılar ol bāra bārį

istiŧā‘at. Pes çün insān oldı ḥāmil-i emānet ve ķābil-i diyānet.78 Müşerref oldı ħil‘at-i

levlāke,79 mükerrem oldı semekden tā simāke; ṣūretde ṣaġįr oldı, ma‘nāda kebįr. Pes
‘aks-i cemāl-i rūy-i nigār, māhį-nisbet ey ġavvāṣ-ı baḥr-ı zeħħār, her ŧarafa ki seyr itse
iħtiyārı var.
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]

Leyse fi’d-dār ġayruhū deyyār 80
Diyüben idici müdām āhı
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Yine diñle bu vechi ey muḥaķķiķ
Baña daķ dutma olduñise müdaķķiķ
Ki yoħdur dār içinde ya‘nį deyyār
Žuhūr-ı Ĥaķ’dan özge didüm ey yār
Anuñçün didi ol şeyħ-i ŧarįķat
Kim oldur server-i mülk-i ḥaķįķat

زاٌّضّزٙظ٠ ٗ تاحزفٞ اٌذ/ Harfleriyle gizli Ģeyleri ortaya çıkaran
ز١ ذشعُ أه جزَ صغٚ / Sen kendini küçük bir cisim sanıyorsun
 اٌعاٌُ االوثزٞٛه أط١ فٚ / Oysa sende „en büyük âlem‟ gizlenmiĢ vaziyettedir (2008: 38).
77

“Eniyle, boyuyla” yani “bütün dünya” anlamında .

78

“Gerçek Ģu ki, Biz [akıl ve irade] emaneti[ni] göklere, yere ve dağlara sunmuĢtuk; ama
(sorumluluğundan) korktukları için onu yüklenmeyi reddettiler. Onu/emaneti insan üstlendi; zaten o,
daima haksızlığa ve akılsızlığa son derece meyyal biridir” (Ahzâb, 33/72) ayetine telmih var.
79

Hz. Muhammed‟e hitaben söylenmiĢ kudsî hadis olarak addedilen bu sözün tamamı Lev lâ-ke lev lâ-ke
le-mâ halaktü‟l-eflâk: “Sen olmasaydın, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” Ģeklindedir ve KeĢfü‟lHafâ‟da yer alır (Aclunî, KeĢfü‟l-Hafâ: II/104‟den akt. Kara, 1985: 86).
80

“Evde (kainatta) ev sahibiden (Allah‟tan) baĢkası yoktur”.

Buna benzer bir baĢka meĢhur söz “Leyse fi‟d-dâreyni ğayru‟llâhi” (Ġki evde -dünya ve ahiretteAllah‟tan baĢkası yoktur) Ģeklindedir (Yılmaz, 2013: 459).
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Neŝr: Lev lā seyrānü’l-Ĥaķ fi’l-mevcūdāti mā kāne li’l-‘ālemi vücūd

81

ya‘nį seyrān-ı

Ĥaķ olmasaydı mevcūdātda her dem ne ‘ālem vücūd ŧapardı ne ādem. Ĥaķįķatde dār-ı
vücūd içre Oldur deyyār, varise bi-i‘tibār mecāzdur her ne kim var. Yā dār-ı dil içinde
ki beytu’llāhdur [121b] ve maḥzen-i Ĥażret-i İlāh’dur, ol dār içinde deyyār yoħdur
Ĥaķdan özge ve ol mülk içinde görinmez şāh-ı muŧlaķdan özge. Zįrā ki Ĥażret-i ‘İzzet
ġayūrdur ġayrı ķoymaz, muvaḥḥid oldur ki ġayr-ı Ĥaķķ’ı vücūda ṣaymaz.82 Anlar ki
ŧapupdur küntü kenz’i,83 dimişlerdür bu remzi.
Şi‘r:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]

Çįzį ki vücūd-ı ū be-ħod nįst
Hestiyeş nihāden ez-ħıred nįst
Ġayreteş ġayr der-cihān ne-küdāşt
Lā-cerem ‘ayn-ı cümle eşyā şud 84
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ġayreti ġayrı koymadı žāhir
Lā-cerem oldı evvel ü āħir
Dār içinde vücūd-ı Bārį’dür
Yār ü aġyār i‘tibārįdür

Vaḥdehū lā-şerįkeleh 85 dimişem

81

“Eğer varlık âleminde Hakk‟ın seyri olmasaydı âlemin varlığı olmazdı”.

82

Benzer Ģekilde Fahrüddin Irakî Ģöyle der: “Gayret-i ma„Ģûk onu iktizâ eyledi ki âĢık gayrısını sevmeye
ve onun gayrına muhtac olmaya, lâ-cerem kendisini bütün eĢyânın aynı kıldı; tâ ki âĢık her neyi ki seve ve
her neye ki muhtâc ola, hep ma„Ģûktan ibâret olsun” (2011: 51).
83

Vr. 125a‟da, ilgili dipnotta izah edilmiĢtir.

84

“Bir Ģeyin varlığı/vücûdu kendisine ait değilse / Ona varlık/vücud atfetmek akıl kârı değildir / O‟nun
(Allah‟ın) gayreti/kıskançlığı/gayûr oluĢu cihanda gayr‟ı bırakmadı / ġüphesiz kendisi cümle eĢyanın aynı
oldu” (Fahrüddin Irakî, 1992: 22, 61; 2011: 51; 2012: 103, 142).
Ġlk mısra “Varlığı kendisiyle (kâim) olmayan bir Ģey” biçiminde de çevrilebilir.
85

“O tektir ve Ģeriki yoktur”.

48

Leyse fi’d-dār’dan şeker yimişem
Neŝr:86 Ay āyįne-i āfitābdur, gün olmasa māh bį-tābdur. Ammā źāt-ı ħūrşįd-i enverden
māh-ı münevverde bir şerer yoħ ve ķamer-i ķamrādan mihr-i ‘ālem-ārāda bir źerrece
eŝer yoħ.87 Keźālike leyse fį-źātihį sivāhu ve lā fį-sivāhu min-źātihį şey’ün ve men

ze‘ame ennehū min-şey’in ev fį-şey’in ev ‘alā-şey’in feķad eşreke 88 bį-niyāzdur mekān
ve zamāndan, müstaġnįdür yaħşı yamandan. Pes eyle kim nūr-ı ħūrşįdi aya nisbet
eyleller, maḥbūbı muḥibbe iżāfet.89
[122a]
Şi‘r:
[mef‘ūlü mefā‘įlü mefā‘įlü fe‘ūlün]
Her naķş ki yazdı bu güzel taħtada naķķāş
Ol ṣūret-i naķķāş durur söylemişem fāş
Gökden yire çün düşdi bugün pertev-i ħūrşįd
Rūşendür aña gün diseler eyleme ferħāş90

Mevdudî (v. 1979), Tefhîmü‟l-Kur‟ân eserinde, Tûr suresinin 48. ayetinin “Kalktığında Rabbini hamd ile
tesbih et” kısmını tefsir ederken Buhari ve Müsned gibi hadis kitaplarında geçen Ģu rivayeti aktarır ki
Ġlâhî, muhtemelen bu rivayette geçen dua cümlesinin ilk kısmını iktibas etmiĢtir: “Peygamberimiz
Sahabe-i Kiram'a da uykudan uyandığınız zaman Ģöyle söyleyin demiĢti: Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ
Ģerîkeleh, lehu‟l-mülkü ve lehu'l-hamdu ve hüve ala külli Ģey'in kadîr” (1987: 510). Aynı dua,
devamındaki bazı değiĢikliklerle birlikte, Halvetîlerin meĢhur virdi Vird-i Settâr‟da da yer alır: “Lâ ilâhe
illallâhu vahdehû lâ Ģerîke leh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve Hayyun lâ yemûtu
ebeden dâ'imen sameden bâkiyen bi-yedihi‟l-hayru ve hüve alâ külli Ģey'in kadîrün ve ileyhi‟l-masîr”
(Seyyid Yahya ġirvânî, 2015: 291).
86

Buradan baĢlayıp vr. 122b‟nin hemen baĢındaki Arapça beyte kadar devam eden kısım, hem lafız hem
mana düzeyinde, büyük oranda Fahrüddün Irakî‟nin Farsça Lemaât kitabının Üçüncü Leması‟ndan
alınmıĢtır. Bu sebeple vr. 122b‟ye kadar mezkur esere sıklıkla atıfta bulunacağız. Bu atıflarda, Lemaât‟ın
1992 yılında basılan Saffet Yetkin neĢrinden ve 2012 yılında basılan Ercan Alkan neĢrinden
faydalanmakla birlikte, 2011‟de yine Ercan Alkan‟ın hazırladığı Ahmed Avni Konuk‟un Lemaât
tercümesini esas alacağız.
87

“Ay güneĢin âyinesidir. Nasıl ki ayda güneĢin zâtından hiçbir Ģey yoksa ayın zâtından da güneĢte bir
eser yoktur” (Fahrüddin Irakî, 2012: 48).
88

“Aynı Ģekilde, O'nun zatında Ondan baĢka/O‟nun gayrından bir Ģey yoktur ve O'nun gayrında da O'nun
zatından bir Ģey yoktur. Kim O'nun bir Ģeyden ya da bir Ģeyin içinde yahut da bir Ģeyin üzerinde olduğunu
öne sürerse O'na Ģirk koĢmuĢ olur” (Fahrüddin Irakî, 2012: 48).
89

“Nitekim güneĢin nûrunu aya nisbet ederler, böylece de mahbûbun suretini muhibbe izâfet eylerler”
(Fahrüddin Irakî, 2012: 48).
90

Müeyyedüddin Cendî‟ye nisbet edilen bu dörtlüğün ilk iki mısrası Fahrüddîn Irakî‟de Ģöyledir: “Her
nakĢ ki ber-tahta-i hestî peydâst / Ân, sûret-i ân kes-est ki ân nakĢ-ârâst” (Fahrüddin Irakî, 2012: 48).

49
Neŝr: Pes çün kim umūr-ı iżāfį i‘tibārįdür, ĥaķįķaten vücūd vücūd-ı Bārį’dür. Eyle kim
ay ħūrşįd nūrından münevverdür ve ‘ālem vücūd-ı iżāfįden muṣavverdür. Doğru disem
ne ayuñ özinden nūrı vardur ne ‘ālemüñ kendüden žuhūrı.
‘Arabiyye mıṣrā‘:
[mefā‘įlün mefā‘įlün mefā‘įlün fa‘]

Elā külli şey’in mā-ħala’llāhu bāŧıl 91
Türkiyye:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Çü Ĥaķ’dan özge bāŧıldur muḥaķķaķ
‘Ademdür cümle Oldur ferd ü muŧlaķ
Vücūd anuñ vücūdıdur yaķįn bil
‘Adem bil özgeyi ey merd-i ķābil
Neŝr: Keŝret ü emvāc-ı muħtelif baḥrı mütekeŝŝir ķılmaz ya‘nį esmā müsemmāyı min-

cemį‘ü’l-vücūh92 müte‘addid eylemez. Andan kim baḥr nefes ursa buħārdurlar,
müterākim olanda ebr oħurlar. Yire damsa bārān ola, revān olsa sebįl-i firāvān ola ve
çün cem‘ olup deryāya ulaşsa hemān deryādur ki vardı.93
[122b]
‘Arabiyye:

Fe’l-baḥru baḥrun ‘alā-mā-kāne fį-ķıdemi
İnne’l-ḥavādiŝi emvācun ve enhārun.94

91

“Dikkat ediniz, Allah dıĢındaki her Ģey bâtıldır”.

Bu mısra câhiliye zamanı Ģairlerinden Lebîd b. Rebîa‟nın (v. 39/660) söylemiĢ olduğu beliğ bir beytin ilk
mısrasıdır. Peygamberimiz bu mısrayı, “Arab‟ın söylediği en doğru söz Lebid‟in söylediğidir” (Buhârî,
Rikâk: 29/6568) diyerek okumuĢlardır (Fahrüddin Irakî, 1992: 10; 2011: 37).
92

“Her açıdan, bütün yönleriyle; hiçbir Ģekilde”.

93

“Dalgaların sûretlerinin çokluğu ve ihtilâfı denizi çoğaltmaz. Esmâ dahi müsemmâyı her vücûhtan
müteaddid eylemez. Deryâ eczâ olup havaya mütesâid olunca ona buhar derler. Terâküm ve tekâsüf
edince ona bulut derler. Ve aĢağı damlayınca yağmur nâmını verirler. Cem‟ olup bir yerde cereyân
eyleyince sel derler ve deryaya ulaĢınca deryâ olur ki evvelden dahi deryâ idi” (Fahrüddin Irakî, 2012:
49).
94

“Deniz, bildiğimiz o eski denizdir / Hâdiseler ancak denizdeki dalgalar yahut denize ulaĢan nehirler
mesabesindedir” (Fahrüddin Irakî, 2012: 49).

50
Neŝr: Çün leyse fi’d-dār esrārını fehm eyledüñ diñle āh itmekden ve āhı gāh ü bį-gāh
itmekden budur murād ey ķamudan āzād ya‘nį çün sālik ol maķāma irer ve cānib-i
Ĥaķ’dan i‘zāz ü iḥtirāma, āhı müdām olur ya‘nį şarāb; ve ‘ömri müstedām olur bįirtiyāb.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Müdām āhından içer cām-ı ‘ışķı
Ŧapar āġāzile encām-ı ‘ışķı
Her āh itdükde āhı hey hey olur
Ne hey hey belki cümle Ĥay Ĥay olur
Döner āhı anuñ hā hūya doğru
Ne hā hū belki illā Hū’ya doğru
Anuñ āhı müdām olur müdāmį

Seķāhüm Rabbühüm’dendür müdāmı95
İçer āhından ol feyżüñ şarābın
Ŧapar meyħānede ol feth-i bābın
Neŝr: Yine bu vechi daħı diñle ve anuñ ma‘nāsını añla. Ya‘nį āh itdügi sālik-i rāh-ı
‘ışķuñ kim oldur sulŧānı Mıṣr u Dımışķ’uñ, Allāh dimekdür kim ol ferd-i bį-şekkdür.
Āhuñ elifi vaḥdete dāldur ve āhuñ hāyı Hū’ya dellāldur. Āh elifinde elif ṣūreti var,
[123a] çün keŝretde vaḥdeti var. Vāḥidün ke’l-elf 96 bu ma‘nādur, bu ma‘nā bį-da‘vādur.

95

Sekâhüm Rabbühüm: “Rableri onlara ikram edecek” (Ġnsan, 76/21). Ayetin (mealen) tamamı: “Onların
üzerinde yeĢil ipekten ve atlastan giysiler olacak, onlar gümüĢ bilezikler ile süslenecekler ve Rableri
onlara en temiz içeceklerden ikram edecek”.
96

“Bine benzeyen bir”.

Elf‟i, yazımı aynı olduğundan dolayı „elif‟ diye de okuyabiliriz. Bu Ģekilde anlam „elif gibi tek‟ olur.
Sinan PaĢa da elif‟in hem elif hem elf okunduğunu, yani -Ġlâhî‟nin çün vahdetde kesreti var, vâhidün ke‟lelf bu mânâdur demesi gibi- vahdet içinde kesret, kesret içinde vahdet bulunduğunu Ģöyle ifade eder:
“Gerçi kim harf-i elif bir harf olur / Lîk bir yüzden gözetsen elf olur” (Karaköse, 2013: 221).
Ebced değeri „bir‟ olan ve Ģekil itibariyle de „bir‟e benzeyen elif, aynı zamanda Allah‟ın zatının vahdetine
delalet eder. Nasıl ki Allah her Ģeyin evveliyse elif de harflerin evvelidir ve bütün harfler aslında elifin
Ģekilden Ģekle girmesiyle oluĢur, bu bakımdan hem ilk harftir hem de diğer harflerin menbaıdır.
ġeklinden dolayı sırat-ı müstakime benzetilen elif -bilhassa Hurufi Ģairlerce- Allah‟ın makamı addedilir.
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Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]

Hüve’l-evvel Hüve’l-āħir bu hādur
Hüve’l-bāŧın Hüve’ž-žāhir bu hādur97
Elifdür uşbu hā ve gāhį Hū’dur
Bu ma‘nādan ki sālik rāhı budur
Budur ‘āşıķlaruñ āhı ki gördüñ
Budur ṣādıķlaruñ rāhı ki gördüñ
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ħırķa-pūş oluben dönüp diridi

Leyse fį-cübbetį siva’llāhi 98
Neŝr: Ħırķa-pūşdan murād ey ehl-i reşād bu cismüñ libāsıdur ki rūḥ-ı pāküñ palāsıdur
ve bu ma‘nā rūḥ-ı ṣāfį dilindendür99 ne bedenüñ āb ü gilindendür. Ya‘nį sālik-i rāh ey
merd-i āgāh çün ṣıfat-ı beşeriyyetden ārį vü pāk ola ve kisvet-i ‘āriyetden ‘ārį vü bį-bāk,
ħalķ-ı ‘ālemle ‘ilmile iħtilāŧ ide ve da‘vet-i Ĥaķ fevt olmaġından iḥtiyāŧ ide. Ķul innemā

beşerun miŝlukum
yemşį fi’l-esvāķi

100

101

menziline gelüp bedenüñ āb u gilinden inüp ye’külü’ŧ-ŧa‘āme ve

olur meskeni, maḥżā nūriken āb u gile döner bedeni. Eyle kim ol

‘azįz söyledi ve anuñ beyānın eyledi.
Nažm:
Et ü deri bürindüm geldüm saña görindüm
Zira Hud suresi 56. ayette belirtildiği üzere Hz. Hud Benim Rabbim hiç şüphe yok ki sırat-ı
müstakimdedir demiĢtir (Usluer, 2009: 201).
97

“O, Ġlk ve Sondur (Evvel, Âhir); hem DıĢ Görüntüdür (Zâhir) hem Ġç Gerçeklik (Bâtın). O‟dur her Ģey
üzerinde alîm olan” (Hadîd, 57/3).
98

“Cübbemin içinde Allah‟tan baĢkası yoktur”. Bâyezid-i Bistamî‟ye atfedilir (Ceylan, 2007: 57).

99

“ve bu ma„nā rûh-ı sâfî dilindendür” ibaresi metnin kenarına sahh kaydı yahut der-kenâr olarak
eklenmiĢtir.
100

“[Ey Muhammed] de ki „Ben de ancak sizin gibi bir beĢerim” (Kehf, 18/110; Fussilet, 41/6).

101

“[Diğer ölümlüler gibi] yiyip içiyor, çarĢı-pazar dolaĢıyor?” (Furkan, 25/7).
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Seni koruħmasun diyü adumı ādem ķoydum102
[123b]
Neŝr: Pes çün cübbeden [murād] cüŝŝe-i insān-ı kāmildür, bilür bu sırrı ol kim vāṣıldur.
‘Arabiyye:
[fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün]

Leyse fį-cismį ve ķalbį ġayruhū
İnne fį-ķalbį ve rūḥį seyruhū 103
Neŝr: Küntü sem‘ihį ve baṣarihį bu ṣūretdür, bį-yesme‘u ve bį-yebṣuru104 bu ṣūretdür.

Eynemā küntüm fe hüve ma‘aküm105 anı bildürür ve ol ma‘ānįden beyān kıldurur.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Pes dise rūḥ-ı merd-i sālik-i rāh

Leyse fį-cübbetį anuñ geh gāh
Ŧa‘ne ķılma ki doğrudur bu kelām
Ey ki sensin bu yolda merd-i tamām

102

Bu beyit, az bir değiĢiklikle, Yunus Emre‟den alınmıĢtır. Yunus‟ta Ģöyledir: “Et ü deri büründüm
geldüm sana göründüm / Adumı âdem kodum andan zuhûra geldüm” (Yunus Emre, 2005: 193).
Yunus‟un buna benzer iki beyti de Ģöyledir: “Et ü deri sünük çatan cism eyleyüp diri tutan / Hikmet
beĢiginde yatan kudret südin emen benem” (2005: 205). “Et ü deri endâm çatan „âlemlere gönül katan /
Âdem tonın tonanuban mülke kadem basan benem” (2005: 206).
103

“Cismimde ve kalbimde O‟ndan baĢkası yoktur / Kalbimde ve ruhumda sadece O‟nun seyri vardır”.

104

“Kul, nafile ibadetlerle, ben onu sevinceye kadar durmadan bana yaklaĢır. Ben onu sevdiğim zaman
onun kulağı, gözü, eli, kalbi ve dili olurum. Artık o benimle iĢitir, benimle görür, benimle konuĢur,
benimle tutar” (Buhârî ve Ġbn Mâce‟den akt. Hücvirî, 2014: 317) hadisinden kısmen iktibastır.
Erzurumlu Ġbrahim Hakkı (v. 1780), Buharî‟de (ġikâk: 38) geçen bu hadis hakkında Ģöyle der: “HaĢa
kulun gözü, Allah‟ın gözü olmaz. Fakat [bu,] Ģeriate uyarak nefs-i marziyye makamına gelen kâmilin
görebileceği bir Ģeydir. Bu makamda o, insanî sıfatlardan kurtulup ilâhî sıfatlarla bezenmiĢ olduğundan
Allah‟ın izniyle baĢkalarına tesir edebilir. Bu, hakka‟l-yakîne uygundur; çünkü Cenâb-ı Hak ne bir Ģeye
hulûl eder ne de bir Ģey ona hulûl eder. Bunun asıl ve esasını kimse idrak edemez; çünkü akıl bunu
idrakten âcizdir. Bu iĢler ancak hal ile idrak olunur” (akt. AltıntaĢ, 1981: 162). Bu hâle tasavvufta kurb-ı
ferâiz (Allah‟a farzlarla yaklaĢma) ve kurb-ı nevâfil (Allah‟a nafilelerle yaklaĢma) denilir. ÇalıĢmamızın
sonundaki tasavvuf sözlüğünden „kurb‟ maddesine bakılabilir. Yine tasavvufî eserlerde bu hususlarla
ilgisi kurulan ayetler için bkz. Enfâl, 8/17, 29; Hadîd, 57/28.
105

“Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir” (Hadîd, 57/4).
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Neŝr: İtteķū firāsete’l-mü’mini fe innehū yenžuru bi-nūrillāhi

106

rūşendür, bu ḥadįŝ

ṣaḥįḥ-i vech-i aḥsendür.
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ol şehüñ bir kemįne bendesiyüz
Ŧapmışuz biz de ol ŧapan rāhı
Ya‘nį ol kişver-i ‘ışķda pādişāh olına ve sipihr-i ṣıdķda mihr ü māh olına. Şehryār-ı
leşker-i ‘irfāna ve serdār-ı ‘asker-i įmāna, seyr ü sülūk idene ve ŧarįķ-i Ĥaķķ’a doğru
gidene fe’steķim kemā ümirte107 maķāmında iķāmet dutana ve ṣırāŧ-ı müstaķįm üzre
istiķāmet dutana bir kemįne bendeyüz; [124a] ya‘nį muŧį‘ vü münķād ve aña ķılmışuz
iŧā‘at ü inķıyad.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ĥażret-i mürşid-i ḥaķįkįye ķul
Olmışuz cān ü dilden olma fużūl
Bende-fermānuz imdi ol şāha
Ya‘nį ol mürşid-i dil-āgāha
Şer‘ini ‘ışķile şi‘ār idenüz
Özgenüñ şāri‘inde ‘ār idenüz
Ŧapmışuz ṣıdķile ŧarįķatini
Ya‘nį iħlāṣile haķįķatini
Tābi‘üz cān ü dilden aña müdām
Durmışuz ķulluġunda miŝl-i ġulām
Mehdį-yi rāh-ı Ĥaķ’dur ol hādį
“Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o, Allah‟ın nuruyla bakar” ( Aclunî, KeĢfü‟l-Hafâ: I/41; Ġbn
Hanbel, Müsned: IV/194‟den akt. Öztürk, 1998: 276).
106

Bu hadisin kelime ve anlam bakımından Hadîd, 57/28‟den neĢet ettiği anlaĢılmaktadır.
107

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ya da “Öyleyse, artık emredildiğin yönde, yanında yer alanlarla
birlikte, doğru yolu tutun” (Hûd, 11/112).
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Cümle andan ŧapupdur irşādı
Pes revādur dinilse geh gāhį
Ŧapmışuz biz de ol ŧapan rāhı
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
‘Işķ bālā-yı küfr ü dįn diyenüz
Şevķile ara yirde geh gāhį
‘Arabiyye:
[mefā‘īlün mefā‘īlün fe‘ūlün]

Te‘āle’l-‘ışķ ‘an-himemi’r-ricāli
Ve ‘an-vaṣfi’t-teferruķ ve’l-viṣāli 108
Neŝr: ‘Işķı vaṣf itmekden ķāṣırdur fehm ü beyānuñ lisānı ki ṣıġmaz perde-i vehm ü
‘akla anuñ beyānı. ‘Işķuñ cemāl-i bį-miŝāli ķılsa tecellį ne Ŧūr-ı Sįnā ķalur ne sįne-i
Mūsā.
Nažm:
[124b]
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
‘Işķ olan yirde küfr ü dįn olmaz
Ķanda ķaldı gümān yaķįn olmaz
‘Işķ ħavf ü recādan ilerüdür
Derd-mende devādan ilerüdür
‘Işķ mevcūd olandan artuħdur
‘Işķa nisbet cihānda bir yoħdur

108

“AĢk, insanların himmetlerinden ve firak (ayrılık), visal (kavuĢma) gibi (ikiliği andıracak) hallerden
çok yücedir” (Fahrüddin Irakî, 1992: 7; 2012: 87).
Ahmed Avni Konuk‟un aynı beyti -Abdurrahman Câmi‟nin Lemaât Ģerhinden (EĢi‟atü‟l-Lemaât) istifade
ile îzâhen- tercümesi Ģu Ģekildedir: “Mertebe-i aĢk, dest-i himmet-i merdânın vusûlünden ve firâk ve visâl
ile mevsûf olmaktan âlîdir. Zîrâ firâk ve visâl, ikilik vasfı olmaksızın mümkün değildir. Hâlbuki mertebei aĢk, ikilik vasfına müsâid değildir” (Fahrüddin Irakî, 2011: 32).
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Neŝr: ‘Işķ dilindendür bu ma‘nā ve bu ma‘nā da‘vā degül ya‘nį.
Beyt:
[mef‘ūlü fā‘ilātü mefā‘įlü fā‘ilün]

‘Işķem ki der dü kevn mekānem pedįd nįst
‘Anķā-yı muġribem ki nişānem pedįd nįst

109

Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
‘Işķ 110 kevn ü mekāna ṣıġmaz bil
Vaṣfa ķābil beyāna ṣıġmaz bil
‘Işķ özi bį-nişāndur ey ‘āşıķ
Bį-zamān ü mekāndur ey ṣādıķ
‘Işķ ‘Anķā-yı Ķāf-ı ķurbetdür
Bį-nişān olduġı bu ṣūretdür
Neŝr: Her dilde ki ‘ışķ āteşi düşse, başdan ayaġa tutuşsa būte-i maḥabbetde anuñ ķalbin
ṣāf eyler ve ķābil-i ṣarrāf. Ġıll ü ġışdan anı pāk eyler ve küdūret-i cismāniyyeden bį109

“Ben aĢkım, iki cihanda da mekânım görünmez. Ankâ kuĢuyum, varlığım âĢikâr; ama izimden eser
bulunmaz” (Fahrüddin Irakî, 1992: 8; 2011: 35; 2012: 89).
ġeyh Gâlib de divanının 110. gazelinde, namı, varlığı aĢikar olan ama izinden eser bulunmayan Anka için
Ģöyle der: Kâf-ı bekâdayız yine sayd-ı fenâdayız / Ankâ gibi tutarsa da âfâkı nâmımız (ġeyh Gâlib, 1994:
312). Onun „bî-vücûd‟ olduğunu söyleyen bir beyit de Ģöyledir: Bî-vücûd olmak gibi yoktur cihânın
râhatı / Gör ki sîmurgun ne dâmı var ne sayyâdı var (Onay, 2009: 58). Erzurumlu Ġbrahim Hakkı
Divanı‟nda da aĢkın, Kaf dağındaki simurga benzetildiğini görürüz: Aşk sîmurg-ı kûh-ı Kâf olmuş / Cümle
ma„nâda mûşikâf olmuş. Ġbrahim Hakkı bir baĢka beyitte ise aĢka „mekansızlık‟ atfederek onu yine bir
kuĢa teĢbih eder: Aşk şehbâz-ı lâ-mekânîdir / Nükte-i sırr-ı kün-fe-kânîdir (Solmaz, 1986: 119, 126).
Anka, Kaf Dağı‟nda yaĢadığına inanılan, tüyleri renkli, yüzü insana benzer, asla yere konmayıp daima
yükseklerde uçan ve kendisinde her kuĢtan bir alamet bulunduran, adı var kendi yok bir kuĢtur. Zümrüd-i
ankâ, sîmurg veya sîreng de denir. Çok yüksekten uçması ve insanlara görünmemesi, mekanının Kaf
Dağı‟nın ardında oluĢu ve Kaf Dağı‟nın yerinin bilinmemesi gibi nedenler onun hayalî bir kuĢ ve
simgesel bir kiĢilik olduğunu düĢündürür. Tasavvufî Ģiirlerde daha çok yokluğun ve vahdetin simgesi
olarak kullanılan Anka‟yı Ģârih, aĢka benzetmiĢtir. (Tasavvufi manası için, çalıĢmamızın sonundaki
kavramlar sözlüğüne müracaat edilmelidir).
Divan Ģiirinde ise istiğna timsali olup Ankâ-meĢrep, Ankâ-tabiat tabirleri tokgözlü ve kanaat sahibi
olanlar için sıfat olarak kullanılmıĢtır. Muğrib denmesi ise avını kaptıktan sonra batıya ya da -doğu insanı
için „batı‟nın uzakları çağrıĢtırdığını düĢünürsek- uzaklara gittiği yahut güneĢ batarken batıya doğru uçan
kuĢları avladığı için verilmiĢtir. (Levend, 1984: 183; Kam, 2003: 185; Pala, 2010: 24; Zavotçu, 2013: 72).
110

Arapça aslına göre aĢk değil de ıĢk Ģeklinde okunması gerektiğini bildiğimiz halde yine de kararsız
kaldığımız bu kelimeye Ģârih burada esre iĢareti koyduğu için tereddütsüz „ıĢk‟ olarak okuduk.
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bāk. Küfrile dįn iki ‘ālemdür yaķįn; biri cehennemdür, biri cennet, biri rāḥatdur ve biri
miḥnet. Pes ‘ışķ fāriġdür caḥįmüñ ‘aźābından ve na‘įmüñ [125a] Kevŝer-i şarābından,
çün ‘ışķ maķarr-ı ‘izzetde ta‘ayyünden münezzehdür ve ḥarįm-i vaḥdetde büŧūn ve
žuhūrdan muķaddes. Nāgāh istedi ki kendünüñ źāt ü ṣıfātını müşāhede ķıla ‘āşıķ ve
ma‘şūķ āyinesinde kendü ḥüsnini ‘arża ķıldı nāžır ve manžūr adı žāhir oldı ve ŧālib ve
maŧlūb ism-i ḥāżır. Bāŧını žāhirile müzeyyen kıldı, ma‘şūķluġ ismi āşkārā oldı. Žāhiri
bāŧına gösterdi, ‘āşıķlıġ āvāzesi peydā oldı. Küntü kenzen maħfiyyen fe aḥbabtü en

u‘refe 111 ‘ışķuñ beyānıdur ve bu ma‘nā anuñ tercümānı.
Beyt:
[mefūlü fāilātü mefāįlü fāilün]

Ey žāhir-i tu ‘āşıķ u ma‘şūķ bāŧınet
Maŧlūb-rā ki dįd ŧalebkār āmede 112

111

Tamamı; Küntü kenzen mahfiyyen fe ahbabtü en u„refe fe halaktü‟l-halk: “Ben gizli bir hazine idim.
Tanınmayı/bilinmeyi sevdim/istedim ve mahlukatı yarattım” (KeĢfu‟l hafâ, II/132‟den akt. Kara, 1985:
85).
Bu söz Kudsî hadis olarak kabul edilir. Hadis ilmi muvacehesinde bu hadisin sahih olmadığını bildiren
Ġsmail Hakkı Bursevî (v. 1137/1725) “…bu hadis, keĢfen sahih; fakat naklen sabit değildir” der (1997:
17). „KeĢf‟ ve „nakl‟ kelimeleriyle tasavvuf ehli ile hadis ehli arasındaki ayrıĢmalara gönderme yapan
Ġsmail Hakkı: “Bu mevzuda bizim fikrimiz de Ģudur: KeĢf ehline göre bu hadîs-i Ģerîf sahihtir” diyerek
meĢrebine muvafık olan görüĢü benimsemiĢtir. Bu hadisin sıhhati mevzusunda, Dürer-i MünteĢire isimli
eserinde menfî görüĢ bildiren Ġmam Süyuti‟yi “hadis ezbercisi”, Fütuhât-ı Mekkiyye isimli eserinde
müsbet görüĢ bildiren Muhyiddin ibn Arabi‟yi ise “keĢf ehli” diye nitelendiren Ġsmail Hakkı, devamında
“neden keĢif ehline göre sahihtir” Ģeklinde bir soruya Ģöyle cevap verileceğini söyler: “Çünkü keĢif ehli
olanlar, bizzat Peygamber Efendimiz‟den alır, söylerler. Hadis ezbercileri ise nakil yolu ile rivayet
ederler. Ayrıca herkes bilir ki bir Ģeyin senedinin olmaması, o Ģeyin sabit olmadığını icap ettirmez”
(1997: 18). Benzer Ģekilde Ġbn Arabi (v. 638/1239), Füsûsu‟l-hikem kitabını, rüyada bizzat
Peygamber‟den aldığını söyler (2013: 19). Ġbn Fârız (v. 633/1235), meĢhur kasidesine (ki Kasîdetü‟tTâiyye de denir) Nazmu‟s-sülûk adını verenin bizzat Hz. Peygamber olduğunu iddia eder. (GeniĢ bilgi
için Mustafa Kara‟nın Tasavvuf ve Tarikatlar isimli kitabının “Tasavvuf ve Unsurları, rüya” baĢlıklı
bölümüne bakılabilir). Fakat, kabul görmüĢ Ģekliyle, “hadis ilmi” söz konusu olduğunda sıhhatin temel
unsurunun „senet‟ olduğu su götürmez bir hakikattir: “…fıkıh ve tasavvuf kitaplarında yer alan hadislere
senetleri açıklanmadığı sürece itibar edilmez, kıymet verilmez, sahih hadis gözüyle bakılmaz” (Çakan,
1983: 33).
Bütün tasavvufî eserlerde sıhhatine dikkat edilmeksizin ya da yukarıda gördüğümüz Ģekilde „rüya‟ ve
„keĢf‟ kavramları ile tevil edilerek hemen hemen aynı hadislerin kullanıldığını, hatta “küntü kenz” ve
“levlâke” gibi hadisler üzerine bir âlem tasavvuru ve dünya görüĢü bina edildiğini görürüz. Fakat
Necmüddin Kübra gibi mutasavvıflar, kullandıkları hadislerin naklen de sabit ve sahih olmasına ihtimam
göstermiĢlerdir. “Nitekim O‟nun uzun yıllar tefsir ve hadis tahsil ettiğini ve hadis konusunda
seçkinleĢtiğini biliyoruz. Fakat Usûlü AĢere Ģârihi Ġsmail Hakkı Bursevî‟nin aynı titizliği gösterdiğini
söyleyemeyiz” (Kara, 1980: 24).
112

“Ey zâhiri âĢık, bâtını maĢuk olan! / Matlûbun talepkâr olduğunu kim görmüĢtür” veya “Ey zâhiri âĢık,
bâtını maĢuk olan! / Matlûbu gören kimse talepkâr oldu” (Fahrüddin Irakî, 1992: 13; 2011: 39-40; 2012:
92).
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Neŝr: Ya‘nį çün sālik-i rāh-ı vaḥdet bildi nedür sırr-ı eḥadiyyet. ‘Işķı bālā-yı küfr ü dįn
didi ve firāz-ı āsmān ü zemįn. Şevķile ara yirde geh gāhį ya‘nį gāh ‘āşıķlıġ mertebesine
varur ve gāh ma‘şūķluġ maķāmına gelür. Nefs-i emrde ‘ışķdur ikisi daħı gūş-ı hūşile
diñle ey aħı. Pes sūķ-ı şevķ içinde seyrān ider ve ‘ālemi ol sevķile ḥayrān.
[125b]
Nažm:
[fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün]
‘Āşıķ u ma‘şūķ anuñçün birdür
Kim arada ‘ışķ muŧlaķ pirdür
‘Işķ imiş pes ‘āşıķ u ma‘şūķ özi
‘Āşıķ olmayan ne bilsün bu sözi
‘Işķ imiş maķṣūd-ı eşyā bilmiş ol113
‘Işķ imiş ‘ayn-ı müsemmā bilmiş ol
Bend-i tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Biz ki ṣabr-ı beliyyet itmeyenüz
Cāhiliyyet yolına gitmeyenüz

Ķāle: mā-teķūlü fi’ṣ-ṣabri? Eṣ-ṣabru’l-ḥabsi ve’l-beliyyetü’n-nāķati tuḥbesü ‘inde-ķabri
ṣāḥibihā ve lā-tu‘lefü ilā-en-temūte. Ve’l-cāhiliyyetü tez‘umü enne ṣāḥibehā yuḥşeru

‘aleyhā 114 žāhir ma‘nāsı budur ki didüm ve Maķāmāt-ı Ĥarįrį’den şeker yidüm. Ammā
murād ṣabr-ı beliyyetden firāķa ṣabr itmemekdür ve derd-i iştiyāķa ŧāķat
getürmemekdür115 ve bu ‘āşıķlıġ maķāmıdur ve bu ma‘nā ‘āşıķ-ı ṣādıķ kelāmıdur.

113

Tasavvufî kozmogonide varoluĢun bir aĢk neticesinde peyda olduğuna inanılır. Âriflere göre varoluĢun
aslı ve maksadı (mebde ve meâdı) aĢktır. Fuzûlî‟nin “Ey neĢ‟et-i hüsni aĢka tesîr kılan / AĢkıyla binâ-yı
kevni ta‟mîr kılan” sözleri aĢkın bu metafizik kaynağını veren ifadelerdir. Bu yüzden sufi Ģairler,
kendilerini Ģiir söylemeye iten asıl sebebin (maksûd-ı aslî) aĢk olduğunu vurgularlar (Kılıç, 2012: 98).
114

“Sual: Belalara sabretmek hakkında ne dersin? Cevap: Çok büyük bir hatadır. Sabır bir manaya göre
hapsetmek demektir. Araplar batıl bir inanç [câhiliyye] düşüncesiyle, bir adam öldükten sonra -güya o
adam, devesinin üzerinde haşrolunacak diye- devesini getirirler, sahibinin mezarı başına hapsederler ve
ölünceye kadar hayvana yem vermezlerdi. Bu gibi develere beliyye denir” (Harîrî, 2012: 207-208).
115

“Derd: Mahbûbdan neĢ‟et edip muhibbin taĢıyamadığı bir hâldir” (Fahrüddin Irakî, 1985: 359).
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Beyt:
[mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]

Ķarār der-kef-i āzādegān ne-gįred māl
Ne ṣabr der-dil-i ‘āşıķ ne āb der-ġırbāl 116
Neŝr: Egerçi nefs-i emrde ṣabr memdūḥdur ve anuñ bābı meftūḥ ammā bu ṣabr degül,
yaķįn bilgil ey gönül; ṣabr itmek belāya ŧā‘atdür ve Ĥażret-i Mevlā’ya iŧā‘atdur. Kemā

cā’e fi’l-Ķur’ān117 va’ṣbir kemā [126a] ṣabere ulü’l-‘azm.118 Śabr ḥaķķında çoħ āyet
nāzil olupdur ve ehl-i belā vü beliyyet anuñla ķat‘-ı menāzil ķılupdur. Fe emmā ‘ışķ olsa
ġālib ve ŧālib olsa maŧlūba rāġıb ne ṣabr ķalur ne ķarār ve ne ‘āşıķ elinde iħtiyār. Kemā

semi‘nā enne’l-Aṣma‘į re’ā hāźe’l-beyte mektūben ‘ale’l-ḥacer.119
Şi’r:
[fe‘ūlün mefā‘īlün fe‘ūlün mefā‘īlün]

Eyā ma‘şeri’l-‘uşşāķi bi’llāhi ħabbirū
İẕā ḥalle ‘ışḳun bi‟l-fetā keyfe yaṣna‘u
Fe ketebe taḥtehū:
Yüdārį hevāhu ŝümme yektümü sırrehu
Ve yaħḳaḍu fį-külli’l-umūri ve yaħşa‘u
Ŝümme etâ el-yevme’ŝ-ŝānį fe re’ā mektūben taḥtehū hāze’l-beyt:
Fe keyfe yudārį ve’l-hevā ķātilü’l-fetā
Fe fį-külli yevmin rūḥuhū teķaŧŧa‘u
Fe ketebe taḥtehū cevāben:
İźā lem-yuŧıķ ṣabren ve ketmāne sırrehū
Fe leyse lehū şey’ün sive’l-mevti enfe‘u

116

“Hür insanların elinde mal bulunmaz / Nitekim elekte su durmaz, âĢığın gönlünde sabır olmaz”.

117

“Kur‟an‟da dendiği gibi”.

118

“Öyleyse (ey inananlar!), kalpleri azim ve kararlılıkla doldurulmuĢ olan bütün Peygamberler gibi
sıkıntılara karĢı sabırlı olun” (Ahkâf, 46/35). Ayette va‟sbir değil, fa‟sbir Ģeklinde gelmektedir.
119

“Tıpkı Ģair Asmaî‟nin taĢ üstünde yazılmıĢ olarak gördüğü Ģu Ģiirde iĢittiğimiz gibi”.
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Felemmā cāe’l-yevme’ŝ-ŝāliŝe re’ā şāben vaḍa‘a ħaddehū ‘ale’l-ḥaceri ve māte.120
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
‘Āķil olanda ṣabr olur ammā
‘Āşıķ olanda yoħ lim ü lemmā
‘Āşıķ olmaz ṣabūr hicrāna
Cān virüp ŧālib ola cānāna
Telħdür ṣabr sen dime şįrįn
Ħāṣṣa Ferhāda’dur ġam-ı Şįrįn
[126b]
Leylāya çünki virdi dil Mecnūn
Gitdi andan mecāl ü ṣabr ü sükūn
Neŝr: El-‘ışķu nārun yaḥriķu bihā ķulūbi’l-‘āşıķįne’ṣ-ṣādıkįn ḥattā yuṣiffū ecsādehüm

min küdūrāti’l-mā’i ve’ŧ-ŧįn velā yebķā fī-vücūdihim sivā zikrü’l-maḥbūb ve’t-tiṣālü’tŧālibi ile’l-maŧlūb.121 Ve murād cāhiliyyetden ey ‘āķil budur yaķįn bil ki ġayy-i ṣabādan
ve iŧā‘at-ı heves ü hevādan ħˇāb-ı ġafletden ve şarāb-ı ḍalāletden bįdār ü hüşyār
olupdurlar ve cānib-i Ĥaķ’dan intibāh bulupdurlar. Hevā vü hevesden fāriġdürler ve
cām-ı ġavāyetden ayıġ. İnsān-ı nāsįden diñle ve ne anuñ vesvāsından, ħansı ħannāsdur

120

“Ey âĢıklar topluluğu Allah için duyun beni / Bir genç aĢka düĢtüğünde ne yapsın, nasıl etsin / (Asmaî
bu beytin altına Ģöyle yazdı:) / Heva ve hevesine hakim olup sırrını gizlesin / BaĢına gelene boyun eğsin
ve mütevazi olup kabullensin / (Ġkinci gün geldiğinde, Asmaî yazdıklarının altında Ģu beyti gördü:) / Heva
ve hevesi, arzusu bu gencin katili olmuĢken onu nasıl geçiĢtirsin, idare etsin / Hem de her gün ruhu parça
parça olurken / (Asmaî cevaben Ģöyle yazdı:) / Sabra takat getiremiyor ve sırrını gizleyemiyorsa / Artık
onun için ölümden baĢka fayda verecek bir Ģey yoktur / (Üçüncü gün geldiğinde Asmaî;) / Yanağını taĢa
koyup da can vermiĢ bir genç gördü”.
121

“AĢk, sadık âĢıkların kalplerini, bedenlerinde su ve çamur kalıntılarından tamamen tasfiye edene kadar
yakan ve sonunda o kalplerde mahbûbun zikrinden baĢka bir Ģey bırakmayan ve bu Ģekilde tâlibi matlûba
kavuĢturan bir ateĢtir”.
Aziz Mahmud Hüdayî de (v. 1038/1628) bu ateĢin âĢıkta varlıktan eser kalmayıncaya kadar onu yaktığını
belirtir. Fakat o, aĢk kelimesi yerine muhabbeti, âĢık kelimesi yerine muhibbi kullanmayı tercih etmiĢtir:
“Muhabbetin hakikati, ateĢin odunu yakıp ona galebe ederek yok etmesi ve sadece kendisinin kalması
gibi; muhibbin muhabbetin galebesiyle fânî olması ve sadece muhabbetin bâkî kalmasıdır. Zîrâ muhabbet
ateĢi muhibde varlıktan eser bırakmaz” (Aziz Mahmud Hüdâyî, 2002: 8).
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kim geçe anlaruñ bināsından. Leyse leke ‘aleyhim sulŧānun

122

anlaruñ şānındadur,

ve’şkur şükri yeczį men şekere 123 ‘asellerinüñ şānında. Hidāyet-i ezelį vü ‘ināyet-i lemyezelį Ĥaķdan’dur ķısmetleri ve ħˇān-ı naḥnü ķasemnā’dan124 ma‘įşetleri. Allāhümme

nebbihnā min-nevmeti’l-ġāfilįn ve şāriknā fį du‘āi’ṣ-ṣāliḥįn.125
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Biz de rindüz ne ṣavm var ne ṣalāt
Bize ķallāşuz añma ḥacc u zekāt
[127a]

Eṣ-ṣavmü’l-imsākü ve’ṣ-ṣalātü’t-tebaħturu ve’l-kibru.126
Kemā ķįle ‘Arabiyye: 127
[fā‘ilātün mefā‘ilün fe‘ūlün]

Utruke’ṣ-ṣavme ve’ṣ-ṣalāte cemį‘an
İnne fi’ṣ-ṣavmi ve’ṣ-ṣalāti fesāden 128

122

“(Bununla birlikte yine de) bil ki, (Bana güven bağlayan) kullarım üzerinde senin bir etkin
olmayacaktır” (Ġsrâ, 17/65). Bağlama göre “Sen onlar üzerinde saltanat sahibi değilsin” ya da “Sen onlara
sultan değilsin” gibi bir çeviri daha uygun olacaktır.
123

“ġükret ki Ģükür, Ģükreden kula karĢılık verir, ona mükafat olarak geri döner”.

Kamer suresinin 35. ayetinde geçen “Kezâlike neczî men Ģeker” (Ģükredenleri iĢte böyle
mükafatlandırırız) ve Ġbrahim suresinin 7. ayetinde geçen “ġükrederseniz mutlaka (nimetlerimi)
arttırırım” beyanlarına telmih var.
124

“Biz bölüĢtürdük” (Zuhruf, 43/42). Ayetin (mealen) tamamı: “Rabbinin rahmetini yoksa onlar mı
bölüĢtürüyorlar? (Hayır, nasıl ki) bu dünyada geçim araçlarını onlar arasında bölüĢtüren ve onların
bazısını baĢkalarına yardım etmeleri için diğerlerinin üstüne çıkaran Biziz; (aynı Ģekilde, dilediğimize
manevi bağıĢlarda bulunan da Biziz): Rabbinin bu rahmeti, onların yığabilecekleri bütün (dünyevi
servetler)den daha hayırlıdır”.
125

“Allah‟ım bizi gafillerin uykusundan uyandır ve salihlerin duasına ortak kıl”.

126

“Oruç (savm) imsaktır, namaz (salat) kasıla kasıla yürümek ve büyüklenmektir”.

Ġmsak: tutmak, sarılmak, bağlanmak. Kinaye yoluyla eli sıkılık/cimrilik (Râğıb El-Ġsfahânî, 2012: 1002).
127

“Arapça olarak Ģöyle denmiĢtir”.

128

“Savmı ve salatı tamamen terk et / ġüphesiz ikisinde de fesat vardır”.
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Ve fi’l-lüġati eṣ-ṣavmü źerķu’n-ni‘āmetin.129 Pes ey yār-i ħoş-ṣıfāt çü bildüñ ṣavmile
ṣalāt imsākile tekebbürdür ve anuñ ile tefāħur itmek. Biz de rindüz ya‘nį zāhid kimi
degülüz ħod-bįn kim ide öz ṣavm ü ṣalātı āyįn. Diñle yine ey miskįn tā gide senden kibr
ile kįn. Ṣavm-ı ‘avām var ve ṣavm-ı ħavāṣ ve ṣavm-ı ħāṣṣu’l-ħāṣ. Śavm-ı ‘avām imsāk-ı
nefsdür ŧa‘āmdan muŧlaķ ve ṣavmü ħāvāṣ imsākü’l-ķalb ‘an-ġayri źikri’l-Ĥaķ ve ṣavmü

ħāṣṣi’l-ħāṣ imsākü’n-nefs ve’l-ķalb ve’r-rūḥ ‘an-ġayri müşāhedeti’l-maḥbūb ve hāźe’ṣṣavmü li’l-kemāli mensūb.130
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Murād ol rind olandan ‘ārif oldı
O ‘ārif kim bu sırra vāķıf oldı
Śalāt ü ṣavmı anuñ bį-riyādur
K’anuñ maķṣūdı źat-ı kibriyādur
Śalātı ķurretü’l-‘ayn ola ya‘nį
Göre ‘ayn-ı ‘iyān ṣūretde ma‘nā
Şühūd-ı źāt-ı esmā ŧā‘atidür
Murādı çün müsemmā ŧal‘atidür
Budur ma‘nā-yı iḥsān muḥsin olgil131
Budur įmān-ı kāmil mü’min olgil
[127b]
Śalātı daħı hem üçdür bil ey raḥmet-i Ĥaķķ’a ķābil ‘avām ü ħāṣṣuñ ve eħaṣṣ u ħavāṣṣuñ.
‘Avāmuñ namāzı ma‘lūmdur ve anuñ niyāzı mefhūm. Ħāṣ olanuñ ṣalātı, Ĥaķile
münācātı teveccühdür min-cemį‘i’l-vücūh132 Ĥażret-i bį-niyāza ve nefy-i ħavāŧır idüp
129

“Lügatte savm „devekuĢu pisliği‟ demektir” (Harîrî, 2012: 201).

“Sual: Üzerinde „savm‟ olduğu halde namaz (salat) kılan kimse hakkında ne dersin? Cevap: Eğer yüz
günde kılsa iade eder. (Savm bir manaya göre „devekuşu pisliği‟ demektir)” (Harîrî, 2012: 201).
130

“Güzide insanların orucu, kalbi Hakk‟ın zikrinden baĢka her Ģeyden uzak tutmaktır. En güzide
insanların orucu ise nefsi, kalbi ve ruhu mahbûbun müĢahedesinden baĢka her Ģeyden uzak tutmaktır ki
iĢte bu kâmil olanların orucudur”.
131

„-gıl, -gil‟ emir kuvvetlendirme eki kef ile yazıldığı için olgıl değil olgil olarak okuduk.

132

“Bütün yönleriyle, bütün benliğiyle”
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meşġūl olmaġdur sūz u güdāza. Śalāt-ı eħaṣṣ-ı ħavāṣ, ey ṣādıķu’l-iħlāṣ, müşāhededür
egerçi aṣl-ı müşāhede mücāhededür ve müteraķķıb olmaġdur fermān-ı padişaha, çün
muķarrebdür ol ulu dergâha. Bu ma‘nādur ki ħaber virmişdür ol ṣalāt ehli ve
münācātında ḥācāt ehli.
Şi‘r:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]

‘Öźr-i taķṣįr-i ħıdmet āverdem
Ki ne-dārem be-ŧā‘at-i istižhār
Zāhidān ez-günāh tevbe kunend
‘Ārifān ez-‘ibādet istiġfār 133
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Zāhid olanda var vücūd henüz
Dürişür anuñiçün ol şeb u rūz
Tā gide ol vücūd-ı žulmānį
Ref‘ ola hem ḥicāb-ı nūrānį
Döne ānuñ namāzı ola niyāz
K’ol niyāz içre ola ma‘nā nāz
‘Ārif anuñçün ider istiġfār
Ol ‘ibādetden ey muḥaķķiķ yār
İkilik var ‘ibādet itdükde
Gāh ü bį-gāh ŧā‘at itdükde
[128a]

133

“Hizmetimden dolayı (bile) özür diledim / Ki itaat ve inkıyadıma güvenecek değilim / Zahidler
günahlarından dolayı tövbe ederler / Ariflerse ibadetlerinden dolayı istiğfar ederler”.
Tasavvuf metinlerinde çokça rastladığımız “Hasenâtü‟l-ebrâr seyyiâtü‟l-mukarrebîn” sözünü çağrıĢtıran
bu beyitler Sadi-yi ġirazî‟nin Gülistanı‟nın ikinci bâbı olan „Der-Ahlâk-ı DervîĢân‟da yer alır (2015).
Üçüncü mısrada geçen „zâhidân‟ kelimesi sahh kaydıyla „âsiyân‟ yapılmıĢtır ki Gülistan‟da da bu Ģekilde
geçer.
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Neŝr: Rindān-ı Ĥaķ-perest kim anlardur cām-ı ma‘rifetden mest. Eyle müstaġraķdurlar
baḥr-ı müşāhedede kim işleri ķalmaz mücāhedede. Ŧā-hā mā-enzelnā ‘aleyke’l-Ķur’āne

li-teşķā 134 beyān eyler ve ol genci ‘iyān eyler. Keşf idüp ‘ulūmı Mevlānā Celāle’d-dįn
Rūmį ķuddise sırruhū bu ma‘nāya işāret idüpdür ve ŧāliblere beşāret.
Şi‘r:
[fe‘ilātü fā‘ilātün fe‘ilātü fā‘ilātün]

Be-Ħudā ħaber ne-dārem ki namāz mį-güzārem
Ki tamām şud rükū‘į ki imām şud fulānį
Der-i Ĥaķ çigūne gūyem ki ne dest mānd ü ne dil
Dil ü dest-i men çü bürdį be-deh ey Ħudā emānį 135
Neŝr: Ya‘nį emān vir ve feryāduma ir ki edā-i farż idem ve ḥācetümi Ĥażret’e ‘arż idem
tā meni mülḥid bilmesünler ħalāyıķ ve dimesünler ki zındįķdur ve fāsıķ ki men āmene

billāhi ve’l-yevmi’l-āħiri felā yaķfenü taḥte tühemi’l-ħalāyıķ.136
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Bize ķallāşuz añma ḥacc ü zekāt

134

“Ey insan! Bu Kur‟an'ı sana, seni bedbaht etmek için indirmedik” (Tâ-hâ, 20/1-2).

Bazı müfessirlere göre, surenin baĢında bulunan t ve h harfleri (tâ-hâ okunur), Kur‟an'da bazı surelerin
baĢında yer alan mukatta„ât (“münferit” ya da “kesik/soyutlanmıĢ” harfler) grubundandırlar. Bununla
birlikte, Hz. Peygamber'in bazı Sahâbîleri'nin (msl. Abdullah b. „Abbâs) ve sonraki kuĢaktan önde gelen
bazı otoritelerin (msl. Sa„îd b. Cubeyr, Mücâhid, Katâde, Hasan Basrî, „Ġkrime, Dehhâk, Kelbî vb.)
kanaatine göre tâ-hâ ibaresi mukatta„, iki harfden meydana gelen soyut bir terkip değil, fakat Arapça'nın
Nabatî ve Suriye lehçelerinde “yâ racul” ifadesinin eĢ anlamlısı olarak “ey insan” anlamında kullanılan
anlamlı bir ifadedir (Taberî, Râzî, Ġbni Kesîr); bu ifade, (Taberî ve ZemahĢerî'nin kaydettiği) bazı Ġslam
öncesi Ģiir örneklerinden açıkça anlaĢılacağı üzere, Yemenli „Akk kabilesinin katıksız Arap lehçesinde de
aynı anlamda kullanılmaktadır. Taberî, tâ-hâ ibaresinin “Ey insan!” olarak aktarılmasını açık ve kesin bir
biçimde desteklemektedir (Muhammed Esed, 2002: 523).
135

“Namaz kılıyorum ama vallâhi namazımdan haberim yoktur / Aslında rüku, secde tamamdı; imam da
filan kiĢi olmuĢtu / Ama Hakk‟ın kapısında nasıl derim ki „ne elim/kudretim ne kalbim/canım kaldı‟ diye
/ Ġkisini de sen aldın ey Allah‟ım emân ver!”.
Mevlana‟nın Dîvân-ı ġems de denilen Dîvân-ı Kebîri‟nde, 2831. gazelde yer almaktadır (2015).
136

“Allah‟a ve ahiret gününe inanan kimse mahlukatın töhmetleri altında kalmaz, onlara kulak asmaz”.
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Ya‘nį ķallāşuz137 velį ṣanma ķalmaşuz.138 Ķallāş olan müflis olur ve hevā vü hevesden
mühevvis. Pes sālik-i ķallāşuz didi ol yoħluġ iķlįminüñ şāhı ve kişver-i faķr u fāķanuñ
pādişāhı. Ķallāş olana ḥacc ü zekāt olmaz, anlara bu teklįfāt olmaz. Zįrā ṣūretā
faķįrdürler [128b] egerçi ma‘nāda emįr. Yoħluġ maķāmında muķįm anlardur ve ol yolda
müstaķįm ve öñdin bu ma‘nā meşrūḥ oldı ve anuñ bābı meftūḥ. Bu sözdür kim didi ol
rind-i Ĥaķ-perest olan ve ol ķallāş-ı ser-mest.
Beyt:
[mefā‘įlün mefā‘įlün mefā‘įlün mefā‘įlün]

‘Acāyib ŧāli‘į dārem men ez-rindį vü ķallāşį
Ne der-mescid güźārendem ne der-meyħāne cā dārem 139
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Pes revādur dise bu ma‘nādan
Çün bu ma‘nā degüldi da‘vādan
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Her ki ṣavm ü ṣalātı terk itmez
Bulamaz hįç iki cihānda necāt
Ya‘nį lüġatde ey ‘ārif źāt, ṣavmile ṣalāt naṣārāyile yahūdįlerüñ ‘ibādet-gāhıdur ve dįn-i
bāŧıl anlaruñ rāhıdur ve ma‘nā-yı ıṣŧılāḥı ṣalātuñ raḥmetdür ve istiġfār ve du‘ādur ey yār.
Ve her kim dįn-i bāŧıldan ve ‘ibādet-i bį-ḥāṣıldan dönüp İslām dįnine gelmez ve ümmeti Muḥammed olmaz ‘aleyhi’s-selām dünyā vü āħiretde derd ü ḥasretde, miḥnetde olup
ve meşaķķatde ķalup necāt ŧapmaz ve cism-i mürdesi ḥayāt. Pes her vücūd-ı insānda ki
vardur bu cihanda, bir ka‘be var ve bir künişt. Eger biri ħūbsa ve biri zişt. Kilisesini
ka‘beye döndürmese ve murġ-ı ṣafāsını āşiyān-ı ķudse ķondurmasa nācį degül ve
137

Kâmûs-ı Okyanus‟ta hayasız, hovarda, iĢsiz, hilekar kimselerden kinaye olduğu söylenen kallâĢ
kelimesi tasavvufta kalender manasında kullanılır (ġükun, 1984: 1464). Metnin sonunda hazırladığımız
tasavvuf sözlüğünde „kallâĢ‟ için daha ayrıntılı bilgi mevcuttur.
138

139

KalmaĢ: Dönek, kötü, sözünde durmayan (Derleme Sözlüğü, Cilt: 8‟den akt. tdk.gov.tr).

“Rintliğimden ve derbederliğimden kaynaklı öyle bir talihim var ki / Ne mescitte yerim var ne
meyhanede”.
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ḥaķįķatde ḥācį degül. Çün ehl-i Ĥaķ kim anlardandur bu sebaķ, ķılmamaġa ṣavmile
ṣalātı virdiler sicill ü berātı.140 Pes sen daħı anlaruñ mühr-i mihriyle belki mihr-i
sipihriyle žulmet-i [129a] ġavāyetden ŧapgil141 rūşenāyı ve peyk-i hidāyetden āşināyı.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Buħlı yoħdur ŧarįķat ehlinüñ
Ĥaķ yolında ḥaķįķat ehlinüñ
Anlar ehl-i fütüvvet olmışdur
Kān-ı ḥilm ü mürüvvet olmışdur
Anlaruñ yoħ dilinde kibr ile kįn
İşleri meskenetdür ey miskįn
Gel bularuñ berātına ķadr it
Siçil andan sicillerin al git
Tā ki ķadr ü berāta tuş olasın
Ol cihānda necāta tuş olasın
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ravża bizüm teyemmümüz ķomadı
Miŝl-i Ceyḥūn u Nįl ü Şaŧŧ u Fırāt

Er-ravżu cem‘i ravẓati ve hiye‟ḍ-ḍabābetü tebḳā fi‟l-ḥavẓi142 ya‘nį ṣu gördüñ
teyemmüm bāŧıl oldı, teyemmüm ne ķılsun ol kim ṣu buldı ve murād teyemmümden
sülūk-ı bilā-ceźbedür ve mübtedį olana ol daħı mertebedür ve murād Ceyḥūn u Nįl ü

140

Der-kenâr: “Ķılmamaġa ṣalātı ṣavmile biz / Virenüz yazuben sicill ü berāt”. Ömer RûĢenî divanında
sıradaki beyit budur. ġârihimiz bu beyti Ģerh etmemiĢtir. Beyti eserde sadece der-kenâr olarak görüyoruz.
141

„-gıl, -gil‟ emir kuvvetlendirme eki kef ile yazıldığı için tapgıl değil tapgil olarak okuduk.

142

“Ravz (bahçeler), ravza‟nın (bahçe) çoğuludur ve ravz [aynı zamanda] „havuzdaki su artığı [kalıntısı]‟
demektir”.
“Sual: Teyemmüm edip de ravz gören kimse hakkında ne dersin? Cevap: Teyemmümü boĢa gider, abdest
alsın. (Ravz bir manaya göre „havuzdaki su artığı demektir)” (Harîrî, 2012: 200).
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Şaŧŧ u Fırāt’dan, ceźbedür diñle bu ‘ibārātdan. Zįrā ki sālik-i ġayr-ı mecźūb, źikru’llāhı
ķılsa kendüye maḥbūb; riyāżat ü ‘ibādetde mücidd ü merdāne olsa, baḥr-ı mücāhedede
dür-dāne olsa nā-gāh aña Ĥażret-i ‘İzzet’den ‘izz-i şāna ve Ḥākim-i Muŧlaķ’dan ‘iẓem-i
sulŧāna beşįr-i ‘ināyet [129b] ķılup beşāret ve hādį-i hidāyet idüp işāret ki ceźbetün min-

ceźebāti’l-ḥaķ tüvāzį ‘amele’ŝ-ŝaķaleyn143 anı mücāhededen müşāhedeye ṣala ve ol
teyemmümlü sülūkı elden ala ya‘nį hemān edā-i farżile, ne ŧūl ü ‘arżile; seyr ü sülūk ide
ve bu ŧavrile gide.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ceźbedür bir ‘ināyet-i ezelį
Ceźbedür nūr-ı maḥż-ı lem-yezelį
Ceźbedür baḥr-ı a‘žam ey ġavvāṣ
Andadur dürlü dürlü gevher-i ħāś
Uşbu deryādan olsa bir ķaŧre
Bu güneşden irişse bir źerre
‘Aşķ içinde muḥib ise sālik
Ola maḥbūb-ı Ĥażret-i Mālik
Neŝr: Pes madem ki teyemmümdedür sālik olan, seyri henüz ‘ālem-i mülkdür sırr u
‘alen. Zįrā ki ħāk keŝįfdür egerçi ŧıynet-i ādem olduġından şerįfdür. Tā ceźbe ki pāk ü
ṣāfįdür, ve elķaytü ‘aleyke maḥabbeten144 anuñ evṣāfıdur. Olmasa salik, teyemmümden
ħalāṣ olmaz ve Ĥażret-i Maḥmūd’a Ayāz ħāṣ olmaz.
Beyt:
[mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]

Be-zühd ü ŧā‘at ü ṣavm ü ṣalāt-i men çi şeved
Meger ki ceźbe-i ‘ışķ-i tu-em meded resāned 145
143

“Hakk‟ın cezbelerinden bir cezbe insan ve cinlerin amellerine denktir” (KeĢfü‟l-Hafâ, I/332‟den akt.
Necmüddin Kübra: 2010, 124). Ayrıca bkz. Yılmaz, 2013: 80
144

“Ve [böylece daha o çağda] kendi katımdan kutlu bir sevgiyle seni kuĢattım” (Tâ-hâ, 20/39).

145

“Benim taatim, orucum ve namazımla ne olur ki / Ancak senin aĢkının cezbesi imdadıma yetiĢir”.
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Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ķatl-i nefs itmişüz146 bilüp anı kim
Her ki bund’öldi buldı anda ḥayāt
[130a]
Ya‘nį mūtū ķable en temūtū 147 menziline varmışuz ve muħālefet-i nefs ü hevā itmekden
hevesi öldürmişüz. Ħilāf itmek bilād-ı umūr-ı nefsāniyyede öldürmekdür nefsi ve
teklįfāt-ı şer‘dür anuñ ķayd ü ḥabsi.

146

“Uktulû enfüseküm (Nefislerinizi öldürün)” (Bakara, 2/54) ayetine telmih var.

147

“Ölmeden önce ölünüz” (Aclunî, KeĢfü‟l-Hafâ: II/ 291‟den akt. Kara, 1985: 86).

“Allah‟a ulaĢan yollar mahlukatın nefes sayıları adedincedir” fehvasınca, Necmüddin Kübrâ (v.
618/1221), Usûlü‟l-AĢere Risâlesi‟nde bu yolları temel olarak üç baĢlık altında toplar: Ġbadet ve amel-i
salih sahiplerinin yolu olan tarîk-i ahyâr, mücahede ve riyazet sahiplerinin yolu olan tarîk-i ebrâr ve aĢk,
cezbe ve muhabbet sahiplerinin yolu olan tarîk-i şuttâr. Bu son yola ancak ölmeden evvel ölünüz
hadisinde iĢaret edilen mevt-i irâdîyi/mevt-i ihtiyârîyi göze alanların girebilir:
ٖخ تاالرادٌّٛ اٍٟ عٟٕك اٌّخرار ِث٠ذا اٌطزٙا فٛذّٛا لثً اْ ذٛذِٛ  اٌسالٚ ٗ اٌصالخ١ٍلاي ع
Necmüddin Kübrâ, bu tarîki on esas üzerine bina etmiĢtir: يٛ عشزج اصٟرج فٛ ِحصٛ٘ ٚ
Bunlar; tövbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikr-i dâim, teveccüh, sabır, murâkabe ve rızâdır
(Necmüddin Kübrâ, 2010: 24). Usûlü‟l-AĢere Ģârihlerinden olan Abdulgafûr El-Lârî (v. 912/1506) ise
Risâle Der-Beyân-ı Tarîkat-i Şuttâr isimli Ģerhinde ölmeden önce ölünüz hadisi ile ilgili Ģöyle der:
“Ruhun cesedden ayrılması demek olan mevt-i tabiîden önce, yaratılıĢın baĢından sonuna kadar sizde
yerleĢmiĢ bulunan isteklerden ve alıĢkanlıklardan uzaklaĢınz. Hakk‟ın murâdını kendi murâdınıza tercih
ediniz ki bu ölümün neticesi hakikî hayattır. Bununla ilgili olarak Ģöyle bir hadis vardır: Bir gün Emîrü‟lmü‟minîn Ebû Bekir Sıddîk yoldan geçiyordu. Hazret-i Risâlet Ģöyle buyurdu: Eğer birisi ölü bir adam
görmek istiyorsa Ebû Bekir‟e baksın” (Necmüddîn Kübrâ, 2010: 92).
Söz konusu hadisi, “Nitekim hadîsde gelir ki mevt-i ıztırârî-i tabî‟îden evvel mevt-i irâdî-i ihtiyârî ile
mürde olunuz” Ģeklinde daha serbest veya açıklamalı bir biçimde çeviren Ġsmail Hakkı Bursevî (v.
1137/1725) ise Şerhu‟l-Usûli‟l-Aşere eserinde aynı hadise dair benzer yorumları dile getirir: “Pes bu
tarîk-i muhtâr [yani: tarîk-i Ģuttâr] mevt-i irâdî üzerine mebnîdir. Yani bu tarîkin esâsı mevt-i irâdîdir ki
mevt-i ihtiyârîdir. Nitekim hadîsde gelir ki mevt-i ıztırârî-i tabî‟îden evvel mevt-i irâdî-i ihtiyârî ile mürde
olunuz. Ve yine gelir: ٟذٌّٛ اٟ عذ ٔفسه فٚ yani kendini mevtâ arasında meyyit olmuĢ addeyle ve vücûd-ı
zıllîye vücûd verme ve taallukât-ı kevneynden fânî olagör ki bu sıfat ibtidâ Ebû Bekir Sıddîk‟ın
radıyallâhü anhü sıfatıdır. Nitekim hadîsde gelir:  تىزٟ اتٌٟٕظز ا١ٌاء فا١ٓ االح١ تّٟش٠ د١ِ ٌٟٕظز ا٠ ْ ِٓ اراد اyani
bir kimse zindeler arasında yürür meyyite nazar etmek dilerse Ebû Bekir‟e nazar eylesin ki onun cesedi
zinde ve nefsi mürdedir. Zîrâ taallukâttan fenâ-i küllî bulmuĢtur. Anınçün menâl ü mâlını bezl ve
vücûdunu fî-sebîlillâh hizmete kaydetmiĢtir. Pes irâdîden murâd, taallukât ve taayyünâttan fenâ-i küllîdir.
Hattâ kendi vücûdunu bile mülâhazadan fenâdır. Nitekim mevt-i tabî‟îde dahî hâl böyledir. Zîrâ meyyit
kendini ve gayrini bilmez; egerçi kendi ve gayri dahî mevcûddur” (Necmüddîn Kübrâ, 2010: 162).
Ayrıca, ölmeden evvel ölünüz hadisi ve bununla ilgili olan خٌّٛ اٟاج اال ف١“ ِا اٌحHayat ancak ölümdedir”, ْا
خّٛ٠ ٟ رتٗ حرٜز٠ ٌٓ ُ“ احذوHiç kimse ölmeden Rabbi‟ni göremez” gibi sözlerin kullanımı ve tasavvufî
bağlamda açıklamaları için bkz. Ġsmail Rusûhî Ankaravî, 2008: 79, 132, 198, 270.
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‘Arabiyye:
[mefā‘ilün fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]

Ve ħālifi’n-nefse ve’ş-şeyŧāne ve‘ṣihimā
Ve in hümā meḥażāke’n-nuṣḥa fe’t-tehimi 148
Nažm, Türkiyye:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Ħilāf it ārzū-yı nefse ey dil
Ol olan yirde varup dutma menzil
Anuñdur menzil-i esfel ḥaźer ķıl
Revān ol mülk-i a‘lāya güźer ķıl
Senüñ rūḥuñ mu‘allādur melekden
Ucadur ‘arş ü kürsį vü felekden
Revā mıdur bu tįre ħāk-dānı
Bu vįrān kūşe ya‘nį dār-ı fānį
Dutup mesken ķatı miskįn ķalasın
Ġarįb ü bį-kes ü ġam-gįn olasın
Yüri himmet-i fenādan uç hümāy ol
Ol uca āşiyāna āşināy ol

Günümüz yazarlarından Dücane Cündioğlu‟nun Ģiirsel diyebileceğimiz bir üslupla kaleme aldığı Ģu
satırları da -konuya ıĢık tutacağı düĢüncesiyle- buraya almayı faydalı görüyoruz: “Ölüm ikiye ayrılır:
Ġstek dıĢı olanı: „mevt-i tabiî‟ (doğal ölüm). Bir de isteğimize, kendi tercihimize bağlı olan bir ölüm türü
var: „mevt-î iradî‟. „Ölmeden önce ölünüz‟ hadîsinin sırrından neĢet eder bu mânâ! Ölün, ama biyolojik
ölümünüzden önce ve kendi iradenizle. Kendi arzu ve isteğinizle. Nitekim bu ölümün „mevt-i ihtiyarî‟
adını alması da bu yüzden. Niçin ihtiyarî? „İnsanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanırlar‟ da onun için.
Bir an evvel gaflet uykusundan uyanmak için. Gaflet uykusundan, yani yaĢıyormuĢ gibi görünmekten…”
(Cündioğlu, 2014: 25).
148

“Nefis ve Ģeytana muhalefet eyle ve ikisine de âsi ol. Eğer nefis ile Ģeytan sana hâlisâne nasihat etseler
bile sözlerini garaza hamlet; nasihatlarına güvenme, kabul etme” (Ġmam Busîrî, 1975: 64).
Aynı beyti Sezai Karakoç Ģiirsel bir üslupla, Ģöyle çevirir:
Şeytana ve nefsine uyma, baş kaldır, isyan et / En akla yatkınmış gibi gelen sözlerini bile dinleme, deş ve
bul püf noktalarını (1967: 42.)
Kaside-i Bürde‟nin Osmanlı tasavvuf hayatına, Ģiir ve edebiyatına yansımaları ve bir mukayese çalıĢması
içinse bkz. ġener, 1995.
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Senüñle bunda hem-pervāz olanlar
Geh ü bį-geh saña dem-sāz olanlar
Uçup ķonmışdur ol bir āşiyāna
Ki gelmez vaṣfa vü ṣıġmaz beyāna
Gel imdi sen daħı fānį-ṣıfāt ol
Beķā cāmın içüp ‘ayn-ı ḥayāt ol
Ol imdi işiginde Rūşenį’nüñ
Ki maķbūlidür ol Rabb-i Ġanį’nüñ
[130b]
Ĥayāt rūḥa ol Ĥaķ’dan sebebdür
Necāt-ı ħalķa hem dime ‘acebdür
Saña himmet meyinden sāķį ola
Fenā dimişse rūḥuñ bāķį ola
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ĥasenāt[ı] ba‘įd-i seyyi’edür
Seyyi’ātı muķarrebüñ ḥasenāt
Nāzil olan ḥaķķına Ĥaķ’dan fetḥ-i mübįn, Ħudā-bįn olup olmayan ħod-bįn dimişdür
ḥasenātü’l-ebrār

seyyiātü’l-muķarrebįn149

ya‘nį

ebrāruñ

ḥasenātı

muķarrebüñ

seyyiātıdur, muķarrebüñ seyyiātı ba‘įd olanuñ ḥasenātıdur ki muķarreb olan Ĥażret-i
Şāh’a ve maḥrem olan ol ḥürmetlü dergāha bir nefes ‘ālem-i beşeriyyetde ķarār dutsa ve
ol ḥāli iħtiyār itse seyyiātdur. Zįrā ki muķarreb olan müteraķķıb olmaġ gerekdür Ĥażret-

149

KeĢfu‟l-Hafâ‟da (Aclunî, KeĢfü‟l-Hafâ: 357) geçen ve Hz. Muhammed‟e atfedilen bu sözün aslında
meĢhur mutasavvıf Ebû Saîd Harraz‟a (v. 277/890) ait olduğu zikredilir (Necmüddin Kübrâ, 2010: 206;
Uludağ, 2012:115). ġârihi belli olmayan Usûlü‟l-AĢere Ģerhlerinden olan Arâisü‟l-Vüsûl Fî ġerhi‟l-Usûl
isimli eserin „murâkabe‟ bahsinde bu sözle ilgili olarak Ģöyle denilir: “Çünkü ebrârın haseneleri yakaza,
muhâsebe, sabır vb. övülen sıfatlardır ki bunlar mukarreblerin seyyieleri gibidir. Çünkü onlar
[mukarrebler] Hakk‟ın muhabbet denizinde boğulmuĢlardır” (Necmüddin Kübra, 2010: 141).

70
i Sulŧān’a ve müteraṣṣıd ḥükm ü fermana. Mā zāġa’l-baṣaru ve mā ŧaġā
bildürür, mā keźebe’l-fu’ādü mā-re’ā 151 anı beyān ķıldurur.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Bu ḥikāyetdür istimā‘ eyle
İstimā‘ idicek semā‘ eyle
Ya‘nį dārā-yı mülk-i dįn-i Maḥmūd
K’aña vaṣl-ı Ayāzdı maķṣūd
Bir gün itdi Ayāz ħāṣṣa revān
K’ey dil ü dįde rāḥat-ı dil ü cān
Taħt ü tāc ü ḥazāyin olduġını
Kişverümde medāyin olduġını
[131a]
Saña ķıldum müsellem anı ķamu
Hükmüñe tābi‘ ola kiçi ulu
Padişahlıġ senüñ durur ḥükm it
Her yaña ‘azm ü cezm iderseñ git
Her kim işitdi lāv ü leşkerden
Bu sözi ol yegāne serverden
Ġayret idüp taġayyür irdi aña
Ne taġayyür taḥayyür irdi aña
Kim bu bunca senā vü luŧf u kerem
Bir ķula pādişehden oldı bu dem
Lįkin ol demde ol Ayāz ey yār
Zįnhār idüp aġlaridi zār

150

“[Peygamber‟in] gözü ne ĢaĢtı ne de sınırı aĢtı” (Necm, 53/17).

151

“[Peygamber‟in gözlerinin] gördüğünü kalbi yalanlamadı” (Necm, 53/11).

150

bunı
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Didiler nişe aġlariseñ di
Pādişehsin yidür yi giydür gi
Şād ol imdi ki salŧanat ŧapduñ
Tāc ü taħtile memleket ŧapduñ
Ol su’ālüñe cevābın itdi Ayāz
Ħāṣ olan sözi budur ey dem-sāz
Kim baña virse tāc ü taħtını şāh
Tābi‘ olsa baña hemįşe sipāh
İstemen andan özge seni yaķįn
İsterem vaṣl-ı pādişāhı hemįn
Nişe kim ķorħaram bu ḥaşmet ü cāh
Pādişehden yıraġ ide nā-gāh
Şuġl ü fikr-i ra‘iyyet ü leşker
Meni meşġūl ide ķalam mużŧar
N’iderem mülk ü māl ü salŧanatı
Taħt ü tācile daħı memleketi
Mülküm olsa viṣāl-i yār ancak
Mālum olsa cemāl-i yār152 ancak
[131b]
Andan özge ķamusı fānįdür
Dime bāķį vü cāvidānįdür
Bu muķarreblerüñ yolıdur bil
Olagör sen de bende-i muķbil
Tā ki Maḥmūd’a ħāṣṣ-ı ħāṣ olasın
Cümleden fāriġ ü ħalāṣ olasın

152

Son iki mısrâda geçen “yâr” kelimelerinin hemen altında “Ģâh” kelimesi yazılıdır. Vezni de
bozmayacağından Ģârih yahut müstensih “her iki Ģekilde de okuyabilirsiniz” demek istiyor olabilir.
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Neŝr: Pes sālik-i mecźūb çün muḥib iken oldı maḥbūb keŝretden vaḥdete geldi ve baḥr-ı
ceźbeye ŧaldı ba‘įd olanuñ ḥasenātı aña seyyiāt oldı çün ‘ārif-i esrār-ı źāt ü ṣıfāŧ oldı lā

uḥṣį ŝenā’en ‘aleyke ente kemā eŝneyte ‘alā-nefsike 153 ref‘-i iŝneyniyyet itdi Sübḥāneke
mā şekernāke ḥaķķa şükrike 154 bu şükr ü minnetden def‘-i emniyet itdi.
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ĥaķķ’a minnet ṣalāt ü ṣavmı ṣalup 155
Virenüz ħoş Muḥammed’e ṣalavāt
Lisān-ı ḥālile, ne zebān-ı ķālile tekrār ķıldı ve maķ‘ad-i ṣıdķ156 içinde ķarār itdi.157
Bend-i tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Biz daħı bir ‘alā-ḥide158 ķavmuz
Bį-ṣalāt ü zekāt ü bį-ṣavmuz

Kemā cā’e fi’l-ḥadįŝ ed-dünyā ḥarāmün ‘alā ehli’l-āħire ve’l-āħiretü ḥarāmün ‘alā
ehli’d-dünyā ve hümā ḥarāmāni ‘alā ehli’llāhi.159 [132a] Pes ķavm-i dünyā degül bu
cemā‘at kim anlarda ola biżā‘at yā ahiret ehlinden degül bu cumhūr kim ideler fikr-i ḥūr
u ķuṣūr.
Nažm:
153

“Ben seni övemem, sen kendini övdüğün gibisin” (bkz. Güler, 2007: 53; Yılmaz, 2013: 431; Seyyid
Yahya ġirvânî, 2015: 291).
154

“Ey Sübhân olan Allah! Biz sana hakkıyla Ģükredemedik” (bkz. Güler, 2007: 53; Yılmaz, 2013: 616;
Seyyid Yahya ġirvânî, 2015: 291).
155

Aydemir ve Tavukçu neĢirlerinde „bilüp‟ Ģeklindedir.

156

„Doğruluk makamı, sadakat meclisi, saf gerçeğin tahtı‟ Ģekillerinde çevirebileceğimiz mak„ad-ı sıdk
için bkz. Kamer, 54/55.
157

Metindeki seci kullanımına bakılırsa sehven yazıldığını tahmin ettiğimiz „karâr itdi‟ yerine „karâr
kıldı‟ gelmelidir.
158

Bu kelime Aydemir‟in neĢrinde „alâ-haddihî‟, Tavukçu‟nun neĢrinde „alâ-hide‟ Ģeklindedir. Alâhide‟nin „yalnız, münzevi, mümeyyiz, müstağni, farklı‟ anlamlarını düĢünürsek (Redhouse, 2011: 1315)
ve Ģiirin veznini göz önünde bulundurursak „alâ-hide‟ demek daha uygundur.
159

“Dünya, ahiret ehline haramdır, ahiret dünya ehline haramdır, bunların her ikisi de ehlullaha haramdır”
(Aclunî, KeĢfü‟l-Hafâ: I/410‟dan akt. Necmüddin Kübra, 2010: 96).
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[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Bu ķavme bilkim ehlu’llāhdurlar
Ķamudan bunları āgāhdurlar
Bulardur ṣuffenüñ aṣḥābı ey dil
Śafā ehli bulardur sen yaķįn bil
Bularuñ yoħ durur ṣavm u ṣalātı
Faķįr olan n’eydür ḥacc ü zekātı
Bularuñ ‘işret ü ‘įşi ḥaķ oldı
Bularuñ fikr ü teşvįşi ḥaķ oldı
Bular olanda olmaz ḥūr u ġılmān
Ne cennet var durur anda ne Rıḍvān
Şarāb ü şāhid ü şem‘ ü şeker var
O kim şükr itdi yeczį men şeker 160 var
Śafā vü źevķ-i ṣāfı var bularuñ
Bu vaṣfa ittiṣāfı var bularuñ
Ķamusı dįde vü dįdāra dönmiş
Çevirmiş Ka‘be’den yüz yāre dönmiş
Şarāb ü nuķlı anlaruñ ķamu nūr
Olup meyħāne tek ħoş beyt-i ma‘mūr
Kemįne ‘āşıķ anda cān-ı Mūsā
Taḥayyürde ķalupdur rūḥ-ı ‘Įsā
Ħoş elḥānıyla Dāvud anda muķrį
Ne muķrį ol serābistānda ķumrį
Çıķupdur minber-i nūr üsne Aḥmed

160

“ġükret ki Ģükür, Ģükreden kula karĢılık verir, ona mükafat olarak geri döner”. Kamer suresinin 35.
ayetinde geçen “Kezâlike neczî men Ģeker” (Ģükredenleri iĢte böyle mükafatlandırırız) ve Ġbrahim
suresinin 7. ayetinde geçen “Ģükrederseniz mutlaka (nimetlerimi) arttırırım” beyanına telmih var.
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K’onuñdur devlet-i şer‘į muħalled
[132b]
Oħur ħoş ṣavtile Furķān’ı oldum
Kim andan idiser farķ anı oldum
Ki nā-gāh aradan ref‘ ola estār
Tecellį eyledi envār-ı Settār
Śunula cām-ı ḥayret enbiyāya
Śafā vü źevķile hem evliyāya
Bir ola reng-i cām ü ṣūret-i mey
Ola aṣlına rāci‘ anda her şey
Ola hem-sāye-i ħūrşįd-sāye
Gedā vaṣl ola vaṣl-ı pādişāye
İlāhį enbiyānuñ ḥürmetiyçün
Ŧapuñda evliyānuñ ‘izzetiyçün
Meni maḥrūm ķılma ol ṣafādan
Ayurma nūr-ı pāk-i Muṣŧafā’dan
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
İdüben Ĥażret’e münācātı
Dileyüp dürlü dürlü ḥācātı
Ya‘nį çün sālik sülūkında kāmil oldı ve mükemmel, elbette tenezzül maķāmında
dutısardur menzil. Ħalāyıķı da‘vet ide bāŧıldan ŧarįķ-ı Ĥaķķ’a ve hidāyet göstere cemį‘-i
ħalķa. Gāhį münācāt ide ve gāhį ‘arż-ı ḥācāt. ‘Acz diyārında mesken duta ve miskįnlik
ġārında me’men.
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Künc-i mescidde mu‘teḳif oluban
Cān ü dilden idüp ‘ibādātı
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[133a]
Ħalvet-i ħanķahda diz çöküben
Çeküben şevķile riyāżātı
Tā vā‘iž bi’l-fi‘l ola, ne vā‘iž bi’l-ķavl ki ‘ižži nefseke fe ini’t-te‘ažte fe ‘iži’n-nāse.161
Eyle kim māh-ı burc-ı ṣafā, dürr-i dürc-i ıṣŧıfā Muḥammed ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve selem
seḥer vaķtinde ķarıcalardan ya‘nį aġzı arıcalardan du‘ā şey’en lillāh

162

eylerdi ve meni

du‘āya şerįk idüñ söylerdi. Bu ma‘nā terbiyyetdür ümmetine ve Ħalįl’üñ milletine.
Yoħsa vücūd-ı ādemden ve įcād-ı ‘ālemden maķṣūdün bi’ź-źāt anuñ źātıdur ki āyįne-i
źāt ü ṣıfāt ķalbüñ mir’ātıdur. Pes seccāde-nişįn olana ve ķurb-ı Ĥaķķ’a ķarįn olana
lāzımdur ki ‘ibādetde ve ŧā‘atde mülāzemet ide tā ħalāyıķ anı görüp ol nehcile yola gide.
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ĥamd-i bį-ḥad Ħudā-yı yektāya
K’eyledük özümüz ħarābātį
Ya‘nį ḥamd bį-ḥad olanda mįm ķalur ve ḥamdüñ ḥaddini elden salur ve mįm işāretdür
dehān-ı maḥbūba ki ḥabįb Ħudā-yı yektādur ve źāt-ı pākinde bį-hemtādur. Zįrā ki lisān-ı
insānuñ ne ḥaddi var ki kemā yenbeġį

163

ḥamd ü şükrin ide tekrar. Çün Aḥmed-i

Maḥmūd-laķab, Muḥammedün Seyyidü’l-‘Acem ve’l-‘Arab [133b] ‘acz maķāmında lā

uḥṣį ‘aleyk

164

didi ve mā şekernāke ḥaķķa şükrike

165

şekerinden yidi. El-ḥamdülillāhi

bu ma‘nādur ey ḥamįd, fehm it varise sende sırr-ı ḥamįdün mecįd.
Nažm:
[fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün]
Ĥamd-i bį-ḥadden ki mįm oldı murād

161

“Önce kendine öğüt ver, öğüt alırsan iĢte o zaman insanlara öğüt vermeye baĢla”.

162

“Allah rızası için [olan Ģey]”.

163

“Lâyıkı vechile, yakıĢır Ģekilde”

164

Vr. 131‟de de geçen hadisin burada sadece ilk kelimeleri (senâ‟en hariç) alınmıĢ. Anlamı: “Ben seni
övemem, sen kendini övdüğün gibisin” (bkz. Güler, 2007: 53; Yılmaz, 2013: 431; Seyyid Yahya ġirvânî,
2015: 291).
165

“Biz sana hakkıyla Ģükredemedik” (bkz. Güler, 2007: 53; Seyyid Yahya ġirvânî, 2015: 291).
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Mįm Aḥmed’dür eyā ṣāhib-reşād
Mįm-i Aḥmed’dür çihil esmā-yı Ĥaķ
Kim durur ol mįme Ĥaķ’dan müsteḥaķ
Ol durur müstecmi‘-i esmā-yı źāt
Anda müstedrec durur sırr-ı ṣıfāt
‘Ālemi ķılmış iḥāŧa uşbu mįm166
‘İlmile ey ‘ālim-i ‘ilm-i ‘alįm
Mü’min’üñ mįmi daħı bu mįmdür
Uşbu ‘ilm andan baña ta‘lįmdür
Neŝr: Ya‘nį çün kim mü’min cidd ü cehdile ol ezelį ‘ahdile kendüzin müstecmi‘-i
cemį‘-i ‘ulūm-ı İlāhį ŧapdı ve ķalbinde beytu’llāhı ŧapdı. Ĥamd itse maḥmūdına ve ‘abd
olsa ma‘būdına, maķbūl düşer eyyün min-ķavlin

167

aña kim bu menķūl ma‘ķūl düşer.

Daḫı murād ħarābātį olmaġdan ve bu ṣıfātı bulmaġdan fenā maķāmında iķāmetdür ve ol
yoħluġda istiķāmet ki genc-i ħarāb içindedür egerçi türāb içindedür. Pes beķā fānį

166

Mîm harfi ebced hesabıyla, tasavvuftaki önemi ve çağrıĢımları bakımından kült bir sayı olan, 40‟a
tekabül eder. Kur‟an‟da Hz. Musa‟nın Tûr dağında -bir nevi halvet gibi- 40 gece kaldığı söylenir (Bakara
2/51, A‟râf 7/142) ve bu ayetlerde 40 gece için, „kararlaĢtırılmıĢ, belirlenmiĢ, muayyen zaman‟
anlamlarına gelen ماخ١ِ (mîkât) kelimesi kullanılır. Ayrıca; bir tasavvuf terimi olarak halvetle yakın
anlamlı çile kelimesi, Farsça‟da kırk anlamına gelen çihil‟den gelir. Yine Kur‟an‟da, Allah‟ın gazabına
uğrayan Ġsrailoğulları‟nın 40 yıl boyunca Tih Çölü‟nde ĢaĢkın ĢaĢkın dolaĢıp durdukları söylenir (Mâide
5/26) ve Ahkâf Sûresi‟nin 15. ayetinde 40 yaĢa vurgu söz konusudur. Yani; gece, sene ve yaĢ belirtmek
üzere, Kur‟an‟da dört yerde bu sayı geçmektedir. Halvetîliğin pîr-i sânîsi addedilen Yahya ġirvânî (v.
868/1463), Çihil Menâzil de denilen Menâzilü‟l-Âşıkîn eserinde, ârifin Hakk‟a doğru rûhî seyrinde 40
menzilin mevcut olduğunu söyler. Yine aynı eserde, mîm harfiyle ilgili olarak Farsça bir beyitte Ģöyle
der:
ٕش٠ رِش آفزٚ  ّ٘ٗ ا زار/ YaratılıĢın tüm sırları, remizleri
ٕش١ّسد ت١ِ ْ حٍمٗٔاٚ در/ Ve tecellîleri „mîm‟ halkasının içindedir (ġıhıyeva, 2013: 350).
Ebced sistemindeki değeri 40 olan mîm, Muhammed kelimesinin ilk harfidir ve birçok peygamber gibi
Hz. Muhammed‟e de risâlet ve nübüvvet vazifesi -Ahkâf Sûresi‟nin 15. ayetinin de tesiriyle Ġslâm kültür
ve literatüründe „sinn-i kemâl‟ olarak bilinen- 40 yaĢında tevdî edilmiĢtir. Mim‟in Hz. Muhammed‟e
iĢaret ettiği halk diline yerleĢmiĢ „Elif Allah, mim Muhammed, tiz selamet‟ (Karaköse, 2013: 200) gibi
dua ve temenni cümlelerinde de görülebilir.
ĠĢaret ettiğimiz tüm bu hususları bir de „Levlâke‟ hadisi ve „Nûr-ı Muhammedî‟ rivâyetleri çerçevesinde
düĢündüğümüz zaman Ģârihimizin niçin mîm harfi ile Hz. Peygamber‟i özdeĢleĢtirdiği ve mîm
harfinin/Hz. Peygamber‟in niçin “âlemi ihâta kıldığı” daha anlaĢılır hâle gelecektir.
167

“Herhangi bir söz”
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olandadur [134a] ve ol fenāyı bulandadur. Eyle kim mecźūb-ı ķallāb-ı maḥabbet,
maḥbūb-ı aṣḥāb-ı meveddet; şems-i ḥaķįķįden rūşenāyı ŧapan, bįgānesüz āşināyı ŧapan;
‘ilm-i ledünnįden olan ma‘lūmı Mevlānā Celāleddįn Rūmį ķaddessa’llāhu rūḥahu’l‘azįz işāret idüpdür ol fenā maķāmına ve andaġı beķā cāmına.
Beyt:
[müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün müstef‘ilün]

Bülbül niyem k’ez şevķ-i gül ender-çemen ġulġul kunem
Men küngür-i vįrāne-em ber-ķaṣr-ı ķayṣer ķū zenem 168
Küngür-i vįrāne-em didi ol genc-i ma‘nā, sālik-i fānįyem bį-da‘vā. Bülbül degülem ki
reng ü būya ķalam zāhidler kimi ve cennetdeki ḥūr u ķuṣūra iltifāt idem ‘ābidler kimi.
Ķaṣr-ı ķayṣere baķsam ķuṣūrum ola, Ĥażret’den ġāyib olsam ķaçan ḥużūrum ola.
Māsiva’llāhda ķalan tekebbürdür, ķaṣr-ı ķayṣeri vįrān bilen küngürdür.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Yine diñle bu ŧurfe esrārı
Ey ki cāndan süresin ebrārı
Ol ħarābātiyem didi ya‘nį
Ol ħarābātdan budur ma‘nā
Sekizinci cennete dirlermiş
Cennetüñ meyvesini yirlermiş
Anda ḥūr u ķuṣūr u ġılmān yoħ
Ħāzin-i cennet ise Rıḍvān yoħ
[134b]
Zinde diller yiridür ol menzil
Seyr ile yetmez aña her bį-dil
168

“Bülbül değilim ki çimende gülün Ģevkiyle Ģakıyıp öteyim / Ben harabeler baykuĢuyum, Kayser‟in
sarayında öterim/âh u feryâd ederim”.
BaykuĢ anlamına gelen küngür kelimesinin anlamlarından biri de Ģerefe‟dir (Mütercim Âsım Efendi,
2000: 467). Bu anlamıyla küngür ile kasr/saray kelimesi arasında îhâm-ı tenasüp söz konusudur.
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Zühdile ŧā‘at anda ber-vechdür
Ĥūrile cennet anda ber-vechdür
Yoħdur anda liķādan özge daḫı
Şürb-i cām-ı beķādan özge daḫı
Her ŧarafda nevā-yı naġme-i ‘ūd
Her yañadan edā-yı rūd ü sürūd
Sāķį anda ḥabįb-i raḥmānį
İçen andan beķā ŧapar cānı
Ol zamān kim bu ħāṣ ṣoḥbet ola
‘Āşıķa dūzaħise cennet ola
Ger ŧapılmasa cennet içre bu ḥāl
Damudur vāy aña ki dinile ķal
Işķ u ma‘şūķ u ‘āşıķ ey ādem
Bir olur ikilikde ķalmaz o dem
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Müdmin-i ħamr olup müdām içerüz
İdüben ħoş ķażā-i mā-fātı
Terk idüp şürb-i şerbet-i şekeri
İçenüz ‘ışķile şarābātı
Neŝr: Diñle yine ey mest-i şarāb-ı ḥayret olan ve müdām-ı ħamr-ı ḥikmetden ķuvvet
bulan, müdmin-i ħamr oldur ki her žarf içinde mey görse tanıya ve müdām anı gözedüp
mültefit olmaya žarf-ı fâniye. Ya‘nį sülūk ehli her şeye ki nažar ķılsa ve māsiva’llāhdan
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keder [135a] ķılsa mā ra’eytü şey’en illā ve ra’eytu’llāhe fįhi 169 anuñ dįdesinüñ rūşenāsı
ola tā mā ra’eytü şey’en ma‘allāhi 170 anuñ āşināsı ola.
Nažm:
[fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün]
Ħumre-i ma‘nādan içe ħamr-ı ‘ışķ
Ola naḥvi maḥv 171 Zeyd ü ‘Amr’ı172 ‘ışķ
Bį-ħod olup bā-Ħudā ola müdām
Müdmin-i ħamr oldur ey ‘ālį-maķām
Her neye baķsa ḥaķįķat gözleye
Keŝret-i eşyāda vaḥdet gözleye
Neŝr: Kemā ķāle’n-nebį ‘aleyhi’s-selām Allāhümme erini’l-eşyā’e kemā hiye ey
ḥaķā’iķu’l-eşyā.173 Ḥaķįķat-ı eşyā ḥaķdur,174 ne mecāz; el-mecāzü ķanŧaratü’l169

“Kendisinde Allah‟ı görmediğim hiçbir Ģey görmüyorum” ya da “Gördüğüm her Ģeyde Allah‟ı
gördüm”.
170

“Mâ ra‟eytü Ģey‟en illâ ma„allâhi” veya “mâ ra‟eytü Ģey‟en illâ ma„ahû” Ģeklinde de geçer. Anlamı:
“Hiçbir Ģey yok ki onu Allah‟la beraber görmüĢ olmayayım” ya da “Gördüğüm her Ģeyi Allah‟la
gördüm”.
171

Nahvi mahv olmak/etmek; lafızdan manaya, zâhirden bâtına, kîl ü kâlden hâle geçmektir (bkz.
Fahrüddin Irakî, 2012: 24).
172

Zeyd ü Amr; fıkıh, ilmihal veya gramer kitaplarında bir hükümle ilgili soru-cevap veya açıklamalarda
geçen temsilî isimlerdir. „Filan kes‟ gibi ifadeler yerine meseleyi daha somut bir biçimde belirtmeye
yarar. Mesela: “Ebu Hanife‟den ذاًا د٘زاًا٠ىٍُ س٠  ال/ Lâ yükellimü Zeyden dehren diyen yani „Zeyd ile zaman
içinde konuĢmayacağım‟ deyip de bir zaman sınırı tayin etmeyen kimsenin durumu sorulduğunda Ebu
Hanife, hüküm vermekte ve müddetini tayin etmekte tevakkuf ederek cevâben „bilmiyorum‟ demiĢtir”
(El-Kâfiyeci, 1974: 61). Bkz. vr. 151a ve devamı.
173

“Nebî aleyhisselâm‟ın dediği gibi: Allah‟ım bana Ģeyleri/eĢyâyı olduğu gibi göster yani Ģeylerin
hakikatlerini göster”.
174

ġârih burada ehl-i sünnetin temel akâid kitabı olan Ömer Nesefî Akâidi‟nin giriĢ cümlesi olan ve
âlemin vehm, gölge veya ma„dûm olduğu düĢüncesine karĢı söylenen “hakâiku‟l-eĢyâ‟i sâbitetün” ( حمائك
اء ثاترح١ )االشibaresine/ilkesine atıf yapıyor, denilebilir. Ömer Nesefî (v. 537/1142) Ģöyle der: Hak ehli
“eşyânın hakikatleri sabittir” der. İlim, bu sübûtiyetle tahakkuk eder. Bu, sofestaiyyenin (kainatın
yaratıcısını, Cenab-ı Hakk‟ı kabul etmemek için her şeyi inkar eden veya müspet ve menfi hiçbir hükme
varmayan, daima şüphe içinde kalmayı esas alan felsefî düşüncenin) hilafınadır (Ömer Nesefî, 2010: 5).
Aynı minvaldeki bir beyti Fuzûlî Divanı‟nda, „Kasîde der-tevhîd-i Hazret-i Bârî‟ baĢlıklı ilk kasidede (43.
beyitte) görüyoruz: “Hayâl-i mahz sanıp kâ‟inâtı nergis-i mest / Kılardı cehl ile nefy-i hakâyik-i eĢyâ”
(Fuzûlî, 2000: 25).
Burada ve birkaç yerde daha Ömer Nesefî‟ye atıf yapmamız, geliĢigüzel veya sadece çağrıĢım yoluyla
olmuĢ değildir. Günümüzde dahi, kabir azabı ve Hz. Peygamber‟in Ģefaat etmesi gibi ihtilaflı konularda,
bunların sübutiyetinden taraf olanların en önemli dayanaklarından olan Akâid-i Nesefiyye, kendisinden
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ḥaķįķati175 budur ey ehl-i rāz. Anuñçün dimişdür ol ŧarįķat ehli, doġru disem oldur
ḥaķįķat ehli.
Şi‘r:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]

‘Işķ meşşāŧa-įst reng-āmįz
Ki ḥaķįķat kuned be-reng-i mecāz
Tā be-dest āvered dil-i Maḥmūd
Be-ŧırāzed be-şāne zülf-i Ayāz 176
[Mine’t-tercį‘:]
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
İdüben ħoş ķażā-i mā-fātı
Neŝr: Ya‘nį çün müntehį oldı sālik-i rāh-ı ma‘nā ve bildi ḥakįķat-ı eşyāyı bį-da‘vā.177
Mertebeden peşįmān olur ki çay iken cāyı baḥr-ı ‘ummān olur. İster ki ķażā-i mā-fāt ide
ve aña ķarşu mükāfāt ide. [135b] Pes terk idüp şeker şerbetini ve anuñ şįrįn leźźetini
‘ışķ elinden şarābāt içe ve mülk-i ħarābāta ķadem baṣup geçe.
önceki sünnî paradigmayı yazıya geçirmiĢ, sistemleĢtirmiĢ ve asırlarca bu çizginin mihenk taĢı olmuĢ;
Sadeddin Taftazani (v. 1390) tarafından yapılan Ģerhi ile birlikte yıllarca Osmanlı medreselerinde ders
kitabı olarak okutulmuĢtur. Osmanlı ilim ve kültür hayatı söz konusu olduğunda, aralarındaki bütün
ihtilaflara rağmen, en nihayet geleneksel ehl-i sünnet çatısı altında addedilen bütün mekteplerde (kelam,
fıkıh, tasavvuf vs.) onun tesirini görmekteyiz. Ayrıca Tomâr-ı Turuk-ı Aliyye müellifi Sâdık Vicdâni‟nin
(v. 1939), Halvetiyye-ġabaniyye tarikatının KarabaĢiyye kolunun kurucusu olan KarabaĢ-ı Veli (v. 1686)
hakkındaki Ģu satırları, Akâid-i Nesefiyye‟nin Halvetî çevrelerinde de makbul ve muteber olduğunun bir
delilidir: “…Özellikle ulema arasında kaynak olarak kabul edilmiĢ olan ġerh-i Akâid-i Nesefiyye‟yi
Ģerhlere baĢvurmaksızın yazmak gücünü ortaya koymuĢ, faziletli bir âlim idi” (Sâdık Vicdâni, 1995: 214).
175

“Mecâz hakîkâtin köprüsüdür” anlamına gelen bu söz birçok klâsik metinde karĢımıza çıkmaktadır.
Edebî anlamının yanında „mecâz‟ kelimesinin „yol, geçecek yer‟ (Devellioğlu, 2007: 593) ve „geçit,
dehliz‟ (GüneĢ, 2011: 593) gibi anlamları karĢılaması da „köprü‟ye benzetilmesine yol açmıĢ olabilir.
Ġbnü‟l-Fâriz‟in (v. 403/1013) Kasîde-i Hamriyyesi‟ni tercüme ve Ģerh eden Abdullah Salâhî-i UĢĢâkî de
(v. 1197/1782) eserinde bu sözü Ģöyle anlamlandırır: El-mecâzü kantaratü‟l-hakîka hükmünce mecâz
hakîkatin husûlü ve vesîle-i vusûlüdür (Saraç, 2003: 462).
176

“AĢk, reng-âmîz bir meĢĢâta, ya‟nî gelinin yüzünü tezyin edendir ki reng ile mecâzı hakîkat kılar. ĠĢte
o aĢk, Sultan Mahmûd Gaznevî‟nin gönlünü dâma [:tuzağa] düĢürmek/ele geçirmek için onun bendesi
olan Ayaz‟ın zülfünü Ģâne [:tarak] ile tezyin eder” (Fahrüddin Irakî, 2011: 62).
Ahmed Avni Konuk, Saffet Yetkin ve Ercan Alkan tercümelerinde üçüncü mısra „Tâ be-dâm âvered‟
Ģeklindedir.
177

Bu satırda “bî-da„vâ” kelimesinden hemen sonra “sahh kaydı” konulmuĢ, “ve mübtedî oldugı” ibaresi
yazılmıĢ/eklenmiĢtir.
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Bend-i tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Bizüz ol dil-ber-i ħarābātį
Ortadan götüren iżāfātı
Neŝr: Pes çün ħarābāt-ı muġān içre ki fenā maķāmıdur nāzil olsa ve bu ma‘nā ki ehl-i
beķā kelāmıdur aña ḥāṣıl olsa.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Yiridür dise bu ‘ibārātı
Bizüz ol dil-ber-i ħarābātį
Dil-ber olduġı budur anlaruñ
Sırrın añla bu ŧurfe güftāruñ
Ya‘nį maḥbūb-ı Ĥaķ u dil-ber-i ħalķ
Uş bulardur derūn-ı cübbe vü dalķ
Her kime kim teveccüh itse bular
Kendüyi itürüp buları bular
Bir kirişme ķılursa dil-ber olan
Ya‘nį ehl-i ŧarįķa rehber olan
Çoħlaruñ göñlini alup gide ol
Bį-baṣarise ‘aṣā virüp yede ol
Neŝr: Kemā cā’e fi’l-ḥadįŝi men eblaġa erba‘įnen ve lem ye’ħuźü’l-‘aṣā feķad ‘aṣā

178

ya‘nį her kim cehl ‘āleminden bülūġa yetse çihil sālından ħūrşįd-i ‘ömri fürūġa yetse ve
mürşid-i kāmilden [136a] ‘aṣā-yı himmet almasa ve anuñ irşādından hidāyet bulmasa
‘āṣįdür ve ma‘ṣiyyet ehli ve ġālibdür anuñ cehli. Pes ey ŧālib-i rāġıb ve ey bu ṣoḥbet
ehline muṣāḥib, cehd eyle tā tāc-ı hidāyete sezāvār olasın ve kemer-i ‘ināyeti ķuşanup

178

“Hadiste geldiği gibi: Kim kırk yaĢına ulaĢır da eline âsa almazsa âsi olur”.
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Ĥaķ ehline ħıdmetkār olasın. ‘Aṣā-yı himmet ele alup vādį-i eymen’e179 Mūsā kimi
gelüp görüp Ĥaķķ’uñ ferr ü ‘avnin öldürüp nefsüñ fir‘avnın ānestü nār’a180 ya‘nį tecellįyi dįdāra lāyıķ olasın ve terk-i ‘alāyıķ u ‘avāyıķ ķılasın.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Pes bu da‘vā degül dise kāmil
Ol ki Ĥaķ Ĥażretine’dür vāṣıl
Bunı kim bizüz ol ħarābātį
Ortadan götüren iżāfātı
Neŝr: Ya‘nį ey ehl-i dįd, terk-i iżāfetdür tevḥįd. Eyle kim sālik-i müntehį olana ve
kendü vücūdında yol bulana terk-i iżāfetdür şarŧ-ı rāh kim enāniyyetden gelendür ‘ayn-ı
günāh.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Anuñçün dimiş ol mįr-i ħarābāt
Ki et-tevḥįdü isķāŧu’l-iżāfāt 181

179

“Vadinin sağ tarafı”. Kasas, 28/30‟da geçmektedir: “Fakat oraya yaklaĢınca, o kutlu yerde, vadinin sağ
yamacındaki [yanan] ağaç yönünden kendisine: „Ey Musa, Benim Ben, Allah: Âlemlerin Rabbi!‟ diye
seslendi” (Ayrıca bkz. Kur‟an, 20/10-14).
“Sağ yamaç” tabiri 19:52 ve 20:80 ayetlerde olduğu gibi “kutluluk, güven ve bereket” çağrıĢımı
vermektedir. “Kutlu yer” tabirine gelince, bkz. 20:12'deki “iki kere kutlu
kılınmıĢ vadi” ifadesi.
Yukarıdaki ayette atıfta bulunulan “ağaç”, Ģüphesiz, Tevrat'ta sözü geçen (ÇıkıĢ iii, 2) “yanan çalılık”la
aynı Ģeydir (Muhammed Esed, 2002).
180

“Bir ateĢ gördüm”.

“Ve Musa, sonunda, bu süreyi doldurup da ailesiyle birlikte [çölde] yola çıktığında Sina (Tûr) Dağı'nın
yamacında bir ateĢ gördü; [ve] yanındakilere: “Siz durun” dedi, “ben [orada] bir ateĢ gördüm; size oradan
belki bir haber yahut [en azından] ısınmanız için (bir tutam) tutuĢmuĢ odun getiririm” (Kasas, 28/29).
Aynı ifade (ânestü nâr) için bkz. Kur‟an, Tâ-hâ, 20/10; Neml, 27/7.
181

“Tevhid bütün bağları kaldırmaktır”.

„Ol mîr-i harâbât‟ dediği büyük ihtimalle Ahmedî‟dir (v. 1412/13). Eski Anadolu Türkçesi‟nin güçlü
kalemlerinden ve Klasik Türk edebiyatının kurucularından olan Ahmedî‟nin „-ât‟ redifli bir gazelinin
yedinci beyti Ģöyledir: “Seni terk eyle kim anı bulasın / Ki et-tevhîdü iskâtü‟l-izâfât” (ġentürk, 2011: 11).
ġârihimizin Ahmedî‟den „mîr-i harâbât‟ diye bahsetmesinin sebebi ise yine aynı gazelin matla beytinin
ikinci mısrasının „Zî-muhlisler yiri durur harâbât‟ Ģeklinde gelmesi olmalıdır.
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İżāfet sāķıŧ olsa ķala tevḥįd
Bu tevḥįdi bilendür ehl-i tecrįd
[136b]
İżāfet ‘indį ve minnį dimekdür
Enāniyyetden ol innį 182 dimekdür
Enāniyyet gerekmez ehl-i ḥāle
Enāniyyetlü bir ķįl isne183 ķala
Ķala bir ķįlüñ issi ķālüñ ehli
Dolmışuz ķįl ü ķāle ḥālüñ ehli
İkilikden geçen tevḥįdi buldı
Mücerred oldı vü tecrįdi buldı
Bilüp tecrįd ü tevḥįdi muḥaķķaķ
Ŧapar vaḥdetdeki tefrįdi el-ḥaķ184
Daħı taķlįd ilen olmaz muķayyed
Küşād olup ŧapar mülk-i muħalled
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Eydeyüm yine diñle bir ma‘nā185
‘Ayn-ı ma‘nā durur degül da‘vā
Biz hemān bir elif diyüp duranuz
Dimeyüp ‘ömrümüzde bir kez bā186
182

Ġnnî: ġüphesiz/tabi ki ben.

183

Ġs: Sahip, malik demek. „Sahibine‟ Ģeklinde anlam verebileceğimiz „issine‟yi vezin icabı „isne‟
Ģeklinde okuduk.
184

Metinde “el-hak” ibaresinin hemen altında “mutlak” kelimesi yazılıdır. Vezni de bozmayacağından
Ģârih yahut müstensih “her iki Ģekilde de okuyabilirsiniz” demek istiyor olabilir.
185

Mûsâbeyli, Aydemir ve Tavukçu neĢirlerinde bu kelime „da„vā‟ Ģeklindedir. Ömer RûĢenî ikinci
mısrada -rücû sanatıyla- zaten söylediklerinin „da„vā‟ olmadığını belirtmiĢtir. Ama Ģârihin bunu, pîrine
saygısından dolayı, yazmaktan imtina edip onun yerine tekrar „ma„nā‟ kelimesini kullandığını
düĢünüyoruz. Zira tasavvufî Ģiirlerde „mana‟; pejoratif bir anlam yüklenen ve olumsuz çağrıĢımlarıyla
kullanılan „dava‟nın zıddıdır. Bunun örnekleri Yunus‟un Ģiirlerinde çokça görülür. Her iki kavram için
çalıĢmamızın sonundaki „tasavvufî kavramlar sözlüğü‟ne müracaat edilmelidir.

84
Neŝr: Ya‘nį vaḥdet-i ‘ışķa ķadem baṣduġ yā düvilmiş187 peyvendin kesdüġ.188 Taħta-i189
vücūd içre üstād-ı ezelden, mekteb-i ḥurūf içre mu‘allim-i lem-yezelden; dersümüz bir
elifdür hemān, tekrārumuz oldur her zamān. Ref‘-i iŝneyniyyet ķılup enāniyyeti
ma‘ṣiyyet bilüp ŧarįķ-i Ĥaķķ’a doġrılmışuz, çün birlik ŧopraġından yoġrılmışuz. Eyle
kim [137a] ol tevḥįd ehli ve ol tecrįdile tefrįd ehli bu birlik maķāmından ħaber virdi,
anuñ ħaberi vaḥdet ehline irdi.
Beyt:

Nįst der-levh-i dilem cüz-elif-ķāmet-i dūst
Çi kunem ḥarf-i diger yād ne-dād üstādem 190
Neŝr: Çün elifden ülfet ŧapduġ ve ülfetinden vaḥdet. ‘Ömrümüzde bā disek günāhdur
ikilikde ķalan bį-rāhdur.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Bir elifdür hemįşe tekrārum
Bir elifden durur bu güftārum
Elif-ķāmet nigārı görüp
186

Yunus‟un da buna benzer bir beyti Ģöyledir: “Dört kitabın ma„nîsi tamamdur bir elifde / Bâ didürmen
siz bana bâ diyicek azaram” (Karaköse, 2013: 201).
Ebced değeri bir olan, harflerin ilki ve Allah lafza-i Celali‟nin ilk harfi olan elif, vahdete/birliğe; ebced
değeri iki olan ve harflerin -alfabe sırasına göre- ikincisi olan bâ ise ikiliğe/kesrete delalet eder
(Çelebioğlu, 1998: 600).
187

Düğüm kelimesinin kökü düğ-/düg-‟den g-v değiĢimiyle düv-.

188

„Ğayn‟ harfiyle yazılmıĢ.

189

Tahta‟nın, Redhouse‟un Lexiconu‟nda „levh-i mahfûz‟ anlamı da vardır (2011).

190

“Gönül levhamda dostun elife benzeyen boyundan baĢka bir Ģey yoktur / Ne edeyim, üstâdım bana
bundan baĢka bir harf öğretmedi”.
Hâfız-ı ġirazî‟nin Dîvânı‟nda, 317. gazelde yer almaktadır (2015). Ġslam‟ın Mistik Boyutları isimli
kitabında, „Tasavvuf Edebiyatında Harf Simgeciliği‟ baĢlığı altında Hâfız‟ın bu beytine yer veren
Annemarie Schimmel, ardından Ģöyle der: “Sayısal değeri bir olan, yalnız ama etkin elif, mükemmel bir
ilahî harf durumundadır. Sufilere göre elifi bilmek ilahî ahadiyeti bilmek demekti. Elif, tüm yaratılıĢı
içine almıĢtır. O, Sehl Et-Tüsterî‟nin dediği gibi Âlif‟e yani her Ģeyi birbirine bağlayan (ellefe) ancak bu
Ģeylerden ayrı duran Allah‟a iĢaret eder (2012: 435).
Ahmed PaĢa‟nın Hâfız‟ın bu beytine naziresi Ģöyledir: “Gönlümün levhinde okurdum elif kaddin revân /
Ben dahî bir dogrı harf öğrenmedim üstâddan” (Karaköse, 2013: 203).
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Rūz u şeb ħıdmetinde doġru durup
Muṣḥaf-ı vechin açsa ķudretden
Ķalamazdur elif bu ṣūretden
Elif elf oldı keŝret ehline 191
Vāḥid oldı bu vahdet ehline
Çünki müstecmi‘-i cemį‘-i ḥurūf 192
Elif oldı vü ŧapduġ aña vuķūf
Bā dimek ķalmadı elifden ötüp 193
Birligi ṣalup ikilige bitüp
‘Ömrümüz oldı ġonca cehd iderüz
Dimeyüp bā elifle ‘ahd iderüz
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ġusl idenüz gelende göñlümüze
Bāġ-ı firdevs ü cennet-i a‘lā194
[137b]
Neŝr: Ya‘nį cennetüñ zįnetidür ḥūr u ķuṣūr ve Ĥaķ ehline andan ḥadŝ irişür bį-ķuṣūr ve
‘āşıķ olan fāriġ olur cennetden ve andaġı nāz ü ni‘metden. Nā-gāh eger ķalbine ħuŧūr
itse hevā-yı cennet ve gelse anuñ fikrine ṣafā-yı cennet, eşk-i nedāmetden ġusl itmese

191

Hz Ali‟ye atfedilen “Ġlim bir nokta idi onu cahiller çoğalttı” sözünü çağrıĢtırmaktadır.

192

Feridüddin Attar‟ın dediği gibi, çeĢitli biçimler içinde yaratılmıĢ her türlü varlığın ilahî birlikten
türemesi misali diğer bütün harfler eliften türer. Elif bükülmüĢ, dal ( )دmeydana gelmiĢti; daha sonra
baĢka bir bükülmeyle râ ( )رoluĢmuĢtu. Ġki ucu bükülünce bâ ( )بhaline gelmiĢti, at nalı biçimini alınca da
nûn (ْ) olmuĢtu…” (Schimmel, 2012: 435). Nesîmî de “Sûret-i kesretle olmuĢ muhtelif / Cümlesinden
zâtı birdir çün elif” (Karaköse, 2013: 201) mısralarıyla elifin bu hususiyetine iĢaret eder.
193

194

Öt- veya üt-: geç- (Dilçin, 1983).

Müstensih yahut Ģârih, “cennet-i a„lâ” terkibinin üstünü hafifçe çizmiĢ ve onun hemen altına “ravza-i
„ukbâ” terkibini yazmıĢtır. Orhan Kemal Tavukçu ve Semra Aydemir‟in çalıĢmalarında da “ravza-i
„ukbâ” terkibi yer almaktadır.
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ŧāhir olmaz ve sırr-ı inne’llāhe yuḥibbu’l-müteŧahhirįn

195

aña žāhir olmaz. Anuñçün

didi ol ŧālib-i dil-dār u rāġıb-ı dįdār.
Şi‘r:
[mefā‘įlün mefā‘įlün mefā‘įlün mefā‘ilün]

Eger der-ravża ne-nümāyį be-mā nūr-ı tecellį-rā
Zi-dūzaħ bāz ne-şināsed kesį Firdevs-i a‘lā-rā
Eger dįdār ne-nümāyį vü cennet-rā neyārāyį
Berāy-ı hįme-i dūzaħ keşend ez-ravża Ŧūba-rā 196
Neŝr: Cennetde dįdār olmasa ḥadeŝ-i ekberdür ve anuñ nāz ü ni‘meti dūzaħdan beter.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün mefā‘įlün mefā‘ilün]
Eger cennetde görsetmez baña dil-dār dįdārın
Geçem Firdevs-i a‘lādan yaħam ķaṣr ile dįvārın
[138a]
Eger nūr-ı tecellįden bezenmese behişt ol dem
Cehennem nārına ṣayam anuñ pür-meyve eşcārın
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ħoş vużū dutanuz geçende müdām
Fikrümüzden bizüm ġam-ı dünyā
195

“Ve Allah özlerini temiz tutanları sever” (Bakara, 2/222).

Lafzen „Allah temizlenenleri sever‟. Fakat Ģârihin „sırr-ı inne‟llâhe…” Ģeklindeki bir terkiple, yani „sır‟
kelmesi ile bu ayeti anması da Muhammed Esed‟in bu çevirisine mutabıktır.
196

“Eğer cennet bahçesinde bize cemâlini göstermezsen / O yüce Firdevs cennetiyle cehennemin ne farkı
kalır? / Eğer cemâlini gösterip de cenneti süslemezsen / Ordaki Tûbâ ağacını da cehenneme odun diye
versinler!”.
Cennette, Sidre‟de bulunduğuna inanılan, kökü yukarıda ve dalları aĢağıda olacak Ģekilde cenneti
gölgeleyen ve edebî metinlerde daha çok bu anlamı söz konusu olan Tûba; Kur‟an‟da “ne güzel, ne
mutlu, ne hoĢ, ne a‟lâ” gibi anlamlara gelir (Yılmaz, 1992: 154). Bu anlamıyla düĢündüğümüzde -belki
uzak bir çağrıĢım olarak- cennette Allah‟ın cemâli olmayacaksa orada güzellikten, mutluluktan eser
kalmayacağı da söyleniyor olabilir. Nitekim Ģârih vr. 134b‟de, O‟nsuz cennete damu (tamu, cehennem)
denilse uygundur, der: “Ol zamân kim bu hâs sohbet ola / ÂĢıka dûzahise cennet ola / Ger tapılmasa
cennet içre bu hâl / Damudur vây ana ki dinile kal”.
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Neŝr: Ya‘nį dünyā ġamından fikrümüz yoħdur, zįrā ki źevķ u ṣafāmuz çoħdur. Nādiren
eger żarūretden fikrümüze gelse, yā bir maṣlaḥat içün źikrümüze gelse āb-ı ḥasretden
ħoş vużū dutaruz ve ol ḥadeŝ-i aṣġardan revān üterüz.197 Ŧahāret ikidür ey ŧāhir, biri
bāŧındur ve biri žāhir. Ŧahāret-i bāŧın ehlu’llāhuñdur ve ķalbi āgāhuñdur. Ŧahāret-i
žāhiriyye ‘avāmuñdur, ne ħavāṣṣuñ; yaķįn bil varise ṣıdķ u iħlāṣuñ. Tahāret-i žāhir
cismi pāk ider ve arı, ŧahāret-i bāŧın ķalbi ṣāf ider ārį.
Nažm:
[fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün]
Ey dil arıngil198 ķamudan pāk olup
Tā ki ḥadeŝden daħı bį-bāk olup
Ŧāhir olup ķalbüñ ola maḥż-ı rūḥ
Cismüñ ola keştį vü rūḥuñ çü Nūḥ
[138b]
Žāhirüñi şer‘ile pāk eylegil
Bāŧınuñı ‘ışķile ey ehl-i dil
Žāhir ü bāŧın ikisi olsa ṣāf
Müttefiķ olup ķamu dem bį-ħilāf
Aña kim oldı bu ikiden ṣıfat
Bir olur aña dimişem şeş cihet
Neŝr: Ež-žāhiru ‘unvānu’l-bāŧın 199 anda olur, mü’min emniyyet meskeninde sākin anda
olur. Levnü’l-mā’i levni inā’ihį 200 bu ma‘nādur ve bu ma‘nā dime mā-lā-ya‘nįdür.

197

Öt- veya üt-: geç- (Dilçin, 1983).

198

„-gıl, -gil‟ emir kuvvetlendirme eki kef ile yazıldığı için arıngıl değil arıngil olarak okuduk.

199

“Zâhir, bâtının iĢareti/alameti/simgesidir”.

200

“Kabın rengi neyse içindeki suyun rengi de odur”.

Bu söz Cüneyd-i Bağdâdî‟ye (v. 298/910) aittir (Fahrüddin Irakî, 1992: 26, 41; Necmüddin Kübrâ, 2010:
191). Sadreddin-i Konevî de (v. 673/1274) bu sözü, Cüneyd-i Bağdâdî‟ye nisbetle, „Ben, Kulumun zannı
üzereyim‟ kudsî hadisini açıklarken kullanır (1998: 58). Lemaât kitabının 5. Leması‟nda bu sözün, “ ٌْٛ
ٗتْٛ ِحثٌٛ ( ”اٌّحةMuhibbin rengi mahbûbun rengidir) Ģeklinde anlaĢılması gerektiğini söyleyen Fahrüddin
Irakî, ardından Muhyiddin Ġbn Arabî‟nin (v. 638/1239) Ģu dörtlüğünü kaydeder:
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Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Erile ŧutup öldüren anasın 201
Şer‘-i ‘ışķile virenüz fetvā
Er didügi hevā vü hevesdür ki nefs anasına202 er ol besdür. Ya‘nį çün nefs-i muħtāla
mekkāre ārzūdan er ŧapdı ve vara vara ‘arūs kimi zįver istedi ve sįm [ü] zer istedi. Fi’lmeŝel māder rūḥ iken ol bįve-zen, diledi mühr-i mihrile şevher ide def‘aten. Sālik ki
ferzend-i rūḥdur ve sįnesi meşrūḥdur, ķatl ķıldı māderini ve pür-şįven itdi ħˇāherini ve
anı öldürmekdür rūḥı güldürmek. [139a] Ya‘nį her hevāya ki meyl itdi ‘aks itdiler ve her
ārzūya ki mā’il oldı terkin itdürdiler. Pes şer‘-i ‘ışķile ey ehl-i taķvā, virenüz fetvā.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Şer‘-i ‘ışķile nefsi öldürenüz
Öldürüp nefsi rūḥı güldürenüz

 رلد اٌخّزٚ  رق اٌشجاج/ Kadeh de Ģarap da pek fazla saflaĢtı
 ذشاوً االِزٚ اٙ فرشات/ Öyle birbirine benzeĢtiler ki iĢ tümden karıĢtı
 ال لذحٚ  فىأّٔا خّز/ Sanki Ģarap vardır da kadeh yoktur
 ال خّزٚ  وأّٔا لذحٚ / Ya da kadeh vardır da Ģarap yoktur (1992: 27; 2011: 59; 2012: 108).
Ġsmail Hakkı Bursevî (v. 1137/1725) ise bu sözün tasavvufî mazmununu Ģöyle açıklar: “Cüneyd-i
Bağdâdî‟den kuddise sırruhû suâl olunup „ârif kimdir?‟ denildikte, ْٗ أائٌٛ ْ اٌّاءٌٛ diye cevâb verdi. Yani
su ile zarfın rengi birdir. Meselâ bir kızıl renk ĢiĢede su kızıl renk olur. Ve sâir elvân dahî kıyâs oluna. Ve
Ģu„â-i Ģems camdan aks etse, camın levni ile mütelevvin olur. Yani cam yeĢil ise aks eden nûr dahî yeĢil
olur. Ma„a-hâza nûrun ve suyun aslında levni yoktur. Ġmdi tecellî hâlini dahî buna kıyâs eyle ve bil ki Hak
sana senin levninde görünür; zîrâ O‟nun baĢka levni olmaz (Necmüddin Kübrâ, 2010: 191-192).
201

ġaraba „üzüm kızı‟ (rez kızı, duhter-i rez, bint-i ineb) denilir (bkz. vr 145b). Bu durumda Ģarabın anası
üzüm olmaktadır. Onu öldürmek ise piĢirmektir: “Ġçkinin öldürülmesi (imâtetü‟l-hamr), onun
piĢirilmesinden kinayedir” (Râğıb El-Ġsfahânî, 2012: 1021).
Harîrî‟nin Makamatı‟nda ise -otuz ikinci Makame‟nin bütününde olduğu gibi nükteli bir Ģekilde ve
kelimelerin çeĢitli anlamlarına gönderme yapılarak- Ģarabı öldürmekten maksadın ona su karıĢtırmak
olduğu ve bunun “caiz” olduğu söylenir. RûĢenî‟nin Şer„-i „ışkile virenüz “fetvâ” demesi de yine
Makamat‟a telmih yaptığını düĢündürmektedir: “Sual: Zımmî, acûz [:kocakarı] öldürmek hususunda kiĢi
men olunur mu? Cevap: Acûz öldürmek hususunda itiraz caiz olmaz. (Acûz bir manaya göre „Ģarap‟
demektir ki onu öldürmekten maksat ona su karıĢtırmaktır)” (Harîrî, 2012: 207).
202

„Nefs anası‟ denilmesinin bir sebebi de nefs kelimesinin Arapça‟da müennes (diĢil) addedilmesi olsa
gerek.
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Her kim öldürmez anasını yaķįn
Olamaz203 merd-i rāh ü Ĥaķķ’a yaķın
Er aña dirler anasını revān
Erile dutsa öldüre ey cān
Ŧıfliken sen ŧufeyl-i rāh olagör
Faķr içinde gedā-yı şāh olagör
Ümmehātı ķoyup çıķ ābāya
Esfeli terk idüp git a‘lāya
Anuñiçün didi Mesįḥ nebį
Bunı innį le-źāhibün li-ebį 204
Ya‘nį bu ümmehātı terk iderem
Doġru ābāya yüz ŧutup giderem
Pes revādur dirise ol sācid
Bege paşaya uġrayanda becid
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ħˇācenüñ ħˇācesiyüz ey ħˇāce
Ķulumuz ķulısın bizüm ya‘nį
[139b]
Ya‘nį dünyā ehl-i nefsüñ ķulıdur ve anuñ emrinüñ meşġūlidür. Žāhirde eger ħˇācedür ve
ġanį ve aña yüz gösterüpdür dünyā-yı denį; bāŧında bendedür, doġru disem
dermendedür. Çün Ĥaķ ehli nefsi ķul itdiler ve şer‘ teklįfātından boynında ġul itdiler tā
muŧį‘ oldı anlaruñ fermānına ve girdi ķullaruñ ṣānına. Pes bende-i bendedür ehl-i hevā
vü heves ve ħˇāceler ħˇācesidür Ĥaķ ehli ve bes.
203

Okunmasında tereddüt yaĢadığımız, yeterlilik kipinin olumsuzuyla çekimlenen bu ve benzeri fiilleri,
üstün/zamme harekesinden dolayı „olımaz‟ Ģeklinde değil, „olamaz‟ Ģeklinde okuduk ve diğer fiillerde de
aynı yolu takip ettik.
204

“Ben babam için/babama gidiyorum”.

Kur‟an‟da Hz. Ġbrahim‟in dilinden söylenen İnnî le-zâhibün ilâ-Rabbî (Ben Rabbime gidiyorum)
ifadesine benzemektedir (Saffât, 37/99).
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Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Nedür begler begi merd-i Ħudā’dur
Egerçi žāhirinden bir gedādur
Ķul itmiş kendüye nefsüñ hevāsın
Ġulām itmişdür anuñ pādişāsın
Hevā-yı nefsi her kim bende ķıldı
Ĥayāt-ı rūḥile dil-zinde ķıldı
Hevesdür ehl-i dünyā pādişāhı
Hevādandur anuñ ol ‘izz ü cāhı
Ķalan bu ‘izz ü cāha çāha uġrar
Gedā-yı ‘ışķ olanlar şāha uġrar
Gedā-yı ‘ışķ olan dünyāya ķalmaz
Ne dünyā cennetü’l-me’vāya ķalmaz
Neŝr: Bu ḥadįŝ-i ķudsįdür diñle ey bende-i ġanį ki yā dünyā uħdumį men ħademenį.205
[140a] Pes ħıdmet Allāh’a gerek ve ol ulu dergāha gerek tā dünyā ħıdmetkāruñ ola ve
evdeki perestāruñ ola.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Revādur dise ķılma ŧa‘ne ey dil
Bu ŧurfe sözleri ol merd-i kāmil
Degül da‘vā ḥaķįķatdür bu ma‘nā
Semā‘ it istimā‘ itdikçe ya‘nį
Neŝr: Śūretā egerçi faķįrüz mülk ü māl ü cāhdan, ma‘nāda ziyādeyüz yüz pādişāhdan.
Dünyā beglerinüñ mülki fānįdür bizüm mülkümüz cāvidānįdür. Dünyā begleri eger
uludurlar, doġru disem ölüdürler. Dünyā begleri bendedür şehvet ü şöhrete, biz lāyıķuz

205

“Ey dünya, bana hizmet edene hizmet et”.
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ķurbet-i Ĥażret’e. Dünyā begleri žālim olup olmasa ‘ādil, bāŧıldur beglikleri eyle bil. Fe
emmā dünyāları variken ahiret ķazansa ve žāhir ü bāŧınları şer‘ile bezense; dünyāları dįn
ola, me’vāları ħuld-ı berįn ola. Ed-dünyā mezra‘atü’l-āħire 206 ma‘lūmdur ve anuñ ḥāṣılı
mefhūmdur.
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Oldur olduġ[ı] sözümüzde rumūz
Ki meşāyıħ kelāmıdur mermūz
[140b]
Ya‘nį ehl-i ‘irfān olan ve ‘ārif-i esrār-ı nihān meşāyıħ, gāh olur sözi mermūz söyleller
ve maḥrem olana şerḥin eyleller tā dime ki ol esrāra ıŧlā‘ı olmaya ve ol genc-i maħfįye
yol bulmaya. Meŝelā Ĥażret-i Şeyħu’l-islām ve hādiyü’l-ħalķ ilā-dāri’s-selām; ķuŧbü’l-

vāṣılįn ve mefħaru’l-kāmilįn; iftiħāru ehli’t-tevḥįd, es-sulŧān Ebū Sa‘įd; nevvera’llāhu
merķadehū ve bi-nevmeti’l-‘arūsi erķadehū 207 bu rubā‘įyi mermūz söyleyüpdür.
Rubā‘iyye:

Ĥavrā be-nežāre-i nigārem ṣaf zed
206

“Dünya ahiretin tarlasıdır”.

Hadis âlimi Sehavî bu sözün aslını bulamadığını söyler. Bir baĢka hadis âlimi Aliyyü‟l-Kâri ise ġûrâ
suresinin 20. ayetine istinaden manasının doğru olduğunu belirtir (Yılmaz, 2013: 92; Aliyyü‟l-Kâri, 2014:
140).
207

“ġeyhu‟l-Ġslam ve halkı selamet yurduna götüren, Allah‟a vâsıl olanların kutbu, kâmil insanların
övünç kaynağı ve tevhid ehlinin iftiharı, sultan Ebu Said ki Allah onun kabrini nurlandırsın ve onu
„düğün gecesi/gelin-güvey‟ uykusuyla -rahatça- uyutsun”.
Uyku, hafif bir ölüm; ölüm ise ağır bir uyku gibi telakki edilir. Kur‟an‟da hem uyku hem ölüm için ِّٟفَٛ َذ
tabirinin kullanıldığını görürüz: ً١ٌٍفاوُ تاٛر٠ ٞ اٌذٛ٘ ٚ “Geceleyin sizi vefat ettiren (uyutan) O‟dur” (En„âm,
6/60). Aynı ayetin devamında ve Kehf sûresi 12. ayette „uyandırmak‟ fiili yerine „diriltmek‟ fiili ()تعث
kullanılır. GeniĢ bilgi için Ġsfahanî‟nin Müfredâtı‟ndan “mevt”, “ba„s” ve “nevm” maddelerine bakılabilir.
Metinde geçen, „Allah onun kabrini nurlandırsın‟ ve „Allah onu düğün gecesi/gelin-güvey uykusuyla rahatça- uyutsun‟ Ģeklinde çevirebileceğimiz dua ve temenni cümlelerinin daha iyi anlaĢılabilmesi için
Ömer Nesefî Akâidi‟nin yirmi ikinci baĢlığı/konusu olan „Kabir ahvâli‟ bölümünde yer alan ve Müslim,
Cennet: 17; Nesâî, Cenâiz: 115; Ahmed b. Hanbel, Müsned: III/3-4 ve Tirmizî, Cenâiz: 70‟te geçen
hadislerden istihraç edilen Ģu bilgileri vermekte fayda görüyoruz: “Ölü, kabre konulduğunda ona Münker
ve Nekir denilen iki melek gelir. O, Hz. Peygamber hakkında sorulan suale „O, Allah‟ın kulu ve
resulüdür. Allah‟tan baĢka ilah olmadığına ve Muhammed‟in O‟nun kulu ve resulü olduğuna Ģehadet
ederim‟ diye cevap verir. Sonra kabri yetmiĢ arĢın geniĢletilir ve ıĢıklandırılır, aydınlatılır. Melekler daha
sonra ona „yat ve uyu‟ derler. O, „Aileme gidip de durumumu haber vereyim mi?‟ diye sorar. Melekler ise
ona „Gelin-güvey uykusu gibi uyu ki onu (gelin veya güveyi) elbette ailesinden en çok sevdiği kişi
uyandırır‟ derler ve o kiĢi, Allah onu o yattığı yerden mahĢere kaldırıncaya kadar (rahat rahat) uyur”
(Ömer Nesefî, 2010: 68).
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Rıḍvān zi-ta‘accüb kef-i ħod ber-kef zed
Ān ħāl-i siyeh ber-ān ruħān miŧraf zed
Abdāl zi-bįm çeng ber-muṣḥaf zed 208

208

“Hûri(ler) güzel sevgilimi seyretmek için sıraya girdi. Rıdvan hayretten elini eline vurdu. Sevgilinin
aydınlık yanağında bir ben belirdi, örtü gerdi. Abdâl, korkudan elini mushafa vurdu (mushafa sarıldı)”.
ġârihin övgü ve dualarla andığı ve rubaisini iktibas ettiği Horasan‟ın büyük sufisi Ebu Said Ebu‟l-Hayr
(v. 440/951) Makâmât-ı Erba‟în isimli eserinde kırk makamdan bahseder ki bunlar Yahya ġirvânî‟nin
Çihil Menâzil de denilen Menâzilü‟l-ÂĢıkîn eserinde ele aldığı makamlarla, birkaçı dıĢında, aynıdır.
Azerbaycan tasavvufu üzerinde de büyük tesirleri görülen, Pir Hüseyin ve Ebu Abdullah Bakuvî gibi
devrinin meĢhur sufilerini yetiĢtiren Ebu Said, Makâmât-ı Erba‟în eseriyle, Yahya ġirvânî vasıtasıyla
Halvetiyye tarikatına da tesir etmiĢtir (Seyyid Yahya ġirvânî, 2014: 32).
Fars Ģiirinde tasavvuf tesirinin hissedilmeye baĢlanması ve bu tesirin zamanla kuvvetini arttırması milâdî
10 ve 11. asırlarda olmuĢtur. 12. asırda ise bu durum, yerini daha sembolik ve remzî bir dile bırakmıĢtır.
Bu asırda sufiler/Ģairler, 10 ve 11. asırdaki mutasavvıfların kullandıkları kelime ve ıstılahları kinaye ve
istiare yolu ile tekrar kullanmıĢlardır. Onlara göre habîb, mahbûb ve maşûk Allah demektir. Nurlu çehre
O‟nun zâhirî, simsiyah kâkül ise O‟nun bâtınî Ģe‟n ve tecellîleri manasında -istiare ve rumuz yoluylakullanılıyordu. Her ne kadar sonraki asırlarda, Farsça yazan Ģairler arasında Senâî, Attâr ve Mevlânâ gibi
büyük sufi Ģairler yetiĢmiĢse de bu Ģekildeki remizli lisanı ilk defa kullanan ve bu yolda öncü olan Ģahıs
Ebu Said Ebu‟l-Hayr‟dır. Tasavvuf Ģiirini ilk defa ortaya koyanın da O olduğu söylenir (Hücvirî, 2014:
24). Nitekim Ģiirlerindeki remizleri çözmek için birçok Ģerh yazılmıĢtır. Yukarıdaki rubai bağlamında biz
bunlardan iki tanesine değineceğiz:
Müstakimzâde Süleyman Efendi (v. 1788), Ebu Sa„îd Fazlullah Ġbn Ebi‟l-Hayr‟a (v. 440/951) ait bu
meĢhur rubaide geçen „nigâr‟dan maksadın „Âdem‟ olduğunu söyler. Yine Müstakimzâde‟ye göre „hâl-i
siyah‟tan murâd “Âdem‟in rûy-ı ismetinde nümâyân olan ٗ آدَ رتٝ عصٚ (Âdem Rabbi‟ne âsi oldu; Kur‟ân,
20/21) mefhûmunun zuhûrudur.” „Ruhân‟dan (aydınlık yanaklardan) maksat ise Âdem‟in “vech-i rûh u
dilidir.” Yani latîf olan ruh ve gönlünün üstünde kesîf olan bedeni yahut güzel yaratılmıĢlığının üstünde
bir kara leke (hâl/ben, Allah‟a karĢı iĢlediği cürüm) vardır. Müstakimzâde, „abdâl‟ın Ģerhinde ise
kelimenin kökü olan ‟bedel‟ ve „beddele‟ye (değiĢtirmek) atfen, cürüm iĢleyen Âdem‟in عا١ّا جِٕٙ اٛلٍٕا ا٘ثط
(Hepiniz inin cennetten! Kur‟ân, 2/38) hitâbını duyunca akıl, ilim ve fikrinin; hayret, incimâd ve dehĢete
tebeddül ettiğini söyler: “…ve abdâl oldı. Ya„nî aklı hayrete mübeddel ve fikri incimâda muhavvel oldı”,
“…Âdem abdâl idi ki hûĢ dehĢete mütehavvel ve akl hayrete mütebeddel idi” (Müstakimzâde Süleyman
Efendi, 1778: 197b-198a).
Bir NakĢibendi Ģeyhi Ubeydullah Ġbn Mahmud Ahrâr‟ın (v. 895/1490) bu rubaiye yaptığı Farsça Ģerh de
temelde aynı minvaldedir. O da „nigâr‟dan maksadın Âdem veya daha geniĢ manada insan ruhu olduğunu
ve „hâl-i siyah‟tan maksadın leke, züll, cürüm olduğunu söyler: “Ve murâd ez-nigâr, rûh-ı insânîst”
(Ubayd Allah ibn Mahmud, ?: 6a). “Ve murâd ez-hâl-i siyâh mezellet ve inkisârest” (7a).
Çengin mushafa vurulması ise Müstakimzâde Süleyman efendi tarafından Ģöyle yorumlanır: “…lâkin
Âdem mest-i hayret idi ve çün akl ile hayret meyânında ol kadar fırsat-ı mecâl bulup çeng-i i„tirâf ve
isti„fā ile mushaf-ı ‟ رتٕا ظٍّٕا أفسٕاya (Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik; Kur‟ân 7/23) ta„alluk ve
teşebbüs idüp sümme ٗ١ٍ( فراب عSonra Âdem, Rabbi‟nden -tevbe etmek, af dilemek için- birtakım kelimeler
aldı ve -onlarla- Allah‟a tevbe etti; Kur‟ân, 2/37) menşûrının zuhûrı zamânına dek bu hâlet üzre kaldı
(Müstakimzâde, 1778: 197b). Yani Müstakimzâde‟ye göre çeng tevbe, yakarıĢ ve niyâza karĢılık
gelmektedir. ÇalıĢtığımız eserin Ģârihi ise çengin „el‟ anlamını da (bkz. Mütercim Âsım Efendi, 2000:
136) göz önünde bulundurmuĢ ve buna bağlı olarak piĢmanlık, tevbe anlamının yanında el açıp yakarma
ve af dileme motiflerini de çağrıĢtıracak Ģekilde „dest-i ümîd‟ ibaresini kullanmıĢtır: “Fi‟l-hâl çengini
ya„ni dest-i ümîdi mushaf-ı İlâhî‟ye vasl ide ve vaslını bî-fasl ide tâ hitâb-ı müstetâb-ı ve lâ yey‟esu minravhi‟llâhi ille‟l-kavmü‟l-kâfirûn nâzil ola ve inâyet-i ezelî hâsıl ola” (bkz. vr. 142a). Salâhî de (v. 1782)
çeng‟i el anlamıyla alarak “Abdâl zi-bîm çeng ber-mushaf zed” mısrasını -bizce isabetli bir Ģekilde- Ģöyle
tercüme etmiĢtir: „Abdâle çü havf erdi elin mushafa urdu (Arıcı, 2006: 225).
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Ya‘nį müte‘aŧŧiş olanlar zülāl-i viṣāl-i Ĥażret-i ‘İzzet’e te‘ālet esmā’uhū

209

ve müştāķ

olanlar tecelliyāt-ı źāt ü ṣıfāt-ı [141a] ṣamediyyete tevālet ni‘āmuhū ba‘de ḳat‘i feyā fīḳuvveti ‘ameliyye 210 ki ‘ibāretdür tertįb-i žāhirden ki muŧābıķ ola şerāyi‘-i nāmūsiyyeye
ve tehźįb-i bāŧındur melekāt-ı reddiyeden ve ittiṣāldur ‘ālem-i ġayba ve ittiṣāfdur ṣuver-i
ķuddūsįyyeye ‘aḳībü‟l-infiṣāli ‘ani‟ş-şevāġili‟l-bedeniyye 211 tā sırr-ı çeşme-i mülāḥažai celāl ü cemāle mülḥaķ olalar ve ol zülāl-i viṣāle müstaġraķ. Pes cemį‘-i mevcūdāt,
cüz’iyyāt ü külliyyāt tecellį-yi źāt ķatında iżmiḥlāl ŧapar ve mütelāşį olur ve ma‘nā-yı

leyse fi’l-vücūdi illā Hū 212 vażıḥ ü āşkārā bulur.
Beyt:
[fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūlün fe‘ūl]

Kucā ġayr u ku ġayr u ku naķş-i ġayr
Siva’llāhi v’allāhi mā fi’l-vücūd 213
Neŝr: Ve mertebe-i fenā fi’llāh ‘ibāret bu ma‘nādandur ve işāret bu da‘vādan fi’l-cümle
ṣuffe-i ṣafāda ṣūfį olanlar ve ķubbe-i vefāda mūfį olanlar214 ki ḥavrā dimekden murād
[141b] anlar ola, baħma ṣaġa ṣola.
209

“Ġsimleri yüce olan”

210

“Kulun kuvve-i ameliyesi kesildikten sonra bile nimetleri devam eden”

211

“Bedenî meĢguliyetlerden uzaklaĢtıktan sonra”

212

“Varlık âleminde O‟ndan baĢkası yoktur”.

Fahrüddin Irakî‟de Keyfe yünkeru‟l-„ışk? Ve mâ fi‟l-vücûdi illâ hû: “Varlık âleminde mevcut olan yalnız
aĢk iken nasıl olur da inkar edilir?” Ģeklindedir.
Ġmam Gazâlî de bu sözü MiĢkâtü‟l-Envâr isimli eserinde Leyse fi‟l-vücûdi illallâh Ģeklinde kullanır ve bu
bağlamda Ģöyle der: “Ârifler mecaz çukurundan hakikate yükseldikten ve manevî miraçlarını
tamamladıktan sonra müĢâhede gözüyle gördüler ki varlık (vücûd)‟ta Allah‟tan baĢka hiçbir Ģey yoktur
(leyse fi‟l-vücûdi illallâh) ve „O‟nun varlığından (vechinden) baĢka her Ģey helak olucudur‟ (Kur‟ân,
Kasas 28/88). Buradaki „helak oluculuk‟la belli bir zaman dilimi kastedilmeyip ebedîlik ve ebedî yokluk
söz konusudur. Zaten bundan baĢka bir Ģey de düĢünülemez. Ârifler Ģu nidayı duymak için kıyametin
kopmasını beklemeye ihtiyaç duymazlar: „…Bugün mülk kimindir? Vâhid ve Kahhâr olan Allah‟ın‟
(Kur‟ân, Fâtır 40/16). Aksine, bu sesi duymadıkları hiçbir an yoktur” (Kara, 1985: 321).
213

“Hani baĢkası, nerede? Nerede baĢkasının nakĢı? / Vallahi varlık âleminde Allah‟tan baĢkası yoktur”.

Gerçek Varlık olan Allah, Davud El-Kayserî‟ye göre iki isimle kendisini varlıklardan ayırır. Bu isimler
el-Ğayr ve es-Sivâ‟dır. Ğayr (baĢkası) ismiyle Allah kendisini varlıklardan ayırırken es-Sivâ (öteki)
ismiyle varlıkları kendisinden ayırır. Bu iki isim arasında anlam ve delâlet açısından ince bir fark vardır.
Ğayr ismiyle Allah‟ın rubûbiyetine; Sivâ ismiyle varlıkların ubûdiyetine iĢaret edilmiĢtir (Bayrakdar,
2009: 50).
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Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Durup nezāre-i maḥbūb olardur
Görüp ḥüsn ü cemāl-i ħūb olardur
Tecellį nūrına müstaġraķ anlar
İçüp ḥayret şarābın el-ḥaķ anlar
Nedür ḥavrā diseñ anlar direm men
Ĥaķįķat gülşeninde gül direm men
Siyeh çeşmānimiş ḥavrā lüġatde
Ķara gözlü dimekdür bu ṣıfatda
Neŝr: Çün maḥbūb-ı ebed ü ezele ve nigār-ı lem-yezele ķarşu ṣaf urdılar ve bu evṣāf ile
ṣaf ṣaf durdılar. Vücūhün yevme iźin nāḍireh, ilā-Rabbihā nāžireh 215 muķarreb-i dergāh
ve maḥrem-i ħalvetgeh-i şāh oldılar. Rıḍvān-ı melāike isti‘cāb idüp ve istiġrāb ideler

inne hāźā le-şey’ün ‘ucāb.216 Pes ta‘accübden kef kefe çalalar ve ol taķarrübe ḥayrān
ķalalar; vāżıḥ ola esrār-ı ve leķad kerremnā benį ādem217 ve āşkārā ola bu ma‘nā ol dem.
Nā-gāh ħāl-i siyāh ki istiġnādan ‘ibāretdür, v’allāhu ġaniyyün ‘ani’l-‘ālemįn’e218
işāretdür. Ye’s ü ķunūŧ [142a] ‘alemin ķaldura ve bu kemālüñ zevālin bildüre ki miŧraf
be-kesr-i mįm ve fetḥ-i mįm ‘ibāretdür ‘alemden ey şāh-ı ‘ālem ve bir kisvete dirler ki
eŧrāfında ola ‘alem v’allāhu a‘lem. Pes çün anlaruñ ṣafāyiḥ-i ṣaḥayifinde ol ħāl-i istiġnā
‘alem ve ol beyāż üstinde sevādü’l-vech

219

kimi raķam ursa220 nā-çār abdāl-ı sālik bįm

214

Ġlâhî, „sûfî‟ kelimesini her kullandığında devamında sufilerde bulunması gereken bazı vasıfları da
sayar ki bu vasıfları Seyyid Yahya ġirvânî, ٝفٛ صkelimesini oluĢturan harflerden yola çıkarak Ģöyle
belirlemiĢtir: “Sufiye, adını dört nesneden aldılar: safa‟dan, vefa‟dan, fena‟dan ve yakin‟den. ġeriatin
zıddı olan iĢlerden safi olmalıdır. Ameli içinde vefa etmelidir. Ġlmi ve ameli özünden görmeyip Ģeyh
terbiyesi deyip fakr u fena yerinde durmalıdır. Ta ki yakin hasıl olup sufi adını almaya layık olsun (2014:
85-86).
215

“Bazı yüzler o gün mutlulukla parlayacak, Rablerine bakarken” (Kıyâme, 75/22-23).

216

“Doğrusu, bu çok tuhaf bir Ģeydir!” (Sad, 38/5).

217

“Gerçek Ģu ki Biz Âdemoğullarını üstün ve onurlu [:mükerrem] kıldık” (Ġsrâ, 17/70).

218

“Allah, yarattığı âlemlerden bağımsızdır, her bakımdan Kendine yeterlidir; her türlü ihtiyaçtan uzaktır!
Müstağnîdir” (Âl-i Ġmrân, 2/97; Ankebût, 29/6).
219

Tasavvufî Kavramlar Sözlüğü kısmında açıklaması mevcuttur.

220

“Ve ol beyâz üstinde sevâdü‟l-vech kimi rakam ursa” ibaresi metne der-kenâr olarak ilave edilmiĢtir.
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eyler ol demde ve ol maķām-ı nedemde. Fi’l-ḥāl çengini ya‘nį dest-i ümįdi muṣḥaf-ı
İlāhį’ye vaṣl ide ve vaṣlını bį-faṣl ide tā ħiŧāb-ı müsteŧāb-ı ve lā yey’esü min-ravḥi’llāhi

ille’l-ķavmü’l-kāfirūn 221 nāzil ola ve ‘ināyet-i ezelį ḥāṣıl ola. Pes ma‘lūm oldı ki kelāmı meşāyıħ mermūzdur ve ḥırzu’llāhile maḥrūz. Degmeye düşmez ki ol kelāma ŧā‘in ola,
ma‘nāsını bilmese n’ola ve el-mer’ü ‘adüvvün limā cehile

222

ķıbelinden olmaya ve

cehl-i mürekkebden dolmaya.
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Meyte-i kāfiri dutup yudaruz
İçürüp ķonşımuza bevl-i ‘acūz
[142b]

El-meytetü’s-semeki, el-kāfirü’l-baḥri, bevlü’l-‘acūzi lebeni’l-ibli.223 Çün bildüñ ki
meyteden murād semekdür224 ya‘nį balıġ. Kāfir didügi baḥrdür ey ‘āķil-i bāliġ. Pes
221

“Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin; bilin ki, hakkı inkar eden insanlardan baĢkası Allah'ın hayat
bahĢedici rahmetinden ümit kesmez” (Yûsuf, 12/87).
Müfessirlerin çoğuna ve bilhassa (Taberî'nin ve ötekilerin kaydettiği gibi:) Ġbni Abbâs'a göre „ravh‟ terimi
burada rahmet sözcüğüyle eĢ anlamlıdır. Sözcük, dilbilimsel açıdan rûh (“hayat soluğu” ya da günlük
dildeki “ruh”) sözcüğüyle akraba olduğuna ve ayrıca dolaylı ya da mecazî olarak, keder ve üzüntüden
“uzak yahut azade olmak” [râha(t)] anlamını taĢıdığına göre (Tâcu'l-„Arûs), en uygun çevirinin “hayat
bahĢedici rahmet” olacağı söylenebilir (Muhammed Esed, 2002).
222

“Ġnsan, bilmediği Ģeyin düĢmanıdır”.

Nevî‟nin Sadrazam Sinan PaĢa‟ya yazdığı mektupta da kullanılan bu sözle aynı minvalde bir ayet
Ģöyledir: “Onlar ilmini kavrayamadıkları ve henüz yorumu da kendilerine bildirilmemiĢ olan Ģeyi
yalanladılar (Yunus, 10/38)” (Kortantamer, 1991: 218). Rifâî Ģeyherinden Kabûlî Mustafa Efendi (v.
1244/1829), „Risâle-i Tasavvuf‟ eserinde bu sözü Hz. Ali‟ye atfen kullanır (ġimĢek, 2006: 251).
223

“Ölü, balıktır; kâfir, denizdir; kocakarı sidiği (bevlü‟l-acûz), deve sütüdür”.

“Sual: Kafirin ölüsü hakkında ne dersin? Cevap: Yurdunda oturan için olsun, misafir için olsun helaldir.
(Kâfir bir manaya göre „deniz‟ demek olduğundan ölüsü de [meyte] „balık‟ demektir)” (Harîrî, 2012:
206).
“Bevlü‟l-acûz „deve sütü‟ manasına geldiği gibi „acûz‟ da Ģarap isimlerinden biridir” (Harîrî, 2012: 290
ve bkz. 207).
224

“Meyte kesilmeden canı çıkan hayvan [veya leĢ] demektir. Allah buyurur ki hurrimet aleykümü‟lmeyte „kesilmeden kendi kendine ölen hayvanın eti size haram kılındı‟ (Mâide, 5/3); İllâ en-yekûne meyte
„kesilmeden kendi kendine ölen bir hayvan [msl. balık] olması hariç‟ (En„âm, 6/145)” (Râğıb El-Ġsfahânî,
2012: 1021).
Bir defasında Hz. Peygamber‟e deniz suyunun hükmü sorulmuĢ, O da Ģöyle cevap vermiĢtir: “Denizin
suyu temiz; meytesi de helâldir” (Muvatta, Tahâret: 12, Sayd: 12; Ahmed b. Hanbel, Müsned: 2/237, 361,
378, 393; Ġbn Mâce, Tahâret: 38; Ebû Dâvûd, Tahâret: 41; Tirmizî, Tahâret: 52; Nesâî, Tahâret: 46,
Miyâh: 4, Sayd: 35‟ten akt. Bergen 2015).
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murād baḥrden deryā-yı ‘ilm-i İlāhį’dür ki nā-mütenāhįdür ve semek didügi ma‘rifetdür
ki ol deryādandur ḥayātı andan çıķsa lā-büd ola memātı ve ol deryā-yı ‘ilmüñ ṣayyādı ve
ġavvāṣı sāliküñ ķalbidür ey ħāṣ olanuñ ħāṣı. Zįrā anuñ gevher-i kelāmı ol deryādandur,
bu silk içinde nižāmı ol lü’lü-i lālādandur. Her ne dise ya‘nį Ĥaķ’dur anuñ mu‘allimi,
ķıymete gelse ol ma‘nā Ĥaķ’dur muķavvimi. Bād-ı hevādan degül söyledügi, kendüden
degül eyledügi. Ve mā yanŧiķu ‘ani’l-hevā 225 budur, İn hüve illā vaḥyün yūḥā226 budur.
Daħı konşı didügi ol cār-ı Ĥaķķ’uñ ve ol deryāda müstaġraķuñ, ķarįb olana dir ve
anlaruñ ķurbüne yol bulana dir. Pes her kim yād ü bilişden ba‘įd olup anlara ķarįb oldı
ve anlaruñ ḥarįm-i ḥaramlarında [143a] maḥrem kimi yol buldı, lāzımdur anlara daħı
hem-sāye ḥaķķın yirine yetüreler ve her ne murād olsa bitüreler. Ya‘nį ol deryā
semekinden ki ma‘rifetu’llāhdur anları maḥrūm itmeye, tā bį-naṣįb olup gitmeye. Eyle
kim semekden simāke anlaruñ seyri var ve bu cenāḥ-ı necāḥile ŧayrı var. İsterler
ķonşıların hem esfelden a‘lāya ‘urūc itdüreler ve ol ‘ālem-i ‘ulvįye yetüreler.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fa‘lün]
Ey İlāhį yüri revān cehd it
Bulara ķonşı olmaġa ‘ahd it
Her ki hem-sāyedür bu ķavme müdām
Dutasıdur yidinci gökde maķām
Cār-ı Ĥaķ’dur bulara ķonşı olan
Maḥrem-i şāhdur buları bulan
Gün kimi ucadur çü pāyeleri
Beşden eksilmesün bu sāyeleri
Kime bu sāye oldı hem-sāye
Gün kimi seyri oldı bālāya

225

“Ve ne de kendi arzu ve heveslerine göre konuĢmaktadır” (Necm, 53/3).

226

“Bu [size ilettiği], kendisine indirilen [ilahî] vahiyden baĢka bir Ģey değildir” (Necm, 53/4).
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Neŝr: Bevl-i ‘acūz ki şįr-i şütürdür227 ey ṣadef-i pür-dür ve murād ol şįr-i şütürden ‘ilm
ü ḥilmdür ey ḥalįm, zįrā ki anlara ķonşı olan olur selīm. Ya‘nį ķahr u ġażab kisvesinden
‘ārį olur [143b] ve aħlāķ-ı źemįmeden ārį. Eyle kim ḥikāyetde var ki Ĥażret-i Aḥmed-i
Muħtār ṣalla’llāhu ‘aleyhi ve ‘alā ālihi’l-aħyār

228

bu beşeriyyet ‘āleminden ħurūc

idende ve a‘lā-yı ‘illiyyįne ‘urūc idende; ḥāmil-i vaḥy-i ḥayy-i mübįn, peyk-i Ĥażret-i
Cebre’įl- i emįn; cānib-i ‘izzetinden yetdi, i‘zāzile selām itdi. Kemer-i ħıdmet belinde,
iki ķadeḥ

alanda; biri şarāb ve biri şįr, iç didi birisin ey beşįr.229 Ol faħr-i dü ‘ālem,

seyyid-i evlād- ı Ādem; aldı kāse-i şįri nūş itdi, ħāŧır-ı feyyāżında deryā-yı ‘ilm cūş itdi.
Ya‘nį ‘ilm ü ḥilme işāret idi ol kāse-i şįr ve bu ma‘nādur ol ṣūrete müşįr. Ve şarāb
içmedügi ol ḥabįb-i maḥbūbuñ ve ol ŧabįb-i ķulūbuñ bu ma‘nādandur ki şarābuñ
ħāṣṣasıdur cūş u ħurūş ve lāf ü lūf itmekden olmaz ħamūş. Egerçi şarāb mažhar-ı
‘ışķdur ey mest-i ħarāb,

‘ışķ-ı müfriŧ230 māni‘-i rāh-ı Ĥaķ’dur bilā-irtiyāb.

Allāhümme’ḥyinį miskįnen [144a] ve emtinį miskįnen ve’ḥşurnį fį-zümreti’l-mesākįn231
bu ma‘nā[yı] perveriş eyler ey ehl-i dįn, Rabbi zidnį ‘ilmen

232

ol ṣūreti münteķış eyler

ey naķķāş-ı Çįn. Pes ķonşı olan ehl-i ‘irfāna, şįr-i ‘ilm ü ma‘rifet içer ķana ķana; tā
‘ilme’l-yaķįni ‘ayne’l-yaķįne döne ve ‘ayne’l-yaķįni ḥaķķa’l-yaķįne ķona. Kim şįr üç
nesneden mürekkebdür eydeyüm bir bir, biri āb ve biri şįr ve biri rūġandur ey pįr. Āb
mažhar-ı ‘ilmdür ki şerį‘atdur üstüvār, şerį‘atile pāk olur her ne ki var. Ve şįr mažhar-ı
‘ayndur ki ŧarįķatdur ve rūġan ki zübdedür ve ħülāṣa mažhar-ı ḥaķįķatdur ve anı beyān
eyler bu beyt-i Fārisį ki ķāyilidür meydān-ı ‘ışķuñ fārisi.
Beyt:
[mefā‘įlün mefā‘įlün mefā‘įlün mefā‘įlün]
227

“Bevlü‟l-acûz „deve sütü‟ manasına geldiği gibi „acûz‟ da Ģarap isimlerinden biridir” (Harîrî, 2012:
290 ve bkz. 207).
228

“Allah O‟na ve hayırlı âl ve ashâbına salat ü selam etsin”.

229

Hz. Peygamber için „müjde getiren, muĢtulayan, müjdeci‟ anlamındaki beşîr kelimesinin kullanılması
Kuran‟da geçen “Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı (mübeĢĢiren ve nezîrâ) olarak gönderdik” ayetiyle
ilgilidir (Furkan, 25/56; Ahzab, 33/45; Sebe, 34/28; Fetih, 48/8).
230

Mefrat ve müfrit aynı kökten (fart) türeyen ve yazılıĢları aynı olan ( )ِفزاkelimelerdir. Ġsm-i mekan
olan mefrat „üst sınır, son‟ ve ism-i fail olan müfrit „aĢırı, haddinden fazla; normal sınırları aĢan Ģey veya
kimse‟ anlamındadır (GüneĢ, 2011: 645; Redhouse, 2011: 1930). Metinde „müfrit‟ Ģeklinde okuduk fakat
her iki okuyuĢ da bizce doğrudur.
231

“Allah‟ım beni miskin olarak yaĢat, miskin olarak vefat ettir ve miskinler zümresiyle beraber haĢret”
(El-Leâlî, II/325‟den akt. Kara, 1985: 86).
232

“Ey Rabbim, benim ilmimi artır!” (Tâ-hâ, 20/114).
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Şerį‘at rev ŧarįķat cū ḥaķįķat verz mį-bāyed
Ki ķand ü rūġan ü gendüm zi-cem‘iyyet şeved ḥelvā 233
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
İtmezüz biz ħilāf üzere sücūd
Bizde yoħ dime lā-yecūz [u] yecūz 234
[144b]
Neŝr: El-ħilāfü’l-kümmün

235

ya‘nį ħilāf üzre sücūd itmek revā degül, bu söze ittifāķ

itmeyen ehl-i ṣafā degül. Zįrā ki bizde lā-yecūz yecūz olmaz, bu cevāza fetvā viren uz
olmaz. Çün ża‘įf ķavlile ‘amel ķılmazuz ve ol ķavli cāyiz bilmezüz. Yā ħilāfdan murād
dıraħt-ı bįd ola ey serv-ķad, v’ey gülşen-i ḥüsn içinde lāle-ħad. Eyle kim sögüt aġacı
meyveden ‘ārįdür ve bārı yoħ, özge aġacuñ bārı olsa anuñ bārı yoħ. Pes her kimüñ
sücūdından ve bā-vücūd cūdından bār-ı236 menfa‘at yā meyve-i ma‘rifet türemese
sücūdı ħilāf üzredür ya‘nį bį-ḥāṣıl ve bį-ḥāṣıl olan Ĥaķķ’a olmaz vāṣıl. Bizüm
sücūdumuzdan terk-i enāniyyet türer ve nefy-i vücūd ve bāġ-ı ma‘nāda meyve-i leźįź
budur ey ehl-i cūd.
Mıṣrā‘:
[mef‘ūlü mefā‘įlün mef‘ūlü mefā‘įlün]

233

“Helvanın ancak Ģeker, yağ ve un varsa yapılabilmesi gibi Ģeriatten yürüyüp tarikatı arayıp hakikati
hâsıl etmelisin”.
Gendümün „un‟ anlamı yanında „buğday‟; verz‟in „sonuç, hasılat‟ gibi anlamlarına yakın olarak „hasat
edilmiĢ ekin, ürün‟ anlamları vardır. Cû kelimesini ise cev olarak okursak „arpa‟ anlamına gelir (ġükun,
1984; Steingass, 2005; Redhouse, 2011). Bu anlamlarını göz önünde bulundurursak beyitte îhâm-ı
tenasüp sanatının olduğunu söyleyebiliriz.
234

Lâ yecûz: câiz değil. Yecûz: câiz. Bugün kullandığımız „lamı cimi yok‟ tabiri de bununla ilgilidir: “َال:
ُ١ جLâ-yecûz tabirinden kinâye olarak „tariz, bahane, vesile‟ anlamlarına gelir. Mesela „lâm cîm istemez‟
demek „illaki böyle olacak‟ demektir” (Bağdemir, 2012: 46).
235

“Hilâf „elbisenin yeni‟ demektir”.

“Sual: [Peki o teyemmümü boĢa giden kiĢinin] hilâf [:söğüt, elbise yeni] üzerine secde etmesi caiz midir?
Cevap: Ne söğüt [metnimizde: dıraht-ı bîd] üzerine ne de elbisenin diğer taraflarına secde etmesi caiz idi.
(Hilâf bir manaya göre „elbisenin yeni‟ demektir)” (Harîrî, 2012: 200).
236

Bâr kelimesinin sonundaki „y‟ (ٜ) harfini, Eski Anadolu Türkçesi‟nde örneklerine çokça rastladığımız
üzere, izafe olarak okuduk.
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Vücūdüke źenbün lā yuķāsü bihį źenbün 237
Kendüye vücūd virmek ħuṣūṣā sücūd ķatında günāhdur, v’escüd v’eķterib bu ķurbete
güvāhdur. Eyle kim didi ol ma‘nā eri [145a] ki ‘ilm-i ledünnįdendür defteri.
Şi‘r:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]

Işķ-rā Bū Ĥanįfe ders ne-güft
Şāfi‘į-rā der-ū rivāyet nįst
Lā-yecūz u yecūz tā ecel-est
‘İlm-i ‘uşşāķ-rā nihāyet nįst 238
Neŝr: Pes lā-yecūz u yecūz bu ‘ālem-i mā vü menįdür ki ceng ü cedel ma‘denidür. ‘İlm-i
ķįl ü ķāl, fikr ü ħayāldür; ħuźi’l-‘ilme min-efvāhi’r-ricāl
237

239

lisān-ı ḥāldür. ‘İlm-i ‘uşşāķ

“Senin varlığın, baĢka bir günahla kıyaslanamayacak derecede bir günahtır” (bkz. Hücvirî, 2014: 329).

Aynı sözü Usûlü‟l-AĢeresi‟nde Necmüddîn Kübrâ da (v. 618/1221) kullanır. Risâle Der-Beyân-ı Tarîkat-ı
ġuttâr ismiyle Usûlü‟l-AĢere‟ye Ģerh yazan Abdulgafur El-Lârî (v. 912/1506) ise bu söz hakkında Ģunları
söyler: “Bir kısım günahlar, Allah‟a doğru seyredenleri, O‟nun huzurundan veya yüce bir mertebeden
alıkoyan iĢlerdir. Kendinde bir varlık görmek bu nevi günahlardandır; belki bütün günahların baĢıdır.
Çünkü diğer günahların kaynağı budur. Zira insan ne isterse kendisi için ister, o/varlık/vücûd ortadan
kalktığında bütün diğer günahlar da kalkar. Vahdet-i vücûdu savunanlar, „senin varlığın, hiçbir günahla
kıyas edilemeyecek bir günahtır‟ ifadesinin, „Hakk‟ın vücûdunu, kendi varlığının karĢıtı gibi görmen
büyük bir günahtır. Çünkü her Ģey Hakk‟ın vücûduyla vardır, O‟nun vücûdundan baĢka bir vücûd da
yoktur‟ anlamına geldiğini söylerler. „KarĢıt/baĢka bir vücûd‟ sözü „vücûdda ortaklık‟ demektir. O‟nun
ulûhiyette ortağı olmadığı gibi vücûdda da yoktur. Bu ifadenin diğer bir anlamı da Ģu olabilir: „Hakk‟ın
huzûrunda kendi varlığına nazar etmen, kendinde bir varlık görmen büyük bir günahtır” (Necmüddin
Kübrâ, 2010: 94-95).
238

“AĢk hakkında Ebu Hanife ders vermedi / ġâfî‟nin o konuda rivayeti yoktur / „Caizdir, caiz değildir‟
[fıkıh ilmi] ecel gelinceye kadardır / Ama âĢıkların ilmine nihayet yoktur”.
Bu beyitler Dîvân-ı ġems‟in 439. gazelinde yer alır (Mevlânâ, 2015). Ġlk beyitte Ebu Hanife‟ye „ders
verme‟ ve Ġmam ġâfî‟ye „rivâyet etme‟ gibi hususiyetler atfedilmesinin sebebi; -muhtemelen- Ebu
Hanife‟nin kelama yakın duruĢu ve ehl-i re‟y olması, Ġmam ġâfî‟nin ise selefe yakın duruĢu ve ehl-i hadîs
olmasıdır. Fakat bu iki isim üzerinden bütün fıkıhçılara tariz vardır.
Ġlk beyitteki „ne-güft‟ fiili Dîvân-ı ġems‟te „ne-kerd‟ Ģeklindedir. Ġlk beytin iktibas edildiğini gördüğümüz
ġeyh Gâlib‟in ġerh-i Cezîre-i Mesnevî isimli eserinde de „ne-kerd‟ kullanımıyla karĢılaĢırız. ġeyh Gâlib,
söz konusu beyit etrafında Ģunları söyler: “Ġmâm Ebû Hanîfe ve Ġmâm ġâfi‟î bir ders etmedi. Ya‟nî
mesele-i aĢkı eimme-i mezâhib beyân edip tafsil etmemiĢlerdir. Mesâil-i aĢk u mahabbeti çâr mezheb
imamları beyân ve gavâmız-ı esrâr-ı hakikati ulemâ-yı usûl ayân etmeyip usûl-i usûl-i dîn olan tasavvufa
havâle etmiĢlerdir” (2007: 222).
239

“Ġlmi, âlimlerin ağızlarından al (ilmi, âlimlerden öğren)”.

Buna benzer, meĢhur iki söz de Ģöyledir: “Ġlmi, onu bildiğini gördüğün kiĢiden al; ilmi ilim sahibinden
öğren (huzi‟l-ilme „ammen terâhu ya‟lemu bihî)”. “Bir ilmi; o ilimde meĢhur olmuĢ, seçkinleĢmiĢ
kimselerden alın (huzü‟l-ilme mine‟l-müsteĢhirîn)” (Yılmaz, 2013: 228, 229).

100
der-sįnedür, degme ne bilsün bu dersi nedür. Özüñe ‘ilm ķalur bį-‘amel, çün iriş[s]e
vaķt-i ecel. ‘İlm-i ‘uşşāķ nihāyetsüzdür ve encām ü ġāyetsüzdür.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Anda yoħ lā vü len-yecūz 240 daħı
Anda var sāz-ı ‘ışķ ü söz daħı
Söz ü sāz olsa lā-yecūz ü yecūz
Ola ol sevķ-i şevķ içinde ucuz
‘Işķ dersi ne sįnede ki ṣıġar
Sįne k’ol sįne oldı ṣadr-ı kibār
Ders-i ‘uşşāķdur serv-i dile rūd
Şāhid ü şem‘ ü hem şarābile ‘ūd
Mest olup bu terāne-i çenge
Rāst idüp nevāsın āhenge
Dimişüz diñle gūş-ı hūşile sen
Nice kim cūş idüp ħurūşile sen
[145b]
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Bį-zer u zūr rez ķızın alanuz
‘Işķ bāzārınuñ içinde ucuz
Neŝr: Ya‘nį zer u zūrumuz 241 yoħdur, zįrā ki faķįrüz; āh ü zārumuz çoħdur, çün ‘ışķile
esįrüz. Rez ķızı242 ki şarābdur ve menkūḥa-i ulü’l-elbābdur
240

“Caiz değildir ve asla da caiz olmaz”.

241

Zer: Altın; tas. “Riyâzet ve mücâhede” (Fahrüddin Irakî, 1985: 360).

242

Üzüm kızı terkibi için bkz. Harîrî, 2012: 231.

243

243

ki murād andan feyż-i

Ulü‟l-elbâb: akıl sahipleri. Kur‟an‟daki kullanımı için bkz. Bakara, 2/269 ve elbâb için bkz. Râğıb ElĠsfahânî, ( ٌةاّلl-b-b) maddesi (2012: 949).
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İlāhį’dür ve esrār-ı pādişāhįdür ve bu feyż zer ü zūr ile olmaz, zārı gerekdür ve bu bey‘
‘įş ü sürūr ile olmaz, ‘ışķ bāzārı gerekdür kim ‘ināyet-i ezelį ve hidāyet-i lem-yezelį
olmasa cidd ü cehdüñ ne faydası var, Allāhümme lā māni‘a limā a‘ŧayte ve lā mu‘ŧiye

limā mena‘te

244

ḥadįŝidür üstüvār. Et-taṣavvuf vürūdun bilā-virdin

245

vāriddür bu

ma‘nāya ve aṣḥāb-ı ṣuffe şāhiddür bu da‘vāya. Eger ķābil-i feyż-i İlāhį olmaġ ve
maḥrem olup esrār-ı pādişāhı bulmaġ ķıymet ü bahāya gelse idi, [146a] bį-riyāżat ve bį‘ibādet hāl-i dünyāya gelse idi; ehl-i ‘ālem bahāsından ‘āciz ķalayidi ve anuñ bey‘ ü
şirāsından ķāṣır olayidi. Pes çün ‘aŧā-yı Rabbānį’dür ķullarına ve Ĥażret’üñ
maķbūllarına. Mühr-i mihrile duħter-i rez ‘aķd oldı bunlara bį-zer ü zūr ve ḥacle-i dilde
‘arūs oldı zihį źevķ u ḥużūr. Pes bu nikāḥ mübāḥdur ve ġāyetde ucuz, feķāhetüñ olsa
dime lā-yecūz.246
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ĥırzumuzdur tehevvüd ey zāhid
Bizüz anuñla her nefes maḥrūz

Et-tehevvüdü’t-tevbetün

247

ya‘nį tevbedür ḥırzumuz Ĥaķ’dan ve biz anuñ maḥrūzıyuz

bu nesaķdan. ‘Avāmuñ tevbesi günāhdandur ve ħavāṣṣuñ tevbesi mā-siva’llāhdan. Nāgāh eger ‘ālem-i vaḥdetden keŝrete gelse sālik-i rāh-ı Ĥaķ, bu mertebe aña günāhdur
muŧlaķ; meger ki da‘vet-i ħalķiçün ola ol canibe [146b] ve ol da‘veti ķabūl itmekdür
vācib her ŧālibe. Nice kim ‘ibādet ise bu da‘vet, günāhdur evvelki maķāma nisbet. Ya‘nį
tevbe itdügi oldur anuñ ol ‘āleme ‘urūc ister ve bu ‘ālem-i beşeriyyetden ħurūc ister.
Ĥadįŝ: Eriḥnį yā Bilāl,248 bu rįḥ-i rūḥ-efzāyadur dāl. Tevbe ma‘nāsıdur nedem249 ve
244

“Allah‟ım, senin verdiklerine mani olabilecek, mani olduklarını da verebilecek kimse yoktur” (bkz.
Güler, 2007: 59).
245

“Tasavvuf virdsiz, zikirsiz gelen [bağlama göre: sebepsiz/vasıtasız; doğrudan Allah‟tan gelen] Ġlâhî
feyizlerdir”.
246

“Caiz değil”.

247

“Tehevvüd tevbedir”.

“Sual: Yahudi olmak [:tehevvüd] hakkında ne dersin? Cevap: Tehevvüd zâhidliğin baĢlangıcıdır.
(Tehevvüd bir manaya göre „tevbe etmek‟ demektir)” (Harîrî, 2012: 207). Ayrıca bkz. Steingass, 2005:
339.
248

“Beni ferahlandır ey Bilal”.

Namaz vakti geldiğinde Hz. Peygamber ezan okuması için Bilal-i HabeĢî‟ye böyle seslenirmiĢ.
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nedāmet menziline baṣmaġ ķadem. İnnehū leyuġāni ‘alā-ķalbį en estaġfiru’llāhe fį-külli

yevmin seb‘įne merre ev mi’ete merre

250

ve bu tevbe eħaṣṣ-ı ħavāṣṣa mensūbdur ey

yār-i ẕü-mirre.251 Ve her nefes didügi budur ol nefes ehlinüñ ve mürşidi olan hevā vü
heves ehlinüñ. Zįrā her nefesde bir yol var, egerçi yolda ṣaġ u sol var; ki eŧ-ŧuruķu

ila’llāhi bi-‘adedi enfāsi’l-ħalāyıķ

252

rūşendür ve bu sırruñ maḥremi ṣāḥib-i gülşendür.

Nefes ikidür el-ḥāṣıl, biri ḥaķdur biri bāŧıl; biri aṣḥābü’l-yemįn’dür ve biri aṣḥābü’ş-

şimāl,253 diñle yidüñse ‘ışķ elinden gūş-māl. İnnį le ecidü nefese’r-raḥmāni mincanibi’l-Yemen 254 aṣḥāb-ı yemįnüñdür, fį-hi rįḥun ‘āṣifün 255 aṣḥāb-ı [147a] şimāl-i bį-

249

“En-nedemü tevbetün” (PiĢmanlık tevbedir) hadisine atıf var (bkz. Yılmaz, 2013: 568).

250

“Bazen kalbimi bir örtü bürür de ben her gün Allah‟tan yetmiĢ kere veya yüz kere mağfiret dilerim”
(Buhârî, Daavât: 3; Tirmizî, Tefsîru Sûre: 47; Ġbni Mâce, Edeb: 57‟den akt. Kara, 1985: 71).
Abdulgafur El-Lârî (v. 912/1506) bu hadis hakkında Ģöyle der: “Bazıları, Hz. Peygamber‟in (a.s.) bu
sözündeki gibi bir tövbeye iĢaret etmiĢlerdir. Buradaki „yetmiĢ‟ten murâd, bu rakamın özelliği değil,
kesretten kinâyedir. Çünkü Hz. Risâlet (s.a.v.) her zaman, içinde bulunduğundan daha yüksek bir
mertebeye yükseliyordu ve bundan dolayı istiğfar ediyordu” (Necmüddin Kübrâ, 2010: 94).
251

“Fevkalade bir güçle donatılmıĢ”. Necm, 53/6‟da geçmektedir.

Emrertü‟l-hable cümlesi „ipi eğirdim/büktüm‟ demektir. Aynı kökten (m-r-r) merîr ve mümerr kelimeleri
de kuvvetli, dayanıklı ve sağlam anlamlarına gelir. Fülânün zü-mirre deyimi mecazen „örgüsü sağlam
[atılmıĢ]‟ demektir (Râğıb El-Ġsfahânî, 2012: 994).
252

Tamamı; Et-Turuku‟l-vâsıletü ila‟llâhi bi-„adedi enfâsi‟l-halâyık: “Allah‟a ulaĢan yollar mahlukatın
nefes sayıları adedincedir” (bkz. Yılmaz, 2013: 647-650).
Kur‟an‟da da benzer Ģekil ve muhtevayla „yol‟ kelimesinin çoğulu [yollar(ımız) / (bize varan) yollar‟
(:sübülenâ)] kullanılır: “Ama uğrumuzda üstün gayret gösterenleri (mücâhede edenleri), bize varan
yollara mutlaka yöneltiriz; Allah, kuĢkusuz, iyilik yapanlarla (muhsinlerle) beraberdir” (Ankebût, 29/69).
“Burada çoğul halin kullanılması, -Kur‟an'da sıkça ifade edildiği gibi- Allah'ı bilmeye/tanımaya (ma„rifet)
götüren birçok yol bulunduğu gerçeğine iĢaret eder” (Muhammed Esed, 2002).
Yer yer kendisine atıfta bulunduğumuz Necmüddin Kübrâ (v. 618/1221) Usûlü‟l-AĢere Risâlesi‟nde bu
yolları temel olarak üç baĢlık altında toplar: Ġbadet ve amel-i salih sahiplerinin yolu olan tarîk-i ahyâr,
mücahede ve riyazet sahiplerinin yolu olan tarîk-i ebrâr ve aĢk, cezbe ve muhabbet sahiplerinin yolu olan
tarîk-i şuttâr. Bu son yola ancak “ölmeden evvel ölünüz” hadisinde iĢaret edilen „mevt-i irâdî‟yi göze
alanların girebileceğini söyleyen Necmüddin Kübrâ, bu tarîki on esas üzerine bina etmiĢtir. Bunlar; tövbe,
zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikr-i dâim, teveccüh, sabır, murâkabe ve rızâdır (Necmüddin Kübrâ, 2010:
24). Kübrâ, bu yolları ve müntesiplerinin özelliklerini tasvir ettikten sonra „en doğru yol‟un tarîk-i şuttâr
olduğunu söylediği için Usûlü‟l-AĢere Ģârihlerinden olan Abdulgafûr El-Lârî (v. 912/1506), yazdığı Ģerhi
Risâle Der-Beyân-ı Tarîkat-i Şuttâr diye isimlendirmiĢtir. (ġerh metninin Arapça‟sı ve Türkçe çevirisi
için bkz. Necmüddîn Kübrâ, 2010: 87-118).
253

Vâkıa suresinde (8-11, 27 ve 41. ayetler) bildirildiğine göre kıyamet günü insanlar; ashâb-ı meymene
(veya ashâb-ı yemîn), ashâb-ı meĢ‟eme (ashâb-ı meysere veya ashâb-ı Ģimâl) ve sâbikûn olmak üzere üç
gruba ayrılacaktır. Sufilere göre ashâb-ı Ģimâl, muti ve mutmainne olmayacak nefs-i emmâreye sahiptir
(Usluer, 2009: 134).
254

“Rahmân‟ın nefesini Yemen yönünde buluyorum”.
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dįnüñdür. Allāhümme ec‘alnā min-aṣḥābil-yemįn ve lā tec‘alnā min-aṣḥābi’ş-şimāl, bi-

fażlike yā źe’l-cūdi ve’l-efżāl.256
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Rāstį rāstuz elif kimi biz
Śanma kej miŝl-i hemze-i mehmūz
Rāstuz elif nisbet ŧarįķ-i istiķāmetde ve doġrular ṣafında ķopacaġuz yarın ķıyāmetde.

Taħallaķū bi-aħlāķi’llāh 257 ile muttaṣıfuz, pes ḥurūf içinde doġruluġda elifüz.
Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Elifüz rāstį ŧarįķatde
Vāḥidüz ‘ālem-i ḥaķįķatde
Mülk-i tecrįd içinde bir elifüz 258
Tā ki tefrįde doġru muttaṣıfuz
Neŝr: Hemzede ḥareket var, elif sākindür; anda menįlik var, bu eymindür.259 Elif
meskenet maķāmında sükūnetdedür [147b] ve hemze taḥarrük menzilinde ḥareketdedür.
Hz. Peygamber‟in, bu sözü Veysel Karanî (v. 37/657) için söylediği rivayet edilir (Feridüddin Attar,
2012: 57).
255

„ġiddetli fırtına‟ diyebileceğimiz rîhun „âsifün Yûnus, 10/22‟de geçmektedir; ancak ayette fî-hi ibaresi
yoktur. Fî-hi, ayette geçen fi‟l-berri ve‟l-bahri‟den kısaltılmıĢ olabilir.
256

“Ey cömertlik ve faziletlerin sahibi olan Allah‟ım! Bizi, kıyamet günü amel defteri sağından verilecek
kimselerden eyle, solundan verileceklerden değil”.
257

“Allah‟ın ahlakı ile ahlaklanınız” (bkz. Yılmaz, 2013: 640).

258

Kelâbâzî (v. 385/995) tecrîd için mâlik olmamak, tefrîd içinse mülk (memlûk) olmamaktır, der (2014:
170). Elif, ilk harftir ve kendisinden sonraki harfle birleĢmez; baĢta, ortada ve sonda yazılıĢı aynıdır.
Mücerred, müfred ve müstağnî bir tavrı ve değiĢmeyen bir görüntüsü vardır.
Halvetiyye silsilesinde dördüncü sırada yer alan ancak baĢta Ömer RûĢenî olmak üzere yetiĢtirdiği
halifeleriyle ve telif ettiği eserleriyle tarikatin yayılmasına ve kurumsallaĢmasına katkıda bulunduğundan
dolayı pîr-i sâni olarak anılan Seyyid Yahya ġirvânî (v. 868/1464) elif harfi için Ģöyle der: “Hak Teala
heybetile nazar kıldı. Kalem korkdı, secdeye vardı. Ucından nur belürdi. Akdı, elif oldı. Elife dörd
keramet virdi: Birisi toğrulık, ikinci yalguzlık, üçinci hacetsizlik, yani hiçbir harfe evvelinden üleĢmedi.
Dördinci yükseklik” (2014: 52).
259

Bu kelime “eymen” (uğurlu) ve “eymin” (emîn) Ģeklinde okunabilir. Biz, Ģârihin seciye
düĢkünlüğünden dolayı ve „sâkin‟ kelimesi ile daha görünür bir seci oluĢturması sebebiyle “eymin”i
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Hemze ġamze ķılsa ġammāzdur, elif ol şįvelerden bį-niyāzdur. Hemzede egrilik nişānı
var, zāhid-i ħod-bįn kimi; elifdür doġruluġda üstüvār, ‘āşıķ-ı Ħudā-bįn kimi. ‘Ālem-i
telvįnde olan hemze-i mehmūzdur, maķām-ı temkįnde olan elif-i dil-efrūzdur.260 ‘Ālemi telvįndeyem didügidür ol ‘ārif ve ol ma‘ārifden olan vāķıf.
Mıṣrā‘:
[mef‘ūlü mefā‘įlün mef‘ūlü mefā‘įlün]

Kec kün ser ü dünbem-rā men hemze-i mehmūzem 261

tercih ettik. Hemze harfine hareket, eğrilik, makâm-ı telvinde olmak ve elif harfine sükûnet, doğruluk,
makâm-ı temkinde olmak gibi hususiyetler atfedilmesi de kelimenin „eymin‟ Ģeklinde okunmasını
gerektirmektedir. Aynı kelimeyi, bu defa kesinlikle „emîn‟ anlamına gelecek Ģekilde yani „eymin‟ olarak
vr. 149a‟da da göreceğiz.
260

Telvîn, bir hâlden bir hâle veya bir makamdan bir makâma devamlı olarak dönmek ve değiĢmektir. Ġbn
Arabî‟ye göre „makamların en kâmili‟ olan telvîn makamı, bazılarına göre eksik addedilirken bazılarına
göre mertebesi gayet yüksek bir makamdır (Ġsmail Rusûhî Ankaravî, 2008: 46). Telvine karĢı oluĢan bu
iki farklı anlayıĢın sebebini bizce KuĢeyrî (v. 465/1072) söylemiĢtir: “Bil ki kalbe gelen manevî halle
kulun durumunun değiĢmesi iki sebepten biriyle olmaktadır: Ya gelen hal kuvvetlidir ya da bu hali
yaĢayan kimse zayıftır. Hal sahibinin sakin olup bir değiĢme göstermemesi de iki sebepten biriyle
olmaktadır: Ya hali yaĢayan kimse kuvvetlidir ya da gelen hal zayıftır” (2009: 133). Bu sözler
doğrultusunda telvin için iki zıt anlayıĢın oluĢmasını; tarafların bir kısmının meseleye hali yaĢayanın
zayıflığı veya dirayeti açısından, diğer kısmının ise gelen halin zayıflığı veya kudreti açısından
yaklaĢmasına bağlayabiliriz. Ġlâhî‟nin elif ve hemze harflerine benzettiği temkin ve telvin makamlarından
hangisini daha yüksek gördüğü, vr. 147a‟nın sonundan baĢlayarak 148b‟ye kadarki kısımdan
anlaĢılmaktır. Bu satırlarda temkin makamının müĢebbehün-bih‟i olan elif‟e sükûnet, doğruluk, makâm-ı
temkinde olmak gibi hususiyetler atfedilirken telvin makamının müĢebbehün-bih‟i olan hemze‟ye hareket
(kararsızlık), eğrilik, makâm-ı telvinde olmak gibi nitelikler yüklenir. Aslında Ġlâhî hemzeyi eliften üstün
tutarken hemzenin Ģeklî ve gramatik özelliklerinin yanında aynı kökten (h-m-z) türeyen bazı kelimelerin
anlamlarındaki kötü çağrıĢımlardan da beslenmektedir. Zira he-me-ze fiili „hayvanı mahmuzlamak‟
dıĢında „kızgınlıkla homurdanmak‟ demektir. Yine „hemzün‟ iftira ve karalama demektir. Kur‟an‟da
geçtiği yerlerde de bu anlamları söz konusudur (bkz. GüneĢ, 2011: 723; Râgıb El-Ġsfahânî, 2012: 11211122). Az sonra da, vr. 148a‟da, “Bu hemze hemze-i hemmâza benzer” mısrasıyla karĢılacağız ki
hemmâz; iftiracı, karalamacı demektir.
Büyük Ģair Fuzûlî‟nin de aĢağıdaki beyitte ehl-i temkin ibaresini hem kelime anlamıyla (temkinli, tedbirli,
sakin, vakur olma) hem de -derde sabr edememek ve her lahza bin feryad etmek karînelerinden yola
çıkarak- tasavvuf ıstılahı olarak kullandığını söyleyebiliriz: “Ehl-i temkînem beni benzetme ey gül
bülbüle / Derde yoh sabrı anuñ her lâhza biñ feryâdı var” (Ġz, 1995: 256).
Hem tasavvuf hem divan edebiyatı bağlamında birçok mısraya konu olan telvin ve temkine dair ayrıntılı
bilgi için tasavvuf sözlükleri dıĢında Ģu kaynaklara bakılabilir: KuĢeyrî, 2009: 133-135; Hücvirî, 2014:
430-432.
261

“Benim kuyruğumun ucunu eğ ki ben mahmuzlanmıĢ hemzeyim”.

َسِّٛٙ  دٔثُ را ِٓ ّ٘شۀٚ  وژ وٓ ز/ ّٟٔا١ پشٞٛ ٗ گُٟٔ رإٙ گٗ در گMısranın tamamı bu Ģekilde olup
Mevlana‟nın Dîvân-ı ġems de denilen Dîvân-ı Kebîri‟nde, 1463. gazel olarak yer almaktadır (2015). Ġlk
mısrada geçen ْ( رأذsürmek) fiili ile ikinci mısrada geçen mehmûz kelimesi arasında tenasüp söz
konusudur ya da mehmûz‟u hem hemzelenmiĢ hem de mahmuzlanmıĢ anlamlarında alırsak îhâm-ı
tenasüp söz konusudur.

105
Ya‘nį temkįnden telvįne geldüm da‘vetiçün ve bu renge girdüm bir ḥikmetiçün. Kec
olsam hemze kimi, doġruluġda elifüm Ĥamza262 kimi. Bu ḥareket ki mende var, menden
degül; cismüñ taḥarrüki cāndandur, tenden degül.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Elifdür hemzeden gitse taḥarrük
Teberrük söz durur bu söz teberrük
Sükūnet hemzeye gelse elifdür
Dime bu emre emr-i muħtelifdür
Egerçi hemze-i mehmūzem ey yār
Elif tek doġruluġda hem elüm var
[148a]
Egilsem hemze tek telvįn yirümdür
Elif tek doġrusam temkįn yirümdür
Kec olsam rāstįdür dilde źikrüm
Disem doġru elifdür źikr ü fikrüm
Velį sen ṣanma kejmej 263 miŝl-i hemze
O hemze k’ola anda dürlü ġamze
Bu hemze hemze-i hemmāza beñzer
Bu ġamze ġamze-i ġammāza beñzer
Bu hemze zāhid-i ħod-bįne oħşar
Ħudā-bįn olmayan bį-dįne oħşar
Bu hemze egridür ger doġru dirsem
Sözi budur ķamu doġruya irsem
262

Hz. Hamza, Hz. Peygamber‟in amcası ve aynı zamanda süt kardeĢidir. Ġlk Müslümanlardandır ve
tebliğin Mekke sürecinin zor zamanlarından beri Hz. Peygamber‟in en büyük destekçisi ve hâmisi
olmuĢtur. Avcılığı, ustaca kılıç kullanması ve yiğitliği sebebiyle -Hz. Ali gibi- Esedullah (Allah‟ın
arslanı) lakabıyla anılmıĢtır.
263

Kejmej: 1. Eğri, çarpık, 2. Onursuz, dolandırıcı (Steingass, 2005: 1028).
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Ala egriligüm doġrulda yola
Elif tek doġru olsam yolda n’ola
İlāhį hemzemi doġrult elifvār
Ol ismüñ ḥakkıçün k’anda elif var
Menüm egriligüm çoħdur yoluñda
Yine doġruluġum yoħdur yoluñda
Elifde ülfet iden enbiyāçün
Elif tek doġru giden evliyāçün
İlāhį’dür günāha mu‘terif tek
Kec ise rāstį virgil elif tek
Anuñ egriligine baķma yā Rab
Elif tek doġru it k’olasun muķarreb
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
‘Aks-i zülf ü ruħı durur yārüñ
Žulmet ü nūr-ı Rūşenį şeb ü rūz
[148b]
Şu‘arā ŧarįķinde bu ṣan‘ata leff ü neşr-i müretteb dirler, anuñçün ki sevād-ı zülfe
žulmet-i şeb dirler. Ve maḥbūbuñ bu vechile ki ḥüsn-i rūyıdur dil-efrūz, rūşendür aña
diseler nev-rūz. Rūşenį didügi bu maħlaṣda ey muħliṣ ve ey iħlāṣ içinde yār-i
müteħaṣṣıṣ, ya‘nį ‘aks-i zülf ki ṣıfat-ı celāldür ve ‘aks-i ruħ ki ṣıfat-ı cemāldür. Sālik-i
rūşen-dile žulmet ü nūrdur, ḥaķįķatde egerçi cennet ü ḥūrdur. Žulmetinde nūr var ki en-

nūr fi’s-sevād

264

cennetinde ḥūr var. Ķul yā ‘ibādi

265

tecellį-yi celāl-i cemālinden ħālį

degül ve tecellį-yi cemāl-i celālinden. Nįşinde nūşı var ve nūşında nįş, ķışında yazı var
ve yazında ķış. Luŧfı ķahrındadur, tiryāķi zehrindedür. Žulmet gösterse zülfinden, delįl-i
rūşendür nūr-ı cemāline veyā bir pertev-i lāyıḥ olsa mihr-i ruħından, işāretdür [149a]
264

265

“Nur karanlıktadır”.

“Ey kullarım” (Zümer, 39/10). Ayetin (mealen) tamamı: “De ki: [Allah Ģöyle buyuruyor:] „Ey inanan
kullarım! Rabbinize karĢı sorumluluğunuzun bilincinde olun! Bu dünyada iyi Ģeyler için gayret edenleri
güzel bir son beklemektedir. [Unutmayın ki] Allah'ın arzı geniĢtir [ve] elbette sıkıntılara göğüs gerenlere
mükafatları hesapsız verilecektir!”

107
ṣıfat-ı celāline. Pes sālik bu maķāma irse beyne’l-ħavfi ve’r-recā

266

gerek ve seyr ü

sülūkı melekden uca gerek. Emn gerekmez ey mü’min, mekrinden kim oldı eymin.267
Nažm:
[fā‘ilātün fā‘ilātün fā‘ilün]
Olma mekr-i Ĥaķ’dan eymin ey göñül
Mü’min olan mekrden eymin degül
Ger cemālinden tecellį göstere
Yā celālinden ta‘addį göstere
Bu iki ḥāletde taġayyür olma kim
Biri ümmįd ü birisi oldı bįm
Bįmile ümmįd imiş ħavf ü recā
Bu ikiden bir dem uṣanma ķoca
Neŝr: El-muħliṣūne ‘alā-ħaŧarin ‘ažįm

268

bu mekri bildürür ve sālik beyne’l-ħavfi ve’r-

recā olmaġı beyān ķıldurur. Lā ye’menü mekra’llāhi
266

269

āyetdür ve güm-rāh olanlara

“Korku ile ümit arasında”.

Korku-ümit ve aldanarak (mağrûren) Allah‟ın azabından veya rahmetinden emin olmak ile alakalı ayetler
için bkz. Lukmân, 31/33; Fâtır, 35/5; Zümer, 39/53 ve Hadîd, 57/14.
Ömer Nesefî (v. 537/1142) havf ve recâ arasında olmanın gerektiğinden ve „emn‟in âfetinden bahisle
Ģöyle der: “Allahu Teâlâ‟dan [rahmetinden] ye‟s de [ümidi kesmek] O‟nun azabından emn de
[emîn/korkusuz/kaygısız olmak] küfürdür” (2010: 196).
“Bir kimsenin havf tarafı recâ tarafına ağır basarsa karakıĢ gibi soğuk fikirlere düĢer. Aksine, recâ havfa
nazaran ağır basarsa müstakîmden yuvarlanarak aldanma cehennemine düĢer” diyen Necmüddin Kübrâ
ise Mü‟min suresinin 3. ayetinde Allah için kullanılan „azabı Ģiddetli‟ ve „lutfu, keremi bol‟
nitelemelerine atfen „azab‟ın, sâlikin havf kanadına; „lutf‟un ise recâ kanadına sahip olmasını
gerektirdiğini söyler (1980: 122).
Yine Kur‟an‟da umut ve korku ile yakarıĢa örnek olarak Enbiyâ sûresinin 90. ayetinde Hz. Zekeriyya,
hanımı ve oğulları Hz. Yahya için söylenen Ģu ayet zikredilebilir: “…Doğrusu bu üç kiĢi iyi ve yararlı
[hayırlı] iĢlerde yarıĢır ve bize korku [rağaben] ve umutla [reheben] yakarırlar…” (Muhammed Esed,
2002: 557).
267

Mekr, birinin bir hüner veya hile ile neyi kastettiğini baĢkasından saklamasıdır. Bazıları; Yüce
Allah‟ın kuluna mühlet vermesi ve ona dünya nimetleri sunması da O‟nun mekrlerinden/tuzaklarından
biridir, derler. Bundan dolayı müminlerin emîri Hz. Ali (r.a.) Ģöyle demiĢtir: Her kimin dünya imkanları
geniĢler ve o da bunun kendisi için bir mekr/tuzak olduğunu bilmemiĢ, anlamamıĢsa, o, aklı çelinmiĢ
biridir (Râğıb El-Ġsfahânî, 2007: 1386; 2012: 1007). Cüneyd-i Bağdâdî (v. 298/910) ise mekrin Allah‟a
giden yolun Ģakîlerinden olduğunu söyler: “Bu yolda yol kesenler pek çoktur. Ama bu yolda kurulan
baĢlıca tuzaklar üçtür: mekr ve istidrâc, kahr ve lütuf tuzakları” (Feridüddin Attar, 2012: 402). Mekrin
tasavvufî içeriği hakkında, çalıĢmamızın sonundaki sözlük kısmında daha ayrıntılı bilgiler verilecektir.
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hidāyetdür. Ve bu ma‘nā sülūk maķāmında muķįm olana lāzımdur, çün ħıdmetde rūz u
şeb mülāzımdur. Fe emmā anlar ki ehl-i dįd ü dįdedür ve mā-siva’llāhdan rehįde; [149b]
üns ü heybetden, nūr u žulmetden āzādedür ve ħavf ü recā ķaydından küşāde. 270 Fānį
olan ne bilür luŧf u ķahrı, fāriġ olan ne bilsün tiryāķ ü zehri. Fenā fi’llāh anlaruñ
maķāmıdur, sübḥānį mā a‘žame şānį
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anlaruñ kelāmıdur. Manṣūruñ ene’l-Ĥaķ didügi

da‘vā degül bu ma‘nādur, egerçi ehl-i ṣūret ķatında ‘ayn-ı da‘vādur.

268

“Samimi, ihlaslı insanlar büyük bir tehlike üzeredirler” (bkz. Yılmaz, 2013: 550).

ġerh metnimizde de geçen ve tasavvufî eserlerde çokça gördüğümüz “seyyiâtü‟l-ebrâr hasenâtü‟lmukarrebîn” sözü de, burada olduğu gibi, ihlas ve birr (takva) sahibi insanların sorumluluklarının ve
imtihanlarının daha çetin olacağına iĢaret ediyor.
269

“Allah‟ın mekrine karĢı emin olamaz” (A„râf, 7/99). (Mealen) tamamı: “Kim güvenlik (emn) içinde
görebilir kendini, Allah'ın önceden kestirilemeyen ince tertibine (mekr) karĢı? Hayır, zaten tükenip gitmiĢ
insanlardan baĢka kimse Allah'ın ince tertibine (mekr) karĢı güvenlik (emn) içinde göremez kendini!”
270

Biraz önce „havf ü recâdan bir dem usanma‟ diyen Ģârih bu defa „ehl-i dîd ü dîde‟ olanların, baĢka bir
deyiĢle müĢâhede ehli olanların ve „mâsivâdan geçmeyi baĢaranlar‟ın havf ü recâ kaydından kurtulmuĢ
olduğunu söyler. ĠĢte burada, çeliĢki aramak yerine tasavvufî kavram ve ıstılahlara yönelik „hangi hal ve
makamda‟ sorusu yöneltilmelidir. Sıradan bir kelimenin dahi birkaç temel anlamı, yan ve mecaz
anlamları olduğu düĢünüldüğünde yıllarca iĢlenen, kavranan/kavramsallaĢtırılan ve ıslah edilip ıstılah
haline getirilen tasavvufî kelimelerin de birkaç anlamı olabileceği ve hatta bir sâlikin manevî
yolculuğunun (seyr ü sülûkunun) değiĢik mertebeberinde ve içinde bulunduğu hal, makam değiĢtikçe bu
kelimelerin anlamlarının ve mefhumlarının da değiĢeceği göz önünde bulundurulmalıdır. Eser boyunca bu
farklı hatta tezat arz eden durumlara rastlayıĢımızı da böyle açıklayabiliriz. Nitekim Ģârih bazen en
coĢkun haliyle tıpkı Ġbn Arabî gibi tam bir vahdet-i vücûd savunucusu, bazen Ġmam Rabbânî gibi vahdet-i
Ģühûd çizgisinde olabiliyor ve bazen bir ehl-i sünnet âlimi -mesela, yukarıdaki dipnotlarda eserinden
alıntı yaptığımız Ömer Nesefî gibi- konuĢabiliyor; yine bir yerde „sivallâhi vallâhi mâ fi‟l-vücûd‟ derken
baĢka bir yerde „hakîkat-i eĢyâ hakdur‟ diyebilmektedir. Dipnotumuza konu olan bağlamıyla havf ü
recânın daha iyi anlaĢılması için Necmüddin Kübrâ‟dan Ģu kısa alıntıyı buraya dercetmeyi faydalı
görüyoruz. Necmüddin Kübrâ burada „yavru, orta yaĢlı, ihtiyar‟ ve „onlardan sonra‟sı ile sâlikin seyr ü
sülûk yolundaki mertebelerini kastederek Ģöyle der: “Yavrunun kanatları havf-recâ, orta yaĢlının kanatları
kabz-bast, ihtiyarın kanatları ise üns ve heybettir. Onlardan sonra marifet, mahabbet, fenâ-bekâ, vasl-fasl,
sahv-sekr, mahv-isbat kanatlarına yükselir ve bunlarla uçar” (Necmüddin Kübrâ, 1980: 123). Fahrüddin
Irakî (v. 688/1289) ise Lemaât kitabında, Onuncu Lema‟da -Ahmed Avni Konuk‟un tercümesiyle- Ģöyle
der: “Muhibbe sûret âyinesinde cemâl-i mahbûbun Ģühûdu yüz gösterdikçe lezzet ve elem sûret bağlar ve
gam ve Ģâdî zâhir olur ve havf ve recâ ve kabz ve bast eteğine yapıĢır. Lâkin vaktâ ki muhib, kendinden
sûret libâsını çıkarıp muhît-i ahadiyyete dalar; onun ne azâbdan ve ne naîmden haberi olur. Ne ümîde
düĢer ve ne havf ve ne de recâ tanır. Çünkü havf ve recânın mâzî ve müstakbele taalluku vardır. O ise
bahr-i azîmde müstağraktır ki orada ne mâzî ve ne de müstakbel vardır; belki, hâlde hâl mevcuddur
(Fahrüddin Irakî, 2011: 81). Erzurumlu Ġbrahim Hakkı da (v. 1780) Mârifetnâmesi‟nde havf ve recânın
birinci ve ikinci makamlara ait olduğunu, makamlar değiĢtikçe hâllerin de değiĢeceğini bildirir:
“…Bunlar birbirinden ayrı hâller olup kiĢilere ve makamlara göre adları değiĢmektedir. Bunlar nefs-i
emmâre ve nefs-i levvâme makamında havf ve recâ, nefs-i mülhime makamında kabz ve bast, nefs-i
mutmainne, nefs-i râziye ve nefs-i marziye makamlarında heybet ve üns, nefs-i kâmile makamında ise
celâl ve cemâl olarak adlandırılmaktadır. O halde havf ve recâ müptedînin, kabz ve bast sâlik-i
mutavassıtın, heybet ve üns kâmil insanın, celâl ve cemâl ise halifenindir” (akt. AltıntaĢ, 1981: 145).
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“Kendimi tesbih ederim, Ģanım ne yücedir”.

Bu söz Bâyezid-i Bistamî‟ye (v. 263/876) atfedilir. Tasavvufun tedvîn döneminde eser yazmıĢ olan ilk
sufilerden Hücvirî (v. 410/1077); Müsned-i Ahmed, Tirmizî, Ebu Davud ve Câmiü‟s-Sağîr‟de geçen
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Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Uş bu sözdür işāret ol ḥāle
Ol geçen dārū-gįr ü aḥvāle
Śūfį olan bilür bu dār nedür
Dār içinde ķılan medār nedür
Çün bilür dār-ı ‘ışķ u Manṣūr’ı
Bildi ma‘źūr imiş bu me’mūrı
Çün ķula ķul 272 dinildi geldi dile
Dilin anuñ hemān dil ehli bile
Žāhir ekferise sözi lākin
Dime küfr ol söze eyā mü’min
Bir mu‘ammā durur ki ḥall ister
Müşkil olduġıçün ḥulel ister
„Ömer‟in dili ile konuĢan Hak‟tır‟ hadisine dayanarak bu sözü söyleyenin de aslında Bâyezid-i Bistamî
değil, Hak olduğunu söyler (2014: 317).
18. yy. Osmanlı müelliflerinden Müstakimzâde Süleyman Sa„deddîn Efendi‟ye (v. 1788) baktığımızda
Bâyezid-i Bistâmî‟nin bu sözünü “Ben Sübhânım” Ģeklinde değil, kelimenin sonundaki -î (ٜ) ekini birinci
teklik Ģahıs iyelik eki olarak alıp “(Ey benim) Sübhân‟ım” Ģeklinde tevil ettiğini ve sözün geri kalan
kısmında da tevile müracaatla Ģöyle dediğini görürüz: “Bir tevcîh dahi „Sübhânî, Rabbî ve Rahmânî ve
Rahîmî ve Sultânî‟ dimek gibi olur ki „Ey benim Rabbim, Rahmânım, Sultânım, Sübhânım! Beni bu
kerâmâtınla tekrîm eyledin, ne „aceb ve ne pek a„zam Ģânı bana hâs kıldın‟ dimek ola” (Yılmaz, 2001:
79).
Tevilsiz okunduğunda Ģatahat ya da Ģathiyyattan addedilecek -nitekim bizim Ģârihimiz, Müstakimzâde
gibi tevil yoluna gitmemiĢtir- bu nevi sözler söyleyen Bâyezid-i Bistamî‟nin Allah‟ın emir, nehiy ve
hudutlarını muhafaza ve Ģeriata riayet eden bir sufi olduğunu da biliyoruz (bkz. Kara, 1985: 159).
Süleyman Uludağ, Türkçe‟ye çevirip yayıma hazırladığı KeĢfü‟l-Mahcûb‟un giriĢ kısmında, Sünnî
tasavvuf çatısı altında yer alan „üç tarz-ı tasavvuf‟u Hâris Muhâsibî (v. 243/857), Hallâc-ı Mansûr (v.
309/921) ve Bâyezid-i Bistamî‟nin (v. 263/876) tasavvufî Ģahsiyetleri doğrultusunda ortaya koyar. Aynı
zamanda kelâmcı olan Muhâsibî‟nin akla, mantığa, kıyas ve istidlâle azamî derecede önem ve değer
verdiğini, Hallâc‟ın ise nas ve akla bağlı kalmadan düĢüncelerini ve mistik duygularını son derece serbest
bir üslupla dile getirdiğini söyleyen Uludağ, Bâyezid-i Bistamî‟nin bu iki sufi arasında bir yer iĢgal
ettiğini; Muhâsibî kadar akla bağlı olmadığını, ekseriya Hallâc kadar da serbest ve pervasız olmadığını
bildirir (Hücvirî, 2014: 34). Kara‟nın belirttiği gibi (1985: 159), kaynaklarda Bistamî‟nin -Ģatahatı olsa
da- Ģeriata riayet hususunda hassas olduğuna dair rivayetlere ve Uludağ‟ın Bâyezid-i Bistamî‟yi bu
Ģekilde konumlandırmasına bakarsak Bâyezid-i Bistamî‟nin bazı Ģatahat nevinden sözlerinin Müstakimzâde‟de olduğu gibi- niçin tevil edilerek „vasat‟a çekilmeye çalıĢıldığını daha iyi anlayabiliriz.
272

“Söyle” anlamında, Arapça „يٛ ‟لkök harflerinden oluĢan „söylemek‟ fiilinin ikinci teklik Ģahıs emir
çekimi (emr-i hâzır sigası).
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[150a]
Yüri ḥaml it ṣalāḥa sözlerini
Daħı ehl-i felāḥa özlerini

Lā nüsellim 273 diyen selįm olmaz
Ya‘nį mülk-i selāmeti bulmaz
Kim ṣafā ṣuffesinde ṣūfį olan
Ħoş vefā cübbesinde mūfį olan274
Didi bu ŧurfe sözleri gūş it
Ma‘rifet cāmını revān nūş it
Mine’t-tercį‘:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Śūfiyüz bizden isteme bāmı
Çāştı žuhrı ‘aṣrı aħşāmı
Neŝr: Śūfiyüz didi ya‘nį küdūret-i cismāniyyeden ṣāfuz ve ķalb eger ķalb275 olsa ‘ayn-ı
ṣarrāfuz. Lį-ma‘allāhi maķāmında muķįmüz, lā yese‘unį fį-hi melekün

276

mülkinde

müstaķįmüz. Zįr ü bālādan fāriġüz, bizden isteme bāmı;277 nūr-ı ‘ışķa ġarķ olan ne bilür
şām ü bāmı. ‘Aṣrile aħşām bu ‘ālemdedür, ṣubḥ ile şām bu ‘ālemdedür. Ol ‘ālemde ne
ṣubḥ var ve ne mesā, [150b] nūr-ı ‘ışķ olanda ne ġamdur anlar olmasa; kemā sü’ile ‘an-

273

“Teslim olmayız”.

274

Ġlâhî, „sûfî‟ kelimesini her kullandığında devamında sufilerde bulunması gereken bazı vasıfları da
sayar ki bu vasıfları, Seyyid Yahya ġirvânî, ٝفٛ صkelimesini oluĢturan harflerden yola çıkarak Ģöyle
belirlemiĢtir: “Sufiye, adını dört nesneden aldılar: safa‟dan, vefa‟dan, fena‟dan ve yakin‟den. ġeriatin
zıddı olan iĢlerden safi olmalıdır. Ameli içinde vefa etmelidir. Ġlmi ve ameli özünden görmeyip Ģeyh
terbiyesi deyip fakr u fena yerinde durmalıdır. Ta ki yakin hasıl olup sufi adını almaya layık olsun (2014:
85-86).
275

Bu ikinci „kalb‟ kelimesi „„bir Ģeyin aslına benzeyeni fakat sahte olanı, simülasyonu” (Redhouse,
2011: 1467) anlamında kullanılmıĢtır.
276

Tamamı; Lî-ma„allâhi vaktün, lâ-yese„unî fî-hi melekün mukarrebün ve lâ-nebiyyün mürselün:
“Benim Allah ile öyle anlarım olur ki o anda ne mukarreb bir melek ne mürsel bir nebî (elçi) bu hâle
dâhil olamaz, kalbimle Allah arasına giremez”.
GeniĢ bilgi ve sözün hadis ilmi muvacehesinde tahlili için bkz. Yılmaz, 1992: 115; Uysal, 2012: 383-384;
Yıldırım, 2013: 90; Yılmaz, 2013: 469; Aliyyü‟l-Kâri, 2014: 215.
277

Bâm: çatı; tas. “Tecellîlerin zuhûr ettiği yer” (Fahrüddin Irakî, 1985: 347).
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ba‘żi’l-meşāyıħ keyfe aṣbaḥte ķāle lā ṣabāḥun ‘indį velā mesā.278 Śubḥ ile şāmı, rūz u
şeb[i] farķ iden fikret ehlidür; nūr u žulmetden fāriġ olan ḥayret ehlidür.
Nažm:
[mefā‘įlün mefā‘įlün fe‘ūlün]
Yine diñle çü geldüm söz ü sāza
Taḥayyürden düşüp nāz ü niyāza
Ki didi ṣūfiyüz ol ṣafvet ehli
Geçüp keŝretden olup vaḥdet ehli
İkilikden geçen bir ḥāle uġrar
Faķįr olmışsa genc ü māle uġrar
Śalāt-ı ħams k’ol bir bir bilinür
Hemįşe nūr u žulmetde ķılınur
[151a]
Anuñ nūrı cemāle mažhar olmış
Ki žulmetdür celāle mažhar olmış
Celālile cemāli gözleyenler
Ķamu demde bu ḥāli gözleyenler
Bilürler kim nedür ṣavm ü ṣalātı
Śalātı olmayan bulmaz necātı
Velį ol ṣūfį kim ṣāf oldı dāyim
Śafā vü źevķile ħıdmetde ķāyim
Taḥayyürden itürmişdür vücūdın
Nice ŧapsun ṣalātiyle sücūdın
Śalātīle sücūdın bilmeyenler
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“Bazı meĢayıhtan „nasıl sabahladın?‟ diye sual edildiğinde, „Benim indimde sabah ve akĢam yoktur‟
demiĢtir”.
Bu cevap Lemaât‟ta -daha uzun bir Ģekilde- Bâyezid Bistamî‟ye atfedilir (bkz. Fahrüddin Irakî, 1992: 45;
2011: 83; 2012: 126).
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‘Adem bilüp vücūdın bilmeyenler
Ne bilsünler nedür ṣubḥ ile şāmı
Ne bilsünler ne yirdür Mıṣr u Şām’ı
Revādur pes dise her rūz u her şeb
Bu ŧurfe sözleri idüp müretteb
Taḥayyürde tamām oldı risālem
Makām-ı ḥayreti ḥāşā ki salam
Fi’l-ħātime 279
279

Bizce bu pasaj, bir sufinin dilinden, Ġslam düĢünce tarihindeki çatıĢmalara dair önemli anektotlar
içermektedir. Bu pasajda; italik olarak yazacağımız eser, terim-kavram ve müellif isimlerine tevriye
yoluyla ince bir tariz var. “Fi‟l-hâtime” diye baĢlayan ve vr. 152a‟ya kadar olan bu kısımda geçen isimler
hakkında bazı açıklamalar, okumaya ve anlam katmanlarının ortaya çıkmasına daha da yardımcı
olacaktır:
Kelam, mantık, belağat, lügat, sarf, nahiv, hendese, hesap, heyet, felsefe ve hatta tarih, coğrafya gibi
ilimler âlet ilimleri/ulûm-ı âliye (ٗ١ٌ )آcümlesindendir ve yüce ilimler/ulûm-ı „âliye (ٗ١ٌ )عاdenilen ilm-i
Kur‟ân, ilm-i hadis ve ilm-i fıkıh için alet, vasıta görevindedirler (UzunçarĢılı, 2014: 26).
Bunlardan “ma„ânî, beyân, bedî, sarf ve nahv” medreselerde hiyerarĢinin en üstünde yer alan tefsir ilmi
için tahsil edilmesi gereken 15 ilim dalından beĢidir. Ebu Abdullah El-Kâfiyeci‟den (v. 879/1474)
aktaracağımız bu on beĢ ilim dalı sırasıyla Ģöyledir:
“Birincisi: Müfred lafızların korıuldukları manaya asıl itibariyle delâletlerini bilmektir. Bu da lugât
ilmidir. Ġkincisi: Bazı müfred lafızların diğerleriyle olan münasebetlerini bilmektir ki bu da iştikak
ilmidir. Üçüncüsü: Yapısı ve tasrifi bakımından müfred lafızlara ârız olan hükümleri bilmektir ki bu da
sarf ilmidir. Dördüncüsü: Mananın aslına delâleti bakımından terkib itibariyle lafızlara ârız olan irab
hükümlerini bilmektir ki bu da nahiv ilmidir. BeĢincisi: Kelime anlamı olarak „manalar‟ demek olan,
mananın manası diye tabir olunan, mananın aslı için lazım olanı ifade etme yönünden kelâmın
terkiblerinin özelliklerini bilmektir ki bu da maânî ilmidir. Altıncısı: Delâletin açık veya gizli, ziyade
veya noksan olmasından meydana gelen ihtilâflar bakımından kelâmın terkiblerinin hususiyetlerini
bilmektir ki bu da beyân ilmidir. Yedincisi: Manevi ve lafzî güzelliklerle sözü güzelleĢtirme yönlerini
bilmektir ki bu da bedî„ ilmidir. Sekizincisi: Kur'ânın zatına taalluk eden Ģeyi bilmektir ki bu da kıraat
ilmidir. Dokuzuncusu: Esbâb-ı nüzûl ilmidir. Kur'ân âyetlerinin nüzül sebeblerine taâlluk eden Ģeyleri
bilmektir. Bu bilgi, nüzûl sebebleri hakkında tedvin edilmiĢ kitabları mütalaa ile mümkün olur.
Onuncusu: Peygamberlere ve geçmiĢ zamanlara ait, Kur'ân sûrelerinin ihtiva ettiği kıssaları Ģerhetmektir
ki bu da âsâr ve haberler ilmidir. On birincisi: Hz. Peygamber‟den (s.a.s.) ve vahye Ģâhid olan
sahabeden, ittifak ve ihtilâflı olarak nakledilen, mücmeli beyân veya müphemi tefsir eden hadislerin
zikridir ki bu da hadis ilmidir. On ikincisi: Nâsih ve mensûhu, umûm ve hususu, mücmel ve mübeyyeni,
muhkem ve müteĢâbihi, zâhir ve müevveli, mantûk ve mefhûmu, iktizâ, iĢaret ve delâleti, icmâı ve Ģ er'î
kıyası, kıyasın nerelerde sahîh olup olmadığını bilmektir ki bu da usûlü fıkıh ilmidir. On üçüncüsü: Dinin
ahkâm ve âdâbı ile nefse, akrabaya ve reayaya ait olan üç siyaset âdâbını bilmektir ki bu da fıkıh ve ahlâk
ilmidir. On dördüncüsü: Aklî delilleri, hakikî burhanları, taksim ve tahdidi, aklî olanlarla zarûrî olanlar
arasındaki farkı ve bunlar gibi olan diğer Ģeyleri bilmektir ki bu da nazar ve kelâm ilmidir. On beĢincisi:
Mevhibe ilmidir. Bu öyle bir ilimdir ki Allah Teâla ilmiyle amel edenleri ve Allah'tan sakınıp ihsanda
bulunanları ona vâris kılar” (El-Kâfiyeci, 1974: 52-53).
Medreselerdeki ilimler hiyerarĢisine, okutulan ders ve ders kitaplarına dair geniĢ bilgi için bkz.
Cündioğlu, 2011: 102-115; UzunçarĢılı, 2014: 25-51.

113
Çün tevfįķ refįķ olup tamām oldı bu te’vįlüm, ‘ilm-i ḥāle ulaşup kesildi ķāl ü ķįlüm. Bu

ma‘ānį’den beyān olan ma‘nā, bedį‘ olmaz Keşşāf’a280 ķalsa. Da‘vā

281

Muħtaṣar

282

[151b] Müfįd’dür, Muŧavvel 283 degül; kelām ehlinüñ Manŧıķ’ına284 Mu‘avvel 285 degül.

Mufaṣṣal

286

disem Miṣbāḥ‟dur,287 vāżıḥ disem Įżāḥ‟dur.288 Miftāḥ‟ı289 fetḥ āyetidür,290

Hidāye 291Kifāyeti’dür.292 Ĥükm-i Ķāḍį Ħān’dan293 degül nefāźı, ḥākim-i ķażādur anuñ
melāźı. Mevāķıf’dan vāķıf degül ve mevķūf-ı Mevāḳıf

294

degül. Naḥv’e ṣarf olmamış

‘ömrinde Zeyd ü ‘Amr’ı,295 ‘Ömer Rūşenįden’dür ḥāliyā emri.296
280

KeĢĢâf: MeĢhur âlim ve dilbilimci ZemahĢerî‟nin (v. 538/1143) tefsiri.

KeĢĢâf, sufilerin veya rind-meĢrep Ģâirlerin dilinde pejoratif bir deyime de konu olmuĢtur: “ġerh-i KeĢĢâf,
bir Ģeyden uzun uzadıya bahisten kinayedir: Ber-mushaf-ı rûy-ı û nazar kün ey zâhid / Bisyâr me-gûy u
şerh-i Keşşâf me-hˇân: Ey zâhid! Sevgilinin yüzü mushafına bak yeter / Lafı uzatma, bize KeĢĢâf Ģerhi
okuma!” (ġükun, 1984: 1298; beytin çevirisinde bazı tasarruflarda bulunduk).
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Bugün „önerme‟ dediğimiz, hüküm bildiren cümleler için kullanılan mantık terimi.

282

Genellikle tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi alanlara dair yazılmıĢ eserlerin özet halinde kaleme alınması
Ģeklindeki telif türü. Genel isim olmakla birlikte özel isim olarak da kullanılır. Msl. El-Muhtasar:
Kudûrî‟nin (v. 428/1037) Hanefî fıkhına dair eseri veya El-Muhtasar: Ġbnü‟I-Hacîb'in (v. 646/1249) fıkıh
usulüne dair eseri.
283

Sekkâkî‟nin „Miftâhu‟l-Ulûm‟unun belağatla ilgili bölümü için Hatîb El-Kazvînî‟nin kaleme aldığı
Telhîsü‟l-Miftâh üzerine Taftazânî (v. 792/1390) tarafından yazılan Ģerh.
284

Mantık: DüĢünme faaliyetinde zihni hatalardan koruyan, doğru düĢünmenin kurallarını, ölçülerini ve
yöntemlerini gösteren ilim.
285

Mutavvel‟in Ģerhi.

286

ZemahĢeri'nin (v. 538/1144) Arap gramerine dair eseri.

287

El-Mutarrizî El-Hârizmî'nin (v. 610/1213) Arap gramerine dair eseri.

288

El-Îzâh: 1) Sekkâkî'nin „Miftâhul-Ulûm‟unun belağatla ilgili bölümünün ihtisarı olarak Arap belağatı
teorisyeni Hatîb El-Kazvînî (v. 739/1338) tarafından kaleme alınan „Et-Telhîs‟ üzerine yine Kazvînî‟nin
kendisinin yazdığı Ģerh mahiyetindeki eseri veya 2) Enderâbî'nin (v. 470/1077) Kur'an ilimlerine ve
kıraate dair eseri.
289

Miftâh/Miftâhu‟l-Ulûm: Ebû Ya'kûb Es-Sekkâkî'nin (v. 626/1229) Arap grameri ve belağatına dair
eseri.
290

Fetih suresinin ilk ayeti: ٕا١أا فرحٕاٌه فرحا ِث

291

Burhâneddin El-Merginânî'nin (v. 593/1197) Hanefî fıkhına dair eseri.

292

Mâtürîdiyye âlimlerinden Nureddin Es-Sâbûnî'nin (v. 580/1184) kelâma dair eseri.

293

Asıl adı Ebü'l-Mehâsin Fahrüddîn Hasen b. Mansûr b. Mahmûd el-Özkendî El-Fergânî (ö. 592/1196)
olup Kâdı Hân onun lakabıdır. MeĢhur Hanefî fakihidir, „Fetâvâ‟sıyla bilinir.
294

Kadı Adudüddin-i Îcî‟nin (v. 756/1355) kelâma dair eseri. Seyyid ġerif Cürcânî (v. 816/1413) bu esere
„vâkıfâne‟ bir Ģerh yazmıĢtır. Fatih Sultan Mehmed, Sahn-ı Seman medreselerini yaptırdıktan sonra
müfredat programına Cürcânî‟nin tecrid haĢiyesini koydurduğu gibi Mevâkıf Ģerhinin de okutulmasını
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Nažm:
[fe‘ilātün mefā‘ilün fe‘ilün]
Ģart koymuĢtur (UzunçarĢılı, 2014: 30). Osmanlı ilim hayatında önemli bir yeri olan Cürcânî‟nin yukarıda
adı geçen kitaplardan Mutavvel, Misbâh, Miftâh, Hidâye gibi kitaplara da Ģerhleri yahut bu kitapların
Ģerhlerine yazmıĢ olduğu haĢiyeleri, telhisleri vardır. GeniĢ bilgi için bkz. GümüĢ, 1993.
KeĢĢâf ve Mevâkıf kitapları için Hayretî‟nin de küçümseyici bir beyti vardır: “KeĢĢâf‟a bakup okusa
yıllarla Mevâkıf / Olmaz kiĢi esrâr-ı kitâb-ı gama vâkıf ” (Hayretî, 1981: 241).
(Yukarıda ismi geçen kitaplardan bazılarının ve baĢka kült kitap isimlerinin divan Ģiirindeki kullanımı
için bkz. Kurnaz, 1990: 125-137).
Hemedan‟da tahsili sırasında karĢılaĢtığı gezgin derviĢ yahut Kalenderî bir gruptan oldukça etkilenen ve
bir müddet sonra kitaplarını tek tek atarak onları aramaya baĢlayan Fahrüddin Irakî de bazı kitap
isimlerini ve terimleri -tevriye yoluyla, tarizâne bir Ģekilde- kullanır: “Nahv‟i mahv etti; İşârât, feĢârât
doğurdu; Meâlimü‟t-Tenzîl, esrâru‟t-te‟vîle dönüĢtü…” (2012: 24).
295

Zeyd ü Amr; fıkıh, ilmihal veya gramer kitaplarında bir hükümle ilgili soru-cevap veya açıklamalarda
geçen temsilî isimlerdir. „Filan kes‟ gibi ifadeler yerine meseleyi daha somut bir biçimde belirtmeye
yarar. Mesela: “Ebu Hanife‟den ذاًا د٘زاًا٠ىٍُ س٠  ال/ Lâ yükellimü Zeyden dehren diyen yani „Zeyd ile zaman
içinde konuĢmayacağım‟ deyip de bir zaman sınırı tayin etmeyen kimsenin durumu sorulduğunda Ebu
Hanife, hüküm vermekte ve müddetini tayin etmekte tevakkuf ederek cevâben „bilmiyorum‟ demiĢtir”
(El-Kâfiyeci, 1974: 61).
296

Yukarıda kısaca açıklamalarını verdiğimiz terimler, eser isimleri ve müellif isimlerine Tdv Ġslam
Ansiklopedisi‟nden madde baĢı olarak bakılıp daha ayrıntılı bilgi edinilebilir.
Bunlar üzerinden aslında bu terim, isim ve Ģahısların ait veya mensup oldukları ekollerin eleĢtirildiğini
söylemiĢtik. Ġslam tarihinde üç farklı ekolün varlığından bahsedebiliriz: Selefiyye, kelâmiyye, sûfiyye. Bu
tasnifi „beyan, burhan, irfan‟, -divan edebiyatı terimleriyle- „âĢık/rind ve zâhid‟ veya -hal-mahal
münasebetiyle- kısaca „medrese ve tekke‟ olarak da okuyabiliriz.
Selefiyye daha çok nassa, nakle ve rivayete; kelâmcılar akıl (pratik akıl değil, metafizik akıl), istidlâl ve
muhakemeye; sûfîler ise keĢfe, feyze ve ilhâma önem verir (Uludağ, 1979: 15). Ilımlı ve uzlaĢtırmacı
Ģahsiyetler dıĢında bu üç ekol tarih boyunca birbirini tam olarak kabullenmemiĢ ve aralarında -etkileri
günümüze de yansıyan- tartıĢmalar, cedeller vuku bulmuĢtur. Ayrıntılı bilgi için Süleyman Uludağ‟ın
zikrettiğimiz eseri tetkik edilebilir. Yine Uludağ‟ın Türkçe‟ye tercüme edip yayıma hazırladığı KeĢfü‟lMahcûb isimli eserine yazdığı giriĢ kısmı; bilhassa fıkıh ve tasavvuf mektepleri arasındaki nifak ve
tartıĢmaların nasıl ortaya çıktığı, sufilere yöneltilen ithamlar ve baskılar, bu itham ve baskıların ilk sufiler
üzerindeki tesirleri ve tepki olarak tasavvufun müdevven ve muntazam bir ilim haline gelmesine yaptığı
müsbet katkılar ve zaman zaman bu ithamların haklılığına sebep olan müteĢeyyih ve mustasvifenin (sahte
Ģeyh ve sofuların) sufiler içine nasıl sızdığını anlamak için okunmalıdır (Hücvirî, 2014: 18-25).
Denilebilir ki tasavvufî hayat Abbasiler döneminde oluĢmuĢ, Selçuklu asırlarında kurumsallaĢmıĢ,
Osmanlılarda ise yaygınlaĢıp halka mal olmuĢ ve devletin himayesini görmüĢtür (Kara, 2005: 60). Hatta
devlet, tarihinde ilk defa 16. yy.‟da, Mevlana ve Ġbn Arabî‟ye dil uzatıyor diye bir Ģeyhülislamını,
Çivizâde Mehmet Efendi‟yi azletti. Fakat zamanla bu denge bozuldu. Özellikle Melamîlerin vahdet-i
vücûd konusunda daha açık ve net bir tavır almaları bazı âlimleri harekete geçirdi. Bunlar, karĢı fikir
üreterek dinî hayat için bir afet olarak kabul ettikleri bu düĢüncelerle savaĢmak için ilmî ve siyasî
otoriteleri tesir altına almaya baĢladılar. Genelde tasavvufu reddetmemekle birlikte vahdet-i vücûd gibi
bir düĢünce tarzının, tekkelerde icra edildiği Ģekliyle bir zikir geleneğinin Ġslam‟da olmadığını, bidat
olduğunu, dolayısıyla bu fikir ve hareketlerle mücadele edilmesi gerektiğini savunan cemaatin fikrî önderi
olarak Ġmam Birgivî‟yi (v. 1573) zikretmek mümkündür. Ancak bu fikirleri daha sert bir Ģekilde tartıĢan
ve bir „karĢı grup‟ oluĢturan Ģahıs Kadızâde Mehmet Efendi‟dir (v. 1635). Bu yıllarda tasavvufu savunan
ve Ġstanbul derviĢlerinin adeta temsilcisi olan sufi ise Halvetî olan Abdülmecid Sivasî‟dir (v. 1639) (Kara,
2005: 122). Bunun günümüze kadar süren etkileri ve sosyal-siyasal izdüĢümleri için ayrıntılı bilgiler ve
tahliller için de Kara‟nın zikrettiğimiz eserine bakılmalıdır.
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Ey İlāhį bu neŝri itme niŝār
Nažm idüp neŝri söyle gevhervār
Ya‘nį çün ŧapdı ħātime bu seħun297
Didi Ĥāfıž ħıtāmuhū miskün 298
Ehl-i ḥāle hemįşe mūnis ola
Anda kim ‘ışķ mįr-i meclis ola
Bu mesālikde sālik olanlar
Bu memālikde mālik olanlar
Sebaķ ala bu ŧurfe defterden
Genc-i ma‘nā ŧapa bu gevherden
Sürseler ismini bu mecma‘da
Söz budur maŧla‘ile maķŧa‘da
[152a]
Adı Müşkil-Küşā durur dimişem
Gül-i bāġ-ı beķā durur dimişem
Rūşenį mihrinüñ şu‘ā‘ıdur
Ne ķıyāsį ne ħod semā‘įdür299
Dürr-i deryā-yı ḥikmet-i ezelį
297

Divan Ģiirinde kelime seçiminde rol oynayan etkenlerin baĢında vezin ve kafiye gelir (Solmaz, 43).
Yukarda birkaç yerde vezin icabı bazı kelimelerin değiĢik okunuĢlarına değindik (msl. „sahibine‟
anlamındaki „issine‟yi isne Ģeklinde okuduk; bkz. vr. 136b). Fakat burada daha değiĢik bir tasarruf var:
Farsça „söz, kelâm‟ anlamına gelen „suhen‟ sözcüğü, Ģerh metninde hareke kullanılarak kâfiye icabı
„sehun‟ Ģeklinde yazılmıĢtır.
298

“Misk kokusu saçarak akan” (Mutaffifîn, 83/26).

“Lafzen, „ki sonu misk olacaktır‟. Benim yukarıdaki ifadeyi çeviri şeklim, ona ikinci kuşak otoritelerden
birçoğunun ve Ebû „Ubeyde b. Musennâ'nın verdiği anlamı (ki tümünü Râzî nakletmektedir)
yansıtmaktadır. Öteki dünyanın „halis içki‟si (rahîk) -ki bu dünyadaki içkinin tersine Allah'ın „mührü‟nü
(yani damgasını) taşıyacaktır. Çünkü „onda ne çarpma/sersemletme vardır, ne de onunla sarhoş olurlar‟
(37/47)- cennetin başka bir sembolüdür ve insanın bu dünyada yaşadığı duygularla karşılaştırmak
suretiyle, öteki dünyada dürüst ve erdemlileri bekleyen, insan tasavvurunun kavrayamayacağı bir biçimde
yoğunlaşmış öte dünya zevklerine işaret etmektedir. Bazı büyük Müslüman sûfîler (mesela, Celâleddîn
Rûmî) bu „halis içki‟de Allah'ın rûhen (keyfiyetsiz) görü(lü/nü)şüne (spiritual vision) bir atıf görürler ki
bence surenin devamının da teyid ettiği bir yorumdur bu” (Muhammed Esed, 2002: 1007-1008).
299

“Kıyâsî” ibaresiyle akıl, kıyas ve muhakemeye önem veren kelâmcılara; “semâ„î” ibaresiyle de nassa,
nakle ve rivayete önem veren selefîlere tariz var.
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Gevher-i ħāṣ baḥr-ı lem-yezelį
Disem aña ‘aceb mi ta‘rįfüm
Çünki Ĥaķ’dan durur bu teşrįfüm
Selħe yetmişdi şehr-i źi’l-ķā‘de
Tā el urdum bu ‘aķd-i mün‘aķide
‘Įd-i eḍḥāda vażıḥ oldı bu rāz
Ve’ḍ-Ḍuḥā sūresi kimi dut yaz
Çünki var anda şevķ-i ‘ilm ey yār
Oldı tārįħi źevķ-i ḥilm ey yār
Yā İlāhį ŧarįķat ehliyiçün
Vaḥdetinde ḥaķįķat ehliyiçün
Śūfį olup ṣafā bulanlariçün
Ümmet-i Muṣŧafā olanlariçün
Sözde ķıldumsa sehv dutma baña
Çünki yüz dutmışam bu sözde saña
Ķalem-i ‘afv çek günāhuma sen
Çün muķarrer olmışam günāhuma men
Anda kim tende bir nefes ķala bes
Ya‘nį pervāz idende murġ-ı ķafes
Bāz-i rūḥum çü āşiyānın aña

İrci‘į’den300 ṣafįr301 olanda aña
[152b]
Ol nefesde sa‘ādetile meni
Ḫatm it ey pādişāh ü Rabb-i ġanī

300

Ġrci„î: “dön” (Fecr, 89/28). (Mealen) tamamı: “Rabbine O'ndan hoĢnut kalmıĢ ve [O'nu] hoĢnut etmiĢ
olarak dön”.
301

Safîr: Islık; Ġnce, güzel ses.
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Mevtümüñ müşkilin ḳıl āsān sen
K’eydeler baña kāmil insānsın302
Kāmil olup gidende vāṣıl olam
Pādişeh ḥażretine ḳābil olam

Temme.
Velehū: 303
[fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilātün fe‘ilün]

Men eger ‘āmį vü nā-ehlem der-i nezd-i ħavāṣ
Nįst nevmįdįm ez-ħāṣıyyet-i raḥmet-i ħāṣ
Be-küşā muṣḥaf-i ān rūy ki bismillāh-i men
Sūre-i fātiḥa ħˇānem be-dehem bā-iħlāṣ
Her küşādį ki tu bestį ne-küşāyed digerį
Ne-tüvān best kesį-rā ki zi-tust istiħlāṣ
Sįm-i eşk 304 ez-ruħ çün zer revedem z’ān ki 305 resūl
Güft merdüm çü ma‘ādin buved ez-sįm ü reṣāṣ
Güftem ez-şūr u şer-i çeşm-i tu key dil be-rehed
Güft cān mį-deh İlāhį be-rev ü ħayr ü ħalāṣ 306
Mįm [Temme].

302

Bu iki beytin kafiye (revi) harfleri sin ve nûn‟dur. Ancak zamir olan ilkini sen, ek olan ikincisini ise sın Ģeklinde okuduk. Dolayısıyla göz için kâfiye söz konusudur, denilebilir. Divan Ģiirinde genelde
kelimenin son sesi önemlidir; dolayısıyla kafiye daha çok göze hitap eder (Solmaz, 2004: 45).
303

“Bu da onun [Ġlâhî‟nin] Ģiiridir”.

304

“Sîm: Zâhirî ve bâtınî tasfiye” (Fahrüddin Irakî, 1985: 360).

305

„Zi-ân ki‟ ibaresi vezin icabı böyle yazılmıĢtır.

306

“Havas nezdinde cahil ve ehliyetsiz isem de / Allah‟ın hususî rahmetinden ümitsiz değilim / Aç o
yüzün mushafını ki benim besmelemdir / O mushaftan Fatiha suresini okuyup „ihlas‟ ile üflerim / Senin
bağladığın düğümü bir baĢkası çözemez / Senin kurtardığını ise kimse bağlayamaz / Yanağımdan akan
gözyaĢı cevheri (gümüĢü) benim için altın değerindedir; Ģu sebeple ki: / Resul Ģöyle dedi: Gözbebeği
kurĢun ve gümüĢten oluĢan madene benzer / Senin gözünün fitne ve fesadından bu gönül ne zaman
kurtulacak, dedim / Ey Ġlâhî! Sen can vermeye bak ve git, hayır ve kurtuluĢun bundadır, dedi”.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TASAVVUFÎ KAVRAMLAR SÖZLÜĞÜ

ÂB: Farsça su demektir. Tasavvuf ıstılahı olarak çeĢitli manaları ihtiva eder:
Marifet, Ġlâhî feyz, zât, varlık, kâmil nefs, ruh-ı âzam, tümel akıl.
Âb mazhar-ı „ilmdür ki şerî„atdur üstüvâr, şerî„atile pâk olur her ne ki var. Ve
şîr mazhar-ı „ayndur ki tarîķatdur ve rûgan ki zübdedür ve hülâṣa mazhar-ı hakîkatdur
ve anı beyân eyler bu beyt-i Fârisî ki kâyilidür meydân-ı „ışkun fârisi. Beyt:
Şerî„at rev tarîkat cû hakikat verz mî-bâyed / Ki kand ü rûgan ü gendüm zicem„iyyet şeved helvâ [144a] Bkz. Su
*AKS-Ġ RÛY-I NĠGÂR: „Aks-i rûy-ı nigârdan ey refîk-i şefîk, tecellî-yi esmâ
vü sıfâtdur tahkîk. [119b]
ÂLEM: Arapça, kainat, güneĢ sistemi ve çevresindeki dönen gezegenler
topluluğu, cihan, dünya, bütün varlıklar, mahlukat, insanlar, halk, cemaat, cemiyet çevre
vs. gibi kelime anlamlan vardır. Tasavvufta ise, Allah'tan gayri herĢeye âlem denir.
Âleme, âlem denmesinin sebebi onunla Allah'ın isimler ve sıfatlar bakımından
bilinmesidir. Zira âlem kelimesi bilmek masdarından türemiĢtir. [117a, 117b, 120b,
121a, 122a, 123a, 124b, 129b, 130b, 133a, 133b, 143b, 146a, 146b, 150a]
ANKA: Halk arasında, ismi olup, cismi bulunmayan mitolojik bir kuĢa verilen
isimdir. Misli az bulunan Ģeyler hakkında da kullanılır. Mutasavvıflar bunu, vücutta
taayyünü olmayan, yalnız zihinde suret bulan heyula diye tarif ederler. Eski edebiyatta
da kanaat sahiplerine kinaye olarak "anka-meĢreb", "anka-tabiat" denilirdi. [116b,
124b]
ARġ: Arapça bir kelime olan "arĢ"ın kelime anlamı, taht, çardak tavan ve kubbe
demektir, islamî olarak; terim, Allah (c.c)'ın kudret ve azametinin tecellisinden kinaye
olarak, dokuzuncu kat semada bulunduğu tasavvur olunan taht'dır. Bu bakımdan asıl
anlamını ancak Allah'ın bildiği bir Ģeydir. Kainattaki bütün varlığı kuĢatan bir cisim
olup, yüksekliğinden dolayı bu ismi almıĢtır. Müfessirlerin izahına göre, Allah (c.c)
önce ArĢ'ı yaratmıĢtır. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette Allah (c.c) ArĢ'ı istila etti yani
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ArĢ'a hükmetti Ģeklinde geçmektedir. Bkz. msl: Tâha/5. Tasavvufta ise ArĢ, gönül
demektir. [117a]
AġK-IġK: Arapça, aĢırı derecedeki sevgi. Bu da maddi ve manevi Ģekillerde
olur. Bir kadın göz önünde bulundurularak zevkî ve cinsî cazibe ön planda tutulmak
suretiyle oluĢan aĢk maddidir. Bunun platonik, hayali olanı da vardır. ġairlerin aĢkı
böyledir. Bu aĢk genelde mecazidir. Hakiki aĢk ise, Allah aĢkıdır. Cenab-ı Hak bir kudsi
hadiste, "Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi arzu ettim, âlemi yarattım" buyurmaktadır
ki ilâhî aĢkın kaynağı budur. Çünkü Allah'ı bilmek, tanımak ancak aĢk ile olur. Allah'ı
gerçekten seven kiĢi O'nun yarattıklarını da aynı Ģekilde sever. Yaratandan ötürü
yaratılanı sever. Bu aĢk güzele değil, güzelliğedir.
AĢk, varlıklarda tezahür eden Allah'ın sanatını, kudretini, rahmetini, lutfunu
ibretle temaĢa etmektir. Bu aĢka bazen "mecazi aĢk"la da ulaĢılır. Bundan dolayı
"mecazi aĢk, gerçek aĢkın köprüsüdür" denilmiĢtir. Gerçek aĢka ulaĢmak da ilimle
olmaz.
Bazı yazarlar aĢkı Ģiddetine göre Ģu Ģekilde sıralarlar: 1. Ġrade 2. Muhabbet 3.
Hevâ 4. Sakabe 5. Tebettül 6. Alaka 7. Vüluğ 8. Kelef 9. ġağaf 10. AĢk 11. Ülfet 12.
Garava 13. Hullet 14. Teyemmüm 15. Valeh 16. Tedellüh 17. Velâ.
Fahrüddin Irakî ise „âĢık‟ için “bütün muhabbet ve gayreti ile Hakk‟ı arayan”dır,
der (Fahrüddin Irakî, 1985: 347). [115b, 116a, 117b, 120b, 122b, 123b, 124a, 124b,
125a, 125b, 126a, 126b, 129b, 134b, 135a, 135b, 136b, 138b, 139a, 139b, 143b, 144a,
145a, 145b, 146b, 149b, 150a, 151b]
„AYN: 1. Arapça, pınar, göz vs. gibi anlamları taĢıyan bir kelime. 2. Araz
olmayan. Kendi kendine var olan. Varlığı kendinden olan. [120a, 144a]
„AYNE'L-YAKĠN: Arapça, yakini görmeyi ifade eder. Gözle görmek yoluyla
ulaĢılan ilim. [144a]
BAHR: Arapça. Deniz demektir. Bu terimden türemiĢ "Bahriyyun bilâ ġâti"
kıyısı olmayan umman, yahut terim olarak halleri kesintisiz devam eden sâlik demektir.
Tasavvufta ise, Allah'ın tecellîlerinin, Rabbanî açılımların, ilâhî hakikatların bütün
insanlara ma'rifetler Ģeklinde, sel gibi devamlı aktığını belirtmek üzere kullanılır. Bir
kısım sûfiyye bu kanaati taĢırken, bir kısmı bu görüĢe iltifat etmez ve avamın ilminin
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mahdud olduğunu ve onlara Allah'tan kesintili olarak geldiğini savunur. Bu durumda
tam bir yöneliĢle Allah'a yönelmeleri, O'nu sürekli hissetmeleri, O'na sevgi ve saygıyla
dolu olarak ihlâsla amel etmeleri sebebiyle ariflere gelen ilim açılmalarının sonu yoktur.
Ve bu kesintili de değildir. ĠĢte bu Ģekilde sınır tanımayan Ģeyler hakkında, "sahili
olmayan umman" tabiri kullanılır. Bir sûfi, kendisine gelen bu sürekli fütuhatla, Allah'a
yakınlığı muhafaza eder. Özet olarak söylemek gerekirse, Allah'ın arif kuluna
gönderdiği ilhâmî bilginin sınırı yoktur. Mutasavvıflar bu görüĢlerini Ģu ayet-i kerime
ile pekiĢtirirler: “De ki Rabbimin kelimelerini yazmak üzere, denizler mürekkep olsa ve
bir o kadarını da katsak, Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi”
(Kehf/109). Allahü Teâlâ'nın ilmi kesilmez ve sona ermez. ġu âyet-i kerimelerde tavsîf
ettiği gibi, bu ilim, kıyısı olmayan bir denizdir: “Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa,
denizler mürekkep olsa ve yedi misli deniz de yedekte bulunup yazılsa, yine de Allah'ın
sözleri bitmezdi. Doğrusu Allah güçlüdür, hakîmdir” (Lokman/27). Yine baĢka
ayetlerde: "Sizin yanınızda olan biter, Allah'ın katındaki bitmez, süreklidir" (Nahl/96)
ve "Doğrusu bu verdiğimiz rızıklar tükenecek değildir" (Sâd/54) buyurulur.
Cezbedür bahr-ı a„zam ey gavvâṣ / Andadur dürlü dürlü gevher-i hâs.
Murâd bahrden deryâ-yı „ilm-i İlâhî‟dür ki nâ-mütenâhîdür. [119b, 121a, 122a, 122b,
128a, 129a, 129b, 131b, 135a, 142b, 152a]
*BEVL-Ġ ACÛZ: Bkz. ġîr-i ġütür
*CÂHĠLĠYYET: Ve murâd câhiliyyetden ey „âkil budur yakîn bil ki ğayy-i sabâ
ve itâ„at-ı heves ü hevâ, hâb-ı gaflet ve şarâb-ı dalâlet[dir]. [125b, 126b]
CELÂL: Arapça. Ululuk, büyüklük, azamet. Bir Ģeyin celîl olması, onun
büyümesidir. "Merhamet gözünde büyüdü" ifadesi, bu kabildendir.
“Celâl, mâĢukun âĢıktan müstağnî olması, âĢığın gurûrunu yok etmesi ve âĢığın
bîçâreliğini ispat etmesi yönünden büyüklüğünü izhâr etmesidir” (Fahrüddin Irakî,
1985: 348).
Allah'ın Celâli ise, O'nun ululuğudur. KuĢeyrî'ye göre, Celîl, yücelik ve ululukla
ilgili sıfatlara hak kazanan demektir. Celâl, kahr sıfatıdır. Selbî sıfatlara da ıtlak olunur.
Meselâ, Allah'ın cism, cismânî, cevher ve araz olmaması gibi. ĠĢte Allah'ın, bunlar ve
benzerleri noksan sıfatlardan yüce olması, Celâl'in manaları içinde yer alır. Abdülkerim
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Cîlî, Allah'ın sıfat ve isimlerinde ortaya çıkması suretiyle olan zâtından ibarettir, der. Bu
icmal (özet) olanıdır. Tafsil üzere olan celâl ise, Ģeref, azamet, övme ve kibriya
sıfatından ibarettir. Cenab-ı Allah'ın lütuf ile tecellîsine "Cemal" dendiği gibi, bunun
mukabili olarak kahr ile tecellîsine de "Celâl" denir. Celâl kelimesi bir insan için
kullanıldığında, bir tür öfke manası taĢır: "Mehmet celâllî bir zat idi, Allah ona rahmet
etsin!". Bu cümledeki celalli kelimesi gazab ve öfkeliliği bildirir. Mutasavvıflara göre,
"mutlak ve vahdet" olmadıkça, celâline nüfuzunun imkanı yoktur. Vahdet-i Mutlaka'da
bütün esma ve sıfat, nisbetler ve itibârlar, "tevhîd, izafetlerin düĢürülmesidir" (ettevhîdü iskâtu‟l-izâfât) gereğince mahvolacağı cihetle, "Hakk'ı Hak'tan baĢkası
göremez" denmiĢtir. Celâl, Allah'ın mânevi kahrına da denir ki, bu Ģekilde "gayriyyet"i
ortadan kaldıracağı için celâl, cemâlin aynıdır.
Celâlin ortaya çıkıĢı, mahv ve gaybeti gerektirir. Cemalin ortaya çıkıĢı da, sahv
ve kurbü icâb ettirir. ġeyh-i Ekber Muhyiddin Arabî, Celâl sahibinin ceberut
sıfatlarından biriyle muttasıf olduğu ve Allah'ın da bu sıfat ile sıfatlandığı kanaatindedir.
Celâl sahibi, yine ona göre, kahr ve galebe sahibidir. [116a, 141a, 148b, 149a, 151a]
CEMÂL: Arapça. Güzel, güzellik, iç ve dıĢ güzelliğini ifâde eder. Ġki türlü
cemâl olduğu söylenir, birisi halkın bildiği güzellik, ikincisi hakiki güzellik. Bu da her
uzvun, olması gerektiği karakter ve hey'etin en faziletlisi üzere bulunmasıdır. Cemâl,
Allah'ın müĢâhede-i ilmiyye olarak, kendi Zâtında ilk müĢahede ettiği ezelî bir sıfatıdır.
O, müĢâhede-i ayniyye olarak yarattıklarında bu sıfatı görmek diledi, bunun üzerine
ayna gibi kendi cemâlinin aynını görmek üzere âlemi yarattı. Cürcânî'ye göre cemâl,
rıza ve lütfa taalluk eden sıfatlardandır. KâĢânî'ye göre de, el-Cemâl, Allah'ın lütf ve
rahmetinin vasıflarıdır. KâĢânî konuyla ilgili olarak Ģöyle devam eder: “Cemâl; Allah'ın,
Zâtı için vechi ile tecellî etmesidir. Allah'ın mutlak cemâli için bir celal vardır ki, bu da,
O'nun vechiyle tecellî ettiği sırada herĢeyi kahretmesidir. Bu Ģekilde O'nu görecek
kimse kalmaz. O, cemâli yüce olandır. Cemali için bir yaklaĢma vardır; iĢte o, bize
bununla yaklaĢır. O'nun herĢeydeki zuhuru, Ģu beyitte zikrolunduğu gibidir:
“Hakikatların hepsinde cemâlin seyreder”. Fahrüddin Irakî ise Cemal için Ģöyle der:
“Bir zâtta kemâllerin toplanmasına derler ki bu, Hak‟tan baĢkası olamaz. Cemâl, âĢığın
istek ve rağbetinin ziyâdeliği bakımından MâĢuk‟un kemâllerini izhâr etmesidir” (1985:
348).
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Celâlinden gayri yoktur onu setredecek. Cemâl için bir celâl vardır. Bu da
kainatın taayyünleri ile cemalin perdelenmesidir. Her celâlin ardında da bir cemâl
vardır. Allah celâl ve kahriyle bütün mevhum varlıkları ortadan kaldırır, böylece
cemâlini ortaya çıkarır. Bu sebeple, celâl cemâlin aynıdır. Erzurumlu ibrahim Hakkı'nın
"Kahrın da hoĢ, lütfün da hoĢ" diye terennüm etmesi, hakikatte cemal ve celalin
aynılığına iĢaret etmek içindir. Bu konudaki bazı atasözleri Ģu Ģekildedir: "Celâli de hak,
Cemâli de hak", "Celâlinden Cemâline sığın", "Cemâlin hakkı için". [115a, 116a, 120a,
120b, 121a, 124a, 130a, 141a, 141b, 148b, 149a, 151a]
*CERV: Cervden dahı budur ma„nâ ey ahı ya„nî ba„z-ı umûr-ı nefsâniyyeden
ikrâh itmemekdür ve anun tarîk-i terkine gitmemekdür mislü kılleti‟l-ekl ve‟ş-şürb
mine‟l-helâl lâ mine‟l-harâm ve kılleti‟n-nevm ve‟l-kelâm „inde‟z-zarûreti li-ecli‟nnizâm. Ve murâd andan günâh-ı sağîredür, ne kebîre. [118a, 119a]
CEZBE: Arapça kendine çekmek anlamına gelir. Allah'ın kulunu kendi
hazretine çekmesi.
Cezbu'l-Ervah: Ruhların çekiliĢi demektir. Münacat, muhataba, sırların
müĢahedesi ve kalplerin yücelmesi vs. gibi inayet ve tevfikten ibarettir. Harraz bu
konuda Ģöyle der: "Allah, veli kullarının ruhlarını kendine çeker, kurbünü ve zikrini
taddırır, bedenlerine herĢeyden lezzet almayı hızlandırır. Velilerin bedenlerinin yaĢantısı
hayvanlarınki gibi, ruhlarının yaĢantısı da Rabbanîlerinki gibidir. Sufiler cezbeye dair
Ģu tanımı da getirirler: Kulun beĢeri özelliklerden çekilip Ġlâhî özellikleri kazanarak,
vahdet tecellîlerini müĢahede etmesi. Cezbe ile ilgili Ģu açıklamalar da ilgi çekicidir: 1Cezbe, riyazet ve ibadete devamla hislerin yok olmasıdır. 2- Cezbe, Hakka vusuldür. 3Cezbede Ģart, kabiliyete bağlıdır. Bu kabiliyet sonradan kulun çabasıyla oluĢmaz, Allah
tarafından bahĢedilmiĢ (vehbî)dir. Ġki türlü cezbe vardır: 1- Gizli (Hafi) cezbe: Kulun
Hakk'ı sevmesi 2- Açık (celî) cezbe: Hakk'ın kulu sevmesi. Meczub ile mecnun arasında
fark vardır. Cezbe, cinnet değildir. AyaĢlı ġakir Efendi bu ikisi arasındaki farkı
sadeleĢtirilmiĢ Ģekliyle Ģöyle anlatır: "Hali değiĢen bir adamın idraki (anlayıĢı), ya her
zamanki normal beĢer idrakinden aĢağı inerek mânâsız ve bağlantı kuramaz bir duruma
düĢer, ya da normal beĢer anlayıĢından, hakikatleri keĢfe doğru yükselir. Halkın
nazarında her ikisi cünûn (delilik) gibi görülse de, bunların ilki cünûn (delilik), ikincisi
ise cezbedir. Cezbe noktasında sâlikler iki durumdadır:

123
a) Meczûb-ı Sâlik: DerviĢ önce cezbeye tutulur meczub olur, ardından da bir
mürĢide kavuĢur, cezbeyle bağlandığı yolu, yolun hükümlerini, Ģartlarını öğrenir.
b) Sâlik-i meczûb: Çoğunlukla derviĢler, önce bir Ģeyhe bağlanırlar, yetiĢir,
muhabbetullaha ulaĢarak sonunda meczub olurlar, yani cezbeye mazhar olurlar.
Meczub-ı gayr-i sâlik, kendisi Allah'a ulaĢtığı halde, baĢkalarını ulaĢtıramaz yani irĢad
ehli değildir. [129a, 129b, 131b, 134a, ]
*CÜBBE: [„Leyse fî-cübbetî siva‟llâhi‟ sözünde geçen] cübbeden murâd cüsse-i
insân-ı kâmildür. [123b, 135b, 150a]
ÇENG: Çeng, harbe benzer bir müzik aletidir. Kavisli ağaca takılı, bağırsaktan
yapılmıĢ yirmi üç telden meydana gelir. Bu müzik âletinin kökeni Doğu'dur. Bu âleti
çalana çengi denir. Mevlevi mutasavvıflarından bestekâr Yusuf Dede, bu enstrümanı
çalmakta üstâd olduğu için "çengi" lakabıyla anılmıĢtır.
Çeng: dest-i ümîd. [142a]
DÂVÂ-MÂNÂ: Arapça, dâ'vâ kelimesinin, iddia, mesele, problem, ülkü vs. gibi
mânâları vardır. Mânâ ise, iç, ruh, bâtın, kelime, söz, hareket veya iĢaretin ifade ettiği,
anlattığı Ģey anlamlarını ihtiva eder. Dâva, bir kulun, kendinde olmayanı ileri sürmesidir
ki bu, Allah ile kul arasında bir perdedir. Bir baĢka deyiĢle, bir kul tâatlardan herhangi
bir Ģeyi kendine izafe eder de bu tâatların onda hakikati, isbâtı, geçekliği bulunmazsa,
onun iddiası asılsız olur. Böyle bir derviĢin Allah'la alâkası kesilir. Bir derviĢin mübtelâ
olduğu en ağır hicâb, iĢte budur. Bunun zıddı olan, tâatı veya tasavvufî bir hâli kendinde
gerçekleĢtirilmiĢ kiĢi, mânâ ehlidir. Mânâ ehlinde de dâva (iddia) olmaz. Davalı kiĢi de,
dâvasına mânâ göstermek, dâvasını mânâ ile doğrulamak zorundadır. Bu nedenle
mânâsız dâva bâtıldır.
ġerh metnimizde bazı mantık kitapları ve „mantık‟ kelimesi ile aynı cümlede
zikredilerek medrese ehline laf dokundurulmuĢtur. Zira „dava‟ bugün „önerme‟
dediğimiz mantık teriminin de karĢılığıdır:
“Da„vâ Muhtasar Müfîd‟dür, Mutavvel

degül; kelâm ehlinün Mantık‟ına

Mu„avvel degül”. [117a, 177b, 123a, 124b, 128b, 133a, 134a, 134b, 135a, 135b,
136b, 138b, 140a, 141a, 141b, 142b, 144b, 145b, 149b, 150a, 151b]
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DERVĠġ: Farsça. Fakir, dilenci, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren
kiĢi. Tarikat mensublarının çoğu fakir olduğu için, bu isimle anıldığı ileri sürülür.
Ancak, hakikî derviĢ, kimseden bir Ģey istemez ve istememesi tarikat kuralıdır.
Mevleviyye ve Rıfâiyye tarikatlarından öğrendiğimiz kadarıyla, bir derviĢ üst üste üç
gün açlık, çekmeden, bir baĢka kimseden yiyecek isteyemez. DerviĢ kelimesi, kapı eĢiği
mânâsına da gelir. DerviĢin, kapı eĢiği gibi baĢkalarından gelen ezalara tahammülü
olması gerekir. Bu espriden dolayıdır ki derviĢler, herkesin ayak basıp ezdiği kapı
eĢiğine basmazlar, hatta tekkeye veya türbeye girerken eĢiğe saygı göstermek üzere, onu
öper, sonradan üzerine basmadan atlayıp içeri girerler. Bu kelime Ġran'da ortaya
çıkmasına rağmen Arapça'ya geçmiĢ, "derâviĢ" Ģeklinde çoğulu yapılmıĢ hattâ Arapça
karĢılığı "fakir" ve çoğulu "fukara" kullanılmıĢtır. Tasavvuftaki manasıyla, bir Ģeyhin
bey'ati ve terbiyesi altında bulunan kiĢi demektir. Hz. Peygamber (s) için de kullanılan
Ģu tâbir "derviĢ-i sultan-ı dil", padiĢah gönüllü fakir anlamına gelir. Alçak gönüllü, arif,
kanaatkar kimselere de derviĢ-meĢreb denir. AkĢemseddin, derviĢi ikiye ayırır 1.
DerviĢe benzeyen 2. DerviĢ. Tasavvuf yoluna (sülûk) giren kiĢi murakabe dersine
ulaĢana kadar geçirdiği sürede, kendini derviĢe benzetmeye çalıĢan kiĢi olduğundan,
müĢtebih diye anılır. Murakabeden itibaren o kiĢi artık derviĢ olmuĢtur. Murakabeye
kadar ulaĢamayan kiĢinin, hâl olarak tasavvufun iç yüzünden haberdâr olması mümkün
değildir, bu yüzden murakabeye ulaĢamamıĢ kiĢiler, hizmetin hakikatini anlayamazlar,
gerçek hizmet ehli olamazlar. Tasavvufun esası, hedefi itibariyle ihsandır, bir baĢka
ifade ile Allah'a vuslattır. DerviĢ kelimesiyle ilgili olarak ortaya çıkmıĢ bazı atasözleri
Ģu Ģekildedir:
"PadiĢah nefsinin, hırslarının kulu iken, derviĢ nefis ve hırslarının sultanıdır": Bu
yüzden, sultan, nefsine uyarak maddeye doymaz iken, nefsini yenen maddenin
esaretinden kurtulan kiĢiler, aza kanaat ederler.
"Sabreden derviĢ muradına ermiĢ". DerviĢ, Allah'a vuslat yolunda büyük cihada
girmiĢtir ve her an o cihâdın mücâhidi olarak sabretmek zorundadır. Bu sabır sayesinde,
derviĢ hedefine ulaĢır, muradına erer.
"Deve hacı olmaz Mekke'ye gitmekle, eĢek derviĢ olmaz tekkeye su taĢımakla":
DerviĢlik bir takım Ģekil ve resmden ibaret bir Ģey değildir. Bir takım mücahede, çaba
ve gayretlerle manevî planda mesafe kat etmekle derviĢlik olabileceği bu atasözüyle dile
getirilir.

125
"DerviĢin fikri neyse, zikri odur": DerviĢe bir halden sual sorulduğunda, onun
verdiği cevap kendi yaĢadığı halden ibarettir. Yani derviĢ kendinde olanı anlatır, kendi
tahkikini dile getirir. [118b]
DÎDÂR: Farsça, yüz, göz, görme, seyretme gibi anlamları olan bir kelime.
Tasavvufî anlamı, sevgili, Ġlâhî güzelliği seyretmedir; Ġlâhî güzellik, cemâldir. [131b,
132a, 136a, 137b]
DĠL: Farsça, gönül. Tasavvufta, nefs-i natıka, sırlar hazinesi, Allah'ın
baktığı/teveccüh gösterdiği yer: "Allah Ģekillerinize değil kalblerinize ve amellerinize
bakar" hadis-i Ģerifi'nde bildirildiği gibi. Ġlâhî kemalin (olgunluğun) ve cemalin
(güzelliğin) en güzel tecelli ettiği yer, Rahman‟ın arĢı. [114b, 117a, 117b, 118a, 118b,
120a, 121a, 124a, 124b, 125b, 128a, 129a, 130a, 132a, 132b, 134b, 135a, 137a, 138a,
138b, 139b, 140a, 148b, 149b, 152b]
*DÂR-I DĠL: Beytu‟llâhdur

ve mahzen-i Hazret-i İlâh‟dur. Ol dār içinde

deyyār yohdur Hak‟dan özge ve ol mülk içinde görinmez şâh-ı mutlakdan özge. [121a,
121b]
EHADĠYYET: Arapça, birlik demektir. Bir Ģeye nisbeti olmayan, bir Ģeyin de
kendisine nisbeti bulunmadığı Ģeye denir. Ehadiyyet makamı, Ġlâhî sıfattan bir
makamdır. Bu makam, akıl ve anlatmakla vasfa gelmez. "Onu ilmen hiçbir Ģey ihata
edemez" (Neml/84) âyeti ile, O'nun bu gayb-ı hüviyyet-i mutlaklığına iĢaret vardır.
[125a]
ELĠF: Arapça lisanında ilk harf. Yunanca'da „alfa‟nın karĢılığıdır. Tasavvuf
ıstılahı olarak, Zât-ı Ehadiyyet'e iĢaret eder. Zira O, ezellerin ezelinde, kadîmdir.
Hemzede hareket var, elif sâkindür; anda menîlik var, bu eymindür. Elif
meskenet makâmında sükûnetdedür ve hemze taharrük menzilinde ḥareketdedür. Hemze
gamze kılsa gammâzdur, elif ol şîvelerden bî-niyâzdur. Hemzede egrilik nişânı var,
zâhid-i hod-bîn kimi; elifdür doğruluğda üstüvâr, „âşık-ı Hudâ-bîn kimi. „Âlem-i
telvînde olan hemze-i mehmûzdur, makâm-ı temkînde olan elif-i dil-efrûzdur. [147a,
147b, 148a]
ENÂNĠYYET: Arapça, benlik anlamında bir kelime. Kuldan ortaya çıkan her
Ģeyin, kendisine dayandırıldığı gerçeğe "enâniyye" veya "enîniyye" denir. Bu izafete Ģu
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örnekler verilebilir: Nefsim, elim, ruhum vs. senin hakikatin ve bâtının, Hakk'ın
gayrıdır. Enâniyye'nin nefyi, "La ilahe"nin manasının aynıdır. Bundan sonra ikinci
olarak, senin bâtınında Hakk'ın isbatı söz konusudur ki, bu da "illallah"ın manasının
aynıdır. [136a, 136b, 144b]
*ER: Er didügi hevâ vü hevesdür. [138b]
ETVAR-I SEB'A: Arapça, yedi tavır demektir. Yedi tavır Ģunlardır: Tab', nefs,
kalb, ruh, sır, hafi, ahfâ. Nefsin yedi derecesine göre değiĢen hallere de Etvar-ı Seb'a
denilmiĢtir. [115b, 116a, 116b, 117a, 117b, 129b]
FAKR: Arapça, fakirlik, yoksulluk, ihtiyaçlılık gibi mânâları ifade eder.
Varlıktan kurtulup, Allah'ta fani olmaktır. Fakr, Ģerefli bir makamdır. Mutasavvıflara,
fukara adı verilir. Zira onlar, mülklerden kendilerini boĢaltmıĢlar, yani içlerinde malmülk sevgisi bırakmamıĢlardır. Fakrın hakikati, kulun Allah'tan baĢka hiçbir Ģeye
ihtiyaç duymamasıdır. Fakrın Ģekli, bütün sebeplerden uzaklaĢmaktır. Fakirlerin en
belirgin özelliği Ģudur: Onlar yoklukta feryâd etmez, sızlanmaz, sükûnetlerini korurlar;
ellerine birĢey geçince de onu baĢkasına verirler, baĢkalarını kendi nefislerine tercih
ederler. Cüneyd-i Bağdadi, fakirler hakkında Ģunları söyler: Bir fakire rastladığında,
onunla söze, ilimle değil rıfk ile baĢla (yani önce tanıĢ, arada sevgi hâsıl olsun, ondan
sonra ilim ile resmiyetle konuĢ). Zira ilmin resmiyeti onu korkutur, rıfk ısındırır.
Fakra ıstılah olarak yüklenen genel mânâ Ģudur: Fakr, bizim bilegeldiğimiz
yoksulluk değildir. Bu, manevî ihtiyaçlılık hâlidir. Nazarî olan mevhum varlığını terk
eden (ef'âl, sıfat ve zâtını) Hak'ta fânî kılan kimse, hakiki fakra ulaĢmıĢ kiĢidir. Böyle
birinin ne kadar malı olursa olsun, hiç birine gönül bağlamaz. Böyle birinin malı
cebindedir, gönlünde değildir. Yine buradaki kiĢiler, malın kölesi değiller bilakis mal
onların kölesidir. Bu mânâda, en zengin insanlardan sayılan Hz. Süleyman, onca mal ve
servetine rağmen fakirdir.
Fakr yohluğ durur kamudan bil / Varlığı terk it ol Hakk‟a kâbil.
Fakr-ı hakîkî oldur ki dünyâ vü âhiretden, na„îm-i cennetden fakîr ola. [115b, 117b,
118a, 128a, 139a]
FENÂ FĠ‟LLÂH: Arapça, Allah'da fani olmak demektir. Kulun zât ve sıfatının,
Allah'ın zât ve sıfatında fani olmasıdır. Dünya ilgilerini tam anlamıyla ortadan
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kaldırarak, Allah'a yönelmek demektir. Bu yöneliĢte istiğrak hâli meydana gelir. Sûfi bu
makama ulaĢmak için her Ģeyi terkeder. Tıpkı bir ölünün dünyayı terkediĢi gibi. ĠĢte
buna "ölmeden önce ölmek" denir. Ölen kiĢi nasıl Allah'a rücû ederse, bu makama gelen
kiĢi de Allah'a vâsıl olmuĢ, O'na rücû etmiĢtir. Hz. Peygamber (s) bu konuda, "yaĢayan
ölü görmek isteyen, Hz. Ebû Bekr'e baksın" demiĢtir. Gerçekten bütün varlığını Allah
yolunda sarfetmekte tereddüt göstermeyen Hz. Ebû Bekir, ölmeden önce ölmenin sırrına
ermiĢ bir sahabî-i celîl idi.
Fenâ Fi‟llâh şu manadan ibaretdür: Siva‟llâhi v‟allâhi mâ fi‟l-vücûd. [141a,
149b]
FEYZ: Arapça, taĢmayı ifade eder. Ġlâhî tecelli, bu kelime ile anlatılır. Tecelli,
tecelli edene göre belirir veya kayıtlanır. Zira tecelli; onun için, vücudu olmayan sabit
bir ayndır. Bu tecelli, ona nisbetle vücûdî tecelli olur ve bu, vücûdu ifade eder.
Kendisine tecelli gelen de, hâriçte mevcud olur. Bir baĢka tanıma göre, âlemin
Allah'tan, derece derece fakat devamlı bir surette iniĢ tarzı ile ve baĢka bir mevcudu
meydana getirmek özelliğine sahip olarak tekamülüne ve bunun Ġlâhî nazar altında
devamı, anlamında kullanılan bir terimdir. Feyz her an tecelli etmekte/ortaya
çıkmaktadır. Varlıklar, bu feyz vasıtasıyla meydana gelir. Ancak bu varlık, zâtlarındaki
imkan sebebiyle yok olmakta, fakat Hakk'ın feyziyle aynı zamanda var olmaktadır.
[122b, 145b]
FUÂD: Arapça, kalp demektir. Yedi tavrın (etvar-ı seb'a) üçüncüsü olup, Ġlâhî
tecellileri temaĢa (seyr etme) yeridir. Kur'ân'da, fuâd'a iĢaret eden âyet Ģudur: "Gözün
gördüğünü, fuâd (kalp) yalanlamadı" (Necm/11 ). [116b, 130b]
GAYB: Arapça, göz önünde olmayan, bilinmeyen, gizli olan, gâib vs. gibi
manaları vardır. Senden Hakk'ın gizlediği her Ģeydir. Allah'ın pek çok âlemleri vardır.
Allah'ın insan vasıtasıyla baktığı âleme, vücûdî Ģehâdet denir. Allah'ın, insan vasıtası
olmaksızın baktığı âleme da gayb denir. Gayb da, ikiye ayrılmıĢtır. Allah gaybın birini,
insanın ilminde mufassal kılmıĢtır. Yine bir gayb vardır ki, onu da insanın kabiliyetinde
mücmel olarak yaratmıĢtır. Birinci gayba vücûdî denir, âlem-i melekût gibi. Ġkinciye de,
gayb-ı ademî âlem denir ki, bu âlemi Allah bilir kullar bilmez. Bu ikinci âlem bize göre,
adem mesabesindedir. ĠĢte, ademî gaybın mânâsı budur. Gayb-ı meknûn'a gelince, bu,
korunmuĢ gayb olup, Zatî sırdan ibarettir, mâhiyetini Allah'tan baĢkası bilemez. Bundan
dolayı da mâhiyeti korunmuĢ, akıllardan ve basiretlerden gizlenmiĢtir. [114b, 141a]
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GAYBET: Arapça, bir Ģeyin baĢka bir Ģeyde kaybolması hâli. Kalbin, maddî
âlem ile ilgisini kesmesi. Buna tasavvuf kitaplarındaki örnek, Hz. Yusuf (s.) ve Mısırlı
kadınlar olayıdır. Hz. Yusuf (s.)'un güzelliğine hayran kalıp, kendinden geçen Mısırlı
kadınlar, ellerinin kesildiğini bilemeyecek durumda idiler. Hz. Yusuf(s.)'un cemâlini
görüp de bu derece kendinden geçen insan, acaba, mutlak güzel olan Allah'ın,
sıfatlarını, tecellilerini müĢahede ederse durum nasıl olur? ĠĢte, gaybet hâlinin sahibi
olan kiĢide meydana gelen durumun izahı, budur. [116b]
GÖNÜL: Kalb'in Türkçe karĢılığı. Gönül Kabe'si: Allah'a bütün dıĢ yöneliĢlerin
merkezi nasıl Hz. ibrahim (a)'in yaptığı Kabe ise, iç yöneliĢlerin merkezîleĢtiği yer de
kalptir. Birisi maddî, diğeri, manevî Kabe'dir. Allah'a kulluk için kurulan (vaz'edilen) ev
nasıl Kabe ise, Allah'a iman için insanın özünü teĢkil eden yönü de kalp olmuĢtur.
Gönül Allah'ı sever; kadın altın, para, Ģöhret, ev, çocuk, araba, villa gibi putlara itibar
etmezse Kabe olur. Bunun tersi durumda, gönül; Kabe (Allah evi) değil, put evi olur.
Çün bahr-i muhît imiş gönül [115b, 117a, 117b, 118a, 121a, 149a]
HABBETÜ'L-KALB: Arapça, kalbin habbesi, tanesi. Habbetü'l-Hadrâ: YeĢil
habbe: Habbetü's-Sevdâ: Siyah habbe. [116b]
HAK: Arapça'dır, gerçek anlamına gelir. Allah'ın güzel isimlerindendir (elHakk). Bununla ilgili bazı deyimler ve atasözleri Ģöyledir:
Hak erenler: Allah'a ulaĢmıĢ, vuslat ehli kiĢiler, gerçek erenler.
Hak etmek: BirĢeye layık olmak. Veya derviĢler arasında, yemeği tamamen
bitirmek manasında kullanılan bir ifadedir: "Erenler, Ģu lokmayı hak et".
Hak ile Hak olmak: Sufinin varlığından, benliğinden sıyrılıp, irâdesini
tamamiyle Allah'ın irâdesine bağlaması, demektir.
Hakkından gelmek: Bir iĢi hakkıyla becermek.
Onun hakkından Allah gelsin: BaĢedilemeyen kiĢiler hakkında kullanılır.
Beddua.
Hakk'a kavuĢmak-Hakk'a yürümek : Ölmek manasına. Haklamak : BirĢeyi
tümden yapmak.
Nutuk haklamak, nefes haklamak : Öğüdü tutmak, yerine getirmek.
Haklı hayırlı : MürĢidin duası ve gülbangi.
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Haklı-hayırlı dilemek : Yapılan hizmet karĢılığı himmet dilemektir. Mesela,
mumları uyandıran (yakan) derviĢ, dâr'da durarak "hizmetimin haklı hayırlısı dilerim,
Allah, eyvallah" der, MürĢid de ona haklı-hayırlı bir gülbank çeker. "Gerçeğe Hû" der
ve herkesin yerine niyaz eder. DerviĢ, bu Ģekilde himmetini almıĢ olur.
Hak'ta Hak olmak, Hak vere, Hak vere olmak : Bir Ģeyin bittiğini ifâde etmek
için kullanılır. Ekmek Hakta, ekmek Hak vere: BitmiĢ, yok olmuĢ demektir. DerviĢ
yanılıp "yok" derse, mürĢid "Ģeytan yok olsun" diyerek, onu edebe çağırır. Yok yerine,
hak olmuĢ demek, derviĢlik edebidir.
Hakkullah'a çıkmak : BektaĢî derviĢleri, harman zamanı köylere çıkarak,
dergâha ekin toplarlar. Verilen buğday, arpa, yulaf ve diğer ürünlere Hakkullah denir.
Bu husus, daha ziyade BektaĢî tasavvuf geleneği için geçerlidir. Hasat zamanı, köylere
giden derviĢler "pîr hakkı", "kazan hakkı", "çelebi hakkı" adı altında tahıl toplarlardı.
Dedelerin de "dâde hakkı" vardı.
Uğurun Hakk'a olsun : Uğurlar olsun, diyene verilen karĢılıktır.
Hak uğurum hakkı için : Bu bir yemin ifadesidir.
Hak'tan gelen Hak'tır, inanmayan ahmaktır: Yapılan iĢin manevî cezası veya
mükâfatı gelip çatınca söylenir.
Hak deyince akan sular durur : Gerçeğe karĢı konulamayacağını ifâde eder.
Hak diyen mahrum kalmaz : Allah'a dayanıp bir iĢe giriĢenin mahrum
kalmayacağını, baĢarılı olacağını bildirmek için söylenir:
Tevhîd eden deli olmaz,
Allah diyen mahrum kalmaz.
Her seher açılır solmaz,
Bahara erer gülümüz (Bezcizâde Muhyiddin; v. 1611)
Hak doğrudadır: Gerçeğin gerçek iĢte olduğunu bildirir.
Hak, doğrunun yardımcısıdır : Allah'ın doğru kiĢilerin yardımcısı olduğunu ifade
eder.
Hakk‟ı tanıyan bâtıla boyun eğmez : Gerçek inancın verdiği güveni, direnci,
gücü ve kuvveti ifâde eder.
Hak yerini buldu : Adaletin gerçekleĢmesini ifâde eder.
Hak yolunda yuvarlanan merdâne olur : Burada iki mana vardır: 1. Merdâne
ercesine, erkekçe, 2. Uzun, yuvarlak taĢa ve tahta yahut taĢtan, yuvarlak mermere de
merdâne denir. Silindir biçimli loğtaĢıyla, toprak evlerin damlan yağmurdan sonra
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düzlenir. Hak yolunda olan kiĢi de önüne çıkan her iĢi baĢarır, merdâne (loğtaĢı) gibi
dümdüz eder, düzenler, düzeltir. "Allah apaçık bir Hak'tır" (Nur/25) âyetinin ifâde ettiği
gibi, Hak, Allah'ın yüce isimlerinden birisidir. ġarkâvî'nin yaptığı açıklamaya göre,
sufîler, hukûk'un zuhur ettiğinde, hazların (huzûz) kaybolduğunu kaydederler. Bu Ģu
Ģekilde açıklanır: Mürid; irade, kasıt, ma'rifet ve hâli gerçekleĢtirme bakımından
Allah'ın yoluna yöneldiği zaman, hazlar kaybolur. Çünkü mürid, kendini tamamen buna
verince, artık nefsinin arzularıyla meĢgul olamaz, onları düĢünemez. Bu ikisi birbirine
zıddır. Birbirine zıt olan hukuk bir araya gelemez. [116b, 129b, 132a, 135a, 136b,
141b, 146b]
HAKKA'L-YAKĠN:

KâĢanî;

Hakk'ın,

hakikatini

ayne'l-cem'i'l-ehadiyye

makamında müĢahede etmesidir, diye tanımlar. Bu durumda kul, Hak'ta fam olur; hal,
söz ve Ģuhudî açıdan Hak ile bakî olur. Yalnız Hak ile ilmen bakî olmak, hakka'l-yakîn
olmaz. Meselâ, her akıllı kiĢinin ölümü bilmesi, ilme'l-yakîndir. Melekleri müĢahedeye
baĢlayınca ayne'l-yakîn, ölümü tadınca hakka'l-yakîn olur. Yani bilmek, görmek, tatmak
birbirinden farklıdır. Bu konuda bazı âlimler, ilme'l-yakîn, Ģeriatın dıĢıdır; ayne'l-yakîn,
Ģeriatta ihlastır; hakka'l-yakîn, Ģeriatta hakikati, müĢahede etmektir, demiĢtir. [144a]
HAKĠKAT: Gerçek manasına gelen Arapça bir kelimedir. Sûfîler Ģeriat, tarikat,
hakikat ve ma'rifet Ģeklinde, Allah'a ulaĢma yolunda dört mertebe kabul ederler.
Görüldüğü gibi bunlardan üçüncüsü, "hakikat" olmaktadır. Sufiyye bunlardan ilkinin
avam (genel olarak halk), ikincisinin havass (seçkinler), üçüncüsünün havassu'l-havâss
ve dördüncüsünün de ehass-ı havassü'l-havass'a ait olduğunu söylerler. Hacı ġaban
Veli,Ģeriatın beden, tarikatın kalp, hakikatin ruh, ma'rifetin de Hak olduğunu söyler.
[114b, 116b, 121a, 128b, 129a, 135a, 140a, 144a, 147a, 148b, 152a]
HÂL, HÂL-Ġ SĠYÂH: Farsça. Ben, siyah ben demektir. Hakiki vahdet noktası
ki gizli olduğu için bu adla anılmıĢtır. Gayb âlemi. Hakk'ın mutlak gaybı ve
bilinemeyen hüviyeti. Günah karanlığı.
Ben, bir nokta olup Allah'ın sembolüdür.
Hâl-i siyâh ki istiğnâdan „ibâretdür, v‟allâhu ğaniyyün „ani‟l-„âlemîn‟e işâretdür.
[120a, 140b, 141b, 142a]
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*HARÂBÂTÎ: Murâd harâbâtî olmağdan ve bu ṣıfâtı bulmağdan fenâ
makâmında ikâmetdür ve ol yohluğda istikâmet ki genc-i harâb içindedür egerçi türâb
içindedür. Pes bekâ fânî olandadur ve ol fenâyı bulandadur. [133b, 134a]
HAYRET (HAYRÂN, EHL-Ġ HAYRET): ġaĢkınlığı ifâde eden Arapça bir
kelime. Hayret, Allah hakkında hırslı olmakla, ümitsiz olmak arasında bir duraktır. Aynı
Ģekilde; korku ve rıza, tevekkül ve recâ arasında bir duraktır. Hayret, derin düĢünce ve
Allah huzurunda, hakikat ehlinin ve ariflerin kalplerine gelen bir hâldir. Fahrüddin
Irakî‟ye

göre

hayret,

âzâdî/hürlüktür.

Ariflerin

bazısı;

hayreti,

kavuĢmanın;

kavuĢmayı/vaslı iftikârın; iftikârı da tekrar hayretin izlediği kanaatindedirler. Bunun
manası: Tahayyürü recâ takip eder, onun peĢinden arzulanan kavuĢma gelir. Bundan
sonra sufî Allah'a olan ihtiyâcı sebebiyle tekrar hayrete düĢer. Zira Rabbi, Ganîdir,
Samed‟dir (her Ģey O'na muhtaç, O hiçbir Ģeye muhtaç değil). Kul ise noksanlı ve
muhtaç durumdadır. Allah'a kavuĢma isteğinin devamlı oluĢu sebebiyle, daha önce
düĢtüğü hayrete tekrar düĢer. Arif, bu durumda, hayret ve kavuĢma ile sürekli iftikâr
(muhtaçlılık) halindedir. Marifet, hayret ve sıkıntıyı gerektirir. Arifin üzerinde hüzünler
zuhur eder. Allah'a kavuĢması arttıkça, bu yakınlıktaki uzaklığı da artar. Özetle ifade
etmek gerekirse, hayret, Allah'ın gücüne, sun'una, hikmetine, karĢı duyulan aĢırı bir
arzudur.
Subh ile şâmı, rûz u şeb[i] fark iden fikret ehlidür; nûr u zulmetden fâriğ olan
hayret ehlidür. [117b, 120b, 125a, 132b, 134b, 141b, 150b, 151a]
HEMZE: [147a, 147b, 148a] Bkz. Elif
*HIRKA-PÛġ: Hırka-pûşdan murâd ey ehl-i reşâd bu cismün libâsıdur ki rûh-ı
pâkün palâsıdur. [123a]
*HĠLÂF: El-hilâfü‟l-kümmün ya„nį hilâf üzre sücûd itmek revâ degül, bu söze
ittifâk itmeyen ehl-i safâ degül. Zîrâ ki bizde lâ-yecûz yecûz olmaz; bu cevâza fetvâ
viren uz olmaz. Çün za„îf kavlile „amel kılmazuz ve ol kavli câyiz bilmezüz. Yâ hilâfdan
murâd dıraht-ı bîd ola ey serv-kad, v‟ey gülşen-i hüsn içinde lâle-had. Eyle kim sögüt
ağacı meyveden „ârîdür ve bârı yoh, özge ağacun bârı olsa anun bârı yoh. Pes her
kimün sücûdından ve bâ-vücûd cûdından bâr-ı menfa„at yâ meyve-i ma„rifet türemese
sücûdı hilâf üzredür ya„nî bî-hâsıl ve bî-hâsıl olan Hakk‟a olmaz vâsıl. Bizüm
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sücûdumuzdan terk-i enâniyyet türer ve nefy-i vücûd ve bâğ-ı ma„nâda meyve-i lezîz
budur ey ehl-i cûd. [144b]
HĠMMET: Arapça, azim, enerji, istek, arzu, meyil, Ģevk gibi anlamları olan bir
kelime. Bir olgunluk hali veya kulun bir Ģeyi elde etmek üzere kalbinin bütün gücüyle
Hakk'a yönelmesi. Allah'ın icabeti sonucu vuku bulur; tesir Allah'tandır, kul ise duacı
olarak vasıtadır. Velilerin bu anlam çerçevesi içerisinde Ģekillenen gücü, Arapça Ģu
atasözüyle anlatılır: Himmetü'r-ricâl taklabu'l-cibâl (Allah adamlarının himmeti, dağları
yerinden oynatır).
Sülûk ile ilgili derecelerin ilkine himmetu'l-ifaka, ikincisine de himmetu'l-enefe
denir. Ġlki sâliki, geçici (fânî) olanları terk edip, sürekli (bâkî) olanı istemeye
yönlendirir; ikincisi amele karĢı sevap istemeye sevkeder ki bu durumda sâlik, Hakk'a,
ihsan üzere ibâdet eder. Yine o, yaklaĢmayı taleb etmek için Hakk'a teveccühden geri
kalmaz: Dem-i Mesih'den etsen recâ-yı himmet der / Bu deyr-i köhnede biz de duaya
muhtacız (Koca Ragıb PaĢa). [115a, 118a, 130a, 130b, 136b]
HÛ: Arapça "O" anlamında munfasıl zamir olup, Ġlâhî isimlerdendir, yani
Allah'ın güzel isimlerinden biridir. Allah'ın zâtını ifade eden, mutlak gayb olan hüviyeti.
Zikr, önceleri üç veya yedi isimle icra edilirken sonraları on iki isim ile yapılmıĢtır.
Bazı âlimler "Hû, Hû" diye zikir çekmeyi caiz görmemiĢ ise de Muhakkıklar ve
Sufilerin arifleri, Allah lafzının, O'nun ulûhiyyet mertebesine delâlet ettiği gibi, "Hû"
lafzının da "gaybet-i zât ve hüviyet-i batınî" ye delâlet edeceğine hükmetmiĢlerdir.
"Hû" ile ilgili deyiĢlerden bazısı Ģunlardır: Bir iĢin bittiğini belirtmek için, "Ya
Hû" veya "artık bu iĢe yâ Hû dedik" denir. ġeyh Galib'in Ģu beytinde, "ya Hû" bir iĢin
bitmesi anlamında kullanılır:
Süzülüp o çeĢm-i âhû dedi zevk-i vasla ya Hû
Bu değildi neyleyim, bu; yolum intizara düĢtü
Birisi çağırılırken "Ya Hû" veya "KomĢu, Hû" denilir. DerviĢlik edeplerinden
biri de eĢine adıyla hitap etmek yerine "Hûcuğum" veya "Yâ Hûcuğum" inceliğiyle
seslenilir.
Bazı gülbanglar, gerçeğin Allah katında makbul olduğunu, onun niyaza layık
olduğunu bildirmek üzere, "Gerçeğe Hû" sözüyle biter. Mevlâna çoğu zikrini Allah
veya Hû sözleriyle yaparmıĢ:
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Hû derim,
Her gece kudsiler üzerine gönülden Hû Hû derim (Mevlâna)
Ey safa ehli sûfi, gönülden Allah Hû de
Ey vefalı âĢık, candan Allah Hû de (Mevlâna)
Safha-i sadrından dâim âĢığım efkârı Hû
ġâkirin Ģükrü Hû Allah'ı zâkirin ezkârı Hû
Ravza-i Hû'yu makam et ey Cemâl-i Halvetî
Tâ vücûdun mülküne keĢfola bu esrar-ı Hû (Cemâl-i Halvetî) [116b 117a, 122b,
123a, 141a]
HUZUR: Arapça, hâzır olmak, gelmek demektir. Huzurun zıddı gâib olmaktır.
Halktan gâib olan Hak ile, Hak'dan gâib olan da halk ile huzura erer. Kalbin, Hakk'ın
yanında hazır bulunmasına huzûr-ı kalb denir. Mevlevî tabiri olarak huzur, Konya'daki
türbe ve merkezî tekkeye denir. Nurî Ģöyle der: "Ben kaybolunca ortaya O çıkar, ben
ortaya çıkınca O kaybolur". [114b, 116b, 134a, 146a]
ĠRFAN: Arapça, tanımak demektir. Sezgi tecrübe ve manevî yolla elde edilen
bilgi. [119a, 123b, 140b, 144a]
ĠSTĠĞNA: Zenginlik, ihtiyaçsızlık anlamında Arapça bir kelime. Allah'a vasıl
olanın O'nunla yetinmesi hali. Bu durumda baĢka Ģeye ihtiyaç duyulmaz. Allah ile
istiğna güzel; fakat Allah'tan istiğna çirkindir, küfürdür. "Allah'a tevekkül et! Zira O
vekil olarak kuluna yeter!" (Ahzab/48). [141a, 141b, 142a]
KALB: Arapça, bir Ģeyin altını üstüne getirmek, çevirmek gibi anlamları ihtiva
eden bir kelimedir. Biyolojik ve anatomik olarak insan göğsünün sol tarafında bulunan
çam kozalağına benzeyen bir et parçasıdır. Ana rahminde, insan varlığının jinekolojik
oluĢum sürecinde meydana gelen (gebeliğin üçüncü haftasının sonunda) ilk organdır.
Tasavvufî olarak kalb; insanın mahiyeti, madde ile mânânın birleĢtiği yer, akıl,
ruh, Allah'ın tecellî ettiği mahal, Ġlâhî latîfe gibi çok yönlü manaları ifâde eder.
Biyolojik manadaki kalb, insanda olduğu gibi, hayvanlarda da bulunur. Ġkinci
anlamdaki kalb ise sadece insanda bulunur ve insanı hayvandan ayıran özelliktir. Molla
Camî, Fusûs ġerhi'nde “kalb; mizacı kuvvetler ve cismanî gerçekler ile ruhanî gerçekler
ve nefsanî gerçekler arasını bir araya getiren (cem eden) hakikatdır” der.
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Mutasavvıflara göre; manevî kalbin maddî kalbe bir nevi taalluku (bağlantısı)
vardır. Ve bu kalp, insanın hakikatidir. Bu latîfe, idrâk edicilik ve bilicilik özelliklerine
sahiptir. Muhatab, mütâleb ve muâteb olan iĢte budur. Türkçe'de kalbe, gönül denir. Can
tabiri de kullanılır.
"Kalbe bakıcı": Bayramî melamîlerinde, irĢada izinli kiĢilere verilen addır.
Kalple ilgili bazı atasözleri Ģu Ģekildedir: Kalp bir sırça kadehtir, çabuk kırılır. Kalp
kalbe karĢıdır. Kalpten kalbe yol vardır. [115b, 116a, 116b, 117a, 118b, 119a, 119b,
123b, 124b, 126b, 133a, 133b, 137b, 138a, 142b, 146b, 150a]
KALLAġ: Farsça; berduĢ, keyfince yaĢayan, kimseye aldırmadan hayatını
sürdüren kiĢi demektir. Harabâtî. Ġçinde bulunduğu hâle göre davranan kiĢi. Hal sahibi,
dünya ile ilgisini kesen, rind. [126b, 128a, 128b]
KESRET: Arapça, çokluk demektir. Vahdetin zıddıdır. Varlıkların varlıklarını
kendilerinden bilmek, onları müstakil varlıklarla var görmektir. Mevcudatın varlığını,
Allah'tan bilmeye ise vahdet denir. Her varlıkta Allah'ın gücünü görmek, kesrette
vahdeti görmek demektir. [117a, 119b, 122a, 123a, 131b, 135a, 137a, 146a, 150b]
KEġF: Arapça; açığa çıkarma, örtülü olanı açma, sezme, tahmin etme gibi
anlamları olan bir kelime. KeĢf bir Ģeyi örten perdenin kalkması anlamındadır.
MükaĢefe, hakikatleri görmek anlamında maddî değil, manevî gözle olur. Basar gözü ile
basiret gözü, aynı anlamda değildir. Ġlkiyle madde, ikincisiyle mana görülür. Kitap ve
sünnetle çeliĢmeyen keĢf, haktır. Gerçek mürid, keĢf peĢinde değil Kur'ân ve Sünnet
peĢinde koĢar. Sûfilere göre, Kitap ve Sünnete uymayan keĢifle amel edilmez. KeĢf
çeĢitleri Ģu Ģekilde ele alınabilir:
1. KeĢf-i Manevî : Riyazet ve tasfiye sonucu, gaybı örten perdenin kalkıp
bilgilerin elde edilmesini sağlayan keĢif.
2. KeĢf-i Hissî : Aklî bilgiler ile değil de bizzat görme ile olan keĢiflere, keĢf-i
hissî denir. Bunun için keĢf-i iyanî tabirî de kullanılır. BaĢkalarının tefekkür dünyasında
gezen fikirleri sezme olayına keĢf-i zamair, kabirde olanın hâlini sezmeye de keĢf-i
ahval-i kubur denir. Bir de rüya türünden hayal ürünü olarak ortaya çıkan ve tabiri
gereken keĢif vardır ki buna keĢf-i muhayyel denir. [116a, 117a, 128a]
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*KÎL Ü KÂL (ĠLM-Ġ KÎL Ü KÂL): Arapça "denildi, dedi" anlamındadır. Ġlm-i
kal: ġer'î ilimler, fıkıh bilimi. Ġlm-i Hâl: YaĢama ile ilgili, bâtına dair ilim, tasavvuf.
Kâl, hâle dönüĢmedikçe makbul görülmemiĢtir. Hâlin de kâl ile olanı daha makbul
görülmüĢtür.
Pes lâ-yecûz u yecûz bu „âlem-i mâ vü menîdür ki ceng ü cedel ma„denidür.
„İlm-i kîl ü kâl, fikr ü hayâldür; huzi‟l-„ilme min-efvâhi‟r-ricâl lisân-ı hâldür. „İlm-i
„uşşâķ der-sînedür, degme ne bilsün bu dersi nedür. Özüne „ilm kalur bî-„amel, çün
iriş[s]e vakt-i ecel. „İlm-i „uşşâk nihâyetsüzdür ve encâm ü gâyetsüzdür. [135b, 136b,
145a, 151a]
KĠRĠġME: Farsça, gamze, naz, iĢve demektir. Celâl tecellisi. [135b]
*KONġI: Konşı didügi ol câr-ı Hakk‟un ve ol deryâda müstağrakun, karîb
olana dir ve anlarun kurbüne yol bulana dir. [142a, 142b, 143a, 144a]
KURB / KURBET: Arapça, yakın olmak demektir. Velinin sıfatları konusunda,
Hakk'ın yerleĢmesine (temekkün) yakınlık makamına ermesidir. Filan âlimin filana
yakın olması ilim ve marifet konusundadır, iĢte kurbet de bu Ģekildedir. Kurbet, Hakk'ın
zuhurunun yakınlaĢmasıyla kulda sıfat ve isimlerin çeĢitlenmesidir, denilir. [116a,
116b, 117b, 118a, 133a, 140a, 142b, 144b, 124b]
KÜRSĠ: Arapça; kürsü, masa demektir. Fiilî sıfatların cümlesinin tecellisi, Ġlâhî
iktidarın ortaya çıkıĢ yeri, emir, nehiy, icad ve idamın tenfiz mahalli; tafsil ve ibhamın
menĢei; zarar ve faydanın, fark ve cem'in merkezi, budur. Yine kaza ve kalemin tafsil
olduğu mahal, takdir, levh-i mahfuz mahallidir. Tedvin, tasvir yeridir. "Onun kürsi'si
gökleri ve yeri kapladı" (Bakara/255). [117a, 130a]
KUTB: Arapça, değirmen taĢının miline denir. Büyük değirmen taĢı, milin
(kutbun) etrafında döndüğü gibi, kainat denen bu kozmos da idare bakımından kutbun
etrafında döner. Bu yönüyle kutub, manevî derecesi büyük, veli bir kuldur ve âlemin
ruhu olarak değerlendirilir. Allah, emaneti, varlıklar içinde, sadece insana vermiĢ ve
buna bağlı olarak, cümle kainatı da onun emr'ine boyun eğdirmiĢ/teshir etmiĢ, müsahhar
kılmıĢtır. Emanet kimdeyse, varlıklar ona boyun eğer. Emaneti tahakkuk ettirebilen,
yani onu kuvveden fiile çıkarabilen en mükemmel veli, kendindeki bu özellikle, bütün
bir kainatın üzerinde, onun mahkûmu değil hâkimi gibidir. Kutb olabilme özelliği,
herkeste bilkuvve vardır. Ama bunu gerçekleĢtirebilmek çok az kiĢiye, çok uzun
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zamanda nasib olduğu gibi, kısa zaman içinde de nasib olur. Kutb, Allah'ın izniyle
hareket eder, kendi kafasına göre değil. Mutlak bağımsız yetki ve güç, sadece
Allah'ındır. Kutub da, Hz. Muhammed (s) gibi bir kuldur, Allah değildir. Emr
âleminden halk alemine doğru meydana gelen tenezzül olayları, kutb üzerinden cereyan
ederek vuku bulur, ilâhî program çerçevesini aĢmadan, olaylarda bir tür tedbir
(yönetme) ile etkinliğe sahip bulunduğu için, keyfe ma-yeşâ (dilediği gibi) davranamaz.
Allah'ın dileğinin dıĢında hareket edemezler. Kutub konusunda, bu "tenezzül-i emr"
meselesini kavrayamayanlar, "madem kutublar bu özelliğe sahip, kuvvetli kutuplarımız
çok, gitsinler Kıbrıs'ta, Bosna'da savaĢıp, oradaki savaĢları lehimize çevirsinler"
demekte ve bu sözleriyle, Kutb'un tasavvuf erbabınca "Allah" olarak algılandığını
zannetmek hatasına düĢmektedirler. Bir Ģeyh, Muhammed Esâd Erbili Hazretlerine
"efendim siz kutub imiĢsiniz?" deyince aralarında Ģu konuĢma geçer: "Evladım bu
ümmetin en büyüğü kim?", "Hz. Ebû Bekir'dir, Efendim", "Söyle bakalım onun son
nefeste imanla ölme garantisi var mıydı?", "Hayır efendim yoktu", "Bu ümmetin en
büyüğünün son nefes garantisi yok iken bizim gibi kimselerin hâli n'ola? Fakirin derdi,
acaba son nefeste imanlı mı gideceğim, imansız mı? Ben bu endiĢe içindeyim. Kaldı ki
bizim kutubluğumuz, sizin hüsn-i zannınızdan baĢka bir Ģey değildir". Kısaca kutub,
tasarruf sahibidir. Ve o, bu tasarrufu kader-i ilâhî programının dıĢında, Allah'ın
irâdesine rağmen kullanamaz, Kutbü'l-Aktâb, Kutbü'l-Ekber, Kutbü'l-ĠrĢâd en büyük
veliye verilen isimler olup, halkı Hakk'a götürmekle görevlidirler.
Cisimler âlemine, Kutb-i ġimalî, melekler âlemine de Kutb-ı Cenubî denir.
Kutb-ı vahdet: MaĢuk, Allah'ın aĢık olduğu veli. Ġki türlü kutub vardır: 1-Kutbü'l-irĢad:
Buna, Kutbiyyet-i Kübra denir. Mertebesi, Nübüvvetin bâtınıdır. 2-Kutbü'l-Aktâb ve
Kutbü'l-vücûd: Bu hâtemü'l-evliya olup, derecesi bâtın-ı hâtem-i nübüvvettir. Kutbun
varlığı, fakihlerce sabit görülmemiĢtir. [117b,140b]
*LÂ-YECÛZ U YECÛZ: [144a, 144b, 145a, 145b] Bkz. Kîl ü Kâl
LEDÜN (ĠLM-Ġ LEDÜN): Arapça'da zaman veya mekan zarfı olup „yanında, de, -da mânâlarını ihtiva eder. Gayb ilmi, sırlara vâkıf olma anlamında kullanılan tâbir.
Sufilerce, Kehf suresindeki "...ona katımızdan (min-ledünnâ) bir ilim öğrettik..." (Kehf,
18/65) ayetiyle bu ilme iĢaret olunduğu söylenir. Tahsil yapmadan, çaba göstermeden,
Allah tarafından vasıta olmaksızın kula öğretilen bu ilme "Ġlm-i Ledünnî", Ġlâhî Bilgi,
denir. Elmalı'nın tefsirinde kaydettiği gibi, Hz. Musa'nın bilgisi, Hz. Hızır'a öğretilen
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bilgiden tamamen farklı idi. Müfessirler bu bilgiyi "ilmü'l-guyûb ve'l-esrâri'l-hafiyye"
Ģeklinde yorumlamıĢlardır. Hz. Musa'nın bilgisi, olayların görünüĢü ile ilgili hususları
bilmek ve o yönde değerlendirmek iken, Hz. Hızır'ın bilgisi, iĢlerin arka planını bilmek
Ģeklindedir.
Ledün ilmi tabirine kaynaklık eden iki hadis ise Ģöyledir: “Ebu Hureyre
naklediyor: Ben Resulullah‟tan iki kap dolusu ilim aldım. Bunlardan birini (hadisleri)
size naklettim. Diğerini de nakletseydim boynumu vururdunuz” (Buhârî, Ġlim: 42‟den
akt. Kara, 1985: 76). “Her ümmet içinde muhaddesler [konuĢturulanlar] vardır. Ömer b.
Hattab onlardan biridir” (Buhârî, Fezâil: 16‟dan akt. Kara, 1985: 76).
Ġlk sufilerden Ebu Nasr Serrâc Tûsî (v. 378/9888) ise El-Lüma‟ eserinin
“Tasavvufun AnlaĢılması Zor Yanları” baĢlığı altındaki bir pasajda “Ġlim üç çeĢittir” der
ve bunları Ģöyle tasnif eder: “Avam ve havas, herkese açıklanan emir ve nehyi bildiren
ilim; sadece sahabenin bir grubuna açıklanan ilim ki Hz. Ali‟den rivayet edilen Allah
Resulü bana, benden başka kimsenin bilmediği yetmiş bab ilim öğretti sözü bu
kabildendir; Allah Resulü‟ne has ve sahabeden [bile] hiç kimsenin bilmediği ilim ki Siz
benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler çok ağlardınız hadisinde anlatılan ilim
budur (Ebu Nasr Serrâc Tûsî, 2012: 446).
Özet olarak Ġlm-i ledünnî; tefekkür çabasıyla elde edilmeyip Allah tarafından
mevhibe (bağıĢ) olarak verilen bir kuvve-i kudsiyyenin (kutsal gücün) tecellîsidir.
Eserden müessire, vicdandan vücûda doğru giden bir ilim değil, müessirden esere
vücûddan vicdana gelen bir ilimdir. Nefsin vâki olana geçiĢi değil, vakiin nefiste
taayyünüdür. Doğrudan doğruya (vasıtasız) bir keĢiftir. Ancak Ledünnî terimi, bilhassa
Hakk'a ait sırlara mahsus bir ıstılah olmuĢtur. Bir iĢin ledünniyyâtı demek, bir Ģeyin
içinde yatan, sırlar, incelikler demektir. [117a, 134a, 145a]
MAHABBET: Arapça; sevgi, aĢk demektir. Tasavvufta mahabbetin hakikati,
herĢeyini sevdiğine bağıĢlaman, kendine de sende olan hiçbirĢeyi bırakmamandır.
Mahabbet ehli üç haldedir: Âmmenin mahabbeti: Bu fiilî bir sevgidir ve Allah'ın
kendilerine ihsan etmesinden kaynaklanır. Hz. Peygamber (s) bu konuda Ģöyle der:
"Kalplerin, kendilerine ihsan edeni sevme özelliği vardır". Ġkincisi; sıfatî aĢkın hâlidir.
Kalbin Allah'ın gınasına, celaline, azametine, kudretine ve ilmine bakmasından
kaynaklanır. Bu; havassın, sadıkların veya tahkik ehlinin mahabbetidir. Bu konuda
Hüseyn en-Nurî Ģöyle der: "Mahabbet, perdelerin yırtılması, sırların ortaya çıkmasıdır".
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Üçüncüsü; zatî mahabbetin hâlidir. Bu, illetsiz olarak, Allah'ı sevmenin kadîm olduğunu
bilmekten ve anlamaktan doğar, iĢte bu Ģekilde Allah'ı bir sebebe bağlı olmaksızın,
seviniz. Bu Ģekildeki sevgi sıddîkler ve âriflerinkidir".
Mahabbetin, baĢlangıçları ve gayeleri itibariyle on kısma ayrıldığı söylenir.
Bunlardan beĢi, sâlik ve muhiblerin makamlarıdır. Bunlar sırayla; ülfet, hevâ, hülle,
Ģağf ve vecddir. AĢıkların makamlarına gelince, onlar da Ģunlardır: Garaim, iftitân,
veleh, dehĢ ve fenadır.
Pir Sultan Abdal'ın, mahabbet konusundaki bir dörtlüğü Ģu Ģekildedir:
Dîdâr ile mahabbete doyulmaz,
Mahabbetten kaçan insan sayılmaz.
Münkir üflemekle çerağ söyünmez.
TutuĢunca yanar aĢkın çırası
Konu ile ilgili bazı sözler ise Ģunlardır:
Mahabbet Ģirket (ortak) kabul etmez: Allah'tan baĢka hiçbir Ģeyi sevmemeyi
ifade eder. Casiye/23'te diğer istekler yerilerek "nefsinin hevasını kendisine ilah edineni
görmedin mi?" denir. Bu ayet Furkan/43'te de aynen geçmektedir.
Kuru muhabbet: Sevmenin karĢılıksız olduğunu ifade etmek için kullanılan bir
sözdür. Son devir ünlü Halvetî Ģeyhlerinden Fatih türbedârı Hacı Ahmed AmiĢ Efendi
(ö. 1920) "bu yolun sermayesi kuru mahabbet" sözünü söyledikten sonra, bunu Ģöyle
açıklarmıĢ: "Mahabbetin yaĢı olur mu? Olur ya! Görmüyor musun, babam ölse de,
yerine geçsem, diyen Ģeyh oğullarını".
Mahabbet meclisi: Sohbet meclisine bu isim verilir. Bu meclis, irfan ve edeb
meclisi olduğu için, katılanların bilgisi artar.
Mahabbetten kaçan insan sayılmaz: Sevginin insan için kaçınılmaz ruhî bir öğe
olduğunu anlatmak içinkullanılır. [116a, 116b, 117b, 124b, 129b, 134a]
MAKAM: Mukam Ģekliyle okunursa oturulan, ikamet edilen yer; makam olarak
okunursa ayağın bastığı yer, topluluk, oturulan yer gibi anlamları bulunan Arapça bir
kelime, ism-i mekan. Velilerin mezarlarına veya hatıralarını taĢıyan yerlere bu ad
verilir. Makâm-ı ibrahim gibi. Mevlânâ'nın türbesinin giriĢinde bu manada olmak üzere
Ģöyle bir beyt vardır:
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Ka'betü'l-UĢĢâk bâĢed în makam
Her ki nakıs âmed încâ Ģod temam
Yani:
Bu makam âĢıkların Ka'be'sidir
Buraya noksan gelen tamam olur
Mezarı Aksaray'da olan Somuncu Baba'nın Darende'de makamı vardır. Birisi,
bir baĢka yerde vefat ederse, memleketinde veya hatırasını taĢıyan bir yerde, ruhuna
Fatiha okunmak ve onu anmak üzere yapılan merkada "Makam" denir. BektaĢîlerde
ocak, baba postu, gayb erenleri postu gibi makamlar vardır.
Yine bir tanıma göre makam Ģudur: Kulun tekrar etmek suretiyle kazandığı ve
kendisinde özellik haline getirdiği edebler ve ahlâk veya kulun riyazet ve mücahede ile
ulaĢtığı dereceye makam denir. Haller vehbî (yani Allah vergisi iken), makamlar kesbî
(yani kulun çabasıyla)dır. Hal geçici, makam süreklidir. KâĢânî, içinde bulunulan bir
makamın hakkı yerine getirilmediği takdirde, kulun yükselemeyeceğinden bahseder.
[116a, 116b, 118a, 120b, 122b, 123b, 125a, 125b, 128b, 132b, 133b, 134a, 135a,
135b, 137a, 142a, 143a, 146b, 147a, 147b, 149a, 149b, 150a]
MA'RĠFET: Arapça'da bilgi, tanıma anlamına bir söz. Tasavvufta, dört kapı da
denilen dört mertebe vardır: 1-ġeriat, 2-Tarikat, 3-Hakikat, 4-Ma'rifet. ġeriat olmadan
tarikat, hakikat ve ma'rifet olmaz, her Ģeyin baĢı, Ģeriatı yani islâm dinini iyi yaĢamaktan
geçer, islâm'ı yaĢama ve anlamada, takva boyutunda olmak üzere derinleĢme sonucu, bu
mertebeler teĢekkül etmiĢtir. Bu durumda, herkesin normal gündelik kurallara uyarak
yaĢadığı islâm'a Ģeriat; dinde biraz takva cihetine ağırlık verenlerin yaĢadığı ve ulaĢtığı
inceliğe tarikat; takva ve verada titizlikle varılan sonuca, hakikat; ve nihayet bu
yaĢamanın, mânâ açısından kiĢide ifade ettiği bilgi planındaki sonuca ma'rifet denir ki,
meydana geliĢi, yaĢamakla sıkı sıkıya irtibatlıdır. Bunlardan ilki avama, ikincisi havassa
aittirdirler. Hacı ġa'ban Velî bu dört mertebeyi Ģöyle anlatır: ġeriat beden için, tarikat
kalp için, hakikat ruh için, ma'rifet Hakk içindir. Marifetin, sırra ait olduğunu
söyleyenler de vardır, ilim ile ma'rifet bir imiĢ gibi gözükmesine rağmen, aralarında
ince bir fark vardır: ilmin zıddı cehl iken ma'rifetin zıddı, inkardır. Ġlim kesbî iken,
ma'rifet vehbîdir. Hafnî de, bu konuyu Ģu Ģekilde açıklar: Kul, Allah'ı sıfat ve isimleri
ile bilir, Allah'la arasındaki kulluk muamelesinde ciddi, samimi ve doğru olur, sonra
kötü ahlâkını düzeltme yoluna gider. Hakk'ın kapısından sürekli olarak ayrılmaz, yani
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kalbi ile sürekli itikâf halindedir (yani ihsanı yaĢar). Sonra kendisine hatıralar gelir,
sürekli içten Allah ile münâcât (söyleĢi, yalvarı) halinde olur. Allah tarafından kalbine
gelen sırlardan bahseder, iĢte bu durumda olan kiĢiye ârif ve bu kiĢinin bilgisine de
ma'rifet denir. Nefsinin kötülüklerinden ne denli uzak olursa, Rabbi hakkındaki
ma'rifeti, o denli artar. Bir kimsede ma'rifetin meydana geldiğinin belirtisi, o kiĢide
Allah'dan heybetin zuhur etmesidir. Ma'rifeti fazla olanın, heybeti fazla olur. Bazıları da
ma'rifeti fazla olanın sekîneti fazla olur, demiĢtir. [114b, 119a, 119b,128a, 142b, 143a,
144a, 144b, 150a]
MEKR: Hile, tuzak anlamında Arapça bir kelime. Fahrüddin Irakî mekr için
„mâĢuğun âĢığa bazen lütuf bazen ihsan yoluyla gurur vermesidir‟ der.
Allah'a isyan yolunda olmakla birlikte, nimetlerin devam etmesi. Veya su-i edeb
üzere olmakla birlikte Allah'ın nimetlerinin kesilmemesi, yerli yersiz keramet
gösterisine kalkıĢmak. Kur'an-ı Kerim'de Allah, "Nefsinizi tezkiye ediniz, hanginizin
takva sahibi olduğunu, Allah çok iyi bilir" (Necm/32). "Onlar tuzak kurarlar, Allah da
kurar, halbuki Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır" (Al-i imran/54). "Onlar bir tuzak
kurarlar, halbuki onların farkına varmadıkları Ģekilde, biz de tuzak kurmaktayız"
(Neml/50) buyurur. Peygamberler, makamlarının yüksekliklerine rağmen Allah'ın
mekrinden korkarlar. Mekr, açıkta görünenin aksine, gizli kalan bir durumdur. Bunun
ne olduğundan, kimse emin ve ma'lumat sahibi değildir. Cahil kimseler, sâhib olduğu
iman ile gurura kapılır. Kendini kurtuldum sanır, amelinin kabul edilip edilmediğini
düĢünemez. Allah, onun düĢündüğünün zıddına bir hüküm sahibidir. ĠĢte bunları
düĢünecek olursak, hangi halde olursak olalım, gereğinden fazla güven hissine
kapılmamak gerekir. Ancak Allah'dan ümitvâr olmamak da günahtır. Bu durumda bir
kulun, Allah karĢısında hafv ve recâ arasında (korku ve ümit) duygularla dolu olması
gerekir. [149a]
MĠSKĠN: Arapça; zelil, hor, zavallı kimselere miskin denir. Varlık
duygusundan sıyrılan, varlığı yokluğa çeviren, kendisinde hiçbir varlık görmeyen kiĢi
demektir. Eskiden, cüzzam hastalığına miskin hastalığı denirdi. Bu durumda olanlar için
Ģehir dıĢında "miskinhane" yapılır ve orada ikamet ettirilirdi ki bu yerlere, "Miskinler
Tekkesi" de denirdi. [116a, 119b, 120a, 127a, 129a, 130a, 132b, 143b, 144a]
MUÂYENE:

Arapça,

gözle

görmeyi

mertebelerindeki tecellîlerini görme. [120a]

ifade

eder.

Hakk'ın,

çeĢitli
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MÜHCETU'L-KALB: Kalbin içinin içi. Ġlâhî sıfatların madeni ve zuhur yeri.
Gaybu'l-gayb burada ortaya çıkar. Hiçbir manevî kalp hastalığı buraya giremez, onun
için burası temizdir. [117a]
*MÜDMĠN-Ġ HAMR: Müdmin-i hamr oldur ki her zarf içinde mey görse
tanıya ve müdâm anı gözedüp mültefit olmaya zarf-ı fânîye. Ya„nî sülûk ehli her şeye ki
nazar kılsa ve mâsiva‟llâhdan keder kılsa mâ ra‟eytü şey‟en illâ ve ra‟eytu‟llâhe fîhi
anun dîdesinün rûşenâsı ola, tâ mâ ra‟eytü şey‟en ma„allâhi anun âşinâsı ola. [134b,
135a]
MÜRĠD: Arapça; isteyen demektir. Allah'a vuslatı arzu eden, bir baĢka deyiĢle,
Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen ve bu olgunluğun eğitimini verecek bir Ģeyhe
(veya mürĢide) bağlanan (talebe olarak kaydını yaptıran, bey'at eden) kiĢiye mürid
denir. Tasavvufi anlamdaki olgunlaĢmada 4 merhale vardır. 1-Talib, 2-Mürid, 3Mutasavvıf, 4-Sûfi. Mürid, bu tekamülî oluĢumda ikinci sırayı iĢgal etmektedir. Son
sırada bulunan sûfiye, vâsıl denir. Müridi üç gruba ayırırlar:
1- Mutlak mürid: ġeyhine "niçin?" sorusu sorarak dili ve kalbiyle itirazda
bulunmayan, Ģeyhinin sözlerine karĢı delil istemeyen müride, mutlak mürid denir.
2- Mücâz mürîd: Ġç ve dıĢa ait her hususta Ģeyhinin rey ve iradesi altında
bulunan derviĢe denir.
3- Mürted mürid: ġeyhine emrettiği, yasakladığı konularda karĢı çıkan müriddir
ki zamanımızda bu türden olanlar çoktur. Ġlk iki grub makbuldür. Müridin her Ģeyden
önce Ģeriate sımsıkı yapıĢması (takva), edeb ve sıdk (doğruluk/sadakat) üzere olması
gerekir.
Sarı Abdullah Efendi: “Kendi isteğini Ģeyhinin isteğinde eriten, fanî kılan kiĢiye,
mürid denir ki, bu eğitim, kulu Allah'ın iradesine teslim olmaya götürür” der. [115b]
MÜRġĠD: Arapça; doğru yolu gösteren, uyaran, irĢad eden demektir. Gerçek
mürĢid Hz. Muhammed (s.)'dir. Diğer mürĢidler, O'nun manevî mirasını elde etmeğe
muvaffak olmuĢ kiĢilerdir. Cürcânî mürĢidi; doğru yolu gösteren, sapıklıktan önce Hak
yola ileten kiĢi, olarak tanımlar. Tasavvufî terim olarak, tarikat lideri anlamına da gelir.
Aynı anlamda olmak üzere postniĢin, Ģeyh, seccâdeniĢin, ifadeleri de kullanılır. MürĢid
olan kiĢinin, Allah'ın ahlâkını tahakkuk ettirmiĢ olması, yani, en azından fenâ makamına
ulaĢması Ģarttır. Her mürĢid, kâmil olmayabilir. Bu yüzden mürĢidin kâmil olmayanları
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da bulunabilir. MürĢidin en makbulü, hem "kâmil" (olgun) hem de mükemmil
(baĢkasını olgunlaĢtıran) olanıdır. [124a]
NÂZ-NĠYAZ: Farsça, cilve, iĢve anlamlarına gelen bir kelime. Tasavvufî
olarak, âĢıkın maĢuka güç vermesi demektir. Naz âĢıklara, niyaz ariflere mahsustur.
Niyaz Farsça; yalvarmak, dilemek, gönül alçaklığında, bulunmak, dua etmek, selam
etmek, hürmet etmek anlamlarına gelen bir kelimedir. Naz ehlinin Allah'a nâzı geçer.
Bunlardan sık sık Ģatah ifâdeler zuhur eder. Naz ehlinde, alıĢılagelen edeb tavrına
rastlanmaz. Niyaz ehli olanlar da ise edeb, islam'ın kurallarına uyma gibi hasletler
esastır. AĢk u niyaz etmek ve niyaz etmek, selâm karĢılığında kullanılır. [118b]
NEFS: Arapça bir kelime olup çok sayıda manaları ihtiva eder: Ruh, akıl,
insanın bedeni, ceset, kan, azamet, izzet, görüĢ, kötü göz, bir Ģeyin cevheri, hamiyyet,
iĢkence, ukubet, arzu, murad. Tasavvufî olarak KâĢânî'nin ifâde ettiği gibi, kendisinde
iradî hareket, his ve hayat kuvveti bulunan latîf bir cevherdir. Kötülüğü emreden
manasında anlaĢıldığı gibi, Allah tarafından insana üflenen ve ruh-i Rahmânî, ilâhî ben
mânâsına da kullanılmıĢtır. Hakîm Tirmizî bunu Ģöyle tanımlar: O, hayvanî ruhdur, kalb
(nefs-i natıka) ile beden arasında vâsıtadır. Kendisine, Kur'ân-ı Kerim'de mübareklik
özelliğini taĢıyan, Ģarka ve batıya ait bulunmayan ağaç olarak iĢaret edilir (Nur/35). Bu
kelime, Kur'ân'da sekiz ayrı manada kullanılmıĢtır:
1. Zâtullah manasına: Tâhâ/41, Al-i imran/28, En'âm/12,54, Mâide/116.
2. Ġnsan ruhu: Fecr/27, En'âm/93, Zümer/42.
3. Kalp, sadır vb. manalar: Al-i imrân/154, A'râf/205, Yusuf/77, Bakara/77, 109,
235, Nisa/113, En'âm/158, Yunus/100, Enbiyâ/64, Nemi/14, Fussilet/53.
4. Ġnsan bedeni: Al-i Ġmrân/146, 185, Enbiyâ/35, Ankebût/57, isrâ/33, Yusuf/26,
30, 61.
5. Bedenle bareber ruh: Bakara/286, En'âm/152, Yunus/23, 30, 44, 49, 54,
Ra'd/11, 42, isrâ/7, Tâhâ/15, Ankebût/6, Zümer/70, Mü'min/17, Câsiye/15.
6. Ġnsana kötülüğü emreden kuvvet manasına: Yusuf/18, 53, Tâhâ/96, Mâide/30.
7. Zât manasına: Bakara/48, Lokman/28, 34, Müddesir/38.
8. Cins manasına: Tevbe/128, Rum/28, A'râf/188, ġûra/11.
Türkçe‟de bu kelime çeĢitli Ģekillerde kullanılmıĢtır:
Nefsine hâkim olmak: Arzu ve isteklerine veya öfkesine hakim olmak,
sabretmek demektir.
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Nefisle mücadele, dünyevî muharebeden güçtür: Burada, Tebûk seferinden
dönen Hz. Peygamber (s)'in "Küçük cihaddan, büyük cihada (Ramazan ayındaki oruç)
döndük" sözlerine telmih vardır. Ġnsanın nefsini terbiye etmesinin, kontrol altında
tutmasının zor olduğuna, bu söz ile iĢaret edilir. Nefsini bilen Rabbini bilir: Bu sözün,
hadis olması hususu tartıĢmalıdır. Ancak sûfîler, bu ifadeyi sık sık kullanırlar.
Gölpınarlı bu ifâdeyi, Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: "Nefsini bilen, yani, kendisini acz ile,
noksanlıkla, bilgisizlikle, yoklukla bilen, Rabbisini bilir, yani Rabbisini kudretiyle,
yüceliği ve kemâliyle, bilgisiyle, varlığıyla bilir".
Ġnsanın, kendisi üzerinde düĢünmesini tavsiye eden çeĢitli âyetler vardır. Bu
âyetler, âfâk denilen dıĢ dünya hakkında düĢünerek Hakk'a ulaĢmanın mümkün
olduğunu gösterdiği gibi, enfüs denilen iç dünya üzerinde de düĢünerek aynı sonuca
varılabileceğini beyan eder. [118a, 118b, 119b, 124b, 125b, 127a, 129b, 130a, 131b,
133a, 136a, 138b, 139a, 139b]
PĠR: Farsça; ihtiyar, yaĢlı kimselere pîr denir. Tasavvuf liderine de pîr adı
verilmiĢtir. Bu kelime üstad, mütehassıs gibi anlamları da ihtiva eder: "O, bu iĢin
pîridir" gibi. Büyük adamlar için kullanıldığı da olmuĢtur. Eskiden tarikat kurucusu
Ģeyhlere de, pîr denirdi. Bu kelimenin çeĢitli tâbirlerde kullanıldığını görüyoruz:
Pîr aĢkına: Faydasız, boĢ yere anlamına gelir. Yemin için de kullanılır.
Yutulur herze mi pîr aĢkına mahrûmiyyet
Çekdi yıllarca, fakat, çekmiyor artık millet (Mehmet Akif Ersoy)
Pîr-i tarikat: Bir tasavvuf okulunun ilk kurucusu.
Pîr-i sânî: Bir tasavvuf okulunda ihya veya tecdîd yapan kiĢiye, ikinci pîr denir.
Halvetîlerin pîr-i sânisi, Yahya ġirvânî iken, Kadirîlerinki EĢrefoğlu Rumî olmuĢtur.
Pîr evi: Hacı BektaĢ'taki ana dergâh.
Pîr-i fanî: Erzel-i ömrü yaĢayan, çok yaĢlı kimse.
Pîr-i mugan: Farsça, baĢ keĢiĢ demektir. Kamil mürĢid veya kutb-ı âlem yerinde
kullanılan bir tâbirdir. Meyhaneci anlamına da gelen bu kelime, aĢk Ģarabı sunan, Allah
sevgisini insanlara öğretmeye çalıĢan mürĢidler için de kullanılmıĢtır.
Pîr ol: AĢkolsun, bravo, aferin anlamında bir ifade.
Pîr postu: BektaĢîlerde, meydanda bulunan bir makam. Burada yere serili bir
post bulunurdu.
Pîr ü pak: Tertemiz.
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Pîr-perverde: Allah tarafından yetiĢtirilene Hüda-perverde (uveysî), Ģeyh
tarafından yetiĢtirilene de pîrperverde denir.
Pîr yoluna gitmek: BoĢa ölmek demektir. [115b, 144a]
*RE‟S-Ġ KELB: Uca dağa „Arab dilince re‟s-i kelb dirlermiş ve murâd andan
niyyet-i a„lâ vü himmet-i vâlâdur. Re‟s-i kelb nefs-i emmâredür kim andan kalb-i sâfî
dil-i âvâredür ve nefs-i emmârenün hâsiyyeti kelb-sıfat halâyıkı incitmekdür, ne renc
itmekdür. [118a, 118b]
*REZ KIZI (DUHTER-Ġ REZ): Bkz. ġarâb
RĠND: Farsça; kayıtsız, laubali, akıllı, münkir gibi özellikleri olan kiĢi anlamına
gelir. DıĢı melam, içi selim olan kiĢiye rind denir. Batı'da dünyaya önem vermeyen,
Bohem tarzı hayat sürdürenlerle rindler, arasında en önemli fark; rindlerin iç estetiğe
önem vermeleri, kalblerini her türlü pislikten temizlemeyi hedef edinmeleridir.
Hafız ġirazî, bütün Ģark âleminde, rindlerin timsali olarak görülür. Bu tipler,
kalender-meĢreb, ehl-i dil Ģeklinde tanınır. Ali Seydî'nin, Resimli Kamus-ı
Osmanisi‟nde, rindler Ģu Ģekilde anlatılır: "Evet rindlik, birçok kıymetleri bir araya
toplayan bir mefhumlar manzumesi (topluluğu) halinde mürekkeb (bileĢik) bir mâhiyet
(özellik) taĢır. Onda neler yok ki... Meyhanenin kadehiyle, tasavvufun kadehi, aĢkın
mecazisiyle hakikisi; gönül adamlığı, iç doluluğu, dıĢa aldırmayıĢ, parayı istihkar
(küçük ve değersiz görme), kıyafetinde geliĢigüzellik, zühdün dıĢındaki suretiyle zahide
çatıp, sadece güzel olana ve güzel Ģeye gönül bağlayarak faniliği, ezelin elest'i ile
ebedin sonsuzluğunda avuttukları için hayattan kâm almayı, akıl kârı bilmek ve rinde
hepsinden daha yaklaĢanı, ikbâle yukarıdan baktıkları için ikballeriyle böbürlenenlere
kafa tutmanın zevkine ermeleri".
Rindler, Ģekilden kurtulmuĢ, öze ermiĢ kiĢilerdir. [126b, 127a, 128a, 128b]
*RÛGAN: Bkz. Âb.
RUH (AKS-Ġ RUH): Farsça; yüz. Ġlâhî isim ve cemalin zuhuruna neden olan
tecelli. Zuhûru-butûnu kapsayan vahdet noktası.
„Aks-i ruh ki sıfat-ı cemâldür; sâlik-i rûşen-dile nûrdur, hakîkatde egerçi hûrdur.
[118b, 119b, 120a, 140b, 148a, 148b, 152b] Bkz. Zülf (Aks-i Zülf)
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SADR: Arapça; göğüs anlamına gelen bir kelime. Ruh, etvâr-ı seb‟ada kalbin ilk
mertebesi ve mecâz-ı mürsel yoluyla kalp anlamlarına da gelir. ġerh-i sadr: 1. Hz.
Peygamber (s)'in göğsünün yarılması olayı, 2. Gönlünde, ilâhî marifet pırıltıları zuhur
eden sufînin durumu.
Kalbin her türlü pislikten temizlenmesine, selâmet-i sadr denir. Burada pislikten
kastedilen Ģey, Kur'ân ve Sünnete aykırı düĢen, her türlü düĢünce ve hâtıralardır. [115b,
116a, 145a]
*SALÂT: Ma„nâ-yı ıstılâhı salâtun rahmetdür ve istiğfâr ve du„âdur ey yâr.
[126b, 127a, 127b, 128b, 129b, 131b, 132a, 151a]
SÂLĠK: Arapça; giren, ilerleyen demektir. Manâ olgunluğunu elde etmek üzere,
tasavvuf yoluna giren kiĢiye, sâlik denir.
Sâlik ki ferzend-i rûhdur ve sînesi meşrûhdur. [116b, 120a, 122b, 123a, 125a,
129a, 129b, 131b, 132b, 134a, 135a, 136a, 138b, 142a,142b, 146a, 148b, 149a, 151b]
SEB'U'L-MESANĠ: Arapça; yedi çiftler demektir. Fatiha suresinin bir baĢka
adı. Ayn ve ilim mertebelerindeki yedi çeĢit zuhuru bakımından Hakk'ın zâtı. [117b]
SEMÂ': Arapça; dinleme, iĢitme, anlamında bir kelime. Dinlenen ilahinin veya
bir müziğin etkisiyle coĢup dönme. Semâ'ın pek çok çeĢidi vardır. Genel anlamıyla
semâ, Hak'tan gelen ve insanları Hakk'a çağıran bir mesajdır. Onu iyi niyetle dinleyen,
hedefine ulaĢır. Sesin etkisini dile getiren bazı hadisler, semâ konusunda serdedilir:
"Kur'ân-ı Kerim'i seslerinizle güzelleĢiriniz, zira güzel ses, Kur'an-ı Kerim'i
güzelleĢtirir", "her Ģeyin bir süsü vardır, Kur'ân-ı Kerim'in süsü, güzel sestir" (Buharî,
Tevhîd: 52). Dakkâk, semâ'nın nefislerini terbiye etmemiĢ olmaları münasebetiyle avam
tabakasına haram; mücâhede ile uğraĢan zâhidler için mübah; (sufî) arkadaĢlarının
manevî hayatı elde etmeleri sebebiyle onlara müstehab olduğunu savunur. Cüneyd de
semâ'ı, kalbi Allah'a çeken bir vârid olarak değerlendirir. Semâ; zaman, mekân ve
hallere bağlı olarak vuku bulur, denilmiĢtir. ġiblî, "Semâ'ın dıĢı fitne, içi ibrettir.
ĠĢaretten anlayan kiĢiye, ibretin istimâ'ı helâl olur" demiĢtir. Ġlk zamanlar semâ,
dinlenen gazelin etkisiyle, bir kurala bağlı olmaksızın kalkıp dönülmesi söz konusu iken
sonradan Ģeklî bazı kaidelerle düzen altına alınmıĢtır. Mevlevîlerdeki gibi. [130b, 140a]
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SEYR: Arapça; yürümek, gezmek, gitmek demektir. Allah'a ulaĢmak üzere
yapılan manevî yolculuğa seyr denir. Ġki türlü seyr vardır: 1) Seyr-i Nuzûlî: Mukayyed
vücûd (varlık)'un ortaya çıkması için mutlak vücûd (varlık)'un seyri. Bu ehadiyet'in
imkan mertebesine, mutlakın mukayyede, küllün (bütünün) cüz'e (parçaya) iniĢidir. 2)
Seyr-i Urûcî: Mukayyedin mutlakda yok olmak üzere yaptığı seyr. Cüz'ün, külle seyri.
Buna seyr-i Ģuurî de denir. Bu seyr, insan mertebesinden Mutlak'a kadardır. [115b,
116a, 116b, 117a, 117b, 121a, 123b, 129b, 134b, 143a]
SEYR

ANĠ'LLAH:

Arapça;

Allah'tan

seyr

demektir.

Sülûkun

dört

mertebesinden, dördüncüsüdür. Buna "telvin ba'de't-temkin" (temkinden sonra telvin)
denir. Bu seyir vahdet (birlik)'ten, kesret (çokluk)'e doğrudur. Bundan gaye, Hak'dan
halka terbiye ve irĢâd için dönüĢtür. Bu yüzden, seyr-i anillaha "beka ba'de'l-fenâ",
"sahv ba'de's-sekr" veya "fark ba'de'l-cem" de denir. Bu durumdaki kiĢi, vahdette
kesreti, kesrette vahdeti görür.
SEYR FĠ'LLAH: Arapça; Allah'da seyr demektir. Manevî yolculuğun dört
basamağından ikincisi. Buna sefer-i sâni (Cem') de denir. Allah'ın sıfatlarıyla muttasıf,
isimleriyle mütehakkık, ahlakullah ile ahlaklanmak, ufuk-ı âlâya ulaĢmak, bütün bedenî
özelliklerinden kurtulmak, seyr-i fillah'ı tanımlar. Bu seferin nihayetinde, sâlike vücûh-ı
âlemden perdelerin kalkıp, ilm-i ledünnînin keĢfolunduğu kaydedilir. [116b]
SEYR ĠLA'LLAH: Arapça; Allah'a doğru yolculuk yapmak demektir. Sülûkun
dört mertebesinden ilki. Sâlik zikrederek Allah'a urûc (yükselme) yoluyla hareket eder.
Bunun sonu, velayet-i suğra (küçük velilik) olup buna "fena fillah" denir, iki tür seyr-i
ila'llah vardır. 1) Seyr-i afakî, buna sülûk adı verilir. 2) Seyr-i enfüsî ki buna da cezbe
denir. [116a]
SEYR MAA'LLAH: Arapça; Allah ile seyretmek demektir. Dört basamaklı
seyr ü sülûk'un üçüncü basamağı. Buna "sefer-i sâlis" veya "fark ba'de'l-cem" denir. Bu
mertebede ikilik kalkar. Buna, "makâm-ı Kabe kavseyni ev ednâ" adı verilmiĢtir. Seyr
maallah'ın sonu velayettir.
SEYR Ü SÜLÛK: Arapça; gitmek, girmek ve ilerlemek demektir. Bir Ģeyhin
nezaretinde, Allah'a vuslat için çıkılan manevî yolculuk. Seyr ü sülûk'un dört mertebesi
vardır. 1) Seyr ilallah, 2) Seyr fillâh, 3) Seyr maallah, 4) Seyr anillah. [116a, 123b,
129b, 148b]
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SIDK: Arapça; doğruluk, sadakat/bağlılık demektir. Sır ve aleniyyenin (içte
olanla, dıĢta olanın) eĢit olması. "Olduğun gibi görün, veya göründüğün gibi ol"
vecizesinde anlatılmak istenen husus. Sâlikin söz ve iĢinde sıdkı ön planda tutmayı
alıĢkanlık hâline getirmesi ve bu hâlini devam ettirmesi, onu sıddıklar zümresine dahil
eder.
Sıdk halinin devamlı olmasını, NakĢî MeĢayıhından Hâce Yakub Çerhî
Hazretleri, "bir iğneyi yere dikmek ve ayağın baĢparmağıyla onun üzerinde durmak"
diye tanımlar. Sıdk, iç ve dıĢta, Allah ile beraberliği, istikamet (Ģeriata bağlı olmak)
üzere muhafaza etmekle olur. Bu istikametin sağlanması, Allah'ı, sürekli kalpte
muhafaza etmek, O'ndan baĢka Ģeyleri hatıra getirmemekle mümkün olur.
Cürcânî'ye göre, yalanın kurtarabileceği durumdaki kiĢi, o halde bile doğruyu
söyler. KuĢeyrî de, sıdkı, "hallerinde leke, inancında Ģüphe, amelinde ayıp olmamasıdır"
Ģeklinde tanımlar.
Konuyla ilgili olarak, "Sıdkını bütün tut" Ģeklinde tasavvufî bir öğüt vardır. Bu
öğüt, "gördüğü Ģeyleri iyiye yormak, kalbi bulanmamak, tarikatta doğru olmak"
Ģeklinde açıklanır. Sıdk sahibi olmanın yollarından biri de, "Sıdk sahipleriyle beraber
olmanızdır" (Tevbe/119).
Hakim Tirmîzî, sıdkı, ikiye ayırır. Birincisi, marifetin dallarından sayılan adi
özelliğine girmiĢ ahlakî ve aklî sıdk olup, ikincisi de içtimaîdir. [115a, 118a, 120b,
123b, 124a, 131b, 138a]
*SU: Sudan murâd kalb-i sâfîdür. [119b] Bkz. Âb
SÛFÎ: Arapça; yünlü, yün giyen anlamına gelen bir kelime. Hakk'a vâsıl olan
kiĢiye, sûfî, yolda sülûka devam edene de mutasavvıf denir; sûfî, vusul; mutasavvıf usûl
ehlidir. Sûfî kendi nefsinde fanî, Allah ile bakîdir. Nefsin alıĢkanlıklarından kurtulmuĢ,
hakikatlerin hakikatine ulaĢmıĢtır. Cüneyd, sûfîlerin, sadece Allah'ın bildiği tarzda,
Allah ile beraberliğe sahip olduklarını söyler. BiĢr ise sûfî'yi, "kalbini Allah için
saflaĢtıran kiĢi" olarak değerlendirir. Onlara sûfiyye denilmesi, onların Allah
huzurunda, ilk safta bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Ki bu, onların himmetlerinin
Allah'a yükselmesiyle, yani, kalpleriyle O'na yönelmesiyle olur. Bir baĢka görüĢe göre,
özellikleri ehl-i suffe'ye benzediği için, bu topluluğa sûfiyye denilmiĢtir. Bir kanaata
göre de, baĢta belirtildiği gibi, sûf, yani yün giydikleri için, sûfiyye adını almıĢlardır.
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Sûfiyüz didi ya„nî küdûret-i cismâniyyeden sâfuz. [141a, 150a, 150b, 151a]
*SÛRET-Ġ MUHĠB: Sûret-i muhib „aks-i cemâl-i mahbûbdur; ahsen-i takvîm
bu sûretdendür, Âdem‟e secde-i ta„zîm bu „azametdendür. [120a]
ġARÂB: Arapça; içecek Ģey anlamında bir kelime. AĢk ve mahabbet anlamına
kullanılır. CoĢkun aĢk halleri ki bu durumdaki kiĢi aĢkta sadakat imtihanından geçer.
Kemale erenlerin hali budur.
ġarab-ı Tevhîd: Allah'ın zâtında mahvolup, her türlü maddî bağdan kurtulma.
Ġki türlü Ģarap vardır: Biri maddî, dünyevi, alkol ihtiva eden içilmesi haram olan
içki ki bu insanı içince sarhoĢ eder. Diğer Ģarap ise aĢk Ģarabıdır. Allah'ı sevmekten
kaynaklanan zevkin sonucu olarak ortaya çıkan bir tür mestlik, melankoli hâli. Sûfîler
bu bakımdan, içmeden sarhoĢ olanlardır, diye tanımlanır. Ġbnü‟l-Fârız, “biz sarhoĢ iken
henüz üzüm yaratılmamıĢtı” der. Marifet; içmeden, manâ sarhoĢu olmaktadır. Her iki
sarhoĢta ortak bazı özellikler vardır. Bunlardan biri, her ikisi için dıĢ âlemin bir anlamı
yoktur; sarhoĢluk, her iki grubu dıĢ dünya ile alakalı bir takım ilgilerden keser.
Rez kızı ki şarâbdur ve menkûha-i ulü‟l-elbâbdur ki murâd andan feyz-i
İlâhî‟dür ve esrâr-ı pâdişâhîdür. [116b, 117a, 122b, 125a, 126b, 132a, 134b, 135b,
141b, 143b, 145a, 145b, 146a]
ġERĠAT: Arapça; yol, su kanalı demektir. Dinin zahirî (dıĢ Ģekil) yönüne ait
kaideleri veya dinin hukuk kuralları. Tasavvufa da, batinî hukuk veya batinî fıkıh denir.
[116b, 144a]
ġEVK: Arapça; iĢtiyak ve özlemi ifade eden bir kelimedir. Kalbin, sevgilisine
kavuĢmak üzere çekiliĢine veya sevgili anıldığında kalbin heyecanlanmasına Ģevk denir.
Kalbdeki Ģevk; lambadaki fitile, aĢk da ateĢteki yağa benzer. Allah'a iĢtiyak duyanın
O'na yakın olacağını, yakın olanın neĢ'eleneceğini, neĢ'elenin de vuslata ereceğini
kaydederler. Vuslatta derinleĢenler için, müjdeler ve güzel bir varıĢ yeri söz konusudur.
ġevk ile iĢtiyak arasında fark vardır. ġevk sahibi, kavuĢma durumunda sükûn üzere iken
aynı durum iĢtiyak sahibi için söz konusu değildir. [114b, 116a, 124a, 125a, 133a,
134a, 145a, 152a]
*ġÎR: Bkz. Âb
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*ġÎR-Ġ ġÜTÜR: Bevl-i „acûz ki şîr-i şütürdür ey sadef-i pür-dür ve murâd ol şîri şütürden „ilm ü hilmdür ey halîm. [143a]
ġUHÛD: Arapça; görmek, müĢahede etmek demektir. KaĢanî Ģuhudu, “Hakk'ı,
Hak vasıtasıyla görmektir” diye tanımlar. Zıddı gaybettir. [116b, 127a]
TAHÂRET: Arapça; temizlik demektir. ġeriatta, belirli azaları, özel Ģekilde
yıkamaya taharet denir. Elbiseyi temiz tutmak, misvak kullanmaya devam etmek, yazkıĢ her Cum'a günü yıkanmak, güzel koku sürünmek, gusle devam, abdest üzerine
abdest almak taharet kapsamındadır.
Kalp tahareti ise onu Ģüpheden, çekememezlikten, Ģirkten ve töhmetten
kurtarmakla olur.

Ŧahāret ikidür ey ŧāhir, biri bāŧındur ve biri žāhir. Ŧahāret-i bāŧın ehlu’llāhuñdur
ve ķalbi āgāhuñdur. Ŧahāret-i žāhiriyye ‘avāmuñdur, ne ħavāṣṣuñ; yaķįn bil varise ṣıdķ
u iħlāṣuñ. Tahāret-i žāhir cismi pāk ider ve arı, ŧahāret-i bāŧın ķalbi ṣāf ider ārį. [138a]
TARĠKAT: Arapça; yol demektir. Bu kelime bir bakıma metot, usûl anlamına
gelir. ġeyh denilen bir öğretmen nezâretinde, isteklinin (mürid veya tâlib), Allah'a
ulaĢma, yani sürekli Allah tefekkür ve bilincini (ihsan) kazanma konusunda takip ettiği
usule veya metoda, tarikat adı verilir. Tarikat, bunu gerçekleĢtirmek maksadıyla, farz ve
vacibin ötesinde birtakım nafilelere, özellikle sünnetlere ağırlık verir. Ġlk devirde sûfîler,
kendilerinden daha deneyimli durumda olanlardan yararlanmakla birlikte, bugün
bildiğimiz Ģekliyle teknik mânâda tarikat kurmamıĢlardı. TarikatlaĢma (veya organize
tasavvuf) hareketi, yaklaĢık XII. yüzyıldan itibaren baĢlamıĢtır. Tarikatlar, Ģeriata bağlı
olan ve olmayan diye ikiye ayrılır. Tarikatları, 1) Tarîk-ı Ahyâr: ibâdet ve takva yoluna
ağırlık veren tarikat, 2) Tarîk-ı Ebrâr: Nefse çile çektirme yönü özellik kazanan tarikat,
3) Tarîk-ı ġuttâr: AĢk ve vecd ile hedefe ulaĢmayı amaçlayan tarikat olmak üzere, üçe
ayrımak da mümkündür.
Tarikatlar, zamanla kollara ayrılarak iyice çoğalmıĢlardır. Zikri, tefekkürî
(sessiz/hafî) çeken tarikatlar olduğu gibi, dil ile açıktan (cehrî) çekenler de vardır. Kimi
tarikatlar zikri oturarak kimi de ayakta yapar. ġeriat, tarikat, hakikat üçlemini kısaca
Ģöyle anlatmak mümkündür: "ġeriatta Ģu senin, bu benim; tarikatta, Ģu senin, bu da
senin; hakikatta, Ģu ve bu ne senin ne de benim, her ikisi de Allah'ın".
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Tarikatlar, kurucusu olan ġeyhlerin adlarıyla anılır: Meselâ, Hacı Bayram
Veli'nin kurduğu tarikata, Bayramiyye; Hacı ġaban Velî'ninkine ġa'bâniyye; Hacı
BektaĢ Veli'ninkine de BektaĢîyye denir.
Cürcanî, tarikatı, makamlarda yükselip menzilleri kat ederek Allah'a ulaĢan
sâliklere mahsûs gidiĢ, Ģeklinde tanımlar. [114b, 116b, 121a, 124a, 129a, 135a, 144a,
147a, 152a]
TECELLÎ-Ġ ESMA: Arapça; isimlerin tecellîsi (ortaya çıkıĢı), demektir.
Allah'ın güzel isimlerinden birinin, kulun kalbine açılması. Bu tecellî meydana gelince
kul, o ismin nurları altında öylesine mağlub olur ve ĢaĢırır ki Allah'a o isimle seslense,
Allah ona karĢılık verir. Sülûk mertebelerinin dördüncüsünde, tecellî-i esma olayı zuhur
eder. [119b]
TECELLĠ-Ġ SIFAT: Sıfatlara, ait tecellîyi (ortaya çıkıĢı) ifade eden Arapça bir
sözcük. Allah'ın sıfatlarından bir sıfatın, kulun kalbinde ortaya çıkması. Allah'ın
sıfatlarından biriyle, mesela iĢitme sıfatıyla tecellîye maruz kalan bir kimse, cansız
varlıkların zikrini iĢitir hâle gelir. Buna, "Hakka'l-Yakîn" makamı denir. [119b]
TECRÎD-TEFRÎD:

Arapça,

yalnız

baĢına

kalmak, tek tek

yapmak,

soyutlanmak vs. gibi anlamları olan iki kelime. Sâlikin dıĢını mal ve mülkten, içini de
karĢılık bekleme anlayıĢından arındırması. Tecrîd, malik olmamak; tefrîd, memlûk
olmamaktır. Tecrîd, kalbi Allah'tan baĢka Ģeylerden uzak tutmak; tefrîd, Hakk'ı Ģânına
layık olmayan sıfatlardan yüce tutmak, O'nu ferd (eĢsiz, benzersiz) olarak görmek.
[117a, 136a, 136b, 137a, 147a]
TEVBE: Arapça; dönme, piĢmanlık anlamlarını ifade eden bir kelime. Günahtan
piĢmanlık duyarak vazgeçmek. Nasuh tevbe; halis tevbeye, gedik bırakmayacak tarzda,
eskiyen yerlerin onarılmasına benzer Ģekilde tevbe etmeye, denir. Sütün çıktığı memeye
dönmesinin mümkün olmadığı gibi, tevbe edilen günaha, bir daha dönmemeye de nasuh
tevbe denmiĢtir. Tasavvufî olgunluk yolunda, yetmiĢ makamdan bahsedilir. Ġlki tevbe,
sonuncusu kulluktur. Sırf Allah rızası için yapılan tevbeye, evbe denir. Tevbeleri çok
kabul etmesi münasebetiyle, Allah'ın "Tevvâb" diye bir ismi vardır. Cüneyd, "günahı
unutmaya", Sevrî de "Allah'tan gayri her Ģeyden yüz çevirmeye" tevbe demiĢtir. ElMegazilî, tevbeyi ikiye ayırır: 1. Ġnâbe Tevbesi : Allah'ın üzerindeki kudretinden
korkarak yapılan tevbe. 2. Tevbe-i isticâbe : Sana yakın olmasından dolayı, utanarak

151
yapılan tevbeye denir. Zünnun "Avamın tevbesi günahtan, havassınki gafletten,
enbiyanınki de baĢkalarının nail olduğuna ulaĢmaktan aciz bulunduklarını görmek
Ģeklindedir" der.
Et-tehevvüdü‟t-tevbetün ya„nî tevbedür hırzumuz Hak‟dan ve biz anun
maḥrûzıyuz bu nesakdan. „Avâmun tevbesi günâhdandur ve havâssun tevbesi mâsiva‟llâhdan. Nâ-gâh eger „âlem-i vahdetden kesrete gelse sâlik-i râh-ı Hak, bu mertebe
ana günâhdur mutlak; meger ki da„vet-i halkiçün ola ol canibe ve ol da„veti kabûl
itmekdür vâcib her tâlibe. Nice kim „ibâdet ise bu da„vet, günâhdur evvelki makâma
nisbet. Ya„nî tevbe itdügi oldur anun ol „âleme „urûc ister ve bu „âlem-i beşeriyyetden
hurûc ister. Hadîs: Erihnî yâ Bilâl, bu rih-i rûḥ-efzâyadur dâl. Tevbe ma„nâsıdur nedem
ve nedâmet menziline basmağ kadem. İnnehû leyuğâni „alâ-kalbî en estağfiru‟llâhe fîkülli yevmin seb„îne merre ev mi‟ete merre ve bu tevbe ehass-ı havâssa mensûbdur ey
yâr-i zü-mirre. [127b, 146a, 146b]
TEVEKKÜL: Arapça; vekil edinme, güvenme anlamında bir kelime. Gerekli
tüm çabayı sarfederek her türlü, tedbiri aldıktan sonra, iĢi tam bir inançla Allah'a havale
etme, yani, deveyi bağladıktan sonra Allah'a emanet etmeye, tevekkül denir. Tevekkül
bir kalp amelidir. Seri es-Sakatî tevekkülü "güç ve kuvvetten sıyrılmak", Ġbn Mesrûk
"hükümlerdeki kaza cereyanına tam anlamıyla teslim olmak" diye tarif ederken, onu
ihsan makamında bulunma Ģartına bağlayıp muhsinlerin tevekkülünü, iĢi Allah'a
döndürmekten ibaret görenler de vardır. Tevekkül'de esas olan, kalbin ıstırapsız
olmasıdır. Istırap halindeki kalpte tevekkül olmaz. Tevekkül makamındakilerin bir
kısmı, Allah'ın huzurunda, ölü yıkayıcısı elindeki ceset gibi durur. Allah'a tevekkül
edenin yaveri Hak'dır. [116b]
TEVFÎK: Arapça; baĢarıya erdirmeyi ifade eden bir kelime. Her hangi bir iĢ
vuku bulmadan önce, Allah'ın kuluna yaptığı yardıma (inayet) tevfîk denir.
Allah'ın, kulunun yaptığı iĢi, rıza ve sevgisine uygun hale getirmesi yani kulunu,
irade ve rızasına uygun iĢler yapmaya muvaffak kılması ki buna inayet de denmiĢtir.
[115a, 151a]
TEVHÎD: Arapça; birleĢmek demektir. Cürcanî, Allah'ın zâtını, akılla tasavvur
olunan, zihnî olarak hayal edilebilen her Ģeyden uzak tutmak, diye tarif eder. Yine ona

152
göre, tevhîd üç Ģeyde olur: 1. Allah'ı rubûbiyetle tanımak, 2. Vahdaniyetle ikrar etmek,
3. EĢ ve benzer olanları O'ndan nefyetmek.
Ġki çeĢit tevhid vardır: 1. Kusûdî tevhîd : Sadece Allah'ı kastetmek, istemek
veya Allah'ın istediğini istemek. Yani kulun ve Allah'ın iradesinin bir noktada
birleĢmesine kusûdî tevhîd denir. Bu, kulun iradesini Hakk'ın irâdesinde eritmesi
Ģeklinde de tanımlanır. 2. ġuhûdî tevhîd : Salikin vecd halinde masivayı terkederek
sadece Hakk'ı görmesidir. Buna, vicdanî ve zevkî tevhid de denir.
Eskiden Allah'ın birliğini anlatan manzumelere Tevhîd denirdi. [117a, 136a,
136b, 137a, 140b]
*TEYEMMÜM: Ve murâd teyemmümden sülûk-ı bilâ-cezbedür ve mübtedî
olana ol dahı mertebedür. [129a]
TÛBÂ: Arapça; müjde anlamında bir kelime. Cennette bulunan bir ağaç. Üns
makamı, Ġlâhî huzurda sükûn ve huzur halinde bulunmak.
Fakat müellifimiz, kendi kullandığı bağlam içerisinde, “Zîrâ ki dünyâ vü „ukbâ
perde ve tûbâ mâ-siva‟llâhdur ve mâ-siva‟llâhda kalan kaçan dil-âgâhdur” der. [118a]
TÛR: Dağ demektir. Hz. Musa (a)'nın Allah'la konuĢtuğu dağ. Hak, Hz. Musa
ile nefs yönünden konuĢmuĢtur. Dağ konuĢmada sarsılıp un ufak olduğu gibi, O‟nun
Allah ile konuĢmasında da ilâhî tecelli sebebiyle nefsi toz olmuĢ, yani helak olmuĢtu.
"Turun sağ yanından ona seslenmiĢtik" (Meryem/80) ayetindeki sağ ifadesi, Hz.
Musa'nın nefsini gösterir. Yani onun nefsi, fena fillah'a ermiĢti. Onun bayılması, mahv
ve yok olmaktan ibarettir. Hak yok olmamıĢ gibi, kul ise yok olmuĢ gibi vardır. Hz.
Musa (a) Rabbisini görmedi; Allah, Allah'ı gördü. Allah'ın "Beni göremezsin" ifadesiyle
anlatmak istediği buydu. Bu, “Ey Musa (a) eğer sen mevcud isen Ben senden
kaybolmuĢum; eğer Beni bulmuĢsan, sen kaybolmuĢun” demektir. Hadis (sonradan
olma) bir varlığın, kadim olanın ortaya çıkıĢında varlığını devam ettirmesi mümkün
değildir. Cüneyd, bu konuda Ģöyle der: "Sonradan olan, öncesi olmayana/kadîm olana
bitiĢince, kendinde bir iz kalmaz". Hz. Ali (r) de Ģu yorumu yapar. "Sen kaybolduğunda
O gözükür, O ortaya çıkınca da beni kaybeder". [116a, 124a]
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VAHDET: Arapça; birlik demektir. Gerçek mânâda bir olan Cenab-ı Hak'tır.
Sûfiler, uykuya vahdet derler. Bu sebeple uyuyan için, “vahdette vahdet ediyor, vahdete
çekildi” gibi ifâdeler kullanılır.
Kesrette vahdet: Çoklukta birlik, yani halkın içinde, kalabalığın ortasında, tek ve
bir olan Allah'ı unutmamak, Onu hatırlamak ve zikretmek demektir.
Vahdetler aĢk olsun: Tasavvuf erbabı uykudan uyanan, abdest alıp kardeĢleri
arasına katılan kiĢi için bu tâbiri kullanırlar. Bu ifade özellikle Mevlevi ve BektaĢîler
arasında yaygındır. [117a, 122b, 123a, 125a, 131b, 135a, 136b, 137a, 146a, 150b,
152a]
VELÎ: Arapça; dost anlamındadır. Velinin tanımı, Buharî (Rekaik/38)'de Ģu
kudsi hadisle verilir: "Allah, bir kulunu sevdiği zaman onun gören gözü, duyan kulağı,
tutan eli, yürüyen ayağı olur. Bu kul, Allah'tan bir Ģey isterse, bu isteği kabul görür.
Allah'a sığındığında, Allah onu korur. Kim bir Velime düĢmanlık yaparsa ona harp ilan
ederim".
"El-Veli", Allah'ın güzel isimlerindendir. (Ontolojik anlamda olmamak üzere)
Allah'a yakınlık sağlayan kiĢilere veli denir. Veli kelimesi hem fail, hem de mef'ûl
anlamındadır. Fail olarak, taat halinde devamlı olan kiĢiyi; mef'ûl olarak da Allah'ın
nimetleri üzerinde devamlı olan kulu ifade eder. Kısaca, sürekli olarak taata devam
eden, isyandan uzak duran, Ģehvetlerden kaçınan ariflere veli denir.
Veli kelimesinin çoğulu evliya'dır. Veli nebiden üstün olmamakla birlikte, bir
peygamberin velilik yönünün nebilik yönünden üstün olduğu ileri sürülebilir ki bunun
gerekçesi Ģudur: Nebilik vehbîdir; herhangi bir çaba gösterilmeden, Allah vergisi olarak
bahĢedilir. Velilik, kulun çalıĢmasıyla (kesb) yani zorlukla elde edilir. Zor elde edilen,
kolay elde edilenden daha kıymetlidir. Ġstenmeden verilen, istenerek alınandan daha
üstündür. Hz. Musa, Allah'ı görmeyi istedi, kendisine dağdaki tecelli (aynadaki
yansıma) nasib oldu, direkt değil dolaylı görme ile Ģereflendi. Miraç gecesi Hz.
Resûlullah, Allah'ı görmek gibi bir dilekte bulunmamasına rağmen, Allah O'nu direkt
cemali ile (zatı ile değil) müĢerref kıldı.
Velinin özellikleri 1- Veliler masum değildir, mahfuzdur. Masum günah
iĢlemez, mahfuz iĢler, ancak günahta ısrar etmez. Cüneyd'e soruldu: "Veli zina yapar
mı?" Cüneyd bir miktar tefekkürden sonra, "ve kane emrullahi kaderan makdûra"
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âyetini okuyarak, olabileceğine iĢaret etti. 2- Velilerde son nefeste imanla vefat etmek
garantisi yoktur. 3- Veliden keramet zuhur eder, o da ihtiyaç olduğunda. Durup
dururken keramet göstermek, velilikde söz konusu değildir. 4- "Bir velinin bin yıl ömrü
olsa, bu süre içinde manevi kemalâtta yükselse, bir peygamberin topuğuna bile
varamaz" (Hacı Bayram Veli'nin damadı EĢrefoğlu Rumi'ye yaptığı bir açıklama).
[117b]
VÜCÛD: Arapça; var olmak, varlık ve bulmayı ifade eden bir kelime. Sâlik
beĢerî vasıtalardan fani olunca Hakk'ı bulur. KaĢânî vücudu, “Hakk'ın, zâtıyla zâtını
bulmasıdır ki bu yüzden Hazret-i Cem'e, Hazret-i vücûd denir" Ģeklinde tanımlamıĢtır.
Varlığı, bulmayı ifade eden üç tasavvuf terimi, aralarındaki nüanslarla Ģu Ģekilde
birbirlerinden ayrılırlar:
1- Vecd : AĢkla cezbeye düĢmek ki, kendiliğinden olur.
2- Tevâcüd : Kendiliğinden olmaksızın, sâlik'in zorlamasıyla elde edilen bir
hâldir.
3- Vücûd : Vecd ve tevâcüdün ötesindedir. Hak'la Hak olmak. Vücûd
makamındaki sâlikin vecd ve tevâcüde iltifatı yoktur, zira vücûd, vecd ve tevâcüdden
üstündür. Kısaca, hakikat sultanı ortaya çıkınca, beĢerî vasıfların yok olmasına vücûd
denir.
Meratib-i Vücûd : Varlık mertebeleri, Ehl-i vücûd: Vûcûdçular, eĢyanın dıĢ
yüzünü ve mahiyeti dediğimiz iç yüzünü keĢfen bilenler.
Mevcûd-ı Hakikî : Allah.
Mevcûd, mevcûdat : Mahlûkât. [120a, 121a, 121b, 122a, 126b, 127b, 128b,
133a, 136a, 141a, 144b, 151a]
ZÂHĠD: Arapça; takdir ve tahmin eden, rağbet etmeyen gibi çeĢitli anlamları
olan bir kelime. Kur'an-ı Kerim'de sadece bir yerde, Hz. Yusuf'un satılması konusunda
geçen bu kelime, onun satın alımı konusunda insanların rağbetsiz olduğunu gösteren
(Yusuf/20) bir manaya sahiptir. Kendisini dünyadan çeken ve dinî hayata veren âhirete
yönelen kiĢiler için kullanılır bir tâbirdir. Dünyaya gönül vermemek de zühddür.
Mevlânâ'nın para gönülde değil cepte olduğu müddetçe zengin kiĢilerin de zâhid
sayılacağını ileri sürmesi, bu terime yüklenen enteresan bir tanımdır.
Zühd çeĢit çeĢittir: 1. Dünyadan yüz çevirme, 2. Halktan yüz çevirme, 3. Haram
ve Ģüphelilerden yüz çevirme, 4. Helâllerden yüz çevirme (yani haramdan kaçınmanın
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da ötesinde, helâl konusunda bile perhizkâr bir tutum içinde olmak). [127a, 127b, 134a,
146a, 147b, 148a]
ZEVK: Arapça; lezzet ve tat anlamına gelen bir kelime. Manevî haz ve lezzet.
Mânâdan duyulan lezzet. Vehbî olan zevke dayalı ilimler çeĢitlidir: Ġçmek, kanmak,
müĢahede etmek, mükâĢefe ve muhadara. Bunların hepsi, genel manada bilinen ilmin
dilince ifade edilemeyen bir takım sırlar ve marifetlerdir. Zira, zevkî bilgiler (aklın
değil) kalbin etrafında oluĢur. Bayezid Bistamî bu bilgi için, "siz bilgiyi ölüden alırken
biz onu, ölmeyen diriden aldık" der. Yine Cüneyd'e, “bu mertebeye nasıl ulaĢtın?” diye
sorulunca "otuz yıl Ģu durumumu korumakla: nefis ile mücadele eden, gayret ve
himmete yapıĢan, nefsin hevasına itaat etmeyen bir hal ile. Bu ilim mücahede,
sıkıntılara katlanmak, riyazet ve Allah için ihlaslı olmak, O'na itaat etmekle elde edilir."
diye karĢılık verir.
Cürcanî bunu tarif ederken Ģöyle der: “Marifetullah konusundaki zevk, Hakk'ın
tecellî yolu ile veli kullarının kalbine yerleĢtirdiği irfanî bir nurdur. Allah dostu, bu nur
ile Hakk'ı bâtıldan ayırır. Bunu bir kitaba dayanmadan yapar”. Bu nur bir tür firaset,
sezgi gücü anlamında düĢünülebilir. KaĢanî'nin konu ile ilgili yaklaĢımı Ģu Ģekildedir:
“Tecellî nurlarının art arda geldiği, ancak azaldığında, Hakk'ı Hak ile müĢahede etmenin
ilk derecesine zevk denir. Bu durum biraz ilerlerse, buna Ģürb (içme), son sınıra ulaĢırsa
buna da reyy (kanma) denir. Bu, sırrın Allah'tan gayri Ģeylerden sıyrılmıĢ olabilme
derecesine göre, farklı farklı ortaya çıkar. ġürb sahibine sekrân (sarhoĢ), reyy sahibine
de hoĢyâr (ayık) denir”.
Sûfî Ġlâhî gerçekleri bizzat tadarak ve yaĢayarak öğrendiği için, ehl-i zevktir. O,
eĢyayı ve onun hakikatlarını zevkle kavrar. [114b, 132a, 132b, 138a, 146a, 151a, 152a]
ZUHUR-ZUHURAT: Arapça; ortaya çıkmaya zuhur derler. Sâlikin kendi
katkısı olmadan ortaya çıkan olaylara, hallere zuhurat denir. Bu tür zuhuratlar, tevekkül
erbabı için, mutlaka uyulması gereken uyarılar olarak değerlendirilir. Rüyalara da
zuhurat denmektedir. "Zuhuratla geçinmek" deyimi, sağdan soldan gelen sadaka ve
adaklarla geçimini sürdüren fakirler için kullanılır. [120b, 121a, 122a, 125a]
ZÜLF (AKS-Ġ ZÜLF): Farsça; yanağın iki yanına sarkan saça denir. Hiç
kimsenin ulaĢamadığı gaybî hüviyyet. Hakk'ın zâtı ve künhü.
Küfr-i zülf: Siyah saç.
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Pîç-i zülf: Kıvrımlı saç, Ġlâhî mûsiki, imkan mertebesi.
Uzun saç: Sınırsız varlıklar, çokluk ve ta'ayyünler, celâlî tecelliler.
„Aks-i zülf ki sıfat-ı celâldür; sâlik-i rûşen-dile zulmet(dür), hakîkatde egerçi
cennet(dür). [135a, 148a, 148b] Bkz. Ruh (Aks-i Ruh)
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SONUÇ
MüĢkil-KüĢâ, Anadolu sahasında yazılmıĢ ilk „Türkçe Ģiir‟ Ģerhidir ve bir
Ģathiyye Ģerhi olması açısından da ayrı bir ehemmiyeti haizdir. Zira çoğu Ģathiyye, ehil
bir kimse tarafından izah edilmediğinde kapalı, muğlak kalır; hatta anlamsız ve saçma
görünür. Dolayısıyla, Ömer RûĢenî‟nin en muğlak Ģiirinin Ģerhi olan MüĢkil-KüĢâ
sayesinde bu Ģiirin birçok anlam katmanının da ilk defa gün yüzüne çıktığı söylenebilir.
Bu sebeple, her neĢir çalıĢmasında, çalıĢılan eserle ilgili ulaĢılabilen Ģerhlerin de -en
azından- künyelerinin verilmesi hususunun ne kadar önem arz ettiği ortadadır.
ÇalıĢmamızın birinci bölümünde Ģerh kelimesinin tahlili, Ģerh eserlerinde
uygulanan sıra ve metod, Ģerhlerin kendi devirlerinde ve günümüzde taĢıdığı ehemmiyet
üzerinde durulmuĢtur.
Ġkinci bölümde MüĢkil-KüĢâ müellifi olan Ģârih Ġlâhî‟nin kimliği hakkında bir
soruĢturma yapılmıĢ; eserin nüsha tavsifi, mahiyet ve ehemmiyeti, dil-imla özellikleri,
muhtevası ve üslubu incelenmiĢtir. Yine bu bölümde, bazı verilere dayanarak Anadolu
sahasında yazılmıĢ ilk „Türkçe Ģiir‟ Ģerhinin MüĢkil-KüĢâ olduğu, Ģiiri Ģerhedilen ilk
Anadolu sahası Ģairinin ise -elimizdeki mevcut verilere göre bugüne kadar bildiğimiz
Ģekliyle Yunus Emre değil- Aydınlı Dede Ömer RûĢenî olduğu anlatılmıĢ ve Ģerhi
yapılan Ģiirin „Ģathiyye‟ olduğu tespit edilmiĢtir.
Üçüncü bölümde önce meĢrûh metin yazılmıĢ ve Ģerh edilmeyen ya da Ģerh
metninde sahh kaydı, der-kenar olarak yer alan beyitlere iĢaret edilmiĢ ve tutarlı bir
çeviriyazım sistemiyle MüĢkil-KüĢâ isimli Ģerh metni latinize edilmiĢtir. Bu

bölümde,

çeviriyazım dıĢında, metinde tesadüfî olarak bulunmadığını, bir görevi olduğunu
düĢündüğümüz kelime, kavram ve ibarelerle ilgili dipnotlar düĢülmüĢ ve metnin bazı
söylem ve pasajlarında “bir metni çeĢitli devir ve seviyedeki Ģair ve yazarların aynı
konuda yazılmıĢ eserleriyle karĢılaĢtırmak” (Yeniterzi, 1992: 60) Ģeklinde ifade
edebileceğimiz „mukayeseli okuma‟ metodu uygulanmaya çalıĢılmıĢtır.
Yine bu bölümde, dipnot yöntemiyle iktibas, telmih ve metinlerarasılıklar
gösterilmiĢ ve aynı yöntemle, ilgili yerlerde, tasavvufî içerikli bu Ģerh üzerinden Ġslam
düĢünce tarihindeki bazı ekoller ve gelenekler arasındaki farklılıklara, tartıĢmalara atıfta
bulunulmuĢtur.
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Dördüncü bölümde „Tasavvufî Kavramlar Sözlüğü‟ yer alır. Burada, Ģerh
metninde ve tasavvuf literatüründe geçen ortak tasavvufî kavramların açıklamaları
verilip Ģârihin bunlara verdiği farklı bir anlam varsa belirtilmiĢ ve bu anlamlar, ilgili
maddede italik olarak, varak numaralarıyla birlikte yazılmıĢtır. Aynı Ģekilde, hiçbir
tasavvuf sözlüğünde geçmeyen; ancak tasavvufî bir anlam yüklenerek kullanılan bazı
kelimeler de sözlüğe eklenmiĢ ve bunların baĢına * iĢareti konulmuĢtur.
Bu çalıĢmamızın Eski Anadolu Türkçesi döneminin henüz gün yüzüne çıkmamıĢ
eserlerinin neĢrine, Ömer RûĢenî ve Halvetîlik tarikatı araĢtırmalarına, MüĢkil-KüĢâ
müellifi Ġlâhî‟nin tam tespit edemediğimiz kimliğinin araĢtırılarak açığa çıkarılmasına
katkı sağlayacak yeni çalıĢmalara yol açmasını umut ediyoruz.
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EK-1
ETVÂR-I SEB„A TABLOSU
*Bu tablonun hazırlanmasında Muslu‟nun makalesinden (2007) ve Sofyalı Bâlî
Efendi‟nin Etvâr-ı Seb‟a risalesinden (2013) faydalanılmıştır.
Etvâr-ı
Seb‟a

Tavr-ı
Evvel

Ġkinci
Tavır

Üçüncü
Tavır

Dördüncü
Tavır

BeĢinci
Tavır

Altıncı
Tavır

Yedinci
Tavır

Adı

Sadr

Kalb

ġeğâf

Fu‟âd

Habbetü‟l
-Kalb

Süveydâ

Mühcetü‟lKalb

Zikri /
Esmâsı

Lâ ilâhe
illa‟llâh

Allah

Hû

Hak

Hayy

Kayyûm

Kahhâr

Makamı /
Seyri

Ġla‟llâh

Li‟llâh

„Ala‟llâh

Ma„allâh

Fi‟llâh

„Ani‟llâh

Bi‟llâh

Nefis
Mertebesi

Emmâre

Levvâme

Mülhime

Mutma‟inne

Râziye

Marziyye

Kâmile

Günü

Cumartesi

Pazar

Pazartesi

Salı

ÇarĢamba

PerĢembe

Gök Cismi

Ay

Utarid

Zühre

GüneĢ

Peygamberi

Âdem

Nuh

Yahya

Ġdris

Merih

Ġsa

Musa

Muhammed
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Bazı Sıfat
ve
Özellikleri

Kin, hased,
kibir, riya,
tûl-i emel,
hırs, tamah,
hubb-i
riyâset,
cehâlet,
cimrilik,
zulmanî ve
nuranî
hicab,
vâkıa,
tezkiye,
tenezzül,
tavr-ı
berzahî

Yerme,
heves,
mekr,
ucb,
iĢret,
temenni
, kahr;
tevhid-i
efâlin
baĢlangı
cı,
tecelli,
ilahî ve
insanî
hicablar
, zühd,
takva,
salih
amel,
havâtır

Sehavet,
kanaat,
ilim,
tevazu,
tövbe,
sabırtahamül,
tevhid-i
efâlin
sonu,aĢk
,
keramet,
levh-i
mahfuz,
ilham,
Allah
sevgisi

Cûd,
tevekkül,
tevazu,
ibadet,
Ģükür, rıza,
ihsan,
tevhid-i
sıfât,
manevî
Hızır,
manevî
Cibrîl,
manevî
Ģems,
manevî
hicab,
müĢahede,
fena

Keramet,
zühd,
ihlas,
riyazet,
zikir,
fena,
makam-ı
cem„,
tevhid-i
zat,
tecelli,
hilafet,
sırru‟s-sır

Allah‟ın
ahlakıyla
ahlaklanma
, beĢeriyeti
terk, lütufla
muamele,
kurb,
tefekkür,
safa,
mülakat,
tevhid,
kutbu‟laktâb,
berzah-ı
kübra,
vahdet-i
kübra,
irĢad, surî
ve manevî
hilafet,
hilafet-i
insaniye

Hafâ-i
mutlak,
sırr-ı hafî,
cemu‟lcem„, fenaender-fena,
bekaenderbeka,
vuslat-ı
uzma,
irĢad, gavsı azam,
hilafet-i
hakkaniye
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EK-2
ÖMER RÛġENÎ‟NĠN „TASAVVUF‟ TEMALI BĠR ġĠĠRĠ
*Dede Ömer Rûşenî‟nin Âsâr-ı Aşk (2014) eserinden alınmıştır. Dil-imlâ özelliklerinde
büyük ölçüde günümüz Türkçesi esas alınmıştır.
Tasavvuf terk-i da„vâdır demiĢler
Dahî kitmân-ı ma„nâdır demiĢler
Tasavvuf terk-i kîl ü kâle derler
Hemân vecd ü semâ„ ü hâle derler
Tasavvuf hıfz-ı evkât‟a demiĢler
Tasavvuf terk-i mâ-fâte demiĢler
Tasavvuf bâbıdır bezl ü atânın
Tasavvuf beytidir mihr ü vefânın
Tasavvuf bir hidâyettir Hudâ‟dan
Bunu ben söylemedim bil hevâdan
Tasavvuf dâim olmaktır murâkıb
Olup erte gece hâlin muhâsib
Tasavvuf etmemekliktir tasalluf
Hakk‟ın emrine etmeyip tasarruf
Tasavvuf kalbi Hakk‟a bağlamaktır
Yüreğin aĢk oduyla dağlamaktır
Tasavvuf hüsn-i hulk ile edebdir
Velî hüsn-i edeb i‘tâ-yı Rab‟dır
Tasavvuf bilmekdir etvâr-ı kalbi
Eridüp koymıya kalbinde kalbı
Tasavvuf yâr olup bâr olmamaktır
Gül-i gülzâr olup hâr olmamaktır
Cihânın Ģâhı Abdullâh-i Ensâr
DemiĢ yâr ol velî bâr olma zinhar
DüĢüben aĢk oduna bî-tekellüf
Yanıp külli kül olmaktır tasavvuf
Yanar bir Ģem„idir Hakk‟ın tasavvuf
Söyünmez demesiyle münkirin püf
Ġrâdettir demiĢ bazısı tasavvuf
Demeyüp Ģeyhine, üstâdına „üf‟
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Kerâmet satmamaklıktır tasavvuf
Hakk‟ın iĢinde etmeyüp tasarruf
Vefâ göstermedir mânend-i Yûsuf
Cefâ eden kimesne içün tasavvuf
Geçen ömür içün edip teessüf
Ganîmet bilmedir vakti tasavvuf
DemiĢ Zünnûn-i Mısrî kim tasavvuf
Kabûl-i Ģer„dir terk-i tekellüf
DemiĢ Ma‟rûf-ı Kerhî kim tasavvuf
Temellüktür tahalluktur telattuf
Ebû Bekr ü Ömer der kim tasavvuf
Ta„arruftur ta„arruftur ta„arruf
DenilmiĢtir tasavvuf mâ-sebaktan
Sükûn-i kalbdir mâ-dûn-ı Hak‟tan
DemiĢtir bu sözü Hamdûn-ı Kassâr
Mürîd-i Ebû Türâb ġeyh-i ebrâr
Tasavvuf oldur olup cismi tayyâr
Ola ahvâl-i kalbi „ayn-ı settâr
DemiĢ bu sözü bir sâhib-icâbet
Nedir dense tasavvuf de: Ġnâbet
Ebû Osman Mekkî‟nin sözüdür
Tasavvuf zühd ü takvânın özüdür
DemiĢtir kim tasavvuf BiĢr-i Hafî
Arıtıp etmedir gönlünü sâfî
Tasavvuftur diyen Ġbrâhim Edhem
Tarikatta Hakk‟ın durmağı muhkem
Tasavvuftur denilmiĢ üns ü kurbet
Ara yerden sürülüp havf ü heybet
Tasavvuf buğz-ı dünyâ-yı denîdir
Bu sözü söyleyen bil RûĢenî‟dir
Kitâbında demiĢ sâhib-i tasavvuf
Cemî„i ondur erkân-ı tasavvuf
Tasavvuftur denilmiĢ safvet-i kalb
Hudâ‟dan gayriden kalbin edüp kalb
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Tasavvuf halktan kaçmaya derler
Özü için Hakk‟a yol açmaya derler
Kerâmet satmamaklıktır kerâmet
Kerâmet denilmiĢ terk-i âdet
Muhib Mahbûbun ey sâhib-saâdet
Görüp söyleĢmedir keĢf ü kerâmet
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:Ġstanbul Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü (Ġstanbul, 2008-2013)
:Ġstanbul Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve
Edebiyatı Bölümü (Ġstanbul, 2009-2013)

Master

:Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk
Dili ve Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı (Denizli, 20132015)

Master Seminer Konusu

:Kerbelâ Toprağının Mahsûlü: Fuzûli

Master Tez Konusu

:Ömer RûĢenî‟nin Bir Tercî-bendi‟nin ġerhi: MüĢkil-KüĢâ
(Ġnceleme - Açıklamalı Metin - Tasavvufî Kavramlar Sözlüğü)

Diller
Türkçe, Ġngilizce, Farsça, Arapça (baĢlangıç)
Akademik Deneyim
Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,
AraĢtırma Görevlisi (Denizli, 2013-…)
Yayın Kurulu Üyeliği
Mürekkep Edebiyat Dergisi (2010-2012)
Fraktal Edebiyat-DüĢünce Dergisi (2013-…)

