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ÖZET 

 
 

İslam’ın bâtınî yönünü temsil eden tasavvuf diğer ilim dallarına göre daha kapalı 

bir disiplindir. Tasavvuf, VI. VII.- XII. ve XIII. asırlarda tarîkatların kurulmasıyla birlikte 

açılım sağlamış ve daha sistemli bir hâle gelmiştir. Tasavvufun anlaşılması ve aktarılması 

noktasında tarîkatların büyük rolü olmuştur. 

XVI. yüzyılda yaşayan Halvetilik’in Şâbâniyye kolu şeyhlerinden olan Ömer 

Fuâdî’nin Risâle-i Virdiyye adlı eseri de tasavvuf disiplini içerisinde tarîkatların âdâb ve 

erkânlarını sergilemesi yönüyle önemlidir. Risâlede tarîkatların tasavvuf anlayışları 

hakkında ayrıntılı bilgiler verilmektedir. 

Günümüzde de güncelliğini koruyan tarîkatların tasavvuf disiplini içerisindeki 

yerinin belirlenmesine katkıda bulunmak amacıyla Fuâdî’nin Risâle-i Virdiyye adlı eserini 

çalışmayı istedik. 

Çalışmamızın birinci bölümünde Fuâdî’nin hayatı, hocaları, eserleri, ilmî ve 

tasavvufî şahsiyetiyle tesirleri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Risâle-i Virdiyye adlı 

eserinin tahlili yapılmış, eserde adı geçen bazı kişiler hakkında bilgi verilerek, risâlede ele 

alınan konulardan bahsedilmiştir. Ekte ise eserin Latin harfleriyle yazılmış şekli 

sunulmuştur. 

 



 ii

 

ABSTRACT 

 

 Sufism is generally understood by scholars to be the inner or mystical dimension of 

Islam. In the 6th, 7th, 12th and 13th centuries, spreading of  Sufism began and the studies of 

it became more disciplinary and systematic. Sufi Orders played a great role of 

understanding and expanding the Sufism. 

 In the 16th  century, Ömer Fuadi who was the dervish of Şabaniye Branch of 

Halvetiyye Order, wrote a book called “ Risâle-i Virdiyye” which consist the studies of 

customary observances and accepted rules of Sufism etiquette that is a great work of 

understanding the Sufism disciplinary. In the book, there is detailed information about the 

Mystic Orders and their doctrines. Nevertheless, analyzing and examining the book of 

Ömer Fuadi, “Risâle-i Virdiyye” is a useful source to understand the Mystic Order’ 

disciplinary not only for their historical formation but also for their present formation. 

            In the first part of the thesis, Fuadi’s life, his master teachers, his works, his scholar 

and mystic doctrines are treated. In the second part, the topics of the book, “Risâle-i 

Virdiyye” analyzed and evaluated and brief autobiography given about the names which 

are in the book. In the appendix,  text of the book is submitted in the Latin alphabet. 
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ÖNSÖZ 
 
 

           Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için nefislerin temizlenmesi ve ahlâk tasfiyesi 

olarak tarif edilen Tasavvuf, mânevî tecrübe ile anlaşılan bir hâl ilmidir. İslamın ilk 

dönemlerinde zühd hareketi olarak ortaya çıkan tasavvuf II./VIII. Asır sonlarında diğer 

İslami ilimlerden ayrılarak, kendi sistemini kurmuş ve kendine has kuralları olan bir 

disiplin hâline gelmiştir.  

 Tarikatların kurulmasıyla birlikte Tasavvuf cereyanının yeni bir çehre kazandığını 

görüyoruz. Bu dönemlerde tarîkatların kurulup, tasavvufî eserlerin telif edilmesinden 

sonra, tasavvuf gerek sosyal hayatta, gerekse devlet ricâli arasında belli bir konuma erişmiş 

bulunuyordu. Osmanlı devletinin kuruluş ve yükselme devrine rastlayan XIV. ve XV. 

yüzyıllarda tasavvuf ve tarîkatların sosyal hayat içerisindeki işlevleri artmış durumdaydı. 

Bu dönemler genel olarak bütün tarîkatların kuruluşunun tamamlandığı, tarîkat âdâb ve 

erkânıyla ilgili pek çok eserin kaleme alındığı yıllardır. 

 Tarikatların İslam dininin yayılmasında, İslam devletlerinin kurulup varlıklarını 

sürdürmelerinde önemli etkileri olmuştur. Ayrıca toplumun ekonomik, siyasî ve kültürel 

yapılanmasında da önemli roller üstlenen tarikatlar zamanla halkın yaşantısında 

vazgeçilemez unsurlar arasına girmişlerdir.  

 XVI. asır Şâbânî Tarîkatı şeyhlerinden olan Ömer Fuâdî’nin Risâle-i Virdiyye adlı 

eseri de tarîkat âdâb ve erkânı hakkında kaleme alınmış risâlelerden bir tanesidir. Eser 

günümüzde de tartışılan konular arasında bulunan tarîkatların işlevleri, düşünce yapıları ve 

bir hâl ilmi olan tasavvufu yaşama geçirme konusunda üstlendikleri rolleri yansıtması 

yönüyle önemlidir. Risâlede Halvetiliğin Şâbânilik Kolunun tarîkat âdâbları ayrıntılı olarak 

ele alınarak bunların gelecek nesillere aktarılmasına çalışılmıştır. 

 Biz de Kastamonu’da doğup yetişen Ömer Fuâdî’nin mensubu olduğu Şâbânîlik 

Tarîkatı’nın anlaşılması ve aktarılmasına az da olsa katkıda bulunmak ve kültürel 

zenginliğimizin göstergesi olan eserleri günümüz insanının hizmetine sunmak amacıyla bu 

konuyu çalışmayı istedik. Ayrıca risalenin zengin muhtevası ve okunaklı bir yazı ile 

kaleme alınmış olması da bizi bu eseri çalışmaya yönelten sebepler arasındadır.  

 Çalışmamızın birinci bölümünde Fuâdî’nin yaşadığı dönem, yaşadığı dönemde 

tasavvuf, hayatı, hocaları, eserleri, ilmî, edebî ve tasavvufî şahsiyetiyle tesirleri üzerinde 

durulmuştur. İkinci bölümde Kastamonu İl Halk Kütüphânesi 1232/3’de kayıtlı olan nüsha 

esas alınarak Risâle-i Virdiyye’de adı geçen kişiler ve eserde ele alınan konulardan 

bahsedildi. Son bölümde ise Risâle-i Virdiyye’nin nüshaları, kaynakları, üslubu ve 



 vi 

muhtevasına değinilerek, eserin latinize edilmiş haline yer verildi. Risâlede yer verilen âyet 

ve hadislerin kaynakları tesbit edilerek,  dipnotlarda belirtildi. Eserde bulunan Arapça ve 

Farsça metinlerin tercümesi yapıldı. Risâlede adı geçen kitaplar hakkında dipnotlarda bilgi 

verildi.  

 Çalışmamızda büyük destek ve yardımını gördüğüm, görüş ve yönlendirmelerinden 

faydalandığım tez danışmanım, kıymetli hocam Doç. Dr. Hülya Küçük Hanımefendi’ye, 

özellikle yüksek lisans ders döneminde bilgi ve tecrübelerini bizden esirgemeyen değerli 

hocam Dilaver Gürer Beyefendi’ye ve maddî mânevî destek olan tüm dostlarıma teşekkürü 

bir borç bilirim. 

 

                                                                                                           Asuman Ünal 

                                                                                                  30 Mayıs 2008- KONYA 
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I. BÖLÜM: ÖMER FUÂDÎ, HAYATI VE ESERLERİ 

  A. HAYATI 

A.1. Yaşadığı Devir 

Ömer Fuadî’nin yaşadığı XVI. ve XVII.  Yüzyıllar( 966/1560-1046/1636) Osmanlı 

Devleti’nin coğrafi olarak en geniş alana yayıldığı ve izlerini üç kıtada hissettirdiği bir 

dönemdir. Bu yüzyılın başında, Osmanlı hakimiyetinin coğrafyası yirmi milyon 

kilometrekareyi bulmaktadır. Dünya nüfusunun yarısına yakını Türk hakimiyeti altında 

yaşamaktadır. Fakat yıllar ilerledikçe Osmanlı Devleti gücünü kaybetmeye ve kültürel 

açıdan da zayıflamaya başlar.1 

Devletin giderek güç kaybetmesiyle birlikte yönetici kadrodaki insan unsuru da 

çözülmeye başlar. Devlet adamları makamlarını kaptırmamak adına her yolu denerler.2 

Özellikle küçük yaşta padişah olan I. Ahmet(v.1025/1617) ve IV. Murat(v.1048/1640) ‘ın  

iktidar yıllarında, devlet idaresi vâlide sultanlarla padişah hanımlarının ellerine geçer. Bu 

durumda padişahların devlet yönetimine katılmaları ve yönetici olarak gösterecekleri 

başarıyı olumsuz yönde etkiler.3 

XVI. Yüzyılda Avrupa Devletlerinin gerçekleştirdikleri Coğrafî Keşifler de 

Osmanlı Devleti’ni malî yönden oldukça sarsar. Coğrafî Keşifler öncesinde Avrupa 

Devletlerine olan ihrâcâtı, ithâlâtından daha fazla olduğu halde keşifler sonrası bu durum 

tersine döner. Yeni keşfedilen Amerika ülkelerinden elde edilen ürünlerin Osmanlı 

piyasasına sürülmesiyle enflasyon artar. Bütün bunların neticesinde de Osmanlı Devleti 

Avrupa’nın pazarı haline gelir.4  

Yaşanan siyâsi ve ekonomik bunalımların bir sonucu olarak Anadolu’da Celali 

İsyanları çıkar. Bu isyanlar Anadolu’da âsâyişin bozulmasına ve halkın toprağını bırakarak 

şehirlere göç etmesine sebep olur ve bütün bunların sonucu olarak da Osmanlı toprak 

sistemi bozulmaya başlar. Osmanlı Devleti’nin gücünü iyice zayıflatan Celali İsyanları 

padişah I. Ahmet devrinde tecrübeli devlet adamı Kuyucu Murat Paşa(v.1018/1611) 

tarafından bastırılır.5 Murat Paşa’nın şiddetli tedbirlerini Köprülülerin dirayetli tutumları 

ve IV. Murat’ın sert önlemleri takip eder. Fakat alınan bu tedbirler sürekli çözümü sağlama 

noktasında yetersiz kalır ve yeni isyanların çıkmasının önüne geçilemez.6 

                                                
1 Uzunçarşılı, İsmâil Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1973, III, 291. 
2 Heyet, Başlangıcından Günümüze Kadar Büyük Türk Klasikleri, İstanbul, 1987, VI, 157 – 169. 
3 Uzunçarşılı, age,119. 
4 Halaçoğlu,Yusuf, XIV- XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, Ankara, 1996,77. 
5 Danişmend, İ. Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul, 1971,III, 248. 
6 Uzunçarşılı, age, 335. 
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Yaşanan sosyal sarsıntı ve bozulmalar eğitime de yansımış devletin diğer 

müesseselerinde olduğu gibi medreseler de yavaş yavaş bozulmaya başlamıştır. Osmanlı 

düşünürlerinden bazıları XVI. Yüzyıl sonlarında medreselerin bozulmasını müderrislik 

kurallarına aykırı hareket edilmesine bağlamışlar ve bu bozulmanın bütün eğitim sistemini 

etkilediğini savunmuşlardır. Bunlardan dönemin meşhur devlet adamı Mustafa Âlî 

Efendi(v.1006/1599) medreselerin bozulma sebeplerini, ilme rağbetin azalmasına, 

kayırmayla ilmiye yoluna girilmesine, kadılık ve müderrisliğin rüşvetle verilmesine ve 

alimlerle cahiller arasında fark gözetilmeyip yazma eserlerin azalmasına bağlarken, Kâtip 

Çelebi(v.1096/1657) medrese eğitiminden aklî ve riyazî ilimlerin kaldırılmasını 

bozulmanın sebepleri arasında kabul etmektedir.7 

Bütün sarsıntı ve çalkantılara rağmen dönemin sevindirici yönü ise XVII. yüzyıl 

edebiyâtı her şeye rağmen gelişmesini sürdürmüş, ilmî ve edebî alanda pek çok büyük 

şahsiyetler çağa damgasını vurmuştur.8 Hayatı ve eserlerini çalıştığımız Ömer Fuadi’nin 

şiir ve edebiyatla ilgilenmiş olması sebebiyle bu devirdeki şiir ve edebiyata bakacak 

olursak devletin diğer kurumlarının tersine şiir ve edebiyatın bu asırda geliştiğini görürüz. 

Bu gelişmenin sebeplerinden bir tanesi, padişahlardan başlayarak bütün devlet 

büyüklerinin edebiyata ve özellikle şiire önem vermesi; şairleri, san’atkârları korumaları ve 

ödüllendirmeleridir.9 Bütün bunların yanında bütün Osmanlı padişahları şiirle 

ilgilenmişlerdir ve çoğu şâirdir.10 

XVII. yüzyıl Divan Şiiri’nde, söz güzelliğinin yanında mânada derinlik ve 

hayallerde genişliğe de önem verilerek; mübâlağa, tezad, telmih gibi edebî san’atlar çokça 

kullanılmıştır. Tasavvuf, şâirlerin başlıca konusudur. XVI. yüzyıldan sonra tasavvufun da 

tesiriyle söz güzelliği ve edebî san’atlardan çok mânâ güzelliği ve derinliğine önem 

vermeye başlayan şâirler bu asırda Sebk-i Hindî denilen yeni bir üslûbun ortaya çıkmasına 

sebep olmuşlardır. Sebk-i Hindî’nin bütün özelliklerinin görüldüğü XVII. yy. şâirleri 

arasında Nâilî (v.1292/ 1876), İsmetî (v.1074/1665), Neşâtî (v.1083/1674) ve Fehim (v. 

1263/1848) sayılabilir.11 Dönemin meşhur nâsirleri ise tezkireleri ile meşhur 

Latîfî(v.989/1582), Kınâlızâde Hasan Çelebi (v.1014/1607), Sehî (v.954/1548) Âşık Çelebi 

                                                
7 Baltacı, Cahit, XV.- XVI. Asırlar Osmanlı Medreseleri: Teşkilat Tarih, İstanbul,1976, 61-71. 
8 Öztuna, Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, İstanbul, 1997, V, 125. 
9 Banarlı, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyâtı Tarihi, İstanbul, 1976, 558. 
10 Şardağ, Rüştü, Şâir Sultanlar, Ankara, 1982, 236. 
11 Baysar, Hilal, Ömer Fuâdî’nin Hayatı ,Edebi Şahsiyeti, Eserleri, G.Ü.S.B.E Basılmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara, 1991, 6. 
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(v. 978/1572) ve Ahdî’dir. Yüzyılın en tanınmış mesnevî şâiri hamse sahibi Taşlıcalı 

Yahyâ’dır.12 

Astronomi ve coğrafya alanında sadece Osmanlı’yı değil, bütün dünyayı etkilemiş 

olan Pîrî Reis (v. 961/1555) ve Seydî Ali Reis (v.969/ 1563) de bu çağa damgasını vuran 

ünlü şahsiyetler arasındadırlar. Bunlardan birçok deniz savaşına katılmış olan Seydî Ali 

Reis’in Mir’âtü’l-Kâinât, Kitâbü’l-Muhît fî İlmi’l-Eflâk ve’l-Ebhur adlı iki eseri 

bulunmaktadır. Ayrıca Kâtibî mahlasıyla şiirler yazan Seydi Ali Reis’in risâleleri de 

mevcuttur.13 Dönemin en büyük denizcilerinden olan Pîri Reis ise, deniz haritalarının en 

önemli örneklerini ihtiva eden Kitâb-ı Bahriye adlı eserinde aynı zamanda deniz 

astronomisi ve deniz coğrafyası hakkında önemli bilgiler vermektedir.14 

Özetle ifâde edecek olursak Ömer Fuâdî’nin yaşadığı yüzyıllar, yazarın kendi 

eserlerinde de yer yer dile getirdiği gibi dünyanın en büyük devleti olan Osmanlı’nın 

zirvedeki yerini yavaş yavaş kaybederek, duraklamaya başladığı dönemlerdir.  

A.2. Yaşadığı Devirde Tasavvuf 

Ömer Fuâdî’nin yaşadığı  XVI. ve XVII. Asırlar tasavvuf tarihinde “tarîkatlar 

dönemi” olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde hemen hemen büyük tarikatların çoğu 

teşekkül ederek, tarikat âdâb ve erkânlarıyla ilgili pek çok kitap yazılmıştır.  İbn 

Arabi(v.636/1240)’nin fikirlerinin Şeyhü’l-İslam İbn Kemâl(v.939/1534)  fetvâsıyla 

meşrûluk kazanmasıyla birlikte özellikle şiir ve edebiyatta Vahdet-i Vücûd fikri 

yaygınlaşmaya başlamıştır.15Bu dönemlerde Vahdet-i Vücud anlayışı tasavvuf çevrelerinin 

en çok meşgul olduğu konuların başında gelmektedir. Vahdet-i Vücud görüşünün öncüsü 

kabul edilen İbn Arabi’ye bazen hücumlar yapılmış bazen de fikirleri övülerek hakkında 

bir çok eserler yazılmıştır.16  

Çağın önemli isimlerinden bir tanesi de Vahdet-i Vücûd anlayışına karşı “Vahdet-i 

Şühûd” kavramını ortaya koyan İmâm-ı Rabbâni(v.1034/1624)’dir. Yaşadığı yıllarda 

Hindistan ülkesinde devrin sultanı Ekber Şah(v.1012/1605)’ın bütün dinleri birleştiren yeni 

bir din icadına kalkışması ve bu din anlayışında Panteist düşüncenin ortaya çıkması 

sebebiyle tevhid dinini savunan İmâm-ı Rabbâni yanlış yorumlanarak farklı mecralara 

                                                
12 Levent, Âgâh Sırrı, Edebiyat Tarihi Dersleri, İstanbul, 1939, 172. 
13 Adıvar, Adnan, Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul, 1982, 68 – 69. 
14 Adıvar,  age, 78- 85. 
15Yılmaz, Hasan Kâmil, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatler, İstanbul, 2002,148. 
16 Eraydın,Selçuk, Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul, 1994, 263. 
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çekilmeye müsait olan Vahdet-i Vücud yerine Vahdet-i Şühud anlayışını geliştirdi.17 

Böylece yanlış anlayışların önüne geçilmiş oldu.18 

Bu asırda Halvetiyye’nin ileri gelen şeyhleri arasında Bâli Efendi (v.960/1555), 

halifesi Nûreddinzâde Muslihuddin Efendi(v.981/1573), Halvetiyye’nin Şâbâniyye 

kolunun kurucusu Kastamonulu Şeyh Şâbân-ı Velî(v. 976/1568) ve Mısır bölgesinde 

yetişen en önemli iki sûfiden biri olan Kuşeyri Risâlesi’ne şerh yazan Zekeriyya Ensârî  

(v.926/1520) ile İmam Şârânî(v.973/1565)’yi sayabiliriz. İmam Şârâni gerek Tabakâtü’l 

Kübrâ adlı eseri ve gerekse İbn Arabi fikirlerine dayalı telif ettiği kitablarıyla Mısır 

tasavvufunda önemli bir yere sahiptir.19 

Tasavvuf tarihinde önemli bir yeri olan Aziz Mahmud Hüdâyi (v.1038/1628) de 

çağa damgasını vuran isimlerden bir tanesidir. Gerek tarîkatının geniş kitlelere ulaşması ve 

gerekse döneminde padişahlar ve devlet üzerindeki etkisiyle temâyüz eden Hüdâyi’nin 

şöhreti günümüze kadar gelmiştir.20 Hüdâyi Osmanlı sûfiliğinin temel direği 

diyebileceğimiz Vahdet-i Vücûd anlayışını olabildiğince şerîat çerçevesinde yorumlayarak, 

Vahdet-i Vücûd’u Panteist bir bakışla yorumlayan Şeyh Bedreddin ve taraftarlarına 

şiddetle çatmıştır.21 

Yüzyıl içerisinde meydana gelen önemli olaylardan bir tanesi de kendilerine 

“Kadızâdeliler” veya “Fakılar” denilen ve tasavvuf ehline karşı aşırı düşmanlık gösteren 

bir sınıfın ortaya çıkmasıdır. Bazı saray mensuplarının da desteğini alan Kadızâdeliler daha 

da güçlenerek tekkelerin basılması ve bazı şeyhlerin ölümle tehdit edilmesi gibi olaylara 

sebep olmuşlardır. Bu mücâdele karşısında mutasavvıflar işi fiilî bir eyleme 

dönüştürmeden kendilerini sözlü ve yazılı olarak savunmuşlardır.22 

IV. Murat döneminin vaizlerinden olan Kadızâde Mehmet Efendi(v.1045/1635)’nin 

takipçileri olan Kadızâdeliler, Hz. Peygamber döneminden sonra ortaya çıkan bir takım 

adet ve uygulamaları bid’at olarak nitelemiş ve şiddetle reddetmiştir.23Kadızâde Mehmet 

Efendi sema ve devran, akli ilimlerin tahsili, ezan, mevlit ve Kur’an’ın makamla okunması, 

türbe ve kabir ziyareti, tütün ve kahve içilmesi gibi konularda olumsuz bir tavır almış, 

bunların tamamını bid’at ve haram kabul etmiştir.24 

                                                
17Yılmaz,Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar,296. 
18 Eraydın,Tasavvuf ve Tarîkatlar,29. 
19Yılmaz, Necdet, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, İstanbul, 2007,145. 
20Aziz Mahmut Hüdâyi ve tarikatı hakkında geniş bilgi için bkz.Yılmaz, H.K,Aziz Mahmud Hüdâyi Hayatı, 
Eserleri, Tarîkati, İstanbul, 2006, 128. 
21 İnalcık, Halil ,Osmanlı Uygarlığı,İstanbul, 2003, I,282. 
22Yılmaz. N, age,449. 
23 Çavuşoğlu, Semiramis, “Kadızadeliler”, DİA, XXIV, 100. 
24 Çavuşoğlu, “Kadızadeliler”, 101. 
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 Kadızâdeliler İbn Teymiyye’nin ve onun mektebine mensup olan Birgivî Mehmet 

Efendi(v.981/1573)’nin fikirlerinden etkilenmekle birlikte tartıştıkları konular genellikle 

düzeyli ve sistemli bir programa dayanmayıp halk arasında yaygın olan inanç ve 

düşüncelere tepki mahiyetinde olmuştur. Kadızâdeliler, yaşadıkları dönemde tenkit ettikleri 

meselelere tasfiyeci bir tutumla yaklaşıp bütün bid’atları gerekirse şiddet kullanarak 

ortadan kaldırmayı amaçlamışlardır. Ancak çalışmaları devlet düzenine tehdit teşkil edince 

siyasi otorite buna izin vermemiştir. Bu Selefiyyeci hareketin benzerlerine Osmanlı 

Devleti’nin diğer bölgelerinde değişik zamanlarda rastlamak mümkündür.25 

A.3. Hayatı ve Kişiliği 

Ömer Fuâdî, 966/1560 yılında Kastamonu merkez ilçesinin Mûsâfakih 

mahallesinde doğmuştur.26 Fuâdî’nin asıl adı Ömer olup, mahlası ise “ kalbe mensup, 

kalbî, yürekten olan” anlamında Fuâdî’dir.27 Fuâdî’nin doğum yeri kaynaklarda genellikle 

Mûsâfakih olarak ifade edilmişse de, bazı yerlerde Tâhirfakih mahallesi olduğu da 

belirtilmektedir.28 Bu iki mahallenin birbirine yakın olması nedeniyle, aile çevresinin 

buralara dağılmış olduğu düşünülebilir. Fuâdî’nin babası, Şâbân-ı Veli’nin bağlılarından 

olan Himmet Dede’dir.29 

Ömer Fuâdî’nin hayatı hakkındaki bilgilerimiz yeterli düzeyde değildir. Yaşadığı 

devir ve sonrasında yazılan biyografik eserlerde hakkında fazla bir bilgi 

bulunmamaktadır.30 

Fuâdî’nin hayatına yer veren az sayıdaki eserden biri olan Bursalı Mehmet Tâhir’in 

Osmanlı Müellifleri adlı kitabında Ömer Fuâdî’nin Kalbî Efendi adında bir oğlu olduğu, 

Şâbân-ı Veli’nin halifelerinden Muhyiddin Efendi(v.1011/1604)’den hilâfet alıp. H. 

1046’da ölerek, Şâbâniyye Dergâhı’na gömüldüğü kayıtlıdır.31 İhsan Ozanoğlu da, Kalbî 

Efendi’nin âlim ve şâir bir kimse olduğundan bahsetmektedir.32 

Ömer Fuâdî bütün hayatını Kastamonu’da geçirmiş ve 1046/1636 yılında 76 

yaşında iken vefat etmiştir. Kabri Şâbân-ı Veli Türbesi’nin içinde, hocası Şeyh Muhyiddin 

Efendi’nin sağında, kütüphaneye bitişik olan duvarın yanında bulunmaktadır.  

                                                
25 Çavuşoğlu, “Kadızadeliler”, 102. 
26 Abdülkadiroğlu, Abdülkerim, Halvetîliğin Şâbâniyye Kolu Şeyh Şâbân-ı Veli ve Külliyesi, Ankara, 1991, 
61Demircioğlu, Ziyâ, Şeyh Şâbân-ı Veli ve Postnişinleri; Kastamonu, 1983, 20. 
27 Tatçı, Mustafa, “Şeyh Ömer Fuâdî ve Sadefiyyesi”, Yedi iklim, Temmuz, 1993, 38. 
28 Ozanoğlu, İhsan, Şâbân-ı Veli Menâkıbı, Kastamonu,1967,15. 
29 Abdülkadiroğlu, age,61. 
30 Tatçı, agm,38. 
31 Bursalı Mehmet Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Haz: A. Fikri Yavuz- İ. Özen, İstanbul,1972,II, 173-174. 
32 Ozanoğlu, İhsan, Kastamonu Kütüğü, İstanbul,1952,77. 
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Şeyh Şâbân-ı Velî ve Şâbânîlik adına bilinen bütün rivâyetlerin, alıntıların ve 

inançların günümüze kadar, sağlıklı bir şekilde ve ilk ağızdan bizlere ulaşması noktasında, 

Ömer Fuadi’nin, gerek müntesibi olduğu ekole ve gerekse Kastamonu kültürüne çok büyük 

hizmeti olmuştur. Bu bakımdan Ömer Fuâdî’nin yeni nesil tarafından da tanınması, 

öneminin ve fikirlerinin anlaşılması kültür mozaiğimizi oluşturanlara karşı ödenmesi 

gereken bir vefa borcu olacaktır.33 

B. İLMİ HAYATI VE ESERLERİ  

B.1. İlmî, Tasavvufî ve Edebî Şahsiyeti 

Pek çok ilimde söz sahibi olan Ömer Fuâdî,  özellikle tasavvuf ilmi sahasında özel 

bir yere sahiptir. Fuâdî’nin ilk hocası olan Şâbân-ı Velî’nin onun tasavvufî kişiliğinin 

oluşmasında büyük etkisi olmuştur.  Çocukluğu Şâbân-ı Velî’nin sohbet ve irşadlarını 

dinleyerek geçen Fuâdî hocası öldüğünde dokuz yaşlarında olmasına rağmen, onun cenâze 

merâsiminin etkisini uzun yıllar üzerinden atamadı.34 

İlk tahsiline Kur’an-ı Kerim öğrenimi ile başlayan Fuâdî, daha sonra medrese 

tahsiline başlayarak, âdet olduğu üzere Arapça ve Farsça’yı bu dillerde eser verecek 

derecede öğrendi.35 Hayatının bu yıllarında yüksek mevkiler peşinde olup, gençlik hevesi 

ile bâtınî ilimlere meyli olmamasına rağmen birdenbire bir cezbeye tutulup hâlinin 

değiştiğini şu ifâdeleri ile anlatır: “Ben Kastamonu’da yüksek memuriyet ve makam 

hevesiyle, aklî ve naklî ilimler tahsil ettim. Lâkin kalb âleminde, ruh makâmından tahsil ve 

tekmîl olunan ledünnî ilme meylim ve talebim yoktu. Allah’ın hidâyeti ve zâhirî ilim 

kuvvetiyle gâfil kalbime safâ ve ruhuma cilâ gelerek ilâhî cezbe zuhûr etti. Kendi hâlimde 

kaldım. Şerîat ve tarîkat kitapları okudum. Fakat müşkilâtım kitap ve risâle okumakla 

halledilemedi. Mürşid-i kâmile hizmet etmeyince geçitlerden geçmeye imkân yoktu.”36 

Ömer Fuâdî bu duygularla 27 yaşında intisap ettiği Abdülbâki Efendi(v. 

1005/1598)’nin gözetiminde tahsilini sürdürdü. Daha sonra, bir süre tahsiline ara vererek, 

evlendi ve Fıkıh ilmi ile meşgul oldu. Ama sonradan, içinde yeniden ilâhî cezbeyi 

hissetmesiyle,  Muhyiddîn Efendi’ye intisâb ederek tahsilini tamamladı.37 

Mürşidi Muhyiddin Efendi’nin vefatı üzerine 1604 yılında halife olan Ömer Fuâdî 

otuz üç sene irşâd hizmetlerini sürdürdü.38 Bütün Kastamonuluların sevgi ve saygısını 

kazanan Ömer Fuâdî her Cuma günü Şâbân-ı Velî Camii’nde halka onların anlayacağı bir 

                                                
33 Yazar, İlyas, Ömer Fuâdî Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Bülbüliyye’sinin Metni, Kastamonu, 2001, 29. 
34 Heyet, Evliyalar Ansiklopedisi, İstanbul,1992,IX, 417. 
35 Abdülkadiroğlu, Halvetilik’in Şâbâniyye Kolu, 62. 
36 Ozanoğlu, Şâbân-ı Velî Menâkıbı,145-146. 
37 Çiftçi,Fazıl,Hz. Pîr Şeyh Şâbân-ı Veli, Kastamonu, 2005, 181. 
38 Çiftçi,. age,182. 
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dille İslam dininin yüceliklerini, ibâdet ve muâmelatla ilgili konuları anlatmaya devam 

etti.39 Bir taraftan âlimlere ve talebelere Fıkıh, Tefsir ve Hadis okutan Fuâdî, aynı zamanda 

tasavvuf alanında da pek çok talebe yetiştirmiştir.40 

Kaynaklarda ifâde edildiğine göre Fuâdî, engin bilgisi ve ateşli hitâbetiyle cemaati 

ve kendisiyle görüşen insanları oldukça etkilemiş ve böylece zâhiri ilimlerde de herkes 

tarafından saygı duyulan bir şahsiyet olarak tanınmıştır. Özellikle Fıkıh ve fetvâda 

memleketi çapında şöhret sahibi olduğu belirtilmektedir.41 

Fuâdî’nin edebî yönüne de değinecek olursak, onun mensûbu olduğu tarîkat âdab 

ve erkânını anlatan çok sayıda eser vermiş olduğunu görürüz. Fuad Köprülü(v.1966)’nün 

de ifâde ettiği gibi tarîkat ehli kendi düşüncelerini halk arasında yayabilmek amacıyla şiiri 

ve edebiyâtı kullanmışlar ve Yunus Emre(v.720/1321)’nin halk vezniyle, halk diliyle 

yazdığı sâde, basit ve kuvvetli ilâhilerden etkilenmişlerdir. Hemen hemen bütün 

mutasavvıfların eserlerinde Yûnus etkisi belirgindir.42Fuâdi’nin de bazı şiirlerinde Yûnus 

Emre’nin etkisi hissedilmektedir. Söyleyişindeki sâdeliği ile Tekke Edebiyâtı’nı Halk 

Edebiyatı çizgisine yaklaştırmıştır.43 

Söz buraya gelmişken Tekke edebiyâtını biraz açıklamaya çalışalım. Tekke 

Edebiyâtı XVI. Asırda gerek halka hitap eden âşık şâirler, gerekse divan tarzında yazan 

şâirlerin kaleminde şekillenmiş, kıymetli eserler vermiştir. Bu sınıftan olarak zikre değer 

şahıslar Gülşenilik Tarîkatı’nı kuran İbrahim Gülşeni(v.939/1534), Bayrâmiyye Tarîkatı 

mensublarından Ahmed Sarban(v.950/ 1545), Ümmî Sinan(v. 1067/1658)  sayılabilir.44 

Tekke Şiiri’nin fikir ve edebiyâtımızdaki yeri çok büyüktür. Tekke Şâirleri de diğer 

bütün şâirler gibi ruhlarının ürperişlerini, hasretlerini ve rüyalarını söylemektedirler. 

Duygu ve hayâl yüklü eserleriyle edebiyâta yeni bir soluk kazandırmışlardır. Tekke 

Şâirlerinin en belirgin yönü kendilerine has ruhânî ve ilâhi bir edâ taşımalarıdır. Onların 

eserlerinde söz oyunlarına ve yapmacık ifâdelere rastlanmaz.45 Bu türde yazan şâirlerin 

çoğu bilgin kişilerdir. Arapça ve Farsça bilirler ve zamanlarının ilimleriyle meşgul olurlar. 

Ama gerek yaşayışları gerek sözleri ile halktandırlar. Nice derin konuları halka onların 

anlayabileceği bir şekilde anlatırlar.46 

                                                
39 Zengin, Ahmet Yaşar, Kastamonu Velileri, Kastamonu, 2002,174. 
40 Çiftçi, Hz. Pir Şaban-ı Veli,182. 
41 Ozanoğlu,Şâbân-ı Veli Menâkıbı,17. 
42 Köprülü, Fuat, Fuat, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1984,342. 
43Yazar, Ömer Fuâdî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve  Bülbüliyye’sinin Metni, 50. 
44 Pekolcay, Neclâ, İslâmi Türk Edebiyâtı, İstanbul, 1981, I, 286. 
45 Kocatürk, Vasfi Mâhir, Tekke Şiiri Antolojisi, Ankara, 1969, 55. 
46 Kabaklı, Ahmet, Türk Edebiyâtı, İstanbul, 1974, II, 151. 
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Fuâdî de halk şâiri ve halktan biri olarak eserlerinde dâima halkı göz önünde 

tutmuştur. Ve bunun bir göstergesi olarak da eserlerinde anlaşılır bir dil kullanmıştır. Ömer 

Fuâdî, klasik şiirin genel yapısı içinde değerlendirildiğinde, söylemlerinde oldukça sâde bir 

üslûba sahip olduğu söylenmiştir. Nef’î (v. 1043/1635 ), Nâilî gibi şâirlerin hüküm sürdüğü 

bu asırda Fuâdî, onların içine düştükleri tasannûdan uzak kalmayı başarabilmiştir.47 

Eserlerinden anlaşıldığı kadarıyla Fuâdî, iyi bir din ve tasavvuf eğitimi almıştır. İyi 

derecede Arapça- Farsça öğrendiği, Kur’an, Hadis, Tefsir okuduğu, pek çok kıssa ve 

menkıbe bildiği eserlerinden anlaşılır. Dinî konularda geniş bir bilgi birikimine sahiptir. 

Eğitici- öğretici amaçla yazdığı eserlerinde açıkladığı konuyu dinî kaynaklarla 

temellendirir, sık sık ayet ve hadis iktibaslarına başvurur. Bilgisini tâliblere aktarma ve 

dinî- tasavvufî konularda onları aydınlatma düşüncesiyle yazdığı eserlerde öğreticiliğin 

yanında geleceğe iyi bir mirâs bırakma, adını ölümsüz kılma ve bildikleriyle ölmeme 

düşüncesinde olduğu izlenimini verir.48 

Ömer Fuâdî’nin eserlerinde rastlanan özelliklerden bir tanesi de Hz. Nuh, Hz. 

Dâvûd, Hz. Mûsâ ve Hz. Süleyman gibi peygamberlerle, Hz. Ali’ye ve Halvetî büyüklerine 

sık sık telmihlerde bulunmasıdır. Eserlerinde peygamberlerle ilgili kıssalara yer verirken, 

kendisinden önceki Halvetî şeyhlerine de sık sık zikretmektedir.49 

Onun Hz. Muhammed( sav)’e karşı duyduğu derin sevgi ve saygı da eserlerine 

yansımış durumdadır. Hz. Muhammed’in örnek yaşamı, ahlâkı, fiil ve sözlerine sık sık yer 

verirken, Aseliyye, Müsellesât gibi eserlerini de sırf Hz. Peygamber’in hadislerinden yola 

çıkarak hazırlamıştır.50 Hz. Mevlânâ(v.670/1273) da Fuâdî üzerinde etkisi olan 

mutasavvıflardan bir tanesidir. Şâir, Gülâbiyye Risâlesi’ni Hz. Mevlânâ’nın  “ Gül solup 

Gülşen harap olduysa da gül bahçesinin kokusunu gül suyundan bulayım” beytinden 

esinlenerek yazmış ve risâlenin yazılış sebebini açıkladığı bölümde Mevlânâ hakkında 

saygı ve övgü dolu sözlere yer vermiştir.51Yine onun eserlerinde Ferîdüddin Attar(v.617/ 

1221), Sâdi- i Şirâzî(v.691/1291) gibi mutasavvıf şâirlerin izlerine rastlamak da 

mümkündür. Özellikle Bülbüliyye Mesnevisi’ni Attâr’ın Bülbülnâme’sinden almış olması 

O’nun edebî ve tasavvufî düşüncesinden etkilendiğini gösterir.52 

 

                                                
47Yazar, Ömer Fuâdî, Hayatı ve Eserleri,51. 
48 Zavotçu, Gencay, Türk Edebiyâtında Hâbnâme Geleneği ve Ömer Fuâdî’nin Hâbiyye Risâlesi, Kocaeli, 
2007,68. 
49 Bkz. Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, KİHK, vr. 22a, 33a,  59b, 71a.  
50 Zavotçu, age,70.  
51 Fuâdî, Risâle-i Gülâbiyye, KİHK, 4153, vr.1b. 
52 Zavotçu, age,77. 



 9 

B.2. Hocaları 

1- Şâbân-ı Velî (v.974 / 1568) 

Halvetiyye Tarîkatı’nın Cemâliyye Şubesi’nin en önemli kollarından biri olan 

Şâbâniyye’nin kurucusu Şeyh Şâbân-ı Veli, Kastamonu’ya bağlı Taşköprü ilçesinin 

Gökçeağaç nâhiyesi, Çakırçayı köyü, Çimdar mahallesinde dünyaya gelmiştir.53Doğum 

tarihi hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklarda 903/1497 bazı yerlerde 

ise 905/1499 yılları verilmektedir.54  

Şâbân Efendi, doğmadan önce babasını, henüz küçük yaşta iken de annesini 

kaybederek yetim ve öksüz kalmıştır. Kendisi ile ilgilenecek yakın akrabası da 

bulunmadığından, Taşköprü ahalisinden şefkatli bir hanım kendisini evlat edinmiş, onu 

kendi çocuğu gibi severek, tahsili ve ihtiyaçları ile ilgilenmiştir.55 

Şâbân Efendi ilk tahsiline mahalle mektebinde Kur’an öğrenimi ile başlar. Sonra 

aklî ve nâklî bilimleri öğrenmek için bazen Taşköprü’ye bazen de ulemânın toplantı yeri 

olan Kastamonu’ya gider. Tahsil hayatı sırasında güzel halleri, terbiyesi, vakarı ile çevresi 

tarafından tanınarak sevilir. Daha sonraları tahsilini daha da ilerletmek amacıyla İstanbul’a 

gider.56 

İstanbul’da zâhirî ilimlerde kemâle erdikten sonra Bolu’da bulunan mürşid 

Hayreddin Tokâdî (v.940/1533)’ye intisap ederek, on iki yıl şeyhinin hizmetinde bulunur. 

Daha sonra 1530- 1531 yıllarında hilâfetle Kastamonu’ya gönderilir. Seyyid Sünnetî’den 

boşalan seccâdeyi doldurarak irşâd görevine başlar.57Böylece mürşid olan Şâbân-ı Veli’nin 

ünü dört bir yana yayılır. Üçyüz altmış kişiye hilâfet vererek Osmanlı ülkesinin her tarafına 

halifeler.58 Şâbân-ı Veli, yapmış olduğu etkili sohbetleri ve samimiyeti sayesinde 

Kastamonu ve civâr memleketlerden zamanın ulemâsının bir çoğu kendisine dost ve talebe 

olurlar.59 

Şâbân-ı Veli kutbiyyet makâmında Allah’tan üç şey istemiştir: 

1- Tarîkatına giren bir kimse seyr ü sülûkünü tamamlamadan ölürse o kimsenin son 

nefesinde tevhide ermesi. 

2-Tarîkatına girenlerin cin ve perilerin etkisinden, sihir ve büyüden korunması. 

                                                
53 Demircioğlu, Şeyh Şâbân-ı Veli ve Postnişinleri,4. 
54 Abdülkadiroğlu, Halvetiliğin Şâbâniyye Kolu,37. 
55 Çiftçi, Hz. Pîr Şeyh Şâbân-ı Veli, 95. 
56Yazar, Nihal, Halvetilik’in Şâbâniyye Kolu Menâkıb-ı Şâbân-ı Veli ve Türbenâme, Ankara, 1985,12. 
57 Abdülkadiroğlu, age,40-42. 
58 Yazar, age,17. 
59 Çiftçi, age,114. 



 10 

3-Kıyâmet gününe kadar âriflerin eksik olmaması.60 

Ömrünün sonlarına yakın dervişlerini yanına toplayan Şâbân-ı Veli onlara ayrı ayrı 

dua ve nasihatlerde bulunur. 976/1568 yılında, 4 Mayıs Cuma sabahı vefat eder. Ölümü 

sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açar. Yıkanması, kefenlenmesi ve defni sırasında 

bile ondan yardım isteyenler olur. Cenazesi bütün Kastamonu halkının katılımı ile 

defnedilir.61 

2-Abdülbâki Efendi (v.996 / 1589) 

Kaynaklarda doğum tarihi ile ilgili herhangi bir kayıt bulunmayan Abdülbâkî 

Efendi XVI. Yüzyılda Kastamonu’da yaşayan Şabânî şeyhlerinden bir tanesidir. Abdülbâkî 

Efendi Çorum ilinin İskilip kasabasından Acem Ali’si adı ile bilinen akıllı, cesur ve dindar 

bir kimsenin oğludur. Babasına Anadolu’ya Acem diyarından gelen ve Çorum yöresinde 

güreştiği herkesi yenen Ali adlı bir kişiyi yenmesi sebebiyle Acem Ali’si denmiştir.62 

Abdülbâkî Efendi babasından kendisine geçen pehlivanlık özelliğini nefsi ile 

güreşerek, dünya zevklerinden gönlünü çekmekte kullandı. İstanbul’un ünlü âlimlerinden 

aklî ve naklî ilimleri tahsil etti. Gençliğinde geçirdiği bir hastalık sebebiyle bir gözü kör 

olmuştu. Şâbân-ı Velî Hazretleri onun hakkında “ Eğer bizim Abdülbâkî’nin bir gözü daha 

olsaydı, ince manâları mütâlâ ederken kitabı delip, öteye geçerdi” demiştir.63 

Aklî ve naklî ilimlerde derinleştikçe ufku genişleyen Abdülbâki Efendi daha da 

derinlere dalarak hakikat ilmine arzu duymuş ve bir mürşid-i kâmil aramaya başlamıştı. 

Kendisine dönemin iki meşhur ismi verilmişti ki birisi Rumeli’de Şeyh Bâlî Efendi (v.959/ 

1553) diğeri Anadolu’da Şâbân Efendi idi. Acaba hangisinin eşiğine yüz sürsem diye 

tereddüt içinde iken, birkaç vech ile Şâbân Efendi’ye gitmek yönünde işaret zuhur etmiş 

olmakla Hz. Pîr’e yönelmiştir. Kendisi âşık meşrep ve çok arzulu olduğundan Şâbân 

Efendi’nin cezbesine kapılarak Kastamonu’ya ulaşıp Şâbân-ı Velî ile buluştu. Halini Şâbân 

Efendi’ye arz ettiğinde o can tabibi muhatabının ismini sordu. Abdülbâki’dir diye cevap 

verince, Şâbân Efendi onun fazlasıyla kemâl ve irfân kabiliyetine sahip olduğunu anlayıp 

“ismin müsemmaya tesiri vardır. İnşallah sülûk edip yolunda olmakla hakîkaten Abdülbâki 

olursun” buyurdular. Bu görüşmeden sonra bütün gücüyle hakîkat ilmini tahsile koyulan 

Abdülbâki Efendi eğitimini, tâlimini tamamlayıp memleketi olan Çorum diyarına hilâfetle 

                                                
60 Abdülkadiroğlu, Halvetiliğin Şabaniyye Kolu, 43. 
61Yazar, Halvetilikin Şâbâniyye Kolu,20. 
62 Fuâdî, Ömer, Menâkıb-ı Şâbân-ı Veli ve Türbenâme, Haz: Muhammed Sâfi, Kastamonu, 1998,112. 
63 Abdülkadiroğlu, age, 58. 
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gönderdi.64 Hayreddin Efendi’nin vefâtından sonra üçüncü Şâbâni şeyhi olarak irşad 

görevini sürdürdü.65 

Dergâh, onun şeyhliği ile birlikte her bakımdan kuvvetlenip, var olan rağbet ve 

itibar daha da arttı. Abdülbâki Efendi tefsir ve hadis dersleri okutarak ve sohbetler 

düzenleyerek halkı ve ilim adamlarını kendisine bağlamıştı. Alimlerden pek çoğu 

kendisine dost ve mürid olmuştu.66 O’nun kürsüdeki konuşmalarını hayranlıkla 

dinleyenler, sözlerinden çok etkilenip, bazıları şevke gelir, bazıları da zikir halkalarına 

katılırdı. Bu şevk ile pek çok kâmil insan yetişerek çevreye hilâfetle gönderildi.67 

Abdülbâki Efendi yıllarca devam eden irşad faaliyetlerinden sonra dervişlerini ve 

memleketini görmek için gittiği İskilip’te hastalanarak 1589 yılında vefat etmiştir. Kabri 

İskilip’tedir. Postta on bir yıl kalmıştır.68 

Çok kerâmet sahibi olan Abdülbâki Efendi bunların anlatılmasından asla 

hoşlanmazdı. Bu konuyu sıkça hatırlatır, hatta ölümünden sonra bile söylenmesini 

istemezdi. Bundan dolayı kendisine çok bağlı olan Ömer Fuâdî, eserinde O’nun 

kerametlerinden söz etmemiştir.69 

3- Muhyiddin Efendi (v.1013 / 1604) 

Muhyiddin Efendi Kastamonu’nun Küre-i Hadid kasabasında doğmuştur. Doğum 

tarihi kaynaklarda geçmemektedir. Önceleri şeriat ilimlerini tahsil etmiş daha sonra içinde 

alevlenen ilahi cezbenin etkisiyle tasavvufa yönelmiş ve Şaban Efendi’nin halifelerinden 

olan Mahmud Efendi’ye intisab ederek sulukünü tamamlamıştır.70Muhyiddin Efendi şeyhi 

Mahmud Efendi’nin vefatı üzerine Kastamonu’ya Şaban Efendi’ye gelmiştir. Şaban 

Efendi: “Sen bize Mahmud Efendi’nin yadigarısın” diyerek tasavvufi eğitiminin kalan 

kısmını üstlenmiştir.71 

Muhyiddin Efendi bir taraftan tekkedeki hizmetleri titizlikle yerine getirip mânevi 

bakımdan ilerleme kaydederken bir taraftan da Ata Bey Camii’nde hitâbet ve imâmet 

görevinde bulunmuştur. İbâdetinden ve tarîkata ilişkin âdâbdan asla ödün vermemiştir. 

Hizmetimde kusur edersem ilerlememde kusur olur, endişesiyle olabildiğince titiz 

davranmıştır.72 

                                                
64 Çiftçi, Hz. Pir Şâbân-ı Veli, 172. 
65 Abdülkadiroğlu, Halvetiliğin Şabaniyye Kolu, 58. 
66 Çiftçi, age, 172-173. 
67 Abdülkadiroğlu, age,  58. 
68 Yazar, Halvetiliğin Şâbâniyye Kolu, 42. 
69 Zengin, Kastamonu Velileri, 187. 
70 Fuadi, Menâkıb-ı Şâbân-ı Veli,120; Abdülkadiroğlu, age,59. 
71 Yazar, age,241. 
72 Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, 74. 
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Muhyiddin Efendi, gayet sâdık bir mücâhit ve samimi bir derviş olarak tarîkat 

erkânına göre kıldığı nafile namazlar, tuttuğu oruçlar ve diğer tarîkat âdâbında asla 

gevşeklik göstermezdi. Asitanede kış günlerinde ateş bulunmadığından sıkıntı çekilirdi. 

Honsalar Camii yakınında hamama yakın bir odada kalır, her sabah şehrin bir ucundan 

diğer ucuna asitaneye gelir, hizmetlerini yerine getirirdi. Şiddetli soğuğun olduğu karlı ve 

buzlu gecelerde bile bu halinde bir değişiklik olmazdı. Bütün bunlar sebebiyle şeyhi Şaban 

Efendi’nin muhabbet ve himmetine mazhar olmuş, hayır dualarını almıştır.73 

Hz. Pîr Şâbân-ı Velî’nin yanında bu şekilde tekmîl-i tarîkat eden Muhyiddin 

Efendi, hilâfet alarak halkı irşâd etmesi için Şam’a gönderilmiştir. Bir müddet bu 

hizmetlerde bulunduktan sonra hacca gitmiş ve rivâyete göre, Şâbân- Velî’nin postuna 

oturacağı rabbânî bir ilhamla kendisine mâlum olduğunda Kastamonu’ya dönerek Küre’ye 

yakın bir mağarada ibâdet ve riyâzatla meşgûl olmuştur. Muhyiddin Efendi bir süre sonra 

Şâbân Efendi Âsitâne’si Şeyhi Abdülbâki Efendi’nin vefâtından sonra posta 

oturmuştur.74Bu irşad görevine on altı yıl devam ettikten sonra 1013/1604 yılında vefat 

etmiştir.75  

Ömer Fuadi Menakıbname’sinde, mürşidi Muhyiddin Efendi’nin menkıbelerine de 

yer vermektedir. Bunlardan birini şu şekilde anlatmaktadır: 

Bir grup dervişi ile beraber Bolu tarafındaki Çağa kasabasına gidiyordu. Kasabaya 

yaklaştıkları gün aşırı sıcak olduğundan tahammül edemeyen bazı arkadaşları konaklamak 

istediler. Uygun bir yer bulunup dinlenirlerken Muhyiddin Efendi aniden kalkıp acele ile 

yola çıkmak istedi. Kâfileden bazıları, “daha yeni konakladık, bu acele gereksizdir” 

diyerek itiraz ettilerse de Hazret, kendisine tâbi olanlarla birlikte alelacele kalkıp yola 

devam etti. Muhyiddin Efendi’nin acele etmesinin sebebi çok geçmeden anlaşıldı. Şâbân-ı 

Velî silsilesinden Çağa’da irşadla görevli olan Hayreddin Efendi vefât etmişti. Vefâtına 

yakın kendisine namazını kim kıldırsın diye sorduklarında demişti ki; 

— Techiz ve tekfinimi tamamlayıp bekleyiniz. Namazımı kılacak aziz gelir. 

Cemaat acaba kim gelecek diye beklerken Muhyiddin Efendi kasabaya girince 

hazır bulunanlar gelenleri karşılayıp Muhyiddin Efendi’ye tâbî olarak cenâze namazını 

kıldılar. İtiraz ederek yolda kalanlar ise pişman oldular.76 

                                                
73 Çiftçi, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli ,175-176. 
74 Yılmaz, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, 75. 
75 Çiftçi,age,178. 
76Yazar, Halvetiliğin Şâbâniyye Kolu, 247-248. 
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Şeyhi Abdülbâki Efendi’nin vefâtı üzerine, dördüncü postnişin olan Muhyiddin 

Efendi’ye intisap eden Ömer Fuâdî, seyr ü sülûkünü bu veliden tamamlamıştır.77 Toplam 

on yedi yıllık müridlik hayatı 1604 yılında Muhyiddin Efendi’nin vefâtıyla noktalanmış ve 

bu tarihte Şâbân Velî Dergâhı’na şeyh olarak seçilmiştir.78 

B.3. Eserleri 

Ömer Fuâdî, Kastamonulu âlim, fâzıl ve şâirlerden bir tanesidir. Nazım ve nesir 

otuza yakın eser veren mutasavvıf şâirin, eserlerini Türkçe, Arapça ve Farsça kaleme 

aldığını görüyoruz. Sanatında daha çok öğretici unsurlara yer veren Fuâdî’nin manzum 

eserlerinde zaman zaman vezin ve kâfiye kusurlarının bulunduğu da görülmektedir.79 

Âgâh Sırrı Levent, Fuâdî’nin Menâkıb’ı ve Divan’ından başka 30’a yakın eseri 

olduğunu söylemektedir.80 Manzum ve mensûr kaleme alınan bu eserlerin hemen hemen 

tamamı tasavvufîdir.81 

Ömer Fuâdî’nin eserlerinin sayısı tam olarak tespit edilememiştir. Bunun nedeni 

olarak, eserlerinin farklı il ve kütüphânelerde bulunması, eserlerinden bir kısmının, küçük, 

birkaç varaklık risâlelerden oluşması ve bir eserin farklı adlarla istinsahlarının yapılmış 

olması gösterilebilir.82 

Ömer Fuâdî’nin eserleri Kastamonu İl Halk Kütüphânesi, Manisa İl Halk 

Kütüphânesi Çorum Hasanpaşa Kütüphânesi ve İstanbul Kütüphânelerinde (Süleymâniye 

ve Fatih Millet Kütüphâneleri) bulunmaktadır. Eserlerinin büyük bir kısmı (külliyat 

halinde) Süleymâniye Kütüphânesi Hacı Mahmud Efendi 2287 numaralı yazmada 

mevcuttur. Divân’ı ve mesnevîlerinden alınan bazı şiirleri de Ankara Milli Kütüphâne’de, 

06 Mil FB 503 numaralı mecmua içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca “yazmalar org” internet 

sitesinde yaptığımız internet araştırmalarında Fuâdi’nin bazı eserlerinin Amerika Birleşik 

Devletleri, Almanya, Mısır gibi ülkelerde de yazma nüshalarının bulunduğunu tespit ettik.  

Ömer Fuâdî’nın eserlerinin genelinde bir konu bütünlüğü vardır. İşlediği konulara 

hâkim olduğu için bir eserinde işlediği konuya başka bir eserinde de değindiği olur. 

Eserlerinin çoğunu mensur olarak yazmıştır. Buna rağmen, şâirlik yönünü gösteren dört 

adet manzum eseri de mevcuttur. Yazarın eserlerini iyi bir şekilde anlayabilmek için 

Kur’an, Hadis, Tasavvuf, Arapça, Farsça ve Divan Edebiyâtı bilgisine sahip olmak gerekir. 

Bir mensur eserin yazılış sebebinin anlatıldığı kısımlarda konuya girmeden dinî – tasavvufi 

                                                
77 Akyurt, Yusuf, Resimli Türk Abideleri Kastamonu Şehri, Ankara, 1994,77. 
78 Yazar, Ömer Fuâdî Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, 24. 
79 Yazar, age,  30. 
80 Levent, Âgâh Sırrı, Türk Edebiyatı Tarihi, Ankara, 1988, I, 430. 
81 Tatçı, Şeyh Ömer Fuâdî ve Sadefiyyesi, 39. 
82 Zavotçu, Türk Edebiyâtında Hâbnâme ve Ömer Fuâdî’nin Hâbiyye Risâlesi, 82. 
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konularda sayfalarca bilgi verdiği olur. Manzum eserlerine örnek olarak Divân, Risâle-i 

Hâbiyye, Kaside-i Pendiyye, ve Bülbüliyye’yi sayabiliriz.83 

Eserlerini şöyle sıralayabiliriz: 

1- Menâkıb-ı  Şâbân-ı Velî 

Bilindiği gibi menâkıbnâmeler edebiyâtımızda din büyüklerinin, tarîkat 

kurucularının ve önemli kişilerin hayatlarını konu edinen biyografik eserlerdir. Bu 

eserlerde kişilerin hayat hikâyeleri, san’atkârlık yönleri ve çeşitli özellikleri dile 

getirilmektedir. Ömer Fuâdî de bu eserde, Halvetilik’in Şâbâniyye kolunun kurucusu Şeyh 

Şâbân-ı Velî’nin ve kendisine kadar bu görevi yürüten dört halifesinin hayatını konu 

edinmiş; velilik, kerâmet hakkında bilgilerle tarîkat silsilesini vermiştir.84 

Menâkıbnâbe, Şâbâniyye kolu ile ilgili yazılan en önemli eserdir. Eserde, Ömer 

Fuâdî, Pîrin dönemine yakın kuşaktan olması nedeniyle, muhtemel değişikliğe 

uğrayabilecek rivâyetlerin ortaya çıkması büyük ölçüde önlenmiştir 

         Yazardan diğer büyük evliyaların menakıbnameleri gibi Şaban-ı Veli için 

menakıbnamme yazması istenmiş, o da bu istekleri yerine getirerek h.1070 yılında yazdığı 

Menakıbname’yi padişah 1. Ahmet’e  ithaf etmiştir.85 

            Fuadi Menakıbname’yi tarikat yolunda bir hizmet olarak ,talip ve aşıklar tarafından 

okunup Şaban-ı Veli’nin halifelerinin menkıbelerinin can ü gönülden anlaşılması ve bu 

vesile ile kendisine hayır dua edilmesi temennisiyle yazdığını dile getirmektedir.86 

   Fuadi’ye göre evliyaların menkıbelerinin yazılmasının amacı insanların önceki 

evliyaların güzel halleri ve hareketleriyle donanmasını sağlamaktır. Çünkü insanlar 

evliyaların hikmetli sözlerini ve kerametlerini işitince onlara uymaya çalışacaklar ve 

böylece olgunlaşacaklardır.87 

             Menakıbname’nin pek çok nüshası mevcuttur. Eser, Sül. Ktp. Hacı Mahmut 

Ef.No:2332/2,4574 ,4588,4614, Düğümlü Baba, No:569;Yazma Bağışlar, No:634; İ.Ü. 

Ktp.Yz.No:T1706,T2643;Beyazıt Devlet Ktp,Yz.No:20716; Ank Milli Ktp./2,4574 

,4588,4614, İ.Ü. Ktp.Yz.No:T1706,T2 643;Beyazıt Devlet Ktp,Yz.No:20716;Ank Milli 

Ktp.Yz.No:4588 nolu kayıtlarda mevcuttur. Muhtasar olarak kaleme alınmış olan 

Menakıbname’nin yurtdışında da nüshaları bulunmaktadır. Bunlardan biri Mısır’da Kahire 

Milli Ktp. Türkçe Yazmalar bölümü 8 numaralı arşivdedir. Bu nüsha Derviş Mesut 

                                                
83 Zavotçu, Türk Edebiyatında Habname Geleneği,  83. 
84 Levent, Türk Edebiyatı Tarihi, 430. 
85 Fuadi, Menâkıb-ı Şâbân-ı Veli,5-6. 
86 Fuadi, age,5. 
87 Fuadi, age,139. 
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tarafından istinsah edilmiştir. Diğeri ise Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmaları 

Koleksiyonu, Ms.or.oct.2928 numarada kayıtlı bulunmaktadır. Eserin Kastamonu’da 

bulunan nüshası ise 37Hk 3676/1numaradadır. Bu eser 202x130mm boyutlarında ve 1-90b 

yapraktır. Nesih hattıyla yazılmıştır. Eserin sırtı kırmızı meşin, üstü köşebentlidir. Eserde 

söz başları ve noktalar kırmızı çizgi ile belirlenmiştir.1b ve 2a’da yazılar kırmızı cetveller 

içindedir. Başlık kırmızıdır. Eserin muhtasar bir Menakıbname olduğu 1b’nin başında 

yazılıdır.1a’da Şaban Efendi mührü ile vakıf mührü bulunmaktadır. 

           Fuadi, Menakıbname’yi anlaşılır bir dille kaleme almıştır. Kendisi de bunu “daha 

çok insan okusun ve anlasın diye sade ve basit bir Türkçe ile yazdım” şeklinde ifade 

etmektedir.88Yazar fazla olmamakla beraber eserde ayet ve hadislere yer vermiştir. Eserde 

şiirler de önemli yer tutmaktadır.  Fuadi kendi şiirlerinin yanında Mevlana Hafız Şirazi 

Molla Cami’nin de beyitlerine yer vermektedir. 

            Eser, Ömer Fuadi’nin de belirttiği gibi beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde 

yazar velilik ve keramet konularından bahsetmekte, ikinci bölümde Şaban Efendi’nin 

silsilesini saymaktadır.Üçüncü bölümde Şaban Efendi’den önce irşad görevini yerine 

getiren Seyyid Sünneti Efendi’nin89menkıbelerine yer veren Fuadi, dördüncü bölümde 

Şaban efendinin keramet ve menkıbelerini anlatır.Bu bölüm eserin en geniş 

kısmıdır.Beşinci ve son bölümde ise Şaban Efendi’den sonra seccadelerine oturan dört 

halifesinin menkıbelerini anlatmaktadadır90 

Menâkıbnâme ilim ve tasavvuf çevrelerinde en yaygın eserler arasındadır. Dönemin 

eserlerine nisbeten oldukça sade yazılan menâkıbnâmenin en eski nüshası 1230 / 1814 

tarihli Hafız Osman el-Hasbî tarafından istinsah edilen nüshadır. Nesh hattıyla yazılan 

eserin matbû nüshaları kütüphânelerde yaygındır. Menâkıbnâmeyle ilgili Ali Okumuş 

tarafından bir de tez çalışması yapılmıştır. Ayrıca L. Nihâl Yazar tarafından transkribe 

edilerek Muhammed Sâfi tarafından da sâdeleştirilerek yayınlanmıştır.91 

‘Menakıbname’nin orijinâl yönlerinden birisi de müellifinin şeyhi görmüş olması 

ve olaylara tarihen şâhit olmasıdır. Ömer Fuâdî, Menâkıbnâme’yi tamamen kendi bilgi ve 

birikimiyle yazmış, şifâhî bilgilere dayanmış ve hiçbir kaynak kullanmamıştır. Tasavvuf 

literatüründe Menâkıbnâmeler içerisinde en sağlıklı olanlarından bir tanesidir.92 

                                                
88 Fuadi Menakıb-ı Şâbân-ı Veli,7. 
89 Asıl adı Ahmet olup Hz Peygamberin sünnetine olan bağlılığından dolayı kendisine “Sünneti” 
denmiştir.16.yy’da Kastamonu’da yaşamıştır. Bkz.Çiftçi ,Hz Şeyh Şaban-ı Veli ,91. 
90 Fuadi, age,10. 
91 Aşkar, Mustafa, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İstanbul, 2006, 232. 
92 Aşkar,age,231. 
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Nihâl Yazar, bu eserle ilgili çalışmasında, eserin secili nesirle yazıldığını; akıcı ve 

devrine göre anlaşılır olduğunu; şiir parçalarıyla desteklenen Farsça beyitlerin Mevlânâ, 

Hafız Şirâzî(v.691/1291) ve Molla Câmi(v.896 / 1492)’ye Türkçe şiirlerin çoğunun ise 

Ömer Fuâdî’ye ait olduğunu belirtmektedir.93 

Özetle, hem yazarın biyografisinin ortaya konulması ve hem de Şâbânilikle ilgili 

olarak bilinen bütün gelenek, görenek ve yaşam tarzının sonraki kuşaklara aktarılması 

noktasında, çok önemli bir görevi yerine getirmiş olan bu eser 1877’de Kastamonu 

Vilâyeti matbaası’nda basılmıştır. 94 

2- Türbenâme 

Eser, h.1020 yılında hizmete açılan Şâbân-ı Velî Türbesi’nin yapılışını 

anlatmaktadır. Yazma nüshaları genellikle Menâkıb-ı Şâbân-ı Velî adlı eserle bir arada 

bulunan ve bir nevi onun devamı sayılan Türbenâme, nesir olmakla beraber yer yer 

manzumdur.95 

Fuadi eserin yazılış sebebini şu şekilde ifade etmektedir: Şaban Efendi’nin türbe 

binasının yapımı devam ederken türbenin ustası sadrazam Nasuh Paşa (v.1022/1614)         

tarafından öldürtülür ve türbenin inşaatı yarım kalır. Allah dostlarının hallerinden ve 

Allah’ın hikmetinden haberdar olmayan bazı kendini bilmezler kıskançlıkları sebebiyle 

itirazlara başladılar. İşte bu Türbename onların itirazlarına yeterli bir cevap mahiyetinde 

olup karşı koyuşlarını boşa çıkaracaktır. Ayrıca bu eser Şaban-ı Veli’nin kerametlerini de 

açıklamaktadır.96 

Türbename, Sül.Ktp.Hacı Mahmut Ef.No:2287/115, vr:284b-318b; Reşat 

Ef.No:478/2;Ank.Milli.Ktp,No:3254/2; Mısır Kahire Milli Ktp.Türkçe Yazmalar 

Bölümünde ve Kast.İ.H.Ktp,No:3676/2 no’lu kayıtlarda mevcuttur. 

Kastamonu İl Halk Kütüphanesinde bulunan nüsha 202x130mm boyutlarındadır ve 

92b-124 varakları arasında bulunmaktadır. Bu nüsha harekeli nesihle yazılmış olup, başlık, 

söz başları ve noktaların yazımında kırmızı mürekkep kullanılmıştır. Eser siyah meşin 

ciltlidir.97 

Türbenâme de Menâkıbnâme’de olduğu gibi nesir bölümünde anlatılanlar gazeller, 

beyitler, hadis ve ayetlerle desteklenmiştir. Eser, Ömer Fuâdî’nin şairliğinden izler taşıyan; 

Bir katre-i naçizim benden görünür umman  

                                                
93 Yazar, Halvetîliğin Şâbâniyye Kolu, 55. 
94 Demircioğlu, Aziz, Kastamonu’da Basılan Eserler, Kastamonu, 1987, 18. 
95 Fuadi, Risâle-i Türbename, KİHK, 3676/2, vr,92b-124a. 
96 Fuadi, Menâkıb-ı Şâbân-ı Veli,141. 
97 Bkz. Fuâdî, Türbenâme, KİHK, 3676/2. 
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Bir zerre-i bi-haddim şems onda olur pinhan 

Bağban oluben girdim bir gülşen-i bostana 

Duymadı beni herkes ne gülşen ve ne bostan  98                                    

Hocası Muhyiddin Efendi’nin vasiyeti üzerine türbenin yapımına başlayan Ömer 

Fuâdî, uzun mücadeleler sonucunda türbe yapımını bitirir fakat türbenin kubbesinde turra 

ve kurşun yoktur. Bu durum da yağmurun kubbeden içeri sızmasıyla türbenin zarar 

görmesine sebep olacaktı. Daha sonra bu mesele de çözülerek Padişah 1. Ahmet’in 

sadrazamı tarafından Şaban-ı Veli’nin türbesini kurşunla örttürülerek türbenin zarar 

görmesi engellenmiştir.99Böylece Fuadi açısından çok önemli bir görev tamamlanmış, 

hocası ve selefi olan Muhyiddin Efendi’nin vasiyeti gerçekleştirilmiş olur. 

3- Bülbüliyye 

Edebiyat tarihçileri eski eserleri konularına göre: Divanlar, Mesneviler, Münşeat 

Mecmuaları, Tarihler, Tezkireler ve türlü adlar altında yazılmış Biyografya ve 

Bibliyografyalar olarak bölümlere ayırmışlardır.100 Bülbüliyye de mesnevi tarzında 

yazılmış olan eserlerdendir. Yazarın kişiliğine binâen tasavvufi bir eser olan Bülbüliyye, bu 

özelliğinin yanı sıra öğretici (didaktik) bir kimliğe sahiptir.101  

Bülbüliyye’nin Süleymâniye Kütüphanesi Düğümlü Baba No: 320 / 2; Ankara Milli 

Kütüphane İbn-i Sina No: 951 / 5, Kastamonu İl Halk Tütüphânesi No: 166, Manisa İl 

Halk Kütüphânesi No: 1229 / 1, Ankara Milli Kütüphâne İbn-i Sinâ No: 4652 gibi değişik 

yerlerde nüshaları bulunmaktadır. Ayrıca eserin Amerika Birleşik Devletleri New Jersey 

Princeton Üniversite’si Türkçe yazmalar bölümünde de bir nüshası mevcuttur. 

Eserin Kastamonu İl Halk Kütüphânesi’nde bulunan nüshası Abdullah Efendi 

tarafından istinsah edilmiştir. 197X155- 145X90 mm boyutlarında olan bu nüsha 38 

varaktır. Nesih hattı ile isim filigranlı kağıtlar üzerine yazılmıştır. Eserin sonunda Zilkâde 

Ayı’nın 1336 tarihinde bitirildiği belirtilmektedir.102 

Ferûdüddin Attar’ın Bülbülnâmesi’nin genişletilmiş bir çevirisi olan Bülbüliyye 

şairin bilgi ve yorumlarının eklenmesiyle telif- tercüme bir eser görünümü kazanmıştır. 

Bülbüliyye’de Fuâdî’nin konunun akışı ile uyumlu tasavvufî şiirlere yer vermesi, Attar’ın 

                                                
98 Fuadi, Menâkıb-ı Şâbân-ı Veli, 132. 
99 Fuadî, age,161. 
100 Levent, Türk Edebiyatı Tarihi, 101. 
101 Zavotçu, Türk Edebiyatında Hâbnâme ve Fuâdî’nin Hâbiyyesi, 99. 
102 Bkz. Fuâdî,Risâle-i Bülbüliyye,KİHK.1664. 
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mesnevîlerinin biçimsel yapısıyla benzerlik göstermektedir. Eser Fuâdi’nin şairlik 

yeteneğini sergilemektedir. 103 

Fuâdî, Bülbüliyye’de anlatılan kıssadan hisse çıkarırken yedi etvâr’dan söz eder. 

Nefs, kalb, ruh, sırr-ı vahdet, sırr-ı hafî, sırr-ı ahfâ, hafây-ı mutlak olarak adlandırılan, yedi 

etvârı altı beyitte saydıktan sonra nefs, kalb, ruh vb. ayrı ayrı beyan etmiştir. Fuâdî bu 

tasavvufî temanın yanı sıra devrân-ı sûfiyyenin cevâzı konusuna da değinip 

Aksarâyî(v.789/1388),  Zenbilli Ali Efendi(v.931/1526), Sünbül Efendi(v.934/1529) ve 

İmam Gazzâli (v.503/s1111) ’yi tanık göstererek, hadis ve ayetleri misâl vererek semânın 

caiz olduğunu savunmuştur.104 

Eserin ana temasını ise aşk ve vahdet konuları oluşturmaktadır. Bülbülün aşkla 

inlemesinden rahatsızlık duyan kuşların, Bülbül’e çeşitli iftirâlarda bulunarak Süleyman 

Peygamber’e şikâyetleri anlatılmaktadır. Fuâdî, bu yöndeki düşüncelerini daha da 

somutlaştırmak için kuşlar arasında geçen bir olayı alegorik olarak işler.105 

Eserde olayların akışı şu şekilde gelişmektedir. Kuşların en fesatları olan Karga, 

Kuzgun ve Saksağan kıskançlık krizleri içerisinde haset ettikleri Bülbül’ün yargılanmasını 

isterler. Hz. Süleyman başkanlığında toplanan meclis de hepsi de Bülbül’ü acımasızca 

itham ederler. Fakat Bülbül’e iftira eden kuşların iddiaları, akl-ı selim sahibi kuşların 

şehâdetleriyle başa çıkar. Fitne ehlinin kötülükleri ortaya konurken Bülbül, haksızlığına 

karar verilerek beraat eder. Çavuşlar toplantıya son verdiğinde, fesat ehli kuşların 

belâlarını bulup perişan oldukları gözlenir.106 

Eserde karga, kuzgun ve saksağan nefs-i emmâreyi, tûti nefs-i müzekkâyı, bülbül 

insan kalbini ve kûf da irfân ehlini sembolize etmektedir. Bülbül, alegorik olarak, ilâhi 

aşkla yanan cân ve ruhu temsil eder. O bu dünyada ve ten kafesinin içinde, uzak kaldığı 

ezelî gül bahçesinin hasretiyle feryat etmektedir. Kötülükleriyle bilinen karga, kuzgun ve 

saksağan da nefs-i emmâneyi temsil etmekle birlikte aynı zamanda, Bülbül’ün duygularını 

anlamayan, ham, cahil ve kâbiliyetsiz insanları sembolize eder.107 

Eserde ayrıca Divan Şiiri’nde sık rastlanılan, peygamber kıssaları, Hz. 

Muhammed’in mucizeleri, meşhur şahsiyetler ve efsanevî kahramanlarla ilgili yapılan 

telmihlere de rastlanır.108 

 
                                                
103 Zavotçu, Türk Edebiyatında Habname Geleneği,  99- 100. 
104 Baysar, Ömer Fuadi’nin Hayatı, Edebi Şahsiyeti, 84. 
105 Fuâdî, Bülbüliyye, KİHK, 1664. 
106 Fuâdî, age, 1664. 
107 Yazar, Ömer Fuâdî’nin Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Bülbüliyyesi’nin Metni, 70. 
108 Yazar, age, 70. 
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4- Subhatü’l-Ahyar 

Kitabın yazarı Ramazanzade Nişancı Mehmet Paşa(v.979/1572), istinsah eden ise 

Ömer Fuadi’dir. Eser Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar bölümünde 

bulunmaktadır. Ömer Fuadi tarafından 999/1590 tarihinde istinsah edilmiştir. 205x130mm 

boyutlarında olan eser 162 varaktır.17 satır halinde yazılmıştır. Eserin başı eksiktir. 

5-Tecelliyat 

Almanya Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü Ms.Or.Guart.1398 numaralı 

arşivdedir.12b-17a varakları arasında bulunmaktadır.109 

6- Risale fi Etvari’s-Seb’a li’-Nebiyyin 

Risale Çorum İl Halk Kütüphanesinde bulunmaktadır. Eser 215x16mm 

boyutlarında olup,15b-16a varaklıdır. Nesih kırmasıyla yazılan risale İslam Dini ve 

peygamber kıssalarıyla ilgilidir. 

7- Mecmua-i Tarikatname: 

Venedik ve İtalya’da nüshaları bulunan eser Marciena Kütüphanesi Türkçe 

Yazmalar bölümündedir. Mecmua-i Tarikatname altı bölümden meydana gelmiştir. Her 

bölümde farklı bir tarikat şeyhinin manzumesi yer almaktadır. Birinci bölüm: Tarikatname-

i Hazret-i Pir Mahmut Efendi (Hüdayi mahlasıyla yazılmıştır) İkinci bölüm:İlahiyyat-ı 

Küçük Mahmut Üsküdari(Gafuri mahlasıyla yazılmıştır.) Üçüncü bölüm: İlahiyyat-ı 

Zakirzâde(Bîcan mahlasıyla yazılmıştır) Dördüncü bölüm: İlahiyat-ı Eşrefzâde (Eşrefoğlu 

Rûmî mahlasıyla yazılmıştır) Beşinci Bölüm:İlahiyat-ı Ömer Fuadi. Altıncı bölüm: 

İlahiyat-ı Abdü’l Ahad el-Enveri(Nuri mahlasıyla yazılmıştır.) 

8-Ravzatü’l Ulema ve Cennetü’l- Urefâ: 

Eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin Türkçe 

yazmalar bölümündedir. 210x150mm boyutlarındadır, 41b-60 yaprak ve 21 satır halinde 

talik yazı hattı ile yazılmıştır. 

9- Risale-i Kelabiyye: 

Risale Kahire Mısır Milli Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü Mecâm-i Türkî 8 

numarada kayıtlıdır. 210x150mm boyutlarında olan eser 19 satır halinde yazılmıştır ve 9 

varaktır. Eserin dili Türkçe olup tıp ilmiyle ilgilidir.110 

                                                
109 www.yazmalar.org (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı), 21.03.2008 
110 www.yazmalar.org (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı), 21.03.2008 
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10-Şerh-i Virdü’s- Settar: 

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kütüphanesi Osman Ergin Türkçe 

Yazmalar Bölümü 938/2numarada bulunmaktadır. 200x120mm boyutlarında ve 78-150a 

varaktır. Eser nesih hattıyla on beşlik satırlar halinde yazılmıştır. 

11- Risale-i Tasavvuf: 

06 Mil Yz. 3890/6’nolu arşivde kayıtlıdır. Ali Hilmi tarafından istinsah edilen eser 

Türkçe kaleme alınmıştır. 230x70mm boyutlarında olan eser 113b-115b yapraktır. Nesih 

hattıyla kaleme alınmıştır. 

12-Istılahât-ı Ehl-i Sülûk 

Eser, Kastamonu İl Halk Kütüphânesi 3670/17 numarada kayıtlıdır. 185X134-

208X145 mm ebatlarında olan eser 292b-294a varakları arasındadır. Nestalik yazı ile 

kaleme alınmıştır. Eser, Allah’ın zâtı ve sıfatları ile ilgilidir.111 

13-Risâle-i Tevhid 

Risâle, Kastamonu İl Halk Kütüphânesi 3670/20 numarada bulunmaktadır. 

130X90mm ebatlarında olan eser 379b-381b varakları arasındadır. Yirmi ikilik satırlar 

halinde nestalik yazı ile yazılmıştır. Eser kahverengi meşin ciltlidir.112 

14-Münâcât 

 Mısır Kâhire Hidiv Kütüphânesi Türkçe Yazmalar Bölümü 6234/7 numaralı 

arşivdedir. Talik yazı ile kaleme alınmıştır.113 

 15-Risâle fî Beyâni Esrâri’t- Tâlibin ve Esmâü’t Tis’a Li’l- Muttasıfîn 

 Kastamonu İl Halk Kütüphânesi 3670/13’de kayıtlıdır. Arapça olarak yazılan risâle 

145X74 mm boyutlarında olup, 251b- 277a varakları arasındadır. 21 satır hâlinde nestalik 

yazı ile yaılmıştır. Eser dört sayfalık bir dibacenin ardından, “ rucûu’l-insan” faslı ile 

başlar ve 13 fasıldan sonra hâtime ile biter.114 

 16-İnsanın Alem-i Ervâhdan Alem-i Süfliye ne Tarîkle Nuzûl Edüb ve Ne Tarîkle 

Urûc Edeceği Hakkında Risâle 

 İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Türkçe Yazmaları 

Koleksiyonu’nda bulunur. 190X125-120X80mm boyutlarında olan risâle 8b- 17a varakları 

arasındadır.15 satır hâlinde nesih yazı ile yazılmıştır. 

17-Terceme-i Risâle-i Ömer Efendi 

Ankara Milli Kütüphâne 4977’de kayıtlıdır.220X160 mm boyutlarında olup, 13 satır 

hâlinde harekeli nesihle yazılmıştır. 

                                                
111 Fuâdî, Istılahât-i Ehl-i Sülûk, KİHK,3670/17. 
112 Fuâdi,Risâle-i Tevhid, KİHK,3670/20. 
113 www.yazmalar.org (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı), 21.03.2008 
114 Fuâdi,Risâle fi Beyâni Esrâri’t- Tâlibin, KİHK, 3670/13. 
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18- Risâle fi Beyâni Hükmi’l Mübâyaat 

Kastamonu İl Halk Kütüphânesi 2067/5’de bulunmaktadır. 155X100 mm 

ebatlarında olup 55a- 166b varakları arasındadır. 13 satır hâlinde talik yazı ile abadi kağıt 

üzerine yazılmıştır.115  

19- Mecmuâ-i İlâhiyyât 

 Eser, Ankara Milli Ktüphane. No: 06 Mil FB 503, vr. 586 – 626 kayıtlıdır. Eserde 

Halveîlikten, Halvetîlığin tasavvuf felsefesinden bahseden ilâhilerle, çâr-yâre övgü 

temasını işleyen ilâhiler mevcuttur. Halvetiliğin, Berat, Mirâç ve Mevlid gecelerinin 

önemini anlatan, Peygamber Efendimiz’e övgüler içeren manzum bir eserdir. Osmanlı 

Müellifleri’nde kaydı geçmeyen bu risalede de Ömer Fuâdî, seleflerini saygı ve tâzim ile 

anmaktadır. Tasavvufî yönü ağırlıklı olan eser, aruz vezniyle yazılmış olup Bülbüliyye’den 

alınan bazı gazellerle de desteklenmiştir.                            

20- Kaside-i Pendiyye 

Kâside-i Pendiyye, Ankara. Milli Ktp. FB 503 numaradadır. 536-559 varakları 

arasında olup, 150X105 mm boyutlarındadır. Harekeli nesihle yazılmıştır. 

Fuâdînin manzum eserlerinden bir tanesi olan Kaside-i Pendiyye öğretici amaçla 

kaleme alınmıştır. Yazar, eserde yaşadığı dönemin problemlerine değinerek, devletin eski 

gücünü kaybederek orduya hâkim olamaz bir hâle geldiğini dile getirmektedir. Aruz 

kusurlarının sıkça görüldüğü eser, yazarın ahlâkî öğütleriyle sona erer. 

21-Muslihu’n- Nefs 

Ömer Fuâdî eserin telif sebebini şu şekilde belirtir. Bundan önce nefsin hallerine ait 

birçok risâle yazılmasına rağmen bu risâlelerde mertebeler gelişigüzel anlatılmış ve her 

makam genişçe izâh edilmemiştir. Fuâdî, Hakk’ın yardımı ve bu kitapları yazan sultanların 

himmetleriyle onların açıklamalarına ve sözlerine şerh mâhiyetinde yazmış olduğu bu 

risâle ile nefsin mertebelerini ve her mertebenin sıfât-ı hamidesini ve zemîmesini beyân ve 

her mertebeyi tafsil etmekle de sâlike sülûkûnda kolaylık ve fayda sağlamayı amaçlamıştır. 

Ayrıca risâlenin kolay anlaşılabilmesi için Türkçe ve basit bir dilde yazdığını da belirtir.116 

 Muslîhu’n-Nefs adlı risâlenin Süleymâniye Ktp. Hacı Mahmud Efendi 2287’de, 

Çorum Hasan Paşa İl Halk Kütüphânesi’nde, ve Kastamonu İ.H.Ktp, 1232/4’de nüshaları 

bulunmaktadır. Ayrıca eserin Almanya Milli Kütüphâne Türkçe Yazmalar Bölümü 1520 

numaralı arşivde de bir nüshası mevcuttur. 

                                                
115 Fuâdi,Risâle fi Beyâni Hükmi’l Mübâyaat,KİHK, 2067/5. 
116 Fuâdî, Muslihu’n- Nefs,KİHK,1232/4, vr.1. 
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Küçük bir risâle olan eserde, Fuâdî, nefsin yedi sıfatını ele almaktadır. Yedi 

bölümden oluşan eserde; nefs-i emmâre, nefs-i levvame, nefs-i mülhime, nefs-i mutmaine, 

nefs-i râziyye, nefs-i marziyye üzerinde durulmaktadır. Nefsin yedi sıfatını özellikleriyle 

ele alan Fuâdî, nefs-i emmârenin gazap, hased ve kibir; nefs-i levvâmenin işret, temennâ ve 

kahr; nefs-i mülhimenin ilim, tevâzu, tahammül, sabır ve kanaat; nefs-i mutmainnenin 

zühd, şükr, tevekkül, ibâdet ve gam olduğunu belirterek bunları açıklar.117 

Eserde nefsin mertebeleri etvâr-ı seb’a usûlü üzere değil, Seyyid Yahya 

Şirvâni(8671464)’den Şâbân-ı Velî’ye kadar gelen silsiledeki mürşidlerin ele aldığı şekilde 

yani altı mertebe şeklinde ele alınmıştır. Mürid bu mertebeleri geçtiğinde, nefsi, ruh ile bir 

olup artık rûh-i kudsî adını alır. Risâlede ayrıca, sıfât-ı hamîdeleri elde etme yolları olarak 

az yeme, az söyleme, az uyuma, uzlet, zikir ve bunların fayda ve zararlarından bahsedilir. 

Bütün bu menzillerin aşılması için mürşide olan ihtiyaç, hadislerden delil getirilerek 

anlatılır. Fuâdî sıfatları işlerken âyet, hadis ve tasavvufi kaynaklardan faydalanır. Risâle 

dua cümlesiyle son bulur. .118 

22- Risâle-i Sadefiyye 

Ömer Fuâdî,  bu risâleyi yazma sebebini eserin başında bir şiirle dile getirir. Buna 

göre, tarikata giren çoğu talebenin halleri Ömer Fuâdî’yi etkiler. Tarikata girip ömrünü bu 

yolda harcayan talebelerin nefs-i emmâre ve levvâme mertebelerinden kurtulamamaları, 

mülhime, mutmaine, râziye, marzıyye mertebesine erememeleri, marzıyye mertebesinde 

bulunan bir kişinin hâlâ kötü huylara sahip olmasını gören Ömer Fuâdî, kalbine gelen bir 

ilhâm üzerine zemime ve hamide bütün sıfatları bilip altı kıt’ada her birini anlatır.119 

Eser, İstanbul Süleymaniye Kütüphânesi Yazma Eserler Bölümü’nde, ayrıca 

İstanbul Tercüman Gazetesi Kütüphânesi Türkçe Yazmaları Koleksiyonu 362/2’de 

kayıtlıdır. Bu nüsha 160X140 mm ebatlarında olup, 24b-27b varakları arasındadır. Nesih 

hattı ile yazılmıştır. 

Mesnevî tarzında yazılan altmış altı beyitlik eserde Muslihu’n-Nefs’deki gibi nefsin 

yedi sıfatı ele alınıp incelenmektedir. İki eseri birbirinden ayıran fark ise Sadefiyye’nin 

manzum olarak yazılmış olmasıdır. Eserin sonunda yer alan yedi gazelde de, yine nefsin 

yedi sıfatı tasvir edilmektedir.120 

                                                
117 Bkz. Fuâdî, Muslihu’n- Nefs, KİHK, 1232/4. 
118 Fuâdî, age,KİHK,1232/4. 
119 Sayacı, Ülkü, Ömer Fuâdînin Risâle-i Sadefiyye Adlı Eseri, M.Ü.S.B.E Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul, 2003,19. 
120Sayacı, age ,20. 
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Sadefiyye adıyla bilinen eserin başlığı yazmalarda genellikle Risâle-i Sadefiyye ve 

Makâle-i Düreriyye şeklindedir. Ömer Fuâdî’nin diğer eserleri gibi öğretici bir niteliğe 

sahiptir. Sadefiyye, Halvetî tarîkatı müntesiplerinin yaşaması gereken nefsin yedi mertebesi 

ve tavrıyla ilgili bir sülûknâmedir.121 

Eser, besmele ve hamdele ile başlayıp, Necmeddin Razi (v. 654/1256)’nin nefsani 

ve ruhani sıfatlarıyla ilgili sözünden sonra eserin yazılış sebebi bir şiirle anlatılıyor. Nefsin 

sıfatlarının altı kıt’ada incelenmesinden sonra, insan nefsinin sıfât-ı zemime sahibi olduğu 

ve bunları sıfât-ı hâmideye tebdil etmesinin gerekliliği, ruh ve nefsin vücuddaki izdivâcı, 

yalnız zât ve sıfât yönüyle özelliklerinin birbirine zıt oluşu, tâlibin ikisini bir eyleyip hâlini 

tekmil etmesinin gerektiği, bu iş için bir mürşid-i kâmile bağlanılması ve mârifetullâha 

ermekte bunun zorunluluğu dile getirilmektedir. Risâle bir duâ ile bitmektedir. Müellif 

duânın sonunda eserin telif ve tashihinin h. 1037 yılında tamamlandığı bildirmektedir.122 

23- Risâle-i Zikr  

Eser, Kast. İ. H. Ktp. Yz. No: 2067 / 5, vr. 12; Sül. Ktp. Esad Ef, No: 1734, aynı, 

Ktp. Hacı Mahmud Ef, No: 2395, vr. 102b – 1096 de kayıtlıdır. 

Fuâdî’nin risâleler serisi olarak ifâde edebileceğimiz bu eserinde de, zikrin ahvâli 

üzerinde durulur. Kur’ân-ı Kerim’in: “Ey imân edenler! Allah’ı çokça zikredin”123  

âyetinin Necmeddin Râzi ve Kadı Beyzâvi(v.585/1189)’nin tefsirlerinden hareketle tahlil 

edildiği eserde, zikr-i hafînin özellikleri ile Hz. Muhammed (as)’ın ashâbına gösterdiği 

zikir yöntemleri belirtilmektedir. Fuâdî’nin bu risâlesinde de, öğreticilik yönü 

belirgindir.124  

24-Aseliyye  

Eser, Sül. Ktp. Esad Ef, No: 1734; Hacı Mahmud Ef, No: 2395, vr. 102b – 1096 de 

kayıtlıdır. Hz. Muhammed’in hadisini konu alan bir risâledir. Yazar, risâleyi yazma 

sebebini; eski âlim ve hakîmlerden bazılarının kitaplarında aktardıkları Arapça bir hadisin 

zamanın tâlibleri tarafından da bilinmesi ve işlerinde rehber edinilmesi düşüncesiyle 

risâleyi yazdığını söyler. Hz. Muhammed’in ümmetiyle ilgili olarak “Benim ashâbım 

yıldızlar gibidir” hadisini zikrederek, bu hadis üzerinde açıklama ve yorumlar yaparak 

konuyu detaylarıyla işler.125 

 

                                                
121 Zavotçu, Türk Edebiyâtında Hâbnâme ve Fuadî’nin Hâbiyye Risâlesi, 92- 93. 
122 Sayacı, Ömer Fuâdînin Risâle-i Sadefiyye Adlı Eseri , 19- 20. 
123 33/41 
124 Fuâdî, Risâle-i Zikr, KİHK, 2067/5. 
125 Zavotçu, age,85. 
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25- Beyânü’l Esrar 

Beyân’ül-Esrâr Kastamonu İ. H. Ktp. No: 3670’de kayıtlıdır. Arapça olarak yazılan 

risâlede Fuâdî, insanın ve ruhların ahvâlini, ilimlerin sayısını, zâhiri ve bâtınî yönlerini 

zikrin şartlarını, tasavvuf ehlinin özelliklerini, temizliğin önemini, namaz, oruç, zekât, hac 

gibi ibâdetlerin keyfiyetini ayrı ayrı açıklayarak Şâbâniliğin yapısını da ortaya 

koymaktadır.126 

26- Halvetiyye 

Eser, Sül. Ktp. Hacı Mahmud Ef. No: 2287 / 9, vr. 229b – 238a; Kastamonu. İ. H. 

Ktp. No: 2067 / 4’de kayıtlıdır. 

Risâle-i Halvetiyye veya Risâle-i Halvet adları ile de bilinen eser halvetin tanımı, 

halleri, faziletleri üzerine yazılmış bir risâledir. Yazar bu risâlede halvet hâlini, özellik ve 

erdemlerini açıklar, sonra halvetin mertebeleri üzerinde durur. Halveti şeyhlerinin halvet 

anlayış ve yaşamlarıyla ilgili bilgi ve hikâyeler aktarır. Zikir ve çeşitlerine dâir bilgiler 

verir. Fuâdî ayrıca bu eserinde, asr-ı saadet döneminde yaşanan Hz. Muhammed (sav)’in 

Cuma namazında minberden inmesiyle birlikte, minberin ağlaması olayına da yer 

vermiştir. 

Eser, 155X100 mm boyutlarında olup, 145b-154a varakları arasında 

bulunmaktadır. 13 satır hâlinde talik yazı ile abadi kağıt üzerine yazılmıştır. Eserde bab 

başlıkları kırmızı kalemle yazılmıştır.127 

27-Devrân-ı Sûfiyye 

Eser Konya Koyunoğlu Müzesi 10773/1 numarada kayıtlıdır. Hüseyin b. 

Veliyyüddin tarafın istinsah edilen bu nüsha, 245X185 cm ebatlarında olup 23 yapraktır. 

Nestalik yazı ile yazılmıştır Eser, ayrıca Sül. Ktp. Hacı Mahmud Ef. No: 2287 / 5, vr. 80a- 

120a, 2332 / 1’de ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 

Türkçe Yazmalar Bölümünde de kayıtlıdır. Bu koleksiyonda bulunan nüsha 210X130 mm 

boyutlarındadır. 1-38a varakları arasında bulunur ve talik yazı ile yazılmıştır. 

Devrân-ı Süfiyye Ömer Fuâdî’nin Şeyhülislâm Ali Çelebi’nin aynı adlı eserine şerh 

olarak yazdığı bir risâledir. Yazar, bir sebeble zamanın şeyhülislâmı Ali Çelebi’ye 

müracaatı sırasında Ali Çelebi’nin bu konuda yazdığı Arapça risâleye şerh yazma gereği 

duyar ve Devrân-ı Süfiyye’yi bu düşünce sonucu yazar. 

Eserden anlaşıldığına göre, Kânunî sultan Süleyman(v.972/1566) ulemâyı 

huzurunda toplayıp devrân-ı süfiyye konusunda görüş bildirmelerini istemiştir. Ulemânın 

                                                
126 Fuâdî, Beyânü’l Esrar,KİHK,3670. 
127Fuâdi, Halvetiyye, KİHK,2067/4.  
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çoğunluğu bu konuda Sünbül Efendi’yi tasdik etmişlerdir. Bunun üzerine Sultan Süleyman 

Sünbül Efendi’nin hükmüne uyulmasına dair emir vermiştir. Sünbül Efendi devrân ve 

semânın hak olduğu görüşünde idi. 

Sâdık Vicdânî(v.1356/1939) de Sünbül Efendi’nin İbn-i Kemâlle devrân-ı sûfiyye 

hakkında görüştüklerini ve bu konuda Arapça ve Türkçe iki risâle yazdığını ve devrânın 

hak olduğu konusunda İbn-i Kemâlden fetvâ aldığını belirtir.128 

28-Müsellesât 

Eser, Sül. Ktp. Hacı Mahmud Ef. No: 2287 / 5, vr. 80a – 120a, 2332 / 1’de 

kayıtlıdır.  

Risâle-i Müsellesât başlıklı risâlenin konusu, üç şeyin sevgisi üzerine söylenmiş bir 

hadistir. “Dünyada bana üç şey sevdirildi; Güzel koku, hanımlar ve gözümün nuru namaz.” 

Eser adı da Hz. Peygamber’in hadisinde sevgisinden söz ettiği üç şeyden (müsellesât) 

hareketle verilmiştir. Yazar bu risâlesinde dört halifenin sözlerine de yer vermiş ve risâleyi 

yer yer beyit ve kıtalarla süslemiştir. 

 29-Silsilenâme 

Eser, Sül. Ktp. Hacı Mahmud Ef., No: 2287 / 13’de kayıtlıdır.  Silsilenâmeler, 

Tezkiretu’l Evliyâ, Menâkıbnâme gibi din ve tarikat ulularının gerçek ve efsâneleştirilmiş 

hayatlarını anlatan eserlerdir. Silsilenâme, Menakıb-ı Şâbân-ı Velî benzeri, Ömer Fuâdî’nin 

Şâbâniyye tarîkatı şeyhleri hakkında bilgi verip, onlarla ilgili menkıbeleri anlattığı eseridir. 

30-Vâkıât ( Risâle-i Hâbiyye) 

Hâb: Farsça bir isim olan hâb sözlükte uyku ve rüyâ anlamlarına gelir.129 Vâkıa ve 

Vâkıânâme de aynı anlama gelen sözcüklerdendir.130Hâbnâmeler rüyayı işleyen eserlere 

verilen addır. Bu eserler hâbnâme yerine bazen hâbiyye adıyla da anılır.131 

Ömer Fuâdî Risâle-i Hâbiyye’yi 989/1581 tarihinde Hamdullah Hamdi’nin Yusuf 

ile Züleyha mesnevîsinden esinlenerek yazmıştır.132 Eser Süleymaniye Kütüphanesi 

Düğümlü Baba 320/1-2 ‘de kayıtlıdır.133 

 Risâle-i Hâbiyye açık ve anlaşılır bir dille yazılmıştır. Dilinin anlaşılır olmasında 

şâirin amacı, okuyucuya bir şeyler öğretme ve dînî–tasavvufî bilgilerini aktarma 

düşüncesidir. Büyük bir ihtimalle, her seviyeden geniş bir okuyucu grubuna hitap etme 

                                                
128 Vicdânî, Sadık,Tomâr-ı Turûk-ı Âliyye , Haz: İrfan Gündüz, İstanbul, 1995, 210 - 211. 
129 Sami Şemseddin , Kâmus-ı Türki, İstanbul, 1989, 589; Develioğlu, Ferid, Osmanlıca - Türkçe 
Ansiklopedik Lugat, Ankara, 2004, 302. 
130 Zavotçu, Türk Edebiyatında Hâbnâme Geleneği ve Ömer Fuâdînin Risâl-i Hâbiyye Adlı Eseri, 4. 
131 Zavotçu, age, 93. 
132Zavotçu, age, 108.  
133 Zavotçu, age, 304. 
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düşüncesinde olan şâir, bu düşüncesi gereği eserin dilinin anlaşılır olmasına özen 

göstermiştir.134 

31- Risale-i Gülabiyye: 

Fuâdi Risâle-i Gülâbiyye’yi  Hz. Mevlânâ’nın “ Gül soldu ve Gülşen harap oldu ise 

de gül bahçesinin kokusunu gül suyundan bulayım” beytinden esinlenerek yazdığını 

belirtmektedir. Risâlenin başlarında Hz. Mevlânâ’yı uzun cümlelerle anlatıp över. Eser beş 

varaktan oluşmaktadır.135 

Risale İstanbul Yapı Kredi Sermet Çifter Araştırma Kütüphanesi Türkçe Yazmalar 

Bölümünde kayıtlıdır.208x132mm boyutlarında olan bu nüsha 49b-59a yaprakları arasında 

bulunmaktadır.17 satır halinde rika yazıyla yazılmıştır. Eser ayrıca İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Türkçe Yazmalar Bölümünde 969/7de 

bulunmaktadır. 215x130mm boyutlarında ve 47b-53b yapraktır.19 satır halinde talik 

yazıyla yazılmıştır. Eserin diğer bir nüshası da Konya Koyunoğlu Müzesi 10763’de ve 

Kastamonu İl Halk  Kütüphanesi’nde, 4153 ‘de  bulunmaktadır. 

32- Şevkiyye ve Zevkiyye 

Mevlânâ’nın Murâdiyyesi ile tarîkatın Sünbüliyye kolu kurucusu Şeyh Sünbül 

Efendi’nin Tahkikiyyesinden seçilen güzel sözleri işleyen öğretici bir risâledir. 

Tahkîkiyye’den aktarılan sözler bazen açıklanarak bazen de önüne kırmızı mürekkeple 

yazılmış fâide sözcüğü ile birlikte sunulmuştur. Yazarın da beyan ettiği üzere, risâlenin 

yazılış amacı Tahkîkiyye’de geçen çeşitli konulardaki (zikr, irfân vs) yararlı ve güzel 

sözleri açıklayıcı bilgi vermektir.136 

33- Risâle-i Virdiyye 

Tezimizin konusu olması hasebiyle hakkında ileride geniş bilgi verilecektir. 

  B.4. Ömer Fuadi’nin Tasavvuf Anlayışı 

Ömer Fuâdî’nin tasavvufî kişiliğinin oluşmasında etkili olan ilk kişi  Halvetî 

tarîkatının Şâbâniyye kolu kurucusu Şâbân-ı Velî’dir.137 

Adını, uzlet, inzivâ yalnızlık, tek başına yaşamak, topluma karışmamak, ihtilat 

hâlinde olmamak gibi anlamlara gelen 138 “ halvet ” kelimesinden alan Halvetilik tarîkatı 

Türk insan ve cemiyetine en çok tesir eden tarîkatlardan birisidir. Bu tarîkat her sınıftan 

insana hitap eden ve mensupları arasında, değişik meslek erbabını görmek imkânı olan bir 

                                                
134 Zavotçu, Ömer Fuâdînin Habiyye Risalesi,  111. 
135 Fuâdi, Risâle-i Gülâbiyye, KİHK. 4153, vr.1b. 
136 Zavotçu, age, 95. 
137 Zavotçu, age 69. 
138 Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 1995, 220. 
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gönül ocağı şeklinde müşâhede edilmektedir.139 Ömer Fuâdî de bu tarikatın bir mensubu 

olarak, bütün halka açılmış ve herkese hitap etmiştir. Eserlerindeki öğreticilik amacı ve 

kullandığı basit, yalın ifadeler bunun bir göstergesi kabul edilebilir.140 

Ömer Fuâdî, her şeyden önce, bilgiye çok değer veren âlim bir şahsiyettir. Asla 

zâhirî bilgiye karşı olanlardan olmamıştır. Dini-tasavvufî konularda bilgisini artırmak için 

pek çok kişi ve esere müracaat ettiği, bilgiye olan susuzluğunu gidermek için 

çocukluğundan itibâren bir arayış içinde olduğu hayatından bellidir.141 O’nun bu karakteri 

kazanmasında şeyhi Şâbân-ı Velî’nin yaratılıştan aklî yönü gelişmiş bir sûfî olmasının 

katkısı büyük olmuştur. Şeyh Şâbân-ı Velî’nin aklî muhakeme gücünü yansıtması 

açısından şu örnek ilginçtir: Şeyhin istiğrak halinde olan bir mürîdi vardı. Namaz kılarken  

bazen rükûda bazen secdede kalır, diğerleriyle kılmazdı. O dervişin bu hâli Şâbân-ı Veli’ye 

bildirilince dervişi çağırıp “Dervişim, böyle istiğrak halinde kıldığın namazı fark âlemine 

girdiğinden tekrar kılar mısın”  diye sorar. Derviş: “Bu hâl ile kılınan namaz tekrar kılınır 

mı” deyince Hz. Pîr: “Hay derviş, sen ne dersin? Yanlış söylersin. Namazı bilinen 

erkânlarıyla tekrar kılman gerekir. Tarîkat konusunda elden geldiğince dinin şartlarına 

uymak lazımdır” diyerek şerîata uymanın öneminden bahseder. Böylece mürîdi tekrar irşâd 

eder.142 

Zâhiri ilmin bâtınî ilim tahsiline perde olmayacağını da şu şekilde dile getirir Fuâdî: 

“İlâhî ilmin tahsiline istekli olan sâdık mürîd, naklî ve aklî ilimlerde olgun ve yetişmiş ise 

erdemli mürşide yakın ve sohbet ehli olduğunda yaratılışındaki ameline güvenme özelliği 

ile alçaklık, rezillik ile nefsinde kibir, enâniyet ve hasislik olmadan güzel haslet ve ahlâkla 

birlikte meşrebi Muhammedî ve mezhebi de pak ise onun ilm-i zâhirisi ilm-i bâtına ve 

sülûka engel olmaz. Hatta bu yolda onun destekçisi hâline gelerek onun sâyesinde yağı 

bala katmış ve iki kanatlı olmuş olur.”143 

Şâban Dede bütün işlerinde şerîat hükümlerine uyar, “Şeriat, bâdemin kabuğu, 

tarîkat özüdür” derdi.144 Şeyhinin bu sözünü Ömer Fuâdî şöyle açıklamaktadır:“Bâdemden 

kastedilen içindeki özü ve yağıdır. Ancak öz ve yağ bâdem olması için yeterli değildir, 

ancak kabuğunun varlığıyla ve sağlamlığıyla bâdemin özü ve yağı meydana gelmez, ziyan 

olur gider. Aynen bunun gibi tarîkatta sülûk esnâsında şerîat kabuğu tarîkat bademiyle ve 

tarîkat kabuğu hakîkat bâdemiyle ve yağıyla birlikte öğrenilmezse ve tamamlanmazsa asıl 

                                                
139 Öztürk, Yaşar Nuri, Kuşadalı İbrâhim Halvetî, İstanbul, 1982, 26. 
140 Yazar, Ömer Fuâdî, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, 43. 
141 Zavotçu, Türk Edebiyatında Habname Geleneği,  77. 
142  Fuâdî, Menâkıb-ı Şeyh Şâbân-ı Velî ve Türbenâme, 64. 
143 Fuâdî, age, 133- 134. 
144 Abdülkadiroğlu, Halvetîliğin Şâbâniyye Kolu Şeyh Şâbân-ı Velî ve Külliyesi, 41. 
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maksat olan tarîkat ve hakîkat olgunlaşmaz. Yani tarîkat şerîatsız ve hakîkat tarîkatsız elde 

edilemez.”145 

İlmin irfanla değer bulacağını belirten Fuâdî, irfânı da ancak kâmil insanın 

verebileceğini söylemektedir. Mürşid, keşif ve kerâmeti mükemmel, ilm-i ledün sahibi bir 

sultân olmalı, zâhirî görüntüsü sırrını belli etmeyen katre gibi değersiz, ama bâtınî yönü 

umman gibi uçsuz bucaksız olmalıdır. Ruhlarında ve gönüllerinde ilâhi cezbeyi hisseden 

tâlibler, eksik, yetersiz ve ne oldukları bilinmeyen insanların yanlarına gitmemelidir. 

Çünkü eksiz mürşid, mürîdini de eksik bırakır. Allah’ın feyzi ile kâmil olmak isteyen bir 

mürîd, mazhar-ı rahmanî olan bir mürşid-i kâmilden feyz almalıdır.  

Sâdık, doğru yol ehli, âlim ve gayretli olan bir mürîd, kâmil bir mürşid ve ilmiyle 

amel eden bir Allah dostundan irşâd olsa, iç ve dış dünyası kurtulur ve balı yağa katıp nur 

üstüne nur haliyle olgun insanlar arasına girer. Dış ve iç, zâhir ve bâtın iki ilimle ârif ve 

âlim olup, iki kanatlı olarak yüksek makamlara kanat açıp güneş gibi her şeye faydası ve 

ışığı dokunur.146 

Ömer Fuâdî, halkın dînî duygularının istismâr edilmesine şiddetle karşı çıkmış ve 

bulunduğu yapı içinde çevresindekilerin, bu tür durumlar karşısında duyarlı olmalarını 

sağlamıştır. Kendini şeyh olarak tanıtan herkesin hakîkatte kâmil kimseler olmadıklarını 

belirten Fuâdî, tâliblere binde bir bulunan gerçek mürşidleri aramaları gerektiğini sık sık 

hatırlatmıştır.147 

Mutasavvıf yazar, insanın ruhuyla ve nefsiyle bir bütün olduğunu, maddî ve mânevi 

acılarla olgunluğa erdiğini belirtir. Sevgiliye yani Allah’a ulaşmak, vuslata ermek için 

nefisten, benlikten sıyrılmak gerektiğine dikkat çekmektedir. Yola benlikle, madde ile 

çıkılır, mânâ ile ulaşılır. Gönül ehli hâl ile bilinir, sözden uzak durur. Çünkü ârifler kâl ile 

değil hâl ile anlaşırlar. Hallac(v.309/ 922) “ene’l- Hak” dediği için öldürülmüştür. Hakîkati 

anlayan ârifler, böyle ipe gerek kalmadan Hakk’a vasıl olurlar. Derviş gönlü elemden uzak 

olmaz. Yusuf’u kaybeden Yakub’un evi nasıl hüzünlü ise Hak yolunda yürüyenlerin 

gönlünde de Hak’tan uzak olmanın hüznü ve kederi vardır.148 Cismini yok edip cânı bulan, 

nefisten geçerek özünü ve cânını bilen, canını kurban etmeye hazırdır. Bu olmadığı 

takdirde derde dermân bulunması mümkün değildir. Ömer Fuâdî, kendi hayatında da 

benzeri bir dönem geçirmiş, ruhunu saran dertlere derman olacak bir mürşid aramıştır. 

Günlerce, aylarca süren sıkıntılı bir bekleyiş devresinden sonra Mevlânâ’nın Şems’i, 

                                                
145 Fuâdî, Menakıb-ı Şaban-ı Veli ve Türbename,  63. 
146 Fuâdî,age, 26- 27. 
147 Yazar, Ömer Fuâdî Hayatı, Eserleri, 47- 48. 
148 Yazar, age, 49. 
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Yunus’un Tapduk Emre’yi buluşu gibi o da Abdülbâki Efendi’yi bulmuş ve ona intisab 

ederek huzura ermiştir.149 

Tasavvufî görüşlerini açıklama noktasında şiiri de araç olarak kullanan Ömer 

Fuâdî, tarîkata giren kişilerin seyr-ü sülûk yolundaki engelleri nasıl aşacaklarını şu şekilde 

dile getirmektedir: 

Ey tâlib-i irfânî, kesretde koma cânı 

Bülbül gibi ol dâim  vahdet gülü hayranı 

Meclâ-yı dîl ü cânı pâk eyle alâikden 

Ta ki ede tecelli bir hâlet-i ruhânî 

Esrâr-ı kemâli Hak göründü Fuâdî’de 

Feyyâz-ı ezel verdi çün neş’e-i rahmânî 150      

beyitlerinde irfâna tâlib olanların nefis terbiyesinden geçip, gönüllerini kesret 

aleminden çekmeleri gerektiğini, bülbülün gözü nasıl ki gülden başkasını görmezse, tâlibin 

de vahdetten başka bir düşünce içinde olmaması gerektiğini belirtmektedir. Çünkü gönül, 

“Hâlet-i rûhaniyenin” tecelli edeceği bir yerdir. Tâlib, varlığını Allah’ın varlığında 

eritmeye hazırlanacak ve hâl-ü kemâl sahibi bir ilm-i ledünnî sultanı olacaktır. Ömer 

Fuâdî, çevresini gönül gözü ile görüp eşyanın ardındaki hakîkati anlayan kemâle ermiş 

tâlibe “neşe-i rahmânî” gözü ile bakmaktadır.151 

Ömer Fuâdî nazarında tarîkata giren her kimse sırf göstermiş olduğu kerâmetleriyle 

evliyâullah ve ehlullâh olamaz. Gerçek velînin üç özelliği vardır. Her konuda meşguliyeti 

Allah ile olur, her durumda varacağı nokta Allah Teâlâ’dır, yapacağı her işteki niyeti 

gayreti, yönelişi, istikâmeti ve hareket noktası sadece Allah’ın rızasıdır. Bu özellikleri 

taşıyan kimseler kerâmet göstermeseler de gerçek velidirler.152 Olgun insanda en büyük 

kerâmet, telkin ve irşâda gücü olmaktır. İnsanın olgunluğa erişmesinden maksat da budur. 

Sâlike gereken, evliyânın menkıbelerini işitmekle, evliyânın yoluna girip sadâkât, 

mücâhede, zevk ve gözlemle onların terklerine, yokluklarına, mârifetlerine ve bekâlarına 

yetişip hallerini tamamlayıp, kemâle ermektir. Evliyânın yalnız kerâmetlerini işitmekle 

kalmayıp onlar gibi olmaya gayret göstermelidir. Bu konuda Ömer Fuâdî’nin mürşidi 

Abdülbâki Efendi şöyle demektedir: “Bir kimsenin, velilerin kerâmetlerini ve 

menkıbelerini işitip, olgunluklarını bilip ve onları methedip, “Onlar gerçek erlerdir” 

demesi hüner değildir. Kendisinin de gayret etmesi ve olgun insanlardan ve Allah 

                                                
149 Yazar, Ömer Fuâdî Hayatı, Eserleri,  51. 
150 Fuâdî, Menâkıb-ı Şabân-ı Veli ve Türbenâme, 46. 
151 Yazar, age, 45. 
152 Fuâdî, age, 11- 12. 
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dostlarından olması gerekir.153 Eğer sâlikin çabası olmaksızın sadece mürşidin cezbe ve 

himmet gücü yeterli olsaydı peygamberler dünyada bir tane bile kâfir ve münâfık 

bırakmayıp hepsini Müslüman ederlerdi. Yine olgun mürşidler de dünyada bir tek inkâr 

eden insan bırakmayıp hepsini derviş ve irfan sahibi kimseler hâline getirirlerdi.154 

Tarîkata yeni başlayanların hâline ve şânına lâyık olan, onların sülûklerinde ve 

yükselmelerinde zerre kadar kerâmet ortaya koymaktan sakınmalarıdır.155 Ömer Fuâdî’ye 

göre keşif ve kerâmetin dünya muhabbeti kadar zararı vardır. “Gerçekten de insan mal 

sevgisine çok düşkündür.” 156 âyetini bütün müfessirler dünya malı şeklinde tefsir ettikleri 

halde Ömer Fuâdî’nin silsilesi büyüklerinden, Çelebi Sultan Aksarâyî,  Allah’a kavuşma 

yolunda olan sâlikin başlangıçta keşif ve kerâmeti pek aşırı sevmesi sebebiyle Allah’ın zât 

ve sıfatlarına kemâliyle ulaşmaktan mahrum kalması şeklinde açıklar.157 

“Dünya sevgisi her hatanın başıdır”158 hadisindeki mânâya uygun olarak, dünya 

sevgisi, olgunları noksana düşürüp, isteklilerin yolunu çevirip Hak yolunda olgunluğa ve 

murâda yetişmekten mahrum bırakır. Dünya sevgisi ve dünyalık toplamak kadar fitne ve 

günah sebebi olan başka bir şey yoktur.159 

 

C. TESİRLERİ 

Şâbâniyye XVI. yüzyılda Şeyh Şâbân-ı Velî tarafından Kastamonu’da kurulur ve 

zamanla Halvetiyye’nin önemli bir kolu haline gelir. Şâbânî dergâhında Şâbân-ı Velî ile 

başlayan irşad faaliyeti Şâbânî şeyhler silsilesi ile XX. yüzyıla kadar devam eder. Bu süreç 

içerisinde dergâhta irşad faaliyetinde bulunan şeyhlerden biri de Ömer Fuâdî’dir.160 

Fuâdî, Şâbâniyye büyükleri arasında en çok eser yazan âlimlerdendir.161 Yazmış 

olduğu Menâkıbnâme ile Halvetîlik’in Şâbâniyye kolunun kurucusu Şâbân-ı Velî’nin ve 

kendisine kadar bu görevi yürüten dört halifesinin hayatını konu edinmiş; velilik keramet 

hakkında bilgilerle tarikat silsilesini vermiştir.162 Bu eseriyle Şâbân-ı Velî ve Şâbânilik 

adına bilinen bütün rivayetlerin ve inançların günümüze kadar, sağlıklı bir şekilde ve ilk 

ağızdan bizlere ulaşmasını sağlayarak, mensubu bulunduğu ekolün tnınmasına büyük 

                                                
153 Fuâdî, Menakıb-ı Şaban-ı Veli ve Türbename, 126- 127. 
154 Fuâdî, age, 17. 
155 Fuâdî, age, 20. 
156 Âdiyat: 100/8 
157 Fuâdî, ,age 23. 
158 Aclûnî, Keşfü’l- Hafa, I, 392. 
159 Fuâdî, age, 86 - 87. 
160 Zavotçu, Türk Edebiyatında Habname Geleneği, 1. 
161 Ozanoğlu, Türk Büyüklerinden Ünlü Bilgin Ve  Mutasavvıf  Şâbân-ı Velî, Hayatı, Eserleri ve Külliyesi, 
Kastamonu,1966, 17. 
162 Levent, Türk Edebiyatı Tarihi, 430. 
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katkıda bulunmuştur.163 Fuâdî’nin de belirttiği gibi eser, Şeyh Şâbân-ı Velî için yazılan 

bilinen tek menâkıbnâmedir.  Hem mürşidin biyografisinin ortaya konulması ve hem de 

Şâbânilikle ilgili olarak bilinen bütün gelenek, görenek ve yaşam tarzının sonraki kuşaklara 

aktarılması noktasında çok önemli bir görevi yerine getirmiş olan bu eser, 1877’de 

Kastamonu Vilâyet Matbaası’nda basılmıştır.164 

Yine Türk Edebiyatı’nda XVI. yüzyıldan başlayarak “Bülbülnâme” “Bülbüliyye” 

ve “Gül ü Bülbül” adlarıyla yazılan az sayıdaki eserden birisi de Ömer Fuâdî’ye aittir. İran 

kaynaklı tasavvufî bir hikâye olan Attar’ın Bülbülnâme adlı eserinden mülhem kaleme 

alınan Bülbüliyye 1613 tarihinde mesnevi tarzında yazılmış manzum bir hikâyedir.165 

Ömer Fuâdî’nin edebî yönünü ortaya koyması açısından önemli bulduğumuz, öğreticiliğin 

ön planda tutulduğu Bülbüliyye, Divan Edebiyatı’nı Tekke Edebiyatı aracılığıyla halka 

yaklaştırması noktasında da önemli bir yere sahiptir.166  

Ayrıca Türk Edebiyatı’nda hâbnâme veya hâbiyye adıyla anılan rüyâ ve rüyâ 

âlemiyle ilgili yazılan ilk risâle de Ömer Fuâdî’ye aittir. Vâkıat adıyla anılan bu eserinde 

Fuâdî beşerî aşktan ilahî aşka yükselmenin yollarını açıklamıştır.167 Fakat bütün bunlara 

rağmen Ömer Fuâdî’nin Türk Edebiyatı’ndaki etkisi  sınırlı olmuştur. Onun etkisi tarîkat 

çevrelerinde, özellikle de Şâbâniyye çevresinde olmuş ve kendisinden sonraki tarîkat 

mensupları tarafından saygı duyulan, eserlerine değer verilen bir mürşid olarak 

anılmıştır.168  

Onun zamanında Halvetîliğin Şâbâniyye kolu hayli intişar ettiğinden, pek çok kişi 

bu tarîkata intisab etmiştir. Bütün Kastamonuluların sevgi ve saygısına mazhar olan Ömer 

Fuâdî’nin cuma günleri, selefleri gibi, Şâbân-ı Velî Camii’nde halka verdiği vaazlarda 

İslam Dini’nin yüceliğini, ibâdet ve muâmelata ilgili meseleleri halkın anlayacağı bir dille 

izaha çalıştığı sohbetleri, büyük bir ilgiyle tâkip edilmiştir. Kastamonu’daki şöhreti kısa 

zamanda, çevre kazalarda da duyulunca insanlar, kendini görmek ve ilminden istifâde 

etmek üzere dergâha ziyâretlerde bulunmuşlardır.169 Kaynaklarda ifâde edildiğine göre 

Ömer Fuâdî, bilgisi ve güzel hitabetiyle cemaati ve kendisiyle görüşen insanları oldukça 

etkilemiş ve böylece zâhiri ilimlerde herkes tarafından saygın duyulan bir şahsiyet olarak 

tanınmıştır. Özellikle fıkıh ilmine vukûfiyetini özellikle türbe yapımı sırasında ortaya 

                                                
163 Yazar, Ömer Fuâdî Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, 29. 
164 Demircioğlu,  Kastamonu’da Basılan Eserler, 18. 
165 Yazar, age, 58. 
166 Heyet, Türk Dili ve Edebîyatı Ansiklopedisi, “Bülbüliyye”,  İstanbul, 1976, I, 481. 
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169 Heyet“Ömer Fuâdî”, Evliyalar Ansiklopedisi, 418. 
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koymaktadır. Türbe inşaatı maddî sıkıntılar yüzünden bir süre yarım kalınca ulemâ ve 

diğerlerinden münkir mutaassıblar kötü niyetle:  “Meşâyıh ve ehlullâh üzerine türbe 

yapmak ve türbelerine kandil ve mum yakmak câiz değildir, israf ve haramdır. Padişah ve 

vüzera malı ile yapılmak hiç câiz değildir” diye dedikodulara başlarlar. Ömer Fuâdî ise 

bütün bu söylentilerin geçersizliğini ayet ve hadislerden de delil getirerek açıklar.170 

Fuâdî’nin bıraktığı tesirler arasında yetiştirdiği çok sayıda talebeyi de sayabiliriz. 

Kendisinin büyük ölçüde etkisinde kalan bu kimseler içerisinde özellikle Çorumlu İsmail 

Kutsi Efendi’nin önemli bir yeri vardır. Fuâdî’den sonra Şâbânî Şeyhi olan İsmail Kutsi 

Efendi zâhiri ve bâtıni ilimlerde kendisini yetiştirerek Şâbân-ı Veli Kütüphanesi’nde 

bulunan kitaplara şerh ve hâşiyeler yazmıştı. Hocasından aldığı ilmi ve ahlâki mirası 

etrafındakiere aktaran İsmail Kutsi Efendi 1054/1644 tarihinde vefat etti. Kabri Şam’da 

bulunmaktadır.171 

Ömer Fuâdî hakkında Mustafa Efendi172 tarafından yazılmış bir mersiye onun 

bırakmış olduğu tesiri göstermesi açısından güzel bir örnektir: 

“Hak yolunun rehberi Şeyh Ömerü’l - Fuâdî 

Ariflerin serveri Şeyh Ömerü’l - Fuâdî 

Tâliblerin matlûbu âşıkların mahbûbu 

Cümle halkın mergûbu Şeyh Ömerü’l - Fuâdî 

Adarım onu buldum kapıda kulu oldum 

Feyz-i himmetin aldım Şeyh Ömerü’l - Fuâdî 

Tâatte ibâdette dahi istikâmette 

Misli yok tarîkatte Şeyh Ömerü’l - Fuâdî 

Ehl-i şerîat idi pîr-i tarîkat idi 

Râh-ı hakîkat idi Şeyh Ömerü’l - Fuâdî 

İrşâdında kavîdir feyzinde hem ganîdir. 

Himmetin sahibidir Şeyh Ömerü’l - Fuâdî 

Mustafa üftâdesi hem dahi şeyh – zâdesi 

Azîzi, Efendisi Şeyh Ömerü’l - Fuâdî173 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Ömer Fuâdî, tasavvuf, ilim ve edebiyat alanlarında 

kendini kanıtlamış olmasına rağmen ne yazık ki edebiyat alanında hak ettiği yeri 

alamamıştır. Gerek döneminde yazılan gerekse sonradan kaleme alınan şuârâ tezkirelerinde 

                                                
170 Fuâdî, Menâkıb-ı Şâbân-ı Veli ve Türbenâme, 147-153. 
171 Demircioğlu, Ziya, Şâbân-ı Veli ve Postnişinleri, 28. 
172 Hakkında bilgi bulunamamıştır. 
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ve tabâkât kitaplarında Fuâdî’den bahsedilmemektedir. Onun etkisi daha çok mensubu 

bulunduğu tarîkat içerisinde olmuş ve Halvetîliğin Şâbâniyye kolunun tanınması 

noktasında büyük hizmetlerde bulunmuştur. 
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II. BÖLÜM: RİSÂLE-İ VİRDİYYE’DE TASAVVUF 

A. ESERDE ADI GEÇEN KİŞİLER 

A. 1.Peygamberler 

 1-Hz. Musâ 

 Hz. Musâ’nın tam adı, Musâ b.İmran b. Yashür b. Kahis b. Lavi b.Yakup b. İshak 

b.İbrahim(as)’dir.174Hz. Musâ kaynaklarda; uzun boylu, esmer tenli, yüksek burunlu, hafif 

etli ve kıvırcık saçlı olarak anlatılmaktadır.175 

 Musa(as)’ın doğumunun yaklaştığı sıralarda dönemin Firavun’u rüyasında,Beytü’l-

Makdis tarafından gelen bir ateşin Kıbti evlerini yakıp İsrailoğullarının evlerine ise 

dokunmadığını görür.Müneccimlerin rüyasını İsrailoğullarından doğacak bir erkek 

çocuğunun saltanatına son vereceği şeklinde tabir etmesi üzerine, İsrailoğullarından doğan 

her erkek çocuğunu öldürtmeye başlar176 

 Musa(as)’ın annesi onu doğuracağı zaman, başına gelecek halden tasalanınca, Allah 

Teala, ona “Onu emzir!Onun hakkında sana bir tehlike gelirse, kendisini,denize 

bırak!Korkma,kederlenme.Çünkü,biz onu sana geri döndüreceğiz” 177diye vahy etti. Bunun 

üzerine annesi onu bir sandık içinde nehre bıraktı.Sandığı Firavun’un karısı Asiye’nin 

cariyeleri bularak Asiye’nin yanına getirdiler.Hz. Musa’yı çok seven Asiye Firavun’un onu 

öldürtmesine engel oldu ve Hz.Musa Firavun’un sarayında büyüdü.178 

 Fuadi risalesinde Hz. Musa ile ilgili kıssalara yer vermektedir. Bunlardan bir 

tanesinde, Hz. Musâ, Allah’a zulüm şeklinde görünen adaletini kendisine göstermesi için 

niyaz eder. Allah Tealâ’nın da Hz. Musâ’ya kendisinin gizli olan hikmetini anlamaya 

gücünün yetmeyeceğini bildirmesi üzerine Hz. Musa: Ey Rabbim sen bildirince anlarım 

diye cevap verir. Bunun üzerine Allah Teala Hz. Musâ’ya falan pınarın başına git ve orada 

bekle diye vahyeder. Hz. Musa beklerken pınarın başına bir atlı gelir. Abdest alıp kaftanını 

giyerken cebinden altın kesesini düşürür. Sonra genç bir çocuk keseyi bularak alır ve hızla 

oradan uzaklaşır. Daha sonra kör bir kişi gelerek pınardan abdest alıp namaza durur. Bu 

sırada kesesini kaybettiğini anlayan atlı altınlarını bulmak için geri döner ve köre kesesini 

sorar.Kör gözlerinin görmediğini altın falan bilmediğini söylese de atlı kesesini 

                                                
174 Köksal, M.Asım, Peygamberler Tarihi, Ankara,2007,II,7. 
175 Köksal,age,7. 
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kaybetmenin üzüntüsüyle ona sert davranır.Bunun üzerine kör de atlıya ağır sözler sarf 

eder.Bu duruma çok sinirlenen atlı köre vurarak onu öldürür ve oradan uzaklaşır179 

Bütün bunları izleyen Hz. Musa olayların sırrını anlamakta aciz kaldığında Allah 

Teala ona olanların gerçek yüzünü açıklar. Altınları bulan çocuğun babası atlının birçok 

binasını yapmış ve ücretini alamadan vefat etmiştir. Fakat atlı babasının parasını o yetime 

vermemiştir. Böylece çocuk altınları alarak kendi hakkını bulup almış olur. Kör ise sinirli 

ve kötü ahlaklı olması sebebiyle atlının babasını haksız yere öldürmüştür.Atlı da bunu 

bilmemesine rağmen körü öldürür ve böylece Allah’ın emriyle kısas gerçekleşmiş 

olur.Bütün bunlara ilahi vahiyle vakıf olan Hz. Musa bu hikmetleri bildirmesi sebebiyle 

Allah’a hamd eder.180 

Bu hikayenin ardından risaleyi okuyan muhataplara şöyle seslenir Fuadi: “Ey gizli 

hikmeti isteyen kişi! Hz. Musa(as) Tevrat’ın sahibi ve peygamberlerin en büyüklerinden 

olmasına rağmen Allah’dan kendisine vahiy gelmediği sürece gizli hikmete vakıf olamadı. 

Şimdi sana düşen şey aleyhinde de olsa olup bitenleri kötüye yormadan, Allah’ın gizli 

hikmetine haml ederek, bunlara rıza göstermendir. Eğer Allah’a bütünüyle iman eder, 

işlerini O’na havale edersen, hikmet ehli arasına girer, dünya ve ukbada onlarla beraber 

haşredilirsin.”181 

Yine risâlede Hz. Musa’nın bir kıssasına daha yer verir Fuadi. Bir gün Hz. Musâ 

Allah’a en sevdiği kulunun kim olduğunu sorar. Allah Teala da ona cevaben: “Doğuda bir 

mümin kulumun ayağına diken batsa, batıda olan bir mümin de onun acısını duyup, şefkat 

sebebiyle yüreği acısa, kullarımın içerisinde en sevdiğim o kimsedir” buyurur.182 

Fuadi bu hikayeyi naklettikten sonra yaşadığı zamanda artık şefkatin 

kalmadığından, insanların bizzat mazlumları görseler bile onlara merhamet 

etmediklerinden yakınır ve Muhammed ümmetine az şefkatin onlara yapılan çok duadan 

hayırlı olduğunu belirterek konuyu bitirir.183 

2-Hz. Dâvûd 

İsrâiloğullarına gönderilen ve kendisine Zebur verilen peygamberdir. İbrânicede 

“en çok sevilen kişi, göz bebeği” anlamına gelen bu ismin Kitab-ı Mukaddes’te Dâvid veya 

Dâvîd şeklinde geçtiği ve sadece Hz. Dâvûd’a ad olarak verildiği görülmektedir. 184 

                                                
179 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, vr.71a-71b. 
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184 Harrman, Ömer Faruk, “Dâvûd”, DİA, IX, 21-4. 
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Kur’ân-ı Kerim ve hadislerde Hz. Dâvûd’un çeşitli özellikleri belirtilmekle beraber 

gerek soy kütüğü gerekse hayat hikâyesiyle ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Bu konuda diğer 

İslâmî kaynaklarda yer alan bilgiler de İsrâiliyat türünden olup, Ahd-i Atîk’teki bilgilerle 

büyük ölçüde benzerlik göstermektedir.185Ahd-i Atîk’e göre Hz. Dâvûd, otuz yaşında kral 

olmuş ve kırk yıl altı ay saltanat sürdükten sonra yetmiş bir yaşında vefat etmiştir. Kabri 

Kudüs’dedir.186 

Fuâdî, risâlede Hz. Dâvûd’un Allah Teâlâ’ya “ mahlûkâtı niçin yarattın” diye 

sorması üzerine Allah’ın da ona : “Gizli bir hazine idim, bilinmek istedim ve bilinmek için 

de mahlûkâtı yarattım”187 şeklinde cevap verdiğini anlatmaktadır. Böylece Allah (cc)  Hz. 

Dâvûd’un sorusuna vermiş olduğu cevapla yaratılışın amacını da açıklamış olmaktadır.188 

Yazar, eserde doğudan batıya kadar bütün dünyada saltanat süren dört kişinin 

olduğunu beyan etmektedir. Bunlardan iki tanesi küfür ehlinden Câlût’la Nemrût, ikisi de 

iman ehlinden olan Zü’l-Karneyn ve Hz. Süleyman’dır. Allah Hz. Dâvûd’dan Câlût’la 

savaşmasını istemiş ve bu savaşta Hz. Dâvûd’a yardım ederek gâlib gelmesini sağlamıştır. 

Böylece Hz. Dâvûd saltanat sahibi olmuştur. Allah Teâlâ verdiği bu nimetlere karşı 

şükretmesini istediği zaman Hz. Dâvûd: “ Ya Rabbi, senin gibi yüce ve ulu bir sultana 

benim gibi zayıf ve âciz bir kul nasıl lâyık olduğu şekilde şükredebilir” diye cevap 

verdiğinde, Allah Teâlâ da: “İşte şimdi şükretmiş oldun ey Dâvûd” buyurmak sûretiyle 

cevap vermiştir. Fuâdî burada Hz. Dâvûd’u örnek göstererek kulun âcizliğini bilmesinin 

Allah katındaki öneminden bahsetmektedir.189 

A.2. Sahâbeler 

1- Hz. Ebu Bekir 

          Müslümanların ilk halifesi olan Hz. Ebû Bekir Fil Vak’asından üç yıl kadar sonra 

Mekke’de doğdu. Annesi Ümmü’l-Hayr Selmâ bint Sahr, babası Ebû Kuhâfe’dir. Anne ve 

babasının mensub olduğu Teym kabilesinin soyu Mürre b. Kâb’da  Hz.Peygalber’in 

nesebiyle birleşir. Hz. Peygamber’den iki veya üç yaş küçük olan Ebû Bekir kaynaklarda 

adından çok “Atîk” lakabıyla anılmıştır. Gençlik yıllarını, üstün bir ahlâk nümûnesi olarak 

geçiren Hz. Ebû Bekir, halkın dertlerine ortak olur, yoksullara yardım ederdi. 190 

                                                
185 Harman, “Dâvûd”, 21. 
186 Harman, “Dâvûd”, 24. 
187 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ,I,132. 
188Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, vr.44a.  
189 Fuâdî,age , vr. 59b-60a. 
190 Yıldız, Hakkı Dursun, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İstanbul, 1989, II,31. 
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            Servetini İslam için harcayan Hz. Ebû Bekir, ölümüne kadar Hz. Peygamber’den 

hiç ayrılmadı. Genel ve özel önemli işlerde ashâbına danışan Hz. Muhammed bazı 

konularda özellikle Hz. Ebû Bekir’e danışırdı. Araplar ona Peygamber’in vezîri derlerdi.191 

             Hz. Ebû Bekir, Mekke döneminde Kureyşli müşriklerin ağır işkencelerine mâruz 

kalan Müslüman kölelerle zayıf ve güçsüz pek çok kimseyi efendilerine büyük paralar 

ödeyerek satın alıp azat etmiştir. O servetini bu şekilde İslam yolunda harcamıştır.192Resûl-

i Ekrem Mekke’ye gelen insanları İslâmiyet’e davet ederken ensab ilmini iyi bilen Ebû 

Bekir onun yanında bulunarak çeşitli kabile mensublarıyla kolayca dostluk kurmasında 

kendisine yardımcı olurdu.193 

Sayılamayacak kadar çok fazîletleri olan Hz. Ebû Bekir, Kureyş Kavmi içinde 

kendisiyle düşülür, kalkılır, görüşülüp konuşulur, sevimli, yumuşak huylu, uslu bir zât idi. 

Kan diyet işlerine bakardı. Tanınmış, dürüst bir tüccârdı.194 

            Hz. Ebû Bekir Kur’ân-ı Kerîm-i, Resûl-i Ekrem’in söz ve hareketlerini en iyi ve en 

hızlı şekilde anlama kâbiliyetine sahipti. Kur’ân-ı ezbere bilir ve çok duygulu bir şekilde 

okurdu. İslâm tarihinde Hz. Ebû Bekir ile Hz. Ömer “şeyhayn” diye anılmış ikisinin ittifak 

ettikleri hususlar, diğer sahâbîlerin görüşlerine tercih edilmiştir.195 

Hz. Ebû Bekir h.13 yılının cemâziye’l- âhir ayının başlarında (Ağustos 1634) 

hastalandı. On beş gün kadar hasta yattı. 22 Ağustos 634 tarihinde bir akşam vakti vefat 

etti. Halifeliği iki yıl, üç ay, on gün sürdü. Resûlullah’ın kabrinin yanına defnedildi.196 

 Ömer Fuadi risalesinde öncelikle Hz. Ebu Bekir’in menkıbesine yer vermektedir. 

Bir gün Hz. Peygamber Efendimiz Hz. Ebu Bekir’e bir yüzük vererek üzerine “la ilahe 

illallah” kelimesini nakşettirmesini ister.Hz. Ebu Bekir de nakkaşa “la ilahe illallah” 

ibaresi üzerine –“Muhammedün Resulullah”ı da ilave etmesini söyler.Yüzüğü Hz. 

Peygambere götürdüklerinde yüzük  üzerinde “la ilahe illallah”‘la birlikte “Muhammedün 

Rasulullah ve Ebu Bekir Sıddık” ilavelerini de görürler.Hz. Peygamber bu durumu sorunca 

Hz. Ebu Bekir utanarak, Ya Rasulallah, sizin adınızla Allah’ın adını ayrı yazmaya gönlüm 

razı olmadı ama kendi ismimin yazılmasını ben istemedim der. O’nun bu sıkıntısı üzerine 

Cebrail (as) gelerek yüzüğü bu şekilde kendisinin yazdığını belirtir ve Hz. Ebu Bekir’i bu 

utançtan kurtarmış olur.197 

                                                
191 İbn Kesir, Büyük İslam Tarihi(el-Bidâye ve’n- Nihâye), Çeviren: Mehmet Keskin, İstanbul, 1994,135. 
192 Altıkulaç, Tayyar, “Ebû Bekir”, DİA, X, 102. 
193 Altıkulaç,”Ebu Bekir”,102. 
194 Köksal, M.Asım, İslam Tarihi, İstanbul, 1989, III, 110. 
195 Altıkulaç, “Ebû Bekir”, 105-106. 
196 Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi,62. 
197 Fuadi, Risale-i Virdiyye, vr.57b. 
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 Fuadi Hz. Ebu Bekir’in enbiyaullah hakkındaki bu mürüvveti ve iyiliğinin “hizmet 

edene hizmet edilir, iyilik eden iyilik bulur” sözü gereğince karşılığını bulduğunu ve bizzat 

Cebrail tarafından isminin Hz. Peygamber’in yanına nakşolunduğunu ifade etmektedir.198 

 Risalede Hz. Ebu Bekir’in şefkatinin büyüklüğüne de değinilerek bu özelliğinin 

onun imanının kuvvetinden kaynaklandığı dile getirilmiştir. Fuadi’ye göre kişinin imanı ne 

derece kuvvetli ise şefkati de o kadar kuvvetli olmaktadır.199 

 Hz. Muhammed kendisine nübüvvet verildiğinde ilk olarak Hz. Ebu Bekir’i islama 

davet etmiş O da hemen tereddütsüz müslüman olmuştur. Böylece bu yola ilk giren kimse 

şerefine ermiştir ve “Kim doğru bir yola davet ederse o kimseye o yola girenlerin ecri 

kadar ecir verilir. Onların ecirlerinden de hiçbir şey eksiltilmez.”200 hadisi mucibince 

kıyamete kadar ne kadar mümin gelirse Hz. Ebu Bekir’e de onların ecirleri kadar sevap 

yazılır.201 

 Fuadi Hz. Ebu Bekir’in ikinci özelliği olarak zındıkları öldürmesinden bahseder. 

Zındık, kıyameti inkar eden kimsedir. Hz. Ebu Bekir halife olduğunda Medine’deki 

münafık, mülhid ve zındıklarla savaşmış ve onları öldürmüştür. Böylece Peygamberin 

vefatının ardından ortaya çıkan fitne hareketini söndürmüş ve Müslümanları bölünmekten 

kurtarmıştır.202 

 Yine Hz Ebu Bekir’in bir güzel sıfatı olarak da onun Hz. Peygamber’in mağara 

arkadaşı olması beyan edilmiştir. Peygamber Efendimiz Kureyş’i islama davet ettiklerinde 

yeni dini kabul etmedikleri gibi, Hz. Peygamber’e de cephe almışlar ve O’nu öldürmeye 

karar vermişlerdi. Bunun üzerine Allah Teala O’na Hıra Mağarası’na gitmesini vahyetti. 

Hz. Ebu Bekir de O’nun yanındaydı. Mağaraya girdiklerinde Hz. Ebu Bekir kafirlerin 

hücumundan korkmuştu. Bu durum ayette şu şekilde geçmektedir: “Hz. Peygamber 

arkadaşına (Hz. Ebu Bekir) üzülme Allah bizimle beraberdir diyordu”203Yine hadisde 

gelmiştir ki Hz. Peygamber bir yerde Hz. Ebu Bekir’e “Sen benim mağara 

arkadaşımsın”204 ve akabinde de “Ey Ebu Bekir! Sen ikiden üçüncüsünün Allah olduğunu 

zannetmiyordun”205 buyurmuşlardır.206 

                                                
198 Fuâdî, Risale-i Virdiyye,  vr.57b. 
199 Fuadi, age, vr.58b . 
200 Müslim, İlim,16;Ebu Davud ,Sünnet,6 ;Tirmizi,İlim,15. 
201 Fuadî, age, vr.58b. 
202 Fuâdî, age,  vr.59b. 
203 Tevbe:40. 
204 Tirmizi ,Menakıb,16. 
205 Buhari ,Fazailü’s-Sahabe,2; Menakıbü’l Ensar,45. 
206 Fuadî, age, vr.60a. 
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 Hz. Ebu Bekir’in özelliklerini saymaya devam eden Fuadi O’nun “Atîk” ismiyle 

lakaplandığını dile getirir.Hz. Ebu Bekir’in iki lakabı bulunduğunu bunlardan birinin 

“Atîk” diğerinin de “Sıddik” olduğunu  belirtir.”Atik” lakabını almasının sebebi olarak Hz. 

Peygamber’in onun hakkında: “Ebu Bekir Allah’ın cehennemden ilk azat ettiği kişidir”207 

buyruğu sebebiyle cehennemden kurtulanların ilki olmasıdır.Bir diğer özelliği de Hz.Ebu 

Bekir’in hakikate ermiş bir kimse olmasıdır. Akaidde belirtildiği gibi  “Hz.Peygamber’den 

sonra insanların en üstünü Hz.Ebu Bekir, sonra Hz. Ömer ,sonra Hz. Osman ve sonra da 

Hz. Ali’dir.Hilafetleri de bu sırayla olmuştur.”208 

  2- Hz. Ömer 

            İkinci halîfe olan Hz. Ömer M.591 yılında Mekke’de doğdu. İslâmiyetten önce 

Mekke’nin idârecilerindendi. Yaklaşık sekiz sene Hz.Peygamber ve Müslümanlara karşı 

cephe aldı. Peygamberi öldürmeyi kararlaştıran müşriklerle aynı safta yer alan Hz. Ömer 

bu işi üstlenmekten de çekinmedi. Fakat bu girişimi onun Müslüman olmasıyla 

sonuçlandı.209Hz. Ömer’in soyu dokuzuncu dedesi Kâb’da Hz. Peygamber’in soyu ile 

birleşmektedir. Görüşleri dâima doğru çıktığı, doğru söylediği veya bazı batıldan ayırdığı 

için kendisine “Fârûk” ismi verildi.210 O’nun Müslüman olmasıyla birlikte Müslümanlar 

güçlendiler. Müslümanlığını açıkça Kureyş’e ilân etti. Müşrikler, ona çok içerlediler ve 

diğer Müslümanlara reva gördükleri ona da yönelttiler.211 Hz. Ömer, çok âdil, âbid, 

merhametli, alçak gönüllü olup, fakirlikle yaşardı. Kuru arpa ekmeği yer, kalın 

kumaşlardan elbise giyerdi. Zamânında çok fetihler oldu. Öyle ki onun zamanında sekiz 

bin camide Cuma namazı kılınıyordu. Her nereye asker gönderse, zafer bulup, sağ salim 

olarak ganimetle dönerdi.212 

             Hz. Ömer devrinde pek çok yenilikler ve gelişmeler meydana gelmiştir. O’nun 

zamanında yollar, köprüler yapılıp, su kanalları açıldı. Yeni fethedilen bölgelerde yerleşim 

merkezleri kurulup buralar îmar edildi. İlk nüfus sayımı yapıldı. Fakir çocuklara maaş 

verildi. Satıcıların, esnafın ve tüccarın müşteriyi aldatmalarına engel olmak için hisbe 

denilen belediye teşkîlatını kurdu. Geceleri bekçi koyup, âsâyişin teminini ilk defa o tatbik 

                                                
207 Tirmizi ,Menakıb,16. 
208 Fuâdî, Risale-i Virdiyye, vr. 61b. 
209Sami, Kâmûsü’l -Âlâm, Ankara, 1996, V. 3213. 
210 Heyet, Dört Büyük Halife, İstanbul, 2004, I, 127. 
211 Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 64-65. 
212 Heyet,age, 138. 
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etti.213 Hz. Ömer 645 (H.23) yılının son ayında Ebû Lü’lü Fîruz adında Yahûdî bir köle 

tarafından namaz kılarken şehit edildi.214 

 Risalede Hz. Ömer’den bahsedilirken öncelikle O’nun “evvab” olması üzerinde 

durulmaktadır. Fuadi evvab kelimesinin lugatte can ve gönülden  yönelen kimse hakkında 

kullanıldığını belirtir. Hâl ve mana yönüyle ise “evvabiyet”: Masiyetten itaate, vahdetten 

kesrete, tecelli-i sıfattan tecelli-i zâta dönülmesi anlamına gelmektedir.Allah Teala birçok 

ayette kullarından evvab niteliği kazananları övmektedir.Bu ayetlerden bazıları 

şöyledir:“Davud’a Süleyman’ı bağışladık.O ne güzel kuldu! Şüphesiz O Allah’a çok 

yönelen bir kimse idi.”215 “Gerçekten biz Eyyub’u sabreden bir kimse olarak bulduk.O ne 

güzel bir kuldu! O, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.”216 Bütün bu ayetlerden 

anlaşılmaktadır ki Hz. Ömer peygamberlerin üstün sıfatlarıyla sıfatlanmıştır.217 

 Fuadi Hz. Ömer’in Peygamber(sav)’in duası bereketiyle müslüman olduğunu 

belirtir. Hz. Peygamber “Allah’ım! İslam’ı Ebu Hakem bin Hişam ya da Ömer bin 

Hattab’ın Müslümanlığı ile güçlendir”218 buyurmuşlardır.Hz. Peygamber’in duası kabul 

edilmiş ve Hz. Ömer kırkıncı Müslüman olarak İslam dairesine girmiştir.O’nun İslam’a 

girmesiyle bütün Müslümanlar güçlenmiş oldular.Önceden namazlarını gizli kılarken Hz. 

Ömer’den aldıkları cesaretle namaz ve ibadetlerini açıkça yapma imkanı buldular.Bu 

yönüyle de Hz. Ömer ashap için bir tür zinet olmuş oldu.219 

 Hz. Ömer gerçekleştirdiği fetihlerle de önemli bir yere sahiptir. Hz. Ebu Bekir 

halifeliği zamanında Medine’yi bütün mürted ve zındıklardan temizlemişti. Hz. Ömer 

halife olduğunda içte bir problem kalmamıştı. O da Medine dışına fetihler düzenledi. Bu 

fetihler sayesinde İslamiyet hızla yayıldı. Hatta O’nun hilafeti zamanında Medine’de 560 

minber yapılmış ve bu kadar çok hutbe okunmuştur.220 

 Hz. Ömer’in heybet ve şecaatine de değinen Fuadi O’nun heybetli ve vakarlı olması 

sebebiyle pek çok kişinin kendisinden çekindiğini ifade ederek bu konuyla ilgili şu rivayete 

yer verir: Kureyş hanımlarından bazıları Hz. Peygamber’in meclisinde yüksek sesle 

konuşmaktadır. Hz. Ebu Bekir ve sahabeden bazıları meclise gelirler fakat kadınlar 

hallerini değiştirmezler. Hz. Ömer Peygamber’in huzuruna girmek için izin istediğinde 

kadınlar Hz. Ömer’den korkup çekinerek, aceleyle ayağa kalkar ve susarlar. Bunun üzerine 
                                                
213 Heyet, Dört Büyük Halife,  139. 
214 Heyet ,age ,139. 
215 Sad: 30. 
216 Sad:44. 
217 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, vr.60a. 
218 Aclûnî, Keşfü’l Hafa, II,373. 
219 Fuâdi ,age vr.61b. 
220 Fuâdi, age,vr. 62a. 
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Hz. Peygamber gülmeye başlar .O’nun niçin güldüğünü merak eden Hz. Ömer: “Sizi 

güldüren nedir Ya Resulallah?” Diye sorduğunda Hz. Peygamber de durumu O’na anlatır. 

Bunun üzerine Hz. Ömer: “Benden korkup utanırsınız da iki cihan sultanından niçin 

korkup utanmazsınız?” Diyerek kadınlara çıkışır. Kadınlar da O’na hitaben: “Evet sen daha 

katı ve sertsin” diye cevap verirler.221 Fuadi yine bu konuyla ilgili olarak Hz. Aişe’den 

gelen bir rivayete de yer vermektedir. Hz. Aişe buyurur ki, Resulullah ile otururken birden 

bir gürültü ve çocuk sesleri duyuldu. Hz. Peygamber sesin nereden geldiğini anlamak için 

baktığında Habeşilerin oynayıp raks ettiklerini ve küçük çocukların da bunların etrafında 

oynadıklarını görür. Hz. Aişe’ye gel ve Habeşilere bak der.Hz. Aişe Peygamber’in başı ile 

omuzları arasından bakmaya başlar.Bu sırada Hz. Ömer yoldan geçer ve O’nu görünce 

insanlar hızla dağılırlar.Bunun üzerine Hz. Peygamber “Ben insan şeytanlarına bakmam . 

Onlar Ömer’i görünce kaçtılar”222 buyurur.223 

 Hz. Ebu Bekir bir gün mescide geldiğinde mescidin her zamankinden daha aydınlık 

olduğunu görür. Bu kandilleri kim yaktırdı diye sorduğunda kardeşiniz Ömer derler. O da 

Hz. Ömer için “Allah kabrini nurlandırsın” diyerek dua eder.224 

 Eserde Hz. Ömer’in belirtilen bir yönü de mihrap ve mescitlerden hiç 

ayrılmamasıdır. Hz. Ömer vaktinin çoğunu mescidlerde geçirir ibadetlerini genellikle 

camide yerine getirirdi. Bu özelliği O’na kazandıran olayı şu şekilde nakleder Fuadi: Hz. 

Ömer bir gün küçük bir oğlan çocuğunun koşarak bir yere gittiğini görür. Ona böyle 

koşarak nereye gidiyorsun çocuğum diye sorduğunda çocuk mescide gidiyorum diye cevap 

verir. Hz. Ömer’de ona niye koşuyorsun, yavaş gitsen de olur dediğinde, çocuk: “Ya 

Emir’el-Müminin! Mescide giden bir mümin Allah’ın evine –Allah’ın zikrine koşunuz-225 

buyruğu gereğince koşarak gider”  

dediğinde Hz. Ömer ona: “Sen daha küçüksün oğlum” diye cevap verir. Bunun üzerine 

çocuk derki ; “Dün benden daha küçük birisi vefat etti. Mescide gitmesi mümkün olmadı. 

Şu an vaktim varken ben fırsatı kaçırmayayım.” Bu olay Hz. Ömer’i çok etkiler ve artık 

mescidlerden çıkmaz olur. Fuadi Hz. Ömer’in mescidlerle ilgili şu sözünü aktarmaktadır: 

“Mescidler, yeryüzünde Allah’ın evleridir. Orada namaz kılan kişi Allah’ın konuğudur. Ev 

                                                
221 Fuadi, Risale-i Virdiyye, vr.62a-63b. 
222 Tirmizi, Menakıb,17. 
223 Fuadi, age,vr.63a-63b. 
224 Fuadi, age,vr.63b. 
225 Cuma:9. 
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sahibine gereken şey kendisini ziyaret edene ikram etmektir”. Mescide namaz kılan kişi de 

günde beş vakit Allah’ı ziyaret etmiş olur ve ilahi ikrama ereceğinden şüphe edilmez.226 

 Hz. Ömer’in risalede değinilen bir özelliği de daima doğru konuşan bir kimse 

olmasıdır. Hz. Peygamber O’nun bu yönüyle ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Kuşkusuz 

Allah Teala doğruyu Ömer’in diline ve kalbine koymuştur”227 Allah’ın doğruluğu O’nun 

kalbine ve diline koyması sebebiyle Hz.Ömer daima hak olanı söylemiştir. Zira dil kalbin 

tercümanıdır. Kalbde ne varsa dile gelen de o olacaktır.228 Yine O bütün bu üstün yönleri 

sebebiyle Hz. Peygamber’in “Eğer benden sonra bir peygamber olsaydı kuşkusuz Ömer 

olurdu”229 övgüsüne mazhar olmuştur.230 

3- Hz. Osman 

             Üçüncü halife olan Hz. Osman M. 574 yılında Mekke’de doğdu. Ümeyye 

oğullarından ve ilk Müslümanlardan olan Hz. Osman, Hz. Peygamber’in iki kızıyla 

nikâhlandığı için Zi’nnûreyn (iki nur sahibi) lakabıyla anılır. Hayatta iken cennetle 

müjdelenen on kişiden biridir. Bedir hariç bütün savaşlara Hz. Peygamber’le birlikte 

katıldı. Mâli durumu iyi olduğu için İslam ordularının hazırlanışına büyük maddî 

yardımlarda bulundu, bu sebeple Hz. Peygamber’in övgüsüne mazhar oldu.231 Hucvirî 

(v.463/1072) ‘nin beyanına göre sûfiler, mal ve can feda etmede, hâdiseler karşısında 

teslîmiyet göstermede ve ibâdette ihlaslı olmada Hz. Osman’a (r.a) tâbi olmuşlardır.232       

             Hz. Osman’ın hizmetlerinden biri de Hz. Ebû Bekir’in bir araya toplattığı Mushaf-ı 

Şerîf nüshasından, altı nüsha daha yazdırıp, büyük İslâm merkezlerine göndermesidir. 

Böylece değişik okuyuşların önüne geçmiştir. Kur’an-ı toplattığı için Câmiü’l-Kur’an 

lakabıyla anılır.233 

Hz. Osman’ın bu denli fazilet sahibi olmasına rağmen duyduğu olaylardan çabuk 

etkilenmesi ve devlet idaresini akrabalarının eline bırakması yönleriyle eleştirildiği de 

olmuştur.234 O’nun döneminde birçok fetih yapılmıştır. Horasan, Hindistan, 

Mâverâünnehir, Kafkasya, Kıbrıs, Kuzey Afrika’nın bir çok yeri, onun devrinde İslâm 

topraklarına katılmıştır.235Münafıkların çıkardıkları isyan yüzünden Hz. Osman’nın 

                                                
226 Fuadi, Risâle-i Virdiyye, vr.64a. 
227 Tirmizi, Menakıb,17; İbn Mace,Mukaddime, 2. 
228 Fuadi, age, vr.64b. 
229 Buhari ,Edeb,109; Tirmizi,Menakıb,17. 
230 Fuadi,age,vr.63b. 
231 Sâmi, Kâmüsü’l-Âlâm, IV, 3126 
232 Hucvirî, Ebu’l- Hasen Ali b. Osman el- Cüllâbî, Keşfü’l- Mahcûb, (Hakikat Bilgisi), Haz: Süleyman 
Uludağ, İstanbul, 1996,160. 
233 Sâmi, age 3126. 
234 Hasan, İbrahim Hasan, İslam Tarihi, İstanbul, 1987, I, 339. 
235 Heyet, Dört Büyük Halife, 278. 
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hilâfetinin son altı senesi karışık ve gürültülü geçti. Bu isyan hareketi zamanla büyüdü ve 

âsiler Medîne’yi sararak, Hz. Osman’ın hilâfetten çekilmesini istediler. Hz. Osman’ın bu 

teklifi kabul etmemesi üzerine evine girerek Kur’an okurken onu şehid ettiler. Şehid 

olduğu zaman 82 yaşındaydı.236 

 Risâle-i Virdiyye’de öncelikle Hz. Osman’la ilgili olarak “Emirü’l- Eman” ifadesine 

yer verilmekte ve O’nun güvenilirliğine dikkat çekilmektedir. Hz. Osman’ın Hz. Ömer gibi 

dirayetli bir halifeden sonra iş başına gelmesi ve kendisinin de devlete olan sadakati 

sayesinde hilafet yıllarında büyük ölçüde asayiş ve emniyet sağlanmıştı. Halk her türlü 

zulümden uzak güven içerisinde yaşıyordu. Bu sebeple Hz. Osman eserde öncelikle 

“Emirü’l-Eman” olarak nitelenmiştir.237 

 Hz. Osman’ın cömertliğine de değinen Fuadî, mali durumu iyi olan Hz. Osman’ın 

mal varlığını İslam yolunda harcadığından bahsetmektedir. Özellikle Tebük Seferi’nde 

İslam ordusu büyük sıkıntı içerisindeydi. Bu zor dönemde Hz. Osman İslam ordusuna 

yüklü miktarda mali yardımda bulunarak Müslümanları büyük bir sıkıntıdan kurtardı ve bu 

sayede Hz. Peygamber’in duasına mazhar oldu.238 

 Fuadi Hz. Osman’ın sevilen bunca işleri ve ibadetleri sebebiyle “Habibü’r-

Rahman” diye nitelendiğinden de söz etmektedir. Fakat bazıları bu vasfın Hz. 

Peygamber’e ait olduğu bu sebeble de Hz. Osman için kullanılmasının doğru olmayacağı 

görüşündedirler. Bunlar Hz.Osman hakkında “Habibü’r-Rahman” yerine “Habib-i 

Habibü’r-Rahman” ifadesinin kullanılmasının daha uygun olduğunu beyan ederler.Fuadi 

onların bu itirazlarına ayetlerden deliller getirerek cevap vermektedir. Allah Tealâ “Allah 

sevdiği, onların da kendisini sevdiği bir topluluk getirecektir”239buyurmaktadır. Bu ayet 

göstermektedir ki kulun Allah’ı sevmesi sabit olunca, Allah’da o kulunu sevmekte ve 

böylece kişi Rahman’ın sevdiklerinden olmaktadır. Allah’ın kuluna muhabbet etmesi 

düşünülemez diyenlere karşı da şu ayetle cevap verir Fuadi “De ki eğer Allah’ı 

seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin”240 Bu ayet ve müfessirlerin tefsirlerindeki 

açıklamaları Allah’ın kuluna olan muhabbetini açıkça ifade etmektedir. Fuadi ayrıca Hz. 

Peygamber’in Allah’ın sevgilisi olmasıyla Hz. Osman’ın Allah’ın sevgilisi olmasının bir 

                                                
236 Heyet, Dört Büyük Halife, 279-281. 
237 Fuadî, Risâle-i Virdiyye,vr.65b-66a. 
238 Fuadî, age,vr. 65b. 
239 Maide:54. 
240 Al-i İmran:31. 
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olmadığını, aralarında maddi manevi farklar bulunduğunu ve marifet ehlinin bu farkları 

anlayabileceğini belirtir.241 

 Bilindiği gibi Hz. Osman’ın en belirgin yönlerinden bir tanesi de haya sahibi bir 

kimse olmasıydı. Risalede O’nun hayasının çokluğuna da değinilmiştir. Fuadi Hz. 

Osman’ın hayasını anlatırken Hz. Aişe’den gelen bir rivayete de yer vermektedir.-Hz. 

Peygamber birgün serirleri üzerinde ayakları açık soyunmuş bir halde yatarken sırayla Hz. 

Ebu Bekir, Hz.Ömer ve Hz. Ali gelirler fakat Hz. Peygamber halini değiştirmez. Daha 

sonra Hz. Osman geldiğinde Hz. Peygamber ayağa kalkıp otururlar. Bunun üzerine Hz. 

Aişe : “Babam Ebu Bekirden Osman efdal midir?” Diye sorduğunda Hz. Peygamber de 

ona cevaben “Meleklerin kendisinden utandığı bir adamdan utanmayayım mı?242” 

Buyururlar. Hz. Osman’da bulunan bu haya duygusu Hz. Peygamber’in kendisine bu 

derece saygı göstermesine sebep olmuştur. Çünkü Hz. Peygamber bir hadislerinde “Haya 

imandandır”243 buyurarak hayanın iman açısından ne derece önemli olduğunu beyan 

etmişlerdir.244 

 Eserde son olarak da Hz. Osman’ın şehadeti üzerinde durularak onun ramazan 

ayında şehitlik derecesine erdiğinden bahsedilmiştir. Bu yönüyle de Hz. Osman şehadet 

gibi yüce bir dereceye erişmiş ve bu şehadeti ramazan ayında vaki olmuştur.245 

4-Hz. Ali 

             Müslümanların dördüncü halifesi olan Hz. Ali’nin hicretten yaklaşık yirmi iki yıl 

önce (M. 600) Mekke’de doğduğu rivâyet edilmektedir. Babası Hz. Peygamber’in amcası 

Ebû Talib, annesi de Fatıma bint. Esed b. Hâşim’dir. Ebû Tâlib’in en küçük oğludur. 

Mekke’de baş gösteren kıtlık üzerine Hz. Peygamber amcası Ebû Tâlib’in yükünü 

hafifletmek için onu himâyesine almış, Hz. Ali beş yaşından itibâren hicrete kadar onun 

yanında büyümüştür.246Hz. Haticeden sonra, Hz Peygamber’e inanan ve O’nunla birlikte 

namaz kılan, O’na yüce Allah’dan gelen şeyleri tasdik eden ilk Müslüman Hz. Ali 

idi.247Mekkeli müşriklerin eziyetlerinin iyice artması ve Allah’ın hicret için izin vermesi 

üzerine Hz. Peygamber, muhâcir olarak Mekke’den çıkarken, O’nun yatağında gecelemesi 

sebebiyle büyük bir şerefe sahipti. Öyleki gözcüler, Hz. Peygamber’in kendi yatağında 

yattığından hiç şüphe etmemişlerdi. Daha sonra Hz. Peygamberin sahiplerine verilmek 

                                                
241 Fuadî, Risâle-i Virdiyye,vr.67b. 
242 Müslim,Fazailü’s-Sahabe,26; Ahmed bin Hanbel, I,71. 
243 Buhari,İman,16;Müslim,İman,57. 
244 Fuadî, age,vr.67b. 
245 Fuadî, age, vr.68a. 
246 Fığlalı, Ethem Ruhi, “Ali”, DİA, II, 371-4. 
247 Köksal, İslam Tarihi, 93. 
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üzere emanet ettiği eşyayı yerlerine verip hicret etti. Hicretten sonra da Hz. Peygamber, 

onu kızı Fatıma ile evlendirdi.248 

Hz. Ali h.40 senesinde ramazan ayında Cuma günü sabah namazına giderken İbn-i 

Mülcem adlı bir harici tarafından başına kılıçla vurularak şehid edilmiştir. Kabirleri Necef 

denilen yerdedir.249 

Risalede Hz. Ali’den söz edilirken öncelikle onun “Vasî” lakabıyla anıldığından 

bahsedilmektedir. Hz. Ali’ye vasî denmesinin sebebi Hz. Peygamber’in O’na vasiyet 

amacıyla şu hitapta bulunmasıdır: “Her gelen yeni gün insana şöyle der: Ey ademoğlu! Ben 

yeni bir günüm ve ben senin şahidinim. Bende ne yaptığına bak. Ve her gelen gece de aynı 

şeyleri söyler. O halde onlarla dostluğunu iyi yap”. Hz. Ali’de aynı şekilde bunları 

sahabeye ve diğerlerine vasiyet etmiştir. Fuadi Hz. Ali’nin zamanımıza kadar ulaşan 

hikmetli ve marifetli sözlerinin bulunduğunu ve O’nun bu sözleriyle ilgili kitapların 

yazıldığını beyan etmektedir.250Risalede hikmetin öneminden de bahsedilmektedir. Bu 

manadan olarak Allah Tealâ Kuranında “Allah’ın üzerinize olan nimetini hatırlayın”251 

buyurduktan sonra hikmetin önemini bildirmek için “Size öğüt vermek için indirdiği kitabı 

ve hikmeti hatırlayın”252 buyurmuştur. Sadece kitap ifadesiyle yetinmeyerek üzerine 

hikmeti de atfetmiş ve hikmetin ne derece kıymetli olduğunu beyan etmiştir.Hz. Ali’de 

sahip olduğu bu hikmet ve marifet sebebiyle Hz. Peygamber’in ilimlerinin varisi 

olmuştur.253 

Onun güzel özelliklerinden birisi olarak da Hz. Peygamber’in amcasının oğlu 

olması zikredilmektedir. Hz. Ali’nin Peygamberimizin(sav) amcasının oğlu olduğu âlimler 

ve ârifler arasında bilinmektedir ve sahih rivayetlerde de bu duruma işaretler vardır.254 

Yine eserde Fuadi Hz. Ali’nin Hayber’de gösterdiği kahramanlığa da 

değinmektedir. Bu konuyla ilgili şu hadise yer vermektedir: “Hz. Peygamber Hayber’in 

fethi günü bütün ashaba hitap ederek, elindeki bayrağı yarın ashabından birisine vereceğini 

ve Hayber’in fethinin o kişinin eliyle olacağını belirtir. O kimsenin Allah ve resulünü 

sevdiğini Allah ve resulünün de onu sevdiğini haber verir.Sabah olduğunda herkes 

bayrağın kendisine verilmesini beklerken Hz.Peygamber Hz. Ali’yi sorar.O’na Hz. Ali’nin 

gözlerinin şiddetli bir şekilde ağrıdığı söylenir.Hz. Peygamber O’nu getirtir ve gözlerine 

                                                
248 Yıldız, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, 224-225. 
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tükrüğünden sürer.Hz. Ali’nin gözleri tamamen iyileşir ve Hayber’in fethi O’nun eliyle 

gerçekleşir.”255*256 

Risalede Hz. Ali’nin cömertliğine de değinilmekte ve “onlar canları çekmesine 

rağmen yemeği başkasına yedirirler”257 ayetinin Hz. Ali hakkında nazil olduğu 

belirtilmektedir. Fuadi O’nun cömertliğine bir misal getirerek Hz. Ali’nin namaz kılarken 

sevdikleri gümüş yüzüğünü isteyen birisine verdiklerini ifade etmektedir.258 

Fuadi eserinde Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye zikir telkinini de ayrıntılı olarak ele 

almaktadır. Bir gün Hz. Ali Hz. Peygamber’e Allah’a en yakın ve kul için en kolay yol 

hangisidir? diye sorduğunda Peygamber Efendimiz ona cevaben: “Benim kendisiyle 

nübüvvete ulaştığım şeyle amel et” buyururlar. Hz. Ali onun ne olduğunu sorduğunda 

Peygamberimiz zikrullaha devam etmektir buyurdular. Bu cevaba şaşıran Hz. Ali “zikrin 

fazileti bu kadar çok mu? Herkes zikrediyor” dediği zaman Hz. Peygamber: “Ya Ali! 

Yeryüzünde Allah diyenler olduğu sürece kıyamet kopmaz” buyururlar.259 Zikrin faziletini 

öğrenen Hz. Ali Peygamberimize ne şekilde zikretmesi gerektiğini de sorar. Hz. 

Peygamber de bunu ayrıntılarıyla Hz. Ali’ye anlatır. Zikrullah sayesinde eşyanın 

hakikatine vakıf olan Hz. Ali’nin kalb gözü açılır ve göreceği şeyleri görür olur. Fuadi 

saliklere Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye yaptığı zikir telkinini tavsiye ederek saliklerin 

Alllah’a ulaşmaları için zikre devam etmeleri gerektiğini özellikle belirtir.260 

5- Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin 

 Hz. Hasan 3/625 yılında Medine’de dünyaya geldi. Babası ona Harb adını koymayı 

düşünmüşse de Hz. Peygamber, câhiliye döneminde bilinmeyen Hasan adını ve Ebû 

Muhammed künyesini vermiş ve kulağına bizzat ezan okumuştur.261 

 Hz. Hasan, dedesi olan Hz. Muhammed’in terbiyesiyle yetiştirilip, büyüdü. Bu çok 

az kimseye nasip olan bir şeref ve mutluluktu. İyi bir tahsil ve terbiye gördü. Resulullâh 

tarafından pek çok hadis-i şerif ile iltifâta mazhar oldu. 262 

 Hz. Hasan babası Hz. Ali’nin şehid edilmesiyle halife oldu(662), fakat 

Müslümanlar arasında kan dökülmemesi için hilâfeti Hz. Muâviye’ye bıraktı. Hz. Hasan H. 

49 yılında 47 yaşında iken Medine’de vefat etti. 263 

                                                
255 Ahmed bin Hanbel ,V,335. 
256 Fuadî, Risâle-i Virdiyye,vr.69a. 
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 Hz. Hüseyin ise 5 Şaban 4 (10 Ocak 626) yılında Medine’de doğdu. “Şehîd” 

lakabıyla meşhurdur. Doğduğu zaman Hz. Peygamber, ağabeyi Hasan’a yaptığı gibi adını 

kulağına bizzat ezan okuyarak koydu.264 

 Hz. Hüseyin babasının halifeliği sırasında Kûfe’ye giderek onun bütün seferlerine 

katıldı. Hz. Ali’nin öldürülmesinden sonra, kardeşi Hasan’ın yanında yer aldı. O’nun 

hilâfeti Hz. Muâviye’ye devretmesini onaylamadıysa da karşı da çıkmadı.265 

 Hz. Hüseyin Hz. Muâviye’nin ölümünden sonra yerine geçen oğlu Yezid’in 

askerleri tarafından beraberindekilerle birlikte Kerbelâ’da şehid edildi. O’nun şehâdeti 

Müslümanları çok üzmüş ve Yezid ile Emevi hânedânına karşı bir antipati meydana 

getirmiştir.266 

 Risale-i Virdiyye’de Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le ilgili pek çok sıfat arka arkaya 

sayılmaktadır. Onların himmetli, said, şehid, mazlum, makbul, değerli, soylu, kazaya rıza 

gösteren ve belalara karşı da sabreden kimseler olduklarından bahsedilmektedir.267 

 Eserde anlatıldığı üzere Hz. Hasan dünyaya geldiği zaman ona isim koyması için 

Hz. Peygamber’i çağırırlar. Hz. Peygamber onu kucağına alıp yüzünün güzelliğini 

gördüğünde “Kuşkusuz biz insanı en güzel şekilde yarattık”268 ayetini okur ve onun 

güzelliğine işaret olarak üç defa “Hasan, Hasan, Hasan” buyururlar. Böylece Hz. Hasan’ın 

ismi konulmuş olur. Aynı şekilde Hz. Hüseyin dünyaya geldiği zaman da onun Hz. 

Hasan’ın küçük kardeşi olması sebebiyle ism-i tasgir sigasıyla “Hüseyin” ismini verirler.269 

 Hz. Hasan ve Hüseyin’e güzellikleri sebebiyle “haseneyn-i ahseneyn” denilmiştir. 

Hz. Peygamber’in güzelliği Hz. Yusuf’a benzetilirken Hz. Hasan ve Hüseyin’in güzelliği 

de Hz. Peygamber’e benzetilmiştir. Bu sebeple Enes bin Malik’in şöyle dediği rivayet 

olunmuştur: Hz. Peygamber’e Hasan b. Ali’den daha çok benzeyen kimse yoktu. Yine Hz. 

Hüseyin de ona en çok benzeyenlerdendi. 

 Fuadi risalede Hz. Hasan ve Hüseyin’in kokularının güzelliğine de değinerek, Hz. 

Peygamber’in onlar hakkında “Hasan ve Hüseyin dünyanın reyhanlarıdır”270buyurduğunu 

ve onları kucağına alarak kokladığını nakleder.271 

 

 
                                                
264 Fığlalı, Ethem Ruhi, “Hüseyin”, DİA, XVIII, 518-21. 
265 Onat, Hasan, Emeviler Devri Şiî Hareketleri ve Günümüz Şiîliği ,Ankara, 1993, 63-64. 
266 Aycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim, Emevîler, Ankara, 1993, 30-31. 
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6- Hz. Hamza ve Hz. Abbas 

 Hz. Peygamber’in amcalarından ve Uhud şehitlerinden olan Hz. Hamza 569 veya 

570 yılında Mekke’de doğdu. Annesi Hz. Amine’nin amcasının kızı olan Hâle bint 

Vüheybi’dir. Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe’den süt emdikleri için Hz. Peygamber ile süt 

kardeşi, aynı zamanda çocukluk ve gençlik yıllarında arkadaş ve dost oldukları bilinen Hz. 

Hamza’nın 612 veya 616 yılında Müslüman olduğu nakledilmektedir.272 

 Hz. Hamza, Uhud Harbi’nde Ebû Süfyan’ın karısı Hind’in kiraladığı Vahşi 

tarafından şehid edildilir. Hz. Peygamber(sav) Hz. Hamza’nın şehidlerin efendisi olduğunu 

söyleyerek, cenaze namazını kıldırır. Hz. Hamza’nın kabrini Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. 

Ali ve Zübeyr kazdılar ve Hz. Peygamber ile birlikte defnettiler.273 

 Hz. Abbas ise Hz. Peygamber’in doğumundan iki veya üç yıl önce dünyaya geldi. 

İlk gençlik yıllarından itibâren ticâretle meşgul oldu. Maddî durumu iyi olması sebebiyle, 

câhiliye döneminde Kâbe’yi ziyarete gelen hacılara su dağıtma ve onlara ziyâfet verme 

görevlerini Ebû Tâlib’den devraldı.274 

 Hz. Abbas, beyaz tenli, güzel yüzlü, yakışıklı, iri yapılı ve uzunca boylu idi. Sesi 

pek kuvvetli ve gür idi. Bedir Gazası’na istemeyerek Mekke’den kâfirlerle birlikte geldi. 

Savaşta Müslümanlar zafer kazanınca esir edilip, Medine’ye götürüldü.275 

 Hz. Abbas ömrünün sonunda göremez oldu. 652/32 yılında 88 yaşında Medine’de 

vefat etti. Cenâze namazını Hz. Osman kaldırdı. Bâki Kabristanı’na defnedildi.276 

 Ömer Fuâdî Şâbâniyye Tarîkatı’nın virdlerini açıkladığı bölümde virdin son 

kısımlarına Hz. Hamza ile Hz. Abbas’ın da isimlerinin eklendiğini belirterek virdde “ Hz. 

Peygamber’in muhterem, yüce, şecaatli ve kerim olan iki amcası Hamza ve Abbas üzerine 

dahi selâm olsun” ifâdesine yer verildiğini söylemektedir.277 

7- Hz. Fatıma   

 Hz. Fatıma’nın bi’setten bir yıl önce (m.609) ya da m.605 yılında doğduğu rivayet 

edilmektedir. Ümmü’l- Haseneyn künyesiyle anılan Hz. Fatıma’nın çocukluk ve gençlik  

yıllarına dair fazla bilgi bulunmamaktadır. Elimizdeki rivayetlere göre çocukluk yıllarında 

Kabe’de namaz kılmakta olan Hz. Peygamber secdeye vardığında omuzlarına müşrikler 

tarafından bir devenin dölyatağının atılması üzerine koşarak babasının yanına gelmiş, 

üzerindeki pislikleri temizleyerek, bunu yapanlara söylenmiştir.278 
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274 DİA, “Abbas”, I, 16-17. 
275 Heyet, İslam Tarihi Ansiklopedisi, İstanbul, ts, I,8. 
276 Heyet,age,11. 
277 Fuâdî,Risâle-i Virdiyye, vr.74a. 
278 Kandemir, Yaşar, “ Hz. Fatıma”, DİA, XII, 219-223. 



 49 

Hz. Fatıma on beş yaşını tamamladıktan sonra Hz. Ali ile evlenmiştir. Bu evlilik 

neticesinde Hasan, Hüseyin Muhassin, Ümmü Külsüm ve Zeynep dünyaya gelmiş ve Hz. 

Peygamber’in soyu kendisiyle devam etmiştir.Hz. Peygamber’e çok düşkün olan Hz. 

Fatıma O’nun ölümüyle çok sarsılmış ve Peygamber’in vefatından altı ay sonra kendisi de 

âhirete  göçmüştür (22 Kasım 632)279 

Ömer Fuadi risalede Hz. Fatıma’nın vasıflarını anlatırken onun yüzünün 

parlaklığına ve güzelliğine değinerek bu konuyla ilgili Hz. Hatice’nin şu sözünü 

nakletmektedir. Hz. Peygamber’in cemalinin nuru o kadar belirgindi ki, gece onun 

yüzünün ışığı ile ipliğimi iğneye tellerdim. Daha sonra o nur Hz. Fatıma’da da görünmeye 

başlamış ve onun yüzünün ışığı ile ipliğini tellemeye başlamıştır. Bu sebepten dolayı Hz. 

Fatıma’ya “Zehra” denilmiştir. Fuadi, Zehra kelimesinin lugatta ışıklı ve ak nesne için, 

ayrıca rengi güzel beyaz kadın için kullanıldığını ifade etmektedir.280 

 Risalede Hz. Fatıma’nın bir vasfı olarak da onun “Betül” ismiyle anıldığı dile 

getirilmektedir. Betül: Dünyadan ve eşten kesilerek tamamen Allah’a yönelen hanım için 

kullanılan bir tabirdir.281 

 Fuadi, Hz. Fatıma’nın bunların yanında zahiri ve batıni birçok güzelliklerinin 

olduğunu belirttikten sonra, ilim sahiplerinin bunları bildiğini, bu sebeple bu özelliklerin 

ayrıntılarına inmenin gerekli olmadığını söyleyerek, konuyu kısaca özetlemiştir.282 

  A.3.Velîler 

1-Cüneyd Bağdâdî (v.297 / 909) 

Sûfîlerin seyyidi ve imamı olan Ebu’l- Kâsım Cüneyd b. Muhammed aslen 

Nihâventli’dir. Bağdat’da doğup, orada yetişti. Ailesi cam ticâretiyle uğraştıkları için 

Kavârirî lakabıyla tanınmaktaydı. Fıkıh alanında büyük bilgi sahibiydi.283 

Tasavvuf yolunun büyükleri şöyle söylemişlerdir: Bu tabakada üç kişi vardır; 

bunların üstünde dördüncüsü yoktur. Bunlar: Bağdad’da Cüneyd Bağdâdî, Şam’da Ebû 

Abdillâh Celâ ve Nişâbur’da Ebû Osman Hayrî’dir.284 

Resâilü’l- Cüneyd, Kitâbu Duâi’l-Ervah, Kitâbü’l- Fenâ, Risâle-fi’t- Tefsir gibi 

eserleri bulunan Cüneyd Bağdâdî 908 yılında bir Cuma akşamı vefat etmiştir.285 

                                                
279 Kandemir,“Hz. Fatıma,”219. 
280 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye,  vr.69b. 
281 Fuâdî,age,vr. 70a. 
282 Fuâdî, age, 70a. 
283 Kuşeyrî, Abdülkerim b. Hevâzin, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, Tercüme: Şeyhülislam Hoca Sâdedin Efendi, 
Haz: M. Günyüzlü, İstanbul, 2003, 53. 
284Câmî, Abdurrahman, Nefâhatü’l-Üns min Hadarati’l-Kuds, Mukaddes Makamlardan Huzur Nefesleri, 
Sadeleştiren: Abdülkâdir  Akçiçek, İstanbul, 1981,237. 
285 Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, 77-78. 
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Fuâdî  risâlesinde öncelikle Cüneyd Bağdâdi ile ilgili bir hikâyeye yer vermektedir. 

Cüneyd Bağdâdî dervişleri ile beraber Hacca giderken yolları Tûr Dağı’na uğradığında 

dervişleri ile birlikte cehrî zikre ve ilâhi söylemeye başlarlar. Bu esnâda oraya yakın 

kiliseden bir ruhban onlara: “Bana cevap veriniz” diyerek seslenir. Dervişler ruhbana 

cevap vermek istemezler. Daha sonra ruhban “Allah için cevap veriniz” dediğinde 

dervişler Hz. Cüneyd’e bakarlar. Cüneyd Bağdâdi de “ cevap veriniz. Umulur ki müslüman 

olur” buyurur. Bunun üzerine ruhbanın sorularına cevap vermeye başlarlar. Ruhban Hz. 

Cüneyd’e “ bu şekilde zevk ve şevk içerisinde zikretmek bütün Muhammed ümmeti için 

geçerli mi yoksa özel bir yol mudur?” diye sorduğunda Hz. Cüneyd: “tasavvuf ehline 

mahsusdur” diyerek cevap verir. Bunun üzerine ruhban: “İncil’de Muhammed ümmetinin 

Salihlerinin bu sıfatta olduklarını gördüm” diyerek hemen Müslüman olur ve onlarla 

beraber Hacca giderken yolda vefat eder286 

Fuâdî risâlede Cüneyd Bağdâdî’nin tasavvufî kaynaklarda çokça yer verilen 

sözlerine de yer vermektedir. Cüneyd’e Tûr Dağı’nda dervişleri sesli ve hareketli olarak 

zikrederken, sen niye onlarla beraber zikretmezsin diye sorulduğunda, “Dağları görürsün, 

onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler”287 âyeti ile 

cevap vermiştir.288 

Yazar, risâlede zikr-i hakîkiden bahsederken de Cüneyd Bağdâdî’yi örnek 

vermektedir. Bağdâdî’ye ölüm anı yaklaştığında etrâfında bulunanlar kelime-i tevhidi 

telkin ettikleri zaman, onlara: “Ben rabbimi unuttum mu ki, hatırlayayım” şeklinde cevap 

vermiştir. Fuâdî, âriflerin zikirlerinin bu mertebede olduğunu beyan ederek, onların 

Allah’dan bir an bile gâfil olmadıklarını belirtmektedir.289 

2-Ömer Halvetî  (v.902 / 1496) 

Tam adı Mevlânâ Habîb Ömer Halvetî el-Karamânî’dir. Karaman’da  Niğde’ye 

yakın bir kasabada dünyaya geldi. Soyu baba tarafından Hz. Ömer’e, ana tarafından ise Hz. 

Ebû Bekir’e dayanmaktadır. On iki sene Seyyid Yahya Şirvânî’nin hizmetinde 

bulunduktan sonra icâzetle Anadolu’ya gönderildi. 902/1496 yılında vefat etti.290 

Fuâdî, risâlede halvet amelini peygamberlerin uyguladığını belirttikten sonra aynı 

zamanda evliyanın da ameli olduğunu Ömer Halvetî’yi örnek göstererek anlatmaktadır. 

Ömer Halvetî mîzâcında Allah vergisi olarak bulunan uzlet ve vahdet duygusunun gâlip 

                                                
286 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye,vr.14b-15a. 
287 Neml:88. 
288Fuâdî, age,vr.23b. 
289 Fuâdî, age, vr.48b. 
290 Molla Câmî, Nefahât,933. 
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gelmesiyle Hakk’a yakın olabilmek için bütün dervişlerinden ve sevdiklerinden ayrılarak 

ormandaki yaşlı bir çınar ağacının içerisinde halvete girer. Tek ve tenha olarak Allah’a 

ibâdet eder. Fakat ayrılığının acısı ile sevenleri ve dervişleri üzüntü içerisinde her tarafta 

kendisini ararlar. Uzun zaman sonra Ömer Halvetî’yi çınar içerisinde bulup, tekrar 

aralarına dönmesi için yalvarıp yakarırlar. Halvetî dönmek istemese de dervişlerinin 

yalvarmalarına dayanamayıp halvetten çıkar ve onların yanına gelir. O anda meşhur 

kerâmeti gerçekleşir ve çınar ağacı onun ayrılığına dayanamayarak peşinden gelmeye 

başlar. Bunun üzerine Ömer Halvetî çınara “ Ya çınar bunca zaman ibâdet nurlarıyla seni 

nurlandırdım. Sen ise bizim gizlenmesi gereken sırrımızı ifşâ mı edersin?” diye hitap 

ettiğinde çınar tekrar eski yerine döner.291 

Fuâdî bu olayı Hz. Peygamber’in hasreti ile inleyen hurma kütüğünün hâline 

benzetmekte ve bu kerâmeti kabûl etmekte zorlananlara şu şekilde cevap vermektedir: 

“Allah Teâla Kur’an’da “De ki eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi 

sevsin”292 âyetinde de belirttiği gibi kişi Allah’ı gerçek anlamda sevip, O’nun resûlüne 

uyduğu zaman kerâmete ehil hâle gelebilir. Nasıl Hz. Peygamber’e mîrac mûcizesini 

vermiş ise, muhabbetle resûlüne uyanlara da O’nun vârisi olmaları yönüyle kerâmetler 

ihsan eder.293 

Ömer Halvetî’nin yıllar boyunca halvette kalması Halvetîlik Tarîkatı’nda bir 

dönüm noktası olmuştur. Kendisinden önceki silsile şeyhleri halvetî nisbeti ile 

anılmazlarken, Ömer Halvetî’den sonra halvetî lakâbı ile tanınır hâle gelmişlerdir.294 

B. ESERDE ELE ALINAN KONULAR 

B.1.Vahdet-i Vücûd ve Mertebeleri 

 Sözlükte varlığın birliği, zorunlu ve mümkün olarak bölünmemesi295 anlamına 

gelen Vahdet-i Vücûd anlayışına göre bütün mertebelerde zuhûr eden Hakk’ın bir olan 

vücûdudur. Var olan bütün varlıkların hakîkatı ve bâtını bu vücûddur. Bütün mevcûdat bir 

olan “mutlak vücûd” un mertebe mertebe tenezzül etmesiyle meydana gelmiştir.296 

                                                
291 Fuâdi Risâle-i Virdiyye,vr.31b-32a. 
292 Al-i İmran:31. 
293 Fuâdî, age,vr.32b. 
294 Fuâdî, age, vr.33a. 
295 Kâşânî, Abdürrezzak,Letâifu’l- Alâm fî İşârât-ı Ehli’l-İlham, Tasavvuf Sözlüğü, Haz. Ekrem Demirli, 
İstanbul, 2004,583. 
296Konuk, Ahmed Avni, Fusûsu’l- Hikem Tercüme ve Şerhi, Hazırlayanlar: Mustafa Tahralı-Selçuk Eraydın, 
İstanbul, 1998,III,14. 
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Vahdet-i Vücud anlayışı akıl ve istidlâl yoluyla elde edilen bir bilgi değil, keşf ve 

şuhûd neticesinde idrâk edilen mânevî bir haldir. Bu yönüyle de felsefî doktrinlerden 

ayrılmaktadır.297  

Vahdet-i Vücud denince akla gelen İbn Arabî bir tek vücud fikrini ve bu vücûdun 

varlıklar ile çokluğa bürünmesini açıklama konusunda Nûr isminden faydalanmaktadır: 

Hakîki vücud birdir, mümkün varlıkların sûretlerinde çoğalmıştır. Bir olan ışık gölgelerde, 

renksiz olan ışık renkli camlarda nasıl değişik renklerle çoğalıyorsa, bir tek vücûd olan 

Hak Teâlâ da şehâdet âlemindeki sûretlerde çok görünmüştür.298 

Vahdet-i Vücûd doktrininin anlaşılmasında halk-ı cedid anlayışı önemli bir yere 

sahiptir. Varlıkların her an yeniden bir yaratılış hâlinde olduğunu ifâde eden bu kavram 

Kur’ân-ı Kerim’de “İlk yaratmada âcizlik gösterdik mi ki (yeniden yaratmayalım)? 

Doğrusu onlar yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler”299 âyetinde ifâde 

edilmektedir.300 

 Bu anlayış İbn Arâbi ile başlatılmasına rağmen Bayezıd el- Bistâmî (v.234/848), 

Hallâc ve Râbi’a el- Adeviyye gibi önceki sûfîlerde de Vahdet-i Vücud anlayışının izlerine 

rastlamak mümkündür.301 

 Vahdet-i Vücud kalbin mânevî seyri sırasında, çok ibâdet edilmesi sebebiyle 

meydana gelen bir hâldir. Mücâhede, dünyâya rağbet etmeme, zikre devam etme gibi 

sebeplerle kalbde sevgi ve aşk meydana gelir. Bu sûretle kalb, mâsivâdan arınır, Hakk’ın 

esmâ ve sıfat nurlarına ayna olur. Bu hâlde kişi şiddetli aşk sebebiyle akis ve gölgeleri 

Hakk’ın kendisi zannetmeye başlar.302  

 Vahdet-i Vücûd anlayışı ile ilgili olarak yapılan yanlış değerlendirmelerden bir 

tanesi onu Panteizm’le karıştırmaktır. Bu karıştırma işi ilk defa müsteşrikler tarafından 

başlatılmıştır. Oysa Vahdet-i Vücud, fenâ fillâh hâlinden meydana gelen şuhûdî bir ilimdir. 

Panteizm gibi uydurulmuş ve ihtilaflı bir konu değildir. Panteizm, Vahdet-i Vücud 

anlayışında olduğu gibi teşbih ve tenzihi bir arada vermeyip, bütünüyle teşbihçi bir yol 

izleyerek, Tanrı’yı âlemdeki varlıkların seviyesine indirgemektedir.303 

 Vahdet-i Vücud’da varlığın meydana gelişine göre mertebeler belirlenmiştir. 

Bunlar sırasıyla şu şekildedir: 

                                                
297 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi ,11. 
298 Konuk,age , 41. 
299 Kâf: 15. 
300 Konuk, age,18. 
301 Küçük, Hülya, Tasavvuf Tarihine Giriş, Konya, 2004, 88. 
302 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, 284. 
303 Küçük, age, 92. 
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 a-Zât Mertebesi( Lâ Taayyün): Bu mertebe vucûd-ı mutlak mertebesi olup, 

vucûdun tecelliden tamamen uzak olduğu makamdır.304 Ahadiyet, mutlak ğayb, ğaybü’l- 

ğayb gibi isimleri de vardır. Bu mertebede isimleri ve sıfatları da dâhil Allâh’ın zâtından 

başka hiçbir şey yoktur.305 

 b-Vâhidiyet( Taayyün-i evvel) : Ceberût mertebesi de denilir. Bu mertebe, zâtın 

ulûhiyyet mertebesine tenezzülüdür. Bu tenezzül zâtın meydana çıkma isteğinin bir 

neticesidir.306 Bu mertebede zâhir olan ilmî sûretlere “âyân-ı sâbite” denilir.307 

 c-Taayyün-i Sânî: Bu mertebede Allah’ın ilmi tafsilidir. “ Biz her şeyi ayrı ayrı 

tafsil ettik”308 âyeti bu mertebeye işâret eder. 309 İsim ve sıfatlar bu mertebede zâttan 

ayrılırlar.310 

 d-Alem-i Ervâh Mertebesi: Nurânî ve latif varlıkların yani ruhların bulunduğu 

âlemdir.311 Bu mertebede ilmî sûretlerden her biri birer basit cevher olarak zâhir olur. Bu 

cevherlerin şekli ve rengi yoktur.312 

 e-Alem-i Misâl: Melekût âleminden gelenler bu âlem vasıtası ile âlem-i ecsâma 

ulaşır. Hayal âlemi, berzâh âlemi diye de anılır.313 

 f- Alem-i Ecsâm (Şehâdet): İsimlerin tek tek var oldukları âlemdir.314 Beş duyu ile 

hissedildiği için şehâdet âlemi denilir. Misâl âlemindeki bir sûreti tutup göstermek 

mümkün olmadığı halde, şehâdet âlemindeki el ile tutulup gösterilir.315 Bu mertebede 

sürekli olarak varlıklar oluşum ve yok oluş içerisindedirler. Bu olaya “halk-ı cedîd” adı 

verilir.316  

 g- Mertebe-i Câmi’a: Bütün mertebeleri içine alan insan-ı kâmil mertebesidir.317 

Bu mertebe bütün âlemin özetidir.318 

 Ömer Fuâdî, Vahdet-i Vücud konusunu ele alırken özellikle mertebelerinden söz 

etmektedir. Bunlardan bir tanesinde Hz. Ali’yi örnek getirerek O’nun sürekli zikrullâha 

devam etmesi neticesinde Allâh’ın fethine ulaştığını, melekût, ceberût, lâhût âlemlerine 

                                                
304 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi ,18. 
305 Küçük, Tasavvuf Tarihine Giriş, 93. 
306 Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatlar,223. 
307 Konuk,age ,18. 
308 İsrâ:12. 
309 Küçük, age, 98. 
310 Eraydın, age, 223. 
311 Küçük, age,98. 
312 Eraydın, age,228. 
313 Küçük, age, 98. 
314 Küçük, age, 98. 
315 Eraydın, age,233. 
316 Konuk, age,22. 
317 Küçük, age, 98. 
318 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, 289. 
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vâkıf olduğunu ve tecellî-i zât ve esmâyı müşâhede eder hâle geldiğini anlatmaktadır. Bu 

mertebe eşyânın olduğu gibi göründüğü mutlak kemâl mertebesidir.319Hz. Ali’nin ulaşmış 

olduğu bu derece kamil insanların bütün mazharlarda zâhir olan Hakk’ı müşahede 

makamıdır. Hz. Ali gibi bu dereceye ulaşmış olan kişiler “Nereye dönerseniz dönünüz, 

Allah’ın vechi oradadır”320 ayeti hükmünce nereye yönelirlerse yönelsinler hakikatte 

Allah’a yönelmiş olurlar.321  

 Vahdet-i Vücud anlayışına göre yaratılış üç aşamada meydana gelmektedir. 

Bunlardan Taayyün-i Evvel mertebesi denilen aşamada eşya birbirinden ayırt edilmeksizin, 

külli bir şekilde Allah’ın ilminde bulunmaktadır. Bu alemin diğer bir adı da Ceberut’tur. 

İkinci mertebe olan Melekut aleminde eşya, birbirinden ayrılmış ve farklılaşmış bir halde 

Allah’ın ilmindedir. Bu safhada varlıkların henüz hârici vucudları bulunmamaktadır. Daha 

sonra varlıklar Şehadet alemine gelirler ki, bu mertebede eşya dış alemde tecelli ve zuhur 

etmiştir. Yaratma olayı bu üç mertebede gerçekleşir.322 

Fuâdî Hz. Hasan’ın doğumundan bahsederken Vahdet-i Vücûd anlayışındaki bu 

mertebelere yer vermekte ve Hz. Hasan’ın ceberût ve melekût âlemlerinden doğumla mülk 

ve şehâdet âlemine geldiklerinden bahsetmektedir. Bu şekilde ruhlar âleminde olan 

varlıklar, şehâdet âlemine gelerek görünüp bilinir olmaktadırlar.323 

Fuâdî risâlede mânevî ölüm konusunu da ele almaktadır. Mânevî ölümün mevt-i 

ahmer, mevt-i ebyâz, mevt-i ahdar ve mevt-i esved olmak üzere dört türlü olduğunu 

belirttikten sonra, bu ölümlerin mülk, melekût, ceberût ve lâhût âlemlerinde meydana 

geldiklerini anlatmaktadır.324 Mevt-i ebyaz yani beyaz ölüm, açlık; mevt-i ahdar yani yeşil 

ölüm, kazanın meydana gelmesi; mevt-i esved, siyah ölüm, insanların kınamaları ve mevt-i 

ahmer kırmızı ölüm ise hava değişimi olarak açıklanmıştır.325 

Yine Allâh’ın mahlûkâtı yaratma sebebine de değinen Fuâdî bu konu ile ilgili 

olarak risâlenin bir çok yerinde zikrettiği “Gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim ve 

bilinmek için de mahlûkâtı yarattım”326 rivâyetine yer vermektedir. Tasavvuf ehli arasında 

çok meşhur olan bu rivâyete göre Allah bilinmek amacı ile zât mertebesinden tenezzül 

etmiş ve mahlûkâtı yaratmıştır. Yaratılışın temelinde Allâh’ın bilinme arzusu 

                                                
319 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye,vr.26b. 
320 Bakara: 2/115. 
321 Konuk, Fusûsu’l- Hikem Tercüme ve Şerhi,44. 
322 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 288. 
323 Fuâdî, age, vr.73a. 
324 Fuâdî, age,vr.79b-80a. 
325 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, Sadeleştiren: Turgut Ulusoy, İstanbul, 1978, 139. 
326 Aclûnî, Keşfü’l- Hafâ, I,132. 
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yatmaktadır.327 Ayrıca bu rivayetteki “bilinmeyi sevdim” ifadesinden yola çıkan tasavvuf 

ehli, Allah’ın bu alemi muhabbetinden dolayı var ettiğini belirtirler ve zuhurun sebebinin 

aşk ve muhabbet olduğunu beyan ederler.328 

Fuâdî eserde Füsûsu’l- Hikem kitabına şerh yazan Dâvûd Kayserî’nin Vahdet-i 

Vücud’la ilgili görüşlerine de yer vermektedir. Bu konuda Kayserî şöyle söylemektedir. “ 

Bil ki Allah için her gün şüûnâtından bir şan ve ilâhi mertebelerden bir tecelli vardır. 

O’nun mertebeleri ve şüûnâtı sebebiyle isimleri, vücûbî ya da selbî olan sıfatları vardır.”329 

Davud Kayseri’nin sözünü şu şekilde açıklamak mümkündür: Âlemdeki her bir 

suret Hakk’ın bir şen’inin suretidir. Bir olan Hakk’ın vücudu bu şe’nler sebebiyle 

birbirinden farklı ve birbirine zıt muhtelif sûretlerle zuhûra gelmiştir. Hakk’ın şe’nleri 

O’nun sıfat ve isimleridir. Sıfatlar, bu sıfatlarla sıfatlanmış olan Hakk’ın ve isimler ise bu 

isimlerle isimlenmiş olan müsemmânın, yani Hakk’ın aynıdır. Sûret ortaya çıktığı zaman 

mâna yani Hakk’ın şen’i gizlenir. Şu halde görülen sûretlerin bâtını Hakk’tır. “O, 

Evvel’dir, Âhir’dir, Zâhir’dir ve Bâtın’dır”330 âyetine göre yine bu sûretlerden zâhir olan 

da Hakk’tır.331  

B.2.Nefs ve Nefs Mertebeleri 

Lugat yönüyle nefs, bir şeyin varlığı, hakîkatı, zâtı ve kendi mânâlarına 

gelmektedir.332 Tasavvuf anlayışında ise nefs insandaki kötü huyların yeri olan bir latife 

olarak kabul edilmiştir. 333 Sûfîlere göre kişinin rabbine ulaşmasının yolu nefsini bilmekten 

geçmektedir. Tasavvuf’da nefsi bilmek ve nefs muhâsebesi gibi konularda bir otorite 

diyebileceğimiz Muhâsibî(v.243/857)’ye göre kişiye düşen en önemli görev nefsini 

tanımaktır. Zirâ nefs, ne dünya rahatlığından bıkar nede âhiret gafletinden. Onu ahrette 

hakkında gafletinden uyandırmaya çalıştığında, o da sana dünyayı hatırlatmaya ve seni ardı 

arkası kesilmeyen arzular içine sürüklemeye çalışır.334 Nefsi tanımak ve ondan sakınmak 

gerekir. Nefse karşı nefret ve öfke içinde Allah’a karşı sevgi ve muhabbet içinde olunmalı, 

nefis asla başıboş bırakılmayıp devamlı sûrette muhâsebe altında tutulmalıdır.335Kibir, 

gazab, haset, kin, tahammülsüzlük gibi vasıflar nefsin kötü huylarıdır. Nefsin 

hükümlerinden en şiddetli ve en güç olanı, nefsin bu gibi şeylerin güzel olduğu vehmine 

                                                
327 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye ,vr.55b. 
328 Konuk, Fususu’l- Hikem Tercüme ve Şerhi,62. 
329 Fuâdî, age, vr.52a. 
330 Hadid: 57/3. 
331 Konuk, age, 49. 
332 Hucvirî, Keşfü’l- Mahcûb,309. 
333 Kuşeyri, Risâle,136. 
334 el- Muhâsibi, Hâris, er- Riâye fî Hukîkillâh, Çeviren: Şahin Filiz-Hülya Küçük, İstanbul,1998,428. 
335 Muhâsibi, age, 430. 
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kapılması veya kendisinin bir değeri bulunduğuna, başkalarınca kıymetinin bilinmesi hakkı 

olduğuna inanmasıdır. Bundan dolayı nefsin bu hâli gizli şirk sayılmıştır. Nefsânî arzuları 

terk etmek ve nefsi kırmak, isteklerinin aksine davranmak sûretiyle onu tedâvi etme, açlık, 

susuzluk ve uykusuzluk gibi güçsüz hâle gelmeyi sağlayan, mücâhede çeşitlerinden daha 

etkili bir tedavi usûlüdür.336 Mücâhedeler ve uğraşılar sonucunda nefs, arzularına gem 

vurur, organlarını korur, hislerini bir noktada toplayarak görevini düzgün bir şekilde yapar, 

huylarını iyileştirir ve Allah’ın edebleri ile edeblenirse, ahlâkını düzeltmek, dış görünüşünü 

temizlemek ve dünyayı terk etmek kolaylaşır.337 

Nefs tabiatı gereği cahil ve aşırı hareketlere meyyâl bir yapıda olmasına rağmen 

terakki etme özelliği de mevcuttur. Nefsi ıslâh ederek, yüceltebilmenin formülünü İmam 

Rabbâni (v.1034/1624) şu şekilde açıklamaktadır: “Kişi kendisinden ortaya çıkan her 

hayırlı işte mutlaka nefsini itham etmelidir. Hatta sağ tarafındaki meleğin yazabileceği 

hiçbir hayırlı amelinin olmadığına kendisini inandırmalıdır.”338 

Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da nefisle mücâdelenin sürekli olmasıdır. 

Mücâhede an be an, gün be gün sürdürülmelidir. Bir zaman mücâhede edip, sonra serbest 

olmak bir işe yaramaz. Bir gün boyunca nefsi kontrol altında tuttuktan sonra onu başı boş 

bırakmak, her şeyi yıkar, ele bir şey geçirmez.339 

Söz buraya gelmişken nefsin mertebelerinden bahsetmek de yerinde olacaktır. 

Nefsiyle mücâhede içerisinde olan sâliki bir yolcuya benzeten Erzurumlu İbrahim 

Hakkı(v.1703/1780) “yolcu nasıl her gittiği şehirde bir müddet duruyor ve sonra diğerine 

gidiyorsa sâlik de yedi konağın her birinde bir müddet durur, çalışır ve olgunlaşarak o 

menzilleri birer birer geçer ve son makâma ulaşır.”340 der. 

Sâlikin ilk makamı karanlık ve yabancılarla doludur. Buna nefs-i emmâre makamı 

denilir. İkincisi nurlar makamıdır ki, bunda da nefs, levvâme ismini alır. Üçüncüsü sırların 

makâmıdır ki, bunda da nefs mülhimme adını alır. Dördüncüsü kemâl makâmıdır ki, bunda 

da nefs mutmainne adını alır. Beşincisi kavuşma makamıdır ve burada nefse râziyye ismi 

verilir. Altıncısı fiillerin tecelli ettiği makamdır ki, bunda nefse marziyye ismi verilir. 

Yedincisi ise, isimlerle sıfatların tecelli ettikleri makamdır ki, bunda da nefis kâmile ismini 

almıştır341 

                                                
336 Kuşeyrî, er-Risâle,136. 
337 Kelâbâzî.Ebû Bekir Muhammed b. İshak,et- Ta’arruf li- Mezhebi Ehli’t-Tasavvuf, Doğuş Devrinde 
Tasavvuf, Haz:Süleyman Uludağ, İstanbul, 1992,131. 
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339 Geylânî, Abdülkâdir, Fethu’r-Rabbânî, İlâhî Armağan, İstanbul,1988,55. 
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Nefis mertebelerini daha sistemli bir şekilde ele alacak olursak, nefs-i emmâre 

devamlı sûretle günahı emreden nefistir. Bu makamda sâlik iyilik işlemez ve kötülükten de 

uzak durmaz. Nefs-i levvâme ise yaptığı kötülüklerin akabinde bazen pişmanlık duyup, 

sahibini ayıplayarak tevbeye meyleden nefisdir. Nefs-i mülhime, ilham ve keşfe mazhar 

olmaya başlayan, hayrı ve şerri anlayarak günahlara karşı direnen nefisdir. Nefs-i 

mutmainne, kötü ve çirkin sıfatlardan kurtulup güzel ahlâk ile dolan nefisdir. Bu nefis 

Allah’ın inâyeti ile sekînet ve yakîne mazhar olup, ızdıraplardan kurtulur. Nefs-i râziye, 

kendisi ve başkaları hakkında tecelli eden kaza hükümlerine hayır ya da şer tereddütsüz 

teslim olup rızâ gösteren nefsin makâmıdır. Bu makamda sâlik vahdete erer. Nefs-i 

marzıye, Allah ile kul arasında rızânın ortak olduğu, kulun Allah’dan Allah’ın da kuldan 

razı olduğu makamdır. Nefs-i kâmile, sâlikin bütün mârifet sırlarını kazanarak irşada ehil 

olduğu makâmdır. 342 

             Tasavvufun insanın kemâle erme noktasında ıslahını şart gördüğü nefs kavramına 

Fuâdi de risâlesinde yer vermektedir. Yazar, eserin ilk bölümlerinde nefislerinin ıslâhı 

yolunda sûfîlerin güzel ve süslü elbiseleri bırakarak eski ve yün elbise giymeyi tercih 

etmelerini ele almaktadır. Hâlis ve sâdık dervişler yamalı, eski ve yünden yapılmış 

kıyafetleri tercih ederler. Böylece nefislerini bu yönüyle dünyadan çekmiş olurlar.343Hz. 

Peygamber’in “Küçük cihatdan büyük cihada döndük”344 hadisini nefisle mücâhede 

konusunda ele alan Fuâdî, nefisle mücadele etmenin büyük cihat olduğunu belirtir. 

Fuâdî’ye göre Hz. Peygamber bu rivayetiyle sahâbeyi kâfirlerle yaptığımız savaşta gâlip 

geldik diye sevinip, dünya işlerine tamamen dalarak, ibâdet ve taatten geri kalmayın diye 

uyarmaktadır. Çünkü asıl büyük cihad nefisle mücâhededir ki, önemli olanda o savaştan 

galib çıkabilmektir.345Nefsin kötü vasıfları gidip yerine övülen vasıflar gelinceye kadar 

mücâdele sürdürülmelidir. Çünkü gerçek tevhid ve mârifetullâha ancak bu şekilde ulaşmak 

mümkün olmaktadır.346 

             Fuâdi’ye göre bu mücahede çok uzun bir süreci kapsar. Neticeye ulaşmak için 

etvâr-ı seb’a diye nitelenen yedi makamı geçmek gerekmektedir. Bu makamları geçmek 

için kişinin kendi çabaları kadar Allah’ın yardımı da önemli görülmektedir. Böylece sâlik 

                                                
342 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar,234-236. 
343 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, vr 4b. 
344 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I,309. 
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346 Fuâdî, age. vr. 11. 
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hem azmi ve sebâtı, hem de de Cenâb-ı Hakk’ın nusreti ile seferini başarıyla tamamlayıp, 

Hakk’a vuslatı gerçekleştirmiş olmaktadır.347 

            Risâlede nefsin makamlarına da değinen Fuâdî, “etvâr-ı seb’a” diye isimlendirdiği 

nefsin her derecesinde sâlikin zikrini sürdürmesi gerektiğinden bahseder. Sâlik nefs-i 

emmâre ve levvâme makâmında kötü sıfatlardan kurtulmak için zikr eder, nefs-i mülhime 

ve mutmainne makâmında güzel huylarla donanarak onları kuvvetlendirmek için zikr eder. 

Ve râziye ve marziye makamlarında da donanmış olduğu güzel vasıfları devam 

ettirebilmek için zikrini devam ettirir.348            

B.3.Zikir   

Tasavvufun önemli kavramlarından birisi olan zikir; riyâzetin en önemli esası ve 

kulu Allah’a yaklaştıran en büyük ibâdetlerden bir tanesidir.349 Çünkü tasavvufun gayesi 

kişiye sürekli Allah’la olduğunu bilme şuuru kazandırmaktır. “İhsan” mertebesi olarak 

nitelenen bu makama çıkabilmek için de zikrin önemi ve etkisi büyüktür. Sehl b. 

Abdullah(v.896)’ın şu tarifi zikrin bu yönüne işaret etmektedir. “Zikir, ilmin ortaya 

koyduğu Allah’ın seni gözetlediği gerçeğini anlaman, senin de kalbinde O’nu kendine 

yakın olarak görüp O’ndan haya etmen, sonra O’nu gerçek manada nefsine tercih 

etmendir.”350 Zikir, zikreden zâkire ait bir sıfattır. Eğer kişi zikrinden gâib olursa, 

kendisinden ve sıfatlarından da gâib olmuş olur. Kulun sıfatları, Allah’ı müşâhede 

etmesine mâni olan bir perdedir.351Bu sebeple gerçek zikir yaptığın zikri görmemektir. Kişi 

kendi zikrini görmediği an Allah’ın zikri, kulun zikrinin sultanı ve hâkimi durumuna girer. 

Bu suretle onun zikrindeki beşeriyet yönü giderek, kulun zikri Allah’ın zikri olmuş olur.352 

               Zikri, dilin zikri, ve kalbin zikri olmak üzere iki kısma ayırmışlardır. Dilin 

zikriyle kul kalb zikrine ulaşır. Kişi hem lisanıyla hem de kalbiyle zikir halinde olursa, 

sûlükünde kemâle erer.353Derler ki: “Allah’ı zikretmek mürîdlerin kılıcıdır. Onunla 

düşmanlarını öldürürler ve onları ortandan kaldırırlar. Musibet ve belâlar kula musallat 

olduğu zaman kul da kalbiyle Allah’a sığınırsa hemen o bela ondan uzaklaştırılır.”354Zikrin 

bu önemine binâen İmâm-ı Rabbânî “Vakitleri zikirle mâmur eylemek gerek. O kadar ki 

farzların ve müekked sünnetlerin edâsından sonra zikirden başka şeyle meşgûl 

                                                
347 Fuâdi, Risâle-i Virdiyye,  vr. 12. 
348 Fuâdî, age,  vr.22b-23a. 
349 Kâşânî, Letâifu’l-A’lâm ,248. 
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olunmamalıdır” demiştir.355Zikir zamanla dilden kalbe, kalbden sırra sırdan da ruha intikâl 

eder. Ruhla zikir gerçekleştiği zaman sır, kalb ve lisan susar, zikretmez. Bu müşâhede 

makamında yapılan zikirdi.356Zikrin kalbe inmesinin, kalbî zikrin alâmetleri vardır. 

Mürşid-i kâmiller bu konuda gerekene bilgi verirler. Kişi nefis sıfatı mahvoluncaya kadar 

gönül zikrine devam etmelidir. Zikir, kalbe oradan da sırra ve rûha erişinceye kadar zikre 

devam edilir.357 

              Tasavvufta zikir, pasif bir amel olmadığı gibi, dilin ilâhî esmâyı gayr-ı ihtiyârî ve 

refleksvâri bir şekilde icrâ ettiği bir eylem de değildir. Tam aksine zikir aktif bir amel olup 

kişiyi Allah’a götürür. Sûfilerin hedefledikleri zikir “fenâfillâh” ın aynıdır. Veya 

fenâfillâha götüren yoldur.358 Bu nedenle zikrin hayatın her alanına yaptığımız her işe 

sirâyet etmesi gerekir. Yolda elde tesbih sadece onu çekip durmak şeklindeki zikir anlayışı 

eksik ve yanlıştır.359 Yine bazı âlimlerce eleştirilen bir zikir anlayışı da son dönem 

mutasavvıflarının, halkalı meclislerle bunlara eşlik eden ritimli, mûsikli ve oyunlu 

hareketler çerçevesinde gerçekleştirdikleri zikirdi. Bu tür zikrin tasavvufi anlamdaki zikirle 

hiçbir ilişkisi yoktur. Bunlar gerçek sûfilerin Allah’a sığındıkları yozlaştırılmış tasavvufa 

ait görüntülerdir.360 

            Sûfilierce genelde kabul gören bir görüşe göre ilk zikir telkini Hz. Peygamber 

tarafından Sevr Mağarası’nda Hz. Ebû Bekir’e yapılmıştır. Korkan ve hüzünlenen Ebû 

Bekir’e “Üzülme, Allah bizimle beraberdir.”361  diyerek ilk zikri telkin etmiştir. Yine 

islâmla şereflenen Hz. Ömer’i kucaklayarak ona seslice tevhidi tâlim etmiştir.362Zikrin 

tevbe etmek, abdest almak, sükût, güzel koku sürünmek, temiz bir yer seçmek, şeyhin 

sûretini iki kaşı arasında hayal etmek gibi edebleri vardır.363 

             Tasavvufun temeli diyebileceğimiz zikir konusunu Fuâdî de risâlede çeşitli 

yönleriyle ele alarak açıklamıştır. Kâmil şeyhlere ve âriflere açıkça dille zikretmeleri 

uygun değildir diyenlere karşı çıkar Fuâdî. Onların cehrî ve lisanla zikr etmeleri bir 

noksanlık değildir. Çünkü onların ameli fark bâde’l-cem ve telvin bâde’t-temkîn haliyledir. 

Bu sebepden, onların kesret şekline olan zikirleri gerçek vahdet hali ile olan zikirlerine 
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zarar vermez. Onlar halleri gereği bazen cehren ve hareketle bazen de sırları ve ruhlarıyla 

zikr ederler.364 

              Halvetî tarîkatı mensubu olan Fuâdî cehri zikri benimsemiştir. Bu sebeple risâlede 

Peygamberimizin Hz. Ali’ye telkin etmiş olduğu zikir şeklini ayrıntılı bir şekilde 

açıklamıştır.365Ömer Fuâdî, Hz. Peygamber’in uygulamadığını söyleyerek cehri zikre karşı 

çıkan ve onu bidat olarak niteleyen zâhir âlimlerine cevaplar vermektedir.366Yine Fuâdî 

Şir’atü’l- İslâm367 ve Kudûrî’den368 yaptığı nakillerle sâlikin tarîkat yoluna ilk girdiği 

dönemlerde, kalbinde kökleşmiş olan havâtırın sökülüp, kalbinin zikre mazhar olması ve 

diğer insanların da zikrin bereketinden faydalanabilmeleri amacıyla cehrî zikrin daha 

uygun olduğu görüşündedir.369Fuâdî’ye göre sâlik, zikrullâhı mürşidinin telkin ettiği 

şekilde yapmalıdır. Mürşid ne şekilde etmesini isterse, zerre kadar muhâlefet etmeksizin o 

şekilde zikrini sürdürmelidir. Çünkü her sâlikin tabiat ve karakteri farklıdır. Mürşidler 

onlarda baskın olan yönleri bilirler ve ona göre zikrullâh telkininde bulunurlar. Bazısına 

cehrî zikri bazısına da hafî zikri uygun görürler. Sâlik her konuda olduğu gibi bu konuda 

da mürşidine itaat ederek, yol almaya çalışır.370 

Fuâdî eserde zikrin âdablarından da bahsetmektedir. Bunlar zikir esnâsında elleri 

dizlerin üzerine koymak, kıbleye yönelmek, sağ tarafına “lâ ilâhe” deyip uluhiyeti Allah 

dışındakilerden nefy edib sol tarafa “illallâh” diyerek uluhiyeti Allah Teâlâ’ya ispat 

etmektir.371 

              Allah’ı gerçek manada zikretmenin çok zor olduğu görüşünde olan Fuâdi’ye göre 

gerçek zikir kişiyi ehâdiyet makamına yükseltmektedir. Bu makâma ulaşanların sayısı ise 

yok denecek kadar azdır. Bu derecede olan ârifler, Allah’ı gerçek manada zikrederler. 

Kalbleri ve ruhlarıyla asla gaflete düşmeyip, kesintisiz olarak Allah’ın zikriyle meşgul 

olurlar.372  
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  B.4.Şerîat, Tarîkat, Mâ’rifet 

 Şerîat sözlükte genel, küllî, âdil ve dengeli ölçüt anlamına gelmektedir. Sûfîler, 

“kulluğa bağlanmayı emretmek” anlamında da şerîat terimini kullanırlar. Şerîat, Allah’a 

ibâdet ederek, O’nun emrettiğini yerine getirmektir.373 

 Tarîkat da sözlükte sâlikin tercih ettiği yaşama tarzı anlamına gelmektedir.374 

 Mârifet ise, kulun kendi hakikatini ihâta etmesi, leh ve aleyhindeki şeyleri 

bilmesidir. Kâşânî (v. 730/1329) mârifeti, mârifetü’l- hakikiyye ve mârifetü’l iyâniyye 

şeklinde ikiye ayırmaktadır. Mârifetü’l hakikiyye (gerçek mârifet): Ahadiyyet makâmından 

doğan bilinmek arzusuna bağlı olarak, rabbi bilmeyle nefsi bilmeyi birleştiren mârifettir. 

Ahadiyyetü’l- cem makâmı, gâyeleri gâyesi ve sonların sonudur. Mârifetü’l-

iyâniyye(müşâhede mârifeti) ise, Hakk’ın idrâk edilemez ve nitelenemez tecellisiyle 

sarstığı kimse için müşâhededen gerçekleşen mârifettir.375 

 Ebû Saîd Harraz (v.277/890)’a mârifeti sorduklarında şu karşılığı verdi: “Mârifet 

iki türlüdür; biri Hakk vergisidir, diğeri kulun gayreti ile kazanılır”376 

 Kuşeyrî mârifet ehlinin özelliklerini şu şekilde saymaktadır: “Arif olan kişi Allah’ı 

isimleri ve sıfatları ile bilir. Allah’a karşı olan davranışlarında doğru olur. Sonra kötü 

huyları ve bu huylara âit belaları giderip nefsini temizler. Ardından Hakk’ın kapısında 

uzun süre bekler ve bütün hâllerinde Allah içn doğru olur.”377 

 İlimleri verâset ve dirâset ilimleri olarak ikiye ayıran sûfîler, dirâset ilmini süte, 

verâset ilmini ise o sütten elde edilen yağa benzetmişlerdir.378 İlim, Allah tarafından 

kalblere ilham edilirken, mârifet ise, bu ilmin değerlendirilerek ayırt edilmesi anlamına 

gelmektedir.379 

 Sûfîler şerîat konusunu da ele alarak eserlerinde yer vermişlerdir. Bu konuda 

ayrıntılı açıklamalar yapan Hucvirî’ye  göre şerîatın üç esâsı vardır. Bunlar: Kitab, sünnet 

ve ümmetin icmaıdır. Şerîatın birinci esâsı  Kur’an’dır. Zîrâ Allah Teâlâ “ Kur’andaki 

âyetlerde bir kısmı muhkemdir”380 buyurmuştur. İkinci esas sünnettir, çünkü Allah: “ 

Peygamber size ne getirdiyse onu alınız; neden men ettiyse ondan sakınınız”381  
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buyurmuştur. Üçüncü esas ümmetin icmaıdır. Zirâ Hz. Peygamber(sa) “ Ümmetim yanlış 

yolu tutma konusunda birleşmez, siz dâima382 büyük çoğunlukla olun” buyurmuşlardır. 383 

 Tarîkat ise tasavvuf ıstılahında Allah’a ulaştıran yol anlamına gelmektedir. Şerîat 

umûmi, tarîkat ise şerîata nisbetle husûsidir. Tarîkat, bir disiplindir. Tasavvufun şerîat 

esaslarına riâyetle, dinin özüne varma riyâzetinin belirli disiplin içinde gerçekleşmesini 

amaçlayan bir kuruluştur. Tarîkatın başlangıcı kalbin gafletten uyanması, neticesi ise nefis 

mücâdelesi ve riyâzatla vuslata ermek, Allah’a vasıl olmaktır.384 

 Ömer Fuâdî, risalesinde tarîkatın şerîattan kaynaklandığını belirttikten sonra tarîkat 

ve şerîatın ana baba bir öz kardeş hükmünde olduklarından bahsetmektedir. Yazar, 

Akşemseddin(v.862/1459)’nin Risâle-i Nûriyye adlı eserinden alıntılara yer vererek 

sûfîlerin hal ve davranışlarının şerîat kaynaklı olduğunu dile getirmektedir.385 

 Yine şerîat, tarîkat ve mârifet arasındaki ilişkiyi bir benzetmeyle anlatan Fuâdî 

şeriatı, Hz. Peygamber’in kurduğu bir bağa, tarîkatı bu bağdaki saraya ve mârifeti de 

sarayın içindeki odalara benzetmektedir. Bu benzetmesiyle şerîatın tarîkat ve mârifeti de 

içerdiğine değinen Fuâdî, bu üç unsurun birbirini tamamlar mahiyette olduklarından söz 

etmektedir.386  

Ömer Fuâdî, risâlede rüya tâbirinden bahsederken de şerîat, tarîkat ve mârifet 

makamlarına değinmektedir. Şerîat ve tarîkat makâmında görülen rüyânın tabir 

edilebileceğini söylerken, mârifet makâmında görülen rüyanın ise her zaman sözlü bir 

şekilde tabirinin yapılamayacağını belirtir. Mârifet makâmında görülen rüyanın ancak 

mürşid tarafından hikmetine uygun bir şekilde tabir edilebileceğinden bahseden Fuâdî, 

müridin rüyasının tabiri ile hâlini anlayıp, düzelteceğinden söz etmektedir.387  

    B.5.Mâ’rifetullâh 

              Lugatta, kulun kendi hakîkatini ihâta etmesi, leh ve aleyhindeki şeyleri bilmesi 

anlamına gelen mârifeti388 sûfiler ise şu şekilde açıklamaktadır: Kişi, Allah’ı sıfat ve 

isimleriyle tanır, sonra Hak’la muâmelesini ihlas üzere devam ettirerek, kötü huylarından 

arınır. Daha sonra Hakk’ın kapısında bekler ve kalbî itikâfını sürdürür. Bütün bunların 

sonucunda Allah’dan güzel bir teveccühe nâil olur, kendisinden nefsin havâtırı gider. Kul, 

halka yabancı, nefsî âfetlerden emîn olur. Allah kendisine ilâhi tâlimde bulunur ve sırları 
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öğretir. İşte bu durum mârifet halidir.389Mârifet, kalbin Hakk ile hayat bulması ve diri 

olması, sırrın Hakk’ın hâricinde kalan şeylerden yüz çevirmesi olarak da tarif edilmiştir.390 

              Mârifetullâh konusunu en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri olan Gazzâli 

(v.505/1111)  bu ilim hakkında şunları söylemektedir. Mârifet ilmi, sıddîk ve 

mukarrreblerin ilmidir. Bu ilim kötü huylardan arınılıp temizlenildiği vakit kalbde tecellî 

eden bir nurdan ibârettir.391 

Tasavvufta tarîkatlar döneminde “dört kapı” denilen şerîat, tarîkat, mârifet, hakîkat 

şeklinde tasnifler yapılmıştır. Şerîat, Hz. Muhammed’in sözü, tarîkat fiilleri, mârifet 

halleri, hakîkat ise sırrı olarak telakkî edilmiştir. Şerîat farz, tarîkat, vâcib, mârifet sünnet, 

hakîkat ise nafiledir.392Abdülkâdir Geylânî (v. 561/1166)  de mârifetullâha ulaşma yolunu 

şu şekilde gösterir: “İnsan mârifete ulaşmak için önce bilgi sınırlarını gündelik şeylerin 

dışına çıkararak, halkı bırakıp, sağlam bir şekilde tevhîde yapışmalıdır. Kul, bu duygularla 

rabbine yaklaşınca O’ndan korkusu da artar. Bu sebeptendir ki insanlar arasında padişahtan 

en çok çekinen kişi onun veziridir. Kul da rabbine yakınlaşınca, üzerine büyük bir korku 

düşer ve bu korku Rabbiyle kavuşuncaya dek ondan gitmez. Zîrâ Allah’ı bilenin korkusu 

da o nisbette çok olur.”393 Mârifet, ister havas, ister avâm için olsun bir tek mârifettir. 

Onunla bilinen şey birdir. Fakat mârifetin evveli ve yükseği vardır. Havas onun 

yükseğindeyken, avâm daha aşağısında yer alır. Fakat havasda mârifetin son noktasına 

ulaşamamıştır. Çünkü mârufun sonu yoktur. Düşüncenin yetişemediği, akılların ihâta 

edemediği zâtı mârifet mümkün değildir.394.Allah’ı en çok bilenler, Onun azamatini 

idrakten en çok aciz olduklarını söyleyenlerdır. Zira O,kadimdir, masivası ise kuvvetlerını 

Ondan alırlar.Her alimin ilmi,O’ndan gelir.395Ârif, hiçbir iş ve meşgalenin kendisini 

Allah’dan alıkoymadığı kimsedir. Ârifler, asla huzurdan gâfil olmazlar. Allah, onların 

kalblerini tek noktada toplanması sayesinde bütün dağınık işler onlar için bir olmuştur.396 

              Ömer Fuâdî risâlede mârifetullâh konusuna “Gizli bir hazine idim, bilinmek 

istedim ve bilinmek için de mahlûkâtı yarattım”397rivâyetiyle giriş yapmaktadır. Yine “Ben 

cinleri ve insanları anacak bana ibâdet etsinler diye yarattım” 398 ayetindeki “ibâdet 
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etsinler” ifâdesini müfessirlerin çoğu “bilsinler” diye tefsir etmişlerdir. Bütün bunlar 

göstermektedir ki, insanın yaratılış amacı mârifetullâhdır. Kalb, ruh, sır, hâl ve şuhudla 

yani tam bir zevk hâliyle mârifetullâhdır.399Fakat Fuâdî’ye göre bu derecede bir mârifete 

ulaşabilmek, imkansız denecek kadar zordur. Bu düşüncesini de: “Ey Mâruf olan 

Allah’ım! Seni gereği gibi bilemedik” ifâdesiyle dile getirmektedir.400Fuâdi, mârifetullah 

konusunu Allah’ı gerçek bir marifetle bilmenin imkânı yönüyle ele almaktadır. “Allah’ı 

gereği gibi takdir edemediler”401âyetini delil getirerek gerçek manada kulun Allah’ı 

bilmesinin mümkün olmadığını savunur. İmâm-ı Gazâlî ve hocası İmâmu’l- Haremeyn gibi 

muhakkik ve sûfilerin çoğunun da aynı görüşte olduklarını belirtir.402Fakat İmâm-ı Âzâm 

cumhur âlimlerden farklı bir yol tutarak Allah’ı gerçek bir mârifetle bilmenin mümkün 

olduğunu söylemiştir. Hz. Peygamber’in “Allah’ım seni gereği gibi bilemedik” 

buyurmasına karşılık İmâm-ı Âzâm’ın “Allah’ı hakkıyla bilebiliriz” sözlerini birbiriyle 

karşılaştıran Fuâdî, İmâm-ı Âzâm’ın Hz. Peygamber’den daha âlim ve ârif olmadığını 

belirttikten sonra bu rivâyetleri şu şekilde tevil etmektedir: İmâm-ı Âzam, bu sözüyle 

Allah’ı sıfatları yönüyle tamamen bilmemiz mümkündür demek isterken, Hz. Peygamber 

ise “Allah’ım, seni hakkıyla bilemedik” buyruğu ile Allah’ın zâtını kast etmişler ve 

zâtullâhın hakîkatinin kul tarafından bilinmesinin mümkün olmadığını ifâde etmişlerdir. 
403Aslında Hz. Peygamber Allah’ın zâtını hakkıyla bilmekten aciz değildir, fakat Allah 

Teâlâ’nın şanının yüceliğini ve zâtının büyüklüğünü anlatabilmek için bu ifâdeleri 

kullanmışlardır. 404Burada amaç kulun her konuda olduğu gibi mârifet konusunda da aczini 

anlamasını sağlamaktır.405 

            B.6. Halvet 

             Lugatta bir kimse ile yalnız kalmak406 anlamına gelen halvet kelimesi, hakîkatte 

ise Hak ile gizlice konuşmayı ifâde etmektedir. Bu konuşmada ne bir melek ne de insan 

vardır. Halvet ise bu manaya ulaşmayı sağlayan bir sûrettir.407Bu mânâdan olarak 

sûfîlerden birinin şöyle dediği nakledilmiştir: “Halveti ihtiyâr eden kişi halvet sırasında 

Allah’dan sakınsın ve evine bağlansın. Onun yoldaşı da ağzından çakan kelâmı da Allah 
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olsun”.408Halvet safvet ehlinin sıfatlarından sayılmıştır. Mürîd için başlangıç halinde 

hemcinslerinden ayrı yaşaması, nihâyet halinde Hak ile ünsiyet için halvet halinde 

bulunması uygun görülmüştür.409 

              Halvet halinde dikkât edilmesi gereken hususlardandır ki; mürîd uzleti tercih 

ederken, kendisinin halkın şerrinden emin olacağına değil, insanların kendi şerrinden emin 

olacağına inanmalıdır. Aksi takdirde kendisinde halkta bulunmayan bir üstünlük 

vehmetmiş olur ki bu da nefsi kendini beğenmişliğe götürür.410Halveti sadece yalnız ve 

münferid yaşamak şeklinde düşünmek yanlıştır. Çünkü bir kimse kalbi ile şeytanla sohbet 

ettiği, gönlüğü üzerinde nefs hâkimiyet kurduğu, dünya ve âhiret aklından geçtiği ve 

kafasında halkla ilgili düşünceler dolaştığı sürece yalnızlık hâlinde olamaz.411 Sûfilerin 

çoğunluğuna göre halveti Allah Teâlâ Musa (a.s) kıssasında zikretmiş ve Musa (a.s)’ın 

kendisine yönelişini artırmak için ona halveti emretmiştir. Allah Teâlâ bunu: “Musa ile 

otuz gece (bana ibadet etmesi için sözleştik) ve bu otuz geceye on gece daha kattık” 412  

buyurarak anlatır.413Halvet, kalbi âhiret düşüncelerine çeker, insana halkı hatırlamayı 

unutturur ve rabbin zikrine bağlar. Halvet, emniyet ve afiyeti temin eden en büyük 

sebeblerden birisidir. Bir hak yolcusu, cemiyet içinde bulamadığı lezzeti, mânevî tadı ve 

ilerlemeyi halvette buluncaya kadar gerçek bir mürîd olamaz,414Yine dilin âfetlerden 

uzaklaşması, kalbin riya ve dalkavukluktan korunması, kalb huzuru, nefsin kin ve 

düşmanlıktan arınması, tefekkür edilerek Allah’a ulaşılması halvetin faydaları 

arasındadır.415Halvet,bütün tarîkatlarda şeyhin denetiminde ve belli şartlarına uyularak 

yapılır. Şartlarının yerine getirilmemesi halinde çile bozulmuş olur. Buna “çile kırmak” 

derler.416Kırk günlük halvet esnasında mürîdin gördüğü rüyalar ve hâlinde meydana gelen 

değişikliğe göre şeyh halvetin devamına veya tarîkat usûlüne göre diğer eğitim tarzlarından 

birisin ifâsına karar verir.417Halvet müddetince uygulanan metotlarla mürîdin nefsi kontrol 

altına alınmış, kalbi cilâlanmıştır. Artık mürîd zikir yolu ile bazı mertebe ve mesafelere 

ulaşmak için hazırlıklarını tamamlamış , konsantre olmuştur. Belli bir düzen içerisinde 
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mertebeleri tamamlamış ve menzilleri aşmış bir mürîd, hilâfet mertebesine yükselmiş ve 

insanların yolunu aydınlatma selâhiyetine hak kazanmıştır.418 

              Halvetî tarîkatı mensubu olan Ömer Fuâdî de mentesibi olduğu tarîkat sebebiyle 

halvete çok önem vermiş, Risâle-i Virdiyye’de bu konuyu ayrıntılı olarak ele almıştır. O’na 

göre tarîkattaki halvet ameli, şerîatta uygulanan itikâf amelinden doğmuştur.419İtikâf, 

lugatta bir şey üzerinde devam edip oyalanmak anlamına gelirken, şer’î anlamı da, kişinin 

niyet ederek caminin mescidine kalmasıdır. İtikâfın tasavvufi anlamı ise, kalbin dünya 

işlerinden boş olup nefsin teslim olmasıdır. Halvet ise hakîkî anlamıyla Allah’dan 

başkasının göremeyeceği bir şekilde sırrın Hak’la konuşmasıdır.420Halvetin de kendi 

içerisinde mertebeleri vardır. Bunlar: Kalbî halvet, rûhî halvet ve sırrî halvettir.421Fuâdî, 

risâlede Hz. Peygamber (sav)’in vahiy öncesi Hıra Dağı’nda geçirmiş olduğu halvet 

döneminden de bahsetmektedir. Hıra’daki mağaralardan birinde geçirdiği halvet dönemiyle 

öncekilerin ve sonrakilerin ilimlerini bizzat Allah’ın öğretmesiyle öğrenmiş ve nübüvvete 

ehil hâle gelmiştir.422Yazar bu açıklamalarıyla halvetin peygamber ameli olduğunu 

belirttikten sonra, aynı zamanda evliyanın da bu ameli uyguladıklarını kendisine çok yakın 

silsilesi şeyhlerinden Ömer Halveti’yi423 örnek vererek anlatmaktadır. Şeyh Ömer 

Halvetî’ye gelinceye kadar Halvetî silsilesi sultanları “halvetî” nâmıyla bilinir değillerdi. 

Pir Ömer Hazretleri bir gün uzak bir ormandaki yaşlı bir çınarın içinde uzun süre halvette 

kalmışlar, bunun üzerine dervişleri ve sevenleri kendisini aramışlardır. Nice günlerden 

sonra şeyhi çınar ağacının içinde bulurlar, fakat şeyh oradan çıkıp onlarla gelmek istemez. 

Ama sonunda dervişlerin ağlama ve yalvarmalarına dayanamayıp, istemese de onların 

yanına gelir. İşte o anda meşhur kerâmeti zuhur ederek çınar ağacı ayrılığına dayanamayıp 

şeyhin ardında yürümeye başlar. Bu durumdan rahatsız olan şeyh çınara “biz seni bunca 

zaman ibâdet ve taat nurlarıyla nurlandırdık. Sen ise bizim gizlenmesi gereken sırrımızı 

açığa mı vurursun” diyerek çınarı azarlar. Bunun üzerine çınar ağacı tekrar yerine döner. 

Pîr Ömer Halveti’nin bu kerâmetinden sonra bu silsileden gelenler “halvetî” nâmıyla anılır 

olurlar.424 
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              Fuâdî, bu kerâmeti yadırgayıp hiç çınar ağacı yürür mü diye düşünenler 

olabileceğini hesaba katara, onlar iknâsı amacıyla Hz. Peygamber’in arkasını dayayarak 

hutbe verdiği hurma kütüğünün inlemesi olayını delil getirir. Çok meşhur olan bu hâdise 

bir cuma günü Hz. Peygamber’in mescidinde gerçekleşmiş ve ashabın tamamı onun sesini 

işitmişlerdir.425Bazı şerîat âlimleri Halvetiyye tarîkatında uygulanan halvetin, şerîattaki 

itikâf ameline ayrını olduğunu ve halvette hiç konuşmayıp sürekli susmanın mekruh 

olduğu görüşünü ileri sürerler. Fuâdî ise bu taarruzlara şöyle cevap vermektedir. Halvet 

hâlinde susmanın hükmü mutlaka mekruh degildir. Bu durum niyete göredir. Eğer kişi 

Allah’a yakınlık niyetiyle susarsa bu câizdir ve eğer niyeti bu değilse o zaman susmak câiz 

degildir.426Yine muârızlardan bir kısmı tarîkattaki halveti, ruhbanların halvetine benzetirler 

ve ruhbanlar nasıl ki halvetlerinde hiç konuşmazlarsa, tarîkattaki sâliklerde halvetlerinde 

konuşmazlar diyerek dervişleri ruhbanlara benzetirler. Ve bu konuda Hz. Peygamber 

(sav)’in “İslâmd’da ruhbâniyet yoktur” 427hadisini delil getirirler. Fuâdî de bu görüşlere 

şöyle cevap verir: Tarîkatta yol almaya çalışan sâliklerin hallerinde asla ruhbâniyete benzer 

bir taraf yoktur. Ruhbanlar her ne kadar mücâhede de ilerlemiş de olsalar niyetleri Allah 

rızası değildir. Oysa Allah “Bizim için mücâhede edenleri yollarımıza iletiriz”428 

buyurmaktadır. Sırf mücâhede etmek hidâyet için yeterli değildir. Önemli olan 

mücâhedenin Allah için yapılmasıdır. Tarikât yoluna girmiş olan sâlik ve dervişler ise 

halvetlerini Ehl-i Sünnet ve’l- Cemaat’ın inançlarına uygun olarak ve gerekli şartlarını 

yerine getirerek yaparlar. Bu halleriyle de ruhbanlardan ayrılırlar.429Halvetin şartlarını şu 

şekilde sayar Fuâdî: Devamlı halvet, devamlı abdestli olmak, sükût etmek, belirlenen zikre 

devam etmek, havâtırı gidermek, kalbi şeyhe, mürşide bağlamak, Allah’a ve şeyhe 

muhâlefeti terk etmek.430 

             B.7.Rüyâ 

             Sûfîlere göre rüyâ, keramet çeşitlerinden bir türdür. Hakîkatte ise rüyâ, kalbe gelen 

düşünceler ve hayâl gücünde sûret bulan hallerdir. Rüyâ, uykuda bilinç hallerinin tamamen 

kaybolmadığı bir anda görülür.431Rüyâ gören kimsenin misali, şiddetli karanlıkta lambanın 

ışığı altında bulunan bir kimse üzerine güneş doğduğu zaman güneşin ışıkları lambanın 

ışıklarına üstün gelir, onun için güneşin ışıklarına göre lambanın ışıkları küçük bir alan 
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yayılır. O halde uyuyan kimsenin hali lambanın aşığı altında bulunan kimsenin hâli gibidir. 

Uyanık bir kimsenin misâli ise, gündüzün ortasında olduğunu müşâhede eden kimsenin 

hâli gibidir.432 

              Mürîdin sülûk ve ilerleme yolundaki edeblerinden bir tanesi de rüyâlarını şeyhine 

anlatarak tâbir ettirmesidir. Rüyâlarını kendi kendisine yorumlaması doğru 

değildir.433Çünkü rüyâda mürîdi, nefsinde gizli bulunan şuuraltına ait bir arzu sarabilir. 

Uykuda ya da uyanıkken, bu rüyâ ile şuur altına ait arzular birbirine karışabilir. Bu acâib 

bir sır, bilmece gibi bir konudur. Nefsinde ve şuuraltında gizli olan bu duyguları mürîd 

tesbit edemeyebilir. Kendisinde bu tür arzular bulunmayan şeyhe konu arz edilince mesele 

daha kolay çözümlenir. Eğer rüya Hak’tan ise bu şeyhin delâletiyle anlaşılmış olur. Aksine 

neftse gizli bir arzunun özleminden kaynaklanıyorsa bu da şeyh vasıtasıyla giderilir. 

Mürîdin dünyası genişler. Mürîde meydana gelen bu tür ağırlığı mürşid, Allah’a 

sığınmanın sıhhati ve mârifetinin kemâli sayesinde kolayca üstlenir.434öyle güzel hâller 

vardır ki bunlar sadece uykuda yaşanabilir. Uyanık halde iken kişi bu hallerden mahrum 

kalır. Meselâ Hz. Muhammed(as)’i nebileri, sahabeyi, âlimleri ve Allah Teâlâ’yı ancak 

uykuda yani rüyada görmek mümkündür.435 

              Bu denli önemli anlamlar içermesine ve mürîdin ilerleyişi hakkında bilgi 

vermesine rağmen İmâm-ı Rabbâni rüyâlar konusunda bizleri uyarmakta ve onlara ihtiyatla 

yaklaşmamızı tenbih etmektedir. “Sülûk yolunda rüyâlara ve uykulara pek itimad yoktur. 

Zirâ bir insan sırf rüyâda gördüğü için bir sultan veya bir kutub olamaz. Uykuda değil, ayık 

halde iken kutub veya sultan olursa kabul edilir.436Tasavvufta rüyâ tabiri önemli konular 

arasında yer almaktadır. Çünkü rüyânın ortaya çıkması anlatılmasına bağlıdır. 

Anlatılmadıkça rüya, bir kuşun ayağında muallâktadır. Anlatılıp, tefsir edilince vücûda 

gelir. Rüyâyı ehline veya ehli bulunmaz ise güzel şekilde tevil edecek bir kimseye 

anlatılmalıdır.437 

              Risâle-i Virdiyye’de de rüyâ konusu ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Fuâdî’ye 

göre kemâle ermiş olan mürşîd-i kâmiller Hz. Yusuf misâli rüyâ tâbirine ehil olmuşlardı. 

Onlar sâliklerin enfüs âleminde olan sıfatlarının mâhiyetinden yola çıkarak tâliblerin 

rüyâlarını irfanlarının kuvveti ile tâbir ederek , tâlibleri irşâd ederler. Tâlibler de bu irşâdla 

                                                
432 Kuşeyrî, er-Risale,  515. 
433 Sühreverdî, Avârif, 516. 
434 Sühreverdî, age, 517. 
435 Kelâbâzî, Taarruf, 519. 
436 Rabbânî, Mektûbât, 287. 
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hallerini bilmiş ve kendilerine bir çeki düzen vermiş olurlar.438Yazar, rüyâ konusunu ele 

alırken hadislerden de faydalanmıştır. “Sâlih bir kişinin gördüğü güzel bir rüyâ nübüvvetin 

kırk altı cüzünden biridir” hadisini ele alarak rüyâ ile nübüvvetin gaybdan haber verme 

yönüyle birbirine benzediklerini dile getirir. Ayrıca nübüvvetin sona ermesine karşın, rüyâ 

nübüvvetin vârisi olarak devam etmektedir.439Yine “Rüyâ, Allah’tan, hulüm ise 

şeytandandır.” hadisini de ele alan Fuâdî, hulüm ile rüyânın lügat yönüyle aynı anlama 

gelmelerine karşılık genellikle rüyânın uykuda görülen güzel şeyler için, hulümün ise hoşa 

gitmeyen şeyler hakkında kullanıldığını belirtmektedir.440 

              Fuâdî’ye göre mürşidler ve ârifler yanında rüyanın türleri vardır. Bunları: Ruhânî 

rüyâ, nefsânî rüyâ, rahmânî rüyâ şeytâni rüya, mülkî ve melekûtî rüyâ, sâdık ve kâzib 

rüyâlardır. Gerçek mürşid-i kâmiller rüyâların türünü bâtınî ilimleriyle fark ederler. Bu 

sebeple mürşidin mârifet bilgisi ne derece kuvvetli ise, mürîdin ondan faydalanması da o 

derece kuvvetli olmaktadır.441 Yazar, risâlenin değişik yerlerinde tekrarladığı “Kur’ân’ın 

zâhiri ve bâtını vardır. Bâtınının da yedi bâtına kadar bâtını vardır. İnsanında zâhiri ve 

bâtını vardır. Bâtınınında yedi bâtına kadar bâtını vardır.” Rivâyetinden hareketle 

mürîdlerin bâtınî hallerinin ve makamlarının aynı olmayıp birbirinden farklı olduğunu ve 

rüyâ tâbiri yapılırken bu durumun göz ardı edilmeyip her bir sâlikin rüyâsının hâline ve 

derecesine göre tâbir edileceğini belirtir.442 

              Fuâdî’ye göre şerîat ve tarîkat makamında görülen rüyaları dile getirerek tâbir 

etmek mümkün iken, mârifet ve hakîkat makamlarında görülen rüyâlar ise her zaman söze 

gelmezler. Dile getirilmeleri mümkün olsa bile her şeyh ve mürşid bunları hikmetine 

uygun olarak tâbir edemeyebilir. Mürid ise nefs, kalb, rüh yönüyle ne derece temizlik 

kazanabilmeşse, mürşidinin rüyâsını tâbirini o kadar anlar ve bu yolla hâlini düzelterek 

hakîkate erer.443 

            B.8 Seyr ü Sülûk 

 Lugatta, davranış ve hâl yönüyle Allah’a yakınlık derecelerine yükselmek 

anlamındadır. Bu durum sürekli mücahede neticesinde gerçekleşir ve zamanla kişinin 

nefsine yaptığı mücâhedeler zor gelmemeye başlar.444  

                                                
438 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, vr.19a. 
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 Sûfîler seyr ü Sülûkte başlangıcın çok önemli olduğunu belitmişler ve sûlükte 

mânevi ilerleyişi engelleyen şeylerin çoğunun başlangıçtaki bozukluklardan 

kaynaklandığını savunmuşlardır. Bu anlamda niyeti sağlam tutmaya ve onu her türlü hevâ 

ve hevesden korumaya önem vermişlerdir. Sulükün başlarında sâliklerin başlarına gelen 

âfetlerin nedenini onların yaratılmışlardan kopamamalarına bağlamışlardır.445 

 Tasavvufta ilerleme yolunda ilme de çok değer verilmiştir. Bu bağlamda Hucvirî 

şöyle demektedir: “ Dostun yoluna ilimle veya sülûkle girilir. İlimsiz sülûk, güzel bile olsa 

eksiktir, bilgisizliktir. Sülûk ile beraber ilim de olursa, işte izzet ve şeref odur.”446 

 Tasavvufta genel olarak sülûkün dört mertebesinden bahsedilmektedir. Bunlardan 

birincisi Seyr-i ilallâhdır ki, nefisten gerçek vücut tarafına yapılan seferdir.Diğeri Seyr-i 

fillâh diye adlandırılır .Sâlikin Hakk’ın sıfatlarıyla donanarak beşerî sıfatlardan 

uzaklaşmasını ifâde etmektedir. Üçüncü mertebe olan Seyr-i Maallâh, Allah ile yapılan 

seyirdir. Bu mertebede artık ikilik kalmamıştır. Son mertebe olan Seyr-i anillâh’da ise 

vahdetten kesrete yani Allah’dan yaratılmışlara olan seyir olmaktadır.447 

 Fuâdî sülûk yolunda büyük şeyhlerin yedi seyir belirlediklerini belittikten sonra448 

bu makamları teker teker saymakta ve bu seyrin sonuna ulaşılmadıkça marifetullâha ve 

gerçek tevhide ermenin mümkün olmadığını dile getirmektedir. Çünkü kişi tabiatı 

hasebiyle hayvânî özellikler taşımaktadır ve bu yönüyle de hastadır. Onun bu hastalığı 

ruhânî bir doktor mesâbesinde olan mürşid-i kâmil tarafından giderilir. Sâlik, zâhirî ve 

bâtinî olarak gönülden teslim olur ve mürşid de onun tedâvisini üstlenir. Bu şekilde sâlik 

mânevî hastalıklarından kurtulur ve ilerleyişi devam eder.449 

 Fuâdî sâliklerin karakterlerinin farklılığına da değinerek her birinin dört unsur 

yönüyle ayrı özellikler taşıdıklarını belirtir. Sâlikler nârî, âbî, bâdî ya da hâkî tabiat 

üzeredirler. Kendilerinde baskın olan tabiatın özelliklerine göre diğerlerinden ayrılırlar. Bu 

durum onların sulüklerinde de farklılıklara yol açar ve her biri için kendisine özel metotlar 

kullanılması gerekir.450 

 Risâlede sulük yolunda rüyâların da önemli olduğuna değinilerek sâliklerin ilerleme 

veya gerilemelerinin rüyâlarının mâhiyetine bakılarak tesbit edileceği anlatılır. Mürşidler 
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müridlerinin rüyâlarını onların hâllerine uygun olarak tâbir ederler ve sâlikler de bu yolla 

hallerini anlamış olurlar.451 

 B.9. Fenâ ve Bekâ 

 Mutasavvıflar fenâ sözü ile kötü sıfatların yok olmasına, bekâ sözü ile de güzel 

vasıflar kazanılarak bunların sürekli olmasına işâret etmişlerdir.452 Sûfîlerden bir tanesi “ 

Bekâ nebîlerin makâmıdır. Allah onlara vakar ve sekînet elbisesini giydirmiştir. Bu sebeple 

içinde bulundukları hâl, farzları yapmalarına ve faziletlerine engel olmaz” demiştir.453 

 Kişide fenâ ya da bekâ özelliklerinden bir tanesi mutlaka bulunmaktadır. Bir kimse 

yerilmiş huylardan fâni olursa, onun üzerinde güzel ahlâklar belirir. Şayet kişide yerilen 

huylar gâlip olursa, onda sevilen huylar saklı kalır. Kim şerîat diliyle yerilen fiillerini terk 

ederse onun için “şehevî arzularından fâni oldu” denilir. Şehevî arzularından fâni olunca, 

kulluğundaki niyeti ve ihlası ile bâki olur. Kim kalbiyle dünyadan yüz çevirirse, onun için 

“dünyayı istemekten fâni oldu” denilir. Dünyayı istemekten fâni olunca, Allah’a 

yönelişindeki sıdkı ve samimiyeti ile bâki olmuş olur.454 

 Risâlede fenâ ve bekânın kemâl noktasında eşyanın hakîkatinin bilinmesi 

derecesine erilebileceğinden söz eden Fuâdî 455fenâ konusuyla ilgili olarak “ Yakîn 

gelinceye kadar rabbine ibâdet et”456 ayetini ele almaktadır. Ehl-i sünnet âlimlerinin 

tamamının buradaki yakîni sûri ölüm yani bedenin ölmesi olarak açıkladıklarını belirtir. 

Fakat zındık ve mülhidler yakîni lugat manasında alarak, Hz. Peygamber’in “ Ölmeden 

evvel ölünüz”457 hadisini delil getirerek “bizler öldük, bizden sorumluluk gitti” diyerek 

sapık yorumlarda bulunmuşlardır. Bu sapık gruplar mânevî olarak öldüklerini ve artık 

ibâdetle sorumlu olmadıklarını ileri sürerler. Fuâdî, onların bu asılsız iddialarına Hz. 

Peygamber’in hayatını örnek getirerek cevap vermektedir. Hz. Peygamber sûrî ölümlerine 

kadar asla ibâdetlerini terk etmemişlerdir. Bu durum da mülhid ve zındıkların yorumlarının 

bozukluğunu açıkça göstermektedir.458 

 Risâlede tasavvufda hemen hemen her konu ile bağlantısı olan zikrin fenâ ile de 

ilişkisi olduğuna değinilerek, zikrin en üst derecesinde sıfatların, fiillerin ve vücûdun fenâ 

bularak bu fenânın nihâyetinde bekâya erildiği ifâde edilmektedir. Böylece İbn Arabî’nin 
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“makâm-ı ehadiyyet” diye nitelediği makâma erilmekte ve o derecede zâkirle mezkûr 

ayrımı ortadan kalkmaktadır.459 

 Fuâdî hastalıkta olduğu gibi ölümün de iki çeşidi olduğunu ifâde etmektedir. 

Bunlardan birincisi bedenin ölümüdür ki bu tür ölüm zorunlu olarak meydana gelmektedir. 

Diğeri ise mânevî ölüm olarak nitelenen, Hz. Peygamber’in “ ölmeden önce ölünüz” 

rivâyeti ile belirttiği “fenâ ender fenâ”  hâlidir. Bu tür ölüm kişinin kendi isteğine bağlıdır 

ve bu fenânın hemen akabinde bekâ hâli meydana gelmektedir. Kişi mânevî olarak 

öldükten sonra tekrar bekâya ermekte ve böylece kemâl derecesine ulaşmaktadır.460 

           B.10.Tasavvuf Sünnet İlişkisi  

Sûfi cemaati, dinî esasları sağlamlaştırıp, ilâhi hudûdu koruyan ve bu konulardaki 

sünnetleri yerine getiren kimselerdir. Onlar, Allah Resûlü’nün ibâdet, âdâb ve güzel ahlâk 

ile ilgili hoş hallerini araştırarak, nefislerini Allah Resûlü’ne tam uydurmaya ve onu örnek 

almaya çalışırlar.461 

 Hz. Peygamber’in pek çok özelliğini sûfîlerin yaşantısında bulmamız mümkündür. 

Rivâyetlere göre Hz. Peygamber’in iki gömleği bulunmaz,elenmiş undan yapılan ekmek 

yemezdi.Buğday ekmeği ile karnını doyurduğu olmamıştı. O, bu yaşam tarzını kendisi 

tercih etmişti. Şayet isteseydi Allah ona dağları altın kılar ve hesapsız mal mülk verirdi.462 

 Bu anlamda sünneti ihyâ edenlerin en önde gelenleri sûfîlerdir. Sûfîler, dünyaya 

karşı gösterdikleri zühd sebebiyle, sünnetleri hakkıyla yerine getirmede öne geçtiler,dünya 

hayatını da,ona sahip olmak isteyenlere bıraktılar.463Onlar, Hz Peygamber’in sözlerine 

kayıtsız şartsız boyun eğdikleri gibi onun emirlerini de harfiyen yerine getirip, 

yasakladıklarından geri durdular. Amellerinde, rızıklarında, ibadetlerinde, Hz 

Peygamber’in izinden gittikleri gibi, onun haya, hilm, afv, hoşgörü, şefkat, merhamet, 

tevazu gibi ahlâkî özellikleriyle de ahlâklandılar. Bu sûretle Efendimize tam manası ile 

uymanın bütün yönlerinden faydalanıp, sünneti gerçek manada yaşayarak, ihya etmiş 

oldular.464 

 Fuâdî, risalede tasavvuf ehlinin güzel halleri ve görünüşlerinin sünnetten 

kaynaklandığını belirtmektedir. Müellif, bu ameller bizzat Hz Peygamber tarafından 

uygulanmayıp onun ashabı veya evliya tarafından uygulanmıştır ve bu yönüyle de sünnet 

olup olmadığı belli değildir, diyenlere şu şekilde cevap vermektedir: Ashabın Hz 
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Peygamber’in huzurunda işlemiş oldukları ameller şayet Peygamber tarafından 

yasaklanmamış ise, bu amellere Hz Peygamber rıza göstermiş demektir. Ve bu yönüyle de 

bu fiiller sünnet hükmünde değerlendirilerek makbul kabul edilir. Yine evliyaullah denilen 

makbul kimselerin uygun gördüğü davranışlar da“ Müminin güzel gördüğü şey Allah 

katında da güzeldir”  hadisinde de ifâde edildiği gibi Allah katında da makbûl olmuş 

olur.465 

           B.11.Zevk  

Sûfîlere göre zevk, tecellî meyvelerinden, keşif sonuçlarından ve vâridâtın etkisi ile 

meydana gelen hallerden içe doğan hususları ifâde eder. Bunlardan ilkine zevk, ikincisine 

şirb, üçüncüsüne ise rey denir. Zevk sahibi yarım sarhoş, şirb sahibi tam sarhoş, rey sahibi 

ise ayıktır. Sevgisi kuvvetli olan devamlı şirb halinde bulunur.466 

 Zevk, iman; şirb ilim; rey de hâl olarak nitelenmiştir. Zevk bevâdih erbâbı; şirb 

tevâli, levâih ve levâmî erbâbı; rey ise hâl ehli içindir. 467 

 Tasavvuf ehli zevki, aşk şarabından mest olup, kendinden geçmek diye târif 

etmişlerdir. Aşk, şiddetli sevgidir. Mâşukun vefâsı kadar, cefâsı da kişiye hoş gelmelidir. 

Gerçek âşık, mâşukunun sözünü işitmekten, sesini duymaktan, hatta hissetmek ve hayâl 

etmekten zevk alan kişidir.468 

 Fuâdî risâlede zevk konusunu ele alırken, sûfîlerin sözleri ve yaşantıları ile ortaya 

koydukları şeylerden bir kısmının da, bizzat tatmış oldukları zevkiyyât türünden olduğunu 

belirtir. Burada tasavvuf ehlinin zevkin lugat anlamını değil ıstılâhi anlamını kastettiklerine 

değinen Fuâdî, zevk kelimesinin ıstılahta : “Peş peşe gelen berkler esnâsında tecellî-i 

berkiden daha kısa bir süre içerisinde Hakk’ı Hak’la görme derecelerinin ilki ” olduğunu 

belirtir.469            

B.12.Kerâmet 

 Kerâmet, Allâh’ın kendi özel dostluğuna kabul ettiği ve kendi mülkü için vâli tâyin 

ettiği kullarına lutuflarından biri olarak kabûl edilmiştir.470 Sâdık olan müridlere bazen 

ferâset ve kâbiliyet kapıları açılarak, bazı olaylar âşikâr olmaya başladığı gibi bazen de 

kendilerine böyle kaâbiliyetler verilmeyebilir. Önemli olan nokta kerâmet göstermek değil; 

istikâmet çizgisinden sapmamaktır.471 
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 Ehl-i Sünnet Ve’l- Cemaat veliden kerâmet zuhur edebileceği konusunda ittifak 

etmişlerdir. Zîrâ bunların hepsi Allâh’ın kudreti dahilindedir ve kerâmet ortaya konulması, 

şerîat esaslarına aykırı değildir.472 

 Sûfîler arasında kerâmetle ilgili haberler ve menkıbelerin çok fazla olması velilerin 

kerâmetlerinin zuhûru hakkında kuvvetli bir ilim olup bu konudaki şüpheleri 

gidermektedir. Sûfîlerin arasına giren ve onların haber ve menkıbelerini sıkça duyan bir 

kimsenin bu konuda bir şüphesi kalmamaktadır.473 

 Tasavvuf ehli Kur’an ve hadisden kerâmete deliller getirmişlerdir. Kur’an’da Asâf 

b. Berhiya’nın Hz. Süleyman’ın emri ile Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar 

getirmesini kerâmete örnek olarak gösterirken474 hadislerden de “ Mağara Hadisi ” olarak 

bilinen ve üç arkadaşın sığındıkları mağaranın önüne sel sularının getirdiği taşın, bunların 

duâları sayesinde çekilmesi ve üç arkadaşın kurtulmasını anlatan hadisi475 kerâmete delil 

olarak kullanırlar.476 

 Sûfiler her konuda olduğu gibi kerâmet konusunda da şerîat çizgisine dikkât 

edilmesi gerektiğini belirtirler. Bu konuyla ilgili olarak Bayezıd Bistâmî: “ Bir adam suyun 

üzerinde seccâde serse, gökyüzüne bağdaş kurup otursa, şerîatın emir ve nehiyleri 

karşısındaki tavrını görmedikçe ona aldanmayın” derken Sehl b. Abdullâh da, “en büyük 

kerâmetin nefsin kötü huylarını iyi huylarla değiştirmek olduğunu” belirtmektedir.477 

 Ömer Fuâdî, risâlede kerâmet konusunu ele alırken silsilesi şeyhlerinden Ömer 

Halvetî’yi örnek vermektedir. Halvetî’nin yıllarca içerisinde halvete girdiği yaşlı çınar 

ağacı şeyhin kendisini bırakması üzerine onun hasretine dayanamayarak peşinden gitmiş 

ve orada bulunan herkes de bu kerâmete şâhit olmuştur. 478 

 Bu kerâmeti yadırgayanlara Hz. Peygamber’in hasreti ile ağlayan hurma kütüğünü 

misâl getiren Fuâdî, gerçek sevgi ile Allah’ı seven ve O’nun Resûlüne uyan kimseye de 

Allâh’ın kerâmet vermesinin hak olduğunu belirtir. Nasıl ki Allah peygamberine mirâc 

mûcizesini vermişse, Resûlünü seven ve ona uyanlara da verâset yoluyla kerâmet vermesi 

mümkündür ve bunda şaşılacak bir durum yoktur.479 
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    B.13.Rûhânî Tıp 

 Beden hastalıklarının doktoru olduğu gibi,  mârifet ilmine sahip olan Allah dostları 

da, kalb hastalıklarının doktorudurlar. Ancak mânevî doktorluk denilen bu görev ehliyet 

işidir. Bu işin ehli olmayanın mânevî terbiye işine girmesini büyük bir cinâyet olarak 

değerlendiren Ebû Tâlib el- Mekkî, mürşid arayanlara doktorlarını iyi seçmelerini 

öğütler.480 

 Bu konu ile ilgili olarak Hz. Peygamber(sav)’in “Kim ehli olmadığı halde kendisini 

doktor gösterir de yanlış tedâvi ile bir kimsenin ölümüne sebep olursa, o kimsenin diyetini 

öder.”481 buyruğuna yer veren Mekkî bu hükmün zâhirî hastalıkları tedâvi ile uğraşanı 

ilgilendirdiği gibi, mânevî hastalıklar ile uğraşan kimseler için de geçerli olduğunu belirtir. 

Bunun için ârifler, mânevî terbiye ile ilgilenen kimsenin, bu iş için gerekli olan bütün ilim, 

irfân, terbiye, tecrübe ve ehliyeti elde etmesini gerekli görmüşlerdir.482 Hastasının derdini 

bilmeyen, onun tehlikeli yerlerini tanımayan bir doktor, yapacağı yanlış tedâvi ile onu 

helâk eder. Verdiği yiyecek ve içecekler hastanın derdini artırır. Mürşidler her konuda 

olduğu gibi bu alanda da peygamberleri örnek almalıdırlar. Peygamberler nasıl halka 

basiretle yaklaşıp, herkese kendi seviyesine göre davranmışlarsa, onların vârisi olan 

şeyhlerin de insanlara basiretle yaklaşıp herkese kendi gıdâsını vermeleri gerekir.483 

 İhyâ-u Ulûmiddîn adlı eserinde rûhânî hastalıklar ve tedâvi yollarını geniş bir 

şekilde ele alan Gazzâli, beden hastalıklarının tedâvisinin zıddı ile gerçekleştiği gibi, kalp 

hastalıklarının tedâvisinin de zıddıyla mümkün olduğundan bahseder. Bu sebeple cahillik 

hastalığı öğrenmekle, bilgiyle tedâvi edilir. Cimrilik hastalığı cömertlikle, gurur hastalığı 

tevâzu ile, oburluk hastalığı ise nefsin iştahını zorunlu olarak kesmekle tedâvi edilir. 

Bedenlerin tedâvisi için ilacın acılığına ve sertliğine dayanmak gerekirse, hasta kalbin 

tedâvisi için de sabır ve mücâhedenin acılığına katlanılmalıdır. Zîrâ kalb hastalıklarının 

önemi daha büyüktür. Kişi, beden hastalıklarından ölümle kurtulabilir ama kalb hastalığı 

ölüm sonrasında da ebediyen devam eder.484 

 Fuâdî risâlede rûhânî tıbbı; “kalblerin kemâlâtının, âfetlerinin, hastalıklarının 

bilinmesi ve kalb sağlığının korunarak, hastalıklarının giderilmesi” olarak târif eder. 

Rûhânî doktor ise, irşad ve kemâle erdirmeye gücü yeten kimsedir. Bedenlerin hastalandığı 

gibi, dünya sevgisi, nefs ve şeytan iğvâlarıyla kalbler de hastalanmaktadır. Ama her derdin 
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bir dermanı olduğu gibi hasta kalblerin de şifâsı vardır. Bunun için öncelikle ehliyetli bir 

gönül doktoru bulmak gerekir. Kişi bütünüyle o doktora teslim olduğunda, onun rûhânî 

nefesi ile şifâya erer. Bunun için kalb hastalığına yakalanan kişinin bütün hâllerini ve 

rüyâlarını doktoru mesâbesindeki mürşidine anlatması ve ondan hiçbir şeyini gizlememesi 

gerekir.485 

 Yazar eserde ruhânî hastalıklardan kurtulmak için özel bir mâcunun târifini vererek, 

kalbi hastalanan kişinin bu mâcunu kalb doktorunun tavsiye ettiği miktarda kullanması 

gerektiğinden bahseder. Fakat iyileşebilmek için sadece şifâlı mâcunu kullanmak yeterli 

değildir. Bununla beraber zararlı yiyecekler mesâbesinde olan günahlardan ve kötü 

huylardan da sakınılması gerekmektedir.486 

           B.14.Sûfîlerin Kılık Kıyâfet Adâbı 

 Açlığı gidermek için nasıl yemeğe ihtiyaç duyuluyorsa, giyinmek de vücûdun sıcak 

ve soğuktan korunması için zarûrî bir ihtiyaçdır. İnsan nasıl yemek yemeğe doymaz, bazen 

daha fazlasını isterse, giyinme konusunda da daha fazlasını ve güzelini ister. Giyinmede 

çeşitli amaçlar ve zevkler vardır. Sûfîlerin giyimlerindeki amaçları nefislerinin isteğine 

karşı koymaktır.487 

 Dervişlerin giyim kuşam konusundaki edebleri hâl ve vakte bağlıdır. Yün, keçe ve 

yamalı bütün giyecekleri ayrım yapmaksızın giyerler. Sâdık derviş, ne giyerse onun güzel 

ve temiz olmasına dikkat eder. Eğer fazla giyeceği varsa olmayanla paylaşır. Dervişe eski 

giymek, yeni giymekten zevkli gelir; devamlı yeni giymekten ve çok elbise sahibi 

olmaktan sıkılır.488 

 Tasavvuf ehli giyim konusunda hırkaya özel bir yer vermişlerdir. Hırka giymek 

şeyh ile mürîd arasında bir bağlantı kurmak; mürîdin nefsi ile kendisi arasında şeyhinin 

hakemliğini kabul etmesi ve şeyhine âit bir elbiseyle tâlibin nefsinde hâkimiyet tesis etmesi 

demektir. Nasıl ki dünya işlerinde hakem tayin edilirse, mürîdler uhrevî işlerinde şeyhlerini 

hakem edinip, bunun alâmeti olarak da hırka giyerler. Mürîd, giydiği hırka ile özellikle dînî 

meselelerde kendisine doğruyu göstermesi, doğru yola iletmesi, vecd yollarını öğretmesi, 

nefsin tuzaklarını anlatması için şeyhinin hakemliğine rızâ göstermiş demektir. Böylece 

kendisini şeyhinin irâdesine terk ederek, onun görüşüne teslim olur ve buna bir işâret 

olarak şeyhi kendisine bir hırka giydirir.489 
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 Sûfîler hırka giyme amelini Hz. Peygamber’e dayandırarak Hz. Peygamber’in 

Ümm-ü Hâlid’e hırka giydirdiğini ve bu hırkaya bakarak “ Ey Ümm-ü Hâlid, bu çok güzel 

oldu, iyi günlerde giy, güzel günlerde eskit”490 buyurduğunu rivâyet ederler.491 

 Gerçekte mürîd tarafından giyilen hırka şeyhi ile arasında akdedilen karşılıklı bir 

sözleşmenin ifâdesidir. Hırka sohbet yoluna girişin ilk basamağıdır. Asıl maksat ise, 

sohbettir.492 

 Hucvirî hırka konusunda en güzel sözün şu olduğunu belirtmektedir: “ Hırkanın 

beli sabırdan, iki yeni havf ile recâdan, iki yanı kabz ile bastan, kuşağı nefse muhâlefet 

etmekten, yakası sıhhatli yakînden, pervazı ihlasdan yapılmıştır.”493 

 Tasavvuf kültüründe önem verilen kıyafetlerden bir diğeri ise  tâcdır. Şeyh zikir 

telkini sonrasında mürîdin başına bir tâc koyar veya bir sarık sarar. Şeyhin mürîdin 

başından fesini almasından maksat onun kötü huylarını gidermek; başına tâc koymasından 

maksad ise ona güzel huyları giydirmek olarak telakkî edilir.494 

 Ömer Fuâdî risâlenin ilk bölümlerinde sûfîlerin kılık kıyâfet âdâbıyla ilgili geniş 

açıklamalar yapmakta ve bu konuları ele alırken Akşemseddin’in Risâle-i Nûriyye adlı 

eserinden nakillere yer vermektedir. Eserde hâlis ve sâdık dervişlerin yamalı, eski, siyah, 

yeni ve eteği kısa olan, koyun ve keçi yününden yapılan kıyafetleri giymeyi tercih 

ettiklerinden bahsedilmektedir. Dervişler, övünmeye sebep olan kıyafetleri terk ederek, 

şeyhleri elinden hırka ve tâc giymekte ve böylece dünyayı terk ettiklerini 

göstermektedirler.495 

 Fuâdî, sûfîlerin kıyâfetlerini kendi görüş ve itibarlarına göre değil, Şir’atü’l- İslâm 

gibi makbul kitaplarda gördükleri ifâdeler sebebiyle tercih ettiklerini belirtir. Şeyhler, bu 

gibi eserlerde “ Yamalı ve sert elbise giymek İslâm’ın sünnetlerindendir”, “ Elbisesini 

incelten kimsenin dini de ince olur” gibi rivâyetlere rastladıkları için sert ve kaba kıyâfetler 

giyerek; ince elbiselerden uzak durmuşlardır. Yine kıl ve yünden yapılmış elbiseler 

giymenin peygamberlerin sünneti olduğuna da değinen Fuâdî, fakirlere benzemek amacı 

ile bu şekilde giyinen ilk kişinin Hz. Süleyman olduğunu söylemektedir.496 

 Yazar, risâlede sarık ve sarık sarma şekilleri hakkında da uzun açıklamalar 

yapmaktadır. Şeyhlerin tülbentleri ucundan salıverdikleri zenbe “sünnet” denildiğini 
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belirten Fuâdî bu uygulamanın bid’at olmayıp, şer’î senedleri olduğuna değinmektedir. Bu 

senedlerden biri olarak da Bedir Savaşı’nda Müslümanların ümitsizliğe düştüğü bir anda 

Allah’ın onları takviye etmek için gönderdiği beş bin meleğin sarıklarının uçlarını 

omuzlarının arkalarına salıvermiş bir şekilde geldiklerinden bahsetmektedir.497 

 Fuâdî, eserde peygamberin ashâbının sarık sarma şekillerine de değinerek, ashâbın 

geniş, yaygan ve kafalarına yapışık olan kalansuve üzerine sarık sardıklarından söz eder. 

Hz. Peygamber’in “ Bizimle müşrikler arasındaki fark sarıktır”498 buyruğuna yer veren 

Fuâdî, müşriklerin kalansuve olmaksızın, kafalarının üzerine sarık sarmalarına karşılık, 

müminlerin onlara benzememek amacı ile kalansuve üzerine sarık sardıklarını anlatır. 

Kalansuuvenin sarıktan yüksek olmaması şartı ile, tek yada çok parçadan oluşması, ucunun 

salıverilmesi veya salıverilmemesi; yün, pamuk veya başka şeylerden yapılmasının kişinin 

kendi tercihinde olduğunu belirtir.499 

 Sarık sarma şekilleri yönüyle de her grubun farklı bir üslûb benimsediğine değinen 

Fuâdî, farklı amaçlar gözeterek kimilerinin sarıklarını tek dilimli, kimilerinin iki dilimli, 

kimilerinin üç dilimli, kimilerinin dört dilimli ve nihayet kimilerinin de on iki dilim 

halinde yapmayı tercih ettiklerinden bahseder. Bu grupların hepsinin de doğru yol üzerinde 

olduklarını belirten Fuâdî, uygulamadaki bu ihtilafların onları sünnet yolundan 

çıkarmayacağını vurgulamaktadır.500 

 Sûfîlerin tâc giymesinin meşrûluğu konusunu da ele alan Fuâdî, bu konuda onlara 

karşı çıkarak, tâc giymelerini bid’at kabul edenlere karşı Tâciyye Risâlesi’nin okunmasını 

tavsiye etmektedir. Bu eserde tâcın meşrûluğuna dâir kitap, sünnet ve icmâ-yı ümmetden 

delillere yer verilmektedir.501 

B.15. Rüyetullâh  

Rü’yet bir şeyi kalb gözü ile değil, baş gözü ile görmek anlamına gelmektedir. 

Sûfîler Hz. Peygamber’in “ Kıyâmet günü, rabbinizi, dolunayı gördüğünüz gibi 

göreceksiniz”502 hadisini bu anlamda yorumlarlar. Çünkü tasavvuf ehli, sadece kalb ile 

değil, baş gözüyle görmeyi de kabul etmektedir.503 

 Sûfîler Allah’ı ahirette sadece müminlerin göreceği konusunda ittifak etmişlerdir. 

Onlara göre Allah’ı görmek aklen câiz, naklen vâciptir. Rü’yetin akıl yönünden câiz 
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oluşunun sebebi şudur: Allah vardır, şayet Allah görme özelliği verirse var olan her şey 

görülebilir. Allâh’ı görmek câiz ve mümkün olmasaydı, Hz. Mûsâ’nın Allâh’ı görmek 

istemesi bilgisizlik ve küfür olurdu. 504 

 Tasavvuf ehline göre dünyada rü’yet mümkün değildir. Bunun nedeni dünyanın 

fâni olmasıdır. Bâkî olan bir varlığın fânî bir âlemde görülmesi mümkün olmamaktadır. 

Eğer insanlar Allâh’ı dünyada görselerdi buna iman etmenin zarûri olması gerekirdi.505 

 Hucvirî, müminlerin dünyada Allâh’ı hangi sıfatla biliyorlarsa ahiretde de o sıfatla 

Allâh’ı göreceklerini belirtir. Eğer buna muhâlif bir şekilde görürlerse, ya yarınki rü’yetleri 

sıhhatli olmadığı için veya bu günkü bilgileri doğru olmadığı içindir.506 

 Sûfîler, “ilme’l yakîni” ilâhi emirlerin hükümleri ve dünyevî muâmeleler 

hakkındaki ilim, “ayne’l- yakîni” dünyadan ayrılma vaktinde can çekişme hâline dâir olan 

bilgi ve “hakka’l yakîni” de cennette rü’yetin ortaya çıkması ve oradaki hallerin keyfiyetini 

gözle görme ilmi olarak açıklamışlardır.507 

 Dünyadaki rü’yet kalblerin görmesi, imânın hakîkatine ulaşarak gaybî sırlara 

bakmasıdır.Mükâşefe hâlinde dünyada gözler O’nu göremez fakat imân hakîkatine ulaşan 

kalbler O’nu görür. Allâh Teâlâ “ Kalb gördüğünü yalanlamadı”508 buyurarak dünyada 

görme işini kalbe nisbet etmiştir.509 

 Ömer Fuâdî, Risâle-i Virdiyye’de ehlullâhın rüyâlarında Allâh’ı gördüklerinden 

bahsetmektedir. Hz. Peygamber nasıl mîraçta Allâh’ı görmüşse sûfîler de uykuların da 

sâdık rü’ya ile Allah’ı görürler. Yine mücâhede yolunda gayret gösteren şeyh ve dervişler 

de nice nurlar ve nurdan üstün olan ilâhî hâlleri görmektedirler.510 

 B.16.Şeyh ve Şeyhe Hizmet 

 İmam Sühreverdî’ye göre şeyh olan kimse, Allâh’ı kullarına gerçek mânâda 

sevdiren, kullarını da Allâh’a sevdiren ve yaklaştıran kişidir. Şeyhlik rütbesi, tarîkat 

yolunun en yüce mertebesi, Allâh’a dâvet konusunda peygamber vekilliğinin en üstün 

derecesidir. Şeyhin kulları Allâh’a yaklaştırması şu şekilde olmaktadır: Şeyh müridi, Hz. 

Peygamber’e uyma yoluna iletir. Kimin Hz. Peygamber’e uyması dosdoğru olursa Allâh o 

kulunu sever. Çünkü Allâh Teâlâ: “ De ki eğer Allâh’ı seviyorsanız bana uyun ki Allâh da 
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sizi sevsin”511 âyetinde sevgisini Hz. Peygamber’e uyma şartına bağlamaktadır. Şeyhin 

Allâh’ı kullarına sevdirmesi ise şu yolla gerçekleşir. Şeyh, mürîdin nefsânî sıfatlardan 

arınmasına sebep olur. Böylece mürîdin kalbi temizlenir ve Allâh’ın nurları onun kalbinde 

parlamaya başlar. Böylece kul, her şeyde gördüğü ve hissettiği rabbini sevmeye başlar.512 

 Mürşidlerin üzerinde Allâh’ın onlara ihsân ettiği bir vakar bulunur ve onlar bu 

vakarla terbiye görürler. Şeyh daha önce kendi nefsini nasıl düzeltmiş ise müridlerin 

nefislerini de aynı usûlle düzeltir.513 

 Şeyhlik makâmına lâyık olan ve Allah tarafından sevilen ve istenenlerin kalbi selîm 

olur, göğüsleri genişler, derileri yumuşar, kalbleri rûhânî özellikler kazanır. Ruhları, ilâhî 

huzurda kesintisiz bir cezbe içinde bulunur. Allâh’a tam bir sadâkâtle inanmıştır. Böyle 

kimselerin nazarı devâ, sözü şifâdır.514 

 Böylesine yüce derecelere ulaşmış olan şeyhlerden faydalanmanın yolu onlara 

muhâlefet etmemektir. Kuşeyrî hocası Ali ed-Dekkâk’tan bu konuyla ilgili şu sözünü 

nakleder: “ Şeyhine  515muhâlefet eden onun yolunda kalmaz. Her ne kadar bir yerde 

yaşama hâli onları bir araya getirse de aralarındaki ilgi kesilir. Şu halde bir kimse bir 

şeyhle sohbet eder, sonra kalbiyle ona itiraz ederse arkadaşlık bağını bozmuş olur ve ona 

tevbe gerekir.” 

 İmam Şârânî de bu konuyla ilgili olarak şöyle söylemektedir: “ Mürîd, gece 

gündüz, diri yahut ölü olsun, mürşidi tarafına asla ayağını uzatmamalı! Hatta bunu basit 

bile görmemelidir. Onun huzurunda ve gıyâbında bu edebe dikkât etmelidir. Bu edebi elde 

eden mürîd, Allâh’a karşı edebli olma hâlini elde eder. Çünkü mürşid mürîd için mânevî 

terakkî merdiveni, mârifet ve edeb mektebidir.”516 

 Ömer Fuâdî, eserinde Hz. Yusuf’u örnek göstererek, o nasıl Zeliha’nın tuzağına 

yakalanmışsa, dervişlerin de bazen nefislerinin tuzaklarına yakalanabileceklerini dile 

getirmektedir. Böyle bir hâl ile karşılaşan dervişlerin şayet şeyhlerine bağlılıkları kuvvetli 

ise, şeyhlerinin yardımı ile bu geçitleri kolaylıkla atlatabileceklerinden bahsetmektedir. 

Mürşidler, nefsânî tuzaklara yakalanan müridlerinin rüyâlarını tâbir etmek sûretiyle 

ellerinden tutarlar ve Hz. Yusuf’un zindandan kurtulması gibi, onları nefislerinin 
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zindanından kurtarırlar. Bunun için dervişlerin sabır ve sebat göstermesi, istikâmetten 

ayrılmayarak, şeyhlerinin eteklerine sımsıkı yapışmaları gerekmektedir.517 

 Fuâdî ehlullâha hizmet etmenin önemini açıklarken de Hz. Ebû Bekir’i örnek 

vermektedir. Hz. Ebû Bekir’in Hz. Peygamber için yaptığı fedâkârlıkları anlatan Fuâdî, bir 

kimsenin Hz. Ebû Bekir gibi enbiyâ, sâlihler veya bütün müminlere güzellikle davranırsa  

“Hizmet edene hizmet edilir iyilik eden iyilik bulur” sözünde de belirtildiği gibi mutlaka 

ihsâna ve ikrâma mazhar olacağından bahseder.518 

 B.17. Halvetilik’in Şâbâniyye Kolunun Adâb ve Erkânları 

 Şâbâniyye, Halvetilik tarîkatının Cemâliyye kolunun en önemli şûbelerindendir. 

Kurucusu Şâbân-ı Velî’nin ismine izâfeten bu şekilde adlanaırılmıştır. Şâbâniyye bilhassa 

Orta Anadolu’da çok tesir bırakmakla beraber İstanbul’da da yaygınlık kazanmış; hatta 

İslam ülkelerinde de büyük etkisi olmuştur.519 

 Kastamonu’da Şâbâniyye’nin merkezi Şâbân-ı Velî Âsitânesi’dir. Şâbân-ı Velî 

Âsitânesi, câmi, dergâh, kütüphâne ve türbe ile diğer yapılardan oluşan, topluca bir avlu 

içinde bulunan ve 3.500 metre kare alanı kaplayan bir külliyeden oluşmaktadır. Bu külliye 

Kastamonu il merkezinin batısında, Hisarardı mevkiinde uzanan vadinin sonundaki 

kayalıkların kuzey yamacına yaslanmış bir durumdadır.520 

 Diğer tarîkatlarda olduğu gibi Şâbâniyye’de de seyr ü sûlük süreci biatla başlar. 

Biat esnâsında şeyh sâlikin elini avucunun içerisine alır, tevbe ve salât ü selamdan sonra 

sâlike iman esaslarıyla ilgili bilgiler verilir. Bu şekilde tasavvuf yoluna kendini adamış 

olan mürîd için seyr ü sülûk süreci başlamış olur.521 

 Halvetilik’in Şâbâniyye kolu, gizli ve açık bir şekilde “esmâ-i seb’a” üzere zikre 

devam, rüyâ tâbir ve tevili, olayların kalb ve nefis üzerindeki etkilerini dikkate alarak 

gönlü mâsivâdan temizleme esasları üzerine kurulmuştur.522 

 Şâbânîlik’te etvâr-ı seb’a,  nefs-i emmâre, nefs-i levvâme, nefs-i mülhime, nefs-i 

mutmaine, nefs-i râziyye, nefs-i marziyye ve nefs-i kâmileden meydana gelmektedir. Ömer 

Halvetî’nin yedi esmâ-i hüsnâ üzerine kurmuş olduğu Halvetî usûlüne göre zikri, ikinci 

Halvetî şûbesinin kurucusu Ömer Rûşenî on ikiye çıkarmıştır.523 

                                                
517 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, vr.18b-19a. 
518 Fuâdî, age,vr.57b-58a.s 
519 Abdülkadiroğlu, Halvetilik’in Şâbâniyye Kolu,23. 
520 Yazar,Halvetîliğin Şâbâniyye Kolu,37. 
521 Çiftçi,Hz. Pîr Şeyh Şâbân-ı Veli,78. 
522 Vicdânî, Tomar-ı Turûk-ı Aliyye,180. 
523 Vicdânî, age,185. 
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 Şâbâniyye Tarîkatı’nda nefisle mücâdelede özellikle halvete büyük önem 

verilmektedir. Çünkü mürîdin nefsini yola getirip şeyhinin telkinlerine hazır hâle gelmesi 

halvetteki olgunlaşmaya bağlıdır. Halvete giren derviş Hz. Peygamber’in ifâdesiyle “büyük 

cihad” olarak anılan nefisle amansız bir savaşa girmiş olmaktadır. Erbaîn süresince mürîd, 

nefs-i emmâre ile mücâdele ederek onu safdışı bıraktıktan sonra nefsin diğer altı 

merhalesini aşmaya çalışır.524 

 Mürid şeyhinin emri ile halvete girer ve kırk gün halvette kalır. Kırk günün 

sonunda mürşid, mürîdin halvet süresince gördüğü rüyâları dinler. Tekke dilinde bu 

rüyâlara vâkıa denir. O gün kurban kesilir; derviş halvetten ve çilehâneden çıkartılır, 

yıkanır ve çamaşır değiştirir. Baş suyu ile pişmiş bir çorba içer. O günün akşamı veya 

ertesi gün kurban etinden  yer ve dinî ziyâfette bulunur.525 

 Şâbânîlik Tarîkatı’nda zikir şu şekilde yapılır. Öncelikle zikre istiğfâr ile başlanır. 

Günlük zikirlerde istiğfâr kelimesi yüz defa tekrar edilir. Sonra yüz defa salavât getirilir. 

Diz çöküp kıbleye karşı oturulur. Allah’dan gayrı ne varsa hepsi zihinden çıkartılır ve 

sadece Allah düşünülür. Baş sağ omuza çevrilerek “lâ ilâhe” daha sonra baş sol tarafa 

göğsün alt tarafındaki kalb üzerine doğru eğilerek “ illallâh” denir. Bu zikir otuz üç defa 

veya yüz altmış beş kere tekrar edilir. Daha sonra geri kalan yedi isim ( lâ ilâhe illallâh, 

Allâh, Hû, Hak, Hay, Kayyûm, Kahhâr) sırasıyla zikredilir. 526 

 Şâbânîlik erkânına göre mürîdin her gün bireysel olarak okuduğu zikir, duâ ve 

virdler vardır. Bunlar haftanın günlerine göre değişir. Yahya Şirvânî’nin düzenlediği 

Virdü’s- Settâr  adlı eserin okunmasına önem verilir. Haftanın belli günlerinde tekkelerde 

sesli olarak topluca icrâ edilen zikre “ devrân” ve “darb-ı esmâ” gibi isimler verilir. 

Devrânda ilâhiler de okunur. Oturarak bir halka oluşturan müridler, zikre ayakta devam 

eder, bir süre sonra da devrâna başlar. Zikir yapılırken mûsikiye de yer verilerek başta ney, 

kudüm ve def olmak üzere çeşitli mûsiki âletleri kullanılır.527 

 Şâbânîlik’te  riyâzata büyük önem verilir. Mürîd günde ancak bir, iki saat 

uyuyabilir. Eğer uykusuzluk ağır gelirse “müttekâ” denilen asâ benzeri bir âlete dayanarak 

vücûdunu dinlendirebilir.528 

 Şâbâniyye tâcından da söz edecek olursak tarîkatın birkaç türlü tâcı vardır. Halifelik 

derecesinde bulunanlar beyaz sarık üzerine “resâle” denilen enli bir bez sararlar. Bu bez alt 

                                                
524 Çiftçi, Hz. Pîr Şeyh Şâbân-ı Veli ,71. 
525 Abdülkadiroğlu, Halvetîlik’in Şâbâniyye Kolu, 16. 
526 Abdülkadiroğlu, age, 19. 
527 Muslu, Ramazan,Anadolu’da Tasavvuf Yolları İstanbul, 2007,122. 
528 Çiftçi,age , 78. 
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taraftan itibâren sola doğru dolaştırılarak ön tarafta sarığın üstüne sokulup ucu düz olarak 

aşağıya sarkıtılır. Velîlik rütbesine ulaşan Şâbâniyye şeyhleri siyah sarık sararlar. O zaman 

resâle beyaz olur. Bir de “ yol tâcı” vardır. Şâbâniyye  halifelerine verilir. Buna “serpûş-ı 

tarîkat” da denir. Üzeri neftî renkte yeşil ve sarığı da yeşildir. Üzerindeki resâle sarığa göre 

daha açık renkte olur.529 

 Ömer Fuâdî risâlede Şâbâniyye Tarîkatının büyük rükünleri kabûl edilen amelleri 

saymaktadır. Bunlar: Tarîkat yoluna girmek için gerekli olan biat, rüyâ tâbiri, Allah’ı 

zikretmek, halvet ve vird-i şerifdir. 530 

 Yazar eserde rükünler içerisinde önemli bir yeri olan vird amelini açıklamaktadır. 

Virdin rabbânî vâridatların ve hakkânî mârifetlerin kaynağı olduğunu belirttikten sonra, bu 

virdlerin mânevî ışığının sabah- akşam onu dinleyen tâliblerin kalb ve ruhlarında 

parladığını belirtir.531 

 Vird dinleme âdâbını da ele alan Fuâdî, vird okunurken huşû ve teyakkuz içinde 

olunup, uyunmaması gerektiğinden söz eder. Dinleyen kimse eğer virdin anlamını 

anlayabilecek seviyede ise, anlamını düşünerek dinlemeli, anlamını bilmeye gücü 

yetmezse de virdi tamamen kalbi ile yönelerek dinlemelidir. Kişi çok önemli bir zarûret 

olmadıkça virdi terk etmemelidir. Vird okunurken oturuşuna da dikkât etmeli, vakarlı bir 

şekilde dizlerinin üstüne oturmalıdır. Başını yere fazlaca eğmeden, namazda durduğu gibi 

durarak, gözlerini yummamalıdır.532 

 B.18.Ruhbâniyet 

 Ruhban râhip kelimesinin çoğuludur. Râhip sözlükte “korkan” anlamına gelir. 

“Allah korkusu içine yerleşmiş ve dışına vurmuş, kendini Allah’a kulluk etmeye hasretmiş 

kişi” anlamında olmak üzere Hıristiyan din adamlarına bu ad verilmiştir. Hıristiyanlık’ta 

kutsal ruhbanlık sakramenti, Hıristiyan tebliğinin Îsâ tarafından havârilere devredilmesi 

geleneğine kadar çıkarılır. Kilisenin başı olan Mesîh yetkilerini havârilere, havâriler de din 

adamlarına aktarır. 533   

 Kur’an-ı Kerim’de ise bu konuyla ilgili olarak “Kitabı okuyup öğrettiğinize göre, 

içi dışına uygun rabbânî âlimler olun”534 buyurulmaktadır. Rabbânî âlim, ilmi kendisine 

                                                
529 Abdülkadiroğlu, Halvetiliğin Şabaniyye Kolu, 26. 
530 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye,vr.16b. 
531 Fuâdî, age, vr.35a. 
532 Fuâdî, age, vr.35b. 
533 Komisyon, Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007, 760.  
534 Al-i İmrân.79. 
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fayda sağlayan, kendisini dünya zînetinden, mal ve evlât fitnesinden, şehvet ihtirâsından 

koruyabilen kimse demektir.535 

 İslâm, Hıristiyanların uydurdukları gibi dünyadan büsbütün kopuk, evlenmeyi bile 

yasaklayan, dünya nimetlerinden faydalanmayı men eden, halkın arasına karışmaya asla 

izin vermeyen ruhbanlığı yasaklamış, onun yerine yukarıdaki âyet-i kerime ile 

“Rabbâniliği”, Allah adamı olmayı öğütlemiştir.536 

 Ömer Fuâdî risâlede, halvetî sûfîlerinin yaptıkları halvete, ruhbanların halveti 

gibidir diyerek taarruz edenlere karşı çıkmaktadır. Bu kimseler: “Ruhbanlar halvetlerinde 

hiç konuşmazlar” diyerek, halvet esnâsında konuşmayan halvetî dervişlerini ruhbanlara 

benzetirler. Fuâdî, onların bu iddialarını kesin bir dille reddetmektedir. Ruhbâniyette 

devamlı oruçlu olmak, yün giymek, et yemeği terk etmek gibi hâllerin olduğunu belirten 

Fuâdî, şeyh ve dervişlerde bu hâllerin olmadığını dile getirir. Ruhbanlar mücâhede etseler 

bile bunu din ve şerîat nâmına yapmadıklarını söyleyen yazar, onların mücâdelelerinin 

Allah için olmadığını belirtir. Allah Teâlâ Kur’an’da “ Bizim için mücâhede edenleri 

yollarımıza hidâyet ederiz”537 buyurmakta ve hidâyete ulaştırmayı “ kendisi için mücâhede 

etme” şartına bağlamaktadır. Ruhbanların mücâhedeleri ise Allah için olmadığından 

faydasızdır.538 

 Halvetî şeyhleri ve dervişlerinin halvet amelini şer’î şartlarına ve usûllerine uygun 

bir şekilde yaptıklarını belirten Fuâdî,  halvetin şartlarını şu şekilde sayar: Devamlı halvet, 

devamlı abdestli olmak, devamlı oruç tutmak, Allah’ın zikri hariç hiç konuşmamak, 

belirlenen zikre devam etmek, havâtırı tamamen giderip kalbi şeyhe bağlamak, Allah’a ve 

şeyhe itirazı terk etmek.539 

 Fuâdî eserde, Halvetî sûfîlerinin aslının acem olduğunu söyleyenlere de karşı 

çıkmakta, onların bu sözlerinin asılsız bir iftiradan ibâret olduğunu dile getirmektedir. 

Halvetî sûfîlerinin güzel hallerine ve amellerine bakmaksızın onlara iftirâ atan kimseleri 

“Allah bozguncuyu ıslâh ediciden ayırır”540 âyetini delil getirerek kınamaktadır.541 

  

 

 

                                                
535 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar,38. 
536 Yılmaz, age,39. 
537 Ankebût:69. 
538 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, vr.34a. 
539 Fuâdî, age,vr.34b. 
540 Bakara:220. 
541 Fuâdî,age,vr.101. 
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III. BÖLÜM: RİSÂLE-İ VİRDİYYE 

A. RİSÂLE-İ VİRDİYYE’NİN TANITIMI 

A.1.Adı, Nüshaları ve Yazılış Sebebi 

          Risâle-i Virdiyye Ömer Fuâdî’nin Şâbâniyye Târikatı’nın âdâb erkân ve usûllerini 

dile getirdiği542eseridir. Vird, günlük olarak düzenli bir şekilde belli zamanlarda okunmak 

üzere ayet, hadis ve ermişlerin sözlerinden derlenmiş olan dualardır. Her tarikatın kendine 

özgü bir evrâdı vardır. Bu dualar günün ve gecenin belli saatlerinde topluca veya ferden 

yüksek veya alçak sesle okunabilir. Tarîkat ehline ve sûfilere göre herkesin bir virdi 

olmalıdır. Virdi olmayanın vâridi olmaz; böylelerine feyz ve ilham gelmez 543 

Risâle-i Virdiyye’nin Kastamonu İl Halk Kütüphanesi’nde iki nüshası 

bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi 2067/3 numarada kayıtlı olan nüshadır. Bu nüshanın 

hacmi diğer nüshadan daha küçük olup, 110 varaktan oluşmuştur. Okunaklı nesih hattı ile 

kaleme alınmış olan eserde dikkat çeken yerler kırmızı mürekkeple yazılmıştır. Risâle 

koyu sarı ve beyaz olmak üzere iki farklı kağıda yazılmıştır. Müellif hattıyla yazılan 

nüshada esere başlama ve bitiş tarihleri konulmamıştır.544 

 Çalışmamızda kullandığımız diğer nüsha ise 1232/3 numarada kayıtlıdır. Bu nüsha 

150X85mm ebatlarındadır ve 19b-102b varakları arasında bulunmaktadır. Risâle 17 

satırdan oluşur ve kartal filigranlı kağıt üzerine yazılmıştır. Risâlede yazılar sayfanın 

tamamını kaplamayıp bir çerçeve içerisine düzenli bir şekilde yazılmıştır. Nesih hattıyla 

kaleme alınan eserde risâlenin adı ve bab başlıkları kırmızı kalemle yazılmıştır.545  

   Yazar, risâleyi tarîkatın ikinci pîri kabul edilen Seyyid Yahya Şirvânî 

(v.867/1464)’den546 kendi zamanına gelinceye kadar okunan duaları ve anlamlarını, tarîkat 

hâl ve şerîat usûllerini öğrenmek isteyen tâliblerin elinin altında bulunması ve gerekli 

olduğunda yararlanılması için hazırladığını belirtir.547Fuâdi’nin hemen hemen bütün 

eserlerinde ön plana çıkardığı öğreticilik amacı Risâle-i Virdiyye’de belirgin olarak 

görülmektedir. 

Risâlenin diğer nüshaları Süleymâniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi 2287,  

173a-229a varakları arasında ayrıca Ankara Milli Kütüphâne1724/2’de kayıtlıdır. Bu nüsha 

210X140-170X10mm ebatlarında olup 21b-73a varakları arasında bulunmaktadır. Nesih 

hattı ile yazılmıştır. Eserin bir diğer nüshası da Çorum Hasan Paşa İl Halk 

                                                
542 bkz. Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, Kast. İ.H.Ktp. 1232/3, vr. 1b. 
543 Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2001,381-382. 
544 Bkz. Fuâdî,Risâle-i Virdiyye,Kast. İ. H. Ktp.2067/3. 
545 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye,1232/3.  
546Vicdânî, Tomar-ı Turûk-ı Aliyye,281. 
547  Fuadi,Risale-i Virdiyye,1232/3,vr.2a. 
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Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. 215X160-165X93mm ebatlarındadır. 59 varaktan oluşan 

bu nüsha kırma nesih hattı ile yazılmıştır. 

          Görüldüğü gibi girmiş olduğu tarîkat yolunda beşinci Şâbânî şeyhi olarak kendinden 

önce gelen azîzlerin halefi olan Fuâdî ilk dönemlerden itibâren kendi zamanına kadar gelen 

tarîkat virdlerini bu eseriyle zabt u rabt altına almış ve böylece mensubu olduğu ekole 

büyük hizmette bulunmuştur.  

A. 2. Kaynakları 

           Risâle-i Virdiyye’nin yararlanılan kaynaklar açısından oldukça geniş bir yelpazeye 

sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fuâdî risâlede pek çok eserden alıntılara yer verirken bir 

kısmına da isimleriyle atıfta bulunmuştur.  

           Dînî- tasavvufî bir risâle olan eserde kaynak olarak en çok âyet ve hadislerden 

faydalanılmışıtr. Risâle-i Virdiyye’de doksana yakın hadise yer verilmiştir. Çoğu sahih olan 

hadislerin içerisinde kaynağını tesbit edemediğimiz zayıf rivâyetler de bulunmaktadır.  

          Fuâdî, risâlesinde tasavvufî eserlerden nakiller yaptığı gibi, tefsir kaynaklarından da 

faydalanılmıştır. Yine eserde kendisinin de bir dönem yakından ilgilendiği fıkha 548 ve 

fıkhî eserlere de ayrıntılı olarak değinmiştir. Risâlede büyük bir yekûn tutan fıkhî 

meseleleri açıklarken Şir’atü’l- İslâm549, Kudûrî550, Dürer551 gibi tanınmış fıkıh 

kitaplarından nakillere yer vermektedir. Bunlarla beraber yazarın risâlede kaynak olarak 

faydalandığı eserleri şu şekilde sayabiliriz: İmâm-ı Âzâm Ebû Hanife (v.149/767)’nin 

Fıkh-ı Ekber’i, Sülemî (v.411/1021)’nin Süneni’s- Sûfiyye’si, Fahreddîn Râzî 

(v.604/1209)’nin Tefsîr-i Kebîr’i, Kadı Beyzâvî(v.689/1291)’nin Envâru’t- Tenzîl ve 

Esrâru’t Tevîl’i, Abdürrezzâk Kâşânî(v.728/1329)’nin Istılâhât’ı 

Akşemseddîn(v.862/1459)’nin Risâle-i Nûriyye’si, Sünbül Efendi (v.934/1529)’nin 

Tahkîkiyye’si ve Şeyh Şâbân-ı Velî’nin halîfelerinden Mahmud Efendi’nin Tâciyye 

Risâlesi. Fuâdî eserde ayrıca Cüneyd el-Bağdâdî ve Muhyiddin Arabî’den de nakillerde 

bulunur. Bunlarla beraber Sâdî-i Şîrâzî (v.689/1291) ve Molla Câmî (v.896/1492)’den 

                                                
548 Çiftçi, Hz Pir Şeyh Şâbân-ı Velî 181. 
549 Yâkub b. Seyyid Ali(v.1288/1871)’nin eseridir. Eser Mefâtîhu’l- Cinân Şerh-i Şir’atü’l- İslâm adı ile 1992 
yılında Hakikat Kitapevi tarafından basılmıştır. 
550 Adı; Ebu’l- Hüseyn Ahmed bin Ebi Bekr Muhammed bin Ahmed el- Kuduri’dir.962 yılında Bağdat’ta 
doğmuş ve 428/1037 senesinde vefat etmiştir. Müctehid Hahefi alimlerindendir.Burada bahsi geçen eseri “el-
Muhtasar” fıkıh sahasında yüzyıllarca ders kitabı olarak okutulmuştur.Kuduri’nin ayrıca et-Takrib,et-
Tecrid,Şerhu Muhtasari’l-Kerhi gibi eserleri de bulunmaktadır.Bkz.Kallek,Cengiz,”Kudûrî,” DİA, 
XXVI,321. 
551 Eserin tam adı Dürerü’l-Hükkam’dır.Molla Hüsrev(v.665/1480)’in fıkha dair Gurerü’l-Ahkam adlı eserine 
kendisinin yazdığı şerhdir.Dürer Hanefi fıkıh kitapları esas alınarak hazırlanmıştır.Dürer ve Gurer’in 
defalarca baskıları yapılmış ve üzerinde yirmiye yakın şerh ve haşiye kaleme alınmıştır.Bkz.Akgündüz, 
Ahmet, “Dürer”, DİA,X,28. 
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Farsça beyitlere yer veren Fuâdi’nin kendisinin de risâlede iki uzun gazeli ve beyitleri yer 

almaktadır.  

          Yazar, kendisine ait risâlesinde Bülbüliyye, Risâle-i Tevhîdiyye, Risâle-i Hâbiyye, 

Muslihu’n- Nefs gibi eserlerinden alıntılara da yer vermekte, ya da bu eserlerinin isimlerini 

zikrederek, ilgili konuda onlara müracaat edilmesini belirtmektedir.  

          Risâlede yazılı kaynakların yanı sıra sözlü kaynaklardan da faydalanılmış, Fuâdî 

şifâhî yolla kendisine kadar ulaşmış bulunan menkıbe ve hikâyeleri eserinde anlatmıştır. 

A.3. Üslûbu 

XVII. Yüzyılın Arapça-Farsça sözcük ve dilbilgisi kurallarıyla ağırlaşmış nesir dili 

göz önüne alındığında 552 Risâle-i Virdiyye’nin dilini “anlaşılır” olarak nitelemek doğru 

olacaktır. Dilinin anlaşılır olmasında şâirin amacı, okuyucuya bir şeyleri öğretme ve dînî- 

tasavvufî bilgilerini aktarma endişesidir. 553 Zâten risâlenin telif sebebi olarak Fuâdî 

“tâliblere seleflerinin döneminden beri okuna gelen tarîkat virdlerinin öğrenilmesi ve 

onların elinin latında bulunması isteği” olduğunu belirtmektedir. 554 

          Ömer Fuâdî bir halk şâiridir. Buna paralel olarak da eserde basit Türkçe ile yazdığı 

ifadeler kullanır.555 İfâdelerindeki akıcı ve yalın söyleyiş, kaçan, kim, kani, kanda vb. 

mahallî söylemler, deyimler, atasözleri ve veciz sözler, Ömer Fuâdi’nin kişiliğinin halkla 

bütünleşmesi noktasında önemlidir.556 

Yazar, bol bol âyet, hadis, kıssa, rivâyet, menkıbe ve vecizelerle risâleyi bezemiştir. 

Bazı âyet ve hadisleri önemine binâen tekrar etmektedir. Anlatımlarında tekrar ve 

benzetmelere yer vermektedir. Müellif risâlede kendisine has bir üslûb kullanarak, konuyu 

işlerken muhtevâ ve şekil yönünden standart bir yöntem izlememiştir. Eserin geneline 

baktığımız zaman, bir konu bütünlüğünden söz edemiyoruz. Fuâdî bir konudan diğerine 

geçerek, aynı anda değişik konuları ele almıştır. Değişik konuları “lâyihâ” başlıkları 

altında incelerken, yapacağı farklı yorumlar için de “beyân-ı diğer” şeklinde tasnifler 

yapmıştır. Yazar risâlede “ ey mümin-i ârif, ey esrâr-ı evliyâya vâkıf557, ey mümin-i 

muvahhid ve ey tâlib-i mecîd,558 gibi ifâdeler kullanarak muhatabın dikkatini çekerken, 

aynı zamanda onlarla sohbet ediyor izlemini vermektedir. Anlatmış olduğu konunun 

                                                
552 Zavotçu, Türk Edebiyatında Hâbnâme ve Fuâdi’nin Hâbiyye Risâlesi, 111. 
553 Zavotçu, age, 111. 
554 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, vr.2a. 
555 Yazar, Ömer Fuâdi, Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği, 54. 
556  Yazar,age,52. 
557 Fuâdî,age,vr.19a. 
558 Bkz.Fuâdî, age,vr.3a,22b. 
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akabinde “ârife bir işâret yeter559, kalb gözüyle anla, kalbî ve rûhî bir anlayışla anla560, 

doğruluk ve önemle sözü anla561 eğer ârifsen irfânî bir anlayışla anla,562 anla” vs. gibi 

ifâdelere yer vermektedir. Yazar, eserinde “ve” bağlacıyla birbirine bağladığı uzun 

tamlamalarla cümleler oluşturmuştur.  

          Müellif, risâlede değişik eserlerden uzun uzun nakillere yer vermektedir. Yazar, 

kendi görüşlerini belirttikten sonra değişik kaynaklardan görüşünü destekler ifâdelere 

başvurarak, konuları ayrıntılı olarak işlemektedir. Aktardığı Arapça ifâdelerin bir kısmının 

anlamını belirtmesine rağmen çoğunu tercüme etmemiş ve “ehline mâlumdur” diyerek 

anlamı okuyucuya havâle etmiştir.563 Yine eserin bir çok yerinde “ehline mâlumdur” 

ifâdelerini kullanarak sözü kısa kesmiştir. Risâlede kelimeleri lugavî açıdan da ele alan 

yazar kelimelerin tekil ve çoğul hallerini belirtmiştir.  

          Müellif ayrıca risâlesinin değişik yerlerinde kendisinden önceki silsile şeyhlerinden 

olan, Seyyid Yahya Şirvânî, Muhammed Erzincânî (v.877/1474), Cemâl Halvetî (Çelebi 

Sultan Aksarâyî) (v.901/1497), Hayreddin Tokâdî (v.938/1533) ve Şeyh Şâbân-ı Velî’yi 

sırasıyla saymaktadır.564 Yine eserin bazı yerlerinde “hayf ve yazıklar olsun, hâşâ, sümme 

hâşâ” gibi kesin red bildiren ifâdeler kullanarak, ilgili konunun önemine parmak 

basmaktadır.  

          Yazar eserde pek çok kaynaktan nakillere yer vermesine karşın Halvetîlik’de cehrî 

zikir ve buna karşı çıkanlara cevab verilmesi, Halvetî kılık kıyafetleri, itikâf ve halvetin 

şartları gibi konularda uzun uzun kendi görüşlerini yazmakta ve îzahlarda bulunmaktadır.  

           Risâlenin ilgi çekici yönlerinden bir tanesi de yazarın güzel ve uyumlu örneklerle 

konuları anlatmasıdır. Meselâ yazar risâlesinde tarîkat yoluna sülûk eden mürîdi bir şem’e 

benzeterek, “yağı halis ve fitili kuvvetli olan bir şem ne derece güçlü ışık veriyorsa, niyeti 

hâlis ve mürşidine bağlılığı güçlü olan mürîd de bu şem misâli basiret ve mârifet nûrunun 

kuvvetiyle hedefine çabucak ulaşacaktır” der.565 Risâlede bu türden benzetimlere 

rastlanmakta ve bunlar ilgili konunun akıllara ve gönüllere yerleşmesine katkıda 

bulunmaktadır.  

 

 

                                                
559 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye ,vr.22b. 
560 Fuâdî, age, vr.24a. 
561 Fuadî, age,vr.27a. 
562 Fuâdî,age, vr.23b. 
563 Bkz. Fuâdî, age,vr.21b,27a,20a,28b. 
564 Fuâdî, age,vr.22a,33a. 
565 Fuâdî, age, vr. 30-31. 
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A.4. Muhtevâsı 

           Risâle-i Virdiyye muhteva açısından oldukça zengin bir eserdir. Tasavvufî bir eser 

olmasına rağmen risâlede fıkhî, itikâdî, sosyal konular da ele alınmaktadır. Yazar 

konulardan bir kısmını ayrıntılı olarak açıklarken, bazılarına da yüzeysel olarak 

değinmektedir.  

           Eser klasik dînî kaynaklarda olduğu gibi besmele, hamdele ve Rasullâh’a (sav) salât 

u selâmla başlamaktadır.566 Daha sonra yazar risâlenin telif sebebini anlatarak567izah etmek 

istediği konulara yavaş yavaş giriş yapmaktadır. Risâle sistematik olarak konulara ve 

başlıklara ayrılmamıştır. Farklı konular lâyihâlarla birbirinden ayrılmış bazen bir konu 

içerisinde diğer konulara değinilmiştir.  

           Müellifimiz risâlesinde seyr ü sülûk, zevk, tecellî-i berkî, varidât, fakr, akıl-nefs-

ruh-kalb ve birbirleriyle olan ilişkileri, fenâ, bekâ, mâ’rifetullah, zikir, rüyâ, sûfilerin kılık-

kıyafet şekilleri, etvâr-ı seb’a, halvet, itikaf, vird, cezbe, cem-fark, telvin- temkîn, istiğrak, 

ubûdiyet vb. konulara değinmektedir.  

            Eserin başlarında şerîat-tarîkat uyumundan bahseden yazar, tarîkatın şeriattan 

doğduğunu ve sûfîlerin zâhirî ilim tahsili sonrasında Bâtınî ilme yöneldiklerini, hallerinin 

ve yollarının sağlamlığını da Akşemseddin’in Risâle-i Nûriye adlı eserinden yaptığı 

nakillerle anlatır. Özellikle sûfîlerin kılık-kıyafet ve tac şekillerinden bahsederek, onları bu 

yönde eleştirenlere cevablar vermektedir. Burada dikkatimizi çeken nokta Fuâdi sûfilerin 

kılık-kıyafet ve özellikle de tac şekillerini uzun uzun anlatarak, bu yönde eleştiride 

bulunanlara karşı sûfîleri savunarak eleştirmenleri tamamen susturma gayreti içerisinde 

olmuştur. Ve savunduğu görüşü ispatlama gayesiyle kaynağına ulaşamadığımız hadisler 

kullanmıştır. Oysa tasavvuf hırka ve tacdan ibâret değildir. Bunlar öze göre kabuk 

mesâbesinde olan zâhirî şeylerdir. Kendisinin de Şeyhi Şâbân-ı Velî’den nakille “şerîat 

bademin kabuğu, tarîkat ise özüdür. Bademden kastedilen içindeki özü ve 

yağıdır.”568dediği halde risâlesinde kabuk mesâbesinde olan şeylerle ilgili bu denli 

açıklamaları ve bunları savunma gayretleri bize çelişki izlenimi vermektedir.  

            Risâlede ayrıca nefs, zikir, mârifetullâh gibi konular ayrıntılı olarak ele 

alınmaktadır. Yazar, etvâr-ı seb’a mertebelerine göre nefs konusunu işlerken müstakil 

olarak nefsin övülen ve yerilen sıfatları ile ilgili kaleme aldığı Muslihu’n- Nefs569 adlı 

eserinden kıtalara yer verir. Yazar Halvetî Tarîkatına mensub olması sebebiyle cehrî zikri 

                                                
566 Fuâdî, Risâle-i Virdiyye, vr.1. 
567 Fuâdî, age, vr.2. 
568 Fuâdî, Menâkıb-ı Şâbân-ı Velî ve Türbenâme, 63. 
569 Sayacı, Ömer Fuâdî’nin Risâle-i Sadefiyyesi, 20. 
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benimsemiş ve Peygamberimiz (sav)’in Hz. Ali’ye öğrettiği zikir şeklini ayrıntılı olarak 

yazmıştır. Zikir bahsinde ayrıca hafî ve cehrî zikri açıklayıp cehrî zikrin câiz olduğuna dâir 

hadis rivâyetlerine yer vermiştir. Halvet, itîkaf gibi konuları ele alırken Kudûrî, Dürer gibi 

fıkhî eserlerden nakiller yapmıştır. Mârifetullâhı ise Allah’ı bütünüyle bilmenin imkânı, 

Allâh’ın zâtı, sıfatları ve fiilleri yönüyle bilinmesi açılarından inceleyerek açıklamıştır. 

Daha sonra yazar risâlenin te’lif sebebi olan tarîkat virdlerinin izâhına geçerek virdi, vird 

içerisinde yer alan esmâ-i hüsnâ, hulefâ-yı râşidînin güzel vasıfları ve menkıbeleri, Hz. 

Peygamber’in torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’le amcaları olan Hz.Abbas ve Hz. 

Hamza’ya övgü bölümlerine yer vermiştir. Risâlenin sonlarında Hz. Peygamber’in 

ashâbına sevgisini ve onlara verdiği değeri gösteren “Ashâbım ümmetim için bir 

güvencedir; ashâbım gittiğinde ümmete vâ’d olunan gelir”, “Sizlerin en hayırlısı benim 

dönemimde yaşayanlarınızdır”, “Beni Müslüman olarak göreni cehennem ateşi yakmaz” 

gibi rivâyetlerle ashabın önemi anlatılmaktadır.  

            Risâlede bu hadislerle birlikte “Nefsini bilen Rabbini bilir”, “Ölmeden önce 

ölünüz” “Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim ve bilinmek için mahlûkâtı yarattım”, 

“Büyük cihaddan küçük cihada döndük” vb. tasavvuf konularıyla ilgili hadislere de yer 

verilerek, önemlerine binâen tekrarlandıkları olmuştur. Eser, Allâh’a hamd ve duâ ile sona 

ermiştir.  
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A.5. Nüshadan Örnekler 
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B. KİTABIN LATİN HARFLERİYLE METNİ 

(1b)  Hazâ Risâletü’n-Virdiyyetün 

Bismihi’l-â’zâm ve bi-hamdihi’l-efhâm ve bi-salâtihî Rasûlihi’l-Ekrem ve bi-salâti âlihî ve 

ashâbihî zi’l-maârifi ve’l-hikem. Hüdâ-yı Hâlık-ı Âlem ve Yezdân-ı Râzık-ı Enâm ve Benî 

Âdem Rabb-ı Celîl ve Hakk-ı Cemîl Celle Zâtü ve Alâ sıfâtu ve Azze Ef’alüh Hazretine 

“Eş-şerîatü akvâlî” hükmüyle bi-hasebi’ş-şerîa vâcib olan hamd-i akvâli ve dahî “et-

tarîkatü ef’âlî” hükmüyle bi-hasebi’t-tarîka lâzım olan hamd-i ef’âli ve dahî “el-hakîkatü 

ahvâlî” hükmüyle bi-hasebi’l-hakîka lâyık olan hamd-i ahvâli edâsından sonra bu hamedât-

ı selâse hükmüyle zâhir ve bâhir olur. Salât-ı kalbiyye ve rûhiyye ve sırriyye dahî ol 

Sultân-ı Enbiyâ ve Evliyâ ve Burhân-i Etkıyâ ve Asfiyâ üzerine olsun ki “eş-Şerîatü akvâlî 

ve’t-tarîkatü ef’âlî ve’l-hakîkatü ahvâlî” hayrü’l-meâlî ile bi-hasebi’ş-şerîa râğıb-ı ibâdet-i 

ilâhiyye ve bi-hasebi’t-tarîka tâlib-i maârif-i ilâhiyye ve bi-hasebi’l-hakîka vâsıl-ı hakâyık-

ı ilâhiyye olan tâlib-i sâdık ve âşık-ı fâyıkları bu ahvâl ve merâtib-i selâsenin tahsiline bi’l-

ğudivvi ve’l-aşiyyi ve anâe’l-leyli ve etrâfe’n-nehâr gayret ve mücâhede ile tekmîline 

telkîn ve irşâd ve tergîb-i sedâd ve pür-reşâd etdi. Ve dahî âl ve ashâbı ve çahâr-ı yâr-ı 

güzîn-i ulü’l-elbâbı üzerlerine olsun ki bu merâtib-i selâseyi kuvvet-i Kur’âniyye ile 

(2a)tahsîl ve kudret-i irfâniyye ile tekmîl etdiklerinden sonra icrâ-yı şerîat-ı 

Muhammediyye ve î’lâ-yı hakîkat-ı samediyye kasdına tecellî-i ef’âl ve sıfât ve zâtı ilim ve 

irfân ile akvâl-i şerîat-ı Muhammediyye kitâbın ef’âl-i tarîkat-ı Ahmediyye kalemiyle 

ahvâl-i hakîkat-ı samediyye levh ve kırtâsına yazub ulemâ ve urefâdan âl-i Muhammed’i 

ve ümmet-i Ahmed’i hevâ-yı zındıka ve ilhâddan ve iktizâ-yı tefrikâ ve ifsâddan hidâyet-i 

hakla hıfz ve himâyet içün safvet-i kalbiyye ve celvet-i rûhiyye ve selvet-i sırrıyye hâliyle 

zâhir ve bâtın ve sû’rî ve mâ’nevî mütûn ve şürûhda ve gâh kulûb ve ruhda harc-ı birrî ve 

derc-i sırrî ile takrîr ve tedkîk ve tahrîr ve tahkîk idüb bu hâlât ve hâl-i safâ-bahş ile 

kendüleri mesrûr ve pür-safâ olduklarından mâadâ lutf-ı azîm ve kerem-i amîmlerinden 

kulûb-ı evliyâ-yı izâma ve ervâh-ı asfiyâ-i kirâma dahî feyz-i rahmâni ve ilm-i rabbânî ile 

bi-kemâlihi in’âm ve irsâl ve î’tâ ve îsâl eylemişlerdir. 

Sebeb-i Te’lîf-i Makâle-i Ferdiyye ve Risâle-i Virdiyye: Bâ’de hamd-i senâ-yı Hüdâ ve 

gıbb-ı salât-i Rasûl-i Hüdâ. Ey tâlib-i sâdık ve muhibb-i âşık! Mâ’lûm-ı damîr-i münîr 

olsun ki bu hakîr ve fakîr ve pür-taksîr derviş Ömerü’l-Fuâdî (hedâhullâhü’l-hâdî) kutb-ı 

zaman ve gavs-ı insan ve mâ’rûf-ı cihân Kastamonu’da türbe-i pür-envâr ve merkad-i 

mazhar-ı kerâmet ve esrârlarında medfûn Şâ’bân Efendi Sultân Âsitânesi’nde kendi hulefâ-

i izâmından istihkâk-ı tâm ile on bir yıl irşâd-ı tâlibân iden mürşid-i kâmil ve kutb-ı sâkî 
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Hazretü’ş-Şeyh Abdülbâkî (kuddise sirrahu’l-vâfi) Hazretlerinin telkîn ve irşâdıyla 

mücâhede-i â’mâl-i şerîat ve tarîkat (2b)ve müşâhede-i ahvâl-i mâ’rifet ve hakîkat şehi 

görünüb bâ’dehü yine sultânın bizzât halifesi olub on altı yıl seccâde-i sultanda istihkâk-ı 

kâmil ile telkîn ve irşâd iden Kutbu’l-Meşâyihi’l-Kâmilin Hazretü’ş-Şeyh Muhyiddîn 

Hazretleri telkîn ve irşâd ile tekrar istirşâd ve mücâhede de zâhir ve bâtın, sûrî ve mâ’nevî 

makâm-ı tefrîd ve tecrîd ve tekmîl-i hâl ve tevhîde vusûl müyesser olub bu tekmîl-i merâtib 

ve hâle vusulle duâ-yı latîfeleri ve seccâde-i sultânda irşâd-ı tâlibân içün tahlifleri  

müyesser oldukda sırr-ı ve himmet-i Hazreti Sultân ve inâyet-i rabb-ı müsteân ile hâdim-i 

fukarâ-i âsitâne-i mercî-i cümle insan iken erkân-ı şeriflerinde Ser’çeşmemiz Kutb-ı Cihân 

Seyyid Yahyâ Sultân (ks) Hazretleri zamân-ı ma’ârif-i nişânlarından ilâ hâze’l-ân okunan 

vird-i şerîf-i bâis-i safâ ve irfânın bazı ihvân ve hıllân ve dervişân-ı tâlibân şerîat ve tarîkat 

hâlinde ibaret-i zâhiriye ile kitâba ve nutka gelen mazmûn-ı zâhirî ve mantûk-ı behîsini 

ibâret-i sarîha ile beyân-ı mâ’rifet ve hakîkat hâlinde olan mazmûn-ı bâtınî ve gayr-ı 

mantûk-ı behîsini ibâret-i remziyye ve sırrıyye ile şerh ve ayân iltimâs ve murâd 

etdiklerinde fi’l-hakîka iltimas edenlerin recâ ve iltimâsına iz’âf ve icâbet ve iltimâs 

etmiyenlerin sülûküne muâvenet ve muzâharet kasd idüb bi-avnillâhi’l-Meliki’l-Mennân 

ve bi-şefâat-i Râsûl-i Kâffeti’l-İnsân ve bi-hürmet-i çahâr-ı yâr-ı güzîn-i zevi’l-lutf ve’l-

ihsân ve bi-himmet-i Kutb-ı Cihân Şâ’bân Efendi Sultân (3a) şerh ve beyân-ı mâhûde ve 

tahkîk ve tedkîk-ı remz-i mev’ûde şürû müyesser oldu. 570 � م�� ر�� وا���	 � ا��ي �� ا�
	ا��

������م  وا��� ا �

Risâle-i Virdiyye’ye Mukaddime-i Râziyye’dir: Ey tâlib-i ma’ârif-i ilâhiyye ve ey râgıb-

ı merâtib-i gayr-ı mütenâhiyye. (%$#  "�ف�ان ا"�ف )%$'& ا &

 Ben gizli) ( آ�& آ�/ًا م%.-ً� )+ح

bir hazine idim, bilinmeyi istedim ve bilinmek için de mahlûkâtı yarattım)571 fehvây-ı pür 

esrârınca ibâdullâhın mâ hulika lehüsü olan mâ’rifet-i ilâhiyye tahsîl ve tekmîlinde şerîat, 

asl-ı tarîkat, asl-ı hakîkattır. Meselâ bâdemin vücud ve husûlüne kuşûr-ı selâse vâkî sebeb 

olduğu gibi şerîat ve tarîkat hâli dahî bunun gibidir. Zîrâ Sultân-ı Enbiyâ ve Mürşid-i 

Evliyâ Rasûl-i Ekrem Hazretlerinin min-indillâh vahy olunduğu ( )�س�'2 آ�� ام�ت  ) 

(Emrolunduğun gibi dosdoğru ol) 572 emr-i şerîfinden murâd sıdk ve safâ ile ber-vech-i 

istîkâmet şer’i şerîf ile ameldir. Ve ol dahî ol emr-i şerîfe atıfla (45وم8 ت�ب م ) (Ve 

                                                
570 Allah’a hamd olsun ki başlamaya kolaylık nasib etdi ve O’ndan bitirmeyi ve nihâyeti de diliyorum. 
571 İbn Teymiyye bu rivâyetin Hz. Peygamber’in sözü olmadığını ve zayıf yada sahih aslının bulunmadığını 
söyler. Zerkeşi, İbn Hacer, Suyûtî de bu görüştedir. Aliyyü’l Kârî ise manasını sahih olduğunu çünkü âyette 
“Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım”(Zâriyat:56) buyrulduğunu ve İbn Abbas’ın 
buradaki “ibâdet etmeleri için” ifâdesini “bilinmek için” şeklinde açıkladığını söylemektedir. Hadis için bkz. 
el-Aclûnî, İsmâil b. Muhammed, Keşfü’l-Hafa, Şam, 2000, I, s. 132.  
572 Hûd:112 
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beraberindeki tevbe edenler de) 573 nâzil olduğundan mâ’lûm olur ki, istîkâmetle emir 

olunmak Rasûl-i Ekrem’e mahsûs olmâyub ümmeti dahî bu emirle sarâhaten memur olalar. 

İmdî ümmetinden mümin-i kâmil olanlar bu emre imtisâl etmeyüb şerîatla âmil olmayanlar 

kemâl-i sıdk ve imânla imtisâl iden ve sıfât-ı istîkâmetle pür-hisâl olan erbâb-ı izâm ve 

ebrâr-ı kirâm zümresine dâhil olmayub ve onların hâlât-ı rûhâniyyelerinden ve sıfât-ı 

rabbâniyelerinden hissedâr ve behredâr olmayıncak ma’ârif-i rabbâniyeden ve hakâyık-ı 

irfâniyeden mahrûm olmaları mefhûm ve mâ’lûm olur. ا�:9م ا�ت ا�;�� 2��ن> وا�
-�ن ا�<��ن> )�)

2� (3b)                                         574    ا��ب�ن@ا"$2 ب��5$2 و  ا��ح��ن>ب��.

  Mukaddime-i Diğer li-Beyân-i Ahvâl-i Erkân-ı Tarîkat: 

 اى �D�C اآ� حC "/�/ان دارى575

E$  ذر ت� ب
�ه�ن دارى��ن س$

Ashâb-ı şerîat ve erbâb-ı tarîkat bu dahî dil ve cândan mâ’lûm olsun ki ahvâl-i tarîkat-ı 

ahadiyyesine akvâl-i şerîat-ı Muhammediyye’den münşeîb ve müstenbât bir hâl-i güzîde ve 

kemâl-i pesendîdedir. Hakîkat-ı hâl ve meâlde ikisi li-ebin ve ümmin576 ahavayn-i sahîhayn 

hükmündedir. Zîrâ dîn-i Muhammedî’de tarîkat-ı meşâyıh’ı izâmın ve erkân-ı berâzıh-ı 

kirâmın sıhhat ve hakîkatlerine ve fi’l-hakîka tarîkatlarının şerîat-ı mutahharadan istihbât 

olduğuna âyat ve ehâdîsden ve âsâr ve menâkıbdan çok esânid-i nakliyye ve şer’iyye ve 

delâil-i sahîha-ı sem’iyye mütehakkakdır. Meşâyıh ve dervîşâna her hususda tarîkat ve 

erkânlarına hasbeten-lillâh muâvenet ve muzâharet lâzımdır. Nitekim Kutbu’l-Enfüs ve’l-

Âfâk Hazretü’ş-Şeyh Akşemseddin (ks) sûfiyye-i nûriyye hakkında cem ve te’lif etdikleri 

“Risâle-i Nûriye” zikriyle yâd olunan kitâb-ı müstetâblarında  

�2 ا��
�-� "$> ا�:��ب وا��� ا���J	ة م8 ا� ان م�دت> ا�;�)-� ا���ر�� ب�H �(�5�ف '��D 2 وص���ح��

��> "$> ان اد)P "8 ه�O ا�<��"� ب��ا ا وراق ا��<��"� 8M م8L� 8 ان Q�ح ����وا RS.�:��2 ذي ا�ا

2� 577ح�ص$�2 را�P "$> م<�د رس2 وت%;;

Yâni kendilerini havâsdan ve ehâss-ı havâsdan addetmeleri âidü’n-ile’l-mutlak isim 

buyurduklarından sonra (2��kelâmına atıfla buyurdular. 2 (ان ح�ص$$T��H"� و	2 ب� وان ا)�5�

                                                
573 Hûd:112 
574 Dille söylemeyi ve kalble beyanı kısa tuttum. Rahmani bir anlayışla anla ve rabbani bir ilimle bil. 
575 Ey tâlib, eğer azîzâna saygın varsa , 
      Altın silsilesi gibi, sen delile sahipsin. 
576 Ana baba bir olan. 
577  Kuşkusuz benim nurlu sûfîlere sevgim onların hallerinin şerefini ve fazilet ve lutuf sahibi kerîm olan 

Allah’ın teyid ettiği kitab ve sünnet üzerine kurulmuş olan yollarının sıhhatini bilmem sebebiyledir. 
Onların elde ettiklerinin ve hallerinin sadece örfe dayandığını zanneden kimselere karşı bu cemaati 
savunma gayretim beni bu sayfaları yazmaya teşvik etti. 
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)�"	�  578 (4a)buyurdular. Ve bu sûfiyye-i nûriyye ve tâife-i huzûriyyeye münkîrinin isnâd-ı 

mâ lem yekün etdikleri ahvâl-i zikirden sonra ol azizlerin şânına lâyık olmayub ve zât-ı 

şerîflerinde aslen ve vechen mine’l-vücûh mevcûd olmayanları harf-i red ile men ve def 

idüb 9آ�م8 ا ���� "8 ا��س�ل ا��ي ت'	م و��V�H ا"�)X2 ور�م / ان  579 Ve bu ref ve menden sonra 

semâ-yı ma’ârif ve hakâyıkda şems-i tâbân olan Akşemseddin Sultan (ks) bu te’lîf ve 

beyanda Allah Teâlâ’dan niyet-i sahîha müyesser olub asla î’râz-ı nefsâniyeden bir zerre 

bulunmayub hâlis ve muhlîs olmak recâ idüb  CTا�X 8" Y-$%�وار�� م8 ا� ا�:��2 ص�� ا��-� وا�

Z.ن ون[ R�5ن )> آ�\�ل  buyurduklarından sonra murâd-ı şurû müyesser olub  580 ا��.Z وا� ا��

:2 \�5 ا�%$'� اوا��داء ا�';-�ة ا�ا�.'-� ا�> ا� ا�5/�/ ان ا�.'�اء ا�%��;-8 ا��%$;-8 �$
�ن ا�[-�ب ا���

 Tercüme: Bu geçen kelâmın mâ’nâsı oldur ki Hz. Aziz buyurdular: Hâlis ve  وا�/�R وا�;�ف

sâdık dervişân-ı fakîrân yamalı ve eski ve siyah ve yeni kısacık ve eteği kısacık kaftan 

giyerler ve koyun ve keçi yününden kaftan giyerler. (%�ق�ن ا�
 Hıraka: Hanın kesriyle ( و�$

ve rânın fethiyle cem-i hırkadır ( �2	� ام8%��Vم ) Yani bunlar libâs-ı fahrı terk idüb şeyhleri 

elinden bu zikr olunan sıfat (4b)üzere hırka giyerler 2� Dahi bunlar و�
���5ن�2 ب��� ب��	�

makâm-ı şerîatda iken makâm-ı tarîkata dühûl içün şeyhleri ve mürşid-i kâmilleri elinden 

biat iderler. Ve (8-$$ و"`���هdahî bunlar Kur’an’ı müselsel dahî okurlar. (2 (�'�ؤن ا�'�]ن م

Tن ��ا�$
  dahî bunlar padişahların ve sâir umerânın verdiğin kabul iderler ( ا م�اء/و�'

	�� dahî bunlar kelimât-ı tevhîdiyyeyi و���5ن ا�:9م ا���ح-	ي مP ا�'�]ن )> ا��<��Z وا��

Kur’ânı Azîm ile bile dinlerler. Kendü mekanlarından olan meclislerde dahî beytullâh olan 

mescidlerde (ون	ا��� dahî bunlar safât-engîz kelîmât ve şevk-âmîz savt-ı hasen ile (و�

kalblerinde olan şevk-i hakkânîleri ve muhabbet-i ilâhiyyeleri ziyâde olmakla tecellî-i 

cemâlullâha iştiyâk-ı tâm ârız olub ve bî-safâ ile akıllarına hayret ve hüzün târî oldukda 

urefâdan ehl-i hâlin ve âşıklardan ehl-i kemâlin mâ’rufları olan hâlet-i vecdiyye ile tevâcüd 

iderler (و�;5'�ن ) Dîl ve cân âleminde zikr olunan hâlet-i vecdiyye ziyâde halle zuhûr 

etdükde nâgâh ve bî-ihtiyâr nârâ ve sâikâ idüb bağırırlar. Ve bu cümlenin meşrûiyetine ve 

ahvâl-i ehlûllahdan idüğüne Risâle-i Nûriyye’nin içinde delâil ve esânîdi beyân 

olunmuşdur. Murâd idenler ol risâlede görsünler ki Şâ’bân Efendi Sultân Âsitânesi’nde 

mevcuddur. ( -
�ة ا�
-`�و�$
�ن ا�'9نZ ا�: ) Dâhî bunlar büyük ve basît kalansuve yani kisve 

giyerler. (ج�� .Öyle kalansuve ki meşâyıh ve dervişân içinde ona tâc dirler ( ا����ة ب

                                                
578 Onların fiilleri bid’at ve görünüşleri aldatma, hile ve sözleri yalandır. 
579 Hayır, kuşkusuz o sûfiler ilimlerini önceden tanıdıkları peygamberden vâris aldılar. 
580  Ve Kerim olan Allah’dan niyetin sıhhatini ve nefsi şüphelerden kurtulmayı umuyorum. Allah (cc) her an 

ve nefesde yardımcıdır. 
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�:�ن ب��5;+)�� :Halak  و��آ�ون ا� )> ا�%$# .Dahî bunların şeyh ve şâbî asa getürürler ( و�

Hânın ve lâmın fethiyle cem-i halkadır.(5a) Dahî bunlar Allah Teâlâ Hazretini halka-i 

zikirde ref-i savtla cehren zikr iderler. (%$�ة ارب5-8 ��م��$�ن ا�	و� ) Dahî bunlar â’mâl-i şerîat 

ile kırk gün halvet iderler. (2�T�Qو <( �-b�5-��ن م8 ا� Dahî bunlar abdest aldıklarında ( و�

rızâ-yı hâlisi ile gayrı kimesneden yardım taleb idüb âzâ-yı vuzua su koydururlar. Ve dahî 

bunlar (م����ن� ��ي )> ا��
 dirler ki Hak Teâlâ Celle Şen’ühü ve Alâ ( و�'���ن ان ا� س

Sübhânühü rüyâ-yı sâdıka ile hâlet-i nevmde görünür. � <��5ت O[ن ر��و�'� �-$" ��-
R و"$> ن

 Ve dahî bunlar dirler ki Peygamberimiz Muhammed Ekrem  ا�9م ب5-8 ا��أس )> �-$� ا��5�اج

(sav) leyle-i mirâcta Hak Teâlâ Hazretlerini baş gözüyle gördü. ( ;�)-� )> زم�ن���ن ان ا��و�'�

 Dahî bunlar dirler ki bizim zamanımızda mücâhede iden şeyhler ve sûfîler ( ��ون ا ن�ار

nurlardan envâ-i nuru görürler (�� ) Belki nurdan yukarı nice hâlet-i ilâhiye بR م� �(\

görürler. 

Beyân-ı diğer: Ve Sultânü’l-Evliyâ Hazretü’s Şeyh tâife-i sûfiyyenin bu kadar ef’âl ve 

akvâllerini alâ hidadin beyan etdikden sonra bu cümlenin bî-hasebi’ş-şer’iş-şerîf hakîkatine 

icmâlen istidlâlle işâret ve mukaddime beyan idüb lâm-ı tâlil ile  C��2 )> ا�:"9Dا C
�


�ة "$> ان بf5 ا���آ�رات س��ا�5��581  . Yâni bu tâife-i sûfiyye bu â’mâl-i mezkûre ile âmil 

oldukları mû’teber olub ve makbûl-i ulemâ olan şerîat kitaplarında(5b)bulunub ve muttalî 

oldukları sebepden amel iderler. 

Lâyihâ: Ve ıttılâları bu vech iledir ki bu zikr olunan ahvâl ve â’mâlin bazısı sünnet-i 

rasulullâh ola.582 (g��V��ت ا������ مS5وب). Yani bu ahvâlin bazısı sünnet-i rasulullâh değil 

ise de bid’at-ı seyyie olmayub istihsân vechiyle sünnet-i evliyâullahdan ola. Zîrâ  O[م� ر

8�� "�	 ا� ح( �� (Müminin güzel gördüğü Allah katında da güzeldir)583  ا��Jم��ن ح

fehvâsınca meşâyıh-ı izâmın ve ulemâ-yı fihâmın müstahsen gördükleri ahvâl-i hasene 

â’mâl-i şerîata takviyet ve takvâ ve ubûdiyete muâvenet oluncak Allah Teâlâ katında dahî 

makbûl ve müstahsen olduğundan iştibâh yokdur.  

Lâyihâ: Ve sünnet-i evliyâullâhın vücûduna delîl-i sarîhdir ki Hz. Ali (ks)  O	�" 8:� 2� 8م

�2 ان آ�& م8 اهR ا��وق .buyurmuşlardır  584  او�-� �T�� <( Z-	�hH O رس�ل ا� وس��� وس� ا�س�(�( 

                                                
581 Onlar, muteber kitaplarda zikredilenlerden bazılarının sünnet olduğunu bilirler. 
582 Onlardan bir kısmı şeyhlerin güzel gördükleri şeylerdendir . 
583 Ahmed b. Hanbel, Müsned I, 379. 
584 Kimin yanında Allah’ın sünneti ve rasûlünün sünneti veya evliyasının sünneti yoksa o kimsenin elinde bir 
şey yoktur. 
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585  Ve müstahsenât-ı ulemâ ve meşâyıh beyânından sonra zevkiyyâtdan olanı dahî beyân 

kasdına 586(2��� ذو\-�ت ذا\�ا ب+ن.S5وب )  buyurdular. 

Lâyihâ-i Sâdıka Der-Beyân-ı Zevkiyyât-ı Fâika: Hz. Aziz’in bu kelâm-ı şerîf-i hikmet-

âmizlerinde zevkden murâd mâ’nâ-yi lügavisi değildir. Makâmât-ı evliyâda ve ıstılâhât-ı 

meşâyıh-ı izâmda murâd olunan mâ’nâ-yı ıstılâhîdir. Nitekim Kutb-ı En’am ve İmâm-ı 

Hümam Hazretü’ş-Şeyh İmam Kâşânî (ks) Istılâhât nâm kitâb-ı müstetâblarında beyân 

idüb <\�
��د ا��# ب���# )> ا�X+ ا�
�ارق ا����ا�-� "�	 ادن> �
[� م8 ا��<$> ا�H وق ه� اول در��ت��587ا  

(6a) buyurmuşlardır. Mâ’nâ-yı irfânî ve hakkânisi maârif ve hakâyık ehline mâ’lûmdur. Ve 

bu mahalde tahrîr ve tahkîk budur ki şerîat-ı Muhammediyye’de ahvâl-i lâyıka ve tarîkat-ı 

Ahmediyye’de ef’âl-i sâdıka ve hakîkat-ı Samediyye’de ahvâl-i fâika ile âmil olan insân-ı 

kâmiller ve makâm-ı tecellîye vâsıllar Cenâb-ı Akdes-i ilâhî’den gâh tecellî-i berkî ve gâh 

vâridâtdan olan tevârüd-i hakkî kuvvetiyle zuhur iden ef’âl-i haseneyi ve ahvâl-i 

müstahseneyi her kutub ve insân-ı kâmiller meşreblerine ve hallerine ve Cenâb-ı Hak’dan 

ifâza olunan feyizlerine göre tarîkat-ı meşâyıhda bazı ahvâl ve â’mâl-i hasene ihdâs iderler 

ki niyetleri ihdâs-ı bid’at değildir. Belki sâlik ve tâliblere mücâhedesinde mutlak lâzım 

olan fenâsına muâvenet ve fenâsının gâyeti ve hükmü olan bekâsının zuhûr ve kemâline 

müzâharetdir ki ء ا  م� ن�ى��$� Z-�  (Kişi için ancak niyet ettiği şey vardır) 

İmdi Ser’çeşme-i Evliyâ Aliyyü’l-Murtazâ (ks) Hazretlerinin sünnet-i evliyâullah 

didiklerinin fehvây-ı pür-esrâr ve Hz. Aziz’in (2 ذو\-�ت�S5وب ) buyurdukları kavl-i 

şerîflerine sıfat vâki olan kavl-i latîflerinin mâ’nâ-yı maârif-i iş’ârî bu tahrîr ve tahkîk ile 

remz olunan mânâ-yı gâmızdır. Ve bu remz olunan mâ’nâ-yı gâmızı ol âlim-i â’rif fehm 

ider ki mücerred ilm-i kitabda kalmayub Hak Teâlâ’nın  2:-$" واذآ�وا ن��5 ا� "$-:2 وم� ان/ل

 Allah’ın üzerinizdeki nimetini (size öğüt vermek için) indirdiği Kitabı ve)  م8 ا�:��ب وا��:��

hikmeti hatırlayın)588  kavl-i şerîfinde atf-ı hâs ale’l-âm ile zikrolunan  8وم� ان/ل "$-:2 م

 kelâm-ı hikmet-âmizinde kitaba atf olunan hikmetin(6b) mâ’nâsına ârif ve  ا�:��ب وا��:��

âlim İmam Kâşâni (ks)  Hazretlerinin kelime-i hikmeti beyanda ve hikmetin ıstılâhâtının 

envâını beyanda zikr etdikleri hikmet-i gâmızanın esrârına vâkıf ola. Ol kâmil bilür. ( وم�

                                                
585 Şâyet zevk ehlinden isen anla. 
586 Onlardan bir kısmı ise bizzat yaşadıkları zevkiyyât türündendir. 
587 Zevk, peşpeşe gelen berkler esnâsında tecelli-i berkîden daha kısa bir süre içerisinde Hakk’ı Hak’la görme 
derecelerinin ilkidir. 
588 Bakara:23. 
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) ( ���آ� ا  ا��ا ا �
�بBunu ancak akıl sahipleri anlar(589  ُ��َن��5َِ�اْ �m�ِإ �� Onları ancak)  َوَم� 5ْ�َِ'ُ$َ

bilginler düşünüp anlarlar)590  kabîlindendir. 

Lâyihâ: Ve Hz. Aziz ehl-i tasarruf kâmil sultanların zevkiyyâtını remz ve beyândan sonra 

ol zevkiyyâtlarının batıl ve bid’at olmayub min indillâh olduğunu ve hakîkatini beyan içün 

fâ-i târif ve tâkible ( 5$��ا ان ا��# �)  ) (Onlar da gerçeğin Allah’a âit olduğunu bilirler) 591 

buyurdular. Ve bu ahvâl ve akvâllerini ve â’mâl ve ahvâllerini icmâli ihbâr ve beyândan 

sonra kelime-i emmâ-yi tafsîliyye ile her birini alâ hidatin tafsîl ve beyâna şûrû idüb 

buyurdular (  2�
ا�[-�ب ا���\�5 وا��داء ا�';-�ة ا�:2 وا�/�R وا�;�فوام� �   buyurduklarından 

sonra bu gûne libasları kendü rey ve î’tibarları ile giymeyüb Şir’atü’l-İslâm’da görüb ol 

ecilden giydiklerini î’lâm içün: Onlar Rüknü’l-İslâm’ın şu sözünü gördüler 592 <�س ا�
احC ا�$

 <
ا�'�-Y وآ2 \�-;� ا�> ا��سo وآ�ن �$
Z ا��
> \�-;� )�ق ا�:5
-8ا��    Sonra tekrar Şir’atü’l-

İslam sahibi Rüknü’l-İslam (Aleyhi rahmetü’s-selâm) Hazretlerinin kelâm-ı bâis-i kuvvet-i 

İslamların nakl idüb ve Rasûl-i Ekrem’in siyah dülbend sarındıkların ve dülbendlerinden 

sünnet irsâl etdiklerin (dülbend ucunu sarkıtmak) beyan içün ( و\	 �
Z ام�م� س�داًء وس	ل 593

�-.� buyurdular. Ve dahî meşâyıhın ol giydikleri libas yamalı ve haşîn  (7a)( "��م�� ب-8 آ

olduğu sünnet-i islâmdan olub ve bid’at olmadığın beyan içün  وم8 س�� Z
ا���\P ا س9م �

8V%�[-�با�594  م8 ا  buyurudular. Ve dahî ince ve harîr libası terk idüp kalın ve yamalı hırka 

ihtiyâr etdiklerinin vechini beyan içün ب� رق د����X م8 رق p�	��و)> ا (Hadis’de: “Kim 

elbisesini inceltirse dinini de inceltmiş olur” denmektedir) buyurdular. Yâni bir kimsenin 

libası harîr ve ince olsa onun dahî dinî ince olur. Yani kavî olmayub zayıf olur dimekdir. 

Ve dahi haşîn libasın nef’ini beyan içün 5�ق و$� qV8 انV%�اواC$'$� PV�   595 buyurdular. Ve 

dahî koyun yünü sûf ve aba giymek hâlini beyan içün  ء وان� ا���-
و�
Z ا�;�ف وا�5V� س�� ا ن

PQا���� ب����آ-buyurdular. Ve dahî (8  596ا�
Vس$-��ن ت ��

� واول م8 ���
��T ا��S م" Z
� )597  

Hâsılu’l-kelâm ve netîcetü’l-merâm Kutbu’l-Enfüs Ve’l-Âfâk Ve’d-Dîn Hz. Şeyh 

Akşemseddin Kuddise Sirruhu’l-Metîn bundan akdem zikr ve işâret olunduğu üzere akâid-i 

mû’tebere ile mû’tekîd ve Ehl-i Sünnet ve Cemaât haliyle muvahhid olan meşâyıh-ı 
                                                
589 Râd:19. 
590 Ankebut:43. 
591 Kasas:75 
592 Muhakkak ki Hz. Nebî’ye elbiselerin en sevimlisi gömlekti. O’nun gömleğinin yeni bileklerine kadardı. 
Hz Peygamberin eteği de topuklarının üzerindeydi. 
593 Kuşkusuz Hz. Peygamber siyah sarık takardı. Ve sarığının ucunu omuzları arasına sarkıtırdı . 
594 Yamalı ve sert elbise giymek İslam’ın sünnetindendir. 
595 Haşin, sert elbise teri emer ve kalbin huşûsuna sebeptir. 
596 Kıl ve yün elbise giymek peygamberlerin sünnetindendir ve tevâzu alâmetidir. 
597 Aynı şekilde (yün ve kıldan) aba giymek de müstehabdır. Ve fakirlere benzemek amacıyla bu şekilde aba 
giyenlerin ilki de Hz. Süleyman’dır . 
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dervişâna â’mâl-i tarîkatlarında ve hey’ât-i libaslarında tân-ı sarîh ve kavl-i kabîh ile dahl 

idenlerin medhâllerini ala hidatin zikr ve beyân idüb onlara muâvenet ve müzâharet içün 

cevâb-ı şâfî kasdına “Nûriye” zikriyle mezkûr risâlelerinin âhirine varınca Rüknü’l-İslam 

Aleyhi Rahmetü’s-Selam(7b) Hazretlerinin Şir’atü’l-İslam598 makbûl-i ulemâ-i kiram ve 

mâ’mûl-i ubbâd ve zühhâd-ı fihâmlarında zikr olunan mesâil-i şer’iyye zikri ile ve 

İmâdü’ddîn Hazretlerinin Fusûl-i İmâdîleri’nde599 ve Sâhibü’l-Hülâsâ’nın Hülasatül-

Fetâvîlerinde ve gayrı fukâhânın Şerîat-ı Muhammediyye’de mû’teber kitablarında zikr 

olunan akvâl ile ala hidatin her birine kavl-i vâfî ile cevâb-ı şâfî virmişlerdir. Bu zayıf ve 

pür-taksîr dahî onlar mülküne mâlik olub hakîrâne ve zayıfâne onlara muâvenet ve 

muzâharet kasdına acz ve kusur ile cem’ine ikdâm etdiğüm Risâle-i Virdiyye nâm 

muhtasarımızda cümlesi zikr olunmaya imkân ve müsâade olmadığı ehline mâ’lûmdur. 

Aziz’in ol risâlesi nefs-i Kastamonu’da meşhûr âlim ve kutb-ı aktâb-ı benî âdem 

hazretlerinin âsitâne-i mercî-i en’âmlarında mevcûddur. Ve hakîrin takriri ile ketb ve vâz 

olunan Hüccet-i Şer’iyye’de mastûrdur. Şüphesi olanlar onda görsünler ve ehlullâha sû-i 

zandan halâs olsunlar. 

Ve Dahî Sûfiyye-i Sâfiye-i Mustafaviyye’nin Ef’âlen ve Sıfâten ve Â’mâlen 

Hakîkatlarına İstidlâl İçün Beyân-ı Diğer: Ve dahî Kutb-ı Hâdî Şâ’bân Efendi (ks) er-

Reşâdî Hazretlerinin hulefâ-i kirâmından aktâb-ı meşâyıhın ercümendi Hazretü’ş-Şeyh 

Mahmud Efendi (ks) bi’l-lutfi’s-sermedî meşâyıh ve dervişânın kisve ve hırka ve 

sünnetleri husûsuna mütaallık yazdıkları Tâciyye600 nâm risâle-i mergûbelerinde 

buyurdular:  

��5رض ا����ل ا��.��ن� اراد ا�.'-� ا�> رب� ا> م5�)� ه-+ت ا�'$��ة ا����ن� ��� آ�ن �
f5 ا ��ان )�

ا�'�ي ا�'	�� م���د ب8 ن.Z ب8 آ��ل ب8 م�5د ان �<�P م�� �.�2 م8 ا�:��ب وا��� وا���ع ا م� وم� ��Vر 

 (8a) �601ر ا���:��8ا�-� م8 ا�5$�م ا�	��-� �-:�ن ن.�5  �'�ن ا��Jم�-8 ور) �5�V:�ك ا����دد�8 ود)�5  ن:

dediklerinden nice kelâm-ı makbûllerinden sonra tâc ahvâlin beyân ve hakîkatını ayân idüb 

                                                
598 Yâkûb b. Seyyid Ali(v.931/1521)’nin eseridir. Eser 1992 yılında İstanbul’da Mefâtîhu’l- Cinân Şerh-u 
Şirati’l-İslam adıyla basılmıştır. 
599 İmâmmüddin b. Lutfillâh b. Ahmed er- Riyâzî el- Herevî(v.1145/1732)’nin Hâşiye-i Şerh-i Hülâsatü’l- 
Hisâb adlı eseridir. Bahâeddin Amilî(v.1031/1622)’nin Hülâsâtü’l-Hisâb adlı eserine babası tarafından 
yazılan şerh için kaleme aldığı hâşiyedir. Eser hakkındageniş bilgi için bkz.Göksoy, İsmail Hakkı,DİA,  
XXII,209 . 
600 Şeyh Şâbân-ı Veli’nin halifelerinden Küreli Mahmud Efendi’ye âit bir risâledir. Eser Kastamonu İ.H.Ktp 
2067/3 numarada  kayıtlıdır. 
601 Bazı kardeşlerin sünnet olan kalansuvelerinin şeklini bilinmesi ve fitneye tutulmuş kişilerin itirazları 
sebebiyle Kavî ve Kâdir olan Rabbine muhtaç bu fakîr Mahmud b. Nefs b. Kemâl b. Mes’ud, müminlerin 
kesin olarak inanmalarına faydalı olup, tereddüt edenlerin şüphelerinin giderilmesi ve inkârcıların da 
inkârlarının def edilmesi amacıyla Kitap, Sünnet, İcmây-ı Ümmet ve dinî ilimlerin işaret ettiği şeylerden 
anladıklarını toplamayı istedi. 
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her kimse fehm idüb nef’i herkese âmm olsun içün Türkî ibâretiyle yazmışlardır. Hâlâ ol 

risâle Şâ’bân Efendi �sitânesi’nde vardır, görüle. Ve bundan gayrı bu mazmûnu ve 

istidlâli müfîd olur Arabî risâlelerinde Halvetî meşâyıhının tâclarının hey’etini ve hâletini 

beyân içün buyurdular.                                                                                                              

آ�ن& آ��م اص��ب رس�ل ا� ُب`�ً� مO��5 ان�� آ�ن& :\�ل) رض (�ب-u آ��ب ا�$
�س "8 اب> آ
Vو)> ا��;�

�� م
��D  ز\� ب�ؤس�x 2-� م�ت.�5 "�

(Mesâbih’de Kitâbü’l-Libas bölümünde Ebû Kebş (ra) Şöyle demiştir: Rasulullah’ın 

ashâbının başlıkları geniş yâni yaygandı. Başlarında daha yukarıda olmaksızın kafalarına 

yapışıktı). Kelime-i kimmâm kesr-i kâfla cem-i küm’edir. Zamm-ı kâfla kümme, 

kalansuve-i müdevveredir. Ve dahi buyurdular. Rükâne (ra) zamm-ı râ ile esmâ-i 

ricâldendir. Hz. Peygamber’den şöyle rivayet etmiştir: ( -��� وب-8 ا��V�آ-8 ا�2T��5)�ق م� ب  ) 

(Bizimle müşrikler arasındaki fark sarıktır)602 El-amâim: Feth-i ayınla cem-i imâmedir. 

(Z'9ن�ا @$" ) (Kalansuve üzerine) cem-i kalansuvedir. Ve mâ’nâsın beyân idüb buyurdular. 

Yani 

           ( -x 82 م��ة ون�8 ن2�5 "$@ ا�'9نZان ا��V�آ-8 ���5ن "$@ رأوس�$( �  )603 (8b) 

  �S��5�ن� ان ت:�ن ا����م� ارت.�"� )�ح�V وآ�ن س`��� م$�;'� 5ا���
`� x-� م�ت.�5 )�\�� "8 ا�ان ا�'9ن�ة ا��

س�اء آ�ن& م8 \`�5 واح	ة او م8 \`5�-8 او اآ[� وس�اء آ�ن آ�� ت�ك او �Yani,  2  604 ب���أس "$> ا 9Dق

ن& م8 ا�;�ف او ا�:�ب�س او x-�ه�� م� دام �2 �:8 )> ا���ام وا��:�و�O:8 وس�اء آ�   605 Ve Hz. Aziz 

bu beyândan sonra Akşemseddin Sultân’ın bundan akdem ef’âl ve akvâl-i meşâyıhı 

beyandan istidlâl kasdına  ��S5آ�رات س�� وب���ه�ا ا f5ة "$@ ان ب�
��2 )> ا�:�C ا��5"9Dا C
�

��2 )م�� ذو\-�ت ذا\�ا ب�ن.S5وب g��V��ت ا�� Onların mû’teber kitablara)   ا��# �5$��ا ان �

muttalî olmalarının sebebi, bu anlatılan şeylerden bazılarının sünnet, bir kısmının şeyhlerin 

güzel gördüğü şeyler ve bazısının da bizzat tatmış oldukları zevkler olmasıdır. “Onlar 

gerçeğin Allah’a ait olduğunu bilirler” 606 mazmûnu üzere âlem-i ulemâdan ve â’raf-ı 

                                                
602 Tirmîzî, Libas, 42; Ebû Dâvud, Libas, 51. 
603Muhakkak ki müşrikler kalansuve olmaksızın başlarının üzerine sarık sararlar. Biz ise kalansuve üzerine sa 
rık sararız.  
604 Sünnet olan kalansuve sarıktan fazla yüksek olmayıb, yaygan ve enli olandır. Ve kalansuvenin ucu 
mutlaka başa yapışıktır. 
605Kalansuvenin tek bir parçadan oluşması, iki ya da daha fazla parçadan meydana gelmesi, ucunun 
salıverilmesi veya salıverilmemesi, yünden, pamuktan veya mekruh ya da haram olmadığı sürece onların 
dışında herhangi bir şeyden yapılması da müsâvîdir. 
606 Kasas:775. 
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urefâdan ehass-ı havassın ve ahâlî-i işârâtın meâni-i latîfe ve ahvâl-i dakîka işârâtın ve 

müşâru’n-ileyhin hakîkatini ve sır ve hikmetini beyan murâd idüb 607 

�ا)# و�:8 ا��g��V �:�ن�2 م8 اهR ا�%;�ص وا �Hرات ا�Hروا "$@ ا���5ن> ا�$`-.� وا ح�ال ا�	\-'� �-

)> ا���ج وا�%�\� وا���5م� وس�T� ا�$�ازما ا��Lه� ا�
�8D س-�ًا و�Dر                                     


ب )> ا�R�5 ا��اح	 ب�-�ت م�5	ة )�اان�� ا "��ل ب���-�ت و�:R م� ن�ى )�8 ا��Lه� ��q"�S ا�[     2�S5

�2 ا���ر ت�آ-8 ا�Hرة ا�> ت�ك بC ا�.�د و�ح	ا "$@ م��C \��� ان ا� )�د �ا���ر )> ا���ج ت�آ� واS5

�]$X 	-ح���X 2$[� ا�Hرة ا�@ آ�ن ا��$'-8 وا�S5ة وب��ن-� وا 	�> ت�ك ا�رة ا�Hا �]$X 2�S5ة وب��zن-� وا	�ا ) 

(Kim yaptığı bir işte değişik niyetlerle sevâbının katlanmasını isterse “ameller niyetlere 

göredir. Herkes için niyet ettiği şey vardır). 608 Onlardan bir kısmı Hz. Peygamber’in 

“Kuşkusuz Allah tektir ve tek olanı sever”609 buyruğu gereğince sarıkları tek dilim 

yapmayı, bazıları dünya ve âhireti terk etmeye işaret olması için iki dilimli yapmayı, bir 

kısmı telkine ve tevhide işaretten üç dilimli yapmayı tercih etti) Biri tevhid-i ef’al ve biri 

tevhîd-i sıfât ve biri tevhîd-i zâtdır.(9a)  2�S55$�رب�5 �وب�ب�"-�ت م8 ا��@ ا�رة ا�H .�س��م وا�

 �V" @�X2 ا�S5;$�ات وب�وارآ�ن ا س9م وا Z�%�اس ا���@ ا�رة ا�Hا �ً�� 2�S5��5ص� وب�وا P��
وا�`

ا�Hرة ا�@ ح�وف آ9م ا���ح-	 وا�> اص�ل ا س��ء ):$�2 "$@ ا�;�اب )�ن�2   �%���ن ب�8 ا��-�ت 

   610  وا �Hرات م8 ا�R�5 ب���� وD��# ا�;��ب�

Lâyihâ: Eğer ki kim bu hallerin sûreti bid’atdır velâkin niyetleri mâ’lûm oldu ki bu niyet-i 

hasene ve işâret-i müstahsene ile (8�� "�	 ا� ح( �� Müminlerin güzel) ( م� رأO ا��Jم��ن ح

gördüğü şeyler Allah katında da güzeldir)611 fehvâsınca ahvâlleri makbûl-i Hak’dır. Bunu 

âkil ve âlim olan inkâr eylemez. Meğer inâd ve istikbâr ile mutaassıb ola. Ve Hz. Aziz bu 

husûsa taarruz idüb  8از م���2 ا�@ ��ءوا�C "$@ ا�R\�5 )@ ح'�q-:( 2 �< سJ ا�8L)� ح
 ا��Jم8 و��

R� Onların hakkında su-i zandan sakınmak her akıllıya gereklidir. Mü’min onları)  ا�<

cehâlete nisbet etmeye nasıl cür’et eder) buyurdular. Ve bundan sonra tâliblerin evâil 

hâline ve evâsıd hâline ve kemâl hâline işâret idüb  

                                                
607Fakat şeyhler husûsi ve işârât ehlinden olmaları sebebiyle tac, hırka, sarık ve diğer gerekli şeyler 
konusunda tavır ve seyir yönüyle zâhirin bâtına uyması için ince hallere ve latîf manalara işâret ettiler.  
608 Muhammed b. İsmâil Buhârî, Bidü’l-Vahy, 1; Ebu’l-Hüseyn Müslîm, İmâre, 155; Ebû Dâvud, Talak, II; 

Ebu Abdurrahman Ahmed Nesâî, Tahâre, 59. 
609 Rivayetlerde (�ت��ا C>� �وه� وت ) şeklinde geçmektedir. Buhârî, Daavât, 68; Müslim, Zikir, 5-6; Ebû 

Dâvud, Vitr, 1-3; İbn-i Mâce, Ebu Abdullah Muhammed b. Yezid el-Kazvînî, İkâme, 114. 
610 Onlardan bir kısmı da sarıklarını unsurların, tabiatların, nefislerin ve ilimlerin dört olması sebebiyle dört 
dilim halinde, bazıları havâss-ı hamseye, islâmın şartlarına ve namazların sayısına işâret olarak beş dilimli ve 
bazıları da kelime-i tevhidin harflerine işâreten on iki dilim halinde yapmayı tercih etti. Onların hepsi de 
doğru yol üzeredir. Onlar bu niyetler ve işâretler sebebiyle sünnetle amel etmeden ve sahâbe yolundan 
çıkmazlar. 
611 Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/379. 
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R-;ت� 	ف ب5�;�"$> \	ر ا�:.��� و�`$
�ن ا�5$2 ا���)P وات
�ع  ا�5$2 ا��Lه�  )�ن اآ[�ه2 �	�$�ن D��# ا�

مR�" 8 ب�� "$2 ور�X ا� "$2 :�8 واآ[� "$�م�2 م�روث م8 ا�R�5 ب���'�ى "$@ م��C \��� "$-� ا�9ما�
���C ا�<�� 612� @����C . م� �2 �5$2 و)'� )-�� �R�5 ح� @�وم 8�R�5� 2 ب�� "$2 �2 ��)# ا� )-�� �5$2 ح

   ا���ر

Ve bu husûsda dahi kelâm ve beyân vardır. İhtisâr içün tay olundu. Aslından görüle. Ve 

Ebû Kebş Hazretlerinden rivâyet olunan hadîs-i şerîfi evvelâ beyândan sonra Rükâne 

Hazretlerinden rivâyet olunan hadîs-i şerîfin ahkâmını ve ondan(9b) fehm olunan hâlî 

beyân idüb ة و��$\ �-b2�5 ب���ر )�\�� م�او ""$2 م8 ا��	�p ا�[�ن> ان ا�M �-b5�\-� ب�ا @$@� C>� 


� بb-�ن� و�.�2 م8 ا��	�p ا ول وان آ�ن )�ق ا�'$��ة 613ا ح��از Vم�� م8 ت Z-� ���\ Cم�� @$" ���"

 �9��D م�ت.�5 "$@ ا���5م� وت��� م<�)� �:�ن ب	"� و�:8   م��ور )-��  ن ا�
	"� "�	 ا�5$��ء ��


"$2 ان ا��� "$@ X$[� ا\�م س�� ا� '+ ن.� م/اح�� �$�� ا��$�آ� و�� م8 ت$وا����ور م��� م� �%��ع ص�ح

   وس�� ا ن
-�ء "$-�2 ا�9م وس�� ا و�-�ء

Ve Hz. Aziz aksâm-ı sünneti beyan akabinde zikr ve takrîr etdikleri kelamlarından sonra 
614 �	� 8�Z- م8 ا�
	" م8 ا ��9)�ت ب-8ءىه�ا ا��'��� ان ا���)�)�2 م8 �� - ا��g��V ا�:
�ر وا�5$��ء ا��<

���� ��5ام ا م� و��اص"�
 kelâmına varınca ihtisâr içün tay   ا����ورة بR م8 ا��8 ا��ا�
� �$/م ات

olunmuşdur. Aslı kitabda görüle. Ve bunun akabinde dahi  615  @وام� ا �Hرة )> \$��ة ا�%$�ت

 deyub ve işâretlerin tafsiline şurû kasdına  ):[-�ة

ام� آ�ن )�\�� م8 \`�5 واح	ة )-V-� ا�@ ا��اح	ة وا�
�� ا��`$# وام� ��ى )> �Mه�ه� م8 ا���وف وا��\�م 

�V-� ا�@ ا�:[�ة وا م�اج و�<R5 )@ وس{ ا�'
� داT�ة صb-�ة ت:�ن ه�ء ا�Hرة ا�@ ه�ء ا����� ا��`$'� و�:�ن 

�D @ ا�'`� ا��وا +�اف ا رب �5��D�` ارب�5 ا�Hرة ا�@ ا�5$�م ا رب�5 وا�5$�م ا رب�5 ا�<��ت ��ف ا�

                                                
612 Kuşkusuz onların çoğu yeteri kadar zâhirî ilim tahsil ettikten sonra tasavvuf yoluna girerler ve sünnetlere 
uyarakfaydalı ilim taleb ederler. Onların ilimlerinin çoğu, Hz. Peygamber’in şu buyruğu gereğince “ kim 
bildiği ile amel ederse, Allah onu bilmediğine vâris kılar ve cennete girinceye kadar onu amel işlemeye 
muvaffak eyler. Ve kim de bildiği ile amel etmezse, cehenneme girinceye dek Allah onu amele muvaffak 
eylemez”(Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ,II,312) takvâ ile amel neticesinde kendilerine ihsân olunmuştur. 
613 Bil ki ikinci hadisden anlaşıldı ki sarıktan daha yüksek olmamak şartıyla kalansuve yada arakiyye 
olmaksızın sarık sarmak yasaklanmıştır. Hz. Peygamber’in “ bizden başkasına benzeyen bizden değildir” 
(Tirmîzî, İstîzan,7) buyruğu gereğince bundan sakınmak gerekir. Birinci hadisden anlaşıldı ki eğer 
kalansuvenin üst kısmı sarıktan uzun ve yüksek olursa ya da sarığın altında bulunursa bu bid’atdır. Fakat 
onda bir mahzur yoktur. Çünkü âlimlere göre bid’at beş türlüdür. Ve ondan mahzurlu olanı bid’at sahibinin 
gidilen yolu zora sokmak için kendisinin uydurmuş olduğu bid’attır. Bil ki sünnet üç kısımdır. Bunlar 
Allâh’ınn sünneti,  enbiyânın sünneti ve evliyânın sünnetidir. 
614 Bu takrirden anlaşıldı ki büyük şeyhler ve müctehid âlimler arasında meydana gelen ihtilaflar mahzurlu 
olan bid’at türünde değildir. Bilakis bunlar gerekli olan sünnetlerdir. Ümmetin avâm ve havassının onlara 
tâbî olması gerekir. 
615 Halvetî kalansuvelerinin alâmetleri çoktur . 
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ا رب�5 ��� ا)�5ل و��� ا�9ق و��� ص.�ت و��� ذات و�<R5 )-�� ب-8 ا�%`�ط ا رب�5 ت�ك ارب�5 اH�ة 

  616ا�@ ت�ك �	ن-� وا�5'
� وا����د وا�.�+

617 �ر ت�كEه& ت�ج "�ر)�ن ب	ن-� ا�8   

�@ ت�ك ت�كت�ك دن-� ت�ك "'
� ت�ك ه  

 (10a) 

Hz. Aziz (ks) meşâyıh-ı halvetiyye tâcının hâlâ mâ’rûf ve melbûs olduğu üzere olan 

işârâtını ve eliflerini ve dallarını ziyâde tafsîl üzere beyan etmişlerdir. Mahall-i mâhûde de 

bu Tâcnâme’de görülsün ve bilinsün deyû ihtisâr olundu. Ve kalansuve üzerine tülbend 

sarmanın hadîs-i şerîf ile on hâlini beyân idüb onuncu beyânında “Sünnet ahvâlimdir” 

olmakla onların elfâz-ı şerîfeleri ve işârât-ı latîfeleri ile yazıldığı budur. 


> �$�V:9ت -
��2 م8 ا��� ا��Jآ	ة )@ )5$� وا�H�5�ات �:�ر ا��5م�م� مP ا��نC وذآ� )> H�ح ا�`�ان ا�

: وت�آ� )> و"	O و"-	O و"8 ا��
@ ا��آ5��ن مP ا��نC ا)RS م8 س
5-8 رآ�5 بb-� ذنC و"�� "$-� ا�9م

 ا�
	ر )> ا��� ا�[�ن-� �$�<�ة وا�;��ب� ��ا �5V� ا��"-	 وس��� آ�ن )@ x/  ��نC وه ذن
�ا )�ن ا�V-`�ن

� ] ف م8 ا��T9:� تL5-�� وت�T��]$X �.��V وV" p$X� وا�:.�ر ت��2 ��T��5 و��-8 وا� ت�5�@ ارسR ا�-

�2 ب-8 اآ��)�2 آ�� \�ل ت�5�R�@ و"$@ �T��" اف�Dدآ2 رب:2 : وه2 "$@ ا )�اص ا ب$# م�س$-8 "$@ ا	��

2��2 ب�ن ار��ا ان� �Xب�� ب-8 اآ��)�-T��" 8-�$5م-8 اى م� 618ب%�� ] ف م8 ا��T9:� م

Bu mahâlden kitab âhirine varınca çok tafsîl vardır. Şâ’bân Efendi Âsitânesi’nde 

görüle.(10b) 

Beyân-ı ve Tafsîl-i Müfîd Li-Muharriri’l-Risâle-i Virdiyye: Meşâyıh-ı izâmın 

dülbendleri ucundan irsâl etdikleri zenb ki ehl-i tasavvuf içinde “sünnet” zikriyle 

mâ’rûfdur. Bid’at değildir. Eğerki bâzı bî-haberler tâ’n ve teşnî iderler, velâkin bu husûsda 
                                                
616 Halvetî kalansuvesinin üstünde vahdete ve bahr-i mutlaka işâreten tek bir dilim bulunur ve sarıkların 
dışında kesrete v edalgara işâreten harfler ve noktalar yer alır. Sarık kubbesinin ortasında mutlak hû’nun 
hesine işareten küçük bir dâire vardır ve henin içindeki noktadan itibaren dört âleme, dört ilme ve cennet-i 
eflâl, cennet-i ahlâk, cennet-i sıfât, cennet-i zât olmak üzere dört cennete işâret olması için dört çizgi 
çizilmiştir. Bu çizgilerin arasında ise fenâyı, vücûdu, ukbâ ve dünyayı terk etmeye işâret olarak dört dilim 
bırakılmıştır. 
617 Dünyada âriflerin tâcı şu dört şeyi terk etmekle olur 
Dünyayı terk etmek, ukbâyı terk etmek, varlığı terk etmek, terki terk etmek. 
618Onuncu bölüm ucunu sarkıtmak suretiyle sarık sarmak hakkındadır. Tabîbî’nin “Müşkilât” şerhinde sarık 
ucunu sarkıtmanın yapılması veya terk edilmesi açısından ya da cezâ ve mükâfât yönüyle sünnet-i müekkede 
hükmünde olduğunu belirtti. Bu konuda Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır: “Sarığın ucunu sarkıtmak 
suretiyle kılınan iki rekat namaz, bu şekilde kılınmayan yetmiş rekat namazdan daha faziletlidir. 
Sarıklarınızın uçlarını sarkıtınız. Kuşkusuz şeytan sarık ucunu sarkıtmaz.” Bu rivâyetler vâidi bildirir. Ve Hz. 
Peygamber hicretin ikinci yılında Bedir Gazası’nda sarık ucunu sarkıtmıştır. (Bedir’de) sahabe üçyüz otuz ve 
kâfirler ise dokuzyüz elli kişiydiler. Ve Allah Teâlâ onlara tâzim ve teşrif için alacalı atlar üzerinde, 
sarıklarının uçlarını omuzları arasına doğru sarkıtmış beş bin melek gönderdi. Allah Teâlâ bu konuda şöyle 
buyurdu: “Rabbiniz alâmetlenmiş beş bin melekle size yardım eder” (Âl-i İmrân: 125) Burada müsevvimîn, 
sarıklarını uçlarını omuzları arasına sarkıtmak suretiyle alâmetlenmiş, belirlenmiş anlamına gelmektedir. 
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sarâhaten âyât ve ehâdisden sened-i şer’ileri vardır. Sened-i şer’iden biri budur ki Bedir 

Gazâsı’nda asker-i islamın bir miktar zaâf ve kılleti ve küffârın kuvvet ve kesreti olduğu 

hıynde cümlesi fetih ve nusretden nevmiz olub kendülerini mâğlûb zan etdiklerinde asker-i 

islâmın kalblerine itmînan ve kuvvet gelsün içün beş bin melâike nâzil olduğunu î’lâm 

kasdına ( � ] ف م8 ا��$�:� م�م-8ب$@ ان ت;
�وا وت�'�ا و�+ت�آ2 م8 )�ره2 ه�ا ��	دآ2 رب:2 ب%�  ) 

(Evet sabrettiğiniz ve Allah’a karşı gelmekten sakındığınız takdirde; onlar ansızın 

üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı beş bin melekle size yardım eder) 619 âyet-i 

kerîmesi nâzil oldu. Ebussuud Efendi (ra) bu rivâyeti nakl idüb iderler: Asker-i islâma 

yardıma gelen melâike ak dülbend ile ve Cebrâil (as) Zübeyr b. Avvam hey’etinde sarı 

dülbend ile, ve Urve b. Zübeyr (ra)’den nakl etdiler ki melâike ablak atlara binüb ve ak 

dülbendler sarunub ve dülbendlerinin bir miktârını arkalarına irsâl etmişler idi. Ve Kadı 

Beyzâvî ve Ebussuûd Efendi “müsevvimin”in(11a) delâlet etdiği tesvîmde iki mâ’nâya 

î’tibar idüb tefsirlerinde 620( 	\ �:�$��م�ا )�ن ا���ر س-�+ ا�hV �'���  ص��ب� تMي ه� ا��2 ا���م8 ا�

 Bu lugat üzere “müsevvimin”in mâ’nâsı, melâike kendülerine yahut atlarına  ( ت�م&

alâmet vâ’z etdiler dimek olur. Ve î’tibâr-ı âhâr 621 @�5ى ب���2 ا���م�م-8 اى م�س$-8 م8 ا�

 Hâsılu’l-kelâm rivâyet olunur ki Sultân-ı Âlem (aleyhi’s-selam)   ا س�م� وه@ ا رس�ل

melâike bu alâmet ile kendülerine alâmet vâz etdiler. Siz dahî idün deyub ashâb-ı izâm 

dahî irsâl-i alâmet idüb dülbendleri ucundan taylesan koduklarında derhâl küffâr haksâr-ı 

münhezîm olub ashâb-ı izâm bi-avnillâhi’l-meliki’l-allâm gâlib-i mutlak oldular. 

Suâl: Bu husûsda melâike bu üslûbu işlemek ile sûfîlere dahî dâimâ işlemek lâzım olur mu 

dinilür ise cevabda icmâl-i kelâm budur ki, cihat iki kısımdır. Biri cihâd-ı asğâr ve biri 

cihâd-ı ekberdir. Muhakkıklar bunun üzerine der ki, küffâr ile gazâ cihâd-ı asgâr ve 

nefsiyle mücâhede cihâd-ı ekber ola. Nitekim Sultân-ı Âlem bir seferlerinde bâ’de’l-gazâ 

ashâb-ı izâm ile Medine-i Münevvere’ye ibiller ile dâhil olduklarında en başı çeküb ve 

ashâb-ı izâma hitab idüb (�
 Küçük cihaddan büyük) ( ر���5 "8 ا�<��د ا صb� ا�@ ا�<��د ا آ

cihada döndük)622 buyurdular. Yani küffâr ile gazâda nusret-i Hak’la mansûr olub feth-i 

mevfûr ile mesrûr olduk deyu emr-i dünya ile (11b)bit’tamam meşgûl ve mukayyed 

olmayın. Hakikat-i hâlde cihâd-ı ekber yani büyük gaza (� Kim nefsini) ( م8 "�ف ن.

                                                
619 Âl-i İmrân: 125. 
620Tesvîm, Hz Peygamberin ashabına işaretlenin kuşkusuz melekler işaretlidirler buyruğunda olduğu gibi bir 
şeye işaret koymak anlamındadır. 
621 Müsevvimîn, yani “ mürselîn”  ki isâme demektir. Bu da “irsâl” mânâsına gelir. 
622Hâfız ibn Hacer  bu rivâyetin meşhur olmasına rağmen İbrahim b. Ayle’nin sözü olduğunu belirtir.Irâkî bu 
rivayeti  İmam Beyhakî’nin zayıf bir senedle Câbir(ra)’den rivâyet ettiğini söylemektedir. Hatib el-Bağdâdî 
Târih-i Bağdad adlı kitabında  rivâyete yer vermiştir. Hadis için bkz. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 481. 
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bilirse)623 muktezâsınca irfânı lâzım olan nefisle cihâddır. İbâdetinizde ve â’mâl-i 

şer’iyyede terk-i ubûdiyyet  etmeyin  buyurdular. 

Lâyihâ-i Li’l-Müellif: Hz. Sultân’ın bu kelâm-ı şerîflerinde hikmet-i mûcib-i kemâl ve 

hakîkatü’l-hâl oldur ki küffâr ile gaza bâis-i vusûl-i mâ’rifetullâh olan i’lâ-yı 

kelimetullâhın vücûduna ve kuvvetine sebebdir. Bizzat sebeb-i mâ’rifetullâh değildir.624 ا   

Ve ammâ nefisle cihat sıfât-ı zemîmesi sıfât-ı hamîde-i rûhâniyye ve sıfât-ı hamîde-i 

rûhaniyyesi sıfât-ı latîfe-i rabbâniyyeye vusulle bi’z-zât tevhîd-i hakîkî ve mâ’rifetullâh-ı 

kâmile müyesser olub tekmîli halle mazhar-ı ism-i â’zâm olur (2��2 ب��<�	 وا�(�()625  Ve bu 

hadîs-i şerîfi İmam Kaşânî (ks) Hazretleri Istılâhât zikriyle mâ’rûf kitâb-ı müstetablarında 

zikretmişlerdir.  

Lâyihâdır ki Sâliklerin Cihâd-ı Asgâr Ehlinin Hey’âtı ile Muttasıf Olduklarının 

Vecheyn Beyândır: Bu dahî mâ’lûm olsun ki meşâyıh-ı izamdan kutb-ı en’âm olan 

sultânlar kitablarında zikr olunan hâli sünnet-i evliyâ hükmüyle beyân idüb ehline mâ’lûm 

ve irfânlarında mefhûm-ı esfâr-ı erbaa ile yedi seyir itibârıyla sâlik-i ilâllâh olan tâlibler 

seyr-i ilallâhdan seyr-i billâha varınca ehl-i sefer olmuşlardır.(12a) Ve bu tâlibler eğer ki 

cihâd-ı ekberde ölmüşlerdir. Velâkin cihâd-ı asğârda olan gâzilerin hey’ât ve hâletine 

teşbîh etmişlerdir. Tâki nefs-i emmâre ve levvâmeyi ve onların yedişer sıfât-ı zemîme-i 

behîmiyyesini ifnâ idüb kuvvet-i melekiyye ile sıfât-ı hamîde-i rûhâniyye ve rabbâniyyeye 

vusûl ve bu vusûl ile tecelliyât-ı ilâhiyyeye vusûl içün mücâhedelerinde imdâd-ı ilâhî ile 

onlara olan imdâd-ı melekî kuvvetiyle hâsıl olan fütühât-ı ilâhiye-i mâ’neviyye müyesser 

ola dirler. (ء ا  م� ن�ى��$� Z-� ) 626 

Lâyihâ: Ve bu azizler risâle ve kitabları tâife-i sûfiyye-i safiyyenin ahvâlleri ve esrârları 

indallâh hafî olan azizlerin fakr ve gınâlarının ve terk-i dünyâlarının ve tegayyür-i 

libâslarını tilkâ-i nefislerinden etmeyüb feyz-i Hak ile etdiklerine ve bu ecilden ef’âlleri 

bid’at ve şemâilleri hud’a ve akvâlleri kizbdir diyenlerin kelâmlarının iftirâ-i sırf olduğuna 

tekrar delîl ikâmet itmek bu zayıfın kalbine cânib-i Hakk-ı Fâtih’den ilhâm ile lâyih oldu ki 

budur: Bunlar her ahvâli kendileri ihdâs etmeyüb belki Sünnet-i Rasulullah’a ve ahvâl-i 

sahâbeye husûsan onlardan indâllâh ve inde’l-rasûlillâh mertebeleri âlî olan ashâb-ı suffeye 

ittibâ ve teşbîh kasdına etdikleri ziyâde takviyet ve tahakkuk hâsıl olsun içün Ehl-i Sünnet 

                                                
623 İbn Teymiye bu rivâyetin mevzu olduğunu, İmam Nevevî de sabit olmadığını söylemektedir. İbn Arabî ise 
hadisin rivâyet yolu ile sahih olmasa da keşfen sahih olduğu görüşündedir. Bkz.Aclûnî, age, II, 309. 
624Kuvvet ve bekâ ile Allah onu devam ettirsin. 
625 Gayretle ve önemle anla. 
626 Kişi için ancak niyet ettiği şey vardır. 
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ve Cemaat kitaplarında kütüb-i mû’teberede zikr olunan âyât ve ehâdisden ve âsârdan bazı 

ahbâr-ı sahîha ve rivâyât-ı sarîha nakil ve tahrîr olundu. Evvelâ ashâb-ı suffe hakkında 

nâzil olan (�ُ��2 ِب�ْ�bََ	اِة َواْ�Vِ5َ>� ُ�ِ��ُ	وَن َوْ�َُmُ"�َن َرب	8َ��ِ َ�ْm�ا Pَ4َ َم Sabah akşam)(12b) ( َواْصِ
ْ� َنْ.َ

Rablerine, O’nun rızâsını dileyerek duâ edenlerle birlikte ol) 627 âyet-i kerîmesidir. Ve bu 

hâl çok tafsîl-i makâli mütehammildir. Velâkin bi’l-ihtisâri’l-matlûb beyân-ı mergûb budur 

ki Ebussuud (ra) tefsirinde mezkûrdur. ا� أ � ؤس�و\�ل \�م م8 ر Rس��:.�ة �دا�Dء  ه J @�ا���ا

&�/�( 4 Yâni Kureyş Kavmi’nin sanâdîd ve küberâ ve ا���8 آ�ن ر���2 آ��u ا�S+ن ح�@ ن<��

zurefâ ve ehl-i ârî, hâlet-i küfürlerinde Hz. Sultân’a karîn ve celîs olmak içün huzûr-ı 

şerîflerine gelüb itdiler ki: “Ya Muhammed sen berînin mahzâr ve hûb-manzâr ve lezîzü’l-

kelâm ve azîzü’s-selâm ve melîhü’l-ef’âl ve’l-hey’ât ve sâbîhü’l-cemâl ve’l-hâlât 

kimesnesin. Mukâranetin safâ-âmiz ve musâhabetin müferrih ve lâvizdir. Velâkin huzûr-ı 

şerîfinize geldikde seni ferîd ve tenhâ bulamayup bir bölük bedenleri ırk-ı münten ile çirk-

nâk ve bu çirkle libasları münten ve nâ-pak ve bu ecilden râyîhâları teke kokusuna benzer 

mekrûhumuz olan gürûh-ı mekrûhe ile buluruz. Eğer bu hâletlu kimesneleri terk idersen 

cümlemiz gelüb seninle mücâlese ve mükâleme edelim” dediklerinde şân-ı şerîflerinde          

2َحِ��Yٌ َ"َ$ْ-ُ:  ِب�ْ�Jْ�ُِمِ�-8َ  َرُؤوٌف رmِح-2ٌ )  ) (O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve 

merhametlidir)628  

nâzil olan Râsûl-i Sâhibü’l-Kirâm (sallallâhü aleyhi ve selem) îmân ve İslâmlarına harîs 

olub bu recâ ile gâh bazı günlerde ashâb-ı suffe ile celîs ve gâh bazı günlerde onlar ile celîs 

ve enîs olmaya(13a) kalb-i şerîfleri meyl sadedinde iken Hakk-ı Gayyûr gerçek evliyâsı 

hakkında sıfat-ı gayretle tecellî idüb Ashâb-ı Suffe gibi dostlarını ve evliyâ-yı izâmını Hz. 

Muhammed (aleyhi’s- selam) terk idüb ve onlar ile kalîl ve kesîr mukârenet ve mükâleme 

etmeğe aslâ ve kat’â ve vechen mine’l-vücûh rızâ göstermeyub: “Ya Muhammed Ashâb-ı 

Suffe’yi terk etme ve onlar ile dâimâ sâbit kadem olub muhkem dur ki onlar sabah ve 

akşamda yâhut cemî-i evkât ve eyyâmda bana duâ ve ibâdet üzere sâbit ve dâimdirler” 

didikden sonra bu husûsda Hak Teâlâ sıfat-ı gayreti tamâmen izhâr idüb onları terk 

etmemeye tekrar ikdâm ve ihtimâm kasdına (�-َْن�	�َ�َ-�ِة  ا�ِز�َ�َ� اْ 	2ْ ُتِ��ُ� Dünya) ( َوَ�� َت5ُْ	 َ"ْ-َ��َك َ"ْ�ُ

hayatının zînetini arzu edib de gözlerini onlardan ayırma) 629 buyurdu. Yâni “ onları terk 

etmemen husûsunda nefsin şol kadar sâbit ve ber-karâr eyle ki onlardan aslâ ve kat’â bir an 

ayrılmasun” dimekdir. (د�H��ا f-(.�اس� و�اد ب'�ة ا���2 ا�(�( ) 630 Ve bu husûsda ashâb-ı 

                                                
627 Kehf:28. 
628 Tevbe:128. 
629 Kehf:28. 
630 Doğru yolun feyzi ve ferâset kuvvetiyle kasdedileni anla. 
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suffenin küffâr-ı bed-enzâre bedenleri pür-denes ve çirk-nâk ve râyihâları münten-i mekrûh 

ve nâ-pâk göründüğünün vecheyn ve mâ’nâsında kemâl-i beyân ve tafsîl-i murâd iden 

azizler ve tâlibler bu âyet-i kerîmenin tefsîrine tetebbû ve îmânla nazar etsünler. Ve âyet-i 

kerîme ile istidlâlden sonra ehâdis-i şerîfeden biri oldur ki(13b) 

\�ل ا�g-V ا��5رف اب� "
	ا��ح�8 ب8 م��	 ب8 ا��-8 ب8 م��	 ا�$�@ )@ آ��ب� ا���@ ب�8 ا�;�)-� )> 

 q\و ���ب-�ن ا�	�-R "$@ ان ا�`�T.� ا�;�)-� ر)'+ ا��
@ "$-� ا�9م )@ ا�'-�م� "8 اب8 "
�س رQ> ا� "�

ابV�وا �� اص��ب ا�;.� )�8 ب'> :`-C \$�ب�2 و\�ل)اص��ب ا�;.� )�اT@ )'�ه2 و��	ه2 @ رس�ل ا� "$

 631 م8 ام�@ "$@ ا��5& ا��ى ان�2 "$-� راQ-� ب�� )-� )�ن� م8 ر)'�T@ )@ ا ��ة

 

Ve dahi Abdurrahman es-Sülemi (ra) Bâb-ı Sıfat-ı Ehli’s-Suffe’de buyurdular: ( �$8 واص"

5.H ب8 ا@@Q5�ق  ر�ب ت�م وان ا�X �� Rرس�ل ا� وم� )-�� ر� P;.� م�ا Rاه �H�5ا� "�� \�ل آ�� م 


�رb�وا g Mâ’nâsı ehline mâ’lûmdur. Ve Küffâr-ı 632 ( �-+�� )@ �$�دن� )-:�ن D�\� م8 ا�

Kureyş’e onların râyihâ-i müntenesi ve libaslarının çirki ne vechile göründüğüne bu 

hadîsde işâret vardır ve dahi ol kitabında Hz. Şeyh Sülemî (ra) buyurdu: ( 8 اب> ه���ة"

 Ebû)(14a) ( رQ@ ا� "�� \�ل \�ل رس�ل ا� م8 س�O ان �<$Z مP ا� )��-<$Z مP اهR ا��;�ف

Hureyre (ra) Hz. Peygamber’den şöyle rivâyet etmiştir: Kimi Allah’la beraber oturmak 

sevindirirse, tasavvuf ehliyle otursun)633 ( @ ا��س ا���رس�ل ا� م8 ا\�ب ا R8 \�ل س�و"8 ا��

�	اء 2X اهR ا��;�فV�2 اX ء�-
 .Hasan (ra)’dan rivâyet edildi. Hz) ( ��م ا�'-�م� \�ل ا ن

Peygamber’e kıyâmet günü Allah’a insanların en yakın olanı kimlerdir diye soruldu. Hz. 

Peygamber şöyle cevap verdi: Nebîler sonra şehidler sonra da tasavvuf ehlidir). ( ل�\ Z8 ان"

�2 )�ن ا� �'�ب4 ��م ا�'-�م�
 Enes (ra)’dan gelen) ( \�ل رس�ل ا� ��VT�5 )> ه�ا ا�<�اب ا���آ-8 و\��

rivâyetde ise Hz. Peygamber Hz. Âişe’ye bu soruya cevab olarak “miskinlerdir ve onlara 

yakın olanlardır. Allah kıyamet günü seni onlara yakın eylesin” buyurdular) ( و"8 اب@ ام�م�


P ��م� وا��ع ��م� )�ذا �5& Hرب ا �� &$\ �
\�ل \�ل رس�ل ا� "�ض "$@ رب@ ان �<R5 ب`��ء م:� ذه

                                                
631 Şeyhü’l-Ârif Ebu Abdurrahman b. Muhammed b. Hüseyin b. Muhammed es-Sülemî Sünenü’s-Sûfiyye adlı 
kitabında İbn-i Abbas’dan gelen rivâyeti delil getirerek sûfîlerin kıyâmet gününde Hz. Peygamber’in 
arkadaşları olacaklarını belirtir. Yani İbn-i Abbas (ra)’dan rivâyet olunur buyurdular ki: Hz. Rasulullâh 
günlerden bir gün Ashâb-ı Suffe’nin mücâhede ve farklarına nazar idüb buyurdular: “Ya Ashâbe’s-Suffe! 
Size muştuluk olsun ki, ümmetimden her kim sizin olduğunuz sıfat ve hey’et üzere sâbit ve dâim olub ve 
kendünde olan bu sıfat-ı fakr ve hâleti, Hak Teâlâ’dan bilüb ve ona cân ve dilden rızâ gösterub hasbete’n-
lillâh kanaât etse ol kimesne âhiretde bana refîk ve yoldaş olur (Buhârî,Salât, 58, Mevâkît, 41, Menâkıb, 25; 
Ahmed b. Hanbel, I, 197-199) buyurdular. 
632 Vâsıla b. Eşfâ (ra) şöyle rivâyet etdi: Biz ehl-i suffe topluluğu Hz. Peygamber’le birlikte otururduk ve 
içimizde elbisesi tam olan bir adam yoktu. Derilerimiz terle kaplı olduğundan toz toprak yapışarak yollar 
oluşurdu. 
633 Yaptığımız araştırmalarda hadisin kaynağını tesbit edemedik. 
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5& ح�	ت4 وذآ�ت4H-4 واذا ا�ا &"�Sت ) (Ebû Ümâme (ra)’dan Hz. Peygamber’in şöyle 

buyurduğu rivâyet edildi. “Rabbim, bana Mekke vâdisini altına döndürmeyi teklif etdi. 

Dedim ki: Ya Rabbi bir gün aç kalırım, bir gün de tok olurum. Aç olduğum da sana 

yakarırım. Doyduğum zamanda sana hamd ederim ve seni zikrederim.)634 

( �ف )�ن ا�9\�2 ا�9ق %   ت`��5ا "$@ اهR ا��;�ف وا�و\�ل ا�g-V "8 اب@ ه���ة \�ل \�ل رس�ل ا�


�س ا�;�ف� 2�  635(ا ن
-�ء و�
�س

Ve bu zikr olunan ehâdîs-i şerîfenin mâ’nâsı ehline mâ’lûmdur. Ve âyât ve ehâdîsden 

maadâ âsâr ve menâkıbdan bâzısı dahî oldur ki  

Hikâyet: Câfer b. Muhammed (ra) Hazretleri rivâyet iderler ki Hazretü’ş-Şeyh el-Hâdî el-

Cüneydi’l-Bağdâdî (ks) ile Hacc-ı Şerîf’e giderken yolumuz Tur Dağı’na uğrayub mevkıf-ı 

Mûsâ (as)’da bâ’de’s-salât zikr-i ilâhî kasdına halka-i zikrullâh olub Hz. Aziz dervişân ve 

zâkirân ile halka-i zikirde şevk ve safâ ile tevhîd ederler iken hûb-âvâz ve elhanla(14b) 

zikr etmeğe âlim ve kâdir ve â’rif ve mâhir olan kavvâllerine kûlû kûlû (söyleyin, söyleyin) 

deyub avâz ile zikrullah emrettiklerinde onlar dahî Hz. Aziz’in emriyle zikrullâh iderler 

iken maârif ve hakâyıka müteâllık ve ol mazmûnu câmi ebyât-ı esrâr-ı şiâr ve ilâhiyât-ı 

pür-îtîbâr okuyub bu safâ-i rûhânî ile bir mertebe şevk-i hakkânî olmuşdur ki bu zevk ve 

halle kendümüz yerdemiyüz yoksa gökdemiyüz bilemedik. Ve bu şevkle olan tevhîd ile 

ilâhî tamam oldukda ol mahalle karîb kiliseden bir ruhbân (  deyû bize 636 (  ا�-
�ن@ ا�-
�ن@

tazarrû ve niyazla hitâb idüb biz dahi hitâb-ı ruhbandır deyû cevap vermedik. Bâ’dehû and 

verub ( � ا�-
�ن@ب�� ا�-
�ن@ ب�  ) 637 deyû niyaz etdükde ruhbâna cevab verilsün mü deyû Hz. 

Aziz’den izin taleb etdüğümüzde (��	� deyub ve ruhbânın îmânı recâsına 638( ا�-
� O�R5 ا� �

izin vermekle ruhbân ol mevzîye geldikde cümlemiz halka-i zikirden ferağımız üzere 

oturub bu ecilden Hz. Aziz sadr-ı meclisde bulunmayan Aziz ruhbana yakînen mâ’lûm 

olduğu bâisden bâ’de’s-selâm ( 2:-Tم8 ر  ) deyûb reisiniz olan mürşid-i kâmiliniz ve şeyh-i 

azîziniz hanginizdir deyû suâl etdükde ittifâk-ı hitab ve suâl Hz. Aziz’e vâkî olub velâkin 

Aziz sıfât-ı enâniyetden hazer idüb ahlâk-ı cemîlelerinden benim dimeyüb (2 رؤس�ء� 639 (آ$

buyurdular. Yani bunların cümlesi reislerdir buyurdular. Ruhbân eğer ki kâfirdir velâkin 

                                                
634 Tirmîzî, Muhammed b. İsâ, Zühd, 35; Ahmed b. Hanbel, 5, 254.  
635 Şeyh, Ebu Hureyre (ra)’den Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivâyet etdi: Tasavvuf ve havf ehline 
tân etmeyiniz. Çünkü onların ahlâkı, peygamberlerin ahlâkı, libâsları sûf libasıdır. 
636 Bana cevap veriniz bana cevap veriniz. 
637 Allah için cevap veriniz, Allah için cevap veriniz. 
638 Ona cevap veriniz, umulur ki Allah onu hidâyete erdirir. 
639 Onların hepsi reisdirler. 
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ilim kuvvetiyle âkılâne ve âlimâne ve ârifâne muâmele(15a) idüb (2 رؤس�ء� 640 ( ن25 آ$

Velâkin bu cümle gürûha bir reis lâzımdır diyincek biz dahî ruhbâna cevab içün Hz. Aziz’e 

işâret idüb bunlardır didiğimizde tekrar Aziz’e ikram, î’râz ve hitâp ve niyâz idüb ( Oه�

%;�ص او م��5مم� ا��� ت )@ ام� م��	   ) Yâni “bu şevk ve zevkle ve vecd ve hareketle 

zikrullâh etmek ve bu fakîrâne koyun yünü sûf libas ve hırka ve palas giymek Dîn-i 

Muhammedî’de size mahsûs mudur; yoksa cümle ümmete mâmûm mudur” deyub Aziz 

dahî ehl-i tasavvuf dervişlere mahsûsdur deyince ruhbân: “İncil’de gördüm. Ümmet-i 

Muhammed’in sulehâsı ve sulehâsının urefâsı bu zikr olunan hey’etde ve sıfatda olsalar 

gerekdir deyub İncil’in sıdkı ve ümmet-i Muhammed’in sulehâsının hüsn-i hâli zuhûr etdi” 

deyû safâlar etdi. Ve ravî-i menkıbe (Câfer b. Muhammed (ra) ider ki, ol ruhbân ol 

mahâlde ol ân bî-şek ve bî-gümân kemâl-i sıdk ve îkânla îmâna geldi ve bize ittibâ idüb 

hacc-ı şerîfe giderken âlem-i fenâdan âlem-i bekâya intikâl idüb rahmetullâha vâsıl oldu 

buyurdu. Bu rivâyet Arabî elfâz ve ibâretle Sünbül Efendi (ks)’nin Tahkîkiyye nâm kitâb-ı 

müstetâblarında ve Avârifü’l-Maârif’de ve sâir kütib-i mû’teberde mastûrdur. 

Suâl: Bu kadar delâil ve esânîd-i sahîha, tâife-i sûfiyye-i sâfiyyenin hüsn-i halleri ve sıfât 

ve hey’atları ahvâl-i mesnûneden olduğun tahkîk ve isbat içün tafsîlen beyân olunmuşdur. 

Şol ki musarrah-ı hadîs-i şerîfdir. Onunla sâbit olanlar(15b) ef’âl ve â’mâl-i mesnûneden 

olduğu teslîm olunur. Ammâ şol ef’âl ve â’mâl ki ef’âl-i ve â’mâl-i ashâb-ı Rasulullâhdır. 

Veyahud ef’âl-i ve â’mâl-i evliyâullâhdır ve onlara ittibâ ve onlara teşebbühle olmuşdur, 

ahvâl-i mesnûneden olmaz ve mesnûniyyetine istidlâl dahî sahîh olmaz dinilürse cevâb-ı 

şâfî oldur ki ashâb-ı izâmın Hz. Rasulullâh’ın huzûr-ı şerîflerinde işledikleri ef’âl ve 

â’mâlden her ne zuhûr etmiş ise Rasûl-i Ekrem görüb ve onlardan sarâhaten nehiy ve men 

mütehakkık ve mukarrer olmayub onların rızâlarını görüncek ef’âl-i marziyye ve 

haseneden ve â’mâl-i mer’iyye ve müstahseneden her ne zuhûr itmiş ise sünnet-i rasulullâh 

hükmünde olub müstahsenât ve müstehabbât-ı şer’iyyeden olduğundan iştibâh olmaz ve 

ashâb-ı izâmın ef’âl ve amelleri inde’l-rasûl marzıyye ve makbûle oluncak indallâh dahî 

marzıyye ve makbûle olduğundan iştibâh olmaz. Zîrâ Hz. Rasûl’den gayrı onlara îman 

getüren mümîn-i kâmillerin ve insân-ı kâmillerin Şer-i Şerîf-i Muhammedî’de hasen 

gördükleri ahvâl م�J��ا O[�8م� ر�� "�	 ا� ح( ��ن ح   (Müminlerin güzel gördüğü şey Allah 

katında da güzeldir) 641fehvâsınca indallâh hasen oluncak, Rasulullâh’ın hasen görüb nehy 

ve men itmedikleri indallâh hasen belki ahsen olmasında zerre iştibâh yokdur. Bu cümle 

                                                
640 Evet hepsi reisdir. 
641 Ahmed b. Hanbel, I, 379. 
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ef’âl ve ahvâl-i mesnûne hükmünde olub asla bid’at olmaz. (;�اب�وا� ا"$2 ب� ) (Allah 

doğruyu en iyi bilendir) 

Suâl: Bu kadar tebyîn ve takrîr ve tahkîk ve tahrîr ki olundu. Teslîm idelim ef’âl ve ahvâl-i 

(16a)mesnûne hükmünde ola. Velâkin sûfîler evsâf-ı rasulullâh ve â’mâl-i ashâb-ı 

rasûlullâh ile muttasıf olub kemâ yenbagî amele kâdir olamazlar. Husûsan zâmâne sûfîleri 

ve şeyhleri dinilürse elcevâb-ı Sultân-ı Enbiyâ ve Burhâni’l-Asfiyâ (2�
� \�م� )�� م�Vم8 ت ) 

(Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır)642 ( 2� Kim) (  م8 ت/ي ب/ى \�م )�� م�

bir kavmi şekil ve görünüş yönüyle taklit ederse o da onlardandır)643 buyurduklarından 

maadâ bir hadîs-i şerîflerinde dahi: 2 وا��2"�بن �R�5 م8 احC \�م� "$@ ا"����2 حV� )@ زم�ت���   

(Kim bir kavmi yaptığı amelleri sebebiyle severse kendisi o amelleri yapamasa bile onların 

içerisinde haşredilir).644 buyurmuşlardır. (  R�5�   ) (Onların amellerini ب�"����2 �2وان

yapamasa da) ibâre-i latîfesinden fehm olunur ki eğer onların â’mâl-i haseneleri ile kemâ 

yenbagî amel idemese de mücerred muhabbetle niyet-i teşebbühünde sâdık oluncak dünyâ 

ve âhiretde ve zâhir ve bâtında onlar ile haşr olunması mukarrer ola. Ve dahî bu ibâre-i 

mutlakadan fehm olunur ki bir kimesne â’mâl-i seyyie ehline â’mâl-i seyyie ve kabîhası 

eclinden muhabbet etse onların â’mâl-i kabîhasını işlemezse de yaramaz amel işleyenler ile 

haşr oluna. Hak Teâlâ Ümmet-i Muhammed’i kendü rızâsı olduğu amellere sevk ve 

hidâyet idüb ve kendü sevâbına lâyık olur muhabbetler müyesser ide. Âmin Yâ Muîn. 

Beyân-ı Diğer ez-Ahvâl-i İrşâd-ı Tarîkat: Mürşidân-ı kâmilân-ı kirâm ve meşâyıh-ı 

fâzılân-ı fihâmın mûsıl-ı irfân-ı rabb-ı enâm olan tarîkat ve erkânlarında tâc ve hırkadan 

maadâ dört ahvâl-i hasene ve â’mâl-i sâliha ve müstahseneleri dahî vardır ki her biri rükn-i 

âzâm hükmündedir. Evvelkisi, mübâyaa-i medhâl-i bâb-ı tarîkat ve inâbet-i mûsıla-i hâl-i 

hakîkat ve zikr-i tâbir-i rüyâdır.(16b) İkincisi, ( 2ْ ُتْ.َ$ُ��َن:ُm$5َm�  ّ$َ� َآِ[-�ًا�َواْذُآُ�وْا ا) (Allah’ı çokça 

zikredin ki kurtuluşa eresiniz)645  muktezâsınca ecsâm ve ervâh âleminde mâ-bâis-i husûl-i 

maârif ve felâh olan kelâm-ı â’lî-i kebîr ile zikr-i kesîrdir. Üçüncüsü, halvet bâise-i celvet 

ve mû’cibe-i selvetdir. Dördüncüsü, vird-i şerîf-i sebeb-i vurûd-ı vârîdât-ı rabbâniye ve 

bâis-i zuhûr-ı küşûfât ve ilhâmât-ı rahmâniyedir. 

Ahvâl-i Hasene ve Â’mâl-i Müstahsene’den Evvelkisini Beyândır: Cümle meşâyıh-i 

ârifân-ı izâmın ve mürşidân-ı kâmilân-ı fihâmın mücâhede-i irfâniyelerinde ve müşâhede-i 

hakkâniyelerinde ve tâlibân-ı sâdıkânın ve râgıbân-ı âşıkânın tevbe ve inâbetle ve teslîm ve 
                                                
642 Ebu Dâvud, Libas, 4; AHmed b. Hanbel, II, 50. 
643 Yaptığımız araştırmalarda hadisin kaynağını tesbit edemedik. 
644 Buhârî, Fazâil-i Ashâb, 6; Müslim, Bir, 163. 
645 Enfâl:45. 
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istikâmet ile mürşid-i kâmil yedinden etdikleri bîat, bâise-i duhûl-i tarîkat ve tâbîr-i rüyâ-yı 

vûsûl-i hakîkatdır. 

Kelâm-ı müstecmî-i câmii’r-rumûz: Bîat, şerîat ve tarîkatda lâzım olan ziyâ-i mehtâbına 

misbâh ve kenz-i esrâr-ı mâ’rifet ve hakîkatin feth-i bâbına miftâhdır.  

Beyân-ı Latîf ve Cemîl Ber-Vech-i Tastîr ve Temsîl: Hâlık-ı ber-Kemâl ve Hâdî-i Lâ 

Yezâl kendü hikmet-i ezeliyyesiyle vücûd-ı insanda dört cevher-i güzîde ve kuvây-ı 

pesendîde halk etmişdir. Biri nefs, mâ’rûf ki üç mertebesi vardır: Nefs-i Maâş, Nefs-i 

Maâd ve Nefs-i Kül dinmişdir. Ve biri dahî rûh, mâ’rûfdur ki onun dahî üç mertebesi 

vardır: Rûh-ı hayvânî, rûh-ı insânî ve rûh-ı sultânî dinmişdir. Ve biri dahî vücûd-ı insanda 

bi-kudretillâh nefisle ruh izdivâcından tevellüd etmiş kalb, mâ’rûfdur ki onun dahî üç 

mertebesi vardır: Sadır ve kalb ve fuâd vardır. Akl-ı Maâş (17a)ve Akl-ı Maâd ve Akl-ı 

Kül denilmiştir. 

Lâyihâ-i Latîfe: Bu kuvây-ı erbaaya üçer mertebe î’tibâr etmek Serçeşmemiz Kutb-ı 

Evliyâ Hazretü’ş-Şeyh Seyyîd Yahyâ (ks) Hazretlerinden Pîri Muhammed Erzincânî 

Hazretlerine, onlardan Cemâl Halvetî zikriyle mâ’rûf Çelebi Sultân Aksarâyî Hazretlerine, 

onlardan Mürşid-i Kâmil Ehl-i Yakîn Hz. Şeyh Hayreddin Tokâdî Hazretlerine, onlardan 

Kutb-ı Cihân Mürşid-i İns ve Cân nefs-i Kastamonu’da türbe-i pür-envâr-ı bî-pâyânlarında 

medfûn Şâ’bân Efendi Sultan Hazretlerine ittisâl ile teselsül eden irşâdlarında î’tibâr ve 

amel olunmuşdur. İle’l-ân dahî silsile-i şerîflerinde irşâd iden eizze-i kirâm bu usûl ve 

kânun üzere tâbir-i rüyâ ile irşâd iderler. 

Lâyihâ-i Ber-Vech-i İstiâre Ve Kinâye: Bu kuvây-ı erbaayı câmî olan mümin-i Sâlih 

hadd-i bülûğa vâsıl olub tâlib-i ibâdet ve salâh ve râgıb-ı mâ’rifet ve felâh iken kuvây-ı 

akl-ı maaş bu ayın ihvânı ol mümin-i Sâlih Yûsufunu nefs-i maâş sıfatlarından hased ve 

kîn ve dalâl-i mübîn ile Yâkûb-ı Hidâyet ayından nice hîle ile alub hubb-ı dünyâ ve heves 

ve hevâ sahrâsına iletüb iğvâ-yı şeytân-ı laîn ile diyâr-ı Ken’ân-ı îmandan câh-ı isyâna atub 

ol câh-ı isyânda gâh nûrâniyet-i îmân ve gâh zulmâniyet-i isyân ile nedâmet ve hüsrân 

eylenür iken ve bu câhdan halâs içün Hak’dan ihsan recâ ider iken hidâyet-i rahmân ve bu 

husûsda sebeb-i gufrân olan akl-ı maâd ve mâlikü’l-cihâd ve müdebbir-i ahvâl-i ibâd olan 

akl-ı maâd bezirgânı (ر�
 içün(17b) kalb-i mısra giderken bi-hikmetillâh câh-ı 646 ( ت<�رة �8 ت

mezbûr üzerine mürûr ve ubûr edüb mümin-i Sâlih Yusuf’unu isyânda bulub habl-i metîn-i 

inâyetullâh ile ol hâl-i isyândan çıkarub ve kuvây-ı akl-ı maâş ihvânından ced ve 

                                                
646 Kesintisiz bir ticâret (Fâtır: 29). 
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himmetiyle ve hubb-ı dünyâ-i denî olan (ودة	درَاِه2 م5 Z%ب ) 647 ile iştirâ idüb ziyâde kıymet 

ve bahâ ile bey etmek ve turuk-ı hakda –ticâraten len tebûr- hâsıl olmak kasdına ve 

mücâhede-i ubûdiyyet ile merâtib-i ilâhiyyede menzilü’n-bi-menzile revân olub mısr-ı 

kalbe vâsıl olub ve tevbe ve inâbet kapusundan mısr-ı kalbe dâhil ve tasfiyesine nâil 

oldukda akl-ı maâd bezirgânı câh-ı mâsiyetden halâs olmuş bu abd-i memlükü ve mahzûnu 

sûk-ı şerîat ve tarîkatta kalb mısrının azîzi olan rûh-ı sultânî mürşid-i kâmiline dünyâ-yı 

denî olub Hak Teâlâ katında mergûb olan ziyâde bihâ ile bey müyesser olub ve mübâyaa-i 

tarîkat dahî nasib oldukda iştirâ iden rûh-ı sultânî dahi Hak Teâlâ kendi kudret-i 

kâmilesiyle vücûd-ı insandan tezvîc idüb bi-hikmetillâh izdivac vâkî olan nefs-i maâd 

Zelihası’na teslîm idüb ve râh-ı Hak’da bi-hasebi’t-terk ve’l-uzlet hıfz-ı tâm içün lâzım 

olan ikrâm-ı mesvâ-yı salâh ile tekrîm idüb ve zevk ve safâ ile ol makamda sâkin olub zikr-

i ilâhî ile halvetinde zâkir ve fikr-i ilâhi ile celvetinde şâkir iken nefs Zelihasının keyd-i 

azîmine ve mekr-i cesîmine bi-hıfzillah ve himâyetillâh mübtelâ olmayub yâni hilâf-ı şerîat 

ve muhill-i tarîkat ism-i azîm-i bâis-i nedâmet zâhir ve sâdır olmazsa Hz. Yusuf 

Sıddîkullâh gibi (18a)kuvvet-i sadâkât ve hâl-i istikâmet ile rah-ı Hak’da merâtib-i ulyâya 

ve makâmâta urûc ve tahsîl-i maârif ve hakâyık ve rûh ve kutbiyyet-i kübrây-ı pür-kemâlât 

sebebiyle mısr-ı kalbde olan taht-ı câna sultân-ı âlem-i ekvân olur. 

Kıt’a-i Li’l-Müellif: 

Mısr-ı dîle hân olan bulur kemâl-i devlet 

Bâis-i rif’atdir billâhi işbu mansıb 

Cân iline cân olub âleme sultân olur 

Emrine hem râm olur ehl-i meşrık ve mağrib 

Ve eğer ol tâlib Hz. Yûsuf Sıddîkullâh-vâr sıdk ve istikâmetinde ve mücâhede hâletinde 

ber-karâr olmayub ol tâlibin hevâ yüzünde cümle ef’âl ve sıfatı ahsen görülmekle nefs 

Zelîhası ziyâde meyl etdükde izhâr-ı nezâhat ve sadâkat kasdına ( 8َ َمْ[َ�اَي 648 ( ِإنmُ� َرب�> َأْحَ

dimese yânî rûh-ı sultânî mürşid-i kâmilinin ol tâlibe bu kadar himmet-i aliyyesi ve halvet-

i kalbinde cây-ı felâh-ı seniyyesi olub ikrâm-ı mesvâ-yı salâh ile beytullâh-ı kalbde cây-ı 

felâh vermiş iken nefs Zelihasının keyd ve mekrinden ictinâb-ı tâm idemeyüb zarûret 

yâhud rızâyla emrine imtisâl ve dâvetine icâbet sûretinde görünse, nefs-i emmâre ve 

                                                
647 Birkaç sayılı dirheme (Hz. Yusuf’u sattılar) (Yusuf: 20). 
648 Muhakkak (kocan) benim efendimdir, bana iyi baktı (Yusuf: 23). 
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levvâme makâmına tenezzül idüb sıfât-ı zemîme zindânında envâ-i nedâmet ve hüsranla 

bir zaman mahbûs-ı zindân olur. 

Beyân-ı diğer: Ve ammâ ol dervişin kalb ve rûhunda ve mürşîd-i kâmile teslîminde 

sakâmet olmayub belki kemâl-i sadâkât ve istikâmetinde ve dahî tevbesinde ikâmet ve 

inâbetde idâmet olub tekrar mücâhede-i sâdıka ile dâmen-i mürşide pek yapuşub bundan 

akdem zikr olunan nefs, kalb, rûh ve akıl ve üçer merâtibi olan kânûn-ı (18b)hümâyun 

üzere tâbîr-i rüyânın âfâkisini ve enfüsîsini temyîz ve teşhîse kâdir ve edgâs-ü ahlâmı 

farkda mâhir ve avâlim-i erbaadan âlem-i mülk ile âlem-i melekût beyninde vâki âlem-i 

misâlde ve berzahda zuhûr iden hayâlâtı ve rüyâ-yı sâdıkayı fark ve teşhîsde ve tâbirinde 

mâhir ve ârif olan mürşid-i kâmil himmetiyle ve tâbîr-i rüyâ ile ve Hz. Yusuf hakkında 

(pا ح�د� R5$�� م8 ت+و���و) 649 mazmûn-ı pür-hikmeti ile kuvvet-i ruhâniye, gâlib olmayan 

nefs-i emmâre ve levvâme sıfât-ı zemîmeleri zindânından halâs olub ve nefs-i mülhime ve 

mutmâinne ve râziyye ve marzıyye sıfât-ı hamîdelerini hâlle tekmîl etdüğü ecilden ve 

kânûn-ı hümâyun üzere kendi dahî ehil olub ( اَ�ْرِض <(ِ qَُس�-ُ�ِ ���m:4َ َم�َوَآَ�ِ ) 650 mazmûn-ı 

hümâyununca bâ’de tekmîli’l-hâlât Hz. Yusuf misâl kuvvet-i hâliyye ve bâliyye ile mısr-ı 

kalbe ve sevâ-yı rûha ve tahtgâh-ı sırra hâkim-i âlî ve sultân-ı müteâlî olmasında zerre 

iştibâh yokdur. Bundan akdem zikr ve ketb olunan kıt’a ki “ol mısr-ı dile hân olan olur 

kemâl-i devletdir” bu mahalle dahî münâsibdir. 

Lâyihâ: Ve bu sây ve mücâhede ve inâbet ve müşâhede ile hâl ve kemâl tahsil idüb dil ve 

cân mısrına sultan oldukda bundan akdem nefs-i emmâre ve levvâme sıfât-ı zemîmesi ki 

Muslihu’n-Nefs nâm risâlemizde mezkûrdur. Nazm olunmuşdu. 

Kıt’a ki: Nefs-i Emmâre yedi sıfât-ı zemîmelerini li-muharriri’l-risâle 

Nefs-i emmâre sıfâtı heftdir 

Kibir ve hırs ve hased ve şehvetdir 

Dördü bu, üçünü dahî böyle gör 

Buhl ve hıkd ve gazab ve hiddetdir. 

(19a)Bu sıfât-ı zemîmeleri câmî olub ve bin cân ile câh-ı isyâna atan kuvây-ı nefs-i maaş-ı 

dîl-i hirâş ve akl-ı maaş yedi maaş-ı ihvânı galebe-i sıdk ve hidâyet cezbesiyle ıhvet-i 

Yusuf-vâr bi’z-zarûrî sultân-ı irfân Yusufunun divân-ı hümâyun-ı saâdet-i makrûruna 

                                                
649 Biz Yusûf’a (rüyâda görülen) olayların yorumunu öğrettik (Yusuf: 21). 
650 İşte böylece biz Yusuf’u o yere (Mısır’a) yerleştirdik (Yusuf: 21). 
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gelüb varır. Devletinde her biri kul olub bu ubûdiyetle nîmet-i mâ’rifet-i maârife müstehâk 

ve fazâil-i hakîkata müstağrak olurlar. 

el-Lâyihatü’l-Latife Li Muharrir-i Hâzihi’r-Risâle: Ey mümin-i ârif ve ey esrâr-ı 

evliyâya vâkıf, âgâh ol ki li-muharriri’l-hakîr Fuâdî  R:� وان  ��ب�ب د R:� ب�ب� وان h-H R:� ان

 deyû lâyih olan kelâm-ı   د��ل م�ادا وان �:R م�اد ح:�� وآ��   س�اء آ�ن آ$�� ص�ر�� وم����5

mûcib-i irfân-ı kâlî ve beyân-ı müşîr-i irfân-ı hâlî muktezâsınca ilel-i erbaa enmûzeci her 

şeye sûrî ve mâ’nevî bir gûne kapu ve her kapuya bir gûne dühûl ve her duhûle bir gûne 

murâd ve her murâda bir gûne gâyet ve hükmün husûlü lâzımdır. 

Lâyihâ: Ve bu zikr olunan ahvâl, ehl-i irfân kâlinde bi-hasebi’t-temsil gâh sûrî olur ve gâh 

mâ’nevî olur. Mâ’nevîden biri budur ki, Sultân-ı Enbiyâ (sallallâhü aleyhi ve sellem) vahy-

i hak ve vâridât-ı vücûd-ı mutlâk ile sahrâ-yı âlem-i zâhirde binâ etdikleri bâğ-ı şeraîte 

kapu îman ve islâmdır. Ve ol bâğ-ı şerîatı muhît olsun içün binâ etdikleri sarây-ı tarîkata 

kapu tevbe ve inâbetdir. Ve ol sarây-ı tarîkatda binâ etdikleri büyût-ı mâ’rifete kapu ol 

tevbe ve inâbetde sıdk ve devâm ve mürşid-i kâmile teslîm ve istirşâdında ve ahd ve 

mübâyaasında ziyâde teslîm(19b)ve mütâbaatdır. Ve ol büyût-ı mâ’rifetde sebât ve karâr 

ve riyâset ve siyâdet-i mâ’neviyye ile tasarruf etdikleri içün binâ etdikleri serîr ve tahtgâh-ı 

â’lî-i hakîkate kapu bu mertebede “lillâh” ve fî-hulûs ve mücâhede ile hâl-i fenâ ve kemâl-i 

fenâ ile fenâ ender fenâ hâliyle bekâ ender bekâ hâli ayn-ı şuhûda gelüb Hz. Rasûl-i Ekrem 

(sallallâhü aleyhi ve sellem) <ء آ�� ه�-H رب ارن@ ا   (Rabbim, bana eşyâyı olduğu gibi 

göster)651 deyû etdikleri duâ-i karîni’l-icâbetleri hükmüyle hakâyık-ı eşyâya â’rif ve feyz-i 

rahmânî ile her şeyin sırrına vâkıf olmakdır. Ve bu kapulara dâhil olmayanlar maârif-i 

hakâyıka ve bu hakâyık kuvvetiyle tecellî-i zâta bi-kemâlihi vâsıl olamaz. Beyt-i şeriat 

bilmeyenler âmil olamaz. Tarîkat görmeyenler kâmil olamaz. Hakîkat bulmayanlar vâsıl 

olmaz. İrenlerdir erenler bu visâle. 

Ber-Vech-i Lâyihâ Beyân-ı Diğer: Ve bu dahî mâ’lûm ola ki her şeyin sûrî ve mâ’nevî 

bir bâbı ve her amelin kavâid üzere bir kitâbı vardır. Bunların bâbı olduğu gibi ilm-i kulûb 

ve ilm-i bâtın ıtlâk olunub mugayyebât-ı ilâhiyye-i gayr-ı mantûk-ı bihâdan olan ilm-i 

ledünnî ki, Sûre-i Kehf’de zikr ve hikâyet olunduğu üzere Hz. Hızır (aleyhi’s-selam) 

şânında ve ona verilen kemâlât-ı ilâhiye beyânında nâzil olan ( َن�	َرْحَ�ً� ِم8ْ  ِ"�ِ Oُ��َ-َْت[ )652 ki 

Tefsîr-i Kâdî’de 653( -deyu beyân olunan mazmûn  (  م�� �%�Y و  �5$2 ا  ب��)-� وه� "$2 ا�b-�ب

                                                
651Yaptığımız kaynak araştırmalarında hadisin kaynağını bulamadık. 
652 Biz ona katımızdan bir rahmet verdik (Kehf: 65). 
653 Özel olan ve ancak bizim yardımımızla öğrenilen ilimdir ki o da gayb ilmidir. 
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ı hümâyunca âlem-i kalb ve ruhdan sırr-ı hafî ve sırr-ı ahfâ ve hafâ-i mutlak hâliyle tahsîl 

ve tekmîl olunan yani elfâz ve ibârât-ı melfûziyye ve mektûbiyye ile tahsîl ve tekmîl 

olunmayub ancak tâbîr-i(20a) rüyâda ve te’vîl-i ehâdisde ve tahkîk-i vâridât-ı Hz. Yusuf 

misâl ehl-i kemâl olan mürşid-i kâmiller tâbir ve tahkîki ve zikr olunan tâbir-i rüyâ kânunu 

üzere tâlibin enfüs âleminde olan sıfât-ı nefsiyye ve kalbiyye ve rûhiyye ve akliyyesi eğer 

zemîmedir ve eğer hamîdedir. Ârif-i kâmilin mâ’rûfu olan mülk ile melekût beyninde vâki 

âlem-i misâl ve berzahda temessül etdükde mürşid-i kâmil kuvvet-i irfâniyye ile rüyâ 

kitâbından ol tâlib-i râiyi tâ’lîm ve irşâd idüb tâlib dahî bu tâ’lîm ile kendünün hüsn-i 

hâlini ve feth-i sıfâtını ve tenezzülünü ve terakkîsini bilüb ve sıdk ve mücâhede ile istirşâd 

ve taallüm etdikde ilm-i ledünnî ve tasarruf hâlinde olan muğayyebât-ı irfâniyye ve 

rabbâniyyenin cümlesi mürîd ile mürşid ortasında sırrânî mâ’lûm olub ( 	'( �م8 "�ف ن.

 .fehvâsınca tekmîl-i hâl ve kemâl ider 654 ( "�ف رب�

Nazım:  

Evvelimiz dersin ilm-i sırr alîm 

Halka harf ü sadâ ile tâlîm 

Sözü ve’l-hâsıl ehl-i hâl anlar 

Bu rumûzu ker ü ricâl anlar 

Lâyihâ: Ve dahî (� de merâtib ve meânî çokdur. Ednâ mertebesi sâlik ( م8 "�ف ن.

vücûdunda olan bu dört şeyleri muâyeneten ve müşâhedeten bilmekdir. Ve nefisden murâd 

sâlikin ayn-ı vücûdudur ki ehline mâ’lûmdur. 

Beyân-ı diğer: Ve dahî racül-i sâlihden vâkî olan rüyâ-yı hasene ve sâlihâ celâyây-ı âlem-i 

mülk mücâhede ve mükâşefesinde ilm-i ledünnînin melekûtu sırra tahsîl-i tehnîye kitâb-ı 

mübîn olduğuna delîl-i kat’î ve sened-i mer’îdir ki Hz. Rasûl-i Ekrem’den Buhârî 

Hadîslerinde Hz. Enes (ra) rivâyet buyururlar:(20b) ( 8ء م/� u��;�ا R���م8 ا ��ا��ؤ�� ا��

 Sâlih bir kişinin gördüğü güzel bir rüyâ nübüvvetin kırk altı) ( س�� وارب5-8 �/ء م8 ا��
�ة

cüzünden biridir)655 buyurdular. Ve dahî, şârihu’l-hadîs İbn-i Melek Hazretleri muzaaf 

takdîr edüb yani (ة�
 buyurdular. Ve dahî Şârih Hazretleri hâl-i rüyâ ile 656 ( م8 ا�/اء "$2 ا��

hâl-i nübüvvetin mâbeynlerinde cihet-i câmia ve vech-i şebeh beyan idüb ( ���م8 ح-p ان )-

                                                
654“Kim nefsini bilirse Rabbini bilir.” İbn Teymiye hadisin mevzû olduğunu söylemiştir. Ondan önce İmam 
Nevevî de sâbit olmadığını söylemektedir. İbn Arabi ise hadis hakkında rivâyet yoluyla sahih olmasa da 
keşfen sahih olduğunu söylemektedir. Bkz. Aclûnî,Keşfü’l-Hafâ,II,309. 
655 Buhârî, Bidü’l-vahy, 3, Tefsîru’s-Sûre, 96; Müslim, Salât, 7, 2-8; Nesâî, Salât, 148. 
656 Nübüvvet ilminin cüzlerindendir. 
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C-b�ر "8 ا�
) .buyurdular  657 ( ا�  buyurdular. Ve tekrar 658 (  وا��
�ة x-� ب�\-� �:8 "$��� ب�ق

hadîs-i âhâr ile temsîl idüb (-�اث��ة وب'-& ا�
 buyurdular. Ve dahî 659 ( وه�ا آ'��� ذه
& ا��

kavl-i âhâr beyân idüb q4 ��س�ؤ��ء آ�� ا"`@ ذ��ا �-
 buyurdular. Ve Ebû  660 و\-R مO��5 ت5

Saîd (ra) rivâyetinde ( &� Sâlih rüyâ) (  وارب5-8 �/ء م8 ا��
�ةا��ؤ�� ا�;���� اى ا���� �/ء م8 س

yani güzel rüya peygamberliğin kırk altı cüzünden bir cüzdür) dahî buyurdular. Mâ’nâsı 

ehline mâ’lûmdur ve İmâm-ı Buhârî hadîslerinde Ebû Katâdetü’l-Hâris rivâyetinde dahî 

 661 buyurdular. Bu(Rüyâ Allah’dan, hulüm ise şeytandandır) ( ا��ؤ�� م8 ا� وا��$2 م8 ا�V-`�ن)

hadîs-i şerîf hakkında Şârih Hazretleri buyurdular: 

T���ا Oب�� ��ا ����ب� وا��$2 )> ا��:�وه� و��� ا�Qف �
 2�C$x 8: اس���5ل ا��ؤ�� )@ ا��ا��ؤ�� وا��2$ �5
� ب

    �662 و  ) R5�V$-`�ن )@ ذ�h4 آR م����ب'S ا�@ �V-`�ن وان آ�ن ا��ؤ�� ا�@ ا� ا�Q)� تq��V وا��2$

Mâ’nâ-yı şerîf budur ki: “Rüya, Allah Teâlâdandır. Hulüm şeytandandır” buyrulmuş iken 

Şârih Hazretleri: “ Rüyâ ile hulümün bi-hasebi’l-lugat farkı yokdur. İkisi dahi râî 

uykusunda ne gördü ise ondan ibâretdir ” didikden sonra kelime-i “lâkin” ile istidrâk idüb 

rüyâ gökçek görünen vâkıada istî’mâl olunmak ve hulüm mekrûh görünen vâkıada istî’mâl 

olunmak gâlib(21a) olmuşdur buyurdular. Hikmeti şârihin ilmine mufavvazdır. 

Ber-Vech-i Lâyihâ Beyân-ı Şerîf: Ona binâendir ki meşâyıh-ı mürşidân-ı ârifân 

beynlerinde vâkıânın envâı vardır. Bazı mütaâref olan bunlardır ki rüyâ-yı rûhâniyye ve 

nefsâniyye ve rüyâ-yı rahmâniyye ve şeytâniyye ve rüyâ-yı mülkî ve melekûtî ve rüyâ-yı 

sâdıka ve kâzibe dirler. İmdi mürşid-i kâmil oldur ki bu husûsda zikir ve tahrîr olunan 

ahvâlde zan ve hayâlde kalmayub şuhûd ve ıyânla temyiz ve teşhîse kâdir ola. Zîrâ rüyâ, 

ilm-i ledünnînin kitâbı oluncak muallim ne kadar kudret-i ilmiyye ve kudret-i tâlîmiyyeye 

kâdir olursa, müteallim dahî ol kadar istifâde ve tahsîl ider. Mürîd ile mürşîd dahî öyledir.  

Beyân-ı Diğer: Bu envâ ve esnâfın ahkâm-ı latîfesindendir ki savâhib-i etvardan olan 

mürşid, mürîdin vâkıâsından: ب`��ا ��`
��ا وب`�� و�M $'�أن���5 ن 
��ا � �@ سM ن�ب`8 وان �9ن

 Bu hadîs-i şer”îf-i makbûl-i ehl-i irfân 663  س
�5 اب`8 ا ن�ن وا�'�ان ت�أم�نوب`�� و�
`�� ب`�� ا�@

                                                
657 Her ikisinin de gaybdan haber vermesi yönünden. 
658 Nübüvvet bâkî değildir. Fakat onun ilmi bâkîdir. 
659 Bu Hz. Peygamber’in şu sözündeki gibidir: “Nübüvvet gitti, mirâsı bâkîdir” (İbn Mâce, Rüyâ,1; Dârimî, 
Rüyâ, 3. 
660Denildi ki onun mânâsı Hz. Yusuf’a verildiği gibi rüyâ tâbiridir. 
661 Buhârî, Tâbir, 3; Müslim, Rüyâ, 1. 
662 Rüyâ ve hulüm uyuyan kimsenin gördüğü şeyler için kullanılan tâbirlerdir Fakat çoğunlukla rüyâ sevilen 
şeylerde, hulüm ise hoşa gitmeyen şeyler için kullanılır. Bunun için rüyâ izâfet-i teşrifiyye ile Allah’a izâfe 
edilir. Hulüm ise Şeytana nisbet edilir. Rüyâ ve hulüm Allahın dilemesiyle gerçekleşir . Bu konuda şeytanın 
müdahalesi yoktur. 
663 Kuşkusuz Kur’ân’ın zâhiri ve bâtını vardır. Bâtınının da yedi bâtına kadar bâtını vardır. Muhakkak insanın 
da zâhiri ve bâtını ve bâtınının da yedi bâtına kadar bâtını vardır. İnsan ve Kur’an ikizlerdir. 
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ve ehl-i hâlât fehvâsınca, yedi tavr-ı mâ’rûfdan tavrına göre ve yedi seyrinden seyrine göre 

ve mefâtih semâsından âsumân ve miftâhına göre ve merâtib-i erbaadan şerîat ve tarîkat ve 

mâ’rifet ve hakîkat ıtlâk olunan mertebe ve hâline göre tevîl ve tâbîr olunmak dahî 

lâzımdır. 

Ber-Vech-i Lâyihâ Beyân-ı Latîf: Ve bir hâl-i güzîde dahî oldur ki, meşâyıh-ı izâmın 

tâbir-i rüyâsına hâle ve mahalle göre şerîat ve tarîkat hâlinde ve makâmında görülen vâkıa 

hıyn-ı tâbirde lisâna ve nutka gelür. Zîrâ İmâm-ı Kâşânî (ks) Istılâhât nâm kitâbında 

kelime-i(21b) hikmet beyânında: “İlm-i şerîat ve tarîkat mantûk-ı bihâ olan hikmet-i 

ilâhiyyedendir” buyurmuşlardır. Ve ammâ hâl-i mâ’rifetde görülen rüyâ her zamanda ve 

her hâlde lisânla nutka gelmez. Gelürse de görünen hayâlât-ı misâliyyeyi her şeyh ve 

mürşid-i kâmil ve muabbir ibâretiyle hakîmâne ve ârifâne remz ve işâret ider ve mürîd dahî 

keşf-i mâ’nevî yüzünde ve hâlinde tezkiye-i nefs ve tasfiye-i kalb ve tecliye-i rûh ve sırr-ı 

irfâna ne kadar vâkıf olmuş ise ibâret-i mürşid-i kâmilden remz ve işâreti dahi ol kadar 

fehm ve iz’ân ider. Feyz-i rahmânî ile sırrânî halle mâ’rifetullâh tahsîl ider ve hakîkate 

vâsıl olan tâlib-i hakîkinin dahî vâkıâ-i hakîkiyyesinin tâbir ve tahkîki ve hâl-i tekmîl takrîr 

ve tahrîr olunan beyân-ı vâfilerden fehm ve iz’ân oluna (@ب�ن��م ا���2 ا�:9م ا��'�ن@ ب� �(�( )664  

Beyân-ı Diğer: Rüyânın bi-hasebi’l-etvâr ve’l-merâtib tâbir ve te’vîli olduğu gibi kesret ve 

vahdet ve dahî mecâz ve hakîkat hasebiyle dahî tâbîr ve te’vîl ve takrîr ve tahkîki vardır. 

Beyan-ı Diğer: Kesreti ve mecâzı tâbîr ve te’vîlde makâmına ve hâline göre mübtedîler ve 

bâzı mutavassıtlardan etfâl-i tarîkat telkin irşâd olunmakla olur. Ve vahdeti ve hakîkati 

tâbirde bâzı ehl-i istîdâd mutavassıtlardır. Bu rumûzât-ı esrâriyye ile erbâb-ı hakîkat olan 

kâmil ve müntehîler dahî irşâd olunmuş olur. Zîrâ merâtib-i ilâhiyye ve maârif ve hakâyık-ı 

gayr-ı mütenâhiyyeye aslâ ve kat’â gâyet yokdur. Ehline mâ’lûmdur. Bu hâlin tafsîli ve 

beyânı bu risâlemizde kâle gelmez. Bu dahî ehline mâ’lûmdur. Husûsan Şeyhü’ş Şüyûh 

Kutbiyyet-i Kübrâ ile Ser’çeşme-i(22a) Evliyâ Hazretü’ş-Şeyh Seyyid Yahyâ (ks) 

Hazretlerinden Molla Pîr Muhammed Erzincânî Hazretlerine onlardan dahî Cemâl Halvetî 

zikr-i cemîli ile mâ’rûf Çelebi Sultan Aksarâyî Hazretlerine onlardan dahî Hayreddin 

Tokâdî Hazretlerine, onlardan dahî şeyhimiz ve sultânımız mürşid-i kâmil ve muvahhid-i 

vâsıl mürşid-i ins ve cân Şâ’bân Efendi Sultan Hazretlerine muttasıl ve müteselsil olan 

silsile-i sedîdemizde irşâd iden eizze-i kirâmın her birinin hulefâları ve ihtirâmı olan 

sultanların ahvâl-i mezkûreye ve merâtibine ziyâde ilim ve şuûr nâmları vardır. Ve bu 

merâtib-i mezkûrenin mertebe-i ulyâsına ve hakîkatine vukûf ve irfân murâd iden ihvân ve 
                                                
664 Hakkânî sözü, rabbânî ilhamla anla. 
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hıllâna ve dervişân-ı tâlibâna mâ’lûm olsun ki kudvetü’l-muhakkikîn ve safvetü’l-

muvahhidîn şerefü’l-milleti ve’l-hakkı ve’l-yakîn ve erşedü’l-mürşidîn ve’l-mükemmilîn 

Dâvud b. Mahmûd b. Muhammedü’l-Kayserî(ks)665 Hazretlerinin manzûr-ı ulemâ-i ârifîn 

ve mâ’rûf-ı urefâ-i kâmilîn olub on iki faslı müştemil olan Mutâlaâ nâm kitâb-ı müstetâb-ı 

hayrü’l-meâl ve’l-meâblarının altıncı faslında bu hâl ve kemâle mutaallık tahkîk ve beyân 

idüb faslın ibtidâsında: 2 روح�[�ل ه� "���2 ا��5�ن@ ا"$2 ان ا��
-� ب��<�ه� ا�<H @ن@ م8 ��ه� ن�ران�

�� ب��<�ه� ا��<�د ا�5'$@ )@ آ�ن� ن�ران-� و�-Z ب<2 م�آC م�دى و  ��ه� 	ار آ�ن� م��س� م'666)>

 �����ن وآR م� ه� ب�زخ ب-8 ا�[�-8  ب	 م<�د "'$@  ن� ب�زخ وح	 )�صR ب-��
ان �:�ن x-�ه�� م8 �� �

����" Cم� ���س ���
� ب:R م�V� (22b) didikden sonra fasl-ı mezbûr-ı câmî olduğu bir vâkıa-i 

nefsâniyye söyledim, ne güzel deyub hâsılu’l-kelâm-pesend etdiklerinde, benim sultânım 

ne vechile güzel nefsânîdir didim. Onlar dahî güzelliği oldur ki âyine-i kalbin pâk 

vücûdunda olan sıfât-ı zemîme-i nefsâniyyen indallâh sana küstürülmüş, mücâhede idüb 

sıfât-ı zemîme gidersin denilmiş. Eğer ol vâkıayı görmesen sende tenezzül ve noksan 

görünmezdi. Çünkü görüntü var, çalış diye duâ itdiler. Erkân-ı meşâyıhın dört rükn-i âzâm 

hükmünde olan mübâyaa ve inâbetden sonra ikincisi ilâhî beyânındadır. 

  اى �D�C حD C��'& دارى

E$ 667 رزراO ح'-'& دارى ��ن س$

 

Ey mümîn-i muvahhîd ve ey tâlib-i mecîd ve müsteîd. Bu dahî mâ’lûm olsun ki erkân-ı 

tarîkat zikr-i hakk-ı vurûd-ı mûsıl-ı sıfât ve zât-ı vâcibü’l-vücûd olduğuna kitâb ve 

sünnetden edille-i nakliyye ve âsâr-ı ehl-i sünnetden olan edille-i sem’iyye çokdur. 

Cümleden biri (2668()�ذآ�ون@ اذآ�آ dir ki şerîat ve tarîkat ve mâ’rifet ve hakîkat merâtibinin 

                                                
665 Asıl adı, Dâvûd b. Mahmûd b. Muhammed, lakabı Şerefü’ddin’dir. Dâvûd-ı Kayserî diye meşhur 
olmuştur. Kesin olarak bilinmemekle beraber 1258 veya 1261 yıllarında Kayseri ya da Karaman’da dünyaya 
gelmiştir. Osmanlı dönemininde Bursa’da yapılan ilk medreseye müderris olarak atanmıştır. Şerh-i Fusûsi’l- 
Hikem, Şerh-i Hadis-i Erbaîn, Nihâyetü’l- Beyan ve Dirâyetü’z-Zaman, Şerh-i Menâzili’s- Sâirîn gibi eserleri 
bulunan Kayserî, 1350 yılında İznik’te vefat etti. Geniş bilgi için bkz.Bayraktar, Mehmet, “Davud-i Kayseri”, 
DİA,IX, 32.  
666 Bil ki misâl âlemi cismânî cevhere benzeyen nûrânî cevherdenoluşmuş rûhânî bir âlemdir. Nurânî 
olmasına rağmen yapısında mücerred aklî cevherinde bulunması sebebiyle beş duyuyla kavranabilir. Misâl 
âlemi maddî bileşik bir cisim değildir ve sırf aklî bir cevher de değildir. Çünkü o, iki şey arasını ayıran bir 
sınır ve berzahdır. İki şey arasında berzâh konumunda olan şey onlardan farklıdır. İkisine de benzeyen 
yönleri vardır ve onlara nisbet edilemez. 
667 Ey tâlib! Tarîkat sevgin var 
Asma gibi, hakîkata yolun var. 
668 Beni anın ki ben de sizi anayım (Bakara: 152). 
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her mertebesinde ârifin hâl ve kemâline göre zâkir ve mezkûr olmaya ârife işâret vardır. 

 .Hemen tâlib-i sâdıka zikr-i kesîr lâzımdır 669 ( �$�5رف �:.@ ا �Hرة)

Lâyihâ: Ve bu dahî mâ’lûm-ı şerîf olsun ki sâlik-i zâkir, telkîn-i mürşid ile zikrullâhı gâh 

emmâre gâh levvâme makâmında eder. Etvâr-ı seb’adan bu iki tavrın(23a) yedişer sıfât-ı 

zemîme ve hayvâniye-i mâ’rûfeleri fenâ bulub zâil olsun içün gâh mülhime ve mutmâinne 

makâmında zikr eder ki bu iki tavrın yedişer sıfât-ı hamîde-i rûhâniye-i mâ’rûfeleri tecellî-i 

sıfât hâliyle zuhûr idüb kemâl kuvvetiyle vücud bulsun içün ider. Ve gâh râziyye ve 

marzıyye makâmında ider. Bu iki tavr-ı âlâların sıfât-ı hamîde-i rahmâniyye ve 

rabbâniyyeleri tecellî-i sıfât ve zât hâliyle zuhûr etsün içün. 

Beyân-ı Diğer: Ve bu vechile zikr-i ilâhî iden zâkirlerin gerek her biri bir mertebededir. 

Gâh zikr-i lisânî ve gâh zikr-i kalbî ve gâh zikr-i rûhî ve gâh zikr-i sırrî iderler. Ve bu 

zikirleri gâh tenhâ halvetinde ider ve gâh iktizâ-yı mahalle göre ehl-i şevk tâlibi âşıklar ile 

bi’ş-şevk ve’s-safâ halka-i zikirde iderler. ( ���:R و��� ه� مو-��  ) 670 

Lâyihâ: Ve şeyh-i kâmile ve ârif-i vâsıla zikr-i cehrî ve lisânî layık değildir, dahî hareket 

ile zikir hiç münâsib değildir dirler. Amma öyle değildir. Ve bu zikr ile onlardan noksân 

zân olunmaz. Onlar cemî-i merâtibin zikrine ehil olmuşlardır. Kesret sûretinde olan 

zikirleri vahdet-i hâlle ve hakîkiye ile olan zikirlerine zarar vermez. Zîrâ onların ameli fark 

bâ’de’l-cem ve telvîn bâde’t-temkîn hâliyledir. Nitekim bundan akdem Câfer b. 

Muhammed rivâyetiyle beyân olunan hikâyesinde Cüneyd Bağdâdî (ks) er-Reşâdî 

Hazretlerinin Tur Dağı’nda şevk ve hareketle zikr-i cehrîsi rivâyet olunur ki Hz. Aziz’in 

dervişleri şevk ve hareket ile zikr iderler iken bir kimesne niçün kalkıb onlar ile şevk ve 

hareket etmezsün didiklerinde: ( �� ��م	ة وه@ ت��
 âyet-i 671 (   ا���ب م�وت�ى ا�<
�ل ت�

kerîmesi ile cevab verdiler. Bundan mâ’lûm oldu ki, kâmillerin ef’âli ve â’mâli fark 

bâ’de’l-cem hükmüyle iktizâ-yı hâle ve mahalle(23b) göre ola. (<5�)�ن�2 ا��2 ب��.(�() 672 

Beyân-ı Diğer fî-Ahvâli’z-Zikr: Ve dahî ulemâ-i şerîat ve tarîkat katında zikir ıtlâkı 

mücerred kelime-i tevhîde değildir. Ve â’mâl-i şer’iyyenin cümlesine zikir denilir. Amma 

tarîkat-ı evliyâullâhda (ِذْآ�ًا َآِ[-�ًا �َm$�8َ��ِ ]َمُ��ا اْذُآُ�وا اm�ا �� âyet-i kerîmesi  673 ( َ�� َأ��َ

muktezâsınca tâlibe ve kâmile hafiyen ve cehren ve zâhiren ve bâtınen zikr-i kesîr 

lâzımdır. Ve dahî bu kadar zikrullâh ıtlak olunan â’mâl-i şer’iyyenin içinden kelime-i 

                                                
669 Ârife bir işâret yeterlidir. 
670 Her ümmetin doğrulduğu bir kıblesi vardır.(Bakara:148). 
671 Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi gibi harekete derler(Neml:88). 
672 İrfânî bir anlayışla anla. 
673 Ey îman edenler! Allah’ı çokça zikredin (Ahzâb: 41). 
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tevhîd zikrinin (ا  ا� ��آ�   ا��ا RS(ا ) (Zikrin en faziletlisi “lâ ilâhe illâllâh” sözüdür)674  

hadîs-i şerîfi mûcibince nef’i ve fethi ziyâdedir. Ziyâde oluna. Kesret ile iştigâl odur. 

Beyân-ı Latîf: Ona binâendir ki eş-Şeyh Necmeddin Râzî Hazretleri tefsîr-i şerîf-i 

hakîkilerinin mâ-kablinde bu kelâma atıfla  

 ذآ�ًا آ[-�ًا �V-� ا�@ ان  ام��ا اذآ�وا ا�� "$@ ا�.:� ب'��� ت�5�@ �� أ��� ا���2X�8 ا�
� "8 آ[�ة ا��آ� وت��-

�� ب� �Hرة )@ ا��آ� ا�:[-� �م8 احH C-�� اآ[� ذآ�O )�و: \�ل  ا� ب:[� ذآ�O  ن ا��
@ حCم8 ا
C ا� م�

�� ب� �Hرة دون ا�5
�رة ا�;��%�  ن اهR ا���
� ه2 ا ح�ار "8 رق ا�:�ن-8 وا��� �:.-� 
وان�� او�

�ف �+ت> ا� ا �Hرة وان�� �2( P%$# آ�� \�ل ت�ا �Tم%;�ص� ب'�م دون س� �� �;�ح و��ب ا���
�  ن


:2 و\� ت�5�@ اتR م� اح@ ا�-4 م8 ا�:��ب وا\2 
�2 )5$@ ه�ا \��� )�ذآ�ون@ اذآ�آ2 ان ت�
�ن@ اح
ب'�م ��

�@ ا�;$�ة ان ا�;9ة ت��@ "8 ا�.��Vء وا���:� و��آ� ا� اآ
� 2X ا�Hرة ب'��� و��آ� ا��� �
 اآ
� اى اآ

ا�5
	 "8 ا�.��Vء وا���:� وه�� م8 ام�رات م�ض ا�'$C و\�ت� وم�ض ن-�ن ا� آ�� \�ل ت�5�@ ن�ا ا� 

�2 ان�� آ�ن  زال وم�ض ا��-�ن )S\ @$5-� ا�95ج ب� Q	اد )$�آ�ا� اآ
� )> اذا�� م�ض ا��-�ن -�(

�85 آ�� \�ل رب ت�5�@ ة ا�'�]ن "$@ ن-�ن ا�'$C م��
� ن ت9و"$@ ا�'$C م8 ت9وة ا�'�]ن وا\�م� ا�;9ة �


� �$��R آ�� \�ل ت�5�R��( @ �$�;$-8 ا���8 ه2 "8 ص$�ت�2 س�ه�ن ���ا�'�]ن �$��5 ):�ا�4 ص$�ة ا��ه@ م

وام� ا��آ� )$� ا��;�ص )@ ازا�� م�ض ا�V-`�ن "8 ا�'$C ب'��� ت�5�@ ا  ب�آ� ا� ت`��8 ا�'$�ب و"�	 

�D-��ن ت��	 س9م� ا�'$C "8 ا م�اض آ�� \�ل اب�اه-2 و�:8 �-`��8 \$
@ا   675 

                                                
674 İbn-i Mâce, Edeb, 55.  
675 Sonra çokça zikretmekten haber verdi ve Allah’ın “ Ey imân edenler, Allah’ı çokça zikredin”(Ahzâb:41) 
buyruğu sebebiyle zikr-i kesiri tefekküre tercih ettiğini bildirdi. Bu âyet kişinin zikr-i kesiri sebebiyle 
Allâh’ın sevgisini kazanabileceğine işaret eder. Çünkü Hz. Nebi şöyle buyurdu: “Kişinin çokça 
zikretmesindendaha sevimli bir şey yoktur. Zikr-i kesire işâret ederek, Allah Teâlâ bu zikir sebebiyle 
muhabbetini o kuluna gerekli kılar”. Ancak burada Allâh Teâlâ muhabbetini vâcib kıldığı kimseyi açık bir 
ifâde olmaksızın işâretle bildirmiştir. Çünkü muhabbet ehli iki âlemin köleliğinden de kurtulmuşlardır. Ve 
hür olan için de bir işâret yeterlidir. Ve muhabbetin gerekliliği de açık bir ifâde ile gelmedi. Çünkü bu durum 
Allah Teâlânın “ Allah yakında kendisinin sevdiği bir kavim getirecektir”(Mâide:54) buyruğunda belirttiği 
gibi  bütün halka değil bir gruba mahsustur. Ve bunun üzerine şöyle buyurur: “ Beni anın ki ben de sizi 
anayım”(Bakara:152). Ve yine Allah Teâlâ buyurur  “ Sana kitaptan vahyedileni oku ve namaz kıl. Kuşkusuz 
namaz fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyar ve Allah’ı anmak elbette en büyüktür ibâdettir”(Ankebût:45). 
Sonra “Allah’ın zikri en büyüktür” buyruğuna işâreten yani kulu fuhşiyattan ve kötülükten alıkoyma 
konusunda en büyüktür.Fuhşiyât ve kötülük , Allah’ın “ Allah’ı unuttular ve Allah da onlara unutma 
muâmelesi yaptı”(Tevbe:67) buyruğundaki gibi, Allah’ı unutma, kalb katılığı alâmetlerindendir. Unutma 
hastalığının giderilmesi de ancak zıdlarıyladır. Kalbden unutma hastalığının giderilmesi husûsunda 
daAllah’ın zikri, Kur’an okumak ve namaz kılmaktan daha büyüktür. Çünkü Hz. Peygamber’in “Kur’an ona 
lânet eder” buyruğunda belirtildiği gibi kalb gaflet hâlinde olduğu halde Kur’an okumak lânet sebebidir. Ve 
yine Allah’ın “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar”(Mâûn:4-5) 
buyruğunda belirttiği gibi ciddiye almaksızın namaz kılan kimsenin kınanması da bunun gibidir. Zikre 
gelince, Allah’ın “ Dikkât ediniz. Kalbler Allah’ın zikriyle tatmin olur”(Râd:28) buyruğuyla belirttiği gibi 
kalbden şeytanın hastalıklarının giderilmesi konusunda zikrin özel bir yeri vardır, ve Hz. İbrahim’in “ Fakat 
kalbimin tatmin olması için” (Bakara:260) dediği gibi itmînân hâlinde kalb hastalıklardan kurtulmuş olur” 
buyurdular. 



 124 

 (24a)Mâ’nâsı ve kelime-i tevhid zikrinin gâyet lâzım olduğu ehline mâ’lûmdur  2��2 ب��.(�(

  676 ا�'$
@ وا��وح@

Beyân-ı Diğer: Ve bu zikr-i ilâhî, husûsan kelime-i tevhîd sâlikin ibtidâ-i sülûkünde 

makâm-ı “Küntü kenz”’e teveccüh ve sülûküne râh-ı rahrâh ve etvâr-ı seb’a kenzinin feth-i 

bâbına miftâh ve tecellî-i selâsenin zuhûr-ı envâr-ı hamsesine misbâhdır. 

Gazel-i Li-Muharriri’l-Risâle Min Gazeliyyâti’l-İrfâniyye 

Matlâ-ı Gazel 

Bûy-i misk-i maârif misk-i Huten’den677 ezfer678 

Meşâm-ı cân-ı ârif olsa sezâ muattar 

Misbâh-ı cân içinde yanmaya misbâh-ı dil 

Zeyt-i tecelli-i zât itdi anı münevver 

Şerîat ve tarîkat mâ’rifet ve hakîkat  

Nûrun alâ nûr olub cân ve dil oldu enver 

Gülzâr-ı dilde esdi bâd-ı sabâ-yı irfân 

Hak gülünden getirdi can bülbülüne envâr 

Bin cân değer vaslını almak içün Fuâdî 

Bin özr ile getirdi bir cânını mâ-kader 

Ve bu mazmûnu müeyyed ve mukarrer olub, ahbâr-ı Rasûl-i Muhtar’dan Mişkâtü’l-

Envâr’da 679(24b)Hz. Ali Murtazâ’ya isnâd ile mastûr bir hadîs-i şerîf mezkûrdur.680 

Esedullâhi’l-Gâlib Ali b. Ebî Tâlib (kv) Sultânü’l-Enbiya ve Evliyâü’l-Mürşidîn ve 

Burhânü’l-Asfiyâ ve’l-Etkıyâü’l-Muvahhidîn Rasûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve 

selem)’den istirşâd-i reşâdî kasdına hitâb-ı müstetâb idüb Ya Rasûlallâh ( @ ا\�ب�@ ا��د


�د ا�" @$" ��$��� "�	 ا� واس$S@ ا� وا)�`�ق ا�681( ا buyurduklarında onlar dahî cevâb-ı pür-

                                                
676 Kalbî ve rûhî bir anlayışla anla. 
677 Çin Türkistan’ında miski ile ünlü bir şehir. 
678 Güzel kokulu. 
679 İmam Gazâli(450/1058)’nin son dönem eserlerinden olup felsefi muhtevâsından dolayı eleştirilmiş ve 
Gazzali’ye nisbeti tartışılmışsa da gerek Gazzâli’nin hayatından bahseden klasik kaynaklarda zikredilmesi, 
gerekse İbn Rüşd ve İbn Tufeyl gibi düşünürler tarafından yapılan atıflar sebebiyle Gazzâli’ye âidiyeti 
kesinlik kazanmaktadır. Eserin çeşitli baskıları vardır.Bkz. 
Çağrıcı,Mustafa,”Gazâli”,DİA,(İstanbul,1996),XIII,522 
680 Cehriye tarikatına göre Hz. Peygamber Hz. Ali’yi diz çöktürüp gözlerini yumdurmuş ve üç kere “La İlahi 
İllallah” demiş, aynı cümleyi ona da üç defa tekrarlatmıştır. Zikri sesli olarak yapan tarikatların silsilesi 
genellikle Hz. Ali’ye dayanır. Bkz. Aynî, Mehmet Ali, Tasavvuf Tarihi, Sadeleştiren: H. Rahmi Yananlı, 
İstanbul, 1992, 242-243. 
681 Bana Allah’a en yakın, Allah katında en faziletli ve kullarına en kolay gelen yolu göster. 
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savâb ve hitâb-ı müstetâblarında (ة�
 buyurdular. Tekrar Hz. Ali 682( �� "$@ "$-4 ب�� ن$& ب� ا��

suâl idüb (م� ذاك �� رس�ل ا� ) 683 didiklerinde Onlar dahî müdâvemet-i zikrullâh-i teâlâ 

buyurduklarında Hz. Ali tekrar suâl idüb (س ذاآ�ون���ا Rآ� وآ��ا �$-S( اه:�ا )684 didikde, Hz. 

Rasulullâh cevâb-ı latîflerinde و"$@ و�� ا رض م8 �'�ل ا� ا� �"� !Ey Ali)  �� "$@   ت'�م ا�

Yeryüzünde “Allah Allah” diyenler olduğu sürece kıyâmet kopmaz) buyurdular.685 Ve âhâr 

rivâyetde ider ki (�اذآ q-رس�ل ا� آ �� �� Yâni Ya Rasulâllâh ne hâlle ( )'�ل "$@ آ�م ا� و�

zikr edeyim. 

( وان� اس�P م�4)'�ل م f�x "-�-4 وان;& ح�@ اذآ� p$X م�ات وان& ت�P م�@ 2X \$& ان& p$X م�ات   ) 

Yani Hz. Ali keyfiyet-i zikirden suâl etdükde Ya Ali gözlerin yum ve sâkit olub dur, ben 

üç kere Allah Teâlâ’yı zikredeyim. Sen beni cân u gönülden dinle. Ve ondan sonra üç kere 

sen zikreyle. Ben seni dinleyeyim buyurdular. Rivâyet de dahî ider ki Hz. Rasûlullâh diz 

çöküp ve mübârek ellerini dizine koyup ( ����H @�ا ��
)'�ل م  ا�� ا  ا� p$X م�ات ن�)-� "8 ��-�� م[

P� ) (25a)(Yani Hz. Rasulullâh Hz.Ali’yi irşâd kasdına sağ م�S�b "-�-� را�5( ص�ت� و"$@ �

cânibinden Allah Teâlâ gayrıdan ulûhiyyeti nefy idüb ve sol cânibinde ulûhiyyeti ispat 

idüb ve gözlerin yumup ve avâzın kaldırub ref-i savtla bu hâlle üç kere “Lâ İlâhe İllallâh” 

dedi. Ve Hazret de istirşâd kasdına cân ve gönülden dinlerdi.  

�� ا�@ ��H�� م�S�b "-�-� را)�5 ص�ت� 2X \�ل "$@ آ�م ا� و���   ا�� ا  ا� p$X م�ات ن�
)-� "8 ��-�� م[

�u ا� \$
� ور]ى م� ر]ى( P� 686 وا��
@ م �

Yâni Hz. Rasûlullâh (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Ali’yi irşâd ve ifâza-i mâ’rifetullâh 

kasdına bu hey’et ve halle üç kere “lâ ilâhe illâllâh” didikden sonra Hz. Ali ol hey’et ve 

hâlet ile Hz. Rasulullâh’dan istirşâd ve istifâza-i mâ’rifetullâh kasdına üç kere “lâ ilâhe 

illallâh” deyince, Allah Tebâreke ve Teâlâ, Hz. Ali’nin kalbini açub ve feth-i ilâhî 

müyesser olub feth-i karîb bâ’dehü feth-i mübîn bâ’dehü feth-i mutlâk zuhûru ile dîde-i 

dîl-i cândan şuhûd-ı hâl-i âlem-i mülk müyesser olub bâ’dehü bu kuvvetle âlem-i melekûtu 

ve ceberûtu ve lâhutu tecellî-i ef’âl ve sıfât ve tecellî-i esmâ ve zât ile şuhûd-ı tâma 

                                                
682 Ya Ali benim kendisiyle nübüvvete ulaştığım şey ile amel etmek sana gereklidir. 
683 O nedir Ya Rasulallâh. 
684 Zikrin fazileti bu kadar çok mu? İnsanların hepsi zikrediyorlar. 
685 Müslim, İman, 234; Tirmîzî, Fiten, 35. 
686 Ahmed b. Hanbel, IV, 99. 



 126 

götürüb, Rasûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem) (@ء آ�� ه�-H 2 ارن@ ا� duâsıyla 687( ا�$

vâsıl oldukları ayne’l-yakîn ve hakkâ’l-yakîne vâsıl olub hakâyık-ı eşyâya kemâ yenbagî 

vâsıl ve ârif olub bu zikr-i kesîr ile hayât-ı câvidânî buldular. Ve bu mâ’nâya delâlet ider 

Minhâcü’l-Müzekkin’de mezkûr ki Sehl Hazretleri buyururlar:(25b) 

  688( ح-�ة ا��وح ب���آ� وح-�ة ا��آ� ب���اآ� وح-�ة ا��اآ� ب����آ�ر)

Lâyihâ: (�
�u ا� \$( ) 689 kelâmına atf olunan 690 ( ورأى م� رأى)  ibâretinde bu kadar maârife 

ve esrâr-ı hakâyık ve dakâyıka remz ve işâret vardır. Etvâr ve merâtible tekmîl-i hâl iden 

ârif-i kâmillere mâ’rûfdur. 

Lâyihâ: Ve bu hadîs-i şerîf ve haber-i latîfden mâ’lûm oldu ki tâlib-i sâlikin nefsini sıfât-ı 

zemîmeden tezkiye ve kalbini kasvet ve küdûretden tasfiye ve rûhunu hicâb ve zulmetden 

tecliye ve sırrını şuhûd-ı tâm ile tahliye husûlü ve bu husûl ile tâlibin merâtib-i âliyeye ve 

makâm-ı müteâliyeye vusûlü zikr-i kesîr ile ve sıdk-ı cedîr ile ola. 

Kıt’â: 

 اآ� ��اH O	ن م�د م$��ن

 م:8 ���@ د�& از ذآ� س
��ن

�	 آ8 از �	م& او� �V-ه� 

 691ب�ن ن/د��H 4د ب�	O ب$`�ن

Tevhîd faslında Zuhru’l-Âbidîn’den şöyle rivâyet edildi. Bu vechile zikrullâhın nef’ini ve 

sıhhatini delâil ile beyândan sonra dahl ve inkâr idenlerin kelâmına cevâb içün  

Beyân-ı Diğer: Zikrullâh beyânının evvelinden bu mahalle gelince zikr olunan delâil ile 

zikrullah’ın cevâzı müsbit ve mukarrer iken ulemâ-ı zâhirden ve urefâ-i şerîatden bazıları 

bu hey’etle zikri, Rasulullâh etmedi, bid’atdır deyû dahl ve inkâr iderler. Ve iderler ki, 

sulehâ-i ashâb mescidde bu hey’et ile zikri derler iken İbn-i Mesûd (ra) bunları görüb, 

bunu Rasulullâh etmedi, bid’atdır deyû mescidden çıkarub, men etdi dirler. İbn-i Mes’ûd 

rivâyeti sahîh olduğu takdirde men’e ve adem-i cevâza ve bid’at olmasına delîl olmaz. 
                                                
687 Allah’ım, bana eşyayı olduğu gibi göster. 
688 Rûhun hayatı zikirle, zikrin hayatı zâkir ile ve zâkirin hayatı da zikrettiği şeyledir. 
689Allah Hz. Ali’nin kalbini açtı. 
690 Gördüğü şeyi gördü. 
691 Müslüman adam olmak istiyorsan 
Gönlün Sübhân’ın zikrinde hâli olmasın 
Her zaman onun hizmetinde olmaya çalış 
Kul rabbına böyle yakın olur. 
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Husûsan(26a) Mişkâtü’l-Envar’da ve gayrı mevâız kitablarında mezkûrdur ki, bir gün bir 

meclise vaazlarında Hz. Rasulullâh (aleyhi’s-selam) (<�� )�رت�5ا�692( اذا م�رت2 ب���ض ا Yâni 

cennet bahçesine mürûr etdiğinizde eşcârının meyvelerinden alın buyurduklarında, ashâb-ı 

izâm: Ya Rasûlallâh biz cennet-i â’lâya girdiğimizde onun bâğ ve bostanlarından meyve 

almak mı vardır ki öyle buyurursunuz, dediklerinde Hz. Rasûlullâh dahî benim dediğim 

âhiretde olan cennet değildir. Dünyada bir meclis vardır. Onda olan â’mâl-i sâlihâ sebeb-i 

duhûl-i cennet ve bâis-i husûl-i rahmet olmakla ol meclîs-i şerîfe cennet ıtlak olunur deyub, 

onlar dahî ol meclis ne meclisdir didiklerinde: (�آ��ا #$� ) 693 buyurdular. Hılak, feth-i 

lâmla cem-i halka ki kesr-i lâmla dahî câizdir. Ve bu hâl mâ’lûmları olmadan dahl iderler. 

Husûsan ki İbn-i Mes’ûd kavli delâil-i şer’iyye ve nassıyyeden değildir. Ve bundan gayrı 

bir hadîs-i şerîfin zâhiriyle istidlâl ve zikr-i cehrîyi inkâr idüb Sultân-ı Enbiyâ’nın bir 

seferlerinde asker, savt ve cehrî gülbank-ı ilâhî ile zikr-i cehrî etdiklerinde ashâba hitab 

idüb ( 
� ان:2 ت	"�ن س�$@ ان.:2 )�ن:2   ت��5ارب�5ا "T�x  وه� م2:5-�5ن اص2 و �
��\  ) (Orta halli 

olunuz. Siz görünmeyen ve sağır olana işittirmiyorsunuz. Kuşkusuz siz, sizi duyan, 

yakınınızda bulunan ve sizinle berâber olana duâ ediyorsunuz)694 buyurmuşlardır dirler. Ve 

bu zikr ile ale’l-ıtlâk zikr-i cehrîyi inkâr iderler. Velâkin öyle değildir. Zîrâ hilâfına yani 

zikrullâhın ilânına ve ichârına ve zikrullâhda tevâcüd ve hareketin vücûduna ibâret-i sarîha 

ile emir ve işaret idüb Buhârîde Hz. Enes rivâyetiyle Hz. Rasulullâh  @�اذآ�وا ا� ذآ�ا آ[-�ا ح

 Münâfıklar size riyâkârsınız deyinceye kadar Allah’ı çokça) (26b)  �'�ل ا����)'8 ان:2 م�اؤن

zikredin) buyurmuşlardır. Ve dahî Ebu Saîd el-Hudrî rivâyetiyle ( @�اآ[�وا ذآ�   ا�� ا ا� ح

 695(Size deli denilinceye kadar “lâ ilâhe illâllâh” zikrini çoğaltınız) ( �'���ن ان:2 م<��ن�ن

buyurmuşlardır. İmdi Buhârî hadîslerinden bu hadîs-i şerîflerin î’lâna ve iksâra ve şevke ve 

tevâcüde delâleti oluncak, cehr-i sarîhe dahî sarâhaten delâleti mukarrer ve muhakkak olur. 

Suâl: Ve eğer ( ب�5اار  ) hadîsi ile bu hadîsler beyninde tehâlüf ve tezâd-ı tâm vardır 

dinülürse cevâb, Hz. Râsûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem)’in (2: ( ارب�5ا "$@ ان.

kelâm-ı şerîfleri mutlâka bi-hasebi’l-mefhûm zikr-i cehrîyi men içün olmaya mahsûs 

olduğu takdirde tehâlüf ve tezâd vardır. Lâkin öyle değildir. Zirâ Kelâm-ı Rasulullâh lafzen 

ve mâ’nen tehâlüf ve tezaddan münezzehdir. Ve tatbîk-i kelâm budur ki onları ol mahâlde 

zikr-i cehrîden li-hikmetin men itmişlerdir ki: @ �Jت@ ا��:�� م�V� 8ء و مJ� 8ت ا��:�� )'	 اوت
                                                
692Bu hadisi İbn Hanbel, Tirmizi ve Beyhakî hz. Enes’den rivâyet etmişlerdir. Câmiü’l-Kebir’de rivâyetin  
hasen ve garib olduğu belirtilir. Hadis değişik lafızlarla rivâyet edilmiştir. Hadis için bkz.Aclûnî, Keşfü’l-
Hafâ, I, 119. 
693 Zikir halkalarıdır. 
694 Buhârî, Cihâd, 131, Megâzî, 38; Ebu Dâvud, ,Vitr, 26; İbn-i Hanbel, IV, 394.  
695 Aclûnî, Keşfû’l-Hafâ, I, 193. 
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 fehvâsınca Râsûl-i Kerîm ve Nebiyy-i Halîmden hikmetsiz ef’âl ve akvâl  696(�-�ا آ[-�ا

sâdır olmaz. 

Beyân-ı Hikmet-i Rasûl-i Pür-Himmet: Ulemâ-yı izâm ve urefâ-yı fihâmdan ehl-i 

hikmet ve ehl-i sır olan bazı eizze-i kirâm kitâb-ı müstetablarında ol sır ve hikmete işâret 

idüb buyurmuşlar ki: Sefer yüzünde ol gülbank-ı ilâhî idüb zikr-i cehrî etdikleri mahalle 

karîb dağın ardında küffâr askerinden â’dâ olub ve Râsûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve 

selem) ol hâle vahy-i ilâhî ile vâkıf olub asker-i islâma beşeriyet hasebi ile vehm-i kalbî 

târî olmasun içün bu yüzden bu kelâm-ı mûcib-i ahfâ ile onları himâye içün bu zikr-i 

cehrîden men eylediler. Yoksa bi hasebi’ş-şer’i-şerîf(27a) zikr-i cehrînin adem-i cevâzına 

binâen men etmemişlerdir. İmdî bu takdirde zikr-i cehrînin adem-i cevâzına ve hürmetine 

bu hadîs-i şerîf delîl-i sarîh olmaz (م����2 ا�:9م ب��;	ق وا ه(�( )697  

Beyân-ı Diğer fî-Ahvâli’z-Zikr: Bu kadar sevk ve beyân olunân ahbâr-ı sahîha ve rivâyet-

i sarîha zikr-i cehrînin efdaliyyet ve ulviyetine sarâhaten delâlet ider. Yukarıda zikr olunan 

Necmeddîn Râzî Hazretlerinin 698( ��2X ا�
� "8 آ[�ة ا��آ� وت��-�� "$@ ا�.:� ب'��� ت�5�@ �� ا�

 tahrîr ve tefsîri dahî zikr-i cehrînin cevâzına ve ulviyetine delîl  ( ا���8 ]م��ا اذآ�ا� ذآ�ا آ[-�ا

olmak değil, belki ulviyetine delildir. Zîrâ ki zikr-i hafî ibâdet olmakda zikr-i kalbî 

hükmündedir. Ve bazı makâmda ve mertebede bâzı ârifler hâlinde zikr-i hafî fikr-i 

kalbîden ibâretdir ki ehline mâ’lûmdur. Ve bu mâ’nâdandır ki, Sadru’ş-Şehîd Aleyhi 

Rahmetü’l-Mecîd Metn-i Şir’âtü’l-İslâm’da ( 2$"و C$'�وان� م'�ل ا Z.��ا "��ل "$@ ا 	Hذآ�ا� ا

 buyurdular. Ve dahî 700 ( وم8 س�� ح�Sر ا�'$C و�$�ص ا��) buyurdu. Ve dahî 699 ( ا ���ن

 buyurduklarından sonra şerîat ve  701 ( وم��� ا�.�ء ا��آ� ا�$�ن )�ن� �.RS "$@ ا��آ� ا��Lه�)

tarîkatda hâle ve mahâlle göre zikr-i cehrînin cevâzını ve ulviyetini beyân içün, Yâkup b. 

Seydî ulemâ-yı ehl-i din ve müttekîn ve urefâ-yı kâmilin ve mürşidîn içinde kemâl-i kabûl 

ile makbûl ve matlûb ve bu kabûl ile mâ’mûl-i bih ve mergûb-ı Şir’atü’l-İslâm’a vâkî olan 

şerh-i şerîflerinde ve Kûdûri’de:(27b) 

                                                
696 Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse kuşkusuz ona çok hayır verilmiş demektir (Bakara: 
269). 
697 Doğruluk ve önemle sözü anla. 
698Sonra zikr-i kesîrden ve Allah’ın (cc) “Ey îmân edenler! Allah’ı çokça zikredin” buyruğu sebebiyle zikr-i 
kesîri tefekküre tercih ettiğinden bahsetti . 
699Zikrullâh, nefse en zor gelen ameldir. Kuşkusuz ki zikrullâh kalbin sözü ve îmânın alâmetidir. 
700Ve zikrullâh sırrın kurtuluş ve kalbin huzur yollarındandır.  
701 Ve gizli zikir zikr-i zâhirden daha faziletlidir. 
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�ب ا �.�ء )> ذآ�ا� �:8 ذآ� �Hرح ا�:�Vف ه�ا ب�C ا��'�م ��و)@ ا��	�p ام[��� م�� �	ل "$@ اس

�	ى ب�)P ا�;�ت �-وا�g-V ا���H	 \	 �+م� ا��
 P$'702 م8 \$
� ا�%�اD� ا��اس%� )-� آ�ا )> H�ح ا���Vرق

�� ح-p \�ل ا��آ� م� ذآ� )@ ا��  ��ه��ق��
ا��و�Lاذاب C�� �P(� 8" 8:� 2 ا�;�ت ��T/ بR م

��2 ا���س ب�b-� -ر��ء�-�ان�ت وا��ت وا�-
��ر ا�	�8 وصR ب�آ� ا��آ� ا�@ ا��م5-8 )@ ا�	ور وا�M	ه�V RT�'�ا 

�	 �� ��م ا�'-�م� و  رCD و  ��بZ ا  )@ آ��ب ا��
-8 ص�ت� وبf5 ا��g��V ا���ر Vص�ت� و� P�م8 �

.�O  ن اب5	 م8 ا����ء وه�ا ��5$# ب���-� )�8 آ�ن ن-�� ص�د\� )�)P ص�ت� ب'�ا�T ا�'�]ن وا��آ� او�@ ��� ا�

 703 ذآ�ن�

 Ve dahî Hak Teâlâ’nın (@.َ�َْوَأ m�� ,Sen sözü açığa vursan da) َوِإن َتْ<َ�ْ� ِب�ْ�َ'ْ�ِل  َ)ِ�نmُ� 5ْ�ََ$2ُ ا�

gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da bilendir) 
704  kavl-i kerîminde Kadı Beyzâvî (ra) Hazretlerinin tefsîr-i şerîflerinde beyân-ı latîfleri bu 

zikr olunan hâle ve kâle delîl-i sarîh ve zikr-i cehrîyi münkîr olanlara cevâb-ı melîhdir. 

Tefsîr: 

8 ���ك )�ن� �5$2 ا�� وأ�.@ م�� و )-� ت�
-� "$@ H�وع ا��" @�x 2 ان�$"�( �T�"ب�آ� ا� ود �>�آ� وان ت

  Z-� ��-( ����bل بO�-b "$وا�	"�ء وا�<H 8 ا" ��2 ا� بR ا��;��� ا��.Z ب���آ� ورس��� )-�� وم�5

�� ب�ا��S�ع �S705وه  

Beyân-ı Ahvâli’s-Sâliki’s-Sâdık fî Zikrullâhi’l-Hâdii’r-Râzî: Bir sâlik-i tâlibe ve âşık-ı 

râğıba bundan akdem zikr olunduğu üzere Hz. Ali gibi amel-i şerîata müdâvemetle tahsîl-i 

mâ’rifetullâh içün mürşid-i kâmil telkîni zikrullâhla meşgûl olsa hakîmâne meşgul(28a) 

olmak gerekdir. Mürşid ne vechile et dirse zerre mikdârı muhâlefet etmeyüb ve kendi 

meşrebine tâbî olmak gerekdir. Zîrâ anâsır-ı erbaa hasebiyle derviş bi-hikmetillâh dört 

tabiatdan hâli değildir. Ya nârîdir, ya âbîdir, ya bâdîdir, ya hâkîdir. Ve ahlât-ı erbaa hasebi 

                                                
702 Meşâriku’l- Envâri’n-Nebeviyye: Radıyyüddin es- Sâgânî(v.650/1252)’nin derlediği bazı sahih hadisleri 
nahiv konularına göre düzenlediği eseridir. Bkz.Hatiboğlu,İbrahim, “Meşâriku’l-Envâri’n-Nebeviyye”,DİA, 
(Ankara, 2004), XXIX, 362 
703703Bu hadîs ve benzerleri zikrullâhın gizli yapılmasının müstehab olduğuna delâlet eder. Fakat Keşşâf 
Şarihi bu konuyla ilgili olarak der ki: Mürşid olan Şeyh, mübtedîye kalbinde kökleşmiş olan havâtırın 
sökülmesi ve kalbinin zikre mahzâr olabilmesi için yüksek sesle zikri emreder (Meşârık Şerhinde de böyle 
ifâde edilmiştir) Der ki: Yüksek sesle zikir câizdir, hatta riyâ ihtimâli söz konusu olmadığında dînin ortaya 
konulması sûretiyle insanların faydalanmaları, zikir bereketinin evlerinde ve binâlarında dinleyenlere ve 
hayvanlara ulaşması için ve “Yaş kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır” (En’am: 59) âyetinin belirttiği 
gibi kıyâmet gününde dinleyen kimsenin zikredene şâhit olması için müstehabdır. Bazı şeyhler riyâ 
tehlikesinden en uzak olması sebebiyle gizli zikri tercih ederler. Bu durum niyetle ilgilidir. Niyeti sâdık olan 
kimse için saydığımız sebeblerden dolayı yüksek sesle zikretmesi ve Kur’an okuması daha evlâdır. 
704 Tâhâ:7. 
705 Zikrullâhı ve Allâha duayı açıkça yaparsan bil ki Allah senin bunları açıkça söylemenden münezzehtir. 
“Çünkü O, gizliyi ve ondan daha gizli olanı bilendir”(Tâhâ:7). Bu âyette cehrî zikrin ve duânın meşrû 
olduğuna dâir tenbih vardır. Cehrî zikir zikri Allah’a bildirmek için değil, zikirle nefsin ve onun 
derinliklerindeki şeylerin zayıflatılması, nefsin zikir hârici şeylerle uğraşmaktan men edilmesi ve yalvarmak 
sûretiyle nefsin ezilmesi içn yapılır. 
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ile ya demevîdir, ya balgamîdir, ya sevdâvîdir. Bieyy-i vech-i kân nârî meşreb ola zekâvet 

ve kıyâseti gâlib olub, mürşid-i kâmil olanlar onu bilirler. Zikrullâhı ve darb-ı tevhîdi 

meşrebine göre telkîn iderler. Ve nârî meşreb olursa zikr-i cehrîyi ne mertebe şevk ve 

savtla iderse hâline ve mahalline göre ruhsat verirler. Ammâ yine ifratdan sakınmak 

gerekdir. Ammâ âbî meşreb olub, balgâmî tabiat olursa şevk ve savtı ziyâde etmeyüb îtidâl 

üzere itmek gerekdir. Zîrâ, menbâ-ı hayat olub ve kalb-i cimsîsi ve sû’rîsi olan lahm-ı 

sûrîsine ziyâde savtla halel gelüb ziyâde kesel hâsıl olub tahsîl ve tekmîlden kalur. 

( وس`����-� ا م�ر   )706 fehvâsınca her umûrda ve hâlde î’tidâl lâzımdır. Ve ammâ bâdî 

meşreb olub ve balgamî tabiat olursa onu dahî mürşid şevk ve savt ile zikirde ifratdan 

gâyetle sakınmak gerekdir. Tâlib, ahlât hükmü ile eğer demevîdir, ve eğer balgamîdir ve 

eğer safrâvîdir. Anâsır hasebiyle hâkî meşreb olsa onda kemâl eğlenmez. Eğer kemâl 

olursa da binde birdir. Bu dört anâsır ehlinden sevdevî meşreb olsa mürşid onu her halde 

şevk ve harâretden sakınmak gerekdir. 

Beyân-ı Diğer: Ve âdâb-ı zikirde tafsîl-i hâl ve teybîn-i makâl çokdur.(28b) Ehline 

mâ’lûmdur. Cümle âdâbdan biri halvetinde ve gayrı mevzîde zikrullâhda Rasûlullâh’ın Hz. 

Ali’ye telkîn-i zikr etdiği üslûb üzere, (Mişkâtü’l-Envâr’da yukarıda nakl olundu) ellerini 

iki dizi üzerine koyub, kıbleye müteveccih olub, sağına “lâ ilâhe” deyub ulûhiyyeti 

gayrıdan nefy ide. Ve soluna “illâllâh” deyüb ulûhiyyeti Allah Teâlâ Hazretine isbât idüb 

ve “illâllâh” kelimesini rıfkla olan savtından kalbine ve rûhuna işitdirmek hâli ve 

teveccühü ile diye ki: Hak Teâlâ hayât-ı kalb ve hayât-ı rûh müyesser ide. Nitekim Sehl 

Hazretleri “Rûhun hâyatı zikirle, zikrin hayâtı zâkir ile ve zâkirin hayatı da zikrettiği şey 

iledir” buyurmuşlardır. Ve ber-vech-i zikirden hayat müyesser oluncak, kalbine dahî hayat 

sirâyet etmek mukarrerdir. Zikr-i hâlisin ve zikr-i nâfîin tafsîl-i menâfi çokdur. Kütüb-i 

mû’teberede mezkûr ve mürşid-i kâmile mâ’lûmdur.  

Pür-Şevk Derviş-i Tâlibde Olan Ahvâlin Bazısını Beyândır: Derviş-i sâdık, hâlet-i 

cevânîsinde ve ibtidâ-yı sülûkünde ve cemî-i â’mâl ve etvârında ve mücâhede ve ezkârında 

hubb-ı ilâhî ile aşkı ve şevkisi ve harekât-ı pür-şevk ve zevkîsi mukarrerdir. Velâkin bazı 

derviş etvâr-ı seb’adan sükûtla ve bazısı cihâren pür-şevk ve pür-safâ olub â’mâl-i şerîat ve 

tarîkatını şevk ve safâ ile iderken hâline bir kesel vâkî olub velâkin cibillet-i asliyesinde 

gayret ve hamiyet ve aklında nûrâniyyet ve gönlünde saâdet maddeleri gâlib olmakla dâd-ı 

hak olan istîddâdan düşmeyüb hidâyet-i rabbâniyyeye mazhar olursa yine husûl-i(29a) 

irâdet-i hakkâniye ve nüzûl-i füyuzât-ı rahmâniyye ile ve mürşidden himmet ve inâyet ile 
                                                
706 İşlerin en hayırlı olanı itidâl üzere olandır. 
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bir gûne şevk ve gayret hâsıl olmakla yine evvelki hâl zuhûr idüb ol şevk-i zâhirî zuhur 

etmeyüb derûnunu sekinet ve vakar ile ve ol hâlinde mürşid-i kâmil kuvveti ile turûk-ı 

hakda zâyi olmayub sırrânî tekmîl-i hâl ve kemâl ider. (;�دق�ا C��`�ا� ا �� )707. Ammâ 

bâzı derviş ol kesel ve halel ile kalub bir hâle düşer ki; mücâhedesinde ne kendü başına 

çaresi olur ve ne mürşid onu irşâda kâdir olur. Ehl-i tarîkat içinde kendü ıstılahları ile 

“dervîş bî-dîn çıktı” derler. %� ن�وا �����ا O$5�)�ن م8 ه��8 -
  708 ا"�ذ ا� ا�`��

Lâyihâ-i Sâliha A’lâ Vechi’t-Temsîl Li’l-Muharriri’l-Fakîri’l-Alîl: Meselâ bir şem bir 

meclis ehli cem’i de şû’ledâr olub ziyâ-bahş iken li-maslahatin çerağdâr soyündürüb 

bâ’dehu li-maslahatin tekrar çerağ fitîl-i şem’e âteş virüb ol kara fitilde mevcûd olan yağ 

kuvvetiyle şe’m yanub ziyâ gösterüb safâ-perver iken ol yânan kara fitil ile şem beyninde 

olan yağın kuvveti olmayub yahûd fit’il ile şem beyninde bir illet-i mânia olub şemden yağ 

cezb iden fitîl kuvvet-i âteş ile yağ cezb idemese fitile ve çerâğa çerâğdârdan iş’âl ve îkâde 

bir tedârik müyesser olursa yine âteş fitîl-i şem’in yağına ulaşub yağ cezb etmekle çerağ 

ziyâde şû’ledâr olur.(29b) Eğer tedârik müyesser olmaz ise söyünüb meclise zulmet târî 

olur. Ammâ şem’in fitili kavî ve yağı hâlis ve illetden berî olursa âteş ol kavî fitilin ve hâlis 

yağın kuvvetiyle bi’z-zât şem’in yağından yağ cezb idüb şû’ledâr ve pür-envâr olub ve 

tamam olunca söyünmeyüb ve ehl-i meclis zulmetden halâs olub ziyâ ile pür-safâ olurlar. 

Ve bu hususda şem ile derviş teşbîhinde olan vech-i teşbîh ve cihet-i câmia zâhir ve bâtın 

ârif olan ihvân-ı safâya mâ’lûmdur. Erkân-ı meşâyıhın dört rükn-i âzâmı hükmünde olan 

zikrullâhdan sonra üçüncüsü halvet-i bâis-i celvet ve selvet beyânına şürû olundu. 

Beytü’l-Hâfız Şîrâzî (kaddesallâhu’s-sırrahu’r-râzî) 

Qرو�&  �$	 ب��8 �$�ت درو��Vن

  م%��V@ ��م&  درو��Vن&�م��

���ن "<��C دارد\$C ان$D �:ن  

&�u ان در نL� رح�& درو��Vن( 

@
$D @ى م	ح�)� ار اب ح-�ت اب 

& 709م�
�5 ��ك در درو��Vن

                                                
707 Allah sâdık tâlibe kolaylık versin. 
708 Allâh irfân tâliblerini bu hâl ve hizlândan korusun. 
709 Kalıcılık bahçesi, dervişin bu halvetindedir 
Acâib tılsımlara sahip olan kalp, dervişlerin rahmet nazarının açılmasıdır 
Hafız, eğer ebedî hayat suyunu istiyorsan 
Dervişlerin kapısının toprağına düşme. 
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Li’l-Müellifi’l-Fuâdî 

Serây-ı şâh-ı âlemden dîl-i vîrânemiz yeğdir. 

Dahî cây-ı tecellîdir halvethânemiz yeğdir. 

Dem-i akl-ı maaşda kalan şâdân-ı dânâdan 

Gam-ı Leylâ ile mecnûn olan dîvânemiz yeğdir 

Serverinin ilmiyle kalan hayrân-ı gâfîlden 

Sinan Ümmî gibi ârif olan mestânemiz yeğdir 

Kalan kesretde dil bahrinde esdâf-ı maârifden 

Bu dem gavvâs-ı vahdetle çıkan dürdânemiz yeğdir 

Recâ etme Fuâdî nîmet-i bisyâr gayrîden 

Bize gayb-ı hüviyetden gelen yekdânemiz yeğdir. 

Der-Beyân-ı Fazâil-i İtikâf ve Halvet ve Beyân-ı Ahvâl(30a) 

Sultânü’l-Enbiyâ ve Burhânü’l-Asfiyâ ve Evliya (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hazretlerinin 

“Şerîat sözlerim, tarîkat fiillerim ve hakîkat de hallerimdir” buyurdukları merâtib-i 

ilâhiyyede bu üç mertebenin amel-i sâlihi vardır ki ehline mâ’lûmdur. Onlardan biri 

Tarîkat-ı Halvetiyye’nin meşâyıh ve dervişânı bi hasebi’t-tarîkat sekiz şart ile etdikleri 

halvet-i bâis-i celvet ve selvetdir. Ve hakîkat-i hâl budur ki, halvet-i sûfiyye-i ehl-i safâ, 

itikâf-ı şer’iyyeden münşeîb ve müstenbît bir amel-i bâis-i safâ ve sebeb-i tecellî-i vefâdır. 

İnşâallâhü Teâlâ şurût-ı mâ’rûfesi ile an-karîb mâ’lûm olur. 

Der Beyân-ı Ahvâl-i Halvet: Ve ehl-i lugatin cümlesi kelime-i itikâfı ale’l-ıtlâk ihtibâs 

mazmûnu üzere tahkîk ve beyân etmişlerdir. Ve ehl-i fetvâdan fukahâ-i müctehidîn ve 

onlara ittibâ iden ulemâ-yı muhakkikîn ve fuzalâ-yı müttekîn fürû-ı kütüblerinde ف�:� ا "


p ر�� ��"�Hو h-V�وام "$@ ا	�وا p
R )@ م<	 ��م�5 ب�-�ا�$  710  buyurmuşlardır. Ve zikr olunan 

fukâhânın urefâsından olan ulemâ-yı kirâm ve fuzalâ-yı fihâm bi hasebi’l-fetvâ bu vechile 

amel olunan î’tikâf-ı şer’îyi haddi ile beyândan maadâ amel-i takvâya tergîb kasdına furû-ı 

kütüblerinde (Kudûrî Şerhi’nde) tasavvufâne ve ârifâne târif idüb 8" C$'�ا o��.ف ت�:� 711ا "

Z.��2 ا-$ buyurdukları amel-i şerîatın ve amel-i tarîkatın fevâid-i sûriyye ve   ام�ر ا�	ن-� وت

ameliyesinden maadâ fevâid-i mâ’neviyye ve bâtınıyye vücûduna ve husûlüne dahî işâret 

                                                
710İtikâf lugatta, bir şey üzerinde devam edib, oyalanmak anlamındadır. Şer’î anlamı ise, bir kişinin niyet 
ederek câminin mescidinde kalmasıdır. 
711 İtikâf, kalbin dünya işlerinden boşalması ve nefsin teslîm olmasıdır. 
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ve tâ’rîz etmişlerdir. Ve şerîat ve tarîkat ve hakîkat kâmili olan İmam Kâşânî (ks)(30b) 

Hazretleri makbûl-i havâs-ı enam olan Istılâhâtlarında hadd-i hakîki ile tâ’rîf idüb712  %$�ة�ا

O�-x ى��   p-# ب���ا Pم �) buyurduklarından sonra   م��د�X ا� $�ةه�ا ح'-'� ا�% ) 713 

buyurdular. Üçüncü mertebe olan halvet-i hakîkiyyeye işâretdir. Bu tâ’rifin mâ’nâsı etvâr-ı 

seb’ada mürşid-i kâmil irşâdı ile ve kuvvet-i usûl-i esmâ ile ve her mertebede tâbîr-i vâkıât 

ile ve yedi seyrin evvel mertebesi olan seyr-i ilâllâh ve yedinci mertebe olan seyr-i billâh 

makâmına hâl-i mahmûd ve zevk-i şühûd ile vâsıl olan ehl-i hâle mâ’lûmdur. 

Beyân-ı Diğer: Ve dahî halvet-i kalbiyye ile, halvet-i rûhiyye ve halvet-i sırriyye dahî 

mukarrer ve muhakkakdır. Ehline mâ’lûmdur. İmdi amel-i itîkâf şerîat ve tarîkat ve hakîkat 

ehli katında üç mertebenin î’tibâr-ı sahîhî ve î’tikâf ve halvetin mazmunları bir oluncak 

halvetin mertebesi üç olur. Zikr olunan üç tâ’rîfâtla üçüne bile sarâhat-i kâliyye ve hâliyye 

ile âlim-i ârife remz ve işâret vardır. ( @ آ�& "�ر)� )�)�2 ب��.�2 ا�5�)�نان  ) 714 

 Beyân-ı Diğer fî-Hâli’l-Halvet: Sultân-ı Enbiyâ’nın ( ن� ن
> و]دم ب-8 ا���ء وا�`-8أ  ) (Âdem 

çamurla su arasındayken ben peygamberdim)715 buyurdukları kelâm-ı pür-esrârları 

fehvâsınca ezel-i ezelde onlara verilen nübüvvet-i teşrîiyyenin hâl ve kemâli zuhûr etsün 

içün “ve dahî kütüb-i ilâhiyyeden Tevrât ve İncil’de sarâhaten nübüvveti zikr olunan, âyet-i 

kerîme-i İncil: $-8 ��[@ ا)V� ر آ� آ���ش ت�ت��	 م�امp اس�	وس ت�آ�د�-Z �اب��ن ازرب�ن b� ن��
\�� &

E س� “Âdemoğullarından bir oğlan Âzer neslinden peygamber ola. Âdemî ola. Mubârek 

mevlîdî kâbetullâh ola. Evvelden Sâlihlik ile gelmiş olan mubârek âdemî Muhammed ola. 

Ona uyanlara bu cihân âsî ola. Ol iki cihân âsi ola” ayet-i kerîmelerinin (31a) bi-emrillâh 

sıdk ve hikmeti zuhûr etsün içün sevk ve şevk-i vücûd-ı mutlak ile Hıra Dağı’na 

müteveccih olub kemâl-i inkıtâ ve infisâl hâliyle bi’l-gudivvi ve’l-âsâl husûl-i murâdullâha 

sebeb olur amele iştigâl gösterüb Cebel-i Hıra’da mağaralardan bir mağara-yı mübârekede 

bi’s-sıdk ve’s-safâ mücâhede etmekle kalb ve ruh âleminde (<رب> ب�ب &(�" ) (Rabbimi 

rabbimle bildim) 716hadîs-i şerîf-i pür-esrârı fehvâsınca ilm-i şerîat ve tarîkatda mektebi arş 

ve muallimi Allah Teâlâ olub ve mâ’rifet ve hakîkat tahsîl ve tekmîlinde halvet-i sû’riyye 

ve zâhiriye Mağara-yı Hıra gibi cây-ı âlâ ve mürşidi Allah Teâlâ olub min-indillâh verilen 

ulûm-ı evvelîn ve âhirîn kuvvetiyle nübüvvet-i tâ’rîfiyye hâl ve makâmına vâsıl olub bu 

                                                
712 Halvet, Allah’dan başkasının göremeyeceği bir şekilde sırrın Hak’la konuşmasıdır. 
713 İşte bu halvetin hakîkatidir. 
714 Eğer ârif isen irfânî bir anlayışla anla. 
715 Buhârî, Edeb, 119; Müslim, Fazâilü’s-Sahâbe, 28; Ahmed b. Hanbel, IV, 406. 
716 Münâvî, Feyzü’l-Kadir,VI, 181. 
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kuvvet-i hâliyye-i tâ’rîfiyye ile nübüvvet-i teşriîyye dahî zuhûr etsün içün Hüdâ-yı Azim 

ve Celîl ol Sultân-ı bin Cemîl Hz. Cibrîl ile  


>� ِإن�m َأْرَسْ$َ��َك �Hَِه	ًا َوُمَ
�V�ًا َوَنِ���ًا َوَداِ"-ً� ِإَ�@ ا�$mِ� ِبِ�ْذِنِ� َوِسَ�ا�ً� م�ِ�-�ًا )ِm��ا �� !Ey Peygamber) ( َ�� َأ��َ

Biz, seni şâhit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah’ın izni ile kendi yoluna çağıran bir 

davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik)717  Ve dahî  ��:��رب4 ب� R-
ادع ا�> س

� ا���� و��د��2 ب���> ه> احL8وا���"   ((Ey Muhammed) Rabbininyoluna hikmetle ve güzel 

öğütle çağır ve onlarla en güzle şekilde mücâdele et) 718 âyet-i kerîmelerini inzâl ve bu 

vechile irsâl etdikde teblîğ-i ahkâm-ı şer’iyye ve icrâ-yı ahvâl-i mer’iyye etdiler. Ve gayr-i 

enbiyâ-yı izâmdan dahî bu gûne hâl ve amel zuhûr itmişdir. Ammâ hâlâ ( ا� 	8 "��	�ان ا

 719  hükmüyle din, Muhammed (aleyhi’s-selam) (Allah katında din İslamdır) ( ا س9م

dînidir. 

Beyân-ı Halvet Menkîbe-i Pîr Ömer Halvetî (ks): İmdî bu sıfat-ı uzlet ve hâl-i halvet 

amel-i enbiyâdan olduğuna bu delîl-i sarîh ve sahîh zikrinden sonra bil ve âgâh ol ki, amel-

i evliyâullâh olduğuna edille-i nakliyye ve sem’iyye ve menâkıb-ı sarîha ve mer’iyye dahî 

çokdur ki(31b) urefâya mâ’lûmdur. Cümleden biri Hz. Rasûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve 

sellem)’den silsile-i sûriyye ve mâ’neviyye silsilemiz sultanlarından Pîr Ömer Halvetî (ks) 

Hazretlerine gelinceye kadar, ehl-i tasavvuf ve sûfiyye ıtlâk olunan azizler halvetî zikri ile 

mezkûr değiller idi. Ammâ Pîr Ömer Hazretlerinin şân-ı şerîflerinde dâd-ı Hak’la konan 

haslet-i uzlet ve hâlet-i vahdet galebesiyle Hz. Aziz tâlib-i vahdet ve râgıb-ı halvet olmaya 

üns-i Hak ve cezbe-yi vücûd-ı mutlâk ve hikmet-i rabbâniyye bir gün halk-ı cihândan ve 

ehibbâ ve dervişândan nefret ve uzlet murâd idüb umrândan baîd bir kühsâr-ı karîb-i orman 

ve çemen-zâr içinde ve tenhâ yerde uzdaki çürüyüb mücevvef ve hâlî olmuş bir eski çınâr 

ağacı bulub izdiyâd-i safâ-yı kalb ve devâm-ı cilâ-yı rûh içün izz ü vakâr ile çınârın içine 

halvet-vâr girüb bu halvetde müşâhede-i rubûbiyyetden nâşî olur hâl-i ubûdiyet ve amel-i 

şerîat ve tarîkat ile anâe’l-leyl ve etrâfe’n-nehâr ashâb-ı suffe-sıfat mâbûd-ı bi’l-Hakka 

hayli zaman tek ve tenhâ taat ve ibâdet etdiler. Ve Aziz’in firkât ve hicrânı ile ehibbâ ve 

dervişân ziyâde muzdarîb ve hayrân olub her biri hevâ ve arzu ile ve kalblerinde olan âteş-i 

firkât ve hicrân ile âb-ı dîdelerini hâk-i zemîne dökerek sahrâ bî-sahrâ köşe bî-köşe arayub 

nice eyyâm ve rüzgârdan sonra Aziz’i ol çınâr içinde bulub envâ-yı safâ ve esnâf-ı niyâz-ı 

bî- şümâr ile halvetlerinden çıkarmak murâd etdiklerinde safâ-i vahdet ve cilâ-i(32a)halvet 

                                                
717 Ahzab:45-46. 
718 Nahl:125. 
719 Âl-i İmrân: 19. 
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ile karar bulmuş üns-i tecellî-i cemâl-i zü’l-celâlden ve müşâhede-i dîdâr-ı bâ-kemâlden 

müfârakât ihtiyâr etmeyüb çınâr içinde olan halvetlerinden sakîn ve ber-karâr oldular. 

Lâkin ehibbâ ve dervişân pür-hicrân halvetlerinden çıkmayacaklarını bilüb tekrar ziyâde 

izhâr-ı muhabbet ve iş’âr-ı meveddet ile tazarrû ve niyâz etdiklerinde Hz. Azîz, onlara 

ziyâde muhabbetlerinden merhamet ve şefkat idüb ve tenezzül ihtiyâr idüb ve halvetden 

ızdırârî çıkub mahall-i irşâdları olan hankâh-ı saâdetlerine teveccüh ve azîmet etdiklerinde 

şân-ı şerîf-i mazhar-ı sadâkât ve vücûd-ı latîf-i menbâ-i kerâmetlerinde dâd-ı Hak ve 

kuvvet-i velâyet ile mevcûd ve muhakkâk olan harîkulâde kerâmetleri zuhûr idüb yani 

hadd-i zâtında ve âdet-i sıfâtında çınâr-ı mezbûrda meşy mâ’rûf ve mutasavvır değil iken 

bi-kudretillâh iki ayaklı gibi bir ayağı üzere Azîz’in ardınca yürüyüb, yani firaklarına 

tahammül idemeyüb üstüvâne-i mescid-i Rasulullâh gibi zî-rûh-vâr tazarrû ve zâr 

etdiğinde, Hz. Azîz şecer-i çınara hitâb idüb “Ya çınar, senin içinde bi’l-aşiyyi ve’l-ibkâr 

bu kadar zaman tâat ve ibâdet nûruyla derûnunu pür-envâr idüb zâtına ve sıfâtına şeref ve 

safâ verdim. Şimdi sen benim estârı lâzım olan esrârımı ağyâra ifşâ idüb ihsâna isâet mi 

idersin” deyû hitâb-ı itâb bu gûne cevab edince bi-emrillah çınar yerine varub orada karar 

etdi. Bârekallah kerâmet-i vâzıha ise ancak ola. 

Lâyihâ: Azîz’de bu zuhûr-ı kerâmet acib değildir. (2 ا�:


-�5ن> ��� ( \R ان آ��2 ت�
�ن ا� )��

(De ki, eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin) 720  fehvâsınca hubb-ı 

hakîkî(32b) ile Allah Teâlâ’ya muhîb olub ve sünnet-i Rasûlullâh’a ittibâ ile ibâdet iden 

kimseye Hak Teâlâ’nın kerâmet vermesi lutf-ı Hak’dır. Nitekim Habîbî Hazret-i 

Rasûlullâh’a mirâcı vermişdir. İttibâ ve muhabbetle bi-hasebi’l-verâset gerçek evliyâya 

kerâmet verilmesi acib değildir. Ve üstüvâne-i mescid mucizesi bu hâl ve kâle delîl-i 

vâzıhdır. 

Beyân-ı Hâl-i Üstüvâne: Mişkâtü’l-Envâr’da Hz. Enes (ra) rivâyet iderler ki: İbtidâ-yı 

hâlde mescid-i Rasûlullâh’a minber olmayub cumâ günlerinde mübârek arkalarını 

üstüvâne-i mescidden bir direğe virüb hutbe ve nasihat ve tâ’lîm-i ahkâm-ı şerîat iderler 

iken ashâb-ı izâm çoğalub ol üstüvâne kifâyet etmeyince Hz. Sultan minber binâsına emr 

idüb cuma günü ol direği terk idüb ol minbere urûc etdiklerinde râvî hazretleri rivâyet 

iderler ki ( 8-5م�ن��& ا س`�ان� وتS�"& م8 )�اق رس�ل ا� ح�-8 ا��ا�	 ���	O ح�> اح��\& \$�ب ا�

�� Yâni ol direk Hz. Rasûlullâh’ın firâkı eclinden ata ve ana, oğul firâkından nice ( ب��-�

ağlayub nâle ve efgân iderse ol dahî zî-rûh gibi nâle ve efgân etdi. Hatta ashâb-ı izâmdan 

                                                
720 Âl-i İmrân: 31. 
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nâlesini işitenlerin kalbini iniltisi ile yakdı buyurdular.721 Ve bu hususda Mişkâtü’l-

Envâr’da çok ibret-nümâ beyân vardır. Murâd iden onda görsünler. İmdî bu hâlet-i pür-

hikmet şân-ı şerîflerine ziyâde izzet-bahş olduğu ecilden zât-ı şeriflerine Pîr Ömer Halvetî 

sıfatı ve zikri gâlib olub bu nâmla şühûr oldular. Ve onlardan Ser’çeşme-i Halvetiyyân 

Seyyid Yahyâ Sultân(33a) Hazretlerine bi-hasebi’t-teselsül gelince irşâd iden sultânların 

cümlesine “halvetî” ıtlâk olunmuşdur. Ve onlardan Molla Pîr Muhammed Erzincânî ve 

onlardan sonra Cemâl Halvetî zikriyle meşhûr Çelebi Sultan Aksarayî ve onlardan sonra 

Hayreddin Tokâdî Hazretlerine ve onlardan nefs-i Kastamonu’da türbe-i pür-envâr ve 

merkad-i mazhar-ı kerâmet ve esrârlarında medfûn olan Kutb-ı Cihân Şâ’bân Efendi 

Hazretlerine gelince irşâd iden sultanların cümlesine Meşâyıh-ı Halvetiyye ve tarîkatlarına 

Tarîkat-ı Halvetiyye ıtlâk olunmuşdur. 

Beyân-ı Müfîd: Bundan akdem zikr ve tahkîk olunan üç halvetin ve halvetînin hikmeti ve 

hâli bunların cümlesinde mevcûd ve mütehakkâkdır. 

Meşâyıh-ı Halvetiyye’nin Halvetlerine Dahl ve Taarrûz İdenlere Cevâb-ı Şâfîdir: 

Meşâyıh-ı Halvetiyye’nin etdikleri halvetlerinin bu kadar esânîd-i kaviyyesi ve merâtib-i 

aliyyesi var iken bu esânîd ve merâtibden haberdâr olmayub mücerred ilm-i şeriata âlîm 

olan kimesneler sûfîlerin etdikleri halvet î’tikâf-ı şer’iyyeye muhâlifdir. Ve halvetlerinde 

î’tîkâf idenler asla ve kat’â söylemeyüb samt-ı dâim ider ve itikâf-ı şer’iyyede mutlakâ 

mekrûhdur deyub Dürer ve Kudûrî kavliyle ve gayr-ı fukâhâ kavliyle istidlâl idüb husûsân 

metn-i Kudûrî’de (&�;�وا P-
 buyurmuşdur dirler. Velâkin şerhde 722 ( وآ�O اح;�ر ا��

kerâhat-i samt mutlak değildir. Niyet ve amele göredir. Bu adem-i kerâhate nakil yazub 

(O�:� 9(  ;�& \�ب� وا�ان ا 	'� Yani eimme-i hanefiyye ( \�ل ا م�م ح�-	ا�	�8 ه�ا اذا ا"

muktedâlarından(33b) merâtib-i ulûmda ilme’l-yakîne ve ayne’l-yakîne vâsıl-ı kâdir 

Hamîdüddîn-i Emîn Hazretleri buyurdular ki: Î’tikâfda samtın mekrûh olması mutlak 

değildir. Belki mû’tekifin niyetine göredir. Yani mû’tekifin ettiği samt kurbettir. Mücerred 

samtla amel etmek Hakk’a karîb olmaya sebeb olur. İbâdetdir. Ve bu samt iderse kerahat 

vardır. Ve eğer samtı bu niyetle itmez ise kerâhat yokdur didikden sonra kerahat 

olmadığına bu hadîs-i şerîf ile Hz. Peygamber’in kavli ile (&م8 ص� ) (kim susarsa)723 

                                                
721 Buhârî, Menâkıb, 25; Tirmîzî, Cuma, 10, Menâkıb, 6; Nesâî, Cuma, 17; İbn-i Mâce, İkâme, 199; Dârimî, 

Mukaddime, 6. 
722 Konuşmayı keserek susmak mekruhtur. 
<�ن م8 ص�& 723  şeklindedir. Tirmîzî, Kıyâme, 50; Dârimî, Rikâk, 5; İbn-i Hanbel, II, 159-177. 



 137 

2�ا "�'�د ا���اد ب�8 ا)   724 Ve kütüb-i furû-ı Hidâye’de, Şeyh-i Ekmel’de ve Sadru’ş-Şeria 

Hâşiyesi İhyâ’da dahî bu mazmûnun ifâde-i mesâil-i mukarrerdir. Görüle.  

Î’tikâd Olunmazsa Beyân-ı Diğer: Bazı nâkıslar dahî bunların halveti kâfir ruhbanlar 

halvetidir ki ruhbanlar halvetlerinde asla tekellüm etmeyüb samt-ı dâim ider deyû halvet-i 

tarîkatla amel iden dervişlere ruhbâniyet isnâd ider. Ve Hz. Rasûlullâh’ın 
�ن-� )>   رح

 725 kavliyle istidlâl iderler. Amma öyle değildir. Kavl-i(İslâmda ruhbâniyet yokdur)  ا س9م

zûr ve bühtân-ı pür-fütûrdur. Zîrâ meşâyıh ve dervişânın etdikleri halvetlerinde ve 

kendülerinde ne bi-hasebi’l-lugat ruhbâniyyet vardır ve ne bi-hasebi’ş-şerîat ruhbâniyyet 

vardır. Ammâ bi-hasebi’l-lugat ruhbâniyyet olmadığına delil Lugat-ı Ahterî’de ider: 

Ruhbâniyyet ruhbanlara mahsûs ve mensûb hasletdir. Muvâsalat-i savm gibi lübs-i mesûh 

ve terk-i ekl-i lahm gibi ve gayrı hâl gibi. Ve meşâyıh ve dervişânda bu hâlin olmadığı 

mukarrerdir. Ve ammâ bi-hasebi’ş-şerîat ruhbâniyet(34a) olmadığı budur ki, ruhbânlarda 

din ve şerîat ve bi hasebi’l-islâm amel-i tarîkat yokdur. Ve eğer ki ziyâde mücâhede 

iderlerse de “lillâh” ve “fi’llâh” değildir. Zîrâ Allah Teâlâ’nın ��$
�2 س��	�  وا���8 ��ه	وا )-�� ��

(Bizim için mücâhede edenleri yollarımıza hidâyet ederiz) 726  kavl-i kerîmi mutlak 

değildir. (��-( ) ile mukayyetdir. (��'وا )> ح	8 ��ه���727 (وا  dimekdir. İmdi bu kayıt hasebiyle 

onlarda din ve İslâm olmayub amelleri “lillâh” ve “fillâh” olmayıncak mücâhedeleri hiçbir 

nesneyi müfîd olmaz. Yâ-i masdariyye ile ruhbâniyyet didikleri budur. Bu mâ’nâ ve hâl 

ehline mâ’lûmdur. Amma bi-hasebi’t-tarîkat hey’et-i mâ’rûfe üzere halvet iden şeyh ve 

dervişânın ehl-i sünnet ve cemaatden akîde-i mû’tebere ile mû’tekîd ve mesâil-i müctehid-i 

fihâ ile âmil ve müctehîd oldukları ecilden î’tikâf-ı şerîat etseler, erkân-ı mâ’lûmesi ve 

şürût-ı şer’iyye-i mâ’rûfesi ile iderler. Ve halvet ve tarîkat etseler, â’mâl-i şer’iyyeden 

gayrı tarîkatda mâ’rûf olan şurût-ı mâ’rûfe ve mâdûdesi ile iderler ki, ehline mâ’lûmdur. 

Halvetin şurût-ı semâniye ve mâ’rûfesi bunlardır: 

 �D%�ا�5-8 ون.> ا��آ� ا��ا� ودوام ا�-x �ت "8 ذآ�:دوام ا�%$�ة ودوام ا��JQ ودوام ا�;�م ودوام ا�

 �� 	H���ا g-V�ب� C$'�ب�س�اره� ورب{ اg-V�5�ض "$> ا� و"$> ا�وت�ك ا�   728 

Lâyihâ-i Sâlihâ:  İmdi (ون	
 Cinleri ve insanları ancak bana) ( وم� �$'& ا�<8 وا نZ ا  �-5

ibâdet etsinler diye yarattım) 729  Ve dahî; %$#  "�ف�ان ا"�ف )%$'& ا &

  آ�& آ�/ا م%.-� )�ح
                                                
724 Kastedileni güzel bir inançla anla. 
725 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 463. 
726 Ankebut: 69. 
727 Bizim hakkımızda mücâhede edenler. 
728 Devamlı halvet, devamlı abdestli olmak ve devamlı oruç tutmak, Allah’ın zikri hâricinde sürekli sükût 
etmek, belirlenen zikre devam etmek, havâtırı tamâmen giderip kalbi şeyhe ve mürşide bağlamak Allah’a ve 
şeyhe muhalefet etmemek. 
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(Ben gizli bir hazine idim, bilinmeyi istedim ve bilinmek için mahlûkâtı yarattım)730 

fehvâsınca tâlibin mâ hulika lehüsü olan mâ’rifetullâh tahsîlinde lâzım tezkiye-i nefs ve 

tasfiye-i kalb ve tecliye-i rûh ve tahliye-i sır mücâhedesiyle tekmîl-i mâ’rifetullâh içün 

evkât-ı hamsesini ve bi(34b) hasebi’t-tarîkat sâir erkân-ı namazlarını ve sâir â’mâl-i 

müstahsenesini halvetinde edâ idüb sekiz şart-ı mezkûresiyle zikr olunan hey’et-i mâ’rûfe 

üzere halvetde edâ iden tâlib-i âşıkın ve kâmil-i fâikın kendünde ve ef’âl ve â’mâlinde hiç 

ruhbâniyyet ameli olma ihtimâli olur mu?  

Lâyihâ: Hayf ve yazıklar ol âlime ki mesâil-i şer’iyye ve fıkhiyyenin ilminde ve amelinde 

mümin-i tâlibe enfâ ve erfâkını ve her âmilin ameline ve hâline göre evlâ ve üstün 

bilmeyüb ve dahî kâfir fiili ile müslüman fiilini fark etmeyüb ve merâtib-i selâsesiyle ve 

keşf-i sûrî yüzünden hakîkat-i hâle ârif ve keşf-i mâ’nevî yüzünden esrâr-ı hakâyık-ı 

eşyâya vâkıf olmadan ve kendü noksanını bilmeden recme’n bi’l-gayb ve bi’s-sıfâti’ş-

şuûmet ve’l-ayb Ehl-i Sünnet ve Cemaat’den olan sulehâya tâ’n-ı sarîh-i teşnî ve zemm-i 

kabîh-i tadcî-i mâsiyet-i kebîreye ve mezâlim-i kesîreye mazhâr ve mübtelâ ola. Hayf 

sümme hayf sümme hayf ki bu kimesneler perde-i gafletde ve hicâbda kalub ve kendünü 

ilm-i nâfî ile âmil ve âlim sanub ve hikmetini ve sırrını taharrür ve tecessüs etmedikleri 

ecilden Hz. Rasûl-i Ekrem ve Nebiy-yi Muhterem’in (sallallâhü aleyhi ve selem) ( 2 ا"�ذ�ا�$

PV%�   C$\ 8وم P.��  2$" 8ب4 م ) (Allah’ım! Faydasız ilimden ve korkmayan kalbden sana 

sığınırım)731 deyû taavvüz etdikleri ilme mazhar olub ve dahî kitabları ve amelleri makbûl-

i ulemâ-yı Ehl-i Sünnet ve Cemaat’den olan ârifân-ı kâmilân Mollâ Câmî ve Hâfız Şîrâzî 

(ks) Hazretlerinin kelâm-ı tenbîhâmizlerine mâ-sadak ola. 

Beyt-i Mollâ Câmî 

 ��5D @�H g-H ر اس�ار دل�زر  

 732 "	وا ��� ��Rا���ء  �/ل

Beyt-i Hâfız Şirâzî733 

 ب�واى زاه	 ��د ب-8 م�ا ��دO م:-8

 Zت� ب� Oد�E&V�ذآ� ز &� دان@ آ� آ� ��ب  

                                                                                                                                              
729 Zâriyât: 59. 
730 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 132.  
731 Müslim, Zikr, 73; Ebû Dâvud, Vitr, 32; Tirmîzî, Daavât, 68; Nesâî, İstiâze, 13. 
732 Şehrin şeyhi, ehl-i dilin esrârıyla ta’n doludur. İnsan bilmediğinin düşmanıdır. 
733 O zahidde kendini hurdemekin gör. Sen perdeyi ne bilirsin ki. 
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(35a)Meşâyıh-ı izâmın tarîkat ve erkânlarının rükn-i âzâm-ı olan â’mâl-i sâlihânın 

dördüncüsü, ânâe’l-leyl ve etrâfe’n-nehâr okunan vird-i şerîf-i sebeb-i vürûd-ı vâridât-ı 

rabbâniye ve bâis-i vücûd-ı maârif-i hakkâniyedir. Hak budur ki, meşâyıh-ı izâmın nûr-

efzâ vird-i şerîflerinin ziyâ-i mâ’nevîsi sabâh ve akşam sâmi olan tâlib-i sâdıkların kalb ve 

ruhlarına lâmîdir. Husûsan ki âdâb-ı virde riâyet idüb hudû ile istimâ ide. Ve hudûdan 

murâd kalbinde huşû ve teyakkuz olmakla vird okunurken uyumayub hâzıru’l-kalb ola. Ve 

dahî maânîsini fehme âlim ise her kelâmında kendü mertebe ve makâmına göre bir mâ’nâ 

ve hâl fehm idüb istimâ ide ki vird-i şerîf min-indillâh sebeb-i vürûd-ı vâridât-ı rabbâniye 

ve bâis-i nüzûl-i hikmet-i hakkâniyye ola. Ve eğer maânîsine âlim değil ise de hâzıru’l-

kalb olub teveccüh-i tâm ile istîmâ idincek hâline ve istîdâdına ve makâmına göre zâhir ve 

bâtın dünyâ ve ukbâ murâdından ve irfânından mahrûm olmaz. Ve cümle âdâbından biri 

oldur ki, tâlib- i sâdık alâyık-ı efkâriyye ve ef’âliyyeden mücerred olub gâyet zarûret îcâb 

etmeden virdden kalmaya. Ve biri dahî bilâ-özr murabbâ oturmayub sekînet ve vakâr ile 

dizi üzerine otura. Ve yeri(35b) murâkabe ider gibi başın eğmeyüb namazda durur gibi 

dura ve zikrullâhda gözünü yumduğu gibi yummaya. Meğer vird safâsıyla veyâhud 

derûnuna vâridât-ı ilâhiyye ve gayr-ı havâtır-ı rûhâniyye gelüb fehminde ve hazmında ve 

keşfinde âciz olub ol ecilden yuma. Ol terk-i edeb değildir. Belki terk-i taabbüddür. 

Velâkin baş-kadem ve muhtâr ve ser-tarîk olan azizler ve dervişler onun zuhûr iden 

hâlinden suâl idüb ve bu haller vâki ise hâli üzere terk ideler. Mürşidi keşf ider. Ve eğer 

değil ise tarîk olub ve hâline göre te’dîb ve tenbîh ideler. Ve ol derviş hata etmiş ise 

hatasını ketm etmeyüb ve noksânını izhâr iderse nice zaman sıdkla mücâhede etmiş gibi 

ziyâde terakkiye ve irfân-ı tecellîye mazhar olmaya lâyık olur. Ve ammâ ketm idüb ve 

kelâmında kizb idüb, hîle-i nefisle muhâlif haber virirse mazhar-ı tenezzül ve tezellül olub 

iyâzü billâh yolu devrilir. Erkân-ı tarîkatın gayrı ahvâlinde dahî böyledir. 

Der-Beyân-ı Delîl-i Sıhhat-i Vird-i Şerîf: Bu vird-i şerîfin â’mâl-i şerîatdan ve ef’âl-i 

tarîkatdan olduğuna sarâhaten ve işâreten delâlet ider âyât ve ehâdis vardır. Ve âyet-i 

kerîmeden biri ashâb-ı suffe-i ehl-i safâ hakkında nâzil olan  

( �ُ��2 ِب�ْ�bََ	اِة َواْ�Vِ5َ>� ُ�ِ��ُ	وَن َوْ�َُmُ"�َن َرب	8َ��ِ َ�ْm�ا Pَ4َ َم Sabah akşam Rablerine, O’nun) ( َواْصِ
ْ� َنْ.َ

rızâsını dileyerek duâ edenlerle birlikte ol) 734  âyet-i kerîmesidir. Evâil-i risâlede sebeb-i 

nüzûlü ve mâ’nâsı beyân olunmuşdur. Ona rucû oluna. Ve ehâdis-i şerîfeden biri 

Mişkâtü’l-Envâr’da Fazâil-i Kelime-i Tevhîd’de mezkûrdur.(36a) 

                                                
734 Kehf: 28. 
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( �2 آ[-�ة واس�"�ا ا����5 )'�ل ر�R م��2 بp5 رس�ل T��x ا���b( 	>ن R
\ Oا� ب5[�� اي \`�5 م8 ���د

م�رأ��� ب5[� اس�ع ر��5 وا)RS "�-�� م8 ه�ا ا�
p5 )'�ل م ا  اد�:2 "$> \�م ا)�x RS-�� واس�ع ر��5 

$� 2X u
�	وا ص$�اة ا�;H م�:2 ه2 \�م( Z�V�5& ا$D <��ع ر��5 وا)4T RS اس�و �ا ��آ�ون ا� ح

��-�x ) Yani Sultân-ı Âlem (sallallâhü aleyhi ve sellem) asker-i sahâbeden cânib-i Necid’e 

bir bölük gönderdi. Vilâyet-i küfâra varub çok mâl u ganimet getürüb ve hem sâir zamanda 

giden bölükden tez geldiklerinde gâzilerden biri bu safâ ile Hazretin huzûr-ı şerîflerinde bu 

zamana gelinceye kadar gazâdan tez gelmede ve ziyâde mâl u ganîmet getürmede bu 

askerden (iyisini) görmedik. İnşâallâh Hak Teâlâ ve Rasûlü katında onlardan biz ehâb ve 

ziyâde makbûlüz mefhûmunu iş’âr etdükde Hz. Rasulullâh (aleyhi’s-selâm) buyurdular: 

Ümmetimden bir kavim vardır ki onlar sizden bu husûsda ehâb ve evlâdır. Onlar dahî Ya 

Rasulullâh onlar kimlerdir? Bize î’lâm idin sadedinde onlar şol kavimdir, sabah namâzına 

hâzır olub namazlarını edâdan sonra mescide oturub gün doğuncaya kadar Allah Teâlâ’yı 

zikr idüb ibâdet ideler. Onlar sizden ehâb ve evlâdır buyurdular735 Ve bir rivâyetde dahî 

ikindi namazını kılıb gün dolanıncaya kadar Allah Teâlâ’yı zikr ideler buyurdular.  Bu 

mâ’nâ ve hâldendir ki bir rivâyet de dahî Hz. Rasulullâh (aleyhi’s-selam) Hz. Ali’ye (ra): 

 Sabah)  اذا ص$-& ا�.<� )�\5	 م:�ن4 ح�> ت`$P ا�Z�V )�ن ا� �:� C��Z$� 8 م:�ن� ح<� ت�م� ت�م� ت�م�

namazını kıldığında güneş doğuncaya kadar yerinde otur. Muhakkak ki Allah yerinde 

oturan kimseye tam bir Hac sevâbı yazar)736 buyurdular. 737  <�5;� ا�ص$�ة ا 	ب5 Z$� وآ�ا اذا

 Yani Hz. Rasulullâh (sallallâhü aleyhi ve sellem) Hz. Ali’ye: Yâ Ali kaçan sabah  ا��b�ب

namazını kılsan seccâden üzerinde(36b) otur. Tâ gün doğuncaya kadar dirler. 

Lâyihâ: Zâhir budur ki samt ve sükûtla zikrullâh ve sâir amel-i şer’iyye ve tarîkat olan 

ibâdetullâh ile otur dimekdir.  

Lâyihâ: Hz. Ali (ra) her zamanda ve mekânda ibâdetullâh şanlarında mukarrer olmakla 

ibâdeti tasrîh etmeyüb ibâdâtı ol mergûbda etmeye tergîb içün ancak (	5\�( ) buyurdular. 

( \5	�وآ�ا ب5	 ا�5;� )  ) buyurduklarının mazmûnu zikr olunan mazmûndur. 

Fazîlet-i Virdde Beyân-ı Diğer: Ahbârda gelmişdir ki, Hak Teâlâ mü’min kullarına 

menâfî ve fevâid içün her diyâra bir bölük melâike gündüzün gönderir. Ve bir bölük 

melâike gice gönderir. Ve İmâm-ı Fahru’r-Râzî (ks) Tefsîr-i Kebir’lerinde buyururlar. 

Müminler sabah namazın edâ idüb ve duâları tamam olub el yüze sürünce gice melekleri 

mekânlarına urûc idüb akabince gündüz melekleri gelürler. Ve müminler akşam namazını 

                                                
735 Ahmed b. Hanbel, II, 175.  
736 Nesâi, Sehiv, 99; Ahmed b. Hanbel, V, 91-97-105. 
737 Ve ikindi namazından sonra gün batıncaya kadar oturmak da böyledir. 
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edâ idüb bâ’de’d-duâ el yüze sürünce gündüz melekleri mekânlarına urûc idüb akabince 

gice melekleri gelürler. Tâ kıyâmete kadar bi-emrillâh ve hikmetillâh bu hâlle devâm 

iderler. 

Rivâyet-i diğer: Bu husûsda bir rivâyet dahî oldur ki, gice ve gündüz melekleri 

mekânlarına vardıklarında Hak Teâlâ kullarının ahvâl ve ef’âllerine âlim ve dânâ iken li-

hikmetin meleklere suâl idüb ider ki: Ya meleklerim, yeryüzünde mü’min kullarımı ne 

hâlde ne amelde koyub gitdiniz didikde melekler cümlesi iderler ki: Ya Rabbi! Sana 

mâ’lûmdur. Ehl-i şerîatden ve ehl-i tarîkatden bazı sâlih ve abid kulların sabah namazın 

edâ idüb seccâdelerinden ve yerlerinden kalkmayub kimi münferid kimi müctemian halka 

olub oturub(37a) tâ güneş doğuncaya kadar zikrullâh ve sâir ibâdâtla meşgûl oldular. 

Bâ’dehu ikindi namazını edâ idüb yerlerinden kalkmayub tâ akşama değin gün dolanıncaya 

kadar zikrullâhla ve sâir ibâdâtla meşgûl oldular deyu bu vechile haber virdiklerinde Hak 

Teâlâ kemâl-i kerem ve fazlından ider ki: Ya meleklerim! Çünkü onlar [ 8َ��ِm�ا ��َمُ��ا َ�� َأ��َ

�َm$�ُبْ:َ�ًة  َوَأِص-9ً اْذُآُ�وا ا Oُ��ُ�
 Ey imân edenler! Allah’ı çokça zikredin ve sabah)  ِذْآ�ًا َآِ[-�ًا َوَس

akşam onu tesbih edin) 738 fehvâ-yı şerîfince sabah ve akşam bu amelle âmil oldular. Siz 

cümleniz şâhid olun ki ol kullarımı yarlığadım ve dîdâr-ı şerîfimi onlara nasib etdim deyu 

buyurur. Ey ihvân-ı şerîat ve ey erbâb-ı tarîkat! Ashâb-ı tarîkatı Hak Teâlâ nice 

yarlığamasın ki? Bunlar sabah ve akşam virdden ve sâir ibâdât ve ezkârlarını dahî etmek 

ile gecelerin ve gündüzlerin cemî-i evkâtında Allah Teâlâ’ya zikir ve ibâdet etmiş olurlar. 

Zîrâ ashâb-ı suffe hakkında nüzûl iden (<V5�اة وا	b�2 ب�� ( واص
� ن.4 مP ا���8 �	"�ن رب

(Sabah akşam Rablerine, onun rızâsını dileyerek duâ edenlerle birlikte ol)739 âyet-i 

kerîmesi tefsîrinde müfessirin (<V" اة و	x )’den murâd sabah ve akşamdır didiklerinden 

gayrı zikr-i kül ve irâde-i cüz fehvâsınca gicenin ve gündüzün cemî-i evkâtı murâddır deyû 

dahî tefsir etmişlerdir. Bu takdirde onlar gecenin ve gündüzün cemî-i evkâtında ibâdet 

etmiş olurlar. ( 2�  740(  ا�5$�� م��2 واحV�ن� )> زم�ت�2ا�$

Lâyihâ-i Beyâniyye: Ve dahî vird-i meşayıh-ı izâma rağbet ve bu rağbetle Hakk-ı 

Mâ’bûda ibâdet ve bu ibâdete sabah akşam müdâvemet iden sulehâ ve fukarânın bâzısı 

makâm-ı şerîatde ve bazısı mertebe-i tarîkatde ve bâzısı dâire-i mâ’rifetde ve bâzısı hâl-i 

hakîkatde istimâ ederler.(37b) Ve her biri hâline göre zâhir ve bâtın müstefîd ve müntefî 

olurlar.  

                                                
738 Ahzâb: 41-42. 
739 Kehf: 28. 
740 Allâh’ım! Bizi onlardan eyle ve bizleri onlarıniçerisinde haşreyle. 
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Beyân-ı Diğer: Ve bu vird-i bâis-i tulû-i şems-i pür-saâdet ve hidâyet ve sebeb-i gurûb-ı 

zahl-i nefs-i emmâre pür-cehâlet ve dalâlet sabah ve akşam okunmaya tâ’yîn olunduğuna 

hikmet (2� âyet-i kerîmesinin mazmûn-ı hümâyununa ittibâ ve ( واص
� ن.4 مP ا���8 �	"�ن رب

teveccüh ve ashâb-ı suffe-i pür-safânın â’mâl-i hasene-i saâdet ve necât-ı makrûnlarına 

teşbîhdir. ( 
� \�م�V2م8 ت��� م�( ) )Kim bir topluluğa benzerse o da onlardandır(741 

Lâyihâ-i Müşîre-i Fazâil-i Vird: Ve bu vird-i şerîf bu kadar matlûbdur. Ve okuyub 

dinleyenler indallâh mahbûb ve inde’n-nâs mergûb olduğuna dahî hikmet budur ki, 

meşâyıh-i izâmın sâir erkân-ı şerîf-i mûsıl-ı irfânlarında olan â’mâl-i sâliha ve hasenenin 

cümlesini câmidir. Bu cümle zikrullâh ve tilâvet-i Kur’ân-ı Azîm ve salavât-ı Rasûl-i 

Kerîm ve dahî ahsâ-yı esmâ-i hüsnâ ve dahî sâir tahmîdât ve tehlîlât ve tesbîhât ve 

temcîdât ve takdîsât ve dahî niyâz ve münâcât ve daavât ve dahî ashâb-ı kibârı ve çahâr-ı 

yâr-ı güzîni medhât, hâsıl-ı kelâm Şerîat-ı Muhammediyye’de ve Tarîkat-ı Ahmediyye’de 

her ne amel-i hasene-i mahmûde var ise vird-i şerîf ve mevrûdda bi-kemâlihi mevcuddur. 

Â’mâl-i şeriyyenin ve ahvâl-i tarîkatın ve akvâl-i hakîkatin efrâdına ve envâına âlim ve ârif 

ve esrârına vâkıf olan eizze-i kirâma mâ’lûmdur. Ve bu amel ve virde namaz dahî 

mevcuddur. Zîrâ işrâk ve istihâre ve istiâze niyet olunan altı rekat namazlar ve dahî 

virddendir. Ve akîb-i virde virilen selâm ve musâfaha dahî virddendir. Zîrâ(38a) vird 

amelinin tamamı bunlar ile olur. Anla. 

Lâyihâ: Ve bâzı nâdân virdde virilen selâma mahall-i selam değildir deyu dahl iderler. 

Eğer ümmîlerden ise, ehl-i zûm ve kemâl-i cehlindendir. Veyâhud yarım fakihlerden 

işitmişdir. Ona tövbe ve istiğfar lâzımdır. Ve eğer ulemâdan geçinib kendü zâ’mınca 

taassüben ve inkâren dahl iderse aslen ve hakîkaten tetebbû etmediği içün bu ecilden 

dünyada ve âhiretde selâmet-i ilâhiyyeden mahrûmdur. Zîrâ selâmın cümle-i ibâdet-i 

ilâhiyyeden olduğunda iştibâh yokdur. Ve selâma hiç mahall-i muayyen yokdur. 

Lâyihâ: Ve selâmın cümle âdâbındandır ki selâma elif ve lâm getirmeyüb (2:-$" 9م ( ا�

dimeyüb, elif lâmsız (2:-$" س9م ) diye. Hikmeti ulemâdan ehline mâ’lûmdur. 

Lâyihâ-i Mühimme: Ve bu vird-i bâis-i fazâil-i irfâniyye meşâyıhı izâmın cümleden 

ziyâde rükn-i âzâm olduğu ecilden aslen ve kat’en terk olunmamak gerekdir deyu tenbîh 

buyurulmuşdur. Hak budur ki tarîkatın â’mâl-i nâfilesinde kazâ lâzım değildir. Ammâ 

nâfilenin en faziletlisi devamlı olanıdır mûcibince bazı meşâyıh-ı izâm amelinde ikdâm ve 

ihtimâm idüb vird fevt olmamak gerekdir. Ve dahî fevt olsa bu hadîs-i şerîf mûcibince 

                                                
741 Ebû Dâvud, Libâs, 4; Ahmed b. Hanbel, II, 50. 
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fevt-i kazâ lâzımdır. م�� )'�ًا م� h-H 8" او R-$�رق م8 ن�م "8 ح/ب� م8 ا�V��ا <( p�	ب-8 ص$�اة وح 

R-$�آ�ن�� \�أ م8 ا �� C��� آL�.<� وص$�ة ا�ء "$>  ا���ا �.M�� ء م����ا � م8 ن�م اي R.x "8 ح/ب� ب:

�� Lة ا�.<� وص$�ة ا�ن.� م8 \�أ اي ص$�ة م8 ا�$-R او "h-H 8 م�� اي بf5 ح.�S )'�أO م� ب-8 ص$�

ا��\& ا��ي آ�ن �.5$� )-� ).5$� )> و\& ا�� آ�C �� آ�ن�� \�أ م8 ا�$-R ��5> م8 )�ت ح/ب� او بf5 م�� "8 

&.� 2� R]م8 ا �� م �� C� buyurulmuşdur.(38b)  742  آ

Lâyihâ: Ve bu hadîs-i şerîfde Hz. Rasûlullâh’ın kelâm-ı şerîflerinden fehm olunur ki 

tâlibin virdi gafletle fevt olsa yine edâ idincek fazâil-i virdden ve menâfiinden aslâ bir 

zaman hâlî ve mahrûm olmamış olur. Kazâ lâzım olduğu ona binâendir.  2$"> ا�ا� ت�5
ب��;�اب وا�-� ا����P وا��+ب743           

Vird-i -i Şerîfin Bâis-i İnşirâh Olan Şerhine Mukaddime-i Kâliyye ve Sebeb-i İftitâh 

Olan Fethine Münebbih-i Hâliyyedir: Meşâyıh-ı izâmın ulemâ-yı kirâmdan kutbu’l-

aktâbları ve kâmilîn-i â’licenâbları olan eizze-i fihâm kendü tarîkatlarında ve silsilelerinde 

feyz-i Hak ve vücûd-ı mutlak ile her biri bir vird-i latîf-i bâis-i mücâhede ve zikr-i şerîf-i 

mûcib-i müşâhede vâ’z ve tâ’yîn etmişlerdir. İle’l-ân her birinin silsileleri erkânında ve 

ehl-i tarîkatları lisânında kıraat ve istimâ olunur. Ammâ Azîzimiz Kutb-ı Cihân Şâ’bân 

Efendi Sultân silsilesinde ve erkânında okunan vird-i bî-hemtâ Kutb-ı Âlem Hazret-i Şeyh 

Seyyid Yahya’nın vâ’z ve tâ’yin ettikleridir. Velâkin meşâyıh-ı halvetiyyeden bazısı 

ibâretinde ziyâde ve noksân etmişlerdir. Ammâ bizim Şâ’bân Efendi silsilesinde ile’l-an bir 

noktaca ziyâde ve noksân olmamışdır.(39a) Hattâ Hz. Sultân’la türbe-i pür-envâr ve 

kubbe-i pür-esrârlarında böylece medfûn olub ve hulefâ-yı kirâmınından olmakla 

seccâdelerinde on altı yıl mürşid-i tâlibîn olan Muhyiddîn Efendi rivâyet iderler ki: Bir gün 

Hz. Aziz, hulefâ ve dervişâna hitâb idüb hâlâ bizim erkânımızda okunan vird-i şerîf Seyyid 

Yahya Hazretleri huzurunda okunan vird-i sahîhdir. Ve onlar huzurunda okunan vird-i 

melîh kalem-i âlâ ve emr-i hüdâ ile levh-i mahfûza ve kitâb-ı mübînde yazılan vird-i â’lî-i 

şândır. Zinhâr sakının levh-i muhfûza muhâlif bir harf ziyâde ve noksân etmeyun deyu 

dâimâ tenbîh iderlerdi buyurdular.  

Layîhâ: Ve bu tenbîhin hıfzı lâzımdır. Mademki seccâde-i mercî-i benî âdemlerinde irşâd 

eden eizze-i kirâmda kuvvet-i kalbiyye ve salâbet-i rûhiyye ve sadâkat-i sırriyye ile tahsîl-i 

                                                
742 Meşârık Şerhi’nden: Kim uyku sebebiyle gece hizbinin tamâmını ya da bir kısmını kaçırır ve onu sabah 
namazı ile öğle namazı arasında okursa, kendisine sanki gece okumuş gibi sevab yazılır. Kim de okumakla 
yükümlü olduğu hizbinden gaflet ederek uyur ve ondan aklında kalanları sabah ve öğle namazı arasında 
okursa, ona gece okumuş gibi sevab yazılır. Yani kim ki hizbinin tamamını ya da bir bölümünü vaktinde 
okuyamazsa başka bir vakitde bunu yerine getirir ve o kimseye hizbinin vaktini kaçırmamış gibi sevab 
yazılır(Müslim, Müsâfirîn, 142; Ebû Dâvud, Tatavvû, 19; Tirmîzî, Cuma, 56; Nesâî, Kıyâmü’l-Leyl, 56). 
743 Allah Teâlâ doğruyu en iyi bilendir. Dönüş ve varış O’nadır. 
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maârif-i ilâhiyye olub ilâ inkırâzi’d-devrân inşaallâhü’r-rahman aslâ bir harf ziyâde ve 

noksân görünmeye. Nitekim seccâde-i mercî-i cihânlarında aslâ â’mâl-i şeriyye ve 

tarîkıyye inkıtâ ve tegayyür ve noksân görünmeyüb ânen fe ânen yevmen fe yevmen 

kuvvet-i mürşid-i kâmil ile hâlet-i irşâdiyye-i reşâdiyye ve halk-ı cihânın ve Cenâb-ı 

Hakk’a müteveccih olan ervâh-ı hâcâtın rûh-ı mukaddeslerinden istimdâdları munkatı 

olmayub sıdk ve teveccühât ile sadâkat-i îtikâdiyye-i sedâdiyye ziyâde bir ziyâde olmadığı 

gibi vird-i şerîfe ve sâir erkân-ı latîfeye dahî asla tenezzül ve noksân gelmiye.(39b) Bin 

otuz sekiz senesi zilhiccesinin aşrinde bi-hasebi’l-feyz ve’t-tulû-i şerh-i mâhûde bi’z-zât 

şurûdur.744 

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm. Güvenim, dayanağım ve selâmetim onunladır.  2�\-R : ا�$
 idi. Evvelâ harf-i nida hazfıyla tahfîf olundu. Ve dahî ümmü’l   ام�� ب��%-�اص$� �� ا�745

fiilinin mütaallâkı ola sîga-i tekellüm ile bi’l-hayr hazf olundu (ا� ام ) kaldı. Hemze dahî 

hazf olunub lafzatullâha zâm olunmakla “allâhümme” oldu. (ر�� Bu vird-i 746( �� س��ر �� س

şerîfi cem ve vâ’z ve te’lîf ve kıraat Seyyid Yahyâ-yı Kutb-ı Celîl evvelâ bir î’tîbâr-ı cemîl 

kasd idüb esmâ-i izâmından “Settâr”  ismiyle bed eyledi ki Yâ Allah! Huzûr-ı âline geldim. 

Ber-vech-i ubûdiyyet senin şânını tâ’zîm ve zâtını tebcîl ve rızânı tahsîl içün gün 

doğuncaya kadar envâ-i ezkârla iştigâl murâdımdır. Velâkin zât-ı celîl ve yüceni lâyık 

ezkâra kâdir değilim. Ammâ Cenâb-ı Âlî’den avn ve ihsân ricâ iderim ki zâtına layık zikir 

ve ibâdete iştigâl tâ’bîr idüb acz ve hatâ ile ayb ve noksânım zuhûr iderse sıfat-ı af ve 

gufrânla setr idüb kemâl-i fazlından yüzüme vurmayasın deyub duâ ve nidâsında ziyâde 

tazarrû kasdına tekîden İsm-i Settâr’ı tekrar etdi. (ر�
� �� R-$� �� ر�.x �� /�/" �� ) İsm-i 

şerîflerini zikr etmekden murâd zikr olunan duâ ve niyâzında ziyâde ihtimâm içindir.  ��

747ب;�ر�م'$C ا�'$�ب وا   . Bu nidâ ile dahî tekrar Cenâb-ı Hakk’a nidâ ve niyâz idüb, Ya 

Rabbi, kalbim ve basarım yed-i kudretindedir. Kalbim ağyâra meyl ve basarım âhara nazar 

iderse kemâl-i (40a)kereminden ( �� آ-�V� qء\$C ا��Jم8
 (  ب-8 اص
5-8 م8 اص�بP ا��ح�8 �'$

(Müminin kalbi Rahmân’ın iki parmağı arasındadır. Dilediği gibi çevirir)748 muktezâsınca 

kendü hallerine komayıb bunları ağyâr ve âhardan taklib idüb teveccühümü cenâb-ı 

                                                
744 Halvetiyye Tarîkatı’nın ikinci pîri kabul edilen Seyyid Yahya Şirvânî(v. 1457)’nin derlediği Virdü’s-
Settâr adlı eserdir. Halvetilik’te bu eserin okunmasına önem verilir. Bkz. Muslu, Ramazan, Anadolu’da 
Tasavvuf Yolları, İstanbul, 2007,122. 
745Denildi ki (Allâhümme)’nin aslı “Ya Allah hayra inandık”dır. 
746 Ey günâları örten. 
747 Ey kalbleri ve gözleri evirip çeviren. 
748 Ahmed b. Hanbel, VI, 251.  
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izzetine mahsûs et dimekdir. ( -R وا����رو�� م	ب� ا�$  )749  Sıfat-ı müdebbirin bi-hasebi’l-lugat 

mazmûnu budur ki, hikmet-i kâmile ile kudret-i şâmilenin bir âsârı dahî budur ki giceyi 

giderub ardınca gündüzü getirsün. Sıfat-ı kâmilesinden birini dahî beyan etmişdir. Ve 

bundan akdem <V"اة و	x  zikrinden ber-vech-i istiâre zikr-i mahâl irâde-yi hâl hükmüyle 

cemî-i evkât-ı leyl ve nehâr olduğu gibi, bunda dahî bi- hasebi’t-tevîli’l-karîb leyl ve nehâr 

cemî-i mevcûdâtın kifâyet ve ibâret olması câizdir. Zîrâ cemî-i mevcûdâtın kıyâm ve 

deâmı felek-i devvârın devrânıyla hâsıl olan leyl ve nehâr vücûduyladır. Ehl-i nücûm ve 

ehl-i rasad olan ulemâ-yı kâmilîn bi-hasebi’l-hikmeti’l-ilâhiyye mâ’lûmlarıdır ki, bu 

muhtasarda tafsîl ve beyânı kâbil ve makbûl değildir. 

Murâd-ı Hüdâ-yı Celîl’in Sıfât-ı Cemîlini Beyândır: Ve dahî âlem-i kevn ve mülke, 

âlem-i gayb ve melekûtdan şeb ve rûzun zuhûru ve burûzu âfitâb-ı âlem-i tâbânın tulûu ve 

ğurûbu ile olduğudur. Anla. Ve dahî Vâzîü’l-vird bu defa dahî nidâ ve niyâzında zikr 

olunan murâdâta vusûlüne ziyâde ihtimâm ve Hak Teâlâ’nın kudret-i kâmilesine î’timâd ve 

lutûf ve keremine istinâd idüb (ر���وا �
-okudu. Yâni Yâ Rabbel  750( �$;�� م8 "�اب ا�'

Âlemîn Sen Kadîr-i ber-Kemâlsin ve ben hakîr ve âciz ve bî-mecâlim. Cemî-i umûr-ı âlem 

yed-i kudretinde ve kabza-i kuvvetindedir. Hatâ ve isyândan hıfz ve himâyet etmekle 

azamet ve celâlin hürmeti içün nefsen ve(40b) rûhen ve zâhiren ve bâtınen mûcib-i azâb 

olur ahvâlden halâs eyle dimekdir. 

Şerh-i Kelâm-ı ilâhî  “Üstûr Uyûbenâ:” Ve dahî setr-i ayb ve gafr-ı zenb ve tathîr-i kalb 

ve tenvîr-i kabîr ve şerh-i sadr ve tekfîr-i seyyiât cemî-i ahvâl ve merâtibde ibâdullâha 

husûsan sâlik-i ilallâh olanlara dünyâ ve ukbâlarında lâzım ve nâfi ve nice fevâid-i 

sülûkiyyeyi câmî hâlet-i ilâhiyyeden olduğu içün Vâzîü’l-vird (ks) bunu dahî maksûd-ı 

aksâ î’tibâr idüb ibtidâen virde sıfat-ı settâriyyetle nidâsını bi’l-kifâye etmiş iken bu defa 

dahî bu menâfî-i lâzımenin zuhûrunu recâ idüb tekrar sıfat-ı ulûhiyyet ile duâsında tasrîh 

idüb ( �� \$�ب�� ون�ر \
�رن� واH�ح ص	Dذن�ب�� و �.xن�� وا�-" ��ورن� وآ.� س-+ت��ا��> اس  ) 751 okudu. 

Ve bu eltâf-ı ilâhiyyeye recâ ve duâsından sonra  ����ر ا�5-�ب ومb.�ر ا��ن�ب وم`ب$`q ا� م

 lerden olan kimesneler âlem-i bekâda ve 752  ا�'$�ب وم��ر ا�'
�ر ومV�ح ا�;	ور وم:.� ا�-��ت

civâr-ı Hak’da ahyâr ve mukarrebîn ve ebrâr ve vâsılîn ile haşr olunması ahbâr-ı sahîha da 

mukarrer olmakla âlem-i fânîden âlem-i bâkiye intikâl göründüğünde onlar hâli gibi 

                                                
749 Ey geceyi ve gündüzü tedbir eden! 
750 Bizi kabir azabından ve cehennemden kurtar. 
751 Allah’ım! Ayıblarımızı ört, günahlarımızı bağışla, kalblerimizi temizle, kabirlerimizi nurlandır, 
göğüslerimizi aç ve günahlarımızı ört. 
752Allah’ın lutfu ile ayıbları örtülen, günahları bağışlanan ve kalbleri temizlenen, kabirleri nurlanan, göğüsleri 
açılan ve seyyiatları affedilenlerden kıl. 
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kemâl-i irtihâl müyesser idüb ve onlar gibi civâr-ı Hak’da haşr olunmak recâsına  Pت�)�� م

 kelâmının kemâl-i şânına  754( م� "
	ن�ك ح# "
�دت753okudu. Vird-i şerîfde sübhânın (4 ا ب�ار

ve hâline mukaddime-i irfâniyyedir: Ve mâ’lûm olsun ki: (ون	
 ( وم� �$'& ا�<8 وا نZ ا  �-5

(Ben cinleri ve insanları ancak bana ibâdet etsinler diye yarattım)755  fehvâsınca mâ’bûd-ı 

bi’l-hak olan zât-ı kâmiline mukaddemen mâ’rifeti nice(41a) lâzım ise zâtıyla kâim ve 

sâbit olan sıfat-ı rubûbiyyet muktezâsınca ibâdet-i ilâhiyye dahî öyle lâzımdır. Hâsılu’l-

kelâm ve beyan bir birine lâzımdırlar ve mâ’rûf-ı ehl-i irfândırlar. 

Lâyîhâ-i Li’l-Müellif: Ve bu dahî ulemâ-yı kâmilîne mâ’lûm olsun ki, urefâ-yı kâmilîn ve 

fuzâlâ-yı vâsılîn tahkîk ve tedkîklerinde nübüvvet iki nev’idir. Nübüvvet-i tâ’rîfiyye ve 

teşrîiyye dirler ki ehline kemâ-kân mâ’lûm ve mâ’rûfdur. Velî-yi kâmil ü sâdık nübüvvet-i 

tâ’rîfiyyeye vâsıl olur velâkin nübüvvet-i teşrîiyyeye vâsıl olamaz. Şerh-i Akâid’de ve 

Îtikâdât bâbında velî derece-i nübüvvete vâsıl olmaz didikleri nübüvvet-i teşrîiyyedir. 

Nübüvvet-i tâ’rîfiyye değildir. Ehline mâ’lûmdur. Ve dahî velînin bu vechile vusûlü 

mücerred irfân-ı kâmil ile değildir. Ancak amel-i şerîat-ı Muhamediyye ve taât ve ibâdet-i 

samediyye kuvvetiyle ve bu hâlde devâm-ı istîkâmetle vâsıl olur. Bu ecildendir ki ârif-i 

sâdıklar fenâ-yı mâ’nevî ve bekâ-yı mâ’nevî hâlini ve bi-hasebi’l-bâtın mevt-i mâ’nevî 

kemâlini buldukdan sonra fenâ-yı sûrî olan mevt-i sûrî ve zâhirî hükmüyle âlem-i sûret-i 

vücûd-ı zıllîden âlem-i bekâya vâsıl olunca asla amel-i şerîatı ve hâl-i ibâdeti terk itmez. 

Ârif-i kâmile bu remz yeter ki: (R-`5ت P�� 9ت.�\� ب R\� وآ	ب9 ت.�\� زن P�� Rآ ) 756 der. Ve 

insân-ı kâmil oldur ki, bu kelâm-ı mazhar-ı kemâlin mazmûn-ı hümâyûnunda olan hâli terk 

etmezler. (رة�;
�2 ا �Hرة ب:��ل ا ذ"�ن وا�(�()757      

Lâyihâ: Ârif-i kâmil telvînden hâlâs olub temkîn-i sırfa ve hâl-i ehâdiyyet ve hüviyet olan 

makâm-ı cem’e vâsıl(41b) oldukda ol makâmda kalub kuvvet-i irfâniyye ile cem’î cem’ül-

cem’e ve temkînî telvine ve vahdeti kesret-i ef’âl ve sıfâta vâsıl ve mübeddel olmayub ve 

vahdet-i sırfla makâm-ı cem ve istiğrakta kalsa ve bu hâl ve makâmda harâret-i ilâhiyye ile 

aklın evvel mertebesi olan akl-ı maaş zâil ve ikinci mertebe olan akl-ı maad hâl ve 

makâmında tevhîd-i ef’âl ve tevhîd-i sıfât ve tevhîd-i zât hâliyle meczûb-ı sırf olub zevâl-i 

akl-ı maaş ile, teklîf dahî sâkıt olursa ricâlullâhdan bir ferd-i ferîd ve veliy-yi vahîddir. 

Tâat ve ibâdetinde hâli ve kâli Hak Teâlâ’ya kalmışdır. Bu makâm ve hâle vâsıl olan ehline 

                                                
753 Bizleri iyilerle berâber vefat etdir. 
754 Sana gerektiği şekilde ibâdet edemedik. 
755 Zâriyat: 59. 
756 Farksız Cem zındıklıktır ve Cemsiz Fark da tâtîldir. 
757Bâsiret ve anlayışın kemâliyle işâreti anla. 



 147 

mâ’lûmdur. (  Ammâ akl-ı maaş zâil olmayub akl-ı maada  758(  ا�.RS ذو\�وان�� �5�ف ذ

Kur’an’la mâ’rûf ve urefâ-yı kâmilîn olub ehlûllâh telkîn ve irşâdında Cem’ül-Cem ıtlak 

olunan fark-ı sâniyeye halle vâsıl olmayub ve dahî akl-ı maadı aklın üçüncü mertebesi olan 

akl-ı kül kuvvet ve perteviyle musaffâ ve münevver olmayub belki kuşûr-ı kesret ile 

mahcûb olub ve akl-ı maaş pertevi ve âsârı gâlib olmakla nefs-i maaş ve nefs-i levvâme 

takazası dahî görünse bu makûle ârif kesrete ve vahdete yetişdim deyû tedbîr-i akl-ı maaş 

ve takaza-i nefs-i maaş ile alâyık-ı kesrete ve avâyık-ı fetrete düşüb bu hevâ ve heves ile 

mağrûr dahî olmayın. Mücâhede-i kalbiyye ve rûhıyye etmeyüb hatta müşâhede-i 

rubûbiyyetle hâlâ şeriat ve tarîkat ile üzerine farz olan â’mâl-i şerîatı ve ibâdât-ı ilâhiyyeyi 

bilâ özr terk etse ıyâzü billâh vücûdunda zındıka ve ilhâd hâli zuhûr(42a) etmiş olub 

cehâlet ve batâlete belki ayn-ı dalâlete mübtelâ olur. Allâh Teâlâ Ümmet-i Muhammed 

tâlib ve sâliklerini bu makûle irfânda ve hâlde kalmakdan saklaya (Amin). Zîrâ bu hâlin 

alâmet-i ilhâd olduğunda zerre iştibâh yokdur.  

Lâyihâ: Ve bu dahî mâ’lûm-ı ulemâ ve mâ’rûf-ı urefâdır ki ârif-i billâh enbiyâ sıfatlı olub 

merâtib-i erbaa olan şerîat ve tarîkatın ve mâ’rifet ve hakîkatın her birine bâ-kemâlle âlim 

ve ârif olub makâmına ve hâl ve mahalline göre meh-mâ-imkân her biriyle amel idüb 

şerîatın ve tarîkatın hükmünü vere.  

Lâyihâ: İmdi velî-yi vâsıl ve insân-ı kâmil oldur ki, bu zikr olunan ahvâlden kendisini 

sakınub cem’î farksız ve farkı cem’siz olmaya. Zîrâ sâfî cemde kalub ve akl-ı maaş dahî 

yerinde olub evliyâ-yı kâmilîn ve meşâyıh-ı müttekîn halinde ve kemâlinde olan fark-ı 

sâniye ve cemü’l-cem’e vâsıl olmasa ârifine göre zındıkiyyet havfı dahî vardır. Fark-ı 

sâniye ve cemü’l-ceme vâsıl olub velâkin hâlet-i cem’e taalluk itmeyüb sâfî farkda kalsa 

muattılîn ve bâtılînden olmak hafvı vardır. Bi-gayet hazer lâzımdır. Zîrâ urefâ-yı kâmilîn 

ve meşâyıh-ı vâsılîn ve müttekîn (R-`5ت P�� 9ت.�\� ب R\� وآ	ب9 ت.�\� زن P�� Rآ ) 759 

buyurmuşlardır. Makâm ve hâle zevk ve şuhûdla vâsıl olmayan bu kelâmın mâ’nâsını 

bilmez. Ve dahî (2 �5�ف�2 ��ق �م8  ) 760 dahî kelâm-ı meşhûr ve makbûl-i ûlu’ş-şuurdur. 

Lâyihâ: Ve Hak Teâlâ nice âyet-i kerîme ile kullarına ibâdet emr itmiş, husûsan  4رب 	
وا"

 761 âyet-i kerîmesiyle emr (Yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine ibâdet et)  ح�> �+ت-4 ا�-'-8

etmiş iken ve akîde-i(42b) mû’tebere ile Ehl-i Sünnet ve Cemaat’den olan cumhûr-ı 

müfessirîn-i ehl-i dîn ve ehl-i yakîn lafz-ı yakînden murâd beyne’l-ibâd vukûu yakînen 
                                                
758 Onun zevkini ancak fazilet sahibi anlar. 
759 Farksız cem zındıklıktır ve cemsiz fark da tâtildir. 
760 Tatmayan bilmez. 
761 Hicr:99. 
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mukarrer ve mütehakkak olan mevt-i sûrîdir deyû tefsir etmişler iken mülâhade ve 

zenâdıka tâifesi yakîni kendi mâ’nâ-yı lugavisine alıb ve “hatta” kelimesinde mâ’nâ-yı 

intihâ dahî murâd ve îtibâr idüb kendü hayâl-i bâtıllarında ve nefs-i habîselerinde ve kulûb-

ı kâsiyelerinde olan dalâleti izhâr ve zamân-ı hayatlarında ibâdet-i ilâhiyyeye intihâ î’tibar 

idüb (ان ت��ت�ا R
 (Ölmeden evvel ölünüz)762 hadîs-i şerîfi’ni kendü î’tikâd-ı ( م�ت�ا \

bâtıllarına delîl ittihâz itmekle “biz öldük, bizden teklif sâkıt oldu” deyu dalâlet ve küfür 

yoluna giderler. Hâşâ sümme hâşâ sümme hâşâ öyle değildir. Tevîl-i bâtıl ve fâsidden ve 

itikâd-ı sâfil ve kâsiden nâşî ve zâhir olur bir hâl-i bed ve kâl-i bî-hıreddir.  

Lâyihâ: Bu dahî mâ’lûmdur ki bu kelâm-ı müstetâb Hz. Râsûl-i ekrem’e hitâbdır. Onlar bi 

hasebi’l-irfân ve’l-ikân fenâ-yı mâ’nevîlerini ve bekâ-yı mâ’nevîlerini kendü kâl-i latîf-i 

mazhar-ı hâlleri olan (ان ت��ت�ا R
 mûcibince tekmîl idüb hiç hâl ve kâllerinde ve ( م�ت�ا \

ibâdet ve amellerinde intihâ görünmeyüb ve mevti sûrîleri zamanına değin asla terk-i tâat 

ve ibâdet itmediler. Mülâhadenin batâlet ve delâletini beyân-ı hâl ve kâlden gâyet âşikâre 

olur. 

Lâyihâ: Gerçekten bu hâl vardır. Velâkin âlem-i bâtında ve ledünnîde ve hafâyâ-yı âlem-i 

melekût ve ceberut da ve hâlât-ı esrâr-ı ilâhiyyede müstağrak olub ve meslûbü’l-itibâr ve 

mağlûbü’l-ihtiyâr olan meczûblar hâlinde mû’teberdir. Amma celâyâ-yı(43a)âlem-i 

mülkde ve zâhirde meczûbü’l-akl ve meslûbü’l-ihtiyâr olmayub akl-ı maaş ve akl-ı maad 

kuvvetiyle umûr-ı kesret ve ef’âl-i ihtiyâriyye-i hakîkiyye ile ehl-i tasarrûf olan ârif ve 

kâmil ve muvahhid-i vâsıl hâlinde mû’teber değildir. Bu halde ve kemâlde iken onlar gibi 

terk-i amel ve ibâdet etmek Şer-i Şerîf-i Muhammedîye ihânet ve izhâr-ı ilhâd ve 

dalâletdir. 

( 4 م8 ه�O ا������4�ا�5-�ذ ب�� ا��  ) 763 

Beyân-ı diğer ve latîf: Ve dahî vâzîü’l-vird (ks) akîde-i mû’tebere ile Ehl-i Sünnet ve 

Cemaatden olub ibâdetin lüzûmunu ve her ibâdullâha bi-hasebi’l-luzûmü’ş-şer-i umûmunu 

ve ibâdetin ve mâ’bûd-ı bi’l-hakk’ın uluvv-i şânını ve mekânını kemâ yenbagî bildiği 

sebebden ibâdetin edâsında izhâr-ı acz ile ve mütekellim-i mea’l-gayr sîgası ile 
�ن4 م� �س


	ن�ك ح# "
�دت4 �� م5
�د" 764  okudu. Fi’l-vâkî Allah Teâlâ’nın zât-ı ulûhiyyetine ve sıfât-ı 

rubûbiyyetine lâyık ve sezâ-vâr ibâdet ve tâat-ı bî-şümâr mümkün olmadığı ecildendir ki 

İmâm-ı Â’zâm ve Hümâm-ı Ekrem Hazretleri Fıkh-ı Ekber nâm kitâb-ı muhteremlerinde 

                                                
762 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 346. 
763 Bu helâk edici şeylerden Melîk olan Allah’a sığınırız. 
764 Yâ Mâbud olan Allah’ım! Sana gerektiği gibi ibâdet edemedik. 
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hal-i mâ’rifet-i ilâhiyyeyi beyândan sonra hâl-i ibâdet-i ilâhiyyeyi dahî beyan idüb '� Z-�ر	 

765اح	 ان �5
	 ا� ح# "
�دت4 آ�� ه� اه$�   buyurdular. Ve Îmâm-ı Â’zâm’ın kemâl-i hâline ârif 

olub ve Fıkh-ı Ekber’i şerh iden Şârih-i Ekrem ve Â’lem dahî Hz. İmam’ın murâd ve 

merâmını beyân sadedinde ( �# ا� ح# ت'�ت�ن �-Z وسP اح	 ا: � م�;�ر م� ت��	ي \�ل اب�  )766  

buyurduklarını nakilden sonra onların harf-i tenbîh ile beyân etdikleri kelâmlarını 

tavzîh(43b) ve beyân içün: 


��ون و  �+م�ن "8 ا�5
�دة D�)� "-8 �'���ن ��م ا�'-�م� س.�   2���ن4 م� ا  ت�ي ان ا��$�:� مP ان


	ن�ك ح# "
�دت4"767  buyurdular. Yâni melâike-i mukarrabînin göz açıp yumuncaya dek 

ibâdetlerine kesret ve fetret gelmiş değil iken yevm-i kıyâmetde izhâr-ı acz idüb bu kelâmı 

diseler gerekdir dimekdir. Ve şârih-i ekrem mezbûr bu hâle delîl-i âhâr ikâmet idüb:  ل�\

�9'� �بf5 ا��5ر)-8 ا�5
�دة ا�9ل ا��ب وتL5-�� و  ن���� �<9�� وتL5-�� )9 �'	ر "
	 ان �+ت> ب��5
�دة ا

��ب<9ل ا� و�L" �T���
وآ  768 buyurdular.  

Suâl Alâ Vech-i Lâyihâti’l-Makâl: Belki ibâdullah bu amele ehil olmayub hakk-ı ibâdetle 

âbid olmayıncak etdikleri ibâdet makbûl olmayub ve amelleri lağv olmaz mı deyu hâtıra 

olunursa el-cevâb: Hz. İmâm bu kelamlarından sonra kelime-i istidrâkle bu suâle cevâb 

kasdına (O�آ�� ام O�ب�م Oو	
 buyurdular. Ve Hz. İmâm’ın bu kelâm-ı şerîfinin 769 ( و�:�� �5

mazmûnunu teyîd kasdına ve emr olunduğunun hikmet ve gâyetine tâlîl kasd idüb    ن ا� 

��5�q$:� 770  Ve dahî Allah Teâlâ şöyle buyurdu; (2 ا� ن.� ا  وس5`� Gücünüz) ( )�ت'�ا ا� م� اس

yettiği kadar Allah’dan sakının) 771 buyurdular ki ehline mâ’lûmdur.  

Lâyihâ Berây-ı Cevâb-ı Diğer: Bir cevâb dahî budur ki (2-$" 2$" ذي R( و)�ق آ (Her ilim 

sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır) 772 fehvâsınca amel-i ibâdetde ve kuvve-i 

îmâniyede ve gayret-i ameliyede ibâdullâhın cümlesi bir değildir. Lâ-büd mütefâvitdir. 

Herkes hâline ve kudretine göre amel ve ibâdet ider. Ona binâendir ki, Hak Teâlâ ( ت'�ا��(

2�5`� (Gücünüz yettiğince Allah’dan korkun) 773 buyurdu. Muhassalü’l-kelâm kavl-i ( م�اس

                                                
765Hiç kimse, lâyık olduğu şekilde Allah’a ibâdet etmeye güç yetiremez. 
766Ebû MansûrMuhammed Mâturîdî dedi ki: Kimsenin Allah Teâlâ’dan gerektiği şekilde korkmaya gücü 
yetmez. 
767 Görmezmisin melekleri göz açıp kapayıncaya kadar gevşeklik göstermeden ve usanmadan ibadet 
etmelerine rağmen kıyâmet gününde: Allah’ım! Sana hakkıyla ibâdet edemedik derler. 
768 Âriflerden bazıları dediler ki: İbâdet, Allah’ı ululama ve yüceltmedir. Allah’ın azametinin ve celâlinin 
sonu yokdur. Bu durumda kulun Allah’ın celâline, azametine ve kibriyâsına lâyık ibâdete gücü yetmez. 
769 Fakat, Allah’ın emrettiğini emrettiği şekilde yapanlar O’na ibâdet etmiş olur. 
770 Çünkü Allah “Hiçbir nefsi taşımayacağı bir şeyle sorumlu kılmaz (Bakara: 286). 
771 Tegâbün:16. 
772 Yusuf:76. 
773 Tegâbün:16. 
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mücerred ve hak-ı ibâdete ve hakk-ı takvâya kâdir olmamakla ednâ(44a) hallilere hakk-ı 

ibâdete kâdir olmadım deyu cümle ibâdetini terk lâzım olmaz. 

Vird-i Şerîf’de (4 �� م5�وف� Kelâmının Kemâl-i Fazlına   774 ( س
��ن4 م� "�)��ك ح# م5�)

ve Hâline Mukaddime-i Hâliyye ve Kâliyyedir: Ey tâlib-i irfân bu dahî mâ’lûm olsun ki 

Hz. Dâvûd (as) Hak Teâlâ’ya (#T9%�$'& ا�ذا ��� ) 775deyû suâline  ان &

آ�& آ�/ا م%.-� )�ح

 Gizli bir hazine idim. Bilinmek istedim ve bilinmek için de)  ا"�ف )%$'& ا�%$#  ا"�ف

mahlûkâtı yaratdım)776 kelâm-ı kudsî ile verdiği cevabdan fehm olunan mâ’nâ-yı sırrânî 

muktezâsınca ve dahî (ون	
 Cinleri ve insanları ancak bana) ( وم� �$'& ا�<8 وا نZ ا  �-5

ibâdet etsinler diye yarattım) 777 âyet-i kerîmesinde cumhûr-ı müfessirîn 778(-5�)�ن�( ا    

ibâretiyle tefsirleri mû’cibince insanın mâ hulika lehüsü mâ’rifetullâh olduğunda zerre 

iştibâh yokdur. Ve dahî cezbe-i ilâhiyye ile bu hâli fehm idüb mâ’rifetullâh içün tarîkat-ı 

meşâyıha sülûk iden dervişân-ı sâdıkânın â’mâl-i sâlihâlarına muâvenet kasdına vird 

okuyan vird-hânların ve hâline göre vird dinleyen müminlerin cümlesinin murâdları ma 

hulika lehüleri olan mâ’rifetullâh ve rızâullâhdır. Velâkin bi hasebi’l-kalb ve’r-rûh ve’s-sır 

ve hâl ve şühûdla ve zevk-i tâm ile mâ’rifetullâhdır. Tahsîl ve tekmîlinde gâyet suûbet olub 

ve Hak Teâlâ’yı hakk-ı mâ’rifetiyle bilmek muhâl mertebesinde görünmek ile bu husûsda 

azamet ve Kibriya ve celâl-ı Hakk’ı iş’âr içün vâziü’l-vird ( �4)س
��ن4 م� "�)��ك ح# م5� �� 

 .okudu 779 ( م5�وف

Beyân-ı müfîd: Bu kelâm-ı şerîf-i mâ’rifet-âmiz ve makâl-i latîf-i hakîkat-engîz mazmûn-ı 

(44b)hümâyununda ulemâ-yı ehl-i kâl ive urefâ-yı ehl-i hâl beynlerinde bi hasebi’z-zâhir 

ve’l-bâtın çok kîl ve kâl vardır. Cümlesini bu muhtasarda tafsîl ve beyan mertebe-i 

imkânda değildir. Cümleden biri ulemâ-yı izâmdan ve meşâyıh-ı kirâmdan olan Şemsü’s-

Saâde ve Necmü’l-Hidâye Mürşidü’l-Ubbâd ve Müellifü’l-Mersâd Necmeddîn Râzî 

Hazretleri Menâzilü’s-Sâirîn nâm kitâb-ı mâ’rifet-meâblarında maârif-i ilâhiyyeyi beyân 

sadedinde Oر	رواا� ح# \	> وم� \�ل ا� ت�5�\ (Allah Teâlâ buyurdu: Allah’ın kadrini gereği gibi 

bilemediler)780 . Tefsirde ( ��4 "�)�ا ا� ح# م5�وم(  ) 781 buyurduklarından sonra أ"$2 ان  ا ���


� و\$�ب ا�5��ء "8 ذآ��ا�.;��� "'�ل �ا ام�ر ا��5�)� م��� "8 ا��:qV ب:-.-�� "8 ا�V�ح د\��'�� م%

                                                
774Ey mârûf olan Allah’ım! Biz seni hakkıyla bilemedik. 
775 Mahlûkâtı niçin yarattın? 
776 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 132. 
777 Zâriyât:56. 
778 Ancak bilinmek için. 
779 Ey mâruf olan Allah’ım. Senihakkıyla bilemedik. 
780 Zümer:67. 
781 Allah’ı gerçek mârifeti ile bilemediler. 
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2�
� وان'$C ا�
;�T� ا�-T�� س�ة��5'�ل م�� �5$��ء ور�5& ا�ا �T�;ب ����	راك آ$- ا�5'9ء و�Dرت "8 �


� ت5`-�� وا�9  ��$4 ا���5ه	 وت%�5V وت��9 ��4 ا��'�در �R ���ب� "8 درك ا�5'�ل و"8 س�ادق Tه� �-$�

 buyurduklarından maadâ mâ’rifet 782 ا�:
���ء " 8��S%رو ب���ص�ل "8 ا ص`-�ر ب���;�ل

beyânında olan bâbın âhirine varınca bu mâ’nâ-yı gâmıza mütaallık çok takrîr ve beyân 

etmişlerdrir. Kendü ocağımız olan Şâ’bân Efendi Âsitânesi’nde o kitab vakfiyetle mevcûd 

ve bu fakîr mübâşeretiyle ketb olunan Vakfiye-i Kebîre’de mastûrdur. Onda görüle. 

Beyân-ı İrfânî: Ve dahî Sultânü’l-Evliyâi’l-Kâmilîn ve Burhânü’l-Asfiyâi’l-Mükemmilîn 

Şeyhü’l-Ekber el-Endülüsî (ks) Hazretlerinin Fütühât-ı Mekkiyye’lerinden menkûl bir 

kitâb-ı(45a)mû’teber ve makbûlde gördüm. (4 �� م5�وف� ( س
��ن4 م� "�)��ك ح# م5�)

kelâmının mefhûm-ı gâmızını ve esrâr-ı mânâ-yı fâizini tahkîk ve imlâ ve mermûzâtını 

îzâh ve inşâ kasdına buyururlar: 

�2 ا�> ا�:.�ة وا���R ا\�ل وب�� ا���)-# ان آ�ن S ا�'�ل ا�> ا�%`+ وا�%`R وب5"$2 ان بf5 ا���س نC ه�اإ

����د ا��# وح	ان-م�اده2 ان ا��;	�# وا�-'-8 وا�C )> و �� و)-�� �<C ا ���ن ب� وآ��ل ص.�ت ذات� )

2$م5�)� ح'-'� ح'-'� ا� وص.�ت� واس���T وا)�5�� ب��:�� وا�
� "$> آR ح�ل )�� وان آ�ن م�اده2 ان . م

� ا� ب� ا �:�� x-� م5$�م� �$
V� بT �-x R$�ن ب�ن ح'-'� \��ر ا���''-8 م8 ا�.�ق ا س9م-�م���ع  ن ��

��T	�" ��:�ب�ا ��O ام�م ا���م-8  اآ[� ا��g��V ا�;�)-� و بf5 اص��ب ا��V)5> آ�ا�b/ا�> واس��دزة م5�)

ا��:��ء وم8 ا���''-8 م8 ت�\q آ� ا�'�Q> اب> ب:� وQ�اب ب8 "�� وم8 ا���'	م-8 وا���'-# )>  وآ�ا "�	

ه�ا ا��'�م ان� �� \�ل \�RT   ا"�ف ا  ا� آ�ن ص�دق و�� \�ل  ا"�ف ا� آ�ن ص�د\� وم5$�م ان ا��.> 

8-��
�ت  �;	ق م8 ��� واح	ة بR م8 �X 783 وا Bu mahâlde çok beyân ve tahkîk vardır. İhtisâr-

ı matlûb kasdına “ve hüvellezî” kelâmına varınca tây olunub yine “ve hüvellezî”den ketb 

ve nakl olundu. 

                                                
782 Bil ki fasihlerin dilleri mârifet hallerini anlatmada tutuktur. Âriflerin kalbleri mârifetullâhın inceliklerini 
açıklamada yetersiz kalmıştır. Akıllıların akıllıları onun keyfiyetini keşfetmede hayrete düşmüştür. Âlimlerin 
bâsiretleri onu tamamıyla anlamaktan âcizdir. Akıllar hüsrân içinde ümidi boşa çıkmış olarak ve gözler onun 
celâlinden ve yüceliğinden korkmuş ve aradığını bulamamış şekilde geri dönmüşdür. Bu amaçla yola 
çıkanların akılları Allah’ın azamet duvarlarının ötesine geçmekten ve huzurda visale ermekten âciz kalmıştır. 
783 Bil ki insanlardan bir kısmı bu sözü “Allahım, seni hakkıyla bilemedik” hataya ve saçmalığa, bazıları da 
küfre ve zillete nisbet ettiler. Ben diyorum kitevfik Allah’dandır. Şayet onlar Allah’ın varlığının ve 
vahdâniyetinin gerekliliğinin yakîn ve tasdikle kabûlünü kastediyorlarsa, onlara ve Allah’ın zâtî sıfatlarının 
kemâline inanmak gerekir. O kişi müslümandır. Şayet onlar Allah’ın sıfatlarının, isimlerinin ve fiillerinin her 
halde hakîkatiyle bilinmesini kasdederlerse bu mümkün değildir. İslâm fırkaları içindeki muhakkiklerin 
çoğunluğu Allah’ın hakîkatinin tamamıyla bilinmesi insan için mümkün değildir, hatta bu türlü bir mârifet 
sûfî şeyhlerin çoğunluğuna göre ve Şâfî mezhebinden olan İmam Gazâli ve hocası İmâmü’l- Haremeyn’e 
göre câiz de değildir. Filozoflar da bu görüştedir. Kadı Ebû Bekir ve Dırab b. Ömer gibi kimselerle 
mütekaddimîn de bu konuda görüş belirtmeyip tevakkuf etmişlerdir. Hakîkat budur ki bu makamda ancak 
Allah’ı bilirim diyen doğru söylemiştir. Allah’ı bilemem diyen kişi de doğru söylemiştir. Mâlûmdur ki nefy 
ve isbat tek bir cihetten dolayı olmaz, bilakis iki cihetten olur. 



 152 

 �V
: 4 و\�لح-p \�ل   اح;> ��Xء "$-4 ان& آ�� ا�X-& "$> ن.4   اب$o آR م� )-: وه� ا��ي "��O س-	 ا�

�2 ا�)�� "<
�$5�2 ا��ي �-Z م�5 ��R وم� ب$o اح	 ذ�4 و\�ل داود ا��� �� مR5� 8 نس
��: � ح# م5�)

 ا�`�Z- �.T م5�)� و\�ل رT ب��5</"8 م5�)��ا"��اف ا�5
	 ب��H O�:H 8" />5:�ا آ�� �R5 ا"��ا)�

$��ء ا�%-�ر ا� وص�حC ا�:��ب و)> ه�ا ا���5> ورد م8 ا�5   �5�ف ا� ا : ا�;�)-� ��-	 ا�
b	ادي

2� 784 وا��g��V ا�:
�ر آ$��ت دا�� "$-� آ2 )> ه�ا ا )�RQ ا\	ام�2 وآ$& دون ا��ص�ل ا�> ا��# ا)��م

 dahî buyurdular. Ve bu cümle kelimâtın mâ’nâsı ehline mâ’lûmdur. Türkî’ye tercüme 

olunmadı. Zîrâ keşf-i sırr-ı rubûbiyyet vardır. (و���رآ2 ا� ) (Allah sizi sakındırır)785 

fehvâsınca bu keşifden hazer idüb beyân ve ayân olunmadı. 

Lâyihâ: Ve mürşid-i kâmil oldur ki Hazretü’ş-Şeyh Cüneydü’l-Bağdâdî Hazretlerinin 

mevhîbe-i rabb-ı fâiz olan kelâm-ı gâmızlarının mâ’nâ-yı hakîkisine ârif ve dahî el-ân 

kemâ kân buyurdukları kelâmın esrârına hâl ve şuhûd ile vâkıf ola.  

Beyân-ı diğer: Bu cümle tafsîl-i kâl ve tebyîn-i hâl (( م� "�)��ك kelâmında olan mâ’nâ-yı 

nefyin meâlen beyânıdır. Ve zikr olunan eizze-i kirâm mâ’nâ-yı nefyi mû’teber görüb 

hakîmâne onun üzerine tahkîk ve beyân etmişlerdir. Ve mâ’nâ-yı nefy itibâr edenleri 

ârifâne tasdik etmişlerdir. Feemmâ imâd-i beyt-i dîn-i ümmet-i Muhammed ve muktedâ-yı 

fuzalâ-yı ehl-i sünnet İmâm-ı Â’zâm ve Hümâm-ı Efhâm (ra) Fıkh-ı Ekber (46a) nâm 

kitâb-ı müstetâb-ı mû’teberelerinde Ehl-i Sünnet mezhebinde ibâdullâha lâzım ve lâyık 

olan mâ’rifetullâhın hâlini beyân idüb bilâ-nefy-i isbât ile (��  )786 ن5�ف ا� ح# م(�5

buyurmuşlardır. Bu mahâlde bu kitabı şerh iden Şârih-i Â’lem Hazretleri lafz-ı hakkın bi 

hasebi’l-lugat vücûb mâ’nâsına olduğunu beyân kasdına harf-i tefsîr ile  ��اي وا�C م5�)

 deyub şârih dahî mâ’nâ-yı 788 ( وم� ��# م���) buyurmuşlardır. Ve dahî lafz-ı atıfla  787 وآ����

vücûbu tasrîh kasdına &
X و C789  م8 ح'� ب��5> و� ve dahî (�� beyân-ı mâ 790 ( م8 )> م�

buyurduklarından sonra bu kelâm ve ibâretlerinden müntîc ve muhassal olan mazmûn-ı 

                                                
784 Seyyidü’l-Beşer olan Peygamberimiz buyurdu ki: Senin kendini övdüğün gibi seni övemen. Ve Sen’de 
olan şeylerin tamâmına ulaşamam.784 Ve Hz. Peygamber “Eğer Allah’ı gerçek anlamda bilmiş olsaydınız, siz 
de cehâlet olmazdı. Bu mârifete kimse ulaşamaz” buyurdu. Hz. Dâvûd Nebî de “Allah Teâlâ, kişinin 
kendisini bilmekten acziyetini, itirâf etmesini mârifet kıldığı gibi, şükürden âcizliğini itiraf etmesini de şükür 
kıldı” demiştir. Sûfî tâifesinin başı olan Cüneyd Bağdâdî de şöyle dedi: “Allah’ı Allah’dan başkası bilmez” 
Hayırlı âlimler ve büyük şeyhler de bu mânâ da sözler söylemişlerdir. Onlar bu faziletleri elde etmek için 
yaptıkları her atılımda anlayışları ile Hakk’a ulaşmaktan yorgun düşmüşlerdir. 
785 Âl-i İmrân: 28-30. 
786 Allah’ı gerçek marifetiyle biliriz. 
787 Yani Allah’ın marifeti ve kemâlinin bilinmesi vâcibdir. 
788 Ve o mârifetin gerektirdiği şeyleri. 
789 O’nun hakkında vücub ve sübût mânâsınadır. 
790 Ondan olan şeyleri. 
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muhassalı beyân içün harf-i tefsîr ile ��-$" �� #وت� C>ت <� .buyurdular  791( ن5�)� ا� ا��5�)� ا�

Bâ’dehû Hz. İmâm murâdlarını kemâl ve beyân ve îzâh içün temsîl vechiyle ( �آ�� وصq ن.

��ب� ب<�-P ص.�ت�)> آ  )792  buyurdular. Ve Şârih-i Ekrem ve Â’lem, kelime-i nefsin bu 

mahâlde bi-hasebi’l-kinâye zâtullâhdan ibâret olduğunu beyan idüb harf-i tefsîr ile  اي ذات�

 .buyurdular 793  ا��ا�C ا����د

Lâyihâ: Ve Lisânü’l-Arab’da kelime-i nefs ale’l-ıtlâk zâta ve ayn-ı vücûd-ı şeye ıtlâk 

olunduğu nefy ve istidlâlle tekîd-i mâ’nevîde (� �T�� ) 794 misâli kâfîdir. Ve dahî> ز�	 ن.

اي ن5�ف ا� ح# م5�)�� ب<�-P ص.�ت�  kelâmının mefhûmunu beyan içün Şârih ( ب<�-P ص.�ت�)

 buyurduklarından sonra ifâde-i umûm içün  795 ا��> وصq ن.� ب�� )> آ��ب� ا�L5-2 وآ9م� ا�'	�2

tekrar atıfla  �� buyurdular. Ve kitabdan murâd 796 وب<�-P اس���T ا���> ا��> )> ا�:��ب وا�

Kur’ân-ı Azîm ve sünnetden(46b) murâd Ehâdîs-i Şerîfe-i Rasûl-i Kerîm’dir. Ve bu kelâm-

ı şerîf-i icmâlinin mazmûnunu tafsîl ve şerh ve beyan kasdına Şârih-i Ekrem  

 797( اي ن'	ر "$> م5�)�� ب;.�ت� واس���T "$> ا��.;-R وا�:��ل و  ن'	ر "$> م5�)�� آ�� ذات�)

buyurmuşlardır. Ve dahî Şârih-i Â’lem 798 9� 5$2 ب�'-'�ا��فو)> ��از ا  buyurdular. 

Yâni Hz. İmam (��  ن5�ف ح# ) buyurdular. Ve bâzıları 799( ن5�ف ا� ح# م5�)�� و��# م�

��م��5 ا�.9س.� وبf5 اص��ب��  800buyurdular. Ve bu husûsda ihtilâf edenleri beyân idüb )م(�5

   وQ�اب ب8 "��و8 ت�\q آ��'�Q> اب� ب:� ا�
�\9نوم��2 م Ve dahî 801 آ�ا م�م ا�b/ا�> وام�م ا���م-8 

802 buyurdular. Ve dahî atf-ı mutazzammın olan vâv-ı ibtidâiyye ile  �5V;�)-� )> ا آ[� م�ا

q804وت.;-R ه�ا ا�
�p )> ا���ا\ buyurduklarından sonra kelâm-ı âhâr ile 803(   وآ9م  ب� م���ع   

buyurdular. Ve dahî Şârih-i Ekrem Hazretleri İmâm-ı Â’zâm Hazretleri’nin kelâmına 

müeyyed olur bir kelâm-ı âhâr zikr idüb  اي م� Oر	روا ا� ح# \	:�)��8 وم� \�> )> ح# ا�ل ا� ت�5�\

                                                
791 Bize lâyık ve gerekli olan bir mârifetle Allah’ı biliriz. 
792 Allah’ın kendisini bütün sıfatlarıyla kitabında anlattığı gibi. 
793 Yani O’nun zâtı Vâcibü’l-Vücûddur. 
794 Bana bizzat Zeyd geldi. 
795 Yani Allah’ı ezeli kelâmında ve yüce kitâbında kendisini vasfettiği bütün sıfatlarıyla gerçek mârifetiyle 
biliriz. 
796 Ve Kitab ile Sünnet’de yer alan bütün güzel isimleriyle. 
797Yani Allah’ı sıfatları ve isimleri vâsıtasyılama ve ayrıntılı olarak bilmeye gücümüz yeter. Fakat zâtını 
tamamıyla bilemeyiz. 
798 Ve Allah’ı hakîkatiyle bilmenin cevâzı hakkında ihtilaf vardır. 
799 Allah’ı gerçek mârifetiyle ve mârifetinin gerektirdiklerin ibiliriz. 
800 Allah’ı gerçek mârifeti ile bilemeyiz. 
801 Bu konuda konuşmayı filozoflar ve İmam Gazâlî ve İmâmü’l-Haremeyn (İmam Gazâlî’nin hocasıdır) gibi 
arkadaşlarımızdan bazıları yasakladı. 
802 Ve Kâdı Ebu Bekir Bakıllânî ve Dırab b. Amr gibi onlardan bazıları da bu konuda yorum yapmadan 
bekledi. 
803 Ve sûfîlerin sözlerininçoğu da bu hususdan çekinmeye yönelikdir. 
804 Bu konuyla ilgili ayrıntılar Mevâkıf’dadır. 
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��� ب-8 ا��Jم8 وا�:�)� م5�)�ا�� buyurdular. Velâkin bu husûs  805 "�)�ا ا� ح# م5�)�� )'	 او\P ا�

çok tafsîl ve bahs götürür. Ve feyz-i hak ve vücûd-ı mutlak ile beyânı kâbîldir. Velâkin bu 

muhtasarın tahammülü yokdur. 

Suâl: İlm-i Hak’la ulûm-ı evvelîn ve âhirîne âlim ve ârif ve nice ahbâr-ı sahîha ile bi 

hasebi’z-zât ve’s-sıfât esrâr-ı ilâhiyyeye vâkıf olan Sultân-ı Enbiyâ ve Evliyâ Rasûl-i 

Ekrem (sallallâhü aleyhi ve sellem)(47a) hakk-ı mâ’rifetullâhı nefy idüb ( ن4 م� "�)��ك��
س

4� buyurdular. Ve ammâ İmâm-ı Ümmet-i Muhammed-i Muhterem ve 806 ) ح# م(�5

Muktedâ-yı Cümle Â’râf ve Â’lem Bi’l-Fazl Ve’l-Kerem Hazretleri hakk-ı mâ’rifetullâhı 

Fıkh-ı Ekber nâm kitâb-ı mû’teberlerinde ( � ح# م5�)��ن5�ف ا  )807  buyurdular. Zâhir ve 

mütehakkık budur ki Hz. İmam Hz. Rasûl-i En’amdan â’râf ve â’lem değildir deyu suâl 

olunursa el-cevâb Allâhü â’lemu bi’s-savâb: Ârifin iki hâli vardır. İrfân-ı zâtî: Hak’la kâim 

olan sıfât-ı ezeliyyesine taalluk etmek vardır. Yahud perde-i sıfât ona hicâb olmayub bi’z-

zât zât-ı mukâddese taalluk etmek vardır. Bu mâ’nâdandır ki bâzı urefâ-yı kâmilîn ve 

fuzalâ-yı vâsılîn künh-i sıfât-ı Hakk’ı hakkıyla mâ’rifet mümkündür. Velâkin künh-i zât-ı 

Hakk’ı hakkıyla mâ’rifet mümkün değildir buyurmuşlardır. 

Der-Beyân-ı Tevcîh-i Cevâb: İmdi bu vechile tevcîh ve tahkîk olunur ki Hz. İmam (ra), 

mâ’rifet-i sıfâtullâha nisbet (�� dimiş olalar. Ve Rasûl-i Ekrem  )808 ن5�ف ا� ح# م(�5

(sallallâhü aleyhi ve sellem), mâ’rifet-i zâtullâha nisbet (4� dimiş 809 ) م� "���b(ك ح# م5�)

olalar. Ve efsâh-ı urefâdan bir azîz-i kâmil nazımla ber-vech-i iktibâs bu mazmûna işâret 

etmişdir. 

Nazım:  (ا  ه� ���$5�   C-b�ا uم.�ت O	�" 8 آ�� ذات� ه� و" #T9%�810 ( "</ ا 

Lâyihâ: Şârihü’l-Fıkh-ı Ekber Şerh-i Şerîflerinde bu husûsu ziyâde beyânlarının âhirinde  

811وم� �'�ل و��وي )> م� "�)��ك ح# م5�)�4 مO��5 م� "�)�� ح'-'� ذات4 م5�)� ح'� آ�م$� بR "�)��ك   


-� وا�     $
�ت-�[ب��;.�ت ا�  

                                                
805 Allah Teâlâ “Allah’ı gereği gibi takdir edemediler”) (En’am: 91; Zümer: 67) buyruğunu kâfirler hakkında 
söylemişdir. (Bu buyruk genellendiği takdirde) mârifetullâh konusunda müminler kâfir aynı derecede ele 
alınmış olur. 
806 Allah’ım seni gereği gibi bilemedik. 
807 Allah’ı gereği gibi biliriz. 
808 Allah’ı gerçek mârifetiyle biliriz. 
809 Allah’ım! Seni gereği gibi bilemedik. 
810 Mahlûkât O’nun zâtını tamamen bilmekten âcizdir. Gaybın anahtarları O’nun yanındadır ki, onu sadece 
Allah bilir. 
811“Seni hakkıyla bilemedik” sözünün mânâsı senin zâtının hakîkatini tam ve hakîki bir mârifetle bilemedik 
demekdir. Yoksa seni subûtî ve selbî sıfatlarınla biliriz. 
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(47b) buyurdukları bu mâ’nâ-yı mastûra ve cevâb-ı mezkûra delîl-i sarîh ve tahkîk-i 

melîhdir. 

Der-Cevâb-ı Diğer: Ve bir vechile cevab dahî kâbildir ki Râsûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi 

ve sellem) künh-i zât-ı Hakk’a hakk-ı mâ’rifetden âciz değillerdir. Velâkin Hak Teâlâ’nın 

şân-ı âlisini î’lâ ve zât-ı celîlini iclâl kasdına demişlerdir. Ve kendüleri ( 4-$" ء��X <;اح  

4س
��ن مR5� 8 ا"��اف ا�5
	 ب��buyurdukları gibi ve Hz. Dâvûd  />5  812( ان& آ�� ا�X-& "$> ن.

O�:H 8" ا�:H 5� م5�) آ�� ���R ا"��ا)� ب��5</ "8 م5�) 813   buyurdukları gibi murâd tâ’zîme’n-

li’ş-şân ve izhâr-ı aczdir. ( رب�م8 "�ف ن.� )'	 "�ف   ) (Nefsini bilen Rabbini bilir)814 hâlini 

merâtib-i mâ’rûfesiyle tekmîl iden her mahâlde izhâr-ı aczin mâ’nâsını kemâ-kân fehm ve 

iz’ân eder. 

Lâyihâ: Gülzâr-ı aşka gül ve gülüstân-ı irfâna bülbül urefâ-yı kâmilînin ercümendi 

müellif-i Gülistân Sâdî Efendi (ks) Gülistânlarında âkifâne 



�دت م5�)�	رآ��آ5" �-;'�  �9�� ب

  ������م� "
	ن�ك ح# "
�دت4 وواص.�ن ح$-

4� 815ب��-� م��ب آ� م� "�)��ك ح# م5�)

buyurdukları hâl-âmiz ve taksîr ve acz-engîz olan kelâm-ı şerîf dahî cevâb-ı sâniyi bir 

vechile müeyyeddir. Vird-i Şerîf’de (ن4 م� ذآ�ن�ك ح# ذآ�ك��
 816kelâmının hâlini ve ( س

tâlib-i zikrin lüzûmunu beyandır. Sebeb-i duhûl-i cennet-i sıfâtiyye ve bâis-i vusûl-i zâtiye 

olan zikrullâh, ibâdet ve mâ’rifet gibi ehl-i irşâd ve etvâr ve savâhibü’l-etvâr ve mazhar-ı 

esrâr olan meşâyıh-ı kibârın erkân-ı pür-esrâr ve pür-envârlarında sâlik-i ilâllâh (48a)olan 

âşık-ı sâdıklara lisânen ve kalben ve rûhen şerîat ve tarîkat hasebiyle ânâe’l-leyl ve 

etrâfe’n-nehâr lâzım olduğuna vâziü’l-vird (ks) işâret idüb velâkin zikr olunan ibâdet ve 

mâ’rifet gibi şân-ı mezkûrun uluvvüne ve zât-ı âlîsinin kemâl-i semmûne nisbet Hakkâ 

lâyık zikr-i fâyık mümkün olmadığına remz idüb ن4 م� ذآ�ن�ك��
  817  �� م�آ�ر ح# ذآ�كس

okudu. Ve bu mânâ-yı gâmıza delil (2ذآ�ون> اذآ�آ�( ) (Beni anın ki ben de sizi anayım)818 

                                                
812 Ben seni, senin kendini övdüğün gibi övemem(Müslim, Salât, 222; Ebû Dâvûd, Salât, 148; Nesâî, 
Kıyâmü’l-Leyl, 51). 
813 Allah, kulun kendisini bilmekden âciz olduğunu itirâf etmesini mârifet kıldığı gibi, şükürden âciz 
olduğunu itirâf etmesini de şükür kıldı. 
814 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 309. 
815 Celâlinin kâbesi ibâdetin taksiriyle mârifetlidir ki sana gereği gibi ibâdet edemedik 
Cemâlinin hilyesini vasfedenler tahayyüre mensub olur ki seni gereği gibi bilemedik. 
816 Allah’ım! Seni hakkıyla zikredemedik. 
817 Ey Mezkûr olan Allah’ım! Seni gereği gibi zikredemedik. 
818 Bakara: 152. 
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âyet-i kerîmesinin mâ’nâ-yı sırrânîdir ki ( ��ا وب`�� و�
`�� ب`�ً� ا�> س
�5 اب`8]ان �$'�M ن  ) 

(Kuşkusuz Kur’ânın zâhiri ve bâtını vardır. Bâtınının da yeti bâtına kadar bâtını vardır)819 

hadîs-i şerîfinin fehvâ-yı â’lâsınca tahkîk ve tedkîk zâhiren ve bâtınen nice merâtibi 

müştemil olmak üzere tefsîr ve tahkîk etmişlerdir. Â’lâ mertebesi zikr-i hakîkî efnâ-yı 

ef’âl, efnâ-yı sıfât ve efnâ-yı vücûd ile fenâ ender fenâdan bekâ ender bekâ hâline vâsıl 

olub tecellî-i ef’âl ve tecellî-i sıfât ve tecellî-i zât hükmüyle ve gâyetiyle zâkir hakîkat 

âleminde ve hâlinde hakîkat-ı mezkûr olmakdır. Nitekim Hz. Şeyhü’l-Ekber, makâm-ı 

hüviyet ve ehadiyyetde (آ�ر���اآ� وا��ه� ا ) 820 buyurmuşlardır. 

Beyt-i min gazeli’l-müellif: “Beni” “O” dese acemî ârif iltifatla hüviyet bulmuş Bu 

mâ’nâdandır ki Hz. Sehl (ks) Mihâcü’l-Mezkûrîn’de  �-اآ� وح��آ� ب���آ� وح-�ة ا��وح ب���ح-�ة ا

 .buyurmuşlardır. Anla  821 ا��اآ� ب����آ�ر

Lâyihâ: Ve Türkî lisânda zikrin mâ’nâsı mutlakâ anmaya dirler ki mukâbil-i nisyândır. Ve 

bazıları lafz-ı zikirde unuttuğun anmak mefhûmuna î’tibâr etmişlerdir. Ve bu î’tibâra delîl-i 

sarîhdir ki, (ا  ا� ��ا   �� R-\ ادي	b
 Yâni Cüneyd Bağdâdî Hazretleri (48b)( ��� اح�S� ا�<�-	 ا�

mevt-i sûrîlerine muhtazır olduklarında hâzır olan, (ا  ا� ��ا   �� R\ ) deyû telkîn-i kelime-i 

şehâdet etdiklerinde (O�ذآ�( ��- .Yani rabbimi unuttum mu ki zikr edeyim buyurdular ( م� ن

Kâmillerin zikr-i hakîkileri bu mertebede olur.  

Lâyihâ: Ve zikrin merâtib-i aliyyesi vardır. Zikr-i lisânî ve zikr-i kalbî ve zikr-i rûhî ve 

zikr-i sırrî dirler. Bu merâtibi tahsîl idüb ârif, makâm-ı sırra belki sırr-ı hafâya ve sırr-ı 

ahfâya ve ahfâ-yı mutlaka vâsıl olsa kuvvet-i hâliyye ve sırriyye ile zikr-i hakîki ile zâkir 

olub asla kalbine ve rûhuna ve sırrın merâtib-i mezkûresine gaflet ve nisyân târî olmayub 

( ��آ�را�ه�ا ا��اآ� و  )822  hâlinde dâim ve sâbit olur. 2Tا	�آ� ا��2 ارز\�� ه�ا ا�  823 ا�$

Lâyihâ: Bu beyândan fehm olunur ki, ârif-i hakîki Hak Teâlâ’yı hakk-ı zikriyle zâkir ola. 

Ammâ bu vechile zâkîr-i hakîki olmak vâhiden bâ’de vâhiddir demek câizdir.  

Lâyihâ: İmdî öyle oluncak vird-i şerîfde mezkûrun şânını î’râz ve î’zâm ve zâkirin şânını 

izhâr-ı acziyle teşrîf ve ikrâm kasdına (ن4 م� ذآ�ن�ك ح# ذآ�ك �� م�آ�ر��
 okudu. Vird-i  824( س

şerîfde (ك�:H #ن�ك ح�:H ن4 م���
 kelâmının hâlini ve tâlibe şükrün lüzûmunu 825 ( س

                                                
819 Aclûnî, Keşfü’l- Hafâ,I, 209. 
820 O zâkir ve mezkûrdur. 
821 Ruhun hayatı zikirle, zikrin hayatı zâkirle ve zâkirinhayatı da mezkûrladır. 
822 O zâkir ve mezkûrdur. 
823 Allâh’ım! Bizi bu daimî zikirle rızıklandır. 
824Ey mezkûr olan Allah’ım! Seni hakkıyla zikredemedik. 
825 Allah’ım! Sana hakkıyla şükredemedik. 
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beyandır. Ve mâ’rifet ve ibâdet ve zikrullâh min-indillâh verilmiş niam-ı uzmâdan olduğu 

ecilden ve dahî (ون	
 ,Eğer siz yalnızca Allah’a kulluk ediyorsanız) ( اH:�وا ا� ان آ��2 ا��O ت5

Allah’a şükredin)826  âyet-i kerîmesi muktezâsınca ve müfessirînin 2 ا  ب��:� �V)�ن "
�دت�   ت

�� 827  tefsîr-i şerîfleri fehvâsınca ehl-i ibâdete şükür lâzım olmakla(49a) vâziü’l-vird (ks) 

ve istîmâ iden tâlibler ف رب��" 	'( � (Nefsini bilen muhakkak rabbini bilir)828  م8 "�ف ن.

fehvâsınca Allah Teâlâ’nın azamet ve kibriyâsını ve kendülerinin acz ve noksânını ve 

ulüvvü’z-zât olan mün’im-i hakîkî olandan verilmek ile semmû’ş-şân olan nîmet-i uzmâya 

hakk-ı şükr ile şükür lâzım olduğunu ve bunda dahî izhâr-ı acz lâzım olduğunu tâ’rîz ve 

işâret itdüğüne �:H ن4 م���
ن�ك ح# H:�ك �� مV:�رس   829 okudu.  

Beyân-ı Diğer: Ve bu kelâm-ı latîf bu vird-i şerîfde okunduğu lâyık ve sezâ-vârdır ki 

Cenâb-ı Hakk’a izhâr-ı acz her hususda makbûl ve mû’teber â’mâl-i sâlihâdandır. Zîrâ 

enbiyâ-yı izâm ahvâlinden ve evliyâ-yı kirâm dahî bu hâl ve hisâl üzerelerdir. Sultân-ı 

Enbiyâ’dan çok ahbâr-ı pür-esrâr vardır. Mâ’lûm-ı ulemâ ve mâ’rûf-ı urefâdır ki bu 

mahâlde tafsîl ve beyânı kâbil değildir. Bu hikâyeden fehm oluna ki ve mâ’lûm-ı ulemâdır 

ki şarkdan garba dört kimesne saltanat ile bi-hikmetillâh hükm etdiler. İkisi ehl-i islâmdan 

ve ikisi ehl-i küfürdendir. Eh-i İslâm’dan olanlar, biri Hz. Süleyman’la, İskender-i 

Zülkârneyn’dir. Ehl-i küfürden olanlar, Nemrûd ile Câlût’dur. Hz. Dâvûd (as) zamân-ı 

saltanatlarında Câlût’un üzerine gazâ et deyû min-indillâh emr olundukda Hz. Dâvûd dahî 

Câlût’la muhârebe eylediklerinde bi-avnillâh nusret-i mâ’nevî kuvvetiyle feth-i sû’rî 

müyesser olub bi’z-zât sinân-ı berrân-ı cân-feşân ilen kahraman-vâr Câlût’un sîne-i pür-

kînesine bî-mehâbe çalub helâk oldukda bu gazâ-yı ekber ile Câlût’un asker-i bî-pâyân-ı 

ehl-i tuğyânı münhezim ve perîşan olmakla(49b) hilâfet min-indillâh Hz. Dâvûd’a 

verildikde, Yâ Davûd $-.� )> ا رض�830  ان� �5$��ك  mazmûn-ı hümâyununca azamet ve 

şevketle sultân-ı cihân ve halife-i zaman olduklarında ve Hak Teâlâ: Yâ Dâvûd sana bu 

gûne fetih ve zafer ve hilâfet-i pür-fer virdim. Bu nimete şükr eyle didikde Hz. Dâvud Nebî 

(aleyhi’s-selam) kendü nefsine ve hâline ârif ve bu ecilden sıfat-ı acz-i tâmda olduğundan 

ve Hak Teâlâ’nın azamet ve şânına ve Kibriyâ-yı sultânına irfân-ı tâm olmakla: Ya Rabbi! 

Senin gibi celîlü’ş-şân ve azîmü’l-burhân sultânı, benim gibi zayıf ve bî-dermân ve âciz ve 

                                                
826 Bakara: 172. 
827 Allah’a ibâdet ancak O’na şükretmekle tamam olur. 
828 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 309.  
829 Ey Meşkûr olan Allah’ım! Seni hakkıyla şükredemedik. 
830 Seni yeryüzünde halife kıldık. 
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hayrânın ne şekilde sana lâyık şükr-i bî-şümâra nice iktidârı olur deyû bu sıdkla î’tizâr ve 

aczini izhâr etdikde, Hak Teâlâ     ( ا��:H ت9ن  )831Yâ Dâvûd buyurdu. 

Beyân-ı Diğer Fî Hâl-i Şerh-i Vird: Ve dahî vâziü’l-vird (ks) â’mâl-i sâlihâdan indallâh 

ehab ve makbûl olan izhâr-ı aczi mutazzammın kelimât-ı mergûbe zikrinden sonra izhâr-ı 

aczin muktezâsı ve dahî gayeti olan fazl ve rahmet recâsına ve izhâr-ı acziyle zuhûr iden 

in’âm-ı ilâhînin şükrüne kasd idüb ����وا 	���ا � �� 9S( 832 م8 ا� ورح�� H:�ًا م8 ا� ون�5

okudu (ا م8 ا��:H ) dimenin mâ’nâsı ârife mâ’rûfdur. 

Lâyihâ: Ve dahî (ن�ا�[�+ ه� ) alâ kasdi’t-tâmim mefhûmundan gayrı  833( ا���	 ه� ا�[�+ ب��$

2-L5�) Ve dahî   834( ات-�ن م� �5V� ب�� '�ل��ن ا���ل ان`# م8 ��ن ا�  ) 835 fehvâsınca vird-hanın 

cümle makâlâtı ve ezkârı bu mahalle gelince lisân-ı hâlle olan hamd-i müş’irdir. Ve bu 

mefhûmu teyid ve tasrîh içün ve kendü vücûdunda(50a) ve sıfâtında ve ef’âlinde olan 

nimetlere hamdi ve şükrü tâmîm etdikden sonra tahsîs-i bâ’de’t-tâmim î’tibâr-ı latîfiyle 

ibâdet ve tâat ve tevfik ve hidâyet nîmetine dahî tahsîse’n-hamd kasdına ( �"�`�"$> ا � 	���ا

 #-(�� .okudu 836 (وا�

Beyân-ı Diğer: Ve sıfât-ı aczde gurûrdan ziyâde hazer ve firâr ve cemî-i günahlardan 

tevbe ve istiğfar lâzım olduğunu ve envâ-ı zünûb-ı kesîreye mübtelâ olduğunu iş’âr ve 

zünûb-ı kesîresine tevbe ve istiğfâr kasdına ve cümleye tâmîm içün mütekellim mea’l-gayr 

sigâsıyla (`�ء ون';�ن�و ���b.� ا� ا�L5-2 م8 آR ذنC "�	 وس okudu. Ve Hak Teâlâ’nın 837( ن

ibâdullâha verdiği nimete hamd etdükde hamd-i vâfî ve ziyâde verdiği nimete mükâfî olur 

hamd-i vâfî ve kâfî kâbil değil iken izhâr-ı fazl-ı ilâhîye î’timâd idüb vâfî ve mükâfî olur 

hamd etmek kasdına (ك	ًا ��ا)> ن4�5 و�:�)> م��	ح� 	���4 ا�2 � okudu. Ve niam-ı  838( ا�$

ilâhîden edâsı lâzım olan hamd-i Hüdâ’dan sonra, enbiyâ ve mürselîn ve sâir suleha-yı 

hâmidîne hâl ve kâl ile ve ne ibâret ve makâle iderler ise biz ol muhâmmedin cümlesine 

âlim ve ârif değülüz. Ve ârif olduğumuz muhâmmedle ve hâlâ ârif olduğumuz 

muhâmmedle dahî hamd iderüz deyub cümle muhâmmedle ber-vech-i umûm hamd etmek 

                                                
831İşte şimdi şükrettin. 
832 Allah’ın fazlına ve rahmetine şükr olsun, O’nun nîmetin ve iyiliğine de hamd olsun . 
833 Lisanla olan övgüyle O’na hamd olsun. 
834 Tâzimle hatıra gelen övgülerle de O’na senâ olsun. 
835 Hâl dili, kâl dilinden daha açıktır. 
836 Taât ve tevfîk nimetleri için de Allah’a hamd olsun. 
837 Yüce Allah’dan bilerek ve unutarak yaptığımız bütün günahlardan, hata ve noksanlardan dolayı 
bağışlanma diliyoruz. 
838 Allah’ım nîmetlerine hamd-i vâfî ile ve daha fazla lutfettiğin nimetlerine karşı da hamd-i kâfî ile sana 
hamdediyorum. 
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kasdına istînâf-ı kelâmla 2$52 ن�وم�  �� okudu. Ve dahî 839  ن��	ك ب<�-P م��م	ك م� "$��� م�

hamdinde devam ve sebât ve istiğrâk-ı ahvâl ve evkât kasdına(ح�ل Rآ <$") 840 okudu. Ve 

kendü nefsinde ve istimâ idenlerin vücûdunda ve amelinde olan â’mâl-i sâlihâyı mahv ve 

lağv iden ucub ve gurur olmakdan hazer kasdına vâcibü’l-vücûd(50b) ve sâhibü’l-cûdun 

cenâb-ı âlisine teveccüh ve sülûkda ve â’mâl-i sâlihada kemâl-i hüsn-i hâlde olmadığını 

î’tiraf idüb ve ziyâde hüsn-i hâl recâsına nidâ ve duâ ile  8�� م��ل ا���ل حّ�ل ح���� ا�> اح

  .okudu  841 ا���ل

Ve dahî her umûrunu ahvâlini Hak Teâlâ’ya tefvîz ve Cenâb-ı Akdesi’nden istimdâd üzere 

olduğunu tâ’rîz kasdına istînâf-ı kelâm ile ت �:R ه�ل  إ�� إ ا� 	دا"  842 okudu. Yani ehvâl-i 

dünyeviyyeden ve uhreviyyeden ve ehvâl-i nefsâniyyeden ve şeytâniyyeden ve ehvâl-i 

insiyyeden ve cinniyeden ve zâhir ve bâtın sülûküne ve tahsîl ve tekmîline mâni olur her 

muzırrâtdan ve mühlikâtdan halâs içün kelime-i tevhîdi tehiyye idüp hazırladım dimektir. 

Ve lafz-ı hevlin tenvîninden fehm olunan hevl-i azîm ve hevl-i şedîdden kelime-i tevhîdin 

halâs ettiğinin vechi ulemâya mâ’lûm ve urefâya mâ’rûfdur. Husûsan kelime-yi tevhîdin 

hısn-ı hasîn olduğu nass-ı sarîh-i mübîn ile sâbit ve mukarrerdir. Bu kelâmın üzerine atıfla 

 �
ن� � إو�:R ن��5 ا���	� و�:R ر��ء ا�V:� � و�:R ا"<�ب� س
��ن ا� و�:R ذنC اس�b.�ا� و�:R م;-


> ا� و�:�S\ Rء و\	ر تو وم5;-�  ح�ل و \�ة ا  ب�� و�:R ه2 ��آ$& "$> ا� و�:"�D R�Q R:-# ح

 843و2x م��Hء ا�

 okudu. Mâ’nâsı ehline mâ’lûmdur. 

Beyân-ı Müfîd: Ve bu kelâmda olan mâ’nâ-yı ehâdiyyete ve muktezâ-yı hüviyete ve 

kendü vücûdunda olan sıfat-ı tefrîd ve ehâdiyyete remz ve işâret idüp üslûb-ı sâbık üzere 

mütekellim meâl gayr sîgasıyla okumayub mütekellim vâhid sîgasıyla (دُت	ا") 844 okudu.  

Beyân-ı diğer: Ve dahî vâziü’l-vird (ks)(51a) Hak Teâlâ (O�َِأْم @$َ"َ Cٌ�ِ�xَ �ُ$ّ�َوا ) (Allah işinde 

gâlibdir)845 kavl-i şerîfi fehvâsınca Cenâb-ı Akdesine kemâl-i îtimâd ve î’tikâdda olduğunu 

ihbâr ve Hak Teâlâ’nın kemâl-i kudret ve kuvvetini iş’ar kasdına ve tâlîl ifâde eder kelâm-ı 

                                                
839 Bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hamdlerinle sana hamd ediyoruz. 
840 Her durumda. 
841 Ey halleri değiştiren! Hâlimizi güzel hallere çevir. 
842 Korkulacak her türlü şey için Lâ ilâhe illallâh sözünü hazırladım. 
843 Verilen her nimet için Allah’a hamd olsun, her mutluluk ve rahatlık sebebiyle Allah’a şükr olsun, her 
beğenilen şey için Allah’ı tesbih ederiz, işlenen her günah için Allah’dan bağışlanma diliyorum, her musîbete 
karşı biz Allahınız, her sıkıntıya karşı Allah bana yeterlidir, kaza ve kaderin getirdiği her olaya karşı Allah’a 
tevekkül etdim, her taat ve mâsiyet için güç ve kuvvet ancak Allah’dandır ve her türlü tasa ve üzüntüya karşı 
da Allah’ın dilemesidir “diyorum. 
844 Hazırladım. 
845 Yusuf:21. 
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müste’nif ile zikir ve evrâdını kendünün kemâl-i î’timâdının sıdkına istidlâl ve istişhâd 

kasdına (hH Rآ <$" C��x وه� hH ا� C$b� 8�) 846 okudu. Ve bu mazmûnu ifâde ider 

kelâmdan sonra tekrar ol mazmûnu ifâde ve iş’âr ider kelâm zikr idüp .ا� وآ <
 س�P ا� @ح

  .���x    847 okudu. Mazmûn-ı hümâyunu ehline mâ’lûmdur �� )> ا ��ة وا و�>8O د"���

Beyân-ı diğer: Ve sülûk ettiği tarîk-ı Hak’da kendinin ve istimâ iden tâliblerin gâyet-i 

maârifde ve nihâyet-i hakâyıkda tevhîd-i hakikî murâdları olmakla yine kelime-i tevhîde 

şurû idüp 848(  ( آh-H R \	�� وا�-� ا��;-� إ�� ا  ا� وح	H  O��4 �� �� ا��$4 و�� ا���	 وه� "$>

(Allah’dan başka ilâh yoktur, O tekdir, ortağı yokdur. Mülk ve hamd O’na aittir. Allah her 

şeye kâdirdir. Dönüş O’nadır.) okudu. Ve dahî vücûduna ve zât-ı Hakk’ı tâ’zîm içün tekrar 

Hak Teâlâ katında makbûl olub bundan akdem zikrolunan izhâr-ı aczde tasaddî idüp 

Sultân-ı Enbiyânın kavl-i sahîhi olan  R4 "/ ��رك و�  اح;> ��Xء "$-4 ان& آ�� ا�X-& "$> ن.

 ��X  (“Allahım” Senin kendini övdüğün gibi seni övemem. Senin himâyen üstündür veؤك

Senin övgün yücedir. Senden başka ilâh yokdur)849 hadîs-i şerîfini okudu. 

Beyân-ı Mukaddime-i Esmâ-i Hüsnâ: Ve dahî � 8م 	ا  واح �T5-8 اس�ً� م�ن ا� ت�5�> ت�5 وت

 Allah Teâlâ’nın yüzden bir eksik doksan dokuz ismi vardır. Kim onları)  اح;�ه� د�R ا�<��

sayarsa cennete girer)850 hadîs-i şerîfi mûcibince sıfâten ve ef’âlen cennet-i ulyâya duhûl 

murâd iden tâlib-i sâlike mefâtîh-i etvâr-ı seb’ada olan usûl-i esmâdan gayrı esmâullâhın 

cümlesinin zikri husûsan hadîs-i şerîfde zikr olunan doksan dokuz(51b) esmâ-i hüsnânın 

zikri lâzım olduğu ecilden sebeb-i vurûd-ı vâridât-ı rabbâniye vird-i şerîf-i hakkânîde ber-

vech-i ahsâ zikri murâd olundukda tahsîl-i zevk ve safâ ve tekmîl-i şevk ve vefâya bâis ve 

sebeb olur mukaddime ve tutiyye-i zikr etmek kasdına  

 َوِإن َتْ<َ�ْ�  اْ�َ+ْرِض َوَم� َبْ-َ�ُ�َ�� َوَم� َتْ�َ& ا�[mَ�ى َواِت َوَم� ِ)> َ�ُ� َم� ِ)> ا�mَ�� ا��mْح8ُ�َ َ"َ$@ اْ�5َْ�ِش اْسَ�َ�ى(

 ) َ)ِ�نmُ� 5ْ�ََ$2ُ ا���m َوَأْ�َ.@ ِب�ْ�َ'ْ�ِل

(Allah arşa istivâ etdi. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, 

O’nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O, gizliyi de 

bilir, ondan daha gizli olanı da)851  okudu. Ve dahî bu zikr olunan hakk-ı sıfât-ı kemâlleri 

                                                
846 Hiçbir şey Allah’a galib gelemez, Allah herşey üzerine gâlibdir. 
847 Allah kuluna yeterli olandır. Kendisine dua edeni işitici olarak Allah kâfîdir. Dünya ve âhirette O’nun 
sonu yoktur. 
848 Allah’dan başka ilâh yoktur, O tekdir, ortağı yokdur. Mülk ve hamd O’na aittir. Allah her şeye kâdirdir. 
Dönüş O’nadır. 
849Müslim, Salât, 222; Ebû Dâvûd, Salât, 148; Nesâî, Kıyâmü’l-Leyl, 51; Tirmîzî, Daavât, 75; İbn-i Mâce, 

Duâ, 3; İmam Mâlik, Muvatta, Mes’ül-Kur’an, 31. 
850 Buhârî, Tevhîd, 12; Tirmîzî, Daavât, 82; Ahmed b. Hanbel, III, 285-267. 
851 Tahâ: 5-6-7. 
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Hak Teâlâ kitâb-ı kerîminde kendü zât-ı celîlini isbat ve takrir etdiği hâle vâkıf ve ârif olub 

mukaddimesinde zikr etdikden sonra ism-i zât ve müstecmî-i cemî-i sıfât olan ism-i celâl 

ve ism-i â’zâm zikr idüb  (�� Allah’dan başka ilâh) ( ا�   ا�� ا  ه� �� ا س��ء ا���> )�د"�O ب

yokdur. O’nun güzel isimleri vardır) 852 (Onlarla Allah’a duâ edin)853  okudu. Mâ’nâ-yı 

murâd ehline mâ’lûmdur.  

Lâyiha: Ey tâlib-i esmâ-i ilâhiyye ve ey râgıb-ı sıfât-ı gayr-ı mütenâhiyye! Hak Teâlâ’nın 

esmâsının hakâyıkına irfân ve vusûl murâd idersen nass-ı sarîh ve sahîh ile âlem-i zâhirde 

ve şehâdetde sâbit olan doksan dokuz esmâ-i hüsnânın zikrine iştigâl-i dâim üzere ol ki, 

Allah Teâlâ’nın âlem-i bâtında ve gaybda olan esmâ-i bî-nihâyesinde dahî zâkir ve ârif 

olasın. Fi’l-hakîka âlem-i mülk ve şehâdetde olan efrâd-ı eşyâda ne kadar fert ve kesret var 

ise âlem-i gayb ve melekûtda olan esmâ-i sıfât-ı ilâhiyyede dahî ol kadar fert ve kesret 

vardır. Demek ki kimse hakîkatını bilemez, illâllâh bilir. Ve dahî enbiyâ-yı iz’âm ve aktâb-

ı kirâmdan tecellî-i zâta ve makâm-ı hüviyet ve ehâdiyyete vâsıl olan bilir. Ve mazhar olan 

ehlûllâh bilirler. Nitekim Hak Teâlâ(52a) kelâm-ı mecîdinde  ا ا	اح �
-x @$" ��L� 9( C-b�2 ا��"

ام8 ارتS@ م8 رس�ل  (O gaybı bilendir. Seçtiği rasûller hâriç kimseye gaybını bildirmez) 854 

buyurdu. Ve dahî Sultân-ı Enbiyâ ve Burhân-ı Evliyâ (sav) bu mâ’nâya işâret idüb duâ-yı 

şerîflerinde (4
-x 2$" <( ت ب��X+� (واس

(O, gaybların ilmini kendisine tahsis etti)855 buyurdu. Ve dahî Şârihu’l-Fusûsi’l-Hikemiyye 

ve’l-Hakkâniyye ve Mâdihü’n-Nüsûsi’l-Azamiyye ve’r-Rabbâniyye Kudvetü’l-

Muhakkikîn ve Umdetü’l-Muvahhidîn eş-Şeyhu’l-Kâmil ve’l-Mürşidü’l-Vâsıl Dâvüdü’l-

Kayserî (ks) Hazretleri, Kutbü’l-Ârifîn ve İmâmü’l-Muvahhidîn Hâtemü’l-Velâyeti’l-

Muhammediyye ve Kâşifü’l-Esrâri’s-Samediyye Şeyh Muhyiddîn Arabî (ks) makbûlü’l-

evliyâ’i’l-izam ve mahmûdü’l-asfiyâ’i’l-kirâm olan Füsûsü’l-Hikem nâm kitablarına 

mukaddime vâ’z idüb ve “Mütâlaa” tesmiye etdikleri on iki faslı müştemil kitablarının 

ikinci faslında esmâ ve sıfâtı beyânda buyururlar:  

ا"$2 ان �$�# ب�C آR ��م ه� )> H+ن JHن� وت<$-� )> ا���اتC ا ه-� وان �� ب�JH Cن� وم�ات
� ص.�ت 

 856س��ًء وا�;.�ة ام� ا�<�ب-� وام� س$
-� وا

                                                
852 Tahâ: 18. 
853 Ârâf:7. 
854 Cin: 26-27. 
855 Ahmed b. Hanbel, I, 391. 
856 Bil ki Hakk içün her gün şüunâtından bir şân ve ilâhî mertebelerden bir tecellî vardır. O’nun mertebeleri 
ve şuunâtı sebebiyle isimleri ve vücûbî ya da selbî olan sıfâtları vardır. 
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buyurdular. Bu mahâlde tafsîl-i müfîd ve gâmız vardır. Velâkin ihtisâr içün tay olundu. 

Murâd iden Mutâlâ’da görüb müstefîd olsunlar.  

Beyân-ı Diğer: Ve dahî taksîm-i sıfât beyânından sonra taksîm-i esmâ beyân idüb (52b) 

�ه� وا�
�L 8Dا ول واz�� وا�:  ا م��ت وه> وا س��ء ا��S ت�'2 ب��ع م8 ا�'�� ا�> ارب�5 اس��ء ه>

ت	"�ا )$�  ا��ح�8 اّ�ً� م�\R اد"�ا ا� او اد"�ا : و�<�5�� ا س2 ا�<�مP وه�ا� وا��ح�8 \�ل ا� ت�5�> 

�> ا�> \��� وت�'2 ا س2 ب��ٍع م8 �س��ء ا�;.�ت واس��ء ا�'�� ا��S ا�> اس��ء ا��ات واا س��ء ا���> ان

��رM ر�
��> اس��ء ا��ات وبا )�5ل وان آ�ن آ$�� اس��ء ا��ات �:8 ب�"� ����ر ا�;.�ت L ا��ات )-


�ر Lوب�
�ر�8 اوا�[$p اذ )-�� م� �	ل "$> ا��ات ب�"��> اس��ء ا )�5ل واآ[�ه� �<�P ا "� ����ر ا )�5ل )-


�ر ا�� �X�p آ�� ��ب )�ن� ب��5> ا�[�ب& �$�ات وم� �	ل "$>�
�ر ]�� وم� �	ل "$> ا )�5ل ب�"� ا�;.�ت ب�"

R5.$� u$;��$;.� وب��5> ا�4 ����857وب��5> ا 

Zât İsimleri: Allah Teâlâ, er-Rab, el-Melik, el-Kuddûs, es-Selâm, el-Mü’min, el-

Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Âli, el-Azîm, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-

Evvel, el-Âhir, el-Kebîr, el-Celîl, el-Mecîd, el-Hakk, el-Mübîn, el-Vâhid, el-Mâcid, es-

Samed, el-Müteâl, el-Ganî, en-Nûr, el-Vâris, Zü’l-Celâl, el-Karîb 

Sıfat İsimleri: el-Hayy, eş-Şekûr, el-Kahhâr, el-Kâhir, el-Muktedîr, el-Kavî, er-Rahmân, 

er-Rahîm, el-Kerîm, el-Gaffâr, el-Gafûr, el-Vedûd, er-Raûf, el-Hakîm, es-Sabûr, el-Bir, el-

Alîm, el-Habîr, el-Muhsî, el-Halîm, eş-Şehîd, es-Semî, el-Basîr. 

Fiil İsimleri: el-Mübdî, el-Vekîl, el-Bâis, el-Mücîb, el-Vâsî, el-Hasîb, el-Mukît, el-Hafîz, 

el-Hâlık, el-Bârî, el-Musavvir, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Kâbız, el-Bâsıd, el-

Hâfız, er-Râfî, el-Muîz, el-Müzill, el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, el-Muîd, el-Muhyî, el-

Mümît, el-Vâlî, et-Tevvâb, el-Müntekim, el-Muksıd, el-Câmî, el-Ganî, el-Mânî, ed-Dâr, 

en-Nâfî, el-Hâdî, el-Bedî, er-Reşîd.(53a) 

�� مx 8-� ت
	�R وتb--� ت
�آ� وت-��� ب�ن.�س� �ه:�ا "-8 ا�g-V ا س��ء )> آ��ب� ا���> ب�نV+ ا�	واT� ون'$

 858ا��
�رآ� 

                                                
857 Allah’ın isimleri de sıfatları gibi bölümlere ayrılır. Evvel, Ahir, Zâhir ve Bâtın isimleri diğer bütün 
isimlerin anasıdır. Yine Allah’ın “ De ki (rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahmân diye çağırın. 
Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihâyet en güzel isimler O’nundur.”(İsrâ:110) buyurduğu gibi Allah ve 
Rahmân isimleri diğer bütün isimleri içerir. Yine Allah Tealâ’nın isimleri zâtî isimleri, sıfâtî ve fiilî isimleri 
olmak üzere kısımlara ayrılır. İsimlerin hepsi de zâtına âittir , fakat zât yönüyle zuhûr bulanlara zâtî, sıfatları 
yönüyle zuhûr bulanlara sıfâtî ve fiilleri yönüyle zuhûra gelenlere de fiilî isimler denilir. Yine hem zât, hem 
sıfât ve hem de fiil yönüyle alâkalı ve onların hepsine de delâlet eden isimler de vardır, Rab ismi gibi ki, zât 
yönüyle Sâbit, sıfat yönüyle Mâlik ve fiil yönüyle de Muslih mânâlarına gelir. 
858 Şeyh(Dâvûd Kayserî) adı geçen kitabında mübârek nefeslerinin uğur ve bereketine ermek için Muhyiddin 
Arâbî’nin yaptığı terkipte hiç değişiklik yapmaksızın naklettim (demektedir). 
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Beyân-ı diğer: Dâvud Kayserî Hazretleri bu vechile ve tertîb ile beyân etdiler. Ammâ 

Seyyid Yahyâ Hazretleri vird-i şerîflerinde ( �� den sonra bu üslûb-ı mergûb’859 ( )�د"�O ب

üzere tâyin ve tastîr ve tertîb ve tahrîr etmişlerdir ki ikisi dahî hûb ve mergûbdur. (  �R:ُ�َِو

�� 860 (Herkesin yöneldiği bir yön vardır) ( ِوْ�َ�ٌ� ُهَ� ُمَ���-َ

Esmâ-i Hüsnâ: (�َُه �m�َ� ِإ�ِإَ ��ِ�ي َm�ا �ُm$�ُهَ� ا)  

(O Allah ki O’ndan başka ilâh yokdur) 861 er-Rahmân, er-Rahîm, el-Melik, el-Kuddûs, es-

Selâm, el-Mü’min, el-Müheymin, el-Azîz, el-Cebbâr, el-Mütekebbir, el-Hâlik, el-Bârî, el-

Musavvir, el-Gaffâr, el-Kahhâr, el-Vehhâb, er-Rezzâk, el-Fettâh, el-Alîm, el-Kâbız, el-

Bâsıd, el-Hâfız, er-Râfî, el-Muiz, el-Müzill, es-Semî, el-Basîr, el-Hakem, el-Adl, el-Latîf, 

el-Habîr, el-Halîm, el-Azîm, el-Gafûr, eş-Şekûr, el-Alî, el-Kebîr, el-Hafîz, el-Mukît, el-

Hasîb, el-Celîl, el-Cemîl, el-Kerîm, er-Rakîb, el-Mücîb, el-Vâsî, el-Hakîm, el-Vedûd, el-

Mecîd, el-Bâis, eş-Şehîd, el-Hakk, el-Vekîl, el-Kavî, el-Metîn, el-Velî, el-Hamîd, el-

Muhsî, el-Mübdî, el-Muîd, el-Muhyî, el-Mümît, el-Hay, el-Kayyûm, el-Vâcid, el-Mâcid, 

el-Vâhid, el-Ahad, es-Samed, el-Kâdir, el-Muktedir, el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, 

el-Âhir, ez-Zâhir, el-Bâtın, el-Vâlî, el-Müteâlî, el-Birr, et-Tevvâb, el-Müntekîm, el-Afüv, 

er-Raûf, Mâliki’l-Mülk, Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm, el-Muksıt, el-Câmî, el-Ganî, el-Muğnî, 

el-Mânî, ed-Dâr, en-Nâfî, en-Nûr, el-Hâdî, el-Bedî, el-Bâkî, el-Vâris, er-Reşîd, es-Sabûr 

Layiha: Ve bu esmâ-i(53b) şerîfe kelime-i hüsnâ ile sıfatlandı. Maânî-i haseneye delâleti 

olduğu içün mâ’nâ-yı te’nîs ehline mâ’lûmdur. 

Lâyihâ-i Mufassala ve muayyene: Bu esmâ-i hüsnânın fi’l-hakîka bu vechile müretteb ve 

mastûr olduğunun sıhhatine ve uluvviyetine delîl-i sarîh ve sahîhdir ki Azîzimiz Kutb-ı 

Cihân Şâ’bân Efendi Sultân Hazretleri türbe-i pür-envarlarında böylece medfûn olan Azîz-i 

Ehl-i Temyîz’imiz Muhyiddin Efendi Hazretleri bir meclis-i mazhar-ı irfânlarında celîs 

oldukları ihvân u hillâna ve dervîşâna safâ-şâne hitâb idüb: “Bizim erkânımız ve 

huzurumuzda okunan vird-i şerîfin elfâz-ı mübârekesi asla tagayyür olunmayub bir nokta 

taklîl ve taksîrden ve bir nokta izdiyâd ve tekbîrden bî-gâyet hazer olunsun ki bizim 

huzurumuzda okuna vird-i şerîf kalem-i Rahmân ile Levh-i Mahfûz’a yazılandır” 

buyurdular. Ve î’tikâdımız oldur ki, ol Sultân ashâb-ı mükâşefe ve burhân-ı erbâb-ı 

müşâhede-i kuvvet-i kutbiyyetle Levh-i Mahfûz’dan öyle müşâhede-i şuhûd-ı tâmla haber 

vermişlerdir.  

                                                
859 Onlarla duâ edin. 
860 Bakara:148. 
861 Haşr:22. 
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Beyân-ı diğer: Ve dahî kıyas budur ki Kur’ân-ı Azîm’de husûsan Sure-i Haşr’in âhirinde 

okunan esmâ-i şerîfe gibi üslûb-ı arabiyyet üzere hemzât-ı vasılları fasl olunmayub vasılla 

okuna. Velâkin fasıl olunub ferden ferden okunduğuna hikmet budur ki ashâb-ı hakâyık ve 

dakâyıkdan erbâb-ı işârât (��>�ا R�م8 اح;�ه� د) 862 mefhûm-ı hümâyûnunda ehl-i ihsâ 

kânunu üzere bu ahsâya merâtib ve ahvâl itibâr idüp ahsânın ednâ mertebesi bir kimesne 

(54a)kıraatine kâdir olmayub velâkin ahsâ faziletine vâsıl ve cennet-i ulyâya dâhil olmak 

kasdına sahâyıfda ve evrakda yazılan doksan dokuz esmâ-i hüsnâyı bî-mugayyer vâhiden 

vâhiden saysa bu itikâdıyla ahsâ-i esmâ-i hüsnâ faziletine nâil ve bu niyet ve savtıyla 

cennet-i ulyâya dâhil olur. 

Ahsâda Beyân-ı Diger: Çünkü tâ’dâd ve ahsâ bu vechile efrâd ve esmâ-i hüsnâda 

bulunacak kıraatine kâdir ve âlim kimesne içün bu hâle î’tibar olunub mâ’nâ-yı ahsâda 

ihtimâm kasdına her birinde olan hemzât-ı vasıl etmeyüb fasılla okunmuşdur.  

Beyân-ı diğer: Hatta bazı meşâyıh-ı mürşidîn bu ahsâ mazmûnunda ziyâde ihtimâm idüb 

ve âhâr esmânın cümlesine hiç hareket vermeyüb vakıf sûretinde cümlesini sâkin 

okumuşlardır. Ammâ hâlâ Şâ’bân Efendi erkânında okunan vird gibi hareketle okunub ehl-

i kıraat âdet-i üzere bâzısında vakf idüb ve bâzısında sâkin okunsa câizdir. Bu hâl î’tibâra 

ve niyete göredir.  

Beyân-ı diğer: Ve bu vird-i şerîfin cümle âdâb-ı müstahsenesinden biri dahî oldur ki 

esmâ-yi hüsnâ kıraat olundukda istimâ idenler her bir esmâda cehr-i sarîhle ferden ferden 

celle celâlüh yahud celle ve alâ veyâhud azze ve celle celâlüh deyüb ve ihtimâm iderek, 

mümkün oldukça terk itmeyeler.  

Beyân-ı diğer: Ve dahî kemâlât-ı ilâhiyyeye delâlet iden esmâ-i uzmâyı ahsâ ve zikirden 

sonra vâziu’l-vird (ks) mevsûlün sılasına mutazammın olan maânî-i takdîsi ve tenzîhi(54b) 

ve sâir sıfât-ı celîle ve cemîleyi mü’şîr olub ve zâtullâhdan ibâret olan ism-i mevsûl ile 

tekrar tavsîf idüb 


�O ذت� وت�/ه& "8 م�Vب�� ا م[�ل ص.�H س& "8 ا	ي ت'��ا ���	ت ب�ب�ب-�� ا��ت� ود�& "$> وح	ان-Hت� و

 ���x9ن م�ص�ف م5�وف  ب�م;��"�ت� واح	ًا   م8 \$� وم���د   م8 "$� ب��<�د م5�وف وب� ح

 9S(`.� و�8 آ�مً� و-
��ء وx.� ذن�ب ا���ن�وم�ص�ف ب9 ن���� اول \	�2 ب9 إب�	اء و]�� آ��2 م'-2 ب9 ان

                                                
862 Kim onları sayarsa cennete girer. 
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 ِن2َ5ْ اْ�َ�ْ�َ�@ َوِن2َ5ْ ا��mِ;-ُ� َوُهَ� ا�Pُ-�ِm ا�َ
ِ;-ُ� َ�ْ-Zَ َآِ�ْ[ِ$ِ� Hَْ>ٌء َ�ْ	  َوَ� 8:ُ�َ 2ْ�mُ� ُآُ.�ًا َأَحٌ	َوَ�2ْ ُ�� َ�2ْ َ�ِ$ْ	ا��ي 

 x863.�انx 4.�ان4 

Kutb-ı Cihân Şâ’bân Efendi Sultân (ks) huzûr-ı âlîşânlarında ile’l-ân “gufrâneke” tekrar 

olmak üzere okunagelmişdir. Hâlâ öylece dahî kıraat oluna 


َ�� ا�ّ$ُ� َوِن2َ5ْ اْ�َ�ِآ-Rُ َربmَ�� َوِإَ�ْ-4َ اْ�َ�ِ;-ُ�ُ-R5.� 2 ا� م� ��Vء ب'	رت� Lح�ل و  \�ة ا  ب�� ا�5$> ا�5 و  َحْ

  8ََواَ�ْمُ� َتَ
�َرَك ا�ّ$ُ� َرب� اْ��5ََ�ِ�- َأَ  َ�ُ� اْ�َ%ْ$ُ#و��:2 م� ���	 ب5/ت� 

“Rabbimiz, dönüş sanadır” 864 “Allah bize yeterlidir, O ne güzel dosttur” 865Güç ve kuvvet 

ancak yüce ve büyük olan Allah’ındır. Kudretiyle dilediğini yapar ve izzetiyle dilediği 

şekilde hükmeder. “Dikkat edin, yaratmak da, emretmek de yalnız O’na mahsûsdur. 

Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın şânı yücedir” 866 Vird-i Şerîf’de esmâ-i hüsnâ ve sâir sıfât-ı 

ilâhiyye-i ulyâ ittihâd ve ittisâliyle tahsîs ve Levh-i Mahfûz’da yazılan kelime-i şehâdet 

şehâdetiyle sâbit ve tahsîs olub ve hükm-i ilâhî ve emr-i pâdişâhî ile hüccet olan mukârenet 

ile mukârenet-i sû’riyye hasebince esmâ-i rasûlullah ve sâir evsâf-ı celîlesi ve ahlâk-ı 

cemîlesi zikr olunduğunun irtibât ve tenâsibini ve hikmet-i bî-irtiyâbını tafsîl ve beyandır. 

(55a)Vaziü’l-Vird (ks) Hazretleri bu esmâ-i sıfât-ı ilâhiyyeyi zikr ve kıraatdan sonra  ت%$'�ا

 867Hadis-i Şerîf’i mûcibince tecellî-i ef’âle ve (Allah’ın ahlâkıyla ahlaklanınız)  ب��9ق ا�

sıfâta ve zâta mazhar olub bi-ahlâkillâh ile mütehâllık ve sıfâtullâhla muttasıf ve müteallik 

olan Muhammed-i Muhterem ve Ahmed-i Ekrem (sav) her halde vâsıl-ı hak ve mazhar-ı 

vucûd-ı mutlak olduğu hâl ile Sultânü’l-Ulemâ ve Meşâyihu’l-Müttakîn ve Burhânü’l-

Urefâ ve’l-Berâzihu’l-Muhakkikîn Sâhib-i Mersadü’l-İbâd-ı li’s-Sâlikîn ve Müellif-i 

Kitâb-ı Menâzilü’s-Sâirîn eş-Şehîr Necmeddin (ks) bu Menâzilü’s-Sâirîn nâm kitâb-ı 

maârif-i hitâb ve hakâyık-ı meâblarının evâilinde zikr etdikleri ( C�)$�� �$# ا� ا�'$2 \�ل �� أآ

 Allah Teâlâ kalemi yarattığı zaman ona yaz) ( )'�ل م� اآ�C \�ل اآ�C   إ�� ا  ا� م��	 رس�ل ا�

buyurdu. Kalem, ne yazayım dediğinde: “Allah’dan başka ilâh yokdur ve Muhammed 

O’nun elçisidir” yaz buyurdu.)868 bu hadîs-i şerîf delâlet ider ki kalem-i âlâda ve kitâb-ı 

                                                
863O Allah ki zâtı yönüyle benzerlerden uzaktır. Sıfatları yönüyle kendisine benzer olmakdan münezzehtir. 
Âyetleri O’nun rubûbiyyetine şâhidlik eder ve tek tek yarattığı şeyler O’nun vahdâniyetine delâlet eder. 
O’nun varlığı için bir azalma ve herhangi bir sebeb yokdur. O sonsuz cömertlik ve ihsanla nitelenmişdir. 
Başlangıcı olmayan Kâdim ü Evveldir. Ve sonu olmayan Mukîm ü Kerîm ü Âhirdir. Ve fazlı, keremi ve 
lutfuyla günahkârların günâhını bağışlar. O, “Doğurmamış ve doğmamışdır. Hiçbir şey O’na benzer ve denk 
değildir” (İhlâs: 3-4). “Hiçbir şey O’nun benzeri değildir; O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir” (Şûrâ: 11) 
“O ne güzel dosttur, O ne güzel yardımcıdır” (Enfâl: 40). “Senden bağışlanma dileriz” (Bakara: 285). 
864 Bakara:285. 
865 Âl-i İmrân: 173. 
866 A’raf:54. 
867Gazâlî, İhyâ-i Ulûmuddin, III, 400; Ebû Abdillah Muhammed, Medhal,I, 25-293.  
868 Ebû Dâvûd, Sünnet, 16; Tirmîzî, Kader, 17; Ahmed b. Hanbel, V, 317. 
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mübînde intisâb-ı sû’rî ile ism-i Muhammed ismullâhdan dûr olmayub âlem-i mülk ve 

melekût olan kitâb-ı sû’rîde bu vechile karîn oluncak hakîkat âleminde dahi bi-hasebi’z-zât 

ve’s-sıfât vâsıl-ı Hâk ve karîn-i vahdet-i vücûd-ı mutlâk ola.  

Ber-vech-i Lâyiha Beyân-ı Diğer: Ve bu hâl-i gâmız ve meâl-i fâizdendir ki Seccâde-i 

Şâ’bân Efendi’de hâdimü’l-fakîr iken Molla Câmî Hazretlerinin kelime-i tevhîd hâlinde ve 

şânında müellefât-ı mü’şîr-i kemâlâtlarından bunda bir mahalle münâsib yazılmış iki Fârisî 

beyt-i şerîflerini görüb feyz-i rahmânî ve keşf-i irfânî ve hâl-i hakkânî ile elfâz-ı arabiyye 

ile tahrîr olunmuş Tevhîdiyye nâm risâle-i muhtasaramızda ol beyitlerin icmâl-i hafîsini 

teybîn ve tafsîl ve meâl-i(55b) senîsini ber-vech-i hakîkat tahkîk ve tafsîl etmiş idim ki, 

besmele ve hamdele ile dibâcesi budur: 

 وب��	O �5$� م8 �5$� )> ا�5�)�ن ا  ه> ا��ح��ن> ا���	 وب�س�� ��� م8 ��� )> ا���ح-	 ا��'�ن> ا��ب�ن>

��8 ه� ح'-# ب����	 ا��ات> ب�C ا��ات و �# ب����	 ا�;.�ت وا�;9ة "$> م8 ه� ح'-# ب��;9ة ا��ات-� 

 Cو �# ب��;9ة ا�;.�ت-� و"$> ]�� ا���8 "�)�ا ب��5�)�ن ح'-'� ا���	 ا�;.�ت> ��د ان�2 \�ب ا���ا)R ب�

2� ا���ا)R و\.�ا ب���\�ف ا��ات> "$> س� ا���	 ا�;.�ت> �5�)�ن�2 \�ب ا�.�اfT ب�C ا"����2 ا"���

��د V�و\> وا��5�)�ن ا�����5 ب��ا�� وا	�ا�.�اfT )���	 ا� م5�2 ب����	 ا��ات> وا�;.�ت> وا )�5ل وس�$� ا�

 R-$>�ا 	ح-��ا��'-'> ��� ن/ل ب���ح> ا��'�ن> "$> ا����> ام� ب5	 )�"$2 ��ا�> إن ا�'�]ن ا�<�-R ا����5ي وا�

�> "V�ة ح�)� )> \�ل �Xي "$> ا	ن ا ح���� آ$�� ا���ح-	 ب� م� ا  ه> ا��ب�ن> م8 ا�$M ي	����ا C$'�ا

ا� )�"$2 ان�  إ�� ا ا� واصR ه�O ا�`-
� ا�5$-� )> أ�/اء ا���وف ا��-� آ$�� ]�� آ�� ا�Hر ا�-� س$`�ن 


�دا� ا��'�ب-8 ما��5ر)-8 وب�ه�ن ا��" ��9 ��م> )> اص$-8 ا��\> )> م<$Z ا���ح	�8 ب:+س �V�ب ب

 869ب-�ت� ا���ح-	�� أبf5 ا\�ا�� ا��'-'� و

 ن-& در   ا�� ا ا�

 در ح'-'& ب</س� ح�ف ا��

�� آ9م ��$� ا�/ائ ا�8 �<

                                                
869 Rabbânî ve hakkânî tevhîdle isimlenen adıyla ve rahmânî ve ilâhî irfânla yücelen hamdiyle. Allah’a zât 
yönüyle hakîkî olan hamd-i zâtî ve sıfatları yönüyle de O’na lâyık hamd-i sıfâtî ile hamd olsun. Ve zâtı 
salâtda ve O’na lâyık olan sıfâtî salâtla Hz. Peygamber’e (SAV) ve O’nun, hamd-i sıfâtînin hakâkatini irfanla 
bilen âli üzerine de salât olsun. Ki onlar nâfile amelleriyle (Allah’a) yakınlık buldular ve farzların O’na 
yakınlık sağlamadaki önemini bildiklerinden farz olan amelleriyle, hamd-i sıfâtînin sırrı ile zâta vâkıf oldular. 
Biz de onlarla beraber zâtı, sıfâtları ve fiilleriyle Allah’a hamd ediyoruz. Ve O’ndan şuhûd-i hâlî ve irfân-ı 
zevkî ile yardım ve hidâyet istiyoruz. Bundan sonra bil ki ey kardeş, kuşkusuz mânevi ve güzel olan Kur’ân-ı 
Kerîm ve hakkânî yüce tevhîd, hakkânî vahiyle Hz. Muhammed’in kalbine nâzil olduğunda rabbânî ve ilâhî 
emirle kelime-i tevhîd, Ahmedî lisanda on iki harf olarak zuhur etdi. Bil ki Sultânü’l-Ârifîn ve Burhânü’l-
Vâsılîn “Allah’ın mukarreb kullarının içtiği bir kadehdir” buyruğunda Allah’ın belirttiği muvahhidler 
meclisinin sâkisi olan Mollâ Câmî’nin bazı hakîki sözlerinde ve tevhîdî beyitlerinde işâret etdiği gibi bu 

yüceliklere ulaştıran –Lâ ilâhe illâllâh- kelimesinin yüce harflerini aslı ( �$ا ) kelimesidir. 
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 H870	 ب�:�ار ا�8 ح�وف ت��م 

	 �$& )-� م� ه�  و\ظ�ح ا���.�وح-� ت���& )> ا���ل ا�> ا�$)$�� را��� ب���ؤ�� ا�'$
-� و�Hه	ت� ب��'�ة ا��

��ر ا��'��� ا���X-'-� وص	ور ا��س��� ا���ح-	�� )`��5& )> ن��S ا�<$> \	س س�O ظا��:��ب وا��$.�M 8م 

 ���ا�5$> ب5-8 ا�'$C وا��وح )�\P م8 س�O ا ن:�Vف وا�.��ح ا��ب�ن> )> )�أدي ب�5ن ا� ا��$4 ا���دي وب

��%-H<��5�ا O�س س	ن> \��`5
�ن ا)�	ي ا��	)�ن )> ت�ب�� )> ا�'H g-V�ت ا�S<�ن ح�وا Zا ن g-H871 و  

Beyân-ı Hâl-i Kelime-i Tevhîd:(56a) Kelime-i Tevhîd’e ve lafzatullâh’a ve ism-i hû’ya 

müteallik bunda çok te’vîl ve tafsîl vardır. Murâd idenler Şâ’bân Efendi Âsitânesi’nde 

vakfiyyetle mevcûd olan Tevhîdiyye nâm risâlemizde göreler.  

Lâyiha-i Ber-Vech-i Terceme: Risâle-i Tevhîdiyyemizde olan bu mâ’nâdır ki Mollâ Câmî 

Hazretleri’nin iki beyt-i şerîfinin mazmûnundan fehm olunan oldur ki, kelime-i tevhîdin 

aslı üç harfdir. Öyle ki kelime - �$ا - dir. Hak Teâlâ ezel-i ezelde kalem-i âlâya kitâbetle 

emr etdükde - �$ا - kelimesinin “elif”ine bi-hasebi’l-lafz ve’l-hat dört elif daha ziyâde idüb 

elifi beş olmuş ola. Ve “lâm” ına dahî dört lâm ziyâde idüb lâmı dahî beş olmuş ola. Ve 

“hâ”sına dahî bir hâ ziyâde idüb he dahî iki olmuş ola. Cem’an oniki harf olur. Ve دمحم 

 O dahi harfi on ikidir. Bu takdirde kelime-i şehâdet cem’an yirmi dört harf olur. Buلل لوسر

hâlle dahî ittihâd-ı lafzîsi ve sûrîsi oluncak bi hasebi’d-delâle ittihâd-ı mâ’nevîsi mukarrer 

olur. Ve bu hâlin tahkîkinden ve kemâlindendir ki rivâyet olunur. Bir kimse safâ-yı kalble 

zikrullah kasdına sıdkla bir kere “lâ ilâhe illâllâh Muhammedün Rasûlullah” dese(56b) 

yirmi dört saatin cümlesinde Allah Teâlâ’yı zikr etmiş olur.  

Lâyiha: Ve dahî kelime-i şehâdetde bu vechile ittihâddan maadâ câmî ve müştemil-i 

müsemmâ oldukları iki ism-i şerîflerde dahî ittihâd vardır. Biri lafzatullah’dır ki ism-i zât-ı 

Ahmed ve müstecmî-i sıfât-ı hamîde ve cemîledir. Zirâ bi-hasebi’l-lugat Muhammed hisâl-

i hamîde ve mahmûdesi ve ahlâk-ı hasene ve merğûbesi çok olan kimseye dirler.  

Lâyiha-i diğer: Ve dahî sûre-i Fâtiha’da -elhamdü lillâh- tefsîrinde cumhûr müfessirînin 

tefsiri üzere ulemâya mâ’lûmdur ki lafzatullâh’ın aslı kelime-i - �$ا - dir. Vasatında olan 

lâm üzerine bir lâm ziyâdesiyle harf dört olduğu gibi bi-hasebi’l-iştikâk lafza-i 

Muhammed’in dahî aslı kelime-i hamd ola. Vasatında mektûb ve melfûz olan bir mim 

üzerine bir mim dahî ziyâde etmekle harfi lafzatullâh gibi dört olub Muhammed olmuşdur. 
                                                
870 Lâ ilâhe illallta hakîkatte “ilah”ın  üç harfi dışında (harf) yoktur 
Onun cümle parçaları kelâmın saadeti uğurudur. 
871 Onu kalbî görüşle gördüğümde ve rûhî kuvvetle müşâhede ettiğimde bu halle Levh-i Mahfuz’a 
yöneldim.O’nda olan lafızlar ve yazılar Risâle-i Tevhidiye’nin ortaya çıkmasında ve Makâlât-ı Tevsikiye’nin 
zuhûrunda geçmişti. O’nun yüce nazmını kalb ve ruh gözüyle mütâlaa ettim. Melikü’l- Hâdî olan Allah’ın 
yardımı ve Şeyh-i İns ve Cân Kutbu’l- Aktâbi’z-Zaman Kastamonu’daki türbelerinde medfûn bulunan Şeyh 
Şâbân-ı Velî’nin himmeti ile kalbimde rabbânî fetihler meydana geldi ve onun sırrı ortaya çıkmış oldu. 
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Muhassalu’l-kelâm Allah ile Muhammed beyninde bi lâ-hulûl-i sûrî ve mâ’nevî bir 

mertebe ittihâd vardır ki lisanla takrîr ve kalem ile tahrîr mertebe-i imkânda ve iz’anda 

değildir.  

Beyân-ı Diğer ve Lâyiha-i Latîf: Ve bu ittihâd ve mukârenetin tahkîkidir. Ulemâ ve 

urefâya mâ’lûm ve mâ’rûf olan (رك	4 ص�ح �V2 ن�ا) (Biz senin göğsünü açmadık mı?)872  

mûcibince kalb-i kâbil-i inşirâh ve vüs’at ve rûh-ı fâiz-i iftitâh ve vüs’at hükmü Hz. 

Muhammed’de zâhir ve mütehakkık olmakla (4 ذآ�ك�( ور)��5  (Senin Şânını yüceltmedik 

mi?) 873 muktezâsınca ism-i ref’iş-şanları nâm-ı âlî-i Yezdân ile minberlerde ve dahî ezan 

ve ikâmetlerde ve cemî-i ezmânda savt-ı âlâ ve elhânla mean zikr olunmadan dûr ve 

mehcûr değildir.  

Lâyiha-i Latîfe ve Sâliha: Bu mâ’nânın min-indillâh tahakkukuna delâlet ider bir hâl-i 

güzîde dahî rivâyet olunur ki salât-ı(57a) ferâizin evkât-ı hamsesini î’lâm lâzım oldukda 

Sultân-ı Enbiyâ ashâb-ı Güzîn-i zevi’l-ulûm ile bu husûsu müşâvere etdükde bazıları, çân 

saat çalunsun deyüb ol amel-i nasrânîdir deyu kabul etmediklerinde bazıları dahî âteş 

yansun deyub ol amel Mecûsîlerindir dediler. Hâsılu’l-kelâm ne amel didilerse kabul 

etmeyub min-indillâh kendülerine vahy-i ilâhî ile mâ’lûm olan hâl ol meclisde cümle 

huzûrunda mefâtih-i gaybdan zuhûr etsün içün müterakkıb ve muntazır iken Zeyd b. Sâbit 

Hazretleri ayağı üzerine kalkıb Ya Rasûlallah bu gece vâkıamda gördüm. Semâdan bir 

melek-i azîm nâzil olub Kâbe-i Mükerreme’nin damı üzerinde hüsn-i edâ ve savt-ı âlâ ile 

bir kelâm-ı latîf okudu. Kemâl-i safâ ile asfâ ve istimâ idüb ve bi’t-tamam hıfz edim. Eğer 

buyurursanız okuyayım deyub ezân-ı şerîfleri ile hâlâ Şerîat-ı Muhammediyye’de mesnûn 

ve evkât-ı hamsede okunan ezânı aynı ile okuyub Hz. Rasûlullah: “Bana dahî vahy olunan 

budur” deyub evkât-ı hamsede ezân ve ikâmet içün tâyin buyurdular. 

Menkibe-i Ebu Bekri’s-Sıddîk (ra): Mişkâtü’l-Envâr’da “Mûcizâtü’n-Nebî” babında 

mezkûrdur ki Sultân-ı Enbiyâ ve Hâtemü’n-Nebiyyîn bir gün Sultân-ı Erbâb-ı Ehl-i Tasdîk 

Ebû Bekri’s-Sıddîk Hazretlerine hâtem virüb mühür ki mücerred –lâ ilâhe illâllah- 

kelimesini nakş etdir deyûb onlar dahî nakkaşa mücerred –lâ ilâhe illallâh- yaz dimeyüb -

Muhammedün Resûlullah- bile yazmaya işâret idüb nakş-ı hâtem tamam oldukda Hz. 

Sıddîk, Hz. Rasûlullah’a götürdüklerinde gördüler ki mücerred –lâ ilâhe illallâh- nakş 

olunmayub “Muhammedün Rasûlullah ve Ebû Bekir Sıddîk”(57b) beraberce nakşolunmuş. 

Hz. Peygamber: Yâ Ebâ Bekr ben sana mücerred “lâ ilâhe illallâh” nakşına emr etdim. Bu 

                                                
872 İnşirah:1. 
873 İnşirah:4. 
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ziyâdelikler de nedir diye buyurduklarında Hz. Ebu Bekir (ra) Yâ Rasûlallah sizin ism-i 

şerîfinizi Allah Teâlâ’nın ism-i şerîfinden ayru olmasını revâ görmeyüb “Muhammedün 

Rasûlullah” bile nakş olunmasına nakkâşa emr etdim. Velâkin bâkîsine işâret etmedüm 

deyub amma kendü kelâmlarına muhâlif hâtemde kendü nâmı nakş olmuş bulunmakla 

ziyâde hacâlet gelüb istihyâ ile ziyâde ızdırâb çektiklerinde Hz. Cebrâil hâzır olub itdiler 

ki: “Yâ Rasûlallah Ebû Bekir Sıddîk sizin isminizi Allah Teâlâ isminden ayru olduğunu 

revâ görmediği ecilden hâtemde Ebu Bekir Sıddîk kelâmını bi-kudretillâh ve bi-emrillâh 

ben yazdurub nakş etdim” buyurdu. Ve Hz. Cebrâil’in bu kelâmıyla Hz. Ebû Bekr (ra) 

hacâletden halâs olub ve bu amel-i sâliha ve hasene mazhar olduklarına safâlar iderler.  

Lâyiha: İmdi bu haber ve menâkıbdan mâ’lûm oldu ki eğer enbiyâullah hakkında ve eğer 

sâir ulemâ ve sulehâ hakkında ve eğer cümle mü’minîn hakkında Hz. Ebû Bekir gibi ehl-i 

mürüvvet ve fütüvvet olub hayır ve ihsânla amel etse kendüsü dahî  8م8 �	م ُ�ِ	َم وم8 اح

 mûcibince ihsânâ ve ikrâma lâyık ve mazhar olmasında zerre iştibâh 874  ُاْحِ8َ وم8 اآ�م ُاْآِ�َم

yokdur. 

Ber-Vech-i Tergîb Beyân-ı Diğer: Ve bu husûsda Vâziü’l-Vird Seyyid Yahyâ Sultan’ın 

murâd-ı şerîfleri bu mâ’nâ ve hâl olduğu mukarrerdir. Ve onlardan sonra hâlâ virdhân 

olanlar ve istimâ idenler ve bu zikr ve tafsîl olunan hâle ve kemâle ârif ve bu sır ve hikmete 

vâkıf olub sıdk-ı(58a) niyet ile amel etseler Hz. Ebû Bekri’s-Sıddîk (ra)’ın mazhar 

oldukları gibi ol fazîlet ve ikrâma min-indillâh ziyâde ihsâna ve ikrâma mazhar 

olmalarında iştibâh yokdur. 

Beyânü’l-İrtibât: Ve bu ittihad ve irtibat ve mukârenet hükmünü takrîr ve tahkîk içün 

Vâziü’l-Vird evsâfı-ı Rasûlullah zikrine kelime-i tevhîdi takdîm idüb ber-vech-i ittisâl 

(�� Allah’dan başka ilah yokdur. En güzel isimler)  (ا�$mُ� َ�� ِإَ�َ� ِإ��m ُهَ� َ�ُ� اْ�َ+ْسَ��ء اْ�ُ�َْ�@ )�د"�O ب

O’nundur. O isimlerle Allah’a duâ edin) 875 deyub akabinde kelime-i şehâdet ittisâl ve 

mukârenet bulunsun içün üzerine bir atf-ı sarîh-i murâbata ile  4��H  O	ا ا� وح ��ان  ا 	�Vون

�	 ان م��	رًا \��رًا �$�ن�ب x.�رًا�� ا���	 "�د  �
�رًا وم$:ً� \�دVرًا ون�� kelâmından 876  و�$5-�ب س

sonra mütaârif olan üzere (��ورس� O	
") dinilecek mahâlde Hz. Rasûlullah’ın esmâ-i 

şerîfeleri hükmünde olan sıfât-ı hamîde-i rûhâniyye ve sıfât-ı celîle-i rabbâniyye ve sıfât-ı 

cemîle-i hakkâniyyelerinden bâzı sıfât-ı kemâllerini zikr idüb  

                                                
874 Hizmet edene hizmet edilir, iyilik eden iyilik bulur ve ikrâm edene ikram olunur. 
875 Tâhâ: 8. 
876 Şehâdet ederiz ki, Allah’dan başka ilah yokdur. O tekdir, şerîki yokdur. O, Âdil, Cebbâr, Melik, Kâdir, 
Kahhâr olan günahları Gaafâr ismiyle affeden ve ayıbları Settâr ismiyle örtendir. Ve şehâdet ederiz ki Hz. 
Muhammed. 
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> وام-�� ا��'�	ي Z�H ا��S> ب	ر ا�	�> ن�ر ا��ري ص�حC \�ب \�س-8 او �
	O م;`.> ورس��� ا��<"

�Hن-� ه�	ار�8 رس�  م:-� م	�م8 )> ا P-.H8 و-�$
-� \��V-� ادن> رس�ل ا�['$-8 ون
> ا���م-8 وام�م ا�'

� مS-+ \��ا ن�ر�� ن�ران-� بV-�ا ن���ا س�ا�� م�-�ات-�  ت'-�آ�وب-� روح-� روح�ن�H در�� �
 877'-� آ�آ

 okudu. Ve bazı virdhânlar “kamerân” kelimesini “kameriyen” deyu yâ-i nisbetle okudular. 

Lâkin hatâ-i fâhişdir. Zirâ ehline mâ’lûmdur ki mahall-i nisbet değildir.(58b) Nitekim 

“şemsen” kelimesi yâ-i nisbîsiz okunur. 

Beyân-ı Latîf: Ve dahî Rasûl-i Ekrem (sallallâhü aleyhi ve selem) zikr-i şerîfleri katında 

ahbâr-ı sahîha ile rûh-ı mutahharalarına salât vâcib olub ve âl-i izâm ve ashâb-ı kirâmlarına 

ve ezvâc ve evlâd-ı fihamlarına dahî salât lâzım olduğu ecilden 878 ��[ <$"ص$> ا� "$-� و

Oواص��ب� وازوا�� واو د okudukdan sonra hilâfet-i hakîkiyye ile hulefâ-yı izâmı olan çehâr-ı 

kibâr zikri âl-i ashab zikrine dâhil iken çahâr-ı yâr-ı güzîn ve hulefâ-yı râşidîn ve 

mürşidinin zâhir ve bâtın her vechile azamet şânları olmakla (وُح���َوا �ُ:َTِ�$َ�َ�ُْل اm/�ََت ) 

(Melekler ve Ruh iner)879  kâidesi ve atf-ı hâs ale’l-âmm zâbıtası kasdına ve dahî icrâ-yı 

fesâhat-i kelâm kasdına ve dahî “ezvâc” ibâretine atıfla ulanan ve “evlâd” kelimesinin 

âhirine “min bâ’di” kelimesinin âhiri muvâfık olmakla kelâm-ı müstecmî olsun içün  <$"و

O	58 م8 ب�	�� .)’de olan umûmu Hzو"$> �$.�  880  okudu. Ve dahî (�T��T�.$ ا��اH	�8 ا���H	�8 ا��

Ebû Bekir ile tahsîs kasdına masdariyyet kelimesini zikr etdiğinden maadâ hulefâ-i 

râşidînin zât-ı şerîf-i mazhar-ı sıfât-ı latîfleri ile kâim sıfât-ı hamîde-i celîle ve ahvâl-i 

pesendîde-i cemîleleriyle medh ve vasf kasdına#-.V�ا g-V�;�ص� "$@ ا�881  okudu. 

Beyân-ı Sıfât-ı Ebû Bekir (ra): Evvelâ şefkat sıfatıyla zikr ve tavsîf etdiği bu sıfat ile 

muttasıf olduğu îmânlarının ziyâde izdiyâdından ve kemâl-i kuvvetindendir ki ا'.V�� 8م 

 bu hâle delîl-i sarîhdir. Zirâ müminin imânı ne mertebe kuvvetde olsa şefkati ona  882 ا ���ن

göre olur.(59a) (#-'���2 ا�()� #-.V�> ا�883 ( �� ا 

Beyân-ı İzdiyâd-ı Îmân-i Ebî Bekr (ra): Ahbâr-ı sahîhada gelmişdir ki bir kimse dîn-i 

Muhammedî’de müminlere nâfî bir amel-i sâlih peydâ idüb ibtidâen ol ameli peydâ iden 

                                                
877 Allah’ın seçilmiş kulu ve seçkin rasûlü ve kendisine uyulan emîni, sabahın güneşi, gece karanlığının ayı, 
halkın nûru, “kâbe kavseyn ev ednâ” makâmının sâhibi, insan ve cinlerin peygamberi, harameynin nebîsi, iki 
kıblenin imâmı, iki âlemde de şefâatçi olan Rasûl, Mekkî, Medenî, Hâşimî, Kureyşli, Allah’a en yakın, rûhî 
ve rûhânî, müttakî, temiz, beyaz inci, parlak güneş, nurlu ay, müjdeleyici, uyarıcı ve nur saçan bir kandildir. 
878Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’e, âline, ashâbına, eşleri ve ve evlâdlarına salât eylesin. 
879 Kadr:4. 
880 Ve ondan sonra doğru yol üzerinde olan, rehberlik ederek yol gösteren ve hidâyete ermiş bulunan hulefâ-i 
râşidîn üzerine de selâm olsun. 
881Özellikle çok şefkatli Şeyh (Hz. Ebu Bekir) üzerine salât olsun. 
882 Şefkat imandandır. 
883 Ey şefkatli kardeş! Hakîkati anla. 
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işlese tâ kıyâmete kadar ol amel-i sâlihi her kim işlerse ol işleyen kimselerin her birinin 

ameli adedince ol amel-i sâlihi peydâ iden âmile dahî cümlesi kadar ecir ve sevâb ve hâline 

göre kuvvet-i izdiyâd-i ameliyye virilür. Meşâriku’l-Envâr’da884 zikr olunan  <�وم8 د"� ا

	� Kim doğru bir yola davet)   آ�ن �� م8 ا �� م[R ا��ر م8 ت
Y'��   �5 ذ�4 م8 ا��رهH 2-��ىا�

ederse o kimseye o yola girenlerin ecri kadar ecir verilir. Onların ecirlerinden de hiçbir şey 

eksiltilmez.)885 hadîs-i şerîfi bu mâ’nâya delîl-i sarihdir ki Sultân-ı Enbiyâ’ya min-indillâh 

nübüvvet virildikde Hz. Rasûlullah ibtidâen Ebû Bekir Sıddîk Hazretlerini imâna davet 

etmişlerdir. Onlar dahî bilâ-tekzîb sıdkla îmana gelüb amel-i îman ve kabûl-i dîn-i İslâm 

ibtidâen onlardan sâdır olmakla tâ kıyamete değin ne kadar ehl-i îman gelürse ona dahî her 

birinin îmânı kadar kuvvet-i îmâniyye ve ecirden ol kadar ucûr-ı hakkâniyye virilir. 

Beyân-ı Latîf: Hattâ rivâyet olunur ki Hz. Ebû Bekir’in îmânı ins ve cinden olan ehl-i 

îmânın cümlesinin îmânı ile vezn olunub tartılsa Hz. Ebû Bekr’in îmanı onların cümlesinin 

îmânından ağır gelir denilmişdir.  

Hikâyet: İmdî bu sıfat-ı şefkat sıfât-ı hamîdenin gayet güzîde ve pesen-dîdesi olduğuna bu 

rivâyet delîl-i sarihdir ki bir gün Hz. Mûsâ Rabb-ı Erhamü’r-Râhimîn ve Hakk-ı Eşfeku’l-

Müşfikîn Hazretlerine idüb: Ya Rabbi cümle kullarından sana ziyâde sevgili olan ehabb-ı 

ibâdın kimdir didikde, Hak Teâlâ: Ya Mûsâ(59b) meşrıkda bir mümin kulun ayağına diken 

batub mağribde bir mümin kul onun acısına ve ızdırâbına vâkıf olub bu husûsa şefkat 

hasebiyle onun yüreği acıyub ve elem çekse cümle kullarımdan bana ehâb ve ziyâde 

sevgili ol kuldur buyurdu. 

Lâhiyâ: Ve bu dahî mâ’lûm olsun ki bir zâlim-i bî-emân ve mürüvvet bir mazlûm-ı lâyık-ı 

merhamet ve şefkate bi-gayr-i hak cevr ve zulmetse ol zâlimin bu zulmü dîn ve îmanı 

olmadığındandır. Yâhud îmânında ziyâde zayıf olduğundandır ki “şefkat îmândandır” 

kelâm-ı dahî meşhûr ve makbûl-i ulü’ş-şuurdur. 

Beyân-ı diğer: Ammâ şimdi bin kırk tarihinde bir zamana kaldık ki mağribde ayağına bir 

diken batan gibi vâkıf olmak değil bu zulmü bi’l-muvâcehe görseler ol mazlûma ziyâde 

şefkat idüb yüreği acır kimse az bulunur. Onun içün mazlûma muîn az kaldı. Nakl-i 

Münâsib: (2�$�-8 ان.P م8 آ[-� ا�	"�ء ��$� �'.V�ا R-$\ <-�ح��ا� ا	
 .Vâziü’l-Vird Hz 886(و\�ل اب� "

                                                
884Meşâriku’l- Envâri’n- Nebeviye Min Sıhahi’l-Ahbâri’l- Mustafaviyye: Radıyyüddin es-
Sâgâni(v.650/1252)’nin derlediği bazı sahih hadisleri nahiv konularına göre düzenlediği eseridir. Bkz. 
Hatiboğlu, İbrahim, “Meşâriku’l-Envâri’n-Nebeviyye” DİA, Ankara, 2004,XXIX, 362. 
885 Müslim, İlim, 16; Ebû Dâvud, Sünnet, 6; Tirmîzî, İlim, 15; İbn-i Mâce, Mukaddime, 14. 
886 Yani Lü’liyyât nâm kitabda mezkûrdur ki Ebû Abdullâh en-Nihâyî de şefkat bâbında der ki: Ümmet-i 
Muhammed’e az şefkat onlara yapılan çok duâdan hayırlı ve faydalıdır. 
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Sıddîk’ın ikinci sıfatını (#�	/ن�ا Rت�\)887  okudu. Zındîk, kıyâmeti inkâr idene dirler ve 

mülhîd, itikâd-ı fâside meyl idüb ve şerîat-ı Muhammediyye ile ameli terk idene dirler. Ve 

Mişkâtü’l-Envâr’da gelmişdir ki Sultân-ı Enbiyâ’dan sonra Hz. Sıddîk (ra) zamân-ı hilâfet-

i hakîkiyyelerinde Medîne-i Münevvere içinde olan münâfıkları, mülhîd ve zındıkları teftîş 

idüb cümlesini katl etmeden Medîne’den taşraya gazâ müyesser olmayub kendülerinden 

sonra Hz. Ömer-i Faruk (ra) ibtidâ-i hilâfetlerinde Medîne-i Münevvere’yi münâfikûn(60a) 

ve mülhîdînden pâk bulub zamân-ı hilâfetlerinde taşraya sefer idüb ziyâde fetih ve zafer 

vâkî olmakla beşyüz altmış minber vâz olunub salât-ı cum’a ve salât-ı îyd kılındı. Bu 

ecilden Hz. Sıddîk’a kâtilü’z-zındîk dinildi. Ve bir sıfat-ı güzîdeleri dahî #-(��ر ا�b�888و)> ا   

okudu. Ona binâen ki ahbâr-ı sahîha da gelmişdir. ا��َرب�4َِ  ِب�ْ Rِ-
ِ :�� وا���"�L ا����ْدُع ِإِ�@ َسِ  

(Rabbinin yoluna güzel öğüt ve hikmete çağır)889 mûcibince küffâr-ı kureyşî dîne dâvet 

ettiklerinde sanâdîd-i kureyş Hakk’a tâbî olmadıklarından maadâ kelâm ve zemle Hazrete 

gâlib olamayub akıbet katl murâd etdiklerinde necât ve halâs içün Cenâb-ı Akdes-i 

Hüdâ’dan Gâr-ı Hıra’ya varmakla emr ve vahy olundular. Onlar dahî Hz. Sıddîk ile 

mağaraya girdiklerinde küffârın ziyâde hücûmundan Hz. Sıddîk’a beşeriyet hasebiyle havf 

ve hüzün târî oldukda �ِ ّ$َ� َم5ََ��َ�ُ'�ُل�ا mَتْ�َ/ْن ِإن  َ �ِ
َ;�ِحِ  Hz. Peygamber arkadaşına (Hz. Ebu) ِإْذ 

Bekir) “üzülme Allah bizimle berâberdir” diyordu)890  mefhûmunca Hz. Sıddîk’a 

teslîmiyet içün Ya Ebâ Bekr! Havf idüb, mahzûn olma. Allah Teâlâ bizimledir 

buyurdukları mukarrer olduğu hâl ile ve dahî (ِر�bَ�ْا <(ِ ��َ8ِ ِإْذ ُه-ْ�َXِْنَ> ا�Xَ ) (Hani, kâfirler O’nu 

iki kişiden biri olarak (Ebu Bekir ile birlikte Mekke’den) çıkarmışlardı; hani onlar 

mağaradaydı) 891 hükmüyle ve dahî Resûlullah Hz. Ebû Bekir’e bir mahâlde hitab idüb ( &ان

 892 buyurdukları hadîs-i şerîf(Sen benim mağarada arkadaşımdın) (ص�ح
> )> ا��bر

mûcibince ve dahî ��]��X 8 ا�-�X4 ب��Mاب� ب:� م� �� (Ey Ebû Bekir! Sen ikiden üçüncümüzün 

Allah olduğunu zannetmiyordun)893 Buhârî rivâyeti mefhûmunca ve pür-esrârınca ( > و)

 895 ا��$'C ب��5�-# zikriyle muttasıf oldular. Ve bir sıfât-ı hamîdeleri dahî  894 (ا��bر ا��)-#

okudu. Ona binâen ki İlcâmü’l-Utâd ve İlzâmü’l-Gulat nâm kitab-ı müstetâbda mastûrdur 

ki  ر���م8 ا �'� ا� \�ل اب� ب:� "�-# ���� ا���م-�ي ان رس�ل�و�� �'
�ن ا�5�-# وا�;	�# �'C ب� ول �5

                                                
887 Zındıkları öldüren. 
888 Mağarada  arkadaşı. 
889 Nahl. 125 
890 Tevbe:40. 
891 Tevbe:40. 
892 Tirmîzî, Menâkıb, 16. 
893 Buhârî, Fazâilü’s-Sahâbe, 2; Menâkıbu’l-Ensâr, 45; Tirmîzî, Tefsîr-i Sûre, 9. 
894 Mağara arkadaşı. 
895Atîk ismiyle lakaplanandır. 
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 Hz. Ebû Bekir’in iki lakabı vardır: Atîk ve Sıddîk. Tirmîzî’nin tahrîc ettiği)(60b) ا� م8 ا���ر

hadîsde Hz. Peygamber’in “Allah’ın cehennemden ilk azâd ettiği kişi Ebû Bekir’dir”896 

buyruğu gereğince cehennemden kurtulanların ilki olması sebebiyle bu isimle lakaplandı) 

Ve bir sıfat-ı hamîdeleri olarak dahî (#-'�� okudu. Metn-i Akâidde 897 (ا م�م "$> ا�


 اب� ب:� ا�;	�# 2X "�� ا�.�روق 2X "[��ن ذي ا���ر�2X 8 "$> ا���تS> ر�Qان ا� ��-وا)RS ا�
V� ب5	 ن

C-ت���2 "$> ه�ا ا��5[��ن �2X ��5 �)� ب5	 رس�ل ا� �ب> ب:� 2X  ا��S ��5> ان ا�9%"$-�2 ا��5-8 و �9)

 2X8-52 ا���898�5$> ر�Qان ا� "$-  

 kelâmı bu husûsa delîl-i sarîh ve sahîhdir. Tafsîl-i makâle ve tahkîk-i hâle ıttılâ murâd 

idenler Şerh-i Akâide899 mazar etsünler. Ve bir sıfat-ı hamîde-i hakîkîleri Sıddîk’dır ki 

Emîrü’l-Mü’minîn Ebî Bekri’s-Sıddîk okudu. Bazıları sîga-i mübâlağa ile ittisaflarına 

sebeb Hz. Rasûlullâh arz-ı nübüvvet etdükde bilâ-tereddüd velâ-inkâr îmân getürdikleri 

ecildendir dirler. Amma sahîh rivâyet budur ki Hz. Sultan mîrâc haberini söylediklerinde 

Ebû Cehl-i laîn, Ya Ebâ Bekr musâhıbın yine bir muhâl hâlden haber virüb bir gicenin bazı 

saatinde göklere, arşa ve kürsîye çıkub Tanrı’yı görüb ve doksan bir kelimât idüb yine 

hemen ol saatde Ümm-ü Hani evine geldim der. Bu kelâmını dahî tasdîk ider misin 

didikde, bu husûs değil bundan ziyâde nice mertebe muhâl görünür hâl ve kemâlden haber 

virse aslâ ve kat’a ve veche’n-mine’l-vücûh tereddüd ve teennî etmeyüb cân ve dilden 

tasdîk idüb îmân iderim demekle “Sıddîk” zikriyle muttasıf ve meşhûr oldular. Allah (cc) 

Hz. Ebû Bekir’den râzı olsun ve(61a) Ebu Cehil’e lânet etsin.  

Beyân-ı Menâkıb-ı Hz. Ömer: Ve Hz. Sıddîk’dan sonra vâziu’l-vird Hz. Ömer Fâruk’un 

sıfât-ı hamîdelerini ( 9ب وام م8 ا��$4 ا��ه�ب ا�> ام-� ا2X ا�  )900 okudu. Yâni cümleden 

Emîrü’l-Evvâbdır ki kelime-i evvâb, bi-hasebi’l-lügat cân ve dilden rucû ve inâbet iden 

kimesneye ıtlâk olunur. Ve bi-hasebi’l-hâl ve’l-mâ’nâ Cenâb-ı Hakk’a rucû ve inâbet 

kasdına ve hâlet-i mâsiyetden hâlet-i ibâdet ve tâat kasdına ve hâlet-i kesretden hâlet-i 

vahdet kasdına ve tecellî-i sıfâtdan tecellî-i zât kasdına hâsıl-ı kelâm herkes hâline ve 

makâmına göre mâsivâdan Allah Tebâreke ve Teâlâ Hazretine rucû ve inâbet etse ona 

evvâb ıtlâk olunur. Ve Hak Teâlâ kelâm-ı şerîfde Hz. Dâvûd hakkında kemâl-i medh 

                                                
896 Tirmîzî, Menâkıb, 16. 
897 Hakîkate eren imam. 
898Peygamberimizden sonra insanların en üstünü Hz. Ebû Bekir Sıddîk, sonra Hz. Ömer Farûk, sonra Hz. 
Osman ve sonra da Hz. Ali’dir. Ve hilâfetleri de bu sıra ile olmuşdur. 
899 Şerhu’l-Akâidi’l-Adûdiyye: Seyyid Şerif Cürcânî(v.816/1413)’nin Adûdüddin el-Icî’nin el-Mevâkıf adlı 
eserine yapılan şerhlerin en meşhurudur. Eser hakkında geniş bilgi için bkz.Gümüş, Sadreddin, “Cürcâni, 
Seyyid Şerif”,DİA,İstanbul,1993,VIII, 134-135. 
900Sonra Melîk ve Vehhâb olan Allah’ın selâmı Evvâb (çok tevbe eden, tamamen Allah’a yönelen) olan Emîr 
(Hz. Ömer) üzerine olsun. 
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sadedinde (اٌبmَأو �ُmِإن 	ُ
 Dâvûd’a Süleyman’ı bağışladık. O ne) ( َوَوَهْ
َ�� ِ�َ	اُووَد ُسَ$ْ-َ��َن ِن2َ5ْ اْ�5َْ

güzel kuldu! Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.) 901 buyurduğu ve tefsîrinde 

kemâl-i mertebe-i evvâbiyetlerine işâret idüp: “Ey tevbe ve tesbihle Allah’a dönen” 

buyurdular ve dahî Hz. Eyyûb hakkında َص�ِب�ًا Oَُن�	َوَ�ْ �mاٌب ِإنmَأو �ُmِإن 	ُ
 Gerçekten biz)  ِن2َ5ْ اْ�5َْ

Eyyûb’u sabreden bir kimse olarak bulduk. O ne güzel bir kuldu! O, Allah’a çok yönelen 

bir kimse idi) 902 buyurduğu ve müfessirîn Hz. Eyyûb’un bu sıfatda kemâline işâret idüb 

( 
R "$> ا� بV�ا '��O	 ) 903 buyurdukları evvâbın bu mâ’nâsına delîl-i sarîh ve sahîhdir. Ve bu 

beyândan ve tafsîl-i hâlden mâ’lûm olur ki Hz. Ömer (ra) enbiyâ-i izâmın sıfât-ı kirâmı ile 

muttasıf ola. Ve dahî bu hâl ve mâ’nânın tahakkukuna delîl-i sarîhdir ki Sultân-ı Enbiyâ: 

“Eğer benden sonra peygamber gelseydi Hz. Ömer b. Hattâb’a gelirdi”904 buyurmuşlardır. 

Haber-i sahîh ve meşhûrdur. 

Beyân-ı Müfîd: Ve emîr kelimesi tarîkımızda kelime-i evvâba muzaâf okuna gelmişdir. 

İzâfetle okunduğu takdirde(61b) muktezâ-yı kavâid-i Arabiyye budur ki “Emîru’l-

Evvâbîn” okuna. Velâkin âhirinde Ömer b. Hattab’a secî-i beliğ riâyeti kasdına evvâbın 

kendü kelimesi itibârı ile ve onun mutazammın olduğu ism-i mevsûlün mâ’nâ-yı cinsiyyesi 

itibâriyle mâ’nâ-yı cem’iyyet tazmîn ve îtibâr olunub bi-hasebi’l-mazmûn evvâbîn 

hükmünde olmuşdur. Eğer kavâid ehlinden isen kasdedilen maksadın faydalarını anla. 

Beyân-ı Diğer: Ve eğer lâm-ı târif ile “el-Emîru’l-Evvâb” okunsa câizdir. Velâkin itibâr-ı 

evvel, evlâ ve ahsendir. Zîrâ lâm-ı tâ’rîf ile okunduğu takdirde sıfat-ı evvâbiyyet ve bu 

sıfatla zikir Hz. Ömer (ra)’a mahsûs olur. Ve amma izâfetle okunsa ashâb-ı Resûlullah ve 

gayriden (evvâbîn) olan ibâdullahın emîridir dimek olur. Bunun gibi “evvâbîn-i emîr 

oluncak kendülerinin evvâb olması bi tarîkı’l-evlâ olur. (2� İnsanlar) (ا���س "$> د�8 م$�آ

başlarındakilerin dini üzerindedirler)905 î’tibar olmak câiz olur. Ve bunda mübâlağa-i 

mû’tebere vardır ki ehline mâ’lûmdur. Ve Hz. Ömer’in bir sıfat-ı hamîdelerini dahî  8ز�

 okudu ki bu mahâlde bu sıfat-ı mâ’neviye hâlinden zâhir ve nâşî olur. Sıfat-ı 906  ا ص��ب

sûriyye dahî î’tibâr olunmak câizdir. 

Lâyihatü’l-Makâle: Ve Hz. Ömer’ül-Fâruk’un nefs-i müzekkâlarında ve kalb-i 

musaffâlarında ve rûh-ı mücellâlarında sıfât-ı hamîde ve sıfât-ı pesendîde ile tezyin 

                                                
901 Sâd: 30. 
902 Sâd: 44. 
903 Kendisini terk ederek kovmalarına karşılık Allah’a yöneldi. 
904 Buhârî, Edeb,109; Tirmizî, Menâkıb, 17; İbn Mâce, Cenâiz,27. 
905 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, II, 373. 
906 Ashâb’ın süsü. 
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olunmuş zînet-i mâ’neviyyelerinden maadâ zînet-i sûriyyelerinden biri budur ki, ashâb-ı 

rasûlullah otuz dokuz iken Hz. Ömer islâma geldikde mîm-i mübârekeleri işâretiyle ashâb-ı 

izâm kırk olub mîm-i Ahmed-asâ hâl-i ehadiyyetle(62a) âlem-i imkânda kuvvet-i diniye ve 

şer’iyyeleri ziyâde olmuşdur. Yani 8ى َوِد�	َ���O "$@ ا�	�8 آ$ِ�ُهَ� ا�mِ�ي َأْرَسRَ َرُس�َ�ُ� ِب�ْ�ُL-� #��ا  

(O, Peygamberini hidâyet ve hak dîn ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere 

üstün kılmak için (böyle yaptı) 907 fehvâ-yı latîfinin hükmü zâhir olub dîn-i Muhammed 

cümle edyâna gâlib olmak recâsına Sultân-ı Enbiyâ Cenâb-ı Akdes-i Hüdâ’ya duâ ve niyâz 

idüb İbn-i Abbas rivâyetinde 2 ا"/ ا س9م ب�ب�> ا��:2 ب8 ه�Vم او ب�س9م "�� ب8 ا�%`�با�$  

(Allâhım! İslâm’ı Ebû Hakem b. Hişâm ya da Ömer b. Hattâb’ın Müslümanlığı ile 

güçlendir)908 buyurdular. Duâları indallâh hayr-ı kabûle vâkî olub hidâyetullah ile Hz. 

Ömer İslâm’a geldikde evkât-ı hamselerini Ebu Cehil ve sâir küffâr-ı kureyşden mahfî 

kılarlar iken Hz. Ömer’in kuvvet-i salâbetleri ve şân-ı azîmlerinde bi-emrillâh konan 

mehâbet ve şecaatleri sebebiyle Hz. Resûlullah namazlarını mesâcid ve mehâribde bî-

mehâb ve âşikâre kılub ve sâir ibâdetlerini dahî âşikâre ider oldular. Bi-hasebi’d-dini’l-

Muhammedî ashâb-ı güzîne zînet-i sûriyye ise ancak ola ki Mesâbîh’de mezkûrdur. Ve 

dahî bi hasebi’d-dîn-i zînet-i sûriyyedendir ki Mişkâtü’l-Envâr’da mezkûrdur. Ve Hz. Ebû 

Bekir kendü zamân-ı hilâfetlerinde Medîne-i Münevvere’nin zenâdıka ve fâsıklarını ve 

mülâhide ve münâfıklarını teftîş idüb katilleri ile mukayyed olmakla Medîne’den taşraya 

gazâ idemediler. Ve ammâ Hz. Ömer (ra) Medîne-i Münevvere’yi zındıklardan ve 

münâfıklardan hâlî ve pâk bulmakla taşraya ibtidâen onlar gazâ idüb feth-i ve nusret-i 

ilâhiye ile zamân-ı hilâfetlerinde etrâf-ı Medîne-i Münevvere’de beşyüz altmış minber-i 

şerîf vâ’z olunub dîn-i Muhammedî(de bu kadar hutbe okundu. Bu hâletin dahî zînet-i 

sûriyyeden olduğunda(62b) iştibâh yokdur. 

Lâyihâ-i Temsîliyye: Ve bu dahî mâ’lûm-ı ulemâ-i ehl-i dîn ve mâ’rûf-ı urefâ-i ehl-i 

yakîndir. Ve ashâb-ı izâmın bu zikr olunan hâletle şerîat ve dinleri tezyin itmek libâs-ı fahr 

olan mâ’nevî libâs-ı takvâ ve amel-i şerîat-ı ulyâ ile vücûd-ı şerîflerini ve vücûd-ı şerîfleri 

ile kâim olan vasf-ı cemillerini dahî mâ’nevî tezyîndir.  

Beyân-ı Latîf: Ve dahî cihet-i zînet ve kuvvetde dîn-i Muhammedî’ye nâfî olan mehâbet 

ve âmâl-i şer’iyye-i mer’iyye de dahî herkes Ömer Fâruk’dan havf ve hicâb idüb, hilâf-ı 

şer-i mâsiyetden ihtirâz ve ictinâb ider gibi havf ve ictinâb iderlerdi. Bu hâle ve kâle delîl-i 

sarihdir ki Mesâbih’de Sâd b. Ebî Vakkas (ra) rivâyetiyle mezkûrdur ki, Kureyş 

                                                
907 Fetih: 28. 
908 Tirmîzî, Menâkıb, 7; İbn-i Mâce, Mukaddime, II. 
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hâtunlarından bâzısı Sultân-ı Enbiyâ’nın meclîs-i izzet ve safâ-bahşlarına gelüb huzûr-ı 

şerîflerinde savt-ı âlâ ile kelimât-ı şer’iyye ve musâhabet-i örfiyye iderler iken, Sultân-ı 

Enbiyâ’nın vüzerâ-i kibârından olan Hz. Ebû Bekir Sıddîk ve gayrılar bazı mesâlih içün 

beyt-i Resûlullah’a dâhil olduklarında hâtunlar evzâlarını tağyîr etmediler. Ammâ Hz. 

Ömer meclis-i Resûlullah’a dahil olmazdan mukaddem izin taleb etdiklerinde hâtunlar bu 

hâli bildikleri ecilden Hz. Ömer’den havf ve hicâb idüb savt-ı âlâ ile olan mükâlemelerini 

kısıb sükûta vardıklarından maadâ şitâb ve hicâb ile ayakları üzerine kalkub, Hz. 

Rasûlullah bunların bu hâline taaccüben güler iken Hz. Ömer (ra) mahall-i dühûlde 

güldüklerine(63a) vâkıf oldukda Hz. Rasûlullah’a: Sizi güldüren nedir Ya Rasûlallah? 

buyurdular. Hazret dahî cevab kasdına, ol hâtunlar benim yanımda senin avâzın 

işitdiklerinde senden havf ve hicablarından sükûta varub siz gelmeden şitâb ve acele ile 

ayakları üzerine kalkdılar. Ona güldüm diyince Hz. Ömer (ra) hâtunlara hitab idüb: Benim 

mehâbetimden korkub hicâb idersiniz iki cihân sultânı mehâbetinden niçün korkmayub 

hicâb etmezsiniz buyurduklarında: (�$x909(ن25 ان& ا)� وا deyû cevab etdiler. Lügatları ehline 

mâ’lûmdur. Mâ’nâ-yı mazmûnu oldur ki Hz. Rasûlullah (aleyhi’s-selam) ( 5$> �$# �ان4 

2-L") (Kuşkusuz ki sen üstün bir ahlak üzerindesin) 910 mefhûmunca ahlâk-ı haseneleri ve 

latîfeleri ile mahbûbü’l-kulûbdur. Lutuf ve keremlerine mâ’rûfuz diyûb Sultân-ı 

Enbiyâ’nın ahlâk-ı hasenelerine nisbet Hz. Ömer’in mehâbet-i dîniyye ve hâliyyeleri 

hâtunlara fâz ve galîz görünüb ol ecilden bu lafızla cevab etdiler. ( ب.�u ا�.Jاد)�)�2 ا���اد   )911  

ve dahî Mesâbih’de Menâkıb-ı Hz. Ömer’de mezkûrdur ki Hz. Âişe (RA) rivâyet iderler. 

Hz. Rasûlullah ile otururduk. (ن�-
 Yani bir âlî savt ve sabî oğlanlar (س� ��5�L.ً� وص�ت ص

savtı işitdik. (�Lم رس�ل ا� ون�'() Yani Rasûlullah kalkub kapudan bakdılar. ( 8(/ت �V
)�ذا ح

Y\�ت ) Meğer gördü ki Habeşe tâifesi imiş. Oynaşub ve raks idüb dönerler ve oğlanlar 

bunların etrafında oynarlar. Hz. Rasûlullah bana buyurdu ki Ya Âişe ( �L> )�ن�ىت�5  ) Yani 

gel ve Habeşe tâifesine bak. ( �� م� ب-8 ا���:C ا�> رأس�)<5$& اي H�"& انL� ا�- ) (Hz. 

Peygamber’in (sallallâhü aleyhi ve sellem) başı ile omuzları arasında bakmaya başladım.) 


5& م�ت-8)H 5& ام�
H ت )'�ل ام��L�( )(63b) Ve baktım. Hz. Peygamber iki defa doydun mu 

diye sordu. (  5$& ا\�ل>( ) Yani doymadım, daha nazar iderim. Yani lâyık olan sözlerini 

red itmemek idi. Fakat hayır dedim. (O	�" <� Yani Rasûlullah (aleyhi’s-selam) (   نL� م�/�

yanında mertebem ve hâlim nicedir bilmek içün şibe gelmedi didim. Ârif-i nüktedân bu 

                                                
909 Evet sen daha katı ve sertsin. 
910 Kalem: 4. 
911 Kastedilen mânâyı kalb açıklığı ile anla. 
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nükteyi fehm ider. (��" P$D اذ) nâgâh ben nazar iderken ol mahâlle Hz Ömer (ra) çıkageldi. 

 .Yani Hz. Ömeri görünce cümle nâs dağıldılar ve bu mahâlde Hz ( )�ر)f ا���س "��)

Rasûlullah ��" 8وا م�( 	\ Z8 ا ن-D�-H <�ا �Lان>   ن  (Kuşkusuz ben insan şeytanlarına 

bakmam. Onlar Ömer’i görünce kaçtılar)912 buyurdular. 

Lâyihâ: Hâşâ sümme hâşâ sümme hâşâ Hz. Rasûlullah hakîkatte ins ve cinden olan 

şeyâtin-i mâ’rûfe ve mâ’hûdeye nazar etmezler. Ve Hz. Âişe’yi dahî nazar etdirmezler. Bu 

husûsda murâd-ı Rasûlullah’ın ne olduğunu tafsîl-i hâl ve tatvîl-i makâl icab ider. Makâm-ı 

cemden makâm-ı cem’ül-ceme ve fark-ı sâniye vâsıl ve kâşif olan âlim ve ârif ehl-i 

hakîkate mâ’lûmdur.  

Lâyiha: Ve bu hadîs-i şerîf’i nakl ve tahrîrden murâd Hz. Ömer’in din ve devlete takviyyet 

içün ihtimâm-ı tâmda olduklarını ve bu husûsda salâbet ve gayret ve ziyâde mehâbetlerini 

beyândır. 

Lâyiha: (وز�8 ا ص��ب ) mefhûmunca ashâba zînet-i sûriyyelerinden dir ki ramazân-ı 

şerîfde hilâfetleri zamânında Hz. Ebû Bekir (ra) mescide terâvihe geldiklerinde 

evvelkinden ziyâde kanâdîl-i kesîre yanmış görüb: Bu kanâdîli kim îkâd etdi didiklerinde 

karındâşınız Ömer Fâruk yakdı deyu cevablarında ve kanâdîl safâsından üç kere Ya Ömer 

 deyû duâ etdiler. Tenbîhu’l-Gâfilîn’de914 mastûrdur. Ve Hz. Ömer’in(64a) 913 (ن�ر ا� \
�ك)

bir sıfat-ı hamîdelerini dahî (اب����وا 	> Mücâvir lügat-ı Arab’da komşu  915(م<�ور ا��

olmaya ve mescide î’tikâf etmeye dirler. Ve Hazret bi hasebi’l-î’tikâf mescidde çok 

eğlenüb ve ekseriyâ ibâdeti mescidde olmakla hem lugaten ve hem şer’an ve hem amelen 

bu sıfat-ı cemîle ile muttasıf oldular. Ve rivâyet olunur ki bir gulâm-ı sagîr oğlancık 

seyirdüb giderken Hz. Ömer koluna yapışub böyle seyirdüb nereye gidersin didikde, yâ 

emîre’l-mü’minin mescide giderim deyû cevab virincek Hz. Ömer, ya niçün seyirdirsün 

yavaş gitsen de olur didikde, yâ emîre’l-mü’minin, mescide giden mümin Allah’ın evine 

 916 fehvâsınca sây-ı belîğ ile gitmek gerekdür (Allah’ın zikrine koşunuz) ()�ْس�5َا ا�> ِذْآِ� ا�)

deyub, onlar dahi: Yâ gulâm sen daha küçüksün buyurdukda, Yâ Ömer benden küçük vefât 

idüb mescide varmak müyesser olmadı. Benim ol hâle erişmeyeceğimde hükm-i ilâhînin ne 

olduğu mâ’lûm değildir. İmdi fırsatı ben fevt etmeyeyim deyû etdiği kelâm-ı mû’tebereden 

                                                
912 Tirmîzî, Menâkıb, 17. 
913 Allah kabrini nurlandırsın. 
914 Tenbîhü’l- Gâfilîn:Ebu’l- Leys Nasr b. Muhammed b. Ahmed b. İbrahim el-Semerkandî(v.? 983) 
tarafından yazılmıştır. Yazar IV/X. Asrın ikinci yarısında yaşamış Hanefî fakihi ve kelamcısıdır. 
915 Mihrab ve mescid komşusu. 
916 Cuma:9. 
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Hz. Ömer (ra) ulü’l-elbâbdan olmakla ibret-i tâm olub bu ecilden mücâvirü’l-mescid ve’l-

mihrâb oldular. Ve Tenbîhü’l-Gâfilîn’de Hz. Ömer kendileri rivâyet iderler ki:  

(�T/ا�/ور ان �:�م ا��ا� وح# "$> ا �Tزا �� İmdî  917( ا����	 ب-�ت ا� )> ا رض وا��;$> )-

musallî mescidde Allah Teâlâ Hazretini beş vakitde ziyâret etmiş oluncak, ikrâm-ı Hakk’a 

mazhar olmasında asla iştibah yokdur. Ve dahî Tenbih’de mastûrdur. Hz. Hasan b. Ali (ra) 

buyururlar: (64b) On kimesne civârullâhdadır. Onun evvelkisi şol kimsedir ki “lillâh” ve 

“fillâh” ibâdet içün mescide dâhil ola. O kimesne mescidden çıkıncaya kadar dayfullâhdır. 

Yani Allah Teâlâ’nın konuğu olmakla Allah Teâlâ’nın ikrâmına mazhar olmasında zerre 

iştibâh yokdur. �
�
� ان آ�& ا��5� Ve Hz. Ömer’in bir sıfat-ı hamîde-i  918 �� ا�> )�"

sahîhalarını dahî (;�اب�ب� #D���ا ) 919 okudu ki \ن "�� و�
�ان ا� وPQ ا��# "$> �$  (Kuşkusuz 

Allah Teâlâ doğruyu Ömer’in diline ve kalbine koymuşdur.)920 buyurmuşlardır. Hak Teâlâ 

bâtılın hilâfı olan hakkı ve sıdkı bir lisanda ve kalbde komuş ola. Ol kalb dâimâ hakka ve 

sıdka makarr ve ol lisân dâimâ kelâm-ı hakk’a mazhar olamak mukarrerdir. Zîrâ lisân, 

tercümân-ı cinândır. Kalbde ne hâl olursa lisânda ol hâl ve kâl ile zâhir olur. 

Hâzihî Li-Muharriri’l-Risâle-i Bülbül Nâm Risâlemizde Mastûrdur: 

Nîk ü bedden ne olsa dilde hâzır 

Lisâna ol olur elbette zâhir 

Dahî dilde ne olsa hayır ve şerden 

Gelür ef’âle hayvân ve beşerden 

Bilir kalbde iden hikmet-i teftî 

Ki bardakda olan ider terşîh 

Beyân-ı diğer: Ve dahî nâtık-ı bi’l-hak ve’s-savâb olduklarına delâil-i kaviyyedendir ki, 

Mesâbih Hadislerinde Sultân-ı Enbiyâ (aleyhi’s-selam) ( ن
-� �:�ن "���� آ�ن ب5	ي   ) (Eğer 

benden sonra peygamber olsaydı kuşkusuz Ömer olurdu)921 buyurmuşlardır. Kemâl-i ulûm 

ve maârifle bi-feyzillâh nübüvvet-i târifiyyeye vâsıl olub ve hadîs-i şerîf mûcibince 

nübüvvet-i teşrîiyyeye dahî müstaîd olmuşlardır. Ve lâkîn Sultân-ı Enbiyâ hâtemü’n-

nebiyyîn olub nübüvvet-i teşrîiye zuhûruna irâdet-i ilâhiye-i ezeliyye taalluk etmemekle 

                                                
917 Mescidler, yeryüzünde Allah’ın evleridir. Orada namaz kılan kişi Allah’ın misâfiridir. Ve ev sahibinin 
kendisini ziyâret eden misâfirine ikram etmesi gerekir. 
918 Ey kardeş! Eğer ibret alanlardan isen ibret al. 
919 Doğruyu konuşan. 
920 Tirmîzî, Menâkıb, 17; İbn-i Mâce, Mukaddime, II; Ahmed b. Hanbel, II, 53-95. 
921 Buhârî, Edeb, 109; Tirmîzî, Menâkıb, 17; İbn-i Mâce, Cenâiz, 27. 



 179 

min-indillâh nübüvvet-i teşrîiye(65a) verilmemişdir. Bu kelâmın mâ’nâsı oldur ki, eğer 

zuhûr-i nübüvvet-i teşrîyyeye irâdetullâh taalluk etse, Hz. Ömer’e taalluk iderdi dimekdir. 

Ve Mesâbih’de mezkûrdur ki Hz. Ömer’e Hz. Ebû Bekir (ra): “Ey Rasûlullah’dan sonra 

insanların en hayırlısı olan” buyurduklarında Hz. Ömer dahî  &5$D س�5& رس�ل ا� �'�ل م� 	'�

 :Kuşkusuz Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu işitdim) ا�Z�V "$> ر�R �-� م8 "��

Güneş Ömer’den daha hayırlı birinin üzerine doğmamışdır) buyurdukları dahî nâtık-ı bi’s-

savâb ve âmil-i bi’l-hak olmalarına delîl-i akvâdır. Ve dahî nâtık-ı bi’s-savâb 

olduklarındandır ki rivâyet ve hikâyet-i meşhûr ve mâ’lûm-ı ulemâdır ki, Sâlebe oğullarına 

bir vechile hadd-i zinâ lâzım olub eflâh nam kulları Hazretin emriyle yüz hadd-i zinâ vurur 

iken tahammül idemeyüb doksan darbede intikâl etdiğini eflâh haber verdükde 

hudûdullahdan hadd-i zinâ yüze tamâm olsun içün Hz. Ömer onunu dahî meyyite vurdurub 

hadd-i zinâ bu vechile tamam olmuşdur. Adâlet ise ancak ola.  

Beyân-ı Latîf: Ve dahî ehlullâh-ı kâmilîn rivâyet tahkîkinde hikmet-i gâmızdan olan  2�ا�$

 hadîs-i şerîfi’nin ve duâ-yı 922  ارن� ا��# ح'� وارز\�� ات
�"� وارن� ا�
�RD ب�9D وارز\�� ا����ب�

Rasûlullah’ın kemâl-i irfân-ı hâlle sırrına ve hakîkatine vâsıl bu kelâm-ı latîfin mâ’nâ-yı 

gâmızı ile ârif ve âmil oldukları sebebden Ömer Fârûk zikriyle mevsûf ve mâ’ruf 

olmuşlardır. Ve bu mâ’nâ-yı gâmızın hakîkatine vusûlle bir sıfât-ı hamîde ve hâl-i 

pesendîdeleri dahî (ب�� okudu. Kitabdan murâd Kur’an-ı Azîm’dir. Bu 923 (ا���آ�ر )> ا�:

vechile “mezkûru’n-fi’l-kitab”dır ki tefsir ve haberde mezkûrdur ki (65b) 


�5ُُه2 ِبِ�ْحَ�ٍن رQِmَ> ا�ّ$ُ� َ"ْ�ُ�2ْ َوَر�Qُْا َ"ْ�ُ� َmِبُ' ات�m�َن اَ�وmُ��َن ِم8َ اْ�ُ�َ��ِ�ِ��8َ َواَ�نَ;�ِر َوا�8َ��ِmَوا�   (İslâm’ı 

ilk önce kabul eden muhâcirler ve ensâr ile, iyilikde onlara uyanlar var ya, Allah onlardan 

razı olmuş; onlar da O’ndan razı olmuşlardır.) 924 Ve da  R'( م��ن ب���ت��J� 8���س9م واذا ��ءك ا

 � Âyetlerimize imân edenler sana geldikleri zaman de ki: Selâm) ("$-:2 آ�C رب:2 "$@ ن.

olsun size! Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı.) 925 âyet-i kerîmeleri ashâb-ı güzînden 

çahâr-ı yâr-i kibâr (ra) hakkında nâzil olmuşdur. Ve dahî Tefsîr-i Vasît’de Sûre-i Asr dahî 

onlar hakkında nâzildir denilmişdir. Ve dahî çahâr-ı yâr-ı kibârın şân-ı şerîfleri ve hâl-i 

latîfleri hakkında inât ve husûmet ve ifsâd iden utât ve gulât olanları ilzâm içün te’lîf 

olunan “İlcâmü’l-Utat ve İlzâmü’l-Gulât nâm kitabda her birinin ala hidatin ahvâl-i 

hasenelerini beyân ve tahkîk içün haklarında nâzil olan âyât-ı kerîme ile ve vârid olan 

                                                
922Allahım! Bize hakkı hak olarak göster ve bizi hakka uymakla rızıklandır. Ve bize batılı batıl olarak 
gösterib, ondan uzak durmakla bizi rızıklandır. 
923 O, kitabda anılandır. 
924 Tevbe:100. 
925 En’am:54. 
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ehâdîs-i şerîfe ile ve ahbâr ve âsâr-ı sahîha ile zikr ve istidlâl olunmuşdur ki ihtisâr-ı 

matlûb içün cümlesi zikr olunmadı. 

Beyân-ı latîf: Gerçi haklarında delâlet-i mutâbık ile ve ism-i şerîflerini zikr ile delâlet ider 

âyât-ı kerîme yokdur. Velâkin tazammunen ve iltizâmen delâlet ile zikr olunmuş oluncak 

Hz. Ömer Fârûk’a bu vechile “el-mezkûru fi’l-kitâb” dimek sâdık ve lâyık olur. 

Beyân-ı Zikr-i Menâkıb-ı Hz. Osman (ra) (> ام-� ا�م�ن�ن ا����$4 ا��9م م8 ا 2X)926 ا�

Evvel sıfat-ı hamîdelerini vâziü’l-vird “ilâ emiri’l-emân” okudu. Ona binâen ki Hz. 

Osman’ın (ra) zamân-ı hilâfetleri Hz. Ömer’in (ra) zamân-ı hilâfetlerine müstashib ve 

müteâkıb olub ve Hz. Osman kendülerinin dahî dîn ve devletle sehâvet ve sadâkatleri 

ziyâde gâlib olmakla zamân-ı hilâfetlerinde emn ve emân ziyâde olduğu ecilden “Emîrü’l-

Emân” dinildi. Hak budur ki(66a) emîr-i âkil ve hâkim ve âdil oldur ki zamân-ı hilâfet ve 

tasarrufunda hall-i ukudda kaviyyü’l-burhân olub onun zamânında olan halka zulüm ve 

taaddî olmayub emn ve emânda olalar. Yahud zulüm ve taaddî ile nizâm-ı âleme halel ve 

fesâd gelmiş olsa zulüm ve taaddî kalkıb emn ve emân ve râhat müyesser ola.  

Lâyihâ: Gülistân-ı maârife gül ve gülzâr-ı hakâyıka bülbül meşâyıh kelâmının ercümendi 

Hz. Şeyh Sâdî Efendi Hazretleri’nin zamân-ı pür-emânlarında halka ziyâde fetret ve fesâd 

vâkî oldukda emn ve râhat içün vilâyetlerinden dışarı gidüb ol asrın Sultân-ı Âdili Ebu 

Bekir b. Sâd b. Zengî zamânında emn ve emân müşâhede ettiği ol sultânın taht-gâh ve 

iyâleti olan vilâyetine gelüb sâye-i devletlerinde halkı âsûde-i hâl bulub sebeb-i nizâm-ı 

âlem olan Sultân-ı Âlî’yi adâletle medh ve beyân etdikleri kelimât-ı hikmet-âmiz ve nazm 

etdikleri ebyât-ı ibret-engîz bu zikr oluna hâlin tahkîkine delâlet iden menâkıb-ı 

aliyyelerindendir. 

 ب�ون ر)�2 از ت�4 ت�آ�ن آ� د�	م

 Oد����ن در ه2 ا)�E@:ن م�ى زن�  

 ه�-8 ادم@ زادO ب�دن	 �-:8

E /��:@�E آ� آ�ن ب%�ن ��ارآ@ �  

 �� ب�ز ادم آ�Vر اس�دO د�	م

$�:@�ن ره� آ�دO ��ى $�:��  

Eدر ا��م س$`�ن "�دل 	H 8-�  

                                                
926 Sonra Melik ve Mennân olan Allâh’ın selâmı güvenilir emir üzerine olsun. 
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 ات� ب-4 اب� ب:� س5	 ب8 زن:@

Beyân-ı Diğer: Ve Hz. Osman (ra), bâis-i emn-i ashâb-ı kirâm ve emîrü’l-emân olmaları 

gâh lisân-ı ilim ve urefâ ile ve gâh gazâya mal-ı ferâvân virmekle idi. Hazretin dîn-i ve 

(66b) devlet-i Muhammediyye’de bâis-i î’lâ-i kelime-i tevhîdi Yezdan ve sebeb-i izdiyâd-ı 

emn ve emân olduklarına delâlet iden menâkıb-ı âliyye ve seniyyelerindendir ki hadd-i 

zâtlarında dîdâr-ı sâhibü’l-iktidâr olmakla bizzât kendü nefisleriyle ve sehâ ve maldâr ve 

sâhibü’l-dünya oldukları ecilden ceyş ve askere ve gazâya muâvenet ve muzâheret-i mâliye 

itmek kalbleri âleminden murâd iken İlcâmü’l-Utâd ve İlzâmü’l-Gulât nâm kitâbda 

Meşârik’da zikr olunduğu üzere İmam Buhârî rivâyetiyle zikr olunan ( 5�ةم8 ��/ �-� ا� ) 

(Kim zorluk ordusunu donatırsa)927 hadîs-i şerîfini işitdikde Hz. Huzeyfe rivâyet iderler ki 

��ا �
`8 و�'�ل x.� ا� �4 �� "[��ن م� اس�رت M ��
بp5 ا�-�2 "[��ن بV5�ة ] ف د���ر );
& ب-8 �	�� �'$

 Hz. Osman Hz. Peygamber’e on binr dirhem gönderdi ve dirhemleri O’nun önüne)  وا"�ن&

döktü. Hz. Peygamber onları karıştırarak şöyle dedi: Allah seni bağışlasın ey Osman! 

Yardımınla beni ne çok sevindirdin). Ve dahî kitâb-ı mezbûrda mezkûrdur ki:  /�ان "[��ن �

����T ب5-� و�T��5 و��-8 ب5-�ا و���-� ا�5�ة ب� 928Ve bu vechile muâvenet-i  )�س�R-\-8 ب

sâdıkaları ile küffâr-ı haksâr ve âdâ-i bî-şümâr üzerine bâis-i galebe ve sebe-i emn ve emân 

olduğu ecilden zât-ı azîmü’ş-şânlarına “emîrü’l-emân” dimek lâyık ve sezâ-vâr olmuşdur. 

Ve bir sıfat-ı hamîde-i mergûbe ve hâlet-i mahbûbelerini dahî (8ح���ا C-
 okudu. Zîrâ 929(ح

rızâ-yı yezdâna ve muhabbet-i rahmâna sebeb olur â’mâl-i sâlihaları ve muhabbet-i 

ilâhiyye ile ibâdet-i sâdıkaları kat’î çokdur. Ammâ ârife mâ’rûf ve âlime mâ’lûm ve âkıle 

mâkûl olmakla ihtisâr-ı matlûb kasdına cümlesi tafsîl olunmadı. Ammâ bazı hakîkat-ı hâle 

ârif ve bu mâ’nâya vâkıf olmayan kimseler recme’n-bi’l-gayb bu kelâma ayıb î’tibâr idüb 

“Habîbü’r-Rahmân” ibâretiyle zikr ve tavsîf Hz. Rasûl-i(67a) Ekrem’e mahsûsdur. Ve bu 

kelime-i habîbi tekrar idüb izâfetle “Habîb-i Habîbü’r-Rahmân” okurlar. Velâkin öğle 

değildir. Bir indî hâlle kıraatdır. Zîrâ Allah Teâlâ’nın kuluna muhabbetini îcâb ider ibâdet 

mukarrerdir ki َن���
�2ْ َوُ�ِ�ُ�
ْ�َف َ�ْ+ِت> ا�ّ$ُ� ِبَ'ْ�ٍم ُ�ِ�َ(َ  (Allah, yakında sevdiği, onların da kendisini 

sevdiği bir topluluk getirecektir.) 930 fehvâsınca kulun, Hak Teâlâ’yı sevmesi sâbit olunca, 

kulun dahî habîbü’r-rahmân olmasında iştibâh yokdur.  

Lâyihâ-i Ber Vech-i Suâl: Ve eğer Allah Teâlâ’dan ibâdına muhabet taalluk etmesi 

mutasavver ve münâsib değildir dinilürse zikr olunan âyet-i kerîme ve dahî  َن��
ُ\Rْ ِإن ُآ�ُ�2ْ ُتِ�
                                                
927 Hadisin tamamı  ��>�ة )$� ا� .şeklindedir. Buhârî, Vasâya, 33, Fazâilü’s-Sahâbe, 7م8 ��/ �-� ا�5
928 Kuşkusuz ki Hz. Osman 600 deveyle ya da 950 deve ve 50 atla zorluk ordusunu techiz etti. 
929Rahmân’ın sevgilisi. 
930 Mâide:54. 
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ُ:2ُ ا�ّ$ُ� ْ

�5ُِن> ُ�ْ�ِِm)  َ)�تDe ki eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin(931  

âyet-i kerîmesi ve dahî müfessirînin tefsirlerinde te’vîl ve beyânları bu muhabetin 

vücûduna ve hâline delîl-i sarîh ve sahîhdir. 

Lâyihâ: Ve bu dahî mâ’lûmdur ki Hz. Rasûlullah’ın “Habîbü’l-Rahmân” olmasıyla Hz. 

Osman’ın ve sâîr ibâdullâhın habîbullah olması bir değildir. Fark-ı sûrî ve mâ’nevî vardır. 

Hâl-i tecelliyât-ı ilâhiyyeye ve çahâr yârın vâsıl oldukları mâ’rifet-i aliyyeye ve hakîkat-ı 

seniyyeye vâsıl olan ârif-i kâmile mâ’lûmdur. Eğer ki tafsîl ve beyân mümkündür. Tafsîl-i 

makâl vardır. Ve Hz. Osman’ın cümle kemâl-i irfân ve fazılları ile hâsıl olan sıfât-ı hamîde 

ve celîlelerinin birini dahî ('�ان�ا Pم��) 932 okudu.  

Beyân-ı müfîd: Bu vechile ki Sultânü’l-Evvelîn ve’l-Âhirîn Hz. Rasûl-i Ekrem (alehis-

selam) âlem-i ecsâmdan âlem-i ervâha intikâllerinden sonra Kurân-ı Azîm bâzısı huffâz-ı 

ashâbda ve bâzısı evrâk-ı kitâbda kalub tertîb üzere cem’i lâzım oldukda Hz. Ebû Bekir 

perîşan kalmasun deyû bir üslûb-ı hasen ile cem idüb ve(67b) Hz. Osman’ın bu tertîb-i 

mâ’rûf üzere cem etdikleri mâ’rûf-i urefâ ve mâ’lûm-ı ulemâdır. Ziyâde tafsîle ihtiyaç 

yokdur. Ve bir sıfât-ı hamîde-i makbûlelerini dahî (-�ء وا ���ن��ا Cص�ح )933  okudu. Ve bu 

sıfat-ı kâmile ile muttasıf olub vücûd-ı şerîflerinde bu sıfatın tahakkukuna delîl-i sarîh 

Meşâriku’l-Envâr’da  ��ان "[��ن ر�R ح-> وان> �V-& ان اذن& �� "$> ا����� ان   �
$o ا�> )> ح��

���اتب  934 hadîs-i şerîfidir. Ve dahî Şârihu’l-Hadis İbn Melek Hazretleri bu hadîsin sebeb-i 

vürûdunu beyân ettiği ve dahî İlcâmü’l-Utad ve İlzâmü’l-Gulât nâm kitab sahibi Resûl-i 

Ekrem (aleyhi’s-selam) Hz. Âişe’ye bu husûsda cevab kasdına (  Rم8 ر� <-����-> ا  است

 935  buyurdukları(?Meleklerin kendisinden utandığı bir adamdan utanmayayım mı) (ا��$�:�

hadîs-i şerîf dahî delîl-i sarîh ve sahihdir. Ve bu hadislerin sebeb-i vürûdu budur ki Hz. 

Âişe (ra) rivâyetinde Sultân-ı Enbiyâ serîr-i hümâyunlarında mübârek ayakları açık yanları 

üzerine soyunub otururlar iken bazı mesâlih içün Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ve Hz. Ali 

(ra) her biri alâ hidatin dâhil olduklarında Hz. Sultân asla bu vaziyetlerini tağyîr etmeyüb 

ve libâslarıyla ayaklarını örtmeyüb ve kalkub oturmadılar. Ammâ Hz. Osman (ra) dâhil 

oldukda vaziyetlerini tağyîr idüb ve kalkub oturdular. Bu mahâlde Hz. Âişe: “Babam Ebu 

Bekir’den Osman efdal midir?” suâline cevab virdükde bir rivâyetde zikr olunan 

                                                
931Âl-i İmrân: 31. 
932 Kur’ân’ı toplayan. 
933Îman ve haya sahibi. 
934 Kuşkusuz ki Osman utangaç bir adamdır. Bu özelliğinin ona sıkıntı verib, bana ihtiyacını 
bildirememesinden korktum. 
935 Müslim, Fazâilü’s-Sahâbe, 26; Ahmed b. Hanbel, I, 71. 
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hadislerden hadîs-i evvel ile cevab virdiler. Bir rivâyetde hadîs-i sânî (�:�$��م�� ا <-�� (ا  اس

(Meleklerin kendisinden utandığından utanmayayım mı?) ile cevab verdiler. 

Lâyihâ: Ve Hz. Rasûlullah’ın tâzîmî-i(68a) belîğ sûretinde etdikleri muâmele-i belîğaya 

hayaları sebeb olmuşdur. Hak budur ki ehl-i îman olan ehl-i hayâ indallah ve inde’l-rasûl 

muazzam ve muhterem olmasında asla iştibâh yokdur. (-�ء م8 ا ���ن��ا) (Haya 

imandandır.)936 mûcibince Hz. Osman’a Hz. Sultân’dan bu kadar tâzîm ve iclâl müyesser 

oldu. 

Lâyihâ: Ve îmanı hayâ üzerine atf etmeleri bu mazmûnu müfsîd ve imânlarının kemâlini 

müş’îrdir. Husûsan riâyet-i sec dahî vardır. Ve Hazretin bir sıfat-ı hamîde ve makbûlelerini 

dahî (ن�Sرم ��H <( 	-�V�937(ا okudu. Şehâdet saâdeti ile mes’ûd oldukları meşhûr-i âlem 

ve meşhûr-ı benî âdemdir. 

Beyân-ı Zikr-i Sıfât-ı Alî b. Ebî Tâlib (kv)938 (<اص��> ام-� ا�> ا�ا��$4 ا��9م م8 ا  ( 2X ا�

kadîmü’l-eyyâmdan îtibâren erkânımızda okuna geldiği üzere kelime-i emirde lâm-ı târif 

olmayub lâmla muarref olan el-vasî kelimesine muzaaf olub okunduğu takdirde bundan 

akdem “emîrü’l-evvâbda” zikr olunduğu tafsîl ve tahkîk ve teybîn ve tedkîk mlefhûmu 

ehline mâ’lûm olur. Ammâ “emir” kelimesi lamla muarref olub “el-vasî” kelimesi ona sıfât 

olsa zâhiren sahihdir. Velâkin muzâaf olmak evlâdır. Mâ’nâ-yı mübâlağa olduğu içün, 

nitekim “emîrü’l-evvâbda” zikr olundu. (.�أد�ا �:.��2 ا���اد ب(�()939   

Beyân-ı diğer: Bu kelamda Hz. Ali hadd-i zâtlarında “vâsî’nin” sıfatı ile muttasıf oldukları 

ecildendir ki, Hz. Rasûl-i Ekrem (aleyhi’s-selam) Hz. Ali’ye vasiyet kasdına hitâb 

idüb(68b)  ا 	�	وم� م� م8 ��م � <$" R5.م�ذا ت �Lن�( 	-�H 4-$" وان� 	�	وه� �'�ل �� اب8 ]دم ان� ��م � 

�� ):�ا وّص> "$> رض ب��;��ب� وx-�ه2�
  940 م8 �-$� �	�	ة ا  وه> ت'�ل آ�ا�4 )�ح8 ص�

Beyân-ı Kemâlât-ı Ali (ra) 

Ve ulemâ-yı âbidîn ve nâsıhîn ve urefâ-yı kâmilîn ve müttekîn beyninde okunub ve 

“vasiyet-i Ali” zikriyle meşhûr olan kitâbı görenler bilürler ki Hz. Rasûlullah Hz. Ali’ye ve 

Hz. Ali ashâb-ı güzîne ve gayrıya ne mertebe vasiyet ve nasihat itmişlerdir. Ve Hz. Ali’nin 

                                                
936 Buhârî, Îman, 16; Müslim, Îman, 57. 
937 Ramazan ayı şehîdi. 
938 Sonra melikü’l-Vâli’nin selâmı kendisine vasiyet olunan Emîr üzerine olsun. 
939 Gönül tefekkürü ile kastedileni anla. 
940 Her gelen yeni gün insana şöyle der. Ey Âdemoğlu! Ben yeni bir günüm ve ben senin şâhidinim. Bende ne 
yaptığına bak. Ve her gelen yeni gece de aynı şeyleri söyler. O halde onlarla dostluğunu iyi yap. Hz. Ali de 
aynı şekilde bunları sahâbeye ve diğerlerine vasiyet etti. 



 184 

sâd kelime941  zikriyle mâ’rûf kelimât-ı hikmet-âmiz ve mârifet-engîzlerini görenler dahî 

bilürler ki, vasiyet kasdına halka ne mertebe ve ne gûne kelimât-ı hikemiyye ve âliye ve 

nasâyih-i nüfîde-i seniyye itmişlerdir. Vâziu’l-vird bir sıfat-ı aliyyelerini dahî ( �2" 8اب

 okudu. Sultân-ı Enbiyâ’nın emmi-zâdeleri oldukları beyne’l-ulemâ ve’l-urefâ  942(يبنلا

haber-i meşhûr ile sâbit ve mukarrerdir. Ve ahbâr-ı sahîhadan biri budur ki Mesâbih’de Hz. 

Câbir (ra) rivâyetiyle mastûrdur:  qT�`�ل ان� \�ل د"� رس�ل ا� "$ّ-ً� ��م ا�D 	'� س���ل ا�'( O�>�)�ن

�� و�:8 ا� ان�<�O مP اب8 "�� )'�ل م� انOن<�ا->   (Hz. Peygamber Tâif günü Hz. Ali’yi çağırdı. 

O’nunla gizlice konuştu. İnsanlar, amcasının oğluyla gizlice konuşmaları uzadı dediler. Hz. 

Peygamber (aleyhi’s-selam): O’nunla fısıldaşan ben değilim fakat Allah (cc) Ali ile 

konuşuyor” buyurdu) Yani (��" 8ل اب�D 	'�) kelâm-ı sarîhi ile emmi zâde olduğu sarâhaten 

sâbit ve mukarrer olur. Ve Hazretin (O�>� .kelâm-ı müşîrü’s-sırrı, Hz (م� ن<-�� و�:8 ا� ان

Ali’nin vâsıl-ı Hak ve ârif-i vücûd-ı mutlak olan ehlullâh-ı kâmilîn ve vâsilînden olduğuna 

dahî delâlet ider. ا� P<�ي م��ا Rا� ان آ�& م8 اه f-..> ب�ا  � Ve bir sıfat-ı 943 ت.�2 ه�ا ا�

aliyyelerini dahî ي�
 �\ 944 okudu. Zîrâ Sultân-ı (69a) Enbiyâ (aleyhi’s-selam)�P ا�
�ب ا�%-

Hayber Kalesi’ni fethe gazâ ve azîmetleri zamânında olan hâl Mesâbih’de mezkûrdur ki, 

Sehl b. Sâd (ra) rivâyet buyururlar.  

�u ا� "$> �	�� ��C ا� ورس��� و��
� ا� ورس��� )$�� اص
u ر��م �-
�  "`-8 ه�O ا��أ�� x	ا \�ل .� 9�

2�  ا���س x	وًا "$> رس�ل ا� آ$�2 ����ن ان �5`�ه� ا�-

Tercüme-i Hadîs-i Şerîf: Sultân-ı Enbiyâ zamân-ı feth-i Hayber’de cümle ashâba hitâb 

idüb mübârek ellerinde olan alem-i bâis-i fethi yarın ben ashâbımdan bir kimesne eline 

viririm ki, Allah Teâlâ Hayber’i onun eliyle feth ider didiklerinden sonra ol kimesnenin bir 

sıfatını dahi zikr idüb ol kimesne Allah Teâlâ’yı ve Rasûlünü sever ve Allah Teâlâ ve 

Rasûlü dahî ol kimesneyi sever buyurdular. Vaktâki nâs sabaha dâhil olduklarında hâzır 

olan ashâbın her biri recâ iderlerdi ki ol sancak Rasûlullah yedinden kendülerine virile 

deyu muntazırlar iken Sultân-ı Enbiyâ benim emmim Ebû Tâlib oğlu Hz. Ali nerdedir deyû 

suâl etdiklerinde (�-�-" <:�V� ا ه����'() Yâni Hz. Ali’nin ziyâde vecâ ile iki gözleri ağrır 

didiklerinde bana getürün deyub onlar dahî getürdüklerinde Hz. Ali’nin mübârek gözlerine 

kendilerinin mübârek ağızları tüküküğünden sürünce bi-kudretillâh hiç gözlerinde vecâ 

                                                
941 100 kelime. 
942 Peygamberin amcasının oğlu. 
943 Eğer Allah ile gizlice konuşanlardan isen Allah’ın feyzi ile bu gizli sırrı anla. 
944 Hayber’in kapısını kökünden söken. 
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zuhûr etmemiş gibi şifâ göründü. Kavî ve Kâdir olan Allah’a hamd olsun ki onlar eli ile 

feth-i vâfî müyesser oldu.945 

Beyân-ı Feth-i Vâfî: Rivâyet-i meşhûre ile haberde gelmişdir ki Sultânü’l-Muâllim ve’l-

Hakâyık ve Burhânü’l-Maârif ve’d-Dakâyık Hz. Aliyyü’l-Mürtezâ (kv) kuvvet-i vahdet-i 

cem’iyye ve kudret-i kesret-i(69b) farkıyye ile tecellî-i ef’âl-i ilâhiye yüzünden yed-i 

kudret-i ilâhiyye ile kale-i Hayber’in kapusuna yâpışdukda bizzât kendileri kapuyı 

yerinden koparub feth bu vechile müyesser olmakla (Kaliu’l-bâbi’l-Hayber) sıfatıyla 

meşhûr oldular. Bir sıfat-ı hamîdelerini dahî izâfet-i teşrîfiyye ile (/ه�ي�ا ��D�( زوج)946  

okudu. Ve Hz. Ali’nin bu sıfat-ı aliyyeleri kendülerinin sıfat-ı azîze ve tabîiyyelerinden 

sıfat-ı ef’âl ve akvâliyyelerinden ve sıfat-ı kalbiyye ve rûhiyyelerinden değildir. Ancak 

Sultân-ı Enbiyâ’nın ve Hatice-i Kübrâ’nın sırr-ı âlâları olması şeref-i neseble siyâdet-i 

nesebiyye olub ve bunun gibi ehl-i şerîf ve saâdetin zevci olduğu Hz. Ali’ye sıfat-ı 

aliyyedir. Ve Hz. Fâtıma bu şereflerden gayrı sâbit olan bir şerefleri dahî oldur ki 

Mesâbih’de947 mezkûrdur. Hz. Sultân Hz. Fâtıma’ya hitâb idüb: Ya Fâtıma  8 ان-Q�ا  ت

هR ا�<�� أ�ت:�ن> س-	ة ن  (Cennet ehli olan kadınların hanım efendisi olsan razı olur musun?) 

hadîs-i şerifidir.948 

Der-Beyân-ı diğer: Rivâyet olunur Ümm-i Fâtıma Hatice Anamız iderler. Hz. 

Muhammed’in nûr-ı cemâli ol kadar zâhir idi ki gice yanlarında ipliğim iğneye tellerdim. 

Ve bu intisabla Fatıma anamızın dahi nûr-i cemâliyle iğne tellendiğine rivâyet-i sahîha 

vardır. Bu ecildendir ki “Zehrâ” sıfatıyla tavsif olunmuşdur. Zehrâ; bi hasebi’l-lugat ak ve 

ziyâlı nesneye ve levnî gökçek ak avrata dahî dirler. Ve İlcâmü’l-Utâd nâm kitabda Hz. 

Ali’nin cümle sıfat-ı aliyyelerini beyân sadedinde elkâb-ı kesîrelerini ve sıfat-ı 

hamîdelerini müş’ir olur on adet elkâb-ı latîfelerinden üç sıfat ve hal ki: Nefesü’r-Rasûl ve 

Seyfullâhi’l-Meslûl ve Zevcü’l-Betül’dür.(70a) Betül; feth-i be ile dünyâdan ve ezvâcdan 

kesilib Hak Teâlâ Hazretine munkatıa olan hâtuna dirler. Hz. Fâtıma, betül oluncak cümle 

kefâetlerinden biri dahi bu hâl-i güzîde olur.  

Beyân-ı diğer: Ve Hz. Fâtıma’nın fazâil-i sûriyye ve mâ’neviyyeleri ve siyâdet-i zâhiriye 

ve bâtıniyyeleri çokdur. Cümlesi, mâlum-ı ulemâ olduğu cihetden tafsil ve beyâna ihtiyac 

yokdur. Ve bu izâfet, izâfet-i teşrîiye olub Hz. Ali’nin dahi şerefbahş olduğunda zerre 

                                                
945 Ahmed b. Hanbel, V, 335. 
946 Fâtımatü’z-Zehr’anın eşi. 
947 Mesâbihu’s-Sünne: Ferrâ el-Beğâvî(v.516/1122)’nin güvenilir hadis kaynaklarından derlediği hadisleri 
ihtiva eden eseridir.Bkz.Hatiboğlu, İbrahim,”Mesâbihu’s-Sünne”, DİA,Ankara, 2004,XXIX,258. 
948 İbn-i Mâce, Cenâiz, 64. 
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iştibah yokdur. Ve bir sıfat-ı hamîde-i kâmilelerini dahi (ي�
 .okudu 949 (وارث "$�م ا��

Hazretin enbiyâ ulûmuna vâris olmasında rivâyet-i sahîha çokdur. Cümleden biri 

Mesâbih’de (�� (Ben hikmetin eviyim. Ali ise kapısıdır.)950 hadîs-i (ان� دار ا��:�� و"$> ب�ب

şerîfidir. Ve “Îlcâmü’l-Utâd” nâm kitabda م-�ي���� ح	�p ان� م	��� ا�5$2 و"$> ب�ب�� رواO ا��Hا 	و\  

Tirmîzî’nin rivayet ettiği “Ben ilmin şehriyim, Ali ise o şehrin kapısıdır” hadisi 

meşhurdur.951 

Yine bu kitabda İbn Mes’ud (ra) rivâyetiyle  �5�& ا��:�� "$> "V�ة ا�/اٍء )�"`> "$> ت\

 Hikmet on parçaya ayrıldı. Dokuz parçası Ali’ye, kalan tek parçası)  وس�T� ا���س �/ء واح	

da diğer insanlara verildi) hadîs-i şerîf’i dahi meşhûrdur.  

Beyân-ı latîf: Ve bu kısmet olunan hikmet-i ilâhiye Kâsım-ı Hakîm olan Hâliku’l-

Kevneyn ve Râzıku’s-Sakaleyn Hüdâ-yı Kerîm’in kısmeti ile olmuşdur. Zîrâ ilimsiz 

hikmet olmaz ve hikmet-i kâmilesiz ilm-i hakîkî olmaz. ehl-i hikmete mâ’lûmdur. 

Beyân-ı Latîf: Bu mâ’nâdandır ki Hak Teâlâ Kur’an-ı Azîminde ve Kelâm-ı 

Kadîminde ِن5َْ�َ& ا�ّ$ِ� َ"َ$ْ-ُ:2ْ َواْذُآُ�وا  (Allah’ın üzerinize olan nimetini hatırlayın)952  didikde 

sonra ilim ve hikmetin şanlarını tâ’zîm kasdına atf-ı hâs ale’l-âm üslûbu üzere  2ْ:ُ-ْ$َ"َ َوَم� َأنَ/َل

 953(Size öğüt vermek için indirdiği” Kitab’ı ve hikmeti hatırlayın“)  م�8َ اْ�ِ:َ��ِب َواْ�ِ�ْ:َ�ِ�

buyurdu. Mücerred kitâbı zikr etmeyüb, üzerine hikmeti atfetdi.(70b) Ve bu âyet-i 

kerîmenin tefsirinde müfessirîn, kitâbdan murâd Kur’an-ı Azîm ve hikmetden murâd 

ehâdis-i şerîfe’dir buyurmuşlardır. Hak budur ki nefs-i emirde Kur’an ve hadîs cemî-i 

ulûmu câmî ve nûr-ı ilim ve hikmet bu ikisinden lâmîdir. Velâkin Kâsım-ı Hakîm’in feyz 

ve atâsıyla ve sırr-ı ilâhi ile hikmet-i rabbâniyye ve hakkâniyyeye vâsıl ve ârif olan ahâli-i 

hakâyık ve dakâyık hususan İmâm-ı Rabbânî ve hakkâniyete vâsıl ve ârif olan Hz. Şeyh 

İmâm-ı Kâşânî “Istılâhât” nâm kitablarında hadd-i tamm-ı hakîkî ile hikmeti tâ’rif ve 

envâını teybîn ve tavsif idüb, 

َوَمJْ�ُ 8َت اْ�ِ�ْ:َ��َ ا��:�� ه> ا�5$2 ب�'��# ا H-�ء واوص�)�� و��ص�� واح:�م�� "$> م� ه> "$-� ا�> \��� 

  :buyurduktan sonra 954 َ)َ'ْ	 ُأوِتَ> َ�ْ-�ًا َآِ[-�ًا

                                                
949 Nübüvvet ilimlerinin vârisi. 
950 Tirmîzî, Menâkıb, 20. 
951 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 235. 
952 Bakara:231. 
953 Bakara:231. 
954 Hikmet “kime hikmet verilmişse kuşkusuz ona çok hayır verilmiştir” (Bakara:268)  buyruğunun delâlet 
ettiği gibi, eşyâyı hakîkatleri, sıfatları, özellikleri ve hükümleriyle bilmektir. 
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�� ا��:�� ا��:�ت. `��'� �ا��:�� ا���`�ق ب�� ه> "$�م ا�V�"-� وا��.�   <��� ه> اس�ار ا��'-'� ا��" 

 2�:$�ا��:�� ا��<���� "�	 م� �.> "$-�� و�� . "$��ء ا��Lه� وا��س�م وا��5ام "$> م� ��
S-( <b�ه2 و�

$�د )> ا���ر )-<C ا ���ن ب� وا��Q+ ب�\�"� %9م بf5 ا�5
�د وم�ت ا D.�ل وا�ا��:�� )> ا�<�دO آ��

 955 وا"�'�د آ�ن� ح'� و"	ً 

 dahî buyurdular. Bu elfâzın mâ’nâsı âlim ü ârif ve kâmil ü vâsıla lâzım olmadığından 

tercüme olunmadı. Kastedilen mâ’nâyı gönül sırrı ile anla.  

Beyân-ı Müfîd: Ve eğer mâ’rifet vechiyle ve eğer kazâya rızâ ve teslîm cihetiyle bu 

mazmûn-ı hâlin tamâmına misâl-i müş’ir-i hâl murâd olunursa Molla Câmî Hazretleri 

Sohbetü’l-Ebrâr nâm Fârisî kitâb-ı manzûmlarında bir hikâyet-i câmiü’l-hikmet nazım ve 

tahrîr etmişlerdir. İhtisâr-ı mû’tebere ile(71a) nazımsız tercüme kasdına nesirle tahrîr ve 

nakl olundu ki istimâ idenler ziyâde ibret ve nasihat-pezîr olalar.  

Hikâyet-i pür-ibret: Ulu’l-azm peygamberlerinde, Hz. Mûsâ (aleyhi’s-selam) fâizü’l-

hikmet niyâz idüb sûret-i zulümde görünen adlini bana göster dedikde, Hak Teâlâ: Yâ 

Mûsâ benim hikmet-i meçhûlemi sen fehm idemezsin diyincek, Ya Rab Sen bildirince 

fehm-i tâm iderim didikde, Ya Mûsâ falan pınârın yanına varub muntazır ol, tâ ki gizli 

hikmetimi ve gizli adlimi müşâhede idesin deyû buyruldukda Hz. Mûsâ ol pınârın yanına 

varub muntazır iken bir atlu gelüb pınarda gusl idüb kaftânını eynine giyerken koyun 

cebinden bir kise ile altun düşürüb gitdikden sonra, bir tâze oğlan kiseyi alub şitâbla kaçdı. 

Hz. Mûsâ bunu müşâhede etdikden sonra acaba daha ne zuhûr ider ola dirken bir âmâ 

gelüb ol pınardan abdest alub namaza müteveccih oldukda ol atlu altunun bulmak içün 

şitâb ve acele ile gelüb altunu bulamayıncak âmâdan istisfâr idüb âmâ dahî benim gözüm 

yokdur, altun görmedim ve bulmadım diyince atlu altunların elemi ile unfla âmâdan tekrar 

taleb ve istifsâr idincek âmânın cibilleti şüûmet ve gazâb üzere olduğundan unfla 

muâmeleye tahammül idemeyüb atluya ol dahî unfla nâ-sezâ kelimât etdükde atlu dahî 

ziyâde gazaba gelüb âmâyı vurub öldürdü. Ve kâçub gitdi. Hz. Mûsâ kendü kuvâ-yı 

akliyye ve kalbiyye ve rûhiyyesi ile bu hikmet-i hafîye ve esrâr-ı ahfâya vâkıf olamayub 

hayretde kalub vukûfuna Cenâb-ı Hakk’a niyazda iken Hz. Cebrâil (aleyhi’s-selam) 

ile(71b) vahy-i ilâhi nâzil oldu ki, ol altunu bulub ve alan oğlanın babası bennâ idi. Onların 

çok binâsını yapub velâkin ol bennâ atludan destâmuzunu almadan intikâl itdükde ol 

                                                
955 Dile, söze gelen hikmet: Şerîat ve Tarîkat ilimleridir. Dile ve nutka gelmeyen hikmet:Hakîkatin sırlarıdır. 
Öyle ki onu zâhir, şekil âlimleri ve avâm gerektiği gibi anlayamaz. Hikmetin bu çeşidi onlara zarar verir ve 
helâk olmalarına sebeb olur. Mechûl hikmet: İbâdet edenlerden bir kısmının kınanması, çocukların ölmesi ve 
cehennemin ebedîliği gibi yaratılışlarındaki hikmet yönü bize gizli olan hikmettir. Bunlara inanmak meydana 
geldiklerinde râzı olmak ve yaratılmalarınının hakka ve adâlete uygun olduğunu kabul etmek gerekir. 
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yetîme babasından intikâl iden hakkını virmeyüb ketm etmiş idi. Hâlâ ol oğlan gelüb 

kendüne intikâl iden hakkını bulub ve alub bi-hikmetillâh hak sahibine vâsıl oldu. Ol âmâ 

dahî habâset-i nefs ve sıfat-ı gazâb ile ol atlunun babasını bi-gayr-i hak öldürmüş idi. Atlu 

dahî hâlâ âmâyı varûb öldürdü. Bi-emrillâh kısâs-ı mâ’nevî vâki oldu didikde Hz. Mûsâ bu 

hâli ve sırr-ı ilâhiye haber-i ilâhî ile vâkıf ve hikmet-i meçhûle hâline ârif olub Hüdâya 

hamd ve senâlar etdi.  

Lâyihâ: Kütüb-i mev’izadan Lü’liyât nâm kitâbta mastûrdur. 

 وا���ادث س��م وا�'�ض ان�ن س�2ح:> "8 ��-> ب8 م�5ذ ان� رأ�& )> ر\�5 م8 ا)�D9ن ان� \�ل ا )9ك 


& ت��� ا��'� ه�ا� وا�'�ار مP ا�� 956وا��ام> ه� ا� )��8 ا��.� ):

(72a)Lâyihâ: İmdî ey tâlib-i hikmet-i ilâhiyye ve ey vâkıf-ı vukûf-ı sırr-ı hikmet-i 

meçhûle! Hz. Mûsâ (aleyhi’s-selam), sâhib-i Tevrat ve ulu’l-azm-ı enbiyâ-i izâmdan iken 

Hak Teâlâ’dan vahiy nâzil olmadan ilmi Hak Teâlâ’ya mahsûs olan hikmet-i meçhûle 

sırrına vâkıf olamadı. İmdi sana lâyık olan budur ki ef’âlde ve akvâlde ve sâir ef’âlde 

kalben su-i zan ve lisânen su-i zân-ı pür-fiten etmeyüb muktezâ-yı nefsine dahî muhâlif 

olursa ilm-i Hak’da olan hikmet-i meçhûleye haml idüb kazâya rızâ gösteresin. Ve bu 

hikmet-i Hakk’a ve kader-i ilâhiye îmân getürüb Hakk’a tefvîz ve teslîm idersen ahâlî-i 

hikmetden olub dünya ve uhrâda onlar ile haşr olunursun.  

Beyân-ı Müfîd: İmdî bu hâl-i güzîde ve sıfât-ı pesendîde enbiyâ hâli olub ve Hz. Ali’de bu 

sıfâtın ve hikmetin vücûduna Sultân-ı Enbiyâ zikr olunan ehâdîs-i şerîfe ile haber virüb ve 

şehâdet idincek ulûm-ı nebeviyyeye vâris ve bı sıfât-ı kâmile ile muttasıf olmalarında zerre 

iştibâh olmaz.  

Lâyihâ: Ve bu mahalde kâide-i nahviyye üzere “ulûmun” sıfatı “nebeviyye” okunmak idi. 

Velâkin sibâk ve siyâkının sec’ine riâyet ve muvâfakât içün lafz-i tezkîr ile (ي�
 .okundu (ن

Ve Hazretin bazı sıfat-ı aliyyelerini (<(��ا <% okudu. Ahbâr-ı 957(ام-�ا��Jم�-8 "$ّ> ا��Q> ا�

nebeviye ve âsâr-ı mutasavvifiyye ile inde’n-nâs şanları âlî (72b)ve indallâh hakâyık-ı 

ilâhiye ile maârif-i hakîkiyyeleri müteâlî olmak hükmüyle ülüvve delâlet iden vezn-i 

mübâlağa ile ve ilhâm-ı Hak’la alâ tesmiye olundular. Ve kemâl-i irfânla fakr ve gınâ ve 

celâl ve cemâl ile ekâbir olub (��" ا�Q2 ور� Allah onlardan râzı, onlar da) ( رQ> ا� "�

                                                
956 Yahyâ b. Muâz er-Râzî Hazretlerinden rivâyet ve hikâyet olunur ki bir kağıt üzerine Eflâtûn-ı Hakîm bir 
hakîmâne kelimât-ı ilâhiye yazmış ki ben onu gördüm. Şöyle der: Felek yay, havâdis yani zuhur iden ahvâl 
ok, ol oka nişan alan insan ol oku atan Allah Teâlâ. Ya bir insan nereye kaçsun. Ben dahî Eflâtûn’un kelâm-ı 

mezbûru altında kendü hattım ile (ا� P'�ار م�'� ه�ا� وا��ا) (Varılacak yer Allah’dır, karar ise Allah iledir) 
yazdım. 
957 Müminlerin emîri vefâlı, cömert ve râzı olan Ali. 
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Allah’dan (cc) razıdırlar) 958 mazmûn-i hümâyununda olan rızâ-yı kâmile vâsıl olmakla 

ism-i alâ vezninde olan lafz-ı râdiye ile dahî mevsûf oldular. Ve her halde sehâ-i kâmilleri 

mukarrer olub, hattâ salât içinde rukûda iken gümüş hâtem-i mergûb ve mahbûblarını sâile 

bezl ve ilkâ etdikleri haber-i sahîh ile ve dahî (�
 Canları çekmesine) ( �`25 ا�`�5م "$> ح

rağmen yemeği başkasına yedirirler) 959 âyet-i kerîmesinde İbn-i Abbas Hazretleri’nin 

rivâyet-i sahîha ve sarîhasıyla mâ’lûm-ı ulemâ ve müfessirîn olan sehâları sâbit ve 

mukarrer olmakla Hz. Ali’ye tenâsüb dahî itibâr olunarak sehâ ve vefâ sıfatı ile mevsûf ve 

mâ’rûf oldular. Bu sıfât-ı hamîdelerde ve sâir ahvâl-i güzînde ve pesendîdelerde kâmil ve 

dahî vefâları her halde şâmil olmakla sehâ ve vefâ üzere vefâ lafzıyla mezkûr ve vird-i 

şerîfde bu cümle ile mastûr oldular. 

Hz. Ali’nin sırr-ı pâkları Hasan ve Hüseyin Hazretlerinin vird-i şerîfde vasf-ı 

cemilleridir.  

Ve dahî esmâ-i hüsnâ ve salât-i Râsûl-i Hüdâ, evsâf-ı çahâr-ı yâr-ı safâ zikrinden sonra Hz. 

Fatımâtü’z-Zehrâ’nın ve Hz. Aliyyü’l-Mürtezâ’nın oğulları olub ve seyyidü’s-sâdât 

olmakla hasîbeyn-i nesîbeyn ve haseneyn-i ahseneyn olan Hasan ile Hüseyin (ra)’nın dahî 

celâl ve cemâli câmî evsâf-ı celîle ve ahlâk-ı cemîleleri ile (73a) 

�-	�8 ا��2X ا�9م "$>V�8 ا�	5-
-8 ب��'S ا م�م-8 ا�- ا��اQ--8 وب��
9ء Lh$�م-8 ا��'
��-8 ا��

8- 960ا�;�ب��8 ام-�ا��Jم�-8 اب> م��	ن ا��8 واب> "
	 ا� ا��

 deyû vird-i şerîfde okudu.  

Lâyihâ: Ve zikr olunan sıfât-ı cemîle ve celîleleri rivâyât-ı sahîha ile ulemâya mâ’lûm 

olduğu ecilden mâ’nâsı tercüme vechiyle beyan olunmayup ihtisâr olundu. 

Beyân-ı melîh: Ve alem-i hâsları husûsunda rivâyet olunur ki Hz. Hasan (ra) hüsn-i zibâ 

ve ahsen-i cemâl-i müstahsen ile âlem-i melekût ve ceberûtdan tevellüd ile âlem-i mülk ve 

şehâdete geldiklerinde duâ-i hayr-ı latîf ve dahî tesmiye-i ism-i şerîf içün Hz. Râsûl-i 

Ekrem (aleyhi’-selam) kundağıyla mübârek ellerine alub nazar-ı pâk ile cemâl-i safâ-

nâklarına nazar etdiklerinde rivâyet olunur ki ( 8ِ َتْ'2ٍ��َِ�َ'ْ	 َ�َ$ْ'َ�� اْ�ِ�نَ�َن ِ)> َأْحَ ) (Kuşkusuz biz 

insanı en güzel şekilde yarattık)961  ayet-i kerîmesini okumakla hüsn-i cemâline işâret idüb 

üç defa Hasan Hasan Hasan buyurduklarında ol lafz-ı mübârekleri ona ism-i şerîf ve alem-i 

                                                
958 Beyine:8. 
959 İnsan:8. 
960 Sonra iki himmetli, saîd, şehîd, mazlum, makbûl, değerli, soylu, kazaya rıza gösteren ve belâya sabreden 
müminlerin emîri olan iki imam Ebû Muhammed Hasan ve Ebû Abdullâh b. Hüseyin üzerlerine selâm olsun. 
961 Tin:4. 
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hâs oldu. Bâ’dehû bu vechile Hz. Hüseyin (ra) dahî tevellüd etdükde Hz. Sultân O’nun 

dahî cemâl-i bâkemâllerine nazar etdüklerinde küçük karındaşları olmasına işaret kasdına 

ism-i tasgîr kelimesiyle Hüseyin buyurdular. Ol lafz-ı mübârekleri O’na dahî ism-i şerîf ve 

alem-i hâs oldu. 

Lâyihâ: Ve bu hüsün ve cemâl onların ikisinde dahi mütehakkık olduğundandır ki ber-

vech-i tağlîb “haseneyn-i ahseneyn” ıtlâk olunmaya lâyık ve sezâ-vâr oldular. Ve dahî Hz. 

Rasulullâh (aleyhi’s-selam)’ın hüsn-i Yusuf-âsâr olduğu ve Haseneyn’de (Hz.Hasan ve 

Hüseyin) hüsn-i Rasulullâh olduğu mâ’nâdandır ki Hz. Enes (ra) Mesâbih’de buyururlar: 2�

�2 ��س�ل ا��
Hآ�� ا �ًS8 ا�-
� ب���
> م8 ا��8 ب8 "$> و\�ل )> ا��Hا 	8:�962 اح    

Lâyihâ-i Tayyibe:(73b) Ve dahî âlem-i ruhdan zâhir olur râyihâ-i tayibe-i rûhâniyyeleri 

sûrî ve mâ’nevî kemâlde olub ve Râsûl-i En’am (aleyhi’s-selam) sûrî ve mâ’nevî iştimâm 

etdikleri ecildendir ki, Hz. Sultan ibn-i Ömer rivâyetinde Hasan ile Hüseyin haklarında ( ه��

-963 buyurmuşlardır. Muhassalu’l(Hasan ve Hüseyin dünanın fesleğenleridir) (ر���ن )> ا�	ن-�

kelâm $5� 42@إن-L" #$�  (Kuşkusuz sen yüce bir ahlak üzerindesin)964  kelâmıyla memdûh-ı 

Hak olan Rasûl-i Ekrem (aleyhi’s-selam) gibi sıfât-ı memdûhe ve mergûbelerine nihayet 

yokdur. 

Beyân-ı sıfât-ı Ashâb-ı İzâm: Ve dahî ashâb-ı izâm ve ensâb-ı kiramdan menâkıb-ı aliyye 

ve fazâil-i seniyye sâhibi olan sultânları dahî vird-i şerîfde sıfât-ı hamîde ve cemîle ve 

celîleleri ile zikr ve kıraat kasdına ale’l-imâmeyni’l-hümâmeyn kelâmının üzerine atıfla 

(  dan sonra atf-ı âm ale’l-hâs ’965 (  ح�/ة وا�5
�س-8���-8 ا�V<�"-8 ا���L5-8 ا��%��مو"$> "�-� ا�:

nüktesiyle 

ن;�ر وا���ب5-8 ا �-�ر وا ب�ار ر�Qان ا� ت�5�> "$-�2 و"$-�� ا��5-8 وس$2  او "$> ��-P ا�������8 وا

 966ت$-�� و"2L تL5-�� اب	ًا دا�Tً� ح�	ا آ[-�ا ا�> ��م ا��V� وا�'�ار

okudu. 

Beyân-ı-diğer: Hak budur ki Sultân-ı Enbiyâ’nın ashâbını ve ashâbına vâsıl olan tâbiîni ve 

tebe-i tâbiîni ve ahyâr ve ebrârını zikr ve evsâf-ı hamîdeleri ile medh emr-i dînde ve 

                                                
962 Hz. Peygamber’e (SAV) Hasan b. Ali’den daha çok benzeyen kimse yoktu. Yine Hz. Hüseyin de Hz. 
Peygamber’e en çok benzeyenlerdendi. 
963 Tirmizî, Bir, Iı; Ahmed b. Hanbel, VI, 409. 
964 Kalem:4. 
965 Ve Hz. Peygamber’in muhterem, yüce, şecaatli ve kerîm olan iki amcası Hazma ve Abbas’a dahî selam 
olsun. 
966 Ve bütün muhâcirler, ensâr, onlara tâbî olan hayırlılar ve iyiler (Allah onlardan ve bizlerden râzı olsun) 
üzerine de haşr ve karar gününe kadar sürekli hamd, tâzim ve selam olsun. 
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mezheb-i Ehl-i Sünnet ve Cemaatde ümmet-i Muhammed’e gayet lâzım ve mühîm olan 

umûr-ı diniyyedendir. Zîrâ onları medh sadedinde Sultân-ı Enbiya Mesâbih rivâyetinde  2X

2�2X�-� ام�> \�ن> 2X ا���8 �$�ن�2  �$�ن Ümmetimin en hayırlıları benim zamanımda 

yaşayanlardır. Sonra onları izleyenler, sonra da onları tâkib edenler (en hayırlı 

dönemdir)967 buyurmuşlardır. Ve dahî ( �� ا�:�بب> )�ن�2 �-�رآ2X 2 ا���8 �$اص��اآ�م�ا L� 2X 2��ن ) 
968(74a)  Ve dahî ashâb-ı îzâmın ümmetine faydalarını beyan içün yine Mesâbih ve 

Meşârık’da 969(ء��-Yani yıldızlar gökler içün sebeb-i emn ve emân ve rahmet (ا��<�م ام�� �$

i rahmândır. ( ��ء م� ت�"	)�ذا ذه
& ا��<�م ات> ا� ) Yâni, ne zaman yıldızlar gider, göklere vâd 

olunan gelür. Göklere vâd olunanı beyân, tafsîl-i kelâm îcâb ider. Âyât ve ehâdis gören 

ulemâya mâ’lûmdur. 

 Yani zamân-ı vücûdumda ve hayâtımda ben ümmetime sebeb-i emân ve (وان� ام�� �ص��ب>)

lutf-ı ihsânım (ون	ات> اص��ب> م� ��" &ُ
 Yani ne zaman ki ben giderim ashâba vâd ()�ذا ذه

olunan gelür. Bid’at ve fitneden ve gayriden.  م� <�واص��ب> ام��  م�> )�ذا ذهC اص��ب> ات> ام

 buyurmuşlardır. Yâni ne zaman ashabım gide, ümmetime vâd olunan gelür.970 Bu ��"	ون

dahî ulemâya mâ’lûmdur. Husûsan zamanımızda. 

Beyân-ı diğer: Ve dahî ashâb-ı izâmı muhabbet-i sâdıka ile sevmek ve onları zikr-i cemîl 

ile yâd itmenin menâfi ve safâsı Râsûl-i ekrem’e âid olduğunda zerre iştibâh yokdur. Zîrâ 

Mesâbih’de ( ن> ورأي م8 ران>  ت�Z ا���ر م$�� رأ ) 971 buyrulmuşdur. Yâni ibâdullahdan bir 

mü’mîn benim cemâlimi görse yâhud ashâbımı görse onu cehennem odu yakmaz dimekdir. 

Lâyihâ: İmdi bundan mâ’lûm oldu ki ashâb-ı izâma buğz iden Râsûl-i Ekrem’e buğz etmiş 

olur. Zîrâ Mesâbih’de mezkûrdur ki: Ümmetini gâyet sevdiğinden tahzîr bâbı kâidesi üzere 

tekrar lafzatullah ile iki kere ي ��5>  )>ا� ا� )> اص��ب> ا� ا�	م8 ب5 �Q�x 2وه�%� اص��ب>   ت

 Yâni Allah’dan(74b) korkun ve benim zamânımdan sonra şeytana uyub onlara ات# ا� ات# ا�

garaz-ı fâside ile muâmele etmeyüb, onlara tân etmeyin dimekdir.972 

Beyân-ı latîf: Ve bu kelâmdan sonra fâ-i tefsîriyye ile garaz-ı fâside kasdına  

                                                
967 Buhârî, Fazailü’s-Sahabe, I, Rikak, 7. 
968Ashabıma saygı gösteriniz. Kuşkusuz ashabım sonra da onları takib edenler sizin en hayırlılarınızdır. 
Onlardan sonra da yalan ortaya çıkar.  
969 Meşâriku’l- Envâri’n-Nebeviyye  ve Mesâbihu’s-Sünne adlı sahih hadis kitaplarıdır. Yazarları 
Radıyyuddin es- Sagânî(v.650/1252) ve Ferrâ el-Beğavî(v.516/1122)’dir. 
970 Müslim, Fazâilü’s-Sahâbe, 207, Ahmed b. Hanbel, IV, 399. 
971 Tirmizî, Menâkıb, 56.  
972 Ahmed b. Hanbel, V, 54-57. 
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( �2 ف
�2 وم8 أح
�> +)�8 اح
�2 وم8 اذاه2 )'	 اذان> وم8 اذان> )'	 اذي ا�أحSbاب <�Sb
( 2�Sbب ) 

(Kim ashabı severse beni sevmiştir. Ben de onları severim. Kim ashâbıma buğz ederse 

bana buğz etmiş olur. Ben de onlara buğz ederim. Kim onlara ezâ ederse bana ezâ etmiştir. 

Bana ezâ edene de kuşkusuz Allah ezâ eder)973 buyurdular. Ve dahî onların şânları medhe 

lâyıkdır. Sebbe lâyık değildir dimek kasdına  o$م� ب �

�ا اص��ب> )$� ان اح	آ2 ان.# م[R اح	 ذه ت

 Ashâbıma sövmeyin sizden biriniz Uhûd Dağı kadar altın infâk etse) مّ	 اح	ه2 و  ن;.�

onların bir müd ya da onun yarısı kadar yapmış oldukları infâka ulaşamaz.974 buyurdular. 

Beyân-ı sebeb-i Çahâr-ı Yâr-ı Kibâr ve Ashâb-ı Râsûl-i Muhtâr: Ulemâya mâ’lûm ve 

urefâya mâ’rûf olan diyâr-ı Rûm, küffâr-ı meş’ûm elinde iken selâtîn-i Osmâniyye ve 

şehinşâh-ı hâkâniyyenin cedd-i âlâları, Sultân Osman’ın (ra) kemâl-i kuvvet-i imân ve 

gazâ-i seyf-i pîranla ve âlem-i bâtından tuğrâ-i garrâ-i kutb-ı zamân ile Tevârih-i Âl-i 

Osman’da mufassal olarak zikr ve beyân olunduğu üzere hurûc ve zuhûr idüb ve min-

indillâhi’l-Meliki’l-Mennân nasr-ı hakkânî ve avn-ı rabbânî ile bilâd-ı rûmun küffârına 

gâlib olub, feth-i hakkânî müyesser olub diyâr-ı rûmun gâzîleri min-indillâh mansûr ve 

muzaffer ve bu nasr ve zaferle ahâlîsi âsûde-i hâl ve nûr-ı îmânla zâhiren ve bâtınen ve 

enfüsen ve âfâken nûr-ı münevvere olduklarında rûmda bulunan Ehl-i Sünnet ve Cemaatın 

ulemâ-yı izâmı ve fuzalâ-yı fihâmı şerîat ve tarîkat ile dîn ve devlete ziyâde kuvvet 

virdiklerinde diyâr-ı acemin, sünnî ulemâsı ve urefâsı mezâhib-i erbaa-i sahîhaya mû’tekîd 

ve âmâl-i Ehl-i Sünnet ile mücâhidler iken acem diyârının Şîa mezheb-i mülhîd ve 

tâğîlerinin(75a) çahâr yâr-ı kibâra haşâ ve kellâ buğz ve seb iden Râfızî ve Tevâbîlerinin 

ef’âl-i şen’iyye ve akvâl-i kabîhalarına herbâr tahammül idemeyüb akıbet sünnî ve ehl-i 

îmân ve irfân vilâyeti olan Diyâr-ı Rûm’a feyz ve hidâyet-i Hayy-ı Kayyûm ile hicret 

ihtiyâr idüb maârif-i ilâhiyye-i fâikaları ve dahî gerçek erler hâli olan velâyet-i kerâmet-i 

lâyıkaları ile ne dervişân-ı ehl-i mücâhede-i sâdıkaları ile diyâr-ı Rûm’u teşrîf ve izdiyâd-i 

safâ-i maârif ve hakâyık ile teşerrüf etdiklerinde şerîat ve tarîkatları teselsül-i sûrî ve 

mâ’nevî ile bi’z-zât Sultân-ı Enbiyâ’dan müteselsil ve muttasıl olan silsile-i Halvetiyye 

Sultânlarından Kutb-ı Cihân ve Mürşid-i İns ve Cân Seyyid Yahyâ Şirvânî Hazretleri 

diyâr-ı Şirvan kurbünde Bakü nâm kasaba-i menbâ-ı safâ ve emân olan hankâh-ı mazhâr-ı 

Rahmân ve seccâde-i mercî-i ins ve cânlarında tâlib ve sâdıkları ve sâlik-i âşıkları irşâd 

iderler iken onlar dahî cânib-i Rumâ nazar ve taalluk idüb akvâl-i şerîat ve efâl-i tarîkat ve 

ahvâl-i hakîkat ile Rûm ulemâsından ve fuzelâsından ve sâir sulehâsından taleb ve istirşâd 

                                                
973 Tirmizî, Menâkıb, 58. 
974 Buhârî, Fazâilü’s-Sahâbe, 5; Müslim, Fazâilü’s-Sahâbe, 221, Ebû Dâvûd, Sünnet, I, Tirmîzî, Menâkıb, 

58; Ahmed b. Hanbel, III, 11.  
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iden çok eizze-i kirâmı irşâd-ı mâ’rifetullâh idüb diyâr-ı Rûm’a gerçek evliyâdan çok 

hulefâ-i râşidîn ve mürşidîn göndermişlerdir. Cümlede biri silsilemiz sultânlarından dahî 

telkîn ve irşâd etdikleri Molla Pîr Erzincânî Hazretleridir. Onlar dahî Cemâl Halvetî 

zikriyle mâ’rûf Çelebi Slutan Aksarayî Hazretlerine onlar dahî hâlâ Bolu’da medfûn 

Hayreddin Tokâdî Hazretlerine onlar dahî (75b) Kastamonu’da hâlâ türbe-i pür-

envârlarında medfûn Pîrimiz Sultânımız Kutb-ı Cihân Şâ’bân Efendi Sultân Hazretlerine 

telkîn ve irşâd-ı şâdları ve erkân-ı Halvetiyye üzere sâbit ve bâkîdir. 

Beyân-ı Ahvâl-i Mütekebbirîn ve Câhilîn: Onların hâli bu minvâl üzere olduğu mukarrer 

ve mütehakkık iken beyne’n-nâs ahvâl-i urefâya ârif ve esrâr-ı fuzelâya vâkıf olmayan 

ulemâ-yı münkîrîn ve cühelâ-i hâsidîn kimesnelere (R� şuûmetine mazhar  975(ا���أ "	و ��� �

olub ve Ehl-i Sünnet ve Cemaat urefâsından Mollâ Câmî Hazretleri zikr olunan kelâmı 

iktibâs ve mazmûn-ı kelâmı tazmîn etdikleri beyt-i şerîflerinin mazmûnuna mazhar 

oldukları ecilden tâîn ve münkîrler hakkında beyit: 

 ��5D��H g-H دل�زد Rاس�ار اه �  

R� 976 ا���ء   �/ال "	وا ��� �

buyurmuşlardır. Bu kelâm-ı sahîh ve beyt-i fasîh mûcibince hayâl-i bâtıllarına zâm-ı fâsid 

ve kâsidlerine tâbî kimesneler bilmedikleri âleme ve bilmedikleri âlemin ehline adâvet 

idüb şer’i-şerifde hürmeti nass-ı kat’î ile sâbit olub ve müstehill-i kâfir olana gıybet ve 

iftirâ ve sû-i zandan hazer itmeyüb ve kendü noksânu aybını görmeyüb ve bilmeyüb 

recme’n-bi’l-gayb Halvetî sûfîlerinin aslı acemdir deyu hâşâ ve hâşâ sümme hâşâ ve kellâ 

sulehânın zât ve zâtlarında olmayan rafz-ı kabîh isnâdına ve sâir iftirâya ictirâ idüb isnâd-ı 

mâ lem yekün iderler. Husûsan bunların cemî-i evkâtda zâhiren ve bâtınen sırren ve 

alâniyeten(76a) etdikleri ibâdete ve ezkâra ve evrâda nazâr etmeyüb hamlü’l mer’i ale’s-

salâh haber iken salaha haml etmezler. uِ$ِ;ْ�ُ�ِْم8َ ا 	َ Allah bozguncuyu yapıcı) َوا�ّ$ُ� 5ْ�ََ$2ُ اْ�ُ�ْ.ِ

olandan ayırır) 977 Vâzîü’l-vird (ks) salâha hamli tercîh ve bu hâle tergîb içün Kitâb ve 

Sünnet’e muvâfık ve şân-ı şerîflerine lâyık sıfât-ı hamîde ve cemîle ile çahâr-ı yâr-ı izâmı 

ve ashâb-ı kirâmı vird-i şerîfde kıraat etdi. 

Beyân-ı zikr ve duâ: Ve bu vechile kıraatı tamamladıkdan sonra sâlik-i ilâllâh olan 

tâliblerin kalb, ruh ve sırları âleminde olan merâtib-i ilâhiyyenin tahsîl ve tekmîline remz 

                                                
975 Kişi bilmediğinin düşmanıdır. 
976 Şehrin şeyhi ehl-i dilin esrarıyla ta’n doludur. İnsan bilmediğinin daima düşmanıdır. 
977 Bakara: 220. 
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ve işâret ve dahî ( ه�O ب���<�ه	ة ز�8 ا� ب���D ب����Vه	ة�Mم8 ت/�8  ) 978 kelâmına tergîb ve delâlet 

kasdına ve bu mahâlde olan duânın icâbeti ve kabûlü müyesser olmak ümîdine bu duâyı 

okudu. Duâ budur:  

�4 وا�$�2 ز��M 8اه�ن� ب%	م�4 وب
 979رواح�� ب��5ون�4 واس�ارن� ب��Vه	ت4أ�ا���D ب�5�)�4 و\$�ب�� ب��

 kelâmını okudukdan sonra ziyâde nûrâniyyet recâsına Sultân-ı Enbiyâ’nın Meşârıku’l-

Envâr’da mezkûr duâ-i şerîflerini dahî duâ-i evvele zâm ve ilhâkla mean okudu. 

( R52 ا��
> ن�رًا و)> س�5> ن�را و)> ب;�ي ن�را و"8 ��-�> ن�را و"��H 8�> ن�را وام�م> ن�را >ا�$$\ 

 و�$.> ن�را وت��> ن�را وا�5$�> ن�را ب�ح��4 �� ارح2 ا��اح�-8

(Allah’ım! Kalbimde, kulağımda, gözümde, sağımda, solumda, önümde, arkamda ve 

altımda bir nur kıl. Ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetinle Beni (tamamen) nur eyle-

âmin)980 

Bu duânın mâ’nâ-yı zâhirî ve hakîkisi âriflere mâ’lûmdur. Nitekim bundan evvel an karîb 

işâret olundu. 

Lâyihâ: Ve dahî Kutb-ı Cihân Seyyid Yahyâ Sultân Hazretleri silsilesinde ve erkânında ve 

âdâb-ı(76b) tarîkatlarında vird-i şerîfi Şeyh Mürşid-i Aziz kendi okumak ve dahî vird 

ahvâlî onların re’yi ve tasarrufu ile olmak lâzımdır. Velâkin bi-eyy-i vech-i kân Şeyh kendi 

okumayub bir vechile lâzım olursa virdhân tâyin idüb ona okunsa bi-hasebi’t-tarîka câizdir.  

Beyân-ı diğer: Ve dahî virdi şeyh okumayub dervîş-i virdhân okursa elbette bu duâ-i şerîfi 

şeyhin okuması lâzımdır ve dahî (�ً-َ.ْ�َُو �ً"��Sَ2ْ َت:ُmاْدُ"�ْا َرب) (Rabbinize alçak gönüllüce ve 

için için duâ edin)981 âyet-i kerîmesine ittibâen şeyh ve mürşide ahfâ ile okumak dahî 

elbette lâzımdır.  

Lâyihâ: Ve dahî duâ-i evvelde mütekellim mea’l-gayr sîgasıyla okudu. Ammâ bu duâ Hz. 

Rasulullâh’ın ibâret-i mübârekeleri ile teberrüken ve teyemmünen zamîr-i vahdet ile 

okudu. 

Beyân-i diğer: Ve dahî mürşid duâ-i ahfâ ile okudukdan sonra ol duânın indallâh kabûlü 

recâsına cehrî okumak lâzımdır.  ن�Q�م qHوا� 982 okudu ve (د"�ن� C>� .okudu  983 (إس

                                                
978 Kim mücâhede ile zâhirini süslerse Allah da müşâhede ile onun bâtınını süsler. 
979 Allah’ım! Dışlarımızı hizmetinle, içlerimizi mârifetinle, kalblerimizi muhabbetinle, ruhlarımızı yardımınla 
ve sırlarımızı da müşâheden ile süsle. 
980 Buhârî, Daavât, 9; Müslim, Müsafirîn, 181; Ebu Dâvud, Tatavvû, 26; Tirmizî, Daavât, 30; Ahmed b. 

Hanbel, I, 284, 243.  
981 Ârâf: 55. 
982 Hastalarımıza şifâ ihsan eyle. 
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Lâyihâ-i müfîde-i nâfia: Ey tâlib-i maârif-i ilâhiyye bu dahî mâ’lûm olsun ki derviş-i tâlib 

yedi seyrinde seyr-i ilâllâhdan seyr-i lillâha ve seyr-i lillâhdan seyr-i alâllaha ve seyr-i 

alâllahdan seyr-i maallâha ve seyr-i maallâhdan seyr-i fillâha ve seyr-i fillâhdan seyr-i 

anillâha ve seyr-i anillâhdan seyr-i billâha azîmet ve sülûk idüb esfâr-i erbaa-i mâ’rûfe 

hükmüyle ilm-i ledünnî hâlinde bi-hasebi’z-zevk ve’ş-şuhûd kat-ı menâzil-i etvâr-ı seb’a 

etmeden maârif-i ilâhiyye ve tecelliyât-ı selâseye vâsıl ve tevhidât-ı selâseye mütevâsıl 

olamaz. İllâ mücâhede-i sâdıka ile olur. Ve mücâhede-i sâdıka dahî müyesser olmaz. İllâ 

zâhirî ve bâtını(77a) mâ’rûf ulemâ ve hükemâ olan sıhhat-ı kâmile-i cismiyye ve selâmet-i 

sahîha-i rûhiyye ve kalbiyye ile olur. Zîrâ cism-i sûrîde olan ahlât-ı erbaa ve anâsır-ı erbaa 

hasebiyle ve rûh-ı hayvânînin kâim olduğu kalb-i sûrî hasebiyle nefs-i tâlibe maraz-ı 

cismânî ve maraz-ı rûh-ı hayvânî ve dahî efkâr-ı fâside ve hayâlât-ı itikâd-ı bâtıla ve kâside 

ârız olsa seyr-i sefere kâdir olmayub âciz ve bî-dermân olduğu zâhir ve meşhûrdur. Ve bu 

hâl-i mâhûde vücûd-ı tâlibde maraz-ı rûhânî ile mütehakkık ve mevcûd olsa maraz-ı 

cismâniyye ne vechile devâ-i cismânî lâzım ise maraz-ı rûhâniyye dahî öyle lâzım olur. Ve 

bu hâl-i hikmet-âlûdu İmâm Kâşânî (ks) Hazretleri Istılâhat’larında وح�ن> ه���ا C`�5$2 ا�ا 

�� وب:-.-Tوادوا ��Qوام�ا �����ب:�� ت ا�'$�ب و])�تQورد ام�ا ���� وا"�	ا�� deyû işâret 984  ح.� ص�

ve tâ’rîf etmişlerdir. Tercümeye ihtiyaç yokdur. Mürşid-i kâmile ve mürşid-i kâmilden 

istirşâdında tekmîl-i hâl iden âlim-i ârife mâ’lûmdur. Tıbb-ı rûhâniyi tahkîk ve tâ’rîfden 

sonra tıbb-ı ruhânî ehl-i hâzık olan tabîb-i rûhânîyi dahî tâ’rif idüb  g-V�وح�ن> ه�ا��ا C-
ا�`

 .buyurdular 985 ا  �'�در "$> ا ر�Hد وا��:�-Rاا��5رف ب��4 

Terkîb-i Mâcûn-ı İlâhî Reşâdî Bir Terkîb: Tabîb-i hâzık ve rûhânî Derviş Ömerü’l-

Fuâdî ulemâ urefâdan ve hukemâ ve sulehâdan ihvân-ı vefâ ve safâya mâ’lûm ola ki tâlib-i 

sâdıkın ve sâlik-i âşıkın vücûdunda maraz-ı sûrî ve cismânî olmayub lâkin hubb-ı dünyây-i 

dûn ile ve iğvâ-yı nefs ve şeytân ile mağrûr ve mağbûn(77b) olub bâtınında maraz-ı kasvet 

ve kalbî ile ruh ölse min-indillâh ol maraza dahî devâ-i rûhânî vardır. Zîrâ Sultân-ı Enbiyâ 

ve Burhânü’l-Hukemâ (sallallâhu aleyhi ve sellem) (داء دواء R:� #$�داء و R$# آ�ان ا� ) 

(Allah Teâlâ yarattığı her dert için bir derman yaratmışdır)986 buyurmuşlardır. Kelime-i kül 

delâlet ider ki maraz-ı cismâninin bi-hasebi’l-envâ-i efrâddan ihâta etdiği gibi maraz-ı 

rûhânînin dahî efradına delâlet ider ki maraz-ı cismânînin bi-hasebi’l-envâ-i efrâdını ihâta 

etdiği gibi maraz-ı ruhânînin dahî efrâdına delâlet ider ki ehline mâ’lûmdur. İmdî hadîs-i 
                                                                                                                                              
983 Duâlarımızı kabul eyle. 
984 Rûhânî Tıb: Kalblerin kemâlâtını, âfetlerini, hastalıklarını, tedâvîlerini ve kalb sağlığının korunması, 
kalbin dengesinin sağlanması ve hastalıklarının giderilmesinin ilmidir. 
985 Rûhânî doktor: İrşâd ve kemâle erdirmeye gücü yeten ârif şeyhtir. 
986 Tirmizî, Tıbb, 22; Ahmed b. Hanbel, II, 468. 
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şerîfde bu mâ’nâ mukarrer oluncak maraz-ı zâhiri ve cismâniye dahî ol vechile devâ halk 

etdiyse maraz-i bâtınî ve ruhâniye dahî ol vechile bir türlü devâ halk etmiş olur. 

Beyân-ı hâl-i marîz: Ve marîzın derd ve belâsına derman oldur ki onun marazını bi’l-

müşâhede ilm-i hikmetiyle bilüb ve ona devâ etmeğe kâdir tabîb-i hâzıka mülâkî oluncadır. 

İmdi maraz-ı bâtınîsi olan hasta-i dil ve sâlik-i beste-i ruh dahî İmâm Kâşânî Hazretlerinin 

bundan akdem tâ’rîf etdikleri tabîb-i rûhânî ve mürşîd-i hakkânî olan aziz-i ehl-i temyîzin 

evvelâ hidâyeti Kuddüs ile dest-bûs ve enfâs-ı nefesine me’nûs ve kelimât-ı tayyibesi ona 

mahsûs oldukda tâlib-i sâdık, libâs-ı takvâ ile melbûs oluncadır. Ve bu sıfât ile mevsûf ve 

emrâz-ı zâhiriye ve bâtıniyye ile mâ’rûf olan âlim ve ârif bir Sultân-ı Kâmile dil ve cândân 

zâhiren ve bâtınen teslîm olub hâlini î’lâm etdükde ol tabîb-i ruhânî ve hâzık-ı rabbanî 

tevil-i rüyâ ve gayrı hâlât-ı ulyâ ile nefesine nâzır ve urûk-ı bâtınesinden mâ’lûm olan 

nabız ilmine kâdir olduğu sebebde(78a) nefs ve kalb ve ruh âleminde olan maraz-ı 

bâtınîsine dahî vâkıf olub, mâcun-ı mâ’neviyyeden bir mâcûn-ı mergûb-ı bâis-i şifâ ve 

eşribe-i mâ’neviyyeden bir şarâb-ı meftûh-ı sebeb-i safâ virdikde ol mâcûn ve şerbeti 

dârü’ş-şifâ-i dîl ve cândan hüsn-i kabûl ve teslîm-i makbûl ile istimâ iderse ol Hüdâ-yı 

Zü’l-Celâl ve’l-Cemâl derdine derman ve râhat-ı dil ve cân virmek inşallâh mukarrerdir. 

Mâcûn-ı ilâhînin edviye-i mâ’neviyye-i ilâhiyyeleri bunlardır. Tabîb-i hâzık-ı ruhânî bu 

mâcûn-ı ilâhiyi pişirmek murad etdükde: Bu beyit müellifin Risâle-i Hâbiyye nâm 

risâlesinde menkûldür:  

“Fenâ sûkuna geldi çünki Attar 

Bekâ dükkânı içre etti bâzâr” 

Mefhûm-ı pür-esrârınca esvâk-ı kesret-i tevhîd-i ef’âl-i ilâhiyyede ve dükkân-ı tevhîd-i 

sıfât-ı rabbâniyyede câlis olan atar-ı hakkânîden tevbe ve inâbet zencefilini ve zühd ve 

tevekkül tarçınını ve mücâhede ve murâkabe keçi boynuzunu ve sıdk ve istikâmet 

sinâmekisini ve zikr ve fikr mestekîsini ve fakr ve kanaat çörek otunu ve havf ve takvâ 

anasonunu ve ilim ve haya zağferânını ve şevk ve semâ kübâbesini ve nefs ve kalb 

karanfilini ve ruh ve sır râzîyânesini ve şükür ve rızâ şekerini aldukda cümlesini berâber 

alub şerîat havanında himmet ve azîmet destesiyle ve dikkât  ile sahk idüb ve tarîkat 

eleğinden ince eleyüb ve cümlesini birbirine cem ve halt idüb ve harâret-i ilâhiyye ateşinde 

asel-i musaffaya aşk-ı hakikiye itidal üzere kıvâm virüb ve bu edviyeyi ol asele karışdurub 

mâcûn-ı mergûb oldukda tâbîb-i rûhânî ne miktâr istîmâl it dirse sabâh ve akşam ol miktâr 

istîmâl ide. Ziyâde ve noksân istî’mâl etmeye.(78b) İnşallah ümiddir ki ol Hüdây-ı Tevvâb 

ve Rabb-ı Vehhâb, Müsebbibü’l-Esbâb sıfatıyla tecellî idüb lutûf ve inâyetle âsitâne-i 
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ilâhîden ve hizmet-i mürşîd-i hakkânîden derdine devâ ve marazına şifâ müyesser olub ber-

murâd oldukdan sonra ol zâhir ve bâtın mâcûn-ı ilâhîde zikr olunan makâmât-ı evliyâyı 

zevk ve hâl ve şuhûd-ı bâl ile tekmîl-i merâtib-i ahvâl idüb nice emrâz-ı zâhire ve bâtıneye 

şifâ-bahş olub bi-kudretillâh derde dermân etmeğe kâdir ve mâhir olur. 

Beyân-ı perhîz: Mâcûn-ı ilâhî Sultânü’l-Ulemâ ve Burhânü’l-Urefâ Hadîs-i Şerîf-i 

Hikmetlerinde ( ل م8 ا�S� �-� م8 ا آ[� م8 ا���)P\9ا   )987 buyurdukları mâ’nâdan lâzım olur 

ki alel-ıtlâk def-i emrâz içün tedâvî iden kimse nice zaman mâcûn-ı nâfiyi kesret ile istîmâl 

etse velâkin müfsid-i mide ve bâis-i ihtilâl-i ahlât-ı erbaa olan et’ime-i mugayyire ve 

fâsideden perhîz itmese devânın faidesi olmadığı gibi tâlib-i sâlik dahî nefsine kesâfet ve 

kalbine kasâvet ve rûhuna bürûdet ve hacâlet viren nefs-i emmârenin yedi sıfât-ı zemîme-i 

hayvâniyye yoğurdundan ve turşusundan perhîz ve ictinâb etmesi lâzımdır ki bu kıt’a-i 

mezkûr Muslihu’n-Nefs nâm risâemizde menkûldür. 

Kıt’a-i Li-muharriri’l-Risâle 

Nefs-i Emmâre sıfâtı heftdir 

Kibir ve hırs ve hased ve şehvetdir 

Dördü bu üçünü dahî anla 

Buhl ve hıkd ve gazab ve hiddetdir. 

Ve dahî Nefs-i Levvâme sıfât-ı zemîme-i behîmiyyesinin türlü peynirinden ve 

pasdırmasından perhîz ve ictinâb etmesi dahî lâzımdır. Bu dahî Muslihu’n-Nefs’de mezkûr 

ve ondan menkûldür. 

Velehü eydân:988  

(79a)Vasf-ı levvâme yedi eyle fikir 

İşret ve ucub ve heves dahî mekr 

Dördü bu, üçünü dahî böyle gör 

Ki temennî ile levmeyle kahır 

Beyân-ı diğer:Diğer bu sıfât-ı zemîmelerden perhîzin kemâli emmâre ve levvâme sıfât-ı 

zemîmelerini mülhimme ve mutmainnenin sıfât-ı hamîde-i rûhâniyye ve rabbâniyyesine 

tebdîl etmekdir. 

                                                
987Zararlının azı, faydalının çoğundan hayırlıdır. 
988 Yine Onun. 
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Li-Muharrir:  

Mülhimme vasfı yedidir cânâ 

İlim ü tevâzu u tahammül ü sehâ 

Dördü bu üçünü dahî fehm et 

İstikâmetle kanaât ü sabr  

Mutmâinne yedi evsâf-ı gönül 

Cevr ü gam, zühd ü şükr ü seha ü tevekkül 

Beşi bu ikisini dahî işit 

Ki ibâdet-i Hüdâ ile Züll 

Beyân-ı diğer: Ve tâlib-i sâlikin perhîz ve ictinâbı lâzım olan sıfât-ı zemîmeden ne kadar 

ve ne mertebe ihtirâz ve ictinâb iderse sıfât-ı hamîdelerinin zuhûr ve kuvveti ve marazda 

olan vüfûr-ı sıhhati dahî kalîl ve kesîr ona göre olur.  

(C��b�'�ي ا�2 ا��2 ��ا�> ا�`��C ب��.(�() 989  

 Beyân-ı latîf: İmdî vird-i sebeb-i vurûd-ı rabbâniyyeye hâzır ve kıraatini samî olanlar 

hâllerine ve mertebelerine göre zâhir ve bâtın (ن��Q�م qHوا )990 duâsından müstefîd olur. 

Ve dahî (ن��Q�م qHوا ) den sonra 991 وارح2 م�ت�ن� dahî okudu. Zîrâ marâz iki türlü olduğu 

gibi mevt dahî öyledir. Birisi mevt-i sûrî ve hayvânîdir ki ona mevt-i tabîi ve ızdırâri dirler. 

Birisi dahî mevt-i mâ’nevîdir ki ona mevt-i irâdî ve ihtiyârî dirler. Ve bu fehvâ-yı fâiz ve 

mâ’nâ-yı gâmız dahî sâlik-i ilâllâh olan tâlib-i hakîkilerin merâtib-i aliyyesinden 

(79b)“Fenâ ender Fena” makâmıdır. Ve bu mâ’nâdandır ki Sultân-ı Selâtîn Ehl-i Bekâ: 

 992 buyurduklarından maadâ bu fenâ-yı(Ölmeden evvel ölünüz) (م�ت�ا \
R ان ت��ت�ا)

hakîkiden irşâd-ı meşâyıh-ı kâmilân ve istirşâd-ı mürîdân-ı sâdıkân beyninde mâ’rûf olub 

efnâ-yı ef’âl ve efnâ-yı sıfât ve efnâ-yı vücûd ıtlâk olunan üç mertebeye işaret idüb ( 2X ا��(�(

 dahî buyurmuşlardır. Ve bu üç mertebe fenânın bekâsı dahî vardır. Zîrâ 993 (ا)��ا 2X ا)��ا

efnânın gâyeti bekâdır. Derviş bâki olmasa nâkıs kalub insân-ı kâmil olamaz. Nitekim 

 .den mâ’lûm olmuşdur  994 ()�ب'�ا 2X اب'�ا 2X اب'�ا)

                                                
989 Ey tâlib kardeş! Kuvvetli ve gâlib bir anlayış ile anla. 
990 Hastalarımıza şifa ver. 
991 Ölülerimize rahmet eyle. 
992 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, I, 346.  
993 Fânî olunuz, sonra fânî olunuz, sonra fânî olunuz. 
994 Bekâya eriniz, sonra bekâya eriniz, sonra bekâya eriniz. 



 199 

Lâyihâ: Ve bu beyân-ı icmâliden mâ’lûm oldu ki vird-i şerîfde zikr olunan mevtâdan 

murâd zikr olunan envâ üzere mevt-i mâ’nevî ile fenâ bulan tâlibler ve kâmiller ola. 

Beyân-ı diğer: Ve bu zikr olunan merâtib üzere fenâ bulan mevtânın rahmeti dahî zâhir ve 

bâtın mevte göre olur ki Hz. Mevlânâ’nın 995 

  آ2 ن�Vى آ��� از آ2 ن�Vى ان	ر ص.& "�H'�ن م��م ن�Vىت�

Buyurdukları mazmûn üzere tahsîl-i fenâ ve tekmil-i bekâ idüb bi-hasebi’l-irfân mahrem-i 

âşıkân olan ihvân-ı kâmilânın mâ’lûmlarıdır. 

Beyân-ı diğer: İmâm-ı Kâşânî Hazretleri Istılâhatı’nda evvelâ mâhiyet-i mevt-i mâ’neviyi 

târif idüb (  buyurduklarından sonra bu mevtin âlem-i mülk ve 996(  ا��.Zىا���ت \�P ه�

melekût ve ceberût ve lâhût beyninde vâkî ve mütehakkık olan berâzıh-ı hakikiyyesinde 

hâline göre gâyetine ve bu bekânın bekâsına ve dahî ( Tَِ'ُ� اْ�َ�ْ�ِت m2Xُ ِإَ�ْ-َ�� ُتْ��5ُ�ََنُآ�R َنْ.Zٍ َذا )(80a) 

(Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz) 997 mazmûnunca ervâh-ı 

mukaddesenin âlem-i kudse ve bu kudsiyetle âlem-i bekâya ve hayât-ı ebediyyeye ve 

saâdet-i sermediyyeye rucûu ve vusûlü hâlini tahkîk ve beyân idüb  8 ه�اه�" Z.��ذا م�ت ا�(


R ا���ت '�   <�ب'��5 ان;�ف ا�'$C ب��`
P وا���
� ا ص$-� ا�> "���� "$2 ا�'	س وا���ر وا��-�ة ا��ات-� ا�

 buyurdular. Ve dahî İmam Kâşânî Hazretleri ıstılâh-i ehlulâhda ve tahkîk-i 998 اص9

evliyâullâhda bi-hasebi’l-hâl ve’l-âmâl mevt-i mâ’nevî’nin envâ-ı erbaasını beyân ve işâret 

kasdına mevt-i ahmer ve mevt-i ebyâz ve mevt-i ahdar ve mevt-i esved ibâreti ve 

istiâresiyle bi-hasebi’l-ıstılâhâti’l-irfâniyye her birinin had ve tâ’rifini beyân etdiler. Ve bu 

hususda tafsîl-i irfânî ve tekmîl-i meâl-i hakkânî murâd iden ihvân-ı ârifân-ı rabbânî onda 

görsünler. 

Lâyihâ: Ve bu kelâm-ı müstecmî dahî bu mâ’nânın vücûduna ve sıhhatine delîl-i sarîh ve 

beyân-ı melîhdir. 

Beyân-ı Melîh: Ve bu duâlardan sonra ehlullâhın maârif ve hakâyıkında mû’teber olan 

tevhîdât-ı selâse ki: Tevhîd-i ef’âl ve tevhîd-i sıfât ve tevhîd-i zâtdır. Vird-i şerîfde bu 

tevhîd ile zâkir olmak kasdına üç kere (إ  ا� ��إ  ا�  ا ��إ  ا�  ا ��ا  )999  okudu.  

                                                
995 Az olmadıkça azdan daha az olamazsın. 
996( Manevi) Ölüm, nefsin arzularına hâkim olmaktır. 
997 Ankebût:57. 
998 Nefs hevâları hükmü altına almak suretiyle öldüğü zaman, kalb tabiâtına, nur ve kuds âleminden aslî 
muhabbet haline ve asla ölümün olmadığı zâtî hayata döner. 
999Allah’dan başka ilâh yokdur. 
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Lâyihâ-i Melîha: Ve bu tevhîd-i selâse ile tevhîd bi-hasebi’z-zâhir ve’l-bâtın sıhhat-i 

kâmile ile sahîh ve ism-i Muhammed’e karîn olmakla berîn ve melîh olsun içün  رس�ل 	م��

 1000 dahî okudu.(80b)Ve bu sıhhat ve (Muhammed (aleyhi’s-selam) Allah’ın elçisidir)  ا�

melâhati tekîd içün kıyâs-ı elifle “hakkan” okunmak iken elifsiz vâkıfla “hak” okudu.  

Beyân-ı Melîh: Ve enbiyâ-yı izâma ve evliyâ-yı kirâma tasliye indallâh makbûl ve 

mû’teber olduğu sebebden tasliye ameli kasdına (4$وم <ّ
 .dahî okudu  1001 ( وصR "$> آR ن

Amma kelime-i hak’da kıyâs-ı kavâid-i arabiyye üzere mef’ûl-ı mutlak olan masdariyyet 

üzere nasbla ve elifle “hakkan” okunmak idi. Velâkin tenâsüb-i mû’tebereye meyl olunub 

hakîkat-ı secî-i beliğ ve mâ’rûf yok ise de “melek” lafzının vakfına muvâfakat içün 

kadîmü’l-eyyâmdan ilâ hâze’l-ân azizler huzûrunda ve erkânında secî gûne bu minvâl 

üzere okunduğu ecilden tarîkat-ı meşâyıhda maârif-i ilâhiyyenin husûlüne ve tekmîline 

mevkûf-i aleyh olub ve ameli lâzım ve nef’i mücerreb olan teslîm-i tâm içün urefâ-i sâfilîn 

ve mürşidân-ı kâmilîne ittibâen bu îtibarla vakıfla okunmak ihtiyâr olunmuşdur. Ve bu 

ihtiyâr kâmil-i muhtârındır. 

Beyân-ı latîf: Bu mahalle gelince olan vird-i şerîf amelinde ve derviş-i tâlibler ve sulehâ-i 

müminler ucub zuhuru ile amellerinde mağrûr olmakdan havf ve hazer idüb ve yed-i 

mürşidden bî’at ve inâbet hâline teveccüh ve azîmet ve ol hâli tezekkür kasdına mübayeat 

hâli gibi üç kere (ا��.b� .okudu  1002 ( اس�b.�ا� اس�b.�ا� اس

Beyân-ı Hikmet: Hâlet-i mübâyeâ ve muâhedede ve bu vird-i şerîf kıratında istiğfârın üç 

olduğuna hikmet budur ki ehl-i mübâyea ve bu virde hâzır olub istimâ(81a) edenlerin 

mertebelerine ve envâına remz ve işâret vardır. Zîrâ bunlar üç türlüdür. Biri avâm, biri 

havas ve biri ehass-ı havasdır. 

Beyân-ı diğer: Ve üç olduğuna vech-i âhâr dahî kâbildir ki derviş-i tâlib ve tarîkata mâil 

olan mümin-i râgıb vird-i şerîfi üç hâlde ve makamda istimâ ider. Merâtib-i etvâriyyeden 

makâm-ı nefsiyyede ise kuvây-ı nefsâniyye ile istimâ ider. Ve eğer makâm-ı kalbde ise 

kuvây-ı cenâniyye ile istimâ ider ve eğer makâm-ı ruhda ise kuvây-ı ruhâniyye ile istimâ 

ider. Zîrâ bi-hasebi’l-ef’âl ve’s-sıfât hâlet-i tahliye üçdür. Tezkiye ve tasfiye ve tecliyedir. 

Bi-hasebi’l mücâhede tezkiye nefse taalluk ider. Ve bi-hasebi’l-mükâşefe tasfiye kalbe 

taalluk ider. Ve bi- hasebi’l-müşâhede tahliye rûha taalluk ider. 

                                                
1000 Fetih:29. 
1001 Her nebî ve melek üzerine salat olsun. 
1002 Allah’ım beni bağışla, Allah’ım beni bağışla, Allah’ım beni bağışla. 
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Beyân-ı diğer: Ve bu üç kimesnelerin beyân-ı icmâli ile bi hasebi’ş-şer’i şerîf zünûb-ı 

zâhiriyyeleri ne idüğü mâ’lûm-ı ulemâ ve mâ’rûf-ı urefâdır. Ve amma avâmın zünûb-ı 

bâtıniyye ve enfüsiyyesi bi-hasebi’t-tarikat sıfât-ı zemîmeden olan hicâbât-ı zulmâniyyedir. 

Beyân-ı müfîd: İmdi avâm, “estağfirullâh” deyûb mağfiret taleb etse bi-hasebi’l-bâtın 

nefsinde olan bu sıfât-ı zemîmelerin fenâsı ve gafrı ve setri murâddır. Ve havâssın zünûb-ı 

hâliyye ve bâtınıyyesi bi-hasebi’l-maârif sıfât-ı hamîde hâlinde görünen hicâbât-ı 

nûrâniyyenin fenâsı ve gafrı ve setri murâddır. Ve ehass-ı havassın zünûb-ı hâliyye ve 

bâtınıyyise bi-hasebi’l-hakâyık ve hubb-ı mâsiva taalluku ile görünen nazar-ı 

mâsivâullah’dır. Hicâbât-ı irfâniyyesidir. Bu dahî mağfiret taleb etse bi-hasebi’l-bâtın 

kuvvet-i rûhiyye ile sırrında olan hicâbât-ı  (81b) irfâniyyenin fenâsı ve gafrı ve setri 

murâddır.  

Lâyihâ: Bu beyandan mâ’lûm oldu ki istimâ-i vird-i şerîfde her birinin hâline ve 

makâmına göre gafrı ve setri vardır. 

Nükte: Ve estağfirullâh üç olduğuna bu takrir ve tahrîr beyân-ı sarihdir.  ل���ا ا��)�"$2 ب

   1003 ا�
��D> م8 ه�ا ا��'�ل ا��Lه�ي

Lâyihâ Vechiyle Beyân-ı Diğer: Ve bâzı dâire-i irfâna dâhil ve hâl-i hikmete vâsıl 

olmayan gâfiller namaz akâbinde estağfirullâh ile istiğfar câiz değildir Hemen âyete’l-

kürsîye şürû lâzımdır dirler. Zîrâ istiğfâr mâsiyetdedir deyû bi-lâ delîl hayâl-i bâtıllarına 

tâbi olub namaz kılanlarda ve sâir ibâdet idenlerde hiç mâsiyet mülâhaza itmezler. Hak 

budur ki ehl-i ucub olmayub kalîl ve kesîr kendü noksânını bilüb ehl-i tevâzu ve ehl-i îtizâr 

olan ehl-i urefâ azizler katında ve hâlinde ibâdete dahî istiğfâr lâzımdır. Nitekim âriflerden 

biri bu beyt-i Fârisîde işâret etmişdir.  

 

 1004زاه	ان از آ��O ت�ب� آ��	  "�ر)�ن از "
�دت اس�b.�ر

 

Ve bu beyân-ı hikmet-âmizin hakîkatine kemâ kân vusûl ve vukûf murâd iden evâil-i vird-i 

şerîfde (4دت�
 şerhinde olan beyânlara rücû idüb hakikat-ı hâle ve  1005 (س
��ن4 م� "
	ن�ك ح# "

murâda vâkıf ola. Ve dahî şer-i şerîf-i nebevîde bu mazmûn-ı mû’tebere delîl-i sarîhdir ki 

Mesâbih’de mezkûrdur: Hz. Sevbân (ra) buyurur:  آ�ن رس�ل �.b�ا� اذا ن;�ف م8 ص$�ت� اس
                                                
1003 Bu Bâtınî hâli, zâhiri sözlerle anla. 
1004 Zâhidler günahtan tevbe ederler 
Arifler ibâdetten istiğfâr ederler. 
1005 Allah’ım! Sana hakkıyla ibâdet edemedik. 
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X9�:رت ح�Hا �X���:��ب وا�� (82a) sıfat-ı hakîme hamîdesiyle 1006   رس�ل ا� و�5$�:2 ا�:

kitâbullâhda mevsûf-ı Hak olan Sultân-ı Enbiyâ’dan istiğfâr-ı hikmet-i irfâniyye ile üç vâkî 

olmuşdur.  

Beyân-ı diğer: Ve dahî müstağfir iki türlüdür. Biri müstağfir-i bi’l-lisân biri dahî 

müstağfir-i bi’l-lisân ve’l-cenândır. Ve bu mahâlde   ن�ن ا و�2 ��C ب��<���م8 اس�b.� ب$ ) 1007  

Oر�.b�1008  ��2 اس kelâm-ı şerîf-i mûcibince ve dahî  ��م8 اس�b.� ب��$�ن واص� ب��5;-�ن )

�/ئ ب���ح�8� mefhûmunca vâziü’l-vird mücerred istiğfâr zikrîyle iktifâ etmeyüb  1009 آ���

her merâtib-i ahvâle şâmil olub ve dahî mücerred istiğfâr-ı bi’l-lisânda kalmayub cemî-i 

maâsîden rücû ve inâbet müyesser ve muhakkak olmak kasdına  95(ا� \�  و O�م� آ P-�� 8م

 okudu. Bundan sonra akîb-i salatda okunduğu gibi otuz üç kere  1010 و��D�ا ون�M�ا وات�ب ا�-�

subhânallâh ve otuz üç kere elhamdülillâh ve otuz üç kere allahüekber dahî okudu. 

Beyân-ı müfîd: Bu ecilden okunmuşdur ki Mesâbih’de namaz bâbından sonra zikr olunan 

bâbda Ebu Hureyre (ra) ider: Fukarâ-i Sahâbe: “ Ya rasulallâh bizim gibi namaz kılub ve 

mücâhede idüb mallarının ziyâdesni fukâraya bezl ve infâk idenler derecât-ı naîme ve 

mukîme yani cennete giderler. Amma biz fakîrlerin mâlımız olmayub infâka kâdir 

olmamakla ol makâm-ı âlîye vusûlden mahrûmuz didiklerinde Hz. Rasulullâh (sallallâhu 

aleyhi ve sellem) dahî fukarâya bu sevâbdan ve ol makâm-ı âliye vusûlden mahrûm 

olmadıklarına cevâb kasdına ( 
��ن )> دب� آR ص$�ة "V�ًا وت��	ون "V�ًا وت:
�ون "V�ًات )1011 

(82b)Yani salât-ı farîza akabinde on kere subhânallah ve onkere elhamdülillâh ve on kere 

allahuekber diseniz sizler dahî onların derecât ve makâmâtına vâsıl olursunuz,” buyurdular. 

Ve yine Mesâbih’de bu hadîs-i şerîflerin birinde: Fukarâ-i sahâbeye cevâbda  و)> روا��


��ن Kıldığınız her namazın arkasından otuz)   و�X8-]$X وت��	ون وت:
�ون �$q آR ص$�ة 9Xوت

üç kere tesbih, tahmîd ve tekbir yapınız)1012 dahî vârid olmuşdur. Ulemâ-yı âmilîn ve 

fuzalâ-yı kâmilinde ulu’l-azm olan azîzler otuz üçer kavliyle amel etmeyi ihtiyâr 

etmişlerdir. Amma bazı mahallî acelede ( �%..-8ا��.q ا�   ) 1013  mûcibince li-hikmetin taklîl 

lâzım gelse terk etmeyeler velâkin evvelki rivâyet üzere otuz kere dimek dahî câizdir. 

                                                
1006 Hz. Peygamber “size kitâbı ve hikmeti öğretir”(Bakara:151) buyruğundaki hikmet-i Rasulullâh’a işaret 
olarak namazını bitirdiğinde üç defa istiğfar ederdi. 
1007 Kim kalbiyle tevbe etmediği halde, diliyle istiğfar ederse. 
1008 Onun istiğfarı tam değildir. 
1009 Kim ki isyanlarda ısrar ettiği halde diliyle istiğfar ederse, sanki Rahman’la alay etmiş olur. 
1010 Allah’ın hoşlanmadığı bütün söz, fiil, hâtıra ve bakışlardan O’na tevbe ediyorum. 
1011 Ebû Dâvud, Edeb¸100; Tirmizî, Salât, 185; Nesâî, Sehv, 91; Ahmed b. Hanbel, II, 160. 
1012 Müslim, Mesâcid, 144-146. 
1013 Allah, hafifletenlere hafifletir. 
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Beyân-ı mühîm: Ve bu zikr ve tesbîhâtı akîb-i salât-ı fecirde okumak mesnûn iken vird-i 

şerîfde dahî bu gûne okunmasına dahî hikmet budur ki İmâm-ı Fahru’r-Râzî, Tefsir-i 

Kebîr’lerinde ve bazı ulemâ dahî kütüblerinde yazdıkları üzere bi-emrillâh yeryüzüne inen 

meleklerden gice inen melekler sabah namazını edâ iden müminler duâlarında el yüze 

sürünce makamlarına gidüb ve gündüz melekleri gelürler. Akşam namazında dahî hemen 

bu gûne ve bi hasebi’t-tarîkat tehîr-i melâike lâzım gelmesün deyû meşâyıh-ı izâm ve 

berâzıh-ı fihâm salât-ı fecir akabinde etmeyüb vird-i şerîfde iderler. Bu hususda teybîn-i 

hâl ve tafsîl-i makâl çokdur. Ârif tetebbû ide.  

Beyân-ı diğer: Ve otuz üçer okunduğu takdirce vird-i şerifde tesbîhât akabinde  �
ا� اآ

  .dahî okudu. Bununla tesbîhât (83a)yüze tamam olur  1014 آ[-�ًا وا���	 � ح�	ًا آ[-�ًا

Beyân-ı Melîh: Ve dahî virdi meşâyıh sabâh ve akşamda okumakla bu tesbîhât ve 

tahmîdât ve tekbirâtında ve bu evrâda ve sâir âmâl-i şer’iyyesinde vâkî noksân ve hatâsını 

af kasdına ve Hak Teâlâ’nın azamet ve kibriyâsına ve celâil-i sıfât ve zâtında olan 

rubûbiyyet-i kübrâ ve saltanat-ı uzmâsı şânına lâyık ve sezâ-vâr ibâdete kâdir olmadığını 

iş’âr ve bu özrünü izhâr kasdına  را��
��ن ا� وب��	O ب:�ة وأص-9 وت�5�> ا� م$:� �
�را \��را س(

 .okudu  1015   ا  ب�� ا�5$> ا�L5-2س$`�ن� \	��� \	��ا و  ح�ل و  \�ة

Lâyihâ-i Latîfe: Ve dahî vird-i şerîf ibtidâsında okunan (ر��ا���	 � "$>  dan‘ (ا�$�2 �� س

#-(�� kelâmına varınca indallâh hâlet-i makbûl ve sıfat-ı mergûb olub hisâl-i 1016 ا�`�"� وا�

âbidân-ı sâdıkân ve kemâl-i sâlikân-ı ârifân-ı fâyıkân izhâr-ı özr matlûb ve mergûb ve gafr-

ı zünûb ve setr-i hâl-i uyûb ile bed olunmakla bu sıfatla mevsûf olub ve evvel ve âhir bâtın 

ve zâhir bir olunca girdiği kâpudan çıkmak îtibâr ve nüktesiyle  ����.xآ��2 وا �� ��" q"وا

-2 ب�ح��4 �� ارح2 ا��اح�-8ذن�ب�� �� رح�8 �� رح  1017  Âmin. 

İtmâm-ı ihtitâm vâkî oldu.  

 

                                                
1014 Allah enbüyüktür, hamd-i kesir Allah’a mahsustur. 
1015 Kadîr, Kadim, Sultan, Settar, Kahhâr, Cebbâr, Melik olan Allah’a sabah akşam hamdiyle tesbih olsun. 
Güç ve kuvvet ancak Aliyyü’l-Azim olan Allah’dandır. 
1016 Nasip etmiş olduğu taat ve tevfik nimetlerine karşı Allah’a hamd olsun. 
1017Ey Kerîm bizleri affet. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Rahman ve Rahîm! Rahmetinle 
günahlarımızı bağışla. 
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SONUÇ 
 

 
            İslamın özü diyebileceğimiz tasavvuf ilk dönemlerde daha çok zühde 

dayanmaktaydı. Bu dönemde tasavvuf ehli arasında havf, hüzün ve dünyadan yüz çevirme 

halleri baskındı. Daha sonra değişik aşamalar geçiren tasavvuf cereyanı, tarîkatların 

kurulmasıyla birlikte yeni bir ivme kazanarak etkinliğini artırma fırsatı buldu.  

            Halkın İslamlaşmasında önemli derecede rol oynayan dervişler ve tarîkatlar, daha 

sonra Selçukluların ve Osmanlıların kuruluşunda da önemli katkılar sağladılar. Bu 

dönemlerde tarîkatların etkisi hem halk hem de devlet ricâli arsında büyük oranda 

hissediliyordu.  Yine bu asırlar içerisinde Tasavvuf bir kurum haline gelirken, yazılan 

kitaplar yoluyla da ilke ve kuralları belirlenmişti. 

            XVI. yüzyıl Şâbânîlik Tarikatı şeyhlerinden olan Ömer Fuâdî’nin Risâle-i Virdiyye 

adlı eserinde de Şâbânîlğin âdâb ve erkânları ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Yazar,  

tasavvuf sisteminin içinde yetişmiş bir kimse olarak Risâle-i Virdiyye’de pek çok tasavvufi 

konuyu ustalıkla ele almıştır. Seyr ü sulük, zevk, şeriat- tarikat-marifet, halvet, etvar-ı 

seb’a, nefs ve dereceleri, vahdet-i vücud, şeyh ve şeyhe hizmet, itikaf, vird ve zikir 

âdâbları, sufilerin kılık-kıyafet şekilleri, fena- beka bu konulardan bazılarıdır. Bunlar 

içerisinde özellikle marifetullah, zikir ve tasavvuf ehlinin kılık-kıyafet şekilleri gibi 

konularda ayrıntılı açıklamalar yapmıştır.   

             Fuadi, risalede konuları ele alırken öncelikle âyet ve hadislerden faydalanmıştır. 

Konuyla ilgili olan ayet ve hadislere yer vererek ondan sonra açıklamalarını aktarmıştır. 

Risalede ayet ve hadislerin yanında sahalarında tanınmış olan eserlerden alıntılara da yer 

veren Fuadi, konuları geniş bir bakış açısıyla ele almaktadır. 

             Risale-i Virdiyye’de yazarın kullandığı üsluptan da bahsedecek olursak, genel 

olarak eserde anlaşılır bir dil kullandığını söyleyebiliriz. Fuadi, risaleyi kendine has bir 

tarzda yazarak, şekil ve muhteva yönünden belirli bir yöntem izlememiştir. Konuları 

sistemli bir şekilde ele almak yerine, yeri geldikçe tekrar etmiştir. Değişik konuları 

“layiha” başlıkları altında incelerken, farklı yorumlar için de “beyan-ı diğer” şeklinde 

tasnifler yapmıştır.  

              Risalenin dikkat çeken yönlerinden bir tanesi de yazarın güzel ve uyumlu 

benzetmelerle konuları anlatmasıdır. Bu benzetmelerden birinde, tarikat yoluna giren 

müridi bir şeme benzeten yazar, yağı halis ve fitili kuvvetli olan şem ne kadar güçlü ışık 

verirse, niyeti halis ve mürşidine bağlılığı güçlü olan müridin de bu şem misali marifet 

nurunun kuvvetiyle hedefine çabucak ulaşacağını belirtir.  
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             Eser, yazarın standart kalıplara yer vermemesi, akıcı ve renkli bir üslup 

kullanması, “ey mümin-i arif, ey muvahhid, ey esrar-ı evliyaya vakıf” şeklindeki ifadelerle 

muhatabın dikkatini çekmesi ve zengin muhtevasıyla bıkmadan, zevkle okunabilecek bir 

özelliktedir.  

              Biz de bu zengin muhtevası, akıcı üslubu, okunaklı bir yazı ile kaleme alınması ve 

özellikle de Kastamonu’nun manevi mimarlarından bir tanesi olan Ömer Fuadi’nin ve 

düşünce sisteminin anlaşılıp, aktarılabilmesi amacıyla Risale-i Virdiyye’yi çalışmayı uygun 

gördük.  

               Üç bölüme ayırdığımız çalışmamızın ilk bölümünde genel olarak Ömer Fuadi’nin 

yaşadığı dönem ve hayatına yer verirken, ikinci bölümde Risale-i Virdiyye’de adı geçen 

kişiler ve ele alınan konular üzerinde durduk. Son bölümde ise eserin tanıtımını yaparak, 

risalenin günümüz Türkçesi harfleriyle metnine yer verdik. Bu çalışmanın tasavvufa gönül 

veren ve bu sahada çalışma yapanlar için faydalı olmasını umuyoruz. 
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