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KISALTMALAR 

 

a.g.e.            : Adı geçen eser 

a.g.m.          : Adı geçen makale 

a.g.t.            : Adı geçen tez 

a.g.y.           : Adı geçen yer 

a.ml.           : Aynı müellif  
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(a.s.v.)        : (aleyhi’s-salatü ve’s-selam)   

a.y.             : Aynı yer 

bas.            : baskı/basımevi 

bkz.            : bakınız 

byy.            : basım yeri yok 

c.                : cilt  

DİA            : Diyanet İslam Ansiklopedisi 

haz.            : hazırlayan 

Hz.             : hazreti 

KBYK.      : Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi 

KTOY.       : Konya Ticaret Odası Yayınları 

k.s.             : Kuddise sirruhu 

(k.v.)        : kerremallahu vechehu 

mat.          : matbaası 

M.E.Y.       : Milli Eğitim Yayınevi 

MÜİFD.     : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

neş.             : neşriyat 

sad.            : sadeleştiren 

SÜB.          : Selçuk Üniversitesi Basımevi 

s.                : sayfa 

Ter.             : Tercüme eden 

ts.               : tarihsiz 

TDVY.       : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 

T.İ.A.A.D.  : Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi  

v.                : vefatı 

vs.              : vesaire 
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yay.           : yayınları 

y.l.t.          : yüksek lisans tezi 

y.y.           : yüzyıl 
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ÖNSÖZ 

 

 

Tasavvufu, ruhu “masiva”dan arındırma ve İslami değerlerle donatma yolu; Tarikatlari 

ise bu faaliyetleri gerçekleştirmek için tarihi süreç içerisinde oluşan irfan ocakları şeklinde 

tarif edebiliriz. Tasavvufun h. VI. asırdan itibaren kurumsallaşmaya başlamasıyla tarikatlar 

teşekkül etmeye başlamış ve günümüze ulaşan büyük tarikatlar İslam memleketlerinin her 

tarafında yayılmaya başlamıştır. Bunlar Anadolu’nun İslamlaşmasında ve dini çehresinin 

temellerinin atıldığı XIII. asırda Anadolu’da önemli görevler üstlenmişlerdir. 

Bu tarikatlardan Bahâeddin Nakşibendi’ye nisbetle “Nakşibendiye” diye şöhret bulan 

tarikatın Anadolu’ya girişi daha geç olmuştur. Fakat gerek Ehl-i Sünnet inancına sıkı sıkıya 

bağlı olması gerekse ilim ve devlet adamı müntesiplerinin fazla olması sebebiyle Anadolu’da 

çabuk yayılma imkanı bulmuştur. Özellikle XIX. asırda Nakşibendiye’nin Hâlidiye kolu ile 

bu daha da artmış adeta devlet himayesinde bir tarikat halini almıştır.  

Bize yüksek lisans tezi olarak hazırladımız bu çalışmamızda XIX. y.y. Nakşî-Hâlidi 

şeyhlerinden olan Muhammed Bahâeddin Efendi’nin Îkâzu’n-Nâimîn ve Tenbîhü’l-Mukallidîn 

adlı eseri ile bu eseri çerçevesinde tasavvuf anlayışını incelemeye çalıştık. 

Çalışmamız bir giriş, üç bölüm, sonuç ve ekler bölümünden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünde Nakşiliğin ve Hâlidiliğin Anadolu’ya girişi hakkında kısa bir 

bilgilendirmeden sonra, XIX. y.y. Konya’sında  Nakşibendi tarikatına değindik. Bu bölümü 

hazırlarken Yaşar Sarıkaya’nın Osmanlı Dönemi Konya’sında Medrese Kurucusu ve Patronu 

Olarak Sufiler ve Alimler (18.-19. Yüzyıllar) adlı makalesi içeriğin oluşmasında oldukça 

faydalı olmuştur. Bu minvalde Nakşibendiye’nin hangi medrese ve tekkelerde hangi sufilerle 

temsil edildiği tesbit edilmeye çalışılmıştır. 

Birinci bölümde, vefatından sonra da etkileri uzun süre Konya ve civarında 

hissedilmiş olan Bahâeddin Efendi’nin hayatı, ailesi, ilmi ve tasavvufi kişiliği incelenmiştir. 

Şu esef vericidir ki, bu alim/sufinin hayatı hakkında bu zamana kadar derli toplu hiçbir ciddi 

çalışma yapılmamıştır. Vefatının üzerinden tam bir asır geçmesine rağmen eserleri hala 

yazma halinde bulunmaktadır.  

İkinci bölümde Îkâzu’n-Nâimîn ve Tenbîhü’l-Mukallidîn adlı risalesinin tanıtımı ve 

tercemesinin yapılmıştır. 

 Üçüncü bölümde Bahâeddin Efendi’nin ihsan-murâkabe, sohbet-rabıta, kelimât-ı 

kudsiyye, muhabbet, zikir, riyazet ve vahdet-i vücûd konularındaki görüşleri incelenmiştir.  
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Ekler bölümünde ise çalışmamızda adı geçen yer ve şahısların günümüze ulaşan 

yapıtlarının, mezartaşlarının fotoğraflarını vermeye gayret ettik. 

Çalışmamız esnasında ayetlerin tercümelerini herhangi bir meâle bağlı kalmaksızın, 

değişik meâllerden istifade etmek sûretiyle yaptık. İmlâda mümkün olduğunca günlük dildeki 

kullanımı göz önünde bulundurduk. Arapça’dan dilimize geçmiş olan kelimeleri dilimizde 

kullanıldığı şekliyle, şahıs ve kitap isimlerinde ise o dilin telaffuzunu esas aldık. Terceme 

esnasında parantez içinde kullanılan kelime ve ifadeler bize aitken, kesme işaretinin arasında 

yer alanlar müellifin kendisine ait ifadelerini biz metinde akıcılık sağlamak amacıyla 

düzenledik. Kelimât-ı Kudsiyye’nin yazımında da pek çok şekilde yazıldığından biz Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi’ndeki yazım şeklini tercih ettik.   

Bu çalışmam esnasında, eserin tercemesinde yardım ve desteklerini gördüğüm Sayın 

Rahmi Telkenaroğlu ve Mustafa Kaplan’a, ayrıca tüm çalışmam boyunca yardım ve 

desteklerini esirgemeyen değerli hocalarım Prof. Dr. Dilaver GÜRER ve Doç Dr. Hülya 

KÜÇÜK’e teşekkürü bir borç bilirim. 

 

  

                        Ali  ÇOBAN 

                       KONYA- 2007  
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GİRİŞ 

 

 

ON DOKUZUNCU YÜZYIL KONYA’SINDA NAKŞİBENDİLİK 

 A. Anadolu’ya Nakşibendiliğin Gelişi 

Osmanlı devletinde başta padişahlar olmak üzere devlet ve ilim adamları tarafından 

hüsn-ü kabul görmüş Horasan menşeli sünni tarikatlerden biri de Nakşibendiliktir. Kurucusu 

Bahâeddin Nakşbend (v. 1389)’den dolayı bu adla şöhret bulmuştur. Fatih Sultan Mehmed’in 

ilim, edebiyat ve sanata değer vermesi, İslam alemindeki büyük alim ve mutasavvıfların 

İstanbul’da toplanmalarına neden olmuştu. Bu müsait ortamı değerlendirmek isteyen Horasan 

Nakşileri, onun hükümdarlığı sırasında İstanbul’a gelip tekkeler kurmaya başladılar.1 Fakat 

Nakşibendiye tarikatının diğer tarikatlara göre geç tecessüs etmesi sebebiyle Anadolu’ya da 

girişi de geç olmuştu.2 

Nakşiliğin Osmanlı topraklarında geniş çaplı yayılması, II. Bayezid zamanında 

olmuştur. Nakşibendi şeyhlerinden Abdullah İlâhî-i Simnânî’nin (v. 1491) bunda rolü büyük 

olmuştur. Şah İsmail’in yıkıcı faaliyetlerine karşı devlet Nakşibendilik’i desteklemiş, Anadolu 

ve Rumeli’de tekkeler kurmalarına yardım etmiştir.3  

Osmanlı Devleti’nde Nakşibendiye’nin asıl yayılışı XIX. yüzyılda Nakşibendiye’nin 

bir şubesi olup Hâlid-i Bağdâdî’ye nisbetle Hâlidiye diye adlandırılan, toplumun her 

kesiminden müntesip toplayan ve toplumun dini neşvelerine yön veren tarikatla olmuştur.4 

Ehl-i Sünnet esaslarına riayeti ve şer’î esaslara dayalı bir tarikat anlayışını benimsemeleri 

dolayısı ile ulema arasında ve ilim çevrelerinde revaç bulan Nakşibendiye, kemal devrini 

XIX. asrın ikinci yarısında Mevlana Hâlid-i Bağdâdî (v. 1242/1827) tarafından teceddüt 

edildiği devrede yaşamıştır.5 

Müntesip ve halifeleri daha ziyade medrese menşeli olan Hâlidiye’nin zuhûru tarikat 

erbabı ile ulema arasındaki ihtilaf ve münakaşaları nispeten ortadan kaldırmıştır. Bu yüzden 

                                                 
1 Kufralı, Kasım, “Molla İlâhî ve Kendisinden Sonraki Nakşbendi Muhiti”, (Tasavvuf Kitabı içinde), haz. Cemil 

Çiftçi, Kitabevi, İstanbul 2003, s. 42,43. 
2 Memiş, Abdurrahman, Hâlidi Bağdâdî ve Anadoluda Hâlidilik, Kitabevi, İstanbul 2000, s. 15. 
3 Kufralı, a.g.m., s. 48,49. 
4 Memiş, a.g.e., s. 16. 
5 Gündüz, İrfan, Osmanlılarda Devlet-Tekke Münasebetleri, Seha neş., Ankara 1984, s. 69.  
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Hâlidiye’ye “ilmiye sınıfının tarikatı” da denmektedir.6 Mevlana Hâlid-i Bağdâdî (v. 

1242/1827) kendisi de sadece bir sufi olmayıp aynı zamanda müderristir. Süleymaniye’de 

derslerine devam ettiği hocası Abdülkerim Berzenci (1213/1798)’nin vefatından sonra onun 

yerine müderrislik yapmıştır.7 Daha yetişme dönemindeyken ilme yatkınlığı ile dikkat çeken 

Mevlana Hâlid-i Bağdâdî pek çok zor metni kendi kendine izah edebilecek ilmi güce sahip 

olmakla beraber, tefsir, hadis, fıkıh, tasavvuf, akâid, sarf, nahiv, bedi’, beyan, meânî, va’z, 

adâp, arûz, usûl, mantık, hikmet, hey’et, hendese, hesap, belâğat, kelam gibi ulûm-i âliye ve 

ulûm-i nâfia’ya da vâkıf bir kimse idi. Ve çocukluğundan ömrünün sonuna kadar zühd, takva 

ve vera’ ile yaşamasından dolayı ulema, onun bu fazilet ve ilmî üstünlüğünü ifadeden geri 

durmamıştır.8  

Müntesipleri arasında Mekkî-zâde Mustafa Asım Efendi (v. 1262/1846) ve Ahmet 

Refik Efendi gibi iki büyük şeyhülislam başta olmak üzere, Dürrü’l-Muhtâr adlı eserin sahibi 

İbn Abidin, Ruhu’l-Meâni adlı tefsirin sahibi Mahmud Alûsî (v. 1270/1854); devlet 

adamlarından Said Paşa, Davut Paşa, Abdullah Paşa, Necip Paşa, Namık Paşa gibi ileri gelen 

ricalin bulunduğu rivayet edilmektedir.9 Tarikatın kısa zamanda böylesine hızlı bir şekilde 

gelişmesi ve yayılması Mevlânâ Hâlid’in ilme ağırlık veren ve her biri zâhirî ilimlerde icazet 

verebilecek derecede ilim sahibi olan yüz-onaltı halifesinin de hilafet sınırları içinde ve kendi 

çevrelerinde yürüttüğü irşad faaliyetlerinin önemli bir rolü olmuştur.10
  

Bağdadi’nin daha yaşadığı devirde ünü o kadar kabul görmüştür ki, ona yöneltilen 

çeşitli tenkitlere bizzat bu alimler tarafından cevap verilmiştir. Hâlid-i Bağdâdî’nin İstanbul’a 

gönderdiği halifelerinden Abdulvehhab es-Sûsî’nin Hâlid-i Bağdâdî aleyhinde ki ifadelerine 

dönemin büyük fakîhi İbn Abidin (v. 1252/1836) “Sellü’l-Husâmi’l-Hindi li-Nusratı Mevlânâ 

Şeyh Hâlid en-Nakşbendî” adlı eseriyle cevap vermiştir.11  

                                                 
6 Maşalı, Muhammed, “Hâlidîlik Ümmet İçin Niçin Önemlidir”, İnkişaf Dergisi, 2007, IIX/83; Gündüz, a.y.; 

Yiğiter, Ali, Tasavvufta Mektûbât Geleneği ve Mevlana Hâlid-i Bağdâdî’nin Mektûbâtı, Ankara Ün. Sosyal Bil. 

Ens., (basılmamış y.l.t.),  Ankara 2002, s. 34. 
7 Yiğiter, a.g.t.,  s. 15. 
8 Yiğiter, a.g.t., s. 16. 
9 Algar, Hamid, “Hâlid el-Bağdadi”, DİA, İstanbul 1997, XV/284; Gündüz, a.g.e., s. 244; Maşalı, a.g.m., s. 84-

85. 
10 Gündüz, a.g.e., s. 245. 
11 Maşalı, a.g.m., s. 84; Algar, a.g.m., XV/284. 
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Nakşibendilik’in Konya çevresinde teşkilatlanmaya başlaması ise XVI. y.y. başlarına 

rastlamaktadır.12 Bununla birlikte Konya şehrinde fazla etkili olamadıkları anlaşılmaktadır. 

Konya’da XVIII. yüzyılda Nakşi şeyhlerinin ikamet ettiği belgelerde geçmekle birlikte 

tekkeler kurarak örgütlenmeleri XIX. yüzyıldan sonradır.13  

Osmanlı hakimiyetindeki Konya’da 18. yüzyıla kadar uzun süre yeni eğitim 

müesseseleri açılmamış fakat 18. yüzyıldan itibaren hem siyasi hem de dini tasavvufi 

bakımdan yükselişe geçmiştir. Buna sebep, daha önceki yüzyılda başlayan çöküşün XVIII. 

yüzyılda kendisini iyice hissettirmesi, hayırsever Konyalıların da bu kötü gidişin önüne 

eğitimle geçileceğine inanması olmalıdır.14 Diğer vilayetlere bakınca Konya ulemasının 

medrese kurma hususunda çok istekli, aktif ve dinamik oldukları görülmektedir.15 Bu 19. 

yüzyılda çok sayıda yeni medrese, mektep, tekke v.s.’nin kuruluşundan anlaşılmaktadır. 

Osmanlı döneminde kurulan 49 medresenin 45’inin kuruluşu bu döneme rastlar. Konya 

Vilayeti’nde ki bu canlanmada yerel bilginlerin yanı sıra bilhassa Nakşî Tarikatının rolü 

büyüktür.16  

Konya’da Nakşiliğin nüfuz kazanması, medrese kurma bakımından etkin olan ulema 

ailelerden birisi olan, bir çok sufi ve bilgin yetiştiren, Buhara asıllı olan Hadimi ailesiyledir. 

Hadimi ailesinin ilk faaliyetleri meşhur bilgin Ebû Said Muhammed Hadimi’nin babası 

Fahru’r-Rum Karahacı Mustafa Hadimi ile başlar. Oğlu Ebû Said Muhammed Hadimi (v. 

1176/1762) ise Kelam, Fıkıh, Ahlak, Tasavvuf başta olmak üzere pek çok eser kaleme almış 

                                                 
12 Gündüz, a.g.e., s. 58; Küçükdağ, Yusuf, “Osmanlı Dönemi Konya Tekke ve Zaviyeleri”, Dünden Bugüne 

Konya’nın Kültür Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, S.Ü.B., Konya 1999, s. 140. XVI. y.y. tanınmış ilim ve fikir 

adamlarından olan Baba Ni’metullah Nahcuvânî 904 yılında memleketi Nahcivan’dan ayrılmış ve İslam 

aleminin ünlü merkezlerini dolaştıktan sonra ertesi yıl Konya-Akşehir’e yerleşmiş ve halkın ihya ve irşadiyle 

meşgul olmuştur. Sadece sözlü değil yazılı eserlerde te’lif eden Nahcuvânî’nin el-Fevâtihu’l-İlâhiyye ve’l-

Mefâtihu’l-Ğaybiyye isimli işâri tefsiri, Kadı İyaz’ın Envâru’t-Tenzîl ve Şeyh Mahmut Şebüsteri’nin “Gülşen-i 

Râz”ına şerh ve Hediyyetü’l-İhvân isimli eserin sahibidir. Kurduğu zaviyesinde halkın ilim ve irfanıyla meşgul 

olup onlara her yönden numune olan Nahcuvâni 920/1515 yılında vefat etmiştir. Kabri Akşehir’in üst 

mahallelerinden olan Baba Ni’metullah’tadır. Özönder, Hasan, Konya Velileri, Arı Basımevi, Konya 1980, s. 

161/162.    
13 Küçükdağ, a.g.m., s. 140.    
14 Sarıkaya, Yaşar, “Osmanlı Dönemi Konya’sında Medrese Kurucusu ve Patronu Olarak Sufiler ve Alimler 

(18.-19. Yüzyıllar)”, www.turkishstudies.net/dergi/cilt1/sayi3/Sarıkaya.pdf adresinden 12/04/2007, s. 2; 

Küçükdağ, Yusuf, Arabacı Caner, “Osmanlı dönemi Konya Medreseleri”, Dünden Bugüne Konya’nın Kültür 

Birikimi ve Selçuk Üniversitesi, S.Ü.B., Konya 1999, s. 84. 
15 Sarıkaya, a.g.m., s. 12. 
16 Sarıkaya, a.g.m., s. 2. 
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ve Hadim gibi küçük bir kazada Anadolu’nun en büyük eğitim merkezlerinden birini 

kurmuştur. Bu aileyle birlikte Nakşibendiyete Konya’da nüfuz kazanmaya başlamıştır.17 

Nakşiliğin 18. yüzyılın sonlarından itibaren başta Konya olmak üzere Anadolu’nun 

muhtelif yerlerinde hızla yayılmasının bir diğer âmili de, Hâlid-i Bağdâdî’nin (v. 1827) 

halifelerinden Muhammed Kutsi (v. 1852) vasıtasıyla olmuştur. Sayıları 46’yı bulan 

müridlerini Anadolu’nun çeşitli yerlerine göndermiştir. Örneğin, halifelerinden Silistreli Hacı 

Feyzullah Efendi, Malatya ve Elazığ bölgesinde başlattığı faaliyetlerini Rumeli’nde 

sürdürmüş, daha sonra İstanbul Haliç Halıcılarda kendi ismine nisbetle bir tekke tesis 

etmiştir.18  

Nakşibendiye Konya’da sadece tekkelerle yayılma göstermeyip ulema sınıfından olan 

şeyhler, medreselerde faaliyette bulunmuşlardır. Şimdi tesbit edebildiğimiz Nakşibendilik 

bünyesinde faaliyet gösteren tekke ve medreselere temas edelim. 

 

B. Konya’da Nakşibendi Eğitim Kurumları 

1. Medreseler 

a. Saraçzâde Medresesi 

Fakih Dede mahallesinde Abdülkerim Efendi tarafından 1703 tarihinde kurulan 

Saraçzâde Medresesi,19 Konya’da Saraçzâde olarak ün yapmış pek çok alim ve sufi yetiştirmiş 

bir okuldur. Bu okulun müderrislerinden olan Saraçzâde Ahmet Efendi, o devirde Konya’nın 

önde gelen Nakşî-Hâlidî şeyhlerindendir.20 Konya’da doğmuş olan Ahmet Efendi ilk tahsilini 

müteakip medrese tahsiline başlamış daha sonra Konya Müftülerinden ve Nakşi Şeyhlerinden 

Abdülahad Efendi’nin derslerine devam ederek ondan icazet almıştır.21  

186622 yılında vefat eden Ahmet Efendi, Sarıyakup kabristanında medfundur. Kabir 

taşı kitabesi şöyledir:  

                                                 
17 Sarıkaya, a.g.m., s. 15-18; Yayla, Mustafa, “Hadimi”, DİA, İstanbul 1997, XV/24-25. 
18 Sarıkaya, a.g.m., s. 18; Gündüz, a.g.e., s. 247. 
19 İbrahim Kutlu, Saraçoğlu Medresesi diye verdiği medresenin başlığı altında, yapılış tarihini 1806 olarak ve 

yaptıranı Saraçzâde Seyyid Ahmed Efendi diye vermektedir. Caner Arabacı ise Saraçzâde Seyyid Ahmed 

Efendi’nin aynı soydan gelip medreseyi yenileyen olmasının daha doğru olduğunu ifade eder. Kutlu, İbrahim, 

XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Konya Medreseleri, Selçuk Ün. Sosyal Bil. Ens., (basılmamış y.l.t.), Konya 1992, s. 

74; Arabacı, Caner, Osmanlı Dönemi Konya Medreseleri (1900-1924), K.T.O.Y., Konya 1998, s. 372.  
20 Sarıkaya, a.g.m., s. 9. 
21 Uz, Mehmet Ali, Baha Veled’den Günümüze Konya Alimleri ve Velileri, Alagöz yay., Konya 1993-1995, c. II, 

s. 113; Küçükdağ, Arabacı, a.g.m., s. 111; Arabacı, a.g.e., s. 35. 
22 Arabacı, vefat tarihini 1869 olarak vermektedir. Arabacı, a.g.e., s. 373. 
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El-merhum Sarac-zâde dairesi müderrisi  

Şeyh Ahmed Nakşibendi el-Konevî el-Hâlidî 

Ruhu için Fatiha23 

 

b. Nakiboğlu Medresesi 

Konya’da Nakşi şeyhlerinin ders verdiği medreselerden bir diğeri Ahmed Fakih 

mahallesinde halen kendi adıyla anılan Nakiboğlu camii bitişiğinde, 176924 yılında Nakib el- 

Hacc İbrahim Efendi tarafında kurulan Nakiboğlu Medresesi’dir.25 Medresenin ilk kurucusu 

İbrahim Efendi’den sonra yerine oğlu, aynı zamanda Muhammed Hadimi’nin oğlu Numan 

Efendi’nin de icazetli talebesi Mehmet Efendi, daha sonra yine bir Nakşi Şeyhi olan 

Abdulahad Efendi geçer.26  

Abdülahad Efendi aslen Eskil (Aksaray) doğumludur. İlk tahsilinden sonra Aksaray’da 

medrese tahsili görüp icazet almış, ardından Hadime giderek Hadimîzâde Numan Efendi’den 

icazet almıştır. Konya’ya gelerek Nakiboğlu Medresesi’ne müderris atanan Abdulahad Efendi 

aynı zamanda Konya Müftülüğü de yapmıştır.27 Nakşibendi Tarikatından olan Abdulahad 

Efendi, İçilli Mehmed Sadık Efendi, Kafalızâde Mehmed Said Efendi, Şeyh Ahmed Efendi 

gibi müderrislerinde hocasıdır.28 Bu isimler aynı zamanda Nakşi şeyhidirler. Dolayısıyla 

Abdulahad Efendi’nin ilmî icazet yanında, tarikat icazeti de verdiği düşünülebilir.   

Yine aynı medresenin müderrislerinden olan İçilli Mehmed Sadık Efendi hocası gibi 

Nakşibendi Şeyh’lerindendir. İçel’e bağlı Gülnar köyünde 180929 yılında dünyaya gelmiştir. 30 

31 yaşında iken 1840 yılında Nakiboğlu Medresesi’ne müderris olmuştur. 27 yıl 6 ay bu 

medresede görev yapmıştır. 1867 yılında Sırçalı Medrese’sine müderris olmuş, burada da beş 

yıl görev yapmış, 1871 yılında vefat etmiştir.31 Yine Nakşibendi Şeyh’lerinden olan Kadızâde 

Medresesi Müderrisi İçelli Ahmed Efendi’nin32 de ağabeyidir.  

 
                                                 
23 Uz, a.g.e., c. II, s. 113; Küçükdağ, Arabacı, a.g.m., s. 111. 
24 İbrahim Kutlu yapılış tarihini 1762 olarak verir. Kutlu, a.g.t., s. 74. 
25 Arabacı, a.g.e., s. 347-348. 
26 Sarıkaya, a.g.m., s. 18. 
27 Arabacı, a.g.e., s. 353. 
28 Arabacı, a.g.e., s. 353. 
29 İbrahim Kutlu doğum yılını 1805 olarak verir. Kutlu, a.g.t., s. 74. 
30 Arabacı, a.g.e., s. 354. 
31 Arabacı, a.y.; Kutlu, a.g.t., s. 74. 
32 İçilli Ahmed Efendi için bkz. Arabacı, a.g.e., s. 297. 
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c. Yusuf Ağa Medresesi 

Halen varlığını sürdüren Yusuf Ağa Kütüphanesi’nin güney bitişiğinde bulunmakta 

idi. III. Selim’in annesi Mihrişah Valide Sultan’ın Kethüdası olan Yusuf Ağa tarafından 1212 

/1797 yaptırılmıştır.33  

Bir nakşi medresesi olan Şirvaniye Medresesinde görev yapmış olan İçel’li Mehmet 

Efendi34 Yusuf ağa Kütüphanesi Medresesinde de görev yapmış ve ünü il sınırlarını aşmış bir 

kişidir. Özellikle Tefsir, Hadis, Fıkıh ve Kelam ilimlerinde derin vukûfiyeti bulunan birisi 

olmakla beraber aynı zamanda Nakşî Tarikatı’nın da önde gelen şeyhlerinden birisidir.35 

Vilayet İdare Meclisinde üye olan Mehmet Efendi bu görevinden dolayı “Meclis Hoca” diye 

de tanınmıştır. 1298/1880 yılında vefat ederek Üçler Kabristanı’na defnedilmiştir.36  

 

d. Ebubekir Sami Paşa Medresesi/Paşadairesi 

Tanzimat devrinde Konya Valiliği yapmış bir zat olan Ebubekir Sami Paşa37 

tarafından 1266/1845 kurulan, kurucusunun adını taşımakta ve ayrıca Paşa Dairesi ismiyle de 

maruftur.38 Meşrutiyet dönemi Konya’sında etkin olan iki tarikattan biri olan Nakşibendiye-i 

Hâlidiliğin Konya kolu adeta bu medrese ile bütünleşmişti.39 Kendisi Nakşibendi tarikatine 

mensup olan Paşa, medreseyi de sadece bu tarikat müntesipleri için yaptırmıştı.40 Bu 

medresede görev yapan müderrisler, aynı zamanda Nakşibendi Tarikatı’nın önde gelen 

şeyhlerindendiler.  

Ebubekir Sami Paşa Medresesi’nin, Konya ve hatta Osmanlı eğitim tarihinde özel bir 

yeri vardır. Zira bu medresenin müderrislerinden, Konya ve civarında büyük tesirleri bulunan 

nüfuz sahibi bir Nakşibendi şeyhi olan Muhammed Bahâeddin Efendi’nin (v. 1324/1906) 

oğulları Zeynelabidin, Rifat ve Ahmed Ziya Efendiler tarafından tasarlanan, ıslah edilmiş, 

modern bir medrese düşüncesinin hayata geçirildiği yerdir. Üçü de Nakşibendi olan kardeşler, 

                                                 
33 Sarıkaya, a.g.m., s. 14; Arabacı, a.g.e., s. 418; Kutlu yapılış tarihini 1209/1794 olarak verir. Kutlu, a.g.t., s. 79. 
34 Ölümü 1869 yılında olan İçelli Mehmed Sadık Efendi ile aynı kişi değildir.  
35 Sarıkaya, a.g.m., s. 14; Arabacı, a.g.e., s. 423. 
36 Arabacı, a.g.e., s. 424.3 
37 Aytekin, Hanefi, İz Bırakan 100 Ünlü Konya Valisi, Ülkü Basımevi, Konya 1994, s. 124. 
38 Arabacı, yapılış tarihini 1846 olarak verir. Arabacı, a.g.e., s. 478. 
39 Aslaner, Serhat, İlmiye Sınıfının II. Meşrutiyeti Algılayışı (Konya Örneği), Sakarya Ün. Sosyal Bil. Ens., 

Sakarya 2006, s. 15. 
40 Konyalı, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Enes Kitap Sarayı, Konya 1997, s. 790; 

Arabacı, a.g.e., s. 479. 
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bu medresede klasik İslam ilimlerinin yanında, modern batı bilimlerinin de okutulmasını 

planlamışlardır.41  

Muhammed Bahâeddin Efendi’nin vefatından sonra proje oğulları tarafından Bekir 

Sami Paşa Medresesi’nde hayata geçirilmiş. Yani Islâh-ı Medâris ile Bekir Sami Paşa 

Medresesi yer, müderris ve vakıf olarak birbirinin devamıdır.42 Yeni medresede, sınıflardan 

başka kütüphâne, konferans salonu, kimyâhâne, fizik laboratuarı, süslü sanat eseri küreleri ve 

öğretmen evi de bulunuyordu.43 Dersler, modern bir müfredat programına uygun olarak 

başladı. Eğitim ve öğretimde, yeni didaktik ve pedagojik metotlar uygulamaya konuldu. Bu da 

Islâh-ı Medârisi kuranların “klasik medreseli” kalıbı içinde incelenemeyecek çapta şahsiyetler 

olduklarının işaretidir.44  

Başkent İstanbul’da medreselerle ilgili tartışmaların sürüp gittiği, yönetimin, özellikle 

ulemâ ve talebelerden gelen medreseleri ıslah taleplerinin henüz karşılık bulmadığı bıraktığı 

bir sırada, Konya’da, yeni kurulan “Islah-ı Medâris-i İslâmiyye Cemiyeti Hayriyesi”, ilk 

önemli modern medrese projesini gerçekleştirmiştir. Cemiyetin cazibesi, dönemin önde gelen 

ulemâ, tüccar ve siyasetçilerinin büyük teveccüh ve desteğini kazanacak kadar yüksekti. 

Cemiyete üye olanlar arasında büyük müfessir Muhammed Hamdi Yazır (v. 1942), Konya 

mebusu Salim Efendi ve 1920’de Şeyhülislam olan Mustafa Sabri gibi şahsiyetler 

bulunuyordu.45 

Aralarında, proje sahibi üç kardeşin yanı sıra, Musa Kazım, Refik Bey ve bir 

Ermeni’nin de bulunduğu tanınmış bir öğretmen kadrosuna sahip olan medresede, geleneksel 

ilimlerin yanında, fizik, kimya, coğrafya gibi yeni branşlarda da dersler veriliyordu. Uluslar 

arası bir ilim otoritesi olan Şeyh-zade Ziya Efendi -Bahâeddin Efendi’nin küçük oğlu- bu 

medresenin aynı zamanda fizik, kimya, kozmoğrafya, kardeşi Rifat Efendi ise mantık 

öğretmeniydiler. Medresenin gayesi İslam’ın ve memleketin istediği çapta bilgin 

                                                 
41 Sarıkaya, a.g.m., s. 19-20; Arabacı, a.g.e., s. 478-481. 
42 Arabacı, a.g.e., s. 477 
43 Örneğin kozmografya ilmine ait, Ali Kuşçunun yaparak Fatih’e sunduğu kitabeli muhteşem madeni Gök 

Küresi de vardır. Ayrıca kütüphaneden Yusuf Ağa Kütüphanesine bağışlanan kitaplar sadece dini muhtevalı 

olmayıp Fıkıh, Kelam, Felsefeden Müzik, Beden Eğitimi ve Sosyolojiye, Edebiyattan Botanik’e varıncaya kadar 

çok değişik farklı alanlarda yazılmış kitaplar bulunmaktadır. Arabacı, a.g.e., s. 481-482. 
44 Arabacı, a.g.e., s. 483. 
45 Sarıkaya, a.g.m., s. 19-20. 
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yetiştirmekti. Tahsil müddeti 12 sene olan bu medresenin idaresi, talebesini Londra’ya 

göndererek Kembriç Üniversitesini de tamamlatmak istiyordu.46  

Fransızca, Osmanlı medrese geleneğinde ilk kez, bu medresede, yabancı dil olarak 

ders programına alınmıştı. Konya ulemâsının ürettiği, İslam-Osmanlı eğitim-öğretim 

deneyiminin bu yeni ürünü, pek uzun ömürlü olmadı. Toplam yedi sene devam edebilmiş olan 

medrese Birinci Dünya Harbi’nin başlamasından kısa bir süre sonra iktidardaki İttihad ve 

Terakki Fırkası hükümeti tarafından kapatılmıştır.47  

Bu Nakşibendi müntesipleri için kurulan medresenin müderrislerini daha yakından 

tanıyalım. 

İlk şeyh ve müderris Hacı Himmet Efendi, irfanıyla ve güzel ahlakıyla tanınmış bir 

zattır. Altı yıl görev yapmıştır. 1279/1862 yılında vefat eden Himmet Efendi Şems’i Tebrizi 

mezarlığında toprağa verilmiştir. Mezar taşı kitabesi şöyledir:  

“Merhum Bekir Sami/ Paşa Hânikâhı/postnişini ricali/Nakşibendî’den mağfûr leh/Hacı 

Himmet Efendi ve hafîdi/Mustafa ruhlarına Fatiha 1279”48 

Hacı Himmet Efendi’den sonra ikinci müderris ise Muhammed Bahâeddin Efendi’dir. 

Bozkır’ın Karacahisar köyünde 1247/1831 tarihinde doğmuştur.49 Babası ile birlikte Hoca 

köyüne hicret etmiş ve babasının rahle-i tedrisinde bulunmuş, o zamanın usulüne göre diğer 

şehirlerde de tahsilini bitirip 1279/186750 Konya’ya yerleşmiştir. Ve bugünkü Konya Merkez 

Bankasının yanında, zamanın Konya Valisi Sami Paşanın “Paşa Dairesi” adı altında 

medreseye çevirdiği evinde müderris olmuştu.51 Memiş Efendi ve diğer hocalarından aldığı 

eğitim sonucu Nakşibendi Tarikati Şeyhi olmuştur.52 22 Cemaziyelevvel 1324 H./1906 M. 

yılında Konya’da vefat etti ve Konya’nın güneyindeki Hacı Abdülfettah Çavuş kabristanına 

defnedilmiştir.53  

Bir diğer müderris ise Bahâeddin Efendi’nin küçük kardeşi olan Hasan Kutsi Efendi 

1847 yılında (muhtemelen Çavuş’ta) doğmuştur. Mahalle mektebinde ki ilk tahsilden sonra 

                                                 
46 Konyalı, a.y.; Koçkuzu, Ali Osman, Paşadairesi, Damla Ofset, Konya 2004, s. 60. 
47 Konyalı, a.y. 
48 Arabacı, a.g.e., s. 491. 
49 Özönder, a.g.e., s. 207. 
50 Arabacı Konya’ya göç etme tarihini 1862 olarak verir. Arabacı, a.g.e., s. 491. 
51 Eminoğlu, Mehmet, Şeyh Muhammed Kutsi (K.S.) Memiş Efendi Hazretlerinin Tarihçesi, Konya 2007, s. 59; 

Koçkuzu Ali Osman, “Bahâeddin Efendi”, DİA, İstanbul 1991, IV/458; Arabacı, a.g.e., s. 491.  
52  Eminoğlu, a.y. 
53 a.y.; Daha geniş bilgi Birinci Bölüm’de Hayatı kısmında verilecektir. Türbesi için bkz EKLER, Şekil-1 
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ağabeyinin nezaretinde yetişmiş ve ağabeyinden tasavvuf eğitimini de almıştır. Ayrıca 

Kadınhanlı Hüseyin Efendi’de de okuyarak ondan da icazet almıştır.54  

 1340/1924 yılında vefat ederek Hacı Fettah Kabristanı’na defnedilen Hasan Kutsi 

Efendi âbid, ilmiyle âmil bir zâttır. Paşadairesinde ki müderrisliği esnasında birçok talebe 

yetiştirmiştir. Bunların başında ağabeyi ve hocası olan Bahâeddin Efendi’nin küçük oğlu Ziya 

Efendi, Hattat Hacı Abdülkadir Efendi, Hattat Hâlid Efendi bunlardandır. Kendisi Nakşî-

Hâlidî mürşidlerinden olan Hasan Kutsi Efendi Kapu ve İplikçi Camilerinde uzun süre vaizlik 

de etmiştir.55 Hikmeti Teşri adında bir eser telif etmiş fakat vefatından sonra nerede ve kimde 

kaldığı bilinememiştir.56  

Yine Bekir Sami Paşa müderrisi ve Islâh-ı Medâris’in kurucularından olan 

Zeynelabidin Efendi Bahâeddin Efendi’nin büyük oğlu ve halifesi olup 186657 yılında 

Hocaköy’de58 doğmuştur. Babasının Konya’ya hicret etmesi üzerine Konya’ya gelmiştir. 

Babası Bahâeddin Efendi’den sonra Nakşibendi Tarikatı’nın Hâlidi Kolu’nun Konya şubesi 

kendisiyle devam etmiştir. Nakşibendi Tekkesi Konya Postu’nda iken şöhreti Bozkır, Hadim, 

Taşkent, Karaman, Seydişehir ve Beyşehir’e kadar yayılmıştır.59  

 Edirne Valiliği, Konya Milletvekilliği ve Meclis-i Âyan üyeliği yapmıştır. Meşrutiyet 

ve İslamiyet isimli basılmış bir eseri vardır. Nakşi şeyhliği babasından sonra  kendisine 

geçmiştir.60 Şeyh Zeynelabidin Efendi amcasının oğlu Ali Rıza Kutsi Efendi’ye tam 

Nakşibendilik hilafet icazeti vermiştir.61 1940 yılında Medine’de vefat etmiş olup kabri 

Cennetü’l-Bâkî Mezarlığı’ndadır.  

                                                 
54 Arabacı, a.g.e., s. 493; Eminoğlu, a.g.e., s. 72. 
55 Arabacı, a.g.e., s. 493-494. 
56 Eminoğlu, a.g.e., s. 72. 
57 Mehmet Eminoğlu ve Mehmet Ali Uz 1866 yılını verirken, İbrahim Hakkı Konyalı ve Hasan Özönder 1869’da 

doğduğunu belirtmiştir. Eminoğlu, a.g.e., 61; Uz, a.g.e., s. 253; Konyalı, İbrahim Hakkı, Karaman Tarihi, Baha 

Matbaası, İstanbul 1967, s. 332.; Özönder, a.g.e., s. 209. 
58 Mehmet Ali Uz, “1866 yılında Konya’da doğdu” der. Halbuki babası Bahâeddin Efendi’nin 1867 yılında 

Konya’ya geldiği göz önüne alındığında Mehmet Eminoğlu’nun kaydettiği gibi Hocaköy (Üçpınar)’da doğmuş 

olma ihtimali daha fazladır. Ancak bazı kaynaklarda da Bahâeddin Efendi’nin 1862 yılında Konya’ya göçtüğü  

de nakledilmektedir.  Bkz, Memiş, a.g.e., s. 145; Uz, a.g.e., s. 253; Eminoğlu, a.g.e., 61. 
59 Atalay, Ahmet, Meşrutiyet ve İslamiyet (önsöz), Damla Ofset, Konya 1999, s. 9 
60Arabacı, a.g.e., s. 493. 
61 İcazet tercümesi için bkz. Eminoğlu, a.g.e., s. 87-90. 
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Islâh-ı Medârisin kurucularından olan ve Bahâeddin Efendi’nin ikinci oğlu olan Rifat 

Efendi 1872 yılında Konya’da doğmuştur.62 Yetiştiği ortam itibariyle iyi bir eğitim gören 

Rifat Efendi 1318/1900’de babası Muhammed Bahâeddin Efendi’den cüz’i Nakşi tarikati 

hilafeti almıştır. 1319/1901’de amcası Şeyh Hasan Kutsi Efendi’den de tam ilmî icazet alan 

Rifat Efendi 1920 yılında idam edilmiş ve Hacı Fettah mezarlığında babasının yakınına 

defnedilmiştir.63   

Islah’ın hocalarından bir diğeri de Şeyhzâde Ahmed Ziya Efendi ise Muhammed 

Bahâeddin Efendi’nin üçüncü oğlu olup 187764 yılında Konya’da doğmuştur. İlk tahsilini 

babasından aldıktan sonra amcası Hasan Kutsi Efendi’de tahsilini tamamlamıştır.65 Kendisi 

Kütüb-ü Sitte hafızı ve nakilcisidir.66 Şeyhzâde Ahmed Ziya Efendi “beynelmilel bir ilim 

otoritesi”dir ve Osmanlı saltanatının yıkılışından sonra Mekke’de toplanan ulema tarafından 

Sadaret Makamına getirilmiştir.67 Islâh-ı Medâris’in kurucu rektörü, Astronomi ve Feraiz 

Hocası’dır. Konya’da şimdi ki İsmet Paşa İlköğretim Okulu’nun bulunduğu yerde bulunan 

Konya Mektebi Hukuk Okulu’nda uzun yıllar İslam Hukuku Müderrisliği yapmıştır. 1925 

yılında Mekke’de vefat etmiş ve Hz. Hatice annemizin kabri civarına defnedilmiştir.68  

Islâh-ı Medâris’in hocalarından bir diğeri de Hasan Kutsi Efendi’nin oğlu olan Ali 

Rıza Kutsi Efendi’dir. 1880 yılında doğmuş ve ilk tahsilden sonra amcasının oğlu Şeyhzâde 

Ahmed Ziya Efendi’de okumuş ve tam icazet almıştır.69 Tarikat icazetini ise Zeynelabidin 

Efendi’den almıştır.70 Aynı zamanda Kur’an-ı Kerim ve Buhârî hafızıdır.71 “Namazda 

Mikdâr-ı Kırâet” ve “El-Firâku’l-İslamiyye Küllühüm Muslimûn” adlı eserleri 

bulunmaktadır.72 Ali Rıza Kutsi Efendi uzun müddet Şam’da yaşamıştır. Zeynelabidin 

Efendi’nin vefatından sonra Nakşibendi-Hâlidî Şeyhliği kendisine geçmiştir.73 1956 yılında 

                                                 
62 Eminoğlu, a.y.; Arabacı, a.g.e., s. 525.  
63 Eminoğlu, a.g.e., s. 63-64; Arabacı, a.g.e., s. 526; Kabri için bkz. EKLER, Şekil-2 
64 Arabacı doğum tarihini 1873 olarak verir. Arabacı, a.g.e., s. 527. 
65 Eminoğlu, a.g.e., s. 64; Arabacı, a.g.e., s. 527. 
66 Arabacı, a.g.e., s. 529. 
67 Arabacı, a.g.e., s. 527,531. 
68 Eminoğlu, a.g.e., 64-68; Arabacı, a.g.e., s. 532. 
69 Arabacı, a.g.e., s. 532. 
70 Bu icazetin tercemesi için bkz. Eminoğlu, a.g.e., s. 87-90. 
71 Eminoğlu, a.g.e., s. 74  
72Arabacı, a.g.e., s. 533; Eminoğlu, a.g.e., s. 74.   
73 Arabacı, a.g.e., s. 533. 
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Şam’da vefat etmiş ve Kasyon Dağı eteğindeki Takva Camii’nin bahçesine defnedilmiştir. 

Mezartaşında şunlar yazılıdır:  

“El-Fâtiha 

Ya Rahîm 

Hâzâ Kabru’l-Merhûm ve’l-Mağfûr 

Eş-Şeyh Ali Kudsî 

Min Hüddâmi’t-Tarikati’l-Aliyye 

En-Nakşibendî 

Sene 1375 H. (1956 M.)”74  

Islâh-ı Medâris’in bir diğer hocası olan Bozkırlı Abdullah Efendi 1883 yılında Bozkır 

Hocaköy’de doğmuştur. İlköğreniminden sonra Islâh-ı Medâris’te okuyarak Şeyhzâde Ahmed 

Ziya Efendi’den tam icazet almıştır.75 Şeyh Muhammed Bahâeddin Efendi’ye intisablı olan 

Abdullah Efendi 1942 yılında vefat etmiş ve Hacı Fettah Mezarlığına defnedilmiştir.76  

Islâh-ı Medâris’in hocalarından olan Fahri Kulu Efendi ise Konya’nın Taşkent 

ilçesinin Pirlerkondu köyünde 1878’de doğmuştur.77 Altı aylık iken annesinden, iki buçuk 

yaşında ise babasından yetim kalmıştır. Beş-sekiz yaşlarına kadar ninesi daha sonra ise 

dayısının himayesinde kalmıştır.78 Okumak isteyen Fahri Efendi’yi dayısı, tanıdığı 

Mudurnu’lu bir hocaya vermiş, fakat daha sonraları Konya’ya getirerek Sivaslı Ali Kemal 

Hoca’ya79 teslim etmiştir.  

Bahâeddin Efendi ile tanışması ise şöyle olmuştur: Bir gün hocası ile çarşıya çıkmış, 

Kapu Camii’nin doğu şadırvanının önünde, o sıralar Paşadairesi müderrisi Muhammed 

Bahâeddin Efendiye rastlamışlar, iki hoca selamlaşıp görüşmüşler. Hocası çömezine “evladım 

şu gelen zâta şeyh efendi derler, yanına vardığımızda elini öp” der. Fahri Efendi de öper. Bu 

genç talebenin tavrı ve hali şeyh efendi hazretlerinin hoşuna gitmiş ve “bunu bize ver bizde 

                                                 
74 Eminoğlu, a.g.e., s. 76. 
75 Arabacı, a.g.e., s. 533. 
76 Arabacı, a.g.e., s. 534. 
77 Koçkuzu, a.g.e., s. 43,49; Koçkuzu, Ali Osman, “Fahri Efendi”, DİA, İstanbul 1995, XII/96; Sakallı, Zeki, 

Âsâr-ı Fahri Efendi, Damla mat., Konya 2005, s. 5, Damadı Zeki Sakallı kendinden bir giriş ekleyerek Fahri 

Efendi’nin bazı yazılı eserlerini derleyerek Âsâr-ı Fahri Efendi ismiyle basılı hale getirmiştir. 
78 Sakallı, a.y.; Arabacı, a.g.e., s. 540; Koçkuzu, a.g.m., s. 96.  
79 Bazı kaynaklarda Aladağlı Hoca, bazı kaynaklarda da Sivaslı Hoca diye geçmektir. Benim bizzat görüştüğüm 

Fahri Kulu’nun küçük oğlu İbrahim Kulu “Aladağlı Hoca” derken damadı Zeki Sakallı ve aileyi yakından 

tanıyan Ali Osman Koçkuzu Hoca Sivaslı Ali Kemal Efendi diye vermektedir. Sivaslı Ali Kemal Efendi Fevziye 

Medresesi müderrisidir. Koçkuzu, a.g.e. , s. 43; Sakallı, a.g.e., s. 5 
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okusun” teklifinde bulunmuş. Bu görüşmeyle artık 1918’e kadar devam edecek olan ilmî ve 

manevî hayatı başlamıştır.80  

Şeyh ve müderris Bahâeddin Efendiye intisab ederek bir süre onun hizmetinde 

bulunan Fahri Efendi şeyhi ve hocası Muhammed Bahâeddin Efendi’den Nakşî-Hâlidî 

halifeliği almıştır.81 Islâh-ı Medâris’te Arapça, Fıkıh ve Akâid dersleri okutan Fahri Efendi bu 

kurumun kapanmasından sonra kısa bir süre imam-hatiplik yapmış bunun dışında resmi bir 

görev almamıştır.82  

Bir ara Sofya’da vaizlik de yapan Fahri Efendi Arapça ve Farsça’yı anadili gibi bilir 

ayrıca Fransızca ve Rumcayı da bilirdi.83 Basılı eseri bulunmayan Fahri Efendi’nin anlamlı 

şiirleri vardır. Bunlar Amentü Nümûnesi veya İlmihal-i Îtikâdi, Kırk Salât Kırk Selam, Esmâi 

Hünsâ, Sadâ-yı Hak Nidâ-yı Hakîkat, Bâr Gâh-ı Ahâdiyyete, Münâcât-ı Erbaîniyyete ve 

çeşitli şiirler. Muhammed Bahâeddin Efendi’nin “beni görmek isteyen Fahri’yi görsün”, 

“benden sonra tarikati temsil salâhiyetini ona verdim” demesine rağmen müstakil bir şeyhlik 

dönemi olmamıştır. O hocasının vefatından sonra oğlu Zeynelabidin Efendi’ye bağlanmıştır.84 

Uzun süren bir hastalıktan sonra 26 Temmuz 1950’de vefat etmiş ve Hacı Fettah 

Mezarlığında hocasının yakınına defnedilmiştir.85 

Yine Islâh-ı Medâris’in hocalarından olan Hacıveyiszâde Mustafa Efendi, Zâr Efendi 

Medresesi Müderrisi Hacı Veyis Efendi ve Fatma Hatun’un oğlu olup 1303/1889 yılında 

Sedirler Mahallesinde doğmuştur.86  

İlk öğrenimini ve hıfzını babasının yanında yaptıktan sonra Bekir Sami Paşa 

Medresesi’ne girdi. İcazetini Şeyhzâde Ahmet Ziya Efendi’den aldı. Arapça, Cebir ve Feraizi 

bu hocasından öğrenen Hacıveyiszâde kendini yetiştirme faaliyetinde bu kadarla yetinmeyip 

Sultan Selim Camii Hatibi Sıtkı Dede’den Farsça öğrenir.87 Tasavvuf konusunda ilk önemli 

irtibatı hocası Muhammed Bahâeddin Efendiyledir. O “Fahri Kulu Efendi ile birlikte 

Muhammed Bahâeddin Efendimizin sahib-i tertib cemaati idik” sözüyle İplikçi Camii’nde 

                                                 
80 Koçkuzu, a.g.e., s. 35-36; Sakallı, a.g.e., s. 5-6. 
81 Arabacı, a.g.e., s. 541. 
82 Koçkuzu, a.g.m., s. 96. 
83 Arabacı, a.y.; Sakallı, a.g.e., s. 9. 
84 Koçkuzu, a.g.e., s. 38-39. 
85 Koçkuzu, a.g.m., s. 96; Kabri için bkz. EKLER, Şekil-3 
86 Koçkuzu, Ali Osman, “Hacıveyiszâde Mustafa”, DİA, İstanbul 1996, XIV/506; Arabacı, a.g.e., s. 536; Beştav, 

Mehmet Ali, Konyalı Hacıveyiszade Hacı Mustafa Kurucu Hayatı ve Şahsiyeti, Işık mat., Konya 1960, s. 3.  
87 Arabacı, a.y.; Beştav, a.g.e., s. 4. 
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imamlık yapan hocalarına camiye devamlarının yanında ma’nevî terbiye ve ilim tahsisi 

hususunda da bağlı olduklarını anlatmak istemiştir.88 Nitekim ikindin namazında sonra toplu 

olarak icra edilen Hatm-i Hâcegan’la zikir ve düşünce iklimi öğrenciye tattırılmaktaydı. 

Herkesin kendisine öğretilen özel virdleri de ferdi olarak icra edilmiştir.89  

Yetmiş yılı aşkın bir ömrü adeta halka vakfeden Hacıveyiszâde Islâh-ı Medâris ve 

Darü’l-Hilafe Medreselerinde muhtelif ders öğretmenliği, Piri Mehmet Paşa imam-hatipliği, 

Konya İmam ve Hatip okulunda öğretmenlik ve son olarak da halkın arzusu üzerine Aziziye 

Cami imam-hatipliğine getirilmiş ve vefatına kadar bu camide halka va’z ve nasihate devam 

etmiştir.90 5 Şubat 1960’da vefat etmiş ve Üçler Mezarlığına defnedilmiştir.91  

 

e. Cıvıloğlu  Medresesi 

Yukarıda zikredilen medreselerden başka Konya’da Nakşibendi inisiyatifiyle üç 

medrese daha kurulmuştur. Bunlardan ilki, 183492 yılında Hacı Hasan Efendi tarafından 

Cıvıloğlu sokağında aynı adı taşıyan Cıvıloğlu Câmii’nin hemen batısında kurulan ve 

Cıvıloğlu ismiyle maruf medresedir. Medresenin hocalarından Aladağlı Hacı Mustafa Efendi 

(v. 1331/1915) aynı zamanda bir Nakşibendi Şeyhidir. Kendisi, 1877 yılında, tam 60 talebeye 

- ki bu sayı medreseye büyük bir rağbetin olduğunu gösterir- Arapça, Kelâm, Fıkıh ve Tefsir 

dersleri vermiştir.93 1903’e gelindiğinde talebe miktarında bir azalma vardır ve sayı 45’e 

düşmüştür. Bu medrese de yaklaşık olarak 40 yıl müderrislik yapmış olan Aladağlı Hacı 

Mustafa Efendi’nin 1914’te ki talebe miktarı ise 153 kişidir. Müderrisliğinin yanı sıra 

Nakşibendi Şeyh’liği de yapmış olan Mustafa Efendi 1331/1915’te vefat etmiş ve Yağlıtaş 

mezarlığına defnedilmiştir.94 Günümüzde medresenin yerinde Cıvıloğlu Camisi 

bulunmaktadır. 

 

 

 

                                                 
88 Koçkuzu, a.g.m., s. 506. 
89 Koçkuzu, a.g.e., s. 85. 
90 Beştav, a.g.e., s. 4. 
91 Koçkuzu, a.g.m., s. 506; Beştav, a.g.e., s. 9; Arabacı, a.g.e., s. 536.      
92 Arabacı medresenin ilk defa 1739 yılında Hasan Efendi tarafından yapıldığını, 1834’te yeniden ihya edildiğini 

söyler. Arabacı, a.g.e., s. 247,248; Kutlu, a.g.t., s. 84. 
93 Arabacı, a.g.e., s. 249. 
94 Arabacı, a.y. 
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f. Vaki’ Medresesi 

Nakşi insiyatifin bir diğer medresesi ise, Hacı Hasanbaşı-Araplar Mahallesi’nde 

Abdülbasir Efendi (v. 1314/1896) tarafından 1870 yılında yaptırılan Vaki’ Medresesi’dir.95 

Medresenin kurucusu, 1821 yılında Silifke’de dünyaya geldi. İlk eğitimini memleketinde 

yaptıktan sonra, yüksek din eğitimi için Bursa ve Denizli’ye gitti. Daha sonra Konya’ya eldi. 

Burada, yukarda ismi anılan Ebubekir Sami Paşa Medresesi müderrislerinden Nakşibendi 

Şeyhi Himmet Efendi ile tanışarak kendisine intisap etti.96 Muhtemelen şeyhinin desteğiyle 

1870 yılında Vaki Medresesi’ni kurdu. Vefâtına kadar burada tedrisle iştigal etti. Edebiyat ve 

Hat sanatına da ilgi gösteren Abdülbasir Efendi, büyük âlim Muhammed el-Hâdimî’nin 

risâlelerinden büyük bir bölümünü 1302/1884 yılında İstanbul’da Maârif Nezâreti’nin izniyle 

Mecmûtü’r-Resâil isimli bir kitap içinde yayınladı.97 

 

g. Şirvaniye Medresesi 

Ahmed Fakih Mahalesi’nde Nakiboğlu yolu üzerindedir.98 “Büyük şeyhlerden” olan 

Şirvanlı Hacı Halil Efendi burayı 1860 yılında Nakşibendi Zâviyesi olarak yaptırmıştır. 

Kitabesine göre burası “Hankâh-ı Nakşibendiye/Medrese-i Şirvâniye”dir. İlk müderrisi Hacı 

Halil Efendi’dir. 1901’den sonra vefat eden Halil Efendi Hacı Fettah Mezarlığında toprağa 

verilmiştir. Mezar taşında şunlar yazılıdır: 

“Tarîk-ı Nakşibendî’den ismi ânın Halîlü’r-Rahmân 

Nâmına Şirvânî dirler kendisi Kutbü’z-Zamân 

Virir idi hem inâbe her kime isterse ol 

Sâdık idi her sözünde itmedi kizbi kabül 

Ömrünü virme hebâya, Hak rızasın sen de bul 

Bâğı Firdevs’tir mekânı ana hiç şek ve şüphe yok 

Gelmedi misli cihanda böylece bir gönlü tok 

Zî kerem şol ulu Hallâk rahmet itsün ana çok  

Arih-i sinn-i hesâb (guref) dâr-ı nevcivân”99 

                                                 
95 Arabacı, a.g.e., s. 279; Sarıkaya, a.g.m., s. 21. 
96 Arabacı, a.y./280; Sarıkaya, a.y.. 
97 Sarıkaya, a.g.m., s. 21; Arabacı, a.g.e., s. 280. 
98 Arabacı, a.g.e., s. 385. 
99 Arabacı, a.g.e., s. 386. 



 21

İlk müderris Hacı Halil Efendi (v. 1903) ’den sonra Şirvaniye Medresesi’nin müderrisi 

İçelli Mehmet Efendi (v. 1911)’dir.100 Nakşi şeyhlerinden olan Mehmed Efendi, ilmi, fazilet 

ve yüksek ahlakıyla tanınmış birisidir.101  

   

 2. Tekkeler 

a. Nakşibendiye-i Hâlidiye Zâviyesi 

Şems Tebrizi mahallesinde bulunan Nakşibendiye-i Hâlidiye Zâviyesi, Konya Valisi 

Ebu bekir Paşa’nın da para vakfettiği zaviyenin ilk hatibi Hoca-zâde es-Seyyid Mehmed 

Efendi ibn Ali olup atanma tarihi 22 muharrem 1817’dir. Onun ölümü üzerine oğlu Ali Efendi 

1883’te hatip olmuştur. 1862’de postnişin olarak atanan ilk görevli ise Nakşibendiye-i 

Hâlidiye hulefâsından es-Seyyid Mehmed Efendi ibn es-Seyyid eş-Şeyh Muhsin’dir. Bu zatın 

vefatından sonra 1919’da oğlu Zeynelâbidin’in muvafakatıyla yine oğullarından Ziya Efendi 

şeyh olmuştur.102  

 

b. es-Seyyid el-Hâc Ahmed Necip Efendi’nin Nakşibendiye Zâviyesi 

Konya Mahkemesinde kadılık yapan es-Seyyid el-Hâc Ahmed Necip Efendi Hacı 

İshak Efendi mescidi bitişiğinde ki bir evi satın alarak 1835 tarihinde Nakşibendiye zâviyesi 

olarak vakfetmiştir. Zaviyenin şeyhliği ve mütevelliliği es-Seyyid eş-Şeyh el-Hâc Mehmed 

Efendi hulefasından olan es-Seyyid eş-Şeyh Mahmut Âgâh Efendi’ye şart koşulmuştur. 

Vakfın şartlarına göre bu zât, zâviyede her gün sabah namazından sonra ve cuma gecelerinde 

Nakşibendiye usulü üzere, dervişlere “kırâ’at-i evrâd-ı şerif ve icrâ-i zikrullah hatm-i hâceyi 

eda” ettirecektir.103 Zâviyeye es-Seyyid eş-Şeyh Mahmut Âgâh Efendi104 1836 tarihinde 

mütevelli ve şeyh olarak tayin edilmiştir. Aynı zamanda zaviyenin bitişiğinde ki Hacı İshak 

mescidinin imamlığını da yürütmüştür.105  

 Ayrıca tedrisle meşgul olmayan bu tarikat mensupları da vardı. Hacı Süleyman Salim 

Efendi bunlardandır. Bozkır’ın Miyre köyünde doğmuştur. Seyyid İbrahim Efendi’nin 

oğludur. İlk tahsilini müteakip Konya’ya gelir ve Konya’da Müsevvid-zâde Abdullah Vahdi 

Efendi’nin derslerine devam ederek icazet alır. Tedrisle meşgul olmayan Süleyman Salim 

                                                 
100 Küçükdağ, Arabacı, a.g.m., s. 112.  
101 Arabacı, a.g.e., s. 388/389. 
102 Küçükdağ, a.g.m., s. 146-147 
103 Küçükdağ, a.g.m., s. 147 
104 Gazezler camii avlusundaki mezarı için bkz. EKLER, Şekil-4 
105 a.y., adı geçen mescid ve şeyhlerin kabri için bkz. EKLER, Şekil-5 
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Efendi, Müftü Abdullah Vahdi Efendi ile Müftü Kadınhanlı Hacı Hüseyin Efendi zamanında 

müsevvid muavini olarak uzun yıllar görev yapar. İlm-i fıkıhta uzmandır. Aynı zaman da 

Tarikat-i Aliyye-i Nakşibendiye-i Hâlidiye meşâyihindendir. Kabir taşı kitabesi şöyledir.  

“El-Merhûm ve’l-Mağfûr leh Konya’da 

Mütevattın müderris-i kiramdan 

Meşâyih-i Nakşibendiye’den   

Miyre’li faziletli el-Hac  

Süleyman Salim Efendi’nin 

Ruhuna rızâen lillâhi’l-Fatiha 

30 Temmuz 1310 Muharrem 1312”106 

Görüldüğü gibi, Nakşibendiler, incelediğimiz dönemde, yeni medreselerin kurulması 

ve bu sûretle yüksek din eğitim ve öğretiminin revaç bulması için oldukça büyük gayret 

göstermişlerdir. Söz konusu dönemde, Nakşilerin Konya’da kurdukları veya içinde ders 

verdikleri başka medreseler de vardı. Diğer medreselerde çalışan müderrisler arasında da bir 

çok Nakşi bulunuyordu. Bu ilginin nedenleri, merak uyandıran bir konudur. Özellikle 18. 

yüzyıldan itibaren görülen bu hareketlilik ve dinamizmin etkenleri, çok yönlü olmalıdır.  

Anadolu’da hızla yayılmak isteyen bir tarikat olarak Nakşibendilerin, 13. yüzyıldan 

beri Mevleviliğin merkezi olan Konya ve civarında, medreseler, vakıflar, tekkeler kurarak, 

mümkün olan en büyük dikkate ve kabule mahzar olmak istedikleri açıktır. Tarikatin 

İstanbul’daki şeyhleri, idareciler üzerinde artan bir şekilde nüfuz kurmaya çalışırlarken 

Anadolu’daki şeyhler, sosyal yönleri de olan din ve eğitim kurumlarının kurucusu olarak 

etkili olma çabası yürütmekteydiler. Bu faaliyetleri sadece nüfuz kazanma hırsına 

bağlayamayız, Allah rızası ve sevap kazanma, iyi bir din ve ahlak eğitimi verme istekleri de 

elbette önemli hareket noktaları olmuştur. Eğitim merkezleri açmak ve buralarda dersler 

vermek sûretiyle Allah’a yakınlık kazandıklarına inandıkları kuşkusuzdur. Tarikatin, “Ehl-i 

Sünnet ve’l-Cemaat akidesine bağlılık, şer’î normların getirdiği kurallara uymak ve Hazreti 

Muhammed’in hayatını ve uygulamalarını örnek almak” şeklinde özetlenebilecek öğretisinin, 

medrese açma ve vakıf kurma niyet ve girişimlerini destekleyen itici bir faktör olduğu 

açıktır.107 

 

 

                                                 
106 Uz, a.g.e., c. II, s. 120 
107 Sarıkaya, a.g.m., s. 21-22 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

MUHAMMED BAHÂEDDÎN EFENDİ 

A. Hayatı 

Konya ve civarında büyük etkileri olmasına rağmen hayatı hakkında daha önce detaylı 

bir araştırma yapılmamış olan Bahâedin Efendi hakkında ikincil kaynaklarda da fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Doğum yeri, doğum tarihi, vefat tarihi hakkında en önemli kaynak mezar 

taşı şahideleridir. Hâlidi Bağdâdî’nin halifesi olan ünlü sufi-bilgin Muhammed Kutsi 

Efendi’nin (v. 1852) büyük oğlu olan Muhammed Bahâedin Efendi Bozkır’ın Karacahisar 

köyünde 1247/1831 tarihinde doğmuştur.108 Daha sonra babasıyla birlikte yine Bozkır’a bağlı 

Hoca köyüne (şimdi ki adı Üçpınar) hicret etmiştir.109 Babasının ilk şeyhi olan Ödemişli 

Hasan Kutsi Efendi’nin kerimesi Ayşe Hanımla110 evlenmiş ve bu evliliğinden dört oğlu 

dünyaya gelmiştir.111 Babasının rahle-i tedrisinde bulunmuş, o zamanın usulüne göre diğer 

şehirlerde de tahsilini bitirip 1279/1867 Konya’ya yerleşmiştir.112 Bugünkü Konya Merkez 

Bankasının yanında, zamanın Konya Valisi Sami Paşanın yaptırmış olduğu “Paşa Dairesi” 

adlı medresede müderris olmuştur.113 İlmi eğitimi gibi tarikat eğitimini de babası Memiş 

Efendi’den almış ve Nakşibendi Tarikati Şeyhi olmuştur.114 Pek çok talebe yetiştirmiş olan ve 

talebeleri vasıtasıyla etkileri hala Konya ve civarında hissedilmekte olan Muhammed 

Bahâedin Efendi 22 Cemaziyelevvel 1324/1906 yılında Konya’da vefat etmiş ve Konya’nın 

güneyindeki Hacı Abdülfettah Çavuş kabristanına defnedilmiştir.115 Halen burada dört sütun 

üzerinde ve dört yanı açık mütevazi bir türbesi bulunmaktadır. Eşi, ortanca oğlu ve ailesinden 

                                                 
108 Muhammed Bahâedin Efendi’nin baş ucunda ki şahideden. 
109 Eminoğlu, a.g.e., s. 59; Arabacı, a.g.e., s. 491 
110 Bahâedin Efendi’nin hemen yanında bulunan kabrinin şahidesinde şöyle yazılıdır. “Gavsü’l-Âzam, Şeyh 

Hasan Kutsi Efendi kızı, Şeyh Muhammed Bahâedin Hazretlerinin eşi Aişe-i Sıddîka, Ruhuna Fatiha”. 
111 Eminoğlu, a.g.e., s. 60. Kaynaklarda Muhammed Bahâedin Efendi’nin üç müderris oğlundan da 

bahsedilmesine rağmen dördüncü oğlundan hiç bahsedilmez. Küçük yaşlarda ölmüş olması muhtemeldir.  
112 Muhammed Bahâedin Efendi’nin baş ucunda ki şahideden. Eminoğlu, a.g.e., s. 59 
113 Ali Osman Koçkuzu ve Caner Arabacı Konya’ya geliş tarihini 1862 olarak vermiştir. Eminoğlu, a.g.e., s. 59; 

Koçkuzu, Ali Osman, “Bahâeddin Efendi”, DİA, İstanbul 1991, IV/458; Arabacı, a.g.e., s. 491. 
114  Ayak ucundaki şahideden. Ayrıca bkz. Eminoğlu, a.g.e., s. 60; Koçkuzu, a.g.m., IV/458; Özönder, a.g.e., s. 

208 
115 a.y. 
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diğer bazı fertlerin kabirleri de buradadır.116 Mezartaşı kitabeleri şöyledir. Başucunda ki 

şahidenin birinci yüzü: 

“Huve’l-Bâkî 

Sâkin-i kabri kutbu’l-ârifîn 

Kudvetü’l-vâsılîn umdetu ehli 

es-Sahvi ve’t-Temkin Şeyh Muhammed  

Bahâedin Efendi kuddise sirruh Hazretleri Bozkırlı 

Memiş Efendi namiyle meşhur-i âfâk 

Şeyh Muhammed Kutsi kuddise sirruh Hazretlerinin 

Büyük mahdumu ve halife-i mutlakası 

Şeyh Hasan Kutsi Hazretlerinin  

damadı âlileri”117 

Başucundaki şahidenin ikinci yüzü: 

“Bozkır kazasının Karacahisar 

 karyesinde 1247 tarihinde tevellüd  

buyurup Peder-i âli Güher ile Hoca  

karyesine hicret ve andan Peder-i 

müşâr ileyh Kutb-u İlâhi’den tahsîl-i ulûm 

ve tekmîl-i merâtib-i sülûk iderek ulûm-u  

akliye ve nakliyeden felek-i cihan 

 ve terbiye-i müridânda  

ayetün min âyâtillah 

olmuşdur.”118 

Ayakucunda ki şahidede de şunlar yazılıdır:    

Ve sene 1276 da 

Konya’ya hicretle Tarîkat-i 

Aliye-i Nakşibendiye-i Hâlidiye 

üzere irşâd-ı sâlikîn 

ve neşr-i envâr-ı ulûm-i dîn ile 

meşgul olup fi 22 Cemâziyelula 

                                                 
116 Koçkuzu, a.g.m., IV/458 
117 bkz. EKLER, Şekil-6 
118 bk.. EKLER, Şekil-7 
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sene 1324 fi temmuz Pazar gecesi 

saat birde irtihal buyurmuşdur 

metteanallahu Teâlâ bienfâsihi’l-Kudsiyyeti 

2 temmuz sene-i hicriye-i şemsiye 1284”119 

(hadimuhum Hâlid) 

 

B. Ailesi 

Muhammed Bahâeddin Efendi’nin babası olan Muhammed Kutsi Bozkırî, oğlunun 

hem şeyhi ve hem de hocasıdır. Şeyh Muhsin Efendi diye meşhur olup tam ismi ise eş-Şeyh 

es-Seyyid Muhammed bin Mustafa bin İsa’dır. Konya vilayetine bağlı Bozkır kazasının Ali-

çerçi köyünde 1198/1784’de doğmuştur.120 Çocukluk yaşlarında aynı kazaya bağlı Karaca-

hisar isimli yerde oturmuştur. İlk tahsilini akrabalarından ve Ebû Said Muhammed 

Hadimi’nin de çıraklarından olan Şeyh İbrahim Efendi isimli bir zatta yapmıştır. Daha sonra 

aynı zatın oğlu Muhammed Efendi’den bazı ilimler tahsil etmiş, bilahare Kayseri, Tarhla 

(Manisa’da bir nahiye), Hadim ve son olarak da Alâiyye’de hadis-i şerif tahsil ederek icazet 

almıştır.121 

Akli ve nakli ilimlerde tahsilde bulunan Memiş Efendi, ihsan ilminde ise Ödemişli 

Hasan Kutsi Efendi’nin bulunduğu yere gelmesiyle bu ilmi bu zattan almıştır.122 Tanışmaları 

şöyle olmuştur. Mevlânâ Hâlid Bağdâdî Hazretlerini ziyaretten dönerken Hadim’e, oradan da 

Karaca-hisar’a uğrayan Ödemişli Hasan Kutsi Efendi beş altı gün burada kalır ve Memiş 

Efendi’ye ihsan ilminden müstesna dersler verir.123 Kendisinde kabiliyet görmesi hasebiyle 

ona Mevlânâ Hâlid Bağdâdî Hazretlerine gitmesini tavsiye eder.124 Bunun üzerine Memiş 

Efendi, Hâlid-i Bağdâdî Hazretlerini görüp ihsan ilmini alma arzusuyla yaya olarak yola çıkar 

hazretle görüşür ve burada 40 gün kalır.125  

                                                 
119 bkz. EKLER, Şekil-8 
120 Eminoğlu, a.g.e., s. 22; Vassaf, Osmanzade Hüseyin, Sefine-i Evliya, haz: Mahmut Akkuş, Ali Yılmaz, 

Kitabevi, İstanbul 2006, II. cilt, s. 306; Memiş, a.g.e.,s. 137 
121 Eminoğlu, a.g.e., s. 23; Vassaf, a.g.e., s. 306; Memiş, a.g.e., s. 138; Fasih, Seyyid İbrahim, Mecd-i Tâlid 

Tercemesi, Ter: Turgut Ulusoy, A. Fikri Yavuz, Uluçınar yay., İstanbul 1974, s. 150 
122 Eminoğlu, a.g.e., s. 26; Fasih, a.g.e., s. 150-151 
123 Memiş sülukunu 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştır demektedir. Memiş, a.g.e., s. 138 
124 Eminoğlu, a.g.e., s. 33 
125 Eminoğlu, a.g.e., s. 38 
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Sonra Mevlânâ Hâlid kendisine Kudüs’e de gitmesini ve orada da seyr-u sülûke 

girmesi gerektiğini kendisine bildirir. Memiş Efendi emir üzerine buraya da giderek yaklaşık 

40 gün kalır126 ve şeyhinin izniyle buradan hacca gider ve dönüşte yine Şam’a uğrar.127 

Şeyhinden aldığı irşada binaen Bozkır’ın Karaca-hisar köyüne dönüp icrayı tedris ve telkin-i 

zikir ile meşgul olmuştur. 128 

Burada bir müddet kaldıktan sonra Bozkır’ın Hocaköyü’ne (bugünkü ismi Üçpınar) 

göçmüş ve burada 17 sene irşat ve tedrisle meşgul olmuştur.129  

Hocaköyü’nden sonra ise Seydişehir’e gitmiştir. Evvela burada halifesi olan 

Seydişehirli Abdullah Efendi’nin yanında beş ay kalmış sonra Çavuş130 nahiyesinde bulunan 

kardeşi İsa Efendi’nin daveti üzerine yanına gitmiştir. Hicri 12 Muharrem 1269, miladi 

28/10/1852 tarihinde 71 yaşında Çavuş nahiyesinde vefat etmiştir.131 Memiş Efendi’nin 

burada bir camiye bitişik küçük bir türbesi bulunmaktadır. Türbeye üç beş basamak 

merdivenle çıkılır. Sade bir oda ve bir sanduka ile kabir taşı mevcuttur. Caminin kuzey 

tarafına, Sultan Abdülhamid Han, annesi adına bir şadırvan yaptırmıştır.132 

Memiş Efendi’nin Halifeleri şunlardır: 

1. Ahmet Kutsi Topbaş  

2. Vidinli Hacı Feyzullah Efendi 

3. Bozkır kasabasının Kayapınar köyünden Veli Hafız Efendi 

4. Hisarlık köyünden Mustafa Efendi 

5. İslambol’dan Hacı Feyzullah Efendi 

6. Ahıska’dan Hacı Halil Efendi 

7. Sivas’tan Hacı Mustafa Efendi 

8. Bozkır kazası Avdan köyünden Muhammed Efendi 

9. Kovanlık köyünden Hafız Veli Efendi 

10. Yalıhüyük köylü İbrahim Efendi 

                                                 
126 Bazı şeyhler ihsan ilmi için halifelerini buraya gönderip seyr-u süluk yapmalarını buyururlardı. Başarılı seyr-

u sülûk yapanlar ise Kutsi lakabıyla anılırlardı. İlk hocası, Ödemişli Hasan Kutsi’nin lakabı da buradan 

gelmektedir. (a.g.e., s. 40) 
127 Eminoğlu, a.g.e., s. 39 
128 Eminoğlu, a.g.e., s. 44 
129 Eminoğlu, a.g.e., s. 45; Memiş, a.g.e., s. 138 
130 Seydişehir’e 20 km. uzaklıkta bulunan bir kasabadır. Ve orada medfundur. 
131 Eminoğlu, a.g.e., s. 45/46 
132 Koçkuzu, a.g.e., s. 50 



 27

11. Ahırlı köyünden Süleyman Efendi 

12. Akseki kazası Çimili köyünden Hacı Muhammed Efendi 

13. Aynı köyden Ahmet Efendi 

14. Alaiyye’nin Kızılağaç köyü müfettişi Ahmet Efendi 

15. Antalya’dan Elmalı Hacı Hüseyin Efendi 

16. Elmalı’dan Rodos’ta Ali Talip Efendi 

17. Seydişehir’den Hacı Abdullah Efendi 

18. Duşembe kazası Senir köyünden Hacı Hasan Efendi 

19. Burdur’dan Abdullah Efendi 

20. Buhara’dan Taşkentli Fazıl Efendi 

21. Alaiyye’den Ali Efendi 

22. Mersin’den Lefke köylü Ali Efendi  

23. Tavus köyünden Mustafa Efendi 

24. Ereğli’den Ali Efendi 

25.Antalya’dan Ali Efendi 

26. Niğdeli Abdülkadir Efendi 

27. Konya’lı Hafız Nuri Efendi 

28. Alibeyhüyüğü’lü Hacı Ahmet Efendi 

29. Tarsus’tan Gönenli Hacı İbrahim Efendi30. 

31. Akseki kazası Menavil köyünden iki Süleyman Efendiler 

32. Seydişehir Karaviran köyünden Ahmet Efendi 

33. Çavuş köyünden türbedar Musa Efendi 

34. Beyşehir’den Hacı Ahmet Efendi 

35. Güzelhisar’dan Hacı Efendi 

36. Bozkır’ın Ahırlı köyünden Hasan Efendi 

37. Isparta’dan Osman Efendi 

38. Manisa’dan Ali Efendi 

39. Hadim kazasından Perliganda köyünden Ali Efendi  

40.Bel viran kazasının Kanka köyünden İsmail Efendi  

41.Çarşamba kazasının Sınır köyünden Hacı Efendi 

42.Bayır köyünden Abdurrahman Efendi, aynı köyden Muhammed Efendi  

43.Trabzonlu Muhammed Efendi 

44.Alacadağ kazasının Yağcılar köyünden Abdülkadir Efendi  
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45.Konyalı Hacı Ömer Efendi133  

Muhammed Bahâeddin Efendi’nin kardeşleri de kendisi gibi ilim ehli kimseler olup 

Konya ve civarında görev yapmışlardır. Bunların isimleri şöyledir: Mustafa Asım Efendi134, 

Ubeydullah Efendi135, Zeynelabidin136, Şeyh Halid137, Abdullah Sıddık Efendi138, Hasan 

Kudsi Efendi139. 

 

C. İlmi ve Tasavvufi Kişiliği 

Hocası ve şeyhi, babası Muhammed Kutsi Efendi’dir. Muhammed Kutsi Efendi ise 

XVIII. y.y. ünlü sufi ve bilginlerinden olan Ebû Said Hadimi’nin çırağı olan İbrahim Efendi 

ve oğlu Muhammed Efendi’lerin talebesidir.140 Memiş Efendi’nin ahfadından olan 

araştırmacı-yazar Mehmet Eminoğlu, Bahâeddin Efendi için “zamanın usulüne göre diğer 

şehirlerde de eğitimini tamamladıktan sonra Konya’ya hicret etmiştir”141 diye belirtmiş ama 

diğer şehirlere ve hocalarına değinmemiştir. Muhammed Kutsi Efendi’nin 46 tane halifesi 

bulunmasına rağmen  halife-i mutlakası büyük oğlu Bahâeddin Efendi’dir.142  

                                                 
133  Memiş, a.g.e., s. 139-140; Eminoğlu, a.g.e., s. 119-120; Fasih, a.g.e., s. 158-159 
134 Koca Müftü lakaplı Mustafa Asım Efendi Hocaköyü’nde doğmuştur. Babasının medresesinde yetişmiştir. 

Avdan Şeyhi Muhammed Zahuriddin Efendi’nin kardeşi Ayşe kadınla evlenmiştir. 1890-1906 yılları arasında 

Bozkır Müftülüğü yapmıştır. 1906 yılında vefat etmiştir. Eminoğlu, a.g.e., s. 68; Kuz, Ziya, “Gönül Eri Memiş 

Efendi”, www.merhabagazetesi.com.tr/arsiv/2006/02/19/g25.htm, 18/04/2007. 
135 Hocaköyü’nde doğmuştur. Babasının ilim ve terbiyesinde yetişmiştir. Daha sonra Hocaköylü Hafız Nuri 

Efendi kızı Sıdıka Hanım ile evlenmiştir. Bu evliliklerinden Sabit, Feyzullah ve Fatma isminde üç çocuğu 

dünyaya gelmiştir. Hepsi de genç iken vefat ettiğinden soyu devam etmemiştir. 1881 yılında Hocaköy’de vefat 

etmiştir. Kabri Üçpınar Kurşunlu Camii avlusundadır. Eminoğlu, a.g.e., s. 69; Kuz, a.y. 
136 Genç yaşta vefat etmiştir. Eminoğlu, a.g.e., s. 70; Kuz, a.y. 
137 1841 yılında Hocaköy’de doğmuştur. Babası Memiş Efendi ve abisi Muhammed Bahaüddin Efendi’nin 

terbiyesi altında ilim tahsil etmiştir. Hâlidiye Tarikatı’nı yaymak için Karaman’a hicret etmiştir. Ketenci 

Medresesi’nde müderrislik ve zaviyesinde irşad görevlerinde bulunmuştur. 1909 yılında vefat etmiştir. Kabri 

aynı medresenin içerisindedir. Eminoğlu, a.g.e., s. 70; Kuz, a.y. 
138 1851 yılında Üçpınar’da doğmuştur. Babası ve abilerinde ilim tahsil etmiştir. Kendisine ait medresede uzun 

yıllar müderrislik yapmış ve 1921 yılında Üçpınar’da vefat etmiş olup kabri köy kabristanlığındadır. Eminoğlu, 

a.g.e., s. 71; Kuz, a.y.  
139 1847 yılında Konya’da doğmuştur. Öğrenimini abisi Bahâeddin Efendi’den Bekir Sami Paşa Medresesi’nde 

yapmıştır. Uzun yıllar Kapu Camii ve İplikçi Camii’nde vaizlik yapmıştır. 1921 yılında Konya’da vefat etmiştir. 

Eminoğlu, a.g.e., s. 72-73; Kuz, a.y.; Arabacı, a.g.e., s. 493 
140 Eminoğlu, a.g.e., s. 23; Ayaz, Abdurrahman, Seydişehir Tarihi, Ceylan mat., Konya 1977, s. 66 
141 Eminoğlu, a.g.e., s. 59; Bu bilgi başka bir kaynakta da bulunmamaktadır. 
142 Bkz. Hayatı bölümünde verilen başucu şahidesi birinci yüzü 
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İleri görüşlü bir ilim adamı olan Bahâeddin Efendi sürekli nakli ilimlerle birlikte 

müsbet ilimlerin de okutulmasını istemiştir. Onun bu isteğini oğulları Zeynelabidin, Rifat ve 

Ahmed Ziya Efendiler babalarını vefatından sonra Islâh-ı Medâris’te uygulamışlardır.143 

Bahâeddin Efendi’nin dil konusunda da hassasiyeti vardır. Zira kendisi Arapça ve Farsça’nın 

yanı sıra Fransızca ve Ermenice bildiği hatta bu dillerde yazıp konuştuğu nakledilmektedir.144 

Zaten kurucusu ve hocaları, oğulları olan Islâh-ı Medâris bölümünde de değindiğimiz üzere 

Fransızca hocalığı için bir Ermeni’nin tutulması ve öğrencileri medrese sonrası Cambridge 

(Kembriç)’e gönderme düşüncesi oğullarını yetiştiren ve yönlendiren birisi olarak145 bu İslam 

Alim’inin ufkunun ne kadar geniş ve ne kadar ileri görüşlü olduğunu göstermesi bakımından 

önemlidir. 

 Bahâeddin Efendi İslami ilimlerde de mahir bir kimsedir. “Kütüb-ü Sitte ve Cevâmi-

i Hadîs” hafızıdır. Müderrisliği esnasında eserde vermiştir. Şemsü’ş-Şümûs kitabını terceme 

etmiş ve Bâisü’l-Mağfira fi beyâni Akvâli’l-Vahde’ ve İkâzu’n-Nâimîn ve Tenbîhu’l-

Mukallidîn adlı iki adet de risale te’lif etmiştir.146  

 Bahâeddin Efendi Bâisü’l-Mağfira fi beyâni Akvâli’l-Vahde’ adlı bu arapça eserini, 

babası Memiş Efendi’nin vahdet-i vücûd inancına sahip olduğunu iddia eden bir şahsın 

mektubuna cevap ve reddiye olarak kaleme almıştır. Dört bölüm ve bir sonuç kısmından 

meydana gelen eserde fırkaların ortaya çıkışı, bazı tasavvuf terimleri, muhkem-müteşabih 

naslar, şer’i deliller ele alınmış ve vahdet-i vücûd inancının Ehl-i Sünnet’te yeri olmadığı 

gösterilmeye çalışılmıştır.147   

İkâzu’n-Nâimîn ve Tenbîhu’l-Mukallidîn’de ise müellif, nakşiliği ve çeşitli tasavvufi 

terimleri açıklamaktadır.  

Görev yaptığı medresede hem müderris, buranın aynı zamanda bir Nakşi zaviyesi 

olmasıyla da “tekke seccâdenişini” olarak görev yapmıştır.148 Hayatı kısmında değindiğimiz 

üzere Bahâeddin Efendi Nakşibendiye’nin Hâlidiye koluna bağlı bir şeyh olan babası Memiş 

Efendiye intisap etmiş ve onun ölümünden sonra irşad görevini yürütmüştür. Babası gibi 

kendi de geleneklere bağlı ve şer’i ölçülere son derece saygılı bir tasavvuf anlayışını 

                                                 
143 Arabacı, a.g.e., s. 493 
144 Eminoğlu, a.g.e., s. 60 
145 Arabacı, a.g.e., s. 492 
146 Arabacı, a.g.e., s. 492 
147 Koçkuzu, a.g.m., c. 4/s. 458 
148 Arabacı, a.g.e., s. 492 
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benimsemiştir. Şerîati kabuk, hakîkati (tasavvufu) öz sayan anlayışa şiddetle karşı çıkarak öz 

ile kabuğun ayrı şeyler, şerîatin ve hakîkatin ise aynı olduğunu savunmuştur.149 

 Tesbit edebildiğimiz halifeleri ise şunlardır: 

1. Hasan Kutsi Efendi (v. 1924, Bahâeddin Efendi’nin küçük kardeşi) 

2. Zeynelabidin Efendi (v. 1939, Bahâeddin Efendi’nin büyük oğlu ve mutlak halifesi) 

3. Rifat Efendi (v. 1920, Bahâeddin Efendi’nin ortanca oğlu. Cüz’i nakşi hilafeti almıştır.) 

4. Bozkırlı Abdullah Tanrıkulu (v. 1942) 

5. Fahri Kulu (v. 1950) 

6. Bozkırlı el-Hac Mükremin Efendi (v. 1331)150 

Tarikat silsilesini de İkâzu’n-Nâimîn adlı eserinde şöyle verir: 

Muhammed Kutsî 

Hâlid el-Bağdâdî 

Abdullah Dehlevî 

Habîbullah Mahzar 

Seyyid Nur 

Seyfüddîn 

Muhammed Ma’sum 

Ahmed el-Fârûk es-Sirhindî 

Muhammed Bâkî 

Muhammed Hâce 

Derviş Muhammed 

Muhammed Zâhid 

Ubeydullah Ahrar 

Ya’kup el-Çerhî 

Alâüddîn el-Attâr 

Bahâüddin Muhammed Şah-ı Nakşbend 

Emir Külal 

Muhammed Baba Semmâsî 

Ali er-Râmîtenî 

                                                 
149 Koçkuzu, a.y. 
150 Kaynaklarda ismini görmediğim Mükremin Efendi’nin mezarını Hacı Fettah Kabristanı’nda Bahâeddin 

Efendi’nin türbesinin hemen doğusunda tesadüfen gördüm. Mezartaşında şunlar yazılıdır. “An Silifke’den ve 

Meşâyih-i Nakşibendiye-i Hâlidiye’den olup Şeyh Bahauddin kuddise sirruh Hazretlerinin halifesinden El-Hac 

Mükremin Efendi Ruhlarına Fatiha 1331” Mezartaşı için bkz. EKLER, Şekil-9  
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Mahmud el-Encîrî el-Fağnevî 

Arif er-Rigeverî 

Abdülhâlık Gucdüvânî 

Yusuf Hemedânî 

Ebû Ali Fârmedî 

Ebu’l-Hasen el-Harakânî 

Ebû Yezid Bistâmî 

Ali es-Sindî 

Câfer-i Sâdık 

Kâsım bin Muhammed bin Ebû Bekr es-Sıddîk 

Selmân-ı Fârisî 

Ebû Bekr es-Sıddîk 

Rasülüllah (s.a.v.)151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
151 Muhammed Bahâeddin Efendi, Îkâzu’n-Nâimîn ve Tenbîhü’l-Mukallidîn, KBYK, Yusufağa Böl., No. 9898, s. 

3-4. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

ÎKÂZU’N-NÂİMÎN VE TENBÎHU’L-MUKALLİDÎN 

A. Eserin Tanıtımı 

Yusuf Ağa Kütüphanesi 9893, 9896, 9898, 9926 ve 9938 numaralarda bulunan 

nüshalarda müellifin iki eseri birlikte basılmıştır. Birinci eseri Îkâzu’n-Nâimîn ve Tenbîhü’l-

Mukallidîn adlı risale ki, bizim konumuzu bu risale oluşturmaktadır. Bahâeddin Efendi’nin 

zikrin faydalarını ve Nakşiliği anlattığı bu arapça risalesi 9898 nolu nüsha da 75 sayfadır ve 

her sayfa da 17 satırdan oluşmaktadır. Eserde çeşitli tasavvufi terimleri ve Nakşibendiye 

tarikının bazı kavramlarını ayetler, hadisler, şerhler ve Ehli Sünnet alimlerinin görüşleri 

ışığında açıklar. İkincisi ise vahdet-i vücûda reddiye mahiyetinde yazdığı Bâisü’l-Mağfira fi 

Akvâli’l-Vahde’ risaledir.  

Bu iki eser yukarıda numarası verilen nüshalarda tek kitap şeklinde basılmıştır. Bu 

nüshalardan 9898 nolu nüsha muhtemelen müellif nüshasıdır. Zira nüsha üzerinde çizilmiş 

yerler ve eklemeler diğer nüshalarda doğru bir şekilde yazılmıştır. Bende tüm çalışmamda 

9898’i temel almak kaydıyla 9936’dan da istifade ettim. 

 

 B. Eserin Tercümesi 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla  

Hamd âlemlerin Rabbi Allâh’a, salât ve selam O’nun bütün kulları arasından seçtiğine, 

ailesine, hak ve doğru yoluna tabi olan ashabının üzerine olsun. Sonra, Bozkırlı Memiş Efendi 

lakaplı Muhammed Kutsi oğlu Kadîr olan Rabbin rahmetine muhtaç olan Muhammed -Allah 

onları bağışlasın- “zikir kalbin temizlenmesine, huzur bulmasına fayda verir, Allah ve 

Peygamber sevgisi (s.a.v.) olarak meyve verir” der. Muhabbet tam bir iman ve yakînin 

mevcudiyetini gerektirir fakat o sülûk ve şer’î riyazetle elde edilir. Bu risalede gücüm yettiği 

ve mümkün olduğu kadar hayır ve cûdün kaynağından istifaza ve Hâdi, Vehhab ve 

Vedûd’den yardım dileyerek zikir, muhabbet, şer’î riyazeti -ki rabbânî ulema nezdinde sülûk 

ve ahlak terbiyesi diye terimlendirilen şer’î riyazet nefsi emmârenin hevasını kırar- tafsilatlı 

olarak açıkladım. Ve onu “Îkâzu’n-Nâimîn ve Tenbîhü’l-Mukallidîn” diye isimlendirdim. Ve 

onunla ilgilenenden onu düzeltmek ve onun (müellifin) kurtuluşu için dua ederek bakmasını 

umarız. Allâh onu rızasına uygun ve günahların affı için bir vesile kılsın. Amîn!  

Bil ki! Zikrin çeşitleri pek çoktur. Kalbe şifa vermek, onun gaflete sebep olan 

hastalıklarından ve kirlerinden temizlemek ve kalbin huzurlu olması çokça zikretmeye 
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bağlıdır. Allah Teâlâ: “Allâh’ı çokça zikredin”152 ve yine O’nun Teâlâ bir ayeti: “Dikkat edin 

ki kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur.”153 

(s. 2) O (zikir), zâkir ve O’nun (Teâlâ) arasında tam bir münasebet gerektirir. Çünkü 

münasebet olmaksızın ifâza ve istifâza yerinde açıklandığı gibi elde edilemez. Ve fayda 

verecek şekilde çokça yapılması O’nun (Teâlâ ve Tekaddes) yakınlığına ulaşmayı kaçınılmaz 

kılar. Ve mezkûr o iki özellik Lafzatullah veya Lâ ilâhe illallâh zikriyle veya da Esmâ’nın o 

ikisine benzer olanlarıyla en tam, en kolay ve tecrübe edilmiş olur. Çünkü o, bu büyük lezzeti 

tadanın gayet iyi bildiği gibi Zât’ın ismidir. Kalbî zikrin gerekliliğini irfan sahipleri (arifler) 

için açıklamaya gerek yoktur. Bilinmesi gereken şu ki bir çocuk, bir muallimden birkaç gün 

eğitim almadan “Allâh” ve “Lâilâhe illallâh” demeye güç yetiremez. Kalpte böyledir. “Allâh” 

ve “Lâilâhe illallâh” demeye, zikreden canlı bir kalbe sahip olanın telkini olmadan güç 

yetiremez. Ve o da bir başka canlı bir kalbe sahip olanın telkiniyledir ki bu nisbet 

Rasülüllah’a (s.a.v.) kadar devam eder. (s. 3) Zikrin, açıkladığımız ve açıklayacağımız gibi 

büyük sufilerin yollarından bir yol üzere olması gerekir. Çünkü onların nisbeti Rasülüllah’a 

(s.a.v.) ulaşmaktadır. Özelliklede Nakşbendiyye-i Müceddidiyyede. Çünkü gerek ma’nevî 

gerek şeklî kemâlât hepsi O’ndan (s.a.v.) öğrenilmiştir. Ahkâmın ve bedenî amellerin bize 

ulaşması ulemâ-i kirâmın rivayetiyledir. Bâtıni muâmelât ve sırlar da büyük sufilerin 

rivayetiyledir. Yüce Nakşbendiyye silsilesinin özeti şöyledir. Ben yüce nakşbendiyye 

nisbetini babam ve şeyhim kutbu’l-ârifîn Muhammed Kutsî’den (k.s.) aldım. O da ilk şeyhi 

Ödemişli Hasan Kutsîden aldı. O ikisi de Şeyh Kutbu’s-Samedânî Hâlid el-Bağdâdî’den (k.s.) 

almışlardır. O da Abdullah Dehlevî’den, o da şeyhi Habîbullah Mazhar’dan, o da Seyyid 

Nur’dan, o da Seyfüddîn’den, o da Muhammed Ma’sum’dan, o da babası Ahmed el-Fârûk es-

Sirhindî’den, o da Muhammed Bâkî’den, o da Muhammed Hâce’den, o da Derviş 

Muhammed’den, o da Muhammed Zâhid’den, o da Ubeydullah Ahrar’dan, o da Ya’kup el-

Çerhî’den, o da Alâüddîn el-Attâr’dan, o da Bahâüddin Muhammed Şah-ı Nakşbend’den, o da 

Emir Külal’den, o da Muhammed Baba Semmâsî’den, o da Azîzân diye meşhur Ali er-

Râmîtenî’den, o da Mahmud el-Encîrî el-Fağnevî’den, o da Ârif (s. 4) er-Rigeverî’den, o da 

Abdülhâlık Gucdüvânî’den, o da Yusuf Hemedânî’den, o da Ebû Ali Fârmedî’den, o da 

Ebu’l-Hasen el-Harakânî’den, o da Ebû Yezid Bistâmî’den, o da hocası Ali es-Sindî’den, o da 

Câfer-i Sâdık’tan, o da Kâsım bin Muhammed bin Ebû Bekr es-Sıddîk’tan, o da Selmân-ı 

Fârisî’den, o da Ebû Bekr es-Sıddîk’tan (r.a.), o da Rasülüllah’dan (s.a.v.) almıştır.  

                                                 
152 Ahzâb, 33/41 
153 Ra’d, 13/28 
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Ve Şeyh Ebû Ali Fârmedî, nisbeti Ebu’l-Hasen el-Harakânî’den aldığı gibi Ebu’l- 

Kâsım el-Gürgânî’den, o da Ebû Osman el-Mağribî’den, o da Ebû Ali el-Kâtibî’den, o da Ebû 

Ali er-Rudbârî’den, o da Ebu’l-Kasım Cüneyd Bağdâdî’den, o da Sırrı Sekatî’den, o da 

Ma’ruf el-Kerhî’den, o da İmam Ali er-Rıza’dan, o da babası İmam Musa Kazım’dan, o da 

babası Ca’fer-i Sâdık’tan, o da babası Muhammed Bâkır’dan, o da babası Zeyne’l-

Âbidîn’den, o da babası İmam Hüseyin’den, o da babası Emîru’l-Mü’minîn Ali bin Ebû 

Tâlib’den (r.a.), o da iki cihanın efendisinden almıştır. Salât ve selamın en mükemmeli O’na, 

diğer nebilere, âline ve ashabına olsun.  

Ve Kerhî de bu nisbeti İmam Ali er-Rıza’dan, o da Dâvûd et-Tâî’den, o da Habîbi 

Acemî’den, o da Hasan-ı Basrî’den, o da Ali bin Ebû Tâlib’den (r.a.) o da iki cihanın 

efendisinden (s.a.v.) almıştır. (s. 5) Bunu Hâce Muhammed Parsa “Kudsiyye” diye 

isimlendirilen risalesinde zikretmiş ve “Altın Silsile” şerhinde de böylece zikredilmiştir. Ve 

Dâvud et-Tâî’nin bu nisbeti aynı şekilde Ümmetin Kandili en büyük İmamımız’dan 

[İmâmünâ el-A’zam] (r.a.) aldığı sabittir. Bu Dürru’l-Muhtâr’da ve Tahtâvî’nin Hâşiyesinde 

de böyledir.     

FAYDALI BİLGİLER: Bu nakşbendiyye tarikati Nebi (s.a.v.) ve Rasülüllah’ın 

(s.a.v.) ashabının tarikatidir. Hatta Kutbu’s-Samedânî Ebû Said Hâdimî onun münkirlerini 

reddetme ve onu şekil olarak övme sadedinde şöyle fetva vermiştir: “Hurumât, bid’ât ve 

şübühâta varınca tevakki; ibâdât, diyânât ve muâmelâta varınca terakkî; esahh şerâyi’le 

teşerru’ ve akva sünnet ile tesennün yani cemî-i ümûrda azâimle ameli iltizam ve tehzîb-i 

ahlak-ı hısân ile tehalluk şerâiti olup, hakîkati ve mahiyeti mâsivallâh’tan kalbini tathîr ile 

devâm-ı ubûdiyet bizikrillah olan tarikati nakşibendiye selef ve halef ricallerden ğulât-ı 

sufiyelere nisbet ve haklarında fukahâ ve meşâyihten nakil olunan (s. 6) ahkâmı tâifeyi 

merkumun haklarındadır deyip bunların tariklerini inkâr ve kendilerini tazlîl ve tefsîk iden 

taifelere şer’an ne lazım gelir? El-cevap: “Allâh Teâlâ a’lem, tarikat-i şerife-i ma’hûdenin 

şerâit-i merkûme ve mahiyeti ma’lûmesine cehaletleri için inkâr ederler ise keyfiyet 

kendilerine ta’lîm ve tenbîh olunur. An ilmi inkâr ederlerse mücadeleleri terk olunup 

kendilerinden i’raz olunur ve tarikatlerini mezimme-i bidat ve dalalete nisbetle bunlardan 

halkı tenfir ve hılaflarına terğible bunlara eza ve ızrarı adet iderlerse tasallut ve ezalarını def 

için vülât-ı ümûr taraflarından muhkem tenbih olunur. Gayrî tarikle mütenebbih olmazlarsa 

nefy-i belde ile ta’zir olunur. (Fakîr Ebû Said Hâdimî’den) 

Çünkü o üç şeyden ibarettir. Birincisi; Ubûdiyete kalbî, gizli zikir ve en parlak (enver) 

şerîatin azimetleri ile amele devam etmektir. İkincisi; Allâh Teâlâ’ya vasıl olmak ve ondan 

feyz almak için huzurunda kâmil bir mürşid ile zâhirî sohbet ve gıyabında da rûhânî sohbet ile 
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O’na tevessül etmektir. Büyük sufilerin ıstılahında bundan anlaşılan rabıtadır. Ki ona, gözü ve 

basireti mürşidin vechine sûreten ve rûhen raptetmek, nazarı ona hasretmek (s. 7) ve zâhirî 

hükümleri ve bâtinî sırlarla alakalı şeyleri öğrenmekten dolayı rabıta denilmiştir. Bu 

öğrencinin ilim meclisinde üstadın yüzüne bakışını hasretmesi gibidir ki bu da bir ibadettir. 

Üçüncüsü de ibadete huşû ve huzûr ile devam etmektir ki ilk zamanlar asırların en 

hayırlısında bundan ihsan anlaşılmıştır. Yine aynı şekilde büyük sufilerin ıstılahında 

Samedânî latîfeler- Rabbânî yükselişler [terakkıyât] ve lâhûtî ma’rifetlerle alakasından dolayı 

bundan murakabe anlaşılmıştır. Bu zikredilen şeyler mervidir, nakledilmiş ve sabittir. Ve 

Peygamber (s.a.v.) ve O’nun ashabının (r.a.) asrında olmuştur. 

Ama gizli zikrin vücûdiyeti ve sübûtuna gelince, Rasülüllah (s.a.v.) Allâh’u Teâlâ’yı 

doğumundan peygamber olarak gönderildiği zamana kadar kırk sene zikretmiştir. 

Peygamberlikten sonrasını ise açıklamaya (bile) gerek yok. İsmi yüce olanın “Rabbinin 

adıyla oku”154 ayetinden ve O’nun (a.s.v.) “zikrin en faziletlisi Lâ ilâhe illallâh, duanın en 

faziletlisi Elhamdülillah’tır”155 dediği gibi. Dürru’l Muhtâr’da, Peygamber (s.a.v.) 

peygamberliğinden önce herhangi bir seçilmiş şerîatla amel ediyor muydu? Hayır! O keşf-i 

sâdıkla kendisine zahir olan İbrahim (a.s.) ve diğer peygamberlerin şerîatıyla amel ediyordu. 

Ve Hira’daki ibadeti sahih oldu.  

BÖLÜM [BAHR]: Hira, Mekke’yle arası üç mil olan bir dağdır. Mevâhibi (s. 8) 

Ledünniye’de ve İbn İshak ve başkaları rivayet etti ki, Peygamberimiz (s.a.v.) her yıl bir ay 

Hira’ya çıkar ve orada ibadet ederdi. O’nun dediği gibi ki bana göre de bu ibadet insanlardan 

ayrılıp kendini Allâh’a ve düşünceye vermeye kadar çeşitli şekilleri kapsamaktadır. Yine 

bazıları da O’nun (a.s.) Hira’daki ibadeti tefekkürdü dedi. İlâ âhirihî… 

İbn Abidin, O’nun (a.s.) tefekkürü kalbi zikre delildir. Çünkü zikirden sıyrılmış 

tefekkür boştur ki o da O’nun yüce şanına yakışmaz ve teabbüd kavramına da aykırıdır. 

Mişkatü’l-Mesâbîh Şerhinde de Ebû Ya’la, Âişe’den (r.a.) şöyle haber vermiştir: Rasülüllah 

(s.a.v.) şöyle demiştir: “Hafaza meleklerinin işitmediği gizli zikrin fazileti yetmiş kattır. 

Kıyamet günü olup Allâh Teâlâ mahlûkâtı hesap için topladığında hafaza melekleri de 

ezberledikleri ve yazdıklarını getirirler. Allâh Teâlâ onlara, onların bir şeyi kaldı mı der? 

Bildiğimiz ve hıfzettiğimiz hiçbir şey bırakmadık ne ise onu zimmetine geçirdik ve yazdık 

derler. Bunun üzerine Allâh Teâlâ yanımda sizin için bilmediğiniz hasenat var ve sizi onunla 

                                                 
154 Alak, 96/1 
155 Tirmizi, Daavât  9; İbn Mâce, Edeb 55 
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mükâfatlandıracağım ki o da gizli zikirdir der.”156 Bunu Suyûti “Budûri’s-sâfira fî ahvâli-l 

âhira” da zikretmiştir. Bitti.  

Bu, Allâh Teâlâ’nın kalbî zikre mahsus kıldığı büyük bir fazilet ve mühim bir 

üstünlüktür. Diğer kalbi fiiller hafazaya malum olup gizliyi ve fısıltıyı yazdıkları halde buna 

onlar bile muttali değildir. Allâh Teâlâ “yoksa biz onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyiz mi 

sanıyorlar? Hayır, işitiriz hem de yanlarında elçilerimizde vardır.”157 Muhakkak ki hafaza, 

Sübhân Teâlâ’nın bildirdiğinden başkasına vâkıf değildir. O, dilediğini yapan (s. 9) ve 

rahmetini dilediğine mahsus kılandır. Allâh (a.c.) gizli zikre hafazayı muttali kılmadı hatta 

onu ilm-i ezelisinde sakladı ve başkasına bırakmadı. Bilinmelidir ki bu ayet Allâh’u Teâlâ’nın 

bunu hafazaya bildirmediğine dair bu ve bunun gibi hadisi şeriflerin delaletini de 

kapsamaktadır. Buna itiraz yoktur ve Buhârî, Müslim, Tirmizî ve Nesâî ve İbn Mâce’de 

bulunan uzunca bir hadisi şerifte de “eğer o beni kendi nefsinde zikrederse bende onu kendi 

nefsimde zikrederim” sözü dediğimiz şeyi te‘yid etmektedir.  

Camilerde ve mescidlerde zikrin sübûtuna gelince o Allâh’u Teâlâ’nın şu kavliyle 

sabittir: “O evler ki Allâh onların yükseltilmesine ve içlerinde isminin zikredilmesine izin 

vermiştir. O erlerde sabah ve akşam O’nu tesbih ederler.”158 “Allâh’ın mescitlerini içlerinde 

Allâh’ın ismi anılmaktan men eden ve harap olmaları maksadıyla çalışandan daha zalim kim 

olabilir?”159 Halka şeklinde zikrin var olmasına gelince o da peygamberin (s.a.v.) şu sözüyle 

sabittir: “Cennet bahçelerine uğradığınız zaman hemen katılın. Ashab: “Cennet bahçeleri 

nedir?” dedi. O (a.s.) “Zikir halkalarıdır”160 buyurdu. Deylemî Mişkâtü’l- Mesâbîh’ten 

rivayet etmiştir. Fazilet ve ihsan olarak bu kâfî. Huccet ve burhan bakımından bu (hadis) sana 

yeter. Kalbini zikirle diriltip onu kalbinde yaşatana ne mutlu! Onu yıkan ve üzerini örtene de 

ne kötü. 

Mesâbîh’te Ebi’d-Derdâ’dan, Rasülüllah (s.a.v.) şöyle demiştir: “Size en hayırlı, Allah 

katında en değerli, derecelerinizi en fazla yükseltecek, sizin için sadaka olarak altın ve para 

infak etmekten daha kazançlı, sizin düşmanla karşılaşıp onların boyunlarını vurmanız, 

onların da sizin boyunlarınızı vurmanızdan daha hayırlı ameli size haber vereyim mi?” 

“Evet” dediler. O (a.s.) “Allâh’ı zikretmektir”161 dedi.  

                                                 
156 Ebu Ya’lâ, Müsned 8/182  
157 Zühruf, 43/80 
158 Nûr, 24/36 
159 Bakara, 2/114 
160 Tirmizî, Dua 83 
161 Tirmizî, Daavât 6; İbn Mâce, Edeb 53 
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Bu babta ayet ve hadisten pek çok deliller vardır. Ve Mesâbîh sahibi Allâh’u Teâlâ’yı 

zikretme konusuna bir bab ayırmıştır. Ve Aliyyü’l-Kârî onun şerhinde sayısız faydalarını 

uzunca anlatmıştır. -isteyen mütalaa etsin.-  

Asrı saâdette mutlak manada zikir vaki olduğunda (s. 10) onun kısımları da özellikle 

bu sahih rivayetlere bakıldığında vardı. Muhakkak ki kalbî gizli zikir ilk asırda ve 

Peygamberimizin asrında ve O’nun ashabının zamanında vardı ve yukarıda açıkladığımız gibi 

günümüze kadar devamlı bir şekilde anlatılmış ve nakledile gelmiştir. Aliyyü’l Kârî 

Mişkâtü’l-Mesâbîh Şerhinde, İbn Hacer’in kalbin hastalıkları ve afetleri için zikrin faydalarını 

inkâr etmesi zikrin manasından ve hakîkatinden gafil olmasına bağlıdır dedi. Zâhirî ve bâtinî 

illetler ancak azaların sultanı olan kalpte etki bırakan zikirle yok olur ki malların, nefislerin ve 

başka şeyleri sarf etmek ondan kaynaklanır. Bunun dışında o malın ziyanı ve nefesinde (veya 

nefsin) zayi olmasıdır. Onlarla (Allâh’a) yakınlaşma olmazsa onlarda fayda yoktur. Bu 

hadisin manası hakkında şârihin böyle demesi onun altın ve gümüş infak etmek, düşmanla 

karşılaşmak gibi diğer ibadetlerden daha hayırlı ve daha üstün olduğu için olabilir. Onların 

tezleri, diğer ibadetlerin kendileriyle kulların Allah’a yaklaşmaya aracılar ve vesileler olduğu, 

kalbî zikrin ise ibadetler arasında daha parlak ve daha yüce bir amaç olduğu şeklindedir. 

Zikrin fazileti konusunda Allâh’u Teâlâ’nın şu kavli bir şaheserdir: “Beni zikredin ben 

de sizi zikredeyim, ben beni zikredenin dostuyum ve beni zikrettiği zaman onunla 

beraberim.”162 Ve bunun dışındaki diğer hadisler. Gazâlî Vecîz, Vesît ve Besît isimli 

eserlerinde şöyle demiştir: “Zikir makamına girdikten sonra ömrümün bir parçasını 

kaybettim.” –Bitti- 

Nakşbendiyye efendilerimiz zikir konusunda iki tariktir -yani meslektirler.- Birinci 

tarik (s. 11) İsm-i Zât’ın zikri, ikinci tarik nefy ve isbatın zikridir ki o da “Lâ ilâhe illallâh” tır. 

Bu pâk kelime zikredeni açık şirkten arındırdığı gibi gizli şirkten de arındırır. Ve Allah Teâlâ 

onu sâf ve samimi biri yapar. Aynı şekilde bu pâk kelime kalbi unsurî bağların perdesinden 

soyutlar ve nefisleri hayvânî sıfatların ayıplarından kurtarır. Ve O’nu zikredene dînî ilimler ve 

gaybî sırlar açılır ve ilâhî tecellînin nurlarına tanık olur. Nebî (s.a.v.) ashabın (r.a.) kalplerini 

tasfiye, nefislerini tezkiye ve ilâhî huzûra onları ulaştırmak için bu pâk kelimeyi onlara telkin 

ederdi. Fakat bu tasfiye ve tezkiye sadece bu pâk kelimeden ve diğer ilâhî esmâdan elde 

edilmez. Ancak zâkir, bunu canlı bir kalbin sahibi kâmil bir şeyhten telkin almışsa ki o şeyhte 

ancak başka bir şeyhten telkin almışsa o zaman elde edilir. Bu telkin meşâyihte bir büyükten 

                                                 
162 Buhârî, Tevhid 15 
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diğer bir büyüğe [kâbiran an kâbirin] Nebî’ye (s.a.v.) kadar devam etti. -Kutbu’r-Rabbânî Ebû 

Saîd Muhammed el-Hâdimî, Nakşbendî Risalesi Şerhi- 

Ve Ali bin Ebû Talip (r.a.) bu nisbeti İki Cihan’ın Efendisi’nden (s.a.v.) şu şekilde 

almıştır. “Yâ Rasülallâh bana yolların en yakın ve en faziletli olanını göster” dediğinde O 

(s.a.v.): “Yâ Ali! halvette zikrullâha devam et” dedi. Bunun üzerine Ali (k.v.): (s. 12) “Nasıl 

ey Allâh’ın Rasülü” dedi. Rasülallâh (s.a.v.): “Gözlerini yum ve bana üç kez kulak ver sonra 

sen üç kez söyle ben senden dinleyeceğim” dedi. Rasülallâh (s.a.v.) gözleri kapalı ve yüksek 

sesle Ali (r.a.) onu dinlediği halde “Lâ ilâhe illallâh” dedi. Sonra Ali (r.a.)  gözleri kapalı, 

yüksek sesle ve Nebî (s.a.v.) dinlediği halde üç kez “Lâ ilâhe illallâh” dedi.  

Ebû Bekir de (r.a.) bu nisbeti Rasülallâh’dan (s.a.v.) bilinen mağarada kureyş Nebî 

(s.a.v.)’i Mekke’den çıkardığı zaman aldı. Zira O (s.a.v.) Ebû Bekir’le (r.a.) birlikte çıkmış ve 

bu mağaraya gelip, oraya girmişlerdi. Sonra Efendimiz (a.s.) O’na “Lâ ilâhe illallâh” ile kalbî 

zikri telkin etti. Ki bu telkin Hz. Ali (r.a.) konusunda ki gibi üçleme şeklindeydi. Silsiletü’z-

Zeheb şerhinde de böyledir. Zikir makamında huzûr (hâli) kalpte bir meleke haline gelir ve 

onun bir sıfatıdır. Örneğin işitme melekesinin kulağın bir sıfatı, görme duyusunun gözün bir 

sıfatı olduğu gibi. Bu makamda zahirdeki gaflet bâtında ki huzûra zarar vermez. Allâh 

Teâlâ’nın bu makam sahibini şu kavliyle nitelemiştir: “Nice er kişiler ki onları ne ticaret ne 

de alış veriş Allâh’ı zikirden ve namazı ikame etmeden alıkoyar.”163 -Ayet-. Çünkü alış veriş 

ve ticaret sahibini namaz vaktinde namaz kılmaktan alıkoymadığı gibi, kendi vaktinde ondan 

(zikirden) alıkoymaz. Bu ayette zikir (s. 13) namazdan başka bir şeydir. Çünkü atıf farklı bir 

şey olmasını gerektirir. Bu ayette zikirden kasıt namaz değildir, Allâh’u Teâlâ en iyisini 

bilendir. Namazla beraber zikir en faziletli amel olmasına rağmen ki burada murâd kalbî 

zikirdir. Çünkü alış veriş ve ticaret namazı bozar. Eğer alış veriş ve ticaret hakiki iseler, o 

ikisinden murâd namazda düşünmek ve hayal etmek ise alış veriş ve ticaretin namazda hayali 

ve düşünülmesi Allah erleri için namazda O’ndan başkasını hatırlarına getirdikleri için 

methetme ve övgüye sebep olacak değildir. Orada huşû ve huzû gerekirken namaz esnasında 

Allah erleri için Allah’tan başkasını hatırlamak yakışmaz. Allah en iyisini bilendir.  

Bu makamda zâkir kalbinden arı vızıltısı gibi sesler işitir. Zikir bütün letâifine hatta 

tüm cesedine sirayet eder. Tüm bedeni hoş bir titreme ile sallanır. Bütün azaları uyanır ve 

tuhaf bir tesir ile dikkat kesilir. Bu zikir “zikirlerin sultanı” diye isimlendirilir.  

İhsân’ın sübûtuna gelince, meşâyıh’ın ıstılahında ondan anlaşılan murakabedir. Onun, 

Nebî’nin (s.a.v.) asrında bulunmasının delili Allâh Teâlâ’nın şu kavliyledir: “Allah adaleti ve 
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ihsanı emrediyor.”164 –Ayet- İhsan ya kemmiyyete göredir, gönülden nafileler yapmak gibi, 

ya da keyfiyete göredir. Nebî’nin (s.a.v.) “ihsan, sanki Allah’ı görüyormuş gibi ibadet 

etmendir, Velev ki sen O’nu görmesen de O, seni görmektedir” dediği gibi.  Yani amelin 

keyfiyetinde huşu, rahatlık ve Allah’tan başkasını kalpten çıkararak (s. 14) Yüce Melik’e 

kalbin bütün damarları ile yönelmektir. Nebî’nin (s.a.v.) “Allah’ı görüyormuş gibi ibadet 

etmendir”-hadis- sözünün manası budur. İhsan bu iki manada olursa o yüksek bir zirvededir. 

Aliyyü’l-Kârî Mişkâtü’l-Mesâbîh Şerhinde ihsan hakkında yaptığı uzun araştırmalardan sonra 

şöyle demiştir: “İhsan,  kısaca amellerde ihlâsa teşvik eden bütün sözler ve her durumda kulun 

rabbini murakabesidir.” 

Âriflerden bazıları “birincisi, mükâşefe makamına işaret etmektedir. Bunun manası, 

kulluğun samimiyeti ve diğerlerinin Cenab-ı Hakk’ın azametine kalbin idrak sıfatıyla apaçık 

şahit olmak ve O’nun resmetmekten fânî olmasıdır” dediler. İkincisi, Celâl sıfatının sahibinin 

muttali kılmasıyla ilimden hayâ elde etme ve yüceltmede murakabe makamına işarettir.  

Tevessülün sübûtuna gelince, meşayih (k.s.) katında ondan “rabıta” anlaşılmıştır. Asr-ı 

saâdette onun varlığı ise Allâh Teâlâ’nın şu emriyledir: “O’na yaklaşmaya vesile arayın.”165 

Bu emrin sebebi âriflerin belirttiği üzere bütün kemâlâtın Sübhân Teâlâ’dan yayıldığı 

şeklindedir. Fakat feyz alma ve feyz verme, feyz alan ve feyz veren arasında münasebet 

olmasına bağlıdır. İlâhi âdetin süregeldiği gibi. İnsan nefsî bedenî bağların sarmalındadır, 

Allah Teâlâ ise bundan soyutlanmıştır ve aralarında münasebet yoktur. Bundan dolayı 

aralarında iki yönlü gerek soyutlanmış [tecerrud], gerekse bağlantılı olan [taalluk] bir vasıta 

gerekir. Nefis bağlanma yönüyle aracıdan feyz alır. (s. 15) Vasıta ise soyutlanma yönüyle 

Allâh Teâlâ’dan feyz alır. O aracı da iki yönün sahibi olan Nebi (s.a.v.)’dir. Bu âriflerin 

resullerin gönderilişlerinin hikmetlerinden ve faydalarından birisi olarak açıkladıkları şeydir.  

Sonra mübtedî için Nebi’den (s.a.v.) vefatından sonra feyz alanın cismânî bağlarla 

aşırı bağlı olmasından dolayı feyz akışı olmaz. Hatta o Nebi’den (s.a.v.) feyz alma hususunda 

iki yönü bulunan diri bir vasıtaya ihtiyaç duyar. Birincisi diri olması ki böylelikle feyz alan 

için münasebet hâsıl olur. Diğeri ise onun (vasıtanın) içinde bulunduğu haldir ki onunla 

rûhânî füyûzatı ve ma’nevî istifadeleri almak için bir hazır olur. Onları Allâh’u Teâlâ onda 

(vasıtada) bir canlıdan telkin ala ala ve bu telkin ve terbiye Nebi’nin (s.a.v.) hayatında son 

bulacak şekilde yaratmıştır. Bu halin elde edilmesi canlıdan canlıya tâ ki O’na (s.a.v.) 
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ulaşması dışında mümkün değildir. Bildiğin gibi bu (feyz alamama), feyz verenden değil, 

mübtedîde ki kusurdan dolayıdır.  

Mübtedî-sâlik bu hal kendisinde bulunanın terbiyesi altına girdiğinde bu halden bir şey 

elde etmeye başlayana kadar yükseliş devam eder. O zaman ona rûhânî istifaza başkalarından 

değil ama tek bir şahsın rûhânîyetinden mümkün olur. İşte o zaman vasıtaya ihtiyaç duymaz. 

Hatta bu durum herkesin rûhânîyetinden feyz alacak şekilde özellikle de Efendimiz 

Mustafa’nın (s.a.v.) rûhânîyetinden alacak şekle gelince tamam olur. O vakit başkasının 

aracılığına ihtiyacı kalmadığı gibi kendisinin başkasına aracılık etmesi mümkün olur. Bunun 

benzeri ilim talibinin işinin başındaki durumun aynısıdır. O kitabı gözden geçirmekle fayda 

bulmaz, ona öğreneceği ilmi telkin edecek ve öğretecek bir hoca [şeyh] gerekir. Çünkü 

mübtedînin mahsûsâta karşı aşırı bağları ve irtibatı, muhakeme gücü sarf etmeye yönelik 

şeylere de soğukluğu vardır. Şunun farkındasın ki noksanlık kitaplarda değil taliptedir. Zira 

onlar eksiksiz olarak bilgi verme şartları ile yazıya dökülmüştür. Hatta bazı kitapların tahriri 

(yazımı) ve takriri (anlatımı) hocanın anlatımından daha anlaşılır olur. Fakat talip hocasının 

anlatımından başkasını anlamaz. Eğer hocasının anlatımı zayıf olursa iş böyle devam eder. 

Hatta talip istihrac (okuyup anlama) melekesini yavaş yavaş kazanır. O zaman o tabi olarak 

[kema hüve hakkaha] bazı kitaplardan istifade eder, diğer bir takım kitaplardan da bu 

melekeyi elde edip tüm kitaplardan istifade edene kadar faydalanamaz.  

Bunun gereği onun şeyhinden istifade etmesidir. “Daha önce gelip geçenler hakkında 

da Allah’ın kanunu böyledir. Allah’ın emri kesinleşmiş bir hükümdür.”166 Sübhân Teâlâ’nın 

şu kavli de bunu desteklemektedir: “Ey resül! Sana rabbinden her indirileni tebliğ et.”167 –

Ayet- Bu ayette iki (şeye) delalet ve iki (şeye) işaret vardır. Birincisi, şüphesiz Allâh Teâlâ 

her bir kuluna vasıtasızca resüle indirmiş olduğu şeyi ulaştırmaya kudretinin kemaliyle 

muktedir olduğu halde resülü, kendisi ve kulları arasında münasebet olmadığı için tebliğe 

aracı kıldı. İkincisi ise vasıta, vesile melek değil beşerdendir. Çünkü Allâh’u Teâlâ elçinin 

melek olmasını nefyederek şöyle buyurdu: “Kendisini melek kılsaydık, yine onu bir er 

kılacaktık ve düşmekte oldukları şüpheye yine onları düşürecektik.”168 –Ayet- Yani eğer bir 

meleği gerçekten resül kılsaydık, onu bir insan kılardık. Cibril’in (a.s.) Dihyetü’l-Kelbî 

şeklinde gösterildiği gibi. Muhakkak ki beşerî kudret bir meleği kendi aslî suretinde görmeye 

güç yetiremez.  Resullere gelince, bu Allah’ın bir fazlı olarak onlara özeldir. Ve -o 
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inanmayanlar- derler ki: “Bu da ancak sizin gibi bir beşer.”169 Ve böylelikle resuller (a.s.) 

göndermenin amaç ve hikmeti fark edilmez. Kendi cinsiniz olan resullerin gönderilişiyle 

ganimetlenin ve Allah’a sabah akşam şükredin. Gazzâlî şöyle demiştir: “Bil ki sâlik için 

terbiye edici, yol gösterici bir şeyh lazımdır ki bu şeyhin isteği Allah’ın isteğinin aynısıdır.  

“O’na yaklaşmaya vesile arayın.”170 Önce (s. 16) refik sonra tarik [er-Rafik sümme’t-Tarik]. 

Fakat o şeyhin amaç olduğuna inanmaz. Şeyh Ka’be gibidir ama secde Allah içindir. 

Fakat bu kendini zorlama ile olmaz, aksine muhabbetle, özlemle ve ayrılık ateşiyle tutuşmayla 

olur. Kim ezelî olan ilâhî yardımla bunu elde ederse o hemen şerâitiyle ve ehli sünnet itikadı 

üzere nasuh tevbesi eder. Ve ruhsatlara yönelmez. Sonra kâmil bir şeyh ister ki zikredildiği 

gibi ondan -yani sâlikten- zemmedilmiş, kötü ahlakı çıkarması için kendisinin –yani şeyh- 

terbiyesiyle o kötü ahlakın yerine iyi, övülmüş ahlakı yerleştirir. Terbiyenin manası ve 

hakîkati şuna benzer. Çiftçi yani toprağı süren ve ziraatle uğraşanlar kalması zirai bitkilere 

zarar veren dikenleri ve yabancı otları çıkarırlar veya ekinlerin arasında kalması ekinin 

kuvvetini zayıflattığı için, bitkiyi -yani ekini- güzelleştirmek -yani mahsulünü- en iyi şekilde 

kuvvetlendirmek için. Çünkü Allah Teâlâ kullarını kendi yoluna yöneltmesi için bir resul 

göndermiştir. O (a.s.) dünyadan irtihal ettiği zaman, geride yerine halifeler bıraktı ki onlar da 

mahlûkata doğru yolu göstersinler diye. Onun (Gazzâlî) sözü,  sâlike onu terbiye edip ona 

Allah’ın yolunu gösterecek bir şeyh gereklidir manasını te’kid ve şeyhin gerekliliğine işaret 

içindir. Şeyhsiz vusul zordur. Ve bundan dolayı denildi ki, ilmi ricalinin ağzından al. (s. 17) 

Ebû Ali ed-Dekkâk dedi ki: “Bir şeyhin terbiye etmediği kimse, sahrada kendiliğinden 

yetişmiş, bakımsız, meyve vermeyen verse de lezzeti olmayan ağaç gibidir.  

Gazzâlî’nin “Velediyye’ye Nasihatler”  üzerine Ebû Said Hâdimî’nin şerhinde; evrâd 

ve ezkâr ile meşguliyet ne güzeldir ki Melik, Vedûd olan Allah katında vaat edilmiş olan 

sevabı hak etmek için bir sebep olur. Fakat bu sebeplilik ve hak etme istenilen ve tartışılan 

konunun dışındadır. Çünkü istenilen kalbin hastalıklarından ve afetlerinden temizlenmesi, 

saflaşması ve arınmasıyla Hazret-i İlaha ulaşmasıdır. (s. 18) Bu ancak önceden geçen şeyler 

ve kötülüklerden de uzaklaşmayla elde edilir. Seyyiatla birlikte vusul imkânsızdır. Çünkü 

Allah Teâlâ’ya vusul zulmânî ve nurânî bütün perdelerin kaldırılmasından ibarettir. Hasenat 

çok olsa da seyyiatın vusulde kesintiye uğratmasından dolayı fayda vermez. Özellikle kalbin 

afetleri ve inkârları zulmânî perdelerin en büyüğüdür. Onun giderilmesi ise küfür, 

büyüklenme, kendini beğenme, dünya sevgisi ve altmış münkerâttan diğerleri gibi farz-ı 
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ayndır. Bu münkerât kalpte iken Sübhan Teâlâ ve Tekaddes’e dünyada vusul imkânsızdır. 

Çünkü Sübhan Teâlâ’ya vusul haramlar ve mekruhlar bile bir tarafa, masivallahtan mübah 

olan şeylerin bile izalesine bağlıdır. Beyzâvî’nin -aleyhi rahmetül-Bârî- dediği gibi. Takva’nın 

üçüncü mertebesi sırrını Hak’tan uzak kılan şeylerden uzak kalmadır ve kendini tamamen ona 

hasretmedir. Bu Cenab-ı Hakk’ın şu kavliyle istediği gerçek takvadır: “Allah’tan sakınıp nasıl 

korunmak gerekiyorsa öyle sakının, hakkıyla muttaki olun”.171 -Bitti- Ebû Said Hâdimî 

velediyye’ye nasihatler şerhinde takvanın başlangıcı İslam’dır. Nihayeti, kalbi mâsivadan 

muhafaza etmek, azaları Allah’ın tüm sınırlarında azimetleri gözetmekle, Allah Teâlâ’ya 

yaraşmayacak şeylerden korumak. O ikisi arasında mertebeler vardır.  

Aynı şekilde saadet içinde dereceler vardır. Kim kendilerine nimet verilen nebiler, 

sıddîkler, şehitler ve salihler -ki onlar için hesap ve azap yoktur- ile mutluluk ve arkadaşlık 

arzu ederse takvanın inceliklerini elde etmek için ve en yüksek mertebeye ulaşmak için onun 

sırlarının hakîkatlerini elde etmeye (s. 19) çalışır ve gayret eder. Kim de cennete ne olursa 

olsun velev ki azap, ateşle cezalandırma ve ilâhî paylamadan sonra bile girmeye razı olursa, o 

imanın kaybolma tehlikesi içinde ve takvanın en aşağısı ve soyut bir imanla yetinmektedir. 

Peygamber’in (s.a.v.) şu sözü onu işaret etmektedir: “Cennete giriniz ve onu amelleriniz 

miktarınca paylaşınız.” Bu usulcüler tarafından şöyle ifade edilmiştir. Müştakla hüküm 

vermek, iştikak kaynağının sebebini ifade eder. -Bitti- Bunu sadece lisânî bir zikirle 

abidlerden, zahidlerden ve zakirlerden gerçekleştiren çoktur.  Bu ona zikirden istenilen 

huzûrun elde edilmesine mani kötü ahlakı değiştirmede sonuç vermez. Hal, kalbi afetlerinden 

boşaltma da onu ıslahın ilki ve Sübhan Teâlâ’ya ulaşmak için en büyük rukündür.  

Durum böyle olunca O Sübhan Teâlâ’ya vesilenin aranılması Allah Teâlâ’nın şu 

kavliyle emredilmiştir: “O’na yaklaşmaya vesile arayın.”172 İlk ve en yüce vesilemiz, 

resulümüz ve yol göstericimiz Muhammed (s.a.v.)’dir. Ashab (r.a.) O’ndan (s.a.v.) feyz 

aldılar ve öğrendiler. Bu aldıkları feyz iki kısma ayrılır. Zâhirî kısım ki o, O’ndan (s.a.v.) 

Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şerifler öğrenmeleridir. Ve ma’nevî ve rûhânî kısım, ashab (r.a.) 

genel olarak O’nun (s.a.v.) ruhâniyetinden özelde ise (s. 20) Ebû bekir’den (r.a.) feyz aldı ve 

öğrendiler. Bu istifazanın ikinci kısmı Resulüllah’ın (s.a.v.) suretinin hayal edilmesiyle ve 

feyz isteyenin kalbini O’nun kalbine karşılık kılmasıyla ve feyz isteyenin, feyz verenin (s.a.v.) 

kalbinden ilâhî feyze ulaşmak için beklemesiyle elde edilir. Bu istifaza muhabbet miktarına 

göre ilâhî âdetin süregeldiği şekilde değişiklik gösterir. Allah Teâlâ’nın zâhirî ilmi, talibin 
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kalbinde muallimle birlikte zâhirî sohbet ve onun anlatmasıyla ilâhî âdetin süregeldiği tarzda 

yarattığı gibi. Peygamber’i (s.a.v.) görmeden ve zâhirî sohbetinde bulunmadan O’nun 

ruhâniyetinden feyz alan Üveys el-Karenî’nin -ki onun yüce mevkii için “tâbiînin en 

hayırlısı”173 denilmiştir- istifazası bu ikinci rûhânî kısımdandır. Bu fazilete o tâbiîn arasında 

sevgisindeki ziyadelikle ulaşmıştır. İmam Bûsırî’nin istifazası (s. 21) ve Resülullah’ın rûhânî 

mübarek eliyle mesh etmesiyle felçten kurtulması da aynı şekildedir. O şöyle demişti: 

“Fikirlerimi O’nu övmeye ilzâm edeli O’nu kurtulmam için en iyi tutunacak olarak buldum”  

Kadı Beyzâvî bunun dışındaki rûhânî istifazanın yoluna “Has kullarımın arasına gir 

ve cennetime gir”174 ayetinin tefsirinde şöyle diyerek işaret etmektedir. Onlar, mukarrebler 

(yakınlığa ulaşmış olanlar) zümresine daha layıktır ve biz onların nuruyla nurlanırız. Kutsi 

cevherler karşılıklı aynalar gibidir. Bitti. –Yani karşılıklı aynalar gibi her birinde ortaya çıkan 

şey diğerinde beliren şeydir. Dolayısıyla bu saâdetlerin tekâmülü ve derecelerin yükselme 

sebebidir. Bunun ölümden önce olduğu açıktır. Allah Teâlâ’nın “cennetime gir”175 ayetinde 

cennetten murad, “Rabbinin makamından korkan kimse için iki cennet vardır”176 ayetinde 

denildiği gibi rûhânî cennettir. Dünyadaki cennet ma’rifeti ilâhiye ile lezzetlenme, O’nun 

nimetlerine bakma, O’nun eylemlerinden şanının yüceliğini ve göz alıcı otoritesini 

delillendirme sonra vusul denizinin derinliklerine dalmadır. İmam Râzî’nin bu makam 

hakkında söylediğinde buna işaret vardır. O şerefi yüksek bir haldir. Çünkü kutsî ruhlar 

parlak, cilalı aynalar gibidir. Bir kısmı diğer bir kısmına yakınlaştığında parıltılar akseder ve 

her birinde diğerinde olan şey ortaya çıkar. Ve bu yakınlaşma saadetlerin tekâmülü, 

derecelerin yücelmesine sebeptir ve bu işte o rûhânî saadetin ta kendisidir. (s. 22) Allah 

Teâlâ’nın “has kullarımın arasına gir ve cennetime gir”177 ayeti mürşidin müridin kalbine feyz 

akıtmasının kaynağıdır. Müfessirler ve muhaşşevûnun (haşiyecilerin) açıkladığı üzere 

meşayih arasında ondan anlaşılan teveccüh ve zikir telkinidir. Bu müridin kalbini mürşide 

yöneltmesi ve feyz almak istemesi, bunun üzerine de Allah Teâlâ’nın feyzi ve etkiyi müridin 

kalbinde ilâhî âdetin süregeldiği şekilde yaratmasıyladır. Ve böylelikle mürid fayda bulur ve 

Sübhân Teâlâ’nın dilediği yere kadar yükselir. Bu cennet erbabınca malum ve tecrübe 

edilmiştir.  
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Bu ikinci rûhânî kısmı Allah Teâlâ’nın şu ayeti de desteklemektedir. “Sadıklarla 

beraber olun.”178 Muhakkıklar bu ayette ki beraber olmanın ma’nevî beraberlik olduğunu 

söylediler. Çünkü zâhirî beraberlik dünyanın uzak bölgeleri ve ülkelerin her tarafına dağılmış 

olan ashab hakkında mümkün değildir. Çünkü sürekli zâhirî beraberlik, kâin (mürid) ve 

sadığın aynı beldede aynı mahalle ve aynı evde bulunmalarını gerektirir. Bu beraberlik Hz. 

Peygamberin (s.a.v.) pak zevceleri dışındakiler için hatta onlardan bir kısmı için bile 

Peygamber (s.a.v.) diğerlerinin yanındayken mümkün değildi. Buradan hareketle, bu 

beraberlikten murad, tam bir muhabbet ve O’nun (s.a.v.) şerefli suretinin hayal edilmesiyle 

elde edilen ma’nevî beraberlik olduğu ortaya çıkmaktadır.  

Ve yine Efendimizin’in (s.a.v.) şemailinden İmam Tirmizi’ye ait bir hadisi şerif bunu 

desteklemektedir. Bize Kuteybe b. Sa’d, (s. 23) ona Leys b. Sa’d Ebi Zübeyr’den o ise Cabir 

b. Abdillah el-Ensârî’den Efendimizin (s.a.v.) şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Nebiler bana 

arz olundu –yani isra gecesi-, -yani onların beden şekilleri oldukları gibi ona açık oldu- 

birden bire -izâ müfâcee için- Musa (a.s.) sanki Şenûe‘ ricalinden birine benzer şekildeydi –

yani zayıf adamlar içinde-, - Şenûe feûle‘ vezninde olup yemen tarafından bir kabilenin 

ismidir ki onlar zayıfla şişman arasında orta bir kabiledir.”179 İlâ âhiri’l-hadîs  

Bu hadisten eksikliklerime rağmen anlaşılan büyüklerin suretlerinin onları 

görmeyenlere bildirilmesinin gerektiğidir. Onlarla karşılaşmak da olduğu gibi onların 

suretlerini arz etmede de bereket vardır. Ve dahası Rasulüllah’ın (s.a.v.) dış görünüşünü tam 

olarak bilmeye teşvik vardır. Bitti.  

Aliyyü’l-Kârî, rûhânî sohbet ve ma’nevî öğrenim O’nun şerefli suretini tam olarak 

kavrama hadisine göre şiddetle lazımdır. Hatta namazda bile.   

Şeyh Gazzâlînin (k.s.) namazın işlerinden olan her bir şart ve rukünde kalbe 

getirilmesi gereken şeylerin tafsilatını açıkladığı İhyâ’sında “kalbine Nebi (s.a.v.) ve O’nun 

yüce şahsını getir ve Ey Nebi! Selam, Allah’ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun de” 

dediği gibi. Bitti. Resulüllah’ı (s.a.v.) uykuda görüp ondan feyz alıp (s. 24) ilimleri ve 

ma’rifeti öğrenen evvelkilerin ulularından ve sonrakilerin büyüklerinden sayılamayacak kadar 

çok kişi vardır. Bakıp da görmeyenlerin onu inkâr etmesinin bir değeri yoktur. Ashabın (r.a.) 

ve tâbiînin (Allah onlara rahmet etsin) Resülullah’tan feyz alma, öğrenme ve onunla 

sohbetlerine gelince birinci kısımda zâhirî olarak vaki olduğu gibi ikinci rûhânî kısmı da 

vakidir. Rûhânî istifaza ve ma’nevî sohbet, ehli sünnetin inandığı şeylerdendir. O müteahhir 

                                                 
178 Tevbe, 9/119 
179 Tirmizî, Menâkıb 12 



 45

ehli sünnetin delili sağlam temellere dayalı ve doğru, varlığı gerçek ve faydalıdır. Taki 

Sa’düddin Taftâzânî –Bari Teâlâ’nın rahmeti üzerine olsun- Allah Teâlâ’nın izniyle ölünün 

ruhundan dirilerin ruhunun faydalanmasını –dirilerden faydalanmaktan da öte- Şerh-i 

Makâsıd adlı eserinde şöyle sağlam temellere oturtmaktadır: “Felsefecilere göre aletlerde 

suretin elde edilmesi cüziyyâtın idraki için şarttır. Nefsin ayrılıp gitmesi ve aletlerin boşa 

çıkmasıyla cüziyyâtı idrak zorunlu kalmaz. Meşrûtun yok olması, şartın yok olmasıyladır. 

Bize gelince; cüziyyâtı idrakte aletler bir şart değildir. O suretin, nefsin ve duyunun elde 

dilmesiyle değildir, ya da cüz’ün suretinin nefiste belirmesi imkânsız değildir. Aksine, nefsin 

ayrıldıktan sonra yeni cüzî duyumlara ve dirilerin bir takım cüzî hallerine muttali olmaları 

açık olan İslamî kaidelerdendir. Özellikle onlarla ölüler arasında dünyadaki muhabbetten 

sonra ölümle ayrılanlar için bu böyledir.  

(s. 25) Bunun için kabir ziyaretlerinden ve ölmüş hayırlı kimselerin nefislerinden 

hayırların inmesi ve kusurların uzaklaşmasında yardım dileyerek faydalanılır. Ayrıldıktan 

sonra bile nefsin bedene ve defnedildiği mezarla bağları vardır. Bir canlı bu mezarı ziyaret 

ettiğinde ve ölünün nefsine teveccüh ettiğinde bu iki nefis arasında buluşmalar ve feyz akışları 

meydana gelir. (Bitti) 

Zeylâî’den; nebiler ve salihlerle ölümlerinden sonra da Allah Teâlâ’ya tevessül yardım 

dilemenin caiz olduğu nakledildi. Çünkü mucize ve keramet onların ölümüyle kesilmez. 

Remlî de kerametin ölümle kesilmeyeceği hususunda aynı görüştedir. İmamü’l-

Haremeyn’den; kerametin ölümden sonra da kesilmeyeceğini Rafızîler dışında kimsenin inkâr 

etmediği nakledildi. Echûrî de dünyada veli zât kınında ki kılıç gibidir. Öldüğü zaman ondan 

çıkmış olur ve sonuçta tasarrufta daha güçlü olur. Ali es-Sencî’nin Nûru’l-Hidâye’sinde de 

böyle nakledilmiştir. Birgivî’nin Tarîkat-i Muhammediyye’sinin (şerhi olan) Berîka’da 

Hâdimî (aleyhim rahmetü’l-Bârî) “Rûhânî vesileyle öğrenme ve istifazanın cevazı üzerine 

muteber kitaplardan sahih nakillerden delil getirdikten sonra Allâme Şerîf Cürcânî (k.s.); 

Şerh-i Mevâkıf adlı eserinde İslâmî Fırkalardan hemen önce rûhânî istifaza ve öğrenmeyi 

açıklamış ve şöyle demiştir: Ebû Yezid’e (Bistami) gelince o Caferi tanımamıştır. Hatta o 

Maruf’tan da sonradır. Fakat o, Cafer’in ruhâniyetinden feyz almış ve böylece de ona 

intisabıyla meşhur olmuştur. –Bitti- 

Geçen şeylerden anlaşılan rûhânî sohbet ve rûhâniyetten feyz almak Sübhân Teâlâ’nın 

izni ile faydalı ve etkilidir. (s. 26) Fakat zâhirî sohbet ve zâhirî istifaza daha faydalı ve daha 
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etkilidir. Hanzala ibnü’r-Rübey’ el-Üseydî’den180 -bu Rasülüllah’ın kâtibi olup, meleklerin 

yıkadığı Hanzala bin Mâlik değildir- nakledilen şu hadis buna işaret etmektedir. O şöyle 

demiştir: Ebû Bekir benimle karşılaştı ve bana: 

-“Nasılsın, ey Hanzala”? diye sordu. -Soru hali hakkındadır yani Nebi’den (s.a.v.) 

işittiğin şeylerde istikametin nasıl manasınadır. İstikametin var mı yoksa yok mu? Tayyibî 

dedi ki, yani doğru yolda mı gidiyorsun yoksa değil mi?- 

-Ben de: “Hanzala münafık oldu” dedim. -Nefsini istikametten yoksun olduğu zaman 

için böyle yorumladı -yani münafık oldu- diye. Burada imanda nifakı değil halde nifakı 

kastetmiştir.-  

-Ebû Bekir: “Sübhânellâh -hayret etti veya onun suçsuz ve masum olduğuna işaret 

etti- sen ne diyorsun?” dedi. -Yani demek istediğin şeyi açıkla? Tayyibî dedi ki: mâ (ما) 
istifhâmiyedir, tekulu (َتقول) sözcüğü ise müteacceb minh’tir, -yani nefsine nifaklıkla 

hükmettiğin bu söze hayret ettim-.  

-Ben cevaben dedim ki: “Resûlullah’ın (s.a.v.) yanında bulunuyoruz -yani hepimiz, 

cemilik vasfında-. (s. 27) –bunun manası Resûlullah (s.a.v.)’in yanında olmamızda şaşılacak 

bir şey yoktur- O da bize cehennemi –onun azabını sürekli olarak- ve cenneti –Neîm’ini 

korkutarak ve istek uyandırarak hatırlatıyor –şeddeli, yani bize vaaz veriyor-. Ki sanki 

gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz -yani sanki biz Allah’ı veya cenneti ve cehennemi 

sanki gözle görüyoruz” ra’ye aynin (رأي عين) gizli nerâdan mefulü mutlaktır.  

“Resûlullah’ın (s.a.v.) yanından çıkıp –yani ayrıldığımızda, ayrılık vasfında- çoluk 

çocuğumuzun yanına ve arazilerimize dönünce –yani onlarla haşır neşir olup, onlarla 

oynaşıp, onların işleriyle ilgilendiğimiz zaman ve topraklarla, bahçelerle ve onların 

geçimlerini tedarik ettiğimiz ziraat ve ticaret gibi şeylerle meşgul olunca çok şeyi 

unutuyoruz” –nesînâ (نِسيَنا) ya âfesnâdan ( سنافاع ) bedeldir veya izâ (ِإَذا) cevabıdır âfesnâ da 

haldir. O zaman mana sahih bir nüshada geçtiği gibi nisyânen kesîran (نسيانا َآِثيرا) şeklindedir 

ve anlatılan şeylerden çoğunu unutuyoruz olur-.  

                                                 
180 İbnü’r-Rübeyyi’, ranın zammesi, banın fethası, meksur yanın şeddesiyle; bir başka nüshada ise er-Rabi’ 

şeklinde ranın fethası, banın kesrası ve noktalı harf olan yanın sükunuyladır. Buhârî Şârihi Kirmânî’nin 

nüshasında da böyledir. Ve İbn Hacer’in mukaddimesinde de er-rabi’unun çok geçmesi bunu desteklemektedir ki 

buna itimat etmek gerekir. el-Üseydiye gelince o hemzenin zammesi, sinin fethası ve yanında şeddesi ve 

tahfifide vardır ama birincisi (yani şeddeli olan) Şerh-i Müslim’de de geçtiği üzere daha sıhhatli ve daha 

meşhurdur.   
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-Ebû Bekir dedi ki –yani bunu deyip açıklamasını beyan ettiğim zaman- “Allah’a 

yemin olsun ki biz de -yani hepimiz- benzeri şeylerle karşı karşıyayız” -yani ehl-i kemalin 

sohbetinin etkisinden kaynaklanan halde ki değişimden-. 

Bunun üzerine ben ve Ebû bekir yola koyulduk ve Resûlullah’ın (s.a.v.) huzûruna 

girdik. Ben: 

-“Ya Resûlallah! Hanzala münafık oldu” dedim. Resûlullah (s.a.v.):  

-“Bu ne demek” -yani bu sözün sebebi ne?- dedi. Ben: 

-“Ya Resûlallah! Senin yanında bulunuyoruz, bize cehennemi ve cenneti 

hatırlatıyorsun, (s. 28) sanki onları gözümüzle görüyor gibi oluyoruz. Senin yanından ayrılıp 

eşlere, çoluk çocuğa ve arazilere dalıyoruz ve çoğunu unutuyoruz, -yani çok unutuyoruz.- 

Sanki senden hiçbir şey işitmemiş gibi oluyoruz.” Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v.):  

-“Nefsimi gücü ve kudretiyle elinde bulunduran Allah’a yemin ederim ki, şayet 

yanımda bulunduğunuz gibi –yani kalbin safiyeti ve Allah korkusu gibi. Tayyibî  devamlı 

zikirden ve huzûrun tamamıyla onun sözü olur dedi- devam etseniz -yani benim yanımda 

değilken- ve zikir üzere olabilseydiniz, (zikir) mâ tekûnûne  sözüne ma’tuftur veya -ما  -تكونون

tekûnûnenin (تكونون) haberi olan ındîye( يِعند ) atfedilmiştir yani zikirde devam etseniz veya 

benden uzakta olduğunuzda zikirde olduğunuz hal üzere devam etseniz melekler sizinle 

musafaha ederdi” -yani açık bir şekilde, meleklerin ehli zikirle musafahası vardır yani açıktır. 

Geriye kalan durumlarda şayet yataklarınızda, yollarda yani boş zamanınızda ve meşgulken, 

günleriniz ve gecelerinizde olsanız, çünkü siz huzûrda ve gaybette zikrettiğiniz hal üzere 

olduğunuz zaman siz daima hallerin en kâmili üzere olursunuz. Kim ki beşerî engellere ve 

nefsânî alıkoymalara rağmen böyle olursa, her yerde ve her zaman melekleri kendisini tebrik 

ederken ve tazim ederken görür. Tayyibi kastedilenin zikre devamlılık olduğunu söyledi-. 

“Fakat ey Hanzala bir saat -yani böyle münafeseyi kastediyor- ve bir saat” -yani böyle 

muafese, yani kişi bir müddet huzurda, bir müddette futûrda (sakinlik) olmakla münafık 

olmaz. Huzur vaktinde Rabbinin hukukunu yerine getirir, futûr vaktinde ise nefislerinizin 

paylarını yerine getirirsiniz.- 

Sonuç olarak, ey Hanzala bu zikredilen şeye olan devamlılık (s. 29) meşakkattir, ona 

herkes katlanamaz ve kimse bununla yükümlü kılınmaz. Ancak çoğunluğun takat 

getirebileceği, insanın bir saat bu hal üzere olmasıdır ki kendini mezkûr muafeseye (çoluk 

çocuk v.b. karışma) döndürmesinde bir sorumluluk yoktur ve bunun dışındaki hal için diğer 

bir saat. İşte sen böylesin ve dosdoğru yol üzeresin. Senden asla nifak sadır olmadı, sen bu 

düşüncene son ver. Muhakkak ki o şeytanın sâliklere, onları üzerinde bulundukları halden 
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çevirmek için kattığı şeylerdendir. Sonra onları bu şekilde amellerini tümüyle terk edinceye 

kadar çevirmeye devam eder. Üç kez – yani bunu üç kez söyledi.-181 Bitti.   

Aliyyü’l-Kârî Mişkâtü’l-Mesâbîh Şerhinde; İşte bu açıklanmış acayip sırlar ve yaygın 

garip hikmetlerden dolayı çoğu meşayih taliplerin istifazasını kolaylaştırmak, Sübhân 

Teâlâ’nın izniyle onların (taliplerin) terakkilerini hızlandırmak ve bu rûhânî istifazanın tüm 

vakitlerde ve zamanlarda tam bir dikkatle devam etmesi için onları mürebbî bir mürşidin 

meclisinde sülûk ettirmeyi ve huzuruna getirmeyi tercih etmiştir. “Sadıklarla beraber 

olun”182 ayetinin tahkiki hususunda daha öncede açıkladığımız gibi. 

Özet; rûhânî olan her vakitte ve her halde gerekli olsa da, zâhirî istifaza ile rûhânî 

istifazanın birleştirilmesi daha faydalı ve daha yararlıdır. Ve zâhirî istifazadan zahir ilmi ve 

batın ilminin lafızları ve îmâî sırları ortaya çıkar. Fakat daha öncede değindiğimiz gibi zâhirî 

istifaza dâimî değildir. Rûhânî istifaza ise batın ilmini elde ve onun işari sırlarını ve hakîkatini 

elde etmede daimidir. Resûlullah (s.a.v.) (s. 30) onun hakîkatini beyan hususunda şöyle 

demiştir: Batın ilmi, Allah’ın sırlarından bir sır ve Allah’ın hikmetlerinden bir hikmettir ki, 

onu kullarından dilediğinin kalbine koyar. -Câmiu’s-Sağîr- 

Gazzâlî de ahiret ilmi iki kısımdır. Mükâşefe ilmi ve muamele ilmi. Mükâşefe ilmi ki 

o ilm-i batındır demiştir. -Münâvî, Câmiu’s-Sağir şerhinde- 

Aliyyü’l-Kârî (aleyhi rahmetül-Bârî) Şerh-u Ayni’l-İlm kitabının başında ilim iki 

ilimdir –yani ahiret ilmi, şerefli hallerde ve övünülen mertebede fayda veren veya tasavvuf 

ilmi ve yüce haller gibi ta’bir edilen- iki kısımdır. –ilim iki kısımdır diye varid oldu. Kalpteki 

ilim ki bu faydalı bir ilimdir ve dilde ki ilim ki o da Allah’ın insanoğlunda delilidir.- 

(Birincisi) Mükâşefe ilmi, o ilimden istenen şey sadece ma’lûmun keşfidir ki ondan anlaşılan 

ilm-i bâtındır. Muhabbet, şevk, rıza, kabz, bast, mahv, sahv, heybet, üns, fenâ intifâ, levâmi’, 

tavâli’, levâyih, istinâr ve istitâr gibi.  

Onun karşıtı da muamele (ilmidir). Ve keşfle birlikte onunla amel edilmesi ondan 

beklenen şeydir. O (keşf) kalpte ortaya çıkan bir nurdur. Ancak kalbi merdut sıfatlardan ve 

bayağı davranışlardan ilâhî cezbe veya şer’î riyazetle temizledikten sonra onunla gayb 

müşahede edilir –yani O’nun zatının varlığı ve yarattığı şeylerde sıfatlarına tanıklık etmede 

Rab’le alakalı ilimlerden başkasınca bilinmeyen şeylerdir. Allah’ın (a.c.) şu sözünün işaret 

ettiği gibi: “Biz onlara hem ufuklarda ve hem kendi nefislerinde delillerimizi göstereceğiz ki, 

                                                 
181 Müslim, Tevbe 12-13; Tirmizi, Kıyamet 59 
182 Tevbe, 9/119 
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onun hak olduğu kendilerine açıkça belli olsun”183 bu kesindir (s. 31) yani kıyamete kadar 

nedamet ve kınanmadan uzak olan selamet ehli için sabittir. Allah Teâlâ’nın bu ayeti “onunla 

gayb müşahede edilir”  sözü için delil olarak varid olmuştur.  

Nur kalbe girdiğinde kalp rahatlar -yani açılır, yani gaybı hiçbir şüphe olmaksızın 

görür ve genişler, yani gevşer, genişler, açılır, yani belaya katlanır ve sırrı muhafaza eder, 

yani velayet ve ibtila makamında ve ayırt edici özelliklerde- 

“Allah kimi doğru yola koymak isterse gönlünü İslam’a açar.”184 -Yani onun 

hükümleri kabul etmesi için. Bu ayet indiği zaman Resûlullah’a (s.a.v.) şerh-i sadr (gönlün 

açılması) hakkında soruldu. O (s.a.v.) dedi ki: “O Allah’ın mü’minin kalbine attığı bir nurdur 

ki, böylelikle o kalpte bir genişleme olur ve ferahlar. Bunun bir emaresi var mıdır? denildi.  

Evet! Ahiret yurduna yönelme, dünyadan sakınma ve ölüm gelmeden önce ölüm için 

hazırlanmaktır” dedi. Ali (r.a.) ve (k.v.) “bâtın ilmi Allah’ü Teâlâ’nın sırlarından bir sır ve 

hikmetlerinden bir hikmettir ki onu kullarından dilediğinin kalbine bırakır.”185 -Deylemi ve 

Ebû Abdirrahman rivayet etmiştir.- 

“Ve onu açıklayamaz” -yani mükâşefe ilminde söz kaybolduğu için onu tabir etmek 

mümkün değildir -yani onu açıklığa kavuşturmak-. Bununla beraber bazen işârî olarak rivayet 

edilir. Çünkü o vicdânî işlerdendir. Semboller ve işaretler dışında rivayet edilmesi ve 

nakledilmesi mümkün değildir. Akıllı kişiye işaret kâfîdir, gâfile ise açık ibare dışında fayda 

sağlamaz. Bundan dolayı “ilim bir noktadır, onu cahiller çoğaltmıştır”186 denilmiştir. 

Bununla birlikte; “Her gurup kendilerinde bulunan (kitap) ile sevinip böbürlenmektedir.”187 

Bu kitaptan maksat muamele ilmidir, (s. 32) taliplerin hedefi ve sâliklerin gayesi olsa da, 

kitaplara bırakılmasına ruhsat olmayan mükâşefe ilmi değildir. Muâmele ilmi ise ona giden 

yol ve ona delildir. Fakat nebiler halkla sadece onun yoluyla (ilm-i muamele) ve Hakk’a irşat 

hakkında konuştular. Mükâşefe ilmine gelince yaratılmışların onu taşıma ve anlamadaki 

kusurlarını bildiklerinden dolayı onun hakkında ancak remz ve îmâ ile temsil yoluyla ve 

icmâlî (genel- ayrıntıya girmeden) konuşmuşlardır. “Âlimler peygamberlerin varisleridir.”188 

Onlar için onları (nebileri) en güzel örnek olarak alma ve onları rehber edinme metodundan 

uzak kılacak bir yol yoktur. Varid oldu ki, ilimden -yani ilmin tümünden kendisinde çeşitli 

                                                 
183 Füssılet, 41/53 
184 En’am, 6/125 
185 İbn Ebî Şeybe, Musannef  29140. 
186 Değerlendirme için bkz. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 2/751 
187 Mü’minün, 23/53. 
188 Ebû Dâvûd, İlim 24; İbn Mâce, İlim 19; Değerlendirme için bkz. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 2/64 
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türler bulunan gizli bir ilim vardır- korunmuş inci gibi ancak âriflerin bildiği bir kısım vardır. 

Deylemî Firdevs Müsnedinde Ebû Hureyre’den şu lafızla rivayet etmiştir: “İlmin bir kısmı 

gizlenmiş bir şekilde gibidir ki onu ancak ârif-i billah bilir. Onunla (ilimle) konuştukları 

zaman ancak Allah’a karşı gafil olanlar onu inkâr eder.”189 Bu makam hakkında “Rabbini 

bilenin dili tutulur”190 denilmiştir. Muhakkak ki zâtın ve sıfatların hakîkatlerini beyan onun 

şanını yüceltir ve delilini kuvvetlendirir. “Rabbini bilenin dili uzar”191 diyenin sözüne gelince 

o zâhirî ilimlere ve dünya ve ahiretle alakalı diğer işlerden değerli hazinelere hamledilir. Ve 

denildi ki, Allah’ı bilenin dili tutulur sözü zâtı beyanda, beyanı uzamak ise sıfatların durumu 

hakkındadır. Ve yine denilmiştir ki, kim Allah’ı Cemâl sıfatlarıyla tanımışsa dili uzar, kim de 

Celâl sıfatlarıyla tanımışsa dili tutulur. O -yani mükâşefe ilmi-  daha faziletlidir -yani 

muamele ilminden- çünkü ilmin şerefi kendisiyle bilinenin şerefincedir.  

(s. 33) Bilindiği üzere onun şerefliliği Sübhan Teâlâ’nın zâtı, sıfatları ve gaybtan haber 

verdiği şeylerle olan alakasındandır. Çünkü onun bizâtihî kendisi ekmel (en üstün) amaçtır. 

Böylelikle o muamelat ilminin aksine ölüm halinde de o intikal eder. Çünkü o (muamelat 

ilmi) bizâtihî amaç olmayıp diğer vakitlerde onunla amel edilsin diye vardır. Böylelikle onun 

sahibi ahirete intikal edince orada mükellefiyet olmadığı için bu (ilim) son bulur. Muamele 

ilmi emredilen şeylerle Allah Teâlâ’ya yaklaşılan ve nehyedilen şeylerle de Allah’tan 

uzaklaştıran bir ilimdir. İki kısma ayrılır. Âzâların amelleriyle alakalı olan zâhir ilmi ve kalbin 

amelleriyle alakalı olan batın ilmi. Sonra âzâlarda devam eden ya ibadettir ya da âdettir. 

Kalblere melekût âleminden duyularla delil hükmünde vârid olan şeyler ya övülmüştür ya da 

zemmedilmiştir. Muamele ilmi başlangıçta mükâşefe ilmini elde etmek için lazım değildir. 

Ama devamı için Ömer’in (r.a.) başına cezbenin gelmesi gibi gereklidir. Mükâşefe ilmi, sonra 

muamele ilmini ve hizmeti gerektirir. Mükâşefe ilmi aynı şekilde firavunun sihirbazlarında da 

meydana geldi. Onları cezbeden ilâhî inayet bu yolda mücâhedeleri olmaksızın gerçek Hakk’a 

ulaştılar. Onların secdelerinde cenneti ve oradaki makamlarını gördükleri rivayet edilmiştir. 

Hakk’ın cezbelerinden bir cezbenin sekaleynin (insanların ve cinlerin) ameline denk olduğu 

varid olmuştur. Firavun’un sihirbazları yaşasalardı, mükâşefe ilminin devamı için muamele 

ilmi onlara lazımdı.  

Sonuç; Allah Teâlâ’ya sülûk ya mücâhedenin cezbeye önceliği (s. 34) ya da cezbenin 

mücâhedeye önceliğiyledir. Allah Teâlâ’nın şu ayette işaret ettiği gibi: “Allah dilediğini 

                                                 
189 Deylemî, el-Firdevs biMe’sûri’l-Hitâb, 1/210. 
 (من عرف ربه آل لسانه) 190
 (من عرف ربه طال لسانه) 191
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kendisine seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir.”192 Burada cezbeden murad, âlem-i 

emirden193 kuvvetlice, aniden meydana gelen ilâhî cezbedir. Ancak muamele ilmi sahibi de bu 

tür bir cezbeden yoksun değildir ancak onun ki âlem-i halktan194, tedrîcî ve zayıf bir cezbedir. 

(Ayetteki) İkinci yol, irâde tarîki diye isimlendirilir ve hukemânın ve evliyânın çoğunun yolu 

budur. Birinci yol ise, ictibâ (seçme) tarîki diye isimlendirilip bazı asfiyâ ve nebilerin 

mesleğidir. Mükâşefenin önce meydan gelip sonradan da muamelenin lüzumuna delalet eden, 

dünyaya karşı zahid olma ve uzak durmanın gerektiğini, ebedi yurda yönelmenin - yani ahiret 

azığına yönelmenin- ve ölüm gelmeden önce Mevlâ’yı arzuladığı için ona hazırlık yapmanın 

gerekliliğini belirten bir hadis şöyle varid olmuştur. -Daha önce temas ettiğimiz- nurun 

alameti hakkında Nebi’ye (s.a.v.) sorulduğu zaman bu -yani mükâşefe ve muamele olarak 

ikiye ayırdığımız bu ilmin fazileti -yani öğrenilmesi ve öğretilmesi- varid olmuş şeydir ki o da 

şerîattır -yani akla uygun ve Kitap, sünnet ve imamların görüşlerinden basılmış olan şeydir-. 

Burada murad –yani Şârî’nin muradı- “âlimin âbide olan üstünlüğü, benim ümmetime olan 

üstünlüğüm gibidir”195 de varid olduğu gibi mükâşefedir. Bitti. -tafsilat isteyen oraya baksın 

(Müellif 16. sayfadan buraya kadar Aliyyü’l-Kârî Şerh-u Ayni’l-İlm adlı eserinden alıntı 

yapmıştır.) 

Kastallânî, Buhâri şerhinde; ikinci çeşide gelince o, kalbin tezkiyesi esnasında ortaya 

çıkan bir nur olan (s. 35) mükâşefe ilmidir ki mücmel manalar onunla ortaya çıkar ve 

Allah’ın, isimlerinin, sıfatlarının, kitaplarının ve resullerinin bilgisine o (kişi) sahip olur. Ona 

gömülü sırların örtüleri açılır. Öyleyse anlayışlı ol! teslim ol ki kurtulasın, inkârcılardan olma 

ki helak olanlarla birlikte helak olmayasın. Ariflerden biri, kimin bu ilimden hiçbir şeyi 

(nasibi) olmazsa onun kötü bir sonunun olmasından korkarım ve ondan en düşük pay ise onu 

tasdik etmek ve kendini ehline teslim etmektir, demiştir. Allah en iyi bilendir. Bitti.  

Şerh-u Ayni’l-İlim ve Kastallânî’den nakledilenleri geçenleri göz önüne alınca ilm-i 

zahirin Nebi’nin (s.a.v.) zahir sohbetinden hâsıl olduğu gibi batın ilmi ve mükâşefe de 

Nebi’nin (s.a.v.) zahir sohbetinden meydana gelmiştir. Fakat onun zahir sohbetinden ilmi 

batın ve mükâşefe hakkında hâsıl olan remz ve îmâdır. Ancak o sırların tafsîli ve kemaline 

gelince, Üveys el-Karenî’nin istifazası gibi feyz isteyenin (müstefîz) Nebi’nin (s.a.v.) 

                                                 
192 Şüra, 42/13 
193 Zaman ve müddet söz konusu olmadan emirle birden yaratılan âlem. Gayb ve melekût âlemi de denir. 

(Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Ma’rifet yay., İstanbul 1999, s. 169) 
194 Zaman içinde tedrîcî olarak yaratılmıştır. Akıl, ruh, nefs emir âleminden; maddi şeyler halk âlemindendir. 

(Uludağ, a.g.e., s. 39) 
195 Heysemî, Müsned 1/184 
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ruhâniyetine yönelmesiyle ancak O’nun ruhâni sohbetinden meydana gelir. Beyzâvî’nin özet 

olarak söyleyip, haşiye yazanların da “kullarımın arasına gir ve cennetime gir”196 ayetinin 

tefsirinde tafsîlî olarak söylediği gibi. O “kutsi cevherler, karşılıklı aynalar gibidir” demişti. 

Bitti. Daha önce tafsilatlı olarak geçtiği gibi. 

Fakat bu yönelme ve karşılıklı olma muhabbet koşuluyladır. Feyz, müstefîzin (feyz 

isteyenin) müfîze (feyz verene) olan muhabbeti miktarınca gelir. Böylelikle O’na (s.a.v.) 

muhabbet, (s. 36) imanın kemali ve kalbin huzûr bulması için farz kılınmıştır. Ve yine aynı 

şekilde Allah’ı sevmek ve O’na (s.a.v.) ittiba farz kılınmıştır. Allah Teâlâ’nın şu ayette 

buyurduğu gibi: “Eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, kadınlarınız, hısmınız, 

kabileniz, elinize geçirdiğiniz mallar, kesada (durgunluğa) uğramasından korktuğunuz bir 

ticaret, hoşunuza giden meskenler, size Allah ve resulünden ve O’nun yolunda cihaddan daha 

sevgili ise, artık Allah’ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah öyle fasıklar gürûhunu 

hidayete erdirmez.”197 -Ayet- -Yani Allah’ın emri gelene kadar, yani onun er geç meydana 

gelmesini bekleyin! Bu açık bir tehdittir-. Peygamber de (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 

“Hiçbiriniz Allah ve resulü ona çocuğundan, babasından ve bunun dışındakilerden daha 

sevimli oluncaya kadar tam ve asli bir imanla iman etmiş olmaz.”198 

Şunu bil ki muhabbet ihtiyârî ve ızdırârî olmak üzere iki kısma ayrılır. İhtiyârî 

muhabbet, lafzî bir müslümanlık ve nakıs bir iman dışında bir şey ifade etmez. Örneğin birine 

Allah’ı, resulünü ve Allah yolunda cihadı seviyor musun diye sorulduğunda yalan bir şekilde 

o diliyle iddiada bulunarak Allah’ı, peygamberi ve Allah yolunda cihadı seviyorum, der. 

Fakat ona bu sözünü gerçekleştirmesi için Allah yolunda ve Resulüllaha olan sevginden 

dolayı sahip olduğun şeylerden infak et denildiğinde cimrilik yapar ve infaktan kaçınır. Hatta 

(s. 37) şer’an üzerine vacip olan zekât ve fıtır sadakası gibi şeyleri bile infak etmek ona zor 

gelir. Ve infak ettiği zaman, cehennem korkusu ve cennet beklentisinden dolayı üzerine farz 

olmuş olan sadakayı ve nafile olanı hoşuna gitmeyen şeylerden bir zaruret olarak infak eder. 

Şu ayette işaret buyrulduğu gibi, “beğenmedikleri şeyleri Allah için uygun görürler.”199 

Böylece Sübhân Teâlâ bu tür bir infakın iyilik ve saadete ulaşmada faydasız olduğunu şu 

kavliyle bize bildirdi. “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça gerçek iyiliğe asla 

erişemezsiniz.”200 –Ayet- Aynı şekilde bu şahıs Allah yolunda ve Resûlullah uğrunda bir 

                                                 
196 Fecr, 89/29-30 
197 Tevbe, 9/24 
198 Buhârî, İman 8; Müslim, İman 70 
199 Nahl, 16/62 
200 Al-i İmran, 3/92 
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cihada çağrıldığı zaman, asılsız mazeretler öne sürer, zayıf engeller ve malları ve akrabası onu 

Allah’a ve Resûlullah’a (s.a.v.) itaatten ve Allah yolunda cihattan aşırı alıkoyar. Bu sevgi, 

dünya sevgisinin ve kalp hastalıklarının yok edilmesinde hiçbir meyve vermeyen; kalbi 

arındırma, nefis tezkiyesi ve Allah Teâlâ’ya vasıl olmada asla fayda sağlamayan lisânî-ihtiyârî 

bir muhabbetin örneğidir. Nitekim şu ayet buna işaret etmektedir: “İçlerinden, eğer Allah bize 

lütuf ve kereminden verirse, mutlaka bol bol sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye 

Allah’a söz verenlerde vardır. Fakat Allah, lütuf ve kereminden onlara verince, onda cimrilik 

ettiler ve yüz çevirerek dönüp gittiler.”201 Yine şu ayette de “Allah’a iman edin ve resülü ile 

birlikte cihad edin, diye bir sûre indirildiğinde, onlardan servet sahibi olanlar, - İbn Abbas 

(r.a.) dedi ki: Ülüddavl’den (s. 38) (ُأْوُلوْا الطَّْول) maksat zenginliktir. Ve onlar mal, varlık ve güç 

sahibi olanlardır- senden izin istediler ve bizi bırak da geride kalanlarla -yani cihaddan 

hastalık ve zaman gibi bir özürden dolayı geri kalanlar- birlikte oturalım dediler –yani servet 

sahibi olanlar-”202 “Geri kalanlarla beraber bulunmaya razı oldular” Havâlif (َخَواِلف) 

kelimesi hâlife (َخاِلفٌة) kelimesinin cemisidir ve evlerinde kalmış kadınlar demektir. Havâlif, 

insanların düşük kısmıdır, servet sahibi olanlar cihada ve sefere muktedir oldukları halde, 

bulunmaları gerekirken gelmemeleri onların yerilme sebebidir ve özellikle zikredilmiştir, 

denildi. Malı ve gücü olmayanın kimsenin izin istemesine bile gerek yoktur. Müfessirler; 

onların kadınlara benzetilmesi onlara zor gelmekteydi dediler. “Kalpleri kapanmıştır -yani bu 

münafıkların kalpleri mühürlenmiştir- bu yüzden onlar anlamazlar -yani cihaddan ne kazanç 

ve saadet elde edeceklerini, geride kaldıklarında ise nasıl bir bedbahtlık ve hoşnutsuzluğa 

maruz kalacaklarını bilmezler-.”203 Bu ihtiyârî muhabbet sahipleri yaptıkları zaman 

Rablerinin vaat ettiği nimetlerle ve yapmadıkları zaman da vaat ettiği elemle kalplerinin 

rahatsız olmaması için infak ve cihattan kaçınırlar.  

Muhabbetin ikinci kısmına gelince bu ızdırârî muhabbettir. Ki o iki cihanda da en 

büyük saâdet gerektiren asıl muhabbettir. Bu muhabbetin sahibi Allah ve resulünün rızasına 

erişmek için malını ve canını arzulu bir şekilde ve ilâhî bir emir olarak; itaatkâr şekilde ve 

gönül hoşnutluğu içinde sarf eder. Allah Teâlâ’nın şu ayeti bu misale işaret etmektedir. 

“Fakat peygamber ve beraberindeki iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihat ettiler, -yani 

malı ve canı Allah rızasına erişmek ve O’na yaklaşmak için harcadılar- (s. 39) bütün hayırlar 

işte onlar içindir ve onlar felaha erenlerin ta kendileridir.”204 –Ayet- İşte bu muhabbet sahibi 
                                                 
201 Tevbe, 9/75-76 
202 Tevbe, 9/86 
203 Tevbe, 9/87 
204 Tevbe, 9/86 
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fakirlik ve hastalık gibi şer’i bir özürden dolayı cihada çıkamayınca ağlar ve hüzünlenir. 

Bundan dolayı bunlar çok ağlayanlar (بَكاء) diye isimlendirilirler. Sübhân Teâlâ’nın şu 

ayetinde işte buna işaret vardır: “Kendilerini bindirip sevk edesin diye -yani cepheye- sana 

geldikleri zaman sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum dediğini, bu uğurda 

harcayabilecekleri bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri 

dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur -yani bu çok ağlayanları kınamak ve yermek için 

bir sebep yoktur-.”205 –Ayet- Şu ayetin de işaret ettiği gibi: “Kendileri son derece ihtiyaç 

içinde olsalar bile, onları kendilerine tercih ederler, -yani ensar kendileri ihtiyaç içinde dahi 

olsa muhacirlere verilen şeylere hiçbir hased duymaksızın muhacirleri kendilerine tercih 

ediyorlardı. Hatta kimin iki eşi varsa birini bıraktı –yani boşadı ve onlardan biri ile evlendirdi- 

kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”206 –Ayet- 

-Yani kim nefsinin pintiliğinden –yani cimriliğinden- Allah’ın muvaffak kılmasıyla mal 

sevgisinden dolayı ve infak hakkında nefsinin buğz etmesinden ve ona galip gelip karşı 

koymasından korunursa, işte onlar kurtuluşa ermişleridir -yani dünyada övgüyü ahirette 

sevabı hak etmişlerdir. Şu ayetin işaret ettiği gibi: “Onlar, kendi canları çekmesine rağmen 

yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”207 -Yani Allah sevgisinden dolayıdır. Allah 

sevgisi önce gelir. Çünkü muhabbetullah O’na itaatten ibarettir, O’ndan başkasını sevmenin 

de temelidir. Şüphesiz yemek yedirme sevgisi Allah’ın rızasını kazanmak için olduğu 

apaçıktır. Mal sevgisi ise (s. 40) onu kendisine, ailesine, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ve 

bunların dışındakilerden Allah’ın emrettiği yere ve Allah sevgisi için sarf etmek gerektiği 

açıktır. Bunun dışındaki bir sevgi ise makbul bir sevgi değildir. Biz sizi sırf Allah rızası için 

doyuruyoruz -yani şöyle diyerek doyuruyorlar: “Biz, sizi yalnızca Allah rızası için 

doyuruyoruz, sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz.”208 -Yani bu verdiklerimize 

karşın sizden bir karşılık istemeyiz. Aksine Allah’tan kalıcı bir sevap ve bol ecir bekleriz. Ve 

yine sizden verdiklerimize karşılık övülme ve takdir de istemeyiz. Çünkü o kendini beğenme 

ve riyaya sebep olur.  

Muhabbetten ikinci kısım –yani ızdırârî muhabbet- birinci kısmın farz kılındığı gibi o 

da farz kılınmıştır. Tahkik ehline göre onun itaatten dışında mevcudiyeti de vardır. Faziletli 

bir kişi olan Aliyyü’l-Kârî Şerh-u Ayni’l-İlm’in bitiş bölümünde şöyle dedi: Kimin ma’rifetten 

nasibi yoksa muhabbetin hakîkatinden nasibi yoktur. O “İtaatte sürekli olmadıktan sonra onun 
                                                 
205 Tevbe, 9/92 
206 Haşr, 59/9  
207 İnsan, 76/8 
208 İnsan, 76/9 



 55

(muhabbetin) bir manası yoktur. Ve muhabbet inkâr edildiği zaman, üns, şevk, zevk, mahv ve 

sahv, fenâ ve bekâ, kabz ve bast ve muhabbetin kalan olmazsa olmazları, sevgiye tabi olan 

diğer şeyler ve ma’rifet ehlinin diğer makamları inkâr edilmiş olur. Kitap ve sünnetin 

beyanıyla örtünün açılması birazdan gelecek.  

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

İşler açığa çıkar, gönüller genişler. Ümmetin Allah’ı sevmenin farz olduğu üzerine 

fikir birliği vardır. Varlığı olmayan bir şey nasıl farz sayılır? Ve itaat sevgiye tabi’ ve onun 

meyvesi iken sevgi nasıl itaatle açıklanır? Muhabbetin önce olması gerekir, sonra seven 

sevdiğine itaat eder. Bu te’vili kuvvetlendiren şey bir ayette şöyle varid olmuştur: (Ey 

peygamber) de ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız -yani O’na muhabbet iddia ediyorsanız- bana 

tabi’ olun -şüphesiz ben sevme hususunda O’nu sevenlerin başıyım- (s. 41) ki Allah’ta sizi 

sevsin -Allah’ın beni sevip de habîbullah diye isimlendirmesi gibi-.”209 Tabi’ olanlara ise tabi’ 

oldukları şeylerden tâbiîyetleri derecesinde bir pay vardır. Şu ayet Allah’ın sevmesine tanıklık 

eden delillerdendir: “Allah onları, onlarda Allah’ı severler.”210 Sonra Sübhân Teâlâ’nın bir 

başka ayetinde; “İmana ermiş olanlar, Allah'ı başka her şeyden daha çok severler”211 

muhabbete, sevgide ki geçitlere ( َناِقبهم ) ve mertebelerinde ki farklılıklara delil vardır. Yine 

varid oldu ki “Hiçbiriniz Allah ve resulü ona çocuğundan, babasından ve bunun 

dışındakilerden daha sevimli oluncaya kadar tam ve asli bir imanla iman etmiş olmaz.”212  

Muhabbet, makamların en büyüğü, ödevlerin en önemlisidir. Sevgi; idrakinde lezzet 

bulunan şeye meyletmektir. Ve O’nun Teâlâ muhabbetinden ve ma’rifetinden daha büyük bir 

lezzet yoktur. O zaman Allah sevgisi inkâr edilemez. Ancak kimi hayvanlar derecesinde bir 

gaflet duygusu alıkoyarsa onun idraki hislerini asla aşamaz. Cemâl’de ve Celâl’de şanı yüce 

olan Melik-i Müteâl’den başkası için mükemmellik yoktur. Ancak ceza korkusunu 

düşünmeksizin Cemâl ve Celâl sıfatlarının gereklerini yerine getirerek Allah’ın zâtını seven 

de bunun dışındadır. Ve ikram, ihsan, inam gibi fiillerin sıfatlarının gerektirdiği şey, yani zâta 

duyulan sevgi ki o, kullukla kazanılmayan, ledünnî mevhibe ve indî (yakınlık sahibi) 

mertebelerdendir. Nitekim şöyle varid oldu: “Suheyb ne güzel kuldur, Allah’tan korkmasaydı 

bile O’na isyan etmezdi.”213  
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Sonra, muhabbet, ma’rifetin meyvesidir. Onun (ma’rifet) yok olmasıyla o (muhabbet) 

da yok olur, onun zayıflamasıyla o da zayıflar, onun kuvvetlenmesiyle o da kuvvetlenir. 

Ariflerin ma’rifetinin kemal noktası, O’nu ma’rifette acziyetini itiraftır. Nebilerin 

nübüvvetinin son noktası ise O’nu (c.c.) sıfatlamaya ve vasfetmeye güç yetiremediğini 

kabuldür. Resüllerin Efendisi’nin (a.s.) dediği gibi “senin kendini senâ ettiğin gibi seni senâ 

etmeye güç yetiremem.”214 (s. 42) Sıddîkların efendisi de “kişinin anlamadaki acziyetini idrak 

etmesi idrakin ta kendisidir. Ma’rifet ancak ma’rifetteki acziyeti bilmedir.”  

  Kulun kalbinin hallerinden uygun düşenle Allah’ın zâtını bir amaç ve karşılık 

beklemeksizin sevmesi gerekir. Zebur’da “bana cennet ve cehennem için ibadet edenden daha 

zalim kim olabilir? Şayet cennet ve cehennemi yaratmasaydım, ibadet edilmeye ve eserlerine 

–yani muhabbetin neticelerine- layık olmayacak mıydım” (denilmiştir.)  

Muhabbetin eserleri beş tanedir:  

Şevk: Zevk makamında muhabbetin galip olmasıdır. Varid oldu ki: “Ebrârın bana 

kavuşma şevki uzun sürdü o -yani şevk-, Cemâle –yani Hakk’ın cemâline- gayb perdelerinin 

ardından çabalama ve ışık saçmanın üstün olmasıdır. Nurunun zuhûrunda ki şiddetten dolayı 

onun parlamasından kendini perdeleyen; basiretlerden ve gözlerden kendini gizleyen eksik 

sıfatlardan münezzehtir-. Ve kalbin istenilen şeye yönlendirilmesidir. -yani kulun kalbinin 

Rabb’i talep etmeye yönelmesi-.   

Üns: Bu da muhabbetin eserlerindendir. Rabb’e olan kurbiyetle sevincin (فَََرح) galip 

olması ve nazarı, Hakk’ı mütalaaya hasretmektir. -Yani O’nu murakabe ve müşahadeye- 

Buradan hareketle şöyle denilmiştir; insanlarla ünsiyet iflasın alametidir. Kim Allah’la ünsiyet 

kurarsa, Allah’ın yarattıklarına yabancılaşır. Üns, şevkden hâzır mahbûba izafe edilmesiyle 

ayrılır. Bu -yani şevk- uzak olan mahbûba -yani gaib sevgiliye- izafe halidir. Burdan hareketle 

bazıları kendilerine; sen özlem duymakta mısın?” ( شَتَاُقم  denildiğinde o, hayır! Özlem (َأنت  

 gaibedir. Gaib, hâzır olunca “kim özlemişti” de! Bu lütufların meziyetleriyle mümkün (شوق)

olana yönelmeksizin O’na ulaşmanın sevinciyle söylenmiş bir sözdür.   
(s. 43) Kime üns hali galip olursa, onun arzusu yalnızlık ve halvettedir. Bu Allah’la 

ünsiyet, Allah’tan gayrisinden uzak olmayı ( شحتو ) gerektirir. Hatta halvetten alıkoyan her şey, 

kalbe en ağır gelen şeylerdendir. Musa (a.s.) hakkında rivayet edildiği gibi: “Musa (a.s.) 

Rabbi’yle konuştuğu zaman bir müddet hiç kimsenin sesini duymamış, baygın vaziyette 

kalmıştı. Çünkü sevgi, sevgilinin kelamının ve arzu edilenin zikredilmesinin tatlılığını 

                                                 
214 Müslim, Salât 1090; Ebû Dâvûd, Salât 879 



 57

gerektirir. Ki (bu durum) kalpten ondan başkasının tatlılığını çıkarır. Ve üns olarak meyve 

verir.  

İnbisât: Ve yine (sevgi), inbisat (genişleme) ve neşât (canlılık) olarak sözlerle, 

fiillerle ve münacatla delil getirme yolunda açıklama olarak sonuç verir. Nüzûlde varid 

olduğu gibi: “İbrahim Rabbine: Ey Rabbim! Ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster, demişti.”215 

Ve Musa “Rabbim bana kendini göster, bakayım sana”216 dedi. Birincinin başarılı olması 

sağlandı -yani İbrahim’e şu sözle cevap verildi- “dört tane kuş al.”217 - Ayet- Talepte şartın 

var olması gerekir. İkincisinde ise şartın yok olması ve bulunmamasından dolayı mazeret 

beyan edilmektedir. “Beni asla göremezsin”218 Rabbinin şu ayetle açıkladığı gibi “derken 

Rabbi dağa tecelli edince, onu un ufak ediverdi.”219 Üns olmasaydı –yani Musa (a.s.) için 

inbisat (genişlik) halini gerektiren- Musa (a.s.) ondan sadır olan istek ve kelamdan dolayı 

azarlanırdı. Musa Kelîmullâh’ın kavminin şöyle dediklerinde yanıp kül oldukları gibi “Allah’ı 

bize açıktan göster demişlerdi ki onları bakıp dururken yıldırım çarpıverdi.”220  

İnbisat halinde cür‘et ve heybetin azlığından dolayı suret inkâr edilebilir. Fakat onda 

(inbisât) Musa’da (a.s.) olduğu gibi üns makamının yerine getirilmiş olması muhtemeldir. 

Kim bu makama yerleşmeden fiil ve kelamda onlara benzemeye çalışırsa, onunla (söz-fiil) 

Musa’nın (a.s.) kavminde olduğu gibi helak olur. Ve bu sebepten ötürü (s. 44) küfre de yakın 

olur. En uygun olan terk etmektir -yani üns makamında ilk mertebe inbisatı terk etmektir. 

Nebilerin dışındakiler için Mevla’nın huzurunda hallerin mertebelerini intikalde istemeye 

ihtiyaç duymamaktır.- Nebi’de (a.s.) kıblenin değişiminde olduğu gibi. Üns ve naz 

makamında bulunduğunda Halîl’e (İbrahim a.s.) uyarak istemeden hâl ile yetindi. Şöyle 

demişti: “İstemekten, O’nun benim halimi bilmesi bana yeter.” Sübhân Teâlâ’nın şu ayetinin 

işaret ettiği gibi: “Yüzünü semaya çevirdiğini görüyoruz, elbette seni memnun olacağın bir 

kıbleye -yani sevdiğin ve hoşlandığın- çevireceğiz.”221  

Kurb: Kurb da aynı şekilde muhabbetin eserlerindendir. Nitekim şu hadis buna işaret 

etmektedir: “Kul(um) bana nafilelerle yaklaşmaya devam eder ve nihayet ben onu 
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severim.”222 O -yani kurb- her bir engelin -yani O’nun zikrine ve fikrine engel olan ve 

alıkoyan şey- ortadan kalkmasıdır. Bu engel ( ضْعَتِرُم ) ise nefs ve ona (nefse) uyan hevası ve 

arzusudur.  

O Teâlâ ve Tekaddes şöyle buyurdu: “Hevâsını ilah edineni gördün mü?”223 Yine 

“yeryüzünde kula İlâhı en fazla buğzettiren şey hevadır” diye varid olmuştur. Denildi ki 

“senin varlığın günah ve ona başka bir günah kıyas edilemez.” Şeytan, güruhunu dünyada 

sapıklığa, ahirette ateşe çağırır. Mahlûkât, onlarla karışma genellikle gaybete (kalbin 

mahlûkatın işlerinden dolayı Hak’tan gâib olması) ve Rabb’in yakınlığından uzak olmaya 

çağırır. Dünya bağlarını kesmek ve engellerini kaldırıp Allah’tan başkasının sevgisini kalpten 

çıkarmak Rabb’e yakınlığı (kurbiyet) gerektirir. Yakınlığı gerektiren sevginin kemal noktası 

başkasına iltifat etmeksizin tüm kalbiyle Allah Teâlâ’yı sevmektir. Ve kalbin başkasıyla 

meşgul olan bir köşesi (s. 45) Allah’tan başkasının sevgisi ve yakınlığıyla meşgul olduğu 

kadar ondan Allah sevgisini azaltır ve Rabbi’n yakınlığından da uzaklaştırır. Onun kemali -

yani kurbiyetin- fiilini görmeden gaib olmadır -yani kulun fiillerini görmede –yani kulun 

Rabbi’nin fiilleri olarak görmesi- kendini gerçek fail olarak görmeyinceye kadar gaybettir. 

Şöyle nazil olduğu gibi: “Attığın zaman –gerek kesbî gerek mecâzî- sen atmadın –gerek 

yaratma gerek gerçek olarak olsun-”224 

Bu makamda sözün özü şudur: “Seven (حبيب), Allah’a yakın ( قريب ( olandır. Allah’a 

yakın olan hayvanların ve şeytanın sıfatından uzaktır. Ve yine (Allah’a yakın olmak) 

Rahmân’ın ahlakı olan mekârim-i ahlak ile ahlaklanmaktır. O (yakınlık) mekan olarak değil 

sıfat olarak yakındır. 

İttisal: İttisal de aynı şekilde muhabbetin eserlerindendir. Burada ittisalden kasıt 

infisâlin zıddı değildir. Onunla –yani ittisal- kastedilen, murakabe makamında mükâşefe ve 

müşâhadedir. Müşahadeyle, mükaşefenin aksi düşünüldüğünde, müşâhade mükaşefeden daha 

kuvvetlidir. İbn Ömer (r.a.)’in şu sözünde olduğu gibi: “Allah Teâlâ’yı bu mekânda gözlerdik 

( يَأرنت )” –yani O’nun müşahedesini üstlenirdik veya O’nu ru’yet mertebesine ve burhanın 

açıldığı şanın yüce olduğu halde O’nun huzurundaki menzileye ulaşıncaya kadar gayret 

ederdik. Bu sözü bazı sahabelerin selamını almayı terk etmeye bir özür olarak tavaftayken -

yani Beytullah’ı tavaf halindeyken söylemiştir. Ve yine varid ve sabit olduğu gibi: “Allah’a 
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sanki O’nu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen O’nu her ne kadar görmesen de O, seni 

görmektedir.”  

Allah’ın kula –yani kulu- muhabbeti de aynı şekilde kulun Allah’a -Sübhânehu ve 

Teâlâ- olan muhabbetinin eserlerindendir. (s. 46) Muhabbetin iki yönlü olduğuna delalet eden 

nüzulde varid oldu ki; “O, onları sever, onlar da O’nu sever.”225 “O, onları sever”in 

takdiminde asıl olanın kula ebedî muhabbeti gerektiren ezelî, samedî muhabbete îmâ vardır. 

Bir hadiste şöyle varid olmuştur: “Allah bir kulu sevdiği zaman onu musibetlerle imtihan 

eder.”226 -Mertebesinden kulun haline uygun olanı seçerek.- En şiddetli belâ insanlardan 

nebileredir, sonra en yakın ve daha sonra en yakın olan. Eğer O (c.c.) onu açık bir sevgiyle 

severse, onu alır –yani kulları arasından seçer ve onu mülkünde has kullarından kılar. Eğer o 

(kul) O’nun imtihanına sabrederse, onu seçkin kılar –velayet makamında-, eğer O’nun 

verdiklerine razı olursa, onu likâ (kavuşma) makamı için seçer. Allah’ın kuluna muhabbetinin 

manası onu imtihana tabi tutmasıdır. –yani kulun Mevlâ’ya sevgisinin alameti veliliğin 

artmasına sebep olan imtihana dayanmasıdır. O’na Sübhânehu ve Teâlâ mahbûb olmanın 

alamet ise Allah’ın onun zahir olarak, batın olarak, gizli olarak ve açık olarak işini 

üstlenmesidir. Böylelikle onun işi kolay kılınır, işi düzenlenir, zahirine ve batınına set çekilir. 

(O da) İşlerini Rabbi’ni zikretmek gibi tek bir iş kılar, onun kalbine dünya nefret ettirilir, 

O’nun dışındakiler ona yabancılaşır, halvette O’na münacâtın lezzetiyle ve O’nunla ma’rifeti 

arasındaki perdelerin açılmasıyla O’na ünsiyet kazanır. Kul O’ndan başkasıyla uyumlu olmaz. 

–yani Mevlâsından başkasına ona takdir edilmiş ve kaza olunan şeylerde-. Nüzulde varid 

olduğu gibi: “Seni kendi nefsim için –yani zâtımın ve sıfatlarımın bilinmesi için- yarattım -

yani seçtim-.  

Kulun Allah’a olan muhabbetinin alameti sekizdir. Onun gizlenmesi gerekir. Zira o 

mana sınırını aşan bir iddiada bulunur ve üzerine kurulu bir şeyler ekler ki bu da Allah’a 

şüphesiz iftira olur. (s. 47) Sevenin sevgisinde aklı ve beyni donup kalıncaya kadar sarhoş 

olması ve Rabbi’ne sevgisini göstermeye mecbur kalması ne hoştur. Ancak hürlerin gönülleri, 

sırların kabirleridir.  

Ölüm sevgisi de ne hoştur, zira o kavuşma sebebidir. Bundan dolayı O (a.s.): 

“Ölünceye kadar asla Rabbinizi göremeyeceksiniz”227 demiştir.  
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İtaat, -yani gücü yettiği kadar Allah’a itaate devam etmek-. Kim Allah’ı severse 

hevesine tabi olmaz.  

İbadetten zevk almak. Zikir ve tefekküre devamlılıkla olur. Ve musibet, -yani sabır, 

rıza şevk gibi hangi makamda olursa olsun onda imtihana tabi tutanın fiili görüldüğü için 

imtihandan zevk almak-.  

Celvetsiz olarak insanlardan uzak halvete hırs. Çünkü o (celvet) genelde Hakk’ın 

müşâhadesinden alıkoyar. Sevmenin en alt derecesi halvetten zevk alma ve riyasız ve 

süm’asız O’na münacatla nimetlenmedir. Kim için uyku ve dünya kelamıyla meşguliyet 

ibadetten daha tatlı, Allah Teâlâ’ya münacattan daha hoş olursa onun muhabbeti nasıl daha 

tatlı olur.  

Münâcât, tüm hallerde ve makamlarda dua, nida ve sena etmede hırslı olmaktır. 

Teheccüde devam etmek, gecenin sessizliğinden faydalanmak, engellerden ayrılmak ve 

alakaların kesilmesiyle insanların olmadığı vaktin sâfiyetinden yararlanmaya devam etmek.  

Dünyadan tiksinti. Hak yoluna sülûk gibi ahiret azığı dışında ondan bir şey almamak.  

İnsanlardan uzaklaşma. Çünkü Allah’ın sevgisi ve başkalarının sevgisi bir araya 

gelmez.  

İşini teke indirmek. –Yani din işine- varid olduğu üzere: “Kim işlerini tek bir iş 

kılarsa Allah ona dünya ve ahiret işinde yeter.”228 Sonra sevenin gafletten bir an olsun 

döndüğü zaman sevgilisine dönmesi ve (s. 48) nefsini azarlaması ve O’na şöyle diyerek 

sorması gerekir: “Yâ Rab! Hangi günahtan dolayı benden iyiliği kestin ve beni huzûrundan 

uzaklaştırarak nefsimle ve şeytana uyarak meşgul kıldın?”   

Muhabbeti elde etmenin yolu sülûktür. –Yani mürşid-i kâmilin terbiyesinde sâirînin 

menzileleri ve dâirînin merhalelerinden şerîat, tarîkat ve hakîkat ehlinin seyridir. Sonra 

Allah’a en yakın yol muhabbettir. Ki o da Kitap ve sünnete tabi olma ve heva ve bidate 

muhalefetle elde edilir. O yolun tamamı, yasaklanmış ve hoş görülmemiş günahlardan 

sakınma; farzlar, müekked sünnet ve müstehap gibi nafile ibadetleri yapmayla olur. Şöyle 

varid olmuştur: “Kul(um) bana yaklaşmaya devam eder –yani farzlar, vacipler ve ravâtip 

sünnetlerden sonra- nafilelerle –namazlar, tavaf, zikir, tefekkür, övme, dua ve âlimlerin güzel 

gördüğü şeyler gibi-  nihayet ben onu severim. –menâkıp erbabına yakışan bir sevgiyle- Onu 

açıkça sevdiğim zaman onun işiten kulağı, gören gözü, aklettiği kalbi, tutan eli ve yürüyen 

ayağı olurum.”229 -Buhârî ve diğerleri farklı lafızlarla rivayet etmiştir.-    
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O –yani sülûk veya sülûk yolu on sebebin gerekliliğiyledir ki ona yoldaş olur.  

Abdestin gerekliliği –yani zahirin temizliği- abdest –ondaki mana- kalbi nurlandırır. 

Zahirin safiyetinin etkisi batının da temizlenmesine sebeptir.  

Halvet, -yani celvete değil halvete devamla- ki o –yani halvet, faziletleri kazanmadan 

alıkoyan engelleri bitirir-.  

Sonra kavim (sufiler) sülûk yollarında farklılık göstermişlerdir. (s. 49) Onlardan 

bazıları halvetin eksenini, topluluk içinde olsalar bile kalbin zikirsiz kalmaması ve Hakk’ın 

müşahadesi üzerine bina etmişlerdir. Hakk Teâlâ’nın şu ayetinin işaret ettiği gibi: “Onlar, ne 

ticaret ne de alış-verişin kendilerini Allah'ı anmaktan, namaz kılmaktan ve zekât vermekten 

alıkoyamadığı insanlardır.”230 Bu nakşibendî efendilerinin ve şâzelî önderlerinin yoludur. 

Onlar hakkında ğarîbûn, garîbûn, kâinûn, arşiyyûn ve ferşiyyûn denilir. Yine onlardan kimi 

bilinen halveti onların arasında mübtedîye hafiflik, müntehîye kolaylık olarak açıkladılar. 

Yine kim bilinen halveti seçen şöyle dedi: Önce zâkir sâlikin karanlık, dar ve orada ona 

gerekli olan şeyler dışında başka bir şeyin olmadığı bir evde olması gerekir. –Mescid veya 

benzeri bir yerde olduğu zaman başını sarması ve gözlerini yumması gerekir. –Namaz dışında 

zikir ve tefekkür halinde iken- çünkü o (gözleri namazda yummak) O’nun (a.s.) alışkanlığına 

ve sünnetine terstir. Eğer onun bakışı Efendimiz’in (a.s.) davranışına uygun olursa, ancak 

gözleri yummak yalnız zamanlarda ve gündüzleri daha faziletlidir.  

Karanlık ev, başını dolamak ve gözleri yummak hislerin durgunlaşması –yani sakin 

olması ve hareketine son vermesi- içindir.  

Sükût –yani Rabbi’ni zikirden başka şeyle meşgul olmamanın gerekliliği- ki şöyle 

varid olmuştur: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin veya sussun.”231 O –

yani sükût- aklı aşılayan –yani onun kemâliyetiyle sonuçlanan- fikri de kapsar. Ve böylelikle 

dil ve ona tabi olan diğer âzâlar kuvvetlenir.  

Açlık –yani oruca veya (yemeğin yokluğuna) sabretmenin gerekliliği- ancak bunun 

bizzat kendisi arzulanan bir şey değildir.- Çünkü Resûlullah’ın duasında böyledir: (s. 50) 

“Allah’ım! Açlıktan sana sığınırım; o insanı avucunun içine alan ne fena bir haldir.”232 O 

(açlık) sınırı aşacak şekilde şiddetlendiğinde sahibini Rabbi’ini zikirden ve tefekkürden 

alıkoyar. Zikirle, tefekkürle, ibadet ve tefekkürle uykusuzluk ki bu da aynı şekilde bizatihi 

kendisi arzulanan bir şey değildir. O ikisi –yani açlık ve uykusuzluk- kalbi nurlandırırlar.  Az 
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(miktarda) kanla ve iç yağın erimesiyle Rabbi’nin zikriyle iştigal edildiği zaman şeytanın 

mecrası, onun dâhil olması ve ona ulaşması daralmış olur. O ikisini itidal üzere (ölçülü) 

seçmek, o ikisinde ifrat (aşırılık) ve tefrit (gevşeklik) ve ihtiyaç miktarından daha da azaltmak 

irade erbabı ve saadet sahiplerini ibadetten alıkoyar. Ve havâtırın nefyedilmesi –yani 

zemmedilmiş olduğu zaman o kabul etmeyip defetmek- Âriflerden İbn’ül-Fariz’in dediği gibi: 

Bana senden başka bir hâtır gelirse, benim onun hakkındaki hükmüm reddir.” 

Temyîz, -yani ilâhî ve melekî olanla sâliki Rabbi’ni icra etmeden, O’na sevgi 

makamında, O’nu yakınlığına olan seyrindeki vusûlden alıkoyan şeytânî ve nefsî olanı-  

Teslîm –yani her halde O’na gerek dünyevî gerek uhrevî tüm işlerini havele etmek- 

böylece o tüm hallerde tedbiri ve ihtiyârı terk ederek ezelde ona Hakk’ın düzenlediği şeye 

(teslim olur)-  

Gözetçi dikmek –yani onun ihtiyaçlarını gözeten ona helal rızık ulaştıran bir hizmetli 

-yani ona helal maldan yiyecek ve içecek ulaştıracak- belirlemek. (s. 51) Ancak şüphe 

duyulan şey harama daha yakındır. Şu zaman şüpheler ve temizlerin helallerinden harcamanın 

kaybolduğu zamandır. Gerçek helal, amellerin ve hallerin korunmasında şu ayetin işaret ettiği 

gibidir. “Ey Peygamber! Temiz olan şeylerden yeyin; güzel işler yapın.”233 Yine Sübhân 

Teâlâ’nın şu ayetinde olduğu gibi: “Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz 

olanlarından yeyin, eğer siz yalnız Allah'a kulluk ediyorsanız O'na şükredin.”234 (Allah) helal 

yemeyi salih amelin önüne geçirmiştir. Ve Allah müminlere peygamberlere emrettiğinin 

aynısını, bu durumun geçmiş sâliklerin ve onlara katılanların durumunun aynısı olduğunu 

bildirmek amacıyla emretmiştir. 

Kat’i farzlar ve zannî farzlar (vacipler) ve ravâtibi –yani ravâtipler ve beş vakit 

namazın müekked sünnetlerinin dışındakiler- terk etmeksizin mücerred zikir mübtedîye daha 

faziletlidir. Mütevassıta gelince onun için en mükemmel olan Kur’an-ı Mecîd’in hakîkati 

makamında tilavettir. Müntehîye gelince namazın hakîkati makamında namaz kılmaktır. 

Çünkü o (namaz) zikri, tilaveti, organların amellerini ve çeşitli durumları kapsamaktadır. 

Dâimî zikir; Allah’ın beytine kalbin huzûru ve dille gafletin nefyedilmesine –yani ya 

beyan veya kalp ve can diliyle veya da her ikisi birlikte ki o en mükemmel olandır. Hatta 

sadece dille yapılan zikrin önemi yoktur- (s. 52) yönelik devamlı olarak zikrin gerekliliği. 

Zikrin gizli olması Allah Teâlâ’nın şu ayetine göre daha faziletlidir. “Rabbini zikret”235 O 
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(c.c.) muhtemelen onunla halktan gizlemeyi hatta daha da gizlisini murad etmiştir ki o da 

sırdır. Bu meyanda şöyle varid olmuştur: “Zikrin en faziletlisi gizli olandır.”236 Yine varid 

oldu ki; “Hafaza meleklerinin işitmediği gizli zikrin fazileti yetmiş kattır.”237 Bunun için 

nakşibendiyye müridlere sülûk yaptırmada bunu seçmiştir. Ve (onlara) dillerini damaklarına 

yapıştırmalarıne ve kalp diliyle َلا ِإَلَه ِإلَّا اللَُّه demelerini emrederler. َلا ِإَلَه’de Allah’tan başkasını 

nefyetmeye, ِإلَّا اللَّه’ta da O’nun zatına ve sıfatlarına işaret ediyorlar. َلا ِإَلَه -Allah’tan başka 

ibadet edilecek, var olan ve müşahade edilen ilah yoktur- kelimesinin, mertebelerine ve 

menâkıplarında ki çeşitliliğe göre manasını murad ediyorlar. –Yani tevhidde fenâ 

mertebesinde mevcûd ve meşhûd yoktur.- “Zikrin en faziletlisi Allah’tır” denildi. Çünkü o tek 

maksûttur. Ancak, tefrid makamında O’nun varlığı şüphesiz, müşahadesi sınırsız olmadığı 

isbatlanmadıkça tevhid elde edilemez. Bundan dolayı “Peygamberleri dedi ki: Allah hakkında 

şüphe mi var?”238 Sübhân Teâlâ da: “Andolsun ki onlara, ‘Gökleri ve yeri kim yarattı?’ diye 

sorsan, mutlaka Allah derler.”239 Tevhid kelimesiyle tefrid sıfatını gerçekleştirmek gerekir. 

Bütün nebiler ve resüller (a.s.) tabilerine ve taraftarlarına bunu emretmişlerdir.       

Nebî (s.a.v.)’den şöyle varid olmuştur: “Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe İllallâh, duanın en 

faziletlisi elhamdülillâh’tır.”240 Ve ona sabah akşam; gizli ve açıktan dilin hareketi düşene 

kadar –yani zorluğu- devam edersin. Ve zikir (s. 53) dilde kendiliğinden devam eder. –Yani 

kendini zorlamaksızın anımsar ve yerine getirir.- Sonra zikir kalbe döner –yani kulağa gelir ve 

oraya sahip olur.- Sonra harflerin biçimi yok olur, –yani silinir- mana kalır. Sonra adet yüzden 

binden v.b. daha da yükselir fakat bunun için biçimin hazırlanması lazımdır. Böylece zikrin 

tasavvurunun devamlılığı doğru bir rütbeye delalet eden sürekli bir durum olur. İşte o zaman 

muhabbet belirir ve sevgi ortaya çıkar. Zâkirin hallerinden olan yemek, içmek, (insanlarla 

karışmak, uzlet, susmak, konuşmak, uyanıklık, uyku hali gibi hiçbir halde zâkir mezkûru 

unutmaz. Âriflerden birinin, muhabbet zikrin devamıdır dediği gibi. Onu bir hadis-i şerifte 

desteklemektedir: “Kim bir şeyi severse, onu anmayı çoğaltır.”241 Sonra zâkir arz ve 

semâvattan tüm varlıklarda zâhirî ve batınî tüm eşyanın müşahedesinden hatta nefsinden gâib 

olur –yani varlığından, kendisinin kısımlarından ve sıfatlarından yani zemmedilmiş ve 

                                                 
236 Ahmed b. Hanbel, Müsned 1/172,180; İbn Hibban, Sahîh 3/91; İbn Ebî Şeybe, Musannef 6/85; Beyhakî, 

Şuabü’l-Îman 7/84 
237 Ebu Ya’lâ, Müsned 8/182 
238 İbrahim, 14/10 
239 Lokman, 31/25 
240 Tirmizi, Daâvât 9; İbn Hibbân, Sahîh 3/126; Hâkim, Müstedrek 1/676 
241 Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl 1/639; Değerlendirme için bkz. Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ 2/222 
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övülmiş sıfatlarını görmeden ve diğer hallerden de gâib olur-. Mezkûrun huzurunda olduğunu 

da unutur ki o yakınlıktır (kurb). Cumhur’dan Havas’tan şöyle nakledilmiştir: “Muhabbet 

isteklerin yok olması, tüm sıfat ve ihtiyaçların yanmasıdır. Sonra zâkir zikirden de gâib olur –

yani varlığından ve zikrini görmeden-, -yani yazılı olanlar dışında mezkûru müşâhaden de –

yani rahatlama ve sevinç yoluyla O’nun huzurunda- gâib olma gibi.-  Ki o nur denizinde fânî 

olmaktır, sonra da ittisal  (ve gaflet) ortaya çıkar. O (ittisal) sevginin güzelliğinden türeyen 

kurbiyette bekânın tam oluşudur. Zâkir, bu kemal makamında Celâl parıltılarını ve Cemâl 

huzmeleri gibi nurun açığa çıkmasıyla âlemi visalde müşahede ettiği şeyi müşahade eder. (s. 

54) Gaflet (ortaya çıkması) -yani asıllara ve kolları tahkike ulaşmaktan engelleyen ve meşgul 

eden şeyleri unutma ve onlardan gafil olma-. İşte o zaman zâkir Rabbi’nin başarılı kılmasıyla 

din sultanlarından, müctehid imamlardan, müslümanların meşâyihinden, asrının eşsizi ve 

zamanının biriciği olur. O (bu mertebeleri ulaşmış biri) ilme’l-yakîni gerçekleştirmede en iyi 

kaynaktır. Ayne’l-yakînde de imanı, islamı ve ihsanı tam olmuştur. Tevhid denizine ve tefrid 

(teklik) nehrine derinlere iner. İlim süsüyle süslenmede ondan başka kaynakları unutarak 

sadece ilmin (bu) kaynağında derinlere dalmaktır.  

“Allah’ım senden imanla hidayet, isyandan sakınma, insana yetecek kadar erdemlilik, 

her zaman mahlûkâta muhtac etmeyecek zenginlik isteriz ve faydasız ilimden sana sığınırız.” 

Yüce bir hale sahip kişinin söylediği şu söz ne güzeldir. “Ey güzel ahlaklardan uzaklaşan! 

biriktirilmiş ilimle övünmek değildir mükemmel olan. Kim ilmini ahlakıyla güzelleştirmezse 

ilmiyle ahirette faydalandırılmaz. Ve ürpermeyen gönülden ve –dünyaya- doyma bilmeyen 

nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.”242 –Yani dua ettiğim durumda kabul 

edilmeyecek- Mevla’mızın başarılı kılmasıyla dualarımızın sonu “Hamd âlemlerin Rabbi 

Allah’a mahsustur” –evvelkilerimizde ve sonrakilerimizde en layık olanı ile- ve selam O’nun 

önceki nebiler ve peygamberler gibi salih kulları üzerine olsun ve rahmet O’nun resûlü 

evvelkilerin ve sonrakilerin efendisi, nebilerin sonuncusu Muhammed (a.s.) ve onun ehli 

beytinden, ashâbından, tâbilerinden ve ümmetinden kıyamet gününe kadar takvalı olanlar 

üzerine olsun. 

(s. 55) Rabıta, önceden ayrıntılı şekilde açıkladığımız gibi Kitap ve sünnetle sabittir. 

Sonuç, Peygamber (s.a.v.) O’ndan –Sübhânehû ve Teâlâ- istifazaya ve dinin asıllarından ve 

kollarından bilinmesi gerekeni öğrenmeye bir vesiledir. O’nun (s.a.v.) aracılığı, zerresinin 

şükrü eda edilemeyecek en büyük nimettir. Çünkü Rahmân’a –Sübhânehû ve Teâlâ- ulaştıran 

muhabbet, günah ve isyandan bağışlanmanın elde edilmesi ve cehennem azabından 
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kurtulmayı elde etmek Melik-i Mennân’ın habîbine ittibaya bağlıdır. Sübhân Teâlâ’nın şu 

ayetinin de (s. 56) delalet etiği gibi: “De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da 

sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir.”243 

Ashab (r.a.) O’nu vesile edindiler, O’ndan feyz aldılar, zahir ilmini –yani Kitap ve sünneti- ve 

batın ilmini ve sırlarını ve ihlâsı öğrendiler. Tam bir şekilde şerâite tabi oldular. Çünkü şerîat 

ilim, amel ve ihlastan oluşmaktadır. Ashab (r.a.) onların hepsini çalışarak cem etmişlerdi. Ve 

Allah Teâlâ’ya Resullerin efendisinin feyz vermesi ve istifazanın bereketiyle vasıl olmuşlardı. 

Bu Allah Teâlâ’ya ulaştıran zâhirî ve bâtinî ifaza ve istifaza Sübhân Teâlâ’nın lütfu ve keremi 

olarak sadece Resül’le (s.a.v.) sınırlandırılmış ve O’na mahsus kılınmış değildir. Şu ayet buna 

işaret etmektedir: “De ki: "İşte bu –yani kendisine çağırdığım bu davet- benim yolumdur –

yani insanları ona çağırdığım yolum- ben Allah'a basiret üzere –yani açık bir delil üzere-

çağırıyorum, ben ve bana uyanlar (işte böyleyiz) –yani kim bana güvenirse ve benim 

getirdiğimi doğrularsa-”244 Aynı şekilde Peygamber’in (s.a.v.) şu sözü de buna işaret 

etmektedir: “Ashabım gökteki yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayete erersiniz.”245               

(s. 57) Yine O’nun (s.a.v.) bir sözü şöyledir: “Âlimler, insanları Allah’ın şerâitinin 

hükümlerine götüren önderlerdir, müttakiler efendilerdirler –yani insanların şereflileri- ve 

onlarla oturma –yani o iki gurup- bir ziyadedir –yani din meclisleri için-.”246 -Münâvi, 

Câmiu’s-Sağîr- 

Hatta bu ifaza ve istifaza O’nun ashabından ve ümmetinin Rabbânî âlimlerinden 

zamanın sonuna O’nun (s.a.v.) tüm tâbilerini kapsamaktadır. Ve bu iki devrin sonunda tâbiîn 

(r.a.) ashaba tevessül etti ve onlardan müstefîz oldular ve etbau’t-tâbiîn de tâbiîne tevessül 

ettiler ve müstefiz oldular. Bu en hayırlı asrın sahiplerinin hepsi zülcenâhayn’dir. Onlardan 

sonra ulema farklılaştı, bölündü. Onlardan bir sınıf bâtinî ilimlerle ilgilenmeksizin gayretini 

zâhirî ilimleri neşretmeyle sınırladı ve bununla yetindi. Bu günümüze kadar böyle devam etti. 

Onlardan diğer bir sınıfta hem zâhirî ilimle hem de bâtinî ilimle samimi bir şekilde ilgilendi. 

Bu da aynı şekilde günümüze kadar devam ede gelmiştir. Bu ifaza ve istifaza anlatılan şekilde 

Peygamber’in (s.a.v.) bir mucizesi olarak zamanın sonuna kadar devam etmiştir. Bu her iki 

sınıfta zamanın sonuna kadar inşallah O’na (s.a.v.) hürmeten azalsa bile kesilmeyecektir.  
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(s. 58) O iki ilmin azalması hakkında ise Cenâbı Hakk şöyle demiştir: “Kullarım 

içinde şekûr (çokça şükreden) çok azdır.”247 Bu iki taife de O’nun Teâlâ hamdi ve keremi ile 

mevcuttur. Zâhir ve bâtın ilminin hakîkatini bilen inkâr etmez. Çünkü o ikisi Nebi’den (s.a.v.) 

devamlı olarak rivayet edilmiş ve O’ndan tevarüs ederek gelmiştir. Daha önce tafsilatlı 

şekilde açıkladığımız gibi. Batın ilminin talibi şeyhinin ruhâniyetinden, zâhir ilmi 

öğrencisinin üstadından feyz aldığı gibi feyz alır. Şeyhinin ruhâniyetini tasavvur ve suretini 

tahayyül etmek puta tapıcılara benzediği için caiz değildir denemez. Çünkü bu istifaza ve 

tahayyül, zâhir ilmi öğrencisinin ders esnasında üstadının yüzüne ve suretine teveccühünün 

aynısıdır. Durum şudur; ilim meclisi ibadet meclisidir. Hayattaki üstadının gerçek suretine, 

yüzüne ibadet meclisinde zâhir ilmi talibinin teveccühü zarar vermezse, zikir esnasında şeyhin 

suretinin tahayyülü nasıl zarar verir? Zira üstad da şeyh de Allah’a, Allahın zâhirî ve bâtınî 

feyzi yaratması için, ilâhî âdetin süre geldiği şekilde birer vesiledir. Ve bu ikisi ma’but da 

değildirler. Böylece puta tapanlarla bu iki ilmin talibinin farkı ortaya çıkar. Çünkü putları 

onlara göre ma’butlarıdır. Nitekim onlar “bizler babalarımızı onlara taparlarken bulduk 

dediler.”248 Allah Teâlâ “siz ve Allah’ı bırakıp taptığınız şeyler (hepiniz) cehennem 

yakıtısınız.”249-Ayet- (s. 59) Fakat üstad ve şeyh vesiledirler. Allah Teâlâ şu sözüyle vesile 

aramamızı emretmiştir: “O’na yaklaşmaya vesile arayın.”250 -Ayet-  

Kim iyice araştırır, hakîkati ve amacı anlarsa, doğruyu bulmada ve bu makamın 

hakîkatini öğrenmede adil davranırsa; doğrunun ve kurtuluşun peşinde olanlardan ise 

meşâyihin rabıta diye isimlendirdiği şeyi asla inkâr etmez. Ancak “Allah her kime bir nûr 

yaratmamışsa, onun için bir ışık bulma umudu yoktur.”251 İşi başarısızlıkla sonuçlanan 

hakkında şöyle varid olmuştur: Göz, güneş ışığını iltihaptan dolayı inkar eder, ağız da suyun 

tadını hastalıktan inkar eder. 

“Allah’ım! Bize Hakk’ı hak olarak göster ve bizi ona ittiba’ ile nimetlendir. Bize batılı 

da batıl olarak göster ve ondan kaçınmayı bize nasip eyle. Nefislerimizin şerlerinden ve kötü 

amellerimizden Habîbin Efendimiz Muhammed (s.a.v.) ve bütün nebiler ve peygamberler 

hürmetine bizi koru. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 
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FAYDALI BİLGİLERDEN: Ubûdiyyete devam ve nurlu şerîatin azimetleriyle amel 

etmek nakşibendî şeyhlerinin tarikatlarını üzerine bina ettikleri şu fârisî terimlerin delalet 

ettiği şeylere riayetledir. Bu fârisî kelimeler:  

Hûş der-dem: Sâlikin nefes alırken ve verirken hâzır mı, yoksa gâfil mi diye uyanık 

olmasından ibarettir. Bu mülâhaza (kontrol) gitgide devamlı huzûr halinde olmaya götürür ve 

bu mübtedî sâlik için faydalıdır. Mütevessıt sâlike gelince o nefesini gaflet geldi mi diye her 

bir saat kontrol etmelidir. (s. 60) Eğer ona gaflet geldiyse istiğfar eder ve gelecek zamanda 

onu terk etmeye çabalar. Bu mülâhazasını devamlı huzûr kazanıncaya kadar devam ettirir. 

Nazar ber-kadem: Sâlikin yürüdüğü zaman ayaklarına bakması ve oturduğu zaman 

sağına soluna iltifat etmeksizin önüne bakmasından ibarettir. Zira bu (sağa sola iltifat) onun 

halini büsbütün ifsâd eder ve onu maksûdundan alıkoyar. Bu mübtedînin halidir. Müntehî ise 

kendisini herhangi bir nebinin ayakları altında olarak tasavvur eder. 

Sefer der-vatan: Sâlikin âdî beşerî sıfatlardan üstün melekî sıfatlara yol almasından 

ibarettir. Sâlikin kendini, O’ndan başkasının sevgisi kaldı mı, kalmadı mı diye kontrol etmesi 

gerekir. Eğer başka sevgi bulduysa derhal tövbeyle başlar ve bu sevgiyi “Lâ” kelimesiyle yok 

eder ve Allah sevgisini de “İllallah” kelimesiyle sağlamlaştırır. 

Halvet der-encümen: Sâlikin okumak, konuşmak, yemek ve içmek, ayakta olmak, 

yürümek gibi tüm hallerde kalbini O’na yöneltmesi ve O’nunla meşgul olmasından ibarettir.  

Yâdkerd: Allah’ı gerek İsm-i Zât gerekse nefy ve isbatla zikretmekten ibarettir. 

Bâzgeşt: Zâkirin zikir esnasında yalvarır ve yakarır bir şekilde “İlâhî ente maksûdî ve 

rizâke matlûbî” diyerek Allah’a yönelmesinden kinayedir. Bu zikirde büyük bir şarttır. (s. 61) 

Ondan gafil olunmamalıdır. Çünkü o gerçekten faydalıdır. 

Nigâhdâşt: Kalbi havâtırdan ve yeni bir nefesden korumadan ibarettir 

Yâddâşt: Zihninde canlandırma ve lafızlardan soyutlanmış olarak sadece Zât-ı 

İlâhiyye’ye teveccühten ibarettir. 

Vukûf-i zamânî: Hûş der-dem’de zikredilen şeylerden ibarettir. İkinci manası ise 

(zamanını) kontrol etmedir. 

Vukûf-i adedî: Nefiy ve isbatta tek sayının gözetilmesinden ibarettir 

Vukûf-i kalbî: Bütün hisleri, idrâki ve meşâyihin kitaplarında detaylıca açıklanmış 

olan tarikatın diğer adaplarıyla kalbe yönelmekten ibarettir. Araştırmak isteyen onlara baksın. 

Bu terimler hakkında İmâm Rabbânî lakaplı, Kutbu’s-Samedânî Ahmed el-Fârûkî’nin 

(k.s.) Mektûbât’ında açıklanmış pek çok ince manalar vardır.  

  FAYDALI BİLGİLERDEN: Nefse muhalefet ve onun hevasını terk etmek gerekli, 

bütün durumlarda ve fiillerde, özellikle de yeme ve içme hususunda mustafevî sünnete ittiba’ 



 68

lazımdır. Yeme ve içmenin kalbin hallerinde ve ahlakı güzelleştirmede ilâhî âdetin devam ede 

geldiği şekilde büyük bir rolü ve ciddi bir etkisi vardır. O ikisi hakkında sünnete ittiba’ sâlikin 

en önemli işlerindendir. Bu sırdan dolayı sûfî efendilerimiz (k.s.) müridlerine şer’î riyazeti 

emrederler. Sünnet-i Seniyye’de, nefsi kırmak, onun arzusunu yok etmek ve (s. 62) dünya ve 

ahiret mutluluğu ve Mevlâ’nın rızasını kazanmak için onu tezkiye etmenin varid olduğu gibi.   

 Allah (a.c.): “Her kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve 

hevese uymaktan dizginlerse, onun varacağı yer cennettir.”252 Yine O Tebârake ve Teâlâ: 

“Onu (nefsi) maddî ve manevî kirlerden arındıran felaha erer. Onu günahlarla örten ise 

ziyana uğrar.”253 Bu zaruret miktarı hariç kabirde fayda vermeyecek şeyden lezzetlenmeyi ve 

faydalanmayı terk etmekle elde edilir. Böylece lezzet ve şehvetlerden faydalanmanın terk 

edilmesi zaruretler dışında belirlenmiş olur. Vehb bin Münebbih: “İhtiyaç fazlası olan şey 

şehvettir” demiştir. Nebi (s.a.v.) cihattan dönen bir topluluğa şöyle demiştir: “Küçük cihattan 

büyük cihada hoş geldiniz. Onlar da: “Ey Allah’ın resulü büyük cihad nedir? dediler.  

(s.a.v.): “Nefisle cihattır” demiştir.254 (Beyhaki) Yine O (s.a.v.): “Mücahid, nefsiyle cihad 

edendir”255 demiştir. (Tirmizi) -İbn Mâce Fedâle bin Ubeyd’den gelen bir hadisle sahihtir 

demiştir.- 

Nefsin hakkı olan yemek yemeyi farzları edâ edemeyecek, dünya ve ahiret işlerini 

yerine getiremeyecek kadar kısmaya gelince, tarikatın azimetleri bir yana şerîatin 

ruhsatlarında bile bu hoş görülmemiştir. Bununla (nefisten kötü sıfatları) çıkarma ve (onu 

güzel huylarla) donatma elde edilemez. Hatta ondan pek çok kötülüğün kaynağı ortaya çıkar. 

Kemâlât ve yüksekliğe ulaşmanın yolu kesinlikle tertemiz şerîata tabi’ olmaya bağlıdır, bunun 

ötesinde bir şey yoktur. Sen efendimiz ve seçkin şefâatçimiz Mustafa’nın (en mükemmel 

bereket nefsini temizleyen ve kirletenler adedince O’nun üzerine olsun) yaşamı nasıldı 

bilirsin. (s. 63) Malik bin Dinar şöyle demiştir: “Resülullah (s.a.v.) buğday ekmeğiyle ve etle 

hiç doymamıştır. Ancak fakirlik üzereydi.” Tirmizî, Simak bin Harb’in (r.a.) Nu’man bin 

Beşîr’den şöyle işittiği rivayet etmiştir: “Dilediğiniz kadar yiyecek ve içecek içerisinde değil 

misiniz? Halbuki ben, Peygamberinizi karnını doyuracak kadar kötü hurma bile bulamadığını 

görmüşümdür.”256 Aişe’den (r.a.) şöyle rivayet edilmiştir: “Biz Muhammed ailesi, ancak 
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hurma ve suyla (idare eder) ateş yakmaksızın evde bir ay kalırdık.”257 Buhârî’de; “O (Aişe) 

Urve’ye şöyle demiştir: “Ey kız kardeşimin oğlu! Biz hilali gözetlerdik, sonra hilali, sonra 

hilali, –arka arkaya üç gün- Resülullah’ın (s.a.v.) evlerinde ateş yanmazdı.”258 Ebû Hureyre 

(r.a.) şöyle demiştir: “Resülullah’ın (s.a.v.) evinde ne ekmek ne de yemek için hilal geçerdi, 

sonra yine hilal geçerdi de (yani iki gece) ateş yanmazdı.”259 Ebû Talha (r.a.) şöyle demiştir: 

“Peygamber’e (s.a.v.) açlıktan şikâyet ettik. Karınlarımızda ki taşı gösterdik. Bunun üzerine 

O (s.a.v.) karnını açtı ve karnında iki taş vardı.”260  

İbn Ebi’d-Dünya şöyle rivayet etmiştir: “Bir gün Nebi’ye (s.a.v.) açlık gelmişti. Bir 

taşa yöneldi ve onu karnının üzerine koydu. Sonra şöyle dedi: “Dikkat edin! Nice nefis 

dünyada yemiş ve nimetlere dalmıştır ki onlar aç ve çıplaktır. Nice nefsine ikram edenler 

vardır ki halbuki onlar nefsini alçaltmıştır. Nice nefsini alçaltan vardır ki halbuki o nefsine 

ikram etmiştir.”    

Enes bin Malik’ten şöyle nakledilmiştir: “Nebi (s.a.v.) (s. 64) öğle yemeği ve akşam 

yemeğinde ekmek ve eti bir arada bulamadı ancak fakirlik üzereydi.”261 Nevfel bin İyâs el-

Hindî: Abdurrahman bin Avf arkadaşımızdı ki o ne güzel bir arkadaştı! Bir gün bize döndü 

(çağırdı), bizde onun evine girdik. O da girdi, yıkandı ve çıktı. Sonra bize bir tabakta ekmek 

ve et getirildi. O konulunca Abdurrahman ağladı. “Ey Abdurrahman! Seni ağlatan nedir?” 

dedim. “Peygamber (s.a.v.) ve ailesi arpa ekmeğiyle doymadan gittiler. O, en hayırlımız 

olduğu halde geriye bırakılmamızı anlamıyorum.”262 Ebû Hureyre’den bir rivayette o 

“Peygamber (s.a.v.) arpa ekmeğiyle doymadan bu dünyadan göçmüştür”263 dedi.–Buhârî 

rivayet etmiştir- Bunda O’nun (s.a.v.) hayatı boyunca ölünceye kadar yaşam tarzının dar ve 

doyumunun az olduğuna delil vardır. Bunun benzeri hadisler çoktur, zikretmek uzun sürer, 

detay isteyen hadis kitaplarına baksın. Allah onun gönlünü Resülümüz Mustafa (s.a.v.) 

bereketiyle genişletsin.  

Sonra O’nun (s.a.v.) fakirliğinin kendi isteğiyle olduğu, ızdırârî olmadığına 

inanıyorum. Zira O’nun (s.a.v.) şu sözü buna delalet etmektedir: “Rabbim bana Mekke 

vadisini altın yapmayı sundu. Ben de “Ey Rabbim hayır! Bir gün doyayım, bir gün aç olayım. 
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Aç olduğum zaman sana yakarır, seni zikrederim. Doyduğum zaman da sana şükreder ve 

hamd ederim.”264 (Tirmizi rivayet etmiştir.)  

Taberânî hasen bir isnadla (s. 65) şöyle rivayet etmiştir: “Resülüllah (s.a.v.) ve Cibril  

(a.s.) bir gün Safa tepesindeyken Peygamber (s.a.v.): “Ey Cebrail! Seni hakla gönderene 

yemin olsun ki Muhammed ailesinin bir sefeh (bir kilo birimi) unu ve bir avuç kavrulmuş unu 

olmadı” dedi. Peygamberin sözü daha tam bitmeden semadan onu korkutan bir sarsıntı sesi 

oldu. O (s.a.v.): “Allah kıyamete kopmasını emretti” dedi. Cebrail dedi ki: “Hayır, fakat 

Allah sözünü işitince İsrafil’i sana gönderdi.” İsrafil geldi ve “Allah sözünü işitti. Ve beni 

yeryüzü hazinelerinin anahtarlarıyla sana gönderdi. Sana sunmamı emretti. Tihame dağlarını 

zümrüt, yakut, altın ve gümüş olarak seninle yürüteceğim. İster Melik-Nebi ol, ister kul nebi 

olmayı iste” dedi. Cebrail ona tevazuu îmâ etti. Bunun üzerine O (s.a.v.) “kul-nebi” diye üç 

kez tekrarladı. Bu sabreden fakirin, şükreden zenginden daha faziletli olduğuna delildir. Fakat 

Halîmî Şuabü’l-Îman’da olduğu gibi, ona saygısından onun zayıflık olarak 

vasfedilemeyeceğini O fakirdi denilemeyeceğini demiştir. Subkî Şifâ’dan şöyle nakletmiştir. 

Endülüs fukahasının O’nun (s.a.v.) hakkını münazara esnasında yetimlikle isimlendiren ve 

O’nun zühdünün kasdi (amaç) olmadığını, şayet iyi olan şeylere ulaşsaydı yiyeceğini iddia 

ederek küçümseyenin katline fetva vermiştir.  

Böylelikle İbnü’l-Cezerî’nin sözünün yanlışlığı ortaya çıktı. Hiçbir şey 

bulamadıklarında aç kalıyorlar, buldukları zaman yiyorlardı. Biz bu sözün edep azlığından ve 

kitapta seçtiğini iblisin onu kandırmasından dolayı olduğunu dileriz. O şöyle demişti: “Kim 

tasavvuf elbisesiyle bedeni koruyup, (s. 66) nefsine azap ettirerek yiyeceği azaltır, zengin 

şeyler yemeyi azaltırsa ve soğuk sudan kaçınırsa bu sufilerin cahillerindendir. Bu ne 

Resulüllahın (s.a.v.) ne ashabının ne de onlara tâbi olanların yoludur.  

    Bir şey bulamadıklarında aç kalıyorlar, buldukları zaman yiyorlardı. Resulüllah et 

yer ve eti severdi, tavuk yer, tatlıyı sever ve soğuk su O’na hoş gelirdi. Çünkü sıcak su mideyi 

rahatsız eder ve susuzluğunu gidermez. Bir adam karışık meyveli tatlı خبيص( ) yemiyorum, 

çünkü şükrünü yerine getiremem diyordu. Buna Hasan-ı Basrî: “Bu adam ahmaktır, o soğuk 

suyun şükrünü yerine getirebiliyor mu?” dedi. Süfyan es-Sevrî sefere çıktığı zaman 

kızartılmış şeyler ve bal tatlısı ( الوْذجفال ) taşırdı. Cahillerden kişiyi itaatten alıkoyacak ve nefse 

faydası olmaksızın azab eden yorucu riyazete gelince, daha önce açıkladığımız gibi o, 

reddedilmiş olduğunu ve hoş görülmediğini kabul ederiz.  
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Peygamberimiz (s.a.v.) ve ashabı hakkında söylenenlere gelince, o sözlerde hayâ 

eksikliği ve açıkça kötü ahlak vardır. O’nun (s.a.v.) et, tavuk ve tatlı yemesi ve onları sevmesi 

ne kadar da güzeldir. Fakat hadislerde geçtiği gibi sürekli onları yemezdi. Onları terk etmesi 

Allah’a olan saygısındandır, yoksa cahillerden nakledildiği gibi haram kılınmayla ilgili 

değildir. Onların sevmediğinden yemese zühd ve saygı olmazdı. Ama O (s.a.v.) sevmesine 

rağmen yemezse o, îsârın kemal noktasıdır. (s. 67) Kuba halkı tarafından O’na ballı süt ikram 

edildiğinde bardağı elinden bıraktığı ve şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Ben onu haram 

kılmıyorum ama Allah’a olan saygımdan dolayı terk ediyorum.”265 Aliyyü’l-Kârî bu hadisi 

Şerh-u Ayni’l-İlm kitabında zikretmiştir. O (a.s.) şayet onu hiçbir zaman yemeseydi, ümmetin 

de onu yememesi gerekirdi. Zeyd bin Eslem’in şöyle dediği rivayet edilmiştir: Sütlü bal 

getirildi. Bunun üzerine o şüphesiz bu tertemizdir fakat ben Allah Teâlâ’nın bir kavmi 

şehvetlerinden dolayı kınadığını duyuyorum. O (c.c.) şöyle buyurdu: “Dünyadaki hayatınızda 

bütün güzel şeylerinizi harcadınız, onların zevkini sürdünüz.”266 Hasenâtımızın bize önceden 

verilmesinden korkuyorum dedi ve onu içmedi.  

Muaz bin Cebel’den (r.a.) Resûlüllah’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Bolluk içinde 

yaşamaktan sakının, Allah’ın (has) kulları müreffeh yaşayanlardan değildir.”267 Aişe (r.a.) 

şöyle demiştir: “Resûlüllah (s.a.v.) dünyalık üç şeyden hoşlanmıştır. Yemek, kadınlar ve güzel 

koku. İkisine ulaşmış ama birine ulaşamamıştır. Kadın ve güzel kokuya ulaşmış ama yemeğe 

ulaşamamıştır.”268 –Mişkât- Buhârî’nin Sahihi’nde nikâh kitabında rivayet ettiği uzunca bir 

hadiste Ömer (r.a.) şöyle demiştir: “Gözümü O’nun (s.a.v.) evine diktim. Vallahi evinde göze 

çarpan üç eşya dışında hiçbir şey görmedim. Bunun üzerine dedim ki: Yâ Resûlallah Allah’a 

ümmetine genişlik vermesi için dua etsen. Faris ve Rum’a Allah’a kulluk etmedikleri halde 

genişlik verilmiş. O (s.a.v.) doğruldu, oturdu ve (s. 68) bunu sen mi diyorsun ey Hattaboğlu! 

Onlar güzellikleri daha dünya hayatındayken verilmiş bir kavimdir dedi. Bunun üzerine ben 

“Ey Allah’ın resülü beni bağışla dedim”269 -Hadis devam ediyor-  

Bu gösterdi ki O’nun (s.a.v.) fakirliği ihtiyârî idi zorlama ve mecburiyetten değildi. Bu 

ölünceye kadar böyle devam etti. O (s.a.v.) öldüğünde zırhı bir yahudi de rehin idi. Şöyle 

diyenin sözüne kulak asılmaz. Kim böyle daha başlangıçta olursa ona Peygamber (s.a.v.) 

bunu emretmiştir. Biz deriz ki: Ümmetin temiz olan şeyleri terk etmede, ibadetleri eda 
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etmede, şehvetlerde ve lezzetlere ulaşmada kendini kaptırarak hevaya tabi olmayarak 

Resûlüllahı rehber edinmesi gerekir. Şeytanın aldatması ve nefs-i emmârenin hilesiyle 

cehalette aşırılığa kaçmaması gerekir. Ve riya ve süm’ayı da terk eder. Onu taatten ve 

edasından alıkoyacak bedeni zayıflığı, kuvvettin kesilmesi, damarların kuruluğu ve tasanın 

çokluğu gibi şeylerden de kaçınması gerekir. Zira o ilimsiz ve amelsiz kavuşma yolu değildir. 

O ikisi de (ilim ve amel) bedenin sağlam olması dışında mümkün değildir. Bedenin sağlığı da 

belirli vakitlerde ( االوقَاْترارتكعلي  ) ihtiyaç miktarı atıştırmayla safiyet kazanır. Bundan dolayı 

selef-i sâlihînden biri şöyle demiştir: “Yemek yemek dindendir.” Sübhan Teâlâ şu sözüyle 

buna dikkat çekmiştir: “Temiz olan şeylerden yeyin, güzel işler yapın.”270 Kim ibadetlerde 

güçlenmek için yemek yerse, hayvanların otlakta ki yaptığı gibi aşırıya düşmemesi gerekir. 

Yemek iştahında ölçü şeriat terazisi olmalıdır. O dini yaşamak için bir vasıtadır. (s. 69) 

Resûlüllâh (s.a.v.) bunu şöyle doğrulamıştır: “Hiçbir kişi midesinden daha tehlikeli bir kap 

doldurmamıştır. Oysa insana kendisini ayakta tutacak birkaç lokma yeter. Şayet nefsi kendine 

gelirse, midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefesine 

ayırmalıdır.”271 Yine bir hadiste: “Kim çok tefekkür ederse, yemesi azalır; kimin de yemesi 

artarsa, tefekkürü azalır ve kalbi katılaşır.”272  

Yemek dolu mideye hikmet girmez. Kim yemeyi, içmeyi azaltır ve uykusunu hafif 

tutarsa ömrü bereketlenir dediler. Taberânî şöyle rivayet etmiştir: “Dünyada tok olanlar, 

ahirette aç olanlardır.”273 Yine bir hadiste: “Dünyada en tok olanınız, ahirette en aç 

olanınızdır”274 şeklinde gelmiştir. Âriflerden biri; “Firdevs ziyafeti için karınlarınızı aç tutun” 

demiştir. Aişe  (r.a.) şöyle demiştir: “Peygamber (s.a.v.) hiçbir zaman doymadı. Ehlinden bir 

yemek istemez ve onu arzulamazdı. O’na sunulanı yer ve ne olursa kabul ederdi. Ve O’na 

sunulan içeceği de içerdi.”275 (Ayette) şöyle varid olmuştur: “Onları bırak yesinler, içsinler, 

zevk alsınlar; arzu onları oyalasın ilerde bileceklerdir.”276 “Hayvanların yediği gibi yerler. 

Onların yeri ateştir.”277 İbare, husûsî bir sebep olmaksızın umûmî bir sîgayladır ve cümleden 

yükseliş ve kurtuluş Nebiler Efendisi’nin sünnetlerine ne aşırıya kaçarak ne de gevşek 
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davranarak tabi olmak gerektiği anlaşılmaktadır. Resûlüllâh’ın (s.a.v.) ashabına (s. 70) 

tafsilatlıca ve uyararak aşırı bir şekilde kıyamet gününü anlattığında insanlar dehşete 

düştüler, ağlaştılar ve sahabelerden on tanesi Osman bin Maz’unun (r.a.) evinde toplandılar, 

istişâre ettiler ve zâhidâne bir hayat yaşamakta ve zahid cübbeleri ( حسوم ) giymekte, dünyayı 

terk etmekte, gündüzü oruçlu, geceyi kaim geçirmede, yatakta yatmamakta, et ve yağlı 

yememekte, kadın ve güzel şeylere yaklaşmamakta ve yeryüzünü dolaşmakta ittifak ettiler. Bu 

Peygamberimiz’e (s.a.v.) ulaştı. Bunun üzerine onlara benim size bildirmediğim şu şu 

hususlarda ittifak mı ettiniz? Onlar: “Evet ya Resülallah! Biz onunla sadece hayır kazanmak 

istedik” dediler. Resûlullah: “Ben bununla emredildim” dedi ve şöyle devam etti: 

“Nefislerinizin üzerinizde hakkı vardır, oruç tutun, iftarda edin, (gece) kaim olun, uyuyun da. 

Şüphesiz ben geceyi kâim geçiririm, oruç tutarım, iftar da ederim; et ve yağlı yerim, kadınlara 

da yaklaşırım. Kim sünnetimden yüz çevirirse ben den değildir.” Sonra insanları topladı ve 

onlara şöyle hitab etti: “O insanlara ne oluyor ki kadınları, yemeği, güzel olan şeyi, uykuyu 

ve dünya arzularını haram kılıyorlar. Ben size keşişler ve rahipler olmanızı emretmiyorum. 

Eti, kadınları terk etmek ve uzlet yerleri ( معصوا ) edinmek dinimizden değildir. Ümmetimin 

seyahati oruçtur. Ruhbanlığı da cihattır. Allah’a ibadet edin O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın, 

haccedin veya umre yapın, namazı kılın ve zekâtı verin. Ramazan orucu tutun ve dürüst olun 

ki size karşıda dürüst olunsun. Sizden önce nefisleri hususunda aşırı gidenler helak oldular ve 

Allah da onlara şiddetli oldu. İşte onlar (bunu yapanlar) (s. 71) o evlerde ve hücrelerdekilerin 

kalıntılarıdır. Allah Teâlâ şöyle nazil etmiştir. “Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı 

güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin.”278 -Ayet- Bunun üzerine “Ey Allah’ın resülü üzerine 

yemin ettiğimiz şeylerdeki yeminlerden dolayı ne yapacağız?279 –Onlar ittifak ettikleri şeyler 

üzerine yemin etmişlerdi.- Allah Teâlâ şu ayeti nâzil etti: “Allah sizi yaptığınız kasıtsız 

yeminlerden dolayı sorumlu tutmaz.”280  

Dikkat et! Peygamber (s.a.v.) ifrattan nasıl sakındırdı ve orta yolu teşvik etti. Bazı 

cahil, her şeyi yiyen ve gafil bozguna uğramış kulların vehmettiği gibi, şöyle de düşünme: O 

(s.a.v.) onlara arzulara uymayı ve lezzetlerden de faydalanmayı sürekli olarak her zaman 

halvette ve celvette emretti.  

Bu hususta açıkladığım şey sünnette emredilen şeydir. Onlar aynı şekilde geçici 

olmayıp ebedi haram kılınan şeyleri terk ettiler. Sünnette ve talep edilen şeyde olduğu gibi 
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bazen yerlerdi. Ayetin nüzûlü ve hutbenin özü buna delalet eder. Yine şayet resûlüllah bunun 

aleyhine karar verseydi, bu bütün ümmet için bir kanun olurdu. Bunun sonucunda ise 

müslümanların nesilleri kesilirdi. Dünyanın ve dinin düzeninde hiçbir hile (ْختل)yoktur. Bu 

ümmet hakkında nasıl böyle düşünülür? Allah’ın bunu emretmediğini resûlü (s.a.v.) onlara 

haber verdi.     
Bu (ifrattan kaçınarak orta yolu seçme) büyük sufilerin riyazet ve az yeme 

hususundaki seçtikleri şeydir. Böylece bazen onları lezzet alırken, et ve yağlı yerken 

görürsün. Onlar (sufiler) o şeyleri Resûlüllahın (s.a.v.) yaptığı gibi severler ve terk ederler. 

Peygamberimiz’e (s.a.v.) isnatla Ali (k.v. ve r.a.) şöyle demiştir: “Kim kırk gün et yerse (s. 

72) kalbi katılaşır, kimde kırk gün et yemezse ahlakı kötü olur.” Bu sır ve diğer acayip 

sırlardan dolayı bazen müride Celâl ve Cemâl sıfatlarının ortaya çıkması için erbain 

emrederler bazen de yeme ve lezzet almayı emrederlerdi. Bu hallerin en tamamıdır. Ancak 

cesur boğaz ehlinin dediklerine kulak vermede ve cahillerin yaptığını yapmada dikkatli olman 

gerekir. Bu sufi efendilerimizin yolu, sünneti seniyyeye muvafıktır. “O (süt) fışkı ile kan 

arasından, halis ve içenlere içimi kolay olarak çıkar.”281  

Rivayet edildi ki Osman bin Maz’un Peygamber’e (s.a.v.) geldi ve “bana hadım 

olmam hususunda izin ver” dedi. Peygamber (s.a.v.): “İğdiş edende edilende bizden 

değildir.” “Ümmetin iğdişliği oruçtur” dedi. Bunun üzerine “ey Allah’ın resülü bana seyahat 

hususunda izin ver” dedi. O (s.a.v.): “Ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddır” dedi. O 

(r.a.): “Bana terahhuba (ruhbanlık) izin ver” dedi. O (s.a.v.): “Ümmetimin rahibane yaşamı 

mescitlerde namazı beklemek için oturmasıdır”282 dedi.  

Riyazet olarak açıkladığımız şeyle ve sünnete sarılarak nefsin hile ve afetlerinden 

kurtulursun. Böylelikle hayır meydanında dolaşan, ibadet mesleklerinde dolaşan hakîkî, 

nûrânî, latîf rûhânî bir varlık olursun. Ca’fer bin Humeyd: “Ulema ve hukema bolluğun, onu 

terk etmeksizin idrak edilemeyeceğinde icma etmiştir” dedi. Eğer denilirse ki mübahla bol bol 

nimetlenmekte mübahtır, nasıl olurda bu Allah’tan uzak olmanın sebebi olur. Bu zayıfın 

hayalidir denilir.  

(s. 73) Mübah dünyevi bir zaruret değildir ve dünya sevgisi her yanlışlığın başıdır. 

Bunu destekleyen bir hadiste de şöyle varid olmuştur: Dünyada en tok olanınız ahirette en aç 

olanınızdır. Taberani Mu’cemu’l-Kebîr ve Ebû Nuaym’ın Hilye’de İbn Abbas’tan naklettiği 

                                                 
281 Nahl, 16/66 
282 Benzer bir hadis için bkz. Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr 6/62, 9/38 



 75

bir hadiste de “dünyada aç olanlar, ahirette tok olanlardır.”283 Ve Deylemi Ebû Hureyre’den 

merfu bir hadisle “hikmetin nuru açlıktır, Allah’tan (a.c.) uzaklaşma ise tokluktur.”284 

Ahmed, Hâkim ve Beyhakî iyi bir isnadla naklettiği şu hadiste Efendimiz (s.a.v.) şişman bir 

adama baktı. Parmağıyla onun karnını işaret etti ve şöyle dedi: “Bu keşke böyle olmasa senin 

için daha hayırlı olurdu.”285 Beyhakî Şuabü’l-Îman’da Aişe (r.a.)’ten naklettiği bir hadiste, O 

(s.a.v.) şöyle demiştir: “İsraftan sakın. Bir günde iki öğün israftandır.”286 Babam şeyh 

(Muhammed Kutsi) İbn Ömer’den merfu olarak kim bir şeyi arzular, sonra o arzusunu 

reddederse ve onu nefsi üzerine tercih ederse, Allah onu bağışlasın.  

Sen bir kişiye şerîatin takdir ettiği nafakayı ve niteliğini fukahânın açıkladığı üzere 

bilirsin. Bu nafakada zaruri olmayan bir şey var mı? Buğday ekmeğinin bir kişinin idamesi 

(hayatını sürdürmesi) için lazım olmadığını beyan etmişlerdir. Ve benzerleri. Yine Allah 

Teâlâ (a.c.) kullarına tüm nimetleri mübah kılmış ve şöyle buyurmuştur: “O, yeryüzünde olan 

her şeyi sizin için yaratmıştır.”287 Sonra nefsin arzularının kırılmasını ve nefsin hevesinin 

men edilmesini emretti. Şöyle buyurdu: “Oruç üzerinize farz kılındı.”288 (Ayet) “ Yiyin için 

israf etmeyin.”289 –Ayet- “Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlara yaklaşmayın.”290 (s. 74) 

Ve bunun örneği sayılamayacak kadar pek çok ayet. İnsaflı ol, Allah sadrını genişletsin. 

Zikrettiğimiz şeyle şu sana gayet açık olmuştur ki, büyük sufilerin riyazeti cahillerin ki 

dışında Nebi (s.a.v.) ve ashabının (r.a.) yoludur. O’na (riyazet) hristiyanların fiiline benziyor 

diyen bazılarının sözüne hayret ki ne hayret! Çoğunu saptıran ve çoğuna hidayet veren, eksik 

sıfatlardan münezzehtir. Din ilimlerinin rusumuyle ashab yola koyuldu, Araplar ise yerinde 

saydı. “Biz Allah içiniz ve O’na döneceğiz.”291 Keşke o benzemenin ne olduğunu, neden 

tasavvur edildiğini ve ne hakkında takdir edildiğini bilseydi de sonra hüküm verseydi. Bazı 

fakihler benzeme için kerih olan bir şeyi yapma kastı olması ve kulların faydasına olmaması 

gerekir. Halbuki bizimle, bize muhalif olanlar arasında inkar edilemez ve kaçınılması 

mümkün olmayan herkesin malumu pek çok fiil vardır. Yine aynı şekilde bu benzeyen fiilin 

                                                 
283 Taberânî, Mu’cemu’l-Kebîr 11/267; Ebû Nuaym, Hılye 3/346 
284 Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl 15/1327 
285 Hakim, Müstedrek 4/352; Beyhakî, Şuabü’l-Îman 5/33 
286 Elbânî, Muhammed Nasıruddîn, es-Silsiletü’z-zaîfe‘ 1/423 (257 nolu hadis) 
287 Bakara, 2/29 
288 Bakara, 2/183 
289 A’raf, 7/31 
290 Bakara, 2/187 
291 Bakara, 2/156 
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şerîate karşı ve bid’at olması, yapan tarafından da hoş görülmesi gerekir. Ve bizim sünnetlerin 

çoğunu da terk ediyor olmamız gerekir. Sarıklı, bıyıklarını kesmiş ve kazınmış sakallı yahudi 

hahamlarını görmezmisin. Sanki onlar salih Müslümanlardan.  Bundan dolayı o (sünnetleri) 

terk etmek mi gerekir? Ve saire daha pek çok örnek.  

Bezzâziye’nin İstihsân’ında Hişam şöyle demiştir. “İkinci imam üzerinde demir 

çivilerle inceltilmiş ayakkabı gördüm ve dedim ki; bunda bir sakınca görüyor musun? Zira 

onlar (s. 75) ruhban elbisesinden ve Sevrî İbn Yezid onu kerih görürdü.” Bunu üzerine o “ona 

selam olsun, kılları olan ayakkabılar giyerdi. Bana göre rahiplere benzeme kullara zarar 

vermeyen salahtadır. Muhakkak araziler kesilmesi mümkün değildir. Ancak bu ayakkabılar 

dağlar ve kayalık araziler gibidir. – Bitti-  

Hangi salah –nefsin ıslahı- nefsi tezkiye, onunla mücahede ve ona muhalefet etmede 

ve kalbi dünya süslerinden ve tatlılığından Mevlâ’nın marifetinin nurlarıyla temizlemeden ve 

Efendimiz Mustafa’ya (salâtın ve selamın en faziletlisi O’na ailesine ve ashabına olsun) tabi 

olmadan daha büyük etkiye sahiptir.  

Ey akıllı kişi araştır ve dikkatle incele ki Allah’ta sana dosdoğru yolu göstersin. Ve bu 

meselede deliller çoktur, hatırlatmak uzun sürer. Bu miktarla (yani anlatılanlarla) sabah 

aydınlandı ve ışığa ihtiyacı yok, Hakk’ın münadisi “Haydi namaza, haydi namaza” diye nida 

etti. “Hak’tan sonra sapıklıktan başka ne var?”292 İnatçı ve müteannide (aşırı inatçı) vebal 

vardır. Başarım ancak Allah’ındır. Allah Efendimiz Muhammed’i (s.a.v.) âlini ve ashabını 

hayırlar ile kuşatsın. Hilal yükseldi, serap ışık vermedi. “Rabbimiz bize katından bir rahmet 

ver ve bize şu işimizden bir çıkış yolu hazırla”293 Amîn. Hamd âlemlerin Rabbi Allah içindir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
292 Yunus, 10/32 
293 Kehf, 18/10 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 ÎKÂZU’N-NÂİMÎN VE TENBÎHU’L-MUKALLİDÎN’DE TASAVVUF 

A. İHSAN-MURÂKABE 

 kelimesi sözlükte, yaptığı işi güzel احسان sülasisinin ifal babından olan يحسن ,حسن 

yapmak demektir. حسن mastarının cemisi kıyas dışı olarak محاسن şeklinde gelir.294 Sülasi kökü 

beşinci baptan gelen حسن kelimesi lazım olup ifal babına aktarıldığında müteaddi olur. 

Kur’an’ı Kerim’de yetmişi aşkın yerde kelime kullanılan295 kelimenin çeşitli sözlük 

manalarına bakalım.  

I. Yaptığı işi güzel yapmak. Cenab-ı Hak Secde suresi 7. ayette “O ki yarattığı her 

şeyi güzel yarattı.”296; Teğabun suresindeki bir başka ayette de “O size suret verdi ve 

suretlerinizi de güzel yaptı”297 buyrulmaktadır. 

II. İyilik etmek. Nahl suresi 90. ayette geçen, “Haberiniz olsun ki Allah size adaleti, 

iyilik yapmayı ve akrabaya vermeyi emrediyor” ihsan, iyilik etmek manasına anlaşılmıştır. 

Yine pek çok yerde geçen “ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنيَن” ayeti de “Allah güzellik-iyilik- edenleri 

sever”298 şeklinde terceme edilmiştir. 

III. İnam manası.299  

IV. İhsan Cibril hadisine dayandırılarak “Allah’ı görüyormuşçasına ibadet etmektir” 

şeklinde de tarif edilmiştir.        

 İhsan’ın ıstılah manasına gelince iki tanım öne çıkmaktadır. 

a. Allah’a onu görüyormuş gibi ibadet etmek, huzûr-u Hak’ta olmanın şuuruna sahip 

olarak kulluk görevini yerine getirmektir. 

b. Basiret nuru ile rububiyet makamını temaşa hali üzere kulluğu gerçekleştirmek. Bu 

onu hakîkaten değil yakinen görmektir. Zira bu halde O, arada sıfat perdesi bulunduğu halde 

görülür.300  
                                                 
294 Razi, Muhammed bin Abdülkadir, Muhtaru’s-Sıhah, Daru’l-Hadis, Kahire 2003, s.86 
295Çağırıcı, Mustafa, “İhsan”, DİA, c. 21, s. 545  
296 Secde, 32/7 
297 Teğabun, 64/3 
298 Bakara, 2/195; Nisa, 5/13; mealler için, Yazır, Elmalılı Hamdi, Kur’an-ı Kerim ve İzahlı Meali, Çantay, 

Hasan Basri, Kur’an-ı Hakim ve Meali Kerim, İstanbul, 1969; Döndüren, Hamdi, İnsanlığa Son Çağrı Kur’an-ı 

Kerim, İstanbul 2003  
299 İnam, insanlara veya tüm mahlûkata karşı karşılıksız iyilik veya başka birinin hayatını idame ettirme ve bir 

darlığın hafifletilmesi manasınadır. Ocak, Metin, Kur’an’a Göre İhsan Nedir? Muhsin Kimdir?, Basılmamış 

Yüksek Lisans Tezi, Sakarya, 1996, s. 8 
300 Uludağ, a.g.e., s. 259 
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Hz. Peygamber’in “Cibril hadisi” diye bilinen hadiste geçen, “İhsan, Allah’ı görür gibi 

ibadet etmendir; çünkü sen O’nu görmesen de O seni görmektedir” şeklinde ki açıklaması 

ihsanın en güzel tanımı sayılmış ve üzerinde önemle durulmuştur.301 Ayrıca kulun her an 

Allah tarafından denetlenmekte olduğu bilinci manasında ki murakabe de bu hadise 

dayandırılmaktadır.302 

Son dönem Nakşî-Halidî şeyhlerinden olan Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî (v. 

1311/1893) Hak Teâlâ’ya vuslat yolculuğunda geçilen makamların ilki olarak zikrettiği 

“İhsan Makamı” hakkında şunları söyler: “İhsan, gerek ibadetlerde, gerekse zikir esnasında 

Allah’ü Teâlâ’nın kulu gördüğünü hatta beraber olduğunu hatırdan çıkarmamak ve görüyür 

olarak hareket etmektir.303 Nitekim Hadid suresi 4. ayette “nerede olursanız olun O sizinle 

beraberdir”304 buyrulmaktadır der. Dolayısıyla ihsanı bir makam olarak telakki eder.  

Bahâeddin Efendi’de ihsân’dan meşâyih’ın ıstılahında “murakabe”nin anlaşıldığını 

söyledikten sonra onun Nebî (s.a.v.)’in asrında bulunmasının delili olarak da şu ayeti zikreder. 

“Allah adaleti ve ihsanı emrediyor.”305 Sonra ihsanı kemmiyet (nicelik bakımından), gönülden 

nafileler yapmak gibi ve keyfiyet (durumu bakımından) olmak üzere ikiye ayırır. Kemmiyete 

örnek olarak gönülden nafileler yapmayı verirken, keyfiyete örnek olarak ise Nebî (s.a.v.)’in 

“ihsan, sanki Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir, velev ki sen O’nu görmesen de O, seni 

görmektedir” hadisini zikrederek şöyle devam eder. Yani amelin keyfiyetinde huşu, içten 

gelerek ve Allah’tan başkasını kalpten çıkararak Yüce Melik’e yönelmektir. Nebî (s.a.v.)’in 

Allah’ı görüyormuşçasına gibi ibadet etmendir sözünün manası budur. Daha sonra da eserinde 

sık sık alıntı yaptığı Aliyyü’l-Kârî’nin ihsan hakkında ki şu değerlendirmesini zikreder: 

“İhsan,  kısaca amellerde ihlâsa teşvik eden bütün sözler ve bütün durumlarda kulun Rabbini 

murakabesidir.”  Bu değerlendirme de de ihlâs ve murakabeye atıf vardır.306  

Murakabe, دخل fiili gibi sülasi birinci babtan korumak, beklemek gibi manalara307 

gelen رقب fiilinin müfaale babından masdarıdır. Müfaale babı işteşlik (karşılıklı manasına) 

bildirdiği için مراقبة kelimesinin anlamı karşılıklı gözetmek, karşılıklı beklemek demektir. 

                                                 
301 Çağırıcı, a.g.m, s. 545 
302 a.y. 
303 Gümüşhanevi, Ahmed Ziyaüddin, Camiu’l-Usul, Veliler ve Tarikatlarda Usul, Ter: Rahmi Serin, Pamuk Yay. 

İstanbul 1977, s. 111 
304 Hadid, 57/4 
305 Nahl, 16/90 
306 Muhammed Bahâeddin Efendi, Îkâzu’n-Nâimîn ve Tenbîhü’l-Mukallidîn, s. 13-14. 9898 nolu nüshadan  
307 Er-Razi, a.g.e., s.147 
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Dolayısıyla hem kul, hem Hak murakabe etmektedir. Hakk’ın murakabesi, “Allah, her şeyi 

gözetleyendir”308 ayetinde olduğu gibidir. Kulun murakabesi ise “Hak, bütün hal ve 

hareketlerime vakıftır” şeklinde bir şuur ve idrak içinde olması demektir.309  

Kulun kalbinde ve gönlünde bulunan şeylere Allah’ın muttali olduğunu bilip yakinen 

kavramasıdır.310 Halika bakışın sürekliliğinden mahlûka bakışı unutmaktır.311 

Nasrabazi şöyle demiştir: “Reca seni ibadete sevkeder, havf, seni günahlardan 

uzaklaştırır, murakabe ise seni hakîkatler mertebelerine ulaştırır.312 

Bu bizim işimiz iki şey üzerine bina edilmiştir. Birincisi, nefsini sürekli olarak Allah 

ile murakabe halinde bulundurman, ikincisi zahirini şerîat ile kaim kılmandır.313 

Kötülüklerden kalbini korumak için kişinin nefsini kontrol altına alması.314 

Murakabeyi hal olarak alan ilk dönem sufilerinden Serrac Tusi (378/988) “kulun, 

kalbinde ve gönlünde olan şeylere Allah’ın muttali’olduğunu bilip yakinen kavramasıdır. Bu 

suretle kul kalbini, efendisinin zikrinden alıkoyan kötü havatıra karşı murakabe eder.315  

Murakabe üç nevidir.  

1. Mübtedîlerin murakabesi: “Allah’ın iç dünyamıza muttali olduğunu bilerek 

gönlümüze sahip olmaktır.”  

2. Mütevassıtların murakabesi: “Sizin en hayırlınız, Hakk’ın dışında her şeyden fani 

olarak Hakk’ı hak ile murakabe edenleriniz, adabında, fiil ve ahlakında Allah Rasulüne tabi 

olanlarınızdır.” 

3. Büyüklerin murakabesi: Onlar murakabe ile gönüllerini Allah’a bağlayan, 

Allah’tan murakabe konusunda kendilerini korumasını dileyen nüceba ve has kılınmış 

kullardır.316 

 

                                                 
308 Ahzab, 33/52 
309 Uludağ, a.g.e., s. 378 
310 Tûsî, Ebu’n-Nasr Serrac, Lüma’ İslam Tasavvufu, Ter: Hasan Kamil Yılmaz, Altınoluk yay., İstanbul 1996, s. 

53 
311 Kadri, Ali, Risale-i Behaiyye, Tarikat-ı Nakşıbendiyye Prensipleri, Ter: Rahmi Serin, Pamuk yay., İst. 1994, 

s. 224. 
312 Kuşeyri, a.g.e., s. 304 
313 a.y. 
314 Eraydın, a.g.e., s. 159 
315 Tûsî, a.g.e.,  s. 53 
316 Tûsî, a.g.e., s. 54 
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Murakabenin aslı Allah Teala’nın onun bütün hareketlerine muttali olduğunu, aklına 

her ne gelirse O’nun hepsini bildiğini düşünmektir. Bu mertebeyi idrak eden ve buna inanan 

herkesin hem dışı, hem içi edepli olur.317 

Cibril hadisinde geçen ihsan tarifinde “Sanki O’nu görüyormuşsun gibi ibadet 

etmendir. Her ne kadar sen O’nu görmesen de O seni görmektedir” buyurmasında 

murakabeye işaret vardır. Çünkü murakabe “kulun Cenab-ı Hak Teala’nın her halükarda 

kendisini denetlemekte olduğunu bilmesidir”318 

Nakşibendiyye’de Hakk’a sohbet, rabıta, zikir ve murakabeyle erildiğine, 

murakabenin zikirden üstün olduğuna inanılır.319  

Bahâeddin Efendi bu hususa şöyle temas eder. Nakşibendiye tarikati üç esas üzerine 

bina edilmiştir. Birincisi; Ubudiyete kalbî, gizli zikir ve en parlak (Enver) şerîatin azimetleri 

ile amele devam etmektir. İkincisi; Allâh Teâlâ’ya vasıl olmak ve ondan feyz almak için 

huzurunda kâmil bir mürşid ile zâhirî sohbet ve gıyabında da rûhânî sohbet ile O’na tevessül 

etmektir. Büyük sufilerin ıstılahında bundan anlaşılan rabıtadır. Ki ona, gözü ve basireti 

mürşidin vechine sureten ve ruhen raptetmek, nazarı ona hasretmek ve zâhirî hükümleri ve 

bâtinî sırlarla alakalı şeyleri öğrenmekten dolayı rabıta denilmiştir. Bu öğrencinin ilim 

meclisinde üstadın yüzüne bakışını hasretmesi gibidir ki bu da bir ibadettir. Üçüncüsü de 

ibadete huşu ve huzûr ile devam etmektir ki ilk zamanlar asırların en hayırlısında bundan 

ihsan anlaşılmıştır. Yine aynı şekilde büyük sufilerin ıstılahında Samedânî latîfeler- Rabbânî 

yükselişler (terakkıyyât) ve lâhûtî ma’rifetlerle alakasından dolayı bundan murakabe 

anlaşılmıştır. Bu zikredilen şeyler mervidir, nakledilmiş ve sabittir. Ve Peygamber (s.a.v.) ve 

O’nun ashabının (r.a.) asrında olmuştur.320 Dolayısıyla kalbî zikir, zahirî ve rûhânî sohbet 

(rabıta), ihsanın meyvesi olan murakabeyi nakşibendiye esas unsurları olarak almıştır.  

  

 

 

 

                                                 
317 Gazzalî, Zeynüddin Ebu Muhammed bin Muhammed, Kimya-yı Saadet, Mutluluğun Formülü, Ter. Ali 

Arslan, Yenişafak, İstanbul 2004, s. 842.   
318 Kuşeyri, Abdulkerim, er-Risaletu’l-Kuşeyriyye, Mektebetü’l-Esed, Dimeşk 2000, thk: Abdülkerim el-Ata, s. 

302. 
319 Uludağ, Süleyman, Murakabe, DİA, İstanbul 2006 XXXI/204; Erbili, Muhammed Esad, Mektubat, Haz: 

Hasan Kamil Yılmaz, İrfan Gündüz, Erkam Yay., İstanbul 1426/2005, s. 159. 
320 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 6-7. 
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B. SOHBET - RABITA 

Arapça, arkadaşlık yapmak, karşılıklı konuşmak321 gibi anlamları olan bir kelime. 

Allah'a ulaştıran tasavvuf okullarının her biri, "hizmet" ve "sohbet" gibi iki temele dayanır. 

Bu ikisi, sâliki, maneviyat yüceliklerine ulaştıran vasıtadır. Sohbette, mürşid-i kâmilin 

ruhundaki kabiliyetlerin müride yansıması (in'ikâs) yani kabiliyet aktarımı söz konusudur. Bu 

yüzden Allah dostları, sohbete çok önem verirler. Hoca Bahâeddin Nakşbend Hazretleri 

"tarîk-ı mâ bâ suhbetest" (yolumuz sohbetledir) sözü,322 İmam Rabbânî’nin de (r.a.) tarikimiz 

sahâbe-i kiramın tarikidir sözü bu esasa işaret eder.323 Bu esas Nakşî yolunun ana düstûrunu 

oluşturur. Bazı tasavvuf okullarındaki şeyhler, hırka giydirerek nisbeti naklettiği için "hırka 

şeyhi" adını aldığı gibi, sohbetle nisbet geçiren şeyhler de "sohbet şeyhi" olarak anılmıştır.324  

Salikin mürşid-i kamil ile sohbeti feyz için en güçlü yoldur. Peygamberimizin (s.a.v.) 

arkadaşlarına "ashâb" denilir. Hz. Resûlullah’ın (s.a.v.) sahabe-i kiramı (r.a.), sohbetle 

yetiştirmesi, sûfiyye yolunda vazgeçilmez bir metod olarak kabul edilmiştir.325 

Sohbetin amacı kendisinden istifade edilen kamil insanın güzel edep ve halinin 

sohbete katılanlara intikali ve böylece ma’nevi tezhip ve terakkinin elde edilmesidir.326   

Bunun kaynağı olarak “onlar görülünce Allah hatırlanır” hadisi şerifini delil getirirler.   

 

Ribat ise , يربط  ربط kökünden gelip bir şeyi diğer şeye bağlayan bağ, ilgi, münasebet, 

bağlılık ile mensubiyet ve dayanıklı olmak gibi manalara gelir. Ribât (رباط)veya Murâbata 

 (حافظوا) ”kelimesi “hafizû (رابطوا) ise, işe devam etmektir, ayette geçen “Rabitû”327 (مرابطة)

manasındadır.328 Aynı fiilin müfaale babından ismi fail sigası olan “Murabıt” (مرابط) kelimesi 

Kuzey Afrika’da derviş manasına kullanılmaktadır. Yine soğukkanlı, kendine hakim kimseler 

içinde “Rabitu’l-Ce’ş” ifadesi kullanılır. Ribat (رباط) kelimesi ise kendisiyle bağlanan şeydir, 

yani bağ ve ip demektir. Çoğulu ise Rubut’tur (ربط).329 Ribat, aslen cihad için atların 

bağlandığı yerdir. Sonra ardından gelecek tehliklere karşı içindekileri korumak için yapılan 
                                                 
321 İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, Dâra Sadr, Beyrut, 1990, c. I, s. 519; Cevheri, İsmail bin Hammad, es-Sıhah, thk: 

Ahmed Abdülğafur Attar, Dâru İlmi’l-Melâyîn, Beyrut 1990, c. I, s.  161  
322 Cebecioğlu, a.g.e., s. 647 
323 Hânî, a.g.e., 141 
324 Cebecioğlu, a.g.e., s. 647 
325 Memiş, a.g.e., 277  
326 Memiş, a.g.e., 278; Hânî, a.g.e., 140 
327 Al-i İmran, 3/200 
328 İbn Manzur, a.g.e., c. VII, s. 302-303; Cevheri, a.g.e., c. III, s.  114  
329 İbn Manzur, a.g.e., , c. VII, s. 302-303 
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her türlü kale vs. yerlere ribat dendi. Bu yerlerde kalarak düşmanı gözetleyen mücahid, 

gerideki insanlara düşmanın gelmesini engeller, düşmanı defeder. Tekkelerde kalarak Allah’ı 

anan dervişlerde, taat ve dualarıyla kullara ve beldelere gelecek bela ve musibetin kalkmasına 

vesile olurlar.330 Bir rivayette ise Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “zor ve sıkıntılı anlarda 

güzelce abdest almak, mescide çokça gidip gelerek fazlaca adım atmak, bir namazdan sonra 

gelecek namazı beklemek. İşte sizin ribatınız budur.İşte ribat budur.İşte ribat budur” 

buyurmuşlardır.331 Şihâbüddîn Sühreverdî, “ribat nefisle cihad etmektir. Tekke ve rıbatlarda 

yaşayanlarda nefsiyle mücahede için nöbet bekleyen kimselerdir” demektedir.332 Sonuç olarak 

ribat her ne kadar kelime kök olarak maddi cihad gibi görünse de nefis ve hevâ ile cihad da 

zımnında gizlidir.  

Istılah manası ise müridin, rûhâniyetinden feyz alacağına inanarak kamil şeyhinin 

suretini zihninde tasavvur etmesidir.333  

Nakşî-Halidî şeyhlerinden Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî ise rabıtayı şöyle tarif 

eder.  Zâtî sıfatla tahakkuk edip, müşâhade makamına vasıl şeyhe kalbi bağlayıp hayalinde 

suretini muhafaza etmektir; isterse, onun gıyabında olsun.334 Bu tariften iki şey 

anlaşılmaktadır. Birincisi şeyhin mürşid-i kâmil olması yani fena fillah’a ulaşması. İkincisi ise 

şeyhin suretini zâhiren ve gıyâben hatırda tutmak. Yani feyz için sadece zâhirî sohbete ihtiyaç 

olmayıp hatırda tutarakta istifazanın mümkün olacağı. 

Bir diğer tarifte de rabıta-ı muhabbet şöyle tarif edilir: “sâlikin şeyhine olan 

muhabbetinden ibarettir.” Sâlikin feyz almasına sebep, ona olan sevgi bağıdır. Mürşide karşı 

sevgi rabıtası olmazsa feyz alamaz.335 Yine benzer şekilde bir tarif de “rabıta, sevgi ve 

hürmetle kalbi bağlamaktan ibarettir.”336 Hasan Kamil Yılmaz’da “sâlikin mürşidine 

gönülden bağlanmasıdır”337 diye tanımlamaktadır.  

                                                 
330 Sühreverdî, Ebu Hafs Ömer bin Muhammed Şihâbuddin, Avârifü’l-Meârif, Ter: Dilaver Selvi, Semerkand 

yay., İstanbul, 2004, III. bas., s. 130-131. 
331 Buhârî, Vudû, 6; Müslim, Taharet, 14, 34-41. 
332 Sühreverdi, a.g.e., s. 132 
333 Uludağ, a.g.e., s.  
334Gündüz, İrfan, Gümüşhanevi Ahmed Ziyâüddin, Hayatı-Eserleri-Tarikat Anlayışı ve Halidiyye Tarikatı,seha 

neş., İstanbul, 1984, s. 275; Arvâsi, Abdülhakim, Râbıta-i şerife, sad. Necip Fazıl Kısakürek, b.d. yay., 7. bas., 

İstanbul, 1997, s. 17. 
335 Kadri, a.g.e., s. 54. 
336 Yıldırım, Ahmet, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, TDVY., Ankara, 2000, s. 254. 
337 Yılmaz, Hasan Kamil, Tasavvufi Hayatla İlgili Sorular, Altınoluk yay., İstanbul, 1996, s. 501, “Lüma’ 

arkasında”.  
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Bu tanımlarda ki sevgi sıradan bir sevgi olmayıp, benimseme ve aynileşmeye yönelik 

maksatlı bir sevgidir. Çünkü insan önce benimser, sonra alışkanlık haline getirir. Nitekim 

karakter de başkalarının yaptıklarını aynen yapmak sûretiyle farkına varmadan biçim kazanır. 

Bir gayeyi gerçekleştirmek isteyen insanoğlu süregelen hayatında daima canlı ve müşahhas 

bir modele ihtiyacı “insanın insanı taklidi” realitesini ortaya çıkarmıştır. İnsana ilham verici 

fedailerin, azizlerin, mürebbilerin ve liderlerin arkadaşlığı, hayatta başarılı olmaları için 

mevcudiyeti mutlak bir husustur.  

İnsanoğlu başkalarının destekleyici akıl, verimli dostluk, sıcak şefkatleri olmadan 

yaşayamaz. “İnsan ruhunun pusulası, kendi tecrübe medârı içinde büyük bir beşeri yıldızın 

cazibesine ma’ruz kalmazsa cihet mefhumunu kaybeder.” İnsan kişiliği hakkındaki “benzeme, 

benzetme, benimseme ve sevilen biri ile aynîleşme” ameliyesinin mahiyetini gösteren bu 

psikolojik keşif338 asırlardır İslam Tasavvufu’nda kullanılmaktadır. Zira müridler, şeylerini 

taklitle kemal yolunda sürekli terakki halindedirler.  

Diğer yandan başkalarının asil davranışlarına içten gelen bir hayranlık duyulması 

kadar iyi bir şey yoktur. Yaşayan yada ölmüş büyük adamlara hayranlık duyanların, onların 

yaptıklarını küçük veya büyük ölçüde yapmak istemeleri normaldir. Savaşçılar, devlet 

adamları, hatipler, vatanseverler, şairler ve sanatçılar, hepsi belki de farkına varmadan 

kendinden önce yaşamış olanların etkisi altında kalmışlar yada onların yaptıklarını aynen 

yapmışlar, onları taklit etmişlerdir. Bu açıdan da rabıtayı “sadık ve salih kimselerle 

özdeşleşerek hayırlı ve salih bir kul olmayı sağlayacak psikolojik eğitim yöntemidir” şeklinde 

tarif etmek mümkündür.339 

Tasavvuf ve tarikatlardaki uygulanan rabıta ile büyük insanlara duyulan hayranlığın, 

karakterin şekillenmesindeki rolüne işaret eden bu psikolojik tespitler, kişiliğin gelişmesinde 

taklidin veya başkalarıyla aynileşmenin etkisini görmektedir. İşte rabıta, bu mekanizmanın 

sistematize edilmiş şeklidir denilebilir.”340  

Rabıta kalbi gaflet çukurundan çıkarıp ilahi kemâlât ve Rabbânî tecellileri aksettirir. 

Sâlikin terakkisini artırır.341 Rabıtayla müridin şu merhaleleri geçmesi hedeflenir. Rabıtayla 

mürid, şeyhinin hal ve vasıflarını her an göz önünde bulunduracağından, yavaş yavaş bu 

vasıfların kendisine geçmesine sebebiyet verir ve “fenâ fi’ş-şeyh” makamına yükselir, bu 

durum daha sonra da “fenâ fi’r-resül” ve nihayetinde de “fenâ fillâh” makamına ulaşmaya 
                                                 
338 Gündüz, İrfan, “Tasavvufi Bir Terim Olarak Rabıta”, MÜİFD., sa. 7-10, İstanbul 1995, s. 243-244. 
339 Okudan, Rifat, “İnsani Bir İnsiyak Olarak Rabıta”, T.İ.A.A.D., Ankara 2003, s. 206. 
340 Gündüz, a.g.m, s. 255. 
341 Konyevi, Seyda Muhammed, Adap, Reyhani yay., Konya 2006, s. 197. 
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zemin hazırlar.342 Daha sonra da bu keyfiyet, müridin zamanla şeyhini benimsemesi, onun 

ahlak ve faziletiyle bezenmesi, şahsiyetinin onun şahsiyetinde erimesi ve onunla 

aynîleşmesine götürür.343 

Rabıta yapan müridin ilk hedefi şeyhinde fâni olmaktır. Zira şeyhinde fâni olmak 

Allah’ta fâni olmanın mukaddimesidir.344 Bir mürid eğer Cenâb-ı Hak’tan istifazaya kadir ise, 

o müridin rabıtayı terk etmesi vacip olur. Bu takdirde rabıta ile iştigal, terakkiden tenezzüldür. 

Şühûd makamı üzerine, hicap mertebesini tercih etmektir. Bu ise Cenâb-ı Hak’tan i’raz 

demektir.345  

Rabıtada vesilelerin maksat kabul edilmemesi dikkat edilmesi gereken hususlardan 

biridir. Çünkü burada maksadın unutulup, vasıtaya takılma söz konusudur. Rabıtaya karşı 

çıkanların çoğu kere itirazı da buradan gelmektedir.346  

Birde evliyaullah’ın ahirete intikal etmesiyle tasarrufatının devam etme meselesi 

vardır. Bunun devam edeceği yönünde neredeyse ittifak vardır. Adap risalesinde, 

“Evliyaullah’ın tasarrufatı, ahirete intikal edince de bakidir. Bazısı meyyit ahirete intikal 

ettikten sonra dünyaya iltifatı kalmaz demiştir. Bu kanaat nefsinde kemaliyet iddia edenlerin 

hatasından da büyüktür. Bu söz evliyaullah indinde tasarrufatı inkârdır” denilmektedir.347 Bu 

konuda Kuşadalı İbrahim Halveti farklı bir uygulama gösterir ve ölüye rabıtayı anlamsız 

görür ve yasaklar. Zira ona göre rabıta için mürşidin simasını bizzat görmek gereklidir. 

Muhammed Bahâedin Efendi nakşibendiyenin temel esaslarından olan rabıtadan 

rûhânî istifaza olarak uzun açıklamalarda bulunur. Bunlara değinecek olursak; “ Allâh 

Teâlâ’ya vasıl olmak ve ondan feyz almak için huzurunda kâmil bir mürşid ile zâhirî sohbet 

ve gıyabında da rûhânî sohbet ile O’na tevessül etmek nakşibendiyenin ikinci esasıdır. Büyük 

sufilerin ıstılahında bundan anlaşılan rabıtadır. Ona, gözü ve basireti mürşidin vechine sureten 

ve ruhen raptetmek, nazarı ona hasretmek ve zâhirî hükümleri ve bâtınî sırlarla alakalı şeyleri 

öğrenmekten dolayı rabıta denilmiştir. Bu öğrencinin ilim meclisinde üstadın yüzüne bakışını 

hasretmesi gibidir ki bu da bir ibadettir.”348 Bu ifadelerden anlaşıldığı üzere Bahâedin Efendi 

                                                 
342 Eraydın, a.g.e., s. 384; Gündüz, a.g.m., s. 248. 
343 Gündüz, a.g.m., s. 248. 
344 Arvâsi, a.g.e., s. 18; Hâni, a.g.e., s. 140. 
345 Hâni, a.g.e., s. 141. 
346 Yıldırım, a.g.e., s. 254 
347 Hâni, a.g.e., s. 147; Arvâsî, a.g.e., s. 23-24. 
348 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 6-7 
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rabıtayı bir nevi feyzin kesintiye uğramaması için, sohbetin gıyaben de devam ettirilmesi 

olarak görür.  

Bahâedin Efendi onun aklî ve naklî delillerini şöyle açıklar. Asr-ı saâdette onun varlığı 

ise Allâh’u Teâlâ’nın şu emriyledir: “ O’na yaklaşmaya vesile arayın.”349 Bu emrin sebebi 

âriflerin belirttiği üzere bütün kemâlâtın Sübhân Teâlâ’dan yayıldığı şeklindedir. Fakat feyz 

alma ve feyz verme, feyz alan ve feyz veren arasında münasebet olmasına bağlıdır. İnsan 

nefsi bedeni bağların sarmalındadır, Allah Teâlâ ise bundan soyutlanmıştır ve aralarında 

münasebet yoktur. Bundan dolayı aralarında iki yönlü gerek soyutlanmış (تجرد), gerekse 

bağlantılı olan (تعلق) bir vasıta gerekir. Nefis bağlanma yönüyle aracıdan feyz alır. Vasıta ise 

soyutlanma yönüyle Allâh’u Teâlâ’dan feyz alır. O aracı da iki yönün sahibi olan Nebi 

(s.a.v.)’dir. Bu aynı zamanda resullerin gönderiliş hikmetlerinden ve faydalarından 

birisidir.350  

Sonra mübtedî için Nebi (s.a.v.)’den vefatından sonra, feyz alanın cismani bağlarla 

aşırı bağlı olmasından dolayı feyz akışı olmaz. Ve o, Nebi (s.a.v.)’den feyz alma hususunda 

iki yönü bulunan diri bir vasıtaya ihtiyaç duyar. Birincisi diri olması ki böylelikle feyz alan 

için münasebet hâsıl olur. Diğeri ise onun (vasıtanın) içinde bulunduğu haldir ki onunla 

rûhânî füyûzatı ve ma’nevî istifadeleri almak için bir hazır olur. Onları Allâh’u Teâlâ onda 

(vasıtada) bir canlıdan telkin ala ala ve bu telkin ve terbiye Nebi (s.a.v.)’in hayatında son 

bulacak şekilde yaratmıştır. Bu halin elde edilmesi canlıdan canlıya tâ ki O (s.a.v.)’e ulaşması 

dışında mümkün değildir. Bu feyz alamama, feyz verenden değil, mübtedîde ki kusurdan 

dolayıdır. Mübtedî-sâlik bu hal kendisinde bulunanın terbiyesi altına girdiğinde bu halden bir 

şey elde etmeye başlayana kadar yükseliş devam eder (yani nebi a.s.’dan bizzat kendi bir 

şeyler istifade edene kadar). O zaman ona rûhânî istifaza başkalarından değil ama tek bir 

şahsın rûhânîyetinden mümkün olur. İşte o zaman vasıtaya ihtiyaç duymaz. Hatta bu durum 

herkesin rûhânîyetinden feyz alacak şekilde özellikle de Efendimiz Mustafa (s.a.v.)’in 

rûhânîyetinden alacak şekle gelince tamam olur. O vakit başkasının aracılığına ihtiyacı 

kalmadığı gibi kendisinin başkasına aracılık etmesi mümkün olur.351 

“Bunun benzeri ilim talibinin işinin başındaki durumun aynısıdır. O kitabı gözden 

geçirmeden fayda bulmaz, ona öğreneceği ilmi telkin edecek ve öğretecek bir hoca gerekir. 

Çünkü mübtedînin mahsüsata karşı aşırı bağları vardır ve muhakeme gücü sarf etmeye 

                                                 
349 Mâide, 5/35 
350 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 14-15 
351 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 15 
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yönelik şeylere de soğukluğu vardır. Şunun farkında olmak gerekir ki noksanlık kitaplarda 

değil taliptedir.”352  

Burada anlatılanlardan feyz almak için şeyhin gerekliliğine inanan Bahâedin Efendi 

şeyhi amaç olarak görmez. “ Şeyh Ka’be gibidir ama secde Allah içindir.” Fakat bu kendini 

zorlama ile değil aksine muhabbetle, özlemle olur.353  

Kâmil bir şeyhin görevi, sâlikten zemmedilmiş, kötü ahlakı çıkarması o kötü ahlakın 

yerine iyi, övülmüş ahlakı yerleştirir. Terbiyenin manası ve hakîkati şuna benzer. Toprağı 

süren ve ziraatle uğraşanlar, kalması zirai bitkilere zarar veren veya ekinlerin arasında kalması 

ekinin kuvvetini zayıflatacağı için dikenleri ve yabancı otları çıkarırlar.354 

Bir diğer delili ise “ O’na yaklaşmaya vesile arayın”355 ayetidir. İlk ve en yüce 

vesilemiz, resulümüz ve yol göstericimiz Muhammed (s.a.v.)’dir. Ashab (r.a.) O’ndan (s.a.v.) 

feyz aldılar ve öğrendiler. Bu zâhirî istifazadır. Bu istifazanın ikinci kısmı Resulüllah 

(s.a.v.)’in suretinin hayal edilmesiyle ve feyz isteyenin kalbini O’nun kalbine karşılık 

kılmasıyla elde edilir. Peygamber (s.a.v.)’i görmeden ve zâhirî sohbetinde bulunmadan O’nun 

ruhâniyetinden feyz alan Üveys el-Karenî’nin durumu bu ikinci rûhânî kısımdandır.356 

Bu ikinci rûhânî kısmı Allah Teâlâ’nın şu ayeti de desteklemektedir. “Sadıklarla 

beraber olun.”357 Muhakkıklar bu ayette ki beraber olmanın ma’nevî beraberlik olduğunu 

söylediler. Çünkü zâhirî beraberlik dünyanın uzak bölgeleri ve ülkelerin her tarafına dağılmış 

olan ashab hakkında mümkün değildir. Çünkü sürekli zâhirî beraberlik, aynı beldede aynı 

mahalle ve aynı evde bulunmalarını gerektirir. Bu beraberlik Hz. Peygamberin (s.a.v.) pak 

zevceleri dışındakiler için hatta onlardan bir kısmı için bile Peygamber (s.a.v.) diğerlerinin 

yanındayken mümkün değildi. Buradan hareketle, bu beraberlikten murad, tam bir muhabbet 

ve O’nun (s.a.v.) şerefli suretinin hayal edilmesiyle elde edilen ma’nevî beraberlik olduğu 

ortaya çıkmaktadır.358  

 

 

 

                                                 
352 a.y. 
353 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 16 
354 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 16 
355 Mâide, 5/35 
356 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 19-20 
357 Tevbe, 9/119 
358 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 22 
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C.  KELİMÂT-I KUDSİYYE 

Abdülhalık Gucdüvani tarafından ortaya konan 8 düstüru ifade eder, daha sonra 

bunlara daha sonra 3 tane daha ilave edilmiştir. 

 

1. Hûş der-dem  

Hûş Farsça da “akıl” derdem de “nefes” manasına olup uyanık olmak demektir.359 

Terim manası olarak alınan her nefeste huzûru360 muhafaza etmek, Allah’tan gafil olmamak 

demektir.361 Mevlana Sa’deddin Kaşgârî bu ölçüyü “bir nefesten bir nefese geçerken asla 

gaflete düşmemek ve huzurda olmak” diye tarif ediyor.362 Şah-ı Nakşibend: de “nefesin giriş 

ve çıkışında iki nefes arasını öyle muhafaza etmelidir ki, hiç biri Vücûda gafletle girip 

vücuttan gafletle çıkmamalıdır”363 demektedir.   

Nefes alıp verişimiz esnasında uyanık olmak, gafletten korunmaktır. Nefesleri 

gafletten korumak, kalbi huzura kavuşturur, mutmain kılar.364 Nefeslerine hakim olmayan ise, 

nefsine de hakim değildir. Nefsine hakim olamayan kimse ise mahvolmaya mahkumdur.365 

Bahâeddin Efendi de bu esası “sâlikin nefesi üzerine alırken ve verirken hâzır mı, 

yoksa gafil mi diye uyanık olmasından ibarettir”366 diye tanımlamaktadır. O şöyle devam 

eder: “Bu mülahaza/kontrol gitgide devamlı huzûr halinde olmaya götürür ve bu mübtedî 

sâlik için faydalıdır. Mütevessıt sâlike gelince o nefsini gaflet var mı, yok mu diye her saat 

kontrol etmelidir. Eğer ona gaflet geldiyse istiğfar eder ve yakın zamanda onu terk etmeye 

çabalar. Bu mülahazasını huzur halinde devam kazanıncaya kadar devam ettirir.”367 

 

 

                                                 
359 Hânî, a.g.e., s. 167; Cebecioğlu, Ethem, Tasavvuf  Terimler ve Deyimler Sözlüğü, Rehber Yay., Ankara 1997, 

s. 371.  
360 Huzûr, kulun gözüyle Hak Teâlâ’yı açıkça görememesi, fakat yakîn berraklığı sebebiyle kalben O’nunla 

beraber olmasıdır. Her ne kadar O, kuldan gâib olsa da kulun kendisini O’nun huzurunda hissetmesidir. Tûsî, 

a.g.e., s. 333.  
361 Sâfî, Mevlana Ali bin Hüseyin, Reşahate Ayne’l-Hayat, Can Damlaları, Özleştiren: Necip Fazıl Kısakürek, 

Eser Kitabevi, İstanbul 1971, s. 24; Algar, Hamid, “Hacegan”, DİA, İstanbul 1996, XIV/431.  
362 Sâfî, a.g.e., s. 24. 
363 Sâfî, a.g.e., s. 25. 
364 Eraydın, Selçuk, Tasavvuf ve Tarikatlar, İFAV, İstanbul 1997, s. 376 
365 Kadri, a.g.e., s. 81 
366 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 59 
367 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 59-60 
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2. Nazar ber-kadem  

Arapça ve Farsça kelimelerden oluşan bu terkip ayağa bakmak anlamına gelir.368 

Sâlik, şehirde, sahrada, yolda, her yerde gözünü ayağına dikmesi, daima yere bakması ve bu 

sayede başıboşluktan ve dilediği yere bakmaktan korunması369 şeklinde tarif edilmiştir.  

Süluke başlama sıralarında olan bir sâlik yürürken sağa sola baktıkça gördükleri 

gönlüne dolar. Bu durumdan kurtulmak için hep öne ve ayak uçlarına bakmak, tek yol ve 

çaredir. Hele sâlikin bakması kendisine haram olan insanlara bakarak onların ilgisiyle kalbini 

doldurması ise büsbütün felakettir. Bu durumda süluku batıl olur. Hak ve hakîkatle ilgisi 

kesilir. Nitekim sağa sola bakmaya devam edenin zarar ve ziyanı devam eder denilmiştir.370  

Nazar Ber Kadem’in sosyal hayatımızda büyük faydaları vardır. Yürürken önüne 

bakan kimse masiva ile fazla meşgul olamaz. Çünkü etrafa bakıp dalmak kalbi 

perdeleyeceği371 için bu ölçüyü tatbik eden, bu afetten korunmuş olur.  

Bahâeddin Efendi de bu esası “sâlikin yürüdüğü zaman ayaklarına bakması ve 

oturduğu zaman da sağına soluna iltifat etmeksizin önüne bakması”372 diye tanımladıktan 

sonra şöyle devam eder. “Zira bu (sağa sola iltifat) onun halini büsbütün ifsad eder ve onu 

maksudundan alıkoyar. Bu mübtedînin Hâlidir. Müntehi ise kendisini herhangi bir Nebi’nin 

ayakları altında olarak tasavvur eder.”373 

 

3. Sefer der-vatan 

Arapça ve Farsça karışımı olan bu terkip vatanda yolculuk etmek manasına gelir.374 

“Ehlullah yanında sâlikin alem-i halktan alem-i Hakk’a seferi veya sâlikin kötü halden iyi 

hale sefer etmesi”375 şeklinde tanımlanmıştır. Ebû Osman Mağribi de “Sefer der Vatan’ın 

manası sâlik heva ve şehevatından, nefsinin arzularından sefer etmesidir ya da bir mürşid-i 

kamile vuslat için bir beldeden diğer beldeye sefer etmesidir”376 şeklinde tanımlamıştır.  

                                                 
368 Cebecioğlu, a.g.e., s. 540 
369 Sâfî, a.g.e., s. 25 
370 Kadri, a.g.e., s. 88 
371 Eraydın, a.g.e., s. 377 
372 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 60 
373 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 60. 
374 Cebecioğlu, a.g.e., s. 540. 
375 Hânî, a.g.e., s. 169. 
376 a.mlf, a.g.e., s. 170; Safi, a.g.e., s. 25.  
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 Bahâeddin Efendi de bu esası “o sâlikin adi beşeri sıfatlardan seçkin meleki sıfatlara 

yol almasından ibarettir”377 şeklinde tanımladıktan sonra “sâlikin kendini O’ndan başkasının 

sevgisi kaldı mı, kalmadı mı diye kontrol etmesidir. Eğer başka sevgi kaldıysa derhal tevbe 

eder ve bu sevgiyi “Lâ” kelimesiyle giderir ve Allah sevgisini de “İllallah” kelimesiyle 

sağlamlaştırır”378 der.  Yani masivanın sevgisini nefiyle zikriyle zail edip, isbat zikriyle de 

Hakk’ın sevgisini gönülde ikame etmeyi belirtmektedir. 

 

4. Halvet der-encümen 

Farsça bir kelimedir. Halk içinde, halktan ayrı olmak manasınadır.379 Sûrette ve 

zahirde halk içinde bulunurken mânen ve bâtınen Hak ile beraber olmasıdır.380 Hoca 

Bahâeddin Nakşibend Hazretlerine sormuşlar: “sizin tarikatınızın temeli nedir?” O da “havlet 

der encümen, toplulukta yalnızlıktır. zahirde halk, bâtında Hak ile beraber olmaktır”381 

demiştir. Hoca Abdülhalik-ı Gucdüvani’nin halifelerinden Hace Evliya-yı Kebir’e göre 

toplulukta yalnızlığın manası şudur: Zikir insanı öyle kaplamalı, insan kendini zikre öyle 

vermeli ki en kalabalık ve şamatalı yere girse bile hiçbir şeyi işitemez olmalı.382  

Zâhirî halvet Nakşibendiye’de makbul sayılmamıştır. Çünkü Allah’ın Resulü (s.a.v) 

peygamberlik şerefi ile şereflendikten sonra hiçbir zaman insanlardan uzak kalıp kendi 

kendine halvete çekilmediler. Ashab-ı Kiram’da Allah Resulü’nün sünneti üzere yürüdüler. 

Onların hali, görünüşte halk ile, gönülden Hak ile beraber olmaktı.383 Nitekim Yüce Allah 

onların şan ve şereflerini şöyle tarif etmektedir: “… nice erler ki ne ticaret, ne alım satım 

kendilerini Allah’ı zikretmekten, namaz kılmaktan, zekat vermekten alıkoyamaz.”384      

Bahâeddin Efendi de bu esası “sâlikin kalbinin okurken, konuşurken, yerken ve 

içerken, ayaktayken, yürürken gibi tüm hallerde O’na yönelmesi ve O’nunla meşgul 

olması”385 şeklinde açıklamıştır. 

 

                                                 
377 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 60. 
378 a.y. 
379 Uludağ, a.g.e., s. 221. 
380 Algar, a.g.m., s. 431; Kadri, a.g.e., s. 89; Eraydın, a.g.e., s. 378. 
381 Safi, a.g.e., s. 26. 
382 a.y. 
383 Kadri, a.g.e., s. 90. 
384 Nûr, 24/37. 
385 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 60. 
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5. Yâdkerd 

Farsça bir kelime olup zikretmek, hatırlamak demektir.386 Terim olarak ise hem dil 

hem de kalb ile Kelime-i Tevhid’i zikretmek, dil bunu devamlı tekrar ederken, kalbin de 

bütünüyle manasına iştirak etmesi manasına kullanılır.387  

Bir başka tanım da şöyledir: “Tevhid kelimesini habs-i nefes ile zikretmekten 

ibarettir.” Hace Abdülhalık-ı Gucdüvani şöyle demiştir: Sâlik yâdkerd ile meşgul olunca, yani 

habs-i nefes ile zikre başlayınca, kalp nurlanmasına engel olan perdeler giderilip, beklenen 

nurlanmalar ve bunların işaretleri belirinceye kadar sâlikin aralıksız zikre devam etmesi 

gerekir.388  

Bahâeddin Efendi de bu esası “Allah’ı gerek İsm-i Zât gerekse nefy ve isbatla 

zikretmekten ibaretti2r”389 şeklinde açıklar. Bu tanımlama da habs-i nefes veya kal-dil uyumu 

gibi hususlara temas etmemiştir.  

 

6. Bâzgeşt 

 Farsça bir kelime olup vazgeçmek, geri dönmek manasınadır.390 Istılahta ise zikir 

yaparken kelime-i tevhidin ardından “İlâhî ente maksûdî ve rizâke matlûbî”391 cümlesini 

tekrarlamak manasınadır.392 Muhammed b. Abdullah Hânî de bâzgeşt prensibini “iki nefes 

arasında ki fasıla da İlâhî ente maksûdî ve rizâke matlûbî  kelamını mülahaza etmektir ki bu 

mülahaza sebebiyle zakir kendini havatırdan korumuş olur ki gafletten kurtularak devamı 

huzura müyesser olmuş olur”393 diye tarif etmektedir. Risale-i Behaiyye de ise bu 

mülahazanın faydası şöyle açıklanmaktadır: “bu cümleyi düşünmenin faydası, iki nefes 

arasında ki durakta, kalbe uygunsuz şey getirmemeyi temindir. Bir diğer faydası da maksadın 

yüce Allah olduğunu düşünerek O’na olan aşk ve muhabbeti artırmaktır. Diğer bir faydası da 

sâlikin zikir sırasında ihlasını artırmasıdır.zira bu cümlenin iki nefes arasında düşünülmesi, 

orada olabilecek gafleti önler.”394 

                                                 
386 Cebecioğlu, a.g.e., s. 764. 
387 Sâfî, a.g.e., s. 26; Memiş, ag.e., s. 239 . 
388 Kadri, a.g.e., s. 90. 
389 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 60. 
390 Uludağ, a.g.e., s. 89. 
391 Manası şöyledir: Allahım! Maksadım sensin, gayem senin rızanı kazanmaktır. 
392 Algar, a.g.m., s. 431 
393 Hânî, a.g.e., s. 172. 
394 Kadri, a.g.e., s. 79-80. 
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Bahâeddin Efendi de bu esası “zakirin zikir esnasında yalvararak ve boyun eğerek, “İlâhî 

ente maksûdî ve rizâke matlûbî” diyerek Allah’a yönelmesinden kinayedir. Bu zikirde büyük 

bir şarttır. Ondan gafil olunmamalıdır. Çünkü o (zikir) gerçekten faydalıdır”395 diye 

açıklamaktadır. 

 

7. Nigâhdâşt  

Farsça bir kelime olup gözü korumak manasınadır.396 Kelime-i tevhid-i söylerken 

aklından bütün yersiz düşünceleri (havatır) atmaktır.397 Bahâeddin Efendi de bu esası “ o kalbi 

havatırdan ve yeni bir nefesden korumadan ibarettir” şeklinde tanımlamıştır.”398 Sâlikin 

önemli görevlerinden biride havatır denilen yad şeylerden kalbi korumaktır. Havatır ise altı 

çeşittir. 

1. Hevâcis: nefis yoluyla kalbe giren şeylerdir 

2. Vesâvis: şeytan tarafından kalbe sokulan şeylerdir. 

3. İlhâmât: melek tarafından kabe sokulur. 

4. Vâridât: Cenâb-ı Hak tarafından kalbe yerleştirilir. 

5. Suver-i kâinât: bunlar da azaların algılarıyla kalbe sokulan şeylerdir. 

6. Ma’kûlât: akıl tarafından kalbe sokulan şeylerdir.399 

Ayrıca, havatırın süluke henüz başlamış olan sâlik için bir perde olduğu ama müşahade 

makamına ermiş olan sâlikin müşahadesine engel olmadığı ifade edilmiştir.400  

 

8. Yâddâşt 

 Farsça bir kelime olup hatırda tutmak demektir.401 Hak Teâlâ’nın varlık ve birliğinin 

her durumda ve her işte sürekli murâkabe edilmesinden ibarettir.402 Yâddâşt, nigâhdâşt halini 

derinliğine yaşamaktan ibarettir şeklinde de tarif edilmiştir.403 Bahâeddin Efendi de bu esası 

                                                 
395 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 60-61. 
396 Cebecioğlu, a.g.e., s. 409. 
397 Algar, a.g.m., s. 431 
398 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 61. 
399 Hânî, a.g.e., s. 172-173; Kadri, a.g.e., s. 83; Memiş, a.g.e., s. 240-241. 
400 Kadri, a.g.e., s. 83-84. 
401 Cebecioğlu, a.g.e., s. 763. 
402 Kadri, a.g.e., s. 86; Hânî, a.g.e., s. 173. 
403 Sâfî, a.g.e., s. 29; Memiş, a.g.e., s. 241. 
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benzer bir tanımla “o tahayyülat ve lafızlardan soyutlanmış olarak sadece Zât-ı İlâhiyye’ye 

teveccühten ibarettir”404 şeklinde açıklar. 

 Bu prensipler Hâce Muhammed Bahâeddin tarafından konulan üç prensiple 

tamamlanmaktadır. Bunlar vukûf-i zamânî, vukûf-i adedî, vukûf-i kalbîdir. 

 

9. Vukûf-i zamânî 

 Bunun anlamı, bulunulan hali bilmek ve geçmişin hesabını iyice yapmaktan ibarettir. 

Sâlik zamana çok önem vermeli, ibadetlerini ve üzerine düşen her şeyi zamanı içerisinde 

yerine getirmeye gayret göstermelidir.405 Daha akşam vaktinde sabahını, sabah vaktinde de 

akşamını düşünmeli zamanının boş geçip geçmediğinin hesabını yapmalıdır.406 Nitekim 

Bahâeddin Nakşibend Hazretleri de müridin bütün uğraşı ve çabalarını neticeye bağlayan ve 

onu muradına erdirmekte en etkili yol “vukûf-i zamânî”dir. O da insanın her an kendini 

bilmesi, halinin şükrü mü yoksa özrümü gerektirdiğini anlaması demektir demiştir.407 

Bahâeddin Efendi ise onun iki manası olduğunu, birinci manasının hûş der-dem manasında 

olup “sâlikin nefes alırken ve verirken hâzır mı, yoksa gafil mi diye uyanık olması”408, ikinci 

manası ise “kendini kontrol etmesinden ibarettir”409 diye açıklamıştır. Gerek Bahâeddin 

Efendi’nin tanımı gerekse yukarıdaki tanımlarda öne çıkan unsur halin murâkabe ve 

muhasebesidir.  

 

10. Vukûf-i adedî  

Mürid verilen dersin adedine de vakıf olmalıdır.410 Zikirden maksat kişinin kendini 

Hakk’a yaklaştırmasıdır. Bu noktadan düşünülürse adedin fazla bir manası yoktur.411 Fakat 

Bahâeddin Nakşibend “kalbi zikirde sayıya dikkat ve riayetin dağınık havâtırı toplayıp 

sildiğine” işaret eder.412  

                                                 
404 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 61. 
405 Kadri, a.g.e., s. 92-93. 
406 Kadri, a.g.e., s. 93. 
407 Sâfî, a.g.e., s. 29-30. 
408 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 59. 
409 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 61. 
410 Hânî, a.g.e., s. 166; Eraydın, a.g.e., s. 375; Sâfî, a.g.e., s. 30. 
411 Eraydın, a.g.e., s. 375. 
412 Sâfî, a.g.e., s. 30. 
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Adete vakıf olma ise şöyle gerçekleşmektedir. Mürid nefiy-isbat zikrinde “habs-i 

nefes” esnasında nefesini üç, beş, yedi, dokuz gibi tek adetler üzerinde bırakmalıdır. Tek 

üzerinde bırakma yirmi bir sayısına ulaşınca zikirden beklenen sonuç alınır demişlerdir.413  

Bahâeddin Efendi’de aynı şekilde “nefiy ve isbatta tek sayının gözetilmesinden ibarettir”414 

diye tanımlar.  

Bazı büyüklere göre de zikirde çok adet çekilmesi şart koşulmamıştır. Asıl zikirden 

maksat zikirden fayda ve tesir hâsıl olması için zakirin kalbinin mezkur ile huzûr 

bulmasıdır.415 Nitekim Alaaddin Attar da şöyle der: “Dâvâ kemmiyette değil, keyfiyette çok 

zikirdir. Yani, huzur ve şuurla çok zikir…Kemmiyet ne kadar fazla olursa olsun, eseri has 

olmayınca boşuna yorgunluk demektir”416        

 

11. Vukûf-i kalbî 

 Kalbin zikirle meşguliyetini temin ve gayriden ilgisini koparmak için, müridin kalbi 

ile Hakk’ın huzurunda bulunduğunu düşünmesi, zikrederken başını sol memesinin üzerine 

eğerek gönlüne yönelmesi, kalbini denetlemesi ve masivayı sokmamaya çalışmasıdır.417 Diğer 

bir manaya göre ise zakirin zikri esnasında sol memesinin altında ki kalb kozalağının içindeki 

kalb hakîkatini mülahaza etmeli ve buna süreklilik kazandırmalıdır.  

Nakşi tarikatında mürşidler sâliklerine sürekli vukûf-i kalbî’yi öğretip onunla meşgul 

ederler. Daha sonra diğer şeylerle terbiye eder ve Hakk’a kavuşmalarına vesile olurlar. 

Vukûf-i kalbî için “aslın aslı” denilmiştir.418     

Bahâeddin Efendi de vukûf-i kalbî için şöyle demiştir: “O kalbe bütün hisleri, idraki 

ve meşâyihin kitaplarında detaylıca açıklanmış olan tarikat adaplarıyla kalbe yönelmekten 

ibarettir.”419  

 

D. MUHABBET 

 Allah’ın kulunu, kulun Allah’ı sevmesidir.420 Aşk, hub, sevda, hullet ve vüd gibi 

isimler de verilen mahabbet ve mahabbetullah tasavvufun esasıdır.421 

                                                 
413 Kadri, a.g.e., s. 78-79. 
414 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 61. 
415 Hânî, a.g.e., s. 166. 
416 Sâfî, a.g.e., s. 30. 
417 Memiş, a.g.e., s. 243. 
418 Kadri, a.g.e., s. 85. 
419 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 61. 
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İlk dönem sufilerinden Ebü’n-Nasr Serrac’ın kurb’un gerektirdiği hallerden saydığı 

muhabbeti şöyle tanımlamaktadır: “ Muhabbet hali, kulun gözüyle Allah’ın kendisine verdiği 

nimetlere; kalbiyle Allah’ın kendisine olan yakınlık, inayet, hıfz ve yardımına; imanı ve 

yakîniyle Allah’ın kendisine hidayet ve inayet nasip ederek kendisini sevmesine bakarak 

Allah’ı sevmesidir.”422 Muhabbet’in üç dereceye ayırmaktadır.  

1. Avâmın Muhabbeti: Bu sevgi Allah'ın kullarına olan in'âm ve ihsanından 

meydana gelir. 

2. Sâdıkların ve Tahkik Erbabının Muhabbeti: Muhabbetin bu türü, kalbin Allah'ın 

celâline, ganî oluşuna, ilmine ve kudretine nazar etmesinden doğar. 

3. Ariflerin ve Sıddıkların Muhabbeti: Muhabbetin bu türü, onların, Allah'ın illetsiz 

olan kadîm sevgisini bilip ona nazar etmelerinden doğar.423  

Sehl b. Abdullah (r.a.) “ Muhabbet, taatla sarmaş dolaş olmak ve muhalefetle 

zıtlaşmaktır”424 demiştir. Üstad Ebû Kasım Kuşeyrî (r.a.) “ Muhabbet, sevenin sıfatları ile 

mahvolması ve mahbubu zatı ile ispat etmesidir”425 demiştir. Yine Kettânî “ Muhabbet, 

tercihin sevgilinin lehinde yapılmasıdır”426 demiştir. 

Ebû Talip el-Mekkî Muhabbet’i makamlardan sayar ve onu ariflerin makamlarının en 

yükseği, Allah’ın ihlaslı kulları için tercih ettiği, en büyük ilâhî lütufların kendisiyle nihâî 

noktaya çıktığı makam olarak addeder.427 İkiye ayırır.  

1. Ta’rif makamı yani ta’rif ile oluşan muhabbet. Umum Müslümanlara ait 

makamdır. 

2. Tanıma makamı yani seçkin kullara ait makamdır.428  

Mekkî muhabbetin alametlerini de sayar. İlki Yüce Sevgili’yi çok zikretmek olduğunu 

söyler. O’nun kulunu anması da, kulunu sevdiğinin delilidir der.429 Allah’ın kulunu sevmesi, 

                                                                                                                                                         
420 Uludağ, a.g.e., s. 341 
421 Uludağ, a.g.e., s. 342 
422 Tûsî, a.g.e., s. 56 
423 Tûsî, a.g.e., s. 56-57 
424  Kuşeyrî, a.g.e., s. 438 
425 Kuşeyrî, a.g.e., s. 438 
426 Kuşeyrî, a.g.e., s. 438 
427 el-Mekkî, Ebü Talip, Kûtü’l-Kulûb, Ter: Dilaver Selvi, Semerkand yay., İstanbul 2004, c. 3, s. 209 
428 Mekkî, a.g.e., s. 266 
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birbirini sevmeleri gibi değildir. Zira onlar tabiat, cinsiyet, menfaat, sıfat, aşırı arzu, merhamet 

veya Allah’a yaklaşma gibi nedenlerden dolayı iken O’nun sevgisi ise, ezeli olup yaratılmış 

şeylerden öncedir. O, asla değişmez ve ortaya çıkan şeylerle farklı bir vaziyet almaz 

demektedir.430 

Bir diğer alamet Yüce Sevgili’ye kavuşma arzusudur zira selam yurdu olan ahirette 

Allah Teal’yı bizzat görmek ve müşahade etmekle gerçekleşecek bir şeydir.431 Bir diğer 

alamet, Allah Teala’nın muhabbetini kalbin kıymet verdiği bütün diğer şeylere tercih 

etmektir.432 Alametlerden bir diğeri Sevgili’nin kelamı olan Kur’an-ı Kerim’i sevmek, onu 

kulağında ve kalbinde devamlı tekrar etmektir.433 Yine bir diğer alameti kulun kendini Yüce 

Rabbi’ne yaklaştıracak bütün ahiret işlerini, nefsin kötü arzularından ibaret olan dünya 

işlerinden öne almaktır.434 Muhabbetin gereklerinden biri de O’ndan başkası ile huzûr ve 

sükûnu terk etmektir.435  

Ebû Talip el-Mekkî “ Şevk”i bir makam olarak ele alır ve muhabbet makamlarından 

daha yüksekte olduğunu belirtir. Şevk, kulda şevkiyle yanılan sevgilinin dışında zevk ve 

rahatlama bırakmaz. Bu şevk ile yananlar bu iştiyaklarına mükafat olarak mukarrebûndan 

olurlar.436 

Muhammed Bahâeddin Efendi risalesine bu risalede zikir, muhabbet ve şer’î riyazeti 

geniş olarak açıkladım diyerek başlamıştır. Nitekim muhabbet hakkında uzun açıklamalarda 

bulunmuştur.437  

Muhammed Bahâeddin Efendi muhabbeti ihtiyârî ve ızdırârî olmak üzere iki kısma 

ayırır. İhtiyârî muhabbet, lafzî bir müslümanlık ve nakıs bir iman sahibinin muhabbetidir. 

Örneğin birine Allah’ı, resulünü ve Allah yolunda cihadı seviyor musun diye sorulduğunda 

yalan bir şekilde o diliyle iddia da bulunarak Allah’ı, peygamberi ve Allah yolunda cihadı 

seviyorum, der. Fakat ona bu sözünü gerçekleştirmesi için Allah yolunda ve Resulüllaha olan 

sevginden dolayı sahip olduğun şeylerden infak et denildiğinde cimrilik yapar ve infaktan 
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kaçınır. Hatta şer’an üzerine vacip olan zekât ve fıtır sadakası gibi şeyleri bile infak etmek 

ona zor gelir. Ve infak ettiği zaman, cehennem korkusu ve cennet beklentisinden dolayı 

üzerine farz olmuş olan sadakayı ve nafile olanı O’na (c.c.) ve resûlullaha olan ittiba’ ve 

muhabbetten dolayı değil bir zaruret olarak ve hoşa gitmeyen şeylerden infak eder.438 

Muhabbetin ikinci kısmı olan ızdırârî muhabbet, iki cihanda da en büyük saadet 

gerektiren asıl muhabbettir. Bu muhabbetin sahibi Allah ve resulünün rızasına erişmek için 

malını ve canını arzulu bir şekilde ve ilahi bir emir olarak; itaatkâr şekilde ve gönül 

hoşnutluğu içinde sarf eder.439 Allah Teâlâ’nın şu ayeti bu misale işaret etmektedir. “Fakat 

peygamber ve beraberindeki iman edenler, mallarıyla ve canlarıyla cihat ettiler, - yani malı ve 

canı Allah rızasına erişmek ve O’na yaklaşmak için harcadılar.- bütün hayırlar işte onlar 

içindir ve onlar felaha erenlerin ta kendileridir.”440 Yine bu muhabbet sahiplerinin 

özelliklerinden biri O’nun rızası için din kardeşlerini kendilerine tercih ederler. “ Kendileri 

son derece ihtiyaç içinde olsalar bile, onları kendilerine tercih ederler.”441 Yine insan 

suresinde ki bir ayette de; “ Onlar, kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime 

ve esire yedirirler.”442 Ve “ biz, sizi yalnızca Allah rızası için doyuruyoruz, sizden ne bir 

karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz”443 diyorlar. Bu Allah sevgisinden dolayıdır. Zira önce 

Allah sevgisi gelir. Ve bu O’ndan başkasını sevmenin de temelidir.444  

Bu anlatılanları göz önüne aldığımızda Muhammed Bahâeddin Efendi’nin muhabbeti 

itaate hasretmektedir. Ancak risalenin devamında muhabbetin itaatten başka manaları vardır 

der ve geniş açıklamalarda bulunur. Muhabbet’in nastan delilerini zikreder. “Allah onları, 

onlarda Allah’ı severler.”445 Yine “ İmana ermiş olanlar, Allah'ı başka her şeyden daha çok 

severler.”446 Bir hadiste de “ Hiçbiriniz Allah ve resulü ona çocuğundan, babasından ve bunun 

dışındakilerden daha sevimli oluncaya kadar tam ve asli bir imanla iman etmiş olmaz.”447  

Muhammed Bahâeddin Efendi “ itaat sevgiye tabi’ ve onun meyvesi iken sevgi nasıl 

itaatle açıklanır?” diye sorduktan sonra şöyle der:  “ Muhabbetin önce olması gerekir, sonra 
                                                 
438 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 36-37 
439 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 38 
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444 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 39-40 
445 Mâide, 5/54 
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seven sevdiğine itaat eder. Bu te’vili kuvvetlendiren şey bir ayette şöyle varid olmuştur: (Ey 

peygamber) de ki: “ Eğer Allah’ı seviyorsanız - yani O’na muhabbet iddia ediyorsanız- bana 

tabi’ olun - şüphesiz ben sevme hususunda O’nu sevenlerin başıyım- ki Allah’ta sizi 

sevsin.”448”449 Sevgiyi de “ idrakinde lezzet bulunan şeye meyletmektir”450 diye tanımlar.  

Muhammed Bahâeddin Efendi Allah’ı kişinin kalbinin hallerinden uygun düşenle bir 

amaç ve karşılık beklemeksizin sevmesi gerekir der. Ve Zebur’dan şöyle aktarır. “ Bana 

cennet ve cehennem için ibadet edenden daha zalim kim olabilir? Şayet cennet ve cehennemi 

yaratmasaydım, ibadet edilmeye ve eserlerine – yani muhabbetin neticelerine- layık 

olmayacak mıydım”? 

Muhammed Bahâeddin Efendi Muhabbet’in eserlerini (var olmasının delili) beş olarak 

zikreder. Şevk, Üns, İnbisât, Kurb, İttisal. 

Şevk, kulun sevgişlisine kavuşma arzusuyla yanıp kavrulmasıdır. 451 Ebû Saîd Harrâz 

“muhabbetle dolan kalpler, sevinçle Allah’tan yana uçtular, O’na iştiyak duyarak 

heyecanlandılar. Rabbi’ne özlem duyana O’ndean başkasıyla sükûnet fayda vermez. O’ndan 

başkasıyla ünsiyet edemez” demiştir.452  

Muhammed Bahâeddin Efendi şevk’i “ zevk makamında muhabbetin galip olmasıdır” 

veya Cemâle – yani Hakk’ın cemâline- gayb perdelerinin ardından çabalama ve kalbin Rabb’i 

talep etmeye yönlendirilmesidir”453 diye tanımlamıştır.   

Üns, Sevgilisinin yanında sevenin şen-şakrak olmasıdır.454 Serrac Tûsî ise üns 

hakkında daha ihtiyatlı bir tutum sergileyerek üns’ü “ O’na güvenmek, O’nunla sükûnet 

bulmak, O’ndan yardım dilemektir. Bundan fazlasını söylemek mümkün değildir”455 demiştir. 

Muhammed Bahâeddin Efendi üns’ü; “ Rabb’e olan kurbiyetle sevincin galip olması 

ve nazarı, Hakk’ın murakabe ve müşahadesine hasretmektir”456 diye tanımladıktan sonra, 

buradan hareketle insanlarla ünsiyet iflasın alametidir. Zira kim Allah’la ünsiyet kurarsa, 

                                                 
448 Al-i İmran, 3/31 
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Allah’ın yarattıklarına yabancılaşır der. Ünsün bir diğer özelliği hâzır mahbûba izafe edilir. 

Şevk ise gâib izafe edilmesiyle ünsten ayrılır.457 

İnbisât, kulun açılma, ferahlık ve neşe içinde olması. Ma’nevî bir neşe içinde bulunan 

kul son derece tabi’ halde bulunduğunda kalbine ne gelirse onu söyler.458  

Muhammed Bahâeddin Efendi sevginin, sözlerde, fiillerde ve münacatta inbisât ve 

canlılık olarak sonuç vereceğini belirtir. Buna İbrahim (a.s.)’ın “ Ey Rabbim! Ölüyü nasıl 

dirilttiğini bana göster,”459 demesini ve Musa (a.s.)’ın “Rabbim bana kendini göster, bakayım 

sana”460 demesini örnek verir.461 İnbisat halinde cür‘et ve heybetin azlığından dolayı suret 

inkâr edilebilir. Fakat onda (inbisât) Musa (a.s.)’da olduğu gibi üns makamının ikâme edilmiş 

olması muhtemeldir. Kim bu makama yerleşmeden fiil ve kelamda onlara söz ve fiilde 

benzemeye çalışırsa, Musa (a.s.)’ın kavminde olduğu gibi helak olur.462 Onlar “ Allah’ı bize 

açıktan göster demişlerdi ki onları bakıp dururken yıldırım çarpıverdi”463 demişlerdi.  

Kurb, Allah’a yakın olmak demektir. Kul ile Hakk arasında araçların bulunmamasıdır. 

Yakınlık karşılıklıdır. Kul Rabbi’ne yakın olunca O da ona yakın olur.464 Rüveym, kurb’u 

araya giren engelleri kaldırman ve O’na vasıl olmandır diye ta’rif ederken, bir başka tanım da 

Hakîkatte kendini fail olarak görmemendir. Bunun delili ise “ attığın zaman sen atmadın, 

fakat Allah attı”465 ayetidir.466  

Muhammed Bahâeddin Efendi kurb’a şu hadisi delil getirir. “ Kul(um) bana nafilelerle 

yaklaşmaya devam eder ve nihayet ben onu severim.”467 Kurb, O’nun zikrine ve fikrine engel 

olan ve alıkoyan her bir engelin ortadan kalkmasıdır. Bu engelse nefs ve nefse uyan hevası ve 

arzusudur. Dünya bağlarını kesmek ve engellerini kaldırıp Allah’tan başkasının sevgisini 

kalpten çıkarmak Rabb’e yakınlığı (kurbiyet) gerektirir. Kalbin başkasıyla meşgul olan bir 

köşesi Allah’tan başkasının sevgisi ve yakınlığıyla meşgul olduğu kadar ondan Allah 

sevgisini azaltır ve Rabbi’n yakınlığından da uzaklaştırır. Onun kurbiyetin kemali, fiilini 
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görmeden gaib olmadır. Yani kulun fiillerini, Rabbi’nin fiilleri olarak görmesi kendini gerçek 

fail olarak görmeyinceye kadar gaybettir.468 

İttisal, Bitişmek, ermek, kavuşmak gibi manalar gelir. Kulun kendi varlığını Tek olan 

varlıkla bitişik olarak görmesi, kendi varlığını dikkate almamasıdır.469 Kulun sadece Allah’tan 

olanı görmesi, işitmesi ve yüceltmesidir.470  

Muhammed Bahâeddin Efendi ittisali murakabe makamında mükâşefe ve müşâhadedir 

diye tanımlar ve müşahadenin mükaşefeden daha kuvvetli olduğunu belirtir.471  

 

E. ZİKİR 

 Anmak, hatırlamak, unutmamak demek olan zikir, tasavvuf ve tarikatların esas 

unsurudur. O’nu her an anmak, unutmamak, O’nun isimlerini çeşitli şekillerde ve belirli 

sayılarda söylemek zikrin esasıdır.472 Dini bir ıstılah olarak zikir, sınırlandırılmış çeşitli 

ibareleri usulüne göre tekrar etmek suretiyle Allah’ı yüceltmektir.473  

Kuran’da ve hadislerde sıkça geçen önemli bir kavramdır. Bundan dolayı tasavvufun 

önemli bir prensibi olarak kabul edilmiştir.  Ayetlerden birkaç örnek verecek olursak; “Ey 

iman edenler Allah’ı çok çok zikredin”474, “Sabah akşam demeden, kendi içinden, korkarak 

ve yalvararak, alçak sesle Rabbini an ve gafillerden olma.”475, “Onlar, iman etmiş ve kalpleri 

Allah’ın zikriyle yatışmış olanlardır. Evet, iyi bilin ki, kalpler Allah'ın zikri ile yatışır”476 

ayetlerini zikredebiliriz.  

Tasavvuf çevrelerinde gerek ferdi, gerekse toplu zikir için sıkça kullanılan Ebû 

Hureyre (r.a.)’ın bize bildirmiş olduğu kutsî hadis şöyledir: “Ben kulumun zannı üzereyim. 

Kulum beni zikrederse onunla beraber olurum. Kulum beni içinden ve gizlice zikrederse 

bende onu içimden ve gizlice zikrederim. Kulum beni halk ve topluluk içinde zikrederse 

bende onu daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim.”477 
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Zikir, sâlikin yolda gidebilmesi için ihtiyaç duyduğu yakıtıdır. Başka bir ifadeyle zikir, 

korku veya sevginin çokluğu ile müşahede alanına çıktıktan sonra zikredilenden başkasını 

unutmaktır.478 Kelâbâzî de aynı minvalde; “ Hakiki zikir, zikir esnasında mezk^ûrdan 

başkasını unutmaktır.”479 

Muhammed Bahâeddin Efendi, zikir hakkında uzun açıklamalarda bulunduğu 

risalesinin daha ilk satırlarında “ zikir kalbin temizlenmesi ve huzur bulmasına fayda verir ve 

onun meyvesi Allah ve Peygamber sevgisidir”480 der.  

“Dikkat edin ki kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzur bulur.”481 Ayetini zikrettikten 

sonra, kalbe şifa vermek, onun gaflete sebep olan hastalıklarından ve kirlerinden temizlemek 

ve kalbin huzurlu olması çokça zikretmeye bağlı olduğunu söyler.  

Ve yine o, zikir esnasında, zâkir ve mezkûr arasında tam bir münasebet gerektiğini, 

zira münasebet olmaksızın ifâza ve istifâza elde edileyeceğini belirtir. Mezkûr, Lafzatullah 

veya Lâ ilâhe illallâh zikriyle yakınlığa ulaştıracak sayıda zikredilmesi gereklidir482 der.  

Zikir usulünü bir mürşid tarafından telkini hakkında şu örneği verir. Bilinmesi gereken 

şu ki, bir çocuk bir muallimden birkaç gün eğitim almadan “Allâh” ve “Lâilâhe illallâh” 

demeye güç yetiremez. Kalpte böyledir. “Allâh” ve “Lâilâhe illallâh” demeye, zikreden canlı 

bir kalbe sahip olanın telkini olmadan güç yetiremez. Ve o da bir başka canlı bir kalbe sahip 

olanın telkiniyledir ki bu nisbet Rasülüllah (s.a.v.)’e kadar devam eder. Zikrin, büyük sufilerin 

yollarından bir yol üzere olması gerekir. Çünkü onların nisbeti Rasülüllah (s.a.v.)’e 

ulaşmaktadır diyerek silsileye ve kalbi harekete geçirecek mürebbi mürşidin gerekliliğini 

bildirmektedir.483 

Muhammed Bahâeddin Efendi gizli zikrin mevcudiyeti ve sübûtunu, Mişkatü’l-

Mesâbîh Şerhinde Âişe (r.a.)’ten şu rivayeti delil getirir. Rasülüllah (s.a.v.) şöyle demiştir: 

“Hafaza meleklerinin işitmediği gizli zikrin fazileti yetmiş kattır. Kıyamet günü olup Allâh 

Teâlâ mahlûkatı hesap için topladığında hafaza melekleri de ezberledikleri ve yazdıklarını 

getirirler. Allâh Teâlâ onlara, onların bir şeyi kaldı mı der? Bildiğimiz ve hıfzettiğimiz hiçbir 

şey bırakmadık ne ise onu zimmetine geçirdik ve yazdık derler. Bunun üzerine Allâh Teâlâ 

yanımda sizin için bilmediğiniz hasenat var ve sizi onunla mükâfatlandıracağım ki o da gizli 
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zikirdir der.”484 “ Bu, Allâh Teâlâ’nın kalbi zikre mahsus kıldığı büyük bir fazilet ve mühim 

bir üstünlüktür. Diğer kalbi fiiller hafazaya malum olup gizliyi ve fısıltıyı yazdıkları halde 

buna onlar bile muttali değildir. Allâh Teâlâ “ yoksa biz onların sırlarını ve fısıltılarını 

işitmeyiz mi sanıyorlar? Hayır, işitiriz hem de yanlarında elçilerimizde vardır”485 

buyurmaktadır. Muhakkak ki hafaza Sübhân Teâlâ’nın bildirdiğinden başkasına vâkıf 

değildir. O, dilediğini yapan ve rahmetini dilediğine mahsus kılandır. Allâh (a.c.) gizli zikre 

hafazayı muttali kılmadı hatta onu ilm-i ezelisinde sakladı ve başkasına bırakmadı. 

Bilinmelidir ki bu ayet Allâh’u Teâlâ’nın bunu hafazaya bildirmediğine dair bu ve bunun gibi 

hadisi şeriflerin delaletini de kapsamaktadır. Buna itiraz yoktur ve Buhârî, Müslim, Tirmizî ve 

Nesâî ve İbn Mâce’de bulunan uzunca bir hadisi şerifte de “eğer o beni kendi nefsinde 

zikrederse bende onu kendi nefsimde zikrederim” sözü dediğimiz şeyi teyid etmektedir” 

diyerek gizli zikir hakkında deliller sunar. 

Muhammed Bahâeddin Efendi, amilerde ve mescidlerde zikrin sübûtuna şu ayeti delil 

getirir. “ O evler ki Allâh onların yükseltilmesine ve içlerinde isminin zikredilmesine izin 

vermiştir. O erlerde sabah ve akşam O’nu tesbih ederler.”486 “Allâh’ın mescitlerini içlerinde 

Allâh’ın ismi anılmaktan men eden ve harap olmaları maksadıyla çalışandan daha zalim kim 

olabilir?”487  

Toplu zikrin var olmasına da peygamber (s.a.v.)’in şu hadisini delil getirir. “ Cennet 

bahçelerine uğradığınız zaman hemen katılın. Ashab: “Cennet bahçeleri nedir?” dedi. O (a.s.) 

“ Zikir halkalarıdır”488 buyurdu. 

Zikrin faydaları hususunda da risalenin muhtelif kısımlarında şu bilgileri vermektedir.    

1. Zikir kalbin temizlenmesi ve huzur bulmasına fayda verir.489 

2. Kalbin şifa bulması, onun gaflete sebep olan hastalıklardan ve kirlerden 

temizlenmesi ve kalbin huzurlu olması çokça zikretmeye bağlıdır.490 

3. Lâ ilâhe illallâh kelimesi, zikredeni açık şirkten arındırdığı ve gizli şirkten 

arındırır. Allah’u Teâlâ onu sâf ve samimi biri yapar. Ayrıca bu kelime kalbi unsurî bağların 
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perdesinden soyutlar ve nefisleri hayvani sıfatların ayıplarından kurtarır. Ve O’nu zikredene 

dini ilimler ve ğaybi sırlar açılır, ilâhî tecellînin nurlarına tanık olur.491 

4. Zikir makamında huzûr492 kalpte bir meleke haline gelir. ve onun bir sıfatıdır. 

Örneğin işitme melekesinin kulağın bir sıfatı, görme duyusunun gözün bir sıfatı olduğu gibi. 

Bu makamda zahirdeki gaflet bâtında ki huzura zarar vermez. 

5. Zikirde huzura erdikten sonra, zâkir kalbinden arı vızıltısı gibi sesler işitir. Zikir 

bütün letâifine hatta tüm cesedine sirayet eder. Tüm bedeni hoş bir titreme ile sallanır. Bütün 

azaları uyanır ve tuhaf bir tesir ile dikkat kesilir. Bu zikir “zikirlerin sultanı” diye 

isimlendirilir.493  

 

F. İLM-İ MUÂMELE, İLM-İ MÜKÂŞEFE 

İlk dönem sufilerinden Ebü’n-Nasr Serrac Tûsî şerîat ilmini ikiye ayırır. Zahir ve batın 

ilmi diye. İlim dille anlatılırsa zahir olur. Ve zâhirî ameller organlara tealluk eder. Batın ilmi 

ise kalpte olup, dille anlatılamayan batın ilmidir.494  

Muhammed Bahâeddin Efendi’de karşılaştığımız, muamele-mükaşefe ayırımına 

Gazzali’de de aynı isimlerle karşılaşmaktayız. O ahiret ilimlerini ikiye ayırmıştır:  

1. Mükaşefe: İlm-i bâtın da denilen bu ilim, ilimlerin gayesidir. Bu ilim, kötü 

huylardan arınılıp temizlendiğinde, kalbe tecelli eden nurdan ibarettir.495 Buna delil olarak şu 

hadisi nakleder. “ İlimlerden gizli tutulan bazıları vardır ki, onları ancak ârif-i billâh olanlar 

anlar. Bu ilimden bahsettikleri vakit onları ancak kendini beğenen gürûh bilmez. Sakın Hak 

Teâlâ’nın kendi fazlından ilim verdiği âlimleri tahkir etmeyin. Çünkü Hak Teâlâ onlara o ilmi 

verirken tahkir etmedi.” Bu, açık açık kitaplara yazılayan, ancak işaret, remz, teşbih şeklinde 

ondan bahsedilen bir ilimdir. Açıkça yazılması halinde yanlış anlamalara veya bu ilmin inkâr 

edilmesine sebep olabilir.496  

Muhammed Bahâeddin Efendi Aliyyü’l-Kârî’nin Şerh-u Ayni’l-İlm kitabından aynı 

tasnifi alıntılar. Ahiret ilmi ikiye ayrılır. Birincisi, mükâşefe ilmi ki o ilimden istenen şey 

                                                 
491 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 11. 
492 Huzûr: Hakk’ın zikrinin kalbe istilasıdır. Böylece o, kalbiyle sanki Rabb’inin huzûrundaymış gibi olur. 

(Kuşeyrî, a.g.e., s. 146)  
493 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 13. 
494 Tûsî, a.g.e., s. 23 
495 Gazzâlî, İhyâ, c. 1, s. 57  
496 Uludağ, a.g.e., 383,384 
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sadece ma’lûmun keşfidir ve ondan anlaşılan ilm-i bâtındır.497 O vicdânî işlerdendir, 

semboller ve işaretler dışında rivayet edilmesi ve nakledilmesi mümkün değildir.498 Mükâşefe 

ilmi hakkında yaratılmışların onu taşıma ve anlamadaki kusurlarını bildiklerinden dolayı 

peygamberler onun hakkında ancak remz ve îmâ ile temsil yoluyla ve icmâlî (genel- ayrıntıya 

girmeden) konuşmuşlardır.499 Bu makam hakkında Rabbini bilenin dili tutulur500 

denilmiştir501 der. Muhammed Bahâeddin Efendi, mükâşefe ilminin muamele ilminden daha 

faziletli olduğunu zira ilmin şerefinin kendisiyle bilinenin şerefinden kaynaklandığını belirtir. 

Onun şerefliliğini Sübhan Teâlâ’nın zâtı, sıfatları ve gaybtan haber verdiği şeylerle olan 

alakasına bağlar. Ve onun bizatihi kendisi ekmel (en üstün) amaç olduğunu ve bundan dolayı 

onun muamelat ilminin aksine ölüm halinde de o intikal edeceğini söyler. Muamelat ilminin 

ise bizatihi amaç olmayıp diğer vakitlerde onunla amel edilsin diye var olduğunu, böylelikle 

onun sahibi ahirete intikal edince orada mükellefiyet olmadığı için bu (ilim) son bulduğunu 

belirtmiştir.502 

Yine Muhammed Bahâeddin Efendi, mükâşefe ilmini elde etmek için başlangıçta 

muamele ilmi lazım olmadığını ama devamı için gerekli olduğunu söyler. Mükâşefe ilminin 

firavunun sihirbazlarında meydana geldiği gibi. Onları cezbeden ilâhî inayet, bu yolda 

mücâhedeleri olmaksızın onları gerçek Hakk’a ulaştırmıştır. Firavun’un sihirbazları 

yaşasalardı, mükâşefe ilminin devamı için onlara muamele ilmi lazımdı der.503  

Mükaşefe ilminin kaynağı hakkında; “ ilm-i zahirin Nebi (s.a.v.)’in zahir sohbetinden 

hâsıl olduğu gibi batın ilmi ve mükâşefe de Nebi (s.a.v.)’in zahir sohbetinden meydana 

gelmiştir. Fakat onun zahir sohbetinden, ilmi batın ve mükâşefe hakkında hâsıl olan remz ve 

îmâdır. O sırların tafsili ve kemaline gelince, Üveys el-Karenî’nin istifazası gibi Nebi 

(s.a.v.)’in ruhâniyetine yönelmeyle ancak O’nun ruhâni sohbetinden meydana gelir”504 der. 

Fakat bu yönelmenin ve feyzin, müstefîzin müfîze olan muhabbeti miktarınca olduğunu 

belirtir.505  

                                                 
497 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 30 
498 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 31 
499 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 32 
 (من عرف ربه آل لسانه) 500
501 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 32 
502 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 32-33 
503 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 33 
504 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 35 
505 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 35 
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2. Muamele: Gayesi kalbin ahvalini bildirmektir. Kalbin bi övülen – sabr, şükür, 

korku, kanaât gibi- bir de yerilen – cimrilik, riya, gösteriş gibi- halleri vardır. Bu hallerin 

hudut ve hakîkatini, bunlara sahip olmanın sebeplerini, semere ve alametlerini bildirmeye 

yarayan ahiret ilmidir.506     

Mükaşefenin karşıtı muâmele ilmidir ve o (muamele), ona (mükaşefe) giden yol ve 

ona delildir.507 Nebiler halkla sadece ilm-i muamele ve Hakk’a irşat hakkında 

konuşmuşlardır.508 

Muhammed Bahâeddin Efendi, Muamele ilmini “emredilen şeylerle Allah Teâlâ’ya 

yaklaşılan ve nehyedilen şeylerle de Allah’tan uzaklaştıran bir ilim” olarak tarif eder. İki 

kısma ayırır. Âzâların amelleriyle alakalı olan zâhir ilmi ve kalbin amelleriyle alakalı olan 

batın ilmi.509 

 

G. RİYÂZET 

İdman, eğitme, terbiye ve ıslah boyun eğdirme gibi manalara gelir.510 Sufiler az 

yemeye, az uyumaya, az az konuşmaya, yalnız kalmaya, sürekli zikir ve tefekkür etmeye 

çalışan nefsin kurtulacağına inanırlar. Bir deri tabaklanmadan ve terbiye edilmeden önce pis, 

sonra temiz olduğu gibi, nefs de mücahade ve riyazetten önce pis sonra temiz sayılır.511 Bir 

diğer tanım: nefsin arzularını kırmak maksadıyla bedeni zor ve çetin işlere koşma, diğer 

taraftan sürekli olarak zihni ve düşünceyi mâsivâdan uzaklaştırıp Allah üzerinde 

yoğunlaştırmak.512  

Riyâzet, az yemek, mideyi doldurmamak ve az uyumakla nefsi inceltmektir. 

Dolayısıyla riyâzâtın üç özelliği vardır: az yemek, az uyumak, az konuşmak.513 

Allah Teâlâ: “Biz sizi biraz korku, biraz açlık ile imtihan ederiz… Sabredenleri 

müjdele.”514 Açlığın sıkıntısına sabredenlere güzel sevap ve mükâfatla müjdele demektir. Bu 

sebeple açlık sufilerin vasıflarından bir vasıf, mücahadenin erkânından bir erkân olmuştur.515   

                                                 
506 Gazzâlî, a.g.e., c. 1, s. 57  
507 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 30, 32 
508 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 32 
509 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 33 
510 Uludağ, a.g.e., 438 
511 Uludağ, a.g.e., 439 
512 Uludağ, a.g.e., 439 
513 Yılmaz, a.g.e., s. 515 
514 Bakara, 2/155 
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Ebû Tâlip el-Mekkî terbiye yolunun esaslarını; açlık, uykusuzluk, sükût ve halvet 

olarak açıklar.516   

Bahâeddin Efendi şer’î riyazetin, sülûk ve ahlak terbiyesi diye terimlendirildiğini ve 

nefsi emmârenin hevasını kıracağını söyler.517 “Nefse muhalefet ve onun hevasını terk etmek 

bütün durumlarda ve fiillerde, özellikle de yeme ve içme hususunda mustafevî sünnete ittiba’ 

lazımdır. Yeme ve içmenin kalbin hallerinde ve ahlakı güzelleştirmede ilâhî âdetin devam ede 

geldiği şekilde büyük bir rolü ve ciddi bir etkisi vardır. O ikisi hakkında sünnete ittiba’ sâlikin 

en önemli işlerindendir. Bu sırdan dolayı sûfî efendilerimiz (k.s.) müridlerine şer’î riyazeti 

emrederler.”518 Sünnet-i Seniyye’de, nefsi kırmak, onun arzusunu yok etmek ve dünya ve 

ahiret mutluluğu ve Mevlâ’nın rızasını kazanmak için onu tezkiye etmek nâsta varid olduştur. 

Allah (a.c.): “Her kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese 

uymaktan dizginlerse, onun varacağı yer de cennettir.”519 Yine O Tebârake ve Teâlâ: “Onu 

(nefsi) maddî ve manevî kirlerden arındıran felaha erer. Onu günahlarla örten ise ziyana 

uğrar”520 buyurmaktadır. Bunun ise zaruret miktarı hariç kabirde fayda vermeyecek şeyden 

lezzetlenmeyi ve faydalanmayı terk etmekle elde edileceğini belirtir.521 Böylece lezzet ve 

şehvetlerden faydalanmanın terk edilmesi miktarını zaruretler olarak belirlemiş olmaktadır.  

Bahâeddin Efendi Beyhakî’nin “mücahid, nefsiyle cihad edendir”522hadisini 

naklettikten sonra Efendimiz (s.a.v.)’den konuyla alakalı pek çok hadis nakleder. Bazılarını 

nakledecek olursak;  

Tirmizî, Simak bin Harb (r.a.)’in Nu’man bin Beşîr’den şöyle işittiği rivayet etmiştir: 

“Dilediğiniz kadar yiyecek ve içecek içerisinde değil misiniz? Halbuki ben, Peygamberinizi 

karnını doyuracak kadar kötü hurma bile bulamadığını görmüşümdür.”523  

Aişe (r.a.) Urve’ye şöyle demiştir: “Ey kız kardeşimin oğlu! Biz hilali gözetlerdik, 

sonra hilali, sonra hilali. –arka arkaya üç gün- Resülullah (s.a.v.)’in evlerinde ateş 

yanmazdı.”524 
                                                                                                                                                         
515 Kuşeyrî, a.g.e., s. 236 
516 Mekkî, a.g.e., c. 1, s. 383 
517 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 1 
518 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 61 
519 Nâziât, 79/40, 41 
520 Şems, 91/9-10 
521 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 62 
522 Tirmizî, Cihadın Değer ve Kıymeti 2; Ebû Dâvûd, Cihâd; 36Ahmed b. Hanbel, Müsned 6/21, 22 
523 Müslim, Zühd 1 
524 Buhârî, Et’ıme 70 
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Ebû Talha (r.a.) şöyle demiştir: “Peygamber (s.a.v.)’e açlıktan şikâyet ettik. 

Karınlarımızda ki taşı gösterdik. Bunun üzerine O (s.a.v.) karnını açtı ve karnında iki taş 

vardı.”525  

Ebû Hureyre’den bir rivayette “Peygamber (s.a.v.) arpa ekmeğiyle doymadan bu 

dünyadan göçmüştür”526 demiştir. 

Bahâeddin Efendi O’nun (s.a.v.) fakirliğinin kendi isteğiyle olduğu, ızdırârî 

olmadığına inandığını şu hadisi delil getirerek beyan etmektedir.527 “Rabbim bana Mekke 

vadisini altın yapmayı sundu. Ben de “Ey Rabbim hayır! Bir gün doyayım, bir gün aç olayım. 

Aç olduğum zaman sana yakarır, seni zikrederim. Doyduğum zaman da sana şükreder ve 

hamd ederim.”528 

Bahâeddin Efendi nefsin hakkı olan yemek yemeyi farzları edâ edemeyecek, dünya ve 

ahiret işlerini yerine getiremeyecek kadar kısmaya gelince, tarikatın azimetleri bir yana 

şerîatin ruhsatlarında bile bu hoş görülmediğini; bununla nefisten kötü sıfatları çıkarma ve 

onu güzel huylarla donatma elde edilemeyeceğini, hatta onun pek çok kötülüğün kaynağı 

olduğunu belirtir. Ve şefâatçimiz Mustafa’nın (s.a.v.)’in hayatından bu aşırılara cevap olmak 

üzere bazı numûneler sunar.529 “Resulüllah et yer ve eti severdi, tavuk yer, tatlıyı sever ve 

soğuk su O’na hoş gelirdi. Çünkü sıcak su mideyi rahatsız eder ve susuzluğunu gidermez. Bir 

adam karışık meyveli tatlı خبيص( ) yemiyorum, çünkü şükrünü yerine getiremem diyordu. 

Buna Hasan-ı Basrî: “Bu adam ahmaktır, o soğuk suyun şükrünü yerine getirebiliyor mu?” 

dedi. süfyan es-Sevrî sefere çıktığı zaman kızartılmış şeyler ve bal tatlısı(الفالوْذج) taşırdı.”530 

Bahâeddin Efendi bu konuda O (s.a.v.)’in et, tavuk ve tatlı yemesi ve onları sevmesi 

ne sürekli ne de hiç yemediği şeklinde değil, bu sayılanlarla sürekli beslenmediğini ama onları 

terk etme veya haram kılmanın söz konusu olmadığını, onları terk etmesinin Allah’a olan 

saygısından olduğunu söylemektedir.531  

Bahâeddin Efendi ayrıca “kim böyle daha başlangıçta olursa ona Peygamber (s.a.v.) 

bunu emretmiştir” derse bunun sözüne kulak asılmaz diyerek bunu reddetmiş ve ümmete 

gereken, temiz olan şeyleri terk etmede, ibadetleri eda etmede, şehvetlerde ve lezzetlere 

                                                 
525 Tirmizi, Zühd 39 
526 Buhârî, Et’ıme, 23; Beyhakî, Şuabu’l-Îmân 5/30 
527 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 64 
528 Tirmizî, Zühd 35; Ahmed b. Hanbel, Müsned 5/254; Beyhakî, Şuabü’l-Îman 2/172 
529 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 65 
530 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 66 
531 a.y. 
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ulaşmada kendini kaptırarak hevaya tabi olmayarak Resulüllahı rehber edinmesi gerekir. 

Şeytanın aldatması ve nefs-i emmârenin hilesiyle cehalette aşırılığa kaçmaması gerektiğini 

belirtmiştir.532 

Bahâeddin Efendi bu hususta orta yolu seçen büyük sufilerin riyazet ve az yeme 

hususunda seçtikleri şeyi; Onları lezzet alırken, et ve yağlı yerken görürsün. Onlar o şeyleri 

resûlüllah (s.a.v.)’in yaptığı gibi severler ve terk ederler diyerek konuyu özetlemekte ve 

sufilerin yolunun aslında sünneti seniyyeye de muvafık olduğunu göstermek istemektedir.533 

 

H. VAHDET-İ VÜCÛD  

“Gerçekte Allah’tan başka varlık olmadığına inanmak”534 şeklinde özetlenen Vahdet-i 

Vücûd hakkında Bahâeddin Efendi’nin görüşü şöyledir. 

Bâisü’l-Mağfira fi beyâni Akvâli’l-Vahde’ adlı risalesini yazmasına sebep olan kişinin 

“babası ve şeyhinin (Muhammed Kutsi) vahdet-i vücûda inandığını ve onu öğrencilerine 

öğrettiğini” iddiası üzerine şöyle söylemektedir: “Bu bir vehimdir ve iftiradır. Çünkü onun 

düşünce yapısı ve inancı Fırka-i Nâciye-i Sünnî’ye muvafıktır ve icazet belgelerine de şunu 

yazmıştır: “Bu yüce tarikat, şerîatin en nurlu azimetlerine yapışmak ve Fırka-i Naciye-i 

Sünni’nin görüşleri doğrultusunda itikadı düzenlemekten ibarettir. Bu, mezkur şahıs vb. 

meşâyih-i mukallitlerin vehimlerindendir. Bu, Aliyye-i Nakşibendiyye’nin nihayetinde ve 

sonucunda Vahdet-i Vücud inancının ortaya çıktığıdır. Bu vehimde aynı şekilde Bahaeddin 

Nakşbend’in tarikatine ve kelamına aykırıdır.535   

Bahaeddin Efendi bu hususta şöyle devam eder: Arifler, mecazın eteğinden hakîkatin 

zirvesine yükselirler ve Allah’tan başka vücud olmadığını müşahede ederler. Ve bilirler ki 

kendi fiilleri O’nun kudretinin bir eseridir. O fiillerinde hakîkatte varlığı yoktur. O’na tabidir. 

Bütün fiillerin varlığı ancak O tek olan Hakk’ındır. Kim bu hal üzere olursa fiillerinden hiçbir 

şey görmez, fiili unutur ancak faili görür. Arzda, semada, ağaçta, suda yalnızca vereni görür. 

Bütün âlemi Allah’a izafe eder. Buna Tevhid’de fenâ olma denilir.536 Bilinmesi gerekir ki bu 

anlatılan doğrular Ehl-i Sünnet imamlarındandır. Fakat vahdet-i vücûd ehli bu anlatılanların 

vahdet-i vücûdu doğruladığı iddiasındadırlar. Bu hal onların dediği hale delalet etmez, ispatı 

                                                 
532 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 68 
533 Bahâeddin Efendi, a.g.e., s. 71 
534 Küçük, Hülya, Tasavvuf Tarihine Giriş, Nükte Kitap, Konya 2004, s. 88. 
535 Muhammed, Bahaeddin Efendi, Bâisü’l-Mağfira fi beyâni Akvâli’l-Vahde’, KBYK, Yusufağa böl. No: 9898, 

s. 60-61. 
536 Bahaeddin Efendi, a.g.e., s. 64. 
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da değildir. Tevhid’de fani olan ârif Allah’tan başkasını yok saymaz unutur. Allah’tan 

başkasını unutmak varlığının olmamasını gerektirmez. Arif son olarak bekâ makamına 

vardığında Hakk’ın tecellisiyle eşyayı var olarak görür. Amaç işte bu makamdır.537 

Dolayısıyla Bahâeddin Efendi’nin “tasavvufi hal içinde bir olanı müşahede etmek” 538 

diye tarif edilen vahdet-i şühûd inancını benimsediği görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
537 Bahaeddin Efendi, a.g.e., s. 65-66. 
538 Cebecioğlu, Ethem, İmam-ı Rabbani Hareketi ve Tesirleri, Erkam Yay., İstanbul 1419/1999, s. 96.  
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SONUÇ 

 

 

Muhammed Bahaedin Efendi XIX. yüzyılda yaşamış Nakşî-Hâlidî şeyhlerindendir. 

Nakşîliğin Hâlidî koluna babası Memiş Efendi ile bağlıdır. Şeyhi olan babası aynı zamanda 

zâhirî ilimlerde de hocasıdır.  

Babası Memiş Efendi’nin hocası olan İbrahim ve Muhammed Efendiler Hadimli ünlü 

Sufi ve Fıkıh bilgini Ebû Saîd Hâdimî’nin talebesidirler. Dolayısıyla Hâdimî ile başlayan bu 

ilim halkası Memiş Efendi, Muhammed Bahaedin Efendi, Zeynelabidin Efendi, Fahri Kulu ve 

Hacı Veyiszade Mustafa Efendi ile Konya ve civarında uzun süre etkisini göstermiştir.   

Muhammed Bahâeddin Efendide “ilmiye sınıfının tarikati” denilen Hâlidiliğin genel 

düşüncelerini görmekteyiz. Nakşibendiye-i Hâlidiyye Zâviyesi Şeyhi ve Paşadairesi müderrisi 

olan Bahâeddin Efendi bu iki farklı kimliği kendinde toplayan bir mutasavvıf-alim olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

Muhammed Bahaedin Efendi’nin eserlerinde ilmiye sınıfına olan mensubiyeti kendini 

sürekli hissettirir. Meseleleri açıklarken ayetlere ve hadislere başvurur. Özellikle hadis 

ilmindeki yetkinliği göze çarpmaktadır. 

Risalesine zikir ve zikrin faydalarını açıklayarak başlar. Zikirde zâkir ve mezkûr 

arasında münasebet olmadan feyzin olmayacağını söyler. Sonra nakşibendiyyenin benimsemiş 

olduğu gizli zikrin delilleri ve fazileti hakkında uzun açıklamalarda bulunur.  

Bahaedin Efendi esaslarından bir diğer olan zâhirî sohbet ve rabıta (rûhânî sohbet 

olarak zikreder) hakkında aklî ve naklî deliller sunar. Rabıtayı gıyabında basireti mürşidin 

vechine ruhen rabtetmek olarak tanımlar ve “O’na yaklaşmaya vesile arayın” ayetini 

zikrettikten sonra rabıtanın kaynağını şöyle açıklar: Bu emrin sebebi bütün kemâlâtın Sübhân 

Teâlâ’dan yayıldığındandır. Fakat feyz alma ve feyz vermede, feyz alan ve feyz veren 

arasında münasebet olması gerekir. İnsan nefsî bedenî bağların sarmalındadır, Allah Teâlâ ise 

bundan soyutlanmıştır ve aralarında münasebet yoktur. Bundan dolayı aralarında iki yönlü 

gerek soyutlanmış [tecerrud], gerekse bağlantılı olan [taalluk] bir vasıta gerekir. Nefis 

bağlanma yönüyle aracıdan feyz alır. Vasıta ise soyutlanma yönüyle Allâh’u Teâlâ’dan feyz 

alır. O aracı da iki yönün sahibi olan Nebi (s.a.v.)’dir.  

Sonra mübtedî Nebi (s.a.v.)’den vefatından sonra cismânî bağlarla aşırı bağlı 

olmasından dolayı feyz alamaz. O da Nebi’den (s.a.v.) feyz alma hususunda iki yönü bulunan 

diri bir vasıtaya ihtiyaç duyar. Birincisi diri olması, diğeri ise içinde bulunduğu haldir ki 

onunla rûhânî füyûzatı ve ma’nevî istifadeleri almak için bir hazır olur. 
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Bahaedin Efendi şeysiz vusûlün imkânsız olduğuna inanır. Ama aynı zamanda şeyhin 

amaç olmadığına da “şeyh Ka’be gibidir ama secde Allah içindir” diyerek dikkat çeker. Kamil 

bir şeyhin görevini sâlikten zemmedilmiş, kötü ahlakı çıkarması ve terbiyesiyle o kötü ahlakın 

yerine iyi, övülmüş ahlakı yerleştirmesi olarak ifade eder ve bunu çiftçinin, kalması bitkilerin 

kuvvetini zayıflatan, zarar veren dikenleri ve yabancı otları çıkarmasına benzetir. 

Rûhânî sohbete şu ayeti de delil getirir. “Sadıklarla beraber olun.” Bu ayette ki beraber 

olmanın ma’nevî beraberlik olduğunu çünkü zâhirî beraberlik için aynı yerde bulunmanın 

gerektiğini, bu da mümkün olmadığı için bundan rûhânî sohbetin anlaşılacağını ifade eder.  

Ölmüş kimselerden istifazanın caiz olduğunu Zeylâî, Remlî, Echûrî ve Hâdimî’den 

yaptığı alıntılarla ifade eder.  

Uzun açıklamalar yaptığı ve “itaat” olarak tanımladığı muhabbeti ızdırârî ve ihtiyârî 

olmak üzere ikiye ayırır. İhtiyârî muhabbet dilden öteye geçmeyen muhabbetir. Izdırârî ise 

kalbe işleyen asıl muhabbettir.  

 Riyazet konusuna da genişçe temas eden Bahaedin Efendi bu konuda Efendimiz’den 

(s.a.v.) pek çok hadis nakleder. Yalnız peygamberimizin açlığının kendi iradesiyle olduğunu, 

ızdırârî olmadığını söyler. Riyazet konusunda aşırı giderek nefse eziyet etmenin de doğru 

olmadığını peygamberimizin eti, tavuğu, tatlıyı sevdiğini ve yediğini ama sürekli olarak 

bunlarla beslenmediğini savunur. 

Şerîati kabuk, hakîkati öz olarak gören anlayışa şiddetle karşı çıkar. Keza varlığın 

birliği anlamındaki vahdet-i vücûd anlayışını da şiddetle eleştirir ve hatta “fasidleri yolu” diye 

bahseder. Buna karşı her şeyde Hakkı’ı görmek anlamında ki Vahdet-i Şühûd anlayışını 

savunur. 
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