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ÖN SÖZ 

 

"Rabıta", tasavvuf çevreleri tarafından tartışılan bir konudur. Biz de konuyu 

başlangıcından günümüze kadar eleştirel bir yaklaşımla araştırmak istedik. Ancak 

konunun çok geniş ve detaylı olduğunu görüp bu sebeple daha üst bir çalışma 

gerektirdiğini düşündük. Bu sebeple daha önce Osmanlı Türkçe'sinden günümüz 

Türkçesine çevirisini yaptığımız eser olan  Kâtib Mustafa Fevzi Efendi’nin hayâtı 

hakkında bilgi vermeyi, eserlerini tanıtmayı ve Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-

Sâlik adlı esrindeki tasavvufî görüşlerini açıklamayı amaçladık. 

Çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde, Mustafa Fevzi 

Efendi’nin hayâtı, eserleri ve Cerîde-i Sûfiyye’deki makâlelerini tanıtmaya çalıştık. 

Bunu yaparken öncelikle Cerîde-i Sûfiyye'yi tanıtmamız gerekirdi ve biz de bunu 

yaptık. Makalelerini ise çok yer kaplayacağı düşüncesiyle sadece başlıklar halinde 

vermeyi uygun bulduk. 

           Mustafa Fevzi Efendi’nin Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik adlı 

eserindeki tasavvufî görüşlerini açıklarken hem eserin bizzat kendisinden hem de 

yazarın diğer eserlerinden faydalandık. Özellikle kitaplarını tanıtırken bizzat eserlerin 

kendisinden faydalandık. Ulaşamadığımız -özellikle basılmamış- eserlerini diğer 

kitaplarında verdiği bilgi kadarıyla yetindik.   

Mustafa Fevzi Efendi’nin kullanmış olduğu hadislerin tahrîcini yapıp, âyet ve 

hadislerin tercümelerini verip, geçmiş olduğu yerleri tespit ederek dipnotta belirttik. 

Ancak daha önce tahrici yapılmış hadislerin tekrar bir daha tahricini yapmadık. Bu 

hadislerin tahricini yaparken yaralandığımız eser ve makâleleri de dipnotta belirttik. 

Çalışmamızın ikinci bölümünde, tasavvufta râbıta-i mevt, râbıta-i mürşit, 

râbıta-i huzur gibi Mustafa Fevzi Efendi’nin Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik 

adlı eserinde çalıştığı konuları inceledik. Bunların yanında  rabıta ile ilgili olarak 

işlediği muhabbet, vahdet-i vücûd, vesîle gibi kavramları da inceledik. Bunları 

yaparken özellikle ilk dönemde konuların ele alınış şekillerini ve günümüze kadar 

geliş şeklini inceledikten sonra yazarın görüşlerine yer verdik. Böylece hem yazarı 
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daha iyi anlama imkanı hem de görüşlerini daha isabetli yorumlama imkanı bulduk. 

Sonuç bölümünde ise genel bir değerlendirme yaparak çalışmamıza son verdik. 

Saygıdeğer hocam Doç. Dr. Hülya KÜÇÜK’e her ne kadar bütün tavsiyelerine 

uymadımsa da benim için yaptığı her türlü yardım ve rehberlik  için, ayrıca Prof. Dr. 

Zekeriya Güler ve Doç. Dr. Mehmet EREN'e faydalı eleştirileri için teşekkür ederim.    

    

  Hasan Hüseyin KUL 

         Konya- 2007 
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KISALTMALAR 

 

a.g.e.  : Adı geçen eser 

          agm.  : Adı geçen makâle 

ant.  : Antlaşma 

a.y.  : Aynı yazar 

b.  : Bin, ibn 

bkz.  : Bakınız 

c.  : Cilt 

c.c  : Celle Celelühü 

çev.  : Çeviren 

DİA  : Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi 

DÜSBE : Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

H.  : Hicrî 

h. no:  : Hadis numarası 

Haz.  : Hazırlayan 

Hz.  : Hazreti 

KİM  : Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik 

Ktp.  : Kütüphânesi 

M.  : Milâdî 

MÜİFD  : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

r.a.  : Radıyallahu anhu. 

s.  : Sayfa 

sa.  : Sayı 

s.a.v.  : Sallallâhu Aleyhi ve Sellem 

SÜSBE : Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü  

Thk.  : Tahkîk 

trc.  : Terceme eden 

ts.  : Tarihsiz 

TDV  : Türkiye Diyanet Vakfı 

TDVY  : Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 
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I. BÖLÜM 

 

KÂTİB MUSTAFA FEVZİ B. NU’MAN’IN HAYÂTI VE ESERLERİ 

 

  A. YAZARIN YAŞADIĞI DÖNEM 

 

A. I. Siyasi, Kültürel, Sosyal Açıdan Yaşadığı Dönem 

Yazarın doğduğu yıllar (1288/1871) Osmanlılar açısından yepyeni bir dönemin 

başlangıcına rastlar. Çünkü 1876 yılında Osmanlı Devleti’nde ilk kez Anayasa (Kânûn-i 

Esâsî) ilan edildi. Artık anayasa esasları içinde yönetilecek ve  halkça seçilen bir meclis 

(Mebusan Meclisi) kanunları yapacak, hükümeti denetleyecekti. Ancak meclisi açma ve 

kapama yetkisi padişaha verilmişti. Halkın seçtiği bu meclisin yanında bir de padişah 

tarafından atanan meclis (Meclis-i Âyân) bulunuyordu.  1876’da onaylanan Anayasadaki 

“Osmanlı Devleti’nin bütün vatandaşları din ya da mezheplerine bakılmaksızın Osmanlı 

sayılırlar.” maddesi gereğince mecliste Müslim ve gayri Müslim mebuslar bulunuyor ve 

meclis demokratik bir güce de sahip oluyordu. Meclisin gittikçe güçlenmesi ve mebusların 

haklarının artması II. Abdülhamit'i tedirgin etti. Sonunda 1877-1878 Türk-Rus savaşını 

bahane ederek meclisi kapatmıştı.1 

Meşrutiyet yönetimini tekrar kurmak için gizli dernekler açılmıştı. Bunların en 

meşhuru İttihat ve Terakki Derneği idi. Bu derneğin baskıları ile meşrutiyet 1908'de tekrar 

ilan edildi. Meşrutiyetin korunması için bir çok fikir akımları belirmiş, böylece Osmanlı 

Devletinin son zamanları bu fikir akımları ile mücadele ederek geçmişti. Bunlardan  

Türkçülerin karşısında Ümmetçiler bulunuyordu. Bazı Osmanlı aydınları da bölgesel özerk 

yönetim (Federalcilik) kurularak merkezin yükünü hafifletmek istiyorlardı. "31 Mart" adıyla 

anılan ayaklanma tertip edildi (13 Nisan 1909) ancak ordu tarafından bastırılarak II. 

Abdülhamit tahttan indirildi. Bu olaydan sonra  İttihat ve Terakki Derneği  devletin 

yönetiminde tek söz sahibi unsur oldu. 2  

                                                 
1 Türk İnkılâp Tarihi (Genel Kurmay Harp Dairesi Başkanlığı'nca Ders Kitabı Olarak Hazırlatılmıştır.), Ankara 
1973, s.9-16  
2 ِAtilla KAŞIKÇI, age,s.73; Ahmed Bedevi Kuran, İnkılâp Tarihimiz ve İttihat ve Terakki, İstanbul 1948, s.259-
270; Mete Tunçay ve arkadaşları ( Cemil Koçak, Hikmet Özdemir, Korkut Boratav), Türkiye Tarihi, İstanbul 
1990, c.4, s.27 
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İttihat ve Terakkiciler istediklerini yapabilmek için V. Mehmet Reşat'ı padişah olarak 

göreve getirdiler (1909). Bu arada Osmanlının Afrikadaki son toprağı olan Trablusgarp ve 

Bingazi'yi İtalyanlar ele geçirdi (5 Ekim 1911).  Balkan Devletleri bu savaşta Osmanlı 

ordusunun zayıfladığını fark edip aralarında gizlice anlaşarak bağımsızlıklarını ilan etmeye 

başladı. Osmanlı devleti katıldığı Balkan Harbini de ordunun içindeki tartışmalardan dolayı 

kaybetti (1912/1913). Böylece Osmanlı Devletinin elindeki son Avrupa illeri ile Arnavutluk, 

Makedonya ve Batı Trakya da yitirilmişti.3 Balkan savaşlarında kaybettiği toprakları yeniden 

elde etmek için Almanya'nın yanında I. Dünya savaşına girdi.4 Bütün cephelerde savunmayı 

çok iyi yapmasına rağmen Almanya'nın savaşı kaybetmesi ile Osmanlı da kaybetmiş oldu ve 

İhtilaf Devletleriyle 30 Ekim 1918 'de Mondros ant. imzaladı. Anlaşma uyarınca Osmanlı 

ordusu dağıtılıyor, bütün iletişim ve ulaşım sistemi itilaf devletlerinin kontrolü altına 

giriyordu.  Osmanlı Devletini hükmen sona erdiren ve çok ağır maddeler içeren bu 

antlaşmanın en ağır maddesi 7. madde idi. Buna göre İhtilaf Devletleri güvenliklerini tehdit 

edecek bir durum olduğunda, herhangi bir stratejik noktayı işgal etme hakkına sahip 

olacaklardı.5 

Anlaşmaya göre savaşı kazanan devletler ülkenin stratejik gördükleri bölgelerine el 

koyma yetkisinden yararlanarak 1 Kasım 1918’de ülke topraklarına girmeye başlamışlardı. 

Bu yetkiye dayanarak, Yunanlılar da İzmir’e çıkmışlardı. Bu durumda bir ulusal direnç çabası 

başlamış, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, ülkenin pek çok yerinde yayılmıştı. Derneğin silahlı 

kolu olan Kuva-yi Milliye eylemler düzenleme yoluna girmiştir.6 

Direnç çabaları Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkmasına (19 Mayıs 1919) kadar 

örgütlenmemiş yerel bir nitelik taşıyordu. Mustafa Kemal’in liderliği altında direnme düzenli 

bir örgütün kontrolü altına alınmış, Kuva-yı Milliye de düzenli bir orduya dönüştürülerek tam 

bir bağımsızlık savaşına girişilmiştir.7 23 Nisan 1920’de Ankara’da Türkiye Büyük Millet 

Meclisi’nin kurulması ile İstanbul dışında bağımsızlık savaşını yönetecek bir parlamento 

                                                 
3''Hükümet-i Osmaniye'nin Vaziyeti'' başlıklı yazısı ile Mustafa Fevzi Efendi bu vahim durumu Cerîde-i 
Sûfiyye'de anlatıyor. bkz: Cerîde-i Sûfiyye, sayı:56, İstanbul 1912, s.94; Mete Tunçay ve diğerleri, age,c.4, s.28-
36 
4 "Cihad-ı Ekber" başlıklı yazısı ile Mustafa Fevzi Efendi savaşa girişi  Cerîde-i Sûfiyye'de anlatıyor. bkz: 
Cerîde-i Sûfiyye, sayı:74, İstanbul 1912, s.277  
5 Fahri Belen, I. Cihan Harbinde Türk Harbi, Ankara 1966, c.IV, s.180-185; Tevfik Bıyıklı, Türk İstiklal Harbi 
I: Mondros Mütârekesi ve Tatbikâtı, Ankara 1962, s.41-44 
6 Hamza Eroğlu, Türk Devrim Tarihi, Ankara 1970, s.38-45 
7Mustafa Fevzi Efendi Cerîde-i Sûfiyye'de ''Erzurum'da kıtâlarımız yetişinceye kadar Ermeniler birçok mezâlim 
irtikap etmişlerdir.'' diyerek Ermenilerin yaptığı zulmü anlatıyor. bkz: Cerîde-i Sûfiyye, sayı: 137, İstanbul 1917, 
s.373 
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oluşturmuştur. 26 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Başkumandanlık Savaşı’nda Türk 

ordusunun  galibiyetiyle 9 Eylül 1922’de İzmir kurtarılmıştır.8 

1 Kasım 1922’de Sultanlık kaldırılmıştır. Son Osmanlı Sultanı Vahdettin ise bir İngiliz 

savaş gemisi ile 17 Kasım 1922’de İstanbul’dan ayrılmış, yerine II. Abdülmecit halifeliğe 

getirilmiştir. 24 Temmuz 1923’te Lozan barış Antlaşmasının imzalanmasının ardından 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 13 Ekim 1923’te Ankara’yı ülkenin yeni başkenti yapmıştır. 29 

Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilmiş, 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmıştır. Cumhuriyetin 

kurulmasının ardından bir dizi reformlar gerçekleştirilmiş, yeni medeni kanun onaylanmış, 

kadınlara seçme hakkı tanınmış, Latin alfabesi benimsenmiş ve laik Devlet kurulmuştur.9   

Bu döneme sosyal açıdan baktığımızda sürekli gel-gitlerin olduğunu ve hakların 

dağılımında adaletin yerleşemediğini ve baskı ve korkuya dayalı bir sistemin varlığını 

görürüz. Örneğin 1909’da Cemiyetler Kanunu çıkarılmıştır. Bu yasada önceden izin alma 

koşulu yoktur. Fakat yine de derneklere üye olmaya kuşku ile yaklaşılmıştır. 1912’de İttihat 

ve Terakki yönetimi bütün kamu görevlilerine siyasal partilere üye olmak yasaklanmıştır.10  

Bu dönemde daha çok dini azınlıkların örgütlendiklerini görürüz. Bu grupların 

izledikleri amaç ve yöntemlere bakıldığında örgütlenme girişimlerinin Osmanlı siyasal 

sistemi içerisinde yaşamak amacına yönelik olmadığı kolayca anlaşılmaktadır. Osmanlı 

toplumu içinde azınlıkların örgütlenmelerinin, ayrılıkçılığı  birlikte yaşama seçeneğine tercih 

etmelerinin ardında, giderek yükselen ulusçuluk düşüncesi ve özellikle batılı devletlerin, 

Osmanlı Devletinin sınırlarını meşru kabul etmemelerinin katkısı yadsınamaz.11  

Osmanlı toplumunda Müslümanlarca kurulan ilk dernekler ise yardım amaçlıdır. 

Bunlardan bugün Kızılay adını almış bulunan Hilal-i Ahmer Cemiyeti 1877 Osmanlı-Rus 

savaşının neden olduğu göçmenlere yardım amacıyla kurulmuştur.  

II. Meşrutiyetin kısa süren 1908-1912 yılları arası nispeten özgürlükçü ortamında 

tekrar vücut bulan çok sayıda dernek, gönüllü kuruluş ve siyasal teşekkülün ortaya çıkmasına 

kadar, sivil toplumun, daha çok yabancıların ve azınlıkların etkin olduğu ekonomik yaşam 

dışında, arzu edilen derecede gelişemediği ifade edilebilir.12 

 

A. II. Yazarın Yaşadığı Dönemde Tasavvuf 

                                                 
8 Salahattin Tansel,  Mondros'tan Mudanya'ya Kadar, Ankara 1974, c.4, s.78-97 
9 Hamza Eroğlu, Türk Devrim Tarihi, Ankara 1970, s.117-119, 147-154 
10 Mehmet Ö. Alkan, Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri Gelişiminin Toplumsal Aşamaları ve Süreci içinde: 
“Sivil Toplum Kurumlarının Hukuksal Çerçevesi 1839-1945”, İstanbul 1998, s.52-54. 
11 Ersin Kalaycıoğlu, Sivil Toplum ve Neopatrimonyal Siyaset, içinde: "Küreselleşme, Sivil Toplum ve İslam",  
İstanbul 1998, s. 117  
12 Kalaycıoğlu, agm, s. 116-117. 
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Tanzimat döneminin mühim bir bölümü I. Meşrutiyet diye isimlenen yıllardır (1876-

1908). Bu dönemde II. Abdülhamit Osmanlı'nın bu zor günlerinde kendisiyle iyi ilişkileri olan 

Şazelî Muhammed Zafir Medenî (v.1903), Rifaî Ebu'l-Huda Muhammed Sayyadî (v.1909), 

Nakşî Süleyman Efendi (v.?), Mevlevî Osman Salahadddin Efendi (v.1886) gibi dışarıda 

bulunan sufileri İstanbul'a çağırarak onlardan destek istemiş, bunun yanında Kadirî ve Halidî 

Esad Erbilî (v.1931), Nakşî Ahmet Hüsameddin Efendi (v.1925), Kadirî Ahmet Muhyidddin 

Efendi (v.1919) ve Nailî Efendi (v.1908) gibi sufileri de sürgün etmiştir.13 

 1908 II. Meşrutiyet'in ilanı ile birlikte seslerini duyurmak isteyen Esad Efendi ve Nailî 

Efendi gibi sufiler  gazete-mecmua neşretti ve cemiyet kurdu. Bunlardan Tasavvuf ve 

Muhibban dergileri İttihat ve Terakkî sempatizanlığı yaparken, Cerîde-i Sûfiye ise günlük 

tartışmalara pek girmemiş böylece de bu dergilerin en uzun ömürlüsü olmuştur. Bu dönemde 

kurulan Cemiyet-i Sûfiye ise tasavvuf dünyası  için bazı projeleri gerçekleştirmek istediyse de 

Birinci Dünya savaşı ve sonrası gelişmelerden dolayı bu amacına ulaşamamıştır. 14  

İslâm'ın yayılmasında ve gönüllerde taht kurmasında büyük payı olan tarikatlar, tekke 

ve zaviyeler kendilerini sorgulamaları, özeleştiride bulunmaları ve eksiklerini tamamlayarak 

ilme yeterince önem vermeleri gerekirken bunları ihmal etmişlerdir. Osmanlı entellektüeli 

tekke ve tarikatlardaki kötü gidişe dur demek için bazı çareler düşünmüştür. Abdullah 

Cevdet'in15 (ö. 1932) liderliğini yaptığı Batıcılar Osmanlı Devletindeki gerilemenin sebebini 

tekke ve tarikatlardaki bozulmaların sebep olduğunu ileri sürerek tekkelerin kapatılıp 

tarikatların yasaklanmasını, Ziya Gökalp'in (ö.1924) önderliğini yaptığı Türkçüler ise 

tekkelerin ıslah edilerek yenilenmesi gerektiğini savunmuşlardır. Bu konuda İslamcıların 

genellikle duyarsız oldukları, tekke hayatının problemlerini kendilerine iş edinmedikleri 

görülmektedir.16 

Tekke mensuplarının çöküşü durdurmak için teklif ettikleri projelerin başında 

"Medresetül-Meşayıh" gelmektedir. Onlara göre tasavvufî hayatın olması gereken noktada 

olamamasının en büyük sebebi "beşik şeyhliği"dir. Yani şeyhin ölümünden sonra onun yerine 

yetersiz çocuklarının geçmesidir. Dolayısıyla bu yanlışın tashihi için bir müessese kurmak ve 

                                                 
13 Mustafa Kara, Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, İstanbul 2002, s.33-39. 
14 Kara, "Cerîde-i Sûfiyye", DİA, c.7, İstanbul 1993, s.410; aynı müellif, age, s.44-45. 
15 Abdullah Cevdet (v.1932): 1869'da Arapgir'de doğan, tıp tahsili esnasında pozitivist fikirlerin tesirinde kalan 
Abdullah Cevdet daha sonra İttihad ve Terakki Cemiyeti adını alacak olan İttihad-î Osmanî Cemiyeti'nin 
kurucularındandır. Mevlâna ve Hayyam'ın yanında Batı'dan da tercümeler yapmış, 28 yıl ve 358 sayı çıkan 
İctihad dergisiyle görüşlerini yaymıştır (1904-1932). Bir taraftan aşırı batıcı fikirleri savunurken doğu 
dünyasının kalbî atmosferini, edebî güzelliklerini de yaşatmaya çalışmıştır. Daha geniş bilgi için bkz: M. Şükrü 
Hanioğlu, “Abdullah Cevdet”, DİA, İstanbul, 1988, c.I, s.90-93. 
16 Kara, age, s.53-56. 
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bu müessesede şeyhzadelerin yetiştirilmesi gereklidir. Tahiru'l-Mevlevî (v.1951)'nin 

Sebilurreşad ve Ceride-i Sufiye'nin sayfalarında II. Meşrutiyet yıllarında yayınlanan 

makalesinden de anlaşılacağı gibi tekke mensupları bu konu üzerinde enine-boyuna düşünmüş 

ve çare aramışlardır. Ancak daha sonraki yıllarda gelişen olaylar ve savaşlar -öyle anlaşılıyor 

ki- bu müessesenin hayat sahnesine çıkmasına engel olmuştur.17 

Tanzimat döneminde bölgemiz tarikatlar tarihini ilgilendiren üç yeni oluşum 

olmuştur. Bunlar: Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî ile (v.1893) yeni bir ivme kazanan 

Halidiyye, III. Dönem Melâmîleri diye tanınan ve Muhammed Nuru'l-Arabi'ye (v.1887) 

nisbet edilen, Balkanlarda ortaya çıkan, daha sonra da bölgemizde yaygınlık kazanan 

Melâmiyye, Kuzey Afrika'da Ebû Hamid Derkavî (v.1823) tarafından kurulan ve daha sonra 

İstanbul'a ulaşan Şazeliyye'nin Derkaviyye koludur. Bu tarikatlar Osmanlı coğrafyasında 

tasavvufî hayata bir canlılık getirmiş, ancak bunlar da genel bünyedeki bozulmayı 

durduramamıştır.18 

İstiklal Savaşı öncesinde Mustafa Kemal, Anadolu'daki tarikat şeyhleri ve önde gelen din 

adamları ile temas kurarak onların desteğini istemiştir. Bu irtibat Erzurum ve Sivas 

kongreleriyle TBMM'nin kuruluş safhalarında daha da güç kazanmıştır. Türkiye'nin her 

tarafında düşmana karşı herkes görevini yapmaya çalışmıştır. Özellikle de müftü, imam, 

müderris ve şeyh gibi toplumun önderleri olan şahısların bu millî şahlanışta halkın manevî 

duygularına hitap ederek önemli rol oynadıkları bilinmektedir.19 

Mondros mütarekesinden sonra ülkenin çeşitli yerlerinde kurulan "Müdafâ-i Hukuk 

Cemiyetleri" azaları arasında şeyhlerin de bulunması bir tesadüf değildir. Nitekim İsparta'da 

bu cemiyetin nüvesini teşkil eden ve Hafız İbrahim Demiralay tarafından kurulan "Cemiyet-i 

İlmiyye'"nin azaları; Müftü Şakir Efendi, Müderris Şerif Efendi, Hoca Mustafa Efendi ve 

Mevlevi Ali Dede gibi medrese ve tekke mensupları ile Isparta'nın eşrafından meydana 

gelmiştir.20 

Yine örnek verecek olursak, Rusların Erzurum'u işgalinden sonra başlayan Ermeni 

zulmüne karşı koymak üzere Nakşibendî-Hâlidî şeyhlerinden Alvarlı Muhammed Lütfi 

Efendi (Alvarlı Efe), çevre köylerden topladığı 60 kişilik bir müfreze ile Ermenileri 

                                                 
17 Kara, age, s.58-59. 
18 Mehmet Necmeddin Bardakçı, Sosyo Kültürel Hayatta Tasavvuf, İstanbul 2005, s.296. 
19 Konuyla ilgili deyaylı bilgi için bkz: Hülya Küçük, Kurtuluş Savaşında Bektaşiler, İstanbul 2003, s.45-186; 
Kadir Mısıroğlu, Kurtuluş Savaşında Sarıklı Mücâhitler, İstanbul 1967, s.221-229; Ethem Ruhi Fığlalı, 
Türkiye'de Aleuîlik Bektaşîlik, Ankara 1990, s.209-210; Ahmet Yaşar Ocak, "Bektaşîlik", DİA, c.V, İstanbul 
1992, s.378.  
20 Hafiz İbrahim Demiralay'ın Hatıratı ve Isparta'da Millî Mücadele İle İlgili Belgeler, Haz: Bayram Kodaman- 
Hasan Babacan, Isparta 1998, s.21-33. 
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püskürterek Rusların silah ve mühimmat depolarını ele geçirmiş, daha sonra da Kazım 

Karabekir Paşa komutasındaki Türk ordusuna iltihak etmiştir.21 

Millî mücadelede Özbekler Tekesi ise kendilerini istiklâl ve bağımsızlığa adayan 

kahramanların posta merkezi ve sığınağı haline gelmişti. Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve Nureddin 

Paşa gibi dönemin üst düzey komutanları, Mehmed Akif, Eşref Edib, Kâmil Miras, Halide 

Edib ve Adnan Adıvar gibi ilim ve fikir adamları tekkenin gizli misafirleri olmuş, sonra da 

millî devletin merkezi Ankara'ya gitmişlerdi.22 Özbekler Tekesi şeyhi Şeyh Atâ (v.1936) 

İstanbul'un işgal edildiği günlerde vatanı kurtarmak için çareler arayan ve karşı koyma 

hareketinin ilk kurucuları arasındaydı. Özbekler Tekkesi bununla birlikte düşman işgali 

altındaki cephanelikleri basarken, ya da Rum ve Ermeni eşkiyaları ile çarpışırken yaralanan 

milli mücadelecilerin tedavi edildiği bir hastane görevi de yapıyordu.23  

Bütün bunlara rağmen birinci ve ikinci mecliste Ahmet Cemalettin Çelebi Efendi 

(Kırşehir), Ahdülhalim Çelebi Efendi (Konya), Seyfi  Efendi (Kütahya) gibi bazı tasavvuf 

önderleri yer almış olsa da tekke ve zaviyelerin kapatılmasına, tarikatların yasaklanmasına 

engel olamamışlardır.24 Nitekim Cumhuriyet kurulduktan sonra 30.11.1925'te kabul edilen 

13.12.1925 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 677 sayılı "Tekke ve 

Zaviyelerle Türbelerin Şeddine (kapatılmasına) ve Türbedarlıklarla Birtakım Unvanların Men 

ve İlgasına Dair Kanun" ile tekke ve zaviyeler kapatılmıştır.25 

Bu kanun, yürürlüğe girmesinin hemen ardından tarikatları bir anda yasaklı konuma 

getirmiş ve Osmanlı döneminde yaygın olan Bayramîlik ve Celvetîlik gibi birçok tarikatın 

ömrünü sona erdirmiştir. Nakşibendîlik, Kadirîlik ve Halvetîlik ise tasavvufî faaliyetlerini zor 

şartlar altında sürdürmüştür.26 

Bu dönemde yaşamış meşhur bazı sufiler ise şunlardır: Harirîzadde Mehmed 

Kemaleddin Efendi (v.1299/1882), Mevlevî Osman Salahadddin Efendi (v.1886), Nakşî 

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (v.1311/1893), Şazelî Muhammed Zafir Medenî (v.1903), 

Nailî Efendi (v.1908), Rifaî Ebu'l-Huda Muhammed Sayyadî (v.1909), Kastamonulu Hasan 

Hilmi Efendi (v.1329/1911), Hocazâde Ahmed Hilmi Efendi (v.1332/1914), Kadirî Ahmet 

Muhyidddin Efendi (v.1919), Ömer Ziyâuddin Dağıstânî (v.1920), Hacı Bektaş Dergâhı'nın 

                                                 
21 Muhammed Lütfi, Hulâsatü'l-Hakâyık Ve Mektûbât-ı Hâce Muhammed Lütfi, (Neşreden: Seyfedddin 
Mazlumoğlu), İstanbul 1974, s.508-509. 
22 Halide Edib Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, İstanbul 1982, 59-63, 66-70; Mustafa Kara, Din Hayat Sanat 
Açısından Tekkeler Ve Zaviyeler, İstanbul 1990, s.216-218. 
23 Mısıroğlu, age, s.210-220; Kara, age, s.214-216; Ahmet Yüksel Özemre, Üsküdar'da Bir Attar Dükkanı, 
İstanbul 2003, s.14-15. 
24 Bardakçı, age, s.290. 
25 Kara, age, s.143-144. 
26 Kara, age, s.143-144. 
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postnişini olan Ahmed Cemâleddin Çelebi (1862-1921, Nakşî Ahmet Hüsameddin Efendi 

(v.1925), Muhammed Esad Erbili (v.1931), Şeyh Atâ (v.1936), Abdulhakîm Arvâsî (v.1943), 

Tahiru'l-Mevlevî (v.1951). Görüldüğü üzere, bu dönemde yaşamış sufiler yaşadıkları ve 

kendilerinden sonraki döneme etki etmiş ünlü şahsiyetlerdir. 

 

A.III. Hayatı ve Kişiliği 

 

Kâtip Mustafa Fevzi Efendi, Erzincan’ın Eğin (Kemâliye) ilçesinde doğmuş 

(1288/1871) ve babasının adı Nu’man’dır. Küçük yaşta İstanbul’a gelip, huzûr27 hocalarından 

Kasabzâde Vâiz Efendi’den ders almış ve ona dâmat olmuştur.28 

Bahriye teşkilâtına girerek berik ve kalyon kâtibi29 olmuş, daha sonra, kolağalığına30 

terfi ettikten sonra emekli olmuştur.31 Emekliliğinden sonra Lastikçi Murtaza 

Ticarethânesi’nde dört sene kadar veznedarlık da yapmıştır. Uzun yıllar Bahriye teşkilâtında 

kâtiplik görevinde bulunduğu için "Kâtib" lakabıyla meşhûr olan Kâtip Mustafa Fevzi Efendi, 

hac vesîlesiyle Hicaz’a yolculuk etme imkânı da bulmuştur.32  

Kâtip Mustafa Fevzi Efendi, dindar, dürüst, âlim, ârif ve şâir mizaçlı bir kişiliğe sâhip, 

O, uzunca boylu, zayıfça, sakallı, kumral saçlı, sert sözlü ve sert mîzaçlıydı.33 Onun şu 

dörtlüğü hayata bakış açısını vurgulaması açısından dikkat çekicidir. 

"Başta devlet, dilde sıhhat, elde fırsat var iken  

Tut elinden düşmüşlerin sana saadet yâr iken  

Kimseye bakî değildir mülk ü devlet sîm ü zer  

Bir har âb olmuş gönlü ta'mir etmektir hüner"34 

                                                 
27 Huzur dersleri: Ramazanın ilk gününden başlamak ve sekiz derste sona ermek üzere sarayda padişah 

huzurunda "Mukarrir" adı verilen zamanın tanınmış alimleri tarafından takrir olunan derslere verilen addır. 
Buna "Huzur-ı Hümayun Dersleri" de denirdi. Geniş bilgi için bkz: M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1952. c.I, s.860-865  

28 İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal, Son Asır Türk Şâirleri, İstanbul 1970, s. 415 
29 Kalyon (savaş gemilerinin en büyüğü) kâtibi: Kalyonda çalışanların aylıklarını, yiyecek, içecek ve levâzım 

hesaplarını tutan görevli. Pakalın, age, c.II, s.153-154 
30 Kolağası: Yüzbaşılıkla binbaşılık arasındaki rütbenin adıdır. Pakalın, age, c.II, s.288. 
31 Mustafa Fevzi Efendi "Kâtip" lâkabıyla tanınmaktadır. Kolağalığı gibi katiplikten daha üst düzey bir   rütbe ile 
tanınmaması dikkatimizi çekti. Bu ünvanının sadece İnal'ın  Son Asır Türk Şâirleri adlı eserinde  geçmesi ve 
yazdığı hiçbir yazıda bundan bahsetmemesi İnal'ın verdiği bu bilgide yanlışlık yada eksikliğin olabileceğini 
göstermektedir. Zira berik ve kalyon kâtipliğinden kolağalığına terfi etmesi hiyerarşik açıdan pek mümkün 
olmamaktadır.  
32 Mustafa Uzun, “Fevzi Efendi, Kâtib”, DİA, c.XII, İstanbul 1995, s.509-510; İnal, age, s. 415 
33 İnal, age, s. 415 
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1 Muharrem 1343 (2 Ağustos 1924)’de İstanbul Çarşamba’daki Dırağman semtinde 

bulunan evinde, elli beş yaşlarındayken vefat etmiştir.35 Edirnekapı’dan Eyüp’e giden yol 

üzerindeki Mustafa Paşa Tekkesi yanına defnedilmiş daha sonra da Edirnekapı Şehitliği'ndeki 

Recep Peker caddesine nakledilmiştir.36  

 

B. İLMÎ HAYATI VE ESERLERİ  

 

B. I. İlmî veTasavvufî Şahsiyeti 

 

Mustafa Fevzi Efendi çocuk denecek yaşta İstanbul'a gitti. Huzur dersleri hocalarından 

Kasapzâde Vaiz Efendi'nin derslerine devam etti.37 Daha sonra Hâlidiyye şeyhi Gümüşhâneli 

Ahmed Ziyâüddîn Efendi38 (v.1893)’ye intisâp ederek tarîkate girmiş ve on beş yıl kadar 

                                                                                                                                                         
34 Mustafa Fevzi Bin Numan, Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd-Vahdet-i Vücûd Meselesi, 
Haz.: Mahmut Kanık–Fatma Z. Kavukçu, Ankara 2003, 20 
35 Kaynaklarda vefat târihi hakkında farklılıklar bulunmaktadır. Hüseyin Vassâf’ın, Sefine-i Evliyâ adlı eserinde 

Kâtib Mustafa Fevzi b. Nu’man’ın vefâtı H. 1343 olarak verilmiştir. Biz mezar taşı üzerindeki H. 1344 tarihini 
esas almayı daha uygun gördük. 

36 İrfan Gündüz, Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddîn Hayatı, Eserleri, Tarikat Anlayışı ve Hâlidiyye  Tarîkatı, 
İstanbul 1984, s.2-3 
37 İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal, age, s. 415 
38Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhânevî, Gümüşhâne'nin Emirler Mahallesinde 1228/1813'te 
dünyaya geldi. Künyesinden babasının adının Mustafa olduğu anlaşılıyor. Ancak ailesi hakkında detaylı bilgiye 
rastlanamamaktadır. Ailesiyle birlikte geldiği Trabzon'da şeyh Osman Efendi ile Şeyh Hâlid es-Saîdî gibi 
âlimlerden ders aldı. 1831'den sonra İstanbul'a geldi ve Beyazıt Medresesi'nde dinî ilimleri tahsil etti. Daha 
sonra Mahmud Paşa Medresesi'nde eğitimini sürdüren Gümüşhânevî, Hafız Mehmed Emin Efendi ile 
Abdurrahman Harputî gibi devrin önde gelen âlimlerden ders aldı. 

Tahsili sırasında Hâlidî şeyhlerinden Abdülfettah el-Ukârî ile tanıştıktan sonra onun tavsiyesiyle başka 
bir Hâlidî şeyhi Ahmed el-Ervadî'ye intisab ederek tasavvufî eğitimini tamamladı. Diğer yandan Kâdiriye, 
Kübreviyye, Çeştiyye, Sühreverdiyye, Şâzeliyye, Rıfâiyye, Düsûkiyye, Halvetiyye, Bedeviyye, Nakşibendiyye, 
Müceddidiyye, Mazhariyye ve Hâlidiyye tarîkatlarından feyz ve icâzet aldı. Levâmi‘u'l-‘ukül adlı eserinde 
"tarîkaten Nakşibendî, meşreben Şâzelî olduğunu söyleyen Gümüşhânevî, Nakşibendiyye ve Şâzeliyye'nin usul 
ve âdabı çerçevesinde yoğunlaşan bir irşad faaliyeti sürdürdü. Aralarında Kastamonulu Hasan Hilmi, 
Safranbolulu İsmail Necâtî, Dağıstanlı Ömer Ziyâeddin, Tekirdağlı Mustafa Feyzi, Lüleburgazlı Mehmed Eşref 
Efendi gibi huzur dersi muhatap ve mukarrirliğine kadar yükselmiş âlimlerin de bulunduğu 116 kişiye icâzet ve 
hilâfet vererek Hâlidîliğin yayılmasında önemli rol oynadı.  

Ömrünün sonlarına doğru tekkesini halifesi Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi'ye bırakmış ve 13 mayıs 
1893'te vefat etmiştir. 

Eserleri: 
1. Tasavvuf: 
Cami‘u'l-usûl (İstanbul 1276), Velîler ve Tarikatlarda Usûl adıyla Rahmi Serin - Ramazan Nazlı 

(İstanbul.1977) tarafından tercüme edilmiştir. 
Rûhu'l-'arifin (İstanbul 1275), Vuslat Ehli ve İlâhî Aşk adıyla Rahmi Serin (İstanbul.1978) tarafından 

tercüme edilmiştir.  
Mecmû'atul-ahzâb (1-111, İstanbul 1311), Kitâbü'l-‘Arifin ti esrâri es-mâ'i'l-erba'în (Mecmû'atul-

ahzâb'ın kenarında, II, 550-569).  
2. Hadis: 
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terbiyesinde ve hizmetinde bulunmuştur.39 Gümüşhâneli’nin vefâtından sonra yerine geçen 

Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi40 (v.1329/1911)’den tarîkat hilâfeti almış ve onun da vefâtı 

                                                                                                                                                         
Râmûzü'l-ehâdîs (İstanbul 1275), Râmû-zü'1-ehâdîsin adıyla (trc. Naim Erdoğan, İstanbul 1976), diğeri 

Hadisler Deryası (trc. Lutfi Doğan - M. Cevad Akşit, İstanbul 1982) adıyla iki tercümesi vardır. 
Levamı 'u'l-'ukûl (I-V, İstanbul 1292, Râmûzü'l-ehâdîs'in şerhi),  
Garâ'ibü'l-ehâdîs (İstanbul, ts.),  
Letâ'ifü'l-hikem (İstanbul 1275),  
Hadîs-i Erba'în (İstanbul 1290).  
3. Ahlâk: 
Necâtü'l-ğâfilîn (İstanbul 1268), Gafillerin Kurtuluş Yolu (trc. A. Kemal Saran, İstanbul (1968), adıyla 

yayımlanmıştır. 
Devâ'ü'1-müslimîn (İstanbul 1290),  
Netâicü'l-ihlâs (İstanbul 1290).  
4. Fıkıh ve Akaid: 
Câmi'u'l-menâsik ‘alâ ahseni'l - mesâlik (İstanbul 1289),  
Câmi'u'l-mütûn (İstanbul 1273), Ehl-i Sünnet İtikadı (trc. Abdülkadir Kabakçı - Fuat Günel, İstanbul 

1986, 4. bs.) adıyla yayımlanmıştır. 
el-‘Âbir fi'1-ensâr ve1-muhâcir (İstanbul 1276),  
Matlabü'l-mücâhidin (Türkçe, el-'Abir'in kenarında).  
Bir sayfadan ibaret Risâletün makbule ti hakkı'l-müceddid ile vasiyetlerini ihtiva eden iki sayfalık 

Türkçe metin el- ‘Âbir'in kenarında yer almaktadır.  
Daha geniş bilgi için bkz: Vassâf, age, c.II, s.185; Mustafa Fevzî, Hediyyetü’l-Hâlidîn fî Menâkıbi Kutbi’l-Ârifîn 
Mevlânâ Ahmed Ziyâüddin b. Mustafa el-Gümüşhânevî, İstanbul 1313, s.16; İrfan Gündüz, Ahmed Ziyaüddin 
Gümüşhânevî'nin Hayatı, Eserleri ve Tesirleri, "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhànevî Sempozyum Bildirileri" içinde, 
Haz. Necdet Yılmaz, İstanbul 1992. s.18; İrfan Gündüz, Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddîn Hayatı, Eserleri, 
Tarikat Anlayışı ve Hâlidiyye  Tarîkatı, İstanbul 1984, s.11; Osman Türer, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî'nin 
Şerîat, Tarîkat ve Tasavvuf Anlayışı, "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhànevî Sempozyum Bildirileri" içinde, Haz. 
Necdet Yılmaz, İstanbul 1992. s.73-77; İrfan Gündüz, Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddîn Hayatı, Eserleri, Tarikat 
Anlayışı ve Hâlidiyye  Tarîkatı, s.51-52; Ahmet Turan Arslan,  Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî'nin Verdiği Bazı 
İcâzetnâmeler, "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhànevî Sempozyum Bildirileri" içinde, Haz. Necdet Yılmaz, İstanbul 
1992. s.109-117; Mustafa Kara, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî'nin Halîfeleri, "Ahmed Ziyaüddin 
Gümüşhànevî Sempozyum Bildirileri" içinde, Haz. Necdet Yılmaz, İstanbul 1992. s.122-129; İrfan Gündüz, DİA, 
c.XIV, s.276-277; Abdullah Aydınlı, Bir Hadisçi Olarak Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî, "Ahmed Ziyaüddin 
Gümüşhànevî Sempozyum Bildirileri" içinde, Haz. Necdet Yılmaz, İstanbul 1992. s.69; Sabri Özcan San, Ahmed 
Ziyaüddin Gümüşhânevî'nin Hayatı Hakkında Kaynaklarda Bulunmayan Mahallî Tesbitler ve Şahsî 
Terddütlerimiz, "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhànevî Sempozyum Bildirileri" içinde, Haz. Necdet Yılmaz, İstanbul 
1992. s.57; Baha Tanman, "Gümüşhânevî Tekkesi", DİA, c.XIV, s.277 
39 İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal, age, s. 415; Mustafa Fevzi, Vahdet-i Vücûd, Haz.: Mahmut Kanık–Fatma 
Z. Kavukçu, s.20-22 
40 Hasan Hilmi Efendi (v.1335/1919) Kastamonu'nun Azdavay Kasabası'nda 1240/1824 senesinde doğar. 
Müritler arasında daha çok "Kastamonî" nisbesiyle tanınan Hasan Hilmi Efendi'nin babası, Abdullah adında 
ümmî fakat velî bir zâttır.  

Hasan Hilmi Efendi, orta boylu, nur yüzlü, ak sakallı, buğday benizli, çekme burunlu, açık kaşlı, ela 
gözlü idi. Başında Nakşi tâcı, beyaz sarık, sırtında boylu entari ve hırka bulunurdu. Hazret-i Ebûbekir yaratılışlı, 
ismi ile müsemmâ hilim sahibi, takvâ örneği bir zât idi. 

İlk tahsiline Kastamonu'da başlar. Memleketinin ileri gelen âlimlerinden kıraat, sarf ve nahiv ilimleri 
tahsil eder. Onsekiz yaşlarına geldiğinde tahsilini tamamlamak üzere babası tarafından İstanbul'a gönderilir. 
İstanbul'da Mahmud Paşa Medresesi'ne yerleşir. Fatma Sultan Camii baş müezzinliğine tayîn edilir. 

   Ahmed b. Süleyman el-Ervâdî'ye intisâb ederek, onun vefatına kadar ona bağlı kalmıştır. Mürşidinin 
vefatından (1864) sonra, Gümüşhânevî'ye intisâb eden Hasan Hilmi, önce O'nun hadîs derslerine devam ederek 
ilmî icazet, bilâhare de, seyr ü sülûkunu tamamlayarak hilâfet almış ve daha şeyhi hayatta iken halîfesi olmuştur. 

   Şeyhi Gümüşhânevî (1311/1893)'nin vefatından sonra, onsekiz yıl fiilen Gümüşhâneli Dergâhı'nda irşad 
vazifesi gören Hasan Hilmi Efendi de, şeyhi gibi hadis ilmi ile iştigali esas almış, tekkenin el kitabı mesabesinde 
olan Râmûz el-Ehâdîs'i senede iki defa hatmetmeyi alışkanlık edinmiştir. Mehmed Zâhid Kevserî başta olmak 
üzere, Ezine'li Mehmed Hulusi Efendi gibi ellialtı talebe yetiştirerek icazet vermeye muvaffak olmuştur. 
Amasya'lı Eyyüb Sabri, Katip Mustafa Fevzi, Bolvadin'li Ahmed, Kayseri'li Ali Rıza, Geyve'li Yusuf Bahri 
bunlar arasında sayılabilir. 
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üzerine Safranbolulu İsmâil Necâti Efendi41 (v.1337/1919)’ye, onun da vefatı üzerine 

Dağıstanlı Ömer Zıyâüddîn Efendi42 (v.1339/1921)’ye intisap etmiştir. 43  

                                                                                                                                                         
Hastalanıp yatağa düştüğü zaman müridlerine ve İsmâil Necati Efendi'ye ittibâ etmelerini isteyen kağıt 

parçasını verdikten sonra vefat eden (1329/1911) Hasan Hilmi Efendi Hazretleri'nin kabri, Süleymaniye Camii 
Haziresinde bulunmaktadır.   
Daha geniş bilgi için bkz: Mustafa Fevzî, Menâkıb-ı Haseniyye fi Ahvâlis-Seniyye, İstanbul 1327, s.6; Vassâf, 
age, c.II, s.189-190; Mustafa Fevzî, Menâkıb-ı Haseniyye fi Ahvâlis-Seniyye, İstanbul 1327, s.6-21; Said Aykut, 
Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi, Allah Dostları, İstanbul 1996. c.9, s.295-299; Mustafa Kara, Ahmed 
Ziyaüddin Gümüşhânevî'nin Halifeleri, "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhànevî Sempozyum Bildirileri" içinde, Haz. 
Necdet Yılmaz, İstanbul 1992. s.122-123; Albayrak, age, c. III, s.281.; Gündüz, Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddîn 
Hayatı, Eserleri, Tarikat Anlayışı ve Hâlidiyye  Tarîkatı, s.146 
41 İsmail Necati Efendi: Kastamonu'ya bağlı Safranbolu kazasının Oğulveren köyünde doğan İsmail Necati 
Efendi, Ömeroğlu sülâlesine mensûb Hacı Mehmed Efendi'nin oğludur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle 
beraber, Şer'î Siciller Arşivi'ndeki terceme-i halinden 1255/1840 civarında doğduğu tahmin edilmektedir. 

İlk tahsiline Safranbolu'da, Müftü Mehmed Hilmi Efendi ile başlamış, daha sonra İstanbul'a gelerek, 
muhtelif  hocalardan dersler alarak icazet almaya muvaffak olmuş ve Gümüşhânevî'ye intisâb etmiştir. 

 Bâyezîd Medresesi müderris ve ders-i âmlarından Ahıska'lı İbrahim Efen-di'den, icazet alan Safranbolu'lu, 
1293/1876'da açılan   rüûs   imtihanında    başarılı olmuş ve otuzbeş yaşlarında iken Bâyezîd ders-i âmları 
arasına katılmıştır. 1297/1879'da İstanbul müderrisliği, daha sonra Mûsıla-ı sahn müderrisliğine terfî edilmiştir. 
1315/1897 -1327/1909 seneleri arasında, Huzur dersleri muhâtaplığını, 1327/1909 ve 1328/1910 senelerinde de, 
mukarrirlik vazifesini icra etmiştir. 1328/1910'de, Dârü'l-hılâfetil-âliyye, kısm-ı âlî hadîs dersi müderrisliğine, 
sahn-ı semân rütbesi ile ta'yîn edilen Safranbolî'ye, 1329/1911'den itibaren, Hasan Hilmi Efendi'nin vefatını 
müteakip Gümüşhâneli Dergâhı Şerifi şeyhliği tevcih edilmiş ve ömrünün sonuna kadar da bu vazifeyi yerine 
getirmiş, 1338/1919'da vefat ederek, Süleymâniye Camii hazîrasındaki kabrine defnedilmiştir. 
Daha geniş bilgi için bkz:  Albayrak, age, c. II, s.144; Gündüz, Gümüşhânevî Ahmed Ziyâüddîn Hayatı, Eserleri, 
Tarikat Anlayışı ve Hâlidiyye  Tarîkatı, İstanbul 1984, s.146-147; Mustafa Fevzî, Menâkıb-ı Haseniyye, s.15-16. 
42 Ömer Ziyâüddîn Efendi: Dağıstan'ın Çerkay kazasına bağlı Mirtay köyünde, (1266/1850-51)'de doğan Ömer 
Ziyâüddîn Efendi Lazki aşiretinin Avar kolundan olup el-Hâc Abdullah-ı Dağıstânî el-Avârî'nin oğludur. İlk 
öğrenimini Dağıstan'da görmüş, sonra İstanbul'a gelerek, Gümüşhâneli Dergâhı'nda Şeyhi Ahmed Ziyâüddîn-i 
Gümüşhânevî'den zahirî ve bâtinî ilimlerde ilim tahsil ederek icazet almıştır. 

Gümüşhânevî'nin tavsiyesi üzerine, Kurân-ı Kerîm'i altı ayda ezberlediği ve Gümüşhâneli Dergâhı'nda 
yıllarca hatimle teravih namazı kıldırdığı rivayet edilen Dağıstânî'nin, Buhârî başta olmak üzere, pek çok hadîs 
kitabını da ezberlediği de söylenmektedir. 1876 taşra rü'ûsuna nail olmuş, 1878-1892 yılları arası Edirne II. 
Ordu, XIX. Alay müftülüğünde bulunmuştur. 1893'ten 1901'e kadar da Malkara kadılığı görevinde bulunmuştur. 
1916 yılında İstanbul'a dönerek Dârü'l-Hilâfeti'l-Âliyye Medresesi Hilâfiyât, sonra da yine aynı medresenin 
Hadîs dersi müderrisliği'ne (1917) ta'yîn edilmiştir. 

1338/1919'da İsmail Necati Efendi'nin vefatı üzerine, Gümüşhâneli Dergâhı Şerifi şeyhliğine getirilmiş 73 
yaşında Gümüşhâneli Dergâhında vefat etmiştir (1339/1920). Kabri Süleymâniye Camii avlusundaki mezarlıkta 
ve Gümüşhânevî ve halîfelerine mahsûs bölümde bulunmaktadır. 

E s e r l e r i :  

1 - Mevlîd-i Şerîf, (çerkezce) Edirne Askerî Matbaasında basılmıştır.  
2 - Fetâvâ-yı Ömeriyye bi Tarîkati'l-'Aliyye, İst. 1301. 
3 - Süneni Akvâli'n-Nebeviyye Mine'l-ehâdîsi'l-Buhâriyye, İst. Mahmûd Bey Matbaası, t.y. 
4 - Zübdetü'l-Buhârî, Mısır'da Ezher şeyhinin tedkîk ve takrizi ile Matbaa-i Kübrâ'da basılmıştır, t.y. 

5 - Es'ile ve Ecvibe fî İlmi'l-Hadîs, Bursa'da basılmıştır. 
6 - et-Teshîlâtü'1-Âtîre  fi'l-Kırâati'l-'aşere, 
7 - Metn-i Akâid Tercemesi Bursa'da basılmıştır. 
8 - Âdâbu'l-Kur'ân, Matba'a-i Osmâniyye'de basılmıştır. 
9 - Mevhibe-i Bârî Terceme-i Buhârî, Bu eseri de iki forma hâlinde basılmış ve yarıda kalmıştır. 
10 - Mu'cizât-ı Nebeviyye, Türkçe ve manzum olan bu eser, Edirne Askerî Matbaası'nda tab'edilmiştir. 
11 - Zübdetü'l-Buhârî Tercemesi, Trabzon İstiklâl Matbaasında 1926'da üç cild hâlinde neşredilmiştir. 
12 - Zevâidü'z-Zebîdî, isimli eseri de Mısır'da 1919'da neşredilmiştir. 
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Müellifin  Mîzânü’l-İrfân isimli eserinde Muhyiddin İbnü'1-Arabî, Eşrefoğlu Rûmî, 

Niyâzî  Mısrî gibi büyük sûfîlerin cem' makamında olduklarını, ancak cem'u'1-cem' 

makamına erişemediklerini söylemesi tasavvufî kişiliğini belirlemesi açısından dikkat 

çekicidir.44 

Tasavvufî konulardaki derin bilgisinin yanında, geniş bir kültüre de sâhip olan Fevzi 

Efendi’nin eserlerinin çoğu manzûm olup daha ziyâde tasavvuf temâlı mesnevîler yazmıştır.45 

Beyitler arasına yerleştirilmiş âyet ve hadislerle zengin tasavvufî terimler eserlerini yer yer 

ağırlaştırmakla birlikte dili oldukça sade ve akıcıdır.46 Kâmil bir şeyhin bulunmasının ne 

derece önemli olduğunu vurguladığı şu mısraları, üslûbunun akıcılığını da göstermektedir: 

 

Fevziyâ sen yolcusun mürşid delîl 

Mübtedîsin rehberin pîr-i celîl 

 

Asıl maksat Zât-ı Pâk-ı Kibriyâ 

Vâsıta oldu zevât-ı asfiyâ 

 

Şeyh-i kâmil vâsıta billâh olur 

Şeyh-i kâmil mutlak ehlullâh olur 

 

Şeyh-i nâkıstan çıkar naks-ı celî 

Kâmili bul kâmili bul kâmili 

Cerîde-i Sûfiyye’de sosyal, kültürel, siyâsî, dînî ve tasavvufî yazılar yazan bir dönem 

baş muharrirlik de yapan Mustafa Fevzî Efendi, İslâm dînine gerek yerli ve gerekse yabancı 

yazarlar tarafından yapılan saldırılara hakîmâne ve ârifâne bir üslupla, yerinde cevaplar 

vermiştir. İslâm’a olumsuz bir bakış açısıyla yer yer eleştiriler yönelten Abdullah Cevdet’e 

karşı reddiye niteliğinde yazdığı İzhâr-ı Hakîkat adlı eseri meşhurdur.47 Mustafa Fevzi 

                                                                                                                                                         
13 - Mir'ât-ı Kânûn-i Esâsî. 

Daha geniş bilgi için bkz: Vassâf, age, c.II, s.189-190; Albayrak, Şerîat Yolunda Yürüyenler Ve Sürünenler, 
İstanbul 1979, s.140-141, 189-190; Şerâfeddin Erel, Dağıstan ve Dağıstanlılar Târihi, İstanbul 1961, s.210,248; 
Ahmet Turan Arslan, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhânevî'nin Verdiği Bazı İcâzetnâmeler, "Ahmed Ziyaüddin 
Gümüşhànevî Sempozyum Bildirileri" içinde, Haz. Necdet Yılmaz, İstanbul 1992. s.113; Gündüz, Gümüşhânevî 
Ahmed Ziyâüddîn Hayatı, Eserleri, Tarikat Anlayışı ve Hâlidiyye  Tarîkatı, s.151-152 
43 İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal, age, s. 415 
44 Mustafa Uzun, “Fevzi Efendi, Kâtib”, DİA, İstanbul, 1995, c.XII, s.509-510 
45 Mustafa Fevzi, Vahdet-i Vücûd, Haz.: Mahmut Kanık–Fatma Z. Kavukçu, s.20 
46 Mustafa Fevzi, Vahdet-i Vücûd, Haz.: Mahmut Kanık–Fatma Z. Kavukçu, s.20 
47 Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ, c.II, s.351-354. 
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Efendi’yi, gâyet aktif, gayretli ve toplumun sorunlarıyla ilgilenen hassas bir şahsiyet olarak 

görüyoruz. Yazdığı bir şiirde o dönemde şiddetli ırkçılık-islamcılık çatışmasının yaşandığını 

şu şekilde anlatmıştır: 

''Biz İslamız bize bir din gerektir 

O dinde Arap, Türk müşterektir                                                                                                   

Bu sırrı bilmeyen Türkçü demektir 

Türkçüler isterse Turan'a gitsin"48 

 

Mustafa Fevzi Efendi, Gümüşhaneli dergâhının son postnişini Tekirdağlı Mustafa 

Feyzi Efendi (v.1926) ile karıştırılmaması için eserlerinde Mustafa Fevzi bin Numan adını 

kullanmıştır.49 

Mustafa Fevzi Efendi Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd ismli 

kitabının son kısmında Nakşî-Hâlidî silsilesini şöyle sıralamıştır.50  Bu silsile şöyledir:    

1. Hazret-i Ahmed Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) 

2. Hazret-i Ebûbekir (v.13/635)51 

3. Hazret-i Selmân-ı pâk-ı Fârisî (v.35/655)52 

4. Kâsım bin Muhammed(v.102/720 yada 108/726)53 

5. Ca’fer ibnü’l-Bâkır es-Sâdık (v.148/765)54 

6. Bâyezîd Bestâmî (v.234/848)55 

7. Ebu’l-Hasan el-Harkânî (v.425/1033)56 

8. Ebû Ali Fârmedî (v.477/1048)57 

9. Yûsuf Hemedânî (v.534/1133)58 

10. Abdülhâlık Gucdüvânî (v.595/1199)59 

11. Şeyh Ârif Rivgerî (v.660/1262)60 

12. Hazret-i Mahmûd-i Pîr-i Fağnevî (v.717/1317)61 
                                                 
48 Atilla Kaşıkçı, Bütün Yönleriyle Cerîde-i Sûfiyye, Yüksek Lisans Tezi, DÜSBE, Diyarbakır, 1994. s.77 
49 Mustafa Fevzi, Vahdet-i Vücûd, Haz.: Mahmut Kanık–Fatma Z. Kavukçu, s.20 
50 Silsile için bkz. Mustafa Fevzi, Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd, s. 81,82; Mustafa 

Fevzi, Menâkıbü Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye, 3-5; 
51 Muhammed b.Abdullah el-Hânî, Âdâb, terc: Ali Hüsrevoğlu, İstanbul 1995, s.34 
52 Hasan Kâmil Yılmaz, Altın Silsile, İstanbul 1994; s.35; el-Hânî, age, s.37 
53 Yılmaz, age, s.42; el-Hânî, age, s.40 
54 Yılmaz, age, s.47; el-Hânî, age, s.42 
55 Yılmaz, age, s.55; el-Hânî, age, s.44 
56 Yılmaz, age, s.62; el-Hânî, age, s.47 
57 Yılmaz, age, s.70; el-Hânî, age, s.49 
58 Yılmaz, age, s.75; el-Hânî, age, s.51 
59 Yılmaz, age, s.80; el-Hânî, age, s.53 
60 Yılmaz, age, s.89; el-Hânî, age, s.58 
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13. Nessâc Ali Râmîtenî (v.721/1321)62 

14. Muhammed Baba Semmâsî (v.755/1354)63 

15. Seyyid Emîr Gülâl en-Nesefî (v.722/1370)64 

16. Muhammed Bahâüddîn Şâh-ı Nakşbend (v.771/1370)65 

17. Alâeddîn Attâr Buhârî (v.802/1399) 66 

18. Şeyh-i Ya’kûb Çerhiyyü’l-Hisârî (v.851/1447)67 

19. Ubeydullah Ahrâr Semerkandî (v.893/1490)68 

20. Şeyh Muhammed Zâhid Fânî (v.836/1529)69 

21. Derviş Muhammed Semerkandî (v.970/1562)70 

22. Muhammed Hâcegî’l-Emkenekî (v.1008/1599)71 

23. Hazret-i Muhammed Abdulbâkî Şeyh-i Kâbilî (v.1014/1605)72 

24. Ahmed  Fârukî  (İmâm-ı Rabbânî)(v.1034/1625)73 

25. Muhammed Masûm Serhendî (v.1079/1668)74 

26. Mevlânâ Seyfüddîn Serhendî (v.1096/1684)75 

27. Seyyid Muhammed Nûrü'l- Bedâyûnî (v.1135/1722)76 

28.Mirzza Mazhar-ı Cân-ı Cânân (v.1135/1722)77 

 29. Mevlânâ Abdullah Dihlevî (v.1240/1824)78 

30. Şeyh Mevlânâ Muhammed Hâlid Ziyâüddîn Nakşibendî el-Bağdâdî 

(v.1242/1826)79 

31. Ahmed eş-Şâmî el-Ervâdî 

32. Şeyh el- Mâcid 

33. Şeyh Ahmed Ziyâüddîn bin Mustafa el-Gümüşhânevî (v.1311/1893)80 

                                                                                                                                                         
61 Yılmaz, age, s.92; el-Hânî, age, s.60 
62 Yılmaz, age, s.96; el-Hânî, age, s.62 
63 Yılmaz, age, s.102; el-Hânî, age, s.64 
64 Yılmaz, age, s.106; el-Hânî, age, s.67 
65 Yılmaz, age, s.111; el-Hânî, age, s.70 
66 Yılmaz, age, s.119; el-Hânî, age, s.76 
67 Yılmaz, age, s.125; el-Hânî, age, s.79 
68 Yılmaz, age, s.131; el-Hânî, age, s.81 
69 Yılmaz, age, s.139; el-Hânî, age, s.85 
70 Yılmaz, age, s.144; el-Hânî, age, s.87 
71 Yılmaz, age, s.147; el-Hânî, age, s.89 
72 Yılmaz, age, s.149; el-Hânî, age, s.90 
73 Yılmaz, age, s.152; el-Hânî, age, s.92 
74 Yılmaz, age, s.161; el-Hânî, age, s.95 
75 Yılmaz, age, s.166; el-Hânî, age,  s.97 
76 Yılmaz, age, s.171; el-Hânî, age, s.99 
77 Yılmaz, age, s.176; el-Hânî, age, s.101 
78 Yılmaz, age, s.182; el-Hânî, age,  s.103 
79 Yılmaz, age, s.191; el-Hânî, age, s.106 
80 Hakkında daha önce bilgi verildi. 
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Ahmed Ziyâüddîn bin Mustafa el-Gümüşhânevî (v.1311/1893) aralarında; Şeyh Hasan 

Hilmi Kastamonî, Şeyh İsmâil Necâti Safranbolî, Şeyh Ömer Ziyâüddîn Dağıstânî'nin de 

bulunduğu 116 kişiye hilâfet vermiştir.81 

 

B. II. Eserleri: 

Mustafa Fevzi Efendi'nin bütün eserlerini incelediğimiz zaman onun daha çok 

tasavvuf içerikli kitap yazdığını, ancak aynı zamanda Cerîde-i Sûfiyye'de yazarlık yapması 

sebebiyle dönemin siyaseti ile ilgili kitaplar da yazdığını gördük. Yine o dönemlerde Hz. 

Peygambere yapılan saldırılar sebebiyle de Hz. Peygamber için bir kitap yazmıştır. Mustafa 

Fevzi Efendi'nin ikisi yazma, sekizi basma olmak üzere on eseri bulunmaktadır.  

 

a)  Basılmamış Eserleri: 

Mustafa Fevzi Efendi bu kitaplarının hepsini el yazısıyla yazmış; ama hepsini 

bastırmak ona nasip olmamıştır. O, çeşitli sebeplerden dolayı Rehber-i Zâkir ve Hilye-i Sâdât 

adlı eserlerinin basımını sonra basılmak üzere tehir etmiş; fakat bunları bastırmaya muvaffak 

olamamıştır.82 Biz bu iki eseri hiçbir kütüphanede bulamadık. Ancak özellikle İsbâtü’l-

Mesâlik adlı eserinde ve diğer eserlerinde yazarın bu iki kitapla ilgili verdiği bilgilerle 

yetinmeye çalıştık. 

 

Hilye-i Sâdât 

Bu kitap silsile-i şerifte olan zâtların menkıbelerini anlatmaktadır. Eser Hazret-i 

Cebrâil (a.s) bahsiyle başlar sonra Peygamber Efendimiz’in doğumu, göğsünün yarılması, 

peygamber olarak gönderilişi, vasıfları, mîrac hadisesi, hicreti, hilye ve şemâili, bâzı ahlâkî 

özellikleri ve giyim kuşamı gibi konulara yer verilmekle berâber; Sıddık-ı A’zam, Selmân-ı 

Fârisî ve Ziyâiyye’nin Hâlidî kolunun sâdâtlarının menkıbeleri ile şemâilleri konu 

edilmektedir.83 

 

Rehber-i Zâkir 

                                                 
81 Mustafa Fevzi, Vahdet-i Vücûd Meselesi, s.22 
82 Mustafa Fevzi , KİM, 9-10; Mîzânü’l-İrfân, İstanbul, 1325, 4. 
83 Mustafa Fevzi Bin Nu'man, Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik, İstanbul 1324, s.9 
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Tamamı manzum olan eserde Hâlidî tarîkatındaki hafî zikrin yirmi edebi açıklanmıştır. 

Şerîat, tarîkat, hakîkat, marifet, râbıta-i mevt, râbıta-i mürşid, râbıta-i huzûr, vukûf-i kalbî, 

vukûf-i zikrî, vukûf-i adedî, baz geşt gibi edeble ilgili konular açıklanmıştır.84  

 

b) Basılmış Eserleri: 

 

b.1.Hediyyetü’l-Hâlidîn fî Menâkıbi Kutbi’l-Ârifîn Mevlânâ Ahmed Ziyâüddin b. 

Mustafa el-Gümüşhânevî, İstanbul, 1313.85 

Ahmed Ziyâeddîn Gümüşhânevî’nin vefâtından iki yıl sonra yayımlanan ve daha 

ziyâde "Menâkıb-ı Ziyâiyye" adıyla anılan kitabın birinci ölümünde, Gümüşhânevî’nin hayâtı, 

menkıbeleri ve halîfeleri anlatılmış, ikinci bölümünde tarîkat âdâbı üzerinde durulmuştur. Üç 

cilt olarak tasarlanan eserin diğer ciltleri ayrı adlarla neşredilmiştir.86 Ayrıca bu eserin 

kenarına Nakşî-Hâlidî silsilesi, Şeyh Hasan Hilmi Efendiye kadar bir şema şeklinde not 

düşülmüştür. 

 

b.2. Risâle-i Mir’âtü’ş-Şühûd fî Mes’eleti Vahdeti’l-Vücûd, İstanbul, 1320. 

1561 beyitlik mesnevî tarzında yazılmış manzûm bir eserdir. Yazar, Menâkıb-ı 

Ziyâiyye’de ele aldığı bâzı konuları, bu eserde özet hâlinde yeniden kaleme aldığını belirtir.87 

Eser, girişten hemen sonra bir kaside ile başlamaktadır. Ardından, avamın tevhid 

anlayışı ve ehl-i sünnet inancı ile havasın tevhid anlayışı ve muhammedî hakikat 

anlatılmaktadır. Birinci ve ikinci taayyün makamından sonra, eserlerin tevhidi, fiillerin tevhi-

di, sıfatların tevhidi, havassü'l-havassın tevhid anlayışı ve zât haz-reti mertebesindeki tevhid 

açıklanmaktadır. Sonra, şühûdî tevhid, vücûdî tevhid, cem ve cemü'1-cem makamı yani 

cemden sonraki fark mertebesi ve Hak meczupları, hakikî meczuplarla onları taklit edenlerin 

farkı anlatılmaktadır. Kâmil mürşit ile Hak meczubunun farkı, zındıklarla râsih âlimlerin 

farkı, boşboğazlıklar ve zındıkların taklidi, seyr ü sülûkün gerekleri, gizli zikir ve huzurun 

nitelikleri, seyr ü sülûkün müddeti açıklanmaktadır. Bu bölümde vahdet-i vücûd görüşü güzel 

bir üslûpla sunulmaktadır. 

Ayrıca fena fi'llah ve beka bi'llah, keşf ve şathiyyat, şühûd, vuslat ve gaybü'1-gayb 

mertebesi, mürşid-i kâmillik, kutupluk ve gavslık makamı, seyr ü sülûkün mertebeleri, 

                                                 
84 Mustafa Fevzi, KİM, s.9-10; Mîzânü’l-İrfân, 4. 
85 Bu eserin müellif hattı İstanbul Yapı Kredi Bankası Kütüphanesi Tsf. No: 297.75 yazma 540’ta bulunmaktadır. 
86 Mustafa Fevzi, Mîzânü'l İrfan, s 4. 
87 Mustafa Fevzi, Mir'atu'ş-Şühûd, s.4 (57 – 59. beyitler.) 
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velâyet-i suğra ve evliyanın avamı yani müminlerin havassı, velâyet-i kübra gibi konular da 

ele alınmaktadır. 

 

b.3. Menâkıbü Haseniyye fî Ahvâli’s-Seniyye, İstanbul, 1323- 1327 

Kitaba silsile-i sâdâtla başlanmıştır. Kastamonulu Hasan Hilmi Efendi’nin hayâtından 

bâzı kesitler ve menkıbelerinin anlatıldığı bu kitap, 800 beyti aşmaktadır. Hasan Hilmi 

Efendi’nin kerâmetlerine ayrılan kısmın son bölümü mensûrdur. Kitabın sonunda, şeyhin 

halîfelerinin isimlerinin verildiği ve hafî zikrin edeplerinin özet bir şekilde anlatıldığı mensûr 

bir kısım daha bulunmaktadır.  

Ayrıca bu eserde, Mustafa Fevzi Efendi'nin yazdığı, Hasan Hilmi Efendi’nin 

Süleymâniye Câmii avlusunda bulunan kabrinin mezar taşındaki yazı da bulunmaktadır.88 

 

b.4. Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik, İstanbul, 1324. 

Bu eser II. bölümde genişçe ele alınacaktır.  

 

b.5. Mîzânü’l-İrfân, İstanbul, 1325. 

Üzerinde; “Kitâb-ı Ziyâiyye’nin ikinci kısmı” ibâresi bulunan, 270 sayfa ve on beş 

bölümden meydana gelen eserin tamamı manzum ve mesnevî tarzında yazılmıştır. Mustafa 

Fevzi Efendi eserde insanoğlunun yaratılış gâyesi, ümmet-i Muhammed’in sınıflarının 

sayılması, taayyün mertebeleri, hakîkat-ı Muhammediye, Tarîkatın kısımları ve edepleri, 

mürşid-i kâmilin özellikleri, râbıta, zikr-i hafî, nefy ü isbât zikri, tasavvuftaki makam ve 

terimler, şerîat, tarîkat, hakîkat ve mârifet gibi tasavvufî konuların hemen hemen tamamını 

özetle bu kitabında anlatmıştır. Mustafa Fevzi Efendi Miratü’ş-Şühûd,  İsbâtü’l-Mesâlik ve 

Rehber-i Zâkir gibi eserlerinde Mîzânü’l-İrfân eserinde bulunan bâzı konuları daha tafsilatlı 

anlattığını söylemiştir.  

 

b.6. Şümûsü’s-Safâ fî Evsâfi’l-Mustafa, İstanbul,1331. 

Hz. Peygamber (s.a.v.) hakkında devrin birtakım gazete, dergi ve kitaplarında yer alan 

saygısız ifâdelere ve maksatlı beyanlara cevap olarak kaleme alınmıştır. Resûl-i Ekrem’in 
                                                 
88 Mezar taşında şunlar yazılıdır: 

Pîr-i rûşen, Ârif-i billâh, Kutbu’l-evliyâ / Sânîyesneyni Cenâb-ı Hazret-i Ahmed Zıyâ 
Mansıb-ı feyz-i butûn, Kevser-i Peygamberî / Abd-ı Şâfî, mahzar-ı sır-ı bakâ-yı Kibriyâ 
Şeyh Hasan Hilmi Efendi, Hazret-i fahru’ş-şuyûh / Burada medfundur o menba’-ı hilm ü hayâ. 
Bir yetiştirmişti şeyhi, kendine etmişti yâr / Görmemişti mislini, asrında çeşm-i etkıyâ 
İrtibât-ı kalb edip, gör ki ne feyz eyler zuhûr, / Öldü zannetme hakîkatte anı sen Fevziyâ. 
Dur! Oku İhlâs ile bir Fâtiha ol muntazır! / Mahzen-i feyz-i İlâhîdir kubur-i asfiyâ. 
24 Saferü’l-hayr sene 1329 ve 10 Şubat sene 1326 yevm-i perşşembe, saat:7:15. 
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doğumu, hicreti, bâzı husûsiyetleri, şemâil ve hilyesine dâir bilgiler veren mesnevî tarzındaki 

bu eser, yaklaşık 900 beyitten meydana gelmektedir.  

Mustafa Fevzi Efendi bu eserinde klasik edebiyâtımızda şimdilik bilinen tek örneği 

Nahîfî’ye âit olan “Hicretnâme” türünde 300 beyitlik bir diğer edebî örnek ortaya koymuş, 

ayrıca yaklaşık 300 beyitlik yeni bir hilye meydana getirmiştir.89 

Eser, Mustafa Fevzi Efendi’ye âit olan altışar beyitlik otuz iki bentten meydana gelen 

“istisfâiyye” ve yine altışar beyitlik on bir bentten oluşan bir “istimdâdnâme” ile sona 

ermektedir. Mustafa Fevzi Efendi bu istisfâiyyesinde o zamanlarda Müslümanların ve 

Osmanlının düşmüş olduğu zor durumlara, yer yer Müslümanların katledildikerine dikkat 

çekerek ümmetin uyanmasını istemektedir. 

 İstimdâdnâmede de yine Mustafa Fevzi Efendi o zamanlarda Müslümanların ve 

Osmanlı’nın düşmüş olduğu zor durumlara, yer yer Müslümanların katledildiklerine dikkat 

çekerek Peygamberimizin yaşadığı zamana özlemle O’ndan medet istemektedir. 

 

b.7. İzhâr-ı Hakîkat, İstanbul, 1331. 

Bâzı mihraklar tarafından İslâm’ın temel meselelerine çeşitli saldırılar olmaktadır. 

Mustafa Fevzi Efendi de Abdullah Cevdet ve onun gibi düşünen kimselere reddiye 

mâhiyetindeki bu eserini kaleme almıştır.  

Mustafa Fevzi Efendi bu eserinde tesettürün gerekliliğine, İslâm’dan ayrılarak 

Hıristiyanlaşmanın yanlışlığına, zamanın değişmesiyle İslâm şerîatının aslî konularının 

değişmeyeceğine, misyonerliğin yaygınlaştığına dikkatleri çekmiş ve Yûnus Emre gibi halk 

şâirlerinin şiirlerinin gereksiz ve mânâsız bir yığın laf kalabalığı olduğunu ileri sürenlere de 

itirazlarda bulunmuştur. 

 

b.8. Orduya Arzuhal, İstanbul, 1331. 

26 sayfadan oluşan eserin tamâmı manzumdur. Üslûbu ise gâyet sâde ve coşku verici 

bir özelliğe sâhiptir. Orduya Arzuhâl; 

 

Allah Allah deyip cenge girenler, 

Peygambere dosttur, Allah’a habîb. 

Din için canını öne sürenler, 

Büyüklük onlara olmuştur nasîb. 

                                                 
89 Mustafa Uzun, “Fevzi Efendi, Kâtib”, DİA, İstanbul, 1995, XII, 509-510 
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Müslüman askerler gâzî erenler, 

Nasrun minallah ve fethun karîb mısralarıyla başlayıp, 

 

Ey âlem-i İslâm, ey cem’-i muhîb, 

Bütün Osmanlılar, ey kavm-i necîb, 

Çalışın birlikte, bi-hakk-ı mucîb, 

Düşmandan kurtarın, din oldu garîb, 

Allah nusretini eylesin nasîb, 

Nasrun minallâh ve fethun karîb mısralarıyla son bulmaktadır. 

Eserde askerlik, şehitlik ve gâziliğin öneminin vurgulandığı, İslâm dîninin on dört asır 

evvelden bu günlere nasıl çetin mücâdelelerden sonra geldiğinin anlatıldığı görülecektir. Aynı 

zamanda eserde bu dînî savunanların sayısının önceleri bir iken zamanla kırka çıktığı, daha 

sonra daha da arttığı vurgulanmış, müşriklerle yapılan mücâdelelere yer verilmiş, hem de bu 

dînin Arabistan’da ortaya çıkıp sonra Afrika, Asya ve Türkistan’a yayıldığını ve İslâm 

medeniyetinin dünyanın her tarafına ulaştığı anlatılmıştır. Ayrıca eserde Osmanlı’nın 

kuruluşundan yıkılışına kadar bütün tarihini özet olarak akıcı ve sade bir dille anlatılmaktadır. 

 

c) Cerîde-i Sûfiyye'deki (1909-1919) Makâleleri: 

Mustafa Fevzi Efendi’nin makalelerine geçmeden önce, Cerîde-i Sûfiyye’yi90 kısaca 

tanıtmanın faydalı olacağı kanaatindeyiz.  

 

c.1. Cerîde-i Sûfiyye: 

Osmanlı'nın son döneminde, çeşitli din ve tarikat mensupları, aralarındaki bağları 

güçlendirmek için çeşitli dernekler kurmaya, dergi ve gazeteler çıkarmaya başlamışlardı. İşte 

Cumhuriyetten önce yayımlanan tasavvuf ağırlıklı dergilerden biri ve en uzun ömürlüsü 

Cerîde-i Sûfiyye'dir.91 

Cerîde-i Sûfiyye 6 Mart 1325'te (19 Mart 1909) cumadan cumaya haftalık olarak yayın 

hayatına başlamış92, 49. sayıdan (3 Haziran 1329/16 Haziran 1913) itibaren iki haftada bir 

                                                 
90 Cerîde-i Sûfiyye hakkında daha geniş bilgi için bkz.: Atilla Kaşıkçı, Bütün Yönleriyle Cerîde-i Sûfiyye, 

(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır, 1994. İsmail 
ÖZTEMEL, Cerîde-i Sûfiyye İsimli Mecmuanın İndeksi (Makâle ve Yazar Adı), (Yayınlanmamış Lisans 
Tezi), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fak. Türk-İslam Ed. ABD., Ankara, 1992. 

91 Bir nüshası, Ankara Millî Kütüphâne Süreli Yayınlar bölümünde “1956 SB 201” numarada kayıtlıdır. 
92 Tercümân-ı Hakikat matbaasında tab‘ edilen Cerîde-i Sûfiyye’nin ilk sayfasındaki başlıkta şu bilgiler yer alır: 
“Şimdilik haftada bir neşrolunur. Tasavvufî, dînî, ahlâkî, edebî, siyâsî cerîde-i İslâmiyedir. Ser-muharriri 
Mustafa Fevzi, sâhib-i imtiyaz ve müdür-i mes’ûlü Hasan Kâzım. Senelik itibariyle memâlik-i şâhâne için peşin 
olarak 40, altı aylığı 25 Kuruş ve Memâlik-i Ecnebiye için 15 Franktır.” 
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yayımlanmış, 133. sayıdan sonra (22 Kasım 1334/22 Kasını 1918) tekrar haftalık olmuştur. 

Dergi 1 Eylül 1335 (1 Eylül 1919) tarihine kadar 161 sayı çıkabilmiştir.93 

29-31 Temmuz 1330 (11-13 Ağustos 1914) tarihlerinde "Cerîde-i Sûfiyye'nin yevmî 

ve siyasî nüshasıdır" başlığıyla günlük gazete şeklinde yayımlanan dergi tasavvuf başta 

olmak üzere dinî, ahlâkî, edebî konulara yer vermiştir.94 Cerîde-i Sûfiyye'de sadece dînî-

tasavvufî konular değil ahlâk ve adabla ilgili makaleler, İslam Tarihi, Türk Tarihi, 

ekonomik, felsefî, siyasî, hukukî makaleler, tercüme-i hal ile ilgili makaleler, müzik ve 

kadınla ilgili makalelerin yanında; divan edebiyatı, Arap-İran edebiyatı ve batı edebiyatı ile 

yazılmış sosyal-millî, dînî-tasavvufî şiirler de yayınlanmıştır. Dergide eski Nâfia Nâzın Hu-

lusi'nin "İslâmiyet'te Sosyalizm Var mı?", Abdülbâki Efendi'nin "Âlem-i İslâm'da Kadınlar" 

gibi değişik konularda ilginç makalelerine de yer verilmiştir. 57. sayıdan itibaren "Şuûnat" 

ve "Siyasî" başlığını taşıyan sütunlarda iç ve dış siyasî olaylarla ilgili değerlendirme yazıları 

da yayımlanmıştır.95 

Cerîde-i Sûfiyye'nin Sebîlürreşâd, Beyânülhak, Tasavvuf, Muhibbân, Hikmet ve 

Mihrab gibi aynı yıllarda yayımlanan dinî- tasavvufî dergilerden en belirgin farkı tarikat 

meselelerine daha geniş yer vermiş olmasıdır.Tarikat ve tasavvuf dünyasının seviyesini 

olumsuz yönde etkileyen "beşik şeyhliği"nin mahzurları üzerinde duran derginin başlatıp da 

sonuçlandıramadığı en önemli faaliyet tekke şeyhlerine yönelttiği sorulardı. Bu tasarıya göre 

her şeyh poştnişini olduğu tekkenin tarihini yazıp gönderecek. Cerîde-i Sufiyye de bu 

bilgileri değerlendirip yayımlayacaktı.96 

 

c.2. Cerîde-i Sûfiyye'deki Makâleleri: 

Mustafa Fevzi Efendi'nin 115’i aşan yazı ve şiirleri bu dergide yayınlanmıştır. Bu 

yazıların yaklaşık olarak 25’i tasavvufî içerikli olup geri kalanını ise bâzı âyet ve hadislerin 

açıklanması, İslâm dînine yapılan sataşmalara cevaplar, reddiyeler ve çeşitli konularda şiirler 

oluşturmaktadır. Burada Mustafa Fevzi Efendi’nin yazılarını başlıklar hâlinde yazmakla 

yetineceğiz.  

"Ru'yetullah Câiz midir?", Cerîde-i Sûfiyye, sa.60, s.127, İstanbul 1331/1912.   

"Na't-ı Nebî", Cerîde-i Sûfiyye, sa.63, s.161, İstanbul 1331/1912.   

                                                 
93 Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü,  İstanbul 2006, s. 344-345; Mustafa Kara, Cumhuriyet Öncesi 
Tasavvufî Yayın Organları ve Cemiyetler, Hareket, sa.8, İstanbul 1979, s. 16-19. 
94 Kara, Din Hayat Sanat Açısından Tekkeler Ve Zaviyeler, s.182-210. 
95 Kara, agm, s.410; Kaşıkçı, age, s.62-147; İsmail Öztemel, Cerîde-i Sûfiyye İsimli Mecmuanın İndeksi (Makâle 
ve Yazar Adı), (Yayınlanmamış Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fak. Türk-İslam Ed. ABD., Ankara, 
1992. s.23-30. 
96 Kara, agm, s.410; aynı müellif,  Metinlerle Günümüz Tasavvuf Hareketleri, s.44-45. 
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"İnsan Nedir?", Cerîde-i Sûfiyye, sa.64, s.174, İstanbul 1331/1912.   

"Vahdet-i Vücûd", Cerîde-i Sûfiyye, sa.65, s.184, İstanbul 1331/1912.   

"Muhtıra", Cerîde-i Sûfiyye, sa.67, s.208, İstanbul 1331/1912 

"Tarîk-i Vahy ü İlham", Cerîde-i Sûfiyye, sa.70, s.232, İstanbul 1331/1912 

"Cebel-i Nûrda ( Na't)", Cerîde-i Sûfiyye, sa.70, s.247, İstanbul 1331/1912 

"Meşher-i Re’s-i Şerîf Cenâb-ı Hüseyin (Hz. Hüseyin)'e Karşı", Cerîde-i Sûfiyye, 

sa.74, s.275, İstanbul 1332/1913 

"Mazmun-i Hasbihâle İmtisâl", Cerîde-i Sûfiyye, sa.76, s.294, İstanbul 1332/1913 

"Der Na't-ı Aliyyü'l-Murtaza", Cerîde-i Sûfiyye, sa.82, s.354, İstanbul 1332/1913 

"Leyle-i Vilâdet-i Hazret-i Risâlet-Penâhî", Cerîde-i Sûfiyye, sa.83, s.359, İstanbul 

1332/1913 

"Perde Ardından Gelen Nida Dolayısıyla", Cerîde-i Sûfiyye, sa.84, s.376, İstanbul 

1332/1913 

"Sübhâneke Mâarafnâke Hakka Ma'rifetik", Cerîde-i Sûfiyye, sa.85, s.381, İstanbul 

1332/1913 

"Kitâb-ı Tereddi' Hakkında Reddiye", Cerîde-i Sûfiyye, sa.86, s.393, İstanbul 

1332/1913 

"Nağme-i Len Terânî", Cerîde-i Sûfiyye, sa.96, s.495, İstanbul 1332/1913 

"Hazret-i Şâh-ı Nakşbend", Cerîde-i Sûfiyye, sa.97, s.11, İstanbul 1332/1913 

"Münâcat", Cerîde-i Sûfiyye, sa.106, s.131, İstanbul 1332/1913 

"Mazmûnen İfade", Cerîde-i Sûfiyye, sa.107, s.136, İstanbul 1333/1914 

"Kerâmât-ı Evliyânın Sıhhati Hakkında Bir Mutâlaa", Cerîde-i Sûfiyye, sa.112, s.181, 

İstanbul 1333/1914 

"Hz. Peygamberin Huzurunda İstisfânâme", Cerîde-i Sûfiyye, sa.114, s.192, İstanbul 

1333/1914 

"Mücehedât-ı Dîniyyeden", Cerîde-i Sûfiyye, sa.115, s.203, İstanbul 1333/1914 

"Nehdatü’l-Osmâniyye Hitâbesi Tercümesi", Cerîde-i Sûfiyye, sa.119, s.227, İstanbul 

1334/1915 

 "Râbıta-i İslâmiyye", Cerîde-i Sûfiyye, sa.123, s.251, İstanbul 1334/1915 

"Rûhun Felsefesi yâhut Ser-güzeşt-i Rûhânî", Cerîde-i Sûfiyye, sa.127, s.289, İstanbul 

1335/1916  

"Şerh-i Sadr-ı Muhammedî Hakkında Papaz Mayor’a Cevap", Cerîde-i Sûfiyye, 

sa.129, s.303, İstanbul 1334/1915 

"Enver Paşa Hazretleri’ne", Cerîde-i Sûfiyye, sa.129, s.309, İstanbul 1335/1916 
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"Dinde Hakîkatle Hurâfât", Cerîde-i Sûfiyye, sa.130, s.311, İstanbul 1335/1916 

"Onlar Yapmadıklarını Söyler", Cerîde-i Sûfiyye, sa.134, s.344, İstanbul 1336/1917 

"Tarîk-i Hidâyete Vusûl İçin Ehline Râbıta Lâzımdır", Cerîde-i Sûfiyye, sa:144, s.423, 

İstanbul 1336/1917 

"Emr-i bi’l-Ma’rûf ve Nehy-i ani’l-Münker", Cerîde-i Sûfiyye, sa.150, s.480, İstanbul 

1336/1917 

"Terbiye-i Dîniye", Cerîde-i Sûfiyye, sa.151, s.482, İstanbul 1336/1917 

"Garbiyyûna Taklid ve İstinâd Belâsı", Cerîde-i Sûfiyye, sa.152, s.487, İstanbul 

1337/1918 

"Mü’min Farmason Olamaz", Cerîde-i Sûfiyye,sa.156, s.519, İstanbul 1337/1918 

"İslam'da Kadınlık ve Tesettür", Cerîde-i Sûfiyye,sa.157, s.531, İstanbul 1337/1918 

"Hayasızda Din Aranmaz ", Cerîde-i Sûfiyye, sa.160, s.551, İstanbul 1337/1918 

"Îmân Hayânın Esâsıdır, Hayâ da Îmânın Mikyâsıdır", Cerîde-i Sûfiyye, sa.161, s.559, 

İstanbul 1337/1918 
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II. BÖLÜM 

KİTÂB-Ü İSBÂTİ’L-MESÂLİK Fİ RÂBITATİ’S- SÂLİK 

 

A. ESERİN TANITIMI 

 

A. I. Adı Ve Yazılışı: 

Mustafa Fevzî Efendi ''Ziyâiyye'' adında bir kitap yazmış ve onu üç kısma ayırmış.97 

Bu üç kısımdan birincisi de üç kitaptan (cüzden) oluşmaktadır. Birincisi Hâlidî târikâtının 

zikir âdâbını içeren bu kitabını, yazar “Rehber-i Zâkir” olarak isimlendirmiş ve basılmadığını 

da söylemiştir.98 

İkinci kitap ise râbıta hakkında yazdığı, çokça sayıda neşrettiği ve özellikle de 

kitabının başında ''Kitâb-ı Ziyâiyye’nin birinci kısmının ikinci cüz’ü ''99 şeklinde  belirttiği 

''Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik'' adlı eseridir. Birinci ve üçüncü kitabını bu 

kitabından sonra neşredeceğini söyler. Zira bu kitabının yazara göre daha önceliği vardır.100 

 

A. II. Kaynakları: 

 Kullandığı ayet ve hadislerin yanında, Mustafa Fevzi Efendi, Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik 

fî Râbıtati’s-Sâlik'ine şu eserlerin kaynaklık etmiş olduğunu söylemektedir:101 

                                                 
97 Mustafa Fevzi, KİM, s.9 
98 Mustafa Fevzi, KİM, s.9 
99 Mustafa Fevzi, KİM, s.1 
100 Mustafa Fevzi, KİM, s.9 
101 Mustafa Fevzi, KİM, s.30-35. 
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1) Ahmed b. Muhammed b. Selâme el-Ezdî el-Hanefî et-Tahavî'nin (v.321/933),  

     Şerh-i Akâidi't-Tahavî'si 

2) İmam (Ebû Hamid) Gazzâli'nin (v.505/1111), İhyâ-yı Ulûmiddin'i, el-Bidâyetü’n- 

     Nihâye'si ve Mi'yâru'l-İlm Fi'l-Mantık'ı, 

3) Muhammed b. Ömer el-Hatib et-Teymi Fahreddin er-Râzi'nin (v.606/1209),  

     Metâlib-i Âliyye'si  

4) Ebu Hafs Şihabüddin Ömer b. Muhammed b. Abdillah es-Sühreverdî'nin  

     (v.632/1234) , Avârifü'l-Maârif'i 

5) Muhyiddîn İbn Arabî'nin (v.638/1240), Fütûhât-ı Mekkiyye'si, Havzu’l-Hayât'ı ve  

     Tuhfetü’l-Uşşâk'ı 

6) Mevlânâ Celâleddin Rûmî'nin (v.672/1273), Mesnevî'si 

7) Ali bin Muhammed es-Seyyid Eş-Şerif Cürcânî'nin (1340-1413), Şerh-i Mevâkıf'ı  

     ve Şerhu Mutâlaa'sı 

8) Nureddin Abdurrahman b. Nizamiddin Ahmed b. Muhammed el-Câmi'nin (817- 

    1414), Nefahâtü’l-Üns min Hazerâti’l-Kuds'ü ve Rubâiyyât  Şerhi'si 

9) Eşrefoğlu Abdullah Rûmî'nin (v.889/1484), Müzekkin Nüfus'ü  

10) Muhammed bin Es'ad es-Sıddîkî ed-Devânî'nin (908/1502), Şerh-i Rubâiyyât'ı 

11) Ebû'l-Hasan Ali b. Meymun el-Mağribî el-Fâsî el-İdrisî'nin (917/1511-2), Şerh-i  

     Delâil-i Hayrân'ı  

12) Kemâleddin Hüseyin b. Ali el-Vaiz el-Kâşifi'nin (v.339/1533), Reşahât Fî Ayni'l- 

     Hayât'ı 

13) Şemseddin Ahmed b. Süleyman İbn-i Kemâl'in (1468-1536), Risâle fi Beyâni'r- 

     Rûh'u 

14) Nureddin Ali b. Sultan M. el-Herevî Aliyyü'l-Kari'nin (1014/1605), Şerhu'ş- 

     Şemaili'ş-Şerif'i 

15) İmam-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhindî'nin (v.1034/ 1624), Mektubât-ı       

     Rabbâni'si  

16) Tâcüddîn bin Zekeriyyâ bin Sultan el-Osmânî el-Hindî'nin (v.1050/1641), Risâlet- 

     üt-Tâc'ı  

17) İsmâil Hakkı Bursevî'nin (v.1137/1725), Üç Tuhfe Seyr-i Sülûk'ü 

18) Abdülgani b. İsmail b. Abdülgani ed-Dimaşkî en-Nablusî'nin (1641-1731), Şerh-i  

     Tâciye'si 

 19) Ebû Saîd Muhammed b. Mustafa b. Osman Hâdimî'nin (1176/1762), Risâle-i  

    Nakşiyye'si  
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20) İbrâhim Hakkı Erzurûmî'nin  (v.1195/1781), Marifetnâme'si  

21)Ahmed b. Mustafa b. Abdurrahman el-Gümüşhânevî'nin (1228/1813), Câmiu'l- 

    Usûl'ü ve Râmûzü’l-Ehâdîs'i 

22) Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'nin (1242/1826), Risâle-i Hâlidiyye'si 

23) Muhammed Emin b. Ömer İbn Abidin'in (v.1252/1836), Reddü'l-Muhtar ale'd- 

     Dürri'l-Muhtar'ı ve Şerhi Tenviri'l-Ebsar'ı.  

24) Muhammed b.Abdullah el-Hânî'nin (v.1277/1862), Behcetü's-Seniyye'si 

25) Muhammed Nurî Şemseddin Nakşbendî'nin (v.1280/1863), Miftah'ül-Kulûb'u 

 

A.III. Uslûb Ve Muhtevası:  

Eserin tamamı manzûm olup mesnevî tarzında yazılmış, 70 sayfadan oluşmuş ve 

Resûl-i Kibriya için yazılmış bir nâtla kitaba giriş yapılmıştır. Mukaddimede yer alan 

münâcâttan birkaç beyit: 

Sana senden seninle hamd idenler, Okurlar dersini ancak bilenler 

Seni tevhîd iden anlar ancak, Odur mahz-ı ubûdiyyedde mutlak 

Beni dûr itme anlardan ilâhî, Seni tevhîd ide kalbim ke-mâ-hî 

Mustafa Fevzi Efendi eserine önce edep ve gerekliliğinden başlamış rabıtayı ayet ve 

hadislerin yanı sıra, İmam Gazâli (Ebû Hamid) (v.505/1111), Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 

Mevlânâ (v.672/1273), Ubeydullah Ahrâr (v.895/1490), İmam-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî 

Serhindî (v.1034/ 1624), İsmail Hakkı Bursevî (v.1172/1722), Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî'ye 

(1242/1826), Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (v.1311/1893)…vb. gibi bir çok alimin 

isimlerini de vererek görüşleri ile ispat etmeye çalışmıştır. Yazarların isimlerini vermesinin 

sebebinin, özellikle bu şahısların güvenilir şahıslar olduğunu onların hepsinin yanlış üzerinde 

birleşemeyeceklerini dolayısıyla rabıtanın hak olduğunu açıklamak için olduğunu söylemiştir.  

Genel olarak bakıldığı zaman Mustafa Fevzî Efendi'nin râbıtayı fenâ, bekâ ve "vahdet-i 

vücûd" anlayışı içinde anlattığı görülür. Bu amaçla Mustafa Fevzi Efendi  huzûr'un, kalbe 

feyzin gelmesini sağlayan, bütün edeplerin son noktası, her ibâdetin merâmı, en yüce 

maksatların zirvesi olduğunu söyler. İlâhî aşkın kaynağının râbıta olduğunu, tasavvuftaki 

"muhabbet" anlayışı ile; mürşid-i kâmilin Allah'a ulaşmada vâsıta olduğunu tasavvuftaki 

"vesîle" anlayışı ile  delillendirmiştir.  

Mustafa Fevzî Efendi rabıta-i mevt, rabıta-i mürşid ve rabıta-i huzuru zikrin bâtınî 

edeplerinden olduğunu söyler. Rabıta-i mevti, tahayyul edilen ölüm anını görüyormuşçasına 

etkilenip gönlüne hüznün yerleşerek masivadan büsbütün kurtulma olarak tanımlamış, rabıta-i 
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mürşidi de Hakîkat-ı Muhammediyye-insan-ı kâmil anlayışı içinde anlatmıştır. Rabıta-i 

huzuru ise müşâhade makamına erme olarak, murâkabe anlayışı içinde anlatmıştır. Eserinin 

en sonunda huzur halini korumak için sekiz esas (Hoş der-dem, nazar ber-kadem, sefer der-

vatan, halvet der-encümen, yâd-kerd, bâz-geşt, nigâh-dâşt ve yâd-dâşt)'tan bahsederek eserine 

son vermiştir.  

Mustafa Fevzi Efendi her şeyi herkesten öğrenmek yerine ehline sormak gerektiğini 

anlatırken ilginç bir benzetme kullanır: 

 ''Sorma ādet-i gözeden ehl-i sevabdan bu yolu,Çeşm-i sūretle bakâr goncaya hārān görünür-

Bu râhın zevkini gel āşık-ı bî dillere  sor, Neye baksan gözüne ol şâh-ı ‘Adnān görünür''102 

Ayrıca edebin tarîkatta şart olduğunu ve edeplilerle edepsizlerin bir tutulamayacağını 

anlatırken sert bir dil kullanır. 

''Ādeme hayvan dimek cāiz ise, Nev‘u hayvan  ādemî hāiz ise- ‘Ālem-i hayvanda kelb de var 

deyüp, Kelb ile insanları fark etmeyüp- Ādeme  kelptir demek lāyık mıdır, Kelbe de insan 

demek sādık mıdır-İşte bāzı bî-edeblerden içün, Bî-edebdir sanma dervişleri bütün''103 

 

B.ESERDE ELE ALINAN KONULAR  

 

B. I. Râbıtanın Tanımı: 

          Rabıta kelimesi " ط  kökünden türemiş Arapça bir isim olup, esas manası: "Bir şeyi "رب

diğerine bağlamak, asmak, bir şeyle diğer şey arasında ilgi, ilişki kurma ve kavuşma" dır. 

Ayrıca; iki şeyi birbirine bağlayan nesne, ilgi, münasebet, bağlılık, mensubiyet, düzen, tertip 

mânalarına da gelir.104 Nitekim nefislerini dünyevî zevklerden uzaklaştırıp kalbini 

kuvvetlendirmiş ahiret saadetine adayan hakîm, râhib, zâhid ve filozofa "يط  (rabît) "رب

denilir.105  

 Rabt, yani bağlama fiilinin kendisiyle vuku bulduğu şey ribâttır. Sınırdaki askerlerin, 

gurbetteki misafirlerin atlarını bağladıkları ve konakladıkları müesseseler de ribât diye 

isimlendirilmiştir. Bu anlamla birlikte tekke, zaviye ve hânkâhlara da ribât ismi verilmiş, 

buraların sakini olan derviş ve sûfîlere de ehl-i ribât ve "مرابط" denilmiştir.106 Beden kendisine 

bağlanmış gibi olması nedeniyle kalbe de aynı ad verilmiştir.107  

                                                 
102 Mustafa Fevzi, KİM, s. 4. 
103 Mustafa Fevzi, KİM, s.7. 
104 İbn. Manzûr, Lisânu'l-Arab, Beyrut 1968, c.7, s.470. 
105 Mütercim Âsım Efendi, Okyanus, Kâmûsu'l-Muhîd Tercümesi, İstanbul 1334, c.2, s.473-474 
106 Sühreverdi, Avârifu'l-Meârif, (Tasavvufun esasları), Terc: H. Kamil Yılmaz, İrfan Gündüz, İst. 1989 s. 135-
136 
107 Gündüz, "Tasavvufî Bir Terim Olarak  Râbıta", MÜİFD, sayı:7-10, İstanbul 1995, ss.244 
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 Tasavvuf ıstılahında rabıta, müridin zikir ve diğer ibadetlerinde gönlünden dünyayı ve 

dünyaya ait her şeyi çıkarıp, kalbini Hak Teâlâ Hazretinde, huzur üzere bağlamasıdır. Ancak 

zikredilen hakikî rabıtaya ulaşıncaya kadar, müridin zihnî olarak, tefekkür ve muhayyile 

gücünü kullanarak mürşidiyle beraberlik hâlinde olmasına rabıta denilmiştir.108 Bir diğer 

tarifle rabıta, İlâhî ve Zatî sıfatlara sahip, müşahede mertebesine ermiş kâmil bir şeyhe kalbi 

bağlayıp, huzur ve gıyabında o şeyhin suretini zihninde tasavvur ederek ve rûhaniyetinin 

hayâli olarak kendisi ile birlikte olduğunu düşünerek, yanındayken takındığı tavrı, gıyaben de 

sürdürmeye çalışmaktır.109  

Râbıta kavramı sûfî yazarlar tarafından farklı farklı tanımlanmıştır. Melâmîler rabıta 

yerine “gönül beklemek” tabirini kullanırlar.110 Nakşi-Halidi şeyhlerinden Mevlânâ Hâlid-i 

Bağdâdî'ye (1242/1826) göre ise rabıta: "Müridin "fena fillâh" makamına ulaşmış olan 

şeyhinin suretini, hayâlinde saklamak suretiyle, onun rûhâniyetinden feyz almak ve istimdâd 

dilemekten ibârettir."111 

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi (v.1311/1893) ise rabıtayı şöyle tarif eder:  "Zâtî 

sıfatla tahakkuk edip, müşâhade makamına vasıl şeyhe kalbi bağlayıp hayalinde suretini 

muhafaza etmektir; isterse, onun gıyabında olsun."112 

Ömer Ziyâuddin Dağıstânî (v.1920) "Rabıta, Allah'a, O'nun yüce rasûlüne ve Cenâb-ı 

Hakk'ın velî kullarına duyulan sevgiden ibarettir." diyerek sevgi vurgusu yapmış113, 

Muhammed Esad Erbili (v.1931) de Mektübât isimli eserinde râbıtayı: "Kamil bir şeyhe kalbi 

bağlayıp, huzurunda veya başka bir yerde o zâtın sûret ve sîretini gözönünde 

bulundurmaktır."114 şeklinde tanımlamıştır. 

Buna göre bütün bu tanımların ortak noktası şudur ki; zâtî sıfatla tahakkuk edip, 

müşâhade makamında olan şeyhe kalbi bağlayıp ondan feyiz alınması ve şeyhin suret ve 

sîretinin115 müridin hayalinde saklanmasıdır.  

                                                 
108 Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ankara 1997, s 584-585; Mustafa Kara, Ana 
Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, s.129-133 
109 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1991, s.387; Ferudiddin Attar, Tezkiratü'l-Evliya, 
trc: Mehmet Zahit Koktu, İstanbul 1988, s.376; Abdülhakîm  Arvâsî,  Râbıta-i  Şerife,   (Sadeleştiren:   Necip   
Fazıl  Kısakürek),İstanbul 1994, 17 
110 Kara, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, s.129-133. 
111 Mevlânâ Hâlid Bağdâdi, Risâle Fi Hakkı's-Sulûk ve'r-Râbıta, ts., s. 20-21; aynı müellif, Risâle-i Hâlidiyye,  
ts., s.40 
112 Gündüz, Gümüşhanevi Ahmed Ziyâüddin, Hayatı-Eserleri-Tarikat Anlayışı ve Halidiyye Tarikatı, İstanbul, 
1984, s. 275; Arvâsi, age, s. 17 
113 Ömer Ziyâuddîn Dağıstânî, Tasavvuf ve Tarîkatlarla İlgili Fetvalar, çev: İrfan Gündüz, Yakup Çiçek, 
İstanbul 1992, s.147 
114 Muhammed Esad Erbili, Mektûbât, haz: Hasan Kâmil Yılmaz, İrfan Gündüz, İstanbul 1989, s.43 
115 Râbıtada asıl olan; fertlerin benzeme ve benimseme mekanizmasının dikkate alınarak mürşidin tavır ve 
hareketlerinin mürid tarafından kazanılmaya çalışılmasıdır. bkz: İrfan Gündüz, "Nefis Terbiyesi Açısından 
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Mustafa Fevzi Efendi'nin ise râbıta konusuna yaklaşımı şöyle olmuştur: Râbıta yolu, 

maksada ulaşma açısından diğer iki yoldan daha kısa olmakla berâber, ehline bi’l-vâsıta yâr 

olmak demektir. Gönül ehlinin yolu râbıtadır ve bu da ashâbın tutmuş olduğu yola benzer. 

Şüphesiz râbıta yolundan maksat sohbet yoludur ve pîrin sohbeti sâlikin gafletten uyanmasını 

sağlar. Râbıtaya farklı farklı anlamlar vererek boş bir uğraşa girmeye gerek yoktur. Kısacası 

râbıta muhabbetin kendisi, sohbetin bina edilişidir. 

 

B. II. Râbıtanın İslâmî Temelleri: 

ط " ي " fiili Kur'ân-ı Kerim'de üç defa "رب  ,"harfi ceriyle birlikte "kalbin pekiştirilmesi 116"عل

bir defa "   ل اط الخي  sığasında 118"رابطوا  " şeklinde "savaş atları…. hazırlamak",  bir defa 117"رب

"cihada hazır bulunmak" mânâsında kullanılmıştır 

 ;Kur'an-ı Kerim'deki" َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اْصِبُروْا َوَصاِبُروْا َوَراِبُطوْا َواتَُّقوْا الّلَه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن" 

"Ey iman edenler! Zorluklara sabırla katlanın ve birbirinizle sabırda yarışın ve her zaman 

hazır olun. Allah'a karşı saygılı olun ki mutluluğa erebilesiniz."119 ayetinde geçen " رابطوا" 

kelimesinin, " احافظو  " (bir namazın ardından diğerini gözetleyin) anlamına geldiği belirtilir. 

Serî Sakatî (v.257/870) bu ayette geçen " اصبروا" kelimesini dünyaya ve dünyevî şeylere karşı 

kararlı ve dosdoğru durun, ayrılmayın; " وا  kelimesini nefs-i levvâmenin hevâ ve "رابط

arzularını gözetleyin; " وا  kelimesini ardından size pişmanlık verecek amellerden sakının "اتق

şeklinde açıklamıştır.120  

Râgıb el-İsfahânî (v.502/1108), bu âyeti kerimede geçen murâbata kelimesinin iki 

anlamı olduğunu belirtir. Bunlardan biri müslüman ordugâhlarında düşmana karşı nöbet, di-

ğeri de namazdan sonra öteki namazı bekleyerek nefse karşı uyanıklıktır.121 

Müfessirler tarafından ileri sürüldüğü gibi sadece dışta bulunan düşmanlara karşı 

dikkatli ve hazır bulunmayı değil; aynı zamanda içimizde bulunan, bizlere zarar verebilen 

nefis ve şeytana karşı, hazır ve uyanık bulunmayı ifade etmektedir. Peygamber (s.a.v)'in 

"Cihâd-ı Ekber" lafzıyla ifade ettiği şey de bu sonuncu anlamı dile getirmektedir.122 Nitekim 

                                                                                                                                                         
Râbıta", İslam Dergisi, Mart 1984, sayı:7, s.27-29; aynı müellif, "Tasavvufî Bir Terim Olarak  Râbıta", MÜİFD, 
sayı:7-10, İstanbul 1995, s.253 
116 Kehf, 18/13; Kasas, 28/9; Enfal, 8/11 
117 Enfal, 8/60 
118 Âl-i İmrân, 3/200 
119 Âl-i İmrân, 3/200 
120 Sühreverdi, Avârifu'l-Meârif, s. 137-138 
121 Râgıb el-İsfahânî, Müfredâtü Elfâzu'l-Kur'an, Kahire 1970, s. 271 
122 Fahruddin Râzi, Mefâtihu'l-Ğayb (Tefsîr-i Kebîr) terc: Suat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sâdık Kılıç, Ankara 
1978, c.7, s.298-301; İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu'l-Beyân, İstanbul 1306, c.1, s. 408-409; Bursevî, age, c.2, 
s.1265-1266 
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İsmail Hakkı Bursevî (v.1172/1722)  bu ayeti şu şekilde tefsir etmiştir: "Burada 'Râbitû' emri; 

itaatlere karşı daima nefsinizi gözetin ve denetim altında tutun manasındadır."123  

 ''َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْااتَُّقوْا الّلَه َواْبَتُغوْا ِإَليِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوْا ِفي َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن'' 

 "Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve O'na yaklaşmaya vesile arayın."124 ayet-i 

kerimesini Mevlâna Hâlid Bağdadî(v.1242/1827)  Âdâb-ı Zikir Risalesi'nde râbıtanın delilleri 

arasında saymaktadır ve ayetin yorumunu şöyle yapmaktadır: "Bu tarikde râbıtasız sülük çok 

müşküldür. Padişahlar huzuruna bile vasıtasız girmek müşkül olunca Cenâb-ı Hak'kın 

huzuruna girmek için, vesile mutlaka lâzımdır. Makâm-ı müşahede'ye varmış, Sıfât-ı Zatiyye 

ile tahalluk eylemiş olan şeyh-i kâmile müridin kalbindeki râbıta, zikre isti'dâd peyda 

eder.(...) Zikir her ne kadar zâtında şerâfet ve fazl sahibi ise de, râbıta yolu müptediye, 

zikirden ziyade nâfi'dir, faydalıdır. Zira mübtedî mürîd, âlem-i süfliye mübtelâdır, ulvî âlem 

ile münâsebeti yoktur. Feyz ve berekâtı vâsıtasız olamaz. Onun için vâsıtaya, vesileye 

muhtaçtır. O vasıta, öyle bir kâmil zâttır ki; âlem-i ulvî'den hıssevâb olmuş ve halkı davet ve 

irşad için âlem-i suflî'ye gönderilmiş ve indirilmiş ola. Bu münâsebetle, âlem-i gaybdan 

füyuzât alarak âlem-i süflî ile olan münasebeti dolayısıyla o füyuzâtı, müsteîd olan kimselere 

ve müridlerine îsâl eyleye."125 

 Muhammed b. Abdullah Hânî (v.1277/1862) Behcetü's-Seniyye isimli eserinde de şu 

şekilde yorumlamaktadır: "Mürşid-i kâmillere râbıta edilmesi "Allah'a yaklaşmaya bir vesile 

arayınız'' ayet-i kelimesiyle bütün mü'minlere emr-u fermân buyurulmuştur. Kendisine râbıta 

olunacak mürşidin etvar-u ahlâk-ı ahlâk-ı Muhammediyye'ye tabi olmadıkça râbıtadan 

beklenen fûyûzâtın zuhûru imkansızdır. Râbıta eden sâlik ise şeyhinin ahlâk-ı nıuhammediyye 

ile mütehallık olduğunu şerîat ve tarîkat ölçüsüyle tahkik eylemesi farzdır. Yoksa râbıta eden 

de, ettiren de perişan olurlar."126 

 Ayet-i kerîme'nin yorumlarından vesile arama emrine uymak isteyen kişinin 

Rasulullah'a ya da O'nun mânevi mirasçılarına duyacağı muhabbet ve bağlılıkla, onların sözlü 

ikazlarına ve fiili davranışlarına huzurlarında ve gıyablarında, sanki onlar yanlarındaymış gibi 

riâyet etmesi demek olan râbıtanın en faziletli bir vesile olarak takdim edildiğini görmekleyiz.  

 "ُنوَبُكْم َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحيٌمُقْل ِإن ُآنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُیْحِبْبُكُم الّلُه َوَیْغِفْر َلُكْم ُذ" 

                                                 
123 Bursevî, age, c.1, s.408-409 
124 Mâide, 5/35 
125 Bağdâdî, Risâle-i Hâlidiyye, s.70-71 
126 el-Hânî, Âdâb, s.191 
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"De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun (ittibâ) ki, Allah da sizi sevsin ve suçlarınızı 

örtsün."127 Âyette geçen "ittibâ", görmek (ru'yet) ile olur. Görmenin de bir maddî, bir de 

manevî olanı vardır. Maddî görme, basarla; manevî görme ise, basîret ve kalb ile olur. Rabıta 

manevî rü'yetten başka birşey değildir. Mürşidine rabıta edenin bağlı bulunduğu silsile 

yoluyla Hz. Peygamber'i görmüş sayıldığı kanâati tasavvufta esastır. 

 Sûfiler "Ey İman Edenler! Allah'tan korkun ve sâdıklarla beraber olun"128 ayetindeki 

"sâdıklarla beraber olun" emrini râbıtanın esas gayesi olarak görürler ve rabıta-i mürşide delil 

olarak gösterirler. Onlara göre Hz. Peygamberin Ashab-ı Kiram'la olan beraberliği, onları   

nûrânî   nazarları   ile   olgunlaştırması,      üstün    bir   manevi   dereceye ulaştırması hâl ve 

kabiliyet itibariyle nakıs olanların, kâmil bir insandan istifade etmesi konusunda en açık delil en 

güzel örnektir.129 

 Râbıta konusu üzerinde çalışma yapan sûfîler rabıtanın Kuran-ı Kerim ve sünnet-i 

seniyyeden kaynaklandığını, uygulamasının da bizzat ashâb-ı kiram tarafından Rasulullah'a 

yapıldığını ileri sürmekte ve bu konuda şu hadiseyi dile getirmektedirler: Bir gün Ebubekir 

(r.a) Peygambere "Ya Rasulallah! helada bile hayâlimden çıkmıyorsunuz"130 dediğinde; 

Rasulullah'ın cevâbı sıcak bir tebessüm ve ardından "Ne güzel" demeleri olmuştur.131 Diğer 

bir rivayette de; İbn. Abbas şunu anlatmıştır: Bir adam Hz. Peygambere gelerek: Ey Allah'ın  

Rasülü! Allah'ın velileri kimlerdir? Diye sordu. Efendimiz (s.a): "Görüldükleri zaman Allah 

Teala'nın hatırlanmasına sebep olan zatlardır." buyurdu.132  

 Ebû Hureyre'den, Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu: "Kişi arkadaşının dini üzeredir. O 

halde kiminle arkadaşlık ettiğine dikkat etsin."133 Başka bir rivayet şöyledir: "Allah'la beraber 

ol. Allah'la beraber olamadınsa O'nunla beraber olanlarla beraber ol"134 İşte bu mealde daha 

birçok hadisi de rabıtaya delil gösteren sufi yazarlar135 "sadıklarla beraber olma" emrinin 

                                                 
127 Âl-i İmrân, 3/31 
128 Tevbe, 9/119 
129 Ramazan Emektar, Tasavvufta Kalp Kavramı ve Önemi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), SÜSBE., 
Konya 2001, s.90 
130 Bu söz hadis kitaplarında geçmemektedir, uydurmadır. Daha geniş bilgi için bkz: Ahmet Yıldırım, 
Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, Ankara 2000, s.259 
131 Bağdâdî, Risâle-i Hâlidiyye, s.68 
132 Ebû Ya'la, Müsned, IV, 326 (h. no: 2437); Abdullah b. Mübarek, Kitâbu'z-zühd, I, 72 (h. no: 218); Elbanî, 
Sahîha, IV, 311 (h. no: 1733); İbn Kesîr, Tefsir, II, 422; Şevkâni, Fethu'l-kadir, II, 458 
133 Ebû Dâvûd, 35,Edeb, 16 (II, 675. h.no:4833); Tirmizî, 37,Zühd, 45 (IV, 509. h.no. 2378). 
134 Kaynağı bulunamadı. İsmail Çetin bu rivayeti rabıtanın şartlarını anlatırken zikreder ve şöyle der: Vasıtasız 
olarak Allah'tan feyz alan rabıtayı terkettiği halde, üstadın muhabbetini terkedemez. Çünkü o onun velinimetidir. 
Yolun bitiminde vesile de biter. Vesilenin bitmesi demek unutulması demek değildir. Nitekim bir hadiste şöyle 
buyuruluyor diyerek bu hadisi verir. Bkz. İsmail Çetin, Edeble Varış Lütufla Dönüş, s.204.  
135 Daha geniş bilgi için bkz: Mustafa Feyzi Efendi (Edirne  müftüsü), Aynü'l-Hakîka Fî Rabitati't-Tarîka, 
İstanbul ts, s.14-24; Hânî, Âdâb Risâlesi, 1326, s.143-151; Seyyid Abdulhakim Arvâsî, Râbıta-i Şerîfe, İstanbul 
1341, s.22-42; Yıldırım, age, s.259-268 
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Allah'ın veli kulları ile beraber olma ve onları örnek alma, onlarla maddi ve manevi 

arkadaşlık yapma şeklinde anlamışlardır.  

Müride her an kendisini kontrol etme yetkisine sahip bulunan şeyhi ile birlikte 

bulunduğu düşüncesini telkin ederek müridin günün yirmi dört saatinde yaptığı bütün tavır ve 

davranışlarını olumlu yöne sevketmesini sağlamaktan ibarettir. Bu anlamda şeyhinin her 

hareketini gördüğünü düşünen mûrid amellerinde daha ihlâslı davranacak, bu sayede manevi 

yönden daha çabuk terakki edecek ve Allah'a yakınlığını yüksek derecelerine kısa sürede 

erecektir.136  

Rabıta-mürşidden maksat sâlikin daima huzûr-ı ilâhîde bulunduğu duygusunu sağla-

maktır. Ki bu da  "râbıta-i huzur"dur. Her an Allah'ı karşımızda görür gibi yaşamaktır. Bunu 

sağlamak ise çok zor, hattâ imkânsızdır. Çünkü Allah müşahhas bir varlık değildir. Öyleyse 

kulun yoğunlaşmasını sağlayacak, teksifini kolaylaştıracak müşahhas bir objeye ihtiyaç 

vardır. Tasavvufta bu obje insan-ı kâmil olan şeyhtir. Sâlik önce bu insan-ı kâmile, ardından 

Hz. Rasûl'e ve O'nun ardından da Rabb-ı Müteâl'e kalbini rabtetmeli ve bu suretle huzur-ı 

kalbe ermeli, fena fillah'a varmalıdır.137 Rabıta'nın amacı müridin sürekli olarak huzûr-u 

ilâhide bulunduğu duygusunu kazandırmak olduğu için vasıtasız olarak Allah'tan feyz almaya 

kabiliyetli olanların rabıta yapmalarına ihtiyaç olmadığı belirtilir.138 

Bu sebeple İbn Arabi "şeyhin, başına mûridleri toplamaktan maksadı, kendisine hadim 

tedarik etmek ve halkı kendisine celp edip elini öptürmek ve hürmette ta'zim ettirmek değil, 

her bir vakitte onların kalplerini zikr-i ilâhi ile mâmur bulmaktır."139 diyerek bu tür bir 

birliktelikten maksadın ne olduğunu açıklamaktadır. 

  Mustafa Fevzi Efendi: “Bu konuda öyle sözler duydum ki dehşetinden can ve bedenim 

titredi” diyerek şunları anlatmaktadır: ''Ba‘zı cāhiller edermiş kîl u kāl, Herze gūyān u şerîr u 

bed mekāl- Za‘m ederlermiş ki gūya rābıta, Küfr imiş mezmūm imiş hem vāsıta- Şeyh eylermiş 

perestiş sālikîn, Eylemişler ihtira‘ bir başka dîn''140 

Ona göre cahil insanlar râbıtayı ya inkâr etme yoluna ya da  rabt-ı kalbe başka mânâ 

verme yoluna giderler.141 Bu sâpık görüşlü kimselerin gözlerini haset kör ettiği için âleme 

fitne sokup müslümanları küfre nispet ederler. Bunlar ilhâm, iğvâ ve ehvânın ne olduğunu 

                                                 
136 Arvâsî, age, s.9 
137 Yılmaz,  age, s.327  
138 Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, s.214; Gündüz, "Tasavvufî Bir Terim Olarak  Râbıta", MÜİFD, 
sayı:7-10, İstanbul 1995, ss.244-260:248 
139 Muhyiddin İbni Arâbî, Tedbîrât-ı İlâhiye, terc: Mustafa Tahralı, İstanbul 1992, s.439 
140  Mustafa Fevzi, KİM, s.25-26. 
141  Mustafa Fevzi, KİM, s.26-27. 
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bilmedikleri gibi birbirinden de ayırt edemezler. Hem bu dalâlet ehli kimseler Hakk’ın nûrunu 

ateşe benzeterek, Hak ve şeytânı berâber söyler, oyun ve oynaşı Kur’ân ile bir tutarak, küfrü 

îmândan tefrîk etmezler. Efsâneyi vahye tatbîk edip, sarhoşluğu sahve benzetirler.142 

Mustafa Fevzi Efendi'ye göre "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na ulaşmaya 

vesile arayın."143 âyetini râbıta-i mürşide delil olarak gösterir. Mustafa Fevzi Efendiye göre bu 

âyetten maksat, Hakk’a ulaşmak için bir vesîle bulmaktır. Gerçi O’na ulaşmak için birçok 

vesîle vardır ve o sebepler de bir vesîle ister. Kısacası o sebepler vesîlesiz ve delilsiz olmaz. 

İşte o vesîle ve o delîl de üstâd olur, gönül mülkü üstâtla mâmur olur. Şöyle ki, Peygamber de 

insandı bizler de insanız; fakat bütün ashâb-ı güzîn, nispeti yüz yüze O’ndan aldılar. Sonra 

ashâb başka insanlara nispetle önden giden ve her biri Hz. Peygamber’e bir vâsıta oldu. 

Tâbiîn de onları takip etmiş ve böylece dînî ihyâ etmişlerdir. Çünkü tâbiîn hitâb limanı, 

ashâbın sadrı da onlara kitap olmuştur. Sonra da tâbiînin sadırları kitâp olmuş, sonra gelen 

insanlar da ilimleri onlardan öğrenmişlerdir. Bâzı ilim ehli insanlar o zamanda satırlar 

yazmaya, bâzıları da sadırları ihyâ etmeye yöneldiler. Onların her biri Peygamber’e vâris 

oldular ve bizleri de O’na ulaştırma gayreti içine girdiler. Âlimler ve ârifler için de vâsıta 

gereklidir ve bu iki meslekte de silsile vardır. Onlar, Hz. Peygamber’e bağlanmış bir 

haldedirler. Kısacası her tür meslek ehli için her zaman râbıta gerekli bir husustur. Bizlere bu 

meslek ananeyle gelerek bizleri tâ Hz. Peygamber’e bağlar. Sâlik mürşîdine gönül bağlamakla 

Cenâb-ı Ahmed’e murâbıt olmuş olur. Kısaca ona göre ayette geçen vesîleden maksat 

mürşiddir.144 

Ayrıca  Hazret-i Peygamber’in: 

 ''.الدنيا ملعونة و ملعون ما فيها اال ذآر اهللا وما وااله أو عالما أو متعلما: قال عليه السالم''

“Dünyâ ve dünyânın içindekiler, Allah’ın rahmetinden uzaklaşmış; gazabına uğramaktadır; 

ancak Allah’ın zikri ve arkasında gelen, dînî öğreten ve öğrenen müstesnâdır.”145 hadîsini de 

delil olarak sunup, şöyle bir açıklama yapar: 

''Ālim-billah olan şeyh-i cel î l ,  Zikr-i Hakk'a hem vesîle hem delîl-Bak (vemā vālāhu) 

fermān eyledi, Gel oku fermānı-ı pāk-i Ahmedi- İşte (vemā vālāhu) ‘ayn-ı rābıta, Çün 

Mevlā'yı zikirdir vāsıta''146 

                                                 
142 Mustafa Fevzi, KİM, s.45-47. 
143 el-Mâide, 5/35 
144 Mustafa Fevzi, KİM, s. 28. 
145 Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, IV, 485-486, h. no: 2322; Gümüşhânevî, Râmûz, I, 208, h. no: 3.; Aclûnî, Keşfu’l-

Hafâ, I, 364, h. no: 1319. 
146 Mustafa Fevzi, KİM, s. 49; a.y., Mustafa Fevzi, Mîzân, İstanbul, 1325, 87-89; bkz., a.y., “Tarîk-i Hidâyete 

Vusûl İçin Ehline Râbıta Lâzımdır”, Cerîde-i Sûfiyye, sayı: 144, İstanbul 1917, s.423-424. 
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Bu sebeple Mustafa Fevzi Efendi râbıtanın bizzat İslâm’ın kendinden olduğunu belki 

de dînî yaşayışın kemâle ulaşması için bir vâsıta olduğunu şu sözleriyle:''Sanma sen 

beyhūdedir ey Müslüman, Rabıta  ‘aynı şeri‘atdir hemān- Belki ikmāl-i diyānet andadır, Kim 

ki inkār eylese şermendedir- Elli dört farzdan biridir rābıta, Ehl-i aşkın rehberidir rābıta''147 

dile getirirken, râbıtanın Hanefî, Şafiî, Hanbelî ve Mâlikî mezheplerinde mevcut olduğu 

gibi,148  her birinden de bu yolu yol edinen kimselerin olduğunu da söyleyerek râbıta 

hakkındaki görüşlerini çeşitli âlim ve bu âlimlerin eserleriyle149 temellendirir.150  

O, İmam Gazâlî’nin el-Bidâyetü’n-Nihâye adlı kitâbında mübtedîlere şunları 

söylediğine işâret eder:''Kıl namazında huşu o rāh-ı huzūr, Tā ki noksan etmesün sende 

zuhūr, Bir rical farzet sana bakmakdadır, O seni hem imtihan etmekdedir, Mānevî b i r  

kimsedir kadri ‘azîm, Tā seni ta’lîme gelmiş ol kerîm, Bir nakîza olsa erkānında ger,0 

büyük ādem seni tekdîr eder, Böyle ta’ l îm et salāta her zeman, Hāl olur sonra huzūr-ı 

Cāvidān''151 

  İslâm tasavvuf düşüncesinde rabıta hiçbir mutasavvıf tarafından insanın insanı tanrı 

edinmesi şeklinde anlaşılmamıştır. Ancak rabıtanın farklı şekillerde yorumlanıp uygulandığı 

da bir gerçektir. Özellikle resim kullanarak yapılan rabıta tevhid ilkesini zedeleyici bir 

uygulama olarak değerlendirilerek bundan sakınılması gerektiği üzerinde durulur. Gaye ile 

vasıtanın karıştırılması söz konusu olunca bu tür haklı itirazlar gelmektedir. Mesela Süleyman 

Ateş şöyle söylemektedir: “ilk sufiler mürşidin lüzumuna kesin olarak kani’ olmakla beraber, 

tasavvufun kuruluşundan ta Şihabuddin Sühreverdi’nin yaşadığı VII. yüzyıla kadar, şeyhi 

gözünde hayal etmek gibi bir rabıta uygulanmamıştır. Onlar şeyhi sevmeyi, ona teslimiyeti ve 

onun emirlerine uymayı gerekli görüyorlar ama “şeyhin sureti göz önünde hayaledilecektir” 

diye bir şey söylemiyorlar. İslam kul ile Allah arasında vasıtayı kaldıran tevhid dinidir. Bu 

yolda suretler düşer, tek hakikat kalır, o da bütün suretlerin ve vücutların kaynağı olan 

Allah’tır.152 

                                                 
147 Mustafa Fevzi, KİM, s. 19. 
148 Mustafa Fevzi, KİM, s. 3. 
149 Mustafa Fevzi Efendi, bu eser ve yazarları zikretmesinin sebebini, bu kitabı okuyan kimselere râbıta bahsinin 
alındığı kaynakları haber vermek için olduğunu belirtmiş, insaf ehli insanların Allah’ın velî kullarına sû-i zanda 
bulunmayacağını, bu hususta onlar hakkında ileri geri konuşmayacağını söylemiştir. Mustafa Fevzi, KİM, 41-43. 
150 Mustafa Fevzi, KİM, s.31-41 
151   Mustafa Fevzi, KİM, s. 27. 
152 Rabıtaya yapılan itirazlar için bkz: Süleyman Ateş, İslam Tasavvufu, İstanbul 1992, s.134-136; Ferit Aydın, 
Tarikatta Rabıta ve Nakşibendîlik, İstanbul 1996, s.47; Abdulbâri en-Nedvî, Kitap ve Sünnetin Ruhuna Göre 
Tasavvuf ve Hayat, terc: Mustafa Ateş, Ankara 1998, s.104; İbrahim Sarmış, Teorik ve Pratik Açıdan Tasavvuf 
ve İslam, İstanbul 1997, s.445-446; Rabıtayı eleştirmekten de  öte cinsellikle yorumlayıp "Viagra Yerine, 
Şeyh’ten İstimdad", "Şeyh, Dervişin Libidosunu İfşa Ediyor", "Kerametle Transseksüel Olan Şeyh", "Şeyh’in 
Tanrıyla Mistik Evliliği" vb. başlıklar altında tasavvufa ve Allah dostlarına küfretme yolunu seçenler de ne acı 
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B III. Râbıtanın Tarihsel Gelişimi: 

Mustafa Fevzi Efendi mürşid râbıtasını açıklarken İmam Gazâli (Ebû Hamid), Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî Mevlânâ, Ubeydullah Ahrâr, İmam-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhindî, 

İsmail Hakkı Bursevî, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi …vb. 

birçok âlim ve sûfîlerin görüşlerine yer vermiş böylece rabıtanın tarihsel gelişimini aktararak 

onun bir uydurma olmadığını vurgulamak istemiştir. Biz de bu amaçla rabıtanın sistematik 

olarak tarihsel gelişimini ele aldık. 

İlk mutasavvıflar tasavvufî eğitimde şeyhin gerekliliğini kabul etmekle birlikte, bu 

anlayışla VI/XII. yüzyıldan sonra uygulanan rabıta arasında bir benzerlik görülmemektedir.153 

Sülemî, Ebu Nuaym, Kuşeyrî ve diğerleri şeyh-mürid ilişkisinde müridin şeyhinin emirlerini 

yerine getirip onu sevmesini gerekli görmekle birlikte şeyhin suretinin göz önünde hayal 

edilmesinden söz etmemektedirler.154  

Ancak genel kanaate göre tasavvuf düşüncesinde rabıta anlayışı ilk defa Bahaeddin 

Nakşibend (v.791/1389)'e isnad edilerek Nakşibendî tarikatına mahsus bir özellik olarak 

gösterilir.155 Terim olarak da X/XVI. yüzyıldan sonra kullanılmaya başlandığı ve rabıta 

konusunda; İmam-ı Rabbânî (v.1034/1624)'nin "Mektûbât"ında156, rabıtanın Hakk'a ka-

vuşturmada en kısa yol olduğu belirtilerek bilgi veren ilk eserin olduğu157 söylenir. Ancak 

"Üveysî"liğin158 râbıta ile gerçekleşen bir hal olduğu dikkate alınırsa, rabıtanın Nakş-bend'den 

daha önceleri kullanılmakta olduğu, Nakş-bendiyye'nin ise bunu sistemleştirerek tarîkatın 

rukunları arasına koyduğu düşünülebilir.159 Şunu da unutmamak gerekir ki bugünkü manada 

rabıtayı tafsilatlıca açıklayan ve sülukte eğitici usullerden biri haline getiren ise Mevlâna 

                                                                                                                                                         
bir durum ki kendilerine malzeme bulabiliyorlar. Bkz: Süreyya Aslaner, Tasavvuf ve Seks, Ankara 1998, s.42-
109 
153 Ebu Nasr es-Serrâc et-Tûsî, El-Lüma’, trc: Hasan Kâmil Yılmaz, İstanbul, 1996,s. 208-211; Kelâbâzî, 
Taarruf, Haz, Süleyman Uludağ, İstanbul, 1979 s. 197-205; Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye, trc. Ali Arslan, 
İstanbul, 1978,  s. 521-537  
154 Ateş, İslâm Tasavvufu, s.135-136. 
155 İbrahim Fasih, age, s.105-106; Hamid Algar, "Nakşibendî Tarikatının Tarihine Kısa Bir Bakış", Çeviren; 
Kadir Özköse, Türkiye Günlüğü, sayı:45, Mart-Nisan 1997, s.140;  
156 İmâm-ı Rabbani, Mektûbât, 187, 207 ve 260. mektup  
157 Bardakçı, age, s.214 
158 Üveysîlik; ya doğrudan Hz. Peygamberin ruhu ve maneviyatı tarafından terbiye edilen velîyi; ya da daha önce 
yaşamış ve ölmüş bir mürşidin ruhaniyetinden feyz alıp bunlarla kalbî bir irtibat kurarak ona ait halin kendisine 
de geçeceğine inanmayı ifade etmektedir. Geniş bilgi için bkz: Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.549; 
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri Deyimleri Sözlüğü, s.737. 
159 Gündüz, agm, s.250; Abdurrahman Memiş, Hâlidî Bağdadî ve Anadoluda Hâlidîlik, İstanbul 2000, s.280 
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Halidi Bağdadi160 (v.1242/1826)'dir. Risale-i Halidiyye diye isimlendirilen eserinde bunun 

hem tarifini yapmış hem de tafsilatlıca açıklamıştır.161  

Abdülkâdir Geylâni (v.561/1166)'nin râbıtayı kelime olarak ilk defa kullanması dikkat 

çekicidir. Abdülkadir Geylânî hazretleri, müridlerinden biri kendisini ziyarete geldiği zaman, 

onu karşılamak için dışarı çıkmaz, yalnızca kapıyı acar, onunla musâfaha eder, selamını alır, 

hiç oturmadan halvetine çekilirdi.Eğer gelen, yabancı birisi ise onu kapı dışına kadar 

karşılamaya çıkar, içeri alır ve onunla birlikle otururdu. Müridlerinden bazıları, şevhlerinin bu 

davranışını tenkit etmeye ve doğru bulmamaya başladılar.Onların bu tutumu Abdülkâdir 

Geylâniye ulaşınca, cevaben söyle dedi: "Bizim dervişlerle olan râbıtamız, kalbî bir irtibat 

okluğu için onlarla yalnız kalplerin uyuşması ve karşı karşıca gelmesi ile yetiniriz. Ama gelen 

bizim bağlılarımız dışında birisi ise ona karşı zâhiri davranışların hakkını vermeye ve onu 

incitip ürkütmemeye çalışırız. O yüzden onlarla zâhiren biraz daha fazla ilgileniriz."162  

Necmûddin Kübra163, Mevlânâ Celâleddin Rumi164, İmam Rabbâni165, Mevlânâ 

Halid166, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhânevî167 gibi alimler de eserlerinde rabıtadan 

bahsetmektedirler.   

                                                 
160 Mevlânâ Hâlid Bağdadî (v.1242/1827), Bağdat'a bağlı Şehrizor sancağının Karadağ kasabasında doğdu. Baba 
adının Ahmed, dedesinin de Hüseyin isminde bir zât olduğu, isim künyesinden anlaşılmaktadır. İlk tahsilini 
burada yaptıktan sonra dinî ilimleri Süleymaniye'de Abdülkerim el-Berzencî ve Abdürrahim el-Berzencî başta 
olmak üzere çeşitli âlimlerden okudu. Tedrîs hizmetlerine devam ederken, Nakşbendî meşâyihinden Şeyh 
Abdullah Dihlevî (1240/1824)'nin seyyah halîfelerinden Mirza Rahîmullah Dervîş, Muhammed Azîm Âbâdî 
(1260/1844)'nin irşâd için Süleymâniye'ye gelmesi ile hayatında yeni bir safha başlar. Şeyh Mirza ile karşılıklı halvet 
ve sohbetlerden sonra, beklediği zamanın geldiğine inanan Mevlânâ Hâlid'in bütün meşgalelerini bir tarafa 
bırakarak, mezkûr şeyhle birlikte Hindistan'a müteveccihen yola çıktığı tesbît edilmektedir. Daha sonra Abdullah 
Dehlevî'ye intisab edip kısa sürede tasavvufî eğitimini tamamlayarak Nakşibendî, Kâdirî, Sühreverdî, Kübrevî ve 
Çiştî tarikatlarından da icazet alarak irşad faaliyetlerinde bulunmak üzere Bağdat'a geldi.Mevlânâ Hâlid Bağdadî, 
Bağdat'ta İhsâiyye medresesini canlandırarak burada ilk Hâlidî tekkesini kurmuş ve tarikatını yaymaya 
başlamıştır. Yörenin âlimleri tarafından küfürle itham edilecek derecede bir muhalefetle karşılaşmasına rağmen 
irşad faaliyetlerini sürdürmüştür. Bir müddet sonra da Süleymaniye'de ikinci, Şam'da üçüncü tekkeyi (Sâlihiyye 
Dergâhı) açmıştır. Seyahatleri esnasında yazdığı Dîvân'ı bulunan Hâlid el-Bağdadî'nin ayrıca rabıta hakkında 
yazdığı iki mektubu ve Risale-i Halidiyye adlı bir kitabı da bulunmaktadır.1826'da Şam'da vefatından sonra 
tarikat Osmanlı ülkesinde en yaygın tarikat olmuştur. Onun bu kadar benimsenmesinin temelinde dinî hükümlere 
bağlılık ve ilme verdiği ağırlık gelmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Vassâf, Sefine-i Evliya, c.II, s.162; Memiş, 
Hâlidî Bağdadî ve Anadoluda Hâlidîlik, s.29-36; Hâni, Âdâb, s.114-115; İbrahim Fasih, Mecd-i Tâlid, s.17, 81-
86; Algar, age, s.138-139; aynı müellif, Nakşibendi Tarikatının Tarihine Kısa Bir Bakış, s.138-139; Algar, 
"Hâlidiyye", DİA, c.XV, İstanbul 1997, s.295-296; Süleyman Uludağ, "Hâlidiyye", DİA, c.XV, İstanbul 1997, 
s.296-297; Yakup Çiçek, Nakşibendiyye Tarîkatı ve Şeriate Bağlılığı, "Ahmed Ziyaüddin Gümüşhànevî 
Sempozyum Bildirileri" içinde, Haz. Necdet Yılmaz, İstanbul 1992, s.156-172 
161 Yavuz Yücel, Tasavvuf ve Tarikatlarda Rabıta, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Kayseri 1993, s.56 
162 Suhreverdî, Avârif, s.513 
163 Necmuddin Kübrâ, Tasavvufî Hayat, (Fevâihu'l-Cemâl içinde) haz:Mustafa Kara, İstanbul 1969, s.131 
164 Mevlana Celâleddin Rûmî Muhammed b. Muhammed, Mesnevî, terc: Şefik Can, İstanbul 1997, c.2, s.366 
(Beyit: 1365); Dağıstânî, age, s.160-161 
165 İmâm-ı Rabbâni, Mektubât-ı Rabbani, çev. Abdülkadir Akçiçek. İst. 1988, c.I, s.384 
166 Bağdâdî, Risâle-i Hâlidiyye, s.309-311 
167 Gündüz, Gümüşhanevi Ahmed Ziyâüddin, Hayatı-Eserleri-Tarikat Anlayışı ve Halidiyye Tarikatı, s.275; 
Arvâsi, age, s. 17 
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Ömer Ziyâüddin Dağıstânî (v.1920) de "Sevgi ve muhabetten kaynaklanan kalbi râbıta 

sâhâbe, tabiîn ve tebe-î tabiîn de zorlanmaksızın kendiliğinden meydana geliyor. Ayrıca 

onlara uyarıcı bir ikazda bulunulmuyordu. Araya uzun zamanın girmesi, kalplerin lekelenmesi 

ve sevginin azalması sebebiyle meşâyih râbıta konusunda müridlerini ikaz etme, râbıtanın 

nasıl yapılacağını açıklama mecburiyetini duydular. Mürşidler saliklerine kalplerini 

toparlama, lüzumsuz meşgalelerden sıyırarak, manevî değerlerle meşgul olmalarını sağlamak 

için râbıta konusunda çalışmalarını istediler." 168 diyerek hem şeyhe yapılan râbıtaya zaman 

içerisinde niçin gerek duyulduğunu izah etmekte, hem de ilk dönemdeki râbıtanın mahiyetini 

dile getirmektedir. 

Nakşi şeyhlerinden Edirne Müftüsü  Mustafa Feyzi Efendi (v.1925) de "Kıyam 

namazın nasıl rüknü ise ve kıyamı inkar eden namazı tamamiyle inkar etmiş sayılırsa, rabıtayı 

inkar tarîkatın inkarı sayılacağından o kişi merdûd olur." diyerek râbıtanın tarikatın 

vazgeçilmez bir unsuru olduğunu  vurgulamıştır.169   

 

 

B IV. Râbıtanın Edepleri: 

Edep "Ziyafete davet etmek" anlamındaki veya "zarif ve edepli olmak" anlamındaki 

 ,masdarından isim olan kelimenin sözlüklerdeki başlıca mânaları "davet, iyi tutum "ادب"

incelik ve kibarlık, hayranlık ve takdir" şeklinde gösterilir.170 

Tasavvufta ise, insanda var olan ve onu kötü hal ve davranışlardan vaz geçiren meleke 

yanında esas, kural, âyin, hüküm, şart, ahlâk, saygı, terbiye gibi anlamlara gelmektedir.171 

  İlk sûfîlerden İbn Atâ edebi; "kişinin güzel şeylerle birlikte olması", Abdullah İbn 

Mübarek ise "kişinin kendini tanıması" şeklinde tarif etmişlerdir.172  

Abdullah b. Mübarek, "Edebleri hafife alan kişi sünnetlerden, sünnetleri hafife alan 

kişi farzlardan, farzları hafife alan da ma' rifetten mahrum kalır." der.173 Ebû Ali Dekkak da 

"Edebi terk etmek ilâhî huzurdan kovulmayı gerektiren bir suçtur."demek174 suretiyle edebi 

terkin vahim sonucuna vurgu yapmaktadır. Sehl b. Abdullah "Ancak nefsini edeple 

                                                 
168 Dağıstânî, age, s.152-153 
169 Mustafa Feyzi Efendi (Edirne  müftüsü), Aynü'l-Hakîka Fî Rabitati't-Tarîka, İstanbul t.siz; s.13 
170İbn Manzûr, Lisânü'l-'Arab, c.1, s.206-207 
171 Uludağ, " Edeb", DİA , İstanbul 1994, c.X, s.414- 415 
172 Abdulkerim Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye, trc. Ali Arslan, İstanbul 1978, s.399 
173 Kuşeyrî, age, s.399 
174 Kuşeyrî, age, s.398 
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yenmesini bilen Allah'a ihlasla amel edebilir."175 derken de ihlasın tek şartının edeb olduğunu 

söylemiştir. 

Mevlânâ Hâlid edeb konusunda şunları söyler; " ...Edebin sınırı yoktur. Her mekan ve 

makamın kendine göre bir edebi vardır. Ancak bu uyanıklık ve Hakk'ın ilhamı ile olur. " 

diyerek her tarikatın veya her mürşidin kendine has edeb anlayışının olacağına işaret eder.176 

Sufiler ayrıca edebi, zahirî ve bâtınî olmak üzere ikiye ayırmışlardır. Zahirî edeb 

beden ve şeriatla, bâtınî edeb ise kalb ve Hak ile ilgilidir. Her ikisine de önem verilmekle 

beraber esas olan bâtınî edebtir.177 

Mustafa Fevzî Efendi de zikrin âdâbının, tarîkatın en önemli unsuru olduğunu "Hem 

de zikre cür’et etme bî-edep, Bî-edebden dūr olur eltāf-ı Rabb"178 sözleriyle vurgular. O, 

gönül ehlinin her işinin âdâba uygun olduğunu ve hiçbir âdâbı da hevâ ve heveslerinden 

uydurmadıklarını, tamamının Hz. Peygambere râcî olduğunu söyler.179 

Ayrıca Hâlidî târikâtının zikir âdâbının yedisinin bâtınî180, yedisinin de zâhirî olmak 

üzere on dört olduğunu söyler  ve zâhirî  âdâbın bâtınî âdâba aşkla başlamak için şart 

olduğunu söyleyerek181, zâhirî olan âdâpları şöylece sıralar:182  

''Evvelā abdestli olmak zāhirî, Gizli yerde kıbleye dönmek biri - Bir dahi aks----------- edep, 

Öyle etdiler sahābîler de hep- Bir de istiğfār ederler hās u ‘āmm, Tā hulūs-ı kalb ile bi’l- 

ihtimām- Bir de üç ihlās ile ümm-ül- kitap, Bahş edüp sādāta eyle intisap- Bir de istimdād-ı 

sādāt-ı kirām, Dikkat et ādāb-ı zikre bi’t- temām- Bir de göz yummak hitām-ı zikre dek, 

Gelmesün hiç ‘aklına dîv u melek- Bunları icrā edince hāzır ol, Çeşm-i kalbinle butūna nāzır 

ol'' 

Mustafa Fevzî Efendi'ye göre râbıtanın her türlüsü zikrin bâtinî âdâbıdır. O, bâtinî 

âdâpları şöyle sıralar: 

''Bātınlardan birinci zikr-i mevt, Kıl tezekkür mevtini hiç etme fevt- Bir de pîr-i mürşidi kıl 

vāsıta, Bā‘ıs-i183 feyz-i Hüdādır rābıta- Bir de kıl icrāy-ı ihsān-ı huzūr, Mā-sivallah’dan 

mücerred bî-fütūr- Vākıf ol bir de dem-ā-dem kalbe bak, Hem beşincisi vukūf-ı zikr-i Hak- 

                                                 
175 Ebu Nasr es-Serrâc Tûsî, El-Lüma’, trc: Hasan Kâmil Yılmaz, İstanbul 1996, s.152  
176 Memiş, Hâlidî Bağdadî ve Anadoluda Hâlidîlik, s.90 
177 Uludağ, " Edeb", DİA , İstanbul 1994, c.X, s.414- 415 
178 Mustafa Fevzi, KİM, s.6. 
179 Mustafa Fevzi, KİM, s.7. 
180 Hafî Zikrin yirmi edebinden yedisi bâtıni edeplerdir ve onlarda:1. Râbıta-i Mevt. 2. Râbıta-i Mürşid. 3. 
Râbıta-i Huzûr. 4. Vukûf-i Kalbî. 5. Vukûf-i Zikrî.  6. Vukûf-i Adedî. 7. Baz Geşt.  
181 Mustafa Fevzi, KİM, s.8. 
182 Mustafa Fevzi, KİM, s.7,8. 
183 Zannımca burada mananın uygun olması açısından''Bāis'' yerine yanlışlıkla  ''Bā‘ıs'' yazılmış. Sanırım yazım 
hatası olmuş. Çünkü ''Bā‘ıs'' yeniden yaratma anlamındadır. Halbuki ''Bāis'' ise sebep anlamındadır. Buna göre 
mana şöyle olmaktadır: Rābıta, Hüdā'nın feyzinin sebebidir.  
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Bir de bilmek zikrinin e‘dādını, Hāsılı hep zikre hasr et sen seni- Bāzgeştdir sābi‘ ādābımız, 

Var iki te’sîr ile dört bābımız''184 

 

B V. Râbıta İle İlgili Terimler: 

 

1. Muhabbet: 

Muhabbet kelimesi hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyen hemen hemen her din ve 

kültürde kendisinden sıkça bahsedilen bir kavramdır. Bu itibarla İslam kültüründe de özellikle 

tasavvuf, felsefe, edebiyat gibi sahaların en temel konularından birini teşkil etmiştir. Hatta 

bazı sûfîler "Ben bir gizli hazine idim, bilinmeyi istedim ve bu yüzden alemi yarattım"185 

anlamındaki sözü delil göstererek, Allah’ın sevgiyle tecellî etmesinden âlem meydana 

gelmiştir derler.186 

Dilimizde "muhabbet" şeklinde ifade edilen "el-mehabbe" kavramının lügat ve ıstılah 

anlamı hakkında değişik görüşler ileri sürülmüştür. Mesela; kalbin coşması, hayatın özü 

manalarına gelmektedir.187 "Aşk" ise sözlükte, sevginin aşırı derecede olması, muhabbet 

sınırını aşması olarak tarif edilir.188 İlk dönem (H. 7. asra kadar) tasavvuf eserlerinde 

"muhabbet" kavramı şu anlamlarda kullanılmaktadır: 

1. "Habbe, çekirdek, nüve ve tane" anlamında ‘Hibbe’ kökünden alınmıştır.189 

 2."Küpe".190 

3. "Üzerine su testisi konulması için birbirine geçirilmiş ve üst üste konulmuş dört 

çubuk" anlamında ‘Hıb-Hubb’ kökünden alınmıştır.191  

 4. "Suyun derinliği" anlamında ‘Habab’  kökünden alınmıştır.192  

 5. "Kalbin kıvamı ve latifesi" anlamında ‘Habb’ kökünden alınmıştır.193  

6. "Saf bir sevgi" anlamında kullanılmıştır. Çünkü Araplar, gözdeki siyahlığın 

etrafında bulunan beyazlığın saf olmasına; ‘Habbetu'l-ensân’, derler. Nitekim kalpteki 

süveydanın saf oluşuna da ‘Habbetu'1-kalp’ derler. Böylece birisi muhabbet mahalli, öbürü 

rü'yet mahalli haline gelmiştir. Bu mânadan dolayıdır ki kalp ile göz, muhabbette bir araya 

                                                 
184 Fevzi Efendi, KİM, s.8 
185 İsmail b. Muhammed Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, Beyrut 1352, c. II, 132. 
186 Uludağ, “Aşk”, DİA, Ankara, 1992, IV, 13-18:13 
187 İbn Manzûr, Lisanu’l-Arab, “Ha-Be-Be” maddesi,  
188 Asım Efendi, Okyanus,  c.III, s.23 
189 Hucvirî ( Ali b. Osman Cüllâbi ), Keşfu’l- Mahcûb, trc. Süleyman Uludağ, İstanbul, 1996, s. 443; Kuşeyrî, 
Risale-i Kuşeyriye, s. 636 
190 Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye, s. 636 
191 Hucvirî, age, s. 444 
192 Kuşeyrî, age, s. 635 
193 Hucvirî, Keşfu’l- Mahcûb, s. 444;  Süleyman Ateş, Sülemî ve Tasavvufî Tefsiri, İstanbul, 1970,s. 196  
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gelmişlerdir. Bir şey görülünce sevilir, sevilince görülmek istenir.194  Araplar, dişlerin 

beyazlığı ve parlaklığı için (dişler sevdirildi manasına gelen) ‘Hübbibel esnânu’ (  حبب االسنان) 

derler.195 

7. "Şiddetli yağmurlardaki suyun habbeleri ve galeyanı" anlamında ‘Hubab’ ve ‘ hub’  

kökünden alınmıştır.196 

8. "Lüzum ve sebat" anlamında kullanılmıştır. Nitekim, deve çöküp kalkmadığı 

zaman "ehabbe’l- be’îru" (  ر  tabiri kullanılır. Sanki muhib, kalbi ile, mahbûbun zikrine ( أحب البعي

çöküp kalkmamaktadır.197 

9. "Topraktan yapılan testi" anlamında ‘Hib’ ve ‘Hubb’ kökünden alınmıştır.198 

Ayrıca sevginin şiddetini açıklama açısından sevginin çeşitli derecelerini ifadede 

kullanılan  çok yaygın ve meşhur olan kelime ve tabirler şunlardır:       Meveddet, hevâ, hillet, 

muhabbet, şağaf, hüyâm, vâleh, aşk.199 

Eski Arap şiirinde kasîd veya kasîdenin nesib, tegazzül ve teşebbüb adı verilen belli 

başlı bölümlerinde bilhassa maddî ve beşerî aşk konusu işlenmiştir. Bunun yanında aşk ve 

muhabbetin işlendiği bütün dînî ve lâdînî eserlerde aşk-ı hakîkî, mutlak aşk, aşk-ı ilâhî 

adlarıyla hep Allah aşkı kasdedilmiştir.200 

Allah sevgisinden çok Allah korkusuna ağırlık veren ilk zahidler de aşktan söz 

etmemişlerdir. İlk dönem mutasavvıflarının büyük çoğunluğu Allah sevgisini ifade etmek 

üzere Kur’an ve sünnette yer alan hub ve muhabbet yerine aşk kelimesinin kullanılmasına 

karşı çıkmışlar; Râbia el-Adeviyye (v. 185 / 801), Bâyezîd-i Bistâmî (v. 234 / 848) gibi sevgi 

temasını işleyen ilk sûfîler genellikle aşk, âşık, mâşuk yerine hub, muhabbet, habîb, mahbûb 

kelimelerini kullanmayı tercih etmişlerdir.201 Sevgi ile aşk arasındaki fark şudur: İnsan 

kalbindeki sevgiye hâkim olur, ama kalbindeki aşkın hâkimiyeti altına girer, irâdesi elden 

gider.202 

Haris b. Muhasibi (v.243/857)203, Zünnun Mısrî (v.245/859)204, Yahya b. Muaz Razî ( 

v.258/871 )205, Bâyezîd-i Bistâmî (v.261/874)206, Ebû Said el-Harrâz (v.277/890207, Sehl et-

                                                 
194 Hucvirî, age, s. 444 
195 Kuşeyrî, age, s. 635 
196 Hucvirî, age, s. 444; Hucvirî, age, s. 444 
197 Kuşeyrî, age, s. 636 
198 Hucvirî, age, s. 444 
199 Uludağ, Tasavvuf Terimleri  Sözlüğü, s. 59. 
200 Uzun, “Aşk” , DİA, c.IV(1991), s. 18 
201 Uludağ, “Aşk” , DİA, c.IV(1991), s. 11 
202 Uludağ, Tasavvuf Terimleri  Sözlüğü, s. 59. 
203 Kuşeyrî, age, s. 642 
204  Kuşeyrî, age, s. 648; Serrâc, Lüma’, s. 56 
205 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s. 111-122. 
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Tüsteri (v.283/896)208, Ebû Hasen en-Nûri (v.295/907)209, Cüneyd-i Bağdadi (v.297/909)210, 

Hallâc-ı Mansûr (v.309/921)211, Ebûbekir Şiblî (v.334/945)212, Ebû Hamid Gazzâli 

(v.505/1111)213, Abdulkadir Geylânî214, Ebu Bekir Kelebâzî (v.380/990)215, Ali b. Osman 

Cüllâbi Hucvirî (v.465/1072)216, Ebû Hafs Ömer Sühreverdî (v.632/1234)217, Muhyiddin 

İbnü’l Arabî (v.638/1240)218 vb. gibi bir çok sufi muhabbet kavramından bahsetmektedir.  

Ebu’l-Ferez İbnu’l- Cevzî (v. 597/1200) , İbn Teymiyye, İbn Kayyım el-Cevzîyye 

(751/1350) gibi mâlikî alimler  ve mutezile, mutasavvıfların anladığı manadaki ilâhî aşkı 

şiddetli reddederler.  Bunlar muhabbeti ittigâ ve ittibâ şeklinde anlarlar.  Buna rağmen 

mu’tezilî alimler beşerî aşka sıcak bir ilgi duymuşlardır. Bu görüşlerinin temelinde Eflatun ve 

Aristo etkisi yatmaktadır. Aristo’nun Phaidros isimli diyalogunda ‘aşkı’n bir tür sapıtma, bir 

ruh hastalığı olarak yorumlanması, ancak bu deliliğin cismânî ve ilâhî olmak üzere iki ayrı 

karakterde olabileceğinin vurgulanması daha da etkili olmuştur.219 

El-Makdisî,220 Kuşeyrî (v.465/1072),221 Hucvirî (v.465/1072)222, Kelâbâzî 

(v.380/990),223 Suhreverdî gibi müellifler muhabbeti haller arasında zikrettikleri için, onun 

öncelikle Allah vergisi olma (vehbî), yönüne işaret etmektedirler. 

Ebû Tâlib el-Mekkî (v.386/996)224, Ebû Hamid Gazâli (v.505/1111) 225, Haris b. Esed 

Muhasibî (v.243/857)226, İbn Cüzey227 gibi müellifler muhabbeti makam olarak ele aldıkları 

için onun kesbî oluşuna işaret etmektedirler. 

Kulun Allah’ı sevmesi, kalbinde hissettiği bir haldir,  ibare ile ifade edilemez. Bu hal, 

bazı kere kulu, Allah'ı  tazim etmeye,   rızasını her şeyden üstün tutmaya, onun zikri 
                                                                                                                                                         
206  Hucivrî, Keşfu’l- Mahcûb, s. 452; 206  Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye,  s. 635 
207 Kuşeyrî, age, s. 649 
208 Hucivrî, age, s. 452; Kuşeyrî, age,s. 638; Kelâbâzî, Taarruf, s. 161   
209 Kuşeyrî, age, s. 642 
210  Kelâbâzî, Taarruf, s. 161; Kuşeyrî, age, s. 639,641; İzzuddîn Abdüsselam El- Makdisî, Hallu’r-Rumuz Ve 
Mefâtihu’l-Kunûz, trc. Hayri Kaplan, İstanbul, 2001, s.45; Tûsî, El-Lüma’, s.56   
211  Kuşeyrî, age, s. 640; Hucvirî, age, s. 452 
212 Kuşeyrî, age, s. 638,642; Makdisî, age, s.45 
213 Gazâlî, Kimyâ-yı Saâdet, s. 756 
214 Abdulkadir Geylânî, Fütûhu’l-Gayb, trc, Abdulkadir Akçiçek, Ankara,1961,s. 123. 
215 Kelebâzî, Taarruf,  s. 162  
216 Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb,  s.447 
217 Suhreverdî, Avârif, s. 649-656 
218 Muhittin İbnü’lArabî, El-Fütühât-ı El- Mekkiyye, trc. Nihat Keklik, Ankara 1990, s. 447,448 
219 İlhan Kutluer, “Aşk” , DİA, c.IV(1991), s. 18 
220 Makdisî, Hallu'r-Rumuz ve Mefâtîhu'l-Kunûz,  s. 46  
221 Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye, s. 635 
222 Hucvirî,Keşfu’l-Mahcûb, s. 446 
223 Kelâbâzî, Taarruf, s. 162  
224 Ebu Tâlib el-Mekkî, Kûtu’l- Kulûb Fî Mu'âmeletil-Mahbûb Ve Vasf u Tarîki'l-Mürîd İlâ Makâmi't-Tevhîd, 
trc, Muharrem Tan, 2c. İstanbul, 1999, c.I, s. 424 
225 Gazâlî, Kimyâ-yı Saâdet, s. 751 
226 Muhâsibî, el-Vesâyâ, Beyrut, 1986, s. 305 
227 Öztürk, “İbn Cüzey’in Tefsirinde Tasavvuf”, s.204. 
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olmaksızın az dayanabilmeye,   ona   doğru   heyecanlı   olmaya,   onsuz kararsız bulunmaya 

ve kalbiyle onun zikrine devam etmeye  ünsiyet vermeye sevkediyor. 228 Oysa muhabbet 

böyle değildir. Çünkü muhabbet sadece mahbûb (Allah) içindir ve onda karşılık görme (ivaz-

muaveze) beklentisi yoktur. "229 

Cehmiye ve Mu’tezile gibi aklı ön planda tutanlara göre; "sevgi sevenle sevilen 

arasında cins benzerliği gerektirir. Allah ile insan arasında ise böyle bir şey 

düşünülemeyeceğine göre muhabbet Allah Teâlâ’ya taalluk etmez. Muhabbet,  ancak 

mahbûba münasip olmakla olur. Kadîm ile hadîs, hâlık ile mahlûk arasında bir münasebet 

yoktur."230 Allah Teâlâ bütün kemal sıfatlarla muttasıf, noksan sıfatlardan münezzehtir. 

Sıfatların hepsi, zâtı gibi ezelî ve ebedîdir. Allah’ın sıfatlarının hiçbiri diğer varlıkların 

sıfatlarına benzemez.231  

Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç şudur ki tasavvufta biri hakîkî, diğeri mecâzî olmak 

üzere iki tür sevgi ve aşktan bahsedilir. Hakîkî sevgi ve aşkta konu Allah’tır. Mecâzî sevgi ve 

aşkta ise konu insandır. Bir insanın karşı cinsten bir insana duyduğu sevgiye mecâzî veya 

beşerî aşk denir. Hakîkî aşka büyük önem veren tasavvuf erbâbı, beşerî aşka da ilgisiz 

kalmamışlar, hatta çoğu zaman beşerî aşkı ilâhî aşka geçmek için bir köprü olarak 

kullanmışlardır.232 

Muhabbet kavramı tasavvufta, müridin şeyhine olan sevgi ve gönül bağını anlatmak 

için kullanılan bir tâbirdir. Mevlâna Halidî Bağdâdî, feyzin artmasının başlıca sebepi mürşide 

muhabet'tir demektedir. Çünkü sevgi duygusunun sebebi beğenmektir. Bu beğenme nefsî 

faziletlerle ilgili olursa, sevilene saygı duyulur. Beğenme, güzel suret ve hareketlerle alâkalı 

olursa sevginin aşk mertebesi ortaya çıkar. Aşk arttıkça mâhiyet ve te'siri ta'yin edilemez. 

Âşık ile maşukun ruhları bir olup, cesetleri farklıdır.233 Feyz, esas itibarıyla mânevi bir etkile-

şimdir. Bu etkileşim farklı şekillerde olabilir. Kişinin karşısındakinin sözlerinden, bakış ve 

hâlinden etkilenmesi bunların başlıcalarıdır. Bundan dolayı kişinin karşısıdakinden etkilene-

bilmesi için her şeyden önce onu sevmesi gerekmektedir.  

Mustafa Fevzi Efendi'ye göre sâdıklara muhabbet vâciptir. Çünkü Allah Teâlâ  şöyle 

buyurmaktadır: 

 ''ْا الّلَه َوُآوُنوْا َمَع الصَّاِدِقيَنَیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقو''

                                                 
228 Kuşeyrî, age, s. 635 
229 Öztürk, “İbn Cüzey’in Tefsirinde Tasavvuf”, s. 204. 
230 Adem Ergül, Kur’an Ve Sünnet Işığında Kalbî Hayat, İstanbul 2000, s. 248; Raşit Küçük, Sevgi Medeniyeti, 
İstanbul 2002, s. 157. 
231 Şerafeddin Gölcük, Süleyman Toprak, Kelam, 1988 Konya, s.181 
232 Mehmet Demirci, Yunus Emre’de İlâhî Aşk  Ve İnsan Sevgisi, Ankara, 1991, s.18. 
233 Abdurrahman Memiş, Hâlidî  Bağdâdî Ve Anadolu'da Hâlidîlik, İstanbul 2000 s.86-87. 
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 “Ey îmân edenler! Allâhu Teâlâ’dan korkunuz ve sâdıklarla berâber olunuz”234 buyurarak 

sıdk ehline uyulmasını, dâimâ onlara muhabbet besleyip bu sâdık zatlara yâr olunmasını 

emretmektedir. 

Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: 

 ''من احب قوما على اعمالهم حشر یوم القيامة من زمرتهم فحوسب حسابهم و ان لم یعمل اعمالهم''

“Bir kavmi/topluluğu amelleri dolayısıyla seven kişi, kıyamet gününde onlarla 

haşrolur. Onların amellerini yapmasa bile  hesaplarıyla sorgulanır.”235  

Bir kişi eğer sâdıkları sevmez ve içinden de onları yalanlarsa, bu kişi dış görünüşünde 

her zaman onlarla berâber bile olsa, sâdıkların ona hiçbir faydası olmaz. Böylesi bir berâberlik 

nifaktır. Teâlâ'nın emrettiği beraberlik bu beraberlik değildir. Allâh Teâlâ’nın emrettiği 

berâberlikten maksat ise muhabbettir. Bu muhabbet ister yüz yüze, ister gıyaplarında olsun 

Allâh Teâlâ’nın emridir. Seven sevdiğinin sevgisini gönlünde sakladığı gibi sâlik de şeyhinin 

gıyâbında onun hayâlini gönlünde tutar. 236 

Mustafa Fevzi Efendi'ye göre, râbıta muhabbettir ve her muhabbet de bir râbıta sayılır. 

Ona göre ilāhî aşkın da kaynağı râbıtadır.237 Mürid şeyhini hubbu Peygamber için sevmeli, 

onun hakkında ihlaslı olmalı ve şeyhinin yoluna hüsnü rızâyla ikramda bulunulmalıdır; çünkü 

Hakk sevgisi, Allah dostlarını sevmektedir. Başka bir deyişle aşk-ı Ahmed, aşk-ı Hakk’tır hiç 

şüphesiz. O öyle bir elçidir ki, Hak Teâlâ onu sevmiş, kendisine “Habîb” edinmiş ve onu 

sevmeyi de emretmiştir. İşte râbıtanın özü budur; yâni râbıtanın özü sevmektir.238 O, ''Hem 

de matlūb bu değil ey nev-civān, Hakk Te‘alāya muhabbetdir hemān''239 diyerek râbıtadan 

asıl amacın Allah'a muhabbet olduğunu söyler. Ayrıca hakîkî aşkın Allah aşkı olduğunu, 

Allah aşkının Peygamber sevgisinden başladığını,  Peygamber sevgisinin de evliyâ sevgisinde 

olduğunu söyler.240   

Mustafa Fevzi Efendi râbıtada hubb-i fillâhın gözetilmesinin, râbıtanın mânâsının 

tamâmen anlaşılmasına sebep olacağına işâret ederek, bu hususta Resûlullah’ın  (s.a.v.) şu 

hadisini nakleder: 

                                                 
234 Tevbe, 9 / 119. 
235 Gümüşhânevî, Râmûz, II, 396, h. no: 16.; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 198, h. no: 2351. 
     ''Kişi sevdiği ile beraber haşrolur'' şeklinde başka bir hadis vardır. Bkz. Buhârî, Sahihu’l-Buhârî, Beyrut, 

1990, V, 2283, h. no: 5816/ 5817; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 181, h. no: 2282. 
236 Mustafa Fevzi, KİM, s.29,30.  
237 Mustafa Fevzi, KİM, s.19,20. 
238 Mustafa Fevzi, KİM, s.21. 
239 Mustafa Mustafa Fevzi, KİM, s.66. 
240 Mustafa Fevzi, KİM, s.40,41. 
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 241)و في حدیس آخر من نفسه.( حدآم حتى اآون احب اليه  من ولده و والده والناس اجمعين ال یؤمن ا: قال عليه السالم

“Bi r in iz  beni çocuğundan, anne babasından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe 

iman elmiş olmaz..”242 

Bir kutsî hadiste Allah Teâlâ onlar hakkında şöyle buyurmuştur: 

ذین            : قال اهللا  تعالى في الحدیث القدسي      : "ليه السالم قال ع '' ي لل ت محبت وجبت  محبتي للذین یتجالسون في وجب

  ''.و فيه أحادیس آثيرة" یتباذلون في وجبت محبتي للذین یتالقون فَي

“Benim için (bir mecliste) oturanlara, Benim yolumda harcayanlara Benim için 

buluşanlara sevgim hak olmuştur.”243 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:   

' سالم' ه ال ال علي بطهم   : ق ور یغ ن ن ابر م ى من ه عل ل اال ظل وم ال ظ رش ی ل الع ي ظ ي اهللا ف ابون ف المتح

'بمكانهم النبيون و الصدیقون ' 

“Allah rızâsı için birbirlerini sevenler, Arşın gölgesinden başka gölgenin olmadığı o 

günde, Allah’ın arşının gölgesinde nurdan minberler üzerinde olacaklardır. Onların 

mekânlarına peygamberler ve sıddıklar gıpta ederler.”244 

Peygamberimizi sevmemek küfür olur ki, işte sadece bu korkudan dolayı çoğu 

müslüman, O’nu sevdiğini söyler. Sadece sözde kalan ve bâzı korkulara bağlanan sevgi, 

gerçek sevgi olmadığı gibi, bu tür bir muhabbet, zevk ve riyâdan başka bir şey de değildir. 

Zira gerçek muhabbetin ölçüsü, kalpte bıraktığı tesir miktarı kadardır. Kalpte hiçbir tesiri 

olmayan muhabbetle yapılan râbıta ise kuvvetsiz olur.245 

Peygamberi güzelce tanıyıp sevebilmek için de kâmil bir mürşid arayıp bulmak ve onu 

sevmek, bu sevgiyi günden güne artırmak gerekmektedir. Bu sevgi de öyle bir sevgi olmalı ki, 

kişinin kendi nefsinden dahî üstün olmalıdır. Sâlik, bu sevginin aşka dönüşebilmesi için 

gitgide sevgisini artırmalıdır. O, cihânın nûrunu öyle sevmeli ki sâlikin gönlünde o derecede 

başka bir sevgi ve muhabbete de hiçbir engel kalmasın. İşte râbıta makâmının aslı, hakîkati 

budur ve râbıta tamâmen muhabbetten oluşmaktadır.246 

 

2. Vahdet-i Vücûd: 

                                                 
241 Başka  b i r  hadiste ise "kendi nefsinden daha çok sevmezse" ifadesi yer a l ır .   
242 Gümüşhânevî, Râmûz, II, 482, h. no: 11. 
243  İmam Mâlik, el-Muvatta, II, 953, h.no: 1722; İbnu Hibbân, Sahih-i İbni Hibbân, II, 335, h.no: 575; İmâm 

Ahmed, el-Müsned, V, 233, h.no: 22025. 
244 Gümüşhânevî, Râmûz, I, 232, h. no: 7. 
245 Mustafa Fevzi, KİM, s.40,41. 
246 Mustafa Fevzi, KİM, s.21. 
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İlk sûfiler247 arasında yaygın olarak kullanılan "fenâ-bekâ"248, "vuslat"249, "cem'u'l-

cem"250 gibi terimler, taşıdıkları anlam itibariyle vahdet-i vücûd anlayışına intikal ettirecek 

niteliktedirler. Muhammed b. Vâsî (v.127/744): "Hiç bir şey görmedim ki onda Allah'ı 

görmüş olmayayım."251 derken, Bayezid Bistamî (v.262/875) de, "Leyse fî cübbetî 

sivallah" (cübbemin içinde Allah'tan başkası yok) ve "Subhanî mâ a'zame şa'nî" (ben 

kendimi tenzih ederim, benim şanım ne yücedir)252 gibi sözleri ilk vahdet-i vücûd 

terennümleri sayılabilir. 

Cüneyd-i Bağdâdî'nin (v.297/909) "tevhid" anlayışında bile aynı izleri bulmak müm-

kündür. O her şeyde Cenâb-ı Hakk'ın kudretini gören arifin, nefsinden, hissinden ve 

irâdesinden tamamen fâni olup tevhid denizinde gark olduğunu, böylece kulun ilk hâline dön-

düğünü belirtir.253 Hallâc-ı Mansûr (v.309/922) da kendisini Hakk ile kaim ve kendi varlığını 

da yok görerek: "Ene'1-Hakk (Ben Hakk'ım)"254 demiştir. Gazzâli (v.505/1111) de İhyâ-yı 

Ulûmiddîn adlı eserinde mar'ifeti anlatırken: "Varlık âleminde Allah'tan ve O'nun fiillerinden 

başka birşey yoktur. Bütün kâinat O'nun fiilleridir.",  Mişkâtu'l-Envâr isimli eserinde de 

'vücûd'u, varlığı kendi zâtından olan ve varlığı başkasından olan şeklinde ikiye ayırır. Ve 

"vahdet-i vücûd" anlayışına paralel açıklamalarda bulunur.255 Gazzâlî'nin "Lâ mevcûde illâ 

Hû" (O'ndan başka varlık yoktur) ibaresiyle ifade ettiği adı konmamış bir vahdet-i vücûddur 

ama, onu sistematik bir fikir şeklinde işlemez.256 

Muhyiddîn İbn. Arabî (638/1240) bu düşünceyi, görüşlerinin temeli yapmış ve kendi 

sistematiği içinde işlemiştir.257 Ancak hemen şunu ekleyelim ki, tesbitlere göre, "vahdet-i 

vücûd" terimi İbn Arabi'nin hiçbir eserinde geçmemektedir.258 İbnü'l-Arabî vahdet-i vücûd 

tabirini sadece "Bana senin vücûdunun vahdetini şühûd ettir" anlamındaki bir duasında 

kullanmıştır. Fakat görüldüğü gibi vahdet-i vücûd ifadesi burada bir terim olarak 

                                                 
247 Kuşeyri eserinde vahdeti vücûd ile alakalı hiçbir şey yazmamış. Bunun sebebini Süleyman Uludağ, 
Kuşeyrî'nin sufilerin şatahatlarına kitabında hiç yer vermemesine bağlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz: 
Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye, s.23-26 
248 Tarifi için bkz: Ebu Nasr es-Serrâc Tûsî, El-Lüma’, trc:Hasan Kâmil Yılmaz, İstanbul 1996, s.334 
249 Tarifi için bkz: Serrâc, age, s. 349 
250 Tarifi için bkz: Serrâc, age, s.332-333 
251 Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.283 
252 Osman Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, İstanbul 1998, s.215 
253 Süleyman Ateş, Cüneyd-i Bağdadî, Hayatı, Eserleri ve Mektubları, İstanbul 1970, s. 156  
254 Ancak burada bir incelik vardır. "Allah" lafzı O'nun zâtına, Hakk kelimesi de O'nun tecellilerine ıtlak olunan 
bir isimdir. Bu bakımdan "Enel Hak" sözü ile "Enellah" arasında fark vardır. Bkz: Yılmaz, Anahatları İle 
Tasavvuf ve Tarikatlar, s.284285 
255 Gazâlî, Mişkâtu'l-Envâr, trc: Süleyman Ateş, İstanbul 1994, s.29-30 
256 Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.286 
257 Ateş, İslâm Tasavvufu, s.497 
258 Ahmed Avni Konuk, Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi, İstanbul 1987, c. I, s.47 
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kullanılmamıştır.259 Onun daha çok, Fusûsu'l-Hikem ve el-Futûhâtu'l-Mekkiyye adlı 

eserlerinde: "O (Allah), vücûdun bizzat kendisidir", "vücûdun hepsi birdir", "vücûdda 

(âlemde) ancak Allah vardır," gibi ifadelerinden, kendisinin "vahdet-i vücûd" ehlinden 

olduğuna istidlal edilmiştir. Aslında bu kavramı ilk defa İbnü'l-Arabî'nin talebesi Sadreddin 

Konevî (v.673/1274) kullanmıştır. 260 Mevlânâ (v.672/1273) ve hemen aynı asırda yaşamış 

bulunan Yunus Emre "vahdet-i vücud" inancını Türk tasavvufunda en güçlü bir biçimde 

terennüm etmişlerdir.261  

Vahdet-i vücûd, vücûdun (varlığın) birliği demektir. Bizatihi kâim olan vücûd birdir; o 

da Hakk Teâlâ'nın vücûdudur. Bu vücûd, vâcib, kadîm ve ezelîdir. Taaddüd, tecezzi, tebeddül 

ve taksim kabul etmez. Onun şekli, sureti ve haddi yoktur. Buna "vücûd-ı mutlak", "vücûd-ı 

baht" da denir.262 

Varlıkta her şey bir ruha sahiptir. Herhangi bir şeyin ruhu ilâhî isimlerden bir isimdir ki 

Hakk, o isim ile onda zahirdir. O şeyin kâim olması da o ismin kayyûmi-yeti iledir. Yani, 

vücûdda kendi nefsi ile hareket eden bir şey yoktur; zira nefsi ile mevcut değildir.263 

Mevcudatın vücûdu, hakikatte, Hakk'ın vücûdundan gayri ve kendi başına kâim bir vücûd 

değildir. O, O'dur; eşya da eşyadır.264 Mevcudattaki her ferdin Allah'a olan nisbeti, bir ki-

tabın harflerinin onu yazan kaleme nisbeti gibidir. Bundan dolayı, vücûd birden fazla 

değildir; o da Allah'ın vücûdudur. Hakikatte O'nun varlığından başka (kendi nefsiyle kâim ve 

bizatihi dâim) bir varlık yoktur, olması da imkânsızdır265  

İbnü'l-Arabî'ye göre varlık, bir tek hakikatten ibarettir. Bu, "lâ mevcûde illallah" yani, 

Allah'tan başka vücûd yoktur sözüyle ifade edilir. Ancak bu söz "her şey Tann'dır" anlamına 

gelmez. Allah mutlak varlıktır. O'nun varlığının sebebi yoktur, kendi zatıyla vardır. Mutlak 

varlık olan Allah her türlü kayıt ve şarttan uzaktır. O'nun dışındaki her şey izafîdir. Onların 

hakikat oluşları mutlak hakikate bağlıdır.266 

Vahdet-i vücûd anlayışında "birlik" bilgi ve düşüncededir. Sâlik gerçek varlığın bir tane 

olduğunu, onun da Hakk ve Hakk'ın tecellilerinden ibaret bulunduğunu bilir. Hakk'in dışında 

hiçbir şeyin hakikî bir vücûdu olmadığına inanır. Ancak bu bilgi ve inanış, bir nazariye veya 

aklî istidlalle elde edilen sonuç olmayıp riyazat ve manevî yükseliş sayesinde ruhî tecrübe ile 

                                                 
259 Mustafa Fevzi, Mir’âtü’ş-Şühûd, Haz.: Mahmut Kanık–Fatma Z. Kavukçu, Ankara, 2003, s.14  
260 Konuk, Fusûsu'l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c. I, s.47 
261 Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.292-293 
262 Ferit Kam, Vahdet-i Vücûd, Sadeleştiren: Ethem Cebecioğlu, Ankara 1994, s.65-67    
263 Cavit Sunar, Tasavvuf Felsefesi veya Gerçek Felsefe, Ankara 1974, s.237 
264 Kam, İbn Arabi'de Varlık Düşüncesi, İstanbul 1992, s.93-94 
265 Azidüddîn Nesefî, Tasavvufta İnsan Meselesi, İstanbul 1990, s.18 
266 Konuk, age, c. I, s.48 
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elde edilir. Bunu manevî ve ruhî tecrübe dışında başka bir yolla bilmenin bir değeri 

yoktur.267 Ruhî tecrübe ve manevî tekâmül sonucu ulaşılan vahdet fikri, çoğu zaman vecd ve 

sekr halinde ifade edildiğinden, bazan anlaşılması ve şeriatın zahiri ile izahı zor terennümler 

şeklinde ifade edilmiştir. 268 

İbn Arabî ve ondan sonra vahdet-i vücûdu savunanlar, Allah'ın isim ve sıfatlarının bir 

tezahürü olan bu kâinatın meydana gelişini 'âyân-ı sâbite'269 fikrine göre yaratıkların ve 

eşyanın üç safhasından bahseder: 

1- Taayyün-i evvel270 

2- Taayyün-i sânî271 

3- Taayyün-i haricî272 

'Âyân-ı sâbite'den farklı olarak bir de beşli273 (hazarât-ı hamse) tasnif yapmaktadır.  

1- Mutlak gizlilik mertebesi (gayb-ı mutlak) 

2- Ceberut âlemi274 

3- Melekût âlemi275 

4- Şehâdet âlemi276 

5- İnsan-ı kâmil mertebesidir.277 

                                                 
267 Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.284 
268 Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.284 
269 Âyân-ı sâbite: Dış âlemde var olan eşyanın Allah'ın ilmindeki hakikatleri olup hariçte mevcud değildir. Bir 
başka ifadeyle bunlar Allah'ın ilminde sabit olan yoklardır. Âyân-ı sabitenin dış âleme nazaran varlığı yoktur. Bu 
yüzden yok kabul edilir. Âyân-ı sabite, Hakk'ın hüviyetiyle duyular âlemi arasında yer alan bir varlık alanıdır. 
270 Bu konumda eşya birbirinden ayırd edilmeksizin ve aralarında bir farklılaşma olmadan, Allah'ın ilminde küllî 
olarak vardır.  
271 Bu safhada varlıklar müşahhas şeyler olup, birbirinden ayrılmış ve farklılaşmış bir vaziyette Allah'ın ilminde 
bulunur.  
272 Eşya dış âlemde tecellî ve zuhur etmiştir. 
273Bu mertebeler, bazı eserlerde yediye çıkarılmıştır. Bkz: Konuk,  Fusûsu'l -Hikem  Tercüme  ve Şerhi, c.III, s.9-
24; Bu konuda geniş bilgi için: M. Erol Kılıç, Muhyiddin İbnu'l-Arabî'de Varlık ve Mertebeleri, MÜSBE Basıl-
mamış Doktora Tezi, Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 1994, s.222; Kara, Tasavvuf ve Tarîkatlar 
Tarihi, s.339; Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, s.249-255  
274 Bu mertebeye ayrıca taayyün-i evvel, akl-ı evvel, tecellî-i evvel, hakikat-i Muhammediyye, rûh-i izafî, rûh-ı 
küllî ve gayb-ı muzaf ve kitâb-ı mübîn adları da verilen ilk mertebede toplu olan varlık, bu makamda açılmış ve 
tafsil üzeredir. 
275 Bu mertebeye âlem-i misâl, vâhidiyyet, taayyün-i sânî, tecellî-i sânî, sidre-tü'l-müntehâ ve âlem-i emr de 
denir. Bu âlem, şehadet âlemine yakındır. 
276Bu mertebeye şühûd-i mutlak, âlem-i şehâdet, âlem-i his, âlem-i anâsır ve âlem-i eflâk da denir. İlk dört 
mertebe gayb âleminin karşılığıdır ve Allah'ın ism-i a'zâmıdır. Bunların tamamı Allah'ın zâtını gösterir ve 
insanda da vardır. Nasıl ki ism-i a'zâm, Allah'ın bütün isimlerini kendinde toplamışsa, insan-ı kâmil de bütün 
âlemleri kendinde toplamıştır. O hâlde insan-ı kâmil, bütün âlemlerin özetidir. Daha geniş bilgi için bkz: 
Süleyman Ateş, İşârî Tefsir Okulu, , Ankara 1994, s.262-264 
277 Daha sonra genişçe ele alınacaktır. 
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Vahdet-i vücûd ehlinin, "hakikatte Allah'tan başka mevcut yoktur," (lâ mevcûde illallah) 

sözünü, "her mevcut Allah'tır," şeklinde anlamamalıdır. Bu iki söz arasında mânâ 

bakımından büyük fark vardır. Hamdi Yazır'ın (v.1942) belirttiği gibi birincisi sırf tevhid, 

ikincisi bütünüyle şirktir.278 Afîfi'nin belirttiği gibi İbn Arabî, "teşbih" cihetiyle her şeyin 

(esasen) Hakk olduğunu belirtmekte, fakat aksini, yani Allah'ın bütün eşyanın toplamından 

ibaret olduğunu söylememektedir.279 Kanaatimizce, İbn Arabî başta olmak üzere hiçbir 

gerçek sûfî, bu şirke düşmemiştir. Ebu Huseyn en-Nuri(v.295/908) şöyle der: "Teşbihle ilgili 

fikirler bir yana, Allah Teala'ya işaret eden, O'nu hatırlatan her fikir tevhiddir."280 

Bizim de katıldığımız tesbitlere göre, vahdet-i vücûd anlayışına dayanan tevhidde, 

"hulûl"281, "ittihad"282, "tenâsüh"283, "ibâha"284, "sudûr"285 bulunmadığı gibi, "panteizm"286 

anlayışı da yoktur. 

Genel olarak Mustafa Fevzi, "vahdet-i vücûd" meselesini Nakşî - Hâlidî bakış açısını 

yansıtacak biçimde ele almaktadır. Şöyle ki: 

Her ne görse zât-ı Hakk'ı fikreder, Mâsivâ artık ana vermez keder 

Bir olur nezdinde çün kahr ü na'îm, Bir kalır fikrinde Mevlâ-yı Kerîm 

Her ne gelse hoş görür ol nesneyi, Çünkü Mevlâ'dan bilir ol cümleyi 

Lîk her şeyi Hüda fikreylemez, Kâinatı cümle Allah'dır demez 

Cümle a'ndandır diye ikrar eder, Bu kelâmı her zaman izhar eder287 

Mustafa Fevzî Efendi râbıtayı fenâ, bekâ ve vahdet-i vücûd anlayışı içinde 

anlatmaktadır. Dikkat edilirse eserin giriş bölümünde dile getirilen nâttaki şu sözler tamamen 

vahdet-i vücûd neşesine yöneliktir.   

Sana senden seninle hamd idenler, Okurlar dersini ancak bilenler 

Seni tevhîd iden anlar ancak, Odur mahz-ı ubûdiyyedde mutlak 

Beni dûr itme anlardan ilâhî, Seni tevhîd ide kalbim ke-mâ-hî288 
                                                 
278 Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân Dili, İstanbul 1960, c.I, s.576 
279 Dilaver Selvi, Kur'an ve Tasavvuf, İstanbul 1997, s.446 
280 Ebu'l-Alâ Afîfî, İslâm'da Mânevî Devrim, trc: H. İbrahim Kaçar- Murat Sülün, İstanbul 1996, s.190 
281 Hulul: Allah Teâlâ'nm bazı şahıs vaya eşyaya girdiğini iddia etmektir. Daha geniş bilgi için bkz: Sühreverdî, 
Avârif, trc:Dilaver Selvi, İstanbul,2004, s.98-99 
282 İttihad: Bir olmak, bütünleşmek mânâsındadır. Kulun Allah'la bütünleşmesini ifade için kullanılır. 
283 Tenasüh: Daha çok Hindistan'da yayılmış bir anlayış olan ruhun farklı bedenlerle tekrar tekrar yeryüzüne 
gelmesi, esasta aynı olmakla birlikte, çeşitli varlıkların cesetlerine girerek değişik şekiller almasıdır. Bu anlayış, 
ruhların ebedîliği inancının farklı yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Daha geniş bilgi için bkz: Eraydın, 
Tasavvuf ve Tarikatlar, s.46-47  
284 İbâha: Belli bir kemâl derecesinden sonra kuldan teklifin düşüp, her şeyin mübâh olduğunu iddia edenlerin 
görüşüdür. Sühreverdî, Avârif, s.97-101; Dilâver Selvi, İslâm'da Velayet ve Keramet,İstanbul 1990, s.56-66 
285 Sudûr: Bütün  varlıkların bir gerekme sonucu olarak Allah'tan çıkmasıdır. Daha geniş bilgi için bkz: Kam, 
Vahdet-i Vücûd, s.88-91    
286 'Vahdet-i vücûd'la 'Panteizm' arasındaki farklar için bkz: Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, 
s.293-296; Bardakçı, Sosyo Kültürel Hayatta Tasavvuf, s.151-153 
287 Mustafa Fevzi, Mir’âtü’ş-Şühûd, s.17 
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  İkinci nâtta da şunları söyler:  

Bu râhın zevkini gel âşık-ı bî dillere  sor 

Neye baksan gözüne ol şâh-ı Adnân görünür289 

Mustafa Fevzi Efendi, "Zikr ü fikrim Hak ola Hak söyleyem, Mâsivâyı görmeyem hem 

bilmeyem;Zahirim mahluk ile olsun hemân, Bâtınım Mevla'ya olsun râyegân; Zahir olsun 

bende tevhîd-i şühûd, Kalmasın fikrimde hiç bûd ü nebûd"290 diyerek meseleye şühûd 

açısından yaklaşmıştır. Bu sebeple bizim de vahdet-i vücûd, vahdet-i şühûd karşılaştırması 

yapmamız gerekmektedir. 

Vahdet-i şühûd düşüncesini sistemleştiren Nakşbendiyye tarikatının "Müceddid" 

ünvanını taşıyan Hindli şeyhi İmam-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhindî (v.1034/ 1624)'dir. İlk 

devir Nakşîleri İbn Arabî'nin eserlerine ve görüşlerine büyük bir saygı ile bağlı bulundukları 

halde, İmam-ı Rabbânî şeyhi Muhammed Bâkî'nin de etkisiyle291 vahdet-i vücûd görüşünü 

tenkid ederek karşı çıkmıştır.292 Bu karşı çıkışının asıl sebebi devrin sultanı Moğol 

imparatoru Ekber Şah (v.1014/1605)'ın Hindu, Hristiyanlık, Yahudilik, İslâmiyet ve 

Zerdüştlüğü birleştiren yeni bir din (Din-i İlâhî) icadına kalkışması ve bu yeni din anlayışında 

panteist düşüncenin çok belirgin bir şekilde öne çıkmasıdır.293 Böyle bir ortamda tevhid 

dinini savunan İmam-ı Rabbânî, vahdet-i vücûd düşüncesinin izahının zorluğu ve panteizmle 

benzeşmesi sebebiyle vahdet-i vücûd yerine vahdet-i şühûdu geliştirdi.294 

Vahdet-i Şuhûd: "lâ meşhûde illallah" varlık âleminde Allah'tan başka müşahede edilen, 

görülen bir şey yoktur, anlayışını savunan tasavvufî bir ekoldür. Kısacası, "bir olanı müşahede 

etmektir." Bu ekole göre âlemdeki varlıklar, isim ve sıfatların gölgelerinin gölgesi olup, 

Allah'ın kendi tecellîsi olmaksızın sıfatlarının ve isimlerinin de tecellîsi olmaz. Çünkü 

Allah'ın sıfat ve fiilleri zâtından ayrılmaz. Onun zâtından ayrılan, fiillerinin ve sıfatlarının 

gölgeleri, akisleri ve görünüşleridir. Kısacası kâinat ile Allah'ı ayrı kabul eden bu nazariye 

düalisttir.295  

"Fena" hâline ulaşan sâlikin âlemde Allah'ın sıfatlarından başka bir şey müşahede 

etmemesi âlemin varlığını inkâr manasına gelmez. İmam-ı Rabbânî bunu, güneş ışığını gören 
                                                                                                                                                         
288 Mustafa Fevzi, KİM, s.2 
289 Mustafa Fevzi, KİM, s.4 
290 Mustafa Fevzi, Risâle-i Mir'atü'ş-Şühûd fî Mes'eleti Vahdeti'l-Vücûd, İstanbul 1320, s.8 
291 Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, s.263 
292 Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.296 
293 Cebecioğlu, İmâm-ı Rabbânî Hareketi ve Tesirleri, İstanbul 1999,s. 33, 45 
294 Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.296 
295 Hilmi Ziya Ülken, İslâm Felsefesi, Ankara 1967, s.242; Osman Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, 
İstanbul 1998, s.265 
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kimsenin yıldızları görememesi misaliyle açıklar. Güneşin ışığı çıkınca yıldızlar görünmez 

ama, onlar yok olmuş değillerdir. Sadece daha üstün bir ışık onların ışığının görünmesine 

engel olmuştur. Vahdet-i şuhûdda Hakk'ın tecellisini müşahede eden, diğer varlıkları görmese 

de, yok olduklarını iddia etmez. Yine İmam-ı Rabbani'ye göre Hallaç'ın "Ene'1-Hakk" sözü 

ile Bistâmî'nin "Sübhânî" sözü vahdet-i şühûd makamında söylenmiş sözlerdir. 296  

İmam-ı Rabbânî, eşyanın Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarının tecellileri olduğunu, aynı 

olmadığını, bu yüzden "Heme 0'st (Herşey O'dur.)" yerine "Heme ez-0'st (Herşey O'ndandır.)" 

düşüncesinin, "lâ mevcûde illallah" (Allah var başka bir şey yoktur) yerine, "lâ meşhûde 

illallah" (müşahede edilen sadece Allah'tır başka bir şey değil) düşüncesinin daha doğru 

olduğunu öne sürmektedir.297 Bu yüzden de "vücûdî tevhid" dediği vahdet-i vücûdu, varlığın 

bir olduğunu bilmek ve Bir'den başka varlık olmadığına zann ve itikat etmek olarak 

tanımlamakta ve bu düşünceyi "ilme'l-yakîn" mertebesinde görmektedir. "Şühûdî tevhid" 

dediği vahdet-i şühûdu ise "ayne'l-yakîn" makamının gereği saymakta ve bunun da fena ile 

gerçekleşeceğini anlatmaktadır. Böylece de vahdet-i vücûda kail olanların derecelerinin daha 

aşağı seviyede bulunduğunu belirtmektedir.298 İmâm-ı Rabbâni'nin  Vahdet-i Şühûd 

nazariyesi, bilhassa Nakşibendiyye mensupları arasında daha çok benimsenmiş, Vahdet-i 

Vücûd'a nisbetle Ehl-i Sünnet itikadına daha uygunbulunmuştur.299 

         Mustafa Fevzî Efendi, ''Bu huzūrdur hem fenā u hem bekā, Bu huzūr ‘ayn-ı şuhūddur 

mutlaka- Bu huzūrdur sahv u mahvın cümlesi, Cezbe u  te’sîr u  ‘aşk ın zübdesi- Bu 

huzūrdur ‘uz le t  u hāl u makām, Bu huzūrdur nefy u isbāt u tamam- Bu huzūrdur cümle 

nefy-i mā-sivā, Bu huzurdan dūr olur nefs u hevā- Bu huzūrdur kulluğun māhiyeti, Hem 

şuhūdun hem vücūdun vahdeti- Hem de tevhîd-i dakîkdir huzūr, Hem de îmān-ı hakîkîdir 

huzūr''300diyerek rabıta-i huzûrun fenâ, bekâ ve şühûdun bizzat kendisi, sahv ve mahvın 

hepsi, nefy ve isbâtın tamâmı, mâsivânın nefyi olduğunu söyler. Ayrıca ona göre rabıta-i 

huzûr vahdet-i şühûd ve vahdet-i vücûddur; ince bir tevhîd ve hakîkî bir îmândır. 

Burada eserde, üzerinde üzerinde durulan bir konu olarak  'insan-ı kâmil' meselesini 

biraz derinleştirmek gerekirse diyebiliriz ki; sözlükte " انس" kök fiilinden türetilen " اْنس"ِ ve 

سان "  kelimesi, insanlık nevine ait bir şahıs, kabile, grup, insan topluluğu, bir şeyin ortaya "ان

çıkması, vahşîliğin zıddı olan medenîlik, yakınlık, sevimli olmak, alışmak, göz bebeği, siyah 

                                                 
296 İmam-ı  Rabbânî,  Mektûbât, c.I, s.86-90;  Sunar, Vahdet-i  Şuhûd-Vabdet-i Vücûd Meselesi, s.26-31. 
297Mustafa Fevzi, Mir’âtü’ş-Şühûd, s.15  
298 Vahdet-i Vücûd- Vahdet-i Şühûd arasındaki farklar için bkz: Bardakçı, Sosyo Kültürel Hayatta Tasavvuf, 
s.156-158 
299 Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, s.269-270 
300 Mustafa Fevzi, KİM, s.58-60. 
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nokta, parmak ucu, düşünmek ve işitmek anlamlarına gelen301 'insan' kavramı Kur'an-ı 

Kerim'de,  bir taraftan   "zayıf olarak yaratılmış"302, "nankör"303, "aceleci"304, "çok zalim, çok 

cahil"305vs.; diğer taraftan "Rabbine doğru çabalayıp duran"306 ve "en güzel biçimde 

yaratılan"307 olarak nitelendirilir. Bu ayetlerde de görüldüğü gibi, Kur'an insanın daha çok ruh 

yönüne dikkat çekmektedir.  

Mutasavvıflar "insan-ı kâmil"den şunu anlamışlardır: 

 "آنت آنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق العرف"

"Gizli bir hazine idim, bilinmek istedim, mahlûkatı yarattım ki bilineyim."308 kudsî hadisinde 

ifade edildiği üzere, varlıklar âlemi Allah'ın bilinmesi için yaratılmıştır. Alemin yapısı bütün 

girift ayrıntılarıyla bir minyatür şeklinde insanda yansıdığı için insan mikrokosmos, âlem de 

makrokosmos olarak isimlendirilmektedir. İnsan bir küçük âlemdir ve büyük âlem olan 

kâinatın ruhu ve sebebidir. Büyük âlemde olan her şeyin benzeri küçük âlemde de olduğu için 

insan bütün âlemin bir hülâsasıdır. Bu bakımdan Hakk en mükemmel biçimde insanda tecellî 

eder. Bu tecellî de ancak Hakk'ın en mükemmel tecellîsinin mazharı olan ve mikrokosmos 

olarak da isimlendirilen insan-ı kâmilde vuku bulur. Bu açıdan insan-ı kâmil Hakk'ın varlık 

alemindeki halifesidir.309 

Varlıklar içerisinde Allah'ı idrak etme kabiliyeti de sadece insana verilmiştir. Ancak 

insanın bu kabiliyeti zulmanî ve nurânî perdelerle perdelenmiştir. İnsan dünyada yaptığı 

ibadet, zikir vs. ile ruhunu maddiyat âleminin tesirinden ve kıskacından kurtararak bu 

kabiliyetini ortaya çıkarır. Bu iş, "seyrü sülûk"ün mertebelerini kat etmekle mümkün olur. Bu 

yolculuğu tamamlayıp "vusul" mertebesine ulaşan kişi, ilâhî benliğine kavuşmuş ve Hakk'ın 

tüm isim ve sıfatlarıyla tezahür ettiği bir ayna haline gelmiştir. İşte bu kimseye "insan-ı kâmil" 

denir.310 

"İnsan-ı kâmil" kavramı ilk devir sûfîlerinde hemen rastlanmayan bir kavramdır. 

Ancak Hallâc-ı Mansûr (v.309/921): "Allah Adem'i kendi suretinde yarattı." hadisinden yola 

çıkarak, Allah'ın kendi nefsinde, kendisi için tecellî ettiğini söylemiştir. Bu tecellî ile Allah, 

                                                 
301 İbn Manzûr, c.I, s.147-150  
302 Nisa suresi, 4/28 
303 İbrahim Suresi,  14/34;  İsrâ suresi,  17/67;  Hac suresi,  22/16; Şûra suresi, 42/48; Zuhruf suresi, 43/15; 
Âdiyat suresi, 100/6 
304 İsrâ suresi, 17/11 
305 Ahzâb suresi, 33/72 
306 İnşikâk suresi, 84/6 
307 Tîn suresi, 95/4 
308 Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, c. II, 132. 
309 Toshihiko Izutsu, İbnü'l-Arabi'nin Fusûs'undaki Anahtar Kavramlar, çeviren: Ahmed Yüksel Özemre, 
İstanbul1998, 317- 332 
310 Sunar, Tasavvuf Felsefesi Veya Gerçek Felsefe, s.110-140 
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kendi isim ve sıfatlarının hepsini ihata eden suret vücûda getirmiştir. Hallâc'ın bu anlayışı, 

daha sonra İbn Arabî (v.638/1240)'nin "insan-ı kâmil" düşüncesine zemin hazırlamıştır. Ona 

göre insan, ilâhî isim ve sıfatların, bütün kemallerini aksettiren cismi, büyük  âlemin  

cisminden küçük  olsa bile,  insan büyük âlemin bütün hakikatlerini kendinde toplamaktadır. 

İnsan-ı kâmil Allah'ın bütün isimlerini bilen tek varlıktır. İnsan-ı kâmil, maddî ve manevî 

bütün kemal mertebelerini kapsamaktadır, insan-ı kâmil, Hz. Muhammed'dir. Ancak O'nun 

tarihî şahsiyeti değil, henüz Âdem balçık halinde iken peygamber olan Muhammed'dir, yani 

hakikat-i Muhammediyye'dir.311  

Azizüddin Nesefî (v.700/1300) insan-ı kâmili bâtınını değiştirmek suretiyle varlık 

dairesini tamamlayarak şeriat, tarikat ve hakikat bakımından kemal noktasına ulaşankişi 

olarak tanımlarken312, insan-ı kâmil konusunda müstakil bir eser yazan Abdülkerim el-Cilî 

(v.832/1428)'ye göre ise, bütün varlık âleminin etrafında döndüğü "kutup"tur. Ona göre varlık 

yaratıldığından beri insan-ı kâmil tektir ve onun kendine has bir hakîkatı vardır. Asıl adı 

Muhammed olmakla beraber, her çağda başka surette ve başka adlarla görünür.313 Dünya 

kurulduktan bu tarafa çeşitli peygamberler şeklinde görünen odur. Kıyamete kadar en büyük 

velî (kutup) de zuhur eden de odur.314 Bütün bu açıklamalardan, insan-ı kâmilin "Hakikat-ı 

Muhammediyye" ile aynı şey olduğu ortaya çıkmaktadır. Şu halde, mutasavvıfların "insan-ı 

kâmil"den kasdettikleri şey, Hz. Muhammed'in hakikatini temsil eden kimsedir. 

Mustafa Fevzi Efendi, Allâhu Teâlâ’nın çok sayıda tecellî yeri yaratarak Zât’ını izhâr 

etmeyi dilediğini ve onlara mir’atini/aynasını verdiğini, her birini diğerine bağladığını ve 

böylece âlemleri tanzim eylediğini söylerken yukarıdaki görüşleri tekrarlar. Allah Teâlâ her 

şeyi insana bağlı bir şekilde düzenleyip, onu bu âleme kutup yapmış ve onları rütbelere 

ayırdığını böylece insanların bâzısını peygamber, bâzısını velî tayin etmiştir.315 Böylece 

Nebîler âlemlere gönderilmiş, evliyâyı da onlara vâris kılmıştır. Bu sebepledir ki, Yüce 

Rabbimizden feyz, Hz. Peygamber’e gelir, sonra da ondan evliyâya geçer.316 

''Cümle eşyā kutba eyler rābıta, Her gürūha bir kutub var vāsıta- Her gürūh kutbuyla 

eyler seyrini ,  Kutba tabi‘ eyler amma devrini- O kutublar cümle etbā‘iyle hem, Feyz 

alurlar kutb-ı akdābdan ne‘am-Kutb-ı e ‘zām gerçi ālādır velî, Gerçi odur evliyānın 

                                                 
311 Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.307-308 
312 Azizüddin Nesefî, Tasavvufta İnsan Meselesi, trc: Mehmet Kanar, İstanbul 1990, s.14,71; İbrahim Düzen, 
Aziz Nesefî'ye Göre Allah, Kâinat ve İnsan, Ankara 1991, s.213-223 
313 İnsan-ı Kâmil'e şeyh, hâdî, mehdi, arif, imam, halîfe ve sahib-i zaman gibi birçok isimler verilmiştir. 
314 Abdulkerim el-Cîlî, İnsan-ı Kâmil, trc: Abddulaziz Mecdi Tolun, haz: Selçuk Eraydın, Ekrem Demirli, 
Abdullah Kartal, İstanbul 1998, s.339-359 
315 Mustafa Fevzi, KİM, s.54. 
316 Mustafa Fevzi, KİM, s.55. 
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ekmeli''317 sözleriyle bütün eşyânın kutba râbıta ettiğini ve o kutbun da insan-ı kâmil 

olduğunu söyler. Ona göre her zümre için vâsıta olan bir kutub vardır. Onlar seyirlerini 

kutublarıyla yapar, devirlerini de kutba tâbi ederler. O kutublar tâbileriyle berâber kutb-i 

aktabdan feyz alırlar. O da Kutb-i Âzam olan en yüce velîdir. O enbiyaya bağlı olup feyzini 

de  nübüvvet nûrundan alır. Her velî feyzi kendi nebîsinden alır ki Hazret-i Mustafa da 

nebîlere misbâh olmuştur.318 

Âlemlerde her ne ortaya çıkarsa hepsi Hz. Peygamber’e bağlanmış bir haldedir. 

Merkezinde âliyât ve sâfilât olduğu halde, her kâinat böylece devreder. Her güruh nûrunu 

kutbundan, o kutub da nûrunu kutb-i aktabdan almaktadır. Merbût olmayan, tek bir kişi bile 

yoktur. İster o kişi kutbunu bilsin, isterse de bilmesin; Allah onu kutba tâbi’ etmiştir. Âlemi 

aydınlatan güneşe bakıp da ibret almak gerekir. Canlı türünün her zümresi güneşe muhtaç 

olduğu gibi,  güneşin ışığından faydalanmaktadır. Fakat onların her biri bunun farkında 

değildir ve hatta bâzısı ışık saçan güneşi bile görmez.319 

 

3. Vesîle ve Tevessül: 

Sözlükte; vasıta, yakınlık, derece, mertebe, yol, rağbet, kendisiyle istenilen, arzu edilen 

bir şeye ulaşmaya yarayan şey anlamına gelen tevessül ve vesîle kavramları, Arapça " وسل" 

kök fiilinden türetilmiştir.320 Vesîle, ilim ve ibadetle Allah'a yaklaşmak, onun rızasını istemek 

ve kendisiyle başkasına ulaşılan şey şeklinde tarif edilir.321 Bununla beraber vesilenin kıyamet 

günündeki umumi şefaat, cennetteki bir yer veya cennetin arşa en yakın bölgesi olduğu 

rivayet edilir.322 Tevessül de, kendisi ile bir şeye kavuşulan, yakınlık kazanılan, Allah 

Teâlâ'ya yakınlaşmaya sebep olan şeylerdir.323 

Tasavvufta ise tevessül, herhangi bir arzusu veya isteği olan kişinin "Allah'ım! Şu 

sıkıntımın giderilmesi veya şu isteğimin gerçekleşmesi için falan zatın senin katındaki yeri, 

mevkii, hakkı, hürmeti adına (hatırına) senden istiyorum" diyerek dua edip ihtiyacını Cenab-ı 

Hakk'a arzetmesidir.324 

                                                 
317 Mustafa Fevzi, KİM, s.55. 
318 Mustafa Fevzi, KİM, s.55. 
319 Mustafa Fevzi, KİM, s.55,56. 
320İsmail b. Hammad el-Cevherî, Sıhah,  Kahire 1982, c.V,  s.1841; Râğıb el-İsfahânî, Müfredât-ı Elfâzı'l-Kur'an, 
Beyrut 1998, s.524; İbn Manzur, Lisânu'l- Arab, c.VI, s.4737 
321 Râğıb el-İsfahânî, age, s.524; İbn Manzur, Lisânu'l- Arab, c.VI, s.4737-4738; Seyyid Şerif Cürcânî, Kitâbu't-
Ta'rifât, Kahire 1991, s.280 
322 İbn Manzur, Lisânu'l- Arab, c.VI, s.4737-4738; İbn Kesir, Tefsîru'l-Kur'an'ı-l Azîm, Beyrut 1969, c.II, s.52 
323Asım Efendi, Okyanus, c.III, s.374. 
324 Ali Ataç, Kelam ve Tasavvuf Açısından Tevessül, Basılmamış Doktora Tezi, MÜSBE, İstanbul 1993, s.3. 
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Kur'an-ı Kerimde vesile kavramı iki ayette geçmektedir. Bunlardan birincisi "Ey iman 

edenler! Allah'tan korkun. O'na ulaşmaya vesile arayın."325 âyetidir. Vesile kelimesini ihtiva 

eden ikinci ayet ise; "Onların yalvardıkları bu varlıklar, Rablerine vesile ararlar,"326 

Ayetlerdeki ( يلة  kelimesinden muradın, sâlih ameller327 olduğu gibi büyük zatlar328 (الوس

da olabileceğini söyleyen müfessirler bulunmaktadır. Bu durumda vesileler, hakikat 

âlimleriyle tarikat şeyhleridir.329 

Kur'an'da olduğu gibi, Hz. Peygamber'in hadislerinde330 de tevessülle ilgili sahih 

haberler mevcuttur. Kur'an'da mümkün görülen salih amelle vesileye ek olarak, Hadislerde 

şahısların da vesile olabileceğine yer verilmiştir: 

a) Hz. Ömer (r.a.) Peygamberimizin amcası Hz. Abbas ile tevessül ederek: "Yâ Rabbi, 

kuraklık içinde kalınca Peygamberimiz ile sana tevessül ederdik. Bize yağmur verirdin, şimdi 

de O'nun amcası ile tevessül ediyoruz. Bizi suya kavuştur." derdi ve yağmur yağardı."331 

b) Gözleri kapanan biri, Peygamberimiz'e gelerek: "Yâ Rasûlallah, gözlerim kapandı; 

benim için Allah'a dua buyur." dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu: "Abdest al, iki rekat 

namaz kıl, sonra da şöyle de: "Allah'ım Peygamberin Muhammed ile sana tevessül ediyorum. 

Ey Muhammed, gözümün açılması için senin şefaatçi olmanı istiyorum. Allah' im onun, 

hakkımdaki şefaatini kabul buyur." Bunun ardından Hz. Peygamber (s.a.s.) şunları ilâve etti: 

"Bir ihtiyacın olduğunda hep aynısını yap." Bu olaydan sonra adamın gözleri açılmıştır.332 

c) Abdullah b. Amr'ın ezan okunduktan sonra dinleyenlerin ne söyleyeceğine dair rivayet 

ettiği hadiste şöyle buyrulur: "Müezzini işittiğiniz zaman siz de onun söylediklerini tekrar 

edin. Sonra bana salavat getirin. Kim bana birsala-vat-ı şerife gönderirse Allahü Teâlâ da ona 

on mislisini gönderir. Daha sonra bana vesîle isteyin. Zira vesîle cennette bir yerdir. Orası 

Allah 'in kullarından sadece bir kul içindir. O kulun ben olmamı arzu ederim. Kim benim için 

vesîle isterse şefaatim ona helâl olur."333 

                                                 
325 el-Mâide, 5/35 
326 İsrâ, 17/57 
327 Bkz: Fahreddin er-Râzî, Mefâtîbu'l-Gayb, Beyrut 1990, c.XI,  s.173 İbn Kesir, Tefsîru'l-Kur'an'ı-l Azîm, s.51; 
Kadı Beyzâvî, Envâru't-Tenzil, İstanbul 1303, c.I, s.336; İ.Hakkı Bursevî, Ruhu'l-Beyân, İstanbul 1389, c.II. 
s.387; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır,Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul 1992, c.III, s.234. 
328 Bkz: Bursevî, Ruhu'l-Beyan, c.II, s.388. 
329 Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, s.218 
330 Hadislerin değerlendirmesi için bkz.: Muhammed Nasıruddin el-Elbânî, Tevessül, çeviren: M. Emin Akın, 
İstanbul 1995, s.62-166; Ali Ataç, Kelâm ve Tasavvuf Açısından Tevessül, MÜSBE, Yayınlanmamış Doktora 
Tezi, İstanbul 1993, s.82-99; Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, 
AÜSBE, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1996, s.264-275; Zekeriya Güler, "Vesile ve Tevessül 
Hadislerinin Kaynak Değeri", İLAM Araştırma Dergisi, Cilt: II, Sayı: I, Ocak-Haziran 1997, s.83-132 
331 Buhârî, İstiskâ,15 
332 Tirmizî, Deavât 49; İbn Mâce, İkâme 5; İbn Hanbel, IV, 138. 
333 Buhârî, El-Câmiu's-Sahih, Ezan, 8; Müslim, El-Câmiu's-Sahih,  Salât, 11. 
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Hz. Peygamberin bu ve benzeri hadislerinde tevessülün değişik şekilleriyle 

karşılaşıyoruz. Mesela "mağara hadisi"334 diye bilinen hadiste nafile ibadet ve salih amellerle 

tevessüle; Hz. Ömer'in Hz. Abbas'ı vesile edinmesinde sahabenin sahabe ile tevessülüne; Hz. 

Peygamber'in Hz. Ömer'den "duanda bizi unutma" şeklinde dua talep etmesi müminlerin 

birbirlerini vesîle edinebileceklerine delil olarak zikredilebilir. Bunların dışında zat ve kabir 

ehlinin ruhâniyeti ile yapılan tevessül tarzları ise, tartışmalı bir konumdadır.335 Bu çeşit 

tevessülü kabul edenler konuya tasavvufi336 açıdan, kabul etmeyenler ise itikad337 

noktasından yaklaşmaktadırlar.338  

III-IV/IX-X. yüzyıldaki tasavvuf düşüncesine göre Allah'a yakınlık anlamındaki vesile, 

Allah'a tâat, ilim ve irfan sahibi olmak, Allah ile kulları arasındaki engelleri kaldırmak 

şeklinde özetlenebilir. Kur'ân'da "Biz ona şah damarından daha yakınız"339 şeklinde ifadesini 

bulan Allah'ın yakınlığını, Seriyy-i Sakatî (v.251/865) itaat olarak değerlendirirken340, 

Ruveym (v.303/915) araya giren engelleri kaldırmak şeklinde ifade eder.341 Cüneyd-i 

Bağdadî (v.297/909) ise; "Allah'ın kullarına yakınlığı, onların kalplerinin kendisine yakınlığı 

ölçüsündedir."342 şeklinde olduğunu belirtmiştir.  

Daha sonraki dönemlerde bu düşüncenin sistemleşerek tasavvufun ayrılmaz bir parçası 

haline geldiğini görmekteyiz. Celvetiyye tarikatının kurucusu Aziz Mahmud Hüdâyî 

(v.1038/1623), şeyhlerin görevinin Kur'an ve Sünnetin anlaşılmasını sağlamak olduğunu 

belirtir. O, "Hakk'a vusul Hz. Peygamber eliyledir.  Şeyhin kemali odur ki,  müridi Cenâb-ı 

şeriflerine isal eder" diyerek şeyhi, Hz. Peygamber ile sâlik arasında bir vasıta kabul 

etmekte, tarikata girenlerin bir mürşid-i kâmilin terbiyesi ile arzuladıkları Allah'a yakınlık 

                                                 
334 Buhâri, Sahih, Büyü', 34  
335 Yılmaz, Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.323-324 
336 Tasavvufî düşüncedeki "vahdet-i vücûd" anlayışına  göre "İnsan-ı Kâmil" Allah'ın kemâl sıfatları ile muttasıf 
olduğu için, ruhanî bir tasarrufa sahip olması yanında gerçek tasarruf sahibi Allah Teâlâ'dır. İnsan-ı Kâmil bu 
tasarrufun sadece bir görüntüsüdür. Derviş veya mürid İnsan-ı Kâmil olarak gördüğü şeyhinden veya tarikat 
pirlerinden bu şekilde; yani "Ya şeyh! Beni kurtar" diye medet beklerse isteğini Allah'a arz etmiş sayılır. Hareket 
noktası böyle olunca dînî bir tehlikenin olmadığı sonucuna varıldığı belirtilir. bkz: Necmeddin 
Bardakçı,"Tasavvufî Bir Terim Olarak Tevessül ve Vesîle", TİAA. Dergisi,yıl:1, sayı:2, Aralık 1999, s.39; aynı 
müellif, Sosyo Kültürel Hayatta Tasavvuf, s.205; Dilaver Selvi ve arkadaşları (Embiya Yıldırım, Kemal Yıldız, 
Ömer Yıldız), Kur'an ve Sünnet Işığında Râbıta ve Tevessül, İstanbul 1994, s.83-87 
337 Yaratılmışı araya koyarak "senden falanca hakkı için şunu istiyorum" şeklindeki dua ede bir kişi Rabbine dua 
etmemiş olur. Kim Allah'ın dışında bir şeyle ihtiyacını gidermeye, ya da sıkıntıdan kurtulmaya çalışırsa, onun 
sevgisi yöneldiği şeye olur. Kim kendisi ile Allah arasına aracılar koyup, onlara bel bağlayıp dua eder ve 
onlardan bir şey isterse icma' ile kâfir olur. İbn Teymiyye, Sırât-ı Müstakim, çeviren: Salih Uçan, İstanbul 1991, 
s.306-307; Muhammed Nasıruddin el-Elbânî, Tevessül, çeviren: M. Emin Alcın, İstanbul 1995, s.91-92 
338 Bardakçı, Sosyo Kültürel Hayatta Tasavvuf, s.205 
339 Kaf suresi, 50/16 
340 Kelâbâzî, Ta'arruf,  s. 159 
341 Bardakçı,"Tasavvufî Bir Terim Olarak Tevessül ve Vesîle", TİAA. Dergisi,yıl:1, sayı:2, Aralık 1999, s.39 
342 Serrâc, El-Luma, s.54-55 
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mertebelerine ulaşabileceklerini söylemektedir.343 Yani şeyhin görevi, müridi kurbiyet 

makamına ulaştırdıktan sonra biter ve şeyh, Allah ile sâlik arasından çıkar. 

Mustafa Fevzi Efendi'ye göre "Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na ulaşmaya 

vesile arayın."344 âyetinden maksadın Hakk’a ulaşmak için bir vesîle bulmak olduğu ve o 

vesîleden maksadın da mürşid-i kâmil olduğunu söyler. Vesileyi hadis ilmindeki isnada 

benzeterek, âlimler ve ârifler için de Hz. Peygamber'e ulaştırmak için silsilenin, yani vâsıtanın 

gerekli olduğunu böylece sâliğin mürşîdine gönül bağlamakla Cenâb-ı Ahmed’e murâbıt 

olmuş olduğunu söyler.345 

 

B  VI. Râbıtanın Çeşitleri: 

 

Genel anlamda rabıta kalben bağlanılan şeye göre üç çeşittir: 

1. Mukaddes değerlere istekle yapılan rabıta: Allah’a, resülüne veya salihlerden birine, 

Allah’ın özellikle yapılmasını istediği helallere karşı kalbi sevgi ve istek bağlamak. 

2. Bayağı şeylere istekle yapılan rabıta: Dinen hoş karşılanmayan, bazen da kerih 

görülen şeylere karşı karşı dünyevi çekiciliğinden dolayı duyulan sevgi 

3. Tabiî ve adî rabıta: Kişinin ailesine, evladı ve yakınlarına karşı duyduğu normal 

sevgi.346  

Tasavvufta da rabıta üç çeşittir: 

1. Rabıta-i mevt:  

2. Rabıta-i mürşid:  

3. Rabıta-i huzur:347 

Yaptığımız araştırmada sûfi yazarların, tarif ve çeşitlerini ele alırlarken genel olarak 

mürşid rabıtasını beş kısımda incelediklerini gördük:  

1. Rabıtâ-i muhabbet: Mürid mürşidinin kendisinde en fazla müessir tavrını tam 

karşısındaymış gibi farzederek şeyhinin iki kaşının arasını bütün dikkatini toplayarak 

tahayyül etmesidir. Bu tür râbıta zikrin başlangıcında yapılır.348 

                                                 
343 Yılmaz, Aziz Mahmud Hüdâyî,Hayatı, Eserleri, Tarîkatı, İstanbul 1990, 198-199 
344 el-Mâide, 5/35 
345 Mustafa Fevzi, KİM, s. 28. 
346 İrfan Gündüz, a.g.m., s. 248; Yılmaz, a.g.e., s. 503 
347 İrfan Gündüz, a.g.m., s. 253, 277-278 
348 Arvâsî, Râbıta-i Şerîfe, s.8; Gündüz, agm, s.28; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.387 
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2. Râbıta-i kalbiyye: Müridin şeyhinin sûretini kalbinde tasavvur etmesi, zikir esnasında 

şeyhinin sureti kendiliğinden zuhur ederse onu kalbinde durdurarak bu şekilde zikrine 

devam etmesi şeklinde uygulanan râbıtaya denir.349 

3. Râbıta-i telebbüs: Müridin mürşidinin kıyafet ve hey'etine bürünerek kendisini mürşid 

şeklinde görüp hayal etmesi, onun gibi ibadet etmeye, onun gibi davranmaya çalışması 

ve böylece şeyhindeki kemalin kendisinde gelişmesine gayret sarfetmesi seklinde 

yapılan râbıtaya denir.350 Bu çeşit rabıtaya aynîleşme  de denilmektedir.351 

4. Rabıta bi'l-vâsıta: Tasavvuf tarihinde sadece Kuşadalı ve onun halifesi M. Tevfik 

Bosnevî(v.1866)'de gördüğümüz rabıta bil-vasıta (vasıtalı rabıta), esas rabıtayı yapan 

kişinin sevilip sayılan bir insan haline gelmesiyle onun şahsında yine onun bağlı 

olduğu mürşide dolaylı yoldan yapılan rabıtadır. Bu tip bir rabıtaya çok büyük önem 

atfeden Kuşadalı, müridlerine, böyle bir rabıtanın vücut bulması için, halka hizmet 

etmelerini tavsiye etmektedir. Başkalarına hizmet edip onların dertlerine ortak olan 

kişi kendini sevdirmekte, böylece onu seven insanlar, onun bağlı olduğu mürşide 

rabıta haline girmektedirler.352 

5. İstimdâd-ı rabıta: Zikirden önce mürid, mürşidin ruhaniyetine teveccüh eder ve huşu 

içinde olabilmesi için o ruhaniyetin Allah ile kendi arasında tavassut etmesini diler. 

Buna istimdâd-ı rabıta denir.353 

 Görüldüğü gibi gerek muhabbet râbıtasında, râbıtâ-i telebbüsde gerekse kalbi râbıta 

da amaç müridin kalben şeyhi ile beraberliğinin sağlanmaya çalışılmasından ibarettir. Râbıta 

yapan müridin ilk hedefi şeyhinde fâni olmaktır. Zira şeyhinde fâni olmak Allah'ta fani 

olmanın mukaddimesidir. Mûrid rabıta vasıtasıyla önce şeyhi ile sonra Allah ile manevi ve 

bâtinî bir ilişki kurar.354 Bosnalı M. Tevfik Halvetî bu durumu çok güzel bir misalle şöyle 

anlatır: ( د )احد  Ahmed'in mîm'i yani Hz. Peygamber'in adının bir harfi kalkarsa (احم ) Ahad yani 

Allah kalır. Bunu yapmak yani Hz. Peygamber vasıtası ile Allah'a gitmek için kişinin 

kendisini ortadan kaldırması yani fena fi'r-resûl ve fena fillah sırrını gerçekleştirmesi icap 

eder.355 

Bu anlamda müridin seyr u sulûktaki durumu açısından rabıtanın üç basamağı vardır: 
                                                 
349 Arvâsî, Râbıta-i Şerîfe, s.8; Gündüz, agm, s.28; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.387 
350 Arvâsî, Râbıta-i Şerîfe, s.8; Gündüz, agm, s.29; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.388 
351 "Aynîleşme" için bkz: Gündüz, Tasavvufî Bir Terim Olarak  Râbıta, MÜİFD, İstanbul 1995, sayı:7-10, s.247-
248 
352 Yaşar Nûri Öztürk, Son Devir Türk Tasavvufu ve Bosnalı Muhammed Tevfik Halveti, İstanbul 1996, s.71 
353 İbrahim Sarmış, Teorik ve Pratik Açıdan Tasavvuf ve İslam, İstanbul 1997, s.444-445 
354 Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.387 
355 Öztürk, Son Devir Türk Tasavvufu ve Bosnalı Muhammed Tevfik Halveti, s.42-43 
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1. Mübtedîlerin356 rabıtası: "Kişi sevdiğiyle beraberdir."357 ve "Herhangi bir topluluğa 

benzemeye çalışan onlardandır."358 hadis-i şerifleri gereği, mürşide huzurda iken 

gösterilen edebi, gıyabında da göstermek, şeyhin boyasına boyanmak (fena fi'ş-

şeyh).359 

2. Mutavassıtların360 rabıtası: Hayatın her anında Rasûluîlah'ın huzurunda gibi hareket 

etmek. Hz. peygamber'in "üsve-i hasene" olan ahlakıyla bütünleşmek (fenafi'r-

Rasûl).361 

3. Müntehîlerin362 rabıtası: "Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir."363 "Biz 

insanoğluna şah damarından daha yakınız."364 âyetlerinin sırrını idrak şeklindeki 

"râbıta-i huzurdur" (fena fillâh).365 

 Mehmet Nûri Efendi de mübtedî sâlikin rabıtasının ve muktedî talibin rabıtasının üç 

şekilde olduğunu ve müridin bunlardan kendisine kolay geleni yapabileceğini 366 söyler. 

 

1. Râbıta-i Mevt: 

Allah Teâlâ Kur'an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır:  

 ُآلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت ُثمَّ ِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن 

"Her nefis ölümü tadıcıdır; sonra ancak bize döndürüleceksiniz."367  

 "اَتُكوُنوْا ُیْدِرآكُُّم اْلَمْوُت َوَلْو ُآنُتْم ِفي ُبُروٍج مَُّشيََّدٍةَأْیَنَم"

"Nerede olursanız olun, (hatta) yüksek kalelerde bile olsanız, ölüm size yetişir."368 

 ."اآثروا ذآر الموت فان ذالك تهميس للذنوب و تزهيد في الدنيا الموت القيامة"

Ebû Hureyre'den, Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu: "Ölümü çokça anınız. Çünkü bu 

günahların silinmesidir ve dünyada zühddür. Dikkat edin, ölüm kıyamettir, ölüm 

                                                 
356 Zahirden, bâtına varmak için bir mürşidin rehberliğinde, muayyen kaidelere uymak suretiyle, ma'nevî bir 
yolculuğa, her türlü çile ve güçlüklerine tâlib olan mürîddir. 'Mübtedî' ve 'mürîd' kavramları için bkz: Tûsî, El-
Lüma’, s.334 
357Buhârî, Edeb 96; Müslim, Birr 165;Tirmizî, Zühd 50  
358 Ebû Dâvûd, Libâs 4: İbn Hanbel, II. 50 
359 Türer, Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihi, s.130; Yılmaz,  Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, s.330 
360 Bu yolculuğundaki, kabiliyet, seyr ve terakkisi vasat derecede olan müriddir. 
361 Türer, Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihi, s.130; Yılmaz,  Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, s.330 
362 Vuslat ve müşâhade makamına ulaşan ve tecellîyât-ı ilâhîyye ile müşerref olan sâliktir. 
363 Hadîd, 57/4 
364 Kaf, 50/16 
365 Türer, Anahatlarıyla Tasavvuf Tarihi, s.130; Yılmaz,  Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, s.330 
366 Mehmet Nûri Şemsuddin el- Nakşibendî, Tam Miftâhu'l-Gulûb, İstanbul 1969, s.13 
367 Ankebût, 29/57 
368 Nisâ, 4/78 
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kıyamettir."  369   Diğer bir rivayette "Ölümü çokça hatırlayın! Çünkü o, günahları temizler 

ve gönlünüzden dünya sevgisini giderir"370 

Tarîk b. Abdillah el-Muhâribî'den, Rasûlullah (s.a) şöyle buyurdu: "Yâ Târîk! Ölüm 

gelip çatmadan önce ölüme hazırlanın."371 

Bu ve benzeri hadislerin ışığında mutasavvıflar "ölmeden evvel ölmek"372 şeklinde bir 

anlayış geliştirerek her nefesi son nefes bilip ölüme her an hazır olmanın yollarını 

aramışlardır. 

 Hâris el- Muhâsibî ölüme hazırlıklı olmayı, vacip ve nafile hazırlık olarak üzere iki 

şekilde ele almıştır. Ölüme vacip olan i lk  hazırlık, Allah'ın (c.c) herkese şart kıldığı 

hazırlıktır. İnsanlar ölürken yaptıkları günahlardan dolayı pişman olurlar, Rabb'lerine 

tertemiz, günahsız olarak dönmeyi, O'nunla bu şekilde karşılaşmayı temenni ederler. Ölüme 

hazırlığın ikinci şekli ise nafile hazırlıktır. Kalp ve beden ile gayrete gelmek, temel 

ihtiyaçları dışında bütün mal varlığını Rabb'inin huzurunda infak etmek, O'na boynunda 

dünyevî hiçbir dünyevî mal olmaksızın kavuşmaktır.373 

Ebu Nasr es-Serrâc et-Tûsî ölümü, el-Lüma’ adlı eserinde Allah'a kavuşma arzusu ve 

coşkusu  olarak nitelerken374,  Kuşeyrî ölümü renklerle ifade etmiş ve mevt-i ahmer375 

(kırmızı ölüm), mevt-i ebyaz376 (beyaz ölüm), mevt-i ahdar377 (yeşil ölüm), mevt-i esved378 

(siyah ölüm) olmak üzere ölümün dört çeşit olduğunu söyleyerek her sûfînin bu dört ölümü 

kendisine mâl etmesini tavsiye etmiştir.379 

Ebu Bekir Muhammed b. İshak el-Kelâbâzî genelde ölüme hazırlık ve ölüme hazırlıklı 

olarak yaşanan bir hayatın sonunda kavuşulan mutluluk ve rahatlık üzerinde durmuştur. 

Kelâbâzî eserinde ölümü; sevenin sevgilisine kavuşması ve fâni âlemden bakî âleme yapılan 

bir yolculuk olarak t a r i f  etmekledir.380 Hucvirî ise Keşfu'l-Mahcûb'da ölüm ile uykuyu 

                                                 
369 Gümüşhanevî, Râmûzü’l-Ehâdîs, terc.: Abdülaziz Bekine, Haz.: Lütfü Doğan – M. Cevad Akşit, I, 1982, 80, 
h.no: 16; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ’, Beyrut, 2001, 150, 151, h.no: 500. 
370 Tirmizî, 37/Zühd, 3 (IV, 479, h.no: 2307). Nesâî, 21 /Cenâiz, 3 (IV, 4, h. no: 1833); İbn Mâce, 37/Zühd, 31 
(II, 1422, h. no: 4258). 
3 Beyhakî, Şuabu'l-İmân, VII, 352 (h. no: 10551). 
372 Genellikle tasavvuf literatüründe bulunan ve bu literatürde hadis diye kabul edilen bu söze, hadis kitaplarında 
raslanamamıştır. Ahmet Yıldırım bu hadisin uydurma olduğunu söylemiştir. Bkz: Yıldırım, Tasavvufun Temel 
Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, s.262-263 
373 Muhâsibî, er-Riâye s. 273-274 
374 Tûsî, El-Lüma’, s. 56 
375 Mevt-i ahmer (Kırmızı ölüm): Nefse muhalefet etmektir. 
376 Mevt-i ebyaz (Beyaz ölüm): Açlık ve oruçla bâtının aydınlanıp, kalbin temizlenmesidir. 
377 Mevt-i ahdar (Yeşil ölüm): Kıymetsiz ve yamalı elbise giymek suretiyle nefsin gurur ve kibrinin kırılmasıdır. 
378 Mevt-i esved (Siyah ölüm): Gerçek fâilin Allah olduğunu bilerek, halktan gelecek ezâ ve cefâya tahammül 
etmektir. 
379 Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, s.95-97 
380 Kelâbâzî, et-Taarruf, s.89 
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birbirine benzetmiş ve sufînin ölüme haz ı r l ık l ı  olması gerektiğini anlatmıştır.381 İlme'l-

yakîn, ayne'l-yakîn, hakka'l-yakîn kavramları ve aralarındaki farkları a n l a t ı r ke n  de 'ayne'l-

yakîn'in, ölüm için hazırlıklı olmalarının sonucu olarak ariflerin makamı olduğunu, 'hakka'l-

yakîn'in ise tüm varlıklardan yüz çevirmenin hükmü olarak dostların fena buldukları mahal 

olduğunu söylemiştir.382 

Buna göre ilk dönem eserlerinde 'tezekkürü mevt'- 'tefekkürü mevt' olarak geçen 'râbıta-

i mevt': Hadislerde ifâde edilen manâlara uygun olarak, müridin kalbini, ölüme, kabre, 

kıyamet ve âhirete bağlaması, bunların şiddeti ve korkunçluğunu düşünmesi, böylece nefsinin 

kötülüğe yönelik eğilimlerini engellemeye çalışmasıdır.383 Ancak rabıta-i mevt'ten maksat 

korkmak değil kemâli ile mâsivadan kesilmektir.384 

Mevlânâ Halid de Risâle-i Halidiyye'sinde şeyh-mûrid arasındaki ilişkiden 

bahsetmekte, bugün özellikle nakşi tarikatında uygulanan, "tefekkûr-i mevt"in yapılış şeklini 

izah etmektedir:"(...) sonra seccade üzerinde gözlerini yumup tefekkür-i mevt (ölümü 

düşünme) yi tahayyül etmelidir. Şöyle ki: Teneşir tahtası üzerine soyunarak konduğu ve 

yıkayıcısının başında yıkamaya amâde olduğunu mülâhaza ve düşünerek kabire konmak üzere 

kefeninde hazır olduğunu ve nihâyet kefene sarılarak kabrin içine girdiğini ve kendisini kabre 

getirenlerin de dağılıp gittiklerini ve yalnız kendisinin kabrin içinde tek basına vahşet içinde 

kaldığını iyice ve tam manasıyla hayalinde canlandırır. Şu cihetleri de hatırında tutar: Bütün 

mal mülk ve ehlinden, dünyanın geniş ve parlak halinden meyus olup Hak Teâla'dan gayri hiç 

bir ferdin kendisine yardım edemeyeceğini, bu karanlık çukurda yardımın ancak Hak 

Teâla'dan erişeceğini tam manasıyla duyarak zillet ve meskenetini seccade başında artırıp ve 

söylenen hatıratı en az on beş dakika sürdürmeli. Bundan sonra mürşidini vesile edip vechine 

ve iki gözü arasına bakar ve bu suretle tahayyülünü ve nazarını onbeş dakika kadar devam 

ettirmeli. Mürşidin iki gözü arası feyz mahallidir. Mürşidden gözünü ayırmaya (...) işte bu 

tahayyüle râbıta diye isim verilmiştir. Bu rabıta pek mühimdir. Gerek şeytanın ve gerekse 

nefsin yola gelmesinde ve feyyâz-ı hakikiden feyz-i ilâhinin ihsanına ve Hak Celle ve Âlâ'ya 

vusûle başlıca amildir."385 

Yukarıda geçen "Ölümü çokça anınız..."  hadisini delil olarak gösteren Mustafa Fevzî 

Efendi de zâhirî âdâbın tamamlanmasının hemen ardından zikre hemen başlanmayıp bâtınî 

                                                 
381 Hucvirî, Keşfu’l- Mahcûb, s. 502 
382 Hucvirî, Keşfu’l- Mahcûb, s. 533 
383 Dağıstânî, Tasavvuf ve Tarîkatlarla İlgili Fetvalar, s.160-161 
384 İsmail Çetin, Özleşme Yolu, İstanbul 1989, s.14 
385 Bağdâdî, Risâle-i Hâlidiyye, s.309-311 
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âdâbın ilki olan râbıta-i mevt yapılır. Çünkü gönlün mâsivâdan tamamıyla kurtulması 

gerektiğini söyleyerek selefini tasdik eder.386 

Ona göre ölüm râbıtası yapan kişi son nefeste yaşanacak hengâmeyi düşüncesinde 

canlandırmaya başlar ve kendisini ölmüş, yıkanmış, kefenlenmiş ve cenâze namazı kılınmış, 

defnedilmiş ve her türlü mâsivâdan kesilmiş olarak düşünür.387  

Ölüm râbıtası yapan kişi kıyâmet koptuğu zaman bütün insanlar ve cinler yerlerinden 

çıktıkları gibi kendisinin de çıktığını hayâl eder. Mahşerin dehşetinden şaşırıp baka kalır ve 

feryat ederek ağlayıp herkesten yardım ister. Fakat feryâdına kulak verip de yardımına 

koşacak kimse olmaz. Bütün insanlar,  evliyâ hatta nebîlerin bile, âh ve vâh içinde feryât 

ederek “nefsî, nefsî” diye söylediğini görür. İşte O gün bütün sırlar meydana çıkar.388 Her 

yönden cehennem ateşi insanları kuşatır. Hiçbir kimse ana babasını bile, fark edebilecek 

durumda değildir. İşte o an, Allâhu Teâlâ’nın Celâl ismi tecellî eder ve Cemâl isminden bir 

eser gözükmez. Hz. Muhammed (s.a.v.) ağlayarak onların affedilmesi için Sübhân’ına 

yalvarır ve yüce himmetiyle onlara himmet eder.389 

Mustafa Fevzî Efendi: ''İbn -i Hattāb ki emîru’l-mü’minîn, Hazretidir kudve-i erbāb-ı 

dîn- Söyledi o hevl-i mahşerden içün, Āh n’olaydı olmayaydım ben o gün- Gelmeseydim 

āleme insan olup, Görmeseydim mahşeri sekrān olup- Hazreti Haydar buyurdı ‘aynını,Taş 

doğusaydı n’olur anam beni'' diyen Hz. Ömer ve Hz. Ali'nin bile o günün dehşetinden neler 

söylediklerini burada aktarır. Mustafa Fevzi Efendi bu manayı ifâde eden sözlerin çokça 

bulunduğunu, bu sözlerin bu kitaba sığmayacak kadar geniş ve teferruatlı olması sebebiyle 

burada zikredilemeyeceğini, mahşerin elli bin yıllık ahvâlinin nasıl dehşet verici olduğunu 

anlatmaya çalıştığını, fakat mahşeri tam anlamıyla anlattığının zannedilmemesini belirterek, 

bilakis binde birini ancak anlatabildiğini belirtmektedir. 390 

Mustafa Fevzî Efendi günahkârlar zümresi içinde cehenneme sevk edilerek ve feryât 

etmeye başladığı anda: "Çok zamandır böyle feryād eylerem, Sizden imdād olmasa ben 

neylerem- Atmayın dergāhınızdan bendeyi,Bu garîb u müznib u şermendeyi''391 diyen müridin 

hâline hâcegânın lutufta bulunarak şefkat gösterdiklerini ancak buna güvenerek büsbütün 

affedildiğini sanmaması, arkadaşı ve rehberi olan pîrinin uyarısını dikkate alarak teveccühünü 

tamamen Hakk’tan yana yapması ve mâsivâyı terk ederek cân-ı gönülden Allah’ı zikretmeye 

başlaması gerektiğini söyler. Çünkü o,  oradan Allah'ı zikretmesi şartıyla kurtarılmıştır. 
                                                 
386 Mustafa Fevzi, KİM, s.10 
387 Mustafa Fevzi, KİM, 11 
388 Târık, 86/9. 
389 Mustafa Fevzi, KİM, s.13,14 
390 Mustafa Fevzi, KİM, s.13-15 
391 Mustafa Fevzi, KİM, s.15-17 
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Böylece sâlik, Hakk’ın Zât’ının güzelliğinde mahvolur Bu tefekkür ve ism-i celâli tezekkür 

ile sâlik kemâli kazanır. Böylece ölüm râbıtası tamamlanmış olur.392 

Mustafa Fevzi Efendi, müridin kendisini ölüm râbıtasına tam adapte etmesi gerektiğini 

hatta,  bu olayları görüyormuşçasına etkilenip gönlüne hüznün yerleşerek masivadan 

büsbütün kurtulması gerektiğini söyler. Ancak günde birkaç kez zikredenler için her defasında 

ölüm râbıtası yapmasına gerek olmadığını, bir kere yapmasının yeterli olacağını, fakat 

yapılacak olan bu râbıtayı dersinin evvelinde aksatmadan icrâ etmesi gerektiğini ekler.393 Bu 

konuda müridlere tavsiyeler noktasında şunları söylemektedir: “Ey kardeşim! bu yazdıklarım 

bir tasavvurdan ibârettir. Şüphesiz âkıbetimiz böyle olacaktır. Kim ki ölümü böyle tefekkür 

ederse, kesinlikle nefsini zelil etmiş olur. Kişi buna devam ettikçe, gönlünde lezzet bulmaya 

başlar, kalbine rikkat gelerek mahzunlaşır. Hak’da mahzun olan can ve gönlü sever. Yine, 

velî olan şahıslar hüzünlüdürler. Bu hüzün, sanki onlardan bir parça olmuştur. Bu hüznü 

dünyâdan ötürü çektiklerini sanmayasın, âhiret için de hüzün çekmezler. Onların hüznü, 

Hakk’a kavuşma iştiyâkının artmasıdır ve onların arkadaşı her an Mevlâ’nın aşkından başka 

bir şey değildir. Sâlik de hâlini o Mevlâ âşıklarına benzetmeye çalışmalıdır.Zikre başlamadan 

önce ölümü düşün ki can ve beden hüzünle zikreylesin. Sâlik kendini ölüm râbıtasına öyle 

kaptırmalı ki, bu olaylar olmuş, o da bu olayları görüyormuşçasına etkilensin ve gönlüne 

hüzün yerleşebilsin. Bir günde birkaç kez zikredenler için her defasında ölüm râbıtası 

yapmasına gerek yoktur, bir kere yapması yeterlidir. Fakat yapılacak olan bu râbıtayı 

dersinin evvelinde aksatmadan icrâ etmesi gerekmektedir.”394 

2. Râbıta-i Mürşid: 

 Lügatta, (Şeyh, ç: şüyûh, eşyâh, meşâyih)  :Yaşlı kişi,   ihtiyar,   ak   sakallı,   nûr   

yüzlü   pîr-i  fânî   mânâlarında kullanılan bir kelimedir.395 Tasavvufta ise şeyh: Tasavvuf 

ta'lîm ve irşadı ile meşgul, turûk-ı âliyye'den birine mensûb olarak bir tekke ve  zâviyede 

seccâde-nişîn bulunan, evrâd, ibâdet ve riyâzatla meşgûl olan dervişlere reislik eden zâta 

denir. Mürşid veya mürşid-i kâmil, tasavvufta genellikle şeyh kavramı ile eş anlamlı olarak 

kullanılagelmiştir.396 

 Tasavvufta üç gurup şeyhten bahsedilir: "Sohbet şeyhi, zikir şeyhi ve hırka şeyhi. 

Ancak tasavvuf ıstılahında zikredilen şeyh: "sohbet şeyhi"dir." Çünkü sohbet şeyhi arada hiç 

bir vâsıtaya ihtiyaç hissetmeksizin, " hâl" ile müridini terbiye gücüne sahiptir. Kalbi ile 

                                                 
392 Mustafa Fevzi, KİM, s.17,18 
393 Mustafa Fevzi, KİM, 18. 
394 Mustafa Fevzi, KİM, İstanbul, 1324, 10-18. 
395 Âsım Efendi, Okyanus, c.1, s.547. 
396 Yılmaz, , Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.183 
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müridin kalbi arasında direk irtibat bulunduğundan, terbiye ve tezkiyede müridi devamlı 

murakabe gücüne sahiptir.397 Zira tasavvufta şeyh-mürîd münasebeti, baba evlad ilişkisi 

sıcaklığında olmalıdır. Bu yüzden bazı tarikatlarda şeyh karşılığı "baba" ve "dede" terimleri 

kullanılır.398 

Müridin kendisine her yönüyle teslim olup uyacağı ve örnek alacağı şeyhin de elbette 

bazı şartların bulunması gereklidir.Yoksa şeyh olduğunu iddia eden rastgele kişilere uymak 

kişilerin hem maddi, hem de manevi yönlerden zarara uğramalarına sebebiyet verebilir.399 

Sûfıler böyle kimselere, hakikat yolunu tıkayan insan anlamında "kuttau't-tarik" ifadesini 

kullanmaktadırlar.400  

Tasavvufta râbıta-i mürşid ise; mürşidin rûhâniyetini, şeyhi aracılığı ile iki kaşının tam 

ortasında, nurdan bir yumak gibi dâima hazır bulundurmak, kalbini onun kalbine yapıştırarak, 

ondaki yüceliklerin ve hallerin kendi kalbine aktığını tahayyül etmektir.401 Çünkü şeyh 

müridle Rabbi arasında bir vasıtadır.402 Bir başka tarife göre ise rabıta-ı mürşit: "Sâlikin 

şeyhine olan muhabbetinden ibarettir." Çünkü salikin feyz almasına sebep, ona olan sevgi 

bağıdır.403 

 Ebu Ali ed-Dekkak (v.405/101) "Kendiliğinden yeşeren ağacın meyvesi olmaz. Olsa 

da lezzetli olmaz. Bebeğin doğumu nasıl annesiz ve babasız meydana gelmezse, ma'nevî 

doğum denilen  ma'rifet  de  terbiye  ve  tezkiyesiz  olmaz."404 derken , Bayezid-i Bistâmî de 

(v.261/875) mürşide duyulan ihtiyacın şiddetini "Üstadı olmayanın, imamı şeytandır."405 

sözüyle belirtmiştir. 

Hakîm et-Tirmizî (v.285/898) de mürşidin yanında bulunup sohbetinde bulunmanın ve 

hayır ve takvayı hatırladığı için yüzlerine bakmanın gerekliliğini ifade etmektedir.406 

                                                 
397 Memiş, Hâlidî  Bağdâdî Ve Anadolu'da Hâlidîlik,  s.246 
398 Yılmaz,  Anahatları İle Tasavvuf ve Tarikatlar, s.184 
399 Mürşide olan ihtiyaç ve mürşidin özellikleri için bkz: Hucvirî, Keşfu'l-Mahcûb, s.135-136; İmam Rabbânî , 
Mektubat, c.1, s.260; Bağdâdî, Risâle-i Hâlidiyye s.70-71; Dağıstânî, Tasavvuf ve Tarîkatlarla İlgili Fetvalar, 
s.11-17, 37-39; el-Hânî, Âdâb, s.8; Şeyh Muhammed Emin el-Erbili, Kalplerin Nuru Tasavvuf, trc: Abdülcelil 
Candan, Konya, trs, s. 198-202; Memiş, Hâlidî  Bağdâdî Ve Anadolu'da Hâlidîlik, s.247-252; Muhammed 
Nurullah Seyda el-Cezerî, Esrâru't-Tasavvuf, terc: İbrahim Öztürk, s.47-63; Emektar, Tasavvufta Kalp Kavramı 
ve Önemi, , s.78-88 
400 Emektar, Tasavvufta Kalp Kavramı ve Önemi, s.77 
401 Gündüz, Tasavvufî Bir Terim Olarak  Râbıta, MÜİFD, s.253 
402 Hâni, Âdab Risalesi, s.271-273 
403 Ali Kadri, Risâle-i Behâiyye, trc:Rahmi Serin, Tarikat-ı Nakşıbendiyye Prensipleri, Pamuk yay., İstanbul, 
1994, s. 54 
404 Hânî, Âdâb, s.8 
405 Sühreverdi, Avârifü’l-Meârif, s.119 
406 Dilaver Selvi, Kur'an ve Tasavvuf, İstanbul 1997, s.380 
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 İbrahim Havvâs (v.291/903), ayette geçen "salihlerle beraberliği" kalp hastaları için 

bir şifa görürken, İbn Ata (v.309/921) ise böyle bir meclisin bereketiyle ruhun kurbiyet 

mahaline çıkacak safiyeti elde edeceğini kalbin muşahade haline yükseleceğini ve nefsin ıslah 

olup taatlere ısınacağını belirtmektedir.407 

 Ebû Tâlib el-Mekkî edebin elde edilmesini sâlih insanlarla fiilî beraberliğe bağlamış, 

Kuşeyrî ise bir müridin şeyh terbiyesi almasının vacib olduğunu söylemiştir.408  

 Sülemî, Hz. Peygamber (s.a.v.)'in nurlu nazarlarıyla ashabını yüksek hâllere 

ulaştırdığını, bu nazarlardan gerçek vârislerinin de miras aldığını, bu nur ile müridlerine 

yönelerek onları terbiye edip terakkilerini gerçekleştirdiklerini belirtmektedir.409  

 Bu sebepledir ki bazı sufiler müridin rabıta yapabilmesi için şeyhini bizzat görmesi 

gerektiğini söyler. İbn. Hazm (v.456/1046) sevginin en önemli tezâhürlerinden birinin 

"Sevgiliyi derinden derine seyre dalmak"410 olduğunu açıklamış, Gazzâlî (v.505/1111) de 

insanın kusurlarını düzeltmesinin bir yolunun da şeyhin güzel hâline nazar ederek kendini 

tanımak ve istikametini bulmak olduğunu söylemiştir.411 Sühreverdî de "Salih ve sâdık 

kimselerle her buluşmada müridin kemâlatı artar. Ehlullahın sözleri kadar, nazarları da fayda 

verir, nazarı sana fayda vermeyenin, sözü de fayda sağlamaz" diyerek hakiki mürşidin yüzüne 

bakmanın gerekliliğini412 anlatmıştır.413  

 ''َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َوُآوُنوْا َمَع الصَّاِدِقيَن'' 

 “Ey îmân edenler! Allâhu Teâlâ’dan korkunuz ve sâdıklarla berâber olunuz”414 

âyetindeki "salihlerle beraberliği" Nakş-bendiyye meşâyıhından Ubeydullah Ahrâr 

(v.895/1490) ise şöyle açıklar: "Buradaki emir mutlak ve daimî bir beraberliği ifade eder. 

Beraberlik iki türlü olur: Hakikî ve hükmî beraberlik. Hakikî beraberlik, sâdıklarla fizik 

olarak beraberliği paylaşmaktır. Hükmî beraberlik ise, onlarla aynı mekânda beraber olmanın 

imkânsız olduğu zamanlarda, suret ve sîretlerini gıyabî olarak tahayyül etmek suretiyle 

beraber olmaktır."415 Bu sebeple sûfıler sohbet deyince sadece karşılıklı konuşmayı değil daha 

çok kâmil bir insanla beraber bulunmayı onunla aynı atmosferde yaşamayı anlamışlar  ve 
                                                 
407 Selvi, age, s.378 
408 Sühreverdi, Avârifü’l-Meârif, s.119 
409 Eemektar, "Tasavvufta Kalp Kavramı ve Önemi", s.90 
410 İbn Hazm, Güvercin Gerdanlığı, (Sevgiye ve Sevenlere Dair), terc:Mahmut Kanık, İstanbul 1985, s.80 
411 Selvi, age, s.383 
412 Mücerredi görme ve hissetme, tabiata nisbet etmeden gerçekleşmez.İlim  âlimde, aşk âşıkta, sanat sanatkarda 
sergilenir. Yani mücerredi sergisiz takdim imkansızdır. Daha geniş bilgi için bkz: Eraydın, Tasavvuf ve 
Tarîkatlar, 134-139  
413 Sühreverdi, Avârifü’l-Meârif, s.151-152 
414 Tevbe, 9 / 119. 
415 Yılmaz,  Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, s.330-331 
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sohbet konusunu işlerken salih kimselerle beraberliği ve kötülüklerden uzak durmayı emreden 

ayetleri delil göstermişlerdir. 

 İmam Rabbânî (v.1034/1625) velilerle oturup kalkanların ilâhî muhabbeti elde 

edeceklerini, ilâhî muhabbetin kişiyi tâate, tâatin ilâhî yakınlığa, ilâhî yakınlığın fena fillah'a 

ve devamla beka billah'a ulaştıracağını, bunun ilk kademesinin de kâmil mürşidin hâl ve 

ahlâkında fâni olmakla (yani fena fi'ş-şeyh hâline ulaşmakla) hâsıl olacağını belirtmiş416 ve 

"şeyhin müride râbıtasının husulü, mürid ile mürşid arasındaki münasebetin tam olduğuna 

alâmettir.417 diyerek râbıtanın müridin şeyhine yaptığı bir yöneliş olmayıp şeyhin kabiliyetli 

mûridlerine yönelerek onları yetiştirmesi anlamına geldiğini belirtmektedir. 

 Bursevî (v.1137/1724) de âyetteki sâdıklarla, kâmil mürşidlerin kasdedildiğini ve 

onlarla beraberliğin insanı Huzûr-u Hakk'a ulaştıracağını söylemektedir.418 

 Kuşadalı İbrahim Halveti (v.1262/1845): "Biz gaybı bilmeyiz, bizim müridin hâlini 

ölçecek mizanımız rabıtadır," 419 derken rabıtanın, derecesine göre sevginin miktar ve 

sadâkatinin ölçüsü olduğunu  belirtmiştir. 

 Muhammed b. Abdullah Hânî "Müridde rabıtadan istifâde hali başlarsa cemî-i ahvalde 

rabıtaya devam etmeli ve asla rabıtadan ayrılmamalıdır." diyerek rabıtanın devamlı olması 

gerektiği üzerinde durmuştur.420 Ancak ona göre; bir mürid Allah Teâlâ'dan istifâzaya kâdir 

olursa, o müridin rabıtayı terk etmesi gerekir. Bu takdirde rabıta ile iştiğâl, terakkîden 

tenzildir ve şühûd makamı üzerine icâb mertebesini tercih demek olur. Bu ise Allah Teâlâ'dan 

i'râz demek olur.421  

 Ömer Ziyâüddîn Dağıstânî (1339/1921) bir mürşidin terbiyesine girmeden, sadece 

tasavvufî eserleri okuyarak seyr u sülük yapmaya ve manevî terbiyesini yürütmeye 

çalışanların  boş yere ömür tüketeceklerini söyleyerek böyle yapmak isteyenleri uyarmış,422 

Nakşî  şeyhlerinden   Abdurrahmân-i Tâğî (1304/1886) ise, nefis ve şeytanın hilelerinden kur-

tulup gerçek kulluk yapmak ve vâsıl ilallah olabilmek için kâmil bir mürşide intisab etmek 

gerektiğini vurgular.423 

                                                 
416 İmam Rabbânî, Mektubât-ı Rabbâni, c.2, s.1208 (391. mektub) 
417 İmâm-ı Rabbâni, age, c.I, s.384 
418 Selvi, Kur'an ve Tasavvuf, s.423 
419 Öztürk, Kuşadalı ,İbrahim Halveti, s.207 (86. mektub) 
420 Abdullah Hânî, Âdâb Risâlesi, 1326, s.143 
421 Abdullah Hânî, age, s.141 
422 Dağıstânî, Tasavvuf ve Tarikatlarla İlgili Fetvalar, s.15 
423 Abdurrahmân-i Tâğî, İşâretler, İstanbul 1994, 129-130 
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 Bosnalı Muhammed Tevfik Halveti insan-ı kâmil olmanın dört mürşidinin olduğunu 

söyler. Ona göre; birincisi akıl, ikincisi kalb, üçüncüsü Kur'an-ı Azîmüşşân, dördüncüsü 

insan-i kâmil olan mürşiddir.424  

 Müfessirlerden Âlûsî (v.1270/1853) "Sâdıklarla beraber olun," âyetini, "Onlara 

karışınız ki, onlar gibi olasınız," şeklinde anlamış ve sûfilerden nakil ve işaretle, terbiye, 

tezkiye ve terakki için irşâd makamında bulunan bir şeyh eli tutmanın lüzumundan bahsetmiş, 

Elmalılı Hamdi Yazır (v.1358/1942) ise, sâdıklarla beraber olmayı, iman ve ahidlerinde hak 

dine bağlı, niyet, söz ve fiillerinde dürüstlük üzere olanlarla hâl, mekân ve meclis itibariyle 

beraber olmak, onlara yakın bulunmak, kendileriyle aynı safı paylaşmak ve güzel hâllerine 

uymak şeklinde özetlemiştir.425  

 Muhammed Emin Erbîlî (v.1931) ilâhî huzura kabulün husulü için kâmil, mükemmel 

mürşide kalbi teslim ederek, o makamları onun kılavuzluğu ile almayı şart görmüş, mürşidin, 

ilâhî sırların toplandığı bir mahal olduğunu, ilâhî sırların ona, Rasûlullah (a.s)'dan itibaren 

manevî veraset yoluyla bir kâmilden diğer kâmile, bir büyükten diğer büyüğe intikalle 

ulaştığını, kendisinden de müride intikal edeceğini, işte bu manevî alış verişe tarikatta, 

"mürşid rabıtası" dendiğini ifade etmiştir.426  

Bu açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere sâdıklarla beraber olmak, onlarla hem 

maddi hem de mânevî beraberliktir. Buradaki sadık'tan maksat  kendisinden örnek alınacak 

kâmil insan olan şeyhtir. Râbıtadan maksat ise müridin şeyh makamında oturan irşad ehli 

kimselerden feyz almasını sağlamak, her an şeyhinin murakabesi altında bulunduğunu müride 

hissettirmek sureti ile müridlerin her an zikr-i İlâhî ile meşgul olmalarını ve her 

hareketlerinde ölçülü davranmalarını sağlamaktan ibarettir.427 Bu amaçla Kuşadalı İbrahim 

Halvetî de râbıtada süreklilik istemektedir. Kuşadalı'ya göre mürid ibadet ve diğer faaliyetlere 

ayırdığı zamanını bile râbıtalı olarak geçirmelidir. Onun tabiriyle mürid râbıta ale'd-devam 

olmalıdır. Yani mürid asla râbıtadan ayralmamalı, yirmi dört saat boyunca şeyhi ile olan 

râbıtasını devam ettirmelidir.428  

Bu arada Nakşibendi büyükleri tarafından şeyhlerinin izni olmaksızın kendilerine 

rabıta yaptırmamaları hususunda ikazda bulunulmuşlardır. Adap risalesinde; “hakiki şeyh, 

mürid ile Rab’bı arasında bir vasıtadır. Müridlere kendiniz için rabıta ettirip süretinizi talim 

                                                 
424 Öztürk, Son Devir Türk Tasavvufu ve Bosnalı Muhammed Tevfik Halveti, s.146 
425 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, sadeleştiren: Azim Dağıtım, İstanbul 1992, c.4, 
s.427 
426 Selvi, Kur'ân ve Tasavvuf, s.419 
427 Rifat Okudan, İnsânî Bir İnsiyak Olarak Râbıta, TİAAD, Ankara 2003, sayı:4, s.203-205 
428 Öztürk, Kuşadalı İbrahim Halveti, s.81  
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etmeyin. Her kim fena  ve beka makamlarına vasıl olursa rabıta yaptırsın. Bazı müridin 

rabıtadan men ve zecr edildiği halde kendisine rabıta yaptırması fazlasıyla taaccübü muciptir” 

denilmektedir. Abdülhakim Arvasi bu işteki tehlikenin büyük olduğunu bunun için mürşidin 

yazılı emrinin gerektiğini belirtmektedir.429 

 Ölmüş bir şeyhe rabıta yapılıp yapılayacağı konusunda da farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Seyyid Şerif Cürcâni, evliyaullahın suretlerinin, müridlerine zahir olabileceğini, 

öldükten sonra bile müridlerin kendilerinden feyiz aldıklarını açıklamıştır. Nitekim 

Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Muhammed Bahaeddin Nakşibend'in(v.791/1389) 

irşadını Abdülhalık Gucdüvânî'nin (v.617/1220-1221) ruhaniyeti ile, üveysî olarak 

tamamladığı belirtilir.430 Bosnalı Muhammed Tevfik Halveti ise "Kendisine rabıta edilecek 

mürşidi dış duyulardan biri ile, en az biri ile idrak etmeyen sâlik rüyada görmekle veya 

mürşidi görenlerin tarifi ile rabıtaya giremez. Nitekim Peygamber Efendimizi dış duyu 

organlarından biri ile idrak edemeyenler "ashab" kavramı içine giremezler"431diyerek şeyhi 

görmenin gerekli olduğunu, ayrıca "Göçmüşe rabıta olmaz."432 diyerek de ölmüş bir şeyhe 

rabıta yapılmayacağını vurgular. "Sizler işlerinizde şaşkınlığa ve hayrete düştüğünüz vakit 

kabir ehlinden yardım isteyiniz."433 hadisini delil gösteren Mevlâna Hâlid Bağdâdî ve 

Muhammed b. Abdullah Hânî'ye göre ise vefat etmiş bulunan bir mürşidden bile rabıta yolu 

ile feyz alabilmek mümkündür.434 Abdulhakîm Arvâsî de Hz. Peygamberin kabr-i şeriflerini 

ziyaret eden bir kimsenin oradan feyiz aldığını da delil göstererek ölmüş bir şeyhe rabıta 

yapılabileceğini ve kabrini ziyaretten feyiz alınabileceğini söyledikten sonra bu şekildeki bir 

rabıtanın nasıl yapılacağını da detaylı olarak anlatmıştır.435  Mahmud Ustaosmanoğlu da 

"Dünyada bulunan ruh, kınındaki kılıç gibidir. Ölümünden sonra ise, cismani alakalardan 

soyulduğu için kınından çıkmış kılıç gibidir."436 derken vefat etmiş bulunan bir mürşidden 

daha rahat feyz alınabilineceğini vurgular. 

 Ahmed Ziyâuddin Gümüshânevi (v.1311/1893) rabıta-i mürşidin nasıl yapılacağını  

şöyle tarif etmektedir: "(...) sonra gözlerini yumar, kendini ölmüş kabul eder. Allah'tan başka 

                                                 
429 Arvasi, age, s. 27 
430 Abdülmecid Hânî, el-Hadâiku'l-Verdiyye, çev.: Abdülkadir Akçiçek, İstanbul 1986, s.535 
431 Öztürk, Son Devir Türk Tasavvufu ve Bosnalı Muhammed Tevfik Halveti, s.81-82 
432 Öztürk, age, s.43  
433 Zekeriya Güler, "Vesile ve Tevessül Hadislerinin Kaynak Değeri", İLAM Araştırma Dergisi, Cilt: II, Sayı: I, 
Ocak-Haziran 1997, s.83-132; Ahmet Yıldırım İbn. Teymiyye'nin "Bu rivayet mevzûdur ve Hz. Peygamber'e 
(s.a) iftiradır."şeklindeki görüşünü aktardıktan sonra hadisin uydurma olduğunu söylemiştir. Bkz: Yıldırım, 
Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki Dayanakları, s.265 
434 Hasan Küçük, Tarîkatlar, Tasavvuf ve Felsefe Münâsebetleri,İstanbul 1985, s.128; Muhammed b. Abdullah 
Hânî, Âdâb Risâlesi, y.y.,1326, s.142-143 
435 Arvâsî, Râbıta-i Şerife, s.10-13 
436 Mahmud Ustaosmanoğlu, Ruhu'l-Furkan, İstanbul 1991, c.2, s.66-67 
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sığınacak hiç bir yeri olmadığını düşünerek, dünya ile alakası kesilen varlığını gözünün önüne 

alır. Daha sonra mürşidi ile içten bir bağ kurarak Allah katında şefaatçi olması niyetiyle, 

mürşidinin iki gözüne dikkatle bakıyormuşçasına vaziyet alır. Gözlerin kapalı olarak 

gönülden bakışı, kalp gözü ile görerek bakış olabileceği gibi, görüyormuş gibi huzur alınarak, 

tefekkür yolu ile de olur. Her iki halde de duruma göre zikredenin kalbine huzur dolar."437 

Mustafa Fevzî Efendi râbıtanın ezelî bir aracı olduğunu ve râbıtayı ehil olana438 

yapmanın gerekli olduğunu söyler. Bunu da şu şekilde açıklar: Mustafa Fevzî Efendi'ye göre 

Allâh Teâlâ insanı bilinmek için yaratmış ve onu tecellî yeri kılarak Hazret-i Âdem’e bir can 

nûru vermeyi dilemiştir. Ki onunla hak ve bâtılı ayırt edebilsin, onunla feyz hasıl olsun.439  

اهللا نور السموات و العرض مسل نوره آمشكات فيها مسباح في زجاجة  الزجاجة آأنها          : قال اهللا تعالى عز و جل     ''

ة ال     ى            آوآب دري یكادمن شجرة مبارآت زیتون ور عل ار ن سه ن م تمس و ل ضيع ول ا ی اد زیته ة یك رقية وال غربي  ش

  ''نور

 

''Allah, göklerin ve yerin nûrudur. O'nun nûrunun temsili, içinde lamba bulunan bir 

kandillik gibidir. O lamba kristal bir fanus içindedir; o fanus da sanki inciye benzer bir yıldız 

gibidir ki, doğuya da, batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan, yani zeytinden (çıkan 

yağdan) tutuşturulur. Onun yağı, neredeyse, kendisine ateş değmese dahi ışık verir. (Bu,) nûr 

üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi nûruna eriştirir. Allah insanlara (işte böyle) temsiller 

getirir. Allah her şeyi bilir.''440 

Mustafa Fevzî Efendi, bu âyet çerçevesinde mudğanın ve kalb-i hayvâniyenin tarifini 

yapar441 ve ''O sanevber şeklini sanma gönül,  H e r  sözü duydukça aldanma gönül- Kāfir u 

hayvanda vardır öyle kalb, Birdir anda ādem u hayvan u kelb''442 diyerek her kalbin gönül 

olmayacağını söyler. Müminin kalbinde nûrun olduğunu ve sadece müminin kalbinin gönül 

olacağını; fakat kişinin o âlî nesnenin kıymetini bilemeyip put hâneye çevirerek Rabbi’ni 

unutuvereceğini söyler. Bu sebeple hiç olmazsa kişinin kalbine Hz. Peygamber’i, ya da kâmil 

bir mürşidi getirmesi gerektiğini ve böylece kalbindeki putların yok olup temizleneceğini 

söyler.443 

                                                 
437 Gümüşhânevî, Câmiu'l-Usûl, (Veliler ve Tarikatlarda Usul) terc: Rahmi Serin, İstanbul 1987, s.102 
438 Mustafa Fevzî Efendi mürşîd-i kâmillerin evsâfını ''Mîzān-ı İrfān'' adlı eserinde genişçe anlatmıştır. 
439 Mustafa Fevzi, KİM s.51. 
440  Nûr, 24/35. 
441 Mustafa Fevzi,  KİM, s.52,53. 
442 Mustafa Fevzi, KİM, 1324. s.50. 
443 Mustafa Fevzi, KİM, s.50. 
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Allâh Teâlâ’nın genişliği hakkında fermân eylediği kalp müminin kalbidir.444 Bu kalp 

çok geniştir ve evliyânın kalbi böylesi bir genişliğe sâhiptir. Kalbe nispetle arz ve semâ pek 

küçük kalır ve on sekiz bin âleme saâdet de odur. İşte beytullah olan kalp bu kalptir ve 

şüphesiz ki Hakk’ın sırları bundadır.445 

Ancak her müminin  kalbinin de Allah’ın evi sanıp kapısını çalmanın doğru 

olmayacağını, "Kalb-i şeyhe girmek oldu rābıta, Rābıta et gir  ana bir-vāsıta''446 diyerek 

ancak ve ancak âriflerin kalplerinin Allah’ın evi olabileceğini dolayısıyla bu kalbe girilmesi 

gerektiğini söyler447 ve ''Bulmadı erbābını hem sormadı, Rabt-ı kalbden bir netice 

görmedi- Hem de ādāb-ı tarîki bilmedi, Levh-i kalbinde halāvet bulmadı- Bu 

müzebzeblikle belki gezdi bir zaman, Sonra terketdi tarîki nā-tüvān''448 diyerek de arayıp, 

erbâbını bulamayan bir müridin yaptığı râbıtadan bir netice göremeyeceğini, böylece 

gönlünde halâveti bulamayacağını söyler. Ona göre, işte böyle kimseler râbıtayı kötüleyen 

yazılar yazarak câhilce konuşmaya başlarlar. Râbıtayı inkâr eden kimseler de bu kişilerin 

kelâmlarını hoş görerek onların fikirlerine göre fetvâlar verirler ve böylece tekfîre kalkışırlar. 

Zira mürşid sevgisi Resûlullah sevgisi için bir sebeptir ve mürşide sevgi olmadan, 

Hakk’a yol bulunmaz. Şeyh sevgisinde fenâ olmalı ki, onda Nebî’nin aşkı ortaya çıksın. 

Mürşid sevgisinde fenâ bulduktan sonra Hakk’ın sevgilisi olmak gerekir.449  

Mustafa Fevzî Efendi, sâliğin hiçbir şüpheye düşmeksizin, yardımcısı olan pîrine 

güzelce râbıta yapması gerektiğini söyler. Çünkü kemâle ulaşmış bir mürşide edilen her 

râbıta, kişiyi vâsıtalı olarak Peygamber’e eriştirir. Müellifimiz bu duruma, padişaha ulaşmak 

için veziri ya da hizmetçiyi vâsıta yapma misâlini verdikten şu fetvâyı verir : ''Hādim 

sultanına oldu vāsıta, Şahs-ı sābık çünki etdi rābıta- Hürmet etmek hādime olmaz haram, 

Belki lāzımdır ana çok ihtirām- Çünki sultāna mukarrebdir o zāt, Hürmet et hem hürmetinde 

kıl sebāt''450 

Fakat mübtedî olan sâliklere râbıta zor gelir. Öyle ki, önceleri kalbini zorlukla rabt 

edebilir. Mürid, kalbini rabt etmeye gayret ederse, sonraları râbıta yapmaya ülfet kazanmaya 
                                                 
444 Bu rivâyeti; Gazzâlî İhya’sında, “Yere göğe sığmadım, yumuşak ve sakin olan mü’minin kalbine sığdım.” 

Şeklinde zikreder. İbni Teymiyye’nin, “Bu söz, İsrailiyyât içerisinde mezkurdur. Resûlulah’dan rivayet 
edildiğine dair herhangi bir isnadı yoktur.” demektedir. İzmirli İsmail Hakkı bu sözün peygambere ait 
olmadığını, M. Tayyip  Okiç de Yahudi ve Hıristiyanların mukaddes kitaplarından alınmış sözlerin hadis 
şeklindeki  tezâhürleri şeklinde değerlendirmiştir. Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, II, 175, h. no: 2254; Yıldırım, 
''Tasavvufun Temel öğretileri'', s. 240; Muhiddin Uysal, ''Tasavvuf  Kültüründe Hadis', Konya, 2001, s. 
332,333. Seyit Avcı, ''Sûfîlerin Hadis Anlayışı Bursevî Örneği'' , Konya, 2004. s. 207-210. 

445 Mustafa Fevzi, KİM, s.52. 
446 Mustafa Fevzi, KİM, s.50. 
447 Mustafa Fevzi, KİM, s.50. 
448 Mustafa Fevzi, KİM, s.57,58. 
449 Mustafa Fevzi, KİM, s.52-54. 
450 Mustafa Fevzi, KİM,  s.24. 
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başlar, sözlerinin de kendisine hâl olduğunu görür. Böylece hâlleri düzene girer ve bu 

muhabbet hâli, sonraları kendisi için bir makâm oluverir. Sâlik, Hz. Peygamber’e âşık olarak 

kalbini bağlarsa, Hak sevgisine yol bulduğu gibi, Hakk’a âşık olmayı da anlamış olur.451 

 Şeyhin kalbi Hakk’ın feyzi için bir hazînedir ve her türlü feyz onda toplanmıştır. 

Onun âlâdan yana bir kapısı olduğu gibi,  sâlike açılmış bir kapısı da vardır. O, Hakk’ın 

feyzini a’lâdan alır sonra da sâlikin kalbine bırakır. Mürid kendi kalbini küçük bir havuz, 

buna mukabil pîrinin kalbini ise bir deryâ-yı ummân olarak düşünür. Mürid kendini 

unutuncaya kadar böylece düşünür ve âsî nefsini de şeyhine teslîm eder. Mâsivânın gidip de 

vâsıtanın kalması için râbıtayı sâlik bir müddet yapar.452 

Böylece mâsivâdan hiçbir şey kalpte kalmayarak mürşit sevgisi bütün vücûdu 

kaplayıp tesiri ortaya çıkmalıdır. Öyle ki mürşide mensûbiyet, sâliki temizlemeli, gönül ve 

bedenini hep feyz kaplamalıdır. Mürîde mânevî bir sürûr gelirken, kalbine de hiçbir havâtır 

gelmemelidir.453 

Mustafa Fevzi Efendi'ye göre şeyhi tahayyül şöyle olur: Sâlik gözlerini kapatır, pîrin 

karşısında olduğunu onunla yüz yüze oturduğunu Aynı zamanda mürid kalbini mürşidinin 

kalbine karşı götürdüğünü, kalpten kalbe tâ Hazret-i Peygamber’e kadar kalbini bağlamış bir 

vaziyette olduğunu, böylece Hakk’ın feyzi o kalplere zuhûr ederek silsile hâlinde devâm edip 

sonuçta şeyhin kalbine kadar ulaştığını farz eder.454 

Eğer mürîd râbıta yapamıyor ise ya meclisi terk etmeli ya da abdest almalı. Bunlardan 

sonra da râbıta yapamıyor ise ''yâ fe‘âl'' ismini zikredip namaz kılmalıdır. Gözleri kapayarak 

râbıta yapılmasına bir özür varsa, râbıta göz açık bir şekilde yapılmalı ve kalbe vâsıtanın 

hayâli böylece getirilmeye çalışılmalıdır.455 Kısacası sâlikin râbıtayı sabah akşam terk 

etmekten sakınması gerekir; çünkü râbıta hak yoldur.456 

 

3. Râbıta-i Huzûr: 

 Allah Teâlâ ayet-i kerime'de "      ًا ْيٍء رَِّقيب لِّ َش ى ُآ ُه َعَل اَن اللَّ  Allah her şeyi murâkabe" "َوَآ

etmektedir (gözetmektedir)" 457 buyurur. Bu ayeti tefsir ve teyid eder mahiyette bir de hadis 

bulunmaktadır. Ömer b. Hattâb'dan, Cibril'in (a.s) Hz. Peygamber'e (s.a) çeşitli sualleri ile 

ilgili hadiste Cibril (a.s) Hz. Peygamber'e (s.a): İhsan nedir? Diye sordu. Hz. Peygamber (s.a): 

                                                 
451 Mustafa Fevzi, KİM, s.22. 
452 Mustafa Fevzi, KİM, s.47. 
453 Mustafa Fevzi, KİM,  s.48. 
454 Mustafa Fevzi, KİM, s.47. 
455 Mustafa Fevzi, KİM,  s.57,58. 
456 Mustafa Fevzi, KİM, s.57, 58. 
457 Ahzâb, 33/52 
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"Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Çünkü sen O'nu görmesen de O seni muhakkak 

görür" buyurdu.458  

 Kuşeyri, bu hadisin 'murâkabe'ye işaret işaret ettiğini söyler.459 Ve devamında da 

"Murakabe, kulun Cenab-ı Hakk Taâlâ'nın her halükârda kendisini denetlemekte olduğunu 

bilmesidir.  Bu bilginin sürekli olması kul tarafından Rabbı'na yönelen bir murakabedir."460 

der. Ebu Nasr Serrâc Tûsî de 'haller' konusunu işlerken ilk olarak 'murakabe' yi anlatmış ve bu 

hadisi aktardıktan sonra mübtedilerin461, mutavassıtların462, büyüklerin463 murakabesi olmak 

üzere üç çeşit murakabenin olduğunu söylemiştir.464 

 Yine bir başka hadiste "Amellerin en faziletlisi nerede olursan ol, Allah'ın seninle 

beraber olduğunu bilmendir."465 buyrulmaktadır.  

İşte sûfiler bu ve bu mealdeki hadisler gereğince bir müridin 'ihsan' derecesinde dinini 

yaşaması gerektiğini söylemişlerdir. Turhallı Mustafa Efendi “Allah’ı görüyormuşçasına 

ibadet etmek” demek olan ihlasın gerçekleşmesinde rabıtanın önemli bir fonksiyonu olduğunu 

söylemektedir.466Bu şekildeki yaşantı ilk dönem eserlerinde 'hâl' olarak 'murâkabe' adıyla 

kullanılırken son dönem eserlerinde 'râbıta-i huzûr' olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 Huzûr: Kulun gözüyle Allah'ı (c.c) açıkça görememesi; fakat yakîn berraklığı 

sebebiyle kalben kendisiyle beraber olmasıdır. Her ne kadar O,  kuldan gaîb olsa da kulun 

kendisini O'nun huzurunda hissetmesidir.467 

 Buna göre râbıta-i huzûr: Müridin kalbini tam bir sevgi ile Allah'a bağlaması, Allah'ın 

her an kendisiyle beraber olduğu, her yerde hâzır ve nâzır bulunduğu, her şeyi en iyi gören, 

işiten ve bilenin Allah olduğu inancıyla hareket etmesidir.468  

                                                 
458 Buhârî, 2/İmân, 37 (I, 18), 65/Tefsir, Sure: (31), 2 (VI, 20-21); Müslim, l/İmân. 1 (I, 36-38); Ebû Dâvûd, 
34/Sünnet, 16 (II, 635- 636, h. no: 4695); Tirmizî, 10/İmân, 4 (V, 8-9, h. no: 2610); İbn Mâce, Mukaddime. 9 (I, 
24-25; h. no: 63-64). 
459 Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye, s.284-285 
460 Hadise göre iki çeşit murakabe vardır: a) Kulun Hakk'ın rızasını gözetlemesi, buna kulun Hakk için 
murakabesi denir; b) Hakk'ın kulunu denetlemesi, buna Hakk'ın kulunu murakabesi adı verilir. 
461 Mübtedîlerin murâkabesi: Allah'ın iç dünyamıza müttali olduğunu bilerek gönlümüze sahip olmaktır. 
462 Mutavassıtların murâkabesi: Allah'tan başka her şeyden fâni olarak yalnızca Allah ile murakabe etmektir. 
463Büyüklerin murâkabesi: Allah'ın murakabe konusunda kendilerini korumalarını istedikleri kişilerin 
murakabesi. 
464 Tûsî, El-Lüma’, s.53-54 
465 Ahmet Yıldırım "Hadisi Ebû Nuaym Urve b. Ruveym, Beyhakî Şuabu'l-iman'da ve el-Es-mâ ve's-sıfât'ta 
Nuaym b. Hammâd yoluyla nakletmiştir." dedikten sonra bu rivayetin muteber kaynaklarda yer almadığını ve 
onun ihtiyatla karşılanması gerektiğini söyler. Bkz: Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadislerdeki 
Dayanakları, s.262  
466 Ahmed Cahid Haksever, Turhallı Mustafa Efendi ve Bazı Tasavvufi Kavramlara Yaklaşımı, TİAAD, (Ankara 
2004), sayı:13, s. 370 
467 Tûsî, El-Lüma’, s.333; Kuşeyrî, Risale-i Kuşeyriye, s.161-162  
468 Dağıstânî, Tasavvuf ve Tarîkatlarla İlgili Fetvalar, s.149 
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Bütün rabıta çeşitlerinin asıl gayesi budur. Hakk'tan gayri her şeyi akıldan ve hayalden 

tamamiyle silerek, her an Hakk'ın huzurunda bulunduğu düşüncesini muhafaza etmek ve 

muhabbetûllaha bürülü bir kalbe sâhib olmaya çalışmak ve  "İhsan" derecesine ermeye 

çalışmaktır. Mürîd huzur rabıtasına, kalbi üzerinde, nurdan yazılmış bir mahya gibi etrafını 

aydınlatan "Lafza-i Celâl" hattını tahayyül ve tefekkür ederek başlar.469 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmaktadır:  

التفكر في عظمة اهللا وجنته و ناره ساعة خيرمن قيام ليلة و خير الناس المتفكرون في ذات اهللا و شررهم    : قال عليه السالم  ''

 ''.)رواه ابو الشيخ عن نهشء عن الزهاق عن ابن عباس( من ال یتفكرون في ذات اهللا 

 “Bir nefes Allâhu Teâlâ’nın azametini, cennetini ve cehennem ateşini tefekkür etmek, 

geceyi ihyâ etmekten, geceler tâ sabaha dek zikretmekten daha hayırlı olur. Bir de insanların 

en hayırlıları onlardır ki, Hakk’ın Zât’ını (keyfiyet ve kemiyetsiz) tefekkür ederler. Hem de 

insanların en şerlisi o insandır ki Hakk’ın Zât’ını hiç düşünmezler.” Mustafa Fevzi Efendi bu 

rivayette Allâhu Teâlâ’nın Zât’ını düşünmekten maksadın, O’nun sıfatları, azameti, nimetleri, 

yarattıkları olduğu görüşündedir. Aynı zamanda sûfîler havas olan kimselerin Hakk’ın Zât’ını 

kemiyet ve keyfiyetsiz düşünmesinde bir beis görmemektedirler.470 

Mustafa Fevzi Efendi'ye göre  'huzûr', kalbe feyzin gelmesini sağlayan, bütün 

edeplerin son noktası, her ibâdetin merâmı, en yüce maksatların zirvesi, evliyânın gâyesi ve 

enbiyânın devleti olan ilâhî tefekkürdür. Huzûru bulmak gafletten uyanmakla mümkün olur.  

Vuslat, vahdet ve cennete girmek de bu huzûrla olur. Ki ''Ölmeden önce ölenler'' bu huzûru 

bilip, onu cânı gönülden buldular.471 

Ona göre huzûr; fenâ, bekâ ve şühûdun kendisidir. Sahv ve mahvın hepsi, cezbe, te’sîr 

ve aşkın zübdesi, uzlet, hâl ve makâmdır. Nefy ü isbâtın tamâmı, mâsivânın nefyidir. Vahdet-i 

şühûd ve vahdet-i vücûddur; ince bir tevhîd ve hakîkî bir îmândır.472 

Mustafa Fevzi Efendi ''Seyr i lā llāh seyr fillāh hep budur, Hem me‘allāh hem 

‘anillāh hep budur- Istılāhātın cem‘inden merām, Sālika hep bu huzūrdur vesselām''473 

diyerek rabıta-i huzûrun seyr u sülûkun özü, hatta tasavvuftaki ıstılahların tümünden 

maksadın sâlikleri bu huzûra ulaştırma olduğunu söyler.  

                                                 
469 Gündüz, Tasavvufî Bir Terim Olarak  Râbıta, MÜİFD, s.253-254 
470  Gümüşhânevî, Râmûz, I, 198, h. no: 5. Allâhu Teâlâ’nın Zât’ının düşünülmesini meneden bir çok rivayet 

mevcuttur. Bu rivayetlerin bâzısı şöylecedir: “Her şey hakkında tefekkür edin, fakat Allâhu Teâlâ’nın Zât’ı 
hususunda tefekkür etmeyin…”, “Allah’ın nimetleri hususunda tefekkür edin. Yalnız Allâhu Teâlâ’nın Zât’ını 
tefekkür etmeyin.” Gümüşhânevî, Râmûz, I, 255, h. no: 13, 14. ibn-i Arrak, Ali b. Muhammed, Tenzihü 'ş-
Şeriati 'l-Merfu'a ani'l-Ahbari's-Senieti'l- Mevzu'a, Mısır, 1375, 1/48. 

471  Mustafa Fevzi, KİM, s. 59. 
472 Mustafa Fevzi, KİM, s.58-60. 
473 Mustafa Fevzi, KİM, s.59. 
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 Ancak böyle bir huzûru yakalamak mümkün olamamışsa hiç değilse ibâdet ederken 

onu elde etmeye gayretli olmak gerekir. Yani en azından namazda bu huzûra dikkat edilmeli 

ki Hakk’ın feyzi ve aşkı ortaya çıksın. Zira namaz gönül için bir Mir’açtır. Çünkü sıfatların ve 

zâtın mahvı namazdadır.474 

 

 

BVII. Râbıta-i Huzûr'dan Sonraki Haller: 

 

1. Mâsivayı Terk Hâli: 

Sözlükte "şey" anlamına gelen mâ ile "başka, gayr" anlamındaki sivâ kelimesinden 

türetilmiş bir tabir olan masifi mâ-sivallah, mâsivel-Hak şeklinde de kullanılır. Tasavvufta 

yaygınlığı sebebiyle çok defa mâsivâ demekle yetinilir.Tasavvuf yoluna yeni girmiş veya bu 

yolda olmakla birlikte vahdet makamına erememiş salikler Hakk'ın varlığı (vücûd), Hakk'ın 

gayrinin varlığı (mevcûdat) olarak iki varlık görür. Hakk'ın gayrı kabul  edilen varlıklara 

tasavvufta mâsivâ adı verilir. Mâsivâ denildiğinde şehâdet âlemi denilen âlem ve bu âlemde 

Hakk'ın gayriyet perdeleriyle zuhur ettiği yerler (mezâhir) anlaşılır. Buna göre evren, dünya, 

dünyadaki her şey, insan, insanın bütün ilgileri, yapıp etmeleri, zihnindeki suretler ve bilgiler 

mâsivâ olarak nitelenir. Mal mülk, servet düşkünlüğü, büyüklenme, gösteriş, haset vb. kötü 

huylar mâsivâ sayıldığı gibi ibadetler ve güzel ahlâkî davranışlar da mâsivâdır. Sûfîler keşf, 

ilham ve keramet gibi hususları da mâsivâ olarak görmüşler, bunlardan kurtulmanın 

güçlüğüne dikkat  çekmişlerdir. Hakk'a giden yoldaki en büyük engellerden biri sâlikin kendi 

varlığıdır. Mâsivâ olan bu engelin de kaldırılması (terk-i hestî) şarttır. Hak'tan gayri hiçbir şey 

görmeyen ve bilmeyen tevhid ehli için mâsivâ diye bir şey söz konusu değildir.475 

Mustafa Fevzi Efendi'ye göre Huzûrun asıl mânâsı mâsivâyı terk etmektir.476 Ona göre 

mâsivâ; kişiyi Hakk’tan döndüren, Hakk’ı zikretmekten kalbi uzaklaştıran şeylerdir. Bu 

sebeple asfiyâ zümresi mâsivâ olmaz. Çünkü onlar Hak Teâlâ’nın saf kulları ve görüldükleri 

vakit Hakk’ın hatırlandığı kimselerdir.477 Bu zâtları kötü niyet olmaksızın münkir olan kimse 

de görse bir anlık kalbine zikrullâh arz olur.478 

                                                 
474 Mustafa Fevzi, KİM, s.60 
475 Uludağ, "Mâsivâ",  D.İ.A, Ankara 2003, c.28, s.77 
476 Havâtır-ı mâsivâyı kolay terk etmek için râbıta ve zikir esnâsında gözleri yummak gerekir ki, Kâtib Mustafa 
Efendi bu hususu Rehber-i Zâkir’de geniş bir şekilde anlattığını söylemektedir. 
477  Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle buyurur: “Allah’ın velileri öyle kimselerdir ki, görüldüklerinde Allah 

hatırlanır.” Gümüşhânevî, Râmûz, I, 161, h.no: 5 
478 Mustafa Fevzi, KİM, 47-50. 
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Sâlik bu terk etmeyi de zâhirde olan bir terk (terk-i sûrî) zannederek boşuna kendisini 

telaşa sokmamalıdır. Çünkü mâsivâ kalpte dururken zâhirde onu terk etmek, kişinin varını 

yoğunu terk eylemesi demektir ki bu da gönül ve bedeni tamâmen berbat eder.479 

Mustafa Fevzi Efendi, bizlere terk-i sûrî mümkün olmaz ve biz gibi âcizlere câiz de 

değildir diyerek sözlerine şöyle devam eder:  

''Gerçi yapmış ba‘zı zühhād-ı Hüdā, Cümle vārı Hakk'a etmişler fedā-Zāhir u bātın bir 

olmuş onlara, Vāris olmuş Hazret-i Peygambere480 

            Mustafa Fevzi Efendi'ye göre burada mâsivânın terkinden maksat, zâhirî bir terk 

olmayıp hükmî bir terktir (terk-i hükmî). O, hükmî olan terki şöyle îzâh eder: Kişinin malı, 

evlâdı ve âilesi vardır; fakat onları kendisi için fitne etmez, onlara muhabbette aşırıya kaçmaz 

ve onun için onların varlığıyla yokluğu bir olur. ''Bir emānetçi bilüb sen kendini, Daima 

fikreyle kalbden Rabb'ini- Fitne etme anları kendin içün, Anlara etme muhabbet 

büsbütün''481 diyerek kişinin kendini bir emanetçi bilip dâimâ kalpten Rabbini düşünür. 

Böylece sâlik gönlünde hep Hakk’ın sevgisini bulmuştur. 

Terk-i sûrî, terk-i hükmîyle berâber olursa, işte o zaman o hakîkî zühd olur. Bu 

erbâbına kolay bir iştir; fakat bu zamanda bu bizlere gâyet zor gelir, hem de bizden istenen, 

her an Hak Teâlâ’ya muhabbettir. Ayrıca mürid mâsivâya cândan yâr olmazsa, doğu ve batıya 

mâlik olmasının bir zararı olmaz; böyle kalbe de mâsivâ hiçbir zarar veremez.482 

Kısacası Mustafa Fevzi Efendi'ye göre kalpte bir tek Allah olmalı ve O’nun 

dışındakiler de durmak için onda yer bulamamalıdır. Mânevî huzûrun aslı böyledir. Hazret-i 

Peygamber (s.a.v.)’in:  

  ''خيرآم من لم یترك آخرته لدنياه وال دنياه آلخرته ولم یكن آال على الناس: قال عليه السالم''

“Sizin en hayırlınız, dünyâsı için âhiretini, ahireti için de dünyâsını terk etmeyen ve insanlara 

yük olmayan kişidir.”483 hadisîyle ne demek istediği iyi anlaşılmalı ki, tembel olup da gayrete 

bir zarar gelmesin. Ayrıca müridin aşırılığa gidip nefse ruhbâniyeti484 âdet etmesi uygun 

olmaz. Mustafa Fevzi Efendi ''Terk-i ‘ukba etme gāfiller gibi, Terk-i dünya etme cāhiller 

gibi''485 diyerek ahiret dünya dengesini iyi kurmak gerektiğini vurgular. 

                                                 
479 Mustafa Fevzi, KİM, s.65. 
480 Mustafa Fevzi, KİM, 64. 
481 Mustafa Fevzi, KİM, 65. 
482 Mustafa Fevzi, KİM, 67. 
483 Gümüşhânevî, Râmûz, I, 282, h. no: 9.; Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, I, 348, h. no: 1251. 
484  Bu hususta “İslâmda ruhbanlık yoktur.” sözü rivayet edilmektedir, fakat bu söz hadîs değildir. Aclûnî, a.g.e., 

II, 345, h. no: 3153. 
485 Mustafa Fevzi, KİM, s. 68. 
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Mustafa Fevzi Efendi her ne kadar mâsivâ kalbe gelse bile, mübtedî müridin huzûru, 

Allâhu Teâlâyı sanki görüyormuş gibi gönülden düşünmesi gerektiğini söyler.486 Mâsivânın 

gönle gelmemesi mümkün değildir. Çünkü nefsî arzular insanı tutsak etmiştir. Bundan dolayı 

sâliğin onları kovmak için çokça gayret sarf etmesi gerekir. Mübtedî bu şekilde zikrederse 

sonunda ebedî olan huzûru bulur. Birçok ârif bu huzûr hâlini vuslata erenlerin makâmı olarak 

tanımlamıştır.487 

İşte hem bu huzura ulaşmak hem de bu huzur halini korumak için bir takım âdâb 

vardır. Ki buna hem mübtedî hem de müntehî mürîd uymak zorundadır. 

 

1. Hâlin Korunması İçin Gerekli Âdâb: 

Mustafa Fevzi Efendi rabıtanın her türlüsünü zikrin bâtinî âdâbı olarak anlatarak bâtinî 

olan âdâpları şöyle sıralar: ''Bātınlardan birinci zikr-i mevt, Kıl tezekkür mevtini hiç etme 

fevt- Bir de pîr-i mürşidi kıl vāsıta, Bā‘ıs-i488 feyz-i Hüdādır rābıta- Bir de kıl icrāy-ı ihsān-ı 

huzūr, Mā-sivallah’dan mücerred bî-fütūr- Vākıf ol bir de dem-ā-dem kalbe bak, Hem 

beşincisi vukūf-ı zikr-i Hak- Bir de bilmek zikrinin e‘dādını, Hāsılı hep zikre hasr et sen seni- 

Bāzgeştdir sābi‘ ādābımız, Var iki te’sîr ile dört bābımız''489 ve 'huzûr'u elde etmek isteyen 

kişinin, bu esaslara dikkat etmesi gerektiğini söyler.490  

İlk sekiz düsturu Abdülhâlik Gucdüvânî (v.575/1179 veya 595/1199) tarafından tanzim 

edilen prensipler tarikata bir doktrin havası vermiştir.491 Nakşibendîlikte tasavvufî eğitimin 

temel unsurları kabul edilen ve tarikatın kendi manevî yapısına uygun özellikler taşıyan on 

bir esası şunlardır:492 

2.1. Hûş der-dem: Alınan her nefeste Allah'ın huzurunda olduğunu hatırlamak ve 

zamanın değerini bilmektir. Ancak, nefeslerini gaflet içinde alıp vermekten muhafaza eden bir 

kimsenin kalbi Allah ile huzur halinde olabilir. Nefes alıp verirken kalbin Allah ile huzurda 

olması demek, nefesleri Allah'a itaatle ihya etmek, Allah'a ibadetle onlara hayat kazandırarak 

                                                 
486  Hz. Peygamber ihsan hakkında şöyle buyurur: “İhsan, Allah’a Onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Her 

ne kadar sen Onu görmesen de O seni görür.” Buhârî, Sahihu’l-Buhârî, I, 27, h. no: 36; Müslim, Muhtasaru 
Sahih-i Müslim, Beyrut, 1990, 12, h. no: 2; Gümüşhânevî, Râmûz, I, 188, h. no: 1. 

487 Mustafa Fevzi, KİM, 64-65. 
488 Zannımca burada mananın uygun olması açısından''Bāis'' yerine yanlışlıkla  ''Bā‘ıs'' yazılmış. Sanırım yazım 
hatası olmuş. Çünkü ''Bā‘ıs'' yeniden yaratma anlamındadır. Halbuki ''Bāis'' ise sebep anlamındadır. Buna göre 
mana şöyle olmaktadır: Rābıta, Hüdā'nın feyzinin sebebidir.  
489 Fevzi Efendi, a.g.e. s.8 
490 Mustafa Fevzi, KİM, s.58-60. 
491 Hânî, Âdâb, s.218 
492 Geniş bilgi için bkz: Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşibend, Hayatı, Görüşleri, Tarikatı, İstanbul 2002, s.99-
105 
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Allah'a uluştırmaktır.493 Cüneyd-i Bağdadî(v.297/909) şöyle der: "Nefeslerin en güzeli, 

geçmiş günahlara pişmanlık duyularak alınıp verilenidir. Hiç bir ibâdetin fazileti buna denk 

olamaz.", Şeyh Necmeddin Kübra(v.618/1221), her nefesin girip ve çıkışında onu gafletten 

korumanın sâlik için lüzumlu olduğunu, fakat yine de kişinin gafletten dolayı her zaman 

istiğfar etmesi gerektiğini söyler.494 Şâh-ı Nakşbend(v.791/1389) de şöyle der: "Bu yolda 

terakkinin temeli nefes üzerine kurulmuştur. Her nefeste hâle bakmalı ve mazi ile istikbâli 

düşünmekten uzak kalmamalıdır. Nefes alıp verirken ve iki nefes arasında alman nefesin 

vücuda gaflet içinde girip çıkması önlenmelidir." Ubeydullah Ahrâr(v.893/1487)ise bu 

konuda "Bu yolda nefesi muhafaza ve ona riâyet önemlidir. Nefesin huzur içinde bilinçli 

olarak alınması bu şekilde olabilir. Nefesini koruyamayanlara yolunu şaşırmış nazarı ile 

bakılır." demektedir. Nakşbendiyye tarikatında bu esâsın önemli bir yeri vardır. Zira 

nefeslerini kontrol altında tutmayan kimsenin nefsine gücü yetmez.495 

 Mustafa Fevzi Efendi ''Her nefesde gafleti terk eylesün, Gaflet üzre almasun hem 

vermesün-Her nefesde ‘aklını hıfzeylesün, Her nefes aldıkça Allah söylesün-Gāfilāne 

almasun hiçbir nefes, Mahvolunca tā ‘anāsırdan kafes''496 diyerek her nefesin dikkatle 

alınıp verilmesi gerektiğini söyler. 

 2. 2.  Nazar ber-kadem: Bakışları ayak ucuna yöneltmek, atılan her adımda gafletten 

uzaklaşmak, bulunulan makam ve hâle göre hareket etmektir.    Sufiyye büyüklerine göre 

gafillerin yüzüne bakmak büyük zararlara yol açar. Çünkü onların katı kalblerinin kasveti, 

kötü huyları, bozuk fikirleri aynen sâlikin kalbine akseder. Bu ise sâlik için son derece 

tehlikelidir. Sâlik, güzellerin yüzlerine de bakmamalıdır.497 Sülûkunu tamamlama noktasına 

gelen bir sâlik yürüyüşü sırasında etrafına bakıp gördüklerine takılırsa kalb huzuru yok olur. 

Tekrar huzuru bulması ise zor olur. Hangi seviyede bulunursa bulunsun sâlik, yürürken 

dâima ayak ucuna bakmalıdır.498 Mustafa Fevzi Efendi "Gözleri hıfzetmeyen merd-i gabî, 

Kalbini hıfzeylemez hayvan gibi''499 diyerek harama bakmamanın önemini ifade eder. 

 2.3. Sefer der-vatan: Halktan Hakk'a sefer etmek. Kötü huyları iyi huylara çevirip 

ahlâkı güzelleştirmektir. Kalben dünyevî düşüncelerden ve mâsivâdan kurtulup Allah'a doğru 

yolculuk yapmaktır. Yani kemâl gayesiyle, ma'nevî bir sefere çıkmak, kötü huylardan iyi 

                                                 
493 Hânî, Âdâb, s.220 
494 Küçük, Tarîkatlar, Tasavvuf ve Felsefe Münâsebetleri, s.124 
495 Kadri, Risâle-i Behâiyye, s. 81; Memiş, Hâlidî Bağdadî ve Anadoluda Hâlidîlik, s.235 
496 Mustafa Fevzi, KİM, 60. 
497 Hânî, Âdâb, s.221 
498 Kadri, age, s. 88; Memiş, Hâlidî Bağdadî ve Anadoluda Hâlidîlik, s.237 
499 Mustafa Fevzi, KİM, 61 
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huylara göç etmek, beşerî sıfatlardan melekî sıfatlara yönelmek demektir.500 Mustafa Fevzi 

Efendi "Ölmeden evvel ölürse sālikān, O ölüm işte seferdir der-vatan''501 diyerek seferin 

hedefine vuegu yapar. 

            2.4.Halvet der-encümen: Halvet iki türlüdür: Birincisi zahirî halvet ki, sâlikin evinde 

insanlardan ayrı bir yere çekilip orada melekut alemi, şuhud alemi, ceberut alemine yakınlık 

kazanmak için oturup meşgul olmasıdır. Çünkü zahirî beş duyu durdurulduğu zaman bâtınî 

duyular çalışmaya başlarlar.İkincisi ise bâtınî halvettir ki, bâtının her an Hakk'ı müşahede 

halinde olmasıdır. İnsanlarla muamelesi onu zahirî mütalaadan ve bâtınî müşahededen 

alıkoymaz. Hakiki halvet de budur.502 Halk içinde Hakk ile beraber olmaktır. 

Gucduvânî(v.575/1179 veya 595/1199)'nin halifesi Hoca Evliyây-ı Kebir(v.649/1251), halvet 

der-encümen'i; zikir ile meşgul olarak ma'nevî merhaleler kat'etmek, kalabalık bir yerde dahi 

olsa hiçbir şeyi işitmemek." diye ifâde etmiştir." Görünüşte halk içinde olmakla birlikte 

kalben Allah'la birlikte olmaktır. Bir diğer deyişle el kârda gönül yârda hayatı sürdürmektir.503 

Mustafa Fevzi Efendi ''Ne sefîh, ne de Cem kaftanı giymiş olsun, Bir bilinmez kılıkta insan 

olsun'' 504ayrıca "Lāubālî meşreb ol takvā içün, Hırs-ı hāme düşme her ehvā içün''505 

diyerek kesret içinde vahdet vurgusu yapar. 

               2.5.Yâd-kerd: Dilin kalble beraber zikridir. Müridin şeyhi tarafından kendisine 

verilen virdi dili ve kalbi ile zikretmesidir. Bu terimin mânâsı, gaflete mahal bırakmadan 

daimî zikir halinde olmaktır. Kalble veya dil ile olsun, Zât ismi veya bir başka zikir nefy ü 

isbat şeklinde yapılmış olması müsâvîdir. Maksad zikrin kesintisiz bir şekilde devam 

etmesidir. Allah ile ancak bu şekilde huzura varılır.506 Mevlânâ Sâdeddin Kaşgarî 

(v.860/1456) zikir sırasında müridin kendînî huzur içinde şeyhinin gönlü karşısında bulun-

durup, gözünü kapalı tutması, dilini damağına yapıştırarak nefesini tutması, kalbiyle söyleyip, 

diliyle susması gerektiğini belirtir.507 Mustafa Fevzi Efendi "Fikrederken zāt-ı Hakk'ı 

sîneden- Sūret u cism u ‘araz fikretme sen''508sözeriyle Allah'ı düşünürken O'na bir cisim 

ve sûret atfememesi gerektiğini söyler. 

               2.6. Bâz-geşt: Zikirde kendiliğinden hatıra gelen iyi ve kötü fikri kovmaktır. Şeyh 

Ebûbekir Kettânî şöyle der : "Kırk yıl kalbimin kapısından bekçilik ettim ve onu Allah 
                                                 
500 el-Hânî, Âdâb, s.222; Kadri, age, s. 91-92 
501 Mustafa Fevzi, KİM, 61 
502 Hânî, Âdâb, s.223 
503 Geniş bilgi için bkz: Süleyman Uludağ, "Halvet der Encümen", DİA, c.XV, (İstanbul 1987), s.388 
504  Mustafa Fevzi, Risâle-i Mir’atü-Şühûd, s.21-23; aynı müellif, KİM, 61,62. 
505 Mustafa Fevzi, KİM, 61,62. 
506 el-Hânî, Âdâb, s.224 
507 Kadri, age, s. 77; Küçük, Tarîkatlar, Tasavvuf ve Felsefe Münâsebetleri, s.125 
508 Mustafa Fevzi, KİM ,63. 
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Taâlâ'nın dışında kimseye açmadım, böylece Allah'tan başka her şeyi unuttum".509 Tevhid 

zikrinden sonra veya iki nefes arasındaki boşluğu gafletten korumak için: "İlâhi Ente Maksûdî 

ve Rızâke Matlûbî" (Rabb'ım benim gayem yalnızca sensin. Benim dileğim yalnız senin 

rızandır.) demektir.510  

 Mustafa Fevzi Efendi'ye göre râbıta yaparken sâlikin kalbine kimsenin hayâlinin 

gelmemesi, kendisini de çıkarması gerekir O zaman sâlik mürşidin, kendisi olduğunu ve 

Allâhu Teâlâ’nın da kalbine nâzır olduğunu düşünür. İşte bu fenâ fir-râbıta’dır. Ki bu mürîdin 

kendisinin bizzat vâsıta olmasıdır. Yani mürid kendini düşündükçe şeyhini gördüğünü 

zanneder. Bu râbıtanın en mükemmel olanıdır.511  

Ona göre, mürîd kendisini bile kalbinden çıkarmalı ki, mürîdin kalbinde sadece Allah 

Teâlâ ve  mürşîdi kalsın ve Hakk’a karşı zikreden şeyhi olabilsin. İşte o zaman mâsivâ 

mürîdin gözüne değersiz görünür ve gönül mâsivâdan âzâde olmuş olur. Vâsıta billah olan her 

nesne, mâsivâ olmaz ve kişiye hiçbir üzüntü de vermez. Mürîd için kâmil mürşid mâsivâ 

olmaz. Çünkü mürîdi Hak’tan yana cezbeden odur.512 

    2.7. Nigâh-daşt: Zikredilen kelime-i tevhid'in mânâsının düşünce ve davranışlara 

yansımasını te'min etmek demektir. Kalbi, nefsânî his ve hâtıralardan korumak suretiyle îmar 

etmek ve Hakk'ın tecellî edebileceği bir yer hâline getirmek anlamına gelir.513 Kalbe perde 

olan havâtır altı çeşittir. 

1- Hevâcis cinsinden olan hâtıralar: Bunlar, nefis yoluyla kalbe giren  şeylerdir. 

2- Vesvese cinsinden olan hâtıralar: Bunlar, şeytan tarafından kalbe sokulan onun istediği 

şeylerdir. 

3- İlhamlar cinsinden olan hâtıralar: Bunlar, melek tarafından kalbe ilkâ edilen şeylerdir. 

4- Varidat cinsinden olan hâtıralar:  Bunlar, Allah tarafından kalbe yerleştirilir. 

5- Eşyanın görünümleri şeklinde kalbe giren hâtıralar: Bunlar, hisler yoluyla kalbe girerler. 

6- Mâ'kûlât cinsinden olan hâtıralar: Bunlar, akıl yoluyla kalbe giren şeylerdir.514 

         Mustafa Fevzi Efendi  "Her ne suret hıfzederse nisbeti, İşte o esbāba eyle gayreti- 

Hıfz-ı fikri zāt-ı Hakk'a gayret et, Māsivallahdan derūnî ‘uzlet et''515diyerek müridin feyzi 

                                                 
509 Küçük, age, s.126 
510 Hânî, age, s.225 
511 Mustafa Fevzi, KİM, s.48. 
512 Mustafa Fevzi, KİM, s.48.  
513 Hânî, Âdâb, s.225-226 
514 Kadri, age, s. 82-83; Geniş bilgi için bkz: Süleyman Uludağ, "Havâtır", DİA, , c.XVI, (İstanbul 1987), s.526 
515 Mustafa Fevzi, KİM ,s.63. 
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her neyle muhafaza edilebiliyorsa onu elde etmeye çalışması, başka şeyler bırakması 

gerektiğini söyler. 

            2. 8.Yâd-daşt: Huzur hâline erip müşahede makamına ulaşmaktır. Bu da Allah'ı 

devamlı hatırda tutmak düşünmek ve ilâhî murakabe altında bulunduğumuzu düşünmek 

suretiyle zihinden mâsivayı atmak ve ona gönül bağlamamaktır, ilâhî vahdâniyyeti müşahede 

etmektir. Zikirden hâsıl olan huzur, murâkabe, sohbet ve râbıta, yâd-daşt terimiyle aynı 

mânâya gelir.516     

             Mustafa Fevzi Efendi  müridlerin maksadının, yukarıda zikri geçen yedi şartın 

tamamından ve huzûrdan maksadın hep yâd-dâşt olduğunu söyler.517 O kitabında sadece 

Abdülhâlik Gucdüvânî (v.575/1179 veya 595/1199) tarafından tanzim edilen prensipleri 

kitabına alır.   

 2.9.Vukûf-ı zamânî: Her an ve her hâlin muhasebesini yapmaktır. Sâlik yakinen 

bilmelidir ki Cenab-ı Hak O'nun yanında hâzırdır ve dâima onu görmektedir, kulluk haddini 

aşmamalı, kendi kulluğunu bilip günahlara karşı her an uyanık bulunmalı, mabuduna 

ulaşıncaya kadar bu halini bırakmamalıdır. Bu, sâliki yakîne erdirir.518 Yâkub 

Çerhî(v.847/1443), Bahâüddin Nakşbend'in kendilerine kabz hâlinde istiğfar, bast hâlinde 

şükrü emrettiğini ve bu iki hâle dikkat ve riâyete "vukûf-ı zamânî" dendiğini ifâde 

etmektedir.519 

  2.10. Vukûf-ı adedî: Zikir esnasında sayıya riayet ederek dikkati bir yerde toplamaktır. 

Mürîd verilen dersin adedine vâkıf olmalıdır. Kalbî zikirde, adede riâyet sadece hatırda olan 

şeylerin zihinden uzaklaşmasını sağlar. Burada zikir ve virdin sayısına riâyet etmekle, sayıya 

bağlı kalarak kalb ve bedenin belirli sayılara bağlanarak disiplin altına alınması 

düşünülmüştür. Yoksa zikirden maksâd, sayıca çokluk değil, zikrin hakîkatına ermektir.520 

Alaaddin Attar(v.802/1399) şöyle der: "Dâva kemiyetle değil, keyfiyette çok zikirdir. Yani, 

huzur ve şuurla çok zikir. Kemiyet ne kadar fazla olursa olsun, eseri has olmayınca boşuna 

yorgunluk demektir. Zikrin eseri, tevhid kelimesindeki nefy kısmında beşerî vücudun yokluğa 

karıştığına, isbat kısmında da ulûhiyet cezbelerinden bir tecellî göründüğüne delâlet eden 

hallerle meydana çıka."521 

                                                 
516 Kadri, age, s. 86-87; Hânî, age, s.226 
517 Mustafa Fevzi, KİM, s.64. 
518 Hânî, age, s.218-219 
519 Memiş, Hâlidî Bağdadî ve Anadoluda Hâlidîlik, s.241-242 
520 Hânî, age, s.220 
521 Kadri, age, s.32; Memiş, age, s.242-243 
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  2.11. Vukûf-ı kalbî: Zikir yaparken kalbe yönelip kalbde Allah'tan başkasına yer 

vermemektir. Allah'ın huzurunda olmanın bilinciyle hareket etmektir. el-Bağdâdî, rabıtayı 

izah ederken şeyhin suretinin tasavvur edilmesi gerektiğini belirttikten sonra şunları söyler: 

"Mürid, o sureti hayaliyle kalbinin ortasına atar, bütün duygularını kalbiyle birleştirir. Kalbini 

her şeyden boşaltarak lafza-i Celâl'i ve manâsını, eşi ve benzeri olmayan Allah'ı kalbinde ta-

savvur eder. Bundan sonra lafza-i celâlin delâlet ettiği mânâ ile kalbini doldurur. Sâlikin 

kalbini bu düşünceyle doldurmasına vukûf-ı kalbî denir. Vukûf-ı kalbî'ye gerek vird çekerken 

gerekse virdin hâricinde mümkün olduğu kadar riâyet etmelidir. Zikrin en önemli şartı ve 

faydalı olanı budur."522 

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere zahir ve bâtını "İhsan" duygusu ile temiz tutarak, 

gönlü Cenâb-ı Hakk'ın tecellîgâhı hâline getirmeğe yönelik bu esaslar, rûh'un kendi alemiyle 

irtibatına mâni' olan kötülüklerden tasfiye ve her türlü güzellik ve iyilikleri meleke hâline 

getirmek gayesiyle müridin istikrar ve istikâmetini korur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 
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dâmat olmuştur. Uzun yıllar Bahriye teşkilâtında kâtiplik görevinde bulunduğu için "Kâtib" 

lakabıyla meşhûr olan Kâtip Mustafa Fevzi Efendi dindar, dürüst, âlim, ârif ve şâir mizaçlı bir 

kişiliğe sâhip olmakla beraber sert sözlü ve sert mîzaçlı birisidir. 

Cerîde-i Sûfiyye’de yazarlık yapan Mustafa Fevzi Efendi'nin 115’i aşan yazı ve 

şiirleri, bunun yanında beşi tasavvufî içerikli toplam sekiz kitabı bulunmaktadır.  

                                                 
522 Hânî, age, s.220; Memiş, age, s.243 
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Mustafa Fevzi Efendi’nin gerek kitapları gerekse Cerîde-i Sûfiyye’deki tasavvufî 

içerikli yazıları, son dönem Osmanlı ulemâsının tasavvufî anlayışını yansıtması açısından 

oldukça önemlidir.  

Mustafa Fevzi Efendi’nin tasavvufî yazılarının ayrıca dikkat çekici bâzı özellikleri 

vardır. Öncelikle yazarımızın dili sâde ve akıcı olup, metin arasında âyet ve hadislere de yer 

vermesi, onun Kur’ân ve sünnet çizgisinde olmanın ne kadar önemli olduğunu vurgulamak 

istediğini gösterir. Söz konusu yazılarında o, âyet ve hadisleri işârî yönden yorumlayarak 

birtakım tasavvufî/irfânî sonuçlara varmaktadır.  

Tasavvufun hemen hemen bütün konuları hakkında yazılar yazan ve bunların halk 

tarafından tam olarak anlaşılabilmesi için zaman zaman öykülerle ve örneklerle anlatma 

metodunu seçen Mustafa Fevzi Efendi tasavvuf tarihinde önemli bir yere sâhip olan 

rü’yetullah, vahdet-i vücûd, vahdet-i şühûd, râbıta, murâkabe ve edep gibi konulardan 

bahsederken de ilmî kriterleri asla elden bırakmadığı görülmüştür.  

Yazılarından da anlaşıldığı üzere Mustafa Fevzi Efendi tasavvufî konulara hâkim 

olmakla berâber, işlediği konuların geniş bir fikrî muhtevâya sâhip olması bir yana, bu 

konuları ifâdesi zor bir yöntem olan şiirsel anlatımla yazması, onun ve o günkü toplumun ilmî 

ve sanatsal seviyesini ortaya koymaktadır. 

Mustafa Fevzi Efendi’nin  asıl araştırma konumuz olan Kitâbü İsbâti’l-Mesâlik fî 

Râbıtati’s-Sâlik adlı eserini yazarken çok sayıda eserden faydalanması onun, eserlerini 

hazırlarken nasıl bir ilmî ciddîyet içinde olduğunun en büyük delîlidir. 

Bu çalışmamızla Mustafa Fevzi Efendi’nin, özellikle râbıta, vahdet-i vücût, vahdet-i 

şühûd, terk-i sûrî, terki hükmî, mürşid-i kâmil, mürid, şerîat, tarîkat, hakîkat, marifet, edep 

gibi bir çok konuda çok orijinal görüşlere sahip olduğunu gördük. 

Mustafa Fevzî Efendi'nin râbıtayı fenâ, bekâ ve vahdet-i vücûd anlayışı içinde anlattığı 

gördük. Bu amaçla Mustafa Fevzi Efendi  huzûr'un, kalbe feyzin gelmesini sağlayan, bütün 

edeplerin son noktası, her ibâdetin merâmı, en yüce maksatların zirvesi olduğunu söyler. İlâhî 

aşkın kaynağının râbıta olduğunu, tasavvuftaki "muhabbet" anlayışı ile; mürşid-i kâmilin 

Allah'a ulaşmada vâsıta olduğunu tasavvuftaki "vesîle" anlayışı ile  delillendirmiştir.  

Mustafa Fevzî Efendi rabıta-i mevt, rabıta-i mürşid ve rabıta-i huzuru zikrin bâtınî 

edeplerinden olduğunu söyler. Rabıta-i mevti, tahayyul edilen ölüm anını görüyormuşçasına 

etkilenip gönlüne hüznün yerleşerek masivadan büsbütün kurtulma olarak tanımlamıştır. 

Rabıta-i mürşidi Hakîkat-ı Muhammediyye - insan-ı kâmil anlayışı içinde anlatmıştır. Rabıta-i 

huzuru ise müşâhade makamına erme olarak, murâkabe anlayışı içinde anlatmıştır. Eserinin 

en sonunda huzur halini korumak için sekiz esastan bahsederek eserine son vermiştir.  
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Ona göre tasvvufta asıl hedef müridin Allah'a ulaşmasıdır. Bunun en kısa yolu râbıta 

yoludur. O da bir çok tasavvuf eğitimcisi gibi bu yolun zikir yolundan daha kolay hatta daha 

evlâ olduğunu söylemektedir. Çünkü müridin seyr-i sulûkunda en büyük engel mâsivadır. 

Mâsiva da ancak müridin mürşidine yaptığı rabt-ı kalb ( râbıta-i mürşit) ile mümkün 

olmaktadır. Aslında her insan, değişik şekillerde hayatının her safhasında rabıta yapmaktadır. 

Sevginin odaklaştığı nokta, o insanın o andaki rabıta mahallidir. Kendisini bir başkasına 

benzetmeye çalışan, onun hayâli ile yatıp kalkan, her şeyine ilgi duyan bir insanın yaptığı da 

şekil olarak rabıta ile aynıdır. 

"Allah, kâinatta her varlığa, durumu ve kabiliyeti nisbetinde belli isimleriyle tecelli 

ederken, insan-ı kâmile bütün esmâsıyla tecelli etmektedir. O, Cenâb-ı Hakk ile halk arasında 

bir vasıtadır. Bu sıfat ve yetkilere sahip olan kâmil bir insandan manen istifade etmek 

gerekmektedir. Bunun için, kendisinden istifademiz mümkün ve kolay olsun diye Allah, 

bizim cinsimizden peygamberler göndermiştir." diyen Mustafa Fevzî Efendi, rabıtanın ancak 

bu sıfatları elde etmiş mukarrabûn makamındaki kâmil insana yapılacağını belirtmiştir. Ona 

göre rabıtada hedef, insan değil, insanda bulunan ilâhî vasıflardır. Seyr u sülük adıyla özel bir 

terbiyeye giren sâlikin, kendisi için örnek insan olan mürşidine benzemeye çalışması, 

hayaliyle de olsa onu devamlı gündeminde tutması eğitim için kaçınılmazdır. Ölmüş bir şeyhe 

rabıta yapılıp yapılayacağı konusunda farklı görüşler ileri sürülse de genel kanaat öldükten 

sonra bile müridlerin rabıta yolu ile kendilerinden feyiz aldıklarıdır. 

Rabıtayla müridin şu faydayı elde etmesi 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 yükseltir, bu durum daha sonra da 

“fenâ fi’r-resül” ve nihayetinde de “fenâ fillâh” makamına ulaştırır. 

Kısaca yaptığımız bu çalışmada rabıtayı vesilenin bir çeşidi, murakabenin bir bölümü, 

muhabbetin bir tezahürü olduğunu bununla beraber rabıta üzerinde bir çok tartışmanın 

olduğunu gördük. Kanaatimizce, rabıta üzerindeki tartışmalar, kelimenin ifade ettiği mânâ ve 

muhtevanın sınırlarının kesin hatlarla çizilemeyişinden ve meramın taraflarca tam olarak 

ifade edilemeyişinden ileri geliyor. Bu durumda ‘şeyh’ yerine ‘hoca’; ‘biat’ yerine ‘günah 

işlememeye söz verme’; ‘râbıta’ yerine ‘kalbî bağlılık, sevgi’ tabirleri kullanılsa, hatta 

Abdülbâri en-Nedvî’nin dediği gibi, tasavvufa da ‘nefis tezkiyesi’ veya ‘nefis terbiyesi’ 

dense birçok problem ortadan kalkar. Ama öyle görünüyor ki asıl problem, tasavvufun, 

‘avâm’a hiç uymadığı halde avâmın eline geçmesidir. 

Mustafa Fevzi Efendi'nin diğer kitapları ve Cerîde-i Sûfiyye’deki  yazı ve şiirleri ayrı 

ayrı birer tez konusunu oluşturmaktadır. Ayrıca Cerîde-i Sûfiyye'de yazarlık yapmış diğer 
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kişilerin de tasavvufî içerikli yazılarının tez konusu yapılması bu dönemin, özellikle bu dergi 

ekolünün tasavvufî düşünce ve hedeflerinin gün yüzüne çıkarılması ve günümüz tasavvufuna 

yön vermesi açısından büyük önem arz etmektedir.   
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METNİN GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİNE ÇEVİRİSİ 

 

 Kâtib Mustafa Fevzi Efendi’nin çalışmamıza esas konu olan Kitâbü İsbâti’l-

Mesâlik fî Râbıtati’s-Sâlik adlı eserinin Osmanlı Türkçe’sinden  günümüz Türkçe’sine 

çevirisini yaparken gözü yormaması için transkripsyon uygulamadık. Günümüz 

Türkçesi harfleriyle verilen  metinde  " ظ ,ط ,ض ,ص ,ق ,غ  ,خ ,ح"   gibi Türkçe alfabede 

tâm karşılığı olmayan harfleri, transkripsyonla belirtmek yerine sadece bunların, varsa, 

medleri “ā, ū, ī” ile; "  ز ,ت ,د ,س  ,ك  ,ه"  gibi Türkçe’de aynı harfle gösterilen ince 

harflerinki “â, î, û” şeklindeki genel uzatma işâretleri ile belirttik. Ancak metin 

dışındaki yerlerde bunu sâdece, karıştırılması muhtemel kelimeler için uyguladık. Bu, 

“bir çalışmada iki türlü imlâ uygulamak” gibi bir durumu ortaya çıkarmışsa da − 

meselâ metinde “sultān” olarak imlâ edilen kelime,  diğer yerlede “sultân” olarak 

geçmiştir −, metni mümkün mertebe olduğu gibi aktarmak için gerekliydi. 

Kelimelerdeki ع harflerine (‘) sembolüyle, ء harflerine (’) sembolüyle işâret ettik. 

 
KİTÂBU İSBÂTİ’L-MESÂLİK FÎ RÂBİTATİ’S- SÂLİK 

 
Kitâb-ı Ziyâiyye’nin birinci kısmının ikinci cüz’ü nazmı 

Korvet Kâtibi Mustafa Fevzi 
 
Tarîkat-ı Âliyye-i Nakşibendiyye-i Hâlidiyye-i Ziyâiyye’de zikrin âdâb-ı 

bâtiniyyesinden olan tezekkür-i mevt ve râbıta-i mürşid ve mulâhaza-i huzūrun sūret 
îfâsiyle edille-i izām tarafından râbıta hakkında îrâd buyurulan edille-i kesîreden 
münâsib miktârının  fihrist vechile îzāhı  ve  ona müteferri‘ mevâd beyanındadır. 

Ve billahi‘t- tevfîk. 
1324 (h.) 

 
-2- 

 
 
İSBÂTİ’L-MESÂLİK FÎ RÂBİTATİ’S- SÂLİK EZ-KİTÂB-I ZİYÂİYYE 
 
Sana senden seninle hamd edenler 
Okurlar dersini ancak bilenler 
 
Seni tevhîd eden anlardır ancak 
O’dur mahzā ubûdiyyette mutlak 
 
Beni dūr etme anlardan ilâhî 
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Seni tevhîd ede kalbim kemâ-hiye 
 
Rehâ-yâb et mukayyetlikten Allah 
Ubûdiyyette olsun nefs  güm-râh 
 
Sana senden senâ etsün lisânım 
Seni bilsün seni bilsün Cânân'ım 
 
O türlü kalbe rabtet kalbimi sen 
Anı kendim gibi derk eyleyem ben 
 
Anınla terk edem kibr u riyâyı  
Bulam tâki Habîb-i Kibriyâyı 
 
Seni tevkîl eder bu abd-ı ahkar 
Seninle Mustafâ’yı bilmek ister 
 
Ana lâyık salât et Kird-gâra 
Ne bilsün Ahmed’i bu seng-i hârâ 
 
Selâm et âl u ashâb-ı Rasūle 
Selâmınla erdir beni vusūle 
 
 

 
NA’T-I ŞERÎF-İ RASŪL-İ KİBRİYÂ 

 
Yâ Rasūlellah  sana yüz tuttum îmân aşkına 
Sen kabul et bende-gî ol Rabb-i Mennân aşkına 
 
Aşkını sînemde hıfzettim ben imânım gibi 
Bahr-ı aşkım kükresün her demde Cânân aşkına 
 
 

-3- 
 
 
Virsün o Cibril ilhâm zât-ı bī-çūndan selâm 
Kâ‘be-i zankde işrâk eyleyen şân aşkına 
 
İsterem her dem berrak feyzine olsam süvâr 
Vakfe dursam sidre-i vaslında Sultân aşkına 
 
Refref-i nûr-ı maiyyet eylese birdem zuhūr 
Alsa benden benliği hesti-i Sübhân aşkına 
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Arş-ı "ev ednâ"yı kurbiyyetde olsam sîne-i cân 
"Kâbe kavseyn" leylinin bezminde mihmân aşkına 
 
İşte bunlar nisbet-i pâkinle istikmâl eder   
Ben de mensūbem sana, reddetme Rahmân aşkına 
 
Kıl tecellî bende-i miskînine, kaldır hicâb 
Dâ‘vet et dîvanına Sultân-ı Adnân aşkına 
 
Bir hakîkatle telakkî eylesün Fevzi seni 
Sırrına mevdû‘ olan envâr-ı irfân aşkına 
 
 

NA‘T-I DİĞER 
 
Açılup dîde-i cânım bana cânân görünür 
Tende cânım görünür sînede îmân görünür 
 
Görünür feyz-i mukaddes görünür nûr-ı Hüdâ 
Görünür şems-i hidâyetime irfân görünür 
 

-4- 
 
Bana sūrette bakıp rengime aldanma bugün 
Dil-i pür neş’eme bak  Ravza-i Rıdvân görünür 
 
 
Gerçi gurbette garîp olduğumu görmede halk 
Aşk-ı mahbûb-ı hakîkî bana mihmân görünür 
 
İşte hâk-i kûyinin hutve-i ūlâsına bak  
Her gubârından anın cezbe-i Rahmân görünür  
 
Gezebilsen sen eğer levh-i derûnum bağını 
Her bucâğında anın cennet-i vicdân görünür 
 
Sorma âdet-i gözeden ehl-i sevabdan bu yolı 
Çeşm-i sūretle bakâr goncaya hârân görünür 
  
Bu râhın zevkini gel âşık-ı bî dillere  sor 
Neye baksan gözüne ol şâh-ı Adnân görünür 
 
Bana bakma sana bahş eylediğim cevhere bak 
Gerçi sūretde behâyem bana yek-sân görünür 
 
Bu râhın hâkine kurbân olanın ey Fevzi 
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Bitevî âlem anın hâkine kurbân görünür 
 
 

NA‘T-I ŞERÎF-İ DİĞER 
 
Eyâ sultân-ı iklim-i sabâhat 
Sana geldik kapunda bî-nevâyız 
 
Ve yâ  şehin-şâh-ı mülk-i sehâvet 
Bizi  reddetme bâbından gedâyız 
 

-5- 
 
 
Gelüp dergâhına yüzler sürerler 
Şefâat isteyüp efgan ederler 
 
 
Seni bu mücrim ümmetler severler 
Eğerçi mücrimiz affa sezāyız 
 
 
Kimi âsîdir ister afv u ğufrân 
Kimi hayret-efzūn feyz-i sübhân 
 
Kimi vuslat-rehin-i bezm-i Cânân 
Bütün biz bendegân hâk-pâyız 
 
Kimi bülbül gibi nâlân olurlar 
Kimi pervâne-veşsuzān olurlar 
 
Kimi her cilveden uryân olurlar 
Ki derler vâsıl-ı vuslat-sezāyız 
 
Kimi safv-ı takrîn-i evliyâdır 
Kimi vahdet-güzin-i askıyâdır 
 
Kimi mahbûb-terin-i kibriyâdır 
Kimisi ben gibi ehl-i hatâyız 
 
Kimi ister yüzün toprağa sürsün 
Kimi ister seni rüyâda görsün 
 
Kimi  candan geçer cânâna irsün 
Henüz biz hâciyân-ı ilticâyız 
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Kimi derdinle sahrâlar gezerler 
Kimi canında mîrâcın sezerler 
 
Kimi deryây-ı vahdetde yüzerler 
Senin aşkınla cümle mübtelâyız 
 
Bütün Urbân  u  Etrâk  u  Buhârî 
Gelür feryâd eder leyl u nehâri 
 
Bulunmaz bahr-ı aşkın bir  kenârı 
Garîk-ı ka‘rı deryay-ı Hüdâyız 
 
Nedir bundan merâmı bunca halkın 
Nedir bu iptilâsı ehl-i aşkın 
 
Nedir sırr-ı hafâsı bunda Hakk'ın 
Bu mânâdan bütün hayre t-efzāyız 
 
 
Cemâlin şem‘ine pervânelerdir 
Hayâlin fikrine dîvânelerdir 
 
Celâlinden bütün vîrânelerdir 
Kapunda hak-pâye can fedâyız 
 
Ki sensin pâdişâh-ı taht-ı “levlâk”  
Kulundur ins  u cin hūrân u emlâk 
 

-6- 
 
 
Döner aşkınla herdem çarh-ı eflâk 
Kudūmunla muahhar müptedâyız 
 
Eğerçi ümmetin çokdur günâhı 
Ederler kabrin üzre âh u vâhı 
 
Ziyâret eyleyüp sen pâdişâhı 
Diyorlar cümle muhtâc-ı atâyız 
 
Dahîlek abd-i terkiyim ğarîbim 
Günâhım derdine sensin tabîbim 
 
Acep var mı o devletten nasîbim 
Desem biz âşıkân-ı Mustafâyız 
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Risâlet bağının ey sırr u nâzı 
Tükendi Fevzi’nin söz u güdâzı 
 
Budur dergâh-ı izzetten niyâzı 
Şefâat isteriz ehl-i ricâyız 
  
 

 
MUKADDİMETÜ’L-KİTÂB DER-BEYÂN-I İCMÂL-İ ÂDÂB-I ZİKR-İ HAFÎ 

 
 
Dinle ey tâlip nedir âdâba bak 
Kaplasun âsâbını âdâb-ı hâk 
 
Çün tarîka nisbet etdin kendini 
Zikre teşvîk eyle âsî nefsini 
 
Hem de zikre cür’et etme bî-edeb 
Bî-edebden dūr olur eltâf-ı Rabb 
 
Her ibâdette edeb  var âşikâr 
Bâ-husūs ehl-i zikirde bâ-şumâr 
 
Ehl-i zikri sanma  bî-âdâb olur 
Bî edebler zümre-i kallâb olur 
 
Bî-edeblerden alıp ibret hemân 
Bî-edeplikten sakın ey nev-civân 
 
Bî-edepler zümresinden olma sen 
Heb teeddüp eylesün cân u beden 
 
Cümle erbâb-ı edeptir mü’minîn 
Lîk var bazı gürûh-ı mücrimîn 
 
Heb halâyık zümre zümre cins cins 
Türlü türlü fırka fırka cinn u ins 
 
 

-7- 
 
 
Üç mevâlid doğdu gerçi âleme 
Hizmet etdi her biri bu âdeme 
 
Madeniyyât u nebâtın her biri  
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Nevu hayvâniyyenin her fertleri 
 
Benzemez görmez misin yek-diğere 
Her gürûh zıttır gürûh-ı âhara 
 
Gerçi hayvandır umûman âdemî 
Var mı âlemlerde andan akdemi 
 
Âdeme hayvan dimek câiz ise 
Nevu hayvan  âdemî hâiz ise 
 
Âlem-i hayvanda kelb de var deyüp 
Kelb ile insanları fark etmeyüp 
 
Âdeme  kelbdir demek lâyık mıdır 
Kelbe de insan demek sâdık mıdır 
 
İşte bâzı bî-edeblerden içün 
Bî-edebdir sanma dervişleri bütün 
 
Belki derviş-i hakîkidir edîb 
Aldı sultân-ı edebden ol nasîb 
 
Ben gibi ehl-i cehâlet zümresi 
Anlar erbâb-ı hevâdır cümlesi 
 
Her gürûhun var mahzā kâzibi 
Ehl-i hakkın şâh-râhı isr-i nebî 
 
Hâsılı ehl-i edebdir ehl-i dil 
Anları ta‘n eyleyüb olma hacîl  
 
Her iş âdâb ile ehl-i dilin 
Cümle ahvâli edebdir ekmelin 
 
Sanma nefsinden çıkardı evliyâ 
Bunca âdâb-ı gürûh-ı asfiyâ 
 
Belki Peygamber olur kân-ı edeb 
Mustafâ’dır çünkü sultân-ı edeb 
 
İşte andan aldılar nûr u edeb 
Cümle andan yazdı düstūr-ı edeb 
 
Her edebini evliyâ icrâ eder 
Ya kitâbullâh olur ya ki haber 
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İşte âdâb-ı zikir de böyledir 
Cümlesi Peygambere peyvestedir 
 
Cümle âdâb-ı zikr-i Hâlidî 
Zāhiriyyesidir yedi bâtın yedi 
 

-8- 
 
 
Hem iki te’sîr olur anda ayân 
Dörtdür ebvâb-ı ilâhî bî-gümân 
 
Evvelâ abdestli olmak zâhirî 
Gizli yerde kıbleye dönmek biri  
  
Bir dahi aks----------- edeb 
Öyle etdiler sahâbîler de heb 
 
Bir de istiğfâr ederler hâs u âmm 
Tâ hulûs-ı kalb ile bi’l- ihtimâm 
 
 
Bir de üç ihlâs ile ümmü’l- kitab 
Bahş edüp sâdâta eyle intisâb 
 
Bir de istimdâd-ı sâdât-ı kirâm 
Dikkat et âdâb-ı zikre bi’t- temâm 
 
Bir de göz yummak hitâm-ı zikre dek 
Gelmesün hiç aklına dîv u melek 
 
Bunları icrâ edince hâzır ol 
Çeşm-i kalbinle butūna nâzır ol 
 
Bâtınî âdâba başla aşk ile 
Boynı eğri dur huzūra şevk ile 
 
Bâtınlardan birinci zikr-i mevt 
Kıl tezekkür mevtini hiç etme fevt 
 
Bir de pîr-i mürşidi kıl vâsıta 
Bâıs-i feyz-i Hüdâdır râbıta 
  
Bir de kıl icrây-ı ihsân-ı huzūr 
Mâ-sivallah’dan mücerred bî-fütūr 
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Vâkıf ol bir de dem-â-dem kalbe bak 
Hem beşincisi vukûf-ı zikr-i Hak 
 
Bir de bilmek zikrinin e‘dâdını 
Hâsılı heb zikre hasr et sen seni 
 
Bâzgeştdir sâbi‘ âdâbımız 
Var iki te’sîr ile dört bâbımız 
 
Zāhir  u  bâtında var ondört edeb 
Söyledi icmâlini bu neyde heb  
 
 
Bir de te’sîr-i zikirdir ey ahî 
Râbıta te’sîridir diğer dahî 
 
Dört de ebvâb-ı ilâhidir hemîn 
Anları bilmek gerek ey tâlibîn  
 
Bir şerîat bir tarîkat sâlika 
Bir hakîkattır eyâ ehl-i zekâ 
 
 

-9- 
 
Bunların dördüncüsüdür marifet 
Bunları derk eylemektir marifet 
 
Bitti icmâl geldi tafsîlin yeri 
Söylenür yerlü yerince her biri 
 
Burda icmâl eyledim tafsîle bak 
Söylerem tafsîlini bâ-avn-ı Hakk 
 
Bir ziyâiyye kitabı söyledim 
Ben anı üç kısma taksîm eyledim 
 
Kısm-ı evvel üç kitabdır yâ ahî 
Andadır âdâb-ı zikr-i hâlidî 
 
Evvelâ âdâb-ı zâhir söyledim 
Bundan evvel anı nazm eyledim 
 
“Rehber-i Zâkir” diyû etdim be-nâm 
Lîk neşrolunmuş değildir ey hümâm 
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Kısm-ı evvelden birinci o idi 
Lîk te’hîr etmek îcâb eyledi 
 
Bu ikinciye lüzūm gördüm hemân 
Neşrini takdîme gördüm râygân 
 
Burada üç şey arz u izâh eylerem 
Râbıta ahkâmını heb söylerem 
 
Zikr-i mevt u râbıta bir de huzūr 
Bu kitâbımda olur derc-i sütūr 
 
Cüz-ü evvel cüz-ü sâlis sonradır 
İnşallah anları Hakk söyletir 
 
Kısm-ı sânî bir kitab oldu temâm 
Mislini görmüş değil çeşm-i avâm 
 
Orda açtım “Küntü Kenz”in bâbını 
Orda gör dervişliğin âdâbını 
 
Söyledim “Mîzân-ı İrfân” âd anâ  
Avn-ı Hakk’la gösterir mevlâsına 
 
Eylerem orda sana ben keşf-i râz 
Gelmedi vakti henüz bekle biraz 
 
Kısm-ı sâlis sonra tanzîm eylerem 
Hilye-i sâdâtı  orda söylerem 
 
Gerçi bunlar heb tamamdır bî-kusūr 
Vakt-i merhūnunda ancak neşrolur 
 

-10- 
 
 
Eyleriz takdîri Hakk'a istinâd 
Tâ muvaffak eylesün rabbü'l-ehâd 
 
Sellimû sallû alâ nûr-ul- mübîn 
Azzimû âlen ve sahben ecmaîn 
 
 

DER-BEYÂN-I RÂBİTA-İ MEVT 
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Gör ki mânâ-yı hadîs-i Ahmedî 
Ehl-i tevcîh nice tefsîr eyledi 
 
Hâl-i mevti çokça tezkâr eyleyin 
Haşr u neşr u kabri efkâr eyleyin 
 
Eksilur bundan günahlar bi’l- umûm 
Hubb-ı dünya kalbine etmez hücūm 
 
Nefs-i dūnun bundan eyler ihtikâr 
Feyz-i Mevlâ kalbe eyler intişâr 
 
Bil muhakkak ki kıyâmettir ölüm 
Bil ki te’kiden kıyâmettir ölüm 
 
Burda var pek çok meânî âşikâr 
Ben meâlî söyledim bi’l-ihtisâr 
 
Vir kulâğın mübtedi ben söylerem 
Dinle zikrin bed’ini şerh eylerem 
 
Zikre geldik şimdi tesbih eldedir 
Girmedik lâkin gönül âmâdedir 
 
Var daha bir kaç kelâm zikreylerem 
Zikrinin vakti gelince söylerem 
 
Zāhirî âdâb olunca heb temâm 
Göz yumunca fikr-i mevt et ey hümâm 
 
Son nefes hengâmını fikreyle sen 
Elveda eyler dururken can u ten 
 
Bir de Azrâil gelüb etmiş zuhūr  
Almak ister cânını etmez fütūr 
 
Bir tarftan geldi şeytân-ı laîn 
Almak ister büsbütün imân u dîn 
 

-11- 
 
 
Bir de açılmış görünmüş âhiret 
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Heb serâp anlaşılmış âkibet 
 
Türlü türlü hîle eyler nâ-bekâr 
Dehşetinden aklın olmuş târumâr 
 
Kimse bilmez hâlini yok mahremin 
Âh u vâh olmuş o demde hem-demin 
 
Çünkü âsî  u  günahkâr bendesin 
Mücrim u dermânde u şermendesin 
 
Bu sebepden yok sana bir dest-gîr 
Farzolunmaz burda hîç senden fakîr 
 
Bir düşün şu hâlini ey rû-siyâh   
Ağla inle eyle her dem âh u vâh 
 
Son nefes böyle eylerken cedel 
Pençesin urmuş sana peyk-i ecel 
 
Her cihetten eylemiş cânın ferâğ 
Her tüyün bin kerre görmüş zahm u dâğ 
 
Bin meşakkatle bu dem rûh-i revân 
Böyle zahmetle edüp terk-i cihân 
 
Hayret-ender hayrete düşmüş meğer 
Dehşet-ender dehşete düşmüş gider 
 
Yalnız imanını virmiş Hüdâ 
Elde bir şey yoktur andan mâ-adâ 
 
Gasl u tekfîn  u  namâz olmuş temâm 
Eylemiş telkînini icrâ imam 
 
Say ki ölmüş defnedilmiş nefsini 
Kat‘ edüp her mâ-sivâdan kendini  
 
Heb kesilmiş dâr-ı dünyadan nasîb 
Kabir içinde kimsesiz kaldın ğarîb 
 
Pençe-i mevtden vücūdun yâredir 
Safha-i kalbinde pâre pâredir 
 
Yok enîs u mahremin üftâdesin  
Bir karanlık yerde bir makberdesin 
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Bir beyaz bezdir sana yorgan yatak 
Kara topraklarda elvermiş firâk 
 
Bir çukûr kazmış da atmışlar seni 
Hâk-i zilletde bırakmışlar seni 
 
Nerde şefkatlü ana nerde baba 
Nerde ahbâbın dimezler merhaba 
 
  

-12- 
 
Nerde kalmış nerde evlâd u ıyâl 
Nerde servet nerde sanat nerde mâl 
 
Nerde kaldı o müzeyyen hâneler 
Bak neler oldu sana gör ki neler 
 
Anları terk eyledin düşmanına 
Yalnız kalmış günâhın yanına 
 
Yâr u ahbâbın sana gör neylemiş 
Kimsesiz koymış seni terk eylemiş 
 
Böyle dehşetle dururken nâ-gehân 
Sarsılub kabrin seni sıkdı hemân 
 
Pârelendi azm u e‘sâb-ı beden 
Yârelendi büsbütün e‘zā-yı ten 
 
Vahşet artdı tüyler ürperdi hemân 
Dehşetinden lerzelendi cism u cân 
 
Şöyle bî-dermân iken hor u hakîr 
Bir de gördük geldi Münker’le Nekîr 
 
O melekler geldiler ğâyet mahūf 
Söylemez oldun o dem lafz u hurûf 
 
Sordılar bir bir sana Rabb u Nebî 
Hem kitâb u dînini şimşek gibi 
 
Bu suâlin dehşetinden zîr-i hâk  
Titredi oldu o demde çâk çâk 
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Cism u câna büsbütün geldi ta‘b 
Bildiğin şey’i unutdun der-ıkab 
 
Çünkü isyanın sana olmuş hicâb 
Böyledir âsîlere kabr u hisâb 
 
Gitdi anlar geldi bir diğer melek 
Heybetinden titredi arz u felek 
 
Heybet  u  dehşetde ıfritler gibi 
Bir sadâsı var ki gök gürler gibi 
 
Dişleri ğâyet iri rengi siyah 
Yok kulağı dinlemez hiç âh u vâh  
 
Hâsılı vahşetde misli yok anın 
Şahsını ta‘zîb içūn gelmiş senin 
 
Bu zebânî eyler envâ-yi azâb 
Dem be-dem armaktadır tarz-ı ıkâb 
 
Bir tarafdan hayye akreb yer seni 
Heb bu canlar ekleder nâzik teni  
 

-13- 
 
Seyyiâtın bir taraftan arzolur 
Herbiri bir cism-i mahsūsı bulur 
 
Vahşiyâne sūret üzre herbiri 
Zabt ederler her cihetten makberi 
 
Anları gördükçe artar dehşetin 
Dem-be-dem efzūn olur bu şiddetin 
 
Böyle böyle tâ sabâh-ı haşre dek 
Haşrolursun tâ-kıyâm-ı neşre dek 
 
Çün kıyâmet koptuğu demde hemân 
Yerlerinden heb çıkarlar ins u cân 
 
Sen de anlarsın ey şahs-ı ğarîb 
Anları görsen gerekdir an-ğarîb 
 
Baş açık yalın ayak uryân olup 
Hevl-i mahşerden şaşub hayran olup 
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Bilmeyüp etdiğini sarhoş olup 
Çökesin diz üstüne beyhuş olup 
 
Âh u efgân eyleyub feryâd edüp 
Ağlayub herkesden istimdâd eyleyüb 
 
Kimse gelmez göresin imdâdına 
Hiç kulak virmez bile feryâdına 
 
Cümle nefsi söyleye o dehşete 
Her biri âh eyleye o gurbete 
 
Âşikâre Hakk Teâlâ söyleye 
Cümle halkı bir yere cem‘ eyleye 
 
“Yevme Tüble” dır serâir ola fâş 
Ehl-i mahşer edeler birden telâş 
 
Cümle esrârın çıka meydâna heb 
Bunları yâd eyledikmiydi aceb  
 
Her cihetden nâr ola halk ortada 
Kimse mesrûr olmaya bu arsada 
 
Cümle nefsi söyleye her enbiyâ 
Âh u efgân eyleye heb evliyâ 
 
Bir tarafından cehennem kükreye 
Bir tarafından arş-ı Rahmân titreye 
 
Sâk-ı arşa yapışa mürsel nebi 
Hiçbiri fark etmeye ümmî ebî 
 
Görmeye ümmetlerini  enbiyâ 
Kendini nisyân ede hem evliyâ 
 
 

-14- 
 
 
Heb tecellî eyleye ism-i Celâl 
Olmaya ol demde hiç rû-yı Cemâl 
 
Dehşetinden titreye herbir melek 
Dem be-dem artar bu dehşet giderek 
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İns u cin başın dike gökden yana 
Kimseden bir fâide olmaz sana 
 
Elli bin yıl cümle nefsi çağrışur 
Birbirinden fark olunmaz nâr u nûr 
 
Lîk heb tefrîk olurlar müttakîn 
Cem olurlar enbiyâ  u  sâlihîn 
 
Arş-ı âlâ gölgesinde duralar 
Mücrimîn hâlin heb göreler 
 
Yalnız peygmber-i âhir zamân 
Âh u efgân eyleye fahr-ı cihân 
 
Ağlayub feryâd ede Sübhân’ına 
Pek tezarru‘ eyleye Rahmân’ına 
 
Söyleye âlî edüp hem himmeti 
Ümmetî vâ ümmetî vâ ümmetî  
 
Ehl-i mahşer âh eder feryâd eder 
Öyle yerde kim kime imdâd eder 
 
Böyle oldukda bütün ins u melek 
Bir düşün sen hâlini n’olsan gerek 
 
Sen seni fikret nedir hâlin o gün 
Yâ ahî hâl-i perişanın düşün 
 
Bir kıyâs et enbiyâ u evliyâ 
Sâlihîn u âbidîn u asfiyâ 
 
Âh u feryâd eyledik de bî-gümân 
Sen nasıl olmak gerekse ol zamân 
 
Sen düşün bu mecrâ tafsîlîni  
Var tefekür eyle artık sen seni 
 
Öyle bir gündür o gün ki sâlike 
Pek büyükler etdiler burda bükâ 
 
İbn-i Hattâb ki emîru’l-mü’minîn 
Hazretidir kudve-i erbâb-ı dîn 
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Söyledi o hevl-i mahşerden içün 
Âh n’olaydı olmayaydım ben o gün 
 
Gelmeseydim âleme insan olup 
Görmeseydim mahşeri sekrân olup 
 
 

-15- 
 
 
Hazreti Haydar buyurdı aynını 
Taş doğusaydı n’olur anam beni 
 
Var bu yolda böyle sözler bî-hesab 
Cümlesin şerh eylesem almaz kitap 
 
Söyledikdi mahşerin mikdârını 
Elli bin yıllık günün ahvâlini 
 
Sanmaki tafsîlini şerh eyledik 
Dehşetinden binde bir tek söyledim 
 
Çok zamandan sonra miskîn Fevziyâ 
Geldi “ vemtâzū” hitâb-ı kibriyâ 
 
Ayrılur bir bir günahkâr zümresi 
Sevkolur bir bir cehîme zümresi 
 
Emrolur çünki zebânîler gelur 
Yarılur başlar yakalar yırtılur 
 
Darbolur mecrûh olur çok sîneler 
Fevziyâ gözler neler görse neler 
 
Sevkederler dūzaha oldem seni 
Gönderirler yakmağa cân u teni 
 
Kimseden olmaz şefâatler o dem 
Fahr-i âlem nerdesin kân-ı kerem 
 
Yâ Muhammed bî-kes u bî-vâyeyem 
Yâ Rasūlallah bu demde neyleyem 
 
Kimse görmez hâlimi etmez nazar 
El-meded senden meded Hayru’l- Beşer 
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Kurtar Allah aşkına bu bendeyi 
Mücrim u  âsî denî üftâdeyi 
 
Yâ Ebâbekir halîl-i Kird-gâr 
Dest-gîr ol müznibe ey yâr-ı ğâr 
 
Ey sadâkat madeni pîr-i şefîk 
Yok enîsim düşmüşem sen ol refîk  
 
Ey Şehin-şâh-ı tarîkat el-meded 
Yâ Behâeddin Şâh-ı Nakşîbend 
 
Yâ Muhammed Hâlid-i Kutb-ı Cihân 
Kıl şefâat el-emân sad el-emân 
 
Yâ Ziyâeddîn Ahmed Pîr-i men 
Tut elimden gitdi elde cân u ten 
 
Kalmadı sabra kararım ey şerîf 
Gel yetiş bu bendeye Kavs-ı Münîf 
 
 

-16- 
 
 
Nerde sâdât-ı ızāmım el-emân 
Nerdedir cem-i kirâm-ı hâcegân  
 
Nerde kaldı o zevât-ı fâdıla 
Dest-gîr olsun bu gün cân u  dile 
 
Ey feriştahlar bu dem lutfeyleyin 
Nerdedir anlar bana siz söyleyin 
 
Arz-ı hâlim var benim Peygambere 
İntisâbım var o âlî zatlara 
 
Hâlime rahmeyleyin bî-vâyeyim 
Salıverin Allah’ıma yalvarayım 
 
Belki ihsâneyler Allah’ım bana 
Gerçi isyân eyledimdi ben ana 
 
Afveder belki o Ğaffâru’z-Zünûb 
Setreder belki o Settâru’l-uyûb 
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Belki sâdâta beni îsâl eder 
Ya olur ki anları irsâl eder 
 
Gösterir belki bana sâdâtımı 
Gönderir belki bana üstâdımı 
 
Yâ ilâhî kimsesiz kaldım meded 
Hâlime rahmeyle Allahu’s-Samed 
 
Ben zaîf ü müznib ü üftâdeyim 
Mücrimim gerçi günahkâr bendeyim 
 
Ya Kaviy sensin mücîbü’s- sâilîn 
Bâr-gâhın mültecây-ı müznibîn 
 
Yâ ilâhî yâ ilâhî el-Ğassâs 
Sen eriş feryâdıma ya Müsteğâs 
 
Yok bu mevkide ğarîbin kimsesi 
El-Ğayyâsü ey kimsesizler kimsesi 
 
Sen dururken kimlere feryâd edem 
Bilmezem kimlerden istimdâd edem 
 
Bir şefâatçını bulaydım der iken 
Nâra yaklaşdı bu dem cân u beden 
 
Gerçi sâdât-ı ızāmım var idi 
Nerde kaldılar bu mücrim görmedi 
 
Pek yakîn oldu cehennem el-emân 
Anları göster bana ya Müsteân 
 
Böyle feryâd-ı figân eyler iken 
Bir de gördün geldi bir kudsî beden 
 

-17- 
 
İtimâs etdî seni aldı hemân 
Söyledi bekler seni heb hâcegân 
 
Cümle sâdât-ı  kiram heb burdadır 
Sizleri kurtarmağa âmâdedir 
 
Bir de bakdın cümle sâdât-ı kirâm 
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Heb se‘âdetle oturmuşlar temâm 
 
Çünki gördük anları etdik figân 
Ey muhabbetlü pederler el-emân 
 
El-emân hâcegânım el-emân 
Kalmadı tâb ü tüvânım el-emân 
 
Çok zamandır böyle feryâd eylerem 
Sizden imdâd olmasa ben neylerem 
 
Atmayın dergâhınızdan bendeyi 
Bu ğarîb u müznib u şermendeyi 
 
İsteyin Hakk'tan beni Allah içün 
Lutf edin bir dem Habîbullah içün 
 
Böyle pek çok âh u feryâd eyledin 
Herbirinden lutf u imdâd istedin 
 
Hâline rahm eyledi fahr-ı cihân 
Lutf u şefkat eyledi heb hâcegân 
 
Hâcegândan durdu bir pîr-i şefîk 
Dest-gîr oldu sana oldu refîk 
 
Gerçi terketdi zebânîler seni 
Sanma kurtardın bütün cân u teni 
 
Der refîk u rehberin pîrin sana 
Kıl teveccüh büsbütün Hakk’tan yana 
 
Cân-ı dilden zikrullahı bu dem 
Defolur belki gönlünden ye’s u gam 
 
Durma zikret eyle terk-i mâ-sivâ 
Belki afveyler Hüdâ ey bî-nevâ 
 
İltimâs etti egerçi hâcegân 
Afv olundun büsbütün sanma hemân 
 
Şart ile aldık seni biz ey ğarîb 
Zikredersen belki afveyler Mucîb 
 
Şöyle zikret ki Hüdâyı sâlikâ 
Kalbe te’essür eylesün gelsün bükâ 
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İşte ben yanındayım zikreyle sen 
Hem de meşgūlüm bu yerde zikre ben 
 
 

-18- 
 
Biz beraber edelim zikr-i Cemîl  
Belki afveyler Hüdâvend-i Celîl 
 
Böyle fikret işte ey miskîn-i fakîr 
Zikre meşgūl oldunuz derviş u pîr 
 
O Cemâl  Zât-ı Hakk’da mahvolur 
Sende zikr-i lafzatullah berk urur 
 
O tefekkürle eder kesb-i kemâl 
Sen tezekkür etmede ism-i Celâl 
 
Fikr-i mevtin sūreti oldu temâm 
Mâverâsın bilsün ihvân-ı kirâm 
 
Âcizâne gerçi tasvîr eyledim 
Fikr-i mevti böyle takrîr eyledim 
 
Başka başka yol bulur fikr-i sahîh 
Belki söyler bundan âlâ u fasîh 
 
Bu tasavvurdur eğerçi ya ahî 
Âkıbet böyle olursun sen dahî 
 
Kim ki böyle fikr-i mevt etse eğer 
Şüphe yok  ki nefsini tezlîl eder 
 
Kalbine rikkat gelir mahzūn olur 
Böyle böyle dilde çok lezzet bulur 
 
Hakk sever mahzūn olan cân u dili 
Hüzün ile âlûdedir herbir velî 
 
Sanma dünyadan çekerler hüzn  u  gam 
Belki uhrâyı düşünmezler neam 
 
İştişâk-ı vuslat hakdır gamı 
Aşk-ı mevlâdır dem-â-dem hem-demi 
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Sen de benzet hâlini o erlere 
Âşık-ı Mevlâ olan serverlere 
 
Fikr-i mevt et evvelâ zikretmeden 
Hüzn ile zikreylesün cân u beden 
 
Şöyle fikret herbiri ölmüş gibi 
İ‘tikât et bunları görmüş gibi 
 
Günde birkaç defa zikretsen eğer 
Fikr-i mevti bir edersen o yeter 
 
İstemez her defasında fikr-i mevt 
Lîk dersin evvelinde etme fevt 
 
Sellimû sallû alâ nûru’l-mübîn 
Azzimû âlen ve sahben ecmaîn 
 
 

-19- 
 

 
DER-BEYÂN-I RÂBITA-İ MÜRŞÎD 

 
 
Fikr-i mevtten sonra eyle râbıta 
Bâb-ı feyz-i sâlik oldu vâsıta 
 
Râbıta şeh-râh-ı vuslattır sana 
Mübtedî durma yürü andan yana 
 
Mebde-i feyz-i Hüdâdır râbıta 
Melce-i şâh  u  gedâdır râbıta 
 
Menşe-i aşk-ı ilâhî râbıta 
Sâlikânın hoş penâhı râbıta 
 
O penâhıdır bütün üftâdenin 
Müntehâsı hubb-ı Mevlâdır anın 
 
Sanma sen beyhūdedir ey müslüman 
Rabıta  aynı şeriatdir hemân 
 
Belki ikmâl-i diyânet andadır 
Kim ki inkâr eylese şermendedir 
 



 112

Elli dört farzdan biridir râbıta 
Ehl-i aşkın rehberidir râbıta 
 
Hubb-ı fillahdır bu yolda râbıta 
Bir muhabbetdir gönülde râbıta 
 
Rehber olmaz lîk her bir râbıta 
Hakk içün olmak gerekdir rabıta 
 
Gerçi simsâr-ı ezeldir râbıta 
Ehline olmak güzeldir râbıta 
 
Herkesin kalbinde vardır râbıta 
Kime ağyâr kime yârdır râbıta 
 
Şöyle vâsi‘dır diyâr-ı râbıta 
Türlü türlüdür şiâr-ı râbıta 
 
Rütbe-i dünya ızz u ikbâl u menâl 
Mâl u evlâd u cevâriy u ıyâl 
 
Nefs u şeytân u menâhîy u hevâ 
Fırka fırka her cihetten mâ-sivâ   
 
İşte bunlar herbiri bir kalbdedir 
Ehl-i dünya bunlara âlüftedir 
 
Belki bir kalbde olur yüz râbıta 
Her cihetden gösterir yüz râbıta 
 
 

-20- 
 
 
Râbıta etme bu mezkûrâta sen 
Sonra izmihlâl eder cân u beden 
 
Evvelâ bil yâ ahî mânâsını 
Rabt-ı kalbin sonra et âlâsını 
 
Gel güzel öğren gözüm ol müstakîm 
Nefsini  aldatmasun fikr-i sakîm 
 
Hubb-ı fillâhı gözet ey yâr-i gar 
Sonradan mânâ olur heb âşikâr 
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و .(  ال يؤمن احدآم حتى اآون احب اليه  من ولده و والده والناس اجمعين: قال عليه السالم            

 )في حديس آخر من نفسه
 
Der Rasūlüllah hadisinde güzel 
Şöyle fermân eder üstâd-ı ezel 
 
Kim beni sevmezse evlâdından öz 
Hem dahî vâlideden ârık  leyl u rûz 
 
Cümle nâsdan çokça sevmezse beni 
Bende mahvetmezse hubb-ı nefsini 
 
Bilsün o nâkıstır îmânı anın 
Çünkü ben mahbubuyım cân u tenin 
 
Gerçi ümmet heb sever Peygamberi 
Sevmeyen olmaz o âlî serveri 
 
Bir düşün sen nefsini ey bî-vefa 
Var mıdır kalbinde hubb-ı Mustafa 
 
 
Gerçi eylersin dem-â-dem fevziyâ 
İddiâyı aşk-ı şâh-ı enbiyâ 
 
Bin meşakkat nefs içün her demde var 
Katlanursun anlara ey nâ-bekâr 
 
Hiç fedâ ettin mi şems-i envere 
Ömrün içre bir tüyün Peygambere 
 
Bir kelâmı söyleme fikretmeden 
Nerdesin sen nerdedir Veysel Karân 
 
Hâsılı aşk  u  muhabbet râbıta 
Sâlikine lâzım elbet râbıta 
 
Var bu yolda çok ehâdîs-i nebî 
Râbıta makbûl u hakdır gün gibi 
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Bir düşün Peygamberi sevmek nedir 
Hubb-ı Hakk Peygambere vâ-bestedir 
 
Aşk-ı Ahmed aşk-ı Hakk’dır bî-gümân 
Fark olursa hâlikıyettir hemân 
 
Hakk’ı sevüb kendüsüne etdi habîb 
Sevmeyi emreyledi Rabb-i Mücîb 
 
İşte sevmek râbıta oldu hemîn 
Sevmeyi ancak bilür ehl-i yakîn 
 
Ben gibi her müddeî bilmez anı 
Sevmişim Peygamberi sanma seni 
 
Gerçi ümmetsin seversin Ahmed’i 
O muhabbet kalbe te’sîr etmedi 
 
Bundandır Fevziyâ anlar mısın 
Halini fikreyleyüb ağlar mısın 
 
Râbıtanda yok meğer kuvvet senin 
Kıymeti fazlındadır her nesnenin 
 
Bir arz-ı tahtında sevdin sen meğer 
Gösteriş her dem ânı isbât eder 
 
Küfrolur çün sevmemek Peygamberi 
Bu mehâfetinden seversin serveri 
 
Böyle sevmekde kalursan ey zelîl 
Korkarım sonra olursun pek hacîl 
 
Böyle sevmek sevmek olmaz Fevziyâ 
Bu muhabbet bir nev‘i zevk u riya 
 
 
Dem-be-dem sen durma artır sevmeyi 
Aşka tebdîl eyle bu sevmekliği 
 
Böyle sevmekden rehâ kıl canını 
Çaldırırsın korkarım îmanını  
 
Sev anı sen şöyleki sevsün seni 
Şöyle sev ki evliyâ sevdi anı 
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Şöyle sev ki başka sevgi kalmasun 
Sevmene hiçbir mevâni‘ olmasun 
 
Başka bir şey kalmasun dilde hemân 
Yalnız Peygamber-i âhir zaman 
 
Dil nedir hem sen nesin bilme anı 
Hiç düşünme rûz u şeb cân u teni   
 
Böyledir asl-ı makâm-ı râbıta 
Bu muhabbettir tamam-ı râbıta 
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Böyledir gerçi hakîkat-ı râbıta 
Mübtediye lîk  külfet râbıta 
 
Evvela külfetle rabtet kalbini 
Sen alışdır rabt-ı kalbe kendini 
 
 
Sonra sonra ülfet eylersin ana 
Hâl olur her demde akvâlin sana 
 
Şöyle ahvâlin bulur her dem nizām 
Bu muhabbet hal olur sonra makâm 
 
Böyledir her âşık-ı Peygamberi 
Böyledir herbir muhabbet erleri 
  
Mü’min-i kâmil budur ey yâr-i ğâr 
Böyle erlerdir muhıbb-i Kird-gâr 
 
Âşık oldukda kişi peyambere 
Rabt-ı kalb etdikde âli servere 
 
Hubb-ı Hakk'a yol bulur ehl-i dil 
Aşk-ı Hakk’ı anlar o merd-i cemîl 
 
Anladınsa râbıta mânâsını 
Gel gözüm efkâra koyma sen seni  
 
Dinle şimdi bu sözün tafsîlini 
Avn-ı Hakk’la söylerim tekmîlini 
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Fahr-i âlemsiz bulunmaz râh-ı Hakk 
Bu mezâya anlaşıldı mâ-sebak 
 
O şehin-şâh-ı serîr-i ıstıfâ 
Pâdişâh-ı her dü âlem Mustafa 
 
Yâ ber-endâz-ı harîm-i kudsiyân 
Vâsıl-ı vuslat serây-ı lâ-mekân 
 
Bir muazzam pâdişahdır bî-adîl 
Varmaya dergâhına ister delîl 
 
Bulmalı bir mürşidi bir rehberi 
Bulmalı bir vâris-i Peygamberi 
 
Cân-ı dilden tutmalı dâmânını 
Hem temennî etmeli ihsânını 
 
Dergah-ı feyzinde dâim olmalı 
Aşk-ı şevkinde halâvat bulmalı 
 
 
Sevmeli Peygamberi sevmek içün 
Sevmeyi artırmalı hem gün be-gün  
 
Şöyleki nefsinden özge sevmeli 
Bulmalı lâkin o şeyh-i ekmeli 
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Söyledim diğer kitâbımda ânı 
Mürşîd-i kâmillerin evsâfını 
 
Bak oku “Mîzân-ı İrfân”ımdan al 
Andan öğren nicedir ehl-i kemâl 
 
Öyle mürşid bulduğun demde hemân 
Sev anı kıl râbıta cân-ı cân 
 
Mürşid-i kamilleri buldukda sen 
Kıl fedâ mâl ü menâl u cân u ten 
 
Şöyle sev ki âşık ol dîdârına 
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Gice gündüz hâdim ol der-bârına 
 
Şüphe etme râbıta kıl pîrine 
Râbıta kıl şeyh-i dest-gîrine 
 
Öye şeyhe etdiğin her râbıta 
İrişür Peygambere bi’l-vâsıta 
 
Bir kişi sultana varmak istese 
Padişâhı cânı dilden özlese 
 
Vâsıta bulsa ana bir adamı 
Ya vezir-i âzāmı ya hâdimi 
 
O kişi neyler aceb o adama 
Hak kelâmı söyle inkâr eyleme 
 
Fikredüp Allah içün söyle kelâm 
Bî-tefekkür söyleme bî-intizām 
 
Hatırından hiç çıkar mı vâsıta 
Gice gündüz eylemez mi râbıta 
 
Vâsıta sâdık dahî olmasa da 
Bin desîse eylese her lâhzāda 
 
O kişi arz-ı vasl-ı şâh ile 
Kat‘u ümîd eylemez ikrâh ile 
 
Belki âmâlim zuhūr eyler deyüb  
Sa‘y eder dergâh-ı şâhı isteyüb 
 
Âdeta o şahsa hizmetkâr olur 
Cân u dilden hem de minnetdâr olur 
 
Şübhe yok dünyayı sırfdan bu taleb 
Mâ-sivâdır tâlib u matlûb heb 
 
Şahs-ı vâhid böyle meşgūl olsa ger 
Varmıdır îmanına bundan keder 
 
Şüphe etme şüphesiz mü’mindir o 
Hakk'a işrâk etmedikçe sū-be-sū 
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Ger inanmazsan yürü fetfâya sor 
Kim ki tekfîr etse o kendi kefūr 
 
Fevziyâ halin nedir bir kez düşün  
Ğaflet engîr sevesin gün-be-gün 
 
Küfre nisbet etme herbir âdemi 
Kendini fikr et de sonra âlemi 
 
Geldim imdi mâ-hasal maksūduma 
Şükreyle  hamdeyleyüb ma‘bûduma 
 
Hâdim sultanına oldu vâsıta 
Şahs-ı sâbık çünki etdi râbıta 
 
Hürmet etmek hâdime olmaz haram 
Belki lâzımdır ana çok ihtirâm 
 
Çünki sultâna mukarrebdir o zât 
Hürmet et hem hürmetinde kıl sebât 
 
Hürmet et ki hürmetin sultânadır 
Pâdişâhı bilmeyen bî-kânedir 
 
Zāhiri böyle olursa yâ ahî 
Bir tefekkür eyle bâtınından dahi 
 
Gel düşün bir hâdim-i Peygamberi 
Evliyây-ı ehl-i takvâ erleri 
 
Rabt-ı kalbet anlara şâm u seher 
Râbıta etmek sana vermez keder 
 
Belki zikrinden daha enfa‘ olur 
Belki kalbin hubb-ı Hakk'a yol bulur 
 
Çünki zikrin heb havâtırdır  senin 
Levh-i kalbin halka nâzırdır senin 
 
Evliyâyı sev ki kalbin saf ola 
Sonradan zikri Hüdâ’ya yol bula 
 
Kim kimi sevse anınla haşr olur 
Evliyâ hubbuyla kalbler nurlanur 
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Sâlikân sen ehl-i sıdka mahrem ol 
Anların isrindedir râh-ı vusūl 
  
Bir vesîle bul dedi Allah sana 
Şeyh-i kâmildir vesîle bil ana 
 
Çok büyükler bu kelâmı söyledi 
Nakl ile isbât-ı dâvâ eyledi 
 
Râbıta ehli bütün erbâb-ı dîn 
Bâ-husūs cümle sahâbe-i güzin   
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Evliyâ cümle murâbıd sū-be-sū 
Akl u nakl u nass ile sâbittir o 
 
Istılahdan eyledin sarf-ı nazar 
Müslüman bâri lügaddan al haber 
 
Evliyâya heb murâbıtdır Arab 
Bunları hiç duymadın mı sen aceb 
 
Bak lügatlerde nedir mânâsı 
Boş yere techîl edersen sen seni 
 
Zāhir u bâtında makbûl râbıta 
Cümle yollardan güzel yol râbıta 
 
Râbıta erbâbını tekfîr eden 
Kendisi  küfre düşer hiç bilmeden 
 
Burda kim ki nâ-revâ söz söyledi 
Ya cehâlet ya ğabâvetden dedi 
 
Mutlaka anlar ki inkâr etdiler 
Rabt-ı kalbe başka mâna ver dedi 
 
Fevziyâ Mesmûum olmuşdur benim 
Dehşetinden titredi  cân u ten 
 
Bazı câhiller edermiş kîl u kâl 
Herze gūyân u şerîr u bed mekâl 
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Za‘m ederlermiş ki gūya râbıta 
Küfr imiş mezmûm imiş hem vâsıta 
 
Şeyh eylermiş perestiş sâlikîn 
Eylemişler ihtira‘ bir başka dîn 
 
Sümme hâşa sümme hâşa yâ Kerîm 
Bu söze estağfirullah el-Azîm 
 
Bu ne söz yâ Rabb ki münker söyledi 
Ehl-i Hakk'a ifk u bühtân eyledi 
 
Hiç kabûl etmez bu hâli ehl-i dîn 
İftirâdır yâ İlâhe’l-Âlemîn 
 
Başka ma‘bûd bilmeyiz sensin ilâh 
Dîn haktır dinmez bî-iştibâh 
 
Ehl-i îmân cümlesi ihvânımız 
Birdir ancak ol ulu Sübhânımız 
 
Yâ ilâhî hasbünallahü’l- Celîl 
Ente mevlânâ veyâ nime’l-vekîl 
Öyle olsa râbıta farz-ı muhal 
Eyleyen kâfir ne hâcet kîl u kâl 
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Müşrik u kâfir olur öyle denî 
Kim ki ma‘bûd eylese üstâdını  
 
Mü’min etmez öyle râbıta 
Şeyh-i kâmildir delîl u vâsıta 
 
Râbıta olmaz perestişdir o hal 
Sū-i zandır iftirâdır bu makâl 
 
Ehl-i insâf böyle sözler söylemez 
Küfür u şirki mü’mine hamleylemez 
 
Küfre nisbet eylemez ihvânını 
Boş yere yakmaz o nâre canını 
 
Ya ahî sen dinleme münkirleri 
Şeyhe tapmazlar tarîkat erleri 
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Kim ki fark etmez Hüdây-ı bendeyi 
Sanma insan o şermendeyi 
 
Öyle insanlar bulunmaz zannıma 
Böyle îlân eylerem ihvânıma 
 
Hâsılı kıl râbıta üstâdına 
Gelmesün münker kelâmı yâdına 
 
Her mekanda her makamda her zaman 
Râbıta câizdir ey pîr u civân 
  
Var bu yolda itttifâk-ı evliyâ 
Râh-ı hakdır rabt-ı kalb-i asfiyâ 
 
Bir namazdan mâ-adâ her yerde sen 
Rabt-ı kalbet şeyhe bir vech-i hasen 
 
Bâ-husūs vakt-i zikirde her zaman 
Râbıta lâzımdır ekdem bî-gümân 
 
Râbıta kıl evvelâ sonra zikir 
Böyle müstahsen olur zikir u fikir 
 
Lîk esnây-ı zikirde yâ ahî 
Şeyh ile birlikde zikret sen dahî 
 
Kalbini eyle havâtırdan berî 
Yalnız yanında farzet rehberi 
 
Öyle fikret ki seni teftîş eder 
Tâ havâtır virmeye kalbe keder 
 
O müfettişdir yanında mânevî 
Beyt-i şeytân olmaya tâ kalb evi 
 
Evliyâdır çün cevâsîsü’l- kulûb 
Anlara ma‘rûzadır cürm u zünûb 
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Çünkü şeytan eyler anlardan firâr 
Anlar ın nezdinde sırlar âşikar 
 
Anlara birdir ahî gayb u huzūr 
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Anları fikret ki gelsün kalbe nûr 
 
Yazmış üstad-ı Gazâli-yi müstetâb 
(el-Bidâyetü'n-Nihâye) bir kitâb 
 
O kitâbda şöyle yazmış dest-gîr  
Mübtedîye söylemiş pîrimiz 
 
Kıl namazında huşu o râh-ı huzūr 
Tâ ki noksan etmesün sende zuhūr 
 
Bir rical farzet sana bakmakdadır 
O seni hem imtihan etmekdedir 
 
Mânevî b i r  kimsedir kadri azîm 
Tâ seni ta’lîme gelmiş ol kerîm 
 
 
Bir nakîza olsa erkânında ger 
0 büyük âdem seni tekdîr eder 
 
Böyle ta’lîm et salâta her zeman 
Hâl olur sonra huzūr-ı Câvidân 
 
Bu kelâmdan nükte alsun ârifîn 
Maksad-ı aslî hemân ihyâ-yı dîn   
 
Hâsılı et râbıta ey mübtedî 
Maksadın olsun huzūr-ı Sermedî 
 
Etme esnâyı zikirde râbıta 
Bî-tekellüf gelsün vâsıta 
 
Bî-tekellüf gelse reddetme anı 
Başka şeylerden eserine sen seni 
 
Zāhir oldukda huzūr-ı mânevi 
Zikir ile meşgūl olunca kalb evi 
 
Başka şeylerden ferâğat eyle sen 
Aşk ile zikreylesün can u beden 
 
Her ne şeyden feyz alursa cân u dil 
Andan ayrılmak hemân lâyık değil 
 
Nerde feyzin çok olursa sâlikân 
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Orda dur ayrılma andan k ı l  bükâ 
 
Her ne şey te’sir ederse cânına  
Her ne hal yardım eder efgânına 
 
Her ne ki dirse sana fikr-i huzūr 
Her neden kalbe gelürse feyz u nûr 
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O zikirdir andan ayrılma sakın 
Böyle derler cümle erbâb-ı yakîn 
 
Râbıta hakkında var bir çok delîl  
Emreder hem (vebteğû) nass-ı celîl 
 
Söyledik mânâsını bu ayetin 
Hakk'a bulmakdır vesîle ğâyetin 
 
Gerçi var birçok vesîle ya ahî 
Bir vesîle ister esbâb dahî 
 
Hâsılı olmaz dinle ey merd-i cemîl 
O sebebler bî-vesîle bî-delîl 
 
O vesîle o delîl üstad olur 
Mülk-i d i l  üstad ile âbâd olur 
 
Burda cinsiyyet gerek ey nev-civân 
Nisbet-i cinsiyedir fânus-ı cân 
 
Bak ki Peygamberde âdem sen de o 
Andan aldı cümle ashâb-ı rû-be-rû 
 
Sonra ashâb-ı peyşrev oldu digere 
Her biri bir vâsıta Peygambere 
 
Peyrev oldu anlara her tâbiîn 
Böyle böyle etdiler ihyâ-yı dîn 
 
Tâbiîn oldu çū mersâ-yı hitâb 
Sadr-i ashab anlara oldu kitâb 
 
Çün kitâb oldu sudūr-ı tâbiîn  
Andan öğrendi ulûm-ı âh ir în  
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Ba‘zılar etdi o dem ketb-i sütūr 
Ba‘zılar da kıldı ihyâ-ı sudūr 
 
Her biri vâris olur Peygambere 
Bizleri îsâl eder o servere 
 
Âlimân ehl-i sütūr 
Sâlikân ârifân ehl-i sudūr 
 
Her iki meslek de ister vâsıta 
Ehl-i meslek etmeli heb râbıta 
 
Bu iki meslekde vardır silsile 
Bestedir Peygamber sahibdile 
 
Ânaneyle geldi meslek bizlere 
Rabteder tâ bizleri Peygambere 
 
Dinledinse rabt-ı kalbet mürşide 
Tâ murâbıt ol cenâb-ı Ahmed'e 
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Âyet-i diğerde emreyler Hüdâ 
Ehl-i sıdka eyleyin siz iktidâ 
 
Dâima anlarla ülfetdâr olun 
Öyle sâdıklarla dâim yâr olun 
 
Zāhir u bâtında ey erbâb-ı d în   
Siz olun sohhet-güzîn sâdikîn 
 
Hoş bu zāhirdir bütün erbâbına 
Gün gibi akl u zekâ ashâbına 
 
Zāhiren ülfetine o fillâh ola 
Muktezîdir anda hubbu'llâh ola 
 
Bî-muhabbet neylerem keynûneti 
Âkıbet vardır şerûr u âfeti 
 
Hem muhabbetsiz gönül nâ-dân olur 
Bî-muhabbet bezm-i aşk zindân olur 
 



 125

Hubb-ı Hakk olmazsa bir dilhânede 
O gönül güya olur bir mey-kede 
 
Beklenir mi bir hayr  meyhâneden 
Hayr olur mu sohbet-i  rindâneden 
 
İbret al sarhoşa bak ey hub-rû 
Sahtekârâne muhabbet besler o 
 
Bir muhabbet göster hükm-i kadeh 
Arzeder yek diğere sonsuz ferah 
 
Dostluğu tebdîl eder aynı zamân 
Der-akeb dostlar olur düşmân-ı cân 
 
Bu sözü âyet dahî isbat eder 
Müttakî dost hakîkidir peder 
 
Müttakîler dost olur yek diğere 
Aşk ederler Allah'a Peygambere 
 
Hubb-ı Hakk'sız cümle dost düşmân olur 
Hubb-ı Hakk her hastaya dermân olur 
 
Ey birâder işte bak sarhoşlara 
Dost iken düşmân olur yek diğere 
 
Ondan hisse al ey müttakî 
Hubb-ı Hakk gönlünde yok kalbi şakî 
 
Hubb-ı Hakk'sız sohbet etmez sâdikîn 
Heb muhabbetle olur ihyâ-yı dîn 
 
Çünkü sadıklarla keynûnet gerek 
Anları sevmekle ünsiyet gerek 
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Bir kişi sevmezse ger sâdıkları 
Bâtinen tekzîb ederse anları 
 
Zāhiren anlarla olsa her zaman 
Hiç ekâbir fâide olmaz iyan 
 
Böyle keynûnet nifakdır ey fatîn 
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Bu maıyyetden gelur ihlâl-i dîn 
 
Böyle emretmez Hüdâ-yı Kird-gâr 
Emr-i Hakk'dan b i r  muhabbet âşikâr  
                                                                                                                                             
İşte sâdık şeyh kâmildir sana 
Sıdk ile sen de muhabbet k ı l  ana 
 
Dilde hıfzeyler muhib mahbûbunu 
Sen de hıfzeyle hiyâl-i pâkini 
 
Çünkü (kûnû) der Hüdâ-yı Kird-gâr 
Cümleye emr-i ilâhi âşikâr 
 
 
Emr-i Hakk'a inkiyâd etmek gerek 
Emr-i Hakk farz-ı ilâhîdir ne şek 
 
Çünkü keynûnet muhabbet ister o 
Gâib olsun ister olsun rû-be-rû 
 
Çün muhabbet vâcib oldu sâdıka 
Essalâ her tâlibe her âşıka 
 
Şeyh-i kâmil çünkü sâdıkdır ahî 
Kıl muhabbet ol anınla sen dahi 
 
Bu muhabbet hâzıra mahsūs değil 
Hâzır u gâib bir oldu şöyle bil 
 
Çün huzūr-ı şeyhde olsan sana 
Feyz-i Hakk'a muntazır ol k ı l  bükâ 
 
Dâima gaybda eyle râbıta 
Hem huzūrunda otur bî-vâsıta 
 
Sohbetinden feyz alub ol müstefîd 
Aşk u şevkin dem-be-dem olsun mezîd 
 
Böyle böyle akseder hali sana 
Benzedirsin cümle ahvâlin ana 
 
Hem refîk olmuş olur her dem sana 
Râbıta etdikde dâim sen ana 
 
Emrolundu yola çıkma bî-refîk 
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Bul refîki evvelâ sonra tarîk 
 
Öyle bir yoldur bu râh-ı gayb-ı gayb 
Her tarafdan pür-hatar bî-şek u rayb 
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Râh-ı gaybı'l-gayba sâliksin meğer 
Bu tarîka gitmeğe ister hüner 
 
Çün hüner yok sende bâri bul refîk 
Mahvederler sonra kuttâu tarîk 
 
Var bu yolda çok meşâhîr-i kelâm 
Râbıta hak râbıta hak vesselâm 
 
Söylesün varsun gürûh-ı münkirîn 
Râbıta hakdır diyor ehl-i yakîn 
 
Cümle mezheblerde sâbitdir bu yol 
Sâlik takrîre alur ehl-i  vusūl 
 
Râbıta var fırka-i nâciyede 
Mezheb-i âlî-yi Nûmânîyede 
 
Şâfiî ve Hanbelî ve Mâlikî 
Her  birinden var bu râhın sâlikî 
 
Heb büyükler eylemişler râbıta 
Çünkü tutmuş her biri bir vâsıta 
 
Anların meslekleri râh-ı kuyem 
Lîk teşvîş eyliyor nefs-i leîm 
 
Anları sev mesleği tut ey ahî 
Bil ki anlardan olursun sen dahi 
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Bu hadisden al meânî ey zekî 
Râh-ı Hakk'dır bil büyükler mesleği 
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Çün büyükler mesleği makbûl olur 
Râbıta hakkında sen etme kusur 
 
Ger muhabbet etse bir kavme kişi 
Ya hayırdır ya ki şer kavmin işi 
 
Ehl-i hayr olsun veya erbâb-ı şer 
Ya dalâldır ya tarîk-i mûteber 
 
Olsun zat işte anlardandır o 
Ya şerîr olsun veya merd-i nikû  
 
Çünkü e‘mâle muhabbet eyledi 
Ger amel etdi veyahud etmedi 
 
Etse yahud etmese anlarladır 
Bu rumûzı fahr-i âlem anlatır 
 

-32- 
 
 
Sâlika tutma derûnunda nifâk 
Aç basîret çeşmini bu kavme bak 
 
Böyle kavmin her tarafı müstekîm 
Bunları taklîd eden olmaz sakîm 
 
Bunlar etmezler dalâletle sülûk 
Bunların ahvâline girmez şekûk 
 
Her  biri birçok tevâtürle velî 
Anları inkâr edüp olma delî 
 
Var bu yolda çok kitaplar bî-şümar 
Râbıta hakkında ey âli-tebâr 
 
Cümleyi tahrîre yeltensen eğer 
Çok zaman ister geçer şâm u seher 
 
Her birinden bir  numûne söylerim 
Râbıta hakkında isbât eylerim 
 
Bu kitâbda söyleyim fihristini 
Merciinden var oku sen aslını 
 
Ekmelüddîn İmâmu'l-Müttakîn 



 129

Muktedâ-yı zümre-i erbâb-ı dîn 
 
Söyledi Şerh-i Meşârıkda o zât 
Çok güzel şerh eyledi  âlî sıfât 
 
(Men reânî) kavlinin şerhinde o 
Eyledi isbât-ı dâva sū-be-sū 
 
Hem Gazâlî Hazret-i şeyhi celîl 
Bu makamdan söyledi pek çok delîl 
 
Cümleden bir danesi ey yâr-i gar 
Bak ki İhyâ-yı Ulûmunda ne var 
 
Vardır anda bahs-i âdâb-ı namaz 
O kitabı al oku öğren biraz 
 
Bir de Mekkî şeyh Şehab bin Hacer 
Râbıta hakkında vermişdir haber 
 
Âhir Şerh-i Şemâildir biri 
Hem dahi Şerh-i Iyâbdır diğeri 
 
Şu kitâblardan oku bî-vâsıta 
Gör ki var mı yoksa yok mu râbıta 
 
Bir dahi şeyh-i celîl Kâm-kâr 
Şeyh Şehâbeddîn pîr-i nâmdâr 
 
Der Avârifde salât bahsinde pîr 
Ehl-i kurbu bahs ederken dest-gîr 
 
 

-33- 
 
 
Râbıta hakkında isbât-ı sarîh 
Söylemiş zikreylemiş şeyh fasîh 
 
Bir de Mevlâna Suyûtî söyledi 
Müddeâ-yı fasl u isbât eyledi 
 
Hâfile adlu kitabında imam 
Hem de tenvîrinde üstâd-ı hümâm 
 
İsmine derler Kitâb-ı Müncelî 
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Anda malûm cümle etvâr-ı velî 
 
Bahs ederken ru’yet-i Peygamberi 
Mebhasi yazmış mübarek elleri 
 
Bir de Şârânî imâm-ı evliyâ 
Kavs-ı âlâ-yı gürûh-ı asfiyâ 
 
Söylemiş kudsiyyesinde ol celîl 
Müdde‘â hakkında serdetmiş delîl 
 
Mebhâs-i âdâb-ı zikr hakkında hem 
Râbıta hakkında oynatmış kalem 
 
Orda saymış zikr-i Hakk âdâbını  
Feyz u envâr-ı Hüdâ esbâbını 
 
Hem yedinci söylemiş pîrimiz 
Var oku andan olursun müstenîr 
 
Der ki Şârânî mürîd-i muktedî 
İster olsun müntehî ya mübtedî 
 
Etmek isterse mükemmel zikrini 
Gözleri beyninde tutsun şeyhini 
 
Söyle yahu var mı söz bundan açık 
Söyle Şârânî'ndir meydan açık 
 
Kimdir o Şârânî dedi sen nerdesin 
O veliyyi Kibriyâ sen mürdesin 
 
Çıksun o Şârânî’yi inkâr eden 
Ya ki ayrılsun o münkîr zümreden 
 
Söylemiş hem Hazret-i Molla Alî 
Şöylece Şerh-i Şemâilde belî 
 
Bâb-ı fî halk-ı Resūlullah'dadır   
Bir hadîsin şerhini ol müstetîr 
 
Ki büyükler sūretinde feyz olur 
Görmeyenler dinlese eyler sürûr 
 
Bu mailde söylemiş bir çok kelâm 
Var oku tafsîlini andan temâm 
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-33- 
 
 
Bir de Cürcânî Şerîf-i bî-nâzîr 
Hazret-i Allâme-i pîr-i Münîr 
 
Söyledi Şerh-i Mevâkıfda o zât 
Bir dahi Şerh-i Mutâli‘de nükât 
 
Râbıta vardır muhakkakdır dedi 
Müddeâyı pek açıkdan söyledi 
 
Der sahîhdir evliyâ eyler zuhūr 
Müntesibler ahzederler feyz u nûr 
 
Anların sūretlerinden sâlikîn 
Feyz alurlar bil anı hakka'l-yakîn 
 
İster olsunlar hayatda evliyâ 
İrtihâl etsun veyâhud asfiyâ 
 
İşte yahu biz mi öğretdik anı 
Söylesin seyyid bu bahsin faslını 
 
Söyle o bizden mi aldı râbıta 
Yoksa biz andan mı bulduk vâsıta 
 
Bir de Tâceddîn ile Abdulğanî 
Her biri ilmu meârîf madenî 
 
Söyledi Tâciye Şerhinde delîl 
Bu iki allâme-i şeyh-i celîl 
 
Şeyh Tâceddîn Osmanî Şerîf 
Şöyle der şerhinde o pîr-i münîf 
 
Hakk'a vuslat râhının bir dânesi 
Rabtolunmak şeyhine dilhânesi 
 
Öyle şeyhine kâmil u ehl-i makâm 
O fenâfillâh ile olmuş temâm 
 
Var daha pek çok mefâsîl söylemiş 
Cümleden tafsîl u îzâh eylemiş 
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Hem dahi zikreylemiş Abdulgânî 
Harf-be-harf yazmış kelâmın aynını 
 
Der ki lâzımdır müride râbıta 
Evliyâyı eylesunlar vâsıta 
 
Öyle kalbinden olsun müstefîd 
Gelsün anlardan ana feyz u mezîd 
 
Bir de Mevlâna Muhammed Hâdimî 
Asrının allâme-i ays-i demî 
 
Söylemiş Nakşiyyesinde o celîl 
Râbıta hakkında fasl-ı müstakîl 
 
 

-35- 
 
 
Der ki dervişâne lâzımdır hemân 
Eylesün terk etmesün her sâlikân 
 
Ya tahayyül eylesün Peygamberi 
Ya mübarek mürşid kâmilleri 
 
Bu mübârek zâta kim söyler kelâm 
Heb müsellemdir sözü beynel enâm 
 
Var mı bir münkirânı inkâr eder 
Bir delilin var mı bundan mûteber 
 
Müttefîkdir cümle sūfiyye ana 
Mümkün olsa söylerim bir b i r  sana 
 
Söyledi Sultân-ı Âlem-i Mevlevî 
Mesnevîsinde hemân manevî 
 
Râbıta hakkında pek çok güfteler 
Var oku görkü neler söyler neler 
 
Muttefikdir cümle Nakşî erleri 
Râbıta hakkında birdir sözleri 
 
Bâ-husūs Kavsu'l-Halâyık-ı Nakşîbend 
Kutbu bî-hem-tâ-yı mahbûbu es-Samed 



 133

 
Her sözünden râbıta eyler zuhūr 
Her deminden râbıta der-kâr olur 
 
İçtimâ etdi bu yolda ârifîn 
Muttehiddir burda fikr-i kâmilîn 
 
İhtisâr etmek dilerdim gerçi ben 
Kilk-i âcîz durmuyor ey gülbeden 
 
Şeyh Ubeydullah-ı Ehrâr-ı şerif 
Bu makamdan söyledi pîr-i münîf 
 
Şöyle tefsîr eyledi şu âyeti 
Sâdikîne ülfet u keynûneti 
 
Zāhiri üns u likâyı asfiyâ 
Manevîsi rabt-ı kalb-i evliyâ 
 
Bir de Abdulkâdir kutb-ı cihân 
Kavs-i Geylânî hümâ-yı lâ-mekân 
 
 
Der ki derviş-i tarîk-ı kavm olan 
O tarîka kendini sâlik bulan 
 
Her müride muktâzîdir râbıta 
Eylesünlar evliyâyı vâsıta 
 
Evliyâdan istifâde eyler o 
Etdiği çün râbıta kalmaz geru 
 
 

-36- 
 
 
Bir zarar yok evliyâyı görmese 
Yok keder zāhirde mevcūd olmasa 
 
Âlim billâhi Câmî Hazreti 
Âlemi tutmuş sadâ-yı şöhreti 
 
Söyledi çok yerde o âlî cenâb 
Ger mufassal söylesem almaz kitâb 
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Hem Levâyîh adlı yazmışdır eser 
O dahi bu müddeâyı şerh eder 
 
Hem teveccüh adlu var mektūbesi 
Zikredilmiş o kitâbda cümlesi 
 
Şârihu’1-Eşyâh dahi zikreyledi 
Nefhâ-ı Kurb'unda âlâ söyledi 
 
An vahidde gürûh-ı evliyâ 
Ârifîn u kâmilîn u asfiyâ 
 
Çok mekanda gösterirler sūreti 
Heb tasarruf eyler anlar ümmeti 
 
Bir dahi şerh eyledi İbn-i Kemal 
Söyledi tarif-i ruhdan bir misâl 
 
Müddeâyı orda teşrîh eyledi 
0 kitabı belki münkîr görmedi 
 
Seyf-i sâtı‘dır dedi rûh-ı velî 
Hadd-i zâtında egerçi müncelî 
 
Ten gullâf olmuş velâkin bî-gümân 
Berk urûr o çıksa tenden nâ-gehân 
 
Fahri Râzi de Metalib'de dedi 
Var ana bak ki ne sözler söyledi 
 
Kitâbdan gör ziyâret bahsini 
Var oku bil  bu sözün tafsîlini 
 
Sahibi Kâmûs'da tafsîl eyledi 
el-Besâir'de mufassal söyledi 
 
Şeyh Necmeddîn Kübra Hazreti 
Eyleyüb âlî  hemâ-yı himmeti 
 
Şöyle fermân eyledi pîr-i Münîr 
Kutb-ı âlâ kavs-ı âzām dest-gîr 
 
Asl-ı âzāmdır dedi bil râbıta 
Rükn-ü elzemdir bu yolda vâsıta 
 
Râbıta etmezse derviş şeyhine 
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İncilâ gelmez bu yolda kalbine 
 
Hem Seyâlikûti dahi şerh eyledi 
O dahi aynı bu yolda söyledi 
 
Bir dahi allâme İbni Âbidin  
Kudve-i erbâb-ı i lm-i âhirîn  
 
Şerh ederken der Muhtâr-ı İmâm 
Râbıta hakkında basit etdi kelâm 
 
Birde İsmail Hakkı Hazreti 
Bursevî Şeyh-i Münîr-i Celvetî 
 
Pek çoğunda söyledi âsârının 
Bâ-husūsuna Tuhfe'sinde var anın 
 
Birde İbrahim Hakkı dest-gîr 
Erzurûmî hazret-i pîr-i münîr 
 
Marifetnâme'de kitabında dedi 
Müddeâyı şerh u îzâh eyledi 
 
Bir de Sirhindî imâm-ı evliyâ 
Şeyh Fârukî Hemâm-ı asfiyâ 
 
Bir de mahdūmi anın pîr-i güzin 
Urvetü'l-vüskâ imâmu'l-müttakîn 
 
Bak ki Mektubât'ına yazmış delîl 
Müddeâyı her iki şeyh-i celîl 
 
Eşrefoğlu hazret-i pîri münîf 
Müddeâyı söyledi zât-ı şerif 
 
Râbt-ı kalbi pek güzel şerh eyler o 
Var Müzekki'n-Nüfūs'undan oku 
 
Bir de söyler Şeyh Murad Kâbilî 
Evliyânın müktedâyı ekmeli 
 
Var bu Sıddîkî Tarîkinde dedi 
Her iki asl-ı şerîf-i sermedî 
 
Asl-ı evvel şöyledir bi'l-ihtimâm 
İt tibâ-i sünnet-i hayru'1-enâm 
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Asl-ı sâni bir muhabbetdir mezîd 
Mürşid-i kâmillere eyler mürîd 
 
Bu muhabbet bil ki lâzımdır sana 
Hem de sohbet şart-ı âzāmdır ana 
 
Bu muhabbet herkese olmaz nasîb 
Kimlere isterse vermişdir mucîb 
 
 

-38- 
 
 
İşte bunlardan bulursan aks-i hâl 
Muktedâdır zümre-i ehl-i kemâl 
 
Râbıta laz ım olur şeyhinden yana 
İn‘ikâs-ı hal içün kâfî sana 
 
Gâib u hâzır müsâvîdir dedi 
Müddeâyı böyle tevzîh eyledi 
 
Hem dahi feyz almada pîr u cevân 
Der müsâvidir bu yolda bî-gümân 
 
Hayy u mevtâdan müsâvî vâsıta 
Çünkü ervâhdır medâr-ı râbıta 
 
Lîk üstadın olursa bir hayat 
Şeyh-i kâmil mürşid-i âlî sıfat 
 
Burda rûhânî vu cimsânî olur 
Feyz-i Mevlâ belki çok eyler zuhūr 
 
Bak ki Beyzāvî bu yolda neyledi 
Bir hadisi şerh ederken söyledi 
 
Rûh-ı kudsîler tecerrüd eylese 
Her alâyıkdan teferrüd eylese 
 
Rûh-ı bedenden eyledikde infısâl 
Âlem-i âlâyâ eyler ittisâl 
 
Kalmaz anlarda hicâb-ı zâhiri 
Seyrederler her zaman bahr u beri 
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Görünür hazır gibi arz u felek 
Ya bilür ya bildirür cins-i melek 
 
Heb olurlar cümle sırlar âşikar 
Itla‘ eyler nüfūs-i pâyidâr 
 
İşte Beyzāvî sözü buldu hitâm 
Hem Mesâlik'de dahi var bu kelâm 
 
Hem Sefîdî hazreti şerh eyledi 
Şerh-i Âlâ-i Buhârî'de dedi 
 
Hiç temsîl eylemez deyu leîn 
Sūret-i Peygambere olmaz yakîn 
 
Muktedir olmaz bu hale ol denî 
Öyle sūretden gözetmez kendini 
 
Kümmelin-i evliyâ hem bu yoldadır 
Anların sūretleri âzādedir 
 
Girmez o sūretlere deyu habîs 
Böyle söyler cümle şürrâh-ı hadîs 
 
 

-39- 
 
 
Bir de Zeyneddîn Hâfî söyledi 
O Vasâyâsında tasrîh eyledi 
 
Var sekiz şart Cüneydiyye meğer 
Zeyn-i Hâfî anları te‘dâd eder 
 
Der yedinci şart sâlik-i ber-devâm 
Rabt-ı kalb-i evliyâya ihtimâm 
 
Şöyle muhkem-i îtikâd etmek gerek 
Şeyhini kutbu'z-zamân bilmek gerek 
 
Var daha pek çok kitâblar nâmidâr 
Müddeâyı şerh ederler âşikâr 
 
Hem Ebu'l-Abbas-ı Mürsî zül-kemâl 
Bu hususda söyledi bir hoş misâl 
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Nazrâ-i mürşidde feyz eyler zuhūr 
Sâlikine her nazar iksîr olur 
 
Sâliki ihyâ eder lemh-i basar 
Gör de bak kaplumbağadan al hüner 
 
Hazret-i pîrden işaret var ahî 
İbret al kablumbağadan sen dahî 
 
Bir zaman o beyzādan kesmez nazar 
Nazrâsıyla beyzāyı ihyâ eder 
 
Lâkin isti‘dâd-ı beyzā olmalı 
Tohm-ı isti‘dâd ana yol bulmalı 
 
İşte sâlik beyzā-i nâsūtedir 
Tohm-ı isti‘dâd ana mabsūtadır 
 
Nazra-i şeyh şems-i lâhūtiyedir 
Kuvvet-i ihyâ ana hılkiyyedir 
 
Lâkin  isti‘dâd-ı sâlik şartdır o 
Şartına yok maşrûtdan olmaz berkuk 
 
Bak tohmsız beyzādan gelmez vücūd 
Tohm-ı isti‘dâdedir lutf-ı vedūd 
 
Bir dahi İbn-i Atâullah dedi 
Bu sözü Tâcu'l-Arûsda söyledi 
 
Bir de Muhyiddîn Kâvsu'l-vâsilîn 
Şeyh-i Ekber mültecâ-yı ârifîn 
 
O Fütūhât'ında tahrîr eylemiş 
Var oku görki ne tahrîr eylemiş 
 
Şeyh-i Fâsî söylemiş bir çok delil 
Müddeâyı şerh içün pîr-i celîl 
 

-40- 
 
Defter almaz söylesem tafsîlini 
Var oku Şerh-i Delâil'den anı 
 
Var daha pek çok tefâsîr-i şerîf 
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Müddeâ hakkında Kur'an-ı  münîf 
 
Hem de var pek çok ehâdîs-i nebî 
Müddeâ sâbit olur hürşid gibi 
 
Cümleden bir dânesi ey nûr-ı cân 
Gör ne fermân eyledi fahr-i cihân 
 
Söyledi diğer hadisinde Resūl 
Sâlihîni zikreden buldı kabûl 
 
(Tenzîlu'r-rahme) dinledi bi'l-yakîn 
Zikreyledi (ınde zikri's-sâlihîn) 
 
Sâlihîni her kişi ki zikreder 
Bi l  ki ol demde ana rahmet iner  
 
Hem de vâcibdir dedi bu ümmete 
Şükrede sıddîk-î âlî himmete 
 
Hem ibadetdir dedi zikr-i âlî 
Râbıta oldu bu sözden müncelî 
 
Her biri bu sözlerin bir râbıta 
Evliyânın cümlesi heb vâs ı ta 
 
Râbıta oldu muhabbet hâsılı  
Her muhabbet râbıta oldu belî 
 
Hubbu fillâh  çünkü oldu râbıta 
Hem sebep oldu bevech-i vâsıta 
 
Şübhe yok ki andan âlâ yok tarîk 
Hubbu fillâh  eyle dâim ey refîk 
 
Şeyhini sev hubb-ı Peygamber içün 
Şöyle ihlâs eyle hakkında bütün 
 
Eyle şeyhin râhına bezl u vücūd 
Hubb-ı ehlullahdadır hubb-ı vedūd 
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Bir muhabbet olsa Peygamber içün 
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İşte o aşk-ı hakîkîdir bütün 
 
B i r  muhabbet ki ana vâ-bastedir 
Dâima artmaklığa şâyestedir 
 
 

-41- 
 
 
Hubb-ı Peygamberdedir hubb-ı Hüdâ 
Aşk-ı Mevlâ andan eyler ibtidâ 
 
Hem de evliyâ hubb-ı nebî 
Bu muhabbetdir tarîkın akrabi 
 
Kim muhabbet eylese Allah içün 
Aşkını müzdâd ederse gün-be-gün 
 
Zil l - ı  arşda sâye-bân olsa gerek 
Umduğu nimetleri bulsa gerek 
 
Kurulur nurdan menâbîr anlara 
Gıbta-fermâdır bütün insanlara 
 
Rûz-i mahşerde bu türlü asfiyâ 
Gıptâ eyler enbiyâ u asfiyâ 
 
Kim otursa Hakk içün bir yerde hem 
Ki o meclisde ola âlî himem 
 
Hem mülâkî olsalar yek-diğere 
Gelseler Allah içün heb bir yere 
 
Hem sevişse Hakk içün mü’min kiş i  
Olmasa kalbinde aslâ çevresi 
 
 
Hakk Te‘âla şöyle ferman eyledi 
Emr-i Hakkk-ı Hazret-i Ahmed dedi  
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Her k im îfâ etse dâim anları 
Sâbıka zikretdiğim hasletleri 
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Ol kişiyi Hakk sever bî-în u ân 
Şübhe yok mahbûbu Hakk'dır bî-gümân 
 
Böyle var pek çok ehâdis f î -hi lâf  
Hem de yok sıhhatlarında ih t i lâ f  
 
Gerçi var pekyok deliller bî-hisâb 
Cümleyi zikreylesem almaz kitâb 
 
Var daha hayli resâil bî-şümâr 
Zikredilmiş râbıta pek âşikâr 
 
 

 
-42- 

 
O kitâblar cümle bir bir süslemiş 
Müddeâyı şerh u tafsîl eylemiş 
 
Ben de anlardan haber verdim sana 
Ta muayyen oldu Hudâvendim bana 
 
Ben haber verdim bütün me’hazleri 
Âdeta ebsâr eder gözsüzleri  
 
Ehl-i insâf gerçi etmez sū-i zan 
Evliyâya kimse olmaz bed-gümân 
 
Bu hususda etmez anlar k î l  u  k â l  
Evliyâyı hoş bi l i r ler  ehl-i hâl 
 
Gerçi münsif bizleri ta‘n eylemez 
Râbıta putdur deyu zanneylemez 
 
Gerçi âkil kimse dūr-endiş olur 
Hakk-ı insâf âkile der-pîş olur 
 
Put birisine mü’mini etmez kıyâs 
Dâima ihvânını eyler sipâs 
 
Her ne görse hüsn-ü te’vîl eyler o 
Sözleriyle mü’mine etmez ğuluvv 
 
Ucbe düşmez nefse uymaz  âki l în  
Eylemez tekfîr-i erbâb-ı yakîn 
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Görse mü’minlerde noksân bî-şümâr 
Hüsn-ü  te’vî l  etmeye bir yol arar 
 
Ehl-i k ıble  kâfir olmaz kos-kolay 
Ehl-i insâfa ben olsam hâk-i pây 
 
Ehl-i sünnet râh-ı insâfa gider 
Hâricîler ümmeti tekfîr eder 
 
Câhilâne o tarîka gitme sen 
Hâricîlerden olursun bilmeden 
 
Etme inkâr-ı tevâtür ey ahî 
Hüsn-ü te’vile delîl bu sen dahî 
 
Akl ın ermez çünkü  k ı l  keff-i lisân 
Senden ahkâmdır Hüdâ-yı lâ-mekân 
 
Ehl- i  insâf  ol ahî insâfa gel 
Etme ihvânınla beyhūde cedel 
 
İşte insâf ehline bir söz yeter 
Ben delâilden size verdim haber 
 
Lîk ikrâr eylemez ehl-i inâd 
Dört kitâbı eylesem takrîr u yâd 
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Bu kitâbım anlara etmez eser 
Varsun inkâr eylesun yokdur keder 
 
Dikkat et yalnız sen kâmillere 
İsmini zikrettiğim fâzillere 
 
Bak ki anlar mı büyükdür ey fetîn 
Yoksa anlardan büyük mü münkirîn 
 
Anları inkâr eden var mı  aceb 
Yoksa bunlar muktedâ-bihler mi heb 
 
Şüphe yok ki kimse inkâr eylemez 
Haklarında nâ-reva söylemez 
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Şu büyüklerden  aceb var mı eser 
Müddeâyı reddeder inkâr eder 
 
Bir kitâb var mı bana gel ver haber 
Te’vîle saydıklarımdan muteber 
 
Dikkat etki bu meşâhîr-i fühūl 
Hiç dalâlet olsa eyler mi kabûl 
 
Ger hata olsa bu türlü râbıta  
Put gibi olsaydı her bir vâsıta 
 
İ t t i fak  eyler mi erbâb-ı u lûm 
Maksadı ikrâr ederler mi umûm 
 
Râbıta olsa eğer zeyğ u dalâl 
H iç  kabul eyler mi erbâb-ı kemâl 
 
Çün tevâtür olsa b i r  şeyde ahî 
Ehl-i hak olsa anın ehli dahî 
 
Şüphe yok olmaz dalâlet bî-gümân 
İçtimâ etmez dâlde âlimân 
 
Gerçi bir söz var ki kâil söylemiş 
Müddeâyı redd ü inkâr eylemiş 
 
Söylemiş za‘mınca bir vâhî-kelâm 
Sözlerinde yok nizām u intizām 
 
Gerçi âyetden hâdisden söylemiş 
Ehlinin gâyrınde tefsîr eylemiş 
 
Müşrikîn hakkındaki âyetleri 
Azveder ehli t a r îka  anları 
 
Nâ-be-mevsim söylemiş o sözleri 
Sivâ-haktan heb kapanmış gözleri 
 
Âyeti re’yiyle tevcîh eylemiş 
Ehl-i dîn hakkında bühtân söylemiş 
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Kendini âlim gözetmiş o fakîr 
Bu tarîkin ehlini görmüş hakîr 
 
Nefsine uymuş cesâret eylemiş 
Ehl-i i lme pek hakâret eylemiş 
 
Ucbe düşmüş nefsini k ı lm ış  delî l  
Zühd u takvâsı anı etmiş hâcil 
 
Zühd u takva egerçi makbûl-ı enâm 
Lîk kâil ehl-i  i lm  nâ-temâm 
 
Gerçi zāhirde o kâil-i behrever 
Bulmamış i lm-i  târika hiç zafer 
 
Gerçi red etmiş anı ehl-i u lûm 
Şerh u îzāh eylemişler bil‘umûm 
 
Lîk  b i r  söz var ki ğâyetde ğarîb 
Sadır olmaz kimseden ğâyet acîb 
 
Mûteriz şeytana etmiş râbıta 
Deyû mel‘ūnu edinmiş vâsıta 
 
Ben bırakdım küfrünü tekfîrini 
Söylemişler o sözün tafsîlini 
 
Lîk bir söz var anı takrîr edem 
Herkesin ma‘lûmunı tahrîr edem 
 
Mûterîz derki bana geldi eser 
Râbıta etdikde şeytana meğer 
 
İstiaze eyleriz bu vâk‘adan 
Hakk bizi hıfzeylesun bu vartadan 
 
Çünkü şeytana edince râbıta 
(Yevme ned‘u)de olur o vâsıta 
 
Vâsıta şeytan olursa bak o gün 
Hâl nedir o mâcerâyı sen düşün 
 
Söz uzundur burda insâf ehline 
Maksadı şerheyle artık sen yine 
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Haydi farzetki o şeytan-ı denî 
Bir eser virsun da mest etsun beni 
 
O denîden bu gibi şey çok değil 
Âlem içre böyle şeyler yok değil 
 
Âlemi ifsâd içun deyü garûr 
Taht u baht u raht i le  eyler zuhūr 
 
Aldatmışdır nice bin bî-câreyi 
Dâmına meftūn eder üftâdeyi 
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Adamı  kâfir dahi eyler lein 
Bu sözü isbât eder nassı mübîn 
 
Anda kuvvet olmasaydı ey gedâ 
İstiaze emreder miydi Hüdâ  
 
Sen anı mürşid gibi farzeyledin 
Kendini düşmanına arzeyledin 
 
O le în i  mürşide etdin kıyâs 
Etmedin ihvânını andan sipâs 
 
Sen bize ihvân iken ey derd-mend 
Çeşmini kör eyledi derd-i hased 
 
Bizleri inkâr içün ey mübtelâ 
Nefsine mekreyledin sen evvelâ 
 
Hoşça b î r  söz söyledim fikreyledin 
Fitne koydun âleme mekreyledin 
 
Bilmedin şeytan ile Rahmân'ını 
Küfre nisbet eyledin ihvânını 
 
Bilmedin ilhâm nedir iğvâ nedir 
Fark u temyîz etmedin ehvâ 
 
Nûr-ı Hakk'ı nâre teşbîh eyledin 
Hakk u şeytanı berâber söyledin 
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Lu‘bu lehvi b i r  tutub Kur‘an i le 
Küfrü tefrîk etmedin îmân i le  
 
Vahye tatbîk eyledin efsâneyi 
Sahva teşbîh elyedin mestâneyi 
 
Sen Ha l î l ' i  fark u temyîz etmedin 
Ya meğer Nemrud'a teşbîh eyledin 
 
Bilmedin Firavn nedir Mûsa nedir 
Bilmedin Deccâl nedir Îsâ nedir 
 
Mucizât u sihre bir bakdın meğer 
Sihre aldandın yazık ey bî-haber 
 
Gerçi ki Îsâ Mesîh Deccâl Mesîh 
Bilmedin kimdir yalan kimdir sahîh 
 
O  leînin gördün istidrâcını 
Bilmedin sen mucize sandın anı 
 
Mucizâtı yahud idrâk etmedin 
Yâ ki istidrâce teşbîh eyledin 
 
Bak Müseylemle Muhammed bir mi yâ 
O yalancı bu Habîb-i Kibriyâ 
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Gör o kâzibden aceb var mı n i şân  
Sözlerimden ‘ibret al, ey Müslümân! 
 
Lahm-ı hınzîr gerçi etdir zāhiri 
Yer anı erbâb-ı fıskın her biri 
 
Nisbet olmaz ol habîse her luhūm 
O haramdır bu mubahdır bi'lumûm 
 
Bir midir mürşid ile dîv-i l e în  
Bir midir kallâş  i le ehl-i yakîn 
 
Bir midir şeytan i le  peyk- i celîl 
Bir midir Lât ile Uzzā u Halîl 
 
Lât u Uzzā put idi o put-şiken 
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Bilmedi lâkîn anı ehl- i  fiten 
 
İşte feyz-i cân u tendir râbıta 
Put değildir put-şikendir râbıta 
 
Muteriz beyhūde ifrât eylemiş 
Nâ-be-mevkı‘ bî-esâs söz söylemiş 
 
Sözleri aynı buyût-i ankebût 
Hoş b i lu r  Allah Hayy  lâ-yemût 
 
Bu hususda gerçi o ma‘zūr imiş 
Râbıta mânâsını derk etmemiş 
 
Başka mânâdan yanılmış o meğer 
İnşallah Hakk Teâlâ afveder 
 
O hata etmiş deyû ey ehl-i d în  
Sen hata etme sâkın andan sakın 
 
Hüsn-i zannım bu kelâmın kâili 
Sözlerinden ruc‘ât etmiş olmalı 
 
Bunca kâmiller ki isbât eyledi 
Her biri bir çok delâil söledi 
 
 
Artık inkâr eylemek beyhūdedir 
Fikrini yormak  da hod manandır 
 
Bunca âlimler aceb mestâne mi 
Evliyânın sözleri efsâne mi 
 
Yoksa mecnûn mu bu erbâb-ı ulûm 
Yoksa câhil mi bu fâziller umûm 
 
Yoksa münkîr mi ma‘nedlikdedir 
İ lm-i  nâkıs mı bu yolda perdedir 
 
Münsif-âne fikre var ey Müslümân 
Hak nedir eyler tezāhür bî-gümân 
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Râbıta hakdır muhakkak şöyle bil 
Ehl-i aşkın aşk u vicdanı delîl 
 
Anladınsa etme davâ boş yere 
Anlamazsan kaldı davâ mahşere 
 
Burda fasl olmaz bizim ahkâmımız 
Fasl-ı davâ eylesün Sübhân'ımız 
 
Çünkü davâyı bırakdık mahşere 
Dil uzatma sen de artık bizlere 
 
Cümle sūfiyye bu bahsi zikreder 
Çok resâil var velâkin bu yeter 
 
Ey birâder ver kulak benden yana 
Dinle Fevzi kemteri söyler sana 
 
Söyleyim tarîfini kıl râbıta 
Sonra eylersin anı bî-vâsıta 
 
Şöyle eylersin tahayyül şeyhini 
Gamzedersin hem yumarsın aynını 
 
Farzedersin karşına gelmiş  o p î r  
Sadrına karşu oturmuş dest-gîr 
 
Kalbine karşu getürmüş kalbini 
Nûra garketmiş bütün nûru seni 
 
Şöyle kalbden kalbe ta Peygamber'e 
Rabtedilmişsin Cenâb-ı Server'e 
 
Feyz-i Hakk eyler o kalblerden zuhūr 
Kalb-i şeyhe âkibet müncer olur 
 
Feyz-i Hakk'a bir hazîne kalb-i pîr 
Her füyûzât anda kıtmîr u nefîr 
 
Bir kapusı var ki âlâdan yana 
Bir dahî vardır küşâd olmuş sana 
 
Feyz-i Hakk fevk u âlâdan olur 
Sonra eyler kalbine ilkâ-yı nûr 
 
Kalbini farzeyle bir havz-ı sağîr 
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Hem de birdir yâ-yı ummân kalb-i pîr 
 
İş te o deryâ eder kalbe hücūm 
Cümle âzā gark olur anda umûm 
 
Böyle fikret tâ unut sen kendini 
Şeyhe teslim eyle âsî nefsini 
 
Böyle bir müddet olunsun râbıta 
Mâ-sivâ gitsün de kalsun vâsıta 
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Mâ-sivâdan kalbde bir şey kalmasun 
Hubb-ı mürşid heb vücūdu kaplasun 
 
Zāhir olsun tâ ki te’sîr-i acîb 
Nefse gelsün tâ ki b i r  hâl-i ğarîb 
 
Nisbet-i mürşid sana etsün zuhūr 
Cism u cânı kaplasun heb feyz u nûr 
 
Bir surûr-ı manevî gelsün sana 
Hiç havâtır gelmesün kalbden yana 
 
 
İşte âsâr-ı feyzdir o sürûr 
O ferahlık o neşatdır feyz u nûr 
 
İşte derler böyle hâle inbisât 
Böyledir hem evliyâya irtibât 
 
İrtibât et kalbini mürşidlere 
Tâ murâbıt olasın Peygambere 
 
Şöyle olsun ol zaman hâlin senin 
Gelmesün kalbe hayâli kimsenin 
 
O zaman çık oradan kendin dahî 
Bir Hüdâ bir mürşidin kalsun ahî 
 
Mürşidin güyâ ki sensin o zaman 
Kalbine nâzır Hüdâ-yı lâ-mekân 
 
İşte bu oldu fenâ-fi'r-râbıta 
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Ğâyeti kendin olursan vâsıta 
 
Şöyle ki fikreyledikçe kendini 
Zannedersin ki görsen şeyhini 
 
Türlü türlü ihtimâl-i râbıta 
Böyledir lâkin kemâl-i râbıta 
 
Sen seni mahvet adem kıl sîneden 
Hakk'a karşu şeyhin olsun zikreden 
 
Böyle olsa mâ-sivâ ber-bâd olur  
Mâ-sivâdan levh-i  d i l  âzâd olur 
 
Şeyh-i kâmil mâ-sivâ olmaz sana 
Çünkü câzibeder seni Hakk'dan yana 
 
Sîneden nefyetme şimdi sen anı 
Mâ-sivâdan tâ ki kurtarsın seni 
 
Çün zamanı gelmedi şimdi anın 
Vakt-i merhūnu gelür her nesnenin 
 
Vâsıta-billâh olan her nesneler 
Mâ-sivâ olmaz sana vermez keder 
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Bu hadisinde o sultân-ı bakâ 
Der ki mel‘ūndur bu dünya mutlaka 
 
Anda her ne varsa mel‘ūndur dedi 
İbn-i Mes‘ūd çün rivâyet eyledi 
 
Şöyledir hem bu hadisin âhiri 
Kavl-i pâk Hazret-i Peygamberi 
 
Her neki dünyâda zikrüllah ola 
Ya meğer ki âlim-i billah ola 
 
Ya ki zikrüllaha bir esbâb ola 
Ya anı ta‘ l îm eden tullâb ola 
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İşte dünyâdan değil bu âliyât 
Belki bunlar bâkiyât-ı sâlihât 
 
Gör ki mâ‘nâyı hadis-i Ahmedi 
Pek güzel isbât-ı da‘vâ eyledi 
 
Âlim-billah olan şeyh-i celîl  
Zikr-i Hakk'a hem vesîle hem delîl 
 
Bak (vemâ vâlâhu) fermân eyledi 
Gel oku fermânı-ı pâk-i Ahmedi 
 
İşte (vemâ vâlâhu) ayn-ı râbıta 
Çün Mevlâ'yı zikirdir vâsıta  
 
Aşk-ı Hakk'dır mâverâ-i râbıta 
Aşk-ı Hakk'a mübtedâdır vâsıta 
 
Gerçi mahlukdur değildir mâ-sivâ 
Zikr-i Hakk'ı eylemiş dâim nevâ 
 
Mâ-sivâ oldur ki Hakk'dan dūr ede 
Zikr-i Hakk'dan kalbini mehcūr ede 
 
Mâ-sivâ olmaz gürûh-ı asfiyâ 
Çünkü anlardır safiy-yi Kibriyâ 
 
Anları gördükde Hakk mezkûr olur 
Anlara merbût olan mesrûr olur 
 
Evliyâullah anlardır ki bil 
Ger görürse anları erbâb-ı dil 
 
Kalbine Allah eder ol dem hutūr 
Aşk-ı Mevlâsı eder ol dem zuhūr 
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Anları münkirde görse bî-ğaraz 
Kalbe zikrullah olur bir dem araz 
 
Anları inkar da etse munkirân 
Zımn-ı inkârında vardır müsteân 
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Rabt-ı kalb et evliyâullaha gel 
Fevziyâ Allah'a gel Allah'a gel 
 
Beyt-i Hakk'dır mü’minîn dil-hânesi 
Gerçi cennetdir anın kâşânesi 
 
Öyle mü’min sanma her bir tenbeli 
Öyledir mü’minlerin en ekmeli 
 
Gerçi beytullah idi kalbin senin 
Bilmedin kadrin o âlî nesnenin 
 
Eyledin put-hâne beytullâhını 
Anda nisyân eyledin Allah'ını 
 
Kalbine bâri götür Peygamberi 
Yani bir pîr-i munîr-i enveri 
 
T â k i  putlar mahvolub olsun harâb 
Kalbini pâk eylesun âlî cenâb 
 
Bir kapuya varki bâbullah ola 
Öyle kalbe gir ki beytullâh ola 
 
Sanma her b i r  hâneyi beyt-i Hüdâ 
Her kapuyu çalma ey ahmak gedâ 
 
Beyt-i Hakk ancak k ı lub  ârifîn 
K a l b - i  mürşid beyt-i Hakk'dır bil yakîn 
 
G i r  o kalbe girme her bir hâneye 
Sen gönül kaptırma her mestâneye 
 
Hastaya dâr-ı şifâdır kalb-i şeyh 
Sâlike beyt-i safâdır kalb-i şeyh 
 
Kalb-i şeyhe her giren merd-i fatîn 
Şübhe yok ki eyler o ikmâl-ı d în  
 
Kalb-i şeyhe girmek oldu râbıta 
Râbıta et gir  ana bir-vâsıta 
 
Kalb-i mü’min sanma ki bir mudğadır 
Lâ-mekânı b i l  ki  o b ir  noktadır 
 
O sanevber şeklini sanma gönül 
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Her  sözü duydukça aldanma gönül 
 
Kâfir u hayvanda vardır öyle kalb 
Birdir anda âdem u hayvan u kelb 
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Kalb-i mü’min lâ-mekân-ı nûr idi 
Böyle nûru kimse ta r î f  etmedi 
 
Âdemi halkeyledi perverd-gâr 
Kendine mahbûb edindi âşikâr 
 
Âdemi tahkîm içün bu âleme 
Âlemi teshîr içün o âdeme 
 
Kuvvet u kudretle etdi serfirâz 
Mazharı  tâm eyledi ol bî-niyâz 
 
İstedi versün ana bir nûr-ı cân 
Tâ bilinsün Zât- ı  Hakk lâ -mekân 
 
Öyle  nûr  k i  s ığmasun bu â leme 
Tâ taa l luk  eylesün o  âdeme 
 
Tâ ki bilsün hak nedir insan nedir 
Tâ bilünsün küfr  ile imân nedir 
 
Tâ an ınla  derkedilsün  âliyât 
Tâ anınla anlaşılsun sâfilât 
 
Tâ anınla sırr-ı sır etsün zuhūr 
Tâ anınla hâsıl olsun feyz-i nûr 
 
Zāhir olsun ana mirâc-ı dil 
Anlaşılsun nisbet-i Rabbu'l-Celîl 
 
Emrini izhâr içun Rabbu'l-enâm 
Âdemin sadrında kurdı bir makâm 
 
Mudğadan b i r  zarf yaratdı kird-gâr 
Anda pinhân eylemişdir bir buhâr 
 
O buhar ki nefs-i hayvânî idi 



 154

Hakk Te‘ala halk u îcâd eyledi 
 
Âlem-i halkdan idi lâkin lat î f  
Emre nisbetle velâkin pek keşîf 
 
Nûr-ı kalbi nefse taal luk eyledi 
Mâverâyı gerçi kimse bilmedi 
 
Bilseler de âlimân râsihân 
Vermedi anlarda kalbden b i r  nişân 
 
Bir  taalluk gösterir gerçi o nûr 
O sanevber mudğadan eyler zuhūr 
 
O zuhūrât nûr-ı kalbdir ey civân 
Kalb-i mü’min bî-nişândır bî-gümân 
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Nur-ı kalb mer’î değil mevhūm değil 
Âşikâre olmadı mektūm değil 
 
Bir mekânı yok vücudda mutlaka 
Halikin emriyle bulmuşdur bekâ 
 
Kalb-i âdem âlem-i halkdan değil 
Âlem-i emr-i Hüdâdır şöyle bi l  
 
Âdeme isnâd-ı kalb  bî-nişân 
Bir taallukdan ibaretdir hemân 
 
İşte bu kalbdir ki Allah söyledi 
Vüs‘atinde emr u fermân eyledi 
 
İşte bu kalb çok güneşdir Fevziyâ 
Böyle vâsî‘dir  kulûb-ı evliyâ 
 
Kalbe nisbet pek küçük arz u semâ  
On sekiz b i n  âleme oldu hümâ 
 
İşte bu kâlbdir meğer Beytullâh 
Bundadır esrâr-ı Hakk bî-iştibâh 
 
Ey birâder çünkü mahlûk böyledir 
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Bir tefekkür k ı l  ki hâlik nicedir 
 
"Men aref"den bilmeyen bilmez anı 
Fevziyâ! beyhūde yorma sen seni 
 

 اهللا نور السموات و العرض مسل نوره آمشكات فيها مسباح في زجاجة  :قال اهللا تعالى عز و جل
الزجاجة آأنها آوآب دري يكادمن شجرة مبارآت زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيع 

 ولو لم تمسسه نار نور على نور 
 
Dinle şimdi mudğanın târîfini 
Kalb-i hayvâniyyenin tavsîfini 
 
Mevkii sadr-i şimâli mudğanın 
Sūret-i ayn sanevberdir anın 
 
Zarf-ı mezkûr sanki bir fânûs idi 
Sadrının sol yanına vaz‘ eyledi 
 
Sadr-i mü’min işte mişkât-ı Hüdâ 
Nûr-ı imân andan eyler ibtidâ 
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Anda kandil-i zücâce mudğadır 
Mudğadan maksad süveydâ noktadır 
 
Mudğaya koydu buhârî mânâyı 
Bend u tahkîm eyledi et-pâreyi 
 
Zeyt-i nefs-i nâtıka bu mâyedir 
Yağ imandan gelür sermâyedir 
 
Şark u ğarba nisbeti yokdur an ın 
Sadrına koydu Hüdâ  ancak senin 
 
Anda misbâh-ı i lâhî  nûr-ı ka lb  
Emr-i "kün"den şûlelendi der-ageb 
 
Çünkü mü’min eylese sa‘y-i füzūn 
Aşk-ıHakk anda olursa rû-nümûn 
 
Emr-i Hakkla nûr-i kalb eyler zuhūr 
O sanevber  şekle akseyler o nûr 
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Mâverây-ı âlem-i halkdan hemân 
Âdemiyyeden vermek isterdi nişân 
 
Lîk mâni idi kesâfet âlemi 
Çün hicâbdır lehm u şehm-i âdemi 
 
Nûr-i kalbe gerçi mâni‘ yok idi 
Nûr-i kalbe cümlesi düşman idi 
 
O mevâni‘ mâ-sivây-ı cân idi 
Nûr-i kalbe cümlesi düşman idi 
 
Oldu pertev-rîz ana zikr-i Hüdâ 
Mâ-sivâyı mudğadan etdi cüdâ 
 
Dem-be-dem te’sîrini artırdı nûr 
Mudğada çok şerhler etdi zuhūr 
 
Dahili gūyâ ki bir eczâ idi 
Sırr-ı ğaybden füyûz-ı efzā idi 
 
O id i  çün zeyt-i nefs-i nâtıka 
Haddi zatında o şems-i bârika 
 
Çün tecellî k ı ld ı  zeyte nûr-ı Hakk 
Şûlelendi nûr-i kalb hem çü şafak 
 
Şûlelendi dem-be-dem nûr-i La t î f  
Şerhalendi an-be-an lahm-ı kesîf 
 
Mudğa oldu kevkeb-i dürri gibi 
Geçdi nûr-i şems u mâh u kevkebi 
 
Böyle böyle bî-nihâyet âlemi 
Kabladı envâr-ı kalb-i âdemi 
 
Kalb-i mü’min işte bu envâr olur 
Zikr-i Hakk'sız nûr-ı kalb etmez zuhūr 
 
Kalb budur beyt-i Hüdâ ancak budur  
Sırr-ı mevlâ cilvegâh-ı Hakk budur 
 
Kalb dedi ben kabzā-i Rahman'dayım 
Bu idi Hakk söyledi ben andayım 
 
Sine-i ......... şerhe ez-firâk 
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............ şerh-i derd-i iştiyâk 
 
Bahsimiz bu kâlb idi ey cân-ı cân 
Böyle kalbe girmelidir bî-gümân 
 
Kalb-i mürşid böyledir ey sâlikîn 
Gir ana eyle hemân e k m â l - i  dîn 
 
Hubb-ı şeyhde sen fenâ ol yok gibi 
Tâ zuhūr etsün sana aşk-ı Nebi 
 
Hubb-ı mürşidde fenâ bulmak gerek 
Sonra mahbûb-ı Hüdâ olmak gerek 
 
Hubb-ı mürşid bâ‘is-i hubb-ı Rasūl 
Hubb-ı mürşidsiz bulunmaz Hakk'a yol 
 
Âdetullah böyledir âlemde b î l  
Hakk'a vuslat mümkün olmaz b î -de l î l  
 
Kenz-i mahfîdir Hüdâ-yı lâ-yezâl 
Âlemi halkeyledi evvel bî-misâl 
 
Âdemi sultân edüb âlemlere 
Sonra indirdi anı bu yerlere 
 
Çok mezāhir halk edüb perverd-gâr 
O mezāhir oldular heb âşikâr 
 
İstedi izhâr içün Hakk zâtını 
Halka tevdî‘ eyledi mir’atini 
 
Gösterüb bir çok vesâit ol Celîl 
Bâr-gâha anları kıldı delîl 
 
Her b i r i yek-diğere rabteyledi 
Böylece âlemleri zabteyledi 
 
Cümleyi merbût edüb bu âdeme 
Âdemi kutbeyledi bu âleme 
 
Rütbe rütbe eyledi hem anları 
Bir yerinden fark eyle insanları 
 
Bazısı Peygamber oldu anların 
Evliyâdır bazısı insanların 
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-55- 
 
 
Bas olundu enbiyâ âlemlere 
Vâris oldu evliyâ hem anlara 
 
Evliyâsız  enbiyâ etmez kabûl 
Enbiyâsız yok bize râh-ı vusūl 
 
Feyz-i Hakk eyler tenezzül anlara  
Rabb-i âlâdan gelür Peygambere 
 
Sonra andan evliyâya nakleder 
Evliyâdan feyz alur şems u kamer 
 
Bir akseyler terakkî kâinât 
Zümre zümre rütbe rütbe mümkünât 
 
Cümle esfelden ûlâya devreder 
Devrini ikmâl içün heb seyreder 
 
Lîk var anlarda bir kutb-ı medâr 
Cümle âlâlardan âlâ nâm-dâr 
 
O kutub insan-ı kâmildir hemân 
İşte o zât kutb-ı ektâb-ı cihân 
 
Cümle eşyâ kutbâ eyler râbıta 
Her gürûha bir kutub var vâsıta 
 
Her gürûh kutbuyla eyler seyrini  
Kutba tabi‘ eyler amma devrini 
 
O kutublar cümle etbâiyle hem 
Feyz alurlar kutb-ı akdâbdan neam 
 
Kutb-ı ezām gerçi âlâdır velî 
Gerçi odur evliyânın ekmeli 
 
Enbiyâdan nisbeti eyler zuhūr 
Feyzini nûr-ı  nübüvvetden alur 
 
Her velî kendi nebîsinden alur 
Enbiyâya Mustafa misbâh olur 
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Evliyâ-yı ümmet fahr-i cihân 
Fahr-i âlemden alur feyz-i nihân 
 
Evliyâ olmaz çû Peygamber gibi 
Fevk-ı fevkdan fevkdadır tūr-ı nebî 
 
Her ne eylerse avâlimde zuhūr 
Cümlesi Peygambere merbût olur 
 
Böyle böyle devreder her kâinât 
Merkezinde âliyât u sâfilât 
 
Her gürûh kutbundan eyler ahz-i nûr 
O kutub da kutb-ı aktâbdan alûr 
 
 

-56- 
 
 
Bilmeyen inkâr eder bu cilveyi 
Biz muhâtab tutmayız o zümreyi 
 
Bilmemekle olmamak lâzım değil 
Bu kelâmım cümle hakdır bâ-delîl 
 
Ferd-i vâhid yok ki merbût olmaya 
Bir reise ihtiyacı kalmaya 
 
Gerçi bilsün bilmesün o kutbunu 
Kutba tâbi eylemiş Allah anı 
 
Şemsi âlem-tâbe bak da ibret al 
Bu sana gayet açıkdan bir misal 
 
İşte andan nûr olur arz u semâ 
Feyz-i nûriyle bulur neşv ü nemâ 
 
Gerçi feyyâz-ı hakîkî kird-gâr 
Lâkîn esbâb-ı zavâhir bî-şümâr 
 
Mâdeniyyet u nebâtât-ı zemîn 
Heb güneşden feyz alur bil yakîn 
 
Nev-ı hayvâniyenin her zümresi 
Şemse muhtaçtır bilürsün cümlesi 
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Nûr-i hurşidden görürler terbiye 
Feyz- i nûrundan bulurlar tasfiye 
 
Lîk bilmezler bu emri her biri 
Bazılar görmez de şems-i enveri 
 
İşte bak esbâb-ı feyzdir ay u gün 
Kâinat isterse bilsün bilmesün 
 
Böyle böyle tâ müselsel muttasıl 
Birbirinden olmaz asla munfasıl 
 
Muktezîdir lâkin istidâd-ı halk 
Tâ ki işrâk eyleye envâr-ı Hakk 
 
İbret al zenbûra bak bî-vâsıta 
Gör nasıl be‘sūbe eyler râbıta 
 
Bir değildir bî-haberle bâ-haber 
Bilmemenden bilmek oldu mûteber 
 
Kıl teveccüh kutbuna bâ-ılm-i tâm 
Bilmeyen ez-her cihet olmaz tamâm 
 
İşte şeyhindir senin kutbun dahî 
Rabt-i kalb et sen ana dâim ahî 
 
Sū-i tefsîr etme lâkin ey hümâm 
Râbıta mânâsını anla tamâm 
 
 

-57- 
 
 
Çünkü bizden çıktı bu sū-i kelâm 
Bilmedi mânâsını anla tamâm 
 
Bulmadı erbâbını hem sormadı 
Rabt-ı kalbden bir netice görmedi 
 
Hem de âdâb-ı tarîki bilmedi 
Levh-i kalbinde halâvet bulmadı 
 
Bu müzebzeblikle belki gezdi bir zaman 
Sonra terketdi tarîki nâ-tüvân 
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İşle bunlar sū-i takrîr eyledi 
Câhilâne ratb u yâbis söyledi 
 
Dinleyenler sormadı noksânını 
Hem tefehhüs etmedi izânını 
 
Mûterizler bu kelâmı hoş görüb 
O kişinin fikrine fetva verüb 
 
Âlemi tekfîre kalkışdı hemân 
O idi güyâ cihanda müslümân 
 
Kîl u kâlı duydu bazı saf-dil 
Sū-i zanna düşdi ol dem bî-delîl  
 
Bir husūmet şeklini aldı bu hâl 
Dem-be-dem artmakdadır bu kîl u kâl  
 
Bir niza‘ı yoksa da kâmillerin 
Âlem-billâh olan fâzillerin 
 
Düşman oldu âdeta lâkin avâm 
Ben gibi bâzı avâm kel-hevâm 
 
Bak cehâlet neyledi âmillere 
Düşman etdi anları mü’minlere 
 
Bazı â l imlik satan erbâb-ı kâl 
Bu hususda l â f  i le eyler cidâl 
 
Ya ki nâkıs ya ki insafsızdır o 
Tal‘ati inkar ederler rû-berû 
 
Gerçi heb nefsi denînin şūrişi  
Düşman olmaz mü’mine mü’min kişi 
 
Fevziyâ bildinse mânâyı eğer 
Çok uzatma mebhasi artık yeter 
 
Rabt-ı kalb et rabt-ı kalb et rabt-ı kalb  
Rabt olursa zabt olur belki bu taleb 
 
Râbıta tutmazsa kalb-i sâliği 
Dinle tarif eyleyem şu mesleği 
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-58- 

 
 
Mevki-i zikri değişdirsün hemân 
Çokça istiğfâr ile etsün fiğân 
 
Ya vuzū‘ etsün yeniden o k iş i   
Ya ki gusletsün da atsun şūrişi 
 
Ya ki virdetsün (yâ feâl) ismini 
Savt i le on defa zikretsün bunu 
 
Bunların da görmese te’sîrini 
O tecessüs etsün art ık nefsini 
 
Görmedim te’s i r  deyu terketmesün 
Tâ ki te’siri  gözetsün beklesün 
 
Özür olursa göz açık k ı l  râbıta 
Kalbe gelsün tâ hayâl-i vâsıta 
 
Andan istimdâd edüb ez cân u dil 
Zikre hâhiş bilsün nesf-i rezîl 
 
Fevziyâ terketme hâsıl  subh-u şâm 
Râbıta minhâc hakdır vesselâm 
 
Sellimû sallû alâ nûri'l-mübîn 
Azzimû âlen ve sahben ecmaîn 
 
 

DER-BEYÂN-I RÂBİTA-İ HUZŪR 
 
 

التفكر في عظمة اهللا وجنته و ناره ساعة خيرمن قيام ليلة و خير الناس المتفكرون : قال عليه السالم
رواه ابو الشيخ عن نهشء عن الزهاق عن ابن ( في ذات اهللا و شررهم من ال يتفكرون في ذات اهللا 

 .)عباس
 
İbn-i Abbâs bu hadîsi söyledi 
Bak Rasūlullah ne fermân eyledi 
 
Bir  nefs- i  fikr-i Hüdâvend-i  Azîm 
Yâ ki fikr-i cennet u nâr-ı hacîm 
 
Hayrolur mutlak kıyâm-ı leyleden 
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Giceler tâ subha dek zikretmeden 
 
Bir de hayru'n-nâs anlardır ki hem 
Zât-ı Hakkk'ı fikride bî-keyf u kem 
 
 

-59- 
 
 
Hem de şerru'n-nâs o insandır ki o 
Zât-ı Hakk'ı hiç düşünmez sū-be-sū 
 
İşte bu fikr-i ilâhidir huzūr 
Kıl huzūru kâlbe gelsün feyz u nûr 
 
Bu huzūrdur bâis her âgahı 
Cümle âdâb bu huzūra müntehî 
 
Bu huzūrdur evliyânın matlubu  
Bul huzūru olma gâfiller gibi 
 
Her ibadetden merâm ancak budur 
Zikr u tâatde rızâ-yı Hakk budur 
 
Bu huzūrdur âr if în in  sermâyesi 
Bu huzūrdur kâmilînin mâyesi 
 
Bu huzūrdur vuslat u vahdet ahî 
Bu huzūrdur cennete girmek dahî 
 
Ölmeden evvel ölenler bi ldi ler  
Bu huzūru cân u dilde buldular 
 
Maksad-ı aksâ-yı â lâd ı r  huzūr 
Mirsad-ı âlâ-yı azmâdır huzūr 
 
Bu huzūrdur evliyânın ğâyeti 
Bu huzūrdur enbiyânın devleti 
 
Bu huzūrdur hem fenâ u hem bekâ 
Bu huzūr ayn-ı şuhūddur mutlaka 
 
Bu huzūrdur sahv u mahvın cümlesi 
Cezbe u  te’sîr u  aşk ın zübdesi 
 
Bu huzūrdur uzlet  u hâl u makâm 
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Bu huzūrdur nefy u isbât u tamam 
 
Bu huzūrdur cümle nefy-i mâ-sivâ  
Bu huzurdan dūr olur nefs u hevâ 
 
Bu huzūrdur kulluğun mâhiyyeti 
Hem şuhūdun hem vücūdun vahdeti 
 
Hem de tevhîd-i dakîkdir huzūr 
Hem de îmân-ı hakîkîdir huzūr 
 
Bu huzūrdur cehd u sayin gayesi 
Hem budur seyr-i sâlikîn zübdesi 
 
Seyr i lâl lâh seyr fillâh  heb budur 
Hem meallâh hem anillâh heb budur 
 
Istılâhâtın ceminden merâm 
Sâlika heb bu huzūrdur vesselâm 
 

-60- 
 
 
Her gönülde bir değil lâkin huzūr 
Herkesin kadrince etmişdir huzūr 
 
Öyle kâmil var ki olmuş ayn-i nûr 
Ger tekellüf eylese gitmez huzūr 
 
Zorlası Hakkı çıkarsın sîneden 
Can çıkar çıkmaz huzūr âyineden 
 
Böyle yapmak muhkem olmazsa sana 
Gayret et bâri ibâdetde ana 
 
Fevziyâ bâri namazda kıl huzūr 
Aşk-ı pür-feyz-i Hudâ etsün zuhūr 
 
Bil namaz mirâc-ı burc-ı sînedir 
Bil hadis-i (kurretu ayni) nedir 
 
Zāhir olsun sırrına sırr-ı salât 
Andadır mahv-ı sıfât u mahv-ı zât 
 
Hem zikir  vaktinde gafletden uyan 
Tâ huzūr-i Hakk'da olsun cism u cân 
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Böyle olmazsa zikir pek sâdedir 
Ehl-i gaflet her zaman üftâdedir 
 
Ger huzūr etmek dilerse bir kişi 
Şu sekiz şarta devam olsun işi 
 
 

ESÂS-BEND-İ  TARÎKAT-I  ÂLİYYE OLAN KELİMÂT-I SEMÂNİYYE 
BEYÂNINDADIR 

  
 
Gücdüvânî söyledi pîr-i şefîk 
Bu sekiz şartdır esâs bend-i tarîk 
 
Şâh-ı Nakşibend de te’yid eyledi 
Cümle mürşidler bu yolda söyledi 
 
 

HŪŞ DER-DEM 
 
 
 
(Hūş der-dem)  evvelâ ey sâlikân  
Hūş der-demdir eden ihyâ-yı cân 
 
Her nefesine sâlik alsa dem-be-dem 
Anları fikreylesün âl i  hümem 
 
Her nefesde gafleti terk eylesün 
Gaflet üzre almasun hem vermesün 
 
Her nefesde aklını hıfzeylesün 
Her nefes aldıkça Allah söylesün 
 
Gâfilâne almasun hiçbir nefes 
Mahvolunca tâ anâsırdan kafes 
 

-61- 
 
 

NAZAR BER-KADEM 
 
 
Şart-ı sânîdir (nazar ber-pâ) meğer 
Bunları her ehl-i dil îfâ eder 



 166

 
Mâ-sivâdan göz yumar derviş olan 
Heb rızā-i ilâhî gözler bî-gümân 
 
Dinle şimdi bu sözün mânâsı 
Heb nazar ber-pâ alışdır sen seni 
 
Sen gezerken yolda ey âlî sıfât 
Etme dilden mâ-sivâya iltifât 
 
Çâr-ciheti gözlemezler sâlikin 
Gözlerin kaldırma pâ-yekden sakın 
 
Gâfıl olma heb gezerken hâke bak 
Hiç gerekmez çâr-cihet u nüh-tıbâk 
 
Gözleri hıfzetmeyen merd-i gabî 
Kalbini hıfzeylemez hayvan gibi 
 
 

SEFER DER-VATAN 
 
 
Hem üçüncü şart (sefer der-vatan) 
Bu mezāyâye alışsın cân u ten 
 
Olduğun yerde sefer k ı l  ey civân 
Deşt u sahra gezme beyhūde hemân 
 
Geç rezâilden güzel huylar kazan 
Aşk-ı Hakk'la hâb-ı gafletten uyan 
 
Mevt-i kablel-mevt vardır ey peder 
Anla dinle bu seferdir o sefer 
 
Ölmeden evvel ölürse sâlikân 
O ölüm işte seferdir der-vatan 
 
Hâsılı sermâye-i ehl-i  Hüdâ 
Sū-i ahlâkdan cüdâ olmak cüdâ 
 
Sū-i ahlâkdan geçen mürid-i zekî 
Hüsn-ü hulka erdirir heb mesleği 

 
 

HALVET DER-ENCÜMEN 
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Şart-ı râbi‘ şöyledir dinle haber 
Encümende halvet etmekdir hüner 
 
Söyledim evvelce bâ-avn u Vedūd 
Bir kitâb yazdım ki mirâtü'ş-şühūd 
 
 

-62- 
 
 
İşte aynen nakl u tahrîr eyledim 
Ve kelâmı burda takrîr eyledim 
 
Kesret içre vahdet etmekdir bu hâl 
Ben gibi âsilere gerçi muhâl 
 
Halk- ı  âlem virmesün teşvîş sana 
Zāhirin halk bâtının Hakk'dan yana 
 
Aşk ile esrâr-ı Hakk'a mahrem ol 
Sâlik isr-i imâm-ı âzām  ol 
 
Şöyle âli  kıl hümâ-yı himmeti 
Zāhir olsun Nakşibendin nisbeti 
 
Cezbe-i Mevlâ'da Mevlânâ gibi 
Geç semâda şems u mâh u kevkebi gibi 
 
Mülk-i tecrîd içre edhem ol hemân 
Bilmesün hâlin nedir merd u zenân 
 
Mest-i aşk ol sansun alem mest-i câm 
Bilmesünler derdini hâs u avâm 
 
Olmasan meyhânede rindâne mest 
Bilmesün esrâr ın ı  bâlâ vü pest 
 
Durma abdestsiz velâkin ebsem ol 
Bilmesün ahvâlini hiç sağ u sol 
 
Lâubâlî meşreb ol takvâ içün 
Hırs-ı hâme düşme her ehvâ içün 
 
Ol havâtırdan tahūr ilhâma düş 
Su gibi durma dökül her cama düş 
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Kaplasun kalbi cemâl-i Mustafâ 
Kıl d i l i  mir‘ât-ı timsâl-i safâ 
 
Çark gibi se‘y u tavâf u vahdet et 
Kalbini nûr cemâl-i hayret et 
 
Uzlet et mânâda lâkin  renksiz ol 
Zāhiren kesretde bul râh u vusul 
 
Aşk-ı Hakk'a mahrem et cân u teni 
Âkil ol mecnûn sansunlar seni 
 
Kesret  vahdet bir olsun her zaman 
Mâ-sivâdan gelmesün kalbe ziyân 
 
Ne sefîh ol ne kaba pūş-cem ol 
Bir bilinmez sūret içre âdem ol 
 
 

-63- 
 
 

YÂD-GERD 
 
Şart-ı hâmis (yâd-gerd)dir bi-gümân 
Dâima zikreylesün kalb u lisân 
 
Yâd-gerdden maksad ey âli sıfat 
Zikr-i esma u sıfatdır fikr-i zât 
 
Zikr-i Hakk'a heb çalış şâm u seher 
Zikre mâni olmasun ye’s u keder 
 
Fikrederken zât-ı Hakk'ı sîneden 
Sūret u cism u araz fikretme sen 
 
Kalbe nâzırdır Cenâb-ı Zülcelâl 
Bî-şerîk u bî-şebîh u bî-misâl 
 
Böyle fikretmek gerek mevlâsını 
Başka fikretmek helak eyler seni 
 
 

BÂZ-GEŞT 
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Şart-ı sâdis bâz-geştdir yâ ahî 
Bâz-geşti âdet eyle sen dahî 
 
Mâ-sivâ geldikde kalbe nâdim ol 
Anları tard eyle kalbden Hakk'ı bul 
 
Her  havâtırdan olub pâk-i cânan 
Eylesün tashîh-i niyyet cism u cân 
 
Baz-geşti her havâtırda oku 
Ki (ilâhi ente meksūdî)dir o 
 
Gezdiğin yerlerde söyle her zaman 
Zikrederken bâ-husūs ey nev-civân 
 
Baz-geşti sonra takrîr eylerim 
Bahs-ı âdâb-ı zikirde söylerim 
 
 

NİGÂH-DÂŞT 
 
Şart-ı sâbi‘dir nigâh-dâşt ey hümâm 
Nisbeti hıfzeylemekdir subh u şâm 
 
Eyle heb hıfz-ı muhabbet dâima 
Aşk-ı mevlâ dâim olsun rûnümâ 
 
Her ne suret hıfzederse nisbeti 
İşte o esbâba eyle gayreti 
 
Hıfz-ı fikri zât-ı Hakk'a gayret et 
Mâsivallahdan derûnî uzlet et 
 
Vârını terket bu nisbetden yana 
Tâ ki hâl olsun nigâh-dâştın sana 
 
 

-64- 
 
 
Hâsılı nefs-i havâtırdır bu söz 
Burda ebkemdir lisânım bil henüz 
 
Mâsivallahı unutmamakdır merâm 
Günde birkaç saat olsun ey hümâm 
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YÂD-DÂŞT 

 
Şart-ı sâmin (yâd-dâşt)tır ki huzūr 
Bu huzūrdur maksad abd-i şekûr 
 
Bu yedi şartlar ki zikretdim anı 
Mâsebakda söyledim tahsîlini 
 
Cümle senden yâd-dâşttır heb merâm 
Lâkin andan behremend olmaz avâm 
 
Mâsebakda heb anı zikreyledim  
Her ne gördümse o hâli söyledim 
 
Bu beyanlar heb beyân-ı yâd-dâşt 
Bu şerâit hâdiman yâd-dâşt 
 
Bahsimiz heb mâcerâ-yı yâd-dâşt 
Kasdımız vuslat serâyı yâd-dâşt 
 
Şöyle gafletsiz huzūrdur yâd-dâşt 
Hem de külfetsiz huzūrdur yâd-dâşt 
 
Bir huzūr-ı dâimdir yâd-dâşt 
Merd-i kudsîler demidir yâd-dâşt 
 
Yâd-daşttır mâverâ-yı feyz u nûr 
Bir huzurdur ki bilür ehl-i huzūr 
 
Bu sekiz şart bitdi ey merd-i Hüdâ 
Bunları icrâ eden buldı Hüdâ 
 
Asıl maksad zikrin âdâbı idi 
Var idi anda huzūr-ı Sermedi 
 
Mübtedî şöyle eder celb-i huzūr 
Mâ-sivâ gerçi eder kalbe hutūr 
 
Zât-ı bî-misli düşünsün sîneden 
Âdetâ görmüş gibi ey gülbeden 
 
Böylece zikre devam etsün hemân 
Bu fikirden geçmesünler sâlikân 
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Gerçi görmez zât-ı Hakk'ı çeşm-i ser 
Hakk seni görmekdedir her dem yeter 
 
İşte ihsân böyledir ey sâlikân 
Böyle emretdi bize fahr-i cihân 
 

-65- 
 
Zikre başla böylece merd-i güzîn 
Geldi zikrin nöbeti işte hemin 
 
Bu huzūru gâib etme sîneden 
Heb huşū‘ üzre bulunsun cân u ten 
 
Böylece sa‘y eyleyüb yapmak gerek 
Bu huzūru tâ hitâm-ı zikre dek 
 
Kıl tekellüf Fevziyâ bundan yana 
Bî-tekellüf vâsıl olmazsın buna 
 
Külfet elzemdir bu yolda mübtedî 
Mübtedîler bî-tekellüf gitmedi 
 
Bu huzūru terkedüb zikreyleme 
Bu huzūrsuz zikr olur fikreyleme 
 
Mâsiva zabteylemiş Fevzi seni 
Büsbütün terkeylerim sanma anı 
 
Gelmemek mümkün değildir mâ-sivâ 
Çünkü zabtetmiş seni nefs u hevâ 
 
Anları tardetmeye sen gayret et 
Dâima sarf-ı beliğ-i himmet et 
 
Böyle böyle zikrederken mübtedî 
Âkibet buldu huzūr-ı Sermedî 
 
Şöyledir asl-ı mânâ-yı huzūr 
Hâsılı bu mâ-sivâyı terk olur 
 
Terk-i sûrîdir sakın sanma anı 
Koyma beyhūde telâşe sen seni 
 
Çünkü kalbinde dururken mâ-sivâ 
Terk-i sûrîden azar nefsu heva 
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Vârını terk eyledikçe belki sen 
Büsbütün berbâd olur cân u beden 
 
Böyle yokluk kesreti intâc eder 
Böyle yokluk artırır ye’s ü keder 
 
Terk-i sūrî, terk-i dünya, terk-i mâl 
Terk-i sanat, terk-i evlâd ü iyal 
 
Terk-i sūrî mümkün olmaz bizlere 
Câiz olmaz biz gibi âcizlere 
 
Gerçi yapmış bazı zühhâd-ı Hüdâ 
Cümle vârı Hakka etmişler fedâ 
 
Zāhir ü bâtın bir olmuş onlara 
Vâris olmuş Hazret-i Peygambere 
 
 

-66- 
 
Anlara lâzım değil mâl u iyâl 
Sūret u mânâda olmuş ehl-i hâl 
 
İşte böyle bazı efrâd-ı hıyâr 
Edhem âsâ eyledi terk-i diyâr 
 
Burda maksūd-ı hakîkî o değil 
Terk-i hükmîdir merâmım söyle bil 
 
Terk-i hükmî şöyledir bî-rayb ü şek 
Mâl ü evlâd ü iyal olmak gerek 
 
Lâkin anlar bir emânetdir sana 
Büsbütün meyletme anlardan yana 
 
Anları mâletme dilden nefsine 
Etme beyhūde eziyyet kendine 
 
Bir emânetçi bilüb sen kendini 
Daima fikreyle kalbden Rabb'ini 
 
Fitne etme anları kendin içün 
Anlara etme muhabbet büsbütün 
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Varlığıyla yokluğu bir olmalı 
Heb gönülde hubb-ı Hakk'ı bulmalı 
 
Çün emânetdir hiyânet etme sen 
Anları hıfzeyle ber  vech-i hasen 
 
Terk-i hükmî böyledir ey sâlikîn 
Terk-i hükmî eyledi çok kümmelîn 
 
Bu dahî müşkil olur gerçi bize 
Mümkün olmaz ben gibi her âcize 
 
Eyleriz gayret velâkin ya ahî 
Râh-ı Hakk'ı gösterir Allah dahî 
 
Terk-i sūrî birleşirse ey civân 
Terk-i hükmiyle olurlarsa siyân 
 
O olur zühd-i hakîkî ol zamân 
Böyle terk eder güruh-ı zâhidân 
 
Gerçi bu erbâbına emr-i yesîr 
Bu zamanda bizlere gayet asîr 
 
Hem de matlûb bu değil ey nev-civân 
Hakk Teâlâya muhabbetdir hemân 
 
Şer-i pâki hoşça îfa eylesen 
Hâric-i şerr-i şerifde gitmesen 
 
Mâl u mülke etmeseydin itimâd 
Izz u câhe kılmasaydın istinâd 
 
 

-67- 
 
 
Pâre-i rütbe-yi kalbe ilkâ etmesen 
Her hususda müfritâne gitmesen 
 
Gerçi sevsen ehl u evlâd u iyâl 
Lâkin ifrât etmesen mecnûn misâl 
 
Zengin olsan eylesen hacc u zekât 
Nefs içün terketmesen savm u salât 
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Vâr içün âlemde mağrûr olmasan 
Mâl u câhe çokça mesrûr olmasan 
 
Yok içün hem etmesen hüzn u keder 
Bunları icrâ edersen heb yeter 
 
Kalbine mâl olmasa mülk-i fenâ 
Bir görünse çeşmine fakr u ğınâ 
 
Rızk içün kimseye bâr olmasan 
Mâ-sivâya cân ile yâr olmasan 
 
Şark u ğarbe mâlik olsan yok zarar 
Böyle kalbe mâ-sivâ virmez keder 
 
Terk-i hükmîdir bu mezkûrât hemân 
Böyle kâfîdir sana ey nev-civân 
 
Anladınsa anladın mâhiyyeti 
Âdet etme nefse ruhbâniyyeti 
 
Hâsılı kalbinde kalsun b i r  Hüdâ 
Durmaya yer bulmasun h i ç  mâ-adâ 
 
Böyledir asl-ı huzūr-ı manevî 
Hakk i le  gurbetde olsun kalb evi 
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Bak Rasūlullah ne söyler dinle gel 
Tenbel olma gayrete verme halel 
 
Şol kiş idir hayr-ı nâsın ahseni 
Etmesun dünya içün ukbâsını 
 
Büsbütün dünyaya meyyâl olmasun 
Âhiret satmakla dünya almasun 
 
Hem de dünyayı bütün yok etmesün 
İntizām-ı âleme say eylesün 
 
Câhilâne herkese bâr olmasun 
O kişiden kimse bîzār olmasun 
 
 

-68- 
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Bu hadîs düstūr olursa her zaman 
Sen hıyâr-ı nâs olursan bî-gümân 
 
Terk-i ukba etme gâfiller gibi 
Terk-i dünya etme câhiller gibi 
 
Dost-ı ulya ol da lütfet âleme 
El çevirme mahreme nâ-mahreme 
 
Sūret u sîretde ukba iste heb 
Mala mağrûr olma hem-çü bu leheb 
 
Lâkin etme emr-i dünyadan zühūl 
Emr-i dünya olsun elgâr-ı vusūl  
 
Terk-i dünyada etme sūretde hemân 
Niyet-i ukbaya evidir  her zaman 
 
Sellimû sallû alâ nûr-il-mübîn 
Azzimû âlen ve sahben ecmaîn. 
 
Bi-hamdilleh tamam etdim kitabı 
Erişdi çün hitâme fasl-ı bâbı 
 
Edüb bir râbıta fahr-i cihâna 
Terakkub eyledim feyz-i nihâna 
 
Bulundum ravza-i pâkinde gūyâ 
Dedim kıl kalbimi feyzinle ihyâ 
 
Şu sözler ki o yerde söylemişdim 
Huzūrunda münâcât eylemişdim 
 
Hutūr etdi anı tekrâr u tezkâr 
Anın zikriyle doldu gönlüm envâr 
 
Bırakdım der-akeb bu kîl u kâli 
Bana gelmiş o dem bir  fikr-i âli 
 
O ulûviyyet nedir bilmem unutdum 
Tevessül bâbına şimdi yapışdım 
 
Lisânımdan şu sözler oldu zāhir 
Sanursun ruhum oldu arşa tâir 
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Günahkâr abd-ı terkîyim garîbim 
Sana geldim efendimsin habibim 
 
Gelenler bâbına makbûle benzer 
Aceb makbûl olur mu abd-i kemter 
 
Seni sevdim ezelden özledim ben 
Kabul et bâb-ı lutfunda beni sen 
 
Buyurdun ya Resul men zâre kabrî 
Çevimezsin gelen tersâ u gebri 
 
Çevirme rû-siyahımla beni de 
N'olur affet bu mücrîm-i bendegi de 
 
Egerçi lütfuna yokdur nihâyet 
Velâkin bende âsiyem bi-ğâyet 
 
Günahkârlıkla geldim başka şey yok 
Utanmazlık hatâkârlık günah çok 
 
Seni sevmek var ancak bende lâkin 
O aşkı eyledim gönlümde sâkin 
 
O aşkındır bana etdi delâlet 
Şefâat isterim senden şefâat 
 
Velâkin şübhe var yâ fahr-i âlem 
Aceb aşık olur mu mücrim âdem 
 
Delîlim yok ne davâ eyledim çok 
Ki haddim bilmeyüb çok söyledim çok 
 
Bu sözden fikrimi ta‘mîk ederken 
Gözüm yaşı dedi şâhid benim ben 
 
Dahîlin seyyidi şâh-ı kerem-kâr 
Vefâsız bendeyim sensin vefâdar 
 
Kapundur ilticâgâh halâyık 
Günahkâr bendegândır lüfte lây ık 
 
Bu mücrim anlar içre pek zîyim 
Hakîkat müznibînin müznibiyim 
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Beni uşşâkın içre eyle makbûl 
Bırakma bendeyi me’yûs u mahzūl 
 
Müyesser k ı l  bana sırrından ey yâr 
Beni züvvâre ilhâk eyle tekrâr 
 
N'olur b i r  kez daha varsam huzūra 
Nazar kılsam o cevelân-gâh-ı nûra 
 
Budur evrâd-ı Fevzî orda bî-şek 
Günahkâr abd-i terkiyim dahîlek 
 
Hüdâyâ! bu duâma k ı l  icâbet 
Muayyen olsun bize Fahr-i Risâlet 
 
Bütün üstâd u ihvâne muayyen ol 
Evvela nezd-i ulûhiyyetde makbûl 
 
Bütün mü'minleri şad et ilahî 
Husūsan eyle mansūr padişâhı 
 
Cenâb-ı Hazreti Abdülhamîd 
Bu asrın şâhı u  sultân-ı ferîd 
 
Muammer kıl müebbed eyle yâ Rab 
Muzaffer kıl müebbed eyle yâ Rab 
 
Alâ hayri'l-verâ s a l l û  salâten 
Leallellâhu yu‘t îküm hayâten 
 
1324 M 
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LÜGATÇE 
A 
Ābād  (f.s.) : māmur, şen, bayındır  
Ahkar ( a.s.) : çok hakir olan. 
Ālem-tābe (a.f.b.s.) :dünyayı aydınlatan, parlatan 
Âli-tebār ( f.i.):soyu yüksek, asil 
Ālūde (f.s.) : bulaşmış, bulaşık 
Ālüfte (f.s.) : alışık, alışkan 
Āmāde (f.s.) :hazır, hazırlanmış 
Asfiyā ( a.s.) : azizler 
‘Āyine ( f.i.): ayna 
Āzāde (f.s.) :hür 
Azv (a.i.): iftira, yakıştırma 
El-‘avām kel-hevām (a.i.):halk böcekler gibidir 
 
B 
Bāis-i feyz (a.s.): feyz sebebi 
Bakâr (a.i.): inek  
Bālā (f.s.) : yüksek, yüce 
Bār-gāh-ı kibriyā ( f.b.i.) : tanrı huzûru 
Bārika Bed-gümān ( f.i.): şüpheci  
Behā ( a.s.): güzel. 
Behremend  (f.b.s.) :behreli, hisseli 
Behrever (f.b.s.) : hisse ve nasibini almış 
Belî ( f.e.): evet 
Ben ( f.i.): harman, ekin, bağ 
Bend-i tarîk ( f.i.t.): tarikat  bağ ı  
Bende-gî ( f.b.i.) : kulluk. 
Bende ( f.i.c.): kul, köle 
Bendegān ( f.i.): kullar 
Ber-endāz (f.s.) : yok eden 
Berrak (a.s.) : nurlu. 
Berk (a.i.): şimşek 
Berkuk  (a.i.): şeftali, kayısı 
Beyüste ( f.i.): istek, ümit  
Beydā-i nāsūte (a.i.):insanlığa ait yumurtadır.Lāhūtiliğin zıddıdır 
Bezm (a.i.): yayın kirişini çekip salıverme 
Bî-adîl (f.s.) : eşsiz, benzeri olmayan 
Bî-fütūr (a.i.): usanmadan, bıkmadan  
Bî-gümān( f.i.): şüphesiz 
Bî-hem-tā (f.b.s.) : eşsiz, benzeri olmayan  
Bî-iştibāh (a.i.):şüphesiz 
Bî-kes ( f.i.):kimsesiz 
Bî-nevā ( f.i.): behresiz, mahrum 
Bî-şümār (f.s.) :hadsiz, sayısız, pek çok 
Bî-vāye ( f.i.): nasipsiz 
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Bîzār (f.s.) : rahatsız 
Buhār (a.i.):buğu 
 
C-Ç 
Cānān (f.s.) : sevgili, Allah. 
Cāvidān (f.s.) : ebedi, Allah. 
Cem (a.i.):hükümdar 
Cevelān-gāh-ı nūra (a.s.t):nurun dolaştığı yer 
Cüdā (f.s.) : ayrı, ayrı düşmüş, ayrılmış 
Çār-ciheti (f.s.) :dört taraf 
Çarh ( f.i.): çark 
Çeşm ( f.i.c.): göz 
Çū ( f.e.): gibi 
 
D 
Dāğ ( f.i.):yanık yarası   
Dahîlek (a.cü.): yalvarırım, sana sığınırım 
Dāmān, dāmen ( f.i.): etek 
Dem-ā-dem ( f.zf.): her vakit, sık sık 
Der-bār ( f.i.): ev kapısı, kapı yeri, kapı eşiği  
Der-kār (f.b.s.) : mālūm, āşikār 
Der-pîş( f.b.zf.):en önde, göz önünde bulunan 
Derc (a.i.) :sokma, arasına sıkıştırma  
Derd-mend ( f.b.s.c.): dert sahibi, tasalı 
Derk (a.i.) : anlama, kavrama. 
Dermān-de ( f.s.c.):  bîçâre, zavallı  
Derūn ( f.i.): gönül 
Dest-gîr (f.s.) : yardımcı, elinde tutan 
Deşt ( f.i.):bozkır, çöl, kır, ova 
Dîdār ( f.i.): yüz 
Dîde ( f.i.c.): göz 
Dil-i pür neş’e ( f.i.):neşeli gönül 
Dil-hāne (f.b.s.) : gönül 
Dîv ( f.i.): şeytan, cin 
Dūn (a.i.): aşağı, alçak 
Dūr (f.s.): uzak. 
Dūr-endiş (f.s.): tedbirli 
Dūzah ( f.i.): cehennem 
 
E 
Edhem ( a.i.):karayağız at 
Efgan ( f.i.): ızdırap içinde inleme, haykırma  
Efzūn (f.s.): fazla, çok 
Enām ( a.i.):bütün mahluklar, insanlar 
Ender ( f.zf.): ''-de, içinde'' 
Engîr ( f.i.): üzüm  
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Enîs ( a.i.): dost, arkadaş 
Ez cān u dil ( f.e.):can ve gönülden 
F 
Fāş ( f.i.):açığa çıkma 
Fānus-ı cān ( a.i.):beden  
Fühūl ( a.i.):akıllı ve zeki adam 
Füzūn (f.s.): fazla, çok 
 
G-Ğ 
Gabāvet (a.i.): anlayışsızlık, kalın kafalılık 
Gamz (a.i.):göz kırpma 
Garîk (a.s.): gark olmuş 
Garūr (a.s.): aldatan, aldatıcı 
Gebr (f.s.): mecûsî, ateşe tapan 
Gedā ( f.s.c.): dilenci, yoksul 
Gıbta-fermā (a.f.b.s.): gıpta verici 
Gubār (a.i.): toz 
Guluvv (a.i.): haddini aşma, ileri gitme 
Gūyān (f.s.): konuşan, söyleyen 
Gülbeden (f.b.s.) :bedeni gül gibi latîf olan 
Güm-rāh (f.b.s.) : yolunu şaşırmış. 
 
H 
Hācegān ( f.b.i.):hocalar 
Hāciyān (a.i.): hacılar 
Hāk ( f.i.): toprak 
Hāk-i pāy ( f.b.i.):ayak toprağı,ayak tozu 
Harîm-i kudsiyān (a.i.): büyük zatların dairesi 
Hatar (a.i.): tehlike 
Hāhiş ( f.i.): istek, arzu 
Hayret-efzūn: hayret artırıcı 
Hayye (a.i.): yılan 
Hemān ( f.zf.): hemen, böylece 
Hem-çü ( f.e.): onun gibi 
Hem-dem ( f.b.i.) : canciğer arkadaş 
Hemîn (f.e.zf. ve s.): bu bile, tıpkı bu, çok  
Herze (f.s.): saçma, boş söz 
Hesti-i Sübhān (f.i.): Sübhān'ın varlığı 
Hub-rū (f.b.s.): güzel yüzlü 
Hūrşīd (f.i.): güneş 
Hüdāvend (f.h.i.): Allah 
Hümā-yı lā-mekān (f.i.):Allah 
Hümā ( f.i.):saâdet, kutluluk 
 
I-İ 
Itla‘( a.i.): bildirme, haberli kılma 
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İfrit ( a.i.):zararlı ve korkunç mahluk 
İhtira‘( a.i.): meydana getirme 
İnbisāt  ( a.i.): ferahlık 
İsr ( a.i.):iz, eser 
İsti‘dād ( a.i.):bir şeyin kazanılmasına olan tabii meyil,kabiliyet 
İz‘ān  ( a.i.): anlayış, kavrayış 
 
K 
Ka‘r (a.i.c.):dip, derinlik 
Kallāb (a.s.):kalıptan kalıba giren, düzenbaz 
Kām-kār (f.b.s.): isteğine ulaşmış, mutlu   
Kemā-hiye (a.b.zf.): olduğu gibi. 
Kesāfet ( a.i.): bulanıklık 
Kāşāne( f.i.): köşk, ev 
Kird-gār ( f.b.i.) : Allah. 
Kilk-i ācîz ( f.i.): âciz kalem 
Kūy ( f.i.): köy  
 
L 
Lāhūti (a.s.):ilâhî 
Lemh-i basar (a.i.): çabucak göz atıverme 
Lerze( f.i.): titremek 
Lîk, leyk ( f.e.): lâkin, fakat 
 
M 
Mabsūta (a.s.): yayılmış, açılmış 
Māh ( f.i.): ay 
Māverā (a.i.): bir şeyin arkasında bulunan 
Māye( f.i.): asıl, esas 
Melce’  (a.i.): sığılınacak yer 
Men (f.zf.): ben  
Menāl sahip olunan 
Merd ( f.i.): adam, insan 
Merd-i gabî ( f.i.): ahmak adam 
Merd-i nikū ( f.s.):iyi adam 
Merhūn (a.s.): muayyen zaman  
Mer’î (a.s.): gözle görülen  
Mersā (a.i.): liman  
Mest ( f.s.): sarhoş 
Mestāne (f.s.): sarhoşluk 
Mevdû‘(a.s.): emanet edilmiş 
Me’yūs(a.s.): ümidi kesilmiş 
Mey-kede ( f.b.i.): meyhane 
Mihmān ( f.i.): misafir, konuk 
Minhāc (a.s.):açık ve geniş yol, doğru yol 
Mirsad (a.i.): gözetleme yeri 
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Mişkāt (a.i.): hücre 
Mukayyed (a.s.) : bağlı. 
Muktedā-bih (a.s.) : kendisine uyulan 
Müncer (a.s.) : neticelenmiş 
Mürde (f.s.):  ölü 
Müsteān (a.s.) : kendisinden yardım beklenilen 
Müstecām   Müstetāb (a.s.): hoş, güzel 
Müzebzeb (a.s.):kararsız 
 
N 
Nā-dān (f.b.s.): cahil, nobran 
Nā-be-mevsim (f.a.b.s.): vakitsiz 
Nālān (f.s.): inleyen 
Nā-bekār (f.a.b.s.): işe yaramaz, hayırsız 
Nā-gehān (f.zf.): ansızın 
Nā-revā (f.s.): uygunsuz 
Nā-tüvān (f.b.s.): zayıf, kuvvetsiz 
Nām-dār (f.b.s.): meşhur 
Neşat (a.i.): sevinç 
Neşv ü nemā (a.i.): yetişip büyüme 
Nevā ( f.i.) :ses,seda 
Nev-civān (f.b.s.): delikanlı 
Nihān (f.s.): gizli, görünmeyen 
Nüh-tıbāk ( f.i.t.) :dokuz kat 
 
O- P 
Pā ( f.i.) : ayak 
Penāh ( f.i.) : sığılınacak yer  
Perestiş ( f.i.) : tapınma, aşırı sevgi, gönül bağı 
Perverd-gār (f.b.s.): terbiye edici, rzıklandırıcı, Allah 
Pest (f.s.): alçak, aşağı 
Peyk-i ecel ( f.s.): azrâil 
Peyrev (f.b.s.): izinden takip eden  
Peyşrev (f.b.s.): önde giden 
Pinhān ( f.s.):gizli 
Put-şiken (f.s.): put kıran 
 
R 
Râh ( f.i.) : yol  
Rāygān (f.b.s.): bedava, pek çok, değersiz  
Rāz ( f.i.) : sır, gizlenilen şey  
Rehā ( f.i.) : kurtuluş 
Rehā-yāb(f.it.): kurtuluş bulan. 
Rindāne ( f.zf.) :aldırışsız insanların gittiği yol 
Rū-siyāh  (f.b.s.): kara yüzlü, ayıbı olan 
Rūh-i revān ( f.i.) : sevgili 
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Rū ( f.i.) :yüz 
Rū-be-rū ( f.b.s.) : yüzyüze 
Rū-nümūn ( f.b.s.) :ortaya çıkan 
Rūz ( f.i.) : gündüz 
Rūz-i mahşer ( f.i.) :kıyamet günü 
S 
Sad ( f.s.) : yüz ( sayı ) 
Sahve ( a.i.) : ayıklık, uyanıklık 
Sāk ( a.i.) : sap 
Sakîm  ( a.s.) : hasta, hastalıklı,yanlış 
Sanevber ( a.i.) : sevgilinin boyu postu 
Sātı‘( a.s.) : yükseldikçe yükselen 
Sāye-bān ( f.b.i.): gölgelik 
Senā ( a.i.c.) : övme. 
Seng-i hārā (f.s.t.) : pek sert taş, mermer taşı. 
Seyf-i müncelî ( a.s.) :parlak kılıç 
Sermedî ( f.s.) : ebedi, Allah.  
Sezā ( f.s.): münasip, uygun, yaraşır   
Süvār binici, ata binmiş. 
Süveydā ( a.i.) : kalbin ortasında olduğu var sanılan kara benek 
Sidre ( a.i.c.) : en yüksek makam. 
simsār ( a.i.c.): tellal, komisyoncu 
Sipās ( f.i.):şükretme, dua etme 
Siyān (a.s.): eşit 
Sohhet-güzîn ( f.s.): sohbeti seçen 
Sū-be-sū (f.zf.): her taraf, her yan, her tarafta 
Sūrî (a.s.): gösterişlik 
 
Ş 
Şâh-ı ‘Adnān ( f.i.):Allah  
Şāhen-şāh ( f.b.i.): şahlar şahı, en büyük padişah 
Şāh-rāh ( f.b.i.): doğru yol 
Şāyeste( f.s.): yakışır, uygun 
Şeb ( f.i.): gece 
Şerha ( a.i.) : parça 
Şermende ( f.s.): mahcūb 
Şiār (a.s.): iyi, üstünlük veren işaret, âdet 
Şūriş ( f.i.):karışıklık, kargaşa 
 
T 
Tāb ü tüvān ( f.i.):güç, kuvvet 
Talt‘at  ( a.i.) :yüz, surat, güzellik 
Ta‘mîk ( a.i.) : araştırma  
Tecessüs ( a.i.) :yoklama, araştırma 
Tefehhüs ( a.i.) : inceden inceye araştırmak 
Tersā ( f.i.):Hıristiyan 
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Tūr( a.i.) : dağ 
 
U-Ü 
Üftāde ( f.s.):düşkün, bîçâre  
 
V 
Vā-beste (f.b.s.) : ...e bağlı, mukayyed 
Vāhî (a.s.): boş, manasız 
Varta (a.i.): uçurum 
 
Y 
Yār-i gar (a.i.): mağara dostu, (Hz. Ebûbekir) 
Yek-sān bir, beraber 
 
Z 
Zahm ( f.i.):yara 
Zen ( f.i.):kadın 
Zenbūr (a.i.): eşek arısı 
Zeyg (a.i.): haktan sapma 
Zübde (a.i.):öz  
Zühūl (a.i.):dalgınlıkla unutma, geciktirme 
 


