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Klasik Türk Edebiyatındaki Mektup Türünün DinîTasavvufi Mevzuların Müzakeresinndeki Fonksiyonu ve
“Tezkire-İ Sueda” Adlı Metin
He Function of the Letter Type in Classical Turkish Literature in the Negotiation of ReligiousSusufific Issues and the Text Named "Tezkire-İ Sueda"
Ahmet Selman Yiğit
Dr. Öğr. Üyesi., Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Gümüşhane, Türkiye

ÖZET
Geçmişi yazı tarihi kadar eski olan mektup türü tüm dünya edebiyatlarında olduğu gibi İslamiyetin etkisinde
gelişen Türk edebiyatı için de her dönem önemini korumuş ve etkin bir şekilde kullanılmıştır. Özellikle
mektubun işlevi ile Türk edebiyatı şairlerinin önemli bir kısmını teşkil eden mutasavvıfların hayat görüşü ve
üstlendikleri misyonun birebir örtüşmesi bu türün temelden sağlam bir şekilde edebiyatımızda yer edinmesini
sağlamıştır. Tasavvufi Türk edebiyatı mensupları dini inanç ve tasavvufi görüşlerini hem çağdaşları olan
insanlara hem de gelecek nesillere ulaştırmak için sık sık mektup yazmış ve bu mektuplar bir yekûn teşkil
edince kitaplaştırmışlardır. Bu çalışmada XIX. asrın sonu ile XX. asrın ilk çeyreğinde yaşamış önemli iki
mutasavvıfın mektuplarını ihtiva ve tasavvufun bazı temel konularını izah eden Tezkire-i Sueda adlı eser
irdelenmiştir. Transkribe edilen eser şekil ve muhteva açısından incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Mektup, Tasavvuf, Tezkire, İbadet
ABSTRACT
The letter type, whose history is as old as the history of writing, has maintained its importance in every period
and has been used effectively for Turkish literature, which has developed under the influence of Islam, as in
all world literatures. In particular, the fact that the function of the letter and the life view of the Sufis, who
constitute an important part of the poets of Turkish literature, and the mission they undertook matched
exactly, provided this genre to have a solid place in our literature. Members of Sufi Turkish literature
frequently wrote letters in order to convey their religious beliefs and mystical views to both their
contemporaries and future generations, and when these letters formed a total, they were published in a book.
In this study, the work titled Tezkire-i Sueda, which contains the letters of two important Sufis who lived in
the late 19th century and the first quarter of the 20th century, and explains some of the basic issues of Sufism,
has been examined. The transcribed work was examined in terms of form and content.
Keywords: Letter, Sufism, Tazkire, Worship

1. GİRİŞ
Mektup, bir tür olarak bakıldığında aslında yazı tarihi kadar eskidir denilebilir. Zira kadim dünya dillerinde bu
iletişim nesnesini karşılayan kelimelere ve bunların tarihçesine bakıldığında bu söylemin doğruluğu anlaşılmaktadır.
Yazıyı bulan Sümerlilere ait çivi yazısı ile yazılmış mektupların varlığı1 bu tezin tarihi boyutunu; mektup kelimesinin
Arap dilinde yazmak anlamına gelen “ketebe” kökünden türemesi ve yine Türk dilinde başlangıçta “yazmak, yazılmış
şey”2 manasıyla eşdeğer olarak bitik sözcüğünün günümüzde mektupla ifade edilen nesnenin yerine kullanılması işin
etimoloji kısmını ispat etmektedir.
Bu çalışmanın anlam çerçevesi klasik Türk edebiyatında dini-tasavvufi konuların anlatımında mektup türünün
işleviyle sınırlandırılmıştır. Mektubun türü, tarihi gelişimi, etimolojisi ve diğer ilgili konuların üzerine yeterince
çalışmalar yapıldğından; hatta bu çalışmaları konu alan bir makale 3 yazıldığından bu mevzuyu izah etmeye
girişmeyeceğiz.
Klasik Türk edebiyatının başlangıcından itibaren mektup bir tür olarak var olmuş ve bu varlığını tarih boyunca
önemini artırarak devam ettirmiştir. Klasik Türk edebiyatı süresince bu yazınsal tür; mektup, name, şukka, ruk’a,
nemika, kaime, menşur, tezkire, varak, varaka, kağıt, buyruldu, arzuhal, risale, ariza gibi çeşitli isimlerle var
olagelmiştir. Bu isimler özelde küçük farklılıklar arz etmekle beraber genelde mektup manasını ihtiva etmiştir.
Bunların içinden en çok kullanılanı name olmuştur. Bu çalışmaya konu olan eserde “bir şehrin içinde bulunan dairei resmiye veya efrat beyninde teati olunan muharrerat”4 anlamına gelen tezkire ifadesi kullanılmıştır.

Gül Özaktürk, “Yazınsal Mektubun Tarihçesi”, Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 4 2000 , s. 143-165.
Ömer Çakır, Türk Edebiyatında Mektup, Gazi Üni. SBE, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2005, s. 2-5.
3
Ali Donbay, “Edebiyatımızda Mektup Türü ile İlgili Başlıca Çalışmalar”, Erdem , 2011, (61) , 83-102 . Retrieved from
https://dergipark.org.tr/tr/pub/erdem/issue/43838/539115
4
Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 2007, s.391
1
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Klasik Türk edebiyatında yazılan mektuplar manzum, mensur ve manzum-mensur olarak tasnif edilebilir. Yazım
şekli, mektubun muhtevası, yazanın ve yazılanın edebi hüviyeti ve konumu gibi unsurlarla doğrudan ilişkilidir.
Ayrıca tercih edilen yazım şeklinin dil ve üslup üzerinde de önemli bir etkisi vardır.
Mektup yazımı ile ilgili kurallardan bahseden yahut yazılmış mektupları bir araya toplayan eserlere klasik Türk
edebiyatında inşa ya da münşeat denmiştir. Ahmed-i Dai’nin kaleme aldığı Teressül, Mesihi’nin Muaddilü’l-İmlâ’sı,
Yahyâ bin Muhammed el-Kâtib’in Menâhicü’l-İnşâ’sı, Nabi’nin Münşeat’ı bunlara örnek gösterilebilir.
İslamiyetin etkisinde gelişen edebiyatlarda mektup türü Hz. Peygambere dayanır. Tebliğ vazifesi ile mükellef olan
Peygamberin, mektubu bu vazife için bir araç olarak kullandığı bilinmektedir. Bizans hükümdarı Herakliyüs’e ve
Sasani kisrası Perviz ibni Hürmüz’e İslam’a davet için yazdığı mektuplar bilinmektedir. İşin aslı o dönemde yaşayan
hemen tüm hükümdar ve krallar Peygamber tarafından mektuplarla İslam’a davet edilmiştir denilebilir. Bu durum
dört halife döneminde de aynı şekilde devam etmiştir. Maddi uzaklık başta olmak üzere çeşitli sebeplerden dolayı
İslamiyet’e davette mektup önemli rol oynamıştır.
Temelde İslâm dininin Kuran ve sünnet adı verilen iki kaynağına dayanan, mutlak bir “gerçek”in var olduğunu; fakat,
bu “gerçek”in içinde yaşadığımız dünyanın ötesinde olduğunu, gerçek varlığa ulaşmanın ancak görünüşten ve bir
hayalden ibaret bu âlemin inkârı ile mümkün olabileceği şeklinde tanımlayabileceğimiz tasavvuf, İslamiyetteki tebliğ
vazifesini varlığının merkezine oturtmuştur. Başka bir ifadeyle tasavvufun var oluş sebebi İslam dinini yaymak ve
bu dinin insanların gönlünde yer edinmesini sağlamaktır. Bunu görev addeden İslam’a gönül vermiş şahsiyetlere de
mutasavvıf denmektedir. Mutasavvıflar tebliğ vazifesini yerine getirmek için dergah, hankah, tekke gibi isimlerle
vücuda getirdikleri meclislerde insanlarla birebir görüşür, sohbet eder ve bu şekilde onları irşat ederlerdi. Böylece
insanların gönül dünyasına İslamlığı yerleştirmeye çalışırlardı.
İrşat vazifesini yerine getirmek için insanlarla birebir görüşmek mutasavvıflar için en önemli ve birinci yöntemdi.
Fakat kendi ilim ve feyzinden istifade etmek isteyip de buna mevcut şartlardan dolayı muvaffak olamayanlar için de
başta mektup olmak üzere risale, kitap gibi yazılı eserler göndermişlerdir. Bu metodla mümkün mertebe çok insana
ulaşmaya çalışmışlardır. Özellikle yazılan mektuplar, ilerleyen dönemlerde bir yekun teşkil edince kitap haline
getirilerek sonraki dönem insanlarının da istifadesine sunulmuştur. İslamiyetin tesirinde gelişim gösteren
edebiyatlarda bu çeşit eserlere her dönem rastlamak mümkündür. Birçok tasavvuf kolunun “pir” olarak gördüğü Hz.
Ali’nin Nehcü'l Belağa’sı 5 , Cüneyd-i Bağdadi’nin Mektupları 6 , Gazzali’nin Mektupları 7 , İmam-ı Rabbani’nin
Mektubat’ı8, Abdülkadir-i Geylani’nin Mektupları9, bu alanda yazılmış sayısız eserlere örnek gösterilebilir.
Anadoluda gelişen Türk edebiyatında da durum farklı değildir. Tebliğ, nasihat10, tavsiyelerle insanları irşat etmeyi
hayat gayesi edinen mutasavvıflar özellikle tasavvufun en etkin olduğu XII, XIII ve XIV. asırlarda mektup hüviyetini
taşıyan birçok eser kaleme almışlardır. Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Mektubat’ı 11 , Sadreddin-i Konevi ile
Nasreddin-i Tusi karşılıklı mektuplarını içeren er-Mürselat ve Risale-i Hadiye, Hacı Bayram Veli12, Aziz Mahmud
Hüdayi, Niyazi-i Mısri, Sarban Ahmed, Sofyalı Bali Efendi’nin yazmış oldukları mektuplar günümüze kadar
gelmiştir.
XVII. yüzyıldan sonra mektuplaşmanın bir kültür haline gelmesi klasik Türk edebiyatının her kolunda olduğu gibi
dini-tasavvufi alanda da bu türün daha yaygın kullanılmasını sağlamıştır. Hatta düşüncelerin estetik bir yapıda
anlatılmak istenmesi türün sanatsal açıdan da gelişme göstermesine sebep olmuş, bu şekilde öğreticilikle sanatsallığı
harmanlayan mektuplar kaleme alınmıştır. Örneğin Fuzuli’nin şikayetnamesi bu yönüyle şöhret olmuş bir
mektuptur.13 Nicelik olarak bakıldığında özellikle bu yüzyıldan başlayarak XX. yüzyıla kadar mektup türünde ciddi
bir artışın olduğu görülmektedir. 14 Kısacası mektup yazma ve yazılan mektupları bir araya getirip kitaplaştırma
geleneği başlangıçtan tekke ve zaviyelerin kapatılmasına kadar güçlenerek devam etmiştir. Cumhuriyetin
kurulmasıyla tekke ve zaviyelerin kapatılması sonucu bu gelenek büyük oranda azalmıştır. Fakat tamamen
Hz. Ali, Nehcü'l Belağa (Hz. Ali'nin Konuşmaları Mektupları ve Hikmetli Sözleri), (Derleyen: Eş-Şerif Er-Radi: çeviren: Prof. Dr. Adnan Demircan), Beyan
Yayınları, Ankara, 2009.
6
Süleyman Ateş, Cüneyd-i Bağdâdî Hayatı, Eserleri ve Mektupları, İstanbul, Sönmez Neşriyat,
1969.
7
Muhammed Yakubi, Gazzali’nin Mektupları, İnkılab Yayınları, İstanbul, 2017.
8
İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, (Çeviren: Abdulkadir Akçiçek), Çelik Yayınları, İstanbul, 2011.
9
Ömer Çakır, age. s. 169.
10
Edebiyatımızda nasihatnameler için bkz: Ferdi Kiremitçi, “Klasik Türk Edebiyatı Manzum Nasihatname Geleneğinin Son Hacimli Örneği: Muhammed
Şerîfî ve Pend-i Gülistân Mesnevisi”, Gümüşhane Üni. SBE. Dergisi, 2017, 8/19, s. 176-206.
11
Ömer Çakır, age. s. 170.
12
Fuat Bayramoğlu bu mektupların dil ve üslup bakımından inceleyerek Hacı Bayram Veli’ye ait olmayabileceğini ifade etmiştir. (Bkz. Hacı Bayram-ı Veli
Yaşamı, Soyu, Vakfı, C. II TTK Yayınları, Ankara s. 237-241.)
13
Ferdi Kiremitçi, “Klasik Türk Edebiyatında Öğretici Eserler: Tanım, Tasnif, Örnek Metin”, A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), 2015,
54, s. 343.
14
Ömer Çakır, age. s.175.
5
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unutulduğunu söylemek mümkün değidir. Zira Cumhuriyet döneminde de aynı mahiyet ve amaçla Osman Hulusi, 15
Abdülhakim Arvasi 16 gibi zatların eser yazdıkları bilinmektedir. Çalışmamıza konu olan Tezkire-i Sueda da bu
maksat ve içerikle 1913 yılında neşredilmiştir.
2. ESERİN BASIM ÖZELLİKLERİ
Tezkire-i Sueda mensur olarak kaleme alınmış bir eserdir. Eser hicri 1331 yılının Cemaziye'l-Evvel ayında (Miladi
1913 Nisan) Halep’te el-Baha Matbaasında basılmıştır. Taş baskı olduğu anlaşılan eserin iç kapağı iki sayfa olarak
yer almaktadır. Eser toplamda 32 sayfadan oluşmaktadır.
3. ESERİN YAZARLARI
3.1. Pirizade Miralay Muhammed Said Bey
Yaptığımız araştırmalarda Pirizade Miralay Muhammed Said Bey’den ne son dönem yazar ve şair tezkireleri, ne
Nakşibendi tarikatı silsileleri bahsetmiştir. Sadece Niğdeli, şair ve yazarları derleyen birkaç çalışmada bu şahsiyetin
ailesinden bahsedilmiştir. Kendisinden doğrudan bahseden bir kaynağa maalesef ulaşmadık.
Muhammed Said Bey kitabın iç kapağında Konya’nın (günümüzde Niğde iline bağlı) Bor kazasından olduğunu,
babasının Hacı Naim Efendi, dedesinin ise Hacı Muhammed Said Efendi olduğunu belirtmektedir. Bilindiği üzere
Pirizade ailesi Bor’un en köklü ve tarih boyunca siyaset, tasavvuf, şiir ve edebiyat alanında önemli şahsiyetler
yetiştirmiş önemli bir hanedandır. Yazarın dedesi Said Efendi, uzun yıllar kadılık yapmış münevver ve mümtaz
şahsiyettir. Günümüzde Bor’daki Halil Nuri Bey Kütüphanesinde bulunan on dokuz ciltlik mahkeme-i şer’iyye sicil
defterlerini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmıştır. Yazarın babası Hacı Naim Efendi de tıpkı babası gibi uzun
müddet kadılık yapmış alim ve fazıl bir şahsiyettir. Beş erkek çocuğu olan Naim Efendi, Binbaşı Muhammed Esad,
Miralay Mesud, Binbaşı Saadettin ve Miralay Said Bey’i Harbiye okuluna, en küçüğü Mülkiye okulunda okutmuştur.
Naim Efendinin çocuklarından en bilineni divan sahibi olan, aynı zamanda Mir’at-ı Mekteb-i Harbiye ve Mir’at-ı
Mühendishane-i Berr-i Hümayun adlı eserleri sahip Muhammed Esad Bey’dir. Muhammed Esad Bey 1851 yılında
doğduğuna ve onunla Muhammed Said bey arasında iki kardeş daha olduğuna göre çalışmamıza konu olan eserin
yazarı 1855 yılından sonra doğduğu kesindir.17
Yazar Muhammed Said Bey, eserini yazarken Erbil’de yaşamaktadır. Bunu Esad Efendiye yazdığı mektupta açıkça
belirtmektedir. Zaten eserin ismi de “aynı şehirde yaşayanların birbirlerine yazdıkları mektup” anlamına gelen tezkire
olması da bunu teyit etmektedir. Anlaşılan vazife gereği bu coğrafyaya giden yazar, buradaki şehirlerde uzunca bir
süre bulunmuştur. Yazar şeyhinin kerametlerinden bahsederken Süleymaniye kasabasında parasızlıktan çok sıkıntıya
düştüğünü, şeyhinin iltimasıyla kendisine Musul’dan para gönderildiğini ifade etmiştir. Said Bey araştırma konumuz
olan eserini yine bu bölgede yer alan Halep şehrinde basmıştır.
Eserin başında yazar imparatorluk döneminde, kaymakam ile mirliva arasında, bugünkü albay rütbesine denk düşen
rütbe ve bu rütbedeki subay; yani miralay olduğunu belirtmiştir. Eserin iç kapağında kitaptan elde edilecek gelirin
donanmaya bağışlanmasını istemesi donanmada subay olduğunu düşündürmektedir.
Yazar, Nakşibendi tarikatı Halidiye kolu şeyhlerinden Ömer Ziyaeddin’e intisap ettiğini eserin muhtelif yerlerinde
dile getirmiştir. Şeyhi ile bizzat görüştüğünü ve bazı kerametlerini müşahede ettiğini dile getirmiştir. Şeyhi nezdinde
seyr-i sülukunu tamamladığına yahut yarım kaldığına dair herhangi bir bilgi eserde verilmemiştir. Ne şeyhinin yer
aldığı Halidiye kolu ne de Nakşibendi tarikatının diğer silsilelerinde adının geçmemesi seyr-i sülukunun yarım
kaldığını düşündürmektedir. Fakat eserinde izah ettiği mevzular, üslubu ve meseleleri ele alışı, tasavvufta derin bir
bilgi ve birikime sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca Ömer Ziyaeddin hazretlerine bağlı olduğu halde yakınında
bulunan Esad Efendinin feyzinden ve bilgisinden faydalanması, tasavvuf konusunda hoşgörülü olduğunu, şeyhe
intisabı bağnazlık derecesine çıkarmadığını göstermektedir.
Muhammed Said Bey Ömer Safiyüddin isminde bir çocuğunun olduğunu eserde dile getirmektedir. Çocuğuna bu
ismi, çocuk daha doğmadan üç ay evvel Şeyh Ömer Ziyaeddin hazretleri tarafından verildiğini ifade etmektedir.
Tüm bunlara ilave olarak şeyhinin vefatından bahsetmesi, yazarın 1920 yılından sonra öldüğünü göstermektedir. Zira
kaynaklar Ömer Ziyaeddin hazretlerinin 1920 yılında vefat ettiğini belirtmektedir.

15

Ömer Çakır, age. s. 184.
Ömer Çakır, age. s. 184.
17
H. Emin Atlı, Geçmişten Günümüze Bor, Yardım Sevenler Derneği, Bor, 1999; M. Emin Arısoy, Şiirde Bor ve Bor Şairleri Antolojisi, Tuğrul Matbaası,
Niğde, 1961.
16
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3.2. Muhammed Esad Erbili
Eserin asıl yazarı Muhammed Said Bey’in dışında Esad Efendi’nin de iki mektubu çalışmamıza konu olan Tezkire-i
Sueda’da yer aldığından hayatı hakkında kısa bir bilgi vermeyi faydalı gördük.
Muhammed Esad Erbili hazretleri, Nakşibendi silsilesinin 32. büyük velisidir. Esad Efendi, 1264/1847 yılında,
günümüzde Irak sınırları içerisinde kalan Musul’un Erbil kazasında doğmuştur. Babası, Nakşibendi tarikatının Halidi
kolu şeyhlerinden Muhammed Said Efendi, dedesi yine aynı tarikatın aynı kolunun halifelerinden Hidayetullah
Efendi’dir. Keskin bir zeka ve üstün bir hafızaya sahip Esad Efendi, ailesinin konumundan dolayı tasavvufi bir
ortamda büyümüştür. Yaşıtlarına nispeten medrese eğitimini kısa bir sürede bitirmiş, yirmi üç yaşında icazet almıştır.
Aynı yıl Hâlidî şeyhi Tâhâ el-Harîrî’ye intisap eden Esad Efendi, beş yıl sonra seyr-i sülukunu tamamlayarak Hac
farizasını yerine getirmek için Hicaz’a gitmiştir. Dönüşünde İstanbul’a giden Esad Efendi, ilmi ağırlığı farkedilince
Kelami Dergahı post-nişinliğine getirilmiştir. Aynı zamanda önce Meclis-i Meşâyih azalığına, kısa bir süre sonra
aynı kurumun reisliğine tayin olunmuştur.
Dergaha gelip gidenler arasında âlimler, reisü’l-kurralar, dersiamlar, paşalar, yüksek idareciler, zabitler ve
münevverlerden tutun da, halkın her sınıfından insan vardı. Yüksek rütbeli subaylar, memurlar ve zenginler, eski ve
solmuş elbiseler giyen yoksullarla gerçek bir din kardeşliği içinde diz dize otururlardı. 18 Halkın tüm kesimleri
tarafından bu denli sevilmesi olası bir tehlike olarak görülmüş ve Erbil’e sürgüne gönderilmiştir. İstanbul’daki
müntesipleriyle bağlarını koparmayan Esad Efendi, Meşrutiyetin ilanından sonra geri dönmüş ve Kelami Dergahı’nı
genişleterek siyasi faaliyetlerde de bulunmuştur.
1925 yılında tekke ve zaviyeler kapatılınca kendi kabuğuna çekilen Esad Efendi, 1930’da vukua gelen Menemen
hadisesi ile iltisaklı bulunmuş ve yargılanmıştır. Her ne kadar idam cezası alsa da yaşlılığı sebebiyle cezası müebbet
hapse çevrilmiştir. Esad Efendi 1931 yılında Menemen’de vefat etmiştir.
Hayatı boyunca İslamiyete hizmet etmeyi şiar edinmiş Esad Efendi, kendini çok iyi yetiştirmiş ve yaşadığı dönemde
halkın tüm kesimlerinin gönül dünyasına dokunabilmiş ve büyük kitleleri faziletiyle etkisi altına almıştır. Arapça ve
Farsçayı çok iyi bilen hazret, ardından Kenzü'l İrfan, Mektubat, Risale-i Esadiyye, Tevhid Risalesi Tercümesi, Fatihai Şerife Tercümesi gibi kıymetli eserler bırakmıştır. Ayrıca Türkçe, Arapça ve Farsça yazdığı şiirlerini ihtiva eden
bir Divan’ı da vardır.
4. ESERİN DİL VE ÜSLUP ÖZELLİKLERİ
Eserin yazarı kitabın iç kapağında kitaba niçin bu ismi verdiğini izah ederken kendi ismi Said ile tezkire yazdığı Esad
Efendinin aynı kökten geldiğinden ( )ﺳﻋﺪbu iki şahsın karşılıklı mektuplaşması manasında “Tezkire-i Sueda” tabirini
tercih ettiğini söyler.
Müellifin dili tasavvufi Türk edebiyatı şair ve yazarlarına paralel olarak sade ve anlaşılırdır. Temiz ve oturaklı bir
üsluba sahip Muhammed Said Bey, eserinde mümkün mertebe uzun ve muğlak terkiplerden uzak durmuş, basit
cümleler kurarak toplumun özellikle alt tabaklarını anlama noktasında yormamıştır.
Eser klasik Türk edebiyatına uygun olarak besmele ile başlamakta, hamdele ve salvele ile devam etmektedir.
Daha sonra Kelami Dergahı post-nişini Esad Efendi’ye tasavvufla ilgili birkaç soruyu ihtiva eden tezkire gelmektedir.
Tasavvufi konuları izah eden mektupların genel özelliklerine bakıldığında yazarın klişe fasılları kaldırarak mektubun
ana bölümüne yer verdiği ve bu şekilde kitaba aldığı anlaşılmaktadır.19 Bu durum Esad Efendi tarafından yazılan
tezkire-i cevabiye için de geçerlidir.
5. ESERİN MUHTEVASI
Said Bey tarafından yazılan tezkirede “lâ ilâhe illallâh” cümlesi ile ilgili üç soru yer almaktadır. Birincisi, hadise
dayanan20 “en faziletli zikir “lâ ilâhe illallâhtır” ifadesinin sebebi, ikinci sualde bu kudsi cümle zikredilirken nelerin
tefekkür edilmesi gerektiği, üçüncüde ise bu zikir esnasında eğer bizzat Allah’a muhatap oluncaksa bu cümle yerine
Enbiya Suresi’nin 87. Ayetinin zikredilmesi daha uygun olmaz mı şeklindedir. Bu tasavvufi soruların Said Bey
tarafından sorulmasıyla tasavvuf alanında Esad Efendi’nin kendisinden makam olarak üstün olduğunu ortaya
koymaktadır. Zira her mutasavvıf ehlinin bahsi geçen cümle hakkında bir fikri, bir mülahazası vardır. Fakat Said
Bey, Esad Efendi’nin şahsi istihraçlarından istifade etme gayesindedir.
Esad Bey’in “tezkire-i cevabiyeleri”nde soruları tek tek ele alıp cevap yazmak yerine konuyu bir bütün olarak ele
almış ve o şekilde değerlendirmiştir. “La ilahe illallah” cümlesini zikredenin halet-i ruhiyesini ve bulunduğu makamı
18

https://www.islamveihsan.com/esad-erbili-hazretleri-kimdir.html
Ömer Çakır, age. s. 194.
20
En faziletli zikir “la ilahe illallahtır” (Tirmizî, Daavât 9)
19

Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences

1239

2022 8 (56) SEPTEMBER

Refereed & Index & Open Access Journal

journalofsocial.com

2022

zikir esnasındaki tefekkürle beraber ele alması dikkat çekicidir. Zira bazı zikir cümlelerini belli tasavvufi makamlara
çıkmadan ifade etmenin sakıncalı olduğunu dile getirmektedir. İzahat esnasında velayetin makamları hakkında da
bilgiler aktarmaktadır.
Devamında Said Bey “la ilahe illallah” ifadesini “muhammeden resulullah” ile beraber zikretmenin gerekliliğinden
bahsetmektedir. Hatta ikisi beraber olmalıdır aksi halde tek başına “la ilahe illallah” zikrinin manevi kurtuluş için
yetmeyeceğini iddia etmektedir. Çünkü “Allah’tan başka ilah yoktur” demek olan bu cümlenin hakikatını Peygamber
ders vermiştir demektedir. Allah’a giden yolların tamamını Peygamber göstermiştir. Dolayısıyla Peygamber olmadan
Allah’a vasıl olunmaz demektedir. Said Bey bu mülahazalarını aktarırken şeyhi Ömer Ziyaeddin hazretleri ile
münasebetdar mazhar olduğu kerameti de zikretmektedir.
Sonraki bölümde yazar niyetin İslam dinindeki önemini ortaya koymaktadır. Müminin niyetinin amellerinden hayırlı
olduğu hadisini kaynak göstererek ispat etmektedir. Bölümün devamında Said Bey müminde muhabbetin nasıl
olması gerektiğini dile getirmektedir. Muhabbetin neticesi olan ibadetin sırf Allah rızası için olması gerektiğini
cehennemden kurtulmak yahut cennete girmek için ibadet ğ*edilmemesi lüzumundan bahsetmektedir. Muhabbet
böyle olursa hakiki olacağını aksi durumda mecazi seviyesinde kalacağını ifade eder. Söylediklerini ayetlere
dayandırarak okuyucuyu ikna etme gayretindedir.
Eserin sonraki bölümünde Kaf Suresi’nin 16. ayeti önce diğer tefsir çalışmalarına paralel manası verilmektedir. Daha
sonra bu ayete günlük yaşamdan deliller getirilerek aslında Kuran’ın hayat ile iç içe olduğu ispatlanmaktadır. Ayetin
manası bir dut yaprağı üzerinden örneklendirilerek anlatılmaktadır.
Namaz ile Allah’ın huzuruna kabul edilen kulun takınması gereken tavrı benzetmelerle ifade eden yazar, Hz. Hızır
ile Hz. Musa arasında geçen bir macera ile sözü ledün ilmine getirerek bu ilmi anlatmaktadır.
Fırsat buldukça yazar, intisap ettiği Ömer Ziyaeddin hazretlerinin fevkalade tavır ve kerametlerinden bahseder.
Eserin bu bölümünde yine şeyhinin üç ay sonra bir erkek evladının doğacağını ve adının Ömer Safiyüddin olacağını
kendisine bildirdiğini dile getirmektedir. Şeyhinin bu yüksek hallere mazhariyetini tarikatla izah eden Said Bey yeri
gelmişken tarikatla şeriat arasındaki münasebeti de açıklamıştır.
Kul ile Allah arasında Peygamber’in rolünü dile getiren Said Bey, Peygamberin varisleri olan şeyh ve alimlere karşı
her zaman sevgi beslenmesi gerektiğini; tek birisine bile hürmetsizlik edilirse manevi feyzin kesileceğinin altını
çizmektedir.
Eserin başındaki tezkirelerden sonra birçok farklı konuyu herhangi bir başlık belirtmeden anlatan yazarın bundan
sonra eserde başlıklar kullanmaya başladığı görülmektedir. Genellikle verdiği başlıkların dışına çıkmamaya çalıştığı
sezilmektedir.
Eserin “Huzur” bölümünde yazar kavramın kendince tarifini yaptıktan sonra çeşitli misallerle anlatımını desteklediği
görülmektedir. Yazara göre huzur, insanın hayal kabiliyetini kontrol altına alıp bir noktaya hasretmesiyle
mümkündür. Tarikat ehli birisi için de bu nokta hususi zikridir. Bu tespitini ispatlamak için sigara kağıdını yakma
işinde camın büyüteç göreviyle kullanılmasını örnek vermiştir. Bu izahat yapıldıktan sonra genel itibarıyla kul için
huzurun, masivadan kendini zihnen tecrit etmesiyle Allah’ın huzuruna varmasıdır denilmektedir. Bu mananın en
güzel namaz ibadetinde ortaya çıktığını Hz. Peygamber’in “İhsan, Allah"ı görür gibi ibadet etmendir. Sen O"nu
görmüyor olsan da O seni görmektedir” hadisyle delillendirmektedir.
Verilen diğer bir misalde insanın her daim zaten Allah’ın huzurunda olduğu; önemli olan kulun bu şuurda olması
gerektiğidir denilmektedir. Bu hakikatın ispatı yine ayetlere dayandırılmaktadır.
Murakabe alt başlığında terimin lügat karşılığı verildikten sonra Allah’ın her şeyi gözettiği ayeti zikredilmektedir.
Gerekli tafsilat için buraya kadar anlatılanlara havale etmektedir.
Eserin bundan sonraki başlığı “namaz”dır. Namazın her mümin için farz olduğu belirtildikten sonra Allah’ın yarattığı
her cins mahlukun kendine has bir ibadeti olduğu, insanın da asıl ibadetinin namaz olduğu söylenmektedir.
Mahlukatın ağaçlar gibi bir kısmının kıyamda ibadet ettiği, iki ve dört ayaklı hayvanlar gibi bir kısmının rükuda
Allah’a kulluk vazifesini yerine getirdiği ve geriye kalan kısmın da secdede yahut yerde ibadet ettiği ifade edildikten
sonra müminin namazıyla bütün mahlukatın ibadetini kendi namına bir halife gibi Allah’a arz ettiği dile
getirilmektedir. Çünkü namazın rükünleri kıyam, rüku ve secdedir. İnsanın bütün mahlukatın üstünde bir kumandan
veya bir halife olarak yaratılması namaz ibadetiyle ispatlanmaktadır. Said Bey’in bu mütalası orijinaldir denilebilir.
Zira melek, cin, hayvanat, nebatat ve cemadatın ibadetlerini insanın namazıyla izahı sıklıkla görülen bir durum
değildir.
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Namazın mana boyutuyla ilgili bunlar dile getirildikten sonra lafzî yönüne geçilmekte ve besmele ve fatiha tefsir
edilmektedir. Fatihanın her cümlesinde nelerin tefekkür edilmesi gerektiği izah edilmektedir. Yapılan izahatlar çeşitli
yöntem ve örneklerle desteklenmektedir.
Yazar, tüm namazların hiç olmazsa bir rekatında İhlas Suresi’nin zammı sure olarak okunmasını şiddetle tavsiye
etmektedir. Allah indinde Fatiha, İhlas ve Ayete’l-kürsi’nin çok kıymetli olduğu detaylarıyla anlatılmaktadır.
Tüm bu izahatdan sonra, Said Bey, Esad Efendi’nin Fatiha Suresi ile ilgili kendisine yazdığı mektuba cevap
niteliğinde yazdığı tezkireyi olduğu gibi burada yazmaktadır. Mektupta dikkat çeken nokta Bişr-i Hafi hazretleri ile
ilgili anlatılan maceradır.
Namazla ilgili bu bölüm yazarın Fatiha’da anlatılan hakikatlarla insanın fıtratında bulunan isdidatları bir düzlemde
izah etmesi tasavvufi ilminin derinliğini göstermektedir. Zira bu derin ve ince istihraçları yapabilmek için ciddi bir
birikim ve alan hakimiyeti gerektirir.
Namazdan sonra İhlas-ı Şerif başlığıyla yazar bu sure ile ilgili mütalalarını okuyucuya aktarmaktadır. Yazar surenin
faziletlerinden bahsederken özellikle üç İhlas okumanın hatim sevabını kazandıracağını vurgulamıştır. Bu inanç tüm
islam aleminde hakimdir. Aslında Hz. Peygamber farklı hadislerde İhlas Suresini okumanın Kur’an’ın üçte birine
denk olduğunu söylemektedir.21 Dolayısyla bu sure üç defa okununca bunun Kuran’ın tamamına tekabül edeceği
anlamındadır. Yazar bu surenin önemini dillendirirken diğer surelerin Allah’ın emir ve hükümlerini tebliğ ettiğini;
İhlas Suresi ise Allah’ın Zatını takdis ve tenzih ettiğini söylemektedir.
Tevbe başlığında Said Bey, insanın görmekle, duymakla, söylemekle, işlemekle, temasla, tatmakla hatta koklamakla
günaha girebildiğini, bundan dolayı yaptığı günahlardan can ü gönülden pişmanlık duymak, tevbe etmek gerektiğini
aktarmaktadır.
Yazar bir sonraki başlıkta “haya” konusuna değinmektedir. Hayanın imandan olduğu hadisi ve bu manaya muvafık
ayetlerden örnekler verilmiştir. Akabinde insanın işlediği utanılacak bir fiilden, gafil bir kul bile haberdar olduğunda
bu fiili işleyenin içine düştüğü hal ortadayken gizli ve aşikar olan herşeyi hakkıyla bilen Allah’tan bunu işleyen neden
çekinmez, nasıl böyle günah işler, diye okuyucuya soru sorulmaktadır. İnsanın bu utanılacak duruma düşmesine
neden olan fiil ve ahvalin dünya sevgisinden kaynaklandığını, dolayısıyla dünya sevgisini terketmek gerektiği dile
getirilmektedir. Allah’tan hiçbir şeyin saklanamayacağı, her an Onun huzurunda olduğumuz bilinciyle hareket
edilmesi gerektiği Said Bey tarafından vurgulanmaktadır. Huzurda bulunmaya en uygun hal abdestli olmaktır. Hal
böyle iken her zaman abdestli bulunmaya çalışılması gerektiği ifade edilmektedir. Konunun devamında bu zamanda
vaiz ve nasihlerin nasihatlarının neden tesirsiz kaldığı Hz. İsa Peygamberin bir kıssası ile anlatılmaktadır. Mevzunun
sonunda zahiri ilimlerle iştigal eden alimlerle batıni ilimlerle meşgul olan mutasavvıfların karşılaştırılması
yapılmakta ve mutasavvıfların fazilet noktasında daha üstün oldukları ihsas edilmektedir.
Şeyhlerin kalplerinin muhafaza edildiği manasında “hıfz-ı kulub-ı meşayih” bölümünde Said Bey herşeyden önce
insanın şeyhe intisap etmesi gerektiğinin altını çizmektedir. Aksi halde böyle bir kulun kalbi şüphe ve vesveselerden
kurtulamaz. İntisap edilecek şeyhten feyiz alabilmek için tam bir teslimiyet ve hüsn-i zanla bağlanmak gerekir. Tenkit
nazarıyla şeyhine bakan ondan istifade edemez. Bu hakikatı yazar başından geçen bir hikaye ile örneklendirmektedir.
Şeyhinin rızasını kazanan mürit gerek şeyhi hayattayken gerekse vefat ettikten sonra da onun feyiz ve himmetine
mazhardır denilmektedir.
Bu başlığın devamında Allah’ın bazı veli kullarının tasarrufatlarının vefatlarından sonra da aynen hayattaki gibi
devam ettiği dile getirilmektedir. Böyle zatlardan İmam-ı Rabbani, Abdülkadir-i Geylani, İmam-ı Nakşibend ve
yazarın intisap ettiği Ömer Ziyaeddin hazretlerinin isimleri zikredilmektedir.
Bu şekilde sözü şeyhine getiren yazar, Ömer Ziyaeddin hazretlerinin bizzat şahit olduğu kerametlerindenn yedisini
zikretmektedir. Hazretin vefatından sonra da kendisinden himmet talep edenlere yardım ettiğini ve bunun için ne
yapmak lazım geldiğini kesin bir ifade ile ortaya koymaktadır.
Eserin son bölümünde Said Bey Kaf Suresinin 16. ayetinde geçen ve “biz size şah damarınızdan daha yakınız”
manasına gelen hablü’l verid” ifadesini tefsir ederken mazhar olduğu ilmi kerametini ve ruhla ilgili malumatını
kaleme almıştır.
Ruhun mahiyetinden bahseden yazar ayetleri delil getirerek bunun Allah’ın ilminde var olduğu ve kimse tarafından
bilinemeyeceğini söylemektedir. Ruh Allah tarafından insan ve hayvanlara verilmiş bir emanettir. Mahiyeti
bilinemez denilmektedir.

21
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İnsan için tüm gayeler Allah’ın rızasını kazanmaktır diyen Said Bey hemşehrisi Ahmed Desüki’nin manaya mutabık
bir beytiyle eserine son vermektedir.
6. SONUÇ VE DĞERLENDİRME
Geçmişi yazı tarihi kadar eski olan mektup türü dünya edebiyatlarının hemen tamamında var olduğundan bugüne
kadar çeşitli farklılıklar göstermekle beraber etkin rol oynamıştır. İslamiyetle birlikte şekillenen Arap, Fars, Türk ve
diğer edebiyatlarda da bu durum aynıdır. Özellikle İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S) ve O’ndan sonra
gelen dört halifenin, hükümdarları İslamiyete davet etmek için mektup türünden faydalanmaları, türün bu
edebiyatlarda ne kadar hayati rol oynadığını ortaya koymaktadır.
Klasik Türk edebiyatı ile iç içe gelişen Tasavvufi Türk edebiyatının var oluş amaçlarından biri, İslamiyetin, insanın
şahsi ve toplumsal hayata bakan güzelliklerini anlatarak gönüllere ulaşmak ve böylece tebliğ vazifesini ifa etmektir.
Bu amaç tasavvufi edebiyat eserlerinin dil, üslup, şekil özellikleri, içerik gibi tüm hususlarını şekillendirmiştir. Tebliğ
vazifesi toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği için dilin sade, üslubun anlaşılır olması bu minvalde örnek
verilebilir. Hal böyle olunca mektubun bu edebiyattaki rolü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Zira yüzyüze
görüşmenin her zaman mümkün olmadığı kimselere bir mesaj iletmek için kullanılan mektup, olabildiğince çok
insana ulaşarak onları tasavvufi görüş ve dini inancına kanalize etmek isteyen mutasavvıflar için biçilmiş kaftandır.
Bu durumun farkında olan mutasavvıflar yaşadıkları dönemde hem saliklerini irşad, hem şeyhlerinin bilgi ve
tecrübelerinden faydalanmak için sık sık mektup yazmışlardır. Ayrıca kendilerineden sonra gelecek insanların da bu
önemli bilgileri ihtiva eden mektuplardan faydalanabilmeleri için yazılan bu mektupları kitap haline getirmişlerdir.
Bu çalışmanın konusu olan Tezkire-i Sueda da aynı dönemde ve aynı şehirde yaşayan iki mutasavvıfın
mektuplaşmaları ve bu mektupların içeriği ile ilgili yazarın fikir ve tecrübelerini okuyucuya aktarmak üzere kaleme
alınmıştır. Borlu Muhammed Said Bey, tasavvufla ilgili bazı önemli konularda Kelami Dergahı post-nişini Esad
Efendi’nin mütalalarını sormaktadır. Esad Efendi de sorulan soruları önemsemekte ve titizlikle cevap yazdığı
görülmektedir. Said Bey’in sorduğu sorularla ilgili eserde yazdıklarına bakılırsa bu sorular hakkında zaten ciddi bilgi
sahibi olduğu; bunları sormaktaki amacı Esad Efendi’nin bu konulardaki nokta-i nazarını anlamak ve hem kendisi
hem de eseri okuyacak kimselerin istifade etmesini sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.
Eserin yazarı Said Bey mektupların dışında tasavvufun temel konuları olan iman, ibadet, zikir, namaz, huzur, ihlas,
haya gibi konularda da fikirlerini beyan etmiş, bunları ispat etmek yahut örneklendirmek için yer yer hayat
tecrübelerinden ve yaşadıklarından bahsetmiştir. Yazarın bu önemli konulardaki düşüncelerine bakıldığında
İslamiyet ve tasavvufa mugayir herhangi bir durumun olmadığı görülmektedir. Yani Said Bey’in dini-tasavvufi
inancı “ehl-i sünnet ve’l-cemaat”e uygun olduğu görülmektedir.
Eserde temiz ve anlaşılır bir üslup kullanılmıştır. Dilin tasavvufi eserlere paralel olarak olabildiğince sade olmasına
dikkat edilmiştir denilebilir. Anlatılan konuların inandırıcılığını arttırmak için sık sık ayet ve hadislere
başvurulmuştur. Eser çok hacimli olmamasına rağmen onlarca ayet ve hadis içermektedir. Yazar gerekli gördüğü
yerde zikrettiği ayet ve hadisleri bizzat kendisi tercüme etmiştir. Said Bey eserinde bahsettiği teorik hakikatleri
mümkün mertebe hayat tecrübeleri ve İslam büyüklerinin hayatlarından ibretli kıssalarla örneklendirerek pratiğe
dökme gayreti göstermiştir. Bu yöntemle anlatım tekniğini oluşturmuştur. Aslında bu üslup mutasavvıfların
genellikle tercih ettikleri yazma tekniğidir. Yazar bu konuda seleflerinin ve çağdaşlarının ayak izlerini takip etmiştir.
Tezkire-i Sueda’nın Transkripsiyonlu Metni
KİTĀB
Teẕkire-i ║u┐ādā
Cāmi┐-i ╝onya dā┴ilinde Bor ╝ażāsı ahāl╤sinden
Pīrīzāde Mīrālāy Muḥammed Sa┐īd Bey
İbn-i ├āc Muḥammed Na┐īm Efendi
İbn-i ├āc Muḥammed Sa┐īd Efendi
İşbu risāleye 1331 senesi Reb╤┌ülevvelīni╠ 12. gecesi
mübāşeret olundı╜ından ve Es┐ad ile Sa┐īd arasında te┐ā╘i idilmiş
mekt╢blara binā┌en tertib edildiğinden Teẕkire-i ║u┐ādā ismi virilmiştir.
Fiyatı rabi┐ mec╤d╤yedir. ├ā╒ılātı Donanma i┐ânesinedir.
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├aleb’de El-baha┌ Ma╘ba┐ası.
F╤ Cemāżiyelevvel╤ sene 1331
Bi’smi’llāhi’r-Ra½māni’r-Ra½╤m
Elḥamdülillahi rabbil ┐alem╤n ve╒╒elâtü ve’s-selāmün ┐ālā muḥammediñ ve ┐ālā āl╤h╤ ve aṣḥāb╤h╤ ecma┐╤n ╤lā yevmi┌dd╤n
Der-sa┐ādette Kelām╤ Dergāh-ı şer╤fi post-n╤ş╤ni ve ╗ar╤ḳāt-i Naḳş╤ meşāyiḫ-i kirām ve ┐irfānıñdan
├āc╤ Es┐ad Efendi ḥażretlerine yazdı╜ım teẕkire ╒ūreti
(1) Lā-ilāhe illallāh kelime-i tevḥ╤di ef╖ālü’═-ẕikr i┐tibār olunmuşdur. Esbābı?
(2) Lā ilāhe illallāh dirken Cenāb-ı ├aḳḳ’a ḳarşı senden başḳa Allāh yo╞dur. Kāffe-i maḫlūḳātı╠ ┬ālıḳ’ı, Rāzıḳ’ı
ancaḳ Allāh’dır. ┐İbādete elyā╞ senden ġayrı Allāh yo╞dur deyu iddi┐ā ve i┘bāt ╒ırasında mı ẕikr ve tefekkür etmek
lāzımdır?
(3) Lā ilāhe illallāh dirken e┘nā-yı ẕikrde Cenāb-ı ├aḳḳ’ı╠ kendisine ḫitāp olunacaksa lā ilāhe illallāh deyu ġā┌ib
ṣūretiyle ẕikr ve fikr itmekten ise “lā ilāhe illā ente sübḥāneke inn╤ k╢ntüm mine’ẓ-ẓālim╤n22 ve ente er┤amü’rrah╤m╤n” diye ẕikr ve tefekkür itsek olmaz mı?
Çünki bu ┤ālde ḥużūr, ┐aẓamet var ẕākirde ise ẕillet, ┐acziyet, ┐ubūdiyet neş┌eleri mülāḥaża olunur.
F╤ 14 temmūz 32: Erb╤l

(3)
(Teẕkire-i cevābiyeleri)
Lā ilāhe illallāh kelime-i ╘ayyibesi öyle bir ḥaḳ╤ḳatdir ki ┴avā╒ı╠ ┴avā╒ından ┐avāmı╠ ┐avāmına ḳadar kaffe-i enām
ile münāsebeti vardır.
(1) Şirk ile mūbtelā olanlar.
(2) Cenāb-ı Allāh’ı bir bilüb lākin nef╤s ve şeyṭānı╠ efkārını terciḥ ya┐n╤ anlara ḫidmet idenler.
(3) Ḫidmetlerini de Cenāb-ı ├aḳḳ’a ┤a╒r idüb fa╞a╘ ╞albde bir ╘akım ma╞ā╒ıd ╘aşıyanlar.
(4) Rıżā-yı Bār╤’den başḳa bir şeye ╘ālip olmayub ancaḳ naẓarlarında kā┌ināt gibi birçoḳ mevcūdāt bulunanlar ya┐n╤
├aḳḳ’ı görebilmek göremeyecek bir göze mālik olamayanlar için nef╤slerine ┴iṭāben lā ilāhe illallāh dimek ╖arūr╤dir.
Ama seyr-i sülūk veyaḫ╢d rābıṭa-i şer╤fe sāyesinde kemāl-i tevḥ╤d arż-ı cemāl ider de māsivā ┴ˇāb u ḫayāl ḳab╤linden
ḳalır.
Ve ┼āt-ı Aḳdes-i İlāh╤’den başḳa bir şey müşāhede olunmaz ise o ┤ālde sālik “lā ilāhe illā ente” diyebilir.
Ve belki de söylemesi ẕevḳen mecbur╤ olur.
Fenāfi’llāh olanlar ise “lā ilāhe illā ene”ye ḳadar ┐ur╢c iderler.
Lākin bu ┐ur╢cu╠ fevkinde bir daḫı rücū┐ vardır ki o maḳāma vāṣıl olanlara vel╤-i mercū┐ nāmı ı┐ṭlâk olunur.
Anlar kemāl-i ṣaḥv ile āreste ve verā┘et-i enbiyā ile p╤rāste olan ẕātlardır.
Cenāb-ı ├aḳḳ’ı╠ ┐aẓāmet ve ḳūdsiyeti ve kendilerini╠ ┐ubūdiyet ve te═ellülüni müşāhede iderler.

(4)
ve derece-i ┐abd ile Ma┐b╢d’u╠ miyānındaki farḳ-ı ┐a╖╤mi ve bu┐d-ı mesāfeyi taḳd╤r iderler.
Ve te┌diben “lā-ilāhe illallāh” dimeğe mecb╢r olurlar. Bunları╠ muḫāṭabı ya┐ni sālikā╠ı ne merkezde ve ne
derecelerde ise anıñ ḥāline münāsib bir mā┐n╤ ḳalbine ilḳā ve ta┐l╤m iderler.
Ba┐╖en lā-ma┐bûd ba┐╖en lā-maksûd bāzen lā-mevcūd ma┐nāsını ḳaṣd buyurırlar.
Şu ḥaḳiḳati bir derece daha tav╖╤┤ itmek içün bir vecih anı ifāde ederiz ki sālik bidāyet-i aḥvālinde bir ╘a╞ım makāsıd
ve metālib-i beşeriye ve birçoḳ mevcūdāt-ı ġayrı mütenāh╤ye ḳarşusında bulundı╜ı tāb╤┐dir.

22

“Lā ilāhe illā ente sübḥāneke inn╤ k╢ntüm mine’ẓ-ẓālim╤n” Ayetin bir kısmı (Enbiya Suresi 87. Ayet)
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Lakin ehl-i ḥaḳiḳat naẓarında bir insān ne gibi maḳṣūd ider ve ╞albe tevc╤h eyler ise ma┐ni o şey┌in ┐abd╤dir ya┐n╤
ḫād╤midir.
Binā┌en┐aleyh bu maḳāmda sālik lā-maksûd söyler ise ki═b itmiş olur. Ancaḳ ┼āt-ı Vācibü’l-vücūdı tefekkür iderek
“lā-ma┐bûde illallāh” söyleyebilir. Mürşid ise bu maḳāmda ┐aynı ma┐nāyı sālik ḳalbinde isti╞râr maḳṣadıyla teveccüh
eyler. Bu ḥāl bu ẕikr bu teveccüh bir zamān istimrâr ider ve sālik ╞albi tevḥ╤de taḳarrüb ider ise şüphesiz maḳâsıd-ı
dünyev╤ye ta╞l╤le yüz ╘utar ve maḳṣad-ı ḥaḳ╤ḳ╤ ├ażret-i Allāh oldu╜ını ẕevḳen müşāhedeye başlar.
O zamān her ne ╞adar mevcūdāt çoḳ ise de lākin lā-maksûd derecesine ṭama┐ idüb kendisini o muḥ╤╘de görmek ister
ve o tefekkür ile zihnini işġāl eyler. O ┤ālde mürşid daḫı lā-maksûdeyi sāliki╠ ḳalbinde yerleşdirmek ḫuṣūṣuna
teveccüh

(5)
ve ṣarf-ı ma╞deret eyler.
Bu devre-i ┘āniye daḫı sāliki╠ derece-i muvaffa╞iyet ve isti┐dādına göre bir va╞itler devām idince maḳaṣıd-ı
dünyev╤ye ve me╘ālib-i fān╤ye-i kevn╤yeden isti╜nā ḥāṣıl olacaġı gibi kâinâtın kāffesi bir Şems-i Vācibü’l-vücūdı╠
═errātı oldu╜ı ve ḥaḳiḳatde kendisinden başḳa bir mevcūd bulunmadı╜ı hatırâtı uf╞-ı enfüsden ╘ul╢┐a temāyül ider. O
┤ālde mürşid “lā-mevcūde illallāh” ma┐nāsını sāliki╠ ḳalbiñe ilḳā maḳṣadıyla teveccüh eyler. Sālik daḫı o fikr ile
ẕikre devām eyler.
Buraya ḳadar virilen īżāḥāta bir mürşidi╠ ḥużūrunda ve ta┤t-ı terb╤yesinde bulundıġı bir sāliki╠ ḥaḳḳında olduġı
bed╤h╤dir. Lakin mürşidi╠ ḫiẕmetinde bulunmayan ve mu┴āberāt ile de evām╤rini ısḳa ve telākk╤ye imkān olamayan
sālikāna gelince bunlar le╘ā┌if-i ḫamse ve belki ┐aşereyi i┤yā ve i┐mār itmiş ve sulṭānü’l-e═kârı görmüş geçirmiş
ba┐dehu tert╤b-i ma┐rūf üzere ẕikr-i tevḥide başlamış ya┐n╤ velāyet-i ╒u╜ra ile müşerref olmuş ise ümid iderim ki ḳalbe
ilhām olınan aḥvāl sāyesinde terfî┐-i maḳāmāta ve taḥv╤l-i eẕkārı╠da her ne ḳadar düçār-ı te┌e┴┴ür olsa bile lākin
var╘a-i ḫaṭāya vā╞i┐ olamaz. Şuna da ┐ilāve idelim ki Allāh kelimesi Esmā-yı ├üsñā’nı╠ kaffesini cāmi┐ bir ism-i ẕāt
oldıġından bunda olan ḫavāṣ ve ┐aẓamet ve cāmi┐iyet başḳa bir şeyde bulunamayaca╜ından enbiyā-yı ┐iẓām ḥażerātı
(ef╖ālü’l -ẕikri lā-ilāhe illallāh23) buyurmuşlardır.
El-┐ilmu ┐indallāh vesselamü ┐aleyküm ve raḥmetullāh
F╤ 15 Temmuz 1320 Erb╤l
Ed-dā┐╤ Es┐ad

(6)
Kelime-i tevḥ╤d (lā-ilāhe illallāh) (Muḥammeden resūlallāh) kelime-i taṣd╤ḳ işbu her iki cümle-i mübareke noḳṭasız
on ikişer ḥarfdir. Cenneti╠ ḳapuları üstüñde muḥarrerdir.
Cenāb-ı Allāh ┐az╤mü’ş-şān ├ab╤b-i Ekrem’i ve Ekber’i Muḥammed Muṣṭafā ṣallallāhu ┐aleyhi ve vessellem bi┐aded-i ḫazā┌in-i ra┤metehü efendimiz ḥażretlerini bi┌l-cümle ┐ibādına ve ḥattā maḫlūḳātına Resūl (vemâ ẹrselnāke
illā ra┤meten lil-┐alem╤n24) nās ve fermān-ı cel╤l╤ne bütün kā┌ināta sebeb-i raḥmet olaraḳ gönderdi (Rabbenā sem╤┐nā
ve e╘e┐nā) ve (levlāke levlāk lemā ┴ale╞tü’l-eflâk25) ve (Ve-inneke le┐alā ┴ulu╞in ┐aẓîm26) buyurdı ve maḥbūbunı╠
ism-i şer╤fini ism-i cel╤li ile mā┐an oḳuñmasını irāde buyurdı.
“Eşhedü enne muḥammeden resūllullāh” taṣd╤ḳen demesini bilmeyen “eşhedü en lā-ilāhe illallāh” demesini daḫı
bilemez. Musaddak olmayan muvaḥḥid olamaz dimekden maḳṣadım ├ażret-i Aḥmed-i Muḫtār’ı lāyıḳ oldıġı
derecede bilmeyen lāyıḳ oldıġı nisbetde Rabbü’l-┐alem╤n’i de bilemez.
Çünki bizi Cenāb-ı ├aḳḳ’a ╤ṣāl iden Haḳḳ’a giden yolları ┐amelleri gösteren ve ancaḳ bu işe me┌mūr olan
Peygamberimiz Aḥmed Muḥammed Muṣṭafā Efendimiz ḥażretleridir. Süleymāniye sancaġı El-Becce ḳażāsı
dā┴ilinde ╣rān ┤udūdı üzerinde Beyāre köyü’nde ba┐de’l-┐a╒r ┐Ömer ╕iyāedd╤ñ ḥażretleriyle oṭurırken müşārü’l-ileyh
ḥażretleri de dāmādı ve müderris-i ḫān╞âhı Monlâ ┐Abdulḳādir Efendi ḥażretleri ile ḳonuşurken yanmış mūm
żıyāsını╠ ḳalbim üzerine müteveccih oldıġını gözümle müşāhede iderken der-ān nā┌ib-i Resūlallāh olan Şeyh ┐Ömer
ḥażretleri baña yüzini çevirip yalñız

(7)
23

Hadîs-i Şerîf, “Zikrin en faziletlisi lâ ilâhe illallah’tır.” (Tirmizi, Daavât: 60.)
Enbiya Suresi 107. Ayet
25
Hadîs-i Şerîf, (Acluni, II: 164; Hakim el Müstedrek, II: 615)
26
Ayet-i Kerime, “Sen elbette üstün bir ahlâka sahipsin.” (Kalem Suresi 4. Ayet)
24
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olmaz del╤li de berāber bulundur didi ve başını tekrār çevirüb ┐Abdulḳādir Efendi’yle konuşmaya devām itdi. Bu ╖iyā
mūm değildi, nūr-ı tecell╤ idi. ╗aġlara tecell╤ olur da eşref-i maḫlûḳāt olan ╞alb-i beşere nūr-ı İlāh╤ teveccüh itmez
mi. Mevāridāta taḥammül idemezsen delili berāber bulundur.
├u╖╢rda ādābda ku╒╢r iderse╠ del╤li berāber bulundur. Öyle eşref ve es┐ad bir zamānda ve ma╞āmda ├aḳ delālete
ri┐āyeten ve ḥürmeten ve üdebā del╤li del╤l şefa┐ātı aḳrebiyeti ḥasebiyle de tezyîd-i füy╢ẕāta bādīdir. Sālik daha kārlı
olur dimekdir. Seyidü’l-kevneyn Şef╤┐ü’l-mü═nib╤n andan başḳa yo╞dur. Şefā┐āt-ı kebiri ancaḳ ├ażret-i Aḥmed-i
Mu┴tar’a maḫṣūṣdur. Anı kemāl-i maḥabbetle, ṣadāḳatla, ḥaḳīḳatle taṣd╤ḳ itmeyen delāletden, şefā┐atden, ┐ināyetden
maḥrūm ve ḥattā raḥmetden büsbütün meḥcūrdur. Çünki raḥmet olaraḳ, gönderilmişdir. Kendisine maḥabbet ve
evām╤rine i╘a┐at itmeyen şefā┐atden ve ├aḳḳ’ın el╘āf ve raḥmetinden maḥrūm ḳalmış dimekdir.
“El-┐ulemâ-i vera┘etü’l-enb╤yā27┌” ve “┐ulemâi ümmet╤ ke-enb╤yā┌-i ben╤ isrā┌╤l28” oldıġından ┐ulemāmıza (ẓāhir ve
bāṭın) maḥabbet, ḥürmet, şer╤┐at, ḥaḳ╤ḳat dā┌iresindeki em╤rlerine i╘ā┐at olunmaz ise Peygamberimize de ḥattā
Allāh’ımıza da i╘ā┐at itmemiş, ṭar╤k-i selāmet ve sa┐ādet-i dāreyni ġā┌ib itmiş oluruz.
(Allāhümme rabbel hilli velharâm, ve meşāri’l-ḥarām, ve rabbel beyt-el ┤arām ve rabbel rükni velmakām ┌ebla╜ül
seyyidinā ve mevlānā mu┤ammed mines-selām) Allāhümme er┤am Şey┴ Necmedd╤n ve sertāc-ım Şey┴ ┐Ömer
╕iyā┌edd╤n ve Şey┴ Muḥammed Bahāe┌dd╤n ve Şey┴ ┐O┘mān Sirācedd╤n ve Mevlānā Muḥammed ┬ālid ve İmām-ı
Rabbān╤ ve sulṭānü’l-evl╤yā ┐Abdülḳādir el-Geylān╤ ve Şāh-ı Naḳşibend

(8)
Muḥammed Bahāe┌dd╤n.
Allāhümme er┤am bi’l-cümleti’l-aṣḥāb-i güz╤n ve ehl-i beyt vel-āli ve ümmeti ḥażret-i resūl rabbi’l-┐ālem╤n
rı╖vānü’l-lāhi te┐ālā ┐aleyhim ecma┐╤n.
Her bir a┐māl ve ḥarekāt ḳaṣd u niyeti╠ net╤cesidir. (İnnemā a┐mālü biñniyeh29) niyet az veya çoḳ olur. Ya ḥüsn niyet
ya sū┌-i niyet olur.
İnsān niyetini ╞an╜ı cihetle ṣarf ve isti┐māl ider ise ┐amelini╠, niyetini╠ derecesine göre ya mükāfāt veya mücāzāt
görür. Çünki mūcib-i mū┌a┴e═e niyeti╠ ve ḥareketi╠ ṣarf ve icrāsı için insānıñ kısmen mu┴tār oldıġı irade-i cüz┌iye
nāmı altında olan ḳuvvete virilen ṣalāḥat ve me┌═uniyetdir.
├üsn ve sū┌-i cihetleri ülfeti╠ derecesiyle mütenāsibdir. Ülfet, maḥabbet didikleri sā┌iḳi╠ es╤r-idir.
Maḥabbet ya ḥaḳ╤ḳ╤ ya mecāz╤ olur. (Ger der-yemenî çu bā-menî p╤şi men╤30) Yemen’de de bulunsan mademki
benimlesin benim ögümdesin dimekdir. Mecāz╤ dimek aṣıl ma┐nāsı üzerine isti┐māl olınmamış olan ḥāl ve
keyfiyetdir. Bunuñ ┐aksi ḥaḳ╤ḳatdır.
(Der rāh-ı ┐aşḳ merḥale-i ḳar╤b u ba┐d n╤st) ┐Aşḳıñ yoluñda menzili╠ yaḳın ve uzaḳlı╜ı yokdur olmaz bilmez.
İ╘ā┐at, ┐ibādet, ḫidmet elbetde bir maḳṣad bir ücret içündür. İnsān işi maḳtū┐ ücretle görir ise ancaḳ maḳtū┐unu alır
faḳaṭ bilâ-maḳtū┐ görir ise muḳābili iḥsāndır. İḥsān olursa maḳtū┐dan ziyāde maẓhar-ı mükāfāt olur.

(9)
Cenāb-ı ├aḳ elbette ve her ┤ālde ┐ibādete elyāḳdır faḳaṭ muḥtāc değildir. ├aḳ╞’a ‘ibādet rıżāsını taḥṣ╤l için olmalıdır.
Cehennemden ḳurtulmak cennete girmek içün olmamalıdır. İ╘ā┐at, ┐ibādet b╤lā-ma╞sad, b╤lā-╜araz ve maḥabbeten
olursa ġanî, se┴╤, erḥam olan ├aḳ ╗eālā ├ażretleri iḥsānını ebeden istiḥḳāḳından ezyed olaraḳ ba┴ş ider.
Maḥabbet, ihlās, r╢┤-ı i╘ā┐at ve ┐ibādet ve ḫidmetdir. Maḥabbet-i mecāz╤de bile insān sevdiğini╠ emrine, mâlını,
cānını fedā ider. Bu fedakārlı╞ sevdiğine maḥabbetini╠ ṣadāḳatine delālet ider ā┘ārdır. Maḥbūb sevildiğine yaḳ╤n
ḥāṣıl iderse o da iltifātını tezyîd ider ╒am╤m╤yet gösterir. Āşıḳ o luṭfı gördükçe maḥabbetini artırır ╗arafeyn yekdi╜erine ┐arż-ı maḥabbet ider. ╗arafeynden ḳanġısı ═╤-ḳudret ise diğerini lüṭfiyle müstaġraḳ ḳılar. Net╤ce ┐abd hem
ma┐būduñı sevmeli hem de ma┐būdı ╘arafından sevilmelidir. Sevilmek sevmekden yeğdir faḳaṭ sevmeyince
sevilemez. Anı da bilmelidir.

27

Hadîs-i Şerîf, “Âlimler, peygamberlerin varisleridir” (Buhari, İlim: 10; Ebû Dâvud, İlim: 1; İbn-i Mâce, Mukaddime: 17; Dârimî, Mukaddime: 32; Müsned:
5:196)
28
Hadîs-i Şerîf, “Ümmetimin alimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir.” (Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 2:64)
29
Hadîs-i Şerîf, “Ameller ancak niyetlere göredir.” (Buharî, Bed'ü'l-Vahy:1, İman: 41, Nikâh: 5, Talâk: 11, Menâkıbu'l-Ensâr: 45, I'tk: 6, Eymân: 23, Hıyel: 1;
Müslim, İmâra: 155; Ebû Dâvud, Talâk: 11; Tirmizî, Fedâilü'l-Cihâd: 16; Neseî, Tahâret: 59, Talâk: 24, Eymân: 19; İbn-i Mâce, Zühd: 26; Müsned, 1:25, 43)
30
Ebû Saîd Ebulhayr’a ait beytin tamamı: Ger der-Yemenî çü bâ-menî pîş-i menî/Ger pîş-i menî çü bî-menî der-Yemenî (Yanımda iken gönlü benimle değilse,
say ki Yemen’dedir. Yemen’de iken gönlü benimle ise, say ki yanımdadır.)
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(Fe sebbiḥ bi ḥamd╤ rabbike ve kün minessac╤d╤n. Vā┐bud rabbeke ḥattā ye┌tiyekel yaḳ╤n.31 Fe sevfe ye┌tillāhu bi
ḳavm╤ñ yuḥibbühüm ve yuḫibbunehu.32 Yusebbiḥu lillāhi māfıs-semâvâti ve mā f╤l ar╖i lehül mülkü ve lehul ḥamdu
ve hüve ┐ālā külli şey┌in ḳād╤r33) āyāt-ı ker╤me ve (lā ʻibādete ke’t-tefekkür34) ḥad╤┘-i şer╤fi ma┐nā-yı mün╤flerini
bilmek ve böylece Cenāb-ı ├aḳḳ’a ┐ibādet, i╘ā┐at, maḥabbet itmekdir.
(Lā ilāhe illallāh) ┬udā’dan ġayrı Allāh yoktur. ┬alıḳ’tan, Rezzāḳ’tan, ║āni┐’den, Mün┐im’den, Muḥsin’den, ├āfıẓ’dan
ila āḫire ġayrısı yokdur. ├attā maḥabbet edilecek

(10)
‘ibādet olınacak Allāh’tan başḳa Allāh yoktur. Her sey fān╤dir bāḳ╤ olan Allāh’dır. Allāh’a maḥabbet fenā bulmaz.
İnsān kendisini╠ be╞āsı için Cenāb-ı ├aḳḳa maḥabbetle i╘ā┐at, ‘ibādet itmelidir.
(Ve leḳad ḫalāḳnel insāne ve na┐lem╢ mā tuvesvisu bihi nefsuhu, ve nahnü aḳrebu ileyhi miñ ḥabl-il ver╤d.35 Ve
nahnü aḳra┐bu ileyhi min-küm ve lākin lā ṭūbsirun36) āyāt-ı ker╤meden birincisinin ma┐nā-yı şer╤fi: insānı biz ḥalḳ
itdik anlarıñ ḳalbiñe ḫuṭūr iden vesveseyi bilürüz, z╤rā bizim ┐ilmimiz insāna ḳar╤b olan şāh damarından aḳrebdir ki
insānıñ eczāsı ḥicāb olmaḳ vardır bizim ┐ilmimize hiçbir sey ḥicāb olmaz (Bu ḳurbiyet ḫuṣūṣunda mütevell╤h ve
mutasavvıf elṭāf-ı la╘╤f a┤vāl-i naẓ╤f ma┐āli derc itmişlerdir).
İkincisinin ma┐nā-yı mün╤fi- halbuki ol muḥtażıra (ḥālet-i nezîhte bulunan şaḫıṣ) ┐ilim ve ḳudret cihetiyle biz sizden
ya╞nız lakin siz ḳurbiyetimizi idrāk itmezsiniz.
Mi┘āl bir tut yapraġı gözümüzü╠ öñüne getirelim. Gözümüzle ya ḫurde-b╤n ile bakalım. ├attā ot diye farż ittiğim
yerleri bile yine büyük küçük hep ╘amarlardan ┐ibāret oldu╜ını göreceğiz. Z╤rā her neşvünemā bulmaḳ için ol şey┌in
eczāsını╠ içinden havā, ╒u, ḥarāret mürūr itmesi lazımdır. Anıñ içün damarlar büyük küçük borulardır.
Mademki insānıñ kāffe-i eczāsı neşvünemā ḫaṣṣesine mâliktir. Kāffe-i eczāsı ╘amardır. İşte o ╘amardan daha yaḳın
┐acabā ne vardır (Allāh) vardır.

(11)
Şu ḳadar ki işte bizim ḥicābımız, aḥvālimiz Allāh’ı╠ bize bizden daha yaḳın oldıġı idrāki╠e māni┐dir. O idrāka nā┌il
olmaḳ için nūr-ı ┐aḳlın nūr-ı fikrin nūr-ı baṣ╤retin ziyāde feyiżli olması ve insānıñ ṣāḥib-i ┐irfān-ı idrāk olması ve
‘ilm-i ledün╤ bilmesi īcāb ider.
Bir yabancını╠, büyüğü╠, pādişāhı╠ ḥużūrında bulunan kimse her türlü ādab-ı ẓāh╤risini ṭaḳınır. ┐Aḳlını fikrini
kendisini ṭoplar ḥayā ider. ├ālbuki kâ┌inâtın ve iḳl╤m-i vücūdın ├āk╤m, ║āni┐, ┬ālıḳ-ı muṭlaḳı bize bizden yaḳın
oldu╜ını bi-ḥaḳḳın bilmiş olsaḳ ādab-ı ẓāh╤ri ve bāṭınımızı muḥāfaẓa itmez miyiz? Elbette ideriz. ├ālbuki Cenāb-ı
├aḳ bilâ-inki╘â┐ velā-infi╒āl bize bizden daha ya╞ındır. Öyle olduġından insān ma┐a’llāh fenāfi’llāh ḥużūr-ı ma┐a’llāh
oldu╜ını bilmelidir ve olmalıdır. Ciddi olaraḳ bir maḳāma varmış ve evliyā37 olmış olanlardan ba┐żıları lā-ilāhe illā
ene dimiş ve faḳaṭ te┌d╤ben lā-ilāhe illallāh söylemişdir.
(Fe veceda ┐abden miñ ┐ibādına āteynāhu rahmeten miñ ┐indina ve ┐allemnahu miñ ledünna ┐ilmen38) Ma┐nā-yı mün╤fi:
anlar anda bizim ┐ibād-ı ┴ā╒ımızdan birinde buldılar ki aña ┐indimizden ┐ināyetimizle va┤iy ve nübüvvet veya ṭūl-i
┐ömür virmişdik denildiği ┬ıżır cāmesini başına çekmişdi. Mūsā ┐aleyhiselām gelüb selām virdi. ┬ıżır ┐aleyhiselām
Beni İsrā┌╤l peyġāmberi Mūsā didi. Mūsā ┐aleyhiselām benim kim idüğümü saña kim bildirdi dedi. Cevābında saña
benim mekānımı bildiren bildirdi didi. ┐İlm-i ledün╤ ┐ilmi ẓāhirin ġayrıdır. Faḳaṭ ┐ilm-i ẓāh╤ri taḥṣ╤l itmekle ve bāzen
de ‘ināyet ve luṭf-ı ├a╞’la be-vası╘a-i tariḳat-┐aleyh ┐ilm-i ledün╤ iḥsān olunur.

(12)
Ve Şey┴ ┐Ömer ╕iyāedd╤n ḥażretleri de üç ay evvel ┐Ömer ║āfiyüddin isminde bir oġlum dünyāya gelecegini de baña
tebş╤r itmişdir. Ehl-i ╘ariḳat ehl-i ═ikirdir. ┼ikir fikrdir. Abdest, namāz vesa┌ire ┐ibādet ve iṭā┐ati╠ ādāb-ı müstaḥsenesi
vardır. Anları bildiren uṣūle şer╤┐at ve ẕikri ta┐l╤m itmek ve taḥṣ╤l eylemek ḫuṣūṣundaki uṣūle de tariḳat dinür.

31

Ayet-i Kerime, “Ama sen rabbini hamd ile tesbih et, secde edenlerden ol! Kesin olan şey gelinceye kadar rabbine kulluk et. (Hicr Suresi 98. 99. Ayet)
Ayet-i Kerime’nin bir kısmı, “Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.” (Maide Suresi 54. Ayet)
33
Ayet-i Kerime, “Göklerde bulunanlar da yerde bulunanlar da Allah’ı tesbih ediyor. Egemenlik O’nundur ve hamd O’na mahsustur. O’nun her şeye gücü
yeter.” (Tegabün Suresi 1. Ayet)
34
Hadîs-i Şerîf, “Tefekkür gibi ibâdet yoktur.” (Ali el-Müttakî, XVI: 121)
35
Ayet-i Kerime, “İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptıklarını) alıp kaydederken biz ona şah
damarından daha yakınız.” (Kaf Suresi 16. Ayet)
36
Ayet-i Kerime, “Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz.” (Vakıa Suresi 85. Ayet)
37
Metinde “öyle” yazılmaktadır. Anlam gereği bu şekilde okunmalıdır.
38
Ayet-i Kerime, “Derken, kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezdimizden bir ilim öğretmiştik.” (Kehf Suresi 65. Ayet)
32
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╗ar╤k-i ┐alîye-i Aḥmed╤ye çokdur. Anlardan biri de ṭar╤ḳ-i Naḳşibend╤’dir. Bu ṭar╤ḳi mubāreki╠ aḳṣar yolı da rābıṭai şer╤fesidir. Rābıṭa-i Naḳşibend╤ bir sübḥān╤ nūrdur hep anıñ ḥāmilleri ser-te-ser nūrdur.
Rābıṭa bāġdır. Rabṭ-ı nefsini dünyādan men┐ idüb āḫirete rabṭ itmiş kimsedir. ┬a╘ birçoḳ ṣıfırların fāsılasız yan yana
birleşmesinden ḥāṣıl olur. Zinc╤r de keẕā nukātıñ ya zinc╤r parçalarını╠ yek-diğeri arasında infiṣāl olursa kesilmiş
olur. İttiṣāl bādī-i cereyan infiṣāli ḳaṭ┐-ı sereyāndır.
┐Abd ile Cenāb-ı ├aḳ arasında vāsıṭa-ı ┐ilim ve ma┐rifet olan ├ażreti Peygamberimiz efendimiz ve andan ṣoñra vāri┘i
bulınan ┐ulemā ve meşāyıḫ-ı kirām ┤azerātıdır. Anlardan birisine ḥürmetsizlik maḥabbetsizlik edilmiş olsa cereyānı feyż derḥāl münḳaṭı┐ olur. (Rābıṭāsız rabṭ olunmaz nāfilen. Rabṭ-ı ḳalb ile met╤n ṭur her zamān) Üstāẕ, ┐ulemā,
meşāyiḫ mürebb╤ dest-g╤r ve mu┐āvindir. Vāṣıl-ı āmāl olmaḳ üzere ta┐k╤b olunaca╞ ṭar╤ḳ-i dünyā ve āḫirette uzundur.
Yola düşmek için del╤l-i ref╤ḳ lāzımdır. (Kimsesizdir kimsesiz nerde olsa kimsesiz evvel ref╤ḳ ṣoñra ṭar╤k dedikleri
şüphesiz)

(13)
├użūr
├użūr- ╝albi intiḳālāt ve ḫayālāt ve ┐alāyıḳdan külliyen fāriġ ve ┴āl╤ bulundurmaḳ, yalñız vird-i muḫāṭabı ne ise onu
ẕikr ve fikr itmek ne ise onunla hem-ḥāl olmuş görmekdir.
┬ayālāt-ı beşer deñiz ╘al╜aları gibi her añ bir şekil ve ṣūret ve cereyan ḥāṣıl ider ve bir añ içinde sür┐at-i seyyāle-i
elektrikden ziyāde bütün kā┌inātı devir ve seyr ider. İşte böyle ele avuca sıġmayan 39 ╞uvve-i ḫayāl╤yeyi bir no╞╘aya
ḥa╒r ve ḥabs iden ve tedr╤cen bunda ülfet eyleyen kimse derecāt ile ḥużūra mālik ve güzel bir sālik olur. Bu ḥāl ve
ṣūreti╠ göstereceği te┌┘įrātı iki mi┘āl ile ta┐r╤f kāf╤dir.
(1) Si╜arayı güneşiñ ḥarāretiyle yaḳmak içün pertevsiz didikleri bir nev┐i cām isti┐māl olunur. Bu cāmı╠ vaẓ╤fesi
ḥarāret-i şems ṭoplamaḳ ve şeker külāhı gibi bir şekl-i maḫrūṭ╤ peydā iderek bu maḫrūṭı╠ iḥrāḳ noḳtasına sigarayı
ŝābit olaraḳ ṭutuldı╜ında hemen tütünde bir duman ḥāṣıl olur ve yanar. Eğer si╜ara mi┤rā╞ noḳ╘asına getirilmez ise
veya sigara te┘bit itdirilmez ise veya pertevsiz müte┤arrik bulunırsa sigara yanmaz.
(2) Āyine ┘ābit olmadıḳça ḳarşısındaki eşyānıñ ḫayālini görinecek seçilecek derecede irâ┌e idemez.
├użūr ta┐b╤r-i ek┘er-i isti┐mālde ├aḳ ile ḥāżır olmaḳ ├aḳḳ’ın ḥużūrunda bulunmaḳ mā┐nāsını ḳaṣddır. ┐Abdin ├aḳ
ile ḥużūru ise ḫalḳdan gaybubetdir.

(14)
Bu vecihle ḥużūr-ı ├aḳ ┐abd-i sāliki╠ ḳalbine ẕikr-i ├aḳ ġālib ve müstevl╤ olaraḳ ┐abd, ḥużūr-ı Rabb-i Müte┐āl’de
ḥāżır olma╞dan ┐ibāretdir. Sāliki╠ ḫalḳdan ġaybeti ḥasebiyle olacaġından ḫalḳdan bi’l-külliye ġaybet idenin ḥużūrı
daḫı bu vecihle ḥużūr-ı tāmmeye maẓhar olur.
├uzûrda ḥabs-i nefisle ḳalbe tevc╤h idilen nūr-ı naẓārın te┌┘iriyle ╞albiñ ve bütün bedeni╠ titrediği ┤is ve müşāhede
olunur. ┼ikir kuvvetiyle bütün bedende ẕikr itdiği görülür. İşbu müşāhedāt ḳāl ile degil ḥāl iledir.
Namāzlarda ḥużūr-ı ├aḳ’ta mıyız ┴al╞ta mıyız bu herkesin nefsine naẓār ve ḳıyāsla müstebān olur.
├użūr-ı mūra╞ebe ḥaḳḳında ┬al╤fe-i Ekber ├ażret-i Peyġāmber ╒allāhu ┐aleyhi vesellem efendimiz buyurmuşdır ki
(en ṭa┐budellâhe ke-enneke teraḥu fe in lem┌ tekun teraḥu fe innehū yerāk40) ma┐nā-yı şer╤fi Cenāb-ı Bār╤’yi görir gibi
┐ibādet itmek olub eğer sen görmez iseñ ├aḳ Sübḥānehü ve Te┐ālā ├ażretleri seni görir gibi oldıġını bil. Lā teşb╤h bir
mi┘āl:
Dirler ki falān adam vez╤r ḥużūra çıkdı. Añlaşılır ki ḥużūr-ı pādişāh╤ye çıkmış. Pādişāhı╠ ḥużūrunda bulunan, bütün
┐āḳıl ve fikr ve ḫayālini cem idecek ki irādet-i seniyye ne ise ḥüsn-i telaḳḳ╤ itsün. Pādişāha lāyıḳ ve münāsip olan
cevābı virsün. Eğer ┐āḳıl ve fikri da╜ını╞ olursa aldıġı o emri unutur. Cevāb da viremez o vaẓ╤feyi de yapamaz.

(15)
D╤Ger Mi┘Āl
Tecelliyāt, fuy╢╖at-ı İlâh╤, nā-mütenāh╤dir. Ansız hiçbir añ ve zamān yo╞dur. Eğer olsa Cenāb-ı ├aḳḳ’ın ḥāşā
maḫl╢ḳātından ġāfil ve kendisinin de ┐āciz oldıġı añlaşılır. Ayete’l-kürs╤nin ma┐nā-yı şer╤fi: Allāh Te┐ālā ḥalḳa
Ma┐būd-ı Bi’l-Ha╞’dır. Andan ġayrı ┐ibādete müsteḥaḳ yoḳdır. İllā O’dur ḥayāt-ı dā’im╤de bāḳ╤ maḫlūḳātın
39
40

Metinde “safhayat” geçmektedir. Anlam gereği bu şekilde okunmalıdır.
(Buhârî, Tefsîr, (Lokman) 2)
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tedb╤rinde ḳā┌╤mdir. Anı uyḳunu╠ evveli ve āḫiri a┴╖ itmez ya┐n╤ ımızġanmak ve uyumaḳtan münezzehdir. Göklerde
ve yerlerde olanların cümlesi Anıñ içündür Anıñ mülkidir. Ol kimse ki ḳıyāmetde anıñ ┐indinde bir kimseyi şefā┐atle
kurtaramaz. Meğer yine Anıñ izniyle olur.Āsumān ve zem╤n ehlinin öñlerinde (emr-ī dünyāda) ve āḫiretde (ardında)
olanı bilir ve Anıñ ┐ilminden bir şey┌i-ma┴lûkat iḥāṭa itmezler. Meğer ki bildirmesini ol irāde ide. Ol ┐Az╤mü’ş-şān’ı╠
kürs╤si ya┴╢d ┐ilmi semāvat ve ┐arżı iḥāṭa ider ve gökleri ve yerleri ḥıfẓ itmek Aña meşaḳḳat virmez. Ve ol ┐Az╤mü’şşān vehm ┤adedinden a┐lā ve fehm u idrākdan a┐ẓamdır. Bu āyet-i ker╤me Āyāt-ı ╝ur┌ān╤ye’ni╠ eşrefidir. ├ad╤┘-i
şer╤f’de gelmişdir ki bu āyet sāk-ı ┐arşı╠ yanı╠da lisānıyla ├aḳ Te┐ālā’yı taḳd╤s ider.
İşte biz her vaḳit ├aḳḳ’ın ḥużūrundayız ve bizi görür faḳaṭ biz huzûrda değiliz ki (ve f╤ külli şeyin lehū āyetüñ tedüllü
ala ennehü vāḥid41) herşey Cenāb-ı ├aḳ╞’ı╠ birliğine āyetdir oldu╜ını bilelim.
Ey birāder bilmiş ol kim (ḳurb-ı ├aḳ z╤r u bālāya sefer ḳılmaḳ degil) (ḳurb-ı ├aḳ varlıḳtan itmekdir güẕer māl ve
manṣıbdan güẕer ḳılmaḳ değil)

(16)
┬alḳtan gayb╢betden maḳṣad insanlar içinde bulunmaḳ dā┌imā tenhāda yaşamaḳ değildir. İnsanlar içinde bulunmalı
tedv╤r-i umūr itmeli faḳaṭ kalbden ḫāṭırdan Allāh’ı çıḳarmamalı. ├a╞’tan ẕerre ḳadar ayrılmamalı. Buna ke┘rette
vaḥdet, vaḥdette ke┘ret dirler. Me┘elā insān çalġı ┐āleminde bulunur cismen faḳaṭ Cenāb-ı ├aḳḳ’ın ḥużūrundadır.
İnsān yalñız tenhā olaraḳ bulunur faḳaṭ zihninden, ḫayālinden her şey geçirir
Murāḳabe
Murāḳabe yol gözetmekdir yaḫud ┐abdin cem┐╤ aḥvālini Cenāb-ı ├aḳ╞’ın ma┐l╢mı idüğüñi ┐ale’d-devām mülāḥaza
iderek ḥudūd ve o evāmir-i İlāh╤ye’yi ḥüsn-i muḥāfaẓa itmekdir. Naẓm-ı cel╤lde (ve kānellâhu ┐alā külli şey┌in
rākiben42) buyrulmışdır. Bālāda tafṣ╤lāt mūrakebenin uṣūlüñü tavż╤ḥe kāf╤dir.
Namāz
Namāz farżdır. Beşer ef╖āl-i maḫl╢ḳātdır. Nev┐-i ma┴l╢ḳātdan her biriniñ kendisine maḫṣ╢ṣ tesābi┤i vardır. İnsānıñ
da o tesb╤ḥātla berâber namāzı vardır. Ma┴lûḳātdan bir ḳısmı aġaçlar gibi ḳā┌imen bir ḳısmı dört ve iki ayaḳlı
ḥayvānlar gibi zem╤ne ufkan bir ḳısmı yire sürünerek bulunurlar. Bir ḳısmı da ╘aġlar ve ṭaşlar gibi ŝābit ve ╞a┐id bir
┤ālde bulunurlar. Namāzda ḳıyām, sücūd, rükū┐, ku┐ud ḥarekātı vardır ki d╤ğer maḫlūḳātı╠ uṣūl ve şekl-i tesābi┤ini
cāmi┐dir.
Namāza “Allâhu ekber” diyerek dāḫil oluruz. “Allāhu ekber” diyince huzûrda bulunacağız ve Allāh’ın ne derece
büyük ve ┐ibādete elyaḳ olduġını ta┴att╢r iderek ḥużūr-ı ├aḳḳ’a ancaḳ kendisine ┐ibādet için dāḫil olduġımızı
bileceğiz.

(17)
Bā┐de’l-besmele (el-ḥamdülillahi rabbil ┐ālem╤n) didik. ├użūr-ı İlâh╤’de kendisine ḫiṭāba her bir ┐ālemi╠ Rabbisi(ve
benim Rabbim sensin) oldu╜ını bildim ve saña ḥamd-i ┐aẓ╤m eylerim. Rab terbiye idici ┬ālıḳ-ı ║āni┐ ├āfıẓ-ı Mālik
taḥḳ╤ḳen Sen ┐Aẓ╤mü’ş-şān oldu╜ını bilirim deyu ta┴attur itmelidir. işte sen Allāh’ın ḥużuruña çıḳmak naṣ╤binden,
şerefinden dolayı saña ḥamd iderim. Cenāb-ı ├aḳ ḥużūr-ı Bār╤’sinden bile ┐abdini╠ Naẓm-ı cel╤lde (elā lillāhiddinü’l-ḫāliṣ43) şirk ve riyādan muḫliṣ ve mūmahhası olan din ile Cenāb-ı Mabūd’a ┐ibādet idilmesi emridir.
╝uluñ ża┐fıyetine mer┤amet idiyor da tebd╤l-i ḥareket ve oturmaḳ için müsā┐adeten emrediyor ne derece şefḳat ve
merhametdir. ║oñra (erraḥmānü’r- raḥ╤m) o╞uyoruz. Yārabbi! Sen ziyāde raḥ╤m ve raḥmet idicisin. (iyyake na┐büdü)
Saña ┐ibādet ideriz. İşte burada ḫitāp ve ḥużūr ṣaḥ╤ḥ olmalıdır. (ve iyyake nesta┐in) Ve ancaḳ senden yardım medet
isteriz. (ihdinā’s-sıratâl müstaḳ╤m) Bize dünyā ve āḫirette ╘oġrı yolı göster, iḥsān it ve ṣırāṭ-ı müstaḳ╤mden sühūletle
geçmek için yardım it. ┼aten Cenāb-ı ├aḳ İslāmlara ╝ur’ān-ı ┐az╤mü’ş-şān’la ╘oġrı yolı göstermişdir. Anda ẕerre
ḳadar şüphemiz yoḳdur. Yalñız Yārabbi! Ben ╘oġrı yoldan çıḳıyorum. Beni kendi raḥmetiñle ╘oġrı yola şevḳ it,
tevf╤ḳāt-ı İlāh╤yeni baña iḥsān it diye du┐ā iderim. (║ırāṭa’l-leẕīne en┐amte ┐aleyhim) Ol kimselerin yolı ki anları fażl
u iḥsānıñla nübüvvet, risālet, velāyet, sıdd╤╞ıyet, şehādet, ṣalāḥ╤yet ve ẓāhiren ḳabūl-ı şer╤┐at ve bāṭınen ıṭṭıla‘-ı esrārı ḥaḳ╤ḳat ni┐metlerine nā┌il╤yetle mu┐azzez ve mükerrem ḳıldıñ.Anlar gibi baña ṣırāṭ-ı müstaḳ╤m

(18)

41

İbnü'l-Mu'tez’in şiirinden bir beyit
Ayet-i Kerime, “Allah her şeyi görüp gözetmektedir.” (Ahzab Suresi, 52. Ayet)
43
Ayet-i Kerime, “Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır.” (Zümer Suresi, 3. Ayet)
42
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üzere hidāyet naṣ╤b eyle. (ġayrıl maġḍūb╤ ┐aleyhim) Anlarıñ üzerlerine ġaẓab itdiğin gibi değil. Ben o gibi ā┤vâlden
ancaḳ ┼āt-ı ulūhiyet’ine ṣıġınırım. Beni ḥıfẓ ve mes┐ūd eyle.
Cenāb-ı ├aḳ Sūre-i İḫlāṣ-ı şer╤f’inde kendisini medḥ buyurmuşdur. Namāzlarda behemehāl rek┐atları╠ birisinde
İ┴lā╒-ı şer╤f oḳumalıdır i┐tiḳādındayım. Allāh’ı seven ve Allāh’a maḥabbeti olan hemān dā┌imā İḫlāṣ-ı şer╤f ve Āyeti Kürs╤’yi ve Fātiḥā-ı şer╤fe’yi oḳumalıdır fikrindeyim.
├uzûrda ┐āşıḳla ma┐şu╞un mülāḳātında ḥāṣıl olan ẕevḳ gibi leẕẕet almalı ve a╜lamalıdır. “Pādişāh ḳonmaz sarāya
ḫāne ma┐mūr olmadan” didikleri gibi ta┴ayyülâtı kalbden Beytullah’dan çıḳarmalı. Maḥabbetullāh ile tenevvür-i ḳalb
itmeli. Cenāb-ı ├aḳ ┐abdini ḥużuruña da┐vet ittiği gibi ┐abd-i ┐āciz de “Yārab! Sen de bendeniñ beytine gel” demeli
ve ╞albi tecell╤-i İlāh╤’ye açıḳ bulundurmalı. ╝albiñ üzerinde (Allāh) İsm-i A┐ẓam’ını╠ yazıldıġını görmeli ve ḥattā
╝ur’ān-ı Ker╤m o╞undı╜ını işitince ╝ur’ān-ı Ker╤m’i insān kendi ķalbi üzerinde yazılmış oldı╜ını görmeli ve
oḳumalıdır. Ya┐n╤ ṣaḥ╤fe-i kitābdan oḳur gibi ṣaḥ╤fe-i ╞albden oḳumalıdır. Ve ╝ur’ān-ı Ker╤m’i kim oḳursa o╞usun
ya Cenāb-ı ├aḳ biẕẕāt ve fermān buyurmakta oldı╜ını veya Cenāb-ı ├ażret-i Peyġāmber ṣallalahu ┐aleyhi vesellem
efendimiz oḳumaḳta oldı╜ını bilmeli ve öylece diñlemelidir. Güzel ṣadā ve edā ile ḳırāat olunan Āyāt-ı Ker╤me’yi
bütün kā┌ināt ṣamt-ı sükūta varmış maḫlûḳāt bu hāle āşıḳ olmış ḳubbe-i semā ṣadā ile dolmuş istimā┐ itmekde
olduḳlarını müşāhede ḳābildir. Allāh’ın

(19)
fermānı o╞undı╜ında aña ta┐ẓ╤m itmemek di╠lememek ne derece ġaflet ve bedbaḫtlı╞dır. Fātiḥā-i şer╤fe ḥaḳḳında
Erb╤l’li bālāda meẕkūru’l-ism reşādetlu Şey┴ Es┐ad Efendi ḥażretlerini╠ f╤ 15 Eylül 324 sene tār╤ḫinde ┐ācizlerine
yazub iḥsān itdiği mektūbını tebr╤ken z╤rde ┐aynen taḥr╤r eyledim.
Muḳaddime
Bi’smi’llāhi’r-Raḥmāni’r-Raḥ╤M
╝āle ║allāhu ┐aleyhi vesellem (in aḥadküm ╤zā ṣalli yünac╤ rabbehü 44 ) diye namāz ḳılan kimse Cenāb- ├aḳ
ḥażretlerini╠ münācāt ve müḳālemetiyle kesb-i şer╤f itmekde bulundı╜ı ├ad╤┘-i şer╤f ile mü┘betdir.
Şu ḳadar var ki ġaflet ile edā olunan ya┐n╤ ḥużūr ve ḫuşū┐dan ┴āl╤ ┐aẓāmet ve heybet-i kibriyā tefekküründen ār╤
bulunan ┐ād╤ bir namāzın fesādına Bişr-i ┬af╤ ḥażretleri ḥākim olmuşlardır. Bişr-i ┬af╤ Baġdad’a Ā┐ẓam╤ye
Nāḥiyesinde medfūndur.
Nitekim (lā ṣalāte limen lāye┴şe┐45) ├ad╤┘-i şer╤f’i buyurulmuşdur. Binā┌en┐aleyh edā-yı ╒alātını daha ╘oġrıṣı ḥużūr-ı
Bār╤ sa┐ādetiyle teşr╤f ve tefeyyüẓātını murād eyleyen ẕāt namāzdaki ḥāl ve ḥarekātını taṭb╤ḳ için bir mi┘āl-i cismān╤
tefekkür ve taṣv╤r iderse fenā olmaz i┐tiḳādındayım. Me┘elā de┌b-i ḳad╤m ┐ādāt-ı müsted╤meden oldıġı üzere li-ecli’listi┐╘āf birisini ziyārete giden kimse du┐ā maḳāmında bulınan selāmdan ṣoñra güzel bir ḥamd u ┘enā itmek ve minelkadim-i şer╤f menṣūbiyet ve maḥsūbiyetleriyle müfteḫir bulundı╜ını i┐tirāf eylemek eñ ṣoñra her göz ḫāṭırı olan
müsted┐āyatını maḳām-ı istir┤āmda

(20)
bulunmaḳ gibi bir ḫāṭırayı taṣv╤r ve bir emr-i ma┐ḳūlı bir emr-i maḫṣūṣa teşb╤h iderse şüphesiz rāsime-i ╒alāṭı╠ ╤fāsına
yardımı olacaġı bedih╤dir.
┐İlāveten maḳāl olaraḳ şunu daḫı ifādeyle taṣv╤r-i merām iderim ki namāzlar aḳvāl ve ef┐āl i┐tibārıyla melā┌ike-i
kirāmı╠ envā┐-ı ┐ibādātını cāmi┐ bulundı╜ından ṣalātımızı╠ efḍal-i ┐ibādāt oldu╜ı inkār olunmamalıdır.
Melā┌ike-i kirāmın bir ḳısmı ḳıyāmda ve bir ḳısmı ╞u┐udda bulundıkları gibi bir ṭaḳımı rü╞ū┐ bir ṭaḳımı sücūd ile
me┌mūrdur.
Tekrâr-ı tekb╤r ve tezkâr-ı taḥm╤d ve tesb╤┤ ile meşġ╢l bulundıklarından millet-i muḥtereme-i İslām╤ye’ni╠
faż╤letlerinde feżā┌il-i meẕkūreni╠ kāffesinden ḥiṣṣemend-i mübâhât olacaḳları şāyān-ı şükrāndır.
Maḳṣūd- Edā-yı ṣalāt ṣūretiyle ḥużūr-i Bār╤-i te┐ālā’ya dāḫil olacaḳ bir ḳul selāma bedel her şeyden muḳaddem
┐aẓāmet-i kibriyāyı i┌lān iden “Allāhuekber” cümle-i cem╤lesini net╤ce-i dü┴╢l ve ves╤le-i ḳabūl idecekdir.
Bi’smi’llāhi’r-raḥmāni’r-raḥ╤m ile temin ve tebr╤k itdikden ṣoñra evṣāf-ı ┤am╤desini╠ kāffesi bir ╕āt-ı b╤-çūn’e
maḫṣūṣdur ma┐nasında bulunan “elḥamdüli’llāh” kelime-i ╘ayyibesini ẕikr eyleyecekdir. └enāyā gelince arz ve
taḳd╤m olunur ki (Rabbi’l- ┐alem╤ndir.)
44
45

Hadîs-i Şerîf, “Namaz kılan kimse (yalnız) Rabbine yakarır.” (Ahmed b. Hanbel, 2/67)
Hadîs-i Şerîf, “Kalbinde huşu duymayanın namazı red olunur.” (Müttakî el-Hindî, Kenzü’l-ummâl, III: 61, h.no: 5888)
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On sekiz biñ nev┐-i ┐ālemin ḥaḳ╤ḳ╤ bir mürebb╤sidir. ┐Ālem-i meẕkūrı╠ umumını ḥalḳ ve ╤cād ve terz╤╞ gibi ni┐am-ı
dünyev╤ye ile maẓhar-ı ism-i Raḥmān buyurmuşlardır.
Keẕālik dār-ı beḳāda olsun rūz-ı cezāya olsun ḥāl ve ┐aḳd idecek veyāḫud taṣrīfata iştirāk eyleyecek bir aḥad-i
mutaṣavver olmadıġından (mālik’i yevmi’d-d╤n)

(21)
yalñız kendisidir. ├amd u ┘enā bu ṣūretle ╤fādan ṣoñra sābıḳ ve lāḥıḳ ┐ubūdiyetimizin ve her dürlü isti┐ṭāfatımızı╠
╕āt-ı a╞deslerine maḫṣûṣ ve münḥaṣır olacaġı ╤fāde iden (İyyāke na┐büdü ve iyyāke nesta┐╤n) ta┐b╤r-i ┐irābıyla iktisābı iḫtiṣāṣ ve iftiḫār olunacakdır.
Tenb╤h- ┐Abdin isti┐ṭāfa istiḥḳāḳı vaẓ╤fe-i ┐ubūdiyeti╠ ╤fāsından ṣoñra olacaġına ṣar╤ḥ bir işāret bulunan şu Āyet-i
cel╤le’den iġmā╖-ı ┐ayn olunmasın. Ba┐dehu ṣaḥiḥ bir te┌emmül-i ┐am╤ḳ bir tefekkür ile bu dār-ı fenānıñ şāyān-ı i┐timād
ve ilṭifāt olamayaca╜ını iẕ┐ān iderek ╘oġrıdan ╘oġrıya cennāt-ı ┐āliyāta gidecek muḳaddes bir şāh-rāh-ı İslāmiyeti
istir┤āmdan ┐ibāret olan (İhdina’s-sıra╘el müsta╞╤m) tażarru┐ātına müsāra┐at olunur. Ehl-i īmānıñ ┐avāmından
ḫavāṣṣına ḫavāṣṣından ḫavāṣṣü’l-ḫavāṣṣına varınca ṭabaḳāt-ı ┐ālemi╠ mesālik ve merātibi ve her bir ferdiñ meṭālib
ve me┌aribi mütefavit oldıġından vu╞ū┐ bulan istir┤āmları╠ um╢m╤ bir no╞╘aya münḥaṣır bulunmadı╜ı bir emr-i
tābi┐idir. Me┘elā ┐avām-ı nās ṣırāṭ-ı müstaḳ╤mden ẓāhir şer╤┐atı ḫavāṣ olanlar şer╤┐at ve ḥaḳ╤ḳatı maḳām-ı verā┘ete
ṣu┐ūd iden ḫavāṣṣü’l-┴ava╒ ise fażla olaraḳ maḳām-ı irşād ve da┐veti murād idüb Cenāb-ı Rabb-i ┐ibād ḥażretlerinden
istir┤ām eylemektedir.
Binā┌en┐aleyh ṣırāṭ-ı müstaḳ╤m āyet-i ker╤mesi enbiyā ve evliyā ve mü┌min-i b╤-rayb u riyā mi┘illü ni┐met-d╤delerin
mesleği ma┐nāsına olan (║ırātelle═╤ne en āmte ┐aleyhim) keẕālik meslek-i Yehūd ve Naṣārā’nı╠ başḳası dimek olan
(╜ayril ma╜dub╤ ┐aleyhim ve la’ẓ-ẓallin) āyet-i ker╤mesiyle tavṣ╤f idilerek mesālik ve merātib-i meẕkūreni╠
(22)
┐um╢miyle taṭb╤ḳ buyurulmuşdur.
┬ātime
Fātiḥā-i şer╤fe’ni╠ müştem╤l oldıġı esrār ve nikātı ┤a╞╞ıyla bilmek ┼āt-ı ├aḳ te┐ālā ḥażretlerini bilmek gibi müste┤yil
bulundı╜ından yalñız Faḫr-i Rāż efendimizi╠ tefs╤r-i şer╤f╤nden meşhūd-ı faḳ╤rānem olan nüktelerden bir
nebzeciğini╠ arẓ ve beyānıña cesāret eyledim. Şöyle ki:
Fātiḥa-i şer╤fe ║ıfāṭullah-i te┐ālā’dan ulūhiyet, rub╢biyet, raḥmāniyet, raḥ╤miyet, mālikiyet gibi bes ṣıfatı şāmil ve
ṣıfât-ı maḫlûḳātdan daḫı ┐ubūdiyet, isti┐ānet, ṭaleb-i hidāyet, ricâ-yı istiḳāmet, istir┤ām-ı ni┐met mi┘illü beş ṣıfatı
cāmi┐dir. ┐Ubūdiyet ulūhiyete, isti┐ānet rub╢biyete, ṭaleb-i hidāyeti raḥmāniyete, ricâ-yı istiḳāmet raḥ╤miyete,
istir┤ām-ı ni┐met mālikiyete teḳābül idince nükte-i ┤ikmet ve şāhid-i ┐illiyet ve ma┐lūliyet kemāliyle ┐arż-ı cemāl ider.
Allāhümme erinel ┤a╞╞a ḥaḳḳan ve┌rzuḳnâ ittibā┐ahü ve erinel bāṭıla bāṭılan ve┌rzuḳnâ ictinābehü ām╤n ve ve āḫıru
da┐vana enil ḥamdülillāhi rabbil ┐alem╤n mücrimetün muḥammed ╒allāhu ┐aleyhi vesellem ve bi ┐adedi ḫazā┌╤ni
raḥmetehü.
İḫlāṣ-ı şerif
(╝ul hüvellâhu eḥad allāhü┌ṣ-ṣamed lem yelid ve lem yüled ve lem yekūn lehū kūfüven eḥad)
(Ma┐nā-yı mün╤fi)
Yā Muḥammed! Saña Allāh te┐ālā’dan su┌āl idenlere sen de ki: Ol Allāh te┐ālā birdir şer╤ki ve naẓ╤ri yoḳdur. Dergāhı
erbāb-ı ḥācāta maḳṣūd ve cümleniñ seyyidi ki büyüklük anda nihāyet bulmuşdur. Ve dā┌im ve Bāḳ╤’dir. Anuñ içün
veled yoḳdur.

(23)
ve olmadı ve olmaz ve verāŝete muḥtāc değildir ve anuñ için ve aña baba olmadı ve kimseden ╘o╜madı ve h╤ç kimse
aña akrān ve mümāŝil olmadı. Bu sūre-i şerife böyle mu┴taṣar iken ma┐ārif-i ilāh╤yeni╠ cem┐ini müştemil oldıġı içün
anı oḳumaḳ ┘ülü┘-i ╝ur┌ān’ı oḳumaḳ gibidir.
Üç kere İḫlāṣ-ı şer╤f oḳumaḳ bir kere ḫatm-ı şer╤f oḳumaḳ gibidir
İḫlāṣ ile iḫlāṣ olur peydā
İḫlāṣ ile bulunur Cenāb-ı Mevlā
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Ruḳū┐da “ṣubḥāne rabbiyel ┐aẓ╤m” secdede “ṣubḥāne rabbiyel ┐ālā” dirken yā Rabbi! Seniñ gibi ┐aẓ╤m olan Allāh’a
tesb╤h ve sücūd iderim. Z╤rā tesb╤h ve sücūd ancaḳ Saña maḫṣūṣdur diye tefekkür itmelidir. İki ṭarafa
“esselāmüaleyküm ve raḥmetullāh” dimekden maksad ╒aġ ve ṣolumuzda bulunan melā┌ike-i kirām ḥażerātına du┐ā
itmekdir. Her na╒ıl olursa olsun ḥużūr-ı ├aḳ╞’a varan ḳul tehī-yi dest çıḳmaz. Yalñız kemāl-i ═illetle “el açıp diyelim
├aḳ vir, naẓār-ı merḥametle ba╞ıvir.”
Namāz mi┐rāc-ı mü┌mindir. Rabbisiyle görüşmek isteyen namāz ḳılmalıdır.
├ad╤┘-i şer╤f “el ihlāsü sırrı min sırrı istid┐āvetü ╞albi men aḫibbete min ┐ibādi” iḫlāṣ esrār-ı İlāh╤yesinden bir sırr-ı
ḫāṣ olub ┐ibādından sevdiği ḳullarınıñ ╞alb-i mün╤rlerine va┐ẓ ve ibdā┐ buyuruldı╜ını mübeşşir ve mevrūddur. Üç defa
İḫlāṣ-ı şer╤f oḳumaḳ ╝ur┌ān-ı ker╤mi bir defa ḥātm itmek ┘evābındadır. İḫlāṣ-ı şer╤fin ke┘ret-i ḳırāati oḳuyan kimseyi
ṣāḥib-i iḫlāṣ ider. ║uver-i sā┌ire-i ╝ur┌ān╤ye evāmir ve aḥkāmı mübelli╜, İḫlāṣ-ı şer╤f ise ṣırf Cenāb-ı ├aḳḳ’ı tevḥ╤d
taḳd╤s tenzīh ider. ┼āt-ı eḥad ve ╒amedaniyetine maḫṣûṣ ve mübeşşir sūre-i İhlās’dır.

(24)
Tevbe- Peş╤mān olmaḳ. İnsān aṣḥāb-ı ġafletden oldıġı cihetle ḳuṣūrdan aṣla ḳurtulamaz. Görmekle, işitmekle,
söylemekle, işlemekle, temâsla, ╘atmakla, ḳoḳlamaḳla ╞uvve-i muḫayyile ile sū┌-i ẓānla irtikāb-ı ma┐āṣ╤ idebilir.
İşte bilerek bilmiyerek ittiği günāhlardan dolayı Cenāb-ı ├a╞’tan ┐afv ve maġfiret ṭaleb itmek üzere tevbe itmelidir.
├ayā
├ayā- Utanmak. “El-┤ayā mine’l-╤mān46” ḥad╤┘-i şer╤fdir. Utanmak ╤māndandır.
Sūre-i Āl-i ┐imrān’da beşinci āyet-i ker╤me (“inne’l-lāhe lā yaḫfa ┐aleyhi şey┌üm f╤l er╚i ve lā fı’s-semāi”47 ila āḫire)
buyrulmuşdur. Ma┐nā-yı şer╤fi: taḥḳ╤ḳen Allāh te┐ālā’ya yer ve gökde ḫaf╤ bir şey yoḳdur, cümlesini ┐ilmi muḥ╤tdir.
İnsān sırran yaptığı bir işine kendisi gibi ġāfil bir ḳul vāḳıf olunca maḥcūb olur ya o ┤āle Cenāb-ı ┬alıḳ’ıñ muṭṭali┐
oldu╜ını tamāmen yaḳ╤nen bilirse na╒ıl olur? ├ażret-i Risālet-penāh ṣalla’llāhu ┐aleyhi vessellem efendimiz
buyurmuşdur ki Ha╞’dan ḥayā iden re┌sini ve andaḳi olan ḳuvāyı ve baṭnıñı ve andaḳi em┐āý ḥıfẓ eylesin. Mevṭini ve
çürüyeceğini yād itsün. ╗ālib-i āḫiret olan dünyāyı terk itsün. İşte bu ḥāl ile muttaṣıf olan ve bu ef┐āli işleyen Cenābı Bār╤’den ḥaḳḳ-ı ḥayā ile istiḥyā ider.
├ażret-i ┐İsā ┐aleyhi’s-selām’a Cenāb-ı ├aḳ vaḥy-i İlâh╤ ile irāde buyurmışdır ki ya ┐İsā! İbtidā nefsi╠e va┐ẓ eyle. Eğer
mütte┐iẓ iseñ ve mütenaṣṣıḥ olur iseñ ba┐dehu ḥalḳa ve va┐ẓ eyle. Ve illā bilā- itti┐aẓ itmekden istiḥyā ḳıl.

(25)
Benim gibi vā┐iẓler bu ḫiṭāb-ı ┐izzetden ┐ibret almalıdır. Naṣ╤ḥatlerin ┐adem-i te┌┘╤rini╠ esbābı budur.
(Allāhümme iġfırlenā verhamna inneke entel ġafūrul ker╤m)
Yā Rabbi! Bize maġfiret ve mer┤amet eyle. Taḥḳ╤ḳen şüphesizsin ker╤m ve ġafūrsun iḥsān idici ve afv idicisin.
Sūre-i Enbiyâ’nın altıncı āyet-i ker╤mesi48 (Ve mā erselnā ḳableke illā ricālen n╢h╤ ileyhim fes el╢ ehle’═-═ikri in
küntüm lā ṭā┐lemun). Ma┐nā-yı şer╤fi: Yā Muḥammed! Senden muḳaddem gönderdiğimiz peyġāmberler melek
olmayub insān idiler. Biz anlara vaḥiy iderdik. Ehl-i kitāb ┐ulemāsına su┌āl iden resūllerin beşer idüğüñi size ḫaber
virsünler ki siz bilmez iseñiz. Ehl-i ẕikr peyġāmberler ve vāri┘leri olan ┐ilm-i ẓāhir ve bāṭın erbābı ve ┐ulemāsıdırlar.
┐İlm-i ẓāhir ile ┐ilm-i bāṭın aṣḥābının arasındaki farḳ ve ┐alāyim āt╤deki mi┘āl ile bilinür.
(1) Ābdest almak kısmen farż, sünnet, müsteḥābdır. Emir, uṣūl ta┐l╤m böyledir. İcrāsı elzemdir. ┐İlm-i ẓāhir erbābı bu
emri tebl╤g ider. Yapılmasını ṭaleb eyler. ┐İlm-i bāṭın erbābı ābdest ṣuyunuñ günāh-ı ṣaġā┌irden ba┐żılarını yıḳayub
götürdiğini görir. Ābdest a┐ẓālarını╠ nūr ile münevver oldu╜ını görir. Ābdesti╠ sıḥḥat-ı bedene ḫidmet ittiğini bilir.
Ābdestli bulunan kısmen ḥużūr-ı Bār╤’de bulunır ve bulunma╜a ḥāżırlanmışdır. Ehl-i bāṭın bir adamıñ ābdestli olub
olmadı╜ını da keşfen görir bilir. ┐İlm-i ẓāhir erbābı ve em┘āli ḥaḳāyıḳı göremez ve bilemez.

(26)
(2) Hiç kimse görmiyerek birer ṭutam ot ḳoparub getirilmesini şeyḫi müridlerine emr ider. Ot almaġa giderler
mür╤dler birer miḳdār ot getirir. Birisi getiremez. Şeyḫi esbābını sorar. Vāḳı┐ā insān görmüyordı ama Cenāb-ı ├aḳ

46

Buhari, İman, 16.
Ayetin tamamı buraya kadardır.
48
Bahsi geçen surenin altıncı ayeti değil yedinci ayetidir.
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görüyordı. Z╤rā ╝ur┌ān-ı ker╤m’de (┐Āl╤mü’l- ġaybı veşşehadeti 49 ) buyurulmuşdur. Ve onlar tesb╤ḥāt idiyorlardı.
(Yüsebbiḥulillahi māfi’s-semâvâti ve māf╤l ┐ar╖) buyurılmuşdur. ┐İlm-i ẓāhir bu āyet-i ker╤me ḥükmünce onuñ tesb╤┤
ideceğiñi bilir ise de itdiğiñi ve ne ṣūretle ve ne gibi tesb╤ḥāt itdigiñi göremez, işidemez, bilemez.
┐İlm-i bāṭın erbābı anları bilir işidir görir. ┐İlm-i ẓāhir erbābında bu cihetle kerāmet olamaz belki kısmen ferāṣet
olabilir.
┐İlm-i bāṭın aṣḥābında kerāmet oldu╜ı gibi biḥaḳḳın vāri┘-i enbiyā olursa iḥyā-yı emvāt ider. Mu┐cize ā┘ārını da i┘bāt
eyler. Z╤rā ├ażret-i Aḥmed-i muhtār ╒allāhu ┐aleyhi vesellem efendimiz ḥażretleri “┐ulemāi ümmeti ke-enbiya-yı beni
isrā┌╤l50” buyurmuşdur. Elḥamdüli’llāh ḥamden ke┘╤ren.
┐Ulemā-i ẓāhir ta┐l╤m-i ┐ilm ve edeb-i ẓāhir, ┐ulemā-i bāṭın terbiye-i nefs, taṣfiye-i ḳalb tenv╤r-i cism, tavṣīl-i illa’llāh
itmeğe me┌mūrdır. ┐İlm-i ẓāhir aṣḥābı yañlış oḳunan bir kelāmı taṣḥ╤ḥ ider. ┐İlm-i bāṭın erbābı insānıñ göñlünden,
fikrinden geçen bir ḫayāli taṣḥ╤ḥ ve ta┐d╤l ider.
┐İlm-i ẓāhir kitāb okudara╞ söz söyleyerek insāna ta┐l╤m-i ┐ilm itdirir.
┐İlm-i bāṭın erbābı bila-╒avt müste┐id-i ilhām olan ḳalbe ilḳā-yı ┐ilm u ma┐rifet ider.
┐İlm-i bāṭın erbābınıñ ┐ilmiñe ┐ilm-i ledün╤ ta┐b╤r olunur.

(27)
├ıfẓ-ı ╝ulūb-ı Meşāyiḫ
Ehl-i ẕikr olanlar terbiye-i nefs iderler. Bunuñ içün meşāyıḫ-ı kirāma tesl╤m-i nefs itmek şarṭdır.
Ẓāhiren ve ḳalben i┐tiḳādsizli╞de ve muḫalefetde bulunanlar şeyḫ╤niñ feyż-i naẓārından mehcūr olur. Bu gibi aḥvāle
i┐tirāż veyaḫ╢d ḫāṭıra dirler. Bu ḥāllerden tevbe-i rücū┐ nedāmet itmedikçe ḳabāḥati ┐afv olunmaz. Tevbe vācib olur.
Me┘elā ┐Abbullah-ı Rāż╤’den naḳl iḍilmişdir ki: Ebu ┐O┘mān ┬ayr╤’den Muḥammed Fāżıl-ı Bel┴╤’ni╠ vaṣfını işidüb
ziyaretini arzu iderek mülāḳat içün gitdim. H╤n-i ziyāretimde Ebu ┐O┘mān’ı╠ ḫaber virdiği ḥāli bulamayub ┐avdet
itdim. Ebu ┐O┘mān nice bulduñ deyu suāl itdi. Ẓān olundu╜ı gibi bulmadım didim. Buyurdılar ki naẓār-ı isti╒╜ār ile
baḳub beğenmemek ḫāṭırasında bulunmuş olduġından müntefi┐ olamamışsın diye emr itmesiyle ben daḫı em╤rlerine
imti┘ālen ṭar╤k-i i┴lāsdan müşarü’l-ileyh ḫidmetlerine ┐az╤metimde isti┐cāl idüb bu kere ḥā┌iz-i feyż ve intifā┐ oldum.
╝anġı mür╤d ki andan şeyḫi rāżı ola şeyh ber-ḥayāt olduḳça rıżā-yı şeyḫi╠ mükāfātı ẓuhūr itmez. Tā ki mür╤dden
şeyḫi╠ ta┐ẓ╤mi zā┌il olmayub şeyḫi╠ rıżāsı daḫı anıñla maḥfūẓ ╞alara╞ ba┐de’l- vefāt şeyh ├aḳ subḥānehü ve te┐ālā
ḥażretleri o mürīdi rıżā-yı maḥfūẓ-ı şeyḫden içün maẓhar-ı mükāfāt buyurur.
Ve ḳanġı mür╤d ki şeyḫi╠ ╞albi iden muġber ola keẕalik şeyḫiniñ ḥayatta cezāsı ẓuhūr itmez. Çünki meşāyıḫ-ı kirām
kerem ve şefḳatle mecbūl ve müte┴āli╞ olduḳları

(28)
cihetle mür╤d riḳḳat ibrāzıyla sezā oldıġı cezādan anı taḫl╤╒ itmeye belki meẕkūr cezāyı şeyḫi╠ vefātından ṣoñra görir.
Şeyḫ-i kāmil ba┐de’l-vefāt daḫı büsbütün terbiye-i mür╤dden fek-i münāsebet itmez. Anlar vefāt itmeyüb tebd╤l-i şekil
eylemiş dimekdir veyāḫud dār-ı dünyādan dār-ı āḫirete intiḳāl itmiş dimekdir. Çünki anlar ölmezden evvel ölmüşler.
100 ve 1000 senelerine müsādif müceddid-i ╞u╘ub ve ḳuṭb-i irşādlar nā┌ib-i Resūlallāh olanların ilâ-yevmi’l-kıyâm
dünyāda nuṣretleri cār╤dir.
Sulṭānu’l-evliyā ├ażret-i ┐Abdulḳādir Geylān╤, Şah-ı Naḳşibend╤ Muḥammed Bahāe’dd╤n nā┌ib-i Resūlullālh
ḫādimü’l-fuḳarā mürevvicü’l-şeri┐atü’l-┐āliyetü’l-beyẓā sertācım Şeyh ┐Ömer ╕iyā┌eddin rıḍvānallāhu teā┐lā ┐aleyhim
ecma┐╤n ve nā┌ib ┐Ömer Şeyh Necmeddīn raḍiyallāhü ┐anh efendilerimiz ┴a╖erātı gibi
┐Ācizleri ┐Ömer ╕iyā┌eddin ḥażretlerini╠ evlād-ı manev╤yelerinden bulunuyorum. Elḥamdülillāhi te┐ālā. ├āl-i ḥayāt
ba┐de’l-irtiḥāl biẕẕāt gördiğim bā┐ẓı aḥvāl ve taṣarrufātını yazıyorum.
1. Cenāb-ı Şey┴i daha görmezden evvel ve faḳaṭ ┐ani’l-╜ayb (kendiye ḳarşı) fenāfi’ş-şey┴ derecesinde ┐aḳd-i rābıṭa
itdiğimden nāş╤ ṭayy-ı mekān ṣūretiyle 309’da Baġdād’da bulundı╜ım ┤ālde müşārü’l-ileyh Yüzbaşı İḥsān efendi’yle
birlikte gördüm.

49

Ayet-i Kerimenin bir kısmı, “O, gaybı da, görünen alemi de bilendir.” (Enam Suresi, 73. Ayet; Tevbe Suresi, 94. ve 105. Ayetler; Rad Suresi, 9. Ayet…)
Hadîs-i Şerîf, “Ümmetimin alimleri, İsrâiloğullarının peygamberleri gibidir.” (Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ: 2:64; Tecrîd-i Sarîh Tercemesi: 1:107 (Diyanet İşleri
Yayınları))
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2. Beyāre’de Cenāb-ı Şeyḫ’iniñ yanında iken iki sene evvel Baġdād’da rü┌yāmda baña virilen iki balı╜ı söylediler.

(29)
3. Dünyāya gelmezden üç māh evvel ┐Ömer ║āfiyüdd╤n isminde bir oġlum ╘oġaca╜ını tebş╤r itdiler ve nāmına da üç
māh evvel bir nüsḫa-i şer╤fe virdiler.
4. Süleymāniye’de ve 312’de çoḳ parasız ve çāresiz idik. Bu ḥāli bildirdim ve emr it para virsünler diye yazdım.
Hemān cevāb aldım. Virecekler buyurdılar ve birgün ṣoñra Mūṣul’dan Süleymāniye’ye ḥükūmet naḳden ┤avāle
virdi.
5. ├ayvānāta nebātāta da emri nāfiẕ idi.
6. Kendileri ╣rān ḥudūdındaki Beyāre’de bulundı╞ları ┤ālde yed-i kerāmetleriyle eb┤ārdaki mür╤d ve mensūblarını
ḳurtarır, ḳaradaki yolını şaşırmışlara irâe-i ṭar╤k iderdi.
7. Ba┐de’l-irtiḥāl- Nerelere gideceğimi bildirdi ve zamān zamān devām olunması lāzım gelen ṣalavāt-ı şer╤fe ve āyātı ker╤meyi yā biẕẕāt yā bi’l-vāsıṭa ta┐l╤m iderler ve itdiler.
Ve ḥattā şu kitābıñ taḥr╤rine de müsā┐ade itdiler.
Dimek ki şey┴ mür╤dini╠ dünyāda ve āḫiretde de dest-g╤ri olmaḳ iḳtidārını ḥā┌iz olmalıdır. Taṣarrufı olmayan şeyḫi╠
kerāmeti ancaḳ kendisinden menḳūldür.
Kibār yanında gözini, ┐ulemā yanında sözini, meşāyiḫ yanında özini, ḳalben ṣaḳla didikleri pek ╘oġrıdır.
╗uyulalı Şey┴ ┐O┘mān Sirācedd╤n ḥażretlerini╠ Beyāre nām maḳāmda ḥānkāhında medfūn sertācım Şey┴ ┐Ömer
╕iyāedd╤n ḥażretlerini╠ taṣarruf-ı madd╤ ve ma┐nev╤leri ┤a╞╞ındaki rivâyet-i ┐ācizlerinden menḳūl olub bunı tecrübe
itmek

(30)
ve bil-āḫare peydâ-yı rābıṭa-i ╞alb╤ye ve maḥabbet-i sam╤m╤ye eylemek ve inanmaḳ şar╘ıyla tem╤z ve ābdestli olaraḳ
yatılaca╜ı zamān müşārü’l-ileyh ḥażretlerini╠ ru┤-ı şer╤flerine üç İḫlāṣ-ı şer╤f ve birer mū┐avve═eteyn ve bir Fātiḥā-i
şer╤fe oḳuyub hed╤ye eylemelidir. (İşte ├aleb orada ise arşun burada) tavsiye eylerim.
Bu uṣūlı çoḳ kimselere söyledim icrā itdiler. Fā┌idesini de gördiler. Elḥamdillah ve bi-luṭfih╤ te┐ālā. ┐İlm-i ledün╤
taḥṣ╤linden ġaraż ve net╤ce ┐ilm-i ẓāhir na╒ıl tenv╤r-i efkār ve aḫlāḳ ve sa┐ādet-i dünyā baḫşediyor ise ┐ilm-i ledün╤ de
aṣḥābına nūr-ı baṣar, baṣ╤ret ve ḳalbiñe ilhām ve teyaḳḳuẓ i┐ṭā ider. ┼aten Cenāb-ı ├aḳ da ┐ilm-i meẕkūrı ┴ās-ı
bendelerine virdiğiñi tebş╤r buyurmışlardır. Baṣ╤ret-i ḳalbe bir mi┘āl âtide yazılmışdır.
317’de ┬udā’nıñ (ḥablü’l-ver╤d)”den daha yaḳın olması ne dimek oldu╜ı ve bunuñ teft╤şi lāzım geldiği ḫāṭırımdan
geçmişdi ve ruh nedir suali bunı ta┐ḳ╤b itmişdi.
Derḥāl gözümü╠ öñüne (ta┴ayyülen) bir ╘ut yapraġı getirdiler. İpek böceği yapraġı╠ et ḳısmını yemiş ╘amarları
ḳalmış. Et ╞ısmına da ḫ╢rde-b╤n āletiyle ba╞dım. O da birçoḳ yine ince ╘amarlara mālikdir. Yapraḳ ser-ā-pā ╘amardan
┐ibāret oldıġı ve çünki neşvünemā bulmaḳ ve ┴avā╒╒ını celb u ═eb idebilmek içün ā┘ār-ı şer┐iyeyi mu┴tev╤ birçoḳ
elyāf vardır. Şāh ╘amarı ╞anıñ cereyānına maḫṣûṣ ālet ise elyāf-ı meẕkūreni╠ de her biri neşvünemāya maḫṣûṣ olan
esbāb-ı ḥayāt╤yeni╠ birer cereyan āletidir. Mademki vücûd-ı beşer kāmilen

(31)
ve ān-be-ān neşvünemā gibi ḥālātı╠ vuḳū┐una mūsāiddir. Ẓarf ve ve maẓr╢fı╠ kāffesi (ḥablü’l-ver╤d) dimekdir. İşte
Cenāb-ı ├aḳ da o (ḥablü’l-ver╤d)’den daha ya╞ındır.
D╤ger
R╢┤ gelişi. ├ad╤┘ ḳā┐idesine dāḫil değildir. Z╤rā r╢┤ Sūre-i İṣrā seksen dördüncü51 (veyes-elûneke añırrûh ḳulırrûhu
miñ emrī rabbi vemâ ūt╤tüm mine’l-īlmi illā ḳal╤lâ) buyrulmuşdur. Ma┐nā-yı şer╤fi: Yā Muḥammed! Saña rūḥdan
su┌āl iderler. Sen söyle ki r╢┤ Rabbim te┐ālā ḥażretlerini╠ emrindendir. Bî-mâdde emr-i “kün” ile vücūda gelmiş
olmaġla anıñ ┐ilmi ├aḳ te┐ālā ḥażretlerine maḫṣûṣ ve andan ġayrı anı kimse bilmez. Z╤rā ┐ilm-i ┬udā’ya nisbetle size
ancaḳ ┐ilmden ana bir şey virilmişdir.
R╢┤ ╞alb-i beşerde ve ┤ayvānda bir nūr olub emānet-i İlāh╤ye’dir.

51

Bahsi geçen surenin seksen dördüncü ayeti değil seksen beşinci ayetidir.
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R╢┤uñ bu ┐ālem-i fān╤ye şu ṣūretlerle gelüb kimisinden maḳṣad nedir ef┐āl ve ḥarekātından dolayı ḫiṭāb ve ┐itāb-ı
İlāh╤ye’ye mālik olan kimdir? Allâhu a┐lem be-haḳ╤ḳatih╤. Allâhu a┐lem be-mūradih╤.
Bir mecẕūbu╠ didiği gibi böyle didi hū hū böyle oldı hū hū
Yalñız biz “āmentü bi’llāhi ve melāiketih╤ ve kütübih╤ ve rusulih╤ ve’l-yevmi’l-āḫiri ve bilkader╤ ┴ayrih╤ ve şerrih╤
mine’llāh╤ te┐ālā vel ba┐de’l-mevt╤ ḥaḳḳ” olduġına bilā-şek “eşhedü en lā ilāhe illallāh ve eşhedü enne muḥammeden
┐abduh╢ ve resūlüh” taṣd╤ḳiyle me┌mūruz. ╝ur’ān-ı ker╤m ve aḥkām-ı şer┐i-şer╤f ḳavimiyle bi-ḥaḳḳın ┐amel itmekle
mükellefiz.

(32)
Bütün ╜āye rıżā-yı Bār╤’yi ḳazanabilmekdir.
Nā-mütenāh╤dir kerem ve şefḳat-i Yezdān. (Lā-te┴ef velā tehzen52) fażlıyla eyler iḥsān. (Küllüñ min indi rabb╤nā,
ve mā yeẕẕekker╢ illā ulul elbāb53)
İlâh╤ ente maḳṣūd╤ ve ḥubbeke murād╤ yārabb╤
Borlı Aḥmed Desük╤ 54 ḥażretleri d╤vānında böyle (Murād╤ ẕikr╤ rabbi bi’l-ḥużūr ve terkil-kıyl u ḳālü’s-secā┐ 55 )
buyurumışdır.
Temme’l- kitāb ve’l-ḥamdülillah╤ evvelen ve āḫiren.
Eserin Orijinal Metninden Örnek Sayfalar

52

Ayet-i Kerimenin bir kısmı, “Korkma ve hüzünlenme.” (Ankebut Suresi, 33. Ayet)
Ayet-i Kerimenin bir kısmı, “Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp anlar.” (Al-i İmran Suresi, 7. Ayet)
54
Bahsi geçen zat Ahmed Kuddûsî hazretleridir.
55
Bu beyit Doç. Dr. Ali Tenik’in “Kuddûsî Dîvânı” çalışmasında “Murâdî zikrû Rabbî bi’l-huzûrî/ Ve terkü’l kîli ve kâli’şiya’” şekinde geçmektedir.
53
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