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ÖNSÖZ 

Bir yaratıcının var olduğunu kabul etme ve onu bulma düşüncesi, insanlık tarihi 

boyunca çeşitli yollarla süregelmiştir. Bazıları mistik yollarla, bazıları fen bilimleriyle 

bu arayışı sürdürmüşlerdir. Mistik arayışın önde gelen isimlerden İbn-i Arabî bu konuda 

kapsamlı bir kitap olan “Fusûsu’l-Hikem”i kaleme almıştır.  

İbn-i Arabî’nin varlık görüşünü sistemleştirdiği, “Vahdet-i Vücûd” nazariyesini 

dayandırdığı ana malzeme, hiç kuşkusuz “Fusûsu’l-Hikem” adlı kitabıdır.  Eserdeki 

vahdet-i vücûd anlayışı, onun düşüncelerinin temelini oluşturmaktadır.  

“Varlığın Aşkın Birliği” şeklinde Türkçe’ye kazandırılan bu görüş, İbn-i Arabî 

sonrasında tasavvufun ana ekseni olagelmiştir. Her ne kadar müellifin kendisi bu 

görüşün adını koymamış ve açıkça telaffuz etmemiş olsa da Sadreddin Konevî’nin 

isimlendirmesi ve terimlendirmesiyle bu kavram tasavvuf tarihindeki yerini almıştır. 

İbn-i Arabî’nin “Fusûsu’l-Hikem” eseri ile ilgili olarak birçok şerh yapılmasına 

rağmen, hazindir ki bunlardan sadece bir kısmı akademik çalışmalara konu olmuştur. 

Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı’nın tez kayıt sisteminde Abdullah Bosnevî’nin 

eserleri ve yaklaşımı üzerine ise sadece iki adet tez bulunmaktadır. Bu tezlerin 

hiçbirinin İbn-i Arabî fikirleri üzerine olmaması bu çalışmanın alandaki boşluğa katkı 

sunacağı ve yeni araştırmalara kapı aralayacağı ümidindeyiz.  

Bu araştırmanın konusu ve kapsamı: Bosnevî’nin yazmış olduğu Türkçe şerhin 

mukaddimesi esas alınarak, Fusûsu’l-Hikem’i muhtevâsı itibariyle tanıtmak ve 

müellifin bu eserinde sistemleştirmiş olduğu vahdet-i vücûd görüşünü araştırmacıların 

dikkatlerine sunmaktan ibarettir. Abdullah Bosnevî, eserinde İbn-i Arabî’nin varlık 

görüşünü fasslar halinde taksimâta ayırdığı on iki temelde ele alır. 

Araştırma önsöz, sonuç ve ek kısımları dışında iki ana bölümden oluşmaktadır. 

Önsöz kısmında Abdullah Bosnevî’nin yaşadığı dönem, tasavvufî hayatı, eserleri, şerhin 

yazılış sebebi, üslûbu, muhtevâsı ve etkileri konuları üzerinde durulmuştur.  



 

iv 

 

 

Birinci Bölümde; İbn-i Arabî düşüncesini anlamak adına beslendiği kaynaklar, 

vahdet-i vücûd’un anlamı, aslı ve hakîkati, düşüncesinin dayandığı deliller, tesirleri, ve 

bu eser üzerine yapılan başlıca şerhler ele alınmıştır.  

İkinci Bölümde; Bosnevî’nin Fusûs mukaddimesindeki analizleri ve yorumları 

esas alınarak, İbn-i Arabî düşüncesinin esaslarını belirlemek adına çeviri şeklinde on iki 

bölüm incelenmiş ve Bosnevî tarafından şu hususlar dile getirilmiştir: Hâtem-i velâyet-i 

Muhammediye, ilm-i zâhir, esmâ ve sıfat-ı ilahiye, gayb-ı mutlak, hazarât-ı hams, vücûd 

ve insân-ı kâmil, ilm-i bâtın, mürşid-i kâmil, a’yân-ı sâbite, hurûf-i kelimât, nübüvvet, 

risâlet, velâyet, makam-ı muhabbet, hakîkat-i Muhammediyye.   

Tezin ek kısmında Bosnevî’nin Fusûs mukaddimesi Osmanlıca olarak; sonuç 

bölümünde ise araştırmadan elde edilen sonuçlar araştırmacıların dikkatlerine 

sunulmuştur. 

Bu tez konusunun belirlenmesinde bana çalışma cesaretini veren Prof. Dr. M. 

Mustafa ÇAKMAKLIOĞLUNA, tezin hazırlanma sürecinde manevi katkılarını 

esirgemeyen Prof. Dr.  Ahmet Cahid HAKSEVER ve Doç. Dr. Bülent AKOT 

hocalarıma, her daim sıcak ilgisini ve alâkasını gördüğüm tez danışmanım kıymetli 

hocam Doç. Dr. M. Cem ŞAHİN’e şükranlarımı sunarım.  

 

İlhami ÇİFTCİ 
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KISALTMALAR 

a.g.e  : Adı geçen eser 

a.s.  : Aleyhisselâtü vesselâm 

akt.  : Aktaran 

b.  : Bin 

bs.  : Baskı 

bkz.  : Bakınız 

c.  : Cild 

çev.  : Çeviren 

DİA  : Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 

Ef.  : Efendi 

h.  : Hicri 

haz.  : Hazırlayan 

Hz.  : Hazreti 

İ.Ü.  : İstanbul Üniversitesi 

Ktp.  : Kütüphane 

M.Ü.                : Marmara Üniversitesi 

Mad.  : Maddesi 

Nr.  : Numara 

ö.  : Ölümü 

örn.  : Örnek 

S.  : Sayı 

s.  : Sayfa 

s.a.v.   : Sallallâhü aleyhi ve sellem 

ss.  : Sayfalar 

Terc.  : Tercüme 

TSMK  : Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi 

TDV  : Türkiye Diyanet Vakfı 

v.  : Vefâtı 

v.b.  : Ve benzeri 

vd.  : Ve devamı 

vr.  : Varak 

Yay.  : Yayınlar 



 

GİRİŞ 

BOSNEVİ’NİN HAYATI VE ESERLERİ 

 

A. Hayatı ve Tarîkati 

 

“Bosnevî”1, “Şârihu’l-Fusûs”2,  “Abdî Efendi”3, “Gâibî”4 lakaplarıyla tanınan 

Abdullah Abdi b. Muhammed el-Bosnevî er-Rûmî el-Bayramî5, XVII. yüzyıl Osmanlı 

dünyasının önemli mutasavvıf ve şairlerinden biridir. Bosnevî, H. 992 (M.1584) yılında 

Bosna’da doğmuştur.6 Ailesi ve sosyal durumu ile ilgili belgelere ulaşılamamakla 

birlikte, ilk eğitimini dönemin geleneksel öğretim programına uygun olarak memleketi 

Bosna’da tamamladığı, daha sonra bilim ve kültür merkezi İstanbul’a geldiği ifade 

edilir.7 Bosnevî’nin İstanbul’a gelmesi ve eğitim durumu ile ilgili belgelere de 

ulaşılamamıştır. Ancak bilgi ve bakış açısındaki genişlik, bu dönemde felsefede, 

kelâmda ve tasavvufî düşüncedeki eğitimini iyi bir şekilde tamamladığı göstermektedir.8 

Bosnevî, H. 1046 (M.1637) tarihinde, hem hac hem de kültürel amaçlı seyahate 

çıkar ve Melâmîliğin Arap bölgelerinde yayılmasına hizmet eder.9 O, seyahatinin ilk 

durağı olan Mısır’da çeşitli çalışmalarda bulunduktan sonra Hicaz’a geçer. Burada hac 

görevini ifa ettikten sonra çeşitli politika ve bilim çevrelerindeki üst düzey insanlarla 

ilişkiler kurar.10 

Hac görevini ifa etmesinden sonra dönüş yolunda Şam’a uğrayan Bosnevî, 

yaşamını fikirlerini yaymaya ve eserlerini yorumlamaya adadığı tasavvufla ilgili 

düşüncenin yetkili ismi İbn-i Arabî’nin mezarına ziyarette bulunur. Uzun bir süre 

 
1 Ergun, S. N., Türk Şairleri, İstanbul, 1935, C.I, s.864. 
2 Müstakîmzâde, S., Risâle-i Melâmiyye-i Bayrâmiyye-i, s.32b-33a; Handzic, M., Književn Rad, 

Saraybosna, 1933, s. 29. 
3 Handzic, M., “Cevheru’l-Esnâ Fi Terâcim-i Ahvâl-i Ulemâ-i Ve’ş-Şuarâ-i Bosna”, Cize, 1992, s.124. 
4 Handzic, 1992, a.g.e., s.124. 
5 Bozkurt, B., “Abdullah Bosnevî’nin Vahdet-i Vücûda Dair Bir Risalesi”, İslami İlimler Dergisi, 2016, 

11(1), s.48. 
6 İsmail Paşa (Bağdat’lı),  Hediyyetü’l-Ârifîn, İstanbul, 1951, C.I, s.51. 
7 Şeyhî.,  Zeyl-i Şakâyık, (Hz. Abdülkadir Özcan),  İstanbul, C.I, s.146,; Ergun, S.N., 1935, a.g.e., s. 864. 
8 Kartal, A., “Bursa’da Bosnalı Bir Melamî Abdullah Bosnevî Hayatı Eserleri ve Bir Kasidesi”, Uludağ 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1994, 6(6), s.297. 
9 Müstakîmzâde, S., a.g.e., s.32,; Muhibbî, M., Hulâsatü’l-Eser, Beyrut, 1284/1867, c. I-IV, s.86. 
10 Kartal, A., 1994, a.g.e,. s. 298,; Bozkurt, B.,  2016, a.g.e., s. 49. 
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mezarın yöresinde halvete girip Şeyh-i Ekber’i ve eserlerini düşünür.11 

Bosnevî, Şam’dan sonra İbn-i Arabî düşüncesinin ikinci önemli üstadı ve ismi 

olarak kabul ettiği Sadreddîn Konevî’nin mezarına uğrar. Konya’da bulunduğu sırada 

hastalanan Bosnevî, H. 1054 (M.1644) tarihinde yaşamını yitirir. Vasiyeti uyarınca 

üstâdı Sadreddin Konevî’nin yanına defnedilen Bosnevî, ardında Seyyid Muhammed 

İbn Ebi Bekr Ukud, Şeyh Muhammed Mekkî Medenî, Şeyh Muhammed Mirzâ Dımeşkî 

Sûfî, Şeyh Garsuddin Hüseynî ve gibi çok önemli öğrenciler bırakmıştır.12 

Bosnevî’nin yaşadığı dönemde tasavvufla ilgili gelişmeler maddeler halinde 

şöyle sıralanabilir: 

• Tasavvufun tarihinde mühim bir konumu bulunan Aziz Mahmud Hüdâyi 

Efendi’ye nispet edilen bir tarikat olan Celvetiyye’nin ortaya çıkışı bu yüzyılda 

olmuştur. İstanbul’da birçok üyesi olan Celvetiyye, idarecilerle ilişkileri 

doğrultusunda adeta devletin tarikatına dönüşmüştür.13  

• Bu dönemde Halvetiyye tarikatına bağlı Karabaşiyye, Sivâsiyye, Ramazâniyye, 

Cihangiriyye, Cihâdiyye, Mısriyye ve Nasuhiyye; Kâdiriyye tarikatına bağlı 

Rûmiyye şubesi kurulmuştur. Devlet adamlarının tekke inşa etme gayretlerinin 

büyük etkisi ile tekkelerin sayısı hızla artmıştır. Devlet adamlarının desteği 

sayesinde Kâdiriyye tarikatı da İstanbul içerisinde faaliyet yürütme imkânına 

kavuşabilmiştir.14 

• Kurulmuş olan şubelerle tarikatların toplum içerisindeki etkisi ve görünürlüğü 

arttırılmış, mürid halkalarının genişlemesi sağlanmıştır. Mutasavvıflar; toplumun, 

aydınların ve devlet adamlarının saygısını kazanmışlardır.15  

 
11 Sarı Abdullah Ef., (), Cevheretü’l-Bidâye, İstanbul, s.142. 
12 Muhibbî, B., 1284/1867, a.g.e., s. 86, akt. Kartal, A., 1994, a.g.e., s. 299.; Bozkurt, B., 2016, a.g.e., s. 

49. 
13 Yılmaz, N., 2016, “Osmanlıda Tasavvufî Hayat”.  “http://e-

tarih.org/makaleler.php?sayfa=makaledetay&makaleno=1210” (e.t. 13.03.2017)  
14 Yılmaz, N., 2016, a.g.e. 
15 Yılmaz, N., 2016, a.g.e. 

http://e-tarih.org/makaleler.php?sayfa=makaledetay&makaleno=1210
http://e-tarih.org/makaleler.php?sayfa=makaledetay&makaleno=1210
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• Bu dönemde yaşayan şeyhlerin birçoğu medrese eğitimi almıştır. Sahip oldukları 

ilim doğrultusunda medrese hocalığı hatta kadılık yapabilecek liyâkatte olanları 

dahi vardır. Tarikatlerinde vermiş oldukları eğitimle İslamî ilimlerle ilgili birçok 

eserin ortaya konulmasını sağlamışlardır.16  

• Tekkeler, edebiyatın, müziğin koruyuculuğunu üstlenmiş, mutasavvıfların çoğu 

bu sahalarda faaliyet yürütmüş, neticesinde çeşitli gelişmeler kaydedilmiştir.  

•  Zikir meclislerindeki müziğin, sema ve devranın günah olup olmadığı hususu 

tartışmalara konu olmuştur.17  

• İbn-i Arabî ve Celâleddin Rûmî’nin eserlerine dair şerhler yazılmıştır.  

• Yunus Emre’nin 17. Asır sufilerini güçlü bir biçimde etkilemiş olduğu 

söylenebilir.18 

Bosnevî’nin tasavvuf ile tanışıklığının zamanı ve kimin aracılığı ile gerçekleştiği 

kesin olarak bilinmemekle birlikte, çocukluğundan itibaren ailesi ve içinde bulunduğu 

kültür aracılığıyla tasavvufa aşinâlık kazandığı ifade edilmektedir. İstanbul’daki eğitim 

sürecinde de dönemin kültürel yapısı dikkate alındığında, tasavvuf ile daha yakın bir 

ilişki içerisine girdiği söylenebîlir.19 

İstanbul’daki eğitimini tamamlayan Bosnevî, dönemin bir diğer bilim ve kültür 

merkezi olan Bursa’ya giderek dönemin ünlü Bayrâmî Melâmîlerinden olan Hasan 

Kabâdûz’a bağlanır.20 Kabâdûz hakkındaki belgeler oldukça az olmakla beraber, 

melâmîlik düşüncesine uygun olarak terzilik mesleğiyle uğraştığı için “Kabâdûz” lakabı 

ile tanındığı bilinmektedir.21  

Bursalı Hasan Kabâdûz, XVII. yüzyıl başında Melâmîliği temsil eden bir 

 
16 Yılmaz, N., 2016, a.g.e. 
17 Yılmaz, N., 2016, a.g.e. 
18 Yılmaz, N., 2016, a.g.e. 
19 Kartal, A., “Abdullah Bosnevî ve Meratib-i Vücûd ile İlgili Bir Risalesi”, “T.C. Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Tasavvuf Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,” 

İstanbul, 1996, s.9. 
20 Şeyhî, a.g.e., s.146, Müstakîmzâde, S., a.g.e., s.32-33. 
21 Sâdık Vicdânî., (1338/1920). Tomar-ı Turuk-ı Âliye, İstanbul, C.I, s. 53,; Gölpınarlı, A., Melâmîlik ve 

Melâmîler, Gri Yay., İstanbul, 1992, s.78. 
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şeyhtir.22 Kanunî döneminin tanınmış şeyhlerinden Bosnalı Hamza Bâlî’nin 

görüşlerinden dolayı idam edilmesi, gergin bir ortama neden olmuştur. Şeyh, daha çok 

İstanbul’un tasavvuf yaşamında eğittiği halifeler aracılığı ile etkili olmuş, bu karmaşık 

ortamda Melâmîliği ve kendini gizleyen bir yol izlemiştir. Bosnevî ve Lâmekânî, Hasan 

Kabâdûz’un iki önemli halifesidir. İbn-i Arabî’nin manevi gücünden istifade eden 

Abdullah Bosnevî, Sarı Abdullah Efendi’ye göre “Fusûs Şarihi” olarak da tanınır. 

Abdullah Bosnevî bu dönemde, Halvetî şeyhlerinden Abdülmecid Sivâsî’ye de intisap 

etmiş ve Melâmîlik adına gerçekleştirdiği etkinlikleri daha çok İstanbul dışında 

gerçekleşmiştir.23   

Kabâdûz’un ikinci halifesi Hüseyin Lâmekânî’nin (ö. M. 1625) ise Melâmîliği 

toplumun üst tabakasında yaygınlaştırması ve İstanbul’un mistik yaşamında derin bir iz 

bırakması onun bir şeyh olarak nüfuzlu olduğunun göstergesidir. Nitekim bu dönemde, 

dönemin şairlerinin de aralarında bulunduğu seçkin bir çevre ortaya çıkmış, hatta III. 

Mehmed’in sadrazamlarından Ferhat Paşa da Lâmekânî’ye bağlanmıştır.24  

Hasan Kabâdûz, ardında yazılı bir eser bırakmamıştır. Ancak Süleymâniye-Halet 

Efendi’de 800 numaralı dergide ona ait iki mektup vardır.25 Mektuplarında yaygın 

olarak kullanılan dil, Abdullah Bosnevî ve Hüseyin Lâmekânî gibi iki mürîdinin 

yapıtları ve yaşamlarıyla ilgili bilgiler göz önüne alındığında Kabâdûz’un, dikkatli bir 

kişi olduğu görülür.26 Bosnevî ile tanışmalarını ve ona uyguladığı eğitim yöntemleri 

hakkında fazla bilgiye sahip olamadığımız Şeyh Hasan Kabâdûz,  (M. 1602) yılında 

Bursa’da yaşamını yitirmiştir.27  

Hasan Kabâdûz M. 1602 tarihinde vefât ettiğine göre Bosnevî’nin Bursa’ya bu 

 
22 Özer, Z., “Sarı Abdullah Efendi’nin Cevheretü’l-Bidaye ve Dürretü’n-Nihaye Adlı Eserinde Bayrami-

Melâmîler”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015b., 8(41), s. 1366. 
23 Özer, Z., “Cevheretü’l-Bidâye ve Dürretü’n-Nihâye”, “İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, İstanbul,” 2015a., s. 172. 
24 Işın, E., “Melâmilik”, DBİA, , İstanbul, 1994, C.V, s. 388. 
25 Kartal, A., 1994, a.g.e., s. 298. 
26 Gölpınarlı, A., 1992, a.g.e., s. 78. 
27 Atâi, Nev’izâde., (1268/1852) Zeyl-i Şakayık, İstanbul, C.I-II, “ (Şakâ’ik-i Nu’maniye ve Zeylleri, 

Neşre Hazırlayan: Abdülkadir ÖZCAN) , Çağrı Yay., İstanbul, 1989, V Cilt,” 
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tarihten birkaç yıl önce gelmiş olması gerekmektedir. İstanbul’da eğitim gören 

Bosnevî’nin, Bursa’da ikamet eden bir şeyhi; içinde yaşadığı yılların yaygın ve güçlü 

tarikatlarına alaka duymayıp tercih etme sebebi muhtemelen, İbn-i Arabî düşüncesinin o 

dönemde daha çok Bayramî Melamîliği tarafından temsil edilmesi ve onun İbn-i Arabî 

düşüncesine yakınlığıdır.28 

Bosnevî’nin Melâmîlik konusundaki tutumu, bu kesimle karşıt görüşte olan din 

bilginleri ve târikatlar tarafından eleştiriler almasına neden olmuş olabilir. Ama bu 

eleştiriler, Bosnevî’nin hem sûfîler hem de devletin ileri gelenleri arasındaki saygın 

konumuna engel olamamıştır.29 

Melâmîlik, tasavvuf düşüncesinin oluşumunun hemen ardından, bu düşünceye 

bir tepki olarak ortaya çıkmış ve kısa sürede yaygınlaşmıştır. Dönemin şartlarının 

kurumsal yapısına, âdâb, erkân ve kıyafetlerin gösterişe temayülü, tasavvufun 

amacından uzaklaşma eleştirileriyle bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmıştır.30 

Melâmîlik, Türk tasavvuf tarihinde çok önemli bir konuma sahiptir ve bağımsız 

bir tarîkat olmanın yanında bir davranış biçimi ve tarîkatlar üstü bir yol olarak kabul 

görmektedir.31 Melâmîlik düşüncesinin ilk kez VIII. yüzyıl civarında oluşmaya 

başladığı varsayılmaktadır. Bu dönemden itibaren çeşitli kollara ayrılarak genişlemeye 

başlamış, birçok tarîkata öncülük ederek günümüze ulaşmıştır. Tasavvuf tarihinde 

oluşumu açısından dikkat çeken, aykırı davranışıyla marjinalliğini sergileyen ve 

tasavvufa yeni bir renk, yeni bir anlam getiren Melâmîlik anlayışı, sevgi ve aşkı 

 
28 Gölpınarlı, A., (1992) Melamilik ve Melamiler s.72-246, s. 298.;  Ziyai, A.E., “Abdullah Bosnevî 

Efendi (ö.1054/1644) ve ‘Sırr-ı Yakin’ Risalesi”, Misbah Dergisi, 2014, 3(9), s.82-83.; Tatlı, B., 

“Fusûsu’l-Hikem Şârihi Abdullah-ı Bosnevî’ye (ö.1054/1644) Ait Bir Risale: Er-Risale Fi Temessüli 

Cibril”, Tasavvuf: İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, 2005, 6(15), s.301-302,; Tahir, Bursa Mebusu M. 

(1326/1908)., “Şârihu Fusûs Abdullah Bosnevî”, Sırat-ı Müstakim, 6(137), s.104,; Gölpınarlı, A., 1992, 

a.g.e., s.72,  246. 
29 Kartal, A., 1994, a.g.e., s. 298. 
30 Kılıç, Ü., “Melâmîlik (Melametiyye) ve Melâmîler”, http://pdfkitap.online/e/Melâmîlik-ve-Melâmîler-

umit-kilic-pdf/ (e.t. 14.03.2017)., 2016. 
31 Kara, M., “Melâmetiye”, “İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Prof. Dr. S. F. Ülgener'e 

Armağan, İstanbul, 1987, C. 43, s.579.;  Vicdânî, S., Tarikatler ve Silsileleri (Tomar-ı Turuk-ı Aliye), Haz. 

İrfan Gündüz, Enderun Kitapevi, İstanbul, 1995, s. 3.” 

http://pdfkitap.online/e/melamilik-ve-melamiler-umit-kilic-pdf/
http://pdfkitap.online/e/melamilik-ve-melamiler-umit-kilic-pdf/
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merkeze aldığı bir yol izleyerek gelişmiştir.32 

Melâmîlik düşüncesi, özgün yapısındaki karmaşık ve yeni renklerin bir sonucu 

olarak üzerine yorum yapmanın güçleştiği; zamanla daha da çeşitlenen, birçok alt dala 

ayrılan ve farklı alt sistemlere bölünün bir tarikat yapılanması halini almıştır.  Ancak 

Melâmîlik bir neşe, bir düşünüş ve Allah’a ulaşma yolunda şekillenmiş bir aşk ve cezbe 

olarak dikkat çekmektedir. “Her tarikatta Melâmî bulunabilir.” sözüne atıfta bulunarak 

Melâmîliğin aslında bir yaşayış biçimi ve neşe yolu olduğu söylenebilir.33 

Tarihsel gelişimi açısından Melâmîlik, üç dönemde incelenmektedir:34 

• Nişabur’da IX. yüzyılda ortaya çıkan ve “Melâmet-i Kassariye” olarak 

adlandırılan mutasavvıflar, 

• Hacı Bayram-ı Velî’nin ölümünden (M. 1429) sonra, XV. yüzyılda, “Orta Devre 

Melâmîleri” olara da adlandırılan ve kuruluşu Ömer Sikkinî’ye dayandırılan 

“Melâmet-i Bayrâmiyye”,   

• Seyyid Muhammed Nurullah İbn-i Arabî’yle XIX. yüzyılın ortalarında başlayan 

“Melâmet-i Nûriyye”.35 

IX. ve X. yüzyıldaki Horasan Melâmîliği ilk dönem Melâmîliği olarak 

tanınmaktadır. Ancak Hacı Bayram-ı Velî’nin ölümünün ardından başlayan ikinci 

dönem Melâmîliğinin, vahdet-i vücûd anlayışına yabancı olmasına rağmen bu anlayışla 

bir anlamda özdeşleşmesi en büyük özelliğidir.36  

Bu dönemde eğitimini tamamlayan Melâmîlik adına, Abdullah Bosnevî’nin 

gerçekleştirdiği etkinliklerin daha çok İstanbul harici şehirlerde gerçekleştirildiği 

belirtilmişti.37 Bosnevî, çıkmış olduğu hac yolunda öncelikle Hicaz’a uğramış, ardından 

 
32 Kılıç, Ü., 2016, a.g.e. 
33 Kılıç, Ü., 2016, a.g.e. 
34 Çağman, E., “Ülgener’in Protestanları: Bayrami Melâmîleri”, Cihannuma Tarih ve Coğrafya 

Araştırmaları Dergisi, 2016, 2(1), s.61. 
35 Kara, M.,1987, a.g.e., s. 579.; Vicdânî, S., 1995, a.g.e., s. 19. 
36 Ocak, A.Y., “Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 6. Baskı, 

İstanbul, 2014, s. 296-297”; Kılıç, Ü., 2016, a.g.e., s. 254-255. 
37 Özer, Z., 2015a, a.g.e., s. 172.  
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Mısır’da bulunmuş ve Melâmîliğin yaygınlaşması için çaba sarfetmiştir. Arap 

coğrafyasında Melâmîliğin ve vahdet anlayışının yaygınlaşması üzerinde, İbn-i 

Arabi’ye ait Fusûs’a yazmış olduğu Türkçe’nin akabinde Arapça olarak yazdığı şerhin 

büyük etkileri olmuştur.38  

İstanbul ve Bursa’daki çalışmaları hakkında yeterli kanıt bulunmamakla birlikte, 

en önemli eseri Fusûs şerhini çok genç denecek yaşta kaleme alması ve diğer eserlerinin 

kapsamının az olması, tüm yaşamını eserlere adaması gibi bir olasılık olmadığını 

düşündürmektedir. Döneminde tarîkatın şeyhi göreviyle etkinlik göstermese de çeşitli 

dönemlerde “Vahdet-i Vücûd” öğretisi ile ilgili öğrencilere eğitim verdiği kabul 

edilebilir. Bosnevî’nin İbn-i Arabî üzerinde yoğunlaşması, Fusûs ve Fütuhât okuttuğu 

ihtimalini güçlendirmektedir. Ancak, tüm bu varsayımlara karşın İstanbul, Bursa ve 

Anadolu’daki döneminde yetiştirdiği öğrenciler hakkında kesin kayıt bulunamamıştır. 

Yalnızca Muhibbî’nin Hulâsatü’l-Eser’inde Arap halifelerinin dört kişi olduğunu ifade 

eder.39 Bunlar: 

• Şeyh Garseddîn el-Halîlî: Yaşamının ilk yıllarına ait kayıt bulunamayan 

Şeyh Garseddîn’in, H. 1007 yılında Kudüs’ten Kahire’ye yolculuk yaptığı, Mısır’da 

Peygamberimizin ona çörek verdiğini rüyasında görmesini Rûm diyârına seyahat olarak 

yorumlayarak diyar-ı Rûm’a geldiği ifade edilir. Şeyh Garseddîn, bu seyahatinin 

ardından Medine’ye giderek yerleşip evlenir. Medine’de nüfuz kazanan Şeyh, 

Medineliler’in bir sorununa çözüm bulmak üzere, Şeyh Muhammed Mirzâ ile dönemin 

Sultanına gönderilmiştir.40 

Ayrıca mevzu hadislerle ilgili olarak, birçok şiiri bulunan Şeyh Garseddîn’in, 

“Kitâbu’l-iltibâs” ve Seyyid Abdülkadir Geylâni torunlarından “İnsân-ı Kâmil” adlı 

kitabın müellifi Abdülkerîm el-Cîlî'nin  eseri olan, mutasavvıfların önem atfettiği 

 
38 Kara, M., 1988., “Abdullah Bosnevî”, TDV İslam Ansiklopedisi, c. I, s. 87. 
39 Muhibbî, M., 1284/1864, a.g.e., s. 86. 
40 Muhibbî, M., 1284/1864, a.g.e., s. 246-247. 
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Merâtib-i Erbaîni açıklayıcı41, kırklı tasnifini göz önünde bulundurarak kaleme aldığı 

manzum “Merâtib-i Vücûd”u bulunmaktadır. Bosnevî’nin “Kitâbü’l Kurâ”sı bu şiirin 

şerhidir.42 Medine’de H. 1057’de vefat eden Şeyh Garseddîn’in, Bosnevî’ye bağlanma 

zamanı ile yeri hakkında herhangi bir veri bulunamamıştır. Garseddîn el-Halîlî Bosnevî 

ikinci hac için Arabistan’a gittiğinde veya diyâr-ı Rûm’a geldiğinde şeyhiyle 

görüşmüştür.43 

“Şeyh Muhammed Mîrzâ es Sürûcî ed-Dimeşkî es-Sûfî”: Eyercilik yaparak 

geçimini temin ettiği için “sürücü” 44 ünvânını alan Şeyh Muhammed Mîrzâ, ilim ile 

uğraşmak için mesleğini bırakmıştır. Birçok âlimden ve özellikle Bosnevî’den ders 

almıştır. Mekke’ye giderek, kırk yıl burada mücâvir hayatı yaşamış, ibadet ve zikirle 

uğraşmıştır. Özellikle İbn-i Arabî olmak üzere Hakîkat ehlinin eserleriyle meşgul olmuş, 

bu eserlerde yer alan ve halkın anlayamadığı birçok konuyu çözüme kavuşturmuştur.45 

Şeyh Garseddîn gibi Şeyh Muhammed Mîrzâ da Bosnevî ile diyâr-ı Rûm’a ilk kez 

geldiğinde tanışmış ve Bosnevî’nin hac seyahatinde daha sonra yeniden 

görüşmüşlerdir.46 

“Şeyh Seyyid Muhammed İbn-i Ebu Bekr el-Ukûd” ve “Şeyh Muhammed 

Mekkiyyü’l-Medenî” hakkında ise herhangi bir malumata ulaşılamamıştır. 

 

B. Eserleri 

 

Bosnevî, verdiği ürünler açısından “velûd” bir müellif olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak özellikle Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere İslam 

uygarlığının üç önemli dilinde yazarak eserlerindeki entelektüel birikim ve derinliğinin 

 
41 Bursalı Mehmet Tahir., “Osmanlı Müellifleri”. 

https://archive.org/stream/osmanlmuellifler01mehm/osmanlmuellifler01mehm_djvu.txt      (e.t. 

15.03.2017)., 2015. 
42 Kartal, A., 1996, a.g.e., s. 9. 
43 Kartal, A., 1996, a.g.e., s. 9. 
44 Muhibbî, M., 1284/1864, a.g.e., s. 202. 
45 Muhibbî, M., 1284/1864, a.g.e., s. 203. 
46 Kartal, A., 1996, a.g.e., s. 10. 

https://archive.org/stream/osmanlmuellifler01mehm/osmanlmuellifler01mehm_djvu.txt
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yanında İslam coğrafyasının tamamına ulaşma imkanına sahip olan nadir 

mutasavvıflardan birisidir. 

Bugün, Bosnevî’nin kaleme aldığı eserlerin büyük çoğunluğu İstanbul’da 

Süleymâniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır. Farklı boyutlarda ve zengin bir 

yelpazede verdiği ve yaklaşık altmışın üzerinde sayıya sahip, hemen her eserinin 

tasavvuf üst başlığı altında değerlendirilmesi daha doğrudur. Ancak tefsir ile ilgili, edebî 

ve diğer alanlar sınıflandırması yapılarak dört ana başlıkta gruplandırmak  

mümkündür.47 

 

a. Tasavvuf ile İlgili Eserleri 

Tecelliyât: Bosnevî’nin eserleri arasında muhtemelen ilki ve en önemlisi 

konumunda olan Tecelliyât, kendisine daha sonra “Şârihu’l-Fusûs” şanını kazandıran 

Türkçe “Fusûs” şerhidir. Bosnevî, Tecelliyât’ı M. 1611’de (H. 1019) yazdığını 

açıklamaktadır. Diğer eserlerinin yazım tarihleri göz önüne alındığında Bosnevî’nin 

Fusûs şerhini erken bir yaşta yazdığı ve ilk eseri olduğu söylenebîlir.48 

Bosnevî, Fusûs’a, insanların yararlanması ve bilgiyi açığa çıkarmak için Türkçe 

şerh yazmayı düşündüğünü, “kitabın gerçeğinin anlaşılmasını sağlamak maksadıyla” 

“vahdet-i vücûd”un türlü konularını mukaddimede on iki kısımda ele almayı doğru 

bulduğunu belirtmektedir. “Süleymâniye-Şehit Ali Paşa, nr. l244, H.1019” ve 

“Süleymâniye-Şehit Ali Paşa, nr. 1246, H.1021”, Tecelliyât’ın  iki müellif yazmasının 

kütüphane kayıtlarıdır. 

• “Şerh-i Fusûs”: Arap âlimleri, Fusûs’un Türkçe şerhinin Arap topraklarında 

ün kazanması üzerine, Fusûs'u Bosnevî'den Arapça olarak şerhetmesini için talep 

etmişlerdir. Bu talebe karşılık olarak Fusûs'u, Bosnevî, Türkçe şerhin yaklaşık bir 

 
47 Kartal, A., 1996, a.g.e., s. 11. 
48 Şahin, B., “Türkiye Kütüphanelerinde Bulunan Abdullah Bosnevî’ye Atfedilen Yazma Eserlerin Genel 

Değerlendirilmesi”, Merhaba Akademik Sayfalar, 2013, 13(21), s. 324. 
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çevirisi şeklinde, Arapça olarak şerhetmiştir. Şerh-i Fusûs’un müellif nüshası 

“Süleymâniye-Şehit Ali Paşa, nr. 1247’dir”. 

• “Kurratü ayni’ş-şühûd ve mir’âtü arâyisi meâni’l-gaybi ve’l-cûd”: 

İbnü’l-Fârız’ın Tâiyye Kasidesi’nin şerhidir. “Şehit Ali Paşa, nr. 1226, nesih” ve “Aşir 

Efendi, nr. 161’de” nüshaları bulunmaktadır. 

• “Kitâbü’l-kırâ’r-rûhiyyi’l-memdûd li’l-ezyâfi’l-vâridîne min merâtibi’l-

vücûd”: Abdülkerim Cîlî’nin kırklı “merâtib-i vücûd” sınıflamasına yazılmış bir şiirin 

yorumlamasıdır. Nüshası: Carullah Efendi, nr. 2129/1’dedir. 

• “Metâliu’n-nûri’s-seniyyi an tahâreti’n-nebîyyi’l- arabîyyi”: Hz. 

Peygamber’in ebeveyninin Müslüman olduğunu kanıtlamak için yazılan küçük kitabın 

iki nüshası vardır. Ayasofya, nr. 2077/1; Es’ad Efendi, nr. 326’dadır. 

• “Kitâbu’l-mufâzaletü’l-ismiyyi beyne efzali’l-beşer ve’l-melei’l-a’lâ”: 

Risâle, Hz. Peygamber’in “mele-i a’lâ”dan üstün oluşuna değinir. Nüshaları: “Hacı 

Mahmut Ef. 2396/5” ve “Carullah Ef. Nr. 2129/3”tedir. 

• “Kitâbu müntehâ mekâsıdı’l-kelimât ve mübtegâ teveccüh-i vücühi’t-

taayyunât fî beyân-i ekmeli’n-neş’ât”: Bosnevî bu kısa kitabında, insanın dünyadaki 

gelişiminin mükemmel olduğunu savunmaktadır. Nüshaları: “Haşim Paşa, nr. 21/12”; 

“Carullah Ef. Nr. 2129/4”; “Hacı Mahmut Ef., 2396/6”dadır. 

• “Kitâbu rûhu’l-mütâbeati fi beyân-i şûrûdi’l-mübâlagati”: Allah’a ancak 

kulluk ile ulaşılabileceğini savunan küçük kitabın iki kütüphane kaydı şu şekildedir: 

Carullah Ef., 2129/15; Hacı Mahmut Ef., nr. 2396’dadır. 

• “Kitâbu reddi’l- manzûm fî beyâni sırrı’l-ma’lûm”: Bosnevî bu kitabında, 

ilmin bilinene bağlı olduğunu açıklamaktadır. Nüshası: Carullah Ef., 2129/18’dedir. 

• “Kitâbü hal’i’n-na’leyn fî’l-vusûli ile hazreti’l-cem’ayn”: Tâhâ Sûresi’nin 

on ikinci âyetinin vahdet-i vücûd açısından yorumlamasıdır. Nüshaları: Carullah Ef., 

2129/20; Nafız Paşa, nr. 503’tedir. 
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• “Kitâbü’l-gafri’l-mutlak inde zehâbi’l-âlemi’l-fırak”: Kitap, Merâtib-i 

vücûd ile ilgilidir. Nüshası: Carullah Ef. 2129/22’dedir. 

• “Tezyil fî münâzeati İblis li Sehl İbn Abdullah et-Tüsteri”: Sehl b. 

Abdullah Tüsterî ile İblis arasındaki Fütuhât’ta sözü edilen tartışmanın açıklamasına yer 

verilmektedir. “Nüshası: Carullah Ef., 2129/23”tedir. 

• “Risâle fî kavli’l-Cüneyd”: Kitap, Cüneyd-i Bağdâdî’nin söylemine açıklık 

getirmektedir. Nüshası: Carullah Ef., 2129/24’dedir. 

• “Kitâbu tahakkuki’l-cüz’i bi’s-sûrâti’l-külli ve zuhûri’l-fer’i alâ sûrati’l-

asl”: Bu kitap Fütuhât’ın bazı beyitlerini açıklamaktadır ve iki nüshası bulunmaktadır. 

Nüshaları “Carullah Ef., 2129/25”; “Hacı Mahmut Ef., 2396”dedir. 

• “Kitâbu enfesi’l-vâridât fî şerhi evvelî’l-fütûhât”: Vahdet-i vücûd 

açısından adem, vücûd ve imkân kavramlarının açıklamasına yer verilmektedir. 

Nüshaları: Şehit Ali Paşa, nr. 1292/1; Carullah Ef., 2129/26; Hacı Mahmut Ef., 

2396/6’dadır.  

• “Kitâbu sırrı taayyün-i ervâhi’l-enbiyâ”: Yedi peygamber ile yedi semâ 

arasındaki ilişkiyi acıkmaktadır ve kitabın bir nüshası vardır: “Carullah Ef., 

2129/28’dedir”. 

• “Kitâbu’l-keşf ani’l-emr fî tefsir-i Sûreti’l-Haşr”: Haşr Sûresi’nin bazı 

âyetlerini yorumlamaktadır. Nüshası: Carullah Ef., nr. 2129/29’dadır. 

• “Şerhu li-ba’zi’l-kelâm Müeyyed el-Cündi fî şerhi Fusûsu’l-Hikem”: 

Kitap, harflerin tasavvuf ile ilgili manaları hakkındadır. Nüshaları: “Ayasofya, 2077/3; 

Carullah Ef., 2129/30 ve Haşim Paşa, 21/8’dedir”. 

• “Kitâbu sırrı’l-hakâyıkı’l-ilmiyye fî beyâni’l-a’yâni’s-sâbite”: A’yân-ı 

sâbite ile ilgili bir risaledir. Nüshaları: Ayasofya, 2077/4; Carullah Ef., 2129/31; Hacı 

Mahmut Ef., 2396/6’dadır. 

• “Kitâbu enfâsi’l-Mekkiyyeti’r-Rûmiyye fî tenfis-Elbâniyye”: Kitap, ehl-i 
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sülûkun farklı makamlarını incelemektedir. Nüshası: Carullah Ef., 2129/32’dedir. 

• “Kitâbu’l-kenzi’l-mahtûm fî teb’iyyeti’l-ilmi li’l-ma’lûm fî’r-red alâ 

Abdilkerim el-Cîlî”: ilmin ma’lûma tâbi’ olup olmadığı konusu (vahdet-i vücûd 

düşüncesinin en zorlu ve tartışmalı konularındandır), İbn-i Arabî ile ilmin ma’lûma 

dayandığı görüşüyle başlamış, Cîlî’nin karşı çıkması ile devam etmiştir. Bosnevî, bu 

kitabında, geleneğin bu iki büyük düşünüründen İbn-i Arabî’nin görüşünü 

benimseyerek, tartışmayı manevi üstadı yönünde sürdürmüştür. Nüshası: Carullah Ef., 

2129/33’dedir. 

• “Kitâbu’l-kelimeteyn fî mutâbakati fî hurûfi’ş-şehâdeteyn”: Kitap, harf 

ilmi ile ilgilidir. Nüshası: Carullah Ef., 2129/35’dedir. 

• “Risâle fî beyân-i temessül-i Cibrîl fî sûrati’l-beşeri’s-seviy”: Bu kitabında 

Bosnevî, Cebrâîl’in insan şeklinde görünmesinin çözümlemesini yapmaktadır. 

Nüshaları: Carullah Ef. 2129/36; Nafız Paşa, 509’dadır. 

• “Risâle fî hikmet-i bed’i’l-halk”: Şehi Ali Paşa, 2788/2; Şerhu Mevâfikü’l-

fakr: Hacı Mahmut Ef., 2396/8; Şehit Ali Paşa, 2788/3, ta’lik; Burhânül-ce’li: Es’ad 

Ef., 3611/3’dedir. Bu eserlerin konu başlığı olmadığı için kaynaklarda sadece kütüphane 

numarasına yer verilmiştir. 

 

b. Tefsir ile İlgili Eserleri 

• “Sırrı taayyün-i kavlihi Teâlâ”, “Va’büd rabbeke hattâ ye’tiyeke’l-

yakin”: Farsça olarak kaleme aldığı bu kitabında Bosnevî, Hicr sûresi doksan 

dokuzuncu âyeti ile “yakîn”in anlamını açıklamaktadır. Nüshası: Carullah Ef., 

2129/2’dedir.  

• “Kitâbu tecelli’n-nûri’l-mübîn fî mir’ât-i iyyâke na’büdü ve iyyâka 

nesteîn”: Bu kitapta, Fatihâ sûresi beşinci âyeti ışığında ma’rifetin ancak kulluk ile 



 

18 

 

 

gerçekleşeceği anlatılmaktadır. Nüshaları: Şehit Ali Paşa, 2288/1; Carullah Ef., 2129/6; 

Hacı Mahmut Ef., 2396/17’dedir. 

• “Kitâbu’l-müstevi’l-a’la fi’ş-şürbi’l-ahlâ fî tefsir-i kavlihi Teâlâ” “Ve 

kâne arşuhû ale’l-mâ”: Hûd sûresi yedinci âyetinin yorumlamasıdır. Nüshaları: Şehit 

Ali Paşa, 2788/4; Carullah Ef., 2129/7’dir. 

• “Risâle fî tefsir-i kavlihi Teâlâ” “Hattâ iza’stey’ese’r-rusul”: Yûsuf sûresi 

yüz onounucu âyetin açıklaması yapılmaktadır. Nüshaları: Hacı Mahmut Ef., 2396; 

Carullah Ef., 2129/9’dadır. 

• “Risâle fî tefsir-i kavlihi Teâlâ” “Velev lâ en yeküne’n-nâsü ümmeten 

vâhideten”: Zuhruf suresi otuz üçüncü âyetin tefsiridir. Nüshaları: Carullah Ef., 

2129/10; Hacı Mahmut Ef., 2396/11’dedir. 

• Risâl fî kavlihi Teâlâ “Ve hüvellezi haleka’s-semâvâti ve’l-erza fî sitteti 

eyyâm”: Hûd sûresi yedinci âyet ışığında risâle, zamanın anlamını açıklamakta ve 

âyette geçen altı günün “atlas feleki”nin günleriyle altı gün olduğunu beyân eder. 

Nüshası: Carullah Ef., 2129/12’dedir.  

• “Risâle fî tefsîri kavlihi Teâlâ” “Ve lekad erselnâ mûsâ bi-âyâtinâ”:  

Mü’min sûresi yirmi üçüncü âyetini ve Hz. Musa’nın Firavun’a gönderilişini açıklayan 

küçük kitaptır. Nüshası: Carullah Ef., 2129/13’dedir.  

• “Risâle fî tefsiri kavlihi Teâlâ” “Velein ezeknâ’l-insâne minnâ rahmeh”: 

Hûd sûresi dokuzuncu ayetin yorumudur. Nüshası: Carullah Ef., 2129/14’dedir.  

• “Kitâbu’l-lübbi’l-lüb fî beyâni’l-ekli ve’ş-şürb”: Kur’ân’da beslenme ilgili  

bir kitaptır. Nüshası: Carullah Ef., 2129/15’dedir.  

• “Kitâbu keşfi’s-sırı’l-mübhem fî evvelî sûreti’l-meryem”: Bu kitapçığında 

Bosnevî, Meryem Sûresi’nin başındaki Hurûf-ı Mukattaa’nın gerçekte Hz. Peygamberin 

çeşitli isimlerine işaret ettiğini ileri sürmektedir. Nüshası: Carullah Ef., 2129/17’dedir. 

• “Kitâbu sırrı’l-kabdz ve’l-asr fî tefsiri Sûreti’l-Asr”: Asr Sûresi’nin 
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yorumunu yapan bu kitapçık, “zaman”ın tasavvufî anlamlarını ve insanın aşamalı olarak  

nasıl ortaya çıktığını açıklamaktadır. Nüshası: Carullah Ef., 2129/18’dedir. 

• “Kitâbu keşf-i esrâri’l-berarati fî tefsiri kavlihi Teâlâ kutile’l-insânü mâ 

ekferah”: Abese Sûresi’nin on yedinci âyetini açıklamaktadır. Nüshası: Carullah Ef., 

2129/21’dedir. 

• “Tefsiru Sûreti ve’l-Âdiyât”: Bosnevî, bu kitapçığında Âdiyât Sûresi’nin 

tasavvufî açıdan yorumunu yapmıştır. Nüshası: Kasideci-zâde, 745/1’dedir. 

• Bosnevî’nin tefsir ile ilgili diğer bazı eserlerinin, başlıkları olmadığı için, 

yalnızca kütüphane numaraları verilmektedir: Hacı Mahmut Ef., 2396/10, Türkçe; Hacı 

Mahmut Ef., 2396/1 ; Hacı Mahmut Ef., 2396/7, 77-83; Hacı Mahmut Ef., 2396/14 ; 

Hacı Mahmut Ef., 2396/17 ; Hacı Mahmut Ef., 2396/19’dadır. 

 

c. Edebiyat ile İlgili Eserleri 

• “Şerh-i Cezîre-i Mesnevî”: Mesnevî’den seçilen 360 farklı beytin 

yorumlarıdır. Nüshası: Hacı Mahmut Ef., 3417’dedir. 

• “Gülşen-i Râz-ı Ârifân fî beyân-ı usûl-i râh-ı irfân”: Bu eser, varlığın 

ortaya çıkışını âyet ve hadisleri başlık yaparak “nazm” ile açıklamaktadır. Türkçe’dir. 

Nüshaları: Daru’l-Mesnevi, 232; Halef Ef., 70/1; Nuruosmaniye, 4899/47’dedir. 

• “Kasîdetü Abdulmecîd es-Sivâsî”: Abdulmecîd es-Sivâsî’nin gönderdiği 

kasidenin yorumlamasıdır. Nüshası: “Ayasofya, 2077/5”dedir. 

• “Şerhu kasîdeti’l-münferice”: Türkçe yorumlu bir eserdir. Nüshası: 

Ayasofya, 2077/6’dadır. 

• “Münâcât”: Ayasofya, 2077/2’dedir. 

• “Risâle-i nûn”: Haşim Paşa, 21/11’dedir. 

• “Kasîde fî menâkıb-ı enbiyâ”: Kılıç Ali Paşa, 1037/13’dedir. 
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• “Şerhu beyt-i mesnevî”: Mesnevi’nin bir beytini yorumlamaktadır. Hacı 

Mahmut Ef., 2396/2’de nüshası bulunmaktadır. 

 

d. Diğer Eserleri 

• “Risâle râf’i’l-hicâb fî ittisâli’l-besmeleti bi Fâtihati’l-Kitâb”: Nüshası 

Carullah Ef., 2129/5’de olan Bosnevî’nin bu kitapçığı, “Besmele’nin Fâtiha’nın bir 

âyeti olup olmadığı” üzerinedir.  

• “Risâletü’l-evbeti fî beyâni’l-inâbeti ve’t-tevbeti”: Bu kitapçıkta, tevbe ve 

inâbe arasındaki farklar anlamları ile birlikte anlatılmaktadır. Nüshası: “Carullah Ef., 

2129/8’dedir”. 

• “Kitâbu’l-yedi’l-ecved fî istilâmi’l-Haceri’l-Esved”: Nüshaları: Haşim 

Paşa, 21/7’de ve Carullah Ef., 2129/34’tedir. 

• “Risâle fî ma’nâ men zekeranî fî nefsihi”: “Kim beni kendi içinde 

zikrederse ben onu kendi nefsimde zikrederim”49 hadis-i kutsî’nin açıklamasıdır. 

Nüshası: “Haşim Paşa, 21/13”dedir. 

• “Risâle fî şerhi Rabbi yessir velâ tüassir rabbi temmim bi’l-hayr”: Bu 

duanın açıklamasıdır. Nüshaları: Pertev Paşa, 6152 ; Es’ad Ef., 3785/4; Hüsrev Paşa, 

4/3’dedir. 

• “Mektup”: Nüshası Pertev Paşa, 619/32’de olan bu eser Abdulcelil Efendi 

adlı kişiye yazılmıştır.  

• “Tercüme-i Terşihât”: Nüshası: Atıf Ef., 196’dadır. 

• Mekâsıd-ı envâr-ı ayniyye ve mesâid-i ervâh-ı Tayyibe”: Nüshası: 

Nuruosmaniye nr. 4896/6’dadır. 

 

 
49 Buhâri, Tevhid, 15. 
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C. Tecelliyât 

 

İbn-i Arabî’nin Şeyhü’l-Ekber ünvanı ile de tanınan Fusûsu’l-Hikem adlı eseri, 

İslam tarihinde üzerinde en çok şerh yapılan ve eleştirilen eserlerden biridir. Fusûs  

şârihlerinden birisi de Abdullah Bosnevî’dir. Onu Fusûs geleneğinde önemli bir konuma 

yerleştiren temel etkenler, şerhinin ilk Türkçe Fusûs şerhi olması ve Fusûs’u hem 

Türkçe hem de Arapça olarak şerhetmesidir. Onun Fusûs şerhlerinin, hem aydın 

çevrelerde hem de İbn-i Arabî okuluna mensup kişiler arasında yaygın olduğu ifade 

edilir.50  

Bosnevî, Türkçe Fusûs şerhini iki kez yazmıştır. Birinci nüshanın sonunda 

belirttiğine göre51 bu eserin yazımı H. 1019/1610 yılında, ikinci nüsha ise, H.1021/1612 

yılında52 tamamlanmıştır. Bosnevî’nin Türkçe Fusûs’u iki kez yazmasının nedeni, her 

iki nüsha karşılaştırıldığında yanıtlanabilmiştir.  Yazar, ilk şerhi tamamladıktan sonra 

yeniden gözden geçirmiştir. İkinci nüshada bazı cümlelerin üstü çizilmiş, çeşitli yerlerde 

de kenarlarda numara verilerek açıklamalar yapılmıştır. Bosnevî bu nüshanın 

anlaşılamayacak şekilde karmaşık olduğunu görünce, düzeltmeleri de ekleyerek ikinci 

bir nüsha daha kaleme almış olabilir.53  Ayrıca, Fusûs’un Arapça şerhini, eserin sonunda 

H. 1024/1615 tarihinde tamamladığını belirtmektedir.54  

Eldeki verilere göre, diğer tüm eserlerinin sonundaki kayıtlar, bu eserden sonraki 

bir tarihi gösterdiği için, Türkçe Fusûs yorumu, Bosnevî’nin ilk eseridir. Bosnevî’nin 

kitap yazmaya Fusûs gibi oldukça zor bir eserin şerhiyle başlaması dikkat çekicidir. Bu 

durum, aynı zamanda, Bosnevî’nin yaklaşık otuz yaşındaki bilgi birikimine de işaret 

etmektedir.55 

 
50 Kartal, A., “Türkçe İlk Fusûsu’l-Hikem Şerhi: Tecelliyâtü Arâisi’n-Nusûs fî Manassâti Hikemi’l-

Fusûs”, T.C. “Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 1999, 8(8), s. 305.” 
51 Süleymâniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, nr.1244, s.540 
52 Süleymâniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, nr.1246, s. 464 
53 Kartal, A., 1999, a.g.e. s. 309 
54 Süleymâniye Kütüphanesi, Şehit Ali Paşa, nr.1247, s. 538 
55 Kartal, A., 1999, s. 310. 
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Osmanlı toplumu, ellerinde Arapça ve Farsça Fusûs olmasına rağmen, 

anlayamadıkları için, eserin Türkçeye kazandırılması yönünde istekte bulunuyordu. 

Bosnevî, “İbn-i Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem adlı eserini”, daha iyi anlaşılması ve yaşadığı 

topluma tanıtılması için, Türkçe’ye çevirip, şerhetmiştir. Kendisine bu açıdan iletilen 

yoğun bir isteğin olması, içinde yaşadığı toplumun bu esere ulaşmakta ve eseri 

anlamakta zorluk çektiğinin de bir göstergesidir. Bosnevî de bu boşluğun farkına varmış 

ve Fusûs’u şerh ederek bu talebi yerine getirmiştir. Ancak Tecelliyât, Arapça ve Farsça 

tamlamaların o denli etkisi altında kalmıştır ki Bosnevî, cümleleri kurarken bile çoğu 

kez Arapça cümle yapısını Türkçe’de olduğu gibi korumuştur. Kısaca, Tecelliyât’ın 

anlaşılmasını zorlaştıran temel nedenlerin, dönemin genel bir özelliğini yansıtmasından 

ve Fusûs’un fazla terim içermesinden ileri gelmektedir.56 Bununla birlikte Bosnevî’nin 

Türkçe Fusûs şerhi o denli ilgi görmüştür ki, Araplar da Fusûs’un Arapça şerhini 

yazması için istekte bulunmuşlardır. Bosnevî, bu konuyu, Fusûs’un Arapça şerhinde şu 

şekilde dile getirmektedir: 

“İçinde yaşadığımız milletin dili olan Türkçe ile Fusûs’u şerhettiğimizde, bu 

şerh, Arap beldelerinde ma’rifet ehli arasında iştihâr etti. Bizden Fusûs’u ikinci kez 

lisânların tümünü câmi’ olan Arapça ile şerhetmemizi istediler. Biz de İmâm Muhyiddîn 

İbn-i Arabî’nin zevki üzere tekrâr Arapça olarak şerhettik”57 

Bir yandan Fusûs’un anlaşılması ve çevrilmesi zor bir metin olması, diğer 

yandan vahdet-i vücûd ile ilgili Türkçe eserlerin yeterli derecede bulunmaması, 

Bosnevî’nin karşılaştığı en önemli sorunlardan bazılarıydı. “Vahdet-i vücûd” ile ilgili 

terimlerin Türkçe karşılığını bulmanın ya da Türkçe açıklamanın zorluğu, Bosnevî’yi 

Arapça ve Farsça’dan yararlanmaya yöneltmiştir.58  

Bosnevî, Tecelliyât’a Fusûsu’l-Hikem şerhine gelenek haline gelen mukaddime 

 
56 Kartal, A., 1999, s. 311-312. 
57 Bosnevî. A., Arapça Fusûs Şerhi Mukaddimesi, s.4, Süleymâniye, Şehit Ali Paşa, nr. 1247. 
58 Kartal, A., 1999, a.g.e., s.311. 
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ile başlamıştır. Önsöz’de vahdet-i vücûd öğretisinin temel sorunlarını ele almış ve 

konuyla ilgili yorumlar yapmıştır. Bir anlamda bu eserin bütününde dağınık olarak 

anlatılan temel sorunların sistemli bir özetidir. Önsöz, Bosnevî’nin varlığın birliği 

öğretisini özümsediğini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Bosnevî, on iki 

bölümden oluşan önsözdeki ana başlıkları şu şekilde sıralamaktadır:59 

 

 

1 

 

 

Asl-ı evvel 

Şeyh (r.a.) hâtem-i velâyet-i Muhammediye olup bu kitâb-ı Fusûs onun 

“bâtını olan velâyet-i külliye-i Muhammediye’nin” zevki üzere olduğun ve 

şeyhin hakkında ve bu kitabın hakkında münkirin ve tâ’inîn’in menşe-i 

inkâr ve ta’nları olan şey’i ve onların inkâr ve ta’nları mûcib-i hirmân ve 

sebeb-i hüsrân olduğun beyân eder. 

 

2 

 

Asl-ı sâni 

“Gayb-ı mutlak ve gayb-ı hüviyet” ve “lâ- taayyün ile taayyün-i evvel” ve 

mertebe-i “ev-ednâ” ve  “Hazret-ı amâ” ve “merâtib-i amâ” ve “mertebe-i 

ahadiyet” ile mertebe-i “kâbe-kavseyn”in beyânındadır. 

3 Asl-ı sâlis Esmâ ve sıfât-ı İlâhiye’nin beyânındadır. 

4 Asl-ı râbi “A’yân-ı sâbite”nin beyânındadır. 

5 Asl-ı hâmis “Hazarât-ı hams”in beyânındadır. 

6 Asl-ı sâdis “Vücûd”un ve “insân-ı kâmil”in beyânındadır. 

7 Asl-ı sabi’ Hurûf-ı kelimâtın beyânındadır. 

8 Asl-ı sâmin Nübüvvet ve risâlet ve velâyetin beyânındadır. 

9 Asl-ı tâsi’ “İlm-i zâhir” ile “ilm-i bâtının” beyanındadır. Ve ilm-i bâtın ile ilm-i zâhir 

beyninde cem’in beyânındadır. 

10 Asl-ı âşir Makâm-ı muhabbet cemi’ makâmâttan âli olduğun beyânındadır. 

11 Asl-ı hâdi aşer Tarikin ve sâlikin ve sülûk ahvâlinin ve velâyet-i hassa-i Muhammediyeye 

mûsil olan mürşid-i kâmilin beyânındadır. 
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Asl-ı sâni aşer 

Hakîkat-i Muhammediyenin ezelen ve ebeden imdâdı ve suver-i maânî ve 

hakâyık-ı rûhâniyede ve suver-i hissiyede enbiyâ ve evliyâ mezâhiri ile 

onun ifâzası beyânındadır. 

 

Bosnevî, şerh yaparken bazen bir, bazen de birkaç cümle olarak Fusûs’un 

metnini verir. Daha sonra serbest çeviri yaparak şerhe başlar. Bosnevî, konuları bazen 

uzun, bazen de kısa olarak şerh eder. Yineleme durumlarında, önce açıklanan bölümlere 

atıflarda bulunur. Şerhte kelime ve dil çözümlemelerine girmekle ve Fusûs’ta yer alan 

bazı kelimelerin çeşitli okunuş tarzları hakkında açıklamalarda bulunmakla beraber, 

içerik ve konularla ilgili şerhler ağırlıktadır.60 

Bosnevî’nin ardından Osmanlı topraklarında Türkçe Fusûs yorumu yazma 

geleneğinin, sonraki dört yüzyıl boyunca yalnızca iki ya da üç Türkçe yorum yapıldığı 

için zayıfladığı ifade edilir.  Bu nedenle, Bosnevî’nin çalışmasının, Türkçe Fusûs 

 
59 Bosnevî. A., “Tecelliyât-ı arâisu’n-Nusûs fî menassâti Hikemi’l-Fusûs, Matbâyı Âmire, İstanbul, 

“1290/1874, s.  7. 
60 Kartal, A., 1999, a.g.e., s. 314. 
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yorumlamaları üzerinde ne derece etkili olduğunu saptamak oldukça zordur. Bu konuda 

bir değerlendirme yapmak için son dönem yorumcularından Ahmet Avni Konuk’un 

Bosnevî’den etkilenme ve yararlanma oranı ele alınabilir. Konuk, eserinin birçok 

yerinde, Bosnevî’nin yorumlamasına atıflarda bulunmaktadır. Örneğin, bazen 

Bosnevî’nin görüşleri özetlenerek,61 nüsha farklılığı olan bazı konularda Bosnevî’nin 

nüshası temel alınarak 62 ve bazen de Bosnevî’nin anlayış tarzı ölçüt alınarak63 ona 

atıflarda bulunulmaktadır. 

Bosnevî’nin Türkçe Fusûs şerhinin sadece Süleymâniye Kütüphanesi’nde 

yaklaşık yirmi nüshasının olması, İstanbul ve Mısır’da olmak üzere iki kez basılması, 

Osmanlı toplumunda bu esere karşı duyulan ilgiyi göstermektedir.64 

 
61 Konuk, A. A., “Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, 4. Basım, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.,” 

İstanbul, 2005, c. I, s. 215. 
62 Konuk, A. A., 2005, a.g.e.,  c. II/253; c. IV/31,40. 
63 Konuk, A. A., 2005, a.g.e.,  c. III/180-190. 
64 Kartal. A., 1999, a.g.e., s. 315 



BİRİNCİ BÖLÜM 

 İBN-İ ARABÎ DÜŞÜNCESİ ve FUSÛSU’L-HİKEM 

 

 

A. İbn-i Arabî Düşüncesinde Tarihsel Kaynaklar 

 

İbn-i Arabî’nin fikirlerinin yorumlanması ve ifadesi noktasında “tarihsel 

kaynakları”ndan bahsedilebilir. İslam geleneği içerisinde İbn-i Arabî özellikle Hallâc-ı 

Mansur, Hatmü’l-Evliyâ düşüncesiyle Hâkim et-Tirmizî, irfânî deyişlerini sık sık iktibâs 

ettiği Beyâzîd el-Bestâmi ve el-Gazzâli gibi sûfilerin düşüncelerinden etkilenmiştir.65 

Bunun haricinde, İbn-i Arabî filozoflarda -İbn Meserre’nin Yeni Empedoklesçi 

şemaları bir yana- ve özellikle İbn-i Sîna’da görülen bazı kozmolojik fikirleri de 

benimseyip almış; kelâmcıların diyalektiğinden de sıklıkla yararlanmıştır.Ek olarak; ilk 

dönem İslami hermetik yazıların etkilerini de İbn-i Arabî’nin eserlerinde görmek 

mümkündür.66  

İbn-i Arabî’de, İslâm öncesine uzanan bazı doktrinlerin izlerini görmek 

mümkündür; meselâ “tabiat kavramının formel kozmik tezâhür düzenini aşan bir anlam 

kazandığı” “İskenderiye Hermetisizmi”nin yorumu en üst anlam düzeyine onda 

erişmiştir.67 

Ayrıca; antik dönemin farklı okullarına, Philo ve Yeni Eflâtunculara ve 

Stoacılara ait doktrinler metafizik bakımdan yorumlanmış ve bu doktrinler İbn-i Arabî 

hikmetinin geniş yelpazesi içerisinde yer tutmuşlardır. İbn-i Arabî’nin düşünce dünyası 

aracılığıyla ma’rifet doktrinlerinin yanında aynı zamanda psikolojik, kozmolojik, 

mantıksal ve fiziksel fikirler velîler ve âriflerin sahip olduğu hikmetten gerçeklik 

düzeninin bilgi biçimlerine kadar uzanan bağı açıklayan bir saydamlık ve metafiziksel 

 
65 Nasr, S. H., Üç Müslüman Bilge,  İnsan Yay., İstanbul, 2016, s. 130. Bkz; İbn-i Arabî’nin kaynakları, 

Asin Palacious’un El İslam cristranizado’sunun ikinci bölümünde; Nyberg’in Kleinere Schriften’e 

girişimde; Corbin’in L’ Imagination cre’atrice’nin notları ve eklerinde ve A. E. Afifî’nin The Mystical 

Philosophy of Muhyid Din-  İbn-i Arabî (Cambridge 1939)’nin ekinde tartışılmaktadır. 
66 Nasr, S. H., 2016, a.g.e., s. 130. 
67 T. Burckhardt, “Natura sait surmanter natura”, Etudes Traditionnelles, 1950, Ocak/Şubat. 
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boyut kazanmıştır.”68 

İbn-i Arabî, zaman zaman felsefe tarihindeki bazı kavramlara düzeltici tenkitler 

getirmiş kimi zaman da filozofların görüşlerine karşı çıkmıştır. Mesela “Bir’den ancak 

bir çıkar” şeklindeki Aristocu yaklaşımı, İlâhî sıfatlar hakkındaki görüşleri ile 

rü’yetullahı, Allah'ın cüz’îleri bilemeyeceği şeklindeki kanaatlerini, Allah’tan “sebep” 

diye bahsetmelerini,  nübüvveti ve İlâhî fiilleri inkar etmelerini eleştirir.69 

Bununla beraber filozoflara ait doğruluk barındırdığına inandığı düşüncelere de 

katılmaktadır. Fiziğe konu olan alanlarda bazen Aristo’ya ait mantık kategorilerini bile 

kullanmıştır. Metafiziğin alanına giren konularda fikir, burhân ve nazarın zahmetli 

olmakla beraber, düzgün bir biçimde kullanıldığında doğruların bulunmasına yardım 

edebileceğini ifade eder. İbn-i Arabî, nazarında isâbet edenlerin keşif ehliyle ortaklık 

içerisinde bulunduğunu dile getirir.70 İbn-i Arabî, bilgelere ait özdeyişlerin 

nakledilmesinde de herhangi bir problem görmemiş, çalışmalarında Antik Yunan 

filozoflarının sözlerine isimlerini belirtmeden yer vermiştir.71 

İbn-i Arabî harflerin ve sayıların vücûd’a ait mertebelerin sembolü olduğunu 

iddia etmektedir. Bu, Pisagorcu yaklaşımla benzerlikler taşımaktadır. Ancak İbn-i 

Arabî’de özgün bir metot ve farklı bir yorumlama bulunmaktadır. Örneğin İlâhî nefesin 

görüngülerin biçimine bürünmesi düşüncesi Platon’un sudûr kavramından farklı 

nitelikler barındırmaktadır. Bu düşünceler Platon’dan ziyade daha sonraki dönemlerde 

konu ile ilgilenen filozoflardan Hegel’in sistemiyle benzeştirilebilir, yalnızca 

diyalektikle inşa edilmiş oluşu mantıksal olarak değerlendirilmelidir, reel değildir. Yeni 

Eflatuncuların sudûr kavramının, İbn-i Arabî’nin ortaya koyduğu cihetleri ve sıfatları 

açıklayıcı yönleri bulunmaktadır. İbn-i Arabî’ye ait “kalem”, “levh-i mahfuz” ve “arş” 

terimleri, Yeni Eflatunculardaki “külli nefis”, “ilk akıl”, “külli cisim” terimleriyle 

 
68 Nasr, S.H., 2016, a.g.e., s. 130-131.  
69İbn-i Arabî, M., el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye, (nşr. O. Yahya), Kahire, 1392-1413, c.II, 595; III, 212-536 
70 İbn-i Arabî, M., a.g.e., c. II, 211-338; III, 313. 
71 Kılıç, M.E., İbn-i Arabî, TDV İslam Ansiklopedisi, 1996, c. XX, s.493-516 
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benzerlik arz etmektedir. Zaman zaman çeşitli fikir ayrılıkları bulunmasına karşın, tüm 

okulların Allah’ın varlığının nasıl ve ne şekilde olduğunu sorgulayan soruların manasız 

kalacağı, geçici olarak bedene hulûl etmiş olan ruhların bedenin etkisi altında kaldıkları 

hususlarında ortak görüşlerinin olduğu görülmektedir.72  

Neticede İbn-i Arabî’den önce gelen düşünürlerin İbn-i Arabî üzerinde direkt bir 

etki yarattığı söylenemez. Zîrâ bütün olarak değerlendirildiğinde, İbn-i Arabî’nin 

kendinden önce gelen düşünürlerle birçok konuda fikir ayrılığı bulunduğu 

görülmektedir. İbn-i Arabî’nin anlaşılması için, filozoflara ait kitaplarda bulunan 

hükümler yoluyla kendisine yaklaşılmaması önerisi mühim bir konuyu teşkil 

etmektedir.73 İbn-i Arabî’nin düşünceleri hakkında fikir ortaya koymaya çalışan birinin 

onun kelamcı ya da klasik filozof sıfatını taşımadığının farkında olması gerekir.74 

Ebü’l-Âlâ gibi bazı araştırmacıların, İbn-i Arabî’nin Empedokles’e ait fikirlerden 

etkilendiğini ya da Stoacılar ve Philon’un etkisi altında kaldığını iddia etmelerinin 

geçerli bir dayanağı bulunmamaktadır. “Ebü’l-Âlâ El-Afîfî”nin, İbn-i Arabî’nin antik 

Yunan felsefesinin teoloji anlayışını ve Stoacı felsefeyi bildiğini iddia etmesinden sonra;  

“Bu felsefeyi ne şekilde bildiğini söylemek zordur” ifadesi,75 iddiaların tutarsız 

olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. 

İbn-i Arabî onunla aynı yolda olan velîlerin ilminin çeşitli klişe söylemlerden, bu 

hususta ortaya konan fikirlerden ya da çeşitli kitaplardan alınan kopya söylemlerden 

oluşmadığını sıklıkla belirtmiştir.76 

 

B. Vahdet-i Vücûd 

 

“Vahdet” ve “vücûd” birer Arapça kelimedir. Vahdet, tek başına kalma, tek 

 
72 İbn-i Arabî, M., a.g.e., c. III, 218. 
73 İbn-i Arabî, M., a.g.e., c. II, 595. 
74 Kılıç, M.E., 1996, a.g.e., s.493-516 
75 Afîfî, Ebu’l-Alâ, “The Mystical Philosophy of Muhyiddin-Ibnu’l Arabî, London, 1964, s. 163“ 
76 Kılıç, M.E., 1996, a.g.e., s.493-516 
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kalma manasındaki ‘vâhide’ fiilinden türemiştir. Bölünememek ve tek olmak da vahdet 

şeklinde isimlendirilir. Allah ile ilgili kastedilen “Vahdet” sözcüğü, bölünmesi veya 

parçalanması mümkün olmayan birlik anlamına gelmektedir.77 ‘Vücûd’ kelimesi ise 

‘vecede’ fiilinden türemiştir. Bu sözcük varlık manasında da kullanılabilmektedir. Bu 

manada kullanıldığı zaman, bir olanı ifade etmektedir. Öğretinin esâsı ezelî ve ebedî, 

varlığını kendisinden alan bir varlığın fenomenal dünyadaki varlıkların kökenini 

oluşturduğu düşüncesine dayanmaktadır.78  

Vahdet-i vücûd kavramının temelinde yer alan vahdet, farklı kaynaklarda 

ahadiyyet veya vahdaniyetle berarber söylenip “ahadiyyetü’l-vücûd” olarak 

kullanılmaktadır. Vücûd vecd ve tevâcüd kelimeleri bir kökten türemişlerdir ve 

ilişkilidirler. İbn-i Arabî’nin makamların en yücesine erişenlere atıfta bulunurken 

söylemiş olduğu “ehlü’l-keşf ve’l-vücûd” deyimi de79 “vücûd” kavramındaki mana 

ilişkisine işaret etmektedir. “Ehlü’l-keşf ve’l-vücûd söylemi”, hakîkate açmak yolu ile 

erişen veya insanoğluyla ilgili halden soyutlanıp ölümsüzlüğe erişenler 

kastedilmektedir. Bu, varlığa dair gerçeğin sadece manevî yolculuk süresince 

insâniyetten tamamen arınarak anlaşılmasının mümkün olduğudur. Mutlak varlık “hissî, 

fikrî ve hayalî varlıkların” şeklinden sıyrılarak anlaşılmaktadır. Abdülganî en-Nablusî, 

“sâlikin en mühim görevi, varlığın manasının tamamen anlaşılmasıdır”80 der, bu durum 

da sadece yokluk makamına erişilmesiyle olası olduğunu belirtmektedir. Sûfîlere ait 

fenâ-bekâ teorisi de “varlığın hakîki biçimde anlaşılmasının” yolunu göstermektedir. 

Vücudun başka bir manası gerçek veya dıştaki anlamına gelmektedir.81 

İslam düşüncesi, “tevhid” öğretisini odak noktası yapan bir geleneği 

barındırmaktadır. Tasavvufi açıdan tevhid anlayışı, Allah’ın mutlak, yaratan ve varlık 

 
77 Ebu’l-Faal “İmamuddin Muhammed, İbn Manzûr, Lisanu’l Arab, Kahire, ts. v-h-d md.”  
78 Uludağ, S., Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, Marifet Yay., İstanbul, 1991/1996, s. 522. 
79 İbn-i Arabî, M., Fütûhât-ı Mekkiyye, (çev. E. Demirli), Kabalcı Yay., İstanbul, 2006-2008, c. I, s. 99, 

320, 347. 
80 en-Nablûsi, Abdulgani b. İsmail, “Gerçek Varlık: Vahdet-i Vücûd’un Müdafaası” (trc. E. Demirli), İz 

Yay., İstanbul, 2003, s. 22. 
81 Demirli, E., 2012, a.g.e., s. 431. 
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şeklinde bir hâle getirilmesidir. “Vahdet-i vücûd” bilhassa İslam düşüncesinin İbn-i 

Arabî (ö. 638/1240) ve öğretisi noktasında konusunu teşkil etmektedir. Tartışmaların 

odak noktasında bulunan varlık kavramının karşılığı ikiye ayrılmaktadır:  

• Mutlak varlık olarak Allah veya başka bir ifadeyle düşünülmesi mümkün 

olmayan zorunlu Varlık;  

• Âlem ve âlemde yer alan şeylerin tamamı şeklindeki varlık. Bu manadaki 

karşılık ilksel değil, geçicidir. “Lâ mevcûde illa hû” sözü gerçeğin tek olduğunu, 

gerçeğin iki vücudu kapsayamayacağını göstermektedir.82 

 

a. Vahdet-i Vücûdun  Hakîkati 

Mutasavvıf kişiliğinin yanı sıra yazar ve besteci olarakda tanınan İsmail Fenni 

Ertuğrul (1855-1946), vahdet-i vücûda ve İbn-i Arabî’ye getirilen eleştirilere cevap 

niteliği taşıyan, “Vahdet-i Vücûd ve İbn-i Arabî” başlıklı bir eser telif etmiştir. 1928 

yılında basılan eserde eleştiriler özgün bir metotla incelenip, farklı kaynaklardan 

yararlanarak mevzuyu anlaşılır kılınmaya çalışmıştır.83 Eserinin ilk kısmında 

“Mutasavvıfîn-i Kirâmın Kabul Ettikleri Vahdet-i Vücûdun Aslı ve Hakîkatı” 

başlığında, “vahdet-i vücûdun” manası ile ilişkili kavramları incelemiştir.84  

Vahdet-i vücûd anlayışının kökleri, Cüneyd-i Bağdâdî (ö.297/909), Abdullah-ı 

Herevî (ö.481/1089), Hâkim-i Tirmizî (ö.320/932), Gazâlî (ö.505/1111) ve Bayezid-i 

Bistâmî (ö.261/874) gibi İbn-i Arabî öncesi sûfîlere dayanmaktadır. Bu anlayış, XIII. 

yüzyıl ve sonrasında tasavvuf ile ilgili tartışmaların odağında yer almaktadır. Aslında 

 
82 Alkan, E., “Takdim” içinde: İbn-i Arabî, Nefsini Bilen Rabbini Bilir, (Tercüme ve Şerh: M. Esad Erbilî, 

Yayına Hazırlayan ve Notlandıran: Ercan Alkan), Hayykitap, No: 153, İstanbul, 2011, s. 9. 
83 Şimşek, H.İ., “İsmail Fenni Ertuğrul’un İbn-i Arabî ve Vahdet-i Vücûd Savunması”, Tasavvuf- İlmi ve 

Akademik Araştırma Dergisi, İbn-i Arabî Özel Sayısı-1, 2008, 9(21), s. 203. 
84 “İsmail Fenni (Ertuğrul), Vahdet-i Vücûd ve Muhyiddin-i İbn-i Arabî, Orhaniye Matbaası, İstanbul, 

1928. Bugünkü Türkçe’ye aktarılmış şekli için bkz. İsmail Fenni Ertuğrul, Vahdet-i Vücûd ve  İbn-i 

Arabî, (haz.: M. Kara), İnsan Yay., İstanbul, 1991, s. 4-9.” 
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İbn-i Arabî, yapıtlarında bu kavramı kullanmamıştır.85 Fakat o kavramın kapsamını 

belirleyen yaklaşımı ve fikirleri sistematik bir biçimde savunmuştur.86  

İsmail Fenni, vahdet-i vücûd kavramının sözcük manasından çıkarım yaparak 

varlığın bir olması biçiminde açıklamaktadır. Bu yaklaşımı benimseyen sûfîler 

aşağıdakileri savunmaktadır:  

• O’nun varlığı kendindendir ve birdir . 

• Değişim, parçalanış, bölünüş ve çoğalış Mutlak Varlık’ta meydana gelmez.  

• O’nun varlığı zorunlu, ezelî ve ebedîdir.  

• O’nun belirli bir biçimi veya hudûdu bulunmamaktadır.  

• Buna “mutlak olan, “saf varlık” denmektedir.87 

Varlık kelimesinin kabullenilmesi halinde vücûda eklemlenmesi gerektiğinden 

Allah için sıfat olarak değerlendirilemez. Allah’ın haricinde ne ad ne de sıfat olarak 

herhangi bir şeyin varlığı mümkün değildir. Allah yaratılmamıştır. Varlığının nedenini 

kendisinden almaktadır. Bütün evren, Allah var olduğu için vardır. Bu nedenle ona ait 

isimlerden biri Kayyûm’dur. Mutlak varlığın aynasında görünmekte olanlar, geçici 

yansımalardır. Mutlak varlığın hissî ve fikrî olarak kavranabilecek şeylerin onda 

görünebildiği bir aynaya benzemektedir. Sıfatları ve edimleri evrende bilinip 

görülmektedir. Çokluk mutlak varlıkta değil, onun belirmesinde ortaya çıkmaktadır. 

Misâlen güneş ışığı tektir ancak yansıdığı yüzeylerde değişik renklere 

bürünebilmektedir.88  

Gölgelerin sahibi dışında bir gerçekliği bulunamayacağı gibi yaratılmış olanların 

varoluşu da özünde Hakk’ın varoluşudur. Görünen veya başka bir ifadeyle beliren 

 
85 Chittick, W., Varolmanın Boyutları, (çev. Turan Koç), İnsan Yay., İstanbul, 1997, s.194. 
86 Kılıç, M. E., “Muhyiddin İbnü’l-İbn-i Arabî’de Varlık ve Mertebeleri: Vücûd ve Merâtibu’l-Vücûd”, 

“Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1995, s. 252.” 
87 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 4-9. 
88 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 5-10. 
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varlıklar gölge varlık şeklinde isimlendirilir.89 İsmail Fenni, gölge varlığı açıklamaya 

çalışırken, İmam-ı Rabbânî’ye90 (ö.1034/1624) atıfta bulunup onun düşüncelerinin 

farklı vechelerineden bahseder. Sirhindî gölgelerin dışarıda var olduğunu belirtir. Gölge 

varlık kavramı şeyleri nitelemektedir. Gölge ile sahibinin aynı olmaması gibi Hakk ve 

Hakk’ın gölgesinin de bir olduğu söylenemez.91  

Esasında, İsmail Fenni’nin işaret ettiği Sirhindî ve İbn-i Arabî arasındaki görüş 

farklılıkları, onların vahdet-i vücûd anlayışını bir hâl ve makam şeklinde görmeleri 

nedeniyledir. Hâl ekseriyetle fâni durumları açıklamak için kullanılan bir kavramdır. 

Makam ise bireyin rûhâni serüveninde gerçekleştirmiş olduğu eylemlerin karşılığıdır ve 

kalıcı olan bir aşamayı ifade etmektedir.92  

Sirhindî vahdet-i vücûdun geçici bir durum olduğunu belirtir. Bundan sonra 

görülenlerin birliğine geçilmektedir ve ardından varlığın ikiliğinin ortaya çıktığı kulluk 

makamına ulaşılmaktadır. İbn-i Arabî ise vahdet-i vücûdun deneyiminin gerçekleştiği 

aşamanın kalıcı ve gerçeğin belirdiği bir makam özelliği bulunduğunu ifâde eder. İsmail 

Fenni, “Sirhindî’nin vahdet-i vücûdu” sülûka ait ilk aşamalarda beliren ve yolculukta 

geçilmiş bir hâl şeklinde ifade etmesinin deneyimle elde edildiğini belirtir ve böyle bir 

aşamaya ulaşamadığını söylemektedir.93 

İsmail Fenni, Sirhindî’nin vahdet-i vücûd ile ilgili olumsuz düşüncelerinin, 

sofistlerin fenomenlerin dış dünyadaki varoluşlarını inkâr etmelerinden kaynaklandığını 

belirtmektedir.94 Bununla beraber vahdet-i vücûdun algılanmasında benzeri bir 

neticenin belirebileceğinden kaygılanmaktadır. Bulunan toplumdaki siyâsî ve toplumsal 

sebeplere dayalı dînî hareketlerin Müslümanlar üzerinde doğuracağı etki, Sirhindî’nin 

 
89 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 8-13. 
90 Tosun, N., “İmâm-ı Rabbanî Ahmed Sirhindî: Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri, İnsan Yay., 

İstanbul, 2005, s.191.” 
91 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 8-9; 13-14. 
92 Uludağ, S., 1991/1996, a.g.e., s. 203-204, 314-315.  
93 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 9-18. 
94 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 9-14. 
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kendisi açısından haklılığına gerekçe teşkil edebilir. Fakat İsmail Fenni, Sirhindî’ye ait 

kaygıyı şöyle yanıtlamaktadır:  

“Evvelâ eşya hayal ve serap gibidir. Çünkü her an tebeddül ve tegayyür etmekte ve bir 

anda mevcûd görünen suretin yerine onu müteâkip anda diğer bir sûret kâim olmaktadır. 

Bizim o şeyin ayniyetine hükmetmemiz havâssımızın bu tebeddül-i dâimiyi fark ve 

temyizden acizliğinden nâşidir. Bir kimsenin biri gençliğinde ve diğeri ihtiyarlığında 

alınmış iki fotoğrafı, beynindeki farkın aralıkta geçen müddete taksîmi mümkün olsa 

bundan her âna bir şey isâbet edeceği tabii ve binaenaleyh kendisinin her an değişmiş 

olduğu bedîhidir. Yalnız, ervâh-ı müdebbire tebeddül-i suverler tebeddül etmez. Çünkü 

onların aslı birdir.95 Şu halde mükevvenât nazar-ı hissî ile bakıldıkta hakikî ve nazar-ı 

basiretle bakıldıkta yani nefsü’l-emrde vehm ve hayal yani adem-i aslîleri üzere baki 

anlamına gelir. Sofestiyyûn “eşyanın hiçbir hakîkati yoktur” dedikleri halde, 

mutasavvıfîn onların hakîkatı olduğunu ve bu da onlarda mütecellâ olan Cenâb-ı 

Allah’ın vücûdundan ibâret idüğini beyan ediyorlar.96  

Varlığa ait çeşitli genel aşamalar bulunmaktadır. Farklı sınıflandırmalar 

bulunmakla birlikte İsmail Fenni yedili tanımı seçmiştir. Mevzubahis aşamalar şöyle 

sıralanmaktadır: 

1. “Lâ Taayyün (Bilinmezlik)”: “Zât-ı baht/sırf zât” olarak anılan aşamaların 

ilkinde, varlık her türlü kayıttan mukaddestir. Zât ve sıfat yakıştırmasından 

uzaktır. Buna, “mertebe-i Ahadiyyet” adı da verilmektedir. 

2. “Taayyün-i Evvel (Birinci Tecelli)”: Allah’ın Zâtı, bütün varlıkları ve sıfatları 

ayırt etmeksizin bilmesidir. Dolayısıyla “mertebe-i vahdet” veya “Hakîkat-i 

Muhammediyye” adı da verilir.  

3. “Taayyün-i Sâni (İkinci Tecelli)”: Allah’ın bütün varlıkları, zâtı ve sıfatları 

ayırt ederek bilmesidir. 

4. “Âlem-i Ervâh (Ruhlar Âlemi)”: Benzerlerine ve kendi zâtlarına açık olan 

soyut, basit ve varlıkla ilgili şeylerdir.  

 
95 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 9-10, 14.  
96 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 10, 14-15. 
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5. “Âlem-i Misâl (Misâl Âlemi)”: Ayrılma, parçalanma, yarım bitişme ve 

yırtılmaya müsaade etmeyen; ince bir güzelliği olan, birleşik ve varlıkla ilgili 

şeylerdir.  

6. “Âlem-i Ecsâm (Cisimler Âlemi)”: Ayrılma ve parçalanma kabul eden yoğun, 

birleşik, varlıkla ilgili şeylerdir. 

7. “İnsân-ı Kâmil”: Önceki maddelerde sıralanan aşamalar kendisinde 

göründüğünde, insanın yükselip aldığı sıfat “insân-ı kâmil”dir. Bu yükselme ve 

yayılmanın en mükemmel örneği Hz. Peygamber (s.a.v)’de ortaya çıkmıştır.97  

“İsmail Fenni, sûfîlerin tevhîd anlayışlarına göre insân-ı kâmil’in üç 

aşamasından bahseder: 

1. “Tevhîd-i Ef’âl”: Bütün edimleri, bilgenin Allah’tan görmesi ve bilmesidir. 

2. “Tevhîd-i Sıfât”: Düşünce ve yetilere atfedilen bütün sıfatları Allah’a 

dayandırmaktır. 

3. “Tevhîd-i Zât”: Varlıkta yalnız bir zât olduğunu görmek ve bilmektir. Farklı 

aşamalarda ortaya çıkar”.98  

 

b. Vahdet-i Vücûd’un Dayandığı Deliller  

Vahdet-i vücûdu benimseyen sûfîler, bu anlayışlarına âyet ve hadislerden deliller 

getirme arayışına girmişlerdir. Çalışmanın bu bölümünde üzerinde en çok durulan âyet 

ve hadislere kısaca değinilecektir. Vahdet-i vücûda delil gösterilen âyetlerden bazıları 

şunlardır: 

“Allah Teâlâ nefisleri ölüm geldiğinde öldürür.” (Zümer 39/42) Allah, 

meleğin işini kendisine dayandırmıştır. Bu da nefisleri öldüren bâtında Allah’ın, 

 
97 İsmail Fenni, E.,1991, a.g.e., s. 15-25. 
98 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 32-38. 
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görünüşte bu melek olduğu anlamına gelmektedir.99 Buna göre Allah bütün nedenleri 

yaratandır ve bunu varlıklarda isimleriyle gösterir.100 

“O, kullarının tevbesini kabul eder ve sadakaları alır.” (Tevbe 9/104) Ortaya 

çıktığı hissedilen görünümler, yaratılmışlar, onun sıfatlarının tezâhürlerinden başka bir 

şey değildir.101 “Allah sadakaları alır.”(Tevbe 9/104) Bu durumda bilindiği sanılan ve 

görünen evren, mevcut durumundan aslında çok farklıdır.102 

“Onları siz öldürmediniz; fakat Allah öldürdü. Attığın zaman da sen 

atmadın; fakat Allah attı.” (Enfâl 8/17) Mevlâna bu âyeti, “Habîbim! O taşları sen 

attın, çünkü o taşlar senin elinde idi. Sen atmadın; Zîra kuvveti Allah verdi. Avuç senin 

avucundur ama, atış bizdendir. Bu iki nisbetin nefyi de isbâtı da yerindedir.” 103 Şeklinde 

yorumlamıştır. Dolayısıyla, güç ve kuvvet bu âyette Allah’a aittir. İnsan, tüm edimlerini 

Allah’ın verdiği güçle yaptığını hissetmekte ve bunu bilmenin ötesine geçmektedir. 

Doğal olarak yaratıcısına karşı büyük bir gönül borcu duyacaktır ve kendisinde bir 

varlık göremeyecektir.104 

“Sana gerçek sûrette bîat edenler, Allah’a bîat etmiş olurlar. Allah’ın eli 

onların eli üstündedir.” (Feth 48/10) “Allah’ın eli” ifadesini müfessirler, Allah’ın 

nimeti, kuvveti, yardımı, kudreti ve üstünlüğü olarak yorumlamışlardır.105 Görüldüğü 

gibi Allah’ı tanıyan ve daha fazla tanımak için çaba harcayan inananlar, âyette geçen 

“biatlaşmayı” bir görünme ve mazhariyetle açıklamışlardır.106  

 “O, yer ve gökleri hak ile yarattı.” (Nahl 16/3) “Hak” kelimesini İsmail Hakkı 

Bursevî “sahih gaye ve tam bir hikmetle” diye yorumladıktan sonra, vücûdun hepsi 

 
99 İsmail Fenni,  E., 1991, a.g.e., s. 45. 
100 Tabakoğlu, M., “Vücûd ve Adem: Vahdet-i Vücûdu Anlamada İki Anahtar Kavram ve Konuyla İlgili 

Âyetler”, BÜ. İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 2016, 3(6), s. 66. 
101 En-Nablusî, A., 2003, a.g.e., s. 199 
102 Tabakoğlu, M., 2016, a.g.e., s. 66-67 
103 Eraydın, S., Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, Marifet Yay., İstanbul, 1981, s.128,; Tâhiru’l-Mevlevi, 

Şerh-i Mesnevi, Konya, 1967, s.2/957. 
104 Tabakoğlu, 2016, a.g.e., s. 67-68. 
105 Eraydın, S., 1981, a.g.e., s. 128. 
106 İpek, A., Vahdet-i Vücûd, Timaş Yay., İstanbul, 2002, s.78. 
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haktır demiştir. Sûfîlere göre, hak ile ifade edilen vücûdun nurudur. Dolayısıyla “hak” 

kelimesini Nablusî de “vücûd-i sırf” şeklinde yorumlamıştır.107  

 “Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’ndan isterler. O, her an yaratma 

halindedir.” (Rahmân 55/29) İsmail Hakkı Bursevî: “Yer ve göklerde olanların hepsi 

hudûs, bekâ vb. haller itibarıyla muhtaç oldukları şeyleri, söz ve hal lisanıyla devamlı 

olarak Allah’tan isterler. Çünkü onların bütünü mümkin hakîkatları itibarıyla vücûda 

sahip olmaktan ve onunla ilgili kemâlattan uzaktırlar. O şekilde ki, eğer onlarla ilâhî 

inâyet arasındaki alaka kesilse, onlar vücûdun kokusunu koklayamazlardı. Onlar her an 

istemeye ve duaya devam ederler.” Şeklinde yorumlamıştır.108  

“İşlerin hepsi O’na döndürülür.” (Hûd 11/123) İbn-i Arabî, bu âyeti, “Hak 

âlemin hüviyeti, hakîkatı yani vücûd itibarıyla aynı olunca hükümlerin hepsi O’nda ve 

O’ndan zâhir oldu.” Şeklinde yorumlamıştır.109 İşlerin bütünüyle O’na ait oluşu, tüm 

yaratılmışların O’nun varlığıyla O’nda var olduğunu belirtir.110 

“Doğu da Allah’ındır Batı da; yönünüzü nereye çevirirseniz Allah’ın yüzü 

oradadır.” (Bakara 2/115) Bu âyeti Mevlânâ aşk ile açıklama yoluna gitmektedir: 

“Artık nereye dönerseniz dönün, Allah’ın Zâtına dönersiniz.” O Zâta aşıklar kendilerini 

fedâ etmişlerdir, karşılık da istemezler Bu sürekli böyledir, sonsuzdur, ölümsüzdür, 

görünme hiç kesilmez.111 

“Allah her şeyi ihâta edendir.” (Nisâ 4/126) Mutasavvıflara göre bu kuşatma, 

kabın içindekini kuşatması şeklinde değildir. Ruhun bedenleri, güneşin ışık ve gölgeleri, 

veya suyun dalgaları kuşatmasına benzemektedir.112 Onu ilk olarak kendisi de yoktan 

var etmemiştir. Bu, yaratılanların öz varlığından değildir. Ancak, ilâhî vücûd, bütün 

yaratılanları kuşatmıştır ve Vâcibü’l-Vücûd’un yardımı ile varlık bulmuştur. O zaman 

 
107 en-Nablusî, A., 2003, a.g.e., s. 73. 
108 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 51. 
109 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 52. 
110 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 52. 
111 Mevlânâ Celâleddîn Rumi, Fîhi Mâ-Fîh, (çev. A. Gölpınarlı), İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1959, s.16. 
112 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 52-53. 
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bütün halkın O’na hiçbir şeyi ortak koşmaması ve doğrudan O’na yönelmesi 

gerekmektedir.113 

“Ey Mûsâ! Ben senin Rabb’ınım, ayakkabılarını çıkar, sen Tuvâ 

vadisindesin.” (Tâ Hâ 20/12) İbn-i Arabî Musa Fassı’nda, bu âyetle ilgili olarak şunları 

söylemektedir: “Allah tecellisi Musa’nın ateşi gibidir ki, onu kendi dileğinin aynı gördü. 

Halbuki ateş şeklinde beliren şey İlâh idi.”114 Ağaç, ağaçlıktan çıkmamış, Allah, ağaç ve 

ateş şeklinde görünmüş ya da bulunduğu gerçek mutlaklık halini Mutlak Varlık da 

kaybetmemiştir. Sınırlı şekilde görünse de Allah kendisinin gerçek mutlak varlık 

olduğunu açıklamıştır.115 

Vahdet-i vücûd itikâdının dayandığı delillerden biri de hadislerdir. Vahdet-i 

vücûd anlayışına delil olarak gösterilen hadislerden bazıları şunlardır: 

“Allah vardı, O’nunla beraber hiçbir şey yoktu”.116 Bir kişi meclisinde bu 

hadisi okuduğunda Bayezid Bistâmî şunu eklemiş: “Şu anda da öyledir”. Çünkü O’nun 

varlığıyla bütün eşya var olmaktadır. Dolayısıyla, başka bir varlık onunla beraber 

olamaz, sadece göreli ve bağıntılı olarak var olabilir.117 

Ebu Mûsâ Eş’arî şöyle demiştir: “Aleyhissalatü Vesselam efendimizle savaşta 

idik. Dönüşümüzde Medine’ye yaklaştık. İnsanlar yüksek sesle tekbir getirdiler.” 

Rasulullah Efendimiz: “Şüphesiz Rabbiniz sağır ve gâib değildir, O sizinle 

bindiğiniz  develerin  semerlerinin  başları  arasındadır”118 buyurdu.119 

Hz. Peygamber şu hadisi dile getirmiştir: “Cenâb-ı Allah kıyamet günü şöyle 

der: “Ey insanoğlu hasta oldum beni ziyaret etmedin”. Kul: “Ya Rabb, sen 

âlemlerin sahibisin, ben seni nasıl ziyaret ederim?” “Bilmiyor musun, filan kulum 

 
113 Selvi, D., Kur’ân ve Tasavvuf, Şule Yay., İstanbul, 1997, s. 12,20. 
114 İbn-i Arabî, M., Fusûsu’l-Hikem, (çev. M. N. Gençosman), İstanbul Kitabevi Yay., 5. Baskı, İstanbul, 

1981, s. 222. 
115 En-Nablusî, A., 2003, a.g.e., s. 202. 
116 Buhari, Bed’ul-Hak, 1 
117 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 61 
118 Buhari, Megazi, 38; Müslim, Zikir, 44 
119 İsmail Fenni, E.,1991,  a.g.e., s. 61  
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hastalandı, ona gitmedin. Bilmiyor musun ki, eğer onu ziyaret edeydin, beni onun 

yanında bulurdun”. “Ey Ademoğlu senden yiyecek istedim, beni doyurmadın”. 

“Ya Rabb! Sen Rabbu’l-âlemin olduğun halde ben seni nasıl doyururum?” 

“Bilmiyor musun filan kulum senden yiyecek istedi, sen onu doyurmadın, bilmiyor 

musun, eğer onu doyuraydın bunu benim nezdimde bulacaktın”. “Ey Ademoğlu! 

Senden su istedim, bana su vermedin” “Ya Rabb! Sen âlemlerin Rabbi olduğun 

halde, ben sana nasıl su verebilirim”. “Bilmez misin kulum, filan senden su istedi, 

vermedin. Eğer ona su verseydin, bunu benim indimde bulurdun.”120 Cenâb-ı Hakk 

bu hadiste kullara ait olan yemek, içmek, hasta olmak gibi sıfatları kendine nisbet 

etmiştir.121 

“Kulum nâfile ibadetlerle devamlı olarak bana yaklaşır, tâ ki ben onu 

severim. Sevdiğim zaman işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı 

olurum.”122 İşitme, görme, dil, ayak, el gibi organların sözü edilip diğerlerinden söz 

edilmemesi; işitme, görme vb. en kuvvetli özellikler olması ve diğerlerinin onlara bağlı 

olması nedeniyledir. Ancak, insân-ı kâmilin bütün organları ve düşünceleri burada 

amaçtır. Fakat bunlardaki gizli kuvvetler bu uzuvların görünen şekilleridir. Bu sebeple 

hadiste, “onunla işittiği kulağı, onunla gördüğü gözü olurum” denmiştir. Şeyh-i Ekber, 

Adem Fassı”nda, “Cenâb-ı Hakk, insân-ı kâmilin bâtınî sûretini kendi sûreti yani esmâ 

ve sıfatı olarak yarattı, bunun için onun hakkında ‘Ben onun görme ve işitmesi olurum’ 

ifade edilmiştir. ‘Gözü kulağı olurum’ dememiştir. Böylece iki sûretin arasını tefrik etti” 

beyan edilmiştir. Görünmeyen âlemde var olan ruhsal sureti, insân-ı kâmil’in gizli 

sûretidir.123 

Hz.Peygamber, “Muhammed’in nefsi elinde bulunan Allah’a yemin ederim 

 
120 Müslim, Birr, 43 
121 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 61. 
122 Buhâri, Rikak, 38. 
123 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 62. 
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ki, yeryüzüne bir ip sarkıtsanız Allah’ın üzerine düşerdi”124 dedikten sonra şu âyeti 

okumuştur: “O Evvel’dir, Ahir’dir, Zâhir’dir, Bâtın’dır.” (Hadîd 57/3)125  

“Beni gören Hakk Teâlâ’yı görmüştür.”126 Nevevî, bu hadisi, “Onu, yani 

Resûlullah(s.a.v.)’ı gerek bilinen sıfatı üzere, gerekse bundan başka bir sıfatta görsün, 

gerçekten kendisini görmüştür” diye yorumlamış ve “doğru olan budur” demiştir.127  

Vahdet-i vücûd öğretisinin ve İbn-i Arabî’nin en fazla tesir ettiği yerlerden biri 

Anadolu’dur. İbn-i Arabî, Sivas, Konya, Kayseri gibi şehirlere gitmiş, buralardaki 

âlimleri tanımış, öğretisini anlatmıştır. Bu öğrencilerden en bilineni, öğretmeninin 

öğretisine yorum ve açıklamalar getirerek geleceğe aktaran Sadreddin Konevî'dir. 

Yazdığı eserlerde vahdet-i vücûd öğretisinin sistematik açıklamasını yapmıştır.128 

İbn-i Arabî’nin eserlerinde sergilediği “vahdet-i vücûd anlayışı”, takipçileri 

aracılığıyla müdafaa edilirken, eleştirilere de mâruz kalmıştır. Hanbelî âlim İbn-i 

Teymiye (ö.728/1328) düşünceleri nedeniyle İbn-i Arabî’yi tekfir etmiştir.129 

Abdülkerîm el-Cîlî (ö.826/1422), çeşitli hususlarda İbn-i Arabî’ye eleştirilerde 

bulunmuşsa da130 öğretinin takipçisi olmuştur. İbn-i Arabî en fazla Alauddevle 

Simnânî’nin (ö.736/1336) eleştirilerine maruz kalmıştır.131 

Diğer taraftan Osmanlı Devleti’nde Şeyh-i Ekber’e hayran olduklarını gizleme 

gereği duymayan sûfîye ve din âlimlerine de rastlanabilmektedir. Sûfîlerin deyişiyle, 

ehl-i zâhirin tepkisine konu olan mesele, vahdet-i mevcûda varan ifâdelerinin toplum 

içerisinde yarattığı kaos ve bu kaosun politik bir bir hale gelmesiydi. Fakat 17. asrın 

hassas ortamında, İbn-i Arabî’ye itiraz edenlerle sûfîler arasındaki münakaşanın dozu 

artmaktaydı. Böylesine hassas bir atmosferde Niyâzi Mısrî, Karabaş Velî ve Osman 

 
124 Ahmed b. Hanbel, 1415, II, 370; Taberânî, 1415, IV, 248-249. 
125 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 62. 
126 Buhâri, Tâbir, 10; Müslim, Rü’yâ, 11. 
127 İsmail Fenni, E., 1991, a.g.e., s. 62.  
128 Vedad, El Hacc Hüseyin, Vahdet-i Vücûd, Seçil Ofset, İstanbul, 2009, s. 9. 
129 İbn Teymiye, Nakzu’l-mantık, Kahire, 1370/1951, s. 51. 
130 El-Cîlî, A., , El-İnsânü’l-kâmil, Kahire. 1963, c. I-II, s. 46-50. 
131 Kartal, A., “İmâm-ı Rabbânî’nin Vahdet-i Vücûd Eleştirisi ve Tarihsel Arkaplanı”, T.C. Uludağ 

Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2005, 14(2), s. 60-61. 
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Fazlı, vahdet-i vücûd öğretisine ilgi duyanlardandılar. Öğretiye getirdikleri yorumlarla 

din bilginlerinin ve yönetimin huzurunun kaçmasına neden oldular. Sürgün 

edilmelerinde bu huzursuzlukla beraber yönetimle aralarındaki ilişkinin de etkisi 

bulunmaktadır. Çünkü siyasî, toplumsal ve iktisadî sahadaki çözülmenin tesiri altında 

kalıyor, bu problemlere çözüm yolları üretme hususunda sorumluluk hissetmekteydiler. 

Ortaya koydukları çözümler bazen tasavvufî söylemler barındırmakta, bazen de 

doğrudan yönetimi eleştiren ifadeler barındırmaktaydı.132 

 

C. Fusûsu’l-Hikem 

 

İbn-i Arabî’nin eserleri içinde Fusûsu'l-Hikem, tartışmaya en fazla konu olmuş 

kitabıdır. Fusûsu'l-Hikem iki açıdan ele alınabilir: Bunlardan ilki, kitabın sûfîlerin varlık 

ve bilgi görüşlerinin zirvesini temsil ettiği inancı ve tasavvurudur. İkincisi ise kitabın 

sonraki tasavvufun yönünü büyük ölçüde belirlemiş olması ve bir yorum geleneğinin 

merkezini oluşturmasıdır.133 

Eser, İbn-i Arabî’nin gördüğü bir rüyaya dayanmaktadır. Rüyasında İbn-i 

Arabî’ye Hz. Peygamber (s.a.v.) bir kitap vermekte ve bunun insanlara ulaştırılmasını 

istemektedir.  İbn-i Arabî herhangi bir eklemede bulunmayıp gibi kitabı aktardığını 

belirtmektedir. İbn-i Arabî mevzuyu şöyle aktarmaktadır: “637 senesinin Muharrem 

ayının son on gününde Şam'da rüyamda Hz. Peygamber'i (sav) gördüm. Elinde bir kitap 

vardı. Bu, Fusûsu'l-Hikem kitabıdır, onu al ve yararlanmaları için insanlara ulaştır” 

dedi. “Ben de ‘Allah’a, peygamberine ve bizden olan ulu’l emre itaat etmekle 

emrolunduk diyerek bana belirttiği gibi o kitabı insanlara ulaştırmaya niyetlendim. 

Allah’tan bu kitabı insanlara ulaştırırken beni şeytanın musâllat olmadığı kullarından 

 
132 Kılıç, R., “Osmanlı Sûfîliğinde İbn-i Arabî Etkisi: XVII. Yüzyıldan Üç Sûfî”, Bilig, 2007, sayı: 40, 

s.110. 
133 Demirli, E., “Bir Tasavvuf Klasiği Olarak Fusûsu'l-Hikem: İbn-i Arabî'nin Fusûsu'l-Hikem'i ve Ekberî 

Geleneğin Teşekkülündeki Rolü", içinde: İslam ve Klasik, (der. S. Erdem), Klasik Yay., İstanbul, 2008, s. 

319. 
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eylemesini niyâz ettim. Ben de bu eserde mütehakkim değil, mütercim olayım.” 134 

Söz konusu rüyâ, Fusûsu'l-Hikem'e manevi bir yön kazandırmakla birlikte, 

eserin özel oluşunun tek nedeni bu değildir. Fusûsu'l-Hikem klasik manada tasavvufu 

ele alan bir eser değildir. İlk dönemde ortaya çıkmış tasavvufi eserlerle aynı üslup ve 

kapsamı taşımamaktadır. Kendi döneminde veya sonradan kaleme alınan eserlerle de 

benzer açılardan değerlendirilmesi mümkün değildir. Fusûsu'l-Hikem, Kur’ân’da 

peygamberlere ait kıssaların anlatıldığı bir tarih kitabı olarak da 

değerlendirilemez. Fusûsu'l-Hikem, İbn-i Arabî’ye ait diğer eserlerden de ayrışmaktadır. 

Bu eserde uygulama noktasında tasavvufa dair sorunlar işlenmediği gibi dini bilgi 

problemleri de sunulup yorumlanmamaktadır135. 

Fusûsu'l-Hikem yirmi yedi kısımdan meydana gelmektedir. Her kısımda 

Resûllerden birine verilmiş olan nitelik yorumlanmaktadır. Her Resûlün niteliği 

diğerinden farklıdır. Ancak bütün bilgeliklerin ve varlığın sadece Allah’ın olduğu 

anlayışıyla açıklama yapılmaktadır.136 

İbn-i Arabî, Fusûsu'l-Hikem’i şu başlıklar altında kaleme almıştır.137 

Bölüm Başlık 

 

I 

 

ÂDEM Kelimesindeki İlâhlık 

Hikmeti 

Varlıkta gâyelilik ve insan 

İnsan: Âlemin varlık ve süreklilik sebebi 

Tümel durumlar 

Allah-Âlem ilişkisi 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

ŞİT Kelimesindeki Hibe Hikmeti 

İkramlar 

Yetenekleri bilmek 

Kader sırrını bilenler 

Hakkın ihsanları 

Velîlik ve Nebîlik ilişkisi 

İsimlerden kaynaklanan ikramlar 

Tecellîde tekerrür yoktur 

Şit Peygamberin adı ve İlâhî ikramlarla ilgisi 

Herkes kendisini görür 

İmkân ve yetenek 

Son çocuk 

 
134 Konuk, A.A., “Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c. I., (haz. M. Tahralı- S. Eraydın), Dergâh Yay., 

İstanbul, 1987, s .97.” 
135 Demirli, E., 2008, a.g.e., s. 321. 
136 Demirli, E., a.g.e., s. 322. 
137 Demirli, E., Fusûsu’l-Hikem, İbnü’l Arabî, Kabalcı Yay., 3. Baskı, İstanbul, 2016, s. 1-10. 



 

41 

 

 

 

III 

 

NUH Kelimesindeki Tenzih 

Hikmeti 

Tenzîhin anlamı 

Hz. Nuh’un davetindeki eksiklik 

Furkan ve Kur’ân: Ayırma ve toplama 

Tenzihte teşbih ve teşbihte tenzih 

Allah’a davet etmenin anlamı, inanılan ilâh 

Hayret ve mertebeleri 

Hz. Nuh’un kavmine bedduasının yorumu 

 

 

 

IV 

 

 

 

İDRİS Kelimesindeki Takdis 

Hikmeti 

Yükseklik: Mekân ve mertebe yüksekliği 

Mertebe üstünlüğü 

İnsanın üstünlüğü 

Allah’ın üstünlüğü 

Bir ve sayıların ilişkisi 

Bir ve çok ilişkisine örnekler 

İsimler ve Zât ilişkisi: Ebû’l-Kâsım’ın isimler 

teorisi 

 

V 

İBRAHİM Kelimesindeki Sevgi 

Hikmeti 

Allah’a dost olmanın anlamı 

İlâh-İlâh sahibi ilişkisi 

Herkesin bilinen bir makamı vardır 

 

VI 

 

İSHAK Kelimesindeki Doğruluk 

Hikmeti 

Uyku hayal mertebesidir 

Rüyada süt içmek 

Hayal gücü ve himmetle yaratma 

Arifin Ene’l-Hak iddiası 

VII İSMAİL Kelimesindeki Yücelik 

Hikmeti 

Özel Rab 

Özel Rablar arasındaki ilişki 

 

 

VIII 

 

 

YAKUB Kelimesindeki 

Ruhanilik Hikmeti 

Din nedir? 

Ruhbanlık 

Din, karşılık vermek demektir 

Din âdet, dönmek demektir 

Tebliğin anlamı 

Peygamber, doktor gibidir 

 

 

IX 

 

 

YUSUF Kelimesindeki Nuranilik 

Hikmeti 

Rüya, vahyin bir parçasıdır 

İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar 

Hz. Yusuf’un gördüğü rüya 

Hz. Peygamber’in âlem yorumu 

Her şey hayâldir 

Zâtın birliği ve niteliklerin birliği 

 

 

X 

 

 

HÛD Kelimesindeki Mutlak 

Birlik Hikmeti 

Özel Rab 

Mutlak birlik hikmeti, ayaklar ilminden bilinir 

Peygamberleri müşâhede 

Tenzih ve teşbih 

Takvâ nedir? 

İnanılan İlâh 

 

XI 

 

SALİH Kelimesindeki Açılış 

Hikmeti 

Birlik ve çokluk 

Varlığın yapısı, mantığın yapısı 

Salih peygamber ve üçleme ilişkisi 

 

 

 

XII 

 

 

 

ŞUAYB Kelimesindeki Kalp 

Hikmeti 

Tasavvufî bilginin aracı olan kalbin genişliği 

Hakkın, değişik sûretlerde görünümü 

İki tecelli: Gayb ve şehâdet tecellisi 

İnançtaki İlâh 

Kalp ve Şuayb peygamber’in ilişkisi 

Nefsi bilmek Rabbi bilmek 

Yaratmanın yenilenmesi: Eş’âriler ve Sofistler 



 

42 

 

 

 

XIII 

 

LÛT Kelimesindeki Güç Hikmeti 

Güç ve mülk 

İnsan zayıf varlıktır 

Tasarruf ve tasarrufun terki 

Peygamber ve âlemde tasarruf 

 

XIV 

 

ÜZEYR Kelimesindeki Kader 

Hikmeti 

Kazâ ve kader 

Peygamberler arasındaki üstünlük ilişkisi 

Peygamberlerin bilgisi 

Velîlik ve nebîlik konusu 

 

 

XV 

 

 

İSA Kelimesindeki Üstünlük 

Hikmeti 

Ruhlar etkindir 

Hz. İsa ve ümmeti 

İsa hakkında ortaya çıkan görüş ayrılıkları 

Nefes ve ruh 

Üstünlük/Bildirme hikmetinin anlamı 

 

 

 

 

XVI 

 

 

 

 

SÜLEYMAN Kelimesindeki 

Rahmet Hikmeti 

Süleyman’ın mektubu 

Süleyman’a verilen gücün özelliği 

Zorunluluk ve ihsan rahmeti 

Her şey canlıdır 

Belkıs’ın siyaset yeteneği 

Belkıs’ın tahtının taşınması 

Süleyman ve Davud 

Belkıs’ın tahtı 

Âlem hayâl içinde hayâldir 

 

XVII 

 

DÂVUD Kelimesindeki Varlık 

Hikmeti 

Nebîlik ve resûllük 

Dâvud’a verilen nimet 

Allah’ın halifesi olmak, peygamberin halifesi 

olmak 

Meş’iyet ve İrâde 

 

XVIII 

 

YUNUS Kelimesindeki Nefes 

Hikmeti 

Kula şefkat cihattan üstündür 

Kısas talebi bir günahtır 

İnsanın kendisi değil, davranışları kötü olabilir 

Herkes nimete kavuşacaktır 

 

XIX 

 

EYYÛB Kelimesindeki 

Bilinmezlik Hikmeti 

Her şey canlıdır 

İtidâle ulaşılamaz, yaklaşılır 

Âlemden daha iyisi yoktur 

Sabrın anlamı 

XX YAHYA Kelimesindeki Celâl 

Hikmeti 

Yahya adı ve isimlerde başlangıç 

Yahya ve İsa 

XXI ZEKERİYA Kelimesindeki 

Sahiplik Hikmeti 

Rahmet her şeyi kuşatmıştır 

İlâhi isimler arası ilişkiler 

XXII İLYAS Kelimesindeki Ünsiyet 

Hikmeti 

Aklın Allah hakkındaki bilgisi 

Hayvanlık mertebesi 

XXIII LOKMAN Kelimesindeki İhsân 

Hikmeti 

Sözle ve susarak anlatılan hikmet 

XXIV HARUN Kelimesindeki Önderlik 

Hikmeti 

Rahmet âlemi ve şefkat 

Hevâ ya da arzu gücü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tümel ruh, tikel ruh 

Nâsuh ve Lahût 

Firavun’un Musa’yı bulması 

Kıptînin öldürülmesi ve Allah’ın Mûsâ’yı 

sınaması 

Hareket sevgiden kaynaklanır 



 

43 

 

 

XXV MUSA Kelimesindeki Ulvîlik 

Hikmeti 

Musa’nın Medyen’e gitmesi ve ücretsiz iş 

yapması 

Musa ve Hızır’ın ayrılması 

Halîfelik ve Peygamberlik 

Allah’ın mahiyeti bilinebîlir mi? 

Musa’nın mucizesi ve sihirbazlar 

Firavun’un imanı 

Can çekişme anında inanmak 

Allah’ın Musa ile konuşması 

XXVI HALİD Kelimesindeki Ululuk 

Hikmeti 

Berzâh Alemi 

 

 

 

XXVII 

 

 

 

MUHAMMED Kelimesindeki 

Teklik Hikmeti 

Teklik ve Hz. Muhammed 

Parça Bütün ilişkisi 

Allah, erkek ve kadın 

Kadın ve gecikme ilişkisi 

Kadının önemi 

Namaz 

Başka bir yorumla namaz 

 

 “Fusûsuʹl-Hikem’e ait özelliklerin en mühimi, yazarın öteki çalışmalarında 

parçalı ve kapalı biçimde ifade ettiği vahdet-i vücûd anlayışını, burada açıkça ve 

organize bir biçimde sergilemesi, bu hususla alakalı esas kavramların tespitini yapması 

ve özgün bir terminolojiyi ortaya koymasıdır.138 

İbn-i Arabi’nin olgunluk dönemine ait bir eseri olması ve Vahdet-i Vücûd’u derli 

toplu bir şekilde yansıtması Fusûsuʹl-Hikem’le ilgili niteliklerdendir.139 

 

a. Fusûsu’l-Hikem Üzerine Yapılan Başlıca Şerhler 

Yazıldığı andan itibaren Fusûsu'l-Hikem; çeviri, tenkit, şerh, ta’lîkât ve araştırma 

gibi çeşitli çalışmalara konu olmuştur. Onunla ilgili ilk çalışmalar, İbn-i Arabî’nin yine 

kendisi tarafından yapılmıştır. İbn-i Arabî’nin Miftâhu'l-Fusûs adlı eseri Fusûs’a daha 

geniş bir mukaddime niteliğindedir ya da Fusûsu'l-Hikem'in mukaddimesinin bir 

şerhidir. Buna karşılık Nakşu'l-Fusûs, Fusûsu'l-Hikem'in bir özetidir.140 Fusûsu'l-Hikem 

ile ilgili kültür mirasımızda sonraki zamanlarda , şerh ya da ona şerh niteliğinde çok 

 
138 Uludağ, S., İbn-i Arabî,  TDV Yay., Ankara, 1995, s. 81. 
139 “Afîfî, Ebu’l-Alâ el., İbn-i Arabî İle İlgili Araştırma Serüvenim”, (çev. Abdullah Kartal), Uludağ 

Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2000, 9(9), s. 707.” 
140 Yahya, O., Müellefâtü İbn-i Arabî târîhuhâ ve tasnîfuhâ, (çev. A.M. et-Tib), Kahire, 1992, s. 574-575. 
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sayısda eser kaleme alınmıştır. Bazı bilgilerle ve kütüphane kayıtları ile birlikte Osman 

Yahya, Fusûs şerhlerinin bir listesini verir. Ancak bir hayli karışık olan ve eksiklik 

ihtimali yüksek bu listede verilen şerh sayısı yüz yirmi ikiyi bulmaktadır.141 Klasik 

döneme ait denebilen bu şerhlerin Arapça, Türkçe/Osmanlıca, Farsça142 ve Urduca 

dillerinde olduğu görülür.143  

Fusûsu’l-Hikem ancak bir şerh yardımıyla anlaşılabileceği için, bugüne değin 

hakkında yazılan şerhlerin sayısı yüzü aşmıştır. Bu şerhlerden bir kısmı aşağıdaki 

gibidir: 144  

• İsmail b. Sevdekîn: Şerhlerin ilki, İbn-i Arabî’nin öğrencisi İsmail b. 

Sevdekîn’e aittir. Şerhte “İdrîs Fassı”nın açıklaması yapılmıştır.145  

• Sadreddin Konevî: Sadreddin Konevî’ya ait “Kitabü'1-Fükûk fi esrâri 

müstenidâti hikemi’1- fusûs” adlı eseri (yay. M. Hocevî, Tahran 1992) şerhten 

ziyade eserin arka planının açıklamasını yapmaya çabalayan, eserin 

anlaşılırlığına ciddi katkı getiren kuramsal bir çalışmayı ifade eder. Konevî’ye 

ait “en-Nusûş fi tahkiki’t-tavri’l-mahsûs” isimli eser, (yay. Seyyid Celâleddin-i 

Âştiyânî, Tahran 1983)  Konevi’ye ait eserin bir önsözü olarak 

değerlendirilmelidir. Fusûs ile benzerlik taşımamaktadır. 

• Afifüddin et-Tilimsânî: İbn-i Arabî’nin başka bir öğrencisidir. Fusûs’un çeşitli 

bölümleriyle ilgili yapılmış açıklamalardan meydana gelmektedir.146  

• Fahreddîn-i Irâki: İbn-i Arabî’nin önemli öğrencilerinin ortaya koyduğu 

eserler, sonraki dönemlerde yazılmış şerhlere kaynak niteliği taşımaktadırlar. 

Konevî’den ders alan Fahreddîn-i Irâki, derslerin ardından odasında murâkabeye 

çekilmektedir. Lem’a ismini vermiş olduğu çeşitli beyitleri okuduğu 

 
141 Yahya, O., 1992, a.g.e., s. 479-500. 
142 Misgernejâd, C., “Berresî-yi şurûh-ı Fârisî-yi Fusûsu’l-hikem”, Maarif, 8(2), Tahran, 1991, s. 41-69. 
143 Gürer, D., “Fusûsu’l-Hikem”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 2004, 5(13), s. 403. 
144 Kılıç, M. E., 1996, a.g.e., s. 230-237. 
145 Süleymâniye Ktp., Fatih, nr. 5322, vr. 217b-226b 
146 Süleymâniye Ktp., Yahya Efendi, nr. 2654, vr. 1a-75 b. 
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söylenmektedir. Dersler bittiğinde söylemiş olduğu beyitlerin tümünü, Fusûs’a 

ait bölüm sayısı kadar bölüme ayırmıştır. Irâki’nin eseri Lema’ât böyle bir 

biçimde oluşturulmuştur. Bundan dolayı Lema’ât’ın, Fusûs’un  manzum bir 

şerhine örnek teşkil ettiği söylenebîlir.147  

• Cendî: İkinci kuşağa ait yorumcuların en önemlilerindendir (ö. 691/1292?). 

Eserle ilgili olarak Cendî’nin ilk tam şerh niteliğine sahip, eserin yazılış biçimini 

konu edinmekten ziyade İbn-i Arabî’nin kozmolojiyle ve metafizikle alakalı 

görüşlerinin incelendiği eser, İran'da bulunan nüshalara dayandırılarak Seyyid 

Celaleddin Aştiyânî yoluyla yayımlanmıştır.148  Yazıcıoğlu Mehmed’e ait e1-

Müntehâ `a1e’1-Fusûs isminde Arapça yazılmış bir çalışma vardır.149 Bosnevî, 

Cendî’ye ait mukaddimede varlık aşamasının eşi olarak hemzenin mi yoksa 

elifin mi alındığı sorusuyla karşılaşması sebebiyle, ona ait görüşlerin 

açıklamasını yapan bir risâle ortaya koymuştur.150  

• Hüseyin b. Abdullah: Yazdığı şerhin ismi “El-Abbâsî el-Husûs bi-edâti’n-nusûs 

fi şerhi’l-Fusûs”tur.151  

• Abdürrezzâk el-Kâşânî: Metnin üslubunun anlaşılmasına pek katkıda 

bulunmamakla beraber fikirsel açıklamaları mühim olan şerhlerden biridir. 

Eserin çok sayıda yazması bulunmaktadır. Bunların ilki 1891 senesinde 

Kahire’de çok defa basılmış, T. Izutsu’nun, İbn-i Arabî’nin varlık bilimini 

karşılaştırarak incelemiş olduğu “Sufism and Taoism” isimli çalışmanın esas 

kaynağını bu çalışma oluşturmaktadır. 

• Yukarıdaki şerh örnekleri dilin özellikleriyle ilgili hususlara değinmeyerek, 

direkt olarak fikir ile alakalı açıklamalar getiren eserlerdir. Bundan dolayı 

 
147  GAL Supll., II, 792-793. 
148 El-Cendî, M., Şerhu Fusûsü’-Hikem, (nşr. S. C. Âştiyâni), Meşhed, 1982, s. 5, 9-10. 
149 Süleymâniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 293 
150 Süleymâniye Ktp., Cârullah Efendi, nr. 2129, vr 158a-159b 
151 İÜ Ktp., AY, nr. 4480 
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parçalı ve öğretim noktasında işlevsiz olmakla birlikte, manayı kavrama 

noktasında önemli şerhlerdir.  

• Dâvûd-i Kayserî: Kâşânî’nin öğrencisidir (ö. 751/1350). “Matla’u husûsi’l-

kilem” isimli şerh, ana metni izleyerek düzenli açıklamalar getiren çalışmaların 

ilkidir. Dolayısıyla işlevsel bir şerhtir. Öncelikle Tahran’da, bir sonraki sene 

Bombay’da basılmış olan şerhin bilhassa “Mukaddimât” bölümü, sûfîlerin 

varlığa dair düşüncelerini konu eden en düzenli çalışma olması sebebiyle 

“Risâletü’1- vücûd, Risâletü vahdeti’l-vücûd, Risâletü vasfi’l-vücûd, el-Usûl fi’t-

tasavvuf, Risâle fi’l-gayb ve’l-‘ayn” biçiminde farklı adlarla anılmış, kendi 

başına bir eser olarak yorumlanmış, eserle ilgili çeşitli çalışmalarda 

bulunulmuştur. Bedreddin Simavi, mukaddimeye ait nüshalardan bir tanesinin 

kenar kısmına kendisine ait notları yazmış,152 “Şeyh Muhammed Fahrülulemâ-i 

Kürdistânî” (ö. 1886), mukaddimenin Farsça’ya çevririp şerh edilmesini 

sağlamış,153 nihâyetinde Seyyid Celâleddin Aştiyânî eserle ilgili dili Farsça olan 

bir şerh yazmıştır. Dâvûd-ı Kayseri’ya ait şerh, medreselerdeki derslerde tercih 

edilip okutulan bir eserdir. Aga Muhammed Rıza Kumşehri'ya ait, şerhe dair 

kapsamlı bir açıklama bulunmaktadır. Aynı zamanda Humeyni’nin de şerhe dair 

Arapça yazılmış bir açıklaması mevcuttur (Tahran 1985). 

• Alaüddevle-i Simnâni (veya talebesi Seyyid Eşref): Şerhe ait bir nüsha 

bulunmaktadır. Bu nüsha Tahran Üniversitesi Kütüphanesi'nde bulunur.154  

• Muhammed el-Virâdi: Bosnevî’nin istinsah ettiği bu şerhe ait bir nüsha 

Süleymâniye Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.155  

• Ebü’l-Muîn Abdullah b. Ahmed el-Buhâri: “Meşâriku’n-nusûs e1-bâhis `an 

 
152 İÜ Ktp, AY, nr. 2982 
153  yay. Mahmud Fazıl, Meşhed, 1981 
154 Bestami Rad, nr. 964 
155 Şehid Ali Paşa, nr. 250 
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gavâmizi’l-Fusûs” isminde yazmış olduğu bir şerh bulunmaktadır.156  

• Rükneddin Mes’ûd eş-Şirâzî: Şirâzî’nin Farsça’ya çevirmiş olduğu Fusûs 

üzerine bir şerhi bulunmaktadır.157 el-Emîrü’l-kebir Ali b. Şehâbeddin el-

Hüseynî el-Hemedânî’nin Farsça–Arapça şerhi bu eseri izler.158 Hâce 

Muhammed Pârsâ’nın şerhi şeklinde yayımlanmış olan eserin159 Rükneddin 

Mes’ûd eş-Şirâzi ile Baba Rükne’nin bir kişi olup olmaması, Pârsâ’ya mı 

Hemedânî’ye mi ait olduğu benzeri hususlar tartışılmakta olan hususlardır. 

• Muhammed b. İbrahim b. Abbâd er-Rundî (v. 792/1390)160  

• Haydar-ı Âmülî: “Nassü’n-nusûs fi şerhi’l-Fusû”s isminde bir şerhi 

bulunmaktadır.161 Âmülî’ye ait şerh birtakım yazarlar tarafından  “Şii ve Sünni 

irfanlarının birleşme noktası” olarak görülmüştür. 

• Kemâleddin Muhammed b. Alî el-Ensârî (İbnü’z-Zemelkânî) (v. 727/1327) 

Nassu’n-nusûs fi şerhi'l-Fusûs.162  

• Ahmed b. el-Muhib el-Makdisî (v.789/1387): Şerhu Fusûsı’l-hikem.163 

• Süleyman b. Muhammed es-Sadrî el-Konevî: 829 (1425-26) tarihli en-Nusûs 

fi esrâri’l-Fusûs adlı Arapça şerhtir.164  

Fusûs’a şerh düşme geleneği bugüne dek devam etmiştir. Şerhlerden en 

bilinenleri Abdullah Bosnevî, Sofyalı Bâlî Efendi, Molla Câmî, Yâkub Han Kâşgarî 

Ahmet Avni Konuk ve Abdülganî en -Nablusî’nin şerhleridir.165 Şerhte bulunan çeşitli 

beyitlerle ilgili şerhler de düşülmüştür.166  

 

 
156 Süleymâniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1539 
157 Nusûsü’l-husûs fi tercemeti’l-Fusûs, yay. Mazlûmî, Tahran, 1980 
158 Süleymâniye Ktp ., Şehid Ali Paşa , nr. 2794, vr. 503a-677a 
159 yay. Celîl-i Misgernejad, Tahran, 1987 
160 Şerhu’l-Hikem. Kahire, 1871 
161 Süleymâniye Ktp ., Carullah Efendi, nr. 1033 
162 Süleymâniye Ktp., Cârullah, nr. 1033'dedir (is. t. 784/1382) 
163 Berlin, nr. 2849 Spr 790. 
164 Türk ve İslam Eserleri Müzesi, nr. 1883 
165 Kılıç, M. E., Fusûsu’l-Hikem, TDV İslam Ansiklopedisi,, İstanbul, C. XIII., s. 232-233. 
166 Hace Ubeydullah Ahrar ' ın şerhi, Müze-i Milli-i Pakistan, nr. 246. 
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b. Türkçe Tercüme ve Şerhleri 

• Yazıcıoğlu Mehmed: Elimizdeki bilgilere göre Fusûs’un ilk defa Türkçe’ye 

çevrilmesi “Yazıcıoğlu Mehmed’in e1-Münteha adlı ta’lîkâtını” kardeşinin 

kapsamını büyüterek tercüme edişiyle olmuştur.167 1453 veya 1466 senesinde 

Gelibolu’da biten metinde yazar konunun dışına taştığından dolayı, çalışma 

Bahaizade Abdürrahim-i Nakşibendi isimli birinin çalışmasıyla Lübb-i Münteha-

yı Fusûs adıyla özet haline getirilmiştir.168  

• Bayezid Halife: Önce Arapça bir şerh yazmış, ardından eserinden ilham alarak 

Sırr-ı Cânân isimli Türkçe bir çalışma ortaya koymuştur. Eserdeki beyitlerin 

sayısı 5500’ü aşmaktadır.169  

• Nasrullah Nusreti: Çeviri yapılarak şerhedilme geleneği Nasrullah Nusreti 

aracılığıyla Cünûnü’l-mecânîn ismiyle Fars dilinde devam etmiştir.  

• Michael Sells: Kısmen Fusûs’u İngilizce’ye çevirmeyi denemiştir.  

• Nev’i Yahyâ Efendi: III. Murad’ın (1546-1593) gördüğü bir rüya nedeniyle 

Nev’i Yahyâ Efendi’nin hazırlamış olduğu Türkçe çeviri Keşfü’l-hicâb min 

vechi’l-kitâb olarak adlandırılmıştır.170  

• İsmail Ankaravî: İsmail Ankaravî, “Nakşü’l-Fusûs’u Zübdetü’l-fuhûs fî şerhi 

Nakşi’l-Fusûs” adıyla Türkçe’ye çevirip şerhetmiştir.  

• Abdullah Bosnevî: Tecelliyyâtü arâisi’n-nusûs ismiyle yapmış olduğu Türkçe 

ilk şerh, oldukça rağbet görmüş, iki defa basımı yapılmıştır.171 Bosnevî şerhi 

öncelikle Arapça olarak kaleme almıştır.172 İngilizce’ye de çevrilmiş olan şerh, 

hatalı bir şekilde İsmail Hakkı Bursevi’ye atfedilmiştir.173  

 
167 Süleymâniye Ktp., Kılıç Ali Paşa, nr. 630 
168 TSMK, Emanet Hazinesi, nr. ı 251 
169 Millet Ktp., Ali Emiri, Manzum, nr. 937 
170 İÜ Ktp., TY, nr. 2132, 1002/1593 
171 Bulak 1252; İstanbul, 1290 
172 Süleymâniye Ktp., Şehid Ali Paşa, nr. 1247 
173 “İsmail Hakkı Bursevi’s Translation of and Commentary on Fusûs al-Hikam, çev. Bülent Rauf, I-IV, 

Oxford, 1986-1991” 
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• Davudzâde Said el-Harpûtî eş-Şa’bânî: “Gülzâr-ı Fusûsu’l-Hikem” isminde 

yapılmış bir Türkçe şerhin bulunduğu söylenmektedir.174  

• Ahmet Avni Konuk: Yapmış olduğu şerh ve tercüme, Mustafa Tahralı ve Selçuk 

Eraydın tarafından yeniden düzenlenerek yayınlanmıştır.175  

• Ali Selahattin (Yiğitoğlu): Yapmış olduğu çeviri 1944 senesinde MEB 

aracılığıyla yayımlanmak için satın alınmıştır. Fakat M. Nuri Gençosman’a ait 

çeviri yayımlanmıştır.176 Çevirinin anlaşılması zahmetlidir.  

• Hilmi Ziya Ülken: Fusûs’u Konuk çevirisinden İslam Düşüncesi (1946) adlı 

eserinde özetlemiştir. (s. 309-321)  

• Şemseddin Yeşil: sadece “Adem Fassı” hakkında “Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i 

İbn-i Arabî Hakîkatı Nasıl Anlatıyor: Fusûsü'l-Hikem” isimli kitabında (l959), 

çeşitli açıklamalar yapmıştır.177 

 

 
174 Konya Mevlâna Müzesi, A. Gölpınarlı, nr. 210 
175 Fusûsü'l-Hikem Tercüme ve Şerhi, I-V, İstanbul, 1987-1992 
176 İstanbul 1952, 4. bs., 1990; Danışman, s. 158 
177 Kılıç, M.E., 1996, a.g.e., s. 234. 



İKİNCİ BÖLÜM 

MUKADDİME ve İBN-İ ARABÎ DÜŞÜNCESİNİN ESASLARI 

 

 

A. Bosnevî’nin Fusûs Mukaddimesi 

 

Türkçe “Fusûs” şerhi, Bosnevî’nin eserleri arasında muhtemelen ilki konumunda 

ve en önemlisi olan ve daha sonra kendisine “Şârihu’l-Fusûs” şanını kazandıran bir 

eserdir. Eseri Bosnevî, M.1611 (H.1019) yılında bitirdiğini açıklamaktadır. Diğer 

eserlerinin yazım tarihleri göz önüne alındığında Şârihu’l-Fusûs’un Fusûs şerhini erken 

bir yaşta yazdığı ve ilk eseri olduğu söylenebîlir.178 

Fusûs’u, Bosnevî “intifâ-i nâs ve izhâr-i ma’rifet-i hak”179 için Türkçe 

şerhetmeyi düşündüğünü, vahdet-i vücûdun çeşitli konularını “kitâbın hakîkatlerini 

anlaşılır kılmak ve gizli manâlara işâret etmek üzere” on iki bölümde ele almayı uygun 

bulduğunu ifade eder.180 

Bosnevî, yirmi üç varak ayırarak, önce Fusûs'un metninin her cümlesini kırmızı 

mürekkeple yazmış ve daha sonra şerhetmiştir. İlk yazımda çeşitli yerlerde derkenâra, 

çoğunluğuna numara vererek açıklamalar koymuş, bazı cümleler karalanmıştır. Ayrıca,  

tüm fazîletlerin Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ait olduğu hakkında eserin sonunda Türkçe 

bir kâside yazmıştır.  

Eserin Bosnevî’ye ait iki yazması bulunmaktadır. “Şehit Ali Paşa nr. 1244, 541 

vr., 21 st., H. 1019”, 1611 tarihinde ilk yazdığı, Ta’likle kaleme alınmış olan bu 

belgenin kütüphane numarasıdır. Şehit Ali Paşa, nr. 1245, 548 vr.; Halet Efendi, nr. 267, 

511 vr. 27 st.; Nuruosmaniye nr. 2043; Hamidiye nr. 630, 469 vr. 23 st, eserin 

saptanabilen diğer belgeleridir.181  

Bosnevî, Fusûs şerhine, Hûd sûresinin 120-121. ve Yûsuf sûresinin 111. âyetiyle 

 
178 Şahin, B.,  2013, a.g.e.,s. 324. 
179 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 6. 
180 Kartal, A., 1996, a.g.e., s. 12. 
181 Şahin, B., 2013, a.g.e., s. 324-325. 
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başlar: “Resûllerin haberlerinden, kendisiyle kalbini destekleyip sağlamlaştıracağımız 

her şeyi sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi, inananlar için de bir öğüt ve 

hatırlatma vardır. İman etmeyenlere de ki: Elinizden geleni yapın! Biz de (gerekeni) 

yapmaktayız! (Hûd, 120-121)”182 Bu açıdan İbn-i Arabî ve Bosnevî’nin Hakk’ı tanıyan 

insân-ı kâmil yaklaşımının içinde yaşadıkları toplumu günah ve yanlıştan kurtarmak, 

doğru ve güzele yönlendirmek adına bir misyonu vardır.  

 Bosnevî bahsi geçen âyetlerden sonra Fusûs şerhi mukaddimesine şu sözlerle 

başlar: Cömertlik ve kerem hazînelerini açan, ilim ve hikmet nimetlerini indiren 

yegâneliğin efendisine hamdolsun ki hem birlik, hem ayrılık O’nun zâtında toplanmış 

ve gizlenmiştir. Gaybîliğin mertebelerinde en mukaddes feyzden gelen zâtî tecellîler ve 

Rahmânî nefeslerle tefrik edip, mükemmel sözleri kalplerin mühürlerini zât ve sıfatının 

nakışları olması için dizdi. İlm-î sübûtta görülmeyen gerçeklerle bilinen hakîkatlerin 

gerektirdiği üzere mutlak Rahmânî nefsi tahsîs etmeksizin ve tecelliyâttan her bir 

hakîkate belli bir hisse tahsîs edip her gerçekliğin potansiyel istidâdı yönünde feyzini 

anlattı. Şühûd ve küllî şâhitler için zâtını sevmenin gereği üzere kevnî varlıklar ve 

varlığı kâbil olan şeylerin her birisi ilm-i İlâhî ve gaybî sübûtta belirlenmiş olan şeklî ve 

sâbite olan hakîkatin istidâdı ve kabiliyetine uygun şekilde apaçık olup “Her şeye 

yaratılışını veren sonra doğru yolu gösterendir.” (Tâ-Hâ, 20/50) ifadesine uygun olarak 

belli ölçüde her birine vücûdunun tecellî ve cömertliğin feyzini verip sayısız nimet ve 

noksansız hisse verdi.183 Bosnevî mukaddimeye mutlak varlık olan Zat’a hamd ederek 

başlar. O, Cenab-ı Hakk’ın sonsuz sıfat ve isimlerini Rahmanî nefesle nefeslendirerek 

birer varlık edip varlığından haberdar ettiğini, varlığı ise ayna edindiğini dile getirir. 

Keskinleşmiş zevklerin en büyüğü olan Hakîkat-i Muhammediyye ve tüm İlâhî 

velâyetin mertebelerine has olan hikmetlerin ve ilimlerin özü ve sonucu olan son 

peygamberdir. O, sözü ile ortaya koyup her birini İlâhî hikmetlerden bir hikmetin 

 
182 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s.2.  
183 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s.2-3 
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sonucuna bağladı. Halîfelerin mühürlerini âlemin hazînelerinin koruyucusu ve en 

mukaddes ve en kadîm kaynak edip hüviyetin gaybında gizlenmiş olan cemâli kemâlini, 

kemâli cemâlini onların görünümünde ortaya çıkarıp ulûhiyyetine mahsus olan sûretinin 

sübût ve kıyamında onları sağlam bina eyledi. Bütünüyle husûs ehlinin özü olan 

mükemmel işaretleri ve işaretlerin mükemmelinin zuhûr edeninden her birini, apaçık 

zâtının eşsizliğine tahsîs edip onların varlığını kendi zâtının birliğine burhân, şâhit ve 

delil kıldı.184 Bosnevî bu kısımda “hakîkat-i Muhammediyye”ye yani “Fusûsu’l-Hikem” 

eserinin anahtar kavramına işaret eder. 

Allah’ın selâmı âdemoğlunun efendisi ve varlığın anahtarı ve ilk mührü, en 

büyük unsur ve kadîm nur, en mükemmele ve tastamama mazhar, en kapsamlı aydınlık, 

hazinelerin en sağlam hazinedârı, hakîkatlerin ve ruhların imdâdı, himmet erbâbının 

seyyidi olan efendimiz ve dayanağımız Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ulaşsın ki risâlet işi 

onun varlığı ile son bulmuştur. Nübüvvette son olma onun yüce adı ile damgalanmış 

olup son sözler arasında zuhûr etme makamında en mükemmel olmakla onu bildirdi. Âl 

ve ashâbına, yakîn ehli evliyâ huzuruna da ulaşsın ki onlardan her birinin kalbini 

“Gökten bir su indirdi de vâdiler, kendi miktarlarınca sel olup aktılar.” (Ra’d 13/17) 

fehvâsı ve O’nun özel istidâdı üzere Hz. Allah’tan O’nun hakîkati ve dayanağı olan 

ismin hazretinden gelen Rahmânî feyz ve Rabbânî tecellîye mecrâ olup husus ehlinin 

önderi eyledi.185 Bosnevî, Nebîlerin sonuncusu olan “Hz. Muhammed Mustafa 

(s.a.v.)’ya” salât ve selâm ederek onun hakîkatinin tecelliyât mertebelerinin en yücesi ve 

kapsamlısı olduğunu, O’nun feyzinin bütün İlâhî isimlerin toplamından ibaret, İlâhî 

rahmetin bütün hakîkatlerine, onun hakîkatinden dağıtıldığından bahseder. 

Kalb-i selîm ve akl-ı selîm sahipleri olan kardeşlere ma'lûm olsun ki: Yüce Allah 

zâtının gaybubîyeti ve eşsizliğinin mutlak oluşu hasebiyle isim, sıfat, fiil, ve izâfetlerin 

çokluğundan uzak olup tüm İlâhî isimler, Rabbâni sıfatlar onun zâtının tekliğinde yok 

 
184 Bosnevî, A., 1290/1874,  a.g.e.,s. .3. 
185 Bosnevî, A., 1290/1874,  a.g.e., s. 2-3 
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olduysa “Ben gizli bir hazîne idim. Bilinmeye muhabbet ettim ve bilinmek için halkı 

yarattım.”186 sözüne uygun olarak hüviyetin gâipliğinde gizli olan kemâlinin sûreti ile 

zuhûr edip bilinmek için zâtının sevgisi ortaya çıktı. Denildi ki; zâtında yok olan 

isimlerin sûretlerini ve isimlerin kuvvetinde olan hükümler ve etkileri yaratılışın 

tezâhürlerinde ortaya çıksın. Görünen sıfatların tezâhürlerinin toplamı olan âlemi 

mükemmel bünye ile yarattı. Velâkin onun rûhu olan Âdem’i İlâhî cemiyet âleminin 

kabûlüne yatkın ve bütüncül tezâhürü onunla hâsıl olmamakla İlâhî sûret üzere yarattı. 

Âdem İlâhî isimlerin ve Rabbâni sıfatların toplamı olup tam açıklık, ayrıntılı şehâdet 

onunla ortaya çıktı. İnsan sûretinde olan nişanların evvelî ve cismâni oluşta Âdem (a.s.) 

peygamberlerin ilki olup Allah Teâlâ açık nübüvveti öncelikle onda tezâhür ettirdi. 

“Hakîkatlerin hakîkati olan Hakîkat-i Muhammediyye’yi” ona ulaştırdı. Sonra 

evlâdından peygamber sözlerinin her birinde nübüvvet emri ile özel şeriat göründü. 

Peygamber ile onun ümmetine hâkim olan ismin rubûbiyyeti, verdiği nimeti ve 

peygamber ile ümmetinin istidâdı hasebiyle verdi. Ne zaman ki bütün nübüvvetleri 

kendinde toplayan mutlak genel nübüvvetin ve İlâhî isimlerin tamamını kendinde 

toplamış olan “İsm-i Âzam’ın sahibi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e” gönderildi. “Bugün 

dininizi kemale erdirdim.” (Mâide 5/3) fehvâsı üzere din, nübüvvet, ma’rifet ve zuhûr 

emri onun fizîki vücudu ile son bulup kemâle erdi. Çünkü velâyet nübüvvetin 

görünmeyenidir. Nübüvvet ise velâyetin görünenidir. Resûl (a.s.) “Âdem su ile toprak 

arasında iken ben peygamberdim.”187  hadisinin mefhumu üzere Hz. Âdem (a.s.)’in 

varlığından önce peygamber olup bütün peygamberlerin ve velîlerin ruhlarına küllî 

nübüvvetinden ve mutlak velâyetinden istidatlarına uygun el uzâtıp bütün nebîlere ve 

onların ümmetlerine İlâhî ilimleri onların üzerine boşalttı.188  

Nübüvvet işi onunla son bulup onun vefatından sonra da aynı şekilde bütün 

 
186 Acluni, Keşfü’l-Hafa, II/132. 
187 Acluni, II/129. 
188 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s.3-4. 



 

54 

 

 

şeriatlerin sırlarıyla ilgili ilimleri, velâyet ve zâtın birliğiyle ilgili hükmü kendi vâris ve 

halîfeleri üzerindeki mutlak velâyetinden imdât edip ilkâ etmekten zâil değildir. Kendi 

ümmeti, “Siz insanlar için çıkarılmış en hayrlı ümmetsiniz” (Âl-i İmrân 3/110) âyeti 

gereğince ümmetlerin en hayırlısı olmaktadır. Bütün peygamberlere velâyeti nedeniyle 

olan ulûm-ezvâkı ve kemâlâtın bütün hükümlerini Hz. Peygamber (s.a.v.)’in mutlak 

küllî velâyetinden dolayı sûret-i vâhidede ortaya koymaktadır. İlâhî irâde taalluk 

ettiğinde Resûl (a.s.) küllî rûhunun zuhûrunun en mükemmeli ve velâyetle hakîkatin en 

kapsamlı tecellîsi Muhammedî velâyetin işareti, tüm İlâhî tezâhürün hâmili, gayb 

perdesini yırtan, ilim alâmetlerini yayan, İlâhî hikmetlere ve kâmil insan ruhlarının 

saflarına mazhar, zâtın birliğinin koruyucusu olan “Muhammed b. Ali b.  Arabîyedir.” 

O, ki Tâî, Hâtemî, Endülüsî ve Bahribîdir. Hz. Peygamber (s.a.v.) tüm peygamberlerin 

Muhammedî zevk ve meşrebin tüm ilim ve zevklerini insanlara “Fusûsu’l-Hikem” 

şeklinde mübeşşirde gösterip sunmayı emretti. Tâ ki onun ümmeti olgun insanın 

hakîkatine cesedi gibi olan apaçık şerâitin kemâliyle ulaşmasından sonra şeriatin sırrı ve 

nübüvvetin bâtını olan mutlak Muhammedî velâyetten ma’rifet nurunu alsınlar. Onun 

ilim ve hikmeti ile hakîkate erip zâhir-bâtın, halk-hak, toplama-ayırma, çokluk-teklik 

arasında büyük mesafe ve büyük cemaat ile zâhir olsunlar.189 

Medine-i Münevvere’nin ve Mekke-i Mükerreme’nin doğusunun ve batısının o 

ankâsı, nebevi ilimlerin vârisi Şeyh İbn-i Arabî (r.a.) umûmî verâset tam kulluk 

hasebiyle Seyyid’in emrine imtisâlen bu değerli kitabı Resûlullah (s.a.v.)’ın çizgisi 

üzere, eklemeden ve atlamadan ihrâç etti. Vaktâ ki bu kitap Muhammedî makamın 

kaynağı, zâtının meşrebi ve cem-i ehadîden vârid olup Allah’ı bilmede Resûl (a.s.)’un 

zevkini şâmil ve onda zikrolunan peygamberlerin velâyetleri hasebiyle olan zevklerini 

usûlüne, kemallerini zirvesine delil ve onları şâmil olduysa onların himmetleri ve 

şevkleriyle alakalarının özetini ve sonucunu, kemalât ve zevklerinin hâtimesinin 

 
189 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 3-4. 
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toplamıdır.190 

Hissî aklın sınırına vâkıf ve nazarî düşüncenin hakîkatinde düşünce gücünü sarf 

edip resmî ilimler ve zannî itikadlarla yakînî ilimlerden ve İlâhî marifetlerden uzak 

kalan laf ve hurâfe erbâbı ile zâhire bağlanan kişiler onun hakkında çok şey söylemiştir. 

Onun mutlak hakîkatlerini anlamakta anlayışları yetersiz, akılları kısıtlı, kalpleri katı 

olduğundan dolayı kendilerine Muhammedî meşrebi ve cem-i vâhidenin hazzından gizli 

ve perdelidir. Belki de bu; ezelî şekâvet ve ebedî rezâletin zuhûrundan dolayıdır. Fakat 

bu kitap Muhammedî vâsıtalardan ve vahdet-i vücûd mertebesinden uzak kalmışlık 

kralların, sultanların, sülûk ehlinin ve âriflerin hasret sebebidir. Onun esrârı ve 

hakîkatleri değişmemiştir. Onların eteğine el değmedi. Sembol ve incelikleri izzetle 

örtülüdür ve inceliğin çadırıyla sınırlıdır. Uzlet ve kemâl ehli olanlardan başkası onların 

yüzünden izzet örtüsünü açmadı. “Otağlar içinde sahiplerine tahsis edilmiş hûriler 

vardır. Öyleyken Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz? Onlara bunlardan 

önce ne bir insan ne bir cin dokunmamıştır.” (Rahmân 55/72-74) Hz. Muhammed 

(s.a.v)’in vârislerinden Hâtem-i Muhammedî makamına ve ehadiyyetin zâtına muttalî 

olan küçük bir gurubun dışında kimse Onun sırlarına eremedi. Nerde kaldı ki Hâtem-i 

Muhammedî’den îzah olunan şeye ulaşmış ve onun vâkıf olduğu ilim ve hikmetlere 

vâkıf olsunlar. Zîrâ bu kitabın Allah’tan gelmesi ve ilmin Hz. Muhammed (sa.v)’den 

bize ulaşması sırf İlâhî yardım ve Zâtî râbıta iledir. Sebeplerle, vasıtalarla ve râbıtalarla 

değildir.191 

Bu ilme ulaşmaya, Hz. Muhammed (s.a.v)’in vârisleri dışındakiler için Allah’tan 

başka yardımcı bulunmamaktadır. Muhammedî kardeşler ile âriflerin bazısı fakirden bu 

kitabı Türkçe yazıp sırlarını, hakîkatlerini, remzlerini ve inceliklerini anlatmasını 

defalarca istediler. Ancak o zaman kalb-i selîm üzere halkı ru’yet, kesret ve ehadiyyet 

nurlarının tecellîsi galip olup açıklık, gizliliğin altında kalmış olması nedeniyle olumlu 

 
190 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 5. 
191 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 5-6. 
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cevap verilemedi. Belki esrârı ortaya çıkarmak zor geldi. Başka bir zamanda kâmil 

verâset ve tam ubûdiyet hükmü gönüle gâlip geldi. Resûl (a.s.)’ün “ve ahric bihî ile’n-

nâsi yentefi’ûne bihî” sözüne uygun olarak insanların faydalanması, ma’rifet-i Hakk’ı 

ortaya koymak ve mutlak varlığın tazâhür şekillerini ibkâ için kitabın lafızları Türkçeye 

çevrilip şerh edildi. Ancak kitabın hakîkatlerini anlatmak, inceliklerine işaret ve onları 

öğretmek için şerhde on iki asıl hazırlandı.192 

Birinci temel: Şeyh (r.a.) Muhammedî velâyetin sonuncusu olup bu “Fusûs” 

kitabı bâtınî olan Muhammedî-küllî velâyetin zevki üzere olduğunu ve hem şeyh hem 

de bu kitap hakkında münkir ve azgınların inkârının ve kötülemesinin temelindeki şeyi 

ve buna sebep olanın mahrûmiyet ve hüsran nedenini beyan eder.  

İkinci temel: Mutlak gayb, hüviyetin gaybı ve görünmezliği ile hazret-i amâ, 

amâ mertebeleri ve ehadiyyet mertebesi ile kâbe-kavseyn mertebesini beyan eder. 

Üçüncü temel: İlâhî sıfatları ve isimleri beyan eder. 

Dördüncü temel: A’yân-ı sâbiteyi beyan eder.              

Beşinci temel: Hazarât-ı hamsi beyan eder. 

Altıncı temel: Vücûdu ve insân-ı kâmili beyan eder. 

Yedinci temel: Kelimelerin harflerini beyan eder. 

Sekizinci temel: Bütün risâlet ve velâyetleri beyan eder. 

Dokuzuncu temel: Zâhiri ilimle bâtınî ilmi ve zâhiri ilimle bâtınî ilmi cem 

etmenin yolunu beyan eder. 

Onuncu temel: Muhabbet makamının tüm makamlardan yüce olduğunu beyan 

eder. 

On birinci temel: Tarîkı, ona sâlik olanı, sülûk hallerini ve Muhammedî velâyete 

ulaştıran mürşid-i kâmili beyan eder.   

On ikinci temel: Hakîkat-i Muhammediyye’nin ezelî ve ebedî yardımı, 

 
192 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 6-7. 
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manâların niceliği, rûhâni hakîkatlerde ve hissî tezâhürlerde nebîlerin ve velîlerin 

zuhûru ile onun erişmesini beyan eder.193 

 

a. Birinci Temel: Hâtem-i Velâyet-i Muhammediyye   

Şeyh (r.a.) Muhammedî velâyetin sonuncusu olup bu “Fusûs” kitabı onun bâtınî 

olan Muhammedî-küllî velâyetin zevki üzeredir. Hem şeyh hem bu kitabın hakkında 

münkirlerin, bunu kınayanların inkârını, kınamasının kaynağını, onların inkârının 

mahrûmiyet ve hüsran sebebi olduğunu açıklar.194 

Şöyle biline ki; Şeyh İbn-i Arabî (r.a.) Seyyidü’l-Mürselî’nin güzelliklerinden bir 

güzelliktir. Bütün davranış, söz, sıfat ve zevklerde, ahlak ve ahvalde, fenâ fillâha erişip 

Hakk’ın vücûduyla bâki olmaktadır. Tüm Muhammedî mertebe ve makamlarda O’na 

tâbidir. İlim, maârif, tecelliyât, makam ve kemâlâtına mirasçıdır. Tüm kevnî ve İlâhî 

mertebeleri kendinde toplayan velâyet-i Muhammedî, kâmil velâyete aynadır ve 

mazhardır. Ruh-ı küllî Muhammediyye tecellîgâh ve kandildir. Hz. Âdem (a.s.)’den 

başlamak üzere nübüvvetin bitimine kadar tüm peygamberlerde bulunan farklı 

nübüvvetin hatm-i nübüvvet ile Allah Teâlâ sona erdirip tüm peygamberlerin 

peygamberliğin özünü onun nübüvvetiyle bittiği gibi tüm nebîlerin nübüvvetleri vatnını 

toplayan velâyet-i İlâhiye-i Muhammediyye sıfat-ı İlahiye-i külliye iken Şeyh (r.a.)’de 

zuhûr etmekle cem-i velâyetin ilim ve kemâlatı ve zübdü netâyici ile  velâyet-i hâtemî 

oldu. Onun vücûdu küllî hakîkatin Muhammedî velâyetin tezâhürü ve ışığı oldu. Son 

Peygamber (a.s.) kendi bâtını mutlak velâyetinden tüm peygamberler hissedâr olduğu 

gibi onun en mükemmel vârisi olan hâtemü-l velâye de onun bâtınî mutlak velâyetinden 

hissedardır. O da İlâhî ilimlerden, Rabbâni hakîkatlerden ve hikmetlerden bir şey ortaya 

koymaz. Ancak son Peygambere uymakla, onun vârisi olmak cihetiyle ve onun zâtı ile 

 
193 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 7. 
194 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 7. 
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ortaya koyar.195  

Bu kitabı hadd-i Resûl üzere, Allah’ın ve Resûl’ün izni ile izhâr ve inzâl eyledi. 

Bu kitabı inkar eden ve Şeyh (r.a.)’i  –Allaha sığınırız- imansızlıkla ithâm edip ona kâfir 

diyen, Resûl (a.s)’ü onun kelâmını ve zâhirini anlamak dışında kelâmullahın sırlarını, 

hakîkatlerini, bâtın ve inceliklerini de inkar eder. Kur’ân’ın manâlarını ve İlâhî ilimleri 

de sınırlı mücessem akıl, cüz’î, zayıf ve cılız anlayışla sınırlandırır. “Kim Resûl’e itaat 

ederse Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisâ 4/80). Allah’ın halîfesine itaat eden Allah’a itaat 

eder. Resûlüllah’ı ve Resûl’ün halifesini inkar eden, ondan yüz çeviren Hakk’tan yüz 

çevirip O’nu inkar eder. “Kim ki kardeşine kuyu kazarsa, kendisi düşer” sözü üzere 

Şeyh (r.a.) hakkında ve sâir Muhammedî ârif ve mükemmel evliyâya kuyu kazanlar o 

kuyuya düşerler. Zîrâ yüce halîfeler ve velîler beşerî sıfatlardan sıyrılmış olup Allah’ın 

boyası ile boyanmış, İlâhî sıfatlarla muttasıf, Rabbânî tecellîlerle donanmış ve İlâhî 

nurlara mazhar olmuşlardır. Küfür dünyasından kurtulup nûr ve vahdet âlemine ve 

Hazret-i Kuds ve sırlara dâhil oldular. Zîrâ küfre ve ilhâda yatkınlık, nefsâni sıfatlara ve 

beşerî ahlâka sahiptir. İlâhi sıfatlar ve Rabbâni ahlâkla muttasıf olmak ve tahakkuk 

âleminde Muhammedîlikten mahrum kalmak hakîki küfürdür ki vâcib ve mümkün 

sıfatlar galip olup vücûbî sıfatlarla yok olmaktır. İlâhî ahlâktan, kudsî nurdan nefsânî 

sıfatlar ve âdi aşklarla örtünmüş olan âlimler, rusûm müftülerinden kâmil insanlar 

cemaati hakkında fetvalar vermekle onun şânının yüceliğine ve Allah katında 

makamının yüceliğine zarar veremezler. Belki “Sıddîklik” mertebesine ulaşan tâifenin 

tamamı söz birliği edip onu ilhâda ve zındıklığa nispet etselerde onun kadrinin 

yüceliğine zarar veremezler. Tâife-i Sıddîkinin ma’rifeti onun yüksek rütbesine isâbet 

etmediğinden onun kemâline delâlet eder. Nitekim Cüneyd Bağdadi (k.s.) demiştir ki: “ 

Bin sıddîk onun zındıklığına şahitlik etmedikçe hiç kimse hakîkat derecesine ulaşamaz.” 

Şühûd ve ıyan mertebesine ulaşan küfürden kurtulmuştur ve halkın övgüsü ve yergisiyle 

 
195 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s.7-8. 
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ilgilenmez.196  

Bu kitap hakkında zâhirî âlimlerin menşe ve hataları budur ki bu kitapta vesâir 

evliyâullahın kelâmında vâki olan İlâhî ilimler ve gayb sırlarının bazısı müctehidin 

ictihadıyla karara bağlanmış olan meselelerin bazısına aykırı görülür. İlâhî ilmi 

müctehidin ictihâdına hasr ederler. Onun ötesini de reddeder ve bilmezler ki müctehid 

delillerle bakar, gâlip zannıyla hükmeder. Keşif, ıyan, şühûd ve yakîn ehli değildir. Tâ ki 

Allah ve Resûlü’nün emri hangi şeye dayanır, ne bilsin! Bu nedenle müctehidin isâbeti 

halinde kendisine iki sevap vardır. Birisi ictihâdın sevabıdır, diğeri doğruyu bulmanın 

sevabıdır. Yanıldığı takdirde ise sadece ictihâdının sevabı vardır. Müşâhede ehli ârif ise 

keşf-i a’yân sahibidir. İlm-i İlâhîde iş neye dayanırsa onu müşâhede ettikten sonra eğer 

o işi meydana çıkarması için İlâhî emir gelirse şuhûdî üzere ızhâr eder. Ama eğer İlâhî 

emir gelmezse sadece müşâhede eder ve hakîkat üzere ârif olup ızhâra kalkışmaz. Zîrâ 

katkısız kullukla tahakkuk eden “Abdullah”dır. “Abd-i zâhir” değildir. Tâ ki ortaya 

çıkarmayı gizlemeye tercih edip ızhâr edinceye kadar abd-i bâtın da değildir. İptali 

ızhâra tercih edip iptal eyleyinceye kadar. Izhâr ettiğinde icrâ sahibi değildir. Zîrâ icrâ 

için ızhâr etmez. Kul olmasından dolayı ve İlâhî emre uymak için ızhâr eder.197  

Müctehid bir ictihadda isâbet etmeyip Allahın emrine aykırı hüküm verse ârif de 

onu Allah’ın emrine uygun şekilde ızhâr etse müctehidin hükmüne aykırı olmakla şekil 

âlimlerinden müctehide uyan kimse ârifin ilmini reddeder. Onu mülhid ve zındık kabûl 

eder. Hem Hakk’a hem Hakk’ın Resûlüne hem de Resûl’ün halîfesine karşı edebi terk 

etmiş olur. Zîrâ bitimsiz olan İlm-i İlâhî’yi müctehid kendi ictihâdıyla sınırlamış olur ve 

Allah’ın “Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar mürekkep ilâve 

etseydik dahi Rabbimin sözleri bitmeden önce mutlaka deniz tükenirdi.” (Kehf 18/109) 

“Onlar ise O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar”(Bakara 

2/255) sözünü de “Size pek az ilim verilmiştir” (İsrâ 17/85), “Halbuki Onun tevilini 

 
196 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 8-9. 
197 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 9. 
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ancak Allah bilir, ilimde yüksek pâyeye erişenler ise…” (Âl-i İmrân 3/7) “Şüphesiz ki 

bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için bir öğüt vardır” (Kaf 

50/37) de, “Hakkında kesin bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz 

ve gönül, bunların hepsi ondan sorumludur” (İsrâ 17/36) âyetlerini de zikretmez. Hz. 

Peygamber (a.s.)’in “Kur’ân’ın bir zâhiri ve bâtını vardır, yedi (bir rivayete göre yetmiş) 

batna kadar matla’ı vardır”198 sözünü de düşünmez. Yüce Allah’a da Resûlü’ne de karşı 

durur. Hâlifeler ve emirler de halka karşı edebi terk edip onlara husûmet eder. Yüce 

Allah’ın “Hayır! Doğrusu onların kazanmakta oldukları, kalplerini paslandırmıştır” 

(Mutaffifîn 83/14), “Artık hiç hesap etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına 

çıkmıştır” (Zümer 39/47), “Hayır, o inkarcıların kalpleri bu hususta cehâlet içindedir” 

(Mü’minûn 23/63), “Yahudiler ‘kalplerimiz perdelidir’ dediler” (Bakara 2/88), “Onların 

kalpleri vardır, onlarla kavrayamazlar; gözleri vardır, onlarla görmezler; kulakları 

vardır, onlarla işitmezler. İşte onlar hayvanlar gibidir; hatta daha da şaşkınlardır” (A’raf 

7/179) ayetlerinde felaketten ve Allah katında sorumlu tutulmaktan emin olurlar.199 

Bilinmelidir ki Resûl (a.s.) ilmi üçe ayırmıştır. Bunlardan birincisi Allah onu 

Resûl (a.s.)’e öğretti ve onu ümmetine iletmesini emretti. Bu ilim Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in diliyle ümmetin kabiliyetine uygun şekilde onlara indirilen ilimdir. İkincisi; 

Allah onu Resûl (a.s.)’e indirdi. kendi zâtına nisbetle nübüvvet Onun özel yeteneğine 

uygun olarak o ilmi gerektirir. Onu da ümmetine iletmekten men eyledi. Bir diğer 

kısmını ise Allah onu Resûl (a.s.)’e bildirmedi. Kavmini nübüvvete has durumların 

tecellî ettiği zamanlarda ve Allah’a dâveti sırasında bildirmesiyle sınırlı tuttu. Tâ ki 

davet esnasında O’na ümitsizlik gelmesin. Bu ilim de kaza, kader, kaderin sırrı, tevhid 

ilmi, küllî Muhammedî mutlak ilimdir. Nitekim Peygamber (a.s.) bazı zamanlarda bâtınî 

olan mutlak velâyetine ve vahdet âlemine yönelip dâvete ara verirdi. O esnada dış 

dünyadan bir şey görmezdi. Belki kendi nefsinin yokluğunu müşâhede etmekten, 

 
198 Taberî, Câmiü’l-Beyân, I/22 ; el-Mevsılî, Müsned, nr. 5127 ; Taberâni, Mu’cemül’l-Kebîr, nr. 10107 
199 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 10. 
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Hakk’ın yüzüne bakmanın lezzetinden Allah’a yalvarıdı. Eğer Yüce Allah Peygamber 

(a.s.)’e dâvet esnasında velâyet ve Hakk’ın birliğiyle ilgili ilim ve sırları açsaydı bunun 

gereği olarak Hakk’ın birliğinin delilleri gâlip gelip dâvet işi ve doğruyu bulma âtıl 

olurdu. O zamanda âlem-i halk ve kesretten bir şey müşâhede etmezdi. Belki vech-i 

Hakk’a nazarın lezzetini kendi nefsinin ademiyyet ve fenâsı açısından müşâhede 

etmezdi. Onun için vech-i Hakk’a bakmayı talep etti. Eğer Allah Teâlâ Nebi (a.s)’ye  

daveti sırasında velâyete ve vahdet-i Hakk’a müteallika olan ulûm ve esrârı keşfetseydi 

onun üzerine şuhûd ve hads hakkı galip olup emr-i dâvet ve ihtidâ muattal olurdu. Resûl 

(a.s.) duasında bu üç kısma işaret etti.  200 

Müctehidin ictihâdı ile hükme bağlanan şer'î hükümlere nâzır veya peygamber, 

kendi şeriatında inzâl ettiği ilmin zâhirî katında vâkıf olanlar ilimde “râsihîn”den 

olurlar. Zîrâ Hakk bir şeyin ilminde râsihîn için onunla denklik hükmü koydu. Şu var ki; 

kimse için hiçbir şeyin ilminde Hakk ile denklik sâbit olmaz. Ancak o şeyin ilm-i 

İlâhîde sübûtu halinde onun ayn-ı sâbitesine ve ilmî durumuna muttâli olan kimse 

hariçtir. Zîrâ o şey ilm-i İlâhîde hangi tür ilim sayılmış ise o tür üzere Hakk onu bilir ve 

o da o tür üzere Hakk’ın ma'lûmu olur. İlmî konuda o şeyin ilmî sûretini anlayan kimse 

de aynı şekilde o sûret üzere onu bilir. Değilse râsih olmaz. Zîrâ ilimde derinlik 

ma'lûmu olduğu gibi keşfedip bilmektir. Bu nedenle “verrâsihûn” sözü Lafz-ı Celâl’e 

atıf olup Allah’ın ilmi ile râsihlerin ilmi arasında cemiyet ve ittihad  sahih olur. Şüphe 

yok ki zâhiri bilen kimse ilimde râsih değildir. Zîrâ eğer ilimde râsih olsaydı “De ki: İşte 

benim yolum budur. Ben, ne yaptığımı bilerek Allaha çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar 

bunu yapıyoruz” (Yûsuf 12/108) fehvâsıyla basîret üzere ve keşif haliyle olduğu gibi 

bilirdi. Zanla hükmedip hükümde aslâ hata etmezdi.201  

Basîret ve rusüh ile ilimde olan hüküm; zan üzere olan hüküm gibi değildir. 

Nitekim Hakk ile müsâvât ıtlâkı zan ile hâsıl olan ilimde bâtıldır. Çünkü Hakk’ın ilmi 

 
200 Bosnevî, A.,  1290/1874, a.g.e., s. 10-11. 
201 Bosnevî, A., 1290’1874, a.g.e., s. 11. 
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zan ve vehimlerin üstündedir. Zâhiri bilen âlimin ilimde râsih olmadığı sâbit oldu. 

Halbuki kendi anlayışının üstünde bir ilim ortaya koyup kabul etmez. Hakk’ın ilmiyle 

ilimde râsih olanların ilmi bir şeyin “ma’rifetinde birdir”. Kendi anlayışından zâid olan 

ilmi Âlim ilmi fehm-i zâhire hasredip inkar ve red eder. O ilim Allah’ın ve râsihlerin 

ilmidir. Belirtildiği gibi kendi anlayışını aşan ilm-i Hakk’ı –ki Resûl (a.s.) “Rabbim! 

İlmimi artır” (Tâ-Hâ 20/114) sözünde Allah tarafından onu istemekle yükümlüdür- 

tasdik edip ona inanmayan kimse Hakk’tan hangi şeye iman edip tasdik eder. Zihî 

hüsran-ı azîm ve hırmân-ı cisim cüzî ilme kıyasla ilm-i Hakk’tan uzak kalıp ve onu 

reddedip inkâr eylesin. Sâbit olan ilmin iki parçasını ki birisi Resûl (a.s.)’e ve birisi 

Hakk’a mahsustur. Sâbit olan ilmi sebepsiz red ve inkâr etmek emr-i meşrû değildir. 

Belki münker bir durumdur. O’nun karşılığında ecir nasıl düşünülür? Âlime yakışan 

şerîatın zâhirine vâkıf olup onunla amel etmesi ve emri, zâhirî anlayışla sınırlamasın. 

İlm-İlâhî ile ilm-i Nebî (a.s)’ye yakın olup “Rabbim! İlmimi artır” (Tâ-Hâ 20/114) 

sözünde Hakk’ın emrine ve Resûl (a.s.)’ün sözüne uyup ilimde daha fazlasını istesin. 

İlimden ulaşamadığı şeyi inkâr etmesin. Kendisinin anlayış noksanlığına ve 

yetersizliğine saysın.202 

Bâtınî ilim sınırsızdır. Her yönüyle zâhirî anlayışa uygun değildir. Zîrâ Allah’ın 

isimleri hakîkatleriyle birbirinden farklıdır. Bâtın ismi hakîkatiyle zâhir isminden 

farklıdır. Aynı şekilde “zâhir” ismi de “bâtın” isminden farklıdır. Zâhir “benim” dedi, 

bâtın “benim” dedi. Zâhir “hayır” dedi. Zâhir ismi bir yönüyle bâtın isme muhâlifdir. 

Bâtın ismi de bir bakıma zâhir isme aykırıdır. Nübüvvet zâhiredir, velâyet de bâtınadır. 

İkisi arasında bir bakıma zıtlık vardır. Zîrâ nübüvvetin gereği vâsıta ile Hakk’tan vahiy 

almaktır. Ru’yet de yaratma ve çokluktur, “emr-i ma’ruf ve nehy-i münkerdir”, 

i’tirâzîdir, küfürden imana davettir, hadleri uygulamaktır. Ahirette yüce derecelere, 

 
202 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 11-12. 
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büyük sevaplara teşvik, acı azap ve cehennem ateşiyle korkutma vardır.203 

Velâyetin gereği aracısız, özel bir usulle Hakk’tan almaktır. Hakk’ı görmek,  

vahdetin cemâlini müşâhededir. Bütün işleri Hakk’a havâle ve teslim etmektir. Bütün 

işleri, gerçek tek fâili müşâhede etmektir. Her bir şeyde Hakk’ın emrine karşı 

çıkmamaktır. Her bir Ehad’e itiraz etmemektir. Dünyada yüksek dereceler, ahirette 

muazzam derecelerden vazgeçmek, kevnî gerçeklerde ve olabilecek aşklardan tamamen 

yüz çevirip Hakk’ın varlığında kendi varlığını yok etmektir. Bakmaz mısın ki; Hz. Musa 

(a.s.) Allah’ın Resûlü ve Kelîmullâhı iken ve zâhir ismin hükümleri tamamıyla onda 

tezâhür etmişken Hızır’ın sohbetine ve buluşup görüşmesine Hakk’ın onu teşvikinden 

sonra i’tirâz etmeksizin Hızır ondan ahdi aldıktan sonra İlâhî gerçeklerden ve tevhidin 

sırlarından olmayan bâtının bazı hükümleriyle gemiyi bozma, çocuğu öldürme ve duvarı 

onarma gibi şeyler Hızır’dan zâhir olduğunda zâhirin ve nübüvvetin gereğine uygun 

olarak Hz. Musa (a.s.) itiraz etti. Hızır da velâyetle o bâtınî hükümlerle tahakkuk etti. 

Hz. Musa (a.s.) Hızır ile sohbet etmek için izin istedi. Hızır velâyetin ve bâtının gereği 

olarak bildi ki Hz. Musa (a.s.) için zevk yoktur. Şu makamda ki; kendisi onda kâimdir 

ve o, velâyet makamıdır. Nitekim Hz. Musa (a.s.)’nın kâim olduğu makamda onun için 

zevk yoktur.  O makam da risâlettir ve risâlet makamı uzak kalmayı gerektirir. Hızır’ın 

bu makamı Hz. Musa (a.s.)’ya i’tirâz etmemeyi gerektirir. Hz. Musa (a.s.)’nın makamı 

itibarıyla Hızır ona “Sen, benimle beraberliğe sabredemezsin. Kavrayamadığın bir 

bilgiye nasıl sabredersin?” (Kehf  18/67-68) dedi. Hızır’ın makamına gelince; kim ki 

müşâhede-i hâssadan uzak durmazsa hazret ondadır. Ancak Hz. Musa’nın makamı, 

itiraz ızhâr etmekledir. Hz. Musa(a.s.)’nın itirazını ve makâmının gereğini beyan 

etmekle Hızır itiraz eder ve onu sohbetine kabûl etmek istemez. Zîrâ Hızır, makam-ı 

ma'lûm sahibidir. Kendi makâmına uygun sohbetdaş ister. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in 

vârisleri olan Medineliler mâkam-ı ma'lûm sahibi değildir. Her bir birey ile sohbet 

 
203 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 12. 
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ederek onun dili ve makâmı hasebiyle Hz. Musa (a.s.)’ya “sen benimle sabredemezsin” 

demezdi. Belki Hz. Musa (a.s.)’nın makâmı hasebiyle onunla sohbet ederdi. Kezâlik Hz. 

Musa (a.s.) itiraz üzere Hızır ile ahitleştikten sonra her konuda Hz. Musa (a.s.), Hızır’a 

itiraz etti. Hızır da ona “Ben sana, benimle beraberliğe sabredemezsin, demedim mi? 

dedi” (Kehf 18/72) dedi. Nihayet üçüncü durumda Hz. Musa (a.s) ona itiraz edince o da 

Hz. Musa (a.s.)’ya “ İşte bu, benimle senin aramızın ayrılmasıdır”  (Kehf 18/78) dedi ve 

gönlünü almak için Hz. Musa (a.s.)’ya “Ben Allah’ın bana bildirdiği bir ilim üzereyim. 

Sen onu bilmiyorsun. Sen de Allah’ın sana öğrettiği bir ilim üzeresin, ben de onu 

bilmiyorum” dedi. Her biri kendi makamında kaldı ve anlaşamayıp ayrıldı.204 

 Tüm bunlar zâhir, bâtın, nübüvvet ve velâyet arasında bir şekilde vâkî olan 

münâcaattan kaynaklanmaktadır. Hz. Musa (a.s.)’nın şerîatına Hızır tarafından çocuğun 

katli aykırıdır ve Hızır’ın makamına Hz. Musa (a.s.)’nın itirazı uygun değildir. Zîrâ 

O’nun makamında itiraz yoktur. Hz. Musa (a.s.)’nın ve sâir peygamberlerin makamı 

itiraz edebilir.  Birbirine zıt, evvel-âhir ve zâhir-bâtın gibi isimlerin tümü Hakk’a ve Hz. 

Muhammed (s.a.v.) ümmetinden insân-ı kâmile mahsusdur. Zâhir ve bâtın arasında 

ayırıcı çizgi ve toplayıcı mesafe  iki tarafla muttasıf olup iki yöne bakar ve geniştir. 

Hükümler “zâhir” ismiyle zâhir olunca bâtın ismin hükümleri inkar etmez. Hükümler 

“bâtın” ismiyle ortaya çıkınca zâhir ismin hükümlerini de reddetmez. “Her şeye 

hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara doğru yolu gösterendir” (Tâ-Hâ 

20/50) âyeti gereği zâhir ve bâtından her şeyin hakkını verir. Zîrâ zâhir veya bâtın 

olmak O’na nisbetle aynıdır. Zuhûr ve butûndan her biri onun hakîkati hükümlerinden 

bir hükümdür ve hakîkatin gereklerindendir. Ancak Hz. Muhammed (s.a.v.) ümmetinden 

olan “kâmil insan “zâhir isminin hükümleriyle sınırlı olunca, bâtın ismin hükümlerinin 

bazısı - ki ehl-i zâhirin ona erişmesi yoktur- zâhir olsa onu aykırı bulur.205 

Hz. Musa (a.s.) Hızır’a inkar ettiği gibi bâtının hükümleriyle sınırlı olan kimse 

 
204 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 13-14. 
205 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 14. 
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katında zahir hükümlerin bazısı ile –ki onun makamına muhalif olur- zâhir olsa bile 

“Kötülüğün cezası misliyle kötülüktür” (Yûnus 11/27) hükmü gereği kısasla hadlerin 

istenmesi gibi o da inkar eder. Her ikisinden biri gereğince zuhûr O’nun zâtında aykırı 

görülmez. Zîrâ her iki durum da “hakîkatin zuhûru” hükmü gereğince nübüvvet ve 

velâyetin hükümlerini toplar. Velâyet nübüvvetin bâtını ve başı olup, nübüvvet velâyetin 

zâhiridir. Aralarında çelişki bulunmadığı husus şudur ki; nübüvvet ve tebliğden amaç 

Hakk’ı birleme, Hakk’ı tanıma, Hakk’a kulluktur. Bu velâyette vardır. 206 

Zâhir için İlâhî ilmin sonu yoktur. Fehm de zâhirle sınırlı değildir. Bir kısmı 

nebînin haber vermesiyle, bir kısmıda Allah’ın dilemesiyle bilinir. Yüce Allah: 

“Kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik” (Kehf 18/65) “Allahtan korkun. Allah size 

gerekli olanı öğretiyor.” (Bakara 2/282) “Allah hikmeti dilediğine verir.” (Bakara 2/269)  

“Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz…” 

(En’âm 6/122) “Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya! Biz onları mutlaka yolumuza 

ileteceğiz.” (Ankebût 29/69) Hızır’ın ilmi bu kısımdandır. Kimi de Allah’ın muttalî 

kılmasıyla ve İlâhî tecellî ile zuhûr eder, öğrenmekle değildir. Bu da hâtemül enbiya 

olan Hz. Muhammed (s.a.v.)’in özel velâyetine mahsus olan ilimdir. Hz. Peygamber 

(s.a.v.): “Bildiğiyle amel edene Allah bilmediğini öğretir.”207  “İlim nurdur, Allah onu 

dilediğinin kalbine koyar.”208 “İlmin bir kısmı vardır ki saklı hazine gibidir. Onu Allah’ı 

bilenden başkası bilmez.”209 Hz. Ali (r.a.): “Eliyle göğsüne vurdu ve ‘burada bilgiler 

vardır ki bir yük olur.” “Elhamdülillah’ın (başındaki) elifinden söz etsem yetmiş 

konuşurum.” Başka bir rivayette: “Fâtiha’yı tefsir etsem yetmiş yük yüklerim.” İbn-i 

Abbas (r.a.) da: “Allah yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yarattı” (Talâk 

65/12) âyeti hakkında şöyle dedi: “Onu tefsir etsem beni recmedersiniz.” Başka bir 

rivayete göre “beni kafir diye öldürürsünüz” buyurdu. Ebû Hüreyre (r.a.): “Hz. 

 
206 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 14. 
207 Aclûnî, a.g.e., II, 365. 
208 İbn ‘Ataullah İskenderî, el-Hikemü’l- Atâiyye bi-Şerhi Zerrûk, Beyrut, 2008, s. 70. 
209 Deylemî, Firdevsü’l-Ahbar, nr. 799; Münzirî, et-Terğîb, nr. 141. 
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Peygamber (s.a.v.)’den iki torba yüklendim. Birini size dağıttım. Diğerine gelince; onu 

size dağıtsam şu boğumum (gırtlağım) kesilir.” Başka bir rivayette: “Şu gırtlağımı 

kesersiniz.” Ali b. Hüseyn b. Ali b. Ebi Talib (r.a.): “Ya Rabbi! Bir ilim cevheri ki; onu 

açsam bana ‘sen putperestsin’ denir. Müslümanlar kanımı helal sayar, güzel gördüklerini 

çirkin görürler.”210  

İlâhî ilimler ve maârîf-i zevkiyye, akli delillerle ve fikrî nazarla elde edilmez. 

Belki Allah’ın inâyetinden sonra tefriğ-i mahal, safâ-ı hâtır ve tam teveccühle elde 

edilir. Sadreddin Konevî de Fâtiha Sûresi’nin tefsirinde –özetle- “insan tamamen tüm 

dış etkenlerden sıyrılmadıkça ve İlâhî inâyet olmadıkça sahih zevkî ilim hâsıl olmaz” 

diyor.211  

Evliyânın kalbine doğan İlâhî ilimleri inkar eden ya inatçı câhil veya inatçı 

mukallittir. Bu kimseler resmî ilimlerde âlimlere mukallittir ve ilmî lafızların dilinden 

kalbine sirâyet ve gereğiyle amel etmemiştir. Belki “Allah onu ilimle şaşırtmıştır.” O, 

kıt ve ârızî malzemesini dünya malı biriktirmeye alet etmiştir. Ya câhilce ve inatçı 

şekilde inkar etmiştir veya zâhiri âlimlerden şeriatın zâhirine vâkıf olup Kur’ân’ın 

bâtınına ve inceliğine muttalî olamamıştır. Bunların birincisi mahrumdur. Zîrâ 

mukallitlerin kalpleri İlâhî feyze kapalıdır. “Hayır! Doğrusu onların kazanmakta 

oldukları kalplerini paslandırmıştır.” (Mutaffifin 83/14), “Kalpleri olup da bunlarla 

anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen 

birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da 

aşağıdırlar.” (A’raf  7/179)212 

İkincisi: Kim şer'î hükümlere riâyet eder, İslâm’ın hudûdunu korursa ecir alır. 

Ancak sahîh ilimden uzak ve ilm-i İlâhîyi zâhirî ictihatla sınırlamakla edebi terk etmiş 

olur. Velhâsıl Hakk’ın halîfeleri olan evliyâya sû-i zan edip ulu-orta konuşan kimseler 

 
210 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 14-15. 
211 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 15. 
212 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 15-16. 
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“İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenler var ya! Onlar için dünya ve 

ahirete elem dolu azap vardır” (Nûr 24/19) sözündeki hükme mazhar olur. Âyet vaîddir.  

Allah dilerse günahları sebebiyle hesap sorar, dilerse şer'î hudûda uyduklarından dolayı 

günahlarından vazgeçer. “ Onların çoğu ancak zannın ardından giderler. Oysa zan, hak 

namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını 

hakkıyla bilendir.” (Yûnus 10/36) Ebu Yezid-i Bestâmi (k.s.) rusûm âlimlerinden biriyle 

konuşurken “Siz ilminizi ölüden, ölü halde aldınız. Biz de ilmimizi ölümsüz olandan 

aldık” demiştir. Şeyh (r.a.) Fütuhât-ı Mekkiyye’nin sülasi babında dedi ki: İlâhî ilimlerin 

sırrına ermek teşrî nübüvvetinin özelliklerinden değildir. Belki o Allah’ın resûl, velî, 

tâbi ve metbû kulları arasında dolaşır. Ey velî! Senin insafın nerede? Bu; fakihler, 

evliyânın firavunları ve Allah’ın salih kullarının deccalleri olan fukahâ ve fikir 

sahiplerinde yok mu? Allah kendisine verdiği emre uygun davranan için diyor ki: 

“Allah elbette onu bilir.” Amellerinin belirlediği ilimle onu öğretmeye çalışır. Yüce 

Allah: “Allahtan korkun. Allah size gerekli olanı öğretiyor.  Allah her şeyi bilendir.” 

(Bakara 2/282) “Allahtan korkarsanız size iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneği verir.” 

(Enfâl 8/29)213 

Şeyh (r.a.) Fütuhât’ın ikinci babında ise şöyle dedi: Tarîk derecelerinin en aşağısı 

bilmediğin şey konusunda teslimdir. En yücesi de onun doğruluğuna kesin imandır. Bu 

iki makamın gerisi mahrumiyettir. Böyle olan da mahrumdur. Bu ikisiyle muttasıf olan 

da “saîd”dir. Ebu Yezid el-Bestâmi; Ebu Musa’ya dedi ki: “Ey Ebu Musa! Bu yolun ehli 

bir mü’mine rastlarsan sana duâ etmesini söyle. O kimsenin duâsı müstecabdır.”214 

Biline ki; Şeyh (r.a.)’in “Fusûs” kitabında mevcut bulunan sözlerinin bir bölümü  

ilmin şu kısmındandır ve zâhire uygundur. Resûl (a.s.) onu şerâitinde getirdi ve şerâitin 

zâhirini bilen zâhir erbâbı onu anladı. Bir bölümü ise zâhire uygun değildir, bâtındır. Bu, 

ilmin Allah tarafından peygambere gelen kısmındandır. Ancak Resûl (a.s.) şerâitinde 

 
213 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 16. 
214 Bosnevî, A., 1290/1874,  a.g.e., s. 16. 
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onu ızhâr etmesi Allah katında emrolunmadı. Belki gizlemekle emrolundu. Bazısı da 

ilmin şu kısmındadır ki; Allah, Resûl (a.s.)’e peygamberlik davetiyle takyid-i hıyninde 

davette ona bezginlik gelmesin diye inzâl etmedi. İlm-i gaybından belki onu kendisine 

ayırdı. Nitekim zikredilen hadiste sebk etti. Bu da nübüvvetin meziyetlerinden olmayan 

ilm-i İlâhîdir. Bütün peygamberler Peygamberimiz (sa.v.)’in gelişinden önce ilk ilim 

olan ilm-i İlâhîyi ızhâr ettiği gibi Peygamberimiz (s.a.v.)’in nâibleri olup neş’et-i 

unsuriyye ile o toplumun diliyle inmiştir. İkinci ve üçüncü kısımlar onun hakîkatinin 

aynası olarak evliyaların sonuncusu olan Şeyh (r.a.)’in mazharı ile ümmetinin lisânı 

sebebiyle ortaya çıkardı. Zîrâ onun ümmeti her yönüyle en hayırlı ümmettir ve 

cevâmiu’l-kelîm sahibinin hükmü altındadır. Şeyh İbn-i Arabî (r.a.) bu kitabın sahibidir. 

Ümmet-i Muhammed’in mirâsından diğer kâmillerden bir kişi olsun ki Allah’ın veya 

Resûl (a.s.)’ün emri olmaksızın ulûm-i İlâhîyyeden bir şey ızhâr etmez. Fusûs kitabında 

Şeyh (r.a.) Resül (a.s.)’un emriyle Huzur-i İlâhîden getirdiği ve gaybî sırları ve İlâhî 

ilimleri inkâr eden katı kalplilerden ve hatalı görüş sahiplerinden sâdır olan inkârı kabûl 

etmekle, bu inkâr Resül (a.s.)’e râci olur. Bu husus onu inkâr edenlere itaat ve onları 

ikrar durumundadır. Zîrâ Şeyh (r.a.) son Peygamber (s.a.v.)’in şerîatine tâbi olup onun 

vücûdu, Resûl (a.s.)’ün şerîatine ve Yüce Kur’ân’a aynadır. Mertebe ve makamlarda 

ona tamamıyla tâbidir. Hakîkatlerin hakîkati olan Muhammedî velâyete de ışıktır. Resûl 

(a.s.) özel velâyetinin eseri kendisinde görülen ve Allah’ın birliğine kendi ihtiyarıyla 

mazhar olan kimsedir. Tâ ki kimi kitaplara uymayı tercih etmedikçe kesret ve zulmet 

âlemine Vahdet’in nûrundan yüz çevirip dönüp bakmaz. Ancak memûr olduğunda 

kulluğunda İlâhî emre imtisâl eder. Bu kitabı Şeyh (r.a.) belki bu şekilde Resûl(a.s.)’ün 

emriyle ızhâr etmese de sırf verâset-i tâmme ve tam bir tâbi oluşla değilde küllî 

mazhariyet hasebiyle yazsa, övgüden gayri bir şey gerekmezdi. Zîrâ Uluhiyyet’in izzet 

ve azameti ondan ahmâdır ki katı kalpler- aklî deliller ve nazarî düşünce sahipleri de 

kavrayabilsin, onların ilmini aşmasın. Şeyh (r.a.)’in Allah katında mertebesi ve makamı 
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ondan yücedir ki onun vücudu aynasında belirgin olan Hakîkat-i Muhammediyye, Zâtî-

İlâhi bütünlük ve ilmî sûretin dışında bir şey îrâd eylesin. Resûl (a.s.)’ün Şeyh (r.a.)’e bu 

kitabın ihrâcını emretmekten amacı en hayırlı ümmet olan ümmetten toplayıcı küllî 

şerâitini hak bilen insanların onun küllî velâyeti ve hakîkatini hak bilmeleridir. İmkan, 

zâhir, nübüvvet, bâtın, vücûb ve velâyet hükümlerini birleştirmeleridir. Mecmau-l 

bahreyn ve mültekat tarafeynde bulunmalarıdır. Kemâl-i Muhammedî ile Kâbe-kavseyn 

makamında muttasıf olup insân-ı kâmil olsunlar, niyâbet-i kübrâyı ve hilâfet-i uzmâyı 

hak bilsinler ki sonra da ehadiyyet makamı, cem’-i zâtî, ev ednâ ve ekmeliyyet 

makamına ulaşsınlar. Zîrâ bu kitap makâm-ı Zâti ehadî’den, Muhammedî meşrebi cem’ 

üzere gelmiştir.215 

Şöyle bilinsin ki; kubbelerin altındaki evliyâ “onları benden başkası tanımaz” 

mefhûmu üzere Hakk’tan gayrisi izzet örtüsüyle gizlenmiştir. Vahdetin güzelliğine ve 

nûruna gark olmuş olan evliyânın şânının yüceliğine fark ve taklîd erbâbının kınama ve 

eleştirmesinden noksan ve zarar gelmez. Hakk’ı zikirde yanıp, vahdet deryasına gark 

olan asfiyânın feyz denizinin kenarında kalan taklitçi nasipsizlerin övgüsüyle onların 

zevk ve safâları artmaz. Ne inkarcının inkârından onların kalbine inkar ne de ikrarcının 

ikrârından onların vücûdunda itirâz hâsıl olmaz. Kadîmi barındıran kalp nasıl olur da 

sonradan olmanın var olduğunu hisseder? “Allah dilediğini doğru yola iletir” (Bakara 

2/213) Bu kitaba karşı çıkan zâhir alimlerinden bazısına cevap verip onların karşı 

çıkmasını önlemek için bazı şârihler bu kitaptaki meselelerin bir bölümünü Şeyh’in 

Mâlikî mezhebinden olmasına bağladılar ki şeyh istidlâl ehlinden olup Mâlikî 

mezhebinde müctehiddir diye cevap verdi. Bir bölümü de bazı zâhirî meselelere  

uygulamak için te'vîl etti.216 

Münkirin inkarlarında hata ettikleri gibi bunlar da zâhirî anlayışın ışığında İlâhî 

hakîkatleri tatbîk etmede ve Şeyh (r.a.)’i Mâlikîye mezhebine nisbet edip ictihâd ve 

 
215 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 16-18. 
216 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 18-19. 
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istidlâl sahibidir demekle de yanlış yapmışlardır. Bu söz onlardan eğer bu itikâd üzere 

sâdır olmuşsa Şeyh İbn-i Arabî (r.a.) bilinmelidir ki büsbütün Mâlîki değildir, 

Muhammedî ve Ahmedî şerîat üzeredir ki kendi zamanında Resûl (a.s.) o şerîat ve din 

üzere idi. Ashab (r.a.) ecmaîn onda müttefik idiler. Her kâmil cehâleti zamanında dört 

mezhebden biri üzere gelişip ona uymuştur. Ancak kemâl-i Muhammedî ile hakka’l-

yakîne ulaştıktan sonra ilm-i İlâhîyi aracısız olarak rûh-i Muhammedîden alır ve bütün 

mezheblerin aslı onun vücudunda toplanıp Muhammedî mezheb üzere olur. Ona da 

“Muhammedî” derler.217  

Şeyh (r.a.)  Diyâr-ı Garbde Mâlîki idi. Ancak kemal-i Muhammedî ile sülûk edip 

buluşunca Muhammedî oldu. Yani Muhammedî velâyetin sonuncusu oldu ki tüm 

mezhebler o Muhammedî ışıktan beslenir. Zîrâ Resûl (a.s.)’den ilm-i İlâhîyi aracısız 

alan ya vâris-i kâmildir yahut özel kişisel irtibatla aracısız Allahtan alan ârif-i kâmildir. 

Zâhirde ictihâd ehlinden bir mezhebe bağlanmaya ihtiyacı yoktur. Zîrâ o; Resûl (a.s.)’ü 

müşâhede etmektedir, o kimse Resûl iledir. Nitekim Resûl (a.s.)’e onun inzâli vahy-i 

İlâhî iledir. Zîrâ müctehid yakîn sahibi değildir, zan ve şek sahibidir. Kezâ istidlâl ehli 

müctehid de değildir. müctehidler arasında böyle olmasa ihtilaf olmazdı. Şeyh (r.a.) 

şuhûd ve keşf sahibidir ve İlâhî irâde gereği aklî delillerle hüküm vermez, basîret üzere 

indirir. Nihayet istidlâl ve ictihâd sûretinde ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni kendisinin 

şüphesi değildir. Bazı meselelerde zâhir ehline kolay ihsanda bulunulmasıdır. Zîrâ Resûl 

(a.s.)’ün olduğu yerde kıyas câiz değildir. Ehl-i keşf katında Resûl (a.s.) mevcuttur ve 

onlara görünür. Onlar hükmü Resûl (a.s.)’den alırlar. Nitekim Fütuhât-ı Mekkiyye’nin 

üç yüz altmış altıncı babında Şeyh (r.a.) Mehdi ile onun ilmî hükmü hakkında şöyle 

buyurdu: “Mehdi, kendisine yardım eden Allah’tan, meleğin getirdiğinden başkasıyla 

hükmetmez. Bu; o Muhammedî hakîkattir ki, Muhammed (s.a.v.) sağ olsa ve kendisine 

bu konu iletilse bu imamın hükmünden farklı hüküm vermez. Onu Allah öğretir. Bu 

 
217 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 19. 
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Muhammedî şerîattir, Allah’ın verdiği nasslar varken kıyas haramdır. Resûl (a.s.)’ün 

bulunduğu yerde de kıyâsa mahal yoktur ve nebî onların yanındadır, hükmü sadece 

ondan alırlar. Bu nedenle de sâdık fakir bir mezhebe bağlanmaz. Muhakkak o, sadece 

şâhit olduğu peygamberle beraberdir. Resûl ve âriflerden olan sâlih fakir de kendisine 

inen vahyin yanındadır. O ise Resûlüllah (s.a.v.)’ın getirdiği şerîattir. Rüsûm ilmine 

sâhip olanlarda bu mertebe yoktur. Sebebi de makam, riyâset, Allah’ın kullarının önüne 

geçme, insanların kendilerine muhtaç olması arzusunda olmalarından 

kaynaklanmaktadır. Kendileri de yanlarında olanlar da iflah olmaz. Bu durum makam 

heveslilerinin zamana ait bir halidir ki kadı ve ders verenlerde olur. Hz. Muhammed 

(s.a.v.) vârislerinden şuhûd ehli olanlar özel kurallarla mukayyed değildir. Bunda ihtilaf 

yoktur. Allah’ın halis dini üzeredirler. “Allah kimi dilerse doğru yola iletir.” (Bakara 

2/213)218 

 

b. İkinci Temel: Mertebeler / Gayb-ı Mutlak, Gayb-ı Hüviyet, Lâ Taayyün, 

Taayyünü Evvel  

Gayb-i İlâhî iki türlüdür. Biri; izzi ahmâsî makamında sıfatlar, kayıtlar,  ahkam 

ve icmâlî taalluk dışında tüm etkenlerden sıyrılmış olan kemâlinde mutlaktır. Ona şatr 

adı verilmesi taayyün ve tekayyüdden değildir. Belki ilk taayyün olan ikinci şatr 

taayyün etmişse ona delildir. Zîrâ o asıldır.219  

Birinci yönden taayyün eden ilk taayyün, taayyün etmeyene delâlet eder. Onun 

için “gayb-i lâ taayyün” ve “şatr” adı verildi. “Hakk” adı verilmesi Zâtı, hüviyetinin 

gaybı, taayyün etmezliği itibarıyla Zâtının birliği ve hakîki vahdetine vasıf ve sıfattan, 

isim ve resimden, hükümden münezzehdir. Onun üzerine hüküm verilemez. Bir isim de 

verilemez. Bir resim ile de müteayyin olmaz. Vahdetten veya O’nun varlığının 

 
218 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 19-20. 
219 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 20. 
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vücûbundan, gelecek ilkeden, var etmenin iktizâsından, eserin sâdır olmasından, kendi 

nefsine yahut başkasına ilmin taallukundan bir şey O’na izafe edilmez. Sıfat ve isim 

çokluğundan münezzehdir. Onda yok oluşta İlâhî isimler “hû-hû”dur, “hiye-hû” 

değildir. Öyle ise vahdet-i hakîkiye ile “Vâhid”dir. Onun vahdeti kesretin karşıtı 

değildir. Nefsinde tahakkuku ve sahih mütehakkik ilimde tasavvuru O’nun zıddının 

tasavvuruna bağlı değildir.  Kendi nefsiyle sâbit ve müsbettir. Bizim vahdet dediğimiz 

tenzîh ve tefhîm içindir. Vahdet mefhumuna delâlet için değildir. Hakk Teâlâ hakikî 

vahdeti itibarıyla mezâhirden muzâhir özelliğiyle ona izâfe edilen vasıflardan ve zâhir 

olan şeylerde zuhûrundan arınması itibarıyla idrak, ihâta, müşâhede ve mevsuf olmaz.220 

Varlıkta görülen ve bilinen renk, ışık değişik şekillerin keyfiyeti ve miktarı 

farklıdır. Hakk’ın varlığı konusunda O’nun zâtı aynıdır. O’nun gayrisindeki şeyin 

hakîkati üzere emir zâittir. Zîrâ her varlığın hakîkati ezelde “ilm-i İlâhîde onun taayyünü 

nisbetinden ibarettir” ki muhakkik ehlüllah’ın terminolojisinde “ayn-ı sâbite” adı verilir. 

Başkalarının terminolojisinde “mâhiyet, ma'lûm, ma’dûm, sâbit varlık” adı verilir. 

Gayrin varlığı O’nun ayn-ı sâbitesi üzerine izâfe edilen İlâhî tecelli ve Rahmânî nefsin 

gelmesiyledir. Zîrâ o gelişin hakîkati üzere emir zâiddir.221 

İkinci cihet taayyün-i evveldir. Taayyün-i evvel gayb-i mutlakdan önceki 

mümtazdır. O isimler de hazerâtının anahtarıdır. Zîrâ O’nun bâtını rahmânî nefs olan 

amâdır ki ehadiyyet O’na dayanır. Amâ bütün isim ve sıfatların hazretidir. Resûlüllah 

(s.a.v.)’a denildi ki: “Rabbimiz yaratmadan önce neredeydi? O buyurdu: amâ’daydı.” 222 

Zuhûrun mertebelerinden ilki taayyün-i evveldir. Zîrâ mutlak gayba nisbetle ilk taayyün 

zuhûr eder ve sonrasında olan mertebelere nisbetle gaybdır.223  

İkinci cihet ki ilk taayyündür. Böylece ikiye ayrılır. Birincisi şu vecihdir ki gaybî 

mutlaklığın  sonrasıdır ve bu vecih birinci şatra bâki olan nisbettir. İsm-i zâhirin bâtınî 

 
220 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 20-21. 
221 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,   s. 21. 
222 Tirmizî, “Tefsîr”, 12; Müsned, IV, 11. 
223 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 21. 



 

73 

 

 

haysiyetiyle zâhirin bekâsı ve müsemmânın bâtına delâleti sahih olur. Bu bâtınî nisbet 

gaybden ayrılmaz. Zîrâ o nisbet zâhir ile mutlak bâtını câmi’ olan emirden ibarettir ki 

iki şatrı birbirinden ayırır. “İkisi arasında berzâh vardır, haddini aşmazlar” (Rahmân 

55/20) Öyleki taayyün ve imtiyazdan sonra şatr munfasılı men eder. Birinci şatrla 

özdeşleşip birleşmekten birinci teklik; hadd-i fâsılın sıfatıdır.  O sınır mâkul ve gaybîdir. 

Onun için ayn-ı zâhire olmaz. Nitekim her fâsıl  iki hal arasında engeldir. Onun hükmü 

zâhirdir, zuhûr edenin kendisi değildir. Aradaki fark da zâhirin devamıdır ve o tekayyüd, 

sayılırlık ve çokluktur. Bir vecih daha vardır ki o bâtının devamıdır. O da ıtlak ve 

gaybdır. O nisbet de aynı şekilde bu hüviyettir ki zikredilen yön ondan ayrıldı, benzer 

oldu. İki cihedin asılda birleşmesi itibarıyla ve imtiyazın değişkenliği iledir. O nisbet 

ademiyyedir, vücûdî bir durum değildir. İki cihet arasında koruyucu olan hakîkat kâmil 

ve ekmel insanın mertebesidir ki ilk kabiliyetinin mutlak olması nedeniyle câmi’dir. 

Mutlak zâtın tezâhürü ile esmâ, sıfatlar ve fiilleri küllî varlığında toplayıp dengeleme ve 

onun tezâhüründe kapsayıcılık ve kemâl olduğundan dolayıdır. Kezâ o hakîkat yine bir 

aynadır ki onda kulluk ve efendilik gerçek anlamıyla ortaya çıkar. O mertebenin adı da 

“amâ”dır. Sıfatı da “ehadiyyet”tir. Onda ortaya çıkan sıfatların toplamı “esmâ-i 

zâtiyye”dir. O mütekâbil isimlerin ve isimlerin ahkâmının, sıfatların ve bu sıfatların 

bâtını olması nedeniyle onların olmazsa olmaz özelliklerinin toplamından hâsıl olan 

mâkul sûret “sûret-i ulûhiyyet”tir.224 

İkinci cihet de şöyledir ki; zâhirin devamıdır. İlk taayyünün bâtınına taallukta 

sâbit olan nisbî çokluğun kabulüdür. Nisbî kesret ile çokluk aynî çokluğu gerektirir. Zîrâ 

ne zaman ki amâ mertebesinde zâhir isim, ilk taayyünün bâtınından – ki mutlak gaybdır 

– ayrıldıysa, ilk taayyünde kabûl edilen kesret-i nisbbiyye sûretini içerdiği halde - ki 

“imkân” diye bilinir. Zâhir isimle ayrıldıysa onun diğer ayrıntıları ki ona izâfe 

 
224 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 20-21. 
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edilmiştir.225  

Hakk Teâlâ kendi nefsini kendi nefsiyle, onun ilk tezâhürü mertebesinde 

müşâhede etti ve zâtı O’na zâhir oldu. O’nun zâtî isimleri ve aslî nesebiyle de onların 

taayyünü zâhirdir. Zâti ehadî makam ve cem’î taayyün hükmüyledir ki o ilk taayyündür. 

O, mâkul nesebin çokluğunda ve aslî nesebde olan çokluk ve aynî teaddüdü 

gerektirdi.226 

İsm-i zâhir ile ikinci tecellî ilk taayyün mertebesinde onda mâkul olan neseb 

üzere ortaya çıktı. O tecellîde aslî neseb ve mâkul esmânın şekilleri zuhûr etti ve 

sûretlerin bazısı bazısından temeyyüz etti. Zât kendi rütbelerinin ikincisinde zuhûr etti, 

o da ikinci taayyündür. Bu ikinci cihete makul olan sûrî kesretin ikinci taayyünde 

zuhûru itibarıyla şatr ikiye ayrılır. Birisi kavs-i vücûbîdir; İlâhî isimleri ve Rabbânî 

nisbetleri içerir. İkincisi kavs-i imkânîdir; o da kezâ kevnî hakîkatleri ve Rabbânî 

nisbetleri içerir. Bu iki kavsin arasında taayyün eden kâmil insan Hakk’ın vücûbî 

hakîkatleri ile fiillerin nisbetini ve rubûbiyyetle imkânî hakikatlerle kiyânî gerçekleri 

câmidir. O, iki hakîkati câmi ve iki dünyadaki her şeyi şâmildir. İki tarafın ve iki denizin 

buluşma noktasıdır. İki sûretle tezâhür eder. Bu makam kâbe-kavseyn makamıdır.227 

Rahmânî nefsin mertebeleri sâbitedir.  

İlk mertebe: Rahmânî nefsin ilk taayyünün kalbi gaybında bir araya gelmesi 

mertebesidir. İlk taayyün, taayyün etmeden önce Rahmânî nefisde indimâç ettiği gibidir. 

Nefsin mertebesinin taayyün etmezi ve mutlak oluşu, onun birliği mertebesidir. “Bin” 

rakam aleminde noktada noktanın aynı olması gibidir. Müteneffis nefsin teneffüsünden 

o nefsin aynı olması gibidir. Zîrâ taayyünden önce teneffüs ve tenfîs yoktur. Bu mertebe 

zâtın birliğidir ki nesebî ve vücûdî kesret ona aykırıdır.228  

İkinci mertebe: Rahmâni nefsin ilk taayyünün bâtınından kaynaklanması ve 

 
225 Bosnevî. A., 1290/1874, a.g.e., s. 22. 
226 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 22. 
227 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 23. 
228 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 23. 
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ondan beslenmesi mertebesidir. Gaybi İlâhî mertebelerden bir mertebe ile taayyünsüz 

insanın kalbi bâtınından insâni nefsin mücerred “elif” ile münbais olması ve beslenmesi 

gibidir. Öyleki harflerin mahreçleri tek mahreç değildir.229  

Üçüncü mertebe: İlk taayyün ile Rahmâni nefsin taayyünü mertebesidir. İnsânî 

nefsin “elif” mertebesinde “hemze” ile taayyünü gibidir. İnsânî nefs elifi hemzenin 

mahreci olan kalpte mütaayyin olur. “Hemze” insânî kalp mertebesinde ilk taayyündür. 

Nefsin kaynağı olan kalbin bâtınına nisbetle kesişenlerin en yakınıdır. İnsânî nefs sâir 

harf mahreçleri üzere ondan kaynaklanır ve beslenir.230 

Dördüncü mertebe: Rahmânî nefsin ilk taayyünde berzah oluşu ve hüviyetiyle 

taayyün ile lâ taayyünü kendinde toplaması itibarıyladir. Öyleki, ikisinin aynı ve zâhir 

ile bâtının aynı olmakladır. Zîrâ İlk taayyünle taayyün eden ayn-ı bâtına ve zâhirdir. 

İnsânî nefs “hemze” ile taayyün ettiği sırada berzâh olduğu gibi harflerden onda taayyün 

eden şeyle onun ıtlâkı ve lâ taayyünî olması itibariyledir. İnsânî nefs taayyün ile lâ 

taayyünü kendinde toplar.231 

Beşinci mertebe: Rahmânî nefsin ilk taayyünden beslenmesi mertebesidir. Diğer 

gaybî harfî mertebelerle taayyünü mertebesidir. İnsânî nefsin ilk mahreci olan kalp 

mertebesindeki ki “hemze”nin mahrecidir. Başka mahreçlerden çıkıp beslendiği gibidir. 

İlk taayyünün benzeri ve Rahmânî nefsin taayyünâtından önceki taayyünün benzeri ki 

ilk taayyünün bâtınından ayrılması nedeniyle o taayyün etti. İnsânî nefis de harfler 

âleminden hemzedir. Zîrâ hemze kalbin bâtınından insânî nefsin kaynaklanması 

nedeniyle ayrı olan harflerin ilkidir. Öyleki o insânî nefisde, insânî sûrette harfler ve 

kelimeler ortaya çıktı. “Elif” amâ sûretinin mazharıdır ki sıfatta tek olan Rahmânî 

nefisdir. Onunla ve ondan başka varlıkların sûretleri zuhûr ve taayyün etti. O sûretler 

İlâhî harfler ve kelimelerle isimlerin isimleridir. Onlar zâhire ve mütaayyine oldu. O 

 
229 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 23. 
230 Bosnevî, A., 1290/1874,  a.g.e., s. 23. 
231 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 23. 
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İlâhî harf ve kelimelerin sûretleriyle esmâ-i esmâdır. Nitekim insânî harf ve kelimeler 

insan nefsiyle taayyün eder. Herhangi bir harf için ayn zuhûr etmez. Ancak “Bir”in 

zuhûr mahalli olan “elif” ile ve “elif” için de tam aleniyyet yoluyla kâmil mertebede ayn 

zuhûr etmez. Zîrâ elifin makamı vahdettir.  Vâhid; vahdet ve yücelik mertebesindedir ki 

onda, ondan başkası için ayn zuhûr etmez ve onu başkası idrak edemez. “Elif” lafzî 

nefisde taayyün etmez, belki rakamda zâhir olur. Zîrâ “elif” kalbin bâtınından nefsin 

kaynaklanıp beslenmesinden ibarettir. Harflerin mahrecinden biri de özel makta’ı ile 

taayyünsüzdür. “Elif” için harf mahreçlerinde taayyün etmesinden başka bir şey yoktur. 

Mahreçlerde zâhir ve müteayyin olmaz, ancak “elif” ile olur. Nitekim “hemze” kendi 

mahrecinde insânî nefs “elif”in kalbi bâtınından kaynaklanıp ondan ayrılması sebebiyle 

zâhir olduysa aynı şekilde bu taayyün, o müteayyin olmaz. Ancak zâtın Rahmânî nefisle 

ilk taayyünün kalbi bâtınından olur.  Kendi rütbelerinin ilki rütbesinde zuhûru sebebiyle 

lâ taayyündür, münbaisdir. Zât, ilk taayyün mertebesinde nefis sebebiyle taayyün etti. 

Aynı şekilde sıfat-ı vahdânî olan Rahmânî nefs ilk taayyün mertebesinde taayyün etti. 

İlk taayyünün kalbi bâtından kaynaklanması sebebiyle Rahmânî nefsin kendi 

vücûdunun nuru ve feyzi ile ilk taayyünün kalbi bâtından kaynaklandı. İlk taayyünün 

kapsamındaki her şeyi hâvi ve hazret imkan ortamında fiil ve infiâlin hakîkatlerini câmi 

olduğu halde nefsin kendisinde olan zuhûr kabiliyetinin bürûdeti onu sınırladı. Zîrâ 

nefsin kendisinde fâil ile kâbil bir aradadır. Bu manevî nur denizinde amânın sûretleri 

düğümlendi.  Ne şey-i amâ-yı ekber zuhûr etti ondan sonra  ne de şey-i nefsî enhâ-i 

selâse üzere mümted oldu. Biri ulvî, biri süflî biri de berzahın cem’î ehadîsidir. Aynı 

nefesde bütün fiilî ve infi’âlî hakîkatler taayyün etti. Böylece iki amâ’nın şekli ortaya 

çıktı. Birisi amâ-i Rab, birisi amâ-i merbûbdur. Müte’âlî nefisde tüm İlâhî, faal, müessir 

ve nurlu  hakîkatler taayyün etti. İlâhî-Rabbânî sûretler ve taayünat-ı vücûbiyye-i 

hakkâniye olduğu halde bu amâ Rabdir ve aşağı düşen nefisde -ki o mazhar-ı infi’âlî 

hakîkatleri  içerir- yaratılmış tüm infi’âlî müteessir hakîkatler taayyün etti. Kevnî 
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sûretler ve vücûdî-imkânî taayyünler olduğu halde bu amâ-i merbûbdur. Kezalik kevnî 

varlık ve âlem-i halkî neş'et etti. Bu kevnî neş'etin evvelî “kalem-i a’lâ”dır. Vasatî cem’î 

ehadî berzahı hakâyıkı İlâhiye-i müssire-i faâliheyi ve hakâyıkı halkiyye-i müteessire-i 

infiâliyyeyi câmîdir. Neş’e-i vasatî bağlayıcı ve toplayıcıdır. En yüce, en sefil, zâhir ve 

bâtın, vücûb ve imkânın arasını câmidir. İki taraftan ayrı değildir. Belki tarafeyn-i 

cem’in tekliği ve tarafeyn-i ayn’ın toplamıdır. Bu neş’e-i vasatîde taayyün eden insân-ı 

kâmildir ki iki tarafı cemeder ve ayırır. “Allah kimi dilerse doğru yola iletir.” (En’âm, 

6/39)232 

 

c. Üçüncü Temel: Esmâ ve Sıfat-ı İlâhiyye  

Tüm İlâhî isim ve sıfatların zât hakkında kullanılması itibarıyla bunlar Hakk’ın 

zâtının aynıdır, “hüve-hüve”’dir “hiye-hüve” değildir. Zâti ehadiyyette olan isim ve 

sıfatlardan her birisi diğer isim ve sıfatların aynıdır. Vücûd ve nisbetçe onların arasında 

fark ve imtiyaz yoktur. Dallar ve yapraklar da birbirinin aynı olduğu gibi; çekirdekler 

içinde olan ağaç yaprakları, dalları, çiçekleri ve meyveleriyle nefsî ve aynîdir. Hakk’ın 

zâtında toplanmış olan sıfatlar hasebiyle feyz-i akdes ile zât-ı ehadiyyet tecellî ettiğinde 

İlâhî sıfatların isimleri sûretiyle ki isimlerin hakîkati zâhir olur ve birbirinden isimlerin 

hakîkati olan sıfatların temyizi hasebiyle ilm-i temeyyüz ile ayrılır. Zuhûr ve temyîzin 

mahalli zâtî-ilmî huzurdur. İsimlerden her biri için zâtî mazhariyetten manevi bir hisse 

vardır ki ona özeldir. İsimlerin bazısı daha kapsamlıdır. Zîrâ bazısı bazısı için usûl 

gibidir. Bazısı da bazısına tâbi ve tâlîdir. Bazısı zât ismi, bazısı da sıfat ismidir. Bazısı 

da esmânın fiilleridir. Üç mertebeden her bir mertebe için sâbite olan müretteb isimler 

sâbite olan isimlerden  farklıdır. Üç mertebenin isimlerinden her bir isim için bir kemâl 

husûle gelir ki ona mahsustur ve onun için sâbite bir hakîkattir ki onunla başkalarından 

farklıdır ve ona mahsus bir rubûbiyyet hâsıldır ki başkası için sâbite değildir. Meselâ 

 
232 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 23-25. 
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Allah ve Rahmân isimleri bütün isimleri içine alır ki bu iki isimden başka bir isim 

yoktur. “De ki: Allah’a dua edin veya Rahmân’a dua edin. Hangisine dua ederseniz 

güzel isimler O’nundur.” (İsrâ 17/110) Her bir isim onun muayyen sıfatı ve temayüz 

eden yönü dışında, her bir isim zâta delalet etmez. Zîrâ her bir isim için iki delâlet 

sâbittir. Biri bir sıfat ile zâta delâlettir diğeri de onun için sevk olunmuş ve onu taleb 

eden manâya delâlet eder. Bu itibarla bir isim bir başka ismin gayri olur. Müsemmânın 

ve zâtından gayri olur. Ancak bu, bir ismin zâta delâleti ile olur. Onun için bütün isimler 

hâsıladır. Zîrâ müsemmâ tekdir. Bütün esmâ ile nitelenmiş olur ki bu itibarla ism-i 

a’zam ve müsemmânın aynı olur. Nitekim Ebû Kâsım b. Kaysî’nin görüşüdür. Bu zât 

“Halu’n-Naleyn” kitabında şöyle diyor: “Her İlâhî isim bütün İlâhî isimlerin adını alır 

ve onunla nitelenir. Çünkü zâta delalet eder.” Biz de “el-Müsemmâ” adlı kitapta Hz. 

Musa (a.s.)’nın şu sözü hakkında dedik ki: “Ayakkabılarını çıkar. Sen kutsal Tuvâ 

vâdisindesin.” (Tâ-Hâ 20/12)233  

Hazret-i ilmiyye de; ilmî sûretler üzere olan İlâhî isimlerden mukaddes feyizle 

kevnî varlıklar ve imkânî sûretler cem-i kesîrin zuhûr ettiği şekilde zuhûr eder. Hüküm 

ve eserleriyle bilinir. Mezâhir-i kevniyye de zuhûr etmeyen İlâhî isimler ilm-i İlâhîde 

sübût üzere kalırlar. Hakk’tan gayri kimse onlara muttalî olmaz, kimsenin ilmi onlara 

ulaşmaz. Meğer ki Yüce Allah bir nebîyi veya velîyi seçip hazret-i ilmiyeye ulaştırsın da 

hazret-i ilmiyyeyi keşfedip suver-i ilmiyyeyi müşâhede etsin. Bilinen İlâhî isimler 

zuhûruyla bilinmektedir. İlâhî sıfatlar ya icâbîdir veya selbîdir. İcâbî sıfatlar ya 

hakikîyyedir ki onlarda izâfet yoktur, hayat, vücûb gibi; veya tamamen izâfiyedir 

evvelîyyet ve âhiriyyet gibi; yahut izâfeti vardır, rubûbiyyet, ilim ve irâde gibi. Selbî 

sıfatlar gınâ, kuddûsiye ve sübbûhiyye gibidir. Keza İlâhî sıfatlar iki kısımdır. Biri; 

“Eimme-i seb’a” denilen sıfatlar gibi kapsayıcı, tam, toplayıcı “küllî sıfatlar”dır. İlim, 

hayat, irâde, sem’i basar, kudret ve kelam bunlardır. Biri de hâlikıyyet ve râzıkıyyettir ki 

 
233 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 25-26. 
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bunların dışındaki “sıfât-ı cüz’iyye”dir.234 

 

d. Dördüncü Temel: A’yân-ı Sâbite  

Hazreti ilmiyye-i zâtiyyede şuûn-i zâtiye, esmâ ve İlâhî sıfatların sûretleri a’yân-

ı sâbitedir. Zât-ı İlâhîyeye has tayinle hazreti ilmiyyede onların sûretinde tecellî eder ve 

onlar yokluk üzere sâbitedirler. Vücûd sıfatıyla muttasıf değillerdir. mümkinâtın ilm-i 

İlâhîde sâbite olan hakîkati a’yan-ı sâbitedir. İki yönü bulunmaktadır. Biri: A’yân-ı 

sâbite İlâhî hakîkatlerdir. Bu; isimlerin ve sıfatların sûrî olduğu itibarıyladır. Diğeri 

mümkinâtın hakîkati ve dayanağıdır. Birinci şıkka göre a’yan-ı sâbite için bedenler 

ruhlar gibidir. İkinci şıkka göre de ruhlar bedenler için gider. İlm-i İlâhîde a’yân-ı sâbite 

feyz-i akdes ile taayyün eder ve hâsıl olur. Feyz-i mukaddes ile de onları sûrî olan 

a’yân-ı mümkine dışında lâzime ve tâbileriyle hâsıldır. A’yân-ı sâbite de yapaylıkla 

muttasıf değildir. Zîrâ hariçte mevcut değildir ve (sadece) yapay olan şey hariçte mevcut 

olur. A’yân; varlığın kokusunu hissedendir. “Mevcûd olan a’yân’ın yansımasında” feyz-i 

mukaddesle zuhûr eden a’yân’ın görüntüsüdür. Bütün mükevvenâtın görüntüsü ve 

imkan âleminin tezâhürü ya a’yân-ı sâbitenin görüntüsüdür veya esmâ ve sıfatların 

görüntüsüdür.235 

 

e. Beşinci Temel: Hazarât-ı Hams  

İlâhî hazarâtın sonu yoktur. Ancak avâlim-i hams (beş etmen) itibarıyla beş 

hazrettir. Birisi mutlak gaybın hazretidir ki a’yân-ı sâbite ve ilmî gerçeklerin hazretidir.  

Onun karşılığı his ve şehâdetin hazretidir ki ona âlem-i mülk ve âlemi kevn-i fesâd 

derler. İkisi arasındaki hazret; mîsâl-i mutlakdır ve gayb-i mutlak hazretiyle mîsal-i 

mutlak hazreti arasındaki  ervâh-i cebr ve tebeh hazretidir. Yani soyut akıl ve nefsdir. 

 
234 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 27. 
235 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 27-28. 
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Hazreti mîsâl-i mutlak ile hazreti şehâdet arasında mîsâl-i mukayyed hazreti bulunur ki 

uyku alemidir. Ve bu beş hazretin tümü “hazret-i insâniye-i külliye-i cem’iyye-i 

câmia”dır ve tüm hazretlerin neticesidir.236 

Kâmil insan mertebesinin hazreti altıncı hazrettir. Hz. Ali kerremallahü vecheh 

buyurdu ki: “Senin ilacın sende ve hissettiğindedir. Derdin de senden ve 

gördüğündendir. Ve sen o apaçık kitapsın ki, onun harfleriyle içten geçen şey zuhûr 

eder. Ve sanırsın ki sen küçük bir varlıksın. Sende toplanmışken en büyük âlem. Senin 

dışarıya ihtiyacın  yoktur. Düşüncen de, düşündüğün de senin içindedir. İstifâde etmek 

için kitaplara bakarsın. Onu tasnif eden senden haber veriyorken.” İnsân-ı kâmil âlemi; 

bütün âlemlerin toplamı ve bütün  varlıkların en kapsayıcısı ve genişidir.237 

 

f. Altıncı Temel: Vücûd ve İnsân-ı Kâmil  

Vücûd “bir”dir ve onun için zuhûr vardır, o da âlemdir. Butûn vardır ve o da 

esmâ’dır. Berzâh-ı câmi’ de vardır ki âlem ile esmâyı birbirinden ayırır. Tâ ki onunla 

zuhûr butûndan ayrılsın. O berzah da insân-ı kâmildir. Zuhûr; butûnun aynasıdır, butûn 

da zuhûrun aynasıdır. İkisi arasında olan her şey de zuhûr ve butûnun aynasıdır. Nitekim 

Zât-ı Hak kitâb-ı cümelîdir, ve ümmü câmidir. Kitapların hepsi için, kitapların 

tafsilinden önce ve Hakk’ın kendine işareti apaçık açıklayıcı kitaptır ki zâtında toplanan 

şey açıklayıcı ve ayrıntılıdır. Keza insân-ı kâmil kitâb-ı cümelîdir ve ana toplayıcıdır. 

Bütün kitaplar için onun tafsilinden önce Hakk’ın kendi nefsine ilmi kitâb-ı mübîndir. 

Onda kuvvet ve icmalde olan şey açık ve ayrıntılıdır. Nitekim Hakk’ın kendi zâtının 

ilmi, kendi zâtına aynadır. Zât da onda zâhirdir ve onunla taayyün eder. Kâmil insanın 

kendi nefsini bilmesi onun için aynadır. Onda zuhûr eder, onunla taayyün eder. Hakk’ın 

zâtıyla insân-ı kâmil arasında külliyye ve icmâl cihetiyle veya Hakk’ın zâtında eşyanın 

 
236 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 28. 
237 Bosnevî, A., 1290/1874,  a.g.e., s. 28. 
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gizli olması cihetiyle benzerlik vardır. Hakk’ın ilmiyle kâmil insanın ilmi arasında 

mazhariyet yönüyle benzerlik vardır. Zîrâ kâmil insanda toplanmış olan şey onun 

tafsîlinin ilmidir. Kâmil insan Hakk’ın zâtına tam bir aynadır. Bu benzerlik nedeniyle 

Hakk’ın zâtı küllîlik ve mücmel oluş onun ciheti üzere tecellî eder, onda zuhûr eder. Her 

şey ki zâtında küllîlik ve icmâl üzere toplanmıştır; o şeyler kâmil insanda da aynı 

şekilde toplanmıştır. Hakk’ın ilminde cüzî ve tafsîli olarak zâhir olan şey de kezâ kâmil 

insanın ilmi de cüzî ve tafsîli olarak zâhirdir. Belki Hakk’ın ilmi kâmil insanın ilmidir. 

Onun zâtı ittihâd ve hulûlsüz olarak kâmil insanın zâtıdır. Zîrâ hulûl ve ittihâd 

mevcûdîden ortaya çıkar. Nitekim vücûda vücûd vahitden gayri olmadığı için hulûl de 

böyledir. Çünkü eşya Hakk’ın vücûduyla vardır ve kendi nefisleriyle yoktur. Hakk’ın 

vücûduyla mevcûd olan ve kendi nefsiyle yok olan şey Hakk ile nasıl ittihâd eder? 

Nitekim Hakk’ın zâtıyla kâmil insanın zâtı arasında ve Hakk’ın ilmiyle kâmil insanın 

ilmi arasında icmal ve tafsîl yönünden benzerlik vardır. Kezâ kalem-i a’lâ ile kâmil 

insanın ruhu arasında da, levh-i mahfûz ile kâmil insanın kalbi arasında da, arş ile kâmil 

insanın cismi arasında da, kürsî ile kâmil insanın nefsi arasında da benzerlik vardır. 

Bunlardan her birisi ona benzer olan şey için aynadır. Kalem-i a’lâda toplanmış olan her 

şey insân-ı kâmilde de toplanmıştır. Levh-i mahfuzda tafsîl edilen her şey kâmil insanın 

kalbinde de mufassaldır. Arşta mücmel olan her şey kâmil insanın cisminde de 

mücmeldir. Kürsîde mufassal olan her şey kâmil insanın nefsinde de mufassaldır. Kâmil 

insan; bütün İlâhî ve kevnî kitapları kendinde toplamıştır. Nitekim Hakk’ın kendi zâtını 

bilmesi bütün eşyayı da bilmesini gerektirir ki kendi zâtını bildiğinden her şeyi de bilir. 

Zîrâ kâmil insan icmâlen ve tafsîlen her şeyin hüviyetidir. “Kendini bilen; rabbini 

bilir.”238 Şeyh (r.a.) “el-Esrâr” kitabında diyor ki (Şiir): “Ben Kur’ânım, seb’u-l 

mesânîyim. Ruhun ruhuyum, varlığın ruhuyum. Yüce Allah (c.c.): “Kitabını oku! O; 

senin hesabını görmeye yeter.” (İsrâ 17/14) “Biz onlara ufuklardaki ve kendi 

 
238 Aclûnî, a.g.e., II, 343 
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nefislerindeki âyetlerimizi göstereceğiz. Ta ki Onun hak olduğu kendilerine tebeyyün 

etsin. Rabbinin her şeye şâhit olması sana yetmez mi?” (Fussılet 41/53) “Elif-Lâm-

Mîm. Bu kitap ki onda şüphe(li bir şey) yoktur.” (Bakara 2/2) “Elif” ile ezelin ezelinde 

eşyanın ilki olması itibarıyla “Zât-ı ehadiyyet”e işaret olunur. “Lâm” ile mümkinâtın 

aynı üzerine serilmiş olan “vücûd”a işaret olunur. “Mîm” ile varlığın tamamı olan 

“kâmil insan”a işaret olunur. Hakk Teâlâ, âlem ve kâmil insan “kitâb-ı lâ raybe fîh 

(içinde şüphe barındırmayan kitap) dir. Kâmil insanın mertebesi daha önce 

zikrolunduğu gibi varlığın denizi olan İlâhî isimlerle Rabbâni hakîkatler arasında ve 

imkânın denizi olan kevnî sûretlerle imkânî hakîkatler arasında berzahtır. Her iki tarafta 

tahakkuk etmektedir. Her iki tarafa eşit şekilde bakmaktadır. Bu mertebeye ulaşmayan 

kimse “insan sûreti”dir, gerçekte “insan” değildir. “Âlemîn”de hilâfetle zuhûr eden de 

bu mertebeden zâhir olur. Bu mertebe kendisinde tahakkuk etmeyen kişi kemal 

derecesine ve hilâfete ulaşmamıştır. Halîfe ve mürşîd-i kâmil de değildir. Bu mertebenin 

üstü de “ev ednâ”dır ki “ekmeliyyet” mertebesidir. Hazret-i ehadiyyettir ki “istihlâk-i 

Muhammmedî” makamıdır. Bu makam da “Hz. Muhammed (s.a.v.) ile O’nun 

vârislerinden ekmel olanlara” has makamdır. “Allah kimi dilerse doğru yola iletir.” 

(Bakara 2/213 ; Nûr 24/46)239 

İnsân-ı kâmil ki âlemde ondan daha mükemmeli yoktur. O, insanlığın “nefs-i 

nâtıka” mertebesindedir. O da bizim efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ki âlemden 

beklenen de odur. Onun altında olan tüm insanlar ise “kuvâyı ruhâniyye” 

mertebesindedir. Onlar da peygamberler ve onların mertebelerinden süzülmüş olan 

kimselerin mertebeleridir ki insanda “kuva-i hissiye” mertebesindedir. Onlar da 

nebîlerin vârisleri olan evliyâdır. Bunlardan geriye kalanı şekilde insan, yaşantıda ise 

hayvan cümlesindendir. Hayvânî ruh konumundadır ki işi çoğalmak ve hisleri 

doyurmaktır. İşte onun için diyoruz ki; Resûl (a.s.) nefs-i nâtıkadır. Zîrâ Resûl (a.s.) der 

 
239 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 28-30. 
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ki: “Ben insanların efendisiyim.”240 O; insanlık âlemindendir. Zîrâ cirm âleminde insan 

büyüktür ki seviyede öndedir. Tâ ki Resûl (a.s.)’ün neş'et sûreti onda tezâhür etsin. 

Nitekim Allah Teâlâ kendi ruhunu insana üflemesinden önce onun cesedini tamamladı. 

Ondan sonra kendi ruhundan ona üfledi ki insan da onunla insan oldu. Varlık âlemindeki 

melekler insanın hayâlinde zuhûr eden varlık gibidir. Keza cin de hayalî sûret gibidir. 

İnsanın nefs-i nâtıkası olan vücudu olmaksızın insanlık âlemi olmaz. Nitekim nefs-i 

nâtıkası olmadıkça da insan, insan olmaz. İnsandaki nefs-i nâtıka da sûret-i İlâhîye 

olmadıkça kemâle ermez. Bu nedenle de Resûl (a.s.)’den ibaret olan âlemin nefs-i 

nâtıkası sûret-i İlâhîye onda tam anlamıyla zuhûr etmekle kemal derecesine ulaştı. 

Âlemin sûreti cesede denk gibidir ve sûret-i İlâhîyye ile Resûl (a.s.) onun ruhu gibidir. 

”Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir.” (Bakara 2/213; Nûr 24/46) 241 

 

g. Yedinci Temel: Hurûf-i Kelimât  

Harfler ve kelimeler ikiye ayrılır. Bunlardan ilki hurûf-i vücûdiyye ve kelimât-ı 

vücûdiyyedir. Diğeri ise hurûf-i İlâhîye ve kelimât-ı İlâhîyedir. İlâhî gaybî harfler; İlâhî 

haller Hakk’ın tezâhürlerinin en yüksek mertebesi olduğu itibarıyla gaybın da 

gayblarında gizli olan “şân-ı zâtî”dir ki tıpkı çekirdek içindeki ağaç gibidir. Fizîki var 

oluştan önce Hakk’ın ilm-i zâtisinde eşyanın şekillerinin en yüce mertebesi oldukları 

itibarıyla onların her bir haline “hurûf-i gaybî” adı verilir. Cismî var oluştan önceki her 

hali onun lâzimeleri ile düşünülmesi itibarıyla o hale “kelime-i gaybiyye” adı verilir. O 

hal ile de “Hakk’ın zuhûru ve onun levâzımı” itibara alınmaksızın Hakk’ın tecellîsi 

hükmünün yok oluşu itibarıyla o duruma “hurûf-i vücûdî” adı verildi. Ve o tecellî 

hükmünün o hal üzere ve onun gerekleri üzere yok oluşu itibarıyla o duruma “kelime-i 

vücûdiyye” adı verilir. Gaybî harfler zâti durum olması itibarıyla Hakk’ın aynıdır, ağaç 

 
240 Tirmizi, Menâkıb 1, Tefsir, 18; Ahmed b Hanbel, El-Müsned, 1/282 
241 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 30-31. 
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çekirdekte iken çekirdeğin aynı olduğu gibidir. İlmî taayyünle harflerin taayyünü ve 

nisbî teaddüdle harflerin teaddüdü itibarıyla; eşyanın harflerinin hakîkati, esasları, 

ilkeleri, ve menşe’i olduğu itibariyle “hurûf-i gaybiyye” Hakk’ın zâtının gayridir. 

Hakîki ayrılışla değil nisbî temyiz ile ondan ayrılmıştır. Vesselâm hurûf-i gaybiyye 

eşyanın taayyünü için gerçek ilkedir.242 

 

h. Sekizinci Temel: Nübüvvet, Risâlet, Velâyet 

 Nebî şu kimsedir ki Allah tarafından vahy-i İlâhî ile kendisine melek gelir, o 

vahiy bir şerîat içerir ki o nebî kendi nefsinde Allah Teâlâ’ya o şerîatle ibâdet eder. O 

şerîati başkalarına iletmekle yükümlü olursa o nebî Resûl olur.243 

Nübüvvet iki türlüdür. Biri nübüvvet-i bâtına diğeri de nübüvvet-i zâhiredir. 

Bâtınî nübüvvet şudur ki: Resûl (a.s.) bâtın isminde, gayb âleminde hakîkati ve ruhu ile 

İlâhî gayb aynasında nebîlerin, velîlerin ve mü’minlerin hakîkatine, ruhlarına Allah 

tarafından bildirilendir. Nitekim “Âdem su ile çamur arasındayken ben nebî idim” 244 

sözüyle Resûl (a.s.) bu özel nübüvvetini işaret etti. Nübüvvet-i zâhire de ikiye ayrılır; 

biri “teşrî’î nübüvvet”, diğeri de “ta’rîzî nübüvvet”tir. Nübüvvet-i teşriiyye de ikiye 

ayrılır; biri “şerîat-i müceddede ” ile gelen nebînin nübüvvetidir ki o nebî Resûldür. Biri 

de kendi şerîatıyla gelen nebîdir ki yenilenen  şerîatle amel etmez. Şerîati olan nebînin 

nübüvveti de ikiye ayrılır; biri “nübüvveti mutlaka-i külliye-i âmme”dir, diğeri de 

“nübüvveti mukayyede-i cüzîye-i hâssa”dır.245  

Nübüvvet-i mutlaka-i külliye-i âmme; Hz. Muhammed (s.a.v.)’in nübüvvetidir. 

Nübüvvet-i mukayyede-i cüz’iyye-i hâssa ise “Hz. Âdem (a.s.)’in zamanından Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’in zamanına” kadar yenilenegelmiş şerîatlerin sahibi olan nebîlerin 

 
242 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 31-32. 
243 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,   s. 32. 
244 Aclûnî, a.g.e., II, 169. 
245 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 32-33. 
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nübüvvetidir. Bunların hakîkatlerinin dayanağı olan “esmâ”nın kapsamı ve 

ümmetlerinin kabiliyetine göre bunların nübüvveti de kapsamda farklıdır. Zîrâ her ne 

kadar nübüvvet-i mutlaka-i külliye-i Muhammediyye’ye nisbetle bunların nübüvvetleri 

“nübüvvet-i cüz’iyye”dir. Ama bunların nübüvveti altında cüzî nübüvvetler vardır ki 

bunlar şerîati olmayan nebîlerin nübüvvetleridir. Bunların nübüvveti “nübüvvet-i 

külliyye”dir.246  

Nübüvvet-i ta’rîfiyye de iki kısımdır. Biri; peygamberler teşrî’î nübüvvet dışında 

kalan ilim ve ma’rifeti velâyet yoluyla vasıtasız olarak Hakk’tan alıp haber vermeleridir. 

Biri de; Allah’ın haber vermesi ve Rabbâni keşifle evliyânın İlâhî hakîkatlerden, 

ma’rifetten ve gaybın sırlarından haber verdikleridir. Bu “haber verme”de yeni şerîat 

getirme yoktur. Hızır’ın nübüvveti de bu kısımdandır. Zîrâ Hızır; sıddîkıyyetle şerîatı 

olan nübüvvet arasında “ferdiyet” ve “kurbet” makamındadır. Kurbet ve nübüvvet-i 

mutlaka makamı da ona İlâhî tahsisle ulaşır. Bu makamda da Allah’ın kendisine tahsis 

ettiği şey vasıtasız olarak özel şekilde Hakk’tan alınır. Bu nübüvvet hayvanda da vardır. 

Yüce Allah: “Ve Rabbin arıya vahyetti.” (Nahl 16/68) Başka varlıklarda da vardır lâkin 

onlara nebî veya Resûl adı verilmez. Ancak “hâssa melekler” için kullanılır.247  

Nübüvvet-i teşrî’iyye “mutlak İlâhî velâyetin mertebelerinden bir mertebedir ve 

onun zâhiridir.” Teşrî’î nübüvvet de Resûl (a.s.) ile son bulmuştur. “Benden sonra 

peygamber yoktur.”248 Ondan sonra yeni şerîatle resûl gelmez. Ancak “nübüvvet-i 

ta’rîfiyye-i dünya ve ahiret” Muhammedî velâyetin tezâhüründen hiç kesilmez. Mürsel 

nebîler sâir nebîlerden yücedir. Zîrâ onlar risâlet, nübüvvet ve velâyet olan üç mertebeyi 

câmidirler. Ancak resûlde velâyet-i nübüvvet onun risâletinden üstündür. Zîrâ velâyet 

İlâhî sıfattır, nübüvvet de melekiyyettir, risâlet ise beşeriyettir. Bir bakıma “risâlet-i 

a’lâ” nübüvvetle velâyetten, nübüvvet de velâyetten üstündür. Resûl de nebî ve velîden 

 
246 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 33. 
247 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 33. 
248 Buhârî, Menâkıb,18. 
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üstündür. Zîrâ Resûl kitapla gönderilmiştir. Nebî de velîden üstündür. Zîrâ velî; nebî’ye 

şerîatte tâbidir, nebîde ona metbûdur. Nebîlerin bidâyeti velîlerin nihayetidir. Aklın 

görevinin bittiği yer; velâyetin başlangıcıdır.249  

Velâyet sıfat-ı İlâhîyye olması itibarıyla sürekli ve ebedîdir, felek-i âmm da 

bütün merâtib-i İlâhîyye ve kevniyyeyi câmidir. Nübüvvet de onun küllî 

mertebelerinden bir mertebedir. Velâyet kula nisbet olunduğu itibarla Hakk’ın varlığında 

kulun fenâsından ve Hakk’ın zâtında onun yok oluşundan ibarettir. Velî kendi nefsiyle 

zuhûr edemez. Velî; sırf “kul”dur. Eğer hak ederse zâhir olur, eğer gizlerse “bâtın” olur. 

Kendi nefsiyle zâhir olan “zâhir kul”dur. Kendi nefsiyle bâtın olan da “bâtın kul”dur. 

Allah’ın kulu olan, kendiliğinden zâhir ve bâtın olmaz.250 

 Velâyet ikiye ayrılır: Biri “velâyet-i İlâhîye-i Muhammediyye-i külliyye-i 

bâtına”dır. Diğeri de “velâyet-i zâhire”dir ki beşerî tezâhürlerle taayyün eder. Bu da 

ikiye ayrılır: İlki “velâyet-i âmme”dir, ikincisi de “velâyet-i hâssa”dır. Ayrıca, velâyet-i 

âmme de ikiye ayrılır: Biri Hz. Âdem (a.s.) zamanından Resûl (a.s.)’ün zamanına kadar 

gönderilen nebî ve resûllerin, kutupların ve sâir velîlerin velâyetidir. Yüce Allah şöyle 

buyurdu: “Allah, imân edenlerin velîsidir.” (Bakara 2/257; Muhammed 47/11) Fetret 

zamanındaki tevhîd ehlinin velâyeti kendilerine nisbetle velâyet-i hâssadır. Ancak bu 

durumda velâyet-i âmme de vardır. Zîrâ velâyet-i âmme onların velâyetini de kapsar. Bu 

itibarla velâyet-i hâssa ikiye velâyet-i âmme de üçe ayrılır. Biri velâyet-i hâssa-i külliye-

i Muhammediyyedir ki; beşerî varlıkta Resûl (a.s.)’ün mübârek nefsine ve onun vârisleri 

olan Muhammedî kutuplara hasdır. Bu itibarla da onun vücudu ve vârislerinin vücudu 

velâyet-i İlâhîyye-i Muhammediyye, külliye-i bâtına için büyük ışıktır ki o, küllî bâtınî 

velâyet iken onların vücudunda bütün hükümleri ve gereken her şeyi ile taayyün eder ve 

zâhir olur. Lâkin Resûl (a.s.)’den sonra gelen kutuplarda velâyet-i hâssa-i 

Muhammedîyye ve velâyet-i âmme-i külliyyeye müctemîdir. Velâyet-i hâssanın bir 

 
249 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 33-34. 
250 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 34. 
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kısmı da sülûk ehlinden havâs mü’minlerin velâyetidir. Bu velâyet, iman mertebesinin 

üstünde olan İlâhî mertebelerin ve Muhammedî makamların her bir makam hasebiyle ve 

her mertebede vâki olan velâyet o mertebeye göre adlandırılır. “Allah imân edenlerin 

velîsidir” (Bakara 2/257) ve “Allah sâlihlerin velîsidir” (A’râf 7/196) gibi.251  

Herhangi bir mertebe ve makamda taayyün eden velî o mertebe sebebiyle Hakk’ı 

mevlâ edinip velâyet-i hassa-i Muhammediyye ile tahakkuk edince Hakk da o mertebe 

ve makam nedeniyle ona velî olur. Zîrâ Muhammmedî zevkte velî her şeyden uzaktır. 

Yüce Allah’ı müşâhede etmez. Ancak kendi vücudu ile fânî olup Hakk’ın vücuduyla 

bâkî olduktan sonra her şeyde bâki olur ve her şeyde Hakk’ın vücûduyla Hakk’ı 

müşâhede eder. Hazret-i Muhammediyye’ye has olan makamların her birinde vâkî olan 

velâyet, makam-ı Muhammedî olduğundan “velâyet-i hâssa-i Muhammediyye”dir. 

Muhammedî makamlardan “kâbe-kavseyn” makamı –ki insân-ı kâmil makamı ve 

yaratılmışların kaynağıdır – taayyün eden evlîya da iki kısımdır. Biri “evliyâ-yı merdûd-

i mükemmel”dir, bir kısmı da hoşyarlardır. Bir kısmı da evliya-yı müstehlik ve evliyâ-ı 

kâmildir, bunlar da “mestânân-ı Hakk”tır ki bunlar beşer olma sıkıntısından kurtulup 

kâbe-kavseyn birliğine gark olmuşlar, samediyyetin yücelik ve güzelliğini müşâhede ile 

mahvolmuşlardır. Onların kendi varlıklarından haberi yoktur ki başka kimse ile nasıl 

ilgilensinler? Onlarda bir başkasını ol cenâb ile âşina edecek kadar kuvvet yoktur. 

Onların tesbihi daima şudur: “Ey seni dost edinenin istediği! Beni kendinle meşgul 

ettin. Beni kendine o kadar yaklaştırdın ki beni sen sandım.” Bu tâifenin nübüvvet 

zevklerinden hissesi yoktur ve davetle uğraşmazlar. Ama merdûd-i mükemmel olan 

hoşyarlara “Onların içinden bizim emrimize yönlendirecek imamlar var ettik”(Enbiyâ 

21/73) fehvâsı üzere hilâfet ve niyâbet elbisesi giydirirler ve onlar halkı Hakk’a davet 

edip Hakk’ın emriyle yol gösterirler. “De ki: Benim yolum budur. Ben ve bana uyanları 

bilerek Allah’a çağırırız.” (Yûsuf 12/108) Kâbe-kavseyn makamında taayyün eden 

 
251 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 34. 
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“velâyet-i hassa-i Muhammediyye” Mehdi (a.s.) ile son bulur. “Velâyet-i âmme” de 

Meryem oğlu İsa ile son bulur. Ehadiyyetin cem’u cem’i olan “velâyet-i zâtiye-i 

Muhammediyye külliyye-i kemaliyye-i ekmeliye-i insaniyye” zât ile ulûhiyyet arasında 

berzah olan “Hz. Muhammed (s.a.v.)’in vâris-i ekmeli” ile son bulur. O da bu kitabın 

sahibi Şeyh İbn-i Arabî’dir. 252 

 Velâyette hatmiyyetten murâd: Muhammedî zâhirî devrenin, insanlığın maddi 

var oluşunda velâyetin hülâsâsının bâtında olan kemâlinin ortaya çıkmasıdır. Değilse, 

velâyet İlâhî sıfat olduğundan zuhûr ve butûn ile muttasıfdır. Tecellî ile kemâlâtı ızhârla 

son bulmaz. Resûl (a.s.) ile teşrî’î nübüvvetin kesilmesinden sonra vâkî olan ve vâkî 

olacak olan İlâhî tecellîler ve Rabbâni kemâlât sonsuzdur, sevgiyle muhatab olmadır, 

sonsuzluk şühûdunun tecellîsidir. Sonsuz olan İlâhî velâyetle ve aracısız özel şekilde 

gelir.253 

 

ı. Dokuzuncu Temel: İlm-i Zâhir, İlm-i Bâtın 

 Zâhirî ve bâtınî ilmin bir araya gelişini anlatır. Ma'lûm ola ki Hakk Teâlâ 

“zâhir” ve “bâtın”dır. Bâtın bâtın ile, zâhir zâhir ile bilinir. İlm-i zâhir ikiye ayrılır. Biri 

fehm-i evvel üzere yüce Kur’ân’ın zâhirinden alınan ilimdir ki şer'î hadleri ve dinî 

hükümlerle İslam akâidini kapsar. Bu ilim bâtınî ilim için beden gibidir. Biri de zâhirî 

hislerle, organlarla ortaya çıkar. Görme kuvveti, duyma kuvveti, dokunma kuvveti, 

koklama kuvveti ve sâir insanî uzuvlar gibi insanın zâhirine hasdır. Adı geçen kuvvet ve 

organlardan her biri ile insanda bir ilim hâsıl olur ve bunlar insan vücudunun zâhir 

işçileridir. “Biz onlara ufuklarda âyetlerimizi göstereceğiz”(Fussılet 41/53) mefhûmu 

üzere âlemin ufuklarında bulunan İlâhî âyetler ve Rabbâni ilimleri alıp bâtına iletirler.254  

Bâtının ilmi de ikiye ayrılır. Biri Kur’ânın bâtınından alınan ilimdir ve o da 

 
252 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 35. 
253 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 36. 
254 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 36. 
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tevhid ilmidir. İlâhî sırlar ve gaybî hakîkatleri içerir. Diğeri de bâtınî hisler ve ruhânî 

kuvvetlerle hâsıl olur. Hayvanî ruh, aklî ruh, fikrî ruh, kutsî ruhla ve apaçık olan kalb-i 

kâbil ile hâsıl olur. Bunlar da insan bünyesinin bâtınî işçileridir ki “kendi nefislerinde” 

gereğince bâtından insanın gaybî varlığından ve hakîkatinden alıp onun zâhirî varlığına 

katarlar. Zâhirî ilme nisbetle ruh ilmi gibidir. Ruh bedensiz zuhûr etmediği gibi ilm-i 

bâtın da zâhirin ilmi olmaksızın zâhir olmaz. Beden de ruhsuz kâim olmadığı gibi ilm-i 

zâhir de ilm-i bâtınsız kâim olmaz.255  

İlâhî şekil üzere yaratılmış olan insan varlığı için iki ilmin bir araya gelmesi 

gerekir. Tâ ki zâhiri zâhir ile, bâtını da bâtın ile müşâhede etsin ve zâhir ile bâtını bir 

araya getirme sıfatı kazansın ki insan için kemâl onunla hâsıl olur. Zâhir ehlinin bazıları 

gibi zâhire hasr etmesin ve bâtın ehlinin bazısı gibi bâtına has olmasın. Zîrâ zâhir 

âlimleri ma'lûmu zâhiri ilme hasr etmekle, bâtın ile idrak edilen ve ma'lûm olan şeyden 

uzaktırlar. Hz. Musa(a.s.)’nın kavmi gibi aklî melekelerle ve gaybî mertebelerde şuhûd-i 

gaybî ile Hakk’ı müşâhede etmezler. Bâtın âlimleri de ma'lûmu bâtına hasr etmekle 

zâhirin ilmiyle idrak edilen ve bilinen şeyden uzaktırlar. Hz. İsâ (a.s)’nın kavmi gibi 

zâhirden uzak oluşları ve ruhânî olana boğulmaları sebebiyle kevnî tezâhürleri ve hissî 

tecellîlerde ortaya çıkan Hakk’ı müşâhede edemezler. Muhammedî kemâl; zâhirle bâtını 

cem etmekle olur. Zâhir ile bâtın cem edilmiş olmaz ancak kâbe-kavseyn 

mertebesindeki kâmil insan mertebesidir. Hilâfet mertebesidir ki kavs-i halk, kavs-i 

vücûb ve imkan, kavs-i zâhir ve bâtın onda toplanmıştır. Kâmil insan iki kavs 

arasındadır ve her ikisine eşit bakar. “Her şeye hılkatini verdi.” (Tâ-Hâ 20/50) Vücûb 

denizi ile imkan denizi arası berzahdır. Tâ ki zuhûr ve ızhâra halel gelmesin. İmkan ve 

vücûb denizinden birisi diğerine galebe etmesin. “İkisi arasında bir berzah vardır ki 

sınırı aşmazlar.” (Rahmân 55/20) Belki ekmeliyyet makamına varıp “Size 

verdiklerimizden infak edin” (Hadîd 57/7) fehvâsı üzere zâhirî ve bâtınî ilimlerden 

 
255 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 36. 
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insana verilen şeyin tümünden vazgeçer. Tüm hissî sûretler; aklî ve gaybî nefislerden, 

vücûbun isimlerinin hakîkatlerinden, mümkinâtın zuhûrî hakîkatlerinden ancak temiz 

kalple, küllî azîmetle hazret-i ehadiyyete gidip kalbini ona tam bir ayna ve mazhar-ı kül 

etmekle ev ednâ makamına ve Muhammedîyye vâsıl olur. “O gün Allah’a sağlam kalple 

gelenin dışındakine mal ve oğullar fayda vermez.” (Şuarâ 26/88-89) “Allah hakkı söyler 

ve yolu O gösterir.” (Ahzâb 33/4)256 

 

i. Onuncu Temel: Makam-ı Muhabbet  

 Muhabbet makamının tüm makamlardan yüce olduğunu anlatır. Muhabbet 

makamı tüm makam ve hallerin en yücesidir. Zîrâ İlâhî sevgi tüm makamlarda vardır. 

Bütün eşyânın zuhûru İlâhî sevgi iledir. Muhabbeten önce ortaya çıkan her makamın 

hedefi muhabbete ulaşmaktır. Muhabbetten sonra ortaya çıkan her makam ondan 

alınmadır. Zîrâ muhabbet; vücûdun aslıdır ve âlemin başlangıcı olan Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’in makamıdır. Bu Seyyid’in hakîkatinden bütün yaratılmışlar teferru etti. Allah 

Teâlâ makamların aslı olan muhabbet makamını varlıkların aslı olan Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’e verdi. Hz. Muhammed (s.a.v.) İlâhî sevginin sûretidir. Onun için Allah Teâlâ 

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun, Allah sizi sevsin” (Âl-i İmrân 3/31)  

sözünde İlâhî muhabbeti Resûl’ün tâbilerine iletti. Sen de eğer gerçek sevgilinin 

cemâlini görmeyi dilersen İlâhî sevgiye tutun. Zîrâ “gizli hazine idim, tanınmayı 

istedim” 257 mefhûmu üzere İlâhî sevginin zuhûruyla olduğu gibi vüsûl de İlâhî sevgiyle 

ortaya çıktı. “Allah, selamet yurduna (cennete) çağırıyor ve dilediğini de doğru yola 

hidâyet ediyor.” (Yûnus 10/25) ”258 

 

 
256 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 36-37. 
257 Aclûni, a.g.e., II/132 
258 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 37-38. 
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j. Onbirinci Temel: Mürşid-i Kâmil   

Tarîk, sâlik, sülûk hallerini ve velâyet-i hâssa-i Muhammediyyeye ulaştıran 

insân-ı kâmili beyân eder. Allah Teâlâ hüviyetin gaybında gizli olan kemâlinin cemâlini 

ızhâr etmek için insanı ahsen-i takvîm ve ahsan-ı tersîm üzere yaratıp esfel-i sâfilîne 

döndürdü. Nitekim Allah (c.c.) “İnsanı en güzel şekilde yarattık, sonra onu esfel-i 

sâfiline döndürdük. İman edenler ve sâlih amelleri işleyenler hariç” (Tîn 95/4-6) 

buyurdu. Esfel olan tabiat âleminde vâkî olan insana gereklidir ki Hakk’ın birliğine 

iman edip Hakk’ı kabule yatkın olan amelleri işledikten sonra onun hılkatine Hakk’ın 

irâdesinin taallukunu gerektiren şey -ki ma’rifet-i İlâhî ve Hakk’ın kendi zatı ile 

görünmesi- teveccüh eylesin. Zîrâ onun saâdeti onda hâsıl olmuştur.259  

İnsânî kemal olmadan ma’rifet-i külliyye ve Hakk’ın kendi zatı ile görünmesi 

elde edilmez. İnsânî kemal de hazret-i vahidiyyete ve kâbe-kavseyne ulaşmadıkça elde 

edilemez -ki bu insân-ı kâmil mertebesidir. Ondan sonra Muhammedî kemal olan ev 

ednâ mertebesine, hazret-i ehadiyyete ve velâyet-i hâssa-i Muhammedîyeye dahil olur. 

Hazret-i vâhidiyyete girmek Hakk’ın evi olan kalbi şer’an ve âdeten kınanmış 

vasıflardan ihlâs suyu ve murâkabe ile yıkayıp kevnî ilişkilerden ve imkânî engellerden 

arındırmadıkça insânî kemâle ermek de imkansızdır. Her yönden hazret-i vahdete 

yönelip vahdet yönünden gayri etrâfa bakıp ilgilenmemekle ve Allah Teâlâ’ya sarılıp 

O’na bağlanmakla, O’nun hükümleri altında teslimiyetle olur. “Kim Allah’a bağlanırsa 

o kimse doğru yola iletilmiştir” (Âl-i İmrân 3/101) “İyilik ederek yüzünü Allah’a dönen 

ve hanîf olarak İbrahim milletine tabi olandan dince daha güzel kimdir?” (Nisâ 4/125)  

“Kim yüzünü iyilik yaparak Allaha dönerse kopmaz ipe tutunmuştur. İşlerin âkibeti de 

Allah’a aittir.” (Lokman 31/22) Doğru yoldur, sağlam yoldur, tevhid yoludur, zâtın 

birliğinin yoludur ve tüm nebîlerin dini birdir. “Allah’ın fıtratı ki insanlara o fıtratı 

vermiştir. Allah’ın yarattığını değiştirme yoktur. Bu sağlam dindir.” (Rûm 30/30) 

 
259 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 38. 
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İnsanlara ezelde tek din fıtratı verilmiş olup yaratılışta onun üzerinde sâbittir. Allah 

Teâlâ: “O, size dinde Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi İbrahim, Musa ve İsâ'ya 

tavsiye ettiğimizi de kanun kıldı. Şöyle ki: Dini doğru tutun ve onda ayrılığa 

düşmeyin!” (Şûrâ 42/13) En yüce mertebe ve mekanât-ı zülfâ olan vahdetin kadrinin 

yüceliğini bilip ümmetlerin yolu ve en sağlam yol olan tevhîd-i zâtîye sülûk etmek 

mümkün değildir. Ancak Resûlü veya nebîyi vâsıta edinmeden yahut o mertebeye ulaşıp 

Hakk’ın halîfesi olan vâris-i kâmil vasıtası olmasıyla olur. Yüce Allah: “Hiçbir fertle 

Allahın konuşması yoktur. Ancak vahiy yoluyla, veya perde arkasından veya elçi 

göndermek suretiyle (konuşur).” (Şûrâ 42/51)260  

Risâlet ve teşrî’î nübüvvet Resûl (a.s.) ile sona erer. Teşrî’î nübüvvet ile ondan 

sonra resûl ile nebî gelmez. Lâkin velâyet-i âmme-i Muhammediyye ne dünyada, ne de 

ahirete inkıtâ’ etmez. Hiçbir zaman da kâmil insan tezâhürlerinden uzak kalmaz. Onlar 

Muhammedî vârislerin en şereflisi olan kutuplar ve halîfelerdir ki o yegâne hakîkat 

onlardadır. Lâkin “İkisinde Allahtan başka ilahlar olsaydı yok olmuşlardı” (Enbiyâ 

21/22) mefhûmu üzere bir zamanda bir şahıstan gayri ulûhiyetin hükümlerine mazhar 

olmaz. O makama yönlendirmek onun elindedir. Onun elinden başka kimsenin onda eli 

yoktur. Zîrâ onun eli yedullahtır.  “Allahın eli onların elinin üstündedir.” (Fetih 48/10) O 

şahıs kutbü’l-aktâbdır. Hazret-i Şeyh “Fütûhât”ın üç yüz otuz altıncı babında diyor ki: 

“Bundan kasıt zamanın kutbudur. Ne zaman yeryüzünde kutup kalmaz ise, kıyamet o 

zaman kopacaktır. Çünkü gerçek anlamda Allah diyenler onlardır.” O makama 

yönlendirme O’nun eliyle yahut O’nun emriyle o makama ulaşan halîfelerin eliyle 

olabilir. Ancak O’nun terbiyesinde yetişip doğruyu bulan sâir halîfelerin terbiyesinde 

doğruyu bulan gibi değildir. Zîrâ mukarreb sultanlardan birinin delâleti gibi değildir. 

Çünkü ona isâbet eden ayn’a isâbet eder. Gayr’a isâbet eden de sıfata isâbet eder.261  

Makam sahibi olan ârifler bu sırdan gâfil olup bu mertebeye ulaşmadan halkı 

 
260 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 38-39. 
261 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e.,  s. 39. 
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davet ederler. Ancak istisnası şudur ki mürşid-i kâmil olan kutub tarafından 

görevlendirilmiş olurlar. Hakk’a tâlib olan sülûk ehlinin  ekseri bu sırdan uzak ve 

câhildir. Sanırlar ki her velî ve her insan-ı kâmil Hakk’a irşad eder. Derler ki; “Allah 

giden yol, yaratılmışların sayısıncadır.”262 Her yaratılmışda Hakk’ın eli vardır. Her 

yaratılmış İlâhî vecihlerden birine mazhar ve bir ismin tecellîsine mekan ve fiiline 

kaynaktır. Ancak her yaratılmış Hazret-i vâhidiyyette İlâhî isimlerin tümüne mazhar-ı 

küll değildir ve onda küllî zuhûr yoktur. Eğer her yaratılmışta İlâhî elin varlığı ve vech-i 

vâhidin müşâhedesi yeterli olaydı. Sülûk eden her yaratılmışta da Hakk’ın eli ve vechi 

vardır. Kendi varlığında olan Hakk’ın elini ve vechini bırakıp başkasında olan Hakk’ın 

eline ve vechine tutunmaktan tercîh bilâ mürecceh (olmayanı tercih) lâzım gelir. Kendi 

vücudunda Hakk’ı müşahede etmeyen, başkasının tezâhüründe Hakk’ı nasıl müşâhede 

edebilir?  O’nun vasıtasıyla nasıl müşâhede eder? Kendisi örtülü olan başkasına delil 

olamayacağı gibi başka bir örtülü de ona delil olup onu irşâd etmeye kâdir değildir. Bir 

a’mânın kendisi göz doktoruna muhtaç olup yola gitmeye kâdir değilken başka bir 

a’mânın gözünün perdesini nasıl kaldırıp ona yol gösterir? Doğuştan ahraz olup 

konuşamayan biri Süleymanlık edip kuş dilini nasıl öğretir? Beyt: “Sen ne bildin zebân-

ı mürğânı, görmedin ey paşa Süleymanı. Dağdan gelen her çoban onun “enellah” 

nidasını işidüp Musalıkta yapamaz. Âlemde soyut olup bir kilim ile seyahat eden 

Ruhullah olmaya layık ve ölüyü diriltmeye müstehak olmaz.” Beyt: “Her dile sırların 

izzetinin nûru sığmaz ve her kulak ma’rifetin azametini dinlemeye tâkat getiremez.”263  

Her zamanda müteayyin olan kâmil kişi İlâhî rûhun mekanı olan kalp gibidir. 

Sâir evlîya ve hulefâ ona organ gibidirler. Küllün parçası olan şey küllün hepsi gibi 

değildir. Mazhar-ı nâkıs, mazhar-ı kâmil gibi değildir. Yanıltıcı ismin tezâhürü de doğru 

yolu gösteren ismin tezâhürü gibi değildir. Mertebeleri birbirinden ayıran sâlik tahkîk 

 
262 Necmeddin Kübrâ, “Usûlü’l‐Aşere Tasavvufî Hayat, (haz. Mustafa Kara), Dergah yay.,  İstanbul, 

1980, s. 33.” 
263 Bosnevî, A., 1290/1874 a.g.e.,,  s. 40. 
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ehli olur. Mertebeleri birbirinden ayıramayan da mülhid ve zındık olur. Şaşkınlık 

vadisinde kaybolup hasret çölünde mahrûmiyet ve hüsran üzere kalıp şühûd ve ıyân 

tarafına yol bulamaz. Her şeyde Hakk’ı görmek kâmil ârifin zevkidir. Sâlike lâzım olan 

mertebeleri birbirinden ayırmaktır. Belki her şeyden yüz çevirip tüm İlâhî isimlerin 

tezâhürü olan kâmil insana ve onun açık kalbî aynasında tecellî eden Hakk’a 

yönelmekle bunu yapabilir. “Yere-göğe sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım.”264 

Ey mübarek mü’min ve sâlik! Eğer Allah Teâlâ’nın “Ey müminler! Allah’tan korkun ve 

O’na (iletecek) yolu arayın ve O’nun yolunda gayret edin. Ola ki kurtulasınız” (Mâide 

5/35) sözündeki İlâhî emre uyup şayet bu fâni âlemde kurtuluş, sonsuzluk ve vahdet 

âlemine ulaşmaya gayret edersen; bu kesret ve karanlık âlemine gönül vermekten 

sakınıp tabiat çukurundan kurtulmak için velîyy-i kâmil ve mürşid-i fâzıldan bir yol iste. 

Bu, Muhammedî  velâyetin kandili mazharına kâim olup sûret-i İlâhîyye-i kemâliyye-i 

insâniyye ile zâhir olur. “Ev ednâ” mertebesinden “kâbe-kavseyn”e hilâfetle reddolunur. 

O’na teslim olup itaât et ve O’na bağlan. Hiçbir konuda O’na itiraz edip muhâlefet ve 

inkâr etme. Sıdk, ihlâs, teslim ve vefâ üzere O’nunla dostluk eyle. Zîrâ Allah Teâlâ: 

“Sana biat edenler Allaha biat ediyorlar.” (Fetih 48/10) “Resûl’e itaat eden Allah’a itaat 

etmiştir.” (Nisâ 4/80)265 

 Hakk’a tâlib olan mürîde gerektir ki; mürşîd-i kâmile tâbi olup şer'î hukuka 

uyduktan sonra mal, oğullar, dünyevî mertebeler ve uhrevî derecelere meyilli olmaktan 

kalbini arındır. Kalbinde vahdet cemâlinin zuhûruna mâni olan engelleri, bağları ondan 

çıkarıp etrafa bağlanmaktan uzak olarak İlâhî muhabbet ve tam azimetle hatırına şüphe 

getirmeden Hakk’a yönelsin. Keşf ve a’yan mertebesine ulaşmayınca gerçek sevgili 

olan Hakk’ın sevgisinden gayri onun kalbinde bir şeyin saltanatı olmasın. O’nun 

iradesinden başka şeyin irâdesi de olmasın. “Allah şekillerinize ve işlerinize bakmaz. 

 
264 Aclûnî, a.g.e., II/99. 
265 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 40-41. 
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Ama kalplerinize bakar.” 266 Farsça beyt: “Şimdi en mükemmel velîler bu yolda 

yürüdüler, en nâdir asfiyâ da vahdet mülküne bu yolla ulaştılar.” En yüce Resûllar bu 

şekilde “Ve bütün varlığınla O’na yönel.” (Müzzemmil 73/8) “Sana yakîn 

(ölüm)gelinceye kadar Rabbine kulluk et!” (Hicr 15/99) emri geldi. Onun için varlığın 

kesretinden ve nisbîlikten uzaklaşıp “ev ednâ” makamında ehadiyyet ile tahakkuk etti. 

“İşte benim yolum budur. Ben, Allah'a çağırıyorum, ben ve bana uyanlar aydınlık bir 

yol üzerindeyiz. Şanı yücedir Allah'ın! Ben ortak koşanlardan değilim.” (Yûsuf 12/108) 

“Öyle ise hepiniz Allah’a sığının.” (Zâriyât 51/50) “Lâ İlâheİllellah”; sözü Muhammedî 

yola tam yönelip Hakk’a koşup gayriden uzaklaşıp onu reddetmektir. “Allah'a çağıran, 

iyi iş yapan ve "Ben, Müslümanlardanım/Allah'a teslim olanlardanım" diyen kimseden 

daha güzel sözlü kim vardır?” (Fussilet 41/33)267 

 Şöyle ma'lûm ola ki insan üç kısımdır: 

Bir kısmı “ashâb-ı şimâl”dir. Yüce Allah: “Onlar, dünya hayatının görünen 

yüzünü bilirler. Ahiretten ise, onlar tamamen gafildirler.” (Rûm 30/7) “Onlardan kimi 

dünya menfaatini istiyordu.” (Âl-i İmrân 3/152). Bütün gayretleri dünya hayatının 

zâhiridir. Uhrevî mertebelere yönelmekte onların kalpleri kılıf içindedir ve asıl 

maksatları dünya hayatının metâıdır ki Yüce Allah: “İnsanlara, kadınlar, oğullar, 

yüklerle altın ve gümüş yığınları, cins atlar, davarlar, ekinler gibi zevklerin sevgisi, 

çekici hale getirildi. Fakat bunlar, dünya hayatının geçici nimetleridir” (Âl-i İmrân 3/14) 

sözünde ileride zikrolunan dünyevî nimetlere yönelip ahiretten kalbi mühürlü kimse 

“ashâb-ı şimal”dendir.268  

Bir kısmı da “ashâb-ı yemîn”dir ve onların tüm gayretleri âhiret metâıdır ve 

cennetin dereceleridir. Dünya nimetine olmazsa olmaz kadar ilgi gösterirler. Bunlar 

 
266 Müslim, Birr, 33;  Ahmed b. Hanbel, 2/285,539. 
267 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 41-42. 
268 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 42. 
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cennet ashâbı olan mü’minlerdir.269  

Bir kısmı da “mukarrebîn” olanlardır. Onlar kendi nefislerine dünya metâını ve 

başka derecelere ulaşmak için çalışmayı haram kılmışlardır. Zîrâ onların kalpleri İlâhî 

ayna ve Rabbâni tecellîlerin tecelligâhıdır. Onlar şühûd, ı’yan, keşf, yakîn, zevk ve 

vicdan sahipleridir. Dünyevî ve uhrevî şeylere ilgi gösterip vahdetin güzelliğini 

müşâhededen uzak kalmazlar. Bu yüce tâifenin hizmetleri Hakk’ın emriyle Allah’ın 

kullarını vahdet makamına iletmek ve onları ıslah etmektir. Allah’ın kullarına 

himmetleri ise dünyevî bağlar ve uhrevî engellerden kalplerini arındırıp onların  hidâyet 

ve kurtuluşudur. Rabbinin dergâhından kulun uzaklaşmasını gerektiren dünyevi işlerin 

hâsıl olması için himmet etmezler. Hakk’ın birliğinin cemâlinden uzaklaşmayı 

gerektiren uhrevî mertebelere ulaşmaya çalışmazlar. Zîrâ bunların hizmeti Hakk ile 

kullar arasındaki engel ve perdeleri kaldırmaktır, perdeyi artırmak değildir. Bunlar 

Hakk’a iletirler, Hakk’tan uzaklaştırıcı değillerdir. Hakk Teâlâ bunları dünyevî 

şeylerden ve âvamdan korumuştur. Sâlih ameller yönünden de havâsdan korumuştur. 

Umûrda bir şeyin ikânında ve tasarrufunda âciz, tasarrufunda âciz olup kendisinden 

hiçbir şey zâhir olmayan abdallardan da korumuştur. Zîrâ kemâl sahiplerinin kuvveti, 

a’zâsı, tâbileri, hizmetkarları konumunda olan makam sahiplerinden kerâmet 

sahiplerinin bazısından kerâmet ve abdaldan bir tasarruf sâdır olsa, ki kemâl sahipleri 

ona ulaşmada acz suretiyle zâhir olurlar. Bunlar kulluk ve acze bürünmüş olmakla 

insanların âvam ve havâssını anlamaktan ve kendilerinin dostları ve sevdiklerini 

idrakten ve onların derecelerine ulaşmayan makam sahiplerinin ve abdal tâifesinin 

ma’rifetinden korunmuşlardır. Kevnî konularda âvâmın onlara baş vurmasından 

korunmuşlardır. “Kubbelerimin atlındaki dostlarımı benden başkası bilmez.”270 Bu 

tâifenin kadrinin yüceliğine vâkıf ve bu fırkanın yüce makâmına ermiş olan basîret 

 
269 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 42. 
270Câmî, A., Nefahâtü’l-Üns, (çev. Lamîi Çelebi, Haz. S.Uludağ-M.Kara), Marifet Yay., İstanbul, 1995,  
s.45. 



 

97 

 

 

sahipleri keşf, aczini bilme ve hasret şeklinden bu tâife her ne suretle zuhûr ederse 

onların kadrinin yüceliğini ikrar ve itirâf edip onların feyz ve ifâza denizinden avuçlayıp 

içerler. Dış görüntüye bakmazlar. Belki onların kalp aynasından tecellî eden nûra ve 

varlık aynalarındaki zuhûra bakarlar. Onlarla sohbet edip yaklaşırlar. Onlardan ma’rifet 

nurları alırlar. “Ne mutlu, beni görmeden iman edenlere!”271  

Nazm: “Ne mutlu o güvenilir olanlara ki bunu görmezler. O sevginin yüce 

kişileri, görkem can ile pazar ettiler. Allah’ın dışındaki varlıklara yüz çevirip, Hakk’a 

yöneldiler. Dilin coşkusuyla diğerlerini işleyip, benliklerini silerek, saflaştırdılar. 

Hakk’a ulaşmak için diğerlerini terk ettiler. Bilinmezlik mertebesinin aynası içinde gizli 

hazineydi. Görünmeyen hazineyi ele geçirip, hakkı açığa çıkardılar. Bunların bilen 

kalpleri sırlar hazinesidir. Merhametli Allah’ın emri ile bunlar sırları keşfettiler. Birliğin 

ışığı bunların kalplerine perdeyi çekti. İnsan evrenine girip, perdeleri yaktılar, yırttılar. 

Bunların varlığı, evrene rahmetin aynasıdır. Evrendeki karanlığın hakim olduğu yerde 

ışıkları batırdılar, boğdular. Kusursuzların hırkasına davacılar gireli. Mührü terkedip, o 

hırkadan utandılar. Hırka ve seccadeyi ateş ile topluluğa saldılar. Bazı günler en aşağı 

yerde oturup, sarığı terk ettiler. Bunlar ezelden beri kutsal âlemin güneşiydi. Bir iki gün 

naz edip, güzelliklerini gösterdiler. dış görünüş âlemiyle perdelenmediler. Varlıklarını 

terkederek hakka bildirdiler. Bu âleme gözlerini kapayarak, ilgi göstermediler. Gözleri, 

görünen gizli âlemi fethetti.”272 

 

k. Onikinci Temel: Hakîkat-i Muhammediyye 

 Hakîkat-i Muhammediyye’nin ezelî ve ebedî oluşu ile mânanın tasavvurunda, 

rûhî hakîkatlerde, hissî tasavvurlarda nebîlerin ve velîlerin zuhûruyla onun insanlara 

aktarılmasını anlatır. Hakîkat-i Muhammedîyye cem’î İlâhîye-i esmâdan ibarettir. 

 
271 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 42-43; Ahmed b. Hanbel, III, 155. 
272 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 43-44. 
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Hakîkat-i Muhammediyye ve rûh-i Muhammedî’yi insanın unsur halinde ilk neş'etinden 

önce, hakîkatlerin ve manaların hazır oluşunda; rûhâni, ulvî hazretlerde nebîlerin, 

velîlerin ve mü’minlerin hakîkatine ve rûhuna; manevî ve rûhânî yardımda bulunmak 

sûretiyle Muhammedî rûhun haberi gerçekleşti. Neş'et-i unsûriyye-i insâniye-i 

Âdemiyyenin zuhûrundan sonra da kezâ bütün enbiyâ ve evliyâya yardım edip farklı 

şerîatler şeklinde nebîlerin zuhûruyla değişik ümmetlerle haber verdi. Resûl (a.s.) fizîkî 

varlığında zuhûr ettiğinde aracısız olarak külli yardım ile yardım edip haber vererek 

“Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim.” (Mâide 5/3) dedi.273 

Onun fizîkî vücûduyla İlâhî din kemâle erdi. Zuhûr olayı ve ızhâr onunla hâsıl 

oldu. Onun intikâlinden sonra küllî hakîkatinin zuhûru ve küllî rûhunun aynaları 

kutuplardır. Feyz, yardım, hidâyet ve irşâd onun hâlifeleri olan kutubların zuhûruyla 

hâsıl olur. Kıyamete kadar da kesintisiz olarak onun vâris ve hâlifeleri var olacaktır. 

İmkan âleminde onların vücûdu insan cesedindeki ruh gibidir. Hz. Peygamber (s.a.v.): 

“Yeryüzünde ‘Allah’ denildikçe kıyamet kopmaz.”274  Yani orada Allah’ı hakkıyla 

zikreden tek kişi oldukça kıyâmet kopmaz. Şeyh Ebu’l Abbas “Bir âyetin hükmünü 

kaldırır veya onu unutturursak mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz” (Bakara 

2/106) âyetinin tefsirinde diyor ki: “Yani; “biz daha iyisini göndermedikçe veya 

benzerini göndermedikçe bir velîyi yok etmeyiz.” Bazı ârifler evliyâdan sordular ki, 

herhangi bir zamanda velîler azalır mı? Dedi ki: Onlardan bir tanesi eksilse gök yüzü 

damlalarını indirmez. Yer de bitki vermez. Bozgun zamanı da onların sayıca azalmasıyla 

olmaz. Yardımları da eksilmez. Ancak zaman bozulduğunda Allah onları gizlemeyi 

murâd eder. O zamanda yaşayanlar Allah’tan yüz çevirdiğinde, Allah’tan başka 

şeylerden etkilendiğinde onlara nasîhat fayda etmez. Allah’ı hatırlatmak da onlara fayda 

etmez. Onlar evliyânın zuhûruna uygun olmazlar. Dediler ki: Allahın velîleri O’nun 

 
273 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 44. 
274 Müslim, “Îman”, 234. 
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çiçekleridir. Günahkarlar onları göremez.275                      

Bosnevî, Fusûs şerhinin sonunda, Allah’ın kullarına yardımlarını dile getiren 

âyetler yer almaktadır. “Onlardan, henüz kendilerine katılmamış olan diğer insanlara da 

göndermiştir. O, azîzdir, hakîmdir.” (Cum’a 62/3) “Bu, Allah'ın lütfudur, onu dilediğine 

verir. Allah büyük lütuf sahibidir.” (Cum’a 62/4) “Allah ise hakkı söylüyor ve doğru 

yola O eriştirir.” (Ahzâb 33/4) Bosnevî, “Ve Tecelliyâtü arâisi'n-nusûs fî manassâti 

Hikemi'l-Fusûs adını verdim” ifadesiyle kitabının özünü belirtmiştir.276  

 
275 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s..44-45. 
276 Bosnevî, A., 1290/1874, a.g.e., s. 45. 



SONUÇ 

 

İbn-i Arabî’nin düşüncelerini dile getirdiği “Fusûsu’l-Hikem”  çokça tartışılan 

isim ve eser olagelmiştir. Ortaya koyduğu sistemli düşünceden dolayı İbn-i Arabî 

“tekfir”den “eleştiri”ye kadar, döneminden günümüze değin pek çok farklı yaklaşıma 

mâruz kalmıştır. Bu yaklaşımlar Fusûs tartışmaları ve literatürünü zenginleştirmiştir.  

“Fusûsu’l-Hikem”  geleneksel anlamı ile bir tasavvuf kitabı değildir. O, zâhiri ve 

yatay düzlemde bir peygamberler tarihidir. 27 peygamberin her birinin hikmetlerine 

izâfeten eser 27 bölüme ayrılmış Allah-âlem-insan irtibatını ele alan bir metafizik 

kitaptır. Metafiziğin maksadı ise sıfatlara sahip bir Allah inancının savunulmasıdır.   

 “Fusûsu’l-Hikem”i İbn-i Arabî’nin bütün eserlerinin muhtasarı niteliğini 

taşıdığını söylemek, mübalağalı bir ifade sayılmaz. Fakat bu anlaşılması son derece zor 

ve düzensiz bir özettir. Fusûs ve şerhleri çeşitli fikirlere ve ilimlere ait ıstılahlar önceden 

bilinmeden takip edilmesi güç eserlerdir.  

Fusûs’u anlamak için öncelikle İbn-i Arabî’nin diğer eserlerini okumak, varlık 

anlayışına ilişkin serdedilmiş unsurları tahlil ve terkip etmek gerekecektir. Ancak, bu 

ameliyeden sonra Fusûs, bir şerh yardımı ve kılavuzluğu ile anlaşılabilir.  

İbn-i Arabî kendisini anlayanların Fusûs isimli eserin fikirlerinin genişletmesini 

arzu ettiğinden dolayı da Fusûs’u şerh etmek geleneksel hale gelmiştir. XIV. ve XV. 

yüzyılların ardından bizzat kendisi başta olmak üzere İsmail b. Sevdekin, Konevî, 

Kâşâni, Cendî, Molla Câmi, Bâlî Efendi, Ankaravî, Nev’î, Bosnevî, Kayserî ve Avni 

Konuk gibi mutasavvıflar aracılığıyla bu gelenek devam etmiştir.  

Şerh geleneğinin merkezindeki isimlerden Abdullah Bosnevî “tasavvuf kültürü 

içinde vahdet-i vücûd düşüncesini temsil eden” en önemli mutasavvıflardan biri kabul 

edilir. Bosnevî hem Türkçe hem Farsça hem de Arapça kaleme aldığı “Fusûsu’l-Hikem” 

şerhleriyle tasavvufun nazarî sorunlarını ele almıştır. 
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 Bu şerhler İslam coğrafyasının tüm bölgelerine ve dönemlerine sirâyet ederek 

genelde İslam düşüncesinin, özelde tasavvufun canlılığına büyük oranda katkı 

sağlamıştır. Türkçe konuşan Müslüman bir cemiyetin fertleri olarak Bosnevî’nin 

“Tecelliyâtü arâisi’n-nusûs fî manassâti Hikemi’l-Fusûs” şerhi İbn-i Arabî ve 

düşüncelerini tanımamıza imkan sağlayan eserlerin başında gelmektedir.  

Tasavvuf’un nazarî sorunlarını ele alan bir nevi Fusûs’a giriş özelliğindeki 

mukaddimeler ise bazen şerhlerden çok şöhret kazanmıştır. Bosnevî’nin Fusûs şerhi 

mukaddimesinde vahdet-i vücûd doktrinin temel kavramları ele alınmış ve başarılı bir 

şekilde sunulmuştur.  

Mukaddime “Tecelliyât”ın içeriğinde dağınık bir şekilde dile getirilen temel 

konuların sistemli hülâsâsıdır. Zikredilen şerhin mukaddimesi çerçevesinde İbn-i Arabî 

düşüncesinin temelleri on iki madde ile çalışmamızda ortaya çıkarılmaya çalışıldı.  

Bosnevî’nin ardından Osmanlı topraklarında Türkçe Fusûs şerhi yazma 

geleneğinin sonraki dört yüzyıl boyunca yalnızca iki ya da üç adet şerh yapıldığı için 

zayıfladığı ifade edilir. Bu husus çalışmanın önemini de ortaya koymaktadır.  

Çalışmamız sırasında karşılaşılan en büyük problem; Tasavvuf tarihinde en fazla 

kavram üreten sûfi olarak bilinen İbn-i Arabî’nin kendine özgü  terminolojisi, bilim-

düşünce  geleneklerinin doğrudan ve dolaylı etkilerini üzerinde barındıran terimlerle 

örtülü çetrefilli üslûbunun yol açtığı dil sorununun Bosnevî’nin şerhine de yansımasıdır. 

Çalışma sırasında karşılaşılan diğer problem ise Bosnevî’nin hayatı hakkında 

kaynakların sınırlı olmasıdır. 

İlâhî sûrette yaratılan yegâne varlık insanın kendini ve çevresini anlama- 

anlamlandırma çabası Allah-âlem-insan etrafındaki sorunlar ile karşı karşıya getirmiştir. 

İbn-i Arabî’nin görüşlerinden yola çıkarak “Fusûsu’l-Hikem” isimli eserinde insan 

hayatının sorunlarının her birine referans bulabileceği kavramlar barındırmaktadır.  

O, özünü tanımasını ister ki bunu okuyabilenin varlığın sırlarına, merâtib 
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anlayışı ile zuhûrun formülasyonuna ulaşabileceğini, zamanın insan üzerinde yol açtığı 

en güçlü korku kaynağı olan yok olma korkusunu da a’yân-ı sâbite anlayışı ile olumsuz 

hale getirebileceğini ifade etmektedir.  

Eserin içeriğinde ayrıca ontolojik, epistomolojik, psikolojik ve sembolik 

vecheler de bulunmaktadır. Bu disiplinlerde çalışmak isteyenler içinde İbn-i Arabî  

düşüncesi ve Fusûs şerhleri önemli bir veri sağlayacaktır. 

İbn-i Arabî öncülüğünde teşekkül eden tasavvuf anlayışı yaklaşık sekiz asırdır 

önemini ve güncelliğini muhafaza etmekte, üzerinde ne kadar konuşulsa da hala birçok 

yönü keşfedilmemiş bir düşünce olarak araştırmacıların ilgisini beklemektedir.  
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ÖZET 

 

ABDULLAH BOSNEVÎ’NİN FUSÛS ŞERHİ MUKADDİMESİNDE 

 İBN-İ ARABÎ DÜŞÜNCESİ 

 

 

Bu çalışmamızda, Muhyiddin İbn-i Arabî’nin (1165-1240) Vahdet-i vücûd 

görüşünü ortaya koyduğu Fusûsu’l-Hikem adlı eseri üzerine 17. yüzyılın Osmanlı 

dönemi mutasavvıflarından Abdullah Bosnevî (1584-1644) tarafından yazılmış olan 

“Tecelliyâtü arâisi’n nusûs fi manassâti hikemi’l-Fusûs” isimli şerhin mukaddimesini 

inceledik.  

Araştırmamız; önsöz, giriş ve sonuç kısımları dışında iki ana bölümden 

oluşmakta olup, ek kısmında Bosnevî’nin Fusûs şerhi olan “Tecelliyât”ın mukaddimesi 

Osmanlıca olarak verilmiştir.  

Giriş bölümde Bosnevî’nin yaşadığı dönem, tasavvufî hayatı, eserleri ve 

özellikle “Tecelliyât”ın yazılış sebebi, uslübu, muhtevâsı ve şerhin etkileri; I. bölümde 

İbn-i Arabî düşüncesinde muhtemel tarihsel kaynakları, vahdet-i vücûd’un kelime 

anlamı, aslı ve hakîkati, düşüncesinin dayandığı delilleri, tesirleri, İbn-i Arabî’nin 

Fusûs’l-Hikem isimli eserindeki sistemi ve bu eser üzerine yapılan başlıca şerhler; II. 

Bölümde ise mukaddimedeki yer alan on iki başlık Bosnevî’nin analiz ve yorumlarıyla, 

İbn-i Arabî’nin “Vahdet-i Vücûd” düşüncesinin esasları araştırıcıların dikkatlerine 

sunulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: İbn-i Arabî, Abdullah Bosnevî, Tecelliyât, Fusûsu’l-Hikem, 

Mukaddime, Vahdet-i Vücûd. 
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ABSTRACT 

 

THOUGHT OF İBN-İ ARABÎ IN ABDULLAH BOSNEVI’S INTRODUCTION 

OF FUSÛS STATEMENT 

 

 

In this study, the introduction of statement that was written by Abdullah Bosnevî 

(1584-1644), one of the Ottoman Sufis of the 17th century and is called “Tecelliyâtü 

arâisi’n nusûs fi manassâti hikemi’l-Fusûs” on the work called Fusûsu’l-Hikemthat 

Muhyiddin İbn-i Arabî  (1165-1240) put forward the perspective of Vahdet-i Vucûd 

(unity of existence) have been revieved.   

Our research consists of two main section except the sections of preface, 

introduction and conclusion and the introduction of “Tecelliyât” that is the Fusûs 

statement of Bosnevî, is given in Ottoman language in the annex.  

The term in which Bosnevî lived, his sufi life, his works and especially the 

reason for the writing of “Tecelliyât”, its style and content and effects of the statement 

are presented in the introduction. In Section I, the possible historical sources in the 

thought of Ibn-i Arabî, the word meaning of Vahdet-i Vucûd, its origin and truth, its 

proofs and effects, the system of Ibn-i Arabî in his work called Fusûsu-l Hikem and the 

major statements on this work are presented. In section II, the twelve topics in the 

Introduction with the analysis and comments of Bosnevî and the principles of Ibn-i 

Arabî’s thought of “Vahdet-i Vucûd” are presented to the attention of researchers. 

 

Key Words: Abdullah Bosnevî, Tecelliyât, Introduction, İbn-i Arabî, Fusûsu’l-Hikem, 

Vahdet-i Vücûd. 
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EK: OSMANLICA FUSÛS MUKADDİMESİ 
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