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ÖNSÖZ 
 

İnsanın özü, ilâhî bir kaynaktan gelmiştir. Bu öz gereği Yaratıcısıyla bağlantı 

kurma ihtiyacı olan insan, tarih boyunca çeşitli arayışlar içerisine girmiş, bu 

faaliyetleri sonucunda hem pozitif ilimler hem de dînî ilim dalları ortaya çıkmıştır. 

Bunların içinde kaynağını Kur’an ve hadisten alarak gelişen dînî disiplinlerden biri 

olan tasavvuf, felsefî boyutu itibariyle aklen, amelî yönü itibariyle de rûhen insanı 

doyurmuştur. Zira tasavvuf ilminin en temel amaçlarından birisi de öze doğru giden 

bu yolda kişiye hakîkati göstermektir. “Kendini, neden yaratıldığını, nereden gelip 

nereye gittiğini tanıma çabası” olarak tarif edebileceğimiz bu yol, mârifetullahla son 

bulur.  

Yaratıcının, kullarına imandan sonra bahşettiği en önemli lütuflardan olan 

mârifetullah, kulun kalbine atılan gizli bir sırdır. Allah’ın izniyle böyle bir ilme sahip 

olanlar, elde ettikleri bu tecrübeleri diğer insanlara aktarma yoluna gitmişlerdir. Kimi 

zaman da izin verilmediği için bahşedilen ilim, öğreten ve öğrenen arasında kalan 

değerli bir hazine olmuştur. Paylaşılan tecrübeler yoluyla ciddi bir külliyat ortaya 

çıkmış, bu birikim nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar taşınmıştır.  

Bu aktarıma en çok katkıda bulunan mütefekkirlerden Hz. Mevlânâ ve İbnü’l-

Arabî, yazmış oldukları eserlerle Anadolu irfânının temelini atmışlardır. Her iki 

şahsiyet vesilesiyle Osmanlı’daki tefekkür dünyası da şekillenmiş, bu kaynaktan pek 

çok aydın beslenmiştir. Bu münevverlerden birisi de araştırma konumuzu oluşturan 

mutasavvıf Ahmed Avni Konuk’tur. Ekberî irfânı ve Mevlevî geleneği eserlerinde 

harmanlayan Konuk, adeta bir köprü vazifesi görerek günümüz insanına da bu iki 

düşünce sistemini tanıtmıştır.  

Ahmed Avni Konuk’u ayrıntılı bir tahlille inceleyen araştırmamız bir giriş ve 
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üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde tasavvuf tarihinde irfânî gelenek 

anlatılacaktır. Bu bölümün alt başlıklarında mârifet ve irfan kavramlarının lügat ve 

ıstılah kullanımlarıyla ilim-mârifet ayrımına ve bu kavramlar hakkında erken dönem 

sûfilerinden başlamak üzere mutasavvıfların görüşlerine yer verilecektir. Ayrıca 

irfânî boyutun son devir Osmanlı tasavvuf geleneğinde tarîhi seyri ana hatlarıyla ele 

alınacak, İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ’nın irfânî geleneğe katkıları üzerinde 

durulacaktır. 

İkinci bölümde Konuk’un yaşadığı dönemden ana hatlarıyla bahsedilecektir. 

Ardından mutasavvıfımızın hayatı, tasavvufî kişiliği anlatılacak, ilmî kişiliğinin 

farklı yönleri, tasavvuf terbiyesine etki eden şahsiyetler üzerinden ortaya 

çıkarılacaktır. Yine aynı bölümde yakın çevresinde bulunan arkadaşları tanıtılacak ve 

mutasavvıfımızın eserleri hakkında bilgi verilecektir. 

Üçüncü bölümde ise özellikle şerhini yaptığı eserler taranarak, bu eserler 

vasıtasıyla elde edilen tasavvufî görüşleri ayrıntılı bir incelemeyle 

değerlendirilecektir.  

Bu süreç boyunca bana her türlü desteği veren çok kıymetli hocalarım Prof. Dr. 

Ethem Cebecioğlu ve ilk tez danışmanım Doç. Dr. Hikmet Yaman’a, tez izleme 

komitesindeki hocalarım Prof.Dr. İbrahim Sarıçam, Doç. Dr. Vahit Göktaş’a, 

Prof.Dr. Mustafa Aşkar, Yrd. Doç. Dr. Öncel Demirdaş ve Araştırma Görevlisi 

Mehmet Yıldız’a, kaynak temini konusundaki yardımları için Diyanet Vakfı 

Yayınevi Müdürü Ârif Karagöz’e, doktora yapmam konusundaki destekleriyle eşim 

Mehmet Âkif Öztürk’e, ayrıca Aysel Kasap’a, Esra Nur Haklı ve Hale Çerçibaşı’na 

Cahit Koca’ya ve bilhassa annelerinin bu uzun soluklu çalışması esnasında son 

derece anlayışlı davranan çocuklarım Mehmet Emin, Ayşe Cemre ve Ahmet Cemil’e 
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GİRİŞ 
 

1.Tezin Önemi 
 

Tasavvuf tarihçileri hicri I ve II. asrın yarısına kadar olan dönemi “zühd dönemi” 

olarak tanımlamaktadır. Bu iki asır, İslam’ın başlıca iki dinamiği olan Kur’an ve Hz. 

Peygamberin (s.a.v.) örnek yaşayışından beslenen sade bir zühd yaşantısı şeklinde 

ortaya çıkmıştır. 3. ve 4. asırlarda bu zâhidane yaşantı, yerini dıştan içe yönelen, ruh 

tasviyesi ve Allah’a vusûlün esas gâye olduğu yeni bir anlayışa bırakmıştır. Böylece 

tasavvufî hayat daha felsefî bir boyut kazanmış, buna paralel olarak da sûfilere özgü 

yeni bir terminoloji ve doktrin oluşmuştur. “İrfânî gelenek” olarak da 

tanımlanabilecek olan bu doktrinde zaman içinde giderek daha kollektif bir yapı 

kazanılmış, pratikten teoriye intikal eden bir yol tutulmuştur. Bu noktada ilâhî aşk, 

fenâ, bekâ, sahv, sekr, hâl, makam, müşâhede gibi konular ele alınmaya 

başlanmıştır.1 İlk dönem sûfilerinden itibaren, eserlerde öne çıkan bu tasavvuf 

terimlerinden birisi de “mârifet,” diğer kullanımıyla irfandır.  

Tezimizin ana çatısını oluşturan, mutasavvıflarca keşif ve ilham yoluyla kalbe 

gelen, genellikle istidlâli bilgiden üstün bir değer taşıdığı ifade edilen irfan2; 

hakîkatin vâsıtasız idrâkidir ve sıradan aklın temin etmiş olduğu bilginin ötesinde 

eşyanın gerçek bilgisini ortaya koyar. 

İrfan ve beraberinde anılan mârifet, daha çok insanın metafizik tarafıyla yani 

kalbî ve rûhî boyutuyla ilgilidir. Sûfiler, Allah’a ulaşabilmek için “mârifet-i nefs”e, 

yani kişinin kendini bilme ve tanıma mertebesine ulaşması gerektiğini düşünürler. 

                                                 
1
 Osman Türer, Ana Hatlarıyla Tasavvuf Tarihi, Ataç Yay., İstanbul, 2011, ss.76–86. 

2
 Ömer Mahir Alper, “İrfaniyye Maddesi”,  Diyanet İslam Ansiklopedisi, c.22, s.445. 
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Ayrıca onlar, Allah’a giden yolda aklı ve duyuları bilgi kaynağı saymakla birlikte 

mutlak bilginin elde edilmesinde her ikisinin de yetersiz kaldığını ifade ederler. 

Onlara göre, bu noktada devreye kalb girer. Zîra maddî boyutuyla bir et parçasından 

müteşekkilmiş gibi görünen kalb, esas itibariyle Allah’ı bilme ve sevme makamıdır. 

Kalbini arındıran ve nefsini ıslah edebilen kimseye, Allah tarafından bu mârifet 

bilgisi bahşedilir ve artık onun kalbi Allah’ın tüm tecellilerinin yansıdığı parlak bir 

ayna olur. 

Tasavvuf tarihini incelediğimizde mutasavvıfların yaşayarak elde ettiği ve 

içinde mârifet bilgisinin de olduğu birtakım tecrübeleri, eserlerine yansıttıklarını 

görmekteyiz. Ne var ki bu halleri yaşayanların kendilerine has tecrübeleri kaleme 

kağıda dökerken, sembolik ve metaforik bir anlatım yolu seçtikleri, hatta herkesin bu 

dili anlaması gibi özel bir gayretin içinde olmadıklarının da altını çizmeliyiz. Bu dili 

en kapalı anlamda kullanan şahsiyetlerin başında Muhyiddin İbnü’l-Arabî 

(ö.638/1240) gelmektedir. Bu zât, irfânın derinliklerine inmiş ve bu konuda pek çok 

eser vermiştir. 

Kendine has bir metodu ve izah tarzı olan İbnü’l-Arabî, kendisinden sonra 

başta öğrencisi Sadreddîn-i Konevî (ö.673/1274) olmak üzere Fahreddîn-i Irâkî 

(ö.688/1289), Molla Abdurrahmân-ı Câmî (ö.898/1492) gibi şahsiyetler tarafından 

benimsenen ve “vahdet-i vücûd felsefesi” olarak isimlendirilen düşünce biçimini 

sistematize etmiştir.    

İslam’da irfânî düşüncenin zirvesini temsil eden ve irfânı bir düşünme biçimi 

olarak inşâ eden mütefekkirlerin öncülerinden olan İbnü’l-Arabî3, çağdaşı 

Mevlânâ’yı (1207–1273) da etkilemiştir. Tezimizin ilerleyen kısımlarında İbnü’l-

                                                 
3
 Alper, “İrfâniyye Maddesi”, DİA, c.22, s.445. 
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Arabî ve Mevlânâ’nın bu düşünce sistemine katkıları, ayrı başlıklar olarak ele 

alınacaktır. Zira her iki mutasavvıfın bırakmış olduğu bu irfâni miras, Osmanlı’nın 

dinî anlayışının da en belirleyici unsurları olmuştur.  

İşte her ikisinden de derinden etkilenen şahsiyetlerden birisi de Ahmet Avni 

Konuk (ö.1938)’tur. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte yaşanan ictimâî ve siyâsî 

değişimlere rağmen oldukça kapsamlı çalışmalar ortaya koyarak, hem İbnü’l-

Arabî’nin Fusûsu'l-Hikem ve Tedbirâtü’l-İlâhiyye’sine hem de Mevlânâ’nın bilinen 

en kapsamlı eseri Mesnevi’ye şerhler yazan Konuk, doktora çalışmamızın araştırma 

konusunu teşkil etmektedir. Onun tasavvuf alanındaki ilmî müktesebatı, günümüz 

tasavvuf çalışmalarında gerçekte hak ettiği yeri yeterince bulamamıştır. Nitekim o, 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında kaleme almış olduğu eserlerle tasavvufun tefekkür 

boyutuna vurgu yapmış, gerek şerh ve gerekse tercüme yoluyla, Osmanlı tasavvuf 

anlayışını günümüze nakletmiştir. Bu çalışmamızla, şimdiye kadar hakkında 

yeterince araştırma yapılmamış, fakat sahaya pek çok katkısı olan bu ilmî şahsiyetin 

çok yönlü birikimi, günümüz tasavvuf çalışmalarına dâhil etmek hedeflenmektedir.  

2.Literatürün Değerlendirilmesi 
 
 

Tezimizin adından da anlaşılabileceği üzere bu çalışmayla tasavvuftaki 

irfânî gelenek, Ahmed Avni Konuk örneği üzerinden anlatılmaya çalışılmıştır. Böyle 

düşünüldüğünde tezimiz temel olarak iki bölümden ibaret kabul edilebilir. İlk 

kısımda tasavvuf tarihinde irfânî gelenek ele alınmıştır. İkinci kısımda ise, bu 

geleneğin Osmanlı dönemindeki son halkalarından biri olan ve çok yönlü kişiliğiyle 

öne çıkan Ahmed Avni Konuk ve irfânî düşünceleri hakkında bilgi verilmiştir.  
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Araştırmamızda detaylı bir literatür taraması yapılmıştır. İlk bölümün alt 

başlıklarında kavramsal çerçeveyi çizmek üzere mârifet konusunda ilk dönem 

sûfilerinden Muhâsibî (ö.243/857), Ebû Nasr es-Serrâc (ö.378/988), Ebû Tâlib el-

Mekkî (ö.386/996), Kelâbâzî (ö.380/990), Sülemî (ö.412/1021), Kuşeyrî 

(ö.465/1072), Hucvirî (ö.470/1077), ve Sühreverdî (ö.632/1234) gibi tasavvuf 

tarihinde klasik sayılabilecek eserler vermiş şahısların kitapları taranmış ve bu 

eserlerde mârifet konusunun nasıl ele alındığı incelenmiştir. Felsefî açıdan 

“epistemoloji” başlığı altında incelenen irfan kavramıyla ilgili olarak Seyyid Yahya 

Yesrîbî’nin “İrfan felsefesi” isimli kitabı ile Seyyid Hüseyin Nasr’ın “Nazarî İrfan, 

Doctriner Tasavvuf ve Bugünkü Önemi” başlıklı makalelerinden istifade edilmiştir. 

Ayrıca irfânî gelenek, târihî gelişimi açısından değerlendirilirken İbnü’l-Arabî ve 

Mevlânâ özelinde de ayrıntılı tahlile tâbi tutulmuştur.  

İbnü’l-Arabî’nin düşünceleriyle ilgili olarak William Chittick’in “Sûfi Path 

of Knowledge;  İbn al-Arabi’s Metaphsics ve Varolmanın Boyutları”,  Ebu’l-Alâ 

Afîfî’nin “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi”, Muhyiddîn İbnü’l-

Arabî’nin “Resâilü İbn-i’l-Arabî-Kitâbu’l-Mesâil” isimli eserleriyle Seyfullah 

Sevim’in “İslam Düşüncesinde Mârifet ve İbnü’l-Arabî” isimli kitaplarından 

yararlanılmıştır. Yine bu konuda kayda değer çalışmalardan bir tanesi de Mustafa 

Çakmaklıoğlu’nun “Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye Göre Dil-Hakîkat İlişkisi-Mârifetin 

İfâdesi Sorunu” ismiyle 2005 yılında hazırlanan doktora tezidir. 

 Suad el-Hakîm’in “İbnü’l-Arabî Sözlüğü”, Mütercim Âsım Efendi’nin “El-

Okyanûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît-Kâmusu’l-Muhît Tercümesi”, 

Kâşâni’nin “Letâif’u’l-a’lâm fî işarâtı ehli’l-ilhâm” isimli Tasavvuf Sözlüğü, Ferit 
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Devellioğlu’nun “Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat”ı, Ahmet Cevizci’nin 

“Felsefe Sözlüğü” başvurulan sözlüklerden sadece birkaçıdır. 

Mevlânâ’nın irfânî gelenekteki yerini ele aldığımız kısımda 

yararlandığımız başlıca kaynaklar arasında;  Osman Nûri Küçük’ün “Mevlânâ’ya 

Göre Mânevî Gelişim- Benliğin Dönüşümü ve Mîrâcı” isimli yayınlanmış doktora 

tezi ile Tasavvuf Dergisi’nde 2009 yılında yayınlanmış “Şems-i Tebrîzî’nin 

Tasavvufî Meşrebi ve Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri”, Ethem Cebecioğlu’nun 

yine aynı dergide yer alan “Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül 

Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü-Metodolojik Bir Yaklaşım” 

isimli makaleleri sayılabilir. 

Ayrıca H. Hüseyin Tunçbilek’in Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi’nde 

2007’de basılan “Mevlânâ’da Vahdet-i Vücûd Telakkisi” makalesiyle 1989 yılında 

düzenlenen III. Millî Mevlânâ Kongresi Tebliğlerinden Mehmet Aydın’ın  “Hz. 

Mevlânâ’da ve Muhyiddin Arabî’de Aşk Kavramı”, Mehmet Necmettin Bardakçı’nın 

“Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, Bilal Kemikli’nin “Mesnevî ve 

Türk İrfanı: Mesnevîhanlık Geleneği” ve İsmail Güleç’in “Mevlânâ’nın 

Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler” isimli makaleleri de başvuru 

kaynaklarımızı teşkil etmiştir.  

Tespit edebildiğimiz kadarıyla Ahmed Avni Konuk’un hayatına dair 

şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışma Savaş Şafak Barkçin’e aittir. “Ahmed 

Avni Konuk-Görünmeyen Umman” ismiyle yayınlanmış olan bu çalışma Klasik 

Yayınları’nca basılmıştır. Ayrıca Yakup Şafak tarafından 2003 yılında İlmî 

Araştırmalar Dergisi’nde yayınlanan “Son Mesnevî Şârihlerinden Ahmed Avni 
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Konuk’un Mevlânâ’nın Eserlerine, Fikirlerine Dâir Mektubu” da Avni Konuk 

arşivinin belgelerindendir. 

Halil Can, Konuk’un ölümünün 30. yıldönümü vesilesiyle İleri Mûsiki 

Mecmuası’nda şârih hakkında bilgiler vermektedir. Aynı şahısça Mevlânâ 

Güldestesi’nde yer alan “Ruy-i Irak Âyîn-i Şerîfi Bestekârı Ahmed Avni Beyefendi” 

isimli makale de Avni Konuk’un hayatıyla ilgili bilgileri derlerken yararlandığımız 

kaynaklardandır. 

Mutasavvıfımızın tasavvuf hayatının şekillenmesinde önemli rolü oynayan 

şahıslardan Zekâi Dede Efendi, Mesnevîhan Selânikli Mehmed Es‛ad Dede ve sohbet 

şeyhi Ahmed Amiş Efendi’yle ilgili de literatür taraması yapılmıştır. Bunlardan 

Es‘ad Dede’yle ilgili olarak Hüseyin Vassaf’ın Süleymaniye Yazma Eserler 

Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Bölümü’nde yer alan “Es‘adnâme” isimli yazma eseri 

önemlidir. Bu eser, Es‘ad Dede’nin müridlerinin mektuplarından oluşmakta ve 

Konuk’a ait bir mektup da yer almaktadır. Bu eser, Konuk’un mürşidi Es‘ad Dede 

hakkında yazılmış önemli kaynaklardan birisidir. Ayrıca Tahirü’l-Mevlevî Mahfil 

dergisinde Mehmed Es‘ad Dede’yle olan hatıralarını yazmıştır. Semih Ceyhan’ın 

günümüz diline kazandırmış olduğu bu makale de “Tahirü’l-Mevlevî’nin Mahfil 

Dergisindeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selanikli Mehmed Es‘ad Dede” başlığıyla 

araştırmamızda yer almıştır. Yine Es‘ad Dede’yle ilgili olarak Mustafa Tatcı ve 

Cemal Kurnaz’ın yazmış olduğu ve Journal of Turkish Studies bülteninde yayınlanan 

makaleye de yer verilmiştir. 

 Konuk, zaman zaman sohbetlerini dinlediği Halveti-Melâmî şeyhi Amiş 

Efendi’ye ait notlar tutmuştur. Bu sohbetleri de tezimizin ilerleyen kısımlarında 
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okumak mümkündür. Amiş Efendi’yi anlatan diğer bir çalışma da Mustafa 

Özdamar’ca yapılmış ve Kırk Kandil Yayınlarınca basılmıştır.  

 Sâfi Arpaguş’un Ahmed Avni Konuk’un Mesnevi-i Şerif şerhini tasavvuf 

çalışmaları açısından değerlendirdiği makalesi ile “Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-

î Şerîf Şerhi’nde Hint Şârihleri” isimli makalesi başvuru kaynaklarımız içinde yer 

almıştır. 

Konuk, İmam-ı Rabbânî (1563–1624)’nin görüşlerini savunan Nakşibendî 

şeyhi M. İhsan Oğuz’la da mektuplaşmıştır. Bu mektuplarla ilgili olarak 2003 yılında 

Bayram Kusursuz tarafından “Ahmed Avni Konuk’un Vahdet-i Vücûd Müdâfaası” 

adıyla bir yüksek lisans tezi yapılmıştır. Bu tez de araştırmamızda kaynak olarak 

kullandığımız diğer bir çalışmadır. Konuk’un Hânende Güfte Mecmuası üzerine 

yapılmış iki tez çalışması daha vardır. Bunlardan ilki “Ahmed Avni Konuk’un 

Hanende Mecmuası’nın Osmanlıca’dan Türkçe’ye Çevirisi” olup Ceyhan Toz 

tarafından yapılmıştır. Diğeri de “Ahmed Avni Konuk’un Hanende Mecmuası’nda 

Basit Makam Fasılları”dır. Ayrıca Metin Güngör’ün “Ahmet Avni Konuk ve 

Mesnevî-i Şerîf Şerhindeki Tasavvuf Düşüncesi” isimli yüksek lisans tezinden de 

istifade edilmiştir. 

Araştırmamızın ikinci kısmında Konuk’un tercüme, şerh ve istinsahını 

yaptığı eserlere yer verilmiştir. Mevcut bilgiler, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas 

Kataloğu’ndaki verilerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı’ndaki 

kayıtlar karşılaştırılarak oluşturulmuştur. Araştırmalarımız esnasında müellifimizin 

eserlerinden bir kısmının Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’nde olduğu bilgisi 

edinilmiştir. Bunun üzerine Konya Mevlânâ Müzesi’nde tutulan ancak daha sonra 

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü’ne aktarılan ve Konuk’a ait olduğu 
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söylenen 60 klasör bilgi ve belgeyi birinci elden görme imkânına da kavuşulmuştur. 

Şunu da belirtmemiz gerekir ki, maalesef çok zaman önce yeni yerine aktarılmış 

olmasına rağmen henüz kütüphane birimlerince tasnifi yapılmayan bu belgeler, bir 

hard-disk içinde muhafaza edilmekte ve keşfedilmek üzere meraklı araştırmacıları 

beklemektedir.  

 

3. Araştırmanın Metodu 

Müellifin tasavvufî görüşleri çıkarılırken çalışmamızın temelini Tedbirâtü’l-

İlahîyye, Mesnevî, Fusûsu’l-Hikem, Leme‘at ve Gülşen-i Râz tercüme ve şerhleri 

oluşturmuştur. Tespitlerimize göre, Leme‘at ve Gülşen-i Râz şerhleri diğer üç şerhle 

kıyaslandığında hacim itibariyle de daha küçük olmaları dolayısıyla müellifin 

görüşlerinin daha az yansıdığı eserlerdir. Hatta Leme‘at’da oldukça az yorumda 

bulunan şârih, bu eserin şerhinde daha çok Fusûs, Mesnevî ve Gülşen-i Râz’dan 

alıntılar yapmayı uygun görmüştür. Bu itibarla görüşleri tespit esnasında öncelikle 

faydalandığımız eser, Konuk’un Mesnevî-i Şerîf şerhidir. Mesnevî’ye yapılmış en 

kapsamlı şerh olması hasebiyle de önem arz eden 13 ciltlik bu külliyat araştırma 

konumuzun en temel kaynağından ilkini oluşturmaktadır. Benzer şekilde Fusûsu’l-

Hikem tercüme ve şerhi de diğer ana başvuru kaynaklarımızdan birisidir. 

Çalışmamızda 4 ciltlik bu şerh de taranmıştır. Ayrıca müellifin bu sahaya 

kazandırdığı tercüme, te’lif ve istinsah türü eserleri de mevcuttur. Bunlarla ilgili 

geniş bilgiye araştırmamızın ikinci bölümünde ulaşmak mümkündür.  

Detaylı taramalarımız sonucunda 30 başlıkta toplanan müellifin tasavvufî 

görüşleri, çalışmamızın son kısmını oluşturmaktadır. Maddeler çalışılırken de belli 

bir sistem takip edilmiştir. Öncelikle her maddede çalışılan kavramın lügat anlamı 
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İbn Manzûr’un Lîsânu’l-Arab’ı, Râğıp el-Isfahâni’nin el-Müfredât’ı, Firûzabâdî’nin 

Kâmusu’l-Muhît’i ve Zebîdî’nin Tâc’ul ‘Arûs min-Cevâhir’il-Kâmûs’u gibi temel 

Arapça sözlüklerden bulunmuştur. Ardından mevcut kavramın ilgili olduğu âyet ve 

hadislere yer verilmiştir. Söz konusu hadislerin tamamı Kütüb-i Sitte’den taranmıştır. 

Müellifimizin konuyla ilgili görüşlerine yer verilmiş ve zaman zamanda diğer 

düşünürlerin düşünceleriyle kıyaslanmıştır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TASAVVUF TARİHİNDE İRFÂNÎ GELENEK 
 
 

Sûfiler bilgiyi en temel şekliyle iki başlıkta ele almışlardır. Bunlardan 

birincisine öğrenmekle edinilen objektif bilgiler anlamında “ilim”, diğerine ise 

sadece metafizik ve Allah hakkında insanın elde ettiği subjektif bilgi anlamında 

“mârifet” adını vermişlerdir. Mutasavvıflarca muteber kabul edilen bilgi, ilimden 

mârifete uzanan bilgidir. Dolayısıyla burada bilgi denildiğinde kastedilen kavram 

ilimden ziyade mârifettir.4 

Mârifet sözcüğü Arapça “عرف” kök fiilinden türeyen bir mastardır. Bu 

kelime sözlüklerde “sezgi, iç tecrübe, hissetme ve yaşama yoluyla peş peşe oluşarak 

idrâk etme, anlama, kavrama, bilme, hakîkate vâkıf olma ve görüp yaşayıp tadarak 

elde edilen bilgi”5 olarak târif edilmektedir.  

İrfan ise “tanımak, bilmek, anlamak, ilâhi bir feyiz olarak kâinatın sırlarını 

bilme kudreti6, bir şeyin izini tefekkür ederek ve derin düşünerek onu algılamak,7 

sezgi, rûhi tecrübe ve mânevî yolla elde edilen özel bir bilgi”8 olarak tanımlanmıştır.  

                                                 
4Ali Bolat, “Muhâsibî’nin Bilgi Kaynaklarına Bakışı”, O.M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 
2001, sy.12–13, ss. 364–365;  Mehmet Bayrakdar, İslam Düşünce Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yay., 
Eskişehir,1999,s.160. 
5Ebu’l-Fazl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensârî, İbn Manzûr, Lîsânu’l-Arab, Beyrut, 1999,c.IX, 
ss.236–242; Ebu Kâsım el-Hüseyn b. Muhammed er-Râğıp el-Isfahâni, el-Müfredât, Thk. Muhammed 
Seyyid Keylânî, Dâru’l-Mâ‘rife, Beyrut, tsz, s.331; Muhammed b. Yakup El-Firûzabâdî, Kâmusu’l-
Muhît, Thk. Muhammed Naim Arkasûsî, Müessesetü’r-Risâle, Beyrut, 2005, s.836; Komisyon, el-
Mu’cemu’l-Vasît, Mektebetü’ş-Şurûkid-Devlîyye, Kâhire, 2004, s.595. 
6Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitapevi, Ankara, 2003, s.445;  
Muhammed b. Muhammed b. ‘Abdu’r-Rezzâk el-Hüseynî Ebu’l-Feyz Murtaza ez-Zebîdî, Tâc’ul 
‘Arûs min-Cevâhir’il-Kâmûs, Thk. Heyet, Dâr’ul-Hidâye, tsz, c.24, ss.133–153; İbn Manzûr, Lîsânu’l-
Arab, c.IX, ss.236–243. 
7El-Isfahânî, el-Müfredât, s.331.  
8Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, Ağaç Kitapevi Yay.,İstanbul, 2009, 
s.317. 
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Mârifet9 de ilim de bilmekle ilgili kavramlardır. Aralarında bazı farklılıklar 

vardır. Öncelikle mârifet, tasavvufî bir takım tecrübeler ya da iç sezgiyle edinilen 

irfâni bilgi ve tanımadır. İlim ise bu noktada daha genel bir bilgidir. İlmin alanı 

mârifete nazaran daha geniştir çünkü nazar ve istidlâl yoluyla öğrenilen her türlü 

bilgiyi içerir.10 Mârifete kalp, ruh, sır, ilham ve keşifle; ilme ise akıl, duyu organları 

ve nakille ulaşılır.11  

Mârifette gerçekleşen tanıma ameliyesi ancak “var olduğu bilinen şey 

hakkında gerçekleşen bir tanıma”dır. Mârifetle bu noktada benzer anlama sahip olan 

irfan, yarattıkları gözle görüldüğü halde kendisi idrâk olunamayan varlık yani Yüce 

Allah hakkındaki bilgidir. İşte bu gerekçeyle Allah’ı bilmekle ilgili olarak “علم” 

(bildi) fiili yerine “عرف” (mârifet hâsıl etti.) fiili kullanılır. Allah “âlim”dir fakat 

“ârif” değildir.12 

Bu iki kavramla ilgili erken dönem sûfilerinin görüşlerine yer vermeden 

evvel Peygamberlerin mîras bıraktığı iki tür ilimden yani zâhir ve bâtın ilminden 

bahsedelim. Sahâbenin Peygamber Efendimizin (s.a.v.) sözlerinden ve fiillerinden 

aldıkları faydalı ilme “zâhir ilmi” denir. Tâbiîn ve selef imamlar bu ilmi okumuşlar, 

okutmuşlar ve amel etmişlerdir. Bâtın ilmi ise Cebrail (a.s.)ın aracılığı olmaksızın 

                                                 
9Tasavvufta mârifet daha çok şeriat, tarîkat, hakîkat ve mârifet mefhumlarıyla birlikte ele alınmış, 
şeriatın diğer üçünün temel basamağı olduğuna vurgu yapılmıştır. İslam’ı yaşama ve anlama, bir 
başka deyişle takvâ boyutundaki derinleşme, bu mertebelerin oluşmasıyla sonuçlanır. İslam dininin 
zâhirinden bâtınına doğru oluşan bu mertebelere göre herkesin gündelik kurallara uyarak yaşadığı 
İslam’a ‘şeriat’; takva cihetine ağırlık verenlerin yaşadığı ve ulaştığı inceliğe “tarîkat”; takva ve 
verâda titizlikle varılan sonuca “ hakîkat” ve nihayet bu aşamanın manâ açısından kişide ifade ettiği 
bilgi planındaki sonuca “mârifet” denir. Şeyh Şabân-ı Velî bu dört mertebeyi şöyle anlatır: “Şeriat 
“beden” için, tarîkat “kalp” için, hakîkat “ruh” için, mârifet “Hak” içindir.” Cebecioğlu, Tasavvuf 
Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.412. 
10 Hasan Kâmil Yılmaz, O’nu bilmek ve tanımak-Mârifetullah, Erkam Yay, İstanbul,2010, s. 29. 
11Ali b. Osman Cüllâbî Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb- Hakîkat Bilgisi, Çev.Süleyman Uludağ, Dergâh 
Yay., İstanbul, 1982, s.331.  
12Muhammed A'lâ b. Alî b. Muhammed Hâmid et-Tehânevî el-Fârûkī, “Mârifet Maddesi”, Keşşâfü 
Istılâhâti’l-Fünûn ve’l-Ulûm, Edit. Rafic Al-Ajam, 1996, Mektebetü Lübnan Nâşirûn, c.II, s.1584. 
Necip Taylan, “Bilgi Maddesi”, DİA, 1992, c.VI, s.158. Âlim bilendir, ârif ise tanıyan. Bilmek ve 
tanımak birbirini tamamlayan ancak birbirinden farklı olan iki kavramdır. Âlim olmak için yaşantı şart 
değildir. Teorik bilgi yeterlidir. Ancak ârif olmak için yaşantı ile kazanılan bilgi, deneyim ön şarttır. 
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Peygamber Efendimizin (s.a.v.) aziz rûhuna feyz yoluyla verilmiştir. Zâhir ilminin 

kitap, sünnet, tefsir, fıkıh gibi türleri vardır. Benzer şekilde bâtın ilmi de îman, ihsan, 

tevbe, zühd, takvâ, ihlâs, mârifet, tasfiye, ilham, müşâhede, mükâşefe ilimlerinden 

oluşur.13Bâtın ilminden ilk bahseden kişiler Hasan-ı Basrî (ö.110/728) ve Zünûn-ı 

Mısrî (ö.245/859) olarak gösterilmektedir. Tasavvuf tarihinde bu ilimden kürsülerde 

açıkça bahseden ilk sûfinin ise Şiblî (ö.334/945) olduğu söylenmektedir.14 

 

1. TASAVVUF LİTERATÜRÜNDE MÂRİFET 
 
 

Giriş kısmında da belirtmiş olduğumuz üzere, mârifet bahsiyle ilgili söz 

konusu sûfilerin görüşlerine yer verirken Muhâsibî, Ebû Nasr es-Serrâc, Ebû Tâlib 

el-Mekkî gibi tasavvuf tarihinde klasik sayılabilecek eserler vermiş şahısların 

kitaplarını taradık ve mârifet konusunun nasıl ele alındığını inceledik. Bu 

taramalarımız sonucunda edindiğimiz yaygın kanaate göre, erken dönem sûfilerinden 

itibaren hepsinin mârifet konusunda birleştikleri temel nokta “Allah’ın var ve bir 

olduğu”dur. Ayrıca hepsi, Allah hakkında tam anlamıyla mârifet sahibi 

olunamayacağı fikrini savunmaktadır. Gerçek mârifete ermek ise ancak Allah’ı 

tanımanın imkânsızlığını kabulle mümkündür. Sûfilerin görüş birliğine vardıkları bir 

başka konu ise ancak akıl sahiplerinin Allah’ı tanıyabileceğidir.  

Sûfiler marifeti; “peş peşe gelen nur ve tecellilerle Hakk’ın sırlara doğuşu,15 

ârif için bir ayna,16 Allah’ın kudret eserlerini afak ve enfüste görmek suretiyle elde 

                                                 
13Nureddin Abdurrahman b. Ahmed Câmî, Nefehatü’l-Üns: Evliya Menkıbeleri, Haz. Süleyman 
Uludağ, Mustafa Kara; Terc. ve şerh. Mahmud Osman Lamii Çelebi, Mârifet Yay., İstanbul,1995, 
s.105.  
14Süleyman Uludağ, “Bâtın İlmi”, DİA, 1992,c.V,s.188. 
15Ebu’l-Kâsım Abdulkerim b. Hevâzin el-Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, Haz.Abdülhalîm 
Mahmûd& Mahmûd b. Eş-Şerîf, Kâhire, 1989, s.510. Türkçe tercümesi: Tasavvuf İlmine Dâir Kuşeyrî 
Risâlesi, Haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2003, s.514. Bu eser ve daha sonra 
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edilen bilgi,17 isim ve sıfatlarının mahlûkâta tecellî etmesiyle Allah’ın birliğinin 

bilinmesi18” şeklinde tanımlamışlardır. Bu târiflerin herbiri mârifetin ayrı bir yönüne 

vurgu yapmaktadır. 

 Sûfiler mârifetin mahiyeti, mârifet ve ilim arasındaki farkın ne olduğu 

konusunda ise farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Şimdi yukarıda anılan şahıslar 

özelinde bu görüşleri yakından inceleyelim. 

İslam çevresinde felsefî düşünceyi başlatanların başında gelen19 ve 

kendisinden birkaç yüzyıl sonra kaleme alınacak olan tasavvuf klasiklerinin ilk 

sistemli örneğini er-Riâye li-Hukûki’llah adlı eseriyle veren20 Muhâsibî, mârifeyi 

“hayat bilgisi” olarak tanımlar. İnsan kalbi tarafından elde edilen bu bilgi, davranış 

yönünden kavramsal bilgiden daha kuvvetlidir ancak doğru ve yanlışı ayırt edebilme 

gücüne sahip değildir. İşte bu noktada Muhâsibî, ilme başvurulması gerektiğini 

savunur.21 Muhâsibî, mârifetin konularını da “Allah’ı bilmek”, “şeytanı bilmek”, 

“insanlara kötülüğü emreden nefsi bilmek” ve “bir işi yalnız Allah için yapmayı 

bilmek”22 şeklinde sıralar.  

Serrac’a göre mârifetin kemâle ermesi, kulun bir değişiklik olmadan bütün 

hallerinde Allah ile olması durumunda gerçekleşir. 23 

                                                                                                                                          
gelecek Ta‘arruf, Keşfu’l-Mahcûb, el-Luma’, Kûtu’l-Kulûb’ten oluşan Arapça eserlerin Türkçe 
çevirilerinden de yeri geldikçe istifade edilmiştir. 
16Kuşeyrî, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, s.512. 
17Ebi Bekr Muhammed b.İshak Kelabâzî, et-Ta’arruf li-Mezhebi Ehli Tasavvuf,  Haz. Ahmed 
Şemseddîn, Beyrut,1993, s.70. 
18Ebû Nasr es-Serrâc et-Tûsî, el-Luma’, Thk: Abdulhalîm Mahmûd ve Abdülbâki Surûr, 1960, Mısır, 
s.56. 
19Hüseyin Aydın, Muhâsibî’nin Tasavvuf Felsefesi, Yayınlanmış Doktora Tezi, Ankara,1976, s.16. 
20Şahin Filiz, “er-Riâye li-Hukûki’llah”, Tasavvuf Klasikleri, Edit. Ethem Cebecioğlu, Erkam 
Matbaası, İstanbul, 2010, s.15. 
21 Aydın, Muhâsibî’nin Tasavvuf Felsefesi, s.138. 
22Ebu Abdullah Haris b. Esed el-Muhâsibî, Şerhu’l-Ma’rife ve Bezlü’n-Nasîha, Thk. Mecdi Fethi 
Seyyid, Daru’s-sahabe, Tanta, 1993, s.19. 
23Serrac, el-Luma’,s.62. Türkçe terc. es-Serrac, el-Luma’-İslam Tasavvufu, Haz. Hasan Kâmil Yılmaz, 
Altınoluk Yay.,İstanbul,1996,s.37.  
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Hicrî IV. asırda yaşamış tasavvuf büyüklerinden Ebû Tâlib El-Mekkî’ye 

göre Allah Teâlâ’yı bilmek, O’na îmânın da temel taşıdır çünkü ilim, imânın 

zâhiridir ve onu ortaya çıkarır. Îman ise, ilmin bâtını, yardımcısı ve gören gözüdür. 

İlim de îmânın gücü ve onun dilidir. Îmânın artması ve eksilmesi de mârifetullaha 

bağlıdır. 24 

Tasavvufu sadece zühd ve verâdan ibâret görmeyerek zühdden tasavvufa, 

amelden mârifete, ibâdetten irfâna ve şeriatten hakîkate geçiş tarzında ele alan25 

Kuşeyrî er-Risâle’sinde âlimlerin mârifeti “ilim” olarak tanımladığını kaydeder26 ve 

şunları ekler: “Allah hakkında mârifet sahibi olmanın işaretlerinden biri kalpte 

meydana gelen heybettir. Mârifeti artan kimsenin hem heybeti hem de Allah korkusu 

artar.”27 

Hucvirî ise âlimlerin ve tasavvuf yolunun şeyhlerinin Allah hakkındaki 

sıhhatli ilme “mârifet” adını verdiklerini, bundan ötürü de mârifetin ilimden üstün 

olduğunu belirtmiştir.28 Hucvirî’ye göre mârifet, kalbin Hak ile hayat bulması ve diri 

olması, sırrın Hakk’ın hâricinde kalan şeylerden yüz çevirmesidir.29  

Allah hakkındaki mârifetin aklın hayret içinde kalmasından ve Hakk’ın 

inâyetinin kulun üzerine yönelmesinden başka bir şey olmadığını belirten Hucvirî, 

Hak Teâlâ’nın inâyeti ile kulunun kalbini kendi nûru ile kaplamayıp, bütün 

âfetlerden temizlemediği takdirde zâhirdeki ve bâtındaki sırların müşâhede edilmesi 

hâlinin kul tarafından yaşanamayacağını vurgular.30 

                                                 
24Ebû Tâlib El-Mekkî, Kûtu’l-Kulûb, Thk. Abdülmün’im El-Hafî, Dâru’l-İrşad, Kahire,1991, c.II, 
ss.209–210. 
25Kadir Özköse, “Er-Risâle”, Tasavvuf Klasikleri, Edit. Ethem Cebecioğlu, Erkam Matbaası., İstanbul, 
2010, s.142. 
26 Kuşeyri, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, s.398. 
27 Kuşeyri, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, s.511. 
28 Hucvirî, Hakîkat Bilgisi, s.331. 
29 Hucvirî, Hakîkat Bilgisi, s.398. 
30 Hucvirî, Hakîkat Bilgisi, s.339. 
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İlk dönem kaynaklarında ilim-mârifet ayrımına gidildiği gibi, âlim ve ârif 

arasındaki farka da işaret edilmiştir. Zîra sûfilere göre Hak Teâlâ’nın zikriyle meşgul 

olan kul mârifete erdiğinde kendisini kaybeder ve Allah’tan başkasını müşâhede 

edemez hale gelir. Âlim, böyle bir durumda aklına müracaat ederken, ârif ise 

Rabbine müracaat eder çünkü ârif, âlimin aksine beşerî ve fânî varlığını Allah’ta yok 

etmiştir ve bu şekilde mârifete ulaşır.31  

Peki, kişi mârifete hangi aşamaları geçerek ulaşır? 

Sûfilere göre bir kimse mârifete ulaşmadan önce Allah’ı sıfat ve isimleriyle 

tanır. Doğruluk ve ihlâs üzere bulunduğunda kötü huylardan ve bu huylara ait 

âfetlerden temizlenir, nefsin vesvese ve kuruntuları ile kötü düşüncelerinden 

uzaklaşır. Böylece kişi kendisini Allah’tan başkasına dâvet eden hiçbir şeye kulak 

vermez duruma gelir. Özetle Allah’tan başkasından sükûnet bulma ve Hak’tan 

başkasını düşünme durumundan temizlenir. Her an Yaratıcısıyla murâkabe halinde 

olan bu kul, ilâhi kudrete dâir sırları Hak Teâlâ’nın kendisine bildirmesiyle alır. İşte 

bu halleri yaşayan kimseye “ârif” denir.  Onun bu hâli ise “mârifet” ismini alır.  

Kısaca kul kendisine yabancılaştığı nispette Rabbi hakkında mârifete ulaşır.32 

 Sûfiler mârifetin kendinden çok onun sebep, sonuç ve belirtileriyle ilgili 

açıklamalar yapmışlardır. Sülemi (ö.412/1021) mârifeti “Allah vergisi olup ârif 

kullarının kalbini onunla aydınlatır. Görünüşteki emâresi ibâdete sarılmaktır.” diye 

tanımlamıştır. Mârifeti “Allah’ı, isimlerini ve sıfatlarını, kudret ve iradesinin 

gerçekliğini bilmek; aza kanaat etmek; Allah’ın büyüklüğü karşısında küçülmek; 

                                                 
31 Kuşeyri, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, s.511. 
32

 Kuşeyri, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, s.510. 
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alçak gönüllü olmak”33diye tanımlayan Sülemi, mârifetin Allah’ın kullarına 

emrettiği ilk farz olduğunu belirtir.  

Sühreverdi; “İlim, Allah tarafından toptan kalplere indirilmiştir. Mârifet bu 

ilimleri birbirinden ayırmaktır,”34 diyerek mârifetle ilim arasındaki farkı gösterir. 

Yine bu konuda Sühreverdi, Peygamber Efendimizin ilim ve mârifeti bütün 

varlıkların isimleri kendisine öğretilen Hz. Âdem (a.s)’den aldığını ifade eder. 35 

Esasen sûfiler, konunun girişinde de belirttiğimiz üzere, Yüce Allah 

hakkında tam anlamıyla mârifet sahibi olunamayacağı görüşündedir. Onlara göre 

kişi, O’nu tanımak için olanca gücünü harcadıktan sonra tanımasının imkânsız 

olduğu kararına vardığında gerçek mârifete ermiş olur. 36  

Buna paralel olarak Hz. Ebu Bekir (r.a.) mârifeti, “Sâlikin Allah hakkında 

mârifet sâhibi olmaktan âciz olduğunu idrâk etmesidir.” şeklinde tanımlamış ve 

“Yaratıklarına kendisini tanımak için tanınmasının imkânsızlığından başka yol 

bırakmayan Allah’ı tespih ederim.”37 demiştir. Hz. Ali ise “Allah’ı Allah ile tanıdım.  

Allah’tan başkasını da Allah’ın nûruyla tanıdım.” 38 diyerek bu tanıma işinin 

yalnızca Allah ile gerçekleşeceğini vurgulamıştır.  

Ahmed b. Atâ (ö.369/979) “Hakk’ı tanımak ve hakîkati bilmek” olmak üzere 

mârifetin iki şeklinden bahseder.39  

Aslında kulluk mârifetle başlar. Nitekim kul yaratıcısını tanıdığı ölçüde 

sever veya korkar, O’na ümitle bağlanır, tevekkül edip bütün fiillerinde O’na 

                                                 
33Ebu Abdu’r-Rahmân Muhammed İbn el-Huseyn es-Sülemî, Tasavvufun Ana ilkeleri, Sülemî’nin 
Risaleleri, Terc. Süleyman Ateş, Ankara, 1981, s.29 
34

 Ebû Hafs Şihâbuddîn Ömer Sühreverdi, Avârîfû’l-Ma‘arîf -Tasavvufun Esasları, Terc. Hasan Kâmil 
Yılmaz-İrfan Gündüz, Vefa Yay.,İstanbul,1990, s.75. 
35 Sühreverdi, Avârîfû’l-Ma‘arîf -Tasavvufun Esasları, s.12.  
36 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Istılahları ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul,1991, s.317. 
37 Serrac, el-Luma’, s.34.  
38 Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb, s. 399. 
39

 Serrac, el-Luma’, s.56; Kelabâzî, et-Ta’arruf, 1980 baskısı, s.158. 
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döner.40 Zikriyle meşgul olup O’na kavuşmayı özleyen, O’ndan korkan kişi sonuç 

olarak Rabbine olan mârifeti kadar kulluk eder. Böylece insanın yaratılış gâyesini 

ifâde eden âyetin mânâsı da gerçekleşmiş olur. Zira âyette “Ben insanları ve cinleri 

ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”41buyrulmaktadır. İbn Abbas âyetteki “li-

ya’budûn/ bana kulluk etsinler” ifadesini “li-ya’rifûn/ beni tanısınlar” yani 

“mârifetullah” şeklinde tefsir etmiş42 ve bu tanımlama tasavvufî çevreler tarafından 

da kabul görmüştür.43 

Mutasavvıflar, mârifeti çeşitli şekillerde sınıflandırmışlardır. Bu ayrımları 

yaparken mârifetin kesbî ve vehbî yönü üzerinde durmuşlardır.44 Kesbî mârifet; 

kulun ibadet, riyâzet ve mücâhede sonucu sahip olduğu mârifettir.45Vehbî mârifet de 

ise Allah tarafından kulun kalbine bir takım açılımlar gönderilir.46 Böylece kul, 

Hakk’ı ve eşyayı tanır. Nitekim Yüce Kitabımızda yer alan “ilme’l-yakîn47, ayne’l-

yakîn48 ve hakka’l-yakîn”49 kavramlarından ilk ikisi, Hakk’ı tanımadaki kesbî 

mârifeti; sonuncusu ise vehbî mârifeti ifade etmek üzere kullanılan kavramlardır.50 

Mârifet yolunda kula düşen ilk görev, nefsini tezkiye etmektir. Tezkiye 

sonucu kötü düşüncelerden ve bedeninin ihtiraslarından kurtulan kul, akıl 

kuvvesinden daha güçlü olan kalp kuvvesine ulaşır. Rûhunu bilginin kaynağı kılmak 

üzere kendisini hazırlar. Bundan sonraki süreç Allah’ın lütfuna ve vergisine bağlıdır. 

                                                 
40 Yılmaz, O’nu bilmek ve tanımak-Mârifetullah, s.30.  
41 Zâriyat 51/56. 
42

 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-azîm, Beyrut, 1988,c.IV, s.255. 
43Yılmaz, O’nu bilmek ve tanımak-Mârifetullah, s.29. Benzer açıklamayı Ahmed Avni Konuk da 
yapmıştır. Bkz;Ahmed Avni Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Haz:Mustafa Tahralı ve ark., Kitabevi 
Yay.,İstanbul, 2007,c. VIII, s.218. 
44

 Bolat, “Muhâsibî’nin Bilgi Kaynaklarına Bakışı”, s.365. 
45Kelabâzî, et-Ta’arruf, 1980 baskısı, s.78. 
46 Fussilet 41/53. 
47

 Tekâsür 102/5. 
48

 Aynı sûrenin yedinci âyetinde geçen “ayne’l-yakīn” terkibi ise gözlem yoluyla bilmek, yakīnen 
müşahede etmek” anlamındadır. Tekâsür 102/7. 
49

 Vâkıa 56/95; Hâkka 69/51. 
50 Yılmaz, O’nu bilmek ve tanımak-Mârifetullah, s.31. 
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Bu husûs, “Kim bildiği ile amel ederse Allah ona bilmediğini öğretir.” şeklinde 

formüle edilmiştir.51 

Zünûn-ı Mısrî: “Mârifet ehli ârifin alâmeti üçtür: Mârifetin nûru verâsının 

nurûnu söndürmez, ârif zâhiri hükümlerle çelişen bâtın ilmine îtikad etmez, Allah’ın 

perdelerinin çokluğu ârifi Allah’ın perdelerini yırtmaya sevk etmez.”52 diyerek 

mârifetullaha erenlerin özelliklerini sayar. Buna göre, mârifeti artan kimsenin takva 

ve verâ duygusu da artar. Yani böyle bir kişi şeriatın koyduğu temel hükümlerin 

ötesinde şüpheli olan şeylerde de hassasiyet göstermeye başlar. Mânevi nimetlerin 

artması ise, ârifi günah işlemeye yönlendirmez.53 

“Hükümdarlar bir memlekete girdiler mi orayı perişan eder, halkın 

büyüklerini küçük düşürürler.”54meâlindeki âyeti Bayezid-i Bistami şu şekilde 

yorumlamıştır: “Mârifete eren bir kulun kalbini Allah’ın tecellileri işgal edince 

insanda hâkim olan nefsanî duygular tesîrini kaybeder. Kalpte Hak egemen olur.”55 

Bu tespite göre mârifete eren nefsinin olumsuz tesirlerinden de kurtulmuş 

olmaktadır. 

 
Tasavvuf ehlinin mârifetle ilgili düşüncelerini kısa da olsa yukarıda 

vermeye çalıştık. Özetle mutasavvıflar mârifeti “Kalbin Allah'la olan hayatı, Allah'ı 

sıfat ve isimleriyle tanıyanın niteliği, birbirini izleyen nurlarla Hakk'ın kalplere 

doğması, ilâhî yoldan kalbe atılan bir nurla iç aydınlığa kavuşma hâli ve kalp 

gözüyle ilâhî gerçekleri görmektir.”56 gibi tanımlarla anlatmışlardır. Bu tarifler 

                                                 
51

 Bolat, “Muhâsibî’nin Bilgi Kaynaklarına Bakışı”, s. 366. 
52

 Kuşeyri, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, s.516. 
53 Yılmaz, O’nu bilmek ve tanımak-Mârifetullah, s.32. 
54 Neml, 27/34. 
55

 Kuşeyri, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, s.511. 
56Bu tanımlar için bkz: Serrac, el-Luma’, Kâhire,1966 Baskısı, s.56; Kelabâzî, et-Ta‘arruf, s.63; 
Kuşeyri, er-Risâle, 1966 baskısı, s.601. 
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yoluyla mârifetle ilgili genel bir kanaate sahip olunabilir. Ancak meselenin özünü 

anlayabilmek seyr u sulûke ve manevî tecrübeye bağlıdır. Hissedilen ancak sözle 

târif edilemeyen bir bilgi, bir duygu ve bir aydınlanma hâli olan mârifetin yakîn, 

zevk, vecd, fenâ, huzur gibi pek çok tasavvufî halle de yakın ilişkisi 

olduğunuhatırlatmakta fayda vardır. Konuyla ilgili târiflerin yetersiz kalması ve 

manevî tecrübeler yaşayarak ilerleyen sûfîlerin Yaratıcıyla ilgili bilinmezliklerin 

arttığını görmeleri onları, “Mârifet, Hakk'ın bilinmeyeceğini bilmektir.”57 deme 

noktasına ulaştırmıştır. 

2. TASAVVUF LİTERATÜRÜNDE İRFAN 
 
 

İnsanoğlu, tıpkı küçük bir kayısı çekirdeğinin kayısı ağacına ait biyolojik 

bilgiyi içermesi gibi, tüm varlığın bilgisiyle dolu olarak yaratılmıştır. İlâhi isimlerin 

tamamını bir arada bulunduran potansiyele sahip olan insan, bu özelliğiyle, “yalnızca 

kendisinin okuyabileceği bir kitap gibidir.” Kişinin hayatı boyunca kaydettiği 

aşamaları ifade eden seyr u sülûk sürecindeki bu bilgi, insan zihninin algıladığı ve 

kavradığı bilginin ötesinde bir bilgidir ve tasavvuf terminolojisindeki karşılığı ile 

irfandır. 58  

Felsefî açıdan bakıldığında irfan kelimesi “epistemoloji”59 başlığı altında 

incelenmektedir. Felsefenin temel alanlarından biri olan epistemoloji esas olarak 

                                                 
57

 Süleyman Uludağ, “Mârifet Maddesi”,  DİA, c.28, s.55. 
58Osman Nûri Küçük, Mevlânâ’ya Göre Mânevî Gelişim-Benliğin Dönüşümü ve Mîrâcı, İnsan 
Yay.,İstanbul, 2010, s.150. 
59Epistemoloji; bilginin kaynağını, tabiatını, doğruluğunu ve sınırlarını inceleyen bir bilim dalıdır. 
Ahmet Cevizci, “Epistemoloji Maddesi”, Felsefe Sözlüğü, İstanbul,1999, s.307. Descartes’a göre, 
özneler bilgiyi zihinlerinde beliren idea’lar yoluyla elde ederler. Bu idea’lardan bazıları doğuştan 
gelir. Diğerleri ise deneyimsel olarak kazanılır. Örneğin,  Allah’a ait bilgiler doğuştandır; gözlemsel 
olanlar ise deneyimler sonucu elde edilir. Descartes; insanların en iyi bilebileceği şeyin kendi zihinsel 
durumları, yani idea’ları olduğuna inanır. Çözülmesi gereken epistemolojik sorun, bu idea’ların 
kendilerinin ötesinde bulunan bir gerçekliği doğru bir şekilde nasıl temsil ettiğidir. Descartes bu 
sorunun çözümünü yaratıcıda bulur. “Cogito” yani “düşünüyorum”dan başlayan epistemolojik 
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insan bilgisinin doğasını, kaynaklarını, doğruluğunu, sınırlarını, kavramsal 

bileşenlerini ve hatta bilginin olanaklı olup olmadığını araştırır. Yunanca “episteme” 

ve “logos” kelimelerinin birleşiminden oluşan “epistemoloji” deyimi Türkçeye “bilgi 

bilim veya bilgi kuramı” olarak çevrilmektedir.60 

İrfânın, felsefenin ortaya koymuş olduğu ve bir bilgiyi doğru kılan 

uygunluk, tutarlılık, apaçıklık, yarar gibi bir takım ölçütlerle değerlendirilmesi ve 

incelenmesi gerekli gibi görünse de bunu yapmak oldukça güçtür. Çünkü irfanî haller 

ve tecrübelerde bütün âriflerin söz birliği bulunmamaktadır. Yani hepsinin yaşadığı 

kendine has bir deneyimdir. Ayrıca ârifler, bu deneyimlerini aktarma konusunda 

yaptıkları açıklamalarda akılcı tahlîl, yorum ve çıkarımlara o kadar da 

dayanmamışlar ve ârif olmayanlarla diyalog kurma konusunda çok istekli 

olmamışlardır.61 

İrfânın biri evrene yönelik amelî ve ahlâkî bir tavrı, diğeri ise başlangıcı ve 

sonu îtibariyle evreni ve insanı açıklayan bir nazariyeyi temsil ettiği iki yönü 

bulunmaktadır. Buradan hareketle irfan, amelî ve nazarî olmak üzere iki kısımdır: 

 Amelî yani pratik irfan; tecrübî bir bilgidir. Bu bilgiyi elde etmek için 

“tevhîd” ve “fenâ”ya varmak yolunda belli aşamaların geçilmesi, bazı makam ve 

hallere ulaşılması gereklidir. İşte bu zorlu yolun adı “tarîkat”tır. 

                                                                                                                                          
serüven bizi, Allah’ın yalnızca kafamızda bir idea olarak değil gerçekte de var olması gerektiği 
noktasına götürür. Modern dönem filozoflarının en fazla kafa yordukları epistemolojik sorulardan biri 
insan bilgisinin deneyim dışı unsurlar içerip içermediğidir. Deneyimci felsefeye göre; öznel olan, 
öznellikten tümüyle arınmış olanı kavrayamaz. Descartes, Spinoza ve Leibniz gibi rasyonalistler ise 
deneyimcilerin aksine; aklın, deneyimlerin ötesine geçerek felsefî açıdan önemli bazı şeylerin 
bilgisine ulaşabileceğini savunur. Daha açık bir ifadeyle, “aklın mârifetiyle metafizik” kesinlikle 
olanaklıdır. Yani insan aklı “kritik” bir şekilde çalışarak kendi bilişsel olanaklılıklarının gizini 
çözebilme yeteneğine sahiptir. Murat Baç, “Epistemoloji”, Edit. Ahmet Cevizci, Felsefe 
Ansiklopedisi, İstanbul, Babil Yayıncılık, 2007, c. 5,ss.567–581. 
60 Cevizci, Felsefe Ansiklopedisi, s.567 
61 Seyyid Yahya Yesrîbî, İrfan Felsefesi, Terc. Kenan Çamurcu, İnsan Yay., İstanbul, 2010, s.13. 
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 Nazarî irfan ise “Bilginin özü, özün bilgisidir.”62 Bu bilginin elde edilmesi 

kalbî bir sezgiyi gerektirmektedir. Bu yüce bilgi zevk, sezgi, işrak ve huzur gibi 

duygularla ilgilidir. İrfânın en temel konusu “en yüce prensip” ya da “gerçeklik”tir. 

Ârifler onu “mutlak varlık” olarak ifade ederler. O hem varlık ötesi hem de mutlak 

varlık olarak gerçekliktir. İrfan, bütün sınırlama ve belirlemelerin üzerinde olan ve 

“Hak” olarak ifade edilen “ilâhi benlik” ya da “Zât” ile başlar. Bu en yüksek bilgi 

yani irfan kozmik düzende var olan her şeyi “asl”ın ışığıyla görerek melekût 

âleminden şehadet âlemine kadar meydana gelen bütün varlık seviyelerini konu 

edinir. Yani o asıldan tezâhürlere ulaşır.63 

Nazarî irfan dînin sadece pratik yönüyle değil; yaratma, peygamberlik, 

âhiret v.s. gibi temel İslamî öğretileriyle de ilgilenmiştir. Ayrıntılı bir şekilde eşyanın 

başlangıç ve sonundan bahseden nazarî irfan ya da “scienta sacra”, ezelî hikmetin 

(perennial philosopy) kalbinde bulunan metafiziktir. Bu terime “hikmet”, Batı 

dillerinde ise “mistik teoloji” ve “mistik felsefe” denilmiştir.64 

Manevî kemâle ulaşabilmenin yolu yoğun çaba, gayret ve meşakkatten 

geçer. Özetle bu yolda her şeyi bir kenara bırakmak ve fedâ etmek gerekir. Az uyku 

uyumalı ve az yemek yemelidir. İbadetler arttırılmalı, rûhu mânevî açıdan 

güçlendirme yolunda bedenin refahını eksiltme yoluna gidilmelidir. Nefsanî 

                                                 
62Frithjof Schuon, Formes et substance dans les religions, Paris: Dervy-Livres, 1975, s.35. Seyyid 
Hüseyin Nasr, “Nazarî İrfan, Doctriner Tasavvuf ve Bugünkü Önemi”, Çev. Adnan Arslan, İslam 
Araştırmaları Dergisi, 2004,sy. 12, s.20’den naklen. 
63Nasr, “Nazarî İrfan, Doctriner Tasavvuf ve Bugünkü Önemi”, s.21. 
64Murtaza Mutahhari’nin ifâdesiyle söylersek: “İrfan kendi ilgi alanında, varlığı yorumlayıp izah 
etmeye çalışan ilahiyat felsefesi gibidir. Nasıl ki ilahiyat felsefesi kendisine belli bir konu, temel ve 
meseleler tanımlar. Ama tabii ki felsefe kendi çıkarımlarında sadece akılcı temellere ve ilkelere 
dayanır. Buna karşılık irfan, “keşf” denilen temel ve ilkeyi, istidlalin(ilmin) özü sayar. Sonra da bu 
sonuçları aklın diliyle izah eder. Felsefenin akılcı çıkarımları, belli bir dille yazılmış ve o dille 
mütalaa edilen konular gibidir. Fakat irfânî istîdlaller, başka bir dilden tercüme edilen konulara 
benzer. Yani ârif en azından kendi iddiasına göre kalp gözüyle ve bütün bir varlığıyla tanık olduğu 
şeyleri aklın diliyle izah etmektedir.” Murtaza Mutahharî, Ulûm-i İslâmî, Kelâm ve İrfân, ss.76–77. 
Yesribî, İrfan Felsefesi, ss.29-30’dan naklen. 
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duygulara karşı mücadele verilmelidir. Makam ve mevki ihtirasıyla savaşılmalı, bâtın 

tüm meşguliyetlerden arındırılmalıdır. Bunlar ise ancak zorlu bir riyâzetle 

mümkündür.65 

Hz. Peygamberin (s.a.v.) “En büyük düşmanın, seni çepeçevre kuşatan, 

nefsindir.”66 hadîsinde buyurduğu gibi, insanın yüzleşmesi gereken başlıca sorunu 

nefs meselesidir. Nefsin teslim ânı ki, bunu ârifler “tercih edilen ölüm-irâdî ölüm” 

şeklinde isimlendirirler ki, bu da kişinin kendi iradesi ile bedenini şehevî arzulardan 

uzaklaştırması olup bir tür riyazettir.67 Yaşanan bu tecrübede aşağı mertebelerden 

yukarı mertebelere doğru yükselme ve ilerleme vardır. (Terakki) Böylece sâlik 

Hakk’ın Zât’ında mârifeti elde eder. 

Nazarî irfanın68 tarihi seyrine bakacak olursak, ilk olarak Hz. Peygamber 

tarafından bir kısım sahâbeye, takip eden nesiller tarafından da tasavvuf büyüklerine 

aktarıldığını görürüz.69 Hicrî IV (X.) yy’da Hakîm et-Tirmizî’nin (ö.320/932) 

nübüvvet ve velâyet meselesini “Hatmü’l-Evliya” adlı eserinde ilk kez sistemli bir 

şekilde ele alışı, naklî ilimleri aklî bir temele dayandırmaya çalıştırması, Helenistik 

felsefeden ve gnostisizmden gelen hikmet anlayışını tasavvufa aktarması bu 

hareketin yeni bir döneme girmesine katkı sağlamıştır.70Hakîm Tirmizî eserlerinde 

hikmet kavramını “mârifet”, hakîmi ise genellikle “ârif” ve “velî” anlamında 

kullanmıştır.71 Onu tâkiben Ebû Hamîd el-Gazâli72 (ö.505/1111) İhyâ’da, er-

                                                 
65 Yesrîbi, İrfan Felsefesi, ss. 45–47.  
66Ebû Bekr Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî, ez-Zühdü’l-kebîr, Thk: Âmir Ahmed Haydar, 
Müessesetü’l-kütübi’s-sekâfiyye, Beyrut, 1996, 3. Baskı, I, 156, Hadis no:343. 
67Konuyla ilgili ayrıntılı okuma için bkz: Rûhattin Yazoğlu ve Tuncay İmamoğlu, “Mevlânâ 
Düşüncesinde Bir Ölümsüzlük Tecrübesi Olarak İradî ve Doğal Ölüm”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Dergisi, Sy:34, Erzurum, 2007, ss. 9–19. 
68

 Nazari irfanla ilgili ayrıntılı okuma için bkz: Murtaza Mutahharî, Felsefe Dersleri 2, Çev. Ahmet 
Çelik, İnsan Yay., İstanbul, 1999. 
69 Nasr, Nazarî irfan, ss.2–3. 
70Mustafa Aşkar, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İz Yay., İstanbul,2006, s.68. 
71Salih Çift, “Hatmu’l-Evliya”, Tasavvuf Klasikleri, s.26. 
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Risâletü’l-ledünniyye’de ve Mişkâtü’l-envar’da ilâhi ilim hakkında yazılar yazmış, 

kardeşi Ahmed el-Gazâli (ö.520/1126) “Sevânih” adlı eserinde irfan ve metafiziği 

aşk diliyle ifade etmiştir. Bu filozoflardan hemen sonra Aynülkudât el-Hemedânî (ö. 

525/1131) “Zübde”sinde irfan konusunu ele almış, “Mektûbat” ve “Temhîdat” 

adındaki eserlerinde ilâhi ilim ve bazı tasavvufî öğretilerin felsefî açıklamalarına yer 

vermiştir.73  

 Hatırlatmak gerekir ki, nazarî irfanın ya da diğer bir deyimle doktriner 

tasavvufun asıl kurucusu Muhyiddîn Ebu Bekir Muhammed b. Ali b. Arabî Hatîmi 

Tâ’i (h.560–638)dir. “İbnü’l-Arabî” ve “Şeyh-i Ekber” adıyla meşhur olan bu zât, 

irfânı yeni bir aşamaya sokmuş, bu konuyla ilgili olarak pek çok eser vermiştir. Onun 

eserlerinde temel kaynak olarak Kur’an ve Sünnettir.74 

Ayrıca onun eserleri, Arap alfabesindeki harflerin sembolik anlamlarını 

konu edinen bilimleri, şahsî keşif, şuhûd, işrak ve ilhâmı, Meşşaî ve İşrakî hikmetin 

kaynaklarını, Hıristiyanlık, Yahudilik, Yeni Eflatunculuk v.s. gibi din ve 

düşüncelerde kökleri bulunan fikirleri, ahlak, hukuk, şiir dâhil irfâni ve bâtınî özelliği 

olan her şeyi ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Bu nedenle onun kurduğu düşünce 

okulunun mevcut tüm eserleri bir yönüyle irfan ve mârifetle ilgilidir. Daha sonra 

gelen şârihler tarafından nazarî irfan veya doktriner tasavvuf geleneğinin merkezî 

                                                                                                                                          
72Gazâli yaptığı tüm işleri bir kenara bırakıp halvete çekildikten sonra şöyle demiştir: “Bu halvetler 
esnasında, pek çok şey bana keşfolundu. Başkalarının yararlanması için ancak şu kadarını 
söyleyebilirim ki ben, Hak yolunda sulûk ve öne geçmenin sûfilere özgü bir şey olduğunu kesin 
biçimde öğrendim. Onların yaşantıları en iyi yaşantı, yolları bütün yollardan daha doğru, ahlakları 
en temiz ahlaktır. O kadar ki, bütün âkil insanların aklını, bütün hâkimlerin hikmetini ve şeriatın 
sırlarına vâkıf bütün ilim ve bilgiyi bir araya getirip sûfilerin yaşantı ve ahlakında bir tek şey 
değiştirilmek ve onun yerine daha iyisi konulmak istense, bu başarılamayacaktır. Bunun nedeni şudur 
ki, sûfilerin tüm hareketleri ve sükûnetleri, zâhir ve bâtınları nübüvvet nurlarının yansımasından 
iktibastır. Ondan daha üstün bir nur ve aydınlık mevcut değildir.” Ebû Hamîd el-Gazâli, El-munkızu 
mine’d-dalâl ve’l-mevsûl ilâ zî’l-izzeti ve’l-celâl, Thk: Cemil Salîba ve Kâmil İyar, Dâr’ul-Endülüs, 
Beyrût,1967,s.106. 
73 Nasr, Nazari İrfan, s.3. 
74Mustafa Çakmaklıoğlu, Muhyiddîn İbnü’l Arabî’ye Göre Dil-Hakîkat İlişkisi-Mârifetin İfâdesi 
Sorunu, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara,2005, s.55. 



24 
 

metni olarak kabul edilen ve irfânı konu edinen Fusûsu’l-Hikem adlı eseri tasavvuf, 

kelam ve felsefeyi derinden etkilemiş olan İbnü’l-Arabî düşünce sisteminin tam bir 

özeti ve en olgun meyvesidir.75 Bunun yanı sıra Fütûhatü’l-Mekkiyye ve Fusûs’a şerh 

olarak yazdığı Nakşu’l-Fusus da irfânı konu edinen diğer eserleridir. 

 İbnü’l-Arabî’nin Şam’da 632/1240 yılında vefatından sonra onun 

öğrencilerinden bazıları Fusûs’u daha sistematik olarak ele almıştır. Fusûs’un ilk 

şârihi Afîfüddîn el-Tilimsâni (ö.690/1291)dir. Tilimsâni, İbnü’l-Arabî’nin 

öğrencisidir. Ancak üstâdının irfan ve metafizik alanındaki öğretilerini en iyi şekilde 

aktaran ve teorik irfânın sonraki ifadelerini şekillendirerek sistematik bir hale getiren 

asıl şahsiyet Sadrettin Konevî76 (ö.673/1274) olmuştur. Konevî, Fusûs’a şerh 

yazmamış ancak kendisinden sonra gelen mutasavvıflar tarafından Fusûs’un arka 

planının anlaşılmasına katkı sağlayan ve bu eserdeki sırları anlamayı kolaylaştıran 

“Kitâbü’l-Fükûk fî esrâri müstenidâti hikemi’l-Fusûs” isimli bir eser yazmıştır. 

Konevî’nin “Miftâhü’l-gayb” ve Şemseddin Molla Fenârî’nin “Misbâhü’l-üns” adlı 

eserine yazdığı şerhleri de mevcuttur.77 

İbnü’l-Arabî’yle aynı dönemde yaşamış olan Ömer İbnü’l-Fârız 

(ö.632/1235)’ın “Taiyye”si irfan doktrinin şiir tarzında yazılmış bir örneğidir. Yine 

bu dönemde Fahreddin-i Irakî78 (ö.688/1289), Evhadüddin Kirmânî (ö.635/1238), 

                                                 
75Dilaver Gürer, “Fusûsu’l-Hikem-Muhyiddin İbnü’l-Arabî”, Tasavvuf Klasikleri, Edit. Ethem 
Cebecioğlu, İstanbul, 2010,s.253. 
76William Chittick, Konevî’nin “Vahdetü’l-vücûd” terimini eserlerinde en az iki kez kullandığını, 
Sadeddîn Ferganî’nin (ö.695/1296) ise Arap şairi İbnü’l-Fârız’in Taiyye’sine yazdığı iki şerhte bu 
terimi pek çok defa kullandığını belirtmektedir. Fakat bu iki şahıs da vahdet-i vücud terimini sonraki 
yıllarda kazanmış olduğu teknik anlamında kullanmamıştır. Bu kullanımına ise İbn Teymiyye 
döneminden sonra başlanmıştır. William Chittick, Varolmanın Boyutları, Der. ve Çev. Turan Koç, 
İnsan Yay.,İstanbul,2008,s.199. 
77 Nasr, Nazarî İrfan, s.5. 
78 Konevî’nin Fusûs derslerine devam eden Irakî’nin her dersten sonra odasında murâkabeye çekildiği 
ve “lem”a’ (parıltı) adını verdiği bazı beyitler yazdığı rivâyet edilmektedir. Irakî ders bitiminde 
yazdığı bu beyitler, yirmi yedi bölümden müteşekkil olan “Lemaât” adlı eserini oluşturmuştur. Fusûs 
da yirmi yedi bölümden oluşmaktadır. Bu benzerlik sebebiyle Lemaât’ın bir yönüyle Fusûs’un 
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Şemseddin Mağribi (ö.809/1406), Mahmud Şebüsterî (ö.718/1318) ve Abdurrahman 

Camî (ö.898/1492) gibi İranlı şairler de eserleriyle irfânî geleneğe katkıda 

bulunmuşlardır. Müeyyidüddin el-Cendî (ö.691/1292)’nin Fusûs’a yazmış olduğu 

şerh, metinle irtibatlı ilk tam şerh olma özelliğini taşımaktadır.79 Öğrencisi 

Abdürrezzak Kâşânî (ö.736/1336) de Fusûs’a yapılan ilk ayrıntılı şerhin müellifidir. 

Kâşânî’nin İbnü’l-Arabî’ye nispet edilen ve Arapça olarak yazılmış “Te’vilatü’l-

Kur’an” adlı bir eseri de vardır. Bu eser Kur’an’ın bâtınî anlamı üzerine yapılmış bir 

tefsir olup irfan ve metafiziğin prensiplerini açıklayan önemli eserlerden birisidir.80 

Nazarî irfan okulunun oluştuğu bu ilk dönem boyunca İbnü’l-Arabî ve 

Konevî çevresiyle bağlantılı ve fakat onun öğrencisi olmayan Sadreddin Hümâyûn 

(ö.649/1252) ve vahdet-i vücûd ile insan-ı kâmil öğretilerine dayanarak Farsça 

eserler yazan öğrencisi Aziz Nesefî’yi (ö.700/1300’den önce) de anmadan 

geçmeyelim. 

3. SON DEVİR OSMANLI TASAVVUF GELENEĞİNDE İRFÂNİ BOYUT 
 

 
Osmanlı döneminde irfâni geleneğin târîhî seyrine baktığımızda İbnü’l-

Arabî okulunun buradaki ilk temsilcilerinin Dâvud-ı Kayseri (ö.751/1350) ve 

Şemseddin Molla Fenâri (ö.834/1431) olduğu görülür. Osmanlı Devleti’nin ilk 

müderrisi ve Kâşâni’nin de öğrencisi olan Dâvud-ı Kayseri “Matlau hususı’l-kılem fi 

şerhi Fusûsil Hikem” isimli şerhi yazmıştır. Bu eser en fazla yazma nüshası olan ve 

en çok başvurulan Fusûs şerhidir. Esas metni tâkip ederek açıklayan ve bu nedenle 

düzenli ve kullanışlı olan bu şerh; Molla Fenâri, Kutbettin-i İznikî (ö.1418), Sofyalı 

                                                                                                                                          
manzum bir şerhi olduğu söylenmektedir. İbnü’l Arabî’nin fikirlerinin İranlılara ulaşmasında birinci 
ve en önemli kaynak olduğu kaydedilen Lemaât üzerine Abdurrahman Câmî “Eşi’atü’l-lemaât fî şerhi 
Lemaât” isimli bir şerh de yazmıştır. Gürer , “Fusûsu’l-Hikem-Muhyiddin İbnü’l-Arabî”,s.263. 
79Gürer , “Fusûsu’l-Hikem-Muhyiddin İbnü’l-Arabî”, s.264. 
80 Nasr, Nazarî İrfan, s.6. 
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Bâli Efendi (ö.1553), Abdullah Bosnevî (ö.1644), İsmail Hakkı Bursevî (ö.1725), 

Molla Hâdi-î Sebzivârî (ö.1872), Abdülgâni en-Nablûsî (ö.1731) ve Emir Abdülkadir 

el-Cezairî (ö.1883) gibi pek çok düşünürü etkilemiş olduğu gibi Osmanlı 

medreselerinde en yüksek irfan dersleri için tercih edilen ve okutulan bir metin de 

olmuştur.81 

Yukarıda sözü edilen düşünürlerden Molla Fenarî; hem Osmanlı 

Devleti’nde dönemin baş kadısıdır, hem de irfan okulunun en ileri metinlerinden biri 

olarak kabul edilen “Misbâhul-üns”ün müellifidir.  

Bu iki müellifin yanı sıra Sofyalı Bâli Efendi de Fusûs’a şerh yazmış 

meşhur şârihlerden birisidir. Bu okulun Osmanlı’daki tesiri Bosna gibi bölgeleri de 

içine alacak kadar geniş olmuştur.82 Yine Abdullah Bosnevî’nin “Tecelliyâtü 

arâisi’n-nusûs” adlı şerhi ilk Türkçe şerh olması bakımından önemlidir. Bu şerhin 

Arap memleketlerinde ünlenmesi üzerine şârih eserini bir de Arapça olarak kaleme 

almıştır.83  

Bu okulun Osmanlı döneminde etkilediği şahsiyetler arasında bizim de tez 

konumuzu oluşturan ve Fusûs üzerine dört ciltten oluşan bir şerh yazan Ahmed Avni 

Konuk’u (ö.1938) ve çağdaşı İbnü’l-Arabî irfanı konusunda birçok eserin müellifi 

olan Ömer Ferit Kam84(ö.1944)’ı ve modern Batı felsefesinin özellikle de 

                                                 
81 Gürer, “Fusûsu’l-Hikem-Muhyiddin İbnü’l-Arabî”, s.266. 
82 Nasr, Nazarî İrfan, s.10. 
83 Gürer , “Fusûsu’l-Hikem-Muhyiddin İbnü’l-Arabî”, s.270. 
84Şâir ve yazar olan Ferit Kam; vehimli, kararsız ve sert karaktere sahip bir kişiliktir. Bu nedenle üni-
versite öğrenciliği yılları fikrî bunalım ve arayışlarla geçmiştir. Doğu ve Batı'nın önde gelen 
filozoflarının, tanınmış mutasavvıfların eserlerini okuyarak ve bazı şeyhlere intisap ederek bu 
sıkıntılarını aşmaya çalışmıştır. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin Mesnevi’si sayesinde aradığı huzuru 
bulmuştur. Ferit Kam âlemde hudûs ve kıdem, hareket ve sükûn, kemal ve noksanlık, mutlak ve 
mukayyet gibi zıt kavram çiftleriyle tanımlanan iki türlü varlık olduğunu kabul etmektedir. Burada 
temel mesele ise sonlu ile sonsuzun nasıl mevcut olabileceğinin saptanmasıdır. Sonlu varlığı inkâr et-
mek, hayatı inkâr etmek demektir. Değişken ve ölümlü varlık türlerini anlamak için bile sabit bir asıl 
varlığın varlığına inanmak gerekir. Bu nedenle Kam, sonlunun ve sonsuzun inkârını mantık dışı görür; 
çünkü bunların biri olmadan diğeri de olmaz. Böylece Kam, Allah'ın varlığını bütün varlıkların temeli 
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materyalizmin hatalarını çürütmek için İbnü’l-Arabî’nin öğretilerini kullanan filozof 

İsmail Fenni Ertuğrul85 (ö.1946)’u zikretmek gerekir. 

4. İBNÜ’L-ARABÎ VE MEVLÂNÂ’NIN İRFÂNÎ MÎRASLARI 
 

 
İrfânî geleneği târihî gelişimi açısından değerlendirdikten sonra İbnü’l-

Arabî ve Mevlânâ özelinde de incelemek gerektiği düşüncesindeyiz. Zîra yukarıda da 

bahsedildiği üzere İbnü’l-Arabî, nazarî irfan ya da doktriner tasavvufun kurucusu 

sayılmakta, mükâşefe ve ilhâma dayalı tasavvufu anlama ve anlatma noktasında bir 

otorite olarak kabul edilmektedir. İbnü’l-Arabî’nin ardından gelen Mevlânâ ise onun 

daha çok felsefi boyuttaki “ilmî irfânî tasavvuf anlayışını zevkî ve aşkî bir düzleme 

taşıyarak” tasavvuf düşüncesinde son halkayı teşkil etmiştir.86 

Esasında bu tez içerisine hem Mevlânâ’yı hem de İbnü’l-Arabî’yi 

sığdırabilmek ve onların düşünce dünyalarını anlatabilmek bizi aşar. Belki bu, 

Ahmet Kabaklı’nın şu benzetmesiyle87 anlatılabilir:  

                                                                                                                                          
olarak görür. Görüşlerinin temelini de “insan aklının ve eşyanın kanunu” olarak tanımladığı vahdet-i 
vücûd fikrine dayandırır. Ona göre, insan düşüncesinin silsile halinde uzaması peygamberlerin 
getirdiği dinlere dayanır. Nitekim insanların sahip oldukları tüm maddî-mânevî şeyler dinin telkin 
ettiği ilkelerin asırlara göre değiştirilip yorumlanmasından ibarettir. Bu düşünceleri nedeniyle Ferit 
Kam, ahlâkın temelini de dinde arar. Süleyman Hayri Bolay, “Ömer Ferit Kam Maddesi”, DİA, 2001, 
c.24, s. 272. 
85 Felsefeci ve yazar olan İsmail Fenni Ertuğrul, vahdet-i vücûdu benimseyen bir görüşe sahiptir. Ona 
göre varlık birdir. (Zorunlu, ezelî ve ebedî olan Allah). Diğer tüm varlıklar Allah'ın sıfatlarının 
yansımasıdır. Geçici ve fâni olan bu varlıklar aynada görünüp kaybolan sûretlerden ibarettir. İsmail 
Fenni, rûhun olgunlaşmasının insan-ı kâmilde mümkün olacağına inanır. Kişiyi rûhen kemâle 
erdirecek yol da ona göre, vahdet-i vücûd görüşüdür. Bu anlayışın kaynağı Kur'an ve hadislerdir. Bu 
görüşün Hint, İran ve Yunan menşeili olduğu fikrini kabul etmez. İsmail Fenni, tasavvuf ve vahdet-i 
vücûdla ilgili görüşlerinde Tırnova Sıbyan Mektebi'nde ders aldığı dönemin mutasavvıflarından 
Ahmed Amiş Efendi'den etkilenmiştir. Ayrıca onun mürididir. Süleyman Hayri Bolay, “İsmail Fenni 
Ertuğrul”, Felsefe Dünyası, Türk Felsefe Derneği Yayını, Ankara, Mart–1993, sy. 7, ss. 14–15; 
Süleyman Hayri Bolay, “İsmail Fenni Ertuğrul Maddesi”, DİA, 2001, c.23, ss.113–114. Tezin 
ilerleyen bölümlerinde Amiş Efendi hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir. 
86Gürer, “Fusûsu”l-Hikem-Muhyiddin İbnü’l-Arabî”, s.304. 
87Ahmet Kabaklı, Vedat Genç’in “Mevlânâ ile İlgili Yazılardan Seçmeler” isimli eserinin başına 
yazdığı “Mevlânâ’yı anlamak” başlıklı yazısında bu benzetmeyi kullanmıştır. Biz de metin içinde 
anlatımımıza uygun düştüğü için buna yer vermek istedik. 



28 
 

Her iki düşünürün düşünce dünyasını kısaca özetlemek bir okyanus içine 
bir kovayı daldırıp kıyıya çıktıktan sonra “Alın, okyanus budur!” demeğe 
benzemektedir. O kovadaki su, evet, Mevlânâ ve İbnü’l-Arabî’dir. Aynı zamanda 
asla onlar değildir. Bununla birlikte küçük bir su kaynağının aksinde bütün âlemi 
seyretmenin sırrını da, bize onlar öğretmiştir. 

 

 En ufacık bir güzellikte bile kâinatı yaratanın tecellîsini gösteren bu 

şahsiyetlerin bıraktıkları irfânî mirâsı bir miktar anlatmaya çalışacağız. 

4.1. İbnü’l-Arabî’nin İrfânî Mirası 
 
 

İbnü’l-Arabî eserlerini diğer müellifler gibi düşünüp taşınarak yazmadığını 

söyler. Ona göre, eserlerinde yer alan bilgiler zihinsel ürünler olmaktan öte Allah 

(cc.)’ın emri ve iznine bağlıdır. Yani ilâhî imlâ ile yazdırılmıştır. Buna dayanarak 

yazarken sistematik bir yöntem takip etmediğini ifade eder.88  

Hatta o, yazım esnasında yaşadıklarını doğum sancısına benzetir. Kendisine 

gelen vâridâtı bir şekilde ya çok süratli bir şekilde bizzat kendisi kaleme almış veya o 

sırada yanında bulunanlara yazdırmıştır. Eserlerini bu şekilde sıra dışı bir durumda 

yazan müellif Mevakı‘u’-nücûm adlı 300 sayfadan oluşan eserini on bir günde, 

Tedbîrât-ı İlâhiyye’yi dört günden az bir sürede, Kitabü’l-Hüve’yi bir sabah vaktinde 

el-Kasemü’l-İlâhi’yi bir saatte tamamlamıştır. Eserlerinde mârifetullahı ilimler 

dairesinin temeline yerleştiren İbnü’l-Arabî, hakîkate dâir ilimlerin çeşitli konularına 

açıklamalar getirmiştir. Bu nedenle tasavvuf, tefsir, hadis, fıkıh, tarih, havas ilmi gibi 

pek çok alanda verdiği eserlerin hareket noktası “mârifetullah”tır. 89 

Onun başlıca iki eseri Fusûsu’l-Hikem ve Tedbîrât-ı İlâhiyye’nin şârihi 

Ahmed Avni Konuk, İbnü’l-Arabî’nin eserlerinde açıkladığı mârifetlerin pek çok 
                                                 
88Fütûhât’ın mânevi tecrübe yoluyla yazılmasıyla ilgili olarak bkz: M. Mustafa Çakmaklıoğlu, “el-
Fütûhâtü’l-Mekkiyye”, Tasavvuf, 2003, yıl: 4, sy: 1, ss. 418–421. 
89 Mahmud Erol Kılıç,”İbnü’l-Arabî, Muhyiddin Maddesi”, DİA, c.20, s.496. 
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kimse tarafından ürkütücü bulunduğunu ve bu yüzden onları inkâr etme yoluna 

gittiklerini söyler. Ayrıca birtakım kimselerin ise anladıklarını zannedip, kulluğun 

gereği olan tââtten uzaklaşarak dalâlete düştüklerinden bahseden Konuk, bu hakîkat 

ve mârifetlerin “kıldan ince, kılıçtan keskin” bir doğru yol olduğunu ve ilâhî rehber 

olmadıkça aklın ayağının kayma korkusu bulunduğunu belirtir.90 

İbnü’l-Arabî’nin irfan nazariyesini yakından incelediğimizde, onun âlemin 

tüm yapısını deyim yerindeyse “akıllı ve canlı bir bina”91 olarak gördüğünü fark 

ederiz. Diğer bütün varlıkların üstünde olan insan, İbnü’l-Arabî’ye göre,  en yüksek 

derecede bu aklîliğe sahip olan varlıktır. Yalnız burada onun kastettiği  “insan-ı 

kâmil”dir.  İnsan-ı kâmil yani yetkin insan fiili olarak, diğer insanlar ise kuvve 

halinde bu aklîliğe sahiptir.92 

İbnü’l-Arabî ilmi “akıl, hal ve sır ilimleri” olmak üzere üç sınıfta ele alır. 

Akıl bilgisi; teorik olup düşünme ve akıl yürütmeye dayanır. Hal ilmi; duyular 

aracılığıyla elde edilir ve aklî ilimle sırlar ilmi arasında olup zevk ile elde edilir. 

Sırların bilgisi ise aklın ötesindedir. Peygamber ve velilerin sahip olduğu bu bilgi, 

ancak Cebrail’in insan rûhunun derinliklerine üflemesiyle oluşur. Akıl ve hal 

bilgisinden daha değerlidir.93 

Bütün bilgilerin altı meleke (beş duyu ve akıl) ile elde edildiğini savunan 

İbnü’l-Arabî aklı da bir meleke sayar. Aklı bir “nur”94 olarak isimlendiren İbnü’l-

Arabî, bu özelliğiyle aklın Allah’tan gelen bazı hakîkatleri alıp kabul etme 

                                                 
90 Ahmed Avni Konuk, Tedbîrât-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi,İz Yay., İstanbul,1992, s. 27.   
91

 İbnü’l-Arabî, Fütûhatü’l-Mekkiyye, Çev. Ekrem Demirli, Litera Yay., İstanbul, 2006,c.I, s.346; 
92Ebu’l-Alâ Afîfî, Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi, Çev. Mehmet Dağ, Ankara, 1975, 
s.98. 
93İbnül-Arabî, Fütûhâtu’l-Mekkiyye, c.I, ss.74–79, 95; Saffet Kemalüddin Yetkin, “Muhyiddin-i Arabî 
ve Tasavvuf”, Ankara Üniv. İlahiyat Fak. Dergisi, Ankara, 1952, c.I, sy. I, s.23.  
94İbnül-Arabî, Fütûhâtu’l-Mekkiyye, c.I,s.116. Hiçbir bilgi kalbe doğrudan bir nur olarak atılan keşfî 
bilgiden daha aydınlık değildir. William Chittick, Sûfi Path of Knowledge;  İbn al-Arabi’s 
Metaphsics, The State University of New York, Albany,1989, s.148. 



30 
 

yeteneğine sahip olduğunu kabul eder. Bilgiye ulaşma vâsıtalarını akıl, vahiy ya da 

keşf olarak tanımlayan İbnü’l-Arabî, Kelâmcıların ve Meşşâî filozofların, aklı, bilgi 

edinmede başlıca araç olarak kullanmalarını onaylar. Ayrıca tüm bu bilgi edinme 

şekillerinin gerçek bilgiye yani mârifetullaha ulaşmada engel olduğunu, bu gerçek 

bilgiye ulaşmanın ancak keşfî bilgiyle olabileceğini savunur.95  

İbnü’l-Arabî maddî âlemle metafizik âlemi, çeşitli kavram çiftleriyle anlatır: 

Ulvî gayb âlemi, süflî şehâdet âlemi ve bu ikisinin arasında kalan berzah (misal) 

âlemi. Ayrıca bu iki alanı “zâhir ve bâtın” kavramlarıyla da tanımlar. Zâhir; şehâdet 

âlemi denilen duyusal alanı, bâtın ise gayb âlemi denilen aklî alanı oluşturur.96 Bu iki 

âlem arasında kalan âlem ise “misal, berzah ya da hayal âlemi”dir.97  

İbnü’l-Arabî bu üç âleme ait üç idrak yetisi olduğunu (duyu98, akıl ve 

hayal), bu üç yetinin dışında “manevî açılım”99 olarak tanımladığı diğer bir idrak 

çeşidi daha bulunduğunu belirtmektedir. Bu ise ona göre bütün irfanın kaynağıdır.100 

Canlı ya da cansız tüm varlıkların kendi varlık derecelerine göre bir algıları 

olduğunu101 söyleyen İbnü’l-Arabî, bilginin de bu yönüyle bir derecelenme içerdiğini 

ve en üst derecesinin de Hakk’ın tanınması olduğunu, bu bilgiye ise tecellî ve keşf ile 

ulaşılabileceğini savunur. Akıl ise, alıcı ve aydınlanıcı olması yönüyle bu bilgiye 

                                                 
95Chittick, Sûfi Path of Knowledge, s. 147. İbnü’l-Arabî’ye göre kulun marifet bilgisini elde etmesinin 
yolu,  kalbini temizlemesi, halvet ve zikre devam ederek Allah’a teslim olmasıdır. İbnü’l-Arabî, 
Fütûhâtu’l-Mekkiyye, c. I, s.73. 
96İbnü’l-Arabî’ye göre bâtın  “nefsi idrak” olarak isimlendirilir. Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, Resâilu İbn-
el-Arabî, Terc. Vahdettin İnce, Kitsan Yay., İstanbul, ts, Kitâbu’l-Mesâil,c.3,s.169. 
97Mustafa Çakmaklıoğlu, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’ye Göre Dil-Hakîkat İlişkisi-Mârifetin İfâdesi 
Sorunu, Basılmış Doktora Tezi, Ankara,2005, s.65. 
98İbnü’l-Arabî’ye göre duyular yaşanan olayları doğrudan aklımıza aktaran birer vasıtadan ibarettir. 
Muhyiddîn İbnü’l-Arabî, el-Fütûhatü’l-Mekkiyye fî Ma‘rifeti’l-Esrâr el-Mâlikiyye ve’l-Mulkiyye, Thk: 
Osman Yahya- İbrahim Medkûr, el-Hey’etü’l-Mısriyye, Kahire, 1972, c. II, s.100. 
99Bu kavram çeşitli tecrübeler sonucunda sûfinin kalbinin kesin bilgiyi kabul edecek bir konuma 
gelmesi, Allah’ın tecellî etmek sûretiyle kalp için görünmeyen bir âleme kapı açması ya da kendisi 
hakkında doğrudan bilgi için kalbi açması durumunu ifade etmek üzere kullanılmaktadır. 
Çakmaklıoğlu, Mârifetin İfâdesi Sorunu, s.164. 
100Çakmaklıoğlu, Mârifetin İfâdesi Sorunu, s.65. 
101Seyfullah Sevim, İslam Düşüncesinde Mârifet ve İbnü’l-Arabî, İnsan Yay., İstanbul,1997,s. 136. 
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ulaşabilir. Fikren sınırlı olmasına rağmen akıl, aydınlanıcı olması itibariyle 

sınırsızdır.102 Kalbini düşünme yetisinin verilerinden arındıran ve hayalinde oluşan 

manâlara yönelen kişi mârifetullaha ulaşabilir.103 

Allah’ın Zât mertebesinde idrâk edilemeyeceğini çeşitli eserlerinde pek çok 

kez vurgulayan İbnü’l-Arabî, mârifet anlayışını Hakk’ın sonsuz isimleriyle 

tecellîsine dayandırır. Hakk’ın bu şekilde tanınması ise, ne duyumlar ne de akıl 

vasıtasıyladır, enbiyâ ve evliyaya has olan keşf iledir. 

İbnü’l-Arabî Tedbirât-ı İlahiyye adlı eserinde, aklı bir vezîre benzetir. O 

rûhun vezîridir. Akıl, ona göre, insan vücudu üzerinde bir “bağ ve yular”dır. Böylece 

kişiyi frenleyerek kötü işlerden uzak tutar. Ayrıca akıl, beden ülkesinde sığınılacak 

bir yerdir çünkü “vezir” kelimesi “sığınılacak yer” anlamına gelen “vezer”den ya da 

ağırlık- yük anlamına gelen “vizr”den türemiştir.104 

Akıl, Allah’ın her şeyden münezzeh oluşunu idrak eder ancak bunu 

yaparken O’nun hakkındaki gerçek bilgiye ulaştıramaz. İbnü’l-Arabî’ye göre bu 

bilgiler sadece vahiy yoluyla elde edilebilir. Peygamberlerin bildirmesiyle bize 

ulaşan bu bilgiler, bizzat Hakk’ın kendisi ve ahiret âlemiyle ilgili vasıflandırmaları 

olduğundan “îman” ve “tasdîk” gerektirir.105  

İbnü’l-Arabî, gerçek bilgiye ulaşmada, nebî ve velîlerin Hakk’ın tecellîlerini 

îman nûru ile idrak ettiklerini savunur. Akıl ve fikirlerini rehber edinen filozofların 

ise bu noktada hakîkat yolundan saptıklarını ifade eder. İbnü’l-Arabî’ye göre 

tecellînin asıl fonksiyonu, kişinin kendi kaynaklarını kullanarak Hakk’ın bilgisine 

ulaşamayacağını anlaması noktasındadır. Tecellî sayesinde insan, sebeplerle 

                                                 
102İbnü’l-Arabî, Resâilu İbn-el-Arabî, s. 136.   
103Çakmaklıoğlu, Mârifetin İfâdesi Sorunu, s.67. 
104 Konuk, Tedbîrât-ı İlahiyye, ss. 198–199. 
105

 İbnü’l-Arabî, el-Fütûhatü’l-Mekkiyye, Kahire Baskısı,  c.IV, ss.216–219. 
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sınırlandırıldığını ancak ilâhî hakîkatin, bu sınırlamaların ötesinde olduğunu anlar. 

İbnü’l-Arabî’ye göre Hakk’ı bilme noktasında ulaşılabilecek yegâne bilgi ‘O’nun ne 

olmadığını bilmektir’.106  

İbnü’l-Arabî, Allah’a götürmeyen bir bilginin “bilgi” şeklinde bile 

isimlendirilmeyi hak etmediğini kaydeder.107 Çıkış noktası itibariyle ilâhî kaynakla 

ilgisini kesmiş olan her ilim faydasızdır. “Tevhid” dışındaki her bilgi ise insanı 

Allah’tan uzaklaştırır. Bunun aksi düşünce şekli ise sahibini her şeyi ilâhi kaynağıyla 

görmeyi sağlayan bir anlayışa kavuşturur.108 Zîra her gerçek ve faydalı bilgi 

Allah’tan gelir. Ârif bunun bilincindedir. Ona göre her bir gerçek ilim, Allah’ın 

sonsuz ilminden gelmiştir. Yani ilahî bir çıkış noktası vardır. 

İbnü’l-Arabî’ye göre, eşyanın tüm bilgisi Allah’ın bilgisidir. Allah ise Zat’ı 

ve hakîkati itibariyle bilinemez. Başka bir deyişle, Hakk’ın varlığı, birliği ve ilah 

olduğu bilinebilir, sıfatları ve fiilleri açısından tanımlanabilir ancak nasıl bir Zât 

olduğu tam anlamıyla kavranamaz. Bu nedenle insan bilgisinin Allah hakkında 

ulaşabileceği en son nokta uluhiyyet ve sıfatlar mertebesidir. Bu sıfatların bilinmesi 

ise ancak Allah’ın kendisini bize keşfen açmasıyla mümkündür. Yani Allah 

hakkındaki bilgimiz O’nun bize kendisini gösterdiği kadardır.109 

İbnü’l-Arabî Hakk’ın bilinmesinin nefsin bilinmesine bağlı olduğunu 

belirtir. Buna “Nefsini bilen Rabbini bilir.”110 hadisini delîl olarak gösterir. Bu 

noktada Hakk’ın tanınmasının önce olduğunu iddia eden Gazâlî ve diğer sûfileri 

eleştiren İbnü’l-Arabî, tanıma ameliyesinin kişinin kendi benliğinden başlaması 

                                                 
106 Chittick, Sufi Path of Knowledge, s.163. 
107Chittick, Sufi Path of Knowledge, ss. 150–151. 
108Çakmaklıoğlu, Mârifetin İfâdesi Sorunu, s.89. 
109Chittick, Sufi Path of Knowledge, s.153; Çakmaklıoğlu, Mârifetin İfâdesi Sorunu, s.91.  
110Bu hadis Fûtûhat’ın c.I, s.733’de, c.II, ss.41,154,177 ve 398’de, c.III, ss. 316,406,438,545. 
sayfalarında geçmektedir. Muhittin Uysal,Tasavvuf Kültüründe Hadis, Ensar Yay., İstanbul, 2012, 
s.343. 
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gerektiğine ve ancak bu şekilde Hakk’ı tanımaya gidilebileceğine olan inancını 

belirtir.111 

Allah’ın tüm varlıklarda farklı şekillerde tecelli ettiğini söyleyen İbnü’l-

Arabî112, insan dışındaki bütün varlıkların ise onun hizmeti için yaratıldığının altını 

çizer. Zira son ve mükemmel tecellî mahalli olan insan, kendinden önceki tüm 

halkaları toplar. Bu yönüyle insan ilâhî yönlerin sayısız çeşitliliğini bünyesinde 

barındırır.113 

İbnü’l-Arabî’ye, göre bilgi melekeleri ortaktır ve kişiyi aynı bilgiye ulaştırır. 

Yani tek bir idrak nûru vardır. Bu nur, algılanabilir şeyler için “duyum”, kavramlara 

nispetle “akıl”, keşfî bilgi söz konusu olduğunda ise “kalp” adını alır. Kişi hakîkat 

itibariyle bu nûru düşünür, hisseder, görür ve hatırlar. Akıl sınırlayarak, zapt edip 

bağlayarak idrak etmeye çalışırken, kalp sürekli değişerek Allah’ın bir daha tekrar 

etmeyen tecellîlerini yakalamaya çalışır.114 

Mârifetin asıl oluştuğu yer ise akıl değil kalptir. Kalp hem ilâhi sevginin, 

hem de ilâhi tecellinin merkezidir. Kalp aynası seyr u sulûk sürecinin safhalarından 

geçerek bazı aslî ve fıtrî noksanlıklardan, şehevî arzuların sebep olduğu 

kötülüklerden arındırılarak parlatılır ve mârifeti yansıtacak bir nitelik kazandırılır. 

Arınan kalbe Hakk’ın tecellî etmesiyle de mârifet hâsıl olur. Tezkiye ve tasfiye 

yoluyla arınan kalp, maddî bağlarından ve paslarından temizlendiğinde, insanı 

                                                 
111Çakmaklıoğlu, Mârifetin İfâdesi Sorunu, s.96. 
112

 İbnü’l-Arabî pek çok tecellî türünden bahseder. Örneğin; mücâdele tecellîsi, fıtrat tecellîsi, 
beraberlik tecellîsi, cömertlik tecellîsi, adalet ve karşılık tecellîsi. Muhyiddin İbn Arabî, Kitâbu’l-
Tecelliyât, (Resâilu İbn-El-Arabî içinde), Terc. Vahdettin İnce,  ss.177–240.  
113

 William Chittick, Hayal Alemleri İbn Arabî ve Dinlerin Çeşitliliği Meselesi, Çev.: Mehmet 
Demirkaya, İstanbul ,1999, s. 50. 
114Çakmaklıoğlu, Mârifetin İfâdesi Sorunu, s.98, Chittick, Sufi Path of Knowledge s.159. Akıl 
kelimesi “bağlamak, hapsetmek, muhafaza etmek” anlamlarına gelir. Araplar azgın deveyi kontrol 
altında tutmak için kullandıkları ipi “ıkal” olarak adlandırmışlardır. İbn Manzûr, Lîsânu’l-Arab, c.XI, 
ss.458–459.  



34 
 

düştüğü şüphe ve belirsizliklerden kurtararak gerçek ve vâsıtasız bilgiye götürecek 

bir aydınlanma gücüne kavuşur.115 

Özetle İbnü’l-Arabî’ye göre mârifet sonradan kazanılmış bir bilgi değildir. 

Doğuştan gelen bu bilgi tüm yaratılmışları aydınlatan ilâhi feyze aittir. Çünkü insan 

yaratılış özü itibariyle ilâhi emanetleri yüklenmiş bir varlık olduğundan bilgi onun 

doğuştan getirdiği bir olgudur. Bu fıtrî bilgi bazen aklen, bazen kalben ve zaman 

zaman da rûhen arınmışlık halinde ortaya çıkar. İnsana doğuştan verilmiş bu bilginin 

açığa çıkarılması için kalbin arındırılması, rûhun madde ile olan irtibatının azaltılarak 

saflaştırılması gerekmektedir.  

4.2. Mevlânâ’nın İrfanî Mîrası 

 

Yukarıda İbnü’l-Arabî’nin “ilmî”, buna karşın Mevlânâ’nın ise “zevkî” ve 

“aşkî” diyebileceğimiz irfânî bir tasavvuf anlayışına sahip olduğundan bahsetmiştik. 

Gerçekten de Mevlânâ, aşk ve cezbeyi Ebu Sâid Ebu’l-Hayr (ö.440/1049), Ahmed-i 

Gazâlî (ö.520/1126), Hakîm-i Senâî (ö.525/1130) ve Feridüddin-i Attâr’ın 

(ö.618/1221), coşkuyu ise Şems-i Tebrizî116 (ö.645/1247–1248) vâsıtasıyla 

tanımıştır.117 

                                                 
115 Çakmaklıoğlu, Mârifetin İfâdesi Sorunu, ss.110–111. 
116Mevlânâ’nın büyük değişimine sebep olan Şems-i Tebrizî (Muhammed b. Ali b. Melikdad) (118?-
1247) her zaman siyah keçeden bir külah ve siyah bir kıyafet giyen, hiç kimseden çekinmeyen, tacir 
kılığında dolaşan ve uğradığı yerlerde hanlarda ve kervansaraylarda konaklayan (Câmî, Nefehatü’l-
Üns, s.639; Bediüzzaman Fürûzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, çev. Feridun Nâfiz Uzluk, İstanbul, s.75.) 
melâmet neşvesine sahip cezbeli ve coşkun bir derviştir. Bir sohbetinde böyle giyinişinin nedenini 
‘vücut aynasını dünyadaki gözlerden bir keçeye sarılarak gizlediğini, böylece halini gayb örtüsü ve 
Allah’ın gayret kubbeleri altında sakladığını’ belirterek açıklar. Osman Nûri Küçük, “Şems-i 
Tebrîzî’nin Tasavvufî Meşrebi ve Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri”, Tasavvuf, sy.24 (2009/2), s.20. 
Halk içinde şöhret bulmak istemediği için tekke ve medrese yerine kervansaraylarda konaklamayı 
tercih eden Şems; Bağdat, Şam, Halep, Erzurum, Sivas, Kayseri ve Konya gibi pek çok şehre gitmiş, 
Şam’da bulunduğu sırada İbnü’l-Arabî’nin sohbetlerine katılarak fikir alış verişinde bulunmuştur. 
Tahsin Yazıcı, “Tebrizî maddesi”, İslâm Ansiklopedisi, MEB, İstanbul, 1974, c.XII/I, ss.100–101.  
Son derece açık sözlü olan Şems, bildiği doğruları kimseden çekinmeden açıkça ve keskin bir üslupla 
dile getirdiği için toplum tarafından pek kabul görmeyen bir kimsedir. Küçük, “Şems-i Tebrîzî’nin 
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Anılan şahısların arasında Mevlânâ’ya en çok tesiri olan zât Şems-i Tebrizî 

olmuştur. Mevlânâ’nın yaşam biçiminin değişmesine ve bir şair kimliği kazanmasına 

sebep olan Şems118, bilgi ve hikmetini ona aktarmıştır. “Attâr’ın ayağının tozu oldu, 

aşk şerbetini ise Şems’in elinden içti”119 sözü Mevlânâ’nın ilâhi aşkı Şems vasıtasıyla 

tanıdığının bir göstergesidir.120  

Mevlânâ, Şems-i Tebrizî’yle tanıştıktan sonra bir üstâd, bir hoca, bir şeyh 

iken aşk yolunda tekrar bir mürîd ve öğrenci121 olmayı kabul etmiştir. Onların bu 

birlikteliği Hz. Mûsâ’nın Hızır’la olan arkadaşlığını122 hatıra getirmekte ve Mevlevî 

kaynaklarında Mevlânâ Hz. Mûsâ’ya, Hızır ise Şems’e benzetilmektedir. Aslında 

Şems-Mevlânâ sohbetini tanımlamak için yapılan bu tasvir, Mevlânâ’nın Şems 

aracılığıyla ledün ilminin sırlarına ulaştığı velâyet makamına işaret etmektedir. Bu 

ledünnî sırrın gerçek mâhiyeti sadece Mevlânâ ve Şems tarafından bilinmekte olup 

                                                                                                                                          
Tasavvufî Meşrebi ve Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri”, s.15.Şems’e göre halkın övmesi de yermesi 
de aynıdır.  Kendisi hakkında yapılan “Veli mi yoksa deli mi?” tartışmasına ilişkin değerlendirmesi 
şöyledir: “Onlar bana nereden çattılar da “Bu velidir, veli değildir.” diye tartışmaya başladılar. Ben 
veli olayım olmayayım, bundan size ne?” Küçük, “Şems-i Tebrîzî’nin Tasavvufî Meşrebi ve 
Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri”, s.15. 
İnsanı kemale ulaştıran şeyin şeklî unsurlardan çok, ilâhî aşk olduğunu savunan Şems’e göre, “iç 
dünyasını ıslah etmemiş birinin iyi görünümlü amelleri onu Hak’tan perdeleyebilir. Aynı kişinin 
işlediği bir günah sahibinin vicdanında kötülük olarak mahkûm edilirse o kişiye kurtuluş yolunu 
açabilir.” Küçük, “Şems-i Tebrîzî’nin Tasavvufî Meşrebi ve Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri”, 
s.16. 
Şems’e göre kişinin bilgi pınarı kendi iç dünyasından coşmalıdır. Bu tür bilgi aktarımında bulunan 
birine; “Ben ondan söz aktarırsam ben, ben değilim demektir. Şimdi söyle başka neler aktarıyorsun? 
Bugün onlar ne işe yararlar? Ne dine ne de dünyaya yarayan soğuk ve donuk şeyler.”diyerek kendi 
gönül ilhamıyla konuşmayan birinin ilmin hakikatine erişmiş sayılamayacağını belirtir.  
Şems’in ilmî içselleştirmeyle ilgili bu vurgusu Mevlânâ’da da karşımıza çıkmaktadır. Mevlânâ’ya 
göre gönül, sonsuzluğa açılan bir menfezdir. Küçük, “Şems-i Tebrîzî’nin Tasavvufî Meşrebi ve 
Mevlânâ’nın Düşüncelerine Tesiri”, s.19. 
117Mehmet Necmettin Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, Tasavvuf İlmî ve 
Akademik Araştırma Dergisi, yıl:8,2007, sy. 19, s.68. 
118

 Yazıcı, “Tebrizî maddesi”, İslâm Ansiklopedisi, MEB, c.XII/I, ss.99. 
119

 Câmî, Nefehatü’l-Üns: Evliya Menkıbeleri, s.815. 
120Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, s.69.  
121Ethem Cebecioğlu, “Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın 
Anlaşılmasındaki Rolü-Metodolojik Bir Yaklaşım”, Tasavvuf, Yıl:6, sy: 14, Ocak-Haziran 2005, s. 
36. 
122 Kehf Sûresi 65–82.âyetler. 
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üçüncü şahıslara açık değildir.123 Fakat yine de Mevlânâ’da gözlenen büyük değişim, 

bu sohbetin keyfiyetini anlamada bize birtakım ipuçları vermektedir. Zîra kırk gün 

ile üç ay arasında sürdüğü124 söylenen bu halvet tecrübesinden sonra medresede 

verdiği dersleri, camideki vaazlarını terk eden âlim ve ârif Mevlânâ yerine, Şems’in 

yörüngesine girince, ilâhî aşkın tesiriyle sema etmeye başlayan bir âşık ortaya 

çıkmış, Şems, Mevlânâ’ya ilâhî aşkın coşkulu ve cezbeli yönlerini aktarmıştır. 

Aslında ilâhi aşkın etkisiyle kendi yokluğunda gerçek varlığı arayan Mevlânâ, Şems-

i Tebrizî üzerinden bu aşkı anlatmayı tercih etmiştir. Benzer anlatıma İbnü’l-

Arabî’nin eserlerinde de rastlamak mümkündür. O da İsfahanlı âlim Mekînuddin’in 

kızı Nizâm’a yazdığı şiirlerle aynı yolu izlemiş ve aslında ilâhî aşkı anlatmıştır.125  

Mevlânâ’yı etkileyen diğer bir şahsiyet de İbnü’l-Arabî’dir. İlk kez 

Bayezid-i Bistami (ö.262/875) ve Cüneyd-i Bağdâdî (ö.297/909) gibi 

mutasavvıflarda gördüğümüz “vahdet-i vücûd” düşüncesi; İbnü’l-Arabî’de 

sistemleşmiş ve çeşitli düşünürleri etkilediği gibi Mevlânâ’da da karşılık 

bulmuştur.126  

Mevlânâ medresede ders verdiği dönemde, eğitim amacıyla Halep ve Şam’a 

gitmiş, burada Evhadüddin Kirmânî (ö.635/1238), Sadeddin Hamavî (ö.650/1252) ve 

                                                 
123 Küçük, “Şems-i Tebrîzî”, ss. 24-37. 
124Şemsuddîn Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, Çev. Tahsin Yazıcı, MEB Yay.,İstanbul, 1989, 
c.II, s.41. 
125Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, ss.70–72. İbnü’l-Arabî, bu şiirlerini 
“Tercümânu’l-Eşvâk” isimli bir kitapta toplamış, eserde ilâhî mârifetleri, kalbî ilimleri ve şeriata dair 
hükümleri cismanî aşk temaları üzerinden anlatmıştır. Ona göre bu tür anlatımlar daha çok ilgi 
çekmektedir. İbnü’l-Arabî, Tercümânü’l-Eşvâk,  Beyrut, 1387, s.5.  
126Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, ss.73–74.Konuyla ilgili olarak bkz: 
Safi Arpaguş, “Tasavvufi Düşünce ve Şerh Geleneğinde Mevlânâ Celâleddîn Rûmî-Muhyiddin İbn 
Arabî İlişkisi”, Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, 25 [2010/1], ss.211–238; Michel 
Chodkiewicz, Sahilsiz Bir Umman Muhyiddin İbn Arabî, Çev: Atilla Ataman, İstanbul, 2003.  
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İbnü’l-Arabî’nin evlatlığı ve halifesi olan Sadreddin Konevî ile de tasavvufî 

sohbetler yapmıştır.127  

Bu tarihlerde (630–634/1233–1237) İbnü’l-Arabî de Şam’da bulunmaktadır. 

Mevlânâ, onunla görüşme fırsatını da yakalamıştır.128İbnü’l-Arabî’nin “Ekberî 

irfânı” Mevlânâ’yı da etkilemiştir. İlim tahsili için gittiği Şam’da kendisiyle tanışan 

Mevlânâ, Mesnevî başta olmak üzere tüm eserlerinde bu etkiyi yansıtmıştır.129  

Yalnız tekrarlamak gerekirse, İbnü’l-Arabî'nin bazı ana fikirlerini 

benimseyen Mevlânâ, üslûp ve sistematik açıdan ondan farklıdır. Zîra ilki eserlerinde 

ilim ve mârifete ağırlık verirken, ikincisinde aşk ve sevginin ön planda olduğu 

görülür.130 Bir başka ifadeyle; İbnü’l-Arabî’de görmüş olduğumuz metafizik ağırlıklı 

                                                 
127Feridun bin Ahmed Sipehsalar’da bu görüşmeleri şöyle anlatır: “Hüdavendigarımız mahrûse-i 
Şam’da bulunduğu vakit birkaç zaman âriflerin sultanı, muvahhid, muhakkık ve insanları kemâle 
erdiren (mükemmil) olgun kişi, kâl ve hâl sahibi Şeyh Muhyiddin el-Arabî, şeyhlerin ve muhakkıkların 
efendisi Şeyh Sa’deddin el-Hamevî ve saliklerin özü ve şeyhlerin dayanağı şeyh Osman er-Rûmî, 
muvahhid ve mudakkık olgun ârif, ilâhî fakir şeyh Evhadüddin Kirmânî, şeyhlerin ve muhaddislerin 
sultanı şeyh Sadreddin Konevî ile sohbet etmiştir. Bunlar anlatılması uzun sürecek olan gerçekleri 
birbirlerine anlatmışlardır.”Feridun bin Ahmed, Sipehsalar, Risâle, Ter: Tahsin Yazıcı, 
İstanbul,1977, s.35. 
128 Bediüzzaman Fürûzanfer, Mevlânâ Celâleddîn, Çev: Feridun Nafiz Uzluk, MEB Yay., İstanbul, 
1997, s.86. 
129Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, ss.73–74. “Vahdet-i vücûd, Allah’tan 
başka hiç bir hakîki vücûd kabul etmeyen, bütün varlıkları Mutlak vücûdun isim ve sıfatlarının 
tezâhürü ve tecellîsi sayarak hakîki varlığa nazaran onların ezelî ve ebedî yokluğu ifâde ettiğini keşf 
ve tecrübe yoluyla ortaya koyan tasavvufî bir düşünce sistemidir. Nûr-i Muhammedî anlayışı ile 
doğrudan ilgili olan bu düşüncenin temelinde tevhid anlayışı yer alır.” Bardakçı, “Mevlânâ’nın 
Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, s.74. Tevhid, beşeriyet eserlerinin yok olup ulûhiyetin ortaya 
çıkmasıdır. Cüneyd-i Bağdadî’nin ifâdesiyle; “Ezelî olanı, fânî ve sonradan olandan ayırmaktır.” 
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, s.97.Tevhidin en mükemmel hali olan vahdet-i vücûd düşüncesi, ilk 
mutasavvıflardan örneğin Bayezid-i Bistâmî, Hallac, Cüneyd-i Bağdâdî ve Gazâlî tarafından dile 
getirilmekle birlikte, Sühreverdi’nin geliştirdiği bu düşünce sistemi İbnü’l-Arabî tarafından en son 
noktaya taşınmıştır. “Vahdet-i vücûd” şeklinde adlandırılması ise Sadreddin Konevî (ö.673/1274) 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, s.74. 
Ayrıca vahdet-i vücûd ve tevhid için bkz; “Ahmed Avni Konuk Hayatı ve Eserleri”, Fusûsu’l-Hikem 
Tercüme ve Şerhi, Haz. Mustafa Tahralı-Selçuk Eraydın, MÜİF: Vakfı Yay.,İstanbul,2005,c.I,L ve 
sonrası. Vahdet-i vücûd düşüncesiyle tasavvuf felsefesine estetik bir boyut kazandıran şahsiyet ise 
Mevlânâ olmuştur. O eserlerinde İslâm düşüncesinde büyük tartışmalara yol açan bu düşünceyi, 
herkesin anlayabileceği bir dille anlatmıştır. Karmaşık metafizik konuları eserlerini okuyanların 
seviyesine göre sunmayı başarmıştır. Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, 
s.74. 
130H. Hüseyin Tunçbilek, “Mevlânâ’da Vahdet-i Vücûd Telakkisi”, Harran Ü. İlahiyat Fak. Dergisi, 
sy: 18, Temmuz-Aralık 2007, s.82. 
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sistem, Mevlânâ’nın tasavvuf felsefesinde yoktur.131 Bu yönüyle Mevlânâ oldukça 

karmaşık görünen bu sistemi eserlerinde daha sade ve teorik yanlarını ortaya 

koymadan, anlaşılır bir hale getirmiş, konuyu şiir diliyle metaforik hikâyeler, 

benzetmeler ve örneklerle anlatmıştır.132 

Mevlânâ’nın en çok tanınan eseri Mesnevî’dir. Bu eserin ilk beyitlerinden 

itibaren vahdet-i vücûd düşüncesini dile getiren Mevlânâ, fenâ ve cem hâllerini 

anlattığı birçok yerde bu anlayışa yer vermiştir. Buna örnek olarak aşağıdaki dizeleri 

verebiliriz: 

• Ben padişahlar padişahının cinsinden değilim, hâşâ bunu 
iddia etmiyorum. Bu düşünce benden uzak olsun. Fakat onun tecellisi 
nûruna sahibim. Onun nûru beni aydınlatmış. 

• Bir cinsten oluş; şekille yaratılışla değildir. Yani onunla 
şekil ve zât yönünden cins değiliz. Fakat isimlerine ve sıfatlarına mazhar 
oluşumuz bakımından bir münâsebetimiz vardır. Bitkilerin yetişmesine 
yarayan su, bir bakıma toprağın cinsindendir. 

• Rüzgâr ateşi üfleyip yaktığı için ateşin cinsindendir. Şarap 
da tabiata neşe verdiğinden tabiatın cinsinden sayılır. 

• Bizim cinsimiz padişahımızın cinsinden olmadığı için, bizim 
bizliğimiz yani varlığımız, onun varlığında yok oldu. 

• Bizim bizliğimiz yok olunca, tek olarak onun varlığı kaldı. 
Ben onun ayağı altında toz gibiyim.133 

 
 

Mevlânâ’nın vefatından sonra ise Anadolu’daki irfânî tasavvuf çizgisini 

temsil eden sûfî ekollerin birçoğu Mevlânâ’dan ve Mevlevîlikten etkilenmiştir. 

Mevlânâ’nın Türk irfânını etkilemesi Mevlevîhaneler ve Mevlevîlik yoluyla 

gerçekleşmiştir. Mevlânâ’nın Türk irfânına sözlü etkisi ise Mesnevî’yle olmuştur.134 

                                                 
131Mehmet Aydın, “Hz. Mevlânâ’da ve Muhyiddin Arabî’de Aşk Kavramı”, III. Millî Mevlânâ 
Kongresi, Tebliğler, Selçuk Üniv. Basımevi., Konya 1989, s. 159. 
132Tunçbilek, “Mevlânâ’da Vahdet-i Vücûd Telakkisi”, s.82. Mevlânâ’nın edebî şahsiyeti için bkz; 
Asaf Halet Çelebi, Mevlânâ, Kanaat Kitapevi, İstanbul, ts, ss. 50–54. 
133Mevlânâ Celaleddîn Rûmî, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî tercümesi, Çev:Şefik Can,Ötüken 
yay.,İstanbul, c.II, b.1170–1174. 
134 Kemikli, “Mesnevî ve Türk İrfanı: Mesnevîhanlık Geleneği”, ss.3–4. 
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Mevlânâ, yaşadığı bu tasavvufî tecrübelerini Mesnevî’sine yansıtmış, onun 

vefatına rağmen Mesnevî daha sonraki kuşaklar tarafından okunarak, şerh edilerek135 

ve bir ders kitabı gibi çeşitli meclislerde okunarak canlı tutulmuştur. Mesnevî, sadece 

Mevlevîhânelerde, bu yolun sâlikleri tarafından okunmamıştır. Aynı zamanda konak, 

köşk ve ev gibi Mevlevîhaneler dışında da okunarak her kesimden insanı etkilediği 

gibi, câmi ve Mesnevîhânelerdeki dersler vesilesiyle de geniş halk kesimlerinin 

gönül dünyasını inşâ etmiştir. Bu yüzden eskiler onu “mârifet deryası” olarak 

tanımlamışlardır. Mesnevî, başlangıçta Mevlevîhânelerde okutulurken, zamanla diğer 

tarîkat mensuplarının da mesnevîhanlık icazeti almasıyla farklı mekânlarda da 

okunmuştur. Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın çabalarıyla Mesnevî medresenin 

müfredatı içerisine alınmıştır.136  

Mesnevî’nin Türk irfânına yapmış olduğu katkılara kısaca değindikten sonra 

tekrar Mevlânâ’ya dönelim ve onun irfânî görüşlerini bir nebze de olsa yansıtmaya 

çalışalım: 

 Mevlânâ, âlemde var gibi görünenlerin hakîkatte varlıklarının olmadığını;  

 
Keşke varlığın dili olsaydı da, var olanların perdelerini kaldırsaydı, 

hakîkati anlatsaydı. Var gibi görünenlerin gerçekte var olmadıklarını, ezelî 
ve ebedî varlığın sadece Allah olduğunu herkese bildirseydi.137 

 

şeklinde ifâde etmektedir.  

                                                 
135Mesnevî’den bahseden ve onun bir bölümünü şerh eden çok sayıda eser olmasına rağmen, 
Mesnevî’nin tamamı Türkçe olarak, günümüze kadar sadece yedi kişi tarafından şerh edilmiştir. 
Bunlar; Şem‘î Dede (ö. 1596’dan sonra), Ankaravî İsmail Rusûhî Dede (ö. 1631), Şifâî Mehmed Dede 
(ö. 1671), Şeyh Murad-ı Buhârî (ö. 1848), Ahmed Avni Konuk (ö. 1938), Tâhirü’l-Mevlevî (ö. 1951) 
ve Abdülbaki Gölpınarlı’dır (ö. 1982). İsmail Güleç, “Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan 
Türkçe Şerhler”, İlmî Araştırmalar Dil ve Edebiyat İncelemeleri, 22 (Güz 2006), s.2. 
136

 Kemikli, “Mesnevî ve Türk İrfanı: Mesnevîhanlık Geleneği”, ss.5–7; Osman Nûri Ergin, Türkiye 
Maarif Tarihi, I, İstanbul, 1939, s.134.  
137Şefik Can, Konularına Göre Açıklamalı Mesnevî Tercümesi, Ötüken Yay.,2006, c.III, b.4725–4726. 
(Tezin ilerleyen bölümlerinde Ahmet Avni Konuk’un Mesnevî şerhi de kullanılacaktır. İkisinin 
karışmaması için ilerleyen bölümlerde “Can, Mesnevi” şeklinde kısa künyelendirme yapılacaktır.) 
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Mevlânâ’nın “aşk ateşine tutulup vecd ve istiğrâka dalan bir âşık için 

Allah’tan başka hiçbir şeyin anlamı olmadığını ifâde eden sözleri, vahdet-i vücûd 

düşüncesinin bir ürünüdür. Ona göre varlık sadece O’dur. İnsanların O’nun yanında 

başka varlık görmeleri bakış açılarının yetersizliğinden ve yanlış bakmalarından 

kaynaklanmaktadır.”138  

Mevlânâ, Mesnevi’sinde her cildin başındaki dibacelerde o cildin konu ve 

içeriğini genel anlamda ortaya koymuştur. I. cildin dibacesinin ilk cümlesi “Mesnevî 

dînin usûlünün usûlünün usûlüdür.” şeklinde başlar. Bu ifadede üç defa geçen “usûl” 

kelimesi Mesnevî şârihlerinin çoğu tarafından “şeriat, tarîkat ve hakîkat” olarak 

yorumlamıştır. Böylelikle Mesnevî’nin asıl konusu ortaya çıkmaktadır: Bunlar din ve 

dînin üç temel dayanağı olan amel (şeriat), hâl (tarîkat) ve hakîkattir. Hakîkati elde 

etmek, amel ve hâli gerektirir. Amel ve hal ise anlamını hakîkatten alır. Hakîkati yani 

bu keşfî bilgiye ulaşma yollarını konu edinen Mesnevî, şer'î ilimleri ve hallere dâir 

bilgileri içeren sulûk ilmini ele almıştır. Abdest, namaz, oruç gibi amellerin 

yapılmasıyla elde edilen tasavvufî haller de hakîkat ilmi bağlamında açıklanmıştır. 

Ayrıca vahdet-i vücud, merâtib-i vücûd, insan-ı kâmil ve Hakk'a vuslat yolları yani 

seyr u sulûk ve mertebeleri gibi mevzular da eserde işlenmiştir. Mesnevi’nin Hakk’a 

ulaşma ve yakîn sırlarını keşfetme konusunda sâlike rehber olduğunu söyleyen 

Mevlânâ, içerik ve üslûp bakımından Mesnevî’yi Kur'ân-ı Kerîm'e benzetir. Ayrıca o 

Mesnevî’yi Kur'an'ın bâtıni mânalarını keşf ve tahkîk eden bir kitap olarak da 

tanımlar. Bu özelliğiyle Mesnevî manzûm bir işârî tefsirdir. Yaklaşık 950 hikâyenin 

50’den fazlasında âyetlerin, 53 tanesinde ise hadîslerin konu edilmesi bu hikâyelerin 

nasslarla temellendirildiğinin delîlidir. Mesnevî’de ayrıntılı biçimde anlatılan 

                                                 
138 Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, s.75. 
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tasavvufî düşünce ilk on sekiz beyitte özet olarak ifade edilmiştir. Şârihler, eserin 

başındaki “bişnev” kelimesindeki “be” harfinin besmeleye ve varlığın ilk olarak 

başladığı “Hakîkat-i Muhammediyye” mertebesine işaret ettiğini ve bu mertebeden 

başlayarak bütün vücûd mertebelerini geçen ve insan-ı kâmilde son bulan “vücûdun 

zuhûru keyfiyetinin mecâzi bir dille anlatıldığını” ifâde ederler.139 

Mevlânâ Mesnevî’nin başına yazdığı önsözde “Bu kitap Mesnevî’dir. O, 

Allah’ın en büyük fıkhıdır, gönüllere şifadır, hüzünlere ise cila. Kur’an’ı iyiden iyiye 

açan ve açıklayan bu kitap ‘şanları yüce, özleri hayırlı yazıcılar eliyle yazılmıştır.” 

der. Ayrıca Çelebi Hüsameddin’in kitabın yazılışındaki rolüne vurgu yapan Mevlânâ, 

onu çok üstün vasıflarla över.140 

Mesnevî’yi aruz vezninde söyleyen Mevlânâ eserde asıl amacın mânanın 

ulaştırılması olduğunu söyleyerek sûrete takılıp kalınmaması için uyarılarda 

bulunmuştur. Zira şekle takılanlar anlamı kaçıracaktır. Anlamı yakalayanlar ise bunu 

sûret vasıtasıyla gerçekleştirecektir.141 

Mevlânâ, Kur’ân’ın anlamını bırakıp sadece kelimelerini ezberleyen 

hâfızları “Kur’ân sandığı” olarak nitelendirir.142 Ona göre, Kur’ân dolu bir sandık 

boş bir sandıktan iyidir.143 Ama önemli olan Kur’ân’ın anlamını düşünerek 

okumaktır. Kur’ân’ın kelimelerini derin mânâlarıyla bir araya getirmekse ancak Hz. 

Peygamber ve onun mânevî vârisleri için mümkündür.144 Öyleyse onların aydınlık 

yolunu tâkip etmek gerekir.  

                                                 
139Semih Ceyhan, “Mesnevî Maddesi”, DİA,  2004, c.29, s.328. 
140 Yakup Şafak, Hazret-i Mevlânâ’nın Eserleri, Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müd., Yay., 
Damla Ofset, Konya, 2005,s.21. 
141 Ceyhan, “Mesnevî Maddesi”, s.327. 
142 Can, Mesnevî, c.III, b.1396. 
143 Can, Mesnevî, c.III, b.1397. 
144 Can, Mesnevî, c.III, b.1393. 
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Mevlânâ, “insanlığa hidâyet rehberi olarak gönderilen” Yüce Kitabımızın 

bozulmadan korunarak hükmünü sürdüreceğini belirtir.145 O “Kuşkusuz Kur’ân’ı Biz 

indirdik ve şüphesiz onu yine Biz koruyacağız.”146 âyetinden hareketle düşüncelerini 

şöyle açıklar:  

Allah’ın lûtfu, Muhammed Mustafa’ya (s) vaat etmişti ki “Sen 
ölsen de Kur’ân ve İslâm dini ölmez! Senin kitabını, senin mûcizeni Ben 
yüceltirim! Kur’ân’a bir şey katılmaya, Kur’ân’dan bir şey eksiltmeye Ben 
engel olurum! Ben seni iki dünyada da korurum. Sözlerini kınayanları terk 
eder, onları hor ve hakir hâle koyarım! Kimsenin Kur’ân’a bir harf ilave 
etmeye ve bir harf eksiltmeye gücü yetmeyecektir! Sen Benden daha iyi bir 
koruyucu arama! Senin şeref ve şanını günden güne artırırım. Senin adını 
altın ve gümüş üzerine bastırırım! Senin için mescidler, minberler ve 
mihrablar yaptırırım! Sevgi yüzünden sana öyle lûtuflarda bulunurum ki, 
senin kahrın Benim kahrım olur...  

Ben ufukları minarelerle dolduracağım, onun üstünden senin şerefli 
adını insanlara duyuracağım. Sana âsi olanların iki gözünü kör edeceğim! 
Kulların şehirler alacaklar, mevkîler bulacaklar; senin dinin yerden göklere 
kadar bütün dünyayı kaplayacaktır! Ey Mustafa! Sen dininin hükmünü 
kaybedip ortadan kalkacağından korkma! Biz onu kıyamete kadar bâki 
kılacağız!”  

Ey bizim büyük peygamberimiz! Sen sihirbaz değil, sâdık bir 
peygambersin, Allah’ın elçisisin, Musa ile aynı vazifeyi paylaşmışsın! 
Kur’ân senin için Musa Peygamberin asası gibidir; kâfirlikleri, küfür 
inançlarını ejderha gibi yutar. Sen toprak altında yatmış uyumuşsan da, 
söylediklerini, yani Kur’ân ve hadisi Musa’nın asası bil! Senin dinine 
kastedenler, senin Kur’ân ve hadisine el uzatamayacaklardır. Ey 
peygamberlerin şahı; için rahat olarak mübârek bir uyku ile uyu!147  

 

Mevlânâ’ya göre, insanın asıl gıdası Allah’ın nûrudur.148 Bu nûrun ise, 

Mevlânâ’nın ifâdesine göre, yedi yüz perdesi vardır.149 Bu perdeler insanların 

basiretleri oranında aralanır. Perdeler aralandıkça da kişiler o nûrdan faydalanır. 

İnsanların idrak seviyeleri bu nûrdan vasıtasız faydalanmaya yetmediği için, 

peygamberlerin ve onların vârisleri olan âlim ve âriflerin sözlerine ihtiyaç vardır. Bu 

                                                 
145

 Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, ss.58–59. 
146 Hicr 15/9. 
147 Can, Mesnevî, c.III, b. 1197–1211.  
148Can, Mesnevî, c.II, b.1083. 
149 Can, Mesnevî, c.II, b.821. 
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vârislerin ilk halkasını sahâbe oluşturmaktadır. İlerleyen dönemlerde ise, Allah’ın 

velîleri bu sorumluluğu üstlenmiştir.150  

 Mevlânâ, insanların başkalarının ayıp ve kusurlarını araştıracaklarına 

kendilerine bakmalarını öğütler. Ona göre, başkasında görülen ayıplar aslında insanın 

kendi ayıplarıdır.151 Kendi kusurların gören kişinin bu görüşü ise ölümsüzdür. Çünkü 

onun görüşü Allah’ın nûrûndandır.152 

Mevlânâ, iki farklı akıl türünden bahseder: Biri, kitaplar ve hocalardan 

öğrenilip hâfıza levhasında korunan akıl, diğeri Kur’an’da adı geçen ve bir insanın 

ancak Allah’ın inâyetiyle sahip olabileceği Levh-i Mahfuz’dan gelen akıl.  

Bunu Mevlânâ şöyle ifade eder: 

Akıl, ikidir: Birincisi çalışarak kazanılan akıldır… Onu okuldaki 
çocuk nasıl öğrenirse sen de öyle öğrenirsin. Kitapla, hocadan bellemekle, 
düşünce ile okuyup ezberlemekle elde edersin. Böylece aklın artar, 
başkalarından daha fazla akıllı olursun.... Fakat bu ezberlemekle de ağırlaşır, 
sıkılırsın! Geze dolaşa adeta bir ezberleme levhası kesilirsin… Hâlbuki 
bunlardan geçen Levh-i Mahfûz olur. Öbür akıl Allah vergisidir… Onun 
kaynağı can içindedir. Bilgi suyu gönülden kaynayıp coştu mu ne kokar, ne 
eskir, ne de sararır! Kaynağının yolu bağlı ise, ne gam! Çünkü o zaten her an 
gönül evinin içinde kaynar durur! Tahsille elde edilen akıl, ırmaklara 
benzer... O, şuradan buradan çıkar, evlere gider. Onun aktığı yol bağlanınca, 
akamaz olur! Sen kaynağı kendi içinde, kendi gönlünde ara.153 

 

Mevlânâ’ya göre, cüz’i aklın ileriyi görüşü mezara kadardır. Yani sadece bu 

düzlemdeki ölümümüze kadar olan şeyleri görebilir.154 Çoğu insan, sahip olduğu 

benlik sebebiyle, hayatta var olan şeylerin gerçekliğini olduğu gibi göremez ve 

bunun sonucu olarak da kararlarını cüz’i akla dayanarak verir. Peygamberler ve 

                                                 
150 Can, Mesnevî, c.II, b. 815–840. Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, 
ss.60–61. 
151

 Can, Mesnevî, c.II, b.881. 
152 Can, Mesnevî, c.II, b.885. 
153 Can, Mesnevî, c. IV, b. 1960–8. 
154 Can, Mesnevî, c.IV, b.3311. 
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veliler ise kâmil bir akla sahip oldukları için bu durumun dışındadır. Onlar küllî 

akılla olayları değerlendirirler.155  

Bu noktada Mevlânâ, iki ben algısından bahseder. Bunlardan ilki; insan 

varlığının sûretine yöneliktir. Onun maddî kısmından yani beş duyusundan beslenir. 

Buna “mahsûs ben” de denilir. Bu benlik tasarımı aynı zamanda sınırlıdır. İnsanın 

derinliklerinde mânâyı ve metafiziği algılayabilen bir yön daha bulunmaktadır. 

“Can”, “rûh”, “mânâ”,  “nefha-yı Rabbânî” ve “Can İsa’sı” gibi değişik 

kavramlarla adlandırdığı bu yön, insanın hakîkatini teşkil etmektedir. Mevlânâ 

insandaki bu benliği ise “ene-yi ezelî” ifâdesiyle dile getirir. İnsanın sûrete yönelik 

ben algısı, onun öz benini perdeler. Öz benin perdelenmesi ise çarpık bir benlik 

tasarımı meydana getirir. Bu benlik tasarımı imkânî bir varlığa dayanır. Bu nedenle 

de gerçekte mevhûm bir benlik algısıdır. Zîra sûret amaç değil araçtır. Başka bir 

deyişle, sûret, zorunlu mânânın yansımasıdır. Sûretin mânâyı kapsayamamasından 

dolayı, insanda böyle bir benlik vehmi meydana gelmektedir.156 

Mevlânâ seyr u sulûku da bir benlik dönüşüm süreci olarak tanımlar. Ona 

göre, her insan, kendi aslına doğru ilerleyen bir yolcudur. Sâlik ise, bu yolculuğun 

farkına vararak “yol’u mânevî bir farkındalık ile aşmaya çalışan kişidir. Sâlik bu 

yoldaki benlik mî’râcını, “ilâhî simya” şeklinde nitelendirdiği sülûk sürecinde, kendi 

mevhûm ve mahdûd benliğini, ilâhî nur potasında eritip, ezelî ben boyutuna 

eriştirerek gerçekleştirebilir.157 

                                                 
155 Franklin Lewis, Mevlânâ-Geçmiş ve Şimdi,Doğu ve Batı, Kabalcı Yay.,çev. Gül Çağalı Güven, 
Hamide Koyukan, İstanbul, 2008, s.448. 
156

 Küçük, Mevlânâ’ya Göre Mânevî Gelişim-Benliğin Dönüşümü ve Mi’râcı, s.773. 
157 Küçük, Mevlânâ’ya Göre Mânevî Gelişim-Benliğin Dönüşümü ve Mi’râcı, s.774. 
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Aslında her insanın kendi batınındaki gizli beni, ulaşılması gereken asıl 

bendir. 158 Bunu Mevlânâ şu şekilde anlatır: 

Sen; onun olmamasına imkân bulunmadığını, mutlaka var olduğunu 
bilmezsin ama sonunda da “Gerçekten varmış.” dersin. Sensin ama şu senin mâlik 
olduğun sen değilsin! Çünkü bu senlik, sonunda senden ayrılıp gidecektir. Sonraki 
senliğin seni uyandırıp seni geldiğin yere kavuşturmak, gerçek varlığına ulaştırmak 
için sana gelmiştir. Sende senden başka bir sen gizli; ne olduğunu anlayan, gerçek 
varlığı görebilen kimseye kul olayım!159 
 

Mevlânâ tasavvufî düşüncesini sûret (zâhir) ve mâna (bâtın) ilkesiyle 

temellendirir. Ona göre, bu dünyadaki olgular dış görünüşler âlemini meydana getirir 

ve hepsi ilâhî isimlerden ibaret olan hakîkatlerin tecelligâhıdır.160 İsim ve sıfatların 

yansıması olan ilâhî hakîkatler birer sûret kazanarak bu âlemde taayyün eder. 

Nitekim bu ilâhî hakikatler, Allah'ın âleme olan nisbetleridir.161 Mutlak mâna olan 

Allah, âlemdeki bütün cüz'î şeylerle irtibatını da bu ilâhî mânalarla sağlar. Yani 

özetle, her şeye mânasını veren O'dur. Şehâdet âlemindeki cüz’i şeylerin mânalarını 

diğer bir deyişle a'yân-ı sabitelerini bilmek için sûretin ötesine geçmek gerekir.162 

Bu noktada mânâ karşısında sûretin pek zayıf ve âciz kaldığını belirten 

Mevlânâ,163 şunları söyler: 

Ey sûrete tapan, git de mânâyı elde etmeye çalış, çünkü mâna, sûretin 
kanadı gibidir. Mânâ ehli ile düş kalk da, onlardan hem lütûflar, ihsanlar elde et, 
hem de mânevî güç kazan, ilâhî muhabbetle genç ve dinç kal.164 
 

Mevlânâ Mesnevi’de sûret-mânâ ikilisini “güneş-gölge”, “deniz-köpük”, 

                                                 
158 Küçük, Mevlânâ’ya Göre Mânevî Gelişim-Benliğin Dönüşümü ve Mi’râcı, s. 51. 
159 Can, Mesnevî, c.VI, b.3774–6. 
160 Can, Mesnevî, c.I,b. 3330–3333. 
161 Ceyhan, “Mesnevi Maddesi”, s.328’den naklen. Can, Mesnevî, c.II,  b.1103,3679–3680, c.III, 
b.3635–3638, c. IV, b.1665–1669, c.VI, b.73–83, 3172–3178. 
162 Ceyhan, s.328; Can, Mesnevî, c.I, b.685–689. 
163Can, Mesnevî, c. I, b. 3330–3333. 
164Can, Mesnevî, c.I, b. 710–711. 
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“Leylâ-Mecnûn” gibi örneklendirebileceğimiz çeşitli sembollerle anlatmıştır.165 

Aslında bu şekildeki bir anlatım yani sûret ve mâna birlikteliği, varlık-yokluk 

ilişkisine delâlet etmektedir.  

Mesnevi’de şehâdet âlemi söz konusu olduğunda “varlık” kelimesi 

“mekânda bulunan sûret”, “yokluk” ise “mekânsız olan mâna” anlamına 

gelmektedir. Gayb âleminde ise varlık mâna, yokluk ise sûrettir.166 Sûret ile mâna 

arasındaki bu paradoksun anlaşılabilmesi için sûrete yönelik olan taklîdî bilginin ve 

akla dayanan felsefî bilginin ötesine geçilmesi gerekir. Böylece mânâya dair yakinî 

bilginin (hakka'l-yakîn) elde edilmesi mümkün olur.167 

Mevlânâ, Kur’ân’ı Kerim’in de zâhirî anlamının yanı sıra bâtınî manâsının 

olduğundan bahseder. Bunun için “ikiyüzlü ipek kumaş” tâbirini kullanır.168 Bazısı bu 

yüzden nasiplenir, bazıları da o yüzden. Mevlânâ’ya göre her ikisi de doğrudur. 

Başka bir yerde ise Kur’ân’ın dış yüzünü insana, iç yüzünü de rûha 

benzetir.169 İnsanın şekli, yüzü, boyu, posu görünür ama rûhu gizlidir, görünmez.170 

Maddî şekiller, görünen her şey bir gölgedir. Mânâ ise her yeri aydınlatan bir 

güneştir. Asıl olan hüzünlü gönüllerde olan gölgesiz nûru aramaktır.171  

Mevlânâ’ya göre, bilginin mutlak kaynağı Allahu Teâlâ’dır.172 Ontolojik ve 

epistemolojik açıdan insanın yaratıcısıyla irtibatını sağlayan şey ise Allah’tan gelen 

                                                 
165Ceyhan,”Mesnevî Maddesi”, s.328. Mevlânâ bu sembollerden örneğin  “güneş-gölge” ikilisini 
“Şekil, sûret, görünen her şey gölgeden ibarettir; manâ ise güneştir. Gölgesiz nur; harabelerde, yıkık 
yerlerdedir.” şeklinde açıklar. 
166Ceyhan, “Mesnevî Maddesi”, s.328. Can, Mesnevî, c. I, b. 602–603. 
167Ceyhan, s.328. Can, Mesnevî, c.IV, b. 1960–1967; c.V, b. 459–463. 
168Mevlânâ Celâleddîn Rûmî, Fîhi Mâ Fîh, Terc. Ahmed Avni Konuk, Haz. Selçuk Eraydın, İz 
Yay.,İstanbul, 2013,s.150. 
169Can, Mesnevî, c.III, b. 4244. 
170Can, Mesnevî, c.III, b.4248. 
171 Bardakçı, “Mevlânâ’nın Tasavvufî Düşüncesinin Kaynakları”, s.58. 
172Can, Mesnevî, c.V, b. 2587–2588. 
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ilâhî tabiattır.173  

İnsan-ı kâmil olmanın ön şartının dünyaya ait ilgileri terk etmek (zühd) 

olduğunu ifâde eden174 Mevlânâ, yola koyulmanın gerekliliğini belirtir ki burada 

bahsetmiş olduğu yol tarikattır. Bu ise ancak aşk ile mümkündür.175 Çünkü aşk, 

bütün fiillerin kaynağı ve gâyesidir.176 Öz vatanından uzaklaşan insanın tekrar 

vatanına dönüş yolculuğu olan seyr u sulûk, bu yolculukta karşılaşılacak haller, 

makamlar, nefsin hileleri177 ve nefsin bu tuzakları karşısında bir mürşid-i kâmili 

rehber edinmenin zorunluluğu178gibi mevzular Mesnevi’deki hikâyelerin 

konularıdır.179 

Mesnevî’deki hikâyelerin kaynağı Kur'an kıssaları, tasavvufî menkıbeler ve 

kapsamlı bir rivâyet kültürüdür. Hikâyeler okuyuculara XIII. yüzyılın kültürü, örf ve 

âdetleriyle ilgili birçok unsur hakkında bilgi de verir. Bu açıdan eser sosyal tarih 

çalışmalarına da kılavuzluk etmiştir.180 

Görüldüğü üzere çok engin bir irfânî mirasa sahip olan Mevlânâ, bizim 

kısıtlı doktora tezimize sığmayacak kadar zengin bir içeriğe sahiptir. Yukarıda 

sadece çok az bir kısmına değinebildiğimiz bu irfâni miras, ilk dönemlerden itibaren 

sûfîlerin bizzat yaşayıp tecrübe ettikleri ve tevhid anlayışlarının sistemleşmiş şekli 

olan vahdet-i vücûd düşüncesi ile birlikte Mevlânâ’da coşkulu bir aşk ve cezbe ile 

kendisini göstermiştir.  

 

 
                                                 
173Ceyhan, “Mesnevî Maddesi”, s.328. 
174Bu mesele eserin 19. beytinde, “Ey oğul, bağı kopar.” hitabıyla anlatılır. 
175Can, Mesnevî, c.I, b. 19–34. 
176Can, Mesnevî, c.I, b. 10; c.V, b. 2746–2749. 
177Can, Mesnevî, c.II, b. 2603–2793. 
178Can, Mesnevî, c. I, b. 78–85; c.IV, b. 771–778. 
179Ceyhan, “Mesnevî Maddesi”, s.328. 
180Ceyhan, “Mesnevî Maddesi”, s. 329. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

AHMED AVNİ KONUK’UN HAYATI VE ESERLERİ 
 

1. AHMED AVNİ KONUK’UN YAŞADIĞI DÖNEME GENEL BİR BAKIŞ 
 

Mevlânâ ve İbnü’l-Arabî’ye kadar olan târihi gelişimini yansıtmaya 

çalıştığımız irfânî geleneğin 19. Yüzyıldaki son halkalarında, bu okulun Osmanlı 

döneminde etkilediği şahsiyetlerden Ahmed Avni Konuk, Ömer Ferit Kam (ö.1944), 

İsmail Fenni Ertuğrul (ö.1946), Hüseyin Vassaf (ö.1929), Tâhirü’l- Mevlevî (ö.1951) 

gibi isimler ön plana çıkmaktadır. 

 Bu isimlerden bizim araştırma konumuz içine giren Ahmed Avni Konuk, 

hem mutasavvıf, şair ve bestekâr, hem de hukukçu ve postacı bürokrat kimliğiyle 

karşımıza çıkmakta olup, hayatı boyunca gerek tercüme ve gerekse de şerh ettiği 

eserler bakımından tasavvuf vâdisine pek çok eser kazandıran velûd bir âlimdir. Bu 

eserlerden 34 defter ve tamamı 7534 sayfadan oluşan Mesnevi’yi sekiz yılda 

tamamlamıştır. Halil Can, müellifimizi bu yönüyle “mânevî bir bankere” 

benzetmekte ve şunları söylemektedir: 

 Kıymetlerinin büyüklüğünden dolayı herkes arasında tedavül imkânı 
olmayan yüksek meblağlı banknotlar nasıl ki bankalarca küçük paralara 
dönüştürülürse, büyük hikmetleri içeren eserlerin de herkesçe istifâde edilebilecek 
ifâdeye tahvilini ve tefsirini yapanlar işte bu mânevî bankerlerdir. Bunlardan bir 
tanesi de, Konuk’tur. Bu noktada Hz. Mevlânâ ise ölçülmesi mümkün olmayan bir 
elektrik akımıdır. Zîra kendisine bağlananların gönüllerindeki aşk, kalplerindeki 
muhabbet ampulü derecesinde parıldar. Bu ışık bazı kimselerde beş mumluk, kimi 
irfan sahiplerinde yüzlerce mumluk ışık yayarken zevk-i dile sahip müstesnalarda 
göz kamaştıran ışıldaklar gibidir. İşte benzetmek câiz ise Konuk, bu ışıldakların en 
kuvvetlilerine sahiptir ki bunun delîlî ise Mesnevî ve Fusûs şerhleridir.181 
 

                                                 
181 Halil Can, “Ölümünün 30. Yıldönümü Dolayısıyla Ahmed Avni Konuk”, İleri Mûsiki Mecmuası, 
No:232, İstanbul, Mart 1968, s.5. 
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 Konuk’un hayatıyla ilgili bilgileri vermeden önce, müellifin yaşamış 

olduğu 19. ve 20. yüzyıllarda meydana gelen olayları genel hatlarıyla hatırlamakta 

fayda olduğu kanaatindeyiz. 19. yüzyılda sırasıyla II. Mahmut (1808–1839), I. 

Abdülmecid (1839–1861), I. Abdülaziz (1861–1876), V. Murad (1876–1876), II. 

Abdülhamid (1876–1909), V. Mehmed (Reşad) (1909–1918) ve VI. Mehmed 

(Vahdeddin) (1918–1922) olmak üzere yedi padişah tahta çıkmıştır. 18. yüzyılın 

sonlarında kısmen başlayan yenileşme hareketleri bu dönemde de devam etmiştir. Bu 

değişimler birbirinden farklı alanlar açısından ciddi sorgulamalara ve de bu alanların 

dayandırıldığı düşüncelerin gelişen yeni duruma hitap etmesi için bir kısım yeni fikrî 

hareketlenmelere neden olmuştur. Böylelikle ortaya çıkan yeni fikirlerin temsil 

edildiği kurumlarda ve bu müesseselerin işleyişlerinde bir takım düzenlemeler 

yapılması ihtiyacı doğmuştur.182 II. Mahmud’un emriyle Yeniçeri Ocağı’nın 1826’da 

kaldırılması183, Tanzîmat (1839) ve Islahat Fermanları (1856),  I. ve II. Meşrûtiyet’in 

Îlânı (1876 ve 1908) anılan düzenlemelerden birkaçını teşkil etmektedir. Bu 

gelişmelerden özellikle Tanzimat sonrasında ortaya çıkan reform mahiyetindeki 

değişiklikler aslında Cumhuriyet döneminin de bir nevi ön hazırlığını teşkil etmiştir. 

Ancak ne var ki, Cumhuriyet dönemi yeniliklerini önceki dönem reform 

hareketlerinden ayıran en önemli özellik “ıslahat” karakterini taşımaktan ziyade 

“ihtilal ve inkılâp” türü değişiklikleri içermesidir. Bu nedenle biriken sosyal, siyasal 

ve kültürel sorunların çözümü için radikal hatta zaman zaman da oldukça sert 

kararlar alındığı görülmektedir. İmparatorluğun Milli Mücadele yıllarında fiilen sona 

                                                 
182Halil İbrahim Şimşek, “Türk Modernleşmesi Sürecinde Tasavvuf Alanında Ortaya Çıkan Bazı 
Yöntem Tartışmaları”,  Hitit Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi,2006/1,c.5,sy:9,s.8. 
183Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması ile birlikte Bektaşî tarikatı yasaklanmış, tekkeler ve tarikat çevreleri 
sıkı bir kontrole tabi tutulmuştur. Muharrem Varol, “Osmanlı Devleti’nin Tarikatları Denetleme 
Siyaseti Ve Meclis-i Meşâyih’in Bilinen; Ancak Bulunamayan İki Nizamnâmesi”, Türk Kültürü 
İncelemeleri Dergisi 23, İstanbul, 2010, s.40. 
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ermesiyle milliyetçilik ve Türkçülük fikirleri de ön plana geçmiştir. Akıl ve bilimi ön 

plana çıkaran bir çağdaşlaşma anlayışını benimseyen bu anlayış, kendisinden önceki 

zihniyetle arasındaki bağları koparmayı hedefleyerek yeni bir millet inşa etmenin ön 

koşulu olarak “ümmet” zihniyetinin yerine “ulus” devlet anlayışını koymayı gerekli 

görmüştür. Bu amaçla Cumhuriyet'in ilanı sonrasında uygulanmaya başlanan 

inkılâplar, toplumun dönüşümünü gerçekleştirmek üzere hayata geçirilmiştir. 3 Mart 

1924’te Şer’iye ve Evkaf Vekâleti kaldırılmış, Diyanet İşleri Reisliği (Başkanlığı) 

kurularak Başvekâlete (Başbakanlığa) bağlanmıştır. Meclis tarafından Tevhid-i 

Tedrisat Kanunu kabul edilmiş, yine aynı yıl bütün medreseler kapatılmıştır. Böylece 

kuruluşundan 857 yıl sonra medrese adı tarihe karışmıştır. Ayrıca Osmanlı 

döneminde altı yıl olan ilköğretim süresi beş yıla indirilmiş, 1925 Kasımında 677 

sayılı kanunla alınan bir karar sonucu tekke ve zâviyeler kapatılmıştır. Latin alfabesi 

kabul edilmiş, fes yasaklanarak şapka giyilmeye başlanmıştır.184 

Tezimize konu olan şahsiyet de tekke ve tarîkatların bu iki yüzyıl içindeki 

değişiminden ve en sonunda yasaklanmasına kadar giden süreçten etkilenmiş 

olmalıdır. Çünkü 20.yüzyıl başları Türk milletinin Trablusgarb (1911- 1912), Balkan 

Savaşları (1912–1913), I. Dünya Savaşı ve nihayet Kurtuluş Savaşı (1919–1922) ile 

yıkım yaşadığı yıllar olmuş, ayrıca geçmişten gelen köklü kültür dünyası da 
                                                 
184Yasemin Doğaner, “Bir Modernleşme Modeli olarak Atatürk İnkılâpları”, Atatürk Üniversitesi 
Atatürk Dergisi (Journal of Ataturk), c. IV, Sayı: 1, Ocak 2004, s.153; Turgay Gündüz, “Türkiye’de 
Cumhuriyet Dönemi Din Eğitimi ve Öğretimi Kronolojisi (1923–1998)”, Uludağ Üniv. İlahiyat 
Fak.,sy:7,c.7,1998,s.544, Osman Kafadar, “Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları”, Modern 
Türkiye’de Siyasî Düşünce- Modernleşme ve Batıcılık, İletişim Yay., c.3,İstanbul,2002,ss.351-352. 

Batının bilim ve tekniğinin alınmaya değer, ahlakı ve kültürünün ise bozuk olduğunun düşünüldüğü 
bu dönemdeki tartışmalar, daha ziyade modernleşme ve batılılaşma süreçlerine ne gibi sınırlamalar 
getirileceği konularına odaklanmıştır. Hatta Batı medeniyetinin bölünmez bir bütün olup olmadığı 
veya kısmen taklit edilip edilemeyeceği tartışılmıştır. Esasında Batıya adaptasyonun nasıl olacağı 
sorusu tamamiyle Osmanlının kültürel kimliğiyle ilgiliydi. Zira İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı 
İmparatorluğu’nda hâkim ideolojik akımlar İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük adı altında toplanmıştı. 
Bunlardan batıcılık Osmanlı’ya gerekli teknik alt yapının ve değerlerin alınmasını şiddetle 
savunurken, diğer yanda İslamcılar bunların sadece belli oranlarda alınmasını kabul etmekteydi. 
Mustafa Gencer, “Osmanlı-Türk Modernleşme Sürecinde Kültür, Din ve Siyaset İlişkileri”, Turkish 
Studies 3 (2008): 2, s.361. 
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tamamen değiştirilmiştir. Konuk, bu değişim dönemine bürokrat, Mevlevî, tasavvuf 

âlimi ve müzik adamı kimliğiyle şahitlik etmiştir. Örneğin; kılık-kıyafet 

değişikliğini185 yaşayan Konuk, Osmanlıca yerine Latin harflerini öğrenmiş186, 

merkezi idarenin İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasına şahit olmuştur. Konuk, bir 

tasavvuf âlimi olarak da zor günler geçirmiştir. Kur’an okumak ve okutmanın 

yasaklandığı bu günlerde Mevlevî kimliğiyle tekkelerin kapatılmasını ve sonrasında 

birçok insanın sosyal, kültürel, dinî hayatını değiştiren değişimleri görmüştür.187 

Esasında Konuk’un da içerisinde bulunduğu tarikat mensupları bu dönemde pek çok 

haksızlığa uğramasına rağmen bu konularda konuşmamayı tercih etmişlerdir. Onların 

böyle bir yolu benimsemeleri genellikle korktukları şeklinde düşünülmüş olsa da, bu 

tavrın daha çok meşrep, zihniyet ve yetiştirme tarzıyla alakalı olduğunu söylememiz 

gerekir.188 

Konuk’un İbnü’l-Arabî’ye ait Fusûs’ul-Hikem isimli eserin şerhini yazdığı 

dönem, İstiklal Savaşı ve I. Dünya Savaşı’nın olduğu ve de ülkenin her anlamda 

karışıklık içinde bulunduğu tarihlerdir. Nitekim bu dönemde ciddi kültürel yasaklar 

da getirilmiştir. Bir nevi ilmî özelliklerini ve sahip oldukları unvanları kaybetme 

tehlikesiyle karşılaşan bu insanlar arasında Konuk da bulunmaktadır. Konuk, harf 

                                                 
1852 Eylül 1925’te Bakanlar Kurulu kararıyla şapka devlet memurları için zorunlu hale getirilmiş, daha 
sonra Konya mebusu Refik Bey’in 16 Ekim’de Meclis Başkanlığı’na verdiği “Şapka İktisası’ 
hakkındaki kanun teklifi 25 Kasım 1925’te kabul edilerek kanunlaşmıştır. 30 Kasım 1925’te ise 677 
sayılı kanunla ülke genelindeki tüm tekke ve zaviyeler kapatılmıştır. Aynı kanunla tarikatlar, dini 
unvan ve giysiler de yasaklanmıştır. Seyfettin Aslan-Tahir Dündar,”Cumhuriyet Döneminde İstiklal 
Mahkemeleri”, mukaddime. artuklu.edu.tr., , 2014,sy.9, s.46. 
1861928’de Türkçe’nin gramer yapısına uygun olmadığı gerekçesiyle kaldırılan Arap harflerinin yerine 
Yeni Türk harfleri kabul edilmiş ve 3 Kasım 1928 tarihli “Türk Harfleri Hakkındaki Kanun” 
yürürlüğe girmiştir. Aynı yıl Aralık ayından itibaren, resmî ve özel bütün Türkçe gazeteler ve dergiler 
yeni Türk harfleriyle yayınlanmaya başlamıştır. 1 Ocak 1929’dan itibaren de devlet yazışmalarının bu 
harflerle yapılması sağlanmıştır. Gizem Engin-Selçuk Uygun, “Osmanlı’dan Günümüze Okuma 
Yazma Öğretimi”,  Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Elazığ, 2011,c. 21, sy: 1, s.208.  
187 Savaş Şafak Barkçin, Ahmed Avni Konuk-Görünmeyen Umman, Klasik Yay.,İstanbul, 2011, ss.43–
44. 
188İsmail Kara, Cumhuriyet Türkiyesi’nde Bir Mesele Olarak İslam, Dergâh Yay.,İstanbul, 2009, 
s.256. 
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inkılâbının ardından 1933’te başladığı Mesnevî-i Şerif şerhini yeni alfabeyle yazmak 

durumunda kalmıştır. Buradaki amaç da muhtemelen daha sonraki nesle bu eserlerin 

ulaştırılabilmesidir.189 Nitekim Osmanlı ile Cumhuriyet devri arasında ilim, düşünce 

ve sanat alanlarında çeşitli sebeplerle meydana gelen kopukluk bir kültür boşluğuna 

sebep olmuştur.190Hatta bu kopukluğun günümüzde de devam ettiğini üzülerek 

belirtmeliyiz. Geçmişimizle kurulacak sağlam bir köprü Osmanlı Türkçesini okuyup 

anlayabilmekten geçmektedir. Çünkü kültürümüzün temelini oluşturan eserlerimizin 

hep Osmanlıca’yla yazılmıştır. Pek çoğu  el yazması olan bu nadide eserler, 

kütüphanelerin tozlu raflarından, işinin ehli kişilerce gün yüzüne çıkarılacakları günü 

beklemektedirler.  

2.AHMED AVNİ KONUK’UN HAYATI VE TASAVVUFÎ KİŞİLİĞİ  
 

2.1. Biyografisi 
 
 

Mutasavvıf, Mesnevî ve Fusûs şârihi, şair, bestekâr, hukukçu ve postacı 

yönleriyle çok renkli bir kişiliğe sahip olan Ahmed Avni Konuk, 1285/1868 tarihinde 

İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası tâcir Kadı Ali Zâde İbrahim Efendi’nin oğlu 

Musa Kazım Bey, annesi Buhara’lı Hâfız Mustafa Efendi’nin kızı Fatma Zehra 

Hanım’dır.191  

İlköğretimi tamamladıktan sonra, Galata Rüşdiyesi’ne giren Konuk, dokuz-

on yaşlarındayken önce babasını ve birkaç ay sonra da annesini kaybetmiştir.192 

                                                 
189Bu bilgiler Mustafa Tahralı’nın 2012 yılında İstam’da vermiş olduğu seminerden özetlenerek 
alınmıştır. Seminerin ses kaydı için bkz; http://www.istam.org.tr/seminerler/2012/60-
mustafatahralı.htm. 
190Konuk, Fusûs’ul-Hikem Tercüme ve Şerhi, Takdim Yazısı. 
191Konuk, Fusûs’ul-HikemTercüme ve Şerhi, s.15; Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, s.11; Reşat Öngören, 
“ Konuk, Ahmed Avni Maddesi”, DİA, 2002, s. 180; Barkçin, Görünmeyen Umman, s.12. 
192 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.13.  
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  1300/1884 tarihinde Galata Rüşdiyesi’nin dördüncü sınıfından imtihanla 

Darüşşafaka’nın193 üçüncü sınıfına kaydedilmiş ve 1306/1890 yılında buradan mezun 

olmuştur. Konuk, Darüşşafaka’dan mezuniyetinin hemen ardından câmi derslerine 

devam ederek icâzet almış, bu sıralarda hafızlığını da tamamlamıştır. 23 Temmuz 

1306/1890 tarihinde II. Abdülhamid’in irâdesiyle Galata İttihad Postahânesi posta 

memurluğuna 400 kuruş maaşla tâyin edilmiştir.194 Memûriyete devam ederken bir 

yandan da Hukuk Fakültesi’nde okuyan Konuk, 1898 tarihinde 30 yaşındayken 

birincilikle mezun olmuştur. Onun çok geç bir yaşta okuldan mezun olması eğitim 

hayatına ara verdiğini göstermektedir. Zira o, babasının vefat ettiği 1878’den sonra 6 

yıl okula gitmemiştir.195  

PTT’de çalışmaya başladığında düzenlenen sicil dosyasına göre196 Konuk, 

Fransızca, Arapça ve Farsçayı derdini anlatacak düzeyde bilmekte, yeni Türk 

                                                 
193Darüşşafaka, yoksul müslüman çocuklarının eğitim ve öğretimine yardımcı olmak üzere 30 Mart 
1864 tarihinde “Cem”iyyet-i Tedrisiyye-i İslamiyye” adlı bir dernek tarafından kurulmuştur. Hâlis 
Ayhan-Hakkı Maviş, “Darüşşafaka Maddesi”, DİA, 1994,c.9,s.7.   
Derneğin kurucuları Yusuf Ziyâ Paşa (1826–1882), Gazi Ahmed Muhtar Paşa (1839–1918), Vidinli 
Tevfik Paşa (1832–1896), Sakızlı Esat Paşa (1828–1875) ve Ali Nâki Efendi (1820–1913)dir. 
Darüşşafaka’nın 1873’te açılmasıyla uygulamaya başladığı öğretim programı, idâdî programların 
üstündeydi. Nitekim kurucular, okulun son iki yılını “âli” derecesi kabul edip programlarını buna göre 
düzenlemişlerdi. Okulu 1873–1894 yılları arasında bitirenler o dönemde “mekâtib-i âliye” yani 
yüksek okul mezunlarından sayılabilir. Bu dönemde diğer bir yenilik de okulun bir Telgraf Fen 
Mektebi haline getirilmesidir. 1880 yılında programa konulan elektrik dersi, son sınfta telgraf dersi ile 
birlikte okutulan temel derslerden birisi olmuştur.26 Nisan 1935’te Cemiyet-i Tedrîsiye-i İslâmiye’nin 
adı “Türk Okutma Kurumu” olarak değiştirilmiş, 3 Ocak 1953’te ise Türk Okutma Kurumu, 
“Darüşşafaka Cemiyeti” adını almıştır. Yazarsız, İlk halk okulu, Darüşşafaka (1873–1972), İstanbul, 
1972, ss.1–3.   
1881–1927 yılları arasında Darüşşafaka'dan mezun olanların yaptıkları işlere ve mesleklerine 
bakıldığında %86 oranındaki çoğunluğun devlet kadrolarını oluşturduğu görülür. Mezunların 
%14'üyse kendi başlarına ya da özel sektörde çalışıyordu. Kamuda çalışanların %15'iyse yüksek 
memuriyetlere atanmışlardır.  
Sözü edilen ve Konuk’un da içinde bulunduğu dönem mezunlarının %25'i Telgraf ve Posta 
Nezareti’nde, %15'i öğretmen olarak, %13'ü de gümrüklerde görev almıştır. Aynur Soydan, 
Darüşşafaka Tarihinden Kesitler, s.258. Bu makale 31 Ekim–1 Kasım 2002 tarihleri arasında 
Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Merkezi’nce düzenlenen “Savaş Çocukları: Öksüzler ve 
Yetimler” konulu uluslararası toplantıya sunulmuş olan “Türk Okutma Kurumu-Cemiyet-i Tedrisiyye-i 
İslamiyye”nin Bir Alt Birimi Olarak Darüşşafaka” başlıklı bildirinin yeniden düzenlenmiş biçimidir. 
194 Can, “Ölümünün 30. Yıldönümü Dolayısıyla Ahmed Avni Konuk”, s.4. 
195 Barkçin, Görünmeyen Umman, ss. 15–16. 
196

 Bkz: T.C. Posta ve Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü, Sicil Numarası 96. 
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harfleriyle okuyup yazmaktadır. Selçuk Eraydın’a göre müellif Fransızcayı okulda, 

Arapça ve Farsçayı da câmi derslerinde öğrenmiştir.197 

Konuk, 1890 yılında 22 yaşındayken Galata Postahanesi’nde posta memuru 

olarak işe başlamış, 27 yaşında gelen-giden yazılara bakan memur, 33 yaşında posta 

yazı işleri memuru olmuştur. 1909’da II. Meşrutiyet ilan edilince II. Abdülhamit 

(ö.1918) yerine Sultan Mehmet Reşat (ö.1918) tahta çıkmıştır. Bu siyâsî değişikliğin 

ardından 1908–1909 tarihlerinde PTT’de pek çok memur görevden atılmıştır. Sebep 

ise Posta ve Telgraf Nezâreti’nin adeta bir istihbarat merkezi gibi çalışmış olmasıdır. 

Bu nedenle kurumda iyi bir temizlik yapılmalıdır. Bu süreçte Konuk söz konusu 

uygulamalara maruz kalmamış, hatta terfî ederek 1912 yılında PTT Genel Müdür 

Yardımcısı olmuştur. Daha sonraki yıllarda ise Bakanlığın198 özel kalem ve genel 

müdür yardımcılığı görevlerine getirilmiştir. Son olarak 1930 ile 1933 tarihleri 

arasında üç yıl süreyle Hukuk Müşâvirliği yapmıştır.199 

Ahmed Avni Konuk bu memuriyetlerinin yanı sıra ayrıca Telgraf Meslek 

Yüksek Okulu’nda ve Yüksek Mühendis Mektebi yani şimdiki adıyla İstanbul 

Teknik Üniversitesi’nde200 posta ve hukuk idare dersi öğretmenliği de yapmıştır. 11 

Mayıs 1933’te emekliye ayrılmıştır.  

Konuk geç yaşta Emine Hâdiye isimli bir hanımla evlenmiştir. Eminönü 

Malmüdürlüğü 2984 numara ve 11 Mayıs 1938 tarihli tezkeresiyle Emine hanıma 

                                                 
197Selçuk Eraydın,  “Ahmed Avni Konuk Hayatı ve Eserleri”, Fusûs’ul-Hikem Tercüme ve Şerhi 
içinde, s.15. 
198Burada söz konusu Bakanlık İaşe Nezareti’dir. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı yıllarında 
halkın yiyecek ve giyeceğini sağlamak üzere 1918’de kurulmuş, Ocak 1919’da ise lağvedilmiştir. 
Nezaretin çalışma yeri Avni Konuk’un çalıştığı postahanedir. Barkçin’in tahminine göre, henüz 
kurulu bir örgütü ve düzeni olmayan bu bakanlıkta Konuk’un çalışma sebebi görev yeri dolayısıyla 
olabilir. Bu bakanlıkla ilgili ayrıntılı bilgi için bknz. Cem Doğru, “Birinci Dünya Savaşı Döneminde 
Ekonomide Bir Kurumsallaşma Çabası: İaşe Nezareti”, Sosyal Bilimler Metinleri, Namık Kemal 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tekirdağ, 2006, No:04/009. 
199 Barkçin, Görünmeyen Umman, ss.29–33. 
200Sadettin Nüzhet Ergun, Türk Şairleri, İstanbul,1936, c.II, s.573. 
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dul-yetim maaşı bağlanmıştır.201 Emekliliğinden beş yıl sonra 20 Mart 1938’de 

Hakk’ın rahmetine kavuşan müellifimiz Merkez Efendi Kabristanı’na defnedilmiştir. 

2.2. Tasavvufî Hayatı 
 
 

Osmanlı döneminde medresede dînî ilimlerle ilgili eğitim alamayanlar bunu 

câmi dersleri vâsıtasıyla edinmekteydi. Camiler günümüze kadar bir öğretim yeri 

olarak görevini sürdürmüştür.202 Câmilerde bazı âlimler ve mutasavvıflar tarafından 

verilen bu derslere devam edenlere diploma niteliğinde bir icâzet belgesi verilirdi. 

İşte Konuk da câmi derslerine devam etmiştir. Onun ilmî temelini bu dersler 

oluşturmaktadır.203 Câmi derslerinin ardından Mevlevî yoluna intisab eden Konuk, 

Selânikli Mehmed Es‘ad Dede Efendi’den (ö.1911) Mesnevî okumuş ve ondan icâzet 

almıştır. Halil Can’ın naklettiğine göre Konuk, Es‛ad Dede Efendi’nin derslerine 

devam edenler arasında öne çıkmış olan üç kişiden birisidir. Diğer ikisi ise Tâhirü’l-

Mevlevî (Tâhir Olgun) ve İstanbul Beşiktaş Yahyâ Efendi Dergâhı’nın son şeyhi 

olan Abdülhay (Öztoprak) Efendi (ö.1961)’dir. Can, Abdülhay Efendi’nin Konuk’a 

talebelik zamanlarında “bıyıklı evliyâ” diye hitap ettiklerini nakleder.204 Müellifimiz 

Es‛ad Dede Efendi’nin Çayırlı Medrese’deki derslerine 1890–1911 yılları arasında 

toplam 21 yıl devam etmiştir.205 

                                                 
201 Eraydın, “Ahmet Avni Konuk: Hayatı ve Eserleri,” s.16. 
202 İslam toplumu ilk anda geleneksel öğretim kurumlarından yoksun basit bir toplumdu. İslam devleti 
büyüyüp bir imparatorluk halini alınca İslâmî öğretimde de önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu 
süreçte büyüyen toplumun siyâsî, idârî ve hukûkî ihtiyaçlarını giderecek ilim adamları ve düşünürler 
yetişmiştir. İşte bu düşünürlerin ilk eğitimlerinin verildiği mekânlar câmilerdir. Örneğin İmam-ı Âzâm 
Ebû Hanife ve İmam Mâlik derslerini camilerde vermişlerdir. Toplum büyüyüp ihtiyaçlar çoğaldıkça 
öğretim caminin dışına taşmış, ancak camiler yine de öğretimin merkezî yeri olarak kalmışlardır. 
Hüseyin Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Dergâh Yay.,İstanbul,1983, s.25. 
203 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.199. 
204 Can, “Ölümünün 30. Yıldönümü Dolayısıyla Ahmed Avni Konuk”, s.5. 
205Diğer bir rivâyete göre ise, Es‘ad Dede’ye intisabı 1904 yılındadır. Bu durumda ona olan müritliği 
Es ‘ad Dede’nin vefatına kadar 7 yıl sürmüştür. Reşat Öngören, “ Ahmed Avni Konuk”, DİA, 26/181. 
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Can’ın bildirdiğine göre, Es‛ad Dede, Konuk ve arkadaşlarına sabah namazı 

sonrası ders vermiş ve bu çalışmaları, üstadlarının vefatına kadar sürmüştür.206 

Es‘ad Dede, onlara Mesnevî’nin yanı sıra Fusûs’u da okutmuştur. Konuk, 

Es‛adnâme207’deki mektubunda Kasımpaşa’da Es‛ad Dede’nin yanındayken Bâli 

Efendi’nin şerhinden Fusûsu’l-Hikem’e başlayıp Âdem Fassı’ndan bir miktar 

okuduğunu yazmaktadır.208  

Es‘ad Dede, Konuk’tan Sahaflar Çarşısı’nda ve Bayezid Camii avlusunda 

rastladığı sözlükleri satın almasını istemiştir. Mürşidinin isteğini sorgulamaksızın 

gerçekleştiren müellifimiz, bunun hikmetini sonraları anlamıştır. Nitekim Konuk, 

Mesnevi-i Şerif şerhini yazarken bu kitaplarla yetinip başka kitapları alma ihtiyacı 

duymadığını belirtmektedir.209 

Yine Can’ın bize aktardığı bilgilere göre, İstanbul Robert Koleji’nde 

yayınlanan bir bültende Avni Konuk’a din, sosyal meseleler, felsefe ve müzik 

alanında sorular yöneltilmiş, bu yayın Avrupa ve Amerika’daki müsteşriklere 

gönderilmiştir.210 Barkçin’in tahminine göre bu soruların Konuk’a iletilmesi ve 

cevapların misyonerlere ulaştırılmasında aracılık yapan kişi, Konuk’un o dönemde 

Robert Koleji’nde okuyan talebesi Emin Kılıç Kale’dir.211 Bunun yanı sıra Avrupa 

                                                 
206 Can, “Ölümünün 30. Yıldönümü Dolayısıyla Ahmed Avni Konuk”, s.5. 
207Es‘ad Dede hakkında yazılmış olan en önemli kaynak, öğrencisi Hüseyin Vassaf'ın “Es‘adnâme” 
isimli eseridir. Vassaf, h. 1339 senesinde te’lif ettiği bu eserinde Es‘ad Dede'yle ilgili hemen hemen 
bütün bilgileri toplamış, kaybolmayan ve yanmayan şiirlerini kaydetmiştir. Eserde ayrıca devrin 
tanınmış mevlevîleri Hulûsîzâde Osman Nûri, Şeyh Seyfettin Efendi, Ahmed Remzî Dede, Mehmed 
Ziyâ Efendi, Âdil Abdurrahman Efendi, Abdülbâki Dede, Seyyid Hâfız Tahsîn Efendi, Ahmed Avni 
Konuk ve Mehmed Cemâl Bey'in mektupları mevcuttur. Vassaf'ın belirttiğine göre, Es‘adnâme'deki 
bir kısım şiirler kendisi tarafından derlenmiş, bir kaç şiir de Ahmed Avni Konuk'tan alınmıştır. 
Ayrıntılı bilgi için bkz. Mustafa Tatçı, Son Devir Mevleviliği İçin Bir Kaynak: Hüseyin Vassaf Bey'in 
Divanı, tatci@gazi.edu.tr,03 Ocak 2009 Cumartesi. 
208 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.199. 
209 Can, “Ölümünün 30. Yıldönümü Dolayısıyla Ahmed Avni Konuk”, s.5. 
210Halil Can, “Ruy-i Irak Âyîn-i Şerîfi Bestekârı Ahmed Avni Beyefendi”, Mevlânâ Güldestesi, 
Turizm Derneği, Konya, 1964,s.65. 
211 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.200. 
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Üniversiteleri’ndeki oryantalistler halledemedikleri konuları Konuk’tan sormuş ve 

cevaplarını da dergilerinde yayınmışlardır.212  

 
Şârih, aynı zamanda Mevlevî yolundan ayrılmamış, hayatı boyunca 

şöhretten uzak durmuş bir âriftir.213 Zîra Can’ın tabiriyle “mahviyetteki ifradı” yani 

bilinmemeyi tercih eden bir meşrebe sahip olması nedeniyle pek fazla 

tanınmamıştır.214 Konuk’un bugün bile az tanınıyor olmasında onun bu yönü etkili 

olmaktadır.  

Onun bu özelliğini doğrulayan bir hâdise de şudur: 1925’te İsveçli bir 

oryantalist İstanbul’a gelir. İstanbul Darülfünun’u hocalarından Mehmed Ali Aynî bu 

müsteşrikle tanıştığı sırada müsteşrik M. Ali Aynî’ye, Konuk’u sorar, tanışmak ve 

elini öpmek istediğini söyler. Aynî böyle bir kimseyi tanımadığını ifade edince, 

müsteşrik hayretle, “Nasıl tanımazsınız? Biz onun Avrupa mecmualarında çıkan 

yazılarını zevkle okuyoruz, çok kıymetli bir âlimdir.”der.215 

Mutasavvıfımızın kendisi gibi sadece Mevlevî değil, diğer tarîkatların 

müntesiplerinden de oluşan geniş bir çevresi vardır. Nitekim Barkçin, Emin Kılıç 

Kale’den aktardığına göre, Kale’yle Konuk ders yaparken pek çok tekkenin şeyhi 

oraya huzur vermeye gelirdi. Yani “bir talebenin yetişmesi için orada dua etmek” 

üzere şeyhler gelirdi. Kale, yapılan bu sohbetlerden kendisinin de istifâde ettiğini 

                                                 
212 Can, “Ruy-i Irak Âyîn-i Şerîfi Bestekârı Ahmed Avni Beyefendi”, s.67.      
213 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.200. Nitekim Avni Beyin bu yönünü şu sözlerinden anlamak 
mümkündür: “Bu eseri tercüme etmekten maksadım yalnızca evliyadan şefaat dilemektir. Zira cahillik 
ve acizlik deryasında boğulmuş bulunan bu fakir, kendisinde ortaya koyabileceği bir yetkinlik ve 
övülmeye değer bir gücü göremez.” Tahir Galip Seratlı, Risâle-i Sipehsalar, Rûmî Yayınları, İstanbul, 
2005, s.16. 
214 Can, “Ölümünün 30. Yıldönümü Dolayısıyla Ahmed Avni Konuk”, s.6. 
215 Tarık Velioğlu, Osmanlı’nın Manevi Sultanları, Hayy Kitap, İstanbul, 2008,s.371. 
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eklemektedir.216 Bu arkadaşlıklarıyla ilgili bölüm tezin ilerleyen kısımlarında ayrı bir 

başlık olarak ele alınmıştır. 

 Konuk, memur olarak çalıştığı dönemde de tasavvuftan ayrı kalmamıştır. 

Nitekim Es‛adname’de yazdığına göre Konuk, Es‛ad Dede’ye tarikat erbabı bir şahıs 

olarak halvete girmek istediğini ancak memuriyet hayatıyla birlikte bunun mümkün 

olmadığını ve görevinin manevi olarak ilerlemesine engel olduğundan bahseder.217 

                                                 
216Barkçin, Görünmeyen Umman, s.200. Bu şahıslardan birisi de Osman Kemâlî Efendi’dir. 1862’de 
Erzurum’un Pasinler ilçesine bağlı Gülköy’de dünyaya gelen bu zât, bir buçuk yaşındayken geçirdiği 
çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini kaybetmiştir. Hâfızlık eğitimi için altı yaşındayken köyün hocasına 
teslim edilen fakat hocanın yanlış eğitimi yüzünden bir türlü ilerleme kaydedemeyen Osman Kemâlî 
Efendi, bir müddet sonra Câfer Ağa Camii imam ve hatibi, “Yeşil İmam” lakaplı  Şeyhü’l-Kurrâ 
Seyyid Mustafa Efendi’den Kur’an ve kıraat ilimlerini öğrenerek hafız olmuş ve icâzet almıştır. Daha 
sonra medresede hızlı bir ilerleme göstererek  Şeyh Ahmed-i Taşkesân’dan Arapça ve Farsça’yı 
öğrenmiş, Fuzûlî’nin ve Hâfız’ın dîvanlarını ve Mevlânâ’nın Mesnevi’sini ezberlemiştir. 
Dinlediklerini bir seferde ezberlediği için “kulak mollası” olarak anılan Osman Kemâlî Efendi, 
Kolağası Ali Rıza Efendi’nin tasavvuf sohbetlerinde bulunmuştur. Daha sonra on bir yıl süren ve 
Diyarbakır, Musul, Bağdat, Necef, Kerbelâ, Haleb, Konya, İstanbul ve Selanik şehirlerini kapsayan 
bir seyahate çıkmıştır. Bu esnada Konya’da Abdülvahit Çelebi’nin misafiri olarak kalmış,  sikke 
giydirilerek Mesnevîhânlık  icazeti verilmiştir. Nihayet 1901’de bu seyahatlerin son durağı olan 
İstanbul’a gelmiş, Şekerci Han’da kalmıştır.  Rami’de bostan bekçiliği, Beyazıt Camii avlusunda 
arzuhalcilik yapmıştır. Fatih Camii’nde Mesnevî okutmuş, bir yandan da Manastırlı İsmail Hakkı 
Efendi’nin derslerini takip etmiştir. Bütün bunları müteakip “Âmâlar Medresesi” şeyhliğine tayin 
edilmiştir. Bir ara Üsküdar’da özel olarak Mecelle okutmuştur. Bir vesileyle Eyüp’e gelmiş ve burada 
Şeyh Murad Tekkesinde Seyyid Abdulkâdir-i Belhî’ye intisab etmiştir. 1954 yılında İstanbul’da vefat 
edince Edirnekapı Mezarlığı’na defnedilmiştir. (Osman Kemâlî Efendi’nin biyografisini oluştururken 
Bilal Kemikli’nin 1 Mart 2014 tarihli Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Erzurum Kalkınma 
Vakfı’nın birlikte düzenlediği “Âmâlar Şeyhi Osman Kemâlî Efendi” isimli konferansta sunduğu 
metin ile Nihat Azamat’ın Diyanet İslam Ansiklopedisi’nde yer alan makalesinden istifade edilmiştir.) 
Konferans metni için bkz: 
http://www.erimsever.com/Mevlana/KongreSempozyum/OsmanKemaliDede_AnmaKonferansi2014.p
df; Nihat Azamat, Kemâlî Efendi, DİA, c.25,ss.234–236. 
Müellifimiz dostu olan Osman Kemâlî Efendi’ye bir vasiyette bulunmuştur. Bu vasiyet doğrultusunda 
vefat ettiği zaman cenazesinde bulunmasını ister. Konuk’un 1938’de vefat haberini alan Osman 
Kemâlî Efendi, hemen cenazeye gitmek için harekete geçer. Fakat haberi veren kişi, cenazenin çoktan 
öğle vakti Merkezefendi’den kaldırıldığını ve geç kaldıklarını söyler. Kemâlî Efendi bu sözü 
dinlemez, “Olsun, o beni bekler.” diyerek Merkezefendi’ye gider. İkindi vakti oraya vardığında 
gerçekten de henüz Konuk defnedilmemiştir. Zira naaşı mezara sığmamıştır. Böylece defne yetişir ve 
müellifin vasiyetini yerine getirmiş olur. (Bu anekdot, Barkçin’in Niyazi Sayın’la yaptığı mülakat 
esnasında aktarılmıştır. Barkçin, Görünmeyen Umman, ss.200–201.) Osman Kemâlî Efendi’nin 
hatıraları için bkz: Âsım Sönmez, Temmuz- 1978, Hayat Tarih Mecmuası. Ayrıca daha ayrıntılı 
okumalar için bkz: Osman Kemâlî Efendi, Kemâlî Divanından Aşk Sızıntıları, derl. Baha Doğramacı, 
Divan Matbaacılık, İstanbul, 1977, ss. 11–41; İbnülemin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şairleri, ss. 
1306–1307; “Görünüşte Âmâ Hakikatte Her Şeyi Bilen ve Gören Âlim, Fazıl Osman Kemâlî Efendi 
Bugünkü İlmini ve İrfanını Nasıl Elde Ettiğini Anlatıyor”, Edebiyat Dünyası, II/29, İstanbul 1949, ss. 
2–4; Âsım Sönmez, “Şair, Bestekâr, Mesnevihan Osman Kemâlî Efendi”, İstanbul, sy. 69, İstanbul, 
1969, ss. 22–23; sy. 70 (1969), ss. 20–21. 
217Osmanzâde Hüseyin Vassaf, Es‘adnâme, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, Yazma 
Bağışlar Bölümü, 1344, kayıt no:2324/002, v.61.  
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Es‘ad Dede ise ona, asıl maksadın sâlikte ilâhi mârifetin ortaya çıkması olduğunu 

ancak bazı kimselerin halvete girdikleri halde bu mârifet bilgisinden hiç 

nasiplenmeden çıktıklarını belirterek Konuk’a halvet yerine İbnü’l-Arabî’nin 

eserlerini incelemesini tavsiye eder. Belli ki, Konuk Mesnevî’yi talim ettiği hocasının 

bu tavsiyesini dikkate almış ve İbnü’l-Arabî’nin ve Mevlânâ’nın eserlerini tercüme 

ve şerh etme yoluna gitmiştir.218 

Müellifimiz resmî vazîfesinin dışındaki bütün vakitlerini mensûbu 

bulunduğu tarîkatın hizmetine vakfetmiştir. Tasavvuf alanında telif, tercüme ve şerh 

ettiği pek çok eseri vardır. Bunun yanısıra mûsiki alanında da çalışmaları mevcuttur.  

3 âyin-i şerîf219, 3 kâr220,1 kâr-ı nâtık221 (Fihrist-i Makâmât222), 8 beste, 5 ağır semâi, 

5 yürük semâi ve 15 şarkı besteleyen Konuk, aynı zamanda şâirdir.223 Şiirlerinde 

Avni mahlasını kullanmıştır. Onun “Ben” ismini verdiği şiiri şöyledir:  

Benliğim rûy-i latîfinde siyah bir bendir. 
Rûy-i dilberdeki ben mâye-i dilberdendir. 
 
Ruh-i sâfî-i latîfe diyecek yok amma 
Ânın üstünde siyah ben de kemâl-i tendir. 
 
Perde-i nokta-i rûyun o siyah bendir, ben 
Öyle bir perde ki ondan da cemâl rûşendir. 
 

                                                 
218 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.198. 
219Bu âyinler Bûselik-Aşîran, Dilkeşîde ve Rûy-i Irak âyinleridir. Bunlardan ilk ikisi ilk kez Galata 
Mevlevîhânesi’nde icrâ edilmiştir. 2008’de Timuçin Çevikoğlu Bûselik-Aşîran âyinini bir albüm 
haline getirmiştir. Dilkeşîde’de aynı yılın Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi sponsorluğunda 
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu tarafından albüm olarak yayınlanmıştır.   
220Kâr, Farsça  “iş” anlamına gelir. Din dışı sözlü Türk mûsikîsinin en büyük formunu ifâde eder. 
Karlar bestekârların güçlerini ortaya koydukları en büyük eserler olduğundan çok sanatlı 
bestelenmelerine ayrı bir itina gösterilmiştir. Devr-i revân, düyek, ağır düyek, sengin semâi, yürük 
semâi gibi aksak olmayan küçük usûllerle bestelenmiş kârlar da vardır. 
221Kâr-ı Nâtık da bir çeşit Kâr’dır. Asıl Kâr’dan farkı, sözleridir. Kâr-ı Nâtık’ların güftesinin her 
mısraı bir ilişki kurularak ayrı bir makam veya usûlden söz eder. Her mısra, içinde geçen makam ve 
usûlde bestelenir; dolayısıyla her mısrada ayrı bir makam veya usûle geçki yapılarak eserin sonuna 
kadar gidilir. Bu bilgi http://ww.eksd.org.tr adresinden 14.05.2014 tarihinde alınmıştır. 
222Konuk’un 1930’lu yıllarda yazdığı bu eserde 119 makam 9 usulde gösterilmiştir. Hacı Emin Dede 
tarafından Avni Konuk’un icrası esnasında Hasparsum notasıyla kaydedilmiş, saman kâğıt üzerine 
kurşun kalemle yazılmıştır. 2007’de M.Kemal Karaosmanoğlu tarafından Nota Yayınları’nca 119 
Makamlı Fihrist-i Makamat adıyla basılmıştır. 
223 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.136. 
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Ben benim o ruh-i mutlakda göründüm muzlim 
Rûy-i sâfındaki ben, ben der ise hep sendir. 
 
Avniyâ perdedir endam-ı ma’âniye kelâm 
Sem’i geç-fehme bu söz nağme-i ten nen nendir. 224 

 

2.2.1.Tasavvufî Terbiyesine Etki Eden Şahsiyetler 
 
 

Mutasavvıfımızın tasavvufî terbiyesinde en önemli rolü oynayanlar Zekâi 

Dede Efendi, Mesnevîhan Selânikli Mehmed Es‛ad Dede ve sohbetlerinde 

bulunduğu Halvetî-Melâmî şeyhi Ahmed Amiş Efendi’dir.225 

2.2.1.1 Zekâi Dede Efendi (1825–1897) 
 
 

Zekâi Dede Efendi, 1825 yılında İstanbul’un Eyüp semtinde dünyaya 

gelmiştir. 19 yaşında hâfız olmuş ve babasından hat icâzeti almıştır. 1868 yılında 

Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osman Selahaddin Dede’ye intisap etmiştir.226 

 Zekâi Dede’nin ihvânından ve Es‛ad Dede’nin öğrencisi Tâhirü’l-Mevlevî 

onun hafız, mûşikinas, hattat yönünden bahseder. Yaşı seksene yaklaştığı halde 

işlerini başkasına yaptırmayan Zekâi Dede, hava şartları nasıl olursa olsun her hafta 

Eyüp’ten dergâha gelmiş ve işini neredeyse hiç aksatmamıştır.227 

1883’te Darüşşafaka’ya mûsikî hocası olan Zekâi Dede, Konuk’la burada 

tanışmış, bu tanışıklık Zekâi Dede’nin vefat tarihi olan 1897’ye kadar sürmüştür. 

Musikî o tarihlerde hiçbir okulda ders olarak verilmezken ilk olarak Zekâi Dede 

                                                 
224

 Fahreddin-i Irâkî, Lemaat-Aşka ve Âşıklara Dâir,  Terc. ve Şerh. Ahmed Avni Konuk, İlk Harf 
Yay., İstanbul,2011, s.156. Bu şiir ayrıca Konuk’un Mesnevi şerhinin 10.cildinde de yer alır. Bkz: 
Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.X, s.599. 
225 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.203. 
226

 Sadun Aksüt, Türk Mûsikîsinin 100 Bestekârı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul,1993, ss.215–216. 
227Tâhir Olgun, Çilehane Mektupları,  Haz. Cemal Kurnaz ve Gülgün Erişen, Akçağ, Ankara, 
1969,s.161. 
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tarafından başlatılmıştır.228 14 yıl boyunca bu okulda müzik dersi veren Zekâi Dede, 

1884’te Bahâriye Mevlevîhanesi’nin kudümzenbaşı Ârif Dede ölünce, yerine 

getirilmiş ve çile çıkarmadığı halde “Dede” ünvanını almıştır. Bu görevi ise 13 yıl 

sürdürmüştür.  

Konuk’un da arasında bulunduğu öğrencileri şunlardır: Oğlu Hafız Ahmed 

Irsoy, Rauf Yekta Bey, Dr. Suphi Ezgi, Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede, Kazım Uz, 

Ahmed Rasim Bey, Şevki Bey, Rıfai Şeyhi Rıza Efendi. 229 

Zekâi Dede; doğuştan müzisyen tabiatlı, bu kabiliyeti nedeniyle de Klasik 

Türk Mûsikîsi’nin önde gelen bestekârları arasındadır. Dîni ve din dışı, çeşitli form 

ve usullerde bestelediği eserlerinden pek çoğu ne yazık ki unutulmuştur.230   

Halil Can, Konuk’un Zekâi Dede’den geçtiği dînî ve din dışı eser sayısının 

çok fazla olduğunu aktarmaktadır. O, Konuk’un nota bilmemesine rağmen, geçtiği 

eserleri bütün incelikleri ile hafızasında tuttuğunu da belirtmektedir.231  

24 Kasım 1897 tarihinde vefat eden Zekâi Dede, Eyüp’te Kaşgari Dergâhı 

yakınlarına gömülmüştür.232  

2.2.1.2 Mehmed Es‛ad El-Mevlevî (Es‘ad Dede) (1843–1911) 
 
 

Mehmed Es‛ad Dede, Selânikli tüccar Recep Efendi ile Hanus Hanım’ın 

oğludur.233 1843’te Selânik’te dünyaya gelmiştir.234 16 yaşında Maliye Kalemi’ne 

                                                 
228 Barkçin, Görünmeyen Umman, ss.50–52. 
229

 Aksüt, Türk Mûsikîsinin 100 Bestekârı, s.216. 
230 Aksüt, Türk Mûsikîsinin 100 Bestekârı, s.217. 
231 Can, “Ölümünün 30. Yıldönümü Dolayısıyla Ahmed Avni Konuk”, s.6. 
232

 Aksüt, Türk Mûsikîsinin 100 Bestekârı, s.216. 
233Selanik’te “Paşaral” ismiyle ünlenmiş, sonradan Yahudilikten dönen zengin bir aileye mensuptur. 
Es‘ad Dede’nin soyu ünlü Bezmen ailesi tarafından devam ettirilmektedir. Es’ad Dede Pamir 
Bezmen’in büyük dayısıdır. Semih Ceyhan, “Tahirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı 
Işığında Mesnevîhân Selanikli Mehmed Es‘ad Dede”, Tasavvuf, 26(2010/2), s.27. 
234Osmanzâde Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliya, Haz. Mehmet Akkuş, Ali Yılmaz, İstanbul, 
2005,c.1,s.402. 
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giren Mehmed Es‛ad, tasavvufa yönelerek Bedevî şeyhi Osman Efendi’ye intisap 

etmiş,23521 yaşında mânevî bir işaret üzerine İstanbul’a gelmiştir.236 Fatih’te bugün 

yıkılmış olan Çayırlı Medrese’ye yerleşmiş, burada Hoca Şevket Efendi ve müderris 

Gelibolulu Âdil Efendi’den dînî ilimler tahsîl ederek icâzetname almıştır.237 

Sefîne-i Evliya’da Hüseyin Vassaf, Es‛ad Dede’nin çocukluk döneminde 

gördüğü bir rüyadan bahseder. Bir kuyuya düşen Es‛ad Dede’yi Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) kurtarır. Bu rüyadan etkilenen Es‛ad Dede tasavvufa 

yönelir.238Şeyh Temîmî ve Hoca Abdülkerîm Efendi gibi sîmalardan da istifâde eden 

Es‘ad Dede, Yenikapı Mevlevîhânesi şeyhi Osman Selâhaddin Dede’den Mesnevî ile 

Fusûs okumuştur. Ardından Eskişehir Mevlevîhanesi şeyhi Hüsnü Dede’den 

tasavvufî irşâda yetkisi olduğuna dâir hilâfet almıştır.239 Ayrıca Kadîrî, Nakşibendî, 

Sühreverdî, Çiştîyye240 ve Şâzelîyye tarikatlarından da halifeliği vardır. Hindli İdrîsi 

Şeyhi İsmail Nüvvâb’tan hilâfet aldıktan sonra şeyhinin emriyle kırk gün medresede 

erbaîn çıkarmıştır.241 

Yetiştirdiği talebeler arasında Abdülbaki Baykara Dede (1883–1935), 

Ahmed Avni Konuk, Hüseyin Vassaf, Abdülhay Efendi, Mehmed Akif Ersoy (1873–

1936) ve Tahirü’l-Mevlevî öne çıkan isimlerdir. Otuz seneye yakın Fatih Camii’nde 

Mesnevi ve Sipehsalar dersleri vermiştir. Mesnevi dersinden öğrencisi Tahirü’l-

Mevlevî’nin Yenikapı şeyhi Mehmed Celaleddin Dede (1849–1908) eliyle 

                                                 
235

 Mustafa Tatcı ve Cemal Kurnaz, “Mehmed Es‘ad Dede Maddesi”, DİA, c.28, s.469. 
236Mustafa Tatcı ve Cemal Kurnaz, “Mehmed Es‘ad Dede: Hayatı, Eserleri ve Şiirleri”, Journal of 
Turkish Studies, Agâh Sırrı Levend Özel Sayısı, 2000, c. 24,sy. 1,s.245. 
237 Tatçı ve Kurnaz, “Mehmed Es‘ad Dede Maddesi”, s.469. 
238 Vassaf, Sefîne-i Evliya, c.I, s.402. 
239Tatçı ve Kurnaz, “Mehmed Es‘ad Dede Maddesi”, s. 469.  
240Çiştiyye icâzetnâmesini Hindistanlı Mesnevî şârihi Şeyh İmdadullah Tehânevî’den (ö.1899) 
almıştır. Es‘ad Dede bu zâta intisap etmiş, uzun yıllar dervişliğini yapmış, yanında halvete girmiş, 
halifesi olmuş ve onun Ziyâu’l-Kulûb adlı Farsça eserini tercüme etmiştir. Tahirü’l-Mevlevî ile 
Mehmed Es‘ad Dede yaptıkları hac yolculuğunda şeyhi ziyaret etmişlerdir. Ceyhan, “Tahirü’l-
Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selanikli Mehmed Es‘ad Dede”, s.29. 
241Vassaf, Sefîne-i Evliya, c.I, s.404. 
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Mevleviliğe intisabına aracılık etmiş ve ona h.1310’da Mesnevîhanlık icazetnamesi 

vermiştir. Tâhirü’l-Mevlevî ile yaptığı hac yolculuğu sonrasında Yenikapı 

Mevlevihanesi’nde hücrenişîn olmuştur. 1906’daki Mevlevîhâne yangınından sonra 

yeniden Çayırlı Medresesi’ne dönmüş, ölümünden iki sene önce Kasımpaşa 

Mevlevihanesi mesnevîhanlığına atanmıştır.242 

Es‛ad Dede, Çayırlı Medresesi’ndeki odasında müellifimiz Ahmed Avni’nin 

de içinde bulunduğu öğrencilerine şu kitapları okutmuştur: Mesnevî, Hâfız Dîvânı, 

Bostan ve Gülistan, Pend-i Attâr, Kaside-i Sülûkiyye-i Hakâni, Rubaiyyât, 

Sipehsalar, Gülşen-i Râz, Kasîde-i Tâiyye, Fusûsu’l-Hikem.243 

Davud Paşa, Mahmûdiyye Rüşdiyelerinde ve Numûne-i Terakkî 

Mektebi’nde Farsça öğretmenliği yapan Es‛ad Dede,244 müellifimize de tasavvuf, 

Mesnevî ve Farsçayı öğreten kişidir.245 

Es‛adname’de Konuk, Es‛ad Dede’yle ilgili hâtıralarını naklederken 

hocasının adeta bir mâ’rifet okulu olduğunu, öğrencileri yeni bir şey öğrenmeden 

ayrılmadığını, öğrencilerin dikkatinin dağıldığını fark ettiğinde ‘Durun size bir masal 

söyleyeyim.’ deyip oldukça hoş hikâyeler anlatıp bu hikâyeler üzerinden öğrencilerini 

uyardığını kaydetmektedir.246  

Mutasavvıfımız, Mevleviliğe Es‛ad Dede’den sikke giyerek intisab etmiştir. 

Can’a göre, Es’ad Dede’ye intisabı Konuk’un hayatında büyük değişikliklere yol 

açmıştır.247 Karar öncesi tereddüt yaşayan şârih bu durumu Es‛adname’de 

anlatmaktadır. Kararlaştırılan günde ders almak için medrese dönüşü odalarına 
                                                 
242Ceyhan,”Tahirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selanikli 
Mehmed Es‘ad Dede”, ss.30–31. 
243 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.204. 
244 Vassaf, Sefîne-i Evliya, c.I, s.403. 
245 Sadeddin Nüzhet Ergun, “Türk Mûsikisi Antolojisi-Dînî Eserler”,c.II, İstanbul Üniv., Edebiyat 
Fak. Yay.,İstanbul,1943,s.646.  
246 Vassaf, Es‘adnâme, v.59. 
247 Can, “Ruy-i Irak Âyîn-i Şerîfi”, s.66 



64 
 

giderken, nefsinde bir kaçınma hissi oluştuğunu söyleyen Konuk, nefsinin ona: ‘Sen 

şimdi hür ve âzâde bir halde yaşamaktasın. Bir mürşide intisap bendeliktir.(kölelik) 

Esareti hürriyete tercih, kâr-ı akl değildir. Gitme vazgeç!’dediğini yazmaktadır.248  

Bunu Es‘ad Dede’ye aktardığında ise Es‘ad Dede, Konuk’un nefsine 

uymayıp gelmesini doğru bulur. Çünkü nefs dâima hakîkatten uzaktır. O bu âleme 

mensup olduğu için daima bu âlemin zevkleriyle meşgul olmak ister. Fakat insanda 

nefsin yanında ruh da bulunur. Ruh ise insanı bazen kendi âlemine çeker. Böyle 

zamanlarda insanda bazen ibadet ve ta’at arzusu çoğalır. Bazen de nefs insanı kendi 

âlemine çeker. Böyle hallerde ise insanda kötü istek ve arzularla, isyan duyguları 

ortaya çıkar. Yani insan tüm hayatı boyunca kendi içinde iyi ile kötü arasında bir 

savaş verir. Bu tehlikeye işaret eden Es‘ad Dede Konuk’a yaptığının doğru olduğunu 

belirtmiştir.249 

1914’te vefat eden Es‛ad Dede Kasımpaşa Mevlevîhânesi hazîresine 

defnedilmiştir. Ancak daha sonraları mevlevîhânenin bahçesine okul yapılması 

üzerine kabri, Fatih’te Tahir Ağa Tekkesi’ne nakledilmiştir.250 

Es‛ad Dede, sayısı 1000’e ulaşan kitabını Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne 

bağışlamış, diğer kitapları Yenikapı Mevlevihanesi’nde çıkan yangında yok olmuş,  

geriye kalanları da vefatından sonra Sahaflar Çarşısı’nda satılmıştır.251  

Es‛ad Dede’nin bir kısmı tercüme ve te’lif olmak üzere 16 eseri vardır.252 

Eserlerinin önemli kısmının orijinal nüshaları ne yazık ki Yenikapı 

Mevlevihanesi’ndeki yangında yok olmuştur.253  

                                                 
248 Vassaf, Es ‘adnâme, v.62. 
249Vassaf, Es ‘adnâme, v.63. 
250 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.207. 
251

 Vassaf, Sefîne-i Evliya, c.I, s.404; Tatçı ve Kurnaz, “Mehmed Es‘ad Dede Maddesi”, s. 469. 
252Eserlerinin listesi için bkz: Vassaf, Sefîne-i Evliya, c.I, s.405. 
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Es’adnâme’de Konuk, bu eserlerden bazılarıyla ilgili olarak şu bilgileri 

verir: 254 

1.Numûne-i Kavâ’id-i Fârisî:255 Matbûdur. 

2.Ziyâü’l-kulûb Tercümesi:256 Es‘ad Dede bu eseri Mekke’de bulunduğu 

sırada üç günde tercüme etmiş ve Konuk’tan bunu okuyup aslıyla karşılaştırmasını 

istemiştir. Müellifimiz hocasının sözünü tutmuş ve bu eseri istinsah etmiştir. Eserle 

ilgili ayrıntılı bilgi tezin ilerleyen bölümlerinde verilecektir.  

3.Mesnevî-i Şerîf Şerhi257: Bu şerh, Mesnevî’nin birinci defterinin ilk 360 

beytini kapsar. Konuk’a göre şerhin tamamlanmamasına sebep şârihin vefatının 360. 

beytin şerhi esnasında gerçekleşmesidir. Bu beytin mânâsı ise şöyledir: ‘Dön hitabını 

işitmeniz için hissiz, kulaksız ve fikirsiz olunuz.’ Gerçekten de kendisi ‘dön’ hitabının 

gereğini yerine getirerek Hakk’a rücû etmiştir. Şerhin Konya Mevlânâ Müzesi 

yazmaları arasında 5792 ve 5793 numaralarıyla kayıtlı iki nüshası bulunmaktadır. İlk 

nüsha müellif hattı olup 172 varaktır. Halil Can tarafından müzeye bağışlanmıştır. 

Diğer nüsha ise Ahmed Avni Konuk tarafından yazdırılmış eksik nüshadır.258    

4.Tevhidnâme adındaki Mesnevi259 

                                                                                                                                          
253Es‘adname’de Dede’ye ait 39 gazel, 12 dörtlük ve 34 müfred bulunmaktadır. Ceyhan, “Tâhiru’l-
Mevlevî’nin Mahfîl Dergisindeki Hatırâtı Işığında Mesnevîhan Selânikli Mehmed Es’ad Dede”, 
Tasavvuf, İstanbul, 2010, sy.26, s.35.Bu şiirler için bkz: Mustafa Tatçı ve Cemal Kurnaz, “Mehmed 
Es’ad Dede Hayatı, Eserleri ve Şiirleri”, Journal of Turkish Studies- Agâh Sırrı Levend Hatıra Sayısı, 
Harvard University 2000, vol.24/1, ss. 254–278.  
254

 Vassaf, Es‘adname, v.58. 
255Bu eser İstanbul’da h.1307’de Karabet ve Kasbar Matbaası tarafından basılmıştır. Ceyhan, 
“Tâhiru’l-Mevlevî’nin Mahfîl Dergisindeki Hatırâtı Işığında Mesnevîhan Selânikli Ahmed Dede”, 
s.35’den naklen. 
256 Bu eser Konya Mevlânâ Müzesi 4521 ve İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin 105 
numarada kayıtlıdır. 
257Bu eserle ilgili olarak bkz. Nesrin Öktay, “Muhammed Es‘ad Dede ve Mesnevî Şerhi”, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniv. Sos. Bil. Enst., İstanbul, 2008. 
258

 Ceyhan, “Tâhiru’l-Mevlevî’nin Mahfîl Dergisindeki Hatırâtı Işığında Mesnevîhan Selânikli Ahmed 
Dede”, s.36. 
259 “Görünen cümle eşya Hüdâ’dır. Sakın anma ânı senden cüdâdır.”şeklinde başlar. 294 beyittir. 
Ceyhan, “Tâhiru’l-Mevlevî’nin Mahfîl Dergisindeki Hatırâtı Işığında Mesnevîhan Selânikli Ahmed 
Dede”, s.35. 
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5. Ebû Said Ebu’l-Hayr’ın Rubâi’yye-i Hurâisi Şerhi’nin Tercümesi 

6. Mevlânâ Câmî’nin Tarik-i teveccüh-i Hâcegân isimli eserinin tercümesi 

7. Tarîkat usûllerini anlatan bir risale 

8. Cevâhir-i Aynî ismindeki eserden bazı tercümeler 

9.İbn Fariz Hz.’nin Kasîde-i Tâiyyelerinin ilk birkaç beytine yazdığı 

mufassal şerh 

10. Kasîde-i Tâiyye’nin 53 beytine yazdığı mücmel şerh 

11. Mesnevî-i Şerîf’in ilk beytine ayrıca yazmış olduğu bir şerh  

Es‘ad Dede’nin Ziyâü’l-kulûb tercümesi, Numûne-i Kavâ’id-i Fârisî ve 

Türkçe Mesnevi-i Şerif şerhi dışında diğer eserleri günümüze ulaşmamıştır.260 

Konuk, Es‘ad Dede’yi son günlerinde hasta yatağında ziyaret etmiş ve bu 

ziyaret esnasında Es‘ad Dede ona: “Tecelliyât […] cemâle munkalib olmağa başladı. 

İnşâallah ya pazartesi yahut salı günü ayağa kalkıp gezindiğime dâir sana haber 

gönderirim.” demiştir. Oysaki Es‘ad Dede hastalığı nedeniyle oldukça zayıf ve 

halsizdir. Konuk, Es‘ad Dede’nin bu sözüne bir anlam verememiştir. Pazartesi günü 

bir arkadaşı tarafından Es‘ad Dede’nin vefat haberini öğrendiğinde onun gerçekten 

ne demek istediğini anlamıştır. Zîra kendileri salı günü defnedilmiştir.261  

Konuk, Fusûsu’l-Hikem’de Es‛ad Dede’nin Kasımpaşa 

Mevlevîhânesi’ndeyken bir gün hastalandığını ve onu ziyarete gittiğinden bahseder. 

Müellif, Es‘ad Dede’nin başucundaki ilaç şişelerini görünce “İlâhi, senin gâfil 

kulların hasta oldukları vakit, başlarının ucuna ilaç şişelerini dizip onlardan iştişfa 

[şifa] ederler. Sûret-i zâhirede âriflerin dahi böyle yapıyor; bunları tefrîk etmek ne 

kadar müşkil bir iştir!”diye kalbinden geçirince Es‘ad Dede hemen eline ilaç 

                                                 
260

 Ceyhan, “Tâhiru’l-Mevlevî”, s.35. 
261 Vassaf, Es‘adnâme, v.51. 
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şişelerinden birini alıp Konuk’a hitâben: “Bunlar hicabdır; şifa Hak’tandır.”der.262 

Konuk, Es‘ad Dede’nin bu sözünden, sebeplerin tamamının Hakk’ın ‘ayn’ı olduğunu 

ve sebebi görmekle perdelerin gerisindekini anlamanın lazım geldiğini, ârif ile gâfilin 

farkını bu şekilde Es‘ad Dede’nin kendisine anlattığı notunu düşmektedir. 

Mesnevî’nin 8.cildinde Konuk, Es‘ad Dede’yle ilgili bir anısını şöyle anlatır: 

Bir bayram günü üstadım Mesnevîhan Selânikli Mehmed Es‘ad 
Dede (k.s) hazretlerini tebrik ve ziyaret için Çayırlı Medresesi’ndeki odasına 
gitmiş idim. Odada başka ziyaretçiler de var idi. Ziyaretçiler odada bir halka 
halinde iki diz üzerine oturmuşlardı. Hz. Üstâd sohbet esnasında bir hadîs-i 
şerîf okudu ve “Sadakâllahü’l-azîm.” dedi. Fakîr içimden dedim: “Hazret 
“Sadaka Resulullah.” diyeceği yerde, sehven “Sadakallahü’l-azim” dedi. 
Hazret o kadar cemaat arasında fakire teveccüh edip yine o hadîs-i şerîfi 
okudu ve manîdar bir nazar ile yine “Sadakallahü’l-azim” dedi. Bu defa fakîr 
içimden taaccüp edip, “Acaba niçin böyle buyurdular?”dedim. Hz. Üstad bu 
sefer fakîre hitaben: “Öyle değil mi ya? Yani “ O nefis arzusuyla konuşmaz. 
Size okuduğu Kur’an, ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.263“buyurdular 
ve içimdeki ukdeyi hallettiler. Binaenaleyh sâlikin insan-ı kâmil huzûrundaki 
sükûtu yalnız zâhiren değil, bâtınen dâhi olması lazımdır.264 

 

Benzer şekilde aynı eserin 7.cildindeki “Karısını yabancı ile beraber tutan 

sûfinin kıssası” başlıklı hikâyenin sonunda Konuk’un Mehmed Es’ad Dede’yle ilgili 

şu sözlerini okumak mümkündür:  

Evliya-yı Hak herkesin rezâlet-i bâtıniyyesini keşfen görürler ve 
rezâletlerini sûfi gibi ızhar etmeyip, onları ikâz için iki vecihli söz söylerler. Fakir 
bu hâli, kendi nefsimde mürşidim Selânikli Mesnevîhan Mehmed Es’ad Dede 
Efendi (k.s.)Hazretlerinden defâatle müşâhede ettim. Hazret benim ayıplarımı ya 
bir hikâye ile veyahut iki vecihli sözler ile anlatırlar idi. 265 
 
Müellif 9.ciltte “ölmeden önce ölmek” bahsinde de Es‘ad Dede’yi anar. 

Konuk, Es‘ad Dede’den Mesnevî-i Şerîf’i şerh etmesini istediğinde Es‘ad Dede; “Bu 

şerh için yirmi sene lazımdır. Bakalım bizim ömrümüz var mı? Bu kadar ömrümüz 

olsa bile, canımız sıkılmadan bu dünyada nasıl dururuz.” diye cevap vermiş şârih ise 

                                                 
262Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, ss.340–341. 
263 Necm 53/3–4. 
264 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, s.469. 
265 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VI, s.76. 
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bunun üzerine şu yorumu yapmıştır: “İşte görülüyor ki, bu gibi zevât, dünyada 

durunca canları sıkılan tâifesindendir. Biz ise yaşamaktan zevk alan gürûhtanız.”266 

 
Konuk’un başka bir hâtırası ise şöyledir: 

 
Kâmilin önüne gelen cehlin, ne sûretle ilim olduğunu fakir, başıma 

gelen bir vaka ile arz etmeyi fâideli görürüm: Bir Cuma günü Fatih Câmi-i 
şerîfinde Mesnevîhan olan mürşîdim Mehmed Es‘ad Dede Efendi (k.s) 
Hazretleriyle namaz vaktine intizaren kütüphane cihetindeki kahvelerin 
birisinde oturmuş idik. Hâl-i hazırda o kahvelerin binâları yıkılmış ve orada 
kahvehane kalmamıştır. O sırada kitapçı Mehmet Efendi adında birisi, fakire 
bir takım kitaplar getirdi. Biz kitaplara bakarken ezân-ı şerîf de okunmaya 
başladı. Kitapları görmek ve pazarlık etmek için vakit kalmadığından ve 
dâirede öğle tatili zamanlarında gelen işlere “Taamdan sonra 
bakarız.”demeğe alışmış olduğumdan, orada kitapçıya dâhi gafletle 
“Taamdan sonra bakalım.”deyiverdim ve Hz. Dede’nin “Bak şuna! Aklı fikri 
taamda!” diyeceği hatırası gelmekle, pek ziyâde utandım. Hazret derhal bu 
gafletime ve mukteza-yı halden cehlime karşı “Evet, evet doğru söyledin; 
namaz taam-ı mânevîdir, ezân-ı şerîf bu ziyâfet-i ilâhiyyeye da’vettir.” 
buyurdular. İşte benim cehlim, onların önünde bu sûretle ilim oldu ve 
ibâdetin bir taâm-ı mâ’nevî ve ezân-ı şerîfin bir ziyâfet-i mâ’nevîyyeye dâvet 
olduğunu fakire tâ’lim buyurdular.267  

 
 

Konuk ve Es‘ad Dede’nin tüm bu ortak hâtıralarından da görüleceği üzere, 

Es‘ad Dede müellifimizin mürşid-i kâmili olarak ona yön veren şahsiyetlerden 

birisidir. Konuk, onunla yaşadıklarından her zaman bir takım dersler çıkartma yoluna 

gitmiştir. Bu birliktelikle ilgili olarak Arpaguş önemli tespitlerde bulunmuştur. 

Arpaguş’a göre, Konuk Es’ad Dede vesilesiyle Mevlevî geleneği tüm yönleriyle 

tanımıştır. Hatta şerh yapmanın irfânî gelenek içinde ne anlama geldiğini de ondan 

öğrenmiştir. Şerhini yaptığı metinlerin seyr u sulûke yönelik pratik kısımlarıyla 

nazarî irfânı ilgilendiren teorik kısımlarının beraberce yorumlanmasını, nazım ve 

nesrin metin içinde dönüşümlü olarak kullanılmasıyla anlamın nasıl zenginleşeceğini 

de Konuk’a gösteren Es‘ad Dede’dir.268 

                                                 
266 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.IX, s.420. 
267

 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.I, s.485. 
268Sâfi Arpaguş, “Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf Şerhi’nin Tasavvuf Çalışmaları Açısından 
Önemi”, Marmara Üniv. İlah. Fak. Dergisi, cilt-sayı 45, Eylül 2013, ISSN 1302–4973, s.35. 
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2.2.1.3. Ahmed Amiş Efendi (1807–1920) 
 

Şârihimizin feyiz aldığı üçüncü kişi ise Ahmed Amiş Efendi’dir. Bu zât 

Konuk’un mürşidi değildir. Konuk onun tasavvufî sohbetlerinden269 istifade etmiştir. 

Mutasavvıflar arasında “tasarrufa kâdir” velilerden bilinen Amiş Efendi, “Ağzımdan 

çıkan sözleri zamanla unuturum. Fakat ne söylersem daha sonra öylece gerçekleşir.” 

buyururlarmış.270  

1807’de Bulgaristan’ın Tırnova şehrinde doğan Ahmed Amiş Efendi burada 

medrese öğrenimi görmüş, henüz 14 yaşındayken Sâdık Efendi adında bir mürşide 

intisap etmek istemiş ancak bu zat “Oğlum daha gençsin, zamanı gelince ırkı temiz 

birisi gelip seni bulunduğun yerde irşad eder.” diyerek geri çevirmiştir. Tırnova’ya 

dönen Ahmed Amiş, yirmi yaşında Şa’baniyye tarikatının Kuşadaviyye 

(İbrahimiyye) kolunun kurucusu Kuşadalı İbrahim Efendi271’nin Tırnova’ya temsilci 

                                                 
269Süleyman Uludağ sohbet şeyhliğiyle ilgili şu tespitlerde bulunmuştur: “Bir şeyhin sohbetinde 
bulunanlar (sahip, ashap, yoldaş) başka şeyhlerin sohbetinde de bulunabilirler, başka üstat ve 
âlimlerden de faydalanabilirlerdi. Fakat hangi şeyhin sohbetine daha çok devam etmiş, hangi şeyhin 
meşrebi ve sülûk/yaşama tarzı daha çok hoşuna gitmiş, hangi şeyhi daha çok kendine örnek alıp 
ondan etkilemişse o şeyhin sahibi/ashabı olarak bilinirlerdi. Bu şeyhlere sohbet şeyhi denmekle 
beraber irade şeyhi denilirdi. İrade şeyhi denmesi, salikin o şeyhin etkisiyle tasavvuf yoluna girmeye 
kesinkes karar vermesi anlamına geliyordu.” Süleyman Uludağ, Tasavvufun Dili 1 Mürşid-Mürid-Yol, 
Mavi Yayıncılık, İstanbul, 2006, s. 235. 
270Osman Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun-Hayatı ve Şahsiyeti, Kenan Basımevi, 
İstanbul,1942, s. 156. 
271“Kuşadalı İbrahim” diye bilinen İbrahim b. Mustafa eş-Şa’bânî el-Halvetî el-Hanefî 1188/1774’de 
Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı bir köyde dünyaya gelmiştir. İlk tahsilini Denizli’de yapan ve daha 
sonra İstanbul’a gelen Kuşadalı, Fatih’teki Feyziyye Medresesi’ne yerleşmiş ve burada bütün 
vakitlerini ibadetle geçirmiştir. Enderunlu bu ibâdet ve mücâhede faaliyetinin, bazen kış günleri 
ayaklarının buz tutup tahtaya yapışmasına kadar vardığını söyler. Bir gün Kuşadalı Kur’an-ı Kerim 
âyetlerinden birinin mânevî mânâsını anlayamaz. Bu esnada ziyaretine Bolu Dergâhı postnişini olan 
Hacı Mustafa Efendi gelir. Mustafa Efendi,  Kuşadalı’ya Atpazarı Tekkesi’nde misafiren bulunan 
Beypazarlı Şeyh Ali Efendi’ye giderek bahse konu âyetin zâhiri ve bâtınî manâlarını ona sormasını 
tavsiye eder. Birlikte bu zâta giderler. Şeyhin izahı karşısında hayran kalan Kuşadalı kendisine intisap 
eder. Kuşadalı, Halvetiliğin Cemaliyye şubesine bağlı bir kol olan Şabaniyye’nin alt kollarından 
birine bağlıdır. Sulûkünü tamamladıktan sonra şeyhinin emriyle İstanbul’dan ayrılır. Gülşenî 
dergâhında kalır. Burada kendisini çekemeyenler tarafından Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’ya şikâyet 
edilir ve İstanbul’a geri dönmek zorunda kalır. Daha sonra10 yıl süreyle irşad faaliyetlerini 
İstanbul’da sürdüren Kuşadalı, 1259/1843’te hacca gider. Hactan sonra Medine’ye gelir, bir müddet 
kaldıktan sonra Şam’a geçer ve oraya yerleşir. 1262/1845’te beraberinde ailesi ve baş halifesi Bosnevî 
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olarak gönderdiği Ömer Halveti’ye272intisab etmiştir. Gördüğü bir rüya üzerine 

mürşidi Ömer Halveti’nin de izniyle İstanbul’a gitmiş ve Kuşadalı İbrahim 

Efendi’nin vefatından sonra onun yerine geçen Bosnalı Şeyh Mehmed Tevfik 

Efendi273 (ö.1283/1866) ile görüşüp döndükten sonra Tırnova’da bir hamam 

kiralayıp işletmiş, (1269/1853) Kırım savaşına tabur imamı olarak katılmıştır. 

Amiş Efendi’nin Nakşîbendi Şeyhi Ahmed Ziyâeddin Gümüşhanevî’den 

(ö.1893) ve Melâmî tarikatının üçüncü devre pîri Muhammed Nûru’l-Arabî274’den 

                                                                                                                                          
Muhammed Tevfik Efendi ile ikinci kez hacca giden Kuşadalı koleraya yakalanır ve burada vefat 
eder. Ayrıntılı bilgi için bkz.Yaşar Nuri Öztürk, Kutsal Gönüllü Veli Kuşadalı İbrahim Halvetî, Fatih 
Yayınevi, İstanbul,1982. 
272 Bu zât Tırnova’nın Bulgar mahallesinde, bir zamanlar şehrin fatihlerinden olan “Kavak Baba” 
adına yapılmış fakat zamanla harabeye dönmüş olan tekkeyi inşa ettirerek Halveti tarîkatını orada 
yaymaya başlamıştır. Şeyh Ömer Efendi; Tırnova’da kısa bir zamanda irşada kabiliyetli pek çok 
kimseden oluşan bir çevre oluşturduğu gibi Hıristiyanlarla Musevilerden de bir hayli kimsenin İslam 
dinine girmesine sebep olmuştur. Örneğin Bulgarların komitecilik döneminde bile Müslümanlara iyi 
muamelede bulunan Marko adında bir doktor da bunların arasındadır. Şeyh Ömer Efendi, bir gün 
müridi Amiş Efendi’ye: 
“Ahmed, Marko hastalanmış. Benim adıma onu ziyaret et, halini- hatırını sor ve şu pusulayı kendisine 
ver.” der. Ahmed Amiş Efendi bunun üzerine gidip Marko’yu ziyaret eder ve şeyhin selamını iletir ve 
pusulayı da verir. Makro derhal pusulayı açar ve içinde kelime-i şehadet yazılı olduğunu görünce: 
“Biz ona çoktan inandık ve iman getirdik!” der. Bir hafta sonra da ruhunu teslim eder. Ergin, 
Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s.135. 
273Muhammed Tevfik Bosnevî: Tarîkat mensupları tarafından “Büyük Aziz”, Fatih’teki Zeyrek 
Hamamı’nı işlettiği için de “Hammâmî”diye anılan bu zât Bosnalı olup Hüsrev Paşa’nın kethüdâlığını 
yaptığı esnada pek çok zâttan feyz almıştır. On birinci şeyhi olduğu söylenen Etyemez Dergâhı 
şeyhine hizmeti sırasında istiğrak haline girmiş ve eşyadan Ene’l-Hak sesleri duymaya başladığını 
söylemiştir. Şeyhi bunu reddederek “Bizim yolumuzda böyle şeyler yoktur.” demesine rağmen 
Bosnevî, bu halden kurtulamamış ve en sonunda Hüsrev Paşa tarafından Kuşadalı İbrahim Halvetî’ye 
götürülmüştür. Kethüdaların itibar gördükleri bir zamanda ciddi bir kıyafetle Kuşadalı’nın huzuruna 
çıkan Bosnevî kendisine hiç iltifat edilmediğini görmüş, ikinci defa huzura çıkışında eski-püskü 
kıyafetlerle giden Tevfik Efendi bu defa iltifatla karşılanmıştır. Kuşadalı ona: 
“Siz dervişe benziyorsunuz.” diye söze girince Tevfik Efendi başından geçenleri anlatmış ve o anda 
ne olduysa ağlamaya başlamış ve Kuşadalı’ya teslimiyetini arz etmiştir. Kuşadalı ona: “Bu âna kadar 
çektikleriniz zâyi olmayacak, hepsi sulûkünüze mahsûb edilecek” demiş ve intisabını kabul etmiştir. 
Son Hicaz yolculuğunda Kuşadalı’nın beraberinde olan Tevfik Efendi, şeyhinin ölümünden sonra 
vasiyeti üzerine onun yerine geçmiş ve irşad görevini hayatının sonuna kadar sürdürmüştür. Vefatı 
üzerine Üsküdar İcâdiye de Nalçacı Halil Dergâhı hazîresine defnedilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bknz. 
Yaşar Nuri Öztürk, Kutsal Gönüllü Veli Kuşadalı İbrahim Halvetî, ss.42–43. 
274Burada adı geçen ve türbedarın feyiz aldığı Muhammed Nûru’l-Arabî aslen Arap olan fakat 20 
yaşından itibaren Türkiye’de ve özellikle de Rumeli’de yaşayan ve orada vefat eden bir zattır. 
Muhammed Nûru’l-Arabî, ölümünden altı ay önce İstanbul’a geldiği zaman, türbedar Amiş Efendi 
kendisiyle görüşmek istemiş fakat bu gerçekleşmemiştir. Bu olay üzerine türbedarımız, Nûru’l- 
Arabî’nin kendisinden mânevî mertebece üstün olduğunu ve gidip onu ziyaret etmesi gerektiğini 
düşünerek bu zâtın yaşadığı Usturumca kasabasına gitmek üzere yola çıkmış, türbedeki arkadaşına on 
gün kadar hava değişimine gideceğini söylemiştir. Amiş Efendi daha vapurdayken M. Nûru’l-Arabî 
keşfen türbedarın geleceğini bildiğinden, her zaman bindiği hayvanını, müritlerinden birisiyle 
Selanik’e göndermiş ve “Falan gün, falan saatte, şu şekilde bir adam vapurla gelecek. Onu alıp 
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(ö.1887) teberruken aldığı icâzeti vardır.275 Amiş Efendi müridlerine Halvetî, nâdiren 

de Nakşî icâzetnamesi vermiştir.276 Müridlerini melâmetle irşad etmiş, fakat onların 

‘melâmet’ kelimesini kullanmalarını yasaklamıştır.277  

1866’da İstanbul’a gelen Ahmed Amiş Efendi, Bosnalı Mehmed Tevfik 

Efendi’nin müridlerinden Üsküdarlı Hoca Efendi, Rıfat Efendi, Üsküdar’da Nalçacı 

Dergâhı şeyhi Mustafa Enver Bey, Kaşgar hükümeti temsilcisi ve Fusûs şârihi Yâkub 

Han278 ve Fâtih türbedârı Niğdeli Bekir Efendi ile sohbetlerde bulunmuştur.279Tekrar 

memleketine dönen Amiş Efendi, 1877’de Tuna şehrinin Ruslar tarafından işgali 

üzerine ülkeye kesin dönüş yapmıştır. İstanbul’da Fatih Sultan Mehmed Türbesinin 

türbedârı olan Amiş Efendi, bu görevi nedeniyle “Fatih Türbedârı” olarak da 

anılır.280 

Bu türbede her zaman iki kişi görevliydi. Amiş Efendi geldiğinde Bekir 

Efendi adında bir türbedar vardı. Onun vefatının ardından Ahmed Amiş Efendi bu 

vazifeye tayin olunmuştur. Ahmed Amiş Efendi, Bekir Efendi’nin yerine birinci 

türbedar olduktan sonra, onun yerine de Mehmet Efendi adında bir zât 

                                                                                                                                          
buraya getir.” demiştir. Bu sûretle türbedar bir hafta kadar Nûru’l-Arabî’nin misafiri olmuştur. 
Konuşmalar esnasında Nûru’l-Arabî:”Altı ay sonra ben de sana misafir geleceğim.” buyurmuştur. 
Türbedar bu habere sevinerek İstanbul’a dönmüştür. Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî’nin bu sözden 
kastettiği mânâ ise altı ay sonra vefatını ve kutbiyetin kendisinden türbedara geçeceğini bildirmektir. 
Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, ss.163–164. Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz. Abdülbâki 
Gölpınarlı, Melâmiler ve Melâmilik, İstanbul Devlet Matbaası, 1931,ss.231–298.  
275 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s.146. 
276 Nihat Azamat, “Ahmed Amiş Efendi Maddesi”, DİA, 1989,c.2, s.44. 
277Barkçin, Görünmeyen Umman, s.212. Ahmed Amiş Efendi, Nûru’l-Arabî ile görüşüp döndükten 
sonra hakkında pek çok dedikodu çıkar. Talebesi olmakla beraber, kendisine intisabı olmayan İsmail 
Fenni Ertuğrul hocası hakkında söylenen bu sözlere tahammül edemez. Bu söylentileri hocasına 
anlatır, sebebini öğrenmek ister. Amiş Efendi, davet üzerine gidip Nûrul Arabî’yle görüştüğünü 
belirtir. Onun verdiği icazetnameyi hediye olarak almıştır. Nitekim kendisi Tırnova’da iken görmemiş, 
hatta istememiş olduğu halde, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî tarafından da İstanbul’dan kendisine 
böyle bir icazetname gönderilmiştir. Hediyenin ise ne şekilde ve ne maksatla olursa olsun geri 
çevrilmeyeceğini belirterek M. Nûru’l-Arabî’nin kendisine: “İstanbul’da bana nispet iddia edenler ve 
ileri geri söz söyleyenler var. Sen onları ıslah et!” dediğini öğrencisine anlatır. Ergin, Balıkesirli 
Abdülaziz Mecdi Tolun, s.217.  
278Bu şahısla ilgili olarak bkz: Mustafa Kara, “Diplomat ve Fusûs Şârihi Yakup Han Kaşgâri”, 
Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara, 2009, sy: XXIII, ss.9–13. 
279 Azamat, “Ahmed Amiş Efendi Maddesi”, s.43. 
280 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.211. 
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getirilmiştir.281 Amiş Efendi, damadı müderris Babanzade Ahmed Naim Bey’in 

(ö.1934) Şehzadebaşındaki evinde vefat etmiştir.282 Cenazesini Fatih imamı Bekir 

Efendi yıkamıştır.283  

Ahmed Amiş’in müridleri arasında İsmail Hakkı Bursevî (meşhur 

mutasavvıf değil), Abdülaziz Mecdi Tolun284, Hüseyin Avni Konukman, Hasan Basri 

Çantay285 , İsmail Fenni Ertuğrul286, Süheyl Ünver’in babası Mustafa Enver Bey287 

gibi isimler sayılabilir.288 

                                                 
281 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s.138. 
282Vefatından sonra silsilesi şu isimlerle devam eder: Kayserili Mehmed Tevfik Efendi, Abdülaziz 
Mecdi Tolun, Evrenoszâde Süleyman Sâmi, Trablus Nâibi Sultan Şemseddin Paşa, Ahmed Tahir 
Marâşî, Mustafa Özeren ve Hamdi Hızalan. Öncel Demirdaş, “Fatih Türbedarı Tırnovalı Ahmed Amiş 
Efendi ve İrşad Metodu”, Journal of Islamic Research, 2012, 23 (1), s.14. Ayrıca bkz: Yaşar Nuri 
Öztürk, Muhammed Tevfik Bosnevî,  Fatih Yay., İstanbul, 1981,ss.27-28.  
283Bu olayla ilgili olarak şöyle bir hatıra da nakledilmektedir: Amiş Efendi’nin vefat ettiği ev 
Şehzadebaşı’ndadır. Şehzade Camii imamı ise o gün işi çıktığı için mahallede yoktur. Fatih camii 
imamı Bekir Efendi cenazeyi yıkamak üzere çağrılır. Bekir Efendi gasil işlemini büyük bir itina ile 
yaptıktan sonra hazretin elini ve yüzünü öperek ayrılır. Ahmed Naim ve Evrenoszade Sami Beyler 
Bekir Efendi’nin gösterdiği bu hürmetin sebebini sorarlar. O ise sebebini şöyle anlatır: 
“Bundan on sene önce bir sabah Sarıgüzel hamamına gitmiştim. Bir kurnanın başında çok yaşlı, aynı 
zamanda zayıf bir adamın güçlükle yıkanmaya çalıştığını gördüm. Yanına gittim. Türbedâr Amiş 
Efendi olduğunu anlayınca, yaşına ve takatsizliğine hürmeten kendisini yıkamak istediğimi söyledim 
ve müsaadelerini rica ettim. Kendi kendine yavaş yavaş yıkanacağını ve bu tekliften memnun 
olduklarını bildirdikten sonra “Sen beni, sonra iyice bir yıkarsın!” buyurdular. Ben o zaman bunun 
mânâsını anlayamamıştım. Şimdi bu vazife ve bu hizmet bana düşünce anladım ve kerametlerinin şu 
sûretle zuhûr ettiğini görerek hayatta iken bu büyük zâta intisap edemediğime cidden acıdım. 
Şefaatine mazhar olmak için elini öperek gördüğünüz gibi, hürmet ve tazim ile huzurlarından 
ayrıldım.” Ahmed Amiş Efendi’nin cenaze namazını Abdülaziz Mecdi Tolun kıldırmıştır.  Tolun bunu 
anlatırken: “Tarîkat pîri Hazreti Nasuhî’yi mânâ âleminde gördüm. Ahmed Amiş Efendi’nin namazını 
kıldırmak husûsunda san a teklif vâki olacaktır. Bunu kabul ve îfâ et! buyurdular. Ben de, o esnada 
bana gelen imamlık teklifini bu emir ve işaret üzerine kabul ve îfâ ettim.” demiştir. Ergin, Balıkesirli 
Abdülaziz Mecdi Tolun, s.141. 
284Amiş Efendi’nin talebelerinden olan Abdülaziz Mecdi Tolun, 1281(1865) senesinde Balıkesir’de 
doğmuştur. Abdülaziz Mecdi Efendi’nin babası, aynı zamanda ilk hocasıdır. Babasından ilk bilgileri 
aldıktan ve Kur’anı da ezberledikten sonra rüştiyeye giren Tolun, burayı bitirdikten sonra yine aynı 
okulda öğretmenliğe başlar. 9 yıl bu hizmette bulunur. Ardından Girit’e tayin edilir. 1318(1902) 
senesi ve 37 yaşındayken birdenbire cezbe ve istiğrak hali gelir, işini gücünü terk ederek memleketine 
çekilir. Sûfiyye arasında böyle kendiliğinden cezbeye tutulanlara “üveysi meşreb” denilir. Sekiz ay 
boyunca evine kapanan Tolun, bu hâlin hafiflemesinin ardından önce Ali Âsur Efendi’ye sonra da 
Ahmed Amiş Efendi’ye rûhen irtibat etmiştir. Ahmet Amiş Efendi, üstadın sohbet şeyhidir.1324 
(1908) de Osmanlı İmparatorluğunun idare şekli meşrutiyete çevrilince Tolun, hemşerileri tarafından 
Balıkesir’den mebus seçilmiş ve dört sene bu görevde bulunmuştur. Tolun,1941 yılında vefat etmiştir. 
Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, ss.1.4.15 ve 35. 
285 Mustafa Özdamar, Ahmed Amiş Efendi, Kırk Kandil Yay., İstanbul, 1997, s.112  
286İsmail Fenni Bey (1855–1946) hocası Amiş Efendi’den ilk defa “Elif-Ba” okumuştur. İstanbul’a 
göçtükten sonra ilk karşılaştıklarında Ahmed Amiş Efendi’nin öğrencisi İsmail Fenni’ye telkini şu 
olmuştur: “ Elif Zât’a işarettir, ba ise Zât ile sıfatın bileşimidir.” 
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Amiş Efendi 9 Mayıs 1920 tarihinde 113 yaşındayken İstanbul’da vefat 

etmiştir. Mezarı Fatih Câmii hazîresindedir. Yazılı eseri yoktur.  

Konuk, Amiş Efendi’nin sohbetlerinden notlar tutmuştur.289 Bu sohbetleri 

tezimizin sonunda bulmak mümkündür.290 Barkçin, onun sohbetlerin bitiminde vakit 

kaybetmeden içeride konuşulanları not almasının kişiliği hakkında ipuçları verdiğini 

söyler ve şöyle ekler: “Değerli her şeyin yerini ve geleceğe aktarılmasını önemseyen 

Konuk’un sohbetlerdeki ifadeleri ne kadar yüksek bir tasavvufi olgunluğa sahip 

olduğunu göstermektedir. Amiş Efendi’nin sembolik sorularına o da remzî cevaplar 

vermektedir. Sohbetlerde Konuk, mütevazı, edeb ve mânevî derinlik sahibi yüce bir 

kişilik olarak hemen kendini göstermektedir.” 291  

Bu ifadelerden bazılarına daha ayrıntılı tahlille baktığımızda konuşmalarda 

sûfilere özgü sembolik bir dilin kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin; Amiş Efendi 

Konuk’a geliş sebeplerini sorduğunda Konuk, “Maksûdumuz Hak’tır.” şeklinde 

cevap vermekte yani Allah rızasını kazanmak için yaşadıklarının altını çizmektedir. 

Amiş Efendi’nin “Hak var mı, Hak nerede?” sorusuna ise “Her taraf Hak’la dolu, 

O’ndan gayrı bir şey yok. Lâ mevcûde illâ hû.”diyerek vahdet-i vücûd görüşüne 

mutabık olduğunu vurgulamaktadır. 

                                                                                                                                          
287Ahmed Süheyl Ünver’in babası Mustafa Enver Bey, 1860’da Tırnova’da dünyaya gelmiştir. 
Okuma çağına gelince ailesi Mustafa Enver’i Tırnova’daki sıbyan mektebine verir. Bu mektep 
“Amiş’in mektebi” diye de adlandırılmaktadır. Bunun sebebi dersleri sert bir hoca olarak tanınan 
Ahmed Amiş Efendi’nin vermesidir. Osman Nuri Ergin’e göre, Ahmed Amiş Efendi’den okuyan 
birçok kimseler, sonraları önemli görevler almışlar, aynı zamanda tahsillerini ilerletmişler, ilimde 
bilhassa din ve tasavvuf sahasında da eserler bırakmışlardır. Bir ilkokul öğretmeni olarak Amiş Efendi 
son derece disiplinli bir insandır. Kendisiyle geçinmek oldukça zordur. O kadar ki Amiş Efendi 
sinirlendiğinde, dövdüğü öğrencisinin üzerinde sopa kıracak kadar hoşgörüsüz bir davranış içindedir. 
İstanbul’a gerçekleşen büyük göçten sonra yıllar ötesinden Tırnova’daki sıbyan mektebindeki 
hocalığını hatırlayan Amiş Efendi, tatlı tatlı güler ve: “Ben kimi dövdümse okudu, adam oldu. Yalnız 
bir talebem vardı. Çok zayıftı. Onu dövmeye kıyamazdım. Ne var ki herkes okudu, bir tek o 
okuyamadı.”dermiş. Mustafa Enver hakkında ayrıntılı bilgi için bknz. Ahmed Güner Sayar, A. Süheyl 
Ünver, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri, Ötüken Yay., İstanbul, 2011. 
288

 Barkçin, Görünmeyen Umman, ss.212–213. 
289

 Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun, s.152. 
290

 Bkz: Ekler ss.353–359. 
291 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.214. 
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Sohbetin devamında pek çok rızık çeşidi olduğunu belirten Amiş Efendi, en 

iyisinin manevî rızık olduğunu, bunun da Allah sohbeti yapılan ortamlardan 

alınabileceğini hatırlatmaktadır. 

Diğer bir sohbetlerinde Amiş Efendi’nin “Nerede eğleniyorsunuz?” 

sorusuna “Hak’ta eğleniyoruz.”, “ Kira ile mi?” “Evet, kira ile.” diye yanıtlayan 

Konuk, bu beden içinde Allah’ın bir emanetini taşıdığı bilinciyle cevap vermektedir. 

Ayrıca başka bir yerde yine bu soruyu “Şimdilik hazret-i şehâdette, âlem-i nefiste 

oturuyoruz.” şeklinde yanıtlayarak şehadet âleminde olduklarını ve nefisle 

uğraştıklarını vurgulamaktadır. 

“Ben de Ahmed’im, sen de Ahmed’sin. Ahmed iki mi? Sen sensin, 
ben benim.’ 

Fakîr: “Ahmed’in mim’i kalkınca bir olur. O vakit bir olur.” 

Hazret: “Mim kalkar mı? Kalkar a! O vakit sen kalmazsın. Fakat 
bu vücûdunun kalkması lâzım gelmez. Vücûdunla beraber sen kalmazsın. O 
vakit Hak sende gizli olanın kim olduğunu bilirsin.” 

şeklinde cereyan eden diyalogda da Amiş Efendi fenâ makamından bahsetmektedir. 

Zîra fena hâli, kulun benliğinin kaybolması ile tevhîdin gerçekleşmesi demektir. Bu 

hâl, tevhîdin en yüksek derecesidir. Kul, Allah tefekküründe o derece boğulur ki, 

benlik bilincini de kaybeder hale gelir.292  Bunu vurgulayan Amiş Efendi “Vücûdunla 

beraber sen kalmazsın.” demekte ve Hakk’ın varlığında kaybolan kulun kendi 

fenasını görmekten de fâni olduğunu anlatmaktadır. 

2.3. Yakın Çevresi 
 
 

Konuk, hem bir musîkî üstâdı ve bir Mevlevî, hem de bir bürokrat olarak 

değişik çevrelerden arkadaşlıklar edinmiştir. Musîkî ve tarîkat arkadaşlarından 

                                                 
292 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, ss.208–209. 
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önemli bir kısmı postacı ve telgrafçı olan kişilerdir. Mehmed Emin Kalmuk (1869–

1954),  Zekâi Dede’nin oğlu Ahmed Irsoy (1869–1943), İbrahim Vasıf Öğmegül 

(1888–1967), Mehmed Ceylan (1900–1966), Hacı Emin (Yazıcı) Dede (1883–1945) 

bunlardan birkaçıdır.  

 Konuk’un müzisyen kimliğinin gelişmesine katkıda bulunan dört isim 

vardır. Bunlardan ilki, daha önce hayat hikâyesini verdiğimiz Zekâi Dede’dir. Diğer 

üçü ise Hacı Kirâmi Efendi293 (1840–1909), Bahâriye Mevlevîhanesi şeyhi Hüseyin 

Fahreddin Dede294 (1854–1911) ve Yenikapı Mevlevîhanesi şeyhi Mehmed 

Celâleddin Dede (1849–1908) dir. Bunlardan son ikisi Konuk’un nazariyât 

                                                 
293 Hacı Kirâmi Efendi, 1840–1909 yılları arasında yaşamış Türk mûsikîsi bestekârı ve hânendedir. 
İstanbul’da doğdu. Asıl ismi Beşir’dir ancak bu ismi hiç kullanmamıştır. Orta öğrenimin ardından 
uzun yıllar boyunca Bâb-ı Seraskeri’de muhasebat birinci şube mümeyyizi olarak görev almış ayrıca 
birçok tekkede, özellikle Imrahor Tekkesi'nde müezzinlik ve zâkirlik yapmıştır. 1882'de Âsaf Paşa ve 
Abdüsselâm (Kovacı Şeyh) Tekkesi şeyhi Yahya Efendi ile birlikte hacca gitmiştir. Veliaht Mehmed 
Reşad Efendi'nin müezzinbaşısı olduğu için II. Abdülhamid zamanında uzun süre yalnız başına 
yaşamak mecburiyetinde bırakılmıştır. II. Meşrutiyet'in ilânından sonra Koska'da Dârül-mûsiki-i 
Osmânî'nin kurucuları arasında yer almıştır. Mehmed Reşad tahta çıkınca hünkâr müezzini olmayı 
beklemiş ancak bu görev başkasına verilince kendini asarak hayatına son vermiştir.1909’da 
Mevlevîhânekapı'daki Bağdatlı Tekkesi'ne defnedilmiştir. 
Kirâmî Efendi mûsikide derin vukûf sahibi bir şahıstır. İlk müzik eğitimini Hacı Faik Bey'den almış, 
Bolâhenk Nuri Bey'den, Tanbûrî Ali Efendi, Nâfia Nâzırı Ferid Bey ve Suyolcuzâde Salih Efendi'den 
çeşitli eserler meşketmiştir. Sesinin Hacı Arif Bey'in sesine benzediği söylenmektedir. Zâkirlik, 
durakçılık ve müezzinlik ve fasılcılık ile meşhur olan Hacı Kirâmî Efendi, Taşkasaptaki bir 
kahvehanede düzenli şekilde mûsiki meşketmiştir. Yetiştirdiği talebeler arasında Hafız Kemal,  Hafız 
Sami, müellifimiz Ahmet Avni Konuk, Mustafa Nezihi Albayrak, Suphi Ziya Özbekkan, Lemi Atlı, 
Fahri Kopuz, Abdülkadir Töre, Âmâ Hafız Hasan, Bahriyeli Şahap, Kanunî Hacı Arif Bey ve Zeki 
Arif Ataergin sayılabilir. Ondan günümüze bir beste, bir ilâhi ve beş şarkı ulaşmıştır. Nuri Özcan, 
“Hacı Kirâmi Efendi Maddesi”, DİA, 1996,c.14,ss.489–490. 
294Hüseyin Fahreddin Dede 1854’te Beşiktaş Mevlevîhânesi’nde doğdu. Doğum tarihi 10 
Muharrem’e rastladığından “Hüseyin” ismini aldı. Üç yaşında Mehmed Said Hemdem Çelebi 
tarafından teberrüken sikke tekbirlendi. (Bu tâbîrin anlamı şudur: Mevleviliğe yeni giren kimsenin 
başına kazancı dede tarafından başına sikke, sırtına da hırka giydirilir. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri 
ve Deyimleri Sözlüğü, s.646.) Babasından da icazetname aldı. Beşiktaş Rüşdiyesi’ni bitirdikten sonra 
çeşitli âlimlerden Farsça, Fransızca ve Arapça öğrendi. 1862’de Karahisar Mevlevîhânesi şeyhi 
Kemâleddin Dede ve Mısır Dârü’l-mevlevîsi şeyhi Azmi Dede tarafından icazeti yenilendi. Sadreddin 
Çelebi tarafından Beşiktaş Mevlevîhânesi meşihatına tayin edildi. Ancak yaşının küçük olması 
sebebiyle şeyhlik görevi vekâleten Hacı Râşid Dede tarafından sürdürüldü. 1870’de fiilen bu görevine 
görevine başladı. 1872 yılında hocası Osman Selâhaddin Dede'nin kızı Fatma Âliye ile evlendi. Otuz 
dört yıl meşihat görevini sürdürdü ve 1911’de koleradan vefat etti. Bahariye Mevlevîhânesi'nde 
defnedildi. Mezarı mevlevîhânenin 1960'larda yıkılmasının ardından Eyüp-Silâhtarağa Caddesi 
kenarında yeni yapılan aile kabristanına nakledilmiştir. Nuri Özcan, “Hüseyin Fahreddin Dede 
Maddesi”, DİA, 1998, c.18, ss.546–547. 
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hocalarıdır295ve daha çok onun mûsîkî yönüyle ilgilidir. Müellifin tasavvufî alanda 

görüştüğü şahsiyetler ise şunlardır: 

2.3.1. Osmanzâde Hüseyin Vassaf (1872–1929) 
 

Es‘ad Dede’nin müridlerindendir. Ürgüplü Hacı Osman Ağa ile Gürcü asıllı 

Fatma Emsal Hanım’ın296dört çocuğundan ikincisidir. 1872’de İstanbul’da doğan 

Vassaf, İbtidaî ve Rüşdiye tahsilinin ardından Mülkiye Mektebi’ne kaydolmuştur. 

Babasının vefatı üzerine ailenin geçimini üstlenmek zorunda kalmış, gümrük 

müfettişi olarak çalışmaya başlamıştır. Dervişliğe ve tasavvufa karşı ilgisi küçük 

yaşlarda aile çevresinde başlayan Vassaf, on beş yaşlarında Valide Rüşdiyesi’ne 

devam ettiği sırada Mehmed Es‘ad Dede’den Farsça dersleri almıştır.297 Sefine-i 

Evliya adlı eserinde belirttiğine göre “kalbine genç yaşlarda tasavvuf tohumunu ve 

aşkını eken” Es‘ad Dede olmuştur. 1896 yılında Şam’dan İstanbul’a gelen ve 

Vassaf’ın evinde misafir kalan Hanefî âlimlerinden ve Şâbânî Tarîkatı’nın Bekriyye 

kolu şeyhlerinden Muhammed Sultan Efendi’ye intisap etmiş ve birkaç sene sonra bu 

şeyhten icazetname almıştır. Daha sonra Vassaf, uzun bir zaman Halvetî-Gülşenî 

tarîkinden zevk almış, şeyhinin vefatından sonra Uşşakî tarîki üzerine seyr u 

sulûkunu tamamlamıştır. Bununla birlikte diğer bazı tarikatlerden hilâfet ve icâzet 

almıştır.298  

                                                 
295Ekrem Işın, Saltanatın Dervişleri, Dervişlerin Saltanatı: İstanbul’da Mevlevîlîk, İstanbul 
Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, 2007, s. 246;Barkçin, Görünmeyen Umman, s.46. 
296Babası Sinâniye tarikatına mensuptur. Annesi ise Ziyaeddin Gümüşhanevî’ye intisap etmiştir. 
Vassaf, Sefine-i Evliya, c. I, s.XXI. 
297

 Cemal Kurnaz, MustafaTatcı, “Hüseyin Vassaf Maddesi”, DİA,1999, c. 19, s.18. 
298Cemal Kurnaz, MustafaTatcı, İsmail Kasap, Hüseyin Vassaf, Hayatı- Eserleri ve Şiirlerinden 
Seçmeler, Ankara, 1999, s.10. 
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 Vassaf, Es‘adname’de, Es’ad Dede’ye vaktiyle öğrencilik yapmış şahısların 

Es‘ad Dede hakkında yazdıkları mektupları toplamıştır. Bu kitapta Ahmed Avni 

Konuk’un da bir mektubu ve Es‘ad Dede’nin şiirleri bulunmaktadır.  

Hüseyin Vassaf, mutasavvıfımız dışında Tahirü’l-Mevlevî ve Suûdü’l-

Mevlevi, Tahirağa Tekkesi şeyhi Ali Behçet Efendi, Üsküdar Mevlevî şeyhi Ahmet 

Remzi Akyürek, Bursa Mısrî Dergâhı Şeyhi Mehmet Şemseddin Ulusoy ve felsefe 

profesörü Mehmed Ali Aynî gibi devrinin birçok tanınmış sîması ile arkadaşlık 

etmiştir.299 

Vassaf’ın 57 sene süren yaşamında otuzdan fazla eser kaleme aldığı 

görülmektedir. Bu eserlerin en tanınmışı Sefîne-i Evliyâ-yı Ebrâr Şerh-i Esmâr-ı 

Esrâr’dır. Beş ciltten oluşan ve 23 yıllık bir çalışmanın sonucu olan bu eserde, 

çoğunluğu Anadolu’da yaşamış iki bin civarında sûfînin hayatı konu edilmektedir. 

Müellif tekkelerin, türbelerin ve mezarların fotoğraflarını da çekmiş ve eserinde bu 

resimlere yer vermiştir. Kitabı tamamlayınca bastırmakta acele etmeyen Vassaf iki 

sene beklemiştir. 1925 tarihine denk gelen basım işi ise harf inkılâbı sebebiyle 

ertelenmiştir. Eser daha sonraları Ali Yılmaz ve Mehmet Akkuş tarafından yayına 

hazırlanmıştır.300 

Vassaf’ın eserlerinin büyük çoğunluğu müellifin kendi el yazısıyla olup, 

henüz basılmamıştır. Eserlerinin yazma nüshaları, oğlu Suat Erler tarafından 

Süleymaniye Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır. Diğer bir kısmı İstanbul 

                                                 
299Cemal Kurnaz, MustafaTatcı, İsmail Kasap, Hüseyin Vassaf, Hayatı- Eserleri ve Şiirlerinden 
Seçmeler,  s.11. 
300Bilal Kemikli, Sefîne-i Evliyâ, Osmânzâde Hüseyin Vassâf, haz: Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, 
Kitabevi, İstanbul 2006, I-V, ISBN 975–6403–6, ss.173–
174.http://www.usuldergisi.com/img/USL2005250-Tanitimlar.pdf  adresi 27 Haziran 2014 tarihli 
makaleden faydalanılmıştır. 
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Çemberlitaş’taki Karababa Tekkesi’ndedir. Burada “Mevlevî Muhammed Es‘ad 

Dede” adında bir kitabı da bulunmaktadır.301  

Dîvan-ı Vassaf, müellifin şiirlerini topladığı eseridir. Burada Konuk’a 

ithafen yazdığı bir şiir de bulunmaktadır. Bu şiir şöyledir: 

Avni Bey lütfun ile kemteri memnun ettin 
Hazret-i Es‘ad’i bir kat daha meftun ettin. 
 
Ma’kes-i nûr-i cemâl olduğuna şübhem yok 
Bezl-i envâr buyurup gönlümü meşhûn ettin. 
 
Hâmil-i sırr-ı kemâlâtı olup ol zâtın 
Feyz-i sârisi ile kalbimi efsûn ettin. 
 
Beyne’l-ihvân yüce bir mevkı’-i âlî tuttun 
Zât-ı ulyânı hemîn lü’lü-i meknûn ettin. 
 
Hazretin kadrini teşrîh ederek uşşâka 
Herkesi doğrusu hasretinde mecnûn ettin. 
 
O mübarek dedenin namı yâd eyleyerek 
Nâr-ı hasretle yakıp çeşmimi gülgûn ettin. 
 
Bilmedim kadrini hakkıyla o nûr-i aşkın 
Dîdemi eşk-i nedâmet ile Ceyhûn ettin. 
 
Hakk Te’alâ seni eltafına mazhar etsin 
Beni sen vâdi-i şükranda medyûn ettin. 
 
Feyz-bahş oldu hakaikle dil-i Vassaf’a 
Neş’emi zevkimi, hem şevkimi efzûn ettin.302 
 

 

Yukarıdaki şiirde Vassaf, Konuk’un kişiliğini över. Onu Es‘ad Dede’nin 

“kemâlât sırlarının taşıyıcısı” olarak tanımlar. Ayrıca Konuk “Allah’ın cemal 

nûrûnun aksettiği bir kimse”dir. Hatta “gizli bir inci”dir. Vassaf bu nitelikleri 

nedeniyle Es‘ad Dede’nin talebeleri arasında Konuk’u farklı bir konuma oturtur. 

                                                 
301 Vassaf, Sefine-i Evliya, c. I, ss. XXVI-XXXVII. 
302İsmail Kasap, Hüseyin Vassâf ve Divanı, Gazi Üniv. Sosy. Bil. Enst. Türk Halk Edeb. Anabilim 
Dalı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1996,ss.132–133. Barkçin, Görünmeyen Umman, s.69. 
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Allah’tan ona bir takım lütûflar ihsan etmesi için dua eder. Es’ad Dede’nin kıymetini 

bilemediği için hayıflanan Vassaf, bu şiiri vasıtasıyla Avni Bey’e teşekkür eder.  

Altını çizmek gerekirse Hüseyin Vassaf, küçük yaşlarda ilme meraklı bir 

kişiliktir. Birçok hocanın ve şeyhin eğitiminden geçer. Bir sürü şehre seyahat eder. 

Bu nedenle geniş bir kütüphaneye sahip olur. Aksaray’da oturduğu ev yandığı için 

kitaplarının büyük bir kısmını bu yangınla birlikte kaybeder. Buna rağmen yine de o, 

Bayezid’deki umûmî kütüphaneye, beş yüz cilt kitap bağışında bulunur.303Vassaf, 

1929 yılında Arnavutköydeki evinde vefat etmiş ve vasiyeti üzerine Rumelihisarı 

Kabristanı’na defnedilmiştir.304 

2.3.2. Abdülhay (Öztoprak) Efendi (1886–1961) 
 

 
Ahmed Avni Konuk gibi Es‘ad Dede’nin müridlerinden olan Abdülhay 

Efendi, Beşiktaş’taki Yahya Efendi Dergâhı’nın son şeyhidir.305 Barkçin’in 

kaydettiğine göre, Es‘ad Dede’nin irşad halkasına devam eden Öztoprak, Konuk’un 

yakın dostlarından birisidir. Abdülhay Efendi’nin manevî olarak yetişmesinde 

Konuk’un payı büyüktür.306 Ayrıca Konuk’un Amiş Efendi’yle ilgili olan 

kayıtlarında da Abdülhay Efendi’ye rastlamaktayız. Nitekim müellifimiz, sohbet 

öncesi Hüseyin Avni ve Hayri Beylerle birlikte cuma namazını Abdülhay Efendi’nin 

mescidinde kıldığından bahsetmektedir.307 Abdülhay Efendi’nin Konuk’la ilgisini 

öğrendikten sonra şimdi de biyografisini verelim.  

                                                 
303Vassaf, Sefine-i Evliya, c. I, s.XXVI. 
304 Kurnaz veTatcı, “Hüseyin Vassaf Maddesi”, s.18. 
305 İsmet Demir ve Osman Yıldırım, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendi ve Üveysilik, İstanbul,1997, s.53.  
306 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.74. 
307Söz konusu hatıra tezin ekler bölümünde müellifimizin Ahmed Amiş Efendi’yi 31 Ekim 1919 
tarihli ziyaretinde anlatılmıştır. 
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1886 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Abdülhay Efendi’nin dedesi Şerif 

Hüseynî Ali Efendi olup, Mekke’den İstanbul’a hicret etmiş “Binhun” ailesine 

mensuptur.308Ali Efendi, İstanbul’da Cerrahpaşa’daki Oğlanlar Tekkesi’ne 

bağlanmıştır. Tekkedeki görevi dervişlere su dağıtmaktır. Bu şekilde yedi yıl hizmet 

etmiştir. Daha sonra Tosya’da Kâdirî Dergâhı postnişinliğine başlamış, burada 

yaptığı evlilik sonucu Abdülhay Efendi’nin babası Mehmed Sürûrî Efendi dünyaya 

gelmiştir. Mehmed Sürûrî Efendi de Kadîrî şeyhi Kaygusuz İbrahim Baba’dan hilafet 

almış ve şeyhinin vefatı üzerine Kaygusuz Baba Tekkesi’nin şeyhi olmuştur. 

Mısır’da bir kuyumcu arkadaşının Zeynep adındaki kızıyla evlenen Mehmed Sürûrî 

Efendi’nin iki sene sonra Abdülhay Efendi adında bir oğlu olmuştur.309 

 Erken yaşta babasını kaybeden Abdülhay Efendi 11 yaşında hıfzını 

tamamlamıştır. 18 yaşına gelince de Zeyrek’teki Çivilizâde (Ümmü Gülsüm) 

Camii’nde imamlığa başlamıştır. Nakşibendî yolunda üstadı İsmail Necati Efendi, 

Kadirî yolunda üstadı ise Şeyh Muhyiddin bin Seyyid Hüseyin Transuval-i 

Bağdadî’dir. İslamî ilimlerden ve tasavvufî eserlerden de birçok icâzeti vardır.310 

Yirmi bir yaşına geldiğinde, Çatalca Kadısı İsmail Efendi’nin kızı Naciye Hanımla 

evlenmiştir. Bu evlilikte dikkati çeken nokta, Naciye Hanım’ın Abdülhay Efendi’den 

sekiz yaş büyük olmasıdır. Bu yaş farkına rağmen mutlu bir evlilik hayatları 

olmuştur.311 1932’de Naciye Hanım vefat etmiştir. Bunun üzerine Abdülhay Efendi 

iki evlilik daha yapmıştır. 

İmamlık vazifesinin yanı sıra Baytar Müdürlüğü’nde muhasebeciliğe devam 

eden Abdülhay Efendi, 1951’de bu görevinden emekli olmuş ancak imamlık 

                                                 
 308 Mustafa Özdamar, Abdülhay Efendi,Kırk Kandil Yay.,İstanbul,1996,s.89. 
309Mehmed Yekta Dümer, Abdülhay Öztoprak Efendi’nin Sohbetleri ve Dersleri- Hak ve Hakîkat 
Yolcularını İrşad, KitsanYayınevi, İstanbul,1980, ss.31–34. 
310

 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.73. 
311 Özdamar, Abdülhay Efendi, s.93. 
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yapmayı sürdürmüştür.312 1950 senesinde Üsküdar’da Çiçekçi durağındaki Küçük 

Selimiye Camii’ne imam olan Abdülhay Efendi, iki sene sonra Aziz Mahmud Hüdai 

Camii’ne tayin olunmuştur. Hacca gidip geldikten sonra ise Yahya Efendi 

Dergâhı’na nakilleri yapılmıştır. Haftada iki gün kalabalık bir topluluğa Kur’an ve 

hadis dersleri vermiştir. Öztoprak soyadını, Hz.Ali’ye Peygamber Efendimiz (s.a.v) 

tarafından verilen “Ebû Turâb” (toprağın babası)313 lakabından mülhem olarak 

almıştır.314 16 Temmuz 1961’de vefat eden Abdülhay Efendi, Yahya Efendi Dergâhı 

hazîresinde medfundur.  

2.3.3. Tâhirü’l-Mevlevî  (Mehmed Tâhir Olgun) (1877–1951) 
 

Edebiyat tarihçisi, yazar, şâir ve aynı zamanda Yenikapı Mevlevîhânesi’nin 

son Mesnevîhanı olan bu zât, 1877 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Mustafa 

Saffet Bey, annesi Emine Emsal Hanım’dır.315 İlk tahsilini, Hekimbaşı İbtidâi 

Mektebi’nde yaptıktan sonra, bugün Gülhane Parkı’nın kapısının tam karşısında 

bulunan ve halen Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak kullanılan, Gülhane Askerî 

Rüşdiyesi’nde tahsiline devam eden Mehmed Tâhir, daha sonra Askeri Kâtipler 

                                                 
312 Dümer, Abdülhay Efendi Öztoprak Efendi’nin Sohbetleri ve Dersleri, ss.37–39. 
313Ebû Turâb lakabıyla ilgili olarak Sehl İbnu Sa’d es-Saîdî’den rivayet edilen hadis şöyledir: 
Hz. Peygamber (s.a.v) Fatıma (r.a) annemizin evine uğramıştı. Hz. Ali (r.a)'yi evde bulamayınca: 
“Amcaoğlun nerede?” diye sordu. Fatıma (ra): “Aramızda bir şekerlenme oldu. Bunun üzerine bana 
kızdı ve çekip gitti.” dedi. Resulullah (sav) birine: “Hele bir arayıver nereye gitmiş” diye emretti. 
“Mescitte yatıyor!” diye haber verince, Resulullah (a.s.) yanına gitti. Hz. Ali (r.a) gerçekten yatıyordu 
ve üzerinden ridası düşmüş, (bu sebeple) toprağa bulanmıştı, Resulullah (s.a.v); “Kalk ey Ebu Turab, 
kalk ey Ebu Turâb (yani Toprak babası)!” diye seslendi. Sehl der ki: Hz. Ali (r.a)'nin en çok sevdiği 
ismi bu isimdi. Ebu’l-Hüseyin el-Kuşeyri en-Nisâbûrî Müslim b. El-Haccâc Müslim, Sahîh-i Müslim; 
el-Kütübü’s-Sitte, (Mevsûatü’l-Hadîs eş-Şerîf içinde) Haz. Salih b. Abdülaziz, Dâru’s-Selâm, 
Arabistan, 2000, Fedâilu's-Sahabe 38.Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail Buhârî, Sahih-i Buhârî, el-
Kütübü’s-Sitte, (Mevsûatü’l-Hadîs eş-Şerîf içinde) Haz. Salih b. Abdülaziz, Dâru’s-Selâm, 
Arabistan,2000, Salât 58, Fedâili'l-Ashab 9, Edeb 113, İsti'zan 40.  
314 Dümer, Abdülhay Efendi Öztoprak Efendi’nin Sohbetleri ve Dersleri, s.46. 
315 Âlim Kahraman, “Tâhir’ül-Mevlevî Maddesi’, DİA, 2010,c.39, s.407. 
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Mektebi’nde okumuştur.316Bir taraftan Fatih Camii’ndeki derslere devam ederek 

Filibeli Muhammed Rasim Efendi’den ders görüp icazet almış, diğer taraftan da 

Mehmed Es‘ad Dede’den Farsça ve Mesnevî okumuştur.317 Mehmed Tâhir, 1893 

senesi sonlarında Es‘ad Dede’den de icazetname almış ve kendisine bu icazetnamede 

teberrüken “Şemseddîn” lâkabı verilmiştir.318 1894 yılında ise Yenikapı Mevlevî 

Şeyhi Celâleddin Dede’ye intisab etmiştir.319 Onu bu zâta götüren ve bi’at ettiren ise 

bizzat Es ‘ad Dede’dir. Mehmed Tâhir bu konuda şunları kaydeder: 

Hoca Efendi’nin avdetiyle derslere başlanmış, meşhûdât-ı Hicazîyesinin 
istimaı da bende hac seferi arzusu uyandırmıştı. O senenin Cemâdiye’l-âhiresi 
içinde mesârîf-i seferiye elde edilebildiği için hazrete refâkat ve delâlette 
bulunmasını rica ettim. Bilâ-tereddüd kabul eyledi ve evvel-be-evvel beni Yenikapı 
Mevlevîhânesine götürüp Şeyh Celâleddîn Efendi Hazretleri’nden sikke giydirtti ve 
mürşid-i müşârun-ileyhe biât ettirdi […] Hoca merhûm kendisinden me’zûnen zikir 
ve semâ ettiğim halde bana biât vermemiş, benim kendisinden değil,… Şeyh 
Celâleddîn Efendi merhûmdan feyz alacağımı söylemişti.320 

 

                                                 
316Şefik Can, “Yenikapı Mevlevîhânesi’nin Son Mesnevîhanı Tâhir’ül-Mevlevî”, SÜ Türkiyat 
Araştırmalar Dergisi: II. Milletlerarası Osmanlı Devletinde Mesnevîhâneler Kongresi Tebliğler Özel 
Sayısı, II (2), Mayıs, 1996, s.97. 
317

 Daha önceleri Bayezid câmiindeki Farsça derslerini takip ederken Es‘ad Dede’nin dersine ara sıra 
devam eden Mehmed Tâhir, asıl derse 1309/1892 senesi ramazanında Hâfız’dan manzûm olarak 
tercüme ettiği bir gazelini Es‘ad Dede’ye gösterdikten sonra başlamıştır. Mektubun devamında o günü 
kendisi şöyle anlatır: 
“Karşısında diz çöktüm. Taltîf ve teşviki havî bazı kelimâttan sonra o gazeli beyit beyit okuyup îzah 
etti. Ve derse devamım hakkında tergîbatda bulundu. Ertesi gün Hind basması bir Mesnevî alıp câmî-i 
şerîfe gittim[….] O sene ramazanında muntazaman derse devam ettim ve çok müstefîd oldum. Bayram 
ziyaretine gittiğimde fakir-hânenin nerede olduğunu sordu ve Molla Gürânî’de olduğunu öğrenince 
haftada iki gün Davûd Paşa Mektebi’nde dersi olduğunu, oraya giderken eve uğrayıp bana Hâfız 
Dîvanı okutacağını tebşîr etti.” Şentürk, mektubun devamından Es‘ad Dede’nin derslerini bu şekilde 
üç-dört yıl takip ettiği, sonraları dedenin Tâhir’i “kârî’-i mesnevî” tayin ettiği sonucunu çıkarmaktadır. 
Atilla Şentürk, Tâhir’ül-Mevlevî-Hayatı ve Eserleri, Nehir Yay., İstanbul, 1991, s.8; Tâhir’ül-
Mevlevî, “Es‘ad Dede Efendi’ye Dâir Bazı Hâtırât”, Mahfil, III/39, s.49.  Mahfil dergisinde 
Osmanlıca olarak yayınlanmış  bu hâtırât, Semih Ceyhan tarafından Tasavvuf dergisinin 2010 yılında 
çıkarılan 26. sayısında [2010/2], ss.38-44’te Latin harflerine çevrilmiştir.  
318Atilla Şentürk, Tâhir’ül-Mevlevî-Hayatı ve Eserleri, Nehir Yay., 1991, s.8. 
319Velioğlu, Osmanlı’nın Mânevî Sultanları, s.401. Tâhir’ül-Mevlevî’nin büyük dedesi Hattat 
Mehmed Tâhir Efendi Mevlevî dervişi, onun kızı Afîfe Şefika Hanım ise Yenikapı Mevlevîhânesi 
şeyhi Osman Selahaddin Efendi’nin sütkardeşidir. Şentürk’ün kanaatince Mevlevîliğe intisabında bu 
ailevî bağlar rol oynamış olabilir. Şentürk, Tâhir’ül-Mevlevî-Hayatı ve Eserleri, s.11’den naklen. 
320Bknz. Tâhir’ül-Mevlevî, “Es‘ad Dede Efendi’ye Dâir Bazı Hâtırât”, Mahfil, IV/46,ss.183–184. 
Ceyhan, “Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selanikli Mehmed 
Es‘ad Dede”, s.57. 
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Bu intisabında o, 18 yaşındadır. İntisâbının ertesi günü h.1312/m.1894 

senesinde (Kasım-Aralık) Es‘ad Dede ile beraber hacca gider.321 Burada Kâdirî ve 

Rufâî tarîkatlarından hilâfet alır. 1895’te memurluktan istifa eder ve Yenikapı 

Mevlevîhanesi’nde 1001 günlük Mevlevî çilesine girer. Yaklaşık üç yıl süren bu 

çileyi tamamlayarak dede olur.322 Çileyi tamamladıktan sonra bir süre dergâhta 

hücre-nişîn olur323 fakat Mevlevîhânede oturup vakıf parasından geçinmemek için, 

kendisine Bayezid’de ‘Tahir Dede Kütüphanesi’ ismiyle bir kitapçı dükkânı bir 

açar.324 Ardından dükkânını Bab-ı Ali caddesine taşır, Mevlânâ’ya ait övgü şiirlerini 

ihtiva eden Medâyih-i Hazret-i Mevlânâ adlı kitabı bastırmağa başlar. Aynı zamanda 

Resimli Gazete’yi de çıkarmağa karar veren Olgun, çıkardığı ilk nüshanın kapağına, 

bir Mevlânâ sikkesi resmi koyar. Bastırdığı bu gazeteye yapılan bir ihbar üzerine el 

konulunca bu işi devam ettiremeyeceğini anlayıp kitabevini kapatır.325 

Madenler ve Ziraat Bakanlığı’nda açılan imtihanda başarılı olunca, kâtip 

olarak bu birimde çalışmaya başlar. 1901'de öğretmenliğe geçen Olgun, çeşitli 

okullarda Farsça ve İslâm tarihi, Darüşşafaka’da Türkçe ve Kuleli Askeri Lisesi’nde 

edebiyat öğretmenliği yapar. 1940’ta yayınlanmaya başlanan İslam Türk 

Ansiklopedisi yazarları arasında yer alan Tâhirü’l-Mevlevî, Mehmet Ali Aynî’nin 

teklifiyle İstanbul kütüphanelerindeki yazmaları tasnîf için kurulan Tasnîf 

Komisyonu Azâlığı’nda görev alır. Vefat tarihi olan 1951 senesine kadar bu vazîfeye 

                                                 
321Ceyhan, “Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı Işığında Mesnevîhân Selanikli 
Mehmed Es‘ad Dede”, s.41. 
322Velioğlu, Osmanlı’nın Mânevî Sultanları, s.401. 
323 Olgun, Çilehane Mektupları, s.13. 
324Tâhirü’l-Mevlevî, Matbuat Âlemindeki Hayatım ve İstiklâl Mahkemeleri, Haz: Atilla Şentürk, 
İstanbul, 1991, s.20. 
325 Velioğlu, Osmanlı’nın Mânevî Sultanları, s.402. 
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devam eder.326 1944’te emekliye ayrılır, 1948’de Süleymaniye Camii’nde Mesnevî 

okutmaya başlar.327Mesnevî notlarını “Mesnevî Dersleri” adıyla bastırır.328  

Arapça ve Farsça’yı iyi derecede bilen Tâhirü’l-Mevlevî, divan edebiyatının 

en son temsilcilerinden biridir. Bu alandaki bilgisini gösteren çok sayıda eseri vardır. 

Tasavvuf, edebiyat, İslam tarihi gibi alanlarda 60’tan fazla eser yazmıştır. 14 ciltlik 

Mesnevî şerhi, yıllar boyunca sürdürdüğü Mesnevî derslerinden oluşan bir birikimin 

ürünüdür.329 

Şapka devriminden sonra Ankara İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanan Olgun, 

İskilipli Âtıf Hoca ve Ahıskalı Ali Haydar Efendi’lerle birlikte bir süre hapis yatmış, 

masûmiyeti anlaşılınca beraat etmiştir.330 

Yakın arkadaşları arasında milli şairimiz Mehmed Akif Ersoy, Hüseyin 

Vassaf, Eşref Edip, Ömer Rıza Doğrul, Babanzâde Ahmed Naîm, Ömer Ferid Kam 

ve Üsküdar Mevlevîhânesi şeyhi Ahmed Remzi Akyürek yer almaktadır. Şefik Can 

da talebesidir.331Soyadı kanunu çıkınca “Olgun” soyadını almıştır.332 Olgun, 

müellifimizle birlikte Es‘ad Dede’nin derslerine katılmıştır. Aynı zamanda o, 

                                                 
326

 Şefik Can, “Yenikapı Mevlevîhânesi’nin Son Mesnevîhanı Tâhir’ül-Mevlevî”, s.97. 
327Tâhirü’l-Mevlevî’nin Mesnevî kültüründen pek çok şahıs istifade etmiştir. Bunların arasında 
Muzaffer Ozak (1916–1985), Mahmut Sâmi Ramazanoğlu (1892–1984), Münevver Ayaşlı (1906–
1999), Hasan Ali Yücel (1897–1961) ve Şefik Can gibi isimler bulunmaktadır. Şefik Can’a göre başta 
sadece Mevlevihanelerde icra edilip daha sonraları Dâru’l-Mesnevî ve selâtîn camilere de taşınan 
icazet sistemine dayalı geleneksel mesnevîhanlık müessesesinin Cumhuriyet öncesindeki son 
temsilcilerinden birisi Tâhirü’l-Mevlevî’dir. Zira 1925’te tekke ve zâviyelerin kapatılmasıyla bu 
müessesede darbe almıştır. Ceyhan, “Tahirü’l-Mevlevî’nin Mahfil Dergisindeki Hâtırâtı Işığında 
Mesnevîhân Selanikli Mehmed Es‘ad Dede”, s.31. 
328Kahraman, “Tâhirü’l-Mevlevî Maddesi”, DİA, s.408. 
329Velioğlu, Osmanlı’nın Mânevî Sultanları, s.403. Tâhirü’l-Mevlevî, yetmiş yaşını aşkın ve mide 
ülserinden rahatsız olmasına rağmen yoğun bir şekilde çalışarak Mesnevî’nin ilk dört cildini ve beşinci 
ciltten de bin beyit kadarını şerh edebilmiş, geri kalanına ömrü yetmemiştir. Müsveddeler halinde 
kalan bu çalışmalar daha sonra Fethi Sezâi Türkmen’in çabalarıyla 1963’ten itibaren yeniden 
yayınlanmıştır. En mütekâmil şekilde yayını ise Şâmil Yayınevi tarafından gerçekleştirilmiş, geri 
kalan kısım ise Şefik Can tarafından tamamlanarak yayınlanmıştır. Güleç, “Mevlânâ’nın 
Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler”,  s.146. 
330Velioğlu, Osmanlı’nın Mânevî Sultanları, s.404. 
331 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.71. 
332

 Kahraman, “Tâhirü’l-Mevlevî Maddesi”, DİA, c.39, s.408. 
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Konuk’un Mevlevî tarîkatinden de ihvânıdır. Barkçin’in deyimiyle Konuk gibi 

Olgun da, “Osmanlı ve Cumhuriyet nesilleri arasında bir kültür köprüsüdür.”333 

1951’de vefat eden Tâhirü’l-Mevlevî, cenazesinin üstâdı Es‘ad Dede’nin kabri 

önünden geçerken omuzlardan indirilip yerde sürüklenmesini vasiyet etmiştir.334 

Olgun, yine vasiyeti üzerine annesinin mezarına defnedilmiştir. 

Tâhirü’l-Mevlevî’nin başka bir vasiyeti de kitaplarının ve evinin 

Darüşşafaka’ya bağışlanmasıdır. Merhumun mezar taşında ise şu mısralar yazılıdır: 

Eli boş gidilmez gidilen yere, 

Rabbim boş gelmedim ben, suç getirdim. 

Dağlar çekemezken o ağır yükü, 

İki kat sırtımda pek güç getirdim.335 

 

2.3.4. Mehmed Emin Kalmuk (1869–1954) 
 

Müellifimizin yakın dostlarından ve ihvânı olan Mehmed Emin Kalmuk, 

Sivastapol Muharebesi’den sonra Kırım’dan göç etmiş bir Türk ailesinin çocuğudur. 

1869’da İstanbul’da doğmuştur.336 Konuk gibi Darüşşafaka’da okuyan Kalmuk,337 bu 

okuldan birincilikle mezun olmuş, aynı okulun matematik öğretmenliğine atanmıştır. 

Matematik sahasında üç kitabı basılmıştır. Bunlar; Dürûs-i Cebr-i Â’la, Hesap 

Mecmuası ve Mesâ’il-i Kâfiye-i Hesap’tır.338  

                                                 
333

 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.70. 
334Ethem Cebecioğlu, “Yaşayan Son Mesnevîhan Şefik Can, Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîlik”, 
Tasavvuf Dergisi, 2005, sy.14, s.830. 
335

 Velioğlu, Osmanlı’nın Mânevî Sultanları, s.405.  
336Bu bilgiler İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesi http://www.ee.itu.edu.tr/f
akulte.php?dil=1&hangi=hatirlanacak adresinden 20 Haziran 2014 tarihinde alınmıştır.  
337Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, c.II, ss.522–523; “İlk halk okulu Darüşşafaka” (1873–1972),  
s.4. 
338Ekmeleddin İhsanoğlu ve ark., Osmanlı Matematik Literatürü Tarihi,İslam Tarih,Sanat ve Kültür 
Araştırma Merkezi (IRCICA), İstanbul, 1997 tarihli  kitaptan derleyen Beşir Özmen, Matematik ve 
Darüşşafaka, s.543. 
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 Paris’te Yüksek PTT Mektebi’ne gönderilen Kalmuk, 1889’da öğrenimini 

tamamlayarak yurda dönmüştür. Ardından İstanbul PTT idaresinde çeşitli görevlerde 

bulunan Kalmuk, son olarak da Telgraf ve Telefon İşleri Müdürlüğü yapmıştır. 

Kalmuk, PTT idaresinin gelişmesine büyük katkılarda bulunmuş ve çeşitli 

uluslararası konferanslarda Türkiye’yi temsil etmiştir. İstanbul Darü’l-Muallimi’nde 

ve Darü’l-Muallimâtı’nda, Yüksek PTT Mektebi’nde, Askeri Fen Tatbikat 

Mektebi’nde öğretmen olarak çalışmıştır. 1943’te emekli olmuş ve 20 Mart 1954’te 

İstanbul’da vefat etmiştir.339 

2.3.5. İbrahim Vâsıf Öğmegül (1888–1967) 
 

Galata Mevlevîhânesinde ikinci neyzen olan bu şahıs, Ahmed Avni 

Konuk’un ihvânıdır. Mevlevîlerce “Vâsıf Dede” olarak bilinen Öğmegül, 1888’de 

İstanbul’da doğmuştur. Babası vergi memuru Mehmed Emin Bey, annesi Emine 

Cemile Hanım’dır. Darüşşafaka’da okuyan İbrahim Vâsıf, 1907 yılında Posta ve 

Telgraf Nezâreti’nde memuriyete başlamıştır. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 

1950’de emekliye ayrılan Öğmegül, Galata ve Bahâriye neyzenbaşısı Hakkı 

Dede’den ney meşk etmiştir.340 Öğmegül, 1967’de vefat etmiştir. 

2.3.6. Zekâizâde Hâfız Ahmed Efendi - (Ahmed Irsoy ) (1869–1943) 
 

Klasik Türk mûsikîsinin önde gelen bestekârlarından Hâfız Mehmed Zekâî 

Dede ile Fatma Hanımın iki evlâdından ikincisi olan Ahmed Efendi, 1869 yılında 

İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Ahmed, mahlası İlhami’dir.341Eyüp’te Lâ’li-zâde 

Abdülkadir Efendi İptidâi Mektebi’ni bitirmiş, 1881’de Hâfız Osman Efendi’den 

                                                 
339

 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.76. 
340 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.77. 
341 Aksüt, Türk Mûsikîsinin 100 Bestekârı, s. 309. 
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hâfızlık icazeti almıştır.342 Babasından sülüs ve nesih yazı şekillerini de öğrenen 

Ahmed Efendi, bir süre askeri rüşdiyeye devam etmiş, ancak bu öğrenimini 

tamamlayamamıştır. 1892 yılında Eyüp ders-i âmlarından343 Hoca Raik Efendi’den 

İslâmî ilimleri öğrenerek icâzet alan Ahmed Efendi, 1885’te Bahâriye 

Mevlevîhânesi’nin kudümzenbaşılığına getirilmiştir. Çile çıkarıp dede olmamış 

ancak hayatının sonuna kadar Mevlevî muhibbi olarak kalmıştır. Kadîrî, Nakşibendî 

ve Rufâî tarikatlerine de sevgi duymuştur.  

Bahârîye Mevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Dede’den ney ve Farsça 

dersleri almış, Batı notasını öğrenmiştir. 1897’de babasının ölümü üzerine, 

Bahâriye’ye onun yerine aslî olarak kudümzenbaşı tayin edilmiştir. Aynı zamanda 

babasının Darüşşafaka’daki mûsîkî hocalığı görevine de getirilmiştir. Müellifimizle 

beraber Rauf Yekta Bey, Dr. Suphi Ezgi gibi Fahreddin Dede’ye devam eden zâtlarla 

çalışmıştır.344 

Birçok okulda mûsîkî öğretmenliği yapmış olan Hafız Ahmed Efendi, 

Sultan Abdülaziz’in oğlu Şehzâde Seyfeddin Efendi’nin imamlığını yapmış, 

ramazanda şehzâdenin mâlikânesinde terâvîh namazını kıldırmıştır. Sultan 

Vahdettin’in baş imamı olan bu zât, altı hâfıza icâzet vermiştir.345 

Nâciye Hanımla evlenmiş; ikisi kız, biri erkek üç evlatları olmuştur. 13 

Ağustos 1943’te 74 yaşında vefat etmiş, Eyüp-Gümüşsuyu’nda bulunan Kaşgârî 

Tekkesi yakınında bulunan babasının mezarı yanına gömülmüştür.346  

                                                 
342

 Yılmaz Öztuna,  Türk Mûsikîsi Akademik Klasik Türk Sanat Mûsikîsinin Ansiklopedik Sözlüğü, 
Orient Yay, Ankara,2006, c.I, s.371. 
343

 Ders-i âm: Talebeye, medreseliye özetle herkese ders vermeye yetkili bulunan câmi hocası. 
344

 Öztuna, Türk Mûsikîsi Sözlüğü, c.I, s.371. 
345

 Aksüt, Türk Mûsikîsinin 100 Bestekârı, s.309. 
346Öztuna, Türk Mûsikîsi Sözlüğü, c.I, s.371; Aksüt, Türk Mûsikîsinin 100 Bestekârı, s.309. 
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2.3.7. Mehmed Ceylan (1900–1966) 
 

1900 yılında Maraş’ta doğan Mehmed Ceylan, Konuk gibi Mevlevî 

tarîkatına mensuptur. Babası Ceylanzâde Mehmed Nûri Efendi’dir. Maraş 

İdâdisi’nde okuyan Ceylan, Telgraf Mektebi’ni bitirmiştir. 1919’da memuriyete 

başlamış, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1956’da emekliye ayrılmıştır. Azîze 

Hanım ile evlenen Ceylan’ın Meveddet ve Ahmed Nejat adında iki çocuğu olmuştur.  

Ceylan, yukarıda bahsettiğimiz gibi Mevlevî Tarikati’ne bağlı olması 

nedeniyle Konuk’un ihvanı olmasının yanı sıra onunla olan diğer bir bağlantısı da 

Mesnevî şerhinin basımına vesîle olan kişilerden biri olmasıdır. Ceylan, 1966’da 

Ankara’da vefatından önce Konuk’un şerh ve tercümelerini yine Ankara’da PTT’de 

çalışan Sadık Kurç’a aktarmıştır. Kurç, bu dönemlerde birkaç PTT’ciye Mesnevî 

şerhi üzerinde sohbetler yapmaktadır. Bu sohbetlere gelenlerden birisi de Özkaya 

Duman’dır. Duman, Konya Mevlânâ Kütüphanesi’nde bulunan bu şerhin bir 

fotokopisini aldırmış ve Kültür Bakanlığı’ndan bir defaya mahsus olmak üzere yayın 

iznini almıştır. Duman’ın bu izni alışından bir ay sonra Bakanlık, kütüphanelerde 

bulunan yazma nüshaları diğer kişilerin basma taleplerini geri çevirmeye başlamıştır. 

Bu şekilde elde edilen fotokopiler bir vesileyle Selçuk Eraydın’a ve Mustafa 

Tahralı’ya ulaştırılmış ve böylece şerh 2000’lerde basılmıştır. Duman, girişimlerini 

burada bırakmayıp Konuk’un eserlerinin basılması için bir vakıf kurmak istemiş 

ancak bunu sonuçlandıramamıştır.347 

  

                                                 
347Barkçin, Görünmeyen Umman, s.82. 
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2.3.8. Hacı Emin (Yazıcı) Dede (1883–1945) 
 

Bestekâr, neyzen ve hattat Emin Dede, 1883’te İstanbul’da dünyaya 

gelmiştir. Eski Ali Paşa’da Hırka-i Saadet Câmii imam hatîbi Hâfız Eyüb Sabri 

Efendi’nin oğludur.348 İlk ve orta öğreniminden sonra, iki yıl Hukuk Mektebi’ne 

devam etmiş ancak bitirememiştir.3491902 yılında Konuk, yazı işleri müdürüyken, 

aynı kısımda göreve başlamıştır. Muhtemelen Konuk’la tanışmaları da bu vesileyle 

olmuştur.  

1914’te Genel Kurmay Başkanlığı Harita Şûbesi’ne geçerek bu birimde 

hattat olarak çalışmıştır. Ahmed Avni Konuk’un, hem tasavvuf hem de mûsîkî 

alanındaki talebelerinden biri olan Emin Dede, önce Galata Mevlevîhânesi 

neyzenbaşı Aziz Dede’den ney öğrenerek bu mevlevihanenin neyzenleri arasına 

katılmıştır. Neyzenbaşılığa yükselince kendisine çile çıkarmadığı halde ‘Dede’ 

ünvanı verilmiştir.350 Tekke ve zâviyelerin kaldırılmasına kadar bu mevlevîhânenin 

neyzenbaşı olarak kalmıştır.351 Aziz Dede’nin vefatından sonra Bahâriye 

Mevlevîhânesi Şeyhi Hüseyin Fahreddin Efendi’ye intisap eden Emin Dede, birçok 

talebe yetiştirmiştir. Bunlar arasında Bahriyeli İbrahim Bey, Hakkı Süha Sezgin, 

Ressam Halil Dikmen, Neyzen Halil Can gibi isimler vardır. Mûsikiye ait bütün eser 

ve vesikalarını Halil Can’a teslim eden Emin Dede, 1945 yılında vefat etmiştir.352 

  

                                                 
348 Öztuna, Türk Mûsikîsi Sözlüğü, c.I,s.492. 
349 Mustafa Rona, 20.yüzyıl Türk Mûsikîsi, Türkiye Yayınevi, 1970, s.253. 
350Öztuna, Türk Mûsikîsi Sözlüğü, c.I, s.492. 
351 İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, Maarif Basımevi, İstanbul,1955,s.81.   
352

 Rona, 20.yüzyıl Türk Mûsikîsi, s. 254. 
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2.3.9. Halil Can (1905–1973) 
 

1905’te İstanbul Üsküdar’da doğmuştur. Babası Deniz Kıdemli Yüzbaşı 

Şükrü Efendi, annesi Makbûle hanımdır. Bir erkek ve bir kız kardeşi vardır.3534 yaş 4 

ay 4 günlükken, okumayı öğrenmiştir. Yahyâ Efendi Dergâhı’nda eğitim görmüş, 

daha sonra Vakıf Rüstem Paşa Mektebi’nde okumuştur.354 1923’te Eczacılık 

mektebine giren Can, 1926’dan itibaren askerî eczacı olarak çalışmaya başlamıştır. 

1927–1948 yılları arasında çeşitli illerdeki askeri hastanelerde başeczacılık yapan 

Can, 1948’de yarbay iken askerlik görevinden istifa edip özel sektörde çalışmaya 

başlamıştır.355 1961’de bu görevinden de emekli olmuştur.  

1953–1971 yılları arasında İstanbul Belediyesi Konservatuarı İlmî Tasnif 

Heyeti’nde görev yapan Can, 1959’dan 1971’e kadar ise Yüksek İslam Enstitüsü’nde 

Dînî Mûsikî öğretmenliği görevini sürdürmüştür.356 

1919’da açılan Üsküdar Mûsikî Cemiyeti’ne devam ederken bir yandan da 

Hacı Emin Dede’den ney üflemeye başlayan Can’ın357 müellifimizle tanışması da 

Emin Dede’nin evinde olmuştur. Can, Konuk’la ilgili olarak şu sözleri kaydeder: 

‘Çok mütevazı, halîm-selîm bir yaratılışa sahip oluşu hasebiyle daima kendisini 

gizlemiştir. Bu sebepten hayatında kendisini pek az kimse tanımıştır.358 

Üç defa evlenen Can’ın ayrı annelerden olan Şükrü ve Zeynep isminde iki 

çocuğu olmuştur.  

                                                 
353Öztuna, Türk Mûsikîsi Sözlüğü, c.I, s.178. 
354Mustafa Tatçı, “Ser-neyzen Halil Can’ın Kendi Dilinden Hayatı ve Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun 
Neyzen Can’ın Vefâtına Düşürdüğü Bir Tarih Manzûmesi”, G.Ü. E.F. Dergisi,1987,c.3,sy.1,s.69. 
355

 Nuri Özcan, “Can, Halil Maddesi”, DİA, 1993,c.7, s.140. 
356 Tatçı,”Ser-neyzen Halil Can’ın Kendi Dilinden Hayatı”, s.71; Özcan, “Can, Halil Maddesi”, s.140. 
357

 Öztuna, Türk Mûsikîsi Sözlüğü, c.I, s. 178; Özcan, “Can, Halil Maddesi”, s.140. 
358 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.95. 
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Halil Can, Konuk’un ortamlarında ve tasavvuf sohbetlerinde bulunmuş ve 

kendisinin bestelediği Dilkeşîde, Bûselik-aşîran ve Rûy-i Irak Âyinleri gibi birçok 

eseri bizzat kendisinden geçmiştir. Aynı şekilde Ahmed Celaleddin (Baykara) ve 

Ahmed Remzi (Akyürek) Dede Efendilerin hizmetlerine, tekkelerin kapandığı tarih 

olan 1925’e kadar devam etmiştir.359 Mûsikî Mecmuası, Türk Mûsikîsi Dergisi ve 

Mevlânâ Güldestesi gibi dergilerde pek çok yazılar yazmış, tenkidler ve reddiyeler 

kaleme almıştır. Bu dergide yayınlamaya başladığı Türk Mûsikîsi Lügatı çalışması 

ise tamamlanamamıştır.360 

1954’ten beri Konya’da düzenlenen semâ ve Mevlânâ’yı anma törenlerinin 

kurucusu olan Can, 1972’ye kadar bu törenlerde neyzenbaşılık yapmıştır. 23 Mayıs 

1973 tarihinde vefat etmiş, Karacaahmet’teki aile mezarlığına defnedilmiştir. 

İhsaniye’de doğduğu evin bulunduğu sokağa vefatından bir yıl sonra ‘Neyzenbaşı 

Halil Can’ adı verilmiştir.361  

2.3.10. Saadeddin Heper (1899–1980) 
 
 

Ahmed Avni Konuk’un tasavvuf ve mûsikî sohbetlerine katılmış olan 

Heper, 1899’da İstanbul’da doğmuştur. Babası Eyüp Sultan Câmii kayyûmu Hâlid 

Efendi, annesi Zehra Hanımdır.362 Zekâi Dede silsilesine bağlı olan bu zât, hâfızdır.  

Heper, ilk müzik derslerini aynı zamanda komşusu olan Zekâizâde Ahmed 

Efendi(Irsoy)’den almış, on yaşındayken başladığı bu öğrenim devresinde dinî 

müziğin bütün incelik ve özelliklerini öğrenerek yetişmiştir. Daha sonra Hoca 

Abdülkadir Müraği’den din dışı müziğin nazarî ve tatbîkî taraflarını, makam ve 

                                                 
359Tatçı, “Ser-neyzen Halil Can’ın Kendi Dilinden Hayatı”, s.72. 
360 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.97; Özcan, “Can, Halil Maddesi”, s.140. 
361Özcan, “Can, Halil Maddesi”, s.140. 
362Rona, 20.yüzyıl Türk Mûsikîsi, s.464. 
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usûllerin kullanış şekillerini ve çeşitlerini öğrenmiştir.363Bu şekilde Mevlevî âyinleri 

de dâhil olmak üzere dînî ve din dışı formlarda 1000’in üzerinde eser meşk etmiştir. 

Galata Mevlevîhânesi neyzenbaşı ve hattat Emin Efendi’den Hamparsum364 notasını 

öğrenmiş, on yıl kadar derslerine devam ettiği Rauf Yekta Bey’den365 Batı notasını, 

Galata ve Bahâriye Mevlevîhâneleri neyzenbaşı Hakkı Dede’den ise ney üflemeyi 

öğrenmiştir.366Yukarıda anılan şahıslar ve beraberinde müellifimizle kurduğu dostluk 

ve temaslarla ilk yetişme gayretini olgunluk çağına kadar sürdüren Heper, Türk 

müziğine eserleriyle olduğu gibi, makaleleriyle fikir yönünden de hizmet etmiştir. 

Klasik tarzı benimseyerek bestelediği eserlerinde Zekai Dede etkisi sezilen Heper,367 

1923’te Müzeyyen Hanımla evlenmiş, çeşitli kademelerinde görev yaptığı Mâliye 

Vekâleti’nden 1940’ların sonunda emekliye ayrılmıştır. İstanbul Radyosu’nda 

repertuar kurulu üyesi ve müşavir olarak çalışan Heper, 1976’da açılan İstanbul Türk 

                                                 
363Vural Sözer, “Heper, Sadettin Maddesi”, Müzik ve Müzisyenler Ansiklopedisi, Atlas Kitapevi, 
İstanbul, 1964, s.176. 
364III. Selim döneminde (1789–1807) Hamparsum Limonciyan (1768–1839) isimli Ermeni bir 
vatandaş tarafından geliştirilmiş bir nota sistemidir. Türk mûsikîsinden ziyâde Batı müziği için 
hazırlanmış bir sistemdir. Limonciyan, 1813–1815 yıllan arasında bu nota sistemini geliştirdiğinde 
sadece dört öğrencisine öğretmiş ve kendisi hayatta iken bu sistemi başkalarına öğretmeyeceklerine 
dâir onlardan taahhütname almıştır. Ortaçağ Avrupası'nda kullanılan nota işaretlerinden doğmuş olan 
Ermeni “neuma” notasına dayanarak bu sistemi geliştirmiştir. Nota karakterleri, Ermeni alfabesindeki 
bazı harflerin stilize edilmesiyle oluşmuştur. Türk mûsikisi repertuvannı oluşturan eserlerin büyük 
çoğunluğu bu nota aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Türkiye ve yurt dışı kütüphaneleriyle bazı özel 
koleksiyonlarda Hamparsum notasıyla yazılmış nota defterlerine rastlanmaktadır. Hamparsum notası 
işaretli ve işaretsiz olmak üzere iki çeşittir. Yanlızca kullanan kişinin okumasına yardımcı olacak 
kadar işareti bünyesinde bulundurduğu için bir tür “şifre nota” olarak nitelendirilebilecek bu sistem 
sayesinde bazı eserlerin sınırlı sayıda kişinin tekelinde kalabilmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Nuri 
Özcan, “Limonciyan, Hamparsum Maddesi”, DİA, 1997,c. 27, ss.192–193.  
365 1878’de İstanbul’da doğan Rauf Yekta Bey, çok küçük yaşta mûsikîye başlamış, bir süre hocasız 
çalıştıktan sonra, Zekâî Dede Efendi’ye intisap etmiştir. Dîvân-ı Hümayûn bekçiliğinde muavin olarak 
görev almış ve buradan emekli olmuştur. Daha sonra yıllarca öğretmenlik yapmış, İstanbul 
Konservatuarı’nın kurulmasından sonra Eski Eserler Tasnîf Heyeti’nin başkanlığına getirilmiştir. 
Günlük gazetelerde yayınlanan makalelerinin dışında Şark Mûsikî Tarihi, Türk Mûsikîsi Nazariyâtı ve 
sadece üç nüsha neşredilen “Esâtîz-i Elhân” isimli eseri mevcuttur. “Meydan Larousse” isimli 
ansiklopedinin mûsikimize ait olan maddesini yazan ve aynı zamanda bestekâr olan Rauf Yekta Bey, 
1935’te vefat ederek Beylerbeyi Mezarlığı’na defnedilmiştir. Rona, 20.yüzyıl Türk Mûsikîsi, s.206. 
366

 Nuri Özcan, “Heper, Sadettin Maddesi”, DİA,1998, c.17, s. 209. 
367

 Sözer, “Heper, Sadettin Maddesi”, s.176. 
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Mûsikîsi Devlet Konservatuarı’ndaki öğretim üyeliği görevini vefatına kadar 

sürdürmüştür. 

1950’den bu yana, Konya’da düzenlenen Mevlânâ’yı anma etkinliklerinde 

kudümzenbaşı olarak yer alan Heper, 1962–1963 yıllarında Milliyet, 1971–1972 

yıllarında Tercüman gazetesinde, Mûsikî Mecmuası ile Mûsikî ve Nota adlı 

mecmuada mûsikî tarihi ve nazariyatıyla ilgili çeşitli makaleler yazmıştır.  

Konya Turizm Derneği tarafından belli aralıklarla yayınlanan Mevlana 

Güldestesi isimli derginin bazı sayılarında Mevlevî Mûsikîsi’ne dâir makalelerin yanı 

sıra, yine aynı derneğin teşebbüsüyle kırk üç adet Mevlevî âyininin notasını 

güfteleriyle birlikte “Mevlevi Âyinleri” adıyla neşretmiştir. Mayıs 1980’de 

İstanbul’da vefat eden Heper’in yetiştirdiği öğrencilerinin arasında Kani Karaca’da 

bulunmaktadır.368  

2.3.11. Emin Kılıç Kale (1897–1984) 
 
 

Müellifimizin öğrencilerinden olan Kale, 1897’de Gaziantep’te varlıklı bir 

ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı’na gönüllü olarak 

katılmış, orduda yedek subay olarak görevlendirilmiştir. Ancak İngilizlere Mısır’da 

(Akabe’de) esir düşmüştür.  Serbest bırakılınca İstanbul’a gelmiş ve Robert Koleji’ne 

girmiştir. 1928’de tıp eğitimi almak üzere Yale Üniversitesi’ne giden Kale, 3. sınıfta 

babasının maddi sıkıntılar yaşaması nedeniyle yurda dönmüş ve burada Tıp 

Fakültesi’ne kaydolmuştur. Emin Kılıç Kale, Konuk’la 1924 yılında Robert 

                                                 
368Heper’in hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgi için ayrıca bknz: Orhan Nasuhioğlu, “Türk Mûsikisinin 
Büyük Kaybı: Sadeddin Heper”, Mûsikî Mecmuası, 1980, sy.369, ss.22–25; Saadet Gültaş, “Sadeddin 
Heper ile Mülâkat”, Kök Dergisi, İstanbul, 1981, sy.10,ss.18–19; sy.11,ss.18–20; sy.1, ss.26–28. 
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Koleji’ndeyken tanışmıştır. Müellifimizin vefatına dek süren bu tanışıklık süresince 

Konuk’tan, Mevlevî mûsîkisi ve tasavvuf terbiyesiyle ilgili dersler almıştır.369  

Cumhuriyetin ilk yıllarında tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla birlikte 

tasavvufi sohbetler evlerde yapılmaya başlamıştır. Barkçin’in tahminine göre Kale, 

bu tür toplantılara Konuk ve Zekâi Dede’nin oğlu Ahmed Irsoy ve diğer dostlarıyla 

katılmıştır.370Kale, Konuk’un tasavvufî anlayışını yakından incelenme imkânına 

sahip olmuş bir kişidir. Bu nedenle kendisini, sadece mûsikî alanında değil, 

tasavvufta da onun vârisi olarak görmüştür. Kale bunu; “Ahmed Avni Bey’in bütün 

şeylerini, mûsikîlerini, naylarını, mânâlarını, tasavvufunu, hepsini çıkınladılar, ben fakire 

emanet ettiler. Bunun altında inlemekteyim. Ve inleye inleye mezara gideceğim. Onlar 

yüklediler, ben yandım.”sözleriyle ifâde etmektedir.371  

Konuk yaz aylarında, Gülhane Parkı’nda hep aynı ağacın altında Kale’ye 

Fusûs dersi vermiştir. Bu dersler esnasında Kale, özellikle İbnü’l-Arabî’nin verdiği 

ayna örneğini anlamakta zorluk çektiğini kaydetmektedir. 372 

                                                 
369 Barkçin, Görünmeyen Umman, ss.102–103. 
370 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.107. 
371Barkçin, Görünmeyen Umman, ss.107–108. 
372Barkçin, Görünmeyen Umman, s.108. İbnü’l-Arabî, aynayı benzetme amaçlı kullanmış, bu 
benzetmeye dayanarak Hak ve halk ( âlem) arasındaki ilişkiyi açıklamıştır.  İbnü’l- Arabî, âlemin nasıl 
varolduğunu anlatabilmek için aynada kendini görme özelliğinden yararlanmıştır.  Zira Hak, isim ve 
sıfatlarının hakîkatlerini görmek istemiş ve böylece de âlemi yaratmıştır. O bunu Fusûs’ta şöyle ifade 
etmiştir: “Hak sayısız güzel isimleri açısından onların hakîkatlerini bütün varlığıyla kapsayan kuşatıcı 
bir varlık görmek isteyince, bütün âlemi rûhu olmayan bir ceset gibi yaratmıştır. Âlem parlatılmamış 
bir ayna gibiydi. İlâhî emir, âlem aynasının parlatılmasını gerektirmiş, Âdem de bu aynanın cilasının 
ta kendisi olmuştur.”(Fusûs, s.48.) Suad el-Hakîm, “Ayna Maddesi”, İbnü’l Arabî Sözlüğü,  
Çev.Ekrem Demirli, Kabalcı Yay.,  İstanbul, 2005, ss.87-88.İbnü’l-Arabî, gerek yaratıcı ile âlem ve 
gerekse de insan ile insan-ı kâmil arasındaki ilişkiyi ve hatta insanın ilâhî mesajı almasını sağlayan 
kalbi açıklamak üzere çoğunlukla ayna metaforuna başvurur. İbnü’l-Arabî’nin kullandığı şekliyle 
ayna, tek bir hakîkat olan Vücûd yani Cenâb-ı Haktır. Onun dışındaki varlıklar ise bu aynadanın 
tezahürleridir.  Aynı zamanda İbnü’l-Arabî bu metaforu, aynanın a‘yân-ı sâbite, Hakk’ın ise aynada 
yansıyan görüntüler olduğunu ifâde etmek için de kullanır. Allah da yaratılmışlar için bir ayna 
konumundadır. Yani yaratma, Allahu Teâlâ’nın mümkün/izâfî varlıklar aynasında veya mümkün 
varlıkların Hak aynasında tecellîsi ile ortaya çıkmasıdır. Yalnız burada unutulmaması gereken nokta; 
âlemin ne Cenâb-ı Hak ile özdeş, ne de O’ndan başka olduğudur. İbnü’l-Arabî, âlemin bu özelliğini, 
aynadaki görüntü ile bu görüntünün sâhibi arasındaki ilişkiye benzeterek anlatır. Ayrıca insanı, özelde 
ise insan-ı kâmili; kâinat aynasının cilâsı olarak tanımlar. Bazen de bunu aynadan ayrı, ama yine de 
evren aynasının bir küçük bir numunesi mâhiyetindeki kapsayıcı bir ayna olarak tasvir eder. Ona göre 
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Kale, bir Mevlevî ârifi olarak Konuk’tan çok istifâde etmiştir. Aynı 

zamanda Kadîrî ve Bektaşî mürşidlerden de feyz almıştır. Galata Mevlevîhanesi 

şeyhi Ahmed Celaleddin Dede’ye intisap eden Kale, Konuk’un vefatından sonra da 

Kadîrî şeyhi Hüseyin Hüsnü Ceyhun’a bağlanmıştır.373   

3.AHMED AVNİ KONUK’UN ESERLERİ 
 

3.1. Tercüme ve Şerhleri 
 

3.1.1. Mesnevî-i Şerîf Şerhi 
 

Bu eser Mesnevî’ye yapılmış en kapsamlı şerhtir.  Konuk, 1929’da başladığı 

çalışmalarını sekiz yıl sonra bitirmiştir. 1937’de tamamlanan bu şerhin hazırlanışında 

Türkçe ve Farsça şerhlerden faydalanmış, daha önceki şârihlerin görmediği, 

Hindistan’da basılan Mesnevî şerhlerini de incelemiştir. 6 cildin hepsini şerh etmesi 

ve birçok şerhten faydalanmış olması, bu şerhi daha değerli hale getirmektedir.374 

Buna ilaveten Konuk’un, İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem ve Tedbirât-ı İlâhiyye 

eserlerini şerh etmiş olması ve Mevlânâ’nın Fîhi Mâ Fîh adlı eserinin tercümesini 

yapması, şârihin bu sahadaki yeterliliğini göstermektedir.375  

Şârihimiz vefatından önce Konya Mevlânâ Kütüphanesi’ne eserinin 

vakfedilmesi için vasiyet etmiştir. 10 Mayıs 1940 tarihinde Halid Ekşinoz tarafından 

                                                                                                                                          
kalp de rûhânî/mânevî âlemi yansıtan bir aynadır. Hatta insan, bu kalp aynasına bakarak başka 
âlemlerin bilgisini elde edebilir. Kalbin bu âlemi gerçekte olduğu gibi yansıtabilmesi ve doğru bilgiler 
alabilmesinin yolu ise onun tertemiz ve yeterince parlak olmasından geçer. Mutasavvıfların kalp 
tasfiyesi ve nefis tezkiyesi adını verdikleri arındırma yöntemlerinin asıl amacı da insanın kalp aynasına 
ârız olan ve onun aynalık özelliklerini bir şekilde azaltan, hattâ kaybettiren kir, pas ve lekeleri 
gidermektir. Ahmet Ögke, “İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’inde Ayna Metaforu”, Tasavvuf İlmî ve 
Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı–2), [2009], sy: 23, ss.88–89. 
373Barkçin, Görünmeyen Umman, s.112. 
374Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.13. Konuk, 20 kadar Hint şârihinin şerhinden Tehanevî şerhini 
esas alarak kullanmıştır. 
375Bekir Çınar, “Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-i Şerîf Şerhi’nin İlk 18 Beytindeki Şerh Usûlü”, 
Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 
Turkic, Volume 4/6, Fall,2009, s.40. 
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Konya Müzesi’ne teslim edilen bu eser 4740–4773 numarada kayıtlı olup, 34 

defterden ibarettir.376 

Konuk, 1035/1625 tarihinde ortaya çıkan yedinci cildin Mevlânâ’ya ait 

olmadığını düşünmektedir. Buna Mevlânâ’nın altıncı cildin baş tarafında Çelebi 

Hüsameddin’e: ‘Ey mânevî olan Hüsameddin! Sana Mesnevî’nin tamamı husûsunda 

altıncı kısmı hediye getiriyorum.’ sözlerini delil olarak nakleder.377 

Şârihin kanaatine göre, yedinci cilt İran şairlerinden birinin kaleme alıp 

Mevlânâ’ya isnad ettiği bir eserdir.378 

Konuk, eserin giriş kısmında Mesnevî-i şerîf gibi tükenmez bir deniz içinde 

yüzmenin, kendisi gibi ilimde, hâlde ve amelde kolu ve kanadı kırık bir âcizin işi 

olmadığını belirtir. Aşkın bu hususta onu cesur yaptığını, zîrâ aşkın özelliklerinden 

birinin de korkağı ve âcizi cesur yapmak379 olduğunu vurgulayan Konuk, bu şekilde 

şerhi yapma sebebini açıklamakta ve kısaca bunu “aşk” olarak özetlemektedir. 

Konuk, Mesnevi’yi şerh ederken İsmail Rusûhî Ankaravî’nin (ö.1631) 

Mesnevî Şerhi380 temel olmak üzere 20 kadar Hint şârihinin eserinden faydalanmıştır. 

Bunlar arasında doğrudan beş şerhten nakil yapmıştır. Diğerlerini Tehânevî 

şerhinden nakil yaparken kullanmıştır. Hint şârihlerinin eserlerini kaynak olarak 

                                                 
376Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, s.21. 
377Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, Konya Mevlânâ Müzesi, No: 4740, I. cüz, s.16. Konuk, Fusûsu’l-
Hikem Tercüme ve Şerhi, s.21’den naklen. 
378 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, s.22. 
379 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.27. 
380 İsmail Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi’yle ilgili olarak bkz: Ahmet Tanyıldız, İsmâîl Rusûhî-yi 
Ankaravî Şerh-i Mesnevî (Mecmû’atu’l-Letâyif ve Matmûratu’l-Ma’ârif- I.Cilt-İnceleme-Metin-
Sözlük), (Basılmamış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eylül, 2010. 
Turgut Koçoğlu, “Ankaravî İsmail Rusûhî’nin Mesnevî Şerhi Mecmû’atü’l-Letâyif ve Matmûratu’l-
Maârif’te Mesnevî’nin İlk 18 Beytinin Şerh Metodu”, Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler 
Sempozyumu Bildirileri (30 Eylül–01 Ekim 2006), MAKSAD Yayınları, Manisa, ss. 209–222; İsmail 
Güleç, “Üç Asırda Ne Değişti? 17. ve 20. Asırlarda Yapılan Mesnevi Şerhlerini Karşılaştırma 
Denemesi”, Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları II: Eski Türk Edebiyatına Modern Yaklaşımlar I, 24 
Nisan 2006, Bildiriler, haz: Hatice Aynur, Turkuaz Yayınları, İstanbul, 2007, ss. 80–97; Necati Elgin, 
“İsmail Ankaravî- Mesnevî Şârihi Rusûhî Dede”, Anıt, sy. 30, 1960, s. 259.   
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kullanmış olması, Ankaravî şerhi de dâhil olmak üzere diğer şerhlerde381 yapılmadığı 

için Konuk’un şerhi bu özelliğiyle farklıdır.382 

Müellifin müracaat ettiği şerhler şunlardır: 

1. İsmail Rusûhî Ankaravî’nin Mesnevî Şerhi383: Bu eserin orijinal ismi 

Mecmuâ-tü’l-letâif ve ma’mûratü’l-maârif’tir. İlk matbû şerh olan bu eser 

1257/1289’da İstanbul’da ve birçok kez (1221–1242 ve 1251 tarihlerinde) Mısır’da 

Bulak matbaasında basılmıştır. Bu eser Arapça ve Farsça’ya da tercüme edilmiştir.384 

Mesnevî-i şerif nüshaları hakkında bilgi veren Konuk, Ankaravî nüshasının 

Mevlânâ’yla yazılmış olan nüshalardan istinsah edildiğini ve bu nüshanın doğru bir 

nüsha olduğunu belirtmektedir. Bu nüsha ile Hint şârihlerinden İmdâdullah-ı 

Tehânevî’nin (1818–1899) matbû nüshasındaki beyitleri kıyaslayan Konuk, bazı 

kelime örnekleri vermiş, bu tarz küçük farklılıkların manâyı değiştirmediğini ifade 

etmiştir.385  

2. Hind şârihlerinden İmdadullah-ı Tehânevî’nin Mesnevî Şerhi: Eserin 

asıl ismi Havâşî ber Mesnevî-i Mevlânâ–i Rûm’dur.  

                                                 
381

 Mesnevî’nin tamamı Türkçe olarak, günümüze kadar sadece yedi kişi tarafından şerh edilmiştir. 
Bunlar; Şem‘î Dede (ö. 1596’dan sonra), Ankaravî İsmail Rusûhî Dede (ö. 1631), Şifâî Mehmed Dede 
(ö. 1671), Şeyh Murad-ı Buhârî (ö. 1848), Ahmed Avni Konuk (ö. 1938), Tâhirü’l-Mevlevî (ö. 1951) 
ve Abdülbaki Gölpınarlı’dır (ö. 1982). 
382Safi Arpaguş, “Ahmed Avni Konuk’un Mesnevî-î Şerîf Şerhi’nde Hint Şârihleri”, Uluslararası 
Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, 2010, I, s.212. 
383

 Hem Ankaravî ve hem de Konuk, Mesnevî’yi şerh ederken geniş bir tasavvufi birikimi okuyucuya 
aktarmışlardır. Ankaravî, kendinden önce yapılan şerhlerden Surûrî ve Şem’î’nin şerhlerine atıflarda 
bulunarak yorumlar yapmıştır. Ancak Ankaravî’nin atıflarının daha ziyade Surûrî ve Şem’î şerhlerinin 
bir nevi eleştirisi niteliğinde olduğu görülmektedir. Konuk ise şerh esnasındaki yorumlarında çoğu 
yerde, öncelikle Ankaravî’nin yorumlarını ya aynen ya da özetleyerek aktarma yoluna gitmiştir. 
Benzer şekilde Hint şârihlerinin yorumlarına da aynen aktarma veya özetleme yoluyla müracaat etmiş 
daha sonra da konu hakkındaki fikirlerini söylemiştir. Bu durum her iki şârihin şerhte kullandıkları 
kaynakları göstermesi bakımından dikkat çekicidir. Mehmed Özdemir, “İsmâîl Rusûhî-yi Ankaravî ve 
Ahmet Avni Konuk’un Tasavvufî Görüşlerinin Mesnevî Şerhi’nin 2. Cildi Bağlamında Mukayesesi”,  
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or 
Turkic Volume 9/12 Fall 2014, Ankara/ Turkey, s. 597 
384 Erhan Yetik,  “İsmail Rusûhî Ankaravî Maddesi”, DİA, 1991,c.III, 1991,s.212. 
385Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.30. 
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3. Bahru’l-Ulûm Abdü’l-Alî’nin Mesnevî Şerhi: Dili Farsça olup üç 

cilttir. 1873’de Leknev’de ve 1877’de Bombay’da basılmıştır. 

4. Velî Muhammed Ekberâbadî’nin Mesnevî Şerhi: 1727–1738 yılları 

arasında yazılan bu şerh Şerh-i Mesnevî ve Mahzenü’l-esrâr adlarıyla basılmıştır. 

5. Muhammed Rıza Lahorî’nin Mesnevî Şerhi: Esas adı Mükâşefât-ı 

Rızavî’dir. 1877’de Leknev’de basılmıştır. 

6. Abdurrahman Leknevî’nin Mesnevî Şerhi: Orijinal adı Envâru’r-

Rahman li-Tenvîri’l-Cenân’dır. Hicri 1817’de Hindistan’ın Leknev şehrinde 

basılmıştır. Konuk’un bu şerhten istifadesi beyitlerin şerhi esnasında olmamıştır. 

Sadece Mesnevî ve Kur’an-ı Kerim arasındaki benzerlikler bağlamında bir istifade 

söz konusudur.386 

7. Kemâleddîn-i Harezmî’nin  (ö.1436) Mesnevî Şerhi: Eserin asıl ismi 

Cevâhirü'l-Esrâr ve Zevâhirü'l-Envâr’dır. Mesnevî’nin manzûm bir şerhidir. 

Hindistan'da bastırılmıştır.387 Konuk, bu eserden Mesnevî’nin dördüncü cildinde 

Hüseyin-i Harezmî şerhinden bir özet şeklinde bahseder.388 

Müellifin şerh esnasında kullandığı sözlükler şunlardır: 

 “Kâmus, Burhân-ı Katı’nın Fârisî aslı ve Hind tab’ı, Müntehabü’l-Lügât, 

Şemsü’l-Lügât, Gıyâsü’l-Lügat, Bahâr-ı Acem, Heft-Kulzüm, Çerâğ-ı Hidâyet, 

Ahterî-i Kebir389 ve Reşîdî390”dir. Hind şerhlerinde gösterilen lügatlar: Müeyyidü’l-

                                                 
386Metin Güngör, “Ahmet Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf Şerhindeki Tasavvuf Düşüncesi”, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniv.,İlahiyat Fak., Bursa, 2010,ss.18-20. 
387 Ceyhan, “Mesnevî Maddesi”, DİA, 2004, c.29, s.332. 
388 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, s.504. 
389 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I,s.39. 
390Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VI, s.239. 
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Fudalâ, Ferheng-i Cihangirî, Sirâcü’l-Lügat, Akrabü’l-Mevârîd, Sarrah, Müzilü’l-

Ağlat, Hıyabân, Letâîf gibi Hindistan’da basılmış bazı sözlüklerdir.391 

 Şerh konusunda faydalandığı kaynaklar ise şunlardır: 

“Fusûsu’l-Hikem, Fütûhât-ı Mekkiyye, et-Tedbîrâtu’l İlâhiyye fî Islâhi 

Memleketi’l İnsâniyye, Bülgatü’l-Gavvâs, Cevâhir-i Gaybî, Fîhi Mâ Fîh, Menâkıb-ı 

Sipehsâlâr, Avârifu’l-Maârif, Arâisü’l-Beyân, Tefsîr-i Nahcivânî, Usûl-i Aşere, 

Ta’rifât-ı Seyyid, Istılâhât-ı Sûfiyye-i Kâşânî, Istılâhât-ı Sûfiyye-i Ni’metu’llâh, 

Ma’rifetnâme, Ma’nevî Şerhi, Nefahâtü’l-Üns, Matlâ‘u’l-Ulûm Mecma‘u’l-Fünûn, 

Azîz Nesefî Resâili, Reşehât, el-İnsânu’l-Kâmil”.  

 
Şârih, İbnü’l-Arabî’nin görüşlerinden geniş ölçüde etkilenmiş, Mesnevî 

şerhinde daha önce şerh ettiği kitaplardaki birikimlerinden özellikle de Fusûsu’l 

Hikem ve Mevlânâ’nın Fîhi Mâ Fîh tercümesindeki mütalâalarından 

faydalanmıştır.392 

Ankaravî ve Hint şârihleri Mesnevi’yi şerh ederken İbnü’l-Arabî’nin 

tesirinde kalmışlardır. Konuk da bu tür bir okuma daha kapsamlıdır. Hatırlamak 

gerekirse, Ankaravî’ye “Hazret-i Şârih” ünvanını kazandıran Mesnevi’ye yazdığı 

şerhtir ancak bunun yanı sıra o, aynı zamanda Nakşü’l-Fusûs393 şârihidir. Benzer 

şekilde Tecelliyâtü ârâ’isi’n-Nüsûs fî manassâti hikemi’l-Fusûs isimli eseriyle Fusûs 

şârihi sayılan Abdullah Bosnevî’nin de Cezîre-î Mesnevî394 şerhi vardır. Konevî 

şârihi Molla Fenârî de Mesnevî’nin ilk onsekiz beytine şerh yazmıştır. Bu da gösterir 
                                                 
391 Arpaguş, “Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî Şerhi’nin Tasavvuf Çalışmaları Açısından Önemi”, 
s.36. 
392 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I,ss.39–40. 
393

 Ankaravî, İbnü’l-Arabî’nin Fusûs’unu Nakdü’n-nusûs adıyla kısaltmış, daha sonra Câmî bu eseri 
Şerh-i Nakş-ı Fusûs, adıyla Farsça’ya çevirerek şerhetmiştir. 
394Cezîre-i Mesnevî, XVI. yüzyıl şâirlerinden Yûsuf Sîne-çâk’in Mevlâna’nın Mesnevî’sinin altı 
cildinden seçip bir araya getirdiği 366 beyitlik eserinin adıdır. İsmail Güleç, “Türk Edebiyatında 
Cezîre-i Mesnevî Şerhleri”, Osmanlı Araştırmaları: The Journal of Ottoman Studies, XXIV (2004), s. 
159. 



100 
 

ki, Ekberî ve Mevlevî geleneğin mensupları sadece kendi ekolüne ait eserler 

vermemiş, her iki geleneğin ortak dile hâkim olduğunu gösterecek tarzda hareket 

etmişlerdir. Fusûs’u ve Mesnevî’nin tamamını kapsamlı bir biçimde şerh etme 

imkânına kavuşan şahıs ise Ahmed Avni Konuk’tur. Böylece Mesnevî, vahdet-i 

vücûd felsefesinin uygulanabilmesi ve açıklanabilmesinde önemli katkıda bulunmuş, 

tasavvufun amelî ve nazarî yönleri de ortak paydada buluşturulmuştur. 395 

Bu şekilde iki mutasavvıfın görüşlerini birleştirmesi; Feridun Nâfiz Uzluk 

(ö.1974), Abdülbâki Gölpınarlı (ö.1982) gibi bazı kimselerin tenkitlerine sebep 

olmuştur. Nitekim Konuk’un Feridun Nâfiz Uzluk’a 23 Şubat 1938’de yazdığı 

mektubun bu konudaki eleştirilere cevap mâhiyetinde olduğunu görmekteyiz.396 

 Mektupta Uzluk’un Mevlânâ, İbnü’l-Arabî, Ferîdüddîn-i Attâr, Hakîm 

Senâî, Seyyid Burhâneddin, Sultânü'l-Ulemâ ve Sultan Veled gibi şahsiyetleri 

ayrı görmesinin yanlışlığına değinen Konuk, hepsinin aynı ilahî kaynaktan 

beslenen hikmet sâhibi kişiler olduğunu vurgulamaktadır. Bu duruma 

Mesnevî’deki “Gökyüzünün nurları, izleri kesilmiş haldedir(sonları yoktur.) 

Onlar doğuda ve batıda bulunmayan Hakk’ın nurları (gibi) olabilir mi?”397 

beytini delil olarak getirmektedir. 

İbnü’l-Arabî’nin eserlerinin şerhinin, Mesnevî beyitleriyle yapılmasının 

gayet doğal olduğunu savunan Konuk, Mesnevî’nin 4. cildinin 3380, 3382 numaralı 

beyitlerine gönderme yapar. “Nitekim o yüce önder, ecel gününe kadar başına 

gelecek işleri gördü. Yirmi yıl sonra neler olacağını, o iyi huylu şimdiden bilir. Hatta 

                                                 
395Arpaguş, “Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî Şerhi’nin Tasavvuf Çalışmaları Açısından 
Önemi”,ss.37–38. 
396Bu mektup Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi (SÜSAM)ndeki Uzluk arşivindedir. 
Yakup Şafak, “Son Mesnevî Şârihlerinden Ahmed Avni Konuk’un Mevlânâ’nın Eserlerine, 
Fikirlerine Dâir Mektubu”, İlmî Araştırmalar16, İstanbul, 2003, ss.87–96. 
397

 Mesnevî, Nicholson neşri ve İzbudak çevirisi, c.II, s.1544.Şafak,”Son Mesnevî Şârihlerinden 
Ahmed Avni Konuk’un Mevlânâ’nın Eserlerine, Fikirlerine Dâir Mektubu”, s 93’ten naklen. 



101 
 

o takva sahibi yalnız kendi halini değil, doğudakilerin ve batıdakilerin halini de 

görür.” ifadesinde Mevlânâ’nın bahsettiği kişinin İbnü’l-Arabî olduğu 

düşünülmektedir. Yine 1. Cildin 611 numaralı beytinde Mevlânâ  “Biz yokuz; bizim 

varlığımızı, mutlak varlık olan sen, fânî sûretlerde varmış gibi 

göstermektesin.”diyerek İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd düşüncesine vurgu 

yapmaktadır. Bu konuda muhakkiklerin ortak paydada birleştiklerini düşünen 

Konuk, batılı düşünürlerin konuyu panteizmle karıştırdıklarını ve yanıldıklarını 

savunmaktadır. Ona göre bütün bu zâtlar, Allah’ı tanıma noktasında hem fikirdir. 

Sadece meşrep açısından birtakım farklılıklar vardır. Bu ise müellife göre son derece 

doğaldır.398
 

Şârih, Uzluk’a yazdığı mektupta, Reynold Nicholson399’ın İngilizce 

bastırdığı Mesnevî’ye ait giriş yazısını takdirle karşılamakta ve fakat onun çıkardığı 

hükümleri yabancı olması hasebiyle yanlış bulmakta ve bu yanlışlıkların 

gerekçelerini açıklamaktadır. Nitekim Nicholson’un iddiasına göre, Mevlânâ kendi 

eserini tashih ve redaksiyon işini başkalarına yaptırmıştır. Mesnevî’nin VI. cildi 

eksiktir. Mevlânâ’nın nazmı ve arûzu Sâ’dî ve Hâfız gibi şâirlere kıyâsla gevşektir. 

Konuk, mektubunda bu üç iddianın da son derece yanlış olduğunu savunmaktadır. 

Nicholson bir müsteşrik olarak ancak bu kadar anlayabilmiştir. Üzücü olan taraf ise 

batılılara eserin yanlış tanıtılmasıdır.400 

                                                 
398 Şafak, “Son Mesnevî Şârihlerinden Ahmed Avni Konuk’un Mevlânâ’nın Eserlerine, Fikirlerine 
Dâir Mektubu”, s.94. 
399Reynold Alleyne Nicholson; Mevlânâ ve eserleri üzerine çalışan şarkiyatçılardan birisi olup 

Mesnevî’nin metin, tercüme ve şerhinden oluşan sekiz ciltlik bir eser sahibidir. Onun bu tercümesi 
Batı’da Mevlânâ ve Mesnevî üzerine yapılan çalışmalarda başvurulan, seçki ve antolojilerde devamlı 
örnekler alınan klasik bir eser olmuştur. İsmail Güleç, “R. A. Nicholson’un Mesnevî tercüme ve şerhi 
üzerine”, Dîvân İlmî Araştırmalar, 20 (2006/1), ss. 1–4. 
400Şafak, “Son Mesnevî Şârihlerinden Ahmed Avni Konuk’un Mevlânâ’nın Eserlerine, Fikirlerine 
Dâir Mektubu” , ss.94–95. 
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Abdülbaki Gölpınarlı da Konuk’a ağır eleştirilerde bulunmuş, Mevlâna'dan 

Sonra Mevlevilik adlı eserinde adı geçen şerh hakkında şunları söylemiştir: 

Ahmed Avni Konuk, son Mesnevî şârihidir. Fîhi mâ fih’i de 
tercüme eden Konuk, diğer şarihlerden daha iyi bir şerh meydana 
getirmekle beraber o da diğer ana kaynakları okumadığından ve bir 
de bazen Mevlânâ'nın sözlerini, fennî buluşlara tatbîke uğraştığından 
şerhi, ilmî bir mâhiyet arz etmez. Basılmayan ve basılmasına da 
lüzûm olmayan bu şerhin bir nüshası, vasiyeti üzerine Konya Müzesi 
Kütüphanesi’ne gönderilmiştir.401 

 

Gölpınarlı, eserinin başka bir bölümünde ise şu değerlendirmeyi 

yapmaktadır: 

Ahmed Avni'nin Mesnevî şerhine esas aldığı metin, kendi sözüne 
nazaran Ankaravî metnidir.(…) Beyit sayıları bile bu nüshaya uymayan 
metin şöyle dursun; şerhte âyetler kendisince yorumlanmış, zayıf ve mevzû 
hadisler alınmış, âyetlerin sûreleri ve âyet numaraları konmamış, anılan 
menkıbelerin kaynakları gösterilmemiştir. Birçok şerhlerden faydalandığını 
söylediği halde bunların basımlarını, aldığı yerlerde sayfa numaralarını 
vermemiş, hatta adlarını dâhi bildirmemiştir. Her hususta İbnü’l Arabî’nin 
eserleri ile delil gösterilmektedir. İndeks ve bibliyografya yoktur.402 

 
Mustafa Tahralı, Mesnevî-i Şerîf şerhinin “takdîm” yazısında, bu tenkitlerin 

eserin basılmaması için bir sebep teşkil etmeyeceğini savunmaktadır. Zîra bu şerh 

günümüz akademik anlayışına göre hazırlanmamıştır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

geçiş döneminde klasik üslûpla kaleme alınmıştır. O zamana kadar uygulanan ilmî ve 

fikrî esaslara uyarak şerhini telif eden Konuk, âyetleri tasavvufî yorumlarla 

açıklamıştır. Zayıf ve mevzû hadislere yer vermemiş, Mesnevî, Fihi Ma Fih, 

Fusûsu’l-Hikem, Fütûhât-ı Mekkiyye’de sık sık görülen hadisler alınmıştır. Âyetlerin, 

sûre ve âyet numaralarının verilmemiş olmasını o dönemde yaşayan âlimlerin bu 

                                                 
401

 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik, İstanbul, 1953, s.145. 
402 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, Ankara,1972, c.III, ss.234–235.  
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ayetleri ezbere bilmesine veya rahatça okuyabilmesine bağlayan Tahralı, günümüzde 

ise bunun bir ihtiyaç olduğu kanaatindedir.403 

Mustafa Tahralı, konuyla ilgili olarak bir tebliğinde ise şunları söyler: 

Ahmed Avni Bey, Fusûs şerhinin pek çok yerinde Mevlânâ’nın 
Fîhî Mâ Fîh ve Mesnevî’sinden nakiller yaparak Fusûs’daki fikirleri 
açıklamıştır. Ayrıca yine Fusûs şerhinde onuncu fassın şerhi sonuna, 2–12 
sayfalık Mesnevî beyitlerini şerhleriyle ilave ederek, Mesnevî’nin âdeta 
Fusûs’u şerh eden ve Fusûs’a paralel bir eser olduğunu satır satır, bölüm 
bölüm göstermek istemiştir. Böylece İbnü’l-Arabî’nin Fusûsu’l-Hikem’iyle, 
Mevlânâ’nın Mesnevî’si arasında esas fikir itibariyle bir farkın 
bulunmadığını, Mesnevî şerhinden 10–12 sene önce kaleme aldığı Fusûsu’l-
Hikem şerhinde ortaya koymuştur diyebiliriz. Son eseri olan Mesnevî-i Şerif 
şerhinde ise İbnü’l-Arabî’nin tercüme ve şerhini yaptığı eserleri ile Fütûhat-ı 
Mekkiyye ve diğer eserlerinden ve Aziz Nesefi gibi başka birkaç muhakkik 
müelliften bir hayli alıntı yapmıştır. Ahmed Avni Konuk’un hem Fusûs hem 
de Mesnevî şerhinde yaptığı bu karşılıklı alıntılardan bu eserlerin gerçekten 
birbirini açıklayıcı ve tamamlayıcı olduğu gayet açık olarak 
görülmektedir.’404 

 

Şefik Can ise söz konusu eser hakkında müsbet düşünenlerdendir. 

Can, Mevlânâ ile İbnü’l-Arabî’nin aynı fikirde olduğunu şöyle ifade etmektedir: 

Son devirde yetişen şârihlerimizden Ahmed Avni merhum 
da, aynen Ankaravî Hazretleri gibi, Fusûsu'l-Hikem, Mesnevî ve 
Dîvân-ı Kebîr’den seçtiği şiirlerle şerh etmiş, henüz basılmamış olan 
ve Konya'da Mevlânâ Müzesi Kitaplığı’nda 34 defter halinde bulunan 
Mesnevî-i Şerif’’i de Fusûs'tan ve Fütuhât'tan aldığı metinlerle 
açıklamıştır. Bu şârihlerin eserleri de göstermektedir ki, bazılarının 
birbirlerinden uzak sandıkları Hazreti Mevlâna ile Hazreti Muhyiddîn 
birbirlerine çok yakındırlar.405 

 

Konuk'un şerhi, müellifimizin vefatından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı 

tarafından yayınlanmak üzere bir komisyona incelettirilmiş ve içlerinde Feridun 

Nafiz Uzluk'un da bulunduğu bu komisyon 31.10.1955 tarihinde Başkanlığa, şerhin 

basıma elverişli olmadığına dair bir rapor sunmuş ve eser yayınlanmamıştır. Uzluk, 

                                                 
403

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, ss.20–21. 
404 Mustafa Tahralı, “Ahmed Avni Konuk’un Mesnevi-i Şerif Şerhi’nde İbnü’l-Arabî”, Uluslararası 
Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, 2010, II, s.877. 
405

 Şefik Can, Mevlânâ- Hayatı- Şahsiyeti- Fikirleri, İstanbul, 1995,s.338. 
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şerhin basılmamasını gerektiren iki sebep üzerinde durmuştur: Birincisi, şerhte 

kullanılan metnin Konya’da bulunan en eski nüshadan yer yer farklılıklar göstermesi. 

İkincisi, Konuk’un şerhini XVII. yüzyıldan itibaren Mesnevî şârihlerince 

benimsenmiş olan İbnü’l-Arabî’nin görüşleri doğrultusunda yani kendi tâbiriyle 

‘yanlış yolda’ yapmış olmasıdır. Söz konusu raporun imzasız bir kopyası SÜSAM 

Uzluk Arşivi'nde bulunmaktadır.406  

Milliyet Gazetesi yazarlarından ve Çelebiler soyundan olan Refii Cevad 

Ulunay 23 Ocak 1959 tarihli “Takvimden bir Yaprak” isimli köşesinde bu konuyla 

ilgili bir yazı yazmıştır. Basım işinin senelerden beri ertelenmesini eleştiren Ulunay, 

hükümetin bu işi 1955’te Diyanet İşleri Başkanlığı’na havale ettiğini ve komisyonda 

bulunan tıp tarihi profesörü Feridun Nafiz Uzluk’un 19 Aralık 1955’te Zafer 

gazetesinde bir makale yazarak şerhin yayınlanmasına engel olduğunu 

bildirmektedir. Ulunay bu konuda şunları kaydeder: 

Bu iddia doğru veya yanlış olabilir. Fakat bu, Dr. Feridun Nâfiz 
Beye eserin aslında değişiklikler yapmak hakkını vermezdi. Bu sûretle Dr. 
Feridun Nâfiz, Mesnevî şerhinin tab’u neşrinin durdurulmasına sebep 
olmuştur. 

Hâlbuki tam olarak Mesnevî’nin tercüme ve şerhi mahduttur. Sarı 
Abdullah Efendi, Abidin Paşa yalnız birinci cildi şerh etmişler ancak 
Ankaravî hepsini tamamlayabilmiş, Nahifî’nin manzum tercümesi vezin ve 
kafiye dolayısıyla kelime bekelime tercüme değildir. Veled Çelebi’nin 
tercümesi ise şîve bakımından beni tatmin etmemiştir. 

 Ahmed Avni Beyin şerhi, bu ihtiyacı giderecek mükemmel 
bir eserdir. Onun bir kelimesine dokunmanın eserin temelini 
sarsacağını doktor da pekâlâ bilmeliydi.407 

 

Bu eser, Mustafa Tahralı ve ekibinin çalışmalarıyla neşre hazırlanmış ve ilk 

olarak 1994 yılında İz yayıncılık tarafından basılmıştır. 

                                                 
406

 Şafak, “Son Mesnevî Şârihlerinden Ahmed Avni Konuk’un Mevlânâ’nın Eserlerine, Fikirlerine 
Dâir Mektubu”, s.96. 
407Söz konusu makale için Milliyet Gazetesi’nin internette yayınlanan arşivinden 23 Ocak 1959 tarihli 
3.sayfada yayınlanmış olan yazısına başvurulabilir. Bkz: http://gazetearsivi.milliyet.com.tr. 



105 
 

Tüm bu tartışmalardan geriye dönüp esere yeniden odaklanacak olursak 

Konuk’un eserin şerhinde klasik şerh metodunu kullandığını görürüz. Farsça 

beyitleri numaralayıp yazdıktan sonra, beytin tercümesini ve açıklamasını yapan 

Konuk, gerekli gördüğü yerlerde Farsça beyitteki bazı kelime ve deyimlerin sözlük 

anlamlarını vermiş ve ardından tasavvufî manâlarını açıklamıştır. Bu açıklamalardaki 

görüşlerini daha önce şerh ettiği kitaplardan verdiği örneklerle desteklemiştir. 

Konuk, ilk 18 beytin Mesnevi’nin özü ve özeti olduğunu kaydeder. Müellif, Mesnevi 

şerhinin sonunda bu eser hakkında şunları kaydeder: 

Cenâb-ı Hakk’a hamd ü sena olsun ki, fakîr bu Mesnevî-i Şerif’in 
şerhine 1348 hicrî senesinde başladım (1929) ve 1356 sene-i hicrîsi 
Ramazân-ı şerîfinin 24.Pazar günü bitirdim.(1937) Demek ki, sekiz sene 
zarfında ikmâl olundu. Arada hastalık ve diğer esbab gibi birçok teahhurlar 
da vaki oldu. Bu şerhten maksadım, Hudâ bilir ki, asla iştihar (meşhur 
olmak) değildir. Ancak insanlık yolunu öğrenmek için Mesnevî-i Şerîf’i 
hatmetmektir. Zîra çok tecrübe ettim ki, anlamak için okumak, yazmak gibi 
değildir. İnsan okurken anladığını zannedip geçiyor; fakat yazarken iş 
değişiyor, sözlerin zevkine varmak için çok düşünmek ve tedkik etmek lazım 
geliyor. Fakîrin yazdığı eserlerin hepsi de bu maksad ile yazılmıştır. Belki 
şerh esnasında, yanlış anlayışlarım ve kusurlarım vaki olmuş olabilir. Fakîr 
bu hali şârihlerin şerhlerinde de gördüm. Mesnevî gibi bir deryâ-yı bî-pâyân 
[sonsuz bir derya] içinde bu gibi kusurların ehl-i irfan tarafından afv 
olunacağını ümit ederim. Evliyaullah kerem sâhibidir; onların rûhaniyetleri 
bizim gibi iyi niyet sahibi olan âcizleri mâzur görürler. Bu maksad ile bir 
eser yazıştan güzel bir netice de çıkmış olur ki, o da fakirden sonra okuyup 
zevk duyan din kardeşlerimizin ve hatta ilim ve irfan arkasında koşan 
bilumûm efrâd-ı beşerin hayır ile yâdetmesidir.408 

 

3.1.2. Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi 
 

Mutasavvıf bu şerhe 1915’te başlamış, 13 yıl sonra 1928’de bitirmiştir.409 

Bu eser Konuk’un ikinci büyük eseridir. Konuk, 1926’da Mûsa Fassı hâricinde kalan 

                                                 
408

 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.XIII, s.328. 
409Ahmed Avni Konuk, Azizüddîn Nesefî- İnsan-ı Kâmil, Haz. Sezai Fırat, Gelenek Yay., İstanbul, 
2004, s.56. Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi’nin Mustafa Tahralı ve Selçuk Eraydın tarafından 
yazılan takdim yazısında da Konuk’un şerhe 1915’te başladığından bahsedilmektedir. Gölpınarlı’ya 
göre ise bu tarih 1919’dur. Gölpınarlı, Konuk’un mukaddimeyi şerh bittikten sekiz-dokuz ay sonra 
yazdığını, bu müddet zarfında da defalarca gözden geçirdiğini, hatta nüshanın pek çok yerinin kurşun 
kalemle yapılan tashihlerle dolu olduğunu belirtir. Gölpınarlı, Mevlâna Müzesi Yazmalar Kataloğu, 
c.III, s.151. 
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kısımları bir aile dostuna teslim etmiştir. Aynı yıl çıkan yangında410 müellifin 

Cerrahpaşa’daki evi yanmış, Fusûs’taki Mûsa Fassı’nın şerhi de kül olmuştur. Daha 

sonra bu bölümü tekrar şerh eden Konuk, aslında bunun başka bir ihvan tarafından 

çoğaltılmış olduğunu öğrenir. Böylece Mûsa Fassı iki kez şerh edilmiş olur.411 

Müellif nüshası Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi 3853 ve 3880 

numaralarda kayıtlı olan bu eser, en fazlası 116, en azı 9 sayfa olmak üzere 28 

defterden oluşmakta olup, toplam 1676 sayfadır. Gölpınarlı, defterlerin ebadının aynı 

olmadığını, yazı ebadı ve satırların da birbirini tutmadığını kaydeder. Her defterin 

başında ve sonunda rûmî ve hicrî tarihle yazım ve bitim tarihleri kaydedilmiştir. 

Mukaddimeyi içeren defterde Üsküdar Hallaç Baba Sa’di Dergâhı şeyhi Fakrî 

‘Ali’nin 1929 yılında bu şerh hakkında yazdığı üç beyitlik bir Farsça şiiri, arka 

sayfada ise Ahmed Amiş Efendi’nin halifesi Orhan Şemseddin’in dokuz beyitlik 

Farsça bir medhiyesi bulunmaktadır. Mukaddimede “vücûd, vücûd-ı izâfî, tecelliyât-ı 

vücûd, la-taayyün, ahadiyyet” gibi kavramlar hakkında açıklamalar vardır. Son 

defterde ise İbnü’l-Arabî’nin hal tercümesi özet olarak yazılmıştır. Mevlânâ ile 

Şam’da görüşmeleri, Mevlânâ’nın ona “sadr-ı ecell” demesi de bu hal tercümesine 

eklenmiştir.412 

                                                 
410

 Bu yangınla ilgili olarak Konuk’un bir hatırası da şöyledir: Konya’da Mevlâna Müzesi’ni ziyarete 
giden ihvandan birisi, Mevlâna hazretlerinin giydiği hırkadan birkaç iplik çıkarıp Konuk’a hediye 
etmiştir. Konuk, bunu bir kâğıda sarıp kütüphanesinde saklamıştır. Milâdi 926 yılının Kanun-i Sâni 
22.gecesinde (1926) akşam ile yatsı arasında çıkan bir yangında evin tamamı ve dolayısıyla da 
kütüphanesi yanmıştır. Enkâzın iki ay boyunca karlar altında kaldığını belirten müellif, hava biraz 
açıldığında enkaz altında kalan eşyayı ararken moloz yığınları arasında bükülmüş bir kâğıt görür. 
Açtığında bunun hırkaya ait iplikler olduğunu ve yanmadığını fark eden Konuk, şu yorumu yapar: 
“Hayret ettim ve anladım ki ârifin libası te’sirât-ı kevniyyeden emîndir.” Konuk, Mesnevî-i Şerîf 
Şerhi, c.XII, ss.364–365. 
411

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, s.21. 
412Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, c.III, s.151. 
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Konuk, şerhte her “fass”ın başlığı altında o fass’taki “hikmet”i açıklamış, 

ardından Fusûs’tan cümleleri aynen yazıp tercümesini vermiş, ardından da şerhini 

yapmıştır. Kimi zaman da bölümlerin sonuna ilgili gördüğü Mesnevî beyitlerinin 

şerhini ilave etmiştir.413 

Konuk, bu şerhte daha önce yapılmış şerhlerden de istifade etmiştir. Eserin 

çeşitli yerlerinde anılan bu şerhler; Sadreddin Konevî’nin “Fükûk”u414, 

Müeyyidüddin b. Mahmud el-Cendî’nin “Şerhu’l-Fusûs”u415, Muhammed Hasan el-

Hindî’nin (ö.718/1318) “et-Te’vîlü’l-Muhkem fi Müteşâbihi Fusûsi’l-Hikem”i416, 

Abdürrezzâk el-Kâşânî’nin “Şerhu’l-Fusûs”u417, Davûd b. Mahmûd el-Kayserî’nin 

“Matla’u Husûsı’l-Kilem fî Ma‘ânî Fusûsi’l-Hikem”i418, Molla Câmî’nin “Şerhu’l-

Fusûs”u419 ve ‘Nakdü’n-Nusûs fî Şerhi Nakşi’l-Fusûs”u420, Sofyalı Bali Efendi’nin 

(ö.960/1553) “Şerhu Fusûsı’l-Hikem”i421, Abdullah Bosnevî’nin (ö.1051/1644) 

“Tecelliyâtü Arâisi’n-Nusûs fî Menessâti Hikemi’l-Fusûs”u422, Abdülganî en-

Nâblusî’nin (ö.1138/1731) “Şerhu Cevâhiri’n-Nusûs fî Halli Kelimâti’l-Fusûs”u423, 

                                                 
413Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, s.7.  
414Konevî bu eserde Fusûs’u şerh etmekten ziyade her fassta anlatılan hikmeti incelemiş ve gerek 
gördüğü bazı cümleleri açıklamıştır. Eserin dili Arapçadır. Eser için bkz: Süleymaniye Ktp. Bağdatlı 
Vehbi 730 numaralı nüsha.  
415

 Konevî’nin talebesidir. İlk şerh olarak kabul edilir. Arapçadır. Bkz: Süleymaniye Ktp. Nafiz Paşa 
538 numaralı nüsha.  
416 Eser Farsçadır. 1310’da Hindistan’da taşbasması olarak basılmıştır. Bkz: Süleymaniye Ktp. Zühdü 
Bey 422 numaralı nüsha. Konuk, Îsa Fassı’nda bu şerhin diğer şerhlerde bulunmayan bilgiler 
içerdiğinden bahseder. Bkz; Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.127. 
417

 Fusûs şerhleri arasında en çok beğenilen Arapça şerhtir. Kahire’de 1321’de basılmıştır. 3 sayfalık 
mukaddimesi olan bu şerh 284 sayfadır. 
418 Arapça olan bu şerh 1299 tarihinde İran’da ve 1300 tarihinde Hindistan’da taşbasması olarak 
basılmıştır. İran nüshası 494 sayfa, Bombay baskısı 356 sayfadır. 
419 Molla Câmî’nin 896’da tamamladığı bu şerh ilk olarak Nablusi’nin şerhinin kenarında basılmıştır. 
Daha sonra 1907’de Hindistan’da ayrı bir baskısı yapılmıştır. Arapçadır.  
420Molla Câmî’ye ait bu ikinci şerh Arapça-Farsçadır. Nakşu’l-Fusûs’un şerhidir. 
4211309’da İstanbul’da basılan bu eser Arapçadır. 
4221252’de Kahire’de ve 1290’da İstanbul’da basılmıştır. Türkçedir. Bu şerhle ilgili olarak bkz: 
Abdullah Kartal, “Türkçe İlk Fusûsu’l-Hikem Şerhi: Tecelliyâtü Arâisi’n-Nusûs fî Manassâti 
Hikemi’l-Fusûs”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fak., sy.8, c.8,1999. 
4231304’de İstanbul’da ilk cildi, 1323’de Kahire’de ikinci cildi basılmıştır. 
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Ya’kub Han Kaşgârî’nin (ö.1317/1899) “Tavzîhu’l-Beyân”ı424dır. Müellif bu şerhleri, 

şârihlerin Fusûs cümlelerini okuyuşta farklı olmaları durumunda zikretmektedir. 

Şerhteki bilgilerin nereden alındığı ve hangi şerhte bulunduğu belli değildir. 

Müellifin Nuh Fassındaki şu ifadeleri buna kanıt teşkil eder: 

Bosnevî, Kaşânî, Ya’kup Hân ve Te’vil-i Muhkem ‘tenbih’i (s.a.v.) 
Efendimiz’e râci’ kılmışlar ve Dâvûd Kayserî Nûh (a.s.)’a veyahut Hakk’a ve 
Mevlânâ Câmî ise mutlak dâîye veya Hakk’a; Abdülgani Nablûsî dâhi şerhinde ھ فنب
 tarzında yazıp mutlak Hakk’a; Bali Efendi dahi Cenâb-ı Nuh’a nisbet سبحانھ
eylemişlerdir. 425 

Bununla birlikte şârih Fütûhat-ı Mekkiyye, Gülşen-i Raz, Mesnevî, Fîhî Ma 

Fih, Esrarnâme, Envâru’r-Rahman, İnşâ-i Devâîr, Reşehat, Risâle-i Ahadiyye, 

Lüccetü’l-Esrar’dan alıntılar yapmıştır. Bu eserler içinde en fazla atıfta bulunulan ise 

Mesnevî’dir. 

Konuk, şerh esnasında kendince bazı bilimsel yorumlar da yapmıştır. 

Tahralı ve Eraydın’a göre astronomi, fizik, kimya, biyoloji gibi bilim dallarıyla ilgili 

olan bazı görüşlerin bu şerhte şârih tarafından kullanılması her zaman isabetli 

olmamıştır. Tahralı ve Eraydın’ın bu tespitine biz de katılıyoruz. Zîra aya gidilmesi, 

uzayda dolaşılması, uzayın derinliklerine aletler gönderilmesi gibi durumlarla ilgili 

şârihin yaptığı yorumlar şu anda geçerliliğini yitirmiştir. Bu sebeple şerhteki bu 

yorumların müellifin yaşadığı devre göre yapılmış olduğu göz ardı edilmemelidir.426  

Konuk’un Fusûs şerhini diğer şerhlerden ayıran en belirgin nokta eserin 

dilidir. Osmanlıca sözlük yardımıyla okunduğunda rahatça anlaşılabilecek bir dile 

                                                 
4241315’te Doğu Türkistan Devlet başkanı Yakuphan Badevlet tarafından yazılmış, Hindistan’da 
taşbasması olarak basılmıştır. 40+370 sayfadır. Mukaddimesi Arapça-Farsça karışıktır. Şerh ise 
Arapçadır.  
425

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I,s.287. 
426Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.11. 
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sahip olan bu eser, önceki Fusûs şerhlerinde söylenenleri günümüze aktardığı için bir 

köprü vazifesi kurmakta ve İbnü’l-Arabî’nin anlaşılması zor ifâdelerini açarak 

günümüz okuyucusunun istifadesine sunmaktadır.427 Ayrıca şârih, konunun akışına 

göre yeri geldikçe birtakım tarifler vererek İbnü’l-Arabî ve önceki şârihlerin 

ıstılahlarına değinmekte ve böylece okuyucuya İbnü’l-Arabî’nin üslubu, görüşleri ve 

kullandığı kavramlar hakkında bilgi vermektedir. Bu yönüyle şerh İbnü’l-Arabî’yi 

tanıtıcı bir fonksiyona sahiptir.428 

Bu eser, Mustafa Tahralı ve ekibinin çalışmalarıyla neşre hazırlanmış ve ilk 

cildi 1987 yılında ve diğer üç ciltle beraber ise 1994 yılında Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları’nca basılmıştır.  

3.1.3. et-Tedbîrâtü’l-ilâhiyye fî ıslâhi’l-memleketi’l-insâniyye Tercüme ve Şerhi 
 
 

Müellif nüshası Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi 4522 

numarada kayıtlı olan bu eser, Konuk tarafından 1922–1925 yılları arasında tercüme 

ve şerh edilmiştir. İbnü’l-Arabî’nin kapalı ifadelerini kırık mana üslûbuyla tercüme 

eden Konuk, başta Fusûs olmak üzere İbnü’l-Arabî’nin diğer eserlerine de vâkıf 

olduğu için gerekli yerlerde atıf ve nakillerde bulunmak sûretiyle açıklamalar 

yapmıştır.429 

Müellif hattıyla ve rik’a yazısıyla yazılmış eser; dibâce, temhîd-i kitap, 

mukaddime, fasıl, fihrist ve 17 babtan meydana gelmiştir. 810 sayfadır.  

Mukaddimede insanın yaratılışı, husûsiyetleri, mertebeleri, kâmil ve nâkıs insanlarla 

                                                 
427 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.11. 
428

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.38. 
429Ahmed Avni Konuk, Tedbîrât-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi, İz Yay., Haz. Mustafa Tahralı, 
İstanbul,1992, s. ix. 
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ilgili bilgiler verilmektedir. Bu eser, Mustafa Tahralı ve ekibinin çalışmalarıyla neşre 

hazırlanmış ve 1992 yılında İz yayıncılık tarafından basılmıştır.430 

İbnü’l-Arabî’nin “İnsan Memleketinin Islâhı Hakkında İlâhî Tedbirler” 

olarak tercüme edebileceğimiz bu eseri bir çeşit siyasetnamedir. İbnü’l-Arabî’nin 

hikemî ve tasavvufi olmak üzere karışık bir üslup ile kaleme aldığını belirttiği eser, 

avam ve havassın faydalanması düşünülerek yazılmıştır.431 Daha çok mânevî 

yönetimden bahsedilen eserde dünyevî siyaset, bâtınî siyasetle birleştirilmektedir.432 

Kitapta sâlikin manevî kemâli elde etmek için sergileyeceği çaba ile devlet 

başkanının, halkını yönetmek husûsunda göstereceği çaba arasında bir paralellik 

kurulmaktadır. Afak ve enfüs arasında olduğu kabul edilen bu bağ, siyaset terimleri 

kullanılmak sûretiyle örneklendirilmektedir. Mesela, insan vücûdu bir hükümdarın 

ülkesine benzetilmekte, beden ülkesinin nasıl yönetilmesi gerektiği anlatılmaktadır. 

Bu benzetme benzer şekilde bütün kâinat ve varlık âlemi için de yapılmaktadır.433 

Konuk’un bu kitaptaki öngörülerinden birisi, televizyonun ortaya 

çıkacağıdır.434 Eser 1925’te şerh edildiğinde henüz televizyonla görüntü aktarımı 

gerçekleştirilmemiştir. Bundan bir yıl sonra İskoç bilim adamı John Baird ilk 

denemeyi gerçekleştirmiştir. Barkçin’in tahminine göre, Konuk televizyon ile ilgili 

kaydedilen bu gelişmeleri telgraf konusunda uzman arkadaşı Mehmed Emin 

                                                 
430Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, ss.23–24. 
431Konuk, Tedbîrât-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi, Takdîm yazısı ilk sayfa. Konuk bu kitapla ilgili 
olarak şunları kaydeder: “Bu kitabı Zü’l-Celâli ve’l-ikrâm hazretlerine karîb bulunan havas kıraat 
ettiği vakit onda münderic olan işârât-ı zâhireyi anlar. Ve hazîz-i evhedde yani ma’lûmâtı esfel-i 
süflde olan avam kıraat ettiği vakit, onda bulunan açık bir yol görür. Velhasıl nâsın her bir taifesi 
kendi meşreplerine göre bir ilim hâsıl ederler.” Konuk, Tedbîrât-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi, s.24. 
432Barkçin, Görünmeyen Umman, s.239. 
433Konuk, Tedbîrât-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi, s.xvii. 
434Konuk bunu şöyle anlatır: “Nitekim İstanbul ile Londra ve Paris aralarında bu’d-i müfrit 
bulunduğu halde telsiz telefon vasıtasıyla İstanbul’da buralardaki nutukları ve konserleri dinlemek 
mümkün olmaktadır. Ve ihtimal ki âti-i karîbde mekân-ı baîddeki bir adamı da diğer bir vâsıta ile 
görmek de mümkün olacaktır.” Konuk, Tedbîrât-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi, s. 231. 
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Kalmuk’tan öğrenmiştir. Başka bir ihtimal ise Konuk’un ilham yoluyla böyle bir 

tahminde bulunmuş olmasıdır.435 

Konuk; “Şerîat-ı Muhamediyye Şark’tan Garb’a kadar olan bir devredir. 

Ve âhir zamanda zuhûr edecek olan Mehdî (a.s.)’ın te’siriyle ehl-i garbın kavlen ve 

fiilen ahkâm-ı Kur’aniyye’yi kabulleri me’mûl-i kavîdir.”diyerek Hıristiyanların 

gelecekte Müslüman olacağından bahsetmektedir.436 Başka bir yerde ise yöneticilerin 

seçimle belirlenmesinin soya dayanmasından daha iyi olduğunu vurgulayan Konuk, 

halkın ahlâkına göre yöneticilerin ahlâkının da şekillendiğini savunmaktadır.437  

3.1.4. Fîhi Mâ Fîh Tercümesi 
 
 

Mevlânâ’nın sohbetlerinden derlenen bir eserdir. Yazma nüshalarında 

‘Esrâr-ı Celil, Esrârü'I-Celâliyye, Kitâbü'n-Ne-şâ'ih lı-Celâleddîn, Risâle-i Sultân 

Veled’ gibi isimlerle anılan eser, sonraki dönemlerde daha çok “Fîhi mâ fîh” adıyla 

tanınmıştır. Fîhi mâ fîh ise “İçindekiler içindedir, ondaki ondadır, onun içinde ne 

varsa onda da o var, ne varsa ondadır.” gibi anlamlara gelir. Bu ifâdenin İbnü'l-

Arabî'nin Fütûhâtü'1-Mekkiyye'sinde yer alan “Kitâbün Fîhi mâ fîh” ifadesinden 

alındığı düşünülmektedir.438  

Eser altısı Arapça, diğerleri Farsça toplam yetmiş beş bölümden meydana 

gelir. Bölümler kimi zaman Mevlânâ'ya yöneltilen bir soru ile ya da cereyan eden bir 

hadiseyle, kimi zamanda bir âyet veya hadisin yorumu yapılarak başlamakta ve 

                                                 
435Barkçin, Görünmeyen Umman, s.239. 
436Konuk, Tedbîrât-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi, s.141. Bediüzzaman Said-i Nursî’nin de Hıristiyan 
âleminin Müslüman olacağına dair keşfiyyatı vardır ancak tarih olarak bu Konuk’tan sonradır. 
Konuyla ilgili olarak bkz. Bediüzzaman Said-i Nursî, Mektûbat, Onbeşinci Mektup, Şahdamar 
Yay.,İstanbul, 2013,ss.73-74. 
437 Konuk, Tedbîrât-ı İlahiyye Tercüme ve Şerhi, ss.111–112. 
438

 Mehmet Demirci, “Fîhî Mâ Fîh Maddesi”, DİA, 1996,c.13,s. 59. 
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bununla ilgili bilgiler verilmektedir. Ayrıca tasavvufî menkıbeler, klasik doğu 

masalları ve efsaneler malzeme olarak kullanılmış, Moğollar'ın zulmünden 

bahsedilerek yenileceklerine işaret edilmiştir. Ayrıca birtakım tasavvufî konular 

hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.439  

Mevlânâ’nın sohbetlerinin toplandığı bu eser, Fars dilinde üç kez 

basılmıştır. Bunlardan ilki 1928 tarihinde Hindistan’dadır. En eskisinin istinsah tarihi 

1105/1692 olan yedi nüshadan derlenmiştir. İkincisi 1334/1916 tarihinde Tahran’da, 

sonuncusu ise Tahran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi profesörlerinden Bedîu’z-

Zamân Firûzanfer tarafından basılmıştır.440 Eseri Osmanlıca’ya kazandıran şahıs ise 

Ahmed Avni Konuk’tur. Yedi-sekiz nüsha karşılaştırılmak sûretiyle ortaya çıkarılan 

eser,441 müellifin vefatından sonra vasiyeti üzerine Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas 

Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır. 442 Burada 3895 numarada kayıtlıdır. Müellif nüshası 

fihristle birlikte 152 yapraktır. 153 sayfadan oluşan bu nüsha rik’a yazısıyla 

yazılmıştır. Başta 5 sayfalık bir mukaddime vardır.  

İkinci nüsha İstanbul Belediye Kütüphanesi Osman Ergin yazmaları 24 

numaradadır. Selçuk Eraydın, Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi’ndeki nüshayı esas 

alarak ve Sadık Kurç’a ait nüshadan da faydalanarak eseri Latin harflerine 

aktarmıştır. Eser, İz yayıncılık tarafından basılmıştır. 

                                                 
439

 Demirci, “Fîhî Mâ Fîh Maddesi”,  s.59. 
440

 Konuk, Fîhi Mâ Fîh, XII. 
441Gölpınarlı, Konuk’un tercüme esnasında elindeki nüshayla bu nüshaları karşılaştırdığını, hiçbir 
nüshayı esas olarak almadığını, ihtilaf halinde en doğru saydığı nüshaya göre tercümeyi yürüttüğünü 
belirtir. Konuk, bu nüshaların isimlerini ise zikretmemektedir. Eserde geçen şahıs ve mekân adlarına 
dair hiçbir bilgi de yoktur. Sadece notlarda Mesnevi’den alıntılar yapılmıştır. Gölpınarlı, Mevlânâ 
Müzesi Yazmalar Kataloğu, c.III, s.152. 
442 Abdülbâki Gölpınarlı, Mevlânâ: Hayatı, Eserleri, Felsefesi, İnkılâp Yayınevi, İstanbul, 1999, 
ss.271–272. 
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Meliha Ülker Anbarcıoğlu, 1958’de Firûzanfer’in neşrini esas alarak eseri 

Türkçe’ye tercüme etmiştir.443 1959’da Abdülbaki Gölpınarlı, eserin Türkiye kütüp-

hanelerindeki yazma nüshalarından faydalanarak Türkçe’ye çevirmiştir.444 Aynı eser, 

Eva de Vitray Meyerovitche tarafından “Djalal ed-Din Rûmî, Le Livre du Dedans” 

adıyla 1975’de Fransızca’ya çevrilmiştir.445  

  Konuk’un tercümesine geri dönecek olursak, kendisi bu tercümeyi bazı ârif 

kişilerin ricâsı üzerine kaleme aldığını söylemektedir.446 Barkçin’in tahminine göre 

bu kişilerden birisi muhtemelen mürşidi Es‘ad Dede’dir.447 Konuk, eseri bir mânâ 

okyanusuna benzetir. Gelip giden dalgalarının hiç bitmediği bu okyanus, mânevî 

kalp hastalıklarına şifâ, basîreti kapalı kimseler içinse cilâdır. Eserdeki bütün 

mecazlar ve manâlar, Kur’an-ı Kerim’in cevherleri ve Peygamber Efendimizin 

(s.a.v.) hadisleridir.448 

3.1.5. Sipehsalar Tercümesi 
 

Selçuklu komutanlarından olduğu için “Sipehsalar” diye anılan ve aynı 

zamanda Mevlânâ’ya kırk yıl müritlik yapmış Mecdüddin Feridun’un 

(ö.712/1312[?]) Farsça olarak yazdığı bu eser, Mevlânâ hakkında yazılan ilk 

menkıbe kitabıdır.449 

                                                 
443 Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, Çev.: Meliha Ülker Anbarcıoğlu,Altunarı Ofset,Konya, 2006, s.XXXIV. 
444 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, c.II, s.170. 
445Mehmet Aydın, “Batı Dünyasında Mevlâna Üzerine Yapılan Çalışmalar ve Eva de Vitray 
Meyerovitche (1909–1999)”, Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi- Mevlânâ Özel 
Sayısı, Konya, 2007/3, s.12. 
446Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 2013baskısı, s.2. 
447 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.241. 
448Konuk, Fîhi Mâ Fîh, 1994 baskısı, s. 2. 
449

 Gölpınarlı, Mevlânâ: Hayatı, Eserleri, Felsefesi, s.31. 
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Eserde Mevlânâ’nın babası Sultanü’l-Ulemâ Bahaeddin Veled (ö.628/1231) 

hakkında bilgiler verilmekte, Mevlânâ’nın yetişmesi, yolu ve kerâmetleri 

anlatılmaktadır. Ayrıca halîfeleri ve Şemseddin-i Tebrîzî hakkında da bilgiler içeren 

eserde sema, aşk, vecd, tevhid, ittihad, havf ve recâ v.b. konular da açıklanmaktadır. 

Konuk tarafından 1913 yılında “Menâkıb-ı Hazret-i Mevlânâ Celâleddin Rûmî” 

adıyla Osmanlıca’ya çevrilen ve matbu olan bu eser 144 sayfa olup aynı yıl 

İstanbul’da Arşak Garoyan matbaasında basılmıştır. Ardından aynı yıl Midhat Bahârî 

Beytûr tarafından başka bir tercümesi yapılan kitap, 2005 yılında Tâhir Gâlip 

Seratlı’nın eseri Latin harflerine aktarmasıyla üçüncü kez basılmıştır. 450 

3.1.6. Risâle-i Vahdet-i Vücûd Tercümesi 
 

İmdâdullah Fârûkî Muhammed Abdü’l-Aziz Sâhib Çeştî-i Sâbirî’nin (1818–

1899) vahdet-i vücûd hakkındaki sorulara verdiği cevapları içeren Farsça bir mektup 

olan bu eser, 1882’de Mekke’de yazılmış, basımı ise 1883’te Hindistan’ın Bombay 

şehrinde gerçekleştirilmiştir. Sekiz yaprak ve on dört sayfadan oluşan risâlenin 

Konuk tarafından 1921’de yapılan tercümesi, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas 

Kütüphanesi 3849 numarada kayıtlıdır. 8 yaprak ve 14 sayfadan oluşan eser 

kapaksız, beyaz kâğıda, siyah mürekkeple ve rik’a yazısıyla yazılmıştır. Soru-cevap 

şeklinde olan bu risale, meşayih-i Çeşt’in hilafına söylendiği ifade edilen sözlere 

verilen cevabı ihtiva eden bir mektubun tercümesidir. 451 

  

                                                 
450 Feridun b. Ahmed, Hazreti Mevlânâ ve Yakınları-Sipehsalar Risâlesi, Osmanlıcaya çev: Ahmed 
Avni, Sadeleştiren Tâhir Gâlip Seratlı,Elest Yay.,İstanbul,2007,s.8. 
451

 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, c.III, s.148; Eraydın, “Ahmed Avni Konuk, 
Hayatı ve Eserleri”, s.24. 
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3.1.7. Leme‘ât Tercümesi ve Kısmî Şerhi 
 

 Fahreddin Irakî’ye (ö.688/1289) ait olan ve 13. yy’da yazılan bu eser, 

döneminde ilgiyle karşılanmış hatta Sadreddin Konevî tarafından Fusûsu’l-Hikem’in 

özü olarak nitelendirilmiştir. Allah aşkını anlatması bakımından Ahmed Gazâlî’nin 

Sevânihu’l-Uşşak’ına benzeyen452 Leme‘ât, 1912–1914 yılları arasında Ahmed Avni 

Konuk tarafından tercüme edilmiştir. Kanaatimizce Konuk’un bu eserdeki yorumları 

şerhini yapmış olduğu diğer eserlere kıyasla oldukça azdır. Şerhte Abdurrahman 

Câmi’nin Eşi’atü’l-Lemaât’ını esas alan Konuk; Fusûs, Mesnevi ve Gülşen-i Raz’dan 

da faydalanmıştır.453 Şerhin sonunda müellife ait “Ben” şiiri mevcuttur. Konya 

Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi 3852 numarada (68 vr.) ve İstanbul Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 35 numarada (36 vr.) kayıtlı bulunan 

eser454 Saffet Yetkin (ö.1950) tarafından Türkçe’ye çevrilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından Şark İslam Klasikleri serisinde 1947’de İstanbul’da, 1963’te Ankara’da 

basılmıştır.455 2011 yılında ise Ercan Alkan tarafından yukarıda belirtilen iki nüsha 

karşılaştırılmak sûretiyle İlk Harf yayınlarınca Leme‘ât-Aşka ve Âşıklara Dâir 

ismiyle yeniden okuyuculara kazandırılmıştır.456 

3.1.8. Aziz bin Muhammed en-Nesefî (ö.700/1300)’ye Ait Yirmi İki Risâlenin 
Tercümesi 
 

Konuk tarafından 1922’de tercüme edilen bu eser; 20 asıl, 2 ilave toplam 22 

risâle ve 117 bölümden oluşur. Kütüphane kayıtlarında “Risâleler” adıyla 

geçmektedir. 7 sayfa fihrist ile toplam 232 sayfadır. Her sayfa ise 21 satırdır. Bu 

                                                 
452 Fahreddîn-i Irâkî, Lemaât- Aşka ve Âşıklara Dair, Terc. ve Şerh. Ahmed Avni Konuk,  Notlarla 
Yayına Haz. Ercan Alkan, İlk Harf Yay., İst.,2011,ss.7-8.  
453

 Irâkî, Lemaât- Aşka ve Âşıklara Dair, s.9. 
454 Eraydın, “Ahmed Avni Konuk, Hayatı ve Eserleri”, s.25. 
455 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, c.III, s.150. 
456

 Irâkî, Lemaât- Aşka ve Âşıklara Dair, s.9. 
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tercümenin iki nüshası bulunmaktadır. Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 80 numarada, diğeri ise Konya Mevlânâ 

Müzesi İhtisas Kütüphanesi 4523 numaradadır. Her iki tercüme de mütercimin kendi 

el yazmasıdır. Konya nüshasının İstanbul nüshasından en büyük farkı başındaki 

risalelerle fasılların sıra ve sayfa numaralarını gösteren 7 sayfalık fihristtir. İstanbul 

nüshasında mütercim tarafından boş bırakılan ve kitabın aslında olup da tercümede 

olmayan bazı beyit ve mısralar bulunmaktadır. Aynı eksiklik ve boşluklar Konya 

nüshasında da mevcuttur.457 Eserde mârifet, küfür ve tevhid, rûhun mâhiyeti, 

mertebeleri, insan rûhunun terakkîsinin nasıl mümkün olduğu konuları ele alınmıştır. 

Ayrıca hikmet, sülûk risâlesi, halvet adâbı, aşk risâlesi458, tasavvuf ehlinin adâbı, 

baliğ ve hür olmanın ne manaya geldiği, mikrokosmosun makrokosmosun nasıl bir 

örneği olduğu, mülk-melekût ve ceberût âlemleri, vahiy-ilham ve rüya gibi konulara 

değinilmiştir.459 Bu eser 2004 ve 2009 yıllarında Sezai Fırat tarafından “Azizüddin 

Nesefî-İnsan-ı Kâmil”adıyla Gelenek Yayınları’nca basılmıştır. 

3.1.9. Şerh-i Gazel 
 

Feridüddin Attar’ın Farsça on yedi beyitlik gazelinin şerhidir. Altı yaprak, 

satırlar muhtelif; defter ecza halinde, kapaksızdır.1912–1914 yılları arasında yazılan 

bu eser rik’a yazısıyladır. Sadettin Nüzhet Ergun (ö.1946) bu eseri Feridüddin 

Attar’a ait iki beytin tercüme ve şerhi olarak belirtmekte ise de, Gölpınarlı (ö.1982) 

bu gazelin Mevlânâ’ya ait olduğunu iddia etmektedir.460 Bu eserin Atatürk 

                                                 
457 Nesefî, İnsan-ı Kâmil, s.46. 
458Atatürk Kitaplığı’nın kayıtlarında “Risâle-i Aşk” ismiyle yer alan ve 9 varaktan oluşan bu risâle, 
Osman Ergin Yazmaları 1820 numarada kayıtlıdır. 
459 Eraydın, “Ahmed Avni Konuk, Hayatı ve Eserleri”,s.26; Nesefî, İnsan-ı Kâmil, ss.43–44. 
460 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.246. 
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Kitaplığı’nda kaydına rastlanmamıştır. Eser Konya Mevlana Müzesi İhtisas 

Kütüphanesi 3850 numarada kayıtlıdır.  

3.1.10. Gülşen-i Râz Tercüme ve Şerhi 
 

Mahmud Şebusterî (ö.741/1340)’nin 1010 beyitten oluşan bu eseri, 

Muhammed Lâhîcî (ö.912/1506) tarafından “Mefâtîhu’l-İ‘câz fî Şerh-i Gülşen-i Râz” 

ismiyle şerh edilmiş, Konuk ise bu şerhi tercüme etmiş ancak tamamlayamamıştır. 

Eser İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin, 1810 numarada kayıtlıdır. 

Mustafa Halim Özyazıcı (ö.1898/1964) ve Osman Ergin (1883–1961) tarafından 

1352/1933’te istinsah edilmiştir. 111 sayfadır. Tek nüshası bulunan bu eserin 

yalnızca 158 beyti Konuk tarafından tercüme ve şerh edilmiştir. Osman Ergin’in 

tahminlerine göre; Konuk’un Cerrahpaşa’daki evi yandığında bu yarım olan eser de 

kısmen yanmıştır. Eserin sonuna doğru açık bırakılan yerler bu yangının bir eseridir. 

Konuk, tercüme esnasında önce beyitlerin altına mensur olarak tercümelerini yazmış 

daha sonra şerhin tercümesini vermiştir. Şerhi tercüme ederken bazı ilavelerde 

bulunduğu olmuştur. Hatta uygun gördüğü yerlerde metni açıklamak için bazı 

manzumeler yerine aynı muhtevayı yansıtan başka manzumeler de koymuştur. Fakat 

ilavelerde bulunurken metni çok fazla değiştirmemiştir.461 Bu eser, “Gülşen-i Râz” 

ismiyle Cengiz Gündoğdu tarafından 2011 yılında İlk Harf yayınlarınca basılmıştır.  

  

                                                 
461Mahmûd-ı Şebusterî, Gülşen-i Râz, Terc. ve şerh. Ahmed Avni Konuk, haz.Cengiz Gündoğdu, İlk 
Harf Yay., İstanbul, 2011. 
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3.1.11. Mir’âtü’l-İrfân Tercümesi 
 

Ahmed bin Süleyman Trablûsi (1273/1855) tarafından telif edilen bu eser, 

Konuk tarafından Osmanlıcaya çevrilmiştir.462 58 varaktır. İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 83 numarada kayıtlıdır.463 

3.1.12. Muhâdarâtu’l-Ebrâr Adlı Risâleden Bir Vak’anın Tercümesi 
 

İbnü’l-Arabî’ye ait olan bu risâle 3 varaktır. Atatürk kitaplığı Osman Ergin 

Yazmaları 85/4 numarada kayıtlıdır. 

3.1.13. Beyit Şerhi 
 

İbnü’l-Arabî’ye ait Arapça beyitlerin şerhi olan bu risâle 4 varak olup 

Atatürk Kitaplığı Osman Ergin yazmaları 1863 numarada kayıtlıdır.464 

3.1.14. Risâle-i Ehâdiyye Tercümesi 
 

İbnü’l-Arabî’ye ait “men arefe nefsehu fekad arefe rabbehu”465 isimli 

risâlesinin şerhidir. Atatürk kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 82 numarada kayıtlıdır. 

Es’ad-ı Erbili de bu eserin tercümesini yapanlardan birisidir.466 Ercan Alkan da 

latinize ederek neşretmiştir. 

3.1.15. Envâru’r-Rahmân’ın Mesnevî Bahsinin Tercümesi 
 

Eserin Atatürk Kitaplığı’nda kaydına rastlanmamıştır. Sadettin Nüzhet 

Ergun, Konuk’un bu isimde bir eseri olduğunu belirtmektedir.467 

                                                 
462

 Nesefi, İnsan-ı Kâmil, s.60. 
463 Konuk’a ait eserler listesi için Bkz: http://katalog.ibb.gov.tr. 
464 http://katalog.ibb.gov.tr 
465

 Osman Yahya’ya göre bu risâlenin diğer ismi “Risâletü’n-fi’l-ahadiyye” dir. Osman Yahya, 
Müellefât-ı İbn Arabî, Çev. Ahmed Mahmud etTıyb, Kahire, 1992, ss.342–343. 
466

 Vahit Göktaş, Muhammed Es’ad-ı Erbilî-Hayatı, Eserleri ve Tasavvuf Felsefesi, Ankamat Mat., 
Ankara, Kasım 2013, s.87. 
467

 Ergun, Türk Şairleri, s.573. 
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3.1.16. Hulâsatü’t-Tesânîf Tercümesi 
 

Bu eser Atatürk Kitaplığı’nda 1767 numarada kayıtlıdır. Gazâlî’nin 

eserlerinden yapılmış özet bir tercümedir. Son kısmı eksiktir.468 

3.2. Te’lif Eserleri 
 

3.2.1. Hazret-i Meryem ve Îsâ’ya Dâir Risâle   
 

Konuk’un 1922 yılında yazdığı bu risâle, Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas 

Kütüphanesi 3851 numarada ve İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 

Yazmaları 85/3 numarada kayıtlıdır. Bir giriş ve yedi bölümden oluşur. Hz. 

Meryem’in hamile kalmasını, Hz. İsa’nın doğumunu, şeriatını ve kerâmetlerini içerir. 

44 sayfadır. Tahralı ve ekibi tarafından Fusûs şerhinin 3. cildinin sonunda günümüz 

Türkçesiyle okurların istifadesine sunulan risâle, Mehmed Sadık Yivlik tarafından da 

sadeleştirilerek yayınlanmıştır.469 Konuk, risaleyi kaleme alış sebebini açıklarken İsa 

(a.s.)’ın doğum ve vefatı üzerine öteden beri birtakım birbirine zıt fikirlerin mevcut 

olduğunu ve bu muhalefeti ortadan kaldırmak üzere böyle bir risale yazmayı 

düşündüğünü belirtir.470 Konuk’a göre her peygamberin çağrısı, kendi ümmetinin 

yeteneğine göredir. Onların yeteneğinden ne eksik ne de fazladır. Şayet onların 

yeteneğinden fazla olsa anlaşılmaz ve fayda etmez, eğer noksan olursa da hakları 

verilmemiş olur. Hıristiyanlar, İslamiyet’in gelişine kadar Hz.İsa (a.s.)’ın şeriatına 

tabi olmuşlardır. Hz. Muhammed (s.a.v.)’in gelişiyle bunların bir kısmı O’na tabi 

olmuş, diğerleri ise halen davet olunmaktadır.471Bilim ilerledikçe, hıristiyanlar 

dinlerini yaşamaktan uzaklaşmış ve fikren inkâr ettikleri Kur’an ile amel etmeye ve 

                                                 
468 Ayrıntılı bilgi için bkz: http://katalog.ibb.gov.tr. 
469 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.243. 
470 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.355. 
471Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.369. 
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onu fiilen tasdik etmeye başlamışlardır. Bunun sebebi ise artık yeteneklerinin ‘şeriat-

ı Muhammediyye’ üzerine olmasıdır. Konuk, Batılıların bilimdeki bu ilerlemelerini 

görünüşte reddetmekte ve fakat hakîkati arama noktasındaki çabalarını da fıtraten 

İslamiyet’e uymalarına bağlamaktadır. Modern bilimin Hıristiyanlık ile çatışması 

olağandır, ancak bu gerçeği, aklı, araştırma ve düşünmeyi teşvik eden İslamiyet’le 

ters düşmez.472 

3.2.2. Esrâr-ı Salât 

Namazın sırlarınının anlatıldığı bu eserle ilgili olarak Konuk Tedbîrât-ı 

İlahiyye’de ; “…Zira namaz, Hak canibinden rahmet ve meleklerden istiğfar ve 

müminlerden duadır. Bu bölümdeki tafsilat Esrar-ı Salât hakkındaki risâle-i fakirde 

münderic olduğundan bu tafsilatın burada söylenmesi sözü uzatır.” 473diyerek bu 

risâleden bahsetmektedir ancak eserin kütüphanelerde kaydına ulaşılmamıştır. 

3.2.3.Vahdet-i Vücûd ve Vahdet-i Şuhûd ile ilgili bir risâle ile İmam-ı 
Rabbânî’nin Mektûbât’ına yazılmış bir reddiye 

Konuk, İmam-ı Rabbânî’nin (1563–1624) görüşlerini savunan Nakşibendî 

şeyhi Kastamonu’lu M. İhsan Oğuz’un “İslam Tasavvufunda Vahdet-i Vücûd” adlı 

eserinde İbnü’l-Arabî ve Fusûs’a yönelttiği eleştirilere cevap vermek üzere bu 

risâleyi yazmıştır. Birbirleriyle yüz yüze görüşememişler ancak aracı şahıslar 

vasıtasıyla mektuplaşmışlardır. Eserde İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd anlayışına 

karşı, İmam-ı Rabbânî’nin ortaya koyduğu vahdet-i şuhûd kavramının eleştirisi 

yapılmaktadır. Mektuplaşmaların ardından Konuk, 1934’te İmâm-ı Rabbânî'nin 

Mektûbât adlı eserine reddiye yazmıştır. Konuk, tartışmalar vesilesiyle gördüğü, 

kendine göre kabul edilemez fikirlerden dolayı böyle bir reddiyeyi yazdığını 

                                                 
472 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.243. 
473 Konuk, Tedbirât-ı İlahîyye Şerhi, s.261. 
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bildirmektedir. İsim belirtmeksizin yapmış olduğu açıklamalardan da, kastettiği zâtın 

M. İhsan Oğuz474 olduğu anlaşılmaktadır. Konuk ve Oğuz arasında toplam 9 mektup 

yazılmıştır. Bunların 4'ü Konuk'a; 5'i de Oğuz'a aittir. Bu mektuplar İstanbul 

Belediyesi, Atatürk Kitaplığı, Osman Ergin 1813 numarada, reddiye ise 1812 

numarada kayıtlıdır. Eser 46 yaprak olup müellifin rik’a hattıyla yazılmıştır. 

 Konuyla ilgili olarak 2003 yılında Bayram Kusursuz tarafından “Ahmed 

Avni Konuk’un Vahdet-i Vücûd Müdâfaası” adıyla bir yüksek lisans tezi de 

yapılmıştır.475  

Oğuz 8 Eylül 1928 tarihli ilk mektubun girişinde uzun süredir tasavvuf ve 

felsefeyle uğraştığını, son zamanlarda birtakım eserleri araştırırken bazı soruların 

kafasına takıldığını ve bunları danışmak için tasavvuf ve felsefedeki uzmanlığı 

nedeniyle Konuk’tan yardım istediğini belirtmektedir. Oğuz, mektupta başlıca üç 

mesele için Konuk’a danışmaktadır: 

  İbnü’l-Arabî’ye göre açığa çıkmış ve çıkacak olan ilmî sûretlerin hepsi ki, 

o bunu “vücûd-ı mümkîn” olarak adlandırır, “zorunlu varlık” (vâcîbû’l-vücûd) olan 

Allah ü Teâlâ ile birleşiktir. Bu ikisi arasındaki birlik zâtidir. Eğer zıddı varsa nisbî 

ve itibâridir. İmam-ı Rabbâni’ye göre ise mümkinle vâcip arasında birlik yoktur. 

Mümkinin aslı ve hakîkâti yokluktur. Mümkîn, sıfatlar ve kemalât-ı vücûdiyyenin 

yokluk aynasında yansıması vasıtasıyla görünür olmuştur. Bu durumda ise mümkîn 

ve vâcip arasında birlik sabit olmaz. Oğuz’un bu noktada Konuk’a sorduğu soru, bu 
                                                 
474Muhammed İhsan Oğuz, (h. 1304 /m.1887) Kastamonu doğumludur. İlk mektepten sonra orta 
tahsilini Kastamonu Askerî Rüşdiyesi'nde ve yüksek öğrenimini de Ziyâiyye Medresesi'nde yapan 
Oğuz, âlim ve müderris olan eniştesinden de özel dersler almıştır. Posta ve Telgraf İdaresi'nde, 
Muhabere Me'mûrluğundan Başmüdürlüğe kadar çeşitli kademelerde görev yapmış; 1938 yılında 
emekliye ayrılmıştır. 7 yaşında Şeyh Muhammed Evliya Efendi'nin terbiyesine giren Oğuz, gördüğü 
bir rüya üzerine Harput'ta Seyyid Ahmed Çapakçûrî Hazretlerine (1830–1921) intisâb etmiştir. 
1991’de vefat etmiştir. M. İhsan Oğuz’la ilgili olarak bkz: Sevim Yılmaz, Muhammed İhsan Oğuz ve 
Tasavvuf Felsefesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniv. Sos. Bilim. Enst., Ankara,2005.  
475Tartışma metinleri için bkz. Bayram Kusursuz, Ahmed Avni Konuk’un Vahdet-i Vücûd Müdâfaası, 
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniv. İlahiyat Fak., İstanbul, 2003. 
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iki görüşün sentezlenip sentezlenemeyeceğidir. Eğer cevap hayırsa hangi görüş daha 

isâbetlidir? 

 Oğuz’un ikinci sorusu emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râdiyye 

merdiyye sıfatlarıyla muttasıf olan rûhun, üfürülmüş ruh mu yoksa nefs-i emmare 

denilen hayvâni ruh mu olduğudur. 

 Son soru ise şöyledir: Hayvâni rûhu emmâre seviyesinde olanların, izâfi 

ruhları ya da nefisleri, nefs-i emmârelerine mi yoksa hayvâni ruhlarına mı tâbidir? 

Tâbi ise helal ve haramları işleyen ve bu fiillerin neticesinde azarlanacak ve tenkit 

edilecek olan hangisidir?  

M. İhsan Oğuz, bu sorularla, İbnü’l-Arabî’yi vücûd bahsine ait ictihatında 

isâbet edememiş bir müctehid olarak görmekte ve onun Kur’ân ve hadislere uymayan 

keşiflerini reddetmektedir. Oğuz’a göre, keşfe ait ilimlerle ledünnî marifetin kabulü 

zorunlu değildir. Bununla beraber İbnü’l-Arabî, Hakk’ın büyük evliyalarından 

olduğundan onu yermekten de çekinir. İmam-ı Rabbânî hakkındaki görüşü ise 

olumludur. Onun vâcip olan vücûdun hakîkati ile mümkün varlıkların hakîkatlerine 

dâir ilminin kitap, sünnet ve hakîkat ehlinin sözlerine aykırı olmadığını bilakis 

İmam-ı Rabbânî’nin ilminin ve marifetinin, diğer velilerinkinden fazla olduğunu öne 

sürer. Konuk ise Oğuz’un bu fikirlerine karşı çıkar. Vahdet-i şuhûdun, vahdet-i 

vücûdun orta derecedeki müşâhedesinden ibâret olduğunu savunur. Vahdet-i vücûd 

ise bu noktada son basamaktır. Zaten ikisinin arasında da bir aykırılık yoktur. Hatta 

ikisi birbirini takip eden aşamalardır. Konuk’a göre vahdet-i vücûd bir meslek değil 

hakîkattir. Bu hakîkate ulaşmak ise ancak kâmil bir mürşidin terbiyesi altında seyr u 

sulûke ve şeriata sarılmakla mümkün olur.476 

                                                 
476Güngör, “Ahmet Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf Şerhindeki Tasavvuf Düşüncesi”,ss.13–14. 
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Konuk, bunu şöyle izah eder:  

İmam Rabbânî Hazretleri de, Şeyh-i Ekber Efendimizin dediğini söylüyor. 
Anlamayanlar bir vücûd ve şuhûd meselesi çıkarmışlar. Hakikatte ise böyle bir 
mesele yoktur. Vahdet-i vücûd Kur’ân ve hadisler ile sabittir. Şu kadar ki bu vahdet-i 
vücûd meselesi zamanımızda değil, evvelce pek karışık ve âfâkta isbâtı oldukça zor 
bir meseleydi. Şimdi ise bilim adamları maddeyi kuvvetin yoğunlaşmış hali olarak 
görmeye başladılar. Hâlbuki ma'lûmdur ki kuvvet, Hakk'ın Kudret sıfatının bir 
mazharıdır. Ve zorunlu varlık olan Hak Teâlâ ise sıfat perdesi arkasında gizlidir. 
Yani akıl ve idrâk ancak buraya kadar ulaşabilir. Bunun için hadîs-i şerifte “Allah’ın 
Zât’ını tefekkür etmeyiniz.”  buyrulmuştur.477 

 
Konuk, Mesnevî’nin 8.cildinde İmâm-ı Rabbânî’yle ilgili şu ifâdelere yer 

vermiştir:  
Binaenaleyh bu mağz [öz ve iç olan] tevhîde ait sözler avam-ı halkın aklına 

münasip elfaz ile söylenmiş oldu. [seviyesine uygun bir şekilde söylenmiştir.] Daha 
söylenmesi icab eden sözler var idi. Fakat avâmın aklı ve fikri bu sözleri idrâke 
müsâit olmadığından onlar gizli ve metruk kaldı. Zira bu sözler vahdet-i vücûd 
sırrına dâirdir. Bu vahdet-i vücûdu avâm değil ulemâ-i zâhir ve ilm-i kelam erbâbı 
bile anlamaktan âciz kalmışlar ve hatta tarîkat-ı Nakşibendîyye’ye mensup olup 
ulemâ-i zâhirin mesleğini ihtiyar etmiş bulunan İmâm-ı Rabbânî bile bu sırr-ı vücûdu 
idrâk edemediği için gerek Şeyh-i Ekber hazretlerinin ve gerek Fusûsu’l-Hikem 
şârihlerinin aleyhinde bulunmuş ve Mektûbat’ında bu zevât-ı kirâma ta’n ve itirâz 
etmiştir.478 

 

3.2.4. Hanende Güfte Mecmuası 
 
 

Türk mûsikîsinin klasik formlarındaki eserlerin derlendiği bir güfte 

mecmuasıdır. 1899’da müellifimiz henüz 28 yaşındayken basılan bu mecmua 720 

sayfadır. 95 makamdan 2706 eserin güftesi mevcuttur. Bu eser, günümüze kadar 

yazılmış en kapsamlı güfte kitabıdır. Eserde ismi sayılan 218 bestekârın yanı sıra, 

ismi anılmayan bestekârların da güfteleri yer almaktadır. Kitabın mukaddimesinde 

Konuk, yetkin ve edebi bir üslûpla mûsîkî ve ilgili kavramları tanımlamakta, notanın 

ne olduğunu anlattıktan sonra bestekârlar için makamların seyirlerini, özelliklerini, 

                                                 
477 Kusursuz, Ahmed Avni Konuk’un Vahdet-i Vücûd Müdâfaası, s.55. 
478 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VIII, s.447. 
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kullanılacak güftenin aruz kalıpları ile usül arasındaki ilişkiyi ayrıntılı bir tahlille 

değerlendirmektedir.479 

Hânende üzerine yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

“Ahmed Avni Konuk’un Hanende Mecmuasının Osmanlıca’dan Türkçe’ye Çevirisi” 

(Mukaddime ve 84/217 sayfaları arası) olup Ceyhan Toz tarafından ve Cahit Atasoy 

danışmanlığındaki yüksek lisans tezidir. Bu tez İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsüne kayıtlıdır. 1999 yılında hazırlanmıştır. 262 sayfadır. 

İkincisi; “Ahmed Avni Konuk’un Hanende Mecmuasında Basit Makam 

Fasılları”dır. Beyhan Toz tarafından 2000 yılında hazırlanan bu tez yine Cahit 

Atasoy danışmanlığında yürütülmüştür. 351 sayfadır.480Ayrıca 1995’te İTÜ Türk 

Mûsikîsi Devlet Konservatuarı öğrencisi Kadriye Başlantı tarafından “Ahmed Avni 

Konuk: Hayatı ve Eserleri” ismiyle hazırlanan bir bitirme tezi de mevcuttur. Mustafa 

Doğan Dikmen de 1994’te hazırladığı master tezinde Hânende’deki ilk yedi 

makamın güftesini günümüz alfabesine çevirmiştir.481   

3.2.5. Amerika’da Sorulan 17 Suâle Cevap 
 
 

İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Nuri Ergin Yazma Eserler 

Kolleksiyonu’nda bulunan bu eser müstakil olarak henüz basılmamıştır. Yalnız 

Barkçin’in kitabının sonunda bir ek olarak bulunmaktadır.482 Müellifimiz 

müsteşriklerin yönelttikleri sorulara âyet, hadis, Mesnevî, Hıristiyan ve Yahudilerin 

                                                 
479

 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.178. 
480 YÖK, Tez Tarama/Basit Tez Tarama/http://www.yok.gov.tr:8080/Yokser adresinden 14.05.2014 
tarihinde edinilmiştir. 
481Bu araştırma için bkz: Mustafa Doğan Dikmen, Hanende Mecmuası’nın İlk Yedi Makâmının 
Eserlerinin Güftelerinin Osmanlıca’dan Çevirisi ve İncelenmesi, (Yüksek Lisans Tezi), İTÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994. 
482 Bkz. Barkçin, Görünmeyen Umman s.403.  
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kutsal kitaplarından örnekler vererek ilmî cevaplar vermektedir. Bu sorulardan 

bazıları şöyledir: 

1.Varlığının öncesi olmayan bu Mutlak Zât’a o varlık nereden geldi? 

2.Allahu Teâlâ’nın insana gönderdiği ilk âyet nedir? 

3.Mademki peygamberlerin tebliğlerinde esas olan Hakk’ın vahdâniyeti ve 

hâlikıyyetidir, o zaman neden çeşitli peygamberler gelmiştir? Tek bir peygamber ve 

tek bir kitap yeterli değil midir? 

4.İslam, neden bütün insanlığa gönderilmiştir? 

Konuk ayrıca zaman, savaş ve barış, ruh, yaratıcı ve şeytan arasındaki 

mücâdele, kıyamet, cennet ve cehennem, mûcizeler, Nuh Tûfânı, vahiy, mukaddes 

yerler ve mübârek günler hakkındaki fikirlerini de burada açıklamıştır. 

3.2.6. Ahmed Amîş Efendi İle Sohbetler 
 

Rik’a hattı ile hicri 1337 tarihinde yazılmıştır. 9 yapraktan oluşan risale 

Osmanlıcadır. Eser İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları 

1688 numarada kayıtlıdır. 

3.3. İstinsahları  
 

3.3.1. Muhammed Es‘ad Dede’nin Ziyâu’l-Kulûb Adlı Eserinin Tercümesi 
 

Müellif nüshası Konya Mevlânâ Müzesi 4521 numarada kayıtlıdır. 48 sayfa 

olan bu eser, Hindli âlim İmdadullah Efendi’nin Çeştiyye, Kâdiriyye ve 

Nakşibendiyye sulûklerine dair bir eserinin tercümesidir. Eser Es‘ad Dede tarafından 

Farsça’dan Türkçe’ye çevrilmiş, müridi olan müellifimiz ise mütercimin el 
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yazısından istinsah etmiştir. Konuk’un vefatından sonra yeğeni Fevziye Ekşinazlıgil 

tarafından Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır.483  

3.3.2. Risâle-i Latîfe fî Kemâlâti’z-zarîfe Mine’l-hükmi’l-ilâhiyye 
 

İbnü’l-Arabî’ye ait olan bu risâle Arapça olup beş yapraktır. H.1332 

tarihinde istinsah edilen risâle İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 

Yazmaları 1819 numarada kayıtlıdır. 

Konuk bunlardan başka; telif, tercüme ve şerh türü eserlerinde yer alan 

Arapça ve Farsça beyit ve rubâilerin bir kısmını nazmen Türkçe’ye çevirmiştir. 

Fahreddîn-i Irâkî’nin Leme‘at’ına yaptığı tercümenin sonunda ‘Ben’ adlı bir 

manzûmesi vardır. (Konya Mevlânâ Müzesi İhtisas Kütüphanesi, nr. 3852,s.67.)   

Tevfik Fikret’in Mehmed Akif’e cevap olarak yazdığı “Târih-i Kadîm Zeyli”ne 

manzum bir reddiyesi vardır. (İstanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin 

Yazmaları nr.1158)484 Ayrıca Tevfik Fikret’in bu eserine Mehmet Ali Aynî de bir 

reddiye yazmış olup Ethem Cebecioğlu tarafından sadeleştirilerek 1990’da 

neşredilmiştir. 

  

                                                 
483

 Gölpınarlı, Mevlânâ Müzesi Yazmalar Kataloğu, c.III, s.207. Bu eser Adnan Kaya tarafından 2007 
yılında “Kalplerin Işığı-Ziyâu’l-kulûb Tercümesi” ismiyle İnsan Yayınlarınca basılmıştır.  
484 Nesefî, İnsan-ı Kâmil, s.63. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

AHMED AVNİ KONUK’UN TASAVVUF ANLAYIŞI 
 

1. AHMED AVNİ KONUK’UN TASAVVUFÎ GÖRÜŞLERİNİN TEMELİNİ 

OLUŞTURAN TASAVVUF KAVRAMLARI 

 

 Müellifin şerhini yaptığı eserleri taradığımızda, belirli başlıklar etrafında 

tasavvufî görüşlerinin şekillendiğini gördük. Zamanının Mevlevî âriflerinden biri 

olarak tercüme ve şerhini yapmış olduğu eserlerde, her hakîkati Kur’an ve 

Resûlullah’ın sünneti çerçevesinde değerlendiren ve tasavvufu şeriatın kuralları 

içinde algılayan485mutasavvıf, tasavvuf ilmi hakkında şu sözleri sarf eder: 

‘…ilm-i tasavvufun emri acîbtir ve şânı garîbtir. O makâma vâsıl 
olmayan kimseler bu ilmi işittiklerinde taacüb ederler ve onda garâbet görürler. Ve 
sırrı gâyet latîf olduğu için, hicâbât-ı kesîfe-i nefsâniyye ile mahcûb olan 
kimselerin kalpleri o sırr-ı latîfi idrak edemez. Binaenaleyh o ilm-i tasavvuf, ancak 
inâyet-i ezeliyye-i ilâhiyyeye mazhar olan ve kadem-i sıdk sahibi bulunan 
kimselere ihsân olunur. Zira ilm-i tasavvufun bir takım umûr ve esrârı vardır ki, o 
umûr ve esrâr üzerinde ikrâr ve inkâr perdeleri örtülmüştür. Bu ilmin hakîkatini 
müşâhede edemeyen kimseler, ehl-i müşâhededen bu ilmi işittikleri vakit, kimi 
ikrâr ve kimi inkâr ederler. Çünkü ilm-i tasavvuf lübb-i Kur’an olup kulûb-i 
safiyyeye min-indillah münzeldir.’ 486  

 

Bu pasajda Konuk’un tasavvuf ilmini Kur’an’ın özü sayması dikkat 

çekicidir. Zira tasavvuf ilm-i bâtındır. Yani kişinin iç âleminde Allah’ı bulduran bir 

anlayıştır. Bu nedenle Konuk, tasavvufun tıpkı Kur’ân-ı Kerim gibi bazı kişilerin 

hidâyetine vesile olurken bazılarının ise bu yolda hiç hissesi olmadığını ifade eder.487 

Bu meseleye sadece zâhiri boyutuyla bakanlar, akıl çerçevesi dışına çıkamadıkları 

                                                 
485Barkçin, Görünmeyen Umman, s.251. Konuk bunu şöyle ifade eder: “İlm-i tasavvuf,  lübb-i Kur’ân 
ve ahâdîs-i şerîfe olup asla mesâlîk-i felsefiyye ile alâkadâr değildir.” Konuk, Fusûsu’l-Hikem 
Tercüme ve Şerhi, c.I, s.86. 
486Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi, ss.46–47. 
487

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, Mukaddime,  s.4. 
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için bir takım şüphelerle yaklaşıp en nihâyetinde de inkâr etme yoluna giderler.488 

Kendisi bu görüşünü şu sözlerle anlatır: “Anlayanlar, görmeseler bile kabul ve tasdîk 

ederler. Anlamayanlar görseler de red ve inkâr ederler. Sözlerimiz 

anlayanlaradır.”489 Konuk’un söylediği gibi; burada sorgulama değil baştan bir ön 

kabul gereklidir.  Şüphe işin içine girdiği vakit, bu yolda ilerlemek mümkün değildir. 

Tam teslimiyet gereklidir. 

 Tasavvufta ulaşılan son makamı “Abdullah” olarak adlandıran Konuk, 

insanın kalbini zâhir ve batın kirlerinden arındırmadığı sürece bu makama 

ulaşamayacağı görüşündedir. Müellife göre, kişi kalbinde en çok neye yer veriyorsa 

o odur. Bunu şu sözlerle anlatır: 

Ehl-i tasavvufun son makamı “Abdullah” olmaktır. Ve taallukât-ı zâhiriyye 
ve bâtıniyyeden kurtulmadıkça “Abdullah” olmak mümkün değildir. Ve insan 
kalbinin taalluk ettiği şeyin abdidir. Kalbinde hubb-i nefs olanlar “abdün-nefs” ve 
hubb-i mal olanlar “abdü’l-mal” ve hubb-i cah olanlar “abdül-cah”tır. Sâirlerini de 
buna kıyas et!490 

 

Yani kişi neye meyl ediyor, kalbinde neye daha çok yer ayırıyorsa ona 

kulluk ediyor demektir. Asıl olan ise; tüm bunları kalpten çıkarıp Allah sevgisini 

hâkim kılmaktır. Çünkü ancak o zaman Allah’ın kulu olunabilir. 

Mevlânâ, Mesnevi’de Kur’an-ı Kerim için “yüz dilli” benzetmesi yapmıştır. 

Müellifimize göre bunun mânâsı, Kur’an’ın beşerin tamamına hitâben nâzil 

olmasıdır. Nitekim içinde her milletin irşadına mahsûs hitap ve söz vardır. Benzer 

şekilde Kur’an’ın “ümmü’l-kitab”491 olmasının sebebi de teşbîh ve tenzîhi 

                                                 
488 Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi, s.47. 
489 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.374. 
490

 Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi, s.36. 
491Kur’an’ın ümmü’l-kitab olması Âl-i İmran Sûresi 7. âyette meâlen şöyle anlatılır: “O, sana Kitab’ı 
indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı ayetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de 
müteşâbihtir. Kalplerinde bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için 
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bünyesinde barındırmasıdır. Zîra semâvî kitapların bir kısmı, sırf tenzîhi ve bazıları 

da sırf teşbîhi içerir. Mesela Tevrat sırf tenzîh ve İncil sırf teşbîh üzerine ve keza Hz. 

Nuh (a.s.)’a inmiş olan kitap da hem teşbih hem de tenzihe dâvet vardır. Kur’an ise 

hiçbir semâvî kitabın söylemediği hükümleri bünyesinde toplar. Kur’an’da ibâdetler, 

nikâhla ilgili bahisler, muâmelât, kısas ve şahsî cezâlar, mîras hukûku, dalâlette 

kalanlar için aklî deliller, geçmiş asırlardan haberler, gayptan haberler, helak olan 

kavîmlerin zikri, güzel ahlâka sevk edecek öğütler, beğenilen davranışlar, âhiret ve 

dünya halleri, ledün ilmi, iyi ahlak üzere olmak gibi pek çok konuyla ilgili hüküm 

vardır. Konuk, bunun delîlini “Biz Kitap’da hiçbir şeyi eksik bırakmadık.”492âyetiyle 

sunar.493 

 “İlimsiz mârifet muhal ve mârifetsiz ilim vebaldir.”494 diyen Konuk, ilim 

olmadan mârifetin mümkün olamayacağını, Allah’a giden yolda mutlaka ilme ihtiyaç 

olduğunun altını çizer. Bunun yanında kişiyi Allah’a ulaştırmayan ilmi de yarım 

bulan müellif, câhil sûfilere ve bâtını inkâr eden âlimlere karşı bir tavır takınır. 

Ledünnî ilmin doğrudan doğruya Hak Teâlâ’dan kullarına gelen bir ilham olduğunu 

savunan Konuk’a göre, modern bilimde dâima şüphe vardır. Bu nedenle korunmuş 

ilim sınıfına girmez. Pek çok filozof bu nedenle yanlışlığa düşmüştür.495 

Konuk’un modern bilimdeki bu şüphe ve sorgulama eleştirisine bir parantez 

açacak olursak görürüz ki, bütün araştırmaların ve düşüncelerin nihâî hedefi aslında 

insanın evrendeki yerini görme isteğidir. Çünkü insan, kökenini ve geleceğini 

araştırmakta, nereden gelip nereye gittiği, onu gelecekte ve ölümden sonra ne 

                                                                                                                                          
müteşâbih âyetlerin ardına düşerler. Oysa onun gerçek mânasını ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş 
olanlar, ‘Ona inandık, hepsi Rabbimizin katındandır.” derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri 
düşünüp anlarlar.  
492 En’am 6/38. 
493 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.312. 
494 Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi, s.20. 
495 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.253. 
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beklediğini de bilmek istemektedir. Bu bilme isteği onun, hem kendisini tanımak ve 

hem de güvende olma arzusu nedeniyledir. Fakat bütün bu varoluşsal kesinlik 

arzusuna rağmen, insan ne geçmişi ve ne de geleceğine yönelik olarak kesin bir 

bilgiye ulaşamaz. İşte bu belirsizlik durumu insanda derin bir kaygıya neden 

olmaktadır. Belirsizlik nedeniyle ortaya çıkan olumlu sonuç ise, insanın özgür ve 

anlamlı bir hayat yaşamasına imkân sağlamaktadır. İnsanın özellikle geleceğinin 

belirsiz olması ve her çağda halen kapalı ve bilinmemiş noktaların varlığı, kısacası 

insanı ucu açık bir geleceğin bekliyor olması, yaşamı daha anlamlı hale 

getirmektedir.496  

Konuk’un görüşlerine yeniden dönecek olursak, onun bazı kavramlara 

değişik tanımlamalar yaptığını görürüz. Bunlardan birisi de din hakkındaki târifidir. 

“Din” kavramı İslâmî kaynaklarda “ceza497, karşılık498, hesap499” anlamlarında 

kullanılmaktadır. Konuk ise aynı kavramı “Allah tarafından vaz” olunan şer’ ve 

kanun; kul tarafından zâhiren ve bâtınen inkıyad [teslim olma]” şeklinde tanımlamış, 

zâhiren boyun eğmeyi “Kitâbullahta mezkûr olan emir ve nehiy dairesinde hareket 

etme”500 olarak târif etmiştir. Bâtınen boyun eğme ise “Allah’ın ve Resûlünün 

hükmünü tasdîk ve kabul husûsunda nefsinde sıkıntı ve darlık duymamaktır.” Müellif 

bu tezini Nîsa sûresi 65.âyetle delillendirir. Söz konusu âyette “Hayır! Rabbine 

andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da 

verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın, tam bir teslimiyetle boyun 

eğmedikçe îman etmiş olamazlar.”buyrulmaktadır. Buna göre yalnız zâhiren boyun 

                                                 
496Latif Tokat, “Metafizik Belirsizlik ve Anlam Sorunu Açısından Din ve Felsefe”, Din Bilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi, 2013,c.13, sy.1, 13. 
497 Bkz: Cevherî, es-Sıhah, ‘d-y-n Maddesi’. 
498 Bkz: Isfahânî, el-Müfredât, ‘d-y-n Maddesi’. 
499 Bkz: İbn Manzûr, Lîsânu’l-Arab, ‘d-y-n Maddesi’. 
500 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, s.53. 



131 
 

eğme yeterli olsaydı münafıkların görünüşteki amellerinin de bir kıymeti olurdu. Zîra 

bunu destekleyen başka bir âyette “Şüphesiz münâfıklar Allah’a hile yapmaya 

çalışırlar; Allah da hilelerini başlarına geçirir. Namaza kalktıkları zaman tembel 

tembel kalkarlar, halka gösteriş yapmaktadırlar, yoksa Allah’ı çok az hatırlarlar. 

Arada kararsız bir halde bocalayıp dururlar; ne onlardan yanalar, ne de bunlardan. 

Her kimi de Allah şaşırtırsa sen ona bir yol bulamazsın.”501 buyrulmuş ve âyette 

münâfıkların iç-dış farklılığına dikkat çekilmiştir. Konuk, bu noktada kâmil bir 

imânın, zâhir bir amel ile birlikte bâtınen dâhi o amelleri kabul ve icrâda nefsin 

sıkıntı duymamasıyla gerçekleşeceğinin altını çizer. Yani iman hem içte hem de dışta 

gerçekleşmelidir.  

Yine Konuk’a göre, peygamberin mânevî mirasçısı olan insan-ı kâmilin 

beyân ettiği ledün ilmi ve ilâhî mârifetler, Kur’an’ın zâhir ve bâtın manâlarının tefsîri 

ve îzahı olduğundan, nâkıs olan insanların onlara karşı olan itirazları dâhi din 

hakkında başkaldırıdır. Konuk, daha da ileriye giderek şöyle söyler: “Her kim bu 

peygamber vârislerine boyun eğmekten yüz çevirirse din safında geriye gider. Zâhir 

ulemâ bu hâlin numûnesidir ki bir sözleri diğerini bozar.”502Konuk’un bu ifadesine 

göre zâhir ulemâ sürekli birbirini eleştirir. Ancak bâtın uleması muvafakat 

halindedir. Özellikle filozoflarda görülen bu şüpheci yaklaşım ve dinin bununla 

yorumlanması, Konuk’tan önceki dönemlerde de bazı âlimlerin itirazlarına yol 

açmıştır. Bunlardan birisi de İmam-ı Gazâli’dir. O, dînî inançlara şüphe ile 

                                                 
501

 Nîsa 4/142–143. 
502 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, s.53. 
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yaklaşılmasına ve halkın zihninin karışmasına neden olan felsefecilere karşı cephe 

almıştır.503 Gazâli’nin bu konuda müellifimizi destekleyen tespitleri şöyledir:  

Felsefenin gâyesi nedir, kötü olan ve olmayan kısımları hangisidir? 
Felsefeciler hangi sözlerinde tekfir olunurlar, hangilerinde olunmazlar? Hangi 
sözlerinde ehl-i bidatten sayılırlar, hangilerinde sayılmazlar? Kendi bâtıl sözlerini 
kabul ettirebilmek için, Hak ehlinin sözlerinden kendi sözlerine karıştırdıkları 
sözler nelerdir? Hak dedikleri sözlerden halk nasıl nefret etmiştir? Hakîkat sarrafı 
olan kimseler, felsefecilerin sözlerindeki hâlis gerçeği yanlış ve karışık olandan 
nasıl ayırt etmişlerdir? Bu hususları açıklayacağım.504 

  

Gazâli, filozoflar arasındaki görüş ayrılıklarını “Tehâfüt’ül-Felâsife” adlı 

eserinde anlatmıştır. Ona göre, bu görüş ayrılıklarının temelinde filozofların 

temellendirilmemiş yaklaşımları yatmaktadır. Birbirleri arasında farklı yöntem ve 

görüşe sahip bu insanlar arasında haliyle tartışma da çoktur. Örneğin bu grubun önde 

gelen ve “Mutlak Filozof” veya “Muallim-i Evvel” diye bilinen şahsiyeti olan 

Aristoteles, kendisinden öncekilere hatta “Eflatun el-İlâhî” lakabıyla anılan hocasına 

karşı çıkmış; fakat hocasına olan muhalefetinden dolayı özür dileyerek “Eflatun da 

dost, hakîkat de dosttur, fakat hakîkat ondan daha çok dosttur.” demiştir. Gazâli bu 

konuda şunları kaydetmiştir: 

Bu hikâyeyi nakletmemizin sebebi, öğretilerinin tutarsız ve 
temellendirilmemiş olduğunun, yargılarının inceleme ve kesin bilgiye değil, zan ve 
tahmine dayandığının, metafizik hakkındaki bilgilerinin doğruluğunu ise 
matematik ve mantık ilimlerinin yardımıyla kanıtlamaya çalıştıklarının, böylece kıt 
akıllıları aldatarak ikna ettiklerinin onlar tarafından da bilinmesini sağlamaktır. 
Şayet onların metafizik hakkındaki bilgileri tahminden arındırılmış kesin kanıtlara 
dayanıyor olsaydı, matematikte olduğu gibi bu konuda da görüş ayrılığına 
düşmezlerdi.505 

 

                                                 
503 Ali Yıldırım, “Günümüz Türk Toplumunda Felsefeye Yönelik Olumsuz Bakışın Tarihsel Arka 
Planı Üzerine Bir İnceleme”, Gaziosmanpaşa Üniv. İlah. Fak. Der.,2013,c.1,sy.2, s.207. 
504 Ebû Hamid Muhammed Gazâli, El-Munkızu Min-ad-Dalâl, Çev: Hilmi Güngör, MEB Yayınları, 
İstanbul, 1990,s.25. 
505Ebû Hamid Muhammed Gazâli, Filozofların Tutarsızlığı-Tehâfüt’ül-Felâsife, Terc. Mahmut Kaya, 
Hüseyin Sarıoğlu, Klasik Yay., 2005, s.4. 
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Konuk, Gazâli’nin dikkat çektiği bu hususta, gerek insan-ı kâmil ve gerekse 

insan-ı nâkısın yukarıda anlatılan bu şüphe ve tereddütlere düşmemesinin yolunu 

anlatır ve esas ölçünün Peygamber Efendimizin (s.a.v.) getirmiş olduğu şeriata bağlı 

kalmak olduğunun altını çizer. Yalnız aralarındaki fark; insan-ı kâmilin şeriatı 

doğrudan doğruya Kitap, sünnet ve hakîkat-ı Muhammediyye’den alması, insan-ı 

nâkısın ise müctehidlerin içtihatlarına tâbi olmasıdır.506 

Yalnız burada yanlış anlaşılmayı ber-tarafta yarar görüyoruz. Zîra tarikat 

pirlerinin hemen hemen hepsi bir mezhebe bağlıydı. Örneğin Abdülkâdir-i Geylânî 

Hanbelî ve İmam-ı Rabbânî Hanefî iken, Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî ise Şâfîi idi. 

Dolayısıyla bu kimseler, insan-ı nâkıs değil, birer insan-ı kâmil olarak bu 

müctehidlerin içtihatlarına tâbi olma yoluna gitmişlerdir.  

Yine Konuk’a göre, Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) “Âdem su ile çamur 

arasındayken Ben nebî idim.”507 buyurmuştur. O halde hakîkat-ı Muhammediyye 

tüm peygamberlerin devirlerini kapsar. Enbiyânın tamamı şeriatı, hakîkatleri ve tüm 

feyizleri hep buradan yani hakîkat-ı Muhammediyye’den alırlar. Buna tasavvufta, 

“vahdet veya ulûhiyyet mertebesi” de denir. Konuk’a göre; Muhammediyyeti, 

Mekke’de doğan ve Medine’de vefat eden bir taayyünle sınırlamak doğru değildir. O 

taayyün, hakîkat-ı Muhammediyye’nin ancak dünya üzerinde meydana gelmesine 

aittir. Aslında o hakîkat, sonsuz uzayda ezelen ve ebeden mevcuttur. Tüm hakîkatleri 

bünyesinde toplar. Bu nedenle ona “hakîkatlerin hakîkati” de denilmektedir.508 

Konuk’un da belirttiği gibi, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) dünya üzerinde 

yaşadığı altmış üç senelik ömrünün haricinde ayrı bir mevcudiyeti daha 
                                                 
506 Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi, s.8. 
507

 Ebu’l-Fidâ İsmail b. Muhammed Aclûnî, Keşfü’l-hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs, Tashih: Ahmed el-Kalaş, 
Mektebetü’l-Turâsîl İslâmî, Halep, tarihsiz, c.II, s.129. 
508 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.118. 
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bulunmaktadır. Zira o, Allah’tan başka hiçbir varlık yaratılmamışken ilk olarak 

“hakîkat-i Muhammediyye” şeklinde var olmuş; ardından da şimdiye kadar 

yaratılmış bütün varlıklar bu hakîkatten var edilmiştir. Âlemin var oluş sebebi bu 

hakîkat olarak tanımlanmaktadır.509 

Konuk, diğer bir kavram olan tevhîdi ise; “Vücûdda vahdâniyyet ve 

ferdâniyyet sâhibi olan Hakk’ın bu varlığı önünde, kendi mevhûm olan varlığını terk 

edip, bütün varlıkları O’nun varlığına bırakmaktır; nazarında kökleşen ikiliği 

kaldırmaktır.” şeklinde târif eder.510 

Esasen Konuk’un tevhid hakkındaki görüşlerinin temelinde İbnü’l-

Arabî’nin tevhid anlayışı yatmaktadır. Zîra İbnü’l-Arabî’ye göre tevhid, vahdet-i 

vücûddur. Şirk ise Hak için ulûhiyette değil, varlıkta ortak kılmaktır. İbnü’l-Arabî, 

varlıkta ikiliğin ortadan kaldırılmasını şu sözlerle ifade eder: “Tevhid senin 

kendinden, ondan, âlemden ve fenâdan da geçmendir. Artık bunu araştır! Hakk’ın 

dışındaki her şey, kayar, her şeyin varlığını Allah sürdürür. Bir şeyin varlığını 

sürdürmesi tevhid sayesinde mümkündür ve varlığını sürdüren her şey, tevhid 

sahibidir.”511 

Konuk’a göre, insanın kendi nefsini müşâhedesi, aslında Hakk’ın onu 

müşâhedesidir.512 Bu noktada murâkabeyi de şöyle tanımlar: “Murâkabenin manâsı, 

                                                 
509Hakîkat-i Muhammediyye ile ilgili ayrıntılı okumalar için bkz: Abdülkerîm el-Cîlî, Hakîkat-ı 
Muhammediyye, Çev. Muhammed Bedirhan,  Nefes Yay., İstanbul, 2012,ss.20-25; Muhyiddîn İbnü’l- 
Arabî, Fusûsu’l-Hikem, Ter. M. Nuri Gençosman, Ataç Yay., İstanbul, 2007, ss.241-255; Ahmed 
Farûkî Serhendî İmâm Rabbânî, Mektubât-ı Rabbânî, Ter. Abdulkadir Akçiçek, Merve Yay., İstanbul, 
1977, c.II,ss.1652-1653. 
510 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s. 309. 
511 Suad El-Hakîm, El-Mûcemu’s-Sûfî, El-Hikmetu fî Hudûdil’l-Kelime, Beyrut,1981, s.1174; Suad El-
Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, s.622. 
512 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.193. 
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havâtırı nefyedip kendi kalbine müteveccîh olarak Hakk’ın tecellîlerini 

beklemektir.”513 

 Müellif, kalbi havâtırdan temizleyip, hakîki sevgili olan Hakk’ın huzûrunda 

bulunmayı “kalbi mühim bir kitap haline getirmek”514 tâbiriyle târif eder. Zîra 

Hakk’ın nazarı kalbedir. Kalp mâsivâdan halî olunca, orada Hakk’ın türlü tecellîleri 

gerçekleşir. 

Konuk, diğer bir kavram olan kanaati ise “Alıştığın şeyin yokluğu 

zamanında nefsinin sükûtudur.” şeklinde tanımlar ve Peygamber Efendimizin (s.a.v.) 

“Kanaat tükenmez bir hazinedir.”515 buyurduğunu hatırlatır. Ona göre, zenginlik 

vaktinde gönül nasıl mutmain ve sâkin olursa, fakirlik zamanında da gönül, rızkı 

hakkında öylece mutmain ve sâkin olmalıdır. İşte bu hâle “kanaât” derler. Eğer iflas 

durumunda kalp sıkıntı ve elem duyarsa, bu kanaât değildir. Belki kötülük peyda 

eden bir elemdir. Böyle yoksulluktan Allah’a sığınmak lâzımdır.516 

İnsanı varlık ağacının bir meyvesi olarak kabul eden Konuk, bedeni o 

meyvenin kabuğuna benzetir. İnsanın hakîkati olan Hak ise bu meyvenin içi ve 

bâtınıdır. Her zâhiri olan meyvenin içi, onun kabuğundan iyi olduğu cihetle, insanın 

hakîkati olan Hak da elbette cisimden daha ziyâde matlûbtur ve o matlûbun indinde 

cismin asla ehemmiyeti yoktur.517 

Konuk’un görüşleri İbnü’l-Arabî’nin görüşleriyle paralellik arz eder. 

Nitekim İbnü’l-Arabî de hakîkati “varlığın birliğinin bilgisi” olarak tarif etmektedir. 

                                                 
513 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.61. 
514 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.61. 
515Ebû Bekir Ahmed b. Hüseyin Beyhakî, Kitâbü’z-zühdi’l-kebîr, Thk: Âmir Ahmed Haydar, 
Müessesetü’l-kütübi’s-sekâfiyye, Beyrut, 1996, s. 88, hadis no: 104. 
516 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.121. 
517 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VI, s.266. 
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Ona göre, varlıktaki her şey hakîkattir ve senden ona, ondan sana bir bağ vardır. Söz 

konusu bağların sayısı hakîkatlerin sayısı kadardır. Ayrıca hakîkat, Hakk’ın 

sıfatlarının kulun sıfatlarının ardından gözükmesidir.518 Bu açıdan bakıldığı vakit, 

gerek Konuk’a ve gerekse de İbnü’l-Arabî’ye göre hakîkat Hak’tır. 

Yokluğu ise “yokluğun yokluğu” şeklinde negatif bir tanımlamayla tarif 

etmek yerine “varlığın yokluğu” şeklinde açıklayan Konuk, buna meyve çekirdeğini 

örnek olarak gösterir. Çekirdek içindeki ağaç yokluk hâli içindedir fakat onun 

yokluğu, mutlak ve hakîkî bir yokluk değildir. Belki varlık içindeki bir yokluktur. 

Zîra mutlak yokluk için hâriçte bir vücûd olamaz. Eğer olsa, o yokluk sıfatından 

çıkıp varlığın ta kendisi olmuş olur. Gerçek varlığın nihâyeti yoktur ki, onun hudûdu 

bitsin de yokluğun hudûdu başlasın. Velhâsıl Konuk’a göre, gerçek yokluk mevcut 

değildir.519   

İbnü’l-Arabî de benzer şekilde mutlak yokluğu “imkânsız” olarak niteler, 

çünkü bu, “mutlak kötülük ve sırf karanlık” demektir. Mutlak yokluk, varlığın yani 

örneğin “mutlak iyilik, mutlak ışık, Hak” gibi kavramların karşıtı olarak kullanılamaz. 

Ona göre, “imkân” ve “olabilirlik” şeklinde tarif edilen ve düşünülebilir bir hakîkat 

nedeniyle insana “mümkün” ve “câiz” adı verilmiştir: “Mevcut” ismi ise “varlık” diye 

isimlendirilen hakîkati nedeniyle özü gereği zorunluya yani Yüce Yaratıcıya nisbetle 

kullanılmaktadır. Söz konusu hakîkat, varlığın kendisidir. İmkân da mümkünün 

oluşu bakımından mümkünün kendisidir. Ma’dum ise imkânsıza aittir. İmkânsız ise 

“mutlak yokluk” diye isimlendirilir ve bir hakîkat nedeniyle özü gereği varlığı kabul 

etmeyen şeydir.520 

                                                 
518

 Suad El-Hakîm, El-Mûcemu’s-Sûfî, ss.354–355. 
519 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.323. 
520

 Suad El-Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, s.44. 
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Konuk, insana isâbet eden belâların Allah’ın “Celal” isminin, sâhip olunan 

nimetlerin ise “Cemal” isminin mazharı olduğuna inanır. Ona göre, insan dışındaki 

varlıklarda ise bu iki esma beraberce tezahür etmez. Hayvanlarda “celal” sıfatı 

baskındır, çünkü onlar “muzill” isminin mazharıdır. İnsanın nefsinin mazharı “celal”, 

rûhunun mazharı ise “cemal”dir. Bu nedenle nefs Hakk’a muhalefet ederken ruh 

boyun eğer. Nefsi ruhuna tâbî olan insanlar “cemâlî”,  rûhu nefsine tâbi olanlar ise 

“celâlî” olur.521 

Uykuyu cisme ârız olan bir hal olarak tanımlayan Konuk, bu hal gelince 

cismin dış faaliyetinin durduğunu ancak iç faaliyetinin kesintiye uğramadığını söyler. 

Nitekim uyuyan bir kimse zahirde konuşamaz, göremez ve işitemez ancak rüya görür 

ve rüyasında konuşur, görür ve işitir. Bu hal yarım ölüm halidir. Bunun için hadîs-i 

şerîfte “Uyku ölümün kardeşidir.”522 buyrulmuştur.  

“Her kul öldüğü hal üzere diriltilir.”523  hadisine göreyse insanın uyanıklığı 

zamanında kalbi ne ile meşgulse uyku halinde de onunla meşgul olur. Bu hal 

rüyalarda zâhirdir. Enbiya ve evliya ise uyanıklık hallerinde cisimlerinin 

hükümlerinden kurtulmuş olduğundan bedenleri rûha inkılâp etmiş ve kalpleri 

tamamiyle Hak’ta müstağrak bulunmuş olduğundan uyanıklıkları ile uykuları 

arasında hiçbir fark yoktur. Bu sebeple bazı sâlih kimselerin uykularında gördükleri 

sırları bu grup, uyanıklıkta görür.524  

Konuk’un görüşlerinin araştırırken dikkatimizi çeken bir nokta ise şârihin 

Hak yolunda kişinin yâri olarak kendisini adres göstermesidir. O bunu şöyle anlatır:  

                                                 
521 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.189. 
522Abdullah b. Mübârek, ez-Zühd ve’r-Rekâik, Thk: Habîburrahman el-A’zamî, Dârü’l-kütübi’l-
İlmiyye, Beyrut, II, 79. 
523 Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ ve Muzîlu’l-İlbâs, c.II, s.538, hadis no:3195. 
524 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.450. 
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Tarîk-i Hak’ta senin yârin, vücûdunun heybesi ve kalbinin 
kesesidir… Zîra senin kalbin ezelde Hakk’ın ayn-ı sâbitene olan 
tecelliyatının kesesidir. Ve bu vücûd-ı izâfin ve cismânîn dahi o kesenin 
heybesidir ve ayn-ı sâbiten mademki Hakk’ın ism-i ilâhisinin mazharıdır ve 
isim müsemma olan Hakk’ın gayrı değildir, binaenaleyh âfâkta aradığın 
sendedir ve Hak senin hüviyetindir. Eğer âşık-ı hakîkî isen gayrın 
muhabbetinden yakanı kurtar ve hakîki ma’şuku kendinde ara.525 

 

 

Allah’a ulaşmanın yolunu kalple ilişkilendiren Konuk, kalbin, tecellîlerin 

yansıdığı merkez olduğunun altını çizer. Dikkat çekici nokta ise, daha a’yân-ı sâbite 

halindeyken bu tecellîlerin kalbe atılmasıdır. Nitekim hatırlatmak gerekirse, 

mutlaklık mertebesinde bilinmek isteyen ve kendini yine kendisiyle bilen Hakk’ın bu 

ilk tecellîsi, “Feyz-i akdes” olarak isimlendirilir. Bu tecelli sayesinde, Hakk’ın 

mutlak birliği içinde silinmiş ve birbirinden ayrılmamış haldeki isimler, Hakk’ın 

bilgisinde ayrışarak tek tek isimler veya bunların sûretleri olan a’yân-ı sâbite halinde 

var olur. Bu tecellî, Hakk’ın bilinmek isteğiyle harekete geçen ve Zât’ından 

kaynaklanan tecellîdir.526 Bu tecelli, kişinin ilâhî özünde gerçekleştiğine göre öze 

dönülmeli ve Allah bu özde, yani kalpte aranmalıdır. Zira gerçek sevgiliye giden yol 

buradan geçer. 

Konuk’a göre “Vücûd birdir, o da Hakk’ın vücûdudur.”527 Vücûd Hakk’ın 

vücûdu olunca; Hakk’ın ilmi yaratılan varlıkların her bir zerresine nüfûz eder. Tecellî 

edilen mekânın taayyünü müsait değilse hayat ve idrak o mazharın bâtınında kalır ve 

görünür hale gelmez. Konuk, bu mazharı baygın bir insana benzetir. Hissi ve şuuru 

olmayan baygın kişi gibi, bu mazharın da hissi ve şuuru bulunmaz. His ve şuuru 

olmayınca da benliği ile Hak’tan gizlenmiş olmaz. Zaten cansız varlıklar fıtratları 

                                                 
525 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.V, s.78. 
526 Kadir Özköse, “İbnü’l-Arabî Düşüncesinde Mümkün Varlıkların İlâhi İlimdeki Ezelî Hakîkatleri: 
Â’yân-ı Sâbite”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2011, c. XV, sy: 1,s.28. 
527

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.99. 
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üzere bâkî ve dâimi görüş sahibidir. Nefisleri ile tasarruf sâhibi olmayan bu varlıklar, 

Zâtları ve fıtratları ile Allah’tan ayrı olmadıklarına şehâdet ederler. Bitkiler ise cansız 

varlıklara nispetle büyüme gibi bir tarz hareket ve tasarrufa sahiptir. His sahibi olan 

hayvan ise nefs, hüküm ve şüphe barındırır. Nefsi ve benliği ile Hak’tan örtülüdür. 

İnsan ise Rabbini bilmez. Mârifetullah konusunda hata eden insan, aklı ve fikri ile 

sınırlıdır. Evvelce gerçek diye kabul edilip daha sonra yanlışlığı ortaya çıkan şeylerin 

hepsi Konuk’a göre, akıl ve fikirle sınırlı olan insanların mahsulüdür. Kendisi bu 

insanları; “nâkıs insan” olarak nitelendirir. Bu sıralamada sanki cansız varlıklar, 

insanların önünde gibi değerlendirilmiştir. İşte bu noktada Konuk, açıklama yapma 

gereği hisseder. Zîra tüm sıfat ve esmânın toplamının tecellî ettiği yer göz önüne 

alındığında cansız varlıklar bu sıralamanın en altında yer alır. İnsan ise bu noktada en 

üst mertebededir. Bu sıralamaya göre önce “insan-ı kâmil”, ardından “insan-ı 

hayvan” ve devamında sırasıyla hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklar gelir. Burada 

insan-ı kâmil ve insan-ı hayvan arasındaki yegâne fark manevî mertebe 

açısındandır.528 Nefsinin hilelerini henüz yenememiş insan olan insan-ı hayvan, akıl 

ve fikrinin takdîrine göre hareket ettiği için iyi bir şey yaptığını zanneder ancak 

yanılır, çünkü dalalet içinde olduğundan haberi yoktur. 

Bilmek ise iki türlü gerçekleşir: Biri istidlâlî, diğeri hâlîdir. İstidlâlî olan 

biliş çürüktür. Nitekim Mesnevî-i Şerîf’teki “Ehl-i istidlâlin ayakları tahtadandır, 

tahta ayak ise pek güçsüzdür.” mısrası bu zayıf bilişi gösterir. İlâhî sıfatları istidlâl 

yoluyla bilmek de böyledir. Fakat hal bilgisi kişinin nefsinde zevken ve vicdânen 

hâsıl olan bilgidir ki, bu bilgi hiçbir sebeple yok olmaz. İlk bilgi, avâmın hâlidir ve 

burada avamdan kasıt, fenâ-fillah ve beka-billâh mertebesine ulaşmamış kimselerdir. 

                                                 
528Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.99. 
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Müellif, zâhir ilimlerde uzman olan ulemâ ile cahil kimseleri bu kısımda ele alır. Şu 

kadar ki, ulemâ cahilden, istidlâlî ilimdeki rüsûh ile farklılaşır. Fakat insan-ı 

kâmiller, hem istidlâlî hem de zevkî ve vicdânî ilme hâizdirler.529 

Şârihin bu şekilde genel bir çerçevesini çizdiğimiz tasavvufî görüşlerini 

daha ayrıntılı görebilmek için şerhini yaptığı eserleri taradık. Bu uzun araştırma 

sonucunda toplam 30 başlık altında görüşlerini toplama imkânına eriştik. Şimdi bu 

fikirleri inceleyelim. 

1.1.İnsan  
 

İnsan sözcüğünün “ أنس٬نسى٬إنس ” kökünden türediği düşünülmektedir. İns 

“beşer ve insan topluluğu” , nesy “unutmak”, üns ise “alışmak, uyum sağlamak” 

anlamındadır. Kelimenin aslının nesyden geldiğini düşünenler bu tezlerini İbn 

Abbas'ın “İnsan ahdini unutması sebebiyle bu ismi almıştır.”530 şeklindeki rivayetine 

dayandırırlar.531 “İnsan” kelimesi aynı zamanda cin kavramının zıt anlamlısıdır.532Bu 

kelimeyle ilgili olarak lügatta karşılaştığımız diğer bir mânâ “görmek, görme 

gücü”dür.533 Diğer bir kullanımında da insan “birbirleriyle uyumlu bir 

yakınlaşmadan başka ayakta kalma şansı olmayan, kaynaşma ve medeniyete yatkın 

ve yakın varlık”tır. Bu açıdan “İnsan, doğası itibariyle medenidir.” denmiştir. Yani 

insan cinsi birbirine dayanmadan edemez ve hayatı için gerekli tüm şartları kendi 

başına oluşturamaz.534  

                                                 
529

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VI, s.327. 
530

 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, c.1, s.232. 
531 İlhan Kutluer, “İnsan Maddesi”, DİA, 2000, c.22, s.320 
532

 Râğıp el-Isfahâni, “İns Maddesi”, el-Müfredât, s.90. 
533

 Bu anlam için bkz. Nîsâ 4/6. 
534 Râğıp el-Isfahâni, el-Müfredât, s.9. 
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Kur'ân-ı Kerîm'de altmış beş yerde insan, on sekiz yerde ins, bir yerde de 

insî, bir âyette enâsî, 230 yerde nâs şeklinde çoğul olarak yer almaktadır.535 

Âyetlerde de görüleceği üzere insan, Yüce Kitabımızda bütün yönleriyle 

anlatılmıştır.536 

Tasavvufî terim olarak insan denince ise, bedenden ziyade ilâhî bir nefes 

olan ruhsal yapı kastedilir. İnsan kâinatın aslıdır. Kastedilen bu ideal insan tasavvuf 

terminolojisinde “insân-ı kâmil” kavramıyla karşılık bulur. Zira kâmil insan, ilâhî 

tecellinin tam olarak göründüğü yerdir. Ayrıca âlemin var edilişindeki gayedir. Hatta 

insân-ı kâmil, Hak ile halk arasında bir vasıta sayılmıştır.537  

Konuk’un insan hakkındaki görüşlerine gelince o, üç çeşit insan türünden 

bahseder. İlk kısım dünyayı ön planda tutar ve uhrevî hayata önem vermez. Bunlar 

için kadın, evlat, para, mal ve mülk önemlidir. Konuk’a göre, bu gibi insanların 

Hakk’a ibadet etmelerinin nedeni dünya hayatında elde edecekleri menfaatlerdir. 

Şâyet dünya nimetleri ellerinden giderse Hakk’a ve kadere itiraz edip şikâyet ederler. 

Allah’a hamd etmeleri için nimetlerin sürekliliği şarttır. Konuk, bu grubun karanlık 

perdeler içinde olduğu kanaatini taşır. 

                                                 
535

 Muhammed Fuad Abdülbâki,  “İ-n-s Maddesi”, Mu’cemü’l-Müfehres li el-Fâzi’l-Kur’an-ı Kerîm, 
Dâru’l-Kütübi’l-Mısriyye, Kahire, 1364,c.1, ss.93–94. 
536Söz konusu âyetler için bkz. Bakara 2/30–31; Nisâ 4/1; Arâf 7/11; Hicr 15/26–31; Ahzâb 33/72; 
Sâd 38/71–73. Hadislerde de insan çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Örneğin insanın ecel ve emel 
yönünü değerlendiren bir hadis şöyledir: Resûlullah (sav) yere bir çizgi çizdi ve: “Bu insanı temsil 
eder.” buyurdu. Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek: “Bu da ecelini temsil eder.” 
buyurdu. Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra “Bu da emeldir.” dedi ve ilave etti: “İşte 
insan daha böyle iken (yani emeline kavuşmadan) ona daha yakın olan (eceli) ansızın geliverir.” 
Buhâri, Rikak 4. Ebû İsa Muhammed b. İsa b.Sevre es-Sülemî Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, el-Kütübü’s-
Sitte, Haz. Salih b. Abdülaziz, Dâru’s-Selam, Arabistan, 2000, Zühd 25; Ebû Abdullah Muhammed 
b.Yezid er-Rebei el-Kazvînî İbn Mâce,  Sünen-i İbn Mâce, el-Kütübü’s-Sitte, Haz. Salih b. Abdülaziz, 
Dâru’s-Selam, Arabistan, 2000, Zühd 27. Abdullah İbnu'ş-Şihhir’in rivayet ettiği şu hadiste de kişinin 
cimrilik yönüne vurgu yapılmıştır: Resûlullah (sav) El-hâkümü't-tekâsür sûresini okurken yanına 
geldim. Bana: “İnsanoğlu malım malım der. Hâlbuki âdemoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve 
sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka kendisinin olan neyi var? Gerisini ölümle terkeder ve 
insanlara bırakır.”Müslim, Zühd 3, 4; Ebû Abdurrahman Ahmed b. Ali b. Şuayb Nesâi, Sünen-i 
Nesâi, el-Kütübü’s-Sitte, Haz. Salih b. Abdülaziz, Dâru’s-Selam, S.Arabistan, 2000,Vesâyâ 1. 
537 Cebecioğlu, “İnsan-ı Kâmil Maddesi”, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.314. 
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İkinci kısmın isteği âhiret ve cennettir. Dünyalık şeylere ihtiyaç ve zarûret 

miktarınca başvururlar. Bunlar Allah’a itaatleri ve amelleri iyi olup âhirette amelleri 

sağ tarafından verilecek olan mü’minlerdir. Dünyadaki nimetlere şükür edip belâlara 

sabreden bu kimseler âhiretin nimetlerini de merak eder ve âhiret azabından çok 

korkarlar. Nitekim bunlar nûrânî perdeler içindedirler. 

Bilindiği gibi hicâp ya da Konuk’un kullanımıyla perde, Allah’a engel olan 

her şeydir.538 Ebû Mûsâ el-Eş‘arî’den nakledildiğine göre Hz. Peygamber bir 

hadisinde çeşitli hususlara dikkat çektikten sonra, “Allah’ın hicâbı nurdur, bu hicâbı 

açacak olsa Zât’ının nurları bütün varlıkları yakar.”539 demiştir. Bu hadis bazı 

kaynaklarda540 “Allah’ın nurdan ve zulmetten yetmiş bin perdesi vardır.”şeklinde 

anlatılmaktadır.541 Bu perdelerden bir kısmı zulmânî, bir kısmı da nûrânîdir. Mal, 

mülk, menfaat, dünya sevgisi, şehvet, zulmânî; Allah’a ait tecelliler ise nûrânî 

perdedir. Asıl yapılması gereken tasavvufi sülûk ve vuslat yolunda bu perdelerin 

kaldırılmasıdır.542 

 Konuk, üçüncü kısım insanları “mukarrebler” olarak nitelendirir. Arapça 

“yakınlaştırılanlar” demek olan mukarrebler543, hicâbın en büyüğü olan nefs 

sevgisinden geçtikleri için, dünya nimetlerini, âhireti, makam ve mevkî hayallerini 

                                                 
538

 Sözlükte “engel olmak; örtmek, gizlemek” mânalarına gelen “h-c-b” kökünden türemiş bir isim 
olan hicâp “perde, iki nesne arasına konan engel, örtü” anlamında kullanılır. İbn Manzûr, Lisânü’l-
Arab, “hcb Maddesi”,c.3,s.50. 
539 Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed eş-Şeybânî İbn Hanbel, el-Müsned, Birleşik Baskı, Beytü’l-
Efkari’d-Düveliyye, Ürdün, 2005, IV,406; Müslim, Îman,293; İbn Mâce, Sünne,13. 
540 İmam Gazâli, Mişkâtü’l-envar, nşr. Ebu’l-Âlâ el-Afîfi, Kahire,1964,s.84. 
541 İlyas Çelebi, “Hicab Maddesi”, DİA,1998, c.17, s. 429. 
542 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.500. 
543Sözlükte “yakın olmak, yaklaşmak” mânasındaki kurb kökünün tefîl kalıbından türeyen mukarrebîn 
kelimesi, çoğul şeklinde bir sıfattır. İsim olarak da kullanılan kurb sadece fiziksel yakınlık için değil 
kişinin bir başkasının yanındaki itibar ve değerinin yüksekliğini de ifade eder. Râgıb el-İsfahânî 
kurbun Kur'an'da mekân, zaman, nesep, itibar, himaye ve kudret konumunda geçtiğini belirtmiş, 
bunlara âyetlerden örnekler vermiştir. Bu örneklerin incelenmesinden son üç kullanılışın doğrudan 
veya dolaylı olarak Allah'la ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Bkz. el-İsfahânî, el-Müfredât, “krb” 
maddesi. 
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kendilerine haram etmişlerdir. Allah’a yakın olan velilere bu isim verilir.544 Zîra 

onların kalpleri, Rabbânî tecellîlerin aynasıdır. Bir aynada nefs sevgisi ve benlik 

beraberce bulunmadığı gibi bunlarda da bu tip duygular kalmamıştır.545 

Kısacası Konuk’a göre insan üç kısma ayrılmış, bunlar içinden sonuncu 

grup Allah’a yakın olan veliler olarak adlandırılmıştır. Nitekim insanlardan kimi 

dünyayı, kimi âhireti arzularken; kimi de sadece O’nu arzular. Ameli, muhabbeti, 

gayreti Yüce Yaratıcıya dönük olan bu kullar O’na yakınlaşmış, nefislerinin 

isteklerinden arınarak rûhânî tecellîlere açık hale gelmişlerdir. 

Konuk, insan için benzer bir sınıflandırmayı da şöyle yapar: 

Malûm olsun ki, insan dört kısımdır: Birincisi bunlardır ki, 
mevcûdatı halk görürler; işte bu kadar. Ve bunlar tüm yönleriyle mevcûdatı 
Hakk’ın gayrı bilirler. Bunlar mahcûblardır ki, sûret âleminde bir Mûsa’yı 
bir Mûsa ile savaş halinde görürler. 

İkincisi onlardır ki, mevcûdatı Hakk’ın gayrı görmezler ve tüm 
yönleriyle Hakk’ın aynı bilirler; bunlara muvahhidîn (Allah’ın birliğine 
inanan) derler.  

Üçüncüsü, onlardır ki, nazarlarında hem Hak ve hem halk sâbit 
olur; fakat Hak ile halkın ahkâmını ayırt edemezler. Onlar hayret içindedir. 
Mevcûdata Hak mı yoksa halk mı desinler kesin bir hüküm veremezler. 
Bunlar hayret ehlidir.546 

Dördüncüsü onlardır ki, mevcûdatı bir vecihten Hak ve bir 
vecihten halk görürler. Bunlar muhakkikîn taifesidir. Bu mertebe mârifetin 
nihâyetidir.547 

 
Bu pasajda geçen “Mahcûbûn” ifadesini açmak gerekirse bu ifadeye 

Mutaffifîn 15’te şöyle yer verildiği görülür: “Hayır, şüphesiz onlar, kıyamet günü 

Rablerini görmekten mahcûb ve mahrum bırakılacaklardır.” Gazâli ise mahcûbları 

                                                 
544 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.444. 
545 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VII, s.553. 
546Konuk’un bu fikirlerini İbnü’l-Arabî’de de görmekteyiz. Nitekim o, hayretle vuslat arasında bir 
bağlantı kurmuştur. Çünkü Hakk’a vâsıl olan hayret eder. Bu durumda hayret “ilim, irfan, yakīn ve 
hidâyet” anlamına gelir. Celâl ve cemâl tecellilerinin bir noktada birleşmesi sûfîde hayret halinin 
doğmasına neden olur. Sûfî, birden çokun çıkmasına veya çokun bir olmasına hayret eder. Konuk, 
Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, s.72. 
547Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.163.  
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üçe ayırır: Önlerine yalnız karanlık perdesi çekilenler, karanlık-nur karışımı perde 

çekilenler, saf nurdan perde çekilenler. Birinciler tabiat ve maddeden başka bir şey 

görmeyen inkârcılardır. İkinciler bâtıl bir dinin veya mezhebin mensupları, üçüncüler 

ise filozoflardır. Zaman zaman peygamber ve velîlerin önüne de nûrânî perdelerin 

çekildiğini ifade eden Gazâli; bunun onlar için îlâhî bir lütûf olduğu kanaatindedir. 

Zîra sürekli olarak îlâhî nurlara muhatap olmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Nitekim 

Hz.Peygamber’in (s.a.v.) “Bazen kalbimi bir perde örter. Onu kaldırmak için yüz 

defa istiğfar ederim.” 548 meâlindeki hadisiyle bu duruma işaret etmiştir.549 

Başka bir bahiste Konuk, insanları; “elma içinde yaşayan kurtlara” 

benzetir. Bu kurtlardan bir kısmı Hakk’ın vücûdundan gâfildir. İkinci kısım kurtlar 

ise enbiyâ ve evliyâlardır. Onların canları ve manâları, bu sûret âleminin dışından 

gelmiştir. İlim sahibi ve kendine tâbî olunan bu şahıslar reis olarak gelmişlerdir. 

Bedenleri elma içindeki kurda benzer ancak manâları ve yüce ruhları adeta ejderha 

gibi olduğundan bu ruhların hareketi zulmânî ve nurânî perdeleri yırtar. Nitekim 

onların diğer beden sahiplerinden farkları, yüce ruhlarının kuvvet ve şerefindendir.550 

Konuk’un bu tanımı bize Hayali’ye (?-öl.1557)  ait olduğu söylenen şu 

mısrayı hatırlatmaktadır: “Ol mâhiler ki, derya içredir, deryayı bilmezler.”551 Yani 

balıklar denizin içinde oldukları halde denizin farkında değildirler. Tıpkı balıklar gibi 

insanlar da deneyimleri ölçüsünde belli bir dünya görüşüne sahip olur ve farkında 

olmadan o “dünya görüşü”nün içinde yüzerler. Nerede yüzdüğünün ve dolayısıyla da 

kendilerinin farkında olanlar ise Konuk’un tespitlerine göre enbiya ve evliyalardır.  
                                                 
548Müslim, Zikir, 41.  
549İmam Gazali, İhyâu ulûmi’d-dîn Tercümesi, Terc. Ahmed Serdaroğlu, Bedir Yay.,2012,c.III, 
 ss.11,12, 395. 
550Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VII, s.554. 
551Fatih Özkan, “Dildeki Dünya Görüşü”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi-Journal of Social 
Sciences, sy: 2, Ekim 2012, s.110; Ayrıca bkz: Dücâne Cündioğlu, “Dünya Görüşü ve Dil”, Dünya 
Görüşü, ed. Ali Saydam, Bİ’E Yayınları, Ankara, 2009, s.76. 
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Konuk nezdinde insan, bu şehâdet âleminde hayvanlık ve meleklik 

terkibinden oluşan bir mahlûktur. İnsanın kesîf olan hayvanlığına latîf olan rûhunun 

ışığı yansır. Bu vasfı nedeniyle insan diğer varlıklardan üstündür. Sahip olduğu zekâ 

nedeniyle sürekli dünyevî ilim dedikoduları ile meşgul olan insan, bu dedikodular 

nedeniyle maalesef hakîkati göremez. Hatta kişi bu perdelerden geçmedikçe, rûhu 

Hz. Cibril’in canının deryasının kenarı olan vahye ulaşamaz.552 Şayet bu perdeleri 

geçerse Server-i âlemin (s.a.v.) rûhu kişiye dost olur. Birtakım ilimler ve mârifetler 

verilir.553 

Esasında sâlikle Allah arasında bulunan ve Yaratıcının mârifetine engel olan 

tüm unsurlar perde olarak kabul edilebilir. Örneğin nefs, şeytan, yeme-içme, şehvet, 

çoluk-çocuk tutkusu, mal ve makam hırsı, riyâ ve bencillik gibi başlıklar kişiyi 

Allah’tan uzaklaştıran etkenler olarak perde kabul edilebilir. Hatta Kuşeyri bu 

durumu bir adım daha ileriye götürerek, kendini Allah’a yakın görmeyi bile, 

gerçekten Allah’a yakın olmaya mâni bir durum olarak kabul etmiştir.554 Bu konuya 

delil olan âyet-i kerîmede de kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, 

davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeylerin insanoğluna süslü 

gösterildiğinden bahsedilmiş, insanın asıl varacağı yerin ise Allah katında olduğunun 

altı çizilmiştir.555 

Konuk, insan duygularını da sınıflandırmıştır. Birincisi dışa yönelik 

duygulardır ki, sırf cisimle alakalıdır. Bu hisler baskın oldukça bedenin hükümleri 

gâlip olur. Cismaniyyet ise Konuk’un tâbiriyle “rabbânî mârifetin mağribi”dir. 

İkincisi kişinin iç âlemiyle ilgili duygulardır ki, insan, aklının yetişemediği yüksek ve 

                                                 
552 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VII, ss.558–559. 
553Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VII, s.559. 
554

 Kuşeyri, er-Risâletü’l- Kuşeyriyye, s.167. 
555

 Âl-i İmran 3/14. 
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derin fikirleri bu hislerle idrâk eder. Bu duygular daha çok insan rûhu ile ilgilidir. Bu 

hisler baskın oldukça rûhâniyetin hükümleri gâlip olur. Ruhâniyet ise yine Konuk’un 

adlandırmasıyla “ilâhî mârifetlerin doğusu”dur. Cismin dış duyuları zulmet ve 

kesâfet âleminden gıdasını alır ve bu gıda ile kuvvet bulur. Bâtınî hassadan ibâret 

olan rûhun hissi ise hakîkat güneşinden ve letâfet âleminden gıdalanır ve bu gıdadan 

kuvvet bulur.556 

Konuk’un bu yaklaşımı ilginçtir. Zira müellif, insanın dış dünyaya yönelen 

duygularını “rabbânî mârifetin batısı” olarak tanımlamıştır. Karanlık ve çokluklar 

âleminden beslenen bu taraf için bilinçli olarak batı tâbirini kullanan Konuk, içsel 

duygular ve ruhla ilgili olan yön için doğuyu tercih etmiştir. Bu yön aydınlıktır, 

parlaktır. Batı ise karanlığı ve bitişi simgeler. 

Özetle Konuk, insanları yaşadıkları hayata, yaptıkları tercihlere, ruh ve nefis 

dengesi yönünden hangisinin ağır bastığına göre sınıflandırır. Bu sınıflandırmaya 

göre, insanlardan bazısı karanlık perdeler içindedir. Diğer bir kısmı ise aydınlıktadır. 

Yani nûrânî perdeler içindedir. İkinci kısma dâhil ettiği enbiya ve evliyayı diğerler 

insanlardan ayıran Konuk, onların farkını ruhlarının nefislerine hâkimiyeti açısından 

değerlendirir. Bu yönleri bakımından söz konusu şahıslar nefislerini ıslah etmiş ve 

idaresini kendi ellerine almışlardır. Onlarda egemen güç nefs değil bilakis ruhtur. 

1.2. Duâ  
 

Duâ sözlükte “çağırmak, seslenmek, istemek, yardım talep etmek”557 

anlamlarındadır. Kur'an-ı Kerim'de pek çok âyette558 duâ kökünden fiiller yer 

                                                 
556 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, ss. 28–29. 
557İbn Manzûr’a göre, dua etmenin Allah'ın birliğini dile getirme ve O'nu övgüyle anma, Allah'tan af 
ve merhamet dileme gibi mânevî isteklerde bulunma, Allah'tan dünyevî nimetler isteme gibi üç temel 
şekli vardır. İbn Manzûr, Lisânü'l-Arab, “d'av Maddesi”, c.IV, s.359. 
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almaktadır. Bu âyetlerde duâ ve türevleri genellikle yakarma, istek ve Allah’a 

ihtiyaçlarını arzetme anlamlarında kullanılmaktadır. 

Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bir hadîsine göre, kulun duâ ve ibadetle 

Allah’a yakınlaşması, Yaratıcının kulunu daha çok sevmesine sebep olmaktadır.559  

Konuk, duânın “talep” anlamındaki kullanımını hatırlatarak şöyle der: 

Birçok sevimli elfaz [söz] ile terkip edilmiş olan duâlar ve talepler, 
mahzâ bâtının eğri olmasından dolayı makbûl-i ilâhî olmayıp [Allah tarafından 
kabul edilmeyip] merdud olur. Zîra talepte esas bâtındır. Başka düşünüp başka 
söylemek münâfıklıktır. Nitekim Hak Teâlâ onları takbîhen (Fetih,48/11) Yani 
“Kalplerinde olmayan şeyi dilleriyle söylerler.” buyurur. Binaenaleyh o kalpteki 
eğriliğin kokusu, o süslü elfâzı mahmûl olan nefeslere yoldaş olup lîsan-ı zâhirde 
görünür. Mesela bir kimse bâtınında fısk u fücûr düşünüp dururken lisanıyla “Ya 
Rab, bana servet ihsan et, fakirlere infâk edeyim.” diye dua etse, Cenâb-ı Hak onun 
kalbine nâzır olduğundan bu duâsını red buyurur.560 

 

Konuk’un da altını çizmiş olduğu üzere, dua ederken samimiyet ve ihlâs 

esastır. Zira Allah dua eden kimsenin bu niyetine bakarak isteğini yerine getirir. 

Konuk, Hak Teâlâ’nın kabûlünü istediği duâyı kulunun lisânından câri 

kıldığına inanmaktadır. Başka bir deyişle, Hak kulunun duâsını kabul ve isteğini 

yerine getirmek istediği için o duâyı etmesine izin verir. Bu nedenle duâ eden 

kimsenin isteğine kavuşana dek bu duâsında ısrarcı olması gerekmektedir. Buna delil 

olarak; “Allah duâsında ısrar edenleri sever.”561 hadîs-i şerîfini gösteren Konuk’a 

göre, kişi duâsında o kadar ısrar etmelidir ki, ta ki Hakk’ın icâbetini kulağıyla duysun 

veyahutta kalbiyle hissetsin. Çünkü Allah duâ edene icâbeti ne keyfiyetle işittirirse o 

                                                                                                                                          
558Abdülbâki, “d-a’-v Maddesi”, Mu’cemü’l-Müfehres, c.1, ss. 257–260. Bu âyetler için bkz: Â’raf 37, 
193, İbrahim 14/22, Bakara 2/86, 186, Furkan 25/13. 
559

 Buhârî, “Rikâk”, 38. 
560

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.V, s.61. 
561Taberânî, ed-Duâ, Dârü’l-kütübi’l-ilmiyye, Beyrut, 1413, s. 28, no: 20. 
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sûretle işitilir. Eğer söz ile duâ edene cevap verilirse, o zaman duâ eden bunu 

kulağıyla işitir. Eğer manâ ile yanıt verilirse kalp ile hissedilir.562 

Konuk, duânın da bir nevi’ amel olduğu görüşündedir. Kişinin ameli lisan 

ile istendiğinde, amelin karşılığı olmak üzere Hak Teâlâ’nın dua edene icâbeti, kulak 

ile ya da kalp ile olmak üzere “Lebbeyk yani ey kulum!”dur. Burada kritik nokta, 

kulun talep ettiği şeyin ezelî kabiliyetine uygun ve çabucak gerçekleşmesinin takdir 

edilmiş olmasıdır. Eğer böyleyse hemen gerçekleşir, değil ise daha uygun bir vakitte 

gerçekleştirilmek üzere ertelenir. Fakat gerçekleşecek olan duâda “Lebbeyk” sözü 

asla gecikmez.563 

Özetle Konuk, kul ile Allah arasında iletişimin bir göstergesi olan duayı 

önemser. Duanın halis niyetle yapılmasının altını çizen Konuk, gerçekleşecek olan 

isteklerin, Allah tarafından kulun kalbine dua olarak ilham edildiğinin altını çizer. 

Kimilerinin aklına “Allah'ın takdiri değişmeyeceğine göre duanın ne faydası 

vardır?” şeklinde bir soru gelebilir. Oysaki olaylar önceden sebep ve sonuç 

ilişkisiyle birbirine bağlanmıştır. Sebeplerin sonuçları doğurması zaman içinde 

meydana gelir. İyilik veya kötülüğü takdir eden, bunlar için bir sebep de takdir 

etmiştir. Dua; kötülüğün giderilmesi veya iyiliğin sağlanması için bir sebeptir. 

Ayrıca duanın diğer bir faydası da kalpte Allah inancının kökleşmesini sağlamasıdır. 

Aslında bu, ibadetin en temel hedeflerinden biridir.564 Bu nedenledir ki, Allah 

inancına sahip olan biz müminler duâ etmekten vazgeçmemeli, her vesileyle 

Yaratıcımıza meramımızı arz etmeliyiz.  

                                                 
562 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.206. 
563Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, ss.206–207. 
564

 Gazâli, İhya', c.I, ss.328–329 
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1.3. Velâyet  
 

Asıl itibariyle “Velâyet” mastarından türeyen ve ism-i fâil anlamında bir 

sıfat-ı müşebbehe olan “velî” kavramı, lügatte çeşitli anlamlara gelmektedir. 

Öncelikle, ilkbahar yağmurundan sonra yağan yağmur “velî” olarak adlandırılmıştır. 

Böyle bir benzetmeyle, velî kelimesinde bir şeyin hemen arkasından gelme ve 

yakınında bulunma mânâsının hâkim olduğu görülmektedir. Velî, düşmanın zıddıdır. 

Bu nedenle bir kimsenin başka birini dost edinmesine de “velî”denir.565 Velî, yardım 

edendir. Kelimenin bu mânâsı, Arapların “bir kimse bir kimseye yardım ettiği 

zaman” söyledikleri “Vâlâhu” sözünden alınmıştır.566  

Fahreddîn er-Râzî bu kelimenin ıstılâhî yönden mânâsını şu şekilde târif 

eder: “Velî, insanın menfaati ve elde etmek istediği amaç doğrultusunda işlerinin 

yolunda gitmesine vesile olabilecek şeyleri üstlenen kimse” demektir. Bundan dolayı 

Allah Teâlâ, “Onlar Mescid-i Haram’ın velîsi/koruyup gözeticileri olmadıkları 

halde, (mü’minleri) oradan geri çevirirlerken Allah onlara ne diye azap etmeyecek? 

Onun velîleri/koruyup gözeticileri sadece müttakilerdir.”567 buyurmuş, Mescid-i 

Haram’ın bakımını yapıp orayı ihyâ eden kimseyi O’nun velîsi yani koruyucusu 

saymış, kafirlerin ise onun velisi olmalarını reddetmiştir.568 

                                                 
565 İsmail İbn Hammad el-Cevherî, es-Sihah Tâcu’l Lugati ves-Sıhahi’l-Arabiyye, “Vly Maddesi”, 
Thk: Ahmed Abdulgâfur Attar, Mısır, tsz, c.V, s.2529. 
566 Es-Seyyid Muhammed Murtaza ez-Zebîdî, Tâcu’l Arûs min Cevâhiri’l-kâmûs, “Vly Maddesi”, 
Mısır, c.10, s.399. 
567 Enfal 8/34. 
568Mikdat Öccü, Kur’an’da Velî ve Velâyet, SuffeYay., İstanbul, 1997,ss.26-27. Tasavvuf ehlinin 
ıstılahına göre velî, “Allah’ı ve sıfatlarını bilen, taatlere devam eden, mâ’siyetlerden kaçınan, şehvet 
ve lezzetlere dalmaktan yüz çeviren kimse” demektir. Saduddin Mes’ud İbn Ömer İbn Abdullah 
Taftazânî, Şerhu’l-Makâsîd, Thk: Abdurrahman Umeyre, Beyrut, 1989, c.V, s.72. 
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Velî kelimesinin mastarı olan “velâyet”, Kur’an’da sadece iki yerde569 

geçerken; bu kavramdan türeyen “velî” kelimesi 24’ü tekil, 62’si evliyâ şeklinde 

çoğul olmak üzere toplam 86 âyette570 geçmektedir.  

Konuk’un velâyet konusundaki görüşlerine gelince, o önce “velâyet”i 

“hâkim ve mutasarrıf olmak” diye tanımlamıştır.571 Bu durumda velâyet iki türlüdür: 

Birinci tip velâyeti “velâyet-i mutlaka-yı ilâhiyye”olarak isimlendirir. 

Enbiyâ ve evliyâların velâyetlerinin toplamı olan bu velâyet, bütün mevcûdatın 

a’yân-ı sâbitelerini içine alır. İkinci tip velâyet ise ki bunu da “velâyet-i hassa-i 

Muhammediyye” olarak adlandırır. Bu velâyet, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) bâtınıdır. 

Evliyâ ve enbiyânın tamamı ilimlerini buradan alırlar. Evliyadan her kim bu 

peygamberlerden birinin vârisi ise ona o isim verilir. Örneğin, Peygamber 

Efendimizde (s.a.v.) olan ilim, tecellî ve hallerin yansıdığı veliye “Muhammedî”, Hz. 

İsa’nın ilmini, tecellîsini ve hallerini alan veliye de “İsevî” denir. Benzer şekilde 

diğer peygamberlere benzeyenler İbrahimî, İshâkî, Yâkubî v.b. biçimde 

isimlendirilir. Hakîkat ehlinin ıstılâhında “Falan velî falan peygamberin kademi veya 

kalbi üzerinedir.” denildiğinde bu mânâ anlaşılmalıdır.572 Yani “Falanca, 

Muhammed (s.a.v.)’in kademi üzerindedir.” denildiğinde bundan kastedilen, 

zikredilen kişinin Allah’a giden yolda Hz.Peygamberin izinde yürümesidir. Hatta 

İbnü’l-Arabî’ye göre bunun anlamı, Peygambere karşı duyulan güçlü bağdır. Ayrıca 

kademi altında olmak, “makam” anlamında kullanılır.573 

                                                 
569Enfal 8/72 ve Kehf 18/44. 
570Söz konusu âyetlerden “velî” için bkz: [2] 257; [3] 68; [6] 127; [5] 55; [7] 155; “evliyâ” için bkz: 
[10] 62,64; [42] 45, 46; [48] 22; [41] 30, 31. Muhammed Bessam Rüşdi ez-Zeyn,  “Vly Maddesi”, 
Mu’cemü’l-Müfehres li el-Fâzi’l-Kur’an-ı Kerîm, Dâru’l-Fikr El-Muâsır, Beyrut, Lübnan, 1995, c.2, 
ss. 1318-1322. 
571Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.212. 
572Suad El-Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, s.85.  
573

 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.334. 
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Konuk’a göre, bâtınî ve zâhirî tasarrufun her ikisine de kavuşarak velîlik 

makamına eren ilk kişi, Hz.Ali’dir.574 Velâyet-i Muhammediyye’den ilk hatem 

olarak adlandırdığı Hz. Ali, ‘hâtem-i kebîr’dir. Konuk, ikinci hatemin âhir zamanda 

yeryüzünde yaşayacak olan Mehdî (a.s) olduğunu söyler.575 İsmi Muhammed olan 

Mehdî, sûrette Peygamber Efendimize (s.a.v.) benzeyecektir. Ancak huy ve tabiat 

açısından ondan aşağıda olacaktır. Konuk’a göre velâyet-i Muhammediyyeden 

üçüncü nevi hatem, İbnü’l-Arabî’dir. “Hatem-i asgar” olarak adlandırdığı İbnü’l-

Arabî, zâhirî ve bâtınî tasarruftan ikincisine sahiptir. Dördüncü nevi hatem 

Hz.İsa’dır. Yeniden gelişiyle velâyetin sonlanacağını söyleyen Konuk, onu ‘hatem-i 

ekber’ olarak tanımlar. Konuk, zaman geçtikçe hatem-i evliyânın cismi ve sûretinin 

değiştiğini fakat manânın değişmeden aynı kaldığını savunur. “Hatemü’l-evliyâ” 

yani yaşanılan asrın son evliyâsı hangi zamanda ve hangi sûrette olursa olsun, 

hatemü’l-enbiya olan Peygamber Efendimizin (s.a.v.) şeriatına tâbii olacaktır. Benzer 

şekilde tüm evliyanın feyiz kaynağı da yine Hz.Muhammed (s.a.v.)dir.576 

Bu noktada Konuk, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) iki yönünü açığa 

çıkarır. Birincisi varlıklarla ilgili haberlere dâir olan ahkâmı tebliğ görevidir. Bu 

tebliğ görevi itibariyle Hz. Muhammed resûldür ve kanun koyucudur. Nübüvveti de 

                                                 
574 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.213. 
575Mehdî, farklı kültür ve dinlere göre dünya tarihinin sonunda (âhir zamanda) Allah tarafından 
yeryüzüne gönderilecek ve yeryüzünü hâkimiyetine alacak bir hükümdar, insanlara doğru yolu 
gösterecek bir peygamber, dînî bir lider veya Hinduizm'de olduğu gibi bir tanrıdır. Selefiyye ile hadis 
âlimlerinin telakkisine göre kıyametin büyük alâmetlerinden biri olan mehdî, Hz. Hasan veya 
Hüseyin’in soyundan gelen bir ailenin çocuğu olarak Medine’de doğacak, Mekke’de mehdîliğini ilân 
edecektir. Adı Muhammed b. Abdullah’tır. İlâhî emirleri hayata geçirecek, sünnetleri ihya edip 
bid‘atları ortadan kaldıracak, başta Cebrâil ve Mîkâil olmak üzere meleklerden oluşan orduların da 
desteğiyle dünyanın tamamına hâkim olan bir devlet kuracaktır. Tevrat ve İncil’in asıllarını bulup Ehl-
i kitabın müslüman olmasını sağlayacak, zulmü kaldırıp adaleti tesis edecektir. Devrinde herkes 
zenginleşecek, barış ortamını gerçekleştirip düşmanlıkları sona erdirecektir. Yedi yıl süren bir 
iktidardan sonra Hz. Îsâ gökten inecek ve deccâli birlikte öldürdükten sonra yönetimi ona devredip 
otuz beş veya kırk yaşlarında vefat edecektir. Yusuf Şevki Yavuz, “Mehdî Maddesi”, DİA, 2003, c.28, 
s.373. 
576Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, ss.214–215. 
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kanun yapmayla ilgilidir. İkinci yönü ise, onun Hakk’a nispetle olan kemâlidir. Bu 

ise gayptan haber verme ve Hakk’ın Zât’ını, sıfat ve esmalarını tariftir. Bu yönü 

itibariyle Peygamber Efendimiz (s.a.v.) velîdir ve nübüvveti dâhi tahkîkîyyedir yani 

araştırmayla ilgilidir. İlki halkla ilgili olduğu ve halkta sonlandığı için sonludur. 

Ancak ikincisi Hakk’a taalluk ettiği ve Hakk’ta bâki bulunduğu için sonsuza kadar 

devam eder.  

Konuk, Peygamber Efendimizin bir rüyasını anlatır. Bu rüyada kendisine 

peygamberliği tuğladan yapılmış bir duvar olarak gösterilmiştir. Yalnız bu duvarın 

eksik kalmış bir tuğlası vardır. İşte bu tuğla Hz. Muhammed’tir.(s.a.v.) Nitekim 

hadis-i şerîfte “Önceki peygamberler göre Benim durumum, ev inşâ edip onu iyi ve 

güzel yapan, yalnız köşelerindeki bir köşede bir tuğla yeri bırakan bir adam gibidir. 

Evin etrafını insanlar dolaşırlar ve beğenirler de “keşke şu tuğla da yerine konulmuş 

olsaydı” derler. İşte o tuğla Benim.”577 buyrulmaktadır. Konuk, Peygamber 

Efendimizin bu sözüne işaret ederek hatemü’l-evliyanın da böyle bir rüya görmesi 

gerektiğini savunur.578Yalnız bir farkla, onun gördüğü rüyada duvarın tuğlası 

altından ve gümüştendir. Buradaki gümüş tuğlaların her biri tâbi olduğu hatemü’l-

enbiyanın nübüvvetine, altın tuğlalar ise hatemü’l-enbiyanın kendisine işaret eder. 

İbnü’l-Arabî’de 599/1203 senesinde böyle bir rüya gördüğünü Fütûhat-ı 

Mekkiyye’de anlatmaktadır. Buradan hareketle Konuk, onun da hatemü’l-evliya 

olduğu hükmüne varır.579 

Konuk, Hakk’ın Zât’ını, tüm sıfatlarıyla beraber yaratılmışlarda ve kendi 

nefislerinde müşâhede eden grubu, “ehlullah” olarak tanımlar. Hatta bunlara 

                                                 
577

 Süleyman b. Ahmed Taberânî,  el-Mu’cemü’l-evsat, Dârü’l-harameyn, Kahire, III, 318, hadis no: 
3535. 
578 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.217. 
579 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.218. 
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“Allahîler” der. Onların kalbi, inkârcıların zulümlerinden incindiği vakit, bu zâlimler 

belâlarını bulurlar. Bu zevkî müşâhedeye sâhip olmayıp kendilerinden birtakım 

kerâmetler ortaya çıkan kimseler “ebrar” ve “ahyar”dan bulunan evliya 

sınıfındansalar da, Konuk’a göre, ehlullah değillerdir. Onların “keramet ehli” veya 

“velâyet ehli” olarak adlandırılması daha uygundur. Zîra bunlar nûrânî hicâp 

içindedirler. Evvelkilerin incinmesiyle bunların incinmeleri arasındaki fark ve sonuç 

başkadır. İnkârcıların bunlar hakkındaki zulümleri, derecelerinin yükselmesine vesîle 

olur. Fakat önceki sınıf yani ehlullah keskin kılıç gibidir. İnkârcılar onlara kendilerini 

çarpıp helak ederler.580 

Yani Konuk ehlullahı ebrar ve ahyardan ayırır. Ona göre ancak müşâhede 

makamına eren zâtlar ehlullahtandır. Diğerleri ise keramet sahibi olsalar bile bu 

nitelikte değillerdir. Nûrânî perdeler ise müşâhede sonrasında ortadan kalkar. Bu 

nedenle ehlullah diğerlerine nazaran Allah’a en yakın gruptur.  

Konuk’a göre, velînin diğer kişiler üzerindeki tasarrufâtının birisi, 

gönüllerdeki havâtırı mahvetmektir. Örneğin bir kimse huzurunda bir soru sormak 

veya ona itiraz için zihninde bir şey hazırladığında, o velînin tasarrufuyla kişi bu 

soruyu unutur. Pek çok kez düşündüğü halde asla hatırına gelmez. Zîra halkın bâtını, 

evliyânın huzûrunda zâhirdir ve herkesin içinden söylediği sözler, onun önünde 

açıktan söylenmiş sözler gibidir. Bu hâli evliyayla beraber olanlar pek çok defa 

yaşamış oldukları için zevken bilirler.581 

Konuk, evliyaları Hakk’ın çocuklarına benzetir. Bir baba çocuklarının 

işleriyle nasıl ilgiliyse, Hak dahi onların işleriyle öylece ilgilidir. Zîra bu kimseler, 

                                                 
580 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.IV, s.340. 
581Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.I, s.500. 
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irâdelerini Hakk’ın irâdesinde mahvetmişlerdir. Onlar ilâhî tasarruf ile bu mülk 

âleminin hükümleri çerçevesinde yaşarlar. Bazen de Hakk’ın tasarrufuyla melekût 

âleminde gaybeti yaşarlar. Her iki halde de Allah onların hallerinden haberdardır.582 

Nitekim gaybet Allah’a giden bir yol olup; evliyâ bu hale nefsinin hazlarını 

terk ederek ulaşır. Gaybetle Allah ile huzurda olma halini yaşayan evliyâ; bu 

haldeyken sadece Hakk’ı duyar, Hakk’ı düşünür. Diğer bütün işlerden soyutlanır. 

Adeta bir babanın çocuğuna yakınlığı gibi Allah’a yakındır. 

Konuk’a göre evliya; Hakk’ın “hakîm” isminin yansıdığı varlıktır. Bu 

nedenle bu gibi kimseler zamanın gereklerine göre hareket ederler. Örneğin eski 

giyinmek gerekirse eski giyinirler. Onlara göre mukteza-yı hal ancak Allah yolunda 

hizmettir. Ehl-i dünyanın gözettiği gibi nefsi tatmin değildir.583 

Özetle Konuk, evliyaların ilimlerinin kaynağının Peygamber Efendimiz 

olduğunun altını çizer. İslam tarihinde ilk velîyi Hz.Ali olarak kabul eden Konuk; 

İbnü’l-Arabî, Hz. İsa ve Mehdi (a.s.)’ı da velîlerden sayar. Konuk’a göre; velîler 

ilim, tecellî ve hâl yönünden bazı peygamberlere benzerler ve böylece benzedikleri 

peygamberin meşrebi üzere olurlar. “Ehlullah” olarak da adlandırdığı velîler, Hakk’a 

en yakın insan grubudur. Bu nedenle onlarla beraber olanların,  Allah’a dost olan bu 

kimselerle münasebetlerinde daha dikkatli olmaları gerekir. Zira Cenâb-ı Hak, kudsî 

hadiste de bildirilmiş olduğu üzere,584velî statüsündeki kullarına ihtimam 

                                                 
582Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.V, s.38. 
583 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.V, s.40. 
584

 Söz konusu hadis şöyledir: “Kim benim velî kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. 
Kulumu bana yaklaştıran şeyler arasında en çok hoşuma gideni, ona farz kıldığım şeyleri edâ 
etmesidir. Kulum bana nâfile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder, sonunda sevgime erer. Onu bir 
sevdim mi artık ben onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli, yürüdüğü ayağı olurum. Benden 
bir şey isteyince onu veririm, benden sığınma talep etti mi onu himaye eder, korurum. Ben yapacağım 
bir şeyde mü’min kulumun rûhunu kabzetmedeki tereddütüm kadar hiç tereddüte düşmedim. O ölümü 
sevmez, ben de onun sevmediği şeyi sevmem.” Buhârî, Rikak 38. 
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göstermekte; onlara yapılan yanlışları kendine yapılmış olarak kabul etmektedir. Şu 

halde velî Hakk’a özgü ve O’na aittir. 

1.4.  Hayal ve Gölge Varlık  
 

Hayal sözlükte, “bir şeyin gerçeği zannedilen veya gerçeğine benzeyen, 

benzetilen görüntüsü” şeklinde tanımlanmaktadır.585 Kur’ân-ı Kerîm’de, “Bir de 

baktı ki büyüleri sayesinde ipleri ve sopaları kendisine koşuyormuş gibi 

görünüyor.”586 meâlindeki âyette “tahyîl”, çeşitli hadislerde “tahayyül” şeklindeki 

kullanımlar587gerçekmiş gibi sanılan veya gerçeğe benzetilen algıya vurgu 

yapmaktadır.588 

Şehâbeddin es-Sühreverdî (el-Maktûl), (ö.1191) İbnü’l-Arabî ve Molla 

Sadrâ (ö.1641) gibi mutasavvıflar hayali, kozmolojik bir kavram olarak 

incelemişlerdir. Hatta İbnü’l-Arabî’de hayal terimi, psikolojik ve epistemolojik 

anlamının yanı sıra ontolojik bir anlam da kazanmıştır. Zira tek gerçek varlık olan 

Allah’ın iki değişik tecellisi vardır. İlki Zâtî tecellidir. Bu tecelli türünde hayal, 

gerçek varlıkla aynıdır. Diğeri de halkî tecellidir. Bu tecelli türü hayalî bir varlığa 

sahip olan bütün âleme tekabül eder. Âlem hayaldir. Bu hayalîlik durumu gerçek 

varlığa göredir. İnsana veya öteki varlıklara nazaran objektif bir varlık biçimi olarak 

görünen âlemin, gerçek bir varlık olarak algılanması sadece vehmin bir ürünüdür.589 

Yani İbnü’l-Arabî varlığı, gerçek ve hayal olmak üzere ikiye ayırır. Gerçek 

varlık Allah, hayâlî varlık ise Allah’ın dışındaki her şeydir. Onun bu tespiti bizi iki 

yönlü gözüken tek bir hakîkate yönlendirir: Hak ve halk. Hakk’a ait yön, gerçek 

                                                 
585

 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “Hyl Maddesi”, c.4,s.264. 
586 Tâhâ 20/66. 
587 Aclûnî, Keşfü’l-hafâ,  2000 baskısı, c. II, s.378, no: 2795. 
588 Ali Durusoy, “Hayal Maddesi” , DİA,1998, c.17, s.1. 
589Durusoy, “Hayal Maddesi”, s.3. 
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varlığın, halk yönü ise, hayâlî ve mevhûm varlığın sahibidir. Âlem hayaldir.590 

Eklememiz gerekir ki, İbnü’l-Arabî âlemi bu şekilde sınıflarken bir hadise dayanır: 

“İnsanlar uykudadır, öldükleri vakit uyanırlar.”591 

 Konuk bu ifadenin şerhinde, Hz. Muhammed’in (s.a.v.) şehâdet âlemiyle 

misal âlemini tek bir mertebe olarak değerlendirdiğini söylemektedir. İnsanların 

bazısı uykudadır. Uyku, onlar için hayal âleminde bir mertebedir. Bu insanlar ölüm 

gerçekleşince uyanırlar. Konuk’a göre, bu cisimler âleminde mevcut olan her şey, 

gayb mânâlarından bir mânânın sûreti ve a’yân-ı sâbite âlemindeki ilmî 

hakîkatlerden bir hakîkatin örneğidir. Ancak hem insanlar gaflet uykusunda 

oldukları, hem de nefs perdeleriyle örtülü oldukları için bu kâinat sûretlerinin 

aynalarında bu hakîkatleri müşâhede edemezler. Aynı şekilde his âleminden misâle, 

misalden ruhlar âlemine, ruhlar âleminden a’yân-ı sâbiteye, buradan da esmâ ve zâtî 

şen’ler mertebesine geçemezler. Bu intikal ve idrâk, ancak ölümle gerçekleşir. 

Dünyadayken bu hakîkati idrâk edebilmek, “Ölmeden önce ölmek” 

gerçekleştirildiğinde mümkün olabilir. Bu çeşit ölüm tasavvuf terminolojisinde 

“irâdî ölüm” olarak adlandırılır. İrâdî ölüm zevkini tatmış ve Hak’ta fâni olup 

bekâya ermiş kişiler bu gaflet uykusundan uyanmışlardır.592Yani Konuk, insanın asıl 

diriliğe maddî kayıt ve bağlardan kurtulmak sûretiyle ulaşacağının altını çizer. Başka 

bir ifadeyle; irâdî ölüm kişiye dirilik verir. Bu dirilik ise ruhta gerçekleşir. 

Konuk, İbnü’l-Arabî’nin görüşlerine katılarak, dünyanın ve âhiretin aslının 

ve hakîkatinin hayal olduğunu savunur. Hatta ona göre, Hakk’ın tam anlamıyla 

                                                 
590Suad El-Hakîm, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, s. 264. 
591Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, (2000 baskısı), c.II, s.432, hadis no:2795. İbnü’l-Arabî’de hayal için bkz: 
Fusûsu’l-Hikem, ss.99, 106,159; Fütûhatü’l-Mekkiyye, c.II, s.113;c.III, ss.47, 234.455.470.473; c.IV, 
s.19. 
592 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.46. 
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zuhûru da hayaldir. Zîra kim Allah hakkındaki îtikadını düşünse, kendi itikadında 

olan Hakk’ın birliğinin, esma ve sıfatlarının, bu îtikada göre Hakk’ın tecellisinin, 

kendi hayalindekine göre şekillendiğini görür. Hâdi isminin etkisi altındaki hayal 

onun tabiriyle ifade etmek gerekirse “hayal-i Hak”, Mudill isminin etkisi altındaki 

hayal “hayal-i bâtıl”dır ve her iki mazhara olan tecelli de Hakk’ındır. Böylece hayal 

bütün âlemin aslı olur; zîra Hak, bütün eşyanın aslıdır. Hakk’ın kemâliyle zuhûru ise 

ancak asl olan mahalde olur ki o da hayaldir.593 

Bu başlıkta Konuk’un görüşlerinin temelinin İbnü’l-Arabî’nin görüşleri 

doğrultusunda şekillendiği görülmektedir. Zira Konuk, tıpkı onun gibi bu âlemi hayal 

olarak kabul etmektedir. Bu hayalden uyanış ise ancak nefs perdesini yırtmakla ve 

irâdî ölümle gerçekleşecektir. Aksi takdirde eşyanın hakîkatini görmek mümkün 

olmayacaktır.  

1.5. Kalb 

Kalb sözlükte “bir şeyin içini dışına çıkarmak, altını üstüne getirmek, ters 

çevirmek, bir şeyi başka bir şeye dönüştürmek ve değiştirmek”594 gibi anlamlara 

sahiptir. Kalb, vücudun bir organı sayılan yürekle ilişkili olmakla birlikte tasavvufta 

bilgi ve düşüncenin kaynağı olarak değerlendirilmekte ve bu yönüyle “Rabbânî 

latîfe” ve “ilâhî cevher” olarak da adlandırılmaktadır. 595  

Kalbin idrak, ilim, mârifet ve düşünme merkezi olduğu Kur’an ve 

hadislerde açıkça ifade edilmiştir. “Kalbleri var ama onunla bir şey 

                                                 
593 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. I, ss.107–108. 
594 Cevherî, es-Sıhah Tâcu’l Lugati ves-Sıhahi’l-Arabiyye c.I, s.204; İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, “ķlb 
Maddesi”, c.11,s.269. 
595

 Gazâlî, İhyâ, c.III, ss. 3, 44. 
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anlamıyorlar.”596 “Akletmek için onlarda kalb yok mu?”597; “Kalbi olanlar için 

bunda öğüt vardır.”598 meâlindeki âyetler kalbin bu yetilerine işaret etmektedir.  

Kalbin değişken olması599, her an yeni duygu ve düşüncelerle dolması600 

nedeniyle Efendimiz, “Ey kalbleri değiştiren, evirip çeviren Allah, kalbimi dinin ve 

taatin üzerine sabit kıl” şeklinde dua edilmesi tavsiye etmiştir.601  

Mutasavvıflarca dînî hakîkatler ve ilâhî sırlar hakkında bilgi edinmenin en 

güvenilir yolu kalpdir. Duyu organları aracılığıyla elde edilen algılar ve bu algılara 

dayanan duyumlar bizi gayb âleminin bilgisine ulaştıramaz. Duyu organlarının 

algılarına dayanan akıl da bu alanda yetersizdir.602 Buradaki kritik nokta, kalbin 

doğru ve güvenilir bilgi vermesi için günahlardan, cehâletten, taklit ve taassuptan 

arınmasıdır. “Kalb tasfiyesi” veya “nefis tezkiyesi” diye adlandırabileceğimiz bu 

süreç ile kişi gayb âleminin bilgisini almaya açık hale gelir. Zîra mutasavvıflara göre, 

vahiy nasıl kalbe geliyorsa aynı şekilde ilham da kalbe gelir. Kalbin gayb âlemine 

açılan bir yönü bulunur ve bu yön bir nevi pencere veya gözdür. Bu nedenle de “kalb 

gözü” olarak adlandırılır.603  

Konuk kalbi, vücûd ikliminin şâhı olarak niteler. Zâhirî göz ise bu vücûdun 

bekçisidir. Kalbin uyanık olup, gözün uyuması, sarayda şâhın uyanık olup, bekçinin 

uyumuş olmasına benzer. Nitekim şah uyanıkken bekçinin uyumasında zarar 

yoktur.604 

                                                 
596 A‘râf 7/179 
597 Hac 22/46 
598 Kāf 50/37 
599

 Müsned, IV, 409; VI, 4 
600

 İbn Hanbel, VI, 251. 
601 Müsned, II, 168, 173; Müslim, “Îmân” 1, 2; Tirmizî, “Da‘avât”, 89, 124. 
602

 İmam Gazâlî, El-Munkizü Mine’d Dalâl ve Tasavvufî İncelemeler, Şerh. Abdülhalim Mahmud, 
Çev. Salih Uçan,Kayıhan Yay., İstanbul,2012,s. 346. 
603

 Süleyman Uludağ, Kalb Maddesi, DİA, c.24,s.231. 
604 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.V, s.328. 
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Müellif, “Her ne kadar kalp unsûrî ise de nazargâh-ı ilâhî olduğundan 

nûrun hazînesidir.”605 der. Yani gönül Hakk’ın nazar ettiği mahaldir. Eğer gönül 

Hak’tan haberli olup O’nun zikriyle meşgul bulunursa, öyle bir kalbin idrâkinde de 

bir hata olmayacaktır.606 

Yine Konuk’a göre, Hak yolunun ilmini, gönül sahibi bilir. Hak yolunun 

ilminden kasdedilen şey, kişinin aslına varmada izlediği yoldur. Bu yolun menzilleri, 

mahlûkatın nefesleri adedincedir. Yani her bir ferdin kâbiliyetine göre çeşit çeşittir. 

Ancak bu yolun kapısı, Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) getirmiş olduğu şeriata ve 

sünnete ittibadır. Şeriata ve sünnete uyanlar gönül sâhibi olup bunlar da iki kısımdır: 

Keşf ehli kimseler ki bunlara, kalplerinin bildiği haller gizli olmaz. Yani kalplerinin 

bildiğini, görür ve bilirler. Ve diğeri keşf ehli olmadığından, kalbinin bilmediğini 

görmez ve fakat kalbinin yönlendirmesiyle hareket edip bu sevkin sebebini, 

gerçekleştiği vakit kendi gözleriyle görürler.607 

 Burada “Onun gördüğünü kalbi yalanlamadı.”608 âyetine bir atıf 

yapılmaktadır. O âyette yer aldığı üzere, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Mîraç 

Hâdisesi’nde Cebrail’i (a.s.) kendi sûretinde görmüş ve bu hâli kalbi 

yalanlamamıştır.609 Yani onu görünce kalbi “Seni tanımadım.” dememiştir. Böyle 

deseydi yalancı olurdu çünkü gözüyle gördüğü gibi gönlüyle de tanımıştır. Diğer bir 

ifadeyle gönlü, gözüyle gördüğü şeyde yalan söylememiştir.  

Gönlü “ayna sıfatlı” olarak tanımlayan Konuk’a göre, ayna nasıl ki 

kendisine mukâbil olan sûretlerin yansımasını kabul ederse, gönül dâhi, gayb 

                                                 
605Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.I, s.197.  
606 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c. VII, s.548.  
607Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VII, s.442. 
608

 Necm 53/11. 
609

 İsmail Hakkı Bursevî, Tefsîr-u Rûhu’l-Beyân, Osman Bey Matbaası, İstanbul, 1928,c.9, ss.218–
224. 
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âleminin nakışlarının aksini sonsuz olarak kabul eder. Fakat bu süflî âlem onu 

paslandırdığı için aslî saflığı kalmaz. O pasları temizlemek icap eder.610 Bunun yolu 

ise kalbin mücâhedât ve riyâzâta, tövbe ve istiğfâra devam etmesi, ayrıca zikrullah 

ile temizlenip saf ve mücellâ kılınmasıdır. Bu durumda, o kalbe dünyada iken dâhi 

cennet, cehennem, kıyâmet halleriyle her şeyin iç yüzü gösterilecektir. Hatta bu 

görüş hayâlen değil hakîkaten gerçekleşir. Yani kişi öldükten sonra görülecek olan 

şeyleri aynen müşâhede eder. Mesela kötü ahlaklı insanların bâtınları domuz, kurt, 

maymun, yılan veya akrep sûretine bürünür. Böyle bir kalp sahibi ise onların 

bâtınlarını gerçek yüzüyle görür.611 

Konuk’un bu görüşleri Gazâlî’nin görüşlerine benzemektedir. Zira o kalbi, 

“Bütün işlerde her şeyin hakîkatinin kendisinde parlamasına isti’dâdı olan bir ayna” 

olarak tarif eder. Kalbin günah kirleri ile kirlenmiş olması, aranılan hakîkat yönünde 

istikametten ayrılması, arada perdenin bulunması gibi nedenlerle bu hakîkatler kalpte 

parlamaz. Aslında yaratılış itibariyle her kalp eşyanın hakîkatini bilmek üzere 

yaratılmıştır. Zîra kalp şereflidir. Emr-i Rabbânîdir. Ve bu vasfı ile diğer 

cevherlerden ayrılır. Allah Teâlâ buna işaret ederek “Biz emaneti gökler, yere ve 

dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler, ondan çekindiler. Onu insan 

yüklendi.”612buyurmuştur. Bu emânetler ise mârifet ve tevhid’tir.613 

Bu kısa açılımdan sonra yeniden müellife dönecek olursak görürüz ki, 

Konuk’a göre, sonsuz olan ilâhî tecellî, âlemin sûretine tamamıyla aksetmez çünkü 

âlem dardır ve sayılıdır; ancak gönül aynasına tam olarak akseder. Zîra gönül 

aynasının hudûdu yoktur. Nitekim hadîs-i şerîfte “Ben yere ve göğe sığmadım ancak 

                                                 
610Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.II, ss.431–432. 
611 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, s.194. 
612

 Ahzâb 33/72. 
613

 Gazâlî, İhya, c.III, ss.30–33. 
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mü’min kulumun kalbine sığdım.”614 buyrulmuştur. Müellif buradaki gönülden 

murâdın her türlü insanın gönlü değil ancak insan-ı kâmilin gönlü olduğunun altını 

çizer.615 

Zîra Allah’ın sevgili kulları bizzat birer aynadır. Bu nedenle onlara bakan 

kendini görür. Hasta bir kimse nasıl kendini tedâvi edemeyip bir doktor ararsa, 

mânen yaralı kimseler de bir tasfiye-i ahlak hekiminin yani gönlünü Cenâb-ı Hakk’ın 

tecelligâhı haline getirmiş bir mürşîd-i kâmilin tedâvisine ihtiyaç duyar.616 

Konuk’a göre, gönül aynası dış sûretlerden aldığı havâtır ve hayallerden 

temizlendiği vakit, artık melekût âleminin sûretlerini müşâhede eder hale gelir. Zîra 

kalp adeta bir cam gibidir. Ona bu âlemin sûretleri yansıyınca, melekût âleminin 

nakışlarını kabul etmez olur.617 

 Konuk’un bu görüşünü Hucviri de paylaşır. O da bu nakışları elde etmenin 

yolunun kalbi cilalandırmaktan geçtiğini söyler. Temizliği bedenî temizlik ve kalp 

temizliği olmak üzere ikiye ayıran Hucviri; bedendeki temizlik olmadan nasıl namaz 

sahih olmuyorsa kalpteki tahâreti de mârifetin şartı sayar. Başka bir deyişle, beden 

                                                 
614

 Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, (2000 baskısı),c.II, s.273, hadis no:2256. 
615 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, ss.432–433. 
616Nurgül Sucu, “Mesnevi’nin Bir Beyti Işığında Gönül Aynası ve Mevlânâ’nın “Gönül’e Bakışı”, 
Sûfî Araştırmaları, c.1, sy. 2, Yaz 2010, s.80. 
617Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.38. Aslında sadece müellifimiz değil, tasavvufun ilk 
dönemlerinden başlayarak mutasavvıflar eserlerinde sıklıkla ayna sembolünü kullanmışlar, 
anlaşılması güç soyut düşüncelerini ayna benzetmesiyle tanımlama yoluna gitmişlerdir. Tasavvufta 
Allah’ın tecelli ettiği varlıklar birer ayna olarak görülmüştür. Ârifler Allah’ın aynası sayılmış, bu 
aynada Allah’ın bütün sıfat, fiil ve isimleriyle tecelli ettiği belirtilmiştir. Nitekim Bâyezîd-i Bistâmî; 
Allah’ın aynaya benzeyen bazı kulları olduğunu, halka nazar etmeyi isteyince o kullara baktığını, 
halkı onlarda görüp onlardan halka nazar ettiğini söyler. Bu kimseler kalplerinden Hakk’ın dışındaki 
her şeyi çıkarmışlardır. Ebû Abdullah es-Subeyhî İse, “Ârifin bir aynası var ki ona bakınca Hakk’ı 
görür.” demiştir. Bu ayna kalptir. İlâhî nur insana buradan yansır. Kalbi nurlanan ârif için artık her 
zerre bir tevhid aynası olur. Bu sebeple velînin kalbine altı yönü birden gösteren ayna anlamında  
“âyîne-i şeş-cihet” denilmiştir. Süleyman Uludağ, “Ayna Maddesi”, DİA, 1991, c.4,s. 261. 
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temizliği için temiz su lazımdır, kalp temizliği için de hâlis ve saf bir tevhid 

lazımdır.618 

Konuk, kalbin cilalanması için üç temel basamaktan geçmenin önemine 

vurgu yapar. Ona göre; kalp cilası için ilk basamak şeriattır ki, ilâhî emre uymayı ve 

yasaklananlardan kaçınmayı gerektirir. Sâlikin kalbi bu sûretle zulmânî perdelerden 

kurtulur. İkinci mertebe tarîkattır ki, bu aşamada sâlikin kalbi hâlen nûrani perdelerle 

örtülüdür. Zîra bu konumdayken henüz “bir”i iki görür. Üçüncü mertebe mârifettir 

ki, bu aşamada kalp münevver ve hakîkat zâhir olur.619 

“Kalp herhangi bir bağ veya sûret ile sınırlı değildir. Saf ve hürdür. Onun 

dibi de hakîkat cevherleri ve mârifet incileriyle doludur.”620 diyen Konuk, 

okuyucuya onu nefsâni sıfat kirleriyle bulandırmama uyarısında bulunur. Zîra 

nefsânî sıfat tozlarıyla karışık olan ruh, hakîkat göğünde olan Hakk’ın Zât’ını 

müşâhedeye mânî olur. Ne zaman nefsâni tozlar gider, o zaman ruh aslî fıtratı üzere 

saf ve hâlis olur.621 

“Her bir zâhirde bâtın olan faydayı görmek ancak kalp gözüyle 

gerçekleşir.”622 diyen müellif, kalp gözünün ancak enbiyâ ve onların vârisleri olan 

evliyânın sözlerini dinleyip kabul etmekle açılacağına vurgu yapar. Halbûki 

inkârcılar, onların sözlerini dinleyip reddettiklerinden Hak Teâlâ kalplerini 

mühürlemiş, kulaklarına ve gözlerine de perde çekmiştir. Şârih bu konuda şunları 

kaydeder: 

Kalp gözü ancak Hakk’ın cemâlinden nurlanır ve görücü olur. 
Hakk’ın cemâli ise, her noksanı olan ahmağa açılır mı? Nitekim Kehf sûresi 

                                                 
618 Hucvîrî, Keşfu’l-Mahcûb, s. 354. 
619

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.194. 
620 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.197. 
621 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c. VIII, s.198. 
622 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c. VIII, s.314. 



163 
 

sonunda “Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve 
Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.”623 buyrulur. Nefsânî olan kimse 
ise, şirkli olan nefsinin kuludur. Bu halde iken Rabbi’nin cemâli ona nasıl 
münkeşif olur? Kalp gözü kör olan ahmağın şeker olarak gördüğü şey zehir 
olur ve zulmet olarak gördüğü şey dâhi nurdur.624 

 

Burada Konuk, nefsinin arzularıyla hareket eden kimseyi şirkli olan nefsinin 

kulu saymıştır. Câsiye Sûresi 23. âyeti bu şirke delil olarak gösterebiliriz. Zira âyet-i 

kerîme meâlen şöyledir: “Nefsinin arzusunu ilah edinen, Allah'ın; (halini) bildiği için 

saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün 

mü? Şimdi onu Allah'tan başka kim doğru yola eriştirebilir? Hâlâ düşünüp ibret 

almayacak mısınız?” Âyet “Nefsinin arzusunu ilah edinen” diye başlamakta ve 

bundan sonra Allah’ın yaptıkları kişinin bu tercihine bina edilmektedir. Müfessirler 

bu âyetin tefsirinde, hevânın ve şehvetin gözü kör, kulağı sağır, kalbi hissiz edeceğini 

hatta bu kimse âlim olsa bile ilmine rağmen Hakk’ı duyamaz olacağından 

bahsetmişlerdir. Hatta filozofların ve dünya hayatına düşkün âlimlerin birçoğunu da 

bu gruba dâhil etmişlerdir.625  

Konuk’a göre kalbi bir maksada ve bir harekete sevk eden şey, Hakk’ın 

lütûf ve kahır parmaklarıdır. Kalbin başının tepesi dört yol ağzıdır ve bu dört yol 

orada birleşir. Bu yollar ise Hakkânî, melekî, nefsânî ve şeytânî yollardır. Kalbi 

Hakkânî ve melekî olan yollardan ilâhî lütûf parmağı, nefsânî ve şeytânî yollardan 

ise ilâhî kahır parmağı tahrîk eder.626 

Konuk’un “kalbin başının tepesi” olarak adlandırdığı yer, kanaatimizce 

fuaddır. Nitekim fuad; mârifet ve rü’yet mahalidir ve bu noktada rûh kalpten akılla,  

                                                 
623 Kehf 18/110. 
624 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, ss.134–135. 
625Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, 1979,c.6, s.4332. 
626

 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VI, s.106. 
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duyu organları vasıtasıyla da dış dünyaya açılır. Bu kelime Hümeze Sûresi 7. âyette 

geçmektedir. Müfessirler bu âyette geçen “fuad”ın aklı ihtiva ettiğini 

belirtmişlerdir.627  

Konuk burada lütuf ve kahır parmaklarından bahsetmektedir. Şârihin 

dikkatini çektiği ilâhî lütûf parmağına Amr b. El-As’dan rivayet edilen bir hadiste 

şöyle değinilmiştir: “Âdemoğullarının kalbleri tamamen tek bir kalp gibi Allah’ın iki 

parmağı arasındadır. Allah dilediği gibi tasarruf eder.”628 

Tasarruf sahibi Hak Teâlâ olunca kul olarak bize düşen; bu kadar değişken 

bir rabbânî latîfenin bozulmadan emniyet içinde muhafazası için gerekli gayreti 

göstermektir. Gelen düşünceler selinde kötülerine kapılmamak elbetteki kolay bir iş 

değildir. Ancak nefsânî ve şeytânî yollardan O’nun bizi uzak tutması için gösterilen 

çaba elbette ki karşılıksız kalmayacaktır. 

Özetle Konuk kalbi, “nûrun hazinesi” sayar. Her an değişken bir özellik 

gösteren kalp, Hakk’ın tecelli ettiği yerdir. Çünkü îman mahalidir. Aynı zamanda bir 

aynadır. Bu ayna her insanda aynı ölçüde parlak değildir. Parlaklığın sağlanması 

nefsanî sıfatlardan sıyrılmaya bağlıdır. Bu nedenle de tecellîlerin tam olarak 

yansıdığı kalp denilince kast edilen;  insan-ı kâmilin kalbidir.  

1.6. Ölüm  
 

Ölümün Arapça karşılığı olan “mevt”, hayat kelimesinin zıddıdır. Ayrıca 

mevt “sükûn” demektir. Araplar soğan ve sarmısağı iyice pişirmeyi “öldürmek” 

olarak adlandırmaktadır.629 Uykuya da ölüm denilmiştir. Uyku hafif bir ölüm, ölüm 

                                                 
627

 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.9, s.6094. 
628 Müslim, Kader,17; Müsned, II,169,173.  
629İbn Manzûr, Lîsânü'l-Arab, “Mevt Maddesi”, c.XIII, ss.217–218. 
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ise ağır bir uykudur.630Nitekim uykuda insanın aklı ve hareketleri durmaktadır. 

İnsanın gelişme gücünün, hissî ve aklî yeteneğinin kaybolması da “ölüm” olarak 

adlandırılır.631 

Bazı âyetlerde ölümden “belâ ve musîbet” olarak bahsedilmiştir.632 Bir 

hadiste ise mü’minin ölümle birlikte dünyanın meşakkati, elem ve eziyetlerinden 

kurtulduğu vurgulanmış, kâfir veya günahta ısrarcı olan kimsenin ölmesiyle de 

insanların, şehirlerin, ağaç ve hayvanların onun şerrinden emin olduğundan 

bahsedilmiştir.633  

Tasavvufta ölüm ele alınırken, Hak âşıklarının tıpkı şehidler gibi ölümsüz 

olduğu kaydedilir. Yûnus Emre bu husûsu şöyle dile getirmiştir: “Âşık öldi diyü salâ 

virürler / Ölen hayvan durur, âşıklar ölmez.”634 Mevlânâ gibi mutasavvıflar da 

ölümü, üzülecek ve matem tutulacak bir olay değil sevinilecek bir durum olarak 

algılamışlar ve kendilerini Mevlâya kavuşturan ölümü bir vuslat gibi görüp ondan 

“düğün” diye bahsetmişlerdir.635 

Konuk da benzer yaklaşıma sahip mutasavvıflardan biridir. Nitekim o 

ölümü; “Hakîkatte ölüm yoktur, yeni bir hayata doğum vardır.” şeklinde tanımlar ve 

“Ölüm, gölgenin gölge sahibine çekilmesidir.”636diye ekler. Bu anlayışa göre, 

gölgeden ibâret olan âlem, Hak Teâlâ tarafından kendi gölgesi olması hasebiyle Zât’a 

                                                 
630Râgıb el-Isfahânî, Müfredât- Kur’ân Istılahları Sözlüğü, Müt. Abdülbâki Güneş- Mehmet Yolcu, 
Çıra Yay., İstanbul,2007,c.II, s.636. 
631A. Said Yargıcı, “Kur’an Ölümden Niçin Bahsediyor?”, Köprü-Üç Aylık Fikir Dergisi, Güz,2001, 
sy.76. 
632Bakara 2/156; Mâide 5/106. 
633 Nesâi, Cenâ'îz, 48–49. 
634Yûnus Emre, Dîvân-ı İlâhiyât, Haz. Mustafa Tatçı, Kapı Yay.,İstanbul, 2011, s.222; Mehmet 
Demirci, Yunus Emre’de İlâhi Aşk ve İnsan Sevgisi, Selçuk Yayınları, Ankara, 1997, s.90. 
635 Süleyman Uludağ, “Ölüm Maddesi”,  DİA, 2007,c.34,s.37. 
636 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VI, s.379. 
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doğru çekilmektedir.637 Ne zaman insanda ölüm gerçekleşirse, o zaman ondan 

yansıyan külli ruh son bulmaktadır. Görmesi, işitmesi, söylemesi zâhirden bâtına 

intikal etmekte, yani Hakk’ın ilâhi sıfatı olan tecellîsi aslına dönmektedir.638 Zira 

Hakk’ın latîf vücûdu sırasıyla ruhlar, hayal ve şehâdet âleminde yaratılmış olan 

a’yân-ı sâbitenin şekline göre belirir. Her insanın hakîkati, kendi ayn-ı sâbitesidir. Ve 

ayn-ı sâbitesi dâhi, esma-yı ilahîyyeden bir ismin ilmî sûretidir. İşte onun rûhu o 

belirli isimdir. Bu ismin her bir mertebenin icâbına göre başka bir taayyün elbisesine 

bürünmesi, kendi kemâlatının zuhûru içindir. Her bir mertebedeki bekleme süresi, o 

yerdeki kemâlatının tamamlanmasına bağlıdır. Sonra eceli gelip diğer mertebeye 

intikal eder. Ve o mertebedeki taayyün elbisesi cinsinden ona da başka bir elbise 

verilir. Evvelki taayyün elbisesini kendisinden ayrıldığı mertebede bırakır. İşte bu 

şekilde ahadiyyet mertebesinden kopup evvela ilim mertebesine, ikinci olarak ruhlar 

mertebesine ve ardından hayal âlemine ve şehâdet âlemine bu sûretle intikâl eder.639 

 Konuk, bunun bir aşağı iniş olduğuna vurgu yapar ki buna “tenezzülât” 

denir, şehâdet âlemine gelişle bu aşağı iniş son bulur. Ondan sonra ise rücû yani 

yükselme ve yukarı çıkış başlar. Bu dünyada dâhi kendi kabiliyeti ölçüsünde kemâle 

erdikten sonra (ölmeden önce ölüm) kişinin ölüm vakti gelir. Hak Teâlâ insanın 

rûhûnu ve hakîkatini kendi tarafına çeker. “Cemal” isiminin mazharı olan insanlar, 

şehâdet âleminde şeriat kurallarına uyarak sâlih amel işlemiş ve güzel ahlak üzere 

bulunmuş olduklarından, ölümle berzâha intikâl ettiklerinde, kendilerinde o âlemin 

cinsinden olarak verilen terkip, ahsen-i takvim üzere olan insan sûreti üzerine olur. 

“Celal” isminin mazharı olan insanlar ise, bu âlemde şeriata muhalefetle, kötü amel 

                                                 
637 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.243. 
638Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.292. 
639 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s. 302. 
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işlemiş olduklarından kendilerinde kötü ahlak ve hayvânî sıfatlar üstün gelir. Bu 

nedenle kendilerine verilecek olan terkip de hayvan sûreti üzerinedir. Berzah böylece 

sâlihlere göre, Konuk’un tanımlamasıyla, “bir sevinç evi”, yaramazına göre de 

cehennem olur. Verilen terkip ise dünyadaki cesetler gibi dağılmaz, yani yok olup 

gitmez. Dağılma kabul etmeyince de bu safhada ebediyen ölüm yoktur. Bu nedenle 

ölüm bir hediyedir.640 

Aslında ölümü bir hediye olarak kabul edebilmek ve onu hazmedebilmek 

zordur. Ölümden bu şekilde söz edebilen bir grup olarak sûfileri görmekteyiz. Bu 

bağlamda onlar, ölüme arzu ve özlemle hatta iç huzuruyla bakabilmektedir.  

Bu gruba mensup mutasavvıflardan olan Konuk’a göre, ölüm herkesin 

başına gelecek umûmi bir olaydır ve bunun hikmeti Hakk’ın ölüleri kendine 

almasıdır. Şu halde bütün ölüler onun kabzasındadır. Böyle olunca ölü hakkında 

yokluk yoktur. Yani ölen kişi kaybolmuş sayılmaz. Zîra kul bu âlemden âhirete 

intikâl ettiğinde Hakk’a rücû eder. Bunun delîli ise Hud Sûresi 123. âyettir. Âyet-i 

kerîme ise mealen şöyledir: “Bütün işler hükmetmesi için O’na götürülür.”641 

Konuk, ruh ve nefisten oluşan cesedi, hakîkatte tek bir şeyden ibaret sayar. 

Aralarındaki fark, letâfet ve kesâfetten başka bir şey değildir. Ruh kesâfet 

mertebesindeyken nefs’tir. O nefsin kuvvetine de “tabiî kuvvetler” denir. Buhar ve 

buz ikilisini ruh ve ceset ilişkisini açıklamak üzere kullanan İbnü’l-Arabî gibi Konuk 

da buhar ve buzun hakîkatte tek bir şey olduğundan bahseder. Aralarındaki fark 

yoğunluklarıdır. Bulut, su ve buz buhardan başka bir şey olmadığı halde her 

mertebede isimleri değişir. Buzun latîflik kazanması ancak erimesiyle mümkün olur. 

                                                 
640Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, ss.302–303. 
641

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.309. 
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Ancak yoğun olan insan cesedinin letâfet kazanması mutlaka cesedinin bozulmasını 

gerektirmez. Sûret bâki iken letâfet olur. O cesed artık cisimlenmiş bir ruhtur. İşte bu 

cesed letâfet kazanarak ruh mertebesine intikâl ettiğinde onun için ölüm yoktur.642 

Bu durumu somutlaştırmak için kalp-dil ilişkisini örnek olarak verebiliriz. 

Kalpteki bir duygu hissedildiği anda latiftir. Dil tarafından ifade edildiğinde ise 

latîflikten kesifliğe doğru ilerler. Yani kalpte latîf olan bir mânâ, dilce telaffuz 

edilince kesîfleşir, somut hale döner. Bu mânâ kalpte çok zengin ve nûraniyken 

lîsana eriştiğinde bu özelliğini yitirir.  

Konuk, Allah Teâlâ’nın can çekişen bir kimseyi mutlaka mü’min olduğu 

halde yani enbiyâ dilinden vârid olan ilâhi emirler nelerden ibaret ise, o şeyleri tasdîk 

edici olduğu halde kabz ettiğine inanır. Nitekim her bir can çekişen, illetlerden bir 

illetin tesîri altında zayıf bir haldeyken, kesîf vücûdunun pek çok sıfatından o 

dakikada sıyrılır. Ruhâniyet âleminin perdesi olan bu nefsâni sıfat ortadan kalkınca, 

ölüm eşiğinde olan kişi basîret gözüyle âhiret hallerini müşahede etmeye başlar. 

Fakat kendisi henüz dünya hayatından ayrılmadığından dünya hallerini dâhi his 

gözüyle görür. Bu müşâhede sebebiyle de âhiret halleri ondan gizlenir. Rûhu 

bedenden tamamiyle ayrılana dek son dakikaları bu halle geçer. Yanında bulunanlar 

sayıkladığına şâhit olurlar. İşte can çekişen bu kimse son dakikalarında âhiret 

hallerini müşâhede ettiği ve müşâhede ise görmediği şeye yani gayba imânı tasdîki 

içerdiği için her bir ölmek üzere olan, Konuk’a göre, mü’min olarak kabz olunur.643  

Ancak müellif burada, ince bir noktaya dikkati çeker. Zîra dünya hayatında 

âhiret azâbını inkârda ısrarcı olanlar, ancak o elîm azâbı gördüklerinde tasdîk ederler. 

                                                 
642Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.27.  
643 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.208. 
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Bu durumdayken son nefesini veren kimseler, gayba iman getirmiş olmayıp ancak 

şuhûdî iman sahibi olurlar. Yani gördükleri şeyi tasdîke mecbur olurlar. Hâlbuki 

Allah katında makbul olan “O müttakiler ki gayba inanırlar.”644 âyet-i kerîmesi 

mûcibince gayba olan imandır, şuhûdî iman değildir.645 

Bilindiği üzere iki türlü iman vardır. Birincisi gayba imandır. Gayb, insanın 

akıl ve tecrübeyle algılayamadığı her şeydir. Allah’ın varlığı, melekler, âhiret, 

cennet, cehennem ve benzeri metafizik âleme ilişkin bilgilerin yanı sıra, âlemin ve 

insanın nasıl yaratıldığı gibi geçmişe ait bilgiler, insanların kalplerinden geçen şeyler 

gibi şu ana ait bilgiler ve yarın ne olacağı gibi geleceğe ait bilgiler gayb bilgileri 

kapsamına girer. Kur’an’da646 gaybı ancak Allah’ın bildiği, başka kimsenin 

(peygamberler de dâhil) gaybı bilmediği birçok kez vurgulanır.647 

İkincisi ise görerek imandır. İmanın bu şûbesine şu âyeti delil olarak 

verebiliriz: “Hani siz, “Ey Musa! Biz Allah’ı açıktan açığa görmedikçe sana asla 

inanmayız.” demiştiniz. Bunun üzerine siz bakıp dururken sizi yıldırım çarpmıştı.”648 

Diğer bir âyette Hz. İbrahim, Rabbine ölüleri nasıl dirilttiğini göstermesini istemiş, 

Allah ona “İnanmıyor musun?” deyince, “Hayır (inandım) ancak kalbimin tatmin 

olması için” demiştir. Bunun üzerine ona dört kuş tutması vahiy edilmiştir. Onları 

kendine alıştırması istenmiş, sonra bu kuşları parçalayıp her bir parçasını bir dağın 

üzerine bırakması emredilmiştir. Ardından onları çağırmış ve her biri uçarak Hz. 

İbrahim’e gelmiştir.649 Yukarıdaki âyette görüldüğü üzere, Hz. İbrahim’in “Ölüleri 

                                                 
644 Bakara 2/3. 
645 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.307. 
646 En’am 6/59, Cin 72/26. 
647 Şinasi Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, Vadi Yay., Ankara,1998,s.138. 
648

 Bakara 2/55. 
649 Söz konusu âyet için bkz. Bakara 2/ 260. 
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nasıl diriltirsin?” sorusunun karşılığı “İnanmıyor musun?” olmuştur. Bunun anlamı 

ise şudur: “Nasıl olduğunun ayrıntısını bilmiyorsan, neden söylendiğinde inanmadın 

da Benim nasıl dilersem öylece hayat vermeye, diriltmeye gücümün yettiğini bilip 

iman etmedin? İman için görmek mi lâzım ki, “göster” diyorsun. Mutlak ilâhî gücün 

ortaya çıkışı, ancak mutlak bir imanla bilinir. Sen ise kâmil bir mü’minsin, o halde 

neden ‘göster’ diyorsun ve hangi ‘nasıllığı’ görmek istiyorsun?” Burada, elbette ben 

istersem sana da gösteririm, fakat bütün “nasıllıkları” değil, bazısını gösteririm gibi, 

uyarı cilvesini andıran bir müjdeleme vardır. O zaman sorduğu sorunun nedenini ve 

amacını belirlemekle Hz.İbrahim, “Evet, ya Rabbi! İman ettim. Sen dilediğin zaman 

hayatı Bana, Bende gösterdiğin gibi diriltmeyi de gösterirsin, ancak kalbimin rahat 

etmesi için, o imanın verdiği şevk ile kalbime düşen ümit heyecanını dindirmek, 

imandan bizzat görmeye, kesin bilgiden kesin müşâhedeye, hayattan hayat 

verilmesine geçmek için istiyorum.” demiştir.650 Böylece Hz.İbrahim’in yaşadığı bu 

tecrübeyle birlikte, biz de, şuhûdî imandan gayba imana geçişin nasıl olacağını 

görmekteyiz.  

Yeniden Konuk’a dönecek olursak ona göre ölüm, mü’minin meyvesi ve 

Hak tarafından hediyesidir. Fakat insan nefsi, ölümü yokluk olarak düşündüğünden 

ondan nefret eder. Ruh ise ölüme âşıktır. Zira ruh aslını bilir. Nefs ise aslından gâfil 

ve câhildir. Bu nedenle nefsâni sıfatlarından kurtulamamış olan mü’minler ölümden 

korkarlar.651 

Ölümden korkmanın diğer bir sebebi de bizce, insanın ölüm hadisesi sonrası 

neler yaşayacağını bilememesidir. Toprak altına girecek olmak, azap çekeceğini 

                                                 
650

 Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, c.2,ss.887–888. 
651 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.VI, s.294. 
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düşünmek ve sevdiklerinden ayrı kalmak gibi unsurlar da bu korkuyu arttırıcı 

etkenlerdir. 

Konuk, Mesnevi şerhinde dört çeşit ölümden bahseder. İlki “kızıl ölüm”dür 

ve nefsin arzularına muhalefettir. İkincisi “beyaz ölüm” olarak da anılan açlıktır. Zîra 

açlık bâtını nurlandırır ve kalbin yüzünü beyazlandırır. Üçüncüsü “yeşil ölüm”dür. 

Eski püskü ve yamalı elbiseler giymektir ki, onun hiç kıymeti olmaz. Sâlikin bu 

kanaati ile mânâ âlemindeki yaşayışı yeşillenir. Sonuncusu ise “siyah ölüm”dür. 

Halkın ezâ ve cefasına tahammüldür. Bu hâl “fenâ-fillah”da olur. Nitekim sâlik, 

çektiği ezâyı Hak’dan müşâhede eder ve mahlûkatın fiillerini kendi mahbûbunun 

fiilinde fâni görür. Her insan kendi kendine bir âlemdir. Ve bu âlemin hakîki hayatı, 

insan rûhu iledir. Nefs diri oldukça, bu cihânın hakîki hayatı yoktur. Ne zaman nefs 

yukarıda anılan ölümler ile ölür, işte o zaman, insan rûhu ile dirilir. Bu sûretle de 

ölmüş ve bir hakîki âlem hayat bulmuş olur. Tam bu noktada müellifin okuyucuya 

tavsiyesi nefsi öldürmektir. Zîra nefs, efendisi olan insan rûhunu öldürmüştür. Onu 

efendinin oğlu olan akla kul etmek gerekir.652 Yani akıl bu durumda rûhun oğludur 

ve nefsi de akla kul etmek gerekir. Nitekim nefs terk edilince ruh güçlenir. Başka bir 

ifadeyle, sâlik nefsâni sıfatlarını terk edince, bu sıfatların her birine mukâbil ruhâni 

sıfatlar kâim olur ki, bu sıfatlar hidâyete ve inâyete mensub olan canlardır. Âşık olan 

sâlik, bu sıfatlara da iltifat etmeyip hepsini Hakk’ın yolunda feda ve kendini kâmilen 

Hak muvâcehesinde yok eder. İşte bu mertebede sâlikin nazarında ikilik ve gizli şirk 

kalkar.653 

Ölümü “Zâtî bir tecellî” olarak adlandıran Konuk, ölüme muhabbet eden ve 

âşık olanların, ancak Allah’ın dostları olduğu kanaâtindedir. Buna delil olarak 
                                                 
652

 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.VI, ss.32–33. 
653

 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.VI, s.378. 
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gösterdiği Cuma Sûresi 6. ve 7. âyetleri meâlen şöyledir: “De ki: Ey Yahudi akîdesini 

benimseyenler! Bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah’ın dostları/velileri 

olduğunu iddia ediyorsanız, (bunda da) samîmi iseniz haydi ölümü isteyin! Ama 

onlar, daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zâlimleri 

hakkıyla bilir.”654 Bu âyetin tefsirinde655Yahudilerin bu iddialarında samimi 

olmadıkları vurgulanmakta; zira bu iddiaları sonucunda öldükleri takdirde Allah’ın 

onlara azap etmeyeceğinden bahsedilmektedir. Çünkü Allah dostlarına azap etmez. 

Hatta ölümle onları dünyanın sıkıntılarından kurtarır ve cennet nimetleri içinde 

rahatça yaşatır. Yahudiler ise dünyada iken işledikleri kötülük ve günahlarından 

dolayı ölüp âhirete gitmeyi ve orada yaptıklarının hesabını vermeyi asla istemezler. 

Allah yarattıklarından kimin zâlim olduğunu çok iyi bilmektedir. O, bu zâlimleri 

inkârları yüzünden helak edecektir.  

Dünya âlemini ana rahmine benzeten şârih, onun da rahim gibi dar ve 

karanlık olduğunu söyler. Zorunlu veya ihtiyârî ölüm ile mülk âleminin dışına çıkılır. 

Bu âlem melekût âlemidir. Dünyadan daha geniş bir sahaya sahip olan melekût 

âleminde kişiye sıkıntı ve darlık isâbet etmez. Melekûtî olan ten ağacının dalı ve 

âzâları, o âlemde kurumaz. Zîra bu âlemin sûretleri basittir. Bu unsurî âlem olan 

dünyadaki sûretler gibi karışık değildir. Orada hastalık ve ihtiyarlık yoktur.656 

Konuk’a göre, kıyamette insanın sarılacağı şey, ancak kendi sâlih amelidir. 

Nitekim Müddesir 38’de “Her bir nefis kazandığı şey sebebiyle rehinedir.” buyrulur. 

Yani kıyamet günü, muhasebe günüdür ve ektiğini biçme zamanıdır.657 Ayrıca şârih 

                                                 
654 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c. VIII, s.212. 
655

 Ebû Câfer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Taberî Tefsiri, Terc. Hasan Karakaya- Kerim Aytekin, 
Hisar Yay., İstanbul, 1996,ss.290-291. 
656 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.II, s.354. 
657 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.II, s.352. 
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kıyameti “fikir ve hayâlin hicabsız kanat açtığı gün” olarak tanımlar658 ve kıyameti 

üçe ayırır: 

Birincisi tabii ölüm halidir. Nitekim “Ölen kimsenin kıyameti kopar.” 

buyrulmuştur. İkincisi “kıyamet-i kübra”dır. Yani bu sûret âleminin uzayda 

bozulması hâlidir. Bununla ilgili olarak ise İbrahim 48’de “O gün yer, başka bir yere, 

gökler de başka göklere dönüştürülür ve insanlar Bir ve Kahhar olan (her şeyin 

üzerinde yegâne hâkim olan) Allah’ın huzûruna çıkarlar.”buyrulmaktadır.  

Üçüncüsü insan-ı kâmilin “fenâ-fillah” ve “beka-billâh” hâlidir.  

İlk ölüm türünde hisler muattal olup, ruh âlemi inkişaf edeceğinden, ölen 

kimsenin nazarında bu dünya, gökyüzü ve yıldızlar kaybolur, başka bir âlem zâhir 

olur. Ve o âlemde herkes kendi fikir ve hayalinin mâhiyetini, perde olmaksızın 

müşâhede eder. Kıyamet gerçekleştiğinde ise uzayda dünya bozulup her şey didilmiş 

yün gibi dağılır ve unsurlar letâfet kesbeder. Nitekim Ankebut 20’de “De ki: 

Yeryüzünde dolaşın da Allah’ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra 

Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Şüphesiz Allah’ın gücü her şeye 

hakkıyla yeter.” buyrularak bu hâle işaret edilmektedir. Bu bozulma uzayın 

tamamında gerçekleşeceğinden ay, güneş ve yıldızlar vaziyetlerini kaybedip 

görünmez hale gelirler. Ve zuhûr butûna intikal eder. Bütün ruhların hepsinde tabiî 

ölüm gerçekleşir. Bu hâl “fenâ-fillah ve beka-billâh” mertebelerindeki insan-ı 

kâmilde ise tabii ölümden önce gerçekleşir.659  

Özetle Konuk, ölümden korkmaz. Bilakis onu kabullenici bir yaklaşım içine 

girer. Hatta ölümü yeni bir hayatın başlangıcı sayar. Yokluk olarak değerlendirmez. 

                                                 
658 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.III, s.291. 
659Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.III, ss.291–292. 
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Rûhun ölümü istediğinin altını çizer. Çünkü ruh aslına dönmek ister. İnsanın ölmek 

istemeyen parçası ise nefsidir. Yine Konuk’un ifadelerine göre, ölüm herkes için 

kaçınılmaz bir sondur. Ondan korkmak, bu sondan kaçmayı beraberinde getirmez. 

Asıl olan, kabullenmek ve sonrası için hazırlık yapmaktır. Bu ise ancak Hak Teâlâ’ya 

ve onun Resûlünün söylediklerine itaatle gerçekleşir. Şüphesiz bu, bir çırpıda 

söyleniveren ancak tahakkuku zor bir iştir. Şeytan ve nefis birlikteliği kişiyi bu 

hedefinden sürekli olarak saptırmak için tetikte beklemektedir.  

1. 7. Mârifetullah660  
 

Konuk, tarîkatı şeriatın sırrı, hakîkati ise tarîkatın sırrı olarak tanımlar. 

Mârifet ise bunların sonucudur. İnsanın yaratılışından maksat ise mârifettir. Şeriatın 

zâhiri talimsiz öğrenilemediği gibi, şeriatın bâtını olan tarîkat ve tarîkatın bâtını olan 

hakîkat de tâlimsiz öğrenilemez. Bu öğrenmeler neticesinden elde edilecek mârifet, 

herkesin kendi yeteneği kadardır. Tarîkat şeriatsız ve hakîkat dâhi tarîkatsız olmaz. 

Mârifet ise bunlar bir araya gelmeden elde edilemez.661  

Konuk, mârifetullahla ilgili görüşlerini paylaşırken, biz kulların 

bilinmesinin Yaratıcının bilinmesine bir vesîle olduğunu, çünkü rubûbiyyetin 

kullukla sâbit olduğunu hatırlatır.662 Efendimizin (s.a.v.) “Nefsini bilen Rabbini 

bilir.”663 sözünü zikrederek mârifetullahı nefsin mârifetine bağlayan Konuk’a göre, 

Allah kul ile bilindikten sonra ikinci hal olan cem’ makamında insandaki basîret 

                                                 
660Bu maddede diğer maddelerde takip edilen sıra üzerinden gidilmeyecek ve mârifetullahın lügat ve 
ıstılah anlamlarıyla tasavvuf terminolojisindeki yerine değinilmeyecektir. Zira tezin önceki 
kısımlarında bu meseleler detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 
661Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c. V, s.598. 
662Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.56. 
663Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, (2000 baskısı),c.II, s.361, Hadis no:2532. 
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gözü, keşfi açar. Bu keşf ile âlem denilen şeyin ancak o âlemin âyân-ı sabiteleri664 

sûretlerinde Hakk’ın tecellisinden başka bir şey olmadığı bilinir. Elde edilen bu keşf, 

sûretlerin hakîkatleri ve halleri icâbına göre türlü türlü görünenin ve sûrete girenin 

Hak olduğunu insana bildirir. Konuk, bu keşfin dâhi ancak kendi nefsini kul ve köle, 

Hakk’ı İlah ve Rab bildikten sonra kişiye hâsıl olacağının altını çizer. Bu yönüyle 

mârifet “tevhîdin hakîkatine ermek” demektir. Bu keşiften sonra diğer bir keşf daha 

oluşur. Bununla birlikte ayna mesabesinde olan Hakk’ın vücûdunda sûretler kişiye 

gösterilir. İkinci keşifte kişi, Hakk’ın vücûd aynasında dünya denilen hisler âleminde 

yukarıda anlatılan mârifetin Hak’ta olduğunun farkındadır. İlk keşifte Hakk’ın 

vücûdu, ‘varlık aynalarında’ o â’yânın hallerine göredir. Yani herbirimizin vücûdu, 

birer varlık aynasıdır. Hakk’ın vücûdu, bizim aynalarımızda hallerimizin 

gerektirdiğine göre şekillenir. Başka bir deyişle, her birimizin gerçeği olan â’yân-ı 

sâbitemiz, Hakk’ın vücûdunda kendi şahsî özelliklerimiz ve kâbiliyetlerimize göre 

yansır. Bizden bazılarımız bu â’yân-ı sâbite âlemindeki durumu bilmez. Bu 

                                                 
664Eşyanın vücûda gelmeden önce ilim mertebesi denilen ikinci mertebede sâbit olan ve Hak 
tarafından bilinen hakîkatlerine “â’yân-ı sâbite” adı verilmektedir. Bilinenlerin bu şekilde 
adlandırılmasının nedeni, ikinci mertebede sabit olup sürekli orada kalmaları ve dış varlığa onların 
lazımlarının, hükümlerinin ve oluş mertebelerine ilişen a’razlarının ortaya çıkmasıdır. Her şeyin 
hakîkati ezelde Rabbin ilmindeki taayyün nispetidir. Bu hakîkat kesin bilgiye ulaşmış ehlullahın 
ıstılahında “â’yân-ı sâbite” şeklinde isimlendirilirken, filozoflarca “mâhiyet”, kelamcılarca “mâlum 
mâdum” ve “seyr-i sâbit” olarak adlandırılmıştır. Abdürrezzak Kâşânî, Tasavvuf Sözlüğü, İz Yay., 
Edit. Ekrem Demirli, İstanbul,2004, s.406. 
 İbnü’l-Arabî, bu terimle mevcûdatın şahıslarının içinde bulunduğu duyularla idrâk edilen “mâkul” bir 
âlemin varlığını ifade etmektedir. İşte bu mâkul âlemde şeylerin hakîkatleri veya mâkul, yani akılla 
idrak edilebilen “ayn”ları vardır. Mutlak vücûd şehâdet âlemindeki her varlığın ayn-ı sâbitesinde hem 
zâhir hem de bâtın olur. Zâhir oluşunda o şey zuhûra gelir; bâtın oluşunda ise o şey yok olur. Bu hal 
kesintisiz olarak peşpeşe devam eder. O şeyin ayn-ı sâbitesi ise, onun meydana çıkmış hakîkati 
olduğu için, bekâ halinde devam eder. Zira Hakk’ın vücûdunda ilmi, sûretlerden ibaret olduğu için 
bütün â’yân-ı sâbite kendi mertebesinden asla ayrılmaz. Onlar deyim yerindeyse vücûd kokusu 
koklamamışlardır. Yani hariçte vücûd bulmamışlardır. Mutlak vücûdun tecelli ettiği mahal,  bu â’yân-
ı sâbitedir. Hakk’ın varlıkları vücûda getirmesinde, önce ilmi sonra fiili gelir. Bunu şu örnekle 
somutlaştırabiliriz: 
Bir ressam yapacağı levhanın önce sûretini kendi kafasında planlar. Sonra bunu gerçekleştirir. Ressam 
zihnindeki bu sûrete göre pek çok resim yapabilir. Yaptığı resimlere bir şey olsa bile tekrar yenisini 
yapabilir. Onun ilmindeki sûret ise sâbittir. İşte bu örnekteki gibi, “Musavvir olan Hakk’ın ilminde 
birer ilmî sûretlerden ibâret olan sabit aynlar vücûd kokusu koklamamıştır.” denilir. Konuk, Fusûsu’l-
Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.40. 
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bilmemezliğin sebebi Konuk’a göre, kişide eksik olan “mârife yani bilme 

kabiliyeti”dir. Kötü işlere düşkünlüğün, bu bilme kâbiliyetini azaltacağını savunan 

Konuk, bu tip kişilerin yaratılan her şeyi ve her türlü icadı müstakil vücûtlar 

zannettiklerini, bunlarda ne Hakk’ı ve ne de bunların, Hakk’ın vücûdu içinde 

olduğunu müşâhede edemediklerini belirtir. Bu grubun Hak kapısından kovulmuş 

“celâl ehli” kimseler olduğunu sözlerine ekler.665Rûm Sûresi 30. âyetini de delil 

olarak getirir. Nitekim âyet-i kerîme meâlen şöyledir: “Onlar dünya hayatının ancak 

dış yönünü bilirler. Âhiret konusunda tamamen gaflettedirler.” 

Diğer bir grup ise, birinci keşf sahasında iken Hakk’ı müşâhede ederler. 

Bunlar “cemal ehli kimseler”dir. Bir de “kemal ehli” vardır. Son grup hakkında Hak 

Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “Allah’ın yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına 

izin verdiği evlerde, hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini Allah’ı anmaktan 

alıkoymadığı bir takım adamlar, buralarda sabah-akşam O’nu tesbih ederler.”666 

Yukarıdakilerden özetle Konuk, şu sonuçları çıkarmaktadır: Hak geçmişte 

olduğu gibi gelecekte de bizim â’yân-ı sâbitemiz ki, biz bunu “yaratılış özümüz” 

şeklinde adlandırabileceğimiz kanaatindeyiz, bu yaratılış özü üzerine ancak 

kâbiliyetlerimizle kendisinden talep ettiğimiz şeyle hükmeder. Ve bu sûrette özümüz 

üzerine biz hükmetmiş oluruz.667 Diğer bir ifadeyle; bizim özümüzü oluşturan ve 

kişiliğimizi formatlayan aslında kendi kabiliyetlerimizdir. Yapabildiklerimiz ve 

yapamadıklarımız bizi oluşturur. Bu şekilde kendi üzerimize olan hükmümüzün 

sebebi Hakk’ın vücûdunda oluşumuz iledir.  

Konuk, mârifet bahsini başka bir yerde de şu şekilde açıklamaktadır: 

                                                 
665

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.60. 
666

 Nûr 24/36. 
667

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, ss.58–61. 
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Rabbinin cennetine girdiğin vakit, nefsine ve Zât’ına dâhil olur ve 
Hakk’ın Zât’ından, o nefsinde olan şeyi ve esrarı [sırları] müşâhede edersin. 
Ve bu sûrette nefsini ikinci bir tanıyış ile tanırsın ki, bu mârifet nefsini 
tanıdığın mârifetin gayrıdır. Yani bundan evvel nefsini bilmiş ve bu bilme 
sebebiyle Rabbini tanımış idin. Bu defa Rabbın cennetine girip kendi nefsine 
dâhil olmakla, nefsin hakkında ikinci bir mârifet hâsıl olur ki, bu da evvelki 
mârifetten başkadır…Ve bi’n-netîce sende iki mârifet husûle gelir. Çünkü 
evvelce nefsini bilmiş ve ondan sonra Rabbini tanımış idin. Ve bu mârifette 
sen kendinin âciz, fakir, menba‘-ı nakais ve şürur olup [eksikliklerin kaynağı 
olduğunu] sendeki kemâlâtın âriyet olduğunu ve Rabbinin Kadîr, Ganî ve 
mâden-i kemâlat [kemâlatın kaynağı] olduğunu anlamış idin. Velâkin 
Rabbini ve mezâhirde onun zuhurâtını bildiğin vakit, bu biliş ile tekrar 
nefsinin mârifetine rücu’ edersen, sende ikinci bir mârifet daha peyda olur 
ki, bu mârifet evvelkinden etemm ve ekmeldir. [ilkine nazaran daha tamdır.] 
Çünkü bu defa nefsinin mezâhir-i Hak’tan [Hakk’ın mazharlarından] bir 
mazhar olduğunu bilmiş olursun. Nitekim Peygamber Efendimiz’e “Rabbini 
ne ile bildin?” diye sual olundukda “Eşyayı Allah ile bildim.” buyurdular.668 

 

Konuk’un anlattıklarından bizim anladığımız şudur ki; insanda iki tür 

mârifet vardır. Bu mârifetten birisi, nefsin cihetinden Rabbini ve nefsini bilmektir. 

Diğeri ise Rabbin cihetinden nefsini bilmektir. Bu durumda ilk mârifette Allah nefs 

ile bilinirken, ikinci marifette eşya ve nefs Hak ile bilinmiş olur. Yani ilki Allah’a 

gidiş, ikincisi Allah’tan geliştir. 

Konuk’a göre; tecellînin nihâyeti olmadığı gibi, mârifet-i ilâhiyyenin de 

nihâyeti yoktur. Âriflerin kalbi, “İşte ilm-i billâh bu kadardır.” diyerek tahsil ettiği 

miktar ile yetinip durmaz. Zîra Hak tarafından sürekli yeni tecellî emri verilir. Ârif 

ise mârifet-i ilâhîyyeden dâima daha fazlasını görmeyi talep eder.669 

Burada tecellîlerin her an yenilenerek ortaya çıkışıyla ilgili olarak 

“Göklerde ve yerde bulunanlar, her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilâhî 

şe’ndedir/tasarruftadır.”670 âyeti gündemdedir. Âyette ilâhî tecellinin sürekli olduğu 

vurgulanmaktadır. Yaratması, öldürmesi ve türlü hallere sokması hep bu tecelliyle 

                                                 
668Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.152. 
669 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.13. 
670 Rahman 55/29. 
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ilgilidir. Zira Hak Teâlâ yarattıklarına fakirlik, zenginlik, izzet ve zillet, hastalık ve 

sağlık gibi birtakım haller verir ve bütün bu işleri birtakım hikmetlere göre yapar.671 

Bahsedilen bu ilâhî tasarruf, âlemin de sürekli bir yaratılış içinde olması anlamına 

gelir.  

Konuk, mârifetullahın daha iyi anlaşılabilmesi için buğday-saman örneğini 

verir. Müellifimize göre, ekin yetiştikten sonra biçip kıymeti düşük olan samanı, 

kıymetli olan buğdaydan nasıl ayırırlarsa, Hak Teâlâ Hazretleri de kıyamet günü “Ey 

suçlular! Ayrılın bugün!”672 beyânınca günahkârların iyilik sâhibi kimselerden 

ayrılmalarını emredecektir. Zîra buğday ile samanın konulduğu ambarlar nasıl 

farklıysa, yukarıda anılan kişilerin gidecekleri yerler de ayrıdır. Birinin kalacağı yer 

cennet, diğerininki ise cehennemdir. Çünkü gerek cennet ve gerekse cehennem ehli, 

esmânın zuhûru için birer mazhardır. 

Diğer bir örnekte ise şunları söyler: 

Kamışın boğumları mevcûd oldukça içerisi kapalı olacağından 
neyzenin dudağına yaklaşamaz ve kendisinden sadâ dâhi çıkmaz. Vücûd-ı 
insanî dahi kamış gibidir ve onun ukdeleri, mâzî ve müstakbel gamlarıdır. 
İnsanın içinde bu gamlar bulundukça, nâfih-i hakîkî olan Hak’dan, onun 
kalbine nefh-i maarîf vâkî olmaz ve onun lîsanından dâhi maârif-i ilahîyye 
ve ulûm-i ledünnîyye sadâları çıkmaz.673 

 

Yani insan geçmiş ve gelecek kaygısı taşıdığı ve adeta dertlerini teke 

indirmediği sürece; ne Allah’tan gelen ilhamları kalbinde duyabilir, ne de dilinden 

hikmetli sözler dökülebilir. 

                                                 
671

 Bursevî, Tefsîr-u Rûhu’l-Beyân, c.9,ss.299–300. 
672

 Yâsîn 36/59. 
673 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.90. 
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Mesnevi’de “Bu cihânın yaratılması ızhâr içindir. Tâ ki hikmetlerin hazînesi gizli 

kalmasın. İşit ki Hak Teâlâ Hazretleri “Ben gizli bir hazineydim.”674 buyurdu. Cevherini 

zâyi etme, ızhâr eyle.”675 şeklinde geçen beyti işaret eden Konuk, Allah’ın kâinatı 

mârifet-i ilâhiyyesi için yarattığını ve mârifetin ise ancak zuhûrla gerçekleşeceğini 

belirtir. Zîra zâhir olmayan bir şey bilinemez.676 Yani esas olan Yaratıcının bilinme 

isteğidir. Bu istek sonucu kâinat ve insan yaratılmıştır. 

Âyette “Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye 

yarattım.”677 buyrulmuş, İbn Abbas (r.a.) bu âyette geçen عبدونلی   ifâdesini  لیعرفون 

şeklinde tefsîr etmiştir. Nitekim ibâdetsiz mârifet olmaz. Bilinmeyen bir şeye de 

ibâdet edilmez. En yüce maksat, mârifettir. Eşyanın tamamının fıtratında mârifet 

vardır. Fakat ne yazık ki insanlardan ve cinlerden pek çoğu sahip oldukları tabiat 

gereğince gaflete dalmışlardır. Bu sebeple onlar hakkında “Andolsun biz, cinler ve 

insanlardan kalpleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla 

işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik.”678 buyurulmuştur. Şimdi bu grubun 

gaflet perdesini bu âlemde yırtmak mümkün olmadığından, gaflet halinde kabz 

olunurlar ve âhirette cehenneme yollanırlar. Orada uzun süre kalmalarından sonra 

kendilerinde bir mârifet kabiliyeti gelişir. Ve yetenekleri oranınca perdeleri kalkıp 

Hakk’ı bilmeleri gerçekleşir. Ancak müminler, bu his âleminde arasıra gaflete 

düşseler de aslî fıtratlarını kaybetmediklerinden yetenekleri ölçüsünde Hakk’ı 

bilirler. Bunların âhiretteki yerleri mârifet-i kâmile yeri olan cennettir.679 Yani eninde 
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 Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, (2000 baskısı),c.II, s.191, Hadis no:2016. 
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 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.50. 
676Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.50. 
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 Zâriyât 51/56.  
678

 A’râf 7/179.  
679

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.50. 
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sonunda herkes mârifete ulaşır. Kâfirlerin mârifete ulaşmaları ancak âhirette olur. 

Mü’minler için ise bu dünyada gerçekleşir. 

Konuk’a göre nefes-i rahmânînin hakîkat üzere mârifeti; keşf, a’yân, zevk 

ve vicdan iledir. Keşf ise iki türlüdür: Biri hissî, diğeri ise manevîdir. Başka bir 

ifadeyle afakî ve enfüsîdir. Her iki keşfe işareten Kur’ân-ı Kerîm’de “ Evet, biz 

ileride onlara delillerimizi gerek dış dünyada, gerek kendi öz varlıklarında 

göstereceğiz…”680 buyrulur. Mânevî keşf sahibi olan Hak’tan asla gaflette olmaz. 

Hissî keşf sahibi olan ise âlemin şekillerinin müşâhedesiyle gaflete düşer. Aklî 

delillerle bilme yoluna giden kimse ise, şârihimize göre, büsbütün gaflettedir.681 

Eşyanın hakîkatinin de farkında olmayan bu kimseler, eşyanın bazısında 

hayat vardır, bazısında ise yoktur zannederler. Hâlbuki vücûdda hayat sâhibi 

olmayan bir şey yoktur.682 Fakat onların hayatı, dünyada bu gibi kimselerin 

idrâkinden gizli kalmıştır. Yani âlemin hakîkatlerine vukûfları nisbetinde, insanlar 

arasında üstünlük ortaya çıkması için, her şeyin hayat sahibi olduğu bazılarından 

gizli kalmıştır. Bu nedenle bu hakîkati bazı insanlar bilir, bazıları ise bilmeyip inkâr 

ederler. Konuk, Hz.Ali’nin Efendimizle (s.a.v.) beraber seferdeyken etraflarında 

bulunan tüm taş ve ağaçların selamını işittiklerinden bahseder ve bunu cansız 

varlıkların hayat sahibi olduklarına delil gösterir. Filozoflarsa “Böyle bir şey 

                                                 
680

 Fussilet 41/53. 
681Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.181. 
682 Konuk’un ifade ettiği ve “Panbiyoizm-Tümcanlıcılık” olarak da adlandırılan, kâinatta var olan her 
şeyin canlı olduğunu kabul eden bu nazariyeye göre, tüm evren Allah’ın hayat sıfatının yansımasıyla 
var olmuştur. Allah’ın bu sıfatlarının tecellîsi olan her varlık O’nun gibi canlıdır. Dolayısıyla kâinatta 
canlı (organik) ve cansız (inorganik) ayrımı yoktur. Fakat insanlar bunu çıplak gözle açıkça 
göremezler. Mehmet Bayraktar, “Dâvûd-ı Kayserî Maddesi”, DİA, c.9,s.33. Konuk’a göre, gökler ve 
yerdeki mevcûdâtın tamamının secde ve tespîh edebilmesi için kritik nokta bunların hayat sahibi 
olmalarıdır. Zaten keşîf ehlinin indinde de durum böyledir. Onlar bunu bizzat müşâhede ederler. 
Şârihimiz ister cansız varlıklar, bitkiler isterse de hayvanlar olsun bu âlemde bütün varlıkların 
konuştuğunu savunur. Hatta mevcudâtın tamamı ya zâhiren veya bâtınen nâtıktır. Nutukları bâtında 
kalan eşyanın tesbihi ise lisan-ı kâl ile yani sözle değil belki lisan-ı hâl iledir. Çünkü taş ve ağaç gibi 
cansız varlıkların kelâmını ancak mevcudâtın bâtınların keşfeden kimse işitir. Konuk, Fusûsu’l-Hikem 
Tercüme ve Şerhi, c.II, s.274. 
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olamaz.” diye inkâr ederler. Çünkü onlar eşyânın hakîkatinden gâfildir. Bu tutum, 

Rum Sûresi 7. âyette şöyle ifade edilmiştir: “Bildikleri sadece dünya hayatının dış 

görünüşüdür. Ama âhiretten habersiz, gâfildirler.”683 Ayrıca Hz.Mûsa’nın elindeki 

asânın yılan olması da cansız varlıklarda mârifet ve akıl bulunduğuna delildir. Taş, 

ağaç ve asâ bu halleri ile aslında şunu dile getirirler: “Bizim Hâlıkımız hakkında 

yaratılıştan mârifet-i zâtiyyemiz vardır. Bu mârifetimiz nedeniyle O’na itaat ediciyiz 

ve ilâhi irâdenin tasarrufu altındayız. Bizim hepimiz maddiyat âleminde ve doğada 

tesadüfî olarak ortaya çıkmış ve başıboş bırakılmış varlıklar değiliz.”684 Yani insan 

dışındaki diğer varlıklar özleri gereği Allah’ı bilirler ve ona karşı olan vazifelerini 

aksatmadan yerine getirirler. Bu konuda sıkıntı çıkaran tek varlık ise maalesef 

insandır. 

Yine Konuk, mârifet sâhibi kimsenin ister doğru isterse yanlış olsun her 

işittiği, okuduğu ve gördüğünü kaydeden aklının, rûhundan mahfûz olacağını yani 

rûhunun onun aklını dalaletten koruyacağını savunur. Çünkü ruh, gerçekleri idrak 

edicidir ve mârifet-i ilâhiyye sâhibidir. Şârihe göre, böyle bir kimsenin kitaplar 

karıştırmasına gerek yoktur. Çünkü o kimsenin aklı ilâhi mârifetleri rûhundan alır.685 

Daha doğrusu ruh dolayısıyla doğrudan Allah’tan alır. 

Mesnevî gibi Fusûsu’l-Hikem’in pek çok yerinde de mârifetullah ile ilgili 

görüşlerine rastladığımız Konuk, akıl sâhibi kimselerin, aynı zamanda yarım mârifet 

sâhibi de olduklarını ifâde eder. Ona göre; aklın bendeliğinden kurtulan ve Allah 

Teâlâ tarafından aklına tecellî ile mârifet ihsan olunan kimse, Hakk’ı tenzîh 

mahallinde, tecellînin verdiği mârifet ölçüsünde, Hakk’ın vücûdunun dışında bir 

                                                 
683Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, ss.227–228. 
684 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.298. 
685 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.339. 
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vücûd ve sûret müşâhede edemez. Belki tabiatın Rahman’ın “ayn”ı olduğunu zevken 

bildiğinden, teşbîh mahallinde dâhi kendi müşâhedesi ve keşfi üzerine Hakk’ı teşbîh 

eder. Yani mücerred akıl mertebesine yükselen ve bu mertebeye mahsus olan 

tecellînin verdiği mârifetle yetinen sâlik, bu dünyada ve misal âleminde gördüğü her 

şeyi esaslarıyla ve sûretleriyle müşâhede eder. Bu kadar mârifetle ârifler zümresine 

dâhil olur ve mârifeti tamam olur. Fakat akl-ı mücerred makamına yükseldikten 

sonra nefsine geri döner ve Rahmânî nefesin tabiattaki şekillerin aynı olduğunu 

müşâhede ederse, evvelki makamda tahsil ettiği mârifet ile beraber mârifette kemâl 

sâhibi olur. En uç mârifete ulaşır. Elde ettiği bu mârifet sayesinde gördüğü şeyin 

aynını görmez, ancak Allah’ı görür.686 

Konuk’a göre hayvanın yiyeceği nasıl maddî gıdalarsa insanoğlunun 

yiyeceği de ancak akıl nûru olan ilâhî mârifettir. Eğer insan maddî gıdaya meyl eder 

ve mârifeti ihmal ederse, hayvanlığı kuvvet bulur ve insanlığı zayıflar. Nitekim 

insanın rûhu o nurdan başkasıyla beslenemez.687 

Kişiye kira ile verilen bu cisim dükkânı içinde gümüş ve altından oluşan iki 

mâdenin olduğunu belirten Konuk, “Mârifet-i nefs gümüş gibi ve mârifet-i Hak ise 

altın gibi kıymetlidir. Zîra Hak Teâlâ bu cisim dükkânını kullarına mârifet için 

vermiştir.”688 der. Bu cisim dükkânının kiralık olduğunu özellikle vurgulayan 

müellif, riyâzat ve mücâhede baltasıyla onun dibinin ve kökü olan nefsanî sıfatların 

yontulmasıyla bu mârifet mâdenlerinin ortaya çıkacağını hatırlatır.689 
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 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, ss.68–69. 
687 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.31. 
688 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.218 
689Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, ss.218–219. 
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Sâlikin mârifette terakkisi, öncelikle kulak yolundan yani işitmekle başlar. 

Mârifet arttıkça ilme’l-yakîn mertebesi hâsıl olur. Bu ilerlemede sohbet dinlemenin 

büyük bir etkisi vardır. Hatta bu yüzden sâlik için kâmillerin sohbeti zarûridir. 690 

Konuk, ölümle mârifet sahibi olan ve kalbi bu mârifet ile dirilmiş olan 

sâlike, dünya ehli kimselerin arasına karışmamasını tavsiye eder. Zîra bu durumda 

kalbin mârifet nûru yavaş yavaş sönmeye başlar. Sohbet ve görüşmenin insanın 

tabiatına büyük bir tesîri olduğunun altını çizen Konuk, “Tabîat sâriktır (hırsızdır), 

her şeyi çalabilir.” der. Sâlike lâzım olan dâima ehl-i gafletten kaçınma ve ehl-i 

tasavvuf ile birlikte bulunmaktır. Eğer tasavvuf ehlini bulamaz ise, Kur’an ve 

hadislerin tefsîrinden ibâret olan tasavvuf ehlinin eserleri okunmalıdır. Müellife göre 

sâlik bu sâyede Kur’ân’ın sırlarına ve hadislere vâkıf olabilir.691 

Özetle Konuk, yaratılışın asıl gayesinin Allah’ı tanımak olduğunun altını 

çizer. Diğer bir ifadeyle mârifet; tevhîdin hakîkatine ermektir. Eşyanın tamamının 

fıtratında bu gerçekliğe ulaşma kabiliyeti mevcuttur. Ancak onu insanlarca ortaya 

çıkarmak nefsi ıslahla, ibadet ve taatle mümkündür. 

1.8.  İlim 
 

İlim sözlükte; “bir şeyi hakîkatiyle idrak etmek” şeklinde tanımlanmaktadır. 

Yine aynı yerde ilim; nazarî ve amelî olarak ikiye ayrılır. Nazarî ilim, bilindiği 

zaman kişinin kendisiyle kemâle erdiği ilimdir. ( Âlemdeki varlıkları bilmek gibi.) 

Amelî ilim ise yerine getirilmediği sürece tamamlanmayan ilimdir. (İbadetlerle ilgili 

ilim gibi.) Diğer bir ayrımda ise ilim, akla ve vahye dayalı olarak ikiye ayrılır.692 

                                                 
690Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, s.119. 
691Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.463. 
692 Râgıb el-Isfahânî, “A-L-M Maddesi”, Müfredât- Kur’an Istılahları Sözlüğü, c.II, ss.236–237. 
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Kur’ân-ı Kerîm’de ilim kökünden türeyen kelimeler yaklaşık 750 yerde 

geçmektedir.693 Hadislerde ilâhî ilmin duyu ve duyular ötesi âlemi kapsadığı 

belirtilmiş ve gaybın ise sadece Allah tarafından bilindiğinin altı çizilmiştir.694  

Daha önce bahsettiğimiz üzere tasavvuf terminolojisinde ilim kavramı, 

genellikle mârifet kelimesiyle ilişkilendirilmiştir. Tasavvuf ehli bilgiyi, bir rivayetin 

nakledilmesine veya aklî çıkarıma dayalı bir hüküm olarak görmekten ziyade 

“peşpeşe gelen nur ve tecellilerle Hakk’ın sırlara doğuşu”695 şeklinde tanımlamıştır. 

Bu durumda sûfilerin mârifet adını verdikleri bilgi, mânevî tecrübe sonucunda insan 

rûhuna yansıyan aydınlanma sürecidir.  

Konuk ise ilmi, oldukça yüksek ve geniş bir ağaca benzetmektedir. Ona 

göre ilim, Allah’ın sınırlı bir deniz mesabesinde olan sıfatlarından bir sıfattır. Zîra 

ilim Hakk’ın Zâtî sıfatlarından biridir. Hakk’ın Zâtı ise, tüm sıfatların kayyumudur. 

Bu nedenle ilim sıfatı hangi varlıkta baskın olursa, onun diğer varlıklar üzerine 

üstünlüğü sabit olur. Nitekim Allah, Hz. Âdem’i topraktan yaratmıştır. Onun toprak 

olan kısmı ölüdür ve el-Mümît isminin mazharıdır. Yüce Yaratıcı, Hz. Âdem’in ölü 

olan bu parçasını ilim ile diri kılmıştır. İşte bu ilmi sebebiyle Hz.Âdem meleklerin 

secde ettiği bir varlık olmuştur. Gerçi bütün mevcûdât sûret itibariyle Hak’tan 

meydana gelmiş ve Hak’la diri olmuştur. Fakat Hak’tan hakîki hayat ile diri olmak, 

Hakk’ın Zât’ının dışındaki tüm eşyanın gerçekte olmadığını bilmektir. Konuk, bu 

                                                 
693 Örneğin bkz: [2] 60,187,235; [7]160;[8]23,66;[24]41;[45]9;[48]18,27. Heyet, Mu’cemü’l-Müfehres 
li el-Fâzi’l-Kur’an-ı Kerîm, Cumhuriyet-i Mısriyyeti’l-Arabiyye, Mısır, 1989, s.778. Bu kavram bazı 
âyetlerde “ilâhî bilgi ve vahiy” anlamında kullanılmıştır. Örneğin bkz: Bakara 2/145; Âl-i İmrân 3/19; 
İsrâ 17/107.); İlhan Kutluer, “İlim Maddesi”, DİA, 2000,c.22,s.110. 
694Bkz. Buhâri, “İstiskâ”, 29; Müslîm, “Îman”, 5. Ayrıca âlimleri peygamberlerin vârisleri olarak 
gösteren bir hadis de ilim adamlarına yüklenen sorumluluğu göstermesi açısından dikkat çekicidir. 
(Buhârî, “İlim”, 10; Ebû Dâvûd Süleyman b.Eş’as b.İshak es-Sicistânî, Sünen-i Ebû Dâvûd, el-
Kütübü’s-Sitte (Mevsûatü’l-Hadis eş-Şerîf içinde) Haz. Sâlih b. Abdülazîz, Dâru’s-Selâm, Arabistan, 
2000, İlim, 1, Tirmîzî, İlim, 9; İbn Mâce, Sünne, 17.) 
695

 Kuşeyri, er-Risâletü’l- Kuşeyriyye, s.510. 
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bilgiyi “mârifetullah” ve “hikmetullah” olarak adlandırır.  Her kim bu ilim ile diri 

olursa o kimse asla ölmez ve âb-ı hayâtı içmiş olur.696 

Müellifimizin bahsettiği bu ilmî diriliğe delil şu âyettir: “Diriler ile ölüler 

de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek 

değilsin.”697 İsmail Hakkı Bursevî’ye göre burada dirilerden kastedilen, tam bir fenâ 

hali yaşayan ve böylece hakîki hayata ulaşan kişilerdir. Onlar ölmeden önce 

ölmüşlerdir. Bu şahısların ölmesinden kastedilen; fiil, sıfat ve Zât’larını Hakk’ın fiil, 

sıfat ve Zât potasında eritmiş olmalarıdır.698 

Konuk’a göre; cismin ilimle iştigâli, zâhirde nefsin hayvanlığının ölmesi ve 

bâtında nefs-i nâtıkanın câhiliyetten kurtulmasıdır.699 Nitekim bu hakîkate işâreten 

şöyle buyrulmaktadır: “Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında 

yürümesi için kendisine bir ışık (iman nûru) verdiğimiz kişi, hiç karanlıklarda kalıp 

çıkamayan kimse gibi olur mu?”700 Bu noktada ilmi “hakîkat ilmi ve hayal ilmi”701 

diye ikiye ayıran Konuk, birincisinin enbiyânın ve onların vârisleri olan evliyânın 

tebliğ ettikleri ilim olduğunu söyler. Burada hakîkat ile hayal birliktedir. Bu ilmi 

tahsîl edenler hakîki vücûd ile hayal arasındaki bağlantıyı bildiklerinden hayrete 

düşerler. Bu hayret sonucunda hakîki ilim elde edilir. Onun için Peygamber 

Efendimiz(s.a.v.) “Ya Rabbi, sen de benim hayretimi arttır.” buyurmuştur.702 

Yalnız belirtmek gerekir ki, Allah’ın varlığı konusunda hayret, şirk ve 

küfürken; O’nun keyfiyetiyle ilgili hayret mârifettir. Çünkü O’nun varlığından ârifin 

                                                 
696 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, s.479. 
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 Fâtır 35/22. 
698

 Bursevî, Tefsîr-u Rûhu’l-Beyân, c.7, s.338. 
699 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.236. 
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 En’am 6/122 
701

 Müellifin benzer tasnifi için bkz: Konuk, Tedbiratü’l-ilahiyye Tercüme ve şerhi, ss.297–298. 
702 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.236. 
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şüphesi yoktur; keyfiyeti konusunda ise insan aklı hiçbir bilgiye sahip değildir. Buna 

göre Hakk’ın keyfiyetini anlama çabası içinde hayrete düşmek yakîn alâmetidir. Bu 

anlamdaki hayret de bir tür mârifettir. Zaten Konuk’un altını çizdiği hayret de bu 

ikincisidir.  

Zünnûn el-Mısrî, “Allah Teâlâ hakkında marifeti en çok olan kimse O’nda 

en çok hayret eden kimsedir.”;  ve Sehl b. Abdullah et-Tüsterî  (ö. 283/896) 

“Mârifetin gayesi iki şeydir: Dehşet ve hayret.” derken bu hususa işaret 

etmişlerdir.703 Diğer taraftan Allah’ın Zât’ını kavramaktan âciz olduğunu idrak eden 

akıl hayrete düşer. Gerçek mârifet, Allah karşısında aklın aczini ve yetersizliğini 

kavramasıdır. Kimi zaman sûfî, ilâhî tecellileri temâşâ ederek hayrete düşer ve bu 

durumda hayretinin daha da artmasını diler. Ebû Bekir eş-Şiblî bu hal içindeyken şu 

sözü söylemiştir: “Ey hayrete düşenlerin rehberi, hayretimi arttır!”704  

Konuk, insanın ilim ile emrin nihâyeti olmadığını bilince, hayrete düştüğünü 

belirtir. Yani insan ilim sahasında ilerledikçe arkasına bakıp önceki cehâletine hayret 

eder. Önüne baktığında ise ilmin nihâyetini göremez. Ve bu hal sonu olmayan seyr-i 

fillahdır ki, sâlik ilâhî tecellîde tekrar olmadığını ve “O her an yeni tecellîlerle iş 

başındadır.”705 mûcibince Hakk’ın tecellîlerinin her an gerçekleştiğine şâhit olur. 

Esmanın birbirine zıt düşen tecellîleri nedeniyle inkâr ve tercih sebebi olacak bir hal 

göremez. Yani mesela Hâdi isminin hüküm ve etkileri gerekli olduğu gibi, Mudill 

ismininki de gereklidir. İlim mertebesinde akıl gözüyle müşâhede edilip biri diğeri 

                                                 
703 Kuşeyrî, er-Risâletü’l- Kuşeyriyye, s.513. 
704 Hucvîrî, Keşfu’l-Mahcûb-Hakîkat Bilgisi, s. 339. 
705 Rahman 55/ 29. 
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üzerine tercih veya inkâr edilemez.706 Örneğin yanlış yapmadan doğruyu bulamayız. 

Yanlış bir bakıma Mudill isminin gereğidir. Doğru ise Hadi isminin tecellisidir. 

Yine Konuk’a göre, câhilliğin ölmesiyle hayat bulan ilim sâhibi, hayrete 

düşer. Ve hayret; çırpınmaktır, hareket etmektir. Nerede hareket varsa orada hayat 

vardır. İlim ile diri olan kimse için ne bir sükûn vardır ne de sükûna sebep olan ölüm 

vardır. Belki onun için Hakk’ın vücûduyla bekâ vardır. Fakat câhil için ne bir sükûn 

ne de sükûna sebep olan ölüm vardır. Bu hal zâhiri ilimde bile böyledir. 707 Nitekim 

modern ilimlerde ileri gitmiş bir toplulukta hareket ve faaliyet çoktur. Çünkü böyle 

bir topluluk sürekli olarak plan ve proje üretir. Yani her an üretim halindedir. Fakat 

cehâlet içinde olan topluluklar ise sessizdir. Neredeyse ölü hükmündedir. Kendilerini 

diğerleri arasında gösteremezler.  

Konuk’un nazarında hayal ilmi ise filozofların ve bilim adamlarının meşgul 

olduğu ilimdir. Bu grup enbiya ve evliyanın tebliğ ettiklerine kulak asmayıp, 

birtakım deneylerle Allah’ın varlığını idrak etmeye çalışırlar. Hâlbuki madde ve 

maddeden oluşan bu sûretlerin hepsi, müellifimize göre, hep hayalden ibarettir yani 

fizik ve kimya gibi zâhiri ilimler hayalden ibarettir. Bu hayaller hakîki vücûdun 

esmasının bir gölgesidir. Konuk bu ilmi “ayn-ı cehil” olarak adlandırır.708 Bu ilimler 

ölüm günü insana bir fayda sağlamaz; zîra hepsi ilm-i kâldir, ilm-i hâl değildir. Hâl 

ilmi ise ancak fakr u fenâdır ve mevhûm olan enâniyeti terktir. Eğer şeriat ilmi Hak 

yolunda fânî olmak ve kendi varlığını terk etmeye alet olmak için okunursa fayda 

verir. Eğer “bana âlim desinler ve herkes beni parmakla göstersin, bana hürmet edip 

                                                 
706

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.236. 
707Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, s.238. 
708Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.141. 
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yüce makamlar versinler.” kasdıyla okunursa âhirette başa bela olur.709 Hâl ilminin 

tahsili cehlin tebdili içindir. Cehâletin giderilmesi de hakîkatleri idrâk içindir. 

Hakîkatleri idrâk etmeye yaramayan ilim ise faydasızdır.710 Bu konuda müellif 

şunları söyler: 

İlim, sûret-i umûmiyyede iki kısımdır. Birisi taklîdî, diğeri tahkîkîdir. 
İlm-i taklîdî papağan kuşu gibi öğrenilen ilimdir ki, sahibinin malı değildir, 
âriyettir [ödünç verip alınır]. Ulemâ-i zâhirenin kitaplardan öğrenip halka sattıkları 
ilimdir. Bu ilim itirazat ile mütezelzil olur.[itirazlarla sarsılır.] İlm-i tahkîki ise, 
insanın rûhunu tatmin eden ve şekten âri olup [şüpheden uzak olup], hiçbir itiraz ile 
mütezelzil olmayan [sarsılmayan] ilimdir ki, buna “ilm-i yakîni” dahi derler. Ve bu 
ilim sâhibinin malıdır, İlm-i taklîdi ise canımızın vebâlidir ve sıkletidir. 711 

 

Yukarıdaki pasajdan anlaşıldığı üzere, Konuk ezberlenerek kitaplardan 

öğrenilen ilme değer vermez. Ona göre bu ilim sahibine ait değildir. Ödünç 

alınmıştır. Yakîn ilmi ise kişiye aittir ve artık onun malı olmuştur. 

Konuk ilimle ilgili diğer bir sınıflandırmasında ilmi; kesbî ve vehbî olarak 

ikiye ayırır. Kesbî olan ilim, kitapların okunmasıyla elde edilir. Bu çabada faal olan 

akıldır ve dayandığı esaslar; zan, kıyas ve aklî delillerdir. Kelam âlimlerini ve 

meşşaîleri bu sınıfa dâhil eder. Vehbî olan ilim ise riyâzet ve kalp tavsiyesiyle hâsıl 

olur. Bu ilmin dayandığı esas, doğrudan doğruya kalbe vârid olan sıfat ve esmâ-i 

ilâhiyye nurlarıdır. Ve bu sınıf, aklî ve naklî delillere muhtaç değildir. Konuk’a göre 

sûfî şeyhleri ve işrakîler bu sınıftandır.712 

 “Doğru itikâdlar ilimden hâsıl olduğu gibi, eğri îtikadlar dâhi ilimden 

çıkar.” diyen Konuk, âlimleri de iki sınıfa ayırır: Bunlardan bir kısmı kâinatın böyle 

                                                 
709Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.263. 
710Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.266. 
711Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, s.140. Tasavvuf ıstılahında taklîd; hal ve makam ehlinin 
sözlerini söylemek ancak ahlâklarıyla ahlaklanmamak, olgun olmadığı halde onlar gibi görünmeye 
çalışmaktır. Tahkîk ise bunun tam tersidir. “Allah taklidimizi tahkik etsin.” duası tasavvuf erbabı için 
tekâmüle ulaşma arzusunu belirtir. Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.624. 
712Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.62. 
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muntazam bir şekilde işleyişini bir Yaratıcının varlığına bağlarken, ikinci sınıf bu 

işleyişin tesâdüfen olduğuna inanır. İlk gruptaki âlimlerin hidâyeti ve doğru îtikadı 

ilimden olduğu gibi, ikinci âlimin dalâleti de ilimden olmuştur.713  

Bu husûsa “Nefsinin arzusunu ilâh edinen, Allah’ın hâlini bildirdiği için 

saptırdığı ve kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi gördün 

mü? Şimdi onu Allah’tan başka kim doğru yola eriştirebilir?”714 âyetini delil olarak 

verebiliriz. Bilindiği üzere, dış dünyadan bilginin toplanmasına vasıta olan organlar 

göz ve kulaktır. Alınan bilginin değerlendirilmesi ise kalp vasıtasıyla olur. Söz 

konusu âyette her üçüne değinilmekte ve “kulağını mühürlediği, gözüne de perde 

çektiği” ifadesiyle de bilgiye ulaşma kanallarının Allah tarafından tamamen 

kapandığı söylenmektedir. Konuk’un bahsettiği durumda olan yani Allah’ı inkâr 

eden bir âlim de mevcut gerçekleri göremeyip ilmiyle sapkınlığa düştüğü için, kulağı 

ve gözüne perde çekilmiş olarak Allah’tan uzaklaşmış olur.   

Konuk’a göre, beşerin ilmi mutlaka ta’lim ile olduğundan bir öğretmene 

ihtiyaç vardır. İlimsiz söz söylemenin de imkânı yoktur. Çünkü söz, bildiği şeyi ifade 

etmekten ibarettir. Nitekim insanlar hakikate ait olan ilmi öğrenmek hususunda 

enbiyânın ve onların vârisleri olan evliyânın ta’limlerine ihtiyaç duyarlar. Ta’lime 

muhtaç olmayan ilim ve kelâm, ancak Hakk’ın ilmi ve bu ilim hakkındaki kelamıdır. 

Zîra ilim ve kelam sıfattır. Hakk’ın sıfatları ise sebeplere ve illetlere muhtaç değildir. 

Onun sıfatları Zât’ı gibi kadîmdir ve Zât’ından ayrılamaz.715 

                                                 
713 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, s. 355. 
714

 Câsiye 45/23. 
715Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, s.364. 
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“Evliyânın sâhip olduğu ilim onları taşır ve zâhir ulemânın ilimleri ise onlar 

üzerinde bir yüktür.”716 görüşünü savunan müellife göre, ilim hakîkat âleminden 

kalbe yansıdığı vakit, her türlü işinde yardımcı bir dost olur. Vasıtasız Hak’tan gelen 

ilmin taalluk yeri ruhtur ve ruh ise bâkidir. Esfel-i sâfilîn tabiat vasıtasıyla gelen 

ilmin taalluk yeri ise cismin duyularıdır. Ölüm hâli gelip cismin duyuları etkisiz 

kalınca, bu ilmin asla bir faydası olmaz. Faydası ancak rûha dönük olan ilimdir.  

Bu noktada Konuk okuyucuya seslenerek şöyle der:  

Bu ilm-i zâhiri yükünü, ulûm-i ledünnîyye ve keşfiyyeyi münkir 
olmayarak taşır ve bu ilim vâsıtasıyla, ulûm-i evliyâya vukûf ve intikal niyet-i 
hâlisasıyla taşır ve zahmet çeker isen; bir gün gelir feda-yı enâniyyetinin mükâfatı 
olarak senden o ilm-i zâhiri yükünü kaldırıp, ona bedel sana ulûm-i ledünnîyye 
vermek sûretiyle hoşluk bahş ederler. Binaenaleyh, ey zâhir-perest, kendine gel! 
“Herkes bana âlim desinler ve beni tahsin edip hürmet ve riayet etsinler, namım 
dillerde söylensin” diyerek hevâ-yı nefsânî saikasıyla bu ilm-i zâhiri yükünü 
yüklenme ve kendini beyhûde zahmete sokma. Eğer bu gibi enaniyyet 
duygularından vazgeçersen, o vakit kendi bâtınındaki ilim ambarını ve menba’ını 
görürsün. Zîra senin hüviyyetin Hak’tır ve sen o hüviyyetini kendi enaniyyetin ile 
setr edip durursun.717 

 

Aslında kanaatimizce bu cümleler, Konuk’un tasavvufî eserleri tercüme ve 

şerh faaliyeti esnasında güttüğü amacı da en net biçimde ortaya koymaktadır. Zira 

asıl niyeti bu ilim vâsıtasıyla, Mevlânâ ve İbnü’l-Arabî gibi evliyânın ilmine vakıf 

olmaktır. Kendisi âlim olma vasfını taşımak üzere böyle bir işe kalkışmamış ve bu 

noktada son derece hassas davranmıştır. Nitekim daha önce de vurgulamış 

olduğumuz gibi, pek fazla tanınmamış olmasının bir nedeni de budur.  

Konuk, bir şeyi idrak etmeyi ilim olarak tanımlarken, bu ilmin üç 

derecesinden bahseder. Birincisi işiterek bilmektir. Bu işiterek bilme, sebat ve 

istikrar olduğu vakit “ilme’l-yakîn” olur. Diğeri görerek bilmektir ki, “ayne’l-yakîn” 

                                                 
716 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.432. 
717 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.424. 
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derler. Üçüncüsü, kendi nefsinde vuku’u ile bilmektir ki, buna da “hakka’l-yakîn” 

denir. Mesela “şecaat” denilen mânâ işitilmek veya ahlâk kitaplarında okunmak 

suretiyle bilinir; fakat savaş meydanında bir kimseden şecaâtin zuhûrunu görmekle 

bu ilim kuvvetlenir. Bu şecaat kendi nefsinde gerçekleştiği vakit, evvelki ilimlerden 

daha kuvvetli bir ilim hâsıl olur ki, bu şecaat hâliyle tahakkuk demektir. Bu 

açıklamadan da anlaşılır ki, henüz sabit olmayan ilim, zandan yukarı ve fakat ilmin 

bu üç yakîn mertebesinden aşağıdır. Bu sebeple Konuk’a göre, insanoğlunun önünde 

fitnelenmiş bir yol vardır ve beşer bu meşakkatli yolda yürümekle mükelleftir.718  

Müellif, cehil ve ilim mertebelerini Hakk’ın mertebelerinden bir mertebe 

sayar. Bunlardan biri alçak, diğeri yücedir. Alçak olan câhillik zulmânî olduğundan 

Hakk’ın zindanıdır. İlim ise cehâletten yüksek bir mertebeye sahiptir. Her ikisi de 

Hakk’a nispeten hikmettir, bize nispeten cahillik yerilmiş, ilim ise övülmüştür.719 

Konuk’a göre, Allah’ın ilminde iki yön mevcuttur. Birincisi vahdet 

mertebesinde ve ilk taayyünde Allah’ın tüm sıfat ve esmâsına toplu olarak işaret 

eden ilmidir. Bu ilim kendi Zât’ına olan ilimden ibaret olduğundan, bu mertebede 

ilim, âlim ve ma’lûm arasında asla bir fark yoktur. Hepsi tek bir şeydir. Ve bu ilim 

mâ’lûma tâbî değildir. Zîra Zât ile beraber kadîmdir. İkincisi vahidiyyet mertebesi ve 

ikinci taayyüne tenezzülünden sonra kendinde mevcut olan tüm sıfat ve esmânın 

sûretleri birbirlerinden ayrı olarak ilâhî ilimde belirdiklerinden, her birinin şahsî 

kâbiliyetleri ne ise o şekilde ortaya çıkar. Ve bundan sonra Hakk’ın tafsilatlı olarak 

mâ’lûmu olurlar. İşte Hakk’ın bunlara dönük olan ilmi, onların bilinmelerinden sonra 

olduğu için  “İlim mâ’lûma tâbidir.” denildiği vakit, sıfatlarına dair ve esmâya dönük 

ilim anlaşılmalıdır. İlmin malûma tâbî olmasının delîli “Biz sizi imtihan ederiz; ta ki 

                                                 
718Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, , c.VI, s.453. 
719 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.454. 
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sizden mücâhid ve sabırlı olanları bilelim.”720 âyet-i kerîmesidir.721 Yani bu durumda 

Zât’ın (ehadiyyetin) vahdet mertebesine ilk tenezzülünde ilim mâ’luma tâbii değildir. 

Daha aşağı mertebelerde ise tâbiidir.   

Bu meseleyi biraz daha açarsak daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyiz. Zira bir 

şey nasıl olacaksa Allah onu öyle bilir. Allah ezelî ilmiyle nesnelerin, kendilerine 

takdîr edilen zorunlu çizginin dışına çıkamayacaklarını bilir. Benzer şekilde 

imtihanın gereği olarak, hareketlerinde serbest bırakılan insanların kendi özgür 

irâdeleriyle hangi seçimde bulunacakları da onun bilgisi dâhilindedir.  İlmin özelliği 

gereği herhangi bir yaptırım gücü yoktur. Bu nedenle de ilim ancak mâ’lûma tâbîdir. 

İlim aslında  bir şeyin insan zihnindeki şeklidir. Mâlum ise; o şeyin hariçteki gerçek 

halidir. Örneğin, cebimde 100 lira olsun. Benim cebimdeki paranın miktarını bilmem 

ilimdir. Mâlum ise cebimdeki paradır. Ben bildiğim için cebimde 100 lira yok, 

bilakis cebimde 100 lira olduğu için ben öyle biliyorum. Eğer bunun tersi olsaydı, 

yani, ilim mâluma tabi olacağı yerde, mâlum ilme tabi olsaydı; ben cebimde 100 lira 

yerine 5000 lira var olduğunu zannettiğimde, cebimde de o kadar paranın olması 

gerekirdi. Hâlbuki yok. Sebebi ise; ilmin mâluma tabi olmasıdır. 

Konuk’un ilimle ilgili görüşlerini toparlayacak olursak o, ilmi marifetullahla 

ilişkilendirir. Bu vesileyle de faydalı olan ilmin kişiyi Allah’a ulaştıran ilim 

olduğunun altını çizer. Zira Allah’tan gelen ilmin yansıdığı yer ruhtur. Bu ilme vâsıl 

olan kişi ise “hayret”i yaşar. Hayret makamına ulaşanlar ise Allah’ın veli kullarıdır. 

Evliyânın sahip olduğu ilmin onları taşıdığı kanaatine sahip olan Konuk, ilim 

adamlarının bilgisini de sorgular. Eğer onları Allah’a ulaştırmıyorsa üzerlerinde birer 

                                                 
720 Muhammed 47/31. 
721 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.IV, s.304.  
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yük olduğunu düşünür. İlmi öven Konuk, onu cehâlete kıyasla mertebece üstün bir 

konuma oturtur. 

1.9. İlm-i Ledün 
  

Ledün; “batın, gizli olan ve içeride olan” mânâsında olup,722 ilm-i ledün ise 

bu anlamda insanlara gizli özel bir ilimdir. Kur’an-ı Kerim’de; “Göklerde ve yerde 

ne varsa hepsini Allah’ın sizin hizmetinize verdiğini, açıkça veyahut gizlice 

üzerinizdeki nimetleri tamamladığını görmediniz mi?”723 diye sorularak zâhir ve 

bâtın iki yönün bulunduğuna işaret edilmiştir. Burada kastedilen bâtınî nimet, ilm-i 

ledün olup, Allah’ın izniyle kalpte meydana gelen mânevî hallerdir.724 Bu mânevî 

hallere sahip olduğu düşünülen şahıslardan birisi de Hz.Hızır’dır. Bilindiği üzere bu 

zât Hz. Mûsâ döneminde yaşamıştır. Kendisine ilâhî bilgi ve hikmet öğretilmiştir.  

 Hızır kelimesi Arapça kaynaklarda “Hadır” olarak yer almakta ve bu 

kelime “yeşil, yeşilliği çok olan yer” mânasındaki “ahdar” ile eş anlamlı 

kullanılmaktadır. Bu mânadan yola çıkarak “Hadır” kelimesinin özel isim yerine 

daha çok bir lakap ve sıfat olarak kabul edildiği söylenebilir. Nitekim bazı 

kaynaklarda725 Hızır’a bu ismin, kuru bir yerde oturduğunda altından otların 

yeşermesi sebebiyle verildiği kaydedilmektedir.726 

Çeşitli kaynaklarda Hızır mitolojik bir kişiliğe büründürülmekte ve uzun bir 

ömre sahip olduğu, hatta kıyamete kadar da yaşamaya devam edeceği şeklinde 

bilgiler yer almaktadır. İslâm âlimleri ise Hızır’ın bir peygamber mi, velî mi, yoksa 

                                                 
722 İbn Manzûr bâtını şöyle tarif eder: “Yaratılanların gözlerine ve duygularına gizli olandır. Onu göz 
idrak edemez. Vehim de onu kuşatamaz.” İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c.1, s.434.  
723

 Lokman 31/ 20. 
724

 Serrac, el-Luma’-İslam Tasavvufu, s.24.  
725 Buhârî, “Enbiyâ”, 27; Tirmizi, Tefsir, 18 (Kehf). 
726 İlyas Çelebi, “Hızır Maddesi”, DİA,1998, c. 17, s.406. 
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melek mi olduğu konusunda değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. Peygamber olduğunu 

söyleyenler Allah tarafından kendisine rahmet ve ilim verilmiş olmasını727, kıssada 

anlatılan işleri kendiliğinden yapmadığı yönünde açıklama yapmasını728, vahiy ile 

yönlendirilmesini, sahip olduğu bilgiler dolayısıyla Hz.Mûsâ’dan üstün bir konumda 

tanıtılmasını delil gösterirler. Hızır’ın velî olduğunu düşünenler ise ona verilen 

bilginin doğrudan Allah’tan gelen bir ilham olabileceğinin altını çizerler.729 

Mutasavvıflar genellikle Hızır’ın velî olduğu, hâlen yaşadığı ve aramızda 

dolaştığı konusunda ittifak etmişlerdir. İsmail Hakkı Bursevî’ye göre sûfîler Hızır’ın 

yaşadığı konusunda görüş birliği içindedir. Hatta onu çeşitli mekânlarda görüp 

konuştuklarına, birtakım sorular sorup cevaplar aldıklarına dair pek çok hikâye 

vardır. İbnü’l-Arabî, Ebû Tâlib el-Mekkî, Hâkim et-Tirmizî gibi mutasavvıflar bu 

yönde nakillerde bulunmuştur. Beğavî’nin tefsirindeki rivayeti aktaran Bursevî, dört 

peygamberin kıyamete kadar diri olduğunu ve bunlardan ikisinin gökte, ikisinin ise 

yerde olduğunu belirtir. Yerdekiler Hz. İlyas ve Hızır’dır. İlyas karada, Hızır ise 

denizdedir. İkisi her gece Zülkarneyn’in seddinde bir araya gelir ve orada gözcülük 

yaparlar. Gökteki iki peygamber ise, Hz. İsa ve Hz. İdris’tir.730 

Şerhini yaptığı eserlerde ilm-i ledün ve Hz. Hızırla ilgili görüşlerini tespit 

ettiğimiz Konuk, ilmi Hakk’a ve halka taalluk eden yönüyle de değerlendirir. Hakk’a 

taalluk eden ilmi de “ledünnî ilim” olarak tanımlar. Ona göre bu ilmi bilenler, halka 

tebliğ ile görevli değillerdir. Belki gizlemek ile mükelleftirler. Bu ilim nübüvvet ve 

risâletle ilgili değildir. Bilakis velâyetle ilgilidir. Halka taalluk eden ilim ise zâhiri 

                                                 
727 Kehf 18/65 
728 Kehf 18/82 
729

 Çelebi, “Hızır Maddesi”, DİA, s.407. 
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 İsmail Hakkı Bursevî, Tefsîru Rûhi’l-Beyân, Beyrut, 1985, c.V, s.268; Mustafa Öztürk, “Bilge Kul-
Musa Kıssası ve İslam Kültüründe Hızır Mitosu”,Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi 14.14-15 (2003), s.267. 
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ilim olup buna “şeriat” ya da “risâlet” derler. Bu ilim peygamberlere mahsûs olup 

halka tebliğ ile mükelleftirler.731 

İlm-i ledünnü rûhun gıdası sayan Konuk’a göre ruh, ancak bu ilimle Hakk’a 

vâsıl olur.732 Kâmillerin sohbeti sayesinde bu yolu açmayı okuyucuya tavsiye eden 

Konuk, konuyla ilgili şunları kaydeder: 

Hak yolunu kat’ edebilmek için kulûb-ı evliyâya, Hak indinden nâzil olan 
ilm-i tecellî ve ilm-i ledünnî lazımdır. Zira bu ilm-i ledünnî Hak Teâlâ Hazretlerinin 
‘el-Alîm’ ism-i şerîfi deryasından akıp gelen bir cetveldir ve ırmaktır ve fer’dir; 
binaenaleyh kendi aslına rehber olacağı meydandadır.733  

 

Konuk bu ilme sahip olduğu düşünülen Hz. Hızır hakkında da çeşitli 

görüşlerini paylaşır. Örneğin, Fusûsu’l-Hikem’in Mûsa Fassı’nda Hz. Mûsa ile Hz. 

Hızır (a.s.)’ın arkadaşlığını anlatan müellif, her ikisinin ilimdeki kemallerine dikkat 

çeker. Bu kemâlin diğerinin ilmine müdâhale etmemek olduğunu belirtir. İlâhî edebi 

hakkıyla îfa etmelerini ise vücûd mertebelerinin hükümlerine riayet etmelerine 

bağlar. Hz. Hızır, Hz.Mûsa’ya: “Allah Teâlâ bana senin bilmediğin bir ilmi öğretti ve 

sana da benim bilmediğim bir ilmi tâlim eyledi.”734 şeklindeki hitâbı, müellifimize 

göre, Hz.Mûsa’nın kalbindeki yaraya merhem olmuştur. Çünkü Hz. Hızır,  Hz. 

Mûsa’ya “Bütün yönleriyle kavrayamadığın meseleler karşısında kendini nasıl 

tutabilirsin?”735 diye sormuş ve bu sözden Hz. Mûsa incinmiştir. Bu sözü söylerken 

Hızır (a.s.), Hz. Mûsa’nın peygamberlik makâmı sebebiyle olan yüce mertebesini 

bilmektedir. Bu mertebe ise Hz.Hızır’da yoktur.736  

                                                 
731 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.270. 
732 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.5, s.519. 
733

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.5, s.300. 
734

 Bu durum Kur’an’da şöyle anlatılır: “Derken kullarımızdan bir kul buldular ki, biz ona katımızdan 
bir rahmet vermiş, kendisine tarafımızdan bir ilim öğretmiştik.” Kehf 18/65. 
735 Kehf 18/68. 
736 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.277.  
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Konuk, Hz. Hızır’ın nebî olduğu düşüncesindedir. Zîra nebî “ihbar eden 

kimse” dir. Cenâb-ı Hızır’ın, sâlihlere tâbi oldukları peygamberlerin şeriatıyla 

nasihat ettiği malumdur. Bu sûrette Hızır (a.s.) Ben-î İsrail peygamberi gibi olmuş 

olur. Nitekim hadîs-i şerîfte “Benim ümmetimin âlimleri Benî İsrail’in peygamberleri 

gibidir.”737 buyrulur.  

Bu konuda Sadreddin Konevî’nin Fükûk isimli eserine atıfta bulunan 

Konuk, bu eserde geçen “Hatem-i enbiyânın şeriatı, hükmünün genel olmasından 

dolayı, arzın tamamı, ona mescid ve toprağı temiz kılınmıştır. (Ve onun risâletinin 

hükmünde geçmiş olan resûllerin risâleti de yer alır.)”738şeklindeki ifadesini 

hatırlatır. Hz. Hızır’ın nübüvveti hakkındaki emrin de böyle olduğunu savunur.739 

Konuk, Hz.Hızır’ı şöyle anlatır: “Halk nazarında sûret-i cesâdiyesi manzur 

olduğundan bu cihetten ehl-i kesâfet ile üns ve muhâleta eder. Ve letâfet ve 

rûhaniyeti cihetiyle de ehl-i letâfet olan melâike-i kiram ile ünsiyet ve muhâsebe 

eyler. Nitekim Hızır ve İsa (a.s.)ın halleri budur. Şu kadar vardır ki, Hızır (a.s.)ın 

sûret-i beşeriyyesi üzerine sûret-i melekiyyesi galip olduğundan nassın gözleri 

muhtefi kaldı.”740 Konuk, bu cümlelerle, Hızır’ın yaşamının rûhânî olduğunu ifade 

eder. Bu telakki günümüzdeki tasavvuf araştırmacıları tarafından da savunulmuştur. 

Hızır, olayların iç yüzünü kavrayan özelliği sebebiyle bir nevi sembol sayılmaktadır. 

Ayrıca Hızır böylece bir bakıma kutup görevi yapmakta, darda kalanlara yardımcı 

                                                 
737

 Aclûni, Keşfu’l-Hafa,(2000 baskısı), c.II, s.83, Hadis no:1744. 
738

 Aclûni, Keşfu’l-Hafa, c.I,s.398, Hadis no:1072. Parantez içindeki kısım hadiste yer almamaktadır 
ve Konuk’a aittir. 
739 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, ss.273–274. 
740Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.28. 
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olmaktadır.741 Bu durum günümüzde “Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.” sözü ile 

anlatılır.  

Kısaca özetlemek gerekirse Konuk, ilm-i ledünnü; Allah’tan gelen bir bilgi 

olarak kabul eder. Müellifin kanaatince böyle bilgiye sahip olanlar, bunu paylaşmak 

zorunda değildir. Hatta Konuk, bu bilginin gizlenmesi gerektiği kanaatini taşır. 

Ayrıca ilm-i ledünnü ruh için gerekli sayan Konuk, buna adres olarak evliyanın 

sohbetini gösterir. Ledün ilminin içinde Hz.Hızır’a da yer veren Konuk, onun bir velî 

değil de nebî olduğunu düşünür. Ayrıca Hz.Hızır’ın rûhânî bir varlık olduğunu da 

sözlerine ekler. 

1.10. Nefs Mücadelesi  
 

Nefs sözlükte “ruh, can, hayat, hayatın ilkesi, izzet, vakar, bir şeyin özü ve 

cevheri, rüzgâr, nefes, varlık, zât, insan, kişi, hevâ ve heves, kan, beden, bedenden 

kaynaklanan süflî arzular” gibi pek çok mânaya gelir.742 Kur’an-ı Kerim’de nefs; 

“ruh”,743 “zât ve öz varlık” anlamında kullanılır.744 Ayrıca Allah’ın,745 insanların ve 

cinlerin746, hatta putların747 nefsinden bahsedilir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) 

konuyla ilgili hadiste bildirildiği kadarıyla nefsinin şerrinden Allah’a sığınmıştır.748  

Tasavvuf tarihinde nefs muhasebesi deyince akla gelen ilk mutasavvıflardan 

biri olan Muhasibî’ye göre nefs; “insanın içgüdü mekanizması ve eğilimler toplamına 

                                                 
741

 Serrac, El-Luma’- İslam Tasavvufu, s.543. 
742Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât-Kur’an Istılahları Sözlüğü, “N-f-s Maddesi”, c.II, s.730; İbn 
Manzur, Lisânu’l-Arab, “N-f-s Maddesi”, c.VI, ss.234–235. 
743

 En‘âm 6/93. 
744 Âl-i İmrân 3/ 28 ve 30.âyetler. 
745

 Mâide 5/116; En‘âm 6/12, 54; Tâhâ 20/41. 
746 En‘âm 6/130. 
747 Enbiyâ 21/43; Furkan 25/3. 
748 Dârimî, “Nikâh”, 20; İbn Mâce, “Nikâh”,19; Nesâî, “Cum‘a”, 24. 
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verilen addır.”749 Her kötülüğün kaynağıdır. Bu nedenle kişiye düşen nefsi ile 

mücâhede ve nefsinin hevâsından alıkoymadır.750 

Müellifimiz “Nefs nedir?”sorusuna net bir tanım getirmemekle birlikte onun 

da Muhâsibî gibi düşündüğü görülmektedir. Nitekim o, nefsin şiddetli bir mücâhede 

ile kontrol altına alınması husûsunda yürekli olmak gerektiğini savunmaktadır. Hatta 

şârihe göre, insan nefsi yılana benzer. Yılan nasıl insanın vücûdunu sokup zehirlerse, 

nefs de benzer şekilde kişinin mânâsını öylece zehirleyerek mânevi hayattan 

uzaklaştırır. Nefsin öldürülmesinden kasıt tabii ki intihar etmek değildir. Bu 

ehlullahın “kırmızı ölüm” dediği ölümdür ki, nefsin arzularına muhalefetten ibarettir. 

Nefs kendi sıfatından temizlenince, Hakk’ın sıfatıyla muttasıf olur. Kesâfeti de 

letâfete dönüşür.751 

Konuk, okuyucuya “Nefs yılanını öldürmeye çalış ve cesed sûretinden 

soyunduğunda yok olacağım diye korkma.” tavsiyesinde bulunur. Çünkü Konuk’a 

göre, kişi Hak aynasından yansıyan bir sûrettir. Bu nedenle de zâhirin fenâ olması 

durumunda bile, hakîkati Hakk’ın vücûduyla bâkî kalır.752 İnsan, nefs 

mertebelerinden “mutmainne” makâmına gelmedikçe, nefsin arzularından 

kaynaklanan elem ve meşakkatler içinde yanıp tutuşur. Bir alt mertebe olan nefs-i 

mülhimede sâlikin nefsi, bir taraftan rûhani diğer taraftan cismâni hazlardan 

etkilenir. Nefs-i levvâmede ise sâlik, nefsanî hazların sürüklediği fenâlıklara ve 

isyanlara mübtela olur. Sonra da pişmanlık ateşi içinde yanar. Bunun altındaki nefs-i 

emmârede ise insan hayvandan daha şaşkın olup nefs ve şeytanın elinde esirdir ve 

                                                 
749

 Aydın, Muhâsibî’nin Tasavvuf Felsefesi, s.83. 
750 El-Muhâsibî, er-Riâye li Hukûkillah-Kalp Hayatı, Haz. Abdülhakim Yüce, Işık Yay., İstanbul, 
2012, ss. 319–321. 
751 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.51. 
752Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, ss.51–52.  
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çeşitli elemlere sahiptir. Konuk’a göre, sâlik nefs-i mutmainne mertebesine 

gelmedikçe bu nefsanî azaptan kurtulamaz. Nitekim nefs cehennem tabiatlıdır. Asla 

doymak bilmez. Her an “Daha var mı?” diye seslenir.753 

Eklemek gerekirse, nefs-i mutmainne; emin olan, tatmine ermiş, rahat olan 

nefs demektir. Bu haldeki insanda her şeyden çok Allah'ı sevme durumu görülür. 

Kalbinde tam anlamıyla Allah’la tatmin olma halini yaşayan insan, gönlünden 

dünyaya ait tüm maddi istek ve arzuları da çıkarmıştır.754 Erzurumlu İbrahim Hakkı, 

“Bu makamdaki kişi, Allah'ın ilhamıyla ızdırapları, üzüntüleri dinmiş, mutmain 

olmuş, edep ve hayâ denizine dalmıştır.”755 demektedir. 

Müellif, peygamberlerin sulûklerinin nefs-i mutmainne mertebesinden 

başladığını belirtir. Bu mertebe nefsin yedi kat göğünden dördüncü gök ve felektir. 

Zîra peygamberler mâsûmdur ve Konuk’a göre günahsızlık ise ancak nefs-i 

mutmainne mertebesinde hâsıl olur. 756 

Konuk, nefs-i emmâre mertebesinde olan insanların, iyi ve güzel amellerini 

ancak sûri (zâhiri) fayda gözeterek icrâ ettiğini ve fenâ fiillerinde de bazen halkın 

ayıplamasından ve aşağılamasından çekindiğini belirtir. Nefs-i levvâme 

mertebesinde olanlar ise, yaptıkları iyi işleri, sûrî faydaya uhrevî mükâfâtı da 

ekleyerek icrâ ederler. Bu grup, kötü fiillerinde hem halkın ayıplamasından hem de 

uhrevî azaptan korkar. Nefs-i mülhimede olanlar ise iyi amellerinde sûrî faydadan 

geçmiş ve Hakk’ın rızasını mülâhaza etmekte bulunmuşlardır. Bunlar ihlâsla amel 

                                                 
753Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.242. 
754Hüseyin Peker, “Tasavvuf Psikolojisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
s.43. Bu makale http://dergi.ilahiyat.omu.edu.tr/Makaleler/330446591_199307030281.pdf adresinden 
28 Haziran 2015 tarihinde indirilmiştir. 
755

 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Mârifetnâme, sadeleştiren Turgut Ulusoy, Ahmed Said Matbaası, 
İstanbul, 1974, c.II,  s.91. 
756 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.242. 
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ederler. Fakat yine de kendilerinde nefsânî sıfat kalıntısı olarak halk tarafından kabul 

edilme arzusu vardır.757 

Buradan nefsin alt basamaklarında dış etkilere açıkken;  ilerleyen safhalarda 

bu dış etkilerden kurtularak batına dönüldüğü ve Allah’ın rızasının ön plana geçtiği 

sonucunu çıkarabiliriz. 

Konuk’a göre, eşyânın hüviyyeti ve hakîkati, Hak’dır. İnsan dâhi eşyadan 

bir şeydir; binaenaleyh onun hüviyyeti dâhi Hak’dır. Her insanın kendi hüviyyetini 

ve hakîkatini örten bedenidir ve bu bedende nefsânî kuvvet yaratılıştan kendisine 

verilmiştir ve gizlidir. İşte bu nefsânî kuvvetten esen hevâ rüzgârları, hem kendi 

hakîkatinin hem de hüviyyetinin hicâbı ve perdesidir. Bir adam ilâhi emirler ve 

sünnet dâiresinden hareketle bu arzuların esmesine mâni olursa ki, bu kanaatimizce 

ancak murakabe ile mümkündür, bu şekilde kendi hakîkatini ve hüviyetini bulur. 

Artık ona gelen telkinler ancak Hakk’ın ilham ve haberleridir. Hakk’ın ilhâmı ise çok 

latîf ve dâima sâbittir. Nefsâni kuvvenin ilkaâtı ise asla sâbit değildir. Onun bu 

tenâkuzları ruhlara ve kalplere kasvet verir.758  

Burada Konuk’un değindiği ve insana ait bu iki zıt yön âyetlerde şöyle dile 

getirilmiştir: “Kişiye ve onu şekillendirene, sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti 

verene andolsun ki, kendini arıtan saadete ermiştir. Kendini fenalıklara gömen kimse 

de ziyana uğramıştır.”759 Konuk’un bu tespitleri de bir nevi bu âyetin tefsiri 

mahiyetindedir. 

Yine müellife göre, Hakk’ın Zât’ı, zıtların birliğini bünyesinde barındırır. 

Hakk’ın tecellîleri de dâima bu zıtlıklar ile gerçekleşir. Bu tecellîde nefs-i levvame 

                                                 
757 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.415. 
758 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.349. 
759

 Şems 91/7–10. 
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mertebesinde “havf ve recâ”, mülhimede “kabz ve bast”, mutmainnede “celal ve 

cemal” ve onun üzerindeki mertebelerde “heybet ve üns” halleri sırasıyla kalplere 

hâkim olur.760 

Havf               Kabz                  Celal             Heybet 

Reca              Bast                Cemal               Üns 

Kısaca yukarıdaki şekille anlatabileceğimiz bu haller, nefsin mertebeleri 

gibi birbirini takip eden durumlardır. Aralarındaki fark ise şudur: Havf ve recâ 

gelecekle ilgili duyulan endişe ve sevinç haliyken; kabz ve bast şu andaki durum ile 

ilgili duyguları içerir. “Allah korkusu” diye tanımlanan havf kalpte artınca; bir 

sonraki aşamada celal, daha da kuvvetlenince heybet adını alır. Feyz ve ilham ise 

kabz halini gerektirir. Bu nedenle de nefs-i mülhimede bu hal görülür.761  

Konuk’un görüşlerini toparlayacak olursak, onun da diğer mutasavvıflar 

gibi, nefsi Allah’a giden yolda en büyük engel olarak gördüğünü tespit ederiz. Nefsin 

mücâhede ile kontrol altında tutulması gerektiği görüşünü paylaşan Konuk, ancak bu 

şekilde, Allah’ın sıfatlarıyla sıfatlanmanın mümkün hale gelebileceği kanaatini taşır. 

Nefsin mertebelerine göre insan davranışlarının nasıl olduğundan bahseden Konuk, 

eşik noktası olarak nefs-i mutmainneyi gösterir. Çünkü onun kanaatince bu 

mertebeye ulaşan, nefsinin sıkıntılarından kurtulmuştur. Nitekim peygamberler de bu 

mertebeden seyr u sulûklerine başlamaktadırlar. Ayrıca Konuk, nefsin çeşitli 

mertebelerinde yaşanan duyguların da farklı olduğunun altını çizer. 

  

                                                 
760 Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s. 428. 
761

 Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, ss.152–154. 
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1.11. Kazâ ve Kader  
 

Sözlükte “güç yetirmek; planlamak, ölçü ile yapmak, bir şeyin miktarını 

göstermek, bölüştürmek-paylaştırmak, kıymetini bilmek; rızkını daraltmak”762 gibi 

mânalara gelen kader, “Allah’ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle bilip 

belirlemesi” diye tarif edilir. “Hükmetmek; muhkem ve sağlam yapmak; emretmek, 

yerine getirmek” anlamlarındaki kazâ ise “Allah’ın nesne ve olaylara ilişkin ezelî 

planını gerçekleştirmesi” şeklinde tanımlanır.763  

Ahzab sûresinde belirtildiği üzere; “Allah’ın emri, kesinleşmiş bir 

hükümdür.”764 Bu âyetten anlaşıldığı kadarıyla belirlenmiş bir kader vardır. 

Hadislerde de kader konusuna değinilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.v.) dua ederken kötü 

kaderden Allah’a sığınmış ve ashâbına da bu şekilde dua etmeyi tavsiye etmiştir.765  

Konuk, kazâyı; “Herkesin ayn-ı sâbitesinin ilâhi ilim mertebesinde, lîsan-ı 

istîdad ile Hak’tan kendi üzerine hüküm olunmasını talep ettiği şeydir.” diye 

tanımlamıştır. Buna göre Allah, hükmettiği şey yani hakkında hüküm verendir, 

Hâkim’dir. Bizim yeteneklerimiz, kendi hakîkatimizden ayrı bir şey olmadığı için, 

Allah’ın kaderinden kaçmak, kendimizden kaçmak demektir. Bir kimsenin 

kendisinden kaçması ise mümkün değildir. Diğer taraftan bizim a’yân-ı sâbitemiz 

Hakk’ın sıfat ve esmâsının, ilâhi ilmine yansıyan gölgeleridir ve esmâ Allah’tan ayrı 

bir şey değildir. Bu nedenle kadere karşı gelince kimden yüz çevirmiş oluruz? 

                                                 
762Zebîdî, Tâcu’l-Arûs, c.VII, s.370; İbn Manzûr, Lîsânu’l-Arab, c.V, ss.74–76. 
763Yusuf Şevki Yavuz, “Kader Maddesi”, DİA, 2001, c.24, s.58. Isfahânî, Allah’ın eşyaya ilişkin 
takdirini “Allah’ın güç vermesi ve bu gücü belli bir miktar ve şekilde oluşturması” olarak tanımlar. 
Allah bazı nesneleri ilk anda yoktan var etmiştir. Bazılarının da ilk etapta temel elementini fiilen 
yaratmış, gelişmesini ise belli ölçüler çerçevesinde zamana bırakmıştır. Hurma çekirdeğinden zeytin 
ya da elma değil yalnızca hurma ağacı biter. Benzer şekilde insan menisinden başka canlıların 
oluşması mümkün değildir. Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât- Kur’an Istılahları Sözlüğü, “k-d-r 
Maddesi”, c.II, s.368. 
764 Ahzâb 33/38. 
765 Buhârî, “Daavât”, 28;”Ķader”, 13.  
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Elbette Hak’tan yüz çevirmiş oluruz. Bir kimse Hak’tan yüz çevirince Hak da ondan 

yüz çevirir.766
  

Konuk’un bu pasajdaki son cümleleri bizce önemlidir. Zira kadere isyan 

aslında doğrudan Allah’a olan isyandır. Musîbet ânında bunu hatırında tutabilmek ve 

ona göre davranabilmek aslında önemli bir meziyettir. Nitekim aksi halde şeytanın 

tuzağına düşülmüş olur. Nitekim o, Hz. Âdem’e secde etmeyerek Allah’a isyan etmişti. 

Söz konusu âyeti hatırlamak gerekirse o; “Öyle ise beni azdırmana karşılık, and içerim 

ki, ben de onları saptırmak için senin doğru yolunun üstüne oturacağım.”767 demiş 

ve böylece kendi sapkınlığının nedenini Allah’a havale ederek kaderine karşı 

çıkmıştı. Musîbet anında sabırsız davranarak “Niye benim başıma bunlar geldi? Ben 

bunları hak etmiyorum ki” diyerek kaderine karşı gelmek de biz insanlar için benzeri 

bir tepki mahiyetindedir. Yani bu durumda adeta şeytanın yolundan gidilmektedir.  

Konuk kazayı ikiye ayırır: İlkini “kazâ-yı muallâk” olarak adlandırır ki bu, 

gerçekleşmesi şarta bağlı olan kazadır. Diğeri de “kazâ-yı mübrem”dir. Yani 

önlenemez kader olarak da adlandırılan bu tür, hiçbir şarta bağlı olmadan 

gerçekleşen kazâdır.768 

                                                 
766 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, ss. 315–316. 
767 A’râf 7/16. 
768Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.498. Bilindiği gibi Allah’ın “Levh-i Mahv-u İsbat ve “Levh-i 
Mahfûz” olmak üzere iki farklı kader defteri vardır. İlkinde yazılı kadere, “muallâk kader” denilir. Bu 
defterde yazılan her şey bazı şartlara bağlanmıştır. Şartlar yerine getirilmezse, yazı gerçekleşmez ve 
değişir. Sadakanın ömrü uzatması ve belayı önlemesi gibi değişiklikler kaderin bu defterinde 
olmaktadır. Ra’d Sûresinin 39. âyetinde “Allah dilediği şeyi mahveder, dilediğini sâbit kılar. Kitabın 
aslı olan Levh-i Mahfûz onun katındadır.”buyrulmaktadır. Bu âyette belirtilen “Allah’ın dilediği şeyi 
mahvetmesi” yani yaratmaması ile yapılan değişiklik, bu levhada olmaktadır. Demek ki bu âyet bize 
değişen kader levhası olan “Levh-i Mahv-u İsbat’tan haber vermektedir. Kaderin bu levhasında 
değişiklik olurken ve bu defterdeki yazıların meydana gelmesi bazı şartlara bağlanmışken, kaderin 
diğer defteri olan “Levh-i Mahfûz”da ise hiçbir değişiklik olmaz. Bu defterde yazılı kadere “mutlak 
kader” denmektedir. Konuyla ilgili olarak bkz: Orhan Aktepe, “Kaza-Kaderin Mahiyeti ve Değişip 
Değişmemesi Problemi,”, Kelam Araştırmaları, 10:2 (2012), s.83; Hüseyin Atay, İslam’ın İnanç 
Esasları, Ankara Üniv. İlah. Fak. Yay., No.194, Ankara, 1992, ss.217-220. 
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Konuk evliyânın, her iki kader türünde de tasarruf sâhibi olduğu 

görüşündedir. İlkinde evliyâ Hakk’ın kudretiyle bir kimse hakkında zuhûr edecek bir 

belânın kapısı olan sebebi kapayıp men eder. İkincisinde gelecek olan belânın ne 

sebebini ne de zuhûrunu men etmek mümkün olmadığından, o belânın zaman ve 

mekânını Hakk’ın kudretiyle değiştirir. Zîra zaman ve mekân hep îtibari şeylerdir. 

Mesela kulun sefere gittiği halde bir câni tarafından yaralanması ve bu sebeple bir ay 

hastalanması şarta bağlı olarak gerçekleşmişse bir velî onu seferden men eder ve o 

bela başına gelmez. Eğer kulun bir zamanda sefere gitmesi ve belânın başına gelmesi 

önlenemez (mübrem) kaderin bir parçasıysa, veli o seferin o zamanda 

gerçekleşmesinden kulu men eder ve o belayı rüya ve hayal âlemine nakleder. Kul 

rüyada o seferi gerçekleştirirken câni tarafından yaralanır ve hayal âleminde bir ay 

hastalanır; uyandığı vakit sıhhatli olduğunu görür. Çünkü Konuk’a göre zaman ve 

mekân îtibâri olduğundan hakîkatte hem rüya hem de uyanıklık hallerinin her ikisi de 

hayaldir. Velînin önlenemez kader hakkındaki bu tasarrufu, olayı hayâlî bir yerden 

diğer hayâlî bir yere intikal ettirmek sûretiyle gerçekleşir. Fakat bu tarz bir tasarruf 

her bir velînin kudreti dâhilinde değildir. En seçkin velilerden bazılarına nasip olur. 

Nitekim Abdülkadir Geylânî Hazretleri “Ben önlenemez kaderde tasarrufa kâdirim.” 

buyurması kendilerinde bu nevî bir tasarrufun olduğunun beyanıdır. Menâkıplarında 

bu nevî tasarruflarda bulunduğu anlatılmaktadır.769 Bu tasarrufun hakîkatte Hakk’ın 

                                                 
769Nitekim onun hakkında anlatılan bir menkıbe şöyledir: Bir gün bir kadın çocuğuyla birlikte 
Abdülkâdir Geylanî’ye gelir. “Oğlumun kalbinin sana karşı aşırı muhabbetle dolu olduğunu gördüm. 
Ben onun üzerindeki hakkımdan Allahu Teâlâ ve senin için vazgeçiyorum.” diyerek tasavvufî eğitim 
alması için oğlunu teslim eder. Çocuk seyr u sülûke başlar. Bir müddet sonra kadın, oğlunu görmeye 
gelir. Çocuğu açlık ve uykusuzluktan dolayı zayıflamış, benzi sararmış bir halde bulur. Yiyeceği de 
yalnızca arpadır. Şaşıran kadın, doğruca şeyhin huzuruna çıkar. Bu esnada şeyhin önünde, içinde 
tavuk kemikleri bulunan bir tabak vardır. Şaşkınlığı daha da artan kadın: 
“Efendi! Kendin tavukla besleniyorsun, bizim çocuk da arpa ekmeği ile karnını doyuruyor”, diyerek 
bu işte bir haksızlık olduğuna işaret eder. Geylani Hazretleri elini tavuk kemiklerinin üzerine koyarak: 
“Çürümüş kemikleri dirilten Allah’ın adıyla kalk! (Yâsîn 78–79) der. Kemikler bir anda canlanır, 
tavuk halini alır. Bunun üzerine Şeyh: “Senin oğlun da bu seviyeye geldiğinde istediğini yiyecektir”, 
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tasarrufu olduğunu beyan etmeye gerek bile yoktur. Zîra insan-ı kâmil Hakk’ın 

halîfesidir. Evliyada Hakk’ın kudretiyle atılmış oku yolundan geri çevirme kuvveti 

vardır. O velî bunu niçin böyle yapar? Çünkü Hak, kendi halîfesi olan kâmilin 

kalbine “el-Mâni” ism-i şerîfiyle tecellî eder. Kâmil, Rabbinin elinden yani bir ilâhî 

ismin gereği olarak zuhûr edecek olan sonuçlardan pişman ve huzursuz olur. Bu 

sebeple o ismin hüküm ve eserlerinin kapıları olan sebebi bağlar ve atılmış olan oku, 

bir eser zuhûra getirmemek için yolundan çevirir. Mesela ateş yakmak için bir 

sebeptir. Bunun yakması kazadır. Bunun eseri yakmak, kahretmek ve mahvetmektir. 

Bir velî bu ateşin yakmamasını Hakk’ın kudretiyle isterse ateş yakmaz. Zîra onun eli 

Hakk’ın elidir.”(Savaşta) onları siz öldürmediniz, fakat Allah öldürdü. Attığın zaman 

sen atmadın, fakat Allah attı.”770âyeti bu anlatılana delildir.771  

Konuk, bu hususa örnek olarak Fütûhat-ı Mekkiyye’de İbnü’l-Arabî’nin 

naklettiği bir olayı anlatır. Bir kış günü bir mecliste, Nemrud’un ateşinin İbrahim 

(a.s.)ı yakmadığı bahsi açılır. Orada bulunan bir filozof, tabiatı yakıcı olan ateşin 

yakmamasının mümkün olmadığını iddia eder. İbnü’l-Arabî, kendisinde zuhûr eden 

bir halle ortada duran mangal içindeki ateşi o filozofun elbisesine döker ve elini de 

                                                                                                                                          
diyerek kendisinin de bir zamanlar aynı mücâhedeyi gerçekleştirdiğini,  bu yolun başlangıcının emek, 
sonunun ise nimet olduğunu belirtir. Dilâver Gürer, Abdülkâdir Geylânî, Hayatı,Eserleri,Görüşleri, 
İnsan Yay., İstanbul,2011,s.95. 
770

 Enfal 8/17. 
771Kureyş ordusu ilerleyince Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “İşte Kureyş, gurur ve iftihar ile geldi, 
Allah'ım bunlar Senin Resûlünü inkâr ediyorlar. Bana verdiğin vaadi senden istiyorum ya Rabbi!” 
diye dua etmiş; bunun üzerine Cebrail aleyhisselam gelip, “Bir avuç toprak al, onlara doğru at.” 
demiştir. Savaş başlayınca Peygamber Efendimiz bir avuç çakıl alıp müşriklerin yüzlerine doğru atmış 
ve “yüzleri kurusun!” buyurmuştur. Bunun üzerine düşman saflarında gözüyle meşgul olmayan bir 
müşrik dahi kalmamıştır. Savaş sona erince müslümanlardan “Şöyle kestim, şöyle vurdum, böyle esir 
aldım.” diye ileri geri konuşanlarla yaptıkları ile övünenler olmuş ve bunun üzerine âyet nâzil 
olmuştur. Söz konusu âyetin tefsirinde şunlar ifade edilmektedir: Siz iftihar edip övünüyorsunuz, ama 
şunu iyi bilmelisiniz ki, onları sırf kendi gücünüzle yenmediniz, onları siz değil, Allah öldürdü. Ve 
attığın vakit de sen atmadın ya Muhammed! Bir atış şeklinde bir iş yaptığın vakit, düşmanlara isabet 
eden ve etkileyen, hepsinin gözlerine batan o atışı sen atmadın, o atışın dış görünüşü senin idi, ama 
sonuçlarını ve etkisini sen yapmadın ve lâkin Allah attı. Zira sana at emrini veren O idi, o attığın şeyi 
hedefine isabet ettiren, gayesine erdiren ve düşmanı bozguna uğratıp, sizi tepesine bindiren ve galip 
getiren O idi. Elmalılı Hamdi Yazır, Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Enfal Sûresi, Fezâ Gazetecilik Yay., c.4, 
s.212. 
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ateşe sokar. Ateşin yakmadığını gören filozof, bu duruma çok şaşırır ve ardından 

iman eder.772 

Fusûsu’l-Hikem şerhinde de Konuk’un kader konusundaki görüşlerine 

rastlamak mümkündür. “De ki: En üstün delil yalnızca Allah’ındır. Dileseydi elbette 

sizin hepinizi doğru yola iletirdi.”773 şeklinde meâlen ifâde edilenden hareketle 

Konuk, bu âyetten Allah’ın insanların doğru yola ermelerini dilemediği anlamının 

çıkarılamayacağını savunur. Çünkü burada asıl vurgulanmak istenen insanların hür 

iradesine Allah’ın müdâhale etmediğidir.774 

Konuk gibi, biz de insanların doğru ve yanlış yolları, kendi hür iradeleriyle 

seçtikleri ve Allah’ın da bu tercihlerin aksine bir irâde ortaya koymadığı kanaatini 

taşımaktayız. Zîra böyle bir şey insan irâdesine baskı olurdu ki, bu takdirde 

insanların sorumlu olmaması gerekirdi. Buna göre, Allah’ın insanları kendi 

tercihlerine ters düşecek şekilde zorunlu olarak doğru yola getirmek istememiş 

olması, aslında onların irâdelerini bu yönde kullanmadıklarının bir ifadesidir.  

Konuk, yaratılan her insanın belirli bir makâmı olduğunu, ister âriflerden 

olsun, isterse bunun dışındaki insanlardan olsun, hiç kimsenin bu makâmın dışına 

çıkamayacağını savunur. Çünkü bu makam, kişinin ilâhi ilimde meydana çıkışı 

sırasında bürünmüş olduğu şeydir. Kişi, dış vücûdunda bile o şeyle görünür 

olmuştur. Konuk’un öne sürdüğü bu fikri En’am Sûresi 131. âyette delil olarak 

verebiliriz. Söz konusu âyette herkesin amellerine göre derecelerinin olduğu 

vurgulanmaktadır. Ayrıca müteâkip âyette de insanlara vaad edilen şeylerin mutlaka 

                                                 
772 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, ss.498–500. 
773

 En’am 6/149.  
774 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c. II, s.62. 
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geleceğinden ve Allah’ın mutlak kaderinin önüne insanların geçemeyeceğinden 

bahsedilmektedir. 

Ayrıca Konuk, genelde her şeyi kendi aklıyla kıyaslayan ve aklına 

yatmayanı reddeden kimseleri ve özelde filozofları eleştirir. Ona göre akıl, 

hakîkatleri idrakten âcizdir. Bu konuda Fahreddin Râzi’yi örnek gösterir. Onun da 

aklının esîri olduğunu savunur. Konuyla ilgili olarak Mevlânâ’nın; “Eğer akıl bu 

bahiste yol görücü olaydı, Fahreddin Râzi dinin sırrını bilici olurdu.” sözünü 

nakleder.775 

Bilindiği üzere, felsefe akla dayanır. İslam ise hem akla hem de nakle 

istinad eder ve İslam akla oldukça değer verir. İslam, aklı, Allah katında sorumlu 

sayılmanın iki temel şartından biri sayar. Zira bu şartlar âkil ve bâliğ olmaktır. Bu 

sebeple çocuklar ve mecnunlar İslam nazarında amellerinden sorumlu sayılmazlar.776 

Esasında müellifimizin felsefeye karşı takınmış olduğu bu olumsuz tavır, 

İslâm toplumunda önemli bir kesimin felsefeye karşı çekimser davranmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu duruşun birkaç sebebi bulunmaktadır. İlk sebep, felsefenin 

politeist (çok tanrıcı) bir din anlayışına sahip Yunan toplumunda ortaya çıkmasıdır. 

İkincisi VIII. yüzyıldan itibaren Grekçe ve Süryânîce’den Arapça’ya yapılan 

tercümelerde yer alan mütercimlerden bir kısmının putperest Sâbiîler’den, bir 

kısmının da Hıristiyanlardan olmasıdır. Ayrıca Bâtınîler ve İsmâilîler Sünnî İslâm’a 

karşı felsefeyi bir silâh olarak kullanmış, İhvân-ı Safâ akımı ise dinle felsefeyi 

uzlaştırarak felsefî bir din ortaya koymaya çalışmıştır. Diğer bir sebep de, İslâm 

dünyasında tıp, astronomi, matematik ve tabiat ilimleri alanında araştırma yapan ve 

                                                 
775 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.66. 
776Osman Nûri Topbaş, İslam Nazarında Akıl ve Felsefe, Erkam Yay., İstanbul,2013,ss.15-17.  
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tabîiyyûn (natüralistler) diye adlandırılan filozoflardan bir kısmı teist olmasına 

karşılık önemli bir kesimin deist (Tanrı'yı yalnızca ilk sebep olarak kabul eden, Tanrı 

için başka herhangi bir güç ve nitelik tanımayan, vahyi reddeden görüş) veya ateist 

dünya görüşüne sahip bulunmasıdır. Yalnız şunu da eklemek gerekir ki, İslâm 

toplumunda filozofların pratik felsefe (amelî hikmet), yani ahlâk ve siyaset 

alanlarında ortaya koyduğu görüşler genellikle bütün çevreler tarafından kabul 

görmüştür. Örneğin Eflâtun’un ahlâk felsefesinde faziletin temeli sayılan dört erdem 

(hikmet, şecaat, iffet ve adalet) Gazâlî başta olmak üzere Sünnî çizgiyi takip eden 

bütün ahlâkçıların eserlerinde yer aldığı görülmektedir. Aristo’nun ahlâk felsefesinde 

önemli bir ilke olan “altın orta” yani bir davranışın ahlâkî olabilmesi için onun “ifrat 

ve tefrit” denen iki aşırı ucun tam ortasında yer almasının gerekli olduğu şeklindeki 

görüşü, İslâm’ın bu konuda ortaya koyduğu ahlâk anlayışıyla tam bir uygunluk 

gösterdiği için benimsenmiştir.777 

Konuk, kaderle ilgili fikirlerini daha da somutlaştırmak üzere bazı örnekler 

verir.  Bunlardan biri de tahta örneğidir. Şöyle ki; mimar bir binayı inşâ ettiği sırada, 

döşeme ve kaplama tahtalarını yapacağı işe göre seçer. Döşeme tahtası hâl lisânı ile 

mimara “Ben binanın kaplamasına uygun değilim, sen beni döşeme için kullan.” der. 

İşte bu, Konuk’a göre tahtanın mimar üzerine kendi istidâdı hasebiyle bir hükmüdür. 

Mimar da, tahtanın kendi üzerine olan bu hükmünü kabul ile onun döşemede 

kullanılmasına karar verir. Mimar bu hükmü hariçten değil, tahtanın zâtından 

almıştır. Yani onun yapısı itibariyle bu kararı vermiştir.  İşte tıpkı bunun gibi,  azap 

ehli de adeta Cenâb-ı Hakk’a; “Ya Rab! Küfrü, isyânı ve câhilliği ezelde sen bizim 

üzerimize takdir ettin. Senin takdirin ile bizden meydana gelen amellerden dolayı 

                                                 
777

 Mahmut Kaya, “Felsefe Maddesi”, DİA, 1995, c.12,s.316. 
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şimdi bizi azarlaman ve gücümüzün dışında olan şeyi bizden talep etmen hakkımızda 

zulüm olmaz mı?” diye sorar. Allah’ın onlara verdiği cevap ise şöyle dillendirilebilir: 

“Benim kazâ ve takdîrim ilmime, ilmim ise sizin yeteneklerinize tâbidir. Siz ezelde 

bana “Benim şahsî kâbiliyetim budur. Biz Senden bu yeteneğimize göre hüküm 

isteriz.” dediniz. Ben de öylece hükmettim. Sizden çıkan küfür, isyan ve câhillik 

ancak sizin zâtınızda mevcud olan şeydir. Ben yalnız bunları ortaya çıkardım. Yani 

ben size zulmetmedim. Siz ancak kendi nefsinize zulmettiniz. Ve sizin talebiniz 

hâricinde bir şey vermedim.778 

 İşte Konuk bunu kazâ olarak adlandırmaktadır. Bu kazânın meydana gelişi 

zaman ve mekâna tâbi bulunan taayyün âlemidir. Ruh, misal, şehâdet âlemleri, 

berzah, a’râf, cennet ve cehennemde zâhir olan şey ancak bu kaza dâiresinde 

gerçekleşir. Kul kendi iradesini bir fiile harcadığı vakit, kendi hakîkati olan ayn-ı 

sabitesi gereğince hareket eder. Nitekim İnsan 30 ve Tekvir 29’da beyân buyrulduğu 

üzere “Sizin irâde ettiğiniz şey ancak Allah’ın irâde ettiği şeydir.” Böyle olunca kula 

bir şey isâbet ederse, ancak kader sırrına binâen isâbet eder. Konuk’a göre böyle bir 

halde kulun, “Eğer şöyle yapsaydım bu hal başıma gelmezdi.” diyerek “eğer” 

kelimesini kullanması kader sırrına muhalefet olur ki, burada “cebir” suali gündeme 

gelir. Konuk’a göre cebir vardır fakat bu Hak’tan değil, kulun kendi ayn-ı 

sâbitesinden ve hakîkatinden yine kendisinedir. Çünkü Hak’tan bu hâli talep etmiş ve 

Hak da vermiştir.779    

Bu hakîkate binâen Hak Teâlâ tövbesinden sonra Âdem (a.s.)’a  

                                                 
778Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, ss.83–84. Bu konuya delil Hud Sûresi 101.âyettir. 
Âyet meâlen şöyledir: “Biz onlara zulmetmedik, onlar kendi kendilerine zulmettiler.” Müellifin kaza 
ve kader hakkındaki benzer örneklemeleri için bkz: Konuk, Tedbirâtu’l-ilâhiyye Tercüme ve şerhi, 
s.255. 
779 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.208. 
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Ey Âdem, senin taayyününde… günâhı ve minnetleri ben 
yaratmadım mı? Senin vücûdun benim vücûd-ı mutlâkımın tenezzülünden 
oluşmadı mı? O günah benim kazam ve takdîrim ile senden zâhir olmadı mı? 
Benim kazam senin ezelî istîdadının talebi üzerine vâki olmadı mı? Senin 
istîdadın benim ismimin muktezası [gereği] değil mi? Benim ismim, 
müsemmâ olan Zâtımın [ o ismi taşıyan Zât’ımın] “ayn”ı değil mi? Sen niçin 
bunları beyan ederek, bana karşı bu günahı yapmaktaki mazeretini 
söylemedin? demiştir.780 

 

Yukarıda kulun her zaman kendi üzerine olan hükmü Hak’tan talep ettiğini 

belirtmiştik. Nitekim Kur’an’a göre781 Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz. Yani 

işlediği şeyden Hakk’a sual edilemez. Zîra O, kula istediğini vermiştir. Yine az 

önceki âyete göre “Onlar ise sorguya çekileceklerdir.” Yani kulun mazharı olan isim 

ki, bu ya el-Hâdî ya da el-Mudill’dir, kulun rabb-i hassı olup onu kendi doğru yolu 

üzerinde yürütür. Fiillerin meydana geldiği izâfî vücûd âleminde bu gerçeklerin 

taalluk edeceği bedenler zâhir olduğu zaman, her ferdin kuvvede olan kabiliyeti bu 

âlemde gerçekleşmek üzere peygamber vasıtasıyla tebliğ olunur. Müellifimize göre 

bu tebliğ neticesinde de el-Hâdî ve el-Mudill isimlerinin mensûpları birbirinden 

ayrılır. Mûsa Firavun’dan, Sıddîk Ebû Cehil’den ayrılır.782
  

Ayrıca kazâ, Hakk’ın eşya hakkındaki hükmüdür. Hakk’ın bu hükmü de 

â’yân-ı sâbitenin kendileri için, Allah’tan talep ettikleri hükümdür. Kaza, eşya 

üzerine ancak eşya ile hükmeder. Bu halde kulun kazaya râzı olmaktan başka çaresi 

kalmaz. Mesela iki kişi bir padişahın huzuruna çıkıp ondan birisi bir altın ve diğeri 

de bin altın istese ve padişah da onlara verse; bir altın alan ‘Padişah arkadaşıma bin 

altın verdiği halde, bana bir altın verdi.’ diye şikâyet edemez. Çünkü padişah onlara 

                                                 
780 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I,s.449. 
781

 Enbiyâ 21/23. 
782Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, ss.153–154. 
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istediklerini vermiştir. Buna rızâdan başka çâre yoktur. Fakat kendisinin eline bir 

altın geçmesi kaza eseridir.783  

Konuk’un kaza ve kader anlayışını özetleyecek olursak öncelikle Konuk, 

kazayı ‘şarta bağlı kazâ’ ve ‘önlenemez kader’ olarak ikiye ayırır. Ona göre; evliya 

her iki kaza türünde de Allah’ın izniyle tasarruf sahibidir. Kaza ve kader konusunda 

ince bir noktaya dikkati çeken Konuk, Allah’ın insanların iradelerine müdahalede 

bulunmadığının altını çizer. Bu düşünce çerçevesinde insanlar, kendi Zât’larının 

gereğini yerine getirerek, Allah’tan kazâyı talep etmiş, Yüce Yaratan da talep edileni 

kullarına vermiştir. Burada Allah’tan gelen bir zorlama yoktur. Bilakis kulun 

kendisinden kendisine olan bir cebir durumu mevcuttur.  

1.12. Yakîn  
 

Yakîn kelimesi bilmeyi nitelemek için kullanılır. Sözlükte “hükmün 

değişmezliği ile beraber olan anlayış dinginliği” olarak tanımlanmıştır.784 Yakîn, 

şüphenin; bilgi ise cehâletin karşıtı sayılmıştır. Buna göre; ilim cehâleti, yakîn ise 

şüpheyi götürür. Bu iki kavram arasında anlam yakınlığı vardır ancak yakîn “şüphe 

karışmayan bilgidir ve mârifet, dirâyet gibi terimlerle ifade edilen diğer bilgi 

türlerinin üstünde kesinlik taşır.” 785 

Yakîn kavramı; Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi sekiz âyette yer almakta, bunların 

yirmisinde inançtaki kesinlik belirtilmektedir.786 Hadislerde bu kavram “şüpheye 

düşmeden inanmak, bilmek”787 anlamında kullanılmıştır. Tasavvuf ıstılahında ise, 

                                                 
783 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.V, s.365. 
784Râgıb el-İsfahânî, “y-ķ-n Maddesi”, el-Müfredât-Kur’an Istılahları Sözlüğü, c.II, s.929. 
785 İbn Manzûr, “y-ķ-n Maddesi”,  Lisânu’l-Arab, c.15, s.456. 
786Kesinlik bildiren âyetler için bkz: Bakara 2/118; Neml 27/14. 
787Buhârî, “İlim”, 24; “Enbiyâ”, 19; Ebû Dâvûd, “Salât”, 190–191. Örneğin namazda hangi rek‘atta 
kalındığı, abdest organlarının yıkanıp yıkanmadığı gibi durumlarda tereddüde düşülmesinden sonra 
“şüpheden sıyrılıp bir kanaate ulaşmak” (Müslim, “Mesâcid”, 88; Ebû Dâvûd, “Salât”, 190–191.) 
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kalpte şüpheyi dağıtan bilgi olarak tanımlanmıştır.788 Sûfîler içinde yakîni “şüphenin 

ortadan kalkması, kalp gözü, müşâhede” şeklinde tanımlayanlar da olmuştur.789  

Yakîn ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn ve hakka’l-yakîn şeklinde üç kategoriye 

ayrılır. Akıl, nakil ve haberle kazanılan bilgiye “ilme’l-yakîn”; dış duyu, dış tecrübe 

ve gözlemle ulaşılan bilgiye “ayne’l-yakîn” adı verilir. Bu bilgi vasıtalarının ikisiyle 

birlikte ulaşılan ya da sezgiyle ve iç tecrübenin verdiği en üst düzeyde kesinlik 

taşıyan bilgiye de “hakka’l-yakîn” denilmiştir. Konuk, zevk bahsini açıklarken bu üç 

mertebeden “bilmek”, “görmek”, “olmak” diye bahsetmektedir.790 

Konuk’a göre, aklın bir sınırı vardır. O sınırı geçemez ancak keşf ehlinin ve 

yakînin sınırı yoktur. Keşf ehli aklın sınırını geçtiği vakit, akıl kendi sınırına dönüp o 

sınırın ötesinde bulunan şeyi inkâr eder. Konuk bu aklı “akl-ı ma‘âş” olarak 

tanımlar.  Keşf ehli ve yakîne mahsus olan aklı ise “akl-ı ma‘âd” diye nitelendirir. 

Onun bile dereceleri vardır.791 

Konuk’un yukarıda bahsetmiş olduğu “akl-ı ma‘âş”, fikir kanunu ile ölçülen 

bir nurdur. Bu akıl türü ancak âlet ve vâsıta ile idrak eder. Akl-ı evvelin yolu ona 

kapalıdır. Mutasavvıflar “Allah akılla idrâk edilemez.” dediklerinde akıl kelimesiyle 

kıyas ve mantık esasları dâhilinde faaliyet gösteren akl-ı ma‘aş’ı kastederler. Akl-ı 

ma‘âşa “akl-ı cüz”i’ de denir.792 

                                                                                                                                          
anlamında yakîn kelimesi kullanılmıştır. Yakînin dünyada insanlara verilen en faziletli şey olduğunu 
vurgulayan Efendimiz (s.a.v.) (Müsned, I, 4, 5, 8–9; Tirmizî, “Daavât”, 105; İbn Mâce, “Duâ”, 5.) 
kendisine iman ve yakîn vermesi için Allah’a dua etmiştir. Tirmizî, “Duâ”, 30. 
788

 Kuşeyrî, Kuşeyri Risalesi, s. 263. 
789 Kelâbâzî, Ta‘arruf- Doğuş Devrinde Tasavvuf,  s. 154. 
790 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.99. 
791 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.288. Tezin ilerleyen bölümlerinde “akl-ı ma’aş” 
ve “akl-ı ma’ad”   ile ilgili ayrıntılı bilgi verilecektir. (bkz: Akıl Maddesi ) 
792

 Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, s.37. 
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Konuk, aklın bu iki fonksiyonunun yanı sıra kalbin de iki fonksiyonundan 

bahseder. Bunlar; ayn-ı basîret (basiret gözü) ve ayn-ı yakîn ( yakîn gözü) dir. 

Basîret gözü, ilm-i yakîndir. Gözün yanlışlarını gören ancak bu gözdür. Bu göze 

taalluk eden nûr hakkında, “Sizin için bir nur yaptı ki, siz onunla yürürsünüz.”793 

buyrulur.  

Yakîn gözü ise Hakk’a hidâyet eden nûra bakar. Bu nûr hakkında Allah, 

“Hak Teâlâ dilediği kimseyi nûruna iletir.”794 buyurur. Bu yakîn nûrudur.  

Basîret gözünün nûru olan ilm-i yakîn, bu ikinci nûra erdiği vakit, insan 

gökler ve yerin melekûtunu yani iç âlemini müşâhede eder.795  

Konuk’un görüşlerine paralel olarak mutasavvıflar, insanın dış âlemi gören 

bedendeki iki gözüne karşılık kalbin de iç âlemi gören iki gözü bulunduğunu kabul 

eder ve buna “aynü’l-kalb, dîde-i cân, çeşm-i bâtın-bîn, mârifet gözü ve kalp gözü” 

gibi isimler verirler. Bedendeki göz maddî âlemdeki varlıkları, olayları, renkleri ve 

şekilleri gördüğü gibi gönül gözü de dış âlemdeki eşya ve olayların iç yüzünü ve 

mânevî âlemdeki hakîkatleri görür. Bedendeki göz insanlarla hayvanlar arasında 

müşterektir, fakat kalp gözü insanlara mahsustur. Basîret gözü her insanda kuvve 

halinde vardır. Bazı kimselerde bu göz Allah vergisi (vehbî) olarak doğuştan açık 

olursa da çok defa his perdesiyle örtülü olduğundan onu mücâhede ile açmak 

gerekir.796  

  

                                                 
793Hadîd 57/ 28. Bu nur ile kastedilen cennete varıncaya dek üzerinde yürüdükleri aydınlıktır. İsmail 
Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân Tefsîrî, Damla Yay., İstanbul,1995,c.8,s.511., 
794

 Nûr 24/35. 
795 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.42. 
796

 Süleyman Uludağ, “Basîret Maddesi”, DİA, 1992, 2003, c.5, s. 103. 
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1.13. Fenâ ve Bekâ  
 

Sözlükte “sona ermek, yok olmak, bitmek, tükenmek”797 gibi mânalara gelen 

fenâ kavramı, “var olmak, sürekli olmak” anlamındaki bekâ kavramıyla birlikte 

kullanılmaktadır. 

Kur’ân-ı Kerim’de bu kavramlarla ilgili olarak “Yer üzerinde bulunan her 

canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin Zâtı bâkî kalacaktır.”798 

ve diğer bir âyette “Sizin yanınızdaki tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır. Elbette 

sabredenlere, yapmakta olduklarının en güzeliyle mükâfatlarını vereceğiz.”799 

buyrulmaktadır. 

Tasavvuf tarihinde bu iki kavramı ilk kez kullanan sûfî Ebû Saîd el-Harrâz 

(ö. 277/890 [?]) dır. Ona göre fenâ, “Kalpten dünya ve âhiret lezzetlerinin gitmesi, 

bunun yerine sadece Allah’ın rızasının yerleşmesi”, bekâ ise “Allah’tan başka her 

şeyin kalpten silinmesi”dir.800     

Fenâ, Allah’a yaklaşmanın en ileri safhalarından birisidir. Konuk, bu ileri 

safhayı; “Abdin mülk ve melekût âlemini duymasıdır ki, bu hal dâhi, Hakk’ın 

müşâhedesinde müstağrak olmaktır.”şeklinde tanımlar.801 

Konuk’a göre, sâlik bu maddî âlemle olan alâkasını kesince karşısına rûhâni 

vücûduna âit tecellî dalgaları çıkar. Bunlar; mahv, sekr ve fenâ dalgalarıdır.802 

Hatırlatmak gerekirse mahv, sâlikin iradesini terk etmesidir. Konuk bu 

kavramı “Kulun aklını kaybetmesiyle, şaraptan sarhoş olan bir kimse gibi, akla ait 

                                                 
797 İbn Manzûr, “F-n-y Maddesi”, Lisânu’l-Arab, c.10, s.338. 
798

 Rahmân 55/ 26–27. 
799 Nahl 16/96. 
800 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s.243. 
801 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.I, s.130. 
802 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.233. 
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olmayan fiillerin oluşmasıdır.”diye tanımlar. Sekr ise kuvvetli bir tecellî ile kulun 

kendisinden geçip rûhî zevklere dalmasıdır.803 Müellifimiz nazarında bu hal, sevinç 

ve lezzet verir hatta gaybet halinden daha kuvvetlidir. Mahv halinde, sâlik vücûdunu 

idrâk ettiği halde kendisini Hakk’ın vücûdunda mahvolmuş görür. Sekr halinde ise 

sâlik yine kendindedir ancak rûhunun lezzetleri ve zevkiyle sarhoştur. Fenâda ise, 

kendi varlığını idrâk ettiği halde, cismen ve rûhen fâni görür.804 

Konuk, sâlike şöyle seslenir: 

Ey tarîk-ı Hakk’ın sâliki! Senin nazarında henüz keserât-ı âlem 
[çokluk âlemi] ve senin kudretin sâbittir ve sen henüz yoldasın. Eğer sen 
böyle henüz yolda iken mahza ilim neticesi olarak “Benim irâdem ve 
kudretim yoktur; ancak Hakk’ın irâdesi ve kudreti vardır.” deyip de sa’yi 
[çalışmayı] ve ameli terk edersen, senin bu hâlin bir yolcunun yolda 
uyumasına benzer. Vâkıa senin bu dediğin hakîkatte doğrudur; fakat henüz 
senin hâlin değildir. Sen henüz hakîkat kapısını görmedin ve vahdet 
dergâhına vâsıl olmadın. Yani “fenâ-fillah” ve “bekâ-billâh” mertebelerinde 
vâsıl olmadın. Bu sözleri ilim kuvvetiyle söylersin; binaenaleyh sen bu 
merâtibe hâlen vâsıl oluncaya kadar, abdanî olan kudretinden uyuma, gâfil 
ve tembel olma. Abdin kudreti ilmen değil, hâlen ancak “bekâ-billâh” 
mertebesinde, kudret-i Hak’ta fâni olur. Böyle olan bir kimse ölüye, “Diril!” 
dese dirilir; diriye “Öl!” dese ölür. Sen böyle misin?805  

 

 Burada şârihin okuyucuyu uyardığı nokta önemlidir. Zira Konuk, sâlikin 

“Benim irâdem ve kudretim yoktur; ancak Hakk’ın irâdesi ve kudreti vardır.” deyip 

de ibadetlerinde gevşeklik içinde olmasını doğru karşılamamaktadır. Taklîd ehli olan 

sâlik azimle mânevî hayatında ilerlemeye çalışmalı ve taklîdini tahkîke çevirme 

yönünde aşama kaydetmelidir çünkü ancak bu şekilde müellifin bahsettiği hakîkat 

kapısına vâsıl olabilir. Zira sâlik daha yoldadır, henüz sona varmamıştır.  

 Konuk, fenâ ve bekâ kavramlarıyla ilgili olarak Fusûsu’l-Hikem’de de 

açıklamalarda bulunmuştur. Buna ilk örnek olarak İsmail Fassı’ndaki “Sen fânî 

                                                 
803

 Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s.240. 
804

 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.I, s.225. 
805

 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.I, s.309. 
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olmazsın, bâkî de kalmazsın.” cümlesine yaptığı yorumu verebiliriz. Konuk’a göre, 

insan hakîkat cihetiyle Hak olduğu için asla fânî olmaz. Bir mahlûk olması sebebiyle 

de bâkî kalmaz. Zîra insanın taayyünü göreceli bir varlıktan ibarettir. İki an içinde 

bâkî değildir. Sürekli olarak bir yenilenme içindedir. Vücûdun her bir zerresi yok 

olmakta ve yerine benzeri gelmektedir. Çocukken küçük olan beden zamanla 

büyümekte; zayıfken şişman, şişmanken zayıf olmaktadır. İnsanın bu durumu bu 

âlemde böyle olduğu gibi âhiret âleminde de yine böyle olacaktır.806  

Konuk’un yukarıda anlattıklarından anlaşılan, insanın hakîkatinin ve 

rûhunun kalıcı olduğudur. Fânî olan ise bu bedendir.  ٍُھَو ِفي َشأْن ُكلَّ َیْوم  807âyetinin 

gereği olarak insan, her anda varoluş ve yokoluş kanununa tâbidir. Varoluş anında 

Allah’tan ayrı olarak zâhir olmakta, yok oluş ve fenâ halinde ise Hakk’ın varlığına 

yani hakîkatine ve menşeine dönmektedir. İşte bu rücû ve fenâ halinde yok olan her 

bir varlık Hakk’tır, Hakk’ın aynıdır.808 

Bu âyete göre; ilâhî tasarruf hiçbir zaman tükenmez. Bazı halleri getirir, 

bazılarını ise götürür. Fakirlik, zenginlik, izzet ve zillet, hastalık ve sağlık gibi halleri 

alır ve verir. Bu işleri birtakım hikmetlere göre yapar. Günahı bağışlaması, sıkıntıyı 

gidermesi, bir kavmi yükseltip diğer bir kavmi alçaltması Allah’ın 

tasarruflarındandır.809 

Konuk, Fusûsu’l-Hikem Şerhi’nin pek çok yerinde Allah’ın hakîkatinin 

yarattıklarında nasıl göründüğünü anlatır.810 Bazen yarattıklarını Hakk’a nispetle bir 

zarfa, bazen su dolu bir kaba benzetir. Ona göre, Hakk’ın hakîkati bizde görünür. Bu 

                                                 
806

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.162. 
807

 Rahman 55/29. 
808 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, ss.22–23. 
809

 Bursevî, Tefsiru Ruhu’l-Beyân, Osmanbey Matbaası, İstanbul, 1928,ss.299–300. 
810 Bkz. Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.184, 185, 186, 277, 279, 280. 
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surette biz Hak için bir zarf mesabesindeyizdir. Çünkü O bizim sûretlerimize ve 

renklerimize göre bizim ile görünür olup çeşitlenir. Nitekim şekli ve rengi çeşitli 

birtakım bardaklara su konsa, su renksiz ve şekilsizken, bardak ne şekilde ise o şekle 

uyarak çeşitlenir. Ve bardakların rengine göre kırmızı, yeşil, mavi ve sarı görünür. 

İşte Konuk’a göre, Allah’ın Zât’ı dahi böyle belirsiz ve renksizdir. Bizim belirişimize 

göre çeşitli şekil ve renklerde görünür olur.811 

Burada “Biz, Allah’ın boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah’ınkinden daha 

güzel olan kimdir?” 812 âyetine bir atıf vardır. Bu âyette geçen “Allah'ın boyası” 

ta'bîriyle, Allah'ın insanları yarattığı fıtrat kastedilmiştir. Kulun îmânı ve diğer ibâdet 

çeşitlerini kabûle uygun ve temiz yaratılışı, elbisenin boyasına benzetilmiştir. Bu 

açıdan düşünüldüğünde “Allah bizi doğruyu ve îmânı kabule müsâid bir yaratılışla 

yarattı.”şeklinde anlaşılabilir. “Fıtrat” lâfzı yerine boyama anlamına gelen “sıbga” 

lâfzı kullanılmıştır. Bu kavram, Hıristiyanların çocuklarını doğumun yedinci 

gününde yaptıkları vaftiz anlamına da kullanılan bir tabirdir. Bilindiği üzere 

Hıristiyanlar, müslümanların sünneti yerine çocuklarını “Mağmudiye” adını 

verdikleri sarı bir suya batırmakta ve bu işleme “vaftiz” adını vermektedirler. Âyet, 

gerçek temizlemenin çocukları vaftiz suyuna daldırarak değil ancak Allah'ın kullarını 

temizlemesi olduğunu açıklamak üzere gelmiştir. Zira Allah'tan daha güzel boyası 

olan kim olabilir? O, kullarını îmanla boyar ve böylece bulaşmış olabilecek inkârın 

kirlerini ve şirkin pisliklerini temizler. Buna binâen hiç kimsenin boyası O'nun 

boyasından iyi olamaz.813  

                                                 
811

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.78. 
812 Bakara 2/138. 
813 Bursevî, Rûhu’l- Beyân Tefsiri, Damla Yay., c.I, s.254. 
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Bu noktada Konuk’un okuyucuyu hataya düşmemesi için uyardığı hususun 

su ve kapta olan ikilik ve gayriyyet olduğu unutulmamalıdır. Nitekim suyun varlığı 

ile bardağın varlığı başka başka şeylerdir. Suyun bardak içine dolması ile Hakk’ın 

bizim taayyünatımıza tahallülü aynı şekilde olamaz. Bizim vücûdumuz mutlak 

vücûdun tenezzülünden oluşmuş, sınırlı bir vücuddur.814 Bu hakîkati idrâk eden ârif, 

kendisi için ortada benim diyecek bir vücûd bulamaz ve Hakk’ın vücûdunda fâni 

olur. Onun bu fenâsı ‘fakr’la süslenmiş olur. Nefsi feda etmek ise bunun karşılığıdır. 

Konuk, böyle bir kimsenin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) gibi gölgesiz olacağını 

savunur. Bunun sebebi ise, ârifin artık Hakk’ın nûruyla aydınlanmasıdır. Nûrun ise 

gölgesi yoktur. Ve Cenâb-ı Fahri Âlem’in iftihâr ettiği fakirlik için fenâ zîynet 

olunca, o kimse de gölgesiz olur. Yani mevhum varlığından geçerek nur olur.815 

Burada mevhum varlık tabiri önemlidir. Mevhum sözlükte “Gerçekte 

olmayıp var sanılan, var diye düşünülen, kuruntuya dayanan, vehmolunmuş”816 

olarak tanımlanmaktadır. Bilindiği gibi insan ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır. 

İnsanın esas varlığı ise görünen yani sûret varlığının ötesinde mânâsında gizlidir. 

İnsanın sûrete yönelik benlik algısı ise maalesef onun bâtınında gizli olan gerçek 

benini perdeler. Bu benlik, imkânî bir varlığa dayanır ve mevhum bir benlik algısı 

taşır. Mevlânâ’ya göre, insanın kendi varlığının hakikatine başka bir deyişle kendi iç 

derinliklerindeki ezelî benine ulaşabilmesi için, ezelî benini çevreleyen bu benlik 

şüphesinden kurtulması gerekmektedir. Zira bu benlik dönüşümünü gerçekleştirmesi 

durumunda insan, kendi hakîkatine erdiği gibi varlığın hakîkatine de ulaşacaktır. 

Çünkü insanın ezelî beni Allah ile irtibatlıdır. Bu nedenle ancak ezelî benle 

                                                 
814 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.78. 
815 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.81. 
816

 Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s.635. 
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yüzleşenler Allah’ı tanırlar.817Mesnevî’de “Mum baştan sona kadar alevle 

kaplanınca, gölgesi kalmaz. Mum, mumu döken kimsenin rızâsından dolayı 

kendisinden ve gölgeden ışığa döndü.” diye bahsedilmektedir. Mâlumdur ki, mum 

yandığı zaman ışığı etrafı aydınlatmakla beraber, dip tarafına kendi vücudunun 

gölgesi düşer. Hatta “Mum dibine ışık vermez.” atasözü meşhurdur. Mumun baştan 

ayağa kadar alev olduğu farz olunsa mumun vücûdu kalmayacağından gölgesi de yok 

olur. Bu bir örnekten ibarettir. İşte bunun gibi, insan dâhi fenâ ve bekâ 

mertebelerinden geçmeden önce bedenini müstakil bir vücûd zanneder. Nefsanî 

sıfatlardan ibaret olan o vücûdun gölgeleri etrafına salınmıştır. Fenâ ve bekâ 

mertebelerine ulaşınca baştan ayağa kadar Allahu Teâlâ’nın nûru olur. Artık hem 

kendi vücûdundan ve hem de onun sıfatı olan gölgelerinden nûr olan Hakk’a iltica 

eder.818 

Tam bu noktada Konuk, Mesnevi’den şu hikâyeyi anlatır:  

Mumcu bir gün muma; “Ben seni fenâ için döktüm.”der. Mum da ona; 
“Ben de fenâya iltica eyledim.” diye yanıt verir. Mum ateşte külliyen fenâ bulunca 
mumdan ne bir eser ne de ışık görürsün. Mum yandıkça can nûru ziyadeleşir. Bu ışık 
bâkidir. O ise fânidir. Can mumunda Rabbanî bir ateş (şu’le-i Rabbani) vardır.  Bu 
bâki olan ışık lazımdır, zorunludur. Fâni olan mumun ışığı ise böyle değildir. O 
ateşin ucu hep nûr olur. Mum fâni ve gölge de ondan uzak olur.819 

 

Konuk’a göre, Hak Teâlâ Hazretleri insana hitaben; “Ben seni hâlik ve fânî 

olmak için yarattım.”buyurmuştur. İnsan-ı kâmil ise bu çağrıya “Ey benim Hak olan 

Allah’ım. Ben de senin Habîbînin “Ölmeden önce ölünüz.”820 emrine uymak için 

                                                 
817 Küçük, Mevlânâ’ya Göre Mânevî Gelişim, ss.54,61 ve 62. 
818 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.81. 
819Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.82. Tasavvuf edebiyatında mum yani şem’ 
sevgiliyi ifade eden bir metafordur ve sıklıkla kullanılır. Mevlânâ da bu metafora yer verir. Burada 
mumcudan maksadı Allah ü Teâlâ Hazretleridir. Ayrıca mum insanı; ateş, manevî aşkı ve muhabbeti, 
mumun alevi ise insan rûhunu temsil etmektedir. 
820Grof ölmeden önce ölmeyi şöyle yorumlar: “Bu ölmeden önce ölmenin iki önemli sonucu vardır. 
Bizi ölüm korkusundan kurtarır ve ölüme yönelik tutumumuzu değiştirir. Bu, biyolojik ölüm anımızda 
bedeni gerçekten terk etme deneyimizi büyük ölçüde kolaylaştırır. Ölüm korkusunun yok olması aynı 
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ilticâ eyledim” şeklinde cevap vermiştir. Bu sûretle insan-ı kâmilin mum gibi olan 

vücûdu ilâhî aşkla uyanınca artık ondan nefsanî bir şey ortaya çıkmaz. Yani bu gibi 

kimselerin mum gibi olan cisimleri Allah aşkıyla yandıkça canlarının nûru 

ziyâdeleşir. Nitekim fenâ ehli olan evliyaullahın bedenleri zayıf ve narindir ancak bu 

kişilerin aziz canlarında o derece bir kuvvet ve nûr vardır ki, en kuvvetli bir kimsenin 

ıslah edemediği azgın bir adamı bile, sihirli nazarlarıyla sâlihler zümresine dâhil 

ederler. İşte onun için canın şuâsı bâkîdir, çünkü Rabbanîdir. Rabbanî nur ise yok 

olmaz. Zira onun nûru, mum ışığı gibi geçici değildir.821 

Konuk’a göre, kim her an bize vücûd bahşeden Hakk’a nazar edip 

kendisiyle meşgûliyetten vazgeçerse, onda müstağrak olur ve ehlullahın “fenâ-fillah” 

ve “bekâ-billah” dedikleri hâle nâil olma şansını yakalar.822 Zaten “fenâ-fillâh” 

makâmı, mutlak vücûdun üzerinden taayyünatın kalkmasıdır. Zîra bu benlik ve bizlik 

perdeleri, o mutlak hakîkatin cemâlinin perdesi823dir.  Bu taayyün tecellîlerle ortadan 

kalkınca gayriyyet perdeleri de aradan kalkar. Bu mertebede olan bir kimse ortada 

Hakk’ın vücûdundan başka bir vücûd göremez. Nedeni ise bu noktada kendisinin 

himmet ve tasarruf sahibi olmamasıdır. İşte bu mertebede ister “Bu vücûd Hak’tır.” 

isterse de “Ben Hakk’ım.” denilsin, ikisi de birdir. Fakat bu makamdan sonra gelen 

“bekâ-billâh” makamı ise farklıdır. Zîra bu makam, Konuk’a göre insan-ı kâmilin 

makamıdır. Bu mertebe Zât-ı Mutlak’ın tam olarak görünmesidir. Çünkü insan-ı 

kâmil, mutlak vücûdun cismânî, nurânî, vahdet ve vâhidiyyet mertebelerinin hepsini 

                                                                                                                                          
zamanda dünyadaki var olma biçimimizi değiştirir. Bu yüzden ölüme hazırlanmakla ölme pratiği ve 
aydınlanmaya götüren spiritüel uygulama arasında hiçbir temel fark yoktur.” Stanislav Grof, 
Geleceğin Psikolojisi, çev: Sezer Soner, Ege Meta Yay., İzmir, 2000, s.315. 
821 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, ss.82–83. 
822 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.89. 
823

 Sûfiler maddi kirlerden ve nefsânî pisliklerden arınan kalbin gayb âleminin bazı hususlarına vâkıf 
olacağına inanırlar. Bu pas ve pisliklere “hicap ve perde” adını verirler. Bunu temizleme işine de kalp 
tasfiyesi derler. Uludağ, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.239. 
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kendisinde toplar. Ve bu mertebe, Zât-ı mutlâkın en son tecellîsi ve en sonuncu 

taayyün elbisesidir.824  

Konuk bu konuda şöyle der: 

İnsan-ı kâmil ben Hakk’ım derse, “Benim sıfat-ı beşeriyyem [insânî 
sıfatlarım] sıfat-ı Hak’ta [Hakk’ın sıfatında] fânî olmuştur, velâkin hakikat-i 
beşeriyyem [insanlık hakîkatim] bâkîdir.” demek olur. Binaenaleyh bu zâtın 
hakîkat-i abdiyyeti [kulluk hakîkati] ilm-i ilâhide sâbit olduğu gibi vücûd-ı mutlak-
ı Hakk’ın cemi’-i merâtibinde [tüm mertebelerinde] de muhtelif kisveler ile yine 
abd olarak zâhir olur. İşte Bayezid’in “Kendimi tesbîh ederim, benim şânım 
yücedir.” demesi ve diğer zevâtın “Cübbemin altında Allah’tan başkası yoktur.” ve 
“Benden başka ilâh yoktur; bana kulluk ediniz.” buyurmaları hep bu kabildendir. 
Ve bu sözler, bu hâlin iktizası olarak kendilerinden sâdır olduğu için hepsi 
mazurdurlar. O mertebede kendilerinden sâdır olan sıfat-ı kelam dahi sair sıfat gibi 
Hakk’ındır, kendilerinin değildir. Binaenaleyh bu zevâtın kelamlarına itiraz 
edenler, hakikat-i hâle [işin aslına] muttali’[hâkim] olmadıkları için itiraz ederler 
ve onların bu itirazları kâillerine [bu sözü söyleyenlere] değil, Hakk’a 
râci’[yönelik] olur. Âkil olan kimse, “Bu benim anlamadığım bir şeydir.” deyip 
geçer.825 
 

Yukarıdaki paragrafta yer alan şatahat türü ifadeler her ne kadar zâhir 

uleması tarafından eleştirilse de mutasavvıflar bu durumu daha farklı 

değerlendirmektedir. Nitekim onlara göre fenâdan sonra yaşanan bu hal tevhidin en 

yüksek mertebesinde gerçekleşir. “Kul ile Yaratıcısı arasındaki özel bir durum” 

olarak tanımlayabileceğimiz bu hal içindeyken şiddetli tecellilere maruz kalan sûfî, 

yaşadığı bu tecrübeyi açığa vurma ihtiyacı duyar. Bunu tarif ederken de “Ben” 

şeklinde birinci tekil şahıs içeren ifadeler kullanır. Aslında burada kendi benliğinden 

tam manada uzaklaşarak Hakk’ın benliğinde bütünleştiği için kast etmiş olduğu 

kendisi değil Allah’tır. Başka bir ifadeyle; bu haldeyken konuşan kendisi değildir. 

Bilakis ona bu sözleri söyleten Allah’tır.826 

                                                 
824 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s. 54. 
825 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, ss.376–377. 
826Şatahat hakkında ayrıntılı okuma için bkz: Ethem Cebecioğlu, “Şatahat İbarelerinin Anlaşılmasına 
Doğru: Metodik Bir Deneme”, Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 17. 
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Müellife göre sâlikin terakkisi üç mertebe üzerinedir: Birincisi “fena-fi’ş-

şeyh”dir. Yani sâlik şeyhinin muhabbetinde fânî olur. Bu muhabbet kendi nefsine 

olan muhabbetin hicâbıdır. Yani şeyhini seven kendi nefsini göremez, sevemez hale 

gelir. İkincisi “fena-fi’r-resûl”dür. Sâlik şeyhinin muhabbetinden terakkî ederek bu 

mertebeye gelir ve bu mertebenin hükmü, peygamber sevgisinde fânî olmaktır. 

Peygamberin (s.a.v.) sevgisi zuhur edince aşağı seviyedeki şeyhe olan sevgi gölgede 

kalır, perdelenir. Üçüncüsü “fena-fillah”dır. Bu da Hak’da fânî olmaktır.827  

Kanaatimizce de Hak sevgisi kemale erince peygamber sevgisi gölgede 

kalır. Ancak Allah’ı seven peygamberi ve şeyhini ait oldukları 2. ve 3. seviyede yine 

sevmeye devam eder. Zira hepsi birbirinin açılımıdır.  

Konuk’a göre, küllî fenâ halinde bulunan kâmillere Hak Teâlâ hitap eder. 

Bu hitap ise iki şekilde gerçekleşir: Ya ikilik perdesi olmaksızın doğrudan doğruya 

harfsiz ve sessiz gerçekleşir veya ikilik perdesi arkasından olur. İkilik perdesi 

arkasından gerçekleşmesi şöyledir: Hz. Cibril’in cisimlenerek Kur’an’ı indirmesi ya 

da Hz. Meryem’e Cebrail (a.s)’in üfürmesiyle onun Hz.İsa (a.s)’ya babasız hamile 

kalması örneklerinde olduğu gibi ya misal âleminde bir şeyin sûretine giren melek 

vâsıtasıyla olur. Veya herhangi bir mânâ, misal âleminde kendisine uygun bir şekle 

bürünerek görünür. Buna örnek olarak manâ âleminde ilmin süt şeklinde görünmesi 

verilebilir. Müellif tüm bunları anlattıktan sonra hicapsız olan ilâhi hitabın zevkî ve 

vicdanî olduğunun altını çizer. Bu nedenle söylemek ve yazmak ile tarif olunamaz.828 

Konuk’a göre fenâ-fillâh ve bekâ-billâh mertebesinde olan kullar ‘Kulum 

ben onu sevinceye kadar nâfilelerle daima bana yaklaşır. Ben onu sevdiğim vakit 

onun gören gözü, işiten kulağı, konuşan dili olurum. O zaman Benimle işitir, Benimle 

                                                 
827Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.469. 
828 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.18. 
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görür, Benimle söyler, Benimle tutar, Benimle yürür.’829 hadîs-i şerîfinin 

muhatabıdır. Yani o kullar öyle kullardır ki, beden kaydından kurtulmuşlardır. Dış 

görünüşlerine bakıp aldanmamak gerekir. Onlardan ortaya çıkan fiiller, ancak 

Hakk’ın mutlak vücûdunun mertebelerinin hükümlerini muhafaza içindir. Bu 

mertebede kulluk sıfatının muhafazası, ilâhi hikmet gereği olduğundan onlar bu 

çokluk âleminde kulluk yapmaktan bir an bile uzak kalmazlar. Yoksa isterlerse 

yemezler ve uyumazlar, ateşte yanmazlar, suda batmazlar. Velhasıl bedenleriyle 

sınırlı değillerdir.830  

Özetle Konuk, insanın hakîkati bakımından asla fânî olmayacağını söyler. 

Çünkü insanın hakîkati Hak’tır. İlâhî özü taşıdığı kısmı ruhtur ve rûhu itibariyle 

insan asla fânî olmaz. Fânî olan kısmı bedenidir. Rûhu ilâhî aşka uyanarak fenâya 

eren kimselerin bedenleri nefsânî sıfatlarından sıyrılır. Canlarının nuru artar. Yani 

ruhsal sıfatları güçlenir. Bu noktada Allah’ın vücûdundan başka bir vücûd yoktur. 

Çünkü fenâya eren kimse, bu anda himmet ve tasarruf sahibi değildir. Allah’ta fânî 

olmuştur. Bu haldeyken söylediği şatahat içeren sözler de mâzur görülmelidir. 

1.14. Ruh  
 

Ruh, “gitmek, geçmek; rüzgârlı hava; geniş ve ferahlık verici olan şey”  

anlamlarındaki “r-v-h” kökünden türetilmiş bir isimdir. Terim olarak genellikle 

“canlılarda hayatı sağlayan unsur” şeklinde tanımlanır. Ayrıca ruh, kendisinin bir 

cüzünü teşkil eden ve devamlılığını sağlayan “nefes” mânasına da gelir.831  

                                                 
829 Buhârî, Rikâk, 38. 
830 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.478. 
831

 Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât ve İbn Manzur, Lisânu’l-Arab  “R-v-ĥ Maddeleri”. 
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Kur’an-ı Kerim’de ruh hakkında insanoğluna çok az bir bilgi verildiğinden 

bahsedilmektedir.832Konuyla ilgili hadislerde belirtildiğine göre, ana rahmindeki 

cenine 120 günün sonunda bir melek tarafından ruh üflenir; ölüm anında da 

meleklerce bu ruh bedenden alınır.833  

Konuk; rûhu “saf nurdan oluşan bir cevher”834 olarak tanımlar. Hatta ona 

göre ruh, mutlak vücûdun gayriyyet libasıyla tenezzül ettiği nûrani bir cevher 

mertebesidir ki, Hak ile onun arasında vâsıta yoktur.835 Bu nedenle de bir sûreti 

yoktur. Şehâdet âleminde şu mevcut bedenlerimize ve berzah âleminde berzâha has 

bedenlere bağlıdır. Berzahtaki bedenler, dünyadaki bedenlerimizin sûretinde ise de 

onun gibi kesîf değildir. Rüyada gördüğümüz cisimlerin sûretleri gibi latîftir. 

Dünyadayken, berzah âlemine intikâl edenlerin rûhları hicap ehli tarafından rüyada 

görülür. Fakat Allah’ın velîleri uyanıklık halinde de rûhlara ait olan bu hicâbı 

kaldırabildiklerinden, yakaza halleriyle dâhi ruhları müşâhede edebilirler. Zira 

onların tasarrufları iki şekilde olur: Ya misâl âlemindeki sûretleriyle zuhûr edip 

konuşur ve sâlikin sıkıntılarını bu şekilde hallederler. Ya da sözsüz ve şekilsiz sâlikin 

kalbine sorunun cevabını ilhâm ederler.836   

Peki, ama ruhların sesi var mıdır ve işitilir mi? Konuk, bunun mümkün 

olduğunu savunmaktadır. Mevlânâ Hazretlerinin “Cemâdlıktan canlar âlemine 

gidiniz, eczâ-yı âlemin gulgulesini işitiniz.837“ şeklindeki sözlerini delil olarak 

gösteren Konuk, rûhların sesinin olduğunu fakat his kulağıyla değil ancak rûh 

                                                 
832

 İsra 17/85. 
833 İbn Hanbel, Müsned, I, 382, 430; Buhârî, “Bediü’l-ĥalķ”, 6, “Enbiyâ”, 1; Müslim, “Ķader”, 1. 
834

 Rûhun maddeden ayrı bir cevher olduğu görüşünü ilk savunan kişi Platon’dur. Caner Taslaman, 
“Bedenin ve Rûhun İki Ayrı Cevher Olup Olmadığı Sorununa Karşı Teolojik Agnostik Tavır”, M. Ü. 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, 33 (2007 /2), s.41. 
835 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.33. 
836 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VIII, s.22. 
837 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.1018. 
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kulağıyla işitilebileceğini belirtir. Zîra yukarıda belirttiğimiz üzere, rûhlar latîftir. Bu 

nedenle sesleri de latîftir. Cisim ise kesîftir. Sesi de kesîftir. Latîf olan latîf ile ve 

kesîf olan ise ancak kesîfle duyulur.838 

Buna delil olacak şekilde, Bedir Gazvesi sonrası Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.) müşriklere ait cesetlerin bulunduğu Kalîb Çukuru’nun yanına giderek onlara; 

“Rabbinizin size önceden haber verdiği acı sonucu tattınız mı?” diye konuşmuştur. 

Hz. Ömer “Ruhları bulunmayan cesetlere mi hitap ediyorsun?” diye sormuş, 

Efendimiz de, “Onlara söylediğimi siz duyamazsınız ama onlar duyar.” demiştir.839  

Konuk’a göre, Allah hem her cisme, hem de her rûha gıdasını, kendi 

yapısına uygun olan şekilde verir. Hatta kişinin cisminin her uzvuna dahi ayrı ayrı 

bunu sağlar. Mesela gözün gıdası görmek ve kulağın gıdası işitmektir. Hak Teâlâ 

göze görücülük ve kulağa işiticilik boğazını vermezse, onlar bu gıdalardan mahrum 

kalırlar. Aynı şekilde bu his gözünün ve kulağının altında rûhun gözü ve kulağı 

vardır. Ruh gözü, his gözünün gördüğü sûretlerden ibret alırken ruh kulağı da his 

kulağının işittiği sözlerden hikmet alır. Zira ruh gözünün gıdası “ibret”, ruh kulağının 

gıdası da “hikmet”tir. Ve eğer Hak Teâlâ bir ruh gözüne ve kulağına ibret ve hikmet 

alıcılık boğazı ihsan etmezse, onlar da bu gıdalardan mahrum olurlar. Böyle kimseler 

yalnız cisim boğazı ile sûret âleminde kalıp yerler, içerler ve ilâhî gerçekleri idrâk 

edemezler.840 

Mevlânâ, Konuk’un yukarıda bahsetmiş olduğu ruh ve beden ilişkisini, 

“Beden, ruh üzerine giydirilmiş bir elbise gibidir.” cümlesiyle târif eder. Rûhun 

gerçek bilgiye ulaşamamasının asıl sebebi ise, bedenimiz ve ona ait duyuların âdeta 

                                                 
838 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VIII, ss. 23–24. 
839Buhârî, “Meġāzî”, 8; Müslim, “Cennet”, 76.  
840 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.V,s.22. 
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bir perde gibi hakîkati örtmesidir. Dolayısıyla bu perde (beden ve ona ait duyular 

perdesi) ortadan kalktığı zaman yani bunların etkilerinden kendimizi kurtardığımız 

ölçüde, nesnelerin hakîkatini görmemiz mümkün olacaktır.841 Aslında bu felsefe 

insanın kendi hakîkatini ve eşyanın hakîkatini arama çabasını özetlemektedir. 

Günümüzde ise bedenin isteklerini azaltarak rûhun kabiliyetlerini artırmak yerine 

tam tersi yapılmakta adeta rûhun kuvveleri zayıflatılmaktadır.   

Rûhu, bu âlemde Hakk’ın halîfesi sayan Konuk, onun hakîkatinin gerçekte 

Yüce Yaratıcı olduğunu söyler. İlâhi aşk sarhoşları, bu aşk şarabını, bu şarabın sâkîsi 

olan rûhun elinden içerler. Bu şarabın verdiği sarhoşluk ile Hakk’a yine kendi 

vücudlarında vâsıl olurlar. Ve o vakit kendi vücûdlarında gizli olanın kim olduğunu 

anlarlar.842 Nitekim “rûhum” deyince bizde ruhtan daha öte bir şey varolduğu 

anlaşılır. Rûhun üzerine oturduğu bir temel vardır. İşte o temel Allah’tır. 

Mevlânâ’nın “Tefrika, hayvânî rûhta olur, insânî ruh ise nefs-i vâhid olur.” 

şeklindeki beyânı da aynı gerçeği açıklar.843 Çünkü hayvânî ruh çeşit çeşittir. Ancak 

insânî ruh ise tektir. Onun kaynağı Yüce Allah’tır. “Allah sizi bir tek nefisten yaratan 

ve kendisi ile huzur bulsun diye eşini de ondan var edendir.”844  ve “Ey insanlar! Sizi 

bir tek nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın 

                                                 
841 Nihat Keklik, “Mevlânâ’da Metafor Yoluyla Felsefe”, İstanbul Üniversitesi Felsefe Arşivi Dergisi, 
26,2012, s.43. 
842 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, s.362. 
843 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. III, 186 numaralı beyit. İslam düşüncesinde nefsin, nebâtî, hayvânî 
ve insanî olarak üç kısma ayrılıp incelenmesi anlayışı Mevlânâ’da da görülür. Bu anlayış 
doğrultusunda hayvânî nefs ile insanî rûhun fonksiyonları üzerinde durulmaktadır. Nejdet Durak, 
“Mevlânâ’nın Ahlak Öğretisinde İyi ve Kötü Kavramları”, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 2007/2, sy: 6,s.4.  
844

 A’râf 7/189. 
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(meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının.”845 şeklindeki âyetler 

insan türünün bu tek nefisten türediğini haber vermektedir.  

Filozoflar rûhun yapısı ve mahiyetiyle ilgili olarak çeşitli görüşler öne 

sürmüştür. Örneğin Aristo rûhu “nebâtî ruh, hayvânî ruh ve insan rûhu” olarak üç 

katmanda inceler. En alttaki vejetatif (nebâtî) ruh bitki, hayvan ve insanda bulunur. 

Bu ruh türü beslenir, büyür ve neslini devam ettirir. Orta kademedeki hayvânî ruh; 

hayvanlar ve insanlarda bulunur. Algılar ve harekete geçer. En yukarıda ise rasyonel 

ruh olarak da isimlendirilen insan rûhu; entellektüeliteyi temsil eder. En belirgin 

özelliği akıldır, davranışlarını belli bir amaç doğrultusunda yapma kabiliyetine 

sahiptir.846 

Konuk’a göre, tek bir nefis olan insân rûhu, kendi mertebesinden nûrunu 

güneş gibi neşreder. Cisimdeki kalp penceresi, eğer hayvânî ruh sıfatının kesîf 

perdeleriyle örtülmüş ise, o cisim bu nûru alamaz ve hayvanlık zulmeti içinde kalır. 

Fakat bu pencere kemâliyle açılıp o ruh güneşinin nûru tamamen alındığı takdirde o 

cisimde hükümran olan bu rûhun izleri olur. Zira o rûhun nûru, bu cismin zerrelerine 

varıncaya kadar kaplar ve cisim tamamen nûr olur. Şârihe göre hadîs-i şerîfte “Ya 

Rab, beni nûr kıl!”847 buyurulması bu manâyı gösterir. Bu hal içinde hayvânî rûhun 

hükmü kalmaz.848 

Konuk’un da değindiği gibi, kalp nefsin istekleriyle kirlendiğinde Allah’tan 

gelen keşif ve tecellilere açık olan kanallarını kapatır. Eğer nefs; zikir, tefekkür ve 

taatla ıslah edilirse bu iletişim tekrar kurulur. Aradaki perdeler açılır. O zaman kalp 

                                                 
845

 Nisâ 4/1. 
846

 Necip Taylan, Anahatlarıyla İslam Felsefesi, Ensar Neşriyat, İstanbul,1997, s.12. Aykut Karasu ve 
ark., “Nörobilim Öyküleri: Aristo”, Sinir Sistemi Cerrahi Dergisi, 2008, c.I,sy.4,s.265. 
847 Buhârî, Deavât, 9; Müslim, Müsâfirîn, 181,187. 
848 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, s.367. 
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ilâhî tecellîlerin yansıdığı bir ayna olur. Allah’ın nûru, bu kalbe yansır. Hatta kişinin 

yüzünde de bu nûrun emârelerini görmek mümkündür. 

Bu konuda şârih şöyle der: 

İnsanlar cism-i unsurî itibariyle hayvanât-ı sâire [diğer hayvanât] 
ile müşterektirler ve bu cism-i unsurînin harekâtı ve faaliyeti, gıda 
vasıtasıyla cisimde peyda olan kanın cereyanı [dolaşması] ve a’sabın kuvveti 
ile vâki olur ki buna “ruh-i hayvanî” derler. Ve her bir cismin ayrı ayrı birer 
ruh-ı hayvanîleri vardır. Fakat hakîkat-i vâhide olan ruh-i insânî ise kurs-i 
şems [güneşin yuvarlağı] gibi birdir. Her biri birer pencere mesabesinde olan 
ecsâm-ı beşeriyyeye akseder. Ruh-i hayvânî zâhir olduğu için hem dinliler 
ve hem de dinsizler tarafından kabul edilir. Ruh-ı insâni ise şe’n-i ilâhîden 
ibâret olduğu ve şe’n’in târifi ise kabil olmayıp zevkî bulunduğu için, bu 
zevki duymayan dinsizler buna “vehimdir” deyip inkâr ederler. Halbûki 
fikir, ruh-ı insanînin hassası [bir özelliği] olduğundan ve onların verdikleri 
bu hüküm dahi fikre müstenit bulunduğundan [dayandığından], bu 
inkârlarının tahtında [altında] ruh-ı insanînin tasdîki mündemiç olduğunun 
farkında olamazlar.849 

 

Konuk’un bu pasajdaki son cümlesi önemlidir. Burada hayvansal rûhu, 

bedensel faaliyetlerle ilişkilendiren müellif, daha içerilerde olan ve ilâhî bir şe’n 

olarak kabul ettiği insânî rûhu ise akleden yönüyle ayırmaktadır.850 Zira akletme 

insan rûhunun en ayırıcı özelliğidir. Bilindiği gibi; hareket içeren fiillerin 

gerçekleştirilmesi sadece beden vasıtasıyla olmaz. Rûhun eşliğinde hareket edilir. Bu 

noktada beden rûhun tasarrufta bulunduğu bir mekândır. Dolayısıyla bedenin 

girmesi, çıkması ruhsuz düşünüldüğünde herhangi bir hayvan iskeletinin girip 

çıkmasından farksızdır. Rûhun hareket etme, yer değiştirme ve en önemlisi düşünme 

kabiliyeti bulunmasaydı insanın iskeleti olmasından başka bir şey olmazdı. Ancak 

                                                 
849 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.III, s.72. 
850Konuk ruh-akıl ilişkisini şöyle tanımlar: “İnsan ilmî, ictimaî ve ticarî olan her bir umûrunda akla 
teveccüh ve iltica eder. Çünkü o vücûd-ı insânîde halîfe olan rûhun lîsanıdır. Ve rûhun emirleri akıl 
vasıtasıyla infaz olunur.” Konuk, Tedbiratü’l-ilahiyye Tercüme ve şerhi,  s.199. Müellifin ruh-akıl 
hakkındaki benzer anlatımları için bkz: Konuk, Tedbiratü’l-ilahiyye Tercüme ve şerhi,  ss.206–207. 
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insan aklı, arabaya binip inenin, yemek yiyenin aslında bedeni kullanan ruh 

olduğunun farkındadır. 851 

Konuk, ölümün gerçekleşmesiyle birlikte rûhun bedenden ayrılacağını ve 

rûhun berzahta faaliyetine devam edeceğini söyler. Zira toprağa gömülen bedendir. 

Rûhun ise toprakla münasebeti yoktur.852 

Özetle Konuk’un anlayışında ruh, saf bir cevherdir. Allah’la arasında bir 

vasıta yoktur. Yani ruh Yaratıcısıyla doğrudan iletişim kurabilir. Rûhun gerçek 

bilgiye ulaşamamasının nedeni aradaki perdelerdir. Bu perdeler beden ve ona ait 

duyulardır. Kalp bedene ait isteklerle kirlendiğinde Allah’tan gelen tecellî kanalları 

kapanır. Bu kanalların tekrar açılmasının yolu; kişinin hayvânî rûhunu yani nefsânî 

yanını baskılamaktan geçer. 

1.15. Ârif  
 

Ârîf kelimesi sözlükte  “tanıyan, sezen, anlayan”853 mânâlarına gelmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de kelimenin “tanıma” anlamıyla kullanıldığı âyetleri görmek 

mümkündür.854 Örneğin söz konusu bir âyette “Tanıyıp bildikleri (kitap/vahiy) 

gelince onu inkâr ettiler.”855 buyrulmaktadır. Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde 

âriflerle ilgili olarak şu tespitte bulunmuştur: “Herşeyin bir madeni (kaynağı) vardır. 

Takvanın kaynağı da âriflerin kalbidir.”856  

                                                 
851İsmail Şimşek, “Felsefeden Tasavvufa Ruh Anlayışı”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl:19, sy:62/ Bahar, 
2015, s.552. 
852 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, s.371. 
853

 Ali İbn Muhammed es-Seyyid eş-Şerîf Cürcâni, “Ârif Maddesi”, Ta’rîfât- Arapça-Türkçe Terimler 
Sözlüğü, Terc. ve şerh.Ârif Erkan, Bahar Yay., İstanbul,1997, s.160. 
854 Bkz. Yusuf 12/58, Muhammed 47/30, Bakara 2/146. 
855 Bakara 2/89. 
856 Ebu’l-Kasım Süleyman b. Ahmed et-Tâberânî, el-Mu’cemü’l-Kebîr, Thk: Hamdi b. Abdülmecid 
es-Selefî, Mektebetü İbn Teymiyye, Kâhire, 1994, XII,303, no:13185. 
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Gazâli, âriflerin hakîkat semasına çıktıktan sonra Hak ve Vâhîd olan Allah’ın 

varlığından başka bir varlık göremediklerini söyler ve şu tespitlerde bulunur: 

 Ârifler gerçeklik semasına yükseldikten sonra Tek Gerçekten başka bir 
varlık göremediklerinde ittifak etmişlerdir. Şu var ki, bunlardan bazıları bu 
hakîkati-ilmi bir irfanla bulmuş, kimi bunu bir zevk olarak yaşamış. Çokluk 
tamamen onlardan gitmiş ve sırf tekliğe dalarak mest olmuşlar, o halde akılları zâil 
olmuş, o zevk içinde sanki bayılmışlar, artık kendileri de dâhil Allah’tan başka her 
şeyi hatırlamaya güçleri kalmamış, her şeyi unutmuşlar, kendilerinde Allah’tan 
başka bir şey kalmamış. Öyle sarhoş olmuşlar ki akıllarının otoritesi, hükmü aşağı 
düşmüş de bazıları “Ene’l-Hak=Ben Hakk’ım”  demiş, bazıları da “Sübhâne mâ 
a’zame şânî”, kimileri de “Cübbemin altında Allah’tan başkası yoktur.” 
demiştir.857  

 

Konuk ârifi anlatırken onun, esma-yı ilâhiyyeden belirli bir ismin mazharı 

altında olduğunu söyler. Bu isim onun rûhu ve bâtınıdır. Ârifin kendisinde 

gözlemlediği kemâlatın bazısı o ismin tasarrufu altında gerçekleşir. Konuk, bu ismi 

“Rabb-i Hass” olarak niteler. Kişi o ismin hazînesindeki kemâlâtın tamamını ayrıntılı 

olarak bilmez. O kemâlât aşamalı olarak zâhir oldukça bunun farkına varır. Şu halde 

ârifin Rabbine olan ilmi, icmalidir.858 Konuk, bu meseleyi daha da somutlaştırmak 

üzere kayısı çekirdeğini örnek olarak verir. Bir kayısı çekirdeğinin içinde gizli bir 

ağaç vardır. O ağacın üzerinde ise binlerce kayısı bulunur. Her bir çekirdeğin içinde 

yine binlerce ağaç ve ağaçlarda da yine binlerce kayısı bulunur. Biz bu şekilde 

ağaçlarla meyvelerin sonsuz bir şekilde zincirleme olarak gideceğini biliriz. İşte bu 

mârifet ve biliş Konuk’a göre icmâlîdir. Zîra sonsuz olan kayısı ve ağaçların 

birdenbire ortaya çıkması mümkün değildir. Aşamalı olarak meydana geldikçe 

bilinir. Çekirdek ise zâtı ve hakîkati itibariyle zincirleme meydana gelen ağaçlardan 

ve meyvelerden uzaktır. Ancak mâhiyeti itibariyle bu ağaç ve meyveler çekirdekten 

                                                 
857

 İmam Gazâli, Mişkatü’l-Envar-Nurlar Feneri, Bedir Yay., İstanbul, 1994, s.31. 
858İcmali ve tafsili iman için bkz: Arif Yıldırım, İslami İman Objelerinin Bölünemezliği, Ankara 
Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 2005, Erzurum, sy:24, s. 26. 
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ayrı değildir. Konuk, burada çekirdeği butûn ve vahdet; zuhûr ve kesret olmak üzere 

iki şekilde sınıflandırmaktadır. Yani çekirdek başlangıçta tektir ve bütün meyvelerin 

bâtınıdır. Meyve ve ağaçlar ise çekirdeğin dışa dönük kısmı, görünen kısmıdır. Yani 

zâhiridir. Sayılarının fazla olması nedeniyle de çokluktur. 859  

Bilindiği üzere, imanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve 

şehâdet kelimelerinde özetlenmiştir. Yani Allah’tan başka bir ilah olmadığını 

söyleyen ve Hz. Muhammed’i (s.a.v.) O’nun peygamberi olarak kabullenen kimse, 

diğer iman esaslarını ve dolayısıyla da İslam dinini toptan kabullenmiş demektir. İşte 

bu örnekteki gibi, ârif de Rabbine toptan iman ederken O’nu tanıyışı aşamalı olarak 

gerçekleşmektedir. Ârif Allah’ın bütün isimlerine iman etmiş olmakla birlikte onda 

tecelli eden isimler kemalatıyla orantılı olarak artmaktadır. Bu kemâlat da her ârif de 

farklı olur. Nitekim Konuk, enbiyânın gönüllerine dâhil olan kimselerin, 

peygamberlerin mübarek kalplerine indirilen ilâhi tecellîlerden yetenekleri ölçüsünde 

nasiplendiklerini belirtir. Müellifimize göre bu sebepten, peygamberlerin mirasçısı 

olan evliyanın gönlünü kazanmak sâlikler için en önemli vazife olmalıdır.860 

Konuk, kişinin beraber bulunduğu kimselere dikkat etmesi gerektiği 

görüşündedir. Zira ona göre ahmak kimselerle birliktelik kişiyi mânen öldürmektedir. 

Hava buharlaşan suyu nasıl ki yavaş yavaş çalarsa, aptal bir kimsede yanındaki 

arkadaşının imanını öylece yavaş yavaş çalar. Yerine de küfrünü ve inkârını verir. 

Hergün bunun pek çok örneğinin görüldüğünün altını çizen Konuk, anne ve babası 

sâlihlerden olup onların terbiyesiyle yetiştiği halde birkaç sene Avrupa’da kaldıktan 

sonra küfür ve inkâra bürünüp gelen kimseleri buna örnek olarak verir.861 

                                                 
859 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.265. 
860 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.312. 
861

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.214. 
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Nitekim yanlış kimselerle kurulan dostluğun bedelinin ne olacağı şu âyette 

canlı bir tablo olarak ortaya konulmaktadır. “O gün, zalim olan kimse ellerini ısıracak 

ve şöyle diyecektir: Ah keşke ben de peygamberle beraber bir yol tutsaydım. Yazıklar 

olsun bana! Keşke falanı dost edinmeseydim.” 862 Bu geri dönüşü olmayan pişmanlık 

halini yaşamamak için Efendimizin şu hadisine de kulak vermek gerekir: “Kişi 

dostunun dini üzeredir. O halde sizden biri dost edineceği kimseye dikkat etsin.”863 

Konuk’a göre, Hz. İsa da benzer şekilde ahmaktan kaçmıştır. Bunun asıl 

sebebi kendisine ondan zarar gelir korkusu değildir. Nitekim peygamberler makam-ı 

emîndedir. Onun bu firarı ancak her renge boyanmak ve her hava ile dolu olmak 

kabiliyetine sahip bulunan, kalbî zaafı bulunan kimselere meseleyi öğretmek içindir. 

Onların devamı olan evliya da Kur’an’a864 göre, her türlü tehlikeli ve korkunç 

olaydan emindirler. Konuk’a göre, onların ahmaklara yakın olmalarında hiçbir 

mahsur yoktur, ancak sıradan insanların bu gruptan uzak durmaları kendi 

yararlarınadır. Zîra onlar bu şekilde “ışık veren güneş” olmadıklarından 

kendilerindeki îman, bir kısım küfrün soğukluğu ile yok olur ve birtakım belalara 

uğrarlar.865 

Konuk konuyla ilgili olarak Mesnevi’den şu alıntıyı yapar: “Göz bağlayıcı 

olan şüphe ve hayal âlemi, dağı öylece yerinden kopardı. Hatta onun kelamı ھذا ربي geldi. 

Ahmağın ve eşeğin hali ne olur?” Konuk’a göre, basîret gözünü Hakk’a bakmaktan 

alıkoyan bu âlemdeki şüphe İbrahim (a.s.) gibi bütün bunlara kapılmak hususunda 

iradeli olan bir peygamberi bile yanıltmıştır.866 Bu hayaller içinde Rabbini aramaya 

                                                 
862

 Furkan 25/27–28 
863 Ebû Davud,  Edeb 16; Tirmîzî, Zühd 45. 
864

 Yunus 10/62. 
865 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.216. 
866

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.263. 
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yönelen İbrahim (a.s.)867 kavmi, Hz. İbrahim’le tartışmaya girişmiş, O ise onların 

batıl itikatlarına karşı çıkmış ve taptıklarına tapmamıştır. Hz.İbrahim, Yüce Rabbinin 

birliğini her şeyden tecrid etmiş ve Allah’tan başkasına dua etmemiş, hiçbir zaman 

O’na şirk koşmamıştır. Bu sebeplerle Kur’an’da “İbrahim şüphesiz Allah'a yönelen 

ve O’na boyun eğen bir önderdi, puta tapanlardan değildi. Rabbinin nimetlerine 

şükrederdi. Rabbı da O’nu seçti ve doğru yola eriştirdi. Dünyada ona iyilik verdik, 

doğrusu O, âhirette de iyilerdendir.”868 buyrulmuştur.869İşte Hz.İbrahim’in yolundan 

ve sisteminden yüz çevirerek ona karşı çıkan ve uzaklaşan kavmi, Konuk’un 

nitelendirmesiyle, ahmak kimselerdir. Hatta ilimle donanmış birçok akıl, bu âlemi 

tek başına bir âlem sanarak yanılmıştır. Zira bu dünya âhirete nazaran bir hayaldir. 

Nuh tufanı gibi bundan kurtuluş ancak gemi mesabesinde olan peygamberin sünneti 

ve onun varisleri olan evliyanın gösterecekleri yola uymak ve sulûk ile olur. Rüya ise 

hayaldir. Bu hayal sebebiyle Müslümanlar yetmiş iki fırkaya ayrılmışlardır. Zîra 

bunların her birisi Resulullah’ın sünnetine değil akıllarına istinad etmişlerdir. Ve bu 

şekilde cennet yerine cehenneme düşmüşlerdir. Evham ve hayaller, onların yollarını 

vurmuştur. Nitekim başka bir hadis-i şerîfte şöyle buyrulur: “Ümmetim yetmiş üç 

fırkaya ayrılacaktır. Onların hepsi ateştedir. Yalnız birisi müstesna…”870 Ve 

                                                 
867Konuyla ilgili olarak En’am Sûresi’ndeki âyetler mealen şöyledir: Gece bastırınca bir yıldız 
görmüş: Bu mu benim Rabbim? demiş. O, batınca da: Ben batanları sevmem, demişti. Sonra ayı 
doğarken görünce: Bu mu benim Rabbim? demiş. O da batınca: Eğer Rabbim beni hidâyete 
erdirmeseydi muhakkak sapanlar güruhundan olurdum, demişti. Sonra güneşi doğarken görünce; Bu 
mu benim Rabbim? Bu daha büyük, demiş. Ama batınca: Ey kavmim, ben sizin şirk koştuğunuz 
şeylerden uzağım, demişti. Doğrusu ben, gerçekten yüzümü bir muvahhid olarak gökleri ve yeri 
yaratana çevirdim ve ben, müşriklerden değilim. 
868

 Nahl 16/ 120–122. 
869 İbn Kesir, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Haz: Bekir Karlığa- Bedrettin Çetiner, Çağrı Yay., 
İstanbul, tsz, c.2,s.573. 
870 Ebû Dâvûd, Sünne,1. 
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müstesna olan grup ise sünnete uyan gruptur. Zîra bunlar akıllarını Resûlullah 

Efendimizin muvâcehesinde kurban edip yakîn ehlinden olmuşlardır.871 

Bilindiği üzere, İslâm mezhepleri temel ihtilâf alanları bakımından itikadî, 

amelî ve siyasî olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Teşekkül eden fırkaların her biri 

kendini doğru yolda görmüş ve “Hak ehli” diye nitelemiştir. Bir de itikadî açıdan 

ehl-i sünnet ve ehl-i bid‘at olmak üzere iki grup oluşmuştur. Buna göre, ehl-i sünnet, 

Hz. Peygamber ile ashap cemaatinin dinin temel konularında takip ettiği yolu 

benimseyenler, ehl-i bid‘at ise dinin temel konularında şer‘î bir delile dayanmaksızın 

farklı görüşler ileri sürenlerdir. Yani ehl-i sünnet, kendi içinde az çok çeşitlilik 

taşımakla birlikte, bir gruplaşmayı ifade etmekten ziyade müslümanların asıl 

bünyesini içine almakta, ehl-i bid‘at ise çeşitli sebeplerle ana bünyeden ayrılan 

grupların adı olmaktadır. Yetmiş üçüncü fırka bu durumda ehl-i sünnettir.872 

Konuk, âriflerin himmeti konusunu açıklarken; ârifin aklını toplayıp 

kalbinde düşüncelerini yoğunlaştırıp, fikriyle kendi nefesini halk ve takdir edeceği 

şeyin oluşması için birleştirdiğinde, o şeyin dâhi himmet mahalli olan kalbinin 

haricinde gölge gibi mevcut olacağını savunur. Bu keyfiyet, Konuk’a göre, ârifte 

bulunan kudsî kuvvet ve ilâhî nispet sonucudur. Ârifin dışındaki insanlar bunu 

yapmaya kalkışsalar, ruhlarında böyle bir kudsî güç olmadığı için beceremezler. 

Nitekim Konuk, bununla ilgili olarak bir kıssayı nakleder: “Hz.Mevlânâ Ramazan 

ayında kırk kişi tarafından ayrı ayrı iftara davet edilmiştir. Hepsine gideceği sözünü 

verir. İftardan sonra “Ayakkabısının teki bizde kalmış.” diyerek Mevlânâ 

hazretlerinin evine kırk ayakkabı teki gelir.” Anlatılan bu himmet, peygamberlerin 

şeriatına tâbi olup velâyet makamına sahip olan kişilerde mevcuttur. Ârifin mârifeti 

                                                 
871 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s. 264. 
872 İlyas Üzüm, “Mezhep Maddesi”, DİA, 2004, c. 29, s.527. 
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ne kadar artarsa, himmetle tasarrufu o derecede az olur. Bunun iki sebebi vardır: 

Birincisi, ârif ubudiyyet makamındadır. Bu nedenle kendiliğinden tasarrufa 

kalkışmaz. Efendisinin emrine uyar. Her ne emrederse onu gerçekleştirir. Kendi 

iradesini Efendisinin iradesinde fâni kılmıştır. Ubudiyyet makamında olmasıyla 

beraber, kendi yaratılış aslını unutmaz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kul peygamber 

oluşunu öne çıkarmıştır. Zira kelime-i şehâdette de “abdühû ve rasûlühû” ifadesiyle 

peygamberliğinden önce kul oluşu vurgulanmaktadır. Efendimizin mirasçıları olan 

ârifler de her şeyden önce birer kuldur ve kulluklarının gereğini yaparlar. İkincisi, 

ârif tasarruf eden ile tasarruf olunanı bir vücûddan ibaret bilir. Kendisinin ve 

çevresindeki eşyanın taayyününün Hak Teâlâ’nın taayyünü olduğunu Hakka’l-Yakîn 

olarak bilir. Üzerine himmeti uygulayacak bir kimse bulamaz. Çünkü Vücûd-ı 

Mutlak’ın ahadiyyetini müşâhede etmektedir. Onun vücûdundan başka bir şey 

göremez. Şu halde kimin üzerine tasarrufunu uygulayacaktır? İşte Konuk’a göre 

ârifin bu mârifeti ve müşâhedesi, kendisini tasarruftan men’ eder.873  

Aslında kerâmet Allahu Teâlâ’nın velî kuluna bir ikramı ve lütfudur. İlâhî 

bir lütuf olmakla beraber kerâmete mazhar olan bir velî, kendisinden böyle bir hal 

zuhur ettiği için bu halin bir mekr veya istidrâc olmasından korkar. Bu ihtimali 

dikkate alan velî, kerâmetle denenmek istendiğini düşünerek endişe eder. Bir yandan 

Allah’ın lütfuna nâil olduğu için O’na şükrederken öte yandan da bunun 

sorumluluğundan ve sonuçlarından kaygılanır.874 Bundan dolayı kendisinden zuhûr 

                                                 
873 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.59. 
874Bu duruma delil olan âyet meâlen şöyledir: “Şunun için ki, kaybettiğinize üzülmeyesiniz ve size 
verdiğine de güvenmeyesiniz.”Hadîd 57/23. 
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eden hali ifşa etmez ve bu hal sebebiyle insanların gösterdiği teveccühün nefsini 

şımartabileceğini hesaba katar.875 

Konuk, başka bir bahiste ârifle ârif olmayanların farkını anlatır. “Ey huzur 

içinde olan nefs! Sen O’ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön. İyi 

kullarımın arasına gir. Cennetime gir.”876 âyeti ârife “Zâtına ve aynına yani 

hakîkatine gir ki, onda Ben’i bulasın ve onunla Ben’i müşâhede edesin.” der, zira 

onun matlûbu Hak’tır. Ârif olmayana göre ise bu hitabın mânâsı yenilip içilecek ve 

hûrilerle zevk edilecek bir yerdir.877Bu hitap Allah’a iman ve tevekkül ile gönül 

huzuruna ermiş, istikrar bulmuş ârif kimse içindir çünkü ârif, ne dünya nimetleriyle 

övünür, kibreder ne de sıkıntıya düşünce sızlanır, bunalır. İçi daima huzurludur. 

Allah’a dayanır. Her şeyi Allah’tan bilir. Allah’ın yaptığına razı olur.878 Ârif 

olmayan ise kararsız ve huzursuzdur. Nimete sevinir, başına bir musîbet gelince 

sıkılır ve hatta isyan eder. Bu âyette gidilecek yeri de zâhirî cennet olarak 

değerlendirir. 

Bu âyetle Allahu Teâlâ huzura kavuşmuş olan nefs sahibi sâdık âşıklara 

seslenmektedir. Nefisleri âsî iken îmana gelerek huzura erip Hakk’ın sâdık âşıkları 

olan bu insanlar eğer Hakk’a kavuşmak isterlerse, velî kulların gönlüne girmelidir. 

Zira Hakk’ı istemenin yolu velîlerin gönlüdür.  

Kötülükleri kendi nefsine, iyilikleri Hakk’a nispet ederek Zât ve sıfat 

bakımından Hak’ta fânî olan kimse ehlullah indinde insanların en yücesidir. Bu kişi 

                                                 
875 Süleyman Uludağ, “Kerâmet Maddesi”, DİA, 2002, c. 25,s.265. 
876 Fecr 89/27–30. 
877 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.151. 
878 Süleyman Ateş, Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, 1995,s.3047. 
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tüm yaptığını Hak’la yapar. Bununla birlikte ehlullahın yaptıklarına itiraz Hakk’a 

itirazdır.879 

Ehlullah, eşyanın özü olan Hakk’a nâzırdır. Gece-gündüz Efendilerinin 

hizmetinde kâim olan bu kimseler,  kendi hatalarını yine kendilerinde görürler ve 

Hak’tan bilmezler.880 

Konuk, başka bir yerde, ârifin bu âlemde bir sûret gördüğünde hemen onun 

manâsına intikal ettiğini anlatır. “Câhil insan” diye adlandırdığı diğer insanlar için 

ise ağır bir ifade kullanan Konuk, bunları her şeyi ot ve saman zanneden hayvana 

benzetir. Yani bu kimseler manâya nüfuz edemez. Eğer ârif gibi manâya hâkim 

olsalardı zevkle dolup taşarlardı.881 

Özetle Konuk, ârif zâtları Peygamberlerin mânevî mirasçısı olarak görür ve 

onların gönlünü kazanmayı önemser. Zira Allah’a giden yolda bu kimseler çok yol 

kat etmişlerdir ve onların bu tecrübelerinden istifade edilmelidir. Bu kimseler 

himmet ve kerâmet sahibidirler. Ancak bu tasarruflarını kullanma konusunda geri 

dururlar. Ârif her an ve durumda halinden râzıdır. Çünkü ârif bir belaya uğrasa bile 

bu durumda yine Hakk’ı görür.882 Zîra belada yine vechullah zâhirdir. Benzer şekilde 

şifa, açlık ve rahatta da aslında görünen Hakk’ın vechidir. Eğer ârif bu tenbih ile ikaz 

edilmemiş olsa, Hak’la hazır olamazdı. Hâlbuki kulun hangi nefeste rûhunun kabz 

olunacağı kendince malum değildir. İhtimal ki, isteğe uygun olmayan bir işle 

meşgulken kabz olunuverir ve gafletle gider. Bu şekildeyken kabz olunan kimseyle 

Hakk’la meşgul olduğu halde kabz olunan kimse arasında fark vardır. Zira hadis-i 

                                                 
879 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.310. 
880 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.311. 
881 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.252. 
882

 Konuk’un ârifler hakkındaki benzer açıklamaları için bkz: Şebusterî, Gülşen-i Râz tercüme ve 
şerhi, ss.110–111. 
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şerîfte “Yaşadığınız gibi ölür ve öldüğünüz gibi haşr olunursunuz.” buyurulmuştur. 

Konuk’a göre yanlış işlerle meşgul olanlar yine öyle haşrolunurlar. Velakîn ârif, bu 

tenbih üzerine her yerde ve her anda Hakk’ı müşâhede ettiğinden her nefeste Hak ile 

huzur üzeredir. Ve hangi nefeste kabz olunursa olunsun, Hak’la hazır iken kabz 

olunur.883 Çünkü o daima Rabbiyle beraberdir. Onun kendisi hakkındaki hükmüne de 

sonuna kadar razıdır. 

1.16. Zikrullah  
 

Zikir kelimesini çoğulu zükûr ve ezkâr olup “Bir şeyi anmak, unutulan bir 

şeyi hatırlamak ya da hatırda olanı muhafaza etmek”884 mânâlarına gelir. Kur’an’da 

çeşitli âyetlerde geçer.885 Burada müminlere Allah’ın, içten yalvararak ve korkarak, 

yüksek olmayan bir sesle sabah-akşam çokça zikredilmesi tavsiye edilmiştir.886  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zikir halkalarını cennet bahçelerine 

benzetmiştir.887 En hayırlı amel de Allah’ı zikretmektir. Hatta Efendimiz (s.a.v.)  

zikri altın ve gümüş infak etmekten, düşmanla savaşmaktan bile üstün saymıştır.888  

Kanaatimizce; ibadetlerin sıhhati için belli şartlar gerektiği halde zikir için 

hiçbir şart ileri sürülmemiş olması dikkat çekicidir. Gece gündüz, ayakta, oturarak, 

yatarak, abdestli veya abdestsiz zikir yapılabilir. En faziletli zikir, hem kalp hem de 

lisanla birlikte yapılan zikirdir. Daha sonra kalp ile ardından da dil ile yapılan zikir 

gelir. Her organın bir kulluk şekli vardır; zikir ise daha ziyade kalp ve dilin 

kulluğudur. 

                                                 
883 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.320. 
884 Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât, “Zikr Maddesi”, s.179. 
885

 Bakara 2/152, 198,200,203,230; Âl-i İmran 3/41; Mâide 5/4. 
886 A‘râf 7/205; Ahzâb 33/41–42. 
887

 Tirmizî, “Da’avât”, 82. 
888 Tirmizî, “Da’avât”, 6; İbn Mâce, “Edeb”, 53. 
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Kuşeyri zikri ikiye ayırır: Dilin ve kalbin zikri. Dâimi zikre dilin zikriyle 

ulaşılabileceğini söyleyen Kuşeyri, kulun hem diliyle hem de kalbiyle zikir halinde 

olmasını önemser. Çünkü bu şekilde sâlik seyr u sulûkte kemâlâta ulaşır.889 

Konuk zikrin ifade ettiği değeri, Peygamber Efendimizi (s.a.v.) referans 

alarak şöyle der:  

 Ey müminler uyanık olunuz. Size bir şey haber vereyim 
mi ki, o şey, düşmanlarınızın Allah yolunda boyunlarını 
vurmanızdan ve onların sizin boyunlarınızı vurarak Allah yolunda 
şehid olmanızdan hayırlıdır. O şey zikrullahtır.890 

 

 Konuk’a göre, Allah Teâlâ’yı layıkıyla yani bütün kuvvet ve azalarını 

toplayarak ve O’ndan başka bir şey düşünmeden zikretmek en mühim iştir. Zîra bu 

esnada Allah kendisini zikreden kimseyle birliktedir. Zâkir kendisinin arkadaşı olan 

Hakk’ı zikir esnasında müşâhede edemediği vakitlerde ise o kimse zâkir değildir. 

Esasında zâkirin bu müşâhedesi maddî şekillerin müşâhedesi gibi hissî değil 

tamamen zevkîdir. Hakk’ın zevken müşâhedesi ise ancak insana mahsus olan bir 

keyfiyettir.891 

Allah’ı gereği gibi zikreden ârifin tüm vücûdunda bu zikrin süreceğinin 

altını çizen Konuk, bu zikrin hem dil, hem de kalp ve rûh ile olacağını vurgular. Eğer 

bir kimse Hakk’ı yalnız diliyle zikredecek olursa, bu vakitte Hak, sadece dilinin 

arkadaşıdır. Yani Hakk’ı müşâhede eden ancak dil olur. Bunun aksi olarak kalbi 

Hakk’ı zikreder, dili zikretmezse Allah onun kalbindedir. Hakk’ın arkadaşlığı, dilin 

zikrullahla meşgul olması iledir. Şu halde yalnız dil ile Hakk’ı zikreden bir kimsenin 

dili, kendine mahsûs bir keyfiyetle Hakk’ı görür. Ancak bu esnada insan tüm 
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 Kuşeyri, Kuşeyri Risâlesi, s.301. 
890 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, ss.298–299. 
891 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.300. 
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uzuvlarıyla dilinin bu Hakk’ı görüşünü idrâk edemez. Çünkü o kulun diğer azâları, 

dilin zikrinden etkilenmez. Yani onun müşâhedesinden gâfil olurlar.892  

Buna göre hangi uzuv Allah’ı zikrediyorsa o uzuv Allah’la beraberdir. 

Kulun Hakk’ın zikrinden gâfil olan diğer uzuvları ise bu gafletleri haysiyetiyle 

Hakk’ı zâkir değildir. O halde Hak, kulların gâfil olan uzuvlarının arkadaşı değildir. 

Çünkü insan, kuvvet ve azâları yönüyle çokluğa sahiptir. Şahsiyet itibariyle ise tek 

bir parçadır. Konuk buna “ahadü’l-ayn” der. Örneğin Zeyd, bedeni itibariyle bir 

şahıstır. Ancak elleri, ayakları, gözü, kulağı, ağzı ve burnu itibariyle pek çok azâya 

sahiptir. İşte aynen böyle ahadü’l-ayn olan Hak Teâlâ dâhi, insanın pek çok uzvunun 

bulunması gibi esma-yı ilâhiyyesi bakımından çokluktadır. Bunun için insanın bir 

parçasının zikrinden diğer organlarının zikri lazım gelmez. Mesela insan elinde bir 

şeyle meşgulken, dili elinin meşgul olduğu şeyden bahsetmeyip başka bir şey 

söyleyebilir. Kezâ eli başka bir yerdeyken gözü başka bir yerde olabilir. Burada 

önemli olan Hakk’ın, insanın zâkir olan parçasının arkadaşı olduğunun bilinmesidir. 

İnsanda Hakk’ı zikreden bir parçanın bulunması ve o parçanın zikri hasebiyle 

Hakk’ın onun arkadaşı olmasına insanın ihtiyacı vardır.893 

Konuk’la aynı şekilde düşünen Muhammed b. Abdullah Hânî’ye göre zikir, 

kalp ve dil ile yapılır. Efdal olan her ikisiyle beraber yapılandır. Eğer sadece biri ile 

zikredilmek isteniyorsa kalp ile yapılması tercih edilmelidir. Kalbî zikir de iki 

kısımdır. İlki Cenâb-ı Hakk’ın azamet ve celâlini, âyetlerini, arz ve semâlarındaki 

                                                 
892 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, ss.300–301. 
893Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.300.  
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ceberût ve melekûtunu tefekkürdür. Kalbî zikrin en makbûlü budur. Diğeri ise 

malûm olan kalbî zikirdir.894 

Konuk, kişinin “Benim bütün âzâlarım Hakk’ı zikretmiyor. O halde zikrim 

eksik oluyor.” şeklinde bir vesveseye kapılmasını yanlış bulur. Zîra Hak Teâlâ, dilin 

zikri sebebiyle, bütün diğer âzâları da korur. Ve geri kalan uzuvlar bu nedenle 

gafletten uzak olur.895 

Konuk, zikir hakkındaki görüşlerini anlatırken şu şekilde bir açıklama 

yapar: 

Malûm olsun ki, zikirde dört sûret vardır. Birisi münâfıkın zikridir. 
Münâfık kalben münkîr ve lisânen zâkirdir. Binaenaleyh bu amelin faydası 
yoktur. İkincisi mürâînin [ikiyüzlü kimsenin] zikridir. Mürâi kalben Hakk’a 
ve Peygambere iman etmekle beraber, hazz-ı nefsine tebean [nefsâni 
hazlarına uyarak] amelini Hakk’a göstermeyi ve bununla menfaat-ı 
dünyeviyyeyi kasteder ve lîsanen zikreder. Bu amelin de fâidesi yoktur ve 
onun ameli ve zikri ayn-ı mâ’siyyettir ve kendisi amelsiz bir mü’min olduğu 
cihetle, eğer mazhar-ı afv olmazsa ceza-yı uhreviye düçar olur. Ulemâ-yı 
kiram riyayı şirk addederler. Üçüncüsü mü’min-i gâfilin zikridir. Gâfil 
Hakk’ı zâkirken fikri başka yerde olur. Galebe-i havâtır sebebiyle kalben 
zâkir olamaz. Halbûki kastı riyâ değil, ibâdettir. Bu mü’min niyetine göre 
me’cur olur ise de “Ben, Beni zikredenin celîsiyim.”896 hadis-i kutsîsi 
mûcibince Hak onun kalbinin ve a’za ve kuvasının celîsi olmaz, yalnız 
lîsanının celîsi olur. Binaenaleyh bu mü’min kalbini havâtırdan tathîr 
etmedikçe, bu zikir onun mâ’nen sebeb-i terakkîsi olmaz. Bu gafletin 
derecatı vardır. Dördüncüsü mü’min-i agâhın [uyanık mü’minin] zikridir. 
Hem kalben ve hem de lisanen Hakk’ı zakirdir. Hak bu zâkirin kuvay-ı 
zâhire ve bâtınesinin celîsi olur ve bu zikir onun derecat-ı ulyaya terakkisine 
[ yüce derecelere ulaşmasına] sebep olur. Bu zâkirin de dereceleri vardır.897 

 

Konuk’un ısrarla vurguladığı zikrullah bizce de mühim bir meseledir ve 

hafife alınmamalıdır. Zikir esnasında dikkat tam olarak toplanmalı, buna mânî olan 

dış unsurlar azaltılmalıdır. Örneğin geceleyin karanlık bir ortamda çekilen zikir, 

gündüz yoğunluğunda çekilenden daha az dikkat dağıtır. Zira gece herkes uykuda 
                                                 
894Muhammed b. Abdullah Hânî, Âdâb, müt. Ali Hüsrevoğlu, Emek Matbaacılık, 
İstanbul,1980,ss.198–200. 
895

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, ss.300–301. 
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 Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, c.I, s.211. 
897 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, ss.90–91. 
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olduğu için sessizlikte zikri bölecek pek fazla unsur yoktur. Ve dört çeşit, münafık-

mürai- gafil ve uyanık mü’minin zikirleri de keyfiyet olarak büyük farklılık arz eder. 

Konuk, Hakk’ın zikrinden yüz çevirenleri de ikiye ayırır: İlk grup Allah’ın 

varlığını inkâr edenlerdir ki, bunlar dünya hayatında çeşitli nimetler içinde olsalar 

bile, ölümü düşündükçe yokluk hüznü içindedirler. Bu sebeple, kalplerinde sebebini 

idrak edemedikleri bir darlık ve sıkıntı vardır. Bu sıkıntıyı def etmek için 

kendilerince her an bir eğlence ararlar ancak maalesef bundan kurtulamazlar.898  

Nitekim bugün psikolojik yardım alan kişilerin pek çoğu yaşamın anlamıyla 

ilgili endişeleri yüzünden terapiye başvurmaktadır. Hatta Amerika’da yapılan bir 

araştırmaya göre intihara kalkışan üniversitelilerin büyük çoğunluğunun bu 

davranışlarıyla ilgili en temel gerekçeleri yaşamın anlamsızlığıdır. Dikkat çekici 

diğer bir husus da bu kimselerin son derece aktif bir sosyal yaşama sahip 

olmalarıdır.899 Bu ilmi tespit de Konuk’u haklı çıkarmaktadır. 

Müellifin bahsettiği ikinci grup ise, Allah’ın varlığına iman etmekle beraber, 

dünya hayatının gösterişine aldanan kimselerdir. Bunların kalpleri de her an dünya 

gamı içinde ezilir.900 Âhiret hayatını inkâr etmeyip dünyanın cazibesine kendisini 

kaptıran bu zümre âhiret hayatına karşı önemsizmiş gibi davranır. Kur’an’da böyle 

kimseler için; “Onlardan bir kısmına, kendilerini sınamak için nasip ettiğimiz dünya 

hayatının gösterişine gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha 

süreklidir.”901 buyrulmuştur. Bu âyet dünya hayatında huzur isteyen insanlara verilen 

bir öğüt mahiyetindedir. Ne var ki, modern hayatın işleyişi, tamamen bu âyetteki 

gerçeğe ters düşecek şekilde programlanmıştır. İnsan bu kısacık ömür içinde hangi 
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 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.V, s.107. 
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 Ali Rıza Bayzan, Sûfi ile Terapist, Etkileşim Yay.,İstanbul, 2013, s.248. 
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emeline ulaşırsa ulaşsın, önünde daima ulaşmayı beklediği başka hedefler bulur. 

Aslında hayatın huzur ve mutluluğunun böyle şeylerle ele geçmeyeceği tecrübeyle de 

sabittir. Çünkü insan daima tatminsizdir. Verilenler ise ödül değil, imtihan için 

verilmiştir.  

Konuk’a göre fikirde ve amelde çalışma zahmeti çeken insanın en büyük 

hırsızı şeytandır. Çünkü şeytan, kişinin emin olduğu taraftan gelir. Örneğin ihlâsa 

taalluk eden fikir cihetinden gelip onu çalmaya teşebbüs eder. Ve eğer kişinin ameli 

sâlih ise, salahından emin olduğu bu ameli bozmak için yine amel cinsinden bir şey 

ile gelir. Böyle olunca hırsızın elinin yetişemeyeceği bir şeyle meşgul olmak gerekir. 

O şey de zikrullahtır. Ve hatta her nefeste Hak’tan gafil olmamaktır.902 

Konuk zikre şeytanın karışamayacağını söylüyor ancak şahsi kanaatim bu 

ifadenin tartışılabileceği yönündedir. Zira zikir çok faziletli bir ibadet olduğundan 

şeytan kişiye bu sevabı kazandırmamak üzere harekete geçer. Bunun farkında olmak 

ve aldanmamak gerekir. Kişinin zikir esnasında bu zikri çekemediğini düşünmesi, 

zikre yoğunlaşamaması veya aklına başka düşüncelerin gelmesi ile şeytanların ve 

nefsin müdahalesi sonucu başka şeyleri zikrettiğini sanması, şeytanların vesveseleri 

ile olan bir haldir. Bu hale zerre kadar değer verilmemeli yani bu hal sebebiyle 

zikirden vazgeçmemeli, ihmal edilmemelidir. 

Konuk’a göre, Hakk’ı tüm azâlarıyla zikreden grup, ancak evliyâdır. Zaten 

hadîs-i şerîfte de “Allah ile beraber oturmak isteyen kimse, zikir ehliyle beraber 

                                                 
902 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.  417. 
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otursun.”903 buyrulmuştur. Binaenaleyh Hak ile beraber oturan kimse ile oturanlar da 

Hak ile oturmuş olurlar.904 

Mevcûdattan her bir zerrenin kendi lîsanı ile Hakk’ı zikrettiğini hatırlatan 

Konuk, beş duyumuzun bu zikri duymasına elverişli olmadığını belirtir. Zîra bu 

duyular cisimle ilgilidir. Rûhâniyet âlemi inkişaf etmedikçe bu tesbîhat işitilemez.905 

Akaid âlimlerinin büyük çoğunluğu, iman etmenin kalpte gerçekleştiğini 

ileri sürerler ve delil olarak “Bedevîler inandık dediler. De ki siz gerçekte iman 

etmediniz, ama teslim olduk deyin. İman kalplerinize yerleşmedi.”906 âyetini 

gösterirler. Yani kul Allah’a kalbiyle bağlanmazsa mümin olamaz. İmanın salih 

olabilmesi için kalbin akletmesi lazımdır. Kişinin iman rükünlerine bağlanması 

lazımdır. Hangi ibadet olursa olsun niyetsiz yapılamaz. Niyet ise kalp ile yapılır. Bu 

böyle olduğuna göre kalbin iştirak etmediği hangi amelin kıymeti vardır? Bunun için 

bütün ibadetlerin ve dolayısıyla da zikrin sıhhati kalbe bağlıdır.907  

Özetle Konuk, Allah’ı hatırlama ameliyesini çok önemli bir iş olarak görür. 

Zira insanda Allah’ı zikreden bir parça bulunmalıdır. Gerek kalp ve gerekse de dille 

yapılabilecek bu uygulama; sayılan azalarca aynı anda yapılamadığı takdirde, tek 

birisinin zikri de Konuk tarafından yeterli görülür. Nitekim bu hal içindeyken 

                                                 
903Bu söz sûfilerin meşhur sözüdür. Sözün kaynağı ise şu hâdisedir: Birgün Ebû Süfyan, içlerinde 
Selman, Süveyb ve Bilal’in (r.a.) de bulunduğu bir grubun üzerine gelmiş, onlar Ebu Süfyan’a; 
-Allah’a yemin olsun ki Allah’ın kılıçları Allah’ın düşmanının boynundaki yerini almamıştır. 
demişlerdir. Ebu Bekir (r.a) ise;  
-Siz Kureyş’in büyüğü ve efendisi için bunu mu söylüyorsunuz? demiş ve hemen Peygamber 
Efendimize gelerek durumu anlatmıştır. Efendimiz “Ya Eba Bekr! Belki sen onları kızdırmışsındır. 
Eğer onları kızdırmışsan muhakkak Rabbini kızdırdın.”buyurmuşlardır. Hadiste Efendimizin  “Belki 
sen onları kızdırmışsındır. Eğer onları kızdırmışsan muhakkak Rabbini kızdırdın.” ifadesinden 
anlaşılıyor ki, Allah’ın yanında makbul olan kullara karşı davranışlarımız sanki Allah’a olan 
davranışlarımız gibidir. Şeyh Eşref Ali Tanevî, Hadislerle Tasavvuf, Haz: Zaferullah Davudî-Ahmed 
Yıldırım, Ümran Yay., İstanbul,1995,ss.279-280.  
904Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, s.97.  
905 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.V, s. 137. 
906 Hucurât 49/14. 
907 Hânî, Âdâb, s.177. 
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tereddüte düşülmemeli ve zikre devam edilmelidir. Aslında ideal olan tüm azaların 

beraberce zikridir. Bunu gerçekleştirebilen grup ise evliyalardır. 

1.17. İnsan-ı Kâmil  
 

İnsan-ı kâmil, sözlükte “güzel huy ve tabiatlı, yüksek fazilet sahibi olan 

kimse”908olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca o, Allah’ın her mertebedeki tecellilerine 

mazhar olan insandır. Tasavvuf tarihinin en önemli başlıklarından biri olan insân-ı 

kâmil anlayışı, kavram olarak ilk defa Hallac-ı Mansur (ö. 309/921) tarafından 

kullanılmıştır. Ondan sonra ise İbnü’l-Arabî’nin eserlerinde ele aldığı bu düşünceyi 

doğrudan Kur’an’dan çıkarmak mümkün değildir. Ancak yine de bazı âyetlerin bu 

doğrultuda yorumlanabileceği görülmektedir. Örneğin Kur’an’da Âdem’in 

“halifelik” mevkiine sahip olduğu909 bildirilmiştir. İnsanın “ahsen-i takvîm” üzere 

yaratıldığı910vurgulanarak göklerde ve yerde olan her şeyin onun emrine verildiği911, 

kendisine esmânın öğretildiği912 ve onun emaneti yüklendiği913 ifade edilmiştir. Bu 

ve benzeri âyetler tasavvufun insân-ı kâmil konusundaki dayanağının Kur’an 

olduğuna delil olarak gösterilmektedir.914 

İbnü’l-Arabî, insân-ı kâmil konusunu, ontolojik açıdan temellendirdiği 

varlık mertebeleri915 bağlamında ele almıştır. Bu görüşte mutlak vücûd, taayyün-i 

                                                 
908 Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, s.440. 
909

 Bakara 2/30. 
910 Tîn 95/4. 
911 Câsiye 45/13. 
912 Bakara 2/31. 
913 Ahzâb 33/72. 
914 Mehmet S. Aydın, “İnsan-ı Kâmil Maddesi”, DİA, 2000, c.22, s.330.  
915 İbnü’l-Arabî’ye göre; Allah’ın isim, fiil, sıfat ve tecellîleri sonsuzdur. Allah her an zuhûr ve tecellî 
halinde olduğundan bu zuhûr ve tecellîler tekrarlamaz. “O her gün bir iştedir.” (Rahman 55/29) 
meâlindeki âyeti, “O her an yeni tecellîlerle ve sürekli olarak zuhûr etmektedir.” şeklinde yorumlayan 
İbnü’l-Arabî, bu tecellîleri “Hazarâtü’l-hams” adını verdiği beş genel mertebede toplamıştır. İlk 
mertebe “lâhut âlemi” veya “gayb-ı mutlak” olarak adlandırılır. Ayrıca “Hazret-i zât, lâ taayyün, âmâ-
yı mutlak, vücûd-ı mahz, vücûd-ı mutlak, gaybü’l-gayb” da denir. Bu mertebede Allah mutlak kemal 
ve mutlak gayb halinde olup henüz isim ve sıfat dairesine inmediğinden isim, sıfat, tecellî ve taayyün 
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evvel mertebesinde taayyünata başlar. Asıl yaratma fiili ise “Hakîkat-i 

Muhammediyye” mertebesinden sonra “Taayyün-i sânî”de gerçekleşir ve bütün 

mahlûkat ondan yaratılır. Son mertebe ise insân-ı kâmildir. Allah insân-ı kâmili 

yarattığı zaman ona akl-ı evvel (Taayyün-i evvelde) mertebesini vermiş ve kendisine 

bilmediği şeyleri öğretmiştir. Meleklere, insanın âlemdeki halifesi olduğunu 

bildirmiş, göklerde ve yerde yaratılan varlıkların tamamını insanın emrine âmâde 

kılmış, böylece Allah’ın âlemdeki hükmü insân-ı kâmil ile gerçekleşmiştir. İbnü’l-

Arabî’ye göre âlemin varlığının sebebi ve koruyucusu, bu tarif edilen insân-ı 

kâmildir.916 

Hadislerde ise Allah’ın Âdem’i kendi sûretinde yarattığını917, aslında ilk 

olarak Hz. Muhammed’in (s.a.v.) yaratıldığını918, Âdem bedenle ruh arasında iken 

onun peygamber olduğunu919, Hz. Muhammed (s.a.v.) olmasaydı evrenin 

                                                                                                                                          
söz konusu değildir. Her şey Hakk’ın Zât’ında yok olmuştur. İkinci mertebe ceberût âlemidir. Bu 
mertebeye “Hazret-i ukūl, hazret-i ervâh, taayyün-i evvel, akl-ı evvel, hakîkat-ı Muhammediyye, rûh-
ı izâfî, âlem-i ahadiyyet, kitâbü’l-mübîn” gibi isimler verilir. Bu mertebe mücerred ruhlar ve akıllar 
âlemidir. Bu mertebe Zât-ı ilâhînin varlık sahasına iniş yönünde ilk harekete geçişini ifade eder. Allah 
Teâlâ bu mertebede Zât’ını, sıfatlarını, isimlerini ve bütün mevcûdatı birbirinden ayırmaksızın icmali 
olarak bilir. Üçüncü mertebe melekût âlemidir. “Hazret-i misâl, âlem-i vâhidiyyet, taayyün-i sânî, 
tecellî-yi sânî, sidretü’l-müntehâ, âlem-i emr, âlem-i tafsîl” denir. Allah Teâlâ'nın Zât ve sıfatlarına ve 
bütün mevcudâta dair, isim ve sıfatlarının gerektirdiği bütün külli ve cüz'i manaların sûretlerini 
birbirlerinden ayırarak tafsil ettiği ilmidir Dördüncü mertebe nâsut âlemidir. Bu hazret “âlem-i mülk, 
âlem-i his, âlem-i şehâdet, âlem-i anâsır, âlem-i felekiyyât” gibi adlarla da anılır. Beşinci mertebe, ilk 
dört hazreti kendinde toplayan “insan-ı kâmil” mertebesidir. İnsan önceki bütün âlemleri de içine alır. 
Kâinatta bulunan her şeyin insanda bir örneği vardır. Süleyman Ateş, “Hazarât-ı Hams Maddesi”, 
DİA, 1998, c.17, s.116; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, ss.323–325.  
916Aydın, “İnsan-ı Kamil Maddesi”, DİA, c.22,s.330. Konuk’a göre, İbnü’l-Arabî’nin “insan”dan kastı 
da “insan-ı kâmil”dir. İnsan-ı kâmil, tüm esmâların mazharı olmakla Hakk’ın ayn’ıdır. Zîra insan-ı 
kâmilin ayn’ında Hakk’ın zuhûru ve tecellîsi, Zât’ını, mutlak kılması sûretiyledir. İnsan-ı kâmilin 
dışındaki varlıklarda Hakk’ın zuhûru ise belirli bir ayn sebebiyledir. Bu a’yân, tüm esmâların değil, 
sadece bazı esmânın mazharıdır. Hak onlara Zât’ıyla tecellî etmez. Çünkü onlarda bu tecelliye 
tahammül kâbiliyeti yoktur. Buna göre Hak, her ayn’ın aynıdır; ancak her ayn Hakk’ın aynı değildir. 
Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, ss.161–162. Yani Konuk, insan-ı kâmilde Zâtî bir 
tecellî olduğunu, diğer insanlarda ise sadece bazı esmaya yönelik olarak tecellînin gerçekleştiğini 
söyler. 
917 Buhârî, “İsti’źân”, 1; Müslim, “Cennet”, 28. 
918 Aclûnî,  Keşfu’l-Hafa, c.II, s.187. 
919Aclûnî,  Keşfu’l-Hafa, c.II, s.187. 
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yaratılmamış olacağını920 ifade eden rivayetler insân-ı kâmil anlayışının 

yerleşmesinde etkili olmuştur.921 

Konuk, her bir varlığın uluhiyyet mertebesinden (taayyün-i evvel) aldığı 

hissenin, ancak kendi “Rabb-i Hassı” olan bir isim olduğunun altını çizer. Nitekim o 

mevcûdun Allah’la olan irtibatı, o isim vasıtasıyladır. Bu isim, o mevcudun bâtını ve 

hakîkatidir. İnsan-ı kâmil ise tüm esma-i ilâhiyyeyi kapsayan “Allah” isminin 

mazharıdır.922 Zîra bütün esma ve sıfat, insan-ı kâmilin kalbine sığar.  Bu ifade biraz 

şaşırtıcı olabilir. Yani nasıl bütün esma ve sıfat onun kalbine sığabilir? Bunu şöyle 

açıklayabiliriz: İzâfî vücûd sonludur. Sonlu olan ise sonsuzu içine alamaz. Fakat 

ârifin kalbi sonsuz bir mânâdan ibâret olduğundan sonlu olan esma ve sıfatın 

tecellîlerini kabul eder. Kalp denildiği vakit de burada kast edilen insan-ı kâmilin 

kalbidir. Hatta  “Ben yere ve göğe sığmadım ancak mü’min kulumun kalbine 

sığdım.”923hadîsine dayanılarak insan-ı kâmilin kalbine “beytullah” ve “arşullah” da 

denilir.924 İnsan-ı kâmil dışındaki hiçbir mevcûdâtın bu mazhariyete kâbiliyeti 

yoktur. Örneğin kendisinde mimarlık, hattatlık, ressamlık, marangozluk gibi birtakım 

sıfatları olan kimse, bu sıfatların gereği olarak kendisinin ressam olduğunun 

bilinmesini isterse bir tablo yapar. Bu tablo onun “ressam” isminin mazharı olur. 

Fakat bu kimse bir cami yapsa, bunda mimarlığı görünür. Üzerine güzel yazılar 

yazsa hattatlığı, resimler yapsa ressamlığı, kürsüler imar etse marangozluğu ortaya 

çıkar. Ve cami, o kimsenin ne kadar ismi varsa, cümlesinin mazharı olduğundan 

tabloya nispetle bir mazhar-ı kâmil olur.925 

                                                 
920Aclûnî,  Keşfu’l-Hafa, c. II, s.232. 
921 Aydın, “İnsan-ı Kâmil Maddesi”, DİA, c.22,s.330. 
922 Konuk’un benzer açıklamaları için bkz: Şebusterî, Gülşen-i Râz Tercüme ve Şerhi, s.57. 
923 Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, c.II, s.195. 
924 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.213. 
925 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, ss.138–139. 
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Bilindiği gibi kelamda bir şeyin isbatı için delil getirerek o delillerden 

hüküm çıkarmanın; “burhân-ı limmî ve burhân-ı innî” olarak adlandırılan iki yolu 

vardır. İlkinde müessirden esere yani sebepten sonuca gidilir.(Tümevarım) Örneğin 

“Bu demirin ısısı artmaktadır. Isısı artan her demir genleşir. Öyleyse bu demir 

genleşmiştir.” önermesinde demirin genleşme nedeni ısının artmasına bağlanmıştır. 

İkincide de eserden müessire yani sonuçtan sebebe varılır. (Tümdengelim) “Her 

alkollü sarhoştur. Mehmet alkollüdür. O halde Mehmet sarhoştur.” önermesinde 

sonuç olan sarhoşluktan hareketle neden olan alkole gidilmektedir.926 Konuk bu 

örnekle burhân-ı innî (demonstratio quia)927 olarak da ifade edilen delili kullanarak 

durumu açıklamıştır. Burada verilen tablo örneğiyle kişinin ressamlık özelliği 

vurgulanmıştır. Cami ise üzerindeki işlemeler, yazılar ve kürsü itibariyle hattatlık, 

ressamlık, marangozluk gibi birden fazla yeteneğine işaret eder. Böylece cami 

tabloya nispetle yeteneğin yansıması bakımından daha tanıtıcıdır. İşte bu örnekteki 

gibi insan-ı kâmil de diğer insanlara nazaran Allah’ı tanıtma bakımından daha 

tamdır. Zira onda daha fazla ismin tecellisi görülür.  

Konuk’a göre insan-ı kâmilde diriltme, öldürme, yoktan var etme, 

yasaklama ve ihsan etme gibi sonsuz ilâhî sıfatlar fiilen gerçekleşir. Nitekim 

peygamberlerin mûcizeleri ve evliyanın kerâmeti bunun delilidir. İnsan-ı nâkıs 

kendisinde bu zuhûr olmadığını gördüğü için insan-ı kâmilin halini kendiyle 

kıyaslayıp inkâr eder. Kendi eksiğinin ise farkına varamaz.928 

                                                 
926 Ali Çetin, “Beş Sanat ve Öncülleri”, Toplum Bilimleri Dergisi, Temmuz, 2011, 5(10),s.148. 
927 Engin Erdem, “İbn Sina’nın Metafizik Delili”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 52: 
1(2011), s.98. 
928 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.XI, s.343. 
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Konuk, insan-ı kâmile niçin “câmiu’l-ezdâd”929 denildiğini ise şöyle anlatır: 

Mesela mâ’şûk, âşıkın zıddıdır; çünkü birinin sıfatı başka, diğerinin sıfatı 
başkadır. Mâ’şûk makam-ı istiğna [naz makâmında] ve âşık ise makam-ı ihtiyaç ve 
niyazdadır. Eğer mertebe-i istiğnada [naz makamında] olan mâ’şuk, kendi 
mertebesi olmayan niyâza riâyet ederse, bir şeyin hem yuvarlak ve hem de uzun 
olması gibi, nefsinde iki zıddı cem’etmiş olur. Bunun gibi ism-i Bâtın, ism-i 
Zâhir’in zıddıdır. İsm-i Bâtın’ın ahkâmında müstağrak olan kimsenin, ism-i Zâhirin 
ahkâmına dahi riâyet etmesi iki zıddı cem etmek olur. Bu hal ancak insan-ı 
kâmillere mahsûstur. Onun için insan-ı kâmile “câmiu’l-ezdâd” derler.930 

 

Yukarıda her bir insan-ı kâmilin bütün esmâya hâiz olduğunu ve “Allah” 

ism-i câmiinin mazharı olduğu halde bu esmadan sadece birisinin onun Rabb-i hassı 

olduğunu belirtmiştik. Konuk’a göre, bu hâkim olan ismin hüküm ve eserleri o insan-

ı kâmil üzerinde baskındır. Örneğin Salih (a.s) Fettah, Mûsa (a.s.) Zâhir, Îsa (a.s.) ise 

“Bâtın” isminin mazharı olduklarından hâkim olan hüküm ve eserler bu isimlerin 

lüzumuna binaen ortaya çıkar. Ona göre tüm esmaların tam olarak göründüğü şahıs 

ise ancak Hatem-i Enbiya Efendimiz (s.a.v.)dir.931 

Bazı velîlerin, diğer velîlere göre esmâ-i hüsnâdan birinin tecellisinden daha 

fazla pay almasına örnekler vererek olayı somutlaştıralım. Örneğin başı darda 

olanların yardımına koşmada Abdülkadir-i Geylânî ismi ön plana çıkarken, ilâhî 

tecellilerden feyiz almada Ebu’l-Hasan eş-Şâzelî (ö.1197/1258), olağan üstü hal 

göstermede Ahmed er-Rufâî (1119/1182), şefkat ve merhamette Ahmed el-Bedevî 

(ö.675/1276), cömertlikte İbrâhim ed-Desûki (ö.676/1277), mârifette İbnü’l-Arabî, 

mahviyette Sühreverdî, cezbe ve istiğrakta Necmeddîn-i Kübrâ, aşk ve muhabbette 

de Mevlânâ temayüz etmişlerdir. Aynı şekilde dört büyük halifeden her biri 

                                                 
929 İbnü’l-Arabî’ye göre ‚vücûd’da ayn yani öz ve hakiki varlık bakımından (sayı olarak) 1’den başka 
varlık mevcut değildir. Bu durumda bir olan Allah, aynı zamanda zıtlıkları kendi Zat’ında toplayan 
camiu’l-ezdâd’dır. Eşyâdaki zıtlık ve çokluğun kaynağı ise vahdettir. Osman Nuri Küçük, “İbnü’l 
Arabî Düşüncesinde Varlığın Tasavvufî Yorumunun Sayı Metafiziğine Uzanan Yansımaları”, 
Tasavvuf İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı–2), yıl: 10 [2009], sayı: 23,  
s.395. 
930 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.V, s.376. 
931Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.VIII, ss.28–29. 
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diğerlerinden ayrı bir özelliğe sahiptir. Doğruluk Hz.Ebû Bekir’in, adalet 

Hz.Ömer’in, hayâ Hz.Osman’ın, kerem de Hz.Ali’nin ayırıcı özellikleridir. Aynı 

durum peygamberler için de söz konusudur. Hz.Âdem “safiyyullah”, Hz.Nuh 

“neciyyullah”, Hz.İbrâhim “halîlullah”, Hz.Mûsâ “kelîmullah”, Hz.Îsâ 

“rûhullah”tır.932 

Konuk’a göre, Hak yolunda ilerleyebilmek için bir mürşîd-i kâmilin 

rehberliğine ihtiyaç vardır. Zira mürşîdsiz bu yolda ilerleyen ve kendi düşünceleri 

doğrultusunda bir takım mücâhede ve riyâzata teşebbüs eden kimseler bu yolda rahat 

ilerleyemezler.933Konuk başka çarpıcı bir tespitte daha bulunur ki, buna göre insan-ı 

kâmile intisap eden her salik Hakk’a vasıl olamaz. Sadece birkaçı bu emele ulaşır. 

Geri kalanı ise sadece taklitten öteye geçemez.934 

Konuk, Allah’ın insan-ı kâmile olan tecellisinin hayal perdesi arkasından 

olmadığını savunur. Zira bu perde yırtılmıştır. Yani dolaylı değil doğrudan bir tecelli 

söz konusudur. Bu nedenle de insan-ı kâmilden Zâten, sıfaten ve fiilen zahir olan 

Allah’tır.935Onun hareketleri, sözleri hep Allah’ın varlığını hatırlatır. 

İnsan-ı kâmili “kevn-i câmi” olarak adlandıran Konuk, bunun sebebini onun 

mevcûdatın özeti ve kâinatın özü olmasına bağlar. Çünkü âlem ilâhi sûret üzerinedir 

ve insan-ı kâmil de o sûretin toplu bir numunesidir. Ayrıca o, Hak için gözbebeği 

mesabesindedir. Allah’ın kendi tenezzülat mertebelerinin tamamına olan bakışı, bu 

göz bebeği mesabesindeki insan-ı kâmil ile gerçekleşir. Yani görme kuvvesinin zevki 

                                                 
932 Süleyman Uludağ, “Abâdile Maddesi”, DİA, 1998, c.1,s.7. 
933 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c. XI, s.182. 
934 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c. XI, s.373. 
935 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c. XII, s.419. 
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olan rü’yet nasıl gözbebeğinin oluşuyla gerçekleşiyorsa, Hak için dahi rü’yet zevki 

insan-ı kâmilin bu âlemdeki taayyünüyle olur.936  

Konuk’un altını çizmiş olduğu başka bir husus da insan-ı kâmilin 

karşısındakinin kalbinden geçirdiklerine vakıf olması, o kalpte bulunan doğruluk ve 

nifakı bilmesidir. Ancak bunu o kimsenin yüzüne vurmaz. Bilakis lütufla muamele 

eder. Karşıdaki ise insan-ı kâmili aldattığını sanır. Kâmil ise bu sırada onun halini 

ıslah ile meşguldür.937  

 

1.18.Vahdet-i Vücûd  
 

Vahdet-i vücûd en kısa ifadesiyle “varlığın birliği” demektir. Yani varlık 

birdir ve o tek vücud da sadece Hakk’ındır. Onun dışında hakîki vücûd sahibi bir 

varlık yoktur. Diğer varlıkların vücûdu onun vücûduna nispetle yok hükmündedir. 

Çünkü onların mevcûdiyeti, Hakk’ın onları yaratmasına bağlıdır.938  

İbnü’l-Arabî tarafından filozoflarla kelâmcıların varlık ve yaratılışla ilgili 

görüşlerine karşı geliştirilen bu düşünce sistemine939 göre varlık, Zât’a sonradan 

eklenmiş bir sıfat değil bilakis Zât’ın aynıdır. Sıfatlar da Zât’ın aynıdır. Âlem de isim 

ve sıfatların tecellîsi olduğuna göre Allah’ın aynıdır. Şu halde Allah ile âlem arasında 

bir “ayniyet” bulunmaktadır. Vahdet-i vücûdun bu temel tezinden “Tek bir varlık 

vardır. O varlık da Allah’tır.” sonucu çıkmaktadır. Hakîkî varlık-gölge varlık ayırımı 

sadece akıl planındaki bir ayrımdır. Çünkü gerçekte tek varlık, Allah’ın varlığıdır. 

                                                 
936 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.IX, s.297. 
937

 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.IX, s.305. 
938 Yılmaz, Ana hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, ss.317–318. 
939

 Ekrem Demirli, “Vahdet-i Vücûd Maddesi”, DİA, 2012, c.42, s.432. 
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Âlemin varlığı ise buna nispetle vehmî ve hayalîdir. Vahdet-i vücûd ise sûfî 

tecrübenin ereceği son noktadır.940 

Gazâli’ye göre ârifler sekrden sahva döndüklerinde ittihadın sözkonusu 

olmadığını, ancak ittihada benzer bir halle karşılaştıklarını anlatırlar. Bu sekr ve 

istiğrak halinin mecâzî adı “ittihad” ise de hakîkatteki adı vahdet- i vücûdun özünü 

de oluşturan “tevhid”dir. Tevhîd, tasavvufî düşüncenin en temel meselelerinden 

biridir. Mutasavvıfların tevhîd anlayışları, aynı zamanda onların varlığa ilişkin 

görüşlerini de yansıtmaktadır.941 Nitekim onlara göre tevhid, âlemi ve onda bulunan 

her şeyi Allah’a dayanarak anlamaktır.942 

İbnü’l-Arabî’nin vahdet-i vücûd doktrini, kendi takipçileri tarafından 

savunulurken, bazı ulemâ tarafından çeşitli yönleriyle tenkit edilmiştir. Bunlardan en 

öne çıkan isim İbn Teymiyye (ö.728/1328)’dir. İbn Teymiyye, İbnü’l-Arabî’yi tekfîr 

edecek kadar ileri gitmiştir. Sûfilerden Abdülkerîm el-Cîlî (ö.826/1422) başta ilim-

malûm meselesi olmak üzere bazı noktalarda İbnü’l-Arabî’yi eleştirmişse de, yine de 

onun doktrinine sadık kalmıştır. İbnü’l-Arabî’yi en sert eleştiren sûfi ise Alauddevle 

Simnânî (ö.736/1336)dir. Simnânî’yi takip eden ve Nakşibendîliğin önde gelen 

temsilcilerinden olan İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fâruk-i Sirhindî (ö.1034/1624), 

Simnânî kadar sert ifadelerle olmasa da, İbnü’l-Arabî’yi doktrin bazında eleştirmiştir. 

Ayrıca o, vahdet-i vücûdu eleştirmekle kalmamış, sûfiliğin nihâî gayesi hususundaki 

                                                 
940

 Abdullah Kartal, “İmam Rabbani’nin Vahdet-i Vücûd Eleştirisi ve Tarihsel Arkaplanı”, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fak. Derg.,c.14,sy.2, 2005,ss.62-63. 
941 Halil İbrahim Şimşek, “Mesnevîhân Bir Müceddidiyye Şeyhi: Neccârzâde Mustafa Rıza’nın Hayatı 
ve Tasavvufî Görüşleri”, Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara, 2005, s.172. 
942

 Chittick, Varolmanın Boyutları, s.30. 
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kendi özel doktrinini943 ortaya koymuştur. Bu doktrin ise “vahdet-i şuhûd” adıyla 

anılmaktadır. 944 

Avni Konuk, vahdet-i vücûda yöneltilen tenkitlerin oldukça yersiz olduğunu 

düşünmektedir. Zîra ulemâ Hakk’ın ve halkın vücûdu olmak üzere iki vücûd 

olduğunu iddia eder ve derler ki: 

Peygamberler nefsü’l-emr [hakîkat] ne ise onu tebliğ ederler. Ve 
eğer hakîkatte mevcûd bir olsa ve onun gayrının vücûdu olmazsa 
setretmezler ve nefsü’l-emrin hilafını söylemezlerdi.[Hakîkatin tersine bir 
şey söylemezlerdi.] Hâlbuki vahdet-i vücud mu’tekıdleri [vahdet-i vücûdu 
savunanlar ise] vücûdun iki olmasına kâil olan [inanan kimseyi] müşrik 
addederler. Enbiya, vahdet-i vücûda davet eylememişler, vücûdun iki 
olmasına kail olan kimseye de müşrik dememişlerdir.945 

 

Konuk’a göre, bu fikirleri savunanlar, Kur’an âyetlerinin ve hadislerin 

inceliklerine yeterince vâkıf değildir. Bu grup zâhiri görerek hareket eder. Oysaki 

vahdet-i vücûd hakkında, gerek Kur’an’da ve gerekse de hadislerde açık işaretler 

bulunmaktadır. Yine Konuk’a göre, Peygamber Efendimizin “Benim ümmetimde 

şirk, karıncanın parlak bir şey üzerindeki yürüyüşünden daha gizlidir.”946sözünü işte 

tam da bu durumu anlatır.947 

Konuk, Kur’ân-ı Kerîm’deki “Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak.” 948 ve  

“Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır.”949 şeklindeki âyetleri bu meseleye 

                                                 
943Konuyla ilgili olarak bkz. İsmâil Fenni Ertuğrul, Vahdet-i Vücûd ve İbn Arabî, Haz. Mustafa Kara, 
İstanbul, 1991; Cavit Sunar, Vahdet-i Şuhûd Vahdet-i Vücûd Meselesi, Ankara 1960; Hüsamettin 
Erdem, Panteizm ve Vahdet-i Vücûd Mukayesesi, Ankara, 1990. 
944 Kartal, “İmam Rabbani’nin Vahdet-i Vücûd Eleştirisi ve Tarihsel Arkaplanı”, ss.60–61.  
945

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VIII, s.450. 
946Peygamber Efendimiz bir gün “Ey insanlar! Şirkten kaçınınız, çünkü o karıncanın taş üzerinde 
bıraktığı izden daha gizlidir!” buyurmuş; Onu dinleyenler ise, “Ey Allah’ın rasulü, bu kadar gizli ise, 
biz ondan nasıl sakınacağız? diye sormuşlardır. Hz. Peygamber (s.a.v): Ey Allah’ım! Bildiğimiz halde 
şirk koşmaktan sana sığınıyoruz. Bilmediklerimizden ötürü de senin affını talep ediyoruz!” demeyi 
tavsiye etmiştir. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/403. 
947 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VIII, s.451. 
948 Müddesir 74/11. 
949 Bakara 2/115. 
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delil olarak gösterir. Ona göre, eğer Hakk’ın ihâtâsı, onların dediği gibi sadece ilmî 

olup Zât eşyayı kuşatmasaydı, ikinci âyet-i kerîmede ifâde edilen mânâ abes olurdu. 

Aslında zâhir ulemâya bu âyetin gerçek manâsını anlatmak mümkün değildir. Çünkü 

onlar kendi görüşleri doğrultusunda vech ile vücûdu ikiye ayırıp Hakk’ın varlığının 

karşısına bir varlık daha dikip her yönüyle Hakk’ın vücudunun gayrı kabul ettikleri 

bu vücûdu, gizlice Hakk’ın vücûduna ortak kılar ve sonra da “Biz gizli müşrik 

değiliz.” derler. Mevcut olan bu gizli şirk nedeniyle, vahdet-i vücûda dâir ne 

söylenirse söylensin kabul etmezler. Şirkin esası ise Hakk’ı tasdîkten uzaktır. Bu 

nedenle şârih bu grupla konuşurken “gizli şirk”950 dâiresinde konuşmanın gereğini 

okuyucuya hatırlatır.951 

Genelde vahdet-i vücûdu benimseyen mutasavvıflar ve özelde Avni Konuk, 

Allah-âlem münasebetini açıklarken, yaratıkların tamamının ne şekilde yaratıldığı 

hakkında çeşitli görüşler dile getirmişlerdir. Onlara göre âlemin yaratılışı birçok 

mertebeden geçerek gerçekleşmiştir. Bu yaratılış mertebeleri dörtlü, beşli ve yedili 

tasnife tutulmuştur.952 

                                                 
950Gazâlî gizli şirkle ilgili olarak bazı tesbitlerde bulunmuştur. Ona göre kişi, gizli şirk hali içindeyken 
amelinin bilinmesini ister. Daha gizli şirkte ise amelini duyurmak istemez ancak Allah rızası için 
yapmış olduğu ibadeti sebebiyle insanlardan hürmet bekler. İnsanların, şehvetleri terkettiğini, 
şüphelerden korunduğunu, ibâdetlerin zorluklarına katlandığını bildikleri takdirde kendisini 
öveceklerini düşünür. Çünkü toplumda diğer insanlar tarafından saygın bir konumdadır. Herkes ona 
hizmet etmek ve selâm vermek ister. Tevazu göstererek kendisine hürmet ederler. Nefis, kullara süslü 
görünmek, halk için yapmacık hareketlerde bulunmak, halkın yanında elde ettiği makam ve îtibara 
sevinmek hususunda bu şehveti içinde gizlemiştir. Bunun vasıtasıyla ibadetlerin sevabını yakmış, 
amellerin en iyisini bile kül haline getirmiştir. Kişinin ismini münafıkların listesine yazdırmıştır. Buna 
rağmen kişi Allah'ın nezdinde makbul kullardan olduğunu zanneder. Gazali’ye göre, bu nefsin 
hilelerinden birisidir ve bu hileden ancak sıddik olanlar kurtulurlar. Bir düşüş yeridir ki ondan ancak 
Allah'ın dergâhına yakın olanlar çıkarlar. İmam Gazâlî, İhyâ, c.3,ss.660–661. 
951Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VIII, ss.450–451. 
952Dörtlü tasnife göre vücûdun mertebeleri 1.Lâhût-Zât, 2.Ceberût, sıfatlar ve isimler, 3.Melekût, 
ruhlar ve misal, 4.Nasût ve şehâdettir. Beşli tasnif ise ilahi hazret yani “hazarât-ı hams” olarak 
adlandırılır. Burada dörtlü tasniften farklı olarak melekût âlemi ruhlar ve misal âlemi olarak ikiye 
ayrılır. (İnsan-ı Kâmil Maddesinde bu tasnife ayrıntılı olarak yer verildiği için tekrar 
bahsedilmeyecektir.) Yedili tasnif ise şöyledir: 1.La Taayyün, ahadiyyet, Zât-ı sırf 2.Vahdet, Hakîkat-i 
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Konuk da çeşitli tasniflerde bulunmuştur. Örneğin onun yedili tasnifi 

şöyledir:9531. La Taayyün, 2.Taayyün-i Evvel, 3.Taayyün-i Sâni, 4.Mertebe-i Ervah, 

5.Mertebe-i Misal, 6.Mertebe-i Şehâdet, 7. Mertebe-i İnsan. 

1.18.1. Zât-ı Ahadiyyet ve La-taayyün Mertebesi 
 

La-taayyün954 mertebesinde Hakk’ın hiçbir sıfat ve isim ile nitelendirilmesi 

mümkün değildir. Zira O, bütün sıfatlardan ganîdir. Bu sıfatların tamamı Zât-ı 

ahadiyyette yok olmuştur. Çünkü Ahadiyyet, isim ve sıfatların eser ve müessirleriyle 

birlikte yokluğunu talep eden bir mertebedir. Mutlak Zât, isim ve sıfatların kaynağı 

ayrıca temel dayanak noktasıdır. Bu mertebede Yüce Yaratıcı kendi kemâlâtını isim 

ve sıfatlarıyla değil yalnızca kendi Zât’ıyla idrak eder.955  

1.18.2.Taayyün-i Evvel  (Vahdet)  Mertebesi 
 

Bu mertebe; Zât’ın, uluhiyyet mertebesine tenezzülü956 olup bu tenezzül 

Zât’ın ortaya çıkma temâyülünün bir neticesidir. Allah bu mertebede kendisinde 

mevcut olan esma ve sıfatı topluca bilir. Söz konusu sıfatlar farklılaşmamış olduğu 

için de Allah’ın bu mertebedeki ilmi, kendi Zât’ına olan ilminden ibarettir. Tüm 

esma, sıfat, müsemma ve mevsuf Zât’tan ayrılmamış olduğundan, bu mertebede 

hâkim olan esma “Allah” ismidir. Bu mertebede Zât, la-taayyünün, taayyün suretiyle 

                                                                                                                                          
Muhammediye 3.Vahidiyyet, Hakîkat-i insaniyye, Â’yân-ı sâbite, 4.Ruhlar,  5.Misal, 6.Şehâdet, 
7.İnsan-ı kâmil. Mustafa Tahralı, “Fusûsu’l-Hikem Şerhi ve Vahdet-i Vücûd İle Alâkalı Bazı 
Meseleler”, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi içinde, s.45. 
953 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c. I, s.10. 
954Taayyün “meydana çıkma, kayıtlanma ve farklı olma”, La-taayyün ise bunu tersine “meydana 
çıkmama, tenezzül ve tezahür etmeme” demektir. La-taayün mertebesi aynı zamanda her şeyden boş 
olma anlamındaki “ıtlak” makamıdır. Efendimize yöneltilen “Eşya yaratılmadan önce Allah nerede 
idi?” sorusuna “Üzerinde ve altında hava olmayan âmâda idi.” cevabını vermiştir. (Tirmîzî, Tefsîr, 
Sûre 11,1; İbn Mâce,13; Ahmed b. Hanbel, 4.11.12.) Bu ifadeye bize la-taayyün mertebesini ifade 
etmektedir. Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatler, Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, 2008, 
s.223.  
955

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I,s.11. 
956

 Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatler, s.223. 
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ortaya çıkmış olduğu ilk tenezzül mertebesidir. Buna “birinci taayyün” denildiği gibi 

“mutlak ilim ve hakîki vahdet” mertebesi olarak da adlandırılır. Bunun yanı sıra pek 

çok isimlendirmede yapılmıştır. Konuk bunları şerhte sıralar.957 

1.18.3. Taayyün-i Sâni (Vahidiyyet) Mertebesi  
 

İlk taaayün mertebesinde isim ve sıfatlar vücûd tarafından toplu olarak 

bilinirken, bu mertebede bu isim ve sıfatların gerektirdiği ilmî sûretler birbirinden 

ayrılırlar. İsim ve sıfatların bu şekilde ayrışma nedeni, Zât’a dönük yönleri 

bakımından tek, kendilerine dönük yönleri açısından ayrı olmaları dolayısıyladır. Bu 

taayyünlerden her biri ne kendi zâtına ne de kendi zâtının benzerleri hakkında şuur 

sahibi değildir. Çünkü bu varlıklar, hâlen sadece ilmen mevcutturlar.958 

1.18.4. Mertebe-i Ervah 
 

“Ruhlar mertebesi” olarak anılan bu mertebede ilmî sûretlerden her biri 

birer basit cevher halindedir. Bu cevherlerde şekil ve renk bulunmadığı gibi zaman 

ve mekân kaydı da yoktur. Zira zaman ve mekân, cisimle alâkalı olgulardır. Bunlar 

ise henüz cisimlenmemiştir. Cisim olmadıkları için de yanma ve bozulma gibi 

fizyolojik olaylara maruz kalmazlar. Diğer bir husus da, ruhlar âlemini duyu 

organlarımızla algılamamızın imkânsızlığıdır.  

Konuk aslında rûhun bedenden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizer. Zira 

ruh kendini göstermek üzere bedenin varlığına ihtiyaç duyar. Bu ise ittihat veya hulûl 

anlamına gelmez. Onun vaziyeti, mutlak vücûdun tüm varlıklara yayılmasına benzer. 

                                                 
957

 Müellif bu isimlendirmelerden bir kaçını Gülşen-i Râz şerhi’nde şöyle sayar: “Bu taayyün-ı evvele 
“akl-ı küll”, “kalem”, “rûh-i a’zâm”, “ümmü’l-kitab” ve “Hakîkat-i Muhammedî” tesmiye edildi.’ 
Şebusterî, Gülşen-i Râz tercüme ve şerhi, s.43. Ayrıca bkz. Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, 
c.I,ss.12–13. 
958

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, ss.13–14. 
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Bu durumda ruhla cisim arasında kesin bir ayrılık sözkonusu değildir. Tıpkı Hakk’ın 

bir yönüyle eşyanın aynı ve bir yönüyle de gayrı olması gibi, ruh da bir yönüyle 

bedenin aynı, diğer bir yönüyle de bedenin gayrıdır.959 

1.18.5.Mertebe-i Misal 
 

Bu mertebeye misal âlemi denilir çünkü bu mertebede hem ruh âleminden 

hem de şehâdet âleminden vasıflara sahip sûretler vardır. Bu sûretler kişinin 

hayalinde canlandırılabildiği için “hayal âlemi” olarak da adlandırılmıştır. Bu 

yönüyle misal âlemi; ruhlar ve şehâdet âlemi arasında, berzah yani bir nevi ara 

bölgedir. Bu nedenle de her iki âlemin hükümlerini topluca barındıran bu mertebe; 

ruhlara nispetle kesîf, cisme nispetle de latîftir.960 

1.18.6. Mertebe-i Şehâdet 
 

“His ve şehâdet mertebesi” olarak adlandırılan bu mertebeye ayrıca “kevn ü 

fesad âlemi” de denir. Bu mertebeye “şehâdet âlemi” denilmesinin başlıca sebebi, 

müşâhedeyi kabul edici ve beş duyu tarafından da algılanabilir olmasındandır. Misal 

âlemindeki bir sûreti tutup başkalarına bunu göstermek mümkün olmadığı halde, 

şehâdet âleminde bu fiili gerçekleştirmek mümkündür. Filozoflarca şehâdet 

âlemindeki varlıklar ruh taşımaları yönünden ikiye ayrılırken, tasavvufî telakkiye 

göre ruh sahibi olmayan hiçbir varlık yoktur. (Panbiyoizm – Tümcanlıcılık)961 

                                                 
959 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, ss.23–24. 
960

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, ss.33–34. 
961

 Latince bir kelime olan panbiyoizm, pan=tüm ve bio=canlı kelimelerinden oluşur. “Tümcanlıcılık” 
olarak da adlandırılan ve kâinatta var olan her şeyin canlı olduğunu kabul eden bu nazariyeye göre, 
tüm evren Allah’ın hayat sıfatının yansımasıyla var olmuştur. Allah’ın bu sıfatlarının tecellîsi olan her 
varlık O’nun gibi canlıdır. Dolayısıyla kâinatta canlı (organik) ve cansız (inorganik) ayrımı yoktur. 
Fakat insanlar bunu çıplak gözle açıkça göremezler. (Mehmet Bayraktar, “Dâvûd-ı Kayserî Maddesi”, 
DİA, c.9, s.33.) Birçok İslam bilgini bu nazariyeyi kabul etmiştir. Bu görüşe sahip mutasavvıfların 
başında İbnü’l-Arabî, Mevlânâ, Dâvûd-ı Kayserî (1260–1350), Şebüsteri (öl.1320) gelmektedir. 
Benzer şekilde Câhız (777–869),  Câbir b. Hayyam (721–815), El-Irakî ve El-İznîkî bu teoriyi 
onaylayan âlimlerdendir. (Mehmet Vural, İslam Felsefesi Sözlüğü, Elis Yay., Ankara,2003, s.356.) 
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Konuk’a göre, hem canlı hem de cansız varlıkların vahidiyyet mertebesinde sabit 

birer hakîkati bulunur. Bu hakîkat ise onların mutasarrıfı ve rûhudur.962 

1.18.7. Mertebe-i İnsan (İnsan-ı Kâmil) 
 

Yukarıda anılan tüm mertebelerin neticesi ise insan-ı kâmildir. Zira bu 

mertebe diğer tüm mertebeleri bünyesinde toplar.963 “Ben gizli bir hazineydim, 

bilinmek istedim.”964 hadisince kendisini tanıtmak isteyen Hak Teâlâ, şehâdet 

âlemine tenezzül etmiştir. Her ne kadar şehâdet âlemi, esmanın zuhûruna müsait ise 

de tamamiyle parlak bir ayna olmadığından ilâhî sûret onda kemâliyle zâhir 

olamamıştır. Bu yansımayı gerçekleştirecek varlık ise insandır. Nitekim âlem, 

insanoğlunun vücûdu ile parlak bir ayna haline gelmiştir. Böylece mutlak varlık onda 

kendi ilâhî sûretini kemâliyle müşâhede edebilmiştir. Başka hiçbir varlık bu emaneti 

kabule müsait değildir. Yalnız belirtmek gerekir ki burada kastedilen insan, insan-ı 

kâmildir. Onun kemâli, yalnız ilmen değil fiilen de gerçekleşir. Çünkü insan-ı 

kâmilde Zât, sıfat ve esma toplu halde bulunur. Vücûd-ı mutlâkın insan-ı kâmil 

mertebesindeki kemâlâtı, diğer hiçbir mertebede bulunmaz. Hak insan-ı kâmil ile 

görür, işitir ve bilir. Bu nedenle Hakk’ın zevki, insan-ı kâmilin zevkidir.965 

Görüldüğü gibi Konuk, insan-ı kâmili Hakk’ı yansıtan en üstün mertebedeki varlık 

olarak saymıştır. 

Yine Konuk’a göre,  a’yân-ı sâbiteden her birisinin bir Zâti kabiliyeti vardır. 

Hak Teâlâ’nın diğer varlıklarda zuhûru, ancak her bir ayn’ın sûretinde, o aynın 

                                                                                                                                          
Konuyla ilgili olarak bkz: Sevilay Aksu, Modern Bilim Ve İslâmî Literatürde Tümcanlıcılık, Ankara 
Üniv. İlahiyat Fak. Basılmamış Lisans Tezi, Ankara, 1995, s.45.  
962

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.36. 
963Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.72. 
964

 Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, c.II, s.132. 
965

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, ss.61–63. 
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kâbiliyetine uygun olarak ne eksik ne de fazla olur.966“Mü’minin ayn-ı sâbitesi imanı, 

kâfir ve âsinin ayn-ı sâbitesi dahî küfür ve isyanı talep etmiştir.” diyen Konuk, tüm 

bunların “Kün” emriyle zâhir olduğunu belirtir.967Örneğin, bir kimsenin ayn-ı 

sâbitesi daha yokluktayken “Hâdî” ismi üzerine şekillenmişse, var olduktan sonra da 

hidâyet sûretiyle ve mü’min olarak zâhir olur. Ve Hak Teâlâ, o kimsenin hidâyete 

istidâdını ve mü’min olarak zâhir olacağını daha ezeldeyken bilir.968  

Konuk, varlık hususunda üç sınıflandırma yapar. İlki fâni olan izâfî vücûttur 

ki, bu vücûd maddî varlık âlemine ait şeyleri kapsar. İkincisi fâni olan cansız 

varlıkların vücûdudur ki bu da kâinata ait varlıkların kaynağı olup herhangi bir sûrete 

bağlı olmayan vücuttur. O da fâni vücuttur. Üçüncüsü ezelî ve ebedî olarak bâki olan 

varlıktır ki, latîfin daha latîfi olduğundan hakîkati ne mânen ne de maddeten idrâk 

olunamaz, bu hususta akıllar hayrettedir. İşte buna, “mutlak varlık” demişlerdir. 

Müellife göre, tüm varlıkların kaynağı vücûd-ı mutlak olan Zât’tır. Fâni olan kayıtlı 

vücûdların kaynağı da vücud-ı amm’dır-sıfatlar âlemidir. Yani Allah eşyayı yaratır, 

yoktan var eder. Bizim idrak edemediğimiz bir vücûddan idrak edebileceğimiz bir 

vücûda çıkarır.969 O halde  izâfî vücûd müstakil vücûdu olmayan, mutlak vücûd ile  

‘âdem arasında bir mertebedir. Bir yüzü yokluğa, bir yüzü varlığa yöneliktir. Mutlak 

vücûd ‘bir’ iken izâfî vücûd muhteliftir. Başka bir tanımlamayla söyleyecek olursak, 

izâfî vücûd mutlak vücûdun göründüğü yerdir. Böyle olunca izâfî vücûd, mutlak 

vücûdun kesâfet mertebesinden ibaret olur.970  Nitekim pek çok âyette göklerin ve 

yerin yaratılışı, gece ve gündüzün peşi sıra akıp gitmesi, gökten yağmurun indirilişi, 

                                                 
966

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.72. 
967 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.72. 
968 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.III, s.73. 
969

 Mahmud Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî Maddesi”, DİA, c.20,s. 505. 
970Kılıç, “İbnü’l-Arabî Maddesi”, DİA, s.500. 
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bitkilerin ve hayvanların çeşitliliği, insanların renklerinin ve dillerinin farklı oluşuyla 

ilgili örnekler971 verilmek suretiyle bu izâfî varlıklara dikkat çekilmiş ve bunlarda 

mutlak varlığın tecellilerinin gözlenmesi istenmiştir. 

 Hak Teâlâ Hazretlerine, “vücûd-ı mutlak” denilmesinden dolayı bir takım 

kişilerin itirazının olduğunu belirten Konuk, bunların itirazlarının mutlak vücûdu 

izâfî vücûd olarak anlamalarından kaynaklandığını ifade eder. Ona göre itirazlar, 

anlayışa aittir.972  

Konuk Mesnevî Şerhi’ne yazdığı Mukaddime’de müsteşriklerin vahdet-i 

vücûd ilmini panteizm olarak adlandırılan “vücudilik”le karıştırdıklarını belirttikten 

sonra aradaki farkları sıralar. Buna göre; 

1) Vahdet-i vücûd ilmi peygamberler ve onların vârisleri olan veliler vasıtasıyla 

kaynağını doğrudan Allah’tan alan bir ilimdir. Panteistlerin ilmi ise, cismânî 

duyguları ile bu süfli âlemden edindikleri bilgileri delil kabul etmek suretiyle varlığın 

birliği hakkındaki sezgilerinden ibarettir.  

2) Vahdet-i vücûdu müşâhede edenlerle panteistler arasında belirgin farklılıklar 

bulunmaktadır. Bunun sebebi ise panteistlerin ilimlerinin kendi nazarî akıllarının 

doğrultusunda elde edilmesidir. 

3) Vahdet-i vücûdu müşâhede edenler Hakk’ın Zâtını “Mechûl-i mutlak” olarak 

adlandırılar. Onlara göre Zât mertebesinde Hak her çeşit sıfattan da berîdir. Ancak 

“ulûhiyyet” mertebesinde Hakk’ın Zât’ı işitme, görme, irade, kudret v.s. gibi 

sıfatlarla muttasıftır. Panteistler ise Hakk’ı “illet-i ûlâ” ve “cevher” olarak 

isimlendirirler. 

                                                 
971

 İlgili âyetler için bkz: Bakara 2/164; Rum 30/22. 
972 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.I, s.231. 
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4) Vahdet-i vücûd müşâhidleri taayyünat ve eşyanın hakîkatinin Hak olduğuna 

inanırken; taayyünatın ve eşyanın kendisine Hak demezler. Hak Haktır ve eşya da 

kendi zâtında eşyadır. Panteistler ise eşyanın zâtının ve taayyününün Hak olduğunu 

iddia eder. 

5) Vahdet-i vücûd müşâhidleri arasında farklı görüşlere sahip gruplara rastlanmazken 

panteistler değişik görüşlere sahiptir. (Pozitivizm ve materyalizm) 

6) Vahdet-i vücûdun son derece güç anlaşılan inceliklerini “zevk” ve “vicdan” ile 

idrak edebilmek belli şartlara bağlıdır. Bunun için öncelikle bu ilmin Kur’an, hadis, 

peygamberler ve evliyâların ledünnî ilimlerinin bir nevî özü olduğuna şüphe 

etmeksizin inanmak ve ardından da hakîkate ulaşabilmek için bir insan-ı kâmilin 

terbiyesi altında seyr u sulûk görüp fenâ halini yaşamak lazımdır. Hâlbuki 

panteistlerin ilimlerini ve aralarındaki ihtilafları anlamak için düşünmek yeterli 

olacaktır. 

7) Vahdet-i vücûd ilmi müşâhedeye dayanan bir ilimdir. Fenâ-fillah halinden sonra 

gerçekleşir. Panteizm ise filozofların birbirinden edindikleri sonra da kendi akıllarına 

göre genişletip ifade ettikleri aklî görüşlere dayanan bir ilimdir. Yani vahdet-i vücûd 

ilm-i şuhûdî, panteizm ise ilm-i nazarîdir. 973  

Özetle Konuk, vahdet-i vücûd ilminin peygamberler ve onların varisleri 

olan velîler vasıtasıyla kaynağını bizzat Allah’tan alan bir ilim olduğunu söyler. 

Vahdet-i vücûdu tecrübe eden mutasavvıflar, vücûdun birliğine akıl yürüterek değil, 

fena-fillah halinin vukuundan sonra meydana gelen keşf ve müşâhedeyle 

ulaşmışlardır. Ayrıca onlar bu tecrübeleri yaşarken, şeriatın dışına hiç çıkmamış, 

                                                 
973 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.I, ss.50–51; Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, ss.58–
61. Konuk’un vahdet-i vücûda dair benzer açıklamaları için bkz: Şebusterî, Gülşen-i Râz tercüme ve 
şerhi, ss.113–114. 
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aksine Efendimizin (s.a.v.) getirmiş olduğu hükümlere sıkı sıkıya bağlı kalmışlardır. 

Unutulmaması gereken diğer bir husus da, vahdet-i vücûdun zor anlaşılan 

inceliklerini kavramak ve bu ilmin hakîkatlerine ulaşmak için bir insan-ı kâmilin 

terbiyesi altında seyr u sulûk’a ihtiyaç olduğunun bilinmesidir. 

1.19. Namaz  
 

Namaz Farsça bir kelime olup Arapça karşılığı “salât”tır. Bu kelimenin 

kökü974 ve ifade ettiği anlamlar muhteliftir ancak daha çok “dua, rahmet, farz namaz, 

istiğfar, af dileme, acıma” 975 gibi anlamlara gelmektedir.  

Kur'an-ı Kerim’de bildirildiği kadarıyla namaz, Hz. Âdem’den bu yana 

devam edegelen ve pek çok peygamberin uygulamış olduğu ibadet biçimidir. 

Nitekim Hz. İbrahim, Hz.İshak, Hz.Yakub, Hz.İsmail, Hz.Musa, Hz.Şu'ayb ve 

Hz.Lokman peygamberlerle Hz.Meryem ve Hz.İsa namaz kılmakla 

emrolunmuştur.976  

Avni Konuk, namazı Hak ve kul arasında münâcat olduğu sürece zikir 

olarak kabul eder. Ona göre, kim Hakk’ı zikrederse, Hak onunla beraber oturur. 977 

Zaten hadîs-i kutsîde “Ben, beni zikredenin velîsi, dostu ve sohbet arkadaşıyım.”978 

buyrulmuştur. Basîret sahibi olan kişi zikrettiği kimse ile birlikte bulunsa, kendisiyle 

                                                 
974Hicri dördüncü yüzyıl dilcilerinden İbn Fâris (ö.395/1005) “salât” kelimesinin sonu “vav”lı ve 
“ye”li olmak üzere iki farklı formu olduğuna değinmiştir.  Sonu ye’li olan kalıbı ile bu sözcük “ateş, 
kızarma ve yanma” anlamına gelmektedir. Sonu vavlı olan kalıp ise “dua ve ibâdet” ile İslam’a özgü 
şeriatın farz kıldığı rükû ve secdesi, kendine has esasları olan “namaz” anlamındadır. Mesut Okumuş, 
“Semantik ve Analitik Açıdan Kur’an’da Salât Kavramı”, Çorum İlah. Fak. Dergisi, 2004/2, c. III, sy: 
6, s.6. 
975Lîsânu'l-Arab'da şöyle denilmektedir: Allah’ın “salât”ı rahmet etmesi; melek, insan ve cin gibi 
yaratılmışların “salât”ı kıyam, rükû’, sücûd, dua ve tesbihi ihtiva eden bir ibadet, kuşların ve haşeratın 
“salât”ı ise tesbih getirmek demektir. İbn Manzûr, Lîsânu’l-Arab, c. VII, s.397. 
976Bakara, 83; Âl-i İmran, 43; Enbiya, 72,73; İbrahim, 37,40; Meryem,30,31; Taha, 14; Yunus,87; 
Hud,87; Lokman, 17. Hüseyin Certel, “Psikolojik Bir Yaklaşımla Sözlü ve Fiili Şart ve Rükunlarıyla 
Namaz”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 1997, sy.13,s.329. 
977 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.371. 
978 Aclûnî, Keşfu’l-Hafa, c.1,s.211. 
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oturanı da müşâhede eder. Zira bir kimsenin yanında oturan kişi gizli değildir, bilakis 

görünür. Konuk’a göre, bu nedenle Allah Teâlâ kendisini zikredenin şahididir. Ve 

zâkirin bu müşâhedesi, maddi şeylerin müşâhedesi gibi hissî değil belki zevkîdir. 

Hakk’ın bu şekilde zevken müşâhede edilmesi ise ancak insana mahsûs bir 

keyfiyyettir. Şu halde Hakk’ı zevken müşâhedenin kadrini, sadece zikir esnasında 

Hakk’ı müşâhede eden ârif bilir. Hakk’ı zikreden kimse basîret sahibi değilse, o 

zaman kendisinin yanında olan Hakk’ı müşâhede edemez. Ve bu sûrette namazda 

“kurretü’l-ayn” yani göz aydınlığı sahibi olamaz. Kritik nokta işte budur. Namaz 

kılan kimse, bu kıldığı namazda târif olunan şeyleri yaşıyor mu yoksa yaşamıyor 

mu? Kendisinin mertebesini buradan anlar. Eğer namaz kılan bu târif olunan rü’yetle 

Hakk’ı müşahede etmiyorsa, Hakk’ı görmüş gibi kabul ederek iman-ı gaybî ile ibâdet 

etmelidir. Hatta Konuk, bunu bir adım daha ileriye götürerek böyle bir kimsenin 

namaz kılarken kıblesinde Hakk’ı renksiz bir nur sûretinde hayal etmesini ve “İşte 

ben, kıblemde hazır olan Hakk’ın huzûrunda bulunuyorum. Ve ben besmele-i şerife 

ile Fatiha’yı okurken hazır olan Hak Teâlâ da yukarıda bahsedilen hadîs-i şerîfte 

beyân olunan cevaplarla mukâbele buyuruyor.” diye düşünmesini tavsiye eder.979  

Konuk’un bu tavsiyesi namazda Allah’la müte’âl/ aşkın buluşmaya yol açacak 

konsantrasyonu arttırmayla ilgili yapılabilecek güzel bir pratiktir. 

Konuk’a göre, tek başına namaz kılan kimse kalp, ruh, sır, hafî, ahfâ gibi 

mânevi kuvvetleri ve cisim, a’zâ ve cevherler gibi hissî kuvvetlerinin tamamından 

oluşan kendi âlem-i hassına ve kendisiyle beraber arkasında namaz kılan meleklere 

imam olacak olursa, o namaz kılan için muhakkak namazda resullük rütbesi hâsıl 

olur. Çünkü gerek kendisi gerekse kendi gibi bir takım insanlara imam olmak 

                                                 
979

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.371. 
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sûretiyle halifetullah olur. Ve o kimse “Semi’allahü li-men hamideh” dediği vakit, 

eğer yalnız ise kendi nefsine ve kendisiyle beraber namaz kılan meleklere ve zâhirde 

insanlara imamlık yapıyorsa bu insanlara, hamd eden kimsenin hamdini Allah’ın 

duyduğunu haber verir. İmam halifetullah olduğu cihetiyle “Semi’allahü li-men 

hamideh” diyen Allah’tır. Bu söz, kulunun lîsanı üzerine söylenmiştir. O kimseye 

uyan cemaat de gerek insan gerekse de melekler olsun, Hak Teâlâ’nın kulun lîsanıyla 

söylediği bu söze cevaben “Rabbena ve leke’l-hamd.” Yani “Ey bizim Rabbimiz, 

bizim bu hamdimiz sana mahsustur.” derler.980 

Konuk, bu şekilde namazın mertebesinin yüksekliğine ve namaz kılan 

kimseyi nereye çıkardığına vurgu yapar. Nitekim burada namazın mü’minin miracı 

oluşu ve erdirici rolü hakkında durmak gerektiği kanaatindeyiz. “Allahu Ekber” 

demekle günlük dertlerini arka tarafına atan ve bu yolla bütün dünyadan sıyrılan 

musallî, artık tam bir teslimiyetle en büyük olanın huzurunda durmaktadır. Tam 

teslimiyetle kılınan bir namaz dünyadan ve kendinden haberdar olmamayı da 

beraberinde getirir. Dünyadan ve kendinden haberdar olmama noktası önemlidir 

çünkü bunun anlamı, zaman ve mekân boyutunun ötesine geçmek demektir ki, işte 

bu bir çeşit miraçtır. 

  Namaza Fâtiha Sûresini okumakla başlayan kişi bu sûretle önce âlemlerin 

tek Rabbine hamd etmiş olur. O'nun rahmeti, her şeyi kuşatan bir ilah olduğunu 

tasdik eder, “ancak ona kulluk edeceği” ve “yalnız ondan yardım isteyeceği” sözünü 

verir. “Bizi doğru yola ilet.” diyerek Rabbinden hidayet ister. İşte bu, kulun Rabbiyle 

yaptığı doğrudan bir diyalogtur. 

                                                 
980 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, ss.372–373. 
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Namazda dikkat çekici diğer bir husus ise, secdedir. Nitekim secde 

Yaratıcıya saygının en son noktasını temsil eder. Çünkü anlamı, insanın Allah 

karşısındaki hiçliğidir. Bu hiçliğin farkında olan kul, Allah’ın halifesi ve elçisidir. 

Yine Konuk’a göre, gerek Hakk’ı zevken müşâhede981 edip yukarıda anılan 

cevapları ruh kulağıyla işitemeyen veyahut da bu mertebeye vasıl olmayıp Hakk’ı 

kıblesinde tahayyül ederken bu hitap olunan cevapları veremeyen kişi namazda ilâhi 

hitâbı işiten sınıftan değildir. Ve târif olduğu üzere Hakk’ı müşâhede etmez, onun 

cevaplarını işitmez olmakla beraber, namazda ilâhi huzurda olduğunun farkında 

olmayan, aklı ve fikri ticaretinde ya da çeşitli dünya işlerinde olan kişi, Konuk’a 

göre, asla musallî değildir. Böyle bir kimse ne Hakk’ı müşahede eder, ne de Hakk’ın 

hitabını işiten gruptandır. Kişi bu şekildeki namazından âhirette bir fayda göremez. 

Hakk’ı namazda zevken müşahede eden kimseler ise namaza durdukları vakit 

kendilerinden geçerler. Bu şekilde ne kendilerinden ne de dünyadan haberleri olur. 

Bu mertebede her şey bir olur. Asla ikilik yoktur. Şu halde onların namazları 

Konuk’un ifadesiyle “zâhirlerinin bâtınlarına taabbüdünden ibaret olur.”982  

Avni Konuk’a göre, namaza benzeyen hiçbir ibadet yoktur. Çünkü namaz 

kılan kimse namazdan başka hiçbir şeyle meşgul olamaz. Namaz onu herhangi bir 

tasarruftan yani iş yapmaktan kesinlikle men eder. Fakat diğer ibadetler böyle 

değildir. Mesela oruç tutan bir kimse bir şey satın alabilir. Keza hac görevini îfa eden 

kimse de böyledir. Ancak namaz kılan kimse, bunların hiçbirisini yapamaz. Ve 

namazda makbul olan zikrullah, kalp ile dile mensup olan zikrullahdır. Yani eğer 

namaz kılanın kalbi başka şeyle meşgul olup sadece lisanı zâkir olursa, Hak yalnız 

                                                 
981

 Burada Konuk, “zevken müşâhede” tabirini kullanmaktadır. Bu ise, yalnız namaz kılanın duyduğu 
bir feyz, ürperti veya huzurdur. 
982 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s. 373. 
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onun dilinin arkadaşı olur, kalbinin dostu olmaz. Ve bilindiği gibi eğer namazda dil 

başka bir söz söylerse şer’an namaz bozulur. Çünkü bu şekilde ne lisânen ne de 

kalben Hak anılmış olur. Hâlbuki namaz zikirdir.983 

Konuk’un bu yorumu “Şüphesiz Ben Allah'ım, benden başka hiçbir ilâh 

yoktur. Onun için Bana kulluk et ve Beni anmak için namaz kıl.”984 âyetini gündeme 

getirmektedir. Tefsirlere göre, burada “Beni anmak için namaz kıl.” ifadesiyle 

“Sadece Beni anmak için namaz kıl.” ya da “Beni namazın içinde anmak üzere 

namaz kıl.” kastedilmiş olabilir. Diğer bir görüşe göre de bu ifadeyle “Namaz kıl 

çünkü Ben onu Kur’an’da zikrettim.” kastedilmiştir. Bunlara ek olarak “Namazı Beni 

anma vakitleri olan beş vakitte kıl.” mânâsının da çıkabileceği üzerinde görüşler 

vardır.985 Tüm bu görüşlerde dikkati çeken unsur, namaz ve Allah’ı hatırlama 

ameliyesinin birlikteliğidir. Zira namaz yaratıcıyla doğrudan iletişimin sağlandığı bir 

ibadettir.  

Müellifimizin görüşlerine geri dönecek olursak o, konuyla ilgili olarak 

Mesnevî-i Şerif’te geçen şu kıssayı anlatır: 

Bir kimse çok ibadet ederdi. Şeytan onun nezdine gelip ona dedi 
ki: Sen bu kadar ibadet ediyorsun. Hak Teâlâ canibinden [tarafından] sana 
“Lebbeyk” hitabı geldi mi?  

O kimse: Hayır, diye cevap verdi. 

 Şeytan: O halde niçin sana cevap vermeyen bir ma‘bûda ibadet 
edip duruyorsun? dedi. 

O kimse de ibadeti terk etti. Hak Teâlâ Hızır (a.s)’ı ona gönderip 
onun lîsanıyla o kimseye: Niçin bizim ibadetimizi terk ettin? buyurdu.  

O kimse de: Bu kadar ibadet ettiğim halde bir kere olsun 
“Lebbeyk!” hitabına nail olmadım, dedi.  

                                                 
983

 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s. 375. 
984 Tâhâ 20/14. 
985

 Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Taberî Tefsîri, terc. Kerim Aytekin-Hasan Karakaya, 
Hisar  Yay., c.5, İstanbul, 1996, s.448.  
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Cenab-ı Hızır: Her vakit sana cevap geliyor ancak sen 
anlamıyorsun, buyurdu.986 

 

Müellif bu hikâyeden şu sonucu çıkarır: Kulun Hakk’ı zikri, Hakk’ın kulu 

zikrindendir. Yani bu ikisi birbiriyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. Nitekim âyet-i 

kerîmede “Öyle ise Beni anın ki, Ben de sizi anayım.”987 buyrulmuştur. Yüce Yaratıcı 

ilk adımı bizim atmamızı istemektedir. Biz adım atınca da o bize yaklaşmaktadır. 

Namazda gözün aydınlanması ise bir nevi nurlanmadır. Müellife göre, bu 

nurlanmanın sebebi namazda gerçekleşen müşâhededir. Çünkü namaz, Hak ile kul 

arasındaki münacâttır. Namaz müşâhede sebebi olunca, gerçek sevgilinin müşâhedesi 

de, sevenin göz aydınlığı olur.988 

Göz aydınlığı ifadesiyle kişinin Rabbiyle birlikte olmasının verdiği sevinç 

ve huzurun anlaşılabileceğini düşünmekteyiz. Nitekim kişinin gözü, sevdiğini 

görünce parlar, gönlü ise ferahlar. Aslında aynı zamanda burada Allah’ı zâhirî bir 

görüşten öte, zevkî bir duyuş söz konusudur. Bu his manevi bir rahatlama şeklinde 

kendini gösterir. 

Konuk’un da dikkatle üzerinde durmuş olduğu bir ibadet olan namazla ilgili 

olarak Efendimiz (s.a.v.) “Kıyamet gününde kulun hesaba çekileceği ilk ameli, onun 

namazıdır. Eğer namazı düzgün olursa işi iyi gider ve kazançlı çıkar. Namazı düzgün 

olmazsa, kaybeder ve zararlı çıkar.”989 buyurmuşlardır. Yeryüzünde farklı 

sınıflardaki insanları aynı safta toplayıp, Allah'ın karşısında hepsinin “insan” olarak 

eşit olduklarını, namaz kadar vurgulayan bir başka ibadet yoktur. İnsanın bedeninin 

                                                 
986 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.IV, s.376. 
987

 Bakara 2/152. 
988

 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.V, s.633. 
989

 Tirmizî, Salât, 188. 
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maddi gereksinimlere ihtiyacı olduğu kadar rûhunun da beslenmeye ihtiyacı vardır. 

Rûhun temel gıdalarından ilki namazdır. Çünkü nasıl insanın bedeni çeşitli kirlerle 

kirleniyorsa rûhu da günah kirleriyle kirlenmektedir. Namaz her iki kiri de temizler. 

Ayrıca namaz insanı yalnızlık duygusundan kurtarır. Günde en az beş defa tekbir 

alırken dünyayı ve içinde bulunanları arkaya atmak, “Bütün dünya bir yana olsa, 

bana Allah'ım yeter. Ben ondan başka boyun eğecek kimse tanımıyorum.” demektir. 

Bununla beraber, âyet-i kerîmede990 doğru kılınan namazın kişiyi edepsizlikten ve 

uygunsuzluktan men edeceği bildirilmiştir. Son olarak namaz, Efendimizin (s.a.v) 

bize miraçtan getirdiği bir hediyedir. Bu yönüyle namaz, insanı manâ âleminde 

yukarılara çıkaran bir asansördür. Ona binemeyenler bu mânevî hazzı kaçırmakla 

nedenli hata yaptıklarının farkına varamayanlardır.  

1.20. Akıl  

Sözlükte “tutmak, sımsıkı kavramak, bağlamak, ilmi kabul etmeye hazır 

olan güç”991 gibi anlamlara gelen akıl (el-akl) sözcüğünün zıddı “humk” (ahmaklık) 

olup çoğulu “ukûl”dür. İslamiyyetten önce bu kelimenin ifade ettiği anlam; kişinin 

değişen durumlarda gösterdiği kıvrak zekâdır. Buna göre akıllı adam, hiç 

beklenmeyen bir durumla karşılaştığında bile işin içinden çıkmak için çözüm yolu 

üreten kişidir. Böyle kimseler İslam öncesi Araplar arasında takdirle 

karşılanmıştır.992 

                                                 
990

 Ankebut 29/45. 
991

 El-Isfahânî, Müfredat, Kur’an Istılahları Sözlüğü, c.2,ss.232–233. 
992Toshihiko İzutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, Çev. Kürşad Atalar, İstanbul, 2014, s.108. 
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Kur'an-ı Kerim'de (a-k–1) kökü, isim olarak hiçbir âyette geçmezken 

“a'kalû”, “ta'kılûn”, “na'kılü”, “ya'kılüha” ve “ya'kılün” formlarında fiil olarak yer 

almış ve kırkdokuz âyette zikredilmiştir.993 

Tasavvufta ise akıl, imandan sonra en büyük nimet olarak görülmüş ve 

âhireti kazanmaya vesile olması dolayısıyla kıymet verilmiştir. Muhâsibî’ye göre akıl 

yaratılmış bir meleke olup bedendeki bir nurdur.994  

Avni Konuk’a göre insan, aklı cihetiyle melekler sınıfına mensup, nefsânî 

tarafıyla da hayvanlar sınıfına dâhildir.995Aklı; “akl-ı cüz ve akl-ı küll” olmak üzere 

ikiye ayıran Konuk, akl-ı cüz yerine bazen “akl-ı me‘âş”ı 996 da kullanır ve bu aklın, 

rûhu dâima cismânî lezzetler tarafına çektiğini ekler. Nefsin hevâsına yenik düşen 

akl-ı me‘âşı “çok kıskanç” olarak tanımlayan Konuk, onun “Ben yarını düşünemem, 

zevk ve hazzımı gerçekleştirmek için şu dakikada elimde fırsat vardır. Hal böyleyken 

niçin istifade etmeyeyim?”şeklinde hareket ettiğinden bahseder.  

Akl-ı küll ve diğer bir kullanım şekliyle “akl-ı me‘âd”997 ise, enbiyâ ve 

evliyânın aklı olup, rûhu, hakîkat âlemine ve ruhânî lezzetlere çeken akıldır. Akl-ı 

küll’e tâbi olan akl-ı me‘ad, diğerinin aksine, “Fâni zevkleri bâkî zevklere feda etmek 

lazımdır. Nitekim bâki âleme ait amele rağbet ederim.”der. Bu nedenle akl-ı me‘âdın 
                                                 
993İbrahim Emiroğlu, “Kur’an’da Akıl ve İnsan”, Dokuz Eylül Üniv. İlah.Fak.Der.,sy.XI, İzmir,1998, 
s.73. 
994Ebû Abdullah Haris b. Esed Muhâsibî, el-Vesâyâ, Thk: Abdülkadir Ahmed Ata’, Dâr’ul Kütübi’l-
İlmiyye, Beyrut, Lübnan,1986,s.252. Erken dönem âlimlerinin akıl hakkındaki tanımlamaları ve 
tasavvufta aklın ele alınışıyla ilgili olarak bkz: Ayhan Tekineş, “İlk Devir İslam Dünyasında Akıl 
Üzerine Tartışmalar”, Dîvân İlmî Araştırmalar, sy.10, (İstanbul, 2001/1),ss.199–214; Bekir Köle, 
“Tasavvufa Göre İlâhî Hakikatlerin İdrâkinde Aklın Konumu”, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, sy: 3, Nisan 2013, ss. 81–96. 
995Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.44. 
996Dünya nimetlerinden faydalanmak, makam- mevki, mal-mülk ve şöhret sahibi olmak için aklını 
kullanan kimsenin bu aklına “akl-ı me‘aş” adı verilir.  
997Akl-ı me‘aşın tersine âhiret mutluluğu kazanmak için gayret sarfeden ve aklını bu yolda sarfeden 
bir kimsenin aklına  “akl-ı me‘ad” denir. Abdülkerim Cîlî (v. 832/1428), bu konuda şunları kaydeder: 
“Allah, akıl ile idrâk edilmez.” dersek, bu sözle muradımız akl-ı meâştır. Ne zaman da “Allah, akıl ile 
bilinir.” dersek bununla muradımız akl-ı evveldir. Abdülkerîm el-Cîlî, İnsân-ı Kâmil, Ter. Abdülaziz 
Mecdi Tolun, İz Yayınları, İstanbul, 2002, ss. 300–301.   
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iki gözü, şu âna değil geleceğe ve işin sonuna bakar. Örneğin o akıl, gelecekteki gül 

için hâli hazırdaki sabır ve mücâhede dikeninin zahmetini çeker ve cismâni lezzetlere 

kulak asmaz. Yani akl-ı me‘âd, hakîkat gülü için bu fenâ âleminin diken gibi sabır ve 

meşakkatlerini çeker. O hakîkat gülü, sonbaharda yani cismin fenâsı halinde ne solar, 

ne de dökülür.998  

Peki, ama her iki aklın yapısı nasıldır? Yani bu tür bir düşünme tarzı 

bünyesinde hangi tip düşünceleri barındırır? İnsan doğası gereği hayır ve şer, iyilik 

ve kötülük, itaat ve isyan gibi birbirine zıt duygulara sahiptir. Hayatı boyunca bu 

duyguların yönlendirmesiyle iyi ile kötü arasında bir seçim yapmak zorunda kalan 

insan, akl-ı me‘âş ve me‘âd arasında sürekli gidip gelir. Dünyevî zevkleri tercih 

ettiğinde akl-ı me‘âşı kullanır ve hayvanın benzeri davranış paterni sergiler.999 Böyle 

bir hayat yaşayan insan, sadece istek ve ihtiyaçlarını karşılayan ve bu nedenle de 

kendisine sürekli kötülüğü emredici nefsinin isteklerine boyun eğen zayıf bir kişilik 

yapısı sergiler. Bu bakımdan akl-ı me‘âş, her zaman bir başka akla muhtaçtır. O da 

akl-ı me‘âd’dır. İlki daima vehim ve hayal üretir. Aklın kabul etmediği hükümlere 

vardırır ve hata yaptırır. Oysa aklın başlıca görevi hayal ve vehimden uzak 

durmaktır. Akl-ı me‘âd ise diğerinin tersine öğreticidir.1000 Nitekim Mevlânâ da bu 

iki aklın birbiri karşısındaki konumunu Habil ile Kabil meselesine benzetmiştir. 

Hatırlanacağı üzere, Kabil Habil’i öldürdükten sonra ortada kalan cesedi gömme işini 

                                                 
998Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VII, ss.363–364. Müellifin akl-ı me‘âş ve me‘âd hakkındaki benzer 
anlatımları için bkz: Konuk, Tedbiratü’l-ilahiyye Tercüme ve şerhi, s.56.  
999

 Bu psikoloji Kur’an’da şöyle anlatılmıştır: “Arzusunu ilah edinen kimseyi gördün mü? Onun 
üstüne sen mi bekçi olacaksın? Yoksa sen onların çoğunun işittiklerini, düşündüklerini mi sanıyorsun? 
Hayır onlar hayvanlar gibidir, hatta onlar, yolca (hayvanlardan) daha sapıktır.” Furkan 25/43–44. 
1000Cevdet Kılıç, “Mevlânâ’nın Düşünce Dünyasında Felsefe ve Filozoflar”, Tasavvuf İlmî ve 
Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 20, Mevlânâ’ya Armağan Sayısı, s.188. 
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bir kargadan öğrenmiştir. İşte akl-ı me‘aş’ın sınırı ve etki alanı buraya kadardır. 

Çünkü onun sürekli öğretilmeye ihtiyacı vardır.1001 

Müellifimiz bu iki aklı sıfat yönünden de inceler. Ebedî olan ki, bundan 

kastettiği akl-ı me‘âd’dır, bu sıfat rûhun hüsnü ve letâfetidir. Diğeri ise akl-ı me‘âş 

olup rûhun çirkinliği ve rezaletidir. Fakat akl-ı me‘âda sahip olmak her insanın harcı 

değildir. Bu ancak Hak Teâlâ’nın inâyetiyle olur.1002 

Konuk, başka bir yerde, akl-ı küllden bahisle onun “Hakîkat-i 

Muhammediyye” olduğunu söyler. Âyetlerde geçtiği üzere1003 Peygamber Efendimiz  

(s.a.v.) Cebrail (a.s.)’ı gördüğü andan itibaren bakışlarını onda sâbitlemiş ve başka 

hiçbir şeye bakmamıştır. Zîra O, Rabbinin en büyük alâmetlerinden bir kısmını 

görmüştür. Konuk, bu âyet-i kerîmede bahsedilen gözün Peygamber Efendimiz’in 

akl-ı küll’ünün gözü olduğu sonucunu çıkarır. Efendimiz bu gözle Hak Teâlâ’nın 

mülkünü, melekûtunu, sûrî ve mânevî âyetlerini gördüğü vakit hiçbirisine meyl 

etmemiş, Hakk’ın dışında hiçbirşeye bakmamıştır. Oysaki akl-ı cüz’inin gözü ise 

böyle bir durumda mülkün ve melekûtun çeşitli sûretlerine bakıp hayran olur ve asıl 

maksadı olan Hak’tan gaflet eder. Hak Teâlâ’nın has kulları olan evliyânın akılları da 

bu âyet-i kerîmenin1004 mazharıdır. Onların nûru, bu akıldır.1005 

Bu akılla ilgili olarak Avni Konuk şu görüşleri paylaşır: 

Akıl, hakîkat-i vâhidedir ve bir küll’dür; rûh-i küllî-i 
Muhammedî’nin sıfatıdır. Onun için Resûl-i Ekrem Efendimiz’in (s.a.v.) 

                                                 
1001

 Mevlânâ Celaleddîn Rûmî, Fîhi Mâ Fîh, Çev: Ahmed Avni Konuk, Haz.: Selçuk Eraydın, İstanbul 
2002, s. 130. 
1002Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VII, s.440. 
1003Âyetler meâlen şöyledir: “Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar Rablerinin, kendilerine 
verdiği şeylerle zevk ve mutluluk duyarak cennetlerde ve nimetler içinde bulunurlar. Rableri onları 
cehennem azabından korumuştur.” Necm 52/17- 18. 
1004Söz konusu âyet mealen şöyledir: “Göz ne aştı, ne şaştı. Allah’a yemin olsun ki, Rabbinin varlığına 
ve gücüne işaret eden delillerden en büyüğünü gördü.” 
1005Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VII, s.377. 
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hakîkatine “akl-ı evvel” ve “akl-ı küll” de derler. Sûret âleminin intizâm-ı 
bedî’i akıl vâsıtasıyla zuhûr etmiştir. İmdi âlem-i sûretin binâsında “akl-ı 
küll” müessîr olmakla beraber, kendisi bir sıfat olduğundan, işâret-i hissiye 
[his yoluyla] “İşte akıl budur.” diye gösterilemez. Binaenaleyh o enzar-ı 
hissiyyeden gizlidir; fakat âlem-i sûrete mensûbiyeti hasebiyle zâhirdir. 
Mesela gayet güzel bir binaya bakılınca, nazar-ı hissiye evvelen bina 
görünür; ba’dehu mi’marın aklının derecesi bu sûrette meşhûd olur. Şu halde 
suver-i âlemden birer sûret olan bizim vücûd-ı unsurîmiz o derya-yı akıldan 
birer dalga ve katre olmuş olur. 

Akl-ı külli, rûh-i küllî-i Muhammedî mertebesinin sıfatıdır ve 
bütün ervah-ı cüz’iyyenin aslı bu ruh-ı küllî ve akl-ı küllîdir. Ve mertebe-i 
şehâdette bizim sûretlerimizi tedvir eden ukûl-i cüz’iyyemiz ve ukûl-i 
cüz’iyyemizi tedvir eden dâhi akl-ı küllîdir. Derya-yı akl olan akl-ı küllî 
mertebesine sûret vâsıtasıyla vusûl imkânı yoktur. Binaenaleyh o mertebeye 
vusûl için sûreti değil, yine aklı rehber ittihaz etmelidir. Sûret, rehber ve delil 
ittihaz olundukça o sûret onu kendi küllünden uzaklara düşürür. Yani sûret 
vâsıtasına müracaat eden bir kimsenin kalbi ancak sûreti görür. Sûret 
arkasındaki sır vericiyi görmez. Nihayet o kimse uzak atıcı olan akl-ı küllün 
attığı tedbir oklarını ve kendi akl-ı cüz’isi de o tedbirler içinde dâir olduğunu 
göremez. Hakîkati sûret vâsıtasıyla idrâke çalışan kimse, kendi rûhunun, 
ruh-i küllînin cüz’ü ve aklının dâhi, akl-ı küllinin cüz’ü olup dâima ona râkib 
olduğunu bilmez, onu gâib zanneder. Âlem-i sûret içinde esrâr-ı rûha ve akla 
vâkıf olmak için inat ile râkib olduğu rûhunu ve aklını yorar durur.1006 

 

Yukarıdaki ifadelerden çıkarılabilecek sonuç, bu âlemde maddeden mânâya 

nüfûz edemeyen bir akılla yol alınamayacağıdır. Bunun başlıca sebebi; insanı 

yokluğa götüren, bu sûret varlığını terk ettiren ve iradesini Allah’ın iradesi karşısında 

geride bırakan başka bir aklın varlığıdır. İşte bu akıl, akl-ı külldür. Cüz’i akıl, Allah’a 

ulaşma yollarını bilmez. Onun sonsuz âlemden de haberi yoktur. Bu akla uyan mânâ 

yoluna ulaşamaz. Bu nedenle mutasavvıflar “Akıl erlerin ayak bağıdır.”1007 

demişlerdir. 

Konuk’a göre akl-ı me‘âş, dünya hayatının bekâsı için tüm engelleri ve 

tedbirleri idrâk eder. Diğeri akl-ı me‘âddır ki, bu hayatın ötesindeki sırları idrâk eder. 

Bu her iki tür aklın sonsuz mertebeleri vardır. Akl-ı küll sonsuz olduğundan 

idrâkinde de nihayet yoktur. Bunun yanı sıra sırlar ve ilâhi mârifetleri idrak 

                                                 
1006Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, ss.352–353. 
1007 Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, s.44. 
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konusunda, akl-ı me‘âd sahipleri arasında da pek çok farklılıklar vardır. Her bir akıl 

kendi mertebesindeki aklın idrâkine vâsıl olamadığından ilk önce muhalefet eder. O 

mertebeye ulaştıktan sonra o muhalefetten vazgeçer. Bu terakkî müellife göre, 

Hakk’ın hidâyetidir. Böyle olunca muhalefetlerin sebebi, akılların farklılığından ve 

hidâyetsizlikten olmuş olur.1008 

Yani herkes, kendi akıl seviyesine göre olayları idrak eder. Kesbî bilgiler 

zarûrî bilgiler vasıtasıyla elde edilebilir. Önce zarûrî bilgiler edinilir. Daha sonra 

insan beyni bu bilgileri birleştirir. Bu terkip neticesinde bilinmeyenler bilinir hale 

gelir. Ancak her insanın bu bilgileri alma ve birbiriyle bağdaştırma kabiliyeti 

farklıdır. Kimi insan için kolayken, kimisi için bu bağlantıyı kurmak zordur. Şunu da 

belirtmek gerekir ki, bilinen zorunlu bilgilerden bilinmeyen teorik bilgiler elde 

etmenin zorluğunun veya kolaylığının bir sınırı da yoktur. Hiçbir şey öğrenemeyecek 

durumdaki aptallık seviyesinden, en karmaşık bilgileri çok fazla çaba harcamadan 

öğrenmeye kadar değişiklik gösteren bir dağılım söz konusudur. Mutasavvıflara 

göre, en yüksek seviyedeki bu ikinci idrak, peygamberler ve velilere has 

kılınmıştır.1009  

Vurgulanması gereken diğer bir husus da, daha üst akla sıçrayışın sadece 

Allah’ın dilemesiyle olduğudur. Nitekim “Allah dilediği kimseyi nûruna iletir.”1010 

ifadesi bu hidayetin delîlidir. Allah kullarının daima iyiliğini ve hidayetini ister. 

Bunun için onlara din, akıl, peygamber ve vahiy ekseninde dört ışık ile aydınlanma 

imkânı sunmuş ve hangi yolu seçecekleri konusunda da serbest bırakmıştır. İmana 

teşvik etmiş, küfre engel olacak tüm tehditleri de gönderdiği uyarıcılar ve indirdiği 

                                                 
1008 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, s.139. 
1009A.Cüneyd Köksal, “Hanefî Fıkıh Düşüncesinde Akıl Kavramı ve Dört Mertebeli Akıl Anlayışı”, 
M.Ü. İlahiyat Fak. Derg., 40,(2011/1), s.17.  
1010

 Nur 24/35. 
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kitaplar yoluyla kullarına duyurmuştur. Bütün bunlara rağmen O, hiç kimseyi, 

istemediği hâlde ne hidayete zorlamış ne de dalâlete mecbur etmiştir. Bu yüzden 

Yüce Yaratıcı insanları hayra teşvik eder, ama şerre rıza göstermez. Kul hayrı isteyip 

o konuda iradesini ortaya koyarsa, Allah da onun istediği hayrı gerçekleştirmesine 

izin verir, onu dinde anlayış ve kavrayış sahibi kılar.1011 O halde denilebilir ki, 

hidayet ve dalâlet hususunda Allah’ın keyfî bir izni ya da izin vermemesi diye bir şey 

yoktur; hidayet üzere olanlar, Allah’ın lütfu ile kendi hür irade ve eylemleri sonucu 

iman ve hidayete erdirilmişler1012 ve bu üst akla sahip olmuşlardır. 

Konuk, akıl hakkında bir sınıflandırma daha yapar. Buna göre, akıl iki 

çeşittir. Birincisi çalışmak ile kazanılır. Çocuk okulda nasıl ilim tahsil ederse kişi de 

öylece bu aklı tahsil eder. Nitekim bu akıl, kulak ve gözle edinilen bilgileri kapsar. 

Diğeri ise vehbî olan akıldır ki, kulun ayn-ı sâbitesindeki istîdada binâen, Hak Teâlâ 

tarafından ihsân olunmuştur. Nûru, câna gıdâ olan akıl ise bu akıldır.1013 

Kesbî olan akıl, eğitimle başkalarının akıllarına üstün gelir. Fakat kişi, 

tahsille elde ettiği aklın muhafazasında zahmet çeker; çünkü insan unutur. 

Ezberlediği ilimlerin unutulmaması için sürekli tekrarlanması gerekir. Bu hal ise 

zahmetli ve ağırdır.1014  

Vehbî olan akıl ise, ezelde Hak Teâlâ Hazretlerinin bahşişi ve atâsıdır. Bu 

aklın çeşmesi ve kaynağı, ruh-ı izâfinin arasında bulunur ki, bu akıl ledün ilminin 

kaynağıdır. Böyle bir kimse Konuk’un tâbiriyle “levh-i hâfız” değil, “levh-i mahfûz” 

                                                 
1011Konuyla ilgili âyet-i kerîme tam olarak şöyledir: “Allah her kimi doğruya erdirmek isterse, onun 
göğsünü İslam’a açar. Kimi de saptırmak isterse onun da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına daraltır, 
sıkar. Allah inanmayanlara azap ve sıkıntıyı işte böyle verir.” En’am 6/125. 
1012M.Zeki Duman, “Nur Sûresi’nin 35. Âyetinin Tefsir ve Te’vili Bağlamında Allah’ın İnsana Dört 
Hidâyeti: Fıtrî Din, Akıl, Peygamber ve Kitap”, Usul Dergisi, s.38. 
1013Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.32. 
1014Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.32. 
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olur. Bu vehbî aklın menbaından ledün ilminin suyu kaynadığı vakit, o su gayet 

berrak ve saf olur. Zamanın geçmesiyle kokmaz, eskimez ve sararmaz. İşitilerek elde 

edilen ilmin menbaından kaynayan ilim ise, şârihe göre, zamanla bozulur, eskir. 

Vehbî akıl kaynağından fışkıran gayb ilminin suları, her an sineden kaynamakta, 

fışkırmakta ve bir menfez bulunca dışarı akmaktadır. Fakat diğeri ırmaklar gibidir. 

Dışarıdan içeriye doğru akar. Bu ilmin yolu olan kulak ve göz bağlansa, böyle bir 

kimse ilimsiz kalır. İşte bu nedenle Konuk, ilim ve hikmet menbaını isteyen 

kimsenin, bunu kendi kalbinden istemesi gerektiğini hatırlatmaktadır. Nitekim 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Kim ki kırk sabah Allah için ihlâs ederse, kalbinden 

lîsânı üzerine hikmet menbâları zâhir olur.”1015 buyurmuşlardır.1016 

Burada her iki ilmin elde ediliş yönleri hakkında durmak gerektiği 

kanaatindeyiz. Nitekim kesbî ilim, duyu organları tarafından alınan bilgilerin akla 

gönderilmesi ve yorumlanmasıyla oluşur. Yani dışarıdan içeriye doğru bir bilgi akışı 

gerçekleşmektedir. Vehbî ilim ise “ruhânîyet âlemi” olarak da nitelenen emir 

âleminden birtakım bilgilerin, kişinin kalbine ilka edilmesiyle elde edilir. Burada, 

diğerinin aksine, merkezden dışarıya doğru bir bilgi akışı vardır. Emir âleminden 

bilgi edinebilmenin yolu kişinin nefsini kötülüklerden arındırıp saflaştırmasına 

bağlıdır. Böylece kalpte îman ve mârifet rüzgârları esmeye başlar. Diğeri için böyle 

bir şart yoktur. Nitekim göz ve akıl sağlığı yerinde olan her fert kitaplar vasıtasıyla 

bu bilgiye sahip olabilir.  

İmâna mensûp olan akıl, me‘âdını düşünen akıldır. Bu akıl dünya hayatının 

sonu ve insanoğlunun bir hesabının olduğunu idrâk eder. Nitekim Konuk bu aklı, âdil 

                                                 
1015 Zeynüddîn Muhammed Abdürraûf el-Münâvî, Feyzu'l-Kadîr, el-Mektebetü’t-Ticâriyyetü’l-Kübrâ, 
Mısır, h. 1356, VI, 43, no: 8361. 
1016 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.34. 
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bir zâbıta memûruna benzetir ki o, nefsi iyiliğe sevk eder ve kötülükten men eder. 

Kalbe fenâ hâtıraları ve fikirleri sokmayan bu memûr, iyi fikirleri ise kabul eder. O 

akıl, kalp şehrinin kapısı önünde adeta bir kedi gibi uyanık bir halde bekler. Nefsâni 

düşünceler ve şeytandan gelen vesveseler ise fare gibi delikte kalır ve çıkamazlar. 

Eğer çıkarlarsa o akl-ı me‘ad derhal onları parçalar.1017  

O halde biz akl-ı me’ad’ı bir bakıma mânevî bir çay süzgecine 

benzetebiliriz. Nasıl ki çay doldururken süzgeç kullanıldığında çöpler bardağa 

dolmuyorsa, işte aynen bu şekilde akl-ı me‘ad’da bir filtre görevi görerek her türlü 

düşünceyi kalbe sokmaz. Seçici davranır. Böylece kalbin kirlenmesine izin vermez. 

Özetle Konuk aklı, akl-ı me‘âş ve akl-ı me‘âd/ kesbî ve vehbî akıl / akl-ı 

küll ve akl-ı cüz gibi ayrımlara tâbî tutarak tanımlar. Bu tanımlamalarında öne çıkan 

fikir; aklın Allah’a götüren yolda önemli bineklerden birisi olmasıdır. 

1.21. Esmâ  
 

İsim kelimesi  ُّسُمو kökünden gelir. Bir şeyin Zât’ı ismiyle bilinir.1018 İsmin 

çoğulu olan esmâ, daha çok naslarda Allah’a nisbet edilen doksan dokuz ismi içeren 

bir terimdir. “Güzel, en güzel” anlamındaki hüsnâ kelimesiyle birlikte kullanılarak 

esmâ-i hüsnâ (el-esmâü’l-hüsnâ) şeklinde zikredilir.1019 

Esmâ-i hüsnâ sayısını 99 olarak belirleyen hadis şöyledir: “Allah’ın doksan 

dokuz adı vardır, yüzden bir eksiktir. Kim bunları sayarsa cennete girer. Allah tektir, 

                                                 
1017Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s. 38. 
1018

 El-Isfahâni, el-Müfredât, c.1, s.244. 
1019 Bekir Topaloğlu, “Esma-i Hüsna Maddesi”, DİA,1995, c.11, s.404. 
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tek olanı sever.”1020 Bu hadisle bildirilen Allah’ın en güzel isimlerinin doksan dördü 

Kur’ân-ı Kerîm’de, diğerleri hadislerde geçmektedir.  

Kur’an-ı kerim’de esmâ-i hüsnâ terkibi dört âyette1021 yer alır. Bu âyetlerin 

ilkinde1022 “En güzel isimlerin Allah’a ait olduğu, onlarla Allah’a dua edilmesi, 

O’nun isimleri hususunda doğrudan sapanların bırakılması ve Allah’ın isimlerini 

gerçek anlamlarından saptıranların cezalandırılacağı”1023  bildirilmektedir.  

Avni Konuk’un esmâ konusundaki görüşlerine gelince o, Allah’ın 

isimlerinin yansıdığı yerin insan olduğunu söyler. Örneğin, “el-Müntakim” isminin 

gereği celâl ve kahırdır. Fakat bazı durumlarda Hakk’ın rahmeti gazâbını geçer. O 

zaman cemal isminin yansıdığı yer olan akıl, insan nefsi üzerinde adeta demir gibi 

bir bağ olur ve o gazâbın hükmünü icraya bırakmaz. Akıl kişiyi hikmete ve kemâle 

sevk eder.1024 Yani akıl, nefsi el-Müntakim isminin gereği olan intikam almaktan 

men eder. 

Hak Teâlâ tüm esmâyı Hz. Âdem’e öğretmiş ve Âdem (a.s.) bu esmânın 

tamamının hüküm ve eserlerine tâbi olmuştur. Konuk’a göre bu öğretme işi, şimdi 

bizim bu şehâdet âleminde yaptığımız gibi, insanın şahsına sözel veya yazılı olarak 

olarak değil de belki akıl mertebesinde ve mânâda Âdem’in ilm-i vücûduna ve ayn-ı 

sâbitesine yine mânen taalluk etmiştir.1025 Burada Konuk’un bahsetmiş olduğu 

mertebe kanaatimizce “taayün-i sânî mertebesi”dir. Nitekim bu mertebede Allah 

Teâlâ, isim ve sıfatların gerektirdiği bütün küllî ve cüz’î mânâların sûretlerini 

                                                 
1020 Buhârî, “Daavât” 68; Müslim, “Zikir”,5–6; İbn Mâce, “Du’â”, 10; Tirmîzî, “Daavât” 82; İbn 
Hanbel II, 267.  
1021 A’raf 7/180, Tâhâ 20/8, İsrâ 110, Haşr 59/22–24. 
1022 A‘râf 7/180. 
1023 Ateş, Kur’an-ı Kerim Tefsiri, c.2,s.1041. 
1024 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.38. 
1025 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.341. 



278 
 

birbirlerinden ayırarak tafsil eder.1026 Bu mertebede ilmî sûretler, birbirlerinden ayrı 

olduklarından bunlara “vâhidiyyet, a’yân-ı sâbite ve hakîkat-i insaniyye” denir. O 

halde bu mertebede Hz.Âdem’in de ayn-ı sâbitesi mevcuttur. Ve Allah onun ayn-ı 

sabitesine, daha bedensel olarak yaratılmadan önce, mânâ âlemindeyken bu isimlerin 

bilgisini vermiştir.  

Bilindiği gibi, şehâdet âleminde esmânın gereği olarak sürekli bir varoluş ve 

yokoluş mevcuttur. Zira el-Mûcid, el-Muhyî, el-Mübdî, er-Rahmân, el-Mün’im, el-

Musavvir, el-Hâlık ve el-Kayyûm gibi esmâ, mevcûdâtın varlığını ve yansımaların 

ortaya çıkışını bünyesinde barındırır. El-Mümît, ed-Dârr, el-Kahhâr, el-Kâbız, el-

Ferd, el-Vâhid gibi esmalar da yok oluşu gerektirir. Âlemdeki sûretlerin her biri her 

an için yeniden yaratılma içindedir. İşte Konuk’a göre, bu tecellîyi, ancak kendi 

nefsinde kıyameti kopan insan müşâhede eder.1027 Yani ancak fenâ makâmına erip, 

ölmeden önce ölmeyi yaşayanlar, var oluş ve yok oluşu müşâhede ederler. Onun 

dışındaki kimselerin bu tecellîden haberi yoktur.  

Konuk, esma konusunda Hakk’ın iki yolundan söz eder. Birisi el-Hâdi ve 

diğeri el-Mudill ism-i şerîfinin yoludur. Bu isimler birer rabb-i has’tır ki, kendisine 

mensûp olanları, yolları üzerinde terbiye ederler. Âdeta her birisi kendi yolunun 

yolcularının alınlarından tutup sonlarına kadar çeker götürür. Kendi yolcularından 

râzıdır; fakat Rabbü’l-erbâb olan Allah Teâlâ Hazretleri, sadece ism-i Hâdi’nin 

yolcularından râzıdır ve ism-i Mudill’in yolcularından râzı değildir, onlara gazap 

eder. Nitekim müellife göre, Fâtiha Sûresinde bu yollara işâret edilir. Cismâniyet 

âleminde kul, bu iki yoldan hangisine sulûk edeceğinde tereddüt yaşar. Çünkü el-

                                                 
1026Cavit Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1978, 
s.63. 
1027 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s. 438. 
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Mudill isminin yoluna serilmiş bir takım lezzetler vardır ve kul bunlara imrenir. Eğer 

kulun yardımcısı Hakk’ın lütfu olursa, el-Hâdi isminin yolunu seçer. Şâyet 

yardımcısı Hakk’ın kahrı olursa el-Mudill isminin yolunu tercih eder. Bu iki yoldan 

birini Hak tarafından vâki olan bir istekle tercih eder. 1028 Konuk’a göre, bu manâya 

binâen şöyle buyrulur: “ Yâ Habîbim de ki, hepsi Allah Teâlâ indindendir.”1029 

Netice itibariyle insan, hem maddî hem de mânevî ihtiyaçları olan bir varlıktır. 

Yemek yemek, uyumak, giyinmek, barınmak insanın hayatî ihtiyaçlarını 

oluştururken kendini yarattığına inandığı bir varlığa sığınmak ve ona bağlanmak ise 

ruhsal yönüyle ilgili ihtiyaçlarındandır. Yaratıcı bizler gibi madde özelliği taşımadığı 

için O’nu duyularımızla idrak edemeyiz ancak O vardır ve bizler bunu hissederiz. Şu 

halde O’nu ancak kâinat ve insanla olan ilişkisi bakımından tanıyabiliriz. İşte bu 

ilginin sağlanmasında esmâ-i hüsnânın inkâr edilemez bir rolü vardır. İsimlerin 

kelimeler ve seslerle ifade edilmesi ve bu seslerin ihtiva ettiği anlamların ruh 

dünyasındaki yansımaları söz konusu iletişimi geliştiren ve güçlendiren âmillerdir. 

Örneğin bu isimlerin belli sayılarda zikredilmesi kalplere huzur verir, lütuf ve rahmet 

ümidi telkin eder. Zikir ve duada kullanılmaları halinde ise duaların kabulüne vesile 

olacağına inanılmaktadır.1030 

1.22. Melek ve Şeytan 
 

 “Kudret, kuvvet ve elçilik yapma” anlamlarına gelen ve  “mülk, lek veya 

elk” köklerinden türemiş olduğu düşünülen1031 melek kelimesi (çoğulu melâike) 

“Çeşitli şekillere girebilen nûrânî latif varlıklar”1032 şeklinde tanımlanmaktadır.  

                                                 
1028 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.438. 
1029

 Nîsa 4/78. 
1030

 Topaloğlu, “Esma-i Hüsna Maddesi”, DİA, c.11,s.404. 
1031 Mehmet Sait Özervarlı ve ark., İslam İnanç Esasları, Anadolu Üniv. Yay., Eskişehir,2013,s.62. 
1032 Cürcânî, “M-l-k Maddesi”,Ta’rîfât-Terimler Sözlüğü, s.222. 
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Kur’an’da ve hadislerde meleklerin özellikleri, yetenekleri ve görevleri 

anlatılmıştır. Konuyla ilgili âyet ve hadislerde nurdan yaratılan meleklerin1033 

Hz.Âdem’den önce de bulundukları, ilâhî hitaba mazhar oldukları ve bizzat 

Yaratıcıyla konuştukları bildirilmiştir.1034 Ayrıca söz konusu âyetlerde ellere1035 ve 

pek çok kanada1036 sahip meleklerin insanlar gibi yemek yemedikleri,1037 yerine 

getirmiş oldukları görevler gereği iri ve güçlü olabildikleri1038vurgulanmıştır.1039 

Şârih de meleğin “kuvvet ve şiddet” anlamına geldiğini hatırlatarak tabîî ve 

unsurî olmak üzere iki kısım melekten söz eder. Konuk’a göre ilk grup melek, 

uzayda tabîî sûretlerden meydana gelmiş olan yüce ruhlardır. İkinci grup ise 

elementlerle alakası olan ruhlardır ve pekçok âlemin tedbîrinden sorumlu olan bu 

melekler sayılamayacak kadar çoktur. 

Bu konuda şöyle der: 

Mâlum olsun ki, vücûd-ı mutlak-ı Hakk’ın gayriyyet libasıyla tenezzülü 
Hakîkat-ı Muhammediyye mertebesinde sâbit olan sıfat-ı kudretin mezâhiri yani 
kuvâ ile vakı’dır. Zira vücûtta kudret ve kuvvet olmayınca irâde ettiği şeyin îcâdı 
mümkün olmaz. Allah Teâlâ Hazretleri “zü’l-kuvveti’l-metîn”dir. Ve kudret sıfat-ı 
sâire [diğer sıfatlar] gibi vücûd-ı hakîkînin şuunatından bir şe’n olduğu cihetle, 
Zât’ının gayrı değildir. İmdi ef’al kuvvet ile tezahür edeceğinden 
[gerçekleşeceğinden] ef’âl-i ilâhiyye dâhi melâike-i kirâm ile zâhir olur. Bu kuvâ-i 
ilâhîyyenin ismi lîsan-ı enbiyâ da ‘melâike’dir. Zîra melek “kuvvet ve şiddet” 
mânâsınadır. İmdi ulûhiyyetin âlem-i anâsırı muhît olan dört kuvve-i küllîyesi 
vardır ki onlara lîsan-ı şer’de Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail (a.s.) denir. Bunlara 
tâbi olan meleklerin haddi hesâbı yoktur. Melekler ihtiyar sâhibi olmayıp o kuvanın 
sâhibi olan Zât-ı uluhiyyetin irâdesine tâbi olduklarından haklarında “Allah’ın 
emrettiği şeye muhalefet ve isyan etmezler, emrolundukları şeyi işlerler.” 

1040buyrulmuştur. 1041 

 

                                                 
1033 Müsned, VI, 152,168; Müslim, “Zühd”, 60. 
1034 Bakara 2/30–34; Hicr 15/28–29. 
1035 En‘âm 6/93. 
1036 Fâtır 35/1. 
1037 Hûd 11/69–70; Zâriyât 51/24–28. 
1038 Necm 53/5; Tahrîm 66/6; Tekvîr 81/20. 
1039 Mehmet Sait Özervarlı, “Melek Maddesi”, DİA, 2004, c.29,s.40. 
1040Tahrîm, 66/6. 
1041 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.V, ss.17–18. 
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Bu pasaja göre melek, Allah’ın kâinat yönetiminde kullandığı maşa ve alet 

hükmündedir. 

Melekler, bizler gibi hisler âleminde bedenlenmiş varlıklar değildir. Zîra 

onlar ruhtur. Hayal âleminde çeşitli sûretlere girerek görünürler. Meleklerin 

insanlarla irtibatında sadece hayal âlemine dâhil olan kişiler bu olayın tanığıdır. 

Ayrıca Konuk’un nakillerine göre; bu şekilleniş, görenlerin halleri ve inançlarıyla 

irtibatlıdır. Nitekim sapıklıklarına karşı Lût kavmini cezalandırmak üzere 

görevlendirilen meleklerin misafir olarak gittikleri Hz. İbrâhim tarafından 

insanlardan ayırt edilemeyip kendilerine yiyecek hazırlanması1042 ve Cebrâil (a.s)’ın 

Hz.Meryem’e insan sûretinde görünüp bir çocuğunun olacağını haber 

vermesi1043meleklerin farklı kimliklerle insanlara göründüğünün ispatı olup 

Konuk’un bu görüşünü destekler mahiyettedir.  

Şeytan (çoğulu şeyâtîn) ise “uzaklaşmak, haktan ve hayırdan ayrılmak, 

muhalefet etmek” anlamındaki şatn (şütûn) veya “öfkesinden yanıp tutuşmak” 

anlamındaki şeyt kökünden türemiş olup “hayırdan ve rahmetten uzaklaşmış yaratık; 

yanıp helâke mâruz kalmış varlık” demektir.1044  

Şeytan gerçek bir varlığa sahip midir? Bir bedeni var mıdır? Bu hususlarda 

farklı görüşler ileri sürülmüştür. Cinlerden olduğunu1045 ve ateşten yaratıldığını 

bildiren âyet ve hadisleri1046 temel kabul eden kelâm ve tefsir âlimlerine göre 

şeytanın kendine has bir varlığı bulunmaktadır. Ayrıca Kur’an’da şeytanın yandaşları 

                                                 
1042Hûd 11/69–70 
1043Meryem 19/17–19. 
1044Râgıb el-İsfahânî, Müfredât-Kur’an Istılahları Sözlüğü, “Ştn Maddesi”, c.1,s.652; İbn Manzûr, 
Lisânu’l-Arab, ‘Ştn Maddesi”, c.7,s.121; Komisyon, el-Mu’cemu’l-Vasît, s.483. 
1045 Kehf 18/50. 
1046 A‘râf 7/12; Hicr 15/27; Müsned, VI, 152, 168; Müslim, “Zühd”, 60. 
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ve ordusundan1047, zürriyetinden1048 dostlarından1049 ve başından1050, hadislerde de 

boynuzundan 1051 bahsedilmektedir.1052 

Avni Konuk, ateşten yaratılmış ruhlar sınıfından olan şeytanların 

peygamberlikten evvel cisimlerinin letâfeti nedeniyle yıldızlara çıkarak meleklere ait 

haberleri ve sırları kaçırıp onları kâhinlere ilettiğini ve kâhinlerin de onların 

bildirdiklerini insanlara aktardıklarına değinmektedir. Peygamber Efendimizden 

(s.a.v.) sonra, şeytanların bu tip haberler çalması yasaklanmıştır. Buna teşebbüs eden 

şeytanlar, melekler tarafından yakıcı yıldızlar ile yakalanmışlardır.1053   

Konuk’a göre, melekler insanoğlu gibi esmânın tamamına değil, ancak 

“Subbüh, Kuddûs, Tayyip, Tâhir, Nûr, Ahad, Vâhid ve Aliyy” gibi kendilerine mahsûs 

bazı esmâlara vâkıftır. Hatta melekler, diğer esmâdan habersizdir ve Hakk’ı ancak 

bildikleri isimler ile tesbîh ve takdîs ederler.1054 Yani Âdemdeki manâ ve esmâların 

tamamını bünyesinde bulundurma olgusu meleklerde yoktur. İlâhi kudretin bir 

mazharı olan meleklere, Âdemoğlu gibi bu bedende kayıtlı olmak yerine gökyüzünde 

serbestçe dolaşma izninin verilmiş olması, meleklere yine de böyle bir mârifeti 

sağlamamıştır.1055   

Konuk her insanın, kendi kişisel kabiliyetlerine göre birtakım işler yaptığını 

ve bunu gerçekleştirirken de kendisine rehberlik eden gizli vekillerin (veya 

melekelerin) varlığından söz eder. Onlar da cin ve meleklerdir. Cin şer, melek hayır 

                                                 
1047 A‘râf 7/27; Şuarâ 26/95. 
1048 Kehf 18/50. 
1049 Nisâ 4/76; En‘âm 6/121; Hac 22/4. 
1050 Sâffât 37/65. 
1051 Buhârî, “Bediü’l-ħalķ”, 11; Müslim, “Müsâfirîn”, 290. 
1052 İlyas Çelebi, “Şeytan Maddesi”, DİA, 2010, c.39,s.100. 
1053 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VII, s.526. 
1054Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.211. 
1055 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.212. 



283 
 

ile ilkââtta bulunur. İstîdâdı kötülüğü isteyenler şer tarafına, saadeti isteyenler de 

hayır tarafına meyl ederler ve fiilleri de ona göre olur.1056 

Burada Konuk’un bahsetmiş olduğu cin, kanaatimizce insana vesvese veren 

şeytandır. Nitekim Efendimiz (s.a.v) hem şeytanın hem de meleğin insanoğluna 

sokularak onun kalbine birtakım şeyler attığını bildirmiştir. Şeytanın işi kötülüğe 

çağırmak, sonu zararlı olan şeylere teşvik etmek ve Hakk’ı yalanlamak, Hak’tan 

uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır. 

Kim içinde Hakk’a, iyiliğe çağıran bir ses duyarsa bilmelidir ki bu Allah'tandır.  Bu 

durumda hemen Allah’a hamdedilmelidir. Kim de içinde şer ve inkâra çağıran bir 

fısıltı duyarsa ondan uzaklaşmalı ve hemen şeytandan Allah'a sığınmalıdır.1057  

Konuk, şeytanın Hakk’ın el-Mudill isminin tam olarak temsil edildiği bir 

ruh olduğunu ve bu haliyle cismaniyet âlemini kapladığını söyler. Her bir insanın 

sûretine de yayılmaya müsâit olan bu varlık hakkında hadîs-i şerîfte “Şeytan 

insanoğlunun damarlarında dolaşır.”1058 buyrulmuştur. Şeytanın insana musallat 

oluşu; vesvese, havâtır ve doğru gibi görünen bâtıl fikirler sûretindedir.1059 İnsan, 

ancak şeriata uymakla bu fikirlerin şeytanın vesvesesi olduğunun farkına varabilir. 

Eğer farkına varamayıp o fikrin îcâbını yerine getirir yani şeytana uyarsa, artık sûret 

olarak kişi, şeytanın kendisi olur. Onun için âyet-i kerîmede “Görünen insan 

şeytanları ve görünmeyen cin şeytanları”1060 buyrulmuştur.1061  

                                                 
1056 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VI, s.375. 
1057 Tirmîzî, Tefsîru’l-Kur’an, 2, (Bakara). 
1058Buhârî, Bed’ü’l-halk, 11, İtikâf, 8, 12, Edeb, 121, Ahkâm, 21; Müslim, Selâm, 23–25. 
1059

 Müellifin şeytanın insan kalbine nasıl yaklaştığıyla ilgili görüşleri için bkz: Konuk, Tedbiratü’l-
ilahiyye Tercüme ve şerhi, s.314. 
1060 En’am 6/112. 
1061 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.180. 
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Şeytan kişiye ibadetleri esnasında musallat olarak ona bazı telkinlerde 

bulunur. Örneğin; “Hava gayet güzel. Burada kapanıp kaldın. Biraz çıkıp hava alsan, 

sağlığın için iyi olur.”, “Bu kadar zikir ve mütâlaâ kâfî. Biraz da geleceğin için 

ticaret ve servet yapmağa bak.” ya da “Sen yalnız zikirle meşgulsün. İlmin yoktur ve 

ilmi olmayanlara hürmet ve riayet etmediklerini görüyorsun. Biraz da ilim tahsili ile 

meşgul ol.” der. Böyle bir durumda yapılması gerekense müteyakkız olmak ve   ال حول

 ;Âlemde hiçbir hareket ve kımıldanma ve kuvvet yoktur“و ال قوة اال باp العلى العظىم 

ancak o hareket ve kuvvet, el-Aliyy ve el-Azîm olan Allah ile vâkî olur.”demektir. 

Fakat bunu yalnız dil ile değil kalben de söylemek önemlidir. Zira idrak, rûhun sıfatı 

ve sıfat mevsuftan ayrı olmadığından onun ayn’ıdır. Ve bu sözün manâsı idrak 

olunarak söylenirse, tevhid olur ve İblis’in tevhid âlemine girmesi mümkün 

olmadığından, musallat olamaz. Zira şeytanlık ancak varlıkta ikilik görmek ve 

gayriyyet isbat etmek zevkinden ibârettir. Bu görüş enaniyyeti doğurur. “La 

havle”nin manâsı ise, bu enaniyyetin başını kesmektir. İblisin musallat olması, 

nazarında ikilik ve gayriyyet sabit olan tüm müminlere ve sulûk ehlinedir. Tüm 

kuvvet ve çabayla can Hakk’a ircâ olunursa, meydanda İblis’in vücûdu kalmaz ki, 

tasallut edebilsin. Zîra tevhîd nurdur ve İblis nârdır. Nûr ise nârı söndürür.1062 

Konuk’un da vurgulamış olduğu gibi şeytan, her an tüm müminlere çeşitli 

vesilelerle musallat olmaktadır. Nitekim âyet-i kerimede şeytanın “(Öyle ise) beni 

azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için Senin dosdoğru 

yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, 

                                                 
1062Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.181. Müellifin şeytan hakkındaki benzer anlatımları için bkz: 
Konuk, Tedbirâtü’l-ilahiyye Tercüme ve şerhi, ss.278–279. 
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arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve Sen onların çoğunu 

şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.”1063dediği belirtilmektedir.  

Özetle Konuk, ilâhî fiillerin melekler tarafından, insanı caydırmaya ve 

günaha sokmaya dönük fiillerin ise şeytan tarafından gerçekleştirildiğinin altını çizer. 

Meleklerin insan gibi tüm esmaya vakıf olmadığını belirten Konuk, şeytanı ise 

ateşten yaratılmış ve Mudill isminin tecellî ettiği bir ruh olarak tanımlar. Onun 

tasallutundan kurtulmanın yolunu da tüm varlığıyla beraber Hakk’a yönelmek olarak 

gösterir. 

1.23. Rüya  
 

“Görmek” anlamındaki “rü’yet” masdarından türeyen bir isim olan rü’yâ 

kelimesi sözlükte “uyku sırasında görülen şey” olarak tanımlanmaktadır. 1064 Benzer 

anlama sahip olan hulm (çoğ. ahlâm) ise “karmaşık, kötü, korkutucu rüyaları” tarif 

eder.1065 Bu iki anlamla ilgili olarak Hz. Peygamber (s.a.v); “Rüya Allah’tan, hulm 

ise şeytandandır.” demiştir. 1066 

Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. İbrâhim’in,1067Hz. Yûsuf’un1068ve Mısır 

hükümdarının1069gördüğü rüyalar1070anlatılmaktadır. Konuyla ilgili bir hadiste 

“Mü’minin sâdık rüyası, nübüvvetin kırk altıda biridir.”1071buyurulmuştur. Bu 

                                                 
1063 A’raf 7/16–17. 
1064Rüyanın sözlük anlamı için bkz. el-Isfahânî, el-Mufredât, s.209; İbn Manzûr, Lisânu'l-Arab,  
c.5,s.88. 
1065Ahlâm, dış dünyadaki olayların etkisiyle görülmüş rüyâlardır. Bu nedenle hiçbir gerçeğe işaret 
etmezler. Dolayısıyla bu tür rüyaların yorumu yapılmaz. Şaban Karasakal, “Kur’an’da Rüya ve Hulm 
Yakın Anlamlılarının Farkları”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, sy.3, 2010, s.171. 
1066 Buhârî, “Ta’bîr”, 3, 4, 10, 14; Müslim, “Rü’yâ”, 2; Tirmizî, “Rü’yâ”, 5. 
1067 Sâffât 37/100–113. 
1068 Yûsuf 12/4–5. 
1069 Yûsuf 12/36, 41–49. 
1070 Yûsuf 12/99–100. 
1071

 Buhârî, Ta’bîr, 2, 4; Müslim, Rü’yâ, 6–8; Ebû Dâvûd, Edeb, 88; Tirmizî, Rü’yâ, 1, 10; İbn Mâce, 
“Ta’bîr”, 1. Hz. Peygamber (s.a.v.) bunu “mübeşşirat” olarak isimlendirmiş, nübüvvetin bitiminden 
sonra da mübeşşiratın devam edeceğini bildirmiştir. Bkz.Buhârî, “Ta’bîr”, 5; Tirmizî, “Rüyâ”, 2–3. 
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şekilde sadık ve salih rüya vahiyden sayılarak, rahmânî rüyanın vahiy mahiyetinde 

önemli bir telkin olduğuna işaret edilmiştir.1072 

Rüya, tasavvuf erbabının da önemsediği bir konudur ve bilgi 

kaynaklarından biri olarak değerlendirilmiştir. Gazalî’ye göre maneviyat sahipleri, 

görülmeyen gizlilikleri keşfedebilir. Bu keşif bazen vahyin bir kolu olan ilhamla 

bazen de sadık rüyayla gerçekleştirilmektedir.1073 Kuşeyrî ise rüyayı bir nevî keramet 

saymış ve kalple ilişkilendirmiştir. Zira rüya kalbe gelen bir tür mânevî hitaptır. 

Uykuda şuur halinin tamamen ortadan kalkmadığı bir esnada görülür.  Uykuda beş 

duyu organı ile maddî âleme ait şeyler duyulmaz olur. Başka bir deyişle duyulur ve 

zorunlu bilgilerle meşgul olan hayal gücü kendisini bu gibi şeylerden soyutlar. Kişi 

uyandığı zaman rüyada gördüğü hallerin, uyanık iken hissettiği duyulur ve zorunlu 

bilgilere nazaran zayıf olduğunu fark eder. Kuşeyri bunu, gün ışığında görmekle 

lamba ışığında görmek arasındaki farka benzetir.1074 

 Bu konuda müellifin görüşlerine gelince, o rüyayı üçe ayırır. Konuk, “keşf-i 

mücerred” olarak isimlendirdiği ilk rüya tipini “Rüyada görülen sûretin, aynıyla 

gerçekleşmesidir.” şeklinde tanımlar. Yani bunlar insanın hayal gücü tarafından 

değişikliğe uğratılmadan gelen ve aynen görüldüğü şekilde gerçekleşen haberci 

rüyalardır.1075  

                                                 
1072 İbrahim Kâfi Dönmez, “Rüya Maddesi”, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, 
Marmara Üniv. İlahiyat Fak. Yay., İstanbul, 1997, c.4,s.30.  
1073Gazâli, İhyâ, c.2,s.206. 
1074 Kuşeyri, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, s.604. 
1075Bu rüya tipine Efendimizin (s.a.v.) hicretten altı sene önce görmüş olduğu rüya örnek olarak 
verilebilir. Nitekim bu rüyada kendisinin ve ashabının başını traş ettirmiş oldukları halde emin ve 
korkusuzca Mescid-i Haram’a girmiş olduklarını görmüştür. Hicretten altı sene sonra bu rüya aynen 
gerçekleşmiştir. 
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Konuk’un tarif ettiği bu rüya tipi günümüz literatüründe “Rahmânî rüya” 

olarak tanımlanmaktadır. Bu tür rüyalar, insanlar için yol gösterici ve ışık tutucudur 

çünkü Allah tarafından ve melekler vasıtasıyla gelen Hak telkinlerdir. 

Konuk, ikinci tip rüyayı “keşf-i muhayyel”1076 olarak adlandırır. Bunlar, 

haberci rüyalardan sembolik biçimlere bürünmüş olanlardır. Bir başka deyişle, 

kişinin hayal gücü, rüyada görülenlere kendine göre bir biçim verir. Bu nedenle 

Konuk’a göre bu rüyalar, rüya erbâbı tarafından tâbire ihtiyaç duyar.  

Rüya çeşitli sembollerle görüldüğünden bunların yorumu da sembollere 

göre yapılmaktadır. Dolayısıyla rüya tabiri konusunda ehil bir kimse aranmalıdır. 

Nitekim kaynaklarda Efendimizin (s.a.v.) sabah namazından sonra rüyaları tabir 

ettiği kaydedilmektedir.1077Eğer kendisi rüya görmüşse anlatmış, bazen de ashaptan 

birinin rüyasını bizzat tabir etmiştir. Görülen güzel rüyaların anlatıp tabir 

ettirilmesini de hoş karşılamıştır. Ancak kötü rüyaların anlatılmasını ve tabirinin 

yapılmasını istememiştir.1078   

Son rüya tipi olan “hayal-i mücerred”de ise uykudayken dış ortamdaki 

değişiklikler rüya görenin üzerinde etkili olur. Örneğin nemli bir ortamda uyuyan 

kişi, uykusunda yağmur yağdığını veya sel olduğunu görür. Ya da eğer soğuk bir 

ortamda uyuyorsa kar görür. Konuk, bu tip rüyalara itibar edilmemesi gerektiği 

kanaatini taşır.1079 

                                                 
1076Keşf-i muhayyele örnek ise Resulullah (a.s.)’ın rüyasında süt ikram edilmesini verebiliriz. İçip 
kalanını Hz. Ömer (r.a.)’e vermiş, bu rüyanın yorumunda da sütün ilme karşılık geldiğini belirtmiştir. 
1077

 Buhâri, Ta’bîr, 47; Ebû Dâvûd, İman, 10; Dârimi, Ru’ya, 13. 
1078 Dönmez, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, s.31. 
1079 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VII, s.547. 
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Müellif uykuyla ölümün yakın ilişkisine de okuyucunun dikkatini çekmek 

ister.1080 Bedenle kıyaslandığı vakit, daha hafif olan ruh, ölüm yoluyla cisimden 

ayrıldığında tıpkı rüyada olduğu gibi latîf bir bedene dönüşür. Artık berzah âleminde 

rûhun elbisesi bu latîf bedendir. Konuk bunu şu sözlerle dile getirir: 

 Ey rüyasında kendisini cisimli ve bedenli gören kimse! O gördüğün 
sensin. Öyle bir sensin ki, kesîf bedenin ve cismin olmadığı halde, böyle latîf bir 
beden ve cisim sâhibisin. Binaenaleyh ölürüm ve benim bu cism-i kesîfim toprak 
altında çürümekle yok olurum diye korkma! Rûh-i latîfin bu cism-i kesîften 
alâkasını kesip çıktığı vakit, rüyada gördüğün gibi latîf bir bedene taalluk eder 
[dönüşür]. Ve latîf olan âlem-i berzahda rûh, bu latîf olan bedenle seyr eder.1081 

  

Konuk, yukarıda insanın cismini kesîf ve latîf olmak üzere iki kat olarak 

nitelendirmektedir. Kesîf olan kısmı bu dünyadaki bedenimizdir. Bu beden hayvânî 

ruh ile mevcuttur. Latîf olan kısmı ise bu kesîf vücutta iç gömleği gibi gizli olan 

cism-i berzâhidir. Bu cisim, hayvânî ruh ile diri olan bedenden ölüm vaktine kadar 

ayrılmaz. Beden uyku halinde bulunduğunda, onun his gözünün önünde fenomenler 

dünyası kaybolur, cism-i berzâhînin faaliyeti başlar. Kendi kâbiliyeti ve saflığı 

ölçüsünde rüyalar görür. Misal âleminin göğünü, güneşini ve ayını gören göz, bu 

cism-i berzâhînin gözüdür.1082 

Konuk, cismin elinden ve ayağından başka el ve ayaklara sahip olduğunu 

savunur. Zîra biz, birtakım rüyalar görürürüz; rüyalarımıza mahsûs olan cesedlerimiz 

ile bağlarda, bahçelerde gezeriz; ölüden ve diriden bu rüyalarda gördüğümüz 

kimseler ile konuşuruz. Halbûki bedenimizin eli ve ayağı yatakta hareketsiz bir 

haldedir. Yanımızda konuşulanların sözlerini kulağımız işitmez ve gözümüz onların 

                                                 
1080Konuyla ilgili âyet-i kerîme şöyledir: “Allah, (ölen) insanların ruhlarını öldüklerinde, 
ölmeyenlerinkini de uykularında alır. Ölümüne hükmettiklerinin ruhlarını tutar, diğerlerini belli bir 
süreye kadar bırakır. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır”. Zümer 39/42. 
1081Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.V, s.430. 
1082

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VIII, s.371. 
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vücûdlarını görmez. Şu halde rüyada yürüyen ayak ve tutan el ile söyleyen lîsan, 

gören göz ve işiten kulak, ancak insanın misal âlemine mahsûs olan cismine aittir.1083 

Konuk’un işaret etmiş olduğu bu husus bizce önemlidir. Zira aslında bu 

şekilde iki âlem birbiri içine geçmiş durumdadır. Yani bedenen şehâdet âleminde 

olan insan, rûhen latîf bir varlık olarak misal âleminde gezinmektedir. Böylece rüya, 

âlem içinde âlemlerin varlığına bir kanıt teşkil eder. 

Konuk’un rüya anlayışını özetlersek, o rüyayı keşf-i mücerred, keşf-i 

muhayyel ve hayal-i mücerred olarak üç kısımda inceler. Ona göre görülen rüyalar 

ehil kimseler tarafından tâbir edilmelidir. Rüyada latîf bir beden giysisinin giyildiğini 

vurgulayan Konuk, uyku da bir çeşit ölüm olarak nitelendirir.  

1.24. Havâtır 

 

Hâtır kelimesinin çoğulu olan havâtır; hatıra gelenler, hatırlananlar 

mânasındadır ve “kalbe gelen hitap”1084  olarak tanımlanmaktadır. Esasında kişinin iç 

âleminde duyulan ses, insanın iradesi dışında zihnine gelen veya kalbinde hissettiği 

duygu, düşünce ve müşâhedelerin tümüne “havâtır” denir.1085 

Bu terim, ilk olarak III/IX. yüzyıl kaynaklarında yer almış, bazen yerine 

hutûrât kelimesi de kullanılmıştır. Yâkûb b. İshak el-Kindî (v.873/1468 ?); hâtırı, 

“esintinin sebep olduğu gelip geçici duygu ve düşünce”olarak tanımlamıştır.1086 

                                                 
1083Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.V, s.429.  
1084

 Kuşeyri, Tasavvuf İlmine Dair Kuşeyri Risalesi, s.177. 
1085İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, c. IV, s.136; Ebü'l-Hasen Ali b. Muhammed b. Ali es-Seyyid eş-Şerîf  
el-Cürcânî, Kitabü’t-Târifât, Mektebetü Lübnan, Beyrut,1985, s.101 
1086Yâkûb b. İshak el-Kindî, Felsefi Risaleler, Çev. ve İnc: Mahmut Kaya, İz Yay.,İstanbul, 
1994,s.69. “Hemm”, “azm”, “niyet” gibi kelimeler havâtırla yakından ilgilidir. “Hemm”  iyi veya 
kötü herhangi bir şeyi yapmadan önce kalbin onu yapmaya karar vermesi, “Azm”, kalbin işi yapmaya 
karar vermesiyle birlikte bu fikrinde diretmesi; niyet de, bir şeyi yapma arzusunun kuvvetli bir şekilde 
ortaya çıkmasıdır. Görüldüğü üzere bu üç kavram, havâtırın etkisiyle yönlendirilen kalbî iradenin, 
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Havâtır kelimesi Kur’ân-ı Kerîm’de yer almaz. Hadislerde ise sâlih kullar 

için çok değişik nimetler hazırlandığından1087 ve insanın kalbine vesvese bırakan 

şeytandan1088 bahsedilirken “hutûr” kökünden türeyen fiil kullanılmıştır.1089 

Mutasavvıflar, hâtırın batında bir ses ya da hitap olarak işitildiği konusunda 

görüş birliğine sahiptir. Fakat burada dikkatli olunması gereken nokta bu sesin hangi 

tür hâtır olduğunun farkında olmaktır. Allah’tan gelen hâtır kuvvetli bir mesaj içerir. 

Bu mesaj hiçbir yanılma ve yanlış anlamaya meydan vermeyecek şekilde açık ve 

kesindir. Bu yönüyle insanı uyarır, yapması gerekli olan şeyi ona emreder. Melekten 

gelen hâtır bir teşvikten ibarettir; insanı hayırlı işlere yapmaya yönlendirir. Hâtır 

şeytandan gelirse kişiyi günaha sevk eder. Eğer nefs cihetinden gelirse insanı heva ve 

hevese yönlendirir.1090 

Konuk’un konuyla ilgili açıklamalarına gelince; ona göre kalp, her türlü 

havâtırın meydana geliş yeri ve irâdeyi harekete geçiren mekanizmadır. Niyet, azîm 

ve irâde ancak bu düşünceler sonrasında olur. Zîra fikir rağbeti, rağbet azmi, azîm ise 

âzâyı harekete geçirir. İşte bu nedenle Konuk, kalbe gelen havâtırın mâhiyetine 

dikkat edilmesi konusunda okuyucuyu uyarır. Çünkü eğer havâtır kötü ise, kötü fiil 

ve iyi ise iyi fiil gerçekleşir. İyi ve kötü fiillerin ortaya çıkmasında onların 

karşılıkları mutlaka insana müteveccih olur.1091 Nitekim âyet-i kerîmede “Kim iyi bir 

                                                                                                                                          
yaptırılmak istenen davranışa karşı talep derecesini ifade eden terimlerdir. İsa Çelik, “Tasavvufi 
Düşüncede Havâtır”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi II (2002), Sy: 1,s.158. 
1087 Buhârî, “Tevhid”, 35. 
1088 Müsned, II, 314. 
1089Yusuf Şevki Yavuz, “Havâtır Maddesi”, DİA,1997, c.16, s.524. Konuyla ilgili olarak Efendimiz 
(s.a.v) bir hadîs-i şerîflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Kalbe iki yönden telkin gelir. Biri melektendir, 
hayrı vadeder ve Hakk’ı tasdîk eder. Kalbinde bunu bulan bilsin ki bu, Allah Teâlâ’dandır, ona 
hamdetsin. Diğeri ise vesvesedir, şeytandan gelir ve şerri teşvik eder, Hakk’ı tekzib eder ve hayırdan 
meneder. Kalbinde bunu bulan, şeytanın şerrinden Allah’a sığınsın.” Tirmizî, Tefsîr’ul-Kur’an, 2 
(Bakara). 
1090Kuşeyri, er-Risaletü’l-Kuşeyriyye, s.169; Süleyman Uludağ, “Havâtır Maddesi”, DİA, 1997, c. 16, 
s.526. 
1091 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, s.193. 
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iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir.”1092 

buyrulmuştur. 

Konuk’a göre, düşünce rûhun bir özelliğidir. Rûha vârid olan fikrin 

kaynakları da yukarıda saymış olduğumuz üzere dörttür: Rahmânî, melekî, nefsânî 

ve şeytânî.1093Rahmânî ve melekî olan fikirler hayır olup bunların rûhaniyet 

âlemindeki kokuları güzeldir. Nefsânî ve şeytânî olanların kokuları ise çirkindir. Bu 

kokuları, rûhunun burnu açık olan peygamber ve onların vârisleri olan evliya duyar. 

Yani bir kimse nefis ve şeytanın ilkasıyla hile düşünücü olursa, rûhaniyet âlemine 

intişar eden bu fikirlerin çirkin kokuları, o kimse her ne kadar kendisini doğru ve 

istikamet erbâbından gösterse bile, enbiyâ ve evliyâ huzûrunda kendisini rezil 

eder.1094 Bu gerçekten yola çıkarak evliyayla beraberken de onlardan ayrıyken de 

sâlikin her halde kendi kalbini doğru tutması gerekir. Nitekim âyette1095 de kıyamet 

günü Allah’a temiz bir kalple (kalb-i selim) gelmenin öneminden bahsedildiği 

hatırlanmalıdır. 

Nefsânî olan havâtır, şeytanın tuzaklarıdır. Çünkü şeytan ancak nefsânî 

sıfatlar üzerinden insanı azdırır.1096 İnsanın vücûdunu acayip bir ormana benzeten 

Konuk, onda her cins havâtır ağaçlarının yetiştiğinden bahseder. Bu havâtıra her 

insan-ı kâmil agâh ve vâkıftır. Zîra onlar kalplerde gizlenenleri bilirler. Sînelerin 

havâtır tuzağı olan kalplere kadar giden bir bâtın yolu vardır ki, insan-ı kâmiller o 

havâtırı bu yoldan müşâhede ederler.1097 

                                                 
1092 Fussilet 41/ 46. 
1093

 Konuk, Tedbirâtü’l-ilahiyye Tercüme ve şerhi,  s.269. 
1094

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. V, s.61. 
1095

 Şuarâ 26/86. 
1096 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.398. 
1097 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, ss.398–399. 
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Konuk’a göre havâtır, kalbe mekânsız bir âlemden ve herkesin nefsânî 

durumu neyse ona uygun sûrette gelir. Mesela nefs-i emmâre menzilinde olanlara 

günah, nefs-i levvâmede olanlara kâh günah kâh tövbe, mülhimede olanlara Allah 

aşkı ve mârifet zevki hâkim olur.1098 

Burada önemli olan nokta havâtırın dinî hükümlere uygun olup 

olmamasıdır. Nitekim uygunluğu melekten, aykırı düşmesi ise nefs veya şeytandan 

geldiğini gösterir. Bu nedenle havâtır, şeriat ölçüsüyle değerlendirmeli, uygunsa 

uymalı, aykırıysa itibar etmemelidir. 

Özetle Konuk havatırı mekânsız bir âlemden kalbe akan düşünceler olarak 

nitelendirir. Kişinin kalbine gelen her fikri kabul etmeyip bunu tedkik etmesi 

gerektiğinin altını çizer. Gelen düşünceleri de kişinin nefsanî durumuyla 

ilişkilendirir.  

1.25. Nûr ve Nâr  

 

“N-v-r” kökünden türemiş bir isim olan nûr (çoğ. envar) “aydınlık ve ışık” 

anlamındadır.1099 Nâr ise “ateş, yakıcı latîf bir cevher, duyularla algılanan alev”1100 

olarak tarif edilmiştir. Nûr ile nâr aynı kökten gelir ve birbirinin yerine kullanılır. 

Râgıb el-İsfahânî; nârın insanların dünya hayatı, nûrun ise âhiret hayatları için 

faydalı olduğunu belirtmiştir. 1101 Gazâlî, göze göre güneş ne derece bir nur ise, akıl 

gözüne göre de Kur’an’ın aynı derecede bir nur olduğunu belirtmiştir.1102 

                                                 
1098

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.VI, s.501. 
1099Bkz: İbn Manzûr, Lîsanu’l-Arab, “N-v-r Maddesi”. 
1100Cürcânî, Kitabü’t-Târifât, s.258; El-Isfahâni, Müfredat-Kur’an Istılahları Sözlüğü, s.759. 
1101El-Isfahâni, Müfredat-Kur’an Istılahları Sözlüğü, “N-v-r Maddesi”, c.2, ss.756–760. 
1102Gazalî, Mişkâtu’l-Envar, s. 21. 
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Bu kelime Kur’ân-ı Kerîm’de kırküç yerde geçmektedir.1103 Bunlardan otuz 

yedisinde mahlûk; otuz birinde dünyevî, altısında uhrevî, beşinde zâhirî ve yirmi 

altısında ise bâtınî anlamda kullanılmıştır.1104 Efendimiz (s.a.v.) ise teheccüde 

kalktığında şöyle dua etmiştir: “Allahım! Kalbime, gözüme, kulağıma, sağıma, 

soluma, üstüme, altıma, önüme, arkama nur ver ve nûrumu arttır.”1105 

Müellif ise nûr ile nârı karşılaştırır. Ona göre nûr, “el-Latîf” isminin 

mazharıdır ve bu nedenle yakmaz. Bilakis kendi zâhir olduğu gibi eşyayı da ortaya 

çıkarır. Nâr ise “el-Kahhâr” isminin mazharıdır, yakar. Zuhûrda nûr ve nârın birlikte 

olmasının nedeni, bu âlem içinde lütûf ve kahrın bir arada olmasıdır. Nitekim ateşten, 

mumdan, lambadan, elektrikten ve hava gazından nûr ve aydınlık çıkmakla beraber 

yakar. Şârihe göre, bu ikisinin sûretleri olduğu gibi manâları da vardır. Nûr, manâsı 

cihetinden “Vücûd”a, “ilim”e, “îman”a ve “îkan”a karşılık gelir. Zîra kalp bunlardan 

mutluluk duyar ve huzurlu olur. Nâr dâhî manâsı cihetinden “adem”e, “cehl”e, 

“küfür”e, “şüphe” ve “zann”a karşılık kullanılır. Kalb bunlardan elem ve ızdırâp 

duyar. Öncekilerin tâlibi ikincileri istemez. Zîrâ birbirinin zıddıdır ve iki zıt bir arada 

bulunmaz.1106 

Konuk’un altını çizmiş olduğu üzere; Allah dışında her şey çift ve zıt olarak 

yaratılmıştır. Siyah-beyaz, gece-gündüz, kadın-erkek bu zıt çiftlere örnektir. İşte nar 

ve nur da buna verilebilecek diğer bir örnektir. 

                                                 
1103 Abdülbâki, “N-v-r Maddesi”, Mu’cemü’l-Müfehres, Kahire Baskısı, c.1, ss.725–726.  
1104Dünyevî nur ile ilgili olarak “Allah'tan size bir nur (akıl, Kur'an, Peygamber) geldi.” âyetini 
verebiliriz. Mâide 5/15. Uhrevî nûra örnek ise şu âyettir: “ O gün mü'min erkeklerle mü'min kadınların 
önlerinden ve sağlarından nurlarının yürüdüğünü görürsün.” Hadîd 57/12. Ömer Çelik, “Kur’an-ı 
Kerim’de Nur Kavramı”, M.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 16–17; 1998–1999,s.127. 
1105Buhârî, “Da’avât”, 10; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 181, 189. 
1106 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. VIII, ss.268–269. 
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Müellife göre, insan rûhu da ilâhi bir nurdur. Zîra Hak Teâlâ insan hakkında 

“Ben ona rûhumdan üfledim.” buyurmuştur.1107 İşte Hakk’ın bu nûru, akıl ve his 

nûrundan mukaddes ve ayrı bir şeydir; çünkü bu nûr mahlûk değildir. Akıl ve his 

nûru ise mahlûk olduğundan, mahlûkata ait eksikliklerden âri değildir. Şu halde 

insanın maddiyatı görmesi, dört nûrun toplanmasından hâsıl olur ki, Konuk bunları 

“basîret nûru”, “kalp nûru”, “Hak nûru” ve “maddî nur” olarak tanımlar. Bunların 

cümlesinin kaynağı, hakîkatte hep Hakk’ın nûrudur. Velâkin birisi zincirleme olarak 

diğerinden çıkar. Hayvanların pek çoğunun görüşü basîret nûru ve maddî nurun 

birleşmesinden olur. Onlarda kalp nûru olmadığından gördükleri şeyin mâhiyetini 

bilemezler. Yalnız hisler ile külli aklın idâresi altında hareket ederler. İnsan ise böyle 

değildir. O; basar, kalp ve maddî nûrun birleşimiyle görür ve bilir. Akıl kuvvesi, kalp 

nûru olan insan ruhûnun bir sıfatıdır. Yani insan maddiyatı önce maddî ve basar nûru 

vâsıtasıyla görür, sonra gördüğünü kalp nûrunun sıfatı olan akıl kuvvesi ile 

muhâkeme eder. Fakat bu akıl kuvvesi hisler âleminde müstağrak oldukça kalp nûru 

olan insan, rûhunun hicâbı olur. Eğer bu istiğraktan vazgeçip, kendi mevsûfu olan 

rûha teveccüh ederse, baştan ayağa kadar Hakk’ın nûru olup hakîkat-ı vücûdu, zevkî 

olarak idrak eder. Konuk’a göre bu sebeple Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v.) “Ey 

benim Allah’ım, kalbimde bir nûr, kulağımda bir nûr, gözümde bir nûr ve sağımda 

bir nûr ve solumda bir nûr ve arkamda bir nûr ihsan eyle.”1108 buyurmuşlardır.1109  

Özetleyecek olursak, Konuk’a göre; nur ve nar olmak üzere iki âlem vardır. 

Nur âlemi “el-Cemâl” isminin mazharı, nar âlemi “el-Celâl” isminin mazharıdır. İlki 

lütfî, diğeri kahrîdir. Zaten telaffuz ederken bile bu kelimelerin mânâlarındaki zıtlık 

                                                 
1107

 Hicr 15/29. 
1108 Buhârî, “Da’avât”,10; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 181, 189. 
1109

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, ss.356–357. 
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fark edilmektedir. Nur, insanın içinde sakinlik, huzur, aydınlık gibi pozitif duygular 

oluştururken, nar harareti ve hareketliliği çağrıştırdığı için rûhu huzursuz etmektedir. 

İnsanoğlu bu iki kavramın her ikisine birden sahiptir. Zîra onun rûhu cemal, bedeni 

ise celâl âlemindendir. Bu nedenle ikisinin arasında sürekli bir rekabet vardır. Eğer 

kişi, cismin hükmüne tâbî olursa celal baskın olur ve kişi nara yönelir yani 

cehennemlik olur. Rûhunun hükmüne tâbî olursa nur âlemine dolayısıyla da cennete 

gider.  

1.26. Aşk  
 

Edebiyatta olduğu kadar İslam felsefesi ve tasavvufta da sıklıkla kullanılan 

“aşk” kelimesi sözlükte; “sevgide aşırı olmak; sevenin sevilenle gurur duyması, saf 

bir sevgiyle onu sevmesi”1110mânâlarına gelmektedir. Bu kelime, “sarmaşık” 

anlamına gelen “aşeka” kelimesiyle de yakından ilgilidir. Nasıl ki sarmaşık 

simbiyotik bir ilişkiyle kuşattığı ağacın suyunu emer, onu soldurup zayıflatır, hatta 

kurutursa; aşırı sevgi de sevenin sevdiğinden başkasıyla ilgisini kesmesine sebep 

olur. Onu sarartıp soldurur. İşte bu nedenle bu duyguya “aşk” denilmiştir.  

Kur’an ve hadislerde “aşk” kelimesi geçmemektedir. Bunun yerine “sevgi, 

hub, muhabbet, meveddet” kelimeleri kullanılmıştır.1111İlk dönem sûfilerinden 

sevgiye dayalı zühd yolunu tercih eden Râbi‘atü’l-‘Adeviyye (ö. 185/801), Bâyezîd-i 

Bistâmî (ö. 234/848), Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909), Hallâc-ı Mansûr (ö. 310/922) 

gibi mutasavvıflar da genellikle “aşk, âşık ve mâşuk” kavramları yerine “hub, 

                                                 
1110 İbn Manzûr, Lisânu’l-A’rab, “Aşk Maddesi”, c.9,s.224. 
1111

 Bkz. Âl-i İmrân 3/31, Mâide 5/54. 
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muhabbet, habîb, mahbûb” kelimelerini kullanmışlardır. Örneğin Cüneyd-i Bağdâdî 

muhabbeti; “kalbin meyli”olarak tanımlamıştır.1112 

Mutasavvıflar, aşkı mecâzî ve hakîkî olmak üzere ikiye ayırmışlardır. İlki 

geçici sûretleri sevmekten ibarettir. Diğeri ise mutlak varlık olan Allah’ı sevmektir. 

Bununla birlikte mecâzî aşk, hakîkî aşka götüren bir vasıta olduğunda sûfiler 

tarafından hoş karşılanmıştır.1113 

Tasavvuf erbabı, Allah’a varmanın akılla değil ancak sevgiyle olacağını 

savunmuştur. Buna örnek olarak Mi‘rac hadisesi verilir. Hz.Cebrâil aklı temsil 

ettiğinden Hz. Peygamber’i (s.a.v.) ancak Sidret-i Müntehâ’ya kadar götürebilmiştir. 

Daha ilerisi aşkı simgeleyen refrefle gerçekleşmiştir. Buradan ulaşılabilecek sonuç, 

Allah’a giden yolda aklın bir noktadan sonra işe yaramadığı ve bu safhadan itibaren 

insanı Allah’a götürenin aşk olduğudur.1114Mevlânâ Hazretleri bunu bir mısraında 

şöyle dile getirir: “Akıl bütün gidilecek yolları bilse de aşk yolunu bilmez.”1115 

Konuk da eserlerinde aşk konusuna yer vermiştir. Zira o, Allah’a âşık 

olanları ikiye ayırır: İlk grup Zât’a âşıktır. İkincisi ise sıfata âşıktır. Zât, zıtların 

birliği olduğundan, Zât’a âşık olanların aşkı da zıtların birliği olur. Yani onların 

gözünde ma’şukun kahrı da lütfu da birdir. Sıfata âşık olanların nazarında kahır lütûf 

gibi değildir. Çünkü onlar, ma’şûkun Zât’ının perdesi olan sıfata âşıklardır. Bu 

sebeple onların aşkında zıtlar birleşmez.1116Diğer bir ifadeyle Zât’a âşık olanlar 

Allah’tan gelen bütün belalara katlanır, her gelene razı olurlar. Sıfata âşık olanlar ise 

                                                 
1112 Kelâbâzî, Doğuş Devrinde Tasavvuf-Ta’arruf, s.161. 
1113

 İhsan Soysaldı, “Tasavvufta Aşk ve Marifet”, Fırat Üniv. İlah.Fak.Der., Elazığ, 1998, sy.3, 
ss.192–193. 
1114

 Süleyman Uludağ, “Aşk Maddesi’, DİA, c.IV, s.14 
1115

 Ayten Lermioğlu, Mevlânâ ve Aşk, Sönmez Neşriyat, İstanbul, 1974, s.14. 
1116Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.472 ve c.VIII, s.334. 
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gelen imtihanların altında ezilir ve rıza göstermez, hatta “Niye benim başıma geldi?” 

diye hayıflanırlar. İnsanların ekserisi bu ikinci grubu teşkil etmektedir.   

Müellife göre, aşk öyle bir şeydir ki, onunla Hakk’ın sırlarının kokusu 

duyulur. Aşk ile Hakk’ın sırları bilinir. Aşk, tek bir gerçekten ibaret olup kâinâtı 

kaplar. Cüzlere ayrılıp kısımlara bölünemez. Fakat bu hakîkat, çeşitli mertebelere 

göre, çeşitli tavırlarda gerçekleşir. Ruhlarda, cansız varlıklarda, bitki ve hayvanlarda 

zuhûru başka,  insanda ise zuhûru bambaşkadır.  İnsan latîf ve kesîfi, sûret ve manâyı 

ve hatta tüm mertebeleri kendinde topladığı için onda aşkın tüm tavırları mevcûttur.  

Aşkın kemâli ise sûretsiz olan Zât-ı mutlak hakkındaki aşktır. Bu aşk, sıfat 

ve esmâdan Zât’a intikâlen vâkî olup asla sükûn bulmaz. Bu aşkın aşağısı Zât-ı 

mutlakânın esmâ ve sıfatının yansıması olan âlemdeki güzel varlıklarla alâkalı olan 

aşktır. Bu ilgi dâhi iki sebeple ortaya çıkar: Birisi ahlâk güzelliği, diğeri dış 

güzelliktir. Güzel ahlâka olan aşk, sîret sâhibinin fenâsına kadar devam eder. Güzel 

sûrete olan aşk ise o kişiyle çok arkadaşlık yapmakla bastırılır, söner. Bu zikredilen 

tavır, ancak insana mahsustur. Hayvanlarda bulunmaz. Şehvet sebebiyle bir sûrete 

duyulan aşk, hayvanî aşktır ve bu aşk insan ile hayvan arasında müşterektir. İnsanın 

duyduğu aşk, ya hakîki Hak aşkıdır veya mecâzî mahlûk aşkıdır. Hangisi olursa 

olsun aşk; oynak, kararsız ve sükûnsuz bir haldir. İnsana ârız olduğu vakit, cesedi ve 

insan azâlarını deli gibi harekete sevk eder. Mantıksız sözler söyletir. Nitekim 

Süleyman (a.s.) zamanında Süleyman mescidinin kubbesinde olan kırlangıcın birisi 

dişisine: “Emret, şu kubbeyi Süleyman’ın başına yıkayım.”der. Hayvanların diline 

vâkıf olan Hz.Süleyman, bu sözü işitince kırlangıcı huzuruna çağırıp “Söylediğin söz 

nedir?” diye sorar. Hayvan cevâben der ki: “Ya Nebiyallah, o dişi kuşun âşıkıyım ve 
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benim sözüm lisân-ı aşktır; beni mâzur gör!” ve Hz.Süleyman bu sözlere tebessüm 

eder.1117Bu gibi haller insanlar arasında da pek çoktur. 

Şârih aşkı şu ifâdelerle anlatır: 

Aşk-ı mecâzî odur ki, bir kimse bir şâbb-ı emred [bıyığı yeni 
bitmiş] güzel çocuğa veyahut bir güzel kadına âşık olur ve onun aşkıyla 
yanıp tutuşur; fakat ona karşı kendinde şehvet hissetmez, yalnız temâşâ-yı 
cemâlinde müstağrak olur. Böyle bir aşk, âkıbet âşıkı aşk-ı hakîki tarafına 
çeker. Ve aşk-ı hakîki ise ancak Hakk’a olan aşktır. Eğer âşık-ı sûrî 
ma’şûkuna karşı kendisinde şehvet hissederse, bu aşk aşk-ı mecâzî değildir, 
ancak incizâb-ı hayvânîdir.[Hayvânî bir cezbedir.]1118 

 

Görüldüğü üzere, müellif mecâzî aşkı da kendi içinde ikiye ayırmıştır. Şayet 

karşı cinse duyulan aşk şehvet içeriyorsa, bu yalnızca hayvânî nefsin tatminidir. 

Sadece sevgiden ibaretse, bu durumda Allah aşkına götürebilecek bir vasıtadır. Bu 

nedenle “mecâzî aşk, gerçek aşkın köprüsü”1119 sayılmıştır.  

Konuk’a göre, âşık olunan ma’şûkun sûreti ise, öldüğü vakit sevgilinin 

bedeni, kişinin sevenin vefâsının ve aşkının gereği olan dokunmak vs. gibi hallerden 

uzaklaşır. Seven yaşarken, o cisme gül dikeni ile bile dokunmaya razı değilken, 

öldüğünde topraklar arasına atmak için acele eder. İşte bu hassas noktaya dikkat 

çeken Konuk, duyulan aşkın sûrete değil, aksine mutlâk cemal sahibi Rabbin o sûrete 

aksettirdiği bir ışığa olduğunun altını çizer.1120  

Konuk’un düşüncelerini özetlersek o, bizim aslında karşı cinsin kaşına 

gözüne değil; onun rûhûna, iç dünyasına âşık olduğumuzun altını çizer. Nitekim 

hissedilen bu duygu; maddî değil daha ziyade manevî bir zevktir. Duygularla ifade 

edilir. Hissedilerek yaşanır. Brodbeck’in de ifade etmiş olduğu gibi “Ebedi aşk, 

                                                 
1117 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.261. 
1118Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c. III, s.196.  
1119Can, Mesnevi, c.I, b.111. 
1120 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.III, s.198. 
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insanın derûnundadır. Kaynağımızı temsil eder. İnsânî iyiliğin zenginliğidir. 

İnsanlığı harekete geçiren güç, aşktır.”1121 Âşık olunan şey de aslında Allah 

tarafından insanın özüne konulmuş bir çeşit nurdur. Bu nûrun kaynağı ise Resulullah 

Efendimizdir(s.a.v.) çünkü O, Allah’ın nûrundan gelen saf aşkı temsil eder. (Hakikat-

ı Muhammediye) Kâinattaki her şey O’nun aşkı uğruna yaratılmıştır.  

1.27. Îman ve Küfür  
 

İf’al vezninde emn (emân) kökünden türeyen îman; “güven, îtîmad, itaat 

edip şeriatı kabul etmek”1122 anlamlarına gelir. Terim olarak iman; “Hz. 

Muhammed’in (s.a.v.) Allah’tan alıp din adına tebliğ ettiği kesinlik kazanan 

hususları tasdîk etmek ve onlara inanmak”1123 şeklinde tanımlanır. Kavram Kur’ân-ı 

Kerîm’de 800’den fazla yerde geçmekte olup1124 hadis kaynaklarında çok geniş bir 

şekilde yer almıştır. Hatta Kütüb-i Sitte’den Sahîh-i Buhârî ile Sahîh-i Müslîm’de, 

Tirmizî’nin el-Câmi’u’s-Sahîh ve Nesâî’nin es-Sünen’in de “Îmân” adıyla ayrı birer 

bölüm açılmıştır.1125 

Küfür ise imanın zıddıdır. “İnkâr etmek, bir şeyi örtmek”1126 anlamlarına 

gelir. Terim olarak İslam’ın iman esaslarını kabul etmemektir.1127 

Kur’ân-ı Kerîm’de iman ve küfür konusunda insanların kendi hür 

iradeleriyle hareket edebilecekleri belirtilirken,1128Allah’ın küfre rızâ 

                                                 
1121Rabia Christine Brodbeck, Sahneden Secdeye Yolculuk Fakra Övgü, Sûfî Kitap, İstanbul, 2010, 
s.19. 
1122El-Firûzabâdî, Kâmusu’l-Muhît, s.297. 
1123Sadeddin Mesud bin Ömer bin Abdullah et-Taftazânî, Kelam İlmi ve İslam Akâidi- Şerhu’l-Akâid, 
Haz. Süleyman Uludağ, Dergâh Yay, İstanbul,1980, s.277. 
1124 Abdülbâki,  “E-m-n Maddesi”, Mu’cemü’l-Müfehres, Kahire Baskısı, c.1, s.89. 2/108, 3/167- 177- 
193; 5/5, 9/23; 16/106; 30/56; 40/10; 42/52; 49/7–11–14–17; 59/9–10. 
1125

 Mustafa Sinanoğlu, “İman Maddesi”, DİA, 2000,  c.22, s.212. 
1126

 El-Firûzabâdî, Kâmusu’l-Muhît, s.470. 
1127

 Şerâfeddin Gölcük, İslam Akâidi, Esra Yay., Konya,1989, s.50. 
1128 Kehf 18/29. 
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göstermeyeceğinin altı çizilmiştir.1129 Hadislerde iman en üstün itaat,1130 şirk ise en 

büyük günah1131 olarak tanımlanmıştır.1132 

Müellifimiz ise îmânı; “Allah’ın vahdâniyetini müşâhede etmeksizin ve 

fakat Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bildirdiği şekliyle tasdîklemektir.” diye 

tanımlar. Bu aynı zamanda gayba imandır. Küfür ise bu haberin inkârından ibarettir. 

Hiç şüphesiz Efendimizin (s.a.v.) tasdîklenmesi, müşâhede olmaksızın dâhi olsa 

kurtuluş sebebidir. Zîra görene tâbî olmaktır. Onun inkârı ise helak sebebidir. Çünkü 

görenin haber verdiği hakîkati gizlemektir. Fakat hakîkat ehlinin “Zâtî tecellî” diye 

tanımladıkları tecellînin gerçekleşmesinde, yakîn nuruyla müşâhede olacağından 

artık tasdîk, îman, küfür ve inkâr nispetleri kalmaz. Zîra görünen şey, tasdîk ile sâbit 

ve inkâr ile menfî olur bir şey değildir. O görünen şey içtir. Küfür ve îman, o içi 

örten iki renk ve iki kabuk mesâbesindedir.1133  

Konuk’a göre, Allah Teâlâ’nın peygamberleri vâsıtasıyla teblîğ buyurduğu 

emir ve nehye itaat ile uhrevî hayata îman, şimdi yaşadığımız bu dünya hayatında, 

istenilen ve makbul olan bir şeydir. Öldükten ve âhiret hayatı kendisine ayan beyan 

zâhir olduktan sonra iman etmenin manâsı kalmaz; zîra içinde yaşayıp hissettiği bir 

âlem için “Ben bu âleme inandım.” demek hoş olmayan bir hüküm olur. Nitekim bir 

kimse, ben şimdi dünya hayatı içinde yaşadığıma inandım dese, herkes onun bu 

hükmüne güler.1134 

                                                 
1129 Zümer 39/7. 
1130

 Müslim, “Îmân”,135,136. 
1131Buhârî, Tefsîr, (Bakara) 2,(Furkan) 2, Edeb 20;  Müslim, “Îmân”, 141–142. 
1132

 Mustafa Sinanoğlu, “Küfür Maddesi”, DİA, 2002, c.26,s.535. 
1133 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, ss.396–397. 
1134 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II,468. 
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Müellif, insanın kalbine gelen ferahlığın sebebinin îman olduğu 

kanaatindedir. Zîra Allah “Muhakkak güçlükle beraber kolaylık vardır.”1135 

buyurmuştur. Bir kimsenin îmanı kuvvetli olunca Hak Teâlâ’nın sıkıntı karşılığında 

ferahlık vereceğinden emîn olur ve başına gelen belâya sabreder. Fakat îmanı zayıf 

olan kimse, o belâdan kurtulmaktan ümitsiz bir hale gelir ve içini sıkıntı basar.1136 

Konuk, küfrü dört başlıkta inceler. Bunlar: 

1. Allah’ı ve peygamberi inkâr etmek, 

2. Şeytanın küfrü gibi kalbiyle bilip diliyle inkâr etmek, 

3. Ebû Cehil gibi kalbiyle bilip diliyle de tasdik etmek ve fakat inat ve 

utanç sebebiyle mü’minler dâiresine girmemek, 

4.  Münafıklar gibi dil ile ikrâr edip mü’minler dâiresine girdiği halde 

kalbi ile inkâr etmek.1137 

Kâfirler enbiyâ ve evliyânın kendileri gibi cisim sâhibi olduğunu, yiyip 

içtiklerini, uyuyup hasta olduklarını, evlenip öldüklerini gördükleri vakit “Mâdemki 

onlar da bizim gibi birer insandır, biz de onların yaptıklarını yapabiliriz. Onlar, 

insanlık hakkında kanun koyucu oldular, biz de aynısını yapabiliriz.” derler. 

Konuk’a göre bu hususta onlar, insanın hareketlerini taklid eden maymuna 

benzerler. Bu taklîd insanın tabiatının gereği olup, bâtınında olan büyük bir belâdır. 

Zîra insanlık bu taklid etme alışkanlığı sebebiyle alıştığı kötülüklerden vazgeçemez. 

                                                 
1135 İnşirah 94/ 6. 
1136 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.III, s.171. 
1137Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.166. Akâid kitaplarında küfür “cehlî, inadî ve hükmî” olarak 
üçe ayrılmıştır. Cehlî küfür, cahillik nedeniyle kişinin Allah’a inanmama halidir. İnadî küfür, bireyin 
tüm âlemin yaratıcısının Allah olduğunu bilmesine rağmen inat sebebiyle inanmamasıdır. Bu  “inkârî 
küfür” olarak da adlandırılır. Yukarıdaki sınıflandırmada Ebû Cehil’in küfrü bu tür bir küfürdür. 
Hükmî küfür ise nassları reddetmek, kitap ve sünnetin hükümlerini yalanlamak üzere Allah ve 
Resûlünün (s.a.v.) tekzib alâmeti olarak bildirdiği amelleri işlemektir. Konuk’un listesindeki ilk 
madde buna dâhildir. Gölcük, İslam Akâidi, ss.50–51.  
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Müellife göre, küfrün diğer bir anlamı da “örtmek”tir. Söz ve fiilleriyle 

hakîkati örtmeye çabaladıkları için yukarıda zikredilen bu dört grup da küfründe bu 

manâyı taşır. Fakat kendisi mü’min olup da henüz evliyânın halleriyle hâllenmemiş 

iken, onların sözlerini taklîd ederek halkın hürmetini kazanmak ve dünya refâhına 

nâil olmak emeliyle halkı irşâd davâsına kalkanlar dâhi, bu fiilleriyle hakîkati 

örttüklerinden, küfrün bu manâsında birleşmiş olurlar.1138  

Konuk’a göre, küfür ve îman, izâfî varlık âlemine ait ilâhî işlerden bir 

şe’ndir. Zîra iman “el-Hâdî” isminin, küfürse “el-Mudill” isminin îcabı olarak ortaya 

çıkar. Îmanı temsil eden, mü’minlerin sûreti ve küfrü temsil eden de kâfirlerin 

sûretidir. Bu isimler, onların Rabb-i hâsslarıdır ve Rabbü’l-erbâb olan ise Allah Zü’l-

Celâl Hazretleridir. Her mazhar, kendi üzerinde etkin olan ismin ve her bir isim de 

kendilerinin müsemması olan Hakk’ın âşıkıdır. Küfür ve iman, bu şekilde o 

Kibriya’nın âşıkı olmuş olurlar.1139 

Özetle Konuk’a göre Allah hayrı da şerri de yaratmıştır. İman ve küfür de 

bu ikisi içinde yer alır. Burada hatırlanması gereken nokta; Yüce Yaratıcı’nın 

hayırdan râzı, ancak şerden râzı olmamasıdır. Nitekim âyette “Eğer inkâr ederseniz, 

şüphe yok ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları adına küfre razı 

olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin adınıza ona razı olur. Bir günahkâr da diğerinin 

günahını çekecek değildir. Sonra dönüşünüz Rabbinizedir. O vakit O, size bütün 

yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü o bütün sinelerin özünü bilir.” 1140 

buyrulmaktadır. Bu âyetten anlaşıldığı kadarıyla Allah Teâlâ kullarının küfrüne râzı 

                                                 
1138 Konuk, Mesnevi-i Şerif Şerhi, c.I,s.166. 
1139

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.152. 
1140 Zümer 39/7. 
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değildir. Başka bir ifadeyle, Allah kâfirin küfrüne yardımcı olmaz. Rızada 

göstermez. Bu Allah’ın adâletinin bir gereğidir.  

1.28. Fark ve Cem‘  
 

Cem‘ sözlükte “bir şeyi toplamak,1141dağınık desteyi 

biriktirmek”1142mânâlarındadır. İnsan topluluğuna da cem’ adı verilir.1143 Fark ise 

cem’in zıddıdır. “Yarmak, kısım, ayrı olan parça/bölüm,1144bir kavmin arasını 

açmak”1145 gibi anlamlara gelir. Bu iki kavram beraberce kullanılmaktadır.  

Bazı mutasavvıflar, insanın yaratılışı ile cem‘ arasında bir bağlantı olduğu 

kanaatini taşırlar. Bu düşünceye nazaran cem‘, Allah’ın yaratılış esnasında 

konuşmasıdır. İnsanlar bu vakitte gaybette olduğundan konuşan da cevap veren de 

Cenâb-ı Hak idi. Allah, insanlara peygamberler vasıtasıyla hitap etmeye başladığında 

fark hali ortaya çıkmıştır.1146 

Fark hali iki aşamalı olarak gerçekleşir. İlki “fark-ı evvel” olup; “Hak’tan 

halk ile perdelenme”dir. Daha sonra kulun, kendisini Allah’la beraber hissetme hali 

olan cem‘ yaşanır. Bu halden sonra ise “fark-ı sânî” gelir. Bu durumdaki kul 

mahlûkatın ancak Hak ile var olduğunu kavrar. Diğer bir ifadeyle, kesrette vahdet ve 

vahdette de kesret görüp bu ikisinden biri ile perdelenir.1147 

Şârihimizin bu konudaki görüşlerini ele alacak olursak o, eserlerinde sâlikin 

üç hâlinden bahseder. Bunlar fark, cem’ ve cem’u’l-cem’ halleridir. İlk olarak fark 

                                                 
1141 İbn Manzûr, Lîsânu’l-Arab, c.2,s.355. 
1142Mütercim Âsım Efendi, El-Okyanûsu’l-Basît fî Tercemeti’l-Kâmûsi’l-Muhît- Kâmusu’l-Muhît 
Tercümesi, Yay. Haz. Mustafa Koç, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, İstanbul, 2013, c.4, s.3297.  
1143

 İbn Manzûr, Lîsânu’l-Arab, c.2,s.355. 
1144

 Isfahani, Müfredat-Kur’an Istılahları Sözlüğü, c.2,s.325.  
1145

 İbn Manzûr, Lîsânû’l-Arab, c.10, s.243. 
1146 Yılmaz, Ana Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, s.245. 
1147Cürcânî, Tâ’rifât, “Fark Maddesi”, s.171. 
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hâli; “kişinin; kendisini, eşyayı ve Hakk’ı ayrı birer vücûd görmesi”dir. Bütün 

mü’minlerin başlangıçtaki halleri budur. Bunların nazarında halkın vücûdu Hakk’ın 

hicâbıdır.1148  

İkincisi, cem‘ halidir. Bu ise, “Sulûk ve mücâhede netîcesinde, kişinin kendi 

vücûdunu ve eşyanın vücûdunu Hakk’ın vücûdunda fâni görmesidir.” Bu hal müellife 

göre, orta derecedeki sâliklerin ve tüm meczûbların halidir ki, bunların nazarında da 

Hakk’ın vücûdu halka hicap olur. Buna “sekr” de derler. 

 Üçüncüsü, “cem’ul-cem” veya “fark ba’de’l-cem” hâlidir ki, nazarda 

Hakk’ın vücûdundan başka bir vücûd kalmamakla beraber, kişi halkın vücûdunu da 

Hakk’ın vücûdunda müşâhede eder. Bu gibi kimseler için halkın vücûdu, Hakk’a ve 

Hakk’ın vücûdu halka hicap olmaz. Bu bakış açısı, kâmillerin hâlini tanımlar. Zira 

onlar sarhoşluk ile ayıklık halini birlikte yaşarlar. Bu hal tam bir fakr hâlidir çünkü 

tüm hâllerinde kendilerini ve eşyayı hakîkatte Hakk’a muhtaç görürler. Sekr hâli 

galebe edince, onun hükmüne göre söz söylerler. Mesela “Ene’l-Hak” ve “Sübhane 

ma a’zame şâni”, “Cübbemde Allah’tan gayri yoktur.”1149 derler. Bu mertebede bu 

söz hakîkatin ta kendisidir; çünkü gördüklerini söylerler. Şârih, bunları inkâr 

edenlerin ve bu sözleri gerçeğe uygun bulmayanların hata ettiği kanaatini taşır. Zira 

bu gibi kimseler ayıklık ve sahv hali galebe ettiği vakitse çokluğun hükmüne göre 

söz söylerler ve halkı irşâd ederler. Onların bu sözlerini ve muamelelerini doğru 

bulan şârih, hakîkatin kendisini idrâk edemeyen kimselerin, onların bu hallerini 

                                                 
1148

 Konuk’un benzer açıklamaları için bkz: Şebusterî, Gülşen-i Râz tercüme ve şerhi, s.61. 
1149

“Sübhane ma a’zame şâni-Cübbemde Allah’tan gayri yoktur.” ifadesi Bayezid-i Bistâmi’ye aittir. 
O kendisini arayan bir kişiye “Evde sahibinden (Allah’tan) başkası yok.” şeklinde cevap vermiş ve bu 
söz daha sonra “Cübbemin altındaki O’ndan başkası değil, iki cihanda sadece O var.” mânâsındaki 
bu ifadeye dönüşmüştür. Süleyman Uludağ, Bayezid-i Bistâmi, Diyanet Vakfı Yay., 
Ankara,1994,s.154. 
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anlayamadıklarını ve inkâra kalkıştıklarını ifade eder. İnkârlarının asıl sebebi ise 

kendi cehâletleridir.1150 

Şârih, izâfî vücûd içinde bulunanların üç halinden bahseder. Birisi zâhiri 

görür ve bâtını görmez. Diğeri bâtını görür, zâhirî görmez. Üçüncüsü hem zâhiri ve 

hem bâtını görür. Birincisi sûrette müstağrak olan fark makamındadır. İkinci grup 

cem’ makamındadır ve bu gibi kimseler, nazarlarından sûreti kaybetmişlerdir. 

Üçüncüsü ise “cem’u’l-cem” veya “fark-ba’de’l-cem” sâhibidir. Birincisi, ay 

mesâbesinde olan zâhir eşyâyı göz ile âşikâre görür ki, bu müşâhedede cins ve 

mezhep ayrımı olmaksızın insanların hepsi eşittir. İkincisi, sûret âlemini karanlık 

yani mahvolmuş görür ki, bu da bir nevi “fenâ-fillâh” hâlidir. Üçüncüsü ayı yani 

fiilin, sıfatın ve Zât’ın birliğini görür ki, bu da “beka-billâh” hâlidir.1151 

Özetle Konuk’a göre cem‘ ve fark, gece ile gündüzün birbirini takip etmesi 

gibi daima birbirini izleyen hallerdir. Cem‘ ortaya çıkınca fark kaybolur; fark 

gerçekleşince cem‘ hali ortadan kalkar. Yani birinin varlığı, diğerinin yokluğunu 

beraberinde getirir. Sâlik için her ikisi de gerekli hallerdir. Çünkü fark olmayınca 

kulluk, cem‘ olmayınca da Yaratıcıyı tanıma, mârifetullah gerçekleşmez.  

1.29. Cennet ve Cehennem 
 

Cennet “cenn” kökünden bir isimdir. “Ağaçları ile yeri kaplayan bahçe”1152 

mânasına gelir. Cehennem ise Yüce Allah’ın kızdırılmış ateşinin adıdır.1153  

Kur’ân-ı Kerîm’de cennet kelimesi, “dünyadaki bahçe, Âdem ile Havvâ’nın 

yaşadığı mekân, Sidretü’l-müntehânın civarında bulunan Me’vâ cenneti1154 ve âhiret 

                                                 
1150

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.I, s.542. 
1151

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.499. 
1152 Isfahânî, “C-n-n Maddesi”, Müfredat-Kur’an Istılahları Sözlüğü, c.1,s.262. 
1153 Isfahânî, “C-h-n-m Maddesi”, Müfredat-Kur’an Istılahları Sözlüğü, c.1,s.271. 
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cenneti” anlamında olmak üzere 147 yerde kullanılmıştır.1155 Hadislerde de hem 

bahçe, hem âhiret cenneti anlamında yer almıştır.1156 Dikkati çeken bir husus, 

Kur’ân-ı Kerîm’de cennet tasvirine dair âyetlerin1157 cehenneme dair olanlara 

nisbetle daha fazla olmasıdır.  

Konuk ise zâhir ulemâsının cenneti; “âhiretin güzel makamlarından birisi” 

olarak târif ettiğinden bahseder. Bu makam sâlih amellerin cennetidir. Amellerin 

azlığı ve çokluğu itibariyle bu cennetin çeşitli dereceleri vardır. Onlara “sıfat 

cennetleri” denir. Bu cennetlerde kul, ilâhî kemal sıfatı ile ahlaklanır. Bir de “Zât 

cennetleri” vardır ki, Rabbin has kullarına aittir.1158 

Müellif, cennet ve cehennemin her bir âlemde farklı bir yansımasının olduğunu 

savunur. Bu yansımaların, öncelikle Allah’ın ilminde saklı olan a’yân-ı sâbiteleri 

vardır. İkinci olarak ilmî varlıklarının örneği, misal âleminde mevcuttur. Aynı 

şekilde şehâdet âleminde yani dünyada her ikisinin de örnekleri birbirine karışık 

olarak bulunur. Zîra dünya, âhirete nazaran geniş değilse de kapsamlıdır. Nitekim 

elem ve lezzetin her ikisini, her zaman bu âlemde zevken bilmekteyiz. Dördüncü 

olarak bu yansımalar, insanın içinde mevcuttur. Zîra ruh, kalp ve her ikisinin 

olgunluğu cennetin ta kendisidir. Nefs ve hevâ ise cehennemin bir yansımasıdır. 

Bunun için makâm-ı kalbe ve rûha dâhil olanlarla, güzel ahlak ve iyi sıfatlara sahip 

olanlar, çeşitli cennet nimetleriyle lezzetlenirler. Buna karşın, nefs ve onun lezzetleri 

ile hevâ ve şehvet üzere olanlar türlü belâlara uğrarlar. Nitekim Peygamber 

Efendimiz; “Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veyahut cehennem 

                                                                                                                                          
1154 Necm 53/13–15. 
1155 Abdülbâki, “C-n-n Maddesi”, Mu’cemü’l-Müfehres, ss. 290–296. 
1156Tirmîzî 2643,2645, 2646; Müslim 2828/8, Buhâri 6459, İbn-i Mâce 4335. 
1157Bu tasvirler için bkz. Rahmân, Vâkıa, İnsân, Gāşiye sûreleri. 
1158 Konuk, Mesnevî-i Şerif Şerhi, c.IV, s.372. 
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çukurlarından bir çukurdur.”1159 buyurmuştur. Beşinci olarak, cennet ve cehennemin 

en son yansıması âhirettedir. Fakat bu, rûhanî değil cismanîdir. Ancak bu 

cismaniyyette rûhani neş’e gâliptir. Nefsâni neş’e gâlip olan bu şehâdet âlemine 

bakarak, cehennemin cismânî yönü hakkında hüküm verenler, Konuk’a göre, hata 

ederler. Mesela bu âlemin maddî sûretleri bir karar üzere olmayıp bozulur. Zîra 

yapıları bunu gerektirir. Fakat cennet ve cehennemin cismânî sûretleri sâbittir. Bu 

âlemde akıl ve mantığın kabul edemeyeceği haller, cennet ve cehennemde 

ma’kûldür. Orada bu duruma hayret edilmez. Bunun örneği bu âlemde de mevcuttur. 

Mesela şehâdet âleminde insanın havada uçması ve deniz üzerinde yürümesi 

mümkün değilken, uyuyan bir kimse rüyasında havada uçar ve su üzerinde yürür. O 

kimse, kendisinin hayal âleminde gerçekleşen bu hâline, rüya içindeyken hayret 

etmez. Fakat uyanıp şehâdet âleminin hükümleri çerçevesinde hareket edince 

rüyadaki hâline hayret eder. Zîra o dakikada hayalin dışına çıkmıştır. İşte gerek 

berzah gerekse cennet ve cehennemde yaşanacaklar, bu hal gibidir. Kur’an-ı 

Kerim’in haber verdiği bu âlemlerin garip halleri, ehl-i gaflet tarafından şehâdet 

âlemiyle kıyaslandığından inkâr edilir.1160 

1.30. Zât -Vücûd ve Zât-Sıfat Münâsebeti 
 

Zât sözlükte “bir şeyi, kendinden başka bir şeyden ayıran öz”1161; sıfat ise 

“Zât’ın bazı hallerine delâlet eden isim”1162 olarak târif edilmektedir. Yani sıfat, 

Allah’ın Zât’ına nisbet edilen mânadır.1163 Sözlükte “var oluş, yoktan var olma ve 

                                                 
1159

 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyame, 26. 
1160

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.IV, ss.199–200. 
1161 Cürcâni, “Zât Maddesi”, Ta’rîfât,  s.108. 
1162 Cürcâni, “Sıfat Maddesi” Ta’rîfât, s.138. 
1163

 İlyas Çelebi, “Sıfat Maddesi”, DİA, 2009,c.37,s.100. 
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hazır bulunma”1164 anlamındaki vücûd ise bir terim olarak, Allah’ın akıl dışında bir 

gerçekliğe sahip mevcudiyeti, zorunlu bir varlık (vâcibü’l-vücûd) olduğunu belirtir. 

Diğer bir ifadeyle, Allah’ın varlığı, Zât’ının gereğindendir (bizâtihî/lizâtihî), O’nun 

haricindeki varlıkların mevcûdiyeti ise kendileri dışındandır 

(bigayrihî/ligayrihî).1165İsim ve sıfatlara hüviyet kazandıran Allah’ın varlığıdır. 

Allah’ın Zât’ı her türlü kusur ve noksandan uzaktır. O tektir, hiçbir şeye benzemez, 

başlangıcı ve sonu yoktur.1166 İslam âlimlerine göre Allah, diğer varlıklardan, 

Zât’ından dolayı ayrılır. İsim, sıfat ve fiillerin nisbeti için Zât gereklidir.  Zira Zât ve 

sıfatlardan soyutlanmış bir varlığın hakîkati yoktur.1167  

Mutasavvıflar da Zât’ın kendi kendine kâim, isim ve sıfatların ise Zât’ın 

tanıtıcı özellikleri olduğu görüşünü kabul eder. Buna göre, Zât bulunmadan isim ve 

sıfatlar var olamaz.1168 Hak, Allah’ın Zât’ı, hakîkat de O’nun sıfatlarıdır. İlâhî zât 

mutlak varlıktır. Yaratılmış zâtlar ise yoklukla alakalı varlıklardır.1169 Zât bütün 

izâfetlerin ortadan kalkmasıyla bile varlığı apaçık bir hakikattir ve O mutlak 

vücûddan ayrı bir şey değildir.1170  

Müellif ise tüm yaratılmışları, “Hakk’ın kendi Zât’ı ile kendi Zât’ına, yine 

kendi Zât’ında vâkî olan bir tecellîsi” olarak tanımlar. Yani eşya, Zât’ın kendi 

vücûdunda çeşitli mertebelerde gerçekleşen tenezzülüdür. Her bir mertebedeki 
                                                 
1164

 Isfahânî, Müfredât-Kur’an Istılahları Sözlüğü,”V-c-d Maddesi”, c.2,s.826. 
1165

 Yusuf Şevki Yavuz, “Vücûd Maddesi”, DİA, 2013,c.43, s.136. 
1166Ebû Mansur-i Mâtürîdî, İslam Akâidine Dâir Eski Metinler I, Çev. Yusuf Ziya Yörükan, Milli 
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1953, s. 3. 
1167Ebû Hamîd Gazâlî, el-İķtiśâd fi’l-i’tiķād-İtikatta Orta Yol, Çev. Kemal Işık, Ankara Üniv. 
Basımevi, 1971, ss. 102–103. 
1168

 Serrâc, el-Luma-İslam Tasavvufu, s.344; 
1169İbnü’l-Arabî konuyla ilgili olarak şunları kaydeder: “Varlıklar farklı farklıdır. 1)Mutlak varlık: 
Bunun mahiyeti bilinemez ve mahiyetinden de söz edilemez. Bu Allah’tır. 2) Maddeden soyut mevcut: 
Bunlar şekil ve sûrete konu olan ayrık rûhânî akıllardır ki, “ melek” diye isimlendirilirler. 3) Mekân 
ve yerleşmeye konu olan mevcut: Bunlar cisimlerdir. 4) Özü gereği mekânı kabul etmediği halde, 
dolaylı olarak mekâna yerleşen: Bunlar da arazlardır.”Suad el-Hâkim, İbnü’l-Arabî Sözlüğü, ss.693–
694. 
1170

 Osman Demir, “Zât Maddesi”, DİA, 2013,c.44,ss.148–150. 
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tenezzülünde, o mertebeye özel olan sıfat ve esmâ ile zuhûrudur. Bu mertebeler 

hakîkatleri itibariyle aynı iseler de taayyünleri itibariyle birbirinden farklıdırlar. Bu 

mertebeler ve onların sıfat ve esmâsı ile gayriyyetleri hep hayaldir. Gerçek vücûd 

yalnız Hakk’ındır. Konuk’a göre, kim bu mertebelerin eserlerine çok fazla sevgi 

beslerse ve bu aşkı Zât’a olan aşk zannederse, hata eder.1171  

Gerçek vücûd ne doğurmuştur ne de bir yerden doğmuştur. Zîra gerçek 

vücûdun kaynağını aramak, “Evvelce yoktu, sonradan varoldu.” demektir. Bu ise 

varlık olmaz. Onun zıddı olan yokluk olur. Hâlbuki yoktan hiçbirşey çıkmaz. Her şey 

vardan var olur. Var olan şeyler izâfî, mecâzî ve hayâlî olan vücûdlardır. Başka türlü 

olma ihtimali yoktur.1172 

Şârih bu konuda şu sözleri kaydeder: 

Malûm olsun ki, dünya dediğimiz bu mevtın-ı kesîf-i keserât [kesîf 
çokluk âlemi] vücûd-ı hakîkînin merâtibe tenezzülâtından bir mertebedir. 
Zât-ı mutlak mertebesinde müstağrak ve muzmahil olan esmâ ve sıfat, o Zât-
ı Mutlak’ın her bir mertebeye tenezzülünde, bu mertebenin istidadına göre 
zahir olurlar ve her mertebe yekdiğerinin gayridir. Nitekim âlem-i 
melekiyyet, âlem-i insaniyyetin aynı değildir ve her birerleri başka başkadır. 
Ve bu meratib i’tibari oldukları için, aslâ sâbit değildir. Cümlesi bozulup 
kendi asılları olan Zât’a rücû ederler. Nitekim âyet-i kerîmede “O’nun 
Zât’ından başka her şey yok olacaktır.” 1173buyrulur. 

Mâdemki dünya dahi, merâtîb-i ilâhîyyeden bir mertebe olup 
mevhûm ve hâliktir ve aslına rücû edecektir; binaenaleyh dünyaya âşık olan 
kimse, üzerine güneş ziyası aksetmiş olan duvarın âşıkı gibi olur. Vaktaki 
âşık olduğu sûret-i mevhûme zâil olur, artık âşıkın aşkının taalluk edeceği 
mahal kalmaz. Binaenaleyh iştiha ettiği şey ile âşık arasında Hak hâil [perde] 
olur. Böyle olunca eğer âşık olacak isen zılal-ı esmâ ve sıfata değil, Zât’a 
âşık ol!1174 

 

                                                 
1171 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.242. 
1172

 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, s.242. 
1173 Kasas 28/88. 
1174 Konuk, Mesnevî-i Şerîf Şerhi, c.II, ss.254–255. 
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Konuk’a göre Hak, her anlayışta zâhir olduğu gibi, her anlayışın bâtınında 

olan da yine Hak’tır. 1175 Daha önce vahdet-i vücud bahsinde değinmiştik ancak 

konumuzla ilgili olduğundan yeniden hatırlamak gerekirse, sıfatlar isimlerin 

menşeidir. Bir şeyde bir sıfat mevcut değilse ona bir isim verilemez. Kendisinde 

“hayat” sıfatı olmayana “hayy”, kendisinde “ilim” sıfatı olmayan bir kimseye “âlim 

ve alîm” denilemez. Varlıklar âlemindeki “şeyler” de ilâhî isimlerin zuhûr yerleridir. 

“Şey” zâhir olduğu vakit ilâhî isim onda bâtın ve Zât ise bu sıfatta bâtın durumdadır. 

Şu halde “şey” görüldüğü halde “isim”, “sıfat” ve “Zât” müşâhede edilmemektedir. 

Zât, kendisinde mevcut olan sıfat ve isimlerin hüküm ve eserlerini müşâhede etmek 

istediği vakit varlıkları yaratmıştır. Önce sıfat ve ilimlerin sûretlerini ilâhi ilminde 

icad eden Hak Teâlâ, bir sıfat olan ilmi de, Zât’ın ayn’ı olması yönüyle vücûdunda 

peyda etmiştir. Bu hal “Sırf Zât”ın Zât mertebesinden kendi sıfat ve isimleri 

mertebesine tenezzül etmesi demektir. Böylece her sûretten münezzeh ve müteal olan 

Zât, sıfat ve isimleri itibariyle birtakım ilmî sûretlere bürünmüş ve bu sûretleri kendi 

ilminde müşâhede etmiştir. Bu mertebeye “ilk taayyün” adı verilmektedir. Sırf Zât 

yani la-taayyün mertebesinde ilâhi şe’nlerden ibaret olan bu sıfat ve isimler arasında 

bir fark olmadığı halde, ilim mertebesi olan bu ilk taayyün mertebesinde 

birbirlerinden ayrılmış ve farklılaşmışlardır. Böylece Hâdî ismi Mudill isminden, 

Darr ismi Nâfî isminden ayrılmıştır.1176Anılan bu isimler Hakk’ın Zât’ının fiilleridir. 

Örneğin “zâhir” ismi, esmâdan bir isimdir. Bu isim âlemin zuhûrunu gerektirir. Zîra 

isim bir görüntü olmayınca zâhir olmaz. 

                                                 
1175Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.262.  
1176Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.II, s.25. 
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 Hak âlemin “ayn”1177ı dır. Âlem ise Hakk’ın sûretidir. Yani Hak; aklî, 

hissî, ruhânî ve cismânî olarak zâhir olan şeylerin mânâ cihetiyle rûhudur. Ve bu 

yönüyle düşünüldüğünde de Allah her şeyin bâtınıdır.1178  

Müellifimiz Allah’ın her şeyin bâtını olmasını insan örneğiyle açıklar. 

“İnsan” kelimesini kâğıda yazdığımızda gözümüzün önünde bir sûret belirir. Bizi bu 

sûreti hayal etmeye sevk eden onun mânâsıdır. Yani bu mânâ, o sûretin düşüncesidir. 

Sûret mânâdan asla kopuk değildir. Hatta belki de zâhiri bâtınının aynıdır. Eğer 

bunun haricinde bir şey olsaydı, o sûreti görünce mânâsına, diğer bir deyişle zâhirden 

bâtınına intikal etmemek gerekirdi. İşte bunun gibi her makam ve mertebede zâhir 

olan sûretlerin hepsinin bir de bâtınları vardır. Her bir makamda zâhir ve bâtın olan 

ise Hak’tır. Zâhirdir çünkü her mertebeyi de yaratan O’dur. Bâtındır çünkü perde 

arkasındadır. Âşikar olarak görülmez. Â’yân-ı sâbitenin bâtını esma, ruhlar âleminde 

zâhir olan şekillerin bâtını âyân-ı sâbite, misal âleminde zâhir olan sûretlerin bâtını 

ruhlar âlemidir. Benzer şekilde, şehâdet âleminde zâhir olan şekillerin bâtını ise 

misal âlemindedir. Bunların hepsinde de batın olan, bâtınların en bâtını Hak 

Teâlâ’dır.1179 

  Bunu daha kolay izah etmek için şemayla gösterebiliriz: 

                                                 
1177“Ayn” kelimesi “göz, kaynak, öz, kendisi, zât, haber araştıran/casus” anlamlarında 
kullanılmaktadır. El-Isfahânî, Müfredât, Kur’an Istılahları Sözlüğü, c.2, ss. 267–269.  
1178 Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.262.  
1179Konuk, Fusûsu’l-Hikem Tercüme ve Şerhi, c.I, s.263. 
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Şekilde Zât mertebesi en içte çizilmiştir, çünkü Allah’ın Zât’ı bize gizlidir; 

mahiyeti kavranamaz, insan algılarıyla idrak edilemez, beşerî akılla tam olarak 

kavranamaz. Bunun nedeni, O’nun Zât’ının nasıllığı ve niceliği kabul etmeyecek bir 

yapıda olmasındandır. Daha sonra sırasıyla esmâ ve sıfatlar mertebesi, â’yân-ı sabite, 

ruhlar, misal ve şehâdet âlemleri gelir. İçten dışa doğru düşünüldüğü vakit, önceki 

mertebe sonrakinin bâtınıdır. Hakîkat ise dıştan içe doğru gidildikçe anlaşılır. Yani 

âfâktan enfüse doğru diyebiliriz. 

  

Şehâdet Âlemi

Misal Âlemi

Ruhlar Âlemi

A'yân-ı Sâbite

Esma ve Sıfatlar

Zât 
Mertebesi
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SONUÇ 
 

Bu çalışmamızda irfânî geleneğin Osmanlı dönemindeki temsilcilerinden 

mutasavvıf Ahmet Avni Konuk; hayatı, eserleri ve tasavvufî görüşleri açısından 

incelenmiştir. Tasavvufî tarafının yanı sıra şair, bestekâr, hukukçu ve bürokrat olarak 

çok yönlü bir kimlikle karşımıza çıkan Konuk; Zekâi Dede Efendi, Mesnevîhan 

Selânikli Mehmed Es‛ad Dede ve Halvetî-Melâmî şeyhi Ahmed Amiş Efendi gibi 

şahsiyetlerden etkilenmiş, Mevleviliğe intisabına ise Es‛ad Dede vesile olmuştur. 

1899’da basılan Hanenede Güfte Mecmuası ile 1913’te yayınladığı 

Sipehsalar Tercümesi’ni bir kenara bırakırsak, vefat tarihi olan 1938’den 1980’li 

yıllara kadar olan dönemde çeşitli sebeplerle inceleme dışı bırakılmış ve eserleri 

kütüphanelerin tozlu raflarına terk edilmiş bir şahsiyetle karşı karşıya olduğumuz 

söylenebilir. Neyseki son dönemlerde bu durum değişmiş ve sevindirici bir şekilde 

hem eserleri akademik anlamda yeniden gözden geçirilerek basılmış, hem de 

kendisiyle ilgili çeşitli makaleler yazılmış, tezler hazırlanarak konuyla ilgilenenlere 

sunulmuştur. Bu çalışmalardan en kapsamlısı Mustafa Tahralı ve ekibi tarafından 

hazırlanan Mesnevi ve Fusûs şerhleridir. 

 Ayrıca hayatı ile ilgili yapılan en güncel çalışma Savaş Barkçin tarafından 

yürütülmüştür. Ancak Barkçin’in bu araştırması, Konuk’un daha çok mûsikî yönüyle 

ilgilidir. Bizim çalışmamız ise Konuk’un tasavvufi görüşlerini detaylı olarak 

inceleyen ve derleyen ilk araştırmadır. 

Konuk, hem bir musîkî üstâdı ve bir Mevlevî, hem de bir bürokrat olarak 

yelpazesi geniş çeşitli dostluklar kurmuştur. Bu kişilerin arasında, tasavvufî 

çevrelerce tanınan Hüseyin Vassaf, Abdülhay Efendi, Tâhir Olgun ve Halil Can gibi 

isimler bulunmaktadır. Bu arkadaşlıklar onun tasavvuf anlayışını şekillendirmiştir. 
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Şârih, Ekberî ve Mevlevî geleneğin başlıca eserlerini tercüme ve şerh ederek 

tasavvuf vâdisinde pek çok eser kazandırmış bir âlimdir. Bu eserlerden 34 defter ve 

tamamı 7534 sayfadan oluşan Mesnevi’yi sekiz yılda tamamlamıştır. Eserin 

hazırlanışında sadece Türkçe şerhlerle yetinmemiş bunun yanı sıra Hindistan’da 

basılan Mesnevî şerhlerini de incelemiştir. Tüm ciltlerin şerhini tamamlamış olması 

da önemlidir. Zira bu iki husus, şârihin ilmî yetkinliği hakkında bize ipuçları 

vermektedir.  

 Konuk’un ikinci büyük eseri ise 13 yılda tamamlandığı Fusûsu’l-Hikem 

tercüme ve şerhidir. İbnü’l-Arabî’yi okuyanlar bilirler ki, yüksek irfânî hakîkatlerin 

anlatıldığı bu eserlerin anlaşılabilmesi oldukça zordur. Zira havass için yazılmış 

olduğu söylenen Fusûs’un kapalı olan ifadelerinin açılarak okuyucuya aktarılması, 

Konuk’un şerhi vasıtasıyla mümkün olmakta ve günümüz okuyucusu böylece 

Fusûs’a ulaşabilmektedir.  

Konuk’un Fusûsu’l-Hikem şerhinde Mevlânâ’dan, Mesnevi şerhini yaparken 

de İbnü’l-Arabî’den atıflar yapması ve bu iki mutasavvıfın görüşlerini birleştirmesi 

bir takım çevrelerce tenkit edilmişse de, Konuk bu eleştirilere karşı çıkmıştır. Zira 

onun nezdinde bütün bu zâtlar, Allah’ı tanıma noktasında hem fikirdir. Sadece 

meşrep açısından bir takım farklılıkları vardır. 

Esasında Konuk’un İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ’yı bu şekilde eserlerinde 

uzlaştırmış olması İsmail Ankaravî sonrası tasavvuf tarihinde yapılan ikinci özgün 

çaba olarak değerlendirilebilir. O, geniş bir bilgi ve birikim gerektiren bu çabayı, 

bizce başarıyla sonuçlandırmış ve ardından gelecek araştırmacılar için yeni bir ufuk 

açmıştır. İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ okumalarına kazandırdığı bu yeni perspektifle 
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ilim dünyasında hem metodik hem de anlayış/yorumlayış rûhunu, tekâmülî bir yön 

kazandırmak için kamçılamıştır. 

Şerhini yapmış olduğu eserlerden yapmış olduğumuz okumaların 

sonuçlarını kısaca özetleyecek olursak, öncelikle söylemeliyiz ki Konuk, pozitif 

bakış açısına sahip bir insandır. Onun ölümle ilgili görüşleri bize bunu 

düşündürmektedir. Mesela o, ölümü, herkesin başına gelecek sıradan bir olay olarak 

değerlendirmektedir. Ölüm onun tanımlamasına göre, bir son değil aksine yeni bir 

hayata başlangıçtır. Hikmeti ise yaratıcının ölüleri kendi katına çekmesidir. Şu halde 

bütün ölüler onun kabzasındadır. Böyle olunca ölü hakkında yokluk yoktur. Yani 

ölen kişi kaybolmuş sayılmaz. Bu cümleden hareketle, müellifin varlık hakkındaki 

görüşü de ortaya çıkmaktadır. Nitekim ona göre, vücûd asla yokluk kabul etmediği 

gibi yokluk da ebedî varlık kabul etmez. Başka bir deyişle; ne var yok olur, ne de 

yok var olur. Biz kendimize ve çevremizdeki eşyaya baktığımız vakit ‘varlığın 

anlamını’ idrak ederiz ve deriz ki ‘Yoktan var çıkmaz ancak vardan var çıkar.’ Yani 

hakîkî bir varlıktan zuhûr etmiş olduğumuzu anlarız. Hakîkî vücûd sahibi ise Allah u 

Zü’l-Celâl Hazretleridir. Ve O, bu şekilde düşünüldüğü vakit mevcuttur.  

Her insanı başlı başına bir âlem sayan müellif, bu âlemin hakîki hayatının 

insan rûhu ile sürdürülebilir olduğu kanaatindedir. Nefs diri oldukça, bu konuma 

ulaşılamaz. O halde nefsin şiddetli bir mücâhede ile kontrol altına alınması gerekir. 

Zira insan nefsi yılana benzer. Yılan nasıl insanın vücûdunu sokup zehirlerse, nefis 

de benzer şekilde kişinin mânâsını öylece zehirleyerek mânevi hayattan uzaklaştırır. 

Bu nedenle ilk fırsatta nefis öldürülmeli veya terbiye edilip kontrol altına alınmalı, 

böylece ruh bedene hâkim kılınmalıdır. Zira ruh saf nurdan oluşan bir cevherdir. 

Rûhun gerçek bilgiye ulaşamamasının asıl sebebi ise, bedenimiz ve ona ait duyuların 
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âdeta bir perde gibi hakikati örtmesidir. Dolayısıyla bu perde (beden ve ona ait 

duyular perdesi) ortadan kaldırılmalıdır. Böylece nesnelerin hakîkatini görmemiz 

mümkün olacaktır. Hayvansal rûhu bedensel faaliyetlerle ilişkilendiren müellif, daha 

içerilerde olan ve ilâhî bir şe’n olarak kabul ettiği insânî rûhu ise akleden yönüyle 

ayırır. Zira akletme insan rûhunun diğer varlıklardan sıyrıldığı bir özelliğidir.  

Avni Bey’e göre, insanın yaratılışından yegâne maksat ise mârifettir. 

Eşyanın tamamının fıtratında mârifet vardır. Fakat ne yazık ki insanlardan ve 

cinlerden pek çoğu sahip oldukları tabiat gereğince bu gerçeği gözden kaçırırlar. 

Hayvanın yiyeceği nasıl maddî gıdalarsa insanoğlunun asıl yiyeceği de ancak akıl 

nûru olan ilâhî mârifettir. Her kim bu ilim ile diri olursa o kimse ölümsüzlüğü 

yakalamış olur. Her şeyi kendi aklıyla kıyaslayan ve aklına yatmayanı reddeden 

kimseleri eleştiren mutasavvıf, aklı hakîkatleri idrakten âciz bulur. Bu noktada 

filozofların ve bilim adamlarının meşgul olduğu ilmi de faydasız görür. Onun 

düşüncesine nazaran bu ilimler, ölüm günü insana bir fayda sağlamaz; zîra hepsi ilm-

i kâldir, ilm-i hâl değildir. İlim, Hak yolunda fânî olmak ve kendi varlığını terk 

etmeye âlet olmak için okunursa fayda verir. Cehâletin giderilmesinin amacı, 

hakîkatleri idrâk olmalıdır. Bunu sağlamayan ilim ise faydasızdır. Bu cümleler 

Konuk’un tasavvufi eserleri tercüme ve şerh faaliyeti esnasında güttüğü amacı da en 

net biçimde ortaya koymaktadır. Zira asıl niyeti bu ilim vâsıtasıyla, Mevlânâ ve 

İbnü’l-Arabî gibi evliyâların ilmine vakıf olmaktır. Kendisi âlim olma vasfını 

taşımak üzere böyle bir işe kalkışmamış olduğunu ifade etmekte ve bu noktada son 

derece mütevazı davranmaktadır. 

İnsan-ı kâmil konusunu eserlerinde sıklıkla işleyen Konuk, onu  “Hak 

doktoru” olarak niteler ve bedenini de “yeryüzünde yanan bir muma” benzetir. 
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Mumun kesîf vücûdu yerde olduğu halde, ışığı yukarıya doğrudur. Aynı şekilde 

insan-ı kâmilin nûru da yedi kat göğün üzerinde yayılmaktadır. İnsan-ı kâmil, 

nefsinin hüküm ve tesîrinden kurtulmuştur. Zîra benliğini Hakk’ın benliğinde 

eritmiştir. Kâmil insan, kadere râzı ve ölüme âşıktır. İnsanın vücûdu ise acayip bir 

orman gibidir. Onda her cins havâtır ağaçları yetişir. Bu havâtıra vakıf olan ise insan-

ı kâmildir. Sînelerin havâtır tuzağı olan kalplere kadar giden bir bâtın yolu vardır ki, 

insan-ı kâmil o havâtırı bu yoldan müşâhede eder. 

Konuk’a göre insan, aklı cihetiyle melekler sınıfına mensup, nefsanî 

tarafıyla da hayvanlar sınıfına dâhildir. Akıl ise ya kesbîdir ya da vehbî. Kesbî olan 

çalışmak ile kazanılır. Nitekim bu akıl, kulak ve gözle edinilen bilgileri kapsar. 

Vehbî olan ise kulun ayn-ı sâbitesindeki istîdada binâen Hak Teâlâ tarafından ihsân 

olunmuştur. Rûhu besleyen akıl ikincisidir. 

Bu noktada kişinin, düşüncelerini sürekli yoklayıp kontrol altında tutarak 

gafletten kaçınması gerektiğini vurgulayan Konuk, tasavvuf erbabıyla bulunmanın 

önemine dikkat çeker. Eğer bu mümkün olmuyorsa bu durumda Kur’an ve hadislerin 

tefsîrinden ibâret olan tasavvuf ehlinin eserlerinin okunması gereklidir. Bu hususa 

kendisi de riayet etmiş, bu eserleri okumakla kalmamış, başka insanların istifadesine 

sunulması için de aracılık etmiştir. Hatta denilebilir ki o, ömrünü İbnü’l-Arabî ve 

Mevlânâ gibi düşünürlerin eserlerini şerh etmeye adamıştır. Tüm bu eserlerinde 

merkez konu ise “Vahdet-i vücud” düşüncesidir. Yazmış olduğu eserlerin toplam 

sayfa sayısı 70 yıllık ömrüyle kıyaslanırsa bir güne ne denli çok sayfanın düşeceği 

görülecektir. Böyle çalışkan bir kişilik, her ne kadar yeni bir görüş ve irfânî akım 

ortaya koyamamış olsa da çabasıyla bahsi geçen eserlerin yeniden okunmasına vesile 

olmuştur. Bu nedenle tasavvuf çevrelerince hatırlanması gereken âlimlerden birisidir. 
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Ayrıca o, bu şerh hizmetini sadece “aşkla yapılan bir iş” olarak 

tanımlamıştır. Ve aşk öyle bir şeydir ki, onunla Hakk’ın sırlarının kokusu duyulur. 

Aşk ile Hakk’ın sırları bilinir. Eklemek gerekirse, bu tercüme ve şerh faaliyeti 

esnasında herhangi maddî bir menfaat gözetmemiş olması da gerçekten takdire 

şayandır.  

Kısaca çerçevesini çizdiğimiz bu görüşler etrafında edindiğimiz kanaate 

göre Konuk, şeriat dairesinde kalmaya özen göstermiş Müslüman bir şahsiyettir. 

Elbette kısıtlı doktora süresince elde ettiğimiz veriler, ömrünü ilmî çalışmalara 

adamış bu insanı tüm yönleriyle kâmil mânâda tanıtmaya yetmemiş olabilir. Ancak 

yine de bu çabanın, ileride yapılacak araştırmalara katkı sağlayacak bir basamak 

olarak değerlendirilmesi en büyük temennimizdir.  
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Merkezi’nce düzenlenen “Savaş Çocukları: Öksüzler ve Yetimler” konulu 

uluslararası toplantıya sunulmuş olan “Türk Okutma Kurumu-Cemiyet-i Tedrisiyye-i 
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İslamiyye’nin Bir Alt Birimi Olarak Darüşşafaka” başlıklı bildirinin yeniden 

düzenlenmiş biçimidir.) 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphanesi’ne ait bu katalogda mevcuttur.) 

http://www.ee.itu.edu.tr/fakulte.php?dil=1&hangi=hatirlanacak (20 Haziran 2014)  
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Amiş Efendi’yle Sohbetler 
 

9 Ağustos 1919, 7 Eylül 1919, 31 Ekim 1919, 28 Kasım 1919 ve 6 Nisan 

19201180tarihli sohbetler Konuk tarafından şu şekilde aktarılmıştır: 

 

12 Zi’l-ka‘de 1337 (9 Ağustos 1919) 

9 Ağustos 1919 tarihli ziyaret mutasavvıfımızın Amiş Efendi’nin yanına üçüncü 
gidişidir. 

 
335 senesi Ağustos-i efrenciyyenin sekizinci ve 337 sâl-i hicrîsi Zi’l-

ka’desi’nin (9 Ağustos 1919) on ikinci Cum’a günü kable’z-zuhur Hüseyin Avnî 
Bey biraderimizle yüz yirmi yaşını mütecâviz bulunan ve zamanımızda vücûd-ı 
şerîfi ile teberrük olunan insan-ı kâmil Fatih Türbedârı Hacı Ahmed Efendi 
Hazretleri’nin huzur-ı şerîflerine gittik. Kimse yoktu. Mübarek elini öptük. Önüne 
oturtup yakına gelmemizi işaret buyurdu. Aşağıdaki mükalemat cereyan 
etti.[konuşma gerçekleşti.] 

 
Hazret: Niçin geldiniz? Maksadınız, emeliniz nedir, ne istersiniz? 
Fakîr: Maksûdumuz Hak’tır. 
H: Hak var mı, Hak nerede? 
F: Her taraf Hak’la dolu, O’ndan gayrı bir şey yok. Lâ mevcûde illâ hû. 
H (Gülerek): Öyle ya, O’ndan gayrı bir şey yok… 
( Hüseyin Avni Bey’e hitâben) İsmin nedir? 
H.A: Hüseyin Avni… 
H: (Fakire hitâben): Senin ismin ne? 
F: Ahmed Avni… 
H: O benim. Ben beraberim. Ahmed benim. Avni’yi sonra getiriverirsin 

olur gider. 
Hüseyin Avni Bey’e hitaben; 
H: Nerede oturuyorsun? 
H.A: Sultan Mahmud türbesinde. 
H: Türbenin içinde mi oturuyorsun? 
H.A: ‘Hayır efendim, türbenin civarında… 
H: Ooo, büyük yer! Sultan Mahmud. Sözünün eri ise. 
(Fakire hitaben) 
H: Sen nerede oturuyorsun? 
F: Unkapanı’nda. 
H: Ooo, orası çok uzak…buyurdular. Sonra;  
H: Hangi milletlerle görüşüp konuşuyorsunuz? 
F: Yetmiş iki milletle görüşüp konuşuyoruz. 
H: Kâh ta’lim ve kâh te’allüm ediyorsun, değil mi? 
F: Evet efendim, kâh ta’lim ve kâh te’allüm ediyorum. 
H: İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sümme inneküm yevme’l-

kıyameti inde rabbiküm tahtesimûn.1181 İşte bu âyet tam sana göredir. (Bu cevap 

                                                 
1180 Barkçin, Görünmeyen Umman, s.215. 
1181“Ey Muhammed! Şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir. Sonra şüphesiz siz 
kıyamet günü Rabbinizin huzûrunda muhakeme edileceksiniz.” Zümer Sûresi 39/30–31. âyetler. 
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üzerine fakirin kalbinde bir ukde peyda oldu. Acaba ömrümün âhir olduğuna mı, 
yoksa Mutû kable en-temûtû1182 sırrına mazhariyete mi işaret buyurdular? dedim.) 

H: Geceleri ne yapıyorsunuz? 
F: Evliyâullahın nûruyla müstenîr oluyorum.[aydınlanıyorum.] 
H: Çok a’lâdır, saadettir. 
F: Elhamdülillah. 
H: Vâlidenizi görüyor musunuz? (Yani dört unsur olan anasır-ı erbaanın 

ahkâmını vücûdunuzda görüyor musunuz?)1183 
F: Her vakit temastayız. Görüyoruz efendim. 
Hazret güldüler. Fakire hitaben: Bak sana kısaca söyleyeyim: Allahu 

latîfun bi-ibâdihî yerzuku men yeşâ.1184Allah denilen mana latiftir; bi-ibâdihi, 
ibâdına… Bâ mülabese içindir.[bağlaçtır.] Yerzuku men yeşâ, dilediğini 
rızıklandırır, ama rızık yalnız yemek değildir. Söylemek, dinlemek, görmek, 
oturmak, yatmak…ilh. hep rızıktır. 

F: Hususuyla huzur-ı âlinizdeki istikametimiz a’lâ rızıktır. 
H: İşte rızkın a’lâsı odur ya! En a’lâ rızık, rızk-ı manevîdir. (Biraz sükuttan 

sonra) Söyleyiniz bakalım! Lâ tüdrikühü’l-ebsar ve hüve yüdrikü’l-ebsâr ve hüve’l-
latifü’l-habîr.1185…. 

(Hüseyin Avni Bey’e hitaben): Ne diyor? buyurdular. Hüseyin Avni Bey 
ayet-i kerimeyi tekrar etti. 

H: Hah! İşte öyle… Bâ’ mülâbese [münâsebet-yakınlık] içindir. 
Bismillâhi’deki bâ gibi. Bismillah budur. 

H: (Biraz murakıb oturdular, ondan sonra) Söyleyin bakalım buyurdular. 
H.A: Zât-ı âliniz buyurun dinleyelim. 
Hüseyin Avni Bey’e hitaben “Ne söylüyor?” 
H.A: Zât-ı âliniz…. 
H: Zât-ı âli, zât-ı âli! Sen de mızmızsın… buyurdular. Bir müddet bir şey 

söylemediler. Sonra tekrar buyurdular ki:  
H: Geceleri uyuyor musunuz? Yoksa ah..ah…diye bağırıyor musunuz? 
F: Kâh uyuyoruz kâh bağırıyoruz efendim. 
H: Öyle olmalı. Nasıl geliyorsa öyle yapmalı, değil mi? Ananızı görüyor 

musunuz? 
F: Görüyoruz efendim. 
H: (Fakire hitaben) Nerede oturuyorsunuz? 
F:Unkapanı’nda… 
H: orası çok büyük bir yerdir. Çarşısı var, pazarı var. Çok aydınlıklı bir 

yerdir. 
F: Evet, efendim. Kesret vardır. 
 
(Ba’dehu biraz yattılar, murâkıp bir halde kaldılar. Yatarken rahatsız 

olmamaları mülâhazasıyla: 
F: Efendim rahatsız olmayın; gidelim mi, oturalım mı? 
H: Yook. Sakın bu sözü bir daha hiçbir yerde, hiçbir kimseye söyleme! 

Herkes zatında muhayyerdir. [dilediğini yapmakta özgürdür.] Dilediğini işler. İster 
gider, ister oturursun… deyip bize müveccihen [bakacak şekilde] sağ taraflarına 
yattılar. Beş dakika kadar öylece murâkıb kaldılar. Biz de sakitane oturduk. Ba’dehu 

                                                 
1182Ölmeden önce ölünüz. İsmail b. Muhammed Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, Mektebetü’l-kudsî, Kahire, 
h.1351,II,291, no:2669. 
1183Barkçin, Görünmeyen Umman, s.462. Bu açıklama Konuk tarafından eklenmiştir  
1184Allah kullarına çok lütûfkârdır. Dilediğine rızık verir. Şûra Sûresi 19. 
1185Gözler O’nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O,en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden 
hakkıyla haberdar olandır. En’am 6/ 103. 
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birden bire kalkıp oturdular. İki ellerini açtılar. Dua vaziyetini aldılar. Bizde ona 
muvakaten [uyarak] ellerimizi açtık. Tatlı tatlı güldüler ve buyurdular ki: 

H: Âmin ama neye âmin? Duaya değil mi? Hangi duaya? (Fakire nazar 
edip) Ömrün tavil olmasına âmin, değil mi? Bak! Bu Kur’an’dır. Tûbâ li-men tâle 
umruhu ve hasune ‘ameluhu.1186 Tûbâ, mübâlağa ile sa’âdet, li-men tâle umruhu 
ömrü uzun olan ve ameli güzel olan kimse içindir. Ömrü uzun olmak ve ameli iyi 
olmak büyük saadettir. 

(Sükût ettik. Biraz zaman geçti.) 
H: Söyleyin bakalım, sizin çıraklarınız var mı? 
F: Kendimiz çırağız efendim. Bizim çırağımız yoktur. 
H:Hepimiz çırak (dedikten sonra) İhtiyarlık var serde… Ben ihtiyar değil 

miyim? 
F: Hayır efendim ihtiyar değilsiniz. 
(Hazret güldüler. Ardından Hüseyin Avni Bey kardeşimiz elini öpmeye 

kalkınca Hazret onun elini mübarek eli içinde tutup buyurdular ki: 
Ben dua ediyorum. Fakat benim duam yalnız sana değil benim duam 

amm’dır. Hepinize dua ediyorum.  
(Hüseyin Avni Bey’den sonra fakir yed-i şerifini takbil ettim. [Ben de elini 

öptüm.] Fakire hiçbir şey söylemediler. Kemal-i adab ile huzur-i şeriflerinden çıktık. 
Fakirin huzûr-i şerifine üçüncü defa gidişim idi.) 

12 Zilhicce 1337 (7 Eylül 1919)  

Hüseyin Avni Bey biraderimizle 120 yaşını mütecaviz [aşkın] bulunan ve 
zamanımızda vücud-i şerifi ile teberrük olunan [bereket bulunan] insan-ı kâmil Fâtih 
Türbedârı Ahmed Amiş Efendi’nin huzur-ı şeriflerine gittik. Hazret yalnızdı. Âtideki 
(aşağıdaki) konuşma cereyan etti: 

Amiş Efendi: Hoş geldiniz, bayram-ı şerifiniz mübarek olsun. 

Ahmed Avni: Teşekkür ederiz efendim. 

Amiş Efendi: Nerede eğleniyorsunuz? 

Ahmed Avni: Hak’ta eğleniyoruz efendim. 

Amiş Efendi: Kira ile mi? 

Ahmed Avni: Kira ile. 

Amiş Efendi: Pekâlâ! İsm-i şerifiniz? 

Ahmed Avni: Ahmed Avni. 

Amiş Efendi: Ben de Ahmed’im. 

                                                 
1186Ömrü uzun, ameli güzel olanlara ne mutlu. Abdullah b. El-Mübarek, ez-Zühd ve’r-rekaik, Thk: 
Habibürrahman el-A’zami, Darü’l-kütübi’l-ilmiyye, s.472, no: 1340; Ebû Bekir Abdullah b. 
Muhammed İbn Ebî Şeybe, el-Musannef, Thk: Kemal Yusuf el-Hût, Mektebetü’r-Rüşd, Riyad, h. 
1409, VII,70, no:34265. 
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Ahmed Avni: Biz Ahmed’e Avnîlik [yardımcı olma] da ilhak 
ediyoruz.[ekliyoruz.] Acaba bu ilhak kendi hayalimiz mi? Yoksa hakikaten Avnilik 
var mı efendim? 

Amiş Efendi: Nene lâzım? Orasını karıştırma. La ilahe illallah 
Muhammedun Resullullah. Bu kâfidir. 

Sonra vekilleri Türbedâr Mehmed Efendi geldiler. Ona “Ne var?” 
buyurdular. Biz de destur alıp huzurlarından çıktık. Bu dördüncü ziyaretimdi. 

5 Sefer 1338 (31 Ekim 1919) 

Hüseyin Avni Bey ve Hayri Bey biraderlerimizle Cuma namazını 
Abdülhay Efendi’nin mescidinde kıldıktan sonra Türbedâr Hacı Mehmed Amiş 
Efendi hazretlerinin ziyaretine gittik. Fakirin beşinci ziyaretim idi. İçeriye 
girdiğimizde yalnız olup gözleri kapalı, müstağrak [kendinden geçmiş] bir halde 
idiler. Bir müddet ayak üzerinde durduktan sonra önüne oturduk. Mübarek gözlerini 
açtı ve bize nazar etti ve fakire hitâb ile sordu: 

- “Nerede sakinsiniz [oturuyorsunuz]? Nerede tavattun ediyorsunuz?” 
- “Şimdilik hazret-i şehâdette, âlem-i nefiste tavattun ediyoruz.” 
- “Mâ şâallahu kâne ve mâ lem yeşe” lem yekun [Allah neyi dilerse o 

olur, dilemediği şey olmaz.] Hakk’ın dilediği olur, dileği mevcud olur, dilemediği 
mevcud olmaz. Ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi, bu kelamın tefsiridir.” buyurdular. 

Bir müddet murakıb olup [manevi tefekküre dalıp] tekrar sordular: 

- “Niçin geldiniz?” 
- “Zât-ı âlinizle şerefyab olmak [şereflenmek] için geldik. Zât-ı 

âlinizle müşerref olmağa geldik.”  
- “Ziyaret… Ziyareti bilir misiniz? Ben ziyaret bilmem.” 

Tekrar murâkıb olup gözlerini açtılar:”Allahümme salli alâ Muhammedin 
ve alâ âlihi Muhammed” dediler. Ondan sonra “Allah sizi zâtına mazhar buyursun.” 
diye dua ettiler. 

Fakir: “Dua-yı âliniz berekatıyla inşâallah mazhâr-ı ism-i zât [Zât ismine 
mazhar] oluruz.” dedim.  

Badehu [ardından] bir hayli müddet gözleri kapalı murâkıb oturdular, sonra 
gözlerini açıp salavât getirdiler. 

- “Söyleyiniz erkekler!” buyurdular. 
- “Söyletiniz de söyleyelim efendim.” dedim. Hiç cevap vermeyip 

yine murâkıb oldular, gözlerini açtıktan sonra tekrar salâvat getirdiler. Fakire 
sordular: 

- Sizin taraflarınızda yangın var mı? 
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- Bizim taraflar masun kaldı [yangından etkilenmedi] efendim.1187 

Hazret güldüler. “Allah şifa versin.”buyurdular. 

Ondan sonra bir müddet murâkıb oldular, ba’dehu gözlerini açıp yine 
salâvat getirdiler. 

Fakir: “İnnema’l-kevnü fi’l-hayâli ve hüve hakkun fi’l-hakîka” (Yani 
dünyada varlığa ait ne varsa hayaldir, fakat hakikatte haktır.) dedim. 

Dikkatle dinlediler ve “Peki, peki” dediler. Ba’dehu: 

 “Çok sularınız var mı?” 

 “Var efendim.” 

 “Kendi kendine akan sular var mı?” 

 “Bazen bulunur efendim.” dedim. 

Bunun üzerine Hazret, fakirin önüne doğru yüzü üzerine eğildiler. Bir 
müddet öyle durdular. Fakir bâtınında Cenab-ı Mevlânâ Efendimiz ile mürşidim 
Es‛ad Dede hazretlerine müteveccih oldum. [gönlümü bağladım.] Ba’dehu kalktılar. 

 “İnneke meyyitun ve innehum meyyitun.” (Sen de ölüsün, onlar da 
ölüdür.) 

Biz sükût ettik. Sonra buyurdular ki: “Romatizma, romatizma derler… 
İnsan uyanıkken gelir ise uyutmaz. Uyurken gelir ise uyandırır. Rum rum yapar.” 

 “Romatizma hararet ister efendim.” 
 “Biz harareti bulamıyoruz ki…” 
 
Bir hayli müddet murakıb durdular. Ba’dehu gözlerini açıp salâvat 

getirdiler. Sükût üzere oturduk. Ba’dehu: “Haydi oğlum! Ben abdest bozayım. Ben 
abdest almam, bozarım.” buyurdular. 

Biz de ellerini öpüp kalktık. Huzurlarından çıktık. 
 
5 Rebî’ü’l-evvel 1338 (28 Kasım 1919) 
 
Salim Efendi ile beraber Türbedâr Efendi Hazretlerinin ziyaretine gittik. 

Yalnızdılar. Huzuruna girdiğimizde kendilerine yaklaşmamızı işaret buyurdular. 
Gayet yakın olarak diz dize önlerine oturduk. Hazret, Salim Efendi’ye “Safa 
geldiniz.”buyurdular. Biz de “Safa bulduk efendim.” dedik.  

Salim Efendi: “Ben sensiz olamam, sen de bensiz olamazsın.”dedi. 
Hazret: “ Öyle ya!” 

                                                 
1187Tarihi kaynaklara göre İstanbul’da 1919 yılında 4 ayrı zamanda ve yerde yangın çıkmıştır. 
Bunların içinde en büyüğü toplam 570 binanın yandığı Edirnekapı yangınıdır. Kuruçeşme’de çıkan 
yangında 403 bina yanarken Kasımpaşa’da 381 ve Üsküdar’da ise 63 bina kül olmuştur. İtfaiye Müd. 
İtfaiye Tarihçesi ve İstatistiği, 1714–1978, Osmanbey Matbaası, İstanbul,1946,s.26.İstanbul 
yangınlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi elde edebilmek için bkz. Mustafa Cezar, Osmanlı Devleti’nde 
İstanbul Yapılarında Tahribat Yapan Yangınlar ve Tabii Afetler, Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul, 
1963  ve Niyazi Ahmet Banoğlu, İstanbul Cehennemi –Tarihte Büyük Yangınlar, Kapı Yay., 2008. 
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Fakire hitaben: “Nerede tavattun ediyorsunuz?” 
Fakir: “Hak’ta tavattun ediyoruz.” 
“ Tavassul mu ediyorsunuz [Ulaşıyor musunuz]?” 

 “Evet, efendim, tavattun ve tavassul ediyoruz.[oturuyor ve ulaşıyoruz.]” 
Gülerek fakire hitaben: “Bu hoca kim?” 

“Salim Efendi.” 

 “Allah bu hocayı mertebesinde dâim buyursun.”  

Salim Efendi’ye hitaben, Fakîr için: “Bu efendi kim?” 

Salim Efendi: “Bıd’atün minnâ” [Bizden bir parçadır]. Bizim nurumuzdan 
Ahmed Avnî Bey. Posta müdür muavini.” 

Fakire: “Ben de Ahmed’im, sen de Ahmed’sin. Ahmed iki mi? Sen sensin, 
ben benim.” 

Fakîr: “Ahmed’in mim’i kalkınca ahad [bir] olur. O vakit bir olur.” 

Hazret: “Mim kalkar mı? Kalkar a! O vakit sen kalmazsın. Fakat bu 
vücudunun kalkması lâzım gelmez. Vücudunla beraber sen kalmazsın. O vakit Hak 
sende gizli olanın kim olduğunu bilirsin.” 

 “Vücutta gizli olanın kim olduğunu bilmekle beraber senlik vehmi 
[şüphesi] kalıyor efendim. Vehim ise sultan-ı kuvadır.[kuvvetlerin sultanıdır.]” 

 “Ben konuşurken yoruluveriyorum. Siz konuşun, ben dinleyeyim.” 

Salim Efendi: “Söylemenizi bize intikal ettirin, söyleyelim ve konuşalım.” 

Fakire hitaben: “Oooo Nûrî Paşa! Söyle bakalım.” 

Salim Efendi: “Efendim, Nûrî değil, Avni.” 

Hazret: “Avnî mi?” 

Fakîr: “Efendim, zat-ı âlîlerinin teveccüh buyurdukları [bana 
yakıştırdığınız] Nûrîliği kabul ettim.” 

 “Kabul etmeseydin ne olacaktı?” 

 “Hiç bir şey olmayacaktı. Şu kadar var ki, tevcih-i âlîlerini [yüksek 
teveccühünüzü] kemal-i hoşnudiyle [büyük bir memnuniyetle] kabul ettiğimi arz 
ediyorum.” 

 “Pekâlâ! Dışarıda soğuk var mı?” 

 “Hayır efendim.” 
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 “Rahmet var mı? Kış ortası derler, geldi mi?” 

 “Hayır efendim. Hararet var.”  

 “Yaaa!” 

Biraz murâkıb olup ba’dehu salavât getirdiler. Sonra da “Lâ ilahe illa 
hüve’r Rahmân” [Rahman olan Allah'tan başka ilâh yoktur.] buyurdular. Ondan 
sonra: “Ben hep böyle söylüyorum. Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli 
Muhammed. [Allahım! Muhammed aleyhisselâma ve onun ailesine, soyuna, ehli 
beytine salât ve selâm olsun!] İşte bu üç kelime. Gece gündüz bunları söylüyorum. 
Bunları okuyorum.” 

Fakire ellerini uzattılar. Tuttum. Oturdukları mahalde doğruldular: “Tubâ, 
tûbâ, tûbâ derler. Ömür uzunluğu imiş.  Tûbâ limen tâle umruhû ve hasune 
ameluhû.(Ömrü uzun olup ameli güzel olan kişi ne iyidir.) Böyle uzayıp gidiyor.” 

Ba’dehu yine murakıb oldular, yine salavât getirdiler ve “Lâ ilahe illa 
hüve’r Rahmân” buyurdular. 

Ellerini uzatır vaziyetinde bulunmakla Fakir ellerini öptüm. Salim Efendi 
de öptü. 

Kalktık. Kalkarken: “Ben umuma dua ederim. Başka bir şey elimden 
gelmez. Cümleniz için dua ediyorum” buyurdular. Ba’dehu huzurlarından çıktık. 

9 Nisan 1336 (6 Nisan 1920)  
 

17 Recebü’l-mürecceb 338 ve 9 Nisan 336 Cuma (6 Nisan 1920 ) günü 
Türbedâr Efendi Hazretleri’nin ziyaretine Salim Efendi (merhum) ile birlikte gittik. 
Hazret “Hoş geldiniz, safâ geldiniz!” buyurdu. Biz de “Hoş bulduk, safâ bulduk, 
efendim” dedik. 

Hazret: “Ve âyetün lehümü’l-leyl, Neslehu minhu’nehâra (...)Ve küllün fî 
felekin yesbehûn”a1188 kadar tilavet buyurdu.[okudu] Sonra “Ve kâlû’l-hamdü 
lillâhillezi sadekanâ va’dehû (…) Ve kıyle’l-hamdü lillahi Rabbi’l-âlemin1189’e kadar 
okuyup tekrar “Ve âyetün lehümü’l-leyl, neslehu ….” okudu. Yâsîn-i şerifin 
sonlarına doğru geçti. Sonra tekrar bu âyetten başladı. “Ve küllün fi felekin 
yesbehûn..”a kadar birçok defa tekrar etti. Biz de huzurdan kalktık. Bu hal belki üç 
çaryek [45 dakika] devam etmişti. 

 Hazret 9 Mayıs 336 tarihinde, yani bundan tam bir ay sonra intikal 
buyurdular [vefat ettiler.] 130 yaşında idiler. 

Kaddesenâllâhu bi-esrâri “azzamellâhu zikrahu ve nefa‘anâ bi-füyûzâtihi 
ya hüve’l-Muîn [Allah bizi onun sırlarıyla kutsasın. Allah zikrini aziz etsin. 
Feyizleriyle bizi faydalandırsın. Ey Muin olan Allah!] Hû 

                                                 
1188

 Yasin 36/ 37–40. 
1189 Zümer 39/ 74–75. 
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TEZ ÖZETİ 
 

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E GEÇİŞTE TASAVVUFTAKİ 

İRFÂNÎ GELENEK: AHMED AVNİ KONUK ÖRNEĞİ 

  

ESMA ÖZTÜRK, TASAVVUF 

 

Bu çalışmayla Cumhuriyet’in ilk yıllarında kaleme almış olduğu eserlerle 

tasavvufun tefekkür boyutuna vurgu yapan; gerek şerh ve gerekse tercüme yoluyla 

Osmanlı tasavvuf anlayışını günümüze nakleden Ahmed Avni Konuk’un irfânî  

geleneğe katkılarını ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bugüne kadar tasavvufî 

düşünceleri üzerine yeterince araştırma yapılmamış olmakla birlikte, bu ilmî 

şahsiyetin çok yönlü birikimi araştırmamız vesilesiyle günümüz tasavvuf 

çalışmalarına dâhil edilmek istenmektedir.  

Çalışmamızda mutasavvıfımızın hayatı incelenmiş, ilmî kişiliğinin farklı 

yönleri, tasavvuf terbiyesine etki eden şahsiyetler üzerinden ortaya çıkarılmış, son 

olarak da şerhini yaptığı eserler taranarak, bu eserler vasıtasıyla elde edilen tasavvufî 

görüşleri detaylı bir incelemeyle değerlendirilmiştir.  

Ömrünü Ekberî ve Mevlevî geleneğin başlıca eserlerini tercüme ve şerh 

etmeye adamış olan Konuk’un tüm bu eserlerinde esas alınan temel mesele “Vahdet-i 

vücûd” düşüncesidir. Hatta o, bu düşünce çatısı altında yazdığı eserlerinde İbnü’l-

Arabî ve Mevlânâ gibi iki mutasavvıfı uzlaştırmıştır. Geniş bir bilgi ve birikim 

gerektiren bu çabası neticesinde İbnü’l-Arabî ve Mevlânâ okumaları yeni bir 

perspektif kazanmıştır. Böylelikle, bahsi geçen eserlerin yeniden okunmasına da 
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vesile olmuştur. Zikredilen tüm bu nedenlerden dolayı Konuk’un tasavvuf 

çevrelerince hatırlanması gereken âlimlerden birisi olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: İrfânî gelenek, Ahmed Avni Konuk, vahdet-i vücûd, 

İbnü’l-Arabî, Mevlânâ.  

 

ABSTRACT 

THE GNOSTIC TRADITION OF SUFISM IN THE 

TRANSITION FROM THE OTTOMAN EMPIRE TO THE TURKISH 

REPUBLIC: AHMED AVNI KONUK 

 

ESMA ÖZTÜRK, SUFISM 

 

In the early years of the Turkish Republic, Ahmet Avni Konuk emphasized 

the contemplative dimension of Sufism with his works, by his translations and 

commentaries he conveyed Ottoman Sufism to the present day and this thesis aims to 

find out the Sufi scholar’s contribution to the gnostic tradition. A sufficient research 

hasn’t been conducted about Ahmet Avni Konuk until now and his contribution to 

the field of Sufism is intended to be included in the present Sufism studies through 

this research. 

In this thesis, his life, his mystical personality, different aspects of his 

academic personality have been revealed through examining the people who affect 

his Sufi discipline, and finally the works of his commentaries have been screened, 

mystical vision obtained through these works are evaluated with a detail. 
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Konuk who dedicated his whole life to the translation and commentary of 

Ekhbarîya ve Mawlavî traditions’ major works where the central issue is the thought 

of “wahdat al wujud- Unity of Existence.” Under the roof of this thought, he 

reconciled Ibn Arabi and Rumi in his works. This effort which requires a broad 

knowledge and experience has been successfully concluded by him and by this way 

Rumi and Ibn Arabi readings gained a new perspective. In addition to this, his efforts 

conduced to the re-reading of these works. Due to above mentioned reasons, it is 

thought that Konuk has to be remembered as an important scholar by sufi 

peripheries. 

Key words: Gnostic tradition, Ahmed Avni Konuk, wahdat al wujud-Unity 

of Existence, İbn Arabî, Rumi. 

 


