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ÖNSÖZ

H  ı. Pır, Seyyid Hüsâmüddîn Haşan el-Buhârî, 

el-Halvetî, el-Uşşâkî (ö. 1001/1592) tarafından içtihâd edilen1
'■y

Tarîkat-ı Alivye-i Halvetiyve-i UşşâkîyyeVsâliklerinin günlük 

âdabı hakkında yazılan bu eser söz konusu tarîkte Üçüncü Pîr 

(Pîr-i sâlis) kabul edilen ve yazmış olduğu bir çok irfânî eserden 

dolayı Osmanlı’nın Muhyiddîn-i Arabi’si sayılan Şeyh Abdullah 

Salâhaddîn-i Uşşâkî3 (ö. 1197/1782) tarafından aıapça olarak 

kaleme alındıktan4 sonra önce kendisi tarafından ve çok

1 Şeyh Seyyid Hüsâmeddîn Haşan Hazretleri (k.s.a) aslen 

Buhâra’lı olup önce Nurbahşiyye ve sonra da Halvetiyye 

tarîklerinden miistahlef oldular. Uzun seneler Uşak şehrinde 

yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleştiler. Hac dönüşünde 

Konya’da âlem-i cemâl'e yürüdüler. Nâşı İstanbul’a getirilerek 

Kasımpaşa’daki Uşşâkî Âsitânesine defn olunmuştur.

2 Bu tarikatın târihi, şahısları ve fikrî yapısının tasavvuf tarihi 

açısından bir incelenmesi için bkz. Mahmud Erol Kılıç, Halvetî- 

Uşşâkîler; Bir Tarikat İncelemesi, İstanbul, 1998.

3 Bu zâtın hayatı ve eserleri hakkında daha fazla bilgi için 

bkz. Mehmed Akkuş, Abdullah Salahaddin-i Uşşâkî (Salahî)’ 

nin Hayatı ve Eserleri, (Basılmamış doktora tezi), Ank.Üniv. 

Sos.Bil. Ens., Ankara, 1985.*

4£Bu eserin Arapça aslının bir nüshası Harîıizâde’nin him

metiyle Tibyânuvesâil’in I/255b - 268 (Sıil.Ktp.Ibr. Ef. No.430- 

432) sayfaları arasına alınmak suretiyle günümüze ulaşmıştır.}-
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sonraları ise Şeyh Abdurrahmân Sâmî Efendf (Ö.1934) 

tarafından Osmanlı türkçesine tercüme edilmiştir) Fakat son 

devir Uşşâkî meşâyıhından Şeyh Abdurrahman Sâmî Efendi 

bu eseri sadece tercüme etmekle kalmamış hem erkâna ve hem 

de muhtevaya bir çok ilâvelerde de bulunmuştur.6 Bu yönüyle 

onun bu eserini bir tercümeden ziyâde yeniden yazılmış bir 

telif gibi görmek de mümkündür. İşte bizim burada neşrini 

sunduğumuz bu çalışma Sâmî Efendi'nin -mâlesef bir hayli 

mlirettib hatâsıyla dolu olarak- 1924 senesinde İstanbul’da 

bastırılan söz konusu bu eseri üzerine müsteniddir. Eserden 

istifâde edebilmemiz de ancak müellif tarafından tashihi 

yapılmış bir nüshasının güzel bir tevâfuk eseri elimize geçmiş 

olmasıyla mümkün olabildi.

Tarîkat ve tekke kültüründe, dervişlerin günlük 

vazifelerinin yanısıra hem tekke içi ve hem de tekke dışındaki

n Bu zâtın hayatı hakkında daha fazla bilgi için bkz. S. Nâcî 

Eren Balıkesîrî, Pir Seyyid Hüsâmeddîn Uşşâkî, 76-90, İstanbul, 

1996; S. Derin, Abdurrahman Sâmi’niıı Hayatı, Eserleri ve 

Tefsîr-i Fâtiha-i Şerîfe Risalesi, (Basılmamış Y. Lisans Tezi), 

Mar.Üniv. Sos.Bil.Ens., İstanbul, 1993.

6 Muhtevâ olarak Salâhı Efendi’nin metni daha sâde iken 

Abdurrahmân Sâmî Efendi'ninkinde bir hayli ilâve vazifeler 

vardır.Öte yandan Sâmî Efendi'nin kitabın son bölümünde 

verdiği izâhât ise tasavvufun doktrin kısmıyla alâkalı önemli 

bazı bilgilerdir.^Ayrıca yine kendisinin Nakşî-yi Behâî ve 

Halvetî-yjJHüsâmî tarîklerinin erkanlarını meczederek adına 

Meslek jjSâmî dediği bir seyr-i sülıık risâlesi bulunmaktadır ki 

1909 yılında İstanbul'da, kendi tanzîm etmiş olduğu Evrâdul- 

mukarrebîn'le berâber basılmıştır.)



Tuhfetü'l-Uşşâkıyye • 11
_______________________________Ö5V

edeblerini tanzim ederek yolun zahirine müteallik bu gibi 

konularda kendilerine rehberlik yapmayı hedefleyen bâzı 

eserlerin kaleme alınması âdeta her tarîkatte ihtiyaç duyulan 

bir husus olagelmiştir. Zîrâ tarîkatin şerîatine, yani Yol’un zâhirı 

şartlarına riâyet etmek tarîkatin hakikatine ve oradan da 

Hakikatin Hakîkati'ne ulaşmanın vesilelerinden biri kabul 

edilmiştir. Zîrâ urııc kavsinde bâtına zâhirden geçilmekteydi. 

Zâhir bâtının zarfı ve mahfazasıydı. Ancak esas olanın "öz" ve 

"iç" olmasına rağmen bu cisimler âleminde bir kabuğun bu 

özü koruyacağı da unutulmazdı.

Mâmâfih lâ-mekân velâ-nişân ilini menzil tutan 

gerçek gönül sultanları ve melâmet erleri bütün bu zahirî 

muâmelelerin izâfî, bâtın esaslarının ise aslî olduğunu yakînen 

bilirlerdi. Varlığın her mertebesinin hakkını vererek zâhir ve 

bâtının karşılıklı irtibâtını sağlıklı bir temele oturtabilmek zâten 

bütün mâneviyât yollarının ana hedefi olmuştu. Binâenaleyh 

bu risâleciği kendilerine bir el kitabı yapmış olanlar şu ârif 

nutuklarını da hiç bir zaman akıllarından çıkarmazlardı.

Savm iî salât iı hac ila &umıa biter zahid işin 

İnsan-ı kamil olmağa lazım olaıı irlâıı imiş

-Niyâzi Mısrî (k.s.a)
* * *

K Dervişlik olaydı tâc ile hırka 

Biz da h?alırdık anı otuza kırka )
-Yunus Emre (k.s..a)
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Surat ii ııakş-ı şivâclan bcyt-i kalbin sâde k ıl 

Gayriden pak cylc beytullahta olmaz ııukûş 

Çün nukuş-ı mâsivâdan pah ola dil-hâııesi 

İsterisen hırka-pıış o l isterisen hıd lcpıış 

Zahirine eylemez M evlâ ııiğâlı u itibâr 

Hatmindir çün ııazarğâh-ı I liıd â kd anı hoş

-Abdullah Salahaddîn-i Uşşâkî (k.s.a) 
* * *

Muhabbet bezmine d il ver perişan olmak istersen 

Scıâpâ âteş-i aşk ile nırân olmak istersen 

Gerek âvine-i sCnvt, gerekse nakş-ı elvana 

Kapılma, câııâ bak irlân-ı cânân olmak istersen

-Abdurrahmân Sâmî-yi Uşşâkî (k.s.a)
* * *

işte biz de umûmî olarak bütün ehl-i tarîkin husûsî 

olarak da Halvetî-Uşşâkî yolu mensûblarınm bâtın sultanlığına 

doğru seyr eden yolda riâyet etmeleri gereken bâzı esaslarının 

anlatıldığı bu eseri alâ taleb-i dervîşân ve bi-himmet-i pîrân 

hafif sâdeleştirmeler, gerekli notlar, tahriçleı* ve istifâdeyi 

kolaylaştırıcı bazı düzenlemeler yapmak sûretiyle erbâbtnın 

istifâdesine sunmakla zât-ı âlîleleriııe hizmet edebilmiş isek 

kendimizi bahtiyar sayarız.

Ve mine llâhit -tcvlik.

Hazırlayan,



cSs&ii»

ie-ı
Meşâyılı-ı 1 anfc-i Uşşakıyyeclen 

Sal alıaddfn-i Uşşakî Hazretlerinin Adab-ı 
Tarikat-ı Uşşakıyyc Risalesinin I ercümesidir

Mütercimi Ycmeıı Kadısı Merhum Mağnîsa'lı 

Melımecl Asını Efendizade, Kasımpaşa’da 

Yalıya Kethüda Dergahı Postnişfni 

Alıdurralıman Saıııf
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MUKADDİME

Bütün merâtib nevîlerinde mertebe mertebe bulunan 

hamd ve senâ, cümle âlemleri âmm, hâss, muhtass, zâhir ve 

bâtın rubûbiyyeti ile ikmâl ve itmâm buyuran Cenâb-ı Rabb-i 

Müteâl’e mahsûs ve münhasırdır. O Zât ki ruhlar âlemi merte

besinde ezelî kalıblar üzerine rahmâniyet feyzini ifâzâ etmekle 

onlara rûh bahşeden ve cisimler âlemi mertebesinde de o mii- 

cerred rûhları ruhî tıynetlerine göre cisim kisvesiyle sûretlen- 

direndir. Umûmu, vücûd-ı âmm ile mevcûd husûsu da, in’âm 

ve ikrâmla cûd eden O'dur. Umûmî ve husûsî nimetlerle mücâ- 

zât ve mükâfatlanma günü olan âhiret gününün de sâhibi, 

mâliki ve mutasarrıf-ı tâmmı olan O ’dur. Ve yine O; “Ey insan 

ve cin sizin de hesâbınızı ele alacağız”7 azametiyle intikâm ve 

ikrâm sâhibi olandır. Yine O Zât-ı celîli’s-sıfâttır ki hakîkî 

hidâyet yolunun tâlibi olanlara her şeyden evvel fark ve 

ubûdiyyet makâmını ve bu esâsa müteallik ibâdetin de bu 

farkiyyet makâmında oluşunu “Ancak Sana ibâdet ederiz”* 

nass-ı celîliyle bildirmiştir. Ve bu farktan iktisâb ettikleri nûr 

düsturlarıyla cem-i lâhut tarîkine hakîkî sâlik olanları da “Ancak 

Sen’den yardım dileriz”9beyyine-i cemilesiyle irşâd eylemiştir.

7Rahmân, 31.

8 Fâtiha, 4.

9 Fâtiha, 4.
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Zatî, sıfâtî, efâiî ve esmâî nûrunun tecellîsi ve dâimî salât 

ve selâmı, habıb-i âzam-ı resulümüz, tabîb-i akdem-i kulûbu- 

muz ve nebî-i hatem-i makbûlümüz Muhammed Mustafa’ya 

(s.a.v) mütecellî olsun ki “Bizi hidayete erdir”10 sırrıyla bizleri 

fark ve ibâdet makâmına ve oradan da sırr-ı vahdet ve cem' 

makâmına kendisiyle nâil eyledi. Fark ile cem’ makâmını ancak 

“Sırâtu’l-mtistakîm”11 nassıyla işaret ettiği vuslat tarîki üzerinde 

ezelî nimetlere mahsûs kılınanlara inhisar eden ve “nîmetlendir- 

diklerinin yolu”12 beyyinesiyle de bu yolun keyfıyyetini açıkla

yan Rahîm ve Vehhâb Allah zü’l-celâl’in inâyet-i rabbanisinden 

gelen fazl-ı İlâhisidir, işte bu sırâtu,l-mustakîm;"Gadablanıl- 

mayanların”13 yolu olup tarîk-i mahbûbiyyettir “ve dalâlette 

olmayanların”14 yolu olup bu’uddan miiberrâ ve kurbla muallâ 

olan tarîk-i mukarrebiyyettir. Ve bu salât ve selâm, bu 

tecelliyât-ı zâtiyyeye kemâl-i iktidâ etmek ile ihtidâya nâil olan 

âl, ashâb, etbâ ve cümle insanlara da bi’l-vâsıta mütecellî ola, 

feyzi müntehâb ve mansıb ola. Amin.

10 Fâtiha, 5.

11 Fâtiha, 5.

12 Fâtiha, 7.

13 Fâtiha, 7.

14 Fâtiha, 7.
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Bu mukaddime'den sonra burada tahrîr ve 
tasmîm olunan tafsilat Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâ- 
kıyye sâlikleri için Tuhfetü’l-Uşşâkîn [Âşıklara 
Hediyyeler] adıyla adlandırdığını ve Uşşâkî usûl
lerine, tarîkat âdâb ve erkânına dâir esaslardan 
ibâret olan kitabimdir ki iki bölüm, bir hâtime 
[ve bir de Tetimme]den müteşekkildir.

Bunları yazarken feyz imdadı için 
tevekkül ve itimâdım ancak Cenâb-ı Rabbi’l- 
âlemîn'ediı*.

Birinci bölüm; Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkıy- 
ye’ye göre farz namazlarda tarîkata sâlik olan
ların usûl ve adablarının beyânındadır.

İkinci bölüm; Her tarîkata göre nâfile 
namazların usûl ve âdablarının beyânı hakkın
dadır.

Kitabın Hâtime'si; Tarîkat sâlikleri için 
lâzım olan muhtelif meselelerin beyânı hakkın

dadır.
[Tetimme ise; Bâzı remizlerin açıklan

masına dâirdir.]





I. BÖLÜM

7 aniat-ı Aliyyc-i l Jşşakıyyc'yc Salile Olanların 1' 

N amazlarmtlaki Adabı I Iaüsmclaclır.

7 basıklan ibarettir.

arz
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1. Fasıl: Satalı Namazının Usulu Beyânındadır.

( Ey Uşşâkî tarîkinin sâliki! Ey Âşıklar yolunun 
yolcusu! Mâlûmun olsun ki sabah namazını kılıp 
teşbihlerini ve duâsını da îfâ ettikten sonra;

- Evvelâ eûzu besmele ile Fâtiha-i şerîfe yi oku.
- Sonra yalnız besmele ile Bakaranın sonunu,
i  > âyetinden başlayarak okursun.15

- Sonra besmele ile Yâsin-i Şerîfi oku.

- Sonra Kasas sûresinden i  l*ji

jjüu^  >l6na kadar okursun.

- Sonra Haşr sûresinin sonunu^ ya\yS\ ^ deı 

başlayıp bitirirsin.
- Sonra Nasr sûresini 1 kere, îhlâs’ı 3 kere, Felâk 
sûresini 1 kere, Nâs sûresini 1 kere, Fâtiha-i şerîfe yi 
1 kere, "Elif-lâm-mim"i171 kere besmele ile okursun.
- Sonra duâ ile meşgûl olarak * oji k ̂  tÇji

aS u. J i f f  ̂ )l j (3̂”̂ 1̂ O-Jİ «-İİJİ LiAp —̂L*Jl

13 Bakara, 284-286.

16 Kasas, 88.

17 Bakara, 1-5.
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Ö̂.A *ş},> L»_C-

Oiiuii aU juJ-Ij ûJL,>» ju. (Rabbenâ! Yâ Rabbenâ!

Takebbel minnâ inneke ente's-semîurl-alîm ve tüb 
aleynâ inneke ente't-tevvâbur-rahîm ve'h-dinâ ile'l- 
hakki ve ilâ tarîkin müstakim bi-bereketi'l-Kur'âni'l- 
azîm ve bi-hürmet-i habîbike ve resûlike’l-kerîm. 
Subhâne rabbike rabbi'l-izzeti ammâ yasifûn ve 
selâmun ale'l-mürselîn ve'l-hamdü lillahi rabbi'l- 

âlemîn) ve "el-fâtiha!" diyerek "Salavât-ı şerîfe" ile 
beraber Fâtiha-i şerîfe'yi okursun.

Ondan sonra "estağfirullah, estağfirullah, 
estağfirullah, subhânellah ve'lhamdü lillah ve lâ 
ilâhe illallah vallahu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete 

illâ billahi'l-aliyyi'l-azîm" dersin.
- Sonra eûzu besmele ile 3 Ihlâs-ı şerîf okursun.
- Sonra 33 veyâ 21 kere veyâ 11 kere veyâ 7 kere "Lâ 
ilahe illallah - Muhammed Resûlullah" dedikten 
sonra mezkûr sayıda "Lâ ilahe illallah - Muhammed 
Nebiyyullah", mezkûr sayıda "Lâ ilahe illallah - 

Muhammed Habîbullah" de.
- Sonra mezkûr sayıda "Lâ ilâhe illallâh" dersin.
- Sonra mezkûr sayıda "Hû" ismini zikredip "Salli 
ve sellim alâ eşrefi nûr-i cemîi'l-enbiyâi ve'l-mürselîn 
ve'l-hamdü lillahi Rabbi'l-âlemîn" deyip "el-fâtihâ!" 
diyerek salâvâtla Fâtiha'yı oku.
- Sonra 3 kere "Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu 
ekber velillahi'l-hamd diyerek tekbir al. >
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^ıuı <oj jlJ-ij jJl-̂ ii ̂  ̂  j y.j^b jJjNi (Es-salâtu ve's-

selâmu aleyke yâ habîbellah, elfı salâtin ve elfi selâmin 
aleyke yâ seyyide’l-evvelîne ve'l-âhirîn ve selâmun 
alel-mürselîn ve'l-hamdü lillahi rabbi’l-âlemîn) 
dersin.

- Sonra "Selâmet-i Pır, Hû!" dersin.
- Eğer zâviyede isen "Estağfirullah, Estağfirullah, 
Estağfirullah" fethiyesiyle meşgûl ol.
- Sonra e-\j$ j «-b .îjuo j ji j j

(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ 
âl-i Muhammedin vesellem bi-adedi külli dâin ve 
devâin) salavât-ı şerîfesini 3 kere oku.
- Sonra 70 kere "Allahümme Yâ Allah!, Yâ Latîf!, Yâ 
Hâfız!, Yâ Dâfı’!, Yâ Mâni’!, Yâ Râfi'!, Yâ Fettâh!” 
isimlerini okursun.
- Sonra yine "el-fâtihâ!" de ve Fâtiha'yı oku.
-Sonra "Yâ Fettâh Hû!" de. Eğer zâviyede değil isen 
fethiyeyi okuyup okumamakta serbestsin.
- Sonra eğer işrâk vakti girmişse Işrâk namazını kıl. 
Girmemişse işrâk vaktine kadar şâir ezkâr ile meşgûl 
ol ve vakti girince bu namazı kılarsın.

Sabah namazının Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkıyye’ 

de âdâbı ve usûlu budur.-
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2. Fasıl: öglc Namazının Usulu Beyânındadır.

Ey Uşşâkî tarîkinin sâliki! Öğle namazının 
farzını sünnetleriyle beraber kıldıktan sonra,
- Evvelâ Eûzu Besmele ile Fâtiha-i şerîfe'yi oku.

- Sonra Besmeleyle Mülk sûresini okursun.
- Sonra Besmeleyle Haşr sûresinin sonunu, 

i  yb'yı -di v g;Jüı den îtibâren okursun.

- Sonra istediğin kadar "Tevhîd" ile meşgûl ol.

- Sonra "Hû" ism-i şerifiyle meşgûl olursun.

- Sonra" jduı

"Ve salli ve sellim alâ eşrefi cemîi’l-enbiyâi ve'l

mürselîn ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn" dersin.
- Sonra "el-fâtihâ!" der ve salavâtıyla berâber 1 Fâtiha 
okursun.
- Sonra "Selâmet-i pîr, Hû!" dersin.

3. basıl: İkindi Namazının Usulu Beyânındadır.

Ey Uşşâkî tarîkinin sâliki! İkindi namazının 
farzını sünnetiyle berâber kıldıktan sonra tesbîh ve 

duâsını yaparsın.
- Sonra Eûzu Besmele ile Fâtiha-i şerîfe'yi oku.

- Sonra Besmeleyle Amme sûresini okursun.



- Sonra Besmeleyle Nasr sûresini okuyup “Subhane 
Rabbike Rabbi’l-izzeti ammâ yesifûn ve selâmun ale'l- 
murselîn ve'l-hamdu lillahi rabbi'l-âlemîn” dedikten 
sonra "el-fâtiha!" deyip evvelinde salavâtla beraber 
Fâtiha'yı okursun.
- Sonra “Estağfırullah, Estağfırullah, Estağfırullah, 

Subhânallahi ve'l-hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu 
vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahi'l- 
aliyyi'l-azîm" dersin.
- Sonra Eûzu Besmeleyle 3 kere Ihlâs-ı şerif okursun.
- Sonra 3 kere “Fâlem ennehû lâ ilâhe illallah”18 deyip 
“Muhammed resûllüllah" ve "Lâ ilâhe illallâh 
Muhammed nebiyyullah" ve "Lâ ilâhe illallah 
Muhammed habîbullah" der sonra da yalnız "Lâ ilahe 

illallah" dersin.
- Sonra "Hû" ism-i şerifini sabah namazındaki adet 
kadar zikredersin.
- "Ve salli ve sellim alâ eşrefi cemî'il-enbiyâi ve'l- 
murselîn ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-alemîn" dedikten 
sonra "el-fâtihâ!" der ve salavâtla beraber Fâtiha 
sûresini okursun.

- Sonra "Selâmet-i pır, Hû!" dersin.

A- * *
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İkindi namazının taıikat usûlü bittikten 
sonra "Hesab gününde hesâba çekilmeden evvel 
kendinizi muhasebe ediniz"19 hadîs-i şerifi üzere nefs 
muhâsebesi ile meşgûl olursun.

< Muhasebenin hakikati şöyledir: Evvela 100 

kere "Istiğfâr-ı şerif sonra 100 kere "Salavât-i şerîfe” 
getirip ikindiden ikindiye kadar kendinden kavlen, 
fiilen, fikren sudûr eden isyân, hatâ ve rızâya muhâlif 
haller tefekkür edilerek derûn-i dilden (kalpten) 
istiğfar edilir. Eğer hatâsı yoksa hamd ile inâyet-i 
Hakka şükrânda bulunulur. Fikirden muhâsebe 
avâma değil havâssa lâzımdır. "İçinizdekini açığa 
vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesâba 
çekecektir”20 âyet-i kerîmesiyle bu sâbittir. Muhâse- 
benin ikindiden sonraya tahsis olunması ise bu 
vakitte hafaza-i kirâm meleklerinin semâya oturarak 
günahların mahvi için amel defterlerini günahlardan 
temizledikleri içindir. >

19 "ı ,̂u£oıj j "Ahmedb.  Hanbel,Kitâbuz-Zühd, 120.

20 Bakara,2 84
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4. Fasıl: Akşam Namazının Akatindclâ Usul Beyânmdadır.

Ey sâdık sâlik! Akşam namazının farzıyla 
sünneti ve teşbihleri edâ olunduktan sonra,

- Eûzu besmele ile evvelâ Fâtiha-i şerîfe'yi oku,
- Sonra Besmele ile Haşr sûresinin sonundaki 3 ayeti 

okursun,
- Sonra mümkün olduğu kadar yalnız "Tevhîd,rle 
meşgûl olursun.

* * *

Zâviyelerde (dergâhlarda) namazdan sonra 
hemen yemek meşgûliyeti olacağından Akşam usûlu 
namazdan evvel icrâ olunur.

5. Fasıl: Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkiyye'cle "Hamel Usûlu11 

Bcyânmdadır.

Mâlûm ola ki zâviyelerde yemek ardından ve 
yatsıdan evvel "Hamd İlâhisi" okunur. "Şâfî", 
"Mu'în" isimleri okunur. Bunu beyan edelim: 
Mürşid olan kimse Eûzu besmele ile Fâtiha-i şerîfe'yi 
ve Haşr sûresinin sonunu okuduktan sonra şu ilahiyi 

okumaya başlar:

"hllmımlü lıllalı, Allah, elhaıııclü lıllalı, Yâ Allah, ellıamtlü hilali lâ ilahe
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illallâk ku, lâ ilahe illallâk, Allak.

Allah bize liıtletti şü kür elhamdülillah 

N  linetine ğarketti şükür elhamdülillah 

Allak Lailakc illallâk (nakarat)

Bilelim n linetini ölelim  rahmetini 

Analım hazret ini şükür elhamdülillah 

Allak Lailakc illallâk ( nakarat}

Yok iken var eyledi arz-1 dûlâr eyledi 

Rê Ctle yâr eyledi şükür elhamdülillah 

Allak Lailakc illallâk ( nakarat)

Oönderdi doğru yola, kullar kulluk evliye 

Ha k bize kulum diye, şükür elhamdülillah 

Allak Lailakc illallâk ( nakarat)

I larcedelim varımız kurban olsun camınız 

Kurandır mıânımız şükür elhamdülillah 

Allak Lailakc illallâk (nakarat)

M uhammed kadem basdı şelf olmaktır kasdı 

Hakkın sevgili dostu, şükür elhamdülillah 

Allak Lâilâkc illallâk (nakarat)

O/ hahîlmı yârları cennettedir canları 

Sevenleriz onları, şükür elhamdülillah 

Allak Lailakc illallâk (nakarat)

Ihğdâduıin hu sözü kabul eyle niyâzı 

Dergâha sürdüm yüzü şükür elhamdülillah 

Allak Lâilâkc illallâk (nakarat)21

*Bu "Hamdiye İlâhîsi" Edirne'li Uşşâkî şeyhlerinden Muham

med Hamdî-i Bağdadîye (Ö.1723) aittir. Son devir Uşşâkî meşâ-



Hamdiye okunduktan sonra "el-fâtiha!" 
denilir ve "Salavât-i şerife" ile Fâtiha sûresi 
okunduktan sonra "Selâmet-i pır, Hû!" denilir.
- Sonra 3 kere "Estagfırullah" deyip

*-\j2 j JS1 j ju->v» Jl j |> g Ul

(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ 

âl-i Muhammedin vesellem bi-adedi külli dâin ve 
devâin) salavât-ı şerîfesini okursun.
- Sonra 325 kere "Ya DâfîT\ "Ya Mu'în!" oku.

- Sonra "el-fâtiha!” diyerek Fatiha sûresi okunup "Ya 
DâfiT', "Ya Mu'în!", "Hû" diye hatm olunur.

* * *

Yatsı namazının usûlu hiç farksız öğle 
namazının usûlu gibidir.
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6. Fasıl: Tarikat-ı Aliyyc-i Uşşâkiyyc'dc Tdıeccüd Usûlu 
Bey anındadır:

Malûm ola ki teheccüd namazı 4 veya 6 veya
8 veya 12 rekat kılındıktan sonra zaviyede sabah ezanı 
okunur. Zaviyenin hâricinde ezana gerek yoktur.

yıhından Bekir Sıdkî Visâlî Efendi (Ö.1961) de aynı İlâhiye 

"Kaside-i Taâmiye" adıyla bir tanzîr yazmıştır ki bazen ikisinin 

birbiriyle karıştırıldığı görülür) Bkz. Visâlî, Hakikat ve Marifet 

Sırları, 84-85, İstanbul, 1973.
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- Teheccüdden sonra Eûzu besmele ile Fâtiha-i şerife 

okunur.
- Sonra Haşr sûresinin sonu okunur.
- Sonra mümkün olduğu kadar "Tevhîd-i şerif
- Sonra harf-i nidâ ile "Yâ Allah!" ism-i şerîfı,
- Sonra harf-i nidâ ile "Yâ Hû!" zikrini icrâ et,
- Sonra" ûıiujı

Ve salli ve sellim alâ eşrefi cemîi'l-enbiyâi ve'l- mürselîn

ve'l-hamdülillâhi rabbi'l-âlemîn dersin.
- Sonra "el-fâtiha!" diyerek salavâtıyle beraber Fatiha- 
i şerîfe okunur.

- Sonra "Selâmet-i pır, Hû" demek sûretiyle bu usûl 
hatm olunur. Akabinde vaktinde sabah namazının 
sünneti ve lcâmet edilip farzı kılınır. Tesbîh ve duâdan 
sonra bir önceki fasılda beyan olunan usûl icrâ 
olunur.

7. Fasıl: Tarifcat-ı Aliyyc-i Uşşakiyyc de Namaz Akatindeki 
Tcstılılcr Beyânındadır:

Mâlûm ola ki, namaza kâmetten evvel Ihlas 
sûresi 3 kere okunup “Subhane Rabbike Rabbi'l-izzeti 
ammâ yesifûn ve selâmun ale’l-murselîn ve'l- 
hamdulillahi rabbi'l-âlemîn” denilir
- Sonra "el-fâtiha!" deyip evvelinde salavâtla Fâtiha yı



okursun.
- Sonra ayağa kalkıp "Allâhümme salli ala seyyidina 
Muhammed ve ala âl-i Muhammed" dedikten sonra 
kâmete başlanır. Bu sûret, cemâatla kılman namaza 
mahsûs olup yalnız kılarsa -akşam namazında thlas 
okunmadığı gibi- yalnız kılan dahi okumaz.
- Namazdan sonraki tesbîhe başlanırken önce Eûzu 
Besmele ile Fatiha,
- Sonra Besmele ile Ayetu 1-kûrsî,
- Sonra "Şehidellâhu ennehû..."22 ve "Kulillahümme 
mâlike'l-mülki"23 okunur.
- Sonra 33 kere "Subhanellah", "Elhamdülillah", 
"Allahu ekber" dedikten sonra "Allahu ekber âlem ve 
âzam kebîren lâ ilâhe illallâh Muhammed resûlullah, 
la ilâhe illallah Muhammed nebiyyullah, lâ ilâhe 
illallah Muhammed habîbullah, la ilâhe illâllâhu 
vahdehu lâ şerîke leh, lehu'l-mülkü ve lehu'l hamdu 

ve hüve alâ külli şey'in kadîr. Ve'l-hamdu lillâhi 
rabbî'l-alemin, vessalâtu vesselâmu alâ resûlina 
Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn" diyerek 
duâ edilir.
- Duâdan sonra 4 kere "Fa'lem ennehû lâ ilâhe 
illallâh" de.
- Sonra 3 kere "Hû" ismini zikret.
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22 Âl-i t m ran, 18-19.

23 Âl-i İm ran, 26-27.
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Ve salli ve sellim alâ eşrefi cemîi'l-enbiyâi ve'l-mürselîn

ve'l-hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn" de.
- Sonra "el-fâtiha!" der ve Eûzu besmeleyle ve 
salavâtla beraber Fâtiha okursun.
- Sonra salavât usûlüne başlanır.

* * *

Yatsıda, sabahda, öğlende ve ikindide hep 
bu tertipledir.

Akşamda ise bir ayet-i kerime okunup duâ 
ile meşgûl olunur. Sonra salavâtla Fâtiha okunur. 
Sonra Evvâbîn namazıyle meşgûl olunur. Teşbihler 
zarûretten dolayı akşam namazında terk olunur.

* * *

Her namazın akabinde 1 "Salavât-1 şerife" ile 1 
Fâtiha okumak Tarîkat-ı Aliyye-i Uşşâkıyye âdâbıdıı*.



II. BÖLÜM

Gerek 7 aıikat-ı l Işşâkıyye ve Gerekse 
ile r  I arık atta Devamı Lazım Olaıı 

Nafile Namazlar Bey anındadır.
6 hasıl ile Mübeyyen





G£9̂ >

Tuhfetü'l-Uşşâkıyye • 35

1. Fasıl: İşralz Namazı Beyânındadır:

İşrak namazı üç selâmla 6 rekattır. Ey sâlik-i 
muhlis bilmiş ol ki güneş doğup da kerahat vakti 
çıkacak miktar yükseldikte

- Evvela 2 rekat namaz kılmak lazımdır. 
Niyetlenirken "Allah rızâsı için 2 rekat işrak namazı 
kılmaya niyet eyledim” dersin.
- Sonra 2 rekat daha "Rızâenlillah beden sıhhati için 
niyet ettim" diye kılarsın.
- Sonra da 2 rekat daha "Rızâenlillâh istihâre talebi 
için kılmaya niyet ettim" diyerek kılarsın.
- Sonra Eûzu besmele ile "Bizim âyetlerimize ancak
o kimseler inanırlar ki, kendilerine bu âyetlerle öğüt 
verildiğinde hiç büyüklük taslamadan hemen secdeye 
kapanırlar ve Rab'lerini hamd ile tesbîh ederler"2'1 
secde âyetini okuyup secde eder ve mümkünse 
uykuya yatarsın.
- Malûmun olsun ki bayram namazı işrak makâmına 
kâim olduğundan o gün işrak namazı kılmak lazım 
değildir.

24 Secde, 15.
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2. Fasıl: Turuk-ı Aliyye Münteşirlerine Devamı Lazım Olan 
Dulıâ Namazı Bcyanındadır:

- Duhâ namazı üç selâmla 12 rekattır.
- Duhâ vakti gelince 4 rekat "Rızâenlillah rızık şükrü 
için kılmağa niyet ettim” diye kılarsın.
- Sonra 4 rekat "Rızâenlillah rızkın artması için 
kılmağa niyet ettim” diye kılarsın.
- Sonra 4 rekat ''Rızâenlillah kılmağa niyet ettim" 
diye kılarsın.
- Secde ayetini okur secde eder, duâ edersin.

3. l"asıl: Turuk-ı Aliyye Münteşirlerine Devamı Lazım Olan 

Evvabfn namazı Bcyanındadır.

Evvâbîn namazı 6 rekattır. Ey derecâta tâlib 
olan sâlik-i sâdık!

- Akşam namazının sünnetinden sonra 2 rekat kabir 
rahatlığı için rızâenlillah namaz kıl.
- 2 rekat kabir suâlinin kolaylığı niyetiyle kıl
- 2 rekat da evvâbîn niyetiyle rızâenlillah kıl.
- Sonra secde ayetini oku secde et, duâ et.
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4. Fasıl: Tclıcccücl Bedeli Namazı:

- Yatsı namazını vitirle kıldıktan sonra tesbîhden 
evvel 2 rekat oturduğun halde teheccüd bedeli 
namazını rızâenlillah kılarsın.
- Sonra secde ayetini okur secde edersin.
- Sonra teşbihler ile meşgul olursun.
-Yatsı namazının usûlunu îfâ ettikten sonra yat.
- Şâyet hastalık v.b. gibi diğer şer'ı manîler zuhûr 
edecek olursa bu 2 rekat teheccüd makâmına kâim 
olur. Lâkin tenbellikten dolayı teheccüd kılınmazsa 
bu namaz teheccüd makâmına kâim olmaz. 
Teheccüd faziletinden mahrum olursun.25

5. Fasıl: [unık-ı Aliyyc Münteablerine Lazım Olan Telıeccüd. 
Namazı Bcyâhmdadır:

- Teheccüd namazı üç selâmla 12 rekattır.
- Gecenin yarısından yahut üçte ikisinden (sülüs-i 

ahır) sonra kılınır.
- O vakit kalkıp abdest alıp 4 rekatını şeytanın, 
düşmanların, nefs ve hevânın şerrini def ve ref 
niyetiyle rızâenlillah kılarsın.

^Müzzemmtl, 1-10.



- Sonra 4 rekat seyr-i sülük mertebelerindeki 
menzilleri katetmek niyetiyle nzâenlillah kıl.
- Sonra 4 rekat da teheccüd namazı kılmak niyetiyle 
kılarsın.
- Sonra secde ayetini okuyup secde edersin.
- Sonra duâ ile ve telkin olunduğun dersinle teheccüd 
usûlunun vaktine kadar meşgııl ol.
- "Seher vaktinde Allah'tan bağışlanma dileyenler"26 
ve "Seher vakitlerinde bağışlanma dileyenler"27 âyet
lerinin imtiyâzı altına dâhil olmak için 100 defa 
istiğfar edersin.
-100 defa da "salavât-i şerife” çekersin. Duâdan evvel 
istiğfar ve salavât duânın kabûlüne sebeptir.
- Ahsen ve evlâ olan teheccüdün ilk 8 rekatında Yâsin-
i Şerifi tamamlamaktır. Son 4 rekatta da besmelesiz 
Ihlas sûresini okumaktır. Zîra zamm-ı sûrede ayrıca 
besmele gerekmez.

Bu sûretle kılınan namazda üç kalb cem 
olmuş olur. Biri Kur'an'ın kalbi ki Yâsin-i Şeriftir. 
Biri gecenin kalbi ki son üçte ikisidir. Biri de 
müminin kalbidir. Niyâzın kabûlüyle Allah’a 
yakınlaşmak bu kalplerin birleşmesiyle yerine gelir.

Teheccüdün faziletine dâir bazı meşâyıh latîf
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26Âl-i İmran, 17.

27Zâriyât, 18.
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sözler söylemişlerdir. Şöyleki eyliyâullah, Rahmân'ın 
manevî dîvânına gecenin son üçte ikisinde toplanır, 

taatlarıyla Cenâb-ı Allah'a takarrub ederler. Cenab-ı 
Hak da onlara fazl u keremini takrîb eder, yaklaştırır. 
Bu sebepten hadîs-i şerifte "Gecenin üçte ikisi oldumu 
Allah dünya semâsına iner ve 'İsteyen yok mu vereyim, 
duâ eden yok mu icâbet edeyim' der"28 vârid olmuştur. 
"Dünya" kelimesi; "dünüv" (j_o)den "lcurb" yakın

laşmak mânâsına olunca Cenâb-ı Hak makâm-ı 
kurb'ta zatî ve sıfatı tecellîleri ile onlara bilâ-mekân 
tecellî ve ifâza-i envâr eder demek olur.

EvliyauIİahın efdali "Kutbu l-irşad"dır. Zîra 
onun vazîfesi sâliklerin ruhlarını manevî ve İlâhî 
kurba sevketmektir ki Hakk'ın bizzat murâdı budur. 
Ondan sonra "Kutbul-evtâd" gelir ki âmmenin 
işlerinin hizmetindedir. Bu da halkın muradına 

hizmettir. Mevlâ'nın muradına hizmet etmek 
kulların muradına hizmet etmekten evlâ olduğu için 
Kutbu'l-irşâd Kutbul-evtâd'dan evlâdır. Bu iki 
kutubdan biri bazen diğerine bâzı husûsî hizmetlerde 
yardımcı olur. Her ikisi de Dîvân-ı mânevî'nin birer 
memuru olmaları hasebiyle bu berâberlikleri aynı 

noktaya hizmet sayılır.

Ey Sâlik-i hakikat! Ey tarîk-i İlâhîde olan

28 îbn Ebî Âsim, es-Sünne, 1/219.



kardeşim! Gecenin son üçte ikisinde yapacağın 
mücâhede ile bu ilâhî dîvân-1 manevîye dâhil olmaya 
çalış ki kurb-ı mânevî ve kerâmet ile mertebe-i ulyâ'ya 
nâil olasın. Zira o vakitte evliyaullah uyumazlar. 
"Geceleri pek az uyurlar ve seher vakitlerinde de istigfâr 
ederler"29, "işte onlar Rablerinden gelen bir hidâyet 
üzeredirler ve kurtuluşa erenler de ancak onlardır"30 
sırrıyle gecede uykuları az ve seher vaktinde istigfâra 
müdâvim olanlar özel zâtî hidâyete ve mükemmel 
sıfâtî felaha nâil olanlardır.
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6. Fasıl: Abdest Şükrü Namazı Beyânındadır:

- Bilcümle ehl-i tarîk olanların her abdest aldıklarında
2 rekat abdest şükrü namazı kılmaları lazımdır. 
Yalnız ikindiden akşam namazına kadar, fecr-i 
sâdıktan işrak vaktine kadar bu kılınmaz. Zîra bu 
iki vakitte nâfıle kılmak mekruhtur.

Ey Sâlik-i hakîkat! Bilmiş ol ki umum turuk-ı 
aliyye müntesiblerine abdestsiz durmak layık 
değildir. Abdestin bozuldukça abdest al. Zîra sen 
inâbe ettiğin vakitten itibaren namaza durmuş gibi

2yZâriyat, 17-18.

30 Bakara,5.
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hep huzûrda sayılırsın. Kabre girmedikçe namazdan 
ayrılma, abdestinden de ayrılma ki ömrünün sonuna 
kadar bütün hayatını bir namazda geçirmiş gibi 
olasın. Namazda gibi olan kimsenin abdestsiz olması 
caiz değildir. Bu hal üzre İlâhî ölüm emri taalluk 
edecek olsa şehit rütbesiyle ölmüş olursun. Velhâsıl 

abdeste devam etmek hakîkat sâliklerini Mevlâ'ya 
yakınlaştırmaya vesile olduğundan müstakil bir 
ibâdet sayılır. Ayrıca her beş vakti edâ etmeği murad 
ettikçe abdestli olsan da yine abdest al ki nûrun alâ 
nûr olsun.

Ey Sâlik-i hakîkat! Yine bilmiş ol ki ikindi 
namazıyla yatsı namazının sünnetini senin için 
terketmek câiz değildir. Zîra sen fukarây-ı hakîkat 
yolu üzere olan havâsdansın. Kulların havâssı için 
sünnet terki caiz değildir. Sallahu aleyhi ve sellem 
efendimiz "Fakr benim iftihârımdır” j i) m

buyurmuşlardır. Keza senin farz namazlarda 
mümkünse cemâata devam etmen daha lâyıktır.

31 Deylemî rivayet ediyor. Bkz. Aclûnî, Keşfıı'1-Hafâ, 11/131.





III. BÖLÜM: IIÂTtME

Bütün i unık-ı Aliyyc Salikleri İçin Lazım 

ve Riayeti Mültezim Olan Adalı 

ve Müteferrik Meseleler 

Beyanıntlaclır:
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& UYKUNUN VAKTİ:

Mâlûm ola ki, uykunun efdali yatsının 

akabindeıı teheccüd namazı vaktine kadar olan uyku 
ile işrakla duhâ arasındaki uykudur. İkindiden 
yatsıya kadar ve fecrin tulûundan işrak vaktine kadar 
uyumak ise mekruhtur.

& KELİME-ITEVI IÎD ZİKRİNE BAŞLANGIÇ:

Mâlûm ola ki, her "Tevhîd"e "fa/lem"32 

lafzıyle başlanır. İkincide, üçüncüde bu lâzım 
değildir. Keza, her "el-fâtihâ!" denildikçe evvelinde
1 defa sonunda 3 defa, istiğfardan evvel (Fâtiha'da 
yalnız evvelinde) salavât getirilir.

& FÂTİIIA ÇEKMEK:

CMâlûm ola ki, zikir meclisinde Şeyh 
bulunursa Mel-fâtihâ!"yı o söyler. Hâzirûn ise 

"Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed" derler. 
Sonra Şeyh efendi "Cism-i pâk Muhammed Mustafa 
râ salavât" der. Hâzirûn yine "Allahümme salli alâ 

seyyidinâ Muhammed" derler. Sonra yine Şeyh 
"Ravza-i pâk Muhammed Mustafa râ salavât" der.

32 Muhammed, 19.
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Hazirûn olan âşıklar akabinde "Allahümme salli alâ 
seyyidinâ Muhammed" derler. Mâlûm ola ki, kim 
olursa olsun sâlike Şeyh huzûrunda "el-fâtiha!" 
demesi asla câiz değildiı\>

& NAMAZIN ARDINDAN FÂTİH A OKUMAK:

Keza mâlûm ola ki -Teheccüd bedeli namazı 
hâriç- bütün namazların duâlarından sonra Fâtiha 
sûresi salavâtla beraber okunmalıdır.

& m ürşide  "se lâ m  On  a le y k ü m " dem ek*.

Keza mâlûm ola ki, bir sâlikin mürşidine "es- 
Selâmu aleyküm” demesi câiz değildir zîra tâzîme 
münâfîdir.

& ŞEYHİN SÖZÜNE ITÂAT:

Keza şeyhiyle muâraza câiz değildir. Şeyhin 
sözü zâhirde hatâ bile olsa o hatâyı kendi doğrumuza 
tercih etmeliyiz.33 Tıpkı Hızır aleyhisselam ile Mûsa 
aleyhisselam'ın muâmeleleri gibi.

33 Bu durum "Mıırşid-i kâmil" makâmındaki âlî zevata hâstır. 

Yoksa Halîfe düzeyinde şeyh olanlara müteveccih değildir.



& MÜRŞlD ELtNDEN BİR ŞEY ALMAK:

Keza her ne vakit mürşidin elinden bir şey 
almak lâzım gelse elini öpmeden almamalıdır.

6  TEVIIÎD VEYA I IATM-t IIÂCEGÂN TERTİBİ:

Mâlûm ola ki, şeriata muhâlif olmayan hayırlı 
bir murâdın husûlu için "Tevhid" veya "Hatm-i 
hâcegân" icrâsını murâd edersen bu ancak sallallahu 
aleyhi ve sellem Efendimizin rûh-i akdes-i şerifleri 
için, ashab, tâbiîn, müctehidîn, evliyâ, eimme-i 
tarîkat-ı aliyye rûh-i şerifleri için, mürşidin, 
meşâyıh-i sâlifın ve cemi ehl-i imânın ervah-1 şerifine 
Fâtiha sûresi okunup hediyye edildikten sonra 
tazarrû ve duâ ile onların ervâh-ı şeriflerinden 
istimdat dilemek sûretiyle olur. Sonra, husûl-i murâd 
için Fâtiha salavât ile berâber okunur. Sonra cehren

7 kere istiğfar getirilir. Sonra 7 kere üjl—

j .b js jjL- j ji j jujk- " Allahümme salli ala

seyyidinâ Muhammed bi-adedi külli dâin ve devâin" 
salavâtı okunur, sonra "Tevhîd" okunmasına 
başlanır.

Hatm-i hâcegânda ise istiğfar ve salavâtı 

yalnız sırren Şeyh efendi okur. Sonra sâdât-ı 
Nakşibendiyye'ye niyâz tarikiyle "el-fâtiha!" diyerek 
salavâtla birlikte Fâtiha okumak sûretiyle hatm-i 
hâcegân'a başlanır. Tamamlandığında sâdât-ı
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kirâmın isimleri birer birer zikı* olunarak ruhlarına 
bunun sevabı hediyye edilir. Sonra tazarrû ve duâ 
ile bi-tarîki’l-istimdât şeyh "Husûl-i murâd için el- 
fâtiha!" der. Cemâat salavâtla beraber Fâtiha sûresini 
sırren okurlar. Bu esnâda buhur yakmak 
müstehabtır. Hatmin sonunda helva yemek 
müstahsendiı*. Duâdan evvel bir aşr-i şeıif okunur. 
Ahsen olan "Tevhîd" akabinde "Allah, Allah" ism-i 
celâlini sonra "Hû" ism-i şerifini husûsî mikdarda 
cemâatle okumaktır. Bir kişi aşr-i şerîf okuduktan 

sonra husûl-i murâd için duâ okunur ve hâsıl olan 
sevâbı her zaman önce cenâb-ı risâlet aleyhi efdalu t- 

tahiyye Efendimizin rûh-i paklerine, sair enbiyâ 
aleyhimüsselam ve evliya kuddise esrâruhum 
rûhlarına hediyye edilir. Zira dünyalık için evrâd ile 
meşgûl olmak sâlike münâsib değildir. Bu onu buda 
iter, uzaklaştırır.

* * *

Hatm-i hâcegân tertib edilmesi müteaddit 
sûretlerle olur. Bunlardan birini beyân edelim:

- Evvela besmele ile 7 kere Fâtiha okunur.
- Sonra 100 kere salavât-ı şerîfe okunur.
- Sonra 79 kere İnşirah sûresi okunur.
- Sonra 1001 kere thlas sûresi okunur.
- Sonra 100 kere salavât-ı şerife okunur.
- Sonra 7 kere besmele ile Fâtiha okunur.
Tertib ve adetlerinin esrârı ise erbâbına mâlûmdur.



& ŞEYHİNE TESLİM OLMAK:

Malûm ola ki, sâlikin kendini şeyhine 
kemâliyle teslimiyette dâim olması lâzımdır. Mürşid 
huzûrunda gassal elindeki meyyit, yıkayıcısının 

elindeki mevtâ gibi olunduğunda mürşid o sâlikte 
dilediği gibi tasarruf edip müridi velâyet suyuyla 
yıkar. Gayriyyet, hades, hudûs cenâbetinden onu 
temizler. Bunun için mürşid elinde mürîd gassal 
elindeki meyyit gibi olması lazımdır denilir. Ayrıca 
mürşidim beni sevmiyor zannında değil de belki beni 
herkesten çok seviyor zannında bulunmalıdır. 
Mürşide her emrinde itâat etmelidir. Bir şeye izni 

yoksa o şeyi işlememelidir. Son derece kadrini bilmeli 
ve tazim göstermelidir. Her sözünü bir hikmet telakki 
etmeli ve nutk-ı irşâd nazarıyla icrâ etmelidir. Şeyhin 
fevkinde kimseyi görmemelidir

& TELKÎN OLUNMAYAN ESMÂYI ÇEKMEK:

Tâlimi telkin olunan evrâd ve ezkâra 
müdâvim olmalıdır. Seyr-i sülûkun tahsilinde acele 
etmemelidir. Sülük esmâsından kendisine telkîn 

edilmeyen ismi zikretmemeli ve zikretmek talebinde 
de bulunmamalıdır. Çünkü her esmânın husûsî 
alâmeti olup zuhûr etmedikçe değiştirilmesi asla caiz 
değildir. Zuhûr ettiği vakit de değiştirilmesi katidir. 
Telkîn olunmayan ismi vird temek ve bunu 
mürşidinden istemek kişiye zarar verir.
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& ESMÂNIN TEBEDDÜLÜ:

Mürşid> esmâsını değiştirmeyi murâd ederse 
sağ eliyle müridin sag elini tutar ve sâlikle beraber 
üç kere tekbir alır. Tekbirden sonra muayyen esmayı 
mürîde üç kere telkîn eder ve kalbe darb-ı zikı* 
yapmak sûretiyle bunu icra eder. Sonra Şeyh "el- 
fâtiha!" deyince herkes salavâtla beraber Fatihayı 
okur. Sâlik geçtiği isimleri 100 kere her gün vird 
etmeye devam etmenin yanısıra bu telkin olunduğu 
yeni ismi zikr-i dâim eylemelidirJ(1

& RÜ'YÂ VE VÂKIÂ:

Rüyâ ve valcıâlanndan bir şey ketmet- 
memelidir. Gördüğüne bir şey ziyâde ve ilâve 
etmemelidir. Gördüğü rüyâların tâbirini taleb 
etmemelidir zîrâ şeyh dilerse tâbir eder dilerse etmez.

& ŞEYİ IİN İRÂDESİNDE İFNÂ OLMAK:

Müıidin irâdesi şeyhin irâdesi ile beraber olmalıdır. 
Kendi irâdesini şeyhinin irâdesinde ifnâ etmelidir. 
Şeyhinden başkasının sözüne itibar etmemelidir zîra 
şeytan doğru sözde bile hîle eder.

& EMÂNETLERİN TEVDÎI:

Şeyhi, hırka ve tâc gibi tarikat emânetlerini 

kendisine teklif ederse bilâ-tereddüt velâ-kerâhet 
safâ-i rûhla kabul etmelidir.
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& şeyh in  s ö z ü  eb ev eyn in  s ö z ü n d e n  ö n c e

GELİR:
Şeyhin kavlini ve fiilini ebeveyninin kavli ve 

fiilinin önüne alır. Pederinden, vâlidesinden ziyâde 
kavlen ve fiilen şeyhine itâatta bulunur. Zîra peder 
ve vâlide fânî vücûdun sebebidir. Mürşid ise bâkî 
vücûdun sebebidir.

fc ŞEYHTEN DUÂTALEB ETMEK:

CŞeyhinden ne dünya ne ahiret için duâ 
istemeyip kendisi kendisine duâ etmelidir. Yalnız 
mühim bir hâl vukû bulursa şeyhine bunu arz 
etmelidir. Dünya ve âhiretten, keşf ve kerâmetten 
bir şey istemeyip ancak mürşidin murâd ettiğini 
istemelidir^

& EVLİLİK:

Eğer mücerred ise sülûkunu tekmil edinceye 
kadar evlenmemelidir. Eğer evli ise mücerred gibi 

olmağa gayret etmeli. İnsanlardan uzlet üzere 
olmalıdır.

& İNSANLARDAN BtR ŞEY BEKLEMEK:

Ne kendine ve başkasına kimseden bir şey 
istememelidir. Her şeyi Hak’tan istemeli ve Cenâb-ı 

Hakk'a her hususta mütevekkil olmalıdır. "Asla
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benden başkasını vekil tutmayın”34 âyet-i celîlesine 
hâli mutâbık olmalıdır.

& İSTİKÂMET ÜZERE OLMAK:

Sülûkta zâhiren ve bâtınen istikâmet üzere 
olmayı ilzâm etmelidir. MSen ve sâna tâbi olanlar 

emrolunduğunuz istikâmet üzere olun"33 âyet-i 
kerîmesinde emrolundugu gibi istikâmete ihtimâm 
etmelidir.

Mürşidin tâlimâtına devamla beraber 
kendinde bir hal görmemelidir. Cümle halka Allah a 
vâsıl olmuşlar nazarıyla bakmalıdır.

*  DÜNYÂ EHLİNİN MALINDA GÖZÜ OLMAK:

Ehl-i dünya ile oturmamalı ve kimseye hased 
nazarıyla bakmamalıdır. "Sakın onlardan bâzılarına 
verdiğimiz dünya malına göz dikme ve bundan dolayı 
da üzülme"36 âyeti üzere kimsenin metâına hırs 
gözüyle bakmamalıdır.

34 Isrâ, 2. 

'̂ Şuarâ, 15. 

36Hicr, 88.
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& DÂIMÎ ZİKİRDE OLMAK:

Ne olursa olsun, hangi tarîkten olursa olsun 
ve ne ile meşgûl olursa olsun hiç bir halde zikirden 
gafil olmamalıdır. Ömer Nesefî, imam Vahidî ve 
Abdullah Tahavî hazerâtıyla muhakkik müfessirlerin 
bir kısmı "Ey îmân edenler Allah'ı çok zikredin ve 
sabah akşam O ’nu tesbîh edin"37 âyet-i kerîmesinin 
tefsirinde "Cenâb-ı Hakk'ı, ayakta ve otururken, 
sağlıkta ve hastalıkta, gecede ve gündüzde, karada 

ve denizde, açıkta ve gizlide, dururken ve hareket 
ederken her hal ve şartta -tehlîl ve takdisten Hakka 
en lâyık olan- zikr-i kesîı* ile zikredin" diye tefsîr 
buyurmuşlardır.

& COI IRÎ ZİKİR -11 AFÎ ZİKİR:

Cehri zikir efdaldir. Zîra zikrullah ferâiz-i 
İlâhî cümlesinden olduğu için ilâhî farzları îlân 
etmek, cehren işlemek ihfâ edip gizlemekten efdaldir. 
Cehrde gafilleri uyandırmak ve şeytanı tardetmek 
meziyyeti vardır. Nitekim Hz. Ömer'e Kuran 
okurken cehr etmesinden suâl ettikleri vakit 
"Uyuyanları uyandırır, şeytanı tardederim" diye 
cevap vermiştir. Rivâyet olundu ki, aleyhisselâtü 
ve's-selam Efendimiz, tmâm-ı Ali'ye (KerremalKıhu

37 Ahzâb, 41-42.
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vechehu)husûsî bir hücrede lisanı zikri cehren telkîn 
buyurmuştur. Bu telkini murabba yâni bağdaş oturur 
vaziyette ve saâdetli gözlerini yummuş bir halde üç 
kere tekrar ederek yapmıştır.

Bazılarına göre ise kalbı ve hafî zikir efdaldir. 
Nitekim mervîdiı* ki, sallahu aleyhi vesellem 
Efendimiz Hz. Ebu Bekir Sıddık'a hafî zikri gâr-ı 
şerifte (mağarada) telkîn buyurmuştur. Bu telkîn; 
saâdetli dizleri üzere oturur vaziyyette ve mübârek 
gözleri yumulu olduğu bir halde üç kere tekrar etmek 
şekliyle vâkî olmuştur. "Kim beni zikretmekten yüz 
çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı olacaktır ve 
kıyâmet günü biz onu kör olarak haşredeceğiz"38 nass-ı 
celîli zikirden yüz çevirenlerin kabirde azab 
göreceklerini ve kıyamette de âmâ olarak haşr 
olunacaklarını tefhîm buyurmaktadır. Keza, sâlike 
lazım olan zikir ehlinden de yüz çevirmemesidir. 
Zîrâ âyet-i kerîmede "Eğer bilmiyorsanız zikir ehline 
sorunuz”39 ve "Rabbine ibâdette hiç bir şeyi ona ortak 
koşma"40 buyurulmaktadır.

38Tâhâ, 124.

39 Nahi, 43.

40 Kehf, 110.
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& TARÎKAT MÜNKİRLERİ İLE OTURMAMAK:

Sâlike layık olan mağrûrlarla, münkirlerle ve 
mutaassıblarla oturmamasıdır ki onlardan ve 
ahlaklarından müteessir olmasın. Münkirîn-i tarîkat 
olanlar, yolu inkâr edenler fukarây-ı tarikata 
menfûrdurlar, onları sevmezler. Tarîk-i Hakka sâlik 

olmayı tahkîı* ederler. Kendi hallerinden haberdar 
olmazlar, sâlik-i tarîkat olanları câhil kendilerini de 
âlim zannederler. Halbuki zahir tahsiliyle yalnız lafız 

öğrenilebilir. Kuranın ise lafzı, haddi, halcîkatı, 
matlaı ve hükmü vardır. Lafızdan başkası ancak keşf 
ve tecellî ile bilinir. Keşf ve tecellî ile bilinen hakîkat 
ise telaffuza gelmez.

& TEVIIÎD’İN MERTEBELERİ:

Hüccetül İslam Gazzâlî İhya'da demiştir ki; 
"Bilmiş ol ki Tevhîd’in merâtibi vardır. Tevhîd; öze 
(lüb), özlerin özüne (lübbu 1-lüb), kabuğa (kışr) ve 
kabukların kabuğuna (kışru’l-kışr) munkasımdır. 
Zayıf akılların daha iyi anlaması için içi ve dışıyla bir 
cevizi buna misal getirebiliriz. Cevizin üstünde iki türlü 
kabuk içinde de iki türlü öz vardır. En içteki öz 
lübbu !-lüb olan yağından ibarettir.

En üst kabuğu, lisanın tevhîd edip, "lâ ilahe 
illallah" deyip kalbin bundan gâfil veyâ münkir 
olmasıdır. Bu kısım, münâfıkların tevhididir.
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Neûzubillahiteâla.
İkinci kabuk, tevhid lafzının mânâsına îtikad 

etmektir ki bu umûm mu minlerin tasdik ettiğidir. 

Bu avâmın itikadıdır.
Üçüncüsü, tevhidi Hak'kın nurunun vâsıtası 

ve keşf tarîkiyle müşahede etmektir. Bu makâmu 1- 
mukarrabîndir ki bu mukarreb kullar yaratılmış 
şeylerin kesretine rağmen bunların tek olan o 
Vâhidu'l-Kahhar'dan sâdır olduklarını bilir. Bu kısım 
birinci özdür (lübb-i evvel).

Dördüncüsü, varlıkta kesreti görmeyip sâdece 
Vâhid-i ezelî olanın varlığını müşahededir ki bu da 
sıddıkların mertebesidir. Bu Lübb-i hakikîdir, Özler 

özüdür. Bu mertebeye sûfıye-i kiram "fenâ fi't-tevhîd" 
adını verirler. Zira bunların tevhidi, o Vâhid olandan 
başka bir şeyi görmediğinden, yalnızca o Vâhid'i 

müşâhedede mustagrak olduğundan bunlar kendi 
nefislerini dahi görmezler, nefislerinden de fânî olurlar. 
Yânî hem nefsini görmekten ve hem de halkın 
görmesinden fânî olurlar."41

işte ancak bu kısım tevhiddir ki günahlardan 
sıyânete ve mahfûziyete vesîle olur ve Allah zü'l- 
celâl'e tâat ve sülûkla O'na olan iştiyâkı artırıp kalbi 
dünya mahbesinin kirlerinden tamamen tathîr 
ederek kişiyi mârifetullaha nâil eyler.

41 Gazzâlî, Ihyâ, IV/359, Daru 1-kuteybe, Beyrut, 1992.
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& IŞÂRÎ ILIM İBÂREDEN TAMSÎL EDİLMEZ:

İmâm-ı Şâranî Levâkihu'l-envâr'da beyân 
eder ki; "Her kim ilm-i işâreti ibâreden tahsîl etmek 
isterse muhâli, imkansızı taleb etmiş olur". îmâm-ı 
Gazâlî thya'da der ki "Malûmat lafızlardan ahz- 
olunursa hatası çok olur. Lâkin insanların çoğunluğu 
ilm-i felsefe ve ilm-i kelâmı bilmeyen kimseye âlim 
demezler. Halbuki, müçtehid imamlar bu gibi âlimleri 
zem edip, şehâdetleri makbul değildir dediler. Bazıları 
da arkalarında namaz kılmaya dahi cevâz vermeyerek 
meneyledileı*. Ancak mârifet ilmi, tevhîde medâr olan 

ilimdir." Âyet-i kerîmede geçen "Ancak Allah'a ibâdet 
etmekle emrolundular"42 nazm-ı celîlini Ebu'l-Leys 
Tefsîr'inde "Allahı tevhîd etmekle, birlemekle emr
olundular" diye tefsîr eder. Bütün İlâhî kitaplarda 
bir emr-i İlâhî olan ibâdet, ancak mârifete tevhîd 
iledir diye mezkûrdur. îbâdallah bu tevhîd ile 
mükelleflerdir. Şeriatta bu tevhîd en üst mertebedir. 
Tevhîdin diğer mertebeleri de olup zikri bu 
muhtasara sığmaz.

fc HALKIN NAZARINDAN UZAK KALMAK:

Yine ihya nın bir yerinde şöyle geçer: "Bu 

makâma nâil olmuşlardan birisi der ki; 'Bir gün

42 Beyyine, 5.
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kalbimde Hızır aleyhisselam'dan mühim bir şey 

sormak için Cenab-ı Hak'dan Hızır'la karşılaşma 
duasında bulundum. Kemâl-i teveccüh ve tazarrû ile 
buluştum ve dedim ki; Yâ Ebe'l-Abbas bana duâdan 
bir kaç kelime tâlîm et ki onunla mahlûkatın kalbine 
girmekten gizleneyim, onlar yanında benim kıymetim 
olmasın, beni kimse bilmesin. Kimse salâh-ı hal ve 
diyânette kemâlime muttali olmasın. Hızır (a.s) 
cevabında

j  j^\ j üj&»j (Allahümme's-bül alâ keti

sırrık ve hutta alâ sırr-i evkât-i meciyyik, vec'alnî fi 
meknün-i gaybik, vahcübnî fî kulûb-i halkik) duâsını 
oku' diyerek kayboldu. Bir daha ne gördüm ve ne de 
görülmeyi arzu ettim. Bu kelimâta her gün devam 
etmeyi terketmedim. Hikaye olunur ki bu zat o dçrece 
zelil ve kıymetsiz tutulurdu ki hatta yolda zımmıler 
bile bununla istihzâ ederlerdi. Yük taşırdı, çocuklar 
bununla oynar, hakarete müsterih olurdu. O ise 
kalbinin selâmetini bu şekilde muhafaza eder, halinin 
istikâmetini bu şekilde tahsil ve tekmil ederdi."

Evliyaullahın hallerindeki tahammülün 
neticesi olan bu gibi kemâlâtı ehl-i hakikatin tâlib 
ve râgıb olması lazımdır. Bu gibi hârika hallerde 
evliyaullah muhtefîdir, gizlenmişlerdir. Dünya 
sevgisiyle magrûr olanlar evliyaullahı husûsî kisve 
ve sarık altında veya halk içinde ilmiyle meşhûr 
olmuşlar arasında veyahut da ileri gelenler ve riyâset



sahipleri içinde bulmak isterler. Halbuki Allah 

azîmu'ş-şân'ın evliyaullaha olan gayreti onları 
meydana çıkarmaktan muhafaza ve men eder ve 
onları daima gizler, zîrâ O " ô îjU / :

"Benim evliyâm benim kubemin altındadır benden 
başkası onları bilmez" buyurmuştur. Aleyhisselâtu 
vesselâm Efendimiz ise bir hadîs-i şerifinde "İki 
hurmaya dahi sâhip olmayan ve kendisine önem 
verilmeyen nice kimseler vardır ki eger Allah'a yemîn 
edecek olsalar muhakkak yerine gelir"43 buyurur ki 
bu da evliyaullahın halkın âdeti üzere olmayıp 
onların zannettiklerinin dışında bulunduklarını pek 
güzel beyân eder.

& KİMSEYİ IIAKÎR GÖRMEMEK:

Sâlike lâyık olan, kimseyi kendi nefsinden 
hakir görmemesidir. Mahlûkâttan kim olursa olsun 
kimseyi kimseden ayırmamalıdır. Her ferde -Hakka 
olan nisbetleri itibariyle- mâden-i vâhidiyyet 
vechinden gelen feyiz ile, bir nazarla bakmalıdır.

& SEYR-1SÜLÛKUN ŞARTLARI:

Mâlûm ola ki, az yemek, az uyumak, az 
konuşmak, insanlardan uzlet edip çekinmek, irşâd 
sâhibinden telkîn olunup izin verilen zikre her nefes
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43Zebîdî, tthâf, IX/676; Hindî, Kenzü'l-ıımmâl, 5953.
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alışta ve verişte devam edip bu zikirle nefes almak 

sülûkun şartlarındandır.

Mâlûm ola ki, her halde ve fasılasız zikre 
devam edebilmek için zikre bir şey şart kılmamalıdıı*. 
Sâlikin zikirden hiç bir vakit ve hiç bir halde 
ayrılmaması lazımdır. Yalnız cima esnasındaki inzal 
vaktinde ve kerih yerlerde kalben zikreder, lisanla 
zikretmez.

Lâkin zikrin tesirinin de şartları vardır; Temiz 
bir yerde oturmak, kıbleye doğru ve karanlık bir 
yerde bulunmak, tam bir taharet ile zikretmek, 
gözleri yumulu olarak sağdan sola doğru almak, 
huzûr-i kalble mânâsını zikretmek, dizleri üzerine 
yahut bağdaş oturmak, kalbini mürşidi vasıtasıyle 
Hakka rabtetmek, mürşidi feyz-i ilâhı kapısı bilip o 
kapıdan feyz beklemek. (Zira gelecek bir şey kapıdan 
beklenilir dünyevî de olsa hiç bir şey taleb edilmez.) 
Dünyevî ye uhrevî saadetini mürşidin rızâsı sebebiyle 
:aleb etmelidir. Şekâvetin de mürşidin red ve 
gadabiyle olduğunu bilmelidir. Zira vâlideynin rızâsı 
Allah'ın rızâsı, gadabı da Allah'ın gadabı olduğuna 
dâir hadis vardır. Mürşid ise hakikatte rûhânî baba 
makâmındadır. Mürşidinin hizmetini farzlardan 
başka her şeyin önüne almalıdır.
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*  SOFRA ADABI:

Sâlik için yemeğin efdali, -livechillah- nâil 
olduğu yemektir. Hasbetenlillah bir rızka nâil olmağa 
kâdir ise bu rızıkların en efdalidir. Nurdur, alnını 
tenvîr eder.

Yemek esnasında su içmemeli, soğan, 
sarımsak gibi kötü kokulu yiyecekleri melekleri 

incitmemek için yememelidir. Yemeğe tuz ile 
başlamalı ve tuz ile bitirmelidir.

Yemekten sonra "Elhamdü lillah, zâdallah, 
elhamdü lillah âla külli hâlin ve ni'metin, elhamdü 
lillah hamden yüvâfî niamehu ve yükâfî mezîdeh, 
Allahümme'r-zuk ecsâdena bi'l-helâl ve'r-zuk 
kulûbenâ bi nûri'l-kemâl ve'r-zuk ervâhenâ bi 
müşâhedeti'l-cemâl" gibi duâlarla dua edip salavâtla 
beraber Fâtiha okunduktan sonra hâzirûndan ehil 
olan birisi "Nûr-i nebî, kerem-i Alî, dem-i sırr-ı 
Sultan-ı Hüsâmeddîn-i Uşşâkî" demeli ve hâzirûnun 
hepsi "Hû!" demelidir. Sonra herkes sofradan kalkıp 
yerlerine otururlar.

Evvela mürşidin eline su dökülür ve elinin 
yıkandığı suyu temiz bir yere dökerler. Mecliste başka 
şeyh varsa o da münferiden elini yıkar. Sonra 
mürşidin sağ tarafından el yıkamaya başlanır. Sol 
tarafına gelinceye kadar bilâtefrik su döken kimse 
bu tertiple hizmet eder. Veya mürşidin sağ tarafından 
başlanıp sola kadar yıkandıktan sonda mürşid en 
son yıkar ki bu şekilde elinin suyu cümlesinin
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sularının üstüne dökülmüş olur. Velhâsıl mürşidin 
ve meşâyıhın el yıkanmış sularının üstüne su dökmek 
caiz değildir. Su döken vazifeli bunu yaparken sağ 
ayağının baş parmağını sol ayağının başparmağı 
üzerine, sol elini de sol tarafına koyar. Mürşidin elini 
yıkarken feyzin kesilmemesi için suyu kesmez.

Zikirden hâsıl olan hararetin üzerine soğuk 
su içmekten sakınmalıdır. Halvette ise mürşidin izin 
ve tâyiniyle seçilen şeylerden başkası yenilip içilmez.

& DÖRT EDEBLE EDEBLENMEK:
Sâlikin şu dört edeble teeddübü, edeblenmesi 

lazımdır: Şerîat edebi, hizmet edebi, hak edebi, 
hakîkat edebi. Bunların tafsili bu risaleye sığmaz.

fc  ÜMÎD VE KORKU:
Sâlik olan çok gülmemelidir. Zira gülmek 

gaflettendir. Kalbteki feyzi mahveder. Hadîs-i şerîf 
meâlinde "Eğer benim bildiğimi bilseydiniz az güler 
çok ağlardınız"44 buyurulmuştur. Âyet-i kerimede de 
"Artık kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok 
ağlasınlar"45 nazil olmuştur. Mekr-i İlâhîden emin 
olmamalıdır. Bunun hüsrân alâmeti olduğuna

44 Buhârî, 11/43; V I/68; VII/45; V III/127.

43Tevbe, 82.



"Ziyana uğrayan top lu luktan  başkası Allah'ın 
melerinden emin olmaz"4(1 ayeti delildir.

Rahmetinden de me'yus, ümidsiz olma
malıdır. Zîra rahmeti ümîd etmek bir emirdir: "De 
ki: Ey nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın 
rahmetinden iimid kesmeyin!"47 buyurulmuştur. 
Belki hayat boyu korku ve ümid (beyne'l-havf ve'r- 
recâ) arasında olmayı sürdürmek en doğrusudur.

fc SÂLtKE MEDÎII VE ZEM MÜSÂVÎblR:
Hakikî sâlik, m edheden lerin  sözüyle 

ferahlanmaz, zem edenlerin sözüyle de gamlanmaz, 
mahzûn olmaz. Ona göre medh ve zem müsâvî 
olmalıdır. Zem edeni de gıybet etmez. İhlasın 
kemâlinin alâmeti budur.

&  TEVÂZÜ VE KİBİR:
Tevazuyu âdet edinerek daima mütevâzî 

olmalıdır. Kibrin mertebeden düşmeye, tevâzûnun 
ise mertebenin yükselmesine sebep olduğu "Tevâzû 
gösterini Allah yükseltir, kibirleneni ise alçaltır"48 
hadîs-i şerifiyle sâbittir.

Tuhfetü'I-Uşşâkıyye * C)3
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46 Araf, 99.

47Zümer, 53.

<KMünzîrî, et-Tergîb, 111/560.
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Hâdimî49 (Kuddisesirruhu) h az re tle r i  
Tarîkat-ı Muhammediyye Şerhi'nde şunları söyler: 
"Bâyazid'den nakledildiğine göre o şöyle demişti: 'Otuz 
sene ibâdet etmekte meşakkat çektim, yoruldum. 
Gördüm ki birisi bana şöyle diyordu: ’Yâ Ebâ Yezîd!, 
Allah azîmuşşâıVın hazîneleri ibâdetlerle doludur. 
Çünkü kulların ibâdetleri çoktur. Allah'a vâsıl olmak 
istersen sana hakîr ve zelîl kalmayı tavsiye ederim' 
diye bana tenbih eyledi.

Seyyidu't-taîfe Cüneyd-i Bağdâdı'nin (Kuddise- 
sirruhu'l-âli) Cuma günü meclisinde şöyle dediği 
rivâyet edilir: ’Eğer aleyhisselâtu vesselâm Efendimiz' 
den şu hadîs-i şerîf rivâyet olunmasaydı ben size vaaz 
makamında oturmazdım, size emri bi'l-mârûf ve 
nehy-i anilmünker ile konuşmazdım. Onun dediği 
şudur: 'Âhir zamanda kavmin emîri ve reisi onların 
en rezîli olur'. Ben ise sizin en rezîlinizim. Bundan 
dolayı size konuştum...

...İbrahim  b. Edhem 'den mervîdir ki, 
"Ömrümde şu üç şeyle ferahlandığım gibi hiç bir şeyle 
ferahlanmadım. Birisi gelip de benim üzerime istibra 
ettiği vakit. Gemide um um  yolculara karşı istihzaya 
mârûz kaldığım vakit. Bir diğeri de hasta olarak 
bulunduğum bir camiden ayağımdan sürüklenerek

M etind e yanlışlıkla "Hııdâî" olarak yazılmıştır [Hazj.
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koğulduğum vakit, mesrur oldum".50 Tam bir zül ve 
tevâzu göstermekte tarikat ve hakikat imamlarının 
kudsî halleri sened makamında olduğundan tevâzû 
ve zillet evliyânın hâlidir. Sâlik bu gibi kudsî hallerde 
onlara iktidâ etmelidir.

Keza m ahlûkun küçük büyük cümlesine 
merhamet nazarıyla bakmalıdır. Ve bütün halle
rinde hüccetullah. olan K u ra n a  müracât etmeli ve 
Kur’an’ın hakkını muhâfaza etmelidir. Dünyada az 
bir şeye kanâat edip isyan hatasına atılmamalıdır. 
Azamet-i İlâhî huzûruna çıkarılacağı günü hiç bir 
zaman unutmamalıdır.

& TEIIECCOD NAMAZI:
Gece namazıyla gündüz oruçlarını çoğalt- 

malı ve bunlara devam etmelidir. Bâri-i lem-yezel 
kadîm ve ezelî kelâmında gece kıyâmı hakkında: 
"Birazı hâriç geceleri kalk namaz kıl, Gecenin yarısında 
veya daha çoğunda veya daha azında böyle yap"51 
buyurmuştur. Bir diğer âyet-i kerîmede "Gecenin bir 
kısmında uyanarak sana mahsûs bir nâfıle olmak üzere 
namaz kıl"32 ve bir diğer âyet-i şerîfede "Korku ve 
ümid arasında Rablerine yalvarmak üzere bedenleri

30 Bkz. Hâdimî, Berîka, Haz.Heyet, IV/334-335, İstanbul, 1989.

31 M üzzem mil, 2.

32 Isra, 79.
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döşeklerden uzak kalır"33 emriyle gece teheccüd 
namazının önemi te'kîd edilmekte ve kılanları 
Cenab-ı Hak övmektedir.

fc  RÎYÂSET DERDİNE DÜŞMEMEK:
Sâlik-i tarikatın kalbi riyâsete meyi etmemeli 

ve bunu taleb etmemelidir. Riyâsete muhabbet eden 
sâlik ebedî iflâh olmaz. Her meclise dahil 
olmamalıdır. Kesret zulmetine sebep olan hallerden 
ve feyze mânı olan ehl-i dünya ve ehl-i gafletten 
hazeı* etmelidir. Dünya işleri içerisinde istikâmete 
mânı olan hallerden yırtıcı hayvandan sakındığı gibi 
sakınmalıdır. Hâl-i zarûrette afîf olmalı, hâl-i kıllette 
nazîf olmalı, hâl-i hizmette müeddeb olmalı, hâl-i 
beşeriyette ehl-i kanâat olmalıdır. Her şeyin 
kesretinden hazeı* etmelidir. Meşâyıh-ı sûfîyeye 
mâlen, bedenen ve câhen -tıpkı ileri gelen kimselere 
hizmet edenler gibi- hizmet etmelidir. Meşâyıhın 
kalbî teveccühlerini kaybetmekten sakınmalıdır. 
Meşâyıhtan akıl mîzânınm dışında sudûı* eden bazı 
sözleri inkar etmemelidir.

k  EVLİYÂULLAIIIN HALLERİ AKIL TAVRININ 
ÖTESİNDEDİR:

Imam-ı Gazalî (Kuddisesirruhulâlî) demiştir ki: 
"llm-i hakikatte bir kimse nihayete vâsıl oldu mu avam

” Secde, 16.



bunları taşlamaya başlar, hakikat sözlerini sınırlı 
akılları ile deliliğe veya küfre hamlederler." Bir başka 
yerde demiştir ki: "Allah’ m rızâsı peşinde olan 
kimselerin mukallid câhiller nazarında kafirlerden 
zann olunmaları vâcibtir." Yine bir başka yerde 
demiştir ki: "Cüneyd dedi ki ’Üns-i billah makâmına 
nâil olanların m ünâcât ve halvetlerinde istiğrak 
hallerini gösteren -tecellî itibariyle Hz.Musa'ya 
konuşan ağaç gibi- kendilerinden yüce kelimeler zuhûr 
eder. Fakat o kelimeler o makâma gelemeyen avâm-ı 
mukallidler indinde küfürdür. Avam o kelimeleri 
işitince hemen tekfir ederler. Halbuki ehl-i üns-i billah 
kimselerin o kelimeleri m a’allah rütbeleri mertebe
lerindeki terakkilerine işarettir ki o makâma ancak 
onlar tahammül ederler. Ve bu sözler o makâma nâil 
olanlara lâyıktır. Diğerlerinin onları taklid etmeleri 
câiz değildir”.

İbn Abbas'ın (radıyallahuanh) "Allah yedi kat 
göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Emr bu ikisi 
arasında inip durur'1,̂ âyet-i kerîmesinin eğer tefsirini 
yapacak olsam beni mutlaka taşlardınız, küfrüme 
hükmederdiniz" dediği nakledilmiştir.

Şeyh-i Ekber (Kuddisesirruhu) der ki: "Eğer 
bir velîyi şerîat sınırlarının hâricinde kelâm tekellüm 
eder görürsen o kelâmın makâm-ı kurb-i velayet ve
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künh-i mârifet îtibâriyle zuhûr ettiğini bil". Bu 
hakikatin şerhinde Dâvud-ı Kayserî temsil tarîkiyle 
aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in "Yere bir ip 
salmış olsanız muhakkak Allah’ın üzerine düşer"55 
m eâlindeki ve keza "Kulum nâfilelerle bana 
takarrubda dâim olursa o kulumu severim. Sevdiğim 
vakitte onun kulağı, gözü olurum"56 hadıs-i şeriflerini 
misâl getirir ve der ki: "İlâhî sırların hakikatlerinin 
keşfiyle alâkalı makâmlar, haller, dereceler gibi 
konulan beyân eden bu gibi hâdîs-i şerifler aleyhis
salatu vesselam Efendim izin irfân-ı velâyet-i 
m uham m edî m akâm m dan sudûr ederler, onun 
nübüvvet makâmmdan değil"37.

Bu tafsilâttan bilindi ki ârif-i billah olanların 
bâzı halleri, makâlleri ve makâmları vardır ki aklın 
sınırlarının ötesindedir. Bunlar akıl ve zâhirî ilimle 
idrak olunamazlar. Sâlik-i tarikat olanların bu gibi 
hallerden hiç birini inkar etmemeleri lazımdır. Her 
ne kadar sâlik âlcîl ve âlim ise de ancak aklının 
derecesinde olanı fehmedebilir. Halbuki sûfiye-yi 
kirâmm ahvâl-i kudsîyeleri ve kelâm-ı ulviyeleri aklın
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fevkinde ve ötesindedir. Bir hallerini inkâr eden 
ebediyyen iflah olmaz, sakınmak lazımdır.

&  SÂUK CÖMERT OLM ALIDIR:
Hakikat yoluna sâlilc olanın zâti sahâvete ve 

kalbi kanâate sahib, kendisine Cenâb-ı Hakk'ın 
verdiği rızıktan îsârjjkrâm) edici olması ve cimrilik, 
kin ve hileden sakınması lazımdır. Cemi ahvâlinde, 
bir hâlini kimseye bildirmemesi ve nefsine, hevâsına 
muhâlefette dâim olması lazımdır.

& SEMÂ ETMEK:
Semâ'ı inkâr etmemelidir. Zîrâ semâ'ın 

erbabı vardır. Ancak nefsi meyyit, kalbi hay olanlara 
mahsûstur. Bu hâle vâsıl olmayanların ise namaz, 
oruç, evrâd ve ezkârla iştigâli daha evlâdır.

fc  SÂUK DÜNYADA YOLCU GİBİ OLMALIDIR:
Şeyh Şihâbüddîn-i Sühreverdî der ki: "Hakîkî 

sâlike lazım olan, kalbi hazîn, benzi alil, gözleri yaşlı, 
ameli sâlih, arkadaşları fukara, ziyneti zühd, mûnisi 
Rabb-ı kerim olmasıdır. Keza gizli de âşikarda 
amellerine dikkat edip ölüm halinde güzel ameller 
ve ahlakla irtihâle âmâde ola. Hadîs-i şerif meâlinde 
"Dünyada garîb gibi veya geçici yolcu gibi ol ve kendini
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kabir ehli olarak gör"58 vârid olmuştur. Kendini ehl-i 
kubûrdan addeyle, kabir ehli gör ki dünyadan çıktığın 
gün, geldiğin günkü gibi temiz vasıflar (evsâf-ı 
mutahhara) ile gidesin. Yarın kıyamet gününde 
isminin hangi kısımda olduğunu "Bir bölümü cennet
te bir bölümü de kızgın alevli cehennemdediı*"39den 
hangisinde bulunduğunu bilesin.

& VELÂYET DERECELERİNDE YER ALMAK:
Ey hakîkî sâlik! Mâlûm ola ki velî kullar 

arasında makâmını bilmek istersen kendine nazar 
et. Eğer hâlinde rızâullaha mutâbık hâl görürsen bu 
câhillerin makâmıdır. Eğer yalnız kusûr ve küsûı* 
(füzûlîlik) görürsen bu sâliklerin makâmıdır. Eğer 
ivSyandan başka bir hâl görmez isen bu, sâlik-i 
müntehî, sülük derecelerinin sonuna yaklaşmışların 
makâmıdır. Eğer ne hayr ve ne de şer bir şey görmez 
isen bu evliyaullahın ilk makamıdır. Eğer kendini 
de görmez yâni iskat-ı izâfet etmiş isen bu sebeb-i 
mâsivaya erişmiş evliyaullahın makâmıdır. Bu 
mâkâm sahibi hiç bir şeyi görmez. Her şeyi Hakk'a 
rücû etmiş, H ak’da fânî olmuş, Hak'la bâkî olmuş 
görür. Bu makâmdan da geçip kendini Hak'da fânî, 
Hakk’ı kendinde bâkî görme makamına erişirse o

Buhârî, V III/110; Tirmizî, 2333. 

3y Şûra, 7.
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kimsede Hak'kın feyzi bilâ-hicab irşâd için zuhûr 
eder. Gassalin suyu magsûle geçtiği yâni yıkayıcının 
suyu yıkanan üzerine döküldüğü gibi o makâm 
sahibinden akan feyz de (feyz-i sâri) sâlike sirâyet 
eder.

& İRŞÂD MAKAMININ ALÂMETLERİ:
M akâm-ı irşadın alâmetleri arasında şu 

şartlar vardır: Vücûd-ı hakkânî kesbctmck, halkın 
ezâsına sabretmek, halka karşı dâima yüzü güiınck. 
onlara güzel ahlakla muâmelede bulunmak, tevazu 
göstermek, garazsız ivazsız onların siilûklarındaki 
gayretlerini ve çabalarını desteklemek. Tıpkı yol 
göstericimiz, seyyidimiz, resûlümüz, mürşidimiz 
aleyhisselatu vesselâm Efendimiz'in böylesi kemâl ile 
muâmelede bulundukları gibi muâmelede bulun
mak ve bu ahlakla ahlaklanmak lazımdır. Bu makâm 
Allah indinde ve Resûlüllah indinde makâmların en 
yücesidir. Bunun fevkinde makâm olmaz. Her ne 
kadar bu makâm sahibinde hârikulâde haller ve 
kerâmet bulunmazsa da bu makâm sâhibi hakîkaten 
nebilerin vârisidir. Ebedî menfaat insanlara hizmet 
iledir. Zîrâ "İnsanların en hayırlısı ise yine insanlara 
hizmet edendir"60.

W)Hindî, Kenzu'l-Ummâl, 44153.



Şeyh Abdurrahmân Sâmî • 72 
--------------------------------------------------------------------- !£-

b  GAVS; DÖRTLER; YEDİLER; KIRKLAR; 
YETMİŞLER; (İÇYÜZLER;

 ̂ Ebu’d-D erdâ 'dan  naklen Tirmizî şöyle 
rivâyet eder: Aleyhissalatü ve's-selam Efendimiz 
buyurm uşlar ki "Enbiyâ arzın evtâdı idiler 
(direkleriydiler). Nübüvvet munkatî olunca onların 
yerine Cenâb-ı Hak bir celîl topluluğu bunlara bedel 
ittihâz eyledi. Bu ümmette onlara abdal denilir. 
Yeryüzünün evtâdı, direkleri onlardır". Sahavî 
kitabında rivâyet eder ki: "Nukebâ; üçyüzlerdir, 
m eskenleri m agrib tir . Nücebâ; yetmişlerdir, 
meskenleri Mısır’dır. Büdelâ; kırklardır, meskenleri 
Şam 'd ır. Ahyâr; yed ilerd ir , b u n la r  karada 
seyyahlardır. Umd; dörtlerdir, yerin dört köşesinde 
olurlar. Gavs; birdir, meskeni Mekke'dir/)

Umûr-ı âmmeden bir hâcete mârûz kaldığın 
vakit bu zevât-ı şerıfeden evvela Nukebaya, sonra 
Nücebâ'ya, sonra Abdala, sonra Ahyâr'a, sonra 
Umd'a tazarrû ve niyâz eyle. İcâbet ederlerse ne âlâ. 
Eğer etmezlerse, en son Gavs'a niyaz ile duâ icâbet 
olunur, mesele tamam olur diye tahrir olunmuştur. 
Bu bahiste başka türlü rivayetler de vardır. Bir de 
bunların enbiyânın kalbleri üzere tertip olunduğunu 
ve her iki rivayetin hakîkatta bir olduğunu anlatmak 
için Cenâb-ı Pîr Salahuddîn-i Uşşâkî efendimiz "Sen 
anla!" (Fefhem) demiştir. Bu makâmda o iklime 
mensub olan enbiyâullahın kulûbu üzre olmanın 
hakîkatta bir beldeye mensûbiyetle mukayyed



olmadığını tefhîm sadedinde "Fefhem" demiştir.

Hâce M uham m ed Pârsa Faslu'l-Hitâb isimli 
eserinde şöyle nakleder: "Alâüddevle-i Simnânî der 
ki: '[Vâkıa tankıyla gaybda] içtimâ hâlinde bir 
topluliık gördüm, nisbetlerini sordum. Dediler ki: Biz 
sûfıleriz. Tabakâtımız ise yedidir: Tâlibîn tabakası; 
Mürîdîn tabakası; Sâlikîn; Sâirîn; Tâirîn; Vâsılın ve 
en son Kutb'un tabakasıdır -ki kalb-i Muhammedi 
üzeredir-. Kutbu 1-ebdâl, kalb-i İsrafil üzeredir. Aynı 
şekilde gökte de güney kutbu ve kuzey kutbu olmak 
üzere iki kutub vardır. Allah aynı şekilde yeryüzünde 
de iki iki kutub koşmuştur. Her birine de mertebeleri 
yakın etmiştir. Güney kutbuna en yakın yıldız Süheyl 
yıldızıdır. Yemen vilayeti cihetindedir. Kutbu'l- 
irşâd’ın mertebesi Süheyl yıldızı mertebesidir. Akik, 
rengini ondan alır. Yıldızların cirim bakımından en 
büyüğü, ziyâsı ve faydası açısından en efdali, en 
ekmelidir. Kuzey kutbuna en yakın yıldız ise Cedydir. 
Kutbu'l-evtâd ve kutbu'l-abdâlm mertebesi ise bu 
kuzey yıldızı olan Cedynin mertebesidir ki insanların 
çoğunun gözünden gizlidir."61 Dârekutnî'n in  İbn 
Abbas'tan aleyhi ekmelu't-tahiyyat Efendimizden 
rivâyetle ihrâç ettiği bir hadis-i şerifte, "Hızır ile llyas 
her sene Hâc mevsiminde içtimâ ederler. Herbiri
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diğerinin başını traş eder. Bu duayı okurlar ayrılırlar:
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şeklinde bir rivayet nakledilir. Aleyhi'ssâlatu ve's- 
selâm Efendimiz buyurm uş ki; "Her kim bu duâyı 
sabah akşam 3 kere söylerse yanmaktan, boğulmaktan, 
hırsızdan, şeytanın şerrinden, yılan, akreb ve zâlimin 
şerrinden Allah o kimseyi emin eyler". Ahmed b. 
Hanbel Zühd'de bu rivâyete ilâveten Hızır’la llyas 
aleyhimesselânVın her sene Ramazân-ı şerifi Kudüs- 
i şerifte tuttuklarını beyan etmiştir.

Mecmau'l-akâid’de enbiyânın aleyhimus- 
selâm dördü hayydır; Hızır, llyas, ısa ve İdris göktedir 
diye beyan edilmektedir.

&  SÂLİKIN ALLAII KATINDAKİ YERİ:
Mâlûm ola ki, senin Allah indindeki kadrin, 

A llah 'ın  senin  ind indek i kadri ve kıymeti 
nisbetin dedir.

&  KİTÂB VE SÜNNETE İTTİBÂ:
Mâlûm ola ki, şerîat aklın lübbüdür, özüdür. 

Şeriatın lübbü de hakikattir. Akıl şeriatı, şerîat ta 
hakikati muhâfaza eder. Her kim akılsız şer' iddia 
ederse davası sahîh değildir. Zira Cenab-ı Hak ancak 
aklı kâmil olanları mükellef kılmıştır, deliler ve



çocuklar mükellef değildirler. Her kim de hakikati 
şerîatsız iddia ederse onun da davası sahîh değildir. 
Bu sebepten Seyyidu't-taîfe Cüneyd-i Bağdadî 
kuddisesırruhu demiştir ki: "Ehlullahm nail olduğu 
hakikatler ilmi ki bizim ilmimizdir Kitabullah ve 
Sünnet-i Resûlullah ile mukayyettir.” Yânı bu 
demektir ki Hakîkat ilmi (ilm-i hakâik) Kitab ve 
Sünnet’le amel edenlerden gayrisine hâsıl olmaz. 
Kitab ve sünnetle amel şeıiattır. Aleyhi's-salatu ve's- 
selam Efendimiz’in ”Beni Allah edebledi ve edebimi 
en güzel şekilde yaptıMA2 sözünde ilâhı edeb ile en 
güzel te'dîbin ancak kendisine izhâr olunan şerîat 
âdâbı olduğu bellidir. Her kim şeıiatla âmil olursa 
müeddeb olur ve her kim müeddeb olursa vâsıl olur. 
Takarrub, bilâ-teeddüb, edeb olmadan Hakk'a 
yakınlaşmak ise m üm kün değildir.

& IIIRKA, KEMER, TÂC-I ŞERÎF:
Mâlûm ola ki sâlikin hırka, sikke-i şerîfe, 

kemer, siyah mest, cübbe giymesi câizdir. Tekmîl-i 
sülük ederek seccâde-i irşâda oturmuş ise tâc-ı şerif 
giyer, ridâ kuşanır, asâ alır. Sâlikin giydiği hırka yalnız 
beyaz, siyah veyâ yeşil olabilir. Şeyh için her renk 
elbise giymek câizdir. Mâlûm ola ki, Tarikat-1 Aliyye-i 
Uşşâkiyye sikkesi altı terke işâretle altı parçadandır. 
Sâlik nefs-i m utm ainneye gelince arakıye giyebilir.
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Uşşâkiyye sâlikleri saç bırakmazlar, başlarını traş 
ederler/13 Bunların her birinde acîb işâretleı* vardır 
ki bunu  îzâha bu kısa risalenin vüs'ati müsâid 
değildir. Eğer mürşid sâlike arakıye, hırka ve kemer 
giydirmek isterse evvela tekbir eder, öper sonra yine 
tekbir eder sâlike öptürür, üçüncü tekbirde giydirir 
"el-fâtiha!" der. Salavâtla beraber Fâtiha'yı cümlesi 
okurlar. Mâlûm ola ki her ne vakit Tâc-ı şerif e el 
sürecek olur isen kimin Tâc’ı olursa olsun öpmedikçe 
eline alma. Gerek giyerken gerek çıkarırken gerek 
bir yerden bir yere koyarken her halde öpmek 
âdabdandır.

& KERÂMET:
Bir mu min bir m u minde bir hârikanın 

zuhûrunu görse bunu kerâmete hamletmesi lâyık 
ve münasibtir. Zîra kerâmeti tasdîk eden ehl-i 
kerâmettir ve tasdîk sıddıkıyyet alâmetidir.

& İYIUĞI BAŞA KAKMAMAUDIR:
Keza inâbe ettiği şeyhine iyilik nazariyle 

bakmalı ama o iyiliği başa kakıcı olmamalıdır. 
Aslında iyilik eden kimseye hidâyet ve istîdâd verip 
buna sevkeden Cenâb-ı Allah'tır ki kul buna ancak
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63 Farklı uygulaması olan Uşşâkî şeyhleri de vardır. Meselâ 
Ahmed Talibi İrşâdî, Mustafa Kanber gibi meşâyıhm saçlarının 
uzun olduğu da rivayet edilir.(Haz.)
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şükran borçludur. Esteîzubillah "Onlar İslâm'a 
girdikleri için seni minnet altına sokuyorlar. De ki: 
Müslümanlığınızı benim başıma kakmayın. Eğer 
doğru kimselerseniz bilesiniz ki sizi îmâna erdirdiği 
için asıl Allah size lütûfta bu lunm uştu rMMâyet-i 
kerîmesiyle iyiliği başa kakmak yasaklanmıştır.

& DÖRT TERK:
Mâlûm ola ki, sâlike şu dört terk lazımdır: 

Terk-i dünyâ, terk-i ukbâ, terk-i vücûd, terk-i terk.
Dünyanın terkinin lüzumu: Zira dünya 

ehline âhiret haram, âhiret ehline dünya haram, 
ehlullaha ise ikisi de haramdır. Lâkin buradaki 
terkten murad, elden çıkarmak değil kalpten çıkarıp 
kalbi dünya malına meyilden temizlemektir. İmam-ı 
Gazzâlî der ki: "Zühd malı yoketmek değildir. Kalbi 
mal muhabbetinden kurtarmaktır. Süleyman aleyhis- 
selam büyük bir mülke mâlik iken yine zühd 
makamında idi. Zira kalbinde meyi ve muhabbetin 
olmaması zühd'de şarttır. Yoksa mâlik olmamak şart 
değildir". Şu duayı da ara sıra okumalıdır:

[Ey Allahım! Ey Allahım! Ey Allahım! Şu oyun ve 
eğlenceden ibâret bulunan eşyâdan bizi halâs et ve 
eşyânın hakikatlerini olduğu gibi bize göster].

MHucurât, 17.
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& KENDİNDE BİR VARLIK GÖRMEK:
Mâlûm ola ki senin mevcûdiyetin öyle bir 

günahdıı* ki, hiç bir günah bununla kıyas olunamaz.63
J—p-lj Uaj j -sîl
j---- >-L>- ûN. ■ f>- jr*

Tercümesi:
Aslı vâhidken ikinin vaslı müsteîd olur 

Cehlile taksîm-i vâhid eyleyen câhid olur.

İkilikte vuslat olmaz ferd-i vâhiddir Hüdâ 
Vâhidi taksim eden oldu Hüdâsından cüda.

&  IBÂDETTE RİYÂ:
Mâlûm ola ki, amel ve ibâdeti mahlûkât için 

terketm ek riyâdıı* m ahlûkât için yapmak ise 
küfürdür. Anla! (Fefhem).

&  ÖLMEDEN EVVEL ÖLMEK:
Sâlikin zo run lu  ö lüm  (mevt-i ızdırârî) 

gelmeden önce iradî ölüm ile (mevt-i ihtiyârî) ile 
ölmesi lazımdır. "Ölmeden evvel ölünüz" (ji u ji^ ^

J*Â ojj aJLp 'i/



hadis-i şerifiyle buna emrolunmaktadır.
Ö lüm ün çeşitleri dörttür. Kırmızı ölüm (Mevt-i 
ahmer); Beyaz ölüm (Mevt-i ebyaz); Yeşil ölüm 
(Mevt-i ahdar); Siyah ölüm (Mevt-i esved). Sâlike 
bü tün  bu ölüm  çeşitleriyle nefsini öldürmesi 
lazımdır.

fc  m ü r şid i s e v m e n in  d e r e c e s i.-
Hakikate sâlik olanın herhalde mürşidini 

kendi nefsinden, malından, annesinden, baba
sından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok 
ve tabiî bir sevgi (hubb-i tabiî) ile sevmesi lazımdır. 
Eğer hubb-i tabiî ile sevemezse hubb-i aklî ile, aklî 
sevgi ile sevmesi lazımdır. Nitekim hadis-i şerifte bu 
mealde vâriddir ki m ürşid ulemâ-yı billah'tan 
olmakla veresetü'l-enbiyâ'dan sayıldığından b i l 
vasıta o muhabbet aslına râcî olmuş olur.

& İNSANLARIN KÜSURLARINI ÖRTMEK:
Sâlike lazım olan, her kim olursa olsun 

m üm in kardeşinin ayıbını örtmesidir. Nitekim 
Ömeru'l-Fâruk'dan rivâyet olunan bir hadîs-i şerifte 
aleyhissalatu vesselam Efendimiz minber-i saâdete 
oturarak yüksek sesle dediler ki: "Ey diliyle iman 
edip de kalbine bu nasib olmayanlar! Müslümanlara
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ezâ etmeyiniz. M üslümanların ayıplarını ortaya 
dökmeyiniz, teşhir etmeyiniz. Gizli kusurlarını açığa 
çıkarmak için tecessüs etmeyiniz. Her kim müminin 
kusurunu meydana koyarsa Cenab-ı Hak onun 
kusurunu -gizli yerde bile olsa- âşikar edeı*"6/. Diğer 
hadis meâlinde ise "Her kim bir mu mini ayıplarsa, 
kötülerse o ayıpladığı, kötülediği mâsiyeti işlemedikçe 
dünyadan çıkmaz"68 buyurulmaktadır. Bir başka 
hadiste ise "Bir kul bir kulun kusurunu setr ederse 
Cenab-ı Hak da kıyamet gününde onun kusurunu 
kıyâmet ahâlisinden setreder"69. Bazısı bunu "Kulun 
muhasebesini af eder" diye şerhetmiştir.

& RAIIMÂNÎTEFEKKÜR:
Mâlûm ola ki, fikir dört kısımdır: Fikr-i 

şeytânî, fıkr-i nefsânî, fîkr-i melekî, fikr-i rahmanı. 
Fikir, ya dünya veya ukbâ içindir. Dünyâya müteallik 
olan fikir de ya şer'e muhaliftir ki bu kısım fikr-i 
şeytanîdir veya şer'e mutâbıktır ki bu kısım fikr-i 
nefsânîdir. Ukbâ için olan fikir ise ya cennete 
mütealliktir ki bu kısım fikr-i melekîdir veyahut da 
yalnız Rahman'a mütealliktir ki bu kısım fikr-i 
Rahmânî'dir. Eğer sâlik ilk üç kısmı tefekkür ederse

67Tirmîzî, 2032. 

68Tirmizî, 2505.

69Ebû Dâvud, "Edeb", b:67; Tirmizî, 1425, 1930.



hakîkatta dıvân-ı H ak’dan uzak ve cünûblük 
makamında olur ki bu durum da gasli vâcibtir. Bu 
gasil ile fikrini bu çeşit tefekkürlerden yükselterek 
fikr-i Rahmânî üzerinde yoğunlaşması lâzımdır. 
Mâlûmdur ki iki fikrin zihinde içtimâ etmesi câiz 
değildir. Zîra zihin basît olup mürekkep şeyleri kabul 
etmez.

Ey sâlîk-i hakîkî! Âyet-ı kerîme mûcibince 
"Bazılarınız dünyayı taleb eder, bazılarınız da âhireti 
taleb eder".70 Peki yalnız Allah azîmuş-şân'ı talep 
eden hakikat âşıkları ise nerede? Her kimin matlûbu 
Allah zü’l-celâl olursa onun alâmeti dâima fikr-i 
rahmânî ile tefekkür etmesi ve de bundan hiç 
ayrılmamasıdır.

fc  HALVETE GİRMEK:
Mâlûm ola ki halvete ve erbaine girmenin 

âdabı şudur; Sâlik halvete şeyhinin duâsı, teveccühü 
ve Fâtiha’sıyle ikindiden sonra girer. Mânevî ve 
rûhânî fütûhâta nâil olmak için rizâenlillah halvete 
niyet eder. Halvette oturduğu müddetçe: Devamlı 
abdestli olur, oruç tutar, dünya kelamı konuşmaz, 
zarûretsiz halvetten çıkmaz, hâriçte hâcetinden fazla 
durmaz ve çıktığı vakit başı örtülü çıkar, cemâate 
şeyhin izni olursa çıkar, izinsiz çıkmaz. Halvetin
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sonuna kadar ehline yakınlaşmaz. Halvet elbisesini 
asla çıkarmaz. Hayvanattan b i t  pire^-jsinek v.b. 
gibilerim  katletm ez, b ed en in d en  de a tm az . 
Tırnaklarını ne keser ne de kestirir. Bedeninden kıl 
koparmaz! V ücûdunu tırnağıyla kagımaz. Halvette 
yatıp uyumaz, o tu rduğu halde uyku su mı geçirir. 
Halvette, farzlarT nâHlHeFve Tarîkat-1 Uşşâkîyye 
usûllerini ifâdan sonra gece gündüz kendi esmâsıyla 
meşgûl olur. Velhâsıl, halvetteki sâlik ihramdaki hacı 
gibidir. İhramda riâyeti vâcib olan emirlerin halvette 
de. riâyeti vâcibtir. Rü'ya veya vâkıadan her ne görürse 
şeyhine her gün beyan eder)£Eğer halvet esnâsmda 
şeyhi elbise değiştirmek gibi bir şeye izin verirse bunu 
yapabilir, vermezse yapamaz. Halvet mahalli, dar 
olmalı, temiz olmalı ve gece gündüz karanlık 
olmalıdır. Bu ister bir mescid isterse bir başka mahal 
olsun fark etmez. Kendi başına karar vererek halvete 
girmek bir fayda vermediği gibi bu uygulama tarîkat 
uygulaması olarak da görülmez. Şerîatte bir kimse 
fıîliyle ecir alır. Fakat meşâyıh-ı sûfîyye bunu bir 
âbidlik-zâhidlik gösterisi olarak görürler. Ancak 
sülûkunu tekmil etmiş seccâdenişîn şeyhler için 
kendi başına halvete girmek câizdir. Halvetin 
müddeti tamam olduğu vakit yine ikindiden sonra 
şeyhin duâsı, teveccühü ve Fâtiha'sıyla halvetten 
çıkılır. Şeyhi başındaki örtüsünü kendi eliyle Fâtiha 
ederek alır.
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Halvet ile erbainin şartlan müsâvîdir. Halvet 
gecesiyle beraber on gündür. Erbain ise kırk gündür. 
Halvete Pazartesi günü ikindiden sonra girilir. 
Erbaine Cumartesi günü ikindiden sonra girilir ki 
çıktığı gün mümkün ise Cuma gecesine [Perşembe'yi 
C um aya bağlayan gece] tesadüf eylesin. Halvet veya 
erbaine girmeği murâd eder de h ^ e t te j i tu rm a sm a  
bir mânisi bulunursa halvetin şartlarından oturmak
tan başka ne varsa yerine getirir ki bu halvete "ayak 
halvetr^ ı  verilirT Tıpkı halvette olan ğı5idir fakat 
başına örtü lazım gelmez. Ancak örtü de alırsa daha 
evlâdır)

M âlûm ola ki halvet ve erbaine bahar 
mevsimi gibi mûtedil günlerde girilir. Bu, aşırı sıcak 
veya aşırı soğuktan müteessir olmamak içindir. 
Halvette kişiye kabızlık veren yiyeceklerden sakın
malıdır. Zîra oruçta kabız olmak bedenin anâsırına 
zarar verir. Bedenin de tabîatini korumak lazımdır. 
Çünkü unsûrî beden hayvânî rûhun bineği, hayvânî 
rûh da İnsanî rûhun bineğidir. "Nefsin bineğindir 
ona nflc ile yaklaş, ona iyi davran" hadîs-i şerifiyle 
bu sâbittir.

&  SÂLtKLERlN ŞEYII İLE BAYRAMLAŞMALARI:
Sâliklerin Şeyh efendi ile bayramlaşma 

usûlleri (usûl-i muâyede) şöyledir: Evvela bayram 
yemeği yenir sonra zikı* meclisine oturulur. Şeyhler 
ve eski sâlikler şeyhin sol tarafına kıdem sırasıyle
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otururlar. "Hamdiye" usûlü okunur. Lâkin "Yâ 
DâfiT, "Yâ MuînP'esmâları okunmaz. (Hamdiyye- 
nin okunması esnâsında gül suyu ve buhur sağdan 
sola doğru tutulur).' İlâhinin sonunda salavâtla 
beraber Fâtiha okunduktan sonra şu salavâtı okurken 
herkes ayağa kalkar: "Allahümme salli alâ seyyidinâ 
M uham m edin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim". 
Topluluk sürekli olarak bu salavâtı okurlarken şeyhin 
elini öpen kişi hemen sağ tarafına geçer durur onun 
arkasındaki de şeyhin elini ve şeyhin sağındakinin 
elini öper. Ve muttasılan sağ tarafa sol tarafdan 
öperek gelirler, dizilirler. Sonuncu kimseye kadar 
salavât-ı şerîfeye devam olunur. Sol taraf tamamıyle 
sağ tarafa nakloluncaya kadar birbirlerine musâfaha 
eder sarılırlar. Tam am -landığm da Şeyh Efendi 
bayramlaşmaya dair dua eder ve "El-Fâtiha!" deyince 
herkes salavâtla beraber Fâtiha'yı okurlar. Mîrâc, 
Berât gibi mübârek gecelerde yine yemekten sonra 
şeyhin yanına cem olup elini öperler, ayakta dururlar. 
Şeyh duâdan sonra "el-fâtiha!" der ve cümlesi 
"Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ 
âl-i Muhammed" diyerek Fâtiha'yı okurlar.

^

Her zamanki gibi önce yemek yenir ve 
ardından zikir meclisine oturularak "Hamdiye-yi 
şe r if  okunur. "Yâ Dâfi>n ve "Yâ Muîn" isimleri 
okunmaz. İlâhî bitince cemâat hep biı* ağızdan



"Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ 
âlihi ve sahbihi ve sellim" derler. Cemâat bunu sürekli 
okurlarken şeyh namzedi olan kimse Mürşid'ine 
doğru dört adım mesâfede durur. Cemâat salavâtı 
bitirir ve şeyh olacak zat Mürşid’ine doğru bir adım 
atar ve herkese birden "Esselâmu aleyküm yâ ehle'ş- 
şerîa" der. Cem âat da "Ve aleykümu’s-selâm ve 
rahmetullah” derler. Sonra bir adım daha atar ve 
"Esselâmu aleyküm yâ ehle'l-hakîka" diye selâm verir. 
C em âat de bu  selâma m ukâbelede bulunur. 
D ördüncü adımda "Esselâmu aleyküm yâ ehle'l- 
mârife” diye selam verir, cemaât yine mukâbelede 
bulunur. Sonra Mürşidin yanında ayakta durur. Şeyh 
sâlilce: "-Nereden geldin?” diye sorar.
Sâlik cevabında:
"-Dünyadan geldim” der.
Sonra şeyh sâlike:
"-Nereye gidiyorsun?" der.
Sâlik cevabında:
"-Ahirete gidiyorum” der.

Bunun üzerine Şeyh "Tâc-ı şerîf'i tâzîmen 
kendi alnına kadar kaldırır, tekbir alır ve önce kendisi 
öper, ikinci defa tekbir alır sâlike öptürür. Sonra 
sâlikin alnına kadar kaldırır. Üçüncü tekbirde ise 
sâlikin başındaki imâmesi çıkarılarak T âc ı sâlike 
giydirir.

Sonra şeyh ”Hırka-ı şerîfe'yi alır, sağ elini 
üzerine koyarak tekbir alır. Bunu üç defa tekrar eder
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ve üçüncüde giydirir.
Sonra şeyh ”Ridây-ı şe r if i  alır üç tekbirle 

sâlikin omuzlarına uçları müsâvî olarak koyar.
Sonra şeyh "Âsa"yı alır üç tekbirle aynı minvâl 

üzere üç kere tekbir eder ve sâlike verir.
Sonra şeyh "el-fâtiha!" der ve salavâtla 

beraber Fâtiha'yı okurlar. Ardından hâzır bulunan 
meşâyıh kıdem sırasıyla "el-fâtiha!" derler ve her 
defasında Fâtiha okunur. En sonunda mürşid sâlike 
"el-fâtiha!" demesini emreder. Bunun üzerine sâlik 
"el-fâtiha!" der ve herkes Fâtiha’yı okurlar. Sâlik bu 
"fâtiha"dan başka m ürşidi huzû runda  "fâtiha" 
diyemez. Sonra, mürşid makâma münâsib bir duâ 
eder ve sonunda yine "el-fâtiha!" der. Herkes salavâtla 
beraber Fâtihayı okur. Sonra bütün herkes cehrî 
tevhîdle bu meclisten çıkarlar. Dışarıda meşâyıhtan 
birisi "el-fâtiha!" der ve salavâtla beraber hepsi 
Fâtihâ'yı okurlar. Sonra sâlik Hazreti Pır'i ziyâret 
m akâm ına gider. Ziyâretten sonra hâzır olan 
meşâyıhın ellerini öper. Meşâyıhın hâricindekiler de 
bu icâzet verilen sâlikin elini öperler. Bu şekilde 
cemiyet merâsimi son bulmuş olur.

M âlûm ola ki ey sâlik-i hakikat! Mensûb 
olmadığın bir zâviyeye gittiğin vakit o zâviyenin âdâb 
ve erkânına tâbî olup âdâbıyle müeddeb olmalıdır.



* * *
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IV. BÖLÜM: (TETÎMME)

Mütercim, fakır, Şeyh Abdurrahman Sâmî der ki Risale- 
Tuhfetu'l - Uşşâk'a bir tetımme, bir ek olarak bir de, 

maşrık-ı şem s-i mârifet, vâris-i hami-i sllt-i vahdet, 
kutb-i enfüs ve âfâk, mürşid-i âzam ve şeyh-i 
kâmil Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkı (k.s.a) 

efendimizin kudsî himmetleriyle koy
duğu icâzet erkânına âid "Tâc-ı şerif’
"Şeyh", "Mürşid", "Post" ve"Âyin-i 

zikr" hakkındaki bâzı hakikatleri 
ve bunların remizlerini miibtedî ■ 
olanlara açıklamaya ııiyetettim  

ki işbu tercüme hizmetimiz . 
bir de tekmile hizmeti ile 

kuvvetlensin ve o 

hazretin nisbet-i 
kudsiyelerine 

güzel bir 
vesîle 
olsun

V
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&  TÂC-I SSBRO^KELtMESlNlN REMİZLERİ:
( "Tâc" (^u) lafzı sayı hesâbıyla 400 eder. Dört

sayısı tamdır. Buna onun yarısı [2], sülüsü [3] ve 
dörtte biri [1] ilâve edilirse 10 (aşare-i kâmile) elde 
edilir ki bu insân-ı kâmile işâret eder. 10; tenzih 
mertebeleridir ki 6 cihete "önce", "sonra", "cüz'ı" ve 
"küllî" 4 keyfıyyetlerini ilâve edersek insân-ı kâmilin 
tenzîh-i tâm mertebesine vâsıl olan kimse olduğunu 
anlarız. 10'nu 4 ile çarpacak olursak 40 eder ki bu 
da Hakîkat ve halkıyyat mertebelerinin toplamına 
işâret eder. Halkıyyât mertebesi 28fdir. Hakîkat 
mertebesi ise 12’dir. Toplamı 40 eder. İnsân-ı kâmilin 
bu 40 mertebeyi tekemmül etmesi şarttır. 4 sayısı 
100 esmâ-i hüsnâ ile çarpılınca 400 eder. Asıl sayı 
olan 4 ilâvesiyle 404 eder. Bunun 400'ü, esmâ-i 
hüsnâ-i ilâhiyye ile tahalluk ederek kemâl-i takdîs 
mertebesine vâsıl olmanın lüzûmunu gösterir. 4 ise, 
dört kitabın hakikatlerinin insân-ı kâmil mertebesine 
terakkî etmeye vesîle olduğunu îmâ eder.)

"Tâc" (£*ho) harflerinin 3 olması da tevhîd

mertebelerine işâretendiı*.
"Te" (o) harfi; tevhîd-i efâl'e, ondaki iki

nokta ise hâdis fiîlin kadîm fıîlde erimesine işâret
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edeı*. "Te"; terk ve tecride yâni merâtib-i celâliyye'den 
tam bir tecerrüd ve teferrüde işâret eder. "Te", bu 
tâc giydirilen kimsenin tevhîd telkinine me'mûr 
olduğunu da gösterir. "Tâc" lafzındaki "tâ"nın 
"cîm"den yazı olarak ayrı ama okunuşta bitişik 
durması fark m akâm m da olan insân-ı kâmilin 
ayrılma ve bitişme olmaksızın nâsûtiyyette cem'i 
lâhut ile kâim olduğuna işârettiı*. "Tâ" aynı zamanda 
tâlime işâret eder.

"Elif harfi; tevhîd makâmına işâret eder. 
"Elif ismindeki "Fe" (o ) fenâfıllaha işâret eder.

"Elif lafzının sekiz noktadan mürekkeb olmasL sıfâta 
ve zâtî tecellîsiyle tevhîd-i efâl’e işâret eder. "Elif1 in 
hem müteharrik ve hem de med harfi olması sıfât-ı 
fiîliyye ile tevhîd-i sıfâta işârettir. Ortadaki "Elif; 
insân-ı kâmilin merâtib-i cemâliyye ve merâtib-i 
celâliyye arasında berzâh-ı câmî olduğuna işâret eder. 
"Elif' o tâc ile tâçlandırılan kimsenin insanın hakîkî 
istîdâdına mazhar olacak istikâmetinin tâlimine 
vazîfeli olduğuna işâret eder. "Elif aynı zamanda 
esmâ-i ilâhiyye ye de işâret eder,

"Cîm" (ç) tevhîd-i zât’a, "Mim" Q) mirât-ı
etemm olan hakîkat-i muhammediyye'nin bi- 
hasebi' 1-istîdât rahmete ve cemâle mazhâr olduğuna 
işârettir. "Cîm"; merâtib-i cemâliyye ile tâm bir 
tahakkuk ve taalluka işâret eder. "Cîm"; fark 
m akâm ınm  olm asına cem m akâm ının , yâni
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mertebe-i efâl, sıfât ve zât'ın vesîle olduğunu îmâ 
eder. "Cim" celâlî ve cemâlî mertebelere işâret eder.

Hâsılı bütün bu işâret edilen meziyyetler, o 
taçlanan kimsenin bunlarla mütemeyyiz olacağına 
işâretendir.

Remizlerin işâretleri konusunda bir kısıtlama 
getirmek mümkün olmadığından "Arife işâret yeter" 
iktizâsınca biz bu konuda bu kadar ile iktifâ edelim.

b  MÜRŞİD-I KÂMİLİN VASIFLARI:
Mürşid "Tâc'ı giyebilme meziyyetine câmî 

olan zâttır ve şu dört mertebeyi tekmil etmiş 
olmalıdır:

1 -) Yedi tavır (etvâr-ı seba)
2-) Yedi latife (letâif-i seba)
3-) Enfüsî mertebelerini yalnız rüyâ ile değil 

yakını keşifle tamamladıktan sonra tevhîd mertebe
lerine geçecek ve bu mertebeleri bizzat müşâhede 
ile tamamlayacaktır.

4-) Sonra verâset m ertebelerini irşâd 
makâmına kadar tekmil edip hakîkat-i muham- 
mediyye’de mahv olcaktır. Bâtını, sıfât nûru ve zât 
şimşeği ile müstagrak bulunan âlem-i nûrâniyetle 
kâim zâhiri de, fark-ı ubûdiyyeti cem ile îfâda dâim 
olacaktır.

M ürşid-i kâm il'de bulunm ası gereken 
vasıflar 32 mertebe ile mukayyettir:
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1. Düzgün bir îtikâd ve amel üzere olacak.
2. tim-i bâtını hakikat bilecektir.
3. Enfüsî ve âfâkî tâbir ilmini idrâk ederek 

sâlikin derece ve mertebesini tâyin edebilecektir
4. Kâmil ameli olup mürîdlere nasihat 

edebilecektir.
5. H akk'ın ve halkın hukuklarına riâyet 

edecektir.
6. Sahâvet (cömertlik) ve îsâr (ikrâm) sâhibi 

olup kendi nefsinden çok müslüman kardeşlerini 
düşünecektir.

7. Şecaat sâhibi olup kalbi tamamıyle H akka 
teveccüh etmiş olduğundan Hak1 dan gayrı kimseden 
sakınmayacak, çekinmeyecektir

8. Hem zâhiri ve hem bâtını Hak ile meşgûl 
olacağından dünyâdan da ukbâdan da geçmiş olması 
lâzımdır.

9.Şehvet sevgisinden kurtulmuş olmalıdır
10. M üridin malına mülküne tamâ etme

melidir.
11. Mürîdlerin zenginini de fakirini de bir 

tutmalıdır.
12. Kalb ve rûh huzûruna mânî olacak 

meşgûliyyetlerden kurtulmuş olmalıdır.
13. M ürîdlere şefkat ve m erham et edip 

onların feyzine duâ etmelidir.
14. H ilm  sâhibi o lup  şiddet ve kinle 

muâmelede bulunmamalıdır.



15. Afv sâhibi olup mâzeretli mâzeretsiz her 
türlü kabahat ve kusurları bağışlamalıdır.

16. Setr sâhibi olup bir mürîdin kusûrunu 
yüzüne vurmamalıdır. Onu irşâd için ancak rumûzla 
imâlarda bulunmalıdır.

17. İyi ahlâk sâhibi olup cefâ edene safâ ile, 
red edene kabul ile, tutana vermek ile, yüz çevirene 
dönmek ile muamelede bulunur

18. M üridin meşgûliyyeti varken kendi 
hizmeti için ona emir vermemelidir.

19. İkrâm ve ihsân sâhibi olmalıdır.
20. Tam bir tevekkül sâhibi olmalıdır.
21. Medîh ve zem, zenginlik ve fakirlik, 

musibet ve nimet ona göre müsâvî olmalıdır.
22. Vakitlerin müdâvimi, tecellî hallerinin 

mülâzımı ve tedenni anlarının murâkıbı olmalıdır
23. Bir nefes Hak'tan gâfıl olmayıp zikr-i dâim 

ve şuhûd-ı hâimde (müşâhededen başı dönmüş) 
olmalıdır.

24. Her işinde Hakk'a havâle ile teslîm-i tâm 
sâhibi olmalıdır.

25. Kazâya rızâ-yı tâm ile mukâbele ede.
26. Tekebbürsüz vakâr sâhibi olmalıdır.
27. Zilletten berî tevâzû sâhibi olmalıdır.
28. Her vecihle ahdini korumaya mâlik 

olmalıdır.
29. İkrârında sâbit olmalıdır.
30. Yalan ve yanlışlardan yüz çevirmiş
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doğruluk ve hak ehli olmalıdır.
31. Aceleden kaçınan sükûnet sâhibi bir kişi 

olmalıdır.
32. Keşf ve müşâhede sâhibi olmalıdır.

Her kimde bu otuz iki mertebenin kemâli 
bulunursa o kimsenin irşâda lâyık vâris-i Hak ve 
hakikat olduğuna delâlet edilir. Rabbim bunu bize 
ve bütün ihvânımıza kolay kılsın, Âmin.

"Şeyh"; ıstılâhen yaş, ilim, irfân, hâl ve irşâd 
bakımından kemâl sâhibi olan kimselere denilir. 
Burada ise irşâd bakımından kemâl sâhibine denir 
ve yaşa itibâr edilmez. Unsûrî ve cismânî doğumdan 
sonra nûrânî ve melekûtî doğum îtibâriyle nâkıs olan 
nâkıstır ve kâmil olan da kâmildir.

"Şeyh" ____ 0  adının bu gibi kimselere

verilmesinin bâzı şekilleri vardır.
Önce "Şîn" (j.)  harfi hâli, beşeriyyet ve

unsûriyyet zulmetinden melekûtiyetin nûrâniyetine 
tahavvül edip beşerî sûretinin unsûrî mahfazasıyla o 
melekûtî cevhere ulaşan kimse demektir. "Şîn" harfi 
aynı zamanda hicâb şüphesinden urûc edip şuhûd 
mertebelerine vâsıl olan bu kimsenin; Hakk'ı halksız 
olarak şuhûd (şuhûdu'l-Hak bilâ halk), Hakk'ı halkla



beraber şuhûd (şuhûdu'l-Hak maa'l-halk) ve Hakk’ı 
ve halkı şuhûd (şuhûdulhHak ve’l-halk) mertebe
lerine kâim olduğunu gösterir.

( "Yâ" ( l) harfi eliften beye 28 harfle işâıet
olunan 28 mânevî mertebeyi ki 7 ismin iki katına 
sonra dört katına çıkması (7x2=14x2=28) tecellîsiyle 
oluşur, işte bu 28 menzilde seyı-i sülük sâhibi 
olmalıdır. "Yâ" ismi aynı zamanda sahîh bir ele sahip 
olmaya da işârettir.)

"Hâ" (u )  harfi tebdîl-i ahlâka nail olup tezhîb
i ahlâka m em ûr olmaya işârettir. Yâhud nefsin ve 
hevânın şerrinden Hüdâ aşkının nûruna tebdîl etmek 
demektir. Veyâ silsile-i evliyânın verâsetine niyabet 
sâhibi olmaya işârettir. "Hâ"; halkı Hakk'a doğru 
irşâda m em û r o lup  halkiyet ve Hakkiyet 
mertebelerini hakkıyla tamamlayan demektir. Aynı 
zam anda halkıyyeti Hakkiyette fânî olmuş ve 
halkıyyeti de Hakkiyetle kâim olmuş, bâkî olmuş 
demektir. Veya "Hâdı" ve "Reşîd" isimlerine hadim, 
"Habîr" ismiyle de âlim ve ârif olan demektir. Velhâsıl 
bu remizleri câmî olan zâtın hâline ve melekûtî 
mertebeler îtibâriyle kemâline binâen ona "Şeyh" 
ismi ıtlâk olunur. Bu mertebelere vâsıl olmayan 
kimselere bu ismin kullanılması ise ancak sûrîdir, 
lafzîdir.
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& "P O S T  KELİMESİN lN' REMİZLERİ:
"Post" (c_-jh. ) serilirken şu âyet-i kerîme

okunur:
j ıjjJLâlj »̂xXsj aÛ\jC 

_>«11 <— aJÛIj

Sonra "Destûı* Yâ Hazdet-i Pır!” denilerek 
post serilir. Postun başı; teslimdir ki mürşid-i Hakle’a 
kemâl-i teslimiyetle muttasıf olmaktır. Postun sağ 
eli; sâhib-i yed o lunarak  bilvâsıta "Onların eli 
üzerinde olan Allah’ın eliydi"/2 sırrından bir hâssa 
almaktır. Sol eli; nefsi mağlûb etmektir ki "Ölmeden 
evvel ölünüz"73 sırrına  erişip bü tün  varlıktan 
çıkmaktır. Sağ ayağı; Hak’ta durmaktır ki kerâhet 
vaktinde bile Hak’tan yüz çevirmemektir. Sol ayağı; 
Hak için, Hakk'ın vechi için hizmettir. Postun üstü 
telvîndir ki sıfatlar üzerinden zuhûr eden çeşit çeşit

71 "Allah’tan sakının um ulur ki felaha erersiniz" (Âl-i İmrân, 
130); "Onlar ki hem bolluk ve hem  darlık zamanında Allah 
yolunda harcarlar, öfkelerini kontrol ederler ve insanları affe
derler. Çünkü Allah iyilik yapanları sever" (Âl-i İmrân, 134).

72 Feth, 10.

7İ ( \ j y o  1JJ \yyd', Aclûnî, K eşful-H afâ, 11/407.



tecelliyâtı Hak’tan bilip sabr ve tevekkül etmektir. 
Postun iç tarafı; temkindir. Bâtınen Hak'ta fânî, 
mutmain, sâbit ve mâsivâdan mutahhaı* olmaktır. 
Ortası; muhabbetullahtır ki bu muhabbetullahın 
künhü "Yüzümü gökleri ve yeri var eden Allah'a 
çevirmekteyim"74 sırrıyla bütünüyle Haklc'a müte
veccih olmaktır. Şark tarafı şeriat, garb tarafı tarikat, 
kuzey tarafı hakikat ve güney tarafı marifete işarettir. 
Postun rûhu tekbîr, âzası salavât, kemâli tevhîd ve 
tahâreti istiğfardır. Postun şerîat makâmı yokluk, 
tarîkat makamı pâklık, hakîkat makâmı vuslat ve 
marifet makâmı müşâhede-i vahdettir. Serilmesi 
E bu 't-T ürâb , şâh-ı velâyet, İm âm -ı Alî'nin 
(radiyellahuanh) silsile-i velâyetleriyle gelen feyz-i 
ilâhî yolunda mahviyetle toprak olmak, pîı* yolunda 
yanmak, Hak yoluna meyi edip akmak, irâdesini nefs 
ve hevâdan el çekip irâde-i mürşidde, irâde-i pîr'de 
ve bi'l-vâsıta irâde-i Hak'ta ifnâ etmek demektir. 
Postun iç.yüzüyle dış yüzü kesreti vahdette ifnâ 
etmektir. Vahdeti kesrette müşâhede makâmında 
ehl-i ştıhûd olup sâhib-i makâm olan kimseler post 
üstüne' oturur seccâdenişîn olmaya lâyık olurlar.

&  DEVRÂNIN REMİZLERİ VE SIRLARI:
Bütün cehrî turuk-ı aliyyelerde ve bilhassa 

Halvetiyye-i Uşşâkiyye'de zikirle edilen "devrân",
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rumûz ve esrârına binâen ecille-i pîrân efendileri
mizin içtihâdleriyle erkân ittihâz edilmiştir. 
D evrânın  şer'î delili olan "Ve meleklerin Allah'ın 
kudret tahtının çevresinde toplanıp Rablerinin 
yüceliğini hamd ile andıklarını göreceksin"7" âyet-i 
kerîmesinde geçen "Çevresinde toplanıp" Ç£\__ ^ )
kelimesini müfessirler "Zikrederek dönerler" diye 
tefsîr etmişlerdir. Arş-ı âlânın etrâfını melâike-i 
kiramın teşbihlerle, zikirlerle devrân etmeleri, namaz 
nasıl adem oğlunun bütün ibâdetlerini camı ise 
devrânın da arş meleklerinin ibâdetini câmı 
olmasındandır. Kezâ Kâbe-i muazzama’yı hacıların 
"Lebbeyk" diyerek tavaf etmeleri ve Kâbe etrafında 
yedi defa devrân etmeleri gibi taıikat-ı aliyyede "İsm-i

iaih ıif t ah 11 t r M "rA 11 iii/a i *jm *'r,l incelal , Hu , Hay , Kayyum , Vanıd , Ehad , 
"Samed", "Allah" ism-i şeriflerinin her birinde en az 
yedişer defa devrân edilir^

Önce oturarak (kuûden) halka sûretiyle zikre 
başlanır. Zîra hadîs-i şerîfte şöyle vâıid olmuştur: 
"Cennet bahçelerine uğrarsanız oranın meyvelerinden 
yiyiniz, lezzet alınız". Ashab: "Cennet bahçeleri ne 
demektir?" dediler. Resûlullah Efendimiz: "Zikr 
meclisleri (halaka-i zikr)" diye cevap verdi'6. Yânî 
halka şeklinde yapılan zikri cennet bahçesine

7 Zümer, 75.

7ATirmizî, 3509, 3510; Ahmed, Müsned, III/150.



benzetti. Bu sebepten bağdaş kurarak değil halka ve 
dâire şeklinde oturulur. Zîra tevhîd'in aslını şekillerin 
aslı ile îfâ etmek en münâsibidir.

Halka sûretindeki zikrin remizleri ise şöyle 
açıklanabilir: Zâtı vahdet (vahdet-i zâtiyye) 
ehadiyyetin mihveridir. Zâtı vahdetin zahiri olan zatî 
ehadiyyete taalluk eden feyz-i aKdesin feyz-i 
mukaddese tecellîsinin bir sûretini mürşidin kendisi 
evvelâ "Fa'lem ennehû lâ ilâhe illallah"7' diyerek zikre 
başlamak sûretiyle gösterir. Onun ardından o feyz-i 
akdesin feyz-i m ukaddesle zu h ûrunu  dâirede 
bulunan sâlikler hep bir ağızdan "Lâ ilâhe illallah" 
demek sûretiyle gösterirler. Mürşid de onlarla 
beraber söyleyerek zâtı vahdet ile ehadiyyet feyzinin, 
ilimle mâlûmun mutabakatını îmâ ve işaret etmiş 
olur. Sonra harf ve lafız, taayyün mahrecinin aynında 
mahvolarak harfsiz ve mahreçsiz darb-ı zikre başlanır 
ki bu da zuhûrun bâtma müstenid olduğuna, bâtının 
da zâhiı* ile taayyün ettiğine işâret eder. Bu kelime-i 
tevhıd "fenâfillah" makâmına ulaştırıncaya kadar 
zikredilir, "fenâfîllah"da tamam olunca zikir kesilir. 
İlâhi okunmaya başlanır. Bu İlâhi, âlem-i bezm~i 
elest'te hitâb-ı izzet ile rûhların ihtizaza gelmesine 
telmîh olduğundan müstağrak bir hâl içerisinde 
dinlenir. İlâhi tam am lan ınca  rûhun  tevhîdle
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urûcunu, yücelmesini, rûhun  hitâb-ı elest ile 
cezbolmasını, "fenâ-fillah"ı ve ruhların esma ve sıfât 
mertebelerinde "Lâ ilâhe illallah" ile yaptıkları bu 
Mseyr-ilallâh"dan sonra "seyr-fillah" mertebelerinin 
de bulunduğunu ve ayrıca cismin de rûha tâbi olarak 
urûc edip yükseldiğini göstermek için devrâna 
kalkılır (kıyâm). Kıyâm'da okunan İlâhi ile rûhun 
urûcu, Hak ile Hak olunan ve her türlü taalluk ve 
taayyünden tamâmiyle tecerrüd olunan o istîğrâk 
hâline çekimin bir sûretidir. Halvetî devrânında, ilk 
önce, ele ele tutuşmadan hem devrân ve hem zikre 
beşlanıp bir kere sağa bir kere sola darb-ı zikı* 
yapılması ise vâhidiyyetin ehadiyetle zâtı vahdete 
taallukuna işârettir. Bu vecihle devrâna başlandıktan 
sonra el ele tu tularak devrâna geçilir ki bu da 
vâhidiyyetin ehadiyyetle zâtî vahdete olan irtibâtına 
işârettir. Ism-i celâl devrânında eVvelâ harf ve lafızla 
zikredilm esi vâhidiyyetin  eBâdiyyetin zâhiri 
o ld u ğ u n a , b u n u n  ak ab in d e  ıd-anb-ı zikirle 
zikredilmesi ise zâtî vahdetin ve zâtî ehadiyyetin sıfatı 
vâhidiyyete nisbetle bâtın hatta bâtınlar bâtını 
(batnul-butûn) o lm asına îmâdıı*. Sonra sıfâtî 
vâhidiyyet mertebelerinin tecellisini göstermek için 
kollar omuzlara yâni sağ el arkadan yandaki dervişin 
sağ om uzuna sol el ise soldaki dervişin beline 
konularak zuhûrun sıfatla olduğuna işâret edilir. 
Sonra zâtî vahdetin bâtının hüviyyeti ve hüviyyetin 
sûretinin ise sıfâtî vâhidiyyet olduğuna işâret olmak



üzere bir kere içe (bâtına) bir kere de dışa (zahire) 
doğru eğilerek "Hû" ism-i şerifi zikı* olunur. Sıfatların 
hakikatlerinin yekdiğerine tekâbül ve tevârüd etmesi 
ve hüviyyetin sıfat mertebeleriyle zuhûr etmesi 
gerçeğinde, el ele olmak hüviyyetin taallukuna, kol 
kola olmak ise hüviyyetin zuhûruna temsil edilir. 
Sonra zuhûr mertebeleri olan on sekiz sayısını şâmil 
"Hay" ism-i şerifini esmâ mertebeleri olan bin 
adediyle çarpınca on sekiz bin âlemin sereyân-ı sırr-ı 
hayât ile hay olması ve sereyânın sûretinin zahirde 
mezâhir-i devrân ile gözükmesini telmîhen "Hay 
Allah", "Kayyum Allah" ism-i şerifleriyle devrâna 
başlanır. Mahviyetten sonra taayyünün aynının, 
hayâtın gölgesine mukâbil hayâtın hakikatinin ve 
kayyûmiyetin hakikatinin zuhûruna işâret olarak on 
sekiz kere devrân edilir. On sekizden sonra yalnız 
"Hay" ism-i şerifi süratle zikredilerek devrân 
tamamlanır ki bu da kayyûmiyyetin ayn-ı hayât, 
hayâtın da ayn-ı kayyûmiyyet feyzinden ibâret 
olduğunu göstermek içindir. Tecellînin sürâtinden 
dolayı tecellî mertebelerinde hayat ve kayyûmiyyet 
bir gibi göründüklerinden, bir mazharda içtimâ 
ettiklerinden yalnız "Hay" ismi şerifiyle itmâm 
olunur. Bu sırdan olarak Kur'an-ı Kerim'in bir çok 
yerinde bu  isimler "el-Hayyu'l-Kayyûm"78 olarak 
berâberce zikredilirler. Sonra cem V l-cem  şuhû-
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dunda  "Vâhid, Ehad, Samed, Allah" esmâ-i 
şerifleriyle devrân olunur. Kavseyn tecellîsinde kavs-i 
imkân'ın merâtib hasebiyle kavs-i vücûb'a mir at 
olduğunu göstermek ve Vâhid’in Ehâd’in zuhûı*u> 
Ehad'in Sâmed'in zuhûru ve Samed'in de mertebe-i 
câmi'in zuhûru olduğunu îmâ için bütün zâkirleı* 
peşpeşe dizilerek yapılan devrân şekline geçilir ve 
bu şekilde en az on iki devrân yapılır. Kavseyn sırrı 
bir kere sağa bir kere sola ayak atılarak remz edilir. 
Her ismin devrânında dâire ortasına yâni mihvere 
mürşid geçer. Niyâbeten diğer mürşidlerin o 
makama taayyünleri ise zatî hüviyyete nisbetle bütün 
esmâ ve sıfâtın hakîkatlerinin mihver-i esma ve sıfat 
itibâr olunan o mertebe-i zâttan, o nokta-ı zâttan 
zuhûr-ı feyz ile merâtib-i esmânm taayyün ve 
tahakkuk edişine işârettir. İsm-i âzamin her 
mertebede zuhûru, "ez-Zâhir" ism-i şerifinin' V

saltanatıyla olduğu gibi her ismin de ism-i âzâmdan 
hisse-i izhârda müsâvî olduğunu göstermek için de 
m ürşid  nokta-i m ihverde kendi mihverinde 
münferid olarak devrâna başlar. Bu sâyede devrânda 
olanların hepsine birden teveccüh etmiş olur ki bu 
da ism-i âzâm’ın müsâvâtını devrân sûretiyle îmâ 
etmek içindir.

Ey sâlilc-i hakîkî! Bilmiş ol ki ledünnî 
hakikatlere ve sûrî, şeklî devrândan rûhî devrâna uı ûc 
etmek için sâliklerin kemâl-i huzûr, tecerrüd ve 
istiğrak hâliyle devrân etmeleri lazımdır ki vücûd-ı
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unsûrî-i türâbîleri nûr-ı esmâ, efâl ve sıfattan 
hissedar olarak makâm-ı tahkîka kadem bassınlar 
ve sûret-i taklîdden izâle olsunlar.

"Allahım bizi senin gayrından halâs eyle ve 
teceliyâtının nûruna garkeyle! Yâ Rahîm! Yâ Reşîdî 
Yâ Sabûr! Yâ Gafûrî Yâ Allah!".

Tarîkat-ı aliyye-i Mevleviyye devrânında ise 
nefh sırrı, gaybdan zuhûra gelişin harfsiz savtsiz 
"Kün!"[Ol!J79 emriyle anlatılan tecellîsinden sonra 
zât, sıfât ve ef âl mertebelerine îmâ tarîkiyle üç defa 
cem’ maâ'l-fark ile devrân edilmesiyle anlatılır. Bu 
üç devrândan biri vahdet-i zâtiyye-i ilmiyyedeki 
şe 'n leri îm â, İkincisi ehadiyyet-i zâtiyye-i 
m âlûm edeki temeyyüzât m ertebelerine işâret, 
üçüncüsü ise vâhidiyyet-i sıfâtiyye ile taayyünâta 
işâret eder ve bu cem’ maâ’l-fark ile semâ tekmîl 
edilir. Mesnevî-i şerîfte;

"Dinle şu neyden ki ayrılıktan anlatıyor" 
kudsî mısrâları işte buna îmâ eder. Fakîrâne bizim 
de Mesnevî-i şerifin bu en baş beytine şöyle bir 
tanzîrimiz olmuştur:

"Ey garîb-i âlem-i nâsût-ı halk 
Keremhâh-î kıssa-i lâhut-ı Hak".

Yukarıdaki bu beyitle farkta makâm-ı cem'în taleb

79 Yâsin, 82.
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olunmasına "Bişnev"[Dinle] ile cevab verilmesi 
bunun ancak cem’ maâ'l-fark ile olacağını îmâ içindir. 
Semânın um um  pîrân hazârâtının erkânlarında yer 
alarak nice bin esrarı içerisinde barındırdığını ehl-i 
ikrâr ve şuhûd bilirler.

Halvetiyye-i Uşşâkıyye’de ise devrândan 
sonra sıra ile zikre başlanır. Bu da cem’ maâ’l-fark a 
işâretir. Devrân cem1 e işâret ettiğine göre bu sûretle 
seyir merâtibinin cümlesini câmi' olmuş olur. Bu 
seyir mertebelerinin birincisi halktan H akka doğru 
seyirdir (seyr mine’l-halki ile’l-Hak) -semâhâneye 
zikr için girmek halkıyyetten tecerrüd ve gizlenmeye 
irtifâdır-. Sonra ikinci seyir gelir ki bu Hak’ta seyir 
(seyr fî'l-Hak) mertebesine işârettir. Yânı muhtelif 
ezkâr ve esmâ ile zikr, merâtib-i hafıyyette seyrândır. 
Sonra münferid zikr gelir ki bu da Hak'tan halka 
seyir (seyr mine'l-Hakkile’l-halk), yâni cem’ maâ'l- 
fark remzidir. Dördüncüsü zikirden sonra hicrâna 
dâvet eden seyre işârettir ki buna halkta Hak ile seyir 
(seyr fı'l-halkbi’l-Hak) denilir.

Ey sâlik-i hakîkî! Mukarrib olmak istersen 
son derece edebli o l  Kişi kurb mertebesine edebinin 
derecesi nisbetinde erişir. Semâhâneye girerken zâhir 
bâtın bü tün  külliyetinle teveccüh ederek gir. 
Zikrullaha başlarken aklın, fikrin rûhun, kalbin, 
zâhirin, bâtının cümlesini cem et ve mâsivâdan

^



alâkanı kes bütün külliyetinle Hakk'a mütevvecih
ol. Bütün vücûdun vech-i vâhid hükmünde olarak 
zikrullahla meşgûl ol ve zikir bitinceye kadar o 
teveccühü arttır ki feyzinde o nisbette zuhûr eylesin. 
Aynı zam anda zuhûr eden tecellîlere de fazla 
mukayyed olma, kendini bağlama. Teveccüh-i 
tâmdan bir vakit ayrılma ve bütün vakitlerinde bu 
hâli kendine mâl eyle ki sende "Her nereye dönerseniz 
dönün Allah’ın vechi oradadır"80 sırrına kâbiliyyet 
peydâ olsun. Böylece sen sülûktan sonra miı at-ı 
musaffa olursun ki cilân nisbetinde tecellîye nail 
olursun.

Eşref-i Rûm î kuddise sırruhulazîz Sırr-ı 
Devrân risâlesi’nde kendi zevk tecellîleri üzere ayrıca 
bir esrâr-ı devrân beyân etmişlerdir.

"Ey Allahım bizi zâtının tecellîlerine kâim ve 
sıfatlarının tebeddülâtm da bizleri dâim eyle, Yâ 
Mütecellî Yâ Allah!".

& VAIIDET-l VÜCOD ETMEK NEDİR?:
Ey sâlik-i hakîkî! Hakka'l-yakın kelâmı 

muhakkak asıl ve esastır. Taklîd iflâstır. Vahdet-i 
vücûd hakkında ne risâleleı* ne eserler yazılmıştır. 
Her yazan kendi sözünü tahkîk ederek yazmıştır. 
Okuyup ikrâr edenlerden bâzılan bunlar akıl 
mertebesi ile idrâk o lu n u r  zannederek hata
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etmişlerdir, tkrâr etmeyenler ise akla ve nakle 
muhâliftir diye inkâr etmişlerdir.

Biz evvelâ bu meselenin akla ve nakle mutabık 
olduğunu gösterelim. M alûmun olsun ki vahdet-i 
vücûd demek inkâr edenlerin anladıkları gibi Vâcib 
ile mümkinin81 vücûdda, (varlıkta) birliği mânâsına 
gelmez. Onlar bunun ne mânâya geldiğini bilme
diklerinden inkâr vâdisine gitmişlerdir. Zîrâ mümkin 
ile Vâcib bir olamaz. Vâcib mümkin olmaz mümkin 
de Vâcib olamaz. Hakîkat-i vücûb hakîkat-i imkâna 
zıddır. Hakîkat değişmez.

Soru: Peki öyleyse vahdet-i vücûd ne demektir? 
Cevap: Biz deriz ki: Vahdet-i vücûd; Vahdet-i vücûd- 
i vâcib m ânâsınadır ki "Illallahu 1-Vâhidu 1 - 
Kahhar"82 gibi nice âyetlerle bu sâbittiı*. Aklen ve 
naklen buna deliller getirmenin sonu yoktur, inkâr 
edenler bu mânâya o lduğunu  bilseler inkâr 
etmezlerdi. Aslında onlar kendi evhamlarıyla 
tevehhüm ettikleri mânâyı inkâr ediyorlar.

Soru: Mümkin vücûtta sâbit, Vâcib de mevcûd ise 
vahdet-i vücûd ne demek olur? diye sorarsan.

<sV âcib : Varlığı zorunlu olan, yâni Allah Teâlâ. M ıinıkin: 
Varlığı kendi başına olamayan ancak Vacib olana bağlı olan, 
yânı mahlûkât. [Haz.]

82 Sâd, 65.
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Cevab: M üm kinin ârizf vücûdu "ârizî olan yok 
gibidir" kabilinden aslen yok (mâdûmu'l-jısl) olunca 
lâ-mevcûd m akâm ında olur. Halbuki V âcibul- 
vücûd’tan başka bi’l-asâle lâ-mevcûd bulunmadığını 
kimse inkâr edemezTZâhir ulemâsı da ilmen bunu 
isbât ve ikrar ederler. Çünkı bu, ilme'l-yakîn 
bilmektir. Ayne'l-yakîn görmek ve Hakka'l-yakîn 
bulmak ise akılla olmaz. Bu tasavvurât ve tasdikât 
kabilinden hâdis aklın kuralarıyla idrâk edilemeyip 
ancak mücâhede sonucu müşâhadeye nâil olmakla 
olur. Ancak müşâhadeden sonra meşhûdda fânî 
olunarak Hakkal-yakîn 'e erişilir ki muhakkikîn-i 
evlîyânın idrâk ettikleri hakka'l-yakîn mertebesinin 
hakîkati budur.

& VAIIDET-I VÜCÛDU ANLAMADA DÜŞÜLEN 
HATÂLAR:

Bu konuda müstakil risâle yazmış bâzılarının 
hatâlarım diri bir kulakla dinle ve bunları kulağına 
küpe eyle ki Cenâb-ı Hak cümlemizi ve cümle tâlib-i 
hakîkat evlâdlarımızı muhâfaza ve hakka'l-yakîn 
zevkine müyesser eylesin. Âmin, bi hürmet-i imâmi'l- 
mürselîn ve'l-vârisîni bi'l-hakîkatihi ecmâin.

Ey tâlib-i hakîkat! Şimdi vahdet-i vücûd 
risâlelerindeki bâzı temsillerin hatâlarını ve bunların 
sebeblerini tek tek nakledip tahkik edelim. Zîra 
hacerden cevhere fark vardır.
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1. Hatâ: Mümkinâtı heyet-i umûmîsiyle bir cismin 
âzâsına benzetirler ve âzâların birden fazla olması 
şahsın vücûdunun tek olmasına mâni değildir derler. 
Bu benzetmenin sonucunda ise Vâcib ile mümkini 
bir vücûd gösterip Vâcib’i "kül", mümkini ise "cüz” 
k ıldıklarından Cenâb-ı Allah’ı da külliyet ve 
cüz'iyyetle tavsîf ederek m üm kinâttan mürekkeb 
tevehhüm ederler ki teâlallahu an zâlike uluvven 
kebîrâ.83 Bu vücûdiyye mezhebidir, ehlullah 
mezhebi değildir.84

2. Hatâ: Vâcibul-vücûdu noktaya, mümkinâtı ise 
noktanın hareketiyle hâsıl olan harflere, kelimelere, 
cümlelere ve ibârelere temsîl ederek hatâ etmişlerdir. 
Zırâ bu takdirde Vâcib'in vücûdu zımnî ve icmâlî 
vücûd olup mümkin ise Vâcib’in mutâbıkı ve tafsili 
olmuş olur. Bu ise hem ikilik (isneyniyet) ve hem 
de V âcib’i icmâl ve tafsil ile vasıflandırmış 
olacağından bu da evvelki hatâ gibi aynı cihetten

83 "Allah onların dediklerinden çok yücedir" (Isrâ, 43) âyetini 
telmih eden bir cümle.

X4 Vücûdiyye (panteizm ) denilen mezheb ile vahdet-i vücûd 
mesleki kimilerince kasıtlı veya kasıtsız hep karıştırılmıştır. Bu 
konuda daha teferruatlı bilgi almak isteyenler İsmail Fennî 
Ertugrul, Vahdet-i Vücûd ve Ibn Arabi, (Haz. Mustafa Kara, 
însan Yayınları, İstanbul, 1991) isim li kitabın özellikle  
3 bölüm üne mürâcât edebilirler IHaz.l.



hatalıdır.

3, Hatâ: Vâcib'i tohum a tâneye, m ümkini de o 
tohumdan zuhûr eden ağaçların dal ve yapraklarına 
temsîl etmekte hatâ etmişlerdir. Hatâlarının sebebi, 
tohumun dallara tahavvül, inkilâb ve hulûl ile zuhûr 
etmesini ve tohum un meydana gelen o âzada mahv 
olmasını Vâcib'e temsîl etmeleridir. Vâcib, şimdi de 
olduğu gibi, olup tebeddülden, tegayyürder
hulûlden, mâdûm olmaktan ve mevcûdun zımnında 
mevcûd olmaktan münezzeh ve müberrâdır.

4. Hatâ: Su ile suyun donmasına yaptıkları teşbihtir. 
Suyu Vâcib'e, suyun soğuyarak donm asını da 
mümkine temsîl etmişlerdir. Bunların hatâlarının 
sebebi, su damlasının donmasıyla suyun mâhiyetinin 
tebeddül ederek donma hâline geçmesi ve bu donma 
hâlinin mümkinden ibâret ve de vücûdun mümkinin 
vücûdunun aynı addedilmesidir ki bu da hatâdır. 
Zîra burada hulûl ve ittihâd mânâsı bulunduğu gibi 
imkânın mâhiyyeti Vâcib'e galebe ederek kendi 
hükm ünü Vâcib'e infâzla yâ ayn-ı vâcib olmuş olur 
yâhud Vâcib ayn-ı mümkin gibi olur. Mâhiyyet bir 
nevi Vâcib’e tebeddül arzını îmâ ettiği için bu hatâdır. 
"Allah kendi işine gâlibtir"83. Ezeliyet ve ebediyetle 
m uttasıf olan vücûd-ı vâcib-i lem-yezelî tebed-
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dülden, tegayyürden, hulûlden, ittıhâddan, teces- 
sümden, tekessürden, televvünden ve tâyinden 
müberrâdır ve "O nun  benzeri yoktur ve O her şeyi 
işiten, görendir".86

5. Hatâ: Rakam ve sayıyla ,temsîl edenlerinkidir. 
Bunlar Vâcib’i "bir" (1) sayısına temsil edip "bir" 
sayısından başka diğer sayıların hep bu "bir"den 
çıkarak oluştuğuna, meselâ "iki" (2), "üç" (3) v.s. 
m ertebelerinin hep bu "bir"e katılmayla hâsıl 
olduklarını temsil olarak almalarıdır. Bunların 
hatâların ın  sebebi tıpkı "bir"den bü tün  sayı 
mertebelerinin çıkması, sayıların yalnız "bir'in 
üzerine yapılan katmalar ile elde edilmesi gibi 
m üm kinlerin de Vâcib'in vücûdunun aynından 
başka bir derecede olmaları lâzım geldiğinden yâ 
Vâcib'te çoğalmış bir imkân şâibesi veyâ mümkinde 
vahdet-i mütekessire olmuş bir Vâcib şâibesi ortaya 
çıkar ki bu da mâhiyyet cihetiyle hatâlıdır. Zîrâ "Allah 
bütün âlemlerden gânîdir ve O yücedir, azîmdir".87

6. Hatâ: Vahdet-i vücûd 'ta halkın yakîn bilgisi 
Hakk'ın aynıdır diyerek mümkinâtı Hakk'ın yakıni 
olarak ifâde etmişlerdir ve vücûd-ı Vâcib'in aynı 
îtıbâr etmişlerdir. Bunların hatâlarının sebebi ise

86 Şûrâ, 11.

87 Âl-i İmrân, 97.
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taayyün iktizâ edenin esmâ ve sıfat olduğunu yoksa 
vücûd-ı Vâcib olmadığını bilmemeleridir. Zîrâ 
vücûd, gayb-ı hüviyyetin künhüne olan îtibâriyle 
nisbet-i îcâbiyyeyi kabul etmez. Ona bir şey ile hükm 
olunam az zîra bü tün  nisbetlerden müberrâ ve 
müstâğnîdir. Ancak nisbet-i selbîyi kabul eder ki bu , 
da bütün nisbet iktizâsından müberrâdır. Bununla 
beraber gaybın taayyünü demek, gaybın taayyüne 
inkilâbı, taayyünü kabul etmesi gibi, hâdis bir iş ile 
lâ-yezâl olan kadîm in bî-zevâl olan daimînin 
tegayyürü demek olur ki bu muhâl bir iştir. Bu 
sebepten Muhammediye sâhibi su ltânu ’l-ârifîn 
buyurur ki;

"Dime bu cümle oldur ki mezâhirle olur zahir 
Arada kimse yok hep var hemîn ol zülcelâl Allah". 

Şimdi bu ifâde şerîat makâmında hatâhdır. Zîra lâ- 
taayyün, taayünden berîdir. Hakîkat makâmında ise 
doğrudur.

Soru: Peki "Biz size şahdamarımzdan daha yakınız"88 
âyet-i kerîmesinde taayyün etmiş olana bir yalcınlık, 
bir kurbiyyet mânâsı yok mudur?
Cevap: Âyet-i kerîmede "Biz yakınız" buyurulup 
"Ben" denilmemesi bizim sözümüzü, yâni taayyün 
esmâ ve sıfâtın eseridir dememizi te'kîd eder.

88 Kaf, 16.
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Soru: Peki "Kulum beni sorduğunda şüphesiz ben ona 
yakınım"89 âyet-i kerîmesine ne dersin?
Cevap: "Ben önayakınım" cümle-i celîliyesini "Davet 
edenin çağrısına icâbet ederim"90 müteâkib kelâm-1 
kudsîsi ile tefsîr etmesi icâbet üzerine kurb olmasını 
îmâ eder. Bununla berâber imkânın vücûdu, bir 
cisim olması îtibâriyle mekânîdir. Fakat mekândan 
Vâcib olanın zâtı nezîh o lduğundan  imkânla 
kurbdan da nezihtir. Belki âyet-i kerîme’de Cenâb-ı 
Hakk'm "yakınların en yakını" olması "kurb"un ezelî 
"kanb"in ise ebedî olmasını îmâ eder. Ezelde ebedde 
olması gerektiği gibi O lizâtihi karîbdir. Mahlûkat 
yok iken nasıl karîb ise var olduktan sonra da bilâ- 
tebeddül velâ-tagayyür öylece karîbdir. Bu kurb 
ancak zât, sıfat ve efa l nûrlarm ın  tecellî ediş 
mertebeleri îtibâriyledir. Mütecellînin tenezzühü 
nâsiyle berâber hâsıl olur. Yoksa cisimden cisime 
yâdigâr bir kurbiyyet değildir.

Soru: "Kurb" (yakınlık) bütün  cihetlerden îtibâr 
olunsa bunun ne mahzûru vardır?
Cevab: Vâcibul-vücûd'u dâire farz etmek lâzım gelir 
bu da bir şekildir. Cenâb-ı Vâcibu’l-vücûd her türlü 
şekilden münezzehtir.

89 Bakara, 186.

90 Bakara, 186.



7. Hatâ: Cenâb-ı H akk’ı sütteki yağın veya gül 
yaprağındaki kokunun sereyâmna temsil edenlerin 
hatasıdır ki bunda hem hulul mânası vardır hem de 
bir mahale ihtiyâç şâibesi vardır. Cenâb-ı Hakk 
bundan münezzehtir. Bir de Vâcib'in vücûd-ı zımnî 
olmasını göstermesi cihetinden de bu bâtıldır.

8. Hatâ: Vâcibi denize, mümkini denizin dalgalarına 
temsilde de bir çeşit hatâ vardır. Zîra mümkinâtı 
zâtı temevücâttan, dalgalardan ibâret kılıp Ganiyv-i 
bizzât olan o Zât-ı azîmu'ş-şân'ı bizzât temevvüc farz 
ederek tebeddül, tagayyür şaibesine yol açar. Halbuki 
temevvüc efâl ve sıfatın eseridir. Ilm-i temyîz-i zât, 
mâhiyyetle m üm kinâtı yekdigerinden temeyyüze 
taalluk eder. M ümkinâtın mâhiyyeti vücûd-ı arızî 
ile tavsif olduğundan mümkindeki mevce (dalga) 
tâbiri muhtelif sıfatların telkinlerinin eseri olup Zât-ı 
vâcib bütün nisbetlerden müberrâ, muallâ ve el an 
kemâ kân, ezelî, ebedî, lem-yezelî, lâ-yezelî kuds-i 
akdes-i mukaddestir cellecelâluhu. Fefhem, iyi anla!.

Soru: "Allah en yüce meseldir"91 âyetiyle "Onun misli 
yoktur"92 âyet-i kerîmesi arasını nasıl cem ederiz?

Tuhfetü'l-Uşşâkıyye *115
-^3--------------------------------------------------------------------- &

91 JL^Vl Jill-di j  Nahl, 60.

92Şûrâ, 11.
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Cevap: "Allah en yüce meseldir" mertebe-ı cern'i', 
âsar-ı sıfâtiyyenin hakikatlerini isbat için emsâl-ı 
âliyyenin mevcûd olduğuna işârettir. "O'nun benzeri 
yoktur" nass-ı celîli ise hüviyyet-i zât îtibâriyle 
meselden muallâ ve müberrâ olduğuna işârettir. Bu 
sûrede zât îtibâriyle temsile müsâde olmayıp sıfat 
îtibâriyle bu  m üsâiddir. Fakat bizim burada 
saydığımız hatâlar hep Zât-ı Vâcib 'i temsil 
itibariyledir. Zât îtibâriyle temsîle "O’nun misli 
yoktur" nassı müsâde etmediği gibi "Allah'ın zâtı 
üzerinde düşünmeyiniz velakin eseri üzerinde düşünü
nüz" hadîs-i şerifiyle de bu yasaktır. Zira burası 
makâm-ı hayret-i kübrâdır. Aklen keşf için künhü 
idrâke yol yoktur. Künh-i zâtı idrake yol yoktur. 
Künh-i zâtı idrâk edecek kadar istidat verilmemiştir. 
"Size ilimden çok azı verilmiştir"93 âyet-i kerîmesi 
buna işâret eder. Zira Hak, ilimle, kudretle v.s. 
sıfatlarla muhît, çevrelenmiş değildir, olamaz. Ekmel 
muhakikler bu meslek üzeredirler.

& VAHDET-İ VÜCÛD'UN SIRLARINA DÂİR:
Bu fakîr-i hakîre göre hâdis kadîme mukârin 

oldukta mâdûm olur hükmünce mümkinin iki vechi 
vardır. Bir vechi mâdûm -1 mahzdır ki bu onun hakîkî 
veçhesidir. Ehl-i şuhûd, ehl-i vücûd bu makâmı 
müşâhede ederek lâ-mevcûde illallah olduğunu

^

9‘Msrâ, 85.



görürler. Diğer bir vechi de gayr-i müstakil 
mevcûdiyetidir ki bu da onun zâhirî veçhesidir. Ehl-i 
hicâba, unsur gözüyle bakanlara müstakil olarak 
varmış gibi gözükür Ç a t 'ın  sıfât ile, sıfât-ı fıîliyyenin 
esmâile ve esm ânın da eşya varlığıyla izhârını 
müşâhade edemeyenlere var gibi gözükür. Kendi 
hicâblarıyla mahcûb olanlar hakikatte mümkinâtın 
yokluğunu göremezler.’ Mertebe-i şerîatte fark ile 
âmil, mertebe-i tarîkatte cem' ile kâmil, mertebe-i 
hakikatte cemVl-cem ile vâsıl olduktan sonra ancak 
mârifet-i vahdet-i vücûd hâsıl olur. Bu makâma seyr-i 
sülük ile gelmeyen kimsenin mevcûdâta bakarken 
sadece hâdis mevcûdâtı görmesi büyük bir perdedir 
(hicâb-ı azîm). Böyle bir kimsenin lâ-mevcude illallah 
demesi de muhakkikleri taklidden başka bir şey 
değildir. Vahdet-i vücûdu idrâkte sâdece muhakkik
lerin hikâyelerini nakleden kimse mukallid ve 
mütevehhim bir kimse sayılır)

py sâlik-i hakîkî! Bu vahdet-i vücûd sırrını 
idrâk etmek sözle olmaz, akılla olma£, tariflerini akla 
tasvirle de olmaz. Seyr-i sülûk-ı hakîkat ile etvâr ve 
letâif mertebelerini geçdikten sonra da m ümkün 
değil. Daha sonra evvela vahdet-i efâli mükâşefe, 
sonra vahdet-i sıfâtî müşâhede lâzımdır ki ancak 
bunlardan sonra vahdet-i vücûdu muâyene hâsıl 
olu$ Etvâr’dan, letâif den bî-haber, vahdet-i efâl ve 
vahdet-i sıfâttan bî-behre olanın vahdet-i vücûddan
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bahsetmesi elif beyi öğrenmeden Kur’an ’ı hatme
deceğim davasında bulunan kimseyebenzer ki bu 
büyük bir hatâdır.

Ey sâlik-i hakîki! Eğer bu âlem -ki unsur 
alemidir- ulvîsi ve süflisiyle nazarında sâbit bir âlem 
ise sen vahdet-i vücûdu şerik vücûdla anlamış 
olursun. Oysaki tevhîd’te şirk, şirkte tevhîd olmaz. 
Bu âlem külliyyen, nazarında aslî sıfatı olan fena 
oluşuna rücû etmeli ve mâlikiyyetini evlâ görmelisin. 
Sonra melekût âlemi -ki misâl-i mutlaktır- ve ervâh 
âlemi zuhûr eder. Bunlar dahi nazarında fânî olmalı. 
Sonra külli hakikatlerinin yekdiğerinden temyiziyle 
vâhidiyyet-i sıfâtiyye mertebesi olan hakîkat-ı 
muhammediyye zuhûr eder ki bu, ehadiyyet-i zât 
mertebesine m ira ttir ,  mir'atullahtır. Daha sonra 
ehadiyyet mertebesi gelir ki burada küllî hakikatlerin 
istihlâkini müşahede ederek meşhûdda fânî olmalı. 
"Allah işine gâlibtir, hâkimdir"94 sırrınca ehadiyyet 
tecellîsinin bütün mertebelere galip, hâkim ve "O 
bütün yaratıkları üzerinde otorite sâhibidir"95 sırrıyla 
mütecellî olduğunu makâm-ı hayrette mtişâhede 
etmelidir. Güneş ışığında bütün  zerrelerin yok 
(makhûr) olduğu gibi, bütün taayyünat yıldızlarının 
söndüğü gibi, ilimden mâlûmuna, nûr-ı zâtından 
sıfatına olan taalluk feyziyle fenâfillah, bekâbillah ve

94 Yûsuf, 21. 

9:>En‘am, 18.



fenâ ender fenâ’dan sonra hakikate, yâni sırr-ı 
vahdete idrâk olunabilir. O makâm söze gelmez. 
Tefhim olunmaz, anlatılamaz. Lisan kelıl göz alıl, 
yâni dil işlemez, gözler görmez olur. Hakk a ancak 
Hak delil olur. Iyân beyândan müstâğnîdir. Ancak
0 zaman Hakk'ın vücûduyla mevcûd, Hakk’ın 
şuhûduyla şâhid, Hakk'ın sıfatıyla muttasıf, Hakk’ın 
ef âliyle fâil olunur. Hakîkî mevsûf, hakîki mevcûd, 
hakîkî Hak olduğunu bilâ-idrâk idrâk eder. "Aczi 
idrâk idrâktir, Allah’ın zâtından bahs açmak şirktir” 
buyuruldugu gibi mümkinâtın -dünya âhiret- adem-
1 aslîsini, Vâcibu'l-vücûd'un zât, sıfat, efâl ve esmâ 
îtibâriyle mevcûd ve mevcûd-ı ezelî, ebedî, lâ-yezâlî, 
lem-yezelî, lâ-misâlı, zü’l-celâl ve'l-cemâl ve’l-kemâl 
olduğunu, her zerrenin O 'nun  kerem-i inayeti ile 
esmâ ve sıfattan aks eden tecellîsinden başka bir 
vücûdiyyetleri olmadığını idrâk eder. H akka râcî o 
kemâlat-ı ilâhiyyeyi göstermek için ne var ne yok, 
hem var hem yok hepsinin yokluğunu görür. Zîra 
imkânın aslı ademdir. İmkânın varlığı ancak kabz-ı 
sıfat, efâl ve esmâ itibâriyledir. Vâcib'in aslında ise 
vücûd asildir. Meselâ güneşin yükselmesiyle beraber 
güneşten bir doğru çizgi olarak onun ışığının 
hüzmeleri m un’akis olur. O düz çizgi var görünür. 
Güneşten zuhûr îtibâriyle daha parlağı olmadığından 
güneşin mevcûd ışığından mun'akis olarak o var gibi 
görünür. Bu hakikati hakka’l-yakîn bulmak akılla 
fikirle, hâdis ve kâsır akletmeyle olmaz. Bulunsa hiç
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kimse dalâlette kalmazdı. Evvelce takrir ettiğim gibi, 
mertebe mertebe sülûka girdikten, etvâr, letâif 
geçildikten sonra efâl, sıfât ve zât mertebelerinin 
ikâmeti ile bu tecellîler keşf olunur. Sonra nice bin 
nûr deryâsının sonsuz nûrları gibi buradan tekrar 
fenâ ender fenâ'ya geçilir ve hakîkat-i muhamme- 
diyye'nin imdâd-ı feyz verâsetiyle vâdi-i hakikatte 
fâni ve bâkî olunca bu gerçekleşir. Zâhirde ve bâtında 
sırr-ı H û ’dan inhirâf eden, merâtib-i sülûktan bi
haber, tecellî alâmetlerinden gâfıl, her mertebenin 
husûsî alâmetlerini isbât-ı vücûd etmemiş, deryâ-yı 
nûr-ı esmâdan galebe-i esma ile geçmemiş, deryâ-yı 
nûr-ı efâl ve sıfattan cezbe-i sıfatla m ürûr etmemiş, 
deryâ-yı nûr-ı zât'ta istihlâk ile müstehlek olmamış, 
"Allah semâvâtın ve arzın nûrudur"96 sırrına vâsıl 
olmamış bir kişi sefîne-i Nûh verâsetinden mahrûm 
olarak küntü kenz cevherinin esrârına mümkün değil 
vâsıl olamaz. Kimisi de akılda mukayyed, sözde 
mûtâd, sâhil-i bahr-i vahdetten ve dürr-i envâr-ı 
vahdetle vuslâttan m ahcûr olur da fenâsı nû ru ’l- 
vücûd makâmına nâil olmadığı için vahdet-i vücûd 
yoktur, bu vahdet-i şuhûddur diyerek kendi nâkıs 
makâmını açığa vurur. Kimisi de gûya vahdet-i 
vücûd'u isbât diye büsbütün mâsivâyı görür. Bâzıları 
da muhakkiklerin verâsetine mukallidlikle öm ür
lerini geçirirler. Oysaki bu makâm ancak ekmel-i

96 Nûr, 35.



kümmâl olup verâset düstûru üzere "Allah yolunda 
hakkı ile cihâd ediniz”97 emrindeki hakîkî mücâhede 
ile mertebeleri katederek nâil-i metâlib olanlarcaIhli * *
b u lu n u r .  Yoksa "Karartan gece nin sırrıyla 
zulmette gezen ve unsûrî tabiatının varlığı bütünüyle 
zâil olmadan "Aydınlatan gündüz" 99ün sırrıyla ezel 
güneşinden doğan Zât nûrunun, bütün esma, sıfât 
ve efâl burçlarında gâlib, mütecellî ve kâhir olduğunu 
idrâk edemeyen kimseler buna nâil olamazlar.
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Enfüs ve âfâkm kutbu, âşıklar yolunun 
imâmı, mürşid-i âzam, Şeyh Abdullah Salâhı bir 
nutkunda şöyle der:

Halvet? Ha yrâmf ve SâdîRılâîKâdirT 
NakşibendîMevlevPve öülşeın Uşşakî

Evrâdü'l-Mukarrebîn k itabın ın  müellifi, 
mağfirete muhtaç Şeyh Abdurrahman Sâmî Niyâzî- 
yi Mâgnisevî ise bu beytin şerhi kabilinden der ki:

/ lalvetfvem kesretim vahdet ile pinhân olur 
Celvetîyem vahdetim kesret ile umman olur 
Kadimsem sıır-ı kudret sunma eyler zuhur 
Nakşibendem nakş-i kallmn 'Külle yevmin şan oltır 
Şâzelfyem kim lıarmı-i hazretm seyyârıyem 
Bedevîyem sırr-ı hazret sırrıma ieyzân olur 
Hem Rılâîyem bana seınm-i nüfûs etmez eser 
S j i t - j  Sâdîvem saadet ruh u kallje kân olur 
Cami-i nât-ı celâl vasi-) cemâl Bayrâmivem 
Sm-ı Bektâşem dilimde on ilzi seyrân olur 
SüııhüİTyem sünhülistân-ı hakîkatdır dilim 
S î r r - ı  Şâbânem ki cezlj-i Hakk 'a dil mestân olur 
Mevlevfyem kim külâlı-ı istikâmet lâbisem 
Ravzâ-i hadrâ-m dilr dil-be$teye atşân olur 
Hatem-i esmâ merkez-i sırrem Bektaşi veli 
Cnilşeıı-i vâhid-i ehâd cem, samed burhan olur
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Behcetıyem cümle iark kalmış havs olınuşanı 
Lâ-mehâıı sultânın aşkında dil imlân olur 

Feth edip su.t-i Sinan 'la kal'a-i hâl-ı hesretin 

Şeıııs-i NCıredılm ele dil, şe relinde ufh-ı cân olıır 

Almışım hu nisheti şeyhim Şücâaddm den 

Nishet-i hudsiyyesi ınecmuâ-ipîrân olur 

Cümle puan sırrını Samf-yi Niyâzîhir hiliip 

Pîr-i Uşşâhıde hul aşkı, bulan havran olur.1()°

* * *
* *

*

Bi himmet-i pîrân, el-fâtiha.

100 Sâmî Efendi'nin Divân'mda da yer alan bu şiirine burada 
dört mısra ilâve vardır. Bkz.Abdurrahman Sâmî, Dîvân-ı Sâmî, 
Haz. ?, 167, İzmir, 1980


