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Takdim

19. yüzyılın önemli mutasavvıflarından biri ve Beşik-
taş Mevlevîhânesi’nin on beşinci şeyhi olan Hasan Nazif 
Dede, 1794 (1209) senesinde, bugün Mora Yarımadası sı-
nırları içinde kalan Yenişehir’de dünyaya gelmiştir. İlk tah-
silini, Yenişehir müftüsü olan babası Hacı Halil Efendi’den 
alan Hasan Nazif Dede, daha sonra Horasanî Azîz Efendi 
Medresesi’nde, Hoca Celâleddîn Efendi’den icâzet alarak 
Yenişehir’de müderrislik yapmaya başlar.  

Müderrislik yaptığı dönemde ortaya çıkan çekir-
ge istilâsının önüne geçmek üzere Hacıbektaş’a sığırcık 
suyu getirmeye gönderilen Hasan Nazif Dede, dönüşte 
Konya’ya da uğrar.1 Burada, o sırada Hazret-i Mevlânâ 
Dergâhı’nda postnişîn olan Muhammed Saîd Hemdem 
Çelebi’ye (1815-1858) intisâb eder.2 

Yenişehir’e döndükten bir müddet sonra tekrar 
Konya’ya giden Hasan Nazif Dede, burada Sultan Ve-
led Medresesi’nde kalarak, Hemdem Çelebi tarafından 
Hazret-i Mevlânâ Dergâhı aşçıbaşısı Nesîb Dede’nin hiz-
metine verilir. Nesîb Dede’nin yanında çilesini tamam-
ladıktan sonra Yenişehir’e dönüp seyrine burada devam 
ederken, manevî bir işâretle tekrar Konya’ya gider. Bu 
defa Muhammed Saîd Hemdem Çelebi hazretleri tara-
fından kendisine hilafet verilir ve irşâda memur olarak 
Yenişehir’e döner.3 Yenişehir’de Küstem Nehri’nin kena-

1  Hüseyin Fahreddin el-Mevlevî, Müntehabât-ı Fahrî, Haz. M. 
Akkuş, A. İslamoğlu, A. Adak, (Ankara: Mevlânâ Kültür ve 
Sanat Vakfı Yayınları, 2010), 314-317.

2  Sezai Küçük, Mevlevîliğin Son Yüzyılı (İstanbul: Simurg 
Yayınları, 2003), 146-147.

3  H. Fahreddin el-Mevlevî, 315.
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rına bir köprü, bir de mevlevîhâne inşâ ederek irşâd fa-
aliyetlerine başlayan4 Hasan Nazif Dede, aldığı manevî 
işâret üzerine, 1853 (1269) yılında Yenişehir’deki dergâhı 
kardeşinin oğluna bırakarak, İstanbul’a gitmek üzere yola 
çıkar.  Hasan Nazif Dede henüz yolda iken, şeyhi Muham-
med Saîd Hemdem Çelebi hazretleri dâr-ı bekâya göçer. 
Bunun üzerine Nazif Dede, İstanbul’a geldikten birkaç ay 
sonra Beşiktaş Mevlevîhânesi’ne postnişîn olarak atanır.5 

Yaklaşık sekiz yıl bu dergâhta hizmette bulunan Ha-
san Nazif Dede, 16 Şevval 1278 (16 Nisan 1861) tarihin-
de Hakk’a yürür. Beşiktaş Mevlevîhânesi’nin bahçesine 
sırlanan Hasan Nazif Dede’nin nâşı, Mevlevîhâne’nin 
yıkılma kararı üzerine 1868 (1285) yılında Maçka’daki 
Mevlevîhâne’ye, daha sonra da oğlu Hüseyin Fahreddin 
Dede’nin (1861- 1911) postnişînliğini yaptığı, Eyüp’te-
ki Bahâriye Mevlevîhânesi’ne nakledilmiştir. Bugün ise, 
Eyüp Sultan Kabristanı’ndadır.

Mevlevîlik tarihini yazanlar, Mevlevîliği, Alevî îtikadı 
daha baskın, sözleri ve fiilleri daha coşkun olan kimsele-
ri Şems kolunda, Ehlisünnet çizgisini muhafazaya titizlik 
gösterenleri de Veled kolunda olmak üzere iki kolda de-
ğerlendirmişlerdir. Bu tariften yola çıkarsak, Hasan Nazif 
Dede hazretleri, Şems kolundan kabul edilebilir. Bu ne-
denle Hasan Nazif Dede’nin Ehlibeyt meveddeti hakkın-
daki tutumu ve vahdet-i vücûd çizgisindeki coşkulu ifa-
deleri, kendi devrindeki bazı Mevlevîler tarafından dahi 
zaman zaman imtina ile karşılanmıştır. Hatta Cumhuriyet 
döneminde tasavvuf tarihi hakkında yazı yazan çoğu araş-
tırmacı, bu meşrepte olanları Bektâşîleşmiş veya muhakkak 
Bektâşîlerle bir irtibatları varmış gibi gerçeği yansıtma-

4  İbnü’l-Emin Mahmud Kemâl İnal, Son Asır Türk Şairleri, Haz. 
H. Özcan, (Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay., 
2000),  c. 3, 1520.

5  Küçük, 148.



iii

yan bir mantıkla izah etmişlerdir. Oysa Nazif Dede’nin 
meşrebi, Mevlevîliğin ilk dönemlerinden itibaren vardır. 
Ayrıca Bektâşîlikle herhangi bir irtibatı olan kimsenin, 
Dîvânçe’sinde bunu belli edecek bir ifadesi olması bek-
lenirdi. Nazif Dede ise, kendi pîri Hazret-i Mevlânâ’dan 
başka, pîrândan hiç kimsenin ismini zikretmemektedir. 

 Eğer Bektâşîleşmiş tabirinden, şeriatin zâhirine bağ-
lılık husûsunda herhangi bir lâubalilik kastediliyor ise, 
bu, her şeyden önce Bektâşîlere büyük bir iftira olur. Zira 
her tarîkatte meşru veya gayr-i meşru sebeplerle şeriatin 
zâhirine uymayan veya uymuyor görünen müntesipler 
bulunabilir. Kaldı ki, Nazif Dede’nin risâlesi dikkatle oku-
nursa, şeriatin zâhiri hakkında ne kadar titiz olduğu da 
görülecektir. 

Beşiktaş Mevlevîhânesi’nin son şeyhi olan Hasan Na-
zif Dede, son derece kâmil, âlim, fâzıl, zâhid ve kalender 
bir şahsiyettir. Kendisinden sonra gerek Beşiktaş, gerek-
se Maçka ve Bahâriye Mevlevîhâneleri’nin postnişînliğini 
yapacak birçok şeyh yetiştiren6 Hasan Nazif Dede’nin iki 
eseri bulunmaktadır: Birincisi, Ta‘rifus’-Sülûk adlı tarîkate 
tâlip olanlara ve dervişlere yol gösteren bir risâle, ikincisi 
de yüksek irfân ve meveddetle yazılmış bir Dîvânçe’dir.7 

Elinizdeki çalışmada öncelikle Hasan Nazif Dede’nin 
Dîvânçe’sine yer verilmiştir. Tespit edebildiğimiz kadarı ile 
eserin,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, 
Osman Ergin Türkçe Yazmaları, 393;  İstanbul Üniversitesi, 
5691; Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi, 6726 ; Milli 
Kütüphane, Yz FB 270; Milli Kütüphane, A 1853, olmak üze-
re beş nüshası bulunmaktadır. Bu çalışmada Dîvânçe’nin, 
Hasan Nazif Dede’nin oğlu ve aynı zamanda Bahariye 
Dergâhı postnişîni olan Hüseyin Fahreddin Dede tarafın-

6  H. Fahreddin el-Mevlevî, 317.
7  Osmânzâde Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, Haz. M. Akkuş, 

A. Yılmaz, (İstanbul: Kitabevi, 2006), c. 5, 189. 
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dan tahrir edilmiş olan, Konya nüshası esas alınmış olup, 
eksik olan nutuklar İstanbul Üniversitesi nüshasından ta-
mamlanmıştır. 

İkinci bölümde ise, Ta‘rifu’s-Sülûk adlı risâlenin sade-
leştirilmiş hâline ve orijinal metnine (transkripsiyon) yer 
verilmiştir. Çalışmada müellif nüshası olarak kabul edi-
len ve Kayseri’de bulunan yazma esas alınmıştır. Eserin, 
Kayseri Raşid Efendi Yazma Eser Kütüphanesi, 21533; Süley-
maniye, Hacı Mahmud Efendi, 2648, 2357 olmak üzere üç 
yazma nüshası bulunmaktadır. Ta‘rifu’s-Sülûk, 1859/60 
(1276) yılında İstanbul’da Matbaa-i Âmire’de yayınlan-
mıştır. Matbu nüshaları pek çok kütüphanede mevcuttur. 
Esere, Edirneli Hayri Efendi tarafından bir şerh yazılmış 
ve bu şerh de aynı şekilde 1859 senesinde yine Matbaa-i 
Âmire’de yayınlanmıştır. Söz konusu şerhin de pek çok 
nüshası farklı kütüphanelerde mevcuttur.

Sırr-ı zâtındır cihân-ı ma‘nevî
Sendedir remz-i kitâb-ı Mesnevî
Kıl terahhum Fahrî-i bî-çârene

Yâ Ebî Yâ Şeyh Nazîf-i Mevlevî8

8     Hüseyin Fahreddin Dede Efendi’nin, pederi ve mürşidi Hasan 
Nazif Dede Efendi’den istimdâdı.



I. Bölüm

DÎVÂNÇE
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Dîvânçe

Hû

Peder-i azîzim Şeyh Nazîf Dede Efendi kuddise sır-
ruhu hazretlerinin işbu Dîvânçe’lerini pîr-zâdem 
siyâdetlü fazîletlü Veled Çelebi Efendi hazretleri 

içün bâ-tahrîr takdîm eyledim. 
Hû Hû Hû

El-Fakîr Hüseyin Fahri el-Mevlevî 
İbn-i nâzım-ı müşârun ileyh



3

Dîvânçe

Hüve’l-Mu‘în

Bâ-i bismillâh olup şehr-i ulûm
Noktası ol şehr içün bâbu’s-selâm

Oldu remz-i sırr-ı Ahmed’le Ali
Nükte-i Seb‘u’l-Mesânî’den merâm
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Dîvânçe

{1}

Sipâs9 ü minnet ü şükr ü temennâ
Be-dergâh-ı Hüdâvend10 Teâlâ

Zihî11 kudretine bir dem kün12 demekle
Ademden13 âlemi kıldı hüveydâ14

Gelince sahn-ı sahrâ-yı vücûda15

Buyurdu Âdem’e ta‘lîm-i esmâ16

Salât bâ-selâm bî-hasr ü bî-add17

Ola rûh-i Rasûl’e her dem ihdâ18

O Şâh-ı Enbiyâ’nın yerde gökde 
Atı oynağıdır âlem ser-â-pâ19

9  Sipâs: Şükür ve övgü, hamd ve senâ.
10  Be-dergâh-ı Hüdâvend: Allah’ın katına, huzuruna.
11  Zihî: Ne güzel, ne hoş, ne iyi.
12  Kün: Ol. Kûr’ân-ı Kerîm’de çeşitli yerlerde geçen “Ol 

der ve olur.” âyetine işâret edilmektedir.
13  Adem: Var olmama, yokluk.
14  Hüveydâ: Belli, apaçık, âşikâr, zâhir.
15  Sahn-ı sahrâ-yı vücûd: Varlık çölünün ortası.
16  Ta‘lîm-i esmâ: İsimleri öğretmek.
17  Bî-hasr ü bî-add: Sınırsız ve sayısız.
18  İhdâ etmek: Hediye etmek.
19  Ser-â-pâ: Baştan ayağa kadar.
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Dîvânçe

Gubâr-ı pâyi tâc-ı enbiyâdır20

Cenâb-ı Cebrâîl’den ka‘bı a‘lâ21

Olaldan sıdk u adl ü hilm ü fazlı
Anâsırdır22 vücûdu kevne23 hâlâ

Şuûn24 ile müzeyyen sırr-ı kübrâ25 
Butûn26 ile münevver kalb-i Zehrâ

Birisi kurretü’l-ayn27 salât ol 
Birisi câmi‘u’n-nûr28 felemmâ29

Hasen mazhar  Hüseyn-i Kerbelâ hem
O nûra hâver-i gülgûn-i ma‘nâ30

20  Gubâr-ı pâyi tâc-ı enbiyâ: Ayağının tozu peygamberler 
tâcıdır.

21  Ka‘bı a‘lâ: Derecesi üstün.
22  Anâsır: Unsurlar, bir bütünü meydana getiren parçalar.
23  Kevn: Olma, vukû bulma, ortaya çıkma, varlık.
24  Şuûn: İşler, olaylar.
25  Kübrâ: En büyük.
26  Butûn: Karınlar, nesiller, soylar.
27  Kurretü’l-ayn: Göz nuru.
28  Câmi‘u’n-nûr: Nûru kendisinde toplayan.
29  Felemmâ: Böylece, olduğu zaman. Kur’ân-ı Kerîm’de 

çeşitli âyetlerin başında geçen ifade.
30  Hâver-i gülgûn-i ma‘nâ: Mânânın kırmızılığının 

(tecellîsinin) doğduğu nokta.
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Dîvânçe

Olup tezyîn31 ile ol Zeyne’l-Abâ’sı
Cebîn-i32 Bâkır ü Câfer’de peydâ

İmâm Kâzım’ı tebcîl33 ile kıldı
Ali Mûsâ Rızâ’nın kadrin a‘lâ

Takî ile Nakî vü Askerî’den 
Olunca müntakil34 Mehdî’ye hâlâ

İmâmân aşkına yandır Nazîf’i 
Çerâğ-ı35 nûr-i tevhîd et Hudâ’yâ

31  Tezyîn: Zînetlendirme, süsleme, süslenme.
32  Cebîn: Alın.
33  Tebcîl: Yüceltme, ağırlama.
34  Müntakil: İntikal eden, geçen.
35  Çerâğ: Fitil, mum.
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Dîvânçe

{2}

Ey sirâc-ı bezm-i ev ednâ36 Rasûl-i Müctebâ
Ve’y ziyâ-i ayn-i mâ evhâ37 Habîb-i Kibriyâ

Zâtına maksûd edindi zâtını maksûd olan
Âlem-i hejdeh hezâra38 ibtidâ vü intihâ39

Tâc-ı levlâk40 ez ezel ahd-i li-ömrik tâ ebed
Şâh-ı mülk-i âferîniş olduğun-çün hoş-güvâ41

Neyyir-i evc-i hidâyet42 olmasaydı tal‘atın43

Bulmaz idi halk-ı âlem küfr ü zulmetden rehâ44

36  Ev ednâ: “Veya daha yakın.” Necm sûresinin 9. âyetine 
işâret edilmektedir. Sirâc-ı bezm-i ev ednâ: “Ev ednâ” 
meclisinin kandili.

37  Mâ evhâ: “Vahyettiğini...” Necm sûresinin 10. âyetine 
işâret edilmektedir. Ziyâ-i ayn-i mâ evhâ: “Mâ evhâ” 
kaynağının ziyâsı, nûru.

38  Âlem-i hejdeh hezâr: On sekiz bin âlem.
39  İbtidâ vü intihâ: Başlama ve bitme.
40  Levlâk: “Levlâke levlâk le-mâ halaktu’l-eflâk: Sen ol-

masaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.” 
hadîs-i kudsîsine  işâret edilmektedir.

41  Hoş-güvâ: Güzel şâhit, tanık.
42  Neyyir-i evc-i hidâyet: Hidâyetin doruğundaki nûr.
43  Tal‘at: Yüz, surat, çehre, güzellik.
44  Rehâ: Kurtulma, kurtuluş.
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Dîvânçe

Kendi âğ ü karasın seçemezken ayn-i âşıkân
Sırr-ı küntü kenze45 mahrem kıldın ey şemsü’l-hüdâ46

Ben ne hâl ile beyân edüp ne dille söyleyem 
Nassla meddâh-ı47 zât-ı pâkin olmuşken Hudâ

Kıl visâlin bezmine şâyân Nazîf-i ahkarın48

Ümmetin îsâle49 teşvîk ile tâ rûz-i cezâ50

45  Küntü kenz: “Ben gizli bir hazineydim, bilinmekliğimi 
severek murâd ettim...” Hadîs-i kudsîsine işâret edil-
mektedir.

46  Şemsü’l-hüdâ: Hidâyet güneşi.
47  Meddâh: Metheden, öven, senâ eden.
48  Ahkar: En hakir.
49  Îsâl: Vusul buldurma, vardırma, ulaştırma, ulaştırılma.
50  Rûz-i cezâ: Cezâ günü.
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Ey çerâğ-ı câmi‘-i dünyâ51 imâm-ı evliyâ
Ve’y sürâg-ı matlab-ı aksâ52 hümâm-ı53 lâ fetâ54

Hil‘at-i55 men küntü mevlâhu Aliyyün mevlâhu ile56

Oldun ey Şâh-ı Velâyet ins ü cinne muktedâ57

Akl-ı küll hayrân-ı câhındır sana denmez beşer
Mihr-i evc-i ihtidâsın58 mâh-ı burc-ı asfiyâ59

51  Câmi‘-i dünyâ: Dünyayı içine alan.
52  Sürâg-ı matlab-ı aksâ: En son maksadın izi, işâreti.
53  Hümâm: Himmetli, azimli, bir işe sımsıkı sarılıp o işi 

başarma.
54  Lâ feta: “Lâ fetâ illâ Ali lâ seyfe illâ Zülfikâr: Ali’den 

başka er, Zülfikâr’dan başka kılıç yoktur.” hadîs-i 
şerîfine işâret edilmektedir.  

55  Hil‘at: Padişah huzurunda taltif maksadıyla giydirilen 
kaftan.

56  Men küntü mevlâhu Aliyyün mevlâhu: “Ben kimin 
mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır.” hadîs-i şerîfine 
işâret edilmektedir.

57  Muktedâ: İktidâ edilen, uyulan, önde bulunan, kendisi-
ne uyulan.

58  Mihr-i evc-i ihtidâ: Hidâyetin doruğundaki güneş.
59  Mâh-ı burc-ı asfiyâ: Ermiş kimselerin burcunun ayı.
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Midhatin60 mümkin değildir kim beyân-ı hâl ile
Zâtını tebcîl içün şânında nâzil hel etâ61

İbn-i amm-i Fahr-i Âlem62 hem-ser-i63 zât-ı Betûl
Mecma‘-i bahreyn sırr-ı enbiyâ vü evliyâ

Hey ne bahreyn ol ki bir dürrü lü’lü64 ü mercân misâl
Gevher-i Hulk-i Hasen sırr-ı Hüseyn-i Kerbelâ

Sırrının âgâhı kıl kalb-i Nazîf’i tâ ebed
Yâ Ali Yâ İlyâ Yâ Murtazâ Yâ Müctebâ

60  Midhat: Methetme, övme.
61  Hel etâ: İnsân sûresine işâret edilmektedir.
62  Fahr-i Âlem: Âlemin övüncü, Hazret-i Muhammed.
63  Hem-ser: Arkadaş, eş.
64  Lü’lü: İnci.
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{4}

Fütûha bâ‘is65 olaldan celâl-i Mevlânâ 
Göründü ayn-i âyâne cemâl-i Mevlânâ

Getürdü sikkesi arşın yerini vecde ezel
Ne başlar üstüne döndü misâl-i Mevlânâ

Leâl-i zîver-i tâc-ı sipihr-i ma‘nâ66 idi
Zemîne konmadan ol ni‘âl-i67 Mevlânâ

Makam-ı nazda aceb bir veliyy-i zî-şân kim
Verâ-yı68 perde-i sırdır visâl-i Mevlânâ

Gınâ vü fakrı mecâmi‘69 şeh-i serîr-i huzûr
Hakîkatle bilinmez bu hâl-i Mevlânâ

Semâ‘a devr-i Veled’den girenler anladı kim 
Delîl-i ehl-i yakîndir70 hayâl-i Mevlânâ

Nazîf’e fahr-i dü âlem71 yeter ki oldu nasîb
Duhûl-i silsile-i râh-ı âl-i Mevlânâ72

65  Fütûha bâ’is: Fetihlere sebep olan.
66  Leâl-i zîver-i tâc-ı sipihr-i ma‘nâ: Mânâ semâsının tâcının 

süsünün incileri. 
67  Ni‘âl: Papuçlar, ayakkabılar.
68  Verâ: Arka, geri.
69  Gınâ vü fakrı mecâmi‘: Zenginlik ve fakirliğin toplandığı 

yer. Fakr: Allah’tan başka bir şeye muhtaç olmayacak 
kadar kendinden soyunmuş.

70  Ehl-i yakîn: Kesin bilgi sahipleri.
71  Dü âlem: İki âlem.
72  Duhûl-i silsile-i râh-ı âl-i Mevlânâ: Hazret-i Mevlânâ’nın 

âile silsilesine dâhil olmak.
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{5}

Her kişi bir gûne ta‘n eyler73 bana âlem bu ya
Zu‘m eder74 mülhidîn75 ehl-i riyâ âlem bu ya

Eylerim bin şekl ile her dem nümâyiş76 âleme
Kimse bilmez kim nedir bu mâcerâ âlem bu ya

Geh tenezzül eylerim câyim77 olur tahte’s-serâ78

Geh olur zîr-i kudûmümde79 semâ âlem bu ya

Müncelîdir80 kenz-i nutkumda81 nice gevher velî
Gevheri görmez görür halk ejderhâ âlem bu ya

73  Ta‘n eylemek: Kötülemek, kınamak.
74  Zu‘m etmek: Zannetmek, şüphede bulunmak.
75  Mülhidîn: Dinden çıkanlar.
76  Nümâyiş: Gösteri, toplantı.
77  Cây: Makam, mevki.
78  Tahte’s-serâ: Toprağın altı.
79  Zîr-i kudûm: Ayağın altı.
80  Müncelî: Parlayan, meydana çıkan.
81  Kenz-i nutk: Nutuk, söylev hazinesi.
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Zehr ekersem yâre-i ehl-i dile bulur şifâ
Zehr olur nâdâna82 ger kılsam devâ âlem bu ya

Şöyle bir mir’ât-ı irfânız83 bilinmez sırrımız
Herkese zannınca bir sûret-nümâ84 âlem bu ya

Kılmazam seng-i melâmetden85 Nazîf aslâ hazer86 
Ârife sûretde mihnetdir safâ âlem bu ya

82  Nâdân: Câhil, sert ve gönül kırıcı, kaba, kendini bilme-
yen kimse.

83  Mir’ât-ı irfân: İrfân aynası.
84  Sûret-nümâ: Şekil ve sûretini gösteren, meydana gelen.
85  Seng-i melâmet: Birini kınarken sözle atılan taş.
86  Hazer: Çekinme, imtina etme.



II. Bölüm

TA‘RÎFU’S-SULÛK
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1. Sadeleştirilmiş Metin

Sülûkun veya Manevî Yolculuğun Târifi

Müridlerimizden bazıları, fakîrden tasavvuf ile ilgili 
bir risâle istediler. Her ne kadar tasavvufun tarifi, dava-
ların terki ve mânâların saklanması ise de, “Sakın bir şey 
isteyeni azarlama ve Rabbi’nin nimetini anlat.”587 âyet-i 
kerîmesi ve Şifâ-i Şerîf  kitabının başında geçen, “Her kime 
bildiği bir konuda soru sorulur da, o da bunu gizlerse, Al-
lah kıyamet günü onun ağzına ateşten bir gem vurur.”588 
hadîs-i şerîfi düşünülerek, bu isteğe cevab vermekten geri 
durulamadı. Pîrimiz Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn Rûmî 
efendimizin kudsî rûhâniyetlerinden yardım ve izin niyâz 
edilerek, bu risâlenin hazırlanmasına başlandı ve risâleye 
Ta‘rîfu’s-Sulûk ismi verildi. Cenâb-ı Feyyâz-ı Mutlak ta-
mamlanmasını ihsân buyursun. Âmîn. 

Âlemler ve tüm yaratılmışlar zuhûra gelmeden önce, 
Hakk’ın zâtı amâdaydı. Bu konuda bazı ashâb, mevcûdâtın 
hulâsası olan Efendimiz hazretlerine: “Allah mahlûkatı  
yaratmadan önce neredeydi?”589 diye sordular. Efendi-
miz de, “O, ne gökyüzünün üstünde, ne de altında olan 
amâdaydı.”590 buyurdular.

587  Duhâ sûresi, 10-11.
588  “Men suile an ilmin fe-ketemehu elcemehu’llâhu bi-licâmin min      

nâri yevmi’l-kıyâmeti.”
589  “Eyne kân’allâhu kable en yuhlika’l-halk.”
590  “Fi’l-amâi mâ fevkahu hevâu ve mâ tahtehu hevâu.”
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Bir hadîs-i kudsîde Allah, “Ben gizli bir haziney-
dim, sevilerek bilinmek istedim. Bilinmek için mahlûkatı 
yarattım. Onlara nimetleri sevdirdim ve onlar da beni 
bildiler.”591 buyuruyor. Bir âyet-i kerîmede ise, “Ben in-
sanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım.”592 
buyuruluyor. Bu âyetteki ibadet etsinler anlamına gelen 
li-ya‘budûn ifadesi, ehlullah tarafından ârif olsunlar (bil-
sinler) anlamına gelen li-ya’rifûn şeklinde tefsir edilegel-
miştir. 

Hadîs-i kudsîye ve âyet-i kerîmeye bakarak şunu söy-
leyebiliriz ki, Allah’ın zâtı âdeta gerdek odasında el değ-ın zâtı âdeta gerdek odasında el değ-deta gerdek odasında el değ-
memiş bir şekilde bekleyen gelinin hâli gibi amâ ismi ile 
işâret edilen keyfiyetteydi. Peçesinin açılmasını ve tanın-
masını murâd ettiğinde ise, “Allah önce benim nûrumu 
yarattı, Allah önce benim rûhumu yarattı, Allah önce be-
nim aklımı yarattı. Allah önce kalemi yarattı.”593 hadîs-i 
şerîfinde beyân buyurulduğu üzere, vasfolunamaz saf 
aşktan Hakîkat-i Muhammediyye zuhûr etti. Yani Allah’ın 
zâtı,  amâ hâlinden zuhûr eden bilinmek isteği dolayısıyla, 
kendi aşkından Hakîkat-i Muhammediyye’yi zuhûr ettirdi. 

Burada bahsi geçen Allah’ın aşkı, saf aşk veya aşk-ı 
mücerred kavramları ile anlatılmaya çalışılan hâl, sûfîlerin 
terminolojisinde aslâ yaratılmış bir varlık olarak anlaşıl-
mamaktadır. Bu makamı hiç biliş olmayan bir hâl olarak 
nitelendirirler. Nûr, Rûh-i Muhammedî, Akl-ı Küll ve Kalem-i 
A’lâ, Hakîkat-i Muhammediyye mertebesinin diğer dört 
ismidir. Bu mertebenin içeriğini daha iyi anlatmak için, 
ayrı ayrı isimler verilmiştir. 

591  “Küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtu en u‘refe fe-halaktu’l-halka 
li-u‘rife ve tahbebtu ileyhim bi’n-ni‘ami fe-arafûnî.”

592  Zâriyât sûresi, 51-56.
593  “Evvelü mâ halakallâhu nûrî ve evvelü mâ halakallâhu rûhî ve ev-

velü mâ halakallâhu aklî ve evvelü mâ halakallahu’l-kaleme.”
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Cenâb-ı Muhammed’in hakîkati muhatap alına-
rak buyurulan, “Sen olmasaydın, sen olmasaydın felek-
leri yaratmazdım.”594 hadîs-i kudsîsinde işâret edilen 
mânâya göre, zuhûra gelen âlemlerin sebebi, Allah’ın 
Muhammed’ine olan aşkıdır. Cenâb-ı Muhammed’in her 
şeyden evvel var olan ve Allah’ın aşkının muhatabı olan 
nûru şerefine, tüm insanların ruhları yaratılarak hepsine 
birden “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 595 suali sorul-
du. İnsanların ruhları Allah’a muhatap oldu ve ruhlar da, 
“Evet.”596 dediler. 

İşte insan ruhu o menzilden Şehadet Âlemi de de-de de-
nilen dünyaya gelene kadar, Lâhût, Ceberût ve Melekût  
âlemlerini geçti. İnsan bu âlemleri geçip âdemiyyet vasfını 
buluncaya değin, mâdenlik, bitkilik ve hayvanlık gibi 
keyfiyetlere uğradıktan sonra, annesinin rahmine düştü 
ve insaniyet unsuru zuhûr etti. Lâhut âleminden Şehâdet 
âlemine gelinceye kadar, lâtiften kesife doğru bir süreç 
geçirdi. Hava, su, ateş, toprak dörtlüsünden meydana ge- su, ateş, toprak dörtlüsünden meydana ge-
len en kesif elbiseyi giyerek dünyada bedenlendi. Zikredi-
len âlemleri geçerken, “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” 
hitâbını unuttu ve evvelki müşâhedesini yitirdi. 

Şimdi insan için murâd olan, “Ölmeden önce ölü-
nüz.”597 sırrına mazhar olmak; “Hikmet mü’minin yitik 
malıdır, onu nerede bulursa alsın.”598 hadis-i şerîfindeki 
emir gereği, geçtiği fakat bugün hatırlamadığı âlemleri ve 
müşâhedeyi bulmak; “Hiçbir vâsıta olmaksızın, yalnızca 
Allah’ın bildiği bir şekilde, kendi nefsinden yine kendi 

594  “Levlâke levlâk le-mâ halaktu’l-eflâk.”
595  A‘râf sûresi, 172.
596  A‘râf sûresi, 172.
597  “Mûtû kable en temûtû.”
598  “El-hikmetü dâlletü’l-mü’mini ehazehâ eynemâ vecedehâ.”
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Bâ-i bismillâh olup şehr-i ulûm
Noktası ol şehr içün bâbu’s-selâm

Oldu remz-i sırr-ı Ahmed’le Ali
Nükte-i Seb‘u’l-Mesânî’den merâm

*****
Sipâs ü minnet ü şükr ü temennâ

Be-dergâh-ı Hüdâvend Teâlâ

Zihî kudretine bir dem kün demekle
Ademden âlemi kıldı hüveydâ

Gelince sahn-ı sahrâ-yı vücûda
Buyurdu Âdem’e ta‘lîm-i esmâ

Salât bâ-selâm bî-hasr ü bî-add
Ola rûh-i Rasûl’e her dem ihdâ

Fakîrden bazı mürîdânımız tasavvufa müte‘allik bir 
risâle taleb etdiklerinde, her ne kadar tasavvufun ta‘rîfi 
terkü’d-de‘âvâ ve kitmânü’l-me‘ânî ise de, “Ve emme’s-
sâile fe-lâ tenher. Ve emmâ bi-ni‘meti rabbike fe-haddis.” 
âyet-i kerîmesi  ve Şifâ-i Şerîf’in ibtidâsında vâki‘ “Men 
suile an ilmin fe-ketemehu elcemehu’llâhu bi-licâmin min nâri 
yevmi’l-kıyâmeti.” hadîs-i şerîfi tefekkür olundukda dirîğ 
olunamayup, Pîrimiz Hazret-i Mevlânâ Celâleddîn Rûmî 
efendimizin rûhâniyyet-i kudsiyyelerinden istimdâd ve 
ruhsat niyâz eyleyerek işbu risâlenin tertîbine şürû‘ vü 
mübâşeret ve Ta‘rîfu’s-Sulûk ismi tesmiye kılındı. Cenâb-ı 
Feyyâz-ı Mutlak itmâmını ihsân buyursun. Âmîn. 
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Şu âlemler ve bu mükevvenât zuhûra gelmezden mu-gelmezden mu-
kaddem, zât-ı Hakk amâda idi. Hattâ bazı ashâb hulâsa-i 
mevcûdât aleyhi ekmelü’t-tahîyyât efendimiz hazretlerin-
den: “Eyne kân’allâhu kable en yuhlika’l-halk.” deyu suâl et-
diklerinde, “Fi’l-amâi mâ fevkahu hevâu ve mâ tahtehu hevâu.” 
hadîsi şerîfiyle cevâb i‘tâ buyurdular. 

İmdi, “Küntü kenzen mahfiyyen fe-ahbebtu en u‘refe 
fe-halaktu’l-halka li-u‘rife ve tahbebtu ileyhim bi’n-ni‘ami fe-
arafûnî.” hadîs-i kudsîsi ve “Ve mâ halaktu’l-cinne ve’l-inse 
illâ li-ya‘budûn.” âyet-i kerîmesinde ey “li-ya‘rifûn” ile tef-
sîr buyurulduğu üzre zât-ı ilâhî hacle-gâh-ı amâdan keşf-i 
hicâb ile bilinmekliğe murâd-ı âliyeleri ta‘alluk etdikde, 
“Evvelü mâ halakallâhu nûrî ve evvelü mâ halakallâhu rûhî ve 
evvelü mâ halakallâhu aklî ve evvelü mâ halakallahu’l-kalem.” 
hadîs-i şerîfleri üzre evvelâ aşk-ı mücerredden hakîkat-i 
Muhammedîyye zuhûr eyledi. Ammâ aşk-ı mücerred, 
ıstılâhât-ı sûfiyyede hiçbir yaradılmış olmayup o makam-
da hiç biliş olmayan hâle ıtlâk olunur. Nûr ü rûh-i Mu-
hammedî ve akl-ı küll ve kalem-i a‘lâ, bunların dörd şeyi 
vâhiddir. Ta‘alluk i‘tibâriyle dört isimle ta‘bîr buyuruldu. 

Ba‘dehu, “Levlâke levlâk le-mâ halaktu’l-eflâk.” hadîs-i 
kudsîsi ma-sadakı üzre nûr-i Muhammedî şerefine cüm-
le ervâh dahi halkolunup, “E-lestü bi-rabbüküm?” hitâb-ı 
izzeti varid olarak, “Belî.” cevâbı verildi. O menzilden 
tâ âlem-i şehâdete gelinceye kadar üç âlem geçildi. An-
lara âlem-i lâhût, âlem-i ceberût, âlem-i melekût ta‘bîr 
olunur. İnsân, bu âlemleri geçüp âdemiyyeti buluncaya 
değin ma‘deniyyât ü nebâtât ü hayvâniyyet gibi keyfiy-
yetlere uğradıkdan sonra rahm-i mâdere gelüp, oradan 
anâsır-ı insâniyyet zuhûr eyledi. Âlem-i lâhûtdan âlem-
i şehâdete gelince ale’t-tertîb ü bi’n-nisbe tekâsüf edüp 
âlem-i şehâdetde anâsır-ı kisve-i kesîfesiyle kisvelendi. Bu 
âlemleri geçinceye kadar ol hitâbı ve ol müşâhedeyi zâyi‘ 
etdiğinden şimdi murâd olan, “Mûtû kable en temûtû.” 
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sırrına mazhar olarak, “El-hikmetü dâlletü’l-mü’mini ehaze-
hâ eynemâ vecedehâ.” medlûl-i şerîfi üzre ol âlemleri ve ol 
müşâhedeyi bulup, “Enzele nefsuhu min nefsihi ilâ nefsihi 
lâ vâsıtatü beyne’l-mürsili ve’l-mürsel ileyhi ve lâ ya‘rifuhu il-
lallâh.” sırlarına hâlen mahremiyyet kesb etmekdedir. Ve 
zât-ı ilâhiyyenin bilâ hulûl ve bilâ ittihâd tecellî cihetiyle 
zuhûr eylemesi, deryâda envâ‘-i emvâc zuhûr ederek 
ta‘dâd ve tekessür-i emvâc ile deryânın asl-i hakîkatine 
tegayyür gelmediği gibi esmâ vü sıfâta tecellîsi cihetiyle 
hâlâ amâya hâşâ bir gûne tegayyür gelmez. 

Elân kemân, “Küllü şey’in hâlikun illâ vechehu lehü’l-
hükmü ve ileyhi turce‘ûn.” ve ta‘rîf olunan âlemleri ve ol 
müşâhedeyi bu âlem-i şehâdetde seyr ü müşâhade eden 
âdeme âlem-i nâsût tesmiye olunur ve bu âlem-i şahâdet, 
âlem-i imkândır. Bu âlemde ne kadar irfân ü kemâl te-
darik olunur ise, âlem-i âhiretde ol kadar derece kesb 
olacakdır. “Es-sâbikûne’s-sâbikûne ulâike’l-mukarrebûn.” 
âyet-i kerimesinde vârid olan evvelki es-sâbikûne bu âlem-
i şehâdetde sebkat eden ervâh olup, ikinci es-sâbikûne 
âlem-i ahiretde dahi sebkat eden anlardır. Eger evvelki 
es-sâbikûne ezele verilür ise, cebr-i mahzdan kurtulamaz. 
Sonra ne peygamber ü kitâb ve ne sa‘y lâzım olunur. 
Zîrâ, “Ed-dünyâ mezraa‘tü’l-âhire.” hadîs-i şerîfiyle, “Men 
kâne fî hâzihi a‘mâ fe-hüve fi’l-âhireti a‘mâ.” nazm-ı celîli bu 
ma‘nâyı müekkeddir. 

Gerçi umûr-i dünyâ içün cebrden kurtulmak güç ise 
de âhiret içün cebr yokdur. Tahsîl-i butûna sa‘y lâzımdır 
ve Hazret-i Pîr efendimiz Mesnevî-i Şerîf’lerinde “Enbiyâ 
der kâr-ı dünyâ cebrî-end / Kâfirân der kâr-ı ukbâ cebrî-end.” 
buyurdukları bu işâretdir. Zirâ, “Ellezîne yezkurûnallâhe 
kıyâmen ve ku‘ûden ve alâ cunûbihim.”  âyet-i celîlesi müfâdı 
üzre zikr ü teveccüh ile emrolunmuşdur. Her ne kadar, 
“Ve in min şey’in illâ yusebbihu bi-hamdihi ve lâkin lâ tefkahûne 
tesbîhahum.” nass-ı şerîfi mazmûnu üzre cümle eşyâ lisân-
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LÜGATÇE

- A- 

Âb-ı hayât: Hayat suyu.

Âb-ı hazâkat: Ustalık suyu.

Âbile: Su kabarcığı.

Âfitâb: Güneş.

Agyâr: Başkaları.

Ahkar: En hakir.

Âhû-yı Hoten: Doğu Tür-
kistan’da bulunan Hoten 
şehrinin ceylanı.

Alem-i hayr-i ümem: Mil-
letlerin en hayırlısının san-
cağı.

Âlem-i hejdeh hezâr: On 
sekiz bin âlem.

A‘mâ: Kör.

Anâsır: Unsurlar, bir bütünü 
meydana getiren parçalar.

Anber-fâm: Anber renkli.

Andelîb-i zâr: İnleyen bül-
bül.

Ân-ı gayr-i münkasem:  
Bölünemeyen, zamanın 
menbaı olan dem.

Ankebût: Örümcek.

Ârâyiş: Süs, zînet.

Arş tâkı: Gök kubbesi.

Arş ü ferş ü encüm: Gök-
yüzü, yeryüzü ve yıldızlar.

Âşüfte: Çıldırırcasına, deli 
gibi seven.

Ayn-i mehâbet: Azametin, 
heybetin kendisi

Âzâr: İncitme, kırılma, tek-
dîr.

- B- 

Bâb-ı meâb ü ilticâ: İltica 
edilip, sığınılacak kapı.

Bâde-i şevk-efgen-i âlem: 
Âlemi yıkan şevk içkisi, şa-
rabı.

Bâd-ı sabâ: Serin ve tatlı 
esen bahar rüzgârı.

Bâğbân: Bahçıvan, bağcı.

Bahr-i sehâ: Cömertlik de-
nizi.

Bâr-ı isyân: İsyan yükü.

Ba‘s olunmak: Gönderilmek.

Be-dergâh-ı Hüdâvend: 
Allah’ın katına, huzuruna.
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