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Takdim

Gülzâr-ı Hakîkat yani Hakikatin Gül Bahçesi adını taşı-
yan Mesnevî Hikâyeleri tercüme ve şerhini yayına hazırlar-
ken, Cemaleddin Server Revnakoğlu’nun kayıtlarında 
Fazlullah Rahîmî Efendi hakkında daha önce ulaşamadı-
ğımız bazı bilgilere rastladık. Revnakoğlu’nun notlarına 
göre, Rahîmî Efendi, 1264 (1847/48) yılında Tokat’ın Beh-
zat Mahallesi’nde doğmuştur ve Dağıstanlı hekim İbra-
him Efendi’nin küçük oğludur. Babası İbrahim Efendi, 
Lezgilerden yani Dağıstan eşrafındandır ve Dağıstan’ın 
Hukal kasabasında doğmuş olduğundan, kendisine “Hu-
kalu’l-İbrahim” denilmiştir. İbrahim Efendi, Şeyh Şâmil’in 
akrabasından, Hukal kasabası ve civarının reisi bulunan 
Han Efendi (nesli “Hanzâdeler” olarak bilinmektedir) ve 
tâbileri ile beraber Sultan Abdülaziz zamanında Tokat’a 
göç etmiştir. 

Fazlullah Rahîmî Efendi, Sultan Abdülaziz zamanın-
da, Seyyid Abdülkâdir Belhî hazretleri ile beraber Kon-
ya’ya ve oradan İstanbul’a giderek, sâdâttan Şeyh Bekrü’r-
Reşâd (v. 1875) hazretlerine mülaki olup, kendisine intisap 
etmişlerdir. Bekrü’r-Reşâd hazretlerinin âhirete intikalin-
den sonra Rahîmî Efendi, Seyyid Abdülkâdir Belhî hazret-
lerine tâbi olarak, Şeyh Murad Buharî Dergâhı’nda hiz-
metlerine devam etmiştir. Hayatının sonuna kadar 
dergâhtan ayrılmayan Rahîmî Efendi, 4 Şaban 1342 (11 
Mart 1924) tarihinde göçmüş ve mezkûr dergâhın hazîre-
sine defnedilmiştir. Mezar taşı bulunmamaktadır. Revna-
koğlu, dergâhın hazîresine defnedilen son kişinin Rahîmî 
Efendi olduğunu yazmıştır. Yine Revnakoğlu’nun notları-
na göre, Rahîmî Efendi’nin büyük oğlu, yüzbaşı Ahmed 
Efendi; ortanca oğlu avukat Mehmet Ali Bey; büyük kızı 
Lütfiye Hanım, ilk hanımı da Feride Hanım olup, hepsi 
Belhî hazretlerine intisap etmiştir. Rahîmî Efendi’nin bü-



Bu çalışmamızı Sevgili Derviş Nuriye Anne’nin 
aziz hatırasına ithaf ediyoruz.
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Mukaddime

Bismillâhirrahmânirrahîm. 

 “Allah, göklerin ve yerin nurudur.”1

Hikâyeler, daha önce Mesnevî-i Şerîf’ten seçilerek dü-
zenlenmişti. Bu hikâyeler yayına hazırlanırken, diğer bazı 
hikâyeler de bunlara eklenmiş ve Mesnevî-i Şerîf‘in hakika-
te işaret eden hikâyelerinin çoğu, Allah’ın izniyle üç cilt 
olarak neşredilecek hâle gelmiştir.      

Cenâb-ı Pîr efendimiz, Mesnevî-i Şerîf’in mukaddime-
sinde, “Kitâb-ı Mesnevî, dinin asıllarının asılları, yakîn eh-
linin kavuşma sırlarıdır. Mesnevî-i Şerîf, Allah’ın en büyük 
fıkhı (fıkhullâhi’l-ekber), en parlak şeriati (şer‘ullâhi’l-ezher) 
ve apaçık delilidir (burhânullâhi’l-azher).” buyurmuşlar.  
İnşallah himmetleri ile bu en büyük fıkıhtan (Fıkh-ı Ekber), 
en parlak şeriatten (Şer‘-i Ezher) ve apaçık delilden (Bur-
hân-ı Azher) istifade edeceğimizi ümit ve temenni ederiz. 

Muvahhidlere malûmdur ki, tüm peygamberler ve 
velîler, bir nurdurlar, Allah’ın zâtının nurudurlar ve 
O’nun vechidirler. Her bir Muhammedî mümin muvah-
hid, ezelî istidadı gereği, peygamberlerden bir peygambe-
rin veya velîlerden bir velînin yüce ruhaniyetinden, yani 
mukaddes bir mazhardan feyz alagelmektedir. Müminin 
ruhu, Allah tarafından meveddetle o asla çekilir. Tevhid 
açısından bakacak olursak, birine vâki olan derin muhab-
bet, “biri bin, bini bir itibariyle” cümlesini içine alır. Ben-
deniz de, tâ çocukluğumdan beri âriflerin sevgilisi, Haz-
ret-i Mevlânâ efendimizin ruhaniyetine, velâyet denizine 
muhabbetle bağlanmışımdır.

1  Nûr Sûresi, 35. âyet.
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{1} Padişah ile Câriye

Eski zamanda bir padişah vardı. Bu padişah, hem 
dünyanın hem de dinin şâhı idi. Bir gün hizmetlileri eşli-
ğinde atına binip ava giderken, yolda bir câriye gördü ve 
ona âşık oldu. Padişahın teni kendisine dar gelmeye başla-
dı. Çokça altınlar verip câriyeyi satın aldı ve câriyeye sa-
hip olduğundan dolayı pek memnun oldu. Ancak takdir-i 
ilahî, câriye hastalandı. 

Padişah, câriyeyi tedavi etmeleri için her yerden ta-
bipler getirtti ve onlara şöyle söyledi: “Ey tabipler! Câriye 
ile birlikte her ikimizin canı sizin ehil ellerinize havale 
edilmiştir. Benim sevgilimin vücuduna bir hastalık ârız 
oldu, gül cemâli sararıp soldu. Şu anda benim canımın o 
kadar ehemmiyeti yoktur. Ancak canımın canı, o eşsiz 
sevgilidir. Ben, onun aşk derdi ile dertliyim, dermanım 
odur. Her kim benim canımın canına yani cânânıma der-
man bulursa, mükâfat olarak ona gümüş ve altın ile dolu 
bir hazine ihsan edeceğim.”  

Tabiplerin hepsi birden, “Ey padişah! Bu uğurda başı-
mızı, canımızı feda eder, çalışır, çabalar, sadakatle hizme-
timizi yaparız. Fikir alışverişinde bulunarak bir görüşte 
ittifak eder ve hastanın iyi olması için elimizden geleni 
esirgemeyiz. Zira her birimiz, tıpta bir mesîh-i âlemdir. 
Bizde her türlü dert için deva mevcuttur.” dediler. 

İnşallah: Bu tabipler, kendi ilimlerine, marifetlerine ve 
fenlerine güvenerek Allah’ı unutup, “inşallah” demediler. 
İşi Allah’a havale etmediler. Bu yüzden, Cenâb-ı Allah bun-
lara beşerin aczini gösterdi.
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{3} Yahudi Padişah ile Vezirinin Zulümleri 

Bir zamanlar, zalim bir Yahudi padişah vardı. Bu pa-
dişah, Hazret-i İsa’nın ve Hristiyanların düşmanı idi. Sal-
tanat zamanı, Hazret-i İsa’nın dininin yayıldığı bir döne-
me denk gelmişti. Hakikatte Hazret-i İsa, Hazret-i 
Mûsâ’nın ruhu, Hazret-i Mûsâ da Hazret-i İsa’nın ruhu 
olmasına ve zamanın değişmesiyle şeriat hükümlerinin de 
zâhiren değişmesinin peygamberlerin manevî birlikteliği-
ne aykırı olmamasına rağmen, o şaşı padişah, davette bir-
birine muvafık ve hakikatte tek vücut olan iki peygamberi 
birbirinden ayırmak istedi. 

Misal: Bu şaşı şâhın, biri iki gördüğünü anlatmak için 
Hazret-i Pîr, bir şaşı şâkirdin hâlini misal olarak beyan bu-
yurur: Bir şaşı şâkirde üstadı, “Git odadan filan şişeyi al 
getir.” dedi. Şâkirt odaya girip şaşı gözüyle şişeye bakınca, 
şişe iki göründü. Tereddüt edip, “Bu iki şişeden hangisini 
getireyim?” dedi. Üstadı, “Şişe iki değildir, şaşılığı bırak, 
fazla görme.” dedi. Şâkirt ısrarla, “Üstadım, beni ayıplayıp 
azarlama. Kesinlikle iki tane şişe var.” dedi. Üstat, “Öyle ise 
iki şişeden birini kır.” dedi. Şaşı şâkirt, iki şişe bildiğinin 
birini kırdı. Kırmasıyla gözüne görünen öbürü de yok oldu. 
Zâten yoktu. Yok olmasıyla şâkirt öfkelendi. İşte insanın da 
Hakk’ı gören gözü öfke sebebiyle şaşı olursa, biri iki görür.  

Bu zalim padişahın da basireti şaşı idi. Nefret ve hase-
dinden dolayı, biri iki görüyordu. Bu sebeple, “Mûsâ’nın 
dininin koruyucusuyum.” diyerek bâtıl itikadı ile yüz bin 
mümin ve günahsız mazlumu katletti. Hristiyanları bul-
dukça öldürdü. Bu zalim padişahın Şeytan sıfatında ve 
Pavlus isminde bir veziri vardı. Bu gaddar vezir, öyle bir 
düzenbazdı ki, hileleriyle akan suları durdururdu. 
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detle saldırdı ki, birbirlerini yok etmeye çalıştılar. Bu sa-
vaşta yüz bin Hristiyan öldü. Başlar, bedenler, dağlar gibi 
yığıldı. Her taraftan seller gibi kan aktı. Gaddar vezirin 
ektiği fitne tohumunun hâsılatı, maktüllerin başları oldu. 

Ders: Ruh bedende iken, maneviyat âlemi ile yani kutsal 
ruhlar ile yakınlık kuran, vatanını, aslını unutmaz. O kim-
senin ruhu, yüceler yücesine ulaşır. Dünya ehli olanın canı 
ise, aşağılardan aşağıya gider.   

Mukaddes isim: Peygamberler sultanı olan Efendimiz 
hazretlerinin mukaddes Ahmed ismi, fizikî özellikleri, gaza-
ları, bütün güzel vasıfları, İncil’de zikredilmişti. Hristiyan-
lardan bir grup, İncil’i okurken “Ahmed” ismine ve Pey-
gamber’in vasıflarının beyan edildiği yere geldiklerinde, 
yüzlerini hürmetle o sayfaya sürerler ve o satırları öperlerdi.      

O grup, hürmetlerinden dolayı vezirin fitnesinden korun-
du. Hazret-i Peygamber’in isminin bereketi, bu grubu hi-
maye etti ve onların nesli çoğaldı. Diğer Hristiyanlar, Haz-
ret-i Peygamber’in ismini dalga geçerek ve hakaret ederek 
andıkları için uğursuz vezirin fitnesine kapıldılar.  

Ey insanlar! Ahmed ismi, o isme tevessül edenlere bu derece 
sağlam bir sığınak olursa, elbette onun pak ruhunun, ondan 
aman dileyen günahkârlara yetişeceği ve şefaat edeceği de 
muhakkaktır. “Aman ismi senin ism-i şerîfinle müsâvîdir. 
Onın-çün mücrimin zikri amândır yâ Rasûlallah.” 

Allah’ım, efendimiz Hazret-i Muhammed’e ve onun âline, 
sayısı senin ilmin dâhilinde olan bakışlar ve nefesler ade-
dince salât eyle.

 




