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Takdim

Allah’a hamd, Cenâb-ı Muhammed, Ali, Fâtime, Hasen, 
Hüseyn ve Mehdî’ye kadar olan Mâsum İmâmlara salât 

ve tâzim, Pîrâna arz-ı ubudiyet ederim.

Şeriatin hükümlerinin, Sahib-i Şeriat hazretlerine 
Hakk tarafından vahyolunması gibi, tarikatin hükümleri 
de, mutlak müçtehit olan Pîr’in veya Pîr içtihadı üzerine 
içtihat yapmaya mezun Pîr-i Sâni’nin gönlüne, Hakk tara-
fından ilham olunur. 

Tarikatin aslı Muhammed-Ali, Muhammed-Ali’nin 
ruh-ı revânının sahibi de Pîr olduğu için; tarikata ait bir 
erkânı, tarikatin sahibinden başka bir kimsenin değiştir-
mesi mümkün değildir. Ehlullah bu inceliği ihtar sadedin-
de, “Kan et, kanun etme.” buyurmuşlar. Pîrân, içtihatlarının 
esasını ve füruâtını, âyet veya sahih hadisler ile senetlen-
dirmiştir. Binâenaleyh, tarikat erkânında dışardan bakan 
biri için folklorik görülebilecek unsurlar, aslında manevî 
bir sebebe dayanmaktadır. Başa giyilen tâcın veya arâkiy-
yenin renginden, dikişinden şekline, ayaktaki kamarçinin 
rengine kadar, her derviş cihazı veya kıyafeti, bir kitap 
gibi okunabilecek semboller içermektedir.

Dervişler, yaşadıkları maneviyatı, giydikleri eşyalara, 
kullandıkları objelere nakış nakış işleyerek, kıyafetleri ile 
imanlarını ve aşklarını konuşturmuşlardır. Şeyhler ise, 
bellerine şed veya elifnemed bağlayarak, hayatlarındaki 
önceliğin Hakk’a ve halka hizmet olduğunu dervişlerine 
tâlim edip, kisveler giydirerek, böylesi bir şuurun zinde 
tutulmasını sağlamışlardır. Bugün ne yazık ki mensubu 
olduğu tarikin usûlünü, erkânını, füruâtını ve hurdesini 
bilen çok az kimse kalmıştır. 



I. Bölüm

Sadeleştirilmiş Metin
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Kisvenâme 

Giriş

Göklerin ve yerin nurunu yaratan Allah’a hamd olsun. 

Allah dilediğine hidayet eder. 

O, latîf ve habîr (her şeyden haberdar olan)dır. 

Cenâb-ı Hakk, on sekiz bin âlemi yaratıp, haber verdi: 
“Sen olmasaydın, sen olmasaydın felekleri yaratmazdım.” Yani, 
“Habîbim Muhammed, sen olmasaydın bu âlem olmaz 
idi, onu yaratmazdım.” buyurdu. Gökleri ve yeri, Mu-
hammed aleyhi’s-selâmın nuru ile nurlandırıp, yeryüzünü 
Âdem ile şereflendirdi. 

Bu çaresiz ve hakîr Sâbit de, baba sulbünden anne rah-
mine ve anne rahminden dünya âlemine ayak bastım. Ço-
cukluktan büluğa erdim. Gördüm ki, binlerce kimse bu 
dünya âlemine gelip gidiyor, kimse bakî kalmıyor. Hazret-i 
Âdem yaratıldığından beri, her gelenin gitmekte, her ko-
nanın göçmekte olduğu ve bu dünyanın kimseye kalmadı-
ğı hususunu çok kimseye sordum ve cevap aldım. “Acaba 
bunun aslı nedir? Bir aslı var mıdır?” diye merak ederken, 
bir âyet okudum: “Ey iman edenler! Allah’tan sakının ve O’na 
ulaşmaya vesile arayın.”2 Nice âlim ve fâzıl olduğunu söyle-
yen kimseye sordum. Çoğu kimse dedikoduda kalmış. 
Hakk’a giden bir doğru yol haberini isterken, bir âyet daha 
okudum: “Sadıklara sıdklarını sormak için...”3 Ayrıca “Mu-
hakkak ki Allah sadıkları sever.” buyurulmuştur. “Acaba 

2  Mâide Sûresi, 35. âyet.
3  Ahzâb Sûresi, 8. âyet.



Kisvenâme
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1. Tâc-ı Şerîf

Ey derviş! İlk kisvemiz olan tâc-ı şerîf, büyük bir şey-
dir. Bunun kıymetini yine ehli bilir. Zâhiren tâc ve sikke 
demek, padişahların altına, gümüşe ve bakıra isimlerini 
damgalatmaları gibidir. Bu  damga sayesinde, akçenin 
hangi padişaha ait olduğu bilinir. Bunun gibi, mânâ padi-
şahı olan ehlullah ve mürşid-i kâmiller de, kendi bendele-
rinin tanınması için, başlarına bir alâmet verirler ve buna 
tâc veya sikke derler. 

Ey derviş, “Altına ve gümüşe vurdukları gibi bakıra 
da damga vurmuşlar. Ne güzel değil mi?” dersen; evet, 
güzeldir. Ama dervişin vücudu bir ağaç, doğru yol bir 
bahçe ve mürşid-i kâmiller o bahçenin bahçıvanıdırlar. 
Dervişleri bahçeye dikip aşılarlar. Aşı tutarsa, güzel bir 
ağaç (şecere-i tayyibe) olup meyve verirler. Aşı tutmazsa, 
meyvasız ağaç olup, yakmaktan gayrı bir işe yaramazlar. 
Damga da, altına, gümüşe ve bakıra vurulur. Her birinin 
kıymetine göre değeri olur. Bazısı bakırlığı kabul etmez ve 
bu sebeple de tarikatten kovulur. 

Ey derviş, “Ehlullah ve ârif-i billah mürşid-i kâmil 
olan zât-ı şerîf, tâlibi dervişliğe kabul etmeden önce mi-
henge vursa, imtihan etse ve sonra ona nispet damgası 
vurarak, ‘izin ve icazet verdim’ dese, daha güzel olmaz 
mı?” dersen; elbette güzel olur. Peki Hakk, şeytanı kovma-
saydı, hatta hiç yaratmasaydı daha güzel olmaz mıydı?!  
Demek ki, her şeyde gizli bir hikmet vardır. Yücenin kad-
rinin bilinmesi, aşağılık olanın varlığı iledir. Allah’ım, bizi 
kovulmuş olanın şerrinden koru. 

Tâc-ı şerîf hakkında suâl ve cevap çoksa da, biz kısaca 
izah edelim. Maârifî yolunda bizlere lâzım olan kisvelerin 
ilki, tâc-ı şerîftir. Bu tâc, on sekiz turuk ve bir düğme üze-
rine içtihat edilmiştir:



II. Bölüm 

Fethü’l-Maârif Hazretlerinin 
Daha Önce Yayınlanmamış Nutukları38

eş-Şeyh Seyyid eş-Şerîf el-Hasîb en-Nesîb Irku’t-Tâhir  
Fethü’l-Maârif Ebû Sâbit Muhammed 

Mehdiyy-i Âl-i Rasûlillâh39

38  Süleymaniye Kütüphanesi, C. S. Revnakoğlu Arşivi, 112.
39  Hazret-i Maârif’in mihrap sancağı kenarına nakşettirdiği 

künyesi. 
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{1}

Arz-ı hâl eyleyüp âlem tesellî alur gider
Ben tesellîm almışımdır her işim Şâh’dan biter

Tesellîm ol Şâh iken ben yine niye idem keder
O Şâh’ı bir zikr idince bin işim birden biter

Dimedi mi “zikr ideni zikr iderim” Zü’l-Celâl
İns cinnî her melâik kul olur anlar biter

Ma‘rifî bilmişdir anı kime dil ölmez gider
Şâh-ı Âlem cevâbıdır anla doğru bil haber



III. Bölüm

Orijinal Metin 

(Transkripsiyon)



55

[1b] Risâle-i Kisve-i Ma‘rifî40

El-hamdü li’l-lâhi’llezî halaka nûra’s-semâvâti ve’l-ard.
Vallâhu yehdî men yeşâ ve hüve’l-latîfu’l-habîr.

Ma‘lûm ola ki Hakk Subhânehu ve Te‘âlâ on sekiz bin 
âlemi halk eyleyüp haber virdi: “Levlâke levlâk le-mâ halak-
tu’l-eflâk.” “Habîbim Muhammed, sen olmasa idin bu 
cümle âlem olmaz idi ve halk itmez idim.” buyurdu. Ve 
semâvât ve’l-ardı Muhammed aleyhi’s-selâmın nûru ile 
münevverlendirüp ve yeryüzünü Âdem ile şereflendirdi. 
Ve bu hakîr-i bî-çâre Sâbit dahi sulb-i ebbden rahm-i 
ümme ve rahm-i ümmden [2a] dünyâ âlemine kadem bas-
dım. Hâl-i sabâvetimden kemâl-i bülûğa irdim. Gördüm 
ki hezâr kimesneler bu dünyâ âlemine gelüp giderler. Aslâ 
bir kimesne bâkî kalmaz. Hezâr kimesneden suâl itdim. 
Âdem aleyhi’s-selâm yaradılalı gelen gitmekde, konan göc-
mekde, bu dünyâ kimseye bâkî degil. Cevâb eylediler. 
“Acabâ bunun aslı nedir? Bir aslı var mı?” deyüp tecessüs 
üzere iken, bir âyet-i kerîme okudum. Kavluhu Te‘âlâ: “Yâ 
eyyühe’llezîne âmenu’tteku’l-lâhe ve’bteğû ileyhi’l-vesîlete.” 
Nice ulemâ ve fuzalâyım diyenlerden suâl eyledim.  Çok 
kimesne kîl u kâlde kalmışlar. Hakk’a gider bir doğru yol 
haberin ister iken bir âyet-i kerîme dahi okudum.  Kavlu-
hu Te‘âlâ: [2b] “Li-yes’ele’s-sâdıkîne an sıdkıhim.” ve kavlu-
hu Te‘âlâ: “İnne’l-lâhe yuhibbu’s-sâdıkîn.” “Acabâ Hakk’ın 
muhabbet itdiği sâdıklar kimdir ve bunlar Hakk’ı bilme-
seler ve tasdîk itmeseler Hakk Te‘âlâ bunlara muhabbet 
itmez idi.” deyu suâl üzere iken, bir âyet-i kerîme dahi 
okudum. Kavluhu Te‘âlâ: “Fe’s’elû ehle’z-zikri in küntüm lâ-
ta‘lemûn.” Ehle’z-zikr kime dirler? 

40  Milli Ktp., Yz A 961.
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Rifâî Maârifî Tâc-ı Şerîfi




