
.. .. 

·: j 
SAYI : 4 

·--··--=--~- .. ~. ,..,.._ - _ .... -- - . ~ - .. - ..... -

1. Sadreddin Xontl't 

Dul S ayısı 

(ı 1_ 

OCAK • 1989 



1ti) 

SADREDDiN KONEVİ'NİN 
EŞ-SECERETÜ'N-NU'MANİYYE F1İ'D-DEVLE'I'İ'L-OSMANfYYE'YE 

Y APTlGI ŞERHİN DEGERLENDİRi:LMESİ 

Yrd . . Doç. Dr. İrfan GÜNDÜZ 

el-Lem'atü'nü.raniyye fi h all-i müşkileti'n-nu'maniyye 

eş-Seceretü'n-nu 'm amyye fi'd-Devleti'l-Osmaıniyye, İbnü'l-Araibi'
ye (Öl. 638/1240) atfedilen, geleceğe ait hadiselerin -6hlit;tee anlaşıla
bilecek bir taikım rumuzlarla ele alındığı ufacık bk Risaledir. (1) 
Özellikle Mısır, dolayısı ille de Osmanlı Devleti hakkında bazı bilgi
ler verme~tedir. Osmanlı Devleti'nin teşekkülünden 60-70 yıl önce 
yazıldığı tahmin eelilen ve hilafetin Beni Adnan'd an Beni Osman'a 
geçişini konu edinen ıbu Risale: Şeceretü'l-kübra, Şeceretü'l-viista. ve 
Şeceretü's-suğra o1m.ak üzere üç a;y.rı bölüme ayrılınış ve her bölüm 
kendi içinde Da.iretü'l-kübra ve Da.iretü•s-suğra adıyla iık.i ana baş
lık altmda işlenmiştir. I. :Bölümde Mekıke, II. Bölümd e Kudüs, III. Bö
lümde de Mısıır'ın işlendiği eş-Şeceretü'n-nu'maniyye'nin özeJ.lilkle 
özellikle Mısır'ı ve Osmanlıları ilg.ilendiıren son bölüm ü şeı1:ılere ko
nu olmuştur. 

İbnü'l-ATaıbi'nin : "Olayların !tarihi vuıküundan sonra yazılır, 
bense vuküurrdan çok önce yazıyorum" diyerek kaleme aldığı riva
yet edilen bu risalenin, deriler iizerine daireler haılinde yazılmış ori
jinal ibi!r nüshasmın Osman E•rgin Kitaplığı No : 177~'.te bulunduğu 
belirtilmişse de, mezkür kütüphan enin Atatürk Kültüt Merkezi ki
taplığma naklecillmesi ve tasnıi:f yetersizliği sebebiyle görme imikanı
mız olmamışbT. 

İbnü'l-ATaıbi'ye ait olup olmadığı .tartışmalı olmakla birlikte : 
"hadislerin vukıia geldiikten sonra bunların önceden bilindiği iddia-

(1) Nüshaları iç-in bkz. Brockelmann, GAL., I, '580; Osman Yahia, Historie et 
clasiflcation de L'QUEVRE D'mNi 'ARAIBİ, Damas 196'4, II, 456-467. İ. ü. 
Ktb.1 A. 41184; Bayezid, 4609; Veliyyüddin Et., 22-92. 

(2) Ergin Osman, "Sadredd.in Qunavwi Hayatı ve Eserleri", Şarkiyat Mecmu-
a-.• !stanbul 1957 (II. Sy.), 78. · 
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sının nasıl ileri sürüldüğ<ü, yıl-yıl ta'.kip edilerek anlaşılabilir" {3) di
yerek biır çırpıda reddetmek te pek mümküill -gözükmemektedir. Gö
rebildiğlımiz nüshalarm istinsah tarilileri her ne kadar ıbu tereddüdü 
doğrul'l.r gibiysa de, fikirleri cerhe, müntesipleri ta'kibat!t uğrayan 
İbnü'l-Arabi'nin eserlerinin evlerde ve ellerde saklandığı, gizli gizli 
oktıınduğu, kütüphanelerde bulunanlaorm ·d·k za~ap. zamaın imha edil
diği d:Hfkate ·alınırsa, bu ·dUr-umu .onwi .me2Jk,ür. türdeki eserleri için 
normal karşılamaik gerekir: Kaldı ki İbnü'l-Aiabi ve Sadreddin Ko
nevi CÖI. 672/1263-) hakkında yapılan aıraştı:rmaılar, onların bu tür 
eserler verebileceğini açıkça göstermeiktedıir. 

~ . . . - . 
"Süfiler", "Akl"m yerine "Mükaşefe"yi ik8ime e·ttikleTi için, kai

naıt ve varlık problemleriniın izahında daima "Allegorik" ifadelere 
meyletm.işlerdir. İbnül-Arabi, 'Harfler" üzerindeki metafizik fiüle
ritİe tanın..ıi: ·On göre kainarta va;r olan b.e.r ·şey · "lla!hi:. il:iıpı';da ezel- . 
den beri var Ôlan.bir "harf" şeklinde tela·kiki edilmiştir. Bu "ha.rfler,. 
ilahi ıiefh·a <nefes) iie ·:kendi: arala;rmda birleşmiş, maddi bir özemğe 
sa.hip olrriuş 've boylece gÖ~e göİiilür bir varlıık; haline gelmiştir. 
Kainat büYük biır " kitaptıa-. Onun {çi.p.de'k.i harllerin her biri. '.'Levh-ı 
Mahfüz"da aynı müTekkeple ·yazılmış·tıt. Bi.:ı:i.aena:ley.Q onlar arasmda 
bir malıiyat !arkı -da y;okt'Ur. KoneVi de aynı fikİri:l.ecİir." C4l · . . . .. . . . . . . 

... Aynı şekilde İbnü:l.-Ar.abi, :ı;iy:azat sırasında salikde·meydana· ge
len ruhi hadiseleri,. şahsi iecrübelerini tasvir edercesin-e ·krueme al-· 
dığı Tul}.fetü's-sefer.e.ila. Hazrati'l-Berere'sinde, ilık önce salikierin :rıü'
yasmda derecesine göre bazı hayvaiı.lan, ya da•tabiat manzaralan
nı gördüğüne işaret etmekte ve şöyle demekterur: Gönül iyice temiz
lenıip pariatıldıktan sonra gizlilik (ğayb) aleJD.inin nurlan, Yıldızlar, 
ay ve gü:çıeş ·şekillerine bağlı olara:k gözükür. En sonılnda müc-erred 
bi.'r nur- olaraik ke:o,dini gösterix. Bundan sonora Allah ile .ıtuı arasm
daki perdeler <hicab-hı..icüb) kalkar. Ya;ni Allaılı'ın görünmasine ina
ni olan A:lla;h!tan ·gayrı şeyler <Masiva) açılır. Rulh nefs paslarından 
arınınca melekler ğörünür. Sonra aleml.-er gözüınün önüne serilli". 
CMüşaha:de) Ö vakit, zaman kaydı oLmadan ıgeçmiş-te, halde ve ge-

).ecekte olan şeyleri görüır ve bilior." (S) 

.:Se.dreddiıi Konevi .de Fükükü.'l-Fusüs ~dlı - ese:rıiınde İbnü1J-Ar.a
bi'yi "tasvtr ederıkan : "Birçok defa tecrübe ettim ki, insanla;rm cü~'i 
ve külli bütün ikabiliyetlerini ve bu kaıbiliyetlerin. nereye varacağını 

(3) A~ Ateş, "Muhyi'd-Din Ara.bi", İA:, VIII, 547. 
(4) Kekli.k: Nlhat, Sadreddin Konevi'nin Felsefesinde Allah, Kainat ve İnsan, 

İstanbul 1967, 10.4-105. 
(.5) · A. Ateş; "Muhyi'd-Din Arabi", İA., VIII, 552·. 
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gor.ur. Her istidadın ne derece gelişeceğini, ıbed:bahtlık ve mUıtluluik 
bakımından dUTurounun ıne ·Olacağını bilirrdi. Kendine özgü bir ba
kışla karşısındaki kişinin özüne nüfüz eder, noksanlık ıya kemalde 
sonlarının nereye varacağını haber verirdi. Hiç de yanılmazdı. Bir
çok. kez dünya işlen :b.akkm.daki ilalıi hükümlerle ilgili sözlerinin ol
duğu gibıi çıktığını gördüm." (6} demesi ve yukarıda verilen .tesbit
ler, eş-Şeceretü.'n-nu'maniyye'nin İbnü'l-ATabi'ye ait olduğunu gös
terebileceik deliller olaraık düşünülebilir. 

Anlaşılması güç ifade ve grift şifrelerden oluşan bu ·eserden ~
caık şerhler yardımı ile yararlanılabilir. 

el ·Lem'atü'n-nuraniyye fi hall-i müşkileti'n-nu'maniyye adı ile 
Sadreddım Konevi, (7} Şeııhu's-Salah es..ıSafedi a.la rumüzi'ş-Şecere
ti'n-nu'maniyye adıyla Halil b. Aıybek es-Saf edi CÖl. 764/1363} , (8} 
en-Nemetü'l-ekmel adıyla Ahmed b. Muhammed el-Maqarri e!-Mağ
ri:bi CÖl. 1041/1632}, (9} ve ed-Di:üretü'l-kübra adıyla da Mustafa 
Efendi 'b. Suıhra;b (lO} tarafından yapılan şerhler içinde ilki ve en 
önemlisi şüi)hesiz Konevi'nin Şerhidir. Cıı> · 

Be.smele ve Haımdele il.e şerbine başlayaın Sadreddin Koneıvi, bu 
eseri şerhetme sebebini şöyle açıklamaktadır: "eş-Şeyhü'l-Ekbr ve'l
Kibritü'l-Mıımer Seyyidi Muhammed Muhyiddin b. Muhammed el
Veliyye, el-Haıtimi, et-Tai, el-Endelüsi'nin rumüz-ı celiyye ve esrar-ı 
hafiyye ile kaleme aldığı eş-Şeceretü'n-nu'mamyye fi'd-Devleti'l-Os
maniyye adını verdiği bu eseri şerhetmeye, anla;şılması güç ibare
leri açıklamaya v-e Şeyh'ıin muradım ortaya k·oymaya istihareden 
sonra karar verdim. Ve bu şerhi·bir Mukaddime, üç fasıl ve bk ha
time üzere tertib ettim." (12} 

Böyle bir takdimden sonra, mukaddiıma ile .biırliıkrte I. ve IT. fasıl
da ğayba muttali olma ve .geleoeikten haJber vermenin mümkün olup 
olmadığı tar.tışılmakta, metafizik aleme aiıt bügi kaynakları zikre-

(6) Ebu'I-Hasan Ali b. İbrahim el-Bağdadi, ed-Dürrü's-semin fi menakıbı'ş
Şeyh Muhyiddin, (Çev. A. Şener, A. A.yas), Ankara 1'972, 3·3. 

(7) Nüshaları iç~ bkz., Esad Efendi, 37·38; Ş. Ali Paşa, 1824 ; Carullalı, 205·7; 
Laleli, 3663; Hamidiye, &57; Halet E fendi, 625; Köprülü, 176; Topkapı Sa
rayı Ahmed m, 93; Nuruosmaniye, 2286; İ. Ü. Kütüphanesi, A. ı2M3. 

(8) Nüshaları için bkz., Veliyyüddin Efe. , 212'94; Carulalh 2057; İ. ü . Ktb., A. 
3655 1'205. 

(9) Nüshaları için bkz., Veliyyüddin Efe., 2~92. 
(10) Nüshaları için ·bkz., Kütahya, 7,g5, 
(1.1) Ayrıca bkz., Brockelmann, GilL., I, 580; Suppl., II, 27-29. 
(12) Konevi, el-Lem'atü'n-nuraniyye, ş. Ali Paşa, .99• ; Halet Efendi, 62'5, 3•. 
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ddlmekte, III. fasılda ise eş-Şeceretü'n-nu'maniyye'nin şerhine geçil
mektedir. 

Mukaddimeda her ilmin şerefinin konusu ile ölçilidüğüne işAret
:le ıbu eserin, harfler ve ketimalere gizlenmiş Genaıb-ı Hakk'ın ezeli 
kudretini konu alması bakımından önemli olduğuna, İbnü'l-ATabi'
rrin me:zıkfu eserinde Gifr ilmiyle ilgili bazı esasları verdiğine temas 
etmektedir. Kainatta meydana gelen deprem, sel, fırtına, fitne, fesatı 
ve buıla.şıcı ha-Stalıklar gibi hadiselerin yedi yıldız, oni!k:i burç ve yir
miseikiz menzilin birbirine kavuşması, yakınlaşması, ayrılması gibi 
sebeplerle vuküuna işaret etmiştir. (13) 

1 Fasılda; el-En'am Suresi'nin: "Gayb'ın (görünmez bilgilerin) 
anahtarları O'nun yanındadır. Onları O'ndan başkası bilmez." an-

. larnındaki 59. ayetini şöyle açıklamaktSidır: Pekçok alim bu ayeti, 
zabken mealde ·veril&ği gibi tefsi!r etmişlerdir. Peygamber mirasçı
sı durumunda bulunan !havass ve !hakika:t eh!li olan a.rtflerse : Kamil 
bir on1ham tasfiye ile ilahi ahlaka .sahip .olmuş, kalbi bir riyazatla 
beşeri alakalaırdan sıyrılmış, farz ibadetler dışıında nafi'lelerle Al
lah'a yaklaşarak: "Ben onu öyle severim. Sevdiğim vakitte onun 
işiten ·kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen a;yağı ben olururo:''ı(14) 

hadıisinin sırrına mazhar .olanlar da bilebilir şeklinde yorumlamış
iardır." diyerek açıklamış, "Hakk'la gören ve Haıkik'la duyanlara hiç
·bir şey gizli :kalıınaz" cümlesiyle de şahsi hükmünü be1iı"trniştir. (15) 
Yukarıda verilen her iki mananın da doğru olduğuna temas eden 
Konevi, kulun kendi ta:bii sıfatla:rıyla ğay.ba rnuttaıli olmasının im
kansızlığını dile getirmiş, ayette istisna edilen "Hli" isminden !hare
ketle: "Hakk'ın "Hüviyyet" sırrına mazhar .olanların, yine 'O'nun 
bildiTdiği aınaıhtarlarla ğayibı bilebilecekleri"ni söylemiştir. Ga'Y'bı 
bilroeyi, hiçbir yardımcı unsura başvurımaksızın mutlaık manada bil
mek olaraik tanımlamış, Genab-ı Haıkık'ın !kudret elinde olan anahtar
aa;rla CMefatiıhü'l-ğa;ybl. ğayıba mutta.li olına:nın buna dahil olmadı
ğına işaret etmiştir. Mutlak manada ğaybdan haber vermenin insan
~ar için muhal olduğunu ileri sürmüştür. {16} 

IT. Fasılda; Genab-ı Halde'ın kudret elinde ·bulunan mefatihü'l
ğayb C Gizli Bilgiler) e ai·t anahtarıasrın tanıtumasma geçilmiş, ikisi 
büyük ve vehbi, üçü küçük ve kesbi olmak üzere metafizik bilgi 
kayn.l'llklan beş aına:htaır şeklinde tasnif edilmiştir. Şöyae ki: 

(•13) iKonevı, Aıge., Ş. Ali Paşa 1824, 99• ; Halet Efendi, 625, 3a. 
(14) Buhari, Rikaak, 3·8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 256. 
(15) Konevi, Age., Ş. Ali Paşa, 99b; Halet Ef., 3b. 
(16) Konevl, Age., Ş. Ali Paşa, 9flb; ·Halet Efe., 3h. 
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ı. V AHY : Allah'ın görevli meleği vasıtasıyla Rasul va nebile
rine indirdiği ayetlerdir. Bazı ayetlerde önceden bildirilen olaylaTın 
ayniyle vuıküu, Haikık'ın bildirmesiyle Peygamberlerin ğay.bı bilebile
ceklerinin kesin delili olarak ele almmıştJT. Ancak bu yolla ğayba 
muttali olma y.olu, Hz. Peygamber'le kapanmıştır. (17) 

2. İLHAM : Allah'ıın a:hlakı ile ab!laıklauma, kalbi bir riyazatla 
beşep alakalardan sıyrılma ve nafile dbadetlerle Allruh'a yaklaşarak; 
" .. onun gören gözü, işiten kulağı ben .olurum." kudsi hadisinin sı'I'

rına mazhar .olma şartlaJrını gerçekleştirmiş, külli bir <temkin maika
mına uılaşara~k peygamber-lerin mirasçısı olma özelliği kazanmış kim
selere gelen rühi ilihamdır. (18) Vahy ve ilham, metafizik bilgi kay
nakları diyebileceğimiz (Mefatihü'l-ğayb) 'ın en önemlisidir. Bunlarr" 
şahsi gayretle değil aneaik ilSihi bir mevhi·be ve kabiliyetle elde edi
lebilir. 

3. CİFR .İIJMİ : Hz. Peygamber'in Huzeyfe Yemani, Ebü Hürey
re ve Hz. Ali gibi saha-belerinden bazılarına öğrettiği, (19) hadis-i şe
riflerden, bale göre istinıbaJt edilerek derlenen va gelecekten ba.ber 
veren bir ilim dalıdl(l". Bunu ilk defa şenheden ve Cifrü'I-.cami'a adıy-· 
la ortaya koyan Hz. Ali'ilir. OndaJn itibar·en ferden-ferda nakledilen, 
ehlinden şifahi bir telkinle alınan ve tek kişi ta:rafından bilinerek 
günümüze k81dar gelen bir ilim diye tarif edilmiştir. (20) "Kaza ve 
ikederde yazılı bulunan, olan ve olacak olan şeyleri icmalen bilme il
midir. Cifr, Levb-ı kaza ve 8ikl-ı •kül, Cami'a da Levh-ı kader ve nefs-i 
:külıdür. Hz. Ali ilfuhi bir lütufla 28 harfi bast-ı a'zam tarikası üzere 
Cild-i cifr'de ortaya koymuştur. Ondan turtıık-ı mahsüs, şerait-ı mu'
ayyene ve elfaz-ı mahsüsa: ile 1stin'baıt olunur. Buna E·hl-i Beyt ile ba
zı meşayih-i lkamilin mirasçı olur." (21) şeklinde de tanımlanmıştır. 

4. İLMÜ'L-FELEK : Gökte!~ cisimlerin şekillerini, birbirlerine 
göre duruşlarını, alem içindeki mevkilerini, birbiriıyle nisbetlerini, 
cisimlerin miktarlarını, aralarmdaki mesafe uzunluğunu, gökcisim
lerinde meydana gelen şeyleri ve ·bunların .burçlardaki hareketlerin-

(17) Konevi, Age., ş. Ali Paşa, 99b; Halet Ef., 3b. 
(18) Konevi, .A:ge., ş. Ali Paşa, 99b; Halet Ef., ·3b. 
(19) Ebu Hüreyre'den : "Hz. Peygamber'den iki kap ·ilim aldım. Bunlardan bi

rini aranızda yaydım. Eıer diğerini de aynı şekilde ifşı\ etseydi.m boıa
zım kesilird!." dediği nakledllmiştir. Cifr ilmine delil olarak ileri sürülen 
bu hadis için bkz. Bubari, İlm, 42; Tecrid-i Sarili Tercemesi, Ankara 1978, 
I, 1<1 7. 

(20) Konevi, Age., Ş. Ali Paşa, 99b; Halet Ef., 3b- 43
• 

(21) Taşköprüzade, Mevzüatü'l- ulüm, İstanbul 1313, II, 246; Keşfu'z-zunftn, 
I, 5!H -592-. . 
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den meydana çıkan hallerin her·. birini, kavuşma (1çtima), ayrılma 
Ci:f.tirakl, ve duruşlannın birbirinden fa:rkla:rı gi'bi hareketlerin yiıne 
birbirine nisbet edilmesiyle ıyeryüzünda meydana gelecek olaylan 
biJ:meyi konu edinir. (22) Konevi'ya göre !bu ilim, Kamer, Utarid, 
Zü:hre, Şems, Merih, Müşteri ve Zuıhal adlarıyla sihrrli bir şekilde 
düzenlenmiş yedi yıldızın hareketlerini, bunların doğuşu, b.atışı, ya
kmla;şma;laırı, birleşmeleri, .toplanmaları ve aynimaları ile doğacak 
te'sirlerin yeryüzündeki tezahürlerini tanımak, bu hareketler neti
cesinde Hakk'm muradı olan değişiklikleri bilmek, rüzgaır, ,yağmur, 
deprem, fitne, bolluk, kıtılık, veba ve benzeri diğer olayların vukuu
nu tesbit etmeıktir. Yıl içlııd~ki muhtelif •mevsimlerin insan ta;biaJtı 

ve fıtratında meydana getirdiği değişik.ltkler ·bu etkileTdelll kaynak
lanır. Bu te'sir ve neticeler ancak Allah'ın izni ve dileımesiyle ortaya 
çıkar. Dilerse O, İbrabıim .kıssasında aıteşin ıyakma, Musa hadisesin
de suyun boğma, İsmail'in ikurban edilmesinde de bıçağm kesme ka-
biliyetini aldığı gibi bu efikileri alabilir. (23) · 

5. İlıMÜ'L-HURÜF : Harflerin sıcaklığı ve soğukluğu, kuru ve 
ya;şlığı gi:bi özellikleri diklkate almarak ayet ve hadislerden çıkanian 
hükümleri konu edinen bi-r ilimdir. Bunlar La:m-elif'le birlikte Ebced· 
denilen 29 harfıtir. Bunlaır dört ana karaktere göre şöyle smıiıandı
rılmıştır: 

al Nari Harlle'I' : 
J ..; u r ..b '...~& ( .) 

b) Hevai Harfler : 
( .!;ı.::. JU"' c,!) j C) 

c) Mai i[-{arfler : ( t_ '(,./ c__J'[_ J ) : . 

d) Türabi Harfler : '-=- u" u o~ 1..:-- ) 

Mai .olan Lam ile nari olan Elif'i topladığı için Lam-elif'e iki zıd
dı bir araya getiren anlammda Caıni'u'd-dıddeyn rlenmiştir. "Ra'h
man (olan Allah) 'ın yaıra'fımasmda ·bir ayrılık, uygunsuzluk göre
mezsinY (24) ayetinin manasma göre Cena:b-ı Hakk, iıeT ilçi harfi 
müste;kil bir görevle ıyaratmıştır. Kelimelerin harller-i asla bir tesa
düfle bir araya gelmemiştir. Aslolan bunlardaki esrarı çözüp Hakk'
m gizlediği kudretiD:ıi gösterebilmektiır. Elif, harflerin anası, diğerle
ri de onun çocukları gibiclk. Nokta ise ezeli kudretin sem:bolüdür. 
Bütüıı har.fler onun bitişik ve muhtelif şekiliere bürünen görüntü-

(22) Fara.bi, İlimlerin Sa.YlDll, (Çev. A. Ateş), İstanbul 1986, 97-98. 
(23) Konevt, Age., Ş. All Paşa, ıoo•; Halet Ef., 4b. 
<·24) el-Millk (67), 3. 
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sünden :i!ba;rettir. Her şeyde olduğu gibi harflerde de kendini gizleyen 
ezeli J.mdxeti bilmek ve bunlardan hareketle bi.r.takım hükümler or
taya koymak mümkündür. (25) 

·· İlm.-i Cifr, İlm.ü'l-Felek ve İlm.ü'l-Huriif'Uıtl kendine göre bazı kaıi.
da ve ·esasları vardır. Bunlardan yararlanarak ğay.ba muttali olma, 
asla ğaybı bilme değildir. Dünıyevi hiçbir -a-raçtan ve ırnaddi hiÇbir 
vasıtd('ln yara~lanma;ksızın geleceği önceden bilclinne ğaybdan ha
ber ·vermedir. Bu ise ancak Allah'a mahsustur. Ne var ki, bi'l-vücüd 
değil bi'l-kuvve VaJr olan bir kısım haki:katların malılükata göre izafi 
olduğuna da dikkat etmek •gerekir. (26) 

Rene GUENON'un konuımuzla ilgili :bir değerl2ndi.rmesinde ile
ri sürdüğü fikirler cidden düşündürücüdür: 

"Tnsa'VVU!fi finitiMiqueJ dokıtrin, önünde kelimenin •hakiki ve 
asli manasıyla tamamen meta-fiziıktir. Fakat diğer an'ane şekillerin
de o·1duğu gibi, İslam'da tasavvufi doktrin ayrıca, muhtelif anzi sa
halara. az veya çok di·rekot bir tatbikat olarak, bütün bir "a;n'anevi 
ilimler·· topluluğunu ihtiva eder. ·Bu ilimler tamamen ikendisine bağ
lı ve kendisinden ııeş'et etbtlderi me•ta~fizik preıısiplerle irt~batlı ol
d:ı.ığu ve zaten bu ·b::ı,ğlılık ve müsait olduklan "transpozisyoıı"lardan, 
hakiki kıymetlerini kazandıkları için bu ilimler, her ne kadar tali ve 
alt derecede bulUıtısalar bile, tasavvufi dO'ktrinin ta;ma,mla-yıcı kısım
landır. Sun'i ve gereksiz ilaveler asla değildir." 

. . 
Sufi ile el-Hıkmeh el-İlahiyyeh kelirnelerinıin harfleri i-tibariyle 

a~ı s-:ı.yıya teQcabül ettikleiine işaret eden GUENON, devamında 
şöyle ~emektedi•r: "Yukarıda ·'Sü.fi" kelimesini açıklamak için işa
ret. ettiğimiz ilm-i huruf v·a ebced gi:bi kıi bu· ilim, mukayese edilebi
lecek şekilde s&dece Yahudi Kabbala'sında vardır. Bunun sebebi, iki 
an'anenin ifadesinde kullanıla,n dillerin birbiTine çokyakın münase
betleridir. Bu hususta şuna işaret etmeliyiz ki: "alchimie" (eski ık.iın
yaJ 'nin sadece "maddi" ımanada anlaşı1ması, semboli-zmi manasız 
bir şey sanaiı. cahiller tarafından olmuştur. Aynı şekilde Astroloji gi
bi diğer bir kozmolojik ilim, modern ;batılılanın "ikehanet sanatı" 
Cl'ar.t divinatoireJ veya "ta;hmin ilırni" Cscience conjecturaJej olmak
tan baış4-a bir şey olarak görmek istemedikleri bu ilim, gerçekte baş
ka bir şeydir. As·troloji her şe·yden önce, 'bütün an'anevi doktrinler
de çok mühim :rol oyne,yan "devir kanunlan" Cles lois c y c ı i q u e sJ 

- -- -----
(2:} l~:;ıevi, Age., ş. Ali Paşa, ıoo•; H-alet Ef., 4b; Ayrıca İlm.ü'l-hunif için bkz. 

Hacı Halife, Keşfu'z-zıınün, Tahran 1387/1967, I, "650-651. 
(2·6) Konevi, Age., Ş. Ali Paşa, 100•; Halet· Ef., s•. 
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bilgiSiyle alakalıdı:r. Öz bakımı:ndŞ.n ayru prensiplerden neş'et etme
leri itibariyle, bütün ilimler arasınrla, bir nevi tekabül vardır kıi. bu 
ilimler bir ba:luş ·n oMasına göre, bir tek ve ayını şeyin muhtelif tas
virleri gıiıbidir. Böylece Astroloji, alşimi C-eski kimya) ve hatıta ilm-i 
huruf, her nevi sembolik tekabillün esası .olan üniver sal analoji Cıkül
li müşabehet ve tekabül) kanunu sayesinde •birbir~yle ir:tibat halin
de olan muhtelif gerçeklik Craalitel salıalaırma ait aynı hakikatlan, 
her biri ilcendine has jfadeler içinde anlatmaktan ba.şka bir şey yap
mazlar. All'aneye göre menşe'i Hz. Ali'y·e dayanan bu cifr ilmi, gele
cekteki hadiseleri bilmek ô.çin bizza:t bu ilimierin bir ta:tbikidir. Bira:z 
önce işaret ettiğimiz "devi-r kanuınları" da tabiatiyle işin içine kanş
-tığı bu tatbik, anlamasını ve yorumlamasını bilen (tasavvufi hiye
rarşinin en yüksek mertebesine Kibritü'l-ahm-er C: kırmızı kükürt) 
adıyla anılan mertebeye uJaşan kıişD kimse için -zira bu çeşit şifreli 
yazı Ccryptographie)dır ki, esasta cebiırdeki işaretlerden daha fazla 
şaşırtıcı değildiır.- müS'bet ve matematik bir iUmdeki sağlamlığı arze
der." (27) 

Psikolojik bakımdan insanlarm kendi :ka:biliyet ve imkanları ile 
clairvoyance denıilen ·ruh gözü ile görme fenomenlerinin tecrübi ola
,ra;k incelenmeye başlanması da 'bu külli müşab~het v-e :tekA-billün 
-aralarında bü yük farkiM olsa bile- bir uzantısı olarak düşünille:bi
lir. (28) 

III. Fasılda : Yukarıda arzedilen bilgilere dayaınara:k İbnü'l-Axa
·bi'nin r emizlerle vuküuna önceden işaret etıtiği •bilgiler, ş-erhedilerek 
verilmektedir. Burada önemli bir noktaya d~aret eden Konevi, şöyle 
demektedir : "Mezkür anahtarlarla elde edilen sırri hikı:ınetler ve giz
li bilgiler asla ifşa edilmez. Vuküu ile an1aşılrubilecek rümuzlMla ·be
lirtilir. Aksi olsaydı kainatm nizarnı ·bozulur, kevni hikmetler kay
bolurd u. Bu tür eserlerdeki esTar, rümuz ve işaretler, ehli olan k a
mil bir şeyhten, şifahen ve özel bir telkinle a'lmır." (29) 

eş-şeceretü'n-nu'maniyye'de geçen ve el-Lem'a;tü'n'nuraruyye'de 
şerhedilen, vukO.undan önce işaret edildiği belirl7ilen olaylardan bir
kaçını şöylece zikredebiliriz : 

~ ~ ~t; ~ l ut; ..::.....ai.; l l ,j l ) Bura<ia metinde 

geçen kaaf ve cim haırfini, Kansu Gavri, Selim'i de Sultan Selim ola-

(27) Rene Guenon (Abdülvahid Yahya), "İslam Tasavvufu" <Çev. M. Tahralı), 
Akademi Mecmuası, İstanbul, Ocak-1985, I, 13-16. 

(28) Doksat Recep, Hip notizma, İstanbul 19&2', 23·5. 
(29) Konevi, Age., Ş. Ali Paşa, 100•; Halet Ef., Sb. 
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Tak yorumlayan Konevi, Kansu Gavri'den sonıra Mısır'da medeniye
im Selim'in eline geçeceğine işaret edildiğini ileri sürmü~tür. (30) 

İbnü'l-Arabi'nin 

u t._..;J ı & 1 ~ 1 u t..4. J.-; v- cfl- r ~,ı.; ~ \ıd; .w, ) 
ib~esiyle : Hanefi mezhebine mensub, Osman neslinden Selim adın
da temkin saıhibi bir sultanm Mısır'da saltanat kuracağı, bilahare 
Arap, Mağrib, Hicaz, Yemen, Irak ve Ceza.ytr'-e kadar uzanan bölge
'lerde 'hükümran olacağı ve Haremeyn-i Şerifeyn'e tam bir hizmet 
götfueceği şeklinde yorumlanmıştır. (31) 

er-Rum Suresi'nUn ilk üç ayetinden harsketle Osmanlı sultanla
rının isimlerini ~ 

Cr- 1 --ıJ"-r- 1-r-r-t-r- 1-r- r - 1.)"-1.)"-1.)") 
şifreli bir şekilde verdiğine temas eden Konevi'nin bu yorumu, (32) lr-1-
min ta-rafından :yazıldığı belli olmayan kenar şerhleri.ınde, tek .tek ve 
sıra ile padişahların baıbalaırıyla birlik!te ölüm tarihleri verilımiş
tir. (3·3) 

eş-Şeceretü'n-nu'mAniyye'de Yavuz Sultan Selim'i 

( ~ '-;"'> t..:. yb _, v.! ..ıJ lı ·r t. 'l'ı ;~ c;-yi..l ı~ _, J .. /'l'ı ı..r-'.ı 
şeklinde, Cifr ilminin dinde 1mamı, Anadolu asıllı ve temkin saıhibi 

(r30) Konevi, Age., Ş. Ali Paşa, lOOb; Halet Ef., Sb. 
(31) Bu değerlendirmeler ışığında, asıl metinde yer alan ve şerhedilmeyen ( r.- <Ji~ & ~ , ~ ı.:.:,_,.j:..;: y) lfAdesinin de Osmanlı Devletinin 

Musta·fa Kemal'In zuhuruna kadar devam edeceğine işaret edlldiği düşü
nülebilir. MUştak Baba (Öl. 1247/ )'nın 1~64'te !stanbul'da neşredllen 
Divan'ında geçen şu beyitler, Ankara'·nın kurulacak yeni devletin başken
ti olacağına işaret olarak değerlendirilmiştir. 

"Me'vft.-yı nazenine kim elf olursa efser, 
La-büd olur o me'va !stanbul lle hem-ser. 

' Nlln ve'l-Kalem başından alınsa nün-ı Ylln.us, 
Aldtkta harf-i diğer olur bu remz-1 azbar. 
Mlftah-ı Sılre-i Kehf, serhaddi kaafı taa kaaf, 
Munzam olunmak ister re'y-1 Rasül peygamber. 
HA-yı Hü lle ahir maksud olur zahlr, 
Beyt;-1 Veliyyü'l-Ekrem el-Hac Albd-1 Ekber." 

Bu da gösteriyor ki, İbnü'l-Arabi'de gördüğümüz bu an'anenin daha son
ra da devam etmekte olduğu ve zaman zaman bu yolla bazı bilgller veril
diği görülmektedir. 

(32) Konevi, Age., İ. Ü. Ktb., sa; Halet Ef., 53 • 

(33) Konevi •. Age., İ. tt. Ktb., Sb. 



110 Yrd. Doç. Dr. iı·fan Gündüz 

bir zat olarak tanıtan (34) İbnü'l-Ara;bi'nin 

cümlesini Konevi : "Şam'ın Selim tarafından fetheclileceği ve lirab
rinin de 1bu fetiliten sonra ortaya çıkanlacağına işfuret olarak değer
lendirmiştir. (35) Gerçekten de Sultan Selim 21 Ramazan 923'te 
Şam·~ gelmiş, Zekioğulla;rı Toürbesi diye bilinen, üzeri çöplerle kaplı 
İbnü'l Arabi'nin Salihiyye'deki türbesini orta;ya çıkarmış, etrafına 
bir cami yapılmasını, türbenin yenilenmesini emretmiş, 20 Muhrur
rem 924'te de caminin kuzeyine b:i:r tek;ke inşa edilmiştir. Türbimdn. 
girişine Kemalpaşazade'nin İbnü'l-Arabi'yi öven ·bir fetvası ile 

(r.!.ı.ll ~~~~ı J ~ı J>...ı l ..il) 

ibaresi yazılmıştır. (36) 

Şerh:iın bir ·başka yerinde İbnü'l-Arabi'nin 

0 ~ıc.::-;s_, 0~1~ 0 L) t ~1 J 0 ~1"c.::-~ · ı j ı) 

( ~~_,.,J I ..::.-~ J 

ifadesini Konevi, Güney Mısır'ın Sa'id böLgesinde yer aJlan ve İslam'
dan önce sağlam .bir kale .olan Asuvan'ın imar edileceği ve 'Qu imaJr
dan sonra Mısır'ın idaresinde kadınların etkili olacağı, ahlaki bir te
fessühün ıbaşlıyacağı, açıık-saçıklığıın artacağına işar-et olarak almış
tır. (37) 

Aynı şekilde İbnü'l-Arrubi'nin : "Andolsun Tevrrut'·tan soiıra Ze
bur'da da "arza mutla;ka salih !kullanın varis olacaik (bu yer onla
Tın eline geçecek)" diye yazmıştık." (38) a;yetinden hareketle Os
ınanlılar tarafından Anadolu'da kurulacak .devletin, aslıruhdan son
ra dünyanın en saJ.iıh devleti olacağına işaret ettiğini ileri siiTm·üş
tür. (39) 

Oldukça yrubancı .olduğumuz bir konuda kaleme alınmış olan 
·eş-Şeceretü'n-nu'maniyye'niın Konevi tarafından yapl!lan şerhinin, 
nüsha mukabeleleri ve diğer şerblerle mukayasesi yapılarak neşri ve 
onun bütün eserler!nin yayınlanması, kültür ıb.ayatımıza şekil veren 

(34) Konevi, Age., 1. 'Ü. Ktb., 3b. 
(35) Konevı, Age., Ş. All Paşa, lOOb, Halet Ef., Gb; 1. 'Ü. Ktb., 2b. 
<36) A. Ateş, "Muhyi'd-Din Arabi", İA., VID, 541. 
(37) Konevt, Age., İ. 'Ü. Ktb. 3a; Halet Ef., Sb. 
(38> EI-Enbiya (21), 105. 
(39) Konevi, Age., Halet Efendi, Sb. 
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unsurlarm tesbitine ı-şık tutacak önemli bir hizmet olacaıktır. "Ek
siıksiz aaılaL5ılm&yan ş,ey •bütünüyle tar!kedilemez" fehvasmca, bunla
rın Selçuk Üniversitesi'nce ya;yınlanarak ilgililerin istifadesine su
nulması kaynaklarımızm tanıtılmasma ve külıtürümüzün değerlen
dirilmesine katkıda bulunacaiktır. 


