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Ebu'I-Hasen Ebi Ali el-Hucvirl'nin tarutacağımız Keşfü 'I-Mahcubadlı bu eseri;, 
ash Farsça yazılmış, tasavvufun teoıik ve pratik konulaoru sistemli bir şekilde ele 

alan mühim bir tasavvuf klasiğidir. Birçok ilim adamının bu tasavvuf klasiğini ve 
müdlifini takdir ettiğini görüyonız. Hucviô, diğer tasavvuf klasiklerinden farklı 
olarak bu eserinde hayat hikayesini anlattığı her sGfinin en dikkate değer bir kaç · 
sözünü ele alır ve yorumlar yapar. Diğer taraftan gezdiği memleketlerde görüştü
ğü sfıfilerden bizzat nakillerde bulunmuş, karşılaştığı olaylar hakkında bilgiler . 
vermiştir. Ayrıca Hucvir1, tasavvufu yanlış anlayan ve yanlış uygulayanları şiddet
le eleştirmiş, tasavvufun otokritik sistemini e n cesur bir tarzda işletmiştir. 

A. Ebü Ali el-Hucvirtnin Hayatı 
. ··- ' ' ~ · 

Tasavvuf konusunda Farsça olarak yazılan en eski eser sayılan Keşfü '1-Mah

cub isimli bu tasavvuf klasiğinin müellifı, Ebu'I-Hasen Ali bin Osman bin Ebi Ali 
ei-Cüllabl el-Hucvirl'dir. Uikabı "Gaznevl" olarak anıldığı gibi, aynı bölgede yer 
alan Cülhib ve Hücvir'den dolayı "Cü!Hib!" veya "Hucviri" diye de bilinir. Cüllab 
ve Hücvir, Gazne'nin iki mahallesidir. Hucvir'i'nin ismi bazı kaynaklarda ''Hazi

ne bahşeden din :adamı" anlamına gelen, Data Gensbahı olarak geçmektedir. 
I-fucviri, uzun asırlardan beri Hindistan ve Pakistan bölgesinde bu isimle bilin
mektedir. Hucvirl, Gazneliler döneminde Gazne'de doğmuş ve hayatının tama

ınmı bu devletin gölgesinde geçirmiştir. Müellifın doğum tarihi hakkında kesin 
bir bilgi yoktur. Hucviri'nin ailesi hakkında da kaynaklarda fazla bilgi bulunma
maktadır. Sadece onun Gazne'de zühd ve takvasıyla meşhur bir aileye mensup 
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olduğu bildirilmektedir.' Babasının adı, Şeyh Osman bin Ebü Ali'dir. 

Huc:virl, Gazne'de babası Şeyh Osman'dan ilk dini bilgileri aldıktan sonra 
devrindeki ulemanın geleneğine uyarak çeşitli yerleri gezmeye başladı. Suriye, 

Azerbaycan, Irak, Hindistan, Cürcan, Horasan gibi bölgeleri dolaşuğı anlaşıl

maktadır. Bir ara mürşidinin vasiyeti üzerine Hindistan'a gitti. Lahor şehrinin ba
tısında Rava Lfffiağı kıyısında yaptırdığı mescidde talebelere ders vermeye ve İs

lamiyet' i yaymaya başladı_ Onun bu faaliyetleri sayesinde birçok Hintli Müslü
man oldu. Bu arada tasavvufa dair eserler yazclı . Eserlerinin sayısı on ikiye ulaş

maktadır. O arada Hint racalan birleşerek Lahor'u muhasara edip, Müslümanla

rı esir aldılar. Arkasından Gazneli Sultanı Mevdud'un Hintlileıi yenerek, kurtar

dığı beş bin Müslüman arasında Hucviri de vardı. Hucviri, Lahor'da 465/ 1072 yı

lında vefat etti.' 

B. Keşfü'l-Mahcüb'un Yazılış Sebebi 

Hucviri'nin güni.'ımüze kadar ulaşmış yegane eseri, Keşfu'l-Mahcüb'dur. Ka

tip Çelebi, eserin adını Keş.fu'l-Mahcüb li Erbabi'l-Kulüh şeklinde verir ki, eseri 
görmeden yazdığı anlaşılmaktadır.~ Ayrıca tasavvuf tarihinde ilk defa Farsça ya
zılan eser olma ·ozelliğiyle beraber, tasavvufun teorik ve pratik yönünü en detay

lı bir biçimde anlatan bir eserdir. Bundan önce bu tarz bir eser o dilde yazılma

mıştır. Arapça'da EbG Nasr es-Serrac'ın ei-Lüma'ı ne ise, Farsça'da Keşfu'l-Mah
cüb'un değeri de odur. Her ikisi de yazılmış olduğu dilin ilk tasavvtıf kaynakta

ndır. TasavVı.ıf konusunda muhteva açısından en geniş eserler bunlardır. Hucvi
rl, eserini yazarken, Süleınl'nin Tabakatü 's-Sufiyyesinden, Serdie ' ın Lüma'ın

dan, Kuşeyrl'ni·· er-Rı~çf.ilesinden yararlanınış, aynı şekilde kendinden sonra te

lif edilen N~jebat gibi esederi etkilemiştir. 
Hucviri, bu eserini EbG Said Hucviri isimli bir vatandaşın, tarikalin usülleri, 

süfilerin makaınlan, sözleri ve davranışlan hakkındaki sorulan üzerine yazdığı
OJ bildirmektedir.'' Hucviri, eseri yazmadan önce kitabın konusunu ziluıinde 

1 Gul<iııı Surür, Haz:fnetı/.'l·Asfıya, c. U, Lahor 1914, s. 233. 

2 Hucviri, Keşfu 'I-Mahcf'ib, haz. Abdii ihadi Kındil, (Tercüme edenin girişi), (Dam'n·Nalıdati 'I

Arabiyye) 8eyrutl980, ss. 39-71; Lamii Çelebi, N~febatti 'l-Ons Terctlm.esi, istanbul1.289, s. 356; Müs· 
takimza de, Mecellerı'i 'n -Nisô.b .fi'n-Niseb ve 'f-Kıl.ni.i tJC'l -Eiki.ih, Süleymaniye K tb. (Halet Efendi Bl. ), 
no. 628, v. 439b; Abdulımın'inı Hafni, el-Meustlatt'i.'s-Sı'IJiyye, <.Danı 'r·Reşad ) Kahire 1992/1412, ss 

401-402; Süleyman Uludağ, "Huc:viri", DİA . c. XVIII, istanbul 1998, ss. 458-460. 
3 Ka tip Çelebi, Keşji'i 'z-Zıını/.n, c. U, s. 1494. Ayrıca aynı isimde İsıııaili Gnostiı.mi ele alan Keş

.fu 'l-Mabcı1h adında bir eser daha vardır ki, bunları birbirine karıştırmamak lazımdır. Bkz. Ebü Ya
kub Sicistani, Keşftı 'l-Mabcılb, haz. Henri Corbin, (.Kit:ıbhane-i Tahuri) Tahran 1358/1979. 

4 Bkz. Hucvirl, Keşftı 'l-Mahcflb, tas. Zhukovsky, takd. Kasını Ensarl, 3. bs. , (Kitabhaııe-i Tahtı · 

ri) , 1375. s. 7; Hucviri, Keş{u'l-Mabcı'ih, (Tercüme edenin girişi), ss. 112· 113. 
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canlandırmış, eserin ana hatlarını belirlemiş ve ondan sonra bu pHin üzerine yaz

nuştır. Hucvir1'nin eserde daha evvel yazdığı veya ileride yazacağı hususlara atıf

larda bulunması, eserin yazılış planına dikkatle uyduğunu göstermektedir. Eser

de lüzumsuz uzatmalann, gereksiz teferruatlann yer almamasının bu tj(jzliğin bir 

eseri olduğu anlaşılmaktadır. Hucvir! eserini tasavvufi adab ve erkanın ne oldu

ğunu ve bunların şeriatın zahirine nasıl uygun düştüğünü göstermek amacıyla 

yazmış ve bunu da büyük oranda gerçekleştirmiştiL 

C. Keşfu'l-Mahcüb'un Yazma ve Baskılı Nüshaları, Tercümeleri 

Gerek İslam alemindeki kütüphanelerde gerekse batıdaki kütüphanelerde 

Keşfu'l-Mahcub'un pek çok yazma nüshası mevcuttur. Eserin yazma nüshalan 

dünyanın farklı h.iitüphanelerindedir.s Eser ilk defa 1903'de Lahor'da basıldı. 

Nicholson eserın bu baskısını esas alarak İngilizce'ye çevirdi ve yayınladı.~ 

1926'da Rus şarkiyatçısı Zhukovsky eseri, Farsça nüshasını tashih ve tahkik ya

parak, Leningrad'ta Rusça 57 sayfalık bir incelerne yazısıyla birlikte neşretti . Zhu

kovsky, eserin tenkirli ve ilmi neşrini yaparken Viyana, Taşkent, Semerkand, Pe~ 
tersburg ve Paris nüshalannı esas alarak yapmıştır. Bu çalışmanın İran'da tama

ıru Farsça olan baskısı, Kasım Ensari'nin takdimi ile yayınlanmıştır.: 

Keşfu'l-Mahcfıb, XX. yüzyılın başına kadar hiçbir dile tercüme edilmemiştir. 

Özellikle eserin Osmanlı uleması tarafından tanınmamış olması ve tercüme edil
memiş olması dikkat çekicidir. Keşfu 'l-Mahcub ilk defa Reynold A. Nicholson ta

rafindan A Translation qf The Kashf ai-Mahjub The Oldest T1·eatise on Sı~/ism 
adıyla, La hor baskısı ve British Museum nüshalarını kıyas ederek İngilizce'ye ter

cüme etmiştir.~ 1 ercüme 1911 yılında yayınlanmıştır. Nicholson bu tercümeyi ya

parken rercümede bazı yerleri aüamış ve böylece İngilizce tercüme kısaltılmış 

bir tercüme halini almıştır. Arkasından İs'ad Abdülhadi el-Kındil, Keşfu 'i-Mah
cüb hakkında bir doktora tezi yapmış ve bu akademik çalışmanın arkasından 

eserin Farsça'dan Arapça'ya tercümesini 1983 yılında tamamlayıp, yayınlamıştır. 

5 Bkz Hucvirl, Keşfii.'/.-Mahcı1b, (Tercüme edenin girişi), ss. 185-186. 

6 Bkz. Hucvirl, A Trans/at:Um q(The Kaslif ai-Mahjtth, The Oldesı Persian Trea ıise on Sufisın, 

<E.]. W. Gibb Meınorial) London 1911, 420 s. 

7 Bkz. Hucvirf, Keşji1. 'l-Mabcııb, tas. Zhukovsky, takd. Kası111 Ensari, (Kitabhane-i Tahuril, 1375, 607 

s. Burada tanıtuıı esnasında İs'ad Abdülhadi K.ı.ııdil tarafından yapılan Arapça tercümesi esas alınmıştır. 

Bkz. Hucviri, Keş(tı '1-Mabctıb, haz. Abdülhadi Kındil, <Danı'n-Nahdati'I-Arabiyye) Beyruı 1980, 709 s. 

Eser hakkında aynı ş--al1ıs, Kahire-Aynu'ş-Şems Üniversitesi Edebiyat Fakilltesi'ne bağlı olarak ei-Hucviri 

ve Mezbebuhıl./i't-Tasammf kema Yebdı1 min Kitabihf Keşfi'I-Mahcı?b adıyla 1969'da doktora yapmış

tır. Bkz. Abdülhadi K.ındil, ei-Hucviri ve Mezbebubtı .fl't-Tasaı.Jt.Juf kemiJ Yebdıt min Kittibihf Keş{i'l· 

Mabcıih, (Dr. Tezi), Aynu'ş-şeıııs Üniversitesi-Edebiyat fakültesi, Kahiı·e 1969 

8 Bkz. Reynold A Nicholson, A Translation oflbe Kash.f ai-Mahjılb 7be Oldesı Treat(~e on Sı~.

jlsm, London 1911, 420 s . 
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Zaten eserin Arapça tercümesiniı.1 giriş kısmındaki 188 sayfalık takdim bölümü 

bunu ispat edeı mahiyettedie Yine ikinci bir tercümesi, Ebu'l-A'zam rarafından 
yapılıp yayuıJanmıştır. Ancak bu ikincisi Farsça aslından değil İngilizce 'sinden 

yapılmıştır. Ayrıca eser Süleyman Uludağ tarafından dilimize çevrilmiştir. " 

D. Keşfü'l-Mahcill>'un Muhtevası ve Kaynakları 

Eser iki ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, müellifın yazdığı mukad

dirneden sonra ilk altı babta sırayla, ilim, fakr, tasavvı.ıf, giyim, fakr hakkında gö

rüşler, ınelfunet konulan detaylarıyla anlatılır.'" Yedinci bölümden on üçüncü bö

lüme kadar sırayla şu kesimlerin terceme-i halleri anlatılır: Sahabeden zahid kim

seler, elıl-i beytren imamlar, ehl-i suffe, tabiln ve ensardan zahidler, rebe-i rabi

in'in zahidleri, ınüteahhirinden önde gelen sufiler, farklı beldelerin sufıleri olmak 

üzere toplam ı 14 zalud ve süfi'nin biyografısi yer alır. Eserde yer alan Sahabe, Ta

biln ve murasavvıflar şuıılardır: Hz. Ebübekir, Ömer bin Hattab, Osman bin Affan, 

Ali bin Ebu Talib, Hasan bin Ali, Hüseyin bin Ali, Zeynelabidin, Muhammed Ba

kır, Cafer Sadık; Veysel Karanl, Herim bin Hayyan, Hasan Basri, Said bin Müsey

yeb, Habib Acemi, Malik bin Dinar, Ebu Hatim Ra1, Ebü Hazim Medeni, Muham

med bin Vasi', Ebu Hanife, Abdullah bin Mübarek, Fudayl bin İyaz, Zunnün Mıs

ri, İbrahim bin Edhem, Bişr Hafi, Bayezld Bistam'i, Haıis Muhasibi, Davud Tai, Se

ri Saka tl, Şaklk Bel hi, Ebu Süleyman Daran'i, Ma'rüf Kerhl, Hatem Asam, .İmam Şa

fii, Ahmed bin Hanbel, Ahmed bin Ebü Havarl, Ahmed bin Hadraveyh, Ebu Tü

rab Nahşeb'i, Yahya bin Muaz Razi, Hamdun Kassar, Mansur bin Ammar, Ahmed 

bin Asım Anraki, Abdullah bin Hubeyk, Cüneyd Bağdadi, Ebu Hüseyin Nuri, Ebü 

Osman Hirl, İbn Cella, Ruveym, Yüsuf bin Hüseyin Razi, Seınnun Muhib, Şah Şu

ca Kirmanl, Amr bin Osman Mekki, Sehl bin Abdullah Tüsteri, Ebü Abdullah Bel

hi, Hakim Tirmizi, Ebubekir Verrak, Ebu Said Harraz, All bin Sehl İsfehanl, Hay

ru'n-Nessac, Ebu Hamza Horasani, İbn Mesrük, Ebu Abdullah Mağrib'i, Ebü Ha

san bin Ali Cüzcanı, Ebu Muhammed Ceriri, EbG Abbas Ahmed bin Selıl Ademi, 

Hallac-ı Mansur, İbrahim bin Ahmed Havvas, Ebu Hamza Bağdadl, Ebubekir Ya

sır!, Şibll, Cafer bin Nusayr el-Huldi, Ruzbarl, Ebu Abbas Seyyar!, İbn Hafıf, Ebü 

Osman Said bin Selam, Nasrabazl, Husri, Alımed bin Muhammed Kassab, Ebü Ali 

Dekkak, Harakanl, Dabistanl, EbG Said Mi hen!, Hutli, Kuşeyrl, Ebü Abbas Şakka

nl, Ebü Kasım Cürcani, Muzaffer bin Alımed bin Hamdan. 

9 Eser. Süleyman Uludağ tarafından Keşfn'I-Mahcılb: Hakikat Bilgisi adıyla Türkçe'ye tercüme 
edilıııiştiJ. Bkz. Hucvirl, Keşjiı 'I-Mabcılh: Hakikat Bilgisi, ter Süleyman Uludağ, (Dergah Yayınları) 
İstanbul 1982, 608 s 

10 Hucvitl , Keş/iJ. '1-Mabdib, haz. Alıdülhadi Kındil, (Diru'o-Nahdaıi'l-Arabiyye) Beyrı.ıt 1980, ss. 
203-266. 
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On dördüncü bölümle başlayan ikinci ana kısımda ise, şu tasavvuf ekolleri 
anlartlır: Muhasibiyye, Tayfuriyye, Kassariyye, Cüneydiyye, Nuriyye, Sehliyye, 
Hakiıniyye, Harraziyye, Hafıfiyye, Seyyariyye, Hulüliyye, Hulrnaniyye. Bu tasnif 
ilk defa Hucviri'de yer alır, daha sonrakiler ondan nakille zikrederler. Bundan 
sonra her başlık, Keşfu'l-Hicab, yani o komıda perdenin açılması espirisiyle an
Jaulır. Bu şekilde perdelerin kaldırılarak on bölümde anlatıldığı konular şunlar
dır: ınarifetullah, iman, temizlik, abdest, namaz, zekat, oruç, hac. Arkasından 
eserin adab bölümüne geçilir. Adab konulan içinde, sohbet, yeme, yürüme, uy
ku, sefer, hazar, konuşma, susma, soru sorma, evleome yer alır. Bundan sonra 

küçük bir bölüm halinde şu ıstılahlar ele alınır: hal-vakit, makam-temkin, muha
dara-ınükaşefe, kabz-bast, üns-heybet, kalır- lütuf, nefy-isbat, müsamere-muha

clese, ilme 'l-yakln, ayne'l-yakln, hakka'l-yakln, ilim-ma'rifet, şeriat-hakikat, hak, 
hakikat, hatan'it, vatanat, rams, rems, alaik, vesait, zevaicl, melce', mi..inc!, külliy

ye, leviiih, levami', tevali', tavank, latife, sır, necva, işaret, ima, varid, intibah, iş
tibah, karar, inziac, alim, muhdis, kadim, ezel, ebed, zat, sıfat, isim, tesmiye, 
nefy, isbat, şey'an, zıdclan, gayran, cevher, araz, cism, sı.ıal, cevab, husn, kabih, 
sefeh, zi.ilum, acil, melek, hatır, vakı' , ihtiyar, imtihan, bela, tahalll, tecelli, tahal-
11, şun1d, kusüd, ıstın~l'. ıstıfa, ıstılam , reyn, gayn, tevbe, telbis, şürb , zevk olmak 
üzere 93 tasavvı.ıf'i kavram ele alınır. Son on birinci bölüm; keşfülhicab sema 
adabı hakkındadır. Son bölümü oluşturan bu kısımda sema meselesi detaylı bir 
şekilde anlatılır. 

D. Keşfü'l-MahcOb'un Metodu 

Cüneyd-i Bağdaeli tasavvuf ekolünün en önemli temsilcilerinden biri olan Huc
vir!, Muhasib! kadar akla önem vermekle beraber, geniş , hür ve hoşgöıiilü bir an
layışa sahiptir. Hucvi.rl, tasavvufun özünü kavrayabilınek ve ifade edebilmek için 
akıl ve rnanuk ölçülerinin sonuna kadar kulfanılması taraftarıdır . Bu hususta çağ
ctaşı Kuşeyrl'den daha ileri olduğu söylenebilir. Hucvirl'nin bu eseri, kendinden 
önce yazılan Ebü Nasr es-Serrac (ö.378/988)'ın el-Lüma'ına oldukça benzemekte
dir.11 Yine aynı dönemde yazılan Kuşeyrl (ö.465/ 1072)'nin er-Ris~le'si de bu eser

den etkilenıniş gözükınektedir. ' 2 Bu eserle ilgili olarak Schimınel'in değerlendir
ınesi şöyledir: "Hucvirf'nin önemli yeniliği Keşfu'I-Mahcüb'u Farsça yazmış, ıa

savvuf edebiyatında yeni bir dönem başlatmış olmasındctdır. Keşf, Farsça'nın 

başlangıç dönemindeki anıtlanndandır, anlatım hakımından da pek ı:tginçtı:r. 

Geçerli ve ünlü kitaplardandır ve başka kaynaklarda seyrek rastlanan birçok il-

ll Benzer kon~ ların karşılaştırması için bkz. Hucviri, Keş(u. 'l-Mahdlb, haz. ş. Abdülhadi K.ındll , 

<Tercü ıııe edenln girişi), ss. 165-171. ' 

12 Hucviri, a.g.e., ss. 172-175. 
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ginç bilgi içerir. Yazarın sistemleştirme eğilimi zaman zaman aşırı giderse de, 

yaklaşımı ve konuyu dengeli ele atışı açısındcm değeri büyüktür. '"·1 

Hucvirl bu eserinde sadece rasavvufi konuları aktarmakla kalmamış, gerekli 
açıklamalar ve özgün yorumlar yapmıştır. Gerektiği zaman yer yer eleştirilere de 

girmiştir. Böylesine geniş bir erüde sahip olan Hucvirl'nin eseri, tasavvuf araştır
malarında rahatlıkla başvunılabiJecek kaynaklar arasındadır. 

E. Keşfu'l-Mahcftb'un Tasavvufi Eserler Arasındaki Yeri 

Keşfu'J-Mahcub, tasavvuf klasikleri denince hemen akla gelen eserlerden bi

risidir. Bundan ö nce Tasavvtıf tarihinde tasavvufa dair birçok eser yazılmı.ştır, 

ancak Kelabazl'nin et-Taarrujunda da olduğu gibi Keşfı.ı'l-Mahcub'da tasavvutl 

konular ele alınırken isrjfade edilen daha önceki eserlerin adı ve müellifleri zik

redilerek literatüre katkıda bulunulmuştm. Bu eserlerden zamanımıza kadar ge
len ve Hucvirl'ye kaynaklık eden başlıca eserler şunlardır: 

1. el-Lüma': Müellifi., Ebü Nasr Abdullah bin Ali es-Serrac (ö. 378/988)'dır . Bi

lindiği gibi Serrac tüm İslam alemini dola.şmış ve dönemindeki mutasavvıflann 
biyografi.lerini ve sözlerini toplamıştır. Tasavvuf literatüründe ilk klasik tasavvı.ı

f'i eser olarak nitelendirilir. Sonradan yazılan hemen tüm eserlerde kaynak ola
rak kı.ıllanıLnıştır. el-Lüma ', tasa vvuf tarilıi açısından önemli ve ilk kaynaklardan 

biri olmasına rağmen, ml'ıellifinin kendinden önceki rivayet ve bilgileri sadece ri
vayet etmekle yetinip, kendi fikir ve göıiişlerini bildirmemiş olması dikkat çek

mektedir. Hucvirl, Sercik'tan farklı olarak bu hususta kendi değerlendirmeleri 
cesurca yapmış ve tıkiderini açıkça ortaya koymuştur. Diğer taraftan Hucvirl 

kendinden sonra geleeeldere tasavvufi sözlerin nasıl yorumlanabileceğine dair 

bir örnek de oluşturmuş olmaktadır. 
2. Tabakdtü's-Su.fiyye: Meşhur müellif Stilemi (ö. 412/102l)'nin süfilerin bi

yografılerinin yer aldığı geniş bir eseridiı·. Şu ana kadar tasavv'Uf literatüründe bi
linen ve mevcut en eski tabakat kitabıdır. Hucvirl eserinde özellikle biyografi Im

susuncia geniş ölçüde yararianmış olmasına rağmen, bilgileri aynen aktarmamış, 
ilaveler ve yonunlar eklemiştir. Süleml, mutasavvıfların sözlerini sadece nakle

der, Hucviô ise vorumlar yapar, kendi kanaatlerini ekler. 

3. Risale: Kuşeyri' (ö 465/ 1072)'nin eseridir. Mutasavvıfların biyografılerinin ya
nında, birçok tasavvufi kavram hakkında daha önce rivayet edilen söz ve tikideri 

toplamıştır. Kuşeyrl, ele aldığı her tasavvufi mesele hakkında varsa ayet ve hadisler

den başlayarak, slıfi sözleriyle de destekleyerek, konu hakkında zengin bilgiler ve
ıir. Ancak kendi fikir ve görüşlerine yer vermez. Diğer taraftan Hucviıi Keşfı.ı'l-Mah-

13 Anneıııarie ScJıjrnmel, Tasawı~(tm Boyııı!arı, çev. Ender Gürol, istanbul 1982. s. 86. 
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cüb'da. Kuşeyrl'nin biyografısini yer veıir. Eserin Farsça matbu nüshasına ımıkaddi

me yazan Kasını el-Ensaıi ile Arapça ya tercüme eden Abdülhadi Kındil Keş(u 'l-Mah

cub ile yukanda ele alınan el-Lüma', Tabaldti.i 's-SGfiyye ve Risale arasındaki benzer
lik ve etkileşin1leri mukayeseli olarak alıntılada göstermeye çalışmışlardır. •• 

Nericede, Keşfu 'l-Mahcub özellikle ınetodoloji, içerik ve zengin yonınılada ilk 
dönem tasavvuf klasikleri arasında özel bir yeri haizdir. Geçmişte olduğu gibi gü
nümüzde de birçok tasavvufi çalışınaya kaynaklık etmeye devam edecektir. 

F. Keşfü'l-Mahcüb'un Tesirleri 

Hucviri, kendisinden sonra gelen mutasavvıflara doğnıdan veya delaylı olarak 
tesir eden büyük şahsiyetlerden biridir. Hucvir'i'den sonra tasavvufa dair yazılan 
ve Keşfı.ı 'l-MahcGb'dan etkilenen üç eser şunlardır: 1. Esrcmı't-Tevhid: Müellifi 
Muhammed bin Mi.inevver bin EbU Sa!d'dir. Bu eser yaklaşık 57411178 yıllarında 
yazılmıştır. Belli bir sG.finin hayatı, dervişleri ile münasebetleri hakkında. ilk defa 
yazılan en geniş eser budur. Tekke ada b ve gelenekleri hakkında V /XII. asLrdaki 
tasavvufi hayata dair önemli bilgiler ihtiva eder. 2. Tezkiratü'l-Evliya: Feridüddin 
Artar'ın (ö. 618/12291221) meşhur eseridir. Attar bu eseı;ini yazarken Keşfu 'l-Mab

cı~b ve Esranı 't-Tevhid'den da yararlanmıştır. 3. Nr:febatü'l-Üns. Molla Cami'nin 
(ö 898/ 1492) meşhur eseridir. Molla Cami bu eserinde yer yer Keşfu 'l-Mah

cCıb'dan yarariapmış ve burada olduğu gibi atıflarda bulunmuştur: "Kitab-ı Keşfu 'l

Mahcüb'da böyledir ki, Hakk Sübhanehu ve Teala nübüvvet burhanını kıyamete 
dek baki kılınıştır ve evliyayı ol burhan izharına sebeb kılmıştır. Ta daimi olarak 

Ha kk' ın ayetleri ve Muhammed (a.s)'ın sıdkının delilleri zahir ola ve onları ~Uemin 
vellleri kılmıştır, asumanda.n yağınur onların ayaklan bereketi için yağar. .. ıs 

Molla Cami, Cürcani, Şekkani, Hutli, Muzaffer Kirmani, Kuşeyri ve Alımed 
Serahs1 gibi ımıtasaavılların biyografilerini verirken Keşfu'l-Mahcüb'tan aynen 
aktarmalar yapar. Özetle, son dönemde doğulu ve bat.ı.lı pek çok ilim adamının 
tasavvut1a ilgili çalışına ve araştLrmalarında. Keşfu 'l-Mahcüb'u kaynak olarak kul

lanmaktadırlar. Ülkemizde de son yıllarda artmakta olan akademik araştıımala 

rın bir çoğununun bibliyografyasında yer almaktadır. Hucvirl'nin sadece muta
savvıfların söz!<, . !ni ve menkıbelerini nakil ve rivayet ettiği şeyleri tahlil ve ınü

nakaşa ederek bir neticeye vaıması, tasavvufun adab ve erkanını nakletınesi , sü
tllerin biyografilerini de ekleyerek kendine has bir usfılle ele alması , başka eser
lerde görülmeyen on iki tasavvufi fırkaya yer vermesi Keşfu'I-Malıcüb'un başlı

ca özellilderini t~şkil etmektedir. 

14 BkZ- Hııcvirl, Keş.fu 1-Mabcı1b, ıak. Kasım Ensatl, ss. 24-28; Hucvirl, Keşfit I-Mabct7b, çev. Ab

dulhadi' Kındll, (Tercüme edenin girişi), ss. 165·176. 

15 Bkz. Lamli Çelebi, Nejehlll Terclim.esi, s. 24. 


