
Abdullah Bosnevf Efendi 
(ö. 1 054/1644) 

ve "Srrr:-_L_Yakin". Ri salesi 

Özet 

bdullah Bosnevi, Balkanlarda İs
lam kültüıiinün yayılınası üzerine 
büyük etkisi olmuş hicri on bi

rinci asnn fuifl.erindendir. Nazari irfan sa
hasında, içlerinde en önemlisi Füsus şerhi 
olan çok sayıda eserin sahibidir. Sırr-ı Ya
kin risalesini; . 

o ... ı:- ;:jj ... .... o . ::-ıı ~I.J -- ~- ~~~ -- - ı.f>" .J . .) 

"Yakine ulaşıncaya dek,Rabbine iba
det et." 

Ayet-i şerifesini tefsir etmek üzere kalenıe 
almış, eserde makam-ı Alımedi ve yakinin 
manalanndan bahsetmiş ve yakinin ölüm ına
nasma geldiği görüşünü reddederek Şeyh'in 
Menakıbu'I-A.rifuı kitabındaki iddialı sözle
rine istinat edip, yakini, kadinıin müşahede-i 
aynı manasında tefsir etmiştir. 

Mukaddiıne 

Hayatıpnzın tüm boyutlannın yaban
cılann etkisi altında kalclığı ve yeni nes
lin, Batılı enformasyon ve medyanın hü
cuınuna hedef olduğu bir çağda yaşıyoruz. 

Ali Ekber Ziyai 

Bu şartlarda İslaııll birikimin iliyası tah
kik ve araştırma ehlinin en önemli vazife
lerinden olmaktadır. Balkanlar bölgesi gü
nümüz koşullannda diğer Müslümanlardan 
daha fazla siyasi, iktisadi ve kültürel sorun
larla ve iç savaşlarla karşı karşıyadır. Gerçi 
onlann çoğu yazan, Boşnakça, Sırpça, Hır
vatça, Arnavutça gibi muhtelif Balkan dille
rinde Balkanlann ilınl ve dinl şahsiyetlerini 
tanıtan değerli araştırmalar gerçekleştirmiş

lerdir (Safvet-beg Basagic, Bosnjaci I Her
cegovci u Islamskoj Knjizevnosti, Sarajevo, 
1986, 82-90), anıa bugünkü şartlar, Balkan 
Müslümanlannın diı:ll ve fikri düşünceleri
nin yeniden ihya edilmesine olan ihtiyacı 
diğer zanıanlardan daha fazla hissettiınıek
tedir (Bkz: UsQlu'l-Hukm fi Nizami'l-Alem, 
yazann mukaddiınesi, s. 1). 

Bosna Hersek'in fila1 şahsiyetlerinin 
en önemlilerinden biri, isianı akaidinin ya
yılması ve İslarrıl varoluşun müdafaasında 
önemli rol oynanıış, Füsus şfuihi olarak 
meşhur Şeyh Abdullah Efendi Bosnevi' dir. 
Tefsir ve İslarrıl irfan sahasında çok sayıda 
telifi vardır. isianı tarihi ve medeniyetine 
Avrupa'nın kalbinde altın sayfalar eklemiş, 
Bosnalı yeni Müslümanlar arasında dini 
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Bosna Heısek'in fikıi 
şahsiyetleıinin en 

önemlileıinden biıi, 

islam akaidinin yayılması 
ve Islami vaıoluşun 

müdataasında önemli ıol 
oynamış, Füsus şaıihi olaıak 
meşhur Seyh Abdullah Efendi 

Bosnevi' diı. 

ı 
ı 
ı 

tebliğ ve tespit etmede en büyük rolü üst
lenmiştir. Bu şahsiyetin Farsçaya tercüme 
edilmiş en önemli eserleri arasında "Sırr-ı 
Yakin fi. Tefsiri Kavlihi Teala: Va'bud rab
beke hatta ye'tiyekel yakfn" risalesi vardır. 
Bu risale bicri. on birinci yüzyılda yazılmıŞ
tır ve Prof. Reşid Hafızoviç'in lütfuyla gör
sel kopyası bu makalenin yazariarına ulaşan 
eserin müellifin el yazısıyla olan tek nüshası 
Türkiye'de bulunmaktadır. Bu irfan-tefsir 
risalesinin önemi, Bosnalı yazarın çok gü
zel ve fasih bir nesri olması, İslam irfanının 
prensiplerine uygun yüksek mı.ihtevaya sa
hip bulunmasındadır. 

Abdullah Bosnevi Efendi'nin Hayat 
Hikayesi 

Abdullah Bosnevi Bayraı:nl1 Osmanlı 
uleması arasında "Şfuihu'l-Füsııs" ve Bosna 
halkı arasında "Gaibl'' olarak şöhret bulmuş
mr_ Mubibb1 Hulasatu 'l-Eser' de, Haneô el
Cevheru'l-Esna'da, Hayruddin Zerkeli el
A'ltim'da (el-A'ltim, c. 4, s. 101-102), Hacı 
Halife Keşfu'z-Zünun'da (Keşfu'z-Zünun, s. 
1263) ve İsmail Paşa Bağdaeli Hediyyetu'l
Arifi.n'de (Hediyyetıı'l-Arifi.iı, c 1, s. 476) onun 
hayatının bir parçasını açıklamışlardır. 

Hacı Halife, Keşfu'ı-Zünun kitabında 
onu "şfuihu'l-füsus" olarak adlandınnıştır .. 
Mubibb! Hulasatu'l-Eser'de onu Abdullah 
Rumi, Rum ulemasından ve hakku'l-yaklne 
vasıl olmuş meşhur büyüklerden biri şek
linde tanıtmıştır ... , 

Kendisi Bosna'da doğdu. Mukaddime 
ilimlerini doğduğu şehirde, t~fsir, hadis, 
fıkıh ve kelfu:n gibi yüksek ilimleri de 

1 Muhammed Hancic e/-Cevheru'l-Esnc'i fi Terc'icimi 
Ulemai ve Şuarai Bosna kitabında (Mısır, el
Matbaatu'l-Allamiyye, hicıi 1349, s. 94-100) Bos
nalı bu meşhur fu:ifin hayat hikayesini tafsila
uyla anlatmıştır. 
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İstanbul' da tahsil etti. Tahsilini tamam
ladıktan sonra Bursa'ya gitti. Orada dö
nemin ileri gelen, ikinci dönem Bayranıl 
Melfunl şeyhlerinden Hasan Kabadfiz' a · 
(ö. 1010/1601) intisap etti. Onun ifşat
ları ile büyük manevi mertebelere nail 
oldu ve kendisirıi. yetiştirdi. Bu arada 
Halveti meşayi-hinden Şeyh Abdülmecit 
Halveti' den de feyz aldı. 

Abdullah Efendi, akli ve nakli ilimle
rin tamamında yüksek dereceye ve üst ma
kama nail olmuş bir a:tiı:ndi. Rum'da doğmuş, 
orada büyümüş, büyük fuiflerden istifade et
miş, hırka giymiş, Kur'an 
ilimleriPi öğrenmiş ve 

Şerhun ale'l-Füsusi Muhyiddin Arabf, 
İbn Ffuid'den el-Tiiiyye'ye şerh, Garsud
din Hüseyni'den Şerh alCi Nazmi Meratibi 
VücQd ve Cebeli, Risaletu fi Tafdili'l-Beşer 
ale'l-Melek. 

Bu fuifin hayatında meydana gelen ilginç 
tesadüflerden biri, Mekke'de oturan Seyyid 
Abdurrahman b. Ahmed Mağribi'yle görüş
mesidir. Abdullah Bosnevi Konstantiniyye'ye 
gittiğinde söz konusu Seyyid' den yanına gi
debilmek ve teşekkür etmek için izin istedi. 
Seyyid Abdurrahman ona izin vermedi ve 
bu durum defalarca tekrarlandı. Bir gün bi-

neğine atladı ve Seyyid'in 
izni olmaksızın yanına 

tüm ilimlerde emsal
leri ve çağdaşlarından 
üstün olmuştur. Hicri 
karneri 1046 yılında 
Medinetu'n-Nebi'yi zi
yaret etti. Ünlü fuif Sa
lim b. Ahmed Şeyhan 
baAJ.evi Hüseyıll'yi zi
. yaret etmek arzusun
daydı. Ama o, Abdullah 
Efendi'nirı Mekke'ye 
varmasından birkaç gün 
önce oradan ayrılrnıştı. 
Abdullah daha sonra 

Abdullah Efendi, ak:li ve 
nakli ilimierin tamamında 
yüksek dereceye ve üst 
makama nail o1m.uş bir 
alimdi. Rum'da doğmuş, 
orada büyümüş, büyük 
a:rınerden istifade etmiş, 
hırka gw.rruş, Kur'an :i1irriler.ini 
öğrenmiş ve tüm ilimlerde 
emsalleri ve çağdaşJa;r:ı:nda;n 
üstün olmuştur. 

gitmeye karar verdi. 
Ama Seyyid'in evine 
ulaştığı ve bineğinden 
aşağı indiğinde ayağı 

burkuldu ve kınklı. Böy
lece Seyyid'in kerameti 
ona aşikar oldu. 

Abclıı1lahEfendi 1054 
yılında hacdan döndük
ten sonra Konya şehrinde 
vefat etti ve Sadreddin 
Konevi'nin yakınına def
nedildi. Kabrinin üzerine 

Mısır ve Şam'a gitti ve oraların ulemasıyla 
görüştü. Diğer İslam beldelerinde de şöhret 
buldu ve İslam devletlerinin büyükleri nez
dinde yüksek mevki edindi. 

Talebeleri arasında Şeyh Garsuddin Hü
seyni, Şeyh Muhammed Mirza Dımeşki Sufi, 
Şeyh Muhanımed Mekki Medeni ve Sey
yid Muhanımed İbn Ebi Bekr Kaud'a işa
ret edilebilir. 

BosneVl; çok sayıda telili tanzim etti. 
Bunların en önemlileri ve en meşhurları 
şunlardır: 

• bir kubbe inşa edildi. 

Yazmış Olduğu Eserler 

ı. Türkçe Füsfisu'l-Hikem şerhi. 

2. Arapça Füsfisu'l-Hikem şerhi. 

3. Metaliu'n-Nfiri's-Seni el-Mebni an Ta-
hareti Nesebi'n-Nebiyyi'l-ArabL 

4. Şerhu't-Tffiyyeti'l-Kübra. 

5. Mevakıfu'l-Fukara. 

6. Hakikatıı'l-Ayn. 

7. Risaletıı Hadarati'l-Gayb. 
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8. Tecelliyu'n-Nfiri'I-Mubin fi. Mir'ati 
İyyake Na'budu ve İyyake Nestafu. 

9. Risale fi Tefsiri Nfuı ve'I-K.alem. 

10. Risale fi'I-A'yfuıi's-Sabe. 

11. Risale fi Şerhi'I-Hamdi lillahi ellezi 
Evd el-Eşyai'I-Adem. 

12. Risale fi. Tafdili'I-Beşer ale'I
Melek 

13. el-Vusill ile'I-Hadrati'I-Cem'fu. 

14. Şerhu Hal'i'n-Na'Ieyn fi'I-Vusill ila 
Hadrati'I-Cem'fu. 

15. Hal'u Na'leyn. 

16. Şerh alaNazmi Meratibi'I-Vücfid, 
Garsuddin Halili'den. 

17. Terşihat'ın Türkçe tercümesi. 

18. Türkçe Gülşen-i Raz-i Ariian fi Be-
yani Usilli Ralı-i Arlfan. 

19. Ceziretu Mesnevi. 

20. Risale fi't-Tarikati'I-Bayramiyye. 

21. Şerhu'l-Kelaıİıi'l-Mueyyidi'I-Cundi 
fi Evaili Şerhi'I-Füsfis. 

22. Cilau'I-Uyfuı fi Şerhi Kadiseti' ş-Şeyh 
Abdulmedd el-Sivas!. 

23. el-Yedu'I-Ecved fi İstilami'I-Haceri'I
Esved. 

24. Şerh Rabbi Yessir ve la Tuassir. 

25. el-Burhanu'I-Celi ve hüve Tefsiru 
Kavlihi Teala: "li-Nasrifu anhu's-Sfie" fi. 
Sureti Yusuf. 

26. Risale fi Temsili Cebrail fi Sureti'I
Beşer. 

27. Risale Uhra fi. Haze'I-Ma'ni bi't-
Turkiyye. 

28. Tefsiru Sureti Ve'I-Asr. 

29. Risale fi'n-Neş'eti'I-İnsaniyye. 

30. Tefsiru Kavlihi Teala: ''Hatta iza be
lağa mağribeş-şems". 

84 

31. el-Münacat 

32 Kil:abu'I-Kı.ıııa el-Rııhiyyi'I-Memdııdli'I
Edyafi'I-Vandin min Meratibi'I-Vücfid. 

33. Kitabu'I-Mufadileti'I-Esma beyne 
Efdale'I-Beşer ve'I-Melili'I-A'la. 

34. Kitabun Munteha Mekasidu'I-Kelimat 
ve Mubteği Teveccehu't-Taayyunat fi Be
yani Ekmeli'n-Neş'et 

35. Ref'u'I-Hicab fi İttisali'l-Besmele 
bi-Fatihati'I-Kitab. 

36. Kitabu'I-Müsteva el-A'la fi'ş-Şerabi'l
Ehalli fi Tefsiri Kavlihi Teala: ''Ve kane ar
şuhu ale'I-mili". 

37. Tefsiru Sureti Ve'I-Adiyat. 

38. ei-Evbetu fi. Beyani'I-Enab ve't
Tevbe. 

39.IUsale fi Tefsiri Kavlihi Teala: ''Hatta 
iza's-Teyese'r-Rusül". 

40. Risale fi Tefsiri Kavlihi Teala: ''Ve levla 
en Yekfuıe'n-Nasu Ümmeten Vahideten". 

41. Risale fi. Tefsiri Kavlihi Teala: 
''Hüve'llezi halaka's-semavati ve'I-ardi fi 
sitteti eyyam". 

42. Risale fi Tefsiri · Kavlihi ':feala: ''Ve 
Iekad erselna Mfisa bi-ayatina". 

43. Risale fi Tefsiri Kavlihi Teala: ''Ve 
Iein ezakna'I-insane minna rahmeten". 

44. Risale fi Tefsiri Kavlilıi Teala: ''Katele'I
insanu ma ekferehu" (veya Keşfu Esrari'I
Berre). 

45. el-Lübab fi Beyani'I-Ekli ve'ş
Şurbi. 

46. Ruhu'I-Mütabiatu fi. Beyani Şurfiti'I
Mübayiati. 

47. Keşfu's-Sır el-Mübhem fi Evveli Su
reti Meryem. 

48. Lübbü'n-Nevat fi. Hakikati'I
Kıyam. 
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49. el-Dürrü'l-Manzum fi Be
yani Sıni'l-Ma'lum. 

50. Kitabu'l-Gufı:i'l-Mutlak inde 
Zehab A.leıni'l-Fark. 

51. Risale fi Kavli'l-Cüneyd. 

52. Tezyil fi Münazaati İblis li
Sehli b. Abdilialı el-Tüsteri. 

53. Thhakkuku'l-Cüz bi-Sfueti'l
Küll ve Zuhuri'l-Fer'i ale Silreti'l
Asl. 

54. Kitabu'n-Nüffisi'l-Vfuidat 
fi Şerhi Evveli'l-Fütfihat. 

55. Ziyau'l-Lümem ve'l-Berku 
fi Hadrati'l-Cem' ve'l-Fark. 

56. el-Keşf ani'l-Emr fi Tefsiri 
Ahiri's-Sfueti'l-Haşr. 

57. Kitabu'l-Enfasi'l-Mekldyyeti'r-Ru
miyye fi Teneffusi'l-Fevffihi'l-Bak:ıyye. 

58. el-Kenzu'l-Mahtum fi Teb'iyyeti'l
iJmi'l-Ma'lum fi'r-Reddi alaAbdilkerim el
C'ıll el-Merhum. 

59. Sırru'l-Kelimeteyn fi Mutabakati 
HurGfi'l-Şehadeteyn. 

60. Mekasıdu Envar Ayniyye ve Mesmdu 
Ervahi Tayyibe Gaybiyye. 

61. Şerhu Beyti'l-Mesnevi: Goft el
ma'na hüvellah şeyh-i din bahr-i ma'niha-yi 
rabbu'l-illemin. 

Muhammed Hanciç el-Cevheru'l-Esna 
kitabında onun 61 eserine işaret etmiştir. (el
Cevheru'l-Esna,ş s. 97-98). 

Sırr-ı Yakin Risalesi 

Halil b. Ahmed Perahim (hicri 100-175) 
el-f\yn kitabında ''yakin"in lugat manası hak
kında şöyle yazar: 

''Yakin, ilim, şüpheyi ortadan kaldınnak 
ve bir şeyi tahkik etmek anlamına gelir. 

Yakfu, şüphenin zıddı ve ilim, cehaletin 
o ~ ... ~ 

zıddıdır. Kur'an-ı Kerim'de ~~ J>..l ~1 
denmiştir. Hak, yakine izafe' edilmiştir v~ 
bir şeyin kendisine izafe türünden değildir. 
Çünkü hakikat yakinden başka bir şeydir ve 
hakikat, yakinin halis ve saf halidir. Dola
yısıyla hakku'l-yakin, parçanın bütüne iza-

fesi türündendir. Ayetteki J> ~j *lj) 

(~1 ~~yakin de ölüm manasındadır." 
(Kitabu'l-Ayn, c. 5, s. 457). 

Tehzibu'l-Luga kitabında Ezheıi de 
(hicri 282-380) yakfui kuşkuyu ortadan 
kaldınnak ve bir şeyi tahkik etmek mana
sında kabul etmiştir (Tehzibu'l-Luga, c. 9, 
s. 325). Firuzabadl el-Kamusu'l-Muhit ki
tabında ( el-Kamusu'l-Muhit, c. 4, s. 28) ve 
Allame Ebu'l-Fadl Cemaleddin Muhammed 
b. Mükerrem b. Manzur Lisanu'l-Arab ki
tabında (Lisanu'l-Arab, c. 13, s. 220) aynı 
tarifi tekrarlarnıştır. 

Zübeydl Ta cu 'l-Arus'ta yakinin lugat ına
nasma dair şöyle yazar: ''Yakin ölüm ına
nasma gelir. Çünkü can sahibi her varlık, 
hiç şüphe ve tereddüt olmaksızın sonunda 
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dar-ı ffuıiye veda edecektir." Beydavi'nin sö
züne istinatla yalônin ölüm manasında kul
lanılmasını mecazi kabul etmemiştir (Sey
yid Murtaza Zübeydl, Tacu'l-Arus, yakin 
maddesi). 

Kelamcılar ve filozoflar da yakiDi 

'\: .... ~Wl ~\.k.JI i jk;JI ~J..,.:ı.::JI r ~1" 
veya ~~ ~ ~ .ol.i~ .,.~ı .:ı\.4::s-l r" 
"Jl..,jl ~ _d- ~I}J ~~ l.lS 
saymıştır. 

Dolayısıyla yakfu, öncelikle bir şeyi tas
dik türündendir. İkincisi, gerçeğe uygundur. 
Bu sebeple gerçeğe uymuyorsa eelıl-i mü
rekkep sayılır. Yani eğer bir kimse "Güne
şin soğuk olduğuna yakinim var'' derse bu 
yakfu, kelamcıların ve filozofların örfünde 
kelanli yakfu değildir.Üçüncüsü, zeval bu
lacak bir şey değildir. Zira kelamcılar ve fi
lozoflar açısından sadece mukallidin itikadı 
kuşku karşısında zeval bulabilir. Dolayısıyla 
mukallidin itikadına yakfu atfedilmez. 

İrfan Kaynaklarında Yakin 

Süleı:nl (vefatı hicri 412) Tabakôtu's
Sufiyye kitabında (Tabakatıı's-Sufiyye, s. 
139) şöyle rivayet etmiştir: 

ı.......WI . .11 ~ · · ~ ll" . d . _ _;y ~ 
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j &..:;_;>-\_;yi~~~~ ~1 
Lı• <I:....JI..-ı\.>~I<J·,~· ~j -· •• u- ~......,~ 

_;y~l .sJ.j elk: ~ ö_y>-'ll ~ 
"4J ~W\.5 

"Yakin, Allah'ın, ahiretini müşahede et
mesi ve onun kuvvetiyle kendisiyle alıi

reti arasındaki her hicabı kaldırmasını 
sağlamak üzere kulunun kalbine yansıt
tığı nurdur." 

Sırr-ı Yakin Fi Tefsiri Kavlihi Terua: 

'' o "' t... "' o ' ' • ::-tı &u e- ~- ~~- Risal · ~ ---r..?"' u . '.J esı 

Telif: Abdullalı Bosnevi Efendi 

Kibriya sahasının sübharıı, veçhinin 
şühudunda hayrete düşüp hayran olunan 
iliemierin Rabbine hamd ile tesbih, arz-ı 
beyza sahasında ervahtan mele-i a'laya ka
dar mukaddesierin O'nun cemalinin tecel
lisinde mest ve meskur olduklan ha.Iikların 
en güzelini cernil senayla takdis, şülıud ve 
ayan meydanının şelısuvarı ve azimet se
mendini2 kurb veedna salırasına, la mekan 
ve arııma fezasına süren, öyle ki Cebrail'in 
kanatlan onunla kanatdaşlıktan düşmüş ve 
Hayzurn'unun3 ayağı o alanda kaymış, iz
zet nurlarının hüzmelerinden sarsıntıya uğra
mış, oracıkta kalakalrnış, mekansızlığın zir
vesindeki şahbaza ve o Hazret'in cenahıncia 
şülıud ve yakin makamında, ayan mertebe
sinde atıırınaya erişmiş Aline ve mümtaz 
ashabına salat ve selam olsun. 

Ernma ba'd: Şeyh Abdurrahman Cfunl 
-rahmetullalıi aleyh- N efehat-i Üns kitabında 
büyük fuiften, Şeyh Cemaleddin Bakilnecar'ı 
kasdediyorurn, kudsün şahbazlanı;un men
kıbelerini beyan ederken onun şöyle de-

diğini nak!etmiştir: Allah Teala'nın "~lj 
~~ ~~ ,)>- ~j" kavlinin tefsirinde 
ayn-ı kadimin ayarn dışında yakfu yok
tur. Bazı din ihvanı, şülıud ve yakin talip
lileri bu mukaffel4 mahal ve sırr-ı mücmeİi 
2 Sernemi sanya ~ı renkteki at (Burhan) (Anende-

rac) At ve deve rengi. (Cihangiıi) San at (Ferheng-i 
Esedl). 

3 Hayzum. Meleklerin atlarından dbrail'in bindiği 
ann adı. Zehrinin düştüğü heryerde yeşillik biter. 
Samiri onun zehirli toprağını san ineğe annca ses 
çıkardı. Nitekim bu kıssa meşhurdur. (Anenderac) 
Cebrail'in atının adı (Müntelıe'l-Ereb) (Naznnu'l
Etba). 

4 Kapalı, kilitli. (Nazınu'l-Etba). Kilit vurulmuş. 
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bize getirdiler, onun şerh ve izahına iltirnas 
ettiler. Kendilerinin iltirnasına mıwaffak ola
rak, melek-i ralımanın yardımıyla bu ma

halliizahve"· ~-iı &b.~~- ~I.J'" _ 
. ~ --- r.;· !.) • 

in bazı manalanın ifsah ettik. Bu risaleye 
de Sırr-ı Yakin fi Tefsir Kavlihi Teala 

"~1 ~~ J5- ~j ~lj" adını koyduk. 
Ve billahi't-tevfik 

Bil ki, ey yakllı ve şühudun talibi ve ey 
cem' -i vücud deryasnun müstefizi: 

",y- c!_; .J ~\II.J d..lill _;.f.! .aıı .SJ.:I 
"~ı.J w.,.s:Jı _;yıt ~t ı;~ı\.r.?. 

Nitekim mezkur Şeyh der ki, bu ayet
teki yakllıden ilahi murad, veeh-i kadirnin, 
mucid-i kadirnin zatıyla ve vücud- i kadirnle 
ayan olması olmasından başka bir şey değil
dir. Yani veeh-i kadirnin şühudundan ibaret
tir, başka bir manaya gelmemektedir. Bu da, 
mümkün şeylerin köleliğinden ve kevnlerin 
sıfat kaydından hürriyete kavuşmuş, onun 
zat sıfatı olan tam ibadete ve mahza ubu
diyyete uyumlu hale gelmiş o kulun ibade-

- tirlin sonucudur. 

Ey gönlü aydınlık aziz ve ey makbul dost. 
biliyorsun ki Allah azze ve celle ins ve dnni 
ibadet için yarattı. Nitekim Kitab-ı Medd' de 

"W.J~ -iı ~'li.J ~1 ~Lı .J" buyur
maktadır ve ibadetten ilahi murad da veeh-i 

hakkı şühı.tddur. Nitekim "J5- ~j ~lj 
~1 ~~, buyrulduğu gibi. O halde iba
detten maksat, veeh-i hakkı şühuddur. Hakkı 
şühuda yol açan ibadet ise nefis, ruh, kalp, 
akıl ve dsınin tamamı, insani bütün organ, 
uzuv ve kuvvetlerin toplaını, olan, o halde 
her uzuv ve organnun kendine has bir amel 
için yaratıldığı kul, onları o iş için kullan
malı; tüm fsiuılerin feyz masdan, her durum 
ve eşyanın mercei ve masiri olan uluhiyyet 
hazretine uzuv ve kuvvetlerinin tamarnını 

mütevecdh ve meşgul etmeli; o raddeye 
varmalı ki, varlığını, kuvvet ve uzuvlarıyla 
zuluıani tabiat ahlakuıdan ve irnkaniyye sı
fat ve hallerinden kurtarmalı; o hazretin te
veccüh ve mülazemetinde, sıfatıanın kiillen 
mahvedecek ve kendi sıfatları yerine hakkın 
sıfatlannı geçirecek şekilde devam etmeli
dir. Bu mertebeye, nafilelerin kurb merte
besi adını verirler. Bu mertebede kulun sı
fatları ffuıi olmakta, onun zatından ibaret 
olan kendisi baki kalmaktadır. Nitekim Al-. 

' t_ • 
lah Teala'nın "~~ ı.?-" kavlindeki hitap 
"kBf"ı, kulun zatından ibaret "kBf" oldu
ğuna delalet etmektedir. Öyleyse kulun me
mur edildiği ibadetten maksat, yakllı ve şü
huda yol açan ve kerenı hazinelerinin fethine 
sebep olan ibadettir. Varlığını, kevıll sıfat
lar ve ahlaktan şu unsur kalıbuıa indirip bu 
beşeri surete inzal ederken muttasıf olduğu 
irnkaniyye engelleri ve mertebelerinden mü
cella ettiği ve istidat ve kabiliyet keuıaliyle 
zatını ilahi sıfatlar ve gaybi feyizlerle mu
halla kıldığı; kendi sıfatıarını mahvetmekten 
ibaret olan ubudiyyetin gayesiyle muttasıf 
olduğu; yaratılmasından ilahi kasıt, uluhiy
yet hazretinde vuku bulan esmanın cem'i 
suretinde tecellisi için olduğu yere yardım 
alarak vardığında istidat haline geldiği za
man, bu yakllı, kulu hasıl eder. Şu halde, is
tidat tamamlandığında Allah Teala, kabili
yetirlin ayn aynasında kendi vechiyle tecelli 
eder; yahut o kulun mazharuıdan o tecelliyi 
onun varlığının ayn rnir'atına tecelli ettirir; 
veya uluhiyyet hazretinden istidat ve kabi
liyetin kemaliyle intiba vechiyle kulun ay
nasuıa ya da kulun ihdasıyla o tecelliyi ha
yal hazretinde. Tıpkı kamil kulun namazda 
hak ile kemal huzurla ilisan ve şühud rüt
besine erişmesi ve hakkı tahayyül vechiyle 
hayal hazretinde müşahede etmesi, bunun 
.. . ". - • .$\.ıl J....ıU .$\.ıl" ka lindeki uzeruıe ~ • .J . • v 
hitap ''kaf'ıyla ona hitap etmesi gibi Nitekim 
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Bil ki yakinin oluşmasa, onun dört 
mertelDesinin haysiyetiyle dört rükundan 
münteşir olmuştur: Biri mm, ikincisi ayn, 
üçüncüsü hak ve dördüncüsü hakikat. 

h dist "ol • &ts' .tiı1 ..l...ü ıJT c)l-:> ':ll" a e ..r . ~ 

geçmektedir. Feefhem. 

Billd yakinin oluşması, onun dört mer
tebesinin haysiyetiyle dört rükundan mün
teşir olmuştur: Biri ilim, ildncisi ayn, üçün
cüsü hak ve dördüncüsü hakikat. 

, , 
~ .J ~ 4iıl ~ 4iıl J_,....,.) Jü" 

J> l-~ Jj .J ~ J>- jSJ Zıl 
~ . ·- tı 1 i. t .:L'YJ . :; tı . tf t.Y"'-' ~ • ~ 

" . :; ll ••• 
~ ~ c..?'.J 

Bu dhetten sonra yakinin hakikati dör
düncü rükun olmalıdır. Lakin hakikat-i se
niyyedir ve geriye kalan üç rükun. O halde 
bu büyük fuif nezdinde, yani Şeyh Cema
leddin Bakilnecar'ı kasdediyorurrı, yakinden 
murad ilmu'l-yakfu değildir. Çünkü ilmu'l
yakfu, müminin iman mertebesinde olur ve 
nebinin de muhbir meleldn haberi. Bu mer
tebe haber mertebesidir, şühud mertebesi 
değildir. Bilaids murad, kulun o mertebede 
şühud sahibi olduğu aynu'l-yakfudir, iba
dette terakld ve mahza ubudiyyetin talıak
kuku itibariyle hakku'l-yakilli de, hakikat-i 
yakilli de kapsar. öyleyse yakilli, "ayn-ı ka
dimin ayanı, veeh-i kadimin şühudu hariç 
yakin yoktur"a talısis etti. Bu ayet-ikerime 
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ve ondan önce geçen ayetler, Seyyidimiz 
Mustafa (s.a.a) hakkındanazil olmuştur. 

"~1 ~~ J.>" kavlindeld yakfu lafzı 
mutlak gelmiştir. Çünkü "kM" Rasül'e (s.aa) 
bitaba işaret etinektedir ve onun şühudu, es
madald ilahi ilmin suretlerini ve irnkaniy
yedeld ayni mazharın sadrını şfunildir. Zira 
Allah'ın Rasülü ve Allah'ın halifesidir. Şu 
halde onun hakkında has olan bu iş, ondan 
evvelldnin funı:n olmasıdır. 

Bunun gibi, yakin la:fzı, yakinin dört rük

nünü eşit seviyede kapsamaktadır. Çünkü 
mutlaktır, mukayyed değildir. Yakinin dört 
nevi Mustafa hakkında sahilıtir. Zira o, ra-

sül, nebi ve velidir. Şu halde, ~ 01 ~ 
muhbir ve haberinin dayandığı, muhbirin 
haberinin Mustafa'yı -aleyhisselam- hasıl 

ettiği risalet ve nübüvvet işlerinden her biri 
ilmu'l-yakindi ve böylelikle hakkın veebini 
şühud olan aynu'l-yakfu, hayal hazretinde ve · 
bu şühud, nafileleı: kurbu mertebesinde ku
lun sıfatıarinın fenii· olmasıyla hasıldır. Aynı 
şekilde yakin mertebesi de Mustafa'nın içe 
kapanma mertebesinde. Ehadiyyet ve amma 
hazretinde ve kab-ı kavseyn kurbuna ka
tılma mertebesinde edna, onun kendine has 
hakikatidir. Yelakin Allah Teala bu yakilli 
ibadete taalluk ettinniştir. öyleyse burada 
onun hakkında doğru yakin olmamaktadır. 
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Bilakis onun ibadetinin semeresi olan aynu'l
yakindir. Yme onun ubudiyyet mertebelerini 
geçmesi ve ubudiyyetin hakikatine tahak
kuku itibariyle hakku'l-yakin ve hakikat-i 
yakin olur. 

Şu halde, yakin mertebelerinden ilm-i 
yakin olan birinci nev, nübüvvet ve risale
tin iktiza ettirdiklerindendir. Üçüncü nev, 
nübüvvet ve risaletin gereklerinden değildir. 
Bilakis müşriklerin istihzasmdan kaynakla
nan hüzün ve ıstrraptan, göğsün sıkişınası ve 
ateş basmasından kurtulup mutluluk, huzur 
ve rahatlamanın hasıl olduğu ve kendisiyle 
yakinin keşfedildiği velayetinin gereklerin
dendir. Çünkü nübüvvetin rütbesi ve dave
tin mansıbı onu iktiza eder. Öyleyse Allah 
Teala, ona müşriklerin laflarından hüzünlen
mekten kurtarıp huzur verirken ve münafık
ların alıvalinin iç daraltmasmdan göğsünü 
feralılatırken şöyle buyurmaktadır: 

\.4...ı s ~ ~ . ~ı -ı.: J..Qj " J~ r--.J 

(J4:.? _) ~J ~ & _) j)_,A: 

"~1~4~~J~I.J0:~L:ll 

Şu halde yakfu mertebesinin birinci 
nevi, nübüvvet cihetiyle Mustafa'ya -aley-

hisselam- malısustur. Mesela ~ Ul" - ~ . 
..J y--J .;>-ı 4-Jı.uıı e c:.ı~ ~~ı 
'' c:.ı _,.1.-; ayeti muhbir melek vasıtasıyla nazil 
olduğunda onların tepetakla ve helak olma
smdan önce onların helak olacağını ilmu'l
yakin biliyordu. Çünkü helak etme Hakkın 
fiilidir ve Hak, onların helak olacağını ha
ber vermiştir. Rasulün (s.a.a) memur edil
diği ve Allah'ın yakiDi bahşetmeyi ona bağ
ladığı tesbilı~ secde ve ibadet ise Rasulün 
fiilidir. O halde tespilı, secde ve ibadet Ra
sulden -aleyhisselam- hasıl olduğu ve ona 
yakin geldiğinde o yakin, aynu'l-yakin idi ve 

yakinin mertebeleri sırasıyla aynu'l-yakinin 
ardından da ilmu'l-yakin gelir. 

O hazretteki ibadetten sonra gelen o 
yakinin bu sebebinden sonra onun birinci 
mertebesi, risalet hazretine ınüşriklerden 
kaynaklanan iç daraltmasını onun nuruyla 
kalpten izale eden aynu'l-yakindi. O mer
tebeden geçtikten sonra ubudiyyetin kema
liyle ehadiyyet hazretine ne kadar teveccüh 
gösterirse yakiDi o kadar artacaktır. Öyleyse 
o yakine bir mertebede hakku'l-yakin adı 
konur ve ondan daha yüksek bir mertebede 
ise hakikatu'l-yakin adı konur; 

~l~lö~IJl~jiJl 
ö~ı 3 sı-~:ıı rw) ~ ıf' 

sı-k...ı\'1 ~ ö~ i../' ~14U1 

Nitekim o yakin ve şühudun ötesinde 
hiçbir yakin yoktur. 

Bilmek gerekir ki, risalet, hak ve üm

met arasmda bir vasıtadır. Nübüvvet ise ne bi 
ve ümmet arasında bir vasıtadır. Velayet de 
hak ve rasul arasında bir vasıtadır. Öyleyse 
Seyyidimiz (s.a.a) mahza kuldur ve mahza 
ubudiyyet onun zatırıın vasfıdır. Bu nedenle 
Hak Teala onu ''kulum" diye adlandırmış 

ve şöyle buyurmuŞtur: "c.S.r"T c.Slll c:.ı~ 
o~" Şu halde o, ubudiyyet cihetiyle keşif 
ve yakin sahibi, şiilıud ve temkin salıibidir. 
Öyleyse o, bu ali rütbeden ümmetin lllda
yeti için nübüvvet rütbesi ve davetle gön
derilmiş ve bu yüce konum, halkı davet 
meşguliyeti sebebiyle kendi ubudiyyetin
den ve hakkı keşif ve şiilıuddan perdelen
miş, müşriklerin ta'n ve istilızasmdan do
layı göğüs sıkışmasına katlanmak zorunda 
kalmıştır. Velayet ve ubudiyyet ciheti olan 
batırıına açılıp feralılanıa, keşif, yakin, şiilıud 
ve hak bahşedilmiştir. Nübüvvet ve davet 
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Bilmek-gerekir ki, risalet, hak 
ve Ömmet arasanda bir-vas&tadar. 

Nübüvvet ise nebi ve ümmet 
arasanda bir vasatadar. Yelayet 
de hak ve rasul arasunda bir 
vasatadsr. Öyleyse Seyyidimiz 

(s.a.a) mahza kuldur ve mahza 
ubudiyyet onun zatanun vasfıdar. 

ciheti olan zahirine de halla. ve kesreti şü
hud ile iç daralması ve garn zevlp. bahşedil
miştir. O halde Rasül (s.a.a) risalet ve nü
büvvet vasıtası, hilafet ve davet rabıtasıyla 
üns ve vahdet mertebesinden, kurb ve izzet 
hazretinden ümmetinin arasına indiğinde ve 
onları davetle meşgul olmaya başladığında 
Kureyş'ten bir cemaatten, daveti sebebiyle 
Allah'ın hakkında ve Kur'an hakkında bazi 
sözler işitti. Bunun üzerine onların sözlerin
den dolayı Hazret'in göğsü sıkıştı ve niha
yetinde de ona ateş bastı. Hal böyle olunca 
Allah Teala Mustafa'ya o sıkışma ve hüzün
den huzur ve rahatlama, o iç daralması ve 
şiddetten mutluluk ve ferahlık buyurdu, on
lara karşı koyma ve onlardan mücadeleden 
sırt çevirmeyi emretti ve dedi ki: 

90 

if~ _ri J _;ll Sı~ t...Lp\.9" 

"~~\ 

Çünkü onlara karşı koymak göğsünün 
sıkışmasına sebep oluyor, hile ve tıızaklara 
maruz kalmasına yol açıyordu. Nihayet; 

Bu nedenle Hak Teala onu 
"kulum" diye adlandarmaştar. 

Kavliyle onların tepetakla ve helak edile
cekleri haberi verildi. Bunun üzerine bu ha
ber Mustafa'nın kalbini onların istihzasının 
üzünilisünden kurtardı, hüdustan intikal ve 
o sözlerden etkilenmekten takdis etti. Onu 
takyidden, oradan meb'us edildiği ehadiy
yet hazretinde ubudiyyet mertebesi ve içe 
kapanma mertebesi olan ekmeliyyet mer
tebesine yöneldiğiıle işaret buyurdu. Hak 
binefsih, o mertebede ona vekil ve ona ha-

life oldu. Nitekim ".si:.::AS Ul" kavli buna · 
delalet etmektedir. Yıne kfun.i.l manada is
tiğna ile Mustafa ·:aleyhisselarn- hakkında 
'Ü t ~ ~_s.ı ... - . ~ .ı.:..uı "kav-'Y~ ~~ r--\ .J 
liyle onu ralıata erdirip ferahlık sundu. Onun 
göğsünü sıkıştıranın bilgisini zikrederek onla
rın sözlerinden göğsünün sıkışmasına irışirah 

verdi. Tekrar onu~ .J ~...> ~ cf" .J" 

"~1 ~~ J> ~...> ~I.J ~~L::..ll 0-" 
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kavliyle Rabbu'l-Erbab olan Rabbine hamda, 
zatmın vasfı olan secdeye, ubudiyyet rütbe
sinin muktezası olan ibadete emretti, ta ki 
yakfu ve şühud gelene dek. 

Şu halde, kendi taayyününü mahv ve 
kendi zatını fena etmekten ibaret olan Hakka 
secdeye baş koyduğtı, secdeye mahsus olan 
kurb-i ilahi onun için hasıl olduğu, onun ha
kikati, vasılı ve varış yeri olan kendi ubudiy
yetiyle Hakka ibadete rücu ettiği, onun liba
sına girdiği ve kendisi olmaktan çıktığında 
bundan önce onun için urilc ve isra vaktinde 
ve kab-ı kavseyn veya daha aşağı mertebede 
hasıl olmuş, o Hazret'in ubudiyyet ve ve
layetinin icabına has keşif ve şühud, onu, 
kevni mertebelerindeki hicapların kalkma
sına ve beşeri sıfatlar ve imkaniyye alılakı
nın örtülerinin yanmasına dahil eder. 

Sonra o keşif ve şühudla ilahi hakikat
leri ilmiyye hazretinde ve kevni işleri im
kaniyye boyunduruğunda müşahede eder. 
Sonra, onunla alay eden ve Hak hakkında 
yakışıksız sözler söyleyen o kavmin haki
katlerini ilmiyye hazretinde oııların hakikati
nin istihza ve inkar olduğunu, bunun şakilik 
ve sırt çevirmeyi icap ettirdiğini, oııların bu 
illernde bu surette zahir olduklarını müşahede 
eder. Yıne müşahede eder ki, kaza, oııların 
talebi ve oııların fiili icabınca oııların hela
kine yol açmak üzere caridir. 

Sonra ona, oııların inkarının kendileri
nin zatmın iktizasıyla olduğuna ve helak
lerinin inkarlarından kaynaklandığına dair 
yaklı:ı ve keşif gelir. Yaklı:ıi oııların ahva
lini şühuda sarf ettiğinde oııların ahvalini 
şühuda bu keşif ve yaklı:ıle müsterih olur. 
Nübüvvetle gönderilmeden önce açılına ve 
ıtlak vaktinde ve Yaratıcının vechini şühud 
vaktinde hfu;ıl olan Rasulün (s.a.a) şühud 
ve keşfine sarfettiğinde ise şühud ve yaklı:ı 
bu ibadetten ve bu secdeden hasıl olmaz. 

Bilakis o şühud ve yaklı:ı, o Hazret'in ubu
diyyet ve velayet rütbesine hastır. 

Lakin yaratılmışlar ve kesret illemine 
teveccüh sebebiyle ve davet rütbesine in
zal haysiyetiyle o şühud ve yaklı:ıden per
delenmişti. 

\ \ 

~ ~ .liJI ~ .liJI J.r".J Jl; LS 

'\:.""lw 1 ı.:;..;~ ~ 1 e J, r-L 
O halde ubudiyyete döndüğü vakit kesret 

illemi, şühud-i aynından kalkacak, şühud ve 
yaklı:ıi zahir olacak ve davet rütbesine inzale 
teveccüh buyurduğunda ise o şühud perdelene
cektir. o halde ibadet, giden yakinin geri gel
mesine sebep olur, hiç olmayan yakinin tahsil 
edilmesine değil." "· :-iı &b e- ~-~ı-, ~ ~- ~ r,.ji> !.) • IJ 
kavli buna delalet etmektedir. Çünkü şart 
olan ibadet mevcut bulunduğunda şarta bağlı 
yaklı:ıin gelmesi hasıl olur ve yaklı:ıin gelme 
tekrarı, onun ibadetle tahakkuk adedince ol
ması yakışık alır. 

Öyleyse ibadet, yakinin inkişafı ve 
gelmesinde şarttır, onun tahsilinde değil, 

~ı ı:>l;i.J ı;~~ı .1 ~ y-~ı ebi c: .J 
i~ı ~- .ı.:}ı-ve''W; ı_}~j .;ı./' buyur
duğu her durumda yakin işini talep etmek 
uygundur. O halde nihayetsiz müınkünat 
itibariyle yakin n1ertebelerinin de nihayeti 
yoktur. Tıpkı mümkünatın ve kendisinin 
marifetinin nihayeti olmaması gibi. Çünkü 
her şeyin marifetinde onun yaklı:ıi artmak
tadır. Lakin burada Allah, yaklı:ıin gelme
sini Rabbi tespilı, ona hamd ve secde karşı
lığında, ibadet mukabilinde şart koşmuştıır. 
Öyleyse burada yaklı:ı, mutlak itibarla var 
olma zorunluluğudur. O halde bu itibarla 
''kavlu'l-yakin"deki elif ve lam olmak mec
buriyeti cinsi içindir. 

Bu durumda yaklni, veeh-i kadimin 
ayan olmasının kastedildiği ayn-ı kadimin 
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ayan olmasıyla tefsir etmenin letafeti yok
tur. Çünkü Mustafa (s.a.a) rasül ve nebidir. 
Öyleyse onun hakkında mutlak ve fu:nm 
olma hali daha önceliklidir. Ama onun ha
vassında bu caizdir. Caizdir ki, yakin, kav
minin ahvaline nazar ve işin akıbetinde on
ların halini şühudla mukayyet idi. 

O halde bu itibarla elif ve lfun, harid ahid 
içindir ve yakinden muradın, evvelinde hasıl 
olan, halkı davete gönderilmeden önce onun 
ubudiyyetine has ve hakikatine mahsus ke
şif ve şühudu olması münasiptir. Öyleyse bu 
itibarla elli ve lam, zihı:ll ahid içindir. 

Bu durumda ayetin manası şöyledir: 

''Ya Muhammed, Rabbini hamdile tes
pih et ve bana zatlarıyla secde edenler, on
ların zümresinden mühim ruhlardan olacak
lardır. Bize tekarrübde bizi şühuddan fena 
bulabilmek için bana kendi zatınla secde et 

~ .JA!. .YI J r \lı TJ.ı .c..o Rabbu'l-erbab olan 
Rabbine ibadet et. Ubudiyyetinin keşif ve 
yakinin gelmesiyle nihayet bulalıilmesi için 
zatının vasfı olan ubudiyyetinle zahir ol. 
Yani yaratılmışlar ve kesret illemine tevec
cühün yüzünden senden gitmiş olan ve on
dan perdeleniliğin Kur'an'a keşif ve yakfu 

gelsin." Bu manaya göre ",j.>-" gayenin 
nihayeti anlamına gelir ve "zamana" anla
mına gelmesi, yani illet için olması caizdir. 

..s::i,.) ~ı J ~~uı0-" ~ J :c.>l (o zamana 

kadar ki) ~1 ~~-Öyleyse Muhammed'in 
(s.a.a) seedesinden ve onun kendi zan iba
detine ıücu ejmesinden sonra ve onun haki
kati olan kendi ubudiyyetiyle tahakkukun
dan sonra gelen yakin ve şühud; vasıfsız ve 
sıfatsız mazhar olmaksızın mutlak gaybet
ten ve yakinsiziikten işrak ettiğinde onun 
vasfı zaman olabilir. 
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Bil ki, bazı müfessirler yakini ölünıle tef
sir etmişlerdir. Bu, Mustafa (s.a.a) hakkında 

doğru değildir. Çünkü nübüvvet ve davet 
ıütbesinden hal olacağı ölüm gelinceye dek 
secde ve ibadete emredilmiş ve ölüme ka
dar Rabbe ibadete memur edilmiş olur ki 
bu batıl bir iştir. Zira onun nübüvveti ve 
daveti, halka, o ölünceye dek sabittir. Yıne 
ölünceye dek ibadet edilmesi emrinden, 
gerekli ibadetin tahsili çıkmaktadır. Mus
tafa (s.a.a) hakkında bu emir, hasılı tahsil
dir. Çünkü o, mahza kuldur, kfunil ubudiy
yetle muttasıf olmuştur ve bu mertebeden 
gönderilmiştir. Fefhem. 

Bil ki ey makbul kişi, Allah Teala, risa
let hazretine kendi kelamında üç çeşit hi
tap etti: 

Biri, emrin ve bitabm kastedildiği hi
tap, onun zatıdır [ve] gayrısı şümule gir-

mez. Allalı Teala'nın ~ J.:.UI 0-" J" 

"b~ Lolıo ..s::i..; ~ ı:.ıı ı.rS' & llili 
kavlinde geçtiği gibi. 

İkind nev, ona hitap eder ve gayrısı şü-

" " mule girmez. Allah Teala'nın ~ :.ı J 

"~ ~ . -ı 1. . ı.::.j\;.; ':J ~ ı -. •. ~EJ~ J ~ 
kavlinde geçtiği gibi. 

Üçüncü nev, ona hitap eder ve gayrısını . ~ " 
kasteder. Allah Teala'nın ~l<llll e ~ ':J 
"':J J.l;....o lo y.i.A ...W::S .;>-T kavlinde geçtiği 
gibi. Sairmisalde "o).:;-~ ~1 J ~T ..5\:1'; 
rlenmiştir. 

O halde 4.r" ~ J ..s::i.J ~ &' J" 

" . -.: ıı ~L i•.. ..s::i ..ı...;l • ..~.>-L.::JI kavli ı.,)'::""::' --ı..i>" !.J.J(f... 
birinci türden değildir. Aksine ikind nevden-
dir. Çünkü onun (s.a.a) hakkında nazil ol
muştur ve ümmetinin havassından gayrısını 
kapsamaktadır. Öyleyse yakinin keşif ve şü
hud manasında başkasına nispeti de caizdir, 

~~ ö~ J ~~ ö_,...2>JI ı)l ~ ı:.ıT ı)l 
ve ona meşhud olan şey hakkında olmalıdır 
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ve ona meşhud olanın gaynsıyla da. Ölüm 
manasma gelmesi de uygundur. Zira hak
kın evliya ve havassı halkı davete memur
dur. Tıpkı enbiya gibi, bilakis ibadet ve ubu
diyyete de niemurdurlar. Ama üçüncü türden 
olması caiz değildir. Çünkü o Hazret hak
kında nazil olmuştur. Feefhem. 

Bu ayette başka bir vecih münasiptir; 
yani Allah Teala Nebi'nirı -aleyhisselam
göğsünün müşıiklerinin istihzasından sıkıştı

ğını gördüğünde, bunun üzerine onun üzün-

tüS.. .. .. . d ek . . . • . . • . 11 .51.;...4S' ı3ı" unu gı erm ıçın r:.r.ı ~ • 
"w~ J ~ __.>~ ~ıliıı ~ 0~ dedi 
ve onların tepetakla ve helak olacaklarını ha
ber verdi. Bunun üzerine Rasül ( s.a.a), onla
nn helakini aynu'l-yakfu değil, ilmu'l-yakfu 
bildi. Zira henüz helak olmamışlardı. Onla
nn helakini aynu'l-yakfu görmedikçe göğ
sündeld sıkışma tamamen kalkınadı. Ama 
Mustafa'da (s.a.a) bu ilahi haberle biraz ra
hatlama meydana geldi. Bunun üzerine on
ların helakini bekledi ve aynu'l-yakfu müşa
hede için bir köşede beklerneye koyuldu. 

Sonra Allah Teala, onların helakini ona 
haber verdikten sonra, onları helak edene ve 
helaklerini aynu'l-yakllı müşahede edene dek 
ibadetle meşgul olması için ona tesbih ve 
hamdi, secde ve ibadeti işaret buyurdu. Al
lah onları helak ettiğinde helak oluşları va
dedilen yakfu haline geldi. Zira artık aynu'l
yakfu müşahede etmişti. Öyleyse bu yakfue, 
helak etme şeklindekiAllah'ın fiili sebep oldu, 
Rasül'ün secdesi ve ibadeti değil. O halde 
ibadet yakfuin şirld değildi, bilaids ibadete 
teveccüh müddetince sıkışmanın Rasül'ün 
-aleyhisselam- göğsünden giderilmesine se
bep oldu. Bu nedenle ibadetle iştigal etmesine 
işaret buxruimuştu. Öyleyse Rasül'ün (s.aa) 
ibadeti miların helaldyle ve helak oldukla
rını aynu'l-yakfu gördüğünde nihayet buldu. 
"0 . 1 • u... .s .ı..,., • • ıS:.il ~ ı.: 131" ..Y .JA:. . .) ~ r-
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Hakka ibadet olan 
ikinci ştk ise her 

ne kadar tesbih ve 
secdeden sonra 

zikredilmesi cihetiyle 
ibadetten murad, 
onu tekid eden 

namazdaki ibadete, 
namazdaki hamd ve 
secdeden murad da 

hakka ibadete delalet 
ediyorsa da ibadet 

lafza ammdar, namaza 
ve başka şeyleri de 
kapsamaktader. O . 

halde Rabbi tesbih, 
ona hamd, secde ve 
ibadet, topluca, keşif 
ve yakinin birincisinin 

neticesi olduğunu 
göstermektedir. 

kavlinde Mustafa'yla (s.a.a) ilgili iki nükte 
vardır: 

Biri şu ki, sen cihetimizden gayret edin
din ve müşriklerin sözlerind~n dolayı göğ
sün sıkıştı. Bunun üzerine biz de senin d
hetinden gayret edinecek ve göğsünün onlar 
yüzünden sıkışmasına izin vermeyeceğiz. 
Öyleyse onlara sırt çevir, tesbih ve hamdile 
kibriya hazretimize teveccüh göster, mühlm 
ruhlar olan bize secde edenlerden ol, çünkü 
onlar kendi zatlanyla secde ve ibadet eder
ler, emirle değil. Ta ki taklidin dar geçidin
den mutlaklık fezasına ulaşıncaya dek. O 
hazrette o mukaddes ruhların kazandığı ve 
o hazrette senin göğsünün de inşirah bul
masını sağlayan söz konusu keşif ve yakfu 
ve mekan edirııiıe sevinci seni de içine alır 
ve göğsündeki sılaşmayı izale eder. Çünkü 
o hazrette bu suretierin ahvali, silreten ve 
bükmen değildir. 

Diğer nokta şudur ki, ilahi vahyin, ulvi 
illernden tertemiz ne b evi kalbe hangi surette 
nüzul ediyorsa ümmet arasında da o şekilde 
zahir olabilmesi ve nebinin kalbi olan vah
yin nüzul mahallinin onu değiştirmemesiiçin 
nübüvvet rütbesi ve davet mansılıma göğüs 
genişliği ve farklılaşmış kalp gerekir. Sinen 
müşriklerin sözlerinden daralmış dururnda 
ama davet için geniş göğüs gerekir. Öyleyse 
göğsündeki sılaşmayı gidermek üzere bize 
hamd ile tesbih et, secde edenler zümresin
den ol ve göğsündeki daralmanın senden zail 
olması için hakikatin olan kendi ubudiyye
tine rücu et Zira se<;:dede bize yaklaşırsın. 
O halde bizimle senin aranda boşluk bir yer 
kalmasın. Çünkü izzetimizin nurlan başka-

' sını yakar. Senden göğüs sıkışmasl. gideril-
diğinde sana yakfu ve sükunet gelir. Çünkü 
göğsünün daralması sebebiyle sen, senden 
gitmiştin. Bunun nedeni, göğsün sıkışma
sıyla yakinin cem halinde bulunamayacak 
olmasıdır. Burada Allah Teala, Mustafa'nın 
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(s.a.a) ümmetinden evliyaya tenbih etmek
tedir ki, sizi bize ubudiyyet, secde ve iba
det için yaratnk, ilahi tecellilerin mazhan 
ve sonsuz· feyizlerin yeri kıldığırnız kalbi
nizi de ilahi isiJ:Iİlerin uluhiyyet hazretinde 
cem olduğu suretimizin aynası yaptık. Öy
leyse sizi ubudiyyetin hakikati icabınca onun 
sınınnda durdurup ehadiyyetimizin cenab-ı 
kibriyasında bizi tesbih ve hamde, secde ve 
ibadete tıpkı izzetimiz ve ubudiyyetinizin ik
tiza ettirdiği gibi mukim kılar. Çünkü evli
yaya, enbiya gibi, halkı ilzam lazım değildir. 
Zira Allah Teala enbiyaya, elinin abkamını 
tesis, ism-i zillıir ve ism-i mübinin ahkamuu 
ızlıar için ruhsat vermiştir. 

Bununla birlikte, cümle enbiyanın seıvesi 
Seyyidimize bak. Çünkü onun hakikati, ha
kikaderin aslıdır. Cümle a:temlerin zahiri olan 
bu a:temde hakkı ızlıarda gösterdiği azirn o 
denlidir ki onun hisetiyle ve zuhuruyla zu
hur ve ızlıar işi kemaı bulmuştur. Hangi ge-

rekçeyle ona 0" ~ .J s:J.J ~ & .J, 

"~1 ~~ ı}> s:J.J ~1 .J cr-~L::JI 
nazil oldu? Şu halde ehl-i irfanuı sfuetperest
lerinden ve imkan aJ.eminin nazarbazların
dan olanlar, ubudiyyet sınınndan tasarruf ve 
riyasete, marifeti ızlıara, kerameti ızlıara ve 
harikuladeye yöneldiler. Öyleyse onlar, halk 

ve kesrete iltifat, riyaset ve izzete teveccüh 
miktarınca izzet hazretinirı takarrüb rütbe
sinden aşağı düşecek ve halka karışma rüt
besinde göğüs daralması ve ferahlama yok
sunu olacaktır. Ve billahi't-tevfik. . 

Bil ki Allah Teala'nın "~1 ~~ J>" 
kavli her ne kadar "s:J.J ~1 .J" kavli için 
gayenirı nillayeti olmak ve ibadete illet ol
mak için kafiyse de, çünkü tam ibadet yakine 

yol açacaktır, velakin "..s:::J.J ~1 .J"nirı 

"c.,_;.... .J'' kavline atıf olınası, atf-ı funı:n ale'l-

h~ kabilin. d dir "· :: 11 ~L, kavlinirı as en vec..r.:"'Z' __ 
illet cümlesi alınası daha kapsayıcı ve daha 
uygundur. Çünkü Hakka hamd, O'nu tesbih 
ve O'na secde olan birinci şık hususi na
mazdır. Namaz ise Hakkın huzuru ve şü
huduyla mevzudur. 

Hakka ibadet olan ikirıd şık ise her ne 
kadar tesbih ve secdeden sonra zikredil
mesi dhetiyle ibadetten murad, onu tekid 
eden namazdaki ibadete, namazdaki hamd 
ve secdeden murad da hakka ibadete dela
let ediyorsa da ibadet lafzı funı:ndır, namazı 
ve başka şeyleri de kapsamaktadır. O halde 
Rabbi tesbih, ona hamd, secde ve ibadet, 
topluca, keşif ve yakinin birincisinin neti
cesi olduğunu göstermektedir . • 
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