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Giriş 
Bilgelik sevgisi olarak bilinen hikmet, 
sanatların sanatı, ilimlecin ilmidir. İnsanın 
kendisini bilmesi olarak da tarif edilen 
hikmet, bilen insanın mümkün olduğu 

ölçüde kendisini i:ıaha benzetmesine vasıta olacaktır. Zira Allah'a en yakın olan kul, en 
ilim, en adil, en merhametli ve en müşfik olanıdır (es-stretü'l-felsefiyye). Aynı zamanda 
varlıklar üzerine düşünmesine ve Yaratıcı'yı (es-Sam) tarumasına yardırncı olan hikmet, 
kalıcı ve sonsuz hayatın başlangıcı olan ölüme bir haz.ı.ı:l.ıktır. (B k. Eflatun, 1995: 229-230; 
Kindi, 1994: 66-67; Ebu Bekr er-Razi, 1982: 108; İlıvan-ı Safa, ttz.: rv, 290; Bayrakdar, 
1988:26) 

Müslüman filozoflar, hikmeti felsefeden ayırarak hikmete, felsefeden daha derin 
ve kapsamlı bir takım anlamlar yüklemişlerdir. Şu halde hikmet, kesin doğru bilgi, 
yapılması erdemli olan bir hareket tarzıdır. (Bayrakdar, 1988:27) 

Kur' am bir. kavram da ola.Ö. hikmet, arılam bakımından zengin ve kapsamlı bir 
kelimedir. Bu çerçevede sözde ve fi.ilde isabet etmek olan hikmet, hem ilim hem de 
ameldir. Bu anlamda hi.kmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler 
taşıyan ilimdir. Hikınetli hareket de bilimsel temellere dayalı olan ve bir ilmin ölçüsüne 
vurulduğu zaman doğru olduğu kesirıleşen ameldir. Dolayısıyla hikmet ilimle sanatın 
birleşmesidir. 

Bii' anlamda ilim ve fıkıh demek olan hikmet varlıkların özündeki manalan 
anlamaktır. Yani varlıklar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini ve etkileşim düzenini izleyip, 
va.rlıklann özünü ve amaçlarını kavramak demektir. 

Kur'an'ın bir çok yerinde hikmet, peygamberlik kavramıyla birlikte bulunmak-tadır 
ve çÔğu zaman onun yerine kullanılmaktadır. 1 Dolayısıyla hikmet, Allah'ın emrioi 
anlam.~; ~ 

İcat etmek" anlamına da gelen, hikmet, varlık düzeninde her şeyi yeri yerince 
koymak demektir ki, bu tarif de görünüşte bütün varlığı açıklamaya yönelik olduğundan, 
bir bakıma ilahi hikmeti, ilaru sıfatları topluca tarif sayılır. Bu anlamda kavram, Allah'ın 
'Hakim" ismiyle bağlantılıdır. 

Uygulama açısından ele alındığıoda hikmet, adalet demektir. Arneli hikmet denilen 
ahlak~; ahlakı, ifrat ve tefrit arasında adalet temeline dayadığından bu manayı almıştır. 

Insanı, güzel ve doğru işlere yöneiten hikmet, siyasette, insanın gücü yettiği 
kadarıyla yüce Yaratıcı'ya benzerneye çalışmasıdır ki, bu da ilmini bilgisizlikten, İcraatını 
zulüm ve haksızlıktao, ikram ve ilisanını cimrilikten, hoşgörüsünü buoaklıktan anndırmak 
ile mümkün olur. Yaratıcı'ya benzeme gayreti içindeki kul, hikmet sayesinde Allah'ın 
ahlakı ile a.h.Likla.omaktadır. 

1 Bkz. Bakara, 129, 151; Aı-i İmıiin, 79, 81, 164; Nis:i, 54; Miide, 110; En'im, 89; Yusuf, 22; Ra'd, 37; Nahl, 125; İsr:i, 
39; Meryem, 12; t\hı:ip, 34; Sad, 20; Zuhruf, 63; Casiye, 16; Cum'a, 2. 
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Bir bilgiye hikmet denebilmesi içinse, üzerinde faydalı bir işin eserinin görülmesi 
gerekir. Herhangi bir faaliyete hikmet adı verilmesi de hem ilmi temellere dayanması ve 
ilmin gereklerine uygun olarak ortaya konması, hem de köt:i.ilüğü ve zararı arnaçlanmamış 
olmasına bağlıdır. Bu çerçevede hikmet, Al.lah'ın emirlerini düşünmek ve ona uymaktır 
ki, nihayetinde bunu gerçekleştiren kimse, mutlak şekilde Allah'a iclat edecektir. 

Kulluk bilinciyle yoğunlaşmış olan kimseye Allah'ın lütfettiği hikmet, öyle bir 
nurdur ki, akli karışıklıklar içerisindeki insarı, vesvese ile gerçek makam arasındaki farkı, 
onunla ayırabilir. Bundan dolayıdır ki, hikmeti elde eden isabetli, doğru ve hızlı karar 
verebilmekte ve gerçeğe ulaşmaktadır. 

Ruhların süh.--fuı ve güvenliğinin son durağı olan hikmet, bütün hallere hakkı tanık 
tutmaktı.r. Dolayısıyla, hikmet, hakikate, vasıtasız ve sebepsiz )şarettir. Yani öncesinde 
herhangi bir illet ve sebebe bağlı olmadan, doğrudan doğruya Hak Tea.la'dan v:lrid olan, 
içinde şek ve şüphe, zaaf ve fesat ihtimali bulunmayan, niçin ve neden cliye sormaya 
hacet bırakmayan ledünni bir işarettir. 

Şüphe ve kaosun kışkırtıcılığından ve karmaşasından insanı anndıran hikmet, hem 
din ve dünya düzeni hem de ledünni bir ilimdir. Nil1ayetinde hikmet, ilharnırı 
gerçekleşmesi için sırn saklamak-nr.(Bk. Yazır, trz. ll, 204-205; Kindi, 1994: 71; Çetirıkaya, 
2012: 32-56.) 

,Hikmet kavramı, Kur'an'da çeşitli anlarnlar yüklenerek yorumlanmak-radır: 

a. Kur'an öğütleri anlamına gelmektedir: "Ve Allah'ın size indirdiği kitap ile size 
öğüt vermek için indirdiği hikmet ... "(Baka.r;ı, 231). 

b. Anlamak ve bilmek anlamlarına gelmektedir: "Andolsun ki, Biz Lokman'a. 
hikmet verdik." (Lokman, 12) ·, . 

c. Nübüvvet (Peygamberlik) manasma gelmektedir: "Gerçek şu ki, Biz Ihrahim 
soyuna kitap ve hikmet verdik"(Nisa, 54). "Ve Allah Davı.i.d'a hüh.'Ü.ındarlık ve hikmet 
verdi." (Bakara, 251) · · 

d. İnce sırları ile Kur'an demektir: "Rabb'nin yoluna hikmede davet et."(Nahl, 
125). Ve sı.i.redeki "Her kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiş demektir."(Bakara, 
269; Yazır, trz.: ll, 216-217) ayeti. 

İli.ınden ayn düşünülmeyen hikmet, Hz. Peygamber'in (s.a.s.) ifadesiyle ''ıv!üminin 
yitiğidir. Onu nerede bulursa herkesten daha önce alır." Ancak kendisine hikmet verilen 
Hakim Elçi (s.a.s.) için, "Hikmetin başı Allah korh.-usudur." 

Hikmeti elde etmenin başlangıa tefekliirdür. Bu hale kavuşmak da, ancak temiz 
akıl (akl-ı selim) ve kalple (kalb-i selim) mü.ınh.-ündür. Yaraoa'run balışettiği aklı, ihtiras 
ve şeytanın vesveselerine köle edenler, ne iç dünyalanndaki ilha.ınlannı ne de dış dünyadaki 
ibret manzaralarını kavrayıp idrak ederler. Zihinleri, var olan harilmladelikleri seçemez 
ve sezemez. Bunlar düşünmezler veya düşünseler bile geçmişe ait olanlara bakoklannda, 
hayır ve hakkın, hakikat ve irfanın nerede olduğunu bile.ınezler. O halde ilahi bir hediye 
olan hikmet, ancak selim akıl ve terniz kalp sahiplerine bahşedilir. ("0, hikrneti dilediğine 
verir" ... ) (Bakara, 269) Dolayısıyla gerçeği yakalamış akıl ve hayn talep eden irade, 
hikmetin şartı; tefekh.iir de onun girizg:lhıdır. (Yazır, trz.: ll, 204) 

Hikmetin irfan ve tefekh.iir ile ilişkisine böyle bir girişten sonra, şimdi Alvarlı 
Efe'nin zengin düşünce dünyasına geçiş yapabiliriz. 
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Bilgelik Sevgisi Hikmet ' 
Alvarlı Efe'nin Divan'ında bilgelik sevgisi, yani hikmet önemli yer tutar. Divan'da 

kelime olarak "hikmet", elli dokuz yerde geçerken, tamlama halindeise "hik.met"in 
· doksan sekiz yerde geçtiğini tespit edebildik. 

Divan'dan hareket ederek, "hikmet'' kavramının geçtiği tüm beyideri belirledik. 
Onlann tarnanuru çalışmarmza dahil ettik. Şimdi tespit ettiğimiz bu beyidecin bir Jasıru 
üzerinden, Alvarlı Efe'nin bilgelik sevgisine/hikmet mefhumuna bakış açısuu 
değerlendirip, ona yüklediğini anlamlar dünyasuu ortaya koymaya çalışacağız. 

Alvarlı Efe, Divan'ında "rvfevlid-i Nebi" isimli şür:inde (mevlidinde) 
Hz.Peygamber'e özel bir önem vermektedir. O, bu çerçevede Hz. Peygamber'in, 
nübüyvet silsilesinin son zinciri olduğuna dikkat çekerken, ilk insan ve ilk peygamber 
Hz. Adem'i de, Efendimiz'in mübarek şeceresindek:i asil soya mensup olmasuıuı ilahi 
sebeplerine işaret eder. Her ne kadar Hz. Peygamber'in atası Hz. Adem, yasak ağacın 
meyvesini yemesiyle Hak Teala'nuı ikazlaruıa muhatap olmuşsa da, bu yeryüzünde 
insanoğlunun soyunun/ şeceresinin devamına vesile olmuş; nihayetinde şecerenin 
hikmeti/ilahi zuhuratı, Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.s.) dünyaya teşrifine bir vesile 
ve sebebiyet teşkil etmiştir. • 

Haklkatde şecerenin hikm(!ti 
Dünyaya gele Muhammed hazreti 

Çilve-ger olup meğer gafletleri 
Akıbeti yücele devletleri 

Emr-i Mevla Adem 'e oldu şedfd 
Cennet-i a 'ladan olun siz bafd 

Hikmet-i sırr-ı kader gör neyiedi 
Anları dünyayairsal eyledi. (Lutfi, 79, b. 63-66) 
Şevval ayı, Ramazan'dan sonra gelen klilne.ô aylardan ilkidir. Ki bu ayda tutulan 

· altı gili:\lük Şev-val orucu, tüm yı.J.uı oruçlu geçmesine eş değer kabul edilir. Alvarlı da şu 
mısrasıİıda muhtemelen buna dikkat çekmek.-ı:edir. Ona göre bu ayın hikmet ve hayırlan 
yüksektir, boldur. 

Şehr-i Şevval'e gelince müddeti 
Görür idi dürlü dürlü hikmeti (Lutfi, 80, b. 87) 
Alvarlı, Allah, insan ve tabiat olgulanndan harekede, alemdeki ahenk ve estetiğin 

il1tişamuıın hikmederini tasav-vur eder. Bunu yaparken kalp gözünün verdiği kuvvede 
kiinatın sırlanna ulaşınaya çalışır. 

Dzde-i dil buldu ol dem kuvueti 
Kainatda seyrederdim hikmeti (Lutfi, 83, b. 128) 
Bir hadis-i k-udsi de Hakk'ın "Sen olmasaydın bu alemleri yaratmazdım" hitabına 

muhatap olan Hz. Peygamber'in nuru, bütün kiinatı. kapladı. Onun yeryüzünde k.-udu 
doğumla varlık bulmasıyla birlikte, birçok evrensel olay meydana geldi. Onun gelişinin 
haberi ve müjdesini duyan her topluluk onun kendi içinden çıkacağına inanmıştı. 

Nuru dutdu kainatı ser-te-ser 
Aleme hikmet/e erdi bu haber (Lutfi, 86; b. 162) 
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Hikmet aşıkların Gıdasıdır. 
Şeriat şarabı/içeceği ve hidayet bahçesi· olan hikmet, aşık olanlann gıdasıdır ve 

onlara layıktır. Onun lezzet ve hazzıru da, ancak aşıklar tadar. Yine hikmet mektebinde 
öğrenilen insanın kendini bilmesi/ tanıması sana tt, dilden dile, nesilden nesil e ak:tanlmış 
olan ebedi bir saadet gibi son derece değerlidir. 

Ş~ab-ı şertatdir bade-i hidayetdir 
Aşıklara şayandır kim ister ise hikmet (Lutfi, 127, b. 3) 

Bu mekteb-i hikmetde ders-i arefin bahsi 
Dilden dile neşr olmuş bakf ebedf devlet (Lutfi, 127, b. 4) . 
Marifetler Mektebinde Hikmet Okunur 
Marifetler mektebinde, ancak hikmet okunur ve öğrenilir. Her okulda olduğu gibi, 

marifetler mektebinde de üstad ve bilge, bu eğitimi, şefkatle talipillerine ulaştıru:. 

Mekteb-i mearifde hikmet okunur elbet 
Tuttab-ı mearife üstadı eder şefkat (Lutfi, 128; b. 4.) 
Alvarlı, insanın kadim meselelerine de yönelir. Gönle sorar; lciinatın anlamı ve 

gayesi nedir? Onun yarattlış ve var ediliş sebebi ve hikmeti nedir? Alemlerden insanlar 
aleı:nifıe gelir. Yine sorar; Adem oğlunun veya insanoğlunun amaç ve malesadı nedir? 
Sorular ve yine sorular ... Çocukluktan yaşWığa, hatta dünyadaki sona (ölüm) kadar olan 
zaman, insana insanlığını anlatan ve algılatan sualler ve meseleler. .. Bu sorular insan 
denen sırrın hikmet ve hakikatlerini düşündürür. 

Dila bu devr-i alemden nedir maksad nedir hikmet 
Aceb bu ibn-i adem'den nedir maksad nedir hikm~t 

Ne içün halkeden Halık bizi halk eyledi yokdan 
Bize bu sırr-ı azamdan nedir maksad nedir hikmet (Lutfi, 138; b. 1-2) 

Hikmet T aşıyıcıları: Aşkın Elçiler 
Kelam-ı Kadim Kur'an, Alvarlı için, içjnde en büyük hakikatleri bulunduran 

Allah'ın gönderdiği Son Kitap'dır. Son Elçi'nin getirdiği bu yüce hikmet bahçes~ insanlığa 
l:ianş ve mutluluğun formüllerini taşır. Aşkın Kitap, in~alık ve alemler için sayılamayacak 
kadar çok hikmetler, öğütler, emirler, tavsiye ve nasihatleri muhataplarına sunar. 
Kitaplar'la birlikte Hak Teala, ne bi ve resıiller' de, gönderdi. Zaman ve mekan aynmı 
yapmadan en güzel şekilde yarattlmış insanlık içiri, Allah'ın sevgilileri de yerkürenin 
hizmetine musahhar kılındı. 

O elçiler ki, kimisi ulu'l-azm kimisi ise alemlecin kendisi için yarattidığı kutlu mesaj 
taşıyıcılarından meydana gelmekteydi. Onların insanlığa hatta bütün malılukata 
gönderilmesinin ardında yatan esrar ve hikmetlerde sonsuz lütuflar bulunmaktadır. 
Peygamber, insanlığa erdem ve fazileti hattrlatarak tevhitten aynlmamaları için Nuru'l
Envar'ın aydınlığını götürmekteydiler. Yıne hakikat taşı}'ıcılan, beşeriyecin akıl, hırs ve 
ihtiraslarının kurbanı olmalannı engellemek; sapkın inanç ve anlayışlarıO karanlığından 
toplumlan azade kılmak için, varlıklannı ve benliklerini bu yüce gayeye feda ettiler. 

Allah, var olan her şeyi bir vazife, bir amaç ve bir gaye için halk etmiştir. Alvarlı 
Efe de, buradan hareketle Allah'a kulluk için var edilmiş insanlığın bu lciinat kitabından 
en büyük dersleri ve hakikatleri çıkaracağını düşünür. 
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Bize gönderdi Kur'an'ı buyurup emr ü fermanı , 
Bu teklif-i muazzamdan nedir maksad nedir hikmet 

Resuller nev-be-nev geldi bu dünya ser-te-ser doldu 
Bu mahluk-ı mükerrernden nedir maksad nedir hikmet 

Kuluna verdi istidad kılıp hem kabil-i irşad 
Bu kitab-ı muallimden nedir maksad nedir hikmet 

Bu mahlUkat-ı alemi abes halketmedi Allah 
Bize tan/ ü ta/imden nedir maksad nedir hikmet 

Umurda kabiijyyet kulda teklifden mukaddemdir 
Gör ey LUTFI bu tejhimden nedir maksad nedir hikmet (Lutô, 138, b. 3-7) 

Ehl-i Beytin Hikmeti 
Ehl-i Beyt, Efendimizin, en yakınlanydılar. Özellikle Hz. Peygamber'in torunları 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in ayn bir yeri vardır. Bu sevgi, İslam ümmetinin de 
muhabbetiyle dolu olan bir peygamber aşlaydı. Hz. Hüseyin şehit edilmesi, bütün ümmeti 
üzdü, büyük teessürlere boğdu. Öyle ki, Alvarlı, Hz. Peygamber'den önce gelen ve 
kendisine ''hikmet" verilen Lokman'ı bile hüzünden nasiplendirecek kadar hadiseyi taze 
tutar. Lakabı Nurnan olan İmam-ı Azam'ı da bu hüzün deryasına ekler. Ehl-i Beyt'e 
yapılan Emevi iktidarının zulmü, o dönemden daha ziyade, sonraki yüzyıllarda önemli 
olay ve gelişmelere sebep teşkil etmiştir. Tarih boyunca fitne ve savaştan uzak kalmayan 
Dicle ve Fırat bölgesi, adeta Ehl-i Beyt'in ahını alıruş gibi, gözyaşı ve kan içinde, 
günümüze kadar, varlık alanındaki mahzunluğunu sürdürmektedir. 

'1\:ı:ef'' kavramı, Alvarlı Efe için, ''kendisini bilen Rabbini bilir" (men ar:afe nefsehu 
fekad arefe Rabbehu) sözlerinin (sufilere göre hadis, muhaddislere göre rnevzu hadis) 
ifadesindeki "aref" ifadesine karşılık gelmektedir. Bu sözr;hakimler/filozoflar için de 
anlamlı bir sözdür. Dolayısıyla bundaki sırları; kendisine hikmet verilen Lokman (a.s.) ile 

· kenclisipe Allah'ın hayır dileği olarak "fakih"lik (tefakkuh: dinde ince görüş sahibi 
olm~~Çok bilglli olmak) lütfettiği Ebu Hanife'nin daha iyi bileceğini düşünür. 

Bağlandı Fı •rat'ın her bir tarafı 
Bilinmedi Ehl-i beyt'in şerefi 
Bu hikmeti bilir bilenarefi 
Lokman ağlar Nu man ağlar din ağlar (Lutô, 161, b. 19) 

Hikmet Şifahanesi Derman Mekamdır 
Büyük alem olan insan, gönül semalarında her zaman için gizli olan genç bir "ay" ın 

saklı olduğunu bilmelidir. Bunun hikmeti üzerinde durmalı ve düşünmelidir .. Alvaı:lı, 
burada "hikmeti.", üzerinde düşünülüp tefekküredilmesi gereken bir husus olarak görür. 
O, "taze miliı" ifadesiyle gö~ü1 semalanndaki "ay" ı kasteder. 

Nüsha-i kübradır adem bilse eğer hikmetin 
Ejl.ak-i gönlünde her dem taze mahı gizlidi1· (Lutfi, 172, b. S) 
Dertli ve şifaya muhtaç olanlar için; hikmet şifahanesi bir şifa ve derman 

mekarudır. Alvarlı, meyhane'yi, sı1fiyane bir mecazla cckulurı aşk ve şevkle Rabb'ine 
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münacaat mahalli" olarak tasavvur eder. Dolayısıyla hikmet şifahanesi, Yaratıcı'ya yakatış 
melcinıdır. Bir anlamda "içinde illill marifetlerin, zevkin ve şevkin bulunduğu lcimil irifin 
kalbi" ve gönlüdür. Sıkıntı ve ızdıraplann deva ve dermaru olan meyhanenin şifa verip 
iyileştiren şarabının lezzetini, ancak Hakk'ın ve kalbin sebatlci.r arifleri bilir ve anlar. 

Şifa-hane-i hikmet derdiere meybanedir derman 
Şifa-yab·ı şerabı akifi meybanelerden sor (Lutfi, 185; b. 4) 

Hikmetin Aşkın Gülleri: ilim ve İrfan 
Gönül bahçesinde neşv ü nema bulan güller, tevhid sırlanndan hedef ve işaretler 

gösterir. Yine bu gülzarda, gül bahçesindeki bülbüllerin ötüşü, hikmetin sırlanna ve 
hakikatlerini ifşa eder. Hikmet bahçesinin aşkın gülleri olan ilim ve irfan da şanlı nuru 
işaret eder. Alvarlı'nın bahsettiği gülşen, yani gül bahçesi nihayetinde, sevgilinin semti, 
vuslatı, aşkı ve kendisidir. Bir başka ifadeyle "gülşen", mutlak bir şekilde <'kalbin fethi ve 
açılışı" nı simgeler. O halde kalbin fethi ve açılışı, hikmetin oh.-unmasıyla gerçekleşir. 

Gülistan-ı dilde açılan güller 
Esrar-ı tevhfdden nişan gösterir 
9 gülşende hikmet okur bülbüller 
Ilm ü iifan nur-i zf-şan gösterir (Lutfi, 186, b. 1) 

' - Hikmet bir anlamda l(ur'in'ın öğütlerine tekabül eder. Nitekim Yaratan şöyle 
buyurur: ''Ve Allal1'ın size indirdiği kitap ile size öğüt vermek için indirdiği hikmeti anın ... 
"(Bakara, 231). Diğer taraftan hikmet, nübüvvet (Peygamberlik) manasına da işaret 
etmektedir: "Gerçek şu ki, Biz İbrahim s6yuna kitap ve hikmet verdik"(Nisa, 54); ''Ve 
Allah Davı1d'a hükümdarlık ve hikmet verdi."(Bakara, 251) 

Hikmet bir başka anlamıyla ince sırları ile Kur'i{ı demektir: "Rabb'nin yoluna 
hikmetle davet et." (N ah!, 125). Yine başka bir ayette geçen hikmet nasiplileı:ine müjdeler 
vardır: "Her kime hikmet veı:funişse ona çok hayır verilmiş demektir."(Bakara, 269; Yazır, 
trz.: II, 216-217) Şu halde Kur'an'ın inmesi can ve cananlar için hayat kaynağıdır. 
Habibullah'ın yolunda v~ izinde gidip ona uya.iılar, Al-i Aba'nın yolu üzeredirler ve bu 
İstikameci takip ederler. Al-i Aba, Hz. Peygamber, kızı Fatıma, amcasının oğlu Hz. Ali, 
torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin' dir. Hz. Peygamber, bunları abasının altına alıp, "işte 
bunlar benim "ehl-i beyti.m"dir" diye buyurmuştur . . 

Nüzul-i Hazret-i Kur'anf'den cana nedir hikmet 
Muhammed peyrevi olmak reh-i Al-i aba'lardır (Lutfi, 194, b: 6) 

Hikmet Bahçesinde Ders-i ArefOkuyan Can Bülbülleri 
Hikmet gülleri, göğüs ve yüreğin ortasında buiunur. Ruh bülbülleri ise, başka bir 

iştedirler: Onlar ders-i aref oh.'Urlru:, adeta nefsi tatuma dersleri yaparlar. Alvarlı Efe, "ders
i aref" ile hakikatte şunu ifade eder: ''Nlen arefe dersi, kendini tanın1a dersi. ''Nlen arefe 
nefsehu, fekad arefe Rabbehu: Her kim kendini bilir v~ tanır, Rabb'ini de bilir ve tanır" 
hadis-i şerifine işaret etmektedir. İnsanın Allah' ı tanıması, öncelikle kendisini ~asıyla 
mümkün olur. Tasavvuf yolunda silik kendini tanımakla yola koyulur. Kendini tanımanın 
yolu, kanw bir mürşide bağlanınakla olur: Bu bağlılık neticesinde kamil mürşitte kendini 
seyreder, böylece kendini tanır. Buradan Alvarlı tekrar devam eder: El bağlamış gençler 
ve delikarılılar, sevgilinin kul ve kölesi olarak, ruh ve gönül kuşunu tutar ve avlarlar. 
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Sahn-ı sznesinde hikmet gülleri 
Ders-i aref okur can bülbülleri 
Dest-beste civanlar olmuş kulları 
Mürg-i rnhu du tar yar şikar eyler (Lutfi, 216, b. 4.) 

Hikmet Erbabına Eşyanın Hakikatini Sormak 

'1. 

Yarao.lmış her şeye layık olan, en şerefli malıluk olan insandır. Akıl nimetiyle 
şereflenclirilmiş olan insan, her şeye müstahaktır. Var oları cemadat, nebaclt ve hayvarıat, 
onun için musahhar kılınmıştır. Böyle olmasının .hikmeti a~-nr. Zira irısan en şerefli 
mahlW...-rur. Yayaraltılmış olanlar, isimleriyle varlık alanına çıkanlmışlardır. Hakk Tealada 
bu isimleri Adem'e öğretmiş tir. İlın-i esma, yani isimler ilmi, bunun bilgisi, Bakara Suresi 
31. ayetinde de şöyle zikredilmiştir: "ve Adem'e her şeyin ismini öğretti, sonra onları 
meleklere gösterdi, eğer sözünüzde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin". Bu 
isimleri başka kim bilir? Kısaca kendisine "hikmet" verilen Lokrpan gibi, her hikmet 
erbabından eşyanın hakikati sorulabilir. 

Bu eşya kim mezahirdir nedir hikmeti zahirdir 
Vukufi ilm-i esma ma 'nevz Lokman olandan sor (Lutfi, 223, b. 6) 

Haklm Peygamber 
Bütün ilahi lütuf ve ikearnların sebebi olan Hz. Peygamber'irı varlığını, Alvarlı Efe, 

sayılamayacak kadar hikmet ve sırlar bulurımakla izah eder. Yine ona göre, Efendimizin 
varlığındaki hikmeti, insanın kendini tanıma ve bilme dersiyle irfanı yayarıdan öğrenmek 
gerekir. 

Nedir ey L UTFİ bu cud-i vücudunda olan hikmet 
Aref dershanesinde naşir-i irfan olandan sor (Lutfi, 223; b. 7 .) 
Bütün feyz ve sevginin kaynağı Allah'tan aldığı feyzi taliplilerine sunarı z~arıın 

kamil mürşidi; ilahi aşk, feyz ve neşe meclisinde, bütün gönüllere hikmet ve bilgelik 
sevgisini ulaştırır. Alvarlı, devam eder: Sevgilimin aşıkı oları şişe ki, bu, sakinin, yani 
mürşidin sunduğu şişedir ve parçalanmış, yüz parçalaya ayolmıştır . 

. 
B_.ezm-i meyde sakt-i devrane hikmet bahşeder 

. Aşık-ı cananım olmuş şZşede sad pareler (Lutfi, 197; b. 3) 
Kur'an'ı yansıtan ayna ile hikmeti gören ve düşünen kimse, hakikatler illemini 

temaşa eder. Nitekim hikmet ilminin okulu, iman nucunda mevcuttur. 

Mir'at-ı Kur'an ile görür gören hikmet nedir 
İlm-i hikmet mektebidirnur-i tmanandadır (Lutfi, 215; b. 2) 

Hikmet Şarabının Nefaseti 
Hikmet şarabını doldur ve ondan kana kana tat. Bunları söyledikten sonra Alvarlı 

Efe, ilahi hikmet şarabının lezzetini elde etme yolunda himmeti, yani Allah dostlanrun 
maksadına ulaştırarı gücü ve r iiksek iradeyi kullanmayı önerir. 

Dolaur şerab-ı hikmeti bu hizmete kıl himmeti 
iki ciMnın devleti ey nur-i dil vabestemiz (Lutfi, 265; b. 3) 
Peygamberliğin gül bahçesirıden toprağa bülbüller, yani aşıklar dök.-ülür. Buradaki 
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bülbülleri, can, gönül ve aşık anlarnlarında ele almak mümk'Ündür. Peygamberlik gülleriyse 
soldu, bunun sebepleri ve hikmeti açık açık ortaya çıksın ve konsun. 

Gülistan-ı risaletden dökülür hake bülbüller 
Nübüvvet gülleri soldu nedir hikmet ayan olsun (Lutfi. 412; b. 6) 

Hikmet ile Vahdet Arasındaki İlahi Murakabe 
Aviarlı Efe, vahdet ile hikınenrasında aşkın bir bağ kurar. Vahdet şarabının 

manevi haz ve lezzetiyle varlığın her nok~sının hikmet şavkıyla dolduğunu anlatır. 
Neticesinde rahmet kapılarının, kapanmamak üzere ardına kadar açılmasıyla, tefekk-ür ve 
tezekk-ür halkasının cennet bahçelerine dönüştüğünü fisıldar. 

LUTF! dilermey-i vahdet 
İçe dola dile hikmet 
Açıla ebvab-ı 1·ahmet 
Gel halkaya gi?· halkaya \1 .utô, 547; b. 8) 

Kendini tanıma dersi olan ''marifetler dersi"nin tesiriyle kalp ve gönül, dört ana 
erdemden en önemlisi olan hikmetin feyz ve bereketiyle bü}TÜk alemiere dönüşür. 
Hikmetin kalbe nüfuzuyla edep ve erdem, talipWere büyük lütuf olarak huzur verecek."tir. 

' Ders-i me arifokuna 
Hikmeti kalbe dokuna 
Herkes edebin takına \ 
Tatibe huzur bahş ede (Lutfi, 576; b. 2) 

Hikmetin Gönülle Bağı \ 
Hikmetin gönülle olan b:ığı, Atvarlı için, aşk ve saadetin anahtarlan olarak tezahür 

eder. Zira Hakk'ın kod..-u ve başmetinden nasiplenen, gönlünü hikmet şavkıyla aydınlatır. 
Gönlü hikmet sı.ı:lanyla dolan ise, aşkı halcikiyi varlığında tadar. Bu öyle bir aşktır ki, 
mutluluğu gözyaşıyla taşır. Nihayetinde aşık; gözü yaş tan, gönlü ise sürurdan azade 
alınayan bir hali yaşar. 

Havfı Hudayı kar eden 
Gönlünde hikmet var eden 
Aşkı özünde yar eden 
Ağlar gözü gülmez yüzü (Lutfi, 628; b. 3) 
Allah'ın nazar ettiği mahal, kemal ve cemilin en güzel tecelli ettiği yer, yani gönül 

ve kalp, Hakk'ın sırlanndan ilk haberdar olan bir sı.ı:dı.ı:. Ancak onun gerçekte beslendiği 
ve mayalandığı hakikat vasıtası hikmettir. Atvarlı Efe, gönül ve yüreğin her drum, Hakim'in 
hikmet ve esranndan nasiplenrnesini temenni eder. 

Muhammed Lutfi söyler söyleden Hak'dır hakikatde 
Huda'nın herbir anda hikrnetinden dersin al ey dil (Lutfi, 327; b. 7) 

İlahi Nurlar Taşıyan Hikmet 
Alvarlı, Hz. Peygamber'i, vahdet topluluğunun meşalesine ilahi nurlar taşıyan, ilahi 

bir hikmet olarak görür. Nitekim o, buradan hareketle Kutlu Resill'u lmtsiler topluluğunda 
şan ve şerefi en yüce ve en değerli olarak kabul eder. 



Jlllfslnmmst Jfflcc .;Hifltnllllllcd .Cut(t (vllvnrlt ·tje) SclllpUZ!Jifllllt 

Vücud-i zat-ı akdes bezm-i vahdet şem 'ine hikmet " 
Gü1·uh-i kudsiyanda aiZ-şandır şöhret ii şanı (Lutfi, 673; b. 3) 

Varlık Alemini İnşa Eden Hikmet Sanatı 
Kalp gözüyle görenler, ilernlere ve varlıklara göz ouruyla bakar ve tasavvur ederler. 

Aıernlerin Ya.ratıcısı, bir nakış yapan bir oakkaş titizliğiyle, vatlıkla.r ilemiİıi hikmet 
sanatıyla, köşk ve saray gibi inşa et:m.iştir. 

Eastret ehli ol nur-i basar seyr eyle ekvanı 
Bu nakkaş nice nakşı eylemiş hikmetle eyvanı (Lutfi, 680; b. 1) 
Gönül zevkini, hidayet manasının şarabından devşirir. Kendini bilme ve taruma 

melciru kalp ise, Alvarlı Efe'ye göre, hikmetio membaad.ı.r. 

Mey-i ma 'na-yı hidayetden alur dil zevkıni 
Men aref meyhanesi hikmet-beyan eyler beni (Lutfi, 681; b. S) 

Hayır Verilen Nasipdar: Hikmet Erbabı 
'~ah, hikmeıi dilediğine verir. Kime hikmet verilirse, ona pek çok hayır verilmiş 

demeh.-tir. Ancak akıl sahipleri düşünüp alu:lar."(Baka.ra, 269). Bu ilahi ilkenin de bildirdiği 
gibi, hikmet Ha.kk'ın h.-u.lları içerisinele istediğine balışettiği bir nimet ve lütuftur. Bununla 
birlikte kendisine hikmet balışedilen ise, çok büyük hayır ve nimetiere muhatap olur. 
Allah'ın, hikmeti kendine lütfettiği kimsenin kalp ve gönlü rahmet pınarlarından akan 
ililu nurlada dolar ve taşar. Bunun sonucunda o kimse vasıtasıyla gözle görülmeyen 
manevi ilernlerin sır ve perdesi aralarur ve tüm varlığı müşahede eder. Hilık'ın verdiği 
güç ve kudretin desteğiyle görünmeyen ilemin yollaoru bularak esranna vakıf olur. Artık 
onun düny~ gözü, hakikati görmesine engel bir perde ve setredir. ~ 

Dilerse bi,- kula hikmet bildirir 
Şe1·heder sadrını rahmet doldurur 
Gösterir guyubat perde kaldırır 
-Gqzlerine verir kudret iktida1· (Lutfi, 600; b. 17) 
Alvarlı, Divan'ın da bilgelik sevgisi "hikmet'' kavramını sık kullanır ve dolayısıyla 

çok yer verir. Biz de Divan'daki "hikmet" kavramının geçtiği tüm beyitleri tespit ettik: 

· Söyler idi gördüğü hikmetleri 
Vas/ederdi bulduğu httrmetleri (Lutfi, 82; b. 108) 

Dam-ı dehande lisan bende çekiise bu dem 
Sohbet safa bahşeder hikmet ile ruhberna (Lutfi, 15; b. 7) 

Muhabbet-i Mevla budıtr kuluna 
Dünya muhabbetin vermez diline 
Aşık eder hikmetinin gülüne 
Nur-i hidayetle mutahher eyler (Lutfi, 112; b. 3) 

Aşık/ara bu dehşet dilberle1·e bu vahşet 
Bilmem ki nedir hikmet fetva-yı ayan ister (Lutfi, 125; b. 6) 
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Kerem-rttluk edüp düşmanianna kahredüp dosta 
Ne hikmetdir o meh-ru-veş aduvsun şerm-sar etmez (Lutfi, 262; b. 2) 

Keman-ebrUleri kudret kaleminden nedir hikmet 
Cinan seyrine ne minnet gönül eylenmez eylenmez 

Cemali cennet-i candı1· kelamı dürr ü mercandır 
Bu can-gahe heyecandır gönül eylenmez eylenmez 

Bezetmiş gerdenin haller tişıkdır bale hayaller 
La 'l-i lehinde zülaller gönül eylenmez eylenmez 

Gülisıan-ı me!ahatde bağ u bostan-ı hikmetde 
Bu vuslat-ı şerafetde gönül eylenmez eylenmez (Lutfi, 266; b. 2) 

Ne hikmetdir muhabbetin ilieri 
Gözlerden akıdır hasret selleri 
Nev-reste dilherler kudret gülleri 
Gerden-i dilherdir ravza-i Rıdvan (Lutfi, 402; b. 2) 

Derdiilere derman eder 
Katreleri umman eder 
LUTFl'yi zü'lferman eder 
Hikmet rnekallerin senin (Lutfi, 462; b. 7) 

\ 

Keman ebruleri mihrah·ı kudret 
Sureti afitab srr·eti hikmet 
Şah-ı devran görse eyler muhabbet ·" 
Cemalin cihana sultan gösterir (Lutfi, 250; b. 4) 

Gülisıanda eder balbüller avaz 
Sabti gibi açarlar per-i pervaz 

Görürler kudretin san atlannı 
Bilür/er Halık'ın hikmetlerini 

Bu erya mir'at-ı vahdet ezelc/en 
Zurufi hikmet olmuş Lem-yezetden 

Okıtr bülbül gülün yapraklarında 
Bu ilm-i tevhldi varaktannda 

Seherlerde sabti feyz-i muhabbet 
Dağıdur gül-gülistane şerafet 

Seherlerde yağar emtar-ı hikmet 
Suvanr gülleri bu ab-ı rahmet 

Dolar gözlerine nur-i basfret 
Okur bülbül seherde ders-i hikmet 
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Cenab-ı Hakk'a yüzbin hamd ededer 
Seherlerde gülistane giderle1' 

Gülistanda görürler bir teceltı 
Tecelliyle olurlar müteselli 

Bütün evrak-ı gül sırr-ı arefden 
Okudur bülbüle ders her tarefden 

Bıt mir'at·ı hidayete bakarlar 
Gülistan seyrine canlar atarlar 

Bilürle1· gü llerin bil· gülbünü var 
Bu gülşenin nice bin bülbülü var 

Görünür bülbül olan gül dalında 
Neva-yı nay-ı aşkı var dilinde 

Seherde nem olur güllerde incu 
Fedadır o güle bülbül-i dil-cu 

Görür bülbül olan gülden cemali 
Cemali seyreden bulur kemali 

Saha sünbüllere verir selamı 
Eder güller ile güzel kelamı 

Saha bülbüllere verir hayatı 
Eder gülşende bülbüller sehatı 

Babaristan eder gülleri handan 
V erir seyr ü safa bülbüle devran 

-~· 

Görür bülbül nur-i dfdan gülde 
·Bulur zevk-ı muhabbet mey ü mülde 

Görünce dzdar-ı dildan bülbül 
Eder devran saha zevkıyle sünbül 

Gülistan bülbül-i nalane cennet 
Eder gülle1·e daimz o zznet 

Alur vakt-i seher huy-i nübiivvet 
Seherlerde açılur verd-i hikmet 

Saha verir gülistane halavet 
Olur bülbüllere vakt-i' sead~t (Lutfi, 581; b. 1-23) 

Bazı kez bozuldu ekser-i ashab 
Tez elden eyledi Huda şifayab 
Hikmet cil ve eder ahhaba ahhab 
Nasır_ benem dedi size ol Mennan (Lutfi, 615; b. 25) 

\. 
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Gülistan-ı dilde açılan güller 
Esrar-ı tevhtdden nişan gösterir 
O gülşende hikmet okur bülbüller 
ilm ü i1fon nur-i zf-şan gösterir (Lutfi, 131; b. 4) 
Alvarlı Efe'nin Divan'ında hikmet kavramının terkip halinde geçen tüm 

h.-ul.larumlannı tespit ederek aşağıda belirttik. Buna göre hikmetin taı:nlaına halinde geçtiği 
şekilleri şöyledir: · 

Hikmet-i Zat-ı Hakim, Hikmet Kemeri, Hikmet-i FütUh, Cam-ı Hikmet, Hurşid
i Hikmet, Milır-i Hikmeti, Kamer-i Hikmet, Emtir-ı Hikmet, Hikmet-i .Ma'na, Metn-i 
Hikmet, Kitab-ı Hikmet, Hikmet kitabı, Defter-i Hikmet, Dershane-i Hikmet, Siret-i 
Hikmet, İlın-i Hikmet, Ma'den-i Hikmet, Me'haz-i Hikmet, Hikmet-hane, Bahr-i Hikmet, 
Taht-ı Hikmet, Viridat-ı Hikmet, :Nfu'it-ı Hikmet, Divan-Mne-i Hikmet, Hikmet 
köprüsü, Gülbün-i Hikmet, Zarf-ı Hikmet, Mekteb-i Hikmet, Ders-i hikmet, Dershane
i Hikmet, Hikmet-i hilkat, Dürdane-i Hikmet, Hikmet-i gülşeni, Ayn-i Hikmet, Hikmet-i 
Mevla, Hikmet-i Huda, Hikmet-i Hak, Hikme-tullah, Hikmet-i Ehad, Hikmet-i Hakk, 
Hikmet-i Rabbini, Şifa-hane-i Hikmet, Hikmet-i Rahınan, Hikmet-i Bari, Hakk'ın 
Hikmeti, Hikmet-i hukm-i Halôm, Sebeb-i Hikmet, Lübb-i hikmet, Verd-i Hikmet, Bağ
ı Hikmet, Gülbün-i Hikmet, Hikmet Gülü, Hikmet-Efz:i, Dürr-i Hikmet, Hikmet-i Ders-i 
Atef, Hikmet Güheri , Ef'ali Hikmet, Kenz-i Hikmet, Aı-i Zehra Hikmeti, Mahzen-i 
Hikmet, Sırr-ı Hikmet, Esrir-ı Hikmet, Nıir-i Hikmet, Derya-yı Hikmet. 

Kullanımlar ve Örnek Beyitler 
Hikmet-i Zat-ı Haklm 
Kerem-i Zat-ı Kerim 'dir o Kerim , _ 
Hikmet-i Zat-ı Hakim'dir o Hakfm (Lutfi, "İlfica-n:lıne," b. 18) 

Hikmet Kemeri . 
Efiak-i encüme kudret karneri . 
Mele-i a'laya hikmet kemeri (Lutfi, :tvı:i.'riicü'n-Nebi, b. 53) 

Hikmet-i Fütfih 
Nur-izatın enbiyaya 1·uh ola 
Hem vücudun hikmet-i fütuh ola Mevlidü'n-Nebi, b. 33) 

Hikmet-i Iktiza-yı Sırr-ı Kader 
Hikmet-i ıktiza-yı sırr-ı kader 
Ptşrev ola zatına ebu'i-beşer (Lutfi, Mevlidü'n-Nebi, b.37) 

Cam-ı Hikmet 
Cam-ı hik met ile şerbet verdiler 
Aşıkane birekillah dediler (Lutfi, Mevlidü'n-Nebi, b. 149) 

Hurşld-i Hikmet 
Kevser-i candır sözleri 
Mir'at-ı kudret gözleri 
Hurşfd-i hikmet yüzleri 
Ahmed Muhammed Mustafa (Lut:fi, Divançe, A (Elif) Kafi yesi; b. 11) 
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Mihr-i Hikmet 
Sana ey nur-i dil hayran gönüldür 
Cemalin dmine kurban gönüldür 
O mihr-i hikmeti seyreyleyen dil 
Bu dersde talib-i irfon gönüldür (Lutfi, 244; b. 1) 

ICanner-ilfilknlet 
Kamer-i hikmet cemalin mihr-i mücella mıdır 
Derya-yı rahmet kemalinArş-ı mu alla n:z,ıdır (Lutfi, 246; b. 1) 

Hurşld-i a1-ş-ı risalet kamer-i hikmet-i Hak 
Sebeb-i h ilkat-i eşya şerefiArş-ı ula (Lutfi, 34; b. 4) 

Emtar-ı Hikmet 
Derya-yı kerem katreleri emtar-ı hikmet 
T evhld edenin başına yağdırsa da Mevl.a (Lutfi, 34; b. 27) 
Mihr-i muhabbetler doğar 
Esrar-ı aşk kalbe sığar 
Emtar-ı hikmetteryağar 
Ey sakı dotdur bir kadeh (Lutfi, 75; b. 3) 

LUTFi kalbe inctt eker 
Emtar-ı hikmeti döker 
Güneş gurub fecir söker 
Yıldızla?' pen;ane döner (Lutfi, 237; b. 15) 
Nur_-i hidayet doğar 
Emtar-ı hikmet yağar 
Hubbullah ka/be sığar 
Dervlş Allah dedikçe (Lutfi, 554; b. 4-5) 

.~Bahr-i vahdetden alur emtar-ı hikmet yağdırır 
Hadravat-ı kalbi tecdld eyleye mey mül gibi (Lutfi, 674; b. 4) 

Emtb-ı hikmet yağınca gül-bün-i dil gül açar 
Gü(-gülistan-ı mearifşi're verir şöln·eti (Lutfi, b. 4) 

Büzr-i muhabbeti eke 
Emtar-ı hikmeti döke 
Burc-i dilden şafak söke 
Güneş gibi berrak ola (Lutfi, 24; b. 2) 

Nur-i hidayet doğar 
Emtar-ı hikmet yağar 
Sın·ullah kalbe sığar 
La ilahe illallah (Lutfi, 501; b. 6) 

Ilikınet-i Ma'na 
Dilerim her dü-alemde Genab-ı zü'l-CetaWden 
Bu ümmet-i Muhammed'e erişe hikmet-i ma 'na (Lutfi, 630; b. 7.) 
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Metn-i Hikmet 
Feyz-i Mevla ile dolsa ol olur mir'at-ı Hak 
Metn-i hikmet şerh eder guş-i dile neyden sada (Lutfi, 3; b. 1) 

Kitab-ı Hikmet 
Eden cahilleri alim daht alimleri na-dan 
Kitab-ı hikmet-i husni gören fazıl olur elbet (Lutfi, 48; b. 4) 

Çerağ·ı ravza-i dil zülfi zer-e/şanımı gör 
Kitab-ı hikmet olan kadr-i mu allayı gözet (Lutfi, 58; b. 3) 

Eşya-yı cihandan görünür kudı·et-i Bari 
Seyr ey le güzeller yüzünü kitab-ı hikmet (Lutfi, 70; 'b. 4) 

Ders-i men are/e kitab-ı hikmet 
Muhammed'diı· kerem kani Muhammed 
Muhammed'e oldu hitab-ı hikmet 
Muhammed'dir kerem kani Muhammed 76; b. 1) 

Almış feyz-i Muhammed'i 
Kazanmış aif h immeti 
Hakka kitab-ı hikmeti 
Abdülkadir'dir gavsu'llah (Lutfi, 580; b. 5) 

Hikmet kitabı .., 
Bu alem ser-te-ser hikmet kitabıdı1· nazar-dar ol 
Nice şürrah olur eşya güneş-veş cud-i Mevla'yı .(Lutfi, 688; b. 2) .... 
Defter-i Hikmet 
Dilberi_n g_ül-beridi': kenz-i Jüyuzat-ı ata 
LUTFIYA al-ı ruhi defter-i hikmet vatakı (Lutfi, 644; b. 7) 

Dershane-i Hikmet 
Ey dil yine arifler mekteb-i mearifde 
Dershane-i hikmetde dürdaneleri seyr et (Lutfi, 62; b. 2) 

Siret-i Hikmet 
S~ret-i Lutfi:ye sfret-i hikmet 
Arif i aga~e versen nasihat 
LUTFIYA dilersen dünyada devlet 
Rab-ı Muhammed'e eyle muhabbet (Lutfi., 72; b. 5) 

Bu alem devriyatında okurlar ders-i irfonı 
Bu dershane-i hikmetdeseni dilbaz eden kimdir (Lutfi, 161; b. 2) 

İlın-i Hikmet 
Kühl-i ''ına-zağal» çekildi gözüme 
ilm-i hikmet nazif oldu sözüme (Lutfi, 68; b. 11 O) 
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Ey nur-i dileylenazar can göz ile bu kainat ' 
Kitab-ı .ilm-i hikmetin metrJ,i düşüpdür mümkinat (Lutfi, 61; b. 1) 

Abdülbakı cam-ı mey-i manadır 
Ehl-i dildir zahir batın ranadır 
Zarf ı irfan gönül gözü btnadır 
İ im ü hikmet dürr ü mercıin iledir (Lutfi, 82; b. 38) 

Doğar havfi Buda'dan ilm-i hikmet kalb-i agahe 
Gönülde inziva eyler muhabbete tökünmekdir (Lutfi, 8S; b. 4) 

LUTFİY A derd ü bela ummanıdır bu Kerbela 
İlm-i hikmet ebiine dilden dile ihbar olur (Lutfi, 97; b. 7) 

Metafı ari/an olmuş mukaddes beyt-i Mevla'dır 
Künuz-i ilm-i hikmetdir aref dershanemiz vardır (Lutfi, S2; b. S) 

Nur-i dzdem alemi seyret güneş-veş hikmeti 
Fehmedip anla ki sende ilm-i hikmet gizlidir (Lutfi, 172; b. 3) 

Bu temaşa-gahde arifler ilm-i hikmeti 
Okuyup rab-i büdada gözlerin sağlar gider (Lutfi, 193; b. 3) 

Bi-hakkı ya Rabbi zat-ı izzetin 
Esrarı ya Rabbi ilm-i hikmetin 
Bi-hakkı ya Rabbi şan-ı kudretin 
Ey keremler kani merhamet buyur (Lutfi, 233; b. 9) 

Mir.,at-ı Zat-ı Muhammed'dir cemali canfeza 
Sırr-ı vahdetden derunu ilm-i hikmet dürr-i bar (Lutfi, 234; b. 4) 

Zahire kılfet verir batında nzka kesreti 
·'A ._'zam-ı erzak gönülele ilm-i hikmetdir bugün (Lutfi, 389; b. 3-4. 

Ezel bezminele bade-nuş olan sakz-i vahdetden 
A 1-ej dershanesinde gör okur o ilm-i hikmetden (Lutfi, 434; b. 1) 

Dur olma Yusuf um dar-ı dünyada 
Rab-i hidayetde olan ihvandan 
Bak ilm-i hikmeti oku eşyada 
Aynlma bulursun ehl-i ir/andan (Lutfi, 43S; b. 1) 

Ru'yet-i eşya-yı alem ilm-i hikmetdir bize 
Sırr-ı tevhZd seyr olur bu bahr-i rahmetdir bize (Lutfi; sı O; b. ı) 

Mihri muhabbeti çaldı gönlüme 
Ekmel-i zman doldu gönlüme 
İlm.ü hikmeti geldi gönlüme 
Olalı huddam pzr ocağına (Lutfi, S39; b. 3) 
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ilm-i hikmet bahseder mi merd olan mürele dile 
Zir-i barda üştürane hane söyler söylese (Lutfi, 589; b. S) 

Metn-i ilm-i hikmet olmuşdur bu eş ar aç gözün 
Nl'tr-i can feyz-i imandır Mesnevi'nin sohbeti 
Nice Enveri. vü Sa t:lf dahf Firdevsz gibi 
Gün gibi gösterdiler şi'1· ile ilm-i hikmeti (Lutfi, 634; b. 3-4) 

İlm-i hikmetdir fialin 
A11'a şerefdir nialin 
Keşfoluma ruh-i alin 
Hurşld-i 1·ahşan değil mi (Lutfi, 649; b. 5) 

Bağ-ı vahdetde açılur ilm-i hikmet gülleri 
Zevk ile tevhld okurlar bu gülün bülbülleri (Lutfi, 660; b. 1) 

Derya-yı ilm-i hikmet doldtt?·du mevc-i rahmet 
Nl'n·-i ma 'rifetiyle hubab-ı Muhammedi (Lutfi, 689; b. 8) 

Şi 'r ile her dem açı -ılır ilm-i bikmet gülleri 
Mesnevi'di?· arifana mi?·'at-ı nur-i Cemtl (Lutfi, 336; b. 3) 

Bu kitab-ı kainat bin ilm ü hikmet bahseder 
LUTFİY A nur-i basiretle oku bu hikmeti (Lutfi, 697; b. 6) 

Ma'den-i Hikmet 
Dergah-ı Huda ma 'den-i hikmet o kerem-kan 
Arş ulaşamaz karnet-i bala-yıMuhammed (Lu~, 78; b. 4) 

Me'haz-i Hikmet 
Bir zat-ı kerim bulk-i azfm me'haz-i hikmet 
Mir'at-ı hüda vec/1-i muzayya-yı Muhqmmed (Lutfi, 78; b. 4-5) 

1-likmet -hane 
Ademin mikdan ma 'lumdur bu hikmet-hanede 
Ehlini bulsa biliryok derele dermandan leziz (Lutfi, 81; b. 4) 

Bu hikmet-hanede sultan olunca kan ile el van 
Bugün ağlar zevi'l-fman bugün eyyam-ı matemdir (Lutfi, 160; b. 7) · 

Ederle>· derele dermanı bu hikmet-hanedeL UTFi 
Bütün sail olurnail keremistan-ı hikmetdir (Lutfi, 136; b. 7) 

Meydan-ı muhabbetele ki merdane/erin var 
Rişte-i muhabbetele ki dürdanelerin var 
Esrar-ı a1-ej dilde ledün-danelerin var 
Hikmet-hane-i zevkele mül-danelerin var (Lutfi, 142; b. ı) 

Bahr-i Hikmet 
Gör elehan-ı irfanı dökmüş güneş-'Ueş gevheri 
Bahr-i hikmetdir eserler bak efendim kıl nazar (Lutfi, 84; b. 4) 
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Tecelli-g.Th-ı Mevhl'dır gönül her ferdde mevcuddur 
\. 

Bu bahr-i hikmete gir bak bulunmaz hiç nihayao (Lutfi, 653; b. 4) . 

Taht-ı Hikmet 
Güneşler yüzünün nur-i zıyasından nümayişdir . 
Sudur-i taht-ı hikmetde olan sultan Muhammed'dir (Lutfi, 171; b. 2. 

Varidat-ı Hikmet 
Şems-i hüda kalbe doğar 
Varidat-ı hikmet yağar 
Sırr-ı esma kalbe sığar 
Zakirler pervane döner (Lutfi, 235; b. 6) 

Mir'at-ı Hikmet 
LUTF! bu mir'at-ı hikmete bir bak 
Bu hikmetde bakı devlete bir bak 
Böyle bir kamer-i vahdete bi1· bak 
Sırr-ı süveydada iifan gösterir (Lutfi, 250; b. 7) 

Mir'at-ı hikmete bak LV1Ff aref dersin oku 
Canı kurban isteyenler cane kurban istemez (Lutfi, 270; b. 7) 
Geysuler bezetmiş serv-i kameti 
Kim görse mahvolur bu kıyameti 
Hlir u gılman görse bu kıyafeti 
Mir'at-ı hikmete olurla1· hayran (Lutfi:, 402; b. 5) 

M1r'at-ı hikmete Mir'at-ı hikmet 
nazır ham d ola oldu gönül 
Sırr-ı tevhıd kevseriyle hamd ola doldu gönül (Lutfi, 345; b. 1) 

.... Divan-hane-i Hikmet 
bıvan-hane-i bikmetde merdaneler okurlar ders 
Niyaz-mendan-ı nıhmetde erham olur feryad-res (Lutfi, 281; b. 1) 

Hikmet-i bulını-i kitab 
İhtiyarın elde varken dut şertat damenin 
Hikmet-i hukm-i kitabdan zevk-ı ma nadır garaz (Lutfi, 303; b. 6) 

Hikmet köprüsü 
Geç bu hikmet köprüsünden ses çıkarma arif ol 
Her işi yerinde Hakk'ın nehr-i hikmetlerde ak (Lutfi, 312; b. 3) 

Gülbün-i Hikmet 
Gülbün-i hikmetdir ancak şi'ri ehl-i dillerin 
Ehl-i dillerin kelamı herbiri bir nehr-i Nfl (Lutfi, 336; b. 2) 

Zarf-ı Hikmet 
Verd-i vahdet zarf-ı hikmet el:ıl-i dil eş arıdır 
Nasır idi Hazret-i Hassan'a bunda Cebraıt (Lutfi, 346; b. 3) 
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~ekteb-illikDnet 
Bu eşyadan al dersi 
Tevhldden eder bahsi 
Bir mekteb-i hikmetdir 
Hayran demidir bu dem (Lutfi, 355; b. 3) 

Dil mekteb-i hikmetdir hikmet demidir bu dem 
Dil matlah-ı rahmetdir rahmet demidir bu dem (Lutfi, 360; b. 1) 

Ders-i hikmet 
Dağılmış devrane şan u şöhreti 
Kamer-veş bir dilher Hakk'ın kudreti 
Okumuş elestde ders-i hikmeti 
Verd-i vahdet açar bağı dilberin (Lutfi, 495; b. 5) 

Okur evrak-ı gülde ders-i hikmet 
Eder daim gitlistane muhabbet 
Dolar can gözüne nur-i hidayet 
Güle bülbül olan aldışikarı (Lutfi, 690; b. 6) 

Dershane-i llikDnet 
Derdebiine cennetdir 
Ravza-i seadetdir 
Dershane-i hikmetdir 
Makam-ı kıdemdir bu (Lutfi, 494; b. 3) 

llikDnet-i hilkat 
L UTFİY A Akife Mevta nur-i vahdet bahş ede 
Hikmet-i bilkat ise Hakk'a ibadetdir bugün (Lutfi, 398; b. 8) 

Dürdane-i Hikmet 
Derya-yı muhabbetde dürdane-i hikmet var 
Peyyaz'da buhul yokdur yağmadır alan alsın (Lutfi, 417; b. 4) 

Hikmet-i gülşeni 
Sırr-ı aşkı söyler inceden ince · 
Seyreyle bülbülü zevka gelince 
Hikmet-i gülşeni bülbül bilince 
Fark eder mealin ne olur olsun (Lutfi, 423; b. 6) 

Ayn-i llikDnet 
Şevket ü şanı şerafet bahşeder ariflere 
Ayn-i hikmetdir fiali şevket ü şan eyleyen (Lutfi, 438; b. 4) 

llikDnet-i ~evla 
K;ın yaş dökerek elbet olur gözleri hUn-bar 
Aşık bela Jşıklara bir hikmet-i Mevla (Lutfi, 17; b. 4) 
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Hikmet-i Huda '-
Hikmet-i Huda nur-i hüda.düde bulunsun 
Birgiin ola ki kalbine hatın ola zahir (Lutfi, 182; b. 3) 

Hi/kat-i aslı ise nur-i Huda mihr-i hüda 
Kevser-i ilm-i ledün künuz-i hikmet-i Huda (Lutfi, 571; b. 4) 

Hikmet-i Hak 
Hurşfd-i arş-ı risalet kamer-i hikmet-i Hak 
Sebeb-i bilkat-i eşya şerefiArş-ı ula (Lutfi, 38; b. 4) 

Arifin gönlü gözü menzil-i feyzullah veli 
Eksen hikmet-i Hak nas manzarında hor olur (Lutfi, 95; b. 2) 

Hikmet-i Hakk'ın buhı1runa nihayet var mıdır 
Kılfet-i dünya ise bir baki devletdir bugün (Lutfi, 389; b. 3) 

Hikınetullah 
Zikreyle gel bir Allah'ı 
Tefekkür hikmetullahı 
Divane olma valiahi 
Mecnun ile olmaz hazar (Lutfi, 154; b. 1 O) 

Hayret eder görse h W: ile gllman 
Dehşet alur bilse afet-i devrio 
Mislini görmemiş mihr-i elirahşan 
Hikmetullah böyle mukadder etmiş (Lutfi, 293; b. 3) 

Hikmet-i Ehad 
Naz u niyaz-ı ehl-i derd sebeb-i hikmet-i Ehad 
Enfsini severSamed sabırları Hannan sever (Lu efi, 191; b. S) 

-'"' Hikmet-i Rabhani 
f!er dü-alem sizi Mevla şad ü handan eylesün 
Hikmet-i Rabhani dilde derde derman eylesün (Lutfi, 440; b. 1) 

Şifa-hane-i Hikmet 
Şifa-hane-i hikmetden erişe derdiere derman 
Bula derdli devasını cenab-ı Hak ede ihsan (Lutfi, 447; b. 1) 

Hikmet-i Ralıman 
Kerem-i Zat-ı Kerım hikmet-i Rabman u RahLm 
Akzbet nusret eder din-i atı-şanımıza (Lutfi, s4o; b. 2) 

Hikmet-i Bari 
~y nur-i dzdem sabr edegör hikmet-i Ban 
lkramlar eder kullarına sofra-i Ban (Lutfi, 701; b. 1) 

Sehe1·de bülbül-i vahdet eder ezkar Tealayı 
o ezkarda okur hikmet açar müşkil mu ammayı (Lutfi, 705; b. 1) 
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Kamer-i sırr-ı hikmet k,.ubbe-i sahn-ı reşadetde 
MUHAMMED LUTFPye lutfot aman ey şah-ı Şirvani (Lutfi, 711; b. 7) 

Hakk'ın Hikmeti 
Kerim ü Kadfm 'in lutf u rahmeti 
Dutar/ar tank-ı bab-ı cenneti 
Bir nehr-i hayatda Hakk'ın hi~meti 
Çimerler olurlar gayet nuranı (Lutfi, 610; b. 76) 

Hikmet-i hukm-i H aklm 
Hikmet-i !?Ukm-i Hakim'den memnu' olmuşdur süal 
Hall-i müşkil eyleyen fehm-i mu ammadır garaz (Lutfi, 303; b. 2) 

Sebeb-i Hikmet 
Ey vücudu alemin mevcuduna 
Sebeb-i hikmet Buda'nın cuduna (Lutfi, 85; 157) 

Lübb-i hikmet 
Men aref dershanesinde lübb-i hikmet neşreder 
Feyz-i Peyyaz iledir bil sohbeti ariflerin (Lutfi, 461; b. 3) 

V erd-i Hikmet 
La 'l-i lebin Kevser cam-ı muhabbet 
Verd-i hikmet gülistan-ı me/aha~ 
Sana malmis bu şöhret ü şerafet 
Hayder-veş meydanda merdane misin (Lutfi, ~75; b. 2) 

\ 
Bab-ı Hikmet 
Bab-ı hikmet açıla 
Mey-i safa içile 
Ağ karadan seçile 
La ilahe iliallah (Lutfi, 499; b. 6) 

Bağ-ı Hikmet 
Sezadır irife eş'ar ile hoş hasb-i hal etmek . 
o verd-i b:lğ-ı hikmetdir aşıkdır la 'l-i handane (Lutfi, 558; b. 3) 

Gülbün-i Hikmet 
Neh1·-i vahdetden nemasın almış 
Gülbün-i hikmet verd-i muhabbet 
Katmer-i kamer ruhleri ahme1· 
Himmeti alı inticasına (Lutfi, 505; b. 3) 

DidaN yari kılan temaşa ağyar yüzüne bakar mı hJşa 
Nur-i tecella menzil-gehidir mir'at-ı hikmet "min-kudretillah" (Lutfi, 526; b. 2) 

Nam-ı Muhammed sın·-ı mukaddes emir-i aktab bir zat-ı akdes 
Serdar-ıpiranrab-ı hüdade Lokman-ı devran "li-hikmetillah" (Lutfi, 526; b. 7. 
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Hikmet Gülü 
Güller kurban gül yüzünün alıne 
Saba ku1-ban kaküllerin teline 
Şems ü kamer kurban hikmet gülüne 
am-i cemaline hayretdekaldı (Lutfi, 637; b. 2) 

Hikmet-Efza 
Şükufoha-yı efvanı münakkaş hikmet-efiayı 
BırakL UTFI masivayı alem-arayı seyreyle (Lutfi, S45; b. S) 

Dürr-i Hikmet 
Mi1-'at-ı hakzkatdir dershane-i vahdetdi1-
L UTFİ dih-r-i hikmetdir bu mevcud-i arnade (Lutfi, 594; b. 1) 

Hikmet-i Ders-i A ref 
Hikmet-i ders-i aref 
Ma 'lu m olur her taref 
Tevhlddedir bu şeref 
Zakir Allah dedikçe (Lutfi,. 554; b. S) 

Hikmet Güheri 
Meyan-ı kametde zerrin kemeri 
Güzeller içinde kudret karneri 
Bahr-i mearifde hikmet güheri 
Şeb-i vuslat mah-i tabanun gitdi (Lutfi, 626; b. 3) 

Ef'aıi Hikmet 
Bütün efali·hikmetdir Huda'nın kahri 1'ahmetdi1· 
Eder ashab-ı tevhfde lutfi zarf ı beliyyatı (Lutfi, 6S3; b. S) 

·--Kenz-i Hikmet 
Bak ilham-ı ilahı'den dolan dil kenz-i hikmetdir 
.Anı bul halleder ilm-iledünle her mu ammayı (Lutfi, 669; b. 2. 

Aı~i Zelıra Hikmeti 
Ke1·be!a'da bar-gah-ı al-i Zehra hikmeti 
Kurdular ki buldular Arş'dan yüce bir devleti (Lutfi, 677; b. 1) 

Mahzen-i Hikmet 
Mahzen-i hikmetdi1· nutk-ı dervlşan 
Nefesi kimyadır vechi nur-efşan 
Hakka dervişane bu dürür nişan 
Gelür vücudundan huy-i Rahman1. (Lutfi, 686; b. 6) 

Sırr-ı Hikmet 
Kame1·-i sırr-ı hikmet kubbe-i sahn-ı reşadetde 
Muhammed Lutji'ye lutfet olan daim kerem şani (Lutfi, 672; b. 7. 
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Esrar-ı Hikmet 
Ol zernan esrar-ı hikmet masdan 
Mader-i ahir zernan peygamberi (Lutfi, 81; b. 98) 

Gül-gülistan-ı muhabbet ehl-i diller sohbeti 
Hamil-i esrar-ı hikmet şi're eylerrağbeti (Lutfi, 687; b. 1) 

Dutup sahralan feryad u. ah ı 
Bula esrar-ı hikmetin kemahl. (Lutfi, 573; b. 13) 

Nur-i Hikmet 
Gözünde nur-i ibret vargönülde nur-i hikmet var 
Bütün eşya müderrisdir oku ilm-i mu amrnayı (Lutfi, 693; b. 2. 

Derya-yı Hikmet 
O dem ki ol dür-i derya-yı hikmet 
Ledünniyatını eylerdi sohbet (Lutfi, 584; b. 42) 

Sonuç 
' · Bilgelik sevgisi hikmetten geniş bir şekilde defaade bahseden Atvarlı Efe, Allah, 

insan ve tabiat olgulanndan hareketle, alemdeki ahenk ve estetiğin muhteşem oluşunun 
hikmetlerini tasavvur etmektedir. 

lVIarifetler mektebinde, Alvarlı'yaigöre, ancak hikmet okunur ve öğrenilir. Her 
okulda olduğu gibi, marifetler mektebinde de üstad ve bilge, şefkatle bu eğitimi 
talipillerine ulaştı.or. 

Şeriat şarabı/içeceği ve hidayet bahçesi olan hik,ınet, aşık olanlann gıdasıdır ve 
onlara layıktır. Onun lezzet ve hazzını, ancak aşıklar tadar. Yine hikmet mektebinde 
öğrenilen insanın kendini bilmesi/ tanıması sanatı, dilden dile, nesilden nesile ah.-tan.larak 
yayılmış ebecü bir saadet gibi değerlidir. 

Alvarlı Efe, kendini bilen ve tanıyaiun, Rabb'ini bilip tanıyacağı.nı sıklıkla 
tekrarlamah.-ıadır. O, bu kapsamda vahdet ile hikmet arasında aşkın bir bağ h.-urmakta ve 
vahdet şarabının manevi haz ve lezzetiyle varlığın her noh.-ıasının hikmet şavkıyla 
dolduğunu anlatmaktadır. 

Kılinatın anlamı ve gayesi hakkındaki sorular, insan denen sırrın hikmet ve 
hakikatini düşündürmektedir. Bu kapsamda Kehim-ı Kadim Kur' an, Alva.clı için, içinde 
en büyük hakikatleri bulunduran Allah'ın gönderdiği Son Kitap'dır. Son Elçi'nin getirdiği 
bu yüce hlkmet bahçesi, insanlığa barış ve mutluluğun formüllerini taşunaktadır. Hz. 
Peygamber'i vahdet topluluğunun meşalesine ilahi nurlar taşıyan ilahi bir hikmet 
kılacvolarak gören Alva.clı, buradan yola çıkarak Kutlu ResUI.'ü h."lltsiler topluluğunda şan 
ve şerefi en yüce ve en değerli olarak kabul etmeh.-tedir. Nitekim bütün ilahi lütuf ve 
ikramlann sebebi olan Hz. Peygamber'in varlığında sayılamayacak kadar hikmet ve sırlar 
bulunmaktadır. . 

K utlu Peygamber gibi, hakikat taşıyıcıları, beşeriyerin akıl, hırs ve ihtiraslarının 
I..."UUbanı olmala.nnı engellemek; sapkın inanç ve anlayışlaon karanlığından toplumlan azade 
kılmak iç.in varlıklarını ve benliklerini bu yüce gaye için feda etmişlerdir. 
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Allah'ın amaçsız, gayesiz, hasılı hikmetsiz hiçbir şeyi halk ekileeliğine inanan Alvarlı 
Efe, Allah'a k-ulluk için var edilmiş insanlığın bu lciiruıt kitabından en büyük dersleri ve 
hakikatleri çıkaracağını düşürunektedir. Bunun hikmeti üzerinde durmak" ve tefekk-ür 
· etmek gerekmektedir. 

Dertli ve şifaya muhtaç olanlar için; hikmet şifahanesi; bir şifa v~ derman 
melcirudır. Hikmet bahçesinin naclide ve aşkın gülleri olan ilim ve irfan da, şanlı nuru 
işaret etmektedir. Yani gül bahçesi nihayetinde, sevgilinin semti, vuslatı, aşkı ve kendisidir. 
Bir başka ifadeyle "gülşen", mutlak bir şekilde "kalbin fethi ve açılışı" nı simgeler. Kalbin 
fethi ve açılışı ise, hikmetin okunmasıyla gerçekleşmektedir. 

Gül ile bülbül arasındaki ilişkinin sırrını raş etmeye çalışan Alvarlı için, hikmet 
gülleri, göğüs ve kalbin merkezinde bulunur. Ruh bülbülleri ise, aref ders~ yani kendini 
tanıma ve bilme dersi talim ederler. 

Kendini tanıma dersi olan "marifetler dersi"nin tesiriyle kalp ve gönül, dört ana 
erdemden en önemlisi olan hik.metin feyz ve bereketiyle, büyük alemiere dönüşür. 
Hikmetin kalbe nüfuzuyla edep ve erdem, taliplilere büyük lütuf olarak huzur verecektir. 

Hikmetin gönülle olan bağı, Alvarlı için, aşk ve saadetin anahtarlan olarak tezahür 
etmekteöir. Zira Hakk'ın korh.-u ve haşmetinden nasiplenen, gönlünü hikmet "od"uyla 
aydınlatır. Gönlü hikmet sırlanyla dolan ise, aşkı hakiki varlığında tadar ve hisseder. Bu 
öyle bir aşktır ki, mutluluğu gözyaşıyla taşır. Nihayetinde :işık, gözü yaştan gönlü ise 
sürurdan :izade olmayan bir hali yaşamaktadır. 

Allah'ın nazar ettiği mahal, kemal ve cem:ilin en güzel tecelli ettiği yer, yani gönül 
ve kalp, Hakk'ın sırlanndan ilk haberdar olan bir sırdır. Ancak onun gerçek-te beslendiği 
ve mayalandığı hakikat vasıtası hikmettir. Alvaı:lı Efe, gönül ve yüreğin her daim, Hakim'in 
hikmet ve esranndan nasiplenmesini temenni etmektedir. Kendini bilme ve tanıma 
melciru kalp ·ise, Alvarlı Efe'ye göre, hikmetin membaadır. 
• Kalp gözüyle görenler, alemiere ve varlıklara göz nuruyla bakar ve tasavvur ederler. 
Alemierin Yaratıcısı, nakış yapan yüce bir nakkaş titizliğiyle, varlıklar alemioi, hikmet 
sanatıyla, köşk ve saray gibi inşa etmiştir. 

·-Kur':in'ı yansıtan ayna ile hikmeti gören ve düşünen kimse, hakikatler :ilemirıi 
temaşa eder. Nitekim hikmet ilminin okulu, iman nurunda mevcuttur. O halde hikmet 
şarabuidan kana kana tatmak gerekmektedir. 

Soı:mç olarak Alvarlı Efe için bilgelik sevgisi hikmet, Hakk'ın kullan içerisinde 
istediğine balışettiği bir nimet ve lütuftur. Bununla bill-te kendisine hikmet balışedilen 
ise, çok büyük hayır ve nimetiere muhatap olur. Allah'ın hikmeti kendine lütfettiği 
kimsenin kalp ve gönlü, rahmet pınarlanndan akan ilahi nurlarla dolar ve taşar. Bunun 
sonucunda o kimse ile gözle görülmeyen manevi alemlerio sır ve perdesi aralanır ve tüm 
varlığı müşahede eder. H:ilık'ın verdiği güç ve kud.retin desteğiyle görünmeyen :ilemin 
yollaoru bularak esrarına v:ikıf olur. Artık onun dünya gözü, hakikati görmesine engel 
bir perde ve setredir. 
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