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ÖZET
Eﬂrefo¤lu, büyük moralist ve aﬂk ahlakç›s› oldu¤u kadar, yazm›ﬂ oldu¤u eserleriyle de, Türkçe’ye büyük hizmet etmiﬂ bir ﬂâirdir. Eﬂrefo¤lu’nun büyük mütefekkir ve mistik yan›n› dile getiren, Dîvân edebiyat›n›n esteti¤i içerisinde yaz›lan ve çok be¤enilen bir ﬁathiyyesi vard›r. ﬁathiyyeler, Türk edebiyat›n›n en gizemli türlerinden biridir. Söz konusu ﬂiir,estetik,tasavvufun derûnîlik, soyutluk ve giriftlik yönleriyle ﬂerh edilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
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ABSTRACT
Eﬂrefo¤lu is a great moralist and mystic as well as a poet who greatly contributed to Turkish by composing works. He wrote a ﬁathiyye in the esthetics of literature which was Ottoman admired, and which
symbolized him as a great thinker and mystic. ﬁathiyyes are one of the most mysterious genres of Turkish literature. The socalled poem was commented in terms of the esthetics, profoundness, abstraction, and complesity of mysticism.
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Türk insan›n› yeni bir zevk, hassâsiyet, güzellik, asâlet, saâdet, hatta kültür iklîmine taﬂ›man›n yollar›ndan biri
de, mütefekkir kiﬂileri yeni araﬂt›rmalarla yeni nesillere tan›tmakt›r. Anadolu’yu yurt edinen Türklerin rûh dünyâs›n› inﬂâ eden, gönül âlemini ayd›nlatan
ululardan biri de Eﬂrefo¤lu Rûmî’dir.
Eﬂrefo¤lu, tekke sâhibi, büyük ﬂeyh
ve mürﬂid oldu¤u kadar iyi bir ﬂâirdir
de. Eﬂrefo¤lu, ﬂiirlerinin baz›lar›n› heceyle, baz›lar›n› da aruz vezniyle yazm›ﬂ,
ﬂiirlerinde genellikle ‹lâhî aﬂk› terennüm etmiﬂtir. Eﬂrefo¤lu’nun ﬂiirlerinde
ruh bak›m›ndan çok samîmi ifâdeler yer
al›r. ﬁâir Eﬂrefo¤lu’nun aﬂk› en güzel iﬂleyen ﬂiirlerinden biri san›r›m ﬂudur:
*
**

Cihân› hiçe satmakdur ad› ´aﬂk
Döküp varl›¤› gitmekdür ad› ´aﬂk
Elinde sükkeri ayru¤a sunup
A¤uy› kendü yutmakdur ad› ´aﬂk
Belâ ya¤mur gibi gökden ya¤arsa
Baﬂ›n› ana dutmakdur ad› ´aﬂk
Bu ´âlem sanki oddan bir denizdür
Ana kendüyi atmakdur ad› ´aﬂk
Var Eﬂrefo¤l› Rûmî bil hakîkat
Vücûd› fânî itmekdür ad› ´aﬂk (Eﬂrefo¤lu 2000:227)
Eﬂrefo¤lu, büyük bir moralist ve
aﬂk ahlakç›s› oldu¤u kadar, yazm›ﬂ oldu¤u eserleriyle de, Türkçe’ye büyük hizmet etmiﬂ bir ﬂahsiyettir. Tasavvufun dinî ve ahlâkî cepheleri vard›r. Onun bir
de, “Derûnîlik, soyutluk ve giriftlik” cep-

‹znik Belediyesi Eﬂrefo¤lu Rûmî Bilgi ﬁöleni, Bildiri (1-2 Haziran 2001), ‹znik.
Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi.
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heleri vard›r ki, edebiyat için, as›l bu
yönleri önemlidir. Bu özellikler çerçevesinde Eﬂrefo¤lu’nun büyük mütefekkir
ve mistik yan›n› dile getiren, divan edebiyat›n›n esteti¤i içerisinde yaz›lan, çok
be¤enilen ve iyi bir ﬁathiyye örne¤i say›lan ﬂu ﬂiirini ﬂerh etmeye çal›ﬂal›m. ﬁerh
etmeden önce ﬁathiyyenin ne oldu¤unu
belirtelim. ﬁathiyye, Türk edebiyat›n›n
en gizemli türlerinden biridir (bk.Kurnaz vd 2001). Sûfî ﬂâirlerin Cem´ sarhoﬂlu¤uyla âdeta Tanr›laﬂt›¤›, Tanr› ile teklifsiz konuﬂtu¤u çizgi d›ﬂ› ﬂiirlerdir.
Araﬂt›rmam›za konu edindi¤imiz
bu gazel, muhtevâ olarak incelendi¤inde
sâlikin Cem´ makam›ndayken kendinden söz etti¤i anlaﬂ›l›r. Söz konusu ﬂiiri
Abdullah
Salahaddin-i
Uﬂﬂâkî
(ö.1197/1782) de ﬂerh etmiﬂtir (Mecmûa
vr.101b-105a). Söz konusu ﬁathiyyeyi
XVIII. Yüzy›lda yaﬂam›ﬂ, Mevlevî ﬂâir,
Eski Za¤ral› Handî (ö.1727) de, baz› beyitleri kullanarak ilk bindini verdi¤imiz
ﬂu tahmisi yazm›ﬂt›r (M. Eﬂâr, vr.30a):
ﬁu yüzde varl›¤›n ﬂâhid gerekdir dîde-i insân
Ve lâkin her bir insâna de¤ildir behre bu seyrân
Cemâlün pertevinden aks alup âyîne-i devrân
Tecellî ﬂevki dîdârun beni mest eyledi hayrân
Ene’l-Hak s›rr›n› cândan an›nçün
k›lmazam pinhân
GAZEL
Tecellî ﬂevk dîdârun beni mest eyledi hayrân
Ene’l-Hak s›rr›n› cânum anunçün
eylemem pinhân
(Dîdâr’›n›n tecellî nûru beni mest ve
hayrân eyledi. (Ey benim) cân›m! “Ene’lHak” s›rr›n› onun için gizleyemem, aç›kça söylerim.)
Eskiler el-ma´nâ fi-batni’ﬂ-ﬂâ´ir
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(mânâ ﬂâirin karn›ndad›r) demiﬂlerdir.
Eski ﬂiirde beyti anlaman›n yolu, onda
geçen teﬂbih unsurlar› veya kavramlar›
aç›klamaktan ve bunlar aras›ndaki iliﬂkiden geçer. Eﬂrefo¤lu’nun bu beytinde,
tasavvufun dört önemli kavram›ndan
söz edilmiﬂtir: Tecellî, Dîdâr, Hayrân ve
Ene’l-Hak.
Tecellî, sözlük anlam›yla âﬂikâr olmak, görünmek demektir. Tasavvufta
ise, Tecellî gayb âleminden gelen ve sâlikin gönlünde do¤an nura verilen add›r.
Bir baﬂka deyiﬂle görünmeyenin gönülde
görünür hâle gelmesidir.
Dîdâr, tasavvuf terimi olarak ‹lâhî
güzelli¤i seyretme ve Allâh olarak dile
getirilir.
Hayrân veya hayrânl›k, hayret makam›ndaki müﬂâhede ile meydana gelen
bir hâldir. Tasavvufta Allâh’›n fiil ve s›fatlar›ndaki kemâli anlamakla baﬂlayan
hayrânl›k, ayn› zamanda, akl›n fonksiyonunu yitirdi¤i bir makam say›lm›ﬂ, bu
bak›mdan beyitte de görüldü¤ü gibi,
hayrân kelimesi mest kelimesiyle birlikte kullan›lm›ﬂt›r. ‹nsan› hayret makâm›na götüren o hakikati idrâk aﬂk›d›r.
Ene’l-Hak, Hallâc-› Mansûr’a ait
olan bu söz “Ben Hakk›m” demektir. Tasavvufî kaynaklar›n baz›lar›nda Hallâc-›
Mansûr’un bu sözü sekr halinde söyledi¤i belirtilmektedir. Hallac’›n Kitâbü’tTavasin ve Dîvân›’n› Türkçeye tercüme
eden Yaﬂar Nuri Öztürk’e göre, Hallâc
denince ilk akla gelen “Ene’l-Hak” sözüdür. Öztürk’e göre, “tasavvuf ve ilm-i kelâm sahalar›nda Hallâc’›n orjinalitesi bu
tabirde aranmal›d›r. Öztürk, “Ene’lHak” sözünü Kur’ân terminolojisi yönüyle ele alarak ﬂu aç›klamay› yapmaktad›r:
“Ene’l-Hak (Ben Hakk›m) enellâh (Ben
Allâh’›m) demek de¤ildir. Bu iki söz aras›nda, Kur’ân’›n beyânlar› dikkate al›n›rsa, çok fark vard›r. Kur’ân, Allâh’›n
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hem zât›ndan hem de tecellîlerinden
bahsetmektedir. Allâh, zât›yla tasavvurlar›m›zda vücut bulan ﬂeylerden münezzehtir. O, zat› itibâr›yla bizim idrâkimizce kavranacak halde de¤ildir. Hz. Peygamber “Allâh’›n zat› üzerinde de¤il;
O’nun tecellîleri üzerinde düﬂünün” derken bu inceli¤i aç›kl›¤a kavuﬂturuyordu.
Allâh’›n bir de bu âlemde bize kudretini
tan›tan tecellîleri vard›r. ‹ﬂte bu tecellîler aç›s›ndan O’nun bir çok ad ald›¤›n›
görüyoruz. O, tecellisiyle ayn› zamanda
Hak’t›r. Ârifler hakikat semâs›na yükselenin, hakiki vâhidden gayr› bir ﬂey görmeyece¤ine ittifakla karar vermiﬂlerdir.
Ancak bu keyfiyet onlar›n baz›lar›nda ilmi, bir irfân olurken, baz›lar›nda zevk ve
hâl oluyor. Böylece gözlerinden çokluk
zâil olarak ferdâniyet-i mahzda gark oluyorlar. Ve ak›llar› kaybolarak mest hâlde
düﬂüyorlar. Böyle olunca da, Allâh’›n d›ﬂ›nda hiçbir ﬂey-hatta nefisleri bile- onlar için varl›k ifâde etmiyor. Gözlerinde
Allâh’tan baﬂka ﬂey kalm›yor. Kendilerini bu hâl içinde öyle yitiriyorlar ki, ak›llar› hâkimiyetini yok ediyor. Tam bu anda baz›lar› “Ene’l-Hak”, baz›lar› “sübhânî” diyor”.
Öztürk, âﬂ›klar›n bu hâlde söyledikleri sözlerin sekr ile meydana geldi¤ini
belirttikten sonra, “Ene’l-Hak” sözünü
aç›klamaya devam eder: Hallâc ﬂunu ortaya koymak istedi: Hakk ile mahlûk
aras›nda aslî bir uzakl›k, aç›k bir ayr›l›k
yoktur. Çünkü vahdaniyyet bütün varl›¤› kuﬂatm›ﬂt›r. Binâenalleyh, nefsinin
zâhiri cephesinden gerçekten s›yr›lan kiﬂi hakikki varl›¤›yla baﬂ baﬂa kal›r ki, o
da Allâh’t›r. “Ene’l-Hak” diye ba¤›ran,
Hallâc de¤il, bizzat Hak’t›”(Öztürk
1976:37; Niyazi 1994:46).
Pinhân tasavvufî bir terim olarak,
Allah’›n zâhir ve bât›n s›fatlar›yla ilgilidir.
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Selahaddîn Uﬂﬂâkî de, bu beyitte
Tecellî üzerinde durmuﬂ, Allâh’›n kulu
olanlar Tecellî nurunda mest ve hayrân
olanlard›r. Bunu her isteyene de¤il, Allâh’›n, kendi diledi¤ine verdi¤ini belirtmiﬂtir.
Bütün bu aç›klamalardan anlaﬂ›laca¤› üzere ﬂâirin, bu beytinde insân-› kâmil noktas›na ulaﬂm›ﬂ kiﬂiden bahsetti¤i
ortaya ç›kmaktad›r.
2 ´Aceb hayrân u mestem ki biliﬂden
bilmezem yâri
Gözüm her kanda kim baksa görünür sûret-i Rahmân
(O kadar hayrân ve sarhoﬂum ki,
yâri biliﬂten bilmiyorum. Gözüm her nereye baksa Rahmân’›n sûretini görür.)
Yeni Tarama Sözlü¤ünde biliﬂ, dost,
tan›d›k ve marifet anlamlar›ndad›r.
Hayranl›k bilmeye ve görmeye dayal› bir
bilgidir. Beyitte göz, görünür kelimeleri
de, yer alm›ﬂt›r. Dolay›s›yla biliﬂten
maksat, ‹lme’l-yakîn (‹lmî ve aklî delillerle elde edilen bilgi)’den Ayne’l-yakîn
(keﬂif yoluyla elde edilen bilgi) ve Hakke’l-yakîn (Müﬂâhede ve bizzat içinde
yaﬂan›larak elde edilen bilgi)’e yükselme
çizgisidir, desek yan›lm›ﬂ olmay›z, san›r›m. Ayne’l-yakîn ve Hakke’l-yakîn bilgiler, sâliklere ve velîlere özgü bilgiler olup
vehbî ve keﬂfîdir. Dolay›s›yla biliﬂ,
Hakk’› bilmek, bulmak ve Hakk’ta olmak demektir. Biliﬂ, ayn› zamanda âriflerin bir s›fat›d›r. Biliﬂlik, ezeldendir; Allah ile yâr olma hâlidir. Sûret-i Rahmân
da, Tasavvufta âriflik bilgisi olarak kabul edilmektedir. Ayn› konuda Niyâzî
M›srî de, ﬂöyle seslenir:
Hakk’› istersen yürü insana bak
ﬁems-i zât yüzünde rahﬂân eylemiﬂ
Hakk yüzü insan yüzünden görünür
Zât-› Rahmân ﬂeklin insan eylemiﬂ
(Nur 1982:121,249)
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Hayrân ve mest terimleri sâlikin
hayret makam›nda bulunmas›n›n iﬂareti
say›labilir. Kendinden geçme, sarhoﬂ olman›n Tasavvuftaki ad› sekrdir. Sekr,
vecd ehline özgüdür. Tasavvuf ehli, cemâl tecellisini temâﬂâ edince rûhen büyük bir zevke dalar. Burada, ayr›ca Sûret-i Rahmân ile insan-› kâmil’in kastedildi¤ini belirtelim. Zîrâ Allâh, insan›
kendi sûretinde yaratt›¤›ndan insan-›
kâmil olan kiﬂi, Hakk’›n sûreti say›l›r.
Selâhaddîn Uﬂﬂâkî, bu beyti ﬂerh
ederken Hz. Yusuf’un güzelli¤i karﬂ›s›nda M›s›r’daki saray kad›nlar›n›n meyve
b›çaklar›yla ellerini kesmeleri hâdisesini
ve Hz. Râbi´a’n›n “Allâh sevgisiyle gönlünün dopdolu oldu¤unu, baﬂka bir kimsenin sevgisine ve düﬂmanl›¤›na yer kalmad›¤›” sözünü örnek vermiﬂtir (bk.Mecmûa, vr.102a). Bu örnekler dolayl› yoldand›r.
ﬁâir, beyitte Rahmâniyyet makâm›ndaki insan-› kâmil yüzünden ‹lâhî
güzelli¤i (hüsn-i mutlak) temâﬂâ etmenin zevkini dile getirmiﬂtir, diyebiliriz.
Tasavvuf terimleriyle söyleyecek olursak
sûrî varl›ktan mânevî tecellîye geçiﬂtir.
3 Benem her derdlü dermân› benem
her ma´denün kân›
Benem ol dürr-i hemtâ benem ol
bahr-i bî-pâyân
(Her dertlinin dermân›, her ma´denin kayna¤›, o eﬂsiz inci ve sonsuzluk denizi benim.)
Deniz, s›n›rs›z oluﬂu, içinde bulunan varl›klar› kapsamas›, derinli¤i ve
geniﬂli¤iyle tasavvufta “‹lâhî aﬂk” ile ilgili bir benzetme unsurudur. Denizde
bulunan k›ymetli cevherler, aﬂk ve vecd
ile hâs›l olacak nimetlerdir. Bu nimetlerden biri de, dürdür. Dürr, inci demektir.
‹nci, tasavvufta özü, gerçe¤i, hakîki varl›¤›, Rûh-› Muhammedî’yi temsil eder.
Türk sûfîleri, Hz. Muhammed’in ilk nûr,
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fakat son peygamber oluﬂunu ifâde için
ﬂu ünlü sözü kullan›rlar: “O, varl›¤›n ilk
nûru, son zuhûrudur”. Bu sözün kayna¤›
yine Hz. Muhammed’in bir hadîsi olmaktad›r. Diyor ki: “Ben insanlar›n yarat›l›ﬂta ilki, peygamber olarak gönderiliﬂte sonuyum” (A.Kârî 1307:508 ; Aclûnî
1351:163). Sûfî düﬂüncenin bu hadîsten
ç›kard›¤› sonuç ﬂudur: Hz. Peygamber,
gâye varl›k, gâye insan, gâye peygamber
oldu¤u için bütün hayat›, bütün peygamberler ve bütün insanl›k onun ﬂahsiyetindeki kemâlin tecellî etmesi ve aç›l›psaç›lmas› olarak görülebilir. Cem´ makâm› da, Nûr-› Muhammedî’nin tecellî etti¤i makamd›r. Burada Eﬂrefo¤lu, görünen ve görünmeyen bütün varl›¤› kendisinde cem´ etmiﬂtir. Bilindi¤i gibi, Cem´,
sûfîlerin hedefi olan, hakîkatin tecellî etti¤i makamd›r.
Cem´, Arapça bir kelimedir. Bir araya gelmek,toplamak gibi anlamlar› vard›r. Tasavvufî bir terim olarak ﬂöyle
aç›klan›r: Öncesiz (kadîm) ile sonradan
olan aras›ndaki ayr›l›¤›n ortadan kalkmas›d›r. Zira, Cem´ hâlindeyken, ruh basîreti, Allâh’›n zât cemâlini müﬂâhedeye
do¤ru çekilir. Eﬂyâlar› ay›rt edici ak›l,
kadîm olan zât nûrunun kendisine galip
gelmesiyle örtülü kal›r. Hakk geldi¤inde
bât›l kayboldu¤u için, hudûs ile k›dem
aras›n› ay›rt etmekten uzaklaﬂ›r. Bu hâle Cem´ ad› verilir. Sonra izzet perdesi
zât›n vechi üzerine örtülünce, rûh madde âlemine dönüﬂ yapar. Bu hâle de, tefrika hâli denir. Cem´ ve tefrika aras›nda
gelir giderler. Kâﬂânî Cem´i, halk›n gözden silinip sadece Hakk’› müﬂâhede etmesidir, diye tarif eder (bk. Cebecio¤lu
1997:175-177).
Aç›klamalar›m›z›n sonucunda beyitte Allâh’›n lutfuna mazhar olan sâlik,
S›rr-› ekber’e mâlik olur, denmektedir,
desek herhalde yan›lm›ﬂ olmay›z.
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4 Semâda seyr eder s›rrum cihân›
dutd› envârum
Mukaddesler cem´isi benüm s›rr›mda ser-gerdân
(S›rr›m semâda seyreder, nurlar›m
cihân› kaplad›, mukaddesler cem´isi benim s›rr›mda dolaﬂ›yor.)
Mukaddeslerden maksat rûh-› kudsiler, yani erenlerdir. Tasavvufta iki seyir vard›r: Seyr-i cismânî, seyr-i rûhânî.
Cismânî seyir herkese ait de¤il, ama rûhânî seyir herkese aittir. Rûh-› cismânî’nin seyri insan bedenindedir. Rûh-›
seyrânînin seyri de, meleklerdedir. Rûh› kudsîlerin seyri, seyr-i cismânî, yani
ulûhiyyet âlemindedir. Nûr sûresindeki
“Allâh göklerin ve yerin nûrudur. Onun
nûrunun s›fat›, sanki içinde bir çera¤ bulunan bir hücredir... Allah kimi dilerse
onu nûruna kavuﬂturur. Allâh insanlar
için meseller îrâd eder. Allâh, her ﬂeyi
hakk›yla bilendir.” (Sûre:24,Âyet:35)
denmektedir.
Cem´, toplama demektir. Tasavvufta Hakk’› halks›z temâﬂâ etme, halk› de¤il, sadece Hakk’› seyretme anlam›ndad›r. Bütün eﬂya ve varl›klar›n Allâh ile
mevcut olduklar›n› görme haline Cem´
ad› verilir. Yine bir âyette “Biz diledi¤imizi derecelerle yükseltiriz ve her ilim
sâhibinin üstünde bir âlim vard›r” (Sûre:5, Âyet:100) denmektedir. Eﬂrefo¤lu,
bu beytinde Allâh’›n bir lutfu olan rûh-i
kudsîlik herkese nâsip olmaz, benim s›rr›m karﬂ›s›nda bütün rûh-i kudsîlerin
baﬂ› dönmüﬂ ve hayran kalm›ﬂlard›r demek istemiﬂtir, diye düﬂünüyorum.
5 Bu ay u gün bu y›ld›zlar bu giceler
bu gündüzler
Bu yazlar k›ﬂlar u güzler benim emrimdedir yeksân
(Bu ay ve güneﬂ, bu y›ld›zlar, bu geceler, bu gündüzler, bu yazlar,k›ﬂlar ve
güzler hepsi birden benim emrimdedir.)
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Burada Cem´ idrâki devam etmektedir.Bu beyitte varl›¤›n mânâ âleminden maddeye dönüﬂmesi devresinde var
olan bütün oluﬂ ifâde edilmektedir. Zaman ve mekân›n tasavvuftaki anlam›,
soyut mânâs›nda zaman, somut mânâs›nda mekând›r. ﬁiirin bütünü, göz önüne al›nd›¤›nda Eﬂrefo¤lu’nun tasavvuftaki “kutb” mertebesine ulaﬂt›¤›na da,
bu beytinde iﬂaret vard›r, desek, herhalde yanl›ﬂ söylememiﬂ oluruz.
Kutb, Arapça bir kelime olup de¤irmen taﬂ›n›n miline verilen add›r. Tasavvufî terim olarak kutb, manevî derecesi
büyük, velî bir kuldur ve âlemin rûhu
olarak de¤erlendirilir. Allâh, emâneti,
varl›klar içinde, sadece insana vermiﬂ ve
buna ba¤l› olarak, cümle kâinât› da,
onun emrine boyun e¤dirmiﬂtir. Emânet
kimdeyse, varl›klar ona boyun e¤er.
Kutb, Allâh’›n izniyle hareket eder, kendi kafas›na göre de¤il.
6 Çürümüﬂ tenlere bir kez e¤er dersem bi- iznî kum
Yal›n ayak u baﬂ aç›k duralar kamus› ´ uryân
(Çürümüﬂ tenlere bir kez e¤er “aya¤a kalk izniyle” dersem hepsi yal›n ayak,
baﬂ› aç›k ç›plak dursunlar.)
Nebîler, mûcizeleriyle, velîler de kerâmetleriyle bilinir. ﬁiirin odak noktas›,
üzerinde ›srarla durulan konu Tecellî’dir. Mâ’ide sûresinde Hz. ‹sâ ile ilgili
bir âyet vard›r (Sûre:5, Âyet:110): “Allâh
o zaman ﬂöyle diyecek: “Ey Meryem o¤lu
‹sâ, hem senin üzerindeki hem anan›n
üzerindeki (bunca) nimeti hat›rla. Hani
ben seni Cebrâil ile desteklemiﬂtim.Beﬂikte iken de, yetiﬂkin iken de, sen insanlara söz söylüyordun. Hani benim iznimle çamurdan bir kuﬂ sûretinin benzerini tasarl›yordun, içine üfürüyordun da,
benim iznimle bir kuﬂ oluveriyordu. Hani ölüleri benim iznimle (hayata) ç›kar›-

Millî Folklor

Y›l: 14 Say›: 53
yordun...” Beyitte telmih yoluyla Hz. ‹sâ
söz konusu edilmektedir. ‹bn-i Arâbî,
Füsûsü’l-Hikem adl› eserinde Hz. ‹sâ ile
ilgili ﬂu bilgiyi verir: “Esâsen Cebrâil
olarak de¤erlendirilen Rûhü’l-Emîn,
Meryem’e insan sûretinde görünmüﬂtü.
Bu mücerret sûret, Meryem’e bir nefes
ﬂeklinde üflendi. Üflenen nefes, saf nûrun kendisidir. Meryem’den tecellî eden
‹sâ, nûrdu. Sûfînin makâm-› ‹sâ’da da,
tecellîsi nûr olacakt›r. ﬁu halde sûfîler,
erenlerin himmetiyle Rûhullâht›r. Sâlik
kerâmet istese Allâh ona ihsânda bulunur demektir (M.Arabî 1981).
Beyitteki aya¤a kalk izniyle anlam›na gelen “bi-iznî kum” Arapça ifâde,
ayn› zamanda Eﬂrefo¤lu’nun memleketi
olan ‹znik kelimesini de ça¤r›ﬂt›rmaktad›r.
7 Benim ilm-i ledünnümde hezârân
H›zr olur âciz
Benim her bir tecellimde nice bin
Mûsâlar hayrân
(Benim ‹lm-i Ledünümde binlerce
H›zr, benim her bir tecellîmde pek çok
Mûsâ âciz ve hayrân kal›rlar.)
Tasavvufta Mûsâ ﬂerîat, H›zr da hakîkat makâm›n› ifade eder. Tek baﬂ›na
her iki makâm bir sûfî için eksikliktir.
‹kisinin birleﬂmesi gerekir. ‹lm-i Ledün,
Allâh taraf›ndan ö¤retilen ilimdir. ﬁer´î
ve zâhirî ilimler, melek ve peygamberler
arac›l›¤›yla gelir. ‹lhâm ise, do¤rudan
Hak’tan gelir. Bu sebeple ilhâma ‹lm-i
ledün denmiﬂtir. Beyitte Hz. Mûsâ ile
H›zr’dan söz edilmesi, Hz. Mûsâ’n›n
H›zr’dan bu ilmi ö¤renmek istemesine
dayanmaktad›r. Bu olay Kur’ân’daki
Kehf sûresinin 60-82 âyetlerinde ayr›nt›l› olarak anlat›lmaktad›r. Bu âyetlere
göre, ‹lm-i Ledün, yaﬂamakla, yani hâl
ile ö¤renilir. Bu ilim, kiﬂilere özgü, mahrem bir bilgidir.
Hayrân, yukar›daki beytin birinde

Millî Folklor

de, belirtti¤imiz gibi, hayret makâm›ndaki müﬂâhede ile meydana gelen bir
hâldir. Beyitte hayrân olan âﬂ›k, Mûsâ
Peygamber’in Tur da¤›ndaki yaﬂad›¤› tecellîler gibi manevî tecellîler yaﬂar, dendi¤ini düﬂünmekteyiz.
8 Cihân t›ls›m›n›n bendi benim
elimdedir ﬂimdi
Benem bugün bu meydânda benimdir top›la çevgân
(Cihân büyüsünün dü¤ümü ﬂimdi
benim elimdedir. Bugün bu meydanda
ben var›m. Top ile çevgân bendedir.
Tasavvuf edebiyat›nda üç tür büyüden bahsedilir:
1. Kalbi yönelterek karﬂ›s›ndakini
do¤rudan etkilemektir. Gerçek sihir budur.
2. Y›ld›zlar, say›lar ve uzuvlar›n
özelliklerinden yararlan›larak etkili olma.
3. Hayal gücüne dayal›, göz ba¤c›l›k
denilen etkileme.
T›ls›m, yani büyü, kendisine ba¤lama ve müdâhele etmeyi hat›rlat›r.
Hakk’›n zât›n›n künhü, kâmil insan› ﬂerefli varl›k k›lan s›rd›r. Beyitte top ile
çevgân geçmektedir. Top ile çevgân bir
çeﬂit atl› golf oyunudur. Bunlar söz içerisinde sembol kelimelerdir. Tasavvufta
bütün iﬂlerin kah›r ve cebr yoluyla takdir edilmesi, mukadderât anlam›nda
kullan›ld›¤›n› sanmaktay›z. Çevgân, tasarruf eden kiﬂi, oyunu oynayan kiﬂi, yani Rûh-› kudsî. Top ise, oynanan araç,
varl›k, eﬂya.
9 Benem ﬂâh› bu meydân›n benem
kutb› bu devrân›n
Benem cân› bu cânlar›n benümle diridir her cân
(Bu meydân›n ﬂâh›, bu devrân›n
kutbu benim. Bu canlar›n can› benim.
Her can benimle diridir.)
Kutub, tasarruf sâhibidir. O, bu ta-
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sarrufu kader-i ‹lâhî program›n›n d›ﬂ›nda kullanamaz. “Kutbü’l-aktâb, kutbü’lekber veya kutbü’l-irﬂâd” en büyük velîye verilen adlar olup halk› Hakk’a götürmekle görevlidirler. Cisimler Alemine
“kutb-› ﬂimâlî”, melekler âlemine “kutb-i
cenûbî” denir.
Bilindi¤i gibi varl›klar›n Hak’tan
zuhûr edip tekrar Hakk’a ulaﬂmas›n›
aç›klayan mistik görüﬂ “devr” kavram›yla anlat›la gelmiﬂtir. Devr, varl›¤›n maddeden insan mertebesine ve oradan Allâh’a ulaﬂmas›; Devriye bu tekâmül fikrini iﬂleyen mensûr ve manzûm eserlere
verilen add›r.
Varl›k ve nesneleri sudûr ve tecellî
fikrine göre aç›klayan sûfîlere göre, Cenâb-› Hak’tan zuhûr eden bir s›fat, çeﬂitli merhalelerden geçtikten sonra topra¤a
iner. Buradan tekrar yükselerek Cenâb-›
Hakk’a ulaﬂ›r. Mutlak vücuttan tecellî
ile nüzûl eden bir s›fat s›ras›yla küllî
ak›l, dokuz felek, dört tabîat ve dört unsura gelir. Buradan itibaren yükselerek
madenlerden bitkilere, hayvanlara ve
insana ulaﬂ›r; insandan insan-› kâmile
gelerek Hakk’a kar›ﬂ›r (Kurnaz vd
2000:25).
10 Benem Mansûr’› dâr eden benem
a¤yâr› yâr eden
Benem her var› var eden benim emrimdedir ekvân
(Mansûr’u idâm eden, baﬂkalar›n›
dost eden, var› var eden benim. Yarat›lm›ﬂ olanlar benim emrimdedir.
A¤yâr, Arapça gayr kelimesinin
çokluk ﬂeklidir. Sözlükte a¤yâr, yabanc›,
el, baﬂkas› gibi anlamlara gelir. Tasavvufta ise, hakîkate yabanc› olanlar, hakikate vukuf olmayanlar makam›nda kullan›lmaktad›r. Kiﬂinin Hak ile olmas›
rûh, Hak’la olmazsa nefsdir. Emredici
nefse “Nefs-i emmâre” denir.
Mansûr’un “Ene’l-Hak” iddiâs›ndan
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gayesi, mertebe-i kurbiyyete iﬂârettir.
11 De¤ilim oddan u sudan ya toprakdan yahud yilden
Ben erken var idim erken henüz yo¤
idi bu ezmân
(Ben ateﬂten,sudan, topraktan veya
rüzgardan yarat›lm›ﬂ de¤ilim. Bu zaman
yok iken ben var idim.)
Enâs›r-› erbâa (su, toprak, ateﬂ ve
hava) ve mevâlid-i selâse (maden, bitki
ve hayvan) yarat›lmazdan önce âlem-i
lâhûtî, âlem-i Ceberrût ve âlem-i melekût var idi. Âlem-i ervâhta rûh yarat›lm›ﬂken zemîn ve semâvât yok idi. Soyut
mânâs›nda zaman, somut mânâs›nda
mekand›r.
Vücut, birbirine z›t dört nesnenin
terkîbiyle ortaya ç›km›ﬂt›r. Ateﬂ, toprak,
su ve rüzgardan ibaret olan bu z›t unsurlar›n çat›ﬂmas›ndan nefsin süflî faaliyetleri ortaya ç›kar. Dört unsurun her birini as›llar›na dönmesi, yeri terk edip fenâya ulaﬂmakt›r ki bu makama ulaﬂan
kiﬂinin vücûdu nûrdur.
Nefs, tabiat›n mahkumudur. Mutasavv›flarca nefsin dört mertebesi, bu
dört unsurla temsil edilir: Nefs-i emmâre- ateﬂ, nefs-i levvâme-hava, nefs-i mülhime-su, nefs-i mutmaine-toprak.
Beyitte, varl›¤›n mânâ âleminden
maddeye dönüﬂmesi devresinde var olan
bütün oluﬂ ifâde edilmiﬂtir.
12 Zamâns›z bî-zamânem ben mekâns›z bî-mekânem ben
Dü ´âlemde imâmem ben benem
devr eyleyen devrân
(Ben zamans›z›m, ben mekans›z›m.
‹ki âlemin imam›y›m, devrân› döndüren
benim.)
Mekan, var olan ﬂeydir. Bir ﬂey olmazsa, uzayda yer kaplamaz. Zaman da,
zihinde olaylar karﬂ›s›ndaki karﬂ›laﬂt›rmadan do¤ar. Bu karﬂ›laﬂt›rma olmadan
zaman da olmaz. Vahdet-i vücûd düﬂün-
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cesinde zaman ve mekan hakikatte bulunmayan, iki zihnî kavramdan baﬂka
bir ﬂey de¤ildir. Hakiki varl›k olan Allâh,
zaman ve mekan üzerinde ve bunlardan
münezzehtir. ‹nsan›n hakîkati olan rûh,
Rabb’in bir emridir. Bu sebeple hakîkî
yurdu mekans›zl›k âlemidir.
Sülûk erbâb›na Âlem-i gayb’dan bir
nûr tecellî etti¤inde, ona bir âlem aç›l›r
ki o âlemde zaman, mekan, gece gündüze itibar olunmaz.
13 Görürsün sûretâ Âdem benim
emrimdedir ´âlem
Feleklerle melekler hep bana mahkûmdur ins ü cân
(Sen beni sûreten bir insan gibi görürsün, halbuki âlem benim emrimdedir.
Felekler, melekler, insan ve cin hepsi benim hükmüm alt›ndad›r.)
Mahabbet, yani sevgi r›zâdan ibarettir. Hazreti Mevlâ râz› oldu¤u kulunun yüzünde kudretini izhâr eder.
14 Sanursuz Eﬂrefo¤luyam ne Rûmiyem ne ‹znikî
Benem dâim ü bâkî göründüm sûretâ insân
(Eﬂrefo¤luyum san›rs›n›z, ne Anadolu’lu ne de ‹znik’liyim. Dâim ve bâkî
olarak sûreten insan göründüm.)
‹nsan iki k›s›mdan mürekkeptir:
Biri cisimdir, di¤eri rûhtur. Cisim unsuru, yani beden fenâ bulur, toprak olur.
Rûhun neﬂ’esi bâkîlik üzredir, fenâ bulmaz. Tasavvufta iki âdem’den söz edilir:
Sûret-i âdem, Sîret-i âdem. Sûret-i
âdem, yarat›lan âdem, sîret-i âdem, yarat›lmayan âdemdir.
Bu konuda Seyyid Nesîmî de, ﬂöyle
seslenir:
Bende s›¤ar iki cihân ben bu cihâna
s›¤mazam
Cevher-i lâ-mekân benim kevn ü
mekâna s›¤mazam (Nesîmî 1990:241)
Kur’ân’a göre Allâh, insan› ﬂerefli

Millî Folklor

ve kerâmetli yaratm›ﬂt›r. Bu bak›mdan
tasavvuf ehli, insan›n anlay›ﬂ, duyuﬂ, seziﬂ ve huy yönünden de, hakîki insan olmas›na önem vermiﬂtir.
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