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İslâm kültür ve medeniyetine dair akade-
mik çalışmalara hâkim olan yerleşik anla-

yış, İslâm düşüncesinin ortaçağlardan itibaren 
üretkenliğini yitirdiği varsayımına dayanmak-
tadır. Bu bakış açısının bir neticesi olarak, or-
taçağlardan modern dönemlere kadar süren 
Osmanlı devrinin İslâmî ilimler alanında en 
iyimser ifade ile durağan bir periyot olduğu ka-
bulü yaygınlaşmıştı. Ancak son yıllarda yapılan 
revizyonist/eleştirel çalışmalar bu kabulleri sor-
gulamaya başlamıştır. Osmanlı dönemi İslâm 
bilgi ve kültür birikimi üretkenlik ve durağanlık 
gibi indirgemeci kavramsallaştırmaların ötesin-
de bu geleneği kendi bağlamından anlamaya 
dönük çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. İSAR, 
bu yaklaşımın bir uzantısı olmak üzere Osman-
lı ilim geleneğini çok katmanlı bir anlayışla ele 
alarak onun hem İslâmî ilimler geleneğinde 
hem de dünya düşünce tarihi bağlamında yeri-
ni yeniden tanımlamayı hedefleyen ilmî toplan-
tılar serisi tasarlamıştır. Serinin ilk iki sempoz-
yumu, kelam ve fıkıh ilimlerine tahsis edilmişti. 



Serinin üçüncü toplantısı Osmanlı dönemi ta-
savvuf geleneğine odaklanacaktır.

Tasavvuf, Allah-insan ilişkisini içtenlik ve 
doğruluk açısından konu edinen, bunu ya-
parken ahlakı yeni baştan inşa ettiği gibi me-
tafiziğin meselelerini de yeniden yorumlayan, 
dolayısıyla İslâmî ilimlerin oluşturduğu yekûn 
içerisinde farklı bakış açılarına kaynaklık eden 
bir faaliyet sahasıdır. Tarikatların yaygınlaşma-
sıyla birlikte sosyal yapının ayrılmaz unsuru ha-
line gelen tasavvuf, kendisine yönelen toplum 
kesimlerinin çok yönlü beklentilerini cevap-
lama refleksi geliştirmiş, böylelikle gündelik 
ilişkilerde olduğu kadar siyasî bağlantılarda da, 
dindarlık biçimlerinde olduğu kadar İslâm na-
zarî mirasına ait sorunlarda da etkinlik göster-
miştir. Bütün kültürel tezahürlerde iz bırakan 
tasavvufî tecrübe, İslâmî ilimler tarihi açısından 
çeşitli evreleri göz önünde bulundurulmak su-
retiyle yeniden okunmaya elverişli bir araştır-
ma alanı olarak karşımızda durmaktadır. İslâmî 
ilimler tarihinin Osmanlı evresi ise teorik ve 
pratik yönleriyle tasavvufa özgü temel karakte-
ristikleri çok yönlü olarak yansıtan bir tarihsel 
aralığa denk düşmektedir. Nitekim Osmanlı 
sûfîleri bir yandan yazdıkları eserlerle nazarî 
mirasın kavramsal dağarcığını canlı tutmuşlar, 
diğer yandan kurumsal kimliklerini tekkelerde 
bulan bir eğitim alanı oluşturarak tasavvufun 
insan hakkındaki perspektifine fiilen örneklik 
etmişlerdir. Bugünden bakıldığında gerek kav-
ramsal uzanımları gerekse tarih içerisinde bul-
duğu uygulama alanlarıyla Osmanlı tasavvuf 
geleneğinin değerlendirilmesi, disiplinlerarası 
bir çabayı gerektirmektedir. Bu çaba tasavvuf 
çalışmalarına önemli katkılarda bulunmakla 
kalmayacak aynı zamanda tasavvufun yaygın 
bir etkiye sahip olduğu Osmanlı tarihini ince-
leyen araştırmacıların perspektifine de genişlik 
kazandıracaktır. Bu nedenle Osmanlı’da tasav-
vuf ilminin dini ve toplumsal boyutlarının kap-
sayıcı olarak incelenmesi ancak tarih, edebiyat, 
felsefe gibi farklı disiplinlerin ortak çabasıyla 
mümkün olacaktır.
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The established understanding dominated 
by academic studies on Islamic culture 

and civilization rests on the assumption that Is-
lamic thought had lost its productivity from the 
middle ages onwards. As a result of this per-
spective, it became widely accepted that the 
field of Islamic sciences during the Ottoman 
epoch which spanned from the middle ages 
continuing on until the modern era was, with 
the most optimistic of expressions, a stationary 
period. In recent years, however, revisionist/
critical studies have begun to question these 
assumptions. Beyond reductionist conceptu-
alizations as in productivity and stagnation of 
the knowledge and cultural heritage of the Ot-
toman period, there is a need for studies which 
aim to understand the Ottoman tradition in 
its own context. ISAR put together a series of 
scholarly forums aimed at redefining the place 
of the Ottoman scientific tradition by consider-
ing the Ottoman scholarly tradition as an exten-
sion of this approach with a multi-layered un-
derstanding. The first two symposiums of the 
series were devoted to the sciences of kalām 
and fiqh. The third forum of the series will fo-



cus on the sufi tradition of the Ottoman peri-
od. Sufism (Taṣawwuf) is a sphere of activity 
that reinterprets issues of metaphysics as well 
as reconstructs morality from the viewpoint of 
sincerity and rectitude in relation to the rela-
tionship between God and the human being, 
and is thus a source of different perspectives 
within the aggregate formed by Islamic scienc-
es. Sufism which has become an integral part 
of social structure with the spread of the ṭarīqa-
hs (Sufi currents), and has developed reflexes 
in response to the multi-faceted expectations 
of the social segments oriented towards itself, 
and thus has been active in political relations as 
much as in everyday relations alongside in the 
forms of religiousness and the issues of Islamic 
theoretical heritage. The Sufi experience which 
has left a mark in all cultural manifestations 
stands as an area of research that is suitable for 
rereading, taking into consideration various 
stages in the history of Islamic sciences. The Ot-
toman phase in the history of Islamic sciences 
corresponds to a historical range which reflects 
the fundamental characteristics of sufism in a 
multi-faceted way with its theoretical and prac-
tical aspects. As a matter of fact, Ottoman Sufis 
have on the one hand kept alive the concep-
tual repertoire of the theoretical heritage with 
the works they wrote, and on the other hand 
created an educational field that found their in-
stitutional identities in the tekkes (Sufi lodges) 
and practically exemplified sufi perspective of 
the human being. From today’s perspective, 
whether with its conceptual expansions or 
its discovered areas of application in history, 
evaluating the Ottoman Sufi tradition requires 
an interdisciplinary effort. This study does not 
stop at simply making an important contribu-
tion to Sufi studies, but will also broaden the 
perspective of researchers who study Ottoman 
history by noting the widespread influence su-
fism has. For this reason, the examination of 
the religious and social dimensions of sufism 
in the Ottoman Empire can only be possible 
through the joint efforts of different disciplines 
such as history, literature, and philosophy. 
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Essay on Sufi Works in
Ms. Torok 

Prof. Dr. Ahmet T. KARAMUSTAFA
The University of Maryland, ABD 

This paper presents an overview of the 
findings on Sufi works sorted by Hayred-

din Hızır ‘Aṭufi  (d. 948/1541) in Ms. Torok 
(Budapest). The earliest phase of Sufi history, 
roughly from early/mid-ninth century until the 
appearance of the first major Sufi manuals from 
the mid-tenth century onwards, is not repre-
sented in the catalog at all, with the sole ex-
ception of a short selection. Three prominent 
figures from the eleventh century, all from 
Khorasan, are well represented in the collec-
tion: ‘Abdullah Anṣari (d. 1089), Abu Hamid 
al-Ghazali (d. 1111), and Ahmad al-Ghazali 
(d. 1126). Abu Hamid al-Ghazali is front and 
center in the catalog. The main Suhrawardi lin-
eages thrived mostly in South Asia from the late 
thirteenth century onwards, and not surprising-
ly, their literary heritage is largely invisible in 
the catalog aside from the works of the uncle 
and nephew Suhrawardis as well as two titles 
by Amir Husayni Sadat (d. after 1329), a second 
generation disciple of Abu Hafṣ ‘Umar, whose 
Nuzhat al-arvah (in five copies) and Qalandar-
nama are recorded. It would be fair to state that 
the pride of place in the collection belongs to 
works by Ibn al-‘Arabi, and more substantively, 
to those penned by an ever growing communi-
ty of his disciples and commentators. ‘Aṭufi al-
ways refers to al-Shaykh al-Akbar as Muhyi al-
Din al-‘Arabi, and as in the case of Abu Hamid 
al-Ghazali, routinely tags his name by a pious 
eulogy. He lists many works of Ibn al-‘Arabi, 
from the well-known al-Futuhat al-Makkiyya 
and Fuṣuṣ al-hikam to numerous unidentified 
or partially identified collections of treatises. It 
includes also Persian “literary” Sufism works, 
Naqshbandi & Zayni works, manaqib & tadh-
kiras, Turkish & Rumi/Anatolian works. In this 



respect, how was Sufism reflected in the palace 
collection as a whole? Putting aside questions 
that relate to ‘Aṭufi’s conceptions of his own cat-
egories (“how did he conceptualize Sufism?”) 
and working with the titles themselves only, it 
is possible to make a few general observations.

Bir Metni Tasavvufî Kılan Nedir?

Prof. Dr. İlhan KUTLUER
Marmara Üniversitesi

Belli bir sosyo-kültürel ortam içinde geli-
şen alternatif hakikat ve yöntem iddiala-

rı, entelektüel etkinliğin doğası gereği eninde 
sonunda diyalojik bir ilişki içine girer. İslam en-
telektüel geleneğinin esas itibariyle kelâm ilmi, 
el-felsefe ve tasavvufun teşkil ettiği bir üçlü saç 
ayağı üzerine oturduğu göz önünde bulundu-
rulduğunda bu üç metafizik perspektifin tefek-
kür tarihimizin çeşitli safhalarında diyalojik iliş-
kiler geliştirmiş olmasında da şaşılacak bir taraf 
yoktur.

Söz konusu entelektüel ilişkilerin proble-
matik yönü; diyalojik buluşmaların, yöntem 
farklarını gözden kaçırmaya sebebiyet verecek 
kadar yoğunlaştığı durumlarda bu üç yola özgü 
yönlerin, bu yolları kendisi kılan özgün yanla-
rın daha az fark edilir hale gelmesidir. Açıkçası 
karşılıklı ilişkilerin verimli bir eklektik sistem 
yahut yepyeni bir sentez doğuracak denli yo-
ğun ve karmaşık hale geldiği metinlerde kelâm, 
el-felsefe ve tasavvufa özgü yöntemler arasın-
daki farklar da geri plana çekilmiş görünürler.

Biz bu bildirimizde söz konusu üç metafi-
ziği aynı metinde buluşturan özelliğiyle Molla 
Câmî’nin ed-Dürretü’l-fâhire adlı eserini hare-
ket noktası edineceğiz. Bu metni seçmemizin 
sosyo-kültürel gerekçesi büyük Osmanlı hâkâ-
nı Fâtih Sultan Mehmet’in isteği üzerine bir mu-



tasavvıf entelektüel tarafından kaleme alınmış 
olmasıdır; metodolojik gerekçesi ise mütekel-
limûn, hükemâ ve sûfiyyenin aynı mevzu ve 
meseleler etrafındaki farklı görüşlerini karşılaş-
tırmalı olarak ele alıp muhâkeme etmesidir.

Söz konusu metinde her üç ana akıma ait 
teori ve öğretilerde; (a) terminolojik ve/veya 
problematik ortaklık, (b) teorik açıdan muka-
yese edilebilirlik ve (c) aklî ölçütlerle analiz 
edilebilirlik özelliği bir hayli öne çıkmaktadır. 
Eğer tasavvufu nazarî bir “ilim” olarak değer-
lendirecek olsaydık (ki bu tasavvufun yöntem 
iddiasıyla kabil-i telif olmayan bir değerlen-
dirme olurdu)  mezkûr metinde teşkil edilen 
yuvarlak masa etrafında tartıştırılan kelâmî, 
felsefî ve tasavvufî görüşler arasındaki farklılık, 
tasavvufun yöntem bakımından özgün yanları-
nı tefrik etmek için kâfi gelmeyecekti. Nitekim 
müellif tarafından sık sık vurgulanmak ihtiya-
cı hissedilen farklar kelâmî, felsefî ve tasavvufî 
görüşler arasındaki teorik (!) ihtilaflar tartışılır-
ken buharlaşıp gitmektedir. Kelâm ve felsefe 
arasındaki ilişkiler bakımından mesele daha az 
problematik bir hususiyet arz ediyor. Çünkü 
sûfiyyenin de sık sık vurguladığı gibi her ikisi 
de nazarî yöntemleri benimsemek konusunda 
müşterek bir tutum içinde olmuştur.

Anlaşılan entelektüel geleneğimizin tarihsel 
seyri içinde mütekellimûn ve/veya hükemâ-
nın nazarî yöntemlerle ulaştığı teorik sonuçlar 
ile tasavvuf yolunun keşf, ilham, mücâhede 
ve müşâhedeye dayalı zevkî yöntemiyle vasıl 
olunan tasavvufî hakikatler arasında özellikle 
felsefenin kavram sistemi ve terminolojisiyle 
ifade edilebilir müşterek bir diyalojik alan oluş-
muştur ve tasavvufî öğretiler pekâlâ bir felsefe 
yahut felsefî kelâm metni okunur gibi okuna-
bilmektedir. Elbette ki bir mutasavvıf kelâmî ve 
felsefî muhtevalı eserler verebilir ve vermiştir. 
Bu performansı onu kelamcı ve filozof yapma-
yacağı gibi mutasavvıf olmaktan da çıkarmaz. 
Çünkü eninde sonunda eserini tasavvufî bir 
perspektiften yazmaktadır. Ancak bütün me-
sele onu mutasavvıf kılan öz, özellik, özgülük 



ve özgünlüğün yöntem planında ne olduğuyla 
ilgilidir. Tasavvufa özgü yöntemin kendisini hiç 
hissettirmediği metinleri hangi anlamda tasav-
vufî sayacağız? 

Bu çerçeveden bakıldığında bildiri sahibi-
nin tasavvufa özgü ifade tarzlarının yeniden 
düşünülmesi bakımından bazı doğru soruları 
sorma teşebbüsü içinde olacağı tahmin oluna-
bilir. Ahlâk ve zühdün pedagojik dili, kelâm ve 
felsefenin nazarî dili, edebiyat ve şiirin poetik 
dili; bu üç dilin hepsi de mutasavvıflarca birer 
ifade tarzı olarak kullanılmıştır. Acaba hangisi 
tasavvufun özü ve özgün yönünü tam olarak 
yansıtmaktadır? Hangi dil tasavvufa özgü bir 
bilgi-iletişim imkânı taşımaktadır? Yahut tasav-
vufî bilginin esasen anlatılamaz karakteri ne tür 
sembolizmlerde, nasıl dile gelmiştir? Tasavvuf 
literatürümüzü yeniden keşif bağlamında bu 
sorular bildiri sahibine önemli gözükmektedir.

Fusûs Şerhlerindeki Ana 
Problematik Neydi? Bir 

Kitabın Serüveni ve Şârihler 
Döneminde Metafizik Düşünce

Prof. Dr. Ekrem DEMİRLİ
İstanbul Üniversitesi 

Hicrî yedinci asırdan itibaren İslam dü-
şüncesinin “imtizaç” dönemine girdiği 

yaygın bir kabul haline geldi. Bu dönemde fel-
sefe, kelam ve tasavvuf arasındaki ilişkiler daha 
önceki dönemlere göre belirginleşerek “mese-
leler” bahsinde ortaklıklar arttı. Bununla birlikte 
tasavvuf ve kelam hususi yaklaşımlarını koruya-
rak geçmişle ve öteki din bilimleriyle irtibatları-
nı muhafaza ettiler. Bu nedenle imtizaç dönemi 
bu bilimlerin kimliklerini yitirdikleri bir dönem 
olmasının yanında, yeni terkipler oluşturdukları 
bir süreci de anlatır. Bunu iki şekilde yapabildi-
ler: Birincisi başından beri varlığını muhafaza 



eden “gelenek” tarafından, bilimlerin hemen 
her dönemde kontrol altında tutulmasıdır. Bunu 
selef otoritesi olarak ifade etmek mümkündür. 
Bu itibarla hem kelam hem de tasavvuf, selef 
otoritesini referans çerçevesi kabul ederek bilim 
anlayışlarında süreklilik ilkesini korudular. İkin-
ci mesele ise bilimler arası ilişkilerin bir kontrol 
mekanizmasına dönüştürülmesiyle sınırların ve 
kimliğin korunmasıydı. Sûfîler öteki bilimlerle 
ilişkilerini bir kontrol mekanizması olarak daha 
önce de kullanmışlardı. Bilhassa tasavvufun ted-
vin evresinde (sünnî tasavvuf) sûfîler, fıkıh ve 
kelam gibi din bilimleriyle tasavvufun irtibatını 
güçlü bir şekilde tesis ederek sapmalara karşı 
“sahih tasavvuf” anlayışını korumak istediler. 
Aynı yaklaşım, yedinci asırdan sonra şahit oldu-
ğumuz “şarihler” döneminde de varlığını sürdür-
müş, bir yandan selef otoritesi öte yandan diğer 
bilimlerle ilişkilerle sûfîler tasavvufun “sahih” 
bilgisini korumak istemişlerdi. 

Şarihler dönemi öncelikle İbnü’l-Arabî’nin 
Fusûsu’l-hikem’i üzerinde şekillendi. Bu kitap 
belki de bütün tasavvuf tarihinin en etkili kitabı 
kabul edilebilir. Bunun iki nedeni akla gelmek-
tedir: Birincisi hiçbir kitap, bu kadar açık bir ana 
fikir ekseninde Allah, insan ve âlem ilişkilerini 
ele alamadı. Bu yönüyle Fusûsu’l-hikem’in ye-
dinci asırda ortaya çıkan tasavvuf anlayışının en 
önemli ürünü olduğu kesindir.  İkinci mesele ise 
eser ekseninde oluşan tartışmalar ve şerhler va-
sıtasıyla kitabın kendisinden sonraki anlayışı şe-
killendirme gücüdür. Ancak tasavvuf üzerindeki 
araştırmalar henüz bu şerh faaliyetinin temel so-
runları üzerinde bir araştırma ortaya koymuş de-
ğildir. Acaba şarihler neyi hedeflemişti? Şerhlerin 
ortak bir problematiği var mıdır, yoksa sadece 
okunmaya katkı sağlayacak açıklamalar yap-
makla mı yetinmişlerdir? Bu tebliğde İbnü’l-A-
rabî muakkiplerinin (Fusûs şarihleri) şerh anla-
yışının hangi çerçevede şekillendiğini ve temel 
sorunsalın ne olduğunu ele almaya çalışacağız.  



Seyyid Şerîf el-Cürcânî’nin 
Vahdet-i Vücûd Savunusu ve 

Osmanlı Dönemi Vahdet-i 
Vücûd Tartışmaları

Prof. Dr. Ömer TÜRKER
Marmara Üniversitesi

Vahdet-i vücûd, İbnü’l-Arabî’nin doğu 
İslam dünyasının merkezlerine seyaha-

tiyle kısa sürede İslam düşünce geleneklerinin 
gündemine oturmuştur. Kelam geleneklerinin 
ittifakla kabul ettiği yoktan yaratmayı reddedip 
sudûru savunması, Tanrı ve âlemin varlık bakı-
mından başkalığını esas alan kelam ve felsefe 
geleneklerinden farklı olarak vücûd başkalı-
ğı ile mevcûdiyet başkalığını ayrıştırması ve 
daha genel çerçevede kelamdan ziyade felsefe 
geleneğiyle hemfikir görünmesi, kısa sürede 
kelamcıların eleştirileriyle karşılaşmasına se-
bep olmuştur. İlk olarak Adûdiddîn el-Îcî’nin 
el-Mevâkıf’ında görülen bir cümlelik eleştiri, 
Sa‘deddîn et-Teftâzânî’nin Şerhu’l-Makâsıd’ın-
da sistemli bir eleştiriye dönüşmüştür. Fakat 
bütün kelamcıların da vahdet-i vücûda eleş-
tirel yaklaştığı söylenemez. Vahdet-i vücûdu 
genelde dini nasların özelde tevhidin bir yoru-
mu olarak değerlendiren kelamcılar da vardır 
ve bunların en şöhretlisi Seyyid Şerîf el-Cür-
cânî’dir. Ubeydullah Ahrâr kanalıyla tasavvufa 
da intisap ettiği nakledilen Cürcânî’nin yakla-
şımı, Eş‘arî kelamı ile vahdet-i vücûdun özün-
de tenzih ilkesinde buluştuğu ve farklı açılar-
dan yaklaşsalar da aynı amaca yönelen tevhit 
yorumları olduğuna dayanmaktadır. Tebliğde 
genel olarak kelam geleneği dikkate alınarak 
Cürcânî’nin vahdet-i vücûd savunusu ve Os-
manlı dönemi kelamcılarının vahdet-i vücûd 
kavrayışına tesiri incelenecektir.



Nazarî Disiplinlerin Birleşme 
Noktasında Dâvûd-i Kayserî’nin 

Fizik Teorisi

Doç. Dr. Osman DEMİR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

İslam düşünce geleneğinde hakikate ulaş-
mak için nazar ve mükâşefe yöntemleri-

ni benimseyen müellifler metafizik ilgilerinin 
bir parçası ve yansıması olarak cisim, zaman, 
mekân, hareket, mesafe vb. kavramlar etra-
fında fizikî varlığın yapısını ve işleyişini izaha 
çalıştılar. İlk dönemde daha çok kelâmcılar ile 
felâsifenin ilgisini çeken tabiat, İbn Sînâ sonrası 
tahkik döneminde tasavvufun varlık araştırma-
sına dönüşmesiyle birlikte sûfîlerce de ciddi bi-
çimde incelenmeye başladı. Buna bağlı olarak 
hak varlığın aynası ve tecellisi olmak bakımın-
dan tabiat, geçmiş bakış açılarının da dikkate 
alındığı bir perspektifle tetkik edildi.

Osmanlı düşüncesinin kurucularından olan 
Dâvûd-i Kayserî (ö. 751/1350) çeşitli eserlerin-
de varlık görüşünün bir izdüşümü olarak tabia-
tın yapısı ve işleyişine dair görüşler ortaya koy-
du. O Fusûs Şerhi’nin mukaddimesinde kelâm 
fiziğinin merkezinde yer alan cevher ve araz 
kavramlarını ehlullahın yöntemi üzere vahdet-i 
vücûdçu bir model ile açıkladı. Esâsü’l-vah-
dâniyye ve mebne’l-ferdâniyye adlı risalede 
de harici/aynî varlıktaki vahdet ve kesret me-
selesini ele alırken benzer yaklaşımı sürdürdü 
ve kevnî varlıktaki teklik ve çokluğun vahdet-i 
ilâhiyye ile irtibatını ortaya koydu. Keşfü’l-hi-
câb an kelâmi Rabbi’l-Erbâb’ta ise varlık mer-
tebelerinden bahsederken gaybî hakikatlerin, 
nur isminin somut hali olarak tasavvur edilen 
vücûd-i hâricî sayesinde ortaya çıktığını belirt-
ti. Onun fizikî konulara dair esas incelemesi ise 
zamanın neliğini ve hareketle ilişkisini ele aldı-
ğı Nihâyetü’l-beyân fî dirâyeti’z-zamân adlı ri-
salesidir. Burada metafizik kabulleriyle irtibatlı 
biçimde zamanın mahiyetini araştıran Kayserî, 



araz olan zamanın hareketin ölçüsü olduğunu 
savunan Aristo ile yine araz olan zamanın var-
lığın ölçüsü olduğunu savunan Ebü’l-Berekât 
el-Bağdâdî’nin görüşlerini eleştirerek risaleye 
başlamaktadır. Burada İbn Sînâ, Nasîrüddin 
et-Tûsî ve Şemseddin Semerkandî gibi farklı 
ekollere mensup filozofların görüşlerine de yer 
veren Kayserî neticede zamanın varlığın beka-
sının ölçüsü olduğu kanaatine varmaktadır. O, 
her konuda olduğu gibi tabiat konusunda da 
kendinden önce bu minvalde ortaya atılan te-
orilerin ortaya koyduğu mesâili dikkate aldı ve 
bunları oluşturduğu terkibin bir unsuru haline 
getirdi.

“Nazarî Disiplinlerin Birleşme Noktasında 
Dâvûd-i Kayserî’nin Fizik Teorisi” başlığını ta-
şıyan bildiri, temelde Davûd-i Kayserî’nin fiziki 
varlığın yapısını ve işleyişini izah tarzına odak-
lanmaktadır. Öncelikle müellifin fikrî temelle-
rine ışık tutmak amacıyla ilk dönemde ortaya 
atılan fizik teorilerine değinilecek ardından 
Kayserî’nin bahsi geçen eserleri başta olmak 
üzere telifatından istifade ile metafizikçi bir 
sûfî olarak nasıl bir âlem tasarladığı üzerinde 
durulacaktır. Müellifimizin Osmanlı düşüncesi 
ve eğitim sistemi üzerindeki etkisi dikkate alın-
dığında, sunduğu sentezci tasavvurun sonraki 
dönem müellifleri de etkilediği görülür. Meselâ 
aynı ekolü takip eden Molla Fenârî, eserlerin-
de bir yandan cisimlerin cevher-i ferd ya da 
heyûlâ-sûretten oluşmasını mümkün görürken 
diğer yandan süreklilik fenomenini teceddüd-i 
misl fikriyle izah etmekte, ayrıca kümûn-zuhûr 
düşüncesine haklılık payı vermektedir. Benzer 
bir eğilim son dönem sûfîlerinden Çerkesşey-
hizâde’ye bakıldığında da göze çarpar. Kayse-
ri’nin farklı gelenekleri mezceden fizik teori-
sinin sonradan Osmanlı nazarî düşüncesinde 
nasıl algılandığı ile sûfî zümrelerin diğer disip-
linlerle olan ilişkisine olan katkısı ise bildiride 
ele alınması düşünülen diğer hususlardır.



Dışın İçe Hayâlâtı, İçin Dışa 
Zuhûrâtı: Dâvud-i Kayserî’de 

Hayal ve Gerçeklik

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Zahit TİRYAKİ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Muhyiddîn İbnü’l-Arabî ve takipçilerinin 
çeşitli itibarları dikkate alarak yaptıkları 

farklı varlık mertebeleri ya da âlemler tasnifi-
nin temel katmanlarından birisi misâl âlemidir. 
Buna göre misâl âlemi, hem ruhânî âlemle cis-
mânî âlem arasındaki irtibat noktasını oluştur-
makta hem de yukarıdan gelen feyzin cismânî 
âlemin varlık ilkesi olmasının aracı olmaktadır. 
Misâl âleminin varlık mertebelerindeki yeri ve 
feyzin cismânî âleme akışının aracı olması on-
tolojik bir nitelik gösterirken, misâl âleminde-
ki sûretlerin hayal ya da mütehayyile gücü ile 
idrâk edilmesi, keşfin sûretlere özgü türünün 
misâl âleminden gelen bilgiden kaynaklanması, 
mütehayyile gücünün rüyada ya da uyanıkken 
misâl âlemine yönelik idrâkinin neticesinde 
müşâhedenin doğru ya da yanlış olarak gerçek-
leşmesi gibi durumlar, söz konusu varlık mer-
tebesinin epistemolojik yönünü ifade etmekte-
dir. Buna ilaveten cennet, cehennem, sevap ve 
ceza gibi âhirete ilişkin hallerin kendisinde ger-
çekleştiğine ilişkin tasvirler dikkate alındığında 
misâl âleminin etik ve eskatolojik boyutlarının 
da bulunduğu anlaşılmaktadır. Misâl âlemi öze-
linde görülen bu mertebeli yapının insandaki 
mertebeli yapıya tekâbül eden yönleri de bu-
lunmaktadır. Her şeyden önce insanın bizatihi 
kendisi, görünmez Tanrı ile görünür âlem ara-
sında, ne bütünüyle görünmez ne de bütünüy-
le görünür üçüncü bir varlık mertebesi olarak 
ara bir konumdadır. Bununla birlikte insanın 
bizatihi kendisinde de misâl âleminin aracı ko-
numuna benzer bir yapının izdüşümü bulun-
maktadır. Nasıl ki kendisindeki sûretlerin hayal 
ya da mütehayyile gücü ile idrâk edildiği misâl 
âlemi ruhânî âlemle cismânî âlem arasında ara 
bir katman ise insanda da hayale tekâbül eden 



nefs, insanın ruhânî varlığı ile cismânî bedensel 
varlığı arasında ara bir düzeyde konumlandırıl-
maktadır. İbn Arabî’nin üçüncü kuşak şârihle-
rinden olan Dâvud-i Kayserî’nin misâl âlemine 
ilişkin görüşleri de büyük oranda yukarıda çi-
zilen çerçeve bağlamında ifade edilmektedir. 
Kayserî’nin bağlı olduğu nazarî tasavvuf gele-
neğinin misâl âlemi bağlamında hayal ve müte-
hayyile gücüne yönelik yaklaşımı, söz konusu 
geleneğin metodolojik bakımdan tenkit ettiği 
kendisinden önceki felsefî birikimin aynı güç-
lere ilişkin yaklaşımı ile mukayese edilebilecek 
ilginç vurgular barındırmaktadır. Bu tebliğde, 
Dâvud-i Kayserî’nin Risâle fî-ilmi’t-tasavvuf 
başlıklı metni ile Füsûsu’l-Hikem’e yazdığı şer-
hin mukaddimesinde ve Yusuf fassının şerhin-
de misâl âlemi bağlamında dile getirdiği hayal 
ve mütehayyile gücüyle ilgili görüşleri, İbn 
Sînâ’nın hayal ve mütehayyile gücüyle ilgili gö-
rüşleri ile benzerlik ve farklılık cihetleri dikkate 
alınarak incelenecek, sûfîlerin filozoflara meto-
dolojik çerçevede yönelttikleri eleştirilerin özel 
bir problem bağlamında içerik düzeyinde de 
takip edilip edilemeyeceği soruşturulacaktır.

Varlığa Dair Dört Alternatif:  
Seyyid Şerif ve Nûru’l-Arabî’ye 

Göre Varlığın Hakikati ve Birliği

Doç. Dr. Eşref ALTAŞ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Son devir Melâmiliğinin piri Muhammed 
Nûru’l-Arabî, 1288/1871 yılında âlim, 

şeyh, asker ve bürokratlardan oluşan bir züm-
reye İbnü’l-Arabî’nin er-Risâletü’l-Ahadiyye’si-
ni ve Seyyid Şerîf Cürcanî’nin Vahdetü’l-vücûd 
risâlesini okutmuş ve bu metinler üzerine birer 
şerh kaleme almıştır.

Cürcânî temel olarak imkân delilini serdet-
tikten sonra varlığın şeylerden ayrı, şeylerin 



kendisi, şeylerin vasfı veya şeylerle vasıflan-
mış olması şıklarından hareketle Varlığın birliği 
hakkında düşüncelerini ileri sürer. Bunun ya-
nında vahdet-i vücut, a‘yân-ı sâbite ve varlığın 
mertebeleri ile bağlantılı olarak tenezzülün ma-
hiyeti, teklif, azap, kader ve kaza gibi varlığın 
birliği ile ilgili çeşitli eleştiri noktalarını ele alır.

Nûru’l-Arabî ise Cürcânî’nin varlık hakkında 
zikrettiği dört ihtimali daha detaylı bir şekilde 
değerlendirir. İlk ihtimal bağlamında Nûru’l-A-
rabî eşyânın hakikatinin ne anlama geldiğini 
mübayenet fikri, eşyânın ma‘dûm olması ve 
yüklemenin (haml) anlamı üzerinden değer-
lendirmektedir.  İkinci ihtimale dayanarak Nû-
ru’l-Arabî ittihât fikrini tevhit ve tenzih anlayışı 
ile birlikte ele almaktadır. Üçüncü ihtimal yani 
mutlak varlığın bütün eşyanın vasfı olmasını ise 
Nûru’l-Arabî hulûl görüşü, Hz. İsâ ve Hz. Ali’ye 
yüklenen tanrı olma vasfı ve bazı grupların ön-
derlerine yüklediği tanrısalllık vasfı bağlamında 
ele alıp değerlendirmektedir. Dördüncü ihtimal 
ise vahdet-i vücûd bağlamında Nuru’l-Arabî’nin 
varlığın birliği ve kesret fikrinin ne anlama gel-
diği üzerine yürüyen bir soruşturmasıdır.

Tebliğde temel olarak yukarıda çizilen çerçe-
vede varlığın birliği düşüncesi Nûru’l-Arabî’nin 
el-Envarü’l-Muhammediyye fî Şerhi’r-Risale-
ti’ş-Şerîfiyye ve er-Risâletü’l-Ahadiyye üzerine 
yazılmış şerhlerinden hareketle incelenecek, 
bir kelamcı olarak Cürcânî ve bir sûfî olarak 
Nûru’l-Arabî’nin konuyla ilgili yorumları karşı-
laştırmalı olarak ele alınacaktır.

Osmanlı Dönemi Vahdet-i 
Vücûd Müdâfaaları

Yrd. Doç. Dr. Muhammed BEDİRHAN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Tasavvuf tarihinin belki de üzerinde en 
çok tartışma çıkan konusu vahdet-i vü-



cûddur. Sistemli bir âlem anlayışı olarak ortaya 
konulmadan önceki dönemlerden itibâren baş-
layan tartışmalar İbnü’l-Arabî ve takipçilerinin 
anlayışı sistemleştirmeleriyle büyük bir ivme 
kazanmıştır. Bu bağlamda çeşitli entelektüel 
zümreler tarafından vahdet-i vücûdun temsil et-
tiği âlem tasavvuru gerek metafizik önermeleri 
ve gerekse dînî-şer’î sonuçları itibariyle ele alı-
narak çürütülmeye çalışılmış ve bu durum çok 
geniş çaplı bir polemik literatürünün oluşması-
nı temin etmiştir. Bu polemikler çerçevesinde 
felsefe ve kelâm gelenekleri mensuplarının ras-
yonel açıdan, fukaha ve selefî akîdeye mensup 
ulemânın ise şer‘î-dînî açıdan yönelttiği eleşti-
riler, birçok sûfî müellif tarafından aynı açılar-
dan ele alınarak geçersiz kılınmaya çalışılmıştır. 
Osmanlı coğrafyası içerisinde yaşayan sûfî mü-
elliflerin alanla ilgili yaptıkları telif çalışmaları 
ise literatür tarihi açısından oldukça önemli bir 
yerde durmaktadır. Bu çalışmada Osmanlı dö-
nemi sûfî müelliflerinin vahdet-i vücûd müda-
faaları ele alınarak bu eserlerin genel çerçevesi 
ve müdafaa stratejileri değerlendirilecektir.  

Osmanlı Düşünce Geleneğinde 
Vahdet-i Vücûd Tartışmaları: 

Ebû Saîd el-Hâdimî’nin Vahdet-i 
Vücûd Risâlesi Bağlamında Bir 

İnceleme

Arş. Gör. Bilal TAŞKIN
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Vahdet-i vücûd nazariyesinin Osmanlı dü-
şünce sistemine eklenmesinde Davud-i 

Kayserî’nin önemli rolü olduğu söylenebilir. 
Kayserî’den sonraki dönemde Kutbüddin el-İz-
nîkî, Molla Fenârî, İbn Kemal Paşa, Abdurrah-
man Câmî gibi müelliflerin çalışmalarıyla bu 
nazariye Osmanlı düşünce geleneğinin tamam-
layıcı bir unsuru haline gelmiş ve 20. yüzyıla 
değin pek çok ilim adamı tarafından muhtelif 



boyutlarıyla tartışılmıştır. 

Osmanlı ilim irfan geleneğinin 18. yüzyılda-
ki önemli temsilcileri arasında sayılan Ebu Sâid 
el-Hâdimî de vahdet-i vücûd düşüncesine dair 
bir risâle kaleme almıştır. Risâlede Hâdimî vah-
det-i vücûd nazariyesine ilişkin ilim adamları-
nın; bazılarının bu nazariyeyi benimseyenleri 
tekfir ettiklerini, bir kısmının tekfirden imtina 
ettiklerini, bazılarının onların sözlerini tevil et-
tiklerini, diğer bir kısmının ise onların sözlerine 
değil kişiliklerine bakılması gerektiğini söyledi-
ğini aktarır ve meseleyi temel kaynaklara müra-
caatla incelemeyi amaçladığını zikreder. Risâle 
temel olarak: 1) Vahdet-i vücûdu savunanların 
iddiaları, 2) Onların iddialarının yanlış olduğu-
nu savunanların argümanları, 3) Onların sözle-
rinin tevil edilmesi ve karşı argümanlara verilen 
cevaplar şeklinde üç ana başlıktan oluşmakta-
dır.

Sistematik açıdan tertipli olması ve alana yö-
nelik lehte ve aleyhteki yaklaşımları bir bütün 
olarak sunması nedeniyle incelemeyi tercih et-
tiğimiz bu risâle özelinde –alana dair telif edilen 
diğer önemli metinlere ve risâlelere de müra-
caat ederek -vahdet-i vücûd nazariyesinin te-
mel argümanlarını, ona karşı yöneltilen önemli 
eleştirileri ve yorumları özet olarak göstermeyi 
amaçlamaktayız. Bununla beraber Osmanlı dü-
şünce sistemi ve geleneğinin, vahdet-i vücûd 
nazariyesinden uzak kalmadığını, bilakis bu 
nazariyeyi ilmî ve irfânî geleneğin temel tartış-
ma meselelerinden biri olarak değerlendirdi-
ğini, eleştiren, yorumlayan ya da destekleyen 
türdeki çalışmalarla bu nazariyeyi beslediğini 
ortaya koymaya çalışacağız.



Vahdet Fikrinin Osmanlı 
Tasavvuf Literatüründeki 

Yansımalarına Bir Örnek: Hasan 
Ünsî’nin

Sırr-ı Ahadiyyet’i

Yrd. Doç. Dr. M. Nedim TAN
Marmara Üniversitesi

Osmanlı dönemi tasavvuf metinlerindeki 
hâkim dilin varlık, bilgi ve değer bakı-

mından “vahdet” kavramını merkez bulduğu 
yaygın kabuller arasındadır. Zühdün, vecdin ve 
mârifetin kesiştiği bir kavramsal içerik ortaya 
koyan bu merkez çerçevesinde edebî örnekler-
le nazarî metinlerin kaynaştığı sınırları belirsiz 
bir kuşatıcı anlam alanı ortaya çıkmış, “vah-
det-i vücûd” ifadesi bu fikrin yaygın niteleyicisi 
olarak sıklıkla kullanılmıştır. Ancak teknik bir 
terim olarak “vahdet-i vücûd”un, en azından 
Fusûs şerhlerine yansıdığı kadarıyla belli bir 
teorik birikime atıf yapan, dolayısıyla mevcut 
tasavvufî tavırlar için referans olma imkânı ba-
rındırsa da kendi gündemleriyle sınırlı bir tarihi 
vardır. Dolayısıyla “vahdet” fikrini işleyen her 
örneğin bu ifadeyle nitelenmesi yetersiz gözük-
mektedir. Bu tebliğde XVII. yüzyıl Osmanlı sûfî 
çevreleri arasında saygın bir yer edinmiş olan 
Karabaş Velî’nin seçkin halifesi ve Aydınoğlu 
Tekkesi şeyhi Hasan Ünsî’nin (ö. 1136/1723) 
Sırr-ı Ahadiyyet isimli risâlesinde “vahdet” fik-
rini işleyiş biçimi üzerinde durulacak, böylece 
söz konusu içeriğin kavramsal açıdan ne tür bir 
esneklik kazandığı tespite çalışılacaktır. Ünsî, 
sohbetlerinden oluşan ve özellikle Dîvân’ın-
daki içerikle bütünleşen bu risâlesinde şiir di-
linin mazmunlarını, tarikat uygulamalarına ait 
vurguları, nazarî metinlerin kelime kadrosunu 
ve tasavvufî aşk söyleminden güç alan çeşit-
li unsurları olabildiğince esnek bir biçimde iç 
içe katan üslubuyla “vahdet” fikrinin izinin sü-
rülebileceği ve söylemler arası geçiş noktaları-
nın tespit edilebileceği yerel bir örnek ortaya 



koymuştur. Ancak gerçekliği dolaysız olarak 
kendinde bulma deneyiminin getirdiği coşku, 
metindeki bu yerelliğin sınırlarını zorlar ve 
Ünsî’nin dilini tasavvuf tarihi literatürüne açar. 
Çünkü Ünsî, sûfî muhayyilenin tarihte kazan-
dığı çok yönlü söylem unsurlarını oldukça ser-
best bir biçimde kullanırken konuyu kendi de-
neyiminden güç alarak anlattığını îmâ etmekte, 
böylece söz konusu literatürün işleyiş biçimine 
orijinal bir örnek olmaktadır.

Osmanlı Şeyhülislâmlarının 
Tasavvuf Literatürüne Katkısı: 
Kemâlpaşazâde’nin Risâle fî 

ulûmi’l-hakâyık’ı

Doç. Dr. Semih CEYHAN
Marmara Üniversitesi

Osmanlı devlet mekanizmasının mülkiye 
ve orduyla birlikte üç ana saç ayağın-

dan biri olan ilmiye kurumunun başında bu-
lunan şeyhülislâmlar, kurumsal statü ve görev-
lerinin dışında bir yandan söz konusu yüksek 
statünün bilimsel zihniyeti tayin edici gücünün 
farkındalığı, diğer yandan “maslahat” ilkesini 
toplumsal meselelerin çözümünde bir kalkış 
zemini olarak görme duyarlılığı içinde genelde 
İslam düşüncesi özelde tasavvuf literatürüne 
katkılar sunmaktan geri kalmamışlardır. Mol-
la Fenari’den (ö. 834/1431) Medeni Mehmed 
Nuri Efendi’ye (ö. 1927) kadar yaklaşık 130 ci-
varında şeyhülislâm ya verdikleri fetvalarda ya 
da kaleme aldıkları eserlerde Osmanlı sufi dü-
şünce ve kültür alanının temel meseleleri olan 
varlık, bilgi, değer ve tarikat pratiklerine dair 
mütekaddimin ve müteahhirin tasavvuf biriki-
minden istifadeyle bir söylem geliştirmişlerdir. 
İslam düşünce tarihinin Osmanlılar sürecini 
teşkil eden üç dönemindeki [Yenilenme (XII-X-
VI), Muhasebe (XVII-XVIII), Arayışlar (XIX-
XX)] entelektüel-toplumsal gündemin farklılaş-



ması şeyhülislâmların söylemsel analizlerinin 
çok boyutlu, bazı durumlarda mütenâkız bir 
görünüm kazanmasına yol açmıştır. Kelam, fel-
sefe ve tasavvuf başta olmak üzere İslam dü-
şünce ekollerinin mevcut güncel problemleri 
de yedeğine alarak, meselelerin çeşitlenmesi-
ni içselleştirerek bir tür yeniden inşa sürecinin 
yaşandığı Yenilenme (teceddüd) döneminin 
Osmanlı kesitinde, söz konusu sufi literatüre 
dikkate değer katkılar sunan iki şeyhülislâm 
ön plandadır: Molla Fenârî, Kemâlpaşazâde (ö. 
940/1534) ve Ebüssuûd (ö. 982/1574.) 

Kemâlpaşazâde İslam düşüncesinin mesele-
lerine dair yazdığı eserlerde Râzî-Cürcânî çiz-
gisini takip ederek kelam, felsefe ve tasavvuf 
birikiminden istifadeyle cüz’î meselelerde de-
ğil küllî planda birini diğerine tercih etmeksi-
zin hiyerarşik metafiziksel düşünce katmanları 
oluşturmuş ve bu üslupla Ehl-i sünnet doktrini-
ni aklî-irfânî açıdan temellendirmeye çalışmış, 
Safevî-Şii propagandanın önünü kesmeye ma-
tuf yazılar kaleme almıştır. Tasavvuf özelinde 
verdiği fetvalarda bir yandan sema ve devran 
gibi tarikat uygulamalarına göreceli bir muhâ-
lefet tavrı sergilemiş, İbn Arabi lehinde, bazı 
Hamzavî-Melâmî şeyhleri aleyhinde görüşlere 
sahip olmuştur. Maslahat ilkesinden hareketle 
verilen bu hükümlerin yanısıra tasavvuf düşün-
cesi literatürüne vahdet-i vücûd fikrinin takip 
edildiği özellikle iki müstakil eseriyle katkıda 
bulunmuştur: Risâle-i beyâni’l-vücûd, Risâle 
fî ulûmi’l-hakâyık. Şeyhülislâmın birbiriyle çe-
lişki arzeden bu iki tavrı, entelektüel düşünce 
ile bu düşüncenin toplumsal pratiklere olum-
suz yansımalarını birbirinden ayırma eğilimine 
mâtufdur. 

Tebliğde şeyhülislâma dair bilimsel literatür-
de pek fazla değinilmeyen ve tasavvuf düşün-
cesine ilginç bir katkı sunan Ulûmu’l-hakâyık 
Risâlesi içerik, söylem, ilgili literatürdeki yeri 
ve toplumsal maslahata uygunluğu perpektifle-
rinden analiz edilecektir. Varlık ve bilgi prob-
leminin ele alındığı küçük hacimli bu Arapça 
eser, son dönem Uşşâkî meşâyihinden Hazmi 



Tura (ö. 1960) tarafından da Türkçe’ye kazan-
dırılmıştır. Arapça ve Türkçe metin neşirlerinin 
de yer alacağı tebliğ çalışmasında İbn Kemâl’in 
düşünce ve pratikte farklılaşma tavrı Risâle fî 
ulûmi’l-hakâyık özelinde bir mesele olarak tar-
tışılacaktır.

Mevlana Osmanlı Sarayında: 
Mahmud Dede’nin Sevâkib-i 
Menâkib’inde Siyasi İmgeler

Doç. Dr. Hüseyin YILMAZ
George Mason University, ABD

Bu tebliğin konusu Mahmud Dede’nin Se-
vakibü’l-Menakıb adlı eseridir. Bu eser 

Eflaki’nin Menakıbü’l-Arifin adlı eseri kaynak 
alınarak Abdülvehhab b. Mehmed tarafından ka-
leme alınan kısa bir Mevlana menakıbnamesidir. 
Mevlana’nın hayatından seçilmiş kritik olayları 
temsilen onun ögretisini, manevi mirasını ve il-
gili nasihatlerini yansıtan yirmi dokuz adet min-
yatür içeren bu eser 1590’da tamamlanarak III. 
Murad’a sunulmuştur. Mevlevilik-Osmanlı ilişki-
lerinin III. Murad dönemine kadarki yüzyılı aşkın 
ilk evresi oldukça sorunlu olmuştur. Ancak son-
raları tedricen Osmanlı hanedanının hamisi du-
rumuna yükselen yerli bir tarikata dönüşmüştür. 
Aynı zamanda hem hızlı büyüyen diğer şehirli ta-
savvufi akımların rekabetine maruz kalmış, hem 
de ehl-i tasavvuf arasında revaç bulan farklı zikr 
ve sema formları gibi yeni ritüelleri eleştiren ule-
manın hedefi haline gelmiştir. Metin, son tahlilde 
bir menakıbname olmasına rağmen, üslubu, içe-
riği ve görselliği öne çıkarması bakımından 16. 
yüzyılda çok yaygın bir edebi tür haline gelen 
şehnameleri andırmaktadır. Sevakibü’l-Menakıb 
Rumi’nin gölgede kalmaya yüz tutmuş olan ima-
jını tazelerken, diğer yandan da Mevlevilik gele-
neğinde ifade bulan siyasi görüşleri tekrar ifade 
ederek dönemin Osmanlı emperyal ideolojisiyle 
uzlaştırmayı hedeflemiş görünmektedir.



İbnü’l-Arabî’nin et-Tedbîrâtü’l-
İlâhiyye’sinin Osmanlı Siyaset 

Düşüncesine Tesirleri

Yrd. Doç. Dr. Özkan ÖZTÜRK
Namık Kemal Üniversitesi

e t-Tedbîrâtü’l-İlâhiyye fî Islâhi’l-Mem-
leketi’l-İnsâniyye İbnü’l-Arabî’nin Şeyh 

Mevrûrî’nin teklifi üzerine yazdığı bir eserdir. 
Eser, Aristo’nun Büyük İskender için kaleme 
aldığı rivayet edilen, fakat aslında Aristo’ya ait 
olmadığı artık kesinleşen Sırru’l-Esrâr’a karşı 
yeni bir perspektifle ele alınmıştır. İbnü’l-Arabî, 
et-Tedbirat’ın mânevî siyâseti içerdiğini, buna 
ek olarak Aristo’nun eserinden daha yetkin 
bir şekilde maddî mülkün yönetimine dair de 
kuşatıcı manaları kapsadığını ve büyük mülk 
olarak adlandırdığı âlemin yönetimi hakkında 
Aristo’nun eksik bıraktığı yerleri tamamladığını 
iddia eder. İbnü’l-Arabî, eserinde hem devlet 
yönetimini, hem insanın iç âleminin siyasetini, 
hem de kutub, halîfetullah veya insan-ı kâmile 
atfettiği âlemdeki tedbir ve tasarrufu göz önün-
de bulundurmuş, şer’î ve manevî siyaset anla-
yışını birkaç düzeyde tartışmıştır. İbnü’l-Ara-
bî’nin, âlem-i sâğîr ile âlem-i kebîr veya afâkla 
enfüs arasında ilgi ve benzerlik kurduğu ve bu 
paralelliği yönetim dili ve siyaset terminoloji-
siyle ifade ettiği görülür. Osmanlı tasavvuf kül-
türü içerisinde okunagelen eserle ilgili tercüme 
ve şerhler kaleme alınmış, ayrıca eserdeki gö-
rüşleri merkeze alan çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmalarda, Osmanlı Devleti ve siyaseti ile 
ilgili yorumlara et-Tedbirat’daki yaklaşımların 
tesirleri görülür. Bu tavır, özellikle Sarı Abdul-
lah Efendi ve İsmail Hakkı Bursevî’de baskın 
unsur olarak göze çarpar. Bu müelliflerin de-
ğerlendirmeleri, Osmanlı sûfîlerinin devlet, sal-
tanat, hilâfet vs. gibi kavramları maddî siyasetin 
de ötesinde bir tasavvur alanına taşıdıklarının 
en belirgin göstergesidir. Öte yandan İsmail 
Hakkı Bursevî’nin hem siyaset pratiği içerisin-



de olan devlet ricali ile ilişkileri, hem de Ekberî 
geleneğin teorik birikimini Osmanlı Devlet sa-
hasına en küllî şekilde taşıyan ve sistemleştiren 
bir şahsiyet olması eserlerini sûfî siyaset yakla-
şımları açısından dikkat çekici kılmaktadır. Bu 
bildiri İbnü’l-Arabî’nin siyasî görüşlerinin Os-
manlı tasavvuf düşüncesindeki izlerine işaret 
etmektedir.

مراسالت الشيخ عبد الغني النابلسي في إطار 
الدولة العثمانية

Prof. Dr. Bekri ALADDIN
IFEAD - Institut Français d’Etudes Arabes de Damas

يف دمشــق الشــام اشــتهرت عائلــة النابلســي ذات األصــول املقدســية 
مــن  قرنــن  خــال  ســلطاهنا  حتــت  والعمــل  العثمانيــة  للدولــة  بوالئهــا 
الزمــان. وكان أشــهر أفرادهــا مــن كبــار صوفيــة القرنــن احلــادي عشــر 
النابلســي  إمساعيــل  بــن  الغــي  عبــد  الشــيخ  اهلجريــن  عشــر  والثــاين 
)1043-1131هـــ/1650-1741م(. ويعــَد مــن أكــر أتبــاع ابــن عــريب 
وأكثرهــم إنتاجــاً باإلضافــة إىل انتســابه مبكــراً للطريقــة القادريــة مث إىل 

النقشــبندية.

ويظهــر دوره احلاســم يف الدفــاع عــن التصــوف يف معظــم مؤلفاتــه 
الــي جتــاوز عددهــا املئتــن. وتبــن لنــا مــن خــال دراســة مراســاته أن 
شــهرته مــأت األفــق الثقــايف يف أرجــاء الدولــة العثمانيــة خــال أكثــر 
املعجبــن  أصــول  وتنوعــت   . 1085هـــ  مــن  بــدءاً  عامــاً،  مــن مخســن 
بأفــكاره. فكانــوا ينتمــون إىل كافــة فئــات اجملتمــع العثمــاين مــن عــرب 
وأتــراك وبلقــان، كمــا كانــوا ميثلــون األوســاط االجتماعيــة كافــة: مــن شــيخ 
اإلســام فيضي أفندي والوزير األعظم علي باشــا الشــهيد إىل أشــخاص 

جمهولــن بالنســبة إليــه.

يف كتابــه  أغلبهــا  مجــع  الــي  مراســاته  مقدمــة  يف  النابلســي  وعــَر 
وســائل التحقيــق ورســائل التوفيــق عــن ختليــه عــن أســلوب »املراســات 
األدبية« واختيار طريقة املراســلة »على طريق الســلف الصاحلن يف بذل 

النصيحــة« ومتتــن روابــط :«األخــوة اإلميانيــة«



Kâtip Çelebi’nin Gözünden 
Osmanlı’da Dinî Hayat: Şeriat-

Hakikat İlişkisi Sorununun 
Mîzânü’l-Hakk’taki Görünümü 
Üzerine Bazı Değerlendirmeler 

Yrd. Doç. Dr. Hacı Bayram BAŞER
Yalova Üniversitesi

Kâtip Çelebi’nin yaşadığı on yedinci yüz-
yıl, Sivâsîler-Kadızâdeliler olarak bilinen 

ihtilaf kanalıyla dinî düşünceye ilişkin pek çok 
tartışmanın Osmanlı entelektüel hayatının mer-
kezine yerleştiği bir dönemdir. Kâtip Çelebi’nin 
Mîzânü’l-hakk fî ihtiyâri’l-ehakk’ı ise bu iki 
zümrenin görüşleri arasında bir tür “uzlaşma” 
arayışının ürünü sayılabilir ve bu eser üzerin-
den Kâtip Çelebi’nin hem Osmanlı’daki dinî 
hayata hem de dinî düşüncedeki temel kırılma 
noktalarına bakışını takip etmek mümkündür. 
Buradan hareketle tebliğde, ilk olarak Kâtip 
Çelebi’nin iki zümre arasındaki tartışmalara 
yaklaşımı ve onun yaklaşımına yönelik tepkiler 
irdelenerek, söz konusu uzlaşı teşebbüsünün 
başarıya ulaşıp ulaşmadığının açıklığa kavuştu-
rulması; ikinci olarak ise hem tartışma konuları-
nın hem de bu konuların ele alınışındaki üslup 
ve düşünce farklılıklarının geleneksel bağları 
tespit edilerek, şeriat-hakikat ilişkisi sorununun 
dinî düşünce geleneğinin en merkezî problemi 
olmayı sürdürdüğü iddiasının ortaya konulma-
sı hedeflenmektedir. Bu çerçevede öncelikle 
Mîzânü’l-hakk başta olmak üzere dönemin 
ilgili eserleri, ikinci olarak da Gazzâlî öncesi 
tasavvuf literatürü temel referanslar olarak kul-
lanılacaktır.



Bir Osmanlı Dönemi Fukahâ 
Biyografisinde Yer Verilen 

Sûfî Biyografileri Üzerinden 
Osmanlı’da Fıkıh – Tasavvuf 

İlişkisine Bakış

Doç. Dr. Murat ŞİMŞEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Mahmûd b. Süleyman el-Kefevî (ö. 
990/1582) bir Osmanlı âlimidir. Ha-

nefî fukahâsına yönelik biyografik eseriyle 
tanınmaktadır. Kırım’ın Kefe şehrinde doğ-
du. 949/1542 yılında İstanbul’a geldi. Ebû Be-
kir el-Kefevî el-Kâdirî’den tasavvuf terbiyesi 
aldı. Molla Gürânî Medresesi’nde müderrislik; 
memleketi Kefe’de ve Gelibolu’da kadılık yap-
tı. Hanefî fukahâ biyografisi olarak hazırladığı 
Ketâibü a‘lâmi’l-ahyâr min fukahâi mezhe-
bi’n-Nu‘mâni’l-muhtâr adlı eserini nevi şah-
sına münhasır bir sistemle kaleme aldı. Eser, 
22 ketîbeden oluşmaktadır. Eserinde 418 fakî-
hin biyografisini doğrudan ketîbelerinde, 170 
fakîhin biyografisini ise “müteferrikât” dediği 
bölümde zikretmektedir. Ketâib’de toplam 588 
fakîh biyografisi yer almaktadır. Eserin bir diğer 
özelliği ise hemen her ketibenin sonunda “kal-
bü’l-ketîbe” başlığıyla o ketibeye ait sufîlerin 
biyografisine yer vermesidir. Eserde toplam 147 
sûfî biyografisi yer almaktadır. Eserde biyogra-
fisine yer verilen toplam kişi sayısı 735’dir.

X./XVI. yüzyılda Osmanlı muhitinde telif 
edilmiş bir fukahâ biyografi eserinde sûfîlere 
de yer verilmesini, Molla Fenârî ile birlikte Os-
manlı düşüncesinin neredeyse temel yönelişi 
haline gelen metafizik düşüncede naklî ve aklî 
bilgiyi irfanî bir düzeyde telif etme çabasının 
bir sonucu olarak görmek mümkündür. Bu du-
rum ayrıca Osmanlı ilim düşüncesinin tasavvu-
fu da kuşatan bir uzlaşı düzlemini yakaladığına 
bir işaret olarak görülebilir. Bu araştırma Ketâib 
özelinde sûfî zümreler ile diğer ilmî muhitler, 



özellikle fukahâ arasındaki ilişkileri ortaya koy-
mayı, ayrıca tasavvuf ilmi ile fıkıh arasındaki 
ilişkiyi araştırmayı amaçlamaktadır.

Köprülü Sadrazamlar
ve Sûfî Çevreler

Yrd. Doç. Dr. Muhammed Fatih Çalışır
İbn Haldun Üniversitesi

XVII. yüzyılın ikinci yarısına damgası-
nı vurmuş olan Köprülü vezir ailesinin 

sûfî çevreler ile münasebeti henüz tatminkâr 
şekilde ele alınmamıştır. Bu konuda yeterli ça-
lışmaların yapılmamış olması, dönemin siyasi, 
sosyal ve kültürel tarihine yönelik araştırmalar-
da çeşitli bilgi ve yorum yanlışlıklarına sebebi-
yet vermektedir. Örneğin, sadareti döneminde 
Sütçü Beşir Ağa’nın idam edilmesi, semânın 
yasaklanması ve Niyazi-i Mısrî gibi önde gelen 
bir sûfînin Limni’ye sürgün edilmesi sebebiy-
le “Melâmi düşmanı” ve “tasavvuf karşıtı” ilan 
edilen Fazıl Ahmed Paşa’nın Atpazarî Osman 
Fazlı, Neşâtî, Sâbir Pârsâ ve Fasîh Ahmed Dede 
gibi dönemin önemli tasavvuf ve tarikat erba-
bıyla kurduğu yakın ilişki literatürde ihmal edi-
legelmiştir. Bu tebliğde Köprülü Mehmed Paşa 
(ö. 1661), Fazıl Ahmed Paşa (ö. 1676) ve Fazıl 
Mustafa Paşa’nın (ö. 1691) tasavvuf ve tarikat 
ehliyle olan ilişkilerine değinilecek, Kadızade-
li-Sivasi çekişmesinde ön plana çıkan şahısla-
rın sürgün edilmesi (1657), Şeyh Salim’in ida-
mı (1658), Açıkbaş Mahmud Efendi’nin hapsi 
(1658), Sütçü Beşir Ağa’nın idamı (1662), semâ-
nın yasaklanması (1666), Niyazi-i Mısri’nin Lim-
ni’ye sürgünü (1676) gibi hadiselerde Köprülü 
sadrazamların oynadıkları rol tarihsel bağlamı 
içinde değerlendirilecektir.



XV. Asırda İbn Arabî’yi Müdafaa 
Etmek: Şeyh Vefâ’nın Sâz-ı 

İrfân’ı

Cankat Kaplan

Bu tebliğ, Horasan’dan İstanbul’a uza-
nan Zeyniye tarikatının öne çıkan üç 

ismi olan Zeynüddin Hafi (ö. 1435), Abdülla-
tif Kudsi (ö. 1452) ve Şeyh Vefa’nın (ö. 1491) 
İbn Arabi’ye karşı tutundukları tavırdaki deği-
şimi incelemeyi amaçlamaktadır. Bu değişimin 
müspet bir yönde vuku bulduğunu iddia eden 
tebliğ, kaynak olarak Hafi’nin Menhecü’r-reşâd 
râ Vâsıta-i Salah-ı İtikad-ı İbad metnini, Kud-
si’nin Keşfü’l-İtikad fi’r-reddi ala mezhebi’l-il-
had metnini ve Şeyh Vefa’nın Sâz-ı İrfân me-
tinlerini kullanacaktır. Bunların yanında, bahsi 
geçen şeyhler hakkında önemli bilgileri ihtiva 
eden Taşköprüzade’nin eş-Şekaiku’n-Numa-
niyye’sinden, Lamii Çelebi’nin Nefahât Ter-
cümesi’nden ve Muhyî-i Gülşenî’nin Reşehât 
Tercümesi’nden faydalanılacaktır. Tebliğin ilk 
kısmında, İbn Arabi’nin karşısında bir tavır ser-
gileyen Hafi ve Kudsi’nin İbn Arabi ve Vahdet-i 
Vücud hususundaki eleştirilerine kısaca temas 
edilmesi, ikinci kısmında tarikatı İstanbul’da ya-
yan Şeyh Vefa’nın tarikatta piri olan Hafi’ye ve 
şeyhi olan Kudsi’ye İbn Arabi bağlamında karşı 
çıktığı noktaların Sâz-ı İrfân metni ışığında de-
rinlemesine incelenmesi ve son kısmında da bu 
değişimin siyasal ve sosyal sebepleri üzerine 
bazı fikirlerin öne sürülmesi planlanmaktadır. 
15. yüzyıl gibi İbn Arabi tartışmalarının tüm İs-
lam coğrafyasında çok şiddetlendiği bir zaman 
diliminde, aynı tarikata mensup ve aralarında 
silsilevi bir bağ bulunan şeyhlerin bu konuda-
ki fikirlerinin değişime uğraması bizce tasavvuf 
tarihi literatürü açısından önemlidir. Zira, bu 
değişim, literatürde İbn Arabi bağlamında şim-
diye kadar ortaya atılan ve genel kabul görmüş 
olan ortodoksi-heterodoksi ayrımına ve İbn 
Arabi’yi sufilerin savunup fakihlerin eleştirdi-



ği ön kabulüne karşı çıkmakta ve bir tarikatın 
tarihsel bağlamdan koparılmadan incelenmesi 
gerektiğini ve aynı tarikatın mümessillerinin 
farklı zaman dilimlerinde ve farklı coğrafyalar-
da birbiriyle tamamen zıt fikirler öne sürebil-
diklerini göstermektedir.

 Abdullah Bosnevî’nin Nas 
Yorumculuğu: Hal’u’n-na’leyn 
fi’l-vüsûl ilâ hazreti’l-cem’ayn 
Üzerinden Bir Değerlendirme

Yrd. Doç. Dr. Ercan Alkan
Marmara Üniversitesi

İşârî yorum yönteminin sınırları ve çer-
çevesinin –dolayısıyla da içerik bakı-

mından zenginliğinin- belirginleştirilmesinde 
“Kur’an’ın zâhiri, bâtını, haddi, matlaı şeklinde 
yediye varıncaya kadar -bir rivayette yetmişe 
varıncaya kadar- batnı vardır” hadîsi etrafında 
yapılan izahlar işârî tefsir literatüründe merkezi 
bir konuma sahip olmuştur. Bu bağlamda Sehl 
et-Tüsterî ve Hakîm et-Tirmizî ile başlayan İb-
nü’l-Arabî ve Sadreddin Konevî’ye uzanan ta-
rihsel süreçte sûfîlerin Kur’an ve hadîslerin çok 
anlamlılığı fikri üzerinde özellikle durdukları 
görülmektedir. İdrak araçlarındaki çeşitliliğin 
metni yorumlamada yol açtığı anlam derece-
lenmesi, seyrü sülûk aşamalarında kazanılan 
ahlâkî yetkinlik ile ilâhî hitaba muhatap olma 
düzeyinin değişkenlik arzetmesi ve nihayetin-
de insan başta olmak üzere varlığın tümünün 
yorumlanacak bir kitaba dönüşmesi fikri sûfîle-
rin işârî yorum faaliyeti kapsamında ele aldıkla-
rı dikkate değer temel bahislerdir. Sözü edilen 
bu çerçevede Abdullah Bosnevî XVII. yüzyıl 
Osmanlısında İbnü’l-Arabî ve Konevî çizgisin-
de benimsenen nas yorumculuğunu sürdüren 
isimlerden biri olmuştur. Her ne kadar Bosnevî 
Kur’an’ın bütününü yorumlayan bir tefsire sa-



hip değilse de yaptığı âyet yorumları azım-
sanmayacak bir yekûne sahiptir. Bu tebliğde 
Bosnevî’nin “Nalınlarını çıkar, muhakkak sen 
mukaddes Tuva vadisindesin” (Tâhâ, 20/12) 
âyetini yorumladığı Hal’u’n-na’leyn fi’l-vüsûl 
ilâ hazreti’l-cem’ayn adlı risalesinin muhteva-
sından bahsedilecek, etvâr-ı seb’a anlayışının 
eşlik ettiği yorumlama çabası değerlendirilme-
ye çalışılacaktır.  

Mevâkı‘u’n-Nücûm Şerhi 
Çerçevesinde Abdullah 
Salâhî’nin Telif Yöntemi

Arş. Gör. Ali İhsan KILIÇ
Kocaeli Üniversitesi

Tasavvufun hem teorik meselelerine hem 
de tarikat pratiklerine dair çok sayıda 

ürün ortaya koyan Abdullah Salâhî, özellikle 
İbnü’l-Arabî’nin eserleri üzerine yazdığı şerh-
ler ile Ekberî ekolün Osmanlı döneminde-
ki önemli takipçilerinden biridir. Telif ettiği 
eserler ve tarikat hayatı bakımından Abdullah 
Salâhî Osmanlı dönemi tasavvufunun genel 
karakteriyle uyuşan bir çizgiye sahip olmuş; 
teori ve pratik arasındaki mesafeyi yaklaştırma 
noktasında eserlerinde başarılı bir üslup orta-
ya koymuştur. Bu özelliği ile döneminin nazarî 
meselelerinin yanı sıra tarikat hayatına dair tec-
rübelerini de teliflerine yansıtmıştır. Salâhî’nin 
eserleri arasında söz konusu bağlamın en gü-
zel örneklerinden birisi, Mevâki‘u’n-Nücûm’a 
yaptığı şerhtir. Tavâli‘u Menâfi‘i’l-Ulûm fî 
Metâlibi Mevâkı‘i’n-Nücûm ismini verdiği bu 
şerh, Salâhî Efendi’nin  telifleri, tercümeleri ve 
şerhleri arasında en hacimli olanıdır. Şerhte 
yaptığı alıntılar ve metin içi atıflar XVIII. yüzyıl 
Osmanlı tasavvufunun genel eğilimlerini tes-
pit etme hususunda iyi bir imkan sunmaktadır. 
Salâhî Efendi’nin Tavâli‘deki telif tarzı ve üslû-
buna odaklanarak yapılacak olan bu sunumda, 



Mevâkı‘ın muhtevâsı ile XVIII. yüzyıl Osmanlı 
tasavvufunun genel karakteri arasındaki irtibat-
lar araştırılacak; buna ilaveten Salâhî’nin tasav-
vufî birikimi ele alırken takip ettiği yöntem tes-
pit edilmeye çalışılacaktır. Böylece İbnü’l-Arabî 
gibi kurucu bir düşünür ile takipçileri arasında 
bulunan Salâhî Efendi’ye gelinceye değin teo-
rik ve pratik konularda tasavvufun görünürlük 
kazandığı resme ışık tutulmuş olacaktır.

Fatih’in Şahsî Kütüphanesinde 
Bulunan Tasavvuf Eserleri

Arş. Gör. Mehmet ARIKAN
İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet’in ilimlere ve kitapla-
ra olan özel ilgisi, popüler ve akademik 

bir dizi çalışmaya konu olmuş, fakat bütüncül 
olarak henüz ele alınmamıştır. Fatih’in şahsî 
kütüphanesine ait farklı alanlarda pek çok ki-
tabın arasında tasavvuf ilmine dair eserler de 
önemli bir yekûn tutmaktadır. Bu kütüphane-
ye dair yaptığımız araştırmalarda, Fatih’e aidi-
yetinin kesinliğini aradığımız için bu kitapları 
başlıca iki alanda gruplandırdık. Bu gruplardan 
birincisi, Fatih’in tahtta olduğu zaman zarfında 
bizzat kendisine ithaf edilmiş eserlerdir. İkinci 
grup kitapları ise daha önceden yazılmış olma-
sına karşın –büyük ihtimalle kendi isteği üzeri-
ne- sultanın mütalaası için istinsah edilen eser-
ler oluşturmaktadır. Bir de bunlardan başka, 
aidiyeti hakkında kesinlik olmayan ve yine iki 
grupta toplanabilecek yazma eserlerden bahse-
dilebilir. Bunlardan birincisini Fatih’in kütüpha-
nesine dâhil olup, daha sonra oğlu 2. Bayezid’in 
sarayda bulunan kütüphanesinde muhafaza 
edilen eserler oluşturmaktadır. İkinci grup ise 
yine Fatih’e ait olup, daha sonra kendisinin 
Semaniye medreselerine vakfettiği kitaplardır. 
Bu bildiride bunlardan özellikle ilk iki grup-
ta tespit edebildiğimiz yazma eserler üzerinde 



durularak, bu eserlerin içerikleri tanıtılmaya 
çalışılacak ve Fatih’e ait kitaplar arasında tasav-
vufa dair olanların ne oranda bulunduğu tespit 
edilecektir. Ayrıca Fatih’in hangi tarz kitapların 
yazılmasını ya da istinsah edilmesini istediği; 
bu sayede kendisinin ilgi alanları tespit edil-
meye çalışılacaktır. Böylece, bizzat yazılmasını 
sipariş ettiği eserlerle Fatih’in kendi dönemin-
deki nazarî tartışmalara nasıl yön verdiği ortaya 
konulacaktır. Son olarak üçüncü ve dördüncü 
gruptaki eserlerin ele alınmasıyla Fatih’in muh-
temel büyük kütüphanesinde hangi eserlerin 
bulunabileceği, medreselerde müderrislerin ve 
talebelerin okuması için hangi kitapları vakfetti-
ği ayrıntılı dökümlerle sunulmaya çalışılacaktır.

The city, the state, and the Sufi: 
Ismail Hakki Bursevi (1653-

1725) as a teacher of Akbarian 
metaphysics 

Doç. Dr. Kameliya ATANASOVA
Washington and Lee University, ABD

Divine manifestation (tecelli) is a central 
concept in Islamic thought, allowing 

for the continuous involvement of God in the 
world. It furthermore highlights the possibility 
that human beings can know aspects of their 
Creator – a critically important principle for Sufis 
who sought proximity to the divine during their 
lifetimes. Featuring prominently in Islamic phi-
losophy and historiography, the notion of divine 
manifestation has thus occupied a particularly 
important place in Sufism. Ibn al-‘Arabi (1165-
1240) suggested that although God’s essence 
is beyond the limits of human understanding, 
aspects of Him can be known via the ongoing 
manifestation of His names (esma-i hüsna) and 
attributes (ilahi sıfatlar) in the world.

Ottoman Sufis, such as the prolific author 



and Qur’an exegete Ismail Hakki Bursevi (1653-
1725) further developed the notion of divine 
manifestation in novel and significant ways. In 
this talk, I examine how Bursevi employs this 
concept in his writings to Ottoman officials to 
portray major cities and key political offices in 
the Ottoman Empire as manifestations of divine 
names. I argue that his innovative take on divine 
manifestation was guided by the pedagogical 
need to teach his high-ranking readers the com-
plex principles of Akbarian metaphysics through 
illustrative examples. Bursevi’s approach, as my 
paper will demonstrate, embodies the signifi-
cant textual contributions that Ottoman geog-
raphy makes to Sufism, and the elaborate ways 
in which Sufis promoted and criticized the Otto-
man ruling elite.

The Prophetic Night Journey in 
Ottoman Sufism: The Mystical 
Interpretation of the Isrāʾ and 
Miʿrāj in al-Burūsawī’s Rūḥ al-

Bayān

Doç. Dr. Gavin N. PICKEN
American University of Sharjah, BAE

In addition to the Qurʾān, Muslims consid-
er the Prophet to have been endowed with 

numerous additional miracles, so as to add cre-
dence to his claim to prophethood. Arguably the 
greatest of these miraculous occurrences in Mus-
lim eyes is the Prophet’s night journey to Jerusa-
lem and is consequent ascension into the heav-
ens (al-Isrāʾ wa’l-Miʿrāj), where he is thought 
ultimately to have encountered the Divine Pres-
ence directly. This supernatural event is alluded 
in 17: 1 of the Qurʾān and has been the subject 
of considerable interest in Muslim scholarship. 

In Sufi circles, however, the miracles of the 
Prophet are further enhanced by the Prophet 



being conceived of as the as the ‘pole of exist-
ence’ (quṭb al-wujūd), a primordial emanation 
of light (nūr Muḥammad) and the perfected 
human archetype (al-insān al-kāmil). It is little 
surprise, therefore, that the al-Isrāʾ wa’l-Miʿrāj 
has received particular attention in the genre of 
the Sufi allusory exegesis (al-tafsīr bi’l-ishāra).

Part of this corpus is Ismāʿīl Ḥaqqī al-Brūsawī 
(d. 1137/1725) Rūḥ al-Bayān (‘The Spirit of Ex-
position’) and although he is well known for his 
insightful commentaries upon Ibn ʿArabi’s Fuṣūṣ 
al-Ḥikam and Jalāl al-Dīn Rūmī’s Mathnawī, 
his multi-volume mystical commentary on the 
Qurʾān is also of considerable significance. 
Moreover, al-Brūsawī was known as one of the 
‘Büyükler’, or the great saints of Anatolia, which 
was witnessed by his distinctive sophistication in 
the traditional Islamic sciences and most impor-
tantly, for his exceptional contributions in the 
context of Ottoman Sufism. 

Therefore, this paper examines Q. 17:1 that 
makes mention of the Prophetic Night Journey 
and Heavenly Ascension and the way in which 
al-Brūsawī treats it in his Rūḥ al-Bayān, specifi-
cally focusing on the mystical expositions there-
in.

İsmail Hakkı Bursevî’nin 
Döneminde Tartışılan 

Konularla İlgili Görüş ve 
Değerlendirmeleri

Doç. Dr. Ali NAMLI
Marmara Üniversitesi

XVII. yüzyıl Osmanlı tarihinde zâhir-bâtın, 
tekke-medrese münasebetleri açısından 

en gergin asır sayılabilir. Başını dönemin meş-
hur vaizlerinden Kadızâde Mehmed Efendi (ö. 
1045/1635) ile Halvetiyye tarikatı şeyhlerinden 



Abdülmecid Sivâsî’nin (ö. 1049/1639) çektiği 
Kadızâdeliler-Sivâsîler çekişmesi zamanla zâhir 
uleması ile tasavvuf ehlinin neredeyse hepsini 
içine alacak, hatta yer yer şiddete dönüşerek 
toplumsal bir problem haline gelecek şekilde 
yayılmıştır.

Kâtip Çelebi Mîzânü’l-hak isimli eserinde 
bu dönemdeki tartışma konularını geniş ola-
rak ele almış ve değerlendirmiştir. Bu konular 
arasında doğrudan veya dolaylı olarak tasavvuf 
alanı ile ilgili olanlar bulunduğu gibi olmayan-
lar da vardır. Bu konulardan bazıları şunlardır: 
Tarîkat erbâbının devrân ve semâ‘ yapmaları-
nın meşrû olup olmadığı, İbnü’l-Arabî’nin kâfir 
sayılıp sayılamayacağı, onun Firavun’un îmanı 
ile ilgili görüşü, eşyânın tesbîhinin hâl ile mi kāl 
ile mi olduğu, kabir ve türbe ziyâretinin câiz 
olup olmadığı, Regâib, Berat ve Kadir gecele-
rinde nâfile namazların cemaatle kılınıp kılına-
mayacağı, Hızır (a.s.)’ın hayâtta olup olmadığı, 
Hz. Peygamber’in ebeveyninin îmânla ölüp öl-
medikleri; Kur’ân, ezan, na‘t-ı nebevî, mevlid 
ve sâir şeyleri makamla okumanın câiz olup 
olmadığı, aklî ve riyâzî ilimlerin tahsîlinin meş-
rû olup olmadığı; sigara, kahve ve keyif verici 
şeylerin harâm olup olmadığı…

Dönemin iki önemli Celvetiyye şeyhi At-
pazârî Osman Fazlı Efendi (Kutup Osman) ve 
İsmâil Hakkı Bursevî de bu çekişme ve gergin-
liklerin en önünde yer almasalar da onlardan 
etkilenmişler ve bazı problemlerle karşılaşmış-
lardır. En azından istediklerini söyleyememiş, 
yazmak istediklerini yazamamış, Ekberî gele-
neğe mensup oldukları halde Fusûsu’l-hikem’i 
bile kapalı kapılar ardında okumak durumunda 
kalmışlardır. Velûd bir müellif olan Bursevî’nin 
eserlerinde münasebet düştükçe zikredilen tar-
tışma konularına değindiği ve değerlendirme-
ler yaptığı görülmektedir. Bu tebliğde özellikle 
Bursevî’nin ve şeyhinin bahsedilen konularla 
ilgili görüşlerinin tespitinin yanı sıra tartışma-
ların farklı taraflarının görüşleriyle mukayesesi 
de yapılmaya çalışılacaktır.



Ottoman Dönmes between 
Kabbala (Jewish Mysticism) 

and Sufism

Doç. Dr. Cengiz ŞİŞMAN
University of Houston, ABD

This presentation is going to be about Sufi 
Dönmes. The Dönmes are the follow-

ers of a Jewish Kabbalist and rabbi, Sabbatai 
Sevi, who created one of the biggest messianic 
movements in the Ottoman Empire in 1665-
1666. This mystical/messianic movement and 
its subsequent developments represent one of 
the most enigmatic and paradoxical episodes in 
Ottoman history.  When Sabbatai was forced to 
convert to Islam by Sultan Mehmed IV in 1666, 
a small number of believers followed him and 
became Muslim. Since then, the Dönmes’ social 
and religious life have been the object of much 
speculation by different people such as Muslim 
officials, Jewish rabbis, Christian missionaries, 
and conspiracy theorists. 

One of the most curious questions about 
the Dönmes, who practiced Islam in public, 
and post-messianic Judaism in private, was as 
to how they maintained their enigmatic identi-
ty over centuries. Based on the new Ottoman, 
Jewish, European and missionary records, I 
will fırst examine interaction between the Kab-
balistic and Sufi worlds within the Ottoman 
context; then show transformation of these 
former Kabbalists to new Sufis; and then argue 
that a good number of Dönmes survived their 
enigmatic identities by adhering to “hetero-
dox” Sufi Orders, such as Bektashiye, Melam-
iye and Mevleviye, mainly located in Salonica. 
In these tariqas, the Dönmes were able sustain 
their “heterodox” practices and double identi-
ty not only as dervishes but also as sheikhs as 
reflected in the life of a famous Mevlevi Sheikh 
and Dönme-descent, Selanikli Mehmet Esad 



Dede. A discussion on this topic will also help 
us to understand the relationship between the 
Ottoman Sufi world and non-Islamic mystical 
circles, a subject that is relatively unknown in 
in Ottoman history.

Osmanlı’da Az Bilinen Bir 
Tasavvuf Yolu: Zenbûriyye 

Prof. Dr. Necdet TOSUN
Marmara Üniversitesi

Üsküdar’da Alacaminare Tekkesi’nde 
şeyhlik yapan Muhammed Sâdık Erzin-

cânî (ö. 1210/1794) Nakşbendiyye ve Kâdiriy-
ye yollarından eğitim almış ve bu iki tasavvuf 
ekolünün farklı eğitim usullerini birleştirerek 
Zenbûriyye veya Sâdıkıyye-i Zenbûriyye adın-
da yeni bir yol geliştirmiştir. Bazı eserler de 
kaleme alan Sâdık Erzincânî arı zikri anlamı-
na gelen “zikr-i zenbûrî” adında farklı bir zikir 
tarzı da geliştirmiştir. Kendisinden sonra hali-
feleriyle devam eden ve hakkında yeterli araş-
tırma bulunmayan bu tarîkat kolunun tarihi ve 
eğitim usulleri, Nakşbendîlik ile Kâdirîliğin bir 
sentez denemesi olduğu için önem arz etmek-
tedir. Zenbûriyye hakkında en önemli bilgiler, 
bu kola mensup olan Erdi Baba Tekkesi şey-
hi Yahyâ Âgâh İstanbulî’nin Mürşidü tarîka-
ti’s-Sâdıkıyye isimli Türkçe yazma eserinde bu-
lunmaktadır. Bu tebliğde bu tasavvuf yolu ve 
eğitim usulleri ele alınacaktır.



Osmanlı Tasavvuf Kültüründe 
Şâzelî Literatürü ve Mustafa 

Enver Bey’in (ö.1909) 
Yayınlanmamış Hikem-i Atâî 

Tercümesi 

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Murat ÖZEL
 İbn Haldun Üniversitesi

Şâzeliyye tarikatı, tasavvuf tarihinde en bi-
linen ve yaygın tarikatlardan biri olmakla 

birlikte, Osmanlı kültürünün başlıca coğrafyası 
olan Anadolu ve Rumeli’ye devletin son yüzyı-
lı gibi geç bir dönemde gelebilmiştir. Bunun-
la birlikte, Şâzelî büyüklerine ait bazı eserlerin 
(İbn Meşîş’in Salât-ı Meşîşiyye’si; Ebu’l-Hasan 
eş-Şâzelî’nin hizbleri; Muhammed b. Süley-
man el-Cezûlî’nin Delâilü’l-Hayrât’ı; Abdül-
vehhâb eş-Şa‘rânî’nin eserleri vb.) çok daha 
eski tarihlerden itibaren önemli bir yaygınlık 
kazandığını görürüz. Yine Şâzelî literatürünün 
en önemli klasiklerden biri olan İbn Atâullah 
el-İskenderî’nin başyapıtı Hikem’in de bazı ter-
cümeleri ve şerhleri yapılmıştır.

Süheyl Ünver’in (ö. 1986) babası olan ve 
medrese eğitimi almış, neyzen, ehl-i tarik bir 
zat olan Mustafa Enver Bey de (ö. 1909) İsken-
derî’nin Hikem’ini Türkçe’ye tercüme etmiştir. 
Bu tercüme Süheyl Ünver’in terekesi içinde yer 
almaktadır ve henüz yayınlanmamıştır.

Biz de tebliğimizde genel olarak Osmanlı 
tasavvuf kültüründe Şâzelî literatürünün görü-
nürlüğüne temas ettikten sonra, Mustafa Enver 
Bey’i ve tercümesini tanıtmaya çalışacağız.



Nefehâtü’l Üns’ün Kaynakları: 
Târihu’l-Yafii   

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul İsmail ÖKTEN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Abdurrahman Cami’nin Nefehâtü’l-Üns 
adlı sûfî tabakâtı yazıldığı andan itiba-

ren okuyucuların ilgisini çekmiş, yüzlerce yıl 
kullanılmış ve eseri benimseyenlerin tasavvuf 
düşüncelerini belirlemiştir. Eserin okuyucu-
yu yönlendirici entelektüel bir seçki olduğu, 
özellikle Muhammed Nurbahş gibi ‘aykırı’ sûfî-
lerin esere alınmamasından anlaşılmaktadır. 
Nefehât’ın bu yönü (dışlananlar) hala araştırıl-
maya muhtaç bir konu olmakla beraber bunun 
kadar üzerinde durulması gereken bir başka 
araştırma ekseni de Nefehât’ın beslendiği kay-
naklardır. 

Eserin Farsça tabakât literatüründen (Sülemî 
(ö. 1021) Tabakâtu’s-sûfiyye; Abdullah Ensârî 
(ö. 1089), Tabakâtu’s-sûfiyye; Attar (ö. 1221), 
Tezkiretü’l-evliyâ) beslenmiş olduğu bilin-
mektedir. Nefehât’ın kaynaklarından biri ola-
rak üzerinde yeterince durulmayan önemli bir 
eser İmam Yâfii’nin (ö. 1367) Tarih’idir (Târî-
hu’l-Yâfii). Cami bu eseri yaklaşık 40 yerde zik-
reder ve esere verdiği önemi naklettiği kıssalar 
açıkça gösterir. Cami’nin Nefehât’ı yazarken 
beslendiği önemli kaynaklardan biri olarak iki 
eserin ilişkisi araştırılmaya değer bir konudur. 
Tebliğde ele almak istediğim araştırma soruları 
şunlardır: 1-Cami kimlerin anlatısında bu eseri 
kullandı? 2- Cami Târîhu’l-Yâfii’yi neden sûfî 
tabakâtı alanında bir standart eser (kanon?) 
olarak benimsedi? 3-Bu iki eser toplumun üze-
rinde uzlaşabileceği bir tasavvuf/Sünnilik anla-
yışının ortaya çıkmasında nasıl bir rol oynamış 
olabilir? 

Bu soruların cevaplanması Cami’nin tasavvuf 
tarihini ve kendi dönemindeki tasavvuf sahne-
sini nasıl şekillendirdiğini; ayrıca Cami’nin yo-



ğun etkisi altında kalan alanlardan biri olarak 
Osmanlı dini ve düşünsel dünyasının gelişimini 
de anlamaya katkı sağlayabilir.

Tasavvuf Tarihine Kaynaklık 
Teşkil Etmesi Bakımından 

Vefeyâtnameler ve Gazzîzâde 
Örneği

Prof. Dr. Abdurrezzak TEK
Uludağ Üniversitesi

Osmanlı tarihinin kaynakları bakımın-
dan biyografi türünde eserlerin önemli 

bir yer tuttuğu bilinmektedir. Bunlar arasında 
padişahların, sadrazam, şeyhülislâm, meşâyıh, 
kaptan paşa, reîsülküttâb gibi devlet ricalinin, 
din ve tarikat büyüklerinin, şair, hattat ve mu-
sikişinas gibi sanat erbabının hâl tercümelerini 
ayrı ayrı veya herhangi bir ayırım yapmadan 
derleyen pek çok telif ve zeyiller vardır. Söz ko-
nusu eserlerde, meşhur şahısların bazen yalnız 
ölüm tarihleri, bazen de ölüm tarihleriyle birlik-
te tayin, azil, nakil ve te’dib tarihlerinin kısa hâl 
tercümeleri ile birlikte yer aldığı görülmektedir.

Tasavvuf ve edebiyat tarihinin de temel kay-
nakları arasında yer alan vefeyâtnâmelerin sa-
yılarında özellikle XVI. ve XVII. yüzyıllarda bü-
yük artış olmuştur. Bu amaçla kaleme alınanlar 
arasında Molla Câmî’nin (ö. 898/1492) Ne-
fahâtü’l-Üns min Hadarâti’l-Kuds adlı eserinin 
Lâmiî Çelebi (ö. 933/1532) tarafından tercüme 
edilen ve daha çok Nefahât Tercümesi olarak 
tanınan eseri, Taşköprîzâde’nin  (ö. 968/1561) 
Şakâyık-ı Nu‘mâniyye fî ‘Ulemâi Devleti’l-Os-
mâniyye adlı kitabı ve zeyilleri, “Hıbrî” nisbe-
siyle tanınan Abdurrahman b. Hüseyin’nin (ö. 
1087/1676) Enîsü’l-Müsâmirîn’i Osmanlı dö-
nemi vefeyâtnâmelerinin ilk örnekleri arasında 
sayılabilir. 



Vefeyâtnâmeler, ilk bakışta biyografik eser 
görünümünde olmakla birlikte aynı zamanda 
şehir monografisi hüviyetine sahip bulunmaları 
sebebiyle ilim, kültür ve sanat tarihi yönünden 
de önem taşımaktadırlar. Genellikle belli şe-
hirlerde yetişen, ölen ve mezarları bulunan ta-
nınmış kişilerin hayatlarını anlatan bu eserlerin 
bir kısmı, her hangi bir şehre bağlı kalmaksızın 
belirli tarihler arasında yaşamış kişiler hakkın-
da bilgi vermektedir. Belirli bir bölge veya şehri 
dikkate alarak yazılan İstanbul, Bağdat, Edirne, 
Bursa, Çorum gibi şehir vefeyâtnâmeleri arasın-
da sayı ve muhteva bakımından daha kapsamlı 
olan Bursa Vefeyâtnâmelerinin ayrı bir yeri ol-
duğu söylenebilir. Tebliğde kültür tarihimizin 
temel eserlerinden vefeyâtnâmelerin tasavvuf 
araştırmalarına olan kaynaklığı, kendisi de bir 
biyografi müellifi olan Gazzîzâde örneğinden 
hareketle ele alınacaktır. Halvetî meşayıhının 
önde gelenlerinden Gazzîzâde Abdüllatif Efen-
di (ö. 1247/1832) Osmanlı döneminin velûd 
müelliflerinden olmasının yanı sıra kaleme al-
dığı biyografik türdeki eserleriyle tasavvuf ta-
rihine yaptığı katkı açısından ayrı bir önem arz 
etmektedir.

Ekberî Düşüncenin 
Yaygınlaşmasında Bir 
Araç Olarak Edebiyat: 

Muhammediye,
Envârü’l-Âşıkîn

ve Mevlid Örneği

Arş. Gör. Abdullah UĞUR
Yalova Üniversitesi

Osmanlı İmparatorluğunda çeşitli tasav-
vufî akımlar görülmekle birlikte bu 

toprakları İbn Arabî ve onun takipçilerinin 
ortaya koyduğu tasavvufî anlayış kadar etkile-
miş başka bir akımdan söz edilemez. Özellikle 



vahdet-i vücûd ve nûr-ı Muhammedî gibi kav-
ramlar sadece tasavvufî eserlerde değil edebî 
eserlerde de kendine yer bulmuş, böylelikle 
halk arasında geniş bir yayılım alanına ulaş-
mıştır. Bu bildirinin amacı Ekberî düşünce ile 
edebiyat arasındaki karşılıklı ilişkiyi incelemek-
tir. Bu ilişkiyi incelemek için Anadolu sahası-
nın yazıldığı günden itibaren kabul görmüş ve 
bugüne kadar etkisini devam ettirmiş olan üç 
eseri seçilmiştir. Bu eserlerin halk tarafından 
alımlanışı ve Ekberî düşüncenin bu yolla nasıl 
yaygınlaştığı, eserlerden örnekler seçilerek in-
celenecektir. Ayrıca bu eserlerin kendilerinden 
sonra yazılmış olan eserlere etki edip etmediği-
ne de kısaca değinilecektir.

A Sufi Performing Empire: 
A Semiotic Reading of Two 

Unpublished Works of Muhyi-i 
Gülşeni (d. 1604-05) 

Kristof D’HULSTER
University of Ghent, Belçika

While our understanding of the Gül-
şeniyye and its Egyptian chronicler, 

Muhyi-i Gülşeni, has progressed greatly, vari-
ous aspects of the latter remain underexplored. 
This paper seeks to rectify this by looking into 
two of his unpublished works. While these 
share their topic —an Ottoman punitive ex-
pedition against marauding Bedouins in Egypt 
— they are remarkably different. The first is a 
mesnevi that depicts the expedition in bloody 
detail and lauds the Ottoman troops as Fir-
dawsian lions in pursuit of the gazel-like Be-
douins. The second is a risala, in which Muh-
yi builds a legal case. Working from a tafsir of 
the ‘âyetü’l-hirâba — one strikingly similar to 
the “state-sanctioned” tafsir of Ebussuud Efen-
di — he identifies the Bedouins as Koranic 
brigands, thus legitimizing their execution as 



fully şer’an. While these texts reveal some les-
ser-known dimensions of Muhyi’s personality 
(his pursuance of patronage and judicial acti-
vity) and illustrate the empire’s larger trends 
(institutionalization of Sufism and legal Ha-
nafization), I argue that they also exemplify 
an important strand of Ottoman legitimation. 
Rereading the texts as the two halves of a lite-
rary “diptych”, I demonstrate how the author 
reifies siyâset-i şer’iyye as a particular vision of 
empire: a vision in which the mesnevi’s siyâ-
set and the risala’s şeri’at, the ehl-i seyf and the 
ehl-i kalem, sultan and imam, and, indeed, 
the Ottoman cause and the Umma merge into 
one. Hence, not only do these texts demonstra-
te how Sufi authors performed their own iden-
tity, but also how these were instrumental in 
disseminating an imperial reality outward from 
the center.
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