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Bu tebli¤ üç ana baﬂl›k alt›nda haz›rlanm›ﬂt›r:
A) Haririzâde Muhammed Kemaleddin Efendinin Hayat›
B) Tibyânü Vesâili’l-Hakâik
C) Tibyan’daki “el-Celvetiyye” Bilgilerinin Türkçe Özeti

A. HARÎRÎZÂDE MUHAMMED KEMALEDD‹N EFEND‹
XIX. as›rda Osmanl› Devleti, kendisini tarih sahnesine ç›karan maddî ve manevî dayanaklardan uzaklaﬂm›ﬂ; askerî, siyasî, ilmî, ictimaî, iktisadî ve hukukî sistemleri, düzenli seyrini büyük ölçüde kaybetmiﬂti.
‹mparatorlu¤un çeﬂitli din, milliyet ve mezhebe mensup unsurlar›, muhtelif tesirler sebebiyle devletten ayr›lmak temayülüne kap›lm›ﬂlard›.1 Ayr›ca muhtariyet ve istiklâl isteyen hareketler de h›z kazanm›ﬂt›.2
E¤itim düzeni ve medreseler, eskisi gibi yol gösterici ve yön verici kafalar yetiﬂtiremez hale gelmiﬂ,3 tekkeler de eriyen di¤er müesseseler gibi ink›raza yüz tutmuﬂ, eski seviyelerini belli ölçüde kaybetmiﬂlerdi.4
‹ﬂte Harîrîzâde, böylesi bir ortamda ‹stanbul’da do¤muﬂ, orada yaﬂam›ﬂ ve k›ymetli eserler ve hizmetler vererek orada ahirete irtihal eylemiﬂtir.

1. Hayat›
Tasavvuf tarihimizin meﬂhur eseri, T›byânu Vesail’in müellifi Harîrîzade, XIX. asr›n ikinci yar›s›nda yaﬂam›ﬂ mutasavv›flardand›r. Cemaziyelâhir 1267/Mart 1850
tarihinde ‹stanbul’da dünyaya gelmiﬂtir.5 Bildirdi¤ine göre, babas›n›n Kemâleddin
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Muhammet ad›n› verdi¤i Harîrîzâde’nin tam künyesi, Kemâleddin Muhammed
Harîrîzâde b. Seyyid ﬁeyh Abdurrahman b. Seyyid ‹brâhim el-Halebî’dir.6
Müellif, daha çok Harîrîzâde ve Harîrîzâde Kemâleddin ad›n› kulland›¤› gibi,
ondan bahseden kaynaklarda da ad› bu ﬂekilde geçmektedir.7
Halep’te bulunan ve Harîrîzadeler diye mâruf sülâleden olup ﬁeyh Ahmed erRifâî (v.578/1182)’in neslindendir.8
Bu sülâlenin, “ipekle ilgili, ipekten yap›lm›ﬂ; ipek gibi yumuﬂak” manalar›na gelen Harîrî lakab›yla an›lmas›, ﬁeyh Ahmed er-R›fâî’nin torunu ﬁeyh Seyyid Burhaneddin Ebu’l-Hasan Ali (v. 645/1247) ile baﬂlar.9
Onun bu lakabla an›lmas› hususunda bir kaç rivâyet bulunmaktad›r:
1. Küçük yaﬂta babas›n› kaybeden Ebu’l-Hasan Ali’ye amcas› ipek dokuma sanat›n› ö¤retmiﬂti. Daha sonra hapse düﬂen Ali, yan›ndakilere imaml›k etmiﬂ, onlar› bilgilendirmiﬂ ve cemaati kendisine mürid olmuﬂtu. Onlar›n kullanmas›yla
Harirî ismi ﬂöhret bulmuﬂtur.10
2. ‹bn Kesîr’in kaydetti¤ine göre, ﬁeyh Ebu’l-Hasan ﬁam’da bulundu¤u sürece
ipek dokumac›l›¤› ile meﬂgul olmuﬂ; ayn› iﬂi yapan meslekdaﬂlar› onu bu adla
anm›ﬂlar, hatta onun için bir zaviye de inﬂa etmiﬂlerdi.11
3. Müellifin bildirdi¤ine göre, ﬁeyh Ebu’l-Hasan’›n ipek dokuma sanat› olmay›p,
o iﬂle u¤raﬂan bir arkadaﬂ› vard›. Bir gün ondan, dinî alanda hizmette bulunmas›n› istemiﬂ, o da, iﬂiyle meﬂgul olmak zorunda oldu¤unu ileri sürerek, tebli¤ ve
irﬂad hafife alm›ﬂt›. Bunun üzerine ﬁeyh, hemen parma¤› ile örme âletlerine iﬂâret etmiﬂ ve âletler kendili¤inden çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂlard›. Bundan dolay› ﬁeyh
Harîrî diye meﬂhur olmuﬂtur.12
4. Harîrhizâde’nin babas›ndan nakletti¤ine göre, ﬁeyh Ebu’l-Hasan’›n bir kerâmeti olarak saman ipek olmuﬂ, bu sebeble ona Harîrî denmiﬂtir.13
Kaydedilen rivâyetlerin her birinin mümkün olmas› yan›nda, Haririrzade aralar›nda bir tercih beyan›nda bulunmam›ﬂt›r.
Müellifin, amcazâdesi ﬁeyh Ahmed el-Harîrî’den ald›¤› bir icâzetnâmede nesep
ve tarîkat silsilelerini ﬂu ﬂekilde verilmektedir:
1. Harîrîzade Kemâleddîn Efendi,
2. ﬁeyh Seyyid Ahmed b. Ömer (Ayn› zamanda ayn› tarîkat›n icâzetini babas›
ﬁeyh Abdurrahman’dan da alm›ﬂt›r),
3. ﬁeyh Seyyid Hasan, babas›,
4. ﬁeyh Seyyid Muhammed, babas›,
5. ﬁeyh Seyyid Ebû Bekr, babas›,
6. ﬁeyh Seyyid Muhammed, amcas›,
7. ﬁeyh Seyyid Musâ, kardeﬂi,
8. ﬁeyh Seyyid Ahmed, babas›,
9. ﬁeyh Seyyid Abdulbasît, babas›,
10. ﬁeyh Seyyid Mahfûz, babas›,
11. ﬁeyh Seyyid Sevvân, babas›,
12. ﬁeyh Seyyid Abdulbasît, babas›,
240

.

13. ﬁeyh Seyyid Abduddâim, babas›,
14. ﬁeyh Seyyid ‹brâhim, babas›,
15. ﬁeyh Seyyid Ebû Bekr, babas›,
16. ﬁeyh Seyyid Reslân, babas›,
17. ﬁeyh Seyyid Mansûr, babas›,
18. ﬁeyh Seyyid ‹brâhim babas›,
19. ﬁeyh Seyyid Ali, babas›,
20. ﬁeyh Seyyid Muhammed, babas›,
21. ﬁeyh Seyyid Mikvâr, babas›,
22. ﬁeyh Seyyid Hasan, babas›,
23. ﬁeyh Seyyid Hamîs, babas›,
24. ﬁeyh Seyyid Sa’d, babas›,
25. ﬁeyh Seyyid Abdulmu’izz, babas›,
26. ﬁeyh Seyyid Davûd, babas›,
27. ﬁeyh Seyyid Muhyiddîn, babas›,
28. ﬁeyh Seyyid Yahyâ, babas›,
29. ﬁeyh Seyyid Muhammed, babas›,
30. ﬁeyh Seyyid Burhâneddin Ebu’l-Hasan Ali, dedesi,
31. ﬁeyh Seyyid Ahmed er-Rifâ’î.14
Harîrîzâde’nin babas› ﬁeyh Abdurrahman da, meﬂây›hen bir zât idi. O¤lu Harîrîzâde’ye Rifa’iyye’den Harîriyye ve Halvetiyye’den Bekriyye tarîkatlar›n›n h›rkas›n› giydirdi¤ini,15 ayr›ca kendisinin Hafheviyye tarîkat›ndaki makam›n›n zikir telkin etme seviyesinde bulundu¤unu ve Harîrîzâde’nin bu tarîkat› da babas›ndan ald›¤›n› görmekteyiz.16
1284/1867’de babas› öldü¤ü zaman, henüz on yedi yaﬂlar›nda bulunan Harîrîzâde, onun vefat›n› müteakib bir müddet ticaretle u¤raﬂt› ise de, tekrar ilme yönelmiﬂtir.17 Babas›n›n vefat›, onun ilim tahsîline devam›n› ve çok say›da eser verme azmini engellememiﬂti. Zaten ilim sahibi olmak, her türlü zorlu¤u gö¤üslemeyi de göze alarak verilen kesin bir karar›n sonucudur.
Harîrîzâde’nin bir tak›m seyâhatlar› da olmuﬂtur. K›sa süreli olan bu seyâhatlar›n›n, tasavvuf ve dinî bilgisini art›rmak ve baz› meﬂây›hle görüﬂmek gâyesine
ba¤l› oldu¤unu tahmin etmek zor de¤ildir. Çünkü ald›¤› tarîkatlerin bir k›sm›n›
bu esnâda alm›ﬂ veya h›rkalar›n› giymiﬂtir.
Receb 1286/1869 tarihinde akrabalar›n› ziyaret için Haleb’e gitmiﬂ, orada dört ay
kadar kald›ktan sonra ‹stanbul’a dönmüﬂtür.18
1289/1872’de ‹stanbul’da görüﬂtü¤ü ﬁeyh Seyyid Muhammed Nûru’l-’Arabî elHüseynî’yi ziyaret için, bir y›l sonra 1290/1873’de Üsküb’e gitmiﬂtir. Bu yolculu¤u esnas›nda Selânik’e u¤rayarak, orada bulunan ﬁeyh Ali R›zâ Efendi ve
ﬁeyh Edîb Sâlih Lütfî Efendilerle görüﬂmüﬂtür.19
Aradan bir y›l geçtikten sonra, evliyây› ziyaret için 1291/1874 tarihinde M›s›r’a,20 ertesi sene de ayn› maksadla 1292/1875’de Edirne’ye gitmiﬂtir.21
Otuz iki y›ll›k k›sa ömrünü, seyahatlar› hariç tutulursa, ‹stanbul’da geçirdi¤ini
söyleyebiliriz.
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Valide Sultan Türbesi ve Yeni Camii

2. Tahsili
Harîrîzâde’nin tahsil hayat› da ‹stanbul’da geçmiﬂtir. Beﬂ yaﬂ›na gelince, ilim
tahsiline baﬂlad›¤›n›, Hâf›z Osman Efendi’den bir müddet Kur’ân-› Kerîm okudu¤unu bizzat kendisi anlatmaktad›r.
Bu ﬂekilde baﬂlayan tahsil hayat›, rüﬂdiyede devam etmiﬂtir. Orada sarf, nahiv,
mant›k ve âdâb gibi mukaddemât ilimlerini, iki kardeﬂ olan Ali ve Mevlâ Emîn
Ankaravî Efendiler’den okumuﬂtur.22
Bundan sonra Hadîs alimlerinden Allâme ﬁakir Efendi’nin Sahîh-i Buhârî derslerine devam etmiﬂtir.23
1286/1869’da Halep yolculu¤undan ﬁeyh Abdüllatîf el-Buhârî ile ‹stanbul’a avdet etmiﬂti. Bu zattan, evinde misafir kald›¤› sürece Hanefî F›kh›’na dair baz›
metinler ve müselsel24 hadîsler okumaya gayret göstermiﬂtir.25
ﬁeyh Kâs›m el-Ma¤ribî (v.1298/1880)’nin Câmi’u’s-Sahîh derslerine devam etmiﬂ, Allâme ‹bn ‘Akile el-Mekkî’nin Müselselât’›n› da ondan okumuﬂtur.26
Hayat›n› tan›tmaya çal›ﬂt›¤›m›z müellifin, derinleﬂip meﬂhur oldu¤u saha her ne
kadar tasavvuf ise de, F›k›h ve Hadîs ilimlerini de tahsil etti¤ini görüyoruz.
F›k›h tahsili konusunda bizzat ﬂunlar› söylemektedir: F›k›h ilmini, Allâme Kâd›
Fehhâme ﬁeyh Abdullatîf Ömer el-Buhârî el-Halebî el-Hanefî el-Ezherî’den tahsil ettim. O da, ayn› ilmi ﬁeyh ‹smâil el-Halebî el-Hanefî’den alm›ﬂt›r. Müellif
bundan sonra, hocas›ndan ‹mam-› A’am’a kadar olan silsileyi saymaktad›r.27
Ayn› mevzudaki ikinci senedde, M›s›r müftüsü Seyyid ﬁerif Muhammed el-Harîrî’den Resûlullah’a kadar olan silsile verilmiﬂtir.28
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Müellifin üçüncü olarak verdi¤i di¤er bir senedde ise, f›k›h silsilesinin yan›nda,
baﬂta kütübü’s-sitte olmak üzere hadîs k›raat› senedleri de kaydedilmiﬂtir.29
Tasavvuf ilim ve hayat›nda silsilenin mevzubahs oldu¤u bilinmektedir. Ayn›
durum di¤er dinî ilimler için de söz konusudur. Bu durumun bir as›r önce yaﬂayan müellifimizin zaman›nda da devam etmekte oldu¤unu, tahsil etti¤i dinî
ilimlere dâir verdi¤i silsileler göstermektedir.30
‹lim tahsiliyle meﬂgul oldu¤u devrede Haririzade, Rifâ’iyye ve Halvetiyye tarikatlar›n› alm›ﬂ, yine bu s›rada Hizbu’l-bahr’› serhetmiﬂ ve ona Ziyâu’l-bedr ismini vermiﬂtir.31 Babas› vefat etti¤inde on yedi yaﬂ›nda oldu¤una göre, ad› geçen ﬂerhi yazd›¤›nda ve tarikatlar› ald›¤›nda ancak on beﬂ yaﬂlar›nda bulunuyordu demektir.
Tasavvuf ilmini kendisinden tahsil etti¤i ﬁeyh Seyyid Muhammed Nuru’l-’Arabî
ile karﬂ›laﬂmas›n›, Allah’›n bir lütfu olarak nitelendiren Harîrîzâde,32 Nûru’l-’Arabî 1289/1872’de ‹stanbul’a geldi¤inde, onu Boyac› köyündeki yal›s›nda misafir etmiﬂ ve ona biat etmiﬂtir. Bu zattan, ‹bn Fâriz, (v.576/1180)’in Kasîdetü’t-Tâiyye’sini,33 ﬁeyhu’l-Ekber Muhyiddin b. ‘Arabi (v.638/1240)’nin Risâletü’l-ehadiyye’sini34 ve Fususu’l-hikem’ini35 okumuﬂ ve melâmî hilâfetnâmesi alm›ﬂt›r.36
1290/1873 tarihinde, Üsküb’de bulunan ﬁeyh Muhammed Nûru’l ‘Arabî’yi ziyaretten dönerken Selânik’te ﬁeyh Ali R›za Efendi (v.1295/1878)’den Ramazan›yye ve ﬁeyh Edîb Lütfi Efendi’den de Sinâniyye hilâfeti alm›ﬂt›r.37
Harîrîzâde’nin, mühim eserleri tedkik maksad›yla bir ara Fatih Câmii dahilinde
bulunan kütüphanenin hâf›z-› kütüplü¤ündeki vazifesi hariç tutulursa, resmî
bir görevi olmad›¤›n›, k›sa ömrü boyunca tahsil-i ilim ve te’lif ile meﬂgul oldu¤unu söyleyebiliriz. Nitekim hayat›n› anlat›rken kulland›¤›; Bu kitap (Tibyân)
k›rkbirinci eserimdir. ﬁimdi ‹stanbul’da bulunmakta, ilim tahsili, tasavvufî eserler müzakeresi ve lây›k olmad›¤›m halde tarîkat vermekle meﬂgul olmaktay›m.
Ayn› zamanda maîﬂet teminiyle de iﬂtigal ediyorum. Bedenî baz› rahats›zl›klarla mübtelây›m gibi ifadeleri, resmî görevinin olmad›¤›n›, geçimini memuriyet
d›ﬂ› iﬂlerle temin etti¤ini göstermektedir.38
Zâhir ve bât›n ulemas›na hizmet etmeyi bana nasib k›lan yüce Allah, bununla
bana nimetini ihsan buyurmuﬂtur, diyerek istifâde ve istifâze edilen ulema ve
meﬂâyih aras›nda bulunman›n de¤erine iﬂaret eden Harîrîzade, hay›r ile yâdedilmesine vesîle olan T›byân’›n önsözünde, Zâhir ve bât›n ilimlerinde icâzet ald›m. ‹lim meclislerinde yetiﬂtim. Temiz sûfîlerin feyizleriyle gerçek dirili¤i buldum, demiﬂtir.39
“H›rka-› ﬁerîf civâr›ndaki hâne-i âlilerinde mutalaa ve telîf ile meﬂgul olduklar›
gibi, müracaât eden tâlib-i râh-i irfân› dahi Rabbânî ma’rifetlerden mahrûm b›rakmazlard›”.40
Tibyân’›n telîfi esnas›nda ifade etti¤i bedenî rahats›zl›klar›n›n ölümüne sebep
oldu¤u düﬂünülebilir. Çok verimli, fakat pek k›sa denilebilecek ömrünün otuz
iki sene oldu¤u hususunda ittifak vard›r.41
Ölüm tarihi ve yeri hakk›nda da kaynaklar ittifak etmektedir. Buna göre, 2 Zilka’de
Cuma günü 1299/15 Eylül 1882 tarihinde dâr-i fânîden dâr-i cemâle gitmiﬂtir. Nâﬂ-i
ﬂerîfleri ihtifâlât-› lâyika ile kald›r›larak Eyüb’de ﬁeyh Hasib Efendi dergâh›na nakl
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ile, burada makbere-i mahsûsas›na vedî’a-i Rahmân k›l›nd›. Kabr-i ﬂerîflerinin üzeri aç›kt›r. Gâyet mükellef mezar taﬂ› vard›r. Seng-i mezar›nda ﬂu kitâbe yaz›l›d›r:
Ni’met-i uhrâ için bu kâinât
Âlem-i ervâha olmuﬂ ﬂâh-râh
Âdem oldur ki bekâ-y› nâm ede
Ömrünü bî-fâide k›lmaz tebâh
ﬁeyh Kemâleddîn Efendi genç iken
Hâs›l etmiﬂti nice feyz-i ilâh
Halvetî vü Celvetîden feyz al›p
Sâha-i ukbây› k›ld› hânkâh
‹lm u fazl› rüﬂdi tâ yevmu’l-k›yâm
Yâd ola devreyledikçe mihr ü mâh
Geldi üçler söyledi târihini
ﬁeyh Kemâleddîn Efendi göçti vâh.
2 Zilka’de 129942

B- T‹BYÂNU VESÂ‹L‹’L-HAKÂ‹K
a) K›saca tavsif
Harîrîzâde’nin Tibyânü Vesail’l-Haka›k fi Beyan-i Selasil’t-Tara›k adl› yazma
eseri üç büyük ciltten meydana gelmektedir. Tek nüsha halinde olup, Süleymaniye kütüphanesinde bulunmaktad›r. Fatih kütüphanesine vakfedilmiﬂ, daha
sonra mezkûr kütüphaneye getirilmiﬂtir. ‹brâhim Ef. k›sm›, nu. 430-432’de kay›tl›d›r; ﬁeyh Bekir S›ddîkî taraf›ndan, güzel bir ta’lik yaz› ile 1297/1879 tarihinde istinsah edildi¤i, üçüncü cildin son varak›ndaki kay›ttan anlaﬂ›lmaktad›r. Ka¤›t ve yaz› ölçüleri 215x144, 164x81 mm., 21 st’t›r.
Tibyân, bilhassa tasavvuf tarihi sahas›nda araﬂt›rma yapmak isteyenler için
önemli bir kaynak olmas› sebebiyle, fazla ra¤bet edilen bir kitapt›r. Birinci cildinin yapraklar›, özellikle mukaddimenin yer ald›¤› varaklar biraz eskimiﬂ ve
varak kenarlar›ndaki yaz›lar k›smen silinmiﬂtir. Ciltleri genel olarak sa¤lam
olup, yaz›s› okunakl›d›r. Orta kal›nl›kta saman rengindeki ka¤›d›nda siyah, baﬂl›klar›n yaz›lmas›nd ise, k›rm›z› mürekkeb kullan›lm›ﬂt›r.
I. cild mukaddimeden hatm-i hâcegân’›n sonuna kadar;
II. cild, dâl harfinden Hizbu’d-dâî’nin sonuna kadar;
III. cild, ¤ayn harfinden Kemâliyye tarîkat›n›n sonuna kadar olup, toplam olarak
varak say›s› 1016’d›r.
Tibyân’da hâkim olan lisan Arapça olmakla birlikte Türkçe ve Farsça metinler
de vard›r.
Y›pranmamas› gâyesiyle al›nan bir tedbir olarak çal›ﬂmalarda Tibyân’›n as›l
nüshas›na de¤il, alt› kitap halinde haz›rlanm›ﬂ olan fotokopisine izin verilmektedir. Fotokopisi, ayn› ktp., Arﬂiv nu., 61, fotokopi nu. 119’da bulunmaktad›r.
Fotokopi güzel haz›rlanm›ﬂ olup çal›ﬂmaya müsaittir.
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Tibyân’›n birinci cildinin ilk varaklar›nda, müellifin takdîm yaz›s›ndan sonra
bir mukaddime yer almaktad›r. Orada tasavvufun esaslar›n› teﬂkil eden dört ana
esas, dört ayr› baﬂl›k alt›nda verilmiﬂtir. Özellikle baz› âyet ve hadîsler de verilerek, cevher ismiyle aç›klanmaya çal›ﬂ›lan bu esaslar hakk›nda verilen bilgiler
önemlidir.
Müellif; te’lif esnas›nda, istifade etti¤i eserlerin isimlerini, yazar adlar›n›; bazan
beraberce, bazan onlar›n birini ve bazan da sadece müellif veya kitab›n meﬂhur
ad›n› zikretmiﬂtir. Bu meyânda kayna¤› kaydedilmeden verilen bilgiler de vard›r.
Mukaddimeden sonra beﬂ ana tarîkat anlat›lm›ﬂt›r. Bu esnada, Resûlullah taraf›ndan dört halîfeden her birine ayr› ayr› zikir telkini yap›ld›¤› ve telkin edilen
ﬂekli izâh edilmiﬂtir. Bu bilgiler, tasavvufun ‹slam’daki yer ve konumunu göstermesi bak›m›ndan da ehemmiyetlidir.
Bundan sonra Harîrîzâde, ‹slam’›n do¤uﬂundan, yaﬂad›¤› XIX. asragelinceye kadar kurulmuﬂ olan tarîkatlar›, hurûfu’l-hecâ denilen alfabetik bir s›ra ile verir.
Her tarîkat› anlat›rken önce, kol bir tarîkat ise hangi tarîkat›n ﬂûbesi oldu¤unu,
nisbet edilen ﬂeyhinin tam isim ve künyesini ve ço¤unlukla vefat tarihi kaydeder. Varsa mebnâs› yaz›ld›ktan sonra, tarîkat ﬂeyhinin hayat›, tasvvufî hayat›,
menâk›b, kerâmet ve baz› görüﬂleri verilir. Tarîkat›n sened ismiyle silsilesini de
kaydeden müellif, bu arada o tarîkatla ilgili daha geniﬂ malûmat›n bulundu¤u
kaynaklara da genelde iﬂâret eder. Tarikat›n ﬂûbelerini de sayan Harîrîzâde, bazan bir ﬂûbenin sadece ismini vermekle yetindi¤i halde, bazan da izâhat verir
veya ayr› bir baﬂl›k alt›nda tan›t›laca¤›n› kaydeder.
Birden fazla isimle bilinen tarîkatlar, en meﬂhûr adlar› geçti¤i s›rada anlat›lm›ﬂ,
di¤er isimlerinin geçti¤i yerde ise, izâhat verilen harfin ismi kaydedildikten sonra, bu ismiyle onu veren müellifin ad› zikredilmiﬂtir.
Ayr›ca Tibyân’da vesîle düﬂtükçe çeﬂitli tasavvufî konularda da k›sa veya geniﬂ
olarak bilgi verilmiﬂtir.
Tibyân; müellifin telîfinde, kaynak kitaplardan ve bir tak›m mektûb veya risâlelerden istfade etmesiyle, kaynaklar› bak›m›ndan da ayr› bir özellik arzetmektedir. Muhtevâs› itibâr›yla sahas›nda önemli oldu¤u hususunda görüﬂlerin birleﬂti¤i bu eserle, onda istinsah edilen risâlelerin unutulmaktan kurtar›l›p, konular›nda ilim dünyas›na sunulmuﬂ olmalar› da kayda de¤er ayr› bir önemi haizdir.
Tibyân’›n neﬂrini, tercüme ve geniﬂ olarak tan›t›lmas›n› konu alan bir çal›ﬂma
ﬂimdiye kadar yap›lmam›ﬂt›r. . ‹lk tab’i 1919 y›l›nda yap›lan ‹lk Mutasavv›flar
isimli eserinde merhûm Fuad Köprülü, Tibyân hakk›nda ﬂunlar› söylemiﬂtir: ...
üç büyük ciltten mürekebdir. Yüz elli kadar tarîkat-› sûfiyye pîrlerinin hâl tercemeleri ile kurduklar› tarîkatlar›n mâhiyetlerinden bahseden cidden çok k›ymetli
bir eserdir. Bas›ld›¤› takdîrde, tasavvuf tarihi ile u¤raﬂanlar içine asl› bir kaynak
vazifesini görebilir.43 Ayn› konuda Dr. Mustafa Tahral› Frans›zca olarak haz›rlad›¤› doktora tezinde görüﬂünü ﬂöyle aç›klar: Tibyân; Kemâleddîn Harîrîzâde taraf›ndan yaz›lm›ﬂ bir tarîkatlar ansiklopedisidir. (....) Zannediyoruz ki, tarîkatlar
hakk›nda yaz›lm›ﬂ en komple bir eserdir. ‹tinal› bir neﬂre pek lây›kt›r.44
245

.

Külliyeden genel görünüm

ﬁu ifadelerde Tibyan hakk›nda dile getirilmiﬂtir:
Tarîkatlar hakk›nda en de¤erli bir mufassal Arapça üç cild bir eser vard›r. Bu
eserin yazar› Harîrîzâde Kemâleddîn Efendi, Tibyânu vesâili’l-hakâ›k fî beyân›
selâsili’t-tara›k’t›r. Tarîkatlar hakk›nda en geniﬂ malûmat bu eserde mevcuddur.
Malesef henüz tercüme edilmemiﬂtir.45
Son melâmî pîri Seyyid Muhammed Nûr’un halîfesi olan Harîrîzâde’nin bu eseri (Tibyân) üç cild olup 171 tarîkattan bâhistir. Tasavvuf tarihi ve edebiyat› ile
meﬂgul olanlara k›ymettâr bir me’haz olabilir.46
Görüldü¤ü gibi kanaatlar, Tibyân’›n pek de¤erli ve neﬂredilmesinin pek faydal›
hatta gerekli oldu¤u konusunda birleﬂmektedir. ‹ﬂte bundan dolay› bu k›ymetli
eseri, Tefsir Anabilim Dal›nda olmama ra¤men tahriç ve tahk›kl› olarak neﬂre
haz›rlamaktay›m.

D) T‹BYAN’DAK‹ “CELVET‹YYE”N‹N ÖZET‹
1.K›saca Muhteva:
“el-Celvetiyye” tarikat› Tibyan’da I. cild 227b-246b varaklar› aras›nda toplam 19
varakt›r. Taraf›mdan haz›rlanan tahkikli ve tahriçli metni ise 58 sayfad›r.
Kurucusu: Celvetiyye, Bayramiyye’nin bir ﬂubesi olup ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî’ye nisbet edilmiﬂtir.
Mebnâs›: Mebnas›n› ﬂu üç esas oluﬂturur. “Tezkiye, tasfiye ve telciye” (484)
Azîz Mahmud Hüdai’nin Hayat›.
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Eserleri:
ﬁeyh ‹smail Hakk› Bursevi’nin Temamü’l-Feyz isimli eserinden nakil (489-523):
Celvetiyye Sülükü, Zikir Telkini, H›rka Giyme, Tevhid’in Mertebeleri, ﬁeyhin
Alametleri, Azîz Mahmud Hüdai’nin et-Tarikatü’l-Muhammediyye isimli eseri.

2. Ayr›nt›l› Özet:
“Celvetî” nisbesi ilk olarak ﬁeyh ‹brahim Zâhid Gîlani’den sad›r olmuﬂtur.
Celvetilik, onun zaman›nda “hilal”, Üftade zaman›nda “Kamer” ve kutublar kutbu, Rabbani zuhurat›n mazhar›, zaman›n›n Mehdisi ve asr›n›n ve zamanlar›n
mürﬂidi ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî zaman›nda da “Bedir Dolunay” olmuﬂtur.
ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî Koçhisar’da 948/1541 y›l›nda do¤du. Orada ilim
tahsiline baﬂlad›. Sonra ‹stanbul’a giderek Nâz›rzade’ye talebe oldu. Sultan Selim Medresesi, Edirne’ye taﬂ›nd›¤›nda 978/1570’de orada müid asistan oldu.
Mezkur ﬁeyh, ﬁam ve M›s›r kad›l›¤›na getirirlince Hüdâyî de ondan ayr›lmad›,
beraberinde bulundu.
O bölgenin ulemas›ndan ilim tahsil etti ve Demirdaﬂ el-Muhammedî’nin halifelerinden biri olan ﬁeyh Kerimüddin Halvetî’den Halvetiyye tarikat›n› ald›.
Sonra 981/1573 senesinde Bursa Ferhadiye medresesine Müderris olarak tayin
edildi.
Orada bir gece bir rüya gördü. Bu rüyas›nda çok salih olarak düﬂündü¤ü ve içlerinde ustad› Naz›rzade’nin de yer ald›¤› bir k›s›m insanlar› Cehennem ehli olarak gördü. Budan çok etkilendi. O gün hemen malik oldu¤u mallar›n› da¤›tt› ve
medresedeki naiblik görevini b›rakt›. Üftade diye meﬂhur olan ﬁeyh Muhammed
Efendi’ye gitti, ondan zikir telkini ve bey’at ald›. Ard›ndan Celvetiyye tarikat›na
sülük etti.(984/1576) Bu esnadaki Riyazetine s›k› bir ﬂekilde devam ediyordu.
ﬁöyle dedi: “Seyri sülükümün ilk zamanlar›nda Bursa’da idim. Mahallemizdeki
Molla Fenârî Camisinin müezzini vefat etmiﬂ ve üzerinden çok günler geçmiﬂti.
Bir gün sabah namaz›ndan sonra ﬂeyhime gittim; yolda o merhum müezzinle
karﬂ›laﬂt›m. Yan›nda tan›mad›¤›m baﬂka birisi de vard›. Kar ya¤›yordu. Kendisine selam verdim, selam›m› ald›. Sonra ben yoluma devam ettim.
Sonra bu olay› gidip ﬁeyhe haber verip “bu, as›ls›z bir hayal mi yosa bir rüya
m›d›r?” Diye sordum. Bana dedi ki” Yavrum, ruhun riyazetle kuvvetlendi; gördüklerin bunun eseridir. Ben riyazet günlerimde pazara girdi¤imde çok defa yaﬂayanlardan daha fazla ölüleri görüyordum. “
Üç senede tarik›n› tamamlad›ktan sonra 987/1579’da Bursa’dan irﬂad maksad›yla çoluk çocu¤uyla Seferihisar’a gitti. 988/1580’de ﬁeyhini ziyaret için Seferihisar’dan Bursa’ya döndü ve merhum Nakibuleﬂraf Yahya Efendinin evinde kald›.
Ayn› y›l ﬁeyhi vefat edince tekrar Seferihisar’a ve oradan da Asitane’ye yani ‹stanbul’a gitti. ‹stanbul’da Merhum Muhammed ﬁah Fenari’nin Üsküdar’daki
evinde kald›.
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ﬁeyh Müid Dede’nin vefat›ndan sonra Sultan Muhammed Camiinde bir süre vaaz etti, tefsir ve hadis okutmakla meﬂgul oldu.
Üsküdar’daki Camisinin inﬂaat› tamamland›ktan sonra, mesafenin uzakl›¤› sebebiyle Fatih camiindeki görenini b›rak›p burada hatib olarak vazife yapmay›
tercih etti. Vefat edinceye kadar Üsküdar Mihrimah Camiindeki vaazlar›na da
ara vermeden devam etti.
Padiﬂah Sultan Ahmed, kendi ad›yla an›lan “Sultan Ahmed Camisi”ni tamamlay›nca, Hüday› Pazartesi günleri orada da vaaz vermeye baﬂlad›. Padiﬂah SultanAhmed, ona çok itikad eder ve onun görüﬂünün d›ﬂ›na ç›kmazd›.
Onunla beraber olan bir çok mükâﬂefeleri ve hikâyeleri anlat›l›r.

Eserleri:
Birçok eser telif eden Hüday›’n›n ﬂu kitaplar› meﬂhurdur: Mecâlisü’t-Tefsir,
ﬁeyhi Üftade’den dinlediklerini anlatt›¤› Kitabü’l-Vak›at, Divan-i ﬁiir, Camiü’l-fedail, Hulasatü’l-Ahbar, Hayatü’l-Ervah, Habbetü’l-Mahabbe, Miftahü’s-Salat, Fethü’l-Bab, Keﬂfü’l-K›na, et-Tarikatü’l-Muhammediyye, Tarikatname, Risaletü’l-Cem’ ve’t-Tefrik...
Kitabü’t-Tecelliyat adl› eserini hayatta iken gizliyordu. Vefat›ndan sonra aç›lan
bu kitab›nda, lat›f s›rlar›n›, münif envar›n› ve kutub oldu¤una dair ﬂevahidini
aç›klad›¤› görüldü.
1038/1628 senesinde vefat etti ve kendisi için Üsküdar’daki Zaviyesinde haz›rlatt›¤› türbesine defnedildi.

Tamamü’l-Feyz:
‹smail Hakk› Bursevi (1138/1725)’nin bu eserinden konu ile ilgili bilgiler verilir.
“Celvet”, kulun halvetten ilahi s›fatlara bürünerek ç›kmas›d›r. Yani yarat›l›ﬂtan
gelen itibari s›fatlar elbisesini ç›kard›ktan sonra hakiki s›fatlar elbisesini giymesidir. Bu nuzüldeki s›r, noktan›n Resulullah’a iﬂaret olmas›d›r. Çünkü o, alemin
kutbu ve medar noktas›d›r. Onun halveti, Mirac gecesi uruc etmesi ve latif, kesif, ruhani ve cismani bütün kesret bak›ﬂlar›ndan gaybubeti ve hali olmas›d›r. O
gece kademini Arﬂ’›n üzerine koymas›ndan maksat da budur. Buna “külli fena”
diye tabir edilen “es-seyrü’l-evvel” denir. Bu “Lâilâhe illellah” mertebesidir.
Onun celveti, o noktan›n tabii taayyünat›n ahkam›na nüzul etmesidir. Kevn ve
ﬂehadet aleminde zuhur etmesidir. Buna “Beka” diye tabir edilen “ es-Seyrü’sSani” denir. “Muhammed Resûlullah” mertebesidir.
Halveti vaizleri vaazlar›na “seyr-i evvel”e iﬂaretle hadis-i ﬂerifle baﬂlarlar. Hadis
“fark” makam›na iﬂarettir. Kur’an ise cem’ ve terakki makam›na iﬂarettir. Onun
için Celveti vaizleri vaazlar›na “seyri saniye” iﬂaretle Kur’an ile baﬂlarlar.
Halvetilerin sülükü “Müretteb Esma-i Seb’a” iledir.
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Celvetiyye’de Sülük:
Celvetiyye’de seyr-i sülük zikir ve mücahede ile olur. Onlar, kâmil muhabbet
sahibi bulunur. Çünkü onlar için teferrüc, Allah tecelli ederek ekvandaki hayat
s›rr›n›n marifetlerini onlara vermesiyle elde edilir..
“Müretteb sülük mü ¤ayri müretteb sülük mü daha faziletldir?” konusu aç›klan›r.

Zikir Telkini:
Zikir telkini, telkin edilen mürid için has bir tevfik ve hususi bir inâyettir. Bu
inâyet, tarikat için beyin mesabesinde olan halis itikad› do¤urur; halis itikad
muhabbeti, muhabbet iradeyi ve irade de zikir telkinini iras eder.
Zikir telkini ile ilgili ﬁeddad b. Evs, Ubade b. Samit ve Abdurrahman b. Avf hadisleri verilir. (s.492)
Sahabe tabiuna, onlar da meﬂayihe telkin ederek “zikir telkini” muamelesi günümüze kadar gelmiﬂ ve k›yamete kadar da devam edecektir.

H›rka Giyme:
Meﬂayih h›rka giymiﬂ ve giydirmiﬂlerdir. Bu, Nebi (a.s)’in ruhaniyetinden ve velâyet miﬂkatinden feyz alan meﬂay›h›n bir sünnetidir.

Bey’at Etme:
Kad›nlar, Nebi (a.s)’in yan›na gelip topland›lar ve onunla musafaha ederek muahede yapmak istediler. Fakat Peygamberimiz “ Elim yabanc› bir kad›n›n eline
temas etmez. Fakat bir kad›na olan sözüm yüz kad›na olan sözüm gibidir.”
buyurdu. Böylece onlarla sözlü olarak bey’atlaﬂt›. Sonra onlar teberrüken elini
bir kabdaki suya sokmas›n› istediler. Resulullah da elini suya sokup kab› onlara verdi. Onlar da ellerini o suya soktular, böylece “musafaha ile bey’atlaﬂm›ﬂ”
gibi oldular.
Akabe gecesi Resulullah, 70 erkek ve iki kad›nla bey’atlaﬂm›ﬂt›.
Bey’at, Resulullah cihetinden sevap va’di, di¤er taraftan ise itaati iltizam etmektir.
Cihad-› ekberle cihad edip Gaffar k›l›c›yla öldürülenlere cennetler içinde cennetler vard›r. Nitekim kudsi hadisde
“ Kimi bu mânada öldürürsem onun diyeti ben olurum” buyurulmuﬂtur.
Zikir telkini ikrah ve icbarla olmamal›d›r.
Celveti mürid, ahid ve zikir telkini almak için gelip ﬂeyhin önünde, teﬂehhüddeki gibi vekar ve sekinetle oturur.
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‹sti¤far lisanla af dilemektir; tevbe ise külliyen kalben rucu etmektir.
Mürid, her gün 100 defa isti¤far eder; 100 defa selatü selam getirir. Selatü selam
kabul edilmenin anahtar›d›r.
Bunlar›n yüz defa olmalar›n›n s›rr› 99 esmaya nazarand›r.
zikrini günlük 700 defa yapar.
Esmai Seb’a ﬂunlard›r :
Di¤er beﬂi de ﬂunlard›r :
Evrad için en faziletli vakit günün evvelinden kaba kuﬂlu¤a kadar olan zamand›r. Bu vakit tecelli ve inkiﬂaf vaktidir.
Büyüklerden biri ﬂöyle dedi :
Yani “Vird sahibi de mel’undur, virdi terk eden de mel’undur”. Târik-i vird yani virdini terk eden terakki ehli derecesinden tard edildi¤i için lanete u¤rar. Vird
sahibi ise virdi esnas›nda kalben huzurdan hali ve uzak oldu¤u için lanete u¤rar. Bu kimse Rabbi ile istihza eder gibi oldu¤undan kabul kap›s›ndan tard edilir.
zikrine devam ederken her 20 veya 30’da bir
der.
Mürid, ﬂeyhinin hal ve vaktine göre kendisine tayin etti¤i evradla meﬂgul olur;
yoksa kendi istedi¤i gibi diledi¤i isimle iﬂti¤al etmez.
Tevhid’in mertebeleri :
Tevhidin üç mertebesi vard›r:
1.

mübtedilerin mertebesidir.

2.

mutavass›tlar›n mertebesidir.

3.
müntehilerin mertebesidir.
Bu, kulun Hak olmas›n› gerektirmez.

‹ﬂrak namaz›:
Mürid, sabah namaz›ndan sonra güneﬂ bir veya iki m›zrak yükselinceye kadar
zikir ve fikirle meﬂgul olur. Bu esnada “‹ﬂrak namaz›n›” iki veya dört rekat olarak k›lar. Birinci rekatta ﬁems suresini, ikinci rekatta Leyl suresini, üçüncü rekatta Duha suresini ve dördüncü rekatta ‹nﬂirah suresini okur.
“‹ﬂrak namaz›n› k›lana tam bir hac ve Umre sevab› yaz›l›r” hadisi verilir (s.510)
Evvabin namaz›:
Mürid , evvabin namaz›n› k›lar ve her rekat›nda “Kafirun suresini” ve üç defa da
“‹hlas” suresini okur.
Teheccüd namaz›:
Münciyattan olan “teheccüd” namaz›n› da k›lar.
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Oruç tutar:
ﬁeyhin tavsiyesini esas alarak Pazartesi, Perﬂembe, Zilhicce ve Muharrem aylar›n›n on gününü, ﬁevval ay›ndan alt› gün ve Receb, ﬁaban’da da bildirildi¤i ﬂekilde oruç tutar.
Mürid ahdine vefa eder:
Mürid, ahdi ve bey’at› bozmaktan duyarl› bir ﬂekilde uzak durur.
Enbiya masum ve evliya ise mahfuzdur.
ﬁeyhin Alametleri:
1. Müridin dini ve dünyevi ﬂüphelerini keﬂfetmeye kadir ve yeterince bilgili olmal›d›r.
2. Dünya muhabbetinden munkat› olmal›d›r.
3. Müridlerin ve di¤er insanlar›n mallar›na ve varl›klar›na tamah etmekle müthem olmamal›d›r.
4. Bütün konuﬂmalar›, iﬂleri ve halleri ﬂer’i hükümlerin muktezas›na muvaf›k olmal›d›r.
Nebi (a.s)’in “Nübüvvet nuru” ve “Velâyet nuru” diye iki nuru vard›r.
“Celveti tac›” hakk›nda bilgi, (422-424)
Hüdâyî’nin Tarikat-› Muhammediye’si:
Risalenin tam ad› et-Tarikat’l-Muhammediyye Vesiletün ila’s-Seadeti’l-Ebediyye’dir.
Allah, halk› kendisine taat ve ibadet için yaratm›ﬂt›r. (ez-Zâriyat,56)
‹badetlerin en faziletlisi Allah’a ulaﬂt›rand›r. Bu da tevhid yolunda sülük etmekle olur. Bunun için kâmil mürﬂid ve faziletli ustad gereklidir. Nitekim kâmil ehlullah “ﬁeyhi olmayan›n ﬂeyhi ﬂeytand›r” demiﬂlerdir.
Musa (a.s)’n›n H›z›r (a.s)’a müracaat›, haz›k bir e¤itimcinin varl›¤›n›n kaç›n›lmaz oldu¤unu gösterir. Allah’a giden yol, en gizli ve en aziz yoldur. Çünkü bu
yol, en aziz matluba ulaﬂt›ran yoldur. Her taraf› yol kesiciler ve helak edici ﬂeylerle kuﬂat›lm›ﬂt›r. Dolay›s›yla o yolda ancak, kâmil bir delilin ve haz›k bir üstad›n irﬂad›yla sadakatl› ve pek kararl› mürid gidebilir. Mürid, Allah’a teveccühünde sahih ve kasd›nda da sad›k olursa Allah onu, kendisini vuslata erdirecek
bir mürﬂide kavuﬂturur.

Müridin Dikkat Edece¤i Hususlar:
1. ﬁeyhinin huzuruna, beden ve elbise temizli¤i gibi zahiren ve niyet ve kalb temizli¤i gibi bat›nen temiz olarak girmelidir.
2. Mürid, ﬂeyhinin alim billah, yarat›klara karﬂ› son derece dürüst ve ﬂer’i hükümlere ba¤l› oldu¤una itikad etmelidir.
3. Gönlünde ﬂeyhinin kadr u k›ymeti bulunmal›, onunla niza ve mücadeleye girmemelidir.
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4. ﬁeyhine karﬂ› herhangi bir ﬂart koﬂmamal›d›r.
5. ﬁeyhin ﬂart koﬂtu¤u ﬂeylere zor olsa da kolay olsa da vefa göstermelidir.
6. Mürid yapabilece¤i hiçbir iﬂi baﬂkas›na teklif etmemeli, yüklememelidir.
7. Mürid, ilgisiz kald›¤› hiç bilgi ile gecelememelidir. ﬁeyhine karﬂ›, sahabenin
Resulullah’a olan tavr› gibi itirazs›z olmal›d›r
8. Do¤ru konuﬂmal›d›r; çünkü do¤ru konuﬂmada çok dikkatli (vera sahibi) olmas› ona vaciptir.
9. ﬁer’i adab› korumas› ﬂartt›r.
10. Mürid, ehdas arkadaﬂl›¤›ndan uzak durmal›d›r.
11. Kendi kusurlar›n› görmeli, onlarla ilgilenmeli ve insanlar hakk›nda hep iyi
düﬂünmelidir.
12. Gereksiz bak›ﬂlardan kendini korumal›d›r.
13. Tevazu, huﬂu gibi güzel hasletler içinde olmal›d›r.
14. ﬁeyhinin emrine imtisal etmeli, te’vile gitmemeli ve gere¤ini yapmal›d›r.
Haririzade, bu tarikat›n izin ve mutlak hilafetini ﬁeyh Ebu’l-feyz Hüseyin Feyzuddin’den alm›ﬂ ve tac›n› giymiﬂtir.. Bunun birkaç yolla olan senedini kaydeder.
Hüdâyî’nin Hizbi:
Hüdâyî’nin sabah namaz›n›n ard›ndan okunan duas›-hizbi.
‹ﬂte Celvetiyye tarikat› hakk›nda Tibyanu vesail’de verilen bilgiler özet olarak
bunlard›r.
Son olarak bu sempozyumu düzenleyen Üsküdar Belediyesi ve Azîz Mahmud
Hüdâyî Vakf›’na en kalbi selam ve ﬂükranlar›m› sunuyor, ilim ad›na gerçekleﬂtirdikleri bu mesailerinin meﬂkur olmas›n› Yüce Allah’dan niyaz ediyorum.
Selam ve hürmetlerimle...
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