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‹smail Hakk› Bursevî’ye 
Göre “Libâs” Kavram›

D O Ç . D R . R A M A Z A N  M U S L U
Sakarya Üniversitesi, ‹lahiyat Fakültesi 

Girifl

‹smâil Hakk› Bursevî (ö.1137/1725), Celvetîye tarikat›n›n kurucusu Azîz Mah-
mud Hüdâyî’nin (ö.1038/1628) dördüncü kuflak halifesi ve kendi ad›yla an›lan
Hakk›yye kolunun da kurucusudur. Celvetîye tarîkat›n›n en meflhur simâlar›n-
dan biri olan Bursevî, Rûhu’l-beyân adl› tefsiri baflta olmak üzere tasavvuf, tef-
sir, hadis, f›k›h ve kelâm gibi ‹slâmî ilimlere dair pek çok eser telif etmifltir.1

Bursevî’nin tasavvufa dair eserlerinde ele ald›¤› mevzulardan biri de tarîkat eh-
linin libâs› konusudur. Özellikle Celvetîye ve Halvetiye tarîkatlar›na mensup
dervifl, halîfe ve fleyhlerin giydikleri k›yâfetler ve sembolik anlamlar› ile ilgili
bilgiler verir. Bizim “k›yâfet” yerine “libâs” kavram›n› tercih etmemizin nedeni,
onun bu kavram› hem hakîkî hem de mecâzî anlamda kullanarak daha genifl bir
çerçevede ele alm›fl ve de¤erlendirmifl olmas›d›r.
Libâs, giymek anlam›na gelen “lübs” kökünden türetilmifl Arapça bir isim olup,
“giyilecek fley”, “giysi” ve “k›yâfet” anlamlar›na gelir. Lübs, bir tasavvuf ›st›lâh›
olarak, rûhânî hakîkatlerin unsurî sûretleri telebbüs etmesi (giymesi) ve eflyan›n
bir anda (ân-› lâ yetecezzâ) ademe gidip yine vücûda gelmesi ve varl›¤›n (müm-
kinât›n) her an ve zaman diliminde yeni bir libâs› giymesi demektir.2 Kavram,
Kur’ân-› Kerîm’de Hac ve Fât›r sûrelerinde3 yaln›zca hakîkî; Bakara,4 Nahl5 ve
Furkân6 sûrelerinde ise sadece mecâzî anlamda kullan›lm›flt›r. A’râf sûresin-
de7ise hakîkî ve mecâzî anlamlar› birlikte kullan›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi hadis ki-
taplar›nda libâs konusu ile ilgili hadislerin topland›¤› müstakil bölümler8 var-
d›r. Tasavvuf kaynaklar›nda da bu konuya yer verilmifl ve de¤iflik aç›lardan ele
al›nm›flt›r. Bursevî’nin görüfllerini ele al›rken Hücvirî ve Sühreverdî gibi baz›
mutasavv›flar›n düflüncelerine de yer vermeye çal›flaca¤›z.



Libâs
Bursevî, yukar›da ifade edildi¤i gibi, libâs kavram›n› genifl bir çerçevede ele al-
m›fl ve hakîkî anlamlar›n›n yan› s›ra mecâzî (bât›nî) manalar›n› da incelemifltir.
Onun libâsla ilgili ›srarla üzerinde durdu¤u zâhir-bât›n uyumu ve tarîkat ehli-
nin giyim-kuflamda dikkat etmesi gereken hususlara dair görüfllerini flu flekilde
özetleyebiliriz:
1. Zâhir-bât›n mutâbakat›: Bursevî’nin libâs konusunda dikkat çekti¤i konular-
dan biri, zâhir ve bât›n›n birbirine mutâb›k olmas› gerekti¤idir. O’na göre, laf›z
nas›l mânân›n kal›b› ise k›yâfet de hâlin kabu¤u gibidir. Her kabuk özüne göre
olur. Onun için flerîat ve hakîkatin birbirine uygun olmas› gerekir. Mesela, “fe-
nâ”,9 halk›n müflâhedesinden kesilmektir. Fenân›n hükmü, fenâ ile ilgili elbise
giymektir. Bu yüzden hakîkate ermifl sûfîler, elbiselerine önem vermemifller,
belki halk›n iltifât etmedi¤i h›rkalar ve renksiz giysilerle örtünmüfller10 ve bu fle-
kilde zâhirlerini bât›nlar›na uydurmaya çal›flm›fllard›r. Çünkü onlar libâs kavra-
m› ile d›fl görünüfllerinin (zâhir) yan› s›ra iç âlemlerini (bât›n) de kötü s›fatlar-
dan temizleyerek süslemeyi amaçlam›fllard›r. Bu nedenle, zâhirî ve bât›nî ah-
kâm ile amel ederek bulunduklar› makam ve mertebeye uygun elbiseler giymifl-
ler; “zâhir” ismini “bât›n” isminin aynas› yaparak sûreti manaya uydurmaya ça-
l›flm›fllard›r.11 Ebû Nasr Serrâc (ö. 378/988), dervifllerin giyim kuflam konusun-
daki edebinin hâle ve vakte ba¤l› oldu¤unu ve bu nedenle ne bulurlarsa giydik-
lerini söylemifltir. O flöyle der: “Sâd›k dervifl, giydi¤inin güzel ve temiz olmas›-
na dikkat ederek hakk›n› verir. Çünkü giydi¤i her fleyin üzerinde bir mehâbet ve
celâl s›fat› bulunur. Bu konuda kendisini zorlamaz ve herhangi bir talepte bu-
lunmaz. Hatta eski giymek kendisine yeni giymekten daha hofl gelir; devaml› ye-
ni giymekten ve çok elbise sahibi olmaktan da s›k›l›r.”12 
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Hücvirî de zâhir ve bât›n mutâbakat› ile ilgili biri müflâhede ve keflf, di¤eri mü-
câhede ve riyâzet sahibi iki derviflin giysilerini misal verir. Keflf sahibi, derviflle-
rin semâ esnas›nda parçalam›fl olduklar› yamalardan; riyâzet sahibi ise günahlar-
dan dolay› isti¤far halinde y›rt›lan elbise parçalar›ndan yap›lan h›rkalardan bafl-
ka bir elbiseyi ömür boyu giymemifllerdir. Hücvirî, bu iki derviflin zâhirlerinde-
ki ziynetin (h›rka), bât›nlar›ndaki sîrete (hâl) uygun düfltü¤üne dikkat çeker. 13

2. Yamal› elbise giymek: Sûfîler, giyim-kuflam konusunda genellikle orta yolu
tutmufllard›r. Ancak onlardan baz›lar›, nefislerini terbiye etmek için yamal› el-
bise (murakkaa) giymifllerdir. Onlar›n “yeflil ölüm” olarak adland›rd›klar› bu du-
rum, bir çeflit mücâhededir. Çünkü “yeni elbise” giymeye al›flm›fl bir insan›n es-
ki ve yamal› elbise giymesi nefse zor gelir. Hücvirî’ye (ö. 465/1072) göre murak-
ka’a ve yamal› elbise giymek mutasavv›flar›n fliâr›d›r. Hasan-› Basrî’nin anlatt›-
¤›na göre Selmân-› Fârisî, çok say›da yama bulunan bir çuha giymifltir.14 Ayr›ca
o, Mâverâünnehir’de melâmet ehlinden bir fleyhin yolda buldu¤u paçavralar›
toplay›p temizledikten sonra h›rka yapt›¤›n› haber verir.15 Benzer bir durumu,
Bursevî’nin fleyhi Osman Fazl-› ‹lâhî (ö. 1102/1690) de yapm›flt›r. Filibe’de gö-
rev yapt›¤› s›rada insanlar›n afl›r› teveccühünden kurtulmak için flehrin çöplü-
¤ünden eski bez parçalar›n› toplay›p temizledikten sonra kendisine tuhaf bir el-
bise dikmifl ve insanlar› bu flekilde kendisinden uzaklaflt›rmay› baflarm›flt›r.16

Sûfîler, pahal› ve k›ymetli kumafllardan yap›lan elbiseleri giymeyi de pek hofl
karfl›lamam›fllard›r. Nitekim, Ebû Nasr Serrâc, Ebû Hafs Haddâd’›n “Çok parlak
ve fl›k giysili gördü¤ün derviflten hay›r umma!” dedi¤ini kaydeder.17 Ayr›ca ta-
savvuf kaynaklar›nda Yahyâ b. Muâz’›n, bafllang›çta yünlü ve eski elbiseler gi-
yerken, ömrünün sonlar›na do¤ru yumuflak ve k›ymetli libâslar giymeye baflla-
d›¤› ve bu durumu ifliten Bâyezid’in, “Miskin Yahyâ, k›ymetsiz âdi fleylere daya-
namad›; saf ve de¤erli olanlara nas›l tahammül edecek?” fleklinde tepki verdi¤i
kaydedilir.18

3. Avâma benzememek: Bursevî, tarîkat ehlinin giyim-kuflamda avâma benze-
mekten sak›nmas› gerekti¤ini söyler.19 Çünkü, avâm›n elbisesi sûret libâs›d›r ve
hakîkate dayanmaz. Gerçi havâss›n elbisesi de sûret libâs›d›r, ama hakîkate da-
yan›r; çünkü iflâretler üzerine binâ edilmifltir.20

4. Mânevî (bât›nî) libâs›n zâhirî libâstan üstün olmas›: Bursevî, “Takvâ elbise-
si, iflte bu daha hay›rl›d›r”21 âyetinin yorumunda, mânevî bir libâs olan takvâ
libâs› ile zâhirî libâs› karfl›laflt›r›r ve takvâ libâs›n›n mâsivâdan korudu¤u için
di¤er zâhirî libâslardan daha hay›rl› ve daha üstün oldu¤unu belirtir. Zirâ takvâ
libâs›nda, hakîkatte mâsivây› uzaklaflt›rma gibi bir tecerrüd durumu söz konu-
su olsa da, yerine ikâme edilecek olanlar dikkate al›nd›¤›nda kâmil bir ziynet ol-
du¤u görülür. Baflka bir bak›fl aç›s›na göre tecerrüd fenâ, telebbüs ise bekâd›r.22

Telebbüs Celvetîye’nin; tecerrüd ise Halvetiye’nin s›rr› olmufltur ve her ikisi de
gerçekte libâs gibidir.23 Bursevî, bât›ndan habersiz bir flekilde yaln›zca zâhiri gö-
renlerin sûrete tak›l›p kald›klar›n› ve gelip geçici olmalar› nedeniyle de, zâhirî
libâsta ziynetten men olunduklar›n› söyler.24 Ona göre, insan bedeninde takvâ
libâs›ndan baflka daha de¤erli bir libâs yoktur. Çünkü libâs, zahirî teni; takvâ ise
bât›nî teni örter. Takva kalptedir ve kalp ise nazargâh› ilâhîdir. Öte yandan zâ-



hirî libâsta tekellüfe gitmemek gerekirken, bât›nî libâsta tekellüfe gitmek gere-
kir. Bât›nî libâsa “esmâ libâs›” da denir. Zira bât›n, ilâhî isimlerle süslenirse zâ-
hirdeki bütün âzâlar korunmufl ve niçin yarat›lm›fllarsa ona hizmet eder hale
gelmifl olurlar.25

5. Önce tahliye (h› ile) sonra tahliye (ha ile): Bursevî’nin kaydetti¤ine göre, flu-
hûd ehli kimseler, “tahliye”nin (terk etme, boflaltma), süs ve ziynetten (tahliye)
önce geldi¤ini söylemifllerdir. 26

6. Tarîkat ehlinin k›yâfeti, “tahakkuk” yoluyla olmal›d›r: Bursevî, sûfîlerin ta-
halluk (ahlâklanma) ve teflebbüh (benzeme) yoluyla libâs›n hakîkatine ulaflma-
ya çal›flmalar› gerekti¤ini ve zamanla bunu elde edeceklerini kaydeder. O, bu
durumu, “Bir kavme benzemeye çal›flan onlardand›r.”27 hadisi gere¤ince, “tevâ-
cüd” ehlinin zamanla “vecd” ehli olmas›na benzetir28 ve tahalluk ehlinin de ni-
hâyette tahakkuk ehlinden olaca¤›n› söyler. fiöhretin âfet oldu¤unu ve bu ne-
denle sak›nmak gerekti¤ini de ifade eden müellif, tarîkat k›yâfetinin mânâs›n›
ve s›rr›n› bilenlerin, sûret ve flekil ile yetinmediklerini ve daha fazlas›na talip ol-
duklar›n› belirtir. Tamâm› elde edilemeyen fleyin bütününü terk etmek yanl›fl
olaca¤›ndan, güç ve imkân nispetinde hakîkat ehline benzemeye çal›flmak güzel
görülmüfltür.29

Mecâzî libâs

Bursevî, mecâzî (bât›nî) libâs konusunda Allah’›n insanda “tabîat”, “nefis”,
“kalb”, “ruh”, “s›r” ve “hafî” gibi baz› latîfeler yaratt›¤›n› ve bunlar›n her birinin
kendisini örtecek uygun birer libâs istedi¤ini kaydeder. ‹nsan tabîat›n›n z›dd›
flerîattir ve onun ay›planacak baz› çirkin fiilleri vard›r. Bu nedenle tabîat›n libâ-
s› flerîattir; yani onun ahkâm›yla amel etmektir. Nefsin z›dd› ise tarîkatt›r. Onun
da kibir, öfke, hased vb. çirkin s›fatlar› vard›r. Nefsin libâs› da tarîkatt›r; yani
âdâb› ile edeplenmek ve öngördü¤ü vas›talar ile mücâhede etmektir.  Öte yan-
dan tabîat libâs› zâhirdedir; çünkü mâsiyet, mülk ve flehâdet âlemine ba¤l› olan
bedenle ilgilidir. Nefsin libâs› ise bât›ndad›r; çünkü zikredilen s›fatlar gizlidir ve
bafllang›ç noktas› her kötülük ve fesâd›n kayna¤› olan bât›nî nefistir. Kalbin du-
rumuna gelince o, Rahmân’›n parmaklar› aras›nda döndürülür. Onun dünyaya
ve dünyadakilere karfl› meyli vard›r. Âhiret ehline göre, o, müstehcen bir avret
gibidir ve libâs› da talepte do¤ruluktur. Rûhun durumu ise Mevlâ’n›n d›fl›nda-
kilere ilgi duymakt›r. Onun libâs› ise ilâhî sevgidir. S›rr’›n hali, Mevlâ’n›n d›fl›n-
dakileri görmektir ve libâs› da dünya ve ukbây› de¤il, Mevlâ’y› görmektir. Ha-
fî’nin libâs›, Mevlâ’n›n hüviyeti ile bâkî olmak ve hüviyetini onunla örtmektir.
Kifli bütün mertebelerde mecâzî libâslar› ç›kartt›ktan sonra hakîkî libâs› giymifl
ve örtünmüfl olur. Böyle olunca da meliklerin giymedi¤i elbiseleri giymifl, yok-
sulluk ve sülûk ehlinin libâslar›ndan da müsta¤ni kalm›fl olur.30

Bursevî, Kitâbü’n-Netîce adl› eserinde yukar›daki mecâzî libâs çeflitlerine ilave
olarak “esmâ”, “s›ddîkiyet”, “amel”, “befleriyet” ve “Hak” libaslar›ndan da söz
eder. A¤ac›n kab›, meyvenin kabu¤u ve insan›n libâs› oldu¤u gibi, gizli hazîne-
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nin (kenz-i mahfî) zuhûrunun da esmâ libâs›yla oldu¤unu kaydeder. Onu “flerî-
at” ve “hakîkat” libâs› olmak üzere iki k›sma ay›ran müellif, “s›ddîkiyyet”31 libâ-
s›n›n da hakîkat libâs› oldu¤unu söyler.32 Ona göre kefenden maksat ameldir.
Çünkü herkes kendi amelinin libâs›n› giyer ve meyyite kefen sar›ld›¤› gibi, ona
da amel libâs› giydirilir.33 Bursevî, “Velîlerim kubbelerimin alt›ndad›r, onlar›
benden baflkas› bilmez” kudsî hadisini flerh ederken de befleriyet libâs›ndan söz
eder. Evliyân›n hey’et-i Hak üzerine iken befleriyet libâs› ile örtülü bulundukla-
r›n› ve bu sebeple ‘Ayn makam›nda iken a¤yâr›n onlara muttali olamad›¤›n› kay-
deder.34 Hak Teâlâ’n›n kendisi hakk›nda “Merhamet edenlerin en merhametli-
si”35 buyurmas›n› ise “Râhim olanlar, Hakk’›n rahmetinden hissedâr olmufllar-
d›r ve rahmetlerinin bafllang›c› Hakk’t›r. Bu sebeple hallerinin zâhirine bak›p al-
danmas›nlar ve böyle bir libâs giydiklerine flükretsinler ki, bu, Hak libâs›d›r”
fleklinde yorumlar.36 Bursevî son olarak, kiyânî (kozmogonik) libâstan da söz
eder.37

Buraya kadar Bursevî’nin sözünü etti¤i mecâzî (bât›nî) libâs çeflitleri, hakîkî (zâ-
hirî) libâslar›n tamamlay›c› unsurlar› olarak dikkat çekmektedir. Tasavvufî ba-
k›fl aç›s›na göre orucun bütün azalara tutturulmas› gerekti¤i gibi, ister hakîkî is-
ter mecâzî olsun, bütün avretlerin kendilerine münâsip bir libâsla örtülmesi  ge-
rekti¤i sonucu ç›kmaktad›r. 
Bursevî’nin libâs konusundaki görüfllerini h›rka, tâc ve ayakkab› olmak üzere üç
ana bafll›kta toplayabiliriz.

H›rka

Bursevî’nin hakîkî ve mecâzî libâs kavram› içerisinde de¤erlendirdi¤i giysiler-
den biri h›rkad›r. H›rka, lugatte bez veya çuha parças› anlam›na gelir.38 Sûfîler
bulunduklar› makâmdan bir üst makâma geçiflte, h›rkalar›n› ç›kart›rlar ve yeni
makâma uygun h›rka giyerlerdi.39 E¤er buna maddî güçleri yetmez ise sâliklerin
giysisine o makâm›n rengine uygun “murakka’a” denilen bir parça dikilirdi. H›r-
ka, o parça ve yamadan yap›lm›fl oldu¤u için bu giysiye isim olmufltur.40 Zaman-
la dervifllerin yamal› veya yamas›z giydi¤i abâ, kabâ,41 kisâ,42 bürde, binifl,43 cüb-
be,44 ve ferâce gibi di¤er elbiseler için de kullan›l›r olmufltur.45

H›rka giydirmek, muhaddislere göre sahîh bir dayana¤› olmasa da, Peygamber
(a.s.)’›n rûhâniyetinden ve velâyetinin nûrundan istifâde eden fleyhlerin izledi-
¤i bir yol olmufltur. Asl›nda Peygamber (a.s.)’›n ridâs›n› Ka’b b. Züheyr’e giydir-
mesi, Bursevî’ye göre amel etmek için yeterli bir delildir.46 Ayr›ca Hz. Peygam-
ber’in ehl-i beytini abâs› alt›na ald›¤›na dair rivâyet, h›rka giymenin tasavvuf
âdâb› içinde yer almas›na sebep olmufltur.47 Bursevî’nin kaydetti¤ine göre sûfî-
ler, insan kalbinin çok genifl oldu¤unu ve bir libâsa benzedi¤ini ifade etmifller-
dir. Bu sebeple bât›nda kalp ne ise zâhirde de h›rka odur. Bursevî’ye göre h›rka
giydirmeyi inkar etmenin kayna¤› cehâlettir.48

Tahkîk ehli sûfîlere göre h›rka mânevî bir libast›r. Onlar zâhiri bât›na uydurmak
ve bât›nî hallere delâlet etmek üzere h›rka giymifllerdir. Kalp libâs› olan h›rka-
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dan esas maksat, ilâhî ahlâk ile ahlâklanmakt›r. Nitekim “Yere ve gö¤e s›¤ma-
d›m; mümin kulumun kalbine s›¤d›m”49 sözünde buna iflaret vard›r. Bu aç›dan
bak›ld›¤›nda kalp, Hakk’›n libâs›d›r. Hakk’a libâs olan da yine kendi s›fât ve es-
mâs›d›r.50

Bursevî’ye göre, sûfîlerin ço¤u bilmese de tarîkat âdâb›n›n her biri, mükâflefe eh-
li taraf›ndan ilâhî bir iflâretle vaz’ edildiklerinden dolay› ilâhî bir s›r içermekte-
dir. Tarîkat k›yâfeti, meflâyihin sünneti ve erbâb-› kulûbun sürdüregeldikleri
yollar›d›r. Bu nedenle ulemân›n avâm›n› taklid etmektense havâss›n› taklîd et-
mek daha iyidir. Tarîkat›n usûl ve kurallar›na devaml› olarak riâyet etmek gere-
kir ki, bereket, fleref ve saâdet elde edilsin.51

H›rka, Allah dostlar›n›n ziyneti olup iyi hal sahibi olman›n alâmeti ve kurtulu-
fla ermenin sebebi olarak görülmüfltür. Hücvirî’nin haber verdi¤ine göre, tasav-
vuf yolunun büyükleri müridlerine h›rka giydirmifller ve kendileri de giymifller-
dir.52 Maksatlar›, halk aras›nda bir alâmet sahibi olmak ve buna göre onlar›n
kendilerini denetlemelerini sa¤lamakt›r. fiâyet dervifller dine ayk›r› bir ad›m ata-
cak olurlarsa, bu sayede halk onlar› derhal k›nayacakt›r. Bu k›yafet içerisinde
iken günah ifllemek istedikleri zaman, halk önünde mahcup olmamak için bun-
dan vazgeçeceklerdir.53 Hakikatte ise h›rka giymekten maksatlar›, yine Hücvi-
rî’nin kaydetti¤ine göre, Hak Teâlâ’ya karfl› olan “fakr”da sadâkattir.54

Sühreverdî (ö. 632/1234), kendi zaman›ndaki fleyhlerin benimsedikleri ve tespit
ettikleri biçimde h›rka giymenin, Hz. Peygamber (a.s.) zaman›nda olmad›¤›n›
ifade etmekle birlikte,55 onun mürid ile fleyh aras›nda bir ba¤ oluflturdu¤una
dikkat çeker. Ayr›ca müridin, nefsi ile kendisi aras›nda fleyhin hakemli¤ini ka-
bul etmesi ve böylece nefsi üzerinde hâkimiyet kurmas› anlam›na geldi¤ini56 ve
h›rkan›n sohbet yoluna giriflin ilk basama¤› ve gerçekte mürid ile fleyh aras›nda
akdedilen karfl›l›kl› bir sözleflmenin ifadesi oldu¤unu kaydeder.57 Yine o, h›rka
giymenin fleyhin tasarruflar›yla ilgili müridin bât›n›nda do¤acak flüpheleri orta-
dan kald›rd›¤›n› ve fleyhinden feyz almas›na mâni olan itiraz› da engelledi¤ini
ifade eder.58

Sûfîlere göre h›rka giymenin ve giydirmenin bir tak›m kurallar› ve âdâb› vard›r.
Hücvirî’nin kaydetti¤ine göre, fleyhler terbiyelerine girmek isteyen bir sâlike h›r-
ka giydirmeden önce onu üç sene üç mana (halka ve Hakk’a hizmet, kalbe ri-
âyet) üzerine denemek ve terbiye etmek isterler. Mürid bunu baflar›rsa yola de-
vam etmesine izin verilir ve kendisine h›rka giydirilir; de¤ilse “Tasavvuf yolu
onu kabul etmiyor” denir.59

Bursevî’ye göre fleyhlerin elinden h›rka giymek, ilâhî isimlerin hakîkatlerinin
hil’atini giymeye iflârettir. fieyhin mürîde hil’at ve h›rka giydirmesi, onun, bât›n
hil’ati giymesine ba¤l›d›r.60 Nitekim Hücvirî, h›rka giydirecek fleyhin, hal itiba-
riyle istikâmet üzere olmas›; tasavvuf yolunun bütün zorluklar›n› aflm›fl; halle-
rin hazlar›n› tatm›fl ve celâl s›fat›nda “kahr”›; cemâl s›fat›nda ise “lütf”u müflâ-
hede etmifl olmas› gerekti¤ini belirtir. 61

Bursevî’ye göre her sûretin bir s›rr› vard›r. fieyhin nazar› bir mürîde dokunup da
onun elbisesini ve takkesini ç›karmas›, onun zemmedilen bütün husûsiyetleri-
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ni terk etmesi anlam›na gelir. fieyh ç›kard›¤› elbise ve takkenin yerine h›rka ve
tarîkat tâc› giydirirken bütün güzel ahlâk› giydirmeye niyet eder. Çünkü, ç›kar-
mas›n›n s›rr› oldu¤u gibi giydirmesinin de bir s›rr› vard›r.62

Asl›nda tasavvuf yoluna girmenin “h›rka” ile de¤il; “hurka” (yanma) ile oldu¤u-
na dikkat çeken Hücvirî, tasavvuf yoluna âflina olan bir kimseye göre, “kaba”n›n
(yamal› elbise) da “aba”n›n (pahal› elbise) da bir oldu¤unu kaydeder.63 Sühever-
dî’ye göre ise elbisede önemli olan fley, helâl yoldan kazan›lmas› ve temiz olma-
s›d›r. Nitekim baz› sûfîler, “Elbisen y›rt›k” denildi¤inde, “Ama helaldir”; “Eski
püskü” denildi¤inde ise “Ama temizdir” demifllerdir.64 Bursevî ise fleyhlerin ve
mürîdlerin h›rkas›n›n onlar›n ahlâk›n›n sûreti oldu¤una dikkat çeker ve ahlâk
olmay›nca mücerred h›rkadan bir fleyin hâs›l olmayaca¤›n› ve aslolan›n ahlâk›
›slâh etmek oldu¤unu kaydeder. Bu nedenle, Hücvirî’nin de kaydetti¤i gibi, h›r-
kaya de¤il hurkaya (yanmaya) îtibâr edildi¤ini belirtir.65

Bursevî’nin afla¤›daki fliiri onun h›rka ile ilgili görüfllerini özetler mahiyettedir:

Tecerrüddür dervifllerin h›rkas›, 
Dervifl isen soyun bu meydâna gel,

Soyunur cümleden evvel nâcî f›rkas›,
Bu f›rka h›rkas›n giy merdâne gel.

‹bn-i Edhem gibi gel soyunal›m,
Sultanl›¤› dervifllikte bulal›m,

Fakr u fenâ kokusunu alal›m,
Yürü âfl›k bülbül-vefl efgâne gel.

fiol ki h›rka dikmedi bin bir pâreden,
Sûreti s›r olub ç›kt› aradan,

Yek renk olup kurtul ak ve karadan,
S›rr-› vahdeti anla bu irfâne gel.

Mâsivâ hubbunu gönülden sürüb,
Hevâ ve hevesin defterin dürüb,

Varl›k libâs›n› âtefle urub,
Hakk›yâ yan yak›l çün pervâne gel.”66

Renkler

Bursevî, renklerin her birinin bir mertebeye delâlet etti¤ini söyler. Bu mertebe-
lerden haberdâr olan sâlik, sûretini mânâs›na uydurmaya çal›fl›r ve giydi¤i elbi-
senin rengini belirlerken bulundu¤u hâl ve tecellîyi de dikkate al›r. Hâl ve tecel-
lîler ise sâlike ve sülûkün mertebelerine göre farkl›l›k gösterir. Mesela, genellik-
le fenâ ve celâl hâli bask›n geldi¤inde siyah; bekâ ve cemâl hâli galip geldi¤in-
de beyaz; kemâl hâli zuhûr etti¤inde ise yeflil renk tercih edilir.67 Sûfîler, renk-
lerde kendilerince mûteber ve maksûd olan baz› mânâlara iflâretler bulmufllar-
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d›r. Mesela beyaz, s›fâtî cemâl rengi olup gündüzde ona iflâret vard›r. Siyah, s›-
fâtî celâl rengi olup gecede ona iflâret vard›r. Sar› ve k›rm›z› ise bu iki renk ara-
s›nda olup kevnî cemâl ve celâle dâirdir. Çünkü sar›da beyaza, k›rm›z›da ise si-
yaha meyil vard›r. Yeflil ise kemâl rengidir ve “...yeflil a¤açtan atefl...”68 âyetin-
de ona iflâret vard›r.69

Hücvirî’nin kaydetti¤ine göre, sûfîlerin elbiseleri ço¤unlukla mavi renktedir.
Çünkü sûfîler, tuttuklar› yolu sefer ve seyahat temeli üzere kurmufllard›r. Bu ne-
denle beyaz elbise seferde çabuk kirlenir ve temizlenmesi de zordur. Ayr›ca ba-
fl›na musibet gelenlerin ve dertlilerin fliâr› da mavi elbise giymektir. Çünkü dün-
ya felaketler ve musibetler ülkesidir. Onlar, gönüllerindeki murad›n dünyada
has›l olmayaca¤›n› gördükleri için mavi giyinmifllerdir.70

Sühreverdî’ye göre h›rkada mavi rengin tercih edilmesi, fleyhlerin bu rengi be-
nimsemesinden dolay›d›r. fieyhin müride baflka renk bir h›rka giydirmek iste-
mesi durumunda, kimsenin buna karfl› ç›kma hakk› yoktur.  Ona göre, h›rka ko-
nusunda mutasavv›flarca ileri sürülen fikirler, ustal›kla söylenmifl iknâ edici fi-
kirlerdir.71

Bursevî’ye göre ise sûfîlere münâsib olan sahâbe ve selefin k›yâfetini tercih et-
mektir. Selef beyaz, siyah veya yeflil yün h›rka giymifller ve di¤er renkleri ço¤un-
lukla terk etmifllerdir. Bu nedenle tarîkat erbâb› da onlara uyarak k›rm›z›, mavi
ve sar› h›rka giymezler. Sûret ve mânân›n birbirine uygun olmas› için vahdete
tâlib olan kimsenin alaca giymekten sak›nmas› gerekir; çünkü alaca çok renkli-
dir ve bu nedenle flöhret elbisesinden say›l›r. En az iki renk olmad›kça “alaca”
denilmez; ikilik ise birli¤e engeldir. Bir’e tâlib olana “bir” yeter.72

Tahkîk ehli kimseler halleri gere¤i önce siyah, sonra beyaz ve daha sonra da ye-
flil giymifllerdir. Hicâb ehli sâliklerin yeflil h›rka giymeleri ise, tahkîk ehlini tak-
litten ibârettir. Bir baflka aç›dan bak›ld›¤›nda siyah nur, urûca göre nurlar›n en
yücesi iken, nüzûle göre nurlar›n en yücesi ise yeflil nurdur ki, yukar›da ifade
edildi¤i gibi kemâle iflaret eder. Bu sebepten sûfîlerin mübtedî ve sâlikleri siyah,
müntehî ve vâs›llar› ise yeflil h›rka giymifllerdir. Çünkü bidâyet ehli, hicâb ve
berzah ehlidir ki bu celâlin tâ kendisidir. Bât›n s›rr›n›n zâhirinde bulunduklar›
için, ister zengin ister fakir olsun sülûklerindeki hallerine uygun düflen renk bu-
dur.73

Osman Fazl-› ‹lâhî, Bursevî’yi Üsküp’e halîfe olarak gönderirken tarîkat libâs› ol-
duktan sonra helâlden diledi¤ini giyebilece¤ini söylemiflti. ‹smâil Hakk› da fley-
hinin verdi¤i bu ruhsat› kullanarak kendisine yeni ve de¤erli k›yâfetler alm›flt›.
On y›l sonra Edirne’de fleyhini ziyâreti s›ras›nda hasta iken gördü¤ü bir rüyây›
halîfelerden birisi vas›tas›yla fleyhine arzetmifl ve bu sebeple fleyhi onu methe-
derek “Allah’› anlay›fl› ne kadar ziyâde! Ancak flimdi onda süslü giyinme mu-
habbeti var.” demiflti. Bunu duyan Bursevî, o zaman halîfe olarak bulundu¤u
Ustrumca’ya döndü¤ünde üzerindekileri tamâmen de¤ifltirmifl ve abâ giymeye
bafllam›flt›r. fieyhi K›br›s’ta sürgünde iken onu ziyâreti s›ras›nda da Bursevî’nin
üzerinde siyah bir abâ bulunuyordu. fieyhi ona ömrünün sonuna kadar bu abâ-
y› ç›karmamas›n› tavsiye etmifltir.74
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K›rm›z› elbise giyme konusunda âlimler aras›nda görüfl birli¤i yoktur.75 Dinî aç›-
dan câiz olmakla birlikte haram olan kibre götürme durumu varsa mekrûh gö-
rülmüfltür. Tarîkat fleyhlerinin mütevâz› libâslar giymelerinin sebebi, onlar›n
ihtilafl› konularda ihtiyat› seçerek ruhsatla amel etmemeleridir. Bursevî’ye göre,
“dervifl” oldu¤u halde flöhret elbisesi giyenler, Hak kap›s›n›n fakîrleri de¤il, mâ-
sivâ derviflleridir.76 Bu yüzden sûfîler, flöhretten ve baflkalar›na benzemekten sa-
k›nmak için k›rm›z› ve benzeri renklerden uzak durmay› tercih etmifllerdir.77

Halvetiye’nin ço¤u s›fâtî cemâle iflâret olmak üzere beyaz elbiseyi; Celvetîyenin
ço¤u ise kemâlden kinâye olarak yeflili tercih etmifltir. Bursevî, her ikisinin de
tercihinde isabetli oldu¤unu kaydeder.78

Tâc

Tâc, sûfîlerin bafllar›n› örtmek için bir d›fl k›yafeti olarak giydikleri “sikke”, 79

“takke”,80 ”külâh” vb. isimlerle ifade edilen bir giysidir.81

Rivâyete göre, Hz. Peygamber (a.s.), “Sar›k, Arab’›n tâc›d›r.”82 buyurmufltur.
Bursevî bu sözü yorumlarken Arab’›n, Acem gibi tâc giymeyip sar›k kulland›¤›-
n› ve bazen de sar›¤› beyaz takke üzerine sard›¤›n›,  Hz. Peygamber’in (a.s.) de
bâz› vakitlerde bu flekilde yapt›¤›n› belirtir. Hz. Peygamber (a.s.) nübüvvetten
önce deve tüyünden takke kullanm›flt›r ki, Mevlevîlerin sikkesi buradan al›n-
m›flt›r. Nübüvetten sonra ise siyah sar›k sarm›flt›r. Nitekim, Mekke’nin fethi gü-
nü bafl›nda siyah sar›k vard›.83

Bâz› sûfîler, Hz. Ali’nin savaflta düflman›n gözüne heybetli gözükmek için k›r-
m›z› külâh giydi¤i rivâyet edildi¤inden, Hac› Bayram Velî’nin (ö. 833/1430) za-
man›na kadar bununla amel etmifllerdir. Hac› Bayram Velî ise k›rm›z›y› beyaz
çuhaya,84 dâmâd› Eflrefo¤lu Rûmî (ö. 874/1469) de onu beyaz keçeye çevirmifl-
tir. Bunu da yaln›z nefsi k›rmak için yapm›flt›r. 85

Bursevî, tarîkat erbâb›n›n önderlerinden her birinin, kendine gelen ilhâma ve
gördü¤ü maslahata göre özel bir renk veya k›yâfet seçti¤ini ifade eder. Nitekim
Üftâde tâc›nda yeflili tercih etmifltir. O, seyyidlere benzememek için elbisede ye-
flil rengi terketmifl ve sâdece tâc›nda kullanm›flt›r. Celvetîlere göre beyaz ve ben-
zeri renkler tarîkat elbisesi de¤il ziynet elbisesidir.86

Kaynaklarda kaydedildi¤ine göre Azîz Mahmud Hüdâyî, fleyhi Üftâde gibi bazen
on sekiz bazen de on iki dilimli tâc giymifltir.87 Celvetîye tâc› ise, on üç dilimli-
dir.88 Bu, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ictihad›d›r. Dilimlerden on ikisi, sülûkte esas
olan on iki isme89 veya tevhid harflerine, on üçüncüsü ise onlar›n toplam›n›n bir-
li¤ine iflâret eder.90 Bir baflka yoruma göre ise, hakîkat bak›m›ndan isimlerin ana-
s› dörttür ki bunlar “Hay”, “Alîm”, “Mürîd” ve “Kadîr” isimleridir. Her ismin taay-
yünde üç tekrâr› vard›r. Üç kere dört on iki eder. Bu rakama bir de bunlar›n hep-
sinin “birli¤i” eklenince toplam› on üç olmufl olur.91 Celvetî âsitânesinde postni-
flîn olan fleyhin o¤ullar› ise tepesi kavuniçi renginde tâc giyerlerdi.92

Tac, pamuklu koyu yeflil (neftî)93 çuhadan yap›l›r ve merkez kutbuna yass› ve
zemin renginde bir dü¤me konur. Tâc›n tepe noktas›ndaki bu dü¤me “Nübüv-
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vet-i Muhammediye”yi sembolize eder. Tâc›n ön k›sm› mihrâbî ve minberî, ar-
ka taraf› ise kafesî biçimde sar›l›r. Bu flekil, di¤er tarîkatlarda yoktur.94 Bunun
nedeni, cem’ ve farka iflâret etmek içindir.95 Celvetî sar›¤›n›n yüz taraf›na gelen
ön k›sm›n›n toplu ve k›vr›mlar›n›n bitiflik olmas›, fark-› evvelden sonra meyda-
na gelen cem’ ve aynü’l-cem’ makâm›na iflâret eder. Sar›¤›n yüz taraf›na gelen
k›sm›n›n bitiflik olmas› hakîkate daha uygundur. Arka taraf›n›n da¤›n›k ve k›v-
r›mlar› birbirinden ayr› olmas›, cem’den sonra hâs›l olan fark makâm›na delalet
eder. Çünkü gaflet hâli olan ilk “fark”a îtibâr edilmez. Da¤›n›kl›k, aynü’l-cem’in
mukâbili olan “fark”a uygundur. Sar›¤›n bu flekilde sar›lmas› da Azîz Mahmud
Hüdâyî taraf›ndan tayin edilmifltir.96

Celvetî sar›¤›ndaki k›vr›mlar›n ön taraf›n›n toplu, arka taraf›n›n da¤›n›k olmas›-
n›n di¤er bir sebebi de cem’ hâlinin önce,  fark-› sânînin ise sonra olmas›d›r. Bu
nedenle sonra olan geriye b›rak›lm›flt›r. Öte yandan Hakk’a bakt›¤›ndan toplu ol-
mak (cem’iyyet) yüze; halk cânibine bakt›¤›ndan da¤›n›k olmak (tefrika) da en-
seye uygur düfler. Siyah tülbentle sar›k sarmak, hakîkatte tecellî-i celâle mazhar
olup küllî fenâya vâs›l olanlar›n s›fat›d›r. Bursevî, kendi zamân›nda Arap ve
Rûm diyâr›nda baz› esnaf›n ve hatta f›r›nc›lar›n bile siyah sar›k kulland›klar›n›
kaydeder ve bu nedenle selefin koydu¤u bâz› kurallar›n bid’at ehlinin fliâr› ve
hevâ ehlinin alâmeti hâline geldi¤i için terkedildi¤ini söyler.97 Nitekim Hücvirî
de bid’at ehli kimselerin yün elbise giymeyi (h›rka) kendi fliarlar› haline getir-
meleri sebebiyle, sünnete uygun olsa dahi, onlar›n fliâr›na muhâlefet etmenin de
“sünnet” oldu¤u görüflündedir.98

Bursevî Halvetî tâc›n›n çuhadan yap›ld›¤›n› ve üzerinde “Vedûd” ismine iflaret
etmek üzere “dâl” harfinin resmi bulundu¤unu söyler. Ortas›ndaki halka ise hü-
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viyyetin “he”sine ve devr-i vücûda delâlet eder. Vedûd isminde ebrâr ve mukar-
rabînin makâm›na iflâret vard›r. E¤er “vâdd” kelimesi, ism-i fâil olarak düflünü-
lürse seven ve âfl›k anlam›na; ism-i mef’ûl olarak kabul edilirse sevilen ve
ma’flûk mânâs›na gelir.99

Ayakkab›

Bursevî, tahkîk ehli sûfîlerin, siyah, mavi veya sar› mestle birlikte k›rm›z› pabuç
giymeyi âdet edindiklerini haber verir. Mest ve ayakkab› renginin özellikle fak-
l› olmas›, nefsi k›rmak ve onunla mücâhede etmek içindir. Çünkü nefis ikisinin
ayr› renkte olmas›ndan pek hofllanmaz. Aya¤a giyilen giyside ziynet, hem mest
ve hem de ayakkab›n›n ayn› renk olmas›yla olur. Sûfîlerin ikisinin de sar› olma-
s›ndan sak›nmalar› gaflet ehli olan avâma benzememek içindir. Ayakkab›da as-
lolan k›rm›z› olmakla birlikte, maslahata ve hâle göre bazen sar› da giyilmifltir.
Siyah renk mest bidâyet ehli, mavi tevassut ehli ve sar› ise halîfeler ve nihâyet
ehli içindir. Siyah nefs-i emmârenin s›fat›d›r. Mavide siyaha nisbetle parlakl›k
ve aç›lma vard›r. Bu sebeple mavi, nefs-i levvâme ve mülhime ehli içindir. Sar›
ise madenlerin en üstünü olan saf alt›n›n s›fat›d›r. En üstün s›fat en üstün mes-
te uygun düfler. Kemâl ehli, dünyân›n ayaklar›n›n alt›nda oldu¤una iflâret etmek
üzere bu rengi sadece ayaklar›nda kullanm›fllard›r. Bursevî’nin kaydetti¤ine gö-
re, Celvetîye’de mest ve pabuçla ilgili âdâb kurallar›, tâcla ilgili hususlarda ol-
du¤u gibi Hüdâyî taraf›ndan tâyin edilmifltir.100

Son olarak, Bursevî’nin libâs konusunda kendi dönemindeki baz› zâhir ulemâs›na ve
sözde sûfîlere getirdi¤i elefltirilere de de¤inmek istiyoruz. O, “Sûfîlerin k›yâfetinde
akl›n îtibâr edece¤i ve keflfin râz› olaca¤› bir mânâ yoktur” diyen zâhir ulemâs›n› ten-
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kit eder. Özellikle muâs›rlar›ndan h›rka giymenin Hz. Peygamber’den (a.s.) sâbit ol-
mad›¤›n› ileri sürerek tarîkat ehlinin k›yâfetini reddeden ve “Kitapta tac ve h›rka bö-
lümü yok” diyen baz› âlimlere kendi üslûbunca cevaplar verir ve onlar›n mârifet li-
bâs›ndan uryan olduklar› için karfl› ç›kt›klar›n› söyler. Kur’ân’›n ziyneti terk etmeye
teflvik etti¤ini ve dervifllerin h›rkas›n›n ashâb›n kisvesinden oldu¤unu belirtir.101

Ayr›ca, giydi¤i k›yâfetin s›rr›n› bilmekten ve hakk›n› vermekten uzak “sözde sûfî-
ler” de Bursevî’nin elefltirisinden nasiplerini alm›fllard›r. Bu tür kimselerin tâclar›-
n›n al›nmas› ve h›rkalar›n›n ç›kart›lmas› gerekti¤ini söyler. Çünkü onlar ne flerîat›n
hükmüne ve ne de tarîkat›n kâidesine riâyet etmektedirler. Bursevî, onlar› elefltir-
meyi de “gayret-i ilâhiyye” olarak görür ve kendisini de bu flekilde savunur.102

Dervifl k›yâfetlerini baflka maksatlar için giyenlerin hemen her dönemde var ol-
du¤u, bu konuyu tenkit konusu yapan müellifler taraf›ndan dile getirilmifltir. Me-
sela Hücvirî, dervifl k›yafetlerini kötüye kullananlar›, “Baz›lar›n›n y›rt›k ve yama-
l› elbise giymekten maksatlar› makam, itibar ve halka güzel görünmek arzusuzu-
dur. Bunlar›n zâhirleri bât›nlar›na uymamaktad›r...”103 diyerek tenkit etmifltir.

Sonuç

Bursevî, libâs konusunda zâhir ve bât›n›n birbirine mutâb›k olmas›, ziynetten
önce kötü hasletlerin at›lmas›, tarîkat ehlinin giyim kuflamda avâma benzemek-
ten sak›nmas› ve libâs›n tahakkuk yoluyla gerçeklefltirilmesi gerekti¤i üzerinde
›srarla durmufl ve insanda tabîat, nefis, kalp, ruh, s›r ve hafî gibi latîfelerin bu-
lundu¤unu ve her birinin kendisine göre bir libâs› oldu¤unu söylemifltir. Ayr›-
ca o, hak, amel, esmâ, befleriyet ve takvâ libaslar›ndan da söz etmifltir.
Muhaddisler, h›rka giydirmenin sahih bir dayana¤› olmad›¤›n› söyleseler de,
Bursevî, Hz. Peygamber’in (a.s.) Ka’b b. Züheyr’e h›rkas›n› giydirmesinin bu ko-
nuda yeterli bir delil oldu¤unu savunmufl ve sûfîlerin tamam› bilmese de, tarî-
katla ilgili âdâplar›n her birinin ilâhî bir s›r içerdi¤ini belirtmifltir. H›rkan›n mâ-
nevî bir libâs oldu¤unu kaydeden Bursevî, sûfîlerin zâhirlerini bât›nlar›na uy-
durmak için h›rka giydiklerini ve h›rka giymekten as›l maksad›n ilâhî ahlâk ile
ahlâklanmak oldu¤unu ifade etmifltir. O, tarîkat ehlinin libâs›na karfl› ç›kanlar›
elefltirdi¤i gibi, yaflad›¤› dönemdeki baz› sözde dervifllerle ilgili de özelefltiriler-
de bulunmufltur.
Bursevî, renkler konusunda tarîkat ehlinin h›rkada siyah, beyaz ve yeflili; ayakkab›-
da k›rm›z›y›, mestte ise sûfînin makam›na göre s›ras›yla siyah, mavi veya sar›y› ter-
cih ettiklerini belirmifltir. Özellikle ayakkab› ile mestin farkl› renklerde olmas› ge-
rekti¤ini söyleyen müellif, bunun nefisle mücâhedede önemli oldu¤u görüflündedir.
O, ayr›ca, renklerin hangi esmâ ve s›fâtlara iflâret etti¤i üzerinde de durmufltur.
Bursevî tâc konusunda da tarîkat önderlerinin her birinin kendine gelen ilhâma
göre özel bir renk ve flekil seçti¤ini söylemifltir. Celvetî tâc›n›n Üftâde’den kal-
d›¤›n› ve seyyidlerin elbisesi yeflil oldu¤undan, teeddüben elbisede yeflil kulla-
n›lmad›¤›n›, ancak tâcda yeflili tercih etmekle iktifâ edildi¤ini kaydetmifltir. Cel-
vetî tâc›ndaki on üç dilimin delâlet etti¤i anlamlar› da aç›klayan müellif, tâcda-
ki sar›¤›n bu tarîkata has bir flekilde sar›l›fl tarz›n› da ayr›ca aç›klam›flt›r. 

351

.



B‹BL‹YOGRAFYA

ACLÛNÎ, ‹smâil b. Muhammed el-Cerrâhî, Keflfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs, 4. bas-
k›, Beyrut 1405/1985.
BURSEVÎ, ‹smâil Hakkî, Ferahu’r-rûh, (fierhu’l-Muhammediyye), I-II, ‹stanbul
1294.
——-, Kitâbü Müzîli’l-ahzân, Ât›f Efendi Ktp., nr. 1506.
——-, Kitâbü’n-Netîce, I-II, (haz. Ali Naml›-‹mdat Yavafl), ‹stanbul 1997.
——-, Mecmûatü’l-fevâid ve’l-vâridât, BEYBEK, Genel, nr. 87.
——-, Müteferrik_t-› fieyh Hakkî, Süleymaniye Ktp., Es’ad Efendi, nr. 1667.
——-, fierh-i Pend-i Attâr, ‹stanbul 1287.
——-, Tamâmü’l-feyz fî bâbi’r-ricâl (Ramazan Muslu, ‹smâil Hakk› Bursevî ve
Temâmü’l-feyz Adl› Eseri-I, MÜSBE., ‹stanbul 1994, (yay›mlanmam›fl yüksek li-
sans tezi metin k›sm›.) [Temâmü’l-feyz-I]); (Ali Naml›, ‹smâil Hakk› Bursevî ve
Tamâmü’l-feyz Adl› Eseri-II, MÜSBE., ‹stanbul 1994, (yay›mlanmam›fl yüksek
lisans tezi metin k›sm›.) [Tamâmü’l-feyz-II])
CEBEC‹O⁄LU, Ethem, Hac› Bayram Velî, Ankara 1991.
DEVELL‹O⁄LU, Ferit, Osmanl›ca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat (Eski ve Yeni
Harflerle), 13. Bask› (yay. Ayd›n Sami Güneyçal), Ayd›n Kitapevi Yay›nlar›, An-
kara 1996.
DO⁄AN, D. Mehmet, Büyük Türkçe Sözlük, 10. bask›, ‹stanbul 1994.
GÖLPINARLI, Abdulbaki, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri,
‹stanbul 1977.
HUCV‹RÎ, Ali b. Osman Cüllâbî, Keflfü’l-mahcûb: Hakîkat Bilgisi (trc. Süleyman
Uluda¤), ‹stanbul 1982.
‹STANBÛLÎ, Yahya Agâh b. Sâlih, Mecmûatü’z-zerâif Sandûkatü’l-ma’ârif: Tarî-
kat K›yafetlerinde Sembolizm (yay. Yusuf Özbek), ‹stanbul 2002.
KUfiEYRÎ, Abdülkerim, Kufleyrî Risâlesi (trc. Süleyman Uluda¤), ‹stanbul 1991.
MÜSTAK‹MZÂDE, Süleyman Sadeddin Efendi, Tâc Risâlesi, Süleymaniye Ktp.,
Pertev Pafla, nr. 611, vr. 148-171.
NAMLI, Ali, ‹smâil Hakk› Bursevî: Hayat›, Eserleri, Tarîkat Anlay›fl›, ‹stanbul
2001.
ÖNDER, Mehmet, “Mevlevî Giyimleri”, Türk Etnografya Dergisi, say›: 1, Ankara
1956, s. 77-82.
PAKALIN, Mehmet Zeki, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü (I-III),
Milli E¤itim Bas›mevi, ‹stanbul 1983.
SÜHREVERDÎ, Ebû Hafs fiihâbüddin Ömer, Avârifü’l-ma’ârif: Tasavvufun Esas-
lar› (H. Kâmil Y›lmaz-‹rfan Gündüz), ‹stanbul 1989.
TÛSÎ, Ebu Nasr Serrâc, el-Lüma’: ‹slâm Tasavvufu (trc. H. Kâmil Y›lmaz), ‹stan-
bul 1996.
ULUDA⁄, Süleyman, “H›rka”, D‹A (‹stanbul 1998), XVII, 373-374.
——-, Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1991.
VASSÂF, Hüseyin, Sefîne-i evliyâ-y› ebrâr fî flerh-i Esmâr-› esrâr (I-V), Süleyma-
niye Ktp., Yazma Ba¤›fllar, nr. 2305-2309.
YILMAZ, H. Kâmil, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkat›, ‹stanbul 2004.

352

.



353

.

D‹PNOTLAR

1 Bursevî’nin eserleri ile ilgili bilgi için bk. Ali Naml›, ‹smâil Hakk› Bursevî: Hayat›, Eserleri, Ta-
rîkat Anlay›fl›, ‹stanbul 2001, s. 161-219.
2 M. Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, II, 371; D. Mehmet Do¤an, Bü-
yük Türkçe Sözlük, s. 716.
3 “Oradaki elbiseleri de ipektendir.” (el-Hac, 22/23; el-Fât›r, 35/33).
4 “Onlar sizin örtünüz, siz de onlar›n örtülerisiniz...” (el-Bakara, 2/187).
5 “Allah onlara yapt›klar›na karfl›l›k açl›k ve korku belas›n› tatt›rd›.” (en-Nahl, 16/112).
6 “Size geceyi örtü... yapan Allah’t›r.” (el-Furkân, 25/47). Ayr›ca bk. en-Nebe’, 78/10.
7 “Ey ‹nsano¤ullar›! Ay›p yerlerinizi örtecek giyimlikle sizi süsleyecek elbiseler gönderdik. Takva
örtüsü ise bunlardan daha hay›rl›d›r.” (el-A’râf, 7/26).
8 Bk. Sahîhu’l-Buhârî, Kitâbü’l-Libâs, VII, 33 vd.; Sahîhu Müslim, Kitâbü’l-libâs, III, 1634 vd.; Sü-
nen-i Ebû Dâvûd, Kitâbü’l-Libâs, IV, 41 vd.; Tirmizî, el-Câmi’u’s-sahîh, Kitâbü’l-libâs, IV, 217 vd.;
Sünenu ‹bn Mâce, Kitâbü’l-libâs, II, 1176 vd. (Ça¤r› Yay›nlar›, ‹stanbul 1981).
9 Fenâ, lügatte yokluk ve hiçlik anlamlar›na gelir. Tasavvuf ›st›lâh›nda ise kulun fiilini görmeme-
si ve mürîdin mürflidde, derviflin pîrinde fâni olmas› demektir. Bk. Süleyman Uluda¤, Tasavvuf
Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1991, s. 175-176.
10 Ali Naml›, ‹smâil Hakk› Bursevî, s. 335.
11 Bursevî, Temâmü’l-feyz-I, s. 80.
12 Serrâc, el-Lüma’, s. 194.
13 Hücvirî, Keflfü’l-mahcûb, s. 131-132.
14 Hücvirî, a.g.e.., s. 125-126.
15 Hücvirî, a.g.e., s. 131. Hücvirî’ye göre bir derviflin fakr ismine lay›k olabilmesi için asgari üç fley
laz›md›r: Yaman›n düzgün bir flekilde nas›l dikilmesi gerekti¤ini; söylenen bir sözü düzgün ve
do¤ru bir flekilde dinlemeyi ve aya¤› yer yüzüne düzgün olarak vurmay› bilmelidir. bk. a.g.e., s.
130.
16 Osman Fazl-› ‹lâhî, Cuma günü insanlar›n kalabal›k oldu¤u bir zamanda dikti¤i bu tuhaf elbi-
seyi giyer ve onlar›n aralar›na girer. Görenlerden bir k›sm› onun “deli” oldu¤unu söyler. Aradan
biraz zaman geçtikten sonra bu sefer beyaz bir kumafltan yeni bir h›rka dikip giyer ve çarfl›ya gi-
der. Bir kasaptan iki iflkembe al›p biri sa¤ di¤eri sol elinde oldu¤u halde pazarda yürür. Onun bu
halini görenler büsbütün flafl›r›rlar ve art›k delirdi¤ine hükmederler. Ancak Osman Fazl-› ‹lâhî’nin
davran›fl›n›n nedenini kimse bilemedi¤i gibi tahmin de edemez. Bursevî, fleyhinin bu flekilde
maksad›na ulaflt›¤›n› ve insanlar› etraf›ndan da¤›tmay› baflard›¤›n› ifade eder. Bk. Temâmü’l-feyz-
I, s. 84.
17 Serrâc, el-Lüma’, s. 193.
18 Serrâc, ayn› yer; Sühreverdî, Avârifü’l-ma’ârif, s. 442.
19 Bursevî bu konuda flöyle der: “Sûfî odur ki cumhura muhâlefet eyleye. Zira cumhur âdet ve
bid’at ehlidir. Âdet ve bid’ate muvâfakat ise flerr-i mahz, hatâ-y› azîm ve isyân-› kebîrdir.” Bk. Bur-
sevî, Kitâbü müzîli’l-ahzân, vr. 83a.
20 Ali Naml›, a.g.e., s. 335.
21 el-A’râf, 7/26.
22 Bekâ, lügatte kal›c› olma demektir. Tasavvuf ›st›lâh›nda ise kötü huylar›n yok olmas›ndan son-
ra yerlerini iyi huy ve davran›fllar›n almas›; kulun Allah’›n s›fat ve vas›flar›yla süslenmesi ve in-
san›n kendisini, etraf›ndaki halk› ve eflyay› görmemesi gibi anlamlara gelir. Bk. Süleyman Uluda¤,
Tasavvuf Terimleri Sözlü¤ü, s. 90.
23 Bursevî, Kitâbü’n-netîce, II, 204.
24 Bursevî, a.g.e., I, 354; a.mlf., Müteferrik_t-› fieyh Hakkî, vr. 275b.
25 Bursevî, fierh-i Pend-i Attâr, s. 244.
26 Bursevî, Temâmü’l-feyz-I, s. 79.
27 Ebû Dâvûd, Libâs 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 50.
28 Tasavvuf ›st›lâh›nda vecd, kulun herhangi bir kasd› ve çabas› olmaks›z›n kalbine tesâdüf eden
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ilham, his, feyz ve vârid türü Hak’tan gelen mükâflefeler ve tecellîlerdir. Vecdin basit flekli tevâ-
cüd, en mükemmel flekli ise vücûddur. Tevâcüd, sâlikin bilerek ve isteyerek vecde gelmek için ça-
balamas› ve vecde gelmifl gibi tav›r tak›nmas› ve vecd halini taklid etmesidir. Sûfîlerin bir k›sm›
bunu câiz görürken di¤er bir k›sm› da uygun görmez. bk. Süleyman Uluda¤, a.g.e., s. 485, 514.
29 Ali Naml›, a.g.e., s. 341.
30 Bursevî, Temâmü’l-feyz-I, s. 79.
31 “(‹sâ’n›n) anas› da dosdo¤ru bir kad›nd›r” (el-Mâide, 5/75), âyetine iflâret eder. bk. Bursevî, Ki-
tâbü’n-Netîce, I, 353.
32 Bursevî, a.g.e., I, 211.
33 Bursevî, a.g.e., I, 78.
34 Bursevî, a.g.e., I, 76.
35 el-A’râf, 7/151.
36 Bursevî, a.g.e., I, 134.
37 Bursevî, a.g.e., I, 167.
38 M. Zeki Pakal›n, a.g.e., II, 582. Ayr›ca bk. Abdulbaki Gölp›narl›, Tasavvuftan Dilimize Geçen
Deyimler ve Atasözleri, s. 238. 
39 Hucvirî, a.g.e.., s. 137; Kufleyrî Risâlesi, s. 603-604.
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43 Ulemân›n özellikle yüksek seviyede bulunanlar›n giydikleri genifl cübbeye verilen add›r. Binifl,
cübbeden daha genifl ve kollar› daha uzundur. Bunun pek bol olan›na da “ferâce” denir. Bk. M.
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age., I, 311.
45 Ali Naml›, a.g.e., s. 336.
46 Bursevî, Temâmü’l-feyz-I, s. 45.
47 Süleyman Uluda¤, “H›rka”, D‹A, XVII (‹stanbul 1998), s. 373.
48 Bursevî, Kitâbü’l-Mir’ât, vr. 86a; a.mlf., Mecmûatü’l-fevâid ve’l-vâridât, vr. 98a.
49 Aclûnî, age., II, 255 (hadis nr. 2256).
50 Ali Naml›, a.g.e., s. 337.
51 Ali Naml›, a.g.e., s. 341.
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53 Hücvirî, Keflfü’l-mahcûb, s. 129.
54 Hücvirî, a.g.e., s. 131.
55 Sühreverdî, Avârifü’l-ma’ârif, s. 125.
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57 Sühreverdî, a.g.e., s. 123.
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