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Girifl:

Tasavvuf literatüründe “tecellî” iki anlamda kullan›lmaktad›r. Birincisi “Al-
lah’›n farkl› yollarla varl›¤›n› göstermesi ve izhâr etmesi”; ikincisi ise “sûfînin
kalbine gaybdan baz› bilgilerin gelmesi” anlam›ndad›r. Hüdâyî’nin Tecelliyât
isimli eseri, ikinci anlamdaki tecellîleri konu edinmifltir. Bu eserde Hüdâyî
1011-1018 (1602-1609) y›llar› aras›nda, ço¤unlukla uyan›k halde iken bir ken-
dinden geçme esnâs›nda yaflad›¤› mistik deneyimleri (ruhî tecrübeleri) kaydet-
mifltir. Bu deneyimler: a) Gâibden ses duyma, b) Baz› fleyler görme, fleklinde iki-
ye ayr›labilir. Yaflanan deneyimler genellikle ruhânî mirâc yapmak, farkl› renk-
lerde nur görmek ya da kendisine hil‘at (elbise, cübbe), tâc veya alt›n k›l›ç gibi
nesnelerin hediye edilmesi fleklindedir. Bu hediyelerden baz›lar›n›n sembolik
anlamlar tafl›d›¤› da muhakkakt›r.
Tasavvuf tarihinde baz› sûfîler mânevî hâllerini ve keflflerini gizlemifl, baz›lar›
ise bunlar› anlatmay› ve yazmay› tercih etmifltir. Hüdâyî yaflad›¤› mânevî hâlle-
ri yazarak Celvetiyye ekolünde “tecellîlerin yaz›lmas›” gelene¤ini bafllatm›fl,
kendisinden sonra bir çok Celvetî mensubu yaflad›klar›n› kaleme alm›flt›r. Hü-
dâyî ile ayn› as›rda Hindistan’da yaflayan ‹mâm-› Rabbânî Ahmed Sirhindî de
tasavvuf yolunda yaflad›¤› hâlleri eserlerinde geniflçe anlatm›fl, kendisinden
sonra onun yolunu izleyen bir çok Müceddidî mensubu bu gelene¤i sürdürerek
mânevî hâllerini kayda geçirmifltir.
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Tasavvuf literatüründe önemli bir yeri olan “Tecelliyât” türü eserler sâdece ta-
savvuf araflt›rmac›lar› için de¤il, ayn› zamanda din psikolojisi ve parapsikoloji
sahalar›nda araflt›rma yapanlara da önemli malzemeler sunacak niteliktedir. Ay-
r›ca tasavvufî düflüncenin oluflum ve gelifliminde sûfîlerin tecellî yoluyla edin-
dikleri bilgilerin önemli bir rol oynad›¤› muhakkakt›r.

Tecellî Kavram›:

Sözlükte “tecellî” hem belirme, görünme, ortaya ç›kma, hem de belirti ve görün-
tü anlam›na gelir. Tecellî kavram› tasavvufî eserlerde bazan “Allah’›n Zât veya
s›fatlar› ile belirmesi, kullar›na görünmesi ve varl›¤›n› izhâr etmesi” anlam›nda,
bazan da “sâlikin gönlüne gaybdan ses veya görüntü yoluyla bilgilerin gelmesi”
anlamda kullan›lm›flt›r. Tasavvufun ilk dönemlerinde yaz›lan klasik eserlerde
sâlike bilgi getiren tecellîleri ifâde etmek için daha ziyâde levâih, tavâli‘, levâ-
mi‘, ilhâm, hât›r-› Hakk, vârid (ço¤ulu: vâridât), müflâhede ve keflf gibi kavram-
lar kullan›lm›flt›r. Zamanla tecellî (ço¤ulu: tecelliyât) kavram›n›n da bunlara ek-
lendi¤i anlafl›lmaktad›r. “Keflf” dendi¤inde daha ziyâde görüntü, “ilhâm” dendi-
¤inde ise daha çok ses ya da gönle do¤ma yoluyla gelen bilgiler kastedilmekte-
dir. 

Tecellîlerin (Rûhî Tecrübelerin) Yaz›ya Aktar›lmas›:

‹lk as›rlarda sûfîlerin, keflf ve ilhâm gibi rûhî tecrübelerini kaleme almaktan ka-
ç›nd›klar› görülmektedir. Bu dönemde baz› sûfîler havât›r konusuna temâs et-
mifl ancak genel bilgiler vermekle ve tehlikeli havât›ra karfl› mürîdleri uyarmak-
la yetinmifllerdir. Onlar, mânevî hâlleri ve tecellîleri yazman›n gösterifl ve riyâ
olaca¤›n› düflünerek bunu yapmaktan kaç›nm›fl olmal›d›rlar. Ancak hicrî VI.
yüzy›ldan sonra baz› sûfîler rûhî tecrübelerini ciddî manâda kaleme almaya bafl-
lam›fllard›r. Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) el-Munk›zü mine’d-dalâl isimli eserinde az
da olsa  izleri görülmeye bafllanan bu gelenek, Rûzbihân Baklî’nin (ö. 606/1209)
Keflfü’l-esrâr’› ve Necmeddîn Kübrâ’n›n (ö. 618/1221) Fevâihu’l-cemâl ve fevâti-
hu’l-celâl isimli eseriyle ilk güzel örneklerini vermifltir1. 
Necmeddîn Kübrâ seher vakti halvette zikir ile meflgûlken meleklerin tesbîh ve
isti¤fâr›n› iflitti¤ini nakleder.2 Yine birgün gaybet hâline girip kendinden geçti¤i-
ni, sonra yükselip do¤an bir güneflin önüne getirildi¤ini ve günefle yaklaflt›¤›n›
ifâde eder3. Kübrâ, zikirde isti¤râk hâline ulafl›nca, mevcûdât›n her zerresinden
borazan, davul sesi ve su fl›r›lt›s› gibi zikir sesleri duydu¤unu da kaydetmifltir4. 

Necmeddîn Kübrâ ile ayn› as›rda yaflayan fiihâbeddîn Sühreverdî (ö. 632/1234)
Avârifu’l-ma‘ârif isimli eserinde kendi ulaflt›¤› tecellîlere pek yer vermemifl ise
de, keflf ve ilhâm›n anlafl›lmas› ve yorumlanmas› yolunda önemli bilgiler aktar-
m›flt›r. fiu flözler ona âittir: “Keflf, bazan görerek, bazan da duyarak olur. Bazan
içten duyar, bazan da d›flar›dan ve hâtiften bir nidâ olarak iflitir”5. “Bazan bu
mükâflefelerden hiçbirine sâhip olmayan kimse, bunlar›n üstünde bir mevki el-
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de eder. Çünkü bu tür mükâflefelerin hepsi yakîn duygusunu takviye içindir.
Hâlis yakîn duygusunu elde edenin böyle fleylere ihtiyâc› kalmaz”6. Sühreverdî,
duyulan her sesin veya gönle do¤an her bilginin do¤ru olmayabilece¤i söyleyip
havât›r› alt› k›sma ay›rm›flt›r: 1. Nefsten gelen havât›r (hevâcis), 2. Hakk’tan ge-
len havât›r, 3. fieytan’dan gelen havât›r (visvâs), 4. Melekten gelen havât›r (il-
hâm), 5. Akl›n havât›r›, 6. Yakîn havât›r›7.
Sûfîlerin yaflad›¤› rûhî tecrübelerden biri de mânevî mi‘râcd›r. Seyr u sülûk, in-
san›n varl›k mertebelerindeki seyahati olup bir yükselifl (urûc) ve iniflten (nü-
zûl) oluflur. Tasavvufî eserlerdeki “yükselifl” ve “inifl” tâbirleri esâsen mecâzîdir.
Zîrâ Allah, yönden ve mekândan münezzehtir. Terminoloji darl›¤›ndan dolay›
bunlar kullan›lagelmifltir. Birçok sûfî kendi rûhî mi‘râc› ve bu mi‘râc esnâs›nda-
ki müflâhedeleri hakk›nda az ya da çok bilgi vermifltir. Bâyezîd Bistâmî (ö.
234/848), Senâî Gaznevî (ö. 525/1131), Ferîdeddîn Attâr (ö. 618/1221), ‹bnü’l-
Arabî (ö. 638/1240), Alâüddevle Simnânî (ö. 736/1336) ve ‹mâm-› Rabbânî laka-
b›yla bilinen Ahmed Sirhindî (ö. 1034/1624) bunlardand›r8. 
Sûfîler tecellîlere ço¤unlukla, rûhun hassaslaflt›¤› ortamlarda, halvet ve erbaîn
ad› verilen inzivâ dönemleri ile zikir ve günlük evrâd› icrâ ederken ulaflm›fl ise-
ler de, esâsen bunun muayyen bir vakti yoktur. 
Baz› sûfîler nâil olduklar› tecellîleri yazmaktan kaç›nm›fl ise de, baz›lar›, mürîd-
leri teflvik ve tahdîs-i ni‘met için bunlar› kaleme alm›flt›r. Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’nin Tecelliyât isimli eseri de ilhâm ve keflf yoluyla gelen bilgileri ihtivâ etmek-
te olup, tecellîyât türü eserlerin en güzel örneklerinden biridir.

Hüdâyî’nin Tecelliyât’›:

Hüdâyî’nin Tecelliyât isimli eseri Arapça’d›r. Bu Arapça eser henüz yay›nlanma-
m›fl olup kütüphânelerde birçok yazma nüshalar› vard›r9. ‹smâil Hakk› Burse-
vî’ye göre, Hüdâyî bu eserini vefât›na kadar gizlemifl, vefât›ndan sonra mürîdle-
ri taraf›ndan bulunup ço¤alt›lm›flt›r10. Eser, Osmanl› döneminde Türkçe’ye çev-
rilmifl ise de, bu tercüme yazma hâlindedir, henüz neflredilmemifltir11. Tercüme-
yi yapan kiflinin, Hüdâyî’nin mürîdlerinden olup onun baz› eserlerini tercüme
eden Mehmed Muizzüddîn Celvetî (ö. 1033/1623’ten sonra) oldu¤u anlafl›lmak-
tad›r12. Tecelliyât’› aç›klay›c› mâhiyette iki ayr› flerh yap›lm›flt›r. Birisi Celvetiy-
ye’den Hasan b. Abdurrahîm Aksarâyî R›zâî’nin Tecelliyât-› Hüdâyî’nin Nazmen
fierhi ismini tafl›yan eseri olup Türkçe’dir13. Di¤eri Abdülganî Nâblusî’nin (ö.
1143/1731) Leme‘âtü’l-berk›’n-necdî flerhu Tecelliyât› Mahmud Efendî isimli ese-
ridir ve Arapça’d›r14. Bu flerhler de henüz yazma hâlindedir. 
Azîz Mahmud Hüdâyî Tecelliyât isimli eserinde kalbine do¤an ilhamlar›, gâib-
den duydu¤u sesleri ve kalp gözüyle gördü¤ü olaylar› (müflâhedeleri) ay, gün ve
sene  belirterek kaydetmifltir. Hüdâyî, gördü¤ü rüyalar› Vâk›‘ât isimli eserinde
kaydetmifl, Tecelliyât’ta ise ço¤unlukla uyan›k iken nâil oldu¤u ilhâm ve keflfle-
re yer vermifltir. Bu ilhâm ve keflflerden bir k›sm› gâibden ses duymak, bir k›s-
m› da baz› fleyleri görmek fleklindedir. 



Duydu¤u seslere örnek olarak flunlar zikredilebilir:

Hüdâyî, hicrî 1112 senesi Receb ay›nda “Yâ flefîa’l-müznibîn” (Ey günahkârlar›n
flefâatçisi!) diye bir nidâ duymufltur15. Muharrem’in 9. günü kendisine iflâret
edilerek: “Bu zamân›n kutbü’l-âfâk› bunlard›r” diye hitâb edilmifltir. fia‘bân ay›-
n›n 6. günü kendisine: “Hak Teâlâ sana selâm eyledi” diye hitâb gelmifltir16. Zil-
hicce’nin 11. günü: “Eleysallâhü bi kâfin abdeh, kulumuzun bütün ifllerine biz
kifâyet edip her hâlini gözetiriz” diye nidâ gelmifltir17. Muharrem’in 23. günü
flöyle bir hitâb gelmifltir: “Kiflinin zâhirini ›slâha çal›flmas› Hz. Mûsâ’n›n yolu-
dur, bât›n›n› ›slâha çal›flmas› Hz. Îsâ’n›n yoludur. Her iki yönünü de ›slâh için
çal›flmas› Hz. Muhammed’in yoludur”18. Zilka‘de’nin 19. günü flu nidâ gelmifl-
tir: “Saâdete ulaflmak, zahmet ve meflakkat çekip sabretmekle olur”19.

Kalp gözüyle gördü¤ü olaylardan baz›lar› ise flunlard›r:

A. Bir flahs› görmesi: 
Hüdâyî, 1012 senesi Receb ay›n›n 18’inde Hz. Peygamber’i görmüfl, Peygamber
Efendimiz ona: “Bizim vârisimizsin” buyurmufltur20. Ayn› sene Rabîulevvel’in
29. günü dervifllerle sohbet ederken Hz. Peygamber Hüdâyî’ye görünüp oturdu-
¤u seccâdenin üzerine gelmifltir21. Muharrem’in 24. günü Cuma namaz›n›n son
sünnetini k›larken Bâyezîd Bistâmî’nin genç bir insan sûretinde gelip mecliste
oturdu¤unu görmüfltür22. Cemâziyelûlâ ay›nda Hüdâyî mihrapta otururken ve
dervifller zikrederken kalp gözünden perdeler kalkm›fl, Hz. Peygamber’in maz-
har-› zât-› rabbânî ve câmi-i cemî-i esmâ ve s›fât oldu¤u (yani bütün ilâhî isim
ve s›fatlara sâhip oldu¤u) keflf olunmufltur23. 
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B. Bir nur görmesi: 
fia‘bân ay›n›n bir pazar günü yats› namaz›n›n son sünnetinde kendisini yeflil bir
nûrun kaplad›¤›n› görmüfltür24. 1012 senesi fia‘bân ay›n›n19. Çarflamba günü
akflam ile yats› aras›nda önce siyah bir nur, sonra yeflil bir nur görmüfltür25.
C. Bir hediye almas›: 
Ramazan’›n 29. günü kendisine mânen âlemler kadar genifl bir hal› hediye edilmifl-
tir26. Bir ara dervifllerle tevhîd zikri icrâ ederken Hüdâyî’ye mânen bir hil‘at (cübbe)
giydirilmifltir27. Bir Çarflamba gecesi temcîd vaktinde Hz. Peygamber Hüdâyî’ye bir
tâc giydirmifltir28. Zilhicce’nin 5. günü kendisine lezzetli bir flerbet ikrâm edilmifl-
tir29. Tecelliyât’› flerheden Nâblusî’ye göre bu, tevhîd-i hâlis flerbetidir ve insan› mâ-
sivâ kirleri ile perdelerden temizler. Nitekim âyet-i kerîmede: Rabbleri onlara terte-
miz flerbet içirdi” (el-‹nsân, 76/21) buyurulmufltur30. fia‘bân ay›nda bir cuma günü
toplu zikir esnâs›nda tarîkat ehlinin tâclar› Hüdâyî’ye gösterilmifl ve hangisini iste-
di¤i sorulmufl, o Hz. Peygamber’in tâc›n› yani sar›¤›n› tercih etmifltir31. Rabîulev-
vel’in 29. günü murâkabe esnâs›nda kendisine bir miktar ya¤ getirilmifl ve: “Bu, Hz.
Peygamber’in kulland›¤› ya¤d›r” diye hitâb edilmifltir32. Cemâziyelevvel’in 5. Cuma
günü Hak Teâlâ taraf›ndan Hüdâyî’ye selâmet, saâdet ve fleref cübbesi hediye edil-
mifltir33. Cemâziyelâhire’nin 6. Çarflamba günü alt›n süslemeli olup as›l› duran bir
k›l›ç kendisine hediye edilmifltir34. Nâblusî’ye göre bu k›l›ç, hem Allah Teâlâ hem
de kullar ile iliflkilerde do¤ruluk ve samimiyetin sembolüdür35.  
D. Mânevî mi‘râc yapmas›:
Hüdâyî, bir Pazar gecesi mânevî mi‘râc yapm›fl, Hak Teâlâ ona “Yâ Abdullah”
(Ey Allah’›n kulu) diye hitâb etmifltir36. Cemâziyelâhir’in 22. günü yine rûhânî
mi‘râc yaflam›flt›r37 Zilka‘de’nin 23. günü Hak Teâlâ’ya vâs›l olmufl, sonra kulla-
r› Hakk’a irflâd için geri dönmeye (rucû) izin istemifltir38. 1014 senesi Cemâziye-
lâhir’in 22. günü de rûhânî bir mi‘râc yaflam›flt›r39.

Celvetiyye’de Tecelliyât› Yazma Gelene¤i:

Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, tasavvuf yolunda kavufltu¤u tecellîleri bir kitap hâlin-
de derlemifl olmas›, onun tâkipçileri olan baz› Celvetîler için örnek teflkil etmifl
olmal›d›r. Çünkü Hüdâyî’den sonra baflka Celvetiyye mensuplar›n›n da tecellîle-
rini kaleme ald›¤› görülmektedir. Fenâî mahlas›yla fliirler yazan Ehl-i Cennet
Mehmed Efendi’nin (ö. 1075/1664) Tecelliyât40 ve Mustafa Devâtî’nin (ö.
1070/1659) Tuhfetü’s-sûfiyyîn41 gibi eserleri ile ‹smâil Hakk› Bursevî’nin (ö.
1137/1725) Vâridât-› Hakk›yye baflta olmak üzere birçok eseri42, Hüdâyî’den son-
ra Celvetiyye’de tecelliyât› yazman›n âdetâ bir gelenek oldu¤unu îmâ etmektedir. 
Mustafa Devâtî’nin Tuhfetü’s-sûfiyyîn isimli eserinden birkaç örnek verilirse, bu
eserin, Hüdâyî’nin Tecelliyât’› ile konu yönünden benzerli¤i daha iyi anlafl›la-
cakt›r. Devâtî flöyle diyor: “Bir gün tekkemden ç›k›nca bahçedeki tafl parçalar›n›
gördüm. Bahçeyi temizleyen dedeye: Niçin flu bahçeyi bir güzel t›mar eylemez-
sin? dedim. O anda Hak taraf›ndan kalbime flu ilhâm geldi: Ey fülân o¤lu fülân!
D›flar›daki bahçeye bakaca¤›na yürü git vücûdunun bahçesini temizle”43.
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“Bir gün gönlüm Allah’a yönelmifl olarak otururken Lâ ilâhe illallâh dedim. Yer-
den semâya kadar bir direk peydâ oldu. Ey Allâh’›m, bu ne hikmettir? diye sor-
dum. fiöyle bir cevap geldi: Bu direk S›rât Köprüsü gibidir. Bütün uzuvlar›n› zapt
eyleyen, kontrol alt›nda tutan kulum bu budaks›z dire¤e merdivensiz olarak ç›kar.
Yani kelime-i tevhîdi söyleyen kimse dünyada iken S›rât Köprüsü’nü geçer”44.  
“Bir gün gayb âlemine nazar edip Rasûl-i Ekrem Efendimizi gördüm. Fakîre buyur-
dular ki: Ârifler can›m gibidir, âfl›klar o¤lum gibidir, ümmetim de gözüm gibidir”45. 
“Bir gün Lâilâhe illallâh dedim. Nurdan bir deryâ gördüm. Hemen bu deryan›n
içine dald›m. Sonunda büyük bir câmi gördüm. Câminin kap›s›na yaklaflt›m.
Orada bu fakîre bir yay ile üç ok ve bir kitap verdiler. Bunlar nedir? diye sor-
dum. Bu yay Allah Teâlâ’n›n kudret yay›d›r. Bu oklar flerîat, mârifet ve hakîkat-
tir. Bu kitap da bu makâm›n mânâs›n› aç›klar, cevâb›n› ald›m”46.
Celvetiyye’deki tecellîleri kaydetme gelene¤inin bir benzeri de, Hindistan’daki
Nakflbendiyye-Müceddidiyye tarîkat›nda görülmektedir. ‹mâm-› Rabbânî Ah-
med Sirhindî (ö. 1034/1624), tasavvuf yolunda nâil oldu¤u tecellîleri, tahdîs-i
nimet yani Allah’›n bu lütfunu zikretmek ve yeni mürîdlere flevk vermek için
yaz›l› ve sözlü olarak aktarm›flt›r47. Ahmed Sirhindî’nin keflf ve rûhî tecrübele-
rini geniflçe yazmas›, sonraki baz› Müceddidîler için örnek teflkîl etmifl, onlar da
baz› tecrübelerini aktarm›fllard›r. Ahmed Sirhindî’nin o¤lu Muhammed Ma‘sûm
hacca gitti¤inde Hicâz’da nâil oldu¤u ilhâm ve keflfleri anlatm›fl, onun anlatt›k-
lar›n› o¤lu Muhammed Ubeydullah Hasenâtü’l-Haremeyn ad›yla derleyip kitap
hâline getirmifltir48. Ahmed Sirhindî’nin di¤er o¤lu Muhammed Sa‘îd’in Hi-
câz’daki ilhâm ve keflfleri de onun o¤lu Abdülehad Vahdet Sirhindî taraf›ndan
Letâifü’l-Medîne ad›yla derlenmifltir49. fiâh Veliyyullah Dihlevî ise ilhâm ve keflf-
lerini Füyûzu’l-Haremeyn isimli eserinde bizzat kendisi kaleme alm›flt›r50. 
Binâenaleyh, Hüdâyî’den sonra Anadolu’daki Celvetiyye’de görülen tecelliyât›
yazma gelene¤inin bir benzeri, ayn› as›rlarda Hindistan’daki Müceddidiyye eko-
lünde de görülmektedir. 
Netîce olarak, tecelliyât türü eserler, ilâhiyat fakültelerinin tasavvuf bölümünde-
ki akademisyenler taraf›ndan ciddî bir araflt›rmaya tâbî tutulmal›d›r. Çünkü ta-
savvuf düflüncesinin (felsefesinin) oluflumunda sûfîlerin ulaflt›¤› tecellîler ve bu
yolla edindi¤i bilgiler önemli bir rol oynar. Öte yandan bu tür eserler sâdece ta-
savvuf araflt›rmac›lar› için de¤il, ayn› zamanda din psikolojisi ve parapsikoloji sa-
halar›nda araflt›rma yapanlar için de önemli malzemeler ve ip uçlar› sa¤layacak
niteliktedir. Zîrâ sûfîlerin keflf, ilhâm, gâibden ses duyma ve mânevî mi‘râc gibi
kavramlarla ifâde ettikleri hâller için parapsikologlar duru görü, duru iflitme, ast-
ral seyahat gibi tâbirler kullanmakta, yani ayn› konuyu incelemektedirler.  

228

.



.

229

D‹PNOTLAR 

1 Keflfü’l-esrâr’›n metni Nazif Hoca taraf›ndan yay›nlanm›flt›r: Nazif Hoca, Rûzbihân al-Baklî ve Ki-
tâb Kaflf al-Asrâr’› ile Farsça Baz› fiiirleri, ‹stanbul 1971. Fevâihu’l-cemâl’in metni Fritz Meier ta-
raf›ndan Die Fawaih al-Gamal wa Fawatih al-Galal ad›yla yay›nlanm›fl (Wiesbaden 1957), Musta-
fa kara taraf›ndan da Türkçe’ye çevrilmifltir (Tasavvufî Hayat içinde, ‹stanbul 1980, s. 91-161).  
2 Necmeddîn Kübrâ, Tasavvufî Hayat, s. 99-100.
3 Kübrâ, ae, s. 112.
4 Necmeddîn Kübrâ, Tasavvufî Hayat, s. 107-108.
5 fiihâbeddîn Sühreverdî, Avârifu’l-ma‘ârif, Beyrût 1966, s. 217.
6 Sühreverdî, ae, s. 219.
7 Sühreverdî, ae, s. 462, 466. Buna benzer tasnifler Sühreverdî’den önceki sûfîlerce de yap›lm›fl-
t›r. Bk. Ebû Tâlib Mekkî, Kûtü’l-kulûb, Kâhire 1310, I, 114-117; ‹mâm Gazâlî, Ravzatü’t-tâlibîn, M›-
s›r 1344, s. 212-215. 
8 Bistâmî’nin mi‘râc› için bk. Ebû Nasr Serrâc Tûsî, el-Lüma‘, s. 464, 468; Muhammed b. Ali es-
Sehlegî, Kitâbu’n-Nûr min kelimâti Ebî [Yezîd] Tayfûr, Abdurrahmân Bedevî, fiatahâtü’s-sûfiyye,
Kuveyt 1978 içinde, s. 111, 149, 175-178. Senâî Gaznevî’nin mi‘râc› için bk. Senâî Gaznevî, Sey-
ru’l-ibâd ile’l-meâd, Mesnevîhâ-y› Hakîm-i Senâî (nflr. M.Takî Müderris-i Razavî), Tahran 1348 hfl.
içinde, s. 179-233; Ferîdeddîn Attâr’›n mi‘râc› için bk. Ferîdeddîn Attâr, Musîbetnâme (nflr. Visâl
Nûrânî), Tahran 1338 hfl. ‹bnü’l-Arabî’nin mi‘râc› için bk. ‹bnü’l-Arabî, el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye,
Beyrût ts., III, 345-354 (bâb: 367); a.mlf., Kitâbu’l-‹srâ ile’l-makâmi’l-esrâ, Resâilü ‹bni’l-Arabî,
Haydarâbâd-Dekken 1948 içinde. Alâüddevle Simnânî’nin mi‘râc› için bk. Alâüddevle Simnânî,
Sirru bâli’l-bâl li-zevi’l-hâl, Musannefât-› Fârsî-yi Alâüddevle-i Simnânî (nflr. N.M. Herevî), Tahran
1369 hfl./1990 içinde, s. 128-140 vd. ‹mâm-› Rabbânî’nin mi‘râc› için bk. Necdet Tosun, ‹mâm-›
Rabbânî Ahmed Sirhindî: Hayat›, Eserleri, Tasavvufî Görüflleri, ‹stanbul 2005, s. 65-77.
9 Eserin Arapça asl›n›n nüshalar›: Süleymaniye Ktp., Ba¤datl› Vehbi, nr. 2065/6; Süleymaniye
Ktp., Hac› Mahmud, nr. 2372/3,  3670/2; Süleymaniye Ktp., Hâlet Efendi, nr. 332/12; Süleymani-
ye Ktp, Hekimo¤lu, nr. 446/2; Süleymaniye Ktp., Pertev Pafla, nr. 417/2; Süleymaniye Ktp., fiehid
Ali Pafla, nr. 1134; Hac› Selim A¤a Ktp., Hüdâyî, nr. 271/9.
10 ‹smâil Hakk› Bursevî, Kitâbü’n-Netîce (nflr. Ali Naml›-‹mdat Yavafl), ‹stanbul 1997, II, 217.
11 Eserin Osmanl›ca tercümesinin nüshalar›: ‹stanbul Ün. Ktp., TY, 801/3; Hac› Selim A¤a Ktp.,
Hüdâyî, nr. 593/3; Süleymaniye Ktp., Hac› Mahmud, nr. 3119/2; ‹stanbul Belediye Ktp., M.Cev-
det, K 412.
12 Muizzeddîn Celvetî hakk›nda bk. Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, ‹stanbul 1333, I, 164; H.
Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarîkat›, ‹stanbul, Erkam Yay›nlar› 1982, s.
139.
13 Hasan b. Abdurrahmân Aksarâyî R›zâî, Tecelliyât-› Hüdâyî’nin Nazmen fierhi, Süleymaniye
Ktp., Hac› Mahmud, nr. 3347, vr. 43-71. Müellif için bk. Mehmed Tâhir, Osmanl› Müellifleri, I, 22;
Necdet Y›lmaz, Osmanl› Toplumunda Tasavvuf: Sûfîler, Devlet ve Ulemâ, ‹stanbul 2001, s. 373-
374.
14 Nâblusî’nin flerhinin yazma nüshalar›: Hac› Selim A¤a Ktp, Hüdâyî, nr. 261 (122 varak); nr. 263
(95 varak); Süleymaniye Ktp., Pertev Pafla, nr. 259 (56 varak); Süleymaniye Ktp., Reîsü’l-küttâb,
nr. 471 (84 varak); Süleymaniye Ktp., Ba¤datl› Vehbi, nr. 715 (98 varak); Süleymaniye Ktp., Esad,
nr. 1510 (84 varak); Süleymaniye Ktp., Dü¤ümlü Baba, nr. 298 (97 varak); Topkap› Saray› Müze-
si Ktp., Revan Köflkü, nr. 467 (89 varak); ‹stanbul Ün. Ktp., AY, 2447.
15 Azîz Mahmud Hüdâyî, Tecelliyât (trc. Mu‘izzeddîn Celvetî), Hac› Selim A¤a Ktp., Hüdâyî, nr.
593, vr. 131b.
16 Hüdâyî, ae, vr. 133a.
17 Hüdâyî, ae, vr. 133b.
18 Hüdâyî, ae, vr. 135a.
19 Hüdâyî, ae, vr. 136a.
20 Hüdâyî, ae, vr. 131b.
21 Hüdâyî, ae, vr. 131b.



.

230

22 Hüdâyî, ae, vr. 136a.
23 Hüdâyî, ae, vr. 133b-134a, 138b.
24 Hüdâyî, ae, vr. 134a.
25 Hüdâyî, ae, vr. 138a.
26 Hüdâyî, ae, vr. 132a.
27 Hüdâyî, ae, vr. 132b.
28 Hüdâyî, ae, vr. 133a-b. 
29 Hüdâyî, ae, vr. 133b.
30 Abdülganî Nâblusî, Leme‘âtü’l-berk›’n-necdî flerhu Tecelliyât› Mahmud Efendî, Hac› Selim A¤a
Ktp., Hüdâyî, nr. 263, vr. 32b.
31 Hüdâyî, ae, 134a, 138a.
32 Hüdâyî, ae, vr. 134a-b.
33 Hüdâyî, ae, vr. 136b.
34 Hüdâyî, ae, vr. 136b.
35 Nâblusî, age, vr. 35a.
36 Hüdâyî, ae, vr. 132a.
37 Hüdâyî, ae, vr. 133a.
38 Hüdâyî, ae, vr. 133b.
39 Hüdâyî, ae, vr. 137a.
40 Fenâî Mehmed Efendi, Tecelliyât, ‹stanbul Belediye Ktp., O. Ergin Yzm., nr. 314/11, vr. 76b-84a;
Süleymaniye Ktp., Hac› Mahmud, nr. 3347, vr. 152-159. 
41 Mustafa Devâtî, Tuhfetü’s-sûfiyyîn, ‹stanbul Belediye Ktp., Belediye bölümü, nr. 438, vr. 32b-
48b; Hac› Selim A¤a Ktp., Hüdâyî, nr. 585, vr. 1b-20a. Osmanl› Türkçesi ile yaz›lan bu eser, tara-
f›m›zdan günümüz Türkçesi’ne göre sâdelefltirilerek yay›nlanm›flt›r: fieyh Mustafa Devâtî, Tuhfe-
tü’s-sûfiyyîn (Sûfîlere Hediye), hzr. Necdet Tosun, ‹stanbul 1998.
42 Bursevî’nin vâridât ve tecelliyât türü eserlerinin bir listesi için bk. Ali Naml›, ‹smâil Hakk› Bur-
sevî: Hayat›, Eserleri, Tarîkat Anlay›fl›, ‹stanbul 2001, s. 217-218.
43 fieyh Mustafa Devâtî, Tuhfetü’s-sûfiyyîn (Sûfîlere Hediye), s. 48.
44 Devâtî, ae, s. 53-54.
45 Devâtî, ae, s. 61.
46 Devâtî, ae, s. 68.
47 Ahmed Sirhindî’nin tecelliyât ve mükâflefât› onun eserlerinde da¤›n›k olarak mevcuttur. Mü-
rîdlerinden Bedreddîn Sirhindî ise bunlardan baz›s›n› Hazarâtü’l-kuds isimli eserinde müstakil
bir bölümde toplam›flt›r. Bk. Bedreddîn Sirhindî, Hazarâtü’l-kuds (nflr. Mahbûb ‹lâhî), Lahor
1971, II, 93-112; ayr›ca bk. Necdet Tosun, ‹mâm-› Rabbânî Ahmed Sirhindî: Hayat›, Eserleri, Ta-
savvufî Görüflleri, ‹stanbul 2005.
48 Muhammed Ubeydullah (drl.), Hasenâtü’l-Haremeyn (Frs. trc. Muhammed fiâkir, nflr. Muham-
med ‹kbâl Müceddidî), Lahor 1981. Bu eser, Yevâkîtü’l-Haremeyn ve Risâle-i Yâkûtiyye gibi isim-
lerle de bilinir.
49 Abdülehad Vahdet Sirhindî, Letâifü’l-Medîne (nflr. M. ‹kbâl Müceddidî), Lahor 2004.
50 fiâh Veliyyullah Dihlevî, Füyûzu’l-Haremeyn (nflr. Seyyid Zahîruddîn), Delhi 1308. Arapça me-
tin ve Urduca tercüme beraber yay›nlanm›flt›r.




