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ÖNSÖZ
Arap şiiri, Arap Edebiyatının en önemli ürünlerindendir. O, aynı
zamanda Arap dilinin, gramerinin ve edebî sanatlarının günümüze
ulaşmış arşivi niteliğindedir. Bu bağlamda tasavvufî şiirin de Arap
Edebiyatında önemli bir yeri vardır.
Tasavvufî şiirleriyle Arap Edebiyatına dil, sanat ve tema açısından
önemli katkılarda bulunmuş şairlerden biri de 576/1180 - 632/1234
yılları arasında yaşamış olan İbnu’l-Fârid’dir. O, şiirlerinde ilâhî aşkı
işlemiş ve bunu çoğu defa çaresizlikle beşerî aşka dair sembollerle dile
getirmiştir.
Şair, şiirlerinde mecazlara, istiârelere, kinâyelere, tasvirlere ve genel
olarak beyân ve bedî ile ilgili sanatlara geniş ölçüde yer vermiştir. Arap
diline olan yüksek hâkimiyeti ve usta bir şair olması hasebiyle, ulaştığı
tasavvufî mertebeleri ve yaşadığı ruhî hâletleri çok mâhir bir şekilde
nazma dökmüştür.
İbnu’l-Fârid’in ilâhî aşkı üstün bir sanat gücüyle ifade eden şiirleri, bazı
din bilginlerini rahatsız etmiş ve bunlar tarafından kendisine çeşitli
eleştiriler yöneltilmiştir.
Bu çalışma ile sûfî şair İbnu’l-Fârid’e dair klâsik ve modern
kaynaklarda dağınık hâlde bulunan bilgilerin bir araya getirilmesine ve
değerlendirilmesine gayret edilmiştir. Öte yandan İbnu’l-Fârid’in bir
edip ve sûfî olarak genel anlamda Tasavvuf Edebiyatına sanat, fikir ve
düşünce bazında yaptığı katkılar üzerine vurgular yapılmaya
çalışılmıştır.
Çalışma, üç ana bölümden oluşmaktadır.
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Giriş bölümünde tasavvufun kaynakları ve doğuşu ana başlığı altında
mistisizm kavramı ile mistisizmin İslam dışı inançlardaki yeri ele
alınmıştır. Ayrıca İslâm tasavvufunun tanımı, konusu ve gayesi
hakkında verilen özlü bilgilerden sonra tasavvufun dinî ve fikrî
temellerine temas edilmiştir. Bu arada mistisizm ile tasavvuf arasındaki
etkileşim ve farklara da dikkat çekilmiştir. Arap Edebiyatında tasavvufî
şiirin doğuşuna ilişkin kısa bir girişten sonra bu sahanın önde gelen
isimlerine, kendi şiirlerinden örneklerle yer verilmeye çalışılmıştır.
Birinci bölümde bu şairlerden biri olan İbnu’l-Fârid’in hayatı ve
tasavvufî kişiliği konu edilmiştir. Bu bağlamda, şairin vahdet anlayışı
ve bu anlayışın onun hayata bakışındaki yansımaları, kendi şiirlerinden
verilen örneklerle işlenmeye çalışılmıştır.
İkinci bölümde İbnu’l-Fârid’in divânı konu edilmiştir. Şairin
kasidelerini içeren divânı tanıtılarak şekil bakımından bir
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Burada divândaki kasidelerin
sayısına, beyit sayılarına, kafiyelerine ve aruz bahirlerine dair bilgilere
de yer verilmiştir. Tespit edilebildiği kadarıyla divânın ve divân üzerine
yapılmış çalışmaların, yazma ve matbû nüshaları hakkında bilgi
verilmiştir.
Divân üzerine batılı araştırmacıların yaptığı çalışmalara da
değinildikten sonra, kütüphanelerimizde bulunan divân ve kasidelerle
ilgili eserlere ait rakamsal bilgiler verilmiştir. Bu vesileyle geçmişte
şairin, hem batıda ilgi çeken hem de toplumumuzda tanınan ve şiirleri
okunan biri olduğu gösterilmeye çalışılmıştır.
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Yine bu bölümde divândaki bazı kasidelerin şaire nisbetiyle ilgili
yapılmış edebî eleştirilere ve bunların gerekçelerine temas edilmiştir.
Ayrıca İbnu’l-Fârid’in divânının içeriğiyle ilgili genel bir
değerlendirme de yapılmıştır.
Bu bölümde ayrıca şairin, şiirlerinde işlediği tasavvufî temalara yer
verilmiştir. Söz konusu temalar, şairin manevî tecrübelerini dile
getirdiği Tâiyye ile ilâhî aşkı sembolik bir dille nazmettiği Hamriyye
kasidelerinden ve diğer şiirlerinden örneklerle işlenmeye çalışılmıştır.
Bu arada şairin, şiirlerinde bir üslup olarak başvurduğu sembolik dile
dikkat çekilmiş ve bunun tasavvufî ve edebî arka planına temas
edilmiştir.
Bu bölümde şairin, şiirlerinde ustalıkla kullandığı edebî sanatlara da
müstakil olarak değinilmiş, bu sanatlar örnekleriyle ele alınıp tahlil
edilmeye çalışılmıştır.
Şiirlerinde yer verdiği tasavvufî temalar ve baş vurduğu edebî sanatlarla
İbnu’l-Fârid’in, tasavvufî Arap şiirine sanat, üslûp ve tema olarak
yaptığı katkılara bu vesileyle işaret edilmeye çalışılmıştır.
Son olarak da şiirlerinden hareketle şair hakkında yapılan
değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu başlıkta şairden övgüyle söz
edenlerle, vahdet anlayışı ve kullandığı sembolik dil sebebiyle onu
eleştirenler konu edilmiştir.
Yaşar Seracettin Baytar
Ankara - 2020



Bu çalışma, 23.06.2008 tarihinde sunduğumuz doktora tezinin, gözden geçirilerek
basılmış halidir. Bkz. Y. Seracettin Baytar, İbnu’l-Fârid, Hayatı ve Divânı, Doktora
Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum 2008.
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GİRİŞ
0.1. TASAVVUFUN KAYNAKLARI VE DOĞUŞU
Sûfî şair İbnu’l-Fârid’in hayatına geçmeden önce tasavvufî düşüncenin
doğuşuna ve tarihî gelişim sürecine kısaca değinmek gerekir. İslâm
tasavvufundan önce başka inançlarda var olmuş tasavvufî düşünceye
paralel düşünce sistemleri ve özellikle de mistisizm kavramına burada
değinmek yerinde olacaktır.
0.1.1. Mistisizm kavramı ve başka inançlardaki yeri
İslâm’a has “tasavvuf” kavramının İslâm dışı inanç sistemlerindeki
karşılığı “mistisizm” olarak ifade edilmiştir.1 Mistisizm ve mistik
kelimeleri kök olarak, “sır ve gizli hikmet” gibi anlamlara gelen
Yunanca “mister”2 kelimesine dayandırılmıştır. Mister insana, eşyanın
özüne ait bâtınî bilgiyi ve ilâhî bilgiyi kazandıran, onu yeniden ezeliyete
kavuşturan bir araç olarak tanımlanmıştır. Bu sebeple bir mistik,
zamana ait dünyadan, zaman dışı olan dünyaya, yani ezeliyete geçme,
Allah’ı doğrudan doğruya kavrama ve ona kavuşma konularıyla
ilgilenir.3

Cavit Sunar, Tasavvuf Tarihi, İstanbul, 2003, 1; Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve
Tarîkatler, İstanbul, 2004, 45; William Chittick, Tasavvuf, Kısa Bir Giriş, İstanbul,
2006, 35; Alparslan Salt-Cem Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, İstanbul, 2001, 249.
2
Mister (Mysteria) hakkında bkz., Mircea Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler
Tarihi, İstanbul, 2003, I, 358 vd.; Samih Tiryakioğlu, Dinler Tarihi, İstanbul, 1960,
166-167; Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 248.
3
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 1; Mustafa Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul,
1999, 11; H. Kâmil Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul, 1997,
13; Yaşar Nuri Öztürk, Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar, İstanbul, 1997, 17.
1
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Mistisizmin anlam çerçevesi, bazen çok geniş tutularak ilham, basîret,
önsezi, müşahede, demonoloji,4 büyücülük, okkültizm,5 sihir, telepati6
ve telekinezi7 gibi konular da mistisizmin anlam kapsamına dâhil
edilmiştir.8
Mistisizmin kaynağının, dinlerin, felsefelerin, şiirin, sanatın ve müziğin
ilhamlarını aldıkları kaynakla aynı olduğu kabul edilir. Diğer bir
ifadeyle o, görünen dünyanın üstünde ve ötesinde görünmeyenin
kavranması hâlidir. Mistik, ezelî olanın içinde geçici olanı, geçici
olanın içinde de ezelî olanı görür ve kavrar. Zira o, gerçeği ve Tanrı’yı
doğrudan doğruya tecrübe eder. Bu tecrübe, her yerde ve her zaman
aynı şekilde tecelli ettiğinden mistisizme, “Ebedî Felsefe” de
denilmiştir.9
Mistisizm iki temel düşünceye dayanır. Bunlardan biri insanların, ruhî
gerçeği kavramak için gerekli potansiyele sahip oldukları; diğeri ise
ruhî gerçeği kavramaya yetkin olabilmek için insanın kendi
mahiyetinde ruhanîleşmesinin gerekli olduğudur. Diğer bir ifadeyle
kişinin, Allah’ı bilebilmesi için ilâhî mahiyete ortak olması gerekir.
Zira, insandaki ruh cevheri aslında ilâhîdir ve insan kendi aslî mahiyeti

Demonoloji: Şeytan ve karakterlerini inceleme, bkz., Salt-Çobanlı, Dharma
Ansiklopedi, 87.
5
Okkültizm: Gizli ilimcilik, bkz., Ali Rafet Özkan, Kıyamet Tarikatları Yeni Dinî
Hareketler, 53-56; Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 295.
6
Telepati: Fikir, duygu ve duyumların bir kimseden başka birine aktarılması, bkz.,
Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 429.
7
Telekinezi: Düşünce yoluyla maddeyi harekete geçirme, bkz., Salt-Çobanlı, Dharma
Ansiklopedi, 429.
8
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 2; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 11.
9
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 3; bkz., Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 14.
4
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ile birleştiğinde Allah’la birleşmiş olur. İnsanla Allah arasında en alt
seviyeden potansiyel bir yakınlık vardır. Bu bağlamda mistisizm, en
son varlığın ilmi ve en son varlıkla birleşme ilmidir. Mistisizm, tam
olarak bir din veya felsefeden daha çok, tam ve bütün bir Allah sevgisi
ve mistiğin Allah ile şuurlu birliğini kurma sanatıdır. Allah, zaman ve
mekânın üstünde ve ötesinde olmakla beraber her yerde hâzır ve nâzır
olduğundan O’na sadece belirli bir yoldan değil, her yoldan
ulaşılabilir.10
Mistisizm, mistiğin hayat süreci ve onun şahsiyetinin yeniden
yapılandırılmasıdır. Şahsiyetin yeniden yapılandırılması için nefs, bir
sistem içinde, düzenli hâllerden veya gelişme merhalelerinden geçer ki,
buna “mistik yol” veya “seyr-u sülûk”11 denilir. 12
Mistik hâller veya mistik şuur, kendine has durumlar olduğundan,
başka hâllerle ve aklî şuurla mukayese edilemezler. Dolayısıyla da
bunlar, aklî şuur unsurlarına ait terimlerle tanımlanamazlar. Mistik
şuur, aklî şuur gibi, bize bir şey anlatmaz, o sadece, îmâ eder. Bu
sebeple de o ancak, sembolik ifadelerle ve tasvirlerle anlatılabilir.
Semboller, gerçeğin sırrına ulaştırma yolunda, güzelliği ve estetiği

Bkz., Sunar, Tasavvuf Tarihi, 6; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 13.
Seyr-u sülûk: Hakk’a ermek için bir rehberin öncülüğünde ve denetiminde çıkılan
manevî ve ruhî yolculuktur. Sâlik (ehl-i sülük) denilen yolcu, nefsindeki kötü
huylardan arındığı ve iyi huylar edindiği ölçüde bu yolculukta mesafe alır. Seyr-u
sülûkun gayesi, sâlikin kişisel arzu ve isteklerini yok edip tam anlamıyla kendisini
ilâhî iradenin hâkimiyeti altına sokmasıdır. Bkz., Süleyman Uludağ, Tasavvuf
Terimleri Sözlüğü, İstanbul, 2001, 312; Ömür Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, İstanbul,
2000, 275; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 183; Ahmet Kırkkılıç,
Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, İstanbul, 1996, 166.
12
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 10; Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 249.
10
11
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kullandığından, kafaya ve akla değil, kalbe ve sezgisel hisse hitap
eder.13
Gayesi Allah’a varmak ve O’nunla birleşmek olan mistik anlayışa göre,
varlığın temel gerçeği olan Allah, hem kâinatta hem de insanın
ruhundadır. Bu yüzden gerçeğin araştırılması, ancak iki yolla
yapılabilir. Bunların ilki, görüneni görünmeyen için terk edip, duyular
dünyasından gerçek olan aşkın dünyaya çıkmak; diğeri ise mistiğin
şahsiyetinin, Allah ile birleşmesi yolunda yeniden geliştirilmesidir.
Gerçeği kavrayabilmek, duyular dünyasından uzaklaşma ve maddî
dünyadan ruhî dünyaya bir yolculukla gerçekleşebilir. Bununla
kastedilen ise ruhun, tam bir hürriyete kavuşmasıdır. Tamamiyle hür
olabilmek için ise nefsi toptan terk etmek, ruhun basitliğine ve
fakirliğine ermek gerekir.14
0.1.1.1. Hint mistisizmi
Hint toplumunun en eski kutsal kitabı olan “Veda”lar, yaratıcı
“Brahma”, koruyucu “Vişnu” ve yok edici “Şiva” dan oluşan bir teslis
inancı başta olmak üzere bunlara bağlı pek çok tanrıdan bahseder.15

Sunar, Tasavvuf Tarihi, 10; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 13-14.
Bkz., Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, I, 362-369; Sunar, Tasavvuf
Tarihi, 11-12; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 13.
15
Bkz., Mircea Eliade-Ioan P.Couliano, Dinler Tarihi Sözlüğü, İstanbul, 1997, 153155, 162; Eliade, Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi, II, 58-61, 276; Tiryakioğlu,
Dinler Tarihi, 63; Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi,
İstanbul, 1983, 140; Günay Tümer-Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara,
1997, 100; Ahmet Kahraman, Mukayeseli Dinler Tarihi, İstanbul, 1999, 115; George
Thomas Bettany, Dünya Dinleri Ansiklopedisi, İstanbul, 2005, 234-235; Kırkkılıç,
Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 51; Sunar, Tasavvuf Tarihi, 19; Es‘ad Sahmerânî,
Tasavvuf, Menşei ve Istılahları, çev. Muharrem Tan, İstanbul, 2000, 36-38.
13
14
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Hintliler, zamanla dînî düşüncelerinde panteist bir inanç sistemine
kaymış olmalarına rağmen kendi zâtıyla kâim, kâdir, merhamet sahibi,
gaybı bilen, bütün noksan sıfatlardan münezzeh, ezelî ve ebedî olan,
cinsiyeti

olmayan,

bütün

varlıkların

başlangıcı

ve

sonradan

yaratılmışlara benzemeyen bir tek Tanrı inancına da sahiptirler. Bu tek
Tanrı’nın ismi “Brahma”dır.16
Brahma’yı düşünmek için insanlardan uzaklaşarak münzevî bir hayat
sürmek ve onu sürekli zikretmek gerekir. Onlara göre bu dünya gölge
veya akisten ibarettir. Hint mistiklerine göre her fânî suret yok olacağı
için rüyadan ibaret olan bu dünyaya bağlanmamak ve onu sevmemek
gerekir. Dünya sevgisi, arzuların peşinde koşmayı, üzülmeyi ve hırslı
olmayı beraberinde getirir. Onlara göre ruhu bir an önce bu rüyadan
kurtarmalıdır.

Hint

mistikleri

ruhun

kurtuluşunun

ölümle

gerçekleşeceğine inanırlar. Hayat onlar için tahammülü güç bir yüktür.
Bütün emelleri terk edip Brahma’nın mutlak vucûdunda yok olmak
mutluluğun ta kendisidir.17
Brahmanlar ayrıca tenâsuh inancına da sahiptirler. Tenâsuh, bedenden
ayrılan ruhun bir başka bedene tekâmül etmek üzere girmesidir.
Tekâmülü sağlanana kadar ruhun, bedenler arasındaki gidiş gelişine ise

Bkz., Ömer Rıza Doğrul, Yeryüzündeki Dinler Tarihi, İstanbul, 1947, 106;
Tiryakioğlu, Dinler Tarihi, 54; Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi,
137-138; Kahraman, Mukayeseli Dinler Tarihi, 115; Salt-Çobanlı, Dharma
Ansiklopedi, 61; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 51; Eraydın, Tasavvuf
ve Tarîkatler, 46.
17
Bkz., Bettany, Dünya Dinleri Ansiklopedisi, 244; Sunar, Tasavvuf Tarihi, 21; Eraydın,
Tasavvuf ve Tarîkatler, 47.
16
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samsara adı verilir.18 Bu inançta ruh bir bedenden diğerine geçmekle
büyük acı çeker. Bu sebeble insan, nefsini arındırmak suretiyle kemâl
derecesine yükselmek için çalışmalıdır. Kemâle eren insanın ruhu,
bedenler âleminden ayrılarak âlemin küllî olan ruhu “Nirvana” ile
birleşir. Bu yüzden bedene eziyet etmeye dayanan “Yoga” eğitimi,
Hindû inancının en önemli âyinlerindendir. 19
Bir hindû âyini olan yoga, insanın bedenî, zihnî ve manevî gücünü
bir araya getirecek tarzda icra edilen bir tür egzersizdir. Yoga
yapana yogi denir. Yogi, nefesine hakim olur ve zihnini bir noktada
toplar. Böylece o, beden ile ruh, hareket ile zihin, his ile sezgi
arasındaki ahengi sağlayarak ezelî olana ve kâinatın değişmez
özüne ulaşmaya çalışır.20
Yine Hindistan’da mîlâttan altı yüz yıl önce ortaya çıkan Budizm’e göre
kötülüğün ve elemin kaynağı şehvet ve ihtirastır. Hayatın gayesi, ruhu
nefsin baskısından kurtarmaktır. Bu ise, tefekkür ve riyâzetle gerçekleşir. Dünyaya âit hazlardan yavaş yavaş uzaklaşmak, benlik
bağlarından kurtulmak insanı esaretten kurtarır.21

18

Bkz., Kahraman, Mukayeseli Dinler Tarihi, 113-114; Salt-Çobanlı, Dharma
Ansiklopedi, 432; Ethem Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü,
İstanbul, 2004, 650; Tümer-Küçük, Dinler Tarihi, 102.
19
Bkz., Doğrul, Yeryüzündeki Dinler Tarihi, 107; Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan
Günümüze Dinler Tarihi, 146; Tümer-Küçük, Dinler Tarihi, 103; Bettany, Dünya
Dinleri Ansiklopedisi, 251; Sahmerânî, Tasavvuf, Menşei ve Istılahları, 37; Sunar,
Tasavvuf Tarihi, 24; Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 486-488.
20
Bkz., Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, 147; Tümer-Küçük,
Dinler Tarihi, 103; Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 488-489.
21
Tümer-Küçük, Dinler Tarihi, 163; Kahraman, Mukayeseli Dinler Tarihi, 123;
Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 48.
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Budizm’e göre ölüm, ebedî mutluluk olan Nirvana’ya ulaşma aracıdır.
22

Kişi, iyi bir Budist olarak yaşarsa Nirvana’ya ulaşır ve ancak

Nirvana’ya ulaşmakla tenâsuhtan kurtulabilir. Nirvana’ya ulaşmak
için kötü huylara sahip olan benliği, arzu ve hırslardan arındırıp,
hikmet ve olgunluğa kavuşturmak gerekmektedir. Kişi, kötülüklerle
dolu bu dünyada faziletli yaşayabildiği ölçüde huzur ve mutluluğa
ulaşır.23
Budizm’e göre hayırlı işler, uhrevî bir mükâfata nâil olmak için değil,
bizâtihi hayır olduğu için yapılmalıdır.24 Budizm’e göre yapılması
günah olan davranışlar şunlardır: cana kıymak, hırsızlık yapmak, zina
etmek, yalan söylemek, lüzumsuz şeylere bağlanmak, alay etmek,
başkalarının kötülüğünü istemek, şüphecilik ve şarhoşluktur.25
0.1.1.2. Mısır-Hermes mistisizmi
Mısır’da halk arasında yaygın olan inancın yanı sıra toplumun ileri
gelenlerine

özgü

olan

bâtın

ilmi,

temelde

tevhîd

inancına

dayanmaktaydı. Mısır kâhinlerinin önemli mürşitlerinden olan Hermes
Thot’un26 sözlerinde bu inancın özelliklerine dair ipuçlarına rastlamak
mümkündür. Onun şöyle dediği nakledilmektedir: “Düşüncelerimizin

Bkz., Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 281; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze
Tasavvuf, 52.
23
Bkz., Tümer-Küçük, Dinler Tarihi, 163; Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 281;
Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 52.
24
Ayrıntılı bilgi için bkz., Mehmed Ali Aynî, Tasavvuf Târihi, İstanbul, 1992, 4-12;
Ömer Rıza Doğrul, İslâmiyetin Geliştirdiği Tasavvuf, İstanbul, 1948, 19.
25
Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 53.
26
Hermes Thot hakkında bkz., Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul, 1972, 177;
Eliade, Dinler Tarihi Sözlüğü, 116; Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 153.
22
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hiçbiri Allah’ı tasvir edemez. Şekilsiz olan bir varlık, duyularımızla
idrak edilemez. Zamandan münezzeh olan, zamanla ölçülemez. Fakat
bütün bunlara rağmen, Allah Teâlâ bâzı seçkin kullarına, kendi yüksek
kemâlinden bâzı tecellilere mazhar olma kâbiliyetini ihsan edebilir. Bu
tecellilere mazhar olanlar, gördüklerini ve hissettiklerini avâma
anlatacak kelime bulamazlar. İnsanlar, bu mertebeye uzun ve yorucu
bir çile devresinden sonra ulaşabilirler.”27
Gayb ilmini edinmek isteyenlerin Mısır mabetlerinde görevli rahibe
müracaat etmeleri gerekirdi. Rahip kendisine başvuran kimseyi iyice
inceledikten sonra, o kişinin mabedin şartlarına uygun olduğuna kanâat
getirirse kabul ederdi. Önce mabette imtihana tabi tutulan talib, pek çok
tehlikeli ve korkulu sınamalardan geçirilir, metin ve cesur olanlar bu
zorlu aşamalardan sonra ilk çilelerini tamamlardı. Kalbi bozuk, zayıf ve
korkak olanlar ise bu korkunç imtihanlardan geçerken ya çıldırır ya da
ölürlerdi. Daha sonra da pek çok sınamaya tabi tutulan talip, nihayet
şehvet imtihanını da başarırsa, yemîn merasimi sonrası müritliğe kabul
edilirdi.28
Hermesçilere göre insan, özgürlüğünü mistik uygulamalarla elde eder.
Zira bu tür bir uygulamanın en şiddetli hâlinde ruh, Allah’ın
müşahadesinde

tamamen

erir.

Vecd

hâlindeyken

ulûhiyyetin

müşahedesiyle insanın varlığı bir nevi tanrılaşarak ilâhî ışık olur.29

Sunar, Tasavvuf Tarihi, 41; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 48.
Bkz., Aynî, Tasavvuf Târihi, 45; Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler
Tarihi, 62-64.
29
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 44.
27
28
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Nihaî amacı ilahî ışığa ermek olan mistik yolcunun, ölünceye kadar
eğitim görmesi istenirdi. Mısır’ın mistik mürşitleri gerçeğe ulaşma
yolunda eğittikleri kişiyi sırasıyla; beden, hayvanî ruh ve insanî ruh
terbiyelerinden geçirirlerdi. İnsan ancak, insanî ruhun terbiyesi
sayesinde ğaybî güçlerle irtibata geçebilir, gayb âleminden direk feyz
alarak melekût âlemine açılabilirdi. Böylelikle de o, daha dünyadayken
esaretten kurtulup nefsine hakim olabilir ve ilâhî özgürlüğe
kavuşabilirdi. Bu seviyeye gelmiş bir kimse ancak diğer insanları irşad
edebilirdi.30
Hermesçi inanışta, Allah’a ulaşmak için Allah’ı arzulamak, nefsi
yenmek ve bâtınî huzura kavuşmak gibi bazı hâller zorunluysa da bu,
sadece insanın iradesiyle elde edeceği bir durum değildir. Bu inanç
sisteminde Allah’a ulaşma, insanın iradesinden çok, Allah’ın lütuf ve
inayetine bağlıdır. İnayet anlayışı ön planda olan Hermetizm’in
öğretilerinden birinde şöyle denildiği nakledilir: “Dua et ki belki lutfu
bulabilirsin ve Allah’tan, belki bir tek şuâ senin aklının üzerinde
parlayabilir.”31
Mistik mürşitlerin, uzun süren eğitimler sonunda mistik yolculara şu
şekilde öğüt verdikleri nakledilmektedir:32

Bkz., Sunar, Tasavvuf Tarihi, 48; Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler
Tarihi, 64.
31
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 44.
32
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 49.
30
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“İlim kuvvetin, iman kılıcın, sükut da delinmez zırhın olsun. Hakikati
kalbinde sakla, onu hareketlerin ve fiillerin söylesin.”
“Gerçeği herkesin akıl derecesine göre açıkla!”
“Tanrı sayısız ruhlarla nefes alır. Her şeye hayat veren O’dur. O’na
yönelmek ise insanın kendisine aittir.”
“Ruh, üstü örtülü bir nurdur ki ancak aşk ile ebedî olarak parlar, aşksız
kaldığında ise sönüp gider.”
0.1.1.3. Yunan mistisizmi
Yunan mistisizminin başlıca temsilcileri Fisagor (m.ö. 580-500), Sokrat
(m.ö. 470-399) ve Eflâtun (m.ö. 427-347)’dur. Fisagor, Mısır
mabetlerinde yirmi iki yıl kalmıştır. Fisagor’a göre insan, beden ve
ruhuyla bu âlemin küçük bir örneğidir. Toplumda huzur ve refah hâkim
olduğunda Tanrı, insanların kalbine ve vicdanına iner. Fisagor’a göre
hedefi mutlak ruha erişmek olan insan ruhu, yalnızca bilgiyle arınır.
Bunun yolu ise dünya hazlarından uzak durmak, matematik ve müzikle
uğraşmaktır.33
Fisagor, Mısır mabetlerinde öğrendiği eğitim sistemini, yerleştiği
İtalya’nın Croton bölgesinde kurduğu okulda hayata geçirmiştir.34
İmtihana tâbi tuttuğu öğrencilerinden uygun olanları müritliğe kabul
Bkz., Bettany, Dünya Dinleri Ansiklopedisi, 485- 496; Sunar, Tasavvuf Tarihi, 59;
Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 322-323; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze
Tasavvuf, 30; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 49.
34
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 59; Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 323; Eraydın,
Tasavvuf ve Tarîkatler, 49.
33
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eder ve bunları, iki yıl hazırlık aşamasından geçirirdi. Şartlara göre bu
süre beş yıla kadar da uzayabilirdi. Hazırlık safhasındaki öğrencide
anne babaya itaat, Tanrıyı, anneyi ve vatanı sevmek, arkadaşa hürmet
ve hocaya teslimiyet gibi hususların gerçekleşmesi esas kabul edilirdi.35
Hazırlık safhasından sonra “tasfiye” devresi başlardı. Gerçek öğretim
ve irşâd bu aşamanın başlamasıyla yapılırdı. Bu aşamada müride bâtın
ilminden bahsedilir, sayılar ve müzikle ilgili bilgiler verilirdi. Ayrıca
büyük âlem olan kainat ile küçük âlem kabul edilen insanı etkileyen
ilâhî sıfatlara dair bilginin tek bilgi olduğu aklî delillerle anlatılırdı.
Fisagor, daha sonra öğrencilerine sonsuzlukla ilgili kavramları da
öğretirdi.36
Sokrat (m.ö. 470-399), insanların dikkatini dış âlemden iç âleme
yöneltmiş, öncelikle insanın kendi nefsini, kendi mahiyetini
incelemesinin gerekliliği üzerinde durmuştur. 37 Ona göre tüm
kötülükler bilgisizlikten doğar. İnsanların hepsinde bilgi ile ortaya
çıkarılabilecek bir iyilik meyli vardır. Bunun için de kişinin kendini
tanıması gerekir. O, “nefsini bil!” sözüyle nefsi öne çıkarır ve böylece
dikkatleri insanın kendisine yöneltir. Ona göre nefis terbiyesinde aşkın
ve aklın rolü çok önemlidir.38

Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 31.
Bkz., Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 323; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze
Tasavvuf, 31; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 50.
37
Bkz., Bettany, Dünya Dinleri Ansiklopedisi, 486-487; Sunar, Tasavvuf Tarihi, 83.
38
Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 34.
35
36
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Sokrat’a göre insan, hırslarından kurtularak nefsini temizler ve
vicdanını duyarlı hale getirir. Nefsini temizleyen, vicdanını duyarlı hale
getiren ve Tanrısını da ibadetlerle yücelten insanlara, Tanrı bazı olayları
ve sırları, bazı özel işaretlerle bildirir. Diğer bir ifadeyle Tanrı, kendi
rızasına eren fazilet sahibi insanlara, onların bilmedikleri şeyleri ya
semâvî işaretlerle veya bir takım ilhamlarla bildirerek onların kalplerini
aydınlatır.39
Tanrı, aynı zamanda herkesin kalbî sırlarını da bilir. Böyle bir tanrı ise
takdîse ve ibadete layıktır. İnsan Tanrı’ya en büyük hürmeti göstermeli
ve en büyük şükranda bulunmalıdır. Zira her türlü hayrın, nimetin ve
mutluluğun kaynağı O’dur. Kâinatı bir bütün olarak görmeyi
başarabilen insan, bir anlık da olsa Tanrı’yı hissedebilir. İnsan,
düşüncesi sayesinde diğer varlıkların önündedir. O, kâinatın
merkezidir. Kâinatın gayesinde insan, insanın gayesinda ise Tanrı
vardır.40
Eflâtun (m.ö. 427-347), duyular ve duyular üstü olmak üzere iki
âlemden bahseder. Ona göre dünya, gerçek olan ideler âleminin bir
yansımasıdır. Eflâtun’a göre ruh, ideler âleminden bu dünyaya inerek
bedene girmiştir. Ölüm, ruhun beden hapishanesinden kurtuluşudur.
Varlıklar hakkındaki bilgimiz, tek taraftan ışık alan bir mağaranın iç

39
40

Sunar, Tasavvuf Tarihi, 84; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 35.
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 85; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 35.
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âlemi

hatırlamasından ibarettir.41
Ruh karanlık beden hapsine düşmeden önce, dünyada sadece misalleri
(ideleri), gölgeleri bulunan asılları temaşa ediyordu. Ruh, müşâhede
âlemine indikten sonra bu asılları artık göremez oldu. Ruhun güzelliğe
düşkünlüğü de bundan kaynaklanmaktadır. Bu âlemde gözlenen nâkıs
şeyler, ezelî âlemde temaşa edilenleri hatırlatmaktadır. Bedende
hapsolmuş olan ilâhî ve ölümsüz ruh, dünyadaki hâli ile her türlü
kötülüğün failidir. Ruh diğer hayatlarda da başka bedenlere girerek
saflaşır ve uluhiyyete erer. 42
Eflâtun’a göre ruh, bilgiyi anlamaya çalışır. O, ilâhî gerçeği temaşadan
başka bir şeyden zevk almaz. Temaşa, ruhun gözüdür. Ruh, önceki
hayatındaki formları bilir ve realite ile tekrar temasa geçmeye teşebbüs
eder. Zekâ insan ruhunda saklıdır. O, dış âlemi temaşada ruhun gözü
sayılır. Gerçeği bilmek, duyular âlemindeki zevk tuzaklarından
sıyrılmakla mümkündür. Tanrı mükemmeldir. O, doğruluk ve iyiliktir.
İyi ve doğru olanlar O’na en çok benzeyenlerdir. 43
0.1.1.4. Yahudî kabbalizmi
“Kabbalizm”, “anâne” veya “gelenek” anlamlarına gelmekte olup
Yahudî mistik düşünce sistemini ifade etmek için kullanılmaktadır. Söz

Bkz., Bettany, Dünya Dinleri Ansiklopedisi, 495-496; Sunar, Tasavvuf Tarihi, 86.
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 86-87; Salt-Çobanlı, Dharma Ansiklopedi, 327-328;
Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 35-36.
43
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 88; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 37.
41
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konusu düşünce sistemine göre Hz. Musa “ledün ilmi”ni Hızır’dan
almış ve bunu Tûr-i Sînâ’da yetmiş kişiye öğretmiştir. Diğer bir görüşe
göre ise Kabbala prensipleri, tıpkı Tevrat gibi Allah tarafından inzal
edilmiştir. Hz. Musa da kendisine bu yolla bildirilenleri Tûr-i Sînâ’da
halktan seçkin yetmiş kişiye tebliğ ve teslim edilmiştir. Kabbalizmin bir
diğer yönü de harflere değerler izafe ederek bazı sonuçlar çıkarmaktır. 44
Tevrat’ın batınî tefsiri ve Yahudî mistisizminin temel kaynaklarından
olan “Zohar”45, ilâhî varlığın sıfatlarıyla ilgili bilgi verirken Allah’ın,
ezelî ve ebedî olduğundan bahseder. O, dünya yaratılmadan önce vardı
ve zâtıyla kâimdi. Allah’ın manevî özellikleri ise azizlik, sevgi, lütuf,
adalet ve sabırdır. Yahudî inancında Allah, dünyayı lütfunun bir
tecellisi olarak var etmiştir. O, ilk insanı topraktan yaratmış, diğer
insanlar ise Adem ile Havva’dan çoğalmıştır. Ruh ölümsüzdür. Günah
işleyenler tevbe ile affedilebilirler. Amellerin ceza ve mükâfatı bu
dünyada verilebileceği gibi ahirete de bırakılabilir.46
Yahudî inancına göre Allah ile yaratılmışlar arasında mesafe vardır.
Varlıkların, kendi varlıklarından sıyrılarak farklı bir şuur kazanması
şeklinde ifade edilen inkişaf nazariyesine göre dört aşamalı sürekli bir

Bkz., Eliade, Dinler Tarihi Sözlüğü, 296-298; Sunar, Tasavvuf Tarihi, 98; SaltÇobanlı, Dharma Ansiklopedi, 186; Kahraman, Mukayeseli Dinler Tarihi, 166;
Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 57; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 4950; Levin, Yahudi Ruhaniliği ve Mistisizmi, 269.
45
Bkz., Baki Adam, Yahudi Kaynaklarına Göre Tevrat, İstanbul, 2002, 27; SaltÇobanlı, Dharma Ansiklopedi, 186; Michael Levin, Yahudi Ruhaniliği ve Mistisizmi,
İstanbul, 2006, 275.
46
Bkz., Doğrul, Yeryüzündeki Dinler Tarihi, 211; Bettany, Dünya Dinleri Ansiklopedisi,
593-596, 708; Sunar, Tasavvuf Tarihi, 101; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze
Tasavvuf, 56-57; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 50.
44
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sudûr öngörülmektedir. Bunlar: Allah, yaratma, şekillenme, ve son
olarak da insan veya madde ile faaliyet dünyasıdır. Son aşamada vahiy
de mümkündür. İlâhî ilhama mazhar olan kimse son mertebe olarak
Allah’ın taht üzerindeki görünüşünü idrak edebilir.47
Yahudî inancında varlık âlemi, gerçek varlığın suretlerinden ibarettir.
Gerçek teklik ve ebedî varlıktan başka varlık yoktur. Bilinmez hâlde
olan Allah, tezâhür etmek ister ve zâtî nurunu teksîf ederek parlak bir
nokta hâlinde varlık âlemini başlatır. Söz konusu inançta mevcudât,
Allah’ın kudretinin kelâm şeklinde tecellisiyle yaratılmıştır.48
Yahudîlikte “sefirotlar” diye isimlendirilen ilâhî sıfatlar, üç kısma
ayrılır. Bunlar; “varlık” ve “fikr”in bir olduğu âlem olan “âlem-i
makul”, güzelliğin kaynağı “hayr”ın bulunduğu tecelliler âlemi olan
“âlem-i mahsus” ve cismânî mahiyetteki âlem olan “âlem-i tabiî”dir.
Bu üçlemeden başka bir üçleme daha oluşur. Bunlar da: “mutlak vücud”
(ilk cevher), “hüsn” (vücud fikri) ve “felek” (kudretin tecellileri olan
tabiat)’tır. Allah bu mertebeyi yarattıktan sonra “Yehova” ismiyle
anılmak istemiştir. Kabbalistlere göre vücudun hakikî şekilleri Allah
katında malûmdur. Esfel âlem, a‘lâ âlemin küçük bir örneğidir.
“Zohar”a göre şeytan da dahil hiçbir şey asıl itibariyle kötü değildir. En
sonunda cehennem dahi ortadan kalkıp cennete dönüşecektir.49

Bkz., Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, 198; Kırkkılıç,
Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 56.
48
Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 57-58.
49
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 106; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 58.
47
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Yahudî inancına göre meleklerden her biri, âlemde farklı bir işle
sorumludur ve bunlar, tabiatın somut güçleridir. Melekler, insana göre
daha aşağı derecededirler. İnsan ise yaratıkların en mükemmelidir.
İnsanın maneviyatı; nefs-i nâtıka, ruh ve hayvanî ruh olmak üzere üç
kısımdan oluşur. Söz konusu inanca göre esirî bir madde olan ruh,
“tenâsuh”a tabidir. O, ilim ve marifet elde edinceye ve hakikate
erinceye kadar dünyaya gelmek zorundadır. Ruh bu çilelerin sonunda
kelâm sahibi olan Allah’a ulaşabilir. Fakat bu sonuç sağlam bir inançla,
ölmeden önce de elde edilebilir. Bunun için Allah’ı sevmek ve O’nu,
akıldan ziyade kalp nuru ile anlamak gerekir. Bahsedilen inancın iki
seviyesi vardır ki, bunlardan ilki havf ile recâ, ikincisi ise muhabbettir.
Ruh, aşk ve kalp nuruyla kendi benliğinden sıyrılarak Allah’ın irade ve
tefekküründe kendisini eritir. Sonunda insan, bu sayede ilâhi tecelliye
mazhar olur.50
0.1.1.5. Hristiyan mistisizmi
Hristiyanlık’ta mistik düşünceyle ilgili ilk eser sahibi Dionysius
Areopagite (m. I. yy.) isimli bir piskopostur. Dionysius, “İlâhî İsimler”
isimli eserinde, ruhun Hakk’a ulaşması için onun, maddî âlemden
sıyrılması ve kendisini yok sayması gerektiğini söyler. Ona göre mistik
inanç aklî istidlal ile değil, yalnızca aşkla elde edilebilir. Müşahedenin

50

Sunar, Tasavvuf Tarihi, 107; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 58.
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gerçekleşmesi de zühdî bir hayâtla mümkündür.51 Aziz Bernard da
hayatın gayesinin aşk olduğunu söylemiştir.52
Hristiyan mistiklerinden Aziz Victor (ö. 1143)’a göre okuma, münâcaât
ve nefis muhasebesi, mistik faaliyetin üç mertebesidir. Ona göre ruh,
kendi kabına çekilse dil konuşmaz, zihin hissettiğini anlayıp
açıklayamaz, akıl da susmak zorunda kalır. Zihin ilâhî feyze
doyduğunda aklın yapacağı bir şey kalmaz.53
Aziz Martin (1743-1803)’in “Hakikatler ve Hatalar” isimli eserine göre
ilim, tabiî ilhamdır. Bu ise kişinin kendi nefsini tanımasıyla elde edilir.
İnsan kendini tanıdığında kâinattaki mevcudâtın varlığı ve âhengi
hakkında da yanılmaz. Çünkü insan, cismen zâhirî âlemle ilgili olmakla
beraber, ruhen de gayb âlemiyle irtibatlıdır. Bu sebeple de bütün kâinat
hatta Allah, insanda müşahade edilebilir. İnsanın eksik ve kusurları,
ilim ve iyi niyetle mükemmele ulaşıp güzelleşebilir.54
Alman filozof Eckhart (1260-1327)’a göre âlemde her şey konuşur ve
kendilerine has lisanlarıyla Allah’ı telâffuz ederler. Kişinin dudağıyla
söylediği şeyleri taş da söyler. Ona göre yaratıcının maksadı sükûn
olduğu için yaratıkların arzusu da budur. Ruh da Allah gibi sükûnu arar.
Eckhart’a göre yaratıkların en gözdesi insandır. İnsanın kalbinde ilâhî
kıvılcımın tecellisi vardır. Ona göre Allah kavranamaz. Ancak O’nun

Sunar, Tasavvuf Tarihi, 149-152; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 62.
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 157; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 63;
Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 50.
53
Bkz., Sunar, Tasavvuf Tarihi, 157; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 50.
54
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 161; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 67-68.
51
52
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içimizde doğrudan faal olan iradesi mistisizimle kavranabilir. İnsan,
iradesini yok ederek kendisinde olan bu ilâhî unsuru keşfedebilir. Bu da
sükûn ve tevekkül hâlinin en yüksek derecesi olan “fakirlik”le olur. O
şöyle demektedir: “Allah bana, benim O’na olan yakınlığımdan daha
yakındır. O, ağaca da, taşa da aynı derecede yakındır, fakat onlar bunu
bilmezler.”55
Eckhart’a göre Allah, varlıkların tahayyülünü insan nefsiyle
gerçekleştirdiğinden, insan nefsine ihtiyaç duyar. Ruhun güzelliği
ahlâklı olmakta ve aşktadır. Şer ise âlemin gayesinin gerçekleşmesi için
bir araçtır.56
Hakikate ulaştıran gerçek ilmin mistisizm olduğunu söyleyen Fransız
filozof Gerson (1363-1429)’a göre, mistik bilgiye ancak Allah’ın
lütfuna mazhar olan kişiler sahip olabilirler. Ona göre mistisizm, kalbî
huzuru ve ilâhî vuslatı sağladığı için dinin şeriat yönünden üstündür.
Bu ilmin kavranmasında akıl yeterli değildir. Akıl ilâhiyat alanında bir
alettir. Aklımızın derinliğinde bir sonsuzluk fikri, duyarlılığımızın
derinliğinde bir sonsuzluk aşkı vardır. Ruh imanla tevazuya erer. Bu
sayede yücelir ve maddî âlemin ağırlığından kurtularak cezbe hâline
girer.57
Hristiyan mistisizminde büyük ölçüde yaygın olan kanaat, bütün
güzellik, kemâlât ve her türlü nimetin yaratıcısı olan Allah’ın, akılla
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 156; Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi,
246; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 65.
56
Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 65.
57
Sunar, Tasavvuf Tarihi, 159; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 67.
55
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bilinmesinin mümkün olmayacağı ve O’nun sâdece aşk ile
bulunabileceğidir. Bundan dolayı insan, varlığını ancak Allah’a
hasretmeli ve O’nun için yaşamalıdır.58
0.1.2. İslâm tasavvufu
0.1.2.1. Tasavvufun tanımı, konusu ve gayesi
Tasavvuf kelimesi, ayet ve hadislerde geçmemektedir. Hicrî ilk iki
asırda kişinin iç dünyasındaki derinlik ve zenginliği, coşkulu dindarlığı
ifade etmek için genelde ibadet, zühd, rikâk ve takvâ gibi kelimeler
kullanılmış, bu tür kimselere de zâhid ya da âbid denilmiştir. Üçüncü
asırdan sonra daha kapsamlı olarak tasavvuf ve sûfî terimleri
kullanılmaya başlanmış ve bir süre sonra tasavvuf ayrı bir ilim dalı ve
davranış biçimi olarak ortaya çıkmıştır.59
Tasavvuf kelimesinin kökenine dair farklı görüşler ileri sürülmüştür.
Tasavvufun tanımından önce tasavvufla yakından ilgili olan “Sûfî”
kelimesiyle ilgili görüşlere kısaca değinmek gerekir.
Sûfilerin, yün elbise giydikleri, Ashâb-ı suffa’yı dost bildikleri veya
mâsivâdan yüz çevirdikleri için bu ismi aldıkları ifade edilmiştir.
Ayrıca duruluk anlamına gelen safâ’dan hareketle bu ismin kendilerine
verildiği de belirtilmiştir.60 Diğer taraftan sûfi kelimesinin hikmet

Sunar, Tasavvuf Tarihi, 162; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 50.
Süleyman Uludağ, “İslâm Dini (Tasavvuf)”, TDVİİ, I, 48; Ceylan, Tasavvufî Şiir
Şerhleri, 167-177.
60
Abdülkerim Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, haz. Süleyman Uludağ, İstanbul, 1991, 450;
Ali b. ‘Osman Cullâbî Hucvîrî, Keşfu’l-mahcûb-Hakikat Bilgisi, İstanbul, 1982, 111;
Ahmed er-Rifâ‘î, el-Burhânu’l-mu’eyyed Marifet Yolu, 23-24; Yılmaz, Anahatlarıyla
58
59
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anlamındaki Yunanca “sofos” kelimesinden türediğini söyleyenlerin
yanı sıra, sûfilere davranış ve tabiatlarını düzelttikleri, nefsin
afetlerinden uzak durdukları için bu isim verilmiştir diyenler de
vardır.61
Tasavvufla ilgili pekçok tanımının bulunması, sûfilerin bulundukları
hâl ve ihraz ettikleri makama göre onu tarif etmelerinden
kaynaklanmaktadır. Tasavvuf hakkında yapılan tanımlardan bazıları
şöyledir:62
Amr b. Osman el-Mekkî (ö. 291/903): “Tasavvuf, kulun içinde
bulunduğu vaktin gereğine göre, o vakit içinde işlenmesi en uygun olan
amelle meşgul olmasıdır.”63 şeklinde tasavvufu tanımlarken; Cüneyd-i
Bağdâdî (ö. 297/909) ise “Tasavvuf, kalp huzuru ve dağınık olmayan
bir zihinle Allah’ı zikretmek, semâ ile vecde gelmek ve sünnete uygun
bir şekilde amel işlemektir.”64 şeklinde bir tanım yapmaktadır. Ebû
Muhammed Cerîrî (ö. 311/923 )’ye göre ise “Tasavvuf, güzel ve iyi olan

Tasavvuf ve Tarikatlar, 24; Yûsuf Zeydan, Abdülkâdir Geylânî Dîvânı, haz. Mustafa
Utku, İstanbul, 2005, 33.
61
Ferid Kam-M. Ali Aynî, İbn Arabî’de Varlık Düşüncesi, İstanbul, 1992, 71-72. Sûfî
kelimesinin kaynağı ve sûfinin çeşitli tarifleri için bkz., Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar
Tarihi, 26-31.
62
Tasavvuf ile ilgili yapılan çeşitli tanımlar için bkz., Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 450455; Hucvîrî, Keşfu’l-mahcûb, 111-124; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 31-43;
Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 83.
63
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 452; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 34.
64
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 452.
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bütün huylara sahip olmak, çirkin ve âdi huyların tamamından
sıyrılmaktır. Hâlleri murakabe etmek, edebe sımsıkı tutunmaktır.”65
Allah’ın rızasını kazanmak ve ebedî mutluluğa ulaşmak için nefsi
arındırma, kötü huyları iyileştirme, iç ve dışı temizleyip aydınlatma
hâllerinden bahseden bir ilim olan tasavvuf, dini yalnızca birtakım
kurallardan ibaret görmeyip, yaşandığı zaman ancak bir anlam ifade
edeceğini söyleyerek, dinin derûnî anlamına nüfuz etmeye çalışıp Allah
ile kul arasındaki ilişkiyi sağlamlaştırmaktır.66
Tasavvuf, dinî bir yaşam biçimi olan bu ilmin, kendine has ilkelerini
öğrenip yaşamayı konu edinir. Gayesi ise, Allah’ın rızasını kazanmak
için nefsi kötülüklerden uzaklaştırıp güzel ahlâk sahibi olmak, ruhun
beden üzerinde hakimiyetini sağlamak için gerekli tedbirleri almaktır.67
0.1.2.2. Tasavvufun dinî ve fikrî temelleri
İslâm dini, müminlerin dünya hayatına ve geçici lezzetlere
dalmamalarını, âhirete ve mânevî değerlere daha çok önem vermelerini
ister. Bu talebin bir yansıması olarak tasavvufta da dünya hayatını,
âhiret hayatına tercih etmemek esastır. Bu hassasiyetle yaşamaya zühd,
zühde bağlı olarak yaşayanlara ise zâhid denilir.68

Ebû Nasr es-Serrâc, el-Luma‘-İslâm Tasavvufu, çev. H. Kâmil Yılmaz, İstanbul,
1996, 25; Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 451; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 33.
66
Mehmet Necmettin Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Isparta, 2000,
13; Şahin Filiz, İslâm Felsefesinde Mistik Bilginin Yeri, İstanbul, 1995, 166-167.
67
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 13; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf
ve Tarikatlar, 57; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 56.
68
Bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 389; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler,
173-175.
65
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Zühd tasavvufun temelidir. Âhiretin dünyadan, oradaki nimetlerin de
buradaki servetten daha değerli olduğuna inanan bir kişi, daha nitelikli
kullukta bulunur, hak hukuk gözetir, ahlâk kurallarına uygun bir hayat
yaşamaya gayret gösterir. Ayet ve hadislerde zühde önemle vurgu
yapılmış, bunun zıddı olan dünyaya düşkünlük ve ihtiras ise
yerilmiştir.69
Konuyla ilgili ayetlerden bazıları şöyledir: “Siz dünya hayatını tercih
ediyorsunuz ama âhiret hayatı daha hayırlı ve daha kalıcıdır.”70
“Dünya menfaati önemsizdir, takvâ sahipleri için ise âhiret daha
hayırlıdır.”71 “Şu dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlencedir, âhiret
ise gerçek bir hayattır.”72 “Dünya hayatı sadece bir oyun, bir eğlence,
bir süs, aranızda bir öğünme vesilesi ve daha çok servet ve evlâda sahip
olma yarışıdır.”73
Hadîslerde de aynı hususların üzerinde durulduğu görülmektedir:
“Dünyada bir yabancı veya bir yolcu gibi ol, kendini kabir ehlinden
say!”74 “Allah, dünyadan yüz çevireni; insanlar ise halkın malına göz
dikmeyeni sever.”75“Kabirleri ziyaret ediniz. Zira bu, sizi dünyadan
soğutur, âhirete ısındırır.”76 Hz. Peygamberin bizzat kendisi, işaret

Uludağ, “İslâm Dini, Tasavvuf”, TDVİİ, I, 50; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi,
51-52.
70
el-A‘lâ 87/16.
71
en-Nisâ 4/77.
72
el-Ankebût 29/64.
73
el-Hadîd 57/20.
74
Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâ‘îl el-Buhârî, el-Câmi‘u’s-Sahîh, İstanbul, 1981,
“Rikâk”, 3.
75
İbn Mâce, Sünen, İstanbul, 1992, “Zühd”, 1.
76
İbn Mâce, “Cenâiz”, 47.
69
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edilen ilkelere uygun olarak yaşamış; dünya malına ve zevklerine tamah
etmemiş, daima âhiret hayatını öncelemiş ve üstün tutmuştur.77
Tasavvuf aynı zamanda bir kalp ve gönül ilmidir. Bu sebeple sûfîlere
gönül ehli denilmiştir.78 İslâm’da kalp temizliği önemlidir. Bu hususa
pek çok ayet ve hadiste dikkat çekilmiştir: “Allah’ın huzuruna temiz
(selim) bir kalple çıkmaktan başka hiçbir şeyin faydası yoktur.”79
İbadetlere kalbin temiz, niyetin iyi olması ölçüsünde sevap
verileceğini80 ifade eden hadisler bulunduğu gibi; “İnsanın bedeninde
bir et parçası vardır. O iyi olduğunda tüm beden iyi, kötü olduğunda
ise tümü kötü olur. Dikkat, o kalptir.”81 şeklinde kalbi, insandan sadır
olan tüm amellerin niteliğini etkileyecek biçimde merkeze koyan
hadisler de mevcuttur.
Tasavvufî düşüncede Allah korkusu ve Allah sevgisi önemli bir yere
sahiptir. Ayet ve hadîslerde bu iki husus üzerinde çokça durulmaktadır.
Kur’an’da: “Eğer inanıyorsanız biliniz ki en çok korkulmaya lâyık olan
Allah’tır.”82 “Onlardan değil, benden korkun!”83 buyrulmaktadır.
Başta peygamberler ve velîler olmak üzere bütün müminler Allah’tan
korkarlar. Hz. Peygamber: “Allah’ı en iyi bileniniz ve ondan en çok

Bkz., Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 59-62.
Uludağ, “İslâm Dini, Tasavvuf”, TDVİİ, I, 51.
79
Bkz., eş-Şuarâ 26/89; es-Saffât 37/84; Kaf 50/33.
80
Bkz., Buhârî, “Îmân”, 41; Ebu’l-Huseyn Müslim b. el-Haccâc, Müslim, elCâmi‘u’s-Sahîh, İstanbul, 1992, “İmâret”, 155.
81
Buhârî, “Îmân”, 39; Müslim, “Müsâkat”, 107.
82
et-Tevbe 9/13; el-Ahzâb 33/37.
83
Âl-i İmrân 3/175.
77
78
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korkanınız benim.”84 Başka bir hadisinde ise “Hikmetin başı Allah
korkusudur”85 buyurmaktadır.
Sûfîler,

Allah

korkusunu

tasavvufun

temel

ilkelerinden

biri

saymışlardır. Tasavvufî anlayıştaki Allah korkusu aynı zamanda
Allah’ı sevmekten kaynaklanan bir çekinme mahiyetindedir. Bu
sebeple Allah korkusu ile Allah sevgisi, birbirini tamamlayan iki
kavramdır.86
İslâm’daki mânevî hayatın özünü Allah Sevgisi oluşturmaktadır. Bu
öze dayanmayan hiçbir davranış, İslâmî açıdan bir değer ifade etmez.
Bir mümin, severek Allah’a itaat ve ibadet ederse, O’nun emirlerine
uyar ve yasaklarından kaçınırsa o zaman bunun bir anlamı vardır.
Kur’an’da Allah sevgisi üzerinde de önemle durulmaktadır: “İman
edenlerin Allah’a olan sevgileri ise çok fazladır.”87
Sevginin çok ve şiddetli olması hâline ise aşk denilmektedir. Geçen
ayette olduğu gibi pek çok âyette müminlerin Allah’a olan sevgilerinin
çokluğundan ve bu şekilde olmasının gerekliliğinden bahsedilerek ilâhî
aşka işaret edilmektedir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, inanan bir kişi
Allah’ı, O’nun Elçisini ve Allah yolunda çaba sarfetmeyi babasından
oğullarından, kardeşlerinden, eşlerinden, kabilesinden, servetinden,

Buhârî, “Edeb”, 72; Müslim, “Fezâil”, 35.
İsmâil b. Muhammed Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, Beyrut, 1352, I, 421.
86
Uludağ, “İslâm Dini, Tasavvuf”, TDVİİ, I, 52.
87
el-Bakara 2/165.
84
85
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yükümlü

tutulmaktadır.88
Tasavvufta gâye, bir müslümanın gönülden ve severek Allah’a ibadet
etmesini sağlamaktır. Bu durumda ibadet insana zor gelmez, aksine ona
haz ve huzur verir. İbadet hâlinde olmaması ise onu rahatsız eder. Hz.
Peygamber zamanında var olan bu anlayış daha sonra da devam
etmiştir. Bu anlayışın yaygınlaşarak ve gelişerek devam etmesi,
tasavvufun İslâmî bir hareket olarak ortaya çıkmasına sebep olan en
önemli faktörlerden kabul edilmiştir.89 Allah korkusu ve Allah sevgisi
konularına ikinci bölümde yer alan “hâl ve makamlarla ilgili temalar”
başlığı altında müstakil olarak değinilecektir.
0.1.2.3. Tasavvufun doğuşu ve sistemleşmesi
Hz. Peygamber, sahâbe ve tâbiîn dönemlerinde dindar Müslümanların
yaşadıkları hayat, genel olarak yukarıda değinilen dinî anlayış üzere
sürmüştür. Bu dönemlerin dindarları dünyaya nisbetle âhirete daha
fazla önem ve öncelik atfediyor, bütün davranışlarında Allah’ın rızâsını
gözetiyorlardı.90 Onlar, kendileri için en güzel örnek olan Hz.
Peygamber’in91 rehberliğinde, Kur’an’ın öngördüğü tarzda bir hayat
yaşıyorlardı.

88

Bkz., et-Tevbe 9/24.
Uludağ, “İslâm Dini, Tasavvuf”, TDVİİ, I, 54.
90
Uludağ, “İslâm Dini, Tasavvuf”, TDVİİ, I, 56.
91
Bkz., el-Ahzâb 33/21.
89

36 | S û f î Ş a i r İ b n u ’ l - F â r i d , H a y a t ı v e D i v â n ı
Hz. Peygamber ve râşid halifelerden sonra İslâm’ın ilk asrında
görülmeye başlayan siyasî, kültürel ve ekonomik değişimler, toplum
yapısında çeşitli sıkıntılara sebep olmuştur. Emevîler döneminde
yönetim şekli saltanata dönüşünce, sahabe asrındaki tevazû ve
kanaatkârlık anlayışının yerini lüks ve israfa dayalı bir hayat tarzı
almıştır. Emevî idarecilerinin müslümanlar arasındaki ayrımcı
yaklaşımları ve saraylarında sefahata dalmaları samimi Müslümanları
onlardan uzaklaştırmıştır.92
Abbasîler döneminde de siyasî problemlerin devam etmesi toplumsal
düzeni olumsuz yönde etkilemiştir. Bütün bu olumsuzluklara karşı
tasavvuf, zühd ağırlıklı bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Kendilerini Hz.
Peygamber ve seçkin ashabının manevi vârisleri olarak gören insanlar,
fitneden çekindikleri için, huzur ve sükûnu tercih ederek bir çeşit uzlet
hayatı yaşamaya başlamışlardır.93
Zühd, Allah korkusu ve dinî değerlerden uzaklaşmalara tepki, bu devrin
başlıca özelliklerindendir. Kur’an’da dehşetli sahneleriyle tasvir edilen
kıyamet ve cehennem korkusu ile buna eşlik eden güntan sakınma
şuuru, zahidleri bu dünyadan uzaklaşarak, kurtuluşu aramaya
sevketmiştir. Bu zühdî yaklaşım tarzı, bazı zahidlerde korku anlayışını

Ebu’l-Hasan İzzeddin Ali b. Muhammed b. Abdulkerim, İbnu’l-Esîr, el-Kâmil fi'ttârih, Beyrut, 1398/1978, IV, 321.
93
Erol Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, İstanbul, 2004, 173-176; Bardakçı,
Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 14.
92
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ön plana çıkarırken, bir kısmında ise sevgi ve aşk anlayışı şeklinde
tezahür etmiştir.94
Bu dönemin zâhidlerinden en meşhuru, Tabiîn’den ve aynı zamanda
büyük bir âlim olan Hasan-ı Basrî (ö. 110/728)’dir. Ebû Hâşim Sûfî (ö.
150/767), İbrâhîm Edhem (ö.161/777), Râbiatu’l-Adeviyye (ö.
185/801) ve Ma‘rûf-i Kerhî (ö. 200/815) gibi önemli isimler onu takip
etmiştir.
Tasavvufun sistemleşmesi, prensiplerinin tespit edilmesi ve diğer ilimlerle birlikte anılmaya başlaması üç ve dördüncü asırlarda olmuştur.
Tasavvuf, bu dönemde sade bir zühd hayatından düşünce, tefekkür, aşk
ve marifet boyutuna yükselmiştir. Söz konusu asırlar diğer ilimlerde
olduğu gibi tasavvufun da en parlak çağları olmuştur.95
İlim ile aklı, marifet ile aşkı, merkeze alan tasavvuf hareketinin ilk
temsilcileri: Bağdat’ta, Hâris el-Muhâsibî (ö. 243/857) ve Cüneyd-i
Bağdâdî (ö. 297/909); Şam’da, Ebû Süleyman Dârânî (ö. 215/830);
Mısır’da, Zunnûn-i Mısrî (ö. 245/859); Horasan ve Nişâbur’da
Bâyezid-i Bistâmî (ö. 261/874), Yahyâ b. Mu‘âz er-Râzî (ö. 258/871)
ve Hamdûn Kassâr (ö. 271/884) gibi meşhur sûfilerdir.96
Mezkûr sûfîler arasında özellikle Cüneyd-i Bağdâdî, edebî bir dil
kullanması, tevhid ilkesini ön plana çıkarması ve sûfîliğe tefekkür

Öztürk, Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar,103, 107,108, 116; Bardakçı, SosyoKültürel Hayatta Tasavvuf, 15.
95
Bkz., Serrâc, el-Luma‘, 23; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 16.
96
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 16-17.
94
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boyutu kazandırmasıyla tasavvuf tarihinde önemli bir yere sahiptir. O,
sûfîlerin iddialarını, ruhen yaşanabilirlik ve dışta uygulanabilirlik
açısından tenkit etmiş, ilmin marifetten önce geldiğini ifade ederek
tasavvufî düşüncede ilme büyük önem ve öncelik vermiştir.97
Tasavvufî düşünce, Suhreverdî-i Maktûl (ö. 587/l191) ve İbnu’l-Arabî
(ö. 638/1240) ile yeni bir boyut kazanmıştır. Onların vahdet-i vucûd98
anlayışına bağlı düşünceleriyle tasavvuf, felsefî bir karaktere bürünmüş
ve böylelikle tasavvuf felsefesi doğmuştur. Bu anlayışta Antik Yunan,
Hint ve Yeni-Eflâtunculuk düşünceleri İslâmî bilgi birikimiyle
sentezlenerek yeni bir perspektifle sunulmuştur.99
Sistemleşmesinden

sonra

altı

ve

yedinci

asırlarda

tasavvuf,

kurumlaşarak tarikatlar ortaya çıkmıştır. Bu dönemler itibariyle
müridlerle şeyhler arasındaki ilişki, şeklî usul ve kaidelere bağlanmış;
tarikatlar, toplumda yaygın eğitim kurumları olarak görev üstlenmeye
başlamıştır.100
0.1.2.4. Mistisizmin tasavvufa etkisi
İslâm’ın temel prensipleriyle tasavvuf arasında içerik yönüyle bir zıtlık
bulunmamaktadır. Ancak, aralarındaki vurgu farklılığı sebebiyle
tasavvufun kaynağı ile ilgili araştırma yapanlar, onu çeşitli mistik
anlayışlarla ilişkilendirmişlerdir. Bu anlamda

tasavvuf, çeşitli

W. Montogomery Watt, İslâm Düşüncesinin Teşekkül Devri, Ankara, 1981, 330.
İbnu’l-Arabî ve vahdet-i vucûd düşüncesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz., İ. Fennî
Ertuğrul, Vahdet-i Vucûd ve İbnu’l-Arabî, haz. M. Kara, İstanbul, 1997.
99
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 17.
100
Bkz., Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 17.
97
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araştırmacılar tarafından Hint mistisizmine, Hristiyan ruhbanlığına,
İran kültürüne veya Yeni-Eflâtunculuğa dayandırılmaya çalışılmıştır.101
Bu yaklaşımların temelinde tasavvuf ile diğer mistik cereyanlar
arasındaki benzerlikler yatmaktadır. Nitekim Hint mistisizmindeki zikir
metotları ve Budizm’deki “Nirvana” ile tasavvuftaki zikir merasimleri
ve “fena” doktrini arasında benzerlikler bulunmaktadır.102
Plotinus’un, doğu felsefesi ile Eflâtun’un felsefesini birleştirdiği YeniEflâtunculuk mistik anlayışı, her şeyin Tanrı’dan sudur ettiğini iddia
eder. Ona göre Tanrı her yerde ve her şeydedir. Tanrı insanın kendisinde olduğu için, insanla Tanrı arasında hiçbir aracı yoktur.103 Bu
düşünceler ile İslâm tasavvufundaki; “Allah’tan geldik, Allah’a
dönüyoruz”, “Allah her yerde kulu ile beraberdir,” “Allah ile insan
arasında bir vasıtaya ihtiyaç yoktur,” anlayışları arasında benzerlikler
bulunmaktadır.104
Hristiyan mistisizminde bilgi önemli bir yer tutar. Ruh bu bilgi
sayesinde Tanrı’nın aşkı ile dolar, bütün dünyevî zevk ve arzuların
üstüne çıkar. Bütün ahlâkî kötülükler ya bilgisizlikten, ya da irade
zayıflığından doğmaktadır. Bunlara çare ise bilgi ve disiplindir.105 Bu
Bkz., Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, 49-63; Bardakçı, Sosyo-Kültürel
Hayatta Tasavvuf, 20; bkz., M. G. Hodgson, İslâm’ın Serüveni, İstanbul, 1993, II, 219;
Sahmerânî, Tasavvuf, Menşei ve Istılahları, 36-46; Chittick, Tasavvuf, Kısa Bir Giriş,
36; Reynold A. Nicholson, İslâm Sûfîleri, Beyrut,, tsz., 7-24.
102
Bkz., Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, 51; Bardakçı, Sosyo-Kültürel
Hayatta Tasavvuf, 20.
103
Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, 55; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta
Tasavvuf, 20.
104
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 20.
105
Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, 58; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta
Tasavvuf, 20.
101
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anlayış ile İslâm tasavvufundaki mârifetullah ve zühd anlayışı arasında
da benzerlikler olduğu görülmektedir.
Mistik düşünce, bilindiği kadarıyla yeryüzündeki bütün medeniyetlerde
farklı isimler ve şekillerde görülen genel bir insanî eğilimdir. Bütün
mistik tecrübeler, içinde doğup geliştiği şartlara bağlı olarak kendine
has

hususiyetlerle

ön

plana

çıkmıştır.

Hristiyan

mistisizmi,

Hristiyanlığa başvurmadan anlaşılamayacağı gibi, Tasavvuf da
İslâm’ın gelişmesi göz önünde bulundurulmadan anlaşılamaz.106 Bu
bağlamda sûfînin önünde, Hz. Peygamber’in derin ruhanî hayatının
tezahürü olan ibadetleri, dünya malına değer vermeyen davranışları ile
sahabede amelî bir derinlik kazanan takva ve ahlâk, tasavvufî anlamda
örnek bir tecrübe olarak durmaktadır.107

Güngör, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, 63; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta
Tasavvuf, 21.
107
Serrâc, el-Luma‘, 183-184; Hucvîrî, Keşfu’l-mahcûb, 173-175; Bardakçı, SosyoKültürel Hayatta Tasavvuf, 22.
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0.2. ARAP EDEBİYATINDA TASAVVUF ŞİİRİNİN DOĞUŞU
Arap tasavvuf edebiyatının gelişim aşamalarını üç devrede mütalaa
etmek mümkündür. İslâm’ın ortaya çıkışıyla başlayıp hicrî ikinci asrın
ortalarına kadar devam eden birinci devrede daha çok dinî öğütler,
hikmetli sözler, erdemli yaşam sürmeye teşvik eden, Allah’ın hükmüne
ve takdîrine teslimiyete davet eden, zühde, takvaya ve çokça ibadet
etmeye çağıran ahlâki ifadelerin ağırlıkta olduğu edebî örnekler göze
çarpmaktadır.108
Hicrî ikinci asrın ortalarından dördüncü asra kadar devam eden ikinci
devrede; yabancı fikirlerle Arap edebî ürünlerinin kaynaşması ön plana
çıkmaktadır. Ayrıca bu devrede lâhûtî tefekkür ufkunun genişlediği
gözlemlenmektedir. Kelam ilminin gelişmesiyle akaidle ilgili bilgilerin
gönüllere yerleşmeye başlamış olduğu da bu dönemde göze çarpanlar
arasındadır. Yine bu devrenin önemli bir özelliği de felsefenin yeni bir
unsur olarak ortaya çıkmış olmasıdır.109
Yukarıda zikredilen ikinci dönemde tasavvufî şiir, henüz ortaya çıkmış
olmakla beraber Tasavvuf edebiyatının bu ilk iki döneme ait edebî
ürünleri genel olarak nesir ağırlıklıdır. İkinci devrede tasavvufî
ıstılahların ve şatahât ifadelerinin oluşmaya başladığı görülmektedir.110

Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, Kahire, 1966, IV, 173.
Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 173.
110
Linda Hess ve Annemarie Schimmel, Batılılara hitaben ortaklaşa kaleme aldıkları
“İslâmî Şiir” başlıklı bir yazıda, edebî türlere dinî bir bakış açısıyla yaklaşarak konuyu
ele alıp işlemektedirler. Bkz.“ Linda Hess - Annemarie Schimmel, “Islamic Poetry”,
The Encyclopedia of Religion, vol. 11 (New York, 1987), pp. 386-388; çev. Adem
108
109
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Üçüncü devre ise yedinci asrın sonlarına veya sekizinci asrın ortalarına
kadar devam eden süreyi içine almaktadır. Bu dönem tasavvuf
edebiyatının altın çağını teşkil etmektedir. Zira bu dönemde şiir ve
felsefenin pek çok türüne bolca rastlamak mümkündür.111
Tasavvufi şiirin ilk örnekleri başlangıçta, İbrâhîm Edhem (ö. 161/777),
Süfyân-ı Sevrî (ö. 161/777), Dâvud-i Tâ’î (ö. 165/781), Râbiatu’lAdeviyye (ö. 185/801), Fudayl b. İyâz (ö. 187/802), Şakîk-i Belhî (ö.
164/780) ve Ma‘rûf-i Kerhî (ö. 200/815) gibi büyük zâhid ve âbidlerin,
zühd ve takva konulu manzumeleri şeklinde ortaya çıkmıştır.112 Bunun
yanı sıra Hz. Peygamber’e yazılan methiye ve na‘tlar ile ulemâ ve
udebâ arasında takva ve ibadetlere yönelişin yaygınlaşmasıyla, bazı
büyük zevâtın manzum olarak ifade ettikleri veciz sözler de tasavvufi
şiirin ilk örneklerden sayılmaktadır.113
Tasavvufî şiirin kendine has hususiyetleri kazanması hicrî üçüncü asrın
birinci yarısına rastlamaktadır. Zîra, tasavvufla ilgili ilk defa kitap
yazarak tasavvufî hâller ve makamlardan söz eden Zunnûn-i Mısrî (ö.
245/859) bu dönemde yaşamıştır.114

Çalışkan, “İslâmî Şiir” Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, III, sy. 1 (2003), s.
243-244.
111
Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 173.
112
Alî Cemîl Muhennâ, el-Edeb fî zılli’l-hilâfeti’l-Abbâsiyye, ed-Dâru’l-Beydâ,
1981, 173; Ayrıca Bkz., Reuven Snir, “Neo Sufism in Modern Arabic Poetry”, A
Journal of Sufism, vol. Güz 27, (London 1995), s. 23-27, çev. Halil İbrahim
Şimşek,“Modern Arap Şiirinde Yeni Sûfîlik” Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat
Fakültesi Dergisi, (2002/1), s. 366-377.
113
Bkz., Ahmet Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi, 280-284.
114
Muhennâ, el-Edeb fî zılli’l-hilâfeti’l-Abbâsiyye, 173.
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Hicrî üçüncü asrın sonlarından itibaren sûfî çevrelerde yeni bir olgunun
ortaya çıktığı gözlemlenmiştir. Şöyleki; önceki sûfîler, genel olarak
kendileri

şiir

nazmetmek

yerine

başka

âşıkların

şiirlerinden

ezberlediklerini terennüm etmekle yetinirlerdi. Ancak Ebû Huseyin
Nûrî (ö. 295/907)’den sonraki sûfîlerin birçoğu, gönüllerini yakan ilâhî
aşkı ve bunun etkilerini dile getirmenin bir aracı olarak bizzat kendileri
şiir nazmetmeye yönelmişlerdir.115
Râbiatu’l-Adeviyye (ö. 185/801), Zunnûn-i Mısrî (ö. 245/859), Âşık
Semnûn (ö.297/909), Hallâc-ı Mansûr (ö. 309/921), Şiblî (ö. 334/945),
Ömer İbnu’l-Fârid (ö. 632/1234) ve Muhyiddîn İbnu’l-Arabî (ö.
638/1240) gibi önemli sûfî şairler, şiirlerinde işledikleri ayrılık acısı,
vahdet neşe’si, sadık ve saygılı olmaya sonsuz gayret, ölüm arzusu ve
ilâhî aşkın tecrübesi gibi konularla ön plana çıkmışlardır. 116 Tasavvufî
şiir, yukarıda isimleri zikredilen ilk sûfî şairlerin yanı sıra en güzel
örneklerini İbnu’l-Fârid ile vermiştir.
Tasavvufî şiir, günümüze yaklaştıkça İbnu’l-Fârid’in şiirlerine şerhler
de yazmış olan Abdulganî en-Nâblusî (1640 - 1731), Hasan Rıdvan
(1824 - 1892) ve Alî Akl (1894 - 1948) gibi birkaç şairin eserleri
dışında, ilk dönemleri karakterize eden tabiilik özelliğini büyük ölçüde
yitirmiştir. Günümüzde ise Arap tasavvufî şiiri, daha çok sûfî
tarikatların bünyesinde varlığını sürdürmektedir. Bu tarz şiirler,
genellikle Mısır’da Sûfî Tarikatlar Yüksek Konseyi’nin yayın organı

115
116

Şevkî Dayf, el-Asru’l-Abbâsî es-sânî, Mısır, tsz., 113-114.
Hess - Schimmel, a.y.; Snir, a.y.
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Mecelletü’t-tasavvufî’l-islâmî

olan

gibi

dergiler

tarafından

yayımlanmaktadır.117
0.2.1. Önde gelen ilk sûfî Arap şairler
0.2.1.1. Râbiatu’l-Adeviyye (ö. 185/801)
Basra’nın önemli mutasavvıflarından olan Râbia, devrinin bilgi ve
fazilet bakımından önde gelen sûfilerindendir. O, yüce ruhlu ve derin
duygulu bir kişi olmasının yanı sıra ilâhî aşk şiirlerini terennüm eden
mutasavvıf bir kadın şairdir.118
Hayatı

hakkında detaylı

bilgi

olmamakla beraber

Râbiatu’l-

Adeviyye’nin, çocukluğunda çalındığı ve câriye olarak satıldığı rivayet
edilir. Âzad edildikten sonra dünya işlerinden çekilerek kendini
tasavvufa vermiş ve Basra’ya yerleşmiştir. 119 Kısa bir sürede etrafına
çok sayıda taraftar toplamıştır. Bunlar arasında Mâlik b. Dînâr, Süfyânı Sevrî ve Şakîk-i Belhî gibi önemli mutasavvıflar bulunmaktadır.
Özellikle Süfyân’ın daima ona akıl danıştığı nakledilir.120

Bkz., Snir, a.y.; Genel olarak tasavvufî şiir konusunda ayrıca bkz., Annemarie
Schimmel, As Through a Veil-Mystical Poetry in Islam, (New York, 1982), ss., 171211.
118
Cavit Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, Ankara, 1978, 16; Kara,
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 118; Louis Massignon, Doğuş Devrinde İslâm
Tasavvufu, Fransızca’dan çev. Mehmed Ali Aynî, sad. ve yay. haz. Osman TürerCengiz Gündoğdu, İstanbul, 2006, 95-98.
119
Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 154; Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu
Tarihi, 103; Annemarie Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 57.
120
Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 154; Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu
Tarihi, 103.
117
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Râbia’nın tasavvuf yolu, ilâhî aşk ve muhabbet merkezlidir. Onun
hareket noktası, cehennem korkusu ve cennet arzusu olmaksızın sadece
Allah’ı “Allah” olduğu için sevmek ve varlığını, Allah’ın varlığında
eritmektir.121 Ona göre, insanın en büyük gayesi, cennet nimetlerine
ulaşmak değil, Allah’ın cemâline kavuşmak olmalıdır. Onun, cehennem
endişesi olmaksızın, sırf Allah sevgisi sebebiyle sürekli kaygı içinde
yaşadığı ve sürekli ağladığı rivayet edilenler arasındadır.122
Tasavvuf literatüründe, ilk defa “Aşk” kelimesini Râbia’nın kullandığı
söylenmiştir.123 O, bu hususta, “Kim Allah’ı, Resûlünü ve iman edenleri
dost edinirse (bilsin ki) üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah’ın tarafını
tutanlardır.”124 ayetini esas almış ve bu âyeti şöyle şerhetmiştir125
(Mütekârib):

ُ ُيُ ُح ُبُُ ُُاْل ُُوى ُ ُ ُوح ُب ُاُُ ُلُن ُكُُ ُأُ ْه ُلُُ ُل ُ ُذاك ا
ُ ْ ُ ُأح ُب ُكُُ ُح ُب
ُ ف ُأُم ُاُُُال ُذُيُ ه ُوُُُح ُبُُُُاْل ُُوى ُ ُ فُ ُش ُغ ُلُُُب ُُذ ْك ُُركُُُع ُم ُ ُْنُُس ُ ُواك ُا
ُ ُوأُُم ُاُُ ُال ُذُيُ أُنْ ُتُُ ُأُ ْه ُلُُ ُل ُهُُ ُ ُ فُُكُ ْش ُف ُكُُُلُُُُاْلُ ْج ُبُُُحُّتُُ أُ ُراك ُا
ُ ُف ُُلُُ ُُاْل ُ ْم ُدُُ ُفُُ ذاُُ ُُولُُ ُذُاكُُ ُلُُ ُ ُ ُولُُك ُ ُْنُُل ُكُُُُاْل ُ ْم ُدُُُفُُ ذاُُُ ُو ُذاك ا
ُ

ُ

Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 154; Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 57.
Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 154; Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu
Tarihi,16.
123
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi,16, Massignon, Doğuş Devrinde
İslâm Tasavvufu, 97.
124
el-Mâide, 5/56.
125
Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu’l-Kulûb, Kahire, 1961, II, 56; Ahmed Emîn, Zuhru’lİslâm, IV, 153.
121
122
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“Seni iki muhabbetle severim, birisi: sana karşı aşk ile bağlanışımın
ifadesi olan muhabbet; diğeri de Senin sevilmeye lâyık oluşunun içimde
yarattığı muhabbet.
Sana aşk ile bağlanışım yüzünden yalnızca seni düşünüyorum.
Senin sevgiye lâyık oluşuna gelince, bu da yüzündeki örtüyü kaldırman
hususundaki arzumdur ki, Seni göreyim.
Benim için, ne ötekine ne berikine muhabbet hususunda hiçbir hamd
yoktur. Hamd ancak sana olsun!”
Yukarıdaki ifadelerinden de anlaşılacağı üzere Râbia, iki tür sevgiye
işaret etmekte ve bunlardan birini diğerine üstün tutmaktadır. Bu
sevgilerden birisi, insanı Allah’tan başka bir şeyle meşgul olmaktan
alıkoyan sevgi, diğeri ise, Allah’ın zâtına ait sevgidir. Diğer bir ifadeyle
Allah’ı, sırf “Allah” olduğu için sevmektir. Asıl sevgi, sırf Allah’ın
cemâline olan sevgi, bu ikinci sevgidir. Râbia, bundan dolayı şöyle
münâcatta bulunmaktadır126: “İlâhî! Sana cehennemden korkarak
ibadet ediyorsam beni cehennem ateşinde yak! Eğer, cennetini
arzulayarak ibadet ediyorsam cennetini bana haram et! Eğer, yalnız
seni sevdiğimden ötürü Sana ibadet ediyorsam beni ezelî cemâlinden
mahrûm bırakma ya Rabbî!”.

126

Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi,17.
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Özetle Râbia, “ilâhî aşk”, “dostluk”, “tecelli” ve “tafdîlu’l-velî” gibi
kavramlar üzerinde durmuş ve bunları şiirlerinde işlemiştir.127 O,
şiirlerinde yer verdiği bir kavram olarak “tecelli”yi hesap gününde
Allah’ı görmenin mümkün olduğunu izah sadedinde kullanmıştır.128
Diğer taraftan Râbia, Kehf suresinin 65 ve 66. âyetlerine dayanarak
velinin, nebîden efdal olduğunu iddia etmiştir.129 O, bireysel yaşamda
bekârlığı tercih etmeyi, bolca istiğfar etmeyi ve kabir ziyaretlerinde
bulunmayı şiirlerinde methetmiştir.130
Ona göre insan, kendi içine kapanmakla ilâhî sırlara ulaşabilir. Kâinat
Allah’ın sıfatlarının tecellilerinden ibârettir. O’na ulaşmanın tek yolu
da sevgidir. Râbia, şöyle demektedir131: “Başkaları benim ancak dış
yüzümle konuşurlar, gönlümün içinde ise ben yalnız Seninle
konuşurum. Dış yüzüm yanımdakilerle beraber ise de gönlümün
içindeki yâr, ancak Sensin!”. Râbia’nın bu sevgi yolu kendisinden
sonra da taraftarlarınca takip edilmiştir.132

Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi,17, Massignon, Doğuş Devrinde
İslâm Tasavvufu, 98.
128
Massignon, Doğuş Devrinde İslâm Tasavvufu, 98.
129
el-Kehf,18/65 ve 66. ayetler: “Bu arada ikisi - katımızdan kendisine bir rahmet
verdiğimiz ve kendisine ilim öğrettiğimiz - kullarımızdan birini buldular. Musa ona:
Sana öğretilenden, bana, doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için
sana tâbi olayım mı? dedi.”
130
Massignon, Doğuş Devrinde İslâm Tasavvufu, 98.
131
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi,18.
132
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi,18.
127
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0.2.1.2. Zunnûn-i Mısrî (ö. 245/859)
Adı sevbân b. İbrâhim, künyesi Ebu’l-Feyz, lakabı ise Zunnûn’dur.
Mısır

yakınlarındaki

İhmin

adındaki

kasabada

doğmuştur.133

Zamanının ilim, vera‘, hâl ve edeb bakımından önde gelen isimlerinden
olan Zunnûn-i Mısrî, tasavvuf üzerine ilk kitap yazan ve Mısır’da ilk
kez tasavvufî hâller ve makamlardan söz eden kişidir.134 Kur’an’ın
kalpleri ve vicdanları harekete geçirdiğini, ilim ve irfân kaynağı
olduğunu söyleyen Zunnûn, bununla ilgili düşüncelerini bir şiirinde
şöyle dile getirmektedir135 (Kâmil):

ُ اُ أ ْنُ ْ ج ا ُا

ْم ُن ُعُُُالْ ُق ُُْرآنُُُب ُ ُو ْع ُدُهُُُُوُوع ُي دُهُ ُ ُ م ق لُ الْ ا ي ونُ ب ي

ُ ُفُُ ُمُواُ عُنُُُالُْمُ ُكُُُُاْل كُُريُُكُلُم ُهُ ُ ُ فُُُْم اُُُت ُذُلُُُل ُهُُُال ُرق اُبُُُُو ُتْض ُا ا
“Kur’an, va’d ve tehdidiyle ُgözlerimi geceleyin tatlı uykusundan
ُ
alıkoydu,
(Onlar), Yüce Sultan’ın kelâmını, (emrine) boyun eğerek anladılar.”
Zunnûn’un tasavvuf anlayışında ilâhî aşk konusu ilk sırada
bulunmaktadır. Ona göre Allah’ı sevmek, Peygamber’in yolundan
gitmek ve onun sünnetine tâbi olmakla mümkündür. Bunun için de

Abdurrahman es-Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, Mısır, 1986, 15; Ahmed Emîn,
Zuhru’l-İslâm, IV, 159; Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 60; Eraydın, Tasavvuf
ve Tarîkatler, 65.
134
Ebû Bekr Kelâbâzî, Taarruf (Doğuş Devrinde Tasavvuf), haz. Süleyman Uludağ,
İstanbul, 1992, 59; Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 159; Muhennâ, el-Edeb fî zılli’lhilâfeti’l-Abbâsiyye, 173; Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 20; Kara,
Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 181; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 89;
Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 65.
135
Serrâc, el-Luma‘, 283.
133
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daima teyakkuzda bulunmak gerekir. Dolayısıyla asıl tevbe, gafletten
ötürü yapılan tevbedir ki, bu çeşit tevbe havassa mahsustur. Ona göre
işlenen bir günahtan ötürü yapılan tevbe ise avamın tevbesidir.136
Zunnûn, Allah ile kul arasındaki sevginin karşılıklı olduğundan
bahsetmiştir. Ona göre insan, bu sevgi ile Allah’a kavuşabilir. Allah’a
kavuşunca da insan, kendi zâtının ilâhî zâtta müstağrak olduğunu
hisseder. Bu ilâhî sevgiden de yalnızca ehline söz edilmelidir. Zunnûn
bu hususta şöyle demektedir: “Seni aralıktan görmek istedim, ancak
gördüğüm vakit, kalbimi doldurup taşan sevinç bana hâkim oldu. Artık,
gözyaşlarımı tutamadım.” 137
Zunnûn’a göre Allah’a muhabbetin göstergesi, kişinin ahlâkında, fiil ve
davranışlarında Hz. Peygamber (s.a.v.)’in sünnetine uygun hareket
etmesidir. O, muhabbeti de; Hakk’ın sevdiğini sevmek, buğzettiğinden
kaçınmak, hayırlı olan işlere sarılmak, mâsivâ ile gönül bağlarını
koparmak ve dinde Peygamber (s.a.v.)’in yolundan ayrılmamak
şeklinde tanımlamıştır.138
Zunnûn’un ilâhî aşktan sonra ikinci olarak önem verdiği şey bilgi
konusudur. Ona göre bilgi; müminlerin bilgisi, kelâmcılar ile
hakîmlerin bilgisi ve Allah’ı kalpleriyle tanıyan velilerin bilgisi olmak
üzere üç kısımdır. Üçüncü gruptakilerin bilgisi yakîn derecesinde olan
bilgidir. Bu bilgi, akıl ve istidlâl yolu ile değil, ancak, Allah tarafından

Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 20.
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 21.
138
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 18; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 66.
136
137
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insanın kalbine doldurulan ilham ile elde edilen bir bilgidir. İnsan akıl
ve istidlâl yoluyla elde ettiği bilgiyle, Allah’ın zâtını ancak selbî
sıfatlarıyla tanıyabilir. Çünkü Allah, insanın O’nun hakkındaki hayalî
tasavvurlarından tamamiyle başkadır. Zunnûn, Allah tarafından insanın
kalbine doldurulan bu yakîn bilgi iledir ki: “Rabbimi, Rabbim ile
tanıdım; Rabbim olmasaydı O’nu asla tanıyamazdım” demiştir. O, yine
şöyle demektedir: “İnsanların Allah’ı en çok bileni, hayreti en çok
olanıdır.”139
İnsanların, ancak Allah’ın hidayet etmesiyle hidayete erebileceklerini
ve O’nun rehberliğinde yollarını bulabileceklerini söyleyen Zunnûn,
bununla ilgili düşüncelerini şu şekilde nazma dökmüştür140 (Tavîl):

ُ أُلُ ْس ُتُُُدُلُي لُُُُاْلُرْك ُبُُُإُ ُْنُُهُ ُْمُُتُ ُّيوُا ُ ُ ُومُنُْق ُذُُُمُ ُْنُُأُ ْش ُف ُُُعُُ ُ جُُرفُُُه اُُري
ُ ُاُر

أُث ُُُْرتُُُ ْال ُدُىُ لُ ُْمُ ْ ُت ُدُي نُُُُوُلُُْيُكُ ْنُ ُ ُ مُ ُنُُُالنُورُُُفُُ أُيْ ُدُي ُ ُْمُُعُ ْش ُرُُُمُ ُْاش
ُ ف ُن ُ ُْنُُُب ا ْف وُ م نْ كُ أ ْح ي اُ ب ق ْرب ُه ُ ُ أغ ِنْ نُ ب ي ْس رُ م نْ كُ ي ْ ردُ ا ْعس اري
ُ
ُ
“Sen, yolunu şaşırdığında kafilenin
rehberi, uçurumun kenarında
ُ
ُ
düşmek üzere olanın kurtarıcısı değil misin?

Ellerinde nûrunun yüzde biri yokken, mühtedîlere hidâyetini verdin.
Yakınlığıyla hayat bulacağım affınla yetiş! Zorluklarımı gideren
kolaylığınla imdadıma yetiş!”

139
140

Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 21.
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 21-22.
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Zunnûn, alçak gönüllü olmak isteyen bir kimsenin, kendisini her an
Hakk’ın kudret ve azametini müşâhedeye yönlendirerek zikr-i dâim
içerisinde bulunmasını tavsiye etmiştir. Ona göre nefis, bu suretle
zayıflayacağından, Allah Teâlâ’nın tecellilerine nazar eden kimse, bu
sayede nefsinin sultasından kurtulacaktır.141
Zunnûn’a göre Hakk ile ünsiyet, berrâk bir nûrdur. Halk ile alâkanın
neticesi ise gamdır. İbadetin anahtarı tefekkür, hevâ ve hevesin alâmeti
de şehvete uymaktır. Ârif, her an Allah’tan korkan ve bu sûretle de
kendisini her zaman O’na yakın hisseden kimsedir.142
Zunnûn, fakr hakkında şöyle der: “Allah’ın kulu üzerine sertlik ve
gazabının alameti, onun fakrdan korkmasıdır.” O yine şöyle der:
“Midesi yemekle dolu olan insanda hikmet barınamaz.”143
0.2.1.3. Âşık Semnûn (ö. 297/909)
Adı, Semnûn b. ‘Ömer el-Muhib Ebu’l-Hasen el-Havvâs’dır.
Semnûn’un kendisini “Semnûn el-Kezzâb” diye isimlendirdiği de
rivayet edilmektedir.144 Kendisini bu şekilde isimlendirmesiyle ilgili
olarak şöyle bir olay nakledilmektedir: Semnûn, bir gün mânevî zevk
hâlinde iken Allah’a şöyle der: “Benim için ancak sen varsın, senden
başka kimsem yok, beni istediğin gibi deneyebilirsin.” Onun bu ifadesi,
iddialı bir cümle olduğundan Allah, kendisini idrar zorluğuna mübtelâ

Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 20; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 66.
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 23-25; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 66.
143
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 23.
144
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 195.
141
142
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kılar. Bunun acı ve ızdırâbına dayanamayıp, âcizliğini îtirafla binlerce
kez tövbe ve istiğfar ederek kendisini “yalancı Semnûn” diye adlandırır.
Büyük velilerden olan Semnûn’un bu olaydan sonra lâkabı “Semnûn elKezzâb” olarak kalmıştır.145
Hayatını ilâhî aşka adamış olan Semnûn, daha çok Âşık Semnûn diye
tanınmıştır. Allah’a olan sevgisinin tesiriyle birgün şiddetli bir şekilde
hıçkırarak kendinden geçen Semnûn, kendine geldiğinde yanındakilere
şöyle der: “İnsan, aşkından dolayı şiddetli vecd anında haykırsa, çığlığı
doğu ile batının arasını doldurabilir.”146
Semnûn,

Allah’ın

rahmet

ve

mağfireti

hususunda

şunları

söylemektedir: “Celîl olan Allah, yarın onuruna lâyık mağfiret
yaygısını serdiğinde, gelmiş geçmiş herkesin günahı onun bir köşesinde
sığınacak bir yer bulur ve O, cömertlik pınarlarından birisini ortaya
çıkardığında günahkarlar da (o pınardan kana kana içen) iyilere
yetişirler.”147
Semnûn ile bir velî arasında şöyle bir diyaloğun geçtiği rivayet
edilmektedir. Semnûn anlatıyor: “Şiddetli soğuk bir günde Beytu’lMakdis’de bulunuyordum, kar yağıyordu. Üzerimde cübbe ve başka bir
elbise daha olmasına rağmen üşüyordum. O esnada avludan, üzerinde
sadece iki parça bez olan bir genç geçiyordu. Dedim ki, hey dostum!
Gelip şu revakların altında soğuktan korunsana! Bunun üzerine o da
İsmail Rusûhî Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye,Osmanlı
Tasavvuf Düşüncesi, İstanbul, 2007, 82-83.
146
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 195.
147
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 196.
145
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şöyle cevap verdi: “O’nun avlusunda olduğumu bilmem hoşuma
gidiyor. Hiç, O’nun evine sığınan soğuğu hisseder mi?”148
Semnûn, Allah’a olan sevgisini ve O’na duyduğu özlemini bir
manzumesinde şöyle dile getirmektedir (Basît):

ُش
ُْ ُأُنُْتُ ُُاْلُبُي بُ ُالُذُيُلُ ُش ُكُُفُُخُ ُدُي ُ ُ مُنْ ُهُُُف ُإُ ُْنُُفُق ُدُتْ ُكُ ُال نُ ْفُسُُُلُُُْتُا
ُ ُوآُع ش ا
ُ ْت

ُالُ أنْ تُ واه ب هُ ُ ُ ه ُْلُفيكُلُراحةُإ ْن

ايُُ م ْا ش اُ ب و

“Sen sevdiğimsin. Kalbimde buna dair hiç şüphe yok. Ruh, seni
kaybederse yaşamış sayılmaz!

ُ

ُ

Ey! Beni, bahşedeceği vuslatın hasretine düşüren! Var mı bana bir
rahat? “Ey hasretim!” diye haykırsam.”149
Âşık Semnûn, Allah’a olan hasretinin dayanılmaz üzüntüsünden dolayı
gözleri yaşlı ve kalbi yaralı olarak geçirdiği geceleri anlattığı mısraların
devamında, tüm musibetlere karşı gösterilen sabrın güzel olmasına
rağmen Allah’a kavuşma uğruna sabretmenin hoş karşılanamayacağını
manzum olarak şu şekilde ifade etmektedir (Kâmîl):

ُ ُف اُ ع يْ كُ وفُُالْ ف ادُك و
ُ ُيْ كُ ف إن هُ م ْذم و

وُ ُ ُ أس

149

أ ْمس

َُس نُفُ اْ ص ا بُك اُ ُ ُ إلُُ ع
ْ ْ و ُالص
ُ

148

ُ ُ ديُ ل دم و ُ رس

Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 196.
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 197.

ُ
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“Senin uğruna çektiğim kederden; kalbimde yaralar, yanağımda
gözyaşlarımın bıraktığı izlerle geceledim.
Tüm musibetlere sabretmek güzeldir, Sana (kavuşmaya) sabretmek
dışında. Zira, o yerilmiştir.”150
0.2.1.4. Hallâc-ı Mansûr (ö. 309/922)
Adı, Hüseyin b. Mansûr el-Hallâc el-Beyzâvî’dir. 244/858 yılında
İran’ın Beyzâ şehrinin kuzey doğusundaki Tur’da doğmuştur.
Babasının mesleğinden dolayı “Hallâc” lakabıyla da anılan Hüseyin,
İran’da ve Osmanlılar’da daha çok Mansûr ya da Hallâc-ı Mansûr
adıyla tanınmıştır.151 Hallâc, Sehl et-Tüsterî, Cüneyd-i Bağdâdî, Amr b.
Osman el-Mekkî ve Ebu’l-Hüseyin en-Nûrî gibi meşhur sûfîlerin
sohbetlerinde bulunmuştur.152
Bir hac dönüşü Bağdat’ta, Hak yolunda canını fedâ etmek istediğini ve
kanının dökülmesinin helâl olduğunu ilân eden Hallâc, bu ve benzeri
sözleriyle toplumda huzursuzluğa sebep olmuş, aleyhinde başlatılan
faaliyetler neticesinde bazı müridleri tutuklanmış, kendisi de Ahvaz’a
kaçmak zorunda kalmıştır. Hallâc, burada bir yıl kadar saklandıktan
sonra 301/913’te yakalanarak Bağdat’a getirilmiş ve hapse atılmıştır.

Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 197.
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 49; Süleyman Uludağ, “Hallâc-ı
Mansûr”, DİA, XV, 377; Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 82; Eraydın, Tasavvuf
ve Tarîkatler, 252; bkz., Ignace Goldziher, Klâsik Arap Literatürü, çev. Azmi YükselRahmi Er, Ankara, 1993, 67.
152
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 307; Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi,
49; Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”, DİA, XV, 377; Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları,
84; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 252.
150
151
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Sekiz yıl süren hapis hayatında, “Kitâbu’t-Tavâsîn” isimli eserinin
“Tâsînu’s-sirâc” ve “Tâsînu’l-ezel” bölümlerini yazmıştır.153
Aleyhindeki faaliyetlerin tekrar şiddetlenmesi üzerine Hallâc’ın
cezalandırılması yönündeki talepler de artmış, Vezir Hâmid b. Abbas
tarafından idam isteğiyle yeniden mahkemeye çıkarılmıştır. Kadı Ebû
Ömer Muhammed b. Yûsuf el-Ezdî’nin, idamına hükmetmesi ve Halife
Muktedir Billâh’ın da onaylaması üzerine Hallâc, 309/922 yılında
Bağdat’ta idam edilmiştir.154
Hallâc’ın idam kararına sebep olarak; Abbâsîler’e karşı ayaklanmış
olan Karmatîler’le gizlice mektuplaştığı, “enelhakk” sözüyle ulûhiyyet
iddiasında bulunduğu, haccın farziyetini inkâr edip yeni bir hac anlayışı
ortaya koyduğu şeklinde çeşitli iddialar ileri sürülmüşse de bunun,
aslında dinî olmaktan çok siyasî bir karar olduğu ve siyasî baskılar
sonucunda çıkarıldığı söylenmiştir.155 İbn Teymiyye başta olmak üzere
her çağda bazı zahir ulemâsı ve kadı, hulûlcü ve ittihâdcı olduğu
gerekçesiyle onun idamını tasvip etmiştir. Yaşadığı dönemde Amr b.
Osman el-Mekkî, Cüneyd-i Bağdâdî gibi bazı sûfîler, Hallacı tenkit
etmişler; İbn Atâ, Şiblî, İbn Hafif ve Nasrâbâdî gibi bazı sûfîler ise onu
velîlerden saymışlardır. Daha sonra da hemen hemen bütün

153

Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”, DİA, XV, 378; Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları,

87.
Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”, DİA, XV, 378; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 253;
Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 87.
155
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 49; Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”,
DİA, XV, 378.
Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 85-86.
154
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mutasavvıflar onu evliyadan biri olarak görmüşlerdir.156
Hallâc’ın fikirleri, çağlar boyunca Müslümanlar arasında yankılanmış
ve İslâm toplumlarını derinden etkilemiştir. Onun temel görüşlerinden
biri “Hakikat-i Muhammediyye” fikridir.157 Hallâc’a göre ezelî bir nur
ve bir insan şahsiyetindeki Hz. Muhammed, bütün peygamber ve
velîlerin ilim ve irfanlarının kaynağıdır. Hz. Âdem bedenlerin, Hz. Muhammed

ise

ruhların

babasıdır.

Bu

anlayış

daha

sonraki

mutasavvıflarca da geliştirilmiş ve tasavvufun önemli esaslarından biri
hâline getirilmiştir.158
Hallâc’ın önemli fikirlerinden biri de bütün dinlerin esas itibariyle bir
olduğu görüşüdür.159 Ona göre dinlerin birliği esas olup, bütün din
mensuplarının hedefi ve istedikleri şey aynıdır. Bu bakımdan hepsi hak
üzeredir. Bütün dinlerin ilâhî olduğunu söyleyen Hallâc’a göre insan
kendi tercih ettiği din üzere değil, Allah tarafından kendisi için tercih
edilen din üzeredir.160
Hallâc hakkındaki iddiaların en yaygını, onun “enelhakk” sözü ile hulul

Bkz., Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 49; Uludağ, “Hallâc-ı
Mansûr”, DİA, XV, 378; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 253.
157
“Hakîkat-i Muhammediyye” anlayışına İbnu’l-Fârid’de de rastlanılmaktadır.
İbnu’l-Fârid’in bu anlayışı hakkında detaylı bilgi ileride I. Bölümde yeralan “İbnu’lFârid’in Vahdet Anlayışı” ve “Mahlukâtın Vahdeti ve Hakikat-ı Muhammediyye”
başlıkları altında verilecektir.
158
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 50-51; Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”,
DİA, XV, 378.
159
İbnu’l-Fârid’de “Dinlerin Vahdeti” anlayışı ile ilgili olarak I. Bölümde gelecek
olan “İbnu’l-Fârid’in Vahdet Anlayışı” ve “Dinlerin Vahdeti” başlıklarına bakınız.
160
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 51; Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”,
DİA, XV, 379.
156
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ve ittihâdı çağrıştıran ifadeleridir. Hallâc’ın zındık olduğunu iddia
edenler “enelhakk” sözü ile ilahlık iddiasında bulunduğunu ileri
sürmüşler, onu bir velî olarak görenler ise bu sözü şathiyyâttan sayıp
çeşitli şekillerde yorumlamışlardır. Onun konuyla ilgili ifadesi şöyledir:
“Eğer Allah’ı tanımıyorsanız eserini tanıyınız, işte o eser benim, ben
Hakkım, çünkü ebediyen Hakk ile Hakkım.” 161 Hallâc’ın, daima fenâ,
sekr, vecd ve tevhid hâli göz önünde tutularak onun, “enelhakk/ben
Hakkım” sözü; “ben Hakk’tanım” veya “ben gerçeğim, bâtıl değilim”
şeklinde yorumlanmıştır.162
Hallâc bir şiirinde, sûfîlerin keşf, ilham ve manevî tecrûbelerle vâsıl
oldukları hâl ve makamlar için kullanılan “vecd” ve “mevâcid”163
kavramları ile ilgili olarak şunları şöylemiştir (Tavîl):

ُ ُتُ ع نْ اُُف و ُ اْلك اب ر
ْ اُ ُ ُ وإ ْنُ ع ج

ال ُك
ْ ُم واج ي دُ ح ُ أ ْوج د

ُ
ُ
“(Bazı) büyük şahsiyetlerin anlayışı
onları (anlamada) yetersiz kalsa
da, sahih vecdlerin tamamını Hakk ortaya çıkarmıştır.”

ُ ُُوم اُُُالْ ُُو ْج ُدُُُإُلُُُخ ُ ْ ُُرةُُُثُُُن ُظْ ُُرةُ ُ ُ ت ُِن ُّيُُُل ُي ُب اُُُب ُ ْيُُُت ُ ْ ُكُُُالس ُراُ ُر
ُ
“Vecd gönle doğan bir fikir ُve bu (ilâhî) sırlar arasında kıvılcım
meydana getiren bir düşünceden başkası değildir.”

Hallâc-ı Mansûr, Kitâbu’t-Tavâsîn, nşr. P. Nwyia, Musj: Melanges de l’Universite
Saint Joseph, vol. XLVII (içinde), (Beyrut, 1972), s. 208.
162
Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”, DİA, XV, 379.
163
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 244; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 431.
161

58 | S û f î Ş a i r İ b n u ’ l - F â r i d , H a y a t ı v e D i v â n ı

ُ ُا ر

تُ ُ ُ ث لث ةُ أ ْح والُ ُ ل ْه لُ الْ بص
ْ وعف

ُإذاُ س كنُا ْل ُ الس ريرة

ُ ُفُ ُ اُلُ ُيُبُي دُُُالس ُرُُُعُ ُْنُكُنْ ُهُُُُو ْج ُدُهُ ُ ُ و َُْض رهُ ل ْ و ْج دُ فُ ح الُ ح ا ر
ُ ُتُ ُ ُ إَلُ م نْ ظ رُ أفْ ن اهُ ع ْنُك لُ ر
ْ و ُح الُ ب هُ م
ْ تُ ذرىُالس رُ ف انِْن ن
ُ
“Hakk gönle yerleşince, basîretُ ehlinin üç hâli güçlenir.

ُ

(İlki) vecdin en derin noktasında sırrın ortadan kalktığı hâldir. (Diğeri
ise sâliki) hayret ânında vecde getiren hâldir.
(Sonuncusu ise öyle) bir hâldir ki, onda sırrın zirvelerine ulaşılır.
Ardından da (o sırlar, saliki) tüm bakanlardan fânî kılacak bir
görünüme kavuşur.”164
Hallâc’a göre, dünya zevklerinden yüz çevirip nefsini terbiye ve kalbini
tasfiye eden kişi, yavaş yavaş, Allah’a yaklaşır; daha sonra O’nun dostu
olur ve nihayet nefsini yok ederek beşerî sıfatlardan sıyrılır. Bu
mertebeye ulaşmış kişiye Allah’ın ruhu hulûl eder ve bundan sonra artık
her şey onun emrine boyun eğer. Hallâc, bu hususta şu ifadeleri
kullanmaktadır: 165

ُ ن اُ ب د
ُ رت ن ُا

أ ُ م نُ أه وىُ وم نُ أه وىُ أ ُ ُ َن نُ روح انُ ح
رت هُ أبص

رت ُه ُ ُ وإُذاُ أبص

رت نُ أبص

ف ُ إذاُ أبص

ُ bendir; biz bir bedene hulul etmiş ُiki
“Ben sevgilimin kendisiyim, o da
ruhuz; Beni görünce O’nu görmüş O’nu görünce beni görmüş

164
165

Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 310-311.
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 50.
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olursun”.166
Vahdet-i vucûd

inancına bağlı olanlar Hallâcı, bu görüşün

temsilcilerinden sayarken; o dönemde vahdet-i vucûd fikrinin
bulunmadığını söyleyenler ise onun görüşlerini vahdet-i şuhûd167
olarak adlandırmışlardır.168
0.2.1.5. Şiblî (ö. 334/945)
Adı Dulef b. Ca‘fer Ebû Bekr eş-Şiblî’dir. Aslen Bağdat’lı ve Cüneydi

Bağdâdî’nin

arkadaşlarından

olan

Şiblî,

zamanının

büyük

âlimlerinden ve Mâlikî mezhebinin önemli fakîhlerindendi.169
Şiblî, aynı zamanda çok sayıda hadîs yazmış ve rivâyet etmiştir. Onun
rivayet ettiği ve bazı tasavvufî esasları içeren bir hadis şöyledir: “Hz.
Peygamber Bilâl’e şöyle der: Allah’ın huzuruna fakîr olarak çık! O’nun
huzuruna zengin olarak çıkma! Bunun üzerine Bilâl: Ey Allah’ın Elçisi!
Bunu nasıl yaparım dedi. Hz. Peygamber de: Senden bir şey
istendiğinde geri çevirme! Sana verilen rızkı da gizleme! Dedi. Bilâl
tekrar, Ey Allah’ın Elçisi! Bunu nasıl yaparım dedi. Hz. Peygamber de:
Bu böyledir. Aksi takdirde ateş vardır dedi.170

Hallâc-ı Mansûr, Dîvân, nşr. L. Massignon, Paris, 1955, 279; Sunar, Ana
Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 50.
167
Vahdet-i vücûd ve vahdet-i şuhûd ile ilgili açıklamalar I. Bölümde gelecek olan
“İbnu’l-Fârid’in “Vahdet Anlayışı” başlığı altında verilecektir.
168
Uludağ, “Hallâc-ı Mansûr”, DİA, XV, 380.
169
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 337.
170
Ebû’l-Kâsım Suleymân b. Ahmed b. Eyyûb eş-Şâmî, et-Taberânî, el-Muʿcemu’lKebîr (nşr. Ḥamdî b. ʿAbdulmecîd es-Selefî), Riyâd, 1983, I, 341; Ebû Nuʿaym
166

60 | S û f î Ş a i r İ b n u ’ l - F â r i d , H a y a t ı v e D i v â n ı
Hakk’a ulaşabilmek için halktan ayrılan Şiblî’ye göre sûfîler, Hakk’ın
kucağındaki bebekler gibidir. Onların terbiyecisi Allah’tır.171 Şiblî’ye
“vefâ” nedir? diye sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. “Vefâ,
konuşurken ihlâslı, gizlide ise doğru olmaktır.”172 Şiblî, “Müminlere de
ki gözlerini sakınsınlar…” 173 âyetini şöyle açıklamıştır: “Baş gözlerini
nâmahremlerden, kalp gözlerini masivadan (Allah’ın dışındaki her
şeyden) sakınsınlar, korusunlar.”174
Şiblî, tasavvufî bir kavram olan “verâ” kavramını, “Allah hariç her
şeyden şiddetle kaçınmaktır” şeklinde tanımlamıştır.175 “Zühd”ü ise:
“Eşyadan eşyanın rabbine dönmektir” diye tarif etmiştir.176 O, aşk ve
âşık hakkında ise şunları söylemiştir: “Âşık susunca, ârif ise
susmayınca helak olur. Muhabbet, kıyısı olmayan bir deniz, sonu
olmayan bir gece, doktoru olmayan bir hastalıktır.” Ona göre “hüzün”,
bir kraldır ve oturduğu yerde başkalarını istemez.177
Şiblî, Allah’ı hakkıyla bilen bir kimsenin gâm ve kederden uzak
olacağını söylemiştir. Ona göre ehli hakk’ın kalpleri marifet
kanatlarıyla Allah’a doğru uçar ve O’ndan gördükleri sevgi sebebiyle
sevinirler. Şiblî’ye göre gerçek özgürlük kalbin özgürlüğüdür. 178

Ahmed b. ʿAbdillâh b. Ahmed el-İsbehânî, Hilyetu’l-Evliyâʾ ve Tabakâtu’l-Asfiyâʾ,
Mısır, 1394/1974, I, 149; Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 338.
171
Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 29.
172
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 339.
173
en-Nûr 24/30.
174
Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 66.
175
Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 110.
176
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 441.
177
Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 111-112.
178
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 343.
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Rivayete göre bir gün Şiblî dostlarıyla birlikte sohbete dalar ve ikindi
namazını geciktirir. Vaktin çıkmak üzere olduğunu görünce
arkadaşlarıyla namazını edâ eder ve arkasından şu beyitleri söyler
(Vâfir):

ُ ا ا

ل ُ ُ ُ ف لُ أ ْدريُ غ دا ُ م ْنُ عش

ُ ف ا ُ دا ا

نس ي تُ الْي ْو ُ م ْنُ ع ْش ق ا

ب ُ ُ ُوُوُ ْج ُ ُكُُُإ ْنُُرأيْ تُ ش
ُ ف ُُذ ْك ُُركُ ُس ُي ُدُيُ أُ ْك ُ ُاُ ُوش ُُْر
ُ

ُ

“Bu gün aşkımdan dolayı namazımı unuttum. Gecemi gündüzümü
ayıramıyorum.
Ey Efendim! Seni anmak benim yemem içmemdir. Yüzün - bir
görebilsem - derdimin dermanıdır.”179
Şiblî’nin bir bayram günü mescidden çıkarken şu mısraları terennüm
ettiği rivayet edilir (Hezec):

ُ ُن عُ لْ ا ي د
ُ ود
ُ ا ُ فُ الْ ا

ْ إذاُ م اُ ك نْ تُ لُ ع ي داُ ُ ُ ف م اُ أ
ْجُ رىُ ح ب كُ فُ ق ْ ُ ُ ُ كُ ج ْريُ ا
ُ

“Sen benim bayramım olduktan sonra bayramı neyleyeyim?

ُ

Suyun, ağacın dallarına yürüdüğü gibi, aşkın da kalbime öylece
aktı.”180

179
180

Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 344.
Sulemî, Tabakâtu’s-sûfiyye, 345.
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0.2.1.6. Muhyiddîn İbnu’l-Arabî (ö. 638/1240)
Adı, Muhammed b. Alî Muhyiddîn el-Arabî et-Tâî el-Hâtimî’dir.
Batı’da İbn Surâka, İbnu’l-Arabî; Doğu’da ise İbn Arabî, Muhyiddîn
Arabî veya Şeyh-i Ekber adlarıyla tanınmıştır. İbnu’l-Arabî, 560/1165
yılında Endülüs’ün Mürsiye şehrinde doğmuştur. İlk öğrenimini
İşbiliyye’de tamamladıktan sonra hac için Hicaz’a gitmiş ve burada
uzun süre kalmıştır. Daha sonra haçlı seferleri sırasında Mısır’a geçmiş,
oradan da Bağdat, Musul ve Rum bölgelerine intikal ederek
müslümanları haçlılara karşı savaşa teşvik etmiştir.181
İbnu’l-Arabî, tasavvuf alanında pek çok eser kaleme almıştır. Bunların
en meşhurları: el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Fusûsu’l-hikem, Divânu’lekber ve Tercumânu’l-eşvâk’tır.182 Tasavvufî görüşlerinin pek çoğunu
işlediği el-Futûhâtu’l-Mekkiyye isimli eserini altı ana bölüme ayırmış
ve yazdıklarının kendisine ilham yoluyla bildirildiğini ifade etmiştir. 183
İbnu’l-Arabî,

mevcudât

âlemini

suret

ve

ruhtan

müteşekkil

görmektedir. Ona göre mevcudâttaki suretlerin en üst seviyesini insan
temsil etmektedir. Allah’ın isim ve sıfatlarının tecelli edeceği

Affîfî, Ebu’l-Alâ, Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi, Ankara, 1975,
15; Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, II, 222-223; Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu
Tarihi, 61; M. Erol Kılıç, “İbnü’l-Arabî”, DİA, XX, 493-495; Eraydın, Tasavvuf ve
Tarîkatler, 261; Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 279; Ethem Cebecioğlu,
“Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Hayatı ve Eserleri”, Tasavvuf, sy. 21, (Ankara, 2008),
s. 9-10.
182
Bkz., Cebecioğlu, “Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin Hayatı ve Eserleri”, 17-25.
183
Affîfî, Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi, 17; Ahmed Emîn, Zuhru’lİslâm, II, 223; Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 62; Kılıç, “İbnü’lArabî”, DİA, XX, 495; Hodgson, İslâm’ın Serüveni, II, 260; Schimmel, İslâmın Mistik
Boyutları, 280.
181
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potansiyele sahip olması hasebiyle insan, O’nun zât ve hakikatının
yansıdığı bir ayna hükmündedir.184
Tasavvuf ilmi, İbnu’l-Arabî’nin vahdet-i vucûd

görüşü ile

felsefîleşerek zirvesine ulaşmıştır. Bazı tarîkatların Hindistan,
Türkistan ve İran’a girmesinde onun vahdet-i vucûd anlayışının büyük
etkisi olmuştur. İbnu’l-Arabî, kendi tasavvufî anlayışını geliştirirken
diğer felsefelerden de etkilenmiştir. O, tasavvuf ile felsefeyi
uzlaştırmadaki keskin zekası sebebiyle, “ele geçmez iksir” anlamında
“el-kibrîtu’l-ahmer” ve en büyük önder anlamında “eş-şeyhu’l-ekber”
gibi isimlerle isimlendirilmiştir.185
İbnu’l-Arabî, ilâhî bilgileri ilham yoluyla elde ettiğini, hakikatı
anlamanın akılla değil, ancak keşf ve şuhûd yoluyla mümkün
olabileceğini ifade etmiştir. Ona göre gerçek bilgi, “Ben insanları ve
cinleri ancak bana ibadet etsinler (beni bilsinler) diye yarattım”186
âyetinde işaret edilen Allah bilgisidir ve bu bilgi de ancak amel, takva
ve sülûk ile elde edilebilir. Şüpheden uzak keşf ve şuhûd da bundan
ibaret olup, Allah’a dayanmaktadır.187
İbnu’l-Arabî’ye göre varlık birdir ve yalnız Allah mevcuttur. Âlem,
O’nun tecelli ve zuhurundan ibarettir. Bu tecelli ve zuhur, yani
meydana çıkış, Ahad olan Zâtın külliyât itibariyle olan mertebelerini
bildirmesi açısından bir takım “taayyün” (belirme) dereceleri ve
Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, II, 223.
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 62.
186
ez-Zâriyât 51/56.
187
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 62.
184
185
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“tenezzül” (iniş) mertebelerinden; bu külliyâtın zâhir ve bâtın açısından
birbirleri arasındaki ilişkiyi ve âhengi bildirmesi bakımından da bir
takım “hazret” lerden veya “âlem” lerden geçmektedir. Diğer bir
ifadeyle yaratılış, bir meydana çıkıştır. İniş mertebeleri ise sıfatlarda
kuvve hâlinde bulunan istidatların derece derece görünüşünden
ibarettir.188 Özetle ona göre yaratılış, vucûdun görünmezlik (lâ taayyün)
mertebesinden, görünürlük (taayyün) mertebesine geçmesinden, yani
Allah’ın isimlerinin ve sıfatlarının bitmez, tükenmez tecelli ve
zuhûrundan ibarettir. Gerçek vucûd Allah’a mahsustur ve eşya, bu
mutlak vucûdun çeşitli görünüşlerde ve sûretlerde tecellisinden başka
bir şey değildir.189
İbnu’l-Arabî’ye göre yaratılışın sebebi muhabbettir. Buna delil olarak
“Ben gizli bir hazine idim bilinmeye muhabbet ettim (bilinmek istedim);
mahlûkâtı bilinmem için yarattım…”190 kudsî hadîsini ziktretmektedir.
Ona göre vücud, “a‘yan-ı sâbite”191 de henüz yoklukta bulunan âlemin,
sûretlere bürünüp hem kendi nefislerine hem de Hakk’ın nefsine
görünmeleriyle; yani Allah’ta kuvve hâlinde mevcut olan bütün

Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 62-63; Kılıç, “İbnu’l-Arabî”, DİA,
XX, 501.
189
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 115; Kılıç, “İbnu’l-Arabî”, DİA,
XX, 505-506.
190
Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II, 173.
191
Tasavvufî kavramlardan biri olan “a‘yan-ı sâbite” kavramı, mutasavvıflarca;
“mümkinâtın Allah’ın ilmindeki sâbit olan hakikatleri” şeklinde anlaşılmıştır. A‘yanı sâbite’nin ilâhî ilimdeki varlığı “feyz-i akdes” ile izah olunmakta, mümkin
varlıkların dışta zuhur etmesi ise “feyz-i mukaddes” kavramıyla ifade edilmektedir.
Geniş bilgi için bkz., Affîfî, Muhyiddîn İbnu’l-Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi, 56-60;
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 55, 137; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 69, 215; Kılıç, “İbnu’l-Arabî”, DİA, XX, 505; Kırkkılıç,
Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 96; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 234.
188
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mümkün

olmaktadır.192
Özetle; İbnu’l-Arabî’ye göre dıştaki varlıklar asılları bakımından
yokturlar. Gerçek varlık, zâtı ve ayn’ı bakımından sadece Allah’ın
varlığıdır. Madde âleminde O’nun eşsiz birliğine delâlet etmeyecek
hiçbir şey yoktur. O, Allah’ın âlem, âlemin de Allah olduğunu,
dolayısıyla varlığın bir olduğunu söyler ve böyle bir görüşe ulaşabilmek
için de “cem makamına”193 yükselmek gerektiğini ifade ettikten sonra
şöyle bir beyitle sözlerine devam etmektedir (Tavîl):

ُ اُ ُ ُل

تُم ُ ُْلُُس ُ ُورُُُالْ ُك اُ ُن اُتُ ُف ُإُن ُاُُ ُ ُ مُنُُُالُْمُلُُُالُ ْعُ ُ ُ إُلُيْ ُكُُُُرس
ُ ُُُوقُُ ُْدُُخُطُُُفُي اُ ُلُ ُْوُُتُمُ ْ ُتُُُخُ ُ ُا ُ ُ أُلُُُك ُلُُُش ُ ُْا ُُُم اُُُخ ُلُُُللاُُُ ُط ُل
“Kâinat (kitabının) satırlarınıُ iyice düşün! Onlar sana en yüksek
ُ
varlıklardan (mücerred akıllar ve küllî nefslerden) risâlelerdir.
Eğer, kâinatın satırlarını iyice düşünürsen görürsün ki onlarda: “İyi
bil ki; Allah’tan başka her şey bâtıldır.” diye yazılıdır.” 194
İbnu’l-Arabî, görüşleri arasında “insan-ı kâmil”e

195

de özel bir yer

vermektedir. Ona göre insan-ı kâmil, sûret açısından küçük âlem, mana
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 66; Kırkkılıç, Başlangıçtan
Günümüze Tasavvuf, 98.
193
“Cem Makamı” ile ilgili ayrıntılı bilgi, ikinci bölümde yer alan “İbnu’l-Fârid’in
Şiirlerinde Tasavvufî Temalar” ana başlığı altınta verilecektir.
194
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 67-69; Kılıç, “İbnu’l-Arabî”, DİA,
XX, 506-507.
195
İbnu’l-Arabî’nin “insan-ı kâmil”le ilgili görüşleri için bkz., Affîfî, Muhyiddîn
İbnu’l-Arabî’nin Tasavvuf Felsefesi, 79-85; İbnu’l-Arabî, Muhammed b. Ali
Muhyiddîn, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, Mısır, 1985, III, 64.
192
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açısından büyük âlemdir. O, Allah’ın halifesi ve Allah’ın kendini
gösterdiği ilâhî bir aynadır. İnsan-ı kâmil’in, Allah’ın halîfesi olması
demek, onun “Mutlak Varlığın” içine ve dışına ait bilgiye sahip olması
demektir.196
İbnu’l-Arabî’nin vahdet-i vucûd

anlayışı, Dâvûd-i Kayserî (ö.

751/1350), Saidüddîn el-Fergânî (ö. 669/1270), Sadreddîn-i Konevî (ö.
672/1273), Mevlâna (ö. 672/1273), Niyâzî-i Mısrî (ö. 1105/1693),
Abdulganî en-Nâblusî (ö. 1143/1730) ve daha pek çok mutasavvıfı
etkileyip, onların bu anlayış doğrultusunda eser vermelerine sebep
olmuştur. Diğer taraftan, İbn Teymiyye (ö. 728/1327) gibi bazı alimler,
İbnu’l-Arabî’yi zındıklıkla suçlamış ve onun vahdet-i vucûd anlayışını
reddetmişlerdir.197
Vahdet-i vucûd anlayışına karşı çıkanlar, şu gerekçeleri ileri
sürmektedirler: Allah’ın vücudu başka, yaratıkların vücudu başkadır.
Allah’ın vücudu vâcib ve kadîm, yaratılmışların vücudu ise hâdis ve
mümkündür. Allah, mahlûkâtın vücudunu kendi vücuduna aykırı olarak
yaratmıştır. Eğer yaratıkların vücudu Allah’ın vücudu olsa, Hâlık’ın ve
mahlukâtın aynı olması gerekir. Vahdet-i vucûd anlayışını savunanlar
ise bu kesime şu şekilde cevap vermektedirler: Vahdet-i vucûd
anlayışındaki mutlak vücud, Allah’ın vâcib ve kadîm olan vücududur.
Bütün yaratıklar O’nun vücudu ile kâimdir; onların kendilerine ait
müstakil başka vücutları yoktur. Yaratıklar, Hakk’ın vücudunun

Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 71.
Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, II, 227; Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu
Tarihi, 73-74; Kılıç, “İbnu’l-Arabî”, DİA, XX, 506.
196
197
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taayyünleridir. Ancak, taayyün edici olan şey, yani Mutlak Vücud,
taayyün etmiş olan şey, yani yaratıklar değildir. Yaratıklar, yaratılmış
olmaları bakımından Allah’ın ğayrıdırlar. Vücub ve mutlak ğınâ,
Allah’ın zâtî iktizasıdır. Yaratılmışların zâtlarının iktizası ise ihtiyaç ve
zarurettir. Onların ilâhî vücuda olan bu ihtiyaç ve zaruretleri
kendilerinden hiçbir zaman ayrılmaz. Allah, vücud bakımından
yaratıkların aynı ise de taayyün bakımından ğayrıdır.198
İbnu’l-Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye isimli önemli eserinde tasavvufî
görüşlerini dile getirirken nesrin yanında, zaman zaman nazma da
başvurmuştur. Büyük sûfî şair, İbnu’l-Arabî’nin şiirlerinden bazı
örnekler (Basît):

ُ ُْ ُال ُُف الْ ت
ْ ال ُ ي ْدرك هُ ُ ُ إ ْرج ْعُ ل ذات كُ ف ي ك
ْ ُايُ ط ال ب اُ ل وج ود
ُ

ُ

“Ey Hakk’ın var oluşuna ulaşmak isteyen! Kendi zâtına dön, Hakkُ
sendedir; O’na tutun!”199 (Basît):

ُ ُْ د

اد ُ ي ت ص

ُُْل ُ ُ م ْن

ب

ْةُ واق

رون

ق

ْد ُ ال

ُ ُْ
ق ُ ُ ُ ف ُ الْ ق ْ بُ ع نْ ديُ م ا
و ُلُ ت ال ْ ُ ف ت ْش
ُ ُْ افْ ت ْ هُ ا ْش ر ْح هُ وافْ ا ُْل ُ ُ ف ْا لُ ال ذيُ ق ْدُ ت ق
ُ
ُ
ُ ُْ
َلُ م ّتُ ق اس اُ الْ ق ْ ب ُُ ُُ ُبُ ق ْ ب كُ م ْغ
ُإ
ُ
“Nefsi ve nefsin isteklerini birُ yana bırak, doğru ve dürüst olan bir
Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu Tarihi, 117; Kılıç, “İbnu’l-Arabî”, DİA,
XX, 507-508.
199
İbnu’l-Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, I, 281.
198
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sâdıktan gelen haberi kabul et,
Ona muhalefet etme, yoksa mutsuz (şakî) olursun. Çünkü kalp, Bende
asılıdır, Bana bağlıdır,
Kalbini aç, kalbini inşirah et, bu durumu gerçekleştiren kimsenin fiilini
yap, Ne zamana kadar kalbinin kapısı kapalı kalacak, ey kalbi katı
kişi?”200 (Kâmil):

ُ ُاد

ادُ ُ ُ ف انْ ظ ْرُ إل يْ هُ نْ لُ اْل ْش

ُ ُنُ الْ ا واد

ق ي مُ اس

ْع ْيُ الْ ا ي ونُ ح ق ي ق ةُ ا

رهُ ي نْ ظ رَُنْ وُ م وج دُ ذات هُ ُ ُ ن ُظ رُ الس

ت ُْبص

ُ ُتُ أب داُ ل ُغ ُ ّْيُُُإُل ُهُ ُ ُ ي ُُُْرج ُوُ ُوَْ ُذُ ُْرُُش ُي م ُُةُُالْ ُا ُب اُد
ْ ليُ ْ ت ف
ُ

ُ

“Varlıkların varlığı, yaratılışın hakikatidir, öyleyse sen de ona
müşahede menzilinde bak,
Onun kendi zâtını var edene doğru baktığını görürsün, tıpkı bir
hastanın, ziyaretçilerinin güzelliklerine özlemle bakışı gibi,
O, İlâhından başkasına dönüp bakmasın, umut bağlamasın, kulların
vereceği boş umutlardan sakınsın” 201 (Basît):

ُ ُلر ُ لْ م ر
ْ ْي اتُ ا
ُ ُج ارُ مُ ُْنُُثُر

ال روُِ ل ْ ج ْس مُ وال ن ي اتُ ل ْ ا م لُ ُ ُ تْ ي اُ ت اُك
ف ُت ْبص رُ ال ْه رُ واْل ْش ج ارُ ر ةُ ُ ُ وكُ لُ م اُ تْ ر ُ اْل ْش
ُ

200
201

İbnu’l-Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, I, 315.
İbnu’l-Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, I, 298.
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ُُُك ُذاُكُُُتُُْر ُُُم ُ ُْنُُأُ ْع ُم اُل ُن ا

ُ

ُ

“Ruh bedene, niyetler de amellere can verir, tıpkı yerin yağmurla
canlandığı gibi,
Çiçekleri, ağaçları ve ağaçların çıkardığı türlü türlü meyveleri apaçık
görürsün,
İşte bunlar gibi, amellerimizin de çıkardığı hoş veya pis kokulu sûretler
(yansımalar) vardır” 202(Tavîl):

ُ ُف ك ُانُ ب لُك ْونُ لن كُك ْن ت ه

ُ ُْرتُ ل م ْنُ أبْ ق يْ تُ ب ْا دُ ف ن ا ه

ُ

ُ

“Fenâ hâlinden sonra bâkî kıldığın kimse için zâhir oldun sen, çünkü
O, âlemsiz oldu, çünkü sen o oldun.”203

202
203

İbnu’l-Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, III, 292.
İbnu’l-Arabî, el-Futûhâtu’l-Mekkiyye, I, 258.

70 | S û f î Ş a i r İ b n u ’ l - F â r i d , H a y a t ı v e D i v â n ı
BİRİNCİ BÖLÜM
1. İBNU’L-FÂRİD’İN HAYATI
1.1. Adı, Nesebi ve Künyesi
İbnu’l-Fârid’ın biyografisini yazan âlimler onun isminin Ebû Hafs
Şerefuddîn Ömer b. Ebi’l-Hasan Alî b. Murşid b. Alî es-Sa‘dî elHamevî el-Mısrî olduğunda ittifak etmişlerdir.204 Hz. Peygamber’in
sütannesi Halîme’nin kabilesine mensubiyetinden dolayı Sa‘dî, aslen
Hamalı olmasından dolayı Hamevî, doğduğu, yerleştiği ve vefat ettiği
yerin Kahire olmasından dolayı da Mısrî nisbeleriyle anılır.205

Mustafa b. Abdillah Hâcı Halîfe Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, İstanbul, 1360/1943,
I, 365; Ebu’l-Abbâs Şemsuddîn Ahmed b. Muhammed b. Ebî Bekr İbn Hallikân,
Vefeyâtu’l-a‘yân ve enbâ’u ebnâi’z-zemân, Mısır, 1948, III, 472; Ebu’1-Fidâ el-Hâfız
İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, Beyrut, 1966, XIII, 143; İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut,
1868, 1; Ebû Muhammed Abdullâh b. Es‘ad b. Alî b. Suleyman el-Yâfi‘î,
Mir’âtu’l-cenân ve ‘ibretu’l-yakzân, Beyrut, 1390/1970, IV, 75; İmâm el-Hâfız
Şihâbuddîn Ebî’1-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed b. Hacer el-Askalânî,
Lisânu’l-mîzân, Beyrut,, tsz., IV, 317; Ebû’l-Felâh Abdulhayy İbnu’l-‘İmâd elHanbelî, Şezerâtu’z-zeheb fî ahbâri men zeheb, Beyrut, 1988, V, 149; Hayruddîn ezZiriklî, el-A‘lâm, Beyrut, 1389/1969, V, 216; Cemâluddîn Ebu’l-Mehâsin Yûsuf elÂtâbekî İbn Tağriberdî, en-Nucûmu’z-zâhira, Kahire, 1963, V, 288; Ömer Rıdâ Kehhâle,
Mu‘cemu’l-mu’ellifîn, Beyrut, 1957, I, 301; Ebû Abdillâh Muhammed b. Ahmed b.
‘Osmân, ez-Zehebî, Siyeru a’lâmi’n-nubelâ’, nşr. Şuayb el-Arnaût, vdğr., Beyrut,
1406/1986, XXII, 368; el-Mîrzâ Muhammed Bâkır el-Mûsevî el-Hânsârî el-İsbahânî,
Ravdâtu’l-cennât fi ahvâli’l-‘ulemâi ve’s-Sâdât, Kum, 1392, V, 332; ‘İmâdu’ddîn
İsmâ‘îl Ebû’l-Fidâ, el-Muhtasar fî ahbâri’l-beşer, Beyrut, tsz., III, 157; Abdulvahhâb
es-Sâbûnî, Şuarâ ve devâvîn, Beyrut, tsz., 255; Halîl Emîn el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid fî
şerhi dîvâni İbni’l-Fârid, Beyrut, 1888, 3; Muhammed Mustafa Hilmî, İbnu’l-Fârid
ve’l-hubbu’l-ilâhî, Kahire, 1971, 28; Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid fî
dav’i’n-nakdi’l-edebiyyi’l-hadîs, Kahire, 1984, 11; İbn Mulakkın, Sirâcuddîn Ebû
Hafs Ömer b. Alî b. Ahmed el- Mısrî, Tabakâtu’l-evliyâ, Beyrut, 1986, 464; Sa‘d
Abdulazîz, “İbnu’l-Fârid”, el-Cedîd, sy. 58 (1974), s. 56; Rüşdî Alî Hasen, “el-Hanîn
ile’d-diyâr fî şi‘ri İbni’l-Fârid”, Mecelletu Câmiati Dımaşk, c. 14, sy. 3 (1998), s. 123; Uludağ,
“İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 41.
205
İbn Mulakkın, Tabakâtu’l-evliyâ, 465;Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 40.
204
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İbnu’l-Fârid’in nesebiyle ilgili olarak, torunu Şeyh Alî, şöyle bir rivayet
aktarmaktadır: Dedesi bir gece rüyasında Hz. Peygamber’i görür ve Hz.
Peygamber ona nesebini sorar. İbnu’l-Fârid de babasından ve
dedesinden öğrendiklerine göre nesebinin Hz. Peygamber’in sütannesi
Halîme’nin kabilesi olan Benî Sa‘d’a dayandığını söyler.206
Yukarıda da ifade edildiği gibi İbnu’l-Fârid, babasının asıl memleketine
nisbetle de Hamalı sayılmasının yanı sıra kendi vatanı itibariyle
Mısırlıdır. Çünkü Mısır’da doğmuş, büyümüş, yetişmiş ve ömrünün
büyük bir kısmını Mısır’da geçirmiştir. Vefat ettiğinde de Mısır’da
defnedilmiştir.207
Aşağıdaki beyitte şair, vatanının Mısır olduğunu açıkça ifade
etmektedir (Remel):

ُاُ وط ريُ ُ ُ ول ا يْ نُ م ْش ت اه اُ م ْش ت اه ا

رُ وف ي

ص
ْ وط نُ م
ُ

“Vatanım Mısır’dır, emelim oradadır ve gözümün arzuladığı şey
Mısır’ın Muştehâ’sıdır.” 208ُ

İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 11-12; Hasan el-Bûrînî - Abdülganî en-Nâblusî,
Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Marseilles, 1853, 9-10; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’lilâhî, 35.
207
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 36; Rüşdî Alî Hasen, “el-Hanîn ile’d-diyâr fî
şi‘ri İbni’l-Fârid”, 123; Uludağ ,“İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 41.

Muştehâ: Fatımî halifeleri için hazırlanmış güzel manzaralı gezinti yeridir. Başka bir
rivayette ise Nil kıyısında bulunan ve Ribâtu’l-muştehâ diye bilinen bir
kervansaraydır. Yine İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî isimli eserin 36. sahifesinde
Muştehâ ile ilgili olarak, Mısır’da halkın Salı ve Cumartesi günleri gezinti yaptıkları
güzel manzaralı bir yer diye bilgi verilmektedir.
208
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 198.
206
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Bazı kaynaklarda “Murşid” ismine de rastlanılmaktadır. Ancak bu
ismin ecdadından gelen bir ad olmadığı, bilakis tarikat mensubu olan
kişilerin kendi şeyhlerine vermiş oldukları bir lakab olduğu
görülmektedir. Babası Mısır’da, mahkemede kadınların eşlerinden
almaları gereken miras ve nafakayı tespit işiyle uğraştığından “Fârid”
diye bilindiği için şair, daha çok İbnu’l-Fârid lakabıyla tanınmıştır.209
Ayrıca o, Şerefuddîn diye de sıfatlandırılmıştır.210
1.2. Doğum Yeri ve Tarihi
İbnu’l-Fârid’ın doğum tarihiyle ilgili farklı bilgiler olmakla beraber
torunu Şeyh Alî ve çağdaşı İbn Hallikân’ın üzerinde ittifak ettikleri
bilgiye göre şair, 4 Zilkade 576 (22 Mart 1180) tarihinde Kahire’de
doğmuş211 ve 2 Cemâziyelevvel 632 (23 Ocak 1234) tarihinde 56

el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, 1319, I, 3; Marseilles, 4;
İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 149; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; el-Askalânî,
Lisânu’l-mîzân, IV, 317; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, XIII, 143; Abdulhâlik
Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 11; Muhammed Rıdvân ed-Dâye, A‘lâmu’l-Edebi’lAbbâsî, Beyrut, 1987, 110; İbn Mulakkın, Tabakâtu’l-evliyâ, 465; Kemâl YazîcîAntuvan Ğattâs Kerem, A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, Beyrut, 1990, 214; Yücel Bark,
İbnu’l-Fârid, Hayatı ve Edebî Şahsiyeti, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,
Erzurum, 1998, 7.
210
İbn Mulakkın, Tabakâtu’l-evliyâ, 465; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 3032; Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid,11.
211
İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1322, 6; el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’lFârid, Marseilles, 4; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; İbn Tağriberdî, en-Nucûmu’z-zâhira,
V, 288; el-Askalânî, Lisânu’l-mîzân, IV, 317; Kehhâle, Mu‘cemu’l-mu’ellifîn, I,
301; Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 223; İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, III, 472;
Celâluddîn Abdurrahmân b. Ebî Bekr es-Suyûtî, Husnu’l-muhâdara fî ahbâri Mısr
ve’l-Kâhira, Mısır, 1806, I, 246; Ahmed Hasan ez-Zeyyât, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî,
Mısır, 1349/1930, 353; İbn Mulakkın, Tabakâtu’l-evliyâ, 465; Sa‘d Zalâm, “İbnu’lFârid sultânu’l-‘âşıkîn”, Mecelletu’l-Ezher, c.51, sy.3 (Kahire, 1979), s. 706; Nâdir
Nizâm Tahrânî, “İbnu’l-Fârid ve’l-hamru’r-rûhiyye”, Mecelletu’l-ulûmi’lİnsâniyye, sy. 1-2 (İran 1991), s. 55.
209
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yaşında Kahire’de vefat etmiştir.212 İbnu’l-Fârid, vefatının ardından,
Mısır’da Karâfe Kabristanı’nda bulunan ‘Ârıd isimli mescidin yanında
toprağa verilmiştir.213
1.3. Ailesinin Hama’dan Mısır’a Göçü
Biyografi yazarlarına göre İbnu’l-Fârid’in babası Hama’dan Mısır’a
göç edip burada yerleşmiştir. Babasının Hama’dan Mısır’a göç
etmesinin sebebine ve bu göçün gerçekleşme zamanına dair tam ve
kesin bir bilgi nakledilmemiş olmakla birlikte Hama’ya dair tarihçilerin
kaydettiklerine bakıldığında şunlar görülmektedir:
O dönemde Hama büyük bir şehir olup, ekonomik olarak fiyatların ucuz
olması dolayısıyla yaşama elverişli, tabiatı güzel bir şehirdir. Ancak
565 yılında meydana gelen depremle şehir harap olmuş ve viraneye
dönmüştür. Neticede bu deprem sebebiyle Hama’nın tabiî ve ekonomik
durumundaki kötüye gidiş, şairin babasının Hama’dan Mısır’a göç
etmesinin zeminini hazırlamıştır. Diğer İslâm beldeleri arasından
Mısır’ı tercih etme sebebi ise o dönemde Mısır’ın sahip olduğu ilim,
irfan ve medeniyet seviyesiyle açıklanmaktadır.214

İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 34; Divân, Mısır, 1322, 6; el-Bûrînî-en-Nâblusî,
Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 14; Marseilles, 21; İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’zzeheb, V, 153; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 365; İbn
Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, III, 472; İbn Tağriberdî, en-Nucûmu’z-zâhira, V, 288; ezZehebî, Mîzânu’l-i‘tidâl fi-nakdi’r-ricâl, Beyrut, tsz., III, 215; el-Yâfi‘î, Mir’âtu’lcenân, IV, 79; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, XIII, 143; Ebû’l-Fidâ, el-Muhtasar, III,
157; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 54; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 7; Abduh eşŞimâlî, Dirâsât fî târîhi’l-felsefeti’l-Arabiyyeti’l-İslâmiyye, Beyrut, 1979, 556.
213
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 54; Uludağ ,“İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 41.
214
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 33-34.
212
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İbnu’l-Fârid’in babası daha önce de geçtiği üzere Mısır’da, mahkemede
kadınların eşlerinden almaları gereken miras ve nafakayı tespit işiyle
uğraşmaktaydı.215 Daha sonra kadılık makamına atanan şairin babası
bir süre bu görevde kaldıktan sonra kendisinden “kadılkudat” yani baş
kadılık görevine gelmesi istenmiş, ancak bu görevi kabul etmemiş ve
kadılık görevinden de ayrılmıştır. İnsanlardan uzak kalmayı tercih
ederek Ezher Camii’nin hitabet salonunda kendini ibadete vermek
suretiyle ömrünün sonuna kadar bu şekilde yaşamaya devam
etmiştir.216
İbnu’l-Fârid’in torunu, dedesinin biyografisinde şairin babasının, ilmi
şahsiyetine ve onun İbnu’l-Fârid’in eğitim ve terbiyesiyle ilgilenmesine
dair şunları kaydetmektedir: Genç yaşta tasavvufa yönelmiş olan
İbnu’l-Fârid, babasının izniyle Mustazafîn vadisindeki Mukattam
dağında bulunan bir mescitte bir süre ibadet ve tefekkürde bulunduktan
sonra ziyaret etmek ve gönlünü almak üzere babasının yanına gelirdi.
İlmi ve ameliyle saygın bir kişiliğe sahip olan babası o sıralarda
Kahire’de Melik Aziz’in kadılığını yapıyordu. Oğlunun yanına
gelmesiyle büyük sevinç duyan babası, İbnu’l-Fârid’i kendisiyle
beraber ilim meclislerine götürürdü.217

el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 3; Marseilles, 4; İbnu’l‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 149; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; el-Askalânî, Lisânu’lmîzân, IV, 317; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, XIII, 143; ed-Dâye, A‘lâmu’l-Edebi’lAbbâsî, 110; Yazîcî-Kerem, A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 214.
216
İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 7.
217
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 4-5; Marseilles, 6-7;
İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 149; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; el-Askalânî,
Lisânu’l-mîzân, IV, 317; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, XIII, 143; ed-Dâye, A‘lâmu’lEdebi’l-Abbâsî, 110; Yazîcî-Kerem, A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 214.
215
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Babasıyla bulunduğu sıralarda devam ettiği bu ilim meclisleri, İbnu’lFârid’in dinî altyapısının oluşmasında önemli rol oynamıştır. Tarih ve
biyografi yazarları, İbnu’l-Fârid’in yetişmesinde son derece etkili ve
önemli bir kişi olan babasının adının Alî olduğunu, ilim ehlinden, zühd
ve takva sahibi bir kişi olduğunu, hayatının sonlarına doğru hâkimlik
mesleğini bıraktığını ve yukarıda da ifade edildiği gibi kadılkudatlık
teklifini geri çevirdiğini kaydetmişlerdir. Aynı zamanda onun
insanlardan uzaklaşarak Ezher Camii’nin hitabet salonunda ibadete
yönelmek suretiyle zühd ve takvasını amelî olarak hayatına yansıttığı
yönünde bilgiler de aktarılmaktadır.218
1.4. Fizikî Özellikleri ve Mîzacı
İbnu’l-Fârid, kaynaklarda yakışıklı, iyi giyimli, zarif, güzel ahlâklı,
vakarlı, fakirleri ve muhtaçları kollayan, yardım sever, hoş sohbet,
güzel ve akıcı konuşan, saygın bir insan olarak anlatılmaktadır.219
Dünya malına rağbet etmeyen şair, kendisine dünyalık taleplerle
gelenleri geri çevirmez ve onların bu türden isteklerini karşılamaya
çalışırdı. Ayrıca, kendisini ziyarete gelenleri mümkün olduğunca
hediyelerle uğurlamaya gayret ederdi. İbnu’l-Fârid, halk tarafından
sevilen ve kendisine hüsnü zan beslenen bir kişiydi. Bu sebeple şehrin

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 33.
İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 5; Mısır, 1322, 3; el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu
divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 4; Marseilles, 6; Ömer Ferrûh, el-Fikru’l-Arabî, Beyrut,
1966, 317; ez-Zeyyât, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, 353; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’lilâhî, 35; İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 150; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; edDâye, A‘lâmu’l-Edebi’l-Abbâsî, 111; Ömer Ferrûh, Târîhu’l-edebî’l-Arabî, Beyrut,
tsz., III, 521; Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 11-12.
218
219
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sokaklarında yürüdüğünde etrafı insanlar tarafından çevrilir ve
kendisinden dualar istenirdi. Toplum nezdinde saygın bir yer edinmiş
şair, katıldığı meclislerde hürmetle dinlenir, görüşleri her türlü ilim
erbabı ve devlet erkanı tarafından itibar görürdü. 220
Mutlak güzelliğe aşık olan şair, güzel olan her şeyden hoşlanır, tabiat
manzaralarını seyretmekten büyük zevk alırdı. Bu anlamda akşamları
Nil nehrinin kıyısında yürümeyi, gökyüzünü ve denizi seyretmeyi çok
severdi. O, Mısır’da halkın Salı ve Cumartesi günleri gezinti yaptıkları
güzel manzaralı bir yer olan Muştehâ’yı sıklıkla ziyaret ederdi.221
1.5. Yaşadığı Asra Genel Bir Bakış
Daha önce de belirtildiği üzere İbnu’l-Fârid, 576/1180 - 632/1234
yılları arasında yaşamıştır. Bu da şairin altıncı hicrî asrın son çeyreği ile
yedinci asrın ilk üçte birlik diliminde yaşadığı anlamına gelir. Bu zaman
diliminin tarihî bakımdan özel bir önemi vardır. Zira Mısır ve Şam’ın
hakimiyeti Fatımîlerden Eyyubîlere geçmiştir. Diğer bir ifadeyle
Mısır’da ve Şam’da dinî yapı şiî mezhebinin etkisinden kurtulup sünnî
mezhebin tesir alanına girmiştir. Bu asırda meydana gelen önemli
olaylara, birçok sıkıntı ve rahatsızlıklara sebep olmuş haçlı savaşlarını
da eklemek gerekir. Fatımîler, Mısır ve Şam’ı hükümranlıkları altına
alınca hilâfet, iki asır Fatımî imparatorluğunun başkentliğini yapmış

İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 6; Mısır, 1322, 3; İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb,
V, 150; el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 4; Marseilles, 6;
ez-Zeyyât, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, 353.
221
ez-Ziriklî, el-A‘lâm,V, 216; ed-Dâye, A‘lâmu’l-Edebi’l-Abbâsî, 111; Hilmî, İbnu’lFârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 36.
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olan Kahire’ye intikal etmiştir. Fatımî devleti 567/1171 yılına kadar
Mısır’da ayakta kalmış ve Şîa mezhebi bu tarihe kadar Mısır’da hüküm
sürmüştür. Salâhaddîn Eyyubî Şîa inanç ve uygulamalarına son verip
Ehl-i Sünnet öğretilerini hayata geçirmiştir. Kendisinden sonra gelen
Eyyubî hükümdarları da Salâhaddîn’in izinden gitmişlerdir.222
İbnu’l-Fârid, Eyyubî hükümdarlarından; Salâhaddîn, Azîz, Âdil ve
Kâmil isimli hükümdarları görmüştür. Mısır, Salâhaddîn Eyyubî
zamanında o döneme damgasını vuran dinî kültür ve medeniyetten
büyük ölçüde etkilenmiştir. Eyyubî hükümdarlarının en önemli
özelliklerinden biri olan sünnîlik, Mısır’da gelişerek dinî ve sosyal
hayatta egemen unsur olmaya başlamıştır. Salâhaddîn Eyyubî sünnetin
ihyası ve onun öğretilerinin yayılmasıyla bizzat ilgilenmiş, genel olarak
birçok fıkıh medresesi inşa ettirmiştir. İbn Hallikân, bu dönemde Şâfiî,
Mâlikî ve Hanefî medreselerinin kurulduğuna dair pek çok bilgi
aktarmaktadır.223
592/1193 yılında vefat eden Salâhaddîn, memleketini oğulları arasında
taksim etmiş, Mısır’ı Azîz’e, Dımaşk ve orta Sûriye bölgesini Efdal’e,
Halep’i de Zâhir’e vermiştir. Mısır’ın bu taksim edilen bölgeler içinde
önemli ve ayrıcalıklı bir yeri olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, 598/1199
- 599/1200 yıllarında Nil nehrinin suları çekilmiş, ziraî ürünler perişan

Yazîcî-Kerem, A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 283; Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru
İbni’l-Fârid, 12.
223
Vefeyâtu’l-a‘yân, II, 402; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 35.
222
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olmuş, veba hastalığı yayılmış, güvenlik ve esenlik ortamı olumsuz
yönde ciddî dalgalanmalara maruz kalmıştır.224
Yukarıda zikredilen olumsuzlukların yanı sıra Melik Âdil’in sâlih,
dindar, sünnete bağlı, alimleri seven bir zât olması, Mısır’da tasavvufî
hayatın canlanmasına önemli ölçüde etki etmiştir. 615/1216 yılında
vefat eden Âdil’in yerine oğlu Kâmil geçmiştir. Kâmil de diğer Eyyubî
hükümdarları gibi ilim ve edebiyata ilgi duyan, bu işlerle uğraşanları
seven bir zât idi. Yine diğerleri gibi o da sünnetin ihyasına çalışmış,
birçok ilmî ve dinî medrese inşa ettirmiştir ki bunların içinde en meşhur
olanı 622/1323 yılında yaptırdığı “Dâru’l-Hadîs” veya diğer adıyla “elMedresetu’l-Kâmiliyye”dir. Bu medresenin en büyük özelliği hadis
tedrisatının yapıldığı ikinci büyük eğitim kurumu olmasıdır.
Kaynaklarda bu tür medreselerin ilkini, Nureddîn Mahmûd Zengî’nin
Dımaşk’ta inşa ettirdiği kaydedilmektedir. Melik Kâmil bu medreseyi
önce hadis ilmiyle uğraşanlara, daha sonra da Şâfiî fıkıhçılarına
vakfetmiştir. Bu medresede hadisle uğraşan önemli şahsiyetlerden birisi
de İbnu’l-Fârid’in çağdaşı olan Abdulazîm el-Munzirî’dir.225 Melik
Kâmil’in ilme olan düşkünlüğüne ve ilim ehline verdiği desteğe ilişkin
kaydedilen şu bilgiler manidârdır. Kâmil her Cuma gecesi bir grup ilim

eş-Şimâlî, Dirâsât, 558; ez-Zeyyât, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, 353-354; Hilmî,
İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 38; Yazîcî-Kerem, A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 283284; Abdulcelîl Şelebî, “İbnu’l-Fârid ve mâ yukâlu anhu”, Mecelletu’l-Ezher, c.
35, sy. 2 (Kahire, 1963), s. 185-186.
225
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 38.
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adamını ağırlar, onların müzakerelerine iştirak eder ve her türlü ilim
dalıyla ilgili soruları onlara yöneltirdi.226
Eyyubî hükümdarları sadece ilmi, edebiyatı, dini sevmek ve bu işlerle
uğraşanları desteklemekle kalmamışlar, Kâmil gibi bu hükümdarlardan
bazıları bizzat ilim ve edebiyatla uğraşmıştır. Meselâ Kâmil, birçok şiir
divânını ezberlemiş, Muazzam ise “el-Câmiu’l-Kebîr” isimli eseri şerh
etmiş ve aruz ilmine dair bir eser telif etmiştir. Eyyubîler tasavvufla da
ilgilenmişlerdir. Şöyle ki; Eyyubîlerin asrından önce sûfîlerin,
görüşlerine başvuracakları, sayesinde söz ve amaç birliği edecekleri bir
şeyhülislâmlık müessesesi mevcut değildi. Bu yüzden her bir tarikat ve
zaviye birbirinden bağımsız hareket ediyordu. Bu durum ise birtakım
fitne ve karışıklıkların zuhur edip çoğalmasına sebebiyet vermekteydi.
Neticede Salâhaddîn Eyyubî, “Duveyretu’s-Sûfiyye” ismini verdiği bir
dergah yaptırıpُُbaşına da makam itibariyle diğer şeyhlerin üstünde
bulunacak birisini getirmiştir. Bu durum Mısır’da hicri dokuzuncu
asırda çeşitli tasavvufî grupların bir başkanlık altında birleştirilip,
başına da Seyyid Muhammed Şemsuddin el-Bekrî’nin getirilmesine
kadar devam etmiştir. Velâyet, bu zâtın ardından oğlu, Şeyhülislâm
Ebu’s-Surûr el-Bekrî’ye ve ardından da torunlarına intikal etmiştir.227
Eyyubîlerin dinî ilimlerle, tasavvufla ve edebiyatla olan yakın ilgileri
asra isimlerini yazdırmış ve isimleriyle o döneme damgalarını vurmuş
birçok ilim adamının yetişmesine neden olmuştur. İbnu’l-Fârid,

el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Marseilles, 15; Hilmî, İbnu’lFârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 39.
227
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 39.
226
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çağdaşları olan bu alimlerden bazılarıyla değişik vesilelerle görüşme
imkânı bulmuştur. Şairin içinde yaşadığı ilmî, edebî ve tasavvufî
muhitin önde gelen isimleri şunlardır: ُُSafiyyuddîn b. Ebi’l-Mansûr,
Şemsuddîn el-Eykî, Sa‘duddîn el-Hârisî, Kadı Emînuddîn er-Rekâvî,
Cemâleddîn es-Suyûtî, Şihâbuddîn Ömer es-Suhreverdî, Burhâneddîn
İbrâhîm el-Ca‘berî, Kadı Şemsuddîn b. Hallikân, Şihâbuddîn b. elHiyemî ve Necmuddîn b. İsrâîl. Bu isimleri zikreden İbn İyas,
bunlardan hiçbirisinin İbnu’l-Fârid’le ilgili en küçük edep dışı bir
cümle sarf etmediğini, onların tamamının, İbnu’l-Fârid’e karşı gâyet
saygılı olduklarını kaydetmektedir.228
İbnu’l-Fârid ile aynı asırda yaşamış ve onun kendileriyle bizzat
görüştüğü isimler ise şunlardır: Takva ve zühd ehli bir kişi olan
Burhâneddîn el-Ca‘berî (ö. 687/1288), zamanının önemli şairlerinden
olan ve İbnu’l-Fârid’in kendisine hoş ve zarif bir şiir ile hitap ettiği
Şihâbuddîn Muhammed b. el-Hiyemî (ö. 685/1286), Avârifu’l-Maârif
isimli eserin sahibi olan ve yaptığı hac ibadetlerinden birisinde İbnu’lFârid ile görüşen önemli mutasavvıflardan Suhreverdî (ö. 632/1234),
hadis ilminde sikâ ve hüccet olan ve İbnu’l-Fârid’in kendisinden hadis
öğrendiği, Kâmiliyye medresesinin başkanlığında yaklaşık yirmi yıl
bulunmuş büyük muhaddis el-Munzirî (ö. 656/1258)’dir. 229
İbnu’l-Fârid’in yaşadığı asra tasavvuftaki felsefî görüşleriyle damgasını
vuran dönemin en önemli şahsiyetlerinden birisi de hiç şüphesiz İbnu’l-

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 40.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 40; Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’lFârid, 13-14.
228
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Arabî (ö. 638/1240)’dir. Onun tasavvuf alanındaki görüşleri gerek
çağdaşları

gerekse

daha

sonraki

dönemlerde

yaşamış

olan

mutasavvıflar arasında bu alanda ortaya konulmuş en etkili görüşler
olarak kabul edilmiştir. İbnu’l-Arabî, Mısır’a da gelmiştir. O, Mısır’a
geldiğinde İbnu’l-Fârid’in “et-Tâiyyetu’l-Kubrâ” isimli kasidesine bir
şerh yazmak istediğini şaire iletir. İbnu’l-Fârid de “senin el-Futûhâtu’lMekkiyye isimli kitabın o kasidenin şerhidir” diye ona cevap verir.230
İbnu’l-Fârid’in, ilâhî aşkın tesiriyle cezbe hâlindeyken söylediği, zahir
itibariyle İslâm’ın öğretileriyle çelişen bazı beyitleri istisna edilecek
olursa onun da dönemin Kur’an ve Sünnet öğretilerine bağlı kalan
mutasavvıfları arasında yer aldığını söylemek mümkündür.231
1.6. Eğitimi, Yetişmesi ve Zühde Yönelmesi
İbnu’l-Fârid, yaşamının ilk yıllarını babasının gözetiminde ve
denetiminde iffetli, dindar, ibadetlerine düşkün, zahid ve kanaatkâr bir
kişi olarak geçirmiştir.232 Gençlik ve yetişkinliğinin ilk zamanlarında
döneminin yaygın dinî, kültürel eğitiminden o da kendi payına düşeni
almış, Şâfiî fıkhı ile meşgul olmuş, İbnu’l-Asâkir ve Hâfız elMunzirî’den hadis ilmi tahsil etmiştir.233 Onun fıkıh ilmini kimden
aldığına dair kaynaklarda açıklayıcı bir bilgiye rastlanılmamaktadır.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 41; Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’lFârid, 14.
231
Yazîcî-Kerem, A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 283; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’lhubbu’l-ilâhî, 42.
232
İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 149; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; Hilmî, İbnu’lFârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 42.
233
İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 149; Kehhâle, Mu‘cemu’l-mu’ellifîn, I, 301;
Yazîcî-Kerem, A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 284.
230
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Daha sonraları yalnızlığı ve zühdü tercih ederek tasavvufî bir yaşam
tarzına yönelmiştir.234 Yaşamının ilk yıllarında yaşadığı asrın hâkim
dinî ve tasavvufî atmosferinin ve babasının dindar kişiliğinin, İbnu’lFârid’in nefsinin terbiyesinde, ruhunun hassaslaşmasında ve kalbinin
arınmasında önemli etkileri olmuştur.235
Gençliğinin ilk dönemlerinde almış olduğu eğitim ve terbiyenin
etkisiyle zühde ve yalnızlığa meyleden İbnu’l-Fârid, tasavvuf yoluna
girmeye hazır duruma gelmişti. Onun hayatının bu dönemiyle alâkalı
olarak M. Mustafa Hilmî, Suyûtî’den naklen şu bilgileri aktarmaktadır:
“İbnu’l-Fârid, büyük fakihlerdendi,

fıkıh alanında hüküm verecek

ölçüde bu ilmin inceliklerine vakıftı. O, bir gün Cuma namazını kılmak
üzere camiye girer, hatibin hutbede cemaate hitap ettiği esnada bir
şahsın mırıldandığını görür ve içinden onu uyarmayı geçirir. Namaz
sona erip insanlar dağılınca mırıldanan şahıs İbnu’l-Fârid’i yanına
çağırır. İbnu’l-Fârid, onun yanına varınca adam, ona aşağıdaki
beyitleri okur. İbnu’l-Fârid’in zühde yönelmesinde bu olayın çok etkili
olduğu söylenmektedir.”236 (Kâmil):

ُ ُالُاُُُيُس ُبُح
ُْ بُ يُنُْش ُدُُُُو

مُ اْلل هُ اْل ْم رُ ب ْيُ ع ب ادهُ ُ ُ ف ُاُُلص

قس

ُ ص ُ ُ ُح
ْ ُُولُُا ُ ْم ُُريُ ال تُ ْس ُب ُي حُُُخ ُ ّْيُُُع ُب اُدُةُُ ُ ُ ل ُُ ن ُاس ُك ُيُ ُ ُوذاُُُل ُق ُ ُْوُ ُي
ُ

ُ

İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 149; el-Bekrî, el-Mutâla‘ât, 240; Hilmî,
İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 43.
235
Saîd Abdulhayy, “İbnu’l-Fârid: Sultanu’l-aşki’l-ilâhî”, Mecelletu’l-Ezher, sy.
54/4 (Kahire, 1982), s. 600; Abdulcelîl Şelebî, “İbnu’l-Fârid ve mâ yukâlu anhu”,
186.
236
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 44.
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“Allah (c.c) işleri kullar arasında taksim etmiştir. Âşık şiir söyler, baş
başa kalan ise tesbih eder. Ömrüme yemin olsun ki tesbih, abidler için
ibadetlerin en iyisidir. Bu (şiir söylemek) ise ıslah eden kimseler
içindir.” 237
İbnu’l-Fârid’in, mezkur camide hutbe esnasında mırıldanan kişi ile
karşılaşması ve onun sayesinde zühde yönelmesi daha önce de
belirtildiği gibi şairin zühde yönelmesinde tek faktör olmayıp, belki
vesilelerden birisi olarak değerlendirilebilir. Zira yetiştiği aile çevresi,
kendi tabiatı, hâlet-i ruhiyesi, yaşadığı asır ve içinde bulunduğu toplum
da şairin zühde yönelmesine katkı sağlamıştır.238 Zaten onun iç
dünyasına tasavvufa yönelmesi için gerekli tohumlar daha önceden
atılmıştı. Şairin insanlardan uzaklaşmasına, tüm benliğini Allah sevgisi
üzerinde yoğunlaştırmasına ve dolayısıyla tasavvufa yönelmesine
birden fazla saikin neden olduğu söylenebilir.
İbnu’l-Fârid, hayatının bu döneminde babasının izniyle gittiği
Mustazafîn vadisindeki Mukattam dağında harap hâlde bulunan bir
mescitte kendisini ibadet ve tefekküre verir. 239 Başlangıçta bir gün ve
bir gece kalıp babasının yanına geri dönen şair, daha sonraları nefsiyle

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 44.
Sa‘d Zalâm, “İbnu’l-Fârid sultânu’l-‘âşıkîn”, 707.
239
İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 149-150; Kehhâle, Mu‘cemu’l-mu’ellifîn, I,
301; Saîd Abdulhayy, “İbnu’l-Fârid: Sultanu’l-aşki’l-ilâhî”, 600; el-Bekrî, elMutâla‘ât, 240; ed-Dâye, A‘lâmu’l-Edebi’l-Abbâsî, 110; ez-Zeyyât, Târîhu’l-Edebi’lArabî, 303; Uludağ ,“İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 40; Schimmel, İslâmın Mistik
Boyutları, 291.
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olan mücadelesi arttıkça günlerce kalmak üzere Mustazafîn vadisine
doğru seyahate çıkar.240
Burada keşfe ve ilhama mazhar olma yollarını arayan şair, hocası Şeyh
Ebu’l-Hasen el-Bakkâl’ın işaretiyle Mısır’dan Hicaz’a yapacağı
yolculuğa kadar aynı hâl üzere devam eder. İbnu’l-Fârid’in torunu,
şairin divânının mukaddimesinde dedesinin bu dönemde yaşadıklarını,
onun diliyle şöyle aktarmaktadır: “İnsanlardan uzaklaşarak yalnızlığa
yöneldiğim ilk günlerde babamdan izin alarak Mustazafîn vadisine
gidiyordum. Orada insanlardan uzak bir şekilde günlerce inzivaya
çekiliyordum. Sonra babamı ziyaret etmek, gönlünü alıp, rahatlatmak
amacıyla onun yanına dönüyordum. O sıralar babam, Melik Azîz’in
Mısır ve Kahire kadılığı görevini yürütmekteydi. Aynı zamanda
zamanın büyük âlimlerindendi. Babam onun yanına dönüşümden büyük
sevinç duyardı. Beni de beraberinde, katıldığı ilim ve hüküm
meclislerine götürürdü. Fakat daha sonra inzivaya çekilmeyi özlüyor,
tekrar izin alarak babamın yanından ayrılıyordum. Bu ziyaretler,
babama baş kadılık (kadılkudatlık) görevi teklif edilene kadar devam
etti. O, kendisine yapılan bu teklifi geri çevirdiği gibi kadılık
vazifesinden de istifa etti ve ömrünün geriye kalan kısmını Ezher
Camii’nde geçirdi. Ben de inzivaya, Mustazafîn vadisine yaptığım

İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 149; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; YazîcîKerem, A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 284.
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seyahatime ve hakikat yolundaki yolculuğuma devam ettim, ancak yine
de ilhama mazhar olamadım.”241
Yukarıdaki ifadeler, açık bir şekilde İbnu’l-Fârid’in gençliğinin ilk
dönemlerinde halktan uzaklaşarak kendisini ibadete verdiğini, aynı
şekilde onun yetişmesinde babasından aldığı tasavvufî terbiyenin yanı
sıra, babasıyla birlikte devam ettiği ilim ve hüküm meclislerinin ve
devrinin yaygın ilim ve kültür atmosferinin ne denli etkili olduğunu
göstermektedir.
İbnu’l-Fârid, Mustazafîn

vadisine yaptığı seyahatlerin birinden

dönerken Kahire’de bulunan Medresetu’s-Suyûfiyye’ye242 uğrar ve
orada tertibe riâyet etmeden abdest alan yaşlı bir adam görür. Bunun
üzerine İbnu’l-Fârid, bu zâta aldığı abdestin şer‘î usule uygun
olmadığını söylemek suretiyle müdahale eder. Yaşlı adam İbnu’lFârid’e bakarak şöyle der: “Ey Ömer! İlham sana Mısır’da değil,
Hicaz’da, Allah’ın şerefli kıldığı Mekke’de nasip olacaktır. Oraya
yönel, artık ilham vakti gelmiştir” der. Bu sözlerden dolayı çok şaşıran
İbnu’l-Fârid, yaşlı adama Mekke ile bulunduğu yer arasındaki
mesafenin çok uzun olduğunu, hac ayları dışında da oraya gidecek ne
bir kervan ne de bir yol arkadaşı bulabileceğini söyler. Yaşlı adam
eliyle işaret ederek, “İşte Mekke, önünde duruyor.”der. Rivâyete göre

İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 7; el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’lFârid, Mısır, I, 4-5; Marseilles, 6-7; eş-Şimâlî, Dirâsât, 556; Hilmî, İbnu’l-Fârid
ve’l-hubbu’l-ilâhî, 45.
242
Medresetu’s-Suyûfiyye: Sultan Salâhaddîn Eyyubî’nin Hanefî mezhebinin
öğretilmesi için Kahire’de açtığı ilk medresedir. Bkz., Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’lhubbu’l-ilâhî, 46.
241
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İbnu’l-Fârid, o yöne baktığında Mekke’yi karşısında görür ve yaşlı
adamdan ayrılarak Mekke’ye yönelir. İbnu’l-Fârid Mekke’ye varıncaya
kadar Mekke’yi görmeye devam eder.243 Kaynakların bildirdiğine göre
İbnu’l-Fârid’i keşif ve ilhamın geleceği yere yönlendiren ve
evliyaullahtan biri olan Şeyh Bakkâl, melâmet244 meşrebine mensup
olmasının bir gereği olarak abdest alırken tertibe riâyet etmemiştir.
Zikri geçen kıssada İbnu’l-Fârid’in hocası ve mürşidi olarak bahsedilen
Şeyh Bakkâl’ın şahsıyla ve ismiyle ilgili kaynaklarda detaylı malûmat
bulunmamakla birlikte onun isminin, Şeyh Ebu’l-Hasen Alî el-Bakkâl
olduğu söylenmektedir. Bu şahsın, bakla ticaretiyle meşgul olmasından
dolayı el-Bakkâl adıyla anıldığı kaydedilmektedir.245
1.7. Hicaz Hayatı ve Mısır’a dönüşü
İbnu’l-Fârid, hocası Şeyh Bakkâlın işaretiyle Mısır’dan Hicaz’a gider
ve buraya gelmesiyle de yaşamının en önemli bölümüne başlamış olur.
Zira onun, hayatının bu döneminde Mekke vadilerinde ilham ve keşfe
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 5; Marseilles, 8; eşŞimâlî, Dirâsât, 556; ed-Dâye, A‘lâmu’l-Edebi’l-Abbâsî, 110; Hilmî, İbnu’l-Fârid
ve’l-hubbu’l-ilâhî, 46.
244
Melâmet: Yerme anlamına gelmektedir. K. Kerim’de “Hiçbir kınayıcının
kınamasından korkmazlar” (el-Mâide, 5/54), âyet-i kerimesinde de anlatıldığı gibi
kınayanların kınamasından çekinmeden doğru yolda yürümektir. Melâmî veya
Melâmetî ise; Melâmet meşrebini tercih eden kimse demektir. Melâmetîliği ilk kez
Nişabur’da Hamdun Kasar (ö. 271/884) yaymıştır. Melâmet meşrebini tercih edenler,
kendilerini halktan ayıracak sûf, hırka ve taç benzeri kıyafetler giymezler. Sûfîlerin
genellikle açıkça icra ettikleri ibadet, zikir, semâ ve vecd gibi hususları ve özellikle
nafile ibadetleri gizli tutarlar. Melâmî, farzı terk etmemek, haramı işlememek şartıyla
özellikle halkın kınamasına yol açan hususları bilerek ve isteyerek yapar. Yerleşik
töre, gelenek ve göreneklere aykırı hareket eder. Levm edile edile, kınana kınana
nefsini ezeceğine ve yola getireceğine inanır. Bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü, 239-240; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 424.
245
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 47.
243
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mazhar olmak için Allah’a doğru yaptığı manevî yolculuk meyvesini
verir. Onun, 613-628/1215-1230 yılları arasında Hicaz’da geçirdiği bu
dönemi, keşif ve ilham dönemi olarak adlandırmak mümkündür.246
İbnu’l-Fârid, ömrünün son çeyreğinin on beş yılını Hicaz’da, Mekke
vadilerinde insanlardan uzak bir şekilde sürekli seyahat ederek
geçirmiştir.247 O, bu durumunu aşağıdaki beyitlerinde şöyle dile
getirmektedir (Tavîl):

ُ ُ تُ ق ْ عُ عش ّي

ُوجُنُبُنُُ حُبُي كُُُ ُو ْ ُلُُُمُا اُش ُُريُ ُ ُ ُوح ب ب نُ م اُ ع ْش
ُ

ُ

“Sana olan sevgim dostlarımla vuslattan beni uzaklaştırdı, yaşadığım
sürece ailem ve akrabalarımdan ilişkiyi kesmeyi bana sevdirdi.” 248

ُُ

وأبْ ا ديُ ع ْنُ أ ْرب ا اُ ب ْا دُُأ ْرب عُ ُ ُ ش ب ابُ وع ْق اُ و ْارت ي اح اُ و
ُ

ُ

“Dört şeyin benden uzaklaşması beni evimden uzaklaştırdı, (bu dört
şey) gençliğim, aklım, neşem ve sağlığım(dır) .” 249

ُ ُ

ف اُ ب ْا دُ أ ْوط ايُ س ك ونُ إَلُ الْ ف لُُ ُ ُ و لْو ْحشُأنْس اُإ ْذُمُ ْنُا نْسُو ْحش
ُ

ُ

“Vatanımdan uzaklaştıktan sonra çöle alışır oldum, insanlardan
uzaklaşarak yalnızlıkla arkadaş oldum.”250

el-Yâfi‘î, Mir’âtu’l-cenân, IV, 576; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 48.
Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 291-292.
248
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 44.
249
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 44.
250
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 44.
246
247
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Şair, yukarıdaki beyitlerinde, ilâhî aşk uğruna dostlarından, ailesinden,
yurdundan ayrıldığını, sonunda gençliğini, aklını, neşesini ve sağlığını
da kaybettiğini dile getirmektedir.
Mekke vadilerinde fethe251 ve ilhama mazhar olma uğruna yaptığı
seyahatler neticesinde hocası Şeyh Bakkâl’ın da işaret ettiği gibi
kendisine vâridat252 gelmeye başlamıştır. Kaynaklarda “fetih dönemi”
olarak adlandırılan253 bu dönemde kendisine varidatın gelmesiyle ilgili
olarak şair, aşağıdaki beyitleri söylemiştir (Hafîf):

ُ ُا ادي

ادايُ إ ْنُ رغ بْ تُ فُ إ ْس

ُ ُي لُ وْرديُ و ادي

ب ي لُالْ مس

ك ةُ روح اُ ُ ُ ش
ُ ث راه اُ ُ ُ و ُس

ُِْ ايُ َس ّييُ رو

ْربُ وط ي

ف ُ ذراه اُ س

ُ ُكُ انُ في اُ أنْس اُ وم ْا را ُ ق ْدس اُ ُ ُ ومُ ق ام اُ الْ م ق ا ُ والْ ف ْت حُ دي
ُ etmek istiyorsan, Mekke’de (geçen
ُ
“Ey gece arkadaşım! Beni mutlu
güzel günleri) terennüm ederek ruhumu rahatlat!
Mekke’nin dorukları benim yolum, toprağı ıtrım, pınarı da açlığımı ve
susuzluğumu giderdiğim yerdir.

Fetih: İbnu’l-Fârid’in riyazet ve ibadetlerle nefsiyle yaptığı mücadelesinin sonunda
elde ettiği kalbî müşahedeler, ilâhî ilimler ve manevî ilhamlardır. Tasavvufî bir
kavram olan “fetih” ile ilgili açıklamalar ikinci bölümde yer alan “Makam ve Hallerle
ilgili Temalar ” başlığı altında verilecektir.
252
Varidat: kalbe gelen ilâhî feyz ve ilhamlardır. Bkz., Uludağ , Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü, 367.
253
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 5; Marseilles, 7.
251
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Ünsiyetim ve kuds-i mi‘râcım (kemâlâtım) orada (Mekke’de) oldu,
(oradaki) makâmım, Makâm-ı İbrahim’dir, kalbî fethim de orada
başlamıştır.” 254
İbnu’l-Fârid’in Hicaz hayatı keşif, ilham ve fetihle dolu, tasavvufî yönü
kadar bu dönemde nazmettiği, bedevî izleri255 ve Hicaz tarzını
beyitlerinde yansıttığı şiirleriyle de önem arz etmektedir.256 Zira şair,
hem bu dönemde hem de Hicaz’dan Mısır’a döndükten sonra
nazmettiği ve Hicaz’dayken zevkle geçirdiği günlerini özlemle andığı
şiirlerinde o bölgenin tasvirlerine önemli ölçüde yer vermiştir (Tavîl):

ُ تُ ع ْنُ و ْج هُ س ْ م ُُالْ اق ُع
ْ أب ْر ُ ب داُ م ْنُ ج ان بُ الْ غ ْورُ لم عُ ُ ُ أ ُُ ا ْرت ف ا
ُ şimşek mi çaktı? Yoksa, Selmâ’nın
ُ
“Ğavr tarafından parıldayan bir
yüzünden peçeler mi kalktı?”257
Beyitte geçen “Ğavr” kelimesi, Hicaz bölgesinde bir yerin adıdır. Şair
matla‘ını verdiğimiz bu kasidesinde arkadaşlarını ve Hicaz’da yaşadığı
hayatı çeşitli yönleriyle tasvir etmekte, orada geçirdiği günleri hasretle
yâd etmektedir. O aynı kasidenin ilerleyen beyitlerinde şöyle
demektedir (Tavîl):

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 66.
Bedevî şairler, şiirlerinde mekan isimlerine çokça yer verirler. Bkz., Furat, 64-70.
İbnu’l-Fârid’in şiirlerinde de zaman zaman mekan isimlerine rastlamak mümkündür.
Bu yönüyle şairin şiirlerinin bedevî izler taşıdığını söylemek mümkündür.
256
Sa‘d Zalâm, “İbnu’l-Fârid sultânu’l-‘âşıkîn”, 715; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’lhubbu’l-ilâhî, 48; Rüşdî Alî Hasen, “el-Hanîn ile’d-diyâr fî şi‘ri İbni’l-Fârid”, 123.
257
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 84; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 182.
254
255
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ُ ُال ع

ُيْ ُ اُبُُ ُك ُُةُُي ُ ُْدُواُ ُ ُ ب ُُذ ْكُرُُُس ُ ُْيُمُ ُ م اُُُتُنُُُاْل

ل ُا ُلُُُُأ

ُ تُُ ُ ُ ت ُُا ُودُ ُل ُن ُاُ ي ُ ُْوم اُ ُف ُي ُظْ ُف ُرُ ُط ُام ُ ُع
ْ وعُ لُ الْ ويْ لتُ ال ُ ق ْدُ تص رم
ُ ُُويُ ُ ْف ُُرُُُِ ْ ُُونُُُُوَْ ُي ُاُ م ُت ُي ُمُ ُ ُ وُ ُُيْنُسُُُمُ ْش ُت ُا ُُُ ُوي ُ ُْت ُذُُُس ُامُع
ُ

ُ

“Belki dostlarım Mekke’de(ki) Selma’yı anarak yürekleri serinletirler,
Geçip giden geceler belki bir gün döner de, böylece onu bekleyen
sevinir,
Hüzünlü ruhum sevinir, ölü ruhum can bulur, özleyen kavuşur ve
dinleyen de lezet alır. ”258
Şairin hayatında önemli yeri olan Hicaz döneminin etkileri onun
şiirlerine Mısır’a döndükten sonra da yansımaya devam etmiştir.259
Şairin, Hicaz sonrası Mısır’da nazmettiği beyitlerde bu etkilere
rastlamak mümkündür (Kâmil):

ُ ُ ايُُ ُراك ُبُُُالْ ُُو ْج ُن ُا ُُُب ُ ُغْ ُتُُُالْ ُم ُنُُ ُ ُ ع ُ ُْجُُ ُ ْل ُم ُ ُ إُ ُْنُُج ُُْتُُُ ُ ْل ُُْرع ُا
ُ ُ ُ ُار ُُُ ُ ُ م ُت ُي ُام ُن اُُُع ُ ُْنُُق ُاع ُُةُُالْ ُ ُو ُْعس ُا

ُم ُت ُي ُم ُم اُُُت ُ ُا ُاتُُُُوادُي

ُ ُ ُُ ْ ُتُُُُأثُيْ ُلُُُس ُُْعُُُف ُال نُق ُا ُ ُ ف ُُال ُرقْ ُم ُت ُ ْيُُُف ُ ُ ْا ُ ُعُُُفُش ُظ ا

ُوإُُذُاُ ُو

ُ ُُ يُُمُ ُْنُُش ُُْرق ي هُُ ُ ُ م ُُ ُْلُُع ُادُلُُُل ُ ْ ُ ُ ُُةُُالْ ُف ُْي ُ ُا
ُ ْ ُُوكُُذُاُ عُنُُُالُْاُ ُم
ُ ُ ُ ُُُُواقُْ ُرُُُالس ُلُ ُُُع ُُريْ ُبُُُذُايُكُُُال ُُوىُ ُ ُ م ُُ ُْنُُم ُغْ ُُرُُُدُن ُ ُُُك ُئ ُي ب
ُ

258
259

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 85.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 50.
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“Ey hırçın deveye binen! Emeline nâil olasın. Eğer taşlı araziye
uğrarsan Dâric vadisinin tepelerine doğru yönelerek ve Va‘sa’
ovasından sağa saparak koruluğa yönünü çevir.
Sel‘ dağındaki ılgın ağacına vardığında (oradan) en-Negâ’ya,
(ardından) er-Rakmeteyn’e, Le‘le‘a ve (sonra da) Şezâ (dağına)
ulaşınca, onun doğusundaki el-Alemeyn (isimli iki tepenin bulunduğu
yer)den geniş Hille’ye yönel.
Ve oradaki kumsalın sahipleri olan marifet ehline, bu hasta, mutsuz ve
garip aşığın selamını söyle.”260
Yukarıdaki beyitlerde de açıkça görüldüğü üzere şair, Hicaz
bölgesindeki dostlarından ayrı kalışının acısını dile getirdiği
beyitlerinde mekan isimlerine çokça yer vermiştir. Onun mekan
isimlerini bu kadar çoklukla bir arada zikretmesi şiirindeki akıcılığı
engellememiştir. Çünkü o, Hicaz’da kaldığı süre içerisinde tasavvufî
yönden kendisini geliştirirken aynı zamanda şairliğini de güçlendirmiş
ve şiirlerinin bir çoğunu burada nazmetmiştir.261
İbnu’l-Fârid, hocası Şeyh Bakkal’ın, ölüm döşeğindeyken kendisini
manen çağırması üzerine Hicaz’dan Mısır’a dönmüş, onu ölmeden önce
görme imkanını bulmuş ve vefat ettiğinde de hocasının vasiyeti üzere
onun cenaze namazını kıldırmıştır. Şeyh, daha sonra şairin de vefat
ettiğinde defnedileceği bugünkü adıyla Karâfe Kabristanı’ndaki ‘Ârıd
260
261

51.

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 59.
İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 150; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî,
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isimli yere defnedilmiştir.262 Şair, 629/1231 yılına rastlayan bu olaydan
sonra Hicaz’dan Mısır’a dönüş yapmıştır.263
1.8. Fetih Döneminin Sona Ermesi
İbnu’l-Fârid’in, Mısır’a dönüşüyle birlikte Hicaz’dayken keşif ve
ilhamlara mazhar olduğu fetih dönemi sona ermiştir. Şairin, Hicaz
sonrası yaşamına damgasını vuran en önemli husus, onun bu bölgeden
ayrılması sebebiyle devamlı surette duyduğu hüzün ve kederdir. Şair,
dostlarıyla geçirdiği güzel günlerin sona ermesinden doğan üzüntüsünü
şiirlerine yansıtmıştır. O, Mısır’a döndükten sonra Hicaz’da geçirdiği
mutlu günleri hasretle yâd ettiği beyitlerinde şöyle demektedir (Kâmil):

ُ اس ُ ِْتُواح ُا
ْ ُُُايُُ أُ ْه ُلُ ُوديُ ه ُ ْلُ لُُراجُاُُ ُو ْ ُ ُكُ ُْم ُ ُ ط م عُ ف ي ُنْ ُا مُ ُل ُه
ُ ص ُرُ ن ُُواح ُُا
ْ ُم ُُ ْذُ غ ُبْ ُت ُ ُْمُُع ُ ْنُ ُ ُُريُ لُُ أن ةُُُ ُ ُ م ُُل
ْ ُتُ ن ُُواح ُاُ أُُْر ُ م
ُ ُوإُُذُاُ ذك ْرت ك ُْمُُأُم ُي لُُُك ُأُن ُنُ ُ ُ م ُُْنُُط ي بُ ذ ْك رك مُ س قُي تُ ال ُراح ُا
ُ ُُوإُُذُاُ دعُي تُ إَُلُُ تُن ُاس ُا ُع ْ ُدك ُْم ُ ُ أُُلْفُُيْ ُتُ أُ ُْحش ُاُاُ ب ُذُاكُ ش ُ ُاح ا
ُ تُ ل ُي ُال ُي ن ُاُ ت ُ ْمُ أُفْ ُُراح ُا
ْ ُ تُ م ُ ْعُ ج ُ ُّيةُ ُ ُ كُُان
ْ ُ سُ ُ ْق ُي اُ لُاي ُ مُض
ُ ُوس ُك انُ اُلْغُض ُا ُ ُ سُ ك نُُُووُْردُيُ الُْم ُا ُ فُي هُ م ب ُاح ُا
ُ ُُوطُن
ُ حُُيُْثُا ُْل ُم
ُ هُ ُ ُ طُُُربُُ ُوُرْم ُ ُةُ ُ واُدُي ُْي ُهُ م ُُراح ُا

هُ أُُربُُ ُ ُو لُُ ُن ُي

ُوأُه ي

ُ ُو ُاه اُ ع ُ ُ ُ ذُاكُ ال م ُانُ ُوط ُي ب ُهُ ُ ُ أُايُ ُك ُنْ ُتُ م ُنُ ال ُغ ُوبُ م ُُراح ُا
ُ

ُ

İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 8-9; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; el-Yâfi‘î,
Mir’âtu’l-cenân, IV, 576; Kehhâle, Mu‘cemu’l-mu’ellifîn, I, 301; eş-Şimâlî,
Dirâsât, 557.
263
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 75.
262

Yaşar Seracettin Baytar

|

93

“Ey dostlarım! Size kavuşmayı uman kişi için bir ümit ışığı var mı ki
onun gönlü rahat etsin.
Gözümden kaybolduğunuzdan beri Mısır diyarının her yanını dolduran
bir figânım vardır.
Sizi hatırladığımda bu hatıranın verdiği neşeyle sanki şarap içirilmiş
gibi yalpalıyorum.
Benden hatıranızı unutmuş gibi gözükmem istendiğinde, gönlümün
buna karşı çıktığını grüyorum.
Gecelerimizi neşeyle dolduran komşularla geçen günlere selam olsun.
O koruluk benim yurdum, sütleğen ağacının (çok olduğu Necid)
sakinleri, can yoldaşım ve oranın pınarı da serbestçe suya kandığım
yerdir.
Oranın halkı, arzuladıklarım, hurmalarının gölgesi, neşe kaynağım ve
vadilerinin kumları ise dinlendiğim yerdir.
Yorgunluktan dolayı mutlu olduğum o tatlı günler ne güzeldi.”264
Şairin Mısır’a döndükten sonra Hicaz günlerini şiirlerinde bu ölçüde
özlemle dile getiriyor olması onun, Hicaz sonrası yaşamında memnun
olmadığı bir takım değişikliklerin olduğunu ima etmektedir. Şair,
gelecek beyitlerinde dünya zevklerine daldığından, dünyevî işlerin

264

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 62-63.
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kendisini meşgul ettiğinden ve bu sebeple vâridatının kesilmesinden
bahsederken bu memnuniyetsizliğine işaret etmektedir (Hafîf):

ُ ُت ُ ُ ُوُاردُا ُُ ُولُُْ ُت ُدُ ُُْ ُأُُْوُرادُي
ُْ ُال ُظ ُوظُُُف ُج ُذ
ْ ُن ُق ُ ُتْ ُنُُ ع ُنْ ُ ُا
ُ ُآهُُُُل ُ ُْوُُيُ ْس ُم ُحُُُال ُم ُانُُُب ُا ُ ُْودُ ُ ُ ف ُُاُس ُ ُ أُ ُْنُُت ُا ُودُُُلُُ أُ ْع ُي ُادُي
ُ
“Zevkler beni O’ndan uzaklaştırdı.
Vâridatım kesildi ve zikirlerim ُde
devam etmedi.
Ah! Keşke zaman geri dönmeye müsaade etseydi. İşte o zaman bayram
(gibi) günlerimin geri dönüşü olabilirdi.” 265
1.9. Hayatının Son Zamanları ve Vefatı
İbnu’l-Fârid, Mısır’a döndükten sonra babası gibi Ezher Camii’nde
insanlara dinî konularda ve özellikle de tasavvuf ve zühd konularında
sohbetler yapmaktaydı. O sıralar Mısır’ın idaresinde Eyyûbî
hükümdarlarından Melik Kâmil bulunmaktaydı. O, ilim aşığı bir
insandı. Edebiyatı ve özellikle de şiiri çok severdi, ancak İbnu’l-Fârid’i,
hayatının son demlerinde tanıma imkanı bulmuştu.266
Melik Kâmil, edebiyat ve şiire olan ilgi ve sevgisinden dolayı zaman
zaman edebiyat meclisleri düzenler, kendisi de bu meclislere katılırdı.267
Bir gün onun tertip ettiği bir mecliste, nazımda en zor kafiyenin hangisi
olduğu hakkında tartışma yapılmaktaydı. Kâmil, en zor kafiyenin “Ya”
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 66.
İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 23; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; Kehhâle,
Mu‘cemu’l-mu’ellifîn, I, 301; Yazîcî-Kerem, A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 284.
267
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 52.
265
266
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harfi olduğunu ileri sürmüş ve meclistekilerden sonu sâkin “Ya” harfiyle
biten şiirler okumalarını istemişti. Meclistekilerin hemen hepsi
hafızalarındaki istenen kafiyedeki şiirleri okurlar fakat okunanlar
arasında en uzun olanı bile on beyti geçmez. Bunun üzerine Kâmil: “Ben
sonu sâkin “Ya” ile biten elli beyitlik bir kaside biliyorum” der ve bu
kasideyi meclistekilere okur. O esnada mecliste bulunan Melik Kâmil’in
özel kâtibi Kadı Şerefuddîn, söz alarak: “Ben, aynı kafiyede yüz elli
beyitlik bir kaside biliyorum ” der. Bu sözler üzerine şaşıran Kâmil,
özel katibine şöyle der: “Ey Şerefuddîn! Sen, câhiliye ve İslâmî dönemde
nazmedilmiş divânların hemen hepsini kütüphaneme getirmeye
çalışmıştın. Ben, bu divânların içerisinde çok sevdiğim sâkin “Ya” ile
biten ve elli beyti geçen bir kasideye rastlamadım. Bahsettiğin şu yüz elli
beyitlik kasideyi oku da dinleyelim.”Bunun üzerine Şerefuddîn de
İbnu’l-Fârid’in ilk beyti aşağıdaki gibi olan kasidesini okur (Remel):

ُ ُُك ِنْ ب انُ ط ْا

ا ُ ال ْ ا انُ ي ْ ويُ الْ ب ي دُ ط ُْا ُ ُ م نْ ا م اُ ع ر ْ ُ ع

س

ُ
ُ
“Ey nimetler ihsan ederek develeri
süren, çölleri süratle kateden,
yönünü Tay kabilesinin kum tepelerine çevir.” 268
Kasidenin tamamını dinledikten sonra, beğenisini ifade eden Melik
Kâmil, kasidenin kime ait olduğunu sorar. Özel kâtip de okuduğu
kasidenin İbnu’l-Fârid’e ait olduğunu söyler. Bunun üzerine Melik,
Şerefuddîn’den şair hakkında bilgi alır, nerede yaşadığını sorar. O da
şairin bir süre Hicaz’da bulunduğunu ancak yakın zamanda Mısır’a

268

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 3.
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döndüğünü ve şu sıralarda Ezher Camii’nin hitabet salonunda dini ve
tasavvufî konularda halka sohbetler yaptığını söyler. Bunun üzerine
Melik, birtakım hediyelerle özel katibini şairin yanına göndererek onu
edebiyat meclislerine davet eder. Ancak hediye kabul etmeyen ve
özellikle devlet erkânına karşı mesafeli duran İbnu’l-Fârid, bu daveti
reddeder. Bu tavırlarıyla şair, Melik Kâmil’in merakını iyice celbeder
ve Melik, davetine icabet etmeyen şairi ziyaret etmek üzere şehre gelir
ancak şairi yerinde bulamaz.269
Şair, Hicaz dönüşünde özellikle ramazan aylarında uzlete yönelir,
vaktini oruç ve tefekkürle geçirirdi. Mukattam dağı, onun erbainiyyat
denilen kırk günlük ibadet ve uzlet için en çok tercih ettiği
yerlerdendi.270
İskenderiye’de bir süre kalan İbnu’l-Fârid, burada hastalanır ve
Kahire’ye tekrar geri döner. Şairin rahatsızlandığını haber alan Melik,
onun için İmam Şâfi‘î’nin kabrinin bulunduğu türbenin kubbesi altında
bir mezar hazırlatmak üzere şairden izin ister. Ancak buna rızasının
olmadığını belirten şair için ayrı özel bir türbe yaptırmak üzere tekrar
onun müsaadesine başvuran Melik, yine aynı olumsuz cevabı alır.271

İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 22-25; Divân, Mısır, 1322, 3-4; el-Bûrînî-enNâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 15-16; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216;
Kehhâle, Mu‘cemu’l-mu’ellifîn, I, 301; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 5253; ed-Dâye, A‘lâmu’l-Edebi’l-Abbâsî, 110; Yazîcî-Kerem, A‘lâmu’l-felsefeti’lArabiyye, 284.
270
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 7-11, 17; eş-Şimâlî,
Dirâsât, 558.
271
İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 25; el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’lFârid, Mısır, I, 16.
269
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Hayatında, dünya malına ve insanların iltifatlarına önem vermeyerek
zühd ağırlıklı bir yaşamı tercih eden İbnu’l-Fârid, yukarıda
anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere muhatabı bir sultan bile olsa
gönderilen hediyelere ve yapılan iltifatlara pek ehemmiyet vermemiş ve
mümkün olduğunca böylesi durumlarla karşılaşmamak için kendisini
insanlardan uzak tutmaya özen göstermiştir.
Hicaz dönüşü, 628-632/1230-1234 yılları arasındaki ömrünün son 3-4
yıllık kalan kısmında divânının tertibini de tamamlayan272 şair, son
günlerini Ezher Camiinde geçirir ve bu sırada toplumun her kesiminden
insanların akın akın ziyaretine uğrar.273 Şair, İbn Hallikân, İbn İyâs,
İbnu’l-İmâd ve torunu Şeyh Alî’nin ittifakla bildirdiğine göre 2
Cemâziyelevvel 632 (23 Ocak 1234) tarihinde 56 yaşında Kahire’de
vefat eder.274 İbnu’l-Fârid, vefatının ardından vasiyeti üzerine Mısır’da
Mukattam dağının eteğindeki Karâfe Kabristanı’nda bulunan ‘Ârıd

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 53.
İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 23; İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 150; elBekrî, el-Mutâla‘ât, 240; ez-Zeyyât, Târîhu’l-Edebi’l-Arabî, 303; Hilmî, İbnu’lFârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 53.
274
İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 34; Divân, Mısır, 1322, 6; el-Bûrînî-en-Nâblusî,
Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 14; Marseilles, 21; İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’zzeheb, V, 153; ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 216; Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 365; İbn
Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, III, 472; İbn Tağriberdî, en-Nucûmu’z-zâhira, V, 288; ezZehebî, Mîzânu’l-i‘tidâl, III, 215; el-Yâfi‘î, Mir’âtu’l-cenân, IV, 79; İbn Kesîr, elBidâye ve’n-nihâye, XIII, 143; Ebû’l-Fidâ, el-Muhtasar, III, 157; ez-Zehebî, Siyeru
a‘lâmi’n-nubelâ’, XXII, 368; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 7; eş-Şimâlî, Dirâsât, 556;
Kehhâle, Mu‘cemu’l-mu’ellifîn, I, 301; el-Bekrî, el-Mutâla‘ât, 240; Yazîcî-Kerem,
A‘lâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 283; İbn Mulakkın, Tabakâtu’l-evliyâ, 465; Hilmî,
İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 54; Sa‘d Zalâm, “İbnu’l-Fârid sultânu’l-‘âşıkîn”,
715; Saîd Abdulhayy, “İbnu’l-Fârid: Sultanu’l-aşki’l-ilâhî”, 601.
272
273
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isimli yerde toprağa verilmiştir.275 Cenazesine katılan çok sayıda insan
onun nâşını taşımak için birbirleriyle yarışmışlardır.276
Şairin kabri, Memlûklu hükümdârı Sultan İnâl zamanına kadar uzun
süre etrafı çevrilmeksizin ve üzerinde herhangi bir türbe ya da kubbe
yapılmaksızın öylece kalmıştır. Türk Hükümdar Timur el-İbrahîmî ve
oğlu Berkuk en-Nâsırî, onun kabrini ziyaret etmiş, orada namazlarını
kılmış,

ardından

fakirleri

doyurmuş

ve

onlara

tasaddukta

bulunmuşlardır. Onlar, daha sonra şairin kabrinin bakımını yapması
için bir hizmetli tayin etmişlerdir (860/1455).277
Memlûklu idarecilerinden Seyfî Berkuk (877/1472) da şairin adına
kurulan vakfa nezaret edecek birisini atamış, kendisi de mübarek gün
ve geceleri onun kabrinde geçirmeye özen göstermiştir. Sultan
Kayıtbay, saltanatı ele alıncaya kadar durum bu haliyle devam etmiştir.
Kayıtbay tahta çıkınca, Berkuk’u Şam Nâibliğine, oğlunu da onun
yerine atamıştır. Daha sonraları İbnu’l-Fârid adına Seyyid Şâhîn elHalvetî’nin mescidinin yakınlarına bir mescit inşa edilmiştir. Berkuk
en-Nâsırî, şairin adına yapılmış mescitle özel olarak ilgilenmiş,
mescidin üzerine dört sütunlu, güzel işlemeli taş bir kubbe yaptırmıştır.
Daha sonra 1173/1759 yılında bu mescide, hac emiri Kazdağlı Ali
Bey’in mescidi de eklenmiştir. İbnu’l-Fârid’in mescidinin doğu

İbn Mulakkın, Tabakâtu’l-evliyâ, 465; Uludağ ,“İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 41.
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 14; Hilmî, İbnu’l-Fârid
ve’l-hubbu’l-İlâhî, 54.
277
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 54.
275
276
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tarafında bulunan bu mescidin yıkık kalıntıları günümüze kadar
ulaşmayı başarmıştır.278
İbnu’l-Fârid’in mescidinin şimdiki hâliyle yapımını, Hidiv İsmail’in
kızı, Cemîle Fadîle Hanım gerçekleştirmiştir (1307/1889). Cemîle
Fadîle Hanım, 1305/1887 yılında vefat eden oğlu için de şairin
mescidinin yanına büyük bir mescit yaptırmıştır.279
1.10. Keşif ve Kerametleri
Kelime olarak kerem, ihsan, lütuf gibi anlamlara gelen keramet,
tasavvufî bir kavram olarak sûfîlerin hayatlarında görülen harikulâde
olay ve davranışlardır.280 Keşif ise açığa çıkarma, perdenin açılması,
örtülü olanı açma ve sezme gibi anlamlara gelen bir kelime olup
tasavvufta riyazet ve tasfiye yoluyla sûfînin kalp gözünün açılmasını
ifade eder.281
İbnu’l-Fârid’in hayatının anlatıldığı biyografi kitaplarında şaire atfen
bazı keşif ve keramet türünden olaylara da yer verilmektedir. Bunlardan
bazıları şöyledir: Melik Kâmil, tanışmak ve tertip ettiği edebiyat
meclislerine davet etmek üzere özel kâtibi Kadı Şerefuddîn’i
beraberinde

bin

müştemilatında

dinarla
ikamet

beraber
eden

o

sıralar

İbnu’l-Fârid’in

Ezher

Camii’nin

yanına

gönderir.

Şerefuddîn yola çıkmadan önce bir an tereddüt eder ve İbnu’l-Fârid’in
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 54.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî, 54-55.
280
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 208-209; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi,
156; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 123.
281
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 210.
278
279
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bu altınları kabul etmeyeceğini öne sürerek Melik’ten bu görevle ilgili
olarak kendisinin affını ister. Melik ısrar edince ve o da bu görevi yerine
getirmekten başka çare bulamayınca Ezher camii’ne doğru yola çıkar.
Şerefuddîn camiye vardığında İbnu’l-Fârid’i kapıda bekler vaziyette
bulur. İbnu’l-Fârid, hemen söze başlayarak şöyle der: “Ey Şerefuddîn!
Sen ne hakla benim adımı sultanın meclisinde anarsın? Altınları ona
geri ver ve bir sene boyunca da benim yanıma uğrama.”282 İbnu’l-Fârid
ile Şerefuddîn arasında geçen bu olay, onun ferasetiyle veya Allah’tan
kalbine gelen ilham sayesinde bazı olaylara muttali olmasıyla izah
edilmiştir.
İbnu’l-Fârid ile ilgili anlatılan sıradışı olaylardan biri de onunla
Suhreverdî

arasında

geçmiştir.

Şeyh

Alî,

İbnu’l-Fârid

ile

Suhreverdî’nin Harem-i Şerif’teyken aralarında geçen bir olayı şöyle
anlatmaktadır: Suhreverdî bir gün tavaftayken büyük bir kalabalık
görür. O esnada İbnu’l-Fârid’in de orada olduğu haberini alır ve onu
görmeyi arzular. Sonra kendi kendine şöyle der: “Acaba! Ben, Allah
katında şu insanların benim hakkımda zannettikleri gibi miyim? Acaba!
Bugün sevgilinin huzurunda anıldım mı?” O esnada İbnu’l-Fârid belirir
ve ona şöyle der: “Ey Suhreverdî! Müjde sana! Üzerindekileri çıkar,
sen anıldın ve sendeki eğrilik kaldırıldı.”283
Daha önce de kısmen değinilen benzeri bir olay, İbnu’l-Fârid
Hicaz’dayken Mısır’da bulunan şeyhi Ebu’l-Hasen el-Bakkâl’ın vefat
edeceği zaman İbnu’l-Fârid’i, kendisinin techiz, tekfin ve defin
282
283

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 73-74.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 75.
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işlemlerini yapmak üzere çağırması esnasında meydana gelmiştir.
Hicaz ile Mısır arasındaki uzak mesafeye rağmen İbnu’l-Fârid,
hocasının durumunu hissetmiş ve onun vasiyetini yerine getirmiştir.284
Ayrıca İbnu’l-Fârid’in Mekke’nin vadilerinde yolculuk yaparken vahşi
hayvanlarla arkadaşlık ettiği de rivâyet edilir. Onun, Mekke ile on
günlük yürüme mesafesindeki bir vadide konakladığı ve bu vadiden her
gün Harem-i Şerife beş vakit namazı kılmak üzere geldiği, ayrıca gidişgelişinde kendisine büyük bir arslanın eşlik ettiği ve ona, “Ey Efendim!
Bininiz!” dediği ve İbnu’l-Fârid’in de o hayvana hiç binmediği rivâyet
edilenler arasındadır.285
Tüm bunların ötesinde ilginç bir kıssada ise İbnu’l-Fârid’in, ömrünün
son anlarında Allahu Teâlâ’yı gördüğü ve daha henüz dünyadayken
rü’yetullaha erdiği anlatılmaktadır. Burhâneddîn el-Ca‘berî, İbnu’lFârid’in vefatından önce yanında bulunanların şâhid olduğu olayları
şöyle anlatmaktadır: el-Ca‘berî’nin anlattığına göre, öleceği esnada
İbnu’l-Fârid, cennet bahçelerini görür ve cennetin ötesini arzuladığını
söyler. Şair bu arzusunu şu son dizelerinde şöyle dile getirir (Basît):

ُ ُيُ ْا ُتُُُأُايُمُ ُا

ُ بُُع ُنْ ُُدك ُ ُْم ُ ُ م اُُُق ُ ُْدُُُرأُيْ ُتُُُفُق ُ ُْد
ُ ُ ال
ْ ُُإُ ُْنُك اُنُُُم ُنْ ُُل ُ ُُ ف
ُ ُ ُتُُُروح ُاُ ت ُاُُُُم ُن اُ ُ ُ ُوالُُْيُ ُْوُُُأُ ُْحس ُبُ اُُُأُ ْ ُغ اُثُُُأُ ْحُل
ُْ ُأ ْمُُن ُي ُُةُُ ُف ُُر
ُ

ُ

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 75.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 76; Abdulcelîl Şelebî, “İbnu’l-Fârid ve
mâ yukâlu anhu”, 187.
284
285
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“Eğer, sizin katınızda aşktaki makamım(ın karşılığı) bu gördüğüm ise,
(geçen) günlerimi zayi etmişim.
Bir zaman ruhumun elde ettiği arzum, bugün sanırım, bir rüya imiş,”286
el-Ca‘berî, İbnu’l-Fârid’e dönerek “bu büyük bir makamdır”,
dediğinde, İbnu’l-Fârid ona şöyle cevap verir: “Ey İbrahim! Râbiatu’lAdeviyye bir kadın olduğu hâlde şöyle diyor: “Ey Allah’ım! Senin
izzetin hakkı için yemin ediyorum ki; ben, ne senin ateşinden korktuğum
için, ne de cennetini istediğim için sana kulluk ettim. Sadece senin yüce
zâtına olan saygım ve sana olan sevgimden ötürü sana ibadet ettim.”
Bu, benim istediğim makam değil, ben ömrümü O’na ulaşmak uğruna
geçirdim.” el-Ca‘berî, onunla ilgili şu şekilde bir anekdota yer
vermiştir: “Gökle yer arasında sesini duyduğum fakat kendisini
göremediğim birisi şöyle dedi: “Ey Ömer! Ne istiyorsun?” O da bunun
üzerine şöyle dedi (Tavîl):

ُ ُأُُروُ ُ ُوق ُ ُْدُُط ُالُُُالُْم ُدُىُ مُنْ ُكُُُنُظُُْرةُ ُ ُ ُوك ُ ُْمُُم ُ ُْنُُدُم اُ ُُُدُونُُُم ُُْرم اُيُ ُط ُ ُت
ُ

ُ

“Senden ayrılığım çok uzun sürdü. (Artık,) cemâlini görmek istiyorum.
Bu hedefim uğruna da nice kanlar döküldü.”287
Şair, bu beytinde, Allah’a kavuşma yolunda bir hayat geçirdiğini ve bu
sürenin artık kendisi için yeterince uzadığını, bir an önce O’na
kavuşmak ve cemâlini müşahede etmek istediğini dile getirmektedir.

286
287

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 127; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 218.
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 43.
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Allah’a kavuşma ve O’nun cemâlini müşahede etmenin bedelinin çok
ağır ve bunun bir kişi için ne derece zor olduğunun da farkında olan
şair, istediği şeyi elde etmek için nice insanların canlarından olduğunu
söyleyerek bu uğurda kendisinin de ölmeye razı olduğuna işaret
etmektedir.
el-Ca‘berî diyor ki: “Bundan sonra yüzü neşe içinde parıldadı,
tebessüm etti ve sevinçli bir şekilde vefat etti. Bundan, istediğinin
kendisine verildiğini anladım.” 288
İbnu’l-Fârid’in rüyasındayken Hz. Peygamber’den nesebiyle ve “etTâiyyetu’l-Kubrâ” isimli kasidesiyle ilgili bilgiler almasını da bu türden
rivayet edilen haberler çerçevesinde değerlendirmek mümkündür.
Kendi anlatımına göre İbnu’l-Fârid, Hz. Peygamber’i bir gün rüyasında
görür ve Hz. Peygamber ona nesebini sorar. Şair de nesebinin Benî
Sa‘d’a dayandığını söyler. Ancak Hz. Peygamber ona şöyle diyerek
karşılık verir: “Hayır, sen bendensin, nesebin bana bağlıdır.” İbnu’lFârid, “Ey Allah’ın Resulü! Ben, babamdan ve dedemden öğrendiğime
göre nesebimin, Benî Sa‘d’a dayandığını biliyorum,” der. Bunun
üzerine Hz. Peygamber sesini yükselterek: “Hayır, sen bendensin,
nesebin bana bağlıdır” der. İbnu’l-Fârid de bunun üzerine: “Doğru
söyledin ey Allah’ın Resulü” der.289

el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, 1319, I, 13; Hilmî, İbnu’lFârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 77;
289
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 78-79;
288
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Buna rağmen şair, Hz. Peygambere olan bağlılığının akrabalıktan çok,
muhabbet yönü itibariyle olduğunu ve bu şekildeki bağlılığın da
diğerinden daha güçlü olduğunu şöyle dile getirmektedir (Remel):

ُى
ُْ ْر ُ اْل وى ُ ُ ب يْ ن ن اُ م ُ ُْنُُنُس ُبُُُم ُ ُْنُُأُب ُُو

بُ أقْ ربُ فُ ش

نس

ُ
ُ
“Aramızdaki sevgi bağı, ana-babadan
gelen nesep bağından daha
kuvvetlidir.” 290
Bir başka defasında Hz. Peygamber, İbnu’l-Fârid’e rüyasında “etTâiyyetu’l-Kubrâ” kasidesine ne isim verdiğini sorar. O da cevaben
“Levâihu’l-cenân” ismini verdiğini söyler. Hz. Peygamber de, “hayır
onu “Nazmu’s-sulûk” diye isimlendir!” der.291 İbnu’l-Fârid’in
rüyasında Hz. Peygamber ile görüşerek O’ndan yukarıda zikredilen
konularda bilgi almasını, şairin mazhar olduğu keşifler cümlesinden
saymak mümkündür.
1.11. Tasavvufî Kişiliği
İbnu’l-Fârid, tam anlamıyla sûfî bir Arap şairidir. Zira o, hayatının
tamamını başka hiçbir şeye ilgi duymadan yalnızca ilâhî aşkı terennüm
ederek yaşamıştır. Şair, bir beytinde divânının mihverini teşkil eden
ilâhî aşkı, tasavvufta kendine yol edindiğini şöyle ifade etmektedir
(Tavîl):

ُ ُ ب ُم اُ ُلُ ُم ُ ُْذه ُبُ ُ ُ ُوإُ ُْنُُمُ ْ ُتُُُيُ ُْوم اُُُعُنْ ُهُُُف ارقْ تُ م
ُ ُ ُوعُ ُْن ُم ُ ُْذهُ ُُفُُُاْل
ُ

ُ

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 7; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 79;
291
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 79;
290
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“Aşktan başka gideceğim bir yolum yoktur. Ve ben o (yolumdan) bir
gün (bile) sapsam dinimden ayrılmışımdır.”292

ُ ُ ُتُ لُُ فُُ س ُواُكُُُإُراُدُةُُ ُ ُ عُُ ُ خ اُطُُريُ س ُ ُْواُُُقُض ُْي ُتُُُبُُرد
ْر
ُ

ول ْوُ خ
ُ

“Eğer gönlüme hata ile senden başka bir istek gelecek olsa kendimi
dinden dönmüş sayarım.”293
İbnu’l-Fârid’in Allah’a olan sevgisinin temellerini Kur’an ve Sünnet’te
bulmak mümkündür. Zira Kur’an-ı Kerim’de Allahu Teâlâ şöyle
buyurmaktadır: “ …Allah öyle bir kavim getirecek ki, Allah onları
sevecek; onlar da Allah’ı sevecekler.”294 Bir başka ayette ise şöyle
buyrulmaktadır: “İman edenlerin Allah sevgisi daha kuvvetlidir.”295
Ayrıca bir kudsî hadis’te ise Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: “Kim
benim veli kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilân ederim.
Kulum farz ibadetlerle yaklaştığı kadar başka hiçbir şeyle bana
yaklaşamaz. Nâfile ibadetlerle de bana yaklaşmaya devam eder. O
kadar çok yaklaşır ki ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli,
yürüyen ayağı olurum. Artık o benimle görür, benimle işitir, benimle
tutar, benimle yürür. Böyle bir kul bana sığınırsa onu korurum, benden
bir şey isterse dileğini yerine getiririm.”296ُ

el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 57.
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 57.
294
el-Mâide 5/54.
295
el-Bakara 2/165.
296
Buhârî, “Rikāk”, 38.
292
293
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Tasavvuf erbabı Allah’a olan sevgilerini ve Allah’ın da kendilerini
sevmesini daha sâde anlamıyla “ilâhî aşkı” yukarıdaki âyetler ve hadisi şerif ile temellendirirler.
İbnu’l-Fârid çeşitli siyasî, felsefî ve tasavvufî düşüncenin yoğun olarak
cereyan ettiği bir ortamda yaşamış ve duygularını böyle bir ortamda dile
getirmiştir. İslâm dünyasında, şairin yaşadığı asra kadar altı asırlık
tasavvufî, fikrî ve kültürel bir birikim söz konusudur. Şair de bu
birikimden etkilenmiş ve şiirlerinde bu birikimin ıstılahlarına çokça yer
vermiştir. Şairin tasavvufî düşüncelerini zorunlulukla döneminin
yaygın olan vahdet-i vucûd literatürünü kullanarak dile getirmiş olması,
çoğu zaman şiirlerini şerh edenler tarafından onun da vahdet-i vucûd
ekolüne müntesip olduğu zannına kapılmalarına sebep olmuştur.
1.11.1. Vahdet anlayışı
İbnu’l-Fârid yaşadığı hayatı, takip ettiği tasavvufî yolu ve nazma
döktüğü şiirleri, “ilâhî aşk” ile “vahdet” düşüncesi ekseninde ortaya
koymuştur.
İbnu’l-Fârid’in vahdet anlayışına girmeden önce İslâm düşüncesinde
“vahdet” kavramının menşeine genel olarak değinmek yerinde
olacaktır. “Vahdet” kavramı, kelâmî bir kavram olan Allah’ın zâtî
sıfatlarından “vahdâniyet” sözcüğüyle ilişkilidir. Zira, “vahdâniyet”
kavramının anlamında Allah’ı her türlü ortaktan, benzerden, zıt ve denk
olabilecek her şeyden uzak tutma vardır. Bu kavramdan yola çıkarak
Allah için “vâhid”, “vâcibu’l-vucûd ” gibi nitelendirmeler yapılmıştır
ki, bunun anlamı; Allah’ın gerçek anlamda varoluşta tek olması ve
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O’nun zâtı dışındaki her şeyin varlığının Allah’a bağlı olması ve
dolayısıyla O’ndan başka her şeyin fânî olmasıdır. Çünkü, Allah’ın zâtı
dışındaki her şeyin varlığı “mümkinu’l-vucûd” dur. Yani, onların
varlıkları bir başka şeyin varlığına bağlıdır, varlıkları kendi zâtlarından
değildir.
Allah için kullanılan “vâcibu’l-vucûd ” kavramıyla, O’nun gerçek fâil,
gerçek kâdir ve gerçek mürîd olması kastedilir. Daha sonraları “tevhid”
kavramının anlam çerçevesi daha da genişletilerek Allah için olabilecek
her türlü ortağın inkârından, Allah’ın dışındaki her şeyin varlığının
inkârına kadar gidilmiştir. Dolayısıyla Allah’ın dışındaki kesret âlemi
inkâr edilerek bunların hepsinin hayal ve vehimden ibaret olduğu
anlayışına geçilmiştir. Bu düşüncenin tabiî sonucu olarak “ُإلهُإلُللا
ُ ُ”ل
“Allah’tan başka ilâh yoktur” ifadesi yerine, “لقُيقُ ُة ُاُلُ ُللا
ُْ ”ل ُمُُْوجُودُ ُعُُ ُا
“Allah’tan başka gerçekte hiçbir varlık yoktur” anlamındaki cümle
kullanılmıştır. Başlangıçtaki tevhid anlayışı âvâmın, sonraki tevhid
anlayışı ise havassın tevhid anlayışı olarak isimlendirilmiş ve aynı
zamanda sonraki anlayış için “vahdet-i vucûd” kavramı kullanılmıştır.
Mutasavvıflar “tevhid” kavramının kazandığı bu son anlam ile de
yetinmeyip bu kavramı daha da geliştirmişlerdir. Allah’ın birliğini ve
sonradan yaratılan varlıklara muhalefetini ikrâr etmekten ibaret olan
“tevhid” kavramının anlamını başka bir boyuta taşımışlardır ki, o da
şudur: Onlara göre tevhid, kulun Allah’ı tefekkürde derinleşmesi
neticesinde benlik bilinciyle beraber Allah’ın zâtı dışındaki hiçbir şeyi
görmez hâle gelip, sonsuz ve ebedî olan Allah’ın zâtını idrak etmesidir.
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Sûfîler bu anlamdaki tevhid için “fenâ” kavramını kullanırlar. Bu
seviyeyi idrak etmiş olan sûfî kendi benlik bilinciyle birlikte kişisel
iradesini de yitirdiğinden ve Allah’ın zâtı dışındaki varlıkları
algılayamadığından artık varlık âleminde Hakk’tan başka bir şey
görmez, O’nun fiillerinden ve iradesinden başka hiçbir şeyi de
hissetmez hâle gelir.297
İbnu’l-Fârid’in “vahdet” anlayışı; “vecd” ve “fenâ” durumunda
“mâsivâ”nın (Allah’ın dışındakilerin) yok olması ile her yerde sadece
O’nu görmesi şeklindedir. Bu durumda Şair, her yerde Allah’ın
tecellisini görür, müşâhede eder. Bu şekilde müşahedesinde birliğe
ulaşır. Ancak Şair, kendindeki bu vecd hâli geçtikten ve kendi benlik
bilincine yeniden kavuştuktan sonra “Hakk” ile “Halk”ı yeniden ayrı
görür.298 Bu şekildeki “Vahdet” anlayışı tasavvufî literatürde “Vahdeti Şuhûd” diye tabir edilir.299
Burada “vahdet-i vucûd” ile “vahdet-i şuhûd” kavramlarının farkına
kısaca değinilecek olursa, vahdet-i vucûd, daha önce de kısmen
değinildiği üzere Allah’tan başka varlık olmadığının idrak ve şuuruna
sahip olmak, bilmektir. Şuhûdî tevhitte yani vahdet-i şuhûd’da ise
sâlikin her şeyi bir görmesi geçicidir. Bu anlayıştaki birlik, bilgide değil
görmededir. Vahdet-i vucûd’da ise bu birlik, bilgidedir. Yani sâlik,
gerçek varlığın bir tane olduğunu, bunun da Hakk’ın varlığından ibaret
bulunduğunu, Hakk ve O’nun tecellilerinden başka hiçbir şeyin hakikî

Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 25-30.
Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 31.
299
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 682.
297
298
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bir varlığı olmadığını bilir. Ancak vahdet-i vucûd ehli bu bilgiye nazarî
olarak değil yaşayarak ve manevî tecrübeyle ulaşır.300
İbnu’l-Fârid vecd hâlindeyken Allah ile insan ve Allah ile kâinat
arasındaki ikiliği ortadan kaldıran ifadeler kullanmıştır. O aşağıdaki
beytinde kendisi ile sevgilisinin bir olduğunu şöyle dile getirmektedir.
(Tavîl):

ُ ُ ن ُ ُ ه ن اُل ُكُ إُايُه اُُُب ُ ْ ُُوةُُخ ُ ْ ُُو
ُ ُتُ فُُوج ُ ُْدت
ْ ُُوأ ْش ُ ْدتُ غ ْيُ ُُُإُ ُْذُُب د
ُ

ُ

“O (Sevgili), ortaya çıkınca bâtınım bana gösterildi. Ben halvetimin
celvetinde301 (iç ahvâlimim zuhûrunda), o makamda zâtımı O’nun zâtı
olarak buldum.”302
Şair yukarıdaki beytinde yer verdiği halvet kelimesiyle kendi bâtınını
ve aynını kasdetmektedir. Vahdet mertebesinde gayriyyet olmadığından şair, iç ahvâline ve özüne ait sırlar kendisine açıldığında kendi
zâtını sevgilisinin zâtı olarak görmektedir.303
O, aşağıdaki beytinde, Allah’ın isim ve sıfatlarının tecellisini kâinatta
müşahede ederken aslında her şeyde Allah’ı gördüğünü şu şekilde ifade
etmektedir (Tavîl):

ُ ي ُ ُ ف ف اُك لُ م ْر اُ أراه اُ ب رْ ي ُة
ُ تُ فُ ت ي اُ الْ وج ودُ ل ن ا ر
ْ ج
ُ

ُ

Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 364; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 683.
301
Tasavvufî kavramlardan olan “halvet ve celvet” ile ilgili detaylı açıklamalar II.
Bölümde yer alan “Makam ve Hallerle ilgili Temalar ” başlığı altında verilecektir.
302
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 30; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 70.
303
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 199.
300
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“(Sevgili) ortaya çıktığında mevcudâtı gözümün önüne koydu, (ancak)
her görülen şeyde O’nu görüyordum.”304
İbnu’l-Fârid vecd hâlindeyken dile getirdiği şatahât305 içerikli
ifadelerinin “hulûl”306 anlamını çağrıştırabileceği endişesiyle, bazı
beyitlerinde kendisinin hulûl akidesinden uzak olduğunu şöyle dile
getirmektedir (Tavîl):

ُت
ُْ اُُُل ُم ُِنْ ُ ُاُ إُن ُاُُُفُُ ح

مُّتُُُحُ ْ ُتُُُعُ ُْنُُقُُْولُُ أُ ُُُهُاُُُأُ ُْوُُأُق ُ ُْلُ ُ ُ ُوح اُش
ُ

ُ

“Ben O’yum” sözümden ve “O, bana hulûl etti” deyişimden – (bu
sözleri söylemek) benim gibisinin ne haddine! – döndüğüm zaman ( …
dualarıma karşılık vermesini istedim).”307

ُ ُ هُ ع ْنُ رأْيُ اْل ولُُُعُقُي ُد

ارةُ ُ ُ ت ن
ُ

ولُ م ْنُ أيُ ال رْ ي ت ْيُ إش
ُ

el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 70.
Şatah: Konuşmada ölçüyü kaçırmayı ifade eder. Kendisine aşırı feyz gelen
velîlerden zuhûr eden, şeriata uymaz gibi görünen sözlere denir. Zâhiren manâsızmış
gibi görünen bu sözler, sûfînin rûhânî yükselişte ulaştığı farklı varlık alanı açısından
ele alınınca anlaşılmazlık durumu ortadan kalkar. Bkz., Cebecioğlu, Tasavvuf
Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 595; Şatahat İbârelerinin Anlaşılmasına Doğru
Metodik Bir Deneme”, Tasavvuf, sy. 17 (Ankara, 2006), s. 1-27; Kara, Tasavvuf ve
Tarikatlar Tarihi, 169. Hallâc’ın “Ene’l-Hakk” sözü, bu türdendir. Bu söz, bazı
sûfîlerce İbnu’l-Fârid’in Mûsâ (a.s.)’ın kıssasındaki ağaç tarafından gelen “Bil ki ben,
bütün âlemlerin Rabbi olan Allah’ım” (el-Kasas 28/30) çağrısına “telebbüs”
kavramıyla yaptığı açıklamayla paralel bir şekilde değerlendirilmiştir.
306
Hulûl: Bir şeyin diğer bir şeye girmesi, Allah’ın bazı eşyaya veya kişilere girmesi
inancı. Bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 172.
307
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 33; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 75; Ankaravî,
Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 235.
304
305
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“Bu iki rü’yetten en doğrusu olan (Peygamber’in) rü’yetinde, inancımı
hulûl nazariyesinden temizleyen bir işaret vardır.”308
Şair, bu beyitten önceki beyitlerde Cebrâil (a.s.)’ın Sahabeden
Dihyetu’l-Kelbî suretinde Hz Peygambere vahiy getirdiği esnada, Hz.
Peygamber’in onu vahiy getiren bir melek olarak gördüğü hâlde
Sahabenin ise, Hz. Peygamber’le sohbet eden bir insan olarak
gördüklerini anlattıktan sonra yukarıdaki beyitte bu iki görüş şeklinden
Hz. Peygamber’in görüşünü kastederek: “Bu iki rü’yetten en doğrusu
olan (Peygamber’in) rü’yetinde, inancımı hulûl nazariyesinden
temizleyen bir işaret vardır” demektedir. Şair yukarıdaki beytinde salt
manada hulûl anlayışının kendi akidesinde yer bulamayacağını Hz.
Peygamber’in

Cebrâil’i

bir

melek

olarak

görmesiyle

delillendirmektedir. Zira; Cebrâil (a.s.), her ne kadar Sahabelere bir
insan suretinde gözükmüş olsa da suretinde göründüğü Dihyetu’l-Kelbî
isimli sahabenin bedenine hulûl etmiş, girmiş değildir. Çünkü
Peygamber (s.a.v.), Cebrâil (a.s.)’i aslî heyetinde müşahede ederken
sahabeler onu insan şeklinde görmüşlerdir. Bundan dolayı İbnu’l-Fârid,
gerçek manada hulûlun olamayacağını söylemektedir. Şair, bir başka
beytinde ise şöyle demektedir (Tavîl):

ُ ُهُ ج ْر

اداُ ولُ ج ْر ُ ت

ُ ُ ُتُ ت اُ روحاُِّيْ ثُ ا ج اُ ات
ْ وه ام
ُ

ُ

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 34; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 76; Ankaravî,
Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 240.
308
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“Aşkıyla tutuşan ruhum onunla karışıp bir oldu, fakat bu, bir cismin
ötekiyle karışıp birleşmesi türünden değildi.”309
İbnu’l-Fârid, aşağıdaki beyitlerinde de açıkça görüldüğü üzere hulûl
inancını her türlü şekliyle reddetmiştir (Tavîl):

ُ وم ْنُ ق ا لُ ل نُ ْس وُ والْ م ْس وُ واق عُُ ُ ُ ب ُهُُُاُبْ ُُرُأُُُْوك ُ ُْنُُع ُم ُاُُُي ُراُهُُُب ُا ُُْل ُُة
ُ

ُ

“Neshi310dile getirenden, mesh311 olmuştur diyenden kurtulmaya bak ve
onların (bu türden) inandıkları şeylerden uzak dur.”312

ُ حُ فُك لُ دُُْوُرُة

ُُود ْع هُ ود ْعوىُ الْف ْس وُ والر ْس وُ ل ُ ُ ُ ب هُ أب داُ ل ْو

ُ
“O (inandıkları) şeyi fesh313 iddialarıyla
birlikte ebediyyen terk ُet.
Resh314 de her dönem sabit olsa da terk edilmeye lâyıktır.”315
Ali Sâfî Hüseyn’in de dediği gibi divân ve özellikle de “et-Tâiyyetu’lKubrâ” isimli kaside bütünüyle incelendiğinde bunlarda şairin hulûl,
ittihâd ve vahdet-i vucûd kavramlarını çok dikkatli bir şekilde ele aldığı
görülmektedir.316
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 71; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 151.
Nesh / Tenâsuh: Bir insandan ayrılan ruhun başka bir insan bedenine girmesidir.
Bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 347; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 106;
Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf, 111.
311
Mesh: İnsan ruhunun insan bedeninden hayvan bedenine geçmesidir. Bkz., el-Hûrî,
Cilâu’l-ğâmid, 106.
312
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 106.
313
Fesh: İnsan ruhunun taş vb. cansızlara geçmesi inancıdır. Bkz., el-Hûrî, Cilâu’lğâmid, 106.
314
Resh: İnsan ruhunun bitki ve ağaçlara geçmesi inancıdır. Bkz., el-Hûrî, Cilâu’lğâmid, 106.
315
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 106.
316
Bkz., Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 33.
309
310
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1.11.1.1. Mahlûkatın vahdeti ve Hakikat-ı Muhammediyye
Tasavvufî literatürde önemli bir yere sahip olan “Hakikat-ı
Muhammediyye”317 nazariyesinin izlerine İbnu’l-Fârid’in şiirlerinde de
rastlanılmaktadır. Hakikat-ı Muhammediyye veya Muhammedî gerçek,
bütün güzel isimleri kendisinde barındıran ve bulunduran ilk
taayyünle318 birlikte olan zâttır. Her şey bu hakikatten ve bu hakikat için
yaratılmıştır.319 Bu nazariyeye göre Muhammedî ruh kadîm olup,
varlığı tüm mevcudâtın varlığından öncedir. Hakikati ise tüm enbiya,
hulefa ve evliyanın önüne geçmiştir. Tüm peygamber ve velîler, onun
nurundan feyiz alarak mucize ve kerâmet gösterirler. İbnu’l-Fârid,
“Hakikat-ı Muhammediyye” lafzını açıkça şiirlerinde kullanmamıştır.
Ancak bazı beyitlerinde ifade ettiği anlamlar şairin bu düşünceye sahip
olduğunu ortaya koymaktadır.
Şair, bir beytinde tüm ruhların O’nun ruhundan ve tüm cisimlerin de
O’nun cisminden südûr ettiğini ifade ederek şöyle der (Tavîl):

ُ ُ ُوروح اُ ل ل ْرواُِ روُِ ُوك ُلُُ ُم اُُ ُ ُ تُرىُ ُحُس ُن اُ ُفُُاُلْكُ ُْونُ ُمُ ُْن ُفُُْيضُ ُطُْيُن
ُ

ُ

Hakikat-ı Muhammediyye: İslâm tasavvuf düşüncesinde bu fikre ilk defa Hallâc-ı
Mansûr (ö. 309/921)’da rastlanılmaktadır. Konuyla ilgili olarak giriş bölümünde yer
alan “Önde Gelen İlk Mutasavvuf Arap Şairler” ana başlığı altındaki “Hallâc-ı
Mansûr” başlığına bakınız. Ayrıca bkz., Mehmet Demirci, “Hakîkat-i
Muhammediyye”, DİA, XV, 180; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 147; Eraydın,
Tasavvuf ve Tarîkatler, 99.
318
“İlk Taayyün” hakkında Giriş bölümündeki “Muhyiddîn İbnu’l-Arabî” başlığı
altında kısmen bilgi verildi. Geniş bilgi için ayrıca bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü, 335.
319
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 153.
317
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“Ruhum ruhlara candır, kainatta gördüğün her güzellik benimُ
mizâcımdan zuhur etmiştir.”320
Aşağıdaki beytinde kendi düşüncesinin önce oluşundan ve tüm
peygamberlerin olanca farklılıklarına rağmen bu düşünceden südûr
ettiklerinden ve şeriatlerinin de kendi şeriatinden kaynaklandığından
bahseder (Tavîl):

ُ ُ ري ا

بْ ُ م ْا ن ايُ دا رُ ُ ُ ب دا ر ُُ أ ْوُ واردُ م ْنُ ش

ْمُ ع ْنُ س

وك

ُ
ُ
“Onların hepsi, benim düşüncemin
önceliğinden dolayı çevremde
dolaşmakta yahut, benim yoluma varmaktadır.”321
İbnu’l-Fârid yukarıdaki beyitleriyle maddî ve manevî tüm mevcudâtın
eşit bir şekilde tek bir hakikatten çıktığını, tek bir kuvvetten zuhur
ettiğini ifade etmektedir.
1.11.1.2. Dinlerin vahdeti
İbnu’l-Fârid, çeşitli dinlerin zâhiren birbirlerinden farklı görünüyor
olsalar da hakikatleri ve özleri itibariyle aralarında bir ayrılığın
olmadığı görüşündedir. Ona göre var olan tüm dinler, mezhepler ve
inançlar aslında tek bir hedefe götüren vasıtalardan ibarettir. Bu hedef
ise, tüm dinlerin ortak çizgisi olan tek bir ilâha ibadet etmektir. Burada
İbnu’l-Fârid’in bu düşünceleri dile getirirken onun, sübjektif manevî

320
321

el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 79.
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 107.
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tecrûbe ve zevklerinin etkisinde duygularını dile getiren sûfî bir şair
olduğunu unutmamak gerekir. O, bu meyanda şöyle demektedir (Tavîl):

ُ ي لُ ْرابُ م ْس ج دُ ُ ُ ف م ُاُ ُرُ ْْن ي لُ ه يْ ك لُ ب ْي ُا ُُة

ُوإ ْنُ رُ لت ْن

ُ
ُ
“Mescidin mihrabı vahiy ile aydınlanmışsa,
manastırın heykeli322 İncîl
ile fesada uğramış değildir.”323

ُ وأُ ْس ُف اُرُُُت ُُْوراُةُُُالْ ُك ُ ُي مُُُل ق ْوم ُه ُ ُ ي ن اج اُ ت اُ اْل ْح ب ارُ فُك لُ ل ْي ُة
ُ getirdiği Tevrât’ın cüzleriyle Yahudî
ُ
“(Mûsa) Kelîmullah’ın kavmine
âlimler her gece Allah’a münâcatta bulunurlar.”324

ُ وإ ْنُ خ رُ ل ل ْح ج ارُ فُُ الُْب ُدُُُع ُاكُ ُ ُ ُ ف ُلُُُُو ْج ُهُُُل ُلُنْ ُك اُرُُُ ُلْ ُاُص ُب ُي ُُة
ُ

ُ

“Puthânede ibadet eden, taşlara secde etse de (onun Allah ile
arasındaki) bağlılığı inkâr etmeye yol yoktur.”325

ُ ُهُُ ُ ُ ع ُنُُُالْ ُا اُرُُُ ُ ُ ْش ُراُكُُُ لْ وث ن ي ُة

ُفُق ُ ُْد ُعُب ُدُُُال دُي ن اُرُُُمُ ْاُنُ ُمُن

ُ

ُ

“Dinara tapan da putperest bir müşrik olarak ayıplanmaktan mânen
münezzehtir.”326

ُ ارُ م ْنُك لُ م ةُُ ُ ُ وم اُ راغ تُ اْلفْ ك ارُ فُك لُ َْن ُة
ُ

وم اُ اغ تُ اْلبْص
ُ

Heykel: Kiliselerin camilerdeki mihraba tekabül eden kısmı. Bkz., el-Hûrî, Cilâu’lğâmid, 116.
323
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 116.
324
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 116.
325
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 116.
326
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 116.
322
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“Hiçbir dinin bakışı (haktan) sapmış değildir, ve hiçbir mezhebin efkârı
(başka yöne) meyletmiş değildir.”327
İleride değinileceği üzere şair, dinlerin vahdeti düşüncesi sebebiyle bazı
İslâm âlimleri tarafından eleştirilmiştir.
1.11.1.3. Bilginin ve mârifetin vahdeti
İbnu’l-Fârid’in tespit edip divânında yer verdiği ana vahdet
unsurlarından biri de bilginin kaynağının tek olması konusudur.328 O,
insan ruhunu bilginin kaynağı olarak görmektedir. Ona göre bilgi, insan
ruhuna ezeldeyken daha bedenle birleşmeden önce verilmiş bir
yetenektir. Sâlik, özündeki bilgiyi ve mârifeti idrak edebilmek için
riyâzet329 ve mücâhede330 ile birtakım merhâleleri kat eder. Böylelikle
birbirinden farklı makam ve mertebeleri aşarak nefsini kirlerinden
arındırır. Bunun akabinde ruhunda mârifet nurları belirmeye başlayan
sâlik mükâşefe331 yoluyla ilmi ilâhî’yi elde eder. Neticede ârif olan
sâlik, elde ettiği mârifetin sırf mücâhede ile meydana gelmediğinin de
farkındadır. Zira mârifet, kesbî değil bilakis Allah’ın, kullarından
dilediğine bahşettiği vehbî bir lütuftur. İnsan nefsinin beşeriyetten
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 116.
Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 40.
329
Riyâzet: Nefsin arzularını kırmak maksadıyla bedeni zor ve çetin işlere koşma,
diğer taraftan sürekli olarak zihni ve düşünceyi mâsivâdan uzaklaştırıp Allah üzerinde
yoğunlaştırmaktır. Riyâzet sayesinde sâlik nefsine hâkim olur, hayvânî arzularını
dizginler, kendisini disipline sokar. Bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 293.
330
Mücâhede: Savaşmak, mücadele etmektir. Allah tarafından istenen fakat nefse zor
gelen şeyleri nefs-i emmareye yükleyerek onunla savaşmaktır. Bkz., Uludağ,
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 256.
331
Mükâşefe: Keşif hâli, kalp gözünün açılması, gayb âleminin görülmesini sağlayan
hâldir. Mükâşefe sûfînin akıl ve duyu organlarıyla elde edemediği gabya ve ulûhiyete
ait mahrem ve sırrî bilgiler verir. Mükâşefenin gayesi bilgi veya marifet edinmektir.
Bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 257-258.
327
328
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sıyrılarak bir anda melekleşebilme yeteneği vardır. Bu da ancak nefsin
rûhanî kişiliğini tamamlamasından ve mele-i âlâ’yı (kudsî topluluk)
müşâhede etmesinden sonra olur. Böylelikle sâlik, beş duyu ile
algılama sınırında duran âlimler mertebesini aşmış olur.332 (Tavîl):

ُ تُُم ُنْ ُكُُُُاْل ُواُسُُُب غ ْف وُة
ُْ ُُوق ُ ُْل ُلُُُم ُ ُْنُُأُلْ ُق ُ ُ إُل ُيْ ُكُُُع ُ ُوم ُهُُ ُ ُ ُوق ُ ُْدُُُرك ُد
ُ
“Bana de ki; “senin beş duyunُda uyuyarak sükûnete erdiği hâlde kim
ilimlerini sana verdi?”333

ُ ُوم اُكنْ تُت ْدريُق ْب لُي ْوم كُم اُجرى ُ ُ ِب ْمس كُأ ْوُم اُس ْوفُ ْريُ بغ ْدوُة
ُ

ُ

“Sen bundan önce dün ne cereyan ettiğini ve yarın sabah da ne
olacağını bilmezdin.”334

ُ ُراُرُُُم ُ ُْنُُ ُيْ ُُ م ُدُ ُلاُُُ ُ ُُْة

ف أ ْ ب ْ تُذاُع ْمُِب ْخب ارُم ْنُمُض ُ ُ ُ ُ ُوأُ ْس
ُ

ُ

“Derken, geçmişin haberlerini ve geleceğin esrarını güvenilir bir
şekilde bilir oldun.”335

ُ ُاُ ق ُ ُْدم اُُُب ُُو ْح ُاُُُُاْلُب ُُوة

تُ ُ ُ ِب َْس ا
ْ تُ ف ي اُ اْل ا و ُ وأ ْع م
ْ وق ْدُ ط ب ا
ُ

Bkz., Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 40.
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 110.
334
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 110.
335
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 110.
332
333

ُ

118 | S û f î Ş a i r İ b n u ’ l - F â r i d , H a y a t ı v e D i v â n ı
“ Ruha ilimler nakşedilmiş ve eşyanın isimleri ona, eskiden (Âdem)
babaya gelen vahiyle336 bildirilmişti.”337

Şair, bu beyitte “babaya gelen vahiyle” ifadesiyle el-Bakara 2/31. âyetine telmihte
bulunmaktadır. Âyette: “َ علَّ َم آد ََم اْألَسْما َ َء كُلَّها
َ ”و,
َ “…ve Âdem’e bütün isimleri öğretti.”
Âyet-i kerimede insanoğlunun babası hz. Âdem (a.s.)’ın zatında, aslında tüm insanlara
eşyanın bilgisinin potansiyel olarak verildiğine işaret edilmektedir. Buna göre insan,
yaratılırken aslında her şeyin bilgisi fıtratına dercedilmiş olarak dünyaya gelmektedir.
337
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 110.
336
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İKİNCİ BÖLÜM
2. İBNU’L-FÂRİD’İN DİVÂNI
İbnu’l-Fârid’in,

divanından

başka

bir

eserinin

mevcudiyeti

bilinmemektedir. Şairin günümüze ulaşmış tek eseri olan divânı, kendi
içerisinde bir bütünlük arz etmektedir. Divân, geneli itibariyle İbnu’lFârid’in ilâhî hakikate ulaşma arzusunun ve bu arzuyu gerçekleştirme
uğruna yaptığı manevi yolculuktaki tasavvufî tecrübelerinin manzum
bir şekilde ifadesinden ibarettir. Diğer bir ifadeyle divân, hayatı
boyunca ilâhî aşkın peşinden koşan şairin ince, derin ve hassas
hissiyatıyla duyup yaşadıklarının üstün bir edebî dille nazma aktarılmış
hâlidir.
Yazma ve matbû birçok nüshası bulunan divân, öncelikle İbnu’lFârid’in bizzat kendisi tarafından hayatının son demlerinde tertib
edilmiş olmasına rağmen, nihaî şekliyle şairin torunu Şeyh Alî b. Yusuf
b. el-Fârid tarafından derlenmiştir.338 Şeyh Alî, derlediği dedesinin
divânını, başına koyduğu bir dîbâce ile takdim etmiştir. O, İbnu’lFârid’in hayatıyla ilgili bilgilere de yer verdiği bu mukaddimede, şairin
şiirlerini

çoğaltan

müstensihlerin,

şiirlerdeki

bazı

cümleleri

anlayamadıklarından veya yanlış anladıklarından bahsetmektedir. Şeyh
Alî, müstensihlerin, bu yanlış anlamalarından dolayı kasidelerdeki
cinâs ve kâfiyelerde bazı hareke ve noktalama değişiklikleri
yaptıklarına da dikkat çekmektedir. Zikri geçen yanlışlıkları tespit eden
Şeyh Alî, divânı derlerken titiz davranmaya gayret etmiştir. Şeyh Alî,

338

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 53.
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bu çalışmasını yaparken babasının elinde bulunan divânın ilk ve orijinal
nüshalarını esas almıştır. O, çalışmasını bitirdiğinde derlediği divânı,
kıraat yoluyla babasının tashihine sunmuştur. Şeyh Alî, babasının
istinsah ettiği divânı, onun aynı yolla dedesine arz ettiğinden de
bahsetmektedir.339
Şeyh

Alî

babasının, divânın

kasidelerini

bir araya

getirme

çalışmalarından bahsederken İbnu’l-Fârid’in, Hicaz’dayken nazmettiği
bir kaside dışında tüm şiirlerini babasının topladığını kaydetmektedir.
Rivâyete göre Mekke ahalisinin okullarda çocuklarına öğrettikleri ve
seher vakitlerinde minarelerden yüksek sesle okudukları bu kasideyi
Şeyh Alî’nin babası neredeyse altmış yıla yakın bir süre arar fakat
bulamaz. Sonunda şairin torunu, ilk beytini bildiği İbnu’l-Fârid’in bu
kasidesine kırk yıllık ciddî bir aramanın neticesinde ulaşmayı başarır.340
Şeyh Alî, o kasideyi Mısır’a döndükten sonra dedesi İbnu’l-Fârid’in
hattıyla yazılmış bir şekilde bulmuş ve divâna koymuştur.341
Kaynaklarda “Kaside-i Mefkûde”342, “Kayıp Kaside” olarak geçen bu
kasidenin ilk beyti şöyledir (Tavîl):

ُ تُ ع ْنُ و ْج هُ س ْ م ُ الْ اق ُع
ْ أب ْر ُ ب داُ م ْنُ ج ان بُ الْ غ ْورُ لم عُ ُ ُ أ ُُُ ْارت ف ا
ُ

ُ

el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 4.
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 3; Hilmî, İbnu’l-Fârid
ve’l-hubbu’l-ilâhî, 48.
341
İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 3; el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’lFârid, Mısır, I, 4.
342
İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 3; el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’lFârid, Mısır, I, 3; Marseilles, 6.
339
340
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“Ğavr tarafından parıldayan bir şimşek mi çaktı? Yoksa, Selmâ’nın
yüzünden peçeler mi kalktı?”343
Şairin divânında “Kaside-i Ayniyye” diye de bilinen kayıp kaside ile
aynı matla’a sahip, fakat ilk beyitten sonraki beyitleri, redifleri aynı
olmasına rağmen “Ayniyye Kasidesi”nden farklı bir kaside daha
bulunmaktadır. Bu kasideyle ilgili olarak kaynaklarda İbnu’l-Fârid’in
torununun, kayıp kasideyi bulmadan önce ilk beytini bildiği dedesinin
kasidesine, aynı redifte bir tezyilde bulunduğu yani birinci beyitten
sonraki

beyitleri

kendisinin

nazmettiği

yönünde

bilgiler

bulunmaktadır.344
Şeyh Alî, divâna kayıp kasideyi de ilave etmek suretiyle son şeklini
vermiştir. Divân, bu son şekliyle şaire ait kasidelerin tamamını ihtiva
etmektedir.345 Konya Yûsuf Ağa Kütüphanesinde bulunan divânın en
eski ilk üç nüshası (nr. 7838), dûbeyt346 denilen bazı dörtlüklerle
lugazların347 yanında “Tâiyye” ve “Hamriyye” kasidelerinin de
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 84; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 182.
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 1-2; el-Hûrî, Cilâu’lğâmid, 221.
345
Bu çalışmada yer verilen şiirlerin kaynağı olarak, içerisinde İbnu’l-Fârid’e ait
olmayan şiirleri ihtiva etmemesi sebebiyle şairin divânının 1879 Beyrut baskısı esas
alınmıştır. Ayrıca divân’daki bazı kasidelerin şaire ait olmadığıyla ilgili iddialara
ileride müstakil bir başlık altında değinilecektir.
346
Dûbeyt: aslen Farsça olan bu kelime iki anlamına gelen “dû” ve “beyt” kelimesinin
bir araya gelmesinden oluşmuş mürekkep bir isimdir. Kelimenin kökeninden de
anlaşılacağı üzere iki beyitli şiirler için kullanılan bir isim olmakla beraber dûbeyt,
Abbâsîlerin son dönemlerinde ortaya çıkmış ve vezin olarak arûz vezinlerine
uymayan iki beyitli şiir türlerini ifade etmek için kullanılır. Bkz., İbnu’l-Fârid, Divân,
Beyrut, 2003, 149.
347
Lugaz: Herhangi bir varlık ya da nesnenin özelliklerini anlatarak şiir biçiminde
oluşturulan bilmece. Bkz., Arslan Tekin, Edebiyatımızda İsimler ve Terimler,
İstanbul, 1995, 368-369.
343
344
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içlerinde bulunduğu on beş kasideden oluşurken sonradan Şeyh Alî
tarafından derlenen nüshada yirmi dört kaside bulunmaktadır.348
Şairin divânındaki kasideler, on beş değişik harfle kafiyelendirilmiştir.
Kasidelerin bazılarına adlarını da veren bu harfler şunlardır: hemze, te,
cîm, hâ, dâl, zâl, râ, sîn, ayn, fe, kef, lâm, mîm, he ve ye.
Divânda yer alan kasideler, vezin, kâfiye ve beyit sayılarıyla şu
şekildedir: İbnu’l-Fârid, aruzun349 “kâmil” vezniyle nazmettiği elli
beyitlik kasidesini “hemze” harfiyle; “tavîl” vezniyle nazmettiği, yedi
yüz altmış bir beyitten oluşan “et-Tâiyyetu’l-Kubrâ” veya diğer adıyla
“Nazmu’s-sulûk” isimli kasidesini ve yüz üç beyitten oluşan “etTâiyyetu’s-Suğrâ” isimli kasidesini “te” harfiyle; “basit” vezniyle
nazmettiği on dört beyitlik kasidesini “cîm” harfiyle; “kâmil” vezniyle
nazmettiği yirmi altı beyitlik kasidesini “hâ” harfiyle; “hafif” vezniyle
nazmettiği otuz yedi beyitlik kasidesini “dâl” harfiyle; “kâmil” vezniyle
nazmettiği elli bir beyitlik kasidesini “zâl” harfiyle; “kâmil” vezniyle
nazmettiği yirmi bir, on altı ve on bir beyitlik üç kasidesini “râ”
harfiyle; “basit” vezniyle nazmettiği on dört beyitlik kasidesini “sîn”
harfiyle; “tavîl” vezniyle nazmettiği yirmi beş beyitlik “Ayniyye”
kasidesini “ayn” harfiyle; “kâmil” vezniyle nazmettiği elli bir beyitlik
kasidesini “fe” harfiyle; “hafif” vezniyle nazmettiği altmış beyitlik
kasidesini “kef” harfiyle; “tavîl” vezniyle nazmettiği altmış iki, yirmi
beş ve yedi beyitlik üç kasidesini “lâm” harfiyle; “basit” vezniyle

Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 41.
Aruz nazım birimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz., İbrahim Yılmaz, Arap
Edebiyatında Arûz, Ankara, 2009.
348
349

Yaşar Seracettin Baytar

|

123

nazmettiği on sekiz beyitlik bir kasidesiyle, “tavîl” vezniyle nazmettiği
kırk bir beyitlik “Hamriyye” ve otuz beş beyitlik kasidelerini “mîm”
harfiyle; “recez”350 vezniyle nazmettiği on üç ve dört beyitlik iki
kasidesini “he” harfiyle ve son olarak, “remel” vezniyle nazmettiği yüz
elli bir beyitlik kasidesiyle, “müctes” vezniyle nazmettiği on dört
beyitlik kasidesini ise “ye” harfiyle kafiyelendirmiştir.
Şairin yukarıda zikredilen yirmi dört kasidesinin yanı sıra divânında,
“dûbeyt” ve “lügaz” tarzında nazmedilmiş ikişer, üçer beyitlik elli üç
şiiri daha bulunmaktadır. Böylelikle şairin divânındaki beyitlerin
toplam sayısı, bin yedi yüz sekseni bulmaktadır.351

Recez nazım birimi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz., İbrahim Yılmaz, Arap Siir
Sanatında Recez ve Urcûze, Erzurum, 2002.
351
Divânda yer alan kasideler ve diğer şiirlerle ilgili yukarıda verilen bilgiler, divânın
1879 Beyrut baskısı esas alınarak hazırlanmıştır.
350
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Divândaki kasidelerin aruz vezinleri, revi (kâfiye) ve beyit sayılarıyla
ilgili yukarıda verdiğimiz bilgiler, tablo olarak aşağıdaki şekildedir:

Revi Harfi

Kaside Sayısı

Beyit Sayısı

Aruz Vezni

1

Hemze

1

50

Kâmil

2

Te

2

761 - 103

Tavîl

3

Cîm

1

14

Basît

4

Hâ

1

26

Kâmil

5

Dâl

1

37

Hafîf

6

Zâl

1

51

Kâmil

7

Râ

3

21 - 16 - 11

Kâmil

8

Sîn

1

14

Basît

9

Ayn

1

25

Tavîl

10

Fe

1

51

Kâmil

11

Kef

1

60

Hafîf

12

Lâm

3

62 - 25 -7

Tavîl

13

Mîm

3

18 - 41 - 35

Basît -Tavîl - Tavîl

14

He

2

13 - 4

Recez

15

Ye

2

151 - 14

Remel - Müctes

Hacim itibariyle büyük olmamasına rağmen İbnu’l-Fârid’in divânı,
neredeyse baştan sona tasavvufî temalar ve bu temaların son derece
güzel bir şekilde dile getirildiği edebî sanatlarla doludur.352 Divânda yer
alan tasavvufî temalara ve edebî sanatlara, ileride müstakil başlıklar
altında değinilecektir.

352

Ömer Ferrûh, el-Fikru’l-Arabî, 318.
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Üslûbunun güzelliği ve nazmının akıcılığı dolayısıyla divân, bazı
medreselerde okutulan ders kitapları arasında da yer almıştır. Hatta
kasidelerinin çekiciliği nedeniyle çeşitli dinî ve edebî meclislerde de
okunmuştur. Ayrıca çocukların, manalarını bilmedikleri hâlde sırf zevk
ve hislerini tatmin amacıyla İbnu’l-Fârid’in kasidelerini ezberleyip
yüksek sesle okudukları da rivayetler arasındadır.353
İbnu’l-Fârid’in şiirlerinin lafızlarındaki incelik, manalarındaki güzellik
ve fikri derinlik batılıların da dikkatini çekmiş ve bu sebeple şairin
divânı hem Doğu’da hem de Batı’da çok sayıda çalışmanın ilgi odağı
olmuştur. Şairin divânı ve divânda yer alan kasideleri üzerine Doğu’da
ve Batı’da yapılan çalışmalara ileride değinilecektir.
2.1. Divân’ın Nüshaları
2.1.1. Divân’ın mevcut yazma nüshaları
Şiirlerindeki insicam ve mana güzellikleriyle insanların ilgi ve
dikkatlerini çeken İbnu’l-Fârid’in divânı, birçok kişi tarafından hem
yazılarak hem de basılarak defalarca çoğaltılmak suretiyle günümüze
kadar ulaşmayı başarmıştır.
Muhammed Mustafa Hilmî’nin İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-İlâhî isimli
eserinde,354 divânın Mısır Devlet Kütüphanesinde bulunan en eski el
yazma nüshaları ile ilgili şu bilgiler verilmektedir: 1. nüshanın yazımı,

eş-Şimâlî, Dirâsât, 559; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 85.
Hilmî, bu eserinde İbnu’l-Fârid’in hayatı, tasavvufî yaşamı, ilâhî aşkı ve O’nun bu
aşkı etrafında yapılan felsefî tartışmalara da yer vermektedir.
353
354
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h. 804 yılında Ramazan ayının 20’sinde, 2. nüshanın yazımı, h. 908
yılında Zilhicce ayının 13’ünde, 3. nüshanın yazımı, h. 967 yılında, 4.
nüshanın yazımı, h. 992 yılında Muharrem ayının 18’inde, 5. nüshanın
yazımı, h. 998 yılında Rebîüssanî ayının 9’unda, 6. nüshanın yazımı,
h.1097 yılında Şevval ayının 21’inde, 7. nüshanın yazımı, h.1266
yılında Cemâziyelevvel ayının 8’inde, 8. nüshanın yazımı ise h.1273
yılında tamamlanmıştır. Hilmî, bu ve başka birtakım nüshaların
Mısır’daki Dâru’l-kütüb’de mevcut olduğunu belirtmektedir.355
Abdulhâlik Mahmûd da Şi‘ru İbni’l-Fârid fî dav’i’n-nakdi’l-edebiyyi’lhadîs isimli eserinde356 divânın, h. 804 ile h. 1273 arasında değişen
tarihlerde yazımları tamamlanmış 31 adet el yazma nüshasını
bulundukları kütüphanelerin adlarıyla birlikte zikretmektedir.357
2.1.2. Divân’ın matbû nüshaları
Divânın basılmış nüshaları pek çok olmakla beraber, bunlardan bazıları
büyük bir titizlik ve dikkat ürünü olarak basılmışken diğer bazı
nüshalarda hareke ve noktalama hatalarına da rastlanılmaktadır.
Divânın matbû nüshalarından bazıları şunlardır: 1. nüsha, taşbaskı,
1275/1858 yılında Mısır’da, 2. nüsha, taşbaskı, 1301/1883 yılında
Mısır’da, 3. nüsha, normal matbaa baskısı, 1887 yılında Beyrut’ta
Matbaatu’l-Edebiyye’de basılmıştır. Divânın bu baskısı 1902 yılında

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 89.
Mahmûd, İbnu’l-Fârid ve divânı hakkında kısaca bilgi verdiği bu eserinde ayrıca
şairin şiirleri üzerinde çeşitli değerlendirmelere de yer vermektedir.
357
Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 17-18.
355
356
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tekrar basılmıştır. 4. nüsha ise normal matbaa baskısı olup 1352/1933
yılında Mısır’da Hüseyniyye Matbaasında basılmıştır.
Divânın, el yazması nüshaları ile matbû nüshaları arasında sınırlı ölçüde
de olsa şu noktalarda bazı farklılıkların olduğu tespit edilmiştir358:
1. Bir nüsha veya baskıda bulunan bir kasidenin beyitlerinin, bir başka
nüshadaki aynı kasidenin beyitlerinden fazla veya eksik olması,
2. Bir nüshada yazım ve noktalama hatası yapılan bir yerin bir başka
nüshada doğru yazılmış olması,
3. İlk beyti aşağıdaki şekilde olan kasideyi bazı kâtip ve naşirler İbnu’lFârid’in divânında göstermiş olmalarına rağmen bazılarının ise bu
kasideyi el-Behâ Zuheyr’in divânında göstermiş olması.359 (Recez):

ُ ُا ُ غ اد ْر

وايُ فُ الْ اش

ْ وانُ ق ادرُ ُ ُ وس

ُ الس

غ ّْييُ ع

ُ unutur ve onlara karşı vefâsızlık
ُ
“Benden başka âşıklar, dostları
gösterir (se de ben böyle değilim) .”360
İbnu’l-Fârid’in divânı, çok sayıda elyazması ve matbû nüshasının
olması yönüyle birçok kâtip ve nâşirin ilgi odağı olmuş ve başka hiçbir
divân için söz konusu olmayacak düzeyde şârihlerin ilgisine mazhar
olmuştur. Bu şârihlerden bazıları divânın tamamını şerh ederken,
bazıları da divândaki “et-Tâiyyetu’l-Kubrâ” veya “Hamriyye” gibi bir
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 89.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 90.
360
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 90; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 196.
358
359
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kasideyi şerh etmiştir. Divân ve divândaki kasideler üzerine yapılan
şerhlerden bazıları elyazması, bazıları ise matbû olarak günümüze
kadar ulaşmıştır.
2.2. Divân Üzerine Yapılan Çalışmalar
2.2.1. Divân’ın mevcut yazma şerhleri
1. Bedreddin el-Bûrînî (ö. 963/1555)’nin şerhi. Yazar, iki ciltten oluşan
el-Bahru’l-fâiz fî şerhi dîvâni İbni’l-Fârız isimli eseri 1102/1690 yılının
Rebiulevvel ayında tamamlamıştır. Bu şerh dil ve edebî sanatlar
bakımdan ön plana çıkar. Şârih, bu eserinde kasideleri tasavvufî
derinliğe

girmeksizin

açıklamaya

yönelmiştir.

Bu

şerhin

1241/1825’lerde yazımı tamamlanan ikinci bir nüshası daha vardır.361
2. Abdulganî en-Nâblusî (ö. 1143/1730)’nin şerhi. İsmi Keşfu’s-sırrı’lgâmız min şerhi dîvâni İbni’l-Fârız olan eser iki büyük ciltten oluşmuş
olup, 1271/1854 yılında tamamlanmıştır. İsminden de anlaşılacağı
üzere tasavvufî bir şerhtir. Bu şerhte lafızların zâhirî anlamlarından
ziyade bâtınî anlamları üzerinde durulmuştur.362 Bu yüzden yazarın, yer
yer yaptığı tevillerde mübalağaya düştüğü görülür. Şârih, İbnu’l-Fârid
ile İbnu’l-Arabî’nin görüşlerini mukayese eder ve İbnu’l-Fârid’i İbnu’l-

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 90; Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 42.
ez-Ziriklî, el-A‘lâm, V, 217; eş-Şimâlî, Dirâsât, 559; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’lhubbu’l-ilâhî, 90-91; el-Bekrî, el-Mutâla‘ât, 244.
361
362
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Arabî’nin öğrencisi gibi göstermeye çalışır.363 Bu iki şerhin nüshaları
Mısır’da Dâru’l-Kutub’de bulunmaktadır.364
2.2.2. Divân’ın matbû şerhleri
1. Şerhu dîvâni İbni’l-Farız, Rüşeyd b. Gâlib ed-Dahdâh tarafından
hazırlanan bu eser, Bûrînî ve Nâblusî’nin şerhlerinin birleştirilmiş
şeklidir. Böylece hem lafzî manalar hem de bu lafızlarla kastedilmiş
olan tasavvufî anlamlar bir kitapta toplanmıştır. Yazar, Bûrînî’nin
şerhini tamamen aldıktan sonra her bir beytin şerhinin sonuna
Nâblusî’nin şerhinden de bir parça eklemiştir. Ancak Bûrînî ile
Nâblusî’nin açıklamalarında örtüştükleri yerlerde sadece Bûrînî’nin
şerhini vermekle yetinmiştir. Yazar, Nâblusî’nin şerhinden nakil
yaptığı kısımların başına (ُ )نharfini, sonuna ise, (ُ )اهharflerini
koymuştur. ed-Dahdâh bu şerhinin baş tarafına Şeyh Alî’nin metni
Dîbâcetu’d-Dîvân’ı, sonuna ise, “Ayniyye” ve “Mîmiyye” kasideleri
üzerine yapılmış ilaveleri (zeyilleri) koymuştur. 365
Bu şerhin birçok baskısı yapılmış olup, bunlardan birisi 1289/1872’de
Bulak Matbaasında, bir diğeri 1306/1888’de Kahire’de Şerefiye
Matbaasında ve bir üçüncüsü ise 1310/1892 yılında Mısır Hayriyye
Matbaasında basılmış ve önceki baskılarda bulunmayan “et-Tâiyyetu’lKubrâ” kasidesinin Abdurrâzık el-Kâşânî tarafından yapılmış Keşfu
vucûhi’l-ğurr lî-meânî

nazmi’d-durr isimli şerhi de bu baskılara

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 90; Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 42;
Ayrıca bkz., Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 92.
364
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 90.
365
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 91; Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 42.
363
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konulmuştur. Dördüncü baskı üçüncü ile aynı olup 1329/1911 yılında
Mısır el-Ezheriyye Matbaasında basılmıştır.366
2. Cilâu’l-gâmid fî şerhi dîvâni İbni’l-Farid, Emîn el-Hûrî (ö. 1916)
tarafından hazırlanmıştır.367 Filolojik bir şerh olan bu eserde şârih önce
lafızların i‘rabını ele almış, daha sonra da bu lafızların anlamlarını şerh
etmiştir.368 Bu eser 1894 yılında Beyrut’ta Edebiyye Matbaasında
birkaç defa basılmıştır.369
Bu şerhler, olanca çokluğuna rağmen içlerinde en kapsamlı ve tasavvufî
açıdan en değerli olanı Nâblusî’nin şerhidir. Ancak Nâblusî’nin şerhi,
İbnu’l-Fârid’in ilâhî aşkını daha çok İbnu’l-Arabî’nin vahdet-i vucûd
anlayışı çerçevesinde tefsir ettiği gerekçesiyle bazı mutasavvıflar
tarafından eleştirilmiştir.370
2.3. Divân’daki Kasideler Üzerine Yapılan Çalışmalar
İbnu’l-Fârid’in divânı, gerek bütünüyle ve gerekse içerisindeki her bir
kaside ile şairin ruh dünyasını büsbütün bürüyen aşkın ve bu aşk uğruna
katlandığı sıkıntıların manzum bir anlatımıdır. Divânda bulunan
kasidelerden iki tanesi, hem şairin manevî yolculuğunu anlatması
bakımından hem de içerdiği tasavvufî öğeler bakımından özel bir önem

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 91.
Bu çalışmada yer verilen şiirlerin tercümesinde, şairin divânının da içerisinde
bulunduğu bu şerhten büyük ölçüde istifade edilmiştir.
368
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 91.
369
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 91; Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 42.
370
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 91.
366
367
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taşımaktadır. Bu kasidelerden biri, ilk beyti aşağıdaki şekilde olan “etTâiyyetu’l-Kubrâ” isimli kasidedir (Tavîl):

ُ ُُالُ ْس ُنُ ُجُ ُت
ُ ُ س ُقُْتُنُُحُي ُاُُُال
ْ ُ ُبُُراُح ُُةُُمُ ْقُ ُ ُ ُ ُ ُوكُُأْس ُاُ ُي اُ ُمُ ُْن ُعُن
ُ
ُ
“Gözümün neşesi bana aşk şarabını
içirdi, kadehim (ise) o (sevgilinin)
güzelliğini ortaya çıkardı.” 371
Diğer kaside ise, ilk beyti aşağıdaki şekilde başlayan “Hamriyye” isimli
kasidesidir. (Tavîl):

ُ ُال ب ي بُ م دام ُة ُ ُ س ك ْر ُ ت اُ م ْنُ ق بْ لُ أ ْنُ ْ ُ الْ ك ْر
ْ ُش ربْ ن اُ ع ُ ذ ْك ر
ُ
“Sevgiliyi anarak şarap içtik.ُ Ve onunla, daha üzüm yaratılmadan
sarhoş olmuştuk.”372
Divânın en önemli iki kasidesinden birisi olan “el-Kasidetu’t-Tâiyye”
veya “et-Tâiyyetu’l-Kubrâ” olarak ta bilinen kasideye İbnu’l-Fârid,
önce “Enfesu’l-cenân ve nefâisu’l-cinân” ardından “Levâihu’l-cenân”
adını vermiş, daha sonra gördüğü bir rüya neticesinde kasidenin adını,
“Nazmu’s-sulûk” diye değiştirmiştir.373
Şairin “Tâiyye” isimli kasidesi her ne kadar içerisinde çokça geçen
şarap, aşk ve sevgili gibi ifadelere bakıldığında zâhiren sevgiliye
yazılmış bir aşk şiiri gibi izlenim verse de, onun bu şiirini, normal
sıradan şairlerin şiirlerini nazmettikleri gibi nazmetmediği ve
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 52.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 70; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 148.
373
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 94; Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 40.
371
372
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çoğunlukla günler süren kendinden geçme ve istiğrak hâlinden
uyandıktan sonra nazmettiği374 düşünüldüğünde şiirde geçen beşerî
aşka dair unsurların ilâhî aşkı anlatmada birer sembol olarak
kullanıldığı anlaşılacaktır.
Yediyüzelli beyitten fazla olan bu kaside, kısaca şairin bir tür manevî
yolculuğunun ve ruhî mîracının tasvîridir.375 Hakk’tan gelen feyz ve
tecellilerin çokluğu ve kuvveti sebebiyle, şairin kendinden geçmesinin
izleri, beyitlerde kapalılık ve sembolik anlatım şeklinde tezahür
etmiştir.376 Bu yüzden şairin bu kasidesi çeşitli tasavvuf erbabı
tarafından müstakil olarak şerh edilmiş, şiirdeki kapalı anlamlar ve
sembolik ifadeler tasavvufî bakışla açıklanmıştır. Şair, bu kasidesinde
Allah’a ulaşmanın, O’nun aşkını gönülde hissetmenin ve O’nda fenâ
olmanın yollarını gösterirken diğer kasidelerinden farklı olarak acziyet
ve zaaf gibi duyguları ön plana çıkarmıştır. Bu tür duyguların başka
dillere aktarılması çok da kolay olmadığından bu kaside üzerinde
yapılmış çeviri çalışmalarına pek rastlanılamamaktadır.377 Ancak
üzerine yapılan birçok şerh çalışması ile bu kasidenin taşıdığı derin
tasavvufî anlamlar, daha kolay anlaşılır hâle getirilmiştir. “Tâiyye”

İbnu’l-Fârid, Divân, Mısır, 1290, 15-16; Divân, Mısır, 1322, 6; İbnu’l-‘İmâd,
Şezerâtu’z-zeheb, V, 150; Ömer Ferrûh, Târîhu’l-edebî’l-Arabî, III, 521; Ömer
Ferrûh, el-Fikru’l-Arabî, 317; ed-Dâye, A‘lâmu’l-Edebi’l-Abbâsî, 110; eş-Şimâlî,
Dirâsât, 558; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 94.
375
Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 41.
376
Nicholson, Tasavvufun Menşei Problemi, çev. Abdullah Kartal, İstanbul, 2004,
129.
377
eş-Şimâlî, Dirâsât, 559; Nâdir Nizâm Tahrânî, “İbnu’l-Fârid ve’l-hamru’rrûhiyye”, 57.
374
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üzerine yapılmış bu şerhlerden bazıları elyazması olarak bazıları ise
matbû olarak günümüze kadar ulaşmıştır.
İbnu’l-Fârid’in sevilen kasidelerinden bir diğeri de “el-Kasidetu’lHamriyye” dir. Bu kaside âşıkların, üzüm yaratılmadan önce378 kana
kana içtikleri ve tüm dünyayı sarhoş eden, hastalıkları iyileştiren,
körlerin gözünü, sağırların kulağını açan ve insanı kuzey yıldızı gibi
ezelî ve ebedî hedefine götüren ilâhî aşk şarabının tasvir edildiği bir
kasidedir. İbnu’l-Fârid’in saf aşkı konu alan bu kasidesi, ince bir zekâyı
yansıtan betimlemelerin ve karmaşık ifadelerin yer aldığı birçok
şiirinden daha kolay anlaşılabilir ve başka dillere kolaylıkla tercüme
edilebilir379 özelliktedir.380
Yukarıda muhtevalarına dair özlü bilgiler verdiğimiz “et-Tâiyyetu’lKubrâ” ve “Hamriyye” kasideleri üzerine yapılmış birçok müstakil
çalışma bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmı el yazması olarak
günümüze kadar ulaşmayı başarırken diğer bir kısmı ise matbû olarak
kütüphanelerde yerini almıştır.

Burada, A‘raf sûresi 172. ayette anlatılan Allah’ın Âdem (a.s.)’ın zürriyetinden
söz aldığı “elest bezmi” diye bilinen Allah ile sözleşme günü kastedilmektedir. Elest
bezmi hakkında bkz., Zeydan, Abdülkâdir Geylânî Dîvânı, 147.
379
“Hamriyye” kasidesinin Türkçe’ye yapılmış bir tercümesi ileride gelecek olan “
İbnu’l-Fârid’in Şiirlerindeki Sembolik Anlatım” başlığı altında verilecektir.
380
Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 293.
378
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2.3.1. et-Tâiyyetu’l-Kubrâ kasidesi üzerine yapılan çalışmalar
2.3.1.1. et-Tâiyyetu’l-Kubrâ kasidesinin yazma şerhleri
1. Dâvûd-i Kayserî (ö. 751/1350)’nin Şerhu’l-kasideti’t-tâiyye isimli
şerhi, bu şerh tasavvufî bir şerh olup, şârih bu eserinde kasidedeki ilâhî
irfanları ve rabbanî vecd hallerini açıklar.381
2. Muhammed Emîn’in şerhi, Yazımı 1034/1624 yılının Şaban ayının
11’inde tamamlanan bu şerhte müellif, lafızların sözlük anlamlarını ve
tasavvufî ıstılahları açıklamıştır. Bu iki şerh Mısır’daki Dâru’lKutub’de bulunmaktadır.382
3. Sirâc-ı Hindî (ö. 773/1371) adıyla bilinen Ömer b. İshâk b. Ahmed
el-Gaznevî’nin şerhi,
4. Şems-i Bisâtî (ö. /) ve Celâl-i Kazvînî (ö. /)’nin şerhi,
5. İbn Hacer el-Askalânî (ö. 852/1448)’nin şerhi, İbn Hacer Tâiyye’nin
tamamını değil, yalnızca bazı beyitlerini şerhetmiştir.
6. Alî b. Atiyye el-Hamevî (ö. 922/1516)’nin el-Mededu’l-fâiz ve’lkeşfu’l-‘ârız isimli şerhi,
7.

Zeynelâbidîn

Muhammed

b.

Abdurraûf

el-Munâvî

(ö.

1022/1613)’nin şerhi,
8. Sadreddîn Alî el-İsfahânî (ö. 836/1432)’nin şerhi,

381
382

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 96; Uludağ, “İbnu’l-Fârid” DİA, XXI, 41.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 96.
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9. Mevlevî şeyhi İsmâil Rusûhî Ankaravî (ö. 1041/1631)’nin Makâsıdı ‘âliyye fi şerhi’t-tâiyye isimli şerhi, müellif Türk olup, bu eserini
(1025/1616) yılında Mısır’da kadı iken telif etmiştir. Bu şerh Prof Dr.
Mehmet Demirci tarafından sadeleştirilerek ve latinize edilerek
Osmanlı Tasavvuf Düşüncesi adıyla 2007 yılında bastırılmıştır.
2.3.1.2. et-Tâiyyetu’l-Kubrâ kasidesinin matbû şerhleri
1. Saîduddîn el-Fergânî (ö. 669/1270)’nin Meşâriku’d-derârî (Tahran
1398/1977) adıyla önce Farsça yazdığı ve daha sonra Muntehe’lmedârik adıyla Arapça’ya çevirdiği şerhi. Bu şerhin müellifi, Sadreddîn
Konevî (ö. 672/1273)’nin talebelerinden olup, vahdet-i vucûd
anlayışına sahiptir. Lafzî ve tasavvufî bir şerh olan bu eserin başına
müellif, Mukaddime fî makâmâti’s-sulûk ve sudûri’l-vucûd adında bir
mukaddime koymuştur. 2 ciltten oluşan bu eser 1293/1876 yılında
İstanbul’da basılmıştır.383
2. Abdurrâzık el-Kâşânî (ö. 730/1329)’nin Keşfu vucûhi’l-ğurr lî-meânî
nazmi’d-durr isimli şerhi, bu şerh 1310/1892 ve 1329/1911 yıllarında
Mısır’da Şerhu divâni İbni’l-Fârız isimli nüsha ile birlikte ve söz
konusu nüshanın kenarında basılmıştır.384 Bu şerh de Fergânî’ninki gibi
lafzî ve tasavvufî konuları ele almaktadır. Eserin başında her biri beş
bölümden oluşan Meârif ve Mevâcîd isimli iki başlıktan müteşekkil bir
mukaddime bulunmaktadır.

383
384

41.

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 97; Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 41.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 97-98; Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI,
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Şairin Tâiyye isimli kasidesinin vahdet-i vucûd anlayışına göre şerh
edilmesinde İbnu’l-Fârid ile İbnu’l-Arabî arasında geçen bir kıssanın
etkili olduğu düşünülmektedir. Kıssaya göre İbnu’l-Arabî İbnu’lFârid’e bir mektup yazar ve bu mektubunda İbnu’l-Fârid’in

“et-

Tâiyyetu’l-Kubrâ” isimli kasidesine şerh yazmak için şairden izin ister,
İbnu’l-Fârid de “senin el-Futûhâtu’l-Mekkiyye isimli eserin o kasidenin
şerhidir” diye cevap verir.385 Tâiyye şârihlerinden bazıları büyük bir
ihtimalle bu kıssanın etkisinde kalarak İbnu’l-Fârid’i İbnu’l-Arabî’nin
tasavvuf

ekolünden

kabul

edip

şiirlerini

bu

bakış

açısıyla

açıklamışlardır.
İbnu’l-Fârid’in ikinci önemli şiiri daha önce de bahsettiğimiz “elKasidetu’l-Hamriyye” olarak bilinen “el-Kasidetu’l-Mîmiyye”dir. Bu
kısa kasidesinde şair ilâhî aşkı şarap sembolüyle tasvir eder.386
2.3.2. el-Hamriyye kasidesi üzerine yapılan çalışmalar
2.3.2.1. el-Hamriyye kasidesinin önemli şerhleri
1. Dâvûd-i Kayserî (ö. 751/1350)’nin Şerhu’l-kasideti’l-mîmiyye isimli
şerhi (Süleymâniye Ktp., Fâtih, nr. 3964; Ayasofya, nr. 4075). Bu eser,
felsefî eğilimi olan tasavvufî bir şerhtir. Müellif eserinin başında aşkın
hakikatini ve kısımlarını anlattığı üç adet mukaddimeye yer
vermiştir.387

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 98.
Bkz., Goldziher, Klâsik Arap Literatürü, 67.
387
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 101.
385
386
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2. Ahmed b. Süleymân b. Kemâl Paşa (ö. 940/1533)’nın şerhi, bu eser
de yazma olarak Dâru’l-Kutub’te bulunmaktadır.
3. Muhammed-i Ğamrî (ö. / )’nin, ez-Zucâcetu’l-bedriyye fi şerhi’lkasideti’l-hamriyye isimli şerhi, Dâru’l-Kutub’de bulunan bu eserin
yazımı 959/1551 yılının Zilhicce ayının 8’inde tamamlanmıştır.
4. Seyyid Alî Hemedânî (ö. 786/1384)’nin Meşâribu’l-ezvâk isimli
şerhi, Farsça olan bu şerh, 1353 yılında Tahran’da basılmıştır.388
5. Abdurrahmân-ı Câmî (ö. 898/1492)’nin, Levâmi’u envâri’l-keşf
ve’ş-şuhûd alâ kulûbi erbâbi’z-zevk ve’l-cûd isimli şerhi. Bu şerh de
bir önceki gibi Farsça olup 1360 yılında Tahran’da basılmıştır.389
6. Kadı Sun‘ullah b. İbrâhîm (ö.1050/1640)’in şerhi. Müellif bu
eserinde İbn-i Kemâl Paşa’nın Câmî’ye olan itirazlarına kırk tane cevap
yazmıştır.390
Bu şerhler içerisinde en kapsamlı olanı ve tasavvufî ruhu en güzel
yansıtanı Dâvûd-i Kayserî’nin şerhidir.
2.4. Divân Üzerine Batı’da Yapılan Çalışmalar
İbnu’l-Fârid’in divânı doğulu araştırmacı ve şârihlerin dikkatini çektiği
gibi batılı oryantalistler arasında da büyük ölçüde ilgi odağı olmayı

388

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 101; Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI,

42.
389

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 101; Uludağ, “İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI,

42.
390

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 102.
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başarmıştır. Yazar Fabricius (ö. 1638) eliyle Batı’da tercüme edilip
neşredilmiş ilk Arapça metinler arasında İbnu’l-Fârid’in bazı şiirlerine
de rastlanılmaktadır.391
XX. Yüzyıldan itibaren onun bazı şiirleri, birçok batılı müsteşrik
tarafından, çeşitli Batı dillerine tercüme edilmiştir. Bu bağlamda “etTâiyyetu’l-Kubrâ” isimli kasidenin tamamı J. von Hammer-Purgstall
tarafından 1853 yılında Almanca’ya çevrilmiştir. Bu çeviri daha sonra
Reynold A. Nicholson tarafından eleştirilmiştir.392
İbnu’l-Fârid ile ilgilenen bir diğer batılı da İtalyan müsteşrik İgnazio Di
Matteo’dur. Di

Matteo, “et-Tâiyyetu’l-Kubrâ” isimli

kasideyi

İtalyanca’ya çevirmiş ve çevirisinin baş tarafına da İbnu’l-Fârid’in
tasavvufî görüşünü anlamaya yardımcı olacak önemli bir mukaddime
koymuştur. Di Matteo’nun yaptığı tercüme, bir başka İtalyan müsteşrik
olan Carlo Alfonso Nallino tarafından eleştirilmiştir.393
Reynold A. Nicholson da yeniden “et-Tâiyyetu’l-Kubrâ” isimli
kasidenin yaklaşık dörtte üçlük bölümü ile bazı küçük kasideleri
tercüme ve şerh etmiştir. Aynı şekilde Arthur John Arberry İbnu’lFârid’in elyazması bir divânını tahkik etmiş ve onu lügavî bir şerhle
birlikte neşretmiştir.394

Giuseppe Scattolin, “Ömer İbnu’l-Fârid ve hayâtuhu’s-sûfiyye min hilâli
kasidetihi’t-Tâiyyeti’l-kubrâ”, el-Meşrik, sy. II (Temmuz 1993), Beyrut, 1898, s. 376.
392
Bkz., Scattolin, “Ömer İbnu’l-Fârid ve hayâtuhu’s-sûfiyye”, 376.
393
Scattolin, “Ömer İbnu’l-Fârid ve hayâtuhu’s-sûfiyye”, 377.
394
Scattolin, “Ömer İbnu’l-Fârid ve hayâtuhu’s-sûfiyye”, 377; Ayrıca bkz., A. J.
Arberry, Tasavvuf, İslâm Mistiklerinin Öyküsü, çev. İbrahim Kapaklıkaya, İstanbul,
2004.
391
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Batı’da, yapılan mezkur şerh türünden çalışmalara ek olarak İbnu’lFârid’in şiirlerinin çeşitli yönlerini ele alan makale formatında
çalışmalara da rastlanılmaktadır. Bu makalelerden biri, İbnu’l-Fârid’i
vahdet-i vucûd

anlayışı doğrultusunda açıklamaya çalışan Fransız

müsteşrik Louis Gardet’e aittir. Bir diğer çalışma da İbnu’l-Fârid
hakkındaki birçok haberi değerlendirerek şairin yaşantısıyla ilgili en
doğru bilgileri ortaya koymaya gayret eden İssa Boullata’ya aittir.395

395

Scattolin, “Ömer İbnu’l-Fârid ve hayâtuhu’s-sûfiyye”, 378.
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2.5. Kütüphanelerdeki Divânla İlgili Çalışmaların Bilgileri
Aşağıdaki tabloda verilen rakamsal bilgiler, 01.04.2008 tarihine kadar
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adı geçen kütüphanelerin internet üzerindeki kayıtlarından alınmıştır.
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2.6. Divân’daki Bazı Kasidelerin Şaire Ait Olmadığı İddiaları
Edebî tenkid işiyle uzun süre meşgul olan âlimlerin zamanla,
zihinlerinde ve kalplerinde zevk-i selîme dayanan bir temyiz kabiliyeti
oluşmaktadır. Onlar, zevk-i selîmleri, edebî zevkleri ve çokça edebî
metin okumalarıyla elde ettikleri bu temyiz kabiliyeti ile bir şaire ait
çalışmaları diğerlerinden ayırabilmektedirler. İbnu’l-Fârid’in divânını
uzun süre inceleyen bazı araştırmacılar, şairin divânı üzerinde bazı
oynamaların olabileceği kanaatine varmışlardır. Onların bu kanaate
varmalarının sebepleri arasında, şairin divânının el yazma nüshaları
arasında bazı farklılıkların olması396, şairin torununun kayıp kasideyi
bulmadan önce ilk beytini bildiği dedesinin kasidesine aynı redifte bir
tezyilde bulunmuş olması397 ve divândaki bazı kasidelerin, şairin
manevî tecrübelerini dile getirdiği diğer kasidelerin yapısıyla ve
ruhuyla örtüşmemesi sayılmaktadır.398
Edebî tenkidcilerin şaire nisbeti açısından problemli gördükleri
kasideler şunlardır:
2.6.1. Ayniyye kasidesi
İbnu’l-Fârid’in divânında yer alan bu kasidenin ilk beyti dışındaki diğer
beyitlerinin şaire ait olmadığı ileri sürülmektedir. Kasidenin ilk beyti
şöyledir. (Tavîl):

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 90.
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 221.
398
Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 57.
396
397
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ُ تُ ع ْنُ و ْج هُ س ْ م ُ الْ اق ُع
ْ أب ْر ُ ب داُ م ْنُ ج ان بُ الْ غ ْورُ لم عُ ُ ُ أ ُ ْارت ف ا
ُ şimşek mi çaktı? Yoksa, Selmâ’nın
ُ
“Ğavr tarafından parıldayan bir
yüzünden peçeler mi kalktı?”399
Çalışmamızın bu bölümünde yer alan “Divân” başlığı altında da
değindiğimiz gibi, kaynaklarda “Kaside-i Mefkûde” (Kayıp Kaside)
adıyla geçen kasidenin yukarıda verdiğimiz ilk beyti dışındaki diğer
beyitleri, şairin torunu Şeyh Alî tarafından nazmedilmiştir. Şeyh Alî,
şairin divânını oluşturan kasideleri babasının, bir araya getirmesinden
bahsederken İbnu’l-Fârid’in, Hicaz’dayken nazmettiği bir kaside
dışında onun tüm şiirlerini topladığını kaydeder. Rivâyete göre Mekke
ahalisinin okullarda çocuklarına öğrettikleri ve seher vakitlerinde
minarelerden yüksek sesle okudukları bu kasideyi Şeyh Alî’nin babası
neredeyse altmış yıla yakın bir süre arar fakat bulamaz. Sonunda şairin
torunu kırk yıllık ciddî bir aramanın neticesinde İbnu’l-Fârid’in bu
kasidesini bulmayı başarır.400 Ancak kendisi bu kayıp kasideyi
bulmadan önce ilk beytini bildiği dedesinin kasidesine aynı redifte bir
tezyilde bulunmuştur.401
Şeyh Alî’nin beyanlarından da açıkça anlaşıldığı üzere, kasidenin halk
tarafından gördüğü büyük ilgiye ve kazandığı şöhrete rağmen yıllarca
kayıp bir şekilde kalması, şairin torununun bu kasideyi bulmak için
yarım asırlık bir zaman geçirmesine rağmen, kasideye ancak Şeyh
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 84; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 182.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 48.
401
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 1-2; Abdulhâlik
Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 58.
399
400
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Alî’nin yaptığı tezyîlden sonra ulaşılmış olması, edebî tenkitçilerin
eleştirilerine konu olmuştur. Üstelik Şeyh Alî’nin, kendine ait kısmı
nazmetmeye “güzel bir sünnet olsun diye”402 ifadesiyle başlamış olması
onun kendine ait bazı şiirleri İbnu’l-Fârid’in şiirleriyle aynı yerde
bulundurma çabası olarak yorumlanmıştır.403 Şeyh Alî’nin, dedesinin
kasidesini bulduktan sonra kendi nazmettiği kasideyi, şaire ait olmayan
kısımları kendisine izafe etmeksizin müstakil olarak divâna koyması404
da bu yorumu güçlendirmektedir.
2.6.2. Mîmiyye kasidesi
Şairin divânında redif harfi mîm olan Hamriyye kasidesi ile birlikte dört
kaside bulunmaktadır.405 İlgili kasidenin ilk beyti şöyledir406 (Basît):

ُ ُال ُبُ أُ ْعُلُمُا
ْ ُُا ُ أُ ُْعلُمُاُ ُ ُ ُوك اُنُ قُبُْ ُاُ ب ُاُُُف

نُش ُُْرتُ فُُمُْوك ُبُاُلْاُش

ُ
ُ
“Âşıklar geçidinde ben de sancağımı
açtım, benden önce büyük
insanlar da aşk ile sınanmışlardı. ”407
Şeyh Alî’ye göre yirmibeş beyitten oluşan bu kasidenin, sadece altı
beyti şaire aittir. Bunlar, aşağıda verdiğimiz iki beyit ile bunları
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 3.
Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 58-59.
404
Divânın bazı nüshalarında “Kaside-i Ayniyye” diye de bilinen kayıp kaside ile ilk
beyitleri ve redifleri aynı olan fakat ilk beyitten sonraki beyitleri birbirinden farklı iki
kaside bulunmaktadır. İbnu’l-Fârid’e ait kasidenin ilk beytinde yer alan س ْل َمى
َ lafzının
yerine tekabül eden yerde torununun kasidesinde  لَيْلىlafzı bulunmaktadır. Krş. İbnu’lFârid, Divân, Beyrut, 1879, 84; Beyrut, 2003, 99.
405
Bkz., İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 121-128.
406
Burada konu edilen kaside, divânın Beyrut, 2003 baskısında bulunmaktadır,
divânın Beyrut, 1879 baskısında ise bu kasideye yer verilmemiştir.
407
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 127; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 218.
402
403
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kasidede takip eden dört beyitten oluşan toplam altı beyittir. Bu altı
beytin dışındakiler, kasideye şairin torunu tarafından eklenmiştir. Şeyh
Alî’nin bizzat kendisi, her ne kadar kasideye eklemelerde bulunduğunu
itiraf etmiş olsa da onun bu tavrı, edebî eleştirmenlerce divânın orijinal
metnine ve onun saygınlığına karşı yapılmış bir saygısızlık olarak
değerlendirilmiştir.408 Bu kasidenin şaire ait olmayan kısımları divânın
bazı baskılarından çıkarılmıştır409 (Basît):

ُ ال بُ ع نْ دك ْمُ ُ ُ م اُ ق ْدُ رأيْ تُ ف ق ْدُ ي ْا تُ أايم ُا
ْ ُإ ْنُك انُ م نْ ل ُ ف
ُ ُ تُ روح اُ ت اُ م ن اُ ُ ُ والْ ي ْو ُ أ ْحس ب اُ أ ْ غ اثُ أ ْح ل
ْ أ ْمُ ن ي ةُ ف ر
ُ
“Eğer, sizin katınızda aşktaki makamım(ın
karşılığı) bu gördüğüm ise,
ُ
ُ
(geçen) günlerimi zayi etmişim.
Bir zaman ruhumun elde ettiği arzum, bugün –sanırım- bir rüya imiş,”
410

2.6.3. Râiyye kasidesi
el-Behâ Zuheyr’e ait olduğu iddia edilen411 ancak İbnu’l-Fârid’in
divânının bazı nüshalarında yer alan412 bu kaside, on altı beyitten
müteşekkildir. el-Behâ Zuheyr’in divânının râvisi olan İbn Hallikân bu
kasideyi, 641/1243 yılının muharrem ayında Mısır kalesinde
bulundukları bir Perşembe günü el-Behâ’nın kendisine inşâd ettiğini

Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 59.
Bkz., İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 127.
410
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 127; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 218.
411
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 196; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 90;
Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 60.
412
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 90; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 196.
408
409
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ifade ettikten sonra bazılarının bu kasideyi İbnu’l-Fârid’e nisbet
ettiklerini ancak bunun doğru olmadığını söylemektedir.413 Kasidenin
ilk beyti şöyledir. (Recez):

ُ ُا ُ غ اد ْر

وايُ فُ الْ اش

ْ وانُ ق ادرُ ُ ُ وس

ُ الس

غ ّْييُ ع

ُ unutur ve onlara karşı vefâsızlık
ُ
“Benden başka âşıklar, dostları
gösterir (se de ben böyle değilim).”414
2.6.4. Hamriyye Kasidesi
Şeyh Alî, divânın ilk nüshalarından sadece birinde bulunduğu ve tarz
olarak İbnu’l-Fârid’in üslûbunu yansıtmadığı gerekçesiyle Hamriyye
kasidesi içerisinde yer alan aşağıdaki beyitlerin kasideye sonradan
sokulduğunu iddia etmiş ve bu beyitleri kasideden çıkarmıştır415
(Tavîl):

ُ ت ق د ُك لُ الْ ك ا ن اتُ وج وده ُا ُ ُ ق دَ اُ ولُ ش ْك لُ هن اكُ ولُ ر ْس ُم
ُ yokken o bütün varlıklardan önce
ُ
“Ezelde hiçbir şekil ve izden eser
vardı.”416

ُ تُ ع ْنُك لُ م ْنُ لُ ل هُ ف ْ ُم
ْ احتجب
ْ وق ام
ْ ُتُ ت اُ اْل ْش ي ا ُ ثُ ل ْك م ةُ ُ ُ ت ا
ُ
Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 60.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 90; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 196.
415
Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 60-61.
416
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 71.
413
414

ُ
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“Ve her şey onun sayesinde belirginleşip varlığa büründü; fakat ne
hikmetse sonradan kıt anlayışlılardan gizlendi.”

ُ ُهُ ج ْر

اداُ ولُ ج ْر ُ ت

ُ ُ ُتُ ت اُ روحاُِّيْ ثُُ ا ج اُ ات
ْ وه ام

ُ
“Aşkıyla tutuşan ruhum onunlaُ karışıp bir oldu, fakat bu, bir cismin
ötekiyle karışıp birleşmesi türünden değildi.”

ُ ُ ُاُ أ

ف ك ْم رُ ولُ ك ْر ُ وآد ُ لُ أبُ ُ ُ وك ْر ُ ولُ مْ رُ ولُ أم

ُ
ُ
“Şarap varken üzüm asması yoktu,
Âdem ise babamdı benim . Artık
asma var şarap yok, anası onun anamdı benim.”

ُ ُب اح ن اُك ْر

وق ْدُ وق عُ ال ت ْف ري ُ والْ ك لُ واح دُ ُ ُ ف أ ْرواح ن اُ مْ رُ وأ ْش

ُ hepsi birdir; ruhlarımız şarap,
ُ
“Ayrım gerçekleşmiş olsa da
bedenlerimiz ise asmadır.”
Şeyh Alî’nin yukarıdaki iddiası, edebî eleştirmenlerce yerinde
bulunmamıştır. Onlara göre yukarıdaki beyitler, şekil ve muhteva
bakımından, İbnu’l-Fârid’in ilâhî aşkını ve vahdet düşüncesini ince bir
üslûpla dile getirdiği beyitlerdir. Şair bu beyitlerde, bir taraftan
kendisinden hulûl düşüncesini nefyederken diğer taraftan da vahdet
fikrini tekidli bir şekilde dile getirmektedir. Ayrıca Şeyh Alî’nin diğer
gerekçesi de aynı eleştiemenlerce haklı görülmemiştir. Zira onlara göre,
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kasidede yer alan aşağıdaki beyitler de divânın asıl nüshasında yer
almamasına rağmen diğer nüshalarda bulunmaktadır417 (Tavîl):

ُ ُ اْلوايُ فُ اْل ُق ي ق ةُ ب عُ ُ ُ ل ْ ُ اْ ا ايُ والْ م ا ايُ ت اُ ت ْن م و

ْ ول

ُ

ُ

“Gerçekte

bedenlerin

(kapların)

letafet

kazanması

ruhların

(mânâların) letâfetine tâbidir. Ruhlar da letâfet kazanan bedenler
sayesinde gelişip yücelir.” 418

ُ اُ ق بْ لُ ولُ ب ْا دُ ب ْا ده اُ ُ ُ وق بْ ي ةُ اْلبْ ا ادُ ف ْ اُ ل اُ ح ْت ُم

ْولُ ق ب

ُ
“O şaraptan önce ne bir önce,ُ ondan sonra da ne bir sonra vardı;
sonraların öncesi onun için bir zorunluluktu.”

ُ ص ره اُُ ُ ُ وع ْ دُ أب ي ن اُ ب ْا ده اُ ول اُ اْل ي ْت ُم
ْ ص رُ اْ دىُم ْنُق ْب هُك انُع
ْ وع
ُ
ُ
“Onun yapıldığı şıra, uzun asırlar
öncesinden sıkılmıştı. Babamız
Âdem’in Allah ile olan sözleşmesi ondan sonraydı ve Âdem o şarabın
yetimi sayılırdı.”
Bu beyitlerin asıl nüshada bulunmayışı, müstensihin dikkatsizliğinden
kaynaklanan bir düşme şeklinde yorumlanmıştır.419

Bkz., Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 61.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 71-72; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 151.
419
Bkz., Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 61.
417
418
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2.6.5. Dûbeytler ve Lügazlar
Muhtevaları itibariyle bilmece ve halk ezgisi tarzında yazılmış bu
türlere ait beyitlerin divândaki sayısı toplamda yüz yirmi bire
ulaşmaktadır. Başta lügazlar olmak üzere divânda bulunan bu tür şiirler,
İbnu’l-Fârid’in genel tarzıyla ve onun tasavvufî görüşüyle pek uyumlu
olmadığından

bunların

şaire

nisbeti

hususunda

şüphe

uyandırmaktadırlar. Her ne kadar bazı dûbeytlerde divânın genel teması
olan ilâhî aşka değinilmiş olsa da bunlarla ilâhî aşkın konu edildiği
divânın

diğer

uzun

kasideleri

arasında

güçlü bir

benzerlik

bulunmamaktadır. Dûbeytlerde yer alan ve ilâhî aşka değinilen bazı
beyitlerde bu konu aceleci bir üslûpla kısa ve özet bir şekilde dile
getirilmiş, bazen de manayı bozacak tarzda yersiz tekrarlara girilmiştir.
Yine bu beyitler şairin tasavvufî tecrübesini değişik boyutlarıyla tam ve
kapsamlı bir şekilde dile getirdiği uzun kasidelerle edebî açıdan da
insicamlı değildir. Önemli bir anlam derinliği olmayan ve içlerinde
daha çok maddî konuların işlendiği bu türlere ait beyitlerin İbnu’lFârid’e nisbeti, bazı edebî eleştirmenler tarafından mezkûr gerekçelerle
reddedilmiş ve bunların, şairin torunu Şeyh Alî tarafından dönemin bu
gibi konulardaki yaygın uygulamasına paralel olarak divâna sokulmuş
olabileceği dile getirilmiştir.420
Divânda yer alan dûbeytlerden bazıları şöyledir (Mütedârik):

ُ ُا اُ ُ ُ إ ْنُ أ ْ ب حُ ع نُك لُ خ لُ ا
ُ ُ ُق هُ ُ ُ واآلخ رُ لُْ أ ْحس ب هُ فُ الُ ْح ُي ا
ُ
420

Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid,
62.
ُ

لُْ أ ْخ شُ وأنْ تُ س اك نُ أ ْحش
ف ال ن اسُ اثْ ن انُ واح دُ أ ْعش
ُ
ُ
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“Sen kalbimde olduktan sonra dostların ayrılığını tasa etmem,
(Bana göre) tüm insanlar iki kısımdır: âşık olduğum (sen) ve diğerleri,
(gözümde senden başkası olmadığından) onları dirilerden de
saymıyorum.”421
Şair, divânda yer alan lügazlardan birisinde “güzel, hoş” anlamına gelen
(ُ )حسنkelimesini bilmece yoluyla şu şekilde sormaktadır (Müctes):

ُ ُورُْه
ُ ورُْه

ي هُُ ُ ُ م ْنُ ك لُ م ْا نُ ُو
س

ُوأول

ُْرف

مُ ل م اُ ت ْرتض

ُوب هُ ا َْس اُُ ُ ُ ح

ُ م ْق

اس
ْ ُم ا
ي

ص
ُْ ت

ُ
“Hoşlandığın her anlam ve ُşeklin ismi nedir? O kelimenin ters
çevrilmişinin tashîfi,422 iki harfin ismiyle bir sûrenin adıdır.”423
Şairin beytinde bilmece yoluyla sorduğu (ُ )حسنkelimesinin ters
çevrilmiş hâli olan ( )نسحkelimesi, tashîf yoluyla değiştirilirse ortaya
( )يسجve ( )يسوkelimeleri çıkar. Bu kelimelerin ilk iki harfi, Kur’an’da
ki (“ )يسYâsîn” sûresinin adına ve sonlarındaki harfler de alfabedeki
( ) ve ( )خharflerine delâlet etmektedir.

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 92; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 202.
Tashîf: Bir kelimedeki harfleri noktalı veya noktasız benzerleriyle değiştirmektir.
423
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 98; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 213.
421
422
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2.7. Divân’ın İçeriği
İbnu’l-Fârid’in, yetişme ve gençlik dönemlerinde içerisinde bulunduğu
kültürel çevresi ve şiire karşı fıtrî yatkınlığı onun edebî kişiliğinin
teşekkülünde önemli ölçüde belirleyici rol oynamıştır.424 İbnu’l-Fârid,
hayatını Zât-ı ilâhî’ye kavuşma ve O’nunla buluşma özlemiyle geçirmiş
bir şairdir. O, kalbi ilâhî aşk ateşiyle yanan ve bu aşk yüzünden yaşadığı
acılardan lezzet alan bir şairdir. Onun ilâhî aşk uğruna katlandığı acılar
ve bu acılardan aldığı zevk şiirlerine de yansımıştır.425
Şairin şiirlerinin, halk tarafından büyük beğeniyle karşılanmasında
onun şairlik yeteneği ile güzel ve sanatlı şiir söyleme kabiliyetinin
büyük etkisinin olduğu inkar edilemez. Diğer taraftan onun bir
mutasavvıf olarak, şiirlerinde işlediği tasavvufî temaların ve şiirlerine
yansıttığı ilâhî aşk kaynaklı hüzün ve sevinçlerin, şiirlerinin toplum
nezdinde bulduğu şöhrette çok önemli bir payı vardır.426 Şairin, zarif ve
akıcı bir uslûpla nazmettiği şiirler, tabiî bir söyleyişin eseri olsa da
tasavvufî içeriklerinden dolayı anlaşılmalarında kısmî bir zorluk
bulundurmaktadırlar.427
Şairin divânının, içerik olarak onun rûhî tecrübelerinin bir terennümü
olduğunu söylemek mümkündür. Diğer bir ifadeyle divânı, şairin tüm

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 87; Abdulcelîl Şelebî, “İbnu’l-Fârid ve
mâ yukâlu anhu”, 185-187.
425
Nâdir Nizâm Tahrânî, “İbnu’l-Fârid ve’l-hamru’r-rûhiyye”, 55; Ömer Ferrûh, elFikru’l-Arabî, 317; Ömer Ferrûh, Târîhu’l-edebî’l-Arabî, III, 521.
426
el-Bekrî, el-Mutâla‘ât, 241-242.
427
İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, III, 472; el-Bekrî, el-Mutâla‘ât, 242; Abdulcelîl
Şelebî, “İbnu’l-Fârid ve mâ yukâlu anhu”, 187.
424
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ömrünü kapsayan tasavvufî yolculuğun onun ruhuna kazandırdığı
manevî tecrübelerin doğru ve sanatsal bir biçimde ifade edilmiş
şeklinden ibarettir.428 Zira şair, divânındaki her bir beyitte en ince his
ve duygularını eşsiz bir edebî güzellikle dile getirmektedir. Örneğin O,
arındırdığı nefsini zarif ve edebî bir üslûpla şu şekilde tasvir ederek
anlatmaktadır. (Tavîl):

ُ ُ اْلوايُ فُ اْل ق ي ق ةُ ب عُ ُ ُ ل ْ ُ اْ ا ايُ والْ م ا ايُ ت اُ ت نْ م و
“Gerçekte

bedenlerin

ُ
(kapların)

letafet

kazanması

ْ ول

ُ
ruhların

(mânâların) letâfetine tâbidir. Ruhlar da letâfet kazanan bedenler
sayesinde gelişip yücelir.” 429
Şairin bu uzun ve meşakkatli tasavvufî yolculuğunu, onun mevcudât
içerisindeki konumunu bilmeye ve hakikati anlamaya duyduğu özlem
uğruna geçirdiği manevî hayatın bir tasviri olarak görmek mümkündür.
Şairin hakikate ulaşma yolu, bir filozofta olduğu gibi sadece fikir ve
düşünce eksenli olmayıp, aynı zamanda onun manevî tecrübelerinin
izlerini de taşımaktadır. Şair kendisini kuşatan maddî âlemin gerçek
hakikatini anlamanın yolunu arar ve bunun yolunun bizzat kendi nefsini
tanımaktan geçtiğini fark eder. Başlangıçta kendisine kapalı olan bu
esrarlı âlemin kapısını aralamak için“Kendini tanıyan Rabbini tanır”430
ifadesini kendisine anahtar edinir. İbnu’l-Fârid, kendini tanıma uğruna
iç dünyasında yaptığı manevî yolculuğunda derinleştikçe vicdanında

Bkz., İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 151; el-Bekrî, el-Mutâla‘ât, 241.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 71-72; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 151.
430
Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II, 262; Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 44.
428
429
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Rabbinin varlığını açık bir şekilde hisseder ve ezelde Rabbine verdiği
sevgi ve dostluk sözünü431 hatırlar. Bunun üzerine aşağıdaki beyitleri
terennüm etmeye başlar (Tavîl):

ُ وُ وْه وُ خ ّْيُ أل ي ُة

و ْ ك مُ ع ْ دُ لُْ ام ْرهُ ب يْ ن ن اُ ُ ُ ت ي لُ ن ْس

“Aramızdaki sağlam söz hakkı
ُ için yemin olsun ki; (o ahde) onu
ُ
bozmanın hayali bile ilişmemiştir. O ki, yeminlerin en güzelidir.”432

ُ ُ اخ ت ي اريُ وخ ّْي
ْ ُ م راديُ و

لُنْ تُ م نُ ق ْ ُ وغ اي ةُ ب غْ ي ُ ُ ُ وأقْص
ُ

ُ

“Sen kalbimin temennisi, muradımın gayesi, en yüce ve en gözde
arzumsun.”433
Şair, nefsini beşerî bağlarından kurtararak onu yücelere doğru
kanatlandıracak yegâne unsurun, Allah’a olan sevgi ve aşk olduğunu
keşf edince ilâhî aşkın şarabını içtiğini söyler.ُ(Tavîl):

ُ ُال ب ي بُ م دام ُة ُ ُ س ك ْر ُ ت اُ م ْنُ ق بْ لُ أ ْنُ ْ ُ الْ ك ْر
ْ ُش ربْ ن اُ ع ُ ذ ْك ر
ُ

ُ

“Sevgiliyi anarak şarap içtik. Ve onunla, daha üzüm yaratılmadan önce
sarhoş olmuştuk.”434
Ezelde verilmiş sözden kast edilen, el-A‘râf 7/172. âyet-i kerime’de anlatılan ve
Allah ile Âdem (a.s.)’ın zürriyeti arasında geçen sözleşmedir. Ayetin meâli
şöyledir:“Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış,
onları kendilerine karşı şahit tutarak: “Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” demişti.
Onlar da, “Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)” demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet
günü “Biz bundan habersizdik” dememeniz içindir.”
432
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 58.
433
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 58.
434
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 70; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 148.
431
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İbnu’l-Fârid, büyük bir özlem ve iştiyakla kat ettiği manevî
yolculuğunda bir Kudsî Hadis’te 435 yer alan ifadeleri kendine rehber
edinir ve şöyle der (Tavîl):

ُ ا ي ف ُة

ُوج ا ُ ح دي ثُ فُ اْت اديُ ب تُ ُ ُ رواي ت هُ فُ الْ ن ْق لُ غ ّْي
ُ

ُ

“Naklinde rivâyeti kanaatimce sabit olup, zayıf olmayan bir hadis varid
oldu.”436

ُ ُة

ّيُ ِّ بُ اْل ُ ب ْا دُ ت ق ربُ ُ ُ إل يْ هُ ب ن ْف لُ أ ْوُ أدا ُ ف ريض
ُ

يش
ُ

“(O hadis, Allah’a) nafilelerle ve farzların edasıyla yaklaştıktan sonra
Hakk’ın sevgisini işaret ediyor.”437

ُ ُُ”كنْ تُ ل هُ َسْا اُ“كن ورُ اْلظ ّية

ُارةُ اه رُ ُ ُ ب

عُ ت نْ ب ي هُ اْلش

وم ْو

ُ aydınlığı gibi apaçık ortadadır. (o ُda
“Önemle dikkat çekilen yer, öğle
Allah’ın şu sözüdür;) “Ben onun işiten kulağı olurum.”438
İlâhî sevgiye mazhar olmak için kudsî hadisteki çağrıya kulak veren
İbnu’l-Fârid,

Kahire’de

bulunan

Mukattam

dağı

yakınındaki

Mustazafîn vadisinde uzun bir seyahate koyulur. O, kendisini saran tüm
bağlardan kurtulmanın yollarını arar. Bunun için o, gündüzlerini oruç

Burada kastedilen kudsî hadis’in tercümesi I. Bölümde yer alan “Tasavvufî
Kişiliği” başlığı altında verildi.
436
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 115.
437
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 115.
438
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 115.
435
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tutarak, gecelerini ise namazla ve zikirle geçirmeye gayret eder. Takva
elbisesi dışında her türlü şeyden kendisini tecrid eder. 439
Şair, dostuna ulaşma uğrunda giriştiği çok zorlu riyazat ve çetin
mücâhede sınavını sevgisinin bedeli olarak görür ve şöyle derُ(Tavîl):

ُ ُ ور

ُف ْمُ ْ ويُ م اُ لُْ ت ك ْنُ فُ ف ان ي اُ ُ ُ ولُْ ت ْف نُ م الُ ْت ت ُ ف ي ك
ُ

ُ

“Bende fâni olmadıkça bana aşık olamazsın, Suretim sende tecelli
etmedikçe de fâni olamazsın.”440

ُ ُ ف د ُْ ع نْ كُ د ْع وىُ اْل بُ و ْاد ُ ل غ ّْيهُ ُ ُ ف ادكُ و ْادف ْعُ ع نْ كُ غ ي كُ ل
ُ

ُ

“Sevgi iddiasını terk et! Gönlüne başkasını ara! Bu suçunu da en güzel
şekilde telâfi et.”441

ُ ُادق اُم ت

ُبُجن ابُاْلو ْ لُهْي اتُلُْيك ْنُ ُ ُ وه اُأنْ تُح ُاُإ ْنُتك ْن
ْ وج ان
ُ

ُ

“Vuslattan vazgeç! Heyhât! Bu olmadı. İşte sen yaşıyorsun. (Aşk
iddianda) sâdık isen öl(melisin)!”442

ُ ُ اخ ِْتُ ذاكُ أ ْوُ خ لُ خ
ْ ُال بُ إ ْنُ لُْ ت ْق ضُ لُْ ت ْق ضُ م أْر ُُ ُ ُ م ن
ْ ُه و
ْ ال بُ ف
ُ

Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 45.
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 60.
441
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 60.
442
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 60.
439
440

ُ
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amacını

gerçekleştirememişsindir. Dolayısıyla ya bu (ölümü) tercih et, ya da
dostluğumu terk et!”443
Şair ısrarla sevgilisine yönelişindeki samimiyetini ortaya koymaya ve
ona ulaştıracak olan yolu keşfetmeye gayret eder. Dostuna biraz daha
yaklaşabilmek, onu bir an müşahede edebilmek, rızasına delâlet
edebilecek bir bakış veya bir fısıltı yakalayabilmek için birçok sıkıntıya
seve seve katlanır. (Kâmil):

ُ رى
ُ ول ق ْدُ خ ْوتُ م عُ اْل ب ي بُ وب يْ ن ن ُا ُ ُ س ُرُ أر ُ م نُ ال نس ي مُ إذاُ س
ُ meltemden daha latif olan bir sır
ُ
“Dostumla halvet ettim, estiğinde
vardı aramızda.”444

ُ اُ ُ ُ ف غ د ْوتُ م ْا روف اُ وك نْ تُ م ن ك رُا

وأ ُِ ط ُْرفُ ن ظْ رةُ أم ْ ت

“(O sevgili,) ümitle beklediğimُ bakışa müsaade edince, (sevincimden
ُ
dolayı) herkesce bilinir oldum, halbuki daha önce bilinmiyordum.”445

ُ انُ اْل الُ ع نُ ْ ُا

ال هُ وج لل هُ ُ ُ وغ داُ لس

ُتُ ب ْي

ف ده ْش

ُ
“Cemâliyle celâlini müşahede edince
şaşkına döndüm, (beni saran ُbu
şaşkınlık) hâli, O’na olan sevgimin habercisi oldu.”446

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 24; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 61.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 92; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 186.
445
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 92; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 186.
446
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 186.
443
444
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Görüldüğü üzere divân, şairin yaşadığı manevî tecrübeleri, çektiği
sıkıntıları, sevinç ve hüzne dair yaşadığı ruhî hâletleri bir bir
aktarmaktadır. Bir müddet sonra sevdiği, şairden uzaklaşır ve şairi
tekrar sıkıntı ve dertleriyle baş başa bırakır. Şair, kendisini sevgiliye
götürecek yolu bulmuştur ama kat edecek daha çok mesafe
bulunmaktadır. O, tam bir samimiyetle koyulduğu aşk yoluna daha bir
sıkı şekilde devam eder, sevgilinin yine kendisine dönerek, akan göz
yaşlarını dindireceği, çektiği sıkıntılara son vereceği ve kendisini
yeniden neşe ve sevince boğacağı günü büyük bir özlem ve ümitle
bekler. O, bu durumu şöyle dile getirir. (Kâmil):

ُ ُِْتواح ا

ك ْمُ ُ ُ ط م عَُ ف ي نْ ا مُ ل هُ اْس

ْ ايُ أ ْه لُ وديُ ه ْلُ ل راج اُ و

ُ

ُ

“Ey sevdiğim! Size ulaşmayı uman birine vuslat için bir ümit var mı?
Böylelikle aklı rahat etsin de huzura kavuşsun.”447

ُ ُرُ ن واح ا

ص
ْ ريُ لُ أن ةُ ُ ُ م ل
ْ تُ ن واح اُ أ ْر ُ م

ُم ْذُ غ بْ ت ْمُ ع ْن

ُ yana, Mısır diyarının köşe bucağını
ُ
“Gözümden kayboluşunuzdan bu
feryâd-u fîgân ile dolduran iniltim vardır.”448
Yukarıda divânının içeriğine dair verdiğimiz bilgilerden de anlaşılacağı
üzere İbnu’l-Fârid, ilâhî aşkını ve yaşadığı tasavvufî tecrübelerini dile
getirdiği kasidelerinde, klâsik kasidenin iç yapısını ve muhteva planını
dikkate almamıştır. O, mezkûr konulardaki duygularını, açık veya

447
448

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 79; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 129.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 79; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 129.
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sembolik bir anlatımla dile getirdiği kasidelerini inşâ ederken daha çok
yaşadığı manevî yolculuğa paralel bir yol izlemiştir.449
Daha önce bahsedildiği üzere, divândaki şiirlerden bazılarının divâna
sonradan sokulduğu iddialarını da hatırda tutarak, divânı oluşturan
şiirleri içerikleri itibariyle aşağıdaki şekilde bir taksime tabi tutmak
mümkündür.
2.7.1. Beşerî aşk görünümlü şiirler
Şairin, bazı kasidelerinde siyah zülüfler, güzel ağız, pürüzsüz yanak ve
sadece güzel bir kadına uygun düşebilecek fizikî güzellik unsurlarına
yer vermek suretiyle açıkça kadın tasvirleri yaptığı görülmektedir.450
(Kâmil):

ُ ُ ْ ُنُُُمُُْرمُ ُْر

ُُُف ُ اُتُُُخ ُ ُدُ ُ ُ كُن ُ ْقُ ُُة ُعُنُْ ُُُف

ُ ُْ ُ ُ اُللُُُأُ ْك: ُُاُ ْال ُُوى

ُُي اُفُُ ُت ُن اُدُيُُ ُ ُ ع ُ ُ ُ ع ا
ُ

ُ ُ ُ ل ُاُُخ ُالُُُع
ُوأُُْل ُاُظُُ ُِبُ ْس
ُ

“Onun yanağının üzerinde mermer yüzeyindeki anber noktası gibi beni
ve aşka karşı çıkana “Allahu Ekber” diye seslenen kılıçlar gibi
bakışları vardır.” 451

Klâsik kasidenin iç yapısı, muhteva planı çoğunlukla üç merhalelidir. Şiire, terkedilmiş bir konak yerinin (talel, çoğulu atlâl) tasviriyle başlayan şair, birinci kısımda
ayrılık ve hâtıra temleriyle sevgilisinden ve aşkından bahseder. Nesîb denen bu kısmı,
çölde geçen uzun, yorucu, tehlikeli bir yolculuğun ve şairin bu yolculukta bindiği
devenin, rastladığı bir çöl hayvanının tasviri takip eder. Üçüncü kısım, kasideye
hüviyetini veren asıl mevzua (medih, hiciv vb.) ayrılır. Bkz., Nihad M. Çetin, “Arap”
(Edebiyat), DİA, III, 289-290.
450
eş-Şimâlî, Dirâsât, 560.
451
eş-Şimâlî, Dirâsât, 560.
449
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Şair, bir başka şiirinde ise şöyle demektedir. (Kâmil):

ُ ُُاُُُإُنُْف اُذا

الش
ُْ ُُُايُ رام ي اُ ي ُُْرم ُاُ بُس ُ ْ ُمُُُل ُاُ ُهُ ُ ُ عُ ُْنُُقُ ُْوسُ ُح اُجُب ُه

ُ ُخُص رُ ال مُ ُُُع ْذبُ الْ م ق ب لُ ب ْك رةُُ ُ ُ قُ ْب ُلُالْس واكُاْ ْس كُس ادُوش اذا
ُ ُتُُف ُظ اُ ُُة ُق ُ ْ ُب ُهُُُالْ ُف ُولُذا
ُْ ُ ت ُبُض اُ ُُة ُخُدُهُ ُمُ ُْن ُُوُْردُهُُُ ُ ُ ُو ُح ُك
ُْ ُُو ُش ُك
ُ ُال ُاُذا
ْ ُُُب اح ةُ ُ ُ والُْ يْ لُ ف ُُْرع اُُُم ُنْ ُهُُُح اُذا

ُِص نُق داُوالص ب ا
ْ كُالْغ

“Ey ok bakışını göz kapağı yayından ciğerimi delmek için fırlatan,”452

ُ

ُ ُ

“(O), serin ağızlı, tatlı dudaklı, sabahleyin misvak(la ağzını
temizleme)den önce ağzından miskten daha baskın bir şekilde misk
kokusu saçan(dır.)” 453
“Kadife yanağı yüzünün güzelliğini izhar eder, kalbinin sertliği çeliği
andırır.”454
“Onun boyu fidan, güzelliği sabah, sırtına kadar uzamış saçları ise
gece gibidir.”455
Diğer bir şiirinde ise o, şöyle demektedir. (Kâmil):

ُف
ُ ق ُ ْ ُ ُُ َ ُدُث ُنُُ ِبُن ُكُُُم ُتْ ُ ُف ُ ُا ُ ُ ُروح ُاُ ف ُداُكُُُع ُُرفْ ُتُُُأُ ُُُْلُُُْت ُ ْا ُُر
ُ ُ ُ ُومُِنُْ ُاُ مُ ُْنُُيُفُا

ُلُُُْأُقُْضُُُح ُ ُُُه ُواُكُُُإُ ُْنُك ُنْ ُتُُُال ُذُيُ ُ ُ ُلُُُْأُقُْضُُُفُي هُُُأُس

ُ ُم ُاُُُلُُ س ُُوىُ ُروحُاُ ُو ُذُلُُُنُ ُْفس ُهُُ ُ ُ فُُُ ح ُبُُُمُ ُْنُُي ُ ْ ُواُهُُُلُيُْسُُُ ُ ْس ُُرف
ُ

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 85;
453
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 87;
454
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 87;
455
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 88;
452

el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 28.
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 31.
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 30.
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 31.

ُ
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ايُُُم اُُُُأمُيُْ ُحُُك ُلُُُم اُُُيُُْر

ُ ُ ُاُوذُ ُُُْطُ ْاُمُ ُ ْالُُوىُُ ُ ُ ف ُُاُذاُُُعُش ُ ْق ُتُُُفُبُ ْا ُدُ ُذُل ُكُُُعُن
ُ ُُد ُُُُْعُنْ ُكُ ُتُ ْاُنُي ف
ُ

ُ

“Kalbim, senin beni öldüreceğini söylüyor. Fedâ olsun sana ruhum,
bilsen de bilmesen de (senden bunun karşılığında bir beklentim yok).”
“Üzüntüden uğruna ölmezsem aşkının hakkını vermiş olamam. Benim
yerimde her kim olsa bunun hakkını verir.”
“Canımdan başka (sevdiğim için harcayacak) bir şeyim yok. Sevdiği
uğruna canını veren de müsrif sayılmaz.”456
“Tüm razı olduğu şey ne hoştur! Tükürüğünün ağzımda olması ne
tatlıdır!”457
“Bana kızmayı bırak. Aşkın tadını tat (da). Aşık olduğunda, işte ondan
sonra (kızabilirsen) bana kız.”458
Yukarıdaki beyitler kalbini ve aklını aşk bürümüş, aşkı dolayısıyla
mutsuzluğa düşmüş, kalbinde aşktan başka bir şey olmayan bir kişinin
söyleyebileceği türden beyitler gibi gözükmektedir. Zira bu kişinin
kalbine ve gönlüne ciğer parçalayan, üzüntü ve keder iniltilerini
yükselten geçmiş hatıralar gelmektedir. Aslında gözkapağı yayından
ciğerine atılan ok bakış da, göz kapaklarının sakinliğinin bilediği
kılıçlar da, boy-pos, yüz güzelliği de, ağız serinliği de, dudak tatlılığı

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 103; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 162.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 105; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 167.
458
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 104; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 165.
456
457
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da - eğer bu şiirlerin şaire nisbeti sahihse- kederli ve içli İbnu’l-Fârid’in
ilâhî aşkının sembolik bir ifadesinden başka bir şey değildir.459
Yukarıdaki türden olan şiirleri sebebiyle İbnu’l-Fârid, bazı İslâm
âlimleri

tarafından

eleştirilmiştir.460

Bu

eleştirilere

ileride

değinilecektir.
2.7.2. İlâhî aşka tevili mümkün olan şiirler
İbnu’l-Fârid’in aşağıdaki beyitleri her ne kadar beşerî aşkı çağrıştırsa
da şairin, bu beyitlerde asıl kasdettiği ilâhî aşk olsa gerektir. (Tavîl):

ُ أُدُ ُْرُُُذ ْك ُرُُُم ُ ُْنُُأُ ْه ُُوىُ ُول ُ ُْوُُ ُلُم ُا ُ ُ ف ُإُنُُُأُح اُدُي ثُُُُاْل ُب ُي بُُُم ُداُم ُا
ُ
ُ
“Beni azarlayarak bile olsa sevdiğimi
anlatmaya devam edin. Zira,
sevgilimin bahsi benim şarabımdır.” 461

ُ ُوف ي اُ ح للُ ب ْا دُ ن ْس ك اُ ت ك ُا ُ ُ وخ ْ عُ ع ذاريُ و ْارت ك ابُ أ م ا
ُ ve zâhid olduktan sonra ahlâksızlık,
ُ
“Ona olan sevgim yüzünden âbid
günaha dalmak ve cürüm işlemek hoşuma gider oldu.” 462

ُ دوُ حيُ أتْ و ُب ذ ْكره اُ ُ ُ وأطْ ربُ فُ الْ م ْ رابُ وْه اُ إم ام ُا

اُ ف أ ْش

ُ

eş-Şimâlî, Dirâsât, 561.
eş-Şimâlî, Dirâsât, 560.
461
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 125; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 176.
462
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 125; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 177.
459
460
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“Kur’an okurken onun zikrini mırıldanıp coşuyorum. O, mihrapta bana
imamken namaz kılıyorum” 463

ُ ُق ا

ال بُ غ ّْيُك ب ةُ ُ ُ وح ْنُ وت ْ ي حُ وف ْر ُ س
ْ ُولُْ ي بْ ُ م ن

ُ
“Aşkım bana hüzün, rahatsızlıkُ ve hastalığın çokluğundan başka bir
şey bırakmadı.”464

ُ ُ اُك ا ا

اع ةُ ه ْج رانُ ع

اُ ع ا ُ ل ديُك ْ ظ ُة ُ ُ وس

ْ وفُ و

ُ an gibidir. Ondan bir saat ayrı kalmak
ُ
“Onunla birlikte bir yıl, bana bir
bana bir yıl gibi gelir.”465

ُ اُ ُُُاُقُْ ُِتاُحُاُ عُُ ُ الُْمُنُ ُ ُ أُُرىُ الُْمُ ْ ُكُُُمُ ُْكُاُ ُوال ُم اُنُ ُغُلُمُ ُا

ُوبُتُْن اُُكُم اُُُش

ُ Mülkü mülküm, zamanı da hizmetçim
ُ
“İsteyip, arzu ettiğim gibi oldum.
görüyorum.”466 (Remel):

ُ ُبُ أ ْي

يُُلُي اُلُُ الُْ ُو ْ ُلُُُه ُ ُْلُُمُ ُْنُُعُ ُْودُُة ُ ُ ُوم ُنُ ال ت ْا ي لُ ق ْولُ الص
ُْ ُأ

ُ yok mu? “Ey” sözcüğü de aşığın
ُ
“Ey vuslat geceleri! Geri dönüş
avuntusudur.”467

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 125; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 177.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 126; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 179.
465
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 127; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 181.
466
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 127; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 181.
467
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 148; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 27.
463
464
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2.8. İbnu’l-Fârid’in Şiirlerindeki Tasavvufî Temalar
İbnu’l-Fârid, genel olarak tasavvufî tecrübelerini, ilâhî aşkını ve bu
aşkın gönlündeki etkilerini dile getirdiği şiirlerinde birçok tasavvufî
kavrama da yer vermiştir. Bu bölümde İbnu’l-Fârid’in şiirlerinde yer
verdiği temel tasavvufî kavramlara değineceğiz. Bu kavramları,
psikolojik nitelikli olanlar ile hâl ve makamlarla ilgili olanlar diye iki
başlık altında işleyeceğiz.
2.8.1. Psikolojik nitelikli temalar
Bu bölümde ele alacağımız akıl, kalp, ruh ve nefis kavramları, insanın
manevî -psikolojik- yönünü teşkil eden kavramlardır. Bunlar, kişinin
Allah’ı, kendisini ve âlemi tanıma ve bunlar arasındaki ilişkileri
kavramada merkezî konuma sahip, bizzat insanın kendisinin manevî
potansiyeliyle alâkalı kavramlardır. Bu kavramlar, icra ettikleri
fonksiyonlara göre bazen birbirleri yerine de kullanılmışlardır.
2.8.1.1. Akıl
Akıl, kelime olarak tutmak, engellemek, idrak etmek ve bağlamak
anlamlarına gelmektedir.468 Başlangıçta deveyi bağlamak anlamı daha
yaygın olan akıl, daha sonraları duygu ve düşünceleri, kavram ve
olayları birbirine bağlayan ruhî meleke için kullanılan bir isim

Halîl b. Ahmed, Kitâbu’l-ayn, Beyrut, 1988, I, 159; Râgıb el-İsfahânî, Mufredâtu
elfâzi’l-Kur’an, Beyrut, 1998, 341-342.
468
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olmuştur. Akıl, ilmi almaya ve kabul etmeye hazırlayan kuvvet olarak
da tarif edilmiştir.469
Akıl, varlığın hakikatini kavrayan, kavramlar arasında ilişki kurarak
önermelerde bulunan, kıyas yapabilen, insanın her çeşit faaliyetinde
doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, ayıran güç olarak görülmüştür. 470
İlk dönem mutasavvıflar, aklı imandan sonra en büyük nimet olarak
görmüşler, ahireti kazanmaya vesile olması dolayısıyla ona büyük
değer atfetmişlerdir. Onlara göre aklın alanı madde âlemidir, metafizik
alanda ise akıl değil aşk geçerlidir. Aklın mahalli ise kalptir.471
Sûfîler, sâlike ayak bağı olduğu için ve vuslata engel teşkil ettiğinden
dolayı akıl için “rakîb” tabirini kullanmışlardır.472 İbnu’l-Fârid, akıl
anlamındaki “hicâ” kelimesini kullandığı aşağıdaki beytinde, “rakîb”
kelimesine de yer vermek suretiyle aklın “ayak bağı” anlamına işaret
etmiştir. O, ayrıca bu beytinde kalp anlamına gelen “sır” kelimesini de
kullanmıştır (Tavîl):

ُ ُُت ُ ُنُ حُب اُُُال ن ف سُ حُيْ ُثُ لُ ُ ُ ُرقُي بُحُج اُس ُراُلُس ُري ُوخُص ت
ُْ أُس ُر
ُ

ُ

Kitâbu’l-ayn, I, 159; el-İsfahânî, Mufredâtu elfâzi’l-Kur’an, 341; Süleyman Hayri
Bolay, “Akıl”, DİA, II, 238; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 47.
470
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 44; Ceylan, Tasavvufî Şiir
Şerhleri, 170; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 47.
471
Uludağ, Süleyman, “Akıl”, DİA, II, 246-247.
472
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 141.
469
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“Akıl rakîbinin bulunmadığı bir anda, nefsim, gizlice kalbime
sevgilinin aşkının arzusunu

o

fısıldadı ve bu arzuyu kalbime

yerleştirdi.”473
Şair, aşk sebebiyle şaşkınlığa düşen, harab ve perişan olan aklını,
bozulmuş sağlığını ve kırılmış onurunu konu edindiği beytinde şöyle
demektedir (Tavîl):

ُ ُودُ ُوع ُ م ذُل ُُة

ُْةُ ُ َم

اُلُ ت اُُُح اُلُ ب ا ق لُ م دل ُهُ ُ ُ ُو

ف

ُ
ُ
“O sevgilinin (aşkı) sebebiyle hâlim,
şaşmış bir akıl, (tâkati) tükenmiş
bir sıhhat ve zillete düşmüş bir onur ile süslenmiştir.”474
İbnu’l-Fârid, Allah’a olan muhabbetinin etkisiyle kaybettiğini söylediği
aklının ayrıca vecd esnasında şaşkınlığa düşmesinin hayret verici
olduğunu dile getirdiği beytinde aklın, aşk ve vecd ile birlikte bir arada
bulunamayacağına dikkat çekmektedir. (Tavîl):

ُ ُُ م ُوُلهُع ُْقُاَُس ُُْس ُْبُكغ ْف

ُ ُ ُْوم ُْنُُم حُالُْو ْج ُدُ الْ م ُدل ُهُ فُُ ْالُُوىُ اُل

ُ
ُ
“(Gâfil olanları tekrardan) gâflet(e
düşürmek) gibi, aklı (zaten)
başından alınmış olanın aklını yağmalamak, aklımı (sevgilinin) aşkıyla
şaşkın kılan vecdin garip hâllerindendir.”475
Şair, manevî âlemde yaptığı seyr-ü sülûk ile erdiği hakikat
mertebesinde öyle bir makama ulaşmaktadır ki, orada akla yer
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 26.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 26.
475
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 46.
473
474
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olmadığını ifade etmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere salik,
sûfîlerce vuslata engel olarak görülen akıldan kurtulunca hakikat-i zâta
vasıl olmaktadır. O bu konudaki duygularını şu şekilde nazma
dökmüştür (Tavîl):

ُ ُ ُ ُ ْ ُوو
ُ ُْ تُ ُ ُوبُ ُمنُُاُُتص اُل

هُن اُكُُُإَُلُُ م اُُُأُ ْحُج مُ الُْاُ ْق ُلُ دُون هُ ُ ُ و

ُ
ُ
“(Öyle bir makama) vâsıl oldum
ki, orada akıl yüz çevirmiş,
gitmiştir.(Bu öyle bir hâldir ki,) vuslatım da ittisâlim de benden yine
banadır.”476
İbnu’l-Fârid, ilâhî aşk uğruna girdiği tasavvuf yolunda yitirdiği
gençliği, aklı, neşesi ve sağlığı nedeniyle evinden, barkından
uzaklaşmıştır. O, bu durumunu şu şekilde dile getirmektedir (Tavîl):

ُُ

وأبْ ا ديُ ع ْنُ أ ْرب ا اُ ب ْا دُ أ ْرب عُ ُ ُ ش ب ابُ وع ْق اُ و ْارت ي اح اُ و
ُ

ُ

“Dört şeyin benden uzaklaşması beni evimden uzaklaştırdı, (bu dört
şey) gençliğim, aklım, neşem ve sağlığım(dır) .”477
2.8.1.2. Kalp
Kalp, sözlükte bir şeyi bir yönden başka bir yöne, bir hâlden başka bir
hâle çevirmek veya bir taraftan başka bir tarafa dönmek anlamlarına
gelmektedir. İnsan kalbine de sürekli yön değiştirip hâlden hâle geçtiği

476
477

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 46.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 16.
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için bu isim verilmiştir.478 Kalp, fuâd ve akıl diye isimlendirilmiş, ruh
ve nefs arasında mücerred nurânî bir cevher olarak da tanımlanmıştır.479
Mutasavvıflar, Hz. Peygamber’in “O (kalp), iyi olduğunda bütün beden
iyi olur. Şayet bozulursa bedenin diğer organları da bozulur.”480
hadisinden hareketle kalbi organların en üstünü sayarak, onu krala diğer
organları da askerlere benzetirler. Zira hadiste de ifade edildiği gibi kalp
iyi olursa, diğer organlar da iyi, kalp kötü olursa diğer organlar da kötü
olur.481 Kalbin bozukluğu yalan, gıybet ve boş sözlerle kendisini
gösterir. Kalbi, bu kötülüklerden kurtarmak için Allah’ı zikirle imar ve
tezkiye etmek gerekir. Sadece zahirî amellere önem verip kalp
amellerine önem vermeyen bir kişi kurtuluşa eremez. Allah’a
kavuşmak isteyen kişi, O’na teslim olmalı, dünyayı kalben terk
etmelidir.482
Manevî kalp hastalıkları, kalbi katılaştırıp paslandırır ve kalbin
sonsuzluk yolunu tıkayarak Allah’tan uzaklaştırır. Bunun insan
hayatındaki en tehlikeli görünümü, kalp ile dilin farklı oluşudur.
Hastalıklardan arınmış bir kalp, insanı yaratıcı ile doğrudan irtibata
geçirmenin yanı sıra, eşya ve olayların tetkikiyle varlık ve oluşun
seyrini anlamlandırmada da en güvenilir bir rehber olur.483

el-İsfahânî, Mufredâtu elfâzi’l-Kur’an, 681-682.
Muhammed Ali et-Tehânevî, Keşşâfu Istilâhâti’l-Funûn, Beyrut, 1996, II, 1335;
Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 233.
480
Buharî, “Îman”, 39; Müslim, “Müsâkât”, 107.
481
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 53.
482
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 53.
483
Yaşar Nuri Öztürk, Kur’an’ın Temel Kavramları, İstanbul, 1998, 274-275.
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İbnu’l-Fârid, aşağıdaki beytinde kazandığı birtakım özellikleri
zikrederek ulaştığı manevî mertebenin yüksekliğine işaret etmektedir.
Şair, nâil olduğu yüksek derecede Hakk’ın sözünü işitip idrak ederek
kendisine söyleyen kulağının, aynı zamanda lisan görevi de yaptığını
söylemektedir. Beytin devamında ise Hz. Peygamber’e vahyin ilk
zamanlardaki geliş şekillerinden birisi olan sadık rüyalara 484 telmihte
bulunmaktadır. O, bu yolla kalbinin kazandığı letâfet sayesinde kalp
gözüyle gördüğü rüyaların, Hz. Peygamber’in gördüğü rüyalar gibi
doğru çıktığını ifade etmektedir. İbnu’l-Fârid, bu beytiyle nefsini
tezkiye eden bir kişinin kalp gözüyle ilâhî hakikatleri en doğru şekilde
görebileceğini de ifade etmektedir (Tavîl):

ُ ُةُ أ ْح دي ة

فس ْم ا اُك ي م اُُوق ْ ُ م ن ب أُ ُ ُ ِب ْح دُ رْ ايُ م ْق
ُ

ُ

“Kulağım benim lisânımdır. (Hakk’ın kelâmını hem idrak eder hem de
bana söyler). Kalbim ise, Hz Ahmed’in gözünün gördüğü en doğru rüya
(gibi rüyalar) ın haber verildiği yerdir.”485
Şair, gelecek beytinde kalbin elde edebileceği mânevî müşâhede
gücüne dikkat çekmektedir. O, beytinde kazanmış olduğu bu manevi
güçle namaz kılarken Hakk’ın kendisine imam olduğunu görmektedir.
Ayrıca kalbiyle de kendisinin, diğer imamların önünde onlara imamlık
yaptığını müşâhede etmektedir. O, şöyle demektedir (Tavîl):

Hz. Aişe şöyle demektedir: “Resulullah (s.a.v.)’e vahiy olarak ilk başlayan şey
uykuda gördüğü salih rüyalar idi. Rüyada her ne görürse, sabah aydınlığı gibi aynen
vukua geliyordu.”Bkz., Buharî, “Bedu’l-vahy”, 21; Müslim, “İman”, 252.
485
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 35.
484
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ُ ُ ديُ ق ْ ُ إم ا ُ أ م

ري ُ ُ وي ْش

ُ ل

ُي راه اُ إم ام اُ ف

ُ
“Gözüm, O hazreti namazımdaُ (kendisine uyduğum) imamım olarak
görür. Kalbim de beni önde imam olanların imamı görür.” 486
İbnu’l-Fârid, “Ben yere göğe sığmam, fakat mü’min, muttakî, temiz,
verâ sahibi kulumun kalbine sığarım.”487 meâlindeki hadiste de ifade
edildiği gibi kalbin, Allah’ın evi olduğunu, diğer bir ifadeyle
“beytullah” olduğunu söylemektedir. Şair, kalbin beytullah olmasıyla
müminlerin kıblesi olan Kâbe arasında irtibat kurmakta ve insanların
kendisine yönelerek namaz kılmaları durumunda bunda şaşılacak bir
şey olmadığını söylemektedir. Şair ayrıca bu beytinde, kalp
anlamındaki fuâd kelimesini kullanmıştır (Tavîl):

ُ ُ

تُ فُ ف اديُ وْه اُ ق ْب ةُ ق ْب
ْ ُ اْ م ا ُ إلُ أ ْنُ ُ ُ ث و

ُُولُُُغ ُُْروُُُأ ْن

ُ
“İmam, bana yönelerek namaz ُkılarsa bunda şaşılacak bir şey yoktur.
(Çünkü) O hazret, benim kalbimde ikâmet edip yerleşti. Hâlbuki O,
benim kıblem olan (Kâbe’nin) kıblesidir.”488
Şair, Allah’ın kâinattaki cemâl tecellilerinin müşâhedesiyle mânen
sarhoş olmaktadır. Gelecek beyitlerde kendisini sarhoş eden ve hayrete
düşüren bu müşâhedenin zevki sebebiyle ruhunda ve bedeninde
meydana gelen neşe ve sevincin yansımalarını anlatmaktadır. Şarap
içmeksizin sarhoş oluşuna şaşırdığını ifade eden şair, iç dünyasından
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 27.
Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, II, 255.
488
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 27.
486
487
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kaynaklanan bir sevinç yaşadığını ifade etmektedir. Ardından o,
duyduğu bu sevinç sebebiyle kalbinin çarpmasını, eklemlerinin
titremesini ve ruhunun coşmasını, mecaz yoluyla güzel bir şekilde dile
getirmektedir. Şair, bu neşesinin kaynağı olarak gördüğü ruhunu,
sahnede şarkı söyleyen şarkıcıya, eklemlerinin sevinç ve heyecandan
titreyişini, şarkıcıyı dinleyenlerin alkışlamasına ve kalbinin neşeden
dolayı hızla çarpmasını ise şarkıcıya eşlik eden kişinin raksetmesine
benzetmektedir. Böylelikle şair, bu beytiyle kalbin neşe ve sevinç
duyma özelliğini dile getirmektedir. (Tavîl):

ُ ُُ ُ ف ُُأ ْعُج ُبُ مُ ُْنُُس ْكُُريُ بُغُ ّْيُُ م داُم ُُة ُ ُ ُوأُطْ ُُربُ فُُ س ُريُ ُوم ُنُ ط ُُْرب
ُ ُ ُفُ ُّْيقُصُ قُ ُْ ُُ ُوُْارتُا اُشُ مُف اُ ُ ُ ُا ُ ُ يُص ُف ُك اُلش ادُيُ ُوُروحُاُ قُْيُن
ُ
ُ
ُ
“Şarapsız sarhoş oluşuma şaşıyorum.
Derûnumda coşuyorum, ُbu
neşem de bendendir.
(Bu sarhoşluk ve neşeden dolayı) kalbim rakseder, eklemlerim alkış
tutar, ruhum ise şarkı söyler.”489
2.8.1.3. Ruh
Sözlükte bedene hayat veren nefes, can; hareket veren enerji
anlamlarına gelen490 ruh, ilâhî zâtın rubûbiyyetinin ortaya çıktığı nuranî

489
490

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 40-41.
Tehânevî, Keşşâfu Istilâhâti’l-Funûn, I, 884-885.
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bir cevherdir. Ruh, cevher olması yönüyle “nefs-i vâhide”; nuranî
olması itibariyle de “ilk akıl” diye isimlendirilmiştir.491
Ruh, Allah’ın emir âleminden yarattığı, kadîm olmayan latif bir varlıktır. “De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi
verilmiştir.”492 Âyetinde de ifade edildiği gibi insan, ruhun mahiyeti
hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. İnsan ruhu, bilen, idrak eden,
akıl ile mahiyeti anlaşılamayan ve sadece Allah’ın bildiği bir latifedir.
Hayatın sebebi ve insan bedeninin kendisiyle hayat bulduğu ruh, soyut
ve zâtının bilinmesi mümkün olmayan bir cevherdir. Ruh, yaratılışça
Allah’ı tanıyıp O’nun kendini yaratan olduğunu bilir. Fakat bedenle
birleşince birçok etkilere maruz kalır ve neticede marifet ve kulluğu
terk eder, çevrenin tesiriyle saflığı ve letâfeti bozulur. Bu bakımdan onu
asliyetine geri döndürmek için zorlu bir gayret gerekir. Bunun yolu da
Allah’a götüren bilgiden geçer.493
Ruhu hareket noktası alan ve kalp tasfiyesi ile vuslata ermeyi seçen
mutasavvıflar, nefsi terbiye için yapılan çileli mücâhede ve mücâdele
yerine, ruhun arınmasını ve özündeki berraklığa kavuşmasını tercih
ederler. Ruh, saflaştırılıp öz benliğine dönünce nefs, ruha teslim olur.
Bu yolun esası, ruhu nafile ibadetler, zikir ve murakabe ile besleyip

Tehânevî, Keşşâfu Istilâhâti’l-Funûn, I, 877-879.
el-İsrâ 17/85.
493
Bkz., Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 522-523; Uludağ,
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 294.
491
492
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nefse karşı kuvvetlendirmek suretiyle ruhun, nefse hâkim olmasını
sağlamaktır.494
İbnu’l-Fârid, diğer mutasavvıflardan farklı olarak ruhun kadîm olduğu
hususundaki görüşüne bir beytinde dolaylı olarak işaret etmektedir. O,
fânî olduktan sonra muhabbetinin kendisinde bâkî olarak kalacağını
dile getirmektedir. Ardından, araz durumunda olan sevginin neyle kaim
olacağına dair akla gelebilecek bir soruyu cevaplandırırken ruhun
kadîm olduğunu da ifade etmektedir. İbnu’l-Fârid, bedeni yaratılmadan
önce Allah’a olan sevgisinin kadîm olan ruhuyla kaim olduğunu delil
getirmekte ve vucûdunun fâni olmasından sonra da bu sevginin yine
ruhuyla kaim olacağını ifade etmektedir. O, şöyle demektedir (Tavîl):

ُ ُُ ت بُنُ ُْفس ُ اُُ ُ ُ ُوب ُي ن ُ ُُ فُُ س ُبْ ُ ُ ُروح ُا ب ُن ُي
ُْ ُُوبُ ْاُدُفُ اُلُُفُي كُق اُم
ُ

ُ

“(Vucûdum fânî olduktan) sonra, hâlim (olan sevgi) senin huzurunda
kendi kendine bizzat kaim oldu. (Bu hususa) delilim, ruhumun
bedenimden önceliğinde sabittir. ”495
Mutasavvıfların “nefs-i nâtıka” diye tabir ettikleri ruhu, İbnu’l-Fârid de
bazı beyitlerinde nefs kelimesiyle dile getirmektedir. Ona göre nefs
(ruh), uyku esnasında beşeri özelliklerinden sıyrılarak aslî vatanına,
gayb âlemine yöneldiğinde kişinin garip hakikatleri ve gaybî manaları
idrak etmesini sağlamaktadır. İbnu’l-Fârid, şiirinde “babalık vahyi”
ifadesini kullanmak suretiyle “(Allah), bütün isimleri Âdem’e

494
495

Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 58.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 21.
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öğretti”496 âyetine telmihte bulunmakta ve Allah’ın Hz. Âdem’e
ilimleri ve isimleri tüm hakikatleriyle öğrettiğine işaret etmektedir.
Böylelikle insanoğlunun da atalığa ait olan bu vahiy yoluyla potansiyel
olarak tüm ilimleri ve bunların hakikatlerini idrak etmesinin mümkün
olduğunu ifade etmektedir. Yaratılışıyla beraber ilimler ve isimler tüm
hakikatleriyle kendisine bildirilmiş olan nefs (ruh), uykuda gayb
âlemiyle meşgul olduğunda bu ilimleri kendi kendisine öğretmektedir.
Aynada gören ve görünen şahsın bir olması gibi uykuda iken de ilmi
öğrenen de öğreten de nefistir (ruhtur). Şair, bu husustaki düşüncelerini
ilâhî sırlara tâlib olan kişiye seslenerek şöyle dile getirmektedir (Tavîl):

ُ ُواكُ ِبنْ وا ُ اْل ا و ُ اْل ي ة

أ ْتس بُم ْنُج اراكُفُس ن ةُالْكرىُ ُ ُ س

ُ yüksek bilgileri söyleyenin senden
ُ
“Uyku hâlindeyken sana çeşitli
başkası olduğunu mu sanıyorsun?”

ُ اش ت غ ال اُ ُ ُ ب ا ال مُ اُ ع ْنُ م ظْ رُالْ بش ري ُة
ْ ُوم اُ ه اُ إلُ الن ْفسُ عنْ د
ُ تُ ل اُ لْغيْ بُ فُ ش ْك لُ ع اُلُُ ُ ُ ه ُُداُه اُُُإَُلُُُف ُ ْ ُمُُُالُْمُا اُيُُ الُْغُُريُب ُة
ْ ُت
ُ

ُ

“O, beşeriyet özelliğinden (sıyrılıp), kendi âlemiyle meşgul olduğu
sırada, gayb âleminde (ve uyku hâlinde) kendi kendisine bir âlim
şeklinde tecelli eden ve seni (gaybî ve) garip mânâların hakikatine
ileten nefsinden başkası değildir.”

ُ ُاُ ق ْدم اُ ب و ْح ُا اْلب وة

تُ ُ ُ ِب َْس ا
ْ تُ ف ي اُ اْل ا و ُ وأ ْع م
ْ وق ْدُ ط ب ا
ُ

496

el-Bakara 2/31.

ُ
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“(Bunlar gerçekleşirken) o nefsin zâtında (gaybî) ilimler (yaratılışıyla
birlikte) nakşedilmiş ve isimler ezelde babalığa ait olan vahiyle
bildirilmiş bir hâldedir.”497
İbnu’l-Fârid’e göre kişinin ruhânî kuvvelerinin güçlenmesi ve mânevî
kudretinin artması için nefs-i nâtıkanın istek ve arzularını terk etmesi,
hevâ ve hevesi kendinden izâle etmesi gerekir (Tavîl):

ُ ُاُك لُ ذرة

تُ ف ْا
ْ

تُ ُ ُ ق واه اُ وأ ْع
ْ تُهواه اُتض اعف
ْ هاُالن ْفسُإ ْنُألْق

ُ
“O nefs-i nâtıka, eğer istek veُ arzusunu (bırakıp) atabilse (ruhânî)
kuvveleri kat kat artar. O, (böylelikle Hakk’ın kudret ve iradesiyle
vasıflanır) ve fiilini (varlık zerrelerinden) her bir zerreye verir.”498
2.8.1.4. Nefs
Sözlükte bir şeyin özü, can, ruh ve kendisiyle akledilen şey anlamlarına
gelen nefs, insan, hayvan ve bitkilerin var olabilmesi için zorunludur.
Nefs, gördüğü fonksiyonlara göre ruh, can ve akıl şeklinde
isimlendirilmiştir.499 Nefs, insandaki şehvet ve gadap kuvvetlerinin
toplandığı, kötülüğün ve kötü huyların temeli sayılmıştır. İnsan ruh,

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 54.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 50.
499
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 58; Bkz., Cebecioğlu, Tasavvuf
Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 472; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 271.
497
498
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nefs ve bedenden meydana gelir. Ruhun akıl, nefsin hevâ ve arzu,
bedenin de duyu sıfatı vardır.500
Allah, kur’an’da nefsini kötü sıfatlardan arındırıp iyi sıfatlarla
bezeyenleri

kurtuluşa

erenler

diye

vasıflandırmış,501

bunun

gerçekleşmesi için nefsle mücâhede yapmayı tavsiye etmiştir.502 Hz.
Peygamber de nefsin arzularına, hevâ ve hevese uymayı hak yoldan
sapma olarak nitelendirmiştir.503
Mutasavvıflar nefsi, emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râdiye,
merdiyye ve kâmile olmak üzere yedi mertebede incelemişlerdir.
Bunlardan beş tanesi Kur’an’da açıkça geçerken, ikisi ise sûfîler
tarafından Kur’ân âyetlerinden işaret yoluyla çıkarılmıştır. Sûfîlere
göre nefs öldürülmez, bunun yerine dizginlenerek kontrolü ruhun
emrine verilir. Bu da daimi bir çaba ister.504
Mutasavvıflar nefsin, aldatma, hîle, hased, sû-i zan, zayıflık, cimrilik,
şehvet ve cehâlet gibi özelliklerinden bahsederler.505 Nefsin en belirgin
vasfı ise insanı, bir anlık ihtiyaç ve zevklere sevk ederek, ileriye dönük
tedbirleri almaktan alıkoymasıdır. Onun bu yönü sadece sabır ile tedavi
edilebilmektedir. Nefs, kendi sıfatlarından kurtulduğunda, nefs-i

Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 86-87; Hucvîrî, Keşfu’l-mahcûb, 309-312; Yaşar Nuri
Öztürk, Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’e Göre Tasavvuf , İstanbul, 1979, 125; Uludağ,
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 271.
501
el-A‘lâ 87/14; eş-Şems 91/9.
502
el-Ankebût 29/69.
503
Buhârî, “Rikāk”, 4, 5.
504
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 59; Uludağ, Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü, 271; bkz., Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 255.
505
Mekkî, Kûtu’l-Kulûb, I, 84-85.
500
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mutmainne olmaya meyleder. Kalpte nefs ile ruh sürekli mücadele
hâlindedir. Kalp, bazen ruhun çağrılarının, bazen de nefsin arzularının
etkisinde kalır. Nefs tezkiye edildiğinde, ruh nefsin kötülüğe yöneltici
etkisinden kurtulur ve Allah’a doğru kurbiyet makamlarında
yükselmeye başlar. Bu durumda kalp de, ruha yönelerek ondan gelecek
emir ve işaretleri beklemeye başlar.506
Nefis kaynaklı ahlakî noksanlıklar, gaflet anında kendini gösterir.
Gaflet perdesi kalbi kaplayınca, nefis tabiatı gereği harekete geçer.
Nefsin, sükûna kavuşması durumunda ise fazilet ve üstünlük kendisini
gösterir. İnsan, nefsini bu kötülükleri ve eksiklikleri ile tanıyınca, ondan
daha fazla sakınır, ona karşı tedbirler alır, Allah’a tevekkül eder ve O’na
güvenir ve nefsiyle mücadeleye koyulur.507
İbnu’l-Fârid, aşağıdaki beytinde ilâhî sırlara talib olan kişiye seslenerek
ondan mücâhede ve riyazet yoluyla nefsinin cismânî arzularını terk
etmesini istemektedir. İbnu’l-Fârid’e göre nefis, ilâhî sırlara ulaşma
önünde engel olduğundan onu düşman bilmek gerekir. Ona göre nefisle
baş edebilme adına girilen zorlu mücadelede Allah’ın yardımını talep
etmek ve O’nun koruması altına girmek gerekir (Tavîl):

ُ اُو ْاعُدُنُ ُْفس ُك ُفُ ُْاُُمُ ْنُُ ُ ُ ع داه اُُُ ُوع ُ ُْذُُمُنُْ اُُُِبُ ُْحص نُُُج ن ُة
ُ ُود ُْم اُ ُعُداُه
ُ

ُ

Ebû Hafs Ömer es-Suhreverdî, Avârifu’l-Maârif, Tasavvufun Esasları, çev. H.
Kâmil Yılmaz-İrfan Gündüz, İstanbul, 1990, 567.
507
Hâris b. Esed el-Muhâsibî, er-Ri‘âye li-hukûkillah, Kahire, 1990, 262-263.
506
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“O (sevgilinin) dışındakileri terk et! Nefsine düşman ol, zira nefsin,
O’nun düşmanlarındandır. (Nefsinin şerrinden) O, en sağlam sipere
sığın.”508
İbnu’l-Fârid, yukarıdaki beytinde Allah’ın dışındakileri terk ederek en
sağlam sipere sığınmasını tavsiye ettiği sâlik’e gelecek beyitte,
kendinden örnek vererek, Allah’a vasıl olmadan önce nefsinin
“levvâme” mertebesinde bulunduğunu ve o sıralar, Allah’a itaat
ettiğinde nefsinin kendisine isyan ettiğini, Allah’a isyan edildiğinde ise
itaatkâr olduğunu haber vermektedir (Tavîl):

ُ ُُ تُم ُيا
ُْ تَُُُ قب لُ َُ ُلُوام ةُ ُ مُّتُُ ُ ُ أُطُ ْاُ اُُعُص
ُْ فُنُ ُْفس ُاُك اُن
ْ تَُُأُ ْوُت ْاصُك ان
ُ Ne zaman O sevgiliye itaat etsem,
ُ
“Nefsim, daha önce “levvâme”idi.
nefsim bana isyan eder, O’na isyan olunduğundaysa bana itaat
ederdi.”509
İbnu’l-Fârid, aşağıdaki beytinde nefsini bütün haz ve alışkanlıklarından
alıkoyarak tam bir tasfiye elde etme yolunda giriştiği riyâzet ve
mücâhedelerin ne denli zor olduğunu dile getirirken bunlardan
bazılarının nefsine verdiği acının ölüm acısından daha ağır olduğunu
söylemektedir. Bunları da nefsinin kendisine rahat vermesi için
yaptığını ifade eden İbnu’l-Fârid, nefsin haz ve şehvetlerinden arınarak
tam bir sükûn ve itminan elde ettiği takdirde rahatlık, neşe ve sürur
mahalli olacağına işaret etmektedir. (Tavîl):

508
509

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 29.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 29.
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ف ُُأُْوُرْدُ اُُُم اُالُْمُ ُْوتُ أُُيْس ُرُُُبُ ُْاض

ُ mücâhedelere) yönelttim ki, bunların
ُ
“(Nefsimi öylesine zor riyâzet ve
bazısından ölüm, daha kolaydır. Ve onu (çeşitli zahmetlerle) yordum tâ
ki bana rahat versin.”510
Yaptığı riyâzet ve mücâhedeler neticesinde, nefsinin emmâre ve
levvâme mertebelerini geçerek taat ve ibadet tarafına meylettiğini ve bu
aşamada her türlü riyâzet yüküne tahammül gösterir hâle geldiğini,
riyâzet yükünü hafiflettiğindeyse nefsinin bundan dolayı son derece
üzüldüğünü ifade eden İbnu’l-Fârid, bu duygularını şöyle dile
getirmektedir. (Tavîl):

ُ ُت عُْنُ اُ ُتُذُت
ُ ْف

ُُهُ ُ ُ م نَُُُ ُوإُ ْنُ خ ف

ُت َُُ ُومُ ُْم اُُُحُُْت ُُه تُمُُْت
ُْ ُفُا اُد

ُ
ُ
“Nefsim, (yaptığım riyâzet ve mücâhedeler
neticesinde tâat ve ibâdete
öyle bir) döndü (ki, bana ne zaman riyâzet yükü) yüklendiyse ona
tahammül gösterir, (riyâzet yükünü) hafiflettiğimde ise son derece
üzülürdü.”511
İbnu’l-Fârid, nefsini terbiye yolunda yaptığı onca zorlu ve sıkıntılı
amellere rağmen, yine de nefsinin gizli şirk ve riyaya düşebileceği
hususunda taşıdığı endişeyi şöyle dile getirmektedir (Tavîl):

ُ ُوُلُُْي ُبْ ُ ُ ه ُ ُْولُ دُون ُاُُُم اُُُُرك ُبْ ُت هُ ُ ُ ُوأُ ْش ُ دُ نُ ُْفس ُاُ فُي هُ غُ ُّْيُُُك ي ُُة
ُ
510
511

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 29.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 29.
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“Nefsin önünde korku(nç işler ve zorlu amellerden yapmadığım)
kalmadı (o korkulu şeylerin işlenmesinde) nefsimin (riyadan) temiz
hâlde olmadığına da şehâdet ederim.”512
2.8.2. Hâl ve makamlarla ilgili temalar
Bu bölümde incelenecek tasavvufî temalara geçmeden önce “hâl” ve
“makam” kavramlarına kısaca değinmek gerekir.
Hâl, insanın irade ve çabası olmaksızın, sırf Allah’ın bir lütfu olarak
kulun kalbine gelen manalardır. Makam ise sâlikin Allah yolunda
gösterdiği gayretle ulaştığı, sıkıntılara katlanarak azimli bir şekilde
katettiği merhaleleri ifade eder. Hâller, Allah’ın sâlike bağışı,
makamlar ise iradeyle ve çalışarak kazanılanlardır. Hâller gelip geçici
iken makamlar ise kalıcı ve süreklidir. 513
2.8.2.1. Tevbe
Sözlükte günahtan pişmanlık duyarak dönmek, vazgeçmek anlamına
gelen tevbe, tasavvufî bir kavram olarak; kalbin, kötü ve günah
işlerdeki ısrarı terk ederek, pişmanlıkla Hakk’a yönelme ve Rabb’in
hukukunu gözetme manalarını ifade etmektedir.514

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 29.
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 154, 232; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar
Tarihi, 127; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 154; Eraydın, Tasavvuf
ve Tarîkatler, 152-153, 187.
514
el-İsfahânî, Mufredâtu elfâzi’l-Kur’an, 76; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü,
350; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 51-52; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze
Tasavvuf, 144; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 156.
512
513
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Küfürden imana dönmek kâfirlerin, kötü işlerden iyi işlere dönmek
fâsıkların, kötü huylardan iyi ahlâka dönmek iyilerin, mâsivâdan
Hakk’a dönmek ise nebî ve velîlerin tevbesi olarak görülmüştür. Avâm
halk günahtan, havas ehli seçkinler ise gafletten tevbe ederler.515
Pişmanlıkla hatayı terk ederek tekrar eski hâle dönmemeye azmetmek,
tevbenin makbul olabilmesi için aranan şartlardandır. Cehennem
korkusuyla yapılan tevbeye “tevbe”, cennet ümidiyle yapılan tevbeye
“inâbe”, sırf Hakk için yapılan tevbeye “evbe” denilmiştir.516
Allah’tan uzaklaştıran günahın, ruhun manevî gelişimine zararlı
olduğunu idrak etmekten doğan tevbe, Allah ile kul arasındaki
perdelerin kalkmasına vesile olan ilk makamdır. Tevbe müminin,
İslâm’ın hoş görmediği kötü huy ve davranışlardan uzaklaşıp, samimi
olarak güzel huy ve davranışlara yönelmesidir. Kul günahlarında ısrar
etmeyip Hakk’ın rızasına ulaşmaya gayret ettiği sürece Allah’ın af,
rahmet ve bağışlama kapısını her zaman açık bulur.517 Hz.
Peygamber’in bizzat kendisi de tevbe ve istiğfarda bulunmuş,
Müslümanları da sürekli tevbe etmeye teşvik etmiştir. O, tevbe edenin
hiç günah işlememiş gibi olduğunu beyan etmiştir.518
İbnu’l-Fârid, aşağıdaki şiirinde Hz. Mûsâ’nın Allah’ı görme isteğiyle
ilgili Kur’an’da geçen kıssasına telmihte bulunarak onun tevbesine
Serrâc, el-Luma‘, 68; Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 79-80.
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 230-231; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 350;
Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 51-52; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta
Tasavvuf, 66.
517
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 66.
518
Buharî, “Deavât”, 3; Ebû ‘Îsâ Muhammed, Tirmizî, es-Sünen, İstanbul, 1992,
“Deavât”, 38.
515
516
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işaret etmektedir. Hz. Mûsâ, Allah’ı görme isteğine karşılık “beni
göremezsin” şeklinde aldığı cevapla ve Hakk’ın Tûr dağındaki celâl
tecellisiyle savrularak yüz üstü düşmüş ve şaşkın bir hâlde kendinden
geçmiştir. Üzerindeki bu Hâl geçtikten sonra, “seni tenzih ederim, sana
tevbe ettim” demiştir.519 Şair, bu olayı hatırlatarak Hz. Mûsâ’nın yaptığı
bu tevbeden çok daha önce ezelde kendisinin de tevbe gerektiren aynı
talepte bulunduğuna işaret etmektedir. Neticede Hakk’ın tecellisiyle
parçalanıp yok olan hissinin verdiği şaşkınlıkla nefsinin de düşüp
kendinden geçtiğini dile getirmektedir. (Tavîl):

ُ ت إُف اُق ُة ُ ُ لُُ ال ن ْفُسُ قُبْ ُلُ ال ت ُْوب ُةُ الُْمُوس ُ ُوي ُة
ُْ الُسُُُخ ُر
ْ ُُُْاُ ُ دُك

ُُُوف

ُ

ُ

“Hz. Mûsâ’nın tevbesinden evvel, (Hakk’ın tecellisinin) hissimi
parçalayıp yok etmesinin şaşkınlığı sırasında nefsim, uyanmak üzere
düştü ve kendinden geçti.”520
Şair, daha önce aşk ve muhabbet yolunda çalışmamaya, zâhir âdabla
edeplenip zühd ve salâhla mühezzeb olmaya dair aldığı kararı ve yaptığı
tevbeyi Allah’ın zâtının tecelli ettiği esnada bozmayı en doğru karar
olarak gördüğü ve bu konuda akıl sahibi insanlar tarafından anlayışla
karşılanıp mazur görüleceğini dile getirdiği beytinde tevbeyi “alınan
veya azmedilen bir karar” anlamına gelebilecek şekilde kullanmıştır 521
(Tavîl):

el-A‘râf 7/143.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 44.
521
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 268.
519
520
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ُ ُُ ف ن ْقُضُ تُُْوبُ ُُ ُ ُ وُُُق اُ ُ ت ُاُُُعُنْ ُدُُُالُن ُ ُع ْذرُُُ ُْن
ُ ُ ْ ُُال
ْ تُ فُُرأُيْ ُت
ْبد
ُ
ُ
“(O sevgilinin zâtı) ortaya çıkıp
(tecelli eyleyince), doğru kararı
tevbemi bozmakta gördüm. O’nun (zuhuru) sebebiyle akıl (sahipleri)
nezdinde derdimin özrü kaim oldu.”522
2.8.2.2. Zühd
Sözlükte rağbet etmemek, isteksiz ve ilgisiz kalmak ve bir şeye
yönelmeyi terk etmek anlamlarına gelen zühd, özel olarak dünyaya
yönelik olan istek, arzu ve hırsın zıddı manalarına gelmektedir.523 Bazı
mutasavvıflarca zühd, dünyadan nefret edip ondan uzaklaşmak ve
ahireti tercih ederek, dünya rahatını terk etme anlamlarında
kullanılmıştır. Bazıları ise zühdü, dünyayı küçük görmek ve kalpte ona
yer vermemek şeklinde tanımlamıştır.524
Tasavvufî anlayışta önemli bir yere sahip olan zühd, dünyaya ve
dünyevî şeylere karşı kalben tavır almaktır. Nefisle yapılan mücadele
ve mücâhedeyi de içeren zühd, ruhun olgunlaşarak gerçek menşeini
hatırlamasını ve gönlün Allah sevgisiyle dolmasını sağlar. “Takva” ve
“vera‘” kavramları, az da olsa anlam farkıyla birlikte zühdle beraber
kullanılan iki kavramdır. Takva, Allah’ın emir ve yasaklarına titizlikle

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 36.
el-İsfahânî, Mufredâtu elfâzi’l-Kur’an, 552; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve
Tarikatlar, 179; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 173.
524
Serrâc, el-Luma‘, 72-73; Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 252-257; Kelâbâzî, Taarruf,
142-143; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 51-52; Kırkkılıç, Başlangıçtan
Günümüze Tasavvuf, 146.
522
523
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uyarak O’nun rızası dışındaki şeylerden sakınma525 anlamına gelirken
vera‘ ise, haramlardan uzak durmanın ötesinde şüpheli olan şeylerden
sakınmayı da içine almaktadır.526
Kur’an-ı Kerim’de dünya hayatının ve nimetlerinin geçici, âhiret
hayatının ise daha hayırlı ve kalıcı olduğunu ifade ederek zühd
anlamına işaret eden çok sayıda âyet bulunmaktadır.527 Hz.
Peygamber’in zühdü esas alan bir yaşam tarzını tercih ettiği, lüks ve
israftan kaçındığı bilinen bir husustur. Onun sahabeleri de geneli
itibariyle bu tarz bir hayatı tercih etmişlerdir. Zühd hayatı yaşayan ilk
mutasavvıflar Hz. Peygamber’in ve ashabının hayat tarzını ve bu
konuyla ilgili hadislerini528 örnek almışlardır.
Sûfîler, zühdü iyi hâllerin ve güzel mertebelerin temeli, Allah’a
yönelmenin, O’na tevekkül etmenin ve O’nun rızasını elde etmenin de
ilk basamağı olarak görmüşlerdir. Gayesi kalpten dünya sevgisini
uzaklaştırmak olan zühd anlayışı, bazı sûfîler tarafından dünyadan el
etek çekme, maddî olarak ondan uzaklaşma olarak da anlaşılmıştır.529
İbnu’l-Fârid, gayesi Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak olan bir
kimsenin, zühde yönelerek dünya ile arasındaki maddî ve manevî tüm

Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 337.
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 372; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 699; bkz., Sahmerânî, Tasavvuf, Menşei ve Istılahları, 102-103.
527
Bunlardan bazıları için bkz., Âl-i İmrân 3/22,117,185; en-Nisâ 4/77,94; el-En‘âm
6/32; el-Enfâl 8/67; et-Tevbe 9/38; er-Ra‘d 13/26; el-Kehf 18/46; el-Hadîd 57/20; elA‘lâ 87/16.
528
Bkz., Müslim, “Zühd”, 37; Tirmizî, “Zühd”, 37.
529
Serrâc, el-Luma‘, 72-73; Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 253-257; Kelâbâzî, Taarruf,
142-143.
525
526
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irtibatlarını kesme hususunda kararlı olmasının ve yaptığı ibadetlerde
yalnızca ilâhî rızayı gözetmesinin gerekli olduğuna işaret ettiği
beytinde şöyle demektedir (Tavîl):

ُ ُ دا ُ ُ وآث ْرتُ فُ ن ْس كاُُا ْس تج اب ةُ د ْعو
ُ وج رْدتُ فُ ال ت ْج ري دُع ْم اُ ت ه
ُ

ُ

“Zâhidlik gâyesiyle (dünya ve içindekileri) terk etme hususundaki
azmimi hâlis

kıldım. İbadet ve taatımda duâmın kabulünü

önceledim.”530
Şair, zühdle irtibatlı bir kavram olan vera‘ konusunda diğer
mutasavvıflar gibi düşünmekte ve helaller hususunda ortaya koyduğu
fikrî

hassasiyetiyle

konuyu

açıklamaktadır.

Helâl

gıdalardan

yararlanma hususunda da kendi yaşamına bir ölçü getiren şair, bu
ölçüyü; ibadet edebilecek gücü kendinde bulma olarak takdir
etmektedir (Tavîl):

ُ ُ لُِ ق و ُ ق و

ْ ودق ْق تُ ف ْك ريُ فُ اْل للُ ت ورع اُ ُ ُ وراع يْ تُ فُ إ

ُ
“Vera‘ sebebiyle helâli istemeُ konusunda fikrimi çok hassas kıldım.
Azığımı hazırlarken (ibadet yapabilme) takatimi gözettim.” 531
2.8.2.3. Fakr
Kelime anlamı yoksulluk olan fakr, tasavvufta sâlikin hiçbir şeye sahip
ve mâlik olmadığının şuurunda olması ve her şeyin gerçek sahibinin
530
531

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 33.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 33.
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Allah olduğunu idrak etmesidir. Fakr, varlık ve zenginlik namına her
şeyden uzaklaşarak Allah’ta fânî olmayı ifade eder. Fakrın ıstılahî
anlamlarından birisi de şöyledir: Fakr, bilinen yoksulluk anlamının
dışında, bir tür manevî muhtaçlık hâlidir. Vehmî varlığını terk eden ve
kendisini Hak’ta fânî kılan kimse gerçek fakra ulaşmış demektir. Böyle
birisi, sevgisini gönlüne yerleştirmediği için ne kadar malı olursa olsun
bunların hiç birine gönül bağlamaz. Allah’a muhtaç olma anlamındaki
fakr, bazı sûfîlerce tasavvufun temel esaslarından sayılmıştır.532
İbnu’l-Fârid, gelecek beytinde zâhirî ve bâtınî ameller, fiiller,
makamlar ve hâllerden kendisinde hiç bir şey görmeyerek tam bir fakr
ile Allah’a ulaşmaya niyet ettiğini ve böylelikle tam fakr hâli hasıl
olunca da Hakk’ın sıfatlarıyla zengin olduğunu ifade etmektedir. Ancak
ona göre fakr ile sıfatlanmış olmak, vucûd

isteme anlamına

geldiğinden, bu hâl “fenâ ender fenâ”533 hâline ters düşmektedir. Şair,
bu yüzden sonunda fakrı da, fakr ile zengin olmayı da bıraktığını ifade
etmektedir 534 (Tavîl):

ُ ُ ف هُ ُ ُ غ ن يْ تُ ف ألْ ق يْ تُافْ ت ق اريُ وث ْرو
ُ

ْ وَ ْم ت اُ لْ ف ْق رُ ل ك ْنُ ب و
ُ

Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 131; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 204; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 32; Yılmaz,
Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 177; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 182-183.
533
“Fenâ ender fenâ” hâliyle ilgili açıklama bu bölümün devamında yer alan “Fenâ ve
Bekâ” başlığı altında verilecektir.
534
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 171.
532
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“O sevgiliye tam bir fakr ile ulaşmaya niyet ettim. Ancak, O’nun
vasıflarıyla zengin olunca da, hem fakrımı hem de servetimi atarak
terkettim.”535
Şair, fakr ve ğinâdan (fakr ile zengin olmaktan) kurtulmakla hasıl olan
fazileti de atınca hemen arkasından felâh nurunun ve kurtuluş
aydınlığının parıldadığını müşahede etmektedir. Ayrıca sevap nâmına
da hiçbir şeyinin olmadığını ifade eden şair, kendisine sevap veren
Allah’ın

zâtının,

kendisinin

sevabı

(kazancı)

olduğunu

dile

getirmektedir 536 (Tavîl):

ُ ُ تُ ُ ُ ثُواُبُُ لُُُش ُيُْئ اُ س واُه اُُم ِنُي ب
ْ ُ فُلُُِ فُلُحُاُ فُُ اطُراُحُا ف ُأُ ْ ُُب
ُ
“(Fakrı ve ğinâyı) atmakla ُ kurtuluş ışığım parıldadı. Böylece,
kendisinden başka bir şeyim olmayan müsîbim (sevap verenim),
sevabım (mükâfatım) oldu.”537
İbnu’l-Fârid aşağıdaki beytinde, Allah’a ulaşmak için bütün
vesîlelerden uzaklaşarak tam bir fakr ile O’na yönelmenin gerekli
olduğuna vurgu yapmaktadır. Şaire göre, mal ve mülk itibariyle zengin
bir el ile, Allah’ın vuslatına uzanmanın cezası, o elin keskin bir bıçakla
kesilmesidir. Ona göre başkasıyla zengin olan kişi kesretle
vasıflanmıştır. Allah ise ayn-ı vahdettir. Dolayısıyla bir şeye zıddıyla
ulaşılamayacağından, bu kişinin Allah ile vuslatı da mümkün değildir.
İşte fakr hâli, kişinin zâhirî ve bâtınî anlamda kesret sayılan her şeyden
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 28.
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 172.
537
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 28.
535
536
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kurtulmasıdır.

Kişi

bunlardan

kurtulunca

da

vahdet

ortaya

çıkmaktadır.538 O, şöyle demektedir (Tavîl):

ُت
ُ الُبُم د
ْ ُاُرُ ج ُ اُُه اُُ ُ ُ م دُىُاُلْقُ ُْعُم اُُلُُْ ُو ْ ُلُف

ُوأُ ْغ ُنُُ َ ُيُ ُلْ ُيُس

“Servetçe çok zengin bir (el ile O’nun vuslatına uzanma durumunda o)

ُ

ُ

elin cezası, keskin bıçaktır. (Çünkü böyle bir el) ilâhî aşkta vuslat için
uzatılmaz.”539
2.8.2.4. Zikir
Zikir, sözlükte anmak, hatırlamak, yâd etmek anlamlarına gelmekte
olup unutmanın zıddıdır. Tasavvufî bir ıstılah olarak ise Allah’ı anmak,
O’nu hatırdan çıkarmamak, O’nun isimlerini belli sayılarda ve çeşitli
şekillerde dil ve kalp ile takrarlamak şeklinde tarif edilmiştir.540 Kişinin
diliyle sürekli Allah’ı anması dilin zikridir. Sevilenin hakikatinin kalpte
tasavvur edilerek bu düşünce üzerinde yoğunlaşılması ise kalbin
zikridir.541
Tasavvuf ve tarikatların en temel hususlarından olan zikre, sûfîler çok
önem verirler ve onu diğer nafile ibadetlerin önünde tutarlar. Zira
Kur’an-ı Kerim’de nafile anlamda namaz ve oruç gibi ibadetler için

Bkz., Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 182.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 29.
540
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 385-386; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 728-729; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 58; Bardakçı,
Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 73; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve
Tarikatlar, 162; Sahmerânî, Tasavvuf, Menşei ve Istılahları, 96; Chittick, Tasavvuf,
Kısa Bir Giriş, 125.
541
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 385-386; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 728; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 73.
538
539
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“çokça namaz kılınız” veya “çokça oruç tutunuz” şeklinde bir ayete yer
verilmezken buna karşılık, zikir için “Allah’ı çokça zikrediniz!”542
ayetinin bulunması, sûfîlerin bu konuya dair ileri sürdükleri
delillerindendir.543
Zikirle ilgili âyetlerden bazıları şöyledir: “Beni anın ki, ben de sizi
anayım.”544 “Onlar ayakta, oturarak ve yanları üzere Allah’ı
zikrederler.”545 “Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et.”546 “Allah’ı
çok zikreden erkekler ve Allah’ı çok zikreden kadınlar; Allah bunlar
için bağışlanma ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”547 Hz. Peygamber
ise zikrin önemine şu hadisleriyle dikkat çekmiştir: “Bir topluluk
oturup Allah’ı zikrederse, melekler onları kuşatır, rahmet onları
kaplar.”548 “Size amellerinizin en hayırlısını haber vereyim mi? O,
Allah’ı zikretmektir.”549 “Allah’ın, içinde anıldığı ev ile anılmadığı ev;
diri ile ölü gibidir.”550
İbnu’l-Fârid, Allah’ı zikirden dolayı dil, kulak ve kalbinin lezzet
duyduğunu, hatta bu lezzetin tatlılığından ve coşkusundan susması
mümkün olmayan dilini işiten kulağının, bu zikre dayanamayarak sağır
hâle gelebileceğini dile getirdiği beytinde şöyle demektedir (Tavîl):

el-Ahzâb 33/41.
Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 58-59.
544
el-Bakara 2/152.
545
Âl-i İmrân 3/191.
546
Âl-i İmrân 3/41.
547
el-Ahzâb 33/35.
548
Müslim, “Deavât”, 8.
549
Tirmizî, “Deavât”, 6.
550
Buharî, “Deavât”, 66.
542
543
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ُ ُُُمُت

ُُُولُُْيُ ْس ُتُ ُْابُدُالص ْمُت
ُ ُ ُُْاُيُُُُذ ْك ُره اُُ ُ ُ لُق

ُوُأ ُْذيُُ إُ ُْنُُأُ ْه ُدُىُُلُس

“Kalbimin (de lezzet alması) için
ُ dilim, O sevgilinin zikrini kulağıma
ُ
hediye etseydi, dilim sükûta mâlik olmadan kulağım sağır olurdu.”551
Şair, vücuttaki göz ve kulak gibi organların Allah’ı zikir esnasında
aldıkları lezzet yüzünden birbirlerini kıskandıklarını ve yine bu
organlardan sağlam kalanların sevgilinin aşkı ve hasreti sebebiyle yok
olup gidenlerin yerinde olmayı arzulayarak onlara gıpta ettiklerini552
dile getirdiği beytinde duygularını şu şekilde ifade etmektedir. (Tavîl):

ُ ُُُُ ُ دُ م اُُُأُفْ ُن تْ هُ م نُُُب ُق ُي

ف ي ْغ ب طُ طُْرفُُ م ْس ُم اُا عُنْ ُدُُُذ ْكُُره اُُ ُ ُ ُو ْتس
ُ

ُ

“O (sevgilinin) zikri sırasında gözüm, kulağımı kıskanır. (Vucûdumdan
sağlam olarak) geriye kalanlar ise, O’nun benden yok ettiklerine gıbta
eder.”553
İbnu’l-Fârid, ilâhî feyz ve ilhamların (vâridat)554 kalbe gelmesi için
mûtad olarak zikre devam edilmesinin gerekli olduğu görüşündedir.
Şair, bu sebeple değerli vakitlerini evrâd-ü ezkâr ile geçirdiğini ifade
ettiği beytinde ayrıca, vakârlı olmak için sükûta, dine hürmet için ise
itikafa baş vurduğunu dile getirmektedir (Tavîl):

ُ ُاعتُك اُفُلُُْرمُُة
ُْ ْمُتُ لُس ُ ْمُتُ ُو

ُوع ُم ُ ْرتُ أُ ُْوق اُ ُُ ب ُوُْرُد ل واُردُ ُ ُ ُو
ُ

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 26.
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 152-153.
553
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 26.
554
Bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 367.
551
552

ُ
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“Vakitlerimi (ilâhî) vâridat için vird, vakar için sükût ve (İslâm’a)
hürmet için itikafla değerlendirdim.”555
2.8.2.5. Sıdk
Yalanın zıddıdı olan sıdk, kelime olarak doğruluk, içte olanla dışta
olanın eşit olması ve özün söze uyması gibi anlamlara gelmektedir.
Tasavvufî bir kavram olarak ise içte ve dışta Allah ile beraberliği,
istikameti muhafaza etmeyi ve O’ndan başka şeyleri hatıra getirmemeyi
ifade eder. Sıdk, sonunda helâk olsa bile doğruluktan ayrılmamaktır.
Manevî bakımdan çok yüce bir makam sahibi olan sıddîk ise çok doğru,
dili ile söylediğini davranışı tasdik eden kişi demektir.556
Sıdk sahipleri Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde övülmektedir: “Ey iman
edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.”557 “Doğruyu
getirene ve onu doğrulayana gelince; işte takvâ sahibi olanlar
onlardır.”558 Hz. Peygamber de çeşitli hadislerinde doğruluğun
önemini şöyle dile getirmiştir: “Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de
cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddîk diye
yazılır. Yalancılık ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi
yalan söyleye söyleye Allah katında yalancı diye yazılır.”559

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 33.
el-İsfahânî, Mufredâtu elfâzi’l-Kur’an, 277; Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 357;
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 312; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 566-567; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 76;
Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 168; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler,
160-161.
557
et-Tevbe 9/119.
558
ez-Zümer 39/33.
559
Müslim, “Birr”, 105.
555
556
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İbnu’l-Fârid, Allah’a varmayı ve O’nun kapısına yönelmeyi amaç
edinenlere kendi tecrübesiyle klavuzluk etmekte ve bunun yolunun,
sıdk-ı azm bineğine yani samimi bir çaba ve doğru bir gayrete
sarılmaktan geçtiğine işaret etmektedir (Tavîl):

ُ ُُ ُْد ُ عُُْم ُة

ُبُ ل ُه
ْ دهُ ُ ُ كُمُِنُْ ُاُ فُ ُُْ ّْيك

ص
ْ عُ ُ ُ أُث ُريُ م ُْنُك اُنُ ي ْ ث ُر ق

ُ seçen kimse, peşim sıra gelerek sıdkُ
“Benim gibi o (kapıya) yönelmeyi
ı azm’a (samimi gayret bineğine) binsin.”560
Şair, gelecek beytinde karşısında kendisini dinlediğini düşündüğü Hakk
yolcusuna bir takım tavsiyelerde bulunarak şöyle klavuzluk etmektedir:
“Ey Allah yolunun yolcusu! Sana sülûk sırasında kalbi vâridât ve yakînî
mükâşefelerden birtakım marifetler ve ilimler münkeşif olup, melekût
âleminin harikulâdelikleri açıldığında, vuslat gerçekleşmeden onları
izhar etmekten sakın; kıyl-u kâl sebep ve vesilelerine düşman ol,
çekişme ve tartışmaların şerrinden, övünmenin fayda ve zararından
kurtul. Zira faraza o çekişme ve tartışmalar doğru bile olsa kasıt, riyâ
ve gösteriştir, riyâ ve gösteriş ise küçük şirktir. Nefsin ilimlerle
vasıflanması ve hayır sûretinde şân-şeref bulup başkaları üzerinde
üstünlük taslaması, gizli şirktir ve kemal mertebesine ve Hakk’a
ulaşmağa mânidir.”561
Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere İbnu’l-Fârid, sâlikin
seyr-ü süluk esnasında mazhar olduğu manevî hâlleri henüz vuslat

560
561

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 42.
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 183.
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gerçekleşmeden izhâr etmesini uygun bulmamakta ve bunu sıdk ehline
yakışmayan bir hâl olan riyâ ve gösteriş olarak değerlendirmektedir.
Çünkü riyâ, kişinin özü ile davranışları arasında bir çelişkinin olduğunu
gösteren ve bu yüzden sıdka ters düşen bir durumdur. Şair bununla ilgili
olarak şöyle demektedir (Tavîl):

ُ َُُُسْاُُة
ُ ص ُد
ْ ُُ ُْدق اُ ُق

ُ ُُوع اُدُ دُواُعُاُ الُْقُي لُ ُوالُْق اُلُ واُنُْجُ مُ ْنُ ُ ُ عُواُدُيُدُع اُو

ُ anlatmak için baş vuracağın) kıylُ
“(Ey sâlik! Mazhar olduğun sırları
u kâl vesîlelerine düşman ol, (benlik ve övünme) çekişmelerinin
şerrinden kurtul, (zira) o, (anlatıp iddia ettiğin şeyler) doğru bile olsa,
maksat riyâdır.”562
2.8.2.6. İhlâs
İhlâs, sözlükte samimiyet, içtenlik, gösterişin terk edilmesi gibi
anlamlara gelmektedir.563 Söz, fiil, ibadet ve manevî hâllerde olmak
üzere değişik çeşitleri bulunan ihlâs, tasavvufî bir kavram olarak, tutum
ve davranışlarda yalnızca Allah’ın rızasını gözeterek samimi olma,
riyakârlıktan uzak durma, hâlisane bir kullukta bulunma, iyi niyetli
olma ve içten pazarlıklı olmama gibi anlamları ifade etmektedir.564

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 29.
el-İsfahânî, Mufredâtu elfâzi’l-Kur’an, 154-155; Uludağ, Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü, 180; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 298; Yılmaz,
Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 169; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 163.
564
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 353; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 180;
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 298; Bardakçı, Sosyo-Kültürel
Hayatta Tasavvuf, 77-78.
562
563
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Kur’an’da imandan sonra zikredilen salih ameller, ihlâsla eda edildiği
takdirde bu adla anılırlar.565 Konuyla ilgili âyetlerden bazıları şöyledir:
“Biz kitabı sana hak ile indirdik. Sen de ihlâs ile Allah’a kulluk et. İyi
bil ki, hâlis din yalnız Allah’ındır. ”566 “Onlara dini yalnız Allah’a hâlis
kılarak, Allah’ı birleyerek ihlâslı bir şekilde O’na kulluk etmeleri,
namazı kılmaları, zekâtı vermeleri emredilmişti. İşte doğru din
budur.”567
İbnu’l-Fârid’e göre ihlâsın gereği olarak, dünyaya ait nefsânî hazların,
rûhânî isteklerin ve cennetin derecelerinin dahî gâye edinilmemesi,
hatta bunları düşünmenin bile terk edilmesi gerekir. Şair, kendi hâl ve
yaşamını anlatarak düşüncelerini dile getirdiği beytinde, Hakk’ın rızası
uğruna kurban ettiği nefsinin, ahirette kendisine binek olmasına da ihlâs
gereği razı olmadığını ifade etmektedir.568 O, bu ifadesiyle Hz.
Peygamber’in bir hadisine de telmihte bulunmaktadır. Hadis meâlen
şöyledir: “Kurbanlarınız büyük olsun, çünkü onlar sırat üzerinde sizin
bineğiniz olacaktır.”569 O, şöyle demektedir (Tavîl):

ُ ُُ اُ ُ ُ ُولُ ْس ُتُ ب ُراُ ُ أُ ُْنُُت ُك ُونُ م ُ ُي

ُوخُ ْف ُتُ خُ ُْفُاُ ُرُْيُ ُُ ذاُكُ ُُْص

ُ
ُ
“Ben (dünya ve içindekilerle ilgimi
kestiğim gibi) bunları düşünmeyi
dahi samimî olarak terk ettim, (bunlarla birlikte, cânânın rızası uğruna

Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 78.
ez-Zümer 39/2-3.
567
el-Beyyine 98/5.
568
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 170.
569
Aclûnî, Keşfu’l-hafâ, I, 107.
565
566
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kurban ettiğim nefsimin bana ahirette) binek olmasına da râzı
değilim.”570
Şair, gelecek beyitlerinde ihlâsta zirve sayılabilecek niteliklere işaret
etmekte ve konuyu kendi hâl ve tutumu üzerinden dile getirmektedir.
O, sarfettiği tüm sözlerin hakikatlerini, inceliklerini ve sırlarını
Hakk’tan bilmektedir. Şair, yaptığı her güzel şeyi Allah’a isnâd etmekte
ve bunlardan kendi namına pay çıkarmanın uygun olmayacağını
düşünmektedir. Aynı şekilde, amellerin sevab yönü üzerinde
düşünmeyi de doğru bulmayan şair, hâl ve davranışları süslemeyi de
ayıp saymaktadır. Dolayısıyla O, bunları bıraktığını ifade etmektedir.
Niyetindeki samimiyeti sebebiyle halka vaaz ve nasîhat etmeyi, ihlâs
sahipleri gibi terk ettiğini söyleyen İbnu’l-Fârid, tüm bu sayılan
kısımların her birindeki “atmak, terk etmek” sözlerini de attığını ifade
ederek, böylece zuhûr eden her şeyi Hakk’tan bildiğini göstermiş
olmaktadır.571 Şair, bu duygularını şöyle nazma aktarmaktadır (Tavîl):

ُ ُُل ف ظْ تُ م نُُُُاْلُقْ واُلُ ل ْف ظ اُ ع ْ ةُُ ُ ُ ُوح ظُاُ م نُُُُاْلُفْ ا اُلُُُفُُك ُلُ ف ْا ة
ُ ُُي ي ن ُة
ُ ْ ُولُْظُاُ عُُ ُُاْ ُل ْعُم اُلُ ح ْس ُنُ ثُواُت ُاُُ ُ ُ ُوح ْفُظُاُ ل لُ ْحُواُلُ م ُْنُُش
ُ
ُ
ُ ُ ُاُاعتب اُرُالُ ْفظُفُ ك لُ ُق ْس ُم ة
ُْ ُص دُ ُإُلْق اُ ُ صُ ُ ُ ول ْفظ
ْ ُووُ ْعظُاُبص ُْد ُالق
ُ
ُ
ُ
“Bütün sözlerimden (bana aidiyyet
ifade eden) sözümü ve bütün
fiillerimden (kendi) payımı, (ihlas sahiplerinden aldığım) ibretle attım.

570
571

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 28.
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 317-318.
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(Aynı şekilde) Amellerin sevab güzelliği üzerinde düşünmeyi ve
hâllerimi süslemek ayıbından korunmamı da attım.
Niyetimdeki samimiyetim sebebiyle vaaz etmeyi de ihlâslıların attığı
gibi attım. (Nihayet,) Sözümü de, yani, şu (sayılan) kısımların her
birinde olan lafzî i‘tibarı (atmak sözünü) de attım.”572
2.8.2.7. Sabır
Sabır, kelime olarak alıkoymak, tutmak, dayanmak ve sızlanmamak
gibi anlamlara gelmektedir.573 Tasavvufta başa gelen musibet ve
sıkıntılara şikâyet etmeyi ve sızlanmayı sadece Allah için terk etmeye
sabır denildiği gibi, Allah’a ibadette devamlı olmaya, O’na isyandan ve
nefsin

hoşuna

giden

şeylerden sürekli

kaçınmaya

da

sabır

denilmektedir.574
Kur’an-ı Kerim’de sabırla alâkalı çok sayıda âyet yer almaktadır.
Bunlardan bazıları şöyledir: “Sabredenlerin alacakları ecir ve karşılık
muhakkak sınırsızdır.”575 “Sabretmenize karşılık selam size.”576
“Allah sabredenlerle beraberdir.”577 “Sabret! Çünkü Allah güzel
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 42.
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 298; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 529; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 52; Eraydın, Tasavvuf
ve Tarîkatler, 165; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 79.
574
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 325; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 298;
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 529; Kara, Tasavvuf ve
Tarikatlar Tarihi, 52-53; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 165-166; Bardakçı, SosyoKültürel Hayatta Tasavvuf, 79-80; Kırkkılıç, Başlangıçtan Günümüze Tasavvuf,
153.
575
ez-Zümer 39/10.
576
er-Ra‘d 13/24.
577
el-Enfâl 8/46.
572
573
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davrananların ecrini zayi etmez.”578 “Sabır ve namazla Allah’tan
yardım isteyin…”579
Hz. Peygamber’den sabırla ilgili olarak rivayet edilen hadislerinden
bazıları ise şöyledir: “Makbul sabır, musibetle ilk karşılaşma anında
olandır.”580 “İnsanların arasına karışıp onların eziyetlerine sabreden
Müslüman, insanların arasına karışmayıp, eziyetlerine sabretmeyen
müslüman’dan daha hayırlıdır.”581
Nefisle mücâhedenin de en önemli şartlarından biri olan sabır, insanın
zorluk ve sıkıntılarla karşılaştığı ilk anda gösterildiği takdirde bir
kıymet ifade eder. Bu sebeple sabır, tasavvufta belâyı rıza ile
karşılamak olarak değerlendirilir. Mutasavvıflar, belâ ve musibetlerin
Allah’tan geldiğini kabul ettikleri için, başkalarına sızlanmanın bir tür,
Allah’ı mahlûkata şikayet anlamı taşıyacağı kanaatindedirler.582
İbnu’l-Fârid, Hakk’a varma yolunda başa gelen belâ ve musibetlerin,
şiddeti ne kadar yüksek olursa olsun, sabır gereği bunlardan kimseye
şikayet edilmemesinin gerekli olduğunu düşünmektedir. O, bununla
ilgili düşüncelerini şöyle dile getirmiştir (Tavîl):

ُ ُُب ُلُ ْش ُك ت
ُ ُ ُُوَُْن ا نُُ ش ُكُْوايُ ح ْس نُ تص ُ ُي ُ ُ ُولُ ُْو ُأُ ْش ُكُلُلُ ْعُداُ ُ ُم ا
ُ
Hûd 11/115.
el-Bakara 2/45.
580
Buharî, “Cenâiz”, 7; Müslim, “Cenâiz”, 14-15.
581
Tirmizî, “Kıyamet”, 56.
582
Serrâc, el-Luma‘, 48-49; Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 324-330.
578
579

ُ
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“Güzel sabrım, beni şikayet etmekten alıkoyar. Şâyet, bende olan
(sıkıntı)ları düşmanlarıma şikayet etseydim, onlar bile (benim hâlime
acımalarından dolayı) şikayetimi gidermeye çalışırlardı .”583
Şair, bu defa da sabrı somut bir şahsiyet olarak karşısına almakta ve
ondan, sevdiğinin hoşnutluğunu kazanma uğruna başına gelenlere
güzelce tahammül göstermesini ve ehl-i dehr diye tabir ettiği zamane
insanlarını kendisine güldürmemesini istemektedir. O, sabrına aşka ve
belâya maruz kalırken başının dik olmasını, sızlanmamasını ve bağırıp
çağırmaktan sakınmasını öğütlemektedir.584 O, konuyla ilgili beytinde
şöyle demektedir (Tavîl):

ُ ُُوايُُح ْس ُنُ ُ ُْيُفُُر ُاُمُ ُْن أحُب اُ ُ ُ تُم ُ ُْلُُُوك ْنُ لُ دُ ْهُرُ بُُ غُ ُّْيُُم ْش ُم ت
ُ

ُ

“Ey benim güzel sabrım! O sevdiğimin rızası uğrunda iyi bir sabır
örneği ver. (Tahammülsüz olmakla) ehl-i dehri (zamâne ensanlarını)
bana güldürme .”585
2.8.2.8. Riyazet - Mücâhede
Riyazet, sözlükte eğitme, itaat ettirme, terbiye ve ıslah etme
anlamlarına gelmekte olup tasavvufta ise nefsi eğitmek üzere onu aç,
susuz

ve

sevdiği

şeylerden

mahrum

bırakma

anlamlarında

kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle riyazet, nefsin ve bedenin arzularını
terk ederek veya en aza indirgeyerek ibadetle meşgul olmak demektir.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 21.
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 271.
585
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 37.
583
584
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Az yemek, az konuşmak ve az uyumak bu prensibi özet olarak ifade
etmektedir.586
Mücâhede ise, içe yönelik mücadele etme anlamına gelmektedir.
Nefsin, Hakk’ın rızasını kazanma yolunda kullanılmasına mücâhede
denildiği gibi, nefsin şehvetlerinden; kalbin de arzu, istek ve
şüphelerinden uzaklaştırılmasına mücâhede denilmiştir. Kavram olarak
riyazet ve mücâhedenin her ikisi de, nefsin isteklerine karşı durmak,
onunla savaşmak, isteklerini yapmamak, yeme, içme, uyuma ve
konuşma gibi tabii ihtiyaçları asgariye indirme konularını içine alır.587
Mutasavvıfların, konuyla ilgili olarak zikrettikleri âyetlerden bazıları
şöyledir: “Bizim yolumuzda mücâhede edenleri, muhakkak yolumuza
iletiriz…”588; “Geceleri pek az uyurlardı. Seher vakitlerinde de istiğfar
ederlerdi.”589; “Gecenin bir kısmında O'na secde et; gecenin uzun bir
bölümünde de O'nu tesbih et.”590; “Muhakkak ki Allah, inanıp iyi işler
yapanları, altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar; inkâr edenler
ise (dünyadan) faydalanırlar, hayvanların yediği gibi yerler. Onların
yeri ateştir.”591
Bazı sûfîler Hakk’a ulaşmayı, tamamen Allah’ın lütfuyla görürken
bazıları ise müşahedelerin, mücâhedeler neticesinde ortaya çıkacağı
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 293; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 521; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 54, 107.
587
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 256; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 448; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 107.
588
el-Ankebût 29/69.
589
ez-Zâriyât 51/17-18.
590
el-İnsan 76/26.
591
Muhammed 47/12.
586
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görüşündedirler. Nitekim Sehl et-Tüsterî, yukarıda mealini verdiğimiz
ilk âyete işaret ederek mücâhede edenin müşahede makamına
ulaşacağını söylemiştir.592
Bu konuya işaret eden pek çok hadis bulunmaktadır. Bunlardan bazıları
şöyledir: “Âdemoğlu midesinden daha fena bir kap doldurmamıştır.”593“Allah’a ve ahiret gününe inanan ya hayırlı bir şey söylesin
veya sussun.”594 “Hz. Peygamber bir gün ashabına: Allah’tan hakkıyla
haya ediniz deyince, onlar: Allah’a hamdolsun, haya ediyoruz, ey
Allah’ın resûlu! şeklinde cevap vermişlerdi. Bunun üzerine Hz.
Peygamber şöyle dedi: Gerçek haya o değildir. Gerçek anlamda
Allah’tan haya eden, başı ve başın içindekileri (baştaki duyu
organlarını) korusun, karnı ve karnın ihtiva ettiği (yeme, içme ve
şehvetini) kontrol etsin, ölümü ve musibetleri hatırlasın. Ahireti isteyen
dünya hayatının süsünü terketsin. Böyle yapanlar Allah’tan gerçekten
haya etmiş olurlar.”595
İbnu’l-Fârid, nefsini riyazet ve mücâhede yoluyla kötü fiillerden, zâtını
da kirli işlerden temizlediğini ifade ederken bunu, nefsanî haz
perdelerinin veya cismânî alışkanlıkların örttüğü hakîkatin keşfine
doğru bir yolculuk şeklinde yaptığını596 manzum olarak şu şekilde ifade
etmektedir (Tavîl):

592

Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 54-55.
Tirmizî, “Zühd”, 48.
594
Buharî, “İlim”, 38.
595
Tirmizî, “Kıyamet”, 24.
596
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 233.
593
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ُُوه ذُبْ تُ نُ ُْفس ُاُ ُلُراي

ُ
ُ
“Nefsanî haz perdelerinin örttüğü
(hakikatin) keşfine doğru yola
koyularak, riyazetle nefsimi terbiye ettim.”597
Şair, çeşitli beyitlerinde zikrettiği hâl ve makamların müşahedesini arzu
edenlere

seslenerek

onlardan,

nefislerinin

kuvvetlerini

kırma,

isteklerini yok etme, kötü sıfat ve huylarını terk etme hususunda çaba
sarfetmelerini istemektedir. Şaire göre bu çabanın neticesinde zâhir ve
bâtın,

gayriyyet

hükümlerinden

ve

“iki

görme”

kusurundan

temizlendiğinde, kendisinin vasfettiği hâl ve makamların ötesinde bir
takım sırlar, kişinin kendi zâtından müşahede edilebilecektir.598 O,
şöyle demektedir (Tavîl):

ُ ُُْفتُس كُو ُعُ ُْنُوجُودُ س كُينُة

فُج اُه ْدُتش اُهُ ْدُفُي كُمُنُْكُ ُُوراُ ُم اُُ ُ ُ ُو

ُ
“(Ey Sâlik! Nefsinle) mücâhedeُ et ki, vasfettiğim (hâl ve makamların)
ötesinde, kendi içindeki sekînenin (kemâl-i yakînin) varlığından hâsıl
olan bir sükûneti (gönül huzurunu) müşahede edesin.”599
2.8.2.9. Fetih - Feyz
Fetih, kelime olarak açmak, açılmak gibi anlamlara gelmektedir.
Tasavvufî bir kavram olarak ise Allah yolunda riyazet ve ibadetlerle

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 33.
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 214.
599
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 31.
597
598
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nefsî mücadelesini sürdüren Hakk yolcusunun neticede elde ettiği kalbî
müşahedeleri ve manevî ilhamları ifade etmektedir.600
Taşma anlamındaki feyz kelimesi ise tasavvuf literatüründe Hakk
yolcusunun çaba ve gayreti olmaksızın Allah tarafından onun kalbine
verilen herhangi bir husustaki ilhamı ifade etmektedir. Belli bir
silsileyle gelen feyze, “feyz-i isnâdî”, doğrudan gelen feyze ise “feyz-i
ilhâmî” veya sadece “ilham” denilmiştir.601
İbnu’l-Fârid, hocası Şeyh Bakkâl’ın yönlendirmesiyle gittiği Hicaz’da
ilhama mazhar olmuş ve burada kendisine ilâhî varidat gelmeye
başlamıştır. Şair, hayatının önemli bir bölümünü oluşturan ve “fetih
dönemi” diye adlandırdığı bu dönemde fethin kendisine gelişini şu
şekilde ifade etmektedir. (Hafîf):

ُ ُك انُ في اُ أنْس اُ وم ْا را ُ ق ْدس اُ ُ ُ وم ق ام اُ الْ م ق ا ُ والْ ف ْت حُ دي
ُ

ُ

“Ünsiyetim ve kuds-i mi‘râcım (kemâlâtım) orada (Mekke’de) oldu,
(oradaki) makâmım, Makâm-ı İbrahim’dir, kalbî fethim de orada
başlamıştır.” 602
Şair, gelecek beytinde, Allah’ın dışındaki her şeyden uzaklaşarak ve
mâsivâdan el çekerek sonunda temizlenmiş nefsini anlatmakta ve
devamında, ilâhi tecellilerin ve rahmânî feyizlerin art arda gelmesi

Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 135; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 212; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 133.
601
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 137.
602
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 66.
600
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demek olan “feyz-i kudsî” nin fazlıyla Allah’ın, “vücud” hazinesinden
hak edenleri ve istidâdlı olanları arındırıp temizlediğini ve böylece
onları mâsivâdan uzaklaştırdığını dile getirmektedir.603 (Hafîf):

ُ ُض ُلُ الُْفُيُْضُ عُنُُُُك ت
ُْ ُون ُْفس ُاُ بص ومُاُ عُ ُْنُُس وايُ ت فرداُ ُ ُ ُك
ْ ُتُُ ُوبُف
ُ (ve Allah’tan gayri her şeyden)
ُ
“Nefsim, mâsivadân el çekerek
uzaklaşarak temizlendi. O, bana gelen ilâhî feyzin fazlıyla da (hak
edenleri ve kabiliyetli olanları) temizledi .”604
2.8.2.10. Murâkabe
Sözlükte gözetme, gözaltında bulundurma, kendi iç âlemine bakma gibi
anlamlara gelen murâkabe, kavram olarak; Allah’ın, her an bütün hâl
ve davranışları görüp bunlara vâkıf olduğu şuur ve idraki içinde olma
anlamına gelmektedir.605 Bir diğer ifadeyle o, kalbi zarar veren
şeylerden korumak, gönle gelen şeylerin Allah’ın bilgisi dışında
olmadığını kavrama hâlidir.606
Kur’an-ı Kerim’de bununla ilgili olarak “Allah her şeyi murâkabe
etmektedir,”607 “insan hiçbir söz söylemez ki, yanında onu gözetleyen
ve dediklerini kaydeden bir melek hazır bulunmasın”

608

âyetleri ve

benzeri âyetler yer almaktadır. Hz. Peygamber de “Cibrîl hadisi” olarak
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 320.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 43.
605
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 253; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 445.
606
Serrâc, el-Luma‘, 53.
607
el-Ahzâb 33/52.
608
Kâf 50/18.
603
604
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bilinen hadisinde bu durumu şu şekilde açıklamaktadır: “İhsân; Allah’a
sanki O’nu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen O’nu
görmesen de O seni görmektedir.”609
İnsan, Allah’ın her şeyden haberdâr olduğunu ve her şeye kâdir
olduğunu yakînen bilir, Allah’ı görüyormuş gibi yaşamına yön verirse
o takdirde murâkabe ehlinden olur. Bu da her an Allah’la beraber olma
anlamındaki ihsan şuurudur.610
İbnu’l-Fârid, gelecek beyitlerinde Cibrîl hadisinde zikredilen “ihsan”
makamına işaret ederek nefsin, Allah’ın isim ve sıfatlarının
hakikatleriyle ahlâklanması ve Allah’ın murâkabesi altında olduğunun
bilinciyle hareket etmesi neticesinde yükseldiği ihsan makamında
mazhar olduğu bir takım manevî özelliklere dikkat çekmektedir (Tavîl):

ُ اُنُُُعُ ُْنُُأُنُْب اُ ُهُُُال ن ُبُ ُوي ُُة

ُولُ ن ُ ْفُسُ ُمُنُْ اُ ُ ُل تُكُ ُ ُ ُفُُ مُق اُ ُ ُ ُُُُاْ ُ ُْحس

ُ ا ُ أ ْحب ارُ خل ُ ح ْس ب ُة

ُ ُ ُ ُة

ُُْم ن

ُ أ ْخ ب ارُ و ا

ُ

لُ ا
ُ

“Nefsin, o (isim ve sıfatların hakikatleriyle) ahlâklanması sebebiyle
(erdiği) ihsan makamında; Hz. Nebî’ye ait haberlerden (elde edeceği),
ilâhî haberlerin latîfeleri, Rahmânî ve Rabbânî bağışlar, Allah’ı
bilenlere ait sahifeler (ilâhî sırların bilgileri) ve (her işinin Hakk’ın
tedbiriyle olmasını sağlayacak) tedbirin halîfeleri vardır.”611

Buharî, “Îman”, 37; Tirmizî, “Îman”, 4.
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 84.
611
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 48.
609
610
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2.8.2.11. Rıza
Rıza, kelime olarak; razı olma, hoşnut olma, yakınmama gibi anlamlara
gelmektedir. Tasavvufî bir kavram olarak ise ilâhî hükmün ve kaderin
acı tecellileri karşısında kalbin, huzur ve sükûn hâlini korumasıdır.
Diğer bir ifadeyle rıza, Hakk’ın ezelî tercihini gören sâlikin, O’nun
kendisi hakkındaki tercihinin, kendi kendisi için yaptığı tercihten daha
iyi olduğunu kavrayarak yakınmayı ve şikayeti bırakıp ilahî takdire razı
olmasıdır.612
Bazı sûfîler rızayı, kulun çalışarak elde ettiği, tevekkülün en son
merhalesi olan bir makam olarak görürken, diğer bir takım sûfîler ise
rızayı hâl saymışlardır. Bunlara göre kul, çalışarak rızaya eremez. Bu
hâl, Allah’ın kulun kalbine ilhamıyla gerçekleşir.613 Bazı âyetlerde rıza
makamından övgüyle bahsedilmektedir: “Allah onlardan razı, onlar da
Allah’tan razı oldular.”614 “Allah’ın onlardan razı olması her şeyden
daha büyüktür.”615
İbnu’l-Fârid, Hakk’ın kendisinden razı olması durumunda tüm
ömrünün çocukluk ve gençlik çağlarında olduğu gibi, gam ve kederden
uzak, neşe ve sürûrla dolu olarak geçeceğini düşünmekte ve bu

el-İsfahânî, Mufredâtu elfâzi’l-Kur’an, 197; Serrâc, el-Luma‘, 52; Kuşeyrî, Kuşeyrî
Risalesi, 336; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 291; Cebecioğlu, Tasavvuf
Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 517; Yılmaz, Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar,
175; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 180.
613
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 336; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 291;
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 517; Bardakçı, Sosyo-Kültürel
Hayatta Tasavvuf, 87.
614
el-Mâide 5/119.
615
et-Tevbe 9/72.
612
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anlamdaki düşüncelerini aşağıdaki beytinde şu şekilde ifade etmektedir
(Tavîl):

ُ ُ ُص ُ ُر الش ُبُيب ة
ْ ُ ُي
ْ ُتُ ع ُنُُ ف ُا ْم ُُريُُك هُ ُ ُ ُم اُنُالص ُب اُ ُطُيب اُ ُ ُوع
ُ

ُوإُ ْنُ ر
ُ

“O (sevgili) benden razı olduktan sonra tüm ömrüm, güzellik ve neşe
bakımından çocukluk ve gençlik çağım gibidir.”616
Şair, Allah’ın kendisi hakkında vereceği her türlü hükme baştan razı
olduğunu ve O’nu razı edecek her şeyi gönül huzuruyla kabul edeceğini
ve bunun beklentisi içinde olduğunu, hatta ölümüyle şâyet bu olacaksa
ecelinin geciktirilmesini dahî istemeyeceğini belirtmekte ve şöyle
demektedir (Tavîl):

ُ ُُ اُكُ ُولُُُأُ ْخ ُت اُرُ تُْخ ُّيُُُم ُد

ُوم اُ ب ُهُ ُ ُ ُر
ُ اُك
ُ

ُوه اُُُأُ ُُُمُ ْس ُت ُُْد ُ قُض
ُ

“İşte ben (buradayım ve) hakkımda vereceğin hükmü bekliyorum. Senin
rızan olan şeyi istiyorum. (Şayet öleceksem), ömrümün uzamasını da
istemiyorum.”617

616
617

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 38.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 25.
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2.8.2.12. Allah korkusu
Allah korkusu, tasavvuf ehlinin üzerinde çokça durduğu konulardandır.
Tasavvufta Allah korkusunu ifade etmek için havf, haşyet, heybet,
rehbet ve iclâl gibi çeşitli kavramlar kullanılmaktadır.618
Havf, gelecekte meydana gelmesinden hoşlanılmayan bir şeyden kalbin
korkarak rahatsız olmasıdır. Bu, korkunun en alt seviyesini ifade
etmektedir.619 “Onlar, Allah’ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözeten,
Rablerinden sakınan ve kötü hesaptan korkan kimselerdir.”620 Haşyet,
saygı ile karışık bir korku hâli olup, Allah’ın celâl ve heybeti sebebiyle
işlenmiş bir günahın cezasından duyulan korkudur. Halkın haşyeti
günahlardan, peygamberlerin ve âlimlerin haşyeti ise Allah’ın celâl ve
azamatinden kaynaklanır. Haşyet, havftan daha özel olup marifetle
birlikte bulunan, Allah’ı bilenlere has bir korkudur.621“Kulları içinden
ancak âlimler, Allah'tan (gereğince) korkar.”622
Heybet, sevgi, saygı ve marifet ile karışık bir korku hâlidir. Kendinden
geçme olarak da ifade edilen heybet, havf hâlinin üstünde sayılmıştır.623
Rehbet ise hoşlanılmayan bir şeyden hızla uzaklaşmayı ve kötülükten

Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 255, 257; Kara, Tasavvuf
ve Tarikatlar Tarihi, 73, 109; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 88-89.
619
Serrâc, el-Luma‘, 58; Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 58; Uludağ, Tasavvuf Terimleri
Sözlüğü, 161; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 257.
620
er-Ra‘d 13/21.
621
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 159; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 255.
622
Fâtır 35/28.
623
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 60; Hucvîrî, Keşfu’l-mahcûb, 526; Uludağ, Tasavvuf
Terimleri Sözlüğü, 165; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 266.
618
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kaçmayı düşünmeye sevk eden korkudur.624 “Onlar, hayır işlerinde
koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı
derin saygı içindeydiler.”625
İclâl, otoritesinden, cezalandırmasından veya suç işlerken görmesinden
çekinilen zâttan, kalbin çarpıp titremesi ve tüylerin ürpermesiyle
duyulan korkudur. Bu, sevgiyle karışık bir korku olup, Allah’ın celâl,
azamet ve ihtişamından kaynaklanan bir ürperti hâlidir.626
Korkuyu ifade eden bu kavramlardan havf, bütün müminlerin, haşyet
âriflerin, heybet sevenlerin, iclâl ise Hakk’a yakın olanların korkusu
olarak görülmüştür. Sûfîler, havfı imanın, haşyeti ilmin, heybeti ise
marifetin şartı saymışlardır.627
Bazı hadislerde Allah korkusundan şöyle bahsedilmektedir: “Korkan
kimse geceden yol alır, ibadet eder. böyle hareket eden de menzîl-i
maksûda ulaşır.”628 “Sağılan süt memeye girmediği gibi Allah
korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez.”629
İbnu’l-Fârid, şiirlerinde Allah korkusunu ifade eden kavramlara çokça
yer vermektedir. Şair gelecek beytinde, ayıklık hâlinin son bulup
manevî sarhoşluğun kendisine gâlip gelmesiyle birlikte üzerinden
korku kalkınca, sevgiliye kavuşmayı istediğini ve sevgiliden gelen

Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 514.
el-Enbiyâ 21/90.
626
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 90.
627
Serrâc, el-Luma‘, 59; Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 263-264.
628
Tirmizî, “Kıyamet”, 17.
629
Tirmizî, “Zühd”, 8.
624
625
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gönül ferahlığı esnasında da korku sıkıntısının kendisini bürümediğini
ifade etmektedir.630 O, şöyle demektedir (Tavîl):

ُ ُُ ض خ ْش ُُي
ُ اُُقُُْب

ت ُو ْ ُُ اُُ ُ ُ ُولُُْيُ ْغش نُُفُُبُ ْس
ُ ُولُماُُانُْقُض ُ ُ ُ ُُْويُتُقاُ ُُْي
ُ

ُ

“Ayıklığım son bulunca, O’na vuslatı istedim. O’ndan gelen gönül
ferahlığı esnasında korkumun sıkıntısı da beni bürümedi”631
Şair, tüm organlarının sevgilinin muhabbetiyle boyanması sebebiyle
her birinde, sevgiliye doğru bir yönelişin olduğunu dile getirdiği
beytinde, ayrıca O’nun azametinden kaynaklanan korkudan dolayı bir
çekingenlik yaşadığını da ifade etmektedir. Böylece Allah’a karşı
duyduğu yakınlık ve vuslat arzusunun Allah’ın azametinden
kaynaklanan korku sebebiyle engellenmiş olduğunu aşağıdaki beytinde
şu şekilde dile getirmektedir.632 (Tavîl):

ُ ُ ُض ُوُ فُُُإُقْ ُداُ ُ ُر ْغُب ُُة ُ ُ ُومُ ُْنُُهُْيُب ُةُ ُُاْ ُ ْعُظ اُ ُ إُ ْحُج اُ ُ ُرْهُب ُة
ْ ُفُفُاُك ُلُ ع
ُ

ُ

“Benim her bir uzvumda O’na doğru bir yöneliş, O’nun azametinin
heybetinden dolayı da korkumun (beni) engelleyişi vardır.”633
İbnu’l-Fârid, vehim ve akıldan gizli olarak her hangi bir mâni de
olmaksızın, bir gece sevgilinin hâtırasının kalbine gelmesi ve
tecellisinin doğması durumunda, O’nun azametinden ve heybetinden

Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 59.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 19.
632
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 148.
633
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 26.
630
631
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dolayı başını önüne eğip, gözlerini yukarıya kaldıramadığını dile
getirdiği beytinde şöyle demektedir. (Tavîl):

ُ ُُتُ س ُراُ مُنُُُاُلُْوُْهمُ خ اُطُُري ُ ُ ب لُُُح اُ رُُُأُطُْرقْ تُ إُ ْجُلُلُ هُْيُب ة
ْ ُ ف ُإُ ُْنُُطُُرق
“(O’nun hatırası), bir engel olmaksızın,
vehimden (akıldan) gizlice
ُ
ُ
kalbime gelse, O’nun azamet ve heybetinden dolayı başımı önüme
eğerim.”634
2.8.2.13. Allah sevgisi
Allah sevgisi de tasavvufta çokça üzerinde durulan konulardan olup,
daha ziyade muhabbet kelimesiyle ifade edilmektedir. Muhabbet
kelimesi kökü itibariyle duruluk, yükseklik, ortaya çıkma, bağlanma,
sebat etme ve bir şeyin özü gibi anlamlara gelmektedir. Bu anlamların
hepsi muhabbet için gereklidir. Zira muhabbet, sevginin safı, kalbin
sevgilisine duyduğu arzuların heyecanıdır. Muhabbetin yükselip ortaya
çıkması; kalbin sevgiliye bağlanmasından, sevenin en şerefli şeyi olan
özünü ve kalbini sevgiliye vermesinden, azim, irade ve düşüncelerinin
ona yönelmesindendir.635
“Muhabbet” kelimesi farklı türevleriyle birlikte Kur’an’da bir çok
yerde geçmekte olup sûfîler, genellikle sevgi konusunda şu âyeti delil
getirirler: “İnsanlardan bazıları Allah’tan başkasını Allah’a denk
tanrılar edinir de onları Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin

634
635

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 26.
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 497-498; bkz., Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 177-178.
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Allah’a olan sevgileri ise çok daha fazladır.”636 Hz. Peygamber de bir
hadisinde sevginin önemine dikkat çekerek onu kâmil imanın
özelliklerinden saymıştır: “Ben sizden birinize çocuğundan, ailesinden
ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça, o kişi, (kâmil anlamda)
iman etmiş olamaz.” 637
Mutasavvıflara göre Allah’ı sevenlerin sevgisi üç kısma ayrılır.
Birincisi, Allah’ın ihsan ve nimetlerine mukabil olarak doğan umumî
sevgidir. İkincisi, kalbin Allah’ın celâl, azamet, ilim, kudret ve
zenginliğine bakmasından doğan sevgidir. Bu sâdıkların ve hakikat
erbabının sevgisidir. Üçüncüsü ise kadîm olan Allah’ı bilmekten doğan
illetsiz sevgidir ki bu sıddîkların ve âriflerin sevgisidir.638
Sevgi, aşırı derecede olup muhabbet sınırını aştığında “aşk” ile
isimlendirilir. Aşk, sevginin zirvesi olup sevginin, insanı tam olarak
hükmü altına alması hâlidir.639 Aşk, sevmenin ne olduğunu öğreten,
ferâgât ve fedâkârlığın yollarını gösteren, gönülleri yanmaya alıştıran
bir lütûf, insanı her hâliyle Hakk’a götüren uzun, meşakkatli ve tehlikeli
bir yol olarak tanımlanmıştır.640
Aşk, mecazî ve ilâhî/hakikî olmak üzere ikiye ayrılır. Mecazî aşk,
Allah’ın dışındaki varlıklara çeşitli özelliklerinden dolayı duyulan

636

el-Bakara 2/165.
Buharî, “Îman”, 8; Müslim, “Îman”, 69, 70.
638
Serrâc, el-Luma‘, 56-57.
639
Bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 50; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 65; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 112; Ceylan, Tasavvufî
Şiir Şerhleri, 177.
640
Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara, 1993, 310-311.
637
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sevgidir. Mecazî aşk, hakikî aşk için bir basamak ve bir alıştırma olarak
görülür.641 Allah sûfiyi, dünyevî aşkla imtihan ederek ona aşkı öğretir
ve onu aşkın kederlerine alıştırır. Mecazî aşktan gaye, âşığın kalbinde
incelik ve ateşin meydana gelmesidir.642
Hakikî aşka vasıta olan mecazî aşkın da iki türü vardır. Birincisi ruhânî
ve aklî aşktır ki; ilâhî cemâlden varlıklara yansıyan güzelliklere duyulan
aşkı ifade eder. Aşkın bu türü, kişiyi ilâhî aşka yükseltebilir. Âriflerin
ve seçkinlerin aşkı bu türdendir. Diğeri ise tabiî aşktır. Bir insanı
sevmek bu türden sayılır. Güzelliği ve sevgiyi ilâhî kaynağa
bağlayamayan halkın aşkı tabiî aşktır.643
Hakikî aşk da denilen ilâhî aşk ise yalnızca Allah’a duyulan sevgidir.
Buna, mecazî aşkta eriyip benliklerinden uzaklaşanlar erişebilir.
Allah’ın dışında herhangi bir güzelliğe âşık olan kişi zamanla ilâhî aşka
tutulur. İlâhî aşk, kulun Allah’ı sevmesi ve Allah’ın da kulu sevmesi
şeklinde olmak üzere iki yönlüdür. Kulun Allah’ı sevmesi, nefsin
isteklerinden yüz çevirip Allah’ı anmayı ve yüceltmeyi alışkanlık
hâline getirmesi ve O’nun rızasını kazanmak için çaba sarf etmesidir.
Allah’ın kuluna olan sevgisi ise kuluna hayır ve rahmetle muamele edip
onu nimetlerine erdirmesidir. Başka bir anlatımla Allah’ın, kulunun

Ahmet Kabaklı, Tasavvuf Tarikat Edebiyat, İstanbul, 2006, 26.
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 101.
643
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 50; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta
Tasavvuf, 101.
641
642
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ilgisini kendisi dışındaki şeylerden keserek onu yüce hâllere ve
makamlara ulaştırmasıdır.644
İbnu’l-Fârid, aşağıdaki beytinde Allah’a olan sevgisinin büyüklüğünü
ve bunun kendisindeki etkisinin şiddetini dile getirirken edebî
sanatlardan teşbîh-i maklûb’a başvurmaktadır. Böylelikle şair,
benzetme yönü itibariyle güçlü olan Nuh tûfanını zayıf olan göz
yaşlarına, Hz. İbrâhim’in yakılması için tutuşturulan ateşi de
yüreğindeki yangına benzetmektedir. (Tavîl):

ُ ُ ْوع

ي لُك

ال
ْ ُفُ ُوف اُنُ ُن وُِ ع نْ دُ ن ْوح اُك أ ْدم ا ُا ُ ُ وإي ق ادُ ن ّيان
ُ

ُ

“Nuh’un tûfanı benim feryat ve figanla ağlamam yanında göz yaşlarım
gibidir. İbrâhim’in ateşinin tutuşturulması benim içimin yanması
gibidir.”645
Şair, gelecek beytinde âşıkların yaşamının rahat ve refahtan uzak
olduğunu iddia etmekte ve bunun için cennete girmenin kolay
olmadığını ifade eden “cennet hoşa gitmeyen şeylerle kuşatılmıştır”646
hadisine telmihte bulunarak bu yolla iddiasını desteklemektedir.
(Tavîl):

ُ ُوأيْنُالص ف اُهْي اتُم ْنُعْيشُع اش ُ ُ ُ وج ن ةُ ع ْدنُ لْ م ك ارهُ ح ف ت
ُ

ُ

Hucvîrî, Keşfu’l-mahcûb, 550-551; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 50.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 19.
646
Suleyman b. Eş‘âs Ebû Dâvud, Sunen, I-V, İstanbul, 1981, “Sünnet”, 25; Tirmizî,
“Cennet”, 21.
644
645
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“Sefâ (zevk ve eğlence) nerede (ne mümkün)? O,(zevk ve eğlence)
âşıkların hayatından çok uzaktır. Zira, Adn cenneti hoşa gitmeyen
şeylerle kuşatılmıştır.”647
İbnu’l-Fârid, aşağıdaki beyitlerinde Allah’a olan aşkı bir din gibi ele
almış, hatta kalbe O’nun sevgisinden başkasının girmesini “irtidat”,
yani dinden dönme saymıştır. (Tavîl):

ُ ُُ ب ُم اُ لُم ْذه بُ ُ ُ وإ ْنُ م ْ تُ ي ْوم اُ ع نْ هُ ف ارقْ تُ م
ُ ُ ُال
ْ ُُوعُ ُْن ُم ُ ُْذهُ ُُف
ُ

ُ

“Benim muhabbetten başka bir yolum yoktur. Eğer bir gün ondan
dönecek olursam dinimden dönmüş (gibi) olurum.”648

ُ ُُ واكُ إرادةُ ُ ُ ع ُ خ اطريُ س ْ واُ قض ْي تُ برد

تُ لُ فُ س
ْر

ول ْوُ خ

ُ
“Eğer gönlüme hata ile sendenُ başka bir istek gelecek olsa kendimi
dinden dönmüş (gibi) sayarım.”649
Şair, ilâhî aşkı uğruna can vermeyi en yüce onur saydığı aşağıdaki
beytinde duygularını şöyle nazma dökmüştür (Tavîl):

ُ ُُتُُفُُ هُواُه اُُُدُمُاُ فُفُاُ ُ ُ ذُُرىُ الُْاُ ُ ُُوالُْاُ ُْي اُ ُ ُق ُ ُْدُريُ أُحُ ُت
ُْ ُ ُإُذاُُُم اُُُأُح
ُ helal kıldığı zaman, benim kadir ُve
“O (sevgili) aşkı yolunda kanımı
kıymetimi onurun zirvelerine yükseltmiş olur.” 650

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 22.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 22.
649
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 22.
650
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 25.
647
648
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Şair, hayatın aşktan ibaret olduğunu ifade ettiği aşağıdaki beytinde ilâhî
aşk uğruna ölüm arzusunu dile getirmektedir. Onun anlayışındaki ölüm
şekli ise kalbin, ilâhî aşkla dolması ve dünyadan alâka kesmesidir.651
(Kâmil):

ُ ُق كُ أ ْنُ وتُ وت ْا ذرا

با اُ ف

ُ ُ ُتُ ب ه
ْ ُإنُ الْ غ را ُ ه و
ْ ال ي وةُ ف م

ُ
“Aşk, hayatın tâ kendisidir, âşıkُ olarak öl. (Zira) Sana yakışan, ölmen
ve böylelikle mazur görülmendir.”652
İbnu’l-Fârid, âşığın aşkı ve sevgisi uğruna her türlü belâ ve sıkıntıya
katlanması gerektiğini kendi yaşamından örnekle ifade ettiği gelecek
beytinde, aşk uğruna katlanılan bazı sıkıntılar yanında ölümün bile hafif
kaldığını dile getirmektedir. (Tavîl):

ُ ُت

ب اب ةُ أ ْر

اهُ والْ م ْوتُ دون هُ ُ ُ ب هُ أ ُ را ُ والص

وك لُ ال ذيُ ت ْر

ُ hafif kaldığı (belâ ve sıkıntılardan)
ُ
“(Ey sevgili!) ölümün, yanında
hakkımda razı olduğun şeylere ben de razıyım. (Beni, buna senin) aşkın
razı etti.”653
Şair, aşağıdaki beytinde ise insanın, iradesi dışında tutulduğu aşka,
içtenlikle teslim olmasının gerekli olduğunu dile getirmektedir. Zira
ona göre, aşkı elde etmek kolay değildir. (Tavîl):

el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 210.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 85.
653
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 27.
651
652
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ُ ُُض ُنُُُب ُهُُُ ُول ُهُُُعُ ْق ُل
ْ ُاخُت ُ ُارهُُُم
ْ ُاس ْمُ ْلش اُماُا ْلوىُس ْ لُ ُ ُ ف م ا
ْ هوُا ْلبُف

“O aşka içtenlikle teslim ol. Sevgi kolay değildir, aşk hastalığına

ُ

tutulan da bilinçli olarak onu seçmemiştir.”654

ُ

2.8.2.14. Hüzün
Hüzün, kelime olarak üzüntü anlamında olup, tasavvufî bir kavram
olarak ise seyr-ü süluk esnasında ayrılığa düşen kalbin, bulunduğu
tutukluk ve sıkıntı hâlini ifade eder. Kalbin hüzünlü olması, gaflete
dalmamak için önemli bir husus olarak değerlendirilir. Sûfîler hüznü,
hasenâtın artmasına vesile görürler. Bazı sûfiler ise seyr-ü sülukla uzun
zamanda alınamayan yolun, hüzün sayesinde kısa bir sürede
alınabileceği kanaatindedirler.655
İbnu’l-Fârid, gelecek beytinde Hz. Yûsuf’un kaybolmasından dolayı,
babası Hz. Yakûb’un çektiği üzüntüyü ve Hz. Eyyûb’un uğradığı bela
ve sıkıntıyı hatırlatarak onların hüznü ile kendisininki arasında
mukayese yapmaktadır. Şaire göre Hz. Yakûb’un hüznü, kendisinden
daha az; Hz. Eyyûb’un uğradığı belânın tamamı ise kendisinin marûz
kaldığının ancak bir kısmı kadardır. Şairin böyle düşünmesinin sebebi
şudur: Hz. Yakûb’un hüznü, kaybettiği oğluna kavuştuğu anda son
bulmasına rağmen kendi hüznü, Allah’a olan sevgisinin kemâl
bulmasıyla ancak nihayete erebilecektir. Sebebi, sonsuz ilâhî
güzellikler olan bir aşkın kemâle ermesi de mümkün olamayacağından,

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 67.
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 176; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 290; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 111-112.
654
655
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şairin hüznü bu anlamda hiç bitmeyecektir. Dolayısıyla vuslat ile biten
sonlu bir hüzün, sebebi itibariyle sonsuz olan bir hüznün yanında çok
az kalmaktadır. Hz. Eyyûb’un belâsı ise cismânîdir. Cismanî olan her
şey sonludur. Şairin gâm ve kederinden dolayı uğradığı belâ ise
rûhânîdir ve sonlu değildir. Bu yüzden şair, cismânî belâyı rûhânî
olanının ancak bir kısmı kadar görmektedir.656 O, şöyle demektedir
(Tavîl):

ُ ُ ُض ب ي
ُ ُوح ُُْيُُُم اُُُي ُ ْا ُق ُوبُ ب ُثُ أُق ُ هُُ ُ ُ ُوك لُُب ُ ُ ُ أُي ُوبُ ب ُ ْا
ُ hüznümden daha azdır. Eyyûb’un
ُ
“Yakûb’da görülen hüzün benim
çektiği belânın tamamı bile benim belâmın sadece bir kısmı sayılır.”657
2.8.2.15. Halvet ve Celvet
Halvet, kelime olarak uzlet, inziva, yalnızlık gibi anlamlara
gelmektedir. Tasavvufta ise mâsivâdan ilgiyi kesip Allah’a yönelmek,
kendini ibadete vermek ve hiç kimsenin bulunmadığı bir hâlde ve yerde
Hakk ile manen konuşmak anlamlarında kullanılan bir kavramdır.658
Kelime olarak ortaya çıkma, zuhûr ve keşf anlamlarına gelen celvet ise,
tasavvufî bir kavram olarak ilâhî nitelikler kazanan sâlikin, halvetten

Bkz., Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 67.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 20.
658
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 156; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 249; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 106; Eraydın, Tasavvuf
ve Tarîkatler, 139; Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 60.
656
657
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çıkması anlamına gelmektedir. Benlikten arındığı için her iki hâli de
yaşayan kulun, bütün eylemleri Hakk’a nisbet edilir.659
İbnu’l-Fârid, gelecek beyitlerinde halvet ve celvet kavramlarını bir
arada kullanmıştır. O, aşağıdaki beytinde kendinden geçerek sevgiliye
kavuşmayı istediği bir esnada, celvetinin halvetinde, yani sevgilinin
kendisine tecelli edip ortaya çıktığı halvette, aşkı sebebiyle başına gelen
belâ ve sıkıntıları O’na haber verdiğini dile getirmektedir. O, bu halde
iken nefsânî hazlardan uzak olduğunu da söylemektedir. Şair, bu son
ifadesiyle sevgiliden başka her şeyi kendisiyle O’nun arasındaki
kavuşmaya ve müşahadeye engel birer gözetleyici (rakîb) olarak
algıladığına660 işaret etmektedir (Tavîl):

ُ ُ ُري ُ ُ ُرق ُي بُُُب ق ُاُُُح ُظُُ ُ ُ ْ ُُوةُُُج ُ ْ ُُو

ُُوأُبِْن ِنْت اُ ُم اُُُبُُ وُُُ ُلُُْي ُكُُُح ا

ُ
ُ
“Celvetimin halvetinde (sevgilimin
bana tecelli edip ortaya çıktığı
esnada), O’na (aşkım yüzünden) başıma gelenleri haber verdim. (O
sırada) nefsânî haz bakiyyesi gözcüsü de benimle birlikte değildi.”661
Şair, aşağıdaki beytinde ise kendi zâtının ve bâtınının, sevgilisinin
tecelli ve zuhûru esnasında kendisine gösterildiğini ve o makamda
kendisiyle sevgilisini aynı bulduğunu ifade etmektedir. Şair, beytinde
yer verdiği halvet kelimesiyle kendi bâtınını ve aynını kasdetmektedir.
Vahdet mertebesinde gayriyyet olmadığından şair, iç ahvâline ve özüne
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 86; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 121; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 429; Ankaravî, Makâsıd-ı
‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 60.
660
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 60.
661
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 19.
659
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ait sırlar kendisine açıldığında kendi zâtını sevgilisinin zâtı olarak
görmektedir.662 (Tavîl):

ُ ُ ن ُ ُ ه ن اُل ُكُ إُايُه اُُُب ُ ْ ُُوةُُخ ُ ْ ُُو
ُ ُتُ فُُوج ُ ُْدت
ْ ُُوأ ْش ُ ْدتُ غ ْيُ ُُُإُ ُْذُُب د
ُ gösterildi. Ben halvetimin celvetinde
ُ
“O, ortaya çıkınca bâtınım bana
(iç ahvâlimim zuhûrunda), o makamda zâtımı O’nun zâtı buldum.”663
2.8.2.16. Vecd
Vecd, kelime olarak yitiği ve aradığını bulmak, istediğine kavuşmak
gibi anlamlara gelmektedir. Istılâhî olarak ise kulun, Hakk’ın varlığını
müşâhedesi esnasında beşerî sıfatlarını kaybetmesidir.664 Diğer bir
ifadeyle vecd, Allah’ın sonsuz tecellilerini müşâhede eden sâlikin,
içinin ferahlaması ve o hâlin verdiği zevkle kendinden geçmesidir. Yani
sâlikin,

benliğinden

uzaklaşarak

kendini

kaybedip

Allah’ı

bulmasıdır.665
Vecd, bir korku, üzüntü veya ahiretle ilgili bir mananın kalbe gelmesi
esnasında hüzün ve sevinç türünden kalpte bulunan her türlü duygu
olarak da anlaşılmıştır.666 Genel olarak sûfîlerin ifadelerinden vecdin,

Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 199.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 30.
664
Kitâbu’l-ayn, VI, 169; el-İsfahânî, Mufredâtu elfâzi’l-Kur’an, 512-513; Eraydın,
Tasavvuf ve Tarîkatler, 194.
665
Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 105; Yılmaz, Anahatlarıyla
Tasavvuf ve Tarikatlar, 204.
666
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 369; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 694.
662
663
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kalple ilgili duygusal yoğunluklu bir hâl olduğu ve bu esnada bazı
mükâşefe bilgilerine ulaşılabildiği anlaşılmaktadır.667
İbnu’l-Fârid, leffü neşr-i müretteb ve tıbak sanatlarını birlikte
kullanıldığı aşağıdaki beytinde, kendisini yakalayan vecd hâlini tasvir
etmektedir. Şair, bu beytinde vecd hâline kavuşarak Allah ile kendisi
arasındaki perdenin açılmasına kadar “ben ve o” ikilemini yaşamaya
devam ettiğini dile getirmektedir (Tavîl):

ُُ ت

ودُ م أل ف اُ ُ ُ وأ ْغ دوُ ب و ْج دُ لْ وج ودُ مش

أروُِ ب ف ْق دُ لش

ُ

ُ

“(Ayrılığı kaldırarak Zâtıyla) nefsimi birleştiren (Allah’ın) müşâhedesi
sebebiyle kendimi kaybederek geceliyorum, O’nunla aramızı ayıran
(izâfî) vucûdum sebebiyle de (kendimi) bularak sabahlıyorum.” 668
Şair, ilâhî aşkı sebebiyle vecde gelerek beşerî hayattan kurtuluşunu tatlı
ve ebedî bir yaşam saymakta, aşkı uğruna ölmeden ve canını sevgilide
fâni kılmadan hayat sürmeyi ise değersiz görmektedir. O, bununla ilgili
duygularını şöyle ifade etmektedir (Tavîl):

ُ ُُالُبُع ْش ُتُ بغص ُُة
ُ ُوم ُْو ُُ ت ُاُُُُو ْج داُ ح ُي ُوةُُُه ن ُي ئ ُةُ ُ ُ ُوإُ ْن
ْ ُتُف
ْ ُلُْأُم
ُ
ُ
“O sevgilinin (muhabbeti) sebebiyle
vecde gelerek ölmem, tatlı bir
hayattır. Eğer aşkım uğruna ölmezsem kederle yaşarım.”669

Bkz., Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 105.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 31.
669
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 37.
667
668

Yaşar Seracettin Baytar

|

219

İbnu’l-Fârid, karşılaştığı her güzelliği Yüce Yaratıcının güzelliğinin bir
yansıması olarak görmekte ve bundan çok etkilenmektedir. O,
aşağıdaki şiirinde hem güzel Kur’an okuyandan hem de güzel şarkı
söyleyenden etkilendiğini, bunlarla Allah’ı hatırladığını ve bu esnadaki
hâlinin ölmek üzere olan bir kişinin ruh hâline benzediğini
söylemektedir (Tavîl):

ُ ُُي ت

ُُوج ُ ُْدتُ بُُو ْج ُدُ آخ ُذُيُ عُنْ ُدُ ُذ ْكُره اُ ُ ُ ب ُت ُ ْ ُب ُّيُ ُلُ أُ ُْوُُِبُ ْل ُاُن

ُت
ُ لُ ا ن اُايُ ت وف

كُُم اُُُ ُدُ الُْمُكُُْروبُ فُُ نُْ ُ نُ ُْفس ُهُ ُ ُ إُذاُُُُم اُل هُ رس

ُ sesi veya şarkıcıların yüksek sesli
ُ
“Kur’an okuyan birisinin güzel
nağmeleri sebebiyle O (sevgiliyi) hatırladığım sırada beni yakalayan
vecd hâlindeyken; öldürmek üzere kendisine ölüm meleği yöneldiğinde
ruhunu teslim etmek üzere can çekişen kimsenin hâlini bulurum.”670
İbnu’l-Fârid, vecd esnasında aklın, hayret ve şaşkınlık hâli yaşayarak
kişiyi terk edeceğini ifade etmektedir. Şair, gelecek beytinde ilâhî aşkı
sebebiyle kaybettiğini söylediği aklının, ayrıca vecd esnasında
şaşkınlığa düşmesinin hayret verici olduğunu dile getirirken bu durumu
ilginç bir benzetmeyle nazma aktarmaktadır. Ona göre zaten gaflet
içinde yüzen birisini ayrıca gaflete düşürmek ne derece hayret verici bir
konu ise aşkı sebebiyle aklını yitirmiş bir kimsenin zaten olmayan
aklının vecd esnasında şaşkınlığa düşerek yeniden bir kayboluşla
yüzyüze gelmesi hayret edilecek garip bir durumdur. (Tavîl):

670

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 42.
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ُ ُُ م ُوُلهُع ُْقُاَُس ُُْس ُْبُكغ ْف

ُ ُ ُْوم ُْنُُم حُالُْو ْج ُدُ الْ م ُدل ُهُ فُُ ْالُُوىُ اُل

ُ
ُ
“(Gâfil olanları tekrardan) gâflet(e
düşürmek) gibi, aklı (zaten)
başından alınmış olanın aklını yağmalamak, aklımı (sevgilinin) aşkıyla
şaşkın kılan vecdin garip hâllerindendir.”671
2.8.2.17. Sekr ve Sahv
Sekr, kelime olarak sarhoşluk, mest olmak, kendini kaybetmek
anlamlarına gelmektedir. Tasavvufî bir kavram olarak ise kuvvetli bir
tecelliyle Hakk yolcusunun, kendinden geçip ruhî haz ve zevke ermesi
anlamlarında kullanılmaktadır. Sekr, vecd ehline özeldir. Kul, cemâl
tecellileriyle kendinden geçer, sekr hâlini yaşar. Bu esnada onun ruhu
haz alırken kalbi ise sarhoş olur.672
Kelime anlamı, kendinde olma ve ayıklık olan sahv ise tasavvufî
literatürde; kalbine gelen feyz ve ilhamlarla kendinden geçen sâlikin,
kendine gelmesi ve sekr hâlinin üzerinden kalkması hâlini ifade eder.673
İbnu’l-Fârid,ُ ُgelecek

beyitlerinde

Allah’ın

kâinattaki

cemâl

tecellilerinin müşâhedesiyle mânen sarhoş olmakta ve kendisini sarhoş

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 46.
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 306; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 552; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 166-168; Yılmaz,
Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 213.
673
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 301; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 537; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 166-168; Yılmaz,
Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, 213; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 195.
671
672
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eden bu müşâhedenin zevki sebebiyle ruhunda ve bedeninde meydana
gelen neşe ve sevincin yansımalarını dile getirmektedir. (Tavîl):

ُ ُُ ُ ف ُُأ ْعُج ُبُ مُ ُْنُُس ْكُُريُ بُغُ ُّْيُ م داُم ُُة ُ ُ ُوأُطْ ُُربُ فُُ س ُريُ ُوم ُنُ ط ُُْرب
ُ ُ ُفُُُّْيقُصُ قُ ُْ ُُ ُوُْارتُا اُشُ مُف اُ ُ ُ ُا ُ ُ يُ ُص ُف ُك اُلش ادُيُ ُوُروحُاُ قُْيُن
ُ

ُ

“Şarapsız sarhoş oluşuma şaşıyorum. Derûnumda coşuyorum, bu
neşem de bendendir. (Bu sarhoşluk ve neşeden dolayı) kalbim rakseder,
eklemlerim alkış tutar, ruhum ise şarkı söyler.”674
Şair, bir sonraki beytinde ise sekrden sonra sahv mertebesine ve bu
mertebede mazhar olduğu manevî lütuflara dikkat çekmektedir. O, cem
makamındayken sekrden sonra tam ayılmanın sahvı vasıtasıyla, büyük
işlerin üzerindeki esrar perdesinin kendisinen kalktığını, ancak bunların
başkalarına kapalı olduğunu ve sekrden sonra sahv mertebesini
bulamayanların bu sırlara eremeyeceğini 675 şöyle ifade etmektedir.
(Tavîl):

ُت
ُ ُُِْته اُ ُ ُ بُص ُ ُْوُ ُمُفُي ُ عُ ُْنُُس ُواُيُُُتُغ

ُوثُُُُأم ُورُ يُُُلُُكُ ْش ُ ُُُس

ُ
“Orada (cem makamındayken, ُsekrden sonra), tam ayılmakla (sahvla),
(büyük) işlerin perdesinin açılması benim için tamam oldu. Bunlar,
benden başkasına örtülüdür.”676

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 40-41.
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 290.
676
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 39.
674
675
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2.8.2.18. Fenâ ve Bekâ
Fenâ ve bekâ, zıt anlamlı iki kavram olup, fenâ kelime olarak geçici
olma, fânî olma ve yok olma gibi anlamlara gelirken, bekâ ise kalıcı
olma, devamlı olma, kesintiye uğramadan sonsuza doğru sürüp gitme
anlamlarına gelmektedir.677 Tasavvufta fenâ, kötü sıfatların kişiden
gitmesi, bekâ ise övülen, iyi sıfatların onda yerleşmesidir. Kulun, kendi
beşerî sıfatlarından sıyrılıp çıkmasına fenâ denirken onun, ilâhî
niteliklerle süslenmesine de bekâ denilmektedir. 678 İnsan, bu hâle ancak
riyazet ve mücahede yaparak, mülk ve melekût âlemiyle ilgili hislerini
yok ederek, Hakk’ın kainattaki tecellilerinin ve azametinin müşahedesi
karşısında vecd ve istiğraka dalarak ulaşabilir.679
Sâlikin, tasavvufî eğitiminin neticesinde ulaştığı fenâ ile başlarda,
cehaletin ve günahın yok olması, gafletin ortadan kalkması anlaşılırken
bekâ ile de ilim, tâat ve zikrin ortaya çıkması anlaşılmıştır.680 Hakk
yolcusunun, fenâ hâlinde olduğunu bilmemesine ise, “fenâdan fenâ” ya
da diğer ifadesiyle “fenâ ender fenâ ” denilmiştir. Bu hâlde o, önce
kendisinden fâni olmakta, sonra da Hakk’ı gördüğü için Hakk’ın
sıfatından fâni olmaktadır. Daha sonra ise, Hakk’ın varlığında

Kitâbu’l-ayn, VIII, 376; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 71; Cebecioğlu,
Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 208; Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi,
161; Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 108; Yılmaz, Anahatlarıyla
Tasavvuf ve Tarikatlar, 214.
678
Kitâbu’l-ayn, V, 230; Tehânevî, Keşşâfu Istilâhâti’l-Funûn, II, 1291; Uludağ,
Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 71; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri
Sözlüğü, 208; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 196; Bardakçı, Sosyo-Kültürel
Hayatta Tasavvuf, 109.
679
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 196-197.
680
Serrâc, el-Luma‘, 217.
677
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tamamıyla yok olduğundan fenâsını görme hâlinden de fâni
olmaktadır.681
İbnu’l-Fârid, Allah’ın ezelî ve ebedî ilminde itikaf hâlinde bulunmakla
bir nevi bekâyı elde etmiş olan kalbinin (sevgisinin), varlık âleminde
bulunan bedenine canlılık vermek ve onu fâni kılmak üzere iade
edilmesi hâlinde onun, bu fânî gurbet diyarına pek iltifat
etmeyeceğini682şu şekilde ifade etmektedir (Tavîl):

ُ ُُبُ إَُلُُ داُرُُُغ ْرب ة
ُ ف ُ ُ ْوُ ل ُف ُن ُا ُاُ م ُ ْنُ ف ُن اُ ُك
ْ ُردُُُلُ ُ ُ ف اُدُيُ ُلُُْي ْرغ
“Kalbim, Senin ilminden benimُ yokluğum için bana geri verilseydi, ُ(o,
âlem-i bekâyı bırakıp da bu fânî) gurbet diyarına rağbet etmezdi.”683
Şair, yukarıda ifade edilen manalara paralel olarak vucûdunun, varlığın
ikiliği sıfatının yok olması hâlinde, ehadiyyetin bekâsında saf şuhûda
erdiğini, böylelikle sevenin sevgilisine ulaştığını, birliğin hâsıl
olduğunu,

arada

bir

perde

olmaksızın

Allah’a

vuslatının

gerçekleştiğini684 şöyle dile getirmektedir (Tavîl):

ُ ُُوداُ فُُ ب ق اُُأُح دُي ُة

ُوع اُدُ وج ُودُيُ فُُ ف ن اُُ ُ ث ن وي ُةُ ُاُلْ ُ ُ وج ُودُ ش
ُ

ُ

Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 71; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 209; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 197.
682
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 76.
683
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 20.
684
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 338.
681
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“Varlığın ikiliğinin yok olması hâlinde benim varlığım, ahadiyyetin
bekâsında saf şuhûda erdi.”685
İbnu’l-Fârid, gelecek beytinde ise “fenâdan fenâ” veya “fenâ ender
fenâ” hâllerine işaret etmektedir. Şair, zâhirî ve bâtınî ameller,
makamlar ve hâllerden kendisinde hiç bir şey görmeyerek tam bir fakr
ile Allah’a ulaşmaya niyet ettiğini ve böylelikle tam fakr hâli hasıl
olunca da Hakk’ın sıfatlarıyla zengin olduğunu ifade etmektedir. Ancak
ona göre fakr ile sıfatlanmış olmak, yine de vucûd isteme anlamına
geldiğinden, bu hâl “fenâ ender fenâ” hâline ters düşmektedir. Şair, bu
yüzden sonunda fakrı da, fakr ile zengin olmayı da bıraktığını ifade
etmektedir 686 (Tavîl):

ُ ُ وَ ْم ت اُ ُلُْفُ ْقُرُُُلُكُ ُْنُُبُ ُو ْ ُف ُهُ ُ ُ غُن ُيْ ُتُ ُف ُأُلُْقُيْ ُتُ ُافُْتُق اُُريُ ُوث ُُْرُو
ُ
“O sevgiliye tam bir fakr ileُ ulaşmaya niyet ettim. Ancak, O’nun
vasıflarıyla zengin olunca da, hem fakrımı hem de servetimi atttım.”687
2.8.2.19. Cem ve Fark
Cem ve fark kavramları da birlikte kullanılan zıt anlamlı tasavvufî
kavramlardandır. Kelime olarak cem, ayrı şeyleri bir araya getirmek,

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 45.
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 171.
687
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 28.
685
686
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toplamak anlamlarına688 gelirken; fark ise iki şeyin arasını ayıran şey,
özellik ve açık delil gibi anlamlara gelmektedir.689
İlâhî güzelliği müşahedeye dalan ruhun üzerinde zâtı ilâhînin nuru gâlip
gelince eşyayı tefrik eden aklın nuru söner. Böylelikle Hakk ortaya
çıkar ve bâtıl kaybolur. Kadîm olan Allah ile hâdis olan mahlûkât
arasındaki fark ortadan kalkar ki buna cem hâli denir. Daha sonra zât
ile arasına izzet perdesi çekilen ruhun, zâttan uzaklaşarak halk âlemine
dönmesiyle kadîm ile hâdis arasındaki ayrımın tekrar belirmesine ise
fark hâli denir.690
Hakk yolcusu için her ikisi de zorunlu olan cem ve fark, birbirlerini
takip eden hâllerdir. Diğer bir ifadeyle biri ortaya çıkınca diğeri
kaybolur. Ancak cem hâli sâlikte artık yerleştikten sonra bir daha ondan
ayrılmaz. Bu kişi tefrika nazarıyla baksa bile cem bakışı ondan
kaybolup gitmez. Cem nazarıyla bakması da tefrika bakışını yok etmez.
Artık sâlikte bu iki bakış bir araya gelmiştir. Bu hâle “sahv-ı sânî”
(ikinci ayıklık) hâlî denir. Cem hâlindeki sahv, “sahvu’l-cem” ise çok
üstün bir mertebedir. Zira bu mertebede iki zıd olan fark ve cem
nazarları birlikte bulunmaktadır.691
İbnu’l-Fârid, sırf vahdet hâli olan cemi, diğer hâl ve makamlardan üstün
tutmaktadır. Zira o, âriflere yakışanın, zâtı ilâhîde fânî olup hakîkî
Tehânevî, Keşşâfu Istilâhâti’l-Funûn, I, 678; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 191;
Ceylan, Tasavvufî Şiir Şerhleri, 183.
689
Kitâbu’l-ayn, V, 147-148.
690
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 121-122, 124; Bardakçı,
Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 111-112.
691
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 122 .
688
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vahdetle vasıflanmak olduğu görüşündedir.692 O, Hakk’ın vasıflarıyla
vasıflandığı cem hâlindeyken “mukarreb” sıfatıyla kendisine hitab
edilmesini bile cem bakış açısıyla tefrika olarak görmekte ve büyük suç
saymaktadır. Zira ona göre mukarreb olmak ikiliği gösterdiğinden
vahdete manidir. Çünkü mukarreb olmanın zımnında bir yaklaşan ve
bir de yaklaşılan vardır. Şair bununla alâkalı düşüncelerini şu şekilde
ifade etmektedir (Tavîl):

ُ ال ْم عُ ف ْر ُ ج ري رُة
ْ ُاُ ب ن ْا تُ م ق ربُ ُ ُ أراهُ ِّ ْك م

ُولُ ت ْدع نُ ف ي

ُ
“Beni onunla (ittihâddayken) “mukarreb”
sıfatıyla çağırma, zira benُ o
(mukarreblik sıfatını) cem hükmünce günah olan tefrika olarak
görürüm.”693
İbnu’l-Fârid, gelecek beytinde kendisinin de diğer insanlar gibi
Âdemoğlu olduğunu ancak diğerlerinden farklı olarak kendisinin
“sahvu’l-cem” makamına ulaştığını ifade etmektedir. O, böylelikle
kendisini diğer insanlardan ayrı tutarak bu makamın ne derece yüce bir
makam olduğuna da işaret etmiş olmaktadır. (Tavîl):

ُ ُ يُإُ ْخو
ُ ْ ُُال ُْمعَُمُنُب
ُْ ْ و

ُاُح ْت

ُُوك ُلُ الْ ُُوُرىُ أُبْ ُن اُ ُ آدُ ُ غ ُ ُّْيُُأن ُ ُ ُ ن
ُ

ُ

“Bütün insanlar âdemoğludur. Ancak diğer kardeşlerimin arasından
(çıkarak) ben “sahvu’l-cem”e sahip oldum.”694

Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 261.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 36.
694
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 35.
692
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Tasavvufî anlayışta irfan ve mârifet makamı seyr-ü süluk esnasında üst
mertebelere yükselirken hâsıl olur. Hakk yolcusu, bu makamları elde
ettikçe zât ve sıfat tecellilerine, ilâhî sır ve hakikatlere ve çeşitli ilimlere
mazhar olur. Bundan dolayı da kendisi “ârif-i billâh” diye isimlendirilir.
Ancak bu makamlar, çok üstün ve değerli olmakla birlikte yine de
“sahvu’l-cem” makamına göre aşağıda sayılırlar. Çünkü makamların en
nihâyetinde “sahvu’l-cem” makamı bulunmaktadır. Dolayısıyla bu
makamda olanların “arif” diye nitelenmesi kötü lakapla anılmak gibi
kabul edilir.695 Bu anlayışla İbnu’l-Fârid de aşağıdaki beytinde, Hucurât
suresinde geçen “ ُ“ ” ولُ تناب وُ للْقابBirbirinize kötü lakaplar
takmayın”696 ifadesini iktibas ederek “sahvu’l-cem” makamında
bulunan birisi olarak kendisine “ârif” diyenleri uyarmakta ve bundan
vazgeçmedikleri takdirde gazaba uğrayacaklarını bildirmektedir.
(Tavîl):

ُ ُُوع ْنُ ل ق ُ لْ ا ارفُ ْارج ْعُ ف إ ْنُ ت رىُ ُ ُ ال ت ن اب ُ للْ ق ابُ فُ ال ذ ْك رُ ْ ق ت
ُ bi’l-elkâb”(kötü lakap takma) nın
ُ
“Eğer Kur’an’da ki “tenâbüz
(hükmünü kabul edip doğru) bulursan bana “ârif” lakabı (vermekten)
vazgeç. (Eğer bu işten vazgeçip tevbe etmezsen) gazaba uğrarsın .”697

Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 259; Cebecioğlu, Tasavvuf
Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 122 .
696
el-Hucurât 49/11.
697
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 35.
695
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2.9. İbnu’l-Fârid’in Şiirlerinde Sembolik Anlatım
Bu çalışmanın giriş bölümünde mistik duyuş ve algının özellikleriyle
ilgili bilgi verilirken de ifade edildiği üzere, tasavvufî hâller ve bu
hâllerde sûfînin yaşadıklarını algılama biçimi, subjektif durumlar
olduğundan, başkalarıyla ve akla ait algılama biçimleriyle mukayese
edilemezler. Bunun tabiî sonucu olarak da aklî algılama unsurlarına ait
terimlerle, bu hâllerin ifade edilmesi mümkün değildir. Tasavvufî
tecrübelerin anlatımının ve başkaları tarafından anlaşılmasının zorluğu
da bundan kaynaklanmaktadır. Ancak, bu tür tecrübelerin ifade
edilmesinde başvurulan bir takım anlatım araçları vardır ki; bunlar da
zorunlu olarak bir kısım semboller, tasvirler ve teşbihlerdir.698
Tasavvufî tecrübe, derûnî bir tecrübe olduğundan, onun doğrudan
doğruya tasvirini yapmak çok da mümkün değildir. Sûfî iç dünyasında
yaşayıp algıladıklarını ancak, sembolik ifadelerle699, tasvirlerle ve
teşbihlerle anlatma yoluna gider.700 Bu semboller de yaşananların
sırrına ulaştırma yolunda, kafaya ve akla değil, daha ziyâde kalbe ve
sezgisel hisse hitap eder.701
İç dünyasında derinleşmeye, marifet ve irfan yolunda sulûk
merhalelerini kat etmeye devam eden sâlik, bazen de öyle hâller yaşar

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 144.
Tasavvufî tecrübelerin, kaçınılmaz bir ifade biçimi olarak başvurulan sembolik
anlatım, edebiyatta da çokça kullanılan önemli bir anlatım tarzı olmasının sonucu
olarak “sembolizm” adında edebî bir akımın tarihte ortaya çıkmasına zemin
hazırlamıştır. Sembolizm akımı hakkında bkz., Zeynep Kerman, “Sembolizm”, Türk
Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul, 1990, VII, 509-512.
700
Bkz., Nâdir Nizâm Tahrânî, “İbnu’l-Fârid ve’l-hamru’r-rûhiyye”, 56.
701
Bkz., Sunar, Tasavvuf Tarihi, 10.
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ki, yaşadıklarını anlatacak ve durumunu ifade edecek sembolik de olsa
söz bulamaz ve kelimelerin kifâyet etmediği bu anda susmayı tercih
eder. Sevgiliyle birlikte var olmayı ve onunla hemhâl olmayı arzulayıp,
bu hâl ile hâllenerek susmayı tercih eden sûfînin bu durumu, tasavvufta
yüksek bir mevkîyi ifade eden “samt” hâline tekabul eder.702
Tasavvufî hâl veya makamlardan sayılan ilâhî aşk, sûfîlerin eserlerinde
sembolik anlatım yoluyla ele aldıkları konuların başında gelmektedir.
Sûfîlerin, bu konuyu şiirlerinde işlerken beşerî aşka dair motiflerden
büyük ölçüde yararlanmaları “ilâhî gazel” türü diye adlandırılabilecek
önemli bir şiir türünün ortaya çıkmasına sebep olmuştur.703 Sûfîler, bu
tarzda nazmettikleri şiirlerinde, beşerî aşka dair unsurlardan “âşık”,
“seven”, “sevilen”, “sevgili” sembolleriyle “sarhoşluk”, “şarap” ve
bunlarla ilgili sembollere diğerlerinden daha çok yer vermişlerdir. 704
Sûfîlerin “seven-sevilen” ve “sarhoşluk” gruplarına ait sembolleri
çokça tercih etmeleri, bu sembollerin konuya daha yakın bulunmuş
olmasından kaynaklanmaktadır. Zira bu iki beşerî tavır, -“aşkın hâlleri”
ve “sarhoşun hâlleri”- Hakk yolcusunun tavırlarına insanlık mertebesi
içerisinde en yakın düşen tavırlardır.705

M. Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir, İstanbul, 2004, 158; Samt hâliyle ilgili olarak bkz.,
Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 302 ; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve
Deyimleri Sözlüğü, 542.
703
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 144.
704
Yazîcî-Kerem, ‘Alâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 285; ez-Zeyyât,Târîhu’l-Edebi’lArabî, 354; Zeydan, Abdülkâdir Geylânî Dîvânı, 170.
705
Kılıç, Sûfî ve Şiir, 149-150; bkz., İbnu’l-‘İmâd, Şezerâtu’z-zeheb, V, 151; eşŞimâlî, Dirâsât, 559; el-Bekrî, el-Mutâla‘ât, 244.
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İlâhî aşkın en önemli temsilcilerinden olan İbnu’l-Fârid de yaşadığı
manevî hâl ve tecrübeleri, elde ettiği tasavvufî makamları, şiirlerinde
ifade ederken, çoğu zaman sembolik bir dil kullanmıştır.706 O, “etTâiyyetu’l-Kubrâ” isimli kasidesi başta olmak üzere “Hamriyye” ve
diğer kasidelerinde, lafzî manalarının ardında derin tasavvufî anlamlar
gizlemiştir.707 Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, şairin sembollerle
anlatmaya çalıştığı manevî tecrübeler, çoğu defa ya anlaşılamamış ya
da sadece lafızlara bakılarak yanlış anlaşılmıştır. Örneğin ilâhî aşkı
bâde tarzında tasvir etmek suretiyle şarap ve şarapla ilgili unsurları ilâhî
aşkın sembolü olarak zikrettiği “Hamriyye” isimli kasidesi hem Batı’da
hem de Doğu’da bazılarınca farklı anlaşılmış ve bu sebeple o, zevk
düşkünü, fâsık ve zındık olmakla itham edilmiştir.708
İbnu’l-Fârid’in, “Hamriyye” isimli kasidesi sembolik anlatımın en
güzel örneklerinden birisidir.709 Şair, bu şiirinde ilâhî aşkı, üzüm
yaratılmadan önce710 var olan bir şarap olarak sembolize eder. Âşıklar,
bu şaraptan doya doya içmişler ve kendilerinden geçmişlerdir. O, öyle
bir içecektir ki, hastalıkları iyileştirir, körleri görür, sağırları işitir hâle
getirir. O, gökteki kutup yıldızı gibi insanı hedefine götürür.711

İbn Hallikân, Vefeyâtu’l-a‘yân, III, 472; Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 224; ezZeyyât, Târîhu’l-edebi’l-Arabî, 354; Ömer Ferrûh, Târîhu’l-edebî’l-Arabî, III, 521;
Ömer Ferrûh, el-Fikru’l-Arabî, 318; Sa‘d Zalâm, “İbnu’l-Fârid sultânu’l-‘âşıkîn”,
715.
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Yazîcî-Kerem, ‘Alâmu’l-felsefeti’l-Arabiyye, 286.
708
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 145.
709
Nâdir Nizâm Tahrânî, “İbnu’l-Fârid ve’l-hamru’r-rûhiyye”, 56.
710
Burada, A‘raf sûresi 172. ayette anlatılan Allah’ın Âdem (a.s.)’ın zürriyetinden
söz aldığı “elest bezmi” diye bilinen Allah ile sözleşme günü kasdedilmektedir.
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Schimmel, İslâmın Mistik Boyutları, 293.
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Lirik tarzıyla da ön plana çıkan bu kasideden, sembolik anlatıma dair
bazı örnekleri şu şekilde zikretmek mümkündür712 (Tavîl):

ُ ُاُم ْنُق ْب لُأ ْنُ ْ ُالْك ْر

ال ب ي بُ م دام ةُ ُ ُ س ك ْر ُب
ْ ُش ربْ ن اُ ع ُ ذ ْك ر

ُ
“Sevgiliyi anarak şarap içtik.ُ Ve onunla daha üzüm yaratılmadan
sarhoş olmuştuk.”713
Görüldüğü üzere şair, beyitte beşerî aşkın unsurlarından “ب
ُ ال ب ي
ْ”
“sevgili” ve “”مدام ُة, “şarap” sembolleriyle kasidesine giriş yapmıştır.
Şair, beyitte geçen “sevgiliyle” Allah’ı, “şarap” ile de Allah’ın güzel
isim ve sıfatlarının tecellisini müşahededen doğan ilâhî muhabbeti
kasdetmektedir. Şair beyitte geçen “ُ”الْ ك ْر, “üzüm” kelimesini ise
varlıktan kinâye olarak kullanmaktadır. Şair, beytinde “elest bezmine”
de telmihte bulunmuş ve ilm-i ilâhîde ilâhî aşkla sarhoş olduğunu dile
getirmiştir.714
O, aşağıdaki şiirinde de, dolunayı şarabın kadehi olarak sunar. Yani
yukarıda değindiğimiz gibi şarap ile ilâhî aşka, dolunay ile de Allah’ı

Hamriyye kasidesinin bu bölümde yer alan mensûr ve ayrı bir manzûm tercümesi
için bkz., Mahmut Kaya, “Kutsal Aşkın Destanı”, Yüzakı, sy. VIII (Ekim 2005), s. 1415; sy. IX (Kasım 2005), s. 20-21; sy. X (Aralık 2005), s. 20-21; sy. XI (Ocak 2006),
s. 22-23. Diğer bir manzûm tercüme için bkz., Güngör, İslâm Tasavvufunun
Meseleleri, 217-220.
713
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 70-72.
714
Muhammed Nâzım, İbn Fârid Hazretlerinin Yâiyye, Mîmiyye ve Râiyye
Kasidelerinin Şerhi, İstanbul, 1328/1910, 108-109.
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bilen kâmil insanın kalbine kinâyede bulunur. Böylelikle şair, ilâhî
aşkın yerinin insan-ı kâmilin kalbi olduğuna işaret eder715 (Tavîl):

ُ تُ ْْن ُم
ْ ل اُ الْب ْدرُك أْسُ وْهاُ ْسَُُ ي ديره اُ ُ ُ ه للُ وك ْمُ ي بْ دوُ إذاُ م ج
ُ
“Dolunay o şaraba kadeh, hilalُ ise onun etrafında dolaşan sâki, kendi
de güneştir; (ay ile güneş) mezc olduğunda (o, Süreyya) yıldızı olarak
görünür.”

ُ اُ ُ ُ ول ْولُ س ن اه اُ م اُ تص وره اُ اْل وْه ُم

ول ْولُش ذاه اُم ا ْاهت ديْ تُل ان

ُ
ُ
“Güzel kokusu olmasa meyhanenin
yolunu bulamazdım, parlak
aydınlığı olmasa hayal onu tasarlayıp kavrayamazdı.”

ُ دورُ الن ُكْت ُم

ُةُ ُ ُ ك أنُ خف اه اُ ف

ولُْي ْب ُمْن اُالْ د ْهرُغ ّْيُ حش اش

ُ

ُ

“Zaman ona ait sönük bir nefesten başka bir şey bırakmadı; sanki o,
bilgelerin gönlünde sır olup kalmıştı.”

ُ ُاويَُ ولُ ع ارُ ع ْي ْمُ ولُ إ ْث

ب حُ أ ْه هُ ُ ُ نش
ُ

ْ ف إ ْنُ ذك ر
ْ تُ فُ اْل اُ أ
ُ

“Kabilenin içinde onun adı anılacak olsa sevinip şenlik ederler; bunda
ne bir günah ne de kınanacak bir şey var.”
Şair, aşağıdaki beyitte “şarap testileri” ifadesini kullanmakta, bununla
da insanların kalplerini sembolize etmektedir. Ona göre şarap, nasıl

Muhammed Nâzım, İbn Fârid Hazretlerinin Yâiyye, Mîmiyye ve Râiyye
Kasidelerinin Şerhi, 110; ayrıca bkz., Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 301.
715
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testilerin dibinde yükseliyorsa, Allah sevgisi de o şekilde insanın
kalbinde yükselir.716

ُ اس ُم
ْ وم ْنُب ْيُأ ْحش ا ُالْ د نُتص اع د
ْ ُتُ ُ ُ ولُْ ي ْب ُ م ْن اُ فُ اْل ق ي ق ةُ إل
ُ

ُ

“Testilerin dibinden yükselip taştı, gerçekte onun adından başka bir şey
kalmadı.”

ُ ُتُ ب هُ اْلفْ راُِ َُ و ْارت لُ اْل م
ْ تُ ي ْوم اُ ع ُ خ اط رُ ْام ر ُ ُ ُ أق ام
ْ وإ ْنُ خ ر
ُ
ُ
“O şarap bir gün birinin hatırından
geçecek olsa sevinçten uçar, tasa
ve gam çekip gider.”

ُ اُ ُ ُ ل ْس ك ره ْمُُم ْنُ دون اُ ذل كُ اْل ْت ُم

ول ْوُ ن ظ رُ ال ن ْدم انُ خ تْ مُ إ

ُ
ُ
“Dostlar şarap testisinin üstündeki
mühre bakacak olsalar, daha
içindekini tatmadan sarhoş olurlar.”

ُ ُال ْس م
ْ ُتُ إل يْ هُ ال روُِ وانْ ت ا ش
ْ واُ م نْ اُ ث رىُ ق ْ ُ م ي تُ ُ ُ ل ا اد

ول ْوُ نض

“Bir ölünün kabrine o şaraptanُ serpseler, ruh derhal bedene döner ُve
ceset canlanır.”

ُ ول ْوُ ط رح واُ فُ ف يْ ُ ح ا طُك ْرم اُ ُ ُ ع ي لُ وق ْدُ أ ْش ف ُل ف ارق هُ الس ْق ُم
ُ

ُ

Muhammed Nâzım, İbn Fârid Hazretlerinin Yâiyye, Mîmiyye ve Râiyye
Kasidelerinin Şerhi, 114; Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, 485.
716
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“Şâyet asmanın bitiği duvar gölgesine hastayı yatırsalar, hastalığı
ölümcül de olsa derhal iyileşir.”
Görüldüğü üzere İbnu’l-Fârid, ilâhî aşkı “şarap” metaforuyla
destanlaştırdığı “Hamriyye” isimli kasidesinde şarapla ilgili “testi”,
“kadeh”, “meyhâne” ve benzeri sembolleri kullanmaktadır. Şair,
şiirinin devamında da şarap ve onunla ilgili sembolleri kullanmaya
devam etmekte, böylelikle ilâhî aşkın bütün yönlerini dile getirmeye
çalışmaktadır.

ُ ُ م ْنُ ذ ْك رىُ م ذاق ت اُالْ ب ْك ُم

ُْ ُ ي ن

ول ْوُ ق رب واُ م ْنُ ح ان اُُم ْق ا داُ مش

ُ
ُ
“Onun içildiği meyhaneye bir kötürümü
yaklaştıracak olsalar, kötürüm
kalkıp yürür ve tadı anılacak olsa, dilsiz dile gelir.”

ُ ُتُ فُ الش ْر ُ أنْف اسُ طيب اُُ ُ ُ وفُ الْ غ ْربُ م ْك و ُ ل ا ادُ ل هُ الش م
ْ ول ْوُ عبق
ُ

ُ

“O şarabın güzel kokusunun nefesleri doğuya sinse, batıdaki nezleli
bile onun kokusunu duyar ve nezleden kurtulur.”

ُ لُ فُ ل يْ لُ وفُ ي دهُ ال ن ْج ُم

ُاُك ُلمسُ ُ ُ ل م ا
ُ

تُم ْنُك أْس
ْ ول ْوُخض ب
ُ

“Birinin eli onun kâsesine dokunup boyanacak olsa, elinde yıldız
varmışçasına gece yolunu şaşırmaz.”

ُ ُتُ س اراُ ع ُ أ ْك م هُ غ داُ ُ ُ بص ّياُ وم ْنُ راووق اُ ت ْس معُ الص م
ْ ول ْوُ ج ي
ُ

ُ

Yaşar Seracettin Baytar

|

235

“Doğuştan kör olan birinin gözüne gizlice ondan sürme çekilse derhâl
görür. Süzülürken o şarabın şırıltısını hissedecek olsa, sağır duymaya
başlar.” 717

ُ ُرهُالس م

ُاُ ُ ُ وفُالرْك بُم ْس و ُلم ا

ول ْوُ أنُُ رْك ب اُ َ م واُ ت ْربُ أ ْر

ُ

ُ

“Onun yetiştiği diyara doğru bir kervan yola çıksa ve içlerinde (yılan
vb. hayvan tarafından) zehirlenmiş biri olsa, zehir ona asla zarar
vermez.”

ُ ُابُ ج نُ أبْ رأهُ ال ر ْس م

اَس اُ ع ُ ُ ُ ج ب يُ مص
ْ ُول ْوُرس مُ ال راق اُ ح روف

ُ
“Büyücü onun adının harfleriniُ bir delinin alnına yazsa bu yazı, onu
iyileştirir.”

ُ اُ ُ ُ ل ْس ك رُ م ْنُ تْ تُ ال واُ ذل كُ ال رقْ ُم

اَس
ْ ُ وف ْو ُ ل وا
ْ ُُال يْ شُ ل ْوُ رق م

ُ

ُ

“Onun adı ordunun sancağına yazılsa bu yazı, sancağın altında
bulunanları sarhoş eder.”

ُ ُ ْ ري ُ الْ ا ْ ُ م ْنُ لُ ل هُ ع

ذبُ أ ْخ ل ُ ال ن دام ُ ف ي ْ ت ديُ ُ ُ ت اُ ل
ُ

ُ

“O şarap harâbî olanların ahlâkını düzeltir, yaşama iradesini yitiren
onun sayesinde kendine gelir.”

ُ ُال ودُك ف هُ ُ ُ وَْ مُ ع نْ دُ اْل غ يْ ظُ م ْنُ لُ ل هُ ح ْ م
ْ ُف
ْ وي ْك ر ُ م ْنُ لُْ ي ْا ر
ُ
717

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 72.
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“Cömertlikle tanışmamış olan cömert kesilir, hoşgörü nedir bilmeyen
de öfkelenince uysallaşır.”

ُ ُاُ ال ِنْ م

ا

ُب هُ م ْا ن

ول ْوُ لُ ف ْد ُ الْ ق ْو ُ ل ِنْ مُ ف دام ُا ُ ُ ل ْكس
ُ

ُ

“Halkın en aptalı dudağını onun emziğine dayasa, elbette o emzik
şarabın esrârından ona bir şeyler verir.”

ُ ُْف اُ وأنْ تُ بو ْ ف اُ ُ ُ خ ب ّيُ أج ْلُ ع نْ ديُ ب و ْ ف اُ ع ْ م

ُي قولونُ ل

ُ
“Bana “o şarabı anlat, sen onuُ anlatmayı iyi bilirsin” diyorlar. Evet,
onun niteliklerine ilişkin bende hayli bilgi var.”

ُ ُم

ُ ولُ ه واُ ُ ُ ون ورُ ولُ رُ وروُِ ولج ْس

ْ ف ا ُ ولُ م ا ُُول

ُ
ُ
“(o şarap) su değil, safâdır; hava
değil lütuftur; ateş değil nurdur;
cisim değil ruhtur.”

ُ ت ق د ُك لُ الْ ك ا ن اتُ وج وده ُا ُ ُ ق دَ اُ ولُ ش ْك لُ هن اكُ ولُ ر ْس ُم
ُ

ُ

“Ezelde hiçbir şekil ve izden eser yokken o bütün varlıklardan önce
vardı.”

ُ تُ ع ْنُك لُ م ْنُ لُ ل هُ ف ْ ُم
ْ احتجب
ْ وق ام
ْ ُتُ ت اُ اْل ْش ي ا ُ ثُ ل ْك م ةُ ُ ُ ت ا
ُ
ُ
“Ve her şey onun sayesinde belirginleşip
varlığa büründü; fakat bir
hikmet gereği sonradan kıt anlayışlılardan gizlendi.”

Yaşar Seracettin Baytar

ُ ُهُ ج ْر

|

237

ُ ُ تُ ت اُ روحاُِّيْ ثُ ا ج اُ ات
ْ وه ام

اداُ ولُ ج ْر ُ ت

ُ
“Aşkıyla tutuşan ruhum onunlaُ karışıp bir oldu, fakat bu, bir cismin
ötekiyle karışıp birleşmesi türünden değildi.”

ُ ُ اُ أ

ف ك ْم رُ ولُ ك ْر ُ وآد ُ لُ أبُ ُ ُ وك ْر ُ ولُ مْ رُ ولُ أم

ُ
ُ
“Şarap varken üzüm asması yoktu,
Âdem iseA babamdı benim. Artık
asma var şarap yok, anası onun anamdı benim.”

ُ ُ اْلوايُ فُ اْل ق ي ق ةُ ُب عُ ُ ُ ل ْ ُ اْ ا ايُ والْ م ا ايُ ت اُ ت ْن م و

ْ ول

ُ

ُ

“Gerçekte

bedenlerin

(kapların)

letafet

kazanması

ruhların

(mânâların) letâfetine tâbidir. Ruhlar da letâfet kazanan bedenler
sayesinde gelişip yücelir .”

ُ ُب اح ن اُك ْر

وق ْدُ وق عُ ال ت ْف ري ُ والْ ك لُ واح دُ ُ ُ ف أ ْرواح ن اُ مْ رُ وأ ْش

ُ hepsi birdir; ruhlarımız şarap,
ُ
“Ayrım gerçekleşmiş olsa da
bedenlerimiz ise asmadır.”

ُ ُاُق بْ لُ ولُ ب ْا دُ ب ْا ده اُ ُ ُ وق بْ ي ةُ اْلبْ ا ادُ ف ْ اُ ل اُ ح ْت م

ُْولُ ق ب

ُ
“O şaraptan önce ne bir önce,ُ ondan sonra da ne bir sonra vardı;
sonraların öncesi onun için bir zorunluluktu.”
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ُ وع ْص رُ اْ دىُم ْنُق ْب هُك انُع ْص ره اُُ ُ ُ وع ْ دُ أب ي ن اُ ب ْا ده اُ ول اُُاْل ي ْت ُم
“Onun yapıldığı şıra, uzun asırlar
öncesinden sıkılmıştı. Babamız
ُ
ُ
Âdem’in Allah ile olan sözleşmesi ondan sonraydı ve Âdem o şarabın
yetimi sayılırdı.”

ُ ُِنْرُ والنظْم

فيُلو ْ ف اُ ُ ُ ف ي ْ س نُ في اُ مْن ْمُُالن

اس نُ ْ ديُالْوا

“Bütün güzellikler, övenleri onu
ُ övmeye yönlendirir; bu yüzden onun
ُ
hakkında yazdıkları nesir de nazım da güzeldir.”

ُ ُتُ ن ْا م
ْ وي ْ ربُ م ْنُ لُْ ي ْدره اُ ع نْ دُ ذ ْك ره اُ ُ ُ ك م ْش ت ا ُ ن ْا مُك م اُ ذك ر
“Nu‘m’un adı anıldığı zaman ona
ُ âşık olanın sevinçten oynaması gibi;
ُ
o şarabı tanımayan bile adı anılınca coşup oynar.”

ُ ربْ تُ اْ ْثُك لُ وإ اُُ ُ ُ ش ربْ تُال ُ فُ ت ْرك اُ ع ْن ديُ ا ُْث

وق ال واُ ش

ُ dediler. Hayır, aslâ; ben içilmemesi
ُ
“Sen onu içmekle günah işledin”
günah olan şeyi içtim.”

ُ ه ن ي ئ اُ ل ْه لُ ال ديْرُك ْمُ س ك رواُ ت اُ ُ ُ وم اُ ش رب واُ م نْ اُ ول ك ن ْمُ و
ُ

ُ
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“Tekkedekilere afiyet olsun; o şaraptan içmedikleri hâlde sırf
düşünmekle nasıl da kendilerinden geçmişlerdi.”

ُ ُأ ُ ُ ُ م ا اُ أب داُ ت بْ ق ُ وإ ْنُ ب اُ الْ ا ظْ م

ُوعنْ ديُُُم ْن اُ ن ْش وةُ ق بْ لُ ن ْش

ُ
ُ
“Daha doğmadan önce o şarabın
neşesi bende vardı; kemiklerim
çürüse de o neşe ebediyen benimle olacaktır.”

ُ ُْرف اُوإ ْنُش ْئ تُم ْج ُا ُ ُ ف ا ْدل كُ ع ْنُ ْ مُ اْل ب ي بُ ه وُ ال ظ ْ م
ُ

ُ ع ْي كُت ا
ُ

“Onu saf olarak iç; eğer karıştırmak istersen, sevgilinin ağız suyunu
katmamak düpedüz zulüm sayılır.”

ُ ُُ ن غ مُُال ْل انُ ف ْ اُ ت اُ غ ْن م

اس تج ْ اُ ب هُ ُ ُ ع
ْ ُف ُدونك اُ ف
ْ ال انُ و
ُ

ُ

“Onu meyhânede ara ve mûsikî nağmeleriyle süsle. Doğrusu mûsikî
eşliğinde içilen şarap ganimet sayılır.”

ُ عُ ُ ُ ك ذل كُ لُْ ي ْس ك ْنُ م عُ ال ن غ مُ الْ غ ُم
ُ

تُ واْل مُ ي ْوم اُ ْو
ْ ف م اُ س ك ن
ُ

“Hiçbir zaman şarapla tasa bir arada bulunmadığı gibi hüzün de
mûsikî ile birlikte bulunmaz.”

ُ ُالكْم
ْ ُاع ُة ُ ُ ت رىُ ال د ْهرُ عبْ داُ ط ا ا اُ ول ك

وفُ س ْكرهُ منْ اُ ول ْوُ ع ْمرُ س

ُ
“Ömründe bir kerecik onunla sarhoş
olursan kendini sultan, zamanı ُda
emrindeki köle görürsün!”
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ُ ُ ْ ال
ْ ُتُ س ْك راُ ت اُ ف ات ه
ْ َ ُْاحي اُ ُ ُ م ْنُ ل

ُفلُعْيشُفُال دنْي اُلم ْنُع اش

ُ
“Ayık gezen dünyada yaşadım demesin;
onunla sarhoş olup ölmeyen ُde
pek akıllı sayılmaz.”

ُ ا ُع ْمرهُ ُ ُ ول ْيسُ ل هُ م ْن اُ نص ي بُ ولُ س ْ ُم

ُع ُن ْفس ُهُف ْي ْب كُم ْن

ُ

ُ

“O (şaraptan pay almayıp) ömrünü boşa geçireni bırak da kendi hâline
ağlasın.”
2.10. İbnu’l-Fârid’in Şiirlerindeki Edebî Sanatlar
Önceki bölümlerde İbnu’l-Fârid’in tasavvufî yönüyle alâkalı olarak ele
aldığımız başlıklarda da açıkça görüldüğü üzere o, büyük bir sûfî
olmasının yanı sıra, aynı zamanda yaşadığı manevî tecrübeleri büyük
bir maharetle, çeşitli söz sanatlarıyla süslediği edebî bir dille ifade etme
kudretine de sahip olan büyük bir şairdir. Bu bölümde İbnu’l-Fârid’in
şiirlerinde çokça başvurduğu Beyân ve Bedî‘ ilmine dair edebî sanatlara
onun şiirlerinden yaptığımız örneklerle değinmeye çalışacağız.
2.10.1. Beyân ilmiyle ilgili sanatlar
Beyân, kelime olarak açıklamak, anlaşılır hâle getirmek, ortaya koymak
anlamlarına gelmektedir.718 Bir belagat terimi olarak ise her hangi bir
manayı değişik söz ve usûllerle ifade etmeyi öğreten, kendine hâs
Ebû Yakûb Yûsuf b. Ebî Bekr Muhammed b. Alî, es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm,
Beyrut, 1407/1987, 162; Ahmed el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa fi’l-meânî ve’l-beyân
ve’l-bedî‘, İstanbul, 1984, 244; İsmâ‘îl b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhâh, Tâcu’l- Luğa
ve Sıhâhu’l-Arabiyye, Beyrut, 1984, V, 2082.
718
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kuralları olan bir ilimdir.719 Diğer bir tarife göre ise beyân; teşbih,
istiâre, mecâz ve kinâye türünden edebî sanatlardan bahseden, insanın
iç âlemini etkileyecek, his ve duygu dünyasını hareketlendirecek söz
söyleme usûl ve tekniklerini öğreten bir ilimdir.720
İbnu’l-Fârid, şiirlerinde ilâhî aşkı dile getirirken teşbih, mecaz,721
istiare ve kinâye722 gibi beyânî sanatlara çokça başvurmuştur. O, söz
konusu sanatları öyle ince bir ustalıkla kullanmıştır ki, şiirleri bu
sanatlar dikkate alınmaksızın başka bir dile çevrildiğinde kastedilen
anlamların dışına çıkılabilme ihtimali vardır. 723 Şairin, şiirlerinde yer
verdiği beyânî sanatlardan başlıcaları şunlardır:
2.10.1.1. Teşbîh
Kısaca benzetme sanatı diye de ifade edilen teşbih, aralarında ilgi
bulunan şeylerden zayıf olanı güçlü olana benzetmekle yapılır.724
(Kâmil):

Hatîb el-Kazvînî, el-İdâh fî ulûmi’l-belâğa, Beyrut, 1985, 215; Telhîsu’lMiftâh, İstanbul, 2001, 154.
720
Sa‘duddîn et-Taftâzânî, el-Mutavvel ale’t-Telhîs, İstanbul, 1309/1891, 300-301;
Fadl Hasan Abbâs, el-Belâğa: Funûnuhâ ve efnânuhâ, Ürdün, 1985, II, 12.
721
Ömer Ferrûh, Târîhu’l-edebî’l-Arabî, III, 521; Ömer Ferrûh, el-Fikru’l-Arabî, 318.
722
Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, IV, 224.
723
Nicholson, Studies in Islamic Mysticism, Cambridge, 1921, 184.
724
Abdulkâhir el-Curcânî, Esrâru’l-belâğâ fî ilmi’l-beyân, Kahire, 1991, 90; elCurcânî, Alî b. Muhammed b. Alî, et-Ta‘rîfât, Beyrut, 1992, 81; et-Taftâzânî, elMutavvel, 310-311; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, Beyrut, 1965, 280; Ali elCârim ve Mustafa Emîn, el-Belâğatu’l-vâdıha, İstanbul, 1984, 20; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 247; Abdurrahmân Hasan Habenneke el-Meydânî, el-Belâğatu’lArabiyye, Beyrut, 1996, II, 161; Fadl Hasan Abbâs, el-Belâğa: Funûnuhâ ve
efnânuhâ,, II, 17-21; Nuseddin Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, İstanbul, 2000, 34;
Hasan Aktaş, Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, İstanbul, 2002, 17.
719
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ُ ُال ُاذا
ْ ُب اح ةُ ُ ُ والْ يْ لُ ف ْرع اُ م نْ هُ ح ُاذا

ُِص نُق داُوالص ب ا
ْ ك الْغ

“(O sevgilinin) boyu fidan, güzelliği sabah, sırtından uzamış saçları ise

ُ

gece gibidir.”725

ُ ُ

Şair sevdiğini tasvir ettiği yukarıdaki beytinde onun, boyunu fidana,
güzelliğini sabaha, sırtına kadar uzamış siyah saçlarını ise gecenin
karanlığına teşbih etmektedir. (Kâmil):

ُ ُْ نُ م ْرم ْر

ُةُ ع نْ ُ ف

ُ ُْ اُ ْال وىُ اللُ أ ْك

ُع ا

اتُ خ دُ ُ ُ ك ن ْق

ف

ُ

ُ ي افُ ت ن اديُُ ُ ُ ع

ل ُاُُخ الُ ع
وأُْل اظُ ُِب ْس

ُ
“Onun yanağında mermerin üzerindeki
anber noktası gibi bir beni ُve
aşka karşı durana “Allahu Ekber” diye haykıran kılıçlar gibi bakışları
vardır.” 726
Yukarıdaki iki beyitte şair, sevdiğini anlatırken onun yanağındaki beni,
mermerin üzerindeki siyah bir noktaya, keskin ve etkileyici bakışlarını
ise kılıçlara benzetmektedir. (Tavîl):

ُ ُ اُك ا ا

اع ةُ ه ْج رانُ ع

اُ ع ا ُ ل ديُك ْ ظ ُة ُ ُ وس
ُ

ْ وفُ و
ُ

“Ona kavuşunca bir yıl, bana bir an gibidir. Ondan bir saat ayrı
kalmak ise bana, bir yıl gibi gelir.”727

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 88; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 31.
eş-Şimâlî, Dirâsât, 560.
727
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 127; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 181.
725
726
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Yukarıdaki beytinde şair, sevdiğiyle birlikte olduğunda zamanın çok
çabuk geçtiğini, ondan ayrı düştüğünde ise zamanın çok yavaş
ilerlediğini ifade etmek için onunla beraber olduğu yıl gibi uzun bir
süreyi bir ana, ondan uzak kaldığı bir saatlik bir süreyi ise bir yıla
benzetmiştir. (Tavîl):

ُ ُُْف اُ وأنْ تُ بو ْ ف اُ ُ ُ خ ب ّيُ أج ْلُ ع نْ ديُ ب و ْ ف اُ ع ْ م
ُ ُم

ُ ولُ ه واُ ُ ُ ونُ ورُ ولُ رُ وروُِ ولج ْس
ُ

ُي قولونُ ل

ْ ف ا ُ ولُ م ا ُ ول

ُ
ُ

“Bana “o şarabı anlat, sen onu anlatmayı iyi bilirsin” diyorlar. Evet,
onun niteliklerine ilişkin bende hayli bilgi var,
(O şarap) su değil, safâdır; heva değil lütuftur; ateş değil nurdur; cisim
değil ruhtur.”728
Şair, yukarıdaki beyitlerinde şarabı, değişik unsurlara benzeterek teşbîh
yoluyla anlatmıştır. Söz konusu benzetmesinde ise teşbihin öğelerinden
benzetme yönü ve benzetme edatı gibi öğelere yer vermeyerek teşbih
sanatının “teşbîh-i beliğ” türüne başvurmuştur.
2.10.1.2. Mecaz
Kelimenin, bir alâka sebebiyle cümledeki gerçek anlamından başka bir
anlamda ve asıl anlamının kastedilmesine mani olacak bir karine ile
birlikte kullanılmasıdır.729 Bu tanım, mecaz denildiğinde akla ilk gelen
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 122; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 150.
es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 362-364; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 322; elCurcânî, Esrâru’l-belâğâ, 352; el-Curcânî, et-Ta‘rîfât, 257-259; el-Hâşimî,
728
729
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ve “mecaz-ı lugavî” denilen mecaz türünün de tanımıdır. Cümlede
mecaz sanatına başvurmakla gözetilen gaye, ifadeye güzellik,
çarpıcılık, canlılık ve etki katmaktır.730
Mecazda “alâka” ile kastedilen şey, kelimenin gerçek anlamından
mecazî anlama intikal edilmesine sebep teşkil eden, bu iki anlam
arasındaki münasebettir.731 “Karîne” ile kastedilen ise kelimenin,
gerçek manasında kullanımını engelleyen ipucudur. 732
İbnu’l-Fârid, Allah’ın kâinattaki cemâl tecellîlerini müşahedesi
esnasında manevî sarhoşluk gibi bir hâl yaşamakta ve bu hâlin etkisiyle
derûnî bir sevinç duymaktadır. O, bu sevinçle kendisinde meydana
gelen değişiklikleri mecazî yolla şu şekilde ifade etmektedir. (Tavîl):

ُ ُُ ُ ف ُُأ ْعُج ُبُ مُ ُْنُُس ْكُُريُ بُغُ ّْيُُ م داُم ُُة ُ ُ ُوأُطْ ُُربُ فُُ س ُريُ ُوم ُنُ ط ُُْرب
ُ ُ ادُيُُوروح اُ ق ْي ن

ص َ َ َ َ َ َ َ ُُك اُلش
ُْ ا ُ ُ ي
ُ

فَْ َُْصق َ َ ُُُق ْ ُُُو ْارت ا اشُ م ف ا
ُ

“Şarap içmeksizin sarhoş oluşuma şaşıyorum. Derûnumda coşuyorum,
bu neşem de bendendir.
(Bu sarhoşluk ve neşe sebebiyle) kalbim rakseder, eklemlerim alkış
tutar ve ruhum ise şarkı söyler.”733

Cevâhiru’l-belâğa, 291; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 217; Fadl Hasan
Abbâs, el-Belâğa: Funûnuhâ ve efnânuhâ,, II, 128.
730
Aktaş, Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, 37.
731
el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 291.
732
el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 218; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 291.
733
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 40-41.
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Şair, ruhunda yaşadığı manevî hazzın tüm benliğini kuşatan
heyecânıyla, kalbindeki ritminin artışını “raksetme” manasına gelen

ُ ف ّْيقصfiiliyle, eklemlerindeki titremeyi ise “alkış tutma” manasındaki
ُ  يصفfiiliyle mecazî yolla dile getirmektedir. Kalbin hızlı bir şekilde
çarpmasıyla raksetme, eklemlerin titremesiyle de alkışlama arasında
“hareket

etme”

ve

“titreme”

bakımından

benzerlik

alâkası

bulunmaktadır. Diğer taraftan bu fiillerin, aslen raksetme ve alkışlama
özelliği olmayan kalp ve eklemlere isnâd edilmesi onların, gerçek
manalarında anlaşılmalarını engellemektedir. Diğer bir ifadeyle
beyitteki ُ ْ  قve  مفا اkelimeleri ص
ُ  ف ّْيقve ُ  ُُيصفfiillerinin gerçek
manalarında anlaşılmalarını engelleyen karînelerdir.
Burada örnek olarak zikredilen beyitler, daha sonra gelecek olan istiârei mekniyye konusunda bir başka açıdan yeniden ele alınacaktır.
2.10.1.3. İstiâre
İstiâre, mecaz-ı lugavînin bir türü olup kelimenin, müşâbehet
(benzerlik) alâkasıyla ve aslî anlamının kastedilmesine engel bir
karinenin bulunması sebebiyle hakikî anlamının dışında kullanılmasına
denir. İstiâre bir mecaz olduğu gibi aynı zamanda bir benzetme
sanatıdır. Yani tarafeyü’t-teşbîh diye ifade edilen müşebbeh (benzeyen)
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ve müşebbehün bihten (kendisine benzetilen) birinin cümleden
hazfedilmesiyle yapılan teşbîhtir.734
2.10.1.3.1. İstiâre-i tasrîhiyye
Cümlede müşebbehün bihin (kendisine benzetilenin) lafzının açıkça
zikredilip, müşebbehin (benzeyenin) lafzının hazfedilmesi suretiyle
yapılan istiâredir. İstiarenin bu türüne Türkçe’de açık istiâre denilir.735
(Tavîl):

ُ ُُ ُْد ُ عُُْم ُة

ُصقْب َ ََ صُُُل ُه
دُه ُ ُ كُمُِنُُْاُُفََْْ ْص

ص
ْ عُ ُ ُ أُث ُريُ م ُْنُك اُنُ ي ْ ث ُر ق

ُ

ُ

“Benim gibi o (kapıya) yönelmeyi seçen kimse, peşim sıra gelerek sıdkı azma (samimi gayret bineğine) binsin.”736
Şair, Allah’a ulaşmayı ve O’nun kapısına dönmeyi amaç edinen kişiye,
tecrübesiyle rehberlik etmekte ve ilâhî vuslatın içten bir gayret ve doğru
bir çaba ile mümküm olacağını ifade etmektedir. O, istiâre yoluyla dile
getirdiği bu düşüncesini yukarıdaki beytinde, tavsiye yoluyla klavuzluk
ettiği kişiden samimi gayrette bulunmasını بُ لهُ ْد ُ ع ْم ُة
ْ “ ف ْ ّْيكsıdk-ı

es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 369; el-Curcânî, Esrâru’l-belâğâ, 30; et-Taftâzânî,
el-Mutavvel, 354; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 324; el-Hâşimî, Cevâhiru’lbelâğa, 303; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 229-230; Ali el-Cârim, elBelâğatu’l-vâdıha, 76.
735
es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 373; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 381; et-Taftâzânî,
Muhtasaru’l-Meânî, 362; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 305; Ali el-Cârim, elBelâğatu’l-vâdıha, 76; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 242; Fadl Hasan
Abbâs, el-Belâğa: Funûnuhâ ve efnânuhâ,, II, 171; Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı,
80; Aktaş, Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, 24.
736
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 42.
734
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azma, yani samimi gayret bineğine binsin” cümlesiyle istemektedir.
Şair, beyitte gayret sarfetmekle bineğe binmeyi, planlanan bir hedefe
ulaştırıcı olmaları bakımından birbirine benzetmektedir. Bu itibarla o,
“gayret gösterme” ifadesi yerine “gayret bineğine binme” ifadesini,
istiâre yoluyla kullanmaktadır. Beyitte, “gayret bineğine binme” ifadesi
müşebbehün bih konumunda olup cümlede açıkça zikredildiğinden bu
yolla “istiâre-i Tasrîhiyye” veya “açık istiâre” sanatı yapılmıştır.
2.10.1.3.2. İstiâre-i mekniyye
Müşebbeh olan lafzın zikredilip, müşebbehün bih olan lafzın da
hazfedilmesi suretiyle yapılan istiâre türü olup, ayrıca cümlede
zikredilen bir vasıfla müşebbehün bihe işaret edilir. İstiârenin bu türüne
Türkçe’de kapalı istiâre denilmektedir.737
İbnu’l-Fârid, gelecek beytinde göz ve kulak gibi organların sevgiliyi
anarken duydukları lezzetten dolayı birbirlerine gıpta ettiklerini ve yine
bunlardan sağlam olarak geriye kalanların, sevgilinin hasretiyle yok
olup gidenlerin yerinde olmayı isteyerek onlara imrendiklerini dile
getirdiği beytinde, söz konusu organları haset ve gıpta hissi olan insana
benzetmiş ancak cümlede müşebbehün bihi zikretmemiştir. Ayrıca
zikredilmeyen müşebbehün bihe, onunla alakalı vasıflardan olan haset

es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 373; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 381; et-Taftâzânî,
Muhtasaru’l-Meânî, 362; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 305-306; Ali el-Cârim, elBelâğatu’l-vâdıha, 77; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 243-244; Fadl Hasan
Abbâs, el-Belâğa: Funûnuhâ ve efnânuhâ,, II, 172; Bolelli, Belâgat-Kur’an
Edebiyatı, 80; Aktaş, Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, 28.
737
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ve gıpta özellikleri zikredilerek işaret edilmiştir. Böylece beyitte,
istiâre-i mekniyye sanatı yapılmıştır. (Tavîl):

ُ ُُُُ ُ فََْْ صبَ َ ُُُطَْ صْ ُُُم صسَ َ َ َ َ َ ْ َ َ عُنْ ُدُ ُذ ْكُُره اُُ ُ ُ وُ َْتصس َ َ َ َ َ َ َ َ ُُُم اُُُأُفْ ُن تْ هُ م نُُُب ُق ُي
“O (sevgilinin) zikri sırasında
gözüm, kulağıma gıpta eder.
ُ
ُ
(Vucûdumdan sağlam olarak) geriye kalanlar ise, O’nun benden yok
ettiklerine haset eder.”738
Şair,ُAllah’ın cemâl tecellilerinin müşâhedesiyle mânevi bir sarhoşluk
hâli yaşamakta ve kendisine bu hâli yaşatan müşâhedenin zevkiyle
ruhunda ve bedeninde ortaya çıkan sevinç ve neşenin tezahürlerini
istiâre yoluyla ifade etmektedir. Şair, aşağıdaki beyitlerinde, kalbini,
eklemlerini ve ruhunu insanla ilgili olan raksetme, alkışlama ve şarkı
söyleme gibi hususlarla birlikte zikretmektedir. Ayrıca söz konusu
beyitlerde müşebbehün bih olan insana yer vermemiş bunun yerine
onunla ilgili özelliklere yer vererek kendisine işaret etmek suretiyle
istiâre-i mekniyye sanatı yapmıştır. (Tavîl):

ُ ُُ ُ ف ُُأ ْعُج ُبُ مُ ُْنُُس ْكُُريُ بُغُ ُّْيُ م داُم ُُة ُ ُ ُوأُطْ ُُربُ فُُ س ُريُ ُوم ُنُ ط ُُْرب
ُ ُ َْادُيُ وُروحَ ُْ َْص َت

ص َ َ َ َ ََ َ ُُك اُلش
ُْ فْ َُْصق َ ُ َْ َ صْ َ ُُُو ْارت ا اشُ ْم َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ ُ ُ ي

ُ
“Şarapsız sarhoş oluşuma şaşıyorum.
Derûnumda coşuyorum, ُbu
neşem de bendendir.

738

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 26.
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(Bu sarhoşluk ve neşeden dolayı) kalbim rakseder, eklemlerim alkış
tutar, ruhum ise şarkı söyler.”739
İbnu’l-Fârid, Allah’ın celâli ile cemâli arasında dehşete kapıldığını
ifade ettiği gelecek beytinde lisânu’l-hâli, konuşmakta olan bir insana
benzetmektedir. Ancak o, beytinde müşebbehün bihi zikretmeyip ona
“haber verme” özelliğiyle işaret ederek istiâre-i mekniyye sanatı
yapmaktadır. (Tavîl):

ُ ُْال هُ وج لل هُ ُ ُ وغ داُُلسَ َ َ َ َ َ َ ََُ ْنُ ا صْلَ َ َ َ ْ ُُُع نُُُُمصَ َ َ َ ا

ُتُ ب ْي

ُف ده ْش

ُ
ُ
“Cemâli ve celâli arasında dehşete
düştüm. Lisân-ı hâlim durumumu
haber verir hâle geldi.740
2.10.1.4. Kinâye
Anlamı kastedilmeyen lafzın söylenmesi veya istenen anlamı üstü
kapalı olarak anlatma sanatıdır. Bu sanatta benzetme amacı yoktur.
Kullanılan lafız hem gerçek hem de mecazî anlam taşır. Ancak
kullanılan lafız ya da cümlenin mecazî anlamı gerçek olan anlamdan
üstün durumdadır. Asıl vurgulanmak istenilen mecazî anlamdır.
Anlamın bu şekilde anlaşılması gerçek anlamın anlaşılmasına da engel
teşkil etmez.741 (Tavîl):

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 40-41.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 85.
741
es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 402-412; el-Curcânî, et-Ta‘rîfât, 240; et-Taftâzânî,
Muhtasaru’l-Meânî, 376-384; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 346; Ali el-Cârim, elBelâğatu’l-vâdıha, 123; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 135-151; Fadl Hasan
739
740
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ُ ُ َ ْتُ ع ْنُ و ْج هُُ ْسَ َ َ َ َ َ صَْ َْ ُُاْلصَ ْ ا
ْ أب ْر ُ ب داُ م ْنُ ج ان بُ الْ غ ْورُ لم عُ ُ ُ أ ْ ُ ا ْرت فا
ُ

ُ

“Ğavr (dağı) tarafından parıldayan bir şimşek mi çaktı? Yoksa
Selmâ’nın yüzünden peçeler mi kalktı?” 742
Şair, sevdiğinin güzelliğini ifade ettiği yukarıdaki beytinde ُ س ْم
“Selmâ” lafzıyla gerçek sevgili olan Allah’ı (c.c.), ve ُ“ الْ اقعpeçeler”
lafzıyla da fânî olan şeyleri kinâye etmiştir. (Remel):

ُ س َ َ َ َ َ َ َ َُْئَُ ُُُُْاص ُلْظصَُ َ َ َُْنُ ُيُ ُُْويُُالْ ب ي دُ ط ُْاُ ُ ُ م نْ ا م اُ ع ُر ُُُْع ُ ُ ُك ُِنْ ُب اُنُُُط ُ ُْا
ُ süren, süratle çölleri aşan; yönünü
ُ
“Ey nimetler lutfederek develeri
Tay kabilesinin kum tepelerine çevir!”743
Şairin, yukarıdaki beytinde yer verdiği ُ“ سا ُ اْل ْاانSâika’l- ez‘ân”
lafzıyla Allah (c.c.) kinâye edilmiştir. (Hafîf):

ُ ا ُ ح ْت مُ إرادي

ُيُُْأُ ْه ََُصَ ََُ ُْلُُُاصْل ََُجَ َ َُْزُ ُإُ ُْنُُحُكُمُُُال دُ ْهُرُُ ُ ُ ب ب ْيُ ُقض

ُ
ُ
“Ey Hicaz halkı! Eğer felek bizim
ayrılmamız konusunda bir hüküm
verdiyse, bu kesin bir iradenin hükmüdür.”744

Abbâs, el-Belâğa: Funûnuhâ ve efnânuhâ,, II, 243; Aktaş, Modern Türk Şiirinde
Edebî Sanatlar, 45.
742
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 84; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 182.
743
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 3; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 8.
744
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 66; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 139.
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İbnu’l-Fârid, Hicaz halkına seslendiği beytinde, ُ “ ايُ أهْيلُ اْلجاYâ
uheyle’l-Hicâz” lafızlarıyla Allah’ın veli olan kullarını kinâye etmiştir.
(Hafîf):

ُ ا ادي

ادايُ إ ْنُ رغ بْ تُ فُ إ ْس

ُِ ُ ُك ُُةُ ُُروح ُاُ ُ ُ ش
ُْ ُيُْ ُ ْس َ َ َ ََُ ُقيُ ُُرُو

ُ etmek istiyorsan, Mekke’de (geçen
ُ
“Ey gece arkadaşım! Beni mutlu
güzel günleri) terennüm ederek ruhumu rahatlat!”745
Şair, beyitte geçen “Ey gece arkadaşım” anlamındaki “ ايُ َسّييYâ
semîrî” lafzını, aslında kasdettiği birden fazla gece arkadaşından kinâye
olarak kullanmıştır.
2.10.2. Bedî‘ ilmiyle ilgili sanatlar
Kelime olarak eşi ve benzeri bulunmayan, kendinden önce herhangi bir
örneği olmayan, orijinallik, yenilik ve icat gibi anlamlara gelen746 bedî‘
kelimesi, terim olarak duruma uygun, düzgün ve açık söylenen sözün,
manâ ve lafız açısından güzel kılınması ile ilgili kaide ve bilgileri ve
inceleyen ilim dalı şeklinde tarif edilir.747 Bir diğer tarife göre ise bedî‘,
edebî sanatlarla örülü ifadenin, söz bakımından kusursuz, anlam

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 66; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 139.
Fadl Hasan Abbâs, el-Belâğa: Funûnuhâ ve efnânuhâ, II, 271; Ferit Devellioğlu,
Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1986, 96.
747
el-Kazvînî, Telhîsu’l-Miftâh, 212.
745
746
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bakımından makul ve ahenkli olmasının usûl ve kaidelerini inceyen
ilimdir.748
2.10.2.1. Cinâs
Cinâs, kelimelerin anlamını dikkate almadan, yazılışları ve telaffuzları
aynı, anlamları ayrı olacak şekilde iki farklı kelimeyi bir arada
kullanmakla yapılan sanattır.749
2.10.2.1.1. Cinâs-ı tam
Lafızlar arasında “vücûh-u erbaa” diye tabir edilen harfler, harflerin
sayıları, sıraları ve harekeleri bakımından tam bir ittifak bulunursa
böyle lafızlarla yapılan cinâsa, cinâs-ı tam denilir.750 Cinâs-ı tam,
kelimelerin anlam yönünden kullanımına göre ikiye ayrılır.

es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 423-432; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 416-417; etTaftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 385; Ali el-Cârim, el-Belâğatu’l-vâdıha, 263; elHâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 360-361; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 369;
Fadl Hasan Abbâs, el-Belâğa: Funûnuhâ ve efnânuhâ,, II, 271-272; Bolelli, BelâgatKur’an Edebiyatı, 293; Nasrullah Hacımüftüoğlu, “Bedî”, DİA, V, 320.
749
el-Curcânî, et-Ta‘rîfât, 74-75; es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 429; el-Curcânî,
Esrâru’l-belâğâ, 7; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 445; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî,
420; Ali el-Cârim, el-Belâğatu’l-vâdıha, 265; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 396;
Ahmed Mustafa el-Merâğî,ulûmu’l-belâğa, Beyrut, 1984, 330; el-Meydânî, elBelâğatu’l-Arabiyye, II, 485-486; Fadl Hasan Abbâs, el-Belâğa: Funûnuhâ ve
efnânuhâ,, II, 297; Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 294; Aktaş, Modern Türk
Şiirinde Edebî Sanatlar, 163; Hikmet Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi,
İzmir, 1999, 22.
750
es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 429; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 445; et-Taftâzânî,
Muhtasaru’l-Meânî, 420; Ali el-Cârim, el-Belâğatu’l-vâdıha, 265; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 396; Ulûmu’l-belâğa, 330; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye,
II, 487-488; Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 294; Akdemir, Belâğat Terimleri
Ansiklopedisi, 23.
748

Yaşar Seracettin Baytar

|

253

2.10.2.1.1.1. Cinâs-ı mümâsil
İsim, fiil veya harf gibi aynı cinsten kelimelerle oluşturulan cinâsa,
cinâs-ı mümâsil denir. 751 (Tavîl):

ُ ُ اخ ِْتُ ذاكُ أ ْوُ خ لُ خ
ْ ُال بُ إ ْنُُ َْلصُ تْ َ صضَ ُُُ َْلصُ تْ َ صضَ ُُُم أْر ُُ ُ ُ م ن
ْ ُه و
ْ ال بُ ف
“O

aşk,

eğer

ُ
(uğruna)

ölmezsen,

onun

ُ
amacını

gerçekleştirememişsindir. Dolayısıyla ya bu (ölümü) tercih et, ya da
dostluğumu terk et!”752 (Kâmil):

ُ ُ وم ِنْ اُ م ْنُ ي ف ُا

َْلصُ أْ ص َ َ ُُُح ُ ه واكُ إ ْنُك نْ تُ ال ذيُ ُ ُ َْلصُ أْ ص َ ُُُف ي هُ أس

ُ
“Üzüntüden uğruna ölmezsem ُaşkının hakkını vermiş olamam. Benim
yerimde her kim olsa bunun hakkını verir.”753 (Kâmil):

ُ ُال ُاذا
ْ ُص نُق دا ُ ْوالص َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْحَ َ ُُ ُ ُ والْ يْ لُ ف ْرع اُ م نْ هُُح ُاذا
ْ ك الْغ
ُ

ُ ُ

“(O sevgilinin) boyu fidan, güzelliği sabah, sırtına kadar uzamış
saçları gece gibidir.”754
Yukarıdaki birinci beyitte ُ لُْت ْقضlafzı iki kez kullanılmıştır. Bunlardan
ilkinde “ölmek”, ikincisinde

ise “gerçekleştirmek” anlamında

et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 445; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 421; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 397; Ulûmu’l-belâğa, 331; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye,
II, 488; Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 295; Akdemir, Belâğat Terimleri
Ansiklopedisi, 23.
752
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 24; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 61.
753
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 103; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 162.
754
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 88; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 31.
751
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kullanılmıştır. Ayrıca bunların ikisi de fiildir. Diğer beyitte de fiil olan

ُ لُْ أقْضlafzı yine iki defa kullanılmıştır. Bunlardan ilkinde “yerine
getirmek”, ikincisinde ise “ ölmek “ anlamında kullanılmıştır. Üçüncü
beyitte ise, ِ
ُ  باlafzı aynı şekilde iki defa kullanılmıştır. İlki “güzellik”,
ikincisi ise, “sabah” manasında kullanılmıştır. Bunların ikisi de isimdir.
Dolayısıyla beyitlerin her üçünde de bu yolla cinâs-ı tam ve mümâsil
sanatı meydana gelmiştir.
2.10.2.1.1.2. Cinâs-ı müstevfâ
Cinâsı oluşturan kelimelerin isim, fiil, ya da edat olma bakımından
farklı cinslerden olmasıyla yapılan cinâsa cinâs-ı müstevfâ denir. 755
(Kâmil):

ُ ْب اح ةُُ ُ ُ والْ يْ لُ ف ْرع اُ م نْ هُُح َ َ َ ْ ُاُُْا صْل َ َ َ ْ ُا
ُ

ُِص ن ُق داُوالص ب ا
ْ ك الْغ
ُ ُ

“Onun boyu fidan, güzelliği sabah, sırtına kadar uzamış saçları gece
gibidir.” 756 (Tavîl):

ُ ُ َ تُ م ْنُُ ْح َ ََلُُُع ْق دُ ع
ْ ةُُ ُ ُ وق ْدُ س م
ُ

وم اُُ ْحَ َ َلُُُبُ م ْنُ ْ ن ةُ ف ْ وُ م ْن
ُ

et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 446; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 421; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 397; el-Merâğî, ulûmu’l-belâğa, 331; el-Meydânî, el-Belâğatu’lArabiyye, II, 489; Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 296; Akdemir, Belâğat
Terimleri Ansiklopedisi, 25.
756
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 2003, 88; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 31.
755
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“İrâdem, bir düğümü (bile) çözme (kararlılığından) uzakken, başıma
gelen (bu) musîbet ödüldür (bana).”757(Remel):

ُ ُيْ ُ م ْ دُ ح راُُ ْشَ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ لْشَ َ َ َ ََ ْ ُح ْش وُحش ا اُأيُش ْا

أيُ ش

ُ
ُ ُ
“Hangi şey, vücudumun organlarını,
içimi yakıp kavuran şeyi
soğutabilir ki?”758
Yukarıdaki ilk beyitte ْ حاذُاkelimesi iki kez kullanılmıştır. Bunlardan ilki
“uzanmak”, ikincisi “sırt” manasında kullanılmıştır. Ayrıca bu
kelimelerden birincisi fiil, ikincisi ise isimdir. Diğer beyitte, ل
ُح
kelimesi de iki kez kullanılmıştır. Bunlardan ilki “başa gelmek”,
ikincisi “çözme” manasında kullanılmıştır. Bu kelimelerin de birincisi
fiil, ikincisi ise isim olan mastardır. Son beyitte ise, وى
ُ  شkelimesi iki
kez kullanılmıştır. Bunların ilki “yakıp kavurmak”, diğeri ise “vucûdun
organları” manasında kullanılmıştır. Bu kelimelerden birincisi fiil,
ikincisi ise isimdir. Böylelikle beyitlerin üçünde de cinâs-ı tam ve
müstevfâ sanatı meydana gelmiştir.
2.10.2.1.2. Cinâs-ı nâkıs
Cinâs-ı nâkıs, cinâslı lafızlar arasında tam cinâsı oluşturan “vücûh-u
erbaa”dan (dört benzerlik) birinin eksik olmasıyla meydana gelen cinâs

757
758

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 21; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 56.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 4; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 11.
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türüdür. 759 Cinâs-ı nâkıs, bu eksikliğin cinsine göre farklı şekillerde
tasnife tabi tutulur.
2.10.2.1.2.1. İhtilâfın harflerin cinsinde vâki olmasına göre
2.10.2.1.2.1.1. Cinâs-ı lâhik
Cinâs-ı lâhik, aralarında ihtilâf meydana gelen harflerin, mahreçlerinin
birbirinden uzak olması durumunda meydana gelen cinastır.760 (Tavîl):

ُ ُُوعنْ ديُ منْ اُ ُنْ صش َ َ َ َ َ ْ ُُُق بْ لُ ُنْ صشَ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُُ ُ ُ م ا اُ أب داُ ت بْ ق ُُوإ ْنُ ب اُ الْ ا ظْ م
ُ

ُ

“Daha doğmadan önce o şarabın neşesi bende vardı; kemiklerim
çürüse de o neşe benimle ebediyen kalacaktır.”761
Beyitte geçen شوُة
ْ  نve ُ  ن ْشأkelimelerinin bir arada zikredilmesiyle cinâsı lâhik meydana gelmiştir. Mahreçleri farklı olan harfler kelimelerin
ortasında yer almaktadır.

es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 429; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 447; et-Taftâzânî,
Muhtasaru’l-Meânî, 422; Ali el-Cârim, el-Belâğatu’l-vâdıha, 265; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 398; el-Merâğî, ulûmu’l-belâğa, 331-332; el-Meydânî, elBelâğatu’l-Arabiyye, II, 492; Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 299; Akdemir,
Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, 30.
760
es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 429; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 448; et-Taftâzânî,
Muhtasaru’l-Meânî, 424; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 400; el-Merâğî, ulûmu’lbelâğa, 332; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 495; Bolelli, Belâgat-Kur’an
Edebiyatı, 301; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, 31.
761
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 72; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 152.
759
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2.10.2.1.2.2. İhtilâfın harflerin sayısında vâki olmasına göre
2.10.2.1.2.2.1. Cinâs-ı merdûf
Cinâs-ı merdûf, aralarında cinâs bulunan kelimelerden birinin başında
fazladan bir harf bulunmasıyla yapılan cinastır. 762 (Tavîl):

ُ ُ َْعُ ُ ُ ك ذل كُ لُْ ي ْس ك ْنُ م عُُال َتَ َبَْ ُُُالص َب

تُ و ْال مُ ي ْوم اُ ْو
ْ ف م اُ س ك ن

“Hiçbir zaman şarapla tasa ُbir arada bulunmadığı gibi hüzün ُde
mûsikî ile birlikte bulunmaz.”763
Beyitteki cinâslı kelimeler, ُ ُُال ن غ مveُُُُُُالْ غ مkelimeleridir. Bunlardan
“mûsikî” manasındaki ُ ال ن غ مkelimesinin başında, “hüzün” manasına
gelen ُ الْغمkelimesinin başında bulunmayan fazladan bir “( ”نnûn) harfi
vardır. Dolayısıyla beyitte bu kelimelerin bir arada kullanılmasıyla
cinâs-ı merdûf meydana gelmiştir. (Tavîl):

ُ ُ َ تُ م ُْن ُح لُُُ ْع صضَ َ َ ُُُع
ْ ةُُ ُ ُ وُ َْ َ َ صُ ُس م

ْوم اُُُح لُُُبُ م ْنُ ْ ن ةُ ف ْ وُ م ن
ُ

ُ (kararlılığından) uzakken, başıma
“İrâdem bir düğümü (bile) çözme
gelen (bu) musîbet ödüldür (bana) .” 764

es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 429; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 448; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 400; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 493; Bolelli,
Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 302; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, 33.
763
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 72; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 152.
764
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 21; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 56.
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Beyitte geçen  ق ُْدve  ع ْقدkelimeleri arasında da cinâs-ı merdûf
oluşmuştur.
2.10.2.1.2.3. İhtilâfın harflerin hey’etinde vâki olmasına göre
2.10.2.1.2.3.1. Cinâs-ı muharref
Cinâs-ı muharref, aralarında cinâs bulunan kelimelerin, cinsi ile
harflerinin sayısı ve sırası aynı olup, yalnızca hareke ve sükûn
bakımından farklılık göstermeleri durumunda meydana gelen cinâs
türüdür.765 (Tavîl):

ُ ُ َْال ب ي بُ ه وُُالصََُّ ص
ْ ُُُ َْْرف اُوإ ْنُش ْئ تُم ْج اُ ُ ُ ف ا ْدل كُع ْنُُظَْ ص
ُ

ُع ْي كُت ا
ُ

“Onu katıksız iç! Eğer karıştırmak istersen; sevgilinin ağız suyunu
katmamak düpedüz zulüm sayılır.”766
Beyitte geçen ُ ْمve ُ الْظ ْمkelimelerinin bir arada zikredilmesiyle cinâsı muharref meydana gelmiştir. (Hafîf):

ُ ُيْ تُ ع نْ هُ م اُ خ لك ا

ع بْ دُُرقُُم اُُ ْرقُُُي ْوم اُ ل ا تْ ُ ُ ُ ل ْوُُت
ُ

ُ

et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 422; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 401; elMerâğî, ulûmu’l-belâğa, 332; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 491; Bolelli,
Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 303; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, 35.
766
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 72; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 152.
765
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“O, öyle bir köledir ki, bir gün bile efendisinin onu azât etmesini
ummadı, sen onu bıraksan da, o seni asla bırakmaz.”767
Beyitteki ُ  رve ُ  رkelimeleri arasında cinâs-ı muharref meydana
gelmiştir. (Tavîl):

ُ ُ اخ ِْتُ ذاكُ أ ْوُ خ لُ خ
ْ ه وُُا صْلَ َ َ ُُُإ ْنُ لُْ ت ْق ضُ لُْ ت ْق ضُ م أْرُُُ ُ ُ م نُُا صْل َ ََ ُُُف
ُ
ُ
“Eğer o aşk, (uğruna) ölmezsen,
aşkın amacını gerçekleştirememişsindir. Dolayısıyla ya bu (ölümü) tercih et, ya da dostluğumu terk
et.” 768
Beyitte geçen ُالب
ْ ve ُالب
ْ kelimeleri arasında da cinâs-ı muharref
meydana gelmiştir.
2.10.2.1.2.3.2. Cinâs-ı musahhaf
Arapça kelimelerdeki harflerin, noktalı ve noktasız benzerleriyle
oluşturulan cinâsa cinâs-ı musahhaf denilmektedir. Diğer bir ifadeyle
her yönüyle aynı, sadece noktaları farklı olan kelimeleri bir araya
getirmek suretiyle yapılan cinastır.769 (Tavîl):

ُت
ُ ُ ي أُلْ ُغ
ُ تُ ُ ُ وُيَْ ََُ صضَ َََُُّْ ََُ ُ ُع ُ ْيُُ الْ ُا ُ ْيُُ ْ ُُو
ْ ُ ُْ ُُْويُُا
ُ

ُيُعُ ْن
ُ ْ ُيُاُلْغ
ُ ْ ُفَُْتَُ صُضطَْ ُُغ
ُ

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 79; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 169.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 24; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 61.
769
el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 401; el-Merâğî, ulûmu’l-belâğa, 401; Bolelli,
Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 304-305.
767
768
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“(Zât perdemin) ğaynındaki nokta, sahvımın770 kemâlinden dolayı
silindi. (O, aynı ğayn yapan beşeriyet noktası zâil olunca, ğayn ayn oldu
ve ğayriyyet bertaraf oldu.) Benim zât gözümün uyanıklığı da mahvımı
ilğa etti.”771 Yani şair, “Vücûdumu Hakk’ın vücûdunda fânî kıldım.
Yakînim de zannı mahv etti ve böylece fenâ içinde fenâ hâsıl oldu.” 772
demektedir.
Beyitte geçen  ن ْق ُةve  ي ْقظ ُةkelimeleri arasında cinâs-ı musahhaf
oluşmuştur. Ayrıca, ُغُ ْيُُ اُلْغُ ْي

ile ي
ُ ْ ُيُ اُلْا
ُ ْ ُع

lafızlarının beraber

kullanılmasıyla da cinâs-ı müleffak773 ve musahhaf; ُي
ُ ُْو

ve ُي
ُ ُْو

kelimeleri arasında ise cinâs-ı lâhik meydana gelmiştir.
2.10.2.1.2.4. İhtilâfın harflerin sırasında vâki olmasına göre
2.10.2.1.2.4.1. Cinâs-ı kalbُ
Aralarında cinâs bulunan kelimelerde harflerin sırasının farklı
olmasıyla meydana gelen cinastır. Cinâslı kelimelerden birinin harfleri,
tam ters olarak dizildiğinde diğer kelime oluşuyorsa bu durumda kalbi kül (tam kalb) meydana gelir.774 Farklılık, bütün harflerde değil de bir

Sahv: Kalbine gelen feyz ve ilâhî varidatla kendinden geçen sâlikin kendine
gelmesi ve sekr hâlinin üzerinden kalkması hâlini ifade eder. Bkz., Uludağ, Tasavvuf
Terimleri Sözlüğü, 301; Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 537;
Kara, Tasavvuf ve Tarikatlar Tarihi, 166-168; Eraydın, Tasavvuf ve Tarîkatler, 195.
771
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 44.
772
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 334.
773
Cinâs-ı müleffak konusu aşağıda gelecektir.
774
et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 448; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 424; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 402; el-Merâğî, ulûmu’l-belâğa, 332; el-Meydânî, el-Belâğatu’l770
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kısmının dizilişinde ise bu durumda kalb-i ba’z (nâkıs kalb) meydana
gelmiş olur.775
Gelecek beyitlerdeki cinâs örnekleri cinâsın, kalb-i b‘az türündendir.
(Tavîl):

ُ ُ َ تُ م ْنُ ح لُ ع ْق دُ ع
ْ وم اُُُح لُُُبُ م ْنُُ صِم َتَْ َ َ ُُف ْ و ُم َصت َ ْ َ َ َ ُُ ُ ُ وق ْدُ س م
ُ (kararlılığından) uzakken, başıma
ُ
“İrâdem bir düğümü (bile) çözme
gelen (bu) musîbet ödüldür (bana).” 776 (Tavîl):

ُ ُأرو ُ وق ْدُ ط الُُُالصَ َ ْ َ َ َ ْ ُُم نْ كُ ن ظْ رةُ ُ ُ وك ْمُ م ُْنُُدم َ ََ ُُُْدونُ م ْرم ايُ ط ت
ُ (Artık,) Cemâlini görmek istiyorum.
ُ
“Senden ayrılığım çok uzun sürdü.
Bu hedefim uğruna da nice kanlar döküldü.”777 (Tavîl):

ُ ُُ َ َ ُُنَْ َ َبْ َ َ ُُال ْل انُ ف ْ اُ ت اُُغ َ َصت

اس تج ْ اُ ب هُ ُ ُ ع
ْ ُف ُدونك اُ ف
ْ ال انُ و

ُ
ُ nağmeleriyle süsle. Doğrusu mûsikî
“Onu meyhânede ara ve mûsikî
eşliğinde içilen şarap ganimet sayılır.”778

Arabiyye, II, 496;‘Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 305; Akdemir, Belâğat
Terimleri Ansiklopedisi, 36.
775
et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 449; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 424; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 402; el-Merâğî, ulûmu’l-belâğa, 333; el-Meydânî, el-Belâğatu’lArabiyye, II, 496; Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 305; Akdemir, Belâğat
Terimleri Ansiklopedisi, 37.
776
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 21; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 56.
777
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 43.
778
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 72; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 56.
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Yukarıdaki birinci beyitteki;  ْن ُةve  منْ ُةkelimeleri arasında, ikinci
beyitteki;  الْمدىve ُ  دماkelimeleri arasında ve üçüncü beyitteki; ُ ن غمve

ُ غْنمkelimeleri arasında cinâs-ı kalbin, kalb-i ba‘z türü meydana
gelmiştir.
2.10.2.1.3. Cinâs-ı iştikâk
Aralarında iştikâk, yani aynı kökten türeme bakımından bir irtibat olan
iki kelimenin meydana getirdiği cinâsa cinâs-ı iştikâk denir.779 (Tavîl):

ُ ُ َ َ ْ ََ َ َ َ َيُ ُ ُ ول ْو ُأْ صشَ َ َ َ َ َ َ ُ ُم اُبُلل ْع دا ُلْ صش
ُ

ي ُح ْس نُ تص
ُْ ْوَْ ن ا نُُ ْش َ َ َ َ َ َ ص َ ا
ُ

“Güzel sabrım beni şikâyet etmekten alıkoydu. Şayet bendeki (derdi)
düşmanlarıma şikâyet etseydim, onlar bile bu şikâyetlerimi giderirlerdi
.”780
Beyitte yer alan ve tamamı, شكوُشكاي ُة
ْ  شكاُيkökünden türemiş olan ُش ْكواي
, ُ أ ْشكve ُ ل ْشكتkelimeleriyle oluşturulan cinâs bu türdendir. (Tavîl):

ُ ُُ َ َْ اخ ِْتُ ذاكُ أ ْوُُ ْخ َ ََلُُُخ
ْ ُه و
ْ ُال بُُإ ْنُ لُْ ت ْق ضُ لُْ ت ْق ضُ م أْرُُُ ُ ُ م ن
ْ ال بُ ف
ُ

ُ

es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 430; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 449; el-Meydânî, elBelâğatu’l-Arabiyye, II, 498;‘Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 307; Akdemir,
Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, 39.
780
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 21; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 56.
779
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“O aşk, eğer (uğruna) ölmezsen, onun amacını gerçekleştirememişsindir. Dolayısıyla ya bu (ölümü) tercih et, ya da dostluğumu terk
et!”781
Beyitte geçen ve aynı kökten türemiş olan

ُ خلve ُ  خkelimeleri

arasında da cinâs-ı iştikâk bulunmaktadır.
2.10.2.1.4. Cinâs-ı müleffak
Cinâs-ı müleffak, aralarında cinâs olan kelimelerin her ikisinin de iki
kelimeden oluşmasıyla meydana gelen cinâs türüdür.782 (Tavîl):

ُ ُ اخ ِْتُ ذاكُ أ ْوُ خ لُ خ
ْ ُال بُ إ ْنُُ َْلصُ تْ َ صضَ ُُُ َْلصُ تْ َ صضَ ُُُم أْر ُُ ُ ُ م ن
ْ ُه و
ْ ال بُ ف
ُ

ُ

“O aşk, eğer (uğruna) ölmezsen, onun amacını gerçekleştirememişsindir. Dolayısıyla ya bu (ölümü) tercih et, ya da dostluğumu terk et!”783
Yukarıdaki beyitte geçen ُ لُْت ْقضve ُ لُْت ْقضkelimeleri arasında cinâsın bu
türü görülmektedir.
İbnu’l-Fârid, Arap diline olan hâkimiyetini ve edebî sanatları
kullanmadaki maharetini, bazen bir beytin mısralarını, bazenُُde iki
beytin tüm kelimelerini birbirleriyle cinâslı olacak şekilde nazma
dökmek suretiyle gösterebilmektedir. (Tavîl):

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 24; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 61.
el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 402; Akdemir, Belâğat Terimleri Ansiklopedisi, 40.
783
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 24; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 61.
781
782
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ُ ُُ ذُاُُفُُ ل ُ ُْم هُ ع ُ ُْن ت ق ُي ُة
ُ ُي غ ُةُ ُ مُ ْاُنُ ُوي ُة
ُ ُُوري ُة

ُُُُُي غ ة

أخ ُال ُ ذاُُُفُُ لُ ُْوم هُ عُ ُْن تُق ُكُم ُا ُ ُ أُح ُال

ُُا ُ ُ شُ ُ ُوداُُغ دُاُ ف

ف ُُذُاُ م ظْ ُ ُرُ ل ُ روُِ ه ُادُُُلُفْ ُق

ُُُوذُُاُ مُظُْ ُرُ لُ ن ُ ْفُسُ ح ُادُُُلُُرفُْق ُُا ُ ُ و ُجُوداُُع ُدُاُ ف

ُ her iki mısrasındaki kelimelerin
ُ
Yukarıda geçen ilk beytin 784
birbirleriyle ve sonraki iki beytin

785

de kelimelerinin tamamına

yakınının birbiriyle cinâslı bir şekilde nazma döküldüğü açıkça
görülmektedir.
2.10.2.2. İktibâs
İktibâs, şiiri süslemek ve anlamı kuvvetlendirmek maksadıyla âyet ve
hadislerden bir kısmının şiire alınmasıdır. Şiirdeki bu kısımların âyet
veya hadis olduğuna şair tarafından işâret edilmediği gibi vezin ve
kâfiye zaruretinden dolayı iktibas edilen metinlerde bazı küçük
değişiklikler de yapılabilir.786 (Hafîf):

ُ ُاُ اْل م الُ ق ْدُ ولك ُا

ول كُ اْل ْم رُُفَْ َ َ صَ َ ُ مَ َ َ ُْ أْنصَ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ف ا
ُ

ُ
“Emir senindir. Ne hüküm vereceksen ver. Güzellik seni bana efendi
yapmıştır.”787

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 21.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 40.
786
et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 471; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 450; el-Curcânî,
et-Ta‘rîfât, 49-50; Ali el-Cârim, el-Belâğatu’l-vâdıha, 269-270; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 414; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 536; Bolelli,
Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 311; Aktaş, Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, 119.
787
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 79; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 169.
784
785
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Şair, şiirindeki ُ  فاقْضُماُأنْتُقاcümlesini Tâhâ sûresinin 72. âyetinden
iktibas etmiştir. Âyetin metni ve meâli şöyledir:

ُُم ُاْنص ْ ُ ْ ُُُا اُت ْقض ا
َٓ قالواُل ْنُن ْ ثركُع ٰ ُم
َْٓ اُجا ُمنُالْبيناتُوالذيُف ر ُفْ ص
ُُال ٰيوةُال دنْي ا
ْ “ ٰه ذهOnlar (sihirbazlar) şöyle dediler: “Seni, bizlere gelen
apaçık delillere ve bizleri yoktan var edene asla tercih etmeyeceğiz. Sen
artık hükmünü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hükmedersin.”788
(Kâmil):

ُ ُُْ ََْ َْاَس ْحُ ولُ تْ ا ْلُ ج وابُُلَْ ََ صىُ ت
ْ ألْ ت كُ أ ْنُ أراكُ ح ق ي ق ُة ُ ُ ف

وإذاُ س
ُ

ُ

“Gerçek manada cemâlini görmek istediğim zaman beni hoş gör ve
bana “asla beni göremezsin” cevabını verme.”789
Şair, yukarıdaki beyitte Allah’ı görmek istediğini dile getirirken beytin
ikinci kısmında yer verdiği ُ ل ْنُ ت رىifadesini A‘raf suresinin 143.
âyetinden iktibas etmiştir. Âyetin ilgili bölümünün metni ve meâli
şöyledir:ُ...ُُلميق اتن اُوك م هُُُرب هُق الُربُأريُأنظ ْرُإليْ كُق ال ُلْىُ تَْ ْْان

ُُُولم اُج ا ُموس

“Mûsâ, belirlediğimiz vakitte (Tûr dağına) gelip de Rabb’i onunla
konuştuğunda şöyle dedi: "Rabbim! Bana görün de; sana bakayım!"

788
789

Tâhâ, 20/72.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 85; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 185.

266 | S û f î Ş a i r İ b n u ’ l - F â r i d , H a y a t ı v e D i v â n ı
Allah (c.c.), "Beni (dünyada) asla göremeyeceksin" buyurdu…”

790

(Tavîl):

ُ ارةُ اه رُ ُ ُ بَ ََ َ ََصت َ ََ ُ لَْ ََ ُ سْصَ ََ َ ََُُك ن ورُ اْل ظ ّيُة

عُ ت نْ ب ي هُ اْلش

وم ْو
ُ

ُ

“Önemle dikkat çekilen yer, öğle aydınlığı gibi apaçık ortadadır. (o da
Allah’ın şu sözüdür;) “Ben onun işiten kulağı olurum.”791
Şair,ُُyukarıdaki beytinde yer verdiği اا
ُ ْ كْنتُ لهُ َسifadesini bir kudsî
hadisten biraz değiştirmek suretiyle iktibas etmiştir. Kudsî hadisin ilgili
kısmının metni ve tercümesi şöyledir:ُوماُت قربُالُعْبديُبش ُأحبُإَلُم ْن...

ْ

ُأدا ُماافِْت ْ تُع ْيهَُولُُُي الُعْبديُيُت قربُإلُ لنوافلُحّتُأحبهَُفإذاُأ ْحب ْب تهُُب صت ُسْص ْ ُُُالذى
...ُ…“ ي ْسمعُ بهُ ُوبصرهُ ُالُذىُ ي ْبصرُُ بهKulum kendisine farz kıldığım
ibadetlerden daha sevimli bir şeyle bana yaklaşamaz. O, nâfilelerle de
sürekli bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki sonunda onu severim. Onu
sevince de işiten kulağı ve gören gözü olurum...”792ُ
2.10.2.3. Telmîh
Telmîh, söz esnasında temsil yoluyla insanların bildiği tarihî bir olaya,
hikâyeye, ünlü bir şahsa, yaygın bir nükteye, duruma uygun bir
atasözüne, ilmî bir konuya ya da mutad bir usûle işaret ederek yapılan

el-A‘râf, 7/143.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 57; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 115.
792
Buhârî, “Rikâk”, 38.
790
791
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sanata denir.793 Bu sanat daha ziyâde hatırlatma amacına yöneliktir. Bir
tür çağrışım sanatıdır. Telmih yoluyla işaret edilen şey uzun bir şekilde
açıklanmayıp kısaca değinilerek geçilir. (Kâmil):

ُ ُتُ ُالُْ ْبَ َ َ َ َْص ُيُْ ُفُ ك رى
ْ خ ُُرتُُُُاْ ُلقْ ُم اُرُُُط ْوع اُ ي ْق ظ ةُ ُ ُ إ ْنُ ت را
ُ

ُ

“Aylar, uyanıkken O’nu görseydi severek ve isteyerek secdeye
kapanırdı. Uykuda görülen rüyadaki gibi değil.” 794
İbnu’l-Fârid, sevdiğinin güzelliğinden bahsettiği yukarıdaki beyitte “ُل

ُ ”كرْ ايifadesiyle Hz. Yusuf (a.s.)’ın rüyada yıldızları, ayı ve güneşi
kendine secde ederken gördüğü olaya telmih yapmaktadır. Şiirde telmîh
yapılan olay, Kur’an’da şöyle geçmektedir: ُُلبيهُآيُأبُتُإيُرأيْت
ُ ُ إ ْذُقالُيوس

ُُين
ُ “أحدُ عشرُك ْوكباُ ُوالش ْمسُ والْقمرُ رأيْت ْمُ لُ ساجدHani! Hz. Yûsuf bir gün,
babasına şöyle demişti: “Ey babacığım! Rüyamda on bir yıldızla güneşi
ve ayı bana secde ederlerken gördüm.” 795 (Hafîf):

ُ ُبُ ق ُبْ ُ ُاُ ُ ُ ط ُُْرف ُهُُ ُح ُيُُ ُراُق ُبُُ ُُاْلُفْ ُ ُلك ا
ُ

ْوْب َ َ َْلاْ ْلُ ا صَْ َ َْ َ َ َ َ َ ََلُُُق
ُ

Aktaş, Modern Türk Şiirinde Edebî Sanatlar, 111; M. Orhan Soysal, Edebî
Sanatlar ve Tanınması, İstanbul, 2005, 93.
794
el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 15.
795
Yûsuf, 12/4.
793
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“Benden önce Halîl (İbrahim (a.s.)) de yıldızları gözetlediğinde gözünü
sana çevirmişti.” 796
Şair, yukarıdaki beytinde Hz. İbrahim (a.s.)’ın Kur’an-ı Kerim’de
geçen Rabbini araması olayına telmih yapmaktadır.

“ُ”وكذاكُ ا ْل يل

ibaresiyle aşağıdaki âyete işaret etmektedir.

ًۚ
ٰ ْ ُهذاُر ًۚبُف مَٓاُافلُقال َُٓلُاحب
ُُالف يُُف ماُراُالْقمرُ غاُقال
ٰ ف ماُجنُع ْيهُالْيلُراُٰك ْوكباُقال
َٓ “ ٰهذاُر ًۚبُف مَٓاُافلُقالُلئ ْنُلُْي ْ ديُربُلكوننُمنُاُلْق ْوGecenin karanlığı
ُُُالضالي
onu bürüyünce bir yıldız gördü. “İşte Rabbim budur” dedi. Yıldız
batınca da “Ben batanları sevmem” dedi. Ayı doğarken görünce, “İşte
Rabbim budur” dedi. O da batınca, “Rabbim doğru yolu göstermezse
şüphesiz yolunu şaşırmış kimselerden olurum” dedi.”797 (Tavîl):

ُ ُ تُم يا
ْ تُأ ْوُأ ْعصُك ان
ْ تُ ق بْ ل ُلَْ َ ا ْمَ َ َ ُُُم ّتُ ُ ُ أط ْا اُعص
ْ ف ن ْفس اُك ان
ُ

ُ

“(Bundan) önce nefsim, levvâme798(mertebesinde)idi. Ona itaat
ettiğimde âsî, isyan ettiğimdeyse itaatkâr olurdu.”799

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 81; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 174.
el-En’âm, 6/76,77.
798
Nefs-i levvâme: Kınayıcı nefis anlamında Arapça bir kelime olup, tasavvufî olarak,
bir parça kalbin nûru ile nurlanmış, o nur ölçüsünde uyanıklık kazanmış olan nefistir.
Levvâme sıfatını alan nefis, yaptığı kötü işlerin farkındadır; yani gafletten bir parça
sıyrılmıştır. Bu yüzden öz eleştiride bulunur, kendisini kınar, günahları yapmak
istemez. Ancak yeterince olgunlaşmadığı için onları yapmaya da devam eder. Bkz
Cebecioğlu, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 474.
799
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 29; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 69.
796
797
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Şair, yukarıdaki beyitinde yer verdiği  لوامُةkelimesiyle aşağıdaki âyete
işaret etmektedir.

“ لُُُأقْسمُ بي ْو ُ الْقيامةُ ُولُُُأقْسمُ لن ْفسُ ال وامُةSandıkları gibi

değil, kıyamet gününe yemin ederim. (Kusurlarından dolayı kendini)
kınayan nefse de yemin ederim (ki diriltilip hesaba çekileceksiniz)”800
(Tavîl):

ُ ُ هُ ع ْنُ رأْيُ اْل ولُ ع ق ي د

ارةُ ُ ُ ت ن
ُ

ولُ م ْنُ أيُُالَ َ َ ََْص يَْ َ َ َ َْ َ َ َ َ ص ُُُإش
ُ

“Bu iki görüşün en sahihinden, inancımın hulûl akîdesinden uzak
olduğuna bir işaret vardır.”801
İbnu’l-Fârid, geçen beytinde zikrettiği “ي
ُ ْ  ”الرْ ي تifadesiyle Cebrâil
(a.s.)’in, Sahabeden Dihyetu’l-Kelbî suretinde Hz. peygamber’e gelip
din ile ilgili bilgilendirmede bulunduğu esnada, Hz. Peygamber’in
Cebrâil (a.s.)’i asli hey’etinde bir melek olarak gördüğü hâlde ashabın
onu, sohbet eden bir insan olarak gördükleri olaya telmih yapmaktadır.
Cibril hadisi diye meşhur olan hadiste Cebrâil (a.s.), Hz. Peygamber’e
sırasıyla İslâm, iman, ihsan ve kıyamete dair sorular sorar. Hz.
Peygamber bunları cevaplandırır. Kıyamete dair soruya gelince ise
“Sorulan sorandan daha iyi bilmiyor.” şeklinde cevap verir. Cebrâil

800

el-Kıyâme,75/1,2.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 34; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 76; Ankaravî,
Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 240.
801
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(a.s.) gidince Hz. Peygamber, ashabına; “O, size dininizi öğretmek için
gelen Cebrail (a.s.) idi” buyurur.802 (Tavîl):

ُ ا ي ف ُة

ُوج ا ُُ ْحَ َ َ َ يَ َ َ َ ُُُفُ اْت اديُ ب تُ ُ ُ رواي ت هُ فُ الْ ن ْق لُ غ ّْي

“Naklinde rivâyeti, kanaatimce
ُ sabit olup, zayıf olmayan bir hadis
ُ
vârid oldu.”803 (Tavîl):

ُ ُُ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ ّيُُِّ بُ اْل ُ ب ْا دُُُتَْ َ ََُ ْض َ َ َْ ُُ ُ ُ إلَْ َ ََصَ َ ََ ُ بَ َ ََتْ َ َ ََ ص َ َ ََلُُُأ ْوُُأْداْ ُ فَْ َ ََْي

يش

ُ

ُ

“Kendisine nafilelerle ve farzların edasıyla yaklaştıktan sonra Hakk’ın
sevgisini işaret ediyor”804 (Tavîl):

ُ ارةُ اه رُ ُ ُ بَ ََ َ ََصت َ ََ ُ لَْ ََ ُ سْصَ ََ َ ََُُك ن ورُ اْل ظ ّيُة

عُ ت نْ ب ي هُ اْلش

ُ

وم ْو
ُ

“Önemle dikkat çekilen yer, öğle aydınlığı gibi apaçık ortadadır. (o da
Allah’ın şu sözüdür;) “Ben onun işiten kulağı olurum.”805
Şair, Allah’ın sevgisine ermenin ve O’na yaklaşmanın, farzların
edâsından sonra nafilelere sürekli devam etmekle mümkün olduğunu
ifade ettiği yukarıdaki üç beytinde yer verdiği ُ حديث, ُت قربُ ُإلْيهُبن ْفل, ُ أدا

Müslim, “İman”, 1; Ebu Dâvud, “Sünnet”, 17; Tirmizî, “İman”, 4.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 57; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 115.
804
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 57; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 115.
805
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 57; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 115.
802
803
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 فريضُة, ُ كنْتُ لهُ َسْااkelime ve terkiplerle daha önce “iktibas” sanatını
işlerken metnini verdiğimiz kudsî hadise806 telmîhte bulunmaktadır.
İbnu’l-Fârid, özellikle “Tâiyye” isimli kasidesinde pek çok âyet ve
hadis’e telmihte bulunmak suretiyle dinî kültürünün ne denli zengin
olduğunu ortaya koymuştur.
Yukarıda bununla ilgili verdiğimiz örneklerden başka “Tâiyye” isimli
kasidenin 355, 360, 448–451. beyitlerinde “Mekke, Medine, harem,
kıble, hac ve bu ibadetle ilgili olan arafat vakfesi, Safa-Merve, sa‘y,
rükn, tavaf, Beyt-i Makdis, Mescid-i Aksâ, kadir gecesi, cuma günü,
namaz ve oruç gibi İslâm’ın önemli simgelerine de işaret
edilmektedir.807
2.10.2.4. Tıbâk
Tıbâk, birbirine zıt olan iki duygu, düşünce ya da kavramın birlikte
kullanılmasıyla yapılan sanattır.808 (Tavîl):

ُ ُ َ َ َ َوف ي اُ ح للُ ب ْا دُُن صس َ َ َ َ َ َ َ ُ َْتَْ َ َُ ُ ُ ُ وخ ْ عُ ع ذاريُُ ْو صارتَ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ أْ ْم
ُ

ُ

Bkz., Buhârî, “Rikâk”, 38.
Abdulhâlik Mahmûd, Şi‘ru İbni’l-Fârid, 139.
808
el-Curcânî, et-Ta‘rîfât, 84; es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 423; et-Taftâzânî, elMutavvel, 417; et-Taftâzânî, Muhtasaru’l-Meânî, 385; Fadl Hasan Abbâs, el-Belâğa:
Funûnuhâ ve efnânuhâ,, II, 275; Ali el-Cârim, el-Belâğatu’l-vâdıha, 281; el-Hâşimî,
Cevâhiru’l-belâğa, 366; Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 332; Aktaş, Modern Türk
Şiirinde Edebî Sanatlar, 53.
806
807
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“Ona olan sevgim yüzünden, zâhid ve âbid olduktan sonra günahlarla
iştiğâlim ve cürüm irtikâbım hoşuma gider oldu.” 809
Beyitte zikredilen ve “vazife yapma, kurallara uyma” manasındaki ا
ُ ن ْسك
“nuskî” kelimesi ile “kurallara uymamak, bir şeyin aksini yapmak”
anlamında olan “ تكاtehettükî” kelimesi arasında ve ayrıca “günaha
girmek” manasında kullanılmış olan ا
ُ “ ُُ ْارتكابُ أ مirtikâbu esâmî”
terkibiyle سكا
ْ “ نnuskî” kelimesi arasında tıbâk sanatı vardır (Kâmil):

ُف
ُ لُ غ ْروُ إ ْنُُ ْش َ َ َ َ َ َ َ َ َ صُُُب غ ْم دُ ج ف ون اُ ُ ُ ع يْ نُ وُ ْسَ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ صُُُ ل دم و ُ ال ذُُر
ُ

ُ

“Şayet gözüm, kapaklarını yumup uyumakta cimri, gözyaşlarını
dökmekte cömert davranıyorsa bunda şaşıracak bir şey yoktur.”810
Yukarıdaki beyitte “cimri olma” anlamına gelen ت
ُْ “ شŞehhat”
kelimesi ile “cömert olma” anlamına gelen ت
ُْ “ سSehhat” kelimesi
arasında tıbâk sanatı meydana gelmiştir. (Hafîf):

ُ اس ت ْا ذبُالْ ا ذابُ ه ن اك ُا
ْ ِبْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُُ ُح ج بْ ت هُ ُِبْ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ه ا ُ و
ُ

809
810

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 82; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 177.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 76; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 163.

ُ
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“O, senin celâlinle örttüğün cemâline aşık oldu ve oradaki azabından
hoşlandı.”811
Beyitte geçen ve tasavvufî anlamda birbirine zıt olan “cemâl” ُبمال
kelimesiyle “celâl” ُ بللkelimesi arasında tıbâk sanatı oluşturulmuştur.
Gelecek beyitteki “soğutucu” anlamında olanُُ“ُم ْ دmübrid” kelimesiyle
“yakıcı” anlamındaki “ حرُاharr” kelimesinin bir arada kullanılmasıyla
da yine tıbâk sanatı yapılmıştır. (Remel):

ُ ُوى ُ ُ ل ش وىُح ْش وُحش ا اُأيُش ْا
ُ

ْا ُُمَ َ َ َ ص دُُُ ْحَ َ َ َْاُُُش

أيُ ش
ُ

“Hangi şey vücudumun organlarını, içimi yakıp kavuran şeyi
soğutabilir ki?”812
2.10.2.5. Mukâbele
Mukâbele, ilk önce iki veya daha çok anlamı bir araya getirip, daha
sonra sırasıyla bunların karşılıklarını cümlede zikretmek suretiyle
yapılan sanata denir.813 (Hafîf):

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 79; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 170.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 4; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 11.
813
es-Sekkâkî, Miftâhu’l-ulûm, 424; et-Taftâzânî, el-Mutavvel, 419; Ali el-Cârim, elBelâğatu’l-vâdıha, 285; el-Hâşimî, Cevâhiru’l-belâğa, 367; el-Merâğî, ulûmu’lbelâğa, 299; el-Meydânî, el-Belâğatu’l-Arabiyye, II, 378; Fadl Hasan Abbâs, elBelâğa: Funûnuhâ ve efnânuhâ,, II, 278; Bolelli, Belâgat-Kur’an Edebiyatı, 340.
811
812
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ُ ََُُْ َ وإذاُ م اُُأْ صمَ َ َ َىُُُالَ َ َ ََْ َ َ َ َُُُْم نْ هُُأْ صد ُنُْ ُ ُ كُ ف ا نْ هُُ ْخَ َ ص ُُُا صْلَ َجَ َ ُْ ُأْ صص َ َ َ َ َ َ َ َ ْب
ُ güven seni ona yaklaştırsa da, aklın
ُ
“Her ne kadar ümidinden doğan
ortaya koyduğu korku seni ondan uzaklaştırır.”814
Beyitte önce, “güven” anlamında ن
ُ أ ْم, “ümit” anlamında ُ الرجاve
“yaklaştırma” anlamında ُ  أ ْدkelimeleri zikredilmiş, daha sonra ise bu
kelimelere zıt olarak “korku” anlamında ُخ ْوف, “ümitsizlik” anlamında

ُ الج
ُ ْ أقkelimeleri zikredilerek bunlar
ْ ve “uzaklaştıma” anlamında صا
arasında mukâbele sanatı oluşturulmuştur. (Kâmil):

ُ صَ َ َ َ ََص َ ََ ُُُ َْنص ُُُْمانفا
ْ ب اب ُ ُ ُ م ْنُ حيْ ثُ في هُُ ْع

ُُْْ َغ بُ ْال وىُ ف ُأُطَْ صَ َ َ ُ ُأْ صم

ُ beni kınayıcıların yasaklarına isyan
ُ
“Aşka mağlup oldum ve bu yüzden
edip aşkımın emrine itaat ettim.”815
Beyitte önce, “itaat” anlamındaki ت
ُ  أط ْاve “emretme” anlamındaki ُأ ْمر
kelimeleri zikredilmiş, daha sonra ise bunların zıt anlamlıları olan
“isyan etmek” anlamındaki ُ عصْيتkelimesi ile “menetmek” anlamındaki

ُ نْاkelimesi zikredilmek suretiyle mukâbele sanatı yapılmıştır.

814
815

İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 79; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 170.
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 78; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 166.
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2.11. İbnu’l-Fârid Hakkında Yapılan Değerlendirmeler
Fakihler ile mutasavvıflar arasında bazı dinî konularda görüş
ayrılıklarının ortaya çıktığı ve bunların kaynaklarda yer aldığı bilinen
bir husustur. Mutasavvıflar arasında yaşadığı ahvali, ezvakı ve
tasavvufî görüşlerini, maksadı aşan ifadelerle dile getiren bir kesimin
bulunduğunu kabul etmek gerekir. Ancak, onları bu konularda
eleştirirken ölçülü hareket etmeyen bazı din bilginlerinin varlığı da
inkar edilemez.
Sekr hâlinde bulunmayı sahv hâline tercih eden, fenâfillah ve Allah ile
ittihâd düşüncesini “Subhânî mâ a‘zame şe’nî”

ُُ(Kendimi

tesbih

ederim, benim şânım ne yücedir!) sözleriyle ifade eden Bâyezîd-i
Bistâmî, benzeri makamlarda kendisini “Ene’l-Hakk” (Ben Hakk’ım)
cümlesiyle ifade eden Hüseyn b. Mansûr el-Hallâc ve kendi nefislerini,
canlarının istediği gibi yaşama konusunda salıverip esrar çeken, şarap
içen ve İslâm’ın onaylamadığı bazı çirkinlikleri irtikap ettikten sonra
tüm bu yaptıklarını, kendilerinden tüm sorumlulukları düşüren “yakîn”
mertebesine ulaştıkları iddiasıyla yapan bazı dervişleri816 yukarıda
zikredilen mutasavvıflardan aşırı kesimlere örnek olarak vermek
mümkündür.
Diğer taraftan, seyr-ü sülûkunda İslâmî ve insanî ölçülere dikkat eden,
mezhep ve meşrebini Kitap ve Sünnetin ahkâmı doğrultusunda
şekillendiren çok sayıda mutasavvıfın bulunduğu da bir gerçektir.
Örneğin Kuşeyrî, hakikatin bilgisini elde etmek üzere girilecek tarikat
816

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 111.
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ile şeriatin arasını uzlaştırıcı ifadeler kullanmıştır. O, bu konuda şöyle
der: “Şeriat, ubudiyete taalluk eden işlerle ilgilenmektir, hakikat ise
rububiyyeti müşahade etmektir.” Hakikatın teyid etmediği şeriat
makbul olmadığı gibi, şeriatçe onaylanmamış hakikat de makbul
değildir.817 O’na göre şeriat, Allah’a ibadet ve kulluk etmektir, hakikat
ise Allah’ın tecellilerini müşahede etmektir. Şeriat, Allah’ın emirlerini
yerine getirmek, hakikat ise kaza ve kaderde, gizli ve açıkta olanları
müşahede

etmektir.

Şeriat

hakikatsiz,

hakikat

de

şeriatsiz

düşünülemez.818
İbnu’l-Fârid’in zevk ve vecd sahibi sûfî bir şair olması, ilâhî aşka dair
tasavvufî görüşlerini manzum olarak dile getirmiş olması birçok din
bilgininin dikkatini çekmiş ve hakkında birtakım değerlendirmelerin
yapılmasına yol açmıştır.819 Hayatı boyunca İbnu’l-Fârid, hem halkın
hem de devlet adamlarının dikkatlerini üzerine çekmiş, onlar tarafından
çoğu kere hakkında olumlu değerlendirmeler yapılmıştır. İbnu’lFârid’in Medine’de yürürken insanların elini öpmek üzere etrafına
toplandığı, ancak onun elini hiç kimseye öptürmediği, sadece
tokalaşmakla yetindiği kaynaklarda anlatılmaktadır.820 Vefat ettiğinde,
na‘şını taşımak üzere büyük insan kalabalıklarının birbirleriyle yarıştığı
ve cenazesinde büyük izdihamlar yaşandığı şeklindeki rivayetler,
halkın şaire olan sevgisinin büyüklüğünü göstermektedir.821

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 113.
Kuşeyrî, Kuşeyrî Risalesi, 43; Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 113.
819
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 114.
820
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 114.
821
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 114.
817
818
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Kendisine gösterilen ilginin sebebini, şairin nefsini arındırarak, kalbini
paklayarak ve gönlünü iyiliklerle donatarak elde ettiği erdemli, yüksek
insanî kişiliğine ve örnek tasavvufi önderliğine bağlamak mümkündür.
Ancak

o,

şiirlerinde

kendisini

olumsuz

yönde

eleştirenlerin

bulunduğunu söylemekte ve bunlara cevap olacak ifadeler de
kullanmaktadır (Tavîl):

ُت
ُ وايُ ولُ غ ّْييُ ل ّْييُ ت رج
ُت
ُ ْك ريُ ت وخ

تُ ُس
ُْ وه ذيُ ي ديُ لُ أنُ ن ْفس اُ تُوف

تُُُ ُ ُ و ُلُ ع ُ إقْ ب الُ لش
ْ و ُلُ ذلُ إ ْم الُ ل ذ ْك ريُ ت وق ا

ُ ُ ُ ُ ع ُلُ أ ْول ي ا ُ الْ م نْ ج دي نُ ب ن ْج د
“Bu

elimi

(yemin

etmek ُüzere

دُ ع ْنُ ط ْان هُع
kaldırışım)

دُ اْلض
ne

ولُك ْنُلص

ُ ُ
başkasından

korktuğumdan, ne başkasından kendim için bir iyilik umduğumdandır.
(Aynı

şekilde)

Ne

şöhretimin

bitişinden

dolayı

bir

eziklik

beklediğimden, ne de (şahsıma) gösterilen teveccühten dolayı bir izzet
gözlediğimdendir.
(Bunu yapmam) sadece; muhaliflerin, benim yüzümden büyük
evliyaları ta‘n etmesini engellemek içindir” 822(Tavîl):

ُ ُ للُ ي ف

ُالض

ُ و ْس مُ اْل ُ لُ ت ق ق ُا ُ ُ ت ك ونُ أراج ي
ُ

822

el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 74.

ْوك ي
ُ ُ
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“Benim ortaya çıkışım Hakk’ın adıyla olmuşken, batıl dedikodular
nasıl beni korkutur.?”823

ُ ُ هُ ع ْنُ رأْيُ اْل ولُ ع ق ي د

ارةُ ُ ُ ت ن

ولُ م ْنُُأيُ ال رْ ي ت ْيُ إش

ُ (Peygamber’in) rü’yetinde, inancımı
ُ
“Bu iki rü’yetten en doğrusu olan
hulûl nazariyesinden temizleyen bir işaret vardır.”824

ُ ُس ُنُْكُرُُ ُ ُ ُوُلُُْأُ ْع دُ عُ ُْنُُح كُْم ُْاُك ت ُابُ ُوس ن ُة
ُ ُُوفُُ ال ذ ْكُرُ ُذ ْكُرُ ال ُْبُسُُُلُْي
“Kur’an’da telebbüsün (Hakk’ın çeşitli şeylere tecelli ederek

ُ

ُ

görünmesinin) zikri(nin varlığı) inkâr edilemez ve ben Kitap ve
Sünnet’in hükümlerini de çiğnemedim .”825
İbnu’l-Fârid, vahdetle ilgili sırları inkâr ederek kendisine karşı
çıkanlara yukarıdaki beytiyle cevap vermekte ve bizzat Kur’an’da,
Allah’ın çeşitli şeylere tecelli etmek suretiyle görünebildiğinin
zikredildiğini ifade etmektedir. O, bu beytiyle Mûsâ (a.s.)’ın kıssasının
anlatıldığı şu ayete işaret etmektedir:826 ُُال َْنُف
ْ ف مَٓاُاتٰي اُنوديُم ْنُشاط ُالْواد

ُوس ُ ا َٓيُُُا ُ ٰاّللُ ربُ الْاالمُي
َٰٓ ُ“ الْب ْقاةُ الْمباركةُ منُ الشجرةُ ا ْنُ ايُ مOraya gelince, o
mübarek yerdeki vâdinin sağ kıyısından, (oradaki) ağaç tarafından

el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 74;
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 34; el-Hûrî, Cilâu’l-ğâmid, 76; Ankaravî,
Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 240. Bu beytin açıklaması için I. Bölümde yer
alan “Vahdet Anlayışı” başlığına bkz.
825
İbnu’l-Fârid, Divân, Beyrut, 1879, 34.
826
Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 240.
823
824
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kendisine şöyle seslenildi: Ey Musa! Bil ki ben, bütün âlemlerin Rabbi
olan Allah’ım.”827
Şair, Allah’ın bitki türünden şeylere tecelli etmek suretiyle
görünmesinin cevâzından yola çıkarak bunun insanda da olabileceğine
işaret etmektedir. Onun bu konuda delil olarak işaret ettiği bir diğer âyet

ٰ “ وماُرمْيتُا ْذُرمْيتُ وٰلكنAttığın zaman da sen atmadın,
de şudur: ُاّللُرٰم
fakat Allah attı (onu).”828 Şair bu ayete işaretle de; hulûl ve ittihâd
olmaksızın savaş esnasında Allah’ın, Hz. Peygamber sûretinde
müşriklere toprağı attığını829 ifade etmeye çalışmaktadır.830 Yine
İbnu’l-Fârid,

yukarıdaki

beytinde,

Sünnet’in

hükümlerini

çiğnemediğini ifade ederken bu konuyla alâkalı hadislere atıf
yapmaktadır. Bu bağlamda “…Ben onun gören gözü, işiten kulağı…
olurum”831 ve “Allah, kulunun diliyle (namazda) ُ َُُسعُللاُلم ْنُحدهder. ”832
hadisleri İbnu’l-Fârid’in savunduğu şekildeki bir telebbüsün cevâzına
işaret etmektedir.

827

el-Kasas 28/30.
el-Enfâl 8/17.
829
Kureyş ordusu, Müslümanlarla savaşmak için ilerleyince Resulullah (s.a.v.)
ellerini kaldırarak: “Alllah’ım! Kureyş, senin Resulünü yalanlayan kibirli liderleriyle
geldi. Allah’ım! Bana verdiğin sözü yerine getirmeni diliyorum!” diye dua etti. Ve iki
topluluk karşılaşınca yerden bir avuç toprak alıp düşmanın yüzlerine serpti. Kureyş
ordusunun gözleri görmez oldu ve sonunda bozguna uğradılar. İşte bu ayette bu atışa
işaret edilmekte, onu atanın gerçekte Allah olduğu bildirilmektedir. Bkz., Ali Özek,
vdğr., Kur’ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli, Ankara, 1993, 178.
830
Bkz., Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 241.
831
Buhârî, “Rikâk”, 38.
832
Buhârî, “Ezân”, 52.
828
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İbnu’l-Fârid, yukarıdaki beyitleriyle kendisine hulûlcu ve ittihâdcı
yakıştırmasında bulunanlara cevap vermekte ve kendisine itiraz edilen
bu noktaları, işaret ettiği ayetleri delil getirerek telebbüsle veya tecelli
ile açıklamaktadır. Allah’ın telebbüsten (bir sûrete bürünmekten)
münezzeh olması konusuna gelince: İbnu’l-Fârid’e göre telebbüs câiz
olmakla beraber Allah, herhangi bir sûretle mukayyet olmaktan ve ona
munhasır olmaktan münezehtir.833
İbnu’l-Fârid’in görüşlerini ve tasavvufî hâllerini eleştirdiği bilinen ilk
şahıs, Abdurrahmân ibn Bintu’l-Eazz (ö. 695/1295)’dır. İbn Bintu’lEazz, sûfîlere İbnu’l-Fârid’in “Nazmu’s-sulûk” isimli kasidesini
okumalarını tavsiye ettiği için Şemsuddîn el-Eykî’yi eleştirmiştir.
Çünkü, İbn Bintu’l-Eazz’a göre İbnu’l-Fârid’in “Nazmus-sulûk” isimli
kasidesi, hulûl ifadeleri içermektedir. Ancak o, İbnu’l-Fârid’in hulûl
anlayışını reddeden yukarıda zikredilen beyitlerini okuduktan sonra
Şemsuddîn el-Eykî ve İbnu’l-Fârid hakkındaki olumsuz kanaatlerinden
vazgeçmiştir.834
İbnu’l-Fârid’i eleştirenlerden birisi de Takıyyuddîn İbn Teymiyye (ö.
728/1327)’dir.835 O, İbnu’l-Fârid’in ahvâl ve mevâcîdine dair rivayet
edilenlerle onun vahdet, cem, fenâ gibi hâl ve makamlardayken
söylediği beyitleri İslâm’ın öğretileriyle, Hz. Peygamber’in ve onun

Bkz., Ankaravî, Makâsıd-ı ‘Âliyye fi şerhi’t-Tâiyye, 241; Nicholson,
Tasavvufun Menşei Problemi, 136.
834
el-Bûrînî-en-Nâblusî, Şerhu divâni İbni’l-Fârid, Mısır, I, 7-8; Hilmî, İbnu’l-Fârid
ve’l-hubbu’l-ilâhî, 117; Uludağ ,“İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI, 42.
835
eş-Şimâlî, Dirâsât, 559; ed-Dâye, A‘lâmu’l-Edebi’l-Abbâsî, 285.
833
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ashabının uygulamalarıyla çelişir görmektedir.836 İbn Teymiyye,
İbnu’l-Arabî’yi de zındıklıkla suçlamış ve onun vahdet-i vucûd
anlayışını reddetmiştir.837
İbn Teymiyye gibi İbn Haldûn (ö. 808/1405) da İbnu’l-Fârid’in
tasavvufî görüşünü, hulûl ve ittihâd eksenli olduğunu düşündüğü
vahdet-i vucûd çerçevesinde anlamış ve bu yüzden onu eleştirmiştir.838
İbnu’l-Fârid’i eleştirenlerden bir diğeri de, Şihâbuddîn Ahmed b. Alî
b. Muhammed b. Hacer el-Askalânî (852/1448)’dir. O da, İbnu’lFârid’i, şiirlerinde ittihâdı ifade ettiğini düşündüğü beyitleri sebebiyle
eleştiriye tâbi tutmuştur.839
el-Bikâ‘î (ö. 858/1454), İbnu’l-Arabî’yi ve İbnu’l-Fârid’i, akidelerinin
ve ahlâklarının bozuk olduğu gerekçesiyle eleştirmiştir.840 el-Bikâ‘î,
İbnu’l-Arabî’yi ve İbnu’l-Fârid’i haşhaş çekenler, zındıklar ve küfür
ehliyle aynı kapsamda değerlendirmiştir. Ona göre bu iki sûfînin
Fusûsu’l-hikem ile et-Tâiyyetu’l-Kubrâ adlı eserleri, kâinatı Allah ile
aynı gören vahdet-i vucûd anlayışı ile yazılmıştır. el-Bikâ‘î’ye göre
vahdet-i vucûd anlayışı aynı zamanda bozuk bir akîdenin ve sapık bir

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 117-118; Uludağ ,“İbnu’l-Fârid”, DİA,
XXI, 42.
837
Ahmed Emîn, Zuhru’l-İslâm, II, 227; Sunar, Ana Hatlarıyla İslâm Tasavvufu
Tarihi, 73-74; Kılıç, “İbnu’l-Arabî”, DİA, XX, 506.
838
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 120-121.
839
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 121-122; Uludağ ,“İbnu’l-Fârid”, DİA,
XXI, 42.
840
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 123; Uludağ ,“İbnu’l-Fârid”, DİA, XXI,
42.
836
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görüşün mahsûlüdür.841
Kanaatimizce el-Bikâ‘î’nin İbnu’l-Fârid’i, İbnu’l-Arabî ile vahdet
anlayışında bir tutması onun, İbnu’l-Fârid’in tasavvufî görüşünü tam
olarak anlayamadığını göstermektedir. Zira İbnu’l-Fârid’in vahdet
anlayışı bir hâl olup, geçici niteliktedir. Bu sebeple onun anlayışı,
vahdet-i vucûddan farklı olarak vahdet-i şuhûd diye adlandırılmıştır.
İbnu’l-Arabî’nin vahdet-i vucûd anlayışı ise geçici olmayıp, sâlikin
yaşayarak ve manevî tecrübeyle ulaştığı sürekli bir bilgi halidir.
İbnu’l-Fârid’e yöneltilen olumsuz eleştirilere baktığımızda bunların
genel çerçevesini şairin, sekr hâlindeyken sarf ettiği şatahât içerikli
şiirleri oluşturmaktadır. Ancak, Allah’ın cemâlinin tecellilerini
müşâhedeyle kendinden geçen, manevî hâl ve zevk sahibi bir şairin, o
anda bulunduğu tasavvufî hâl gereği gönlünden akıp gelen ve ancak o
hâli yaşamış kimselerce takdir edilebilecek bu türden ifadelerinin,
zâhirî bir değerlendirmeyle küfürle veya ilhâdla itham edilmesi, aceleci
bir yaklaşımın sonucu olsa gerektir. Zira şairin, çalışmamızda hakkında
bilgi verdiğimiz hayatına ve bolca örnekler sunduğumuz şiirlerine genel
olarak bakıldığında onun iddia edildiği gibi art niyetli, bozuk itikatlı biri
olmadığı, aksine dindar ve samimî bir Müslüman olduğu rahatlıkla
anlaşılacaktır. Şairin, insanların çoğunun yabancısı olduğu manevî
hâlleri dile getirirken onların anlamakta zorlandıkları bir üslûp
kullanması bu zor işin tabiatı gereği olarak görülmelidir.

Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 123-124; bkz., Kâtib Çelebi, Keşfu’zzunûn, I, 365.
841
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Bu konunun başında da değinildiği üzere, İbnu’l-Fârid’i olumsuz yönde
eleştirenler olduğu gibi, onun kişiliğinden övgüyle söz eden ve
tasavvufî görüşlerini destekleyen ilim ehlinden çok sayıda şahsiyet
olmuştur.842 Hatta ölümünden sonra bile onu övgüyle anan ve tasavvufî
görüşlerini destekleyenlerin sayısı gittikçe artmıştır. Meselâ: Sultan
Kayıtbây, kendi döneminde şairin tasavvufî görüşünü olumsuz yönde
eleştirenlerinlerin karşısında yer almıştır. Osmanlı Devleti’nin Mısır’a
tam olarak hâkim olmasından sonra Sultan Kayıtbây, 924/1518 yılında
içlerinde İbnu’l-Fârid’in mescidinin de bulunduğu Mısır’ın yedi önemli
merkezinde Ramazan ayı boyunca Kur’an okunmasını emretmiştir.
926/1519 yılında Şafiî kadısı Zekeriyyâ b. Muhammed el-Ensârî,
İbnu’l-Fârid’i hasımlarının ithamlarından tezkiye etmek için bir fetvâ
yayınlamıştır. Yine, Şafiî fıkıhçılarından Ahmed b. Hacer el-Heysemî
(ö. 973/1565) de, İbnu’l-Fârid’i savunmuş ve onu eleştirenlerin
karşısında yer almıştır.843
İbnu’l-Fârid’in kişiliğinden övgüyle bahsedenlerin ve onun tasavvufî
görüşlerini savunanların bir çoğunun, şaire olan övgülerini ve onun
hasımlarına olan tepkilerini dile getirirken, ilmî bir yol seçmek yerine
bu konularda hamâsî uslûba yönelmiş olmaları dikkatlerden
kaçmamaktadır. Bu bağlamda Celâluddîn es-Suyûtî (ö. 911/1505),
makâme844 tarzında kaleme aldığı Kam‘u’l-mu‘ârid bi-nusreti İbnu’l-

Kâtib Çelebi, Keşfu’z-zunûn, I, 365.
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 130.
844
Makâme: Arap Edebiyatında, serbest nazım ve ritmik nesir tarzında yazılmış, nâdir
kelimelere, edebî alıntılara ve araştırmalara itibar eden anlatım türüdür. Diğer bir
ifadeyle makâme, seci bakımından zengin ve sanatkârâne tarzda kaleme alınmış edebî
842
843
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Fârid isimli eserinde İbnu’l-Fârid’in hasımlarını hiciv yoluyla
eleştirmektedir. es-Suyûtî, İbnu’l-Fârid’i savunurken de yine hamâsî bir
yol tercih etmekte ve onun hakkında yapılan ithamların karşısına, delil
olarak İbnu’l-Fârid’in din ve ilim adamları nezdindeki saygınlığını
zikretmektedir.845
Abdulvehhâb eş-Şa‘rânî (ö. 973/1565)’nin, kendisinin de bir ferdi
olduğu sûfîlerin yolunu desteklediği, hakikat ile şeriat ilimlerinin
arasını bulmaya çalıştığı, İbnu’l-Arabî ile İbnu’l-Fârid’e yöneltilen
eleştirileri reddetmeye gayret ettiği bilinmektedir. O, İbnu’l-Fârid’den
bahsederken “Efendim Ömer İbnu’l-Fârid” ifadesini kullanmış, ondan
ve onun sevenlerinden övgüyle bahsetmiş ve onları “Allah’ın sâlih
dostları” diye nitelendirmiştir.846
Sonuç olarak; İbnu’l-Fârid’in şiirlerinde sırf zâhirine bakıldığında onu
eleştirenleri haklı çıkarabilecek bazı beyitlerin olduğunu inkâr etmek
mümkün değildir. Ancak bu beyitleri anlamaya ve şair hakkında doğru
bir yargıya varmaya çalışırken, şairin içinde bulunduğu hâl ve
makamları göz ardı etmemek, kullandığı kelimelerin tasavvufî
karşılıklarını bilmek ve şiirlerinde bolca baş vurduğu sembolik dile ve
edebî sanatlara hâkim olmak gerekir. Ancak böyle bir yaklaşımla şairin
beyitleri incelendiği takdirde doğruya en yakın karara ulaşılmış olur.

türü ifade eder. Bkz., Ahmet Suphi Furat, Arap Edebiyatı Tarihi (Başlangıçtan XVI.
Asra Kadar), İstanbul, 1996, I, 289.
845
Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 131-132; eş-Şimâlî, Dirâsât, 559; ed-Dâye,
‘Alâmu’l-Edebi’l-Abbâsî, 285.
846
Bkz., Hilmî, İbnu’l-Fârid ve’l-hubbu’l-ilâhî, 133.
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SONUÇ
İnsanoğlu, maddî yönü olan bir varlık olduğu gibi aynı zamanda
düşünen, hisseden, merak eden, gördüğü, duyduğu ve yaşadığı
güzelliklerden etkilenen ve fıtratı gereği hem kendi varlığını hem de
yaşadığı dış âlemi anlama temayülünde olan bir varlıktır. Dolayısıyla
tarihin ilk dönemlerinden itibaren insanoğlu, fıtratı gereği kendini, dış
dünyayı ve tüm varlığı kavrama, eşyanın arka planındaki var edici gücü
keşfetme, onu tanıma ve ona ulaşma gayreti içerisinde olmuştur.
İnsanoğlunun varlığın hakikatine erme, eşyanın özüne ait bâtınî bilgiyi
kavrama ve mutlak gerçeğe ulaşma yolunda yaptığı bu manevî
yolculuğa İslâm dışı disiplinlerde genel olarak “mistisizm” denirken bu
gayretin İslâm’daki adı tasavvuf olmuştur.
İslâm’ın asıl kaynakları olan Kur’an ve Sünnet, insanın gerçeğe ulaşma
ve

eşyanın

mahiyetini

kavrama

yönündeki

fıtrî

temayülünü

desteklemekte, hatta düşünmeye ve tefekküre dair çok sayıdaki nassıyla
bunu teşvik etmektedir. İslâm dini, kendi inanç sistemi içerisinde,
insanın gerçeği arayışına cevap vermekte, insanın da içinde bulunduğu
tüm varlığın yegâne yaratıcısının Allah olduğunu bildirmekte, O’nu
bilmeyi ve O’na ulaşmayı müntesiplerine gaye olarak göstermektedir.
Allah’ı tanıyabilmek için kişinin öncelikle kendisini tanımasını
öngören İslâm, vaz ettiği prensiplerle insanın ruhunun inkişaf etmesini
ve bu sayede onun iç dünyasında yapacağı manevî yolculukla Allah’a
ulaşmasını hedeflemektedir. Allah’a ulaşma, O’nun sevgisine mazhar
olma ve nihaî olarak ebedî mutluluğu elde etme yolunda İslâm’ın
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öngördüğü çerçevede, sorumluk bilinciyle ve belli bir disiplin dahilinde
yaşamaya tasavvuf denilmiştir.
Hz Peygamber, sahabeler ve onları takip eden dönemde yaşayan
Müslümanlar, Allah sevgisini ve Allah korkusunu merkeze alan, ahireti
ön plana çıkaran zühd ağırlıklı yaşamlarıyla İslâm tasavvufunun
temelini oluşturmuşlardır. İslâm’ın ilk dönemlerinde tasavvufî
yaşamlarıyla öne çıkanların dinî öğüt, hikmetli söz ve ahlâkî içerikli,
çoğunlukla nesir olmak üzere kısmen de şiir tarzındaki ifadeleri,
tasavvuf edebiyatının ilk örneklerini oluşturmuştur.
Hicrî dördüncü asırdan yedinci asrın sonlarına kadarki dönem, Arap
Edebiyatında tasavvufî şiir açısından en güzel örneklerin verildiği altın
çağ niteliğindedir. Bu dönemde nazmedilmiş tasavvufî şiirlerin genel
olarak ana temasını,

ilâhî aşk ve bu aşkın gönüllerdeki etkisi

oluşturmuştur.
Râbiatu’l-Adeviyye, Zunnûn-i Mısrî, Âşık Semnûn, Hallâc-ı Mansur,
Şiblî,‘Ömer İbnu’l-Fârid ve Muhyiddîn İbnu’l-Arabî gibi ilk sûfî
şairler, başta ilâhî aşkın tecrübesi olmak üzere ayrılık acısı, vahdet
neşe’si, sadık ve saygılı olmaya sonsuz gayret ve ölüm arzusu gibi
konuları şiirlerinde işlemişlerdir. Arap Tasavvuf Edebiyatı, tasavvufî
şiir dalında mezkûr mutasavvıf şairlerin önemli şiirleri yanında en güzel
örneklerini İbnu’l-Fârid ile vermiştir.
Sûfî şair, İbnu’l-Fârid ve onun şiirlerinin içerisinde bulunduğu divânı
hakkında yapılan bu çalışma ile ulaşılan sonuçları şu şekilde özetlemek
mümkündür:
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İbnu’l-Fârid, 576/1180 - 632/1234 yılları arasında, Eyyûbîler’in
hükümran olduğu Mısır’da yaşamış, İbnu’l-Arabî ile çağdaş sûfî bir
şairdir. İbnu’l-Fârid, yaşadığı çağın ve coğrafyanın sosyo-kültürel ve
dinî yapısının yanı sıra babasının da etkisiyle tasavvufa meyletmiştir.
Babasının kadılık görevi sebebiyle iştirak ettiği ilim meclislerine
kendisi de katılmış, dinî ilimlerden özellikle hadis ve fıkıh sahasında
hatırı sayılır bir donanım elde etmiştir. Şiirlerinde başvurduğu telmih
ve iktibaslarda onun dinî ilimlerdeki vukûfiyetinin izlerini görmek
mümkündür.
İbnu’l-Fârid, çocukluk ve gençlik dönemlerinde babasından aldığı
tasavvufî eğitimin de etkisiyle zaman zaman insanlardan uzaklaşmış ve
münzevî bir yaşamı tercih etmiştir. İlerleyen yaşlarında uzlet hayatına
daha fazla yönelmiş olmasına rağmen istediği ölçüde manevî açılımları
elde edemeyen şair, hocası Şeyh Bakkal’ın işaretiyle gittiği Hicaz’da
keşif ve ilhamlara mazhar olmuş ve orada kaldığı sürede tasavvufî
yönden kendisini geliştirmiştir. Hicaz dönemi, şairin tasavvufî hayatına
sağladığı katkı bakımından olduğu kadar, onun şairlik kabiliyetlerini
geliştirmesine uygun zemin hazırlaması açısından da önemlidir.
Vefatından önce şairin tertîb ettiği divanını, ondan sonra torunu Şeyh
Alî derlemiş ve kendisine ait bazı şiirleri de şairin divânına koymuştur.
Divanda yer alan ve şairin genel üslûbuyla uygunluk arz etmeyen bu
tarzdaki

şiirler,

çağdaş

edebî

eleştirmenlerin

dikkatlerinden

kaçmamıştır. Şairin divanı Doğu’da ve Batı’da birçok çalışmanın
konusu olmuştur. Tasavvufî manalar bakımından çok zengin,
anlaşılması zor şiirleri şerhedilirken ve başka dillere tercüme edilirken
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bazen yanlış anlaşılmış veya tam anlaşılamamıştır. Özellikle şairin
divanı üzerine çalışma yapan batılı araştırmacılar, bu anlamda
birbirlerini eleştirmişlerdir.
İbnu’l-Fârid, yaşadığı hâl ve makamları şiirlerinde dile getirirken
zorunlu olarak vahdet-i vucûd terminolojisini kullanmıştır. Ancak
onun vahdet anlayışı çağdaşı İbnu’l-Arabî’nin sahip olduğu vahdet-i
vucûd anlayışından farklıdır. Ona göre vahdet, vecd ve fenâ hâlinde
mâsivânın yok olması ile her yerde sadece Allah’ın tecellilerinin
görülmesi ve müşahede edilmesi şeklindedir. Şair, bu şekildeki bir
müşahedeyle vahdete ulaşılabileceği kanaatindedir. Ancak o, kişinin bu
vecd hâli geçtikten ve kendi benlik bilincine yeniden kavuştuktan sonra
“Hakk” ile “Halk”ı yeniden ayrı ayrı görebileceğini düşünmektedir.
Bu şekildeki vahdet anlayışı, tasavvufî literatürde vahdet-i şuhûd diye
tabir edilmektedir. Bununla beraber şairin ifade yetersizliğinden dolayı
zorunlu olarak şiirlerinde terminolojisine baş vurduğu vahdet-i vücûd
anlayışında mâsivânın yokluğunu idrak etme ve bu şuura sahip olma
hali, diğerinden farklı olarak süreklilik arzetmektedir. Dolayısıyla bu
anlayışa sahip bir kişinin bilgisinde gerçek varlık birdir ve o da Hakk’ın
varlığından ibarettir. Hakk ve O’nun tecellilerinden başka hiçbir şeyin
hakikî bir varlığı yoktur.
Yukarıda zikrettiğimiz ayrıma dikkat etmeyen bazı şârihler, şairin
divânını vahdet-i vücûd anlayışı çerçevesinde şerh etmiş ve onun
vahdet-i vücûd anlayışında olduğunu ileri sürmüşlerdir.
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İbnu’l-Fârid, divanının ana temasını oluşturan ilâhî aşkı dile getirirken
zorunlu olarak beşerî aşkın unsurlarından istifade etmiştir. Bu meyanda
bir sembol olarak kullandığı şarap, sevgili ve bunlarla ilgili tabirler,
bazı din bilginlerince yanlış anlaşılmış ve bu sebeple o hak etmediği bir
şekilde eleştirilmiş ve İslâm dışı sıfatlarla itham edilmiştir.
İbnu’l-Fârid, tasavvufî bakımdan oldukça zengin manalı şiirlerini
nazmederken ustalıkla kullandığı edebî sanatlarla da ön plana
çıkmaktadır. Şair, şerh edildiğinde belki sayfalarla ifade edilebilecek
ölçüde anlam derinliği olan beyitlerini çok rahat bir şekilde beyânî ve
bedî‘î sanatlarla da süslemiştir. Şairin sanatlı bir dille nazmettiği
şiirlerindeki insicam ve melodi, bu şiirlerin birçok kişi tarafından
manaları tam olarak anlaşılmasa bile ezberlenmesinin ve okunmasının
sebebî olmuştur.
Şairin divânını oluşturan kasideler, genel itibariyle onun Allah’a
ulaşma yolunda katettiği manevî tecrübelerin ve ilâhî aşkın ifadesi
olduğundan klâsik kasidenin şeklî yapısı ile örtüşmezler. Ancak bu
kasideler, içerdikleri çok sayıda yer ve mekân isimleriyle de Hicaz tarzı
şiirleri anımsatmaktadır.
Şair, divânında yer verdiği tasavvufî temaları kendi manevî
tecrübelerinin ışığında farklı bir uslûpla dile getirmekle tasavvuf ilmine
önemli katkılarda bulunurken diğer taraftan, bu temaları dildeki
olağanüstü kabiliyeti sayesinde sanatlı olarak şiirlerinde ifade etmesiyle
de Arap Edebiyatına ve Belagat ilmine güzel örnekler kazandırmıştır.
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İbnu’l-Fârid’in divân ve kasideleri üzerine yapılmış çok sayıda
çalışmanın

kütüphanelerimizde

bulunması

onun,

geçmişte

toplumumuzda tanınan, sevilen ve şiirleri okunan bir şair olduğunu
göstermektedir. O, günümüzde fazla tanınan birisi olmasa da tasavvufta
bir zamanlar İbnu’l-Arabî kadar meşhur olduğu bu çalışma esnasında
görülmüş ve değerlendirilmiştir. Şair, aruz vezninin çeşitli bahirleriyle
nazmettiği güzel şiirleriyle Arap Edebiyatında eşine az rastlanır önemli
şairlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
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EK - 1
İbnu’l-Fârid’in divânının ilk iki sayfası (Millet Genel Ktp., H. E. Arabî,
Eski Kayıt No: 3018)
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EK - 2
İbnu’l-Fârid’in “et-Tâ’iyyetu’l-Kubrâ” isimli kasidesi üzerine İsmail
Rusûhî Ankaravî tarafından yapılan şerhin ilk sayfası (Süleymaniye
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EK - 3
İbnu’l-Fârid’in “Hamriyye” isimli kasidesi üzerine Dâvûd-i Kayserî
tarafından yapılan şerhin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Ayasofya,
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EK – 4
İbnu’l-Fârid’in, Mısır’da Karâfe Kabristanı’nda bulunan ‘Ârıd isimli
mescidin yanındaki türbesinden bir görünüş:

İbnu’l-Fârid’in, türbe içinde yer alan kabrinin yakın plan görünüşü:
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İbnu’l-Fâr�d, 576/1180 - 632/1234 yılları arasında, Eyyûbîler�n egemen
olduğu Mısır’da yaşamış, İbnu’l-Arabî �le çağdaş sûfî b�r şa�rd�r. Had�s
ve fıkıh g�b� temel İslamî �l�mler�n yanı sıra tasavvuf, d�l ve edeb�yat
alanlarında da kend�n� �y� derecede yet�şt�rm�ş devr�n�n öneml� �lmî
şahs�yetler�ndend�r. Şa�r, ger�ye bıraktığı tek eser� olan d�vânında,
Allah’a ulaşma yolculuğunda ed�nd�ğ� ruhî tecrübeler�n�, mazhar
olduğu hâller�, �hraz ett�ğ� makamları ve genel anlamda �lâhî aşkı,
sanatlı ve üstün b�r edebî d�lle manzum olarak d�le get�rm�şt�r.
İbnu’l-Fâr�d, yaşadığı hâl ve makamları ş��rler�nde d�le get�r�rken
zorunlu olarak vahdet-� vucûd term�noloj�s�n� kullanmış olsa da onun
vahdet anlayışı çağdaşı İbnu’l-Arabî’n�n sah�p olduğu vahdet-� vucûd
anlayışından farklıdır. Şa�r�n vahdet anlayışı, tasavvufî l�teratürde
vahdet-� şuhûd d�ye tab�r ed�lmekted�r. O, d�vânında yer verd�ğ�
tasavvufî temaları kend� manevî tecrübeler�n�n ışığında özgün b�r
uslûpla d�le get�rmekle tasavvuf �lm�ne öneml� katkılarda bulunurken
d�ğer taraftan, d�ldek� olağanüstü kab�l�yet� sayes�nde sanatlı ve
sembol�k b�r d�lle nazma döktüğü ş��rler�yle de Arap edeb�yatına ve
belagat �lm�ne eşs�z güzell�kte örnekler kazandırmıştır.
Bu çalışmada İbnu’l-Fâr�d’�n hayatı, tasavvufî görüşü, şek�l ve �çer�k
açısından d�vânı �le ş��rler�nde �şled�ğ� tasavvufî temalar ve edebî
sanatlar ele alınarak şa�r�n tasavvuf, d�l ve belâgat alanına yaptığı
katkılar ortaya konulmaya çalışılmıştır.
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