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TÜRK EDEBİYATINDA İBNÜ’L-ARABÎ METHİYELERİ  

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Selami ŞİMŞEK 

 

Özet 

Türk Edebiyatında İbnü’l-Arabî Methiyeleri Üzerine Bir İnceleme 

Bu çalışmamız Türk edebiyatında İbnü’l-Arabî hakkında yazılmış methiyeleri içermektedir. Amacımız 

bugüne kadar üzerinde durulmamış olan İbnü’l-Arabî methiyelerini ortaya koymaktır. Bu sebeple 

methiye ve İbnü’l-Arabî’nin Türk şâirleri üzerindeki tesirleri konusunda kısaca bilgi verilerek hakkın-

da yazılan methiyeler incelenmiştir. Türk edebiyatında Abdurrahman Râmî Çelebi, Niyâzî-i Mısrî, 

Nâbî, İsmâil Hakkı Bursevî, Abdullah Salâhaddin Uşşâkî, Sünbülzâde Vehbî, Kabûlî Mustafa Efendi, 

Hersekli Ârif Hikmet, Hüseyin Vassâf, Tâhirü’l-Mevlevî, Hayrullah Tâceddin Efendi, Sezai Karakoç ve 

Kemal Sayar İbnü’l-Arabî ile ilgili methiye yazmış belli başlı şâirlerdir. 

Anahtar kelimeler: Türk Edebiyatı, Methiye, İbnü’l-Arabî. 

Abstract 

A Study on İbnu’l-Arabi Eulogies in Turkish Literature 

This our work is contain the studies on İbnu’l-Arabi eulogies in Turkish literature. Our aim exposed 

İbnu’l-Arabi eulogies that isn’t about it till today. Therefore it was gave about eulogy and the 

İbnu’l-Arabi’s effects on Turkish poets shortly, studied written eulogies of about him. Abdurrahman 

Rami Çelebi, Niyazi-i Mısri, Nabi, İsmail Hakkı Bursevi, Abdullah Salahaddin Uşşaki, Sünbülzade 

Vehbi, Kabuli Mustafa Efendi, Hersekli Arif Hikmet, Hüseyin Vassaf, Tahirü’l-Mevlevi, Hayrullah 

Taceddin Efendi, Sezai Karakoç and Kemal Sayar are the main poets who are wrote the eulogy 

connected with İbnu’l-Arabi. 

Key words: Turkish Literature, Eulogy, İbnu’l-Arabi. 

 

Giriş 

Lügatte, ‚övmek, övgü, birinin meziyetlerini dile getirmek‛ anlamındaki medh 

kökünün sonuna nisbet eki getirilerek yapılmış olan medhiyye kelimesi1, edebî 

bir terim olarak, ‚bir kimseyi  veya bir kişiyi övmek için yazılmış şiir‛ anlamıy-

la divan edebiyatında bir anlatım tarzına verilen addır.2 

 Methiyeler genel olarak, divan edebiyatında dört halîfeyi, din ve devlet 

büyüklerini övmek için yazılan şiirlerdir. Bu bağlamda kasîdeler birer methi-
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1  İsmail Durmuş, ‚Methiye‛, Diyanet İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 2004, c. XXIX, s. 406.  

2  İskender Pala, Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü, Akçağ Yay., Ankara 1989, c. II, s. 113; Metin 
Akkuş, Klasik Türk Şiirinin Anlam Dünyası (Edebi Türler ve Tarzlar), Fenomen Yay., Erzurum 
2006, s. 143.  
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yedir. Ancak kasîde bir nazım şekli, methiye ise bir tür olduğu gibi methiyeler-

de ayrıca nesîb, maksûd, tegazzül, fahriye, dua gibi bölümlerin yerine daha çok 

övgü yer almıştır.3 

 Divan şiirinde en çok işlenen türler arasında yer alan methiye yazımında 

şâirin övdüğü kişiden câize (maddî beklenti) umması etkili olduğundan lâyık 

olmayan kişiler için de methiye yazıldığı görülmektedir. Bunların çoğu kasîde 

nazım şekliyle yazılmakla birlikte mesnevî, kıt’a, murabba, muhammes, terkip 

ve terciibend yanında gazel vb. nazım şekillerinde yazılanlar da mevcuttur.4 

 Methiyeler mürettep divanlarda dinî içerikli kasîdelerden sonra, dört 

halîfe, Mevlânâ vb. tasavvuf büyükleri ve pîrleri ile ilgili kasîdelerden sonra yer 

alırlar. Kendi aralarında kronolojik olarak veya memduhların unvan farkı göze-

tilmeksizin sıralanırlar. Methiyelerde genellikle şiir tercih edilmiş olmakla be-

raber, mensur olanlar da vardır. Methiyelerde mübalağa, teşbih, istidrak, tevcih 

vb. san‘atlara daha fazla başvurulur.5    

 Halk ve âşık edebiyatında, Allah ve Peygamber için yazılmış eserlerin dı-

şında kalan şiirlerin tümüne methiye denmiştir. Halk arasında bu türde yazıl-

mış şiirler ilâhî olarak bilinir. Dört halîfe, ashâb-ı kirâm, din büyükleri, velîler, 

tarîkat pîrleri (Ebu Eyyûb Ensârî, Emir Sultân, Şeyh Vefâ, Şeyh Tâceddin, 

Ahmed Rifâî, Abdülkadir Geylânî, Mevlânâ, Hacı Bektâş Velî, İsmail Ankaravî 

vb.) ve devrin ileri gelenlerinin övülmesi de konuları arasındadır. Halk şiirinde 

methiyyenin amacı bu kişilerin ruhlarından yardım almak ve şefâ‘atlarına nâil 

olmaktır.6     

 Dinî-tasavvufî edebiyatta methiye, divan, halk ve âşık edebiyatlarından 

fazla farklı değildir. Padişah, vezir, şeyhülislâm gibi zamanın ileri gelenlerini 

övmek için yazılan eserler olduğu gibi, dört halîfeyi, ashâb-ı kirâmı veya ayrı 

ayrı, yahut ‚âriflerin kutbu‛ sayılan velîleri methetmek için kaleme alınmış 

eserler de vardır. Halk bu tür şiirlere ilâhî, aruz şâirleri istigâse7, sûfî şâirler ise, 

                                                           

3  Haluk İpekten, Eski Türk Türk Edebiyatı (Nazım Şekilleri ve Aruz), 6. baskı, Dergâh Yay., İs-
tanbul 2003, s. 38; Yaşar Aydemir, ‚Methiye‛ (Türk Edebiyatı), DİA, İstanbul 2004, c. XXIX, s. 
410; Akkuş, age, s. 144.  

4  Aydemir, agm, s. 410; Akkuş, age, s. 146. 

5  Akkuş, age, s. 144; Abdurrahman Güzel, Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı, 3. baskı, Akçağ Yay., 
Ankara 2006, s. 684. 

6  Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara 1983, s. 337. 

7  İstigâse, lügatte sığınmak, ilticâ etmek, meded ve yardım istemek anlamında olup, ıstılahda 
darda kalan bir tarîkat ehlinin şeyhini yardıma çağırması veya vefat etmiş velîlerin ruhaniyet-
lerinden imdad dilemesi demektir. Geniş bilgi için bk. Süleyman Uludağ, Tsavvuf Terimleri 
Sözlüğü, Marifet Yay., İstanbul 1995, s. 276; Ethem Cebecioğlu, Tsavvuf Terimleri ve Deyimleri 
Sözlüğü, Rehber Yay., Ankara 1997, s. 403. 
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istimdâd8 adını vermektedirler9. Bazı derviş şâirlerin mensubu bulunduğu 

tarîkatın pîrine veya silsilelerinde yahut da azîz bildikleri mürşidlerine hitaben 

methiye yazdıkları olur. Bu tür ilâhilerde o mürşidin vasıfları uzun uzun anlatı-

lır.10  

 Bu arada şunu belirtelim ki, vefât etmiş sûfî şahsiyetler hakkında yazılan 

methiyelerde şâir ondan bir menfaat beklemeyeceği için bunlarda inanış 

hakîkatı vardır. Yaşayanlar hakkındaki methiyelerin en zayıf yönü ve en kaba-

rık vasfı ise ‚hakîkatsizlik‛tir. Yani methiyelerde şâir methettiği kimsenin met-

he hak kazanan kimselerin liyakatından ve eserinden ziyâde, onun meth hak-

kında ortaya koyduğu mefhumlar ve mazmunları bulmaya çalışır.11  

 Dinî-tasavvufî Türk edebiyatında görülen methiye türü eserlerde genel 

olarak bu özellikler bulunmaktadır. Tekke mensubu şâirler, klâsik divan şâirleri 

gibi methiye tarzı manzûmeleri herhangi bir câize karşılığında kaleme almaz-

lar. Bunlarda ilâhî türünün ve ledünnî aşkın bütün hususiyetleri müşâhede 

edilir.12  

 Gerek divan ve tekke şâirleri ve gerekse günümüz şâirleri tarafından hak-

kında methiye yazılan büyük sûfî şahsiyetlerden birisi de, Muhyiddin İbnü’l-

Arabî (ö. 638/1240)’dir. Onun Anadolu sahasında yetişen pek çok edip, şâir ve 

mutasavvıfın dünyasına girdiği bilinen bir gerçektir. İşte biz de bu sebeple bu-

güne kadar üzerinde herhangi bir akademik çalışma yapılmamış olan ‚Türk 

Edebiyatında İbnü’l-Arabî Methiyyeleri‛ konusunu ele alıp incelemek istedik. 

Ancak konumuza geçmeden önce İbnü’l-Arabî’nin Türk şâirleri üzerindeki 

tesirleri hakkında kısaca bilgi vermeyi faydalı buluyoruz. 

A. İbnü’l-Arabî’nin Türk Şâirleri Üzerindeki Tesirleri 

Bazı araştımacılar tarafından ‚Türklerin millî pîri‛ olarak da tarihimizle içsel-

leştirilen13 İbnü’l-Arabî ile Selçuklular ve ardından Osmanlılar arasındaki irti-

bat hem fikrî, hem siyasî ve hem de irfanî olması bakımından çok yönlülük 

                                                           

8  İstimdâd, lügatte imdâd istemek, meded ummak, âcil yardım talebinde bulunmak anlamla-
rında olup, ıstılahta tarîkat ehlinin şeyhlerden veya vefât etmiş ermişlerin ruhaniyetlerinden 
yardım istemek demektir.  Bk. Uludağ, age, s. 279; Cebecioğlu, age, s. 405.    

9  Güzel, age, s. 684. 

10  Ahmet Talat Onay, Türk Halk Şiirinin Şekil ve Nev’i, haz.: Cemal Kurnaz, Akçağ Yay., Ankara 
1996, s.225; Güzel, age, s. 685. 

11  Güzel, age, s. 685. 

12  Güzel, age, s. 685. 

13  Meselâ bk. S. A. Q. Husaini, The Pantheistic Monism of Ibn al-‘Arabi, Lohore 1945, s. XII. 
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arzetmektedir.14 Biz burada onun sadece Osmanlı şâirleri üzerindeki etkilerini 

ele alacağımız için diğer alanlardaki tesirlere değinmeyeceğiz.  

 Anadolu’da daha çok ‚Muhyiddîn-i Arabî‛ yahut ‚İbn Arabî‛ olarak 

meşhûr olan bu büyük İslâm mütefekkir ve mutasavvıf şâiri, geriye yedi yüz 

civarında eser bırakmışsa da çeşitli nedenlerden dolayı maalesef günümüze 

ancak bunlardan iki yüz kadarı intikal edebilmiştir. Endülüs’te doğduktan son-

ra doğuya doğru gelip, altı-yedi sene Malatya, üç sene Konya’da olmak üzere 

ömrünün yaklaşık on yılını Anadolu’da geçirmesi, Ka‘be’de murâkabede iken 

aldığı ‚Anadolu’ya git!‛ manevî işâreti üzerinedir.15  

 İbnü’l-Arabî Anadolu’ya gelmeden önce başka memleketlerde iken kaleme 

aldığı eserlerinde düşük idrak seviyesine sahip insanların yanlış anlamaların-

dan korumak için bazı esrârı sadece ehlinin anlayacağı tarzda şifrelendirerek 

yazmış olduğu müşâhede edilirken, aynı eseri Anadolu’da bir kere daha yaz-

mak istediğinde söz konusu ibâreleri bu defa açık bir tarzda yazmasından o 

dönemde Anadolu’nun bir hayli yüksek entelektüel anlayış seviyesine sahip 

olduğu neticesini çıkarmak mümkündür. Yine diğer bazı memleketlerde gâh 

zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığı, gâh eserlerinin denize atıldığı veya yakıl-

dığı görülürken, o zamanki Anadolu’da bizzat Sultânın şehrin onbeş-yirmi 

fersah dışına kadar çıkıp en yüksek protokolle kendisini karşılayarak şehrin en 

kıymetli mâlikânesini ona hediye ettiğini görmekteyiz. Bütün bunlardan anlaşı-

lıyor ki, İbnü’l-Arabî’nin görüşlerinin ekilip neşvü nemâ bulması için en müsait 

zemini, o dönem için Anadolu topraklarıdır.16 

 İbnü’l-Arabî’nin Osmanlı şâirleri üzerindeki tesiri Arapça şiir formlarının 

farklılığından dolayı tabiî olarak şiir tekniği açısından değil, daha ziyâde anlam 

ve düşünce bakımından olacaktır. Edebiyat araştırmalarıyla tanınan M. Fuad 

Köprülü’nün tespitine göre, ‚Muhyiddîn-i Arabî’nin ve onun takipçisi birçok 

önemli tilmizlerinin te’sirleri altında serbest Anadolu muhîti vahdet-i vücûd 

felsefesiyle iyiden iyiye dolmuş bir hâle geldiği için‛17 Osmanlı şiirinin içerisin-

de gözlerini dünyaya açtığı entelektüel yapının daha önceden onun fikirleriyle 

örülmüş olduğunu anlarız.18 

                                                           

14  M. Erol Kılıç, Sûfî ve Şiir (Osmanlı Tasavvuf Şiirinin Poetikası), 2. baskı, İnsan Yay., İstanbul 
2004, s. 50. 

15  Kılıç, age, s. 50. 

16  Kılıç, age, s. 50-51; a.mlf., ‚İbnü’l-Arabî, Muhyiddin‛, DİA, İstanbul 1999, c. XX, s. 513-514. 

17  M. Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 7. baskı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yay., 
Ankara 1991, s. 205. 

18  Kılıç, age, s. 51. 
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 Nitekim Tezkire sâhibi Latîfî (ö. 990/1582), ‚Sözleri zâhirde güzellerin 

evsâfı gibi görünür amma hakîkatte yüce yaratıcıya hamd ü senâdır‛19 derken, 

ondan çok sonraları gelen edebiyat araştırmacısı Ali Nihad Tarlan’ın, ‚Tasav-

vuf ile alâkadar olan şâirler, bir insanın güzelliğine karşı aşklarını söyledikleri 

zaman, onun şeffaf varlığından geçip güzelliğin hakikî sâhibi olan Allah’a te-

veccüh ederler‛20 sözleri şiirdeki sembolizm üzerinde İbnü’l-Arabî’nin görüşle-

riyle tam bir mutabakat içerisindedir.21  

 Dolayısıyla birçok Osmanlı şâirinin fikrî anlamda üstâdı İbnü’l-Arabî ol-

muştur demek mümkündür. Osmanlı şiiri onun görüşleriyle ağzına kadar do-

ludur. O kadar ki zaman zaman onun ismi ve özellikle Fütûhât ve Füsûs adlı 

eserleri hakkında pek çok methiye yazıldığına şahit olmaktayız. Onun ayrıca, 

modern Türk şiirinde de bazı şâirlere ilhâm vermeyi sürdürdüğü görülmekte-

dir. Şimdi bu durumu daha yakından müşâhede etmek ve değerlendirmek 

amacıyla Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde İbnü’l-Arabî ve eserleri hakkında 

methiye yazan şâirlere ve şiirlerine bir göz atalım.    

B. İbnü’l-Arabî ve Eserleri Hakkında Methiyye Yazan Şâirler ve Şiirleri 

1. Abdurrahman Râmî Çelebi (ö. 1049/1639) 

Hem bir müderris ve hem de şâir olan Abdurrahman Râmî Çelebi’nin22 otuz 

dokuz beyitlik ‚Der Sitâyîş-i Şeyh-i Ekber Şeyh Muhyiddîn-i Arabî‛ başlığı 

altında methiyesi vardır. Râmî, bu methiyesinde İbnü’l-Arabî’nin sûfilerin pîri, 

keşf ve yakîn göğünün güneşi, Hakk’ın ârifi, kutupların kutbu, keşfin kaynağı, 

telkînin madeni, tarîkat ehli sâliklerin önderi, hidâyete ulaştıranların rehberi, 

tevhid meyi ile meyhânede mest olup bunun öndeki sunucusu, sûfiler tekkesi-

nin mürşidi, velîlerin önderi ve seçkin imâmı olduğunu kaydederek, kişinin 

ülker yıldızının vasıflarını anlatmaya gücü yetse bile, onun kerâmetlerini 

açıklıyamıcağını, onun velâyet derecesini ulu topluluklardan başkasının 

bilemiyeceğini, velîler zümresi içinde eşinin bulunmadığını, sırlar sarayının 

mahremi olduğunu, gayb âleminin sırrının ona keşfolunduğunu ve kadîm per-

denin ona açıldığını, Hz. Peygamber’in ayağının izinde gidip, herkesten önce 

meclise oturduğunu, kendisine sır verilen meclise dahil olunca sohbet arkadaşı 

                                                           

19  Bk. Latîfî, Tezkire, haz.: Mustafa İsen, Akçağ Yay., Ankara 1999, s. 9. 

20  Ali Nihad Tarlan, Fuzûlî Divanı Şerhi, Ankara 1985, c. I, s. 41. 

21  İbnü’l-Arabî’nin şiiri ve şiirlerindeki sembolizm hakkında geniş bilgi için bk. Kılıç, age, s. 52-
58. 

22  Râmî hakkında geniş bilgi için bk. Erdal Hamami, Râmî Dîvânı, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 
2001. 



394 |  Dr. Selami ŞİMŞEK 

Tasavvuf  |  İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21 

ve dostunun Cenâb-ı Hak olduğunu, onun ictihâd rütbesini velîlerin önde ge-

lenleri güzel bulup takdir ettiğini, ufukları tamamıyla onun kaleminin ünü kap-

layıp bütün gökyüzünü çınlattığını, hiçbir zaman onun gibisi gelmediğini, pâk 

ravzasının Şam’ın yüzünü kendine yer edindiğini, ömrü boyunca toprağını 

yüzörtüsünün ağızlarına alnın nakşı yaptığını, nice sene, hayrete düşüren me-

zarını sabah-akşam tavaf eylediğini, onun hâletinin engin denizinde irfânının 

elinin cevher topladığını, gönlün müridine mürşid olup, telkin vererek irşâd 

ettiğini, o öndere nazar ettiğinde hemen irfân kapısı açıldığını, sonunda isteği-

ne kavuşarak gam, keder ve ümitsizlikle mahzun olmadığını, yüzbinlerce 

hamd ederek o kadar da yalvarıp inlediğini, onun remz yetiştiren önder, açıl-

mış gönül; sıra sıra dizilmiş kıymetli incisi, marifet kadehinin sâkisi ve yakîn 

şarabının sunulduğu meyhânenin pîri, ezel remizlerinin keşfedicisi ve şuhûd 

ilminin ârifi olduğunu belirtir.  

 Râmî, ardından Şeyh-i Ekber’a niyazda bulunarak nazarını üstünden eksik 

etmemesini, kendisine dâima arka çıkması ve yardımcı olmasını, gaflet akşa-

mında, cehâlet karanlığında ve  dalâlet içinde bırakıp inletmemesini, feyze isti-

dat kazanana ve cehâletin sapıklığından emin olana kadar gönlünü ezip pa-

ramparça ederek marifet ilacıyla macun haline getirmesini zira şeyhi ve üstâdı 

olduğunu, dinde yüzünü ona döndürdüğünü, haddini bulduğunu ve niyazını 

nazmın (şiir) son parmağına yüzük eylediğini ifade eder. Çünkü böylelikle fenâ 

ehli, fakir ve iyi insanlar cehennem tasasından kurtulur, temiz rûhları mukad-

des kuşlar gibi en yüksek arşa seyr ü sülûk eder:     

Âfitâb-ı sipihr-i keşf ü yakîn 

Pîr-i sûfiyye Şeyh Muhyiddîn 

 

Kutbu‟l-aktab „ârif-i billâh 

Menba„-ı keşf ma„den-i telkîn 

 

Server-i sâlikân-ı ehl-i tarîk 

Rehber-i hâdiyân-ı „âlim-i bîn 

 

Mürşid-i hânikâh-ı sûfiyye 

Server-i evliyâ imâm-ı güzîn 

 

Mest-i hum-hâne-i mey-i tevhîd 

Sâkî-i câm-ı meclîs-i pîşîn 
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Kimse şerh idemez kerâmâtın 

Olsa vassâf-ı nâtıka Pervîn 

 

Rütbesin mesned-i velâyetde 

Bilmez illâ gürûh-ı „aliyyîn 

 

Evliyâ zümresinde müfreddür 

Ferd-i vâhid odur „ale‟t-ta„yîn 

 

Oldur ol mahrem-i serây-ı kadem 

Oldur ol râz-dâr-ı hısn-ı hasîn 

 

Ana keşf oldı sırr-ı „âlem-i gayb 

Ana açıldı perde-i dîrîn 

 

Kadem-i Ahmed‟e olup pey-rev 

Cümleden akdem oldı bezm-nişîn 

  

Dâhil-i meclis oldı mahrem-i râz 

Tek ü tenhâ olup nedîm ü karîn 

 

Habbezâ bir hânkâh-ı tarîk 

Ey hoş ol şeyh-i âsümân-ı nigîn 

 

Sayd-gâh-ı „ulûm-ı bâtında 

Oldı tab„ı gözümde bir şâhîn 

 

Rütbe-i ictihâdına anun 

İtdi eşrâf-ı evliyâ tahsîn 

 

Tutdı âfâkı sît-i kilki tâm 

Eyledi pür bu tâs-ı çarhı tanîn 

 

Gelmedi rûz-gâra akrânı 

Evvel-i subh tâ-be-şâm-ı pesîn 

 

Lillâhi‟l-hamd ravza-i pâkin 

Eylemiş şâha rû-yı Şamı zemîn 
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Evvel-i „ömrden berû hâkin 

İtdüm efvâh-ı lesme nakş-ı cebîn 

 

Hâir-i merkadin sabâh u mesâ 

Eyledüm çün tavâf niçe sinîn 

 

Lücce-i bahr-i hâletinden anun 

Dest-i „irfânum oldı gevher-çîn 

 

Şeyh-i mürşîd olup mürîd-i dile 

İtdi irşâd eyleyüp telkîn 

 

Oldum ol servere nazar-gerde 

Bâb-ı „irfân açıldı bana hemîn 

 

Vâsıl oldum murâduma âhir 

Olmadum ye‟s-i mihnet ile hazîn 

 

Sad-hezârân hezâr hamd itdüm 

Eyledüm ol kadar niyâz u enîn 

 

Remz-res serverâ güşâde dilâ 

Ve‟y nizâm-ı „ukûd dürr-i semîn 

 

Sâkî-i câm-ı ma„rifet sensin 

Pîr-i meyhâne-i şirrât-ı yakîn 

  

Sensin ol kâşif-i rumûz-ı ezel 

Sensin ol „arif-i ma„ârif-i bîn 

 

Neşve vir cür„a-i ma„ârif ile  

Dili şâd eyle eyleme gam-gîn 

 

Eyle ilhâm-ı sırr ile irşâd 

Tâ olam vâsıl-ı makâm-ı yakîn 

 

Nazarun eksik etme üstümden  

Ol bana dâimâ zahîr u mu„în 
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Ente şeyhî ente üstâdî 

Leke veccehtü vichetî fi‟d-dîn 

 

Koma ben zârı şâm-ı gafletde 

Zulmet-i cehl ile dalâl-ı rehîn 

  

Sahk idüp rîze rîze cüz‟-i dili 

Eyle eczâ-yı ma„rifetle „acîn 

  

Tâ ide kesb-i feyz-i isti„dâd 

Ola cehlin dalâletinden emîn 

 

Buldı haddin niyâz ey Râmî 

Eyle engüşt-i hatm-i nazma nigîn 

    

Tâ ki ehl-i fenâ vü fakr ü salâh 

Ola âzâde-i gam-ı siccîn 

 

Rûh-ı pâki misâl-i tâir-i kuds 

İde seyr u sülûk-i „arş-ı berîn 

 

Cismi dâim mezâk-ı ahsende 

Ola şehd-i na„îm ile şîrîn23  

2. Niyâzî-i Mısrî (ö. 1105/1694) 

İbnü’l-Arabî’nin Anadolu’da Sadereddîn-i Konevî’den sonra en mühim muhib 

ve takipçilerinden biri de, büyük Türk mutasavvıf şâirlerinden Niyâzî-i Mısrî 

(ö. 1105/1694)’dir. Mısrî’nin eserlerinde, İbnü’l-Arabî’den pek çok atıflar oldu-

ğunu biliyoruz.24 Nitekim Dîvân’ında Şeyh Bedreddin’in Vâridât’ını anlatırken, 

İbnü’l-Arabî ve meşhûr eseri Fusûs’a da temas ederek,  Fusûs’un ilmiyle cehen-

nemin bütün ateşlerinin söneceğini ve onun yerine Vâridât gülleri biteceğini, 

Muhyiddin ve Bedreddin’in dini ihyâ ettiğini, Fusûs’un  bir deryâ, Vâridât’ında 

da onun nehirleri olduğunu belirtmektedir: 

                                                           

23  Hamami, age, s. 97-100.  

24  Bk. Mustafa Aşkar, Niyâzî-i Mısrî Hayatı, Eserleri, Görüşleri, İnsan Yay., İstanbul 2004, s. 145.  
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„İlm-i Füsûs‟la tamu odları söyinür kamu 

Anun yerinde biten ezhârıdır Vâridât25 

 

Muhyiddîn ü Bedreddîn itdiler ihyâ-yı dîn 

Deryâ Niyâzî Füsûs enhârıdur Vâridât26 

3. Nâbî (ö. 1124/1712) 

Osmanlı şiirini semâya kaldıran şâirlerden birisi olarak kabul edilen Yûsuf 

Nâbî’nin de, gerek Hayrî-nâme’sinde, gerek Dîvân’ında Mevlânâ, Abdülkâdir 

Geylânî’nin yanısıra İbnü’l-Arabî hakkında da methiyelerde bulunduğunu bili-

yoruz.27 Nitekim Nâbî, Hayriyye’sinde Hakk’ı isteyen tâliplere doğrudan doğ-

ruya Mevlânâ’nın Mesnevî’sini, Muhyiddîn İbnü’l-Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye 

ve Fusûsu’l-Hikem’ini tavsiye etmektedir: 

Tâlib-i Hakk‟a olur rehnümâ 

Nusha-i Mesnevî-i Mevlânâ 

Dîde-i rûha çeker kuhl-ı husûs 

Nûr-ı esrâr-ı Fütûhât ü Fusûs 

Dahi çoktur nüsha-i ehlullah28  

 O, bir başka şiirinde ise, ufukları misk kokusu tutsa da her görenin onun 

kokusunu alamıyacağını, herkesin Fütûhât’ın sırlarını anlıyamayacağını ve 

Muhyiddîn’in kemânını çekemiyeceğini belirtmektedir: 

Âfâkı tutarsa bûy-ı müşg-i çîni 

Şemm eyleyemez râyihasın her bîni 

Esrâr-ı Fütûhât‟e irişmez her fehm 

Herkes çekemez kemân-ı Muhyiddîni29 

 Nâbî ayrıca, Hac yolculuğu esnasında uğradığı Konya’da, Sadereddin 

Konevî Zâviyesi’nde bulunan hırkası ile İbn Arabî’nin kendi eliyle yazdığı 

Fütûhât nüshasının ‚hûrilerin saçlarınının kokusundan güzel...‛ olduğunu söyler30. 

                                                           

25  Kenan Erdoğan, Niyâzî-i Mısrî Dîvânı, Akçağ Yay., Ankara  1998, s. 25. 

26  Erdoğan, age., aynı yer. 

27  Bu konuda geniş bilgi için bk. Mustafa Tatcı, ‚Şâir Nâbî’nin Muhyiddîn-i Arabî’ye Bir 
Medhiyyesi‛, Edebiyattan İçeri (Dinî-Tasavvufî Türk Edebiyatı Üzerine Yazılar), Akçağ Yay., 
Ankara 1997, s. 376-377. 

28  Bk. Yusuf Nabi, Hayriyye, haz.: İskender Pala, LM Yay., İstanbul 2003, s. 64. 

29  Nâbî, Dîvân, haz.: Ali Fuat Bilkan, M.E.B. Yay., İstanbul 1997, c. II, s. 1229. 

30  Bk. Nâbî, Tuhfetü’l-Haremeyn (Hac Yolculuğu Hatıraları), nşr. Menderes Coşkun, Ankara 2002,  
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 Nâbî’nin Dîvân’ında İbnü’l-Arabî ve  Fütûhât ve Füsûs adlı eserleri hakkın-

da hakkında da birer methiyye yazdığını biliyoruz. ‚Sultânu’l-Muhakkıkîn 

Hazret-i Şeyh Muhyiddîn-i Arabî‛ ser-levhasıyla kaleme aldığı söz konusu 

methiye şöyledir:  

Sürmedir hâk-i deri Hazret-i Muhyiddin‟in 

Kimyâdır nazarı Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Bin cihân mes‟ele-i râze verir reng-i edâ 

Ma„nî-i muhtasârı Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Sâf-ı envâr-ı hakâyıkdır olan âsârı 

Zerre yokdur kederi Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Cân u dildir ten-i tahkîka Fütûhât u Fusûs 

Eser-i mu„teberi Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

 Ne Fütûhât ki feth-i der-i esrâr etmiş 

Hâme-i feyz-i eseri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Ne Fütûhât ki efvâhe halâvet vermiş 

Teng teng-i şekeri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Ne Fusûs eyledi bizzât Resûl-i Ekrem 

Anı hâs-ı güheri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Ne Fusûs eyledi ta„mîm-i salâ-yı rahmet 

Ni„met-i mâhazarî Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

„Âşıkı nuhbe-i esrârdan eyler âgâh 

Nass-ı sırru‟l-kaderi Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Sırr-ı hestî gibi her bir eseri câmi„dir 

Ma„nî-i huşk u teri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

 

                                                                                                                                        

s. 174.  
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Resûlun nükte-i nass-ı hikemin şâmildir 

Cevher-i ser-be-seri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Hazret-i Hakka ya Peygambere ya Hızr‟a çıkar 

Bî-vesâit haberi Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Eyledi mezra„a-i „âlemi sîr-âb-ı güher 

Âsumân-ı hüneri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Mazhar-ı kâmil-i ilm-i ezelî olmışdur 

Kalb-i pâkize-i Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Hâtem-i hâs-ı velâyetdir olursa n„aceb 

Ehl-i irfân neferi Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Pertev-i şârikâ-i âyet-i Kur‟ânî‟dir 

Meş„al-i reh-güzer-i Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Sad-hezâranın eder vâsıl-ı ser-menzil-i kâm 

Sâlik-i bî-siperi Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Öyle „ankadır o kim çerhde olmaz sâkin 

Cünbiş-i bâl peri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

İstese nûr-ı nigâhından olur çâbük-ter 

Lâ-mekâne seferi Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Ehl-i imânın ider çeşmine âsârı „ıyân 

Nûr-ı hayrü‟l-beşeri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Ehl-i derdin dilini maşrık-ı envâr eyler 

Dem-i feyz-i seheri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Anı müstağrık-ı tevhîd olan idrâk eyler 

Var lisân-ı digeri Hazret-i Muhyiddin‟in 

 

Ka„be-var olmada pervâne-i ervâh-ı melek 

Tâ„if-i gird-i seri Hazret-i Muhyiddin‟in 
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Girse Nâbî ele müjgânımı cârûb ederim 

Hidmet-i hâk-i deri Hazret-i Muhyiddin‟in31 

 Nâbî, Fütûhât ve Fusûs ile ilgili olarak da, onların Kur’ân âyetlerinin bâtını 

ve irfân denizinin incisi, gafil kalpleri, karanlık evleri aydınlatan imân lambası-

nın ışığı,  istek sahiplerini birlik sırrından haberdar eden Cenâb-ı Hakk’ın birli-

ğinin mânâsı, can âleminin kervanı ve Muhyiddin’in velâyet mührünün  sâhibi 

olduğuna iki şâhit ve delili olduğunu beyân eder: 

Bâtın-ı âyât-ı Kur‟ân‟dır Fütûhât u Fusûs 

Gevher-i deryâ-yı irfândır Fütûhât u Fusûs 

 

Hâne-i târîk-i kalb-i gâfili tenvîr ider 

Şu„le-i misbâh-ı îmândır Fütûhât u Fusûs 

 

Sırr-ı vahdetden haber-dâr eyler ehl-i hâhişi 

Ma„nî-i tevhîd-i Yezdân‟dır Fütûhât u Fusûs 

 

Kem gubârın kuhl idenler kesb ider „ayn-ı yakîn 

Kârvân-ı âlem-i cândır Fütûhât u Fusûs 

 

Sâhib-i hatmi‟l-velâye olduğunda Nâbiyâ 

İki şâhid iki burhândır Fütûhât u Fusûs32 

 Nâbî’nin, yukarıdaki methiyelerinden anlaşılacağı üzere, ortaya koymak 

istediği asıl konu, İbnü’l-Arabî, eserleri ve eserlerinin özellikleridir. Ona göre, 

şeyh’in nazarı, maddenin terkibini değiştiren bir kimya, yani insan nefsini yola 

getiren bir güç kaynağıdır. Ayağının bastığı toprak, gönül ehlinin basîretini 

açan bir ilaç (sürme) değerindedir. Eserleri, hakîkat nurlarını en saf bir biçimde 

ortaya koymaktadır. Fütûhat ve Fusûs adlı eserlerinin değeri ölçülemez. Bu 

eserler, gizli dünyalarını açan bir anahtar konumundadır. Âşıklara özel bir 

zevk veren diliyle Fusûs, İbn Arabî’ye, mânâ âleminde bizzat Hz. Peygamber 

tarafından yazdırılmıştır. Bu eser mevcut olan bütün sırları kendisinde topla-

mıştır. Kısacası bu eser, İlâhî menşe’li olup, ledün ilmine dayanır33.    

                                                           

31  Bk. Nâbî, age, c. I, s. 33-35. 

32  Bk. Nâbî, age, c. II, s. 725. 

33  Tatcı, agm, s. 385. 
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4. İsmâil Hakkı Bursevî (ö. 1137/1725) 

XVIII. asır Celvetî şeyhlerinden, büyük mutasavvıf şâir ve velûd müelliflerin-

den olan İsmâil Hakkı Bursevî’nin34 gerek mensûr eserlerinde gerekse 

manzûmelerinde İbnü’l-Arabî sevgisini ve tesirlerini görmek mümkündür35. 

Hüseyin Vassâf Efendi’nin Sefîne’de kaydettiği onun şu methiyesi bu duruma 

en güzel örnek olsa gerektir:    

Dilâ bil Şeyh-i Ekber nâfe-i âhü-yı âlemde 

Meşâmm-ı cân-güşâd olan katında misk-i ezferdir 

 

Gören sâhib-basîret anı yahûd bî-tevakkuf dir 

Bu hâk-i tîreyi zer kılmağa kibrît-i ahmerdir 

 

Ve yâhûd perveriş-yâb-ı nem-i feyz-i Hudâ olmuş 

Neyistân-ı hakâyıkda ney-i pür-zevk-i sükkerdir 

 

Veyâ bezm-i ma„ânîde sunulmuş dest-i hikmetden 

Safâ erbâbına hakkâ ki bir lebrîz-i sâgardır 

 

O bir serv-i sehîdir bûstân-ı feyz-i Mevlâ‟da 

Ser-i devlet nişânı arş-ı a„lâya berâberdir 

 

O bir gül-gonce-i terdir inâyet gül-sitânında 

Hezârân andelîb-i dil anın bûyiyle hoş-terdir 

 

O bir şâh-ı cihân-gîr-i ma„ânîdir ki âlemde 

Ne denlü var ise dil ehli hükmüne musahhardır 

 

Anın her feyzi âb-ı câvidân-ı Hızr‟a gâlibdir 

Lebinden dâimâ cârî olan ma„nâ-yı kevserdir 

                                                           

34  Bursevî hakkında geniş bilgi için bk. Kemâlnâme-i İsmail Hakkî (Bursevî Biyografisi), 
haz.:Murat Yurtsever, Arasta Yay., Bursa 2000; Mehmed Ali Ayni, Türk Azizleri, İstanbul 1944; 
Bursalı Mehmed Tâhir, Mevlânâ Şeyh İsmail Hakkı Celvetî, İstanbul 1329; Sakıp Yıldız, Exegete 
Turc Isma’ıl Haqqı Burûsevî Sa Vıe, Ses Ouvers et La Methode Dans Son Tafsîr Rûh al-Bayân (1063-
1137/1653-1725), Paris, 1972 (Türk Müfessiri İsmail Hakkı Bursevî; Hayatı, Eserleri ve Tefsir 
İlmindeki Metodu, Basılmamış Doktora Tezi Fransızca); Ali Namlı, İsmail Hakkı Bursevî Haya-
tı, Eserleri, Tarîkat Anlayışı, İnsan Yay., İstanbul 2001; a.mlf., ‚İsmail Hakkı Bursevî‛, DİA, İs-
tanbul 2001, c. XXIII, s. 102-103. 

35  Bu konuda geniş bilgi için bk. Kılıç, age, s. 63-68. 
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N‟ola bu devr-i „irfân içre hatm-i evliyâ olsa 

O merkezde velâyet sanma kim gayra müyesserdir  

 

Cüneyd anın tufeyli Bâyezîd anın emek-dârı 

Şihâb u Necm ana kanber o âlî zât-ı Hayder‟dir 

 

O bir müftî-i ma„nâ kâdî-i şehr-i velâyetdir 

Anın imzâ vü hükmün tutmayan ma„nâda kâfirdir 

 

Hele ben bildiğim Hakkî bugün aklile keşfile 

Velâyet ehli hep tıfl-ı sagîr-i Şeyh-i Ekber‟dir36 

 Bu beyitlerden anlaşıldığına göre, Şeyh-i Ekber, cân burnunu açan güzel 

bir kokudur; kara toprağı altına çeviren kibrît-i ahmerdir; hakîkatler sazlığında 

Hüdâ’nın feyzinin nemiyle yetişen şeker tadıyla dolu neydir; mânâlar mecli-

sinde safâ erbâbına hikmet elinden sunulmuş ağzına kadar dolu bir kadehtir; o 

Mevlânın feyzinin bostanında fidan boylu bir selvidir; devlet nişanının başı arş-

ı a‘la ile birliktedir; o, inâyet gül bahçesinde açılmamış taze güldür; binlerce 

gönül bülbülü onun kokusuyla kendinden geçmiştir; o, âlemde mânâlar dün-

yasını kuşatan bir pâdişâh olup, her ne kadar gönül erbâbı varsa onun hükmü-

ne boyun eğmiştir; onun her feyzi Hızr’ın ölümsüz suyuna gâlip gelir; duda-

ğından sürekli akan kevser mânâsıdır; irfân denizinde velîlerin en ulusu o’dur 

ve o merkezde velâyet başkasına müyesser olmaz; Cüneyd-i Bağdâdî onun 

küçük çocuğu Bâyezîd-i Bistâmî  emektârıdır, Şihâbüddin Sühreverdî ve 

Necmüddin Dâye ona köle olmuştur; o bir mânâ müftüsü, velâyet şehrinin ha-

kimidir ki onun fermân ve hükmünü tutmayan mânâda kâfir olur; neticede 

gerek akıl gerek keşfile bilmek gerekir ki, bütün velâyet ehli Şeyh-i Ekber’in 

küçük çocuğu durumundadır.          

 İbnü’l-Arabî’ye gönülden bağlı olan İsmâil Hakkı, sadece övmekle kalma-

yıp, daha da ileri giderek uyku ile uyanıklık arasında bir yakazada onun kendi-

sine görünerek elinden tuttuğunu ve şu beyti yazdırdığını söyler: 

Ger yüzü hak‟dır desem bu yüzü hak bil sana 

Ger sözü hakdır desem bu sözü hak bil sana37 

                                                           

36  Vassâf, age, c. I, s. 58. 

37  İsmâil Hakkı Bursevî, Kitâbu’n-Netîce, haz.: Ali Namlı-İmdat Yavaş, İnsan Yay., İstanbul 1997, 
c. II, s. 215. 
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5. Abdullah Salâhaddin Uşşâkî (ö. 1197/1782) 

Abdullah Salâhaddin Uşşâkî, XVIII. asır Türk mutasavvıf şâirlerinden ve velûd 

müelliflerinden olup,38 ‚Salâhî Dede‛ ve ‚Salâhî Abdî Efendi‛ gibi adlarıyla da 

tanınmıştır. Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye gerek muhabbetinin çokluğu gerek 

eserlerinde onun düşüncelerine oldukça fazla yer vermesi sebebiyledir ki, 

‚Türklerin İbnü’l-Arabî’si‛ olarak da kabul edilmiştir.39 Hatta nakledildiğine 

göre Salâhî, bir gece mânâ âleminde İbnü’l-Arabî’yi görmüş, kendisine şerîat, 

tarîkat, hakîkat ve ma‘rifetle ilgili dört satırlık bir yazı okutmuş ve bundan son-

ra birçok esrâra mazhar olmuştur.40   

 İbnü’l-Arabî’den mânen de feyz aldığı ifade edilen41 Salâhî’nin, Şeyh-i 

Ekber hakkında kırk sekiz beyitlik bir methiye yazdığını biliyoruz. Söz konusu 

methiye şu şekildedir: 

Velâyet burcunun şems-i münîri Şeyh-i Ekber‟dir 

Ki envâr-ı fuyûzâtı ile „âlem münevverdir 

 

O nûr-ı zâhiri inkâr iderse dîde-i ahfeş 

Aceb mi şeb-pere lâbüd „adû-yı mihr-i enverdir 

 

Huffâşın zemmi kadr-i şems‟e îrâs-ı keder itmez 

Şeb-i zulmetde inkârıyla hızlânı mukarrerdir 

 

Hülâsa gün gibi zâhir olanı eyleyen inkâr 

Velâyetden nasîbi olmayan a„mâ vü ebterdir 

 

Basîret ehline nûr-ı basârdır ehl-i hikmetden 

İfâza itmede ehl-i kulûba feyz-i yekserdir 

 

Anı çün hâtem-i kenz-i velâyet eyledi Mevlâ 

Cemî„-i evliyâya feyz-i Hak andan müyesserdir 

                                                           

38  Salâhi hakkında geniş bilgi için bk. Mehmet Akkuş, Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî (Salâhî)’nin 
Hayatı ve Eserleri, M.E.B. Yay., İstanbul 1998; a.mlf., ‚Abdullah Salâhaddîn-i Uşşâkî‛, Sahabe-
den Günümüze Allah Dostları, Şule Yay., İstanbul 1996, c. VIII, s. 420-425.  

39  Vassâf, age, c. IV, s. 258.  

40  Harîrîzâde M. Kemâleddin Efendi, Tıbyânu vesâili’l-hakâik fî beyâni selâsili’t-tarâik, I-III, Süley-
maniye Ktp., İbrahim Efendi No: 431, c. II, vr. 226a; Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmânî, İstanbul 
1308, c. III, s. 387. 

41  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara 1995, c. IV/2, s. 620. 
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Debistân-ı ma„ârifde odur çün hâce-i kâmil 

Gürûh-ı evliyâ çün tıfl-ı ebced-hân-ı ezberdir 

 

Sebak-âmûz-ı hikmetdir merâyâ-yı mazâhirden 

Leb-i tûtî-i câna nutku bir kand-ı mükerrerdir 

 

Nice şîrîn-mezâk itmez kelâm-ı hikmet-âmîzi 

Ki sırr-ı vahdet ile her işârâtı müfesserdir 

 

Husûsan ki Fütûhât u Fusûs içre ma„ârifden 

Ne dürler saçdı hakkâ her biri şâhâne cevherdir 

 

Şeh-i kişver-küşâyı mülk-i ma„nâ-yı hakîkatdır 

Ser-i ehl-i safâya başmağı şâhâne efserdir 

 

Ne efser belki müştâk-ı cemâli olan „uşşâka 

Gubâr-ı hâk-ı pâyı tûtiyâ-yı dîde-i terdir 

 

Eyâ nûr-ı basâr hayli zamândır iltifâtım yok 

Anın çün dîde-i gam-dîdeye bî-nûr u bî-ferdir 

 

Hicâb oldu zuhûra vaz-ı küstâhânemiz dirsem 

Hicâbın şemse nisbet zerreden ednâ vü kemterdir 

 

Hicâb olmaz ziyâ-yı mihre elbet zerre-i nâ-çîz 

Şu„a-ı şemsile lâbüd vücûd-ı zerre azherdir 

 

N‟ola feyzinle tathîr it bulanmaz cîfe-i dünyâ 

Boyandıysa sivâ rengine katre yemde muzmerdir 

 

Görünse zerreden şems-i münîr ü katreden deryâ 

Aceb olmaz hakîkat ehline ta„bîr-i hoş-terdir 

 

Nigâh-ı iltifâtınla harâb-âbâdı ma„mûr it 

Yıkıldı kasr-ı zillet şimdi hâk ile berâberdir 

 

Eyâ kân-ı kerem bahr-i himem lutfunla evvelden 

Müşerref eyledin bir hadde ki takdîrden evferdir 



406 |  Dr. Selami ŞİMŞEK 

Tasavvuf  |  İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21 

 

Senin nîsân-ı feyz-i himmetin bu ravza-i câna 

Meded-res oldu her dem bahârı tâze vü terdir 

 

Azîz hâtırım feyzin ile lebrîz olup hâlâ 

Zebânımda nisâr olan hemen ol dürr-i gevherdir 

 

Ey kân-ı kerem bahr-ı himem lutfınla evvelden 

Müşerref eyledin bir hadde ki takdirden evferdir 

 

Bu denlü lutfuna dûçâr iken şimdi tagâfülde 

Gönül jenkâr-ı hicrânın kedûratıyla ağberdir 

 

Kudûm-ı rahş-ı ikbâline ferş-dîde âmâde 

İnân-ı himmetin atf it dile hicrinle muzdardır 

 

Nazar kıl kûşe-i çeşminle baksan çeşm-i hûn-bâra 

Ciğer kânım nisâr eyler ne mercân ü ne ahkerdir 

 

Bu akvâl-ı benehrec kâline iksîr-i hikmetdir 

Senin kûşe-i çeşmin bana kibrît-i ahmerdir 

 

Sen ol gavvâs-ı ummân-ı hakîkatsın ma„ârifle 

Dilin pür-dürr-i gevher bî-gerân bir bahr-ı ahdardır 

 

Sen ol âb-ı hayâtın Hızr‟ısın ki câm-ı feyzinle 

Hayâta irişenler belki mevc-i yemden ekserdir 

 

Seni vasf eylemek haddim değildir arz-ı hâlimden 

Garaz bir iktisâb-ı feyz-i ma„nâ rûh-ı perverdir 

 

Mufîz-i hâkda âlûde-i çirk-âb-ı isyânım 

İrişdir ol reh-i tahkîka ki semt-i peyamberdir 

 

Di bu ahd-ı hakîri hasta buldum yâ Resûlallah 

Getürdim dergehine cürmile hâli mükedderdir 
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Ne denlü mücrim ise nazra-i lutfunla timâr it 

Cemâlin tedbîr-i devâ ister bir ahkardır 

 

Celâle tâkati yok âciz ü hâkile yeksândır 

Cemâlinde velî mihr-i münîr ile berâberdir 

 

Egerçi cürm-i bisyârı hatâ ile fuzûndur lîk 

Yem-i ihsânına nisbet ile çün katre asgardır 

 

Sen ol şems-i hakîkatsin ki eşyâ cümle zerrâtın 

Hatâ-yı zerre „afv-ı şemse nisbetde muhakkardır 

 

Seninçün abd-i hâlis çâkerindir „ayn-ı Muhyiddîn 

Salâhî‟nin şefâ„at emrine lutfun musavverdir   

 

Egerçi mazhar-ı eltâf-ı bî-pâyânın olmuşdur 

Velî endîşe-i cürm ü kusûriyle mukassardır 

 

Dem-â-dem kasr-ı „aynından geçer Nîl-i füyûzun lîk 

Halîc-i himmetine bürke-i ümmîdi aksardır  

 

Leb-â-leb eyle mikyâs-ı ümîdin feyz-i cûd gele 

Giçür parmak hisâbından ki kadrin anda ekberdir 

 

Riyâz-ı maksadın tâ ser-te-ser sîrâb ide lutfun 

Düçâr ola nevâl-ı sûret u ma„nâya ecderdir 

 

Semend-i lutf-ı ikbâline pây-endâz içün hâlâ 

Müheyyâ çeşm-i hûn bâlâsı bir feres ser-â-serdir 

 

Şeref-nâz ile teşrîfinile şâhâ dîde-i cânı 

Gubâr-ı bâr-ı ağyâr ile çeşm-i kalb muğabberdir 

 

Yeter ey dil bu saht-ı lâubâlide şitâb itmek 

Edeb vâdilerinde seyr iden elbet muzafferdir 

 

Edeb bezminde haddince aceb bir deste gül „arz it 

Ki rağbetle meşâm-ı kudsiyân anda mu„attardır 
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Nihân it zîr-i fincân-ı edebde hâtem-i hissî 

Ki nakş-ı dü-serâdan feyz-i dil anda mutahhardır 

 

Sözi hatm it salâtile ki miski inhitâm ola 

Anınla hatmolan herbir kelâm elbet mu„anberdir 

 

İlâhî hâtem-i kenz-i nübüvvet şâh-ı “ev ednâ” 

Habîb-i Müctebâ‟ya şol salâtı kıl ki athardır 

 

„Umûmen âl u ashâba husûsen çâr-ı yârâna 

Selâm eyle ki anlar cümle ashâba müftehirdir  

 

Dahi ol hâtem-i kenz-i velâyet Hazret-i Şeyh‟e 

Salâhî‟den  selâm „arz it ki ol anda muharrerdir42 

Dolayısıyla Salâhî’ye göre Şeyh-i Ekber, velîlik burcunun parlak güneşi olup, 

âlem feyzinin nurlarıyla aydınlanmaktadır. Kim o apaçık nuru inkar ederse, 

sozsuzca ışık saçan güneşe düşman olan yarasa gibi olur. Yarasanın güneşin 

yüceliğini kötülemesi ona bir sıkıntı vermez; karanlık gecede inkârıyla yalnız 

başına kalıp zelîl olması şüphesizdir. Kısacası, gün gibi apaçık olanı inkâr et-

mek, velîlikten nasibi olmayan kör ve soysuz demektir. Hikmet ehlinden 

basîret sâhiplerine göz nurudur. Feyizlendirmede gönül ehline yalnız başına 

feyzdir. Mevlâ onu velîlik hazînesinin sonuncusu kılmıştır; bütün velîlere 

Hakk’ın feyzi ondan kolaylıkla husûle gelir. Ma’rifet mektebinde kâmillerin 

hocası o’dur; velîler topluluğu, tıpkı ebced’i ezberleyen bir çocuk gibidir. 

Mazâhir aynalarından hikmet öğretmenidir; sözü can dudusunun dudağına 

tekrarlanan şekerdir. Nicesi hikmetle karışık kelâmından tatlı zevk almaz ki, 

vahdet sırrı ile her işâreti tefsir edilmiştir. Bilhassa Fütûhât ve Fusûs içerisinde 

ma‘rifetlerden ne inciler saçmıştır ki, hakîkaten bunların her biri çok mükem-

mel cevherdir. Hakîkatın mânâ ülkesini fetheden pâdişâh o’dur; pabucu, zevk 

ehlinin başına mükemmel bir taçtır. Ayağının toprağının tozu, ıslak göze sür-

medir. Hicâbı güneşe nispetle çok ufak parçalardan daha küçük ve hakirdir. 

Ma‘rifetlerle hakîkat okyanusunun dalgıcıdır; gönlü bütünüyle cevher incisi, 

uçsuz-bucaksız yemyeşil bir denizdir. Feyzin içkisiyle hayat suyunun Hızır’ıdır 

ki, onunla hayat bulanlar belki denizin dalgalarından çok fazladır. Eğer suçun 

                                                           

42  Bk. Abdullah Salâhî-i Uşşâkî, Dîvân, Mehmet Akkuş Özel Arşivi, vr. 140b-141b. Salâhî’nin 
Dîvân’îndaki bu şiiri bize lutfeden Mehmet Akkuş Bey’e teşekkür etmeyi borç bilirim.  



Türk Edebiyatında İbnü’l-Arabî Methiyeleri Üzerine Bir İnceleme | 409 

Tasavvuf  |  İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi (İbnü’l-Arabî Özel Sayısı-1), yıl: 9 [2008], sayı: 21 

çokluğu hata ile çok fazla olursa, ihsânının denizine nispetle damla daha kü-

çüktür. Hakîkatin güneşi odur, eşyâ bütünüyle çok ufak parçalarıdır; çok ufak 

parçaların hatası, güneşin afvına nispetle hor ve hakir tutulmuştur.            

6. Mehmed Mekkî Efendi (ö. 1212/1798) 

Osmanlı şeyhülislâmlarından, âlim ve şâir bir zât olan Mehmed Mekkî Efendi 

de43 İbnü’l-Arabî hakkında bir methiye kaleme almış ve bu methiyeyi bir lev-

haya yazdırarak Şeyh-i Ekber’in türbesine hediye etmiştir.44 Mekkî Efendi met-

hiyesinde, seher vaktinde pâk huzûruna girenlerin, evliyânın ruhlarının tek tek 

ona uğradıklarına şahit olacağını kaydederek onun içi temiz kimselerin en üs-

tünü, fazilet ve inayet madeni, ilimle takvâyı bir arada toplamış güzel bir insan 

olduğunu, hikmet, irfân ve iyilikte sonunun bulunmadığını, hakîkatlerin sır-

rından muteber bir kitap yazdığını ve kim Füsûs’un vasıflarını hakkıyla takdir 

ederse onun tamamıyla Kur’ân’ın özü olduğunu göreceğini, nadir vücûdunun 

ilâhî nurlarla süslü bir inci ve büyük bir gavs olduğunu, Hakk’ın emriyle öte 

âleme göçtüğünde Cebrâil’in onun pâk rûhunu karşıladığını, hâceti olanların 

ona ilticâ etmelerini gerektiğini, zira onun merhametli bir bakışının dünya ve 

içindekiler değerinde olduğunu belirtmektedir: 

Gir huzûr-ı pâk-ı Şeyh-i Ekber‟e vakt-i seher 

Evliyâ ervâhı bir bir andan eylerler güzer 

Asfiyâlar eşrefi fazl u „inâyet ma„deni 

„İlm ile takvâyı cem„ itmiş idi ni„me‟l-beşer 

 

Hikmet ü „irfânının eltâfının pâyânı yok 

Yazdı esrâr-ı hakâyıkdan kitâb-ı mu„teber 

 

Kim anın evsâfını hakkıyla takdîr eylemiş 

Mağz-ı Kur‟ân‟dır nazar eyle Fusûs‟ı ser-te-ser 

 

Öyle bir gavs-ı muazzam kim vücûd-ı nâdiri 

Olmuş envâr-ı ilâhîyle müzeyyen bir güher 

 

                                                           

43  Mekkî Efendi’nin mürettep Dîvân’ı da olup, Eşrefzâde İzzeddin Efendi’ye intisab ettiği ve 
bunun irtihâli üzerine Neccârzâde Mehmed Sıddîk Efendi’den el aldığı ifade edilmektedir. 
Geniş bilgi için bk. Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1333, 
c. II, s. 420.   

44  Vassâf, age, c. I, s. 88. 
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Eyledi Cibrîl istikbâl rûh-ı pâkini 

Emr-i Hak‟la eyledikde semt-i lâhûta sefer 

 

Hâcetin var ise Mekkî ilticâ kıl Hazret‟e 

Bir nigâh-ı re‟feti dünyâ vü mâ-fihâ deger45 

7. Sünbülzâde Vehbî (ö. 1224/1809) 

XVIII. asır klâsik dîvân şirinin önde gelen temsilcilerinden olan Sünbülzâde 

Vehbî46 de sûfilerin özelliklerini anlattığı bir şiirinde, daha önce yaşamış büyük-

lere sövülmemesini ancak onların yolundan körükörüne gidilmemesi gerekti-

ğini belirterek İbnü’l-Arabî’ye yapılanların bir tenkitten çok iftira olduğunu ve 

bunun müslümanlara  yakışmayacağını, zira onun tarafından kaleme alınan 

Fütûhât’ta nice sırların yazılı bulunduğunu kaydetmektedir: 

Sakın eslâfa sakın ta„n itme 

Mutassıb revîşinde gitme 

Hiç yakışmaz hele ehl-i dîne 

İftirâ Hazret-i Muhyiddîn‟e 

Gör Fütûhâtı kim ol tahrîr 

Nice esrâr ider anda tahrîr47 

8. Kabûlî Mustafa Efendi (ö. 1244/1829) 

XIX. asır Türk mutasavvıf şâirlerinden ve son dönem Rifâî şeyhlerinden olan 

Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi48, İbnü’l-Arabî’yi öncelikle, Hz. Peygamber’in 

ilminin vârisi, Hz. Ali’nin nûrunun mazharı ve cümlenin hocası olarak tanıt-

maktadır:  

 

                                                           

45  Vassâf, age, c. I, s. 89. 

46  Sünbülzâde hakkında geniş bilgi için bk. Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i 
Âmire, İstanbul 1333, c. II, s. 236; Süreyya A. Beyzâdeoğlu, Sünbülzâde Vehbî, İstanbul 2000; 
Komisyon, ‚Sünbülzâde Vehbî‛, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi (DBİA), Tarih Vakfı-
Kültür Bakanlığı, İstanbul 1993, c. VII, s. 377; Komisyon, ‚Sünbülzâde Vehbî‛, Türk Dili ve 
Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yay., İstanbul 1998, c. VIII, s. 526; Atilla Özkırımlı, Türk Edebi-
yatı Ansiklopedisi, İstanbul 1982, c. IV, s. 1059;    

47  Bk. Sünbülzâde Vehbî, Tuhfe-i Vehbiyye, Bulak 1253, s. 13. 

48  Kabûlî’nin hayatı, eserleri, görüşleri ve eserlerinin yeni harflerle neşri için bk. Selami Şimşek, 
Edirneli Kabûlî Mustafa Efendi Hayatı, Eserleri, Tasavvufî Görüşleri, Kenzü’l-Esrâr ve Dîvânı, Buha-
ra Yay., İstanbul 2005; a.mlf., ‚Son Dönem Rifâî Şeyhlerinden Edirneli Kabûlî Mustafa Efen-
di’nin Risâle-i Tasavvuf Adlı Eseri‛, Tasavvuf, Ankara 2006, sayı: 17, ss. 237-266.    
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Vâris-i „ilm-i Muhammed mazhar-ı nûr-ı Ali 

Şeyh Muhyiddîn-i Ekber hâce-i cümlevî49 

 Kabûlî Dîvân’ının bir başka yerinde Şeyhü’l-Ekber ilgili şunları söylemek-

tedir: O, hakîkat ilminin levh-i mahfûzudur; bütün ufuklara yayılmış Hakk’ın 

ilimlerine mazhardır; lisanı yüzgeç, kalbi Hüdâ’nın sırlarının denizidir. Önceki 

ve sonrakilerin ilimleri ondan âşikâr olmuştur. Hâsılı o, şüphesiz Hz. Peygam-

ber’in ilminin vârisidir. Bütün kabiliyet erbâbı onun sözüne baş eğmiştir; velâ-

yet âleminde tâc sâhibi pâdişahtır. Kim onun lezzetli ilminden zevk bulmazsa, 

hak ile bâtılı birbirinden ayırt edemeyen aklı bayağı kişilerdendir. Halk inkar 

etmeyip, ona imân etsin. Onun sözü, karga sesi değil, büyük bir arslanın haykı-

rışıdır. Onun güzel kokan nefesi, âşıklara misk kokusundan daha üstündür; 

zira aşkı ateş, nefsi ateş, vücûdu sanki içinde tütsü yakılan kab gibidir. Dünyayı 

kaplayarak bütün insanları mest etmiştir. Ey insanlar! âşıkların beyni o koku ile 

kokulanmıştır. O, lâhût dîvânını süren büyük bir pâdişahtır; bütün velîlerin 

ruhları huzuruna heveslidir. Yine o, velâyet şerîatının bâtınında bir sicil 

sâhibidir ki, defterinde bütün Allah dostlarının ismi yazılıdır. O, büyük bir ilaç-

tır yahut âlemin tuzudur, veyahut demir dili altın yapmaya muktedir kibrît-i 

ahmer’dir. Ona Şems-i Tebrîzî, Mevlânâ, Sadreddîn-i Konevî bende olmuştur; 

herkesin velîsi ve başının üstündeki tâcı odur. Onun nâmına velâyet ülkesinde 

hâtem demek yerindedir; Hakk’ın sırrını ihsan etmede Hâtem-i Tay’dan daha 

büyüktür. Onun muhakkak sûret ve cismi Hz. Ali gibidir. Yine o, Hak tarafın-

dan velâyet ehline hakîkat ilminden haber Cebrâil’dir:                     

Hakîkat „ilminin ümmü'l-kitâbı Şeyhü'l-Ekber‟dir 

Kamu „âfâka neşr olmuş „ulûm-ı Hakk‟a mazhardır 

 

Şinâverdir lisânı bahr-ı esrâr-ı Hüdâ kalbi 

Sadef „akl-ı me„âdîdir kelâmı dürr ü gevherdir 

 

„Ulûm-ı evvelîn u âhirîn olmuş „ayân andan 

Muhassal bî-gümân ol vâris-i „ilm-i Peyâmber‟dir 

 

Kamu erbâb-ı isti„dât onun kavline baş eğmiş 

Velâyet „âleminde pâdişâh-ı sâhib-efserdir 

 

 

                                                           

49  Şimşek, age, s. 289. 
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Şular kim zevk-yâb olmaz onun „ilm-i lezîzinden 

Nedir Hak ile bâtıl fark edemez „akl-ı kemterdir 

 

Nice ikrâr-ı imân eylesin halk itmeyüp inkâr 

Anın nutku nidâ-yı zâğ değil savt-ı  gazanferdir 

 

Dem-i hoş-bûsu a„lâdır hitâm-ı miskden „uşşâka 

Ki „aşkı od u nefsi od vücûdu sanki micmerdir 

 

Cihânı idüb isti„âb kamu mest eylemiş halkı 

Dimâğ-ı „âşıkân “yâ hû” o bûyile mu„attardır 

 

O bir şâh-ı a'lâdır kim sürer dîvân-ı lâhûtu 

Kamû ervâh-ı ehlullâh huzûruna hevesgerdir 

 

O bir sâhib-sicildir bâtın-ı şer„-i velâyetde 

Kamu esmâ-i ehlullâh o defterde muharrerdir 

 

O bir eksîr-i a'zamdır veyâhud milh-i „âlemdir 

Veyâ âhen dili zer kılmağa kibrît-i ahmerdir 

 

Celâluddîn ü Şemsüddîn ü Sadrüddîn ana bende 

Kamûnun ol velîsidir kamuya tâc-ı ber-serdir 

 

Revâdır nâmına hâtem dimek mülk-i velâyette 

„Atâ-yı sırr-ı Hak‟da Hâtem-i Tay'dan büzürgterdir 

 

Sorarsan hâl-i tahkîkin eger ol zâtın ey âşık 

Muhakkak sûret u cismi misâliyye-i Hayder‟dir 

 

Kabûlî şöyle bildim ki velâyet ehline Hak‟dan            

Hakîkat „ilmini muhbir o bir Nâmûs-ı Ekber'dir50 

 Kabûlî Mustafa Efendi’nin Dîvân’ında Fütûhât ve Fusûs'la ilgili methiyesi-

nin de olduğunu biliyoruz. Ona göre, bu iki eser, Rahmân’ın birliğinin madeni 

olup, Kur’ân’ın sırlarını bildirir. Bizzat Hakk’ın ilhâm etmesiyle gönülden ka-

                                                           

50  Şimşek, age, s. 302. 
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lem vasıtasıyla kağıtlara yazılmıştır. Fütûhât ve Fusûs’un imânın lambası oldu-

ğunu göremeyen basîretsizler ancak Şeyh-i Ekber’i ayıplar. Bu iki kitap, irfân 

sahibi canın azığı olup, akılsız-bilgisiz ahmağı semirtir. Gönül gözüyle şöyle 

inceden inceye araştırıldığında, görülecektir ki, Fütûhât ve Fusûs, can gözünün 

sürmesidir: 

Ma„den-i tevhîd-i Rahmân'dır Fütûhât u Fusûs 

Muhbir-i esrâr-ı Kur‟ân‟dır Fütûhât u Fusûs 

 

Şeyh Muhyiddîn lisânından sudûr etmiş velî 

Fi'l-hakîka nutk-ı Yezdân‟dır Fütûhât u Fusûs 

 

Bî-basîretdir olar kim ta'n eder Şeyh-i Ekber'e 

Görmeyüb misbâh-ı îmândır Fütûhât u Fusûs 

 

Bî-arâfet bî-zekâvet eblehi tesmîn eder 

Kût-ı cân-ı sâhib-irfândır Fütûhât u Fusûs 

 

Ey Kabûlî çeşm-i dilden kıl nazar im„ânile 

Tûtiyâ-yı dîde-i cândır Fütûhât u Fusûs51 

9. Hersekli Ârif Hikmet (ö. 1321/1903) 

XIX asır dîvân şiirinin en güçlü temsilcilerinden biri olan Hersekli Ârif Hik-

met’in52 Dîvân’ında Hacı Bektâş-ı Velî, Abdülkâdir-i Geylânî ve Mevlânâ 

Celâleddîn-i Rûmî’nin yanı sıra İbnü’l-Arabî’yi öven mısra ve beyitleri de var-

dır. Nitekim Ârif Hikmet, mezkûr eserinde İbnü’l-Arabî hakkında,     

Rızâcüyân-ı aşkın dâd-gâhı Şeyh-i Ekber‟dir 

Cihâna bir büyük feyz-i ilâhî Şeyh-i Ekber‟dir 

 

Fütûhât u Fusûs‟un fehm idenler çarh-ı mi„nânın 

Bilürler şimdi sâhib-i mihr u mâhı Şeyh-i Ekber‟dir53 

ifadelerine yer vererek Şeyh-i Ekber’in, aşkın Hak rızâsını arayan adâlet yeri, 

                                                           

51  Şimşek, age, s. 354. 

52  Hakkında geniş bilgi için bk. İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, haz.: M. 
Kayahan Özgül, Ankara 2000, c. II, s. 952; Metin Kayahan Özgül, Hersekli Arif Hikmet, Ankara 
1987; Hasan Aksoy, ‚Hersekli Ârif Hikmet Bey‛, DİA, İstanbul 1998, c. XVII, s. 233-235.  

53  Hersekli Ârif Hikmet, Külliyât-ı Âsâr-1 (Dîvân), İstanbul, Matbaa-i Âmire 1335, s. 91. 
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dünyaya büyük bir ilâhî feyz olduğunu ve Fütûhât u Fusûs’unu anlayanların 

mavi gökyüzünün güneş ve ayının sahibinin de onun olduğunu bileceklerini 

belirtmektedir.      

10. Memdûh Bey (ö. ?) 

Hüseyin Vassâf Efendi’nin Sefîne’de kaydettiğine göre, Adliye Nâzırı Memdûh 

Bey, Surre Emîni olup, Haremeyn’e giderken Şam’da Muhyiddin İbnü’l-

Arabî’nin kabrini ziyâret etmiş ve şu şiiri söylemiştir:   

Ey velâyet burcunun mihr ü meh-i tâbânı Şeyh 

Âsumân-ı ma„nevînin necm-i feyz-efşânı Şeyh 

Ey tasavvuf ilminin bir bahr-ı bî-pâyânı Şeyh 

Zâirin ma„şûk-ı rûhu sevgili cânânı Şeyh54 

 Bu şiirde Memdûh Bey, Hz. Şeyh’nin, velâyet burcunun güneşi ve parlak 

ayı, mâneviyat göğünün feyz saçan yıldızı, tasavvuf ilminin sonsuz denizi, 

ziyâret edenlerin rûhunun ma‘şûku ve sevgili cânânı olduğunu belirtmektedir. 

11. Hüseyin Vassâf (ö. 1348/1929) 

Son dönem mutasavvıf şâirlerinden ve Uşşâkî şeyhlerinden olan Hüseyin 

Vassâf Efendi’nin55 de, Sefîne-i Evliyâ adlı meşhûr eserinde İbnü’l-Arabî hak-

kında şiirleri ve methiyesi vardır. Vassâf Efendi, bir dörtlüğünde ‚Hazret-i 

Şeyhim‛ ibaresini kullanarak ona iman ettiğini, onu sevmenin büyük bir şeref 

olduğunu ve buna delili bulunduğunu ifade etmektedir:   

Bilmiş ol Hazret-i Şeyhim sana îmânım var 

Ne şerefdir seni sevmek sana burhânım var 

Der-i „irfânına nisbet idiyor Vassâf‟ın 

Bilmiş ol Hazret-i Şeyhim sana îmânım var56 

 Vassâf Efendi, söz konusu methiyesinde ise, Şeyh-i Ekber’in Allah adamla-

rının sultânı, âriflerin cânı olduğunu belirterek beşer aklının onun yüceliğini 

takdire güç yetiremiyeceğini, ledün ilminin kaynağı olduğunu, âşıkların kalbini 

                                                           

54  Bk. Vassâf, age, c. I, s. 79. 

55  Vassâf hakkında geniş bilgi için bk. İsmail Kasap, Hüseyin Vassâf ve Dîvânı, (Basılmamış Yük-
sek Lisans Tezi), GÜSBE, Ankara 1996; Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı-İsmail Kasap, Hüseyin 
Vassâf Hayatı-Eserleri ve Şiirlerinden Seçmeler, Akçağ Yay., Ankara 1999; Osmanzâde Hüseyin 
Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, haz.: Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, Kitabevi Yay., İstanbul 2006, s. XIII-
XLV.  

56  Hüseyin Vassâf, Sefîne-i Evliyâ, Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar No: 2305, c. I, s. 48. 
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feyzin nuruyla büsbütün aydınlattığını, âsitânının tozunun âşıkların gözüne 

şifâ bahşettiğini, velîlerin sevgilisinin cânı, velâyet ülkesinin lütüfkâr pâdişâhı, 

ma‘rifetlerin parlak güneşi, hakîkatler denizinin kıymetli hazînesi, müridlerin 

kerem menbaı, pâk gönlünün en kutlu feyzin tecellî mekânı ve irfânına benzer 

görünmeyen Şeyh-i Ekber ünvânına sâhip bir sultân olduğunu kaydetmektedir:      

Ricâlullah sultânı Cenâb-ı Şeyh-i Ekber‟dir 

Bütün „âriflerin cânı Cenâb-ı Şeyh-i Ekber‟dir 

 

„Uluvv-ı ka„bını takdîr için „akl-ı beşer yetmez 

Ledünnî „ilminin kânı Cenâb-ı Şeyh-i Ekber‟dir 

 

Kulûb-ı „âşıkânı nûr-ı feyz pür-ziyâ eyler 

„İnâyet şems-i rahşânı Cenâb-ı Şeyh-i Ekber‟dir 

 

Gubâr-ı âsitânı çeşm-i „uşşâka devâ bahşâ 

Velîler cân-ı cânânı Cenâb-ı Şeyh-i Ekber‟dir 

 

Velâyet mülkünün sultân-ı zî-şân-ı lütuf-kârı 

Ma„ârif mihr-tâbânı Cenâb-ı Şeyh-i Ekber‟dir 

 

Hakâyık bahrının gencîne-i zî-kıymeti el-hak 

Mürîdânın kerem-kânı Cenâb-ı Şeyh-i Ekber‟dir 

 

Tecellî-gâh-ı feyz-i akdes olmuşdu dil-i pâki 

Görünmez misl-i irfânı Cenâb-ı Şeyh-i Ekber‟dir 

 

Yüzün sür pâyine Vassâf hem ondan eyle istimdâd 

O sultânın ki „unvânı Cenâb-ı Şeyh-i Ekber‟dir57   

12. Mehmed Tâhir Olgun (ö. 1951) 

Tâhirü’l-Mevlevî adıyla da meşhûr olan Mehmed Tâhir Efendi,58 Çilehâne Mek-

                                                           

57  Bk. Vassâf, age, c. I, s. 52. 

58  Tâhirü’l-Mevlevî hakkında geniş bilgi için bk. Tahir Olgun, Çilehâne Mektupları, haz.: Cemal 
Kurnaz-Gülgün Erişen, Akçağ Yay., Ankara 1995, Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, haz.: 
Cemal Kurnaz-Mustafa Tatçı, Bizim Büro Yay., Ankara, 2001, c. II, s. 382-383; Atilla Şentürk, 
Tâhirü’l-Mevlevî, Hayatı ve Eserleri, İstanbul 1991.  
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tupları adlı eserinde, Fütûhât-ı Mekkiyye dersinden59 hâsıl olan hayretin bir ter-

cümesi olarak şunları söylemektedir: 

Efgende-i dîdegân-ı hayret 

Oldu yine bir cihân-ı  hayret 

 

Lâkin ne cihân cihân-ı esrâr 

Çerh-i felek âsumân-ı hayret 

 

Evcinde hezâr mihr-i iclâl 

Bir zerre-i bî-nişân-ı hayret 

 

Bir katre yanında cümle ebhâr 

Bir kulzüm-i bî-kerân-ı hayret 

 

Ser-defter-i ma„rifet Fütûhât 

Ol mu„cize-i nişân-ı hayret 

 

Bir nüsha-i ma„rifet imiş kim 

Her harfi birer zebân-ı hayret 

 

Zer-târ-ı leâlî-i sutûru 

Pâ-bend-i sebük-revân-ı hayret 

 

Envâr-ı sevâd-ı pür-nikâtı 

Enzâra ziyâ-feşân-ı hayret 

 

Her safhası tâlibîn-i feyze  

Destâr-ı basît-hân-ı hayret 

 

Bir bezm-i ferah-fezâ-yı irfân 

Bir gülşen-i bî-hazân-ı hayret 

 

Şehbâz-ı semâ-yı akla ancak 

Pür-tehlike âşiyân-ı hayret 

 

                                                           

59  Atilla Şentürk, bu dersleri Tunuslu Şeyh Mustafa Efendi’nin verdiğini söylemketdir. Bk. 
Şentürk, age, s. 15. 
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Câhil nazarında Allah Allah 

Mecmûa-ı iftinân-ı hayret 

 

Her noktası dâğ-ı reddü inkâr 

Her elfi birer sinân-ı hayret 

 

Dendâne-i sîni münkirîne  

Bir erre-i cân-sitân-ı hayret 

 

Yâ Rab bu nedir nasıl cehâlet 

Yâ Rab bu nasıl beyân-ı hayret 

 

Bilmem ki nasıl fazâhat eyler 

Şeyh Ekber için zihân-ı hayret 

 

Ol mihr-i sipihr-i „ârifân kim 

Bir zerresi neyyirân-ı hayret 

 

Ol şâh-ı gürûh-ı evliyâ kim 

Aktâb60 ona bendegân-ı hayret 

 

İbn-i „Arabî vü Şeyh-i Ekber 

Kim âleme tercemân-ı hayret 

 

Ey kıble-i reh-revân-ı tahkîk 

Lutfet ki bu nâtüvân-ı hayret 

 

Yazdıysa şikeste-beste vasfın 

Afv eyle ki nev-zebân-ı hayret 

 

Bir nazra-i lutf u âtıfet‟çün 

Etmekte sana figân-ı hayret 

 

Tâhir gibi bir hakîr ü nâçîz 

Ol zerre-i âsitân-ı hayret61  

                                                           

60  Ensâb (S). 

61  Ol cebhe-i bûsitân hayret (S). 
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Vâdî-i hevâda kaldı eyvâh 

Gümgeşte reh-i şebân-ı hayret 

 

Lillah kerem et ki mihr-i feyzin 

Olsun ona şem„dân-ı hayret62 

 Tâhirü’l-Mevlevî’ye göre, Fütûhât-ı Mekkiyye öyle bir kitaptır ki, okuyan 

hayrete düşer; o bir hayret dünyasıdır. Lakin bu dünya da öyle bir sırlar dün-

yasıdır ki, talih hayret göğü olmuştur. Doruğunda binlerce büyük güneş, hay-

ret nişansızlığının küçük bir parçasıdır. Bütün denizler onun yanında bir dam-

ladır; sonsuz bir hayret denizidir. Fütûhât, ma’rifetin baş defteri ve hârikulâde 

hayret nişânıdır. Bir ma‘rifet sûretidir ki, her harfi birer hayret dilidir. Satırları-

nın incilerinin altın teli, hayretin çabuk gidişine bağ olmuştur. Bütünüyle ince 

mânâlı olan yazısının nurları, bakanlara hayret ışığı saçar. Her bölümü, feyz 

isteyenlere hayret rahatlığı veren tülbenddir. İrfânın ferah arttıran meclisi; hay-

retin solmayan bir gül bahçesidir. Aklın göğünün iri ve beyaz doğanıdır ancak 

büsbütün tehlikeli hayret yuvasıdır. Câhile göre birbirini tutmayan sözler 

mecmuasıdır. Her noktası red ve inkâr imi; her elifi hayret mızrağıdır. Sin’inin 

her bir dişi, inkârcılara hayretin can alıcı testeresidir.  

 Tâhirü’l-Mevlevî Fütûhât’la ilgili düşüncelerini sıraladıktan sonra, zihinle-

rin Şeyh-i Ekber için nasıl edepsizlikte bulunabildiklerine hayret ederek, onun 

âriflerin göğünün güneşi, bir zerresinin hayret nurları, velîler zümresinin 

pâdişâhı, aktâbın ona hayret köleleri, âleme hayret tercümanı ve hakîkat yolcu-

larının kıblesi olduğunu belirtmektedir.                      

13. Hayrullah Tâceddin Yalım (ö. 1954) 

Son dönem Rifâî şeyhlerinden, mûsikîşinâs ve mutasavvıf şâirlerinden olan 

Mehmed Hayrullah Tâceddin Efendi63, Güldeste-i Dervîşân adlı eserinde 

pekçok büyük mutasavvıf şahsiyetin yanında İbnü’l-Arabî’ye de yer vererek 

‚Der Hakk-ı Şeyhü’l-Ekber Muhyiddîn-i Arabî Kuddise Sırruhu‛ başlığı ile bir 

methiye yazmıştır. Ona göre İbnü’l-Arabî, ma‘rifetler sırrının neşredicisi, yakîn 

ehlinin rehberi, Hz. Ali’nin sırrının vârisi, âriflerin önderidir. Şeyhü’l-Ekber, 

dini yeniden canlandırmıştır ve onun ayağının toprağına dâimâ yüz sürmek 

gerekir:         

                                                           

62  Bk. Tahir Olgun, Çilehane Mektupları, haz. Cemal Kurnaz-Gülgün Erişen, Akçağ Yay., Ankara 
1995, s. 74-76. 

63  Hayrullah Tâceddin Efendi’nin hayatı, eserleri, görüşleri hakkında tarafımızdan çalışma 
yapılmış olup, yakında yayımlanacaktır. 
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Nâşir-i sırr-ı ma„ârif  rehber-i ehl-i yakîn 

Vâris-i râz-ı Ali‟dir rehnümâ-yı „ârifîn 

 

Sür yüzün dâim hulûsla hâk-ı pâ-yı Hazret‟e 

Şeyhü‟l-Ekber Tâciyâ eyledi ihyâ-ı dîn64 

14. Sezai Karakoç (1933-  ) 

Modern Türk şiirinin en önde gelen şâirlerinden birisi olan Sezai Karakoç’un da 

şiirlerinde Mevlânâ ve Şems-i Tebrîzî’nin yanı sıra İbnü’l-Arabî ve onun 

meşhûr iki eseri Fütûhât ve Fusûs’a atıflarda bulunduğunu görmekteyiz. Nite-

kim Karakoç, Hızırla Kırk Saat adlı şiir kitabında, Mevlâna ile Mesnevî’yi, İbnü’l-

Arabî ile Yâsin’i, Şems-i Tebrîzî ile Füsus’u özdeşleştirirken, Yasin’in İbnü’l-

Arabî’yi ağır ölüm hastalığında iyileştirdiğini ve onun Fütûhât’ı Mekke’de nasıl 

yazdığını anlatmaktadır: 

Şamdayız 

Mevlâna ve Mesnevi 

Muhyiddin ve Yasin 

Şems ve Füsus 

Şems nasıl değiştirdi 

Bengisu sarnıçlarından geçirerek 

Mevlâna Celâleddini 

Ve Yasin bir delikanlı biçiminde 

Ağır ölüm hastalığında 

Nasıl iyileştirdi İbn-i Arabiyi 

Mekke çatısında Füsusun ve Fütuhatın yapraklarını ayıklayan 

Güneşin yağmurun ve rüzgârın yardımcısı kimdi65 

Sonra Mevlânâ’nın mürşidi Şems-i Tebrîzî’yi Şam’da ararken İbnü’l-Arabî ‘ye 

onu sorduğunu, onun da kabrini açarak Şems’i kendisine gösterdiğini ifade 

eder:  

Mevlâna Şamda Muhyiddinle konuştu 

Ona Şemsi sordu 

Muhyiddinin kabrini açarak 

Sabır kitabından bir yaprak çevirerek 

                                                           

64  Bk. Hayrullah Tâceddin Yalım, Güldeste-i Dervîşân, Şirket-i Müretibiye Matbaası, İstanbul 
1338, s. 10.  

65  Sezai Karakoç, Şiirler-I, Hızırla Kırk Saat, Diriliş Yay., İstanbul 1995, s. 62. 
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Şemsin kendisini gösterdi66  

 Karakoç daha sonra, İbnü’l-Arabî’nin Afrika’dan Ortadoğu’ya, buradan 

Anadolu’ya geliş sürüvenine dikkatleri çeker: 

Mursiyede Tunusta Mısırda 

Kudüste Mekkede Konyada 

Malatyada Şamdayız 

Yolları bir urgan gibi  

Ayağına sarmış Muhyiddiniz67 

 ‚Ene’l-Hak‛ dediği için darağacına çekilen Hallâc-ı Mansur’un düşüncesi-

ni, Anadolu’da vahdet-i vücûd olarak sistemli hale getiren ve yayan Muhyiddin 

İbnü’l-Arabî olduğunu biliyoruz. Karakoç bu durumu şöyle dile getirir:  

Güneş hep arkada biz öndeyiz 

Durmamacasına açılmış bir kabiriz 

Surlara işlemiş bir ölüyüz 

Duvarlara geçmiş bir diriyiz 

Başkanın önderin başkentinde 

Bir darağacı var ki 

Onun önünden geçerken 

Bir anda 

Mansur olup asılan Muhyiddiniz68 

 Karakoç’a göre Muhyiddin Arabî, kitap taşlarını eriten ve yerine minare 

hayali, kubbe mayası ekleyen, saralılara Hızır hardalından yakılar hazırlayan, 

zamanın delirmişlerini sirenlerin sesinden, Eflâtun büyüsünün yankısından 

kurtaran, kitaplarını Kâbe yüzüğüne çeviren, sabah yelinden bir devlet ve sec-

deden bir uygarlık kuran, kütüphaneleri meleklendiren bir büyük şahsiyetdir:  

 Kitap taşlarını eriten 

Yerine minare hayali 

Kubbe mayası ekleyen 

Hızır hardalından yakılar hazırlayan saralılara 

Vaktin delirmişlerini 

Sirenlerin sesinden 

Eflâtun büyüsünün yankısından kurtaran 

                                                           

66  Karakoç, age, s. 63. 

67  Karakoç, age, s. 67.. 

68  Karakoç, age, s. 67. 
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Kitaplarını kâbe yüzüğüne çeviren 

Bir site kuran sabah yelinden 

Bir uygarlık secdeden 

Kütüphaneleri meleklendiren 

Muhyiddin-i Arabi değil miyiz69 

 Kaynaklarda nakledildiğine göre İbnü’l-Arabî, kabrinin harap olacağını ve 

Yavus Sultan Selim tarafından ihyâ edileceğini, ‚Sîn (Selim) Şîn’e (Şam) girince 

Muhyiddin’in kabri ortaya çıkar‛ şeklindeki rumuzlu ifadesiyle önceden bildir-

miştir70. Sezai Karakoç da bu duruma işaretle şunları söyler: 

Doğu ankası 

Batı ankası 

Ş harfiyle uzlaşan sesi 

Yeni bir vakit alfabesi 

Hızırın kelime denetçisi 

Şifre bağlayıcısı 

Gelecek zaman fiillerinin uzmanı 

Saatın anlamı 

Ayasofya şelâlesi 

İşte size birkaç görünüş 

Ak kara dünyasından Muhyiddinin71  

 Karakoç, Alınyazısı Saati adlı şiir kitabında ise, uygarlığımızın Mevlânâ, 

Muhyiddin Arabî, İmâm-ı Gazalî ve İmâm-ı Rabbanî esintileriyle dolu olduğu-

nu kaydetmekte ve bu esintilerle Yunus izli, Mevlânâ çizgili, Muhyiddin Arabî 

gölgeli ve Gazalî hacimli Hak âşığı insanların yetiştiğini belirtmektedir: 

Mevlâna görünür bir uçtan 

Konya‟dan Kubbe-i Hadradan 

Muhyiddin-i Arabi İmam-ı Gazali 

İmam-ı Rabbani esintileriyle solu uygarlık72 

Tanrı aşkından doğan o atlı 

Yunus izli Mevlâna çizgili 

Muhyiddin-i Arabi gölgeli Gazali hacimli73 

                                                           

69  Karakoç, age, s. 67-68. 

70  Bk. Kılıç, agm, s. 495. 

71  Karakoç, age, s. 68. 

72  Bk. Sezai Karakoç, Şiirler VIII: Alın Yazısı Saati, Diriliş Yay., İstanbul  1995, s. 50. 
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15. Kemal Sayar (1966-  ) 

Modern Türk şiirinin temsilcilerinden psikiyatris Kemal Sayar ise, Ricat isimlı 

şiir kitabında İbnü’l-Arabî’ye doğrudan temas etmese de, şiirine başlık olarak 

‚Muhyiddin‛ ifadesini kullanarak Cenâb-ı Hakk’a  İbnü’l-Arabî’nin diliyle 

niyâz ve yakarışta bulunmuştur:   

Sana doğru adım attım ey Rab 

Evet dedim 

Al beni okyanusuna dedim 

Senin adınla yıkanmayı diledim 

İndikçe derinlere 

Çıktıkça bulutların üzerine 

Çok yaklaştığım içim 

Beni yakma ey Rab dedim 

Hasretimi yalnız rahmetinle dindir 

Beni yalnız rahmetinle sev dedim 

Öyle yükseldim ki hayır dedim 

Sen senliğini biliyorsun 

Bırak ben de benliğimi bileyim 

Düştüm de yeryüzüne 

Hem evet hem hayır dedim74 

Sonuç 

Çalışmamızda görülmüştür ki, gerek dîvân ve tekke şâirleri, gerekse günümüz 

şâirleri tarafından hakkında methiye yazılan büyük sûfî şahsiyetlerden birisi de 

Muhyiddin İbnü’l-Arabî’dir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla, İbnü’l-Arabî ve 

meşhûr iki eseri Fütûhât ve Füsus hakkında bugüne kadar on beş şâir methiye 

yazmış yada şiirlerinde onlara atıflarda bulunmuştur.  

 XVI. asırda Tezkire sâhibi şâir Latîfî, mezkûr eserinde ondan bahsederken, 

XVII. asırda Abdurrahman Râmî Çelebi ve Niyâzî-i Mısrî, XVIII. asırda Nâbî, 

İsmâil Hakkı Bursevî, Abdullah Salâhaddin Uşşâkî ve Mehmed Mekkî Efendi, 

XIX. asırda Sünbülzâde Vehbî, Kabûlî Mustafa Efendi ve Hersekli Ârif Hikmet, 

XX. asırda Memduh Bey, Hüseyin Vassâf, Tâhirü’l-Mevlevî, Hayrullah 

Tâceddin Efendi, günümüzde ise Sezai Karakoç ve Kemal Sayar hakkında met-

hiye söylemiştir.  

                                                                                                                                        

73  Karakoç, age, s. 56. 

74  Kemal Sayar, Ricat, İz Yay., İstanbul 2004, s. 19. 
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 Bu şâirlerden Râmî Çelebi, İsmâil Hakkı Bursevî, Abdullah Salâhaddin 

Uşşâkî, Mehmed Mekkî Efendi, Hersekli Ârif Hikmet, Memduh Bey, Hüseyin 

Vassâf, Hayrullah Tâceddin Efendi ve Kemal Sayar sadece İbnü’l-Arabî hak-

kında methiye yazarken, Niyâzî-i Mısrî, Nâbî, Sünbülzâde Vehbî, Kabûlî Mus-

tafa Efendi, Tâhirü’l-Mevlevî ve Sezai Karakoç hem İbnü’l-Arabî hem de 

Fütûhât ve Fusûs hakkında methiye yazmışlardır. 

 Latîfî, İbnü’l-Arabî’nin sözlerinin görünüşte güzellerin evsâfı gibi görünse 

de gerçekte Cenâb-ı Hakk’a övgü olduğunu kaydeder. Râmî Çelebi, ona ‚şey-

him, üstâdım‛ tabirlerini kullanarak bağlılığının derecesini gözler önüne serer. 

Niyâzî-i Mısrî’ye göre İbnü’l-Arabî, dini ihyâ etmiştir, Füsûs ise bir denizdir. 

Nâbî, Hakk’ı isteyen tâliplere doğrudan doğruya onun Fütûhât-ı Mekkiyye ve 

Fusûsu’l-Hikem’ini tavsiye eder ve şeyh’in nazarının, maddenin terkibini değiş-

tiren bir kimya, yani insan nefsini yola getiren bir güç kaynağı olduğunu belir-

tir. İsmâil Hakkı Bursevî’ye göre, bütün velâyet ehli Şeyh-i Ekber’in küçük ço-

cuğu durumundadır.  

 Türklerin İbnü’l-Arabî’si olarak da kabul edilen ve mânen kendisinden 

feyz alan Salâhaddin Uşşâkî’ye göre, Mevlâ onu velîlik hazînesinin sonuncusu 

kılmıştır, bütün velîlere Hakk’ın feyzi ondan kolaylıkla meydana gelir. Şeyhü-

lislâm Mehmed Mekkî Efendi’ye göre, onun hikmet, irfân ve iyilikte sonunun 

yoktur, Füsûs ise Kur’ân’ın özüdür. Sünbülzâde Vehbî, İbnü’l-Arabî’ye yapılan-

ların bir tenkitten çok iftira olduğunu ve bunun müslümanlara  yakışmayaca-

ğını belirterek Fütûhât’ta nice sırların yazılı bulunduğunu kaydeder.  

 Edirneli Şeyh Kabûlî Mustafa Efendi’ye göre İbnü’l-Arabî, Hz. Peygam-

ber’in ilminin vârisi, Hz. Ali’nin nûrunun mazharı ve cümlenin hocası, Fütûhât 

ve Fusûs ise, can gözünün sürmesidir. Hersekli Ârif Hikmet’e göre o, dünyaya 

büyük bir ilâhî feyz olup, Fütûhât u Fusûs gökyüzünün güneş ve ayıdır. Surre 

Emîni Memduh Bey’e göre, mâneviyat göğünün feyz saçan yıldızı, tasavvuf 

ilminin sonsuz denizidir. 

 Şiirlerinde ‚Hazret-i Şeyhim‛ ifadesini kullanarak ona iman ettiğini, onu 

sevmenin büyük bir şeref olduğunu kaydeden Hüseyin Vassâf’a göre Şeyh-i 

Ekber, Allah adamlarının sultânı, âriflerin cânıdır. Tâhirü’l-Mevlevî adıyla 

meşhur olan Mehmed Tâhir Olgun’a göre Fütûhât-ı Mekkiyye, öyle bir kitaptır 

ki, okuyan hayrete düşer, o bir hayret dünyasıdır. Hayrullah Tâceddin Yalım’a 

göre İbnü’l-Arabî, ma‘rifet sırlarının yayıcısı, yakîn ehlinin rehberi, Hz. Ali’nin 

sırrının vârisi ve âriflerin önderidir. 

 Günümüz şâirlerinden Sezai Karakoç’a göre İbnü’l-Arabî, ‚Ene’l-Hak‛ın 

Anadolu’daki temsilcisi olup, sabah yelinden bir devlet ve secdeden bir uygar-
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lık kuran, kütüphaneleri meleklendiren bir büyük şahsiyetdir. Kemal Sayar ise, 

‚Muhyiddin‛ isimli şiirinde onun dilinden Cenâb-ı Hakk’a niyazda bulunur.    

 Netice olarak söylemek gerekirse, İbnü’l-Arabî, kültür dünyamızı şekillen-

diren büyük sûfî şahsiyetlerdendir. Çalışmamız bu bağlamda bir ışık tutabilirse 

amacına ulaşmış olacaktır. 
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