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Özet 
Bir İbn Arabî Müdafaası: Çerkeşîzâde Mehmed Tevfîk Efendi ve Levâyihu’l-kudsiyye 
fî fedâili’ş- Şeyhi’l-Ekber adlı Eseri 

19. yüzyılda Osmanlı’da vahdet-i vücûd veya İbn Arabî tartışmalarına oldukça seyrek rastlanır. 
Yazıya aktarılanlar genelde İbn Arabî’nin bir hususdaki görüşlerini tenkit eden veya savunan çalış-
malardır. Bölgesel ve küçük boyutlu bu tartışmaların siyaset alanına taşmadan akademik sahada 
kaldığı anlaşılmaktadır. Nitekim bu araştırmaya konu olan Çerkeşli Mehmed Tevfik Efendi ulema 
sınıfından devlet görevlisi bir kimse olarak tartışmaların üstünde kalmış, akademik bir dille olayı ele 
almıştır. Yazdığı Arapça Levâyihu’l-Kudsiyye fî fadâili’ş- Şeyhi’l-Ekber adlı eseri usûl yönünden 
konuya yaklaşmakta, savunmasını müteşâbihlik, sembol ve işaretlerin hükmü üzerine bina etmek-
tedir. Meclis-i Meşâyih Nâzırı olan Çerkeşli Mehmed Tevfik Efendinin hayatı ve İbn Arabî tartışmaları 
hususunda kaleme aldığı Levâyihü’l-Kudsiye adlı eseri günümüze kadar herhangi bir araştırmaya 
konu olmamıştır. Makalede Tevfik Efendinin hayatı ve Levâyihu’l-Kudsiye adlı eseri incelenecek, 
sonunda eserin Türkçe tercümesi verilecektir.  
Anahtar kelimeler: Çerkeşli Mehmed Tevfik, Vahdet-i vücûd, savunma, İbnü'l-Arabî, Levâyihu’l-
Kudsiyye.  

Abstract 
A defence of Ibn Arabî: Charkasi Mehmed Tevfik Afandi and his work named 
Lavâyih al-qudsiyya fî fadâil al- Sheikh Ibn Arabî 

In this study, the life and works of Charkashi Mehmed Tawfiq Efendi, minister of Mashâikh 
Essambly, will be mentioned, discussions continued during the 19th century of Ibn al-Arabi will be 
dealt with, his toughts abouth Ibn Arabi and the method to defend him, will be given. The life of 
Charkashi Mehmed Tawfiq Efendi hasn’t been the subject of any research so far. Meanwhile in the 
19th century especially studies containing the concept of wahdat-i vucûd with its only one ascept or 
both criticizing and defending the thoughts of Ibn Arabi about any matter have been made. But, 
the Arabic language, which Tevfik Efendi has applied approaches the work named “Lavâyih al-
qudsiyya fî fadâili’ş- Şhayikh al-Ekbar” methodolically and makes his defence based on a 
comlicated point because of the convenience of mycteria (mütashabih), symbols and mark. In the 
article, Lavâyih al-qudsiyye fî fadâil aş- Şhaikh al-Akbar will be studied and finally the Turkish 
translation of the work will be given.  
Key words: Charkashi Mehmed Tawfiq Efendi, Wahdat al- vucûd, defence, Ibn Arabi, Lavâyih al-
Qudsiyye.  
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Giriş 

Tarih içerisinde İbn Arabî etrafındaki tartışmalar hiç eksik olmamıştır. Anla-
maya yönelik izah tarzları yanında saldırı veya savunma amaçlı sözlü, yazılı 
mütalaalar belki de en az 19. yy.’da görülmektedir.1 Bu asır boyunca gerek tarih 
kitaplarında gerek tasavvufi eserlerde bir kaç mesele dışında herhangi bir tar-
tışma olduğuna dair bilgiye rastlanmamaktadır. Tartışılan konular ise genelde 
vahdet-i vücûdun toptan reddiyesi şeklinde değil, Firavun’un imanı, velinin 
nebiden üstün olması gibi bazı görüşler etrafında cereyan etmiştir. Tartışmalar 
karşılıklı ve küçük boyutlu risâle yazmak şeklinde tekerrür etmiştir. Bunların 
ekserisi ise matbu olmadığı, yazma nüshaların da özel şahıslarda kaldığı için 
gün yüzüne çıkarılamamıştır.  
 Kaynaklarda bu tartışmalardan birinin asrın ikinci yarısında Bursa ve İz-
mir merkezli olarak ortaya çıktığı zikredilmektedir. O dönemde Meclis-i 
Meşâyih Nâzırlığı görevini yürüten Çerkeşli Mehmed Tevfik Efendi de görevi 
gereği bu tartışmaya katılmış muârızlarını ikna için Levâyihu’l-Kudsiyye fî 
fedâili’ş- Şeyhi’l-Ekber adıyla bir risâle yazmıştır.  

Mehmed Tevfîk Çerkeşîzâde (ö.1317/1899) 

Mehmed Tevfik Efendi, Halvetiyye-Şâbâniyye Tarikatı’nın Çerkeşiyye Kolu 
kurucusu Mustafa Efendinin torunu Osman Vehbi Efendi2’nin oğludur. Şubat 
                                                           
1  XIX. Asırda yazılan müdafaalardan bazıları şöyledir: Şeyhülislâm Hasan Fehmi Efendi 

(ö.1298/1881), er-Risâle fî imân-ı Fir’avn; Muhammed Nûru’l-Arabî (ö.1305/1887), Risâletü’l mu-
kaddime li mütâli’l-Füsûs; Mehmed Fevzi Efendi (Edirne Müftüsü), Tahrîru’l-Murâd; Uşaklı İb-
rahim Efendi (Bursa Müftüsü), el-Miskü’l-ezher fî tebrieti’ş-Şeyhi’l-Ekber; İbn Arabî taraftar ve 
muarızlarının bir listesi için bk. M. Erol Kılıç, “Füsûsü’l-Hikem”, DİA, c. XIII, s. 232 vd.; Dilâver 
Gürer, “Füsûsu’l-Hikem”, Tasavvuf,  yıl: 5, Temmuz-Aralık 2004, sayı: 13, ss. 395-425.  

2  Osman Vehbi Çerkeşîzâde (ö.1277/1860) Sultan Abdülmecid devri âlimlerinden olup, 
Şabaniye tarikatı şeyhlerinden Çerkeşli Mustafa Efendinin oğludur. Babasının tahsil için An-
kara’ya göndermesiyle burada eğitimi tamamlamıştır. Ankara’nın tanınmış âlimlerinden olan 
Osman Vehbî Efendi’yi II. Mahmud İstanbul’a davet etmiş ve kendisine İstanbul Ruûs’u 
vermiştir. 1277/1860 tarihinde vefat eden Osman Vehbi Efendi Erzurum Mahallesi kenarında 
topraklık denilen yerde defnedilmiştir. Çoğunluğu Arap dili hakkında olmak üzere birçok 
risâ le yazan Osman Vehbi Efendinin eserleri şöyledir: 

 1-el-Emsile 2-Kelimât-ı Mutasarrıfe ve Kavâid-i İ’lâl 3-Âmil, Ma’mûl, İ’râb ve Muʹrabât, 4-
Ma’mûlâtuʹl Mevsûle ile’l-Meçhûlât 5-Terceme-i Risâletü’l-Mütallika bi tilke’l-ma’lûmât 6-el-
Hısnü’l-hasîn: (Sül. Ktp. Esad Efendi, no: 1394) Eser, أن اهللا حيب العبد التقي الغين اخلفي"  hadisinin şerhin-
den ibarettir. Arapça olarak kaleme alınmış olup 81 varaktan oluşmaktadır. Kahire’de bastı-
rılmıştır. Bursalı Mehmed Tahir, el-Hısnü’l-hasîn adlı bu eserini ayrı eser, söz konusu hadisin 
şerhini ayrı bir eser gibi vermiştir. Hayatı hakkında geniş bilgi için bk. Hüseyin Vassaf, Sefi-
ne, IV, 56; M. Tahir, Osmanlı Müellifleri, c. I, s. 270; Nihat Azamat, “Çerkeşî Mustafa Efendi”; 
DİA, c. VIII, s. 273; H. Mahmut Yücer, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf, İnsan Yay., İstanbul 
2003, s. 138.  
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1826 (Recep 1242) tarihinde Ankara’da doğdu. İlk eğitimini babasından aldı. 
Daha sekiz yaşında iken babası ile birlikte II. Mahmud zamanında 1250/1834 
tarihinde düzenlenen Sûr-ı hümâyûn için İstanbul’a geldi. Ankaralı Ahaveyn 
Ahmed, Çankırılı Ahmed, Vidinli Mustafa ve Hafız Seyyid Efendiden dersler 
aldı, 1269/1852 tarihinde tahsilini İstanbul’da tamamladı. 1271/1854 tarihinde 
Beşiktaş niyabetinde (Kadılık), 1273/1856 de mevleviyetle Haleb’te bulundu. 
Daha sonra Bursa, Kayseri, Balıkesir, Çankırı niyâbetlerinde çalıştı. 1283/1866 
tarihinde Kahire’ye tayin edildi. Çeşitli şiirlerinden oluşan dîvanını ilk defa 
orada bastırdı. 1285/1868 senesinde Kastamonu müfettiş hukkâmlığına gönde-
rildi. Aynı senenin sonunda ise Medine kadılığı kendisine verildi.  
 Medine’deki görevinin bitiminde tekrar doğum yeri olan Ankara’ya geldi, 
on- on iki sene kadar öğrenci okutup yirmi civarında öğrenciye icazet verdi. 
Nahiv, Tahkîk-i İdrâkât, sarf ilminden Mufassal gibi risâleler yanında namazların 
kazası hususunda eserler kaleme aldı.3  
 Ankara valisinin isteğiyle İâne-i Şehriye ve Harbiye, İlgâ-yı Kavânin gibi çeşit-
li komisyonlara başkanlık yaptı. Bu hizmetlerinden dolayı da Üçüncü Dere-
ce’den Osmanlı nişanı aldı. 1298/1880 tarihinde bir iş için İstanbul’a geldiğinde 
Padişah tarafından İstanbul Pâyesi, akabinde de ikinci dereceden Mecidiye 
nişanı verilerek Mahkeme-i Teftîş Müsteşarlığı’na tayin edildi.  
 1300/1882 senesi Şevvalinde görevi İstanbul Kadılığı’na çevrildi. Görev 
süresinin sonunda Miftâhu’l-akâid adlı risâlesini bastırdı. 1302/1884 senesinde o 
dönemde Aydın’a bağlı bulunan Çeşme’de halk arasında meydana gelen arazi 
anlaşmazlığını çözmek için kurulan komisyona Şeyhülislamlık fetva komisyo-
nu tarafından başkan olarak görevlendirildi. Bu görev nedeniyle İzmir’de bu-
lunduğu sırada Levâyihu’l-Kudsiyye ile Arapça diğer bir eser kaleme alarak vilâ-
yet matbaasında bastırdı.  
 1302/1884 tarihinde İstanbul’a döndükten sonra görevi Meclis-i Tedkîkât-ı 
Şer’iye A’zâlığıʹna çevirilerek Rumeli Kazaskeri Muavinliği’ne atandı. 
1304/1886 Meclis-i Meşâyih Nazırlığı’na (Bakan) tayin olundu. Kışın Süleyma-
niyeʹde bir konakta, yazın da Erenköyʹde bir köşkte ikâmet etti. 1889 tarihinde 
Anadolu, ertesi yıl da Rumeli Kazaskerliği pâyesini aldı. Bakanlığını yaptığı 
Meclis-i Meşâyih’in reisliğini ise Hüdâyi Dergâhı şeyhi Mehmed Rûşen Efendi 
yapmakta, farklı tarikatlara ait sekiz âzâ kendilerine yardım etmekteydi. 1310 
ile 1315/1892-1897 yılları arası herhangi bir atama yapılmayan meclis reisliğine 

                                                           
3  Mehmed Tevfik Efendi ile Ahmed Refik Efendiʹye Hayreddin ve Efdalzade Medreselerinden 

müderrislik tevcihi hk. BOA, Fon Kodu: C..MF, Tarih: 21/S /1250 (Hicrî) Dosya no:44. Gömlek 
no:2175. 
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bu tarihten sonra Kâdirîhâne şeyhi Ahmed Muhyiddin Efendi atanmış, bütün 
bu sürede nâzırlık görevini Tevfik Efendi sürdürmüştür. Öyle anlaşılıyor ki 
Tevfik Efendi son zamanlarını felçli geçirip vefat ettiği 1319/1901 tarihine kadar 
yaklaşık on dört yıl boyunca nâzırlık görevini sürdürmüş,4 irtihâl ettiğinde de 
Aksaray civarında Sofular’da Şabânî-Çerkeşî tekkesi olan şeyh Ekmeleddin 
Dergâhı haziresine defnolunmuştur.5  
 Mehmed Tevfik Efendi sağlığında dört defa evlenmiş bu evliliklerinden 
Küçük yaşta ölen Baha Bey, Osmanlı Devleti’nin son nakibüleşrafı olan Ahmed 
Muhtar Bey6, Miralay İbrahim Edhem Bey7, Bâbıâlî’de Âmedî-i Humayûn Dai-
resi’nde görevli Server Bey8, Faika Hanım9, Mehmed Baha Bey (ö.1952)10, 
Seniyye Hanım11, Didar Hanım12 isminde sekiz çocuğu olmuştur.  
 Müstakil bir divançe oluşturacak kadar şiir yazan Tevfik Efendinin  Vücûd 
                                                           
4  Tevfik Efendinin bu nazırlık görevinin özellikle son dokuz yılının hususî bir tevcih olduğu, 

pek icrâî ve yaptırım gücünün olmadığı anlaşılmaktadır. Nitekim M. Tevfik Efendinin nes-
linden gelen Prof Dr. Baha Tanman’dan alınan bilgilere göre Mehmet Tevfik Efendi, yaşlılık 
yıllarında Ankaraʹyı çok özlediği ve ziyaret etmek istediği halde, II. Abdülhamidʹin malum 
vesvesesi yüzünden, ailesinin epeyce nüfuzlu olması sebebiyle Ankaraʹya gitmesine izin ve-
rilmemiştir. ̋ Ahh… Ankaraʹnın sineklerini bile özledimʺ diyerek Ankara hasretini dillendiren 
Tevfik Efendi, bir gün Erenköyʹdeki köşkten hizmetçi ağalarından birini Haydarpaşa Garıʹna 
Ankara treninden inen münasip birini alıp getirmesi için göndermiş. Hizmetçi Ağa da, Anka-
raʹdan gelenler içinde bir Ermeniyi gözüne kestirmiş. Israrla adamcağızı alıp ʺBizim Efendi 
Ankara sohbeti yapmak istiyor. Korkma!ʺ diyerek arabaya bindirip konağa getirmiş. Bir hayli 
endişeli olan Ermeni vaziyeti görünce ferahlamış. Tevfik Efendi uzun uzun Ankara üzerine 
sorular sormuş, haberler almış, sonunda hediyelerle evine yollanmıştır.  

5  Tevfik Efendinin biyografisi matbu Divân’ının sonuna eklenmiştir. Geniş bilgi için ayrıca bk. 
M. Tahir, OM, c. I, s. 271; Nihat Azamat, “Çerkeşî Mustafa Efendi” DİA, c. VIII, ss. 273-274; 
İbnülemin Mahmud Kemal, Son Asır Türk Şairleri, c. XII, İstanbul s. 1873-4; Yücer, a. g. e, s. 
662.  

6  1284/1866 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk tahsilini 1288/1871 tarihinde babasıyla birlikte 
gittiği Ankara’da aldı. 1331 tarihinde Nakîbü’l-Eşrâf tayin olundu. Uzun süre farklı vazifeler-
le devlet hizmetinde çalıştıktan sonra Mart 1340/Mayıs 1924 tarihinde emekli oldu. Müşir 
Ömer Neş’et Paşa’nın kızı ile evlendi. Vefatında Bakırköy Mezarlığı’nda defnedildi.  Geniş 
bilgi için bk. Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. I, İstanbul 1996, ss. 239-240.  

7  Erenköy’de oturan bir paşazade hanımla evlendi. Sarıkamış’ta donarak şehid oldu.  
8  Mustafa Server Bey 1282 tarihinde Balıkesirʹde doğdu. Mülkiye mezunu ve Bâbıâlî’de Âmedî-

i Humayûn Dairesi’nde görevlidir. Peş peşe iki saraylı hanımla evlenmiştir.  
9  Önce kendisinden epeyce yaşlı, Ankara’da konağının güzelliğiyle meşhur Abdi Paşa ile sonra 

akrabasından Hacı Ziya bey ile evlenmiştir. Bakırköy Mezarlığı’nda medfundur.  
10  1289/1873 tarihinde Ankara’da doğdu. Çeşitli niyâbetlerde (Cezâyir-i Bahri Sefid/Rodos, 

Trabzon, Kastamonu) bulunmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Adliye Müsteşarlığıʹndan 
emekli olmuştur. Mehmed Reşid Paşa’nın kızı Hatice Behire Hanım’la evlenmiştir. Bakırköy 
Mezarlığı’nda medfundur. Prof. Dr. Baha Tanman, Baha Bey’in kızlarından Saffet Şerife Ha-
nım’ın oğludur. Geniş bilgi için bk. Albayrak, Son Devir Osmanlı Uleması, c. III, ss. 41-42.  

11  Kazasker Mustafa İzzet Efendinin torunlarından Atâ Bey ile evlenmiştir.  
12  Bağdat eşrafından Kâhyâzâde Kâmil Bey ile evlenmiştir. Bakırköy Mezarlığı’nda medfundur.  
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redifli naatını şairlik yönüne örnek olarak buraya alıyoruz: 

Mey gibi verdi safâ halka tecellâ-yı vücûd 
Böyle pür neşve midir câm-ı mücellâ-yı vücûd 
Oldu dîbâce tırâz-ı suhuf sun’a kadîr 
Cevher-i harf kuh r pâre-i esmâ-yı vücûd 
Keşf olur dîde-i sâhib-i nazara sırru kader 
Çeşm-i emânına dûş olsa merâyâ-yı vücûd 
Zâhir olmazsa nola dîde-i zâhir beyyine 
Sırrınız nekî rûy-ı küll-i rânâ-yı vücûd 

Eserleri 

1. Meziyyet-i İslâmiyye (Mahmudbey Matbaası 1306): Akâid, ma’rifetullah, 
isbât-ı vâcib, mümkin, tevhid, melekler, nübüvvet ve kitab, ihtâr ve ilzâm, 
kazâ ve kader, kabir ahvâli, âhiret günü, şefaat, ebediyet yurdu, zikir, 
tahâret, setr-i avret, namazlar, oruç, hac, zekat, zinadan el çekmek, 
livatadan kaçınmak, nikâh, nikâh hukûkunu muhafaza, ana-babaya iyilik, 
evlat terbiyesi, köle hukuku, sıla-i rahim, komşu hakkı ve ticaret hukuku 
gibi konuların önem ve ehemmiyetini aklî delillerle isbat edip faydalarını 
anlatmaktadır. 68 sayfadır.  

2. Gâyetü’l-beyân fî ilmi’l-mîzân (Mahmudbey Matbaası 1306): Hamliyye, 
Kâdıyye gibi mantık, kelâm ve felsefe konularını işlemektedir.  

3. Ta’zîmu’s-sahâbe:13 Arapça eserine herhangi bir mukaddime yazmayan mü-
ellif, hamdele ve salveleden sonra konuya girmiş ve sahabeye hürmet gös-
termenin vacip olduğunu, ayrıca onlara dil uzatmaktan sakınmak gerekti-
ğini vurgulamıştır. Bu hususun bütün sahabe için gerekli olduğunu, özel-
likle Aşere-i Mübeşşere konusunda daha hassas olunması gerektiğini belir-
ten müellif, daha sonra ashabın faziletine işaret eden ayet ve hadisleri ele 
alarak incelemiştir. Sahabe arasında cereyan eden birtakım olayların izahı 
ve halli üzerinde duran müellif, bu konuları değişik eserlerden nakillerde 
bulunarak ele almaktadır. En çok nakilde bulunduğu eserler; es-Savâiku’l 
muhrika,14 et-Temhîd,15 el-Muvâfık16, Tathîru’l-cenân ve’l-lisân17 gibi kelâmî 

                                                           
13  Eserin yazma nüshası için bk. Sül. , Ktp., Nuri Arlasez, no: 236, vr. 12a-23b.  
14  Bk. Ebüʹl-Abbas Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemî, (ö.974/1567), es-Savâikuʹl-muhrika 

ala ehliʹr-Rafz veʹd-dalâlüʹz-zendeka , tahk.: Abdurrahman b. Abdullah Türkî, Kamil Muham-
med Harrat, Müessesetüʹr-nisâle, Beyrut 1997/1417.  

15  Bk. Ebüʹl-Hattab Mahfûz b. Ahmed b. Hasan el-Hanbelî Kelvezânî, 510/1116, et-Temhîd fî 
usûliʹl-fıkh, tahk.: Müfid Muhammed Ebû Amşe, Dârüʹl-medenî, Cidde 1985. 
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eserlerdir. Hz. Ali ve Muaviye ile Hz. Aişe, Talha ve Zübeyr arasındaki 
olaylar, Yezid ve Hz. Hüseyin olayı en çok işlediği konulardır. Bu hususta 
Ehl-i Sünnetʹin görüşünü ön plana çıkarmaktadır.  

4. Divânçe (Mısır 1283): Mısır Mevleviyetinde iken bastırmıştır. Kasâid-i Tevfîk 
olarak da bilinmektedir. İkinci baskısı İstanbul 1304’te yapılan eser içeri-
sinde; Abdulhamid Han hakkında bir kasîde, Tevhîd-i Bârî, Nazîre-i Nef’î, 
Medh-i Rasûl, Kasîde-i İmkâniyye der Hakk-ı Seyyidü’l-Kevneyn, 
Mi’râciyye, Sohbâ–nâme-i Hakîkat, Na’t-ı Şerîf, Hazret-i Hüseyin’e Mersi-
ye, Sultan Abdulaziz Han’a mehdiye, Kasîde-i Kahtıyye, zamanın padişahı 
Abdulhamid’e iki adet mehdiye, Şeyhülislâm Mehmed Sa’deddin Efendi 
hakkında söylenen bir kasîde, meşîhat makamında bulunan Ahmed Es’ad 
Efendi hakkında mersiye, Musa Safvetî Paşa hakkında bahariye kasidesi, 
İhvana nasihatler, Musa Safvetî Paşa hakkındaki bir başka kasîde, eser sa-
hibi Mehmed Tevfik Efendinin terceme-i hâli bulunmaktadır.  

5. Behçetü’t-tarf fî ilmi’s-sarf, (İstanbul 1308): Âmiller, zamirler, ism-i 
mevsuller, ism-i işâretler, mansuplar, ism-i fâil, ism-i mef’ûl ve mecrûrlar 
gibi sarf konularını anlatan Arapça bir gramer kitabı olup 76 sayfadır.  

6. İcmâlüʹn-nahviʹl-Arabî: Arapça nahiv kitabıdır.  
7. Hediyyetü’s-sıbyân: Çocuklar için hazırlanmış, Arapça özet gramer kitabı-

dır. Türkçedir.  
8. Miftâhu’l-akâid (İstanbul Mihran Matbaası 1301): Melekler, nübüvvet, âhiret 

gibi akâid konularını işlemektedir.  
9. Mecmûa-i Fedâil 
10. el-İtkân fî tahkîki’l-imân 
11. Tahkîk-i İdrâkât 
12. Risâle-i fî kabûli’t-tevbe 
13. Risâle fî men teessera’l-harâre ve’r-rehâve ve’l-heyecân 
14. Risâle fi’l-akl  
15. Giritli Sırrı Paşa, (1313/1895) tarafından kaleme alınan Nakdü’l-kelâm fî 

akâidi’l-İslâm adlı kitabının tenkid ve tashîhi ile ilgili bir risâle.  
16. Risâle fî hakkı’ş-şehâdeti alâ nefyi illâ fî aşri mesâil.  

                                                                                                                                        
16  Eser için bk. Abdurrahman b. Ali b. Muhammed el-Bağdâdî İbnüʹl-Cevzî, Muvâfıkuʹl-murâfık, 

Süleymaniye Kütüphanesi, Reisülküttab, no: 927.  
17  Eser için bk. Ebüʹl-Abbâs Şehabeddin Ahmed İbn Hacer el-Heytemî, (ö.974/1567) Tathîrüʹl-

cenân veʹl-lisân an selbi Muaviye İbn Ebî Süfyan maʹa’l-mehdi’l-celî ve esbâti’l-halki’l-Ali, (tahk.: 
Ebû Abdurrahman Mısrî) Tanta: Darüʹs-sekâfe, 1992/1413. 
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17. Şerh-i Akâid-i Nesefî Tercümesindeki Hatalara Dair Risale. (baskı yeri ve yılı 
yok) 

18. Levâyihu’l-Kudsiyye fî fedâiliʹş-Şeyhiʹl-Ekber (ts. -yy) 
 Genel olarak “İbn Arabî’nin fazileti hakkında kudsî parıltılar” şeklinde Türk-
çe’ye çevirebileceğimiz başlık altındaki risâleyi incelerken değerlendirmeye 
esas aldığımız nüshanın başında müellifin ismi bulunmadığı gibi sonunda da 
te’lif tarihi verilmemektedir. Ancak risâlenin Mehmed Tevfik Efendinin İz-
mir’de bulunduğu sırada (1303) yazdığı ve vilâyet matbaasında bastırdığı bi-
linmektedir. Toplam on dört sayfadır.  
 Yâdigâr-ı Şemsî müellifi Mehmed Şemseddin Efendi, Mehmed Tevfik Efen-
diʹnin bu eseri şöyle bir sebebe istinaden yazdığını söyler. XIX. asırda Bursa’da 
tasavvuf merkezli büyük bir tartışma meydana gelmiştir. Tartışma bütün ta-
savvuf düşüncesini ve tarîkat pîrlerini hedef alan itham ve suçlamadan kaynak-
lanmıştır. Mehmed Şemseddin Efendinin rivâyetine göre Bursa Hindiler 
Kalenderhânesi’ne 1275/1858 tarihinde şüpheli bir tarzda postnişîn olan (İngiliz 
casusu olma ihtimali bulunan) Hind asıllı Abdurrahman b. Abdullah’ın düzen-
lediği Farsça dersleri sırasında, Sa’deddin Taftazânî ve Aliyyü’l-Kârî’ye atıfla 
Muhyiddin Arabî, Mevlânâ Celâleddin Rûmî gibi evliyânın büyüklerini küfürle 
itham etmeye başlamış, onların küfrüne inanmayanların da kâfir olduğunu 
ifade etmiştir.  
 Bu derslerden etkilenen Bursa ulemâsı ikiye bölünmüş, tartışmalar 
kahvehâne köşelerine kadar inmiş, büyük bir fitne çıkacağı sırada ulemâ ve 
meşâyih ortak toplantı yapmış, neticesinde Hind asıllı Abdurrahman, 
Dersaadet’e zorunlu ikâmete gönderilmiştir. Bir müddet Matbaa-yi 
Osmâniye’de musahhihlik yaptıktan sonra şurda burda sürünerek helak olup 
gitmiştir. Ne çare ki bundan sonra Bursa’da, ulemâ ve meşâyih arasındaki eski 
muhabbet kalmamıştır. Saçılan bu fikirleri gidermek için Bursa müftüsü Uşşâkî 
Hacı İbrahim Efendi evliyaullahın makam ve mertebelerini açıklayan bir risâle 
kaleme almış, ayrıca Kazasker ve Mezlis-i Meşâyih Nâzırı olan 
Çerkeşşeyhizâde Hacı Tevfik Efendi’de (ö.1317/1899) Levâihu’l-Kudsiyye adıyla 
bir risâle yazarak evliyaullah hakkında otaya atılan bâtıl fikirlere cevap vermiş-
tir.18  
 Mehmed Şemseddin Efendi Levâyihu’l-Kudsiyye’nin yazılma sebebini 
Abdurrahman b. Abdullah’a bağlasa da müellifimiz Tevfik Efendi eserinde 
İzmir’e gittiği esnada İbnü’l-Mansûrî isminde bir şahısla karşılaştığını, bu şah-

                                                           
18  Bk. Mehmed Şemseddin, Yâdigâr-ı Şemsî, haz.: K. Atlansoy, M. Kara, Bursa 1997, ss. 591-592.  
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sın başta İbnüʹl-Arabî olmak üzere evliyânın büyüklerini küfürle itham ettiğini, 
dahası itham etmeyenlerin de kâfir olduğunu söylediğini, bunun üzerine eseri-
ni kaleme aldığını belirtir. Abdurrahman b. Abdullah’ın mahlasının İbnü’l-
Mansûrî olma ihtimali bulunmakla birlikte Abdurrahman’ın Bursa’dan sürül-
düğü tarih ile Tevfik Efendinin eserini bastırdığı zaman arasında yirmi altı se-
nelik zaman farkı nedeniyle aynı kişinin olup olmadığını tekid edememekteyiz. 
Ancak muârız her kim olursa olsun eserin yazılma sebebinin benzer itham ve 
iftiralar sonucu olduğu görülmekte, İbnüʹl-Arabî’nin doğruluğuna ve fazîletine 
işâret etmektedir. Nitekim İbnüʹl-Arabî literatürü içerisinde bu eser, savunanlar 
kategorisinde zikredilmektedir.  
 Tevfik Efendi eserine kısa bir girişten sonra dört ayrı Türkçe mukaddime 
yazmıştır. Mukaddimelerdeki fikirler, risâlenin Arapça metni içerisinde yer 
verilen görüşleri tefsir etmektedir. Müellifin risâlenin giriş kısmında kaydetti-
ğine göre,  fenâ fi’t-tevhîd makâmına çıkan evliyânın büyüklerinden bazen 
bâtını tamamen hakîkat, zâhiri ise şerîate aykırı gibi görünen kelimeler çıka-
bilmektedir. Bu kelimeler hakkında görüş bildiren rusûh sahibi âlimler iki kıs-
ma ayrılmışlardır. Birinci grup tarîkat ehlinin bu tür sözlerle meşgul olup şüp-
he ve hayrete düşmemeleri için bunların gizli manalarını açıklama yolunu tut-
muşlardır. İkinci grup ise şer’i şerîfin namusunu muhafaza için bu türlü sözleri 
telaffuz etmenin küfür olduğunu söylemişlerdir. Mehmed Tevfik Efendi’ye 
göre ikinci grupta olanlar görünüşte küfür ve şirki hatırlatan birtakım kelime 
ve deyimleri o şeyhlere atfeder veya onların eserlerine izafe ederler. Bazen de 
müstakil risâle kaleme alıp meşâyih ve ulemâdan bir zâta isnâtla dini ifsada 
kalkışırlar. Ledünnî ilimden nasîbi olmayan hatta bütün himmetini zâhirî ilim-
lere hasrettiği halde onun bile inceliklerini anlamayan rüsûm âlimlerinden ba-
zıları râsih âlimlerin mânevî ihtilâflarındaki asıl maksadı fark edememekte ve 
diğer mülhidlerin bozuk maksatlarından ayıramamaktadır.19 Bu gruptakiler 
“Cübbemin altında Allah’tan başka bir şey yoktur” gibi sözleri büsbütün anlama-
dan dedikoduya başlarlar. İbnüʹl-Arabî’nin en büyük kâfir olduğunu iddia 
ederler, hatta İbnüʹl-Arabî’nin imânı olduğundan şüphe edenin bile küfrüne 

                                                           
19  Azizüddin Nesefî de sıradan insanların günlük hayatlarını idame ettireceği konularla ilgi-

lenmeleri üzerinde durarak emr-i bi’l-ma’ruf’un içeriğinin hakîkat ilimleriyle ilgili olmadığı-
na dikkatleri çekmektedir. O’na göre Peygamber’in sözlerini kabul eden herkes şerîat ehlin-
den, Peygamber’in yaptığını yapan herkes tarîkat ehlinden, Peygamber’in gördüğünü gören 
herkes de hakîkat ehlinden olur. Bu durumda değerler alanı iyi söz, iyi hareket, iyi ahlâk ve 
bilgi üzerine gelişmektedir. Herkesin sorumlu olduğu alan birinci sırada gelen alandır. Ancak 
her üç özelliğe sahip olabilen kimseler kâmil olmuş olup yaratılmışlara önder olabilirler. 
Azizüddin Nesefî, Tasavvufta İnsan Meselesi: İnsan-ı Kâmil, çev.: Mehmet Kanar, İstanbul 1990,  
s. 15, 16, 32.  
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hükmederler.20 Böylece yedi yüz seneden beri onun velâyetine inanan muhad-
dislerin, müslüman idarecilerin, avâm ve havâstan yüz binlerce müslümanın 
kâfir olduğu hükmünü vermeye cesaret ederler.  
 Kimliği meçhul bir şahıs, bir risâle yazmış bunu da Allâme Taftazânî’ye 
nisbet etmiştir. Bazıları da Taftazânî’nin İbnüʹl-Arabî hakkında yazdığı iddia 
edilen reddiyeye yapışıp onu kusursuz, reddedilemeyen bir kitap gibi kaynak 
eserler arasında göstermiştir.  
 Bu durumu okuyup anlayan müellifimiz Mehmed Tevfik Efendi 
hakîkatlerin ortaya çıkması için Levâyihu’l-Kudsiyye’yi kaleme aldığını söyle-
mektedir.  
 Birinci mukaddimede, evliyâ-yı kirâm, nebîlerin vârisleri olduğu için ba-
zen istiğrâk bazen ızdırar halinde âriflerin kalplerini bilgilendirmek veya imti-
han etmek için müteşabih sözler söylerler. ̋ Cenâb-ı Hak ve Rasûl-i Ekrem’den 
başkasının müteşabih söz söylemesi caiz değildirʺ, denilirse; öncelikle bilinme-
lidir ki naslarda ümmetin bu tür sözler söylemesinin yasaklandığına dair bir 
emir gelmemiştir. Hatta âlimler, nebiyy-i mürselinin ilmen vârisleri olduğu için 
bu bir izin anlamına da gelmektedir. Müteşâbih sözler için özel bir sınırlama da 
yoktur. Nitekim bu sözler için İmam Gazâlî; “Onlar Kur’an’da ve sünnetteki 
müteşâbihlere benzemektedir” demiştir.  
 Mutasavvıflar, fiil, sıfât ve zât tecellisine mazhar olmak üzere üç gruptur. 
Hangi sınıfta, hangi mertebede olursa olsun her mutasavvıf bulunduğu merte-
bede bâtıl mezheplerin sözlerine benzer sözler söyler. Meselâ onlardan tecellî-i 
ef’âl mertebesinde Cebriye, tecellî-i sıfât mertebesinde Hulûliyye, tecellî-i zât 
mertebesinde İttihâdiyye mezhebi mensuplarının sözlerine benzer sözler çıkar. 
Bu tür sözlerin bâtıl veya hak olup olmadığını anlayabilmek için sahibinin 
şer’î/dînî ameline, ibâdet hayatına bakmak lâzımdır. Şayet o kimse şerîate ve 

                                                           
20  Aynı konuya Futuhât-ı Mekkiye’nin baş tarafında dikkatleri çeken İbnü’l-Arabî’de söz konusu 

yorumlamaların herkesi bağlayan yükümlülükler değil, insanların gönüllü ve iyi niyetle yeri-
ne getirdiği davranışlar kapsamında değerlendirir. Çünkü tasavvufun derûnî yönü esasta 
gönüllü davranışlarla Allah’a yaklaşmaktan ibarettir. O, kişiyi Allah’a daha fazla yaklaştıra-
cağına inandığı tasavvufî uygulamaları değerlendirirken ruhbanlık kavramı üzerinde durur. 
Bunu yaparken de öncelikle dini Allah’ın katında din ve insanların katında din diye ikiye ayı-
rır. Birincisi, Tanrı’nın peygamber vasıtasıyla bildirdiği vahiy dinidir. İkincisi ise, insanların 
toplumsal ve manevî ihtiyaçları için bizzat kendilerinin ortaya koyduğu hikemî kanunlardır. 
Tasavvuf veya hakikat ilmi bütün müminlerin sahip olduğu bilgiye değil, özel bir çaba göste-
ren belirli bir grubun bilgilerine ve inançlarına işaret eder. İbnü’l-Arabî ikinci kısımla ilgili 
görüşlerinden hareketle tasavvuf ve Müslümanların hayatındaki tezahürleri için genel bir 
meşrûiyet çerçevesi çıkartır. Ekrem Demirli, Sadreddin Konevî’de Bilgi ve Varlık, İstanbul 2005, 
s.32-33; İbnü’l-Arabî, bu taksimi Fusûsu’l-Hikem’in Yakub Fassı’nda ele alır. İbnü’l-Arabî, 
Fütuhâtü’l-Mekkiyye, c. 1, s.35. 
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sünnete yapışan bir kimse ise sûfilerin büyüklerindendir. Ağzından çıkan söz-
ler de mukaddes kelimelerdir. Şayet hali şerîat ve sünnete uymayan bir kimse 
ise sapık mezhep mensubudur. Söyledikleri de insanları saptıran vehimlerden 
ibarettir. 
 Müteşabih âyet ve hadisleri her bilginin anlayamadığı ancak dinde derinlik 
sahibi (râsih) âlimlerin anladığı gibi, evliyâdan rivâyet edilen müteşabih sözleri 
de ancak derinlik sahibi veliler anlayabilir. Şayet ʺMüteşabih söz söylemek 
doğru bir şey ise insanlardan niçin gizleniyorʺ, şeklinde bir soru sorulacak 
olursa, aynı soru müteşabih âyet ve hadisler için de geçerli olmalıdır. Buna ve-
rilecek cevap onlar için de aynıdır. Yani âyet ve hadislerdeki müteşabihlik 
râsih/derinlik sahibi âlimlerin kalplerini sınamak için ise şeyhlerin müteşâbih 
sözleri de âriflerin kalplerini imtihan içindir. Yine ̋ hiç kimse kendisinin ne ol-
duğunu söylemez, mülhid mi zındık mı olduğu da ancak sözünden anlaşılırʺ, 
denecek olursa bu doğru bir sözdür. Ancak o sözleri iyi araştırmak, neyi kastet-
tiğini anlamaya çalışmak lâzımdır. Bazı cahil kimselerin velilerin sözlerini an-
lamadan, anlamaya çalışmadan iftiraya, tekfire yeltenmeleri de edepsizlikleri-
nin bir neticesidir.21  
 Diğer taraftan bir şeyhten rivâyet edilen sözün ondan çıktığı kesinleşme-
dikçe kâfir olduğunu söylemek doğru değildir. Çünkü bazı hasetçi ve 
mülhidlerin kendi sözlerini o şeyhe isnad etme ihtimali vardır. 
 Bir kelimenin bir lügat bir de örfte kullanılan manası vardır. Mutasavvıflar 
da kendi aralarında kullandıkları kelimeleri lügat manasıyla değil, özel bir ıstı-
lahta kullanmaktadırlar. Mesela kelime anlamı “duâ” olan “salât” lafzını, bir 
şahıs “cünüb olan adamın salâtı caiz ve sahihtir” şeklinde kullansa, onun hangi 
anlamı kast ettiğine bakılmalıdır. Şayet bu cümleyi herkes tarafından bilinen 
“namaz” anlamında söylemişse bu adamın küfrüne hükmedilir. Ancak salâtı 
sözlükteki “duâ” anlamında kullanmışsa sözü doğrudur, bundan dolayı da 
katiyen tekfir edilemez. 
 Müellifimiz Türkçe risâlenin sonuna muarızların Mevlânâ Celâleddin 
Rûmî’ye de iftira ettiklerini söyleyerek eserinden iktibasta bulunmaktadır. 
                                                           
21  Aslında İbnüʹl-Arabîʹnin kendi nazariyesinde muhkem-müteşabih ayırımı yoktur. Oʹna göre 

âlemde hakîkî varlık tektir o da Vâcibüʹl-vücûdʹtur. Yiyen, içen, gezen, gören, düşünen, bilen 
ve konuşan hep onun tecellîsi, şehâdet âleminde zuhûra gelmiş şeklidir. Öyleyse zatta tevhîd 
olduğu gibi sıfat ve fiillerde de tevhid olmalıdır. Şâri’ ne dediyse odur. Dediği tektir ve gerçe-
ğin ifadesidir. Kelimeleri de kendisi gibi zâhirdir. Onların gizli kapaklı bir tarafı yoktur. Tev-
fik Efendiʹnin Kurʹan âyetleri ve sûfî sözleri arasında böyle bir benzetme yapması vahdet-i 
vücûdun genel izah tarzından ayrılmaktadır. Ancak o savunmasında, aynı zamanda bir hu-
kukçu ve müderris olarak İslâmî ilimlerde izlenen genel yolu tutmuş, izah tarzını herkesin 
anlayacağı bir yöntem üzerine bina etmiştir.  
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Farsça ve Arapça olan bu iktibaslara göre güyâ Mevlânâ Celâleddin, Şems-i 
Tebrizîʹyi kendisine ilâh edinmiştir. Halbuki buraya alınan yarı anlaşılır yarı 
anlaşılmaz tarzda, açıkça şirk ve küfrü çağrıştıran metnin bırakın Mevlânâ’ya 
ait olması, rivâyette bulunan şahsın kaynak olarak Taftazânî’yi göstermesi de 
doğru değildir. Çünkü Mevlânâ’nın eserlerinde bu tür şeyler bulunmamakta-
dır. Yine Mehmed Tevfik Efendi’ye göre, Mevlânâ’ya izâfe edilen metnin hik-
met değil; saçma sapan cümleler olduğu, çocukların bile ondaki ilhad ve şirk 
kokusunu alacağı aşikârdır.  

Sonuç 

Bu çalışmada, Meclis-i Meşâyih Nâzırı Mehmed Tevfik Efendiʹnin hayatı ve 
tasavvuf tarihi açısından önemli sayılan eseri Levâyihuʹl-kudsiyye incelenmeye 
çalışılmıştır. Onun hayatının bir dönemi tasavvufî şahsiyetlerin ve tarîkat me-
kânlarının işlerine nezâret etmekle geçmiştir. Ancak bu nezâret işi sadece zâhirî 
başkanlık ve organizasyonlarla kalmamış, fikrî ve akademik düzeyde 
müdaheleleri de beraberinde getirmiştir.  Çalışmada ele aldığımız  Levâyihuʹl-
kudsiyye adlı eseri böyle bir müdahele sonucunda ortaya çıkmıştır. Eserinde 
Kurʹân ve hadislerin muhkem ve müteşâbihleri yani anlama dereceleri olduğu 
gibi müʹminlerin de anlayış/kavrayış derecelerinin farklı olduğunu, dolayısıyla 
mutasavvıfların kendi makamlarına göre farklı izah tarzlarının olabileceğini, 
şatahatları anlaşılması güç müteşabih âyetler gibi değerlendirmek gerektiğini 
söyler. Bu fikrini İmâm Gazâlî ve İmâm Suyûtî gibi âlimlerin görüşleriyle des-
tekler. Diğer yandan İbnüʹl-Arabî muarızlarının ona izâfe edilen cümle ve 
şatahatların sahihliğini bilmeden veya hangi anlamı kastederek söylendiğini 
anlamadan yargılamaya kalkışmaları hataya düşmelerine sebep olmaktadır. Bu 
durumu Mevlânâ Celâleddin Rûmîʹye atfedilen ve açıkça şirk kokan örneklerde 
görmek mümkündür. Öyleyse önce rivâyet ve atıfta sahihlik, sonra metnin bağ-
lamının araştırılması gerekir. Kaldı ki mutasavvıflar derece ve mertebelerine 
göre sapık mezhep mensuplarının sözlerine benzer sözler söyleyebilirler. Bu 
onların dinden çıktığını değil, farklı tecellilere mazhar olduklarını gösterir. Öy-
leyse onlar hakkında tam bir hüküm verebilmek için bir sözüne değil bütün söz 
ve davranışlarına bakmak gerekir.    
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LEVÂYİHU’L-KUDSİYYE FÎ HAKKI’Ş-ŞEYH İBNÜʹL-ARABÎ 

Meclis-i Meşâyih Nâzırı Çerkeşîzâde Seyyid Mehmed Tevfik Efendi 
 
Elhamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn, ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ rasûlinâ 
Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Ammâ ba’dü; mâlûm ola ki kendile-
rini fenâ fi’t-tevhîd âleminde mahv ve muzmahil edip sîneleri cilvegâh-ı ilhâm-ı 
ilâhî olan ekâbir-i evliyâ-ı kirâmdan ahyânen sâdır, bâtını ayn-ı hakîkat olup 
zâhiri hilâf-ı şerîat gibi görünen bazı kelimât-ı kudsiye hakkında vâkıf-ı hafâyâ-
yı şerîat ve ârif-i habâyâ-yı hakîkat olan ulemâ-yı râsihûn iki fırka olup fırka-i 
evveli; 
  Sâlik-i râh-ı hüdâ olan nûristegân-ı tarîkın o makûle kelâm mütalaasıyla 
kendilerini vâdi-i şek ve hayrete ilkâ etmemeleri için Cenâb-ı hakîkati ihtiyâr ile 
maânî-i meknûnesini keşf u ayân ve bir kısmı dahi ta’n-ı ağyârdan, muhâfaza-i 
nâmûs-ı şer-i şerîf-i mutahhar için o türlü kelâmın küfr ü dalâl olduğunu beyân 
etmişlerdir. İbn Âbidîn ed-Dürr Hâşiyesi22’nde İmam Suyûtî’den naklen; “Fa-
kih, âlimlerin âlimi İzzeddin’in İbnüʹl-Arabî’ye ta’n ettiğini işittim. İzzeddin, 
“O zındıktır” diyordu. Bir gün bazı dostları ona “Kutbu göstermeni istiyoruz” 
dediler. O, İbnüʹl-Arabî’ye işâret etti. Sen ona ta’n ediyordun, denilince; “Bunu 
şerîatin zâhirini korumak için yapıyordum” dedi. Birtakım melâhide ve 
zenâdıka bu fırsatı ganîmet bilerek kendilerini sûret-i hakdan izhâr ile meyâne-
i ehl-i islâmda bir tefrika çıkarmak maksad-ı fâsidesiyle estaîzü billâh : 

  يقاً َيلُْوونَ أَلِْسَنَتُهم بِالِْكَتابِ ِلَتْحَسُبوُهَوإِنَّ ِمْنُهْم لَفَرِ ِمَن الِْكَتابِ َوَما ُهَو ِمَن الِْكَتابِ   
 “Ehl-i kitaptan bir grup, okuduklarını kitaptan sanasın diye kitabı okurken eğip 
bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir”23 nazm-ı celîli muktezâsınca nefisle-
rini tezvîr ve tasni’ edip zâhir ve bâtını küfr-i sarîh olan birtakım kelimât-ı 
bâtıleyi eızze-i kirâma atf ve bazen dahî müşârun ileyhimin kitap ve risâlelerine 
yalan dolan ilâvesi, bazen de risâle-i müstakille icâd edip meşâyih ve ulemâdan 
bir zâta isnâd ederek dîn-i mübîni ve şer’i metîn-i Muhammedî’yi ihlâl ve 
ifsâda cür’et etmişlerdir.  
 Aliyyü’l-Kârî risâlesinde şöyle demektedir: Mecdüddin Şîrâzî, İmam 
Radıyyüddin b. Hayyât Ebû Hanîfe’yi tekfir edince cevap vermiştir. Fakih 
Radıyyuddin şöyle dedi; İmam Nu’mân’ın tekfiri hususunda bir cilt kitap yaz-

                                                           
22  Muhammed Emin b. Ömer b. Abdülazîz Dımaşkî İbn Âbidîn, (1252/1836) Haşiyetu Reddü’l-

muhtâr ʹale’d-Dürri’l-muhtâr: Şerh-i Tenvîri’l-ebsâr. Kahraman Yayınları, İstanbul 1984.  
23  Âl-i İmrân, 2/78.  
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dım. Gökleri oynatacak böyle bir iftirada kalemimi oynatmam Allah tarafından 
nasıl helâl karşılanacaktı. Bu kitabı bazı Yahudiler soy ve neseplerini yücelt-
mek, karmaşa meydana getirmek için yazarlardı. Ben değil miydim onun mez-
hebini yüceltmeye uğraşanların ilki; mezhebindeki tabakaları büyük kitap ola-
rak tasnif eden. Ki bu kitap Şam, Mısır, Yemen, doğu ve batıda insanlar arasın-
da mevcuttur. Tekfir kitabına gelince şayet fakihlerin kütüphanesinde ise onu 
ortaya çıkartsınlar ki yakalım, musannifini tekfir edelim.  
 İbn Âbidîn dedi ki; İmam Şa’rânî’nin başına buna benzer bir iş geldi. Bazı 
kitaplarında olan tekfirle ilgili şeylerden dolayı bir kısım hasetçi tarafından 
iftiraya uğradı. İftira insanlar arasında yayıldı. Asrının âlimleri toplandı. Üze-
rinde âlimlerin kalem oynattığı kitabın müsveddelerini çıkarttılar. Bir de baktı-
lar ki iftira ettikleri şeyler orada bulunmamaktadır. Ben derim ki hased, Al-
lah’ın nebilerini koruduğu gibi hased edilene değil ancak sahibine zarar verir. 
Bundan dolayı insana büyüklerin birbirleri hakkında söyledikleri sözlere bak-
mamaları gerekir.  
 İlm-i ledünnî’de behre-yâb olmayıp celle himmetini ulûm-i zâhireye hasr u 
kasr ettiği halde onun dahî hakâyik ve dakâyikının keff-ü halline gayr-i mukte-
dir olan ulemâ-yı rusûmdan bazıları dahî ulemâ-yı râsihûnun ihtilâf-i 
suveriyelerinden garaz-ı sahîhalarını fark ve melâhide-i mezkûrelerinin 
makâsıd-ı fâsidelerini derk ve temyîz edemeyip Bâyezîd-i Bistâmî, İbn Arabî, 
Celâleddîn-i Rûmî ve bunların emsâli eızze-i kirâmdan (leyse fî cübbetî mâ 
sivallâh/Cübbemin altında Allah’tan başka bir şey yoktur, ahaztü fî bahri ve’l-
enbiyâ alâ sâhilihî/Ben (ilmimi) mânâ denizinden aldım nebilerse onun sahilin-
den) ve bunlar gibi sâdır olan kelimât-ı müteşâbihe hakkında anlar anlamaz 
birtakım dedikoduya başladılar.  
 Hatta bazıları İbn Arabî’nin ekfer-i kâfirînden olduğunu iddia ettiklerin-
den başka azîz müşârun ileyhin velâyetini mu’tekıd olan eimme-i muhaddisîn 
ve salâtîn-i müslimîn ve sair avâm ve havâs-ı mü’minînden nice yüzbinlerce 
ehl-i İslâmʹın küfrüyle hükmüne ictisâr etmişlerdir.  
 İş bu cümele-i şenîadan olarak bir şahs-ı meçhûlün tervîc-i kelâmı için Al-
lâme Taftazânî adına tesvîd ettiği telvîsnâmesinde Muhyiddin İbnüʹl-Arabî 
hakkında söz ve kaleme gelmez bir alay teşnîâta cür’et etmiştir. Birtakım sebk-i 
mağazân mezkûr kitâb-ı nâ savâbı kendine sened ittihaz ederek, Azîz müşârun 
ileyh ile velâyetini mûtekıd olanların küfrüyle hüküm olunması gerektiğini 
mevzu-u bahs etmekte olduğu yakînen tahkîk kerde-i âcizânem olmakla ihvân-
ı dînime bir hizmet-i müftehire olmak niyet-i hâlisânesiyle iş bu risâle-i 
âcizânemi te’lîf ve “Levâyihu’l-kudsiyye” ismiyle tevsîm eyledim. Hakîkat-i hâlin 
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tamamıyla zâhire hurûcu birkaç mukaddime beyânına mütevakkıf olmakla ber 
veçh-i zîr beyân olunur.  

Birinci Mukaddime 

Evliyâ-yı kirâm hazerâtı verese-i enbiyâ-yı fihâm olmakla kâh hâl-i istiğrâk ve 
ızdırarda, kâh kulûb-ı ârifîni ihtibâr ve ibtilâ için müteşâbih sözler söylerler.  
 ʺCenâb-ı Hak ve Rasûl-i Ekrem’den başkası için müteşâbih kelâm söyle-
mek câiz değildirʺ, diye suâl olunursa; 
 Cenâb-ı Rabbü’l-izze ve rasûlünden kelimât-ı müteşâbihâtın sudûruyla 
berâber ümmet-i merhûmeyi bu misüllü söz söylemek hakkında bir men-i 
sarîh-i kat’î olmadığı cihetle ber vech-i muharrer vâris-i ulûm-ı enbiyâ ve’l-
mürselîn olan ulemâ-yı râsihûn için bir izin demek olduğunda aslâ iştibâh olu-
namaz. Ve bu kelâm-ı müteşâbihe için bir hadd-i mahsûs dahî ta’yîn olunma-
mıştır. İmam Gazâlî bazı kitaplarında müteşabih söz hakkında “Onlar, Kur’an-ı 
Kerîm ve sünnetteki sözlere benzemektedir” demiştir.  

İkinci Mukaddime 

Merâtib-i sûfiye üçtür. İlki tecellî-i ef’âl, ikincisi tecellî-i sıfât, üçüncüsü tecellî-i 
zâttır. İşte bu makamlardan elfâz ile tâbîr mûtezir olmakla makâmât-ı 
mezkûreden söz söyleyen ârif-i billâh her bir makâmda fırak-ı dâlleden bir fır-
kanın kelâmına şebîh söz söyler. Tecelli-i ef’âl mertebesinde Cebriyye, tecelli-i 
sıfât mertebesinde Hulûliyye, tecelli-i zât mertebesinde İttihâdiyye mezhebine 
müşâbih söz söylerler. Bu sâdât-ı sûfiye ile fırak-ı dâlle-i mezkûrenin arasını 
fark ve temyîz eden şer-i şerîf-i Ahmedîdir. Eğer bir kimseden bu türlü kelâm 
sâdır olursa o kimsenin ahvâl-i taabbüdiyesine nazar olunmalıdır. Eğer o kimse 
cemî-i ahvâl ve etvârını tamamıyla şer’i şerîfe tatbîk ile ferâiz-i ilâhiyeye ve 
sünen-i seniyye-i Ahmediye’ye tevfîk-i hareket edip dâire-i şerîatten ser-mû 
inhirâf etmezse, o kimse sâdât-ı sûfiyeden ve kendinden sâdır olan kelimât-ı 
makâmât-ı mezkûredendir.  
 Eğer ahvâl ve etvârında hilâf-ı şerîat bir şeye ısrâr ederse, o kimsenin fırak-
ı dâlleden olduğunda şüphe olamaz. (Şerh-i Makâsıd’da şöyle buyurulmuştur: 
Burada hulûl ve ittihâdı vehm eden iki mezhep vardır. Onlarda bir şey yoktur. 
Birincisi; sâlik Allah’a ve Allah’ta olan sülûkünde tevhîd ve irfan denizine da-
lar, zâtını Allah’ın zâtında, sıfatını Allah’ın sıfatında yok eder. Allah’tan başka 
her şey gözünden kaybolur. Varlıkta Allah’tan başka bir şey görmez. Bu hale 
Tevhid-i Fenâ derler. Şu hadîs-i Kudsî buna işaret eder. “Kulum bana nâfile iba-
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detlerle yakınlaşır. Hatta onu severim. Sevince de benimle duyar, benimle görür.”24 
Hadis burada hulûlü andırır ibareler kullanmaktadır.  

Üçüncü Mukaddime 

Müteşâbih âyet ve hadislerin doğru te’vîlini ancak ilimde rusuh sâhibi olan 
zevât-ı kirâm fehm edip her âlimin anlayamadığı gibi evliyâ-ı kirâmdan sâdır 
olan müteşabih sözleri de ilm-i ledünnî de râsih olan büyük velîler anlayabilir.  
 Müteşâbih söz söylemek hak olan mevâddan ise onu Müslümanlardan 
ketm u ihfâ etmeyip ibâre-i vâzıha ile ifâde etmek lâzım gelir idi, diye sorulursa 
işte bu süâl âyât ve ehâdis-i müteşâbihe için de gerekir. O konuda verilen cevap 
bu mevzuda da doğru cevap olur. Yani âyet ve hadislerde zikr olunan 
müteşabihattan murat, imtihân-ı kulûb-ı râsihîn olduğu gibi meşâyih-i ızâmdan 
sâdır olan müteşabihâttan murad da ibtilâ-yı kulûb-ı ârifîndir.  
 ʺKişinin mezhebi sözünden anlaşılır. Zira bir kimse mülhid ve zındık ol-
duğunu lisânıyla ikrâr etmezʺ, diye îrâd olunan soruya şöyle cevap verilir ki;  
 Bu söz, doğru bir sözdür. Fakat o kimsenin sözünden murâdını tamamıyla 
anlayıp idrak etmek üzere mevkûftur. Birtakım cehele-i nâsın evliyâ-ı ızâmın 
rumûz-ı gayb-i ilâhî olan kelâm-ı hakâyık-ı ittisâmının mânâlarını anlamayarak 
kelamlarını teşnî ve kendilerini tekfîre cesâret etmek edepsizlikten doğan bir 
durumdur.  

Dördüncü Mukaddime 

 Bir kimseye nispet edilen kelimât-ı küfriyenin o adamdan çıktığı yakînen sâbit 
olmadıkça, o kimsenin küfrüne hüküm etmek kat’iyen caiz değildir. Zira yuka-
rıda beyân olunduğu üzere birtakım melâhide ve hâside, kendi tezvîr ve uy-
durduğu başka mefsedetleri isnâd ile ihbâr ettiği müstağni-i beyândır. Çünkü 
tahvîl ve tahriften ismet, Kur’ân-ı Kerîm’e mahsus bir hâlet olup kütüb-i 
münezzele-i sâirenin bile tahrîf ve tebdîl olduğu nusûs-ı kâtıa ile sabittir.  
 İşte birinci mukaddimede bile evliyâ-ı kirâmın kelimât-ı müteşâbihe 
irâdına mezuniyet-i meşrûiyeleri olduğu, ikinci mukaddimede daire-i şer’i 
şerîfde her bâr nokta vari hareket etmekte olan sâdât-ı sûfiyeden sudûr edip 
zâhir-i hilâf-ı şer’ gibi görünen kelimât-ı kudsiye ber vech-i muharrer merâtib-i 
selâse ahvâlinden olarak ayn-ı hakîkat bir kelâm-ı saâdet-i encâm olduğu; ve 
üçüncü mukaddimede izâh olunduğu üzere müşârun ileyhim hazerâtının 
kelimât-ı câmialarında meknûn sitâre-i elfâz olup; 
                                                           
24  Buharî, Tevhid 15. 
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  مَّقُْصوَراٌت ُحور ٌ ِفي الِْخَيامِ
 “Çadırlar içinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş hûriler vardır”25 misâli, 
arâis-i meramları her gönül âyinesinde cilve-nümâ olmayıp maskala-i zikr ve 
tesbîh müdâm ile celâ yâfte-i ilhâm olan mir’ât-ı zamîr-i hurşîd-i nazîr ârif 
billâhda ibrâz-ı endâm edeceği, ve dördüncü mukaddime mûcebince tebdîl-i 
suhuf ve tahrîf-i kütüb-i zenâdıka-i sâlife ve melâhide-i lâhikanın eski ve yeni 
âdât-ı müstemirreleri olduğu cihetle birtakım a’râz-ı fâside ashâbının kelâmla-
rına itimâd ve îktirâr ile; 

 أَال إِنَّ أَْوِلَياء اللِّه الَ َخْوٌف َعلَْيهِْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنونَ 
 “İyi bilinki, Allah’ın dostlarına (velî kullarına) korku yoktur ve onlar üzülmeye-
cekler de”26 nazm-ı celîli mûcebince mahfûz min ındillâh olan evliyâ-ı kirâmın 
hakk-ı âlîlerinde kendilerinden sudûru muhakkak olup da mânâ-yı kudsîsini 
anlamayarak yahut kendilerinden sudûru, vâsıl-ı mertebe-i sübût olmayıp bir-
takım kelimât-ı şenîa isnâdıyla haklarında zebandırâzlık etmek kemâl-ı cehl ve 
hamâkatten neş’et etme ictisâr, alellâh ve alâ rasûlihî bir hâlet olduğunda aslâ 
iştibâh yoktur. O cümle-i celîleden olup keşf-i kerâmeti Tâcüddin ibn Atâullah 
ve Şeyh Afîfüddin Yâfetî ve Şeyh İzzeddin b. Abdüsselâm ve Hâfız Zehebî ve 
Şeyh Mecdüddin Şîrâzî ve Şeyh Şihâbü’l-mille ve’d-dîn Ahmed b. el-Hacer el-
Askalânî ve Şeyh Muhammed el-Fîrûzâbâdî ve Beydavî ve Şerîf Allâme 
Celâlü’d-Devvânî ve İmam Suyûtî ve Molla Câmî, İbn Kemâl, Ebu’s-Suûd, 
İsmâil Hakkı, Abdulganî Nablusî, Sadreddin Konevî, kıdvetü’l-müteahhirîn 
İsmâil Gelenbevî ve bunların emsâli nice mükâşifîn ve eimme-i muhaddisîn ve 
ulemâ-i muhakkıkîn şehâdet hisbeleriye sâbit olan aziz müşârun ileyhâ şahs-ı 
mezkûrun tekfîr ve bu babda zikr edemeyip zihninde tasvîr ettiği senedini dahî 
âtiyü’l-beyân kelâmıyla tenvîr ve bunu da hazele-i ceheleden bazı gümrâh-ı bî 
intibâh kemâl-i ehemmiyetle telakkî ve takdîr etmekle savunan li ihvâniddin 
şahs-ı mezkûrun kolundan cevaba ibtidâr olunur.  
 Bu cevabın Türkçe tafsîli şöyledir ki; “li külli kavmin en yestaliha/her 
kavmin kendi ıstılahı vardır” mefâdınca hakîkat iki çeşittir.  
 Birincisi hakîkat-ı lugaviye ve diğeri hakîkat-ı örfiyedir. Evliyâ-ı kirâm 
hazerâtı yukarıda bast u beyân olduğu üzere bi hasebi’l-me’zûniye kendilerin-
den sâdır olan elfâz-ı müteşâbiheden o lafzın mânâ-yı hakîkî-i lügaviyesini 
kasd etmeyip kendi aralarında hakîkat-ı örfiye olan sâlifü’z-zikir tecelliyât-ı 
selâsede zuhûr eden meşhûdât-ı yakîniyelerini murad ederler. Mesela ehl-i 

                                                           
25  Rahmân, 55/72.  
26  Yunus, 10/62.  
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lügat ındinde mânâ-yı hakîkisi “duâ” olan “salât” lafzının inde’l-fukahâ mânâ-
yı hakîkisi ef’âl-i mâlûme olmakla ehl-i lügattan olan bir kimse “cünüb olan 
adamın salâtı caiz ve sahihtir” diye iddia ve bundan da salât lafzının mânâ-yı 
hakîkisi muradı olduğunu tasrîh ve beyân etmiş olsa, eğer bu tasrîhten salât 
lafzının mânâ-yı hakîkî-i şer’îsini murad eder ise, o kimse şüphesiz kâfir olur. 
Amma mânâ-yı hakîkî-i lügavîsi olan “duâ”yı murad etmiş olursa o zâtın ke-
lâmında sâdık olup, bundan dolayı o kimse kat’iyyen tekfîr olunamaz.  
 Yine sâdât-ı sûfiye dahî kendilerinden sâdır olan kelimât-ı müteşâbihe 
hakkında tasrîh ettikleri mânâ-yı hakîkatten mânâ-yı hakîkî-i lügavîsini kasd 
etmeyip mânâ-yı hakîkî-i örfiyesini murad ettikleri cihetle kelâmlarında sâdık 
ve bundan dolayı zerre kadar ilhâd ve zındıka tozu ârız ve lâhık olmamakla 
şahs-ı mezkûrun “velâ yahfâ aleyke ilâ âhirihî” kelâm ve kâhat ittisâmı kulûbü 
daîfe ashabını iğfâl ve idlâl için sedd u ityân olunmuş bir softadan ibaret oldu-
ğu ednâ teemmül ile mâlûm olur. Zümre-i sâdât-ı sûfiyeden sudûru habl-i 
metîn-i şer-i mübîne kemâliyle mütemessik olup erbâb-ı vecd ve hâl olan 
ulemâ-yı râsihîninin tasdîkiyle misdak olan müteşâbihâtın meâni-i münîfesi; 

 أُوِتَي َخْيراً كَِثرياً َوَمن ُيْؤَت الِْحكَْمةَ فَقَْد  
 “Allah dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verirse, ona pek çok hayır ve üstünlük 
verilmiştir.”27 nazm-ı celîlinin mâ sadakı olup kendilerinden vukûı mertebe-i 
subûta ulaşmayan birtakım erâcif-i akvâl-i fesede ve hasede-i indeyi müşârun 
ileyhim hazerâtına isnâd ile haklarında ale’l-ıtlâk söz söylemek tehlikeden 
gayr-i sâlim olduğu biʹt-tekrâr ihtâr olunur. Şahs-ı merkûm risâle-i 
müzviresinde hakkında ʺmağz-ı Kur’ânʺ unvân-ı örf-ı âm olan Mesnevî-i Şerîf 
sahibi, Şems-i Hakîkatten iktibâs-ı envâr-ı maârif-i ilâhî edip semâ-ı vecd ile 
seyr-i semâ-ı âlem-i esmâ-i seb’a ederek vâsıl üç alâ-i kurb-i izzet olup dâmen-i 
tennûre-i reşâdeti gubâr-ı ilhâd ile hiçbir vakitte lekedâr olmayan Celâleddîn-i 
Rûmî (keddesallâhu sırrahû) es-sâmî hazretlerini dahî tekfîre cür’et etmiştir.  
 Nakl-i küfr, küfr olmamakla mesfûrun bu babdaki ibâresi bi aynihî bu ma-
kamda zikr u beyân olunmuştur. (ve kad ittehaze’l-Celâlü’l-Rûmî min hâülâ-i 
Şemsi’t-Tebrîzî ilâhen haysü kâle bi’l-fârisiyyeti; Şemsü men ve hudây men 
umur men bekâyâ min ez tû be hakkı resîde em ey hakk-ı hak güzâr men. 
Arapça tercümesi şöyledir:  
 “Şemsim ve ilâhım, ömrüm ve bekâm sendendir. Hakk’a vâsıl oldum. Ey 
hakkımı edâ eden Hak.ʺ (Burada İlâhın ismini Şems-i Tebrizi’ye itlak ederek 
Hak şeklinde söyledi) Hâsılı Tebrizî için söylediği söz şöyledir: ʺBeni Hakk’a 

                                                           
27  Bakara, 2/269.  
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ulaştıran ilâhım sensin. Hakkımı eda eden Hak sensin. Vücûdiyye mezhebini 
bana sen öğrettin, bütün mümkinâtın ilâh olduğunu sen bildirdin. Şayet sen 
olmasaydın, rasüllerin, nebilerin, âlimlerin ve cansızların inandığı gibi inana-
caktım. Muhakkak Allah kâinatın varlığından başka bir şeydir. Mahlukâtın 
yaratıcısıdır. Akıl ve fikirce sabit olduğu gibi sonradan olan mevcudâtın 
mûcididir. Gökten indirdiği kitaplarında konuşmuştur. Bütün peygamber ve 
nebileri onda toplamıştır.  
 O esnada ben küçük ve unutulmuş bir şey idim. Muhakkik ve vâsıllardan 
değildim. Din imamlarının, yakîn ve Hak önderlerinin fazileti nedeniyle Müs-
lümanlardan on kişinin hiçbirine korku yoktur. Bu açık dalâletle kim oynarsa, 
lânetli bâtıl mezheple kanatlanırsa, nefsini yer ve gök ehlinin ibadet ettiği kul 
olarak tescil etmiş olur. Yahutta ondan harikulâde işler zuhûr eder. Çünkü o 
kâfirlerin en kâfiri, hüsrana uğrayanların en hüsranlısı olur vb.” 
 Şahs-ı mezkûr enzâr-ı avâmdan gizlemek maksadıyla sûret-i haktan burûz 
ile risâle-i menhûsasında bilir bilmez merâtib-i sûfiyeden dem vurarak risâle-i 
musannaasının ulemâ-ı müşârun ileyhin müellefâtından olduğuna halkı kan-
dırmak istemiş ise de Mevlânâ-yı müşârun ileyh hakkında olan iş bu kelâmının 
meâl ve ibâresinden ihtilâli delâletiyle risâle-i ma’hûdenin ulûm-ı akliye ve 
nakliyede vâsıl-ı zirve-i tedkîk ve bâlâ-yı risâlemizde nakl olunan kelâmdan 
vâkıf-ı esrâr-ı tarîk olduğu gün gibi âşikâr ve her vecihle fahr-u selef ve kıdve-i 
halef olup allâmelik unvânını hâiz olan Sa’deddin’in te’lif kerdesi olmadığı 
sabî-i mümeyyizin bile bilâ te’emmül fehm u idrâk edebileceği emr-i bedîhidir. 
Çünkü bir lafızdan bir mananın infihâmı, o lafzın mânâ-yı mezkûre, delâlet-i 
mâlûmeden birisiyle delâletine mütevakkıf olup şahs-ı mezkûrun verdiği mânâ 
ise, beyt-i mezkûrun elfâz ve hurûfu ne mutabakat, ne tazammun, ne iltizam ve 
ne ibâresi ve ne delâleti ve ne işâreti ve ne de iktizasıyla delâlet etmediği ve 
kıt’a-i mezkûrenin mâna-i zahiresi (Şemsî veseyyidî bâis-i hayâtî ve bekâî min-
ke vuslat-i ile’l-hakkı’llezî hüve ibâretün an mertebeti’l-fenâi fi’l-llâhi ve’l-bekâi 
billâhi yâ ehle’l-hakkı’l-müeddî li-hakkı) demek olduğu lisân-ı Fârisî’ye 
behreyâb olmayan bir suhte-i nâ-puhtenin bile mâlûmu “ve ez tû behakkı 
resîde em” mısrası dahî mevsûl ile mûsıl ileyhin zâteyn-i müteğâyyireyn oldu-
ğunu îcâb ederek kıt’a-i mezkûrede mezkûr olan “Hüdâ” ile “Hak” lafızların-
dan “vâcibü’l-vücûd” murâd olmadığına sarâhaten delâlet eylediği ve bunda 
ise zerre kadar şâibe-i ilhâd istişmâm olunamadığı cihetle ve İmam Râzî 
kaddesallahu sırrahu hazretlerinin Firavn’ın ulûhiyet iddiasını müş’ir olan 
âyet-i celîlenin birisinin tefsîrinde beyân u isbât ettiği üzere zevi’l-ukûlden olan 
bir âdem ne kendinin ve ne de kendi nev-i cinsinden bir ferdin ulûhiyetini 
îtikâd etmek muhal olduğu emr-i âşikâr iken böyle bir beyn-i butlân îtikâdı ser 
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çeşme-i sunûf-ı ulemâ-i zâhir ve bâtın olan ecille-i ricâl-i ilm-i ledünnîden 
Mevlânâ-yı müşârun ileyhe ızz-u isnâd etmek küfr olduğu mahall-i şek ve şüp-
he olmamakla bâlâda beyân olunduğu üzere mesfûr ile hemhâl ve hem zebân 
olup tad’lîl-i ubbâd maksad-ı fâsidesiyle evliyâ-ı kirâm hazerâtını tekfîri îtiyâd 
eden sâ’y-i bi’l-fesâdın ba’de’l-istisâbe kabul etmedikleri halde icrâ-yı terbiyele-
riyle de şer ve fesadları cümele-i vâcibâttandır.  

Şeyhü’l-Ekber İbnü’l-Arabî Hakkındaki Risâle 

Allah’ın ismiyle ve Oʹna hamd ederek başlıyorum. Salât ve selâm onun kulu 
üzerine olsun. Bundan sonra:  
 Bir dönemde İzmir şehrine gitmiştim. Orada kendisine İbnü’l-Mansûrî 
denilen ve Şeyhüʹl-ekber İbnüʹl-Arabî’ye kâfir diyen, dahası onun küfrüne 
hükmetmeyen kişinin imanından şüphe edileceğini söyleyen bir adam gördüm. 
Allah’a yemin olsun ki bu söz, günah, vebal, belki küfr ve sapıklıktır. Çünkü o 
şahıs İbnüʹl-Arabî’nin velâyetine inanan Tâcüddin İbn Atâullah, Şeyh 
Afîfüddin el-Yâfii, Şeyh İzzeddin İbn Abdüsselâm, Hafız Zehebî, şihâbü’l-
milleti ve’d-dîn Ahmed İbn Hacer el-Askalânî, Kâmus sahibi Şeyh Muhammed 
Fîrûzâbâdî, Beyzavî, İbnüʹl-Arabî’nin kabrini ortaya çıkarıp yaptıran Selim Han 
ve diğerleri gibi Müslümanların büyüklerini, muhaddislerin imamlarının, 
mü’min toplumlarının küfrüne hükmetti. Hadiste bildirildiğine göre; “Bir 
mü’mini tekfir etmek kesinlikle küfürdür”. Bir muhbir-i sâdık haber vermedik-
çe ölümünden sonra hiç kimsenin küfrüne hükmedilemez. Bunun için ölü-
münden sonra Yezid’e lânet etmek men edilmiştir. “Allah ve Rasûlünün hükmet-
mediği bir şeyle hükmedenler, işte onlar kafirlerin ta kendileridir”28. Bununla beraber 
kıdduse sirruh [İbn Arabî] onların dediklerinden uzaktır.  
 İbn Âbidîn, ed-Dürrü’l-Muhtâr hâşiyesinde dedi ki; Muhammed İbn Ali b. 
Muhammed Hâtem-i Tâî el-Endülîsî büyük ârif İbn Arabî 560/1164 senesinde 
doğdu. 636/1238’da vefat etti. Salihiye’de defn olundu. Zerrûk ve diğerlerine 
göre bazı faziletlerinden dolayı zâkirlerin önderlerinden kabul edilmiştir. Her 
fenden anladığı için kendisine kavmi içerisinde Şeyhü’l-ekber nisbesi verildi. 
Bununla kastedilen ve diğer özellikleri Tabakâtü’l-Münâvî’de bulunmaktadır. 
İmam Suyûtî, Tenbîhü’l-gabî bi tebrieti İbn Arabî adlı risâlesinde şöyle demekte-
dir:  
  “İnsanlar İbnüʹl-Arabî hususunda iki kısma ayrıldılar. Doğru düşünen bir 
kesim onun velîliğine inanmaktadır. Diğerleri ise bunun aksini düşünmekte-

                                                           
28  Mâide, 5/44.  
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dir.” Sonra Suyûtî bu hususta bana göre her iki grubun arasını tefrik eden bir 
görüş daha ileri sürmektedir. O da İbn Arabî’nin velâyetine inanmakla birlikte 
yazdıklarına bakmamaktır. Gerçekten İbn Arabî’den “Biz kitaplarımıza bakıl-
ması yasaklanan bir kavim idik” dediği nakledilmektedir. Nitekim mutasavvıf-
lar lafızlara başka anlamlar yükleyerek özel ıstılahlar edinmişlerdir. Bununla 
fakihler arasında bilinen meşhur manalar dışında başka anlamlar elde etmeyi 
istemişlerdir. Her kim o lafızları meşhur manaları ile yorumlarsa elimizdeki 
metinleri inkâr etmiş olur. Nitekim Gazâlî’nin bazı kitaplarında da bu durum 
görülmektedir.  
 Gazâlî, ʺVech, yed, ayn, istivâ gibi Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnette de benzer 
müteşabih kavramlar bulunmaktadır.ʺ demektedir. Kitabın aslında bunlar bu-
lununca düşmanlık, ilhad ve zındıklık kasdı olmadan insanları tereddüde dü-
şürmeye ihtimalli her kelimenin bulunması mümkündür. Bu kelimelerin 
“herkesce bilinen manaları kasd olunur” demeye imkân yoktur. Kim böyle bir 
iddiada bulunursa gerçeği gizlemiş olur. Çünkü bunlar Allah’tan başkasının 
muttalî olamayacağı kalbin işlerindendir.  
 Mutasavvıfların büyük âlimlerine, ʺBu lafızları zâhirî anlamları dışında 
özel ıstılahlar halinde kullanmanızdaki amacınız nedir,ʺ diye soruldu.  
 Dediler ki; ̋ Yolumuzu anlamayanların iddialarından korumak içindir. Ehli 
olmayanlar, okuyup yazarken fikirleriyle haddi aşanlar yolumuza girer, Müs-
lüman olduğu halde nefsine nasihat tesir etmez, halbuki zâhirî ilimlere de aklı 
ermeyenlerden değildir. Böyleleri hem kendileri sapar, hem de sapıtırlar. Şayet 
yolumuzu anlayan biri ise tarîkatından olmayan isteklilere de kitaplarından 
okuyabilir. Halbuki bu ilim kitaplardan alınmaz.ʺ intehâ.  
Özet olarak bu kadarla iktifâ edelim, teferruatı başka bir bölümde anlatıldı.  
 Fakîh, âlim İzzeddin b. Abdisselâm (ö.660/1261)’ın İbnüʹl-Arabî’yi ta’n etti-
ğini, ̋ O zındıktırʺ dediğini duydum. Bir gün bazı dostları ona: ̋ Bize kutbu gös-
termeni istiyoruz,ʺ dediler. İzzeddin b. Abdisselâm İbn Arabî’ye işâret etti. 
O’na, ʺSen İbn Arabîye ta’n ediyordun ya.ʺ diye sorunca, İzzeddin: 
 “Şerîatin zâhirini koruyordum” ve buna bezer şeyler söyledi, intehâ. 
 Muhakkık İbn Kemâl Paşa’nın (1468-1534) fetvasında İbnüʹl-Arabî’yi övdüğü 
gayet açıktır:  

“Ey insanlar! Biliniz ki, büyük şeyh, şerefli önder, âriflerin kutbu, 
muvahhidlerin imamı, Endülüslü, Hâtem Tayy kabilesinden Muhyiddin İbn 
Arabî kâmil bir müctehid ve fâzıl bir mürşid, taaccüp edilecek hayat hikaye-
leri ve olağan dışı hâdiseleri ve çok talebesi olan bir zattır. Âlimler ve ileri ge-
lenler katında kabule mazhar olmuştur. Onu inkar eden hata yapmış olur. 
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İnkarında ısrar ederse sapıtmış olur. Sultana, onu terbiye etmesi ve onu inan-
cından çevirmesi gerekir. Çünkü sultan doğruyu yaptırmak ve kötülükten 
men etmekle memurdur. Onun birçok eseri vardır. Bunlar içinde Füsûsüʹl-
hikem ve el-Fütûhâtüʹl-Mekkiyye bulunur. Bunlardaki meselelerin bir kısmının 
sözü ve manası belli, ilâhî buyruğa ve şerʹ-i Nebevîʹye uygundur. Bir kısmı 
da zâhir ehlinin anlayışına göre gizli olup, keşf ü bâtın ehlinin anlayışına gö-
re açıktır. Meramını anlamayana bu durumda susmak lazımdır. Zira yüce Al-
lah: ́ Bilgin olmadığı şeyin peşine düşme, çünkü kulak, göz ve kalbin her biri bu dav-
ranıştan sorumludur.ʹ (İsrâ, 17/36) buyurmaktadır.” 

 Kâmus sahibi de [Fîruzâbâdî] İbn Arabî’yi övmüştür. O, “Allah ondan razı 
olsun, tarîkat şeyhi, hakîkat imamı, marifetin boyutlarını ihyâ etmesi eserleri-
nin hususiyetlerindendir. Onun eserlerinin mütalasına kim yapışırsa göğsü 
açılır, sıkıntıları çözülür, müşkilleri hallolur” dedi. Şeyh Abdulvahhâb Şaranî 
(ö.973/1565) de onu, Tenbîhü’l-ağbiyâ alâ katratin min bahri ulûmi’l-evliyâ adlı ese-
rinde övmüştür.  
 İbnüʹl-Arabî’ye yapılan iftiralara gelince onlara itimat edilemez. Çünkü 
bunu yapan kişi İbn Arabî’nin [ilmen] dengi değilse câhil makâmında demek-
tir. Bu türlü iftiralar İmâm-ı A’zam’a yapılanlar gibidir. Yahut bunu yapanlar 
İbn Arabî’nin muadili bir kimsedir, bu takdirde yine [iddiaları] boş [sebepsiz] 
değildir. Daha önce söylediğimiz gibi ya şerîatin zâhirini korumak için yapı-
yordur, ya da şeyhe hased ediyordur. Halbuki akranların birbirleri hakkında 
makbul olmayan sözleriyle haset etmeleri Allah’ın koruması olmazsa onu [ce-
hennem azabından] kurtaramayacaktır. Nitekim Zehebî (ö.748/1348) ve 
Askalânî (ö.1372-1449)’nin durumlarında açıklandığı gibi. Çünkü onların ki 
düşmanlık nedeniyle idi.  
 Ey mürşitlik taslayan (müsterşid)! Sana gereken, geçmiş meşâyih hakkında 
edep yolunu tutmandır. Onlardan bazılarının diğerleri hakkında söylediklerine 
bakma. Veya ey alçak nefis! Körlükten hidâyete dön, çünkü sen bu meselede 
hata edenler grubundasın. Fakat Allah kime hidâyet nûrunu ihsan etmezse 
onun için kurtuluş nûru da yoktur. Allah dilediğini hidâyete ulaştırır, dilediği-
ni sapıtır. O hakîmdir, habîrdir.  
 


