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Risale:  

Risâle-i Bedreddîn 

A Booklet Attributed to Sheikh Bedreddin, Son of Simavna Qadi: Risale-i 
Bedreddîn 
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Özet 

Osmanlı tarihinin önemli simalarından biri olan Şeyh Bedreddin(1358-1420), esas olarak bir din âlimi, 

bir mutasavvıf,  bir devlet adamı ve bir âsîdir. Birçok kimliği üzerinde barındıran bu şahsiyet, aynı zamanda farklı 

alanlarda yazdığı eserleriyle de tanınmaktadır. Bunlar arasında Letâif, Câmiu’l-Fusûleyn ve Fetâvâ gösterilebilir. 

Biz burada, Şeyh Bedreddin’den yaklaşık dört yüz yıl sonra yazılmış olan ve Şeyh Bedreddin’e izafe edilen bir 

risaleyi konu edineceğiz.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Tarihi, Şeyh Bedreddin, tasavvuf. 

Abstract 

Sheikh Bedreddin(1358-1420), one of the most importent figure of Ottoman history, is primarily a scholar 

of religion, a sufi, a statesman and a rebel. At the same time, this person, including many identities on him, is 

famous for works which he wrote in different areas. Among these, Letâif, Câmiu’l-Fusûleyn and Fetâvâ can be 

shown. In this study, we will deal with a booklet which was written nearly four hundred years after Sheikh 

Bedreddin and attributed to him. 

Key words: Ottoman History, Sheikh Bedreddin, mysticism. 

 

Tarihi kaynaklarda asıl adı Şeyh Bedreddîn Mahmûd bin İsrâil bin Abdü’l-Aziz
1
 olarak 

geçen Şeyh Bedreddin(1358-1420), Osmanlı kuruluş dönemi âlimlerinden olup, bu kimliğinin 

dışında sufî, kazasker ve asî kimlikleri de olan çok yönlü bir şahsiyettir. Özellikle asî 
yönüyle(Çelebi Mehmed‟e karşı girişmiş olduğu isyan hareketiyle) Osmanlı tarihinin tartışılan 

                                                 
 Yrd. Doç. Dr. Nevşehir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü - Nevşehir. 
1Gelibolulu Mustafa Âlî, Kitâbü’t-Târîhi Künhü’l-Ahbâr, Kayseri Raşid Efendi Ktp., nr.920, v. 50b; 

Taşköprülüzâde, eş-Şakâiku’n-Nu’maniyye, neşr. Ahmet Subhi Furat, İÜEF Basımevi, İstanbul 1985, s. 71; 

Taşköprülüzâde, Mevzû’âtu’l-Ulûm, terc. Kemâleddin Mahmud Efendi, İkdam Matbaası, İstanbul 1313, C.1, s. 748; 

el-Leknevî, el-Fevâidü’l-Behiyye fî Terâcimi’l-Hanefiyye, Kahire 1324, s. 127; Hayreddin ez-Ziriklî, el-A’lâm: 

Kâmûs-ı Terâcîm, 1969, C.8, s.40. 
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isimlerinden birisi olan Şeyh Bedreddin‟in bu yönüne çalışmamızın içeriğinden dolayı burada 
girmeyeceğiz.

2
   

Şeyh Bedreddin‟in, doğduğu yer olan Edirne‟den, karıştığı isyan sonucunda asıldığı 
yer olan Serez‟e kadar devam eden hayat sürecinde birçok eser kaleme aldığı görülmektedir. 
Özellikle fıkıh, tasavvuf, tefsir ve Arap grameri ile ilgili telif etmiş olduğu eserlerinin 
birçoğunun nüshaları bugün kütüphanelerimizde mevcut değildir.  

Eser telifine ise ilk olarak 25 yaşında ulemadan izin alarak Mısır‟da başladığı 
bilinmektedir. Kaynaklarda kaleme aldığı eserlerinin sayısı 48 olarak verilir. İlk eseri, sarf 
ilminden Maksud üzerine yazdığı Ukûdu’l-Cevâhir olup, daha sonra fıkıhtan Letâifu’l-İşârât‟ı 
yazmış ve ardından da Câmiu’l-Fusûleyn, Teshîl, Tefsîr-u Nûru’l-Kulûb, Çerâğu’l-Futûh adlı 
kitapları kaleme almıştır.

3
 Vâridât adlı tasavvuf risalesinin ise hayattayken verdiği derslerin, 

ölümünden sonra talebeleri tarafından kaleme alınmasından oluştuğu kabul edilmektedir. 

Osmanlı tarihçileri de, Şeyh Bedreddin‟in, âlimlerin ellerinde dolaşan ve ilimdeki derinliğine 
delalet eden eserlerinin çok çeşitli olduğunu, ayrıca Câmiu’l-Fusûleyn ile Teshîl adlı 
eserlerinin de çok faziletli ve ulemâ ocaklarına süs olduğunu belirtmektedirler.

4
 

Bugün bir kısmı kütüphanelerimizde yer alan eserleri ise şunlardır. İslam hukuku 
alanında, Letâifu’l-İşârât, Câmiu’l-Fusûleyn, Teshîl Şerh-u Letâifu’l-İşârât, Câmiu’l-Fetâvâ, 
Mecma’ Şerhi; tasavvuf alanında, Vâridât, Meserretü’l-Kulûb, Haşiyetü Matlau Husûsi’l-

Kilem fî Meânî Fusûsi’l-Hikem; tefsir alanında, Tefsîru Âyete’l Kürsî, Nûru’l-Kulûb ve Arap 
dili alanında ise Çerâgu’l-Futûh ile Ukûdu’l-Cevâhîr‟dir.

5
 

Çalışmamızda zikredeceğimiz eser ise, hiçbir kayıt ve kaynakta Şeyh Bedreddin‟e 
aidiyetinden söz edilmemiş küçük bir risaledir. Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 
297.3 Sınıflama/Yer No‟su ve 1262 Demirbaş No‟lu mecmuada Risale-i Şeyh Bedreddîn 
ismiyle yer alan risale, Osmanlıca olup beş varaktan oluşmaktadır. Satır sayısı 21 olup, yazı 

karakteri Arapça nesihtir. Bu risale ile birlikte mecmuada, Kisve-i İrşâd ve Vahdetnâme-i İlâhî 
adlı iki risale daha mevcuttur. Eserin üçüncü risalesi olan Vahdetnâme-i İlâhî‟nin sonunda, 56. 
varakda istinsah tarihi 15 Zilkade 1269(20 Ağustos 1853) şeklinde kaydedilmiştir. Bu 
tarihlendirmeden hareketle eserin XIX. yüzyılın ortalarında kaleme alındığı anlaşılmaktadır. 
Süleymaniye Kütüphanesi‟nde mevcut bu risâlenin farklı bir nüshasına ise kütüphanelerimizde 
rastlanamamıştır. Bu durum risâlenin edisyon ve kritiğini engellemektedir. 

                                                 
2Konuyla ilgili geniş malumat için bkz. Muhammed Şerefeddin, Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedredin, Evkâf-ı 

İslâmiye Matbaası, Şehzâdebaşı 1924; H.J. Kısslıng, “Badr al-Dîn b. Kâdî Samawna”, EOI, Leiden 1960, C.1, s. 

869; Bilal, Dindar, “Bedreddin Simavî”, İslam Ansiklopedisi, C. 1, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul 1992, s. 331-

334; Yaşar Şahin Anıl, Osmanlı Döneminde İki Dava Şeyh Bedreddin ve Midhat Paşa Davaları, Yapı Kredi 

Yayınları, İstanbul 1995; Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler(15-17. Yüzyıllar), Tarih 

Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1999; Michel Balivet, Şeyh Bedreddin, çev. Ela Güntekin, Tarih Vakfı Yurt 

Yayınları, İstanbul 2000; Şefaettin Severcan,  “Şeyh Bedreddin Olayı”, Türkler, C. 9, Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara 2002, ss. 259-275; Müfid Yüksel,  Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin, Bakış Yayınları, İstanbul 2002. 
3Hâfız Halil bin İsmail bin Şeyh Bedreddin Mahmud, Menâkıb-ı Şeyh Bedreddin bin Kâdî İsrâil, İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi Taksim Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Yazmaları, nr. K 157, v. 18a; Bursalı Mehmed 

Tahir Bedreddin‟in eserlerinin sayısını 38 olarak verir. Bkz. Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, Matbaa-i 

Âmire, İstanbul 1333,C.1, s. 39 
4Hoca Sâdeddin, Tâcü’t-Tevârîh, C. 1, Tabhâne-i Âmire, İstanbul 1279, s. 296; Solakzâde Mehmed Hemdemî, 

Târih-i Solakzâde, Mahmut Beğ Matbaası, İstanbul 1297, s. 134. 
5Şeyh Bedreddin‟in eserleriyle ilgili geniş malumat için bkz. Ali, Kozan, Şeyh Bedreddin ve Düşünce Tarihimizdeki 

Yeri, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Kayseri 2007, s. 62-71. 
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Şeyh Bedreddin‟e âidiyyeti tam olarak anlaşılamayan eserin ilk varağında, bir kısım 
dostlarının Şeyh Bedreddin‟den insanların faydalanması amacıyla bir Türkî risâle yazmasını 
istedikleri ve bunun üzerine Şeyh‟in bu risâleyi kaleme aldığı belirtilmektedir.

6
 

Risâlenin ilk varağında ismi, “Risâle-i Hazreti Şeyh Bedreddîn Kaddesallâhu sırrahû” 
şeklinde yazılıdır.

7
 Allah‟a hamd ile başlayan risalede, Allah‟ın insanoğlunu şerefli bir varlık 

olarak yeryüzünde vâr ettiği, Hazreti Muhammed‟i peygamber olarak seçip ümmetini de diğer 

ümmetlerden şerefli kıldığı belirtilmiştir.
8
 Risalenin genel yapısına bakıldığında ise tarikat 

yoluna girişte şed kuşanmanın önemi; tevellâ
9
 ve teberrâ

10
nın önemi; tarikata girmek için 

gerekli şartlar; Hakk yoluna girecek pîrde aranan şartlar; şerîat, tarîkat, hakîkat ve marifetin 
makamları;  fakr‟ın Hazreti Muhammed‟den başlayarak On İki İmam tarafından yapılan çeşitli 
tanımları; edeb-i dervişân; şerîate muhalif hareket eden ehl-i tarîk bir şeyhe takınılacak tavır 
gibi konulardan bahsedildiği görülmektedir.

11
 

Eserde ayrıca, pîrliğe lâyık olabilmek için şeraîte şurû„ etmek, halîm selîm olmak, 
cömerd olmak, mürîdinin malına tama„ eylememek, mürîde dost olmak, kendi günah ve 
hatalarını kimseye söylememek, kibir eylememek, müridine ihlâslı olmak, mürîdine kan 
vererek itikaf ettirmek, tatlı dilli olmak, Allah nuruna ermiş olmak ve şayet müridine bir sıkıntı 
gelirse ibadet ile hoş söz söylemek gibi şartların gerekliliği belirtilmiştir.

12
 Yine bir başka 

yerde de, bir mürîdin gönlünü açık tutması gerektiği belirtilerek, Müslümanların ondan zarar 

görmemeleri, elinden ve dilinden incinmemeleri hususu vurgulanmıştır.
13

 Yukarıda zikredilen 
hususlardan hareketle bu eserin, tarikat prensiplerini içeren bir tasavvuf risâlesi olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 

Risalede Kur‟an-ı Ker‟îm‟den birkaç ayetin yanında, Hazreti Peygamber‟e ait birkaç 
hadis de belirtilmiş olup bunun yanında Hazreti Ali bin Ebî Tâlib, Hazreti İmâm Câfer Sâdık, 
İmâm Hüseyin, Hazreti İmâm Zeynel Âbidîn, Hazreti İmâmu‟l-enâm Muhammedu‟l-Bâkır, 

Hazreti İmâm Musâ-i Kâzım, Hazreti İmâm Ali Nakî, Hazreti İmâm Hasanü‟l Askerî, Hazreti 
İmâmu‟z-zamân Muhammed Mehdî, Hazreti Sultânu‟l-muhakkikîn(Cüneyd-i Bağdâdî) gibi 
şahsiyetlerin sözlerine de yer verilmektedir. Risalenin bu yönüyle daha çok Bektaşiliğe ait 
prensipleri içeren bir erkân-ı tarîkat risâlesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu noktada risalede adı 
geçen Şeyh Bedreddin‟in, yukarıda belirttiğimiz Şeyh Bedreddîn Mahmûd dışında Bektaşî 
tarikatı ulularından birisi olma ihtimali de akla gelmektedir. Fakat söz konusu tarikata bağlı 

başka bir Şeyh Bedreddin ismine de kaynaklarda rastlanmamıştır.   

Sonuç 

Çalışmamızda konu edindiğimiz risaleyle ilgili olarak, çağdaş ve sonraki dönem 
Osmanlı Tarihi kaynaklarında, bu risalenin Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin‟e ait 
olduğuna dair herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Kütüphanelerimizde farklı bir nüshasına da 
henüz rastlanmamış olması bu risalenin nüsha kritiğine imkan vermemektedir. 

                                                 
6Risâle-i Şeyh Bedreddîn, Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar, 1262/1, v. 1b. 
7Risâle-i Şeyh Bedreddîn, v. 1b. 
8Risâle-i Şeyh Bedreddîn, v. 1b. 
9 Tevellâ: Ehl-i beyti ve Hz. Ali‟yi sevmek, dost edinmek. 
10Teberrâ: Ehl-i beyti ve Hz. Ali‟yi sevmeyenleri sevmemek. 
11Risâle-i Şeyh Bedreddîn, v. 1b-5a. 
12Risâle-i Şeyh Bedreddîn, v. 2a. 
13Risâle-i Şeyh Bedreddîn, v. 2b. 
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Eserin istinsah tarihi olan 15 Zilkade 1269(20 Ağustos 1853) tarihi de, bu risalenin 
Şeyh Bedreddin‟in ölümü(1420)nden

14
 yaklaşık dört yüz yıl sonra yani dört asır sonra kaleme 

alındığını göstermektedir. Bu yönüyle de doğrudan onun kaleminden çıkan bir eser olduğu da 
şüpheli olmaktadır. 

Dolayısıyla genellikle Hanefî fıkhına dair eserler kaleme alan ve tasavvufta Vahdet-i 
Vücûd öğretisini Ekberî gelenek içerisinde sürdürdüğü görülen

15
 Şeyh Bedreddin‟in bu eseri 

kaleme alıp almadığı hususu muallakta kalmakta ve bu konuya şüpheyle yaklaşılması 
sonucunu doğurmaktadır.  

Bununla birlikte yine ihtiyat kaydı şartıyla, risalede geçen On İki İmam‟la ilgili 
kısımların Şeyh Bedreddin‟in Bektâşilik tarikatı bağlantısından ziyade, farklı tasavvuf 
şubelerinde de rastlanılan Ehl-i beyt sevgisinden kaynaklanmış olabileceği düşünülebilir. Fakat 
bu risâlenin XV. yüzyılın başlarında ölen Şeyh Bedreddin‟i, kendi döneminde henüz müstakil 

bir tarikat hüviyeti kazanmamış olan Bektaşilik
16

 tarikatına izafe etme çabalarının bir ürünü de 
olabileceği göz ardı edilmemelidir.

17
 Bu yönüyle, risalede önceden olanın sonradan olana 

benzetilmesi gibi anakronik bir yanlışa da düşülmüş olunabilir. 

Bu risalenin, Şeyh Bedreddin‟in öğrencilerine vermiş olduğu felsefe, tasavvuf 
derslerinin derlenmesinden oluşan ve ona aidiyeti kabul edilen Vâridât adlı risaleye üslup ve 
içerik yönüyle de benzemediği görülmektedir.

18
 Ayrıca Şeyh Bedreddin‟in, eserlerini daha çok 

Arapça olarak kaleme aldığı bilinmekte ve bu durum Türkçe olan ve dili de gayet sade olan bu 
risalenin onun kaleminden çıkmış olması ihtimalini zayıflatmaktadır. Bu bağlamda risalenin 
son dönem Osmanlı tasavvufî düşüncesinde, Şeyh Bedreddin kültünün gördüğü rağbetin bir 
yansıması olabileceği de göz ardı edilmemelidir. 

Çalışmamızla birlikte, söz konusu risalenin varlığı tespit edilerek orijinal ve transkribe 
metin bilim dünyasının hizmetine sunulmuştur. Risalenin, transkribe edilmiş şekli de ek olarak 

aşağıda verilmiştir. Bu bağlamda eserle ilgili yeni bir nüsha yahut bilgi çıkmadığı takdirde, bu 
eserin Şeyh Bedreddin‟e aidiyeti hususu tam anlamıyla kesinlik kazanmayacaktır. 

 

                                                 
14Şeyh Bedreddin‟in ölüm tarihi ile ilgili olarak bakınız. Kozan,  Şeyh Bedreddin ve Düşünce Tarihimizdeki Yeri, s. 

41-42. 
15Şeyh Bedreddin‟in tasavvufta Muhyîddîn-i İbn Arabî(d. 1165/ö.1240)‟nin temsil ettiği Ekberî gelenek çizgisinde 

bir düşünür olduğuna dair karşılaştırmalı örnekler için bkz. Kozan,  Şeyh Bedreddin ve Düşünce Tarihimizdeki Yeri, 

s. 82-86. 
16A. Yaşar Ocak, “Bektaşilik”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı, C.5, İstanbul 1992, s. 373-379; A. 

Yaşar Ocak, Alevî Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri, İletişim Yayınları, İstanbul 2010, s. 27; Bektaşilik 

Tarikatı ile ilgili olarak bkz. Osman Türer, “Osmanlı Anadolusunda Tarikatların Genel Dağılımı”, Osmanlı 

Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, haz. A. Yaşar Ocak, Türk Tarih Kurumu, Ankara 2005, s. 233-235; Metin Ziya 

Köse, “Yeniçeri Ocağının Bektaşileşme Süreci ve Yeniçeri Bektaşi İlişkileri”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 

Araştırma Dergisi, S. 49, Ankara 2009, ss. 195-207; Mustafa Alkan, “Yeniçeriler ve Bektaşilik”, Türk Kültürü ve 

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S.50, Ankara 2009, s. 243-260. 
17 Bektaşiliğin tarikata dönüşme süreci ile ilgili olarak bakınız. Rıza Yıldırım, “Muhabbetten Tarikata: Bektaşi 

Tarikatı‟nın Oluşum Sürecinde Kızıldeli‟nin Rolü”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, , S: 53, 

Ankara 2010(Kış), ss. 153-190.  
18Şeyh Bedreddin‟in, Vâridât‟ta ele aldığı konular, varlık meselesi, tecellî, vahdet-i vücûd felsefesi, zahirî ve batınî 

bilgi, ahiret hayatı, cennet-cehennem, melek-cin-şeytan, irade ve insan hürriyeti ile ilgili hususlardan oluşmaktadır. 

Bkz.  İbn Kâdî Simavna(Şeyh Bedreddin), Kitâbu’l-Vâridât fi’z-zât ve’l-esmâi ve’s-sıfât, Nuru Osmaniye nr. 

4900/5, 37a-v. 54a. 
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-Transkripsiyon- 

(1a) 1.Risāle-i Bedreddîn  2.Kisve-i İrşād 3.Vahdetnāme-i İlāhî li‟ş-Şeyħ Fażlullāh19 (1b) 
Risāle-i Ĥażreti Şeyħ Bedreddîn Ķaddesallāhu sırrahû.  

Ĥamd evvel Allāh‟a ki „ālemi „ademden îcāda getürdi ve luŧf-i keremî ħazînesini feyż edib 
„ālemde Ādemi ħalîfe kıldı. “Velekad kerremnā20” ile teşrîf ķılub cümle esmāsını Ādeme bildirûb 
aĥsen-i eşyā ve „ilm-i esmā ve rûĥ iżāfetiyle vucûdu müzeyyen ķılûb ā„lādan esfele irsāl ķıldı ve 
Ĥażret-i Resûlullāhı iħtiyār ķıldı ve ümmetini “İn küntüm ħayra ümmetin21” ħiŧābıyla sāir ümmet 
üzerine teşrîf ķılub ta„žîm eyledi ve ümmetiniñ „ālimlerini benî İsrāîl peygamberlerine müsāvî ķılub 
tekrîm eyledi. Emmā ba„d, Şeyħ Bedreddîn nevverallāhu śırra ķaddehû ĥażretlerine eĥibbādan bir 
cemā„at niyāz eyledi ki fuķarā içün bir Türkî risāle te‟lîf idüb fuķarā andan menfa„at bula. Bir risāle 
te‟lîf idüb yadigār eyledi. 

Eġer śorsalar “Mā yeiş‟şedd?” ya„nî “Şedd nedir?” cevāb edesin ki, “Şedd şarŧdır, vefādır, 
teslîmdir. Ya„ni şedd vefā eylemekdir ve teslîm olmaķdır.” ve eġer śorsalar kim “Seniñle pîr 
ortasında nişān nedir?” cevāb edesin ki, “Tevellā22dır teberrā23dır.” Ķavluhû Teālā “Ve in tevellev 
kemā tevelleytüm min ķabli yu„aźźibküm „aźāben elîmā24” Ķāle Resûlullâh Sallallāhu Te„ālā Aleyhi 
ve Sellem “Evliyāuhum tevellā(2a)ve min e„dāihim teberrā”25 ve emîrullāhilġālib „Ali ibn Ebî Ŧālib 
ve rađiyallāhu „anhu ve kerremallāhu veche buyurmuşdur ki, “Men lem tevellev ahbābunā ve men 
lev teberrā min e„dāinā feleyse minnā26” Eġer śorsalar “Pîr saña ne dedi?, cevāb idesin ki, “Dûr 
ħizmet eyle ve ĥikmet söyle ve otur ħizmete” dedi. Eġer śorsalar kim, “Ķaç nesne ile „ahde ve 
bey‟ate ve vaśiyyete geldiñ?” cevāb edesiñ ki “‟Ahd itdim, şeytana mütāba„āt eylemeyem, perhîz 
eyleyem, ol nesne ki pîrler nehy etmişdir, andan bîzār olam. Ol nesne kim Haķk‟dan ġayrıdır 
bilgilkim. Meşāyîħler Ĥaķķ yoluna buyurmuşlardır, tā kim mübtelîler andan naśibli olalar ve şerî„at 
ve ŧarîkat ve ĥaķîķat ve ma„rifet ķanġısınıñ pîri bilür. Ol pîre on nesne gerekdir, kim tā ki pîrlik oña 
lāyıķ ola. Evvel gerekdir kim şerî„ate şurû„ etmiş ola. İkinci ĥalîm selîm ola. Ücüncü cömerd ola. 
Dördüncü mürîdiniñ malına tamā„ eylemeye, mürîde dost ola. Beşinci kendüniñ evzārını27 ve sırrını 
kimseye dimeye, oña mahrem dahî olursa. Altıncı kibir eylemeye. Yedinci mürîdine iħlās ile ola. 
Sekizinci mürîdine ħûn28 vire, i„tikāf eyleye. Ŧokuzuncu ŧatlu dillü ola. Onuncu Allah nûruna ermiş 
ola. Eġer mürîde bir müşkil vāki„ olsa „ibadet ile ħoş beyān eyleye.” Eġer śorsalar, “Tecrîd nedir, 
tefrîd nedir?” cevāb et ki, “Tecrîd(2b) ķısm-ı žāhirdir, tefrîd ķısm-ı bāŧındır. Mürîde göñder kim 
kendüyi söylemekden śaklaya. Eġer śorsalar “Şerî„at-ı ġāsilî nedir, ŧarîķat-ı ġāsilî nedir, hakîkat-ı 

                                                 
19Risâlenin ilk varağında “Merhûm hüve’l-bâkî Rızâ Beğ ibni’l-merhûm Sâlih Süfyân aleyhirrahme ve’l-ğufrânın 

rızâullâhi Teâlâ fakîru’l-ebniyâ 1275” yazılı bir bağış mührü bulunmaktadır. 
20Kur’ân-ı Kerîm, İsrâ Suresi(17/70) “Andolsun, biz Ademoğlu’nu şerefli kıldık…” 
21Kur’ân-ı Kerîm, Âl-i İmran Suresi (3/110) “Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz…” 
22Tevellâ: Ehl-i beyt‟i(Hz. Peygamberin ailesini ve ailesinin soyundan gelenleri) ve Hz. Ali‟yi sevmek ve dost 

edinmek. Ferit Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, haz. Aydın Sami Güneyçal, Aydın Kitabevi 

Yayınları, Ankara 2007, s. 1047,1101; Muzaffer Doğanbaş, “Alevi İslâm Anlayışında Tevella, Teberra ve Mehdi 

Kavramları Üzerine”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, S:19, Ankara 2001, s. 33-34. 
23Teberrâ: Tevellâ‟nın tersi, Hz. Peygamberin ailesini ve ailesinin soyundan gelenleri sevmeyenleri sevmemek ve 

onlardan uzaklaşmak. Devellioğlu, Osmanlıca Türkçe Ansiklopedik Lugat, s. 1047,1101; Doğanbaş, “Alevi İslâm 

Anlayışında Tevella, Teberra ve Mehdi Kavramları Üzerine”, s. 33-34. 
24Kur’ân-ı Kerîm, Fetih Suresi (48/16) “…Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz, Allah sizi elem dolu bir 

azaba uğratır.” 
25“Sizin evliyanız, Allah’ın dostlarıyla dost olan, onların düşmanlarından uzak durandır.” Hz. Muhammed‟e 

atfedilen bu söz hadis kaynaklarında tespit edilememiştir. 
26“Her kim bizi severse dostumuzdur, her kim de düşmanımızdan uzak durmazsa bizden değildir.” 
27evzâr: günah, hata 
28ħûn: kan 
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ġāsilî nedir?”, cevāb idesin ki “Şerî„at-ı ġāsilî tennî cenābetten yumaķdur. Ŧarîķat-ı ġāsilî 
mücerredlik iħtiyār eylemekdür. Ĥaķîķat-ı ġāsilî, tûbā-i bāŧındır. Āħiret yarāġın ŧaleb itmekdür. 
Göñül bisāŧına29 ya„nî göñlün açık ŧutmaķ gerekdür. Tā ki Müslümanlar andan žarar görmeyeler ve 
ānıñ dilinden ve elinden incinmeyeler.” Nitekim Ĥażreti Resûlullāh buyurur, “Men selimel 
müslimûne min yedihî ve lisānihî30” śadaka Resûlullāh ve śadaka Ĥabîbullāh. Ey ŧālib, „āşık, 
Hażreti İmām Ca„fer Sādık buyurur ki, “‟Āķiller ķulaġında incû vār, me‟ānî deñizinde ve bunda 
ĥaķîķat deryāsınıñ aġacınıñ yemişi vardır ki gizlüdür ve bundan śonra faķr yolı çoķdur ve bu yola 
çoķlar gitmişlerdir. Her biri bir „alāmet peydāh eylemişlerdir ve her „ārif bir dürlü „ibādet 
söylemişlerdir ve her muhaķķiķ bir dürlü libās giydirmişdür. Ammā aślında bir nesnedir.” 
Elhamdülillāhi vaĥdehû Ĥażreti surûr-ı faķr buyurmuşdur ki,(3a) “Faķr deryāı bî payāndır. Ol 
deñizi hiç ġavvāś31 görmemişdür Ĥażreti Muĥammed Muśŧafā yüzünden ġayrı. Ve ol deryāda bir 
dāne faķr bulmuşdur.” Ĥażreti Emîru‟l-mü‟minîn ve imāmu‟l-mütteķîn ķātilu‟l-müşrikîn Ĥazreti 
„Ali ibn Ebî Ŧālib kerremallāhu veche buyurmuşdur: “Faķr bir aġacdır ki, hiçbir ķuş anıñ budaġına 
yol bulmamışdur ve ol aġacıñ yüceliġiñden Ĥażreti Muĥammed Musŧafā „aleyhisselām ruĥundan 
ġayrı onda yuva ŧutmamışdur.” ve Ĥażreti emîru‟l-mü‟minîn İmām Ĥasanü‟r-rıża buyurur ki, “ 
Faķr bir āyine-i rûşendir ki hîc kimesne ol āyineniñ şu„ā„ı tābına ŧoymaz Ĥażreti Muĥammedü‟l-
Musŧafā nažarından ġayrı ve Ĥażreti emîru‟l-mü‟minîn İmām Ĥüseyin Ĥażretleri buyurur ki: “Faķr 
bir ķıymeddür ki, cümle kanlar ānıñ kānıdır. Hiç kimesnenin andan ħaberi yoķdur Ĥażreti 
Muĥammedü‟l-Musŧafādan ġayrı” ve Ĥażreti İmām Zeyne‟l „Ābidîn buyurur ki, “Faķr bir pîşe32dir 
ki ol pîşede arslan Ĥażreti Resûlullāhdan ġayrı deġildir.” ve Ĥażreti İmāmu‟l-enām Muĥammedu‟l-
Bāķır buyurur ki, “Faķr bir aġûdur33 ki cevher üzerinde her kim ki bāş terkîn virmez andan sabrı 
bilmez ve bulmaz.” Sultānu‟l-muĥaķķiķîn İmām Ca„fer Śādıķ Ĥażretleri (3b) buyurur ki, “Faķîr 
Allāh nûrıdır. Celle Celāluhû her kimesneniñ üzeriñe dûş oldu ol aşķ lem„āsını ekledi.” ve Ĥażreti 
İmām Mûsā-i Kāžım buyurur ki, “Faķr, bārî Te„ālîniñ devletidir. Her kimesneniñ ki bu devlet tācı 
başına ķondu ol kimesne dünyā ve āħiret sulŧānlıġın buldu.” ve Ĥażreti İmām Mûsā Rıżā eydur ki 
“Faķr odur ki her kimesne kim ol oda yetişdi bāķırın altun eyledi.” ve Ĥażreti İmām Muĥammed 
Takî buyurur ki, “Faķr bir şerbetdir ki her kim ol şerbetden ŧatdı tāki ķıyāmete deġin tecellî içinde 
ķaldı.” ve Ĥażreti İmâm „Ali Naķî buyurur ki, “Faķîr, bārî Te„ālîniñ ħazînesidir her kim ki ol 
ħazîneye erişdi iki cihan ĥayatını buldu.” ve Ĥażreti İmām Ĥasanü‟l-„askerî buyurur ki, “Faķr, bir 
hidāyetdir ki, her kim ki ol hidāyeti buldu iki cihānda yüz aķlı ġanî buldı.” ve Ĥażreti İmāmu‟z-
zemān Muĥammed Mehdî buyurur ki, “Faķr, Ĥaķķ‟ın dîdārıdır. Her kimse ki gördü, kendüsini 
ortada görmedi.” Ĥażreti Sulŧānu‟l-muĥaķķiķîn eydür ki, “Faķr, faķrî himmetdir. Her kim ki 
himmete yetişdi, „îşe pervāz eyledi ve daħî āgāh olasız ki faķr, bārî Te„ālîden bir aġaçdır ki ol aġacıñ 
kökü hidāyet-i Haķķ‟dır.(4a) Ol aġacın yapraġı hużûr-ı ķalbdir ve ol aġacıñ yeri „aşķ-ı Haķķ‟dır ve 
ol aġacıñ suyu „ilmdir ve ol aġacıñ yemîşi şevķdir. Her kimse ki ol aġaçdan yapraķ aldı ķıyāmete 
ķadar deġin añā yatar. Her kim ki ol aġacıñ yemişini yedi iki cihān hayātını buldu. Her kim ki ol 
aġacıñ ķoķusu irişdî ħayrān oldu. Her kim ki ol aġacıñ gölgesinde yîr buldı ĥaķîķat gûneşi ānıñ 
üzerine ŧoġdu ve o rendelenmişlerden oldu.” Eġer suāl olunur, “Ĥarf-i faķr nedir?” cevāb et ki, 
“Faķr üç ĥarfdir, üç ma„nāya delālet ider. Fâ‟dan murād faķrdır. Ķā‟dan murād ķana„atdır. Dā‟dan 
murād rızādır.” Eġer sorsalar, “Edeb-i dervişān nedir?” Bir dervîş ki ehl-i tariķ ola daħî yola 
şerî„ate muħālif îş ķılsa öyle gerekdir ki yine bizim ħalîfelerimizden birisi onu iħvān-ı eĥibbā 

                                                 
29bisâŧ: yer, döşeme, kilim 
30“Müslüman, müslümanın elinden ve dilinden sâlim olduğu insandır.” hadisi için bkz. Sahîh-i Buhârî, Muhtasar-ı 

Tecrîd-i Sarîh, çev. Abdullah Fayzi Kocaer, Hüner Yayınları, Konya 2004, s. 31, Hadis No: 10. 
31gavvâś: dalgıç 
32pîşe: sanat, meslek, amel, huy, tabiat, alışkanlık. 
33ağû: zehir 
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ortasında ķapuya geçirub ayaġın dûrġura34 dahî ide kim bu yaramaz fi„li bula. Muĥālife ve şerî„at-i 
Resûlullāh ve meşāyîħa yaramaz îş nîçün işlediñ diye ve eġer ol îşi işleyen kişiniñ bâşında tāc ve 
şemle var ise ilāh ve ħalîfe önünde ķoya andan ide ki, “Ey kişi sen bu yola nîçün geldiñ ve 
dervişlere nîçün ķarışırsın bu yola, nîçün, sen de bunlardan mısın?(4b) ve bunlara muĥibbî misin 
yā mürîd misin, bu erenleriñ yoluna ve bunlarıñ muĥabbetine gelmekden murādıñ nedir?” diye 
eġer ol kişi, “Ben size muĥîbbim.” derse ide ki, “İmdî ķarındāş gel ol yaramaz fi„li terk eyle bir daħî 
işleme eġer terk eylemez isen kerem luŧf eyle bu ehl-i ŧarîķa şimdengerü gelüb ķarışma var ħalkla 
ol.” diye ve ol dervîşlere ide ki, “Bu kişiyi muĥabbetiñize ġaġırmañ35” deyü ĥüccet ķoya eġer 
dervîşler bu nefesî işîdicek dutmasalar ol ĥalife olan kimesne anlarıñ herkîz meclîsine vārmaya 
ferāġat ide yol ıssına ıśmārlaya yol ıssı anlardan haķķın alur lā şek velā şübhe ve ehl-i ŧarîka göre 
eġer ol işlediġi günāh, kebāirmîdir ve saġāyirmîdir eġer kebāir ise oña göre yol śora daĥî ol dervîş 
ide erenler kim bizden kerem anlardan „āşıķlardan diye yine, “Bizi ķabûl ediñ.” deyu yürüye evvel 
ĥalife ile görüşe daħî anlara ne miķdār gücü yeterse ŧa„āmlandıra. Ŧa„ām yenilince ayaķ üzere el 
ķavuşturub dura daħî ŧa„ām tamam olunca ħalîfe öñüne gele ve müşkîliñ ķıla daħî ede, “Bu yolda 
menîm boynum ķıldan incedir.” deyu ayrûķ benden bu ħaŧa gelmesûn diye duttuġu îşlere(5a) 
pîşmān ola ve ħalîfe gîrû tācın ve şemlesin vîre ve tekbîr idûb bāşına ķoya ve yine dervîşlere 
miskînlik idüb görüşe pāk ola. Eġer bu erkānlar tamam boylece yine merd erdir ve mülevveŝdir 
andan ırāġ olalar saķınalar ŧarîķ-i meşāyiħ böyledir ve bizîm ķulumuz böyledir ve bunuñ üzerinedir 
böyle olmasa ne ol bizîm mürîdimizdir ve ne biz ānuñ pîriyuz ve biz ānuñ mürîdliġinden bîzāruz 
ve Resûlullāh andan bîzārdır. Şöyle bileler ve meşāyiħin ĥaķîķatıñ yolı ĥuccet yolı deġildir śakınalar 
her ki ehl-i ĥuccetdir anlardan ırāġ olalar her ki ehl-i ŧarîķ ve ehl-i vaķār ve ehl-i edebdir anlara 
yaķîn olalar. Bu şarŧlar bulunmaz ise dervîşîn evliyāya muĥabbetîn ve severin derse yalāndır şeksüz 
dünyā ve āħiretde maĥrûmdur. Temmetü‟l-kitāb bi„avnillāhi‟l-meliki‟l-vehhāb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34dûrgura: durdura, ayakta dura. 
35ġaġırman: dâhil etmeyin, yaklaştırmayın. 
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Ek. 1 

-Risale-i Bedreddin- 
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