
slam ahlâkının amelî yönünün daha çok mutasavvıflarca ele alınarak iş-
lendiğini söylememiz yanlış olmayacaktır. Zaten tasavvuf, bir eğitim
müessesesi olarak; nefsin tezkiyesi; kalbin tasfiyesi ve ahlâkın güzelleş-

tirilmesiyle meşgul olduğu için bazılarınca “güzel ahlâkların toplamı” ola-
rak tanımlanmıştır. Tasavvufun gayesi ahlâk esaslarını hiçbir zorlama
olmadan refleksif olarak benimsetmektir.1
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Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın
“Cilâu’l-Kulûb” Adlı Risâlesi ve Tahlili

ÖÖZZEETT  Bu ma ka le de ça ğı nın önem li mu ta sav vıf la rın dan bi ri ola rak ka bul edi len Er zu rum lu İbra him
Hak kı’ nın ta sav vufî eser le rin den “Cilâu’l- Kulûb” ad lı ri sa le si ve tah li li ele alın mış tır. Er zu rum lu İb-
ra him Hak kı, iyi ah lak lı ve te miz kalp li ol ma nın şart ve norm la rı nı izah eden bu ese ri ne sir ha lin -
de ve Arap ça li sa nıy la 1180/1766 yı lın da te lif et miş tir. Bir mu kad di me, on bö lüm, iki hâti me ve iki
fark lı du a ör ne ği içe ren bu eser, hem müs ta kil ola rak hem de mü el li fin Mecmûatü’l-Meâni ve De-
fi ne tü’r-Ruh isim li eser le rin de yer al mış tır. Bu ma ka le de ese rin te lif ga ye si, me to du ve içe ri ği ile il-
gi li bil gi ler ve ril miş tir. Ay rı ca Er zu rum lu İbra him Hak kı’ nın di ğer eser le rin den de is ti fa de edi le rek
ah lak ko nu su ile il gi li gö rüş le ri ele alın mış tır. Cilâu’l- Kulûb’da özel lik le mu hab be tul lah yo lun da ya-
pıl ma sı ge re ken ler üze rin de ısrar la du rul muş tur. Bu eser ışı ğın da Er zu rum lu İbra him Hak kı’ nın iyi
ah lak lı ve te miz kalp li ol ma nın şart la rıy la il gi li gö rüş le ri, on bö lüm bo yun ca ay rın tı lı ola rak or ta -
ya ko nu la cak tır.
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AABBSS  TTRRAACCTT  In this article we are going to deal with the ideas of  Erzurumlu Ibrahim Hakki which
regarded as one of the great  scholar and mystics of his age and his valuable book “Polishing Heart”
will be introduced to the attention of scholars. Erzurumlu Ibrahim Hakki in this treatise which
wrote in Arabic in 1180/1766 explains the way of being and carrying good manner and moral in the
processes of purification. This treatise which has one introduction, ten chapters, two conclusions
and two different praying examples took place both in the content of Erzurumlu İbrahim Hakkı’s
another book Mecmûatü’l-Meâni and Definetü’r-Ruh and another separate book. The purpose of
this treatise will be explain in the border of this article. We will shed light on the issue ethics of mys-
ticism and the problem of morals. This presentation emphasize the subject of love of Allah and re-
quirements about the attainment it. The way of gaining of pure and clean heart and live moral life
will be discussed.
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Er zu rum lu İbra him Hak kı’ nın eser le rin de yer
alan ahlâk an la yı şın te me li ta sav vufî bir ze mi ne da-
yan mak ta dır. Al lah sev gi si üze rin de du ran İbra him
Hak kı’ nın eser le rin de te vek kül, tef viz, hal vet, zi -
kir, ve li le rin üs tün lük le ri gi bi baş lık lar al tın da ta-
sav vufî ahlâk ile il gi li gö rüş le ri yer alır.

1115/1703’te Er zu rum ’un Ha san ka le il çe sin de
dün ya ya ge lip 1194/1780 ta ri hin de de Si irt ’in Til lo
il çe sin de ve fat eden2 Er zu rum lu İbra him Hak kı’nın
ba ba sı olan Der viş Os man Efen di’ nin ata la rı XI.
yüz yıl da Bağ dat ’a yer leş miş akın cı Türk le rin den
olup, Mo ğol is ti la sı son ra sın da Ha san ka le’ ye yer-
leş miş bir ai le dir.3 So yu Hz. Pey gam ber ’e ka dar ula-
şan İbra him Hak kı’ nın an ne si, Ha san ka le’ nin
Kın dı ğı Kö yü’n den Şey hoğ lu di ye ta nı nan De de
Mah mud ’un kı zı Şeri fe Ha ni fe Ha tun’ dur.4 İbra him
Hak kı, ye di ya şın day ken Os man Efen di, bir ge ce
giz li ce Er zu rum ’a gel miş, bu ra da ki ilim ve ta sav vuf
er ba bıy la ta nış mış, 1122/1710’da hac ni ye tiy le yo -
la çık mış, bu es na da Si irt ’in Til lo kö yü ne uğ ra mış,
ora nın ta nın mış mür şi di olan İsma il Fa ki rul lah ’a
bağ la na rak, se kiz yıl ön ce ara ma ya baş la dı ğı ma ne -
vi hu zu ru ora da bul muş tur.5

İbra him Hak kı ise do kuz ya şı na ge lin ce, am-
ca sı Ali Çe le bi onu ba ba sı nın ya nı na gö tü rür. İsma -
il Fa ki rul lah ’ın ya nın da do kuz ya şın da ilim
tah si li ne baş la yan İbra him Hak kı, ba ba sı nın ölü-
mü ne ka dar Til lo’ da ka lır. Ba ba sı nın ölü mün den
son ra he nüz 17 ya şın da iken Er zu rum ’a ge ri dö ne -
rek am ca sı Mol la Mu ham med ’in evi ne yer le şir. Er-
zu rum müf tü sü Hâzık Meh med Efen di’ den Arap ça
ve Fars ça ders ler okur. Er zu rum’ da se kiz yıl lık bir
tah sil ha ya tı son ra sın da İsma il Fa ki rul lah ’ı zi ya ret
et mek için tek rar Til lo’ ya gi der. Bu ra da ta sav vufî
bir ha yat sür dü ren İbra him Hak kı, İsma il Fa ki rul -
lah ’ın ve fa tı üze ri ne tek rar Er zu rum ’a ge ri dö ner.6

İbra him Hak kı, otuz üç ya şın da iken Fir devs
Ha nım ile ilk ev li li ği ni ya par. İsma il Fe him ve Ah -
med Na imî ad lı iki oğ lu dün ya ya ge lir. 1154/1742
yı lın da ikin ci ev li li ği ni Fat ma Ha nım ile ya par.
Üçün cü ev li li ği ni Bel kıs Ha nım ile ya pan İbra him
Hak kı’ nın, bu ev li lik ten Gül süm adın da bir kı zı ve
Meh med Şakir adın da bir oğ lu olur. Dör dün cü ev-
li li ği ni ise Zü ley ha Ha nım ile ya par ve bu ev li lik ten
de Os man ve Ne dim adın da ki ev lat la rı dün ya ya ge -
lir.7

İbra him Hak kı, 1159/1747 yı lın da İstan bul ’a
gi der. I. Mah mud ta ra fın dan sa ra ya da vet edi le rek
ya kın bir il gi gö rür. Bu ra da sa ray kü tüp ha ne sin den
çok ça is ti fa de et miş tir. Mâri fetnâme ad lı ese ri nin
ha zır lan ma sın da bu ra da te min et ti ği mal ze me le rin
ve sa ray da ka zan mış ol du ğu bil gi bi ri ki mi nin kat-
kı sı gö zar dı edi le mez. İbra him Hak kı, 1164/1753
yı lın da İstan bul’ dan hoş nut bir şekil de ay rı lır. Er-
zu rum’ da ki Ab dur rah man Ga zi zâvi ye dar lı ğı ile
onur lan dı rı lır. Bir yıl son ra kü çük bo yut lu eser ler
ver me ye baş lar. Asıl bü yük eser le ri ni ise İstan bul’a
yap tı ğı ikin ci se ya ha tin den son ra yaz ma ya baş la dı -
ğı gö rü lür. Ni te kim ikin ci se ya ha ti dö nü şün de Ha-
san ka le’ ye çe ki le rek Mâri fetnâme ad lı ese ri ni
ka le me alır.8

İbra him Hak kı, Türk çe, Arap ça ve Fars ça’ yı
çok iyi bi li yor du. Bu üç dil de şiir ler ya za rak ün lü
bir şair ha li ne gel miş tir. Ge rek na zım da ge rek ne-
sir de ol sun, dil ve üs lup ba kı mın dan ol duk ça ba şa -
rı lı dır. Onun çok yön lü ve renk li şah si ye ti ni
üs lu bun da da gör mek müm kün dür. İbra him Hak-
kı’ nın nes ri nin naz mın dan da ha güç lü ol du ğu ifa de
edil mek te dir.9

İbra him Hak kı’ nın eser le ri nin ade di hak kın da
fark lı gö rüş ler bu lun mak la bir lik te biz zat mü el lif,
“İnsâniy ye ” ad lı ese ri nin so nun da yaz dı ğı bir ma ka-
le de, beş ana ve on ev lat eser ol mak üze re on beş
ki tap yaz dı ğı nı söy le mek te dir.10 Ana eser le ri
Dîvân,11 Mâri fetnâme,12 İrfâniy ye,13 İnsâni ye ve

Bülent AKOT ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI’NIN “CİLÂU’L-KULÛB” ADLI RİSÂLESİ VE TAHLİLİ

Journal of Islamic Research 2011;22(3)158

2 Erzurumlu İbrahim Hakkı Definetu’r-Ruh. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat
Fakültesi İbrahim Hakkı Hazretleri Araştırma Merkezi Kütüphanesi. Dmb. No:
10, vr. 83/a s.166.; Ayrıca bk. Erzurumlu İbrahim Hakkı Marifetnâme. Neşre-
den: Kırîmî Yusuf Ziya. Matbaa-i Ahmet Kamil. İstanbul; 1330, s.514.; Süreyya
M. Sicill-i Osmanî. Sebil Yay. İstanbul; 1995, c.I. s.129.; Çağrıcı M. İbrahim
Hakkı Erzurumî. DİA. 21. Cilt. İstanbul; 2000. s.305.; Çelebioğlu A. Erzurumlu
İbrahim Hakkı. Kültür Bakanlığı Yay. Ankara; 1998. s.1.; Diclehan Ş. Çeşitli
Yönleriyle Erzurumlu İbrahim Hakkı. Er-Tu Mat. İstanbul; 1980. s.13.; Binark
İ. Sefercioğlu N. Erzurumlu İbrahim Hakkı. Bibliyografyası Kültür Bakanlığı
Yay. Ankara; 1977. s.5.
3 Altıntaş H. Mârifetnâme'de Tasavvuf. Cimtay Mat. İstanbul; 1981. s.25.
4 Çağrıcı a.g.e. s.305.
5 Erzurumlu. Marifetname, s.514, 515.
6 Çağrıcı a.g.e. s.305.

7 Çağrıcı a.g.e. s.306.
8 Diclehan. a.g.e. s.15-16.
9 Çelebioğlu. a.g.e. s.23.
10 Altıntaş a.g.e. s.35.
11 Çelebioğlu a.g.e. s.27.
12 Topaloğlu B. Marifetnâme. DİA.  28. Cilt. Ankara; 2003. s.57.
13 Altıntaş a.g.e. s.36-37.



Mecmûatü’l-Meâni’ dir.14 Ev lat eser le ri ise, Tuh fe -
tü’l-Kirâm, Nuh be tü’l-Kelâm, Meşâri ku’1-Yûh, Se-
fîne tü’r-Rûh min Va ri da tı ’I-Fütûh, Ken zü’l-F
ütûh,15 Defîne tü’r-Ruh,16 Rûhu’ş-Şürûh,17 Ül fe -
tu’l-Enâm,18 Hey ’e tü’l-İslâm18 ve Ur ve tü’1-
İslâm’dır.20

CİLÂU’L-KULÛB RİSÂLE Sİ NİN ADI, 
NÜS HA TAV Sİ Fİ VE YA ZI LIŞ SE BE Bİ

Er zu rum lu İbra him Hak kı Haz ret le ri, iyi ah lak lı
ve te miz kalp li ol ma nın şart la rı nı izah eden “Ci-
lâu’l- Kulûb” ad lı ese ri, müs ta kil bir ri sa le ola rak
Arap ça li sa nıy la te lif et miş tir. Kalp le rin Ci la sı adı -
nı ta şı yan eser, bis millâh ve salât u selâm ile baş lar.
Bir mu kad di me, on bö lüm, iki hâti me ve iki fark -
lı mü na cat ör ne ği içe ren eser, ay rı ca mü el li fin
Mecmûatü’l-Meâni ve De fi ne tü’r-Ruh isim li eser-
le rin de de yer al mak ta dır. Ele al dı ğı mız nüs ha,
müs ta kil bir ri sa le ola rak ka pa ğıy la be ra ber yir mi
beş va rak, kırk do kuz say fa dan mü te şek kil dir.
Eser, 153x99-91x58 mm öl çü le rin de olup on bir sa-
tır dan oluş mak ta dır. Ne sih ya zıy la ya zıl mış olup
harf fi lig ran lı dır. Eser de özel lik le mu hab be tul lah
yo lun da ya pıl ma sı ge re ken ler üze rin de ısrar la du-
rul muş tur. Al lah ’a yak laş mak adı na ya pıl ma sı ge-
re ken ler, on bö lüm al tın da in ce len miş tir.

Bu nun dı şın da Cilâu’l-Kulûb ad lı ri sa le nin ya-
zıl ma se be bi ni Er zu rum lu İbra him Hak kı’ nın ken-
di si şu şekil de izah et mek te dir: “Mu hab be tul lah,
Al lah (c.c)’ı se ven le rin ve Al lah (c.c)’ın sev gi si ni
tu tan la rın yo lu dur. Mu hab be tul lah yo lun da Al lah
(c.c)’a va sıl olan lar, Al lah (c.c) yo lun da ci hat eden-
ler den da ha çok tur. Bu seç kin yol, Al lah (c.c) eh li -
ne mah sus tur, amel ler le ka za nıl maz; an cak ah lak la
ka za nı lır. Bu yol, Al lah ’a ulaş ma nın bir ara cı dır.
Al lah ’ın şeri a tın da is ti ka met bu nun la bir lik te ol-
ma lı ve bu da ‘on usûle’ bağ lı ger çek le şir. İnşal lah
bun la rı fa sıl lar la açık la ya ca ğız. Ben bu ri sa le yi Al -
lah (c.c)’a müştâk olan la ra hi tap et mek için yaz dım

ve “Cilâu’l-Kulûb” di ye isim len dir dim. Bir mu kad -
di me, on fa sıl ve bir ha ti me ola rak Al lah (c.c)’ın
yar dı mıy la oluş tur dum. Al lah (c.c)’a du a ve te vek -
kül et tim.”21

Gö rül dü ğü üze re Er zu rum lu İbra him Hak kı,
bu risâle yi mu hab be tul lah me se le si ni an lat mak için
yaz mış tır. Bi lin di ği gi bi mu hab bet, ku lun gö züy le
Al lah ’ın ver di ği ni met le re; kal biy le, Al lah ’ın ken-
di si ne olan ya kın lık, ina yet, hıfz ve yar dı mı na;
ima nı ve yakîniy le, Al lah ’ın ken di si ne hi da yet ve
ina yet na sip et me si ne ve ken di si ni sev me si ne ba-
ka rak, Al lah ’ı sev me si dir.22 Ya ni Al lah Teâla’ nın
ver di ği her tür lü ni met kar şı sın da tes li mi yet ve
şükür için de O’ na sev gi si ni gös ter me si dir.

Ta sav vufî li te ra tür de mu hab be tul lah, seyr u
sülûk sü re ci için de ula şı la cak ma kam la rın en yü ce -
si dir. Sâlik le rin ulaş mak için sa yı sız ma kam geç mek
zo run da ol duk la rı ma’ ri fet ma ka mı bi le mu hab bet
ma ka mı na ulaş mak için bir vâsı ta dır. İş te bun dan
do la yı mu hab bet, sâlik le rin ga ye si olan en ulvî ma-
kam dır.23

Er zu rum lu İbra him Hak kı, risâle nin mu kad -
di me sin de mu ha be tul lah yo lun dan bah se der ken
in san la rı üç kıs ma ayır mak ta dır. Bi rin ci grup, câhil
ve Al lah (c.c)’tan gaf let için de olan ehl-i dün ya dır.
İkin ci grup ise âbid, âhi ret eh li ve Al lah’ tan kor-
kan lar, üçün cü grup da en yük sek ta ba ka olan, eh-
lul lah tır. Bu grup, ay nı za man da mu hibbûndur ve
Al lah (c.c)’a âşık tır lar.24

Er zu rum lu İbra him Hak kı’ nın an la yı şın da en
yük sek mer te be mu hab be tul lah tır. Çün kü gaf let ve
havf kul la rın iki sı fa tı dır; mu hab bet ise Al lah
(c.c)’ın sı fa tı dır. Eğer in san, kal bin de mu hab be tin
hüz nü nü ve Al lah (c.c) aş kı nın ga mı nı du yar sa, eh-
lul lah züm re sin den sa yı lır. Zi ra âyet te de “Al lah
(c.c) on la rı se ver ve on lar da Al lah (c.c)’ı se ver le r”25

di ye buy ru la rak mu hab be tul la ha işa ret edil mek te -
dir. Er zu rum lu İbra him Hak kı’ ya gö re Al lah (c.c),
in sa nı ezel den be ri sev miş tir. İnsa na ken di mu hab -
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23 el-Gazâlî M. İhyâ u Ulumi’d-Dîn. Dâru’l-Ma’rifet. Beyrût; 1983; c.IV, s.294-
298.
24 Erzurumlu Cilâ.  vr.2b.
25 Mâide 5/54.



be tiy le bak mış ve öv müş tür. Bu, in sa nın kalp ay-
na sın da ak set miş ve in san da onu sev miş tir. İnsa -
nın Al lah (c.c)’a kar şı duy du ğu mu hab bet, O’ nun
in sa na kar şı sev gi si nin bir yan sı ma sı dır. Çün kü
mu hab be tin baş lan gı cı Al lah (c.c)’tan dır. Ki şi eğer
mu hab bet eh lin den se, ke sin lik le ve li yul lah tan dır.
Şayet in san, dün ya ya mey le der se Al lah (c.c)’tan
gaf le te dü şer ve öm rü nün bü tün za ma nı nı mâsivâ-
nın ha yal le riy le öl dü rür. Bir ta raf tan dün ya yı se-
ver ken, bir ta raf tan da Al lah (c.c)’ı sev miş olur.
İnsan, bu iki sev gi yi bir ara da tut mak is ter.26

Er zu rum lu İbra him Hak kı, mu hab bet hüz nü -
nün ve aş kul lah ga mı nın çe kil me si ni ve iki si nin de-
ğe ri nin bi li ne rek Al lah (c.c)’a şük re dil me si ni
tav si ye eder. Çün kü bu iki si, Al lah’ tan meş gul eden
bü tün lez zet ler den da ha üs tün dür. Al lah ’ın zik ri
ço ğal dık ça ve meş gul eden şey ler azal dık ça o iki si
ar tar. İnsan da ki hü zün ve gam, mut lu lu ğa ve Al lah
(c.c) ile be ra ber ol ma ya dö nü şün ce ye ka dar de vam
eder. Öy ley se dün ya zîne tin den ve iz ze tin den yüz
çev ril di ği gi bi cen net ni met le rin den ve lez zet le -
rin den de yüz çev ril me li dir. Yük sek bir him met,
küllî bir ni yet ve mu hab bet tul lah ile ne dün ya eh -
li ne de âhi ret eh li ol ma mak için yüz le rin sa de ce
Al lah (c.c)’a dö nül me si ge re kir.27

CİLÂU’L-KULÛB RİSÂLE Sİ NİN TAH Lİ Lİ

An la şı la ca ğı üze re Cilâu’l-Kulûb risâle si nin ana ko-
nu su, mu hab be tul lah yo lun da ya pıl ma sı ge re ken -
ler dir. Özel lik le Al lah ’a yak la şan la rın ilk aşa ma sı nı
da hub bul lah ile baş lat ma sı bu nu des tek le mek te -
dir. Mu hab be tul lah ko nu su nu ve Al lah ’a yak la şan -
la rın ge çir di ği aşa ma la rı tek tek ele ala rak ri sa le yi
ana liz et me ye ça lı şa ca ğız. 

İbra him Hak kı, Cilâu’l-Kulûb risâle nin ilk bö-
lü mü “Ki şi, kal bi ni Al lah (c.c)’tan baş ka sı nın mu-
hab be tin den te miz le ye rek hub bul lah ile
süs le me li dir. Al lah (c.c)’tan baş ka sı se vil me me li -
dir.”28 söz le riy le baş lı yor. An la şı la ca ğı üze re mu-
hab be tul lah me se le si ni bü tün her şeyin mak sa dı
ka bul et mek te dir. Mu hab bet ke li me si nin kö kü
“el-Hub b” dur. el-Hubb, saf sev gi, sev mek, se vim -

li bul mak, rağ bet et mek, aşk, dost gi bi an lam la ra
gel mek te dir.29 Ta sav vufî li te ra tür de mu hab bet
kav ra mı na bir çok an lam ve ri lir ken mu hab be tul -
lah ve hub bul lah ko nu su, bir çok mu ta sav vı fın da
te mel me se le le rin den dir. Özel lik le mu hab bet ve
aşk ko nu sun dan ilk bah se den Râbiâtü’l-Ad vi ye (ö.
185/801)’dir. Onun bü tün dü şün ce le ri mu hab bet
ve aşk et ra fın da dö ner. Râbiâtü’l-Ade viy ye, havf
ya nın da mu hab bet ve aş ka da ya lı zühd an la yı şı nı
sa vun muş ve bu an la yı şın ta sav vu fa gi rip kök leş -
me sin de önem li et ki si ol muş tur. Bu an la yış, za man
için de havf ve hüz ne da ya lı ta sav vuf an la yı şın dan
da ha çok ya yıl mış, hat ta ta sav vu fun sev gi te mel li
bir dü şün ce sis te mi hâli ne dö nüş me sin de bü yük
et ki si ol muş tur. Râbiâtü’l-Ade viy ye, ilâhî aş kı, ta-
sav vuf ala nı na güç lü bir şekil de dâhil et me siy le
bir lik te ta sav vuf ta Al lah ’ın Celâl’in den kay nak la -
nan hü zün, ağ la ma gi bi hâlle rin ya nın da Ce-
mâl’in den kay nak la nan mu hab bet üze rin de
dur muş tur.30 Râbiâ’dan son ra mu hab bet üze rin de
en faz la du ran sûfîler den bi ri Ha ris el-Muhâsibî
(ö. 243/857)’dir.31

Serrâc (ö. 378/988) da mu hab bet ha li nin ku lun
gö züy le, Al lah ’ın ver di ği ni met le re; kal biy le, Al-
lah ’ın ken di si ne olan ya kın lık, ina yet, hıfz ve yar-
dı mı na; ima nı ve yakîniy le, Al lah ’ın ken di si ne
hi da yet ve ina yet na sip et me si ne ve ken di si ni sev-
me si ne ba ka rak, Al lah ’ı sev me si ol du ğu nu ifa de
eder ken;32 Gazâlî (ö. 505/1111)’ye gö re de mu hab -
be tul lah, an cak ma ri fe tul la ha ulaş tık tan son ra el de
edi le bi lir. Mu hab be tul lah ma ri fe tul la hın mey ve si -
dir. İnsan, an cak ta nı dı ğı nı se ve bi lir. Al lah’ tan baş-
ka sı nı se ven, Al lah ’a da yan ma yıp, ma ri fe tul lah ta ki
ek sik li ği ve cehâle ti yü zün den se ver. Ay nı za man -
da mu hab bet makâmı na ula şıl dık tan son ra, her ma -
kam bu ma ka mın eser le rin den ve tâbi le rin den dir.
Bun lar da şevk, üns, rı za ve bun la ra ben zer ma kam-
lar gi bi mu hab bet ten ön ce olan her ma kam, tev be,
sa bır, zühd ve ben ze ri ma kam lar gi bi mu hab be tin
mu kad di me le rin den dir.33

Bülent AKOT ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI’NIN “CİLÂU’L-KULÛB” ADLI RİSÂLESİ VE TAHLİLİ

Journal of Islamic Research 2011;22(3)160

26 Cilâ vr.3ab. 
27 Erzurumlu Cilâ. vr.4ab.
28 Cilâ vr.2a.

29 İbn Manzur. C. Lisanü’l-Arab. 1. Cilt. Beyrut; 1955. ss. 742-746.
30 Seyyid Hüseyin Nasr. İslâm’ın Kalbi. Gelenek Yay. İstanbul; 2002. s.130-133.
31 Abdülhâlim Mahmûd Muhâsibî Hayatı, Eserleri ve Fikirleri. Çev: M. Beşir
Eryarsoy. İnsan Yay. İstanbul; 2005. s.307-32.
32 Serrâc a.g.e. s.56.
33 İhyâ 4. Cilt. s.294.



İbra him Hak kı, ahlâkî me zi yet le rin ka za nıl -
ma sın da mu hab be tul la hın el de edil me si ni ve so nu -
cun da ki Al lah aş kı nı çok ça önem se mek te dir. Ona
gö re Al lah aş kı na var ma nın yol la rı, mahlûka tın ne-
fes le ri sa yı sın ca çok tur. An cak bu nun yo lu nu, kö-
tü lük ler den arın ma ve gü zel has let le re ulaş mak için
bir ta kım nef si mü ca de le ve gay ret is te yen yol lar -
dan geç mek te gö rür. Bu yol lar dan en uy gun yol ise
fenâ ve cez be yo lu dur. Bu iki yol dan fenâ, en hız lı
ve kes tir me yol dur ve on aşa ma lı bir sü re ci kap sar.
Fenâ, tev be, zühd, te vek kül, ka na at, uz let, zik rul -
la ha de vam et me, tam te vec cüh, sa bır, mu ra ka be
ve rı za gi bi has let le rin ka za nıl ma sı so nu cun da el de
edi lir.34

Ri sa le ye gö re ikin ci ola rak “Al lah (c.c) yo lun -
da ki ki şi, Al lah (c.c)’tan ga fil ol mak tan uzak la şıp
O’ na te vec cüh ile zînet len mek için kal bi ni te miz -
le me li dir.”35 Bu aşa ma da kalp te miz li ği kar şı mı za
çık mak ta dır. Arap ça bir ke li me olan kalp, bir şeyi
bu lun du ğu hal den bir baş ka ha le çe vir mek, bir
yön den di ğer bir yö ne çe vir mek; bir ta raf tan öbür
ta ra fa dön dür mek gi bi an lam la ra gel mek te dir. Kalp
ke li me si za man za man “fuâd”, “akı l”, “bir şeyin özü,
or ta sı ve ha ki ka ti ” gi bi an lam lar da kul la nıl dı ğı na
da işa ret edil miş tir.36 Mu ta sav vıf lar, ge nel lik le kal -
bi or gan la rın en üs tü nü sa ya rak, onu kra la, di ğer
or gan la rı da as ker le re ben zet miş ler dir. Kalp iyi
olur sa, di ğer or gan lar da iyi, kö tü olur sa di ğer or-
gan lar da kö tü olur. Hz. Pey gam ber ’in şu ha di si bu -
nu açık lar ma hi yet te dir: “O, iyi ol du ğun da bü tün
be den iyi olur. Şâyet bo zu lur sa be de nin di ğer or-
gan la rı da bo zu lur.”37 Sa de ce za hirî amel le re önem
ve rip kalp amel le ri ne önem ver me yen bir ki şi kur-
tu lu şa ere mez. Al lah ’a ka vuş mak is te yen kim se, O’ -
na tes lim ol ma lı, dün ya ya kal bin de yer
ver me me li dir.

Mu ta sav vıf lar dan İmam-ı Gazâlî (ö. 505/1111)
kal bi, Al lah ’ı bi len, O’ na yö ne len, Al lah için amel
eden, Al lah ka tın da olan la rı keş fe den, di ğer uzuv-
la rın da ken di si ne tâbi olup, onun hiz met çi le ri ol-
du ğu or gan şek lin de ta rif eder ken38 İbn Arabî

(ö.638/1240) ise me cazî ola rak bâtınî bil gi yi nak le -
den âlet ve ya bu bil gi nin te cellî et ti ği mer kez ka bul
et mek te dir. Bu ra da âlet le kas te di len, gö ğüs te yer
alan kalp de ğil, cis manî ve ma nevî ba kım dan onun -
la il gi li ol du ğu hal de, on dan fark lı ve baş ka olan bir
şey dir. Kalp ke li me si sa de ce in sa nın aklî yö nü nün,
ru hun bir sem bo lü dür. Bu kalp, İbn Arabî
(ö.638/1240)’nin “küllî akı l” il ke si nin ay rıl maz bir
par ça sı dır. Çün kü sûfînin kal bi fi lo zof la rın “cüz’î
ak lı ” ile ay nı dır. Sûfînin kal bi, ha yal gü cü ara cı lı -
ğıy la, ken di sin de ak set ti ri len şeyi yan sı tır. Bu du-
rum da him me tin tek sif edil di ği şey, bir dış ha ki ka te
sa hip miş gi bi gö rü nür, fa kat onu sûfîden baş ka sı
gö re mez.39

İbn Arabî (ö.638/1240)’nin bu sö zü nü Gaz za-
lî’de te yid eder. “Kalp öy le bir var lık tır ki, in san
onu bil di ği za man, nef si ni, nef si ni bil di ği za man da
Rab bi ni bi lir.”40 Ya ni kal bi ni bil me yen ken di ni,
ken di ni bil me yen Rab bi ni bil mez.

Kalp, Al lah ’ı ta nı ma nın ye ri, mu hab be tin esa -
sı ve ir fa nın da ğı tıl dı ğı mer kez dir.41 Er zu rum lu İb-
ra him Hak kı’ ya gö re kal bin, ma ka mı ve mer ke zi
yü rek tir. Bu yü re ğin or ta sın da yer alan “sü vey da ”
adın da ki si yah bir nok ta, iç ay dın lan ma nın baş la -
dı ğı yer dir. Bu ye rin di ğer bir adı, ci ha nın ru hu ve
in san âle mi nin ar şı olan “cenân” ya ni gö nül dür.
Gö nül, her hik me tin kay na ğı dır. Gö nül, be den gi -
bi yo ru lur; an cak za rif hik met ler le ne şet ve kuv vet
bu lup hu zu ra erer. Ona gö re, az ye mek, az uyu mak,
az ko nuş mak ve ib ret le bak mak gi bi gü zel has let -
ler le, gayb sır la rı kal bin içi ne ak ma ya baş lar.42

Ay rı ca Er zu rum lu İbra him Hak kı, ilim ve ir -
fan ha zi ne si olan kalp ile akıl ara sın da sı kı bir ir ti -
bat ku rar. Ona gö re akıl, kal bin cev he ri olup in san
için sa mimî bir dost tur. Bu akıl sa ye sin de ki şi ih ti -
ras lar dan ko run muş olur. Akıl lı bir in sa nın di li kal-
bi ne bağ lı dır. Se lim bir kalp, ke rim ahlâk ve
kuv vet li akıl, ya ra tı cı nın in sa na ver di ği en bü yük
ni met tir. Kalp, akıl sa ye sin de şeh ve ti kon trol al tı -
na alır. Yi ne kalp, şüp he li nes ne le ri akıl sa ye sin de
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bir bi rin den ayı rır. Akıl, kâmil bir nur olup kal bin
ta ma mın ku şa tı cı sı ve iyi ahlâkın efen di si ol ma
özel li ği ne sa hip tir.43

O, in sa nın kö tü va sıf lar dan do la yı kal bi nin ka-
rar ma sı nı ön len mek için kal bin, ilim, zi kir, mâri -
fe tul lah sev da sı ve mu hab be tul lah ar zu su ile
dol du rul ma sı nın la zım gel di ği ni ifa de eder. Çün kü
kal bin tez ki ye den mah rum kal ma sı, in sa nı kö tü
has let le re gö tür dü ğü gi bi onun yük sek ma nevî
mer te be le re ulaş ma sı na da ma ni ol mak ta dır. Bu -
nun için nef si ten zih ten ya ra tı cı ya bir ka pı aç ma yı
ba şar mak için yo ğun bir ça ba sarf edil me si ge re -
kir.44 O, Al lah ’ın na zar ye ri ola rak gör dü ğü kal bin
sü rek li kö tü has let ler den arın mış ol ma sı ve te miz
kal ma sı nı ar zu eder.45

Ri sa le ye gö re üçün cü ola rak “Al lah (c.c) yo-
lun da ki ki şi, Al lah ’a şirk koş mak tan vaz ge çip, Al-
lah ’ın fi il le ri ni tev hid ile süs le mek su re tiy le kal bi ni
te miz le me li dir.”46 Tev hid ol mak sı zın is lam ve iman
ol maz. Tevhîd kav ra mı söz lük te bir şeyin bir li ği ne
hük met mek, bir ola rak bil mek, bir le mek ve bir leş -
tir mek de mek tir.47 Ta sav vufî ıstı lah ta ise Al lah ’ın
zâtı nı, ak len ta sav vur edi len ve zih nen ta hay yül
edi len her şey den tecrîd et mek ve Al lah ’ın her şey-
den ev vel ve her şey den ya kın ol du ğu nu ve Al lah -
’ın eşi ve or ta ğı nın ol ma dı ğı nı bil mek, Al lah ’ın bir
ol du ğu na hük met mek tir.48

Mu ta sav vıf lar tevhîdi, ku lun kul lu ğu nu ek sik -
siz bir şekil de ye ri ne ge tir me si şar tıy la, bü tün be-
şerî sı fat la rın dan ve var lı ğın dan sıy rı la rak çık ma sı,
as la Hakk ’a gö tür me yen yol la ra sap ma mak şek lin -
de an la mış lar dır.49 Sûfî iki göz sa hi bi ol du ğu için
bir li ğin ve çok lu ğun bü tün lü ğü nü, zıt la rın bir leş -
me si ni gö re bil me li dir. Bu ra da ki çok luk bir li ğin
kar şı sın da var olan bir çok luk de ğil, ay nı ger çek li -
ğin fark lı gö rü nüm le ri dir.50

Gazâlî de tevhîd için, “Al lah’ tan baş ka ilah
yok tu r” cüm le si ni “La mahbûbe il la Al la h” şek lin -
de, yâni, Al lah’ tan baş ka se vi le cek bir var lık yok tu -
r”51 de mek te dir. Tevhîd, Al lah ’ın dı şın da ki bü tün
ara ma la rı terk et mek tir. “Sen, hevâ ve he ve si ni ilâh
edi ne ni gör dün mü?”52 em ri ne muhâlif ha re ket et-
mek tir. Bu İlâhî işa ret te de gös ter di ği gi bi kul, bü -
tün ar zu ve is tek le ri terk et me li, ya ra tı cıy la
bü tün le şe cek her is te ği, her dü şün ce yi, her ey le mi
bı rak ma lı dır.53

İbn Arabî’ye gö re de Al lah’ la be ra ber ol ma, O’ -
nu bir le me nin, O’ nun vah da ni ye ti ni ya şa ma nın
ma ka mı cem’ dir. Bu ma kam, âşık sûfîle rin bu lun -
du ğu ma kam dır. Tevhîd de bir lik her çok lu ğa eş lik
eder; bir de çok lu ğun çok luk ta bi rin bu lun ma sı
şart tır.54 Al lah; “Her ne re de olur sa nız olun, O si-
zin le bir lik te di r”55 bu yu ra rak ken di si nin, var lık hâ-
lin de ol du ğu gi bi yok luk hâlin de de müm kün le
bir lik te ol du ğu nu be yan et mek te dir. Cem’, sûfînin
ken di ni te li ği Hakk ’a ait isim ve sı fat la rı ken di üze-
rin de ki Hakk ’ın ken di si ni isim len dir di ği isim ve sı-
fat lar dan ku la ait şey le rin de ken di si üze rin de
bir leş tir me si dir. Böy le ce kul kul, O’ da O olur.
Cem ’ül-cem ise O’ na ait şey le ri, O’n da ve ku la ait
şey le ri de O’n da top la mak tır.56 Er zu rum lu İbra him
Hak kı’ nın an la yı şın da her iki dün ya da da azap tan
kur tul mak için Al lah bir len me li dir. İnsan, fi il le ri -
ni de mah lu kat tan san ma ma lı dır. Fi il le rin sa hi bi,
zer re le ri ha re ket et ti ren ve her var lı ğın mü deb bi -
ri, o Al lah’ tır.57 Onun tev hid an la yı şı, di ğer mu ta -
sav vıf lar la pa ra lel lik için de dir. Tev hi din ge rek li li ği
ol maz sa ol maz lar dan dır.

Ri sa le ye gö re dör dün cü ola rak “Ki şi, kal bi ni
Al lah (c.c)’a kar şı gü ven siz lik ten te miz le ye rek te-
vek kü le sa rıl ma lı dır.”58 Bu aşa ma da te vek kü le olan
ih ti ya cı di le ge tir mek te dir. Te vek kül söz lük te; gü-
ven mek, ve kil ta yin et mek, bel bağ la mak, ha va le
et mek, terk et mek, bı rak mak, tes lim et mek, bir iş -
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te aciz li ğin ve ye ter siz li ğin or ta ya çık ma sı se be biy -
le baş ka bi ri ne gü ve ne rek işi ona tes lim et mek, iti-
mat et mek gi bi an lam la ra gel mek te dir.59

Mu ta sav vıf lar te vek kü lü, her tür lü ted bi ri alık tan,
ge rek li tüm ça ba yı gös ter dik ten son ra işi Al lah ’ın
tak di ri ne bı rak mak ola rak an la mış lar dır. Baş ka bir
ifa dey le, Al lah ’ın ka tın da ola na gü ve nip, in san la -
rın elin de ola na ümit bağ la ma mak tır.60

Ta sav vufî li ta ra tür de te vek kül ko nu su, bir çok
mu ta sav vıf ta ra fın dan di le ge ti ril miş tir. Hamdûn
el-Kassâr (ö. 271/884) te vek kü lü, “Al lah ’a sım sı kı
ya pış mak ve O’ na iti mat et mek ti r”61 di ye ta rif eder-
ken, Cü neyd-i Bağdâdî (ö. 297/909) “Al lah ’a kar şı
ku lun var ol ma dan ön ce ki gi bi ol ma sı, her işi Al-
lah ’a ha va le et me si ve Al lah için ol ma sı ”62 şek lin de
ifa de et mek te dir. Zünnûn Mısrî (ö. 245/859) ise,
“Nef si Rabb ol ma du ru mun dan çı ka rıp kul luk yap -
ma va zi ye ti ne ge tir mek ti r”63 di ye ta nım la mış tır.
Sehl et-Tüs terî (ö. 283/896), “te vek kül, kul luk hu-
su sun da be de nin is tek le ri ni bir ta ra fa bı rak mak;
kal bi ru bu bi ye te bağ la mak ve güç, kud ret sa hi bi ol-
du ğu id di a sın dan te ber ri et mek tir.”64 de miş tir. 

Gazâlî ise te vek kü lü üç de re ce ye ayı rır. Al lah -
’a te vek kül hâli nin bi rin ci de re ce sin de, vekâlet ve -
ren bir in sa nın ve ki lin de bu lun ma sı ge re ken gü ven
ve ri ci lik, her şeyi açık ça ya pış, yağ cı lık yap ma yıp
ger çe ği söy le mek, ve ki li ol du ğu ki şi nin ha ta sı nı ce-
sa ret le söy le mek, işi ba şın dan sav ma yıp ve ki lin bü -
tün hak la rı nı sa vun mak du ru mu söz ko nu su dur.
İkin ci de re ce de ise bi rin ci nin bü tün sı fat la rın dan
da ha kuv vet li bir şekil de ve ki le bağ lan mak tır ki, bu
da em zik li ço cu ğun an ne si ne gü ve ni gi bi bir şey-
dir. Üçün cü de re ce ise en üs tün te vek kül an la yı şı -
dır ki; bu da bir ölü nün, gassâlın elin de ha re ket siz
kal ma sı gi bi Al lah ’a iti mat tır.65

İbra him Hak kı’ nın an la yı şın da te vek kül, iyi
has let ler ara sın da yer al dı ğı gi bi kal bin arın dı rıl -
ma sın da da önem li bir rol oy nar. Ku lun kal bi ne do -

ğup ta onu Mevlâ’dan meş gul eden arı za la rı, kalp-
ten uzak laş tır mak, Mevlâ ile olan dost lu ğun se vin -
ci ni de vam et tir mek için en iyi ilaç te vek kül dür.
Rızk en di şe si, bir ta kım kor ku ve en di şe ler, ba zı şid-
det ve fe la ket ler, ka za ve ka der ko nu sun da ki çık-
maz lar da te vek kül dev re ye gi rer. Te vek kül ile
be ra ber, işi Al lah ’a ha va le et mek, sa bır ve rı za gi -
bi gü zel has let ler, kal be güç ve ren esas lar ola rak
ele alın mış tır.66 An cak Er zu rum lu İbra him Hak-
kı’ nın te vek kül an la yı şı, “kes bi or ta dan kal dır ma
ve in san la rın me lek ler gi bi ya şa ya bi le ce ği ” dü şün -
ce si ni çağ rış tır mak ta dır. Bu çağ rı şı mın da sün ne te
ay kı rı bir du rum or ta ya çı kar dı ğı da söy le ne bi lir.67

Ri sa le ye gö re be şin ci ola rak “Ki şi, kal bi ni O’ -
nun tak di ri ne iti bar et me mek ten te miz le ye rek tes-
li mi yet ha lin de ol ma lı, Al lah ’ın ira de si ne say gı
gös ter me li dir.”68 Ya ni ki şi, tes li mi yet için de ol ma -
lı dır. Tes li mi yet, mu ta sav vıf lar için ol maz sa ol maz-
lar dan dır. Tes li mi yet, ta sav vufî ter bi ye de ilk
ya pıl ma sı ge re ken ler den dir. Şey hi ne mu ha le fet
eden kim se, ar tık onun tarîka tı üze re de vam ede-
mez. Ay nı böl ge de ya şa ma ha li, on la rı bir ara da
top la sa bi le ara da ki ala ka ve râbı ta ke si lir. Bir kim -
se bir şeyh ile soh bet eder, ona mürîd olur, son ra
kal bi ile ona iti raz eder se, soh bet te ki ah di ni boz-
muş olur.69 Bu ba kım dan mürîd ön ce ken di si nin
has ta ol du ğu nu ka bul et me li, son ra kâmil bir mür-
şi din elin de ir şat ol ma ve ma nevî has ta lık la rın dan
kur tul ma ar zu sun da sa mimî ol ma lı dır. Ken di si ni
has ta ka bul et me yen kim se dok tor ara maz, ara yı -
şın da sa mi mi ol maz, bu kim se dok to ru bul sa bi le
tes lim ola maz. Mürîd, kal bi nin dok to ru olan mür-
şi di ne gü ven me li dir. Onun ma ne vi te da vi işin de
ehil ol du ğu na ke sin ola rak inan ma lı dır. Çün kü
kâmil mür şi din bu iş te ki eh li ye ti ön ce ki mür şid ta-
ra fın dan tas dik ve ilan edil miş tir. Mür şid üm me tin
önü ne çık ma dan ön ce çok cid di bir ter bi ye den geç-
mek te dir. Nef sin bü tün sı fat la rı nı ta nı mak ta, onun
has ta lık la rı nı ve te da vi yol la rı nı bil mek te dir. Ken-
di si nef sin mut ma in ne ma ka mı nı ge çe rek Al lah Te -
a la’ nın sev gi li bir ku lu ol muş ve bun dan son ra
ken di si ne ir şat iz ni ve ril miş tir. Mürîd, mür şi di nin
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ver di ği ma nevî re çe te yi ay nen uy gu la ma lı dır. Mür-
şi de gü ven di ği gi bi onun ver di ği ilâçla ra da gü ven -
me li ve nef si ne acı da gel se on la rı sa bır la ve gö nül
hoş lu ğu ile de vam lı iç me li dir. Bu şart la ra uyan
kim se, in şal lah der di ne der man bu la cak, kal bi Al -
lah ile hu zu ra ka vu şa cak tır.70

İbra him Hak kı’ da tes li mi yet, ka za ya ra zı ol -
mak, be la ya sab ret mek ve ni met le re şük ret mek ten
iba ret tir. Ya ni tes lim ol mak, zor luk ve ko lay lı ğı,
has ta lık ve sağ lı ğı, ta lih ve ta lih siz li ği kı sa ca her ha -
li bir say mak tır. Bu ra da ku la dü şen, se bep le ri ye ri -
ne ge tir dik ten son ra tes lim ol mak tır. Zi ra ku lun
se bep le ri terk et me si, doğ ru de ğil dir. Ku lun va zi -
fe si, se bep onu terk edin ce ye ka dar onun ar dın dan
koş mak ve da ha son ra sa kin ol mak tır.71

Ri sa le ye gö re al tın cı ola rak “Ki şi, kal bi ni
O’nun için ki bir ve mah lu ka ta te keb bür den te miz -
le ye rek aza me ti ne bo yun eğ mek le süs le me li dir.”72

Bu aşa ma yı ki bir den uzak laş mak ve da ha ön ce ki
aşa ma olan tes li mi ye tin de va mı ola rak da ni te len -
di re bi li riz. Ki bir Arap ça bir ke li me olup bü yük ol -
mak, iri cüs se li ol mak73 soy ba kı mın dan da ha
bü yük ol mak74 in sa nın ken di si ni baş ka sın dan bü -
yük gör me si75 gi bi an lam la ra ge lir. Ge nel lik le inat
sı fa tıy la bir lik te bu lu nan ki bir, in san fıt ra tı nın ya-
ra tı cı ya açı lan pen ce re le ri ni per de ler. As lın da ki -
bir in sa nı Al lah ’a ita at ten alı ko yan ba tıl inanç la ra
ve tak li de yol açan psi ko lo jik bir has ta lık tır. Bu
has ta lık ki şi de sı fat ha li ne gel di ği za man, onun ira-
de si ni elin den alır, dü şün me ye te ne ği ni per de ler,
Hakk ’ı şid det le in ka ra ve Hakk ’ın var lı ğı nın de lil -
le ri ni ört me ye ve ba tıl ta sav vur la ra bağ lan ma ya
sevk eder. Çün kü ki bir ve sırf ken di gö rü şü nü be-
ğen mek, ki şi yi fik ri kay ma la ra, ba tıl inanç la ra sap-
lan ma ya ve onun uğ ru na mü ca de le sarf et me ye
sevk eder.76

İbra him Hak kı’ nın an la yı şın da ki bir, ayıp la rın
ana sı, gü nah la rın en bü yü ğü, kö tü huy ve dav ra -
nış la rın kay na ğı dır. Ki bir, öy le bir fe la ket tir ki bu

kö tü has let ten kur tu lan her tür lü gö nül has ta lı ğı ve
sı kın tı sın dan kur tul muş olur. O, in san kal bi nin bu
dört kö tü has let ten arın dı rıl ma sı için, kal bin dört
fa zi let le süs len me si ge rek ti ği ni söy ler. Ona gö re bu
fa zi let ler, in sa nın ya pa cak la rı nı ön gö re bi lir ol ma sı
ya ni uzun va de li dü şü nüp al da nış ve tem bel li ğe
düş me me si, iş le ri ni ile ri yi dü şü ne rek dik kat li yap-
ma sı, her ke se kar şı al çak gö nül lü dav ran ma sı ve
nef si ni düş man bi lip hal ka na si hat te bu lun ma sı du-
ru mun da, bu kö tü has let le rin mağ lup edi le ce ği ni
sa vu nur.77

Ri sa le ye gö re ye din ci ola rak “Ki şi, kal bi ni Al -
lah (c.c)’ın im ti ha nı na kar şı sa bır sız lık tan te miz le -
ye rek Al lah ’ın mah lu ka tı nın ezi ye ti ne kar şı hilm
ve sa bır la ya şa ma lı dır.”78 Sa bır Arap ça bir ke li me
olup ta ham mül et me, di ren me, elem ve be la la ra şi-
kâye ti terk et mek gi bi ma na la rı na ge lir.79 Ta sav vufî
ıstı lah ta ise, ba şa ge len mu si bet ler den do la yı Al-
lah’ tan baş ka hiç kim se ye şikâyet çi ol ma mak, sız-
lan ma mak, ya kın ma mak ve ken di ne acın dır ma mak
de mek tir. Ay rı ca sûfîle rin ma kam ola rak de ğer len -
dir dik le ri bel li baş lı ma kam lar dan bi ri dir.80 Sa bır,
seyr ü sülûkte sâlik le rin he men he men her aşa ma -
da ih ti yaç duy duk la rı bir ma kam ol du ğu gi bi,
önem li ahlâkî kav ram lar dan da bi ri dir.81

Ta sav vufî li te ra tür de ku lun, ken di irâde siy le
ka zan dı ğı şey le re gös ter di ği sa bır, irâde si ha ri cin de
olan şey le re gös ter di ği sa bır, Al lah Teâlâ’nın em ri -
ni ye ri ne ge tir me de gös ter di ği sa bır ve nehy et ti -
ğin den uzak kal ma da gös te ri len sa bır, ku lun irâde si
dâhi lin de ol ma yan şey le re gös ter di ği sa bır ola rak
fark lı an lam lar da dır.82

Bu an lam da Gazâlî’ye gö re sab re den ler üç ma -
kam üze re dir. Bi rin ci si, şeh vet le ri terk et mek tir;
bu, tev be eden le rin ma ka mı dır. İkin ci si, kazâya rı-
za dır; bu zâhid le rin sa bır de re ce si dir. Üçün cü sü, acı
ve tat lı, Mevlâ’dan ge len her şeyi hoş ve sev giy le
kar şı la yan la rın sa bır de re ce si dir; bu sıd dık la rın ma-
ka mı dır. Rı za ma ka mı, sa bır ma ka mın dan üs tün ol-
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du ğu gi bi, mu hab bet ma ka mı da sa bır ma ka mın dan
üs tün dür.83 İbn Arabî, sab rı, ba tinî amel le rin ta ma -
mı nı ken din de top la yan, on la rın an ne le ri ko nu -
mun da gö rü yor. Ona gö re sa bır, nef se kar şı
amel le rin en çe ti ni ol ma sın dan do la yı şeref ba kı -
mın dan ki şi ye ye ter li dir.84

İbra him Hak kı’ da sa bır, gü zel ahlâkı te mel -
len dir me de ve kâmil in san ti pi ni oluş tur ma sın da
en çok fay da lan dı ğı has let ler den bi ri dir. Ona gö re
sa bır la pek çok ka zanç lar el de edi lir. Kalp le rin sab -
rı sa ye sin de ayıp lar ör tü lür. Çün kü mu si bet anın -
da nef sin te la şa ka pıl ma sı in sa nı ha ta ya
gö tür mek te dir. Oy sa sab re den ki şi be la lar dan ıstı -
rap duy maz. Öy ley se bol luk ta şük re di ci, kıt lık ta
sab re di ci, fe la ket le re kar şı va kur, şid det le re kar şı
sa bır lı ve di renç li ol mak, in sa nı gü zel ka zanç la ra
gö tü rür.85

Ri sa le ye gö re se ki zin ci ola rak “Ki şi, Al lah için
kal bi ni öf ke den te miz le ye rek O’ nun ka za sı nın
hük mü ne rı za gös ter me li dir.”86 Bu aşa ma da rı za
kav ra mı kar şı mı za çık mak ta dır. Bi lin di ği üze re
Arap ça bir ke li me olan rı za, mem nun ol mak, seç-
mek, ye tin mek, be ğen mek gi bi an lam la ra ge lir.87

Ta sav vufî an la yış ta ise, ilâhî hük mün ve ka de rin te-
cel li le ri nin akı şı al tın da kal bin sükûn ha lin de bu-
lun ma sı dır.88

Sûfîler nez din de rı za kav ra mı ile mu hab bet,
ka za ve ka der kav ram la rı ara sın da bir iliş ki nin var-
lı ğı he men dik ka ti çek mek te dir. Ni te kim, rı za, mu-
hab be tin se me re si ola rak gö rül müş ve se ve nin
sev di ği nin her hâlin den mem nun ola ca ğı sık lık la
vur gu lan mış tır. İş te on lar dan bi ri olan Ab dur -
rahmân Sü lemî (ö. 412/1021) şöy le di yor: “Rı za,
kal bin, baş tan ge çen olay la ra üzül me me si, ka de rin
ha di se le ri kar şı sın da huzûr duy ma sı dır. Hâlle rin
de ğiş me si (iyi ve kö tü ha di se le rin ba şa gel me si),
râzî (rı za sa hi bi ni)’nin tu tu mu nu de ğiş tir mez. Rı -
za, ağ ya rın (baş ka la rı nın) üzül dü ğü, şaşır dı ğı olay-
lar ba şa gel di ğin de sır rın sükût için de ol ma sı dır.
Rı za hâlin de kuv vet ka za nan kim se nin gö zün de,

ni met ler ile mih net ler bir olur. Çün kü hep si ay nı
kay nak tan ge lir.”89

Gazâlî’ye gö re Al lah Teâlâ’yı sev me yi ve O’ -
nun sev gi siy le meş gul ol ma yı be nim se yen, rı za yı
inkâr ede mez. Çün kü ger çek ma na da se ven, sev di -
ği nin her yap tı ğı na ra zı olur. Bu da iki yön den ger-
çek le şir. Bi rin ci si, sev gi sin den ötü rü acı du yu la rı
yok ol du ğun dan, ya ra lan dı ğı hâlde acı duy maz. Sa-
vaş ta bu du rum böy le ce re yan eder. İkin ci si, ki şi
acı duy du ğu hâlde bu na ra zı olur, hat ta rağ bet ve
ar zu du yar. Bu is tek ta bi a tıy la ar zu duy ma sı dır. Bu
is tek ta bi a tı ile ol ma yıp, ak lı ile olur.90 Ne ti ce de rızâ
makâmın da kemâle ula şan kim se ler, Râbiâtü’l-
Ade viy ye’ nin de işa ret et ti ği gi bi Al lah ’ın ni me ti
ka dar mu si bet le ri ne kar şı da mem nu ni yet içe ri sin -
de dir ler. Zi ra sûfî, bu nok ta da be la lar la bo ğu şur ken
bi le ilahî sev gi nin he ye ca nı ile dop do lu ola rak ha-
ya tı nı de vam et ti rir.91

Er zu rum lu İbra him Hak kı’ da rı za, in sa nın ah-
lâkî de re ce si nin han gi se vi ye de ol du ğu nu ki şi ye ha-
tır la tır. Çün kü in san, ka za anın da is yan et me ve ya
Al lah’ tan ge le ne sa bır gös ter me du ru mun da ka lır.
Eğer bir ki şi iş le rin akı şı nın Mevlâ’ya bağ lı ol du -
ğu nu ve in san la rın rı za sıy la ol ma dı ğı nın far kın da
olur sa kur tu luş ve zen gin li ği ya ka la mış olur. Çün -
kü rı za Mevlâ’nın en bü yük ka pı sı dır. Bun dan do-
la yı, ki şi, Al lah ’ın se çi mi ne ra zı ol ma sı ha lin de ya ni
Mevlâ’dan ge le ne rı za gös ter di ği tak dir de, Al lah
onun hüz nü nü azal ta ca ğı gi bi, ona kal bi gü zel lik -
ler de he di ye et mek te dir.92

Ri sa le ye gö re do ku zun cu ola rak “Ki şi, kal bi ni
Al lah (c.c)’ın ve kil li ği ne sa da ka ti ne re fa kat et mek -
ten te miz le ye rek O’ nun mül kün den ha ki ki fa kir -
lik le süs le me li dir.”93 Fakr, fa kir ol mak, ma lı git mek,
muh taç ol mak, yok sul luk çek mek gi bi an lam la ra
gel mek te dir.94 Ta sav vufî ma na da ise; sâli kin hiç bir
şeye ma lik ve sa hip ol ma dı ğı nın şu urun da ol ma sı,
her şeyin ger çek ma lik ve sa hi bi nin Al lah ol du ğu -
nu id rak et me si dir. Sâli kin ken di si ni da i ma Al lah’a
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muh taç bil me si, Al lah ’ın hiç bir şeye ih ti yaç duy-
ma dı ğı nın far kın da ol ma sı dır.95

Onun vur gu la ma ya ça lış tı ğı fak rı, ta sav vuf ta ri -
hi bo yun ca bir çok mu ta sav vıf sa vun muş tur. An cak
sûfîler, fak rı çe şit li de re ce ler de de ğer len dir miş ler -
dir. Bu nun en ge nel ay rı mı, zâhirî fa kir lik ve bâ-
tinî fâkir lik tir.96 Ta sav vuf ta asıl olan ba tınî/ma nevî
fa kir lik ol du ğu için, ba zı sûfîler, zâhirî/sûrî fa kir -
lik ten söz et me me ye özen gös ter miş ler dir. Eğer zâ-
hirî fa kir li ği an la tım la rın da kul lan mış lar sa, bu nun
se be bi, ma nevî fa kir li ği da ha iyi an la ta bil mek tir.
Sü lemî, fakr kav ra mı üze rin de çok faz la dur ma sı na
rağ men sûret fa kir li ği ne an cak Kur’ân-ı Ke rim
âyet le ri ni açık lar ken de ğin miş tir.97

Gazâlî ise fak rın de re ce si nin, bu ma kam da
olan ki şi nin du ru mu na gö re fark lı isim ler ala ca ğı -
nı ifa de et miş tir. O, fa kir li ğin de re ce si ni, ma lı nı
kay be den in sa nı ör nek ve re rek izâh eder. Fa ki rin
bi rin ci hâli, muh taç ol du ğu mal ken di si ne ve ril se
de on dan hoş lan maz ve onu çir kin kar şı lar. Ken di -
ni meş gul ede ce ği ni dü şü ne rek, şer rin den ko run -
mak için on dan ka çar. En üs tün hâli zühd dür ve
sa hi bi ne de zâhid de nir. İkin ci si, bu ma la he ves et-
me di ği gi bi eli ne geç mek le ne se vi nir ne de üzü lür.
Bu na da rı za, sa hi bi ne de râzî de nir. Üçün cü sü, ma -
lın var lı ğı, yok lu ğun dan da ha se vim li ol mak tır. Bu
ma la rağ be ti ol ma sı na rağ men pe şin den koş maz.
Fa kat mâl ken di li ğin den ge lir se, bu na se vi nir,
mem nun olur. Bu na da kanâat, sa hi bi ne de kânî de -
nir. Dör dün cü sü, ser vet he ve si olup, im ka nı ol sa
zah me ti ne kat la na rak onun pe şin den gi de cek ve
ara may la meş gul ola cak olan ki şi ye de hâris de nir.
Be şin ci, elin de ol ma yan ser ve te muh taç ol ma hâli
olup, bu na da muztâr de nir.98

İbra him Hak kı’ nın an la yı şın da fakr ol mak sı -
zın sâli kin seyr yo lun da iler le me si müm kün de ğil -
dir. Bu açı dan onun fakr an la yı şı ken din den ön ce ki
sûfîler le ay nı doğ rul tu da ge liş miş tir.

Ri sa le ye gö re onun cu ve son ola rak “Ki şi, kal-
bi ni O’ nun dı şın da ki le re kar şı ha ki ki var lı ğın is pa -

tın dan te miz le ye rek, nef si ni ken di me cazî vü cu du -
nun nef yi ile Al lah (c.c)’ta fenâ ol mak la süs le me li -
dir.”99 Ta sav vuf ta fenâ; sâli kin nef si nin kö tü
sı fat la rı nın si li ne rek, fi il le ri ni, sı fat la rı nı ve ben li -
ği ni Al lah ’ın sı fat la rın da ve zâtın da yok ola rak,
ken di ni gör mek ten ta ma men uzak laş mış bir bi linç
dü ze yin de Al lah ile kâim ol du ğu nu id rak ede rek,
ku lun ken di irâde si ne gö re de ğil, Al lah ’ın irâde si -
ne gö re ha re ket et me si dir.100

Mu ta sav vıf la ra gö re cehâle tin yok ol ma sı fenâ,
il min or ta ya çık ma sı bakâ; ma’ si ye tin yok olup git-
me si fenâ, tâatin or ta ya çık ma sı bakâ; gaf le tin or ta-
dan kal ma sı fenâ, kul da zik rin or ta ya çık ma sı bakâ;
ken di ha re ket le ri ni gör me me nin mey da na gel me -
si fenâ, ku lun ğören di ği ilim ve ma’ ri fet sa ye sin de
Al lah ’ın yar dı mı nı gör me duy gu su nun mey da na
çık ma sı bakâ şek lin de an la şıl mış tır. Al lah ’ın emir-
le ri ne muhâle fe tin so na er me si fenâ, emir le re mu-
vâfa kat ile ha re ket et mek ise bakâ hâli ola rak
de ğer len di ril miş tir. Da ha ge nel bir ifa dey le kö tü
ahlâktan uzak laş mak fenâ, gü zel ahlâk ile va sıf lan -
mak ise bekâ hâli ola rak gö rül müş tür.101

Sûfîler ce “fenâ”, bir lik ha ya tı adıy la ki şi nin
dün ya ile olan il gi ler den ol du ğu ka dar, ken di ferdî
ben li ğin den de bü tü nüy le vaz geç me du ru mu dur.
Şahsî ira de ve ben li ğin bu eri me si mis ti ği, ar zu et-
ti ği ga ye ye ulaş tı ran bir mer ha le dir. Bu ga ye, şüp-
he siz ki, Al lah ’a ulaş ma ve Al lah ’ın bir li ği ve
sı fat la rı içe ri sin de eri me dir. Bir leş me, ay nı za man -
da nefs tas fi ye si nin son du ra ğı dır. Ken di nef si ni bü -
tün dün yevî ar zu lar dan te miz le yen sûfî, ar tık
Al lah ’ın bir li ğin de bir va ro luş duy gu su nu ya şar.
Şüp he siz bu, bir ay ni leş me dir; an cak öz de de ğil sı-
fat ta bir bir lik te lik hâli dir.102

İbra him Hak kı’ nın an la yı şın da fenâ ula şıl ma -
sı için uğ raş ve ri len dir. Fenâ yo lun da ki in san, bu
son aşa ma ya ge lin ce ye ka dar bel li bir ter bi ye den
geç miş ka bul edi lir. Bü tün bun lar dan an la şı lı yor ki
bu risâle nin üze rin de dur du ğu mu hab bet, sev gi li ye
bü tün var lı ğıy la tes lim ol mak tır. Bu tes li mi yet öy -
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le bir hal al ma lı ki ki şi de ben lik ten bir iz kal ma yıp
ken din den büs bü tün ge çe rek sev gi li ye ka vuş ma yı
ar zu et me ye ka dar var ma lı dır. Yi ne mu hab bet el de
ede me di ğin ge çi ci zevk için ta sa lan ma ma ve gaf le -
te dü şüp Al lah ’ı zi kir den uzak ka lı nan her va kit
için üzül mek tir. Ona gö re sev gi, ger çek te zevkî bir
ha di se dir. Onu sa hi bin den baş ka sı bi le mez. Ona
has ret çe ki le rek ula şı lır. O, şevk nu ru dur. Tek ve
son suz ha ki ka tin za tı na yi ne za tıy la id ra kin den pa-
rıl dar. Böy le bir sev gi yi “Sen ol ma say dın, kâina tı
ya rat maz dı m” ila hi hi ta bı nın mu ha ta bı olan Al lah -
’ın sev gi li si Hz. Mu ham med ’in bi le ce ği ni söy ler.
Ona gö re sev gi, her zor lu ğu ko lay ve her çir ki ni gü-
zel leş ti ren bir özel li ğe sa hip tir. Çün kü se ven, sev-
gi li si nin sa hip ol du ğu sı fat la rı ka zan ma ya ça lı şır ve
ona ait, onu il gi len di ren her şey den bir mut lu luk
ve se vinç el de eder.” Bu sev gi li Al lah olun ca da ki -
şi Al lah ’ın ahlâkıy la ahlâklan mış olur.103

Bun la rın ya nın da Er zu rum lu İbra him Hak kı,
ki bir, ha set, cim ri lik, ya la ka lık, iki yüz lü lük, is raf,
ce ha let, ma kam sev gi si, nan kör lük, kin bes le mek,
sö zün de dur ma mak, aç göz lü lük, övül me tut ku su,
kor kak lık, acı ma sız lık, baş ka la rı nın ba şı na ge le ne
se vin mek, hı ya net, inat, az gın lık gi bi el li kö tü huy-
dan kal bin arın dı rıl ma sı ge rek ti ği ni söy ler ken kal-
bin gü zel leş me si için yet miş ye di gü zel has le te
sa hip ol ma yı da öner mek te dir.104 Er zu rum lu İbra -
him Hak kı, in sa nın kemâle er me sin de bir mer kez
ola rak gör dü ğü kal bi, kö tü has let ler den ko ru mak
için, kal bin iyi has let ler le do na tıl ma sı nın öne mi ni
sık ça tek rar eder. Çün kü kalp, he va ile ak lın ça tış -
ma ala nı dır. Ak lın ga lip gel me si ile ni ce hik met ler
ve ahlâk gü zel li ği ne ula şı lır.

CİLÂU’L-KULÛB Rİ SA LE SİN DE 
AL LAH ’A YAK LAŞ MA NIN AŞA MA LA RI

Er zu rum lu İbra him Hak kı, mu hab be tul la ha vâsıl
ol mak için eh lul lah tan olu na rak kalp te mâsivâdan
hiç bir şeyin kal ma ma sı ge rek ti ği ni risâle bo yun ca
an lat mak ta dır. Ori ji nal ha li ni boz ma dan ken di ifa-
de le riy le söy le ye cek olur sak: “Dik kat edin! Al lah
(c.c)’ı bi len, ârif le rin kal bi dir. Eğer kal bi nin Al lah -
’ın cen ne ti ol ma sı nı, ora da ins ve Al lah (c.c) ile be-

ra ber hu zur bul mak is ti yor san Al lah (c.c)’a bir
adım yak laş. O’ nun sa na bir zi ra yak laş ma sı ve O’ -
nun sen de te cel li et me si için Al lah (c.c)’ın evi olan
kal bi ni bo şal tıp Al lah (c.c)’a bir zi ra yak laş. Al lah
(c.c)’ın sa na yak laş ma sı ve se ni sev me si için, kal bi
ev li ya ul la hın sı fat la rı nın cev her le ri ve he lal ler le
dol dur. Ni te kim se nin ku la ğın ve gö zün ola rak Al -
lah (c.c) ile du yar ve gö rür sün. Ni ha yet te Al lah
(c.c)’ın ah la kıy la ah lak la na rak kal bi ni ağ yar dan bo -
şal tıp kal ben Al lah (c.c)’ın ar şı na dö ner sin. Kal bin
sen de fanî Al lah (c.c) ile bâki olur. He lal yol dan ye-
me ği ve uy ku yu, dört sa at ge ce uy ku su na doğ ru
ted ri cen azal tıp, zik rul la hı art tı ra rak Al lah (c.c)’a
ya kın la şır sın. Lâ ilâhe il lallâh ke li me si ni ne ka dar
ço ğal tır san kal bi nin cilâsı sa na yak la şır ve Al lah
(c.c) sa na te cel li eder. Eğer kö tü lü ğü em re den nefs,
se ni Al lah (c.c)’a yö nel mek ten alı ko yu yor sa onu iki
gün aç bı ra ka rak za yıf lat ve Al lah (c.c)  yo lun da
onun la mü ca de le et. Ta ki edep len sin ve se ni Al lah
(c.c)’ın zik rin den alı ko ya ma sın.”105

Bu se bep le Er zu rum lu İbra him Hak kı, Al lah
(c.c)’ın evi olan kal be ya kış ma yan va sıf la rı on kıs -
ma ayı rır. İnsan, ken di si ne ya kış ma yan bu va sıf lar -
dan kal bi ni uzak laş tır ma lı dır. Bu va sıf lar kı sa ca şu
şekil de sı ra la na bi lir:

i. Al lah (c.c)’tan baş ka sı na mu hab bet et mek.

ii. Al lah(c.c)’tan gaf let et mek. 

ii i. Al lah (c.c)’a şirk koş mak.

iv. Al lah (c.c)’a iti mat et me mek.

v. Al lah (c.c)’ın tak di ri ne iti ba rı terk et mek.

vi. Al lah (c.c)’ın im ti ha nı hak kın da şika yet et -
mek.

vi i. Al lah (c.c)’ın ka za sı na öf ke len mek.

vi i i. Al lah (c.c)’ın hal kı na te keb bür et mek.

ix. Al lah (c.c)’ın ema ne ti ne iha net et mek.

x. Al lah (c.c)’tan gay rı nın ha ki ki bir var lık ol-
du ğu na inan mak tır.106

Er zu rum lu İbra him Hak kı, bu is ten me yen va-
sıf la rın dı şın da Al lah (c.c)’ın evi olan kal be ya kı şan
va sıf la rı da on kıs ma ayır mak ta dır. Şöy le ki:
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i. Al lah (c.c)’a mu hab bet et mek.

ii. Al lah (c.c)’a te vec cüh et mek.

ii i. Al lah (c.c)’ın efâli ni bir le mek. 

iv. Al lah (c.c)’a te vek kül et mek. 

v. İş leri Al lah (c.c)’a ha va le et mek.

vi. Al lah (c.c)’ın im ti ha nı na sa bır gös ter -
mek.

vi i. Al lah (c.c)’ın ka za sı na rı za gös ter mek.

vi i i. Al lah(c.c)’ın aza me ti ne bo yun eğ mek.

ix. Al lah (c.c)’ın mül kü ne kar şı ken di fak rı nı
bil mek.

x. Al lah (c.c)’ın bakâsın da fenâ ol mak tır.107

Ona gö re in san, kal bi ni ken di ne ya kış ma yan
kö tü sı fat lar dan te miz le yip cev her ola rak ka bul
edi len bu iyi sı fat lar la süs le di ğin de Al lah (c.c)’ın
ev li ya sı nın yo lu na sulûk et miş olur. Kalp ve ruh
Al lah (c.c) ile mut ma in olur. Al lah (c.c)’ın hi ta bı na
kâbil ol muş olur. Ni te kim âyet te ki: “Ey mut ma in
ol muş ne fis! Rab bi nin hu zu ru na ra zı olun muş ola-
rak gir! Kul la rı mın ara sı na ka tıl ve cen ne ti me
gir!”108 hi ta bı da ye ri ne ge ti ri le rek Al lah (c.c)’ın da-
ve ti ne ica bet et miş olu nur. Böy le ce bir kul ola rak
Al lah ’ın hu zu ru na gi ri lip Al lah (c.c)’ın sev dik le -
rin den olu nur. Bu mer te be de kul, Al lah (c.c)’tan
ra zı ha le gel di ği için Al lah (c.c) ka tın da da ra zı olu-
nan lar dan olup eh lul lah züm re si ne il hak olur.109

Er zu rum lu İbra him Hak kı, Cilâu’l- Kulûb’da
kal be ya kı şan on ay rı vas fı, fa sıl lar ha lin de ele al-
mak ta dır. Bu bö lüm de, bah si ge çen fa sıl lar dan ken -
di ifa de le ri miz le öz bir şekil de bah se de ce ğiz.
Fa sıl la rın hep si “ey fenâ fillâh ma ka mın da ki kar de-
şim!” hi ta bıy la baş la mak ta dır. Da ha son ra o fa sıl la
il gi li ya pıl ma sı ge re ken ler adım adım an la tıl mak -
ta dır. 

Bİ RİN Cİ FA SIL: HUB BUL LAH 

Al lah (c.c) yo lun da ki ki şi, kal bi ni Al lah (c.c)’tan
baş ka sı nın mu hab be tin den te miz le ye rek hub bul -
lah ile süs le me li dir. Al lah (c.c)’tan baş ka sı se vil me -
me li dir. Çün kü hubb, Al lah (c.c)’a mah sus bir

cev her dir. O, Al lah (c.c)’tan baş ka sı na ta sar ruf edi-
le mez. Eğer bir kim se ya da bir şey se vi le cek se Al -
lah için se vil me li dir. Ni te kim Al lah (c.c) in sa nı
sev di ği şey ler le im ti han eder. Şayet in san, Al lah
(c.c)’ın şeri a tı na ay kı rı ola rak kö tü huy lar la ha re ket
eder se, ezi yet çe ker. Çün kü dö nüş, an cak Al lah
(c.c)’adır. Zi ra in sa na ye ga ne ar ka daş ve ve fa lı dost
sa de ce Al lah (c.c)’tır. Fi kir le ri in sa na il ham eden
ve sır la rı sak la yan yi ne O’ dur. Ayıp la rı çok ça ör ten
ve gü nah la rı nı ba ğış la yan yi ne O’ dur. İnsa na en ya -
kın yar dım cı, sa mimî ar ka daş ve yol daş yi ne O’ dur.
İnsa nın kal bi, O’ nun ce ma li nin ay na sı ve O’ nun vi-
sa li nin hal ve ti dir. İnsan, ne re de olur san ol sun Al -
lah ile be ra ber dir. Bir iş te Al lah yok sa, o iş te
de vam lı lık müm kün de ğil dir. Do la yı sıy la in san, O’ -
nun dı şın da ki her kes ten yüz çe vi rip kal bi ni O’ nun
sev gi si için bo şal ta rak her an O’ nu zik ret me li dir.
İnsan, an cak bu hal de eh lul lah züm re sin den olup
kal bi ni mu hab be tul la ha il hak ede bi lir. Ni ha yet te
de kalp te Al lah (c.c)’la be ra ber ol ma nın hu zu ru ya-
şa na bi lir.110

İKİN Cİ FA SIL: AL LAH (c.c)’A TE VEC CÜH

Al lah (c.c) yo lun da ki ki şi, Al lah (c.c)’tan ga fil ol-
mak tan uzak la şıp O’ na te vec cüh ile zînet len mek
için kal bi ni te miz le me li dir. İnsan, Al lah (c.c)’ı kal-
bin den uzak tut ma ma lı dır. Çün kü kalp, Al lah ’ın
ka pı sı dır. O, her an in san la be ra ber ol du ğun dan
kalp le ri de gö re bil mek te dir. Çün kü O, in sa na ken-
din den bi le da ha ya kın dır. İnsan, Al lah (c.c) ile se-
vi nip mut lu ola bil me li dir. O’ nu ken di si nin dı şın da
ara mak tan vaz geç me li dir. Zi ra kalp, Al lah ’ın evi-
dir. Do la yı sıy la in san, O’ nu kal bin de ara yıp bul ma-
lı dır. Her ki min, ni ye ti Al lah (c.c)’a ya kın laş mak sa,
dil le ri Al lah (c.c)’tan ne ler ka zan dı ğı nı an lat mak -
tan yo ru lur. Ki min de ni ye ti Al lah (c.c)’ın dı şın da
olan şey ler ise dil ler, Al lah (c.c) ta ra fın dan ne ka -
dar zi ya na uğ ra yıp kay be dil di ği ni an la mak tan yo-
ru lur. İnsan, ni ye ti ni iki dün ya dan da uzak laş tı rıp
nef si ne tâbi ol mak tan kur tul ma lı dır. Çün kü dün ya
eh li nin ni ye ti, umu du ve du a sı, Al lah (c.c)’tan ken -
di pay la rı nı ta lep et mek tir. İş te bu da, on la rı Al lah
(c.c)’ı zik ret mek ten alı ko yar. Ba zı la rı ne ken di ne f-
is le ri nin düş man lı ğı nı ne de Al lah (c.c)’ın ken di le -
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ri ne olan ina ye ti ni an lı yor lar.111 Bi la kis on lar ken -
di nefs le ri için Al lah (c.c)’a iba det edi yor lar. Dün -
ya eh li, Al lah (c.c)’ın mah lu ka tı na kar şı zil let
için de dav ra na rak nefs le ri ni se ve rek ken di le ri ne
hiz met eder ler. Nefs le ri için kalp le ri kı rar, Al lah
(c.c)’tan utan maz lar. Öl dük ten son ra, Al lah (c.c)’a
kar şı ede bi terk et me le ri ne piş man olur lar. Çün kü
kalp le ri yık mak, Al lah (c.c) ka tın da gü nah la rın en
bü yü ğü dür. Bu nun kar şı sın da da kalp le ri mem nun
et mek Al lah (c.c) ka tın da en se vim li iba det ler den -
dir. Nefs, in sa na kö tü lü ğü em re der ve Al lah ’a ita at
et mek ten de men eder. Bun dan do la yı in san, sü-
rek li is te mek ten vaz ge çe rek Al lah ’a hamd ede rek
mut lu ol ma lı dır. İnsan, her ne hal de olur sa ol sun
Al lah ’ı an mak tan vaz geç me ye rek te vec cüh et me li -
dir.112

ÜÇÜN CÜ FA SIL: AL LAH (c.c)’IN EF’ÂLİ Nİ BİR LE MEK

Al lah (c.c) yo lun da ki ki şi, Al lah ’a şirk koş mak tan
vaz ge çip, Al lah ’ın fi il le ri ni tev hid ile süs le mek su-
re tiy le kal bi ni te miz le me li dir. İnsan, Al lah ’a hiç-
bir şeyi or tak koş ma ma lı dır. Her iki dün ya da da
azap tan kur tul mak için Al lah ’ı bir le me li dir. İnsan,
fi il le ri mah lu kat tan da san ma ma lı dır. Fi il le rin sa-
hi bi, zer re le ri ha re ket et ti ren ve her var lı ğın mü-
deb bi ri, o Al lah’ tır. Ay nı şekil de kalp le ri evi rip
çe vi ren, dil le ri ko nuş tu ran yi ne Al lah (c.c)’tır. Bu
ko nu da Pey gam ber (s.a.v.) bu yu ru yor ki;  “Kul la -
rın kalp le ri Al lah (c.c)’ın iki par ma ğı ara sın da -
dır.”113 Ya ni, kul la rın kal bi, O’ nun lut fu ile kah rı
ara sın da dır. Her şey de ta sar ruf sa hi bi olan ve her
şey de bil fi il et ki li olan yi ne O’ dur. Al lah ’ın et ki si
için de akıl lar, ruh lar, yıl dız lar, fe lek ler, ta bi at ve
bü tün mahlûkat var dır. Ay rı ca ma den ler, nebâtât,
hayvânât, in san lar ve âlet ler gi bi her şey O’ nun
elin de dir. İnsan, is ti ka met yo lun da olan lar dan ol -
mak için bü tün fi il le ri Al lah ’a bağ la ma lı dır. İnsan,
Al lah (c.c)’ın ver di ği ter bi ye den do la yı, kim se ye
ezi yet ede mez ve hiç bir mü mi nin de kal bi ni kı ra -
maz. Ak si hal de ki şi, Al lah (c.c)’ın Kâbe’ si ni yık-
mış olur. Ya ra tıl mış la rı Ya ra tan ’a bı ra ka rak
fi il le rin de ha ta yap mak tan ka çın ma lı dır. İnsan, ga -
zap ve şeh vet bü yü sün den kur tu lup O’ na kar şı hâlis

bir kul ol ma lı dır. Bü tün mahlûkâta kar şı da şef kat
ile yak la şa bil me li dir. İnsan, kal bi ni an cak O’ nun
bir li ğiy le bir leş ti re rek hal ve te vâsıl ola cak tır.114

DÖR DÜN CÜ FA SIL: AL LAH (c.c)’A TE VEK KÜL

Al lah (c.c) yo lun da ki ki şi, kal bi ni Al lah (c.c)’a kar -
şı gü ven siz lik ten te miz le ye rek te vek kü le sa rıl ma lı -
dır. İnsan, hiç bir kim se den kork ma dan “Lâ hav le
velâ kuv ve te illâ billâh”” di ye rek ra hat la ma lı dır. Her
şey Al lah (c.c)’ın iz niy le ol du ğun dan in san, as la
ves ve se ye ka pıl ma ma lı dır. Al lah ’ın ken di si ne her
şey den da ha ya kın ol du ğu nu unut ma dan te vek kül
et me li dir. İnsan, O’n dan baş ka hiç bir kim se ye ve
hiç bir şeye gü ven me me li dir. Çün kü her şey, ama
her şey Al lah (c.c)’ın elin de dir. Zi ra iş le ri ko lay laş -
tı ran ve ku sur la rı ta mam la yan yi ne o Al lah (c.c)’tır.
Hâzır olan muîn ve nâsır olan hâfız, o Al lah
(c.c)’tır. Eğer bir ka ya, bir da ğın ba şın da in sa na
doğ ru ha re ket edip yu var la nır sa on dan kork ma ma -
lı ve Al lah ’a gü ve nil me li dir. Al lah (c.c)’a te vek kül
ka le si ne sı ğı nan ki şi, Al lah (c.c)’ın sev dik le rin den
ola bi lir.  Ru hu bu nal tan şüp he ler den ve kal bi Al lah
(c.c)’tan meş gul eden ha yal ler den kur tu la rak te-
vek kül ma ka mı na ula şıl ma lı dır.115

BE ŞİN Cİ FA SIL: AL LAH (c.c.)’A TES Lİ Mİ YET 

Al lah (c.c) yo lun da ki ki şi, kal bi ni O’ nun tak di ri ne
iti bar et me me duy gu sun dan te miz le ye rek tes li mi -
yet ha lin de ol ma lı, Al lah ’ın ira de si ne say gı gös ter -
me li dir. Zi ra ge le ce ğin sa hi bi o Al lah’ tır ve bü tün
iş ler O’ nun tak di riy le dir. İnsan, her işi ni Al lah
(c.c)’a tes lim et me li dir. Çün kü iş le rin akı bet hal le -
ri nin il mi Al lah (c.c)’a mah sus tur. İnsan, Al lah’ tan
uzak laş ma mak için Al lah ’ın dı şın da hiç bir şey is te -
me me li dir. İnsan, hiç bir şey de ka ra rı nı ke sin hü-
küm le ver me li dir. Çün kü fa il-i muh tar o Al lah
(c.c)’tır. Eğer kalp, Al lah (c.c)’ın mu ra dı nın ne ol-
du ğu ko nu sun da ih ti yar sız kal say dı ru hu, kalp ten
ay rı Al lah (c.c) ile ün si ye tin hal ve tin de olur du. Bu
yüz den Al lah (c.c)’ın tak di ri ne ay kı rı olan, ted bi rin
ka rı şık lı ğın dan kur tu la rak in ti zar, mah ru mi yet ve
gaf let ate şiy le yan ma mak için iş le ri Al lah ’a tes lim
et mek ge re kir. İş ler Al lah (c.c)’ın il min de va kit le -
ri ne ba ğım lı dır. Do la yı sıy la in san, bir iş te ace le et-
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me me li, gam lan ma ma lı ve hat ta ka der Al lah
(c.c)’ın tak di ri ne gö re iş le ye ne ka dar her an O’ nu
ana rak ted bi ri ni O’ nun tak di ri ne bı rak ma lı dır.
İnsan, böy le ya par sa eh lull lah züm re sin den ol muş
olur.116

AL TIN CI FA SIL: AL LAH ’IN İMTİ HA NI NA SAB RET MEK 

Al lah (c.c) yo lun da ki ki şi, kal bi ni Al lah (c.c)’ın im-
ti ha nı na kar şı sa bır sız lık tan te miz le ye rek Al lah ’ın
mahlûkâtı nın ezi ye ti ne kar şı hilm ve sa bır la ya şa -
ma lı dır. İnsan, ken di si ne ce fa nın ya ra tı lan dan de -
ğil Al lah’ tan gel di ği ni bil me li dir. İnsan, ne bir
ezi yet ten en di şe le nip üzül me li; ne de bir il let ten
te dir gin ol ma lı dır. Çün kü bun lar, Al lah ’ın im ti -
han la rı dır. Ya ra tı lan lar ve se bep ler bir asa gi bi O’ -
nun elin de dir. Al lah, im ti ha nı in sa nı ter bi ye et mek
için ya rat mış tır. Zi ra kalp le ri evi rip çe vi ren ve dil-
le ri ko nuş tu ran o Al lah (c.c)’tır. Be den le ri ha re -
ket len di ren ve var lık lar da ta sar ruf sa hi bi olan yi ne
o Al lah (c.c)’tır. Al lah, ken di da ve ti ne ica bet edil-
sin di ye in sa nı hu zu ru na ça ğı rı yor. Eğer nan kör
nefs im ti na eder se Al lah (c.c) onu im ti han asa sı ile
gü der O’ nun ce fa sı in sa na ve fa dır. Hiç bir şey, in-
san la rın elin de de ğil dir, zîra ta sar ruf O’ na ait tir. El-
Mu’tî, el-Mâni’, ed-Dâr, en-Nâfî’ o Al lah (c.c)’tır.
İnsan, akıl sız la rın soh be ti ni on la rın ezi yet le ri ne
kat lan mak su re tiy le Al lah (c.c)’ın tak di ri nin de yar-
dı mıy la rı za ma ka mı na ulaş mak için ga ni met bi lir -
ken; in san la rın ba zı sı nı da ne düş man ne de dost
ola rak gör me li dir. Çün kü in sa nın düş ma nı, ken di
nef si dir ve dos tu da Al lah (c.c)’tır. Bu yüz den her
sa at O’ nu ana rak im ti ha nı na sab ret me li dir. İnsan,
kal bi ni sa bır la O’ nun hük mü ne ve re rek O’ nun ün-
si ye ti nin hu zu ru na va ra bil me li dir.117

YE DİN Cİ FA SIL: AL LAH ’IN KA ZA SI NA RIZÂ

Al lah (c.c) yo lun da ki ki şi, Al lah için kal bi ni öf ke -
den te miz le ye rek O’ nun ka za sı nın hük mü ne rı za
gös ter me li dir. İnsan, Al lah ’ın bü tün fi il le ri ne ra zı
olup kah rın için de lu tuf ve za ra rın için de fay da bu-
la bil me li dir. Al lah (c.c)’ın kud re ti, di ken için de ki
gül gi bi dir. İnsan hak kın da tak dir edi len her iş, Al -
lah (c.c)’ın il min de var dır. İnsan için O’ nun em riy -
le levh-i mah fuz da ya zıl mış tır. Bun dan do la yı

in san O’ na ra zı olup tak di ri ile vak tin de O’ nu ha zır
bul ma lı dır. İnsan, hiç bir şey de is te me me li dir ki,
onun için mey da na ge le cek vak ti bek le me sin.
Böy le ce in san, ira de sa hi bi ol mak tan, is te mek ten,
bek le mek ten, kor ku dan, ha yal kı rık lı ğın dan, baş-
ka sın dan is te mek ten kur tu la bil sin. Ni ha yet te in -
san, ka za ya ra zı ol ma lı ki hür me ti ne de ra zı olup
Al lah (c.c.)’ın ema nın da sa a det le, ra hat için de em-
ni yet le ya şa ya bil sin. Ru hun ve kal bin ra ha tı, Al lah
(c.c)’ın ka za sı na rı za ile dir. Muh taç ol ma ma şere fi
ve fu tuh Al lah (c.c)’ın hük mü ne tes lim ma ka mın -
da dır. Hu zur top lan tı sın da gam ve sürûrun bir le şi -
mi Al lah (c.c) ile dir. Sağ lık ve has ta lık, Al lah (c.c)
ile ün si yet mec li sin de bir dir. Böy le ce in san, her ne-
fes te O’ nu ana rak ka za sı na öf ke yi terk edip evl li -
ya ul lah züm re sin den ola cak tır.118

SE Kİ ZİN Cİ FA SIL: AL LAH ’IN AZA ME Tİ NE BO YUN EĞ MEK

Al lah yo lun da ki ki şi, kal bi ni O’ nun için ki bir ve
mahlûkâta te keb bür den te miz le ye rek aza me ti ne
bo yun eğ mek le süs le me li dir. İnsan, Al lah (c.c)’ın
hu zu run da ken di nef siy le bö bür len me me li hiç bir
ya ra tı la na kar şı da da ki bir len me me li dir. İnsan,
kalp sa ra yı nı ken di ni re zil ede rek be ğen mek ten,
kib rin den ve kü çüm se ye rek bak mak tan Al lah için
te miz le me li dir. İnsan, Al lah ka tın da top rak mi sa -
li nef si ni ta nı ya rak kalp bos ta nın dan ki bir ka ya -
sı nı sö küp at ma lı dır. Al lah (c.c)’ın na zar et ti ği
ma hal den ena ni yet toz la rı nı kal bi bo za ca ğı için si -
lip te miz le me li dir. Zi ra kalp, Al lah (c.c)’ın nu ru -
nun ay na sı dır. Bu yüz den in san, nef si ni bü tün
mahlûkâtın en fa ki ri, en kü çü ğü, en al ça ğı ve en
âdîsi ola rak kal bi ne ta nıt ma lı dır. İnsan, Al lah ’ın
hu zu run da her ke si en zen gin, en bü yük, en önem -
li, en evlâ ve en yük sek ola rak gö re bil me li dir. İş te
bu kalp te ki bo yun eğ me, eh lul lah için en bü yük ik-
sir dir. İnsan, nef si ni Al lah (c.c) için bo yun eğe rek
hor gör me li dir. İnsan, bu hor gör me yi Al lah ile
ken di ara sın da sak lı tu ta rak hiç bir ya ra tı la na da
gös ter me me li dir; Al lah (c.c) için in san la ra mer te -
be le ri ne gö re te va zu ile dav ran ma lı dır. Al lah
(c.c)’ın es ra rı nı ko ru mak için in san lar ile akıl se vi -
ye le ri ne gö re ko nu şul du ğu gi bi, in san la rın kalp le -
ri iba det ni ye ti ile hoş tu tul ma lı dır. Böy le ce kalp ler
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de O’ nun mah bu bu olur ve O’ nun ka tın da mak bul
olur. Her hal de Al lah anıl ma lı ki, kalp ten ki bir sö-
kü lüp atı la bil sin.119

DO KU ZUN CU FA SIL: AL LAH (C.C.)’IN MÜL KÜN DEN FAKR 

Al lah yo lun da ki ki şi, kal bi ni Al lah (c.c)’ın ve kil li -
ği ne sa da ka ti ne re fa kat et mek ten te miz le ye rek O’ -
nun mül kün den ha kikî fa kir lik le süs le me li dir.
O’ nun hiç bir mül kü ne re fa kat edil me me li dir. İnsa -
nın ya nın da bu lu nan mal, mülk, kö le, evlât, yol, ci -
sim, ruh, bü tün has sas la rıy la akıl ve ke mal ile
kuv ve tin hep si O’ nun dur. İnsan, ne var lı ğı ne bol-
lu ğu, ne hâli, ne ma lı, ne kav len ne de fi i len ken di -
ne nis pet et me me li dir. Bun la rı in sa nın ya nı na
sa vun ma sız bir şekil de bı rak mış tır; an cak hep si O’ -
nun ema ne ti dir. İnsan, ne za ma na ka dar O’ nun
mül kü ne re fa kat ede rek bu ağır ema net le ri ta şı ya -
bi lir. Eğer in san, bu ema net le ri gü nün den ön ce sa-
hi bi ne tes lim ede cek se o sa hip, Al lah (c.c)’tır.
Böy le ce in san, dün ya ta sa la rın dan ve âhi ret ke der -
le rin den kur tu lup, Al lah ile bir lik te ra hat için de
ola cak tır. Ay rı ca O’ nun ema ne ti ne re fa kat et mek -
ten kay nak la nan bü tün elem ler, ke der ler, fit ne ler
ve mu si bet ler den de kur tu lu şa eri lir.120

ONUN CU FA SIL: BAKÂUL LAH’ TA FENÂ 

Al lah yo lun da ki ki şi, kal bi ni O’ nun dı şın da ki le re
kar şı ha ki ki var lı ğın is pa tın dan te miz le ye rek, nef-
si ni ken di me cazî vü cu du nun nef yi ile Al lah (c.c)’ta
fenâ ol mak la süs le me li dir. İnsan, O’ nun ha ki ki var-
lı ğı na kar şı ken di var lı ğı nı kar şı laş tır ma ya kalk ma -
ma lı dır. Bu nu yap tı ğı tak dir de gü nah la rın en
bü yü ğü olan şir ke bu laş mış olur. İnsan, ena ni yet
zin da nın dan O’ nun bir li ği nin fezâsı na çık ma lı dır.
Böy le ce var lı ğı nın sa ra yı, aç lık, uya nık lık ve zik-
rul lah ile ka zı nıp O’ nun var lı ğı nın ha zi ne si in sa nın
kal bin de gö rü ne bil sin. O’ nun bir li ği nin de ni zi in-
sa nın ru hun da dal ga lan sın. Hik met pı nar la rı, O’ -
nun de ni zin den, in sa nın kal bi ne ve ora dan da
di li ne dö kül sün. Her kim ena ni ye ti nin yük sel me -
sin den ken di ni kur ta rır sa, O’ nun faz lıy la za ma nın
sul ta nı olur. Her kim de nef si ni yok eder se o ki şi
O’ nun la bâki dir ka lır. İnsan, her de fa sın da O’ nu
an ma lı ve her zer re de O’ nun nu ru na şahit lik yap-

ma lı ki, O’ nun aza me ti ne ya kış ma yan şey ler de O’ -
nu ten zih ede bil sin. İnsan, ken di var lı ğıy la fânî ve
O’ nun var lı ğıy la bâki ol ma lı ki, ev li ya ul la hın mer-
te be si ne ula şa bil sin. İnsan, bir lik şara bıy la sar hoş
olup O’ nun ne fes de ni zin de yü ze rek mekân ve za -
man kay dın dan kur tu la bil sin. O’ nun la bir lik te
mak bul bir hay ret ile O, in sa nın ya nın da ezel, ebed,
sûret, zâhir ve bâtın ola rak her şeyi hak kıy la bi len-
dir.121

AL LAH ’A YAK LA ŞAN LA RIN ÖZEL LİK LE Rİ

Risâle nin so nun da Al lah ’a yak la şan la rın özel lik le -
ri ni Er zu rum lu İbra him Hak kı’ nın di lin den şu şe-
kil de ifa de ede bi li riz. “Hiç bir şey se ni O’ nun
hu zu run dan en gel le ye mez. Çün kü sen, her ne fes -
te O’ nun mu hab be ti nin ve ma ri fe ti nin şara bın dan
bir ka deh içer sin. O’ nun mu hab be tiy le te nef fü sün
kad ri ni bi lir sin. Ne ye mek, ne ke lam, ne ai len le oy-
naş man, ne uy ku bir an bi le se ni O’ na ün si yet ten
alı ko ya maz. Ya ra tı la nı ve O’ nu se ve rek iki zıd dı bir
ara da tu tar sın. İnsan lar la ko nu şur sun ama kal bin
Al lah (c.c) ile ün si yet ha lin de dir. İnsan lar la be de -
nin le ar ka daş lı ğı nı sür dü rür sün; ama ru hun O’ nun
ya nın da dır ve in san lar se ni ken di le ri ne ya kın zan-
ne der. Hal bu ki sen, O’ na ya kın sın dır. On lar la şef-
kat le dost luk eder ken O’ nun la edep le dost luk
eder sin. İnsan lar la iliş ki ku rar sın ve on la ra Al lah
(c.c) için yu mu şak dav ra nır sın. Al lah (c.c)’a mu-
hab be tin den do la yı mü’ min le re lü tuf la mu a me le
eder, yu mu şak dil le ko nu şur sun. İnsan la ra akıl se-
vi ye le ri ne gö re hi tap eder ve O’ na say gın dan do la -
yı vah det sır la rı nı giz ler sin. Sen on la rı sak la dı ğın /
ko ru du ğun gi bi Al lah (c.c) da se ni mu ha fa za eder.
Bü tün hal le rin de bü tün fi il ve söz le ri nin O’ nun rı-
za sı na uy gun ol du ğu nu gö rür sün. Ola ğa na mu ha lif
ama O’ nun şeri a tı na uy gun olan iş ler den sa kın -
maz sın. Al lah yo lun da hiç bir kı na yı cı nın kı na ma -
sı se ni il gi len dir mez. Onun ya rat tık la rı na ya lan dan
al dat mak tan sö zün den dön mek ten, hi le den, oyun-
dan, iha net ten, hı ya net ten, söv mek ten, gıy bet ten,
eleş ti ri den ta’n et mek ten, lânet ten, ya lan söz den ve
ezi yet ten ka çı nır sın. Arın mış nef sin onun ha ram
kıl dı ğı bü tün her şey den nef ret eder. Onun ahlâ-
kıy la ahlâklan mak su re tiy le ayıp lar ör tü lür, sı kın -
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tı lar fe ra ha ka vu şur ve kalp ler hoş olur. Ye me ğin,
uy kun, kı ya fe tin, kelâmın lillâh ve fillâh için olur.
Eh lul lah ha vas sın dan ol du ğun hal de yer, uyur
şaka ya par ko nu şur, avam gi bi gi yi nir sin. Dış gö-
rü nü şün le in san la rın kor ku la rın da ve hü zün le -
rin de on la ra uyar sın. İçin ise Al lah ile de vam lı bir
sürûr ha lin de dir. Vah det ve mu hab bet es rar la rı nı
onun ya rat tık la rın dan ve ehil ol ma yan lar dan giz-
ler sin. Kal bi nin hal le ri ni onun la ken di aran da
ebe di yen sak la ya rak “O Al lah ’a hamd ol sun ki, bi -
zi bu cen ne te eriş tir di. Eğer Al lah Teâla bi zi mu-
vaf fak kıl ma say dı ken di li ği miz den biz bir yol
bu la maz dık.”122 di ye söy le nir.

MÜNÂCÂT

Er zu rum lu İbra him Hak kı, Cilâu’l- Kulûb’un so-
nun da münâcâta da yer ver miş tir. Bir kıs mı onun
di lin den şöy le dir:

“İ lahî, sa na hamd edip şük ret me de be nim işi -
mi ko lay laş tır. Zik rin ve fik rin le kal bim tat min ol -
sun di ye mu hab be tin ve şük rün le göğ sü mü
ge niş let! Amin ya Al lah. 

İlahî, sev di ğin şey de ve ra zı ol du ğun her gü-
zel lik te be ni mu vaf fak kıl. Her ayıp ve ku sur dan
şeri at ka le ne sı ğın mak için be ni göz açıp ka pa yın -
ca ya ka dar bi le ne nef si me ne de kim se ye bı rak ma!
Amin ya Al lah. 

İlahî, sev gi nin ta dı nı afi yet le tat mam için be -
ni aşa ğı lık olan eh li dün ya dan uzak tut ve ba na yü -
ce olan mu hab bet eh li ni sev dir! Amin ya Al lah. 

İlahî, sen be nim gö ze te nim sin ya kı nım sın. Be-
nim le sin ve ba na ye ter sin. Pı na rı nın sır rı, ru hum
ve kal bim için in ki şaf et sin di ye be ni ben den ko ru
ve be ni ben den kur tar ey Rab bim! Amin ya Al lah. 

İlahî be ni ben den uzak laş tır. Be ni hu zu ra yak-
laş tır. Be ni sa na çek. Ey nur la rın nu ru kal bi mi ay-
dın lat. Kal bim se nin ma mur evin ol sun! Amin ya
Al lah. 

İlahî, ben den ra zı ol ve be nim sen den ra zı ol-
ma mı ba na na sip et. Be ni nef si min ce hen ne min den
ce ma li nin nu ru ile kur tar. Be ni kalp cen ne ti ne gir-
dir. Be ni vi sa li nin lez ze tiy le do yur! Amin ya Al lah. 

İlahî seç kin aş kı nın hür me ti ne ruh, se nin ön-
ce lik li sev gi nin ha la ve ti ile dol sun di ye kal bi mi bü -
tün ya ra tıl mış la rın ala ka sın dan bo şalt! Amin ya
Al lah. 

İlahî, kal bi mi bü tün afak tan hu zu ru na gir sin
di ye gü zel ah lak la süs le, mu hab be ti ne şevk ve iş ti -
yak ile il hak ey le! Amin ya Al lah 

İlahî, kal bi mi ga fil le rin kir li va sıf la rın dan te-
miz le. Se nin mu kar rebîn ev li ya nın yo lu na gir mem
için be ni, arif le rin sı fat la rı nın çi çek le riy le ko ku -
lan dır! Amin ya Al lah. 

İlahî, kal bi mi ya rat tık la rı nın mu hab be tin den
bo şal ta rak aş kın la ce ma li nin ay na sı ol sun di ye mu-
hab be tin ken di siy le do nat! Amin ya Al lah. 

İlahî, be ni gaf let ten uzak laş tır ve sa na yö nelt.
Kal be gir mek ve hu zu run da bo yun eğ mem için sa -
na ün si yet ve ya nın da hu zu ru ko lay laş tır! Amin ya
Al lah.”123

SO NUÇ

Er zu rum lu İbra him Hak kı, Cilâu’l-Kulûb’da mu-
hab be tul lah’ tan ve bu yol da ya pıl ma sı ge re ken -
ler den bah set mek te dir. Bi lin di ği üze re onun
ahlâkî dü şün ce si nin te me li, mâri fe tul lah, mu hab -
be tul lah ve ahlâkî pren sip le rin üze rin de te za hür
et ti ği in san-ı kâmil ol ma he de fi üze ri ne ku ru lu -
dur. Er zu rum lu İbra him Hak kı ri sa le si nin mu kad-
di me sin de mu hab be tul lah tan bah set tik ten son ra
Al lah ’a yak laş ma nın aşa ma la rı nı on fa sıl da ken di -
ne gö re açık la mış tır. Bu on fa sıl da ge çen “hub bul -
lah, te vec cüh, ef’âli ni bir le mek, te vek kül,
tes li mi yet, im ti ha na sab ret mek, ka za ya rı za, bo -
yun eğ mek, fakr ve fenâ” aşa ma la rı üze rin de, he -
men he men ço ğu mu ta sav vıf, it ti fak et mek te dir.
Ay rı ca bun lar, kâmil mü mi nin de sa hip ol ma sı ge-
re ken va sıf lar dan dır. İnsan la rın ke ma le vâsıl ol-
ma la rı için bu va sıf lar la ahlâklan ma la rı, Al lah ’a
yak laş ma la rı ve kalp le ri ni te miz le me le ri el zem -
dir. Er zu rum lu İbra him Hak kı’ ya gö re in san, mu-
hab be tul la hı da şiar ola rak ka bul edip bü tün
âle me bu açı dan ba ka bil me li dir. Bu nu ya pa bil mek
için de kal bi ni bü tün kö tü va sıf lar dan arın dı ra rak
iyi va sıf lar la süs le me li dir. Kı sa ca Al lah sev gi si, in-
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sa na ka zan dır dı ğı gü zel ahlâk sa ye sin de, et ra fın -
da ki in san la ra kar şı sev gi, yar dım laş ma duy gu su -
nu ar tı rır ken, hırs ve şeh ve tin tut sak lı ğın dan
kur tul ma sı na se bep olur.

O, bu ri sa le de az ye mek, az uyu mak ve az ko-
nuş mak gi bi pra tik ahlâkî gü zel lik le ri tav si ye eder.
Yi ne Al lah ’a olan tam tes li mi yet dü şün ce si ni te vek-
kül, sa bır ve rı za gi bi kav ram lar la or ta ya ko yar. Er-
zu rum lu İbra him Hak kı, in san lar da mev cut olan
dün ya hır sı, öf ke, kin, ha set, cim ri lik, is raf, gıy bet,

tem bel lik ve şeh vet gi bi kö tü has let ler den kur tul -
ma ça re le ri ni gös te rir.

Bu nun ya nın da edebî açı dan Cilâu’l-Kulûb’un
di li, sa de ve an la şı lır dır. Hal kın an la ya bi le ce ği ifa -
de şekil le ri ni kul lan dı ğı için her ke sin ra hat lık la is-
ti fa de ede bi le ce ği özel lik te dir. Doğ ru dan doğ ru ya
mu ha ta bı na ya ni mürîde hi tap eden bir üslûba sa -
hip ol du ğun dan tarîkat pra ti ğin de de ken di ne yer
bu la bi le cek ni te lik te bir eser ola rak kar şı mı za çık-
mak ta dır.
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