tasavvuf
İlml

ve Akademik Araştırma Dergisi

--~~

.

Ankara, 1999

Seyyid Burhaneddin'in Bazı Kur'an
Ayetlerine Getirdiği İşariYorumlar-1
Ethem CEBECİOGLU
Prof. Dr., Ankara Ü. ilahiyat Fakültesi

Seyyid Burhaneeldin Muhakkık-ı Tirmizi Xll. yüzyılın sonl arında doğmuş,
XIII. asrın ilk yarısında 638/1240 veya 639/1241 tarihine kadar yaşamış, çok
önemli bir Türk sufisidir.' Mevlana Celaleddin-i Rumf'nirı seyr ü sl.Hukunu tamamlayan ilk şeyhidir. İkincisi ise Şems-i Tebrizi'dir.
2

A. Seyyid BurJ.ıaneddin'in Hayatı,

KiŞiliği

ve Eseri

Seyyid Burha.neddirı'irı doğum tarilli kesin olmamakla birlikte, kaynaklar bunu 561/1165 şeklinde kaydederler. Tirmiz'in "Hüseyni" seyyidlerindendir! Seyyid Burhaneddin'in önce teferrüs kabiliyetiyle iç alemiere olan vukufiyyetinden
dolayı, Horasan, Tirrniz, Buhara dolaylarında "Seyyid-i Sırdann olarak tanındığı
nı görüyoruz. s Onun ilm-i ledünne olan frşinalığı, Sultan Veled tarafından da di.
le getirilıniştir. 6
Seyyid Burhaneddin'in hayatını, tasavvtıfa intisab etmeden önce ve sonra diye ikiye ayırmak mümkündür. Onun, maneviyat yoluna sülük etmeden önceki
hayatı hakkında, kaynaklarda hemen hemen açık bir bilgiye rastlanmaz. Ancak,
1 Seyyid Burhineddin Muhakkık-ı Tim1izl, Ma'ôrif, çev.: Abdülbaki Gölpınarh, Ankara 1972
s. 17.
2 SipehsiHar, Feridun b. Ahmed, Rislile-i Sipehsiitar, çev.: Tahsin Yazıcı, Istanbul 1977, s. 118; Eflikl Ahmed Dede, Menakıhu'I-Arifin, çev.: TahsinYazıcı, İstanbul 1973, c. ı, s . 144; Fürlıza nfer, Bedi'u'ı-zanıan, Mevliiruı Celiileddin, çev.: Feridun Nafiz Uzluk, İstanbul 1990, s. 52.
3 SeyYid Burhfıneddin , a.g.e., (Sunuş), s. 16.
4 Cami, Abdurrahman b. Ahmed, Nefehatii'I-Üns min Hadartııi 'l-Kuds, çev.: K. Candoğan, S.
Malak,lstanbul1971, s. 522; Fürfızanfer, a .g.e., s. 48.
5 Fürlızanfer, a .g.e., s. 62.
6 Sultan Valed, İbtidanamc (Veledna.m e)Tahran 1355, s. 179.
(Gölpınarlı'nın Sunuş'u),
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genel İsliimi sosyo-kültürel yapı içeıisindeki eğitim-öğretim süreci gözönünde
bulundurulursa, onun küçük y~ta Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hafız olduğu, çeşidi
isl<1mi disiplinlerde gerekli olan formasyonu ders olarak okuyup elde ettiği söylenebilir. Nitekim eseri, Ma 'arif gözönünde bulundurulursa, onun tefsir, hadis,
Arapç.a, keliim gibi konularda vukufiyet salıibi olduğu görülür.
Seyyid Burhaneddin tasavvufi olgunluk yolunda kendisine şeyh olarak Mevlana Celaleddin-i Rumi (ö. 672/1273)'nin babası Bahaeddin Veled (ö 628/ 1231)'i
seçti." Bahaeddin Veled, Şeyh Necmeddin Kübra'nın (ö. 618/ 1221) halifesi olup8 ,
Belh'de "Sultanu'I-Ulemii" diye tanınmıştır. 9 Seyyid Burhaneddin , Bahaeddin VeJed'e intisab ettikten sonra, sıkı riyazara girişmiş, iki günde bir arpa unu yemek
üzere,. yıllarca sahralarda, dağlarda gezerek manevi olgunluğu elde etmiştir.ıv Bu
ruhi eğitim sonucunda, Seyyih Burhaneddin'in ınanevi emaneti, şeybinden almış olduğu görülüyor."
Seyyid Burhaneddin'in şeyhine oldukça yakın bir mevkide olduğu , hatta bu
nedenle şeyhinin oğlu MevHlna Ceıaleddin'e lalalık ve atabek'lik yaptığı kaynaklarda zikredilir.'ı
Seyyid Bmhaneddin, şeyili'nin Belh'ten ayrılıp Konya'ya gitmesinden sonra
meroleketi Tirmiz'e gelir (616/1219) .'~ Şeyhi vefat ettiğinde, Seyyid Burhaneddin, onun yanında değildir. Ancak, keşfen, bir sohbet sırasmda hocasının vefatını farkettiği zaman •• "yazık, yazık, şeyhim bu toprak alemirıden, temiz aleme
göçtü oJ•l diyerek, arkasından uzunca bir süre ağlar.
Şeyhinin vefatından sonra, ne kadar olduğu bilinmeyen bir süre geçer. Seyyid Burhaneddin, bir gece rüyasında merhum şeylti Bahaeddin Veled'in kendisine öfkeyle bakuğını, küçükken terbiyesini üzerine aldığı MevHina'yı yalnız bı
rakmasmdan ötürü serzenişte bulunduğunu görür.' 5 Rüyada kendinden istenen,
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin terbiyesine devam etmesidir. Yapılan bu uyan ile
Seyyid Burhiineddin 639/1232 tarihinde Konya'ya gelir'6
Seyyid Burhiineddin Konya'ya geldiğinde bir kaç ay Sircari Mescidi'nde kalır. " O sırada Mevlana Celaleddin, Larende (Karaman)'dedir. Seyyid Burhaned7 Fürfız.anfer, Mevlana, s. 8; Gölpınarlı, Abdülbaki, Meoldna Celiileddin, İstanbul 1985, s. 34;
Vassaf, Hüseyin, Sefine-i Eı;liya, nşr. : Ali Yılmaz-Mehmet Akkuş, istanbu l 1990, c. ı , s. 146.
8 unıl, Nrijehlit, s. 520; Vassaf, a.g.e., c. I, s. 281-2.
9 Eflaki, Menakıbıt'l-Arffin, c. r. s. 126; Gölpınarlı, a.g.e., ss. 34-5.
10 Eflaki', a.g.e., c . ı , s. 146
ll Aynı eser; c. ll, s. 345; Vassaf, a.g.e., c. I, s . 298
12 Sipal1salar, Risale, s. 118; Efliiki, a.g.e., c. 1. ss. 152-3.

13 Eflaki, a.g.e., c. I, s. 142; Fürüzanfer, a.g.e., s. 50.
14 Efliiki, aynı yer.
15 Sipehsalar, a.g.e., s. 118; Efliiki, a .g .e., c.
16 Füruzanfer, a.g.e., s. 50.

17 Eflaki, a.g .e., (çevirenin notu), c. I, s. 39.

ı,

s. 152; Vassaf, ag.e., c. I, s. 298.
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din, iki dervişle bir mektup göndererek, onu Konya'ya çağırır. ij Mevlana Cel<l.leddin bu çağrıya sevinerek, babasının yetiştirdiği kamil insan Seyyid Burhaneddin'in yanına, Konya'ya gelir. 19
Mevlana Cehileddin, Seyyid Burhaneddin'in ilk kez ziyaretine vardığında,
çok ciddi tarzda olmak üzere, çeşitli ilim dallannda imtihan edilir. O sırada otuz
yaşlan civarında bulunan Mevlana, sorulan suallere el1liyer ve liyakatle ikna edici şekilde karşılık verince, onun bu durumundan etkilenen Seyyid Burhaneddin,
ayağa kalkarak ona hürmette bulunur.:~(' Seyyid Burhaneddin Mevlana'nın kal ilmine vakıf olduğunu, kendisinin de babası gibi artık Ml ilmini tahsil etmesi gerektiğini söyler. 21 Mevlana'nın oğlu, babasının Seyyid Burhaneddin'e bağlanma
Gntisab) keyfiyerini şöyle açıklar:
1

Ona gönülden mü·r id oldu da,

baş

koyup buztıruna ölü gibi

düştü.

Onun önünde ölünce, o da onu diri kıldı, yaşlarını silip sevindi1·di.u

Seyyid Burhaneddin'in ona, Kübreviyye tarzında seyr ü süllık eğitimi verdiği
söylenebilir.
Bu öğretmen-öğrenci ilişkisi kaynaklara göre dokuz yıl sürer.~' Bu süre içinde Seyyid Burhaneddin ona şeyhi Sultanu'l-Ulema Bahaeddin Veled'in 'Ma'arif'
2
adlı eserini defalarca okutur. ·' Bundan gaye, Seyyid Burhaneddin'in, Bahaeddin
Veled'in manevi halini oğluna aynen intikal ettirmek isteği olsa gerektir.
Seyyid Burhaneddin, bu dokuz yılın yedi senesinde, daha fazi~ ilim tahsil etmek üzere, Mevlana 'yı Şam ve Haleb'e gönderir. 25 Seyyid Burbaneddin bu süre
zarfında Kayseri'de ikamet eder. 26
Seyr ü.sülDk eğitimi sırasında Seyyid Burhaneddin, Mevlana'ya tarikat edeblerini, usullerini, lazım gelen erkanı öğretti . Bu eğitim sırasında, Mevlana'ya üç
çile çıkardı. ı' Neticede, manevi tekamülünü tamamlayan Mevlana'ya, Şeyhi Seyyid Burhaneddin, irşad görevini üstlenmek üzere icazet verdi.
Bundan sonra şeybirniz ne yapmıştır? Maneviyat aleminde şeyilinden emir
alarak, Konya'ya gelen ve şeyhinin oğlunu tekamül basamaklarında son noktaya erdiren Seyyid Burhaneddin'in görevi artık bitmiştir. Mevlana'dan izin ister.
Niyeti Kayseri'ye gidip orada yerleşmektic Ancak Mevlana, ruhunun derinlikJeıs Ellakl. Menakıb, s . 40.
19 Aynı eser, s. 43.
20 Vass.if, Sefine, c. I, s. 298.
.. ..
21 Sipehsalar, Risale, s. 118; Eflaki, a .g.e., c. ı, s. 144.
22 Sıılıan Veled, İbttdanliıne, s. 196, (Beyt: 4299).
23. Köpıiilü , Fuad, Türk Edebiyatmda Ilk Mwasawıjlar, Ankara 1976, s. 219; Sipehsalar, a.g.e.,
s . 118; Ellaki, a .g .e., c. ı, s . 144 Pür\ızanfer, Me!Jii ina, s. 52.
24 Sipehsiil;ir, a_ynı yer.
25 Füriiıanfer, a.g.e., s . 52.

26 Aynı }!Ct·.
27 Eflaki, a.g.e., c. I, s. 162; Fürilzanfer, a.g.e., s. 60.
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rioden duyduğu bir sevgi ve bağlılık duygusuyla önce muvafakat etmediyse de,
onun şu ikna edici cevabı karşısında gönülsüz bir olur ile vaki durumu kabullenmek zorunda kalu·: "Allah 'a hamdolsun senin i.şin tamam olmuştur. Öyle ki, insanlar, senden nur ve n asip atıyorlar-. Gitmemin sebebi şudut~· Serı ve kuvvetli
bir arslan bu ülkeye (Konya'ya) yöne/miştir. O arslan, ben aTslan, ikimiz birbirimizle anlaşamayız." Gerçekten, Seyyid Burhaneddin'in Kayseri'ye gitmesinden kısa bir süre sonra Şemseddin-i Tebriz! (ö. 645/ 1247) Konya'ya gelir. ıs
Seyyid Burhaneddin küçükken lalalığmı (veya atabekliğini), büyükken de
mürşitliğini yaptığı, şeyhinin oğlu Mevlana ile artık ayrılm ış, 638/1247 tarihinde
Kayseri'ye gelerek oraya yerleşmiştir.
Kayseri'de irşadla meşgul olan Seyyid Burhaneddin'in sosyal tabakaların her
bir yelpazesinde etkinliğe sahip olduğunu görüyoruz. Kayseri'de Vezir Şemsed
din isfehani (Sahib) (ö. 646/ 1249)'nin onun müridieri arasında yer aldığııu kaynaklardan öğrenmekteyiz. 29
Seyyid Burha.neddin'in ölümünü Efiakl Dede, oldukça açık seçik biçimde, bize şöyle anlatır: "Seyyid Burhaneddin hazretlerinin vefatı yaklaşınca, hizmetine
bakan kimseye bir miktar su hazırlamasını söyler. Hizmetkar, suyu ısıttığıru söylediğinde, kapıyı sıkıca kapayıp dışarı çıkmasını, dışarıda kendisi için bir sala
vermesini ve 'garip Seyyid dünyadan göçt\.i' demesini ister. Hizmetkar, olanı biteni anlayabilmek için, Seyyid'i gözetler. Burhaneddin Muhakkık, hazırlanan
suyla gusl eder, elbisesini giyer ve bir köşeye kıvnlarak 'Gökler temizdir, fe/eklerde olanın hepsi temizdir. Temi.z ruhla?" ve temiz ruhlz.t herkes hazırlanmış
la1·. Ey bana bir emanet veren hazır ve nazı·r Allahım, !utfedijJ gel, bu ernaneti benden al. 'İrışaallah, beni sabredenlerden bulursun '.Jo Ey dost, beni kabul et
ve canı. mı. al. Beni rnest edip her iki dünyadan al götür. Sensiz gönlüm her ne
ile rahat ediyot-sa, içime ateş koy, benden onu al" der ve canını Allah Teala'ya
teslim eder.''31 Vefat tarihi 639/1241 yılı olarak tahmin edilmekredir. 3z Kabri, Kayseri'dedir. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi şeyhi Sultanu'I-Ulema Bahaeddin
Veled dolayısıyla, Seyyid Burhaneddin, Kübrevl'dir. 33
Seyyid Burhaneddin'in bir tek eseri vardır, o da, Ma 'ar(/' ya da Makatat"' olara bilinen Farsça olarak yazılrn1ş mensur bir eserdir. '16 Elimizdeki nüsha 637/1279
28 Sipehsalar, Risale, s. 129. FüıU:ıanfer'e göre Şerııseddin-i Tebriz!, Kon ya'ya 642/1244'ün 29 kaBkz. FüıUza nfer, Mevlana, s. 75, ayr. bkz.: Efliiki, Menakıb, c. ı, s. 145.
29 Eflaki, aynı ,ı.oer.
-.·
30 Saffat/37, 102.
31 Efliiki, a.g.e., c ı, s 150.
32 Seyyid Burhaneddin, Ma'iirlf, ha z FüıUzanfer, Mukaddime.
33 Yılmaz, Hasan Kanı il, Anabarlanyla Tasawuf ve Ta1tkaılar, isıanbu l1 994, s. 140.
34 Seyyid Burhaneddin, Ma 't.lrl.f, Konya Mevlana Müzesi, no: 2118.
35 Seyyid Burhaneddin, Ma'ihtj, Sel.im Ağa Kütüphanesi, no: 567.
36 Gölpınari ı, Meı>liina, s. 26.
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tarihindeArgun b. Aydemür tarafından yazılmıştır. Ma'ar{/in iki nüshası vardır.
Birincisi Üsküdar Sel imağa Kütüphanesi 567 no'da, diğeri de Konya Mevlana
Müzesi 2118 no' da kayıdıclır. FürGzanfer bu iki yazmayı esas alarak 1960 yılı nda
Ma'drif i Tahran Üniversitesi Matbaası'ncla bastırmıştır.
İçeriği açısından ele alınırsa ilk dikkat çeken husus olarak, Muhammed ve
Fetih sürelerinin bazı ayetlerinin işari boyı.ıttaki yorumlan göriii ür. Tasavvufi bazı kavramların açıklanması, manevi eğitimin JnceHkleri, muhabbetullah, fakr,
zühd, fena, nefs, tevhid, şeriata bağlılık, sünnete yapışma, şeyh, ınürid, seyr ü
sülük vs. gibi hususlar Ma'at-ij'in ağırlıklı muhrevasını belirler. Sık sık SuJtanu'lUlema'ya, Attar'a, Rabia'ya, Cüneyd'e, Hakiın Tirınizl'ye, Haris-i Muhasibl'ye,
Hallac ı Mansür'a, Harraz'a, İbn Ata'ya, Sehl-i Tüsten'ye, .Hasan-ı Bası1'ye, Ca'fer-i
Huldl'ye ve Osman Mağnbl'ye atıflar yaparak, onların sözlerini şerheder.
Yetiştirdiği talebeleri sayıca çok olmakla birlikte içlerinde en ranınmış olanlan şunlardır: 1- Mevlana Celaleddin-i Rumi (ö. 672/ 1273), 2- Selahaddin ZerkCıb
(ö. 657/ 1258), 3- Sultan Veled (ö . 712/ 1312), 4- Sahib Şemseddin-i isfeharu (ö.
646/ 1249).

B. Bazı Kur'an Ayetlerine Getirdiği işar1Yorumlar
• "Biz bu Kur'an'ı dağlara indirseydik onlarıo haşyetten paramparça olduğu
nu görürdün ... 7
Seyyid Burhaneddin, bu ayetteki dağların parçalanış keyfiyerini ralunet ekseni etrafında aniatmayı tercih eder ve şöyle der: "Peygam berlerin , eren/erin,
Kur'an'da anlattığımız lütufhuylan dağlara vursa, dağlar, esirgeyici (rabim)
anaların gö.n üllerinden daha merhametli bir bate gelir. Ne bir· şeyi parçalarlar. ne de kımı·lar~ dökerler. Dostun eti, derisi kesilirler~ onlar·da sert/ik, katılık,
ağırlık kalm az, yabancılık kalmaz. Peygamberlerin abiakındaki son derece lütuf yüzünden, onlardaki garazsız merhamet yüzünden dağın parçalarından
(zerreleı·inden) merhamet sütü coşar~ rahmet belirir. Dağda bulunan sert/ik,
m erbametsizlik, yabancılık geçer gider. •ıJs
Haşr süresinin bu ayeti tüm canlılık (pan-bioism veya pan-vitalizm) açısından
büyük önemi haizdir. Nitekim bir ayette, "Allah'a duyduklan haşyet sebebiyle
yuvarlanan taş'dı>tardan bahsedilirken, burada da Kur'an'ın espirisine vukDfiyet
kesbeden dağın bir canl ı gibi huyunu değiştireceğinden söz açılır. Yeni ayet,
cansız gibi duran dağların da göründükleri gibi olmadıklarını vurgular.
Kur'an'dan etkilenın eyen insanların da "ev eşeddü kasveh" (taştan daha sert bir
"j

37 Haşr/21.
38 Seyyid, Ma'artj; s. 34.
39 Bakara/74.
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k<ilbe)40 sahip oldukları, genel Kur'an esprisi bakunından dikkat çeken bir hu- .
sustur.
Seyyid Burhaneddin, hemen diğer mutasavvıflar gibi, ayetteki dağı sıradan
canlı bir varlık tabiatını taşıyormuş gibi ele alır. Ve kainaun yaradılış hikmeti içinde önemli bir yere saltip bulanan ''acımak, merhamet etmek'' konusunu işler.
Sanki Seyyid, yaptığı yorumla, dağlarda bile potansiyel olarak rahmerio bulunduğunu ihsas ederek, onun da ortaya çıkışında Kur'an'ın etkili rolünü zikreder.
Kaşaru'nin de zikrettiği gibi bu rahmet-i iıntinaniyye, bir tasavvuf terimi olarak
4
Allah'ın genel acımasını ifade eder. '
''
• "Allah hainleri sevmez."'ı
Seyyid, nasihat dinlemeyen, kusurlarını göımezden gelenleri bu ayetin muhtevası içinde değerlencliJir: "Ben de sana verdiğim şu bilgilerden, hünerlerden,
akıllardan daha da iyileri var. Sen kardeşindeki bir tek huyu, bir tek kusuru
anladın, bildin de müşteri buldum dedin. Sana teşekkür· ederek bu sözü alır
sandın, bu çirkin sözü çaldm da sevindin, başka kusurlar bildirmemi beklemedin, aldınş bile etmedin. Böyle yapmasaydın, o kusuru söze getirip söylemeseydin, davaya kalkışmasaydın, öbür kusurları da sana gösterecektim. Ama
artık göster-mem, çünkü aşağılık bir himmete sahip oldıın, hain oldun sen; 'Aliab, hainleri sevmez''3 'M
• "Seni alemiere ancak bir ratunet olarak gönderdik."45
Velller, peygamberlerin manevi mirasına sahip olmaları sebebiyle, Seyyid,
ayetteki nebüerin rahmet yönünden hareketle, ortaya farklı bir yorum koyar:
"Hakkın erleriyle, erenler/e konuş; 'Seni ale-mlere rahmet olarak gönderdik tl6
buyum-lmuştur. Onlarla konuşmak tuhaf gelir sana, ama onlarla konuşmak,
rezil, bayağı kişilerle konuşmaktan daha iyidir. Bu topluluk, ayıplan &tt.ücüdür. Sana pek büyük gönınen şeyi onlara söylersen, onlara tuhafgörünmez'117
Seyyid burada enbiyanın ahlakını direkt onların manevi mirasçılarına yansıtarak,
onların rahmet tezahürlerinin nicelik/ nitelik kategorilerine ışık tutuyor: Veliler
rahmet eseri olarak; a) Kusurlan örterler, b) Sohbetleri avarna göre çok farklıdır,
c) Onlara her şe}' anlatılabilir, zira hoşgörülü ve anlayışlıdırlar. Seyyid böylece
ayetteki "rahmeten" kelimesinin va roluşa katılma bağiamındaki bazı açılımlarını
gözler önüne serer.

. '
40 Bakara;74.
41 Kiişani, Jsıılahtittt's-Sfl/fyye, thk.: Abdu'l-At Şahin, I<ahire, 1992, s . 166.
42 Enfiil/58.
43 Ayn ı ayet.
. '•'44 Seyyid Burhiineddin, Ma'iirif, s . 36
45 Enbiya/ 107.
46 Aynı ayet
47 Seyyid, a .g.e., s . 40.
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• "Gözü ne kaydı, ne haddiril aştı.'' 48
Seyyid, mi'rac esnasındaki bu olayı ind metafonına ciayanarak şöyle yorumlar: "Şimdi, kendi inein kendin ol! İnci senin oldu mu, başkasının olmaz artık.
İncı: padı:şahın hazinesinde olur. Padişah eieı inci kesilirse, inci, o vakit inci
olur. Bütün varlığı mi'rac oldu mu ne illa, ama mi'rac orıdan gayrı oldu. mu
tam mi'rac olmaz. •M
Sufiler, BayeZıd'den başlamak üzere bir tfu· nti'rac tecrübesini yaşaclıklannı
kaydederler.j() İbn Arabl'nin, kendi deneyimi olan bir mi'racı Pütuhat'ta anlatışrs'
uNamaz mü'mirtin ıni'racıdır." hadisinin temellendirmesiyle irtibatlı bulunduğtı
husunu ink<lr edilemez.
Seyyid'in, kapalı bir kutuda mahiyeti ancak yaşayanlarca bilinebilecek, Allah'la mülakat gibi değerli bir olayı, kapalı istiridyenin, karanlık deniz dibinde
inci üretmesi ile iıtibatlaması, ince bir hikmetin yakalanışını gösterir.
• "... Allah onları sever, onlar da Allah't. ....sı
Seyyid Burhaneddin ayetteki sevgiyi, ilginç bir tarzda bilgi olarak değerlen
dirir: "Sevgi bilgisi, Allah dostunundur. Kimden Allah sevgisi bilgisini duym·san, bil ki o, Allah dostudur. "'3 'Kişi bilmediğinin düşmanı dır', diye bir atasözü
vardır. Bunun mefhGm-ı muhalifi 'kişi bildiğinin dostudur' şeklinde ortaya çıkar.
Sevgiyi bilgiyle, bilgiyi de sevgiyle irtibatlamak, sanki bilgiyi canlı kılmak, ona
dirilik kazandırınak, hayata geçirmek ve yaşamak gibidir. Ateş'in ifade ettiği gibi " ... bu marifet, ancak dünya meşgalelerini kalbten temizlemekle hasıl olur. Al-·
lah' ı bilmek, k~ilp tarlasına ekilen bir tohtımdur. Ondan mahabbet, salih ameller,
sonra Allah'a iştiyak zuhur eder. " 5~ Gazarı de, sevgi bilgi arasındaki iıtibata işa
rede, marifetin en yüksek noktasının malıabbetre olduğunu söyler. Ve ona göre,
Allah'a giden yolun hed~fi ınarifettir. Onun en yüksek noktası da mahabbettedir.55 Biz tasavvufı epistemolojiyi, kendi iç yapılanması içinde değerlendirdiği
mizde, sevgi ve ilgi yakınlığının insanı bir tür marifet dertilen bilgiye götürdüğü
nü ve bu nedenle milrifetin zirveyi işgal etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani
sevgiyi, bilginin tetikleyicisi olarak görüyoruz.
• "Kötü ve çirkin bir söz duydular mı , yüz çevirirler."56
Seyyid, kötü ve çirkin sözü cevizin kabuğu olarak, yani işe yaramaz olarak
48 Ne<.:m/17.
49 Seyyid, Ma'ar((, s. 41
50 Attar, Tezktretı1'1-euliya, Tahran 1345, s. 202.
51 ib n Arabl, el-Futı1biltıi:I-Mekkiye, Kallire 1293, c. ll, s. 864.
52 Maide/54.
53 Seyyid, a.g.e., s. 41.
54 Aıeş. Süleyman, isitim Tasawı~{ıt, İstanbul 1992, s. 421.
55 Gazali, ihyiiu Ulı2m i'd-din, çev.: Meh met Serdaroğlu, İstanbul 1973, c. l, s. 545.

56 sad/55.
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anlar: "Yani kabuktan ibaret sözü duymak, ceviz kabuğunu yemek nasıl mideyi zay~f bir hale getirirse, tıpkı onun gibi (çirkin söz de) gönlü zayıf bir blUe getirir. Özden ibaret güzel söz gerek ki gönlü kuvvetlendirsin. '6 7
Kabuk konusu tasavvufra oldukça fazla inceleme konusu olmuştur. Mesela,
Gazali münafığın imanım yeşil kabuğa, avam tabakasının imanını sert kabuğa,
ehl-i keşfinkini içe, müşahede erbabınınkini de imanın içinin içine benzetir. 58
Seyyid'in avam sözlerini kabuğa benzetmesi onların lüzumlu lüzumsuz, malayani konularla konuşmasından kaynaklanmaktadır. Sözün güzeli Hakk'a, ahirete yarayanıdır. Tasavvufta her şeyin canı olduğu gibi, sÖzün de etkili olan bir
canı vardır. 59

-

~

.....

• "... Onlar araJannda (birbirlerine karşı) merhametlidirler ... ''
Bir sufı olarak Seyyid Burhaneddin, ayetteki merhametin sınırlarını nasıl çiziyor, şimdi onu görelim: "Yanigarezsiz (karşılıksız) merhamet, mü'minlerin işi
dir. Acımatannın çokluğu sebebiyle onlar, fi.lanın derdi benim derdimdir, nasıl kendimi ~yileştirmeye çalışıyorsam, onu iyileştirnıeye de öyle çalışayım, derler. Ayağına qiken batsa, önemli işlerinin bepsini de bırakırsın, onunla uğra
şırsın . Kardeşin için böyle uğt·aşmangerek! "1 ' Ayetteki acımanın boyutları böylece !sara kadar ulaşmaktadır. Kuşeyri, isan, kendisi ihtiyaçlı iken, malı veya
muhtaç olduğu herhangi bir şeyi başkasına vermektir, 6ı diye tarif eder. Seyyid
de, isarın kaynağını görüldüğü gibi bu ayet-i kerirnedeki merhamet duygusuna
60

bağlamaktadır.

Hz. İbrahim'in Kur'an'daki "evvah"6 1lığı da kendi derdine değil de başkası.. -'.:: .... .
nınkine ah etmeyi, yanınayi ifade eder.
64
• "Gerçekten inananlar kardeştirler ... "
Ayetteki "kardeş" kelimesi, Seyyid'in hikmet dünyasında şu yansımalara sahne olur: '1nanan ki.şi, kendine iyilik ediyormuş gibi, mü'mine iyilikte bulunur.
Yüce Allab 'ın sözüdür: 1yilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. 155
Hasılı, mü/min kardeşini iyileştirmeyi, kendini iyileştirmek sayar. ,a Kur'an'daki kardeşlik, tasavvufta 'ihvan' şeklinde terminolojik bir kavram yapısına ulaş
mıştır. Bu da, tarikat üyelerinin, aynı babanın evlatlan halinde, manevi bir aile
-·~

57 Seyyid, Ma 'ilt1(. s. 42.
58 Gaı.all, ih:va, c. rv, s. 240.
59 Cebecioğlu, Etheın, TasauuufTerinıleri ve Deyinıleri Sözlüğü, Ankara 1997, s. 648.

6o Feth/29.
61 Seyyid, cı.g.e., s. 43.
62 Kureyşi, er-Ri.~tile, Mısır 1318, s 118.

63 Tevbe/114.
64 Hucurar/10.

65 isrii/7.
66 Seyyid, a.g.e., s. 44.
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oluşturmaları tarzında açıklarur. 67 Manevi kardeşlikte pragma (fayda) söz konu-

su

değildir. Paradigmanın oluşumu,

tam

anlamıyla

Allah rızası ekseni

etrafında

dır.

• " ... Davud Cilut'u öldürdü ve Allah ona mülk (saltana() ve hikıneti verdi.
Ve ona dilediğini öğretti ... "(>!\
Yahudilerin Ninova si.irgünü sonrası, Kudüs'ü ele geçim1ek üzere, Calut'un
ordusuyla yapılan savaşın bir bölümü (Bakara, 249-251 ) , Seyyid tarafından şöy
le yorumlarur: "Gönül Davud'u nefs-i emmareyt öldürdü. Hasılı yüce Allah, gönül Davud'una (artık) saltanat bağışlar, ona 'ilim verit~ hikmet verir."
insanda manevi yönden ilerlemek ancak sabırla mümkündür.
• ''Allah uğrunda, ona yaraşır şekilde cihad edin .. ."r"'
Her mutasavvıf gibi, Seyyid de cihadı metafizik alana tevcih edip, yonımlu
yor: "Oruçtaki riyazetler, hepsinden de daha büyüktür. Geri kalan öteki riyazetler, buna nispetle bir oyuncaktır. Burada, oruç hususunda anlatılması icabeden şeyler var. Ama yavaş yavaş, hem de nefsin duymaması için hırsızia
maca anlatmak gerek. Her gün yenmesi adet olan yemekten bir dirhemceğiz,
yahut bi1·az daha .fazla, azar azar yiyeceği kısmakta mide boşalıt~ 1iyazet meydana gelir. (Böylece) 'Allah için, hakkıyla savaşın '70 hükmüne uyu/muş olur. "' 1
Akşemseddin de aynı kanaari paylaşır, ona göre açlığın manevi tekamüle katkısı çok büyüktür.n Yine Eşrefoğlu açhğın faydalarını şöyle sıralar: Göz şerri terkeder, basiret gözü açılır, batın kulağı açılır, batın eli ilahi hazinelere erişir, batm ayağı tayy-ı mekan eder hiile gelir, nefsi ıslah eder, Allah' ı tarur, nefsin acizliğini bilir, n efisteki benlik gider, kulluk makamı elde edilir. Gönül saflaşu·, zihin
güçlü olur, insan alçakgönüllülüğü elde eder. 73
Ancak bu riyazet konusu, tasavvufta, tamamen insan nefsinin terbiyesine yö nelik bir husustur. Ve katı riyazet geçicidir. Ancak nefse hakimiyet sağlandıktan
sonra riyazeti hafıfleştirip, normalleştirerek sürdüren sufilerin sayısı oldukça kabarıktır.74 Mesela, Suriyeli zahidler, cu'iyye diye arulırdı. 75
· .•·
76
• " ...Temiz şeylerden yiyin... "
Seyyid'in açıklaması; ·şehvetle ye1ıen. şeye yemek derler", diyerek başlar ve üç
67 Uludağ, Sü leyman, Tasawıt{Terimleri Sözlıiğü, İstanbul 1991, ss. 241-2.
68 Bakara/ 251.
69 1-lac/78.
70 Aynı

·· ' ·

iiyeı.

7 1 Seyyid, Ma'ar[(. s. 50
72 Ak.şeınseddin, Ristileht 'n-Nııriyye, Süleymaniye, Hacı Mahmut Efendi, no: 2863, v. 110 b.
73 Eşrefoğlu Rumi, Mı'izekkin-Nfijiıs, nŞr. : İsınail Efendi, İstanbull321, ss. 264-5.
74 Gazall. ihya, c. m, s. 78: İbn CevzJ, Telhistt iblfs, Kahire ırz. , s. 205.
75 Kel<i bazi, et-Ta'amij. Kahire 1960, s. 22:
· ,, .
76 Mü'nıinun/51.
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rasawı~f

kısma ayırarak

devam eder: "1-Haram, 2 -Mühah, 3-Vacih. Haram ve mübah
olan yemek ihtiyaç yokken yenıektir. Vacib olansa, iht~yaç olunca y emektir.
Şehvet de ona ydr (dost) olur. Şimdi, mübah olunca da yeme; öyle bit· bal ortaya çıksın ki, yemek sana vacib olsun da (öyle ye). Yani ihtiyacı.n olsun, mecbur kalasın (da öyle ytyesin). '177
Seyyid yemeğin temizini, şehvete bulaşmamışlıkla anlatıyor. Ve bu yaklaşım,
diğer tefsirlerden farklı bir yöne işarette bulunması açısından, orijinallik arz eder.
• •· ... Her nefis ölümü taclıcıdır... "78
Seyyid'in bu ayete getirdiği yorum şöyledir: "Hani Allah dostları ölmez/er,
denir ya, ölmeyen, on/ann Allah 'ın nazargahı olan gönülleridir. Yoksa (vetıle
rin) nefisleri ölür. Çünkü 'her· nefs, ölümü tadar: 79 denmiştir. Bu hüküm umumidir. herkes bakkındadır. Ancak onların (uelflerin) gönülleri ölmez. Şimdi
bundan başka ne varsa ölür, geçer gider. Sen de ölecek/eri, geçip gidecekleri bı
rak da, ölmeyecek, kalacak olan, o kutlu ne.fis (nth) kuvvetlensin. Zenginlik kalan şeydir. Kalmadıktan sonra ona z enginlik derıemez. ,IJ()
Gerçek hayatın kalp hayatı olduğu hususu, Kaşaru tarafından "asli muhabbet,
aleme, asla ölüm kabul etmeyen zarl hayat, nur ve hıds alemine doğrudur" '
şeklinde tanunlanırken, yine gönlün ölümsüzlüğü anlattlır.
• ".. . iyi bir ağaç gibi ... "~
Seyyid buradaki iyi ağacı , din ağacı olarak değerlendirerek şöyle der: "Din
ağacı terbiye ile kuvvetlenit·. Şimdt:(lik) daha tazedir, küçüktür, henüz kuvvetlenmenıiştir. Kuvvetfenince kimse kökünden çıkaramaz onu. Din ağacının kökünün Allah tapısına dayanması gerek. O vakit, iki taraflı oha· o ağaç: Bir yönü Hakk'a doğru olur, bir yönü de halka doğru. Kinı bu ağacın dalına yapı
şırsa, o dal onu Allah tapısıncı ulaştırır. Nuh 'un gemisini olsa olsa böylesine bir
ağacın tahtasından yapmışlardn·. 'Evltıdım, Nuh 'un gemisine benzer, kim ona
girerse kurtuldu. Kim baş çekti girnıediyse, boğuldu gitti.' Kim bu. ipe yapışırsa
kurtulur, çünkü '...Allah 'ın ipine yapışın ... /:JJ derımiştt?·. •lt•
• "... Ailah'a güzel bir tarzda borç verin ... "85
Seyyid, Allah'a borç verme yollarını anlatırken şu yonııuu yapar: "Gönül ve
i~fan ehli olanlar ise, biç küstabhk etmezler. Yaptık/cm işe ücret istemezler. :Al8

1

77 Se yyid . Ma 'lu~J: s. S3.
78 Al -i iınran/185.
79 Aynı ayet.
80 Seyyid, a.g.e., ss 53-4.
sı Kaşani, Istıliibtıtıı's-SCifi.V)>J,

82 ibralıinı/24.
83 Al-i İmran/1 03.
84 Seyyid, a.g.e., ss. 54-S.
. 85 Müızemnı il/20.

s. 110.
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lah 'a güzel bir tarzda borç verin... fJ6 hükmünce varlarını yoklarını harcarlaı~
bağış/adar. Malları varsa onu verirler. Mal/aı·ı yoksa bedenle-rini veride1·. Kendilerini yakıp yandınrJar. erilirle-r. Allah 'a kavuşmaktan başka bir şey istemezler. Namaz da, oruç da, (ve) bunlardan başka ibadetler de, insanın Yüce Allah 'ın tapısına harcadığı şeylerdendir. '"'
Yani Allah için yapılan hizmetlerin tümü Allah'a verilen borçlar grubundan
sayılır. Borç vermenin son noktası canını Cana n'a feda etmektir.

86 Mtızıcınmil/20.

87 Seyyid, Ma'ari/, ss. 55-56.

