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Abstract 

İsmail Hakkî Bursevî, (d.1137/1725) is one of the famous sufis of the otoman period. He has 
drawn up, so many works in various subjects. Some of his books contains “waridat” which 
came to him from God and explanation of them. This study, aims at examining “Kitâb-ı Ke-
bîr” which is that kind of book. İn this article that qestions will be discussed: what is 
“wâridât” according to Bursevî? What kind of hearts take them ? When do they come? And 
How do they come? 
Keywords: Ismail Hakki Bursevi, varidat, sufism 

Giriş 
Mutasavvıfların Bilgi Elde Etme Yolları 

Sûfiler, İslam âlimlerinin ortaya koyduğu selim hisler, doğru haber ve aklı1 
bilgi elde etme vasıtası olarak kabul etmiş, ancak bu yollarla elde edilen zâ-
hirî ilimleri yeterli saymamış, Allah’ı tanıma ve O’na ulaşma noktasında da-
ha başka bilgi elde etme vâsıtaları geliştirmişlerdir. Bu bilgiler sufilere, silsi-
le, rüya, ilham gibi çeşitli yollardan gelebilir.  
 Tasavvufta silsile, tarikat şeyhlerinin Hz Peygamber’e kadar uzanan 
üstadlar zincirine denir.2 Bilindiği gibi bir tarikata girme, onun mürşidler 
zincirine bağlanma anlamına gelmektedir. Silsile bir ark, kanal olarak kabul 
edilir ve sûfîler, batınî bilgileri bu vasıta ile şeyhlerinden elde ederler. Feyz-i 
İsnâdî kelimesi de bunu ifade etmek için kullanılır. Allah bilgisi adı verilen 

                                                           
*  UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Öğrencisi 
1  Saduddin Mesud b. Ömer Taftazânî, Şerhu’l-Akâid, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul 1991, 

ss. 105 vd.   
2  Kara, Mustafa, Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul 1995, ss. 233vd.; Yılmaz, Hasan Kâmil, Ana 

Hatlarıyla Tasavvuf ve Tarîkatlar, İstanbul 1994, s. 339  
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marifeti sûfîler bazen ümmî olan şeyhlerinden de alabilmektedirler. Silsile 
en son peygambere ve O’ndan da Allah’a ulaştığı için silsilenin “çekişi” son-
suzadır.3 Rüya ise uyku halinde zihinde beliren düşünceler ve olaylar olup,4 
sûfîler bu yolla da şeyhlerinden, Hz. Peygamber’den ve hatta Allah’tan bil-
giler alabilmektedirler.5 Hz. Peygamber’in bir hadisine göre “sadık rüya 
vahyin kırk altıda biridir.”6 Bu hadis, vahiyden düşük nitelikli de olsa ilâhî 
kökenli mesajın rüyalar yoluyla insanlara ulaştırılmasının hâlâ mümkün ol-
duğunu ima etmektedir. Aynı zamanda o, ilâhî ilhâmın Allah dostlarına 
bahşedilebileceğini de ifâde etmektedir.7 Rüya vasıtasıyla tasavvufa intisap 
eden ya da rüyasını kaynak kabul ederek manevi hayatını düzenleyen 
sûfîlere tasavvuf tarihinde rastlamak zor bir durum değildir. Üçüncü bir yol 
olan ilham, silsilede olan durumun aksine, vasıtasız olarak doğrudan Al-
lah’tan alınan bilgidir. Bu bilgiye, marifet, irfan, keşf, mükâşefe, muhâdara, 
müşâhede, feth, feyz, levâih, tavârık vâridât, havâtır, vâkıa gibi isimler de 
verilir.8 Bu bilgi türü aşağıda vâridât kelimesinden yola çıkılarak incelene-
cektir. 

1. Bir Bilgi Türü Olarak Varidât 

Arapça “suya gitmek” anlamına gelen vurûd masdarından türeyen vâridât, 
“suya varan, ulaşan, gelen” manasına vâridin çoğuludur. Aynı kökten türe-
yen vird kelimesi de “günün suya gidilen kısmına, kuşlar ve develerin suya 
gitmelerine, bunu alışkanlık edinmelerine denir. Ayrıca vird, Kur’an’dan bir 
parça ve kısımdır. Birisinin her gece, Kur’an’dan okuduğu bölüme de denir. 
Yine vird, kişinin gece eriştiği bir zaman dilimidir. Mevrid ise,(ç.mevârid) su 
kaynağıdır.9  
 Bir tasavvuf terimi olarak vâridât ise; kalbe güzel hâtır türünden zahmet-

                                                           
3  Lings, Martin, Tasavvuf  Nedir, çev.: Harun Şencan, İstanbul 1986, s. 45 
4  Uludağ,  Süleyman, Tasavvuf Terimleri sözlüğü, İstanbul 1995, s. 443. 
5  Kara, age, ss. 135-140. 
6  Buhârî, ta’bîr, 26. 
7  Sviri, Sara, “Yorumlanmış ve Kayda geçirilmiş Rüyalar ”, çev.: İhsan Durdu,  Kemal Sa-

yar, Sûfî Psikolojisi,  İstanbul 2000, ss. 189-214; Ayrıca bk., Spıegelman, J. Marvin ve arka-
daşları, Jung Psikolojisi ve Tasavvuf, çev.: Kemal Yazıcı - Ramazan Kutlu, İstanbul 1997. 

8  Kara, age, ss. 129 vd.; Yılmaz, age,  ss. 234 vd.; Tasavvufî bilgi ve bu bilgiye yapılan  eleşti-
riler için  ayrıca bk., Uludağ, Süleyman, “Bâtın İlmi”, DİA, c. V; Burckhardt, Titus, İslâm 
Tasavvuf Doktrinine Giriş, İstanbul 1982; Güngör, Erol, İslâm Tasavvufunun Meseleleri, İstan-
bul 1993. 

9  İbn Manzur, Lisânu’l-Arab, Beyrut, ts., c. III, ss. 456 vd.  
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sizce gelen manâlardır. Her bir İlâhî isimden kalbe gelen manâ hakkında da 
kullanılır.10 Kâşânî’ye göre vâridât, kulun kasdı olmaksızın gaybdan 
(Hak’tan) kalbe gelen mânâlar demektir.11 
 Vâridât bazan hücum gibi aniden, bazan da  değişik bazı alâmetlerle şuu-
ra gelir ve kalbin hazırlandığı belirli bir vâride işâret eder. Vârid kalbe 
“ilim” bırakarak orayı terkeder. Onun içeriği ancak ilimle sınırlandırılabilir 
ve vâridin şartı, bilgi vermesidir. Vârid sonradan olma bir şey değilse Al-
lah’la kul arasındaki vasıtaların kalkmasıyla anlaşılır. Bu da vech-i hâssın 
tecellîsidir. 
 Vâridin kuvvetiyle ilgili olarak da şu üç durumdan söz edilebilir: 

1. Vârid bir kısım insanların içinde bulunan kuvvetten daha büyüktür 
ve o kişiye üstün gelir, hali kişiye gâliptir ve o kimse, onun etkisi al-
tında  kalır. 

2. Vârid kişinin kuvveti ile eşit olur. Onda vâridin kendisini etkilediğine 
dair bir belirti görülmez. Gösterildiği zaman, gizli bir şekilde hissedi-
lir. Allah’tan geleni alıncaya kadar vâride kulak verilmesi gerekir. Bu 
vâridin durumu,  seninle konuşan bir dostunun haline benzer ki o, 
seninle konuştuktan sonra bir konuda bir düşünce onu alır, zihnini 
ona yöneltir, gözleri dalar ve senin konuştuklarınla ilgilenmez. (Al-
lah’tan gelen bu ilham onu etkisi altına almıştır) 

3. Bazı kişilerin kuvveti, kendisine gelen vâridin gücünden daha fazla-
dır. Bu kişiye vârid geldiği zaman, o kişi seninle konuşurken sen onun 
vârid aldığını ve kendisine gelen şeyi hissetmezsin. 

 Sûfîlere göre ilâhî huzura bir elçi olan vâridât ya rûhânî, melekî ya da 
nârî ve şeytânî olur. Vârid-i melekî ile vârid-i şeytânî arasındaki fark, rûhânî 
vâridâtın elem değil lezzet vermesi ve ilim meydana getirmesidir. Şeytânî 
vâridât ise hayret, üzüntü, elem ve ağırlık verir.12 

2. Bazı Tasavvuf Klasiklerinde Vâridâtın Kullanımı  

Tasavvuf klasiklerinden Luma’nın yazarı Serrâc; “vârid Tecellîden sonra kal-
be gelen ve onu kaplayan bir haldir, insan fiilinin etkisi yoktur.” Diyor.13 
Sûfîlerin en çok kullandıkları sözlerden biri de vâridât kelimesidir. Vârid, 
kulun kastı olmaksızın kalbe gelen hâtırlardır. Vâridler bazan Hak’tan, 

                                                           
10   İbn Arabî, Istılâhâtu’s-Sûfiyye, Beyrut 1411/1990, s. 61. 
11  Abdurrezzak, Kâşânî, Istılâhâtu’s-Sûfiyye, Kâhire 1404/1984, s. 70; Uludağ, age, s. 557. 
12   Refik el-Acem, Mevsû’atu Mustalahâti’t-Tasavvufi’l-İslâmî, Beyrut 1999, ss. 1020-1023. 
13  Ebu Nasr Serrâc, Luma’-İslâm Tasavvufu, haz.: Hasan Kâmil Yılmaz, İstanbul 1996, s. 335. 
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bazan ilimden (zâhirî ve batınî bilgilerden) gelir. Buna göre havâtırdan daha 
umûmî bir lafızdır. Vâridât ise sürûr vârîdî, hüzün vârîdî, kabz vârîdî, bast 
vârîdî gibi çeşitleri de içeren bir ıstılahtır.14 Bir başka ifâde ile vârîd manala-
rın kalbe hulûl etmesi ve girmesidir.15 
 Kalbe vâridât vâkî olduğunda nefs, kulak hırsızlığı yapar. Yani bu vâri-
dâtı duyup anlamaya çalışır. Eğer bir ihsân-ı ilâhîye nail olacak olursa istîğ-
nâ göstererek taşkınlığa başlar. Nefsin hemen taşkınlık göstermesi ilâhî lü-
tufları ihâta edecek genişlikte olmamasındandır.16 
 Atâullah İskenderî  “Hikmetler” kitabında konu ile ilgili şu bilgileri verir: 
Allah’ın sana feyiz ve ilham göndermesi, onunla O’na ulaşman içindir. Allah 
Teâlâ’nın sana vârid ve ilham vermesi, seni ağyâr elinden kurtarmak ve eş-
yânın kölesi olmaktan kurtarıp, hürriyete kavuşturmak içindir. Hak Teâlâ 
sana vârid ve feyzi, seni vücut (eşya) hapishanesinden çıkarıp müşahede fe-
zalarına yükseltmek için vermiştir.17 
  Üzerine ilâhî vârid ve keşifler geldiği zaman sendeki adetleri yıkıp mah-
vederler. Çünkü “Hükümdarlar bir ülkeye girdiklerinde orayı yıkıp ifsâd ederler.” 
(Neml 27/34) Vârid, Kahhâr olan Hak Teâlâ’dan geldiği için kendisine do-
kunan her şeyi yarar geçer. “Hayır, biz hakkı bâtılın üstüne atarız da, onun bey-
nini parçalar ve derhal canı çıkar” (Enbiyâ, 21/18) … Manevî meyva ve netice-
sini bilmediğin bir vârid ve ilhâmı sakın tezkiye edip temize çıkarma! Çün-
kü buluttan murad, yağmur değildir, ondan maksad, meyvaların yetişmesi 
ve olgunlaşmasıdır. … İlâhî vâridâtın, sırlarını verdikten ve nurlarını yay-
dıktan sonra bakî ve sürekli kalmalarını isteme. Çünkü Allah Teâlâ senin 
için her şeyden müstağnîdir, seni ise hiçbir şeyden müstağnî kılmadı (Al-i 
İmran, 3/97; Tegabun, 64/6).18  
 İlâhî vâridler, feyz ve ilham pek seyrek olarak ansızın gelir. Bu durum, 
kulların meseleyi istidat ve kabiliyetle izah etmemeleri, böyle bir iddiada bu-
lunmamaları içindir.19 
 Neticede sûfîler, sûfîliğin vâridâtla olduğunu, evrâd ile olmadığını ifade 

                                                           
14  Abdulkerim, Kuşeyrî, Kuşeyrî Risâlesi, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul, 1991, s. 220; 

Suhreverdî, Tasavvufun Esasları: Avârifu’l-Maârif, haz.: Hasan Kâmil Yılmaz, İrfan Gündüz, 
İstanbul, 1990, s. 581; Ayrıca bk. Cebecioğlu Ethem, Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü, 
Anka Yay., İstanbul 2004, ss. 688-699. 

15  Hucvirî, Keşfu’l-Mahcûb: Hakîkat Bilgisi, haz.: Süleyman Uludağ, İstanbul, 1996, s. 536. 
16  Suhreverdî, age, s. 349. 
17  İbn Ataullah İskenderî, Tasavvufî Hikmetler, haz.: Mustafa Kara, İstanbul 2003, s. 28 . 
18   İskenderî, age, s. 46.  
19   İskenderî, ae, s. 30 . 
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etmişlerdir.20 Çünkü, vârid olmasaydı, vird olmazdı…21 

3. Bursevî’nin Vâridât Tarzındaki Eserleri 

Sûfîler, genellikle eserlerindeki fikirleri kalplerine doğan ve tasavvufî bilgiy-
le özdeşleşen vâridâtla kaleme almışlardır denebilir. Osmanlı dönemi müel-
lif mutasavvıflarından İsmail Hakkı Bursevî’nin eserlerinde bu tarzın hakim 
olduğu ifâde edilebilir. Nitekim Bursevî Dîvân’ına “Fütuhât-ı Bursevî” adını 
vermiştir.22 İsmâil Hakkı Bursevî, zaman zaman kalbine doğan vâridâtı şerh 
sadedinde bazı eserler kaleme almıştır. Bu eserlerinde vâridât şerhleri dışın-
da pek çok manzûme ve diğer tasavvufi konular da yer almaktadır. 
Bursevî’nin tesbît edilebilen vâridât tarzı eserleri şunlardır: 

1. Vâridât-ı Hakkıyye: Zülka’de 1114 - Safer 1115’de yazılmış vâridât türü 
bir eserdir.(Bursa Yazma ve Eski Basma Eserler Ktp., (BEEK) Genel, 
no: 86, vr.111b-264a müellif hattıyla) 

2. Risâletü Eyyühe’l- Bülbül: Rebîulevvel 1115ʹte tamamlanmış vâridât tü-
rü bir eserdir. “Bülbül ile gönül kastedilmiştir.”(BEEK, Genel, no: 86, 
vr. 84-110, müellif hattıyla)  

3. Mecmûa: 1115 ve 1116 yıllarına âit vâridâtı ve şerhlerine dâirdir. Mec-
mûanın baş ve son tarafında 1114-1118 tarihleri arasında değişik kim-
seler için yazılan mektup ve şiirler yer almaktadır. (Süleymâniye Ktp., 
Pertev Paşa, no: 645, müellif hattıyla).  

4. Min Vâridâti’l-Fakîr İsmâîl Hakkı min Evâhiri Zilhicce: 1116 ve 1117 yılla-
rındaki vâridâtı ve şerhlerine dâirdir. (Süleymâniye Ktp., Hâlet Efen-
di, no: 789, müellif hattıyla).  

5. Mecmuatu’l-hutab ve’l-vâridât: 1118-1125 tarihleri arasındaki vâridâtını 
ihtivâ eder.  Şiirleri, düşünceleri, bâzı âyet ve hadislerin açıklamaları, 
hayatı ile ilgili bâzı bilgiler ve mektuplaşmaları da yer alır. (BEEK, 
Genel, no: 85)  

6. Mecmûa: 1I22 yılındaki hac yolculuğu, Mısır ve Hicazʹda bulunduğu 
sıradaki vâridâtı ve şerhleridir. Bu mecmûada Mısır ulemâ ve 
meşâyihinden bir kısmına hediye ettiği risâleler de yer alır. (Bayezid 
Devlet Ktp., Genel, no: 3507, müellif hattıyla)  

                                                           
20  Molla Câmî, Nefahâtu’l-Üns: Evliyâ Menkıbeleri, çev.: Lamiî Çelebi, haz.: Süleyman Ulu-

dağ, Mustafa Kara, İstanbul 1998, s. 416.  
21   İskenderî, age, s. 30; Konu ile ilgili olarak, ayrıca bk., Necmuddin Kübrâ, Tasavvufî Hayat, 

haz.: M. Kara, İstanbul 1980. 
22  Bursevî, Dîvân,  haz.: Murat Yurtsever, Arasta Yay., 2000, s. 37. 
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7. el-Vâridât: Eserin sonunda 1130 tarihi kaydedilmiştir. (BEEK, Genel, 
no: 66, vr. 70-138 ve Genel, no: 67, 150 vr. müellifin hattıyla)  

8. Mecmua: Şamʹdaki (Şevvâl 1130-Zülhicce 1130) bâzı vâridâtıdır. (İÜ 
Ktp. TY. no: 9793, 42vr. müellif hattıyla)  

9. Kitâbü’d-Düreri’l- İrfâniyye: Şamʹdaki 1130 sonu 1131 başı bâzı vâridâtı 
ve kısa şerhlerine dâirdir. (İÜ Ktp. TY. 4019 63vr.) 

10. Mecmûatü’l-fevâid ve’l-vâridât:  1130 yılı sonları ile 1131 yılı başları ara-
sındaki bazı vâridâtı ve genellikle Türkçe yapılan şerhlerini içerir. 
(BEEK,Genel, no:87, 184vr.) 

11. Vâridât: İsmail Hakkı’nın 1131 yılı Zülka’de ayına ait vâridâtı ve şerh-
lerine dair bir risaledir.(Süleymâniye Ktp.  Âşir Ef. No: 165, vr. 1-
79a) 

12. Mecmûa-i Hakkî: 1132 yılındaki bazı vâridâtlarını içerir. (BEEK, Genel, 
no: 41, 73vr.)   

13. Kitâb-ı Kebîr: 14 Zülhicce 1132- 4 Rebîu’l-âhir 1133 tarihleri arasındaki 
vâridâtı ve şerhleridir. (BEEK, Genel, no: 71)  

14. Kitâbü’z-Zikr ve’ş-Şeref: 19 Rebîulâhir 1133- 7 Cemâziyelûlâ 1133 tarih-
leri arasındaki vâridâtı ve şerhleridir. (Süleymaniye Ktp., Hacı 
Mahmud, no: 2752, 63vr.)  

15. Kitâb el Hakkuʹs-Sarîh ve’l Keşfüʹs-Sahîh: 1133 yılına âit vâridâtı ve şerh-
lerine dâir hacimli bir eserdir. (Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdayi, no: 468, 
müellif hattıyla).  

16. Kitâbü Nakdi’l-Hâl: (Şeceratü’l yakîn veʹt-tevhîd). Zülka’de 1133-
Rebiulâhir 1134 tarihleri arasındaki vâridâtı ve şerhleridir. (İÜ Ktp., 
TY, no: 2153, 296vr).  

17. Kenz-i Mahfî: 24 Rebîu’l-ahir, 1134’de tamamlanmıştır. (BEEK, Genel, 
no: 75, 88vr. Müellif hattıyla). 

18. Müteferrikât-ı Hakkî: Cemâziyelûlâ 1134-Receb 1134 tarihleri arasındaki 
vâridâtı ve şerhleridir. (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, no: 1667, 
289vr. müellif hattıyla).  

19. Müzîlü’l-Ahzân: Receb 1134ʹden itibâren 1134 yılındaki vâridâtı ve 
şerhleridir. Vâridâttan başka bir çok tasavvufi konulara ve terimlere 
temas edilmektedir. (BEEK, Genel, no: 79, 263vr. müellif hattıyla).  

20. Kitâbü Hayâti’l-Bâl: 1135 yılındaki çoğunlukla Şaban, Ramazan ayla-
rındaki vâridâtı ve şerhleridir. (BEEK, Genel, no: 84, 177vr.müellif hat-
tıyla).  

21. Kitâbü’l-İzzi’l-Âdemî: Zülkade 1135-Safer 1136 tarihleri arasındaki vâ-



Nuran Döner / İsmail Hakkı Bursevî’nin Kitâb-ı Kebîr’i ve Bursevî’de Vâridât Kültürü 317 

ridâtı ve şerhleridir. (Âtıf Efendi Ktp., no: 1420).  
22. Kitâbü’n-Netîce: Safer 1136-Şevvâl 1136 tarihleri arasındaki vâridâtı ve 
şerhleridir. (BEEK, Genel, no: 64, müellif hattıyla). Eksik bir nüshası 
(Millet Ktp., Şerʹiye, no: 973) başında müstensih tarafından yazıldığı 
anlaşılan ʺNetâicüʹI-usûlʺ ibâresi bulunduğundan bazı araştırmacılar 
tarafından yanlışlıkla başka bir eser olarak gösterilmiştir. Ali Namlı ve 
İmdat Yavaş tarafindan latin harfleriyle neşredilmiştir (İstanbul 
1997).23 

4. Bursevî’nin Vâridât Türü Eserlerinde Vâridâtın Anlam ve Muhtevâsı 

Vâridât türü ile ilgili aşağıda yapılan değerlendirmeler, öncelikle 
Bursevî’nin vâridât tarzında yazmış olduğu Kitâb-ı Kebîr adlı eserinden 
alınmıştır. Aynı tarzda yazılmış olan Kitâbü’n-Netice ve Vâridât-ı Küb-
râ’sındaki görüşlerinden de faydalanılmıştır. 

a. Bursevî’nin Vâridlere Başlarken Kullandığı Kelimeler 

Bursevî, vâridâtlarına başlarken, vâridâtları nasıl işittiğini ve gördüğünü 
genellikle şu kelimelerle ifade etmiştir: Kîle lî (Bana denildi ki), verede (gel-
di), sadare (meydana geldi), ulkiye rûî (kalbime geldi), raeytu (gördüm), 
semi’tu (işittim), kurie ‘aleyye (bana okundu), verede vâridun mine’l-
vâridât, mine’l-levâih, mine’l-lâyihât, rüsime ‘ale’l-havâ (havaya resmedil-
mişti), raeytu hazâ‘l-kavl, kad rusime fi’l-musallâ (şu sözün namaz kılınan 
yere resmedildiğini gördüm), raeytu kad kütibe  ‘alâ vechi’s-semâ (gökyü-
züne yazılı olarak gördüm), Bursevî bu yazılı olarak gördüğü kelimelerin 
güzel bir hatla, güzelliği tarif edilemeyen latîf, kalın bir kalemle ya da bazan 
ilâhî kalemle yazıldığını da belirtir. Bu kelimeler içersinde en çok “kîle lî” 
ifadesi geçer.  

b. Vâridâtın Anlamı ve Mahalli 

Bursevî, “Gökten ve yerden rızık veren Allah’tır” (Fâtır, 35/3) âyetini Arapça 
olarak kaleme aldığı bir vâridinde şöyle açıklamıştır: 
 Birinci Rızık, rûhânî semâdan kulun çalışması ve herhangi bir gayreti 
olmaksızın kalbe vâridât olarak gelen şeydir. İkinci Rızık ise, yeryüzünde 
gayret ve çalışma ile meydana gelir. Bahse konu olan âyette rûhun ve cismin 

                                                           
23 Bursevî’nin vâridât türündeki eserleri ile ilgili yukarıda verilen bilgiler için bk. Namlı, Ali,  

İsmail Hakkı Bursevî, İstanbul 2001, ss. 217-218. 
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gıdâsı olan her şeye işâret vardır. Birincinin ulvî ruhla, diğerinin ise aşağı 
cisimle ilgili olmasından dolayı o iki rızıktan birisi semâvî diğeri arzîdir. 
Gökten inen rızıkla, yerde meydana gelen rızık arasında büyük fark vardır. 
Latîf gıdâ, latîf rûh için olan feyz-i ilâhîdir. Kesîf gıda ise kesîf cisim için olan 
yiyecek ve içeceklerdir. Fakat bazan kesîf, latîfe yakınlığı ile latîf olabilmek-
tedir.24 
 İsmaîl Hakkî, mürîdin şeyhini ziyâret ettiğinde yere, göğe ve şeyhin kal-
bine bakmasını istemektedir. Şeyhin kalbine bakmaktan murâd ise, şeyhin 
kalbine inen feyzi Allah’tan itikad etmektir. Çünkü kaynağı yerde olup, aslı 
gökten inen yağmur misâli, hikmet kaynağı da kalpte olup, aslı gayb semâ-
sındadır.25 
 Bursevî, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere vâridâtı, feyzi 
suya benzetmektedir. Bir şiirinde feyzi anlatmak için şarap ve suyu birlikte 
kullanır: 

Cân u dilde olan letâfet-i feyz  
Cevher-i  la’l veya akarsudur26 

 Kitâb-ı Kebîr’de suyun bozulmuş olan her şeyi iyileştirme özelliğinden yo-
la çıkılarak, su olmayan yerin harâb olacağı ifâde edilmektedir. Dolayısıyla 
ilâhî feyzin ıslaklığının olmadığı gönül de harâb bir durumdadır.  Feyz bu-
rada gönlü iyileştirme, güzelleştirme aracı olarak görev yapar. Bu anlamda 
bedenin yaptığı ibâdetlerdeki amaç ise, ilâhî bîlgîlere ulaşma ve feyz kapısı-
na girmektir.27 

Meysiz şişeden şişesiz mey iste 
Hakk’ı endişeden boş gönülden iste 

anlamına gelen Farsça bir beyitte, içkisiz olan şişeden kastedilen, insanın 
mâsivâdan tamâmen boşalan gönlüdür. Şişesiz içkiden kastedilen de ilâhî 
sırlar ve sonsuz feyzdir. Zîrâ o, şişenin kendisini içine almasından uzaktır.28 
 Bursevî’ye Arapça yazdığı bir vâridâtta “apaçık gerçek kapısı”(bâbu’l-
hakkı’l-mübîn) kelimesi söylenmiştir. Bu; “senin kapın, apaçık bir gerçek 
kapısıdır. Sen ve seni takip edenler, apaçık bir gerçek üzeresiniz” demektir. 

                                                           
24  Bursevî, Kitâb-ı Kebîr, vr. 44a-b  

Ez şîşe-i bî-mey mey-i bî-şîşe taleb-kun 
Hak-râ zi dil-i hâlî ez endîşe taleb kun 

25  Bursevî, age, vr. 56b-57a 
26  Bursevî, ae, vr. 91b 
27  Bursevî, ae, vr. 38a-b 
28  Bursevî, age, vr. 76a 
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Burada, Bursevî’ye bağlı olanlar için sapkınlıktan kurtuluş müjdesi vardır. 
Kapı, gerçekte kalp kapısıdır ve ondan vâridât ve feyz girer. Bundan dolayı 
bu, saplantı ve bidatlerden korunmuş yüce bir kapıdır. Vehm ve hayâl kapı-
sına gelince o, Hak’tan sapmıştır. Bu kapıdan girenler, kendilerinin hak ol-
duğunu zannederler. Halbuki ondan uzaktırlar. Çünkü bu, dairenin dışında 
olan kapıdır. Çünkü onun sahibi ve ona bağlı olanlar, içerden değil, dışar-
dan bilgi alırlar. Hariçten bilgi alanın haline de i‘tibâr edilmez. Şüphesiz bu 
bilgilerin çoğu nefsânî bilgiler ve  şeytânî vesveselerdir. Nice o kapının dı-
şında duran insan vardır ki, dâirenin içinde olan kapıyı çaldığını zanneder 
ve işin dışında olduğunu bilmez. Bunun durumu, her gece miraçta olduğu-
nu iddia eden kimsenin durumu gibidir. Kendisine gelen, hayâle benzeyen 
kelimelerdir. Bu hârîci makâm, iki rengi olan sihir gibidir. Onun bir yüzü 
nûra götürür, bir yüzü de karanlığa götürür. Allah, temiz olanı pis olandan 
ayırır.29  
 Vâridin, feyzin geldiği yer kalptir. Yüce bir seher vaktinde  Bursevî”ye 
“Hamdun li’llah câh-ı dil pâk oldu gitdi hep keder” mısraı vârîd olmuştur. 
Yani, su kuyusu temiz olmayan nesnelerden temizlendiği gibi gönül kuyusu 
da, mâsîvâdan temizlenip “Ona temiz olanlardan başkası dokunamaz” 
hükmü gereğince, mushaf-ı hakîkî kılınmış ve ilâhî feyzin oluğu olmuştur. 
“Zâhir oldu dîdeye yenbû-ı hikmetden eser” mısraı ise gönül temizliğinin 
netîcesi gibidir. Kaynak, su kaynağıdır. Hikmet ise eşyanın hakîkatleri ile 
ilgili olan ilâhî feyzdir ve kaynak, yerin özelliklerinden olmakla şuna işaret 
eder: 

İnsanın kalbi, alçak gönüllülük ve kulluk ile toprak mertebesini bulmadıkça, feyz kaynağı 
olamaz.  Alçak gönüllükten murad riyâsete aykırı ve bu anlamı karşılayan ma’nâdır. Mal ve 
mülk edinme ise alçak gönüllükten değildir zîra mal mülk edinme zâhirî bir durum, tevâzû 
ise bâtınî bir iştir. Feyz ise, bâtınla ilgili olup, zâhîrle ilgili bir durum değildir. Beyitte işâret 
edilen şudur: İnsanın kalbi kuyu gibidir. Onun için bâtın ilmi kuyuya benzetilmiştir. Fakat, 
korunmuş olması ve örtülü bulunması yönü ile kuyuya bezer yoksa bu ilim, semâdan inmiş 
damıtılmış, süzülmüş sudan daha temiz ve daha tatlıdır. Kalbin kuyusu temiz olduğunda, 
o kuyudan taşan feyzin taşı ise altından olur.30 

 Bursevî’nin Kitâb-ı Kebîr’deki değerlendirmelerinden anlaşıldığı üzere 
ilâhî bilgiyi alması yönünden kalp iki türlüdür: 
 Biri kalb-i ayndır ki, müşâhede ehlidir ve diğeri kalb-i haberdir ki, perde-
lidir. Çünkü istedikleri şeyleri haberle kavrarlar ki, bu da vâsıta iledir ve vâ-
sıta, İlâh’ın bilgisi için perdedir. Allah Teâlâ ile vâsıtasız konuşan vâsıta ile 

                                                           
29  Bursevî, ae, vr. 14b-15a 
30  Bursevî, ae, vr. 100a-100b 
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konuşan gibi değildir ve bütün değişmeler, kararsızlıklar, perdeden ileri ge-
lir. Onun için kemâl sahiplerinin kalpleri Allah Teâlâ”dan başkasında (vâsı-
tada) karar kılmaz. ‘Ayn da hakîkatte tektir fakat tecellîleri çoktur. Kalbin iki 
yüzü vardır. Bir yüzü ruha, bir yüzü bedene doğrudur ve bedenin Hakk’a 
yönelmesi ibâdet ile ve ruhûn yönelmesi marîfetledir. Makbûl olan marîfet 
ise  şerî ibâdetledir. Bu açıdan ibâdet dahi marîfet hükmündedir. Bundan 
dolayı beden Hakk’a ulaşmada tek başına değildir.31 
 Bursevî kalbi dağa benzetir. Dağlar, her zaman temiz ve tâze olmakla, in-
sanın bâtınına işâret eder. Çünkü insanın gönlü de ilâhî feyzden dâimâ ter ü 
tâze olup, gülşen tecellîleri asla kurumaz, hal bahçeleri solmaz ve baharları 
hazân olmaz.32 
 İnsanın kalbi, Hakk’ın kalbi gibidir. Zîrâ Hakk’ın cemâl ve celâline maz-
har olan insandır ve mazhariyetinin sırrı kalpte ortaya çıkar. Çünkü gerçekte 
ilâhî emânetleri taşıyan kalptir. Kalp, celâl ve cemâli toplamakla ilâhın kalbi 
gibi oldu güya ki insan Hak’tır ve insanın kalbi Hakk’ın kalbidir.33  İlâhî fey-
zi alan kalbin durumu ise şu beyitte açıklanmıştır: 

Seng-i hârâ-yı dil olur feyzin ile çün güher 
Hâr-ı cân üzre biter gül-gonce-i bâğ-ı İrem34 

 Sâlikin kalbi fenâ ile toprak mertebesinde olmadıkça orada feyz hâsıl ol-
maz.35 Bursevî,  

Dâim  rîyâzât edenin 
Deryâ gibi feyzi taşar36  

dese de, riyâzetle birlikte şeyhin yardımı da gereklidir: 
Çün mürîd dil-i hulûs ile çıkardı erba’in 
Şeyh elinden Hak Teâlâ açdı ona feyz-i der 

 Yâni mürîdin kırk gün halveti tamam olup sûretâ halvethâne kapısı açıl-
dığı gibi şeyhin tedâvisiyle dahi feyz kapısı açıldı. Çünkü mürîdin kalbine, 
engelleyici perdeler sebebiyle feyz kapısı kapalıdır. O kapıyı açmada müsta-
kil olan Allah u Teâlâ’dır fakat şeyhin aracılığı ile açılır ve buna şükür gere-
kir. Şeyh, hakîkatte Hakk’ın sureti olmakla şeyhin yüzünden olan açılma, 

                                                           
31  Bursevî, age, vr. 38a-38b 
32  Bursevî, ae, vr. 22a 
33  Bursevî, age, vr. 45a 
34  Bursevî, ae, vr. 119a 
35  Bursevî, ae, vr. 56b-57a 
36  Bursevî, ae, vr. 40b 
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yine Hakk’tandır.37 
 Bursevî, Vâridât-ı Kübrâ’sında bir ibrik resmi ile birlikte konumuzu ilgi-
lendiren şu husûslara yer verir: 

1. İbriğin içi tarîkate işârettir. Tıpkı ibriğin içinin, suyu içermesi gibi 
tarîkatin içi de ilâhî feyzin türlerini ihtivâ eder. Fıtrat, zevk ve şükür 
bilgisi gibi. Hepsi marifet ve hakîkattendir. Nasıl ki cenîne, bedenî 
kemâle ulaşmadan ruh üflenmiyorsa, şeriat ve tarîkat kemâle ulaşma-
dan ona mârifet ve hakîkat ruhu üflenmez. Bunu bil ve amel et. Tâ ki 
senin üzerine feyz akıtılsın. 

2. İbrîğin kulpu, sapasağlam şeriat kulpudur. Kim ona sarılırsa ibriğin 
içindeki hikmet ve mârîfet feyzinden bir şeye nail olur. O kulp da 
peygamberler ve ilâhî feyz sâhibi vârislerin elindedir. Allah bize onla-
rın saf ve vehbî ibriklerinden akıtsın.  

3. İbriğin başı itikâd ve örtü yeridir. Çünkü akan nehirler, şerîatlere ve 
hükümlere işârettir. Onlar zâhirdir ve hükümleri umûmîdir. Kuyular 
ve ibrikler ise marîfet ve hakîkatlere işârettirler. Onlar bâtındır ve hü-
kümleri husûsîdir. Ehli olmayanlardan perdelenmesi vâciptir. Çünkü 
yol perde yoludur. Bu yol, Âdem’den âhîr-i zamâna kadar enbiyâ ve 
evliyâların yoludur. 

4. İbriğin ağzı, kâmil insanın ağzı gibidir. O, suyun akma yeridir; tıpkı 
insân-ı kâmilin ağzının, hikmetin aktığı yer olması gibi. Resûllullah 
(s.)’in şu sözü buna delalet eder: “Kim kırk sabahı Allah’a hâlis kılarsa 
hikmet pırıltıları kalbinden lisânına zuhûr eder.” Bu feyz içtendir. 
Şüphesiz o hikmet, ehl-i salât ve susayan insan vb. içindir. Bunu kavra 
ve bâtın ehlinden ol ki senin üzerine de feyz aksın.38 

 İnsan Cem ve elinde câmı gönüldür ki, vâridât-ı ilâhîyye  ona feyzdir. 
Feyz, taşıp dökülmeye derler. Her yerde ise böyle taşıp dökülme olmaz. 
Feyz-i ilâhînin evveli zayıf yağmurun başlangıcı gibidir. Sonra kâbiliyetine 
göre, kâmil evliyâya taşıp dökülür. Döküldüğü budur ki kalbe sığmadığı 
zaman fazlası geri döner ve tekrar gelmesi başka bir zamana kalır. Her fey-
zin özel bir vakti vardır ki, vakti gelmedikçe faydalanılmaz. O dönen kısmı 
ise unutulmuş rüya gibi olur. Bunun misâli düşük çocuk gibidir ki belirli 
olan müddetini tamamlamadan rahimden düşer ve varlığından fayda ol-

                                                           
37  Bursevî, age, vr. 100b-101a 
38  Çetin, Taner, İsmâil Hakkî Bursevî, Vâridât-ı Kübrâ, (Transkripsiyonlu Metin), UÜSBE, (Ba-

sılmamış Yüksek Lisans Tezi), Bursa 1999, s. 84.   
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maz. 39 
 “Kitâb sana geldiği zaman onu yaz, yoksa onu taleb et.” “Kitâb” dan 
murad ilâhî nâmedir ki, vâridâttır ve onu yazmak sayfalar üzerine nakşet-
mektir ki, marîfet erbâbına devamlı bir delil olsun. Kitâbet tecellî, taleb ise 
perdelenme hâline işârettir. Kitâbet, çok eskidir öncelikle kalem-i a‘lânın 
levhe kitâbetidir. Ve eğer bu kalem onun ağzı olmasaydı ilâhî ‘ilim Hakk’ın 
zâtında gizli kalırdı. Bu kalemdir ki, o ilmin ağzını açtı ve zâtı söyletti. Ve 
onun anlatma ve yazmasından âleme hâkîkat kapıları açıldı ve ma’nâların 
cevherleri saçıldı.  Allah u Te’âlâ “kalemle öğretti” (Alak, 96/4) buyurdu. Ka-
lem gerçekte Muhammed (s.)’in vücûdudur.40 

c. Vâridâtın geldiği zamanlar 

Kitâb-ı Kebîr’inde Bursevî, kitaba başlarken ve sonunda tarihini belirtir. 
Arada bazı özel geceleri de tarih belirterek verir. Bazan da herhangi bir gü-
nü tarih belirterek verir. Fakat Bursevî’nin vâridâtlarında  zaman ifâde eden 
kelimelere ek olarak tarih verdiği çok nadirdir. Meselâ Kitâb-ı Kebîr’inde beş 
yerde tarih belirtilmiştir: Başlarken, 14 Zilhicce Perşembe 1132 tarihini ver-
miş ve daha sonra vâridâtı yazmıştır (vr.3b). 2 Muharrem 1133’teki vâridle, 
1133 senesi vâridât başlar (vr. 14a). 1133 Aşûre gecesi (vr. 26a), 1133 Hazret-i 
Peygamberin doğduğu gece (vr. 57a), 3 Rebîu’l-Âhir Cuma 1133 (vr. 131b), 8 
Rebîu’l-Âhir Salı 1133 (vr. 134b) diğer vâridât tarihleridir. Vâridât-ı Küb-
râ’sında yedi yerde tarih vererek zaman belirtmiştir ki, 1131/1719 tarihleri-
dir.  
 Bursevî çoğunlukla kesin tarihler vermese de, incelediğimiz kitaplarında 
vâridleri için şu zamanları vermiştir: Leyletü’s-sülâsâi (Salı Gecesi), 
Leyletü’l-Hamîs (Perşembe Gecesi).  “Gece yarısı” kelimesi en çok geçen ke-
limelerdendir. Vâridâtlar genellikle gece gelmiştir denilebilir. Gecelerle aynı 
sıklıkta kullanılan kelime “seher-i a‘lâ” dır. Ayrıca sabah vakti, akşam na-
mazından önce, abdest almaya başladığında, abdestten sonra, uyku ile uya-
nıklık arasında, fecr vaktinden az önce, yatsıdan sonra, dervişler tevhîd mec-
lisinde iken, yatsı ezanı vaktinde, yatsıdan önce, seher abdestini alırken, bir 
cumartesi gecesi akşam ve yatsı  arasında bir hastalık ve ağrı sebebiyle bir 
elbiseye bürünmüş yatarken, gurûb vaktinden önce, vird ile meşgulken, taât 
secdesinde iken, duhâ namazında iken, îşrak vakti gibi vakitler, Bursevî’nin 

                                                           
39  Bursevî, Kitâbü’n-Netîce, c. I, s. 355. 
40  Bursevî, age, c. II, s. 162. 
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vâridâtların geldiğini not aldığı zamanlardır. 
 Vâridâtın geldiği en iyi zaman olarak şeyhî Seyyidü’l-aktâb Osman İlâ-
hî’den  şunu işitmiştir: Vâridât ve feyz seher-i a’lâdan dahve-i suğrâ (ince 
kuşluk) ya gelince kuvvetli sonra zayıftır.41 

“Semâya ve târıka yemin ederim. Târıkın ne olduğunu sen nereden bileceksin? O pırıl pırıl parlayan 
bir yıldızdır” ayetinde (Târık, 86/1, 2, 3) “tark” aslında ayak ile yere vurmaktır. Burada işâret 
yüzünden ilhâm-ı ilâhî ve vârid-i rahmânînin kalp üzerine vâkî olmasından ibarettir. Ve 
gecelerde vâridât çok meydâna gelmekle geceye tahsis eyleyip semâyı ve necmi dahi söy-
lemiştir.”42  

 Fakat Bursevî, vâridât zamanlarına şu beyitleri ile noktayı koymaktadır: 
Kâne mâ kâne deyip ceffe’l-kalem söyler veli 
Feyz-i Hak kesilmez ehline şâm u seher 43 

d. Vâridâtın Geldiği Mekânlar ve Geliş Şekilleri 

Kendisine vâridâtın geldiği mekanları Bursevî bazan vâridâtlarına başlama-
dan önce belirtmiştir. Bu mekânlardan bazıları şunlardır: Seccâde üzerinde, 
yatağında uzanırken, yatağından kalkarken en gizli gayb tarafından, Şam’da 
kitap odasında iken ve Kâbe’de bulunduğu zamandır.  
 Bursevî’nin vâridâtın genellikle hâtif-i gaybî lisânından ya da hitâb yolu 
ile gelmesi söz konusu olduğundan önce “hâtif” kelimesi sonra da bu geliş 
şekli üzerinde durulacaktır. 
 Sözlükte “uzatarak bağırmak, seslenmek” anlamına gelen hetf mastarın-
dan türeyen hâtif kelimesi “bağıran, çağıran, seslenen”anlamına gelir. 
 İslâmdan önce Araplar, çölde dolaşırken bazan kaynağı belli olmayan bir 
ses işittiklerini söyler, göremedikleri bu sesin sâhibine “münâdî, hâtif” der-
lerdi. Gâibden gelen sesleri işitme, peygamberlerin görevlerine yeni başla-
dıkları sıralarda rastladıkları bir durumdur. Resûl-i Ekrem’in vahye muhâ-
tap olduğu ilk zamanlarda Hira mağarasında bu tür sesler işittiği rivâyet 
edilir. II. (m.VIII.) yüzyıldan itibâren bazı zâhid ve sûfîlerin hâtiften ses işit-
mesi olaylarına sıkça rastlanmaktadır. Örneğin bu ses, ilk sûfîlerden İbrâhim 
b. Edhem’in (ö.161/777) Hakk’a yönelmesine sebeb olmuştur. Hâtiften gelen 
sesin kabul edilip edilmemesi konusunu tartışan İslam âlimleri ikiye ayrıl-
mışlardır. Bunun hak olduğunu kabul edenlere göre Allah kulunu uyarma-
ya bir hâtifi sebep kılabilir. Bazen hatiften bahsedilirken “kalbime nidâ ve 

                                                           
41  Bursevî, age, c. II, ss. 77, 122. 
42  Bursevi, ae, c. I, ss. 39-40. 
43  Bursevî, Kitâb-ı Kebîr, vr. 101a. 
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ihtâr olundu” gibi kelimeler de kullanılır. Böyle ifâdeler, bu tür seslerin dış 
âlemden değil, rûhun derinliklerinden kopup geldiğini can kulağıyla işitil-
diğini ve işiteni ciddî bir şekilde etkilediğini gösterir. Her halde hâtif, maddî 
değil, manevî bir nitelikte olup, mutasavvıfların daha çok “Hak’tan gelen 
hâtır” veya “melekden gelen hâtır” dedikleri hâtır türündendir.44 
 Tasavvufî hayâtın geliştiği dönemlerde cismânî kulaklarla işitilmeyen 
sesler üzerinde çok durulmuş, bu sesler ilhâm kaynağı olarak kabûl edilmiş-
tir. XVIII. Yüzyıl Osmanlı devri mutasavvıflarından olan Bursevî’de de bu 
tarz seslerin ilham kaynağı olduğu görülmektedir. 
 Onun vâridâtın kalbe geliş şekillerini belirttiği ifâdeler genellikle hal dili, 
rûh dilî, Gâibden gelen ses kelimelerini karşılar ki şunlardır: Lîsân-ı hâlden, 
hâtîf-i gaybî lisânından sâdır oldu. Canîb-i gaybden ifâde olundu, herhangi 
bir çalışma ve çaba olmadan vârid oldu. Hitâb, tesliye yolu ile vârid oldu, 
zebân-ı rûhtan, zebân-ı hâlden vârid oldu, hitâbında şüphe olmayan gayb 
âleminden yakaza hâlinde iken vârid oldu, ihtiyârım olmadan gayb lisânın-
dan bu Türkçe mısraı söyledim, ihtiyâr olmaksızın lisân-ı hâl nâtık oldu ki, 
gözlerim kapalıyken bu Arapça satırı havada yazılmış olarak gördüm ki, bu 
akşamdan az önce idi. 

e. Vâridât Yerine Kullanılabilecek Diğer Kelimeler 

Bursevî’nin, özellikle Kitâb-ı Kebîr’inde vâridâtla aynı anlama gelen feyz ke-
limesini, vâridât lafzından daha sık kullandığı söylenebilir. Hikmet, ilham, 
feth, keşf, marîfet, havâtır, müşâhede, mükâşefe, levâih gibi kelimeler de ay-
nı manada kullanılan kelimelerdir. 

f. Bir Vâridât Türü Olarak Kitâb-ı Kebîr’in Genel Özellikleri  

İsmâil Hakkî Bursevî, bazı eserlerinde gönlüne doğan varidleri şerh etmiştir. 
Kitâb-ı Kebîr de bu usûl üzere meydâna gelen bir kitaptır. Kitâb-ı Kebîr ismi 
esere başlarken (vr.3b) kırmızı mürekkeple yazılmış ve yer yer kullanılmış-
tır.(Bk. Vr. 39b verede... fî hazâ’l- Kitâbi’l-Kebîr) Kitapta az da olsa vâridât dı-
şında bazı beyit ya da ibâreler de açıklanmıştır.  Açıklanan 150’den fazla vâ-
ridât vardır. Bu açıklamalar Türkçe olduğu gibi Arapça da olabilmektedir. 
Hatta bazan Farsça beyitler de kullanılmıştır. Bursevî’nin gönlüne gelen bu 
vâridât genellikle bir âyet-i kerîme olmaktadır. Bursevî, kendisine bir ayetin 

                                                           
44  Uludağ, Süleyman, “Hâtif”, DİA, c. XVI. Sûfîlerin hâtifle uyarılmaları konusunda bk., 

Kelâbâzî, Ta’arruf: Doğuş Devrinde Tasavvuf, çev.: Süleyman Uludağ, İstanbul 1992, s. 210.  
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denildiğini söylemekte sonra o âyetin işâret ettîği anlamı aktarmaktadır. Yo-
rumlarda hadîs-i şerîfler de kullanılmaktadır ki, eserde 50’yi aşkın hadîs 
mevcuttur. Bursevî, bazan bir beyt ya da sözü  açıklamaktadır. Şiir, mısra 
veya bir rubâî doğrudan vârid olmakta, Bursevî de onların ne ma‘nâ ifâde 
ettiğini anlatmaktadır. Bazan  tek bir mısra Bursevî’ye vârid olmakta, kendi-
si daha sonra o mısraı şiir hâline getirmektedir. ( bk. vr. 6a-6b ve 50b-51b) 
Konuların anlatımından sonra genellikle o konu ile ilgili düşüncelerini na-
zımla da ifâde etmektedir. Vâridât açıklamalarında âyetler ve hadîslerden 
başka sûfî büyüklerinin sözlerine, sûfî olmayan kesimin söz ve görüşlerine 
Türkçe ve Arapça atasözü ve deyimlere de yer verilmektedir. Şâyet gerekirse 
vâridlerdeki anlaşılmayan kelimeler üzerinde de açıklamalar yapmaktadır.   
 Bursevî, bazan da rüyasında genellikle bir âyetin ya da başka bir lafzın 
semâya veya bir kağıda güzel bir hatla yazıldığını görmekte ve onları sûfî 
düşüncesine göre açıklamaktadır.  (bk.vr. 16a ve 26a-b). 
 Eserde servi şekillerinin olduğu bir bölüm vardır. Burada resmettiği ser-
viler Bursevî’ye ‘âlem-i ma‘nâda öylece “temsîl ve tasvîr” ve varakta yazılı 
isimler ile “tesmiye ve ta‘rif” olunmuştur. O, daha sonra bunların ne anlama 
geldiğini anlatmıştır. (bk.vr. 24b-25a). 
 İsmâil Hakkî, bazan anlatılan konuları anlamanın değme arife müyesser 
olamayacağını, erbâbının bileceğini, bazı ince meseleleri ehlu’llah’ın anlaya-
cağını belirtir.  
 Kitâbın son sayfalarında yer alan bir vâride göre Bursevî ölümünün ya-
kın olduğuna dâir bir işâret almıştır. Burada anlamı tam anlaşılamayan iki 
kelime vardır: Biri “yatmak” anlamına gelen “rakade” kelimesi ve üzerinde 
Fârisî rakamlarla 284 sayısı diğeri ise He-Râ-Vâv-Zı harflerinden oluşan bir 
kelimedir ki, kelime Arapça ve Farsça Sözlüklerde bulunamamıştır. Zâten 
Bursevî de bu işâretten murâdın ne olduğunu Allah’ın bileceğini ifâde et-
miştir (vr. 134b-135a). Yine şeyhi Osman Fazlî’nin Kef ve Cîm harflerinin 
adedince gözetici (rakîbun) olduğunu ifâde etmiştir (vr. 129a).45 

g. Kitâb-ı Kebîr’de Yer Alan Konular 

Bursevî eserinde çoğunlukla tasavvufî konulara yer vermiştir. Fakat bazan 
tasavvuf dışı meseleler da eserde zikredilmiştir. Ru‘yet, irâde ve teklîf  böyle 
konulardır. Eserde yer alan bazı başlıklar şunlardır: 

                                                           
45  Ayrıca Tuhfe-i Atâiyye’de de Bursevî, şeyhinin yirmi üç sene kutup olduğunu beyânla “Kâf 

ve Cîm harflerinin hesâbınca kutup olmuştur” der. Bk. Bursevî, Tuhfe-i Atâiyye: Kâbe ve İn-
san, haz.: Veysel Akkaya, İstanbul 2000, s. 137.  
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 Darb-hâne-i Kudret, Aşk, Kâf, Gölge, Zikir, Acz, Tevhîd, Kerem, Üns, Şe-
rîat, Feyz, Kalbu’l-Hak, Sırrın Gizlenmesi, Kadir Gecesi, Zikirlerin Neticesi, 
Oruç, Vahy ve İlham, İtaat, İbtilâ, Evrâd, Gam ve Sürûr, Elem ve Lezzet, 
Ru’yet, Sesin Yükseltilmesi, Nazım ve Nesir, Teşrî-i Nübüvvet, İrâde ve Tek-
lîf, Medih, İlm ve Zu’m, Umûmî Tecellî ve Nefes-i Rahmânî, Hilâfet, İsâ, 
İzdivâc, Ubûdiyyet, Hayr ve İnfâk, İnsân, Nûr, Furkân ve Kur’ân, Îkân, 
Vücûd-ı Mükemmel. 

h. Kitâb-ı Kebîr’de Yer Alan Bursevî İle İlgili Özel Vâridler 

Bursevî’nin gönlüne gelen, içine doğan vâridâtın bir kısmı doğrudan şahsı 
ile ilgilidir. Bazı vâridâtta Bursevî’nin affedildiği, ona yardım edildiği gibi 
hususlar bildirilmiş, o da bunları eserlerine almıştır. Aşağıda bu vâridlerden 
bir kaç örnek verilecektir: 
 İsmail Hakkî bir pazar akşamı akşam namazından önce seccâde üzerinde 
kıbleye yönelip, gözyaşları ile Hazret-i Allah’tan nefsinin işlemiş olduğu ku-
surları affetmesini ve diğer kullarla ilgili üzerindeki hakları yerine getirme-
sini istemiştir.Bu talebin ardından  

Ve emsektü külle mâ emsekehü 
Ve ‘afevtü külle şeyin zalemehü  

beyti vârid olmuştur ki bu Allah’ın fakîr Hakkî kulu hakkında, onun yap-
mamaya çalıştığı günahlardan uzak durması ve onu cezâlandırmaması an-
lamına gelmektedir. Çünkü geçmiş bir günah veya bir maslahat gerektirme-
dikçe cezalandırmak hikmetin dışındadır. “senin Rabb’in kullarına zulmedi-
ci değildir” buyrulmuştur. Allah da onun nefsinden sâdır olan her zulmü 
affetmiştir, ona gam yoktur. Hak Te’âlâ geniş rahmet sahibidir ve tevbe eden 
kişilerin zâhir ve bâtınları ile ilgili küçük günahları, affediciliğinin gerektir-
mesi yüzünden bağışlamıştır.(vr. 5a-5b). 
 Bir pazar gecesi yatağında uzanırken kendisini “efendim” lafzı ile 
teheccüd için tenbîh eylemişlerdir. Ayrıca o seherde ev halkı için harcanan 
malın da günahlara kefâret ve yüksek derecelere sebeb olduğu keşf 
olunmuşdur. 
 Salı gecesi vârid olan bir beyt de şöyledir: 

Beni tarh eyleyip âteşlere çün yakdılar zâhir 
O düşmen dillerin bâtınlarında yakdı ol kâhir 

 Bazı zâhirî işler sebebiyle Bursevî’yi yakıp eziyet etmişlerdir. O ateş an-
cak onun zâhirine dokunur, Halîl Peygamber’in ateşi gibi bâtınına te’sîr et-
mez. Fakat nûrâniyeti sebebiyle ol ateş ona gülistân olur. Düşmanlarına ise, 
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kendisine cefâ etmeleri sebebiyle ism-i kahhârın eserleri zuhûr edip hem zâ-
hirleri, hem de bâtınları yanar.(vr. 66a). 
 Başka bir pazar gecesi kendisine “yâ Mûsâ bu işin gâyeti cünûn ve cez-
bedir sonra illa’llah zuhûr eder” cümlesi vârid olmuştur. Mûsâ’dan murâd 
İsmâil Hakkî’dir çünkü onun doğasında da Mûsâ Peygamber gibi hiddet 
vardır. Bursevî bir müddetten beri ölümünü beklemektedir ve ilâhî işâretin 
bir tarafı da onu işâret eder. (vr.84a-84b) Yine bir sabah “şu âleme geleli bir 
nesneye alâka etmedim uryân geldim ve uryân gittim” cümlesi hâl diliyle 
cârî olmuştur. Bu kelimede de ölümünün yakın olduğuna dâir işâret vardır. 
(vr. 90b-91a). 
 Bir cumartesi gece yarısında şu Türkçe hitâb vâkî’ olmuştur: “Cemi’ hal-
kın kebîr ve sağîrine feyz senden gelir velâkin kimsenin haberi yoktur.” 1133 
senesi Rebiu’l-âhir ayı Perşembe günü sabah namazı vaktinde melekût âle-
mine cezbedilmiş bir halde iken, zahmetsizce, elinde olmayarak şu Türkçe 
cümle vâki’ olmuştur: “Üç senedir kulların tamamı üstümüzdedir.” Bu an-
cak havâssa açıklanabilen gizli işlerdendir. Bu cümleyi destekleyen bir cüm-
le daha önce geçmiştir; âleme feyzin ondan gelmesi sözü bunu desteklemek-
tedir. “Kimsenin bundan haberi yokturʺ derken de havâstan çok az kişi hariç 
olmak üzere avâm ve havâs kastedilmiştir. Allah birini diğerine tanıtmadığı 
sürece kişilerin niteliği belirsiz kalır. (vr. 108a, 128b-129a). 
 Bir pazartesi gecesi Bursevî’nin hatırına dünyada çekilen elem geldiğinde 
kendisini tesellî için şu beyt vârid olmuştur: 

Çekersin zahmeti Hakkî 
Rahmetine erince 

Burada rahmetten murâd cennettir. (vr.118a) 
 Yine bir seher vaktinde  “onun nakşı mahv olur sen oturursun” Türkçe 
ibâresini işitmiştir. Bu şu anlama gelmektedir: Üsküdar’daki Mahmut 
Hüdâyî dergâhında halîfe olarak bulunan câhilin vücûdu âlemden gider ve 
sen seccâde-nişîn-i meşîhat olursun. (vr.126a) 
 1133 senesi Rebîu’l-âhir ayının üçüncü günü Cuma gecesi “sana hilâfet 
verildi” sözü vârid olmuştur ve bu vâridin devamında Bursevî kendisinin 
nebî (s.a) in soyundan olduğunun gerçekliğini belirtir. (“Ente ırku’n-
nebiyyi” (vr. 131b). 

5. Şeyh Bedreddin Vâridâtı ve Bursevî’nin Bu Eserle İlgili Düşünceleri   

Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedreddin de Vâridât’ında farklı zaman ve mekan-
larda yaşadığını belirttiği bazı mistik hal ve müşâhedelerden bahseder. Bu 
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bakımdan Şeyh Bedreddin, Bursevî ile ve diğer mutasavvıflarla mistik hayat 
ve halleri açısından benzemektedir. Fakat Bursevî, Şeyh Bedereddin Vâri-
dât’ını muhtevâ yönünden eleştirerek şu ifadelerde bulunmaktadır: 

“Ve onun Vâridât nâm kitabında bazı sakat nesne vardır, velâkin irfân ve vicdânı tam olma-
yan ona vâkıf olmaz ve onu sedîd kıyâs eder. Ve ez cümle, Hz. Îsâ’ya “rûh-ı mücessem” 
dediğidir. Bu ise galattır. Zîrâ, rûh-ı mücessem Cibrîl gibidir ki, hakîkat-i melekiyyesi üze-
rine bâkî iken sûret-i Dihye’de görünürdü. Îsâ ise böyle değildir. Belki Meryem’den 
tevellüd etmiştir ki, Meryem beşerdir. Pes onun rûh olduğu galebe-i rûhâniyyetledir, yoksa 
hakîkat-i beşeriyyeden hâric olduğu yoktur.”46 

6. Kitâb-ı Kebîr’deki Diğer Konular  
a. Kitâb-ı Kebîr’de İsmi Geçen Sûfîler 

Bursevî, incelenen eserde bazı tasavvufî şahsiyetleri ismen zikreder. Bu 
bazan sözlerinden alıntılar yaparak olur, bazan da herhangi bir konuyla ilgi-
li hoş görmediği bir durumu anlatırken, örnek vererek olur. Bursevî bazan 
da doğrudan tasavvufî yolunu bazı isimlerin gölgesi altında şekillendirir. 
 Kitâb-ı Kebîr’de ismi geçen sûfîler şunlardır: Ebû Yezîd Bistâmî 
(ö.262/875) (vr. 13b), Ebû Süleyman Dârânî (ö.216/830) (vr. 32a), Şiblî 
(ö.334/945) (vr.34a), Kendisine Seyyidu’l-Aktâb da dediği Osman Fazlî İlâhî 
(ö.1102/1690) (vr. 46a), Azîz Mahmûd Hüdâyî (ö.1038/1628) (vr. 47b), Üftâde 
(ö.988/1580) (vr. 47b), Hacı Bayram Velî (ö.833/1429) (vr. 47b), Hâmid 
Aksarâyî (ö.815/1412) (vr. 47b), Abdulkâdir Geylânî (ö.561/1166) (vr. 47b), 
İbnü’l-Arabî (ö.638/1240) (vr. 117a), Sadru’l-Konevî (ö.673/1274) (vr. 47b), 
Cüneyd Bağdâdî (ö.297/909) (vr. 52b), İbrâhim b. Edhem (ö.161/777) (vr. 
52b), Hallâc (ö.309/921) (vr. 78a), Nesîmî (öl.821/1418 ) (vr. 78a), Şihâbuddin 

                                                           
46  Bursevî, Kitâbü’n-Netîce, c. II, s. 157 ; Edirne yakınlarında bugün Yunanistan topraklarında 

bulunan Simavna kasabasında doğan Şeyh Bedreddin, Osmanlı döneminde yaşamış ünlü 
bir fakîh ve mutasavvıftır. Özellikle kendi ismiyle anılan bir isyan ve ihtilal hareketinin de 
başlatıcısı olarak bilinir. İlk tahsiline babasının yanında başlayan Bedreddin, İbnu’l-
Askalânî’den hadis okumuş, mantık, astronomi, felsefe gibi aklî ilimler de tahsil etmiştir. 
Tasavvuf yolunda Ahlatlı Şeyh Hüseyin’e intisab ederek onun gözetiminde çilesini dol-
durmuş ve daha sonra şeyhlik makamına geçmiştir. 

  A.Yaşar Ocak’a göre, Şeyh Bedreddin’in yazdığı kırk kadar eserden yalnızca Vâridât’ı -ki 
onun da şeyhe ait olduğu şüphelidir- incelenmiştir ve en azından doktrin bakımından çar-
pıcı bir özgün niteliğe sahip olmadığı söylenebilir. Ayrıca Bedreddin’in bir İslam alimi 
olarak değer ve önemi, mutasavvıf kişiliğinden daha orijinal ve daha ileridedir. 

 Şeyh Bedreddin ve eserleri hakkında bk. Dindar Bilal, “Şeyh Bedreddin”, DİA, c. V, ss. 
331-334; Ocak, Ahmet Yaşar, Osmanlı Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler (15.-17. Yüzyıllar), 
İstanbul 1998, ss.136vd. ;  Michel Balivet, Şeyh Bedreddin, Tasavvuf ve İsyân, çev.: Ela Gün-
tekin, İstanbul,  2000, Kaygusuz, Bezmi Nusret, Şeyh Bedreddin Simâvenî, İzmir 1957. 



Nuran Döner / İsmail Hakkı Bursevî’nin Kitâb-ı Kebîr’i ve Bursevî’de Vâridât Kültürü 329 

Maktûl ( ö.587/1191) (vr. 78b), Kemâl Ümmî ( öl.880/1475 ) (vr. 78b), Yûnus 
Emre (öl.? XIV. yy) (vr. 81b), Gedâyî Baba (öl.? 18.yy) (vr. 82a), Gazâlî 
(ö.505/1111) (vr. 94a). 

b. Bursevî’nin Eleştirdiği Şahsiyetler 

Bursevî, mezkûr eserde “ilim içinde cehl vardır; yani bildim diyenin bildiği 
yoktur”diyerek Allah’ı bilenin dilinin körleşeceği sözünü (men ‘arefa’llahe 
kelle lisânihî) ele alır. Evliyânın sözü de bu sebeple rumuz, işârât ve icmâl-
den ibârettir. Meşâyihin sözünü terceme etmek gerekse bile, açıklamayı kısa 
tutmak lazımdır. Kelimelere ve kaleme açıklama izni vermek, giyinmiş olan 
birisinin üzerinden elbisesini çıkarmak gibidir. Hadîs-i Kudsî de “Büyüklük 
benim izârım, ululuk da ridâmdır” buyrulmuştur. Sözü edilen bu makâm-
larda edebi olmayan kimseler ise belâya uğramışlardır. Bu kişiler de Hallâc, 
Nesîmî, Suhreverdî Maktûl ve Kemâl Ümmî gibi kişilerdir.47 
 Bursevî isim vermeden de bazı sûfîler hakkında fikir beyân etmektedir 
ki, Kitâb-ı Kebîr’in yazımı esnâsında Hüdayî âsitânesinde şeyh olan Bilecikli 
Osman Efendi (ö.1140/1728) bunlardan birisidir. Celvetiyenin Selâmiyye ko-
lunun kurucusu Selâmî Ali Efendi (ö.1104/1692)’nin halîfelerinden olan Os-
man Efendi 1130 – 1140 tarihleri arasında Hüdayî Âsitânesinde şeyhlik 
yapmıştır:48  
 Bursevî’ye Seher-i a’lâ’da Türkçe bir ‘ibâre ile “Onun nakşı mahv olur 
sen oturursun” denilmiştir. Yani Hûdâyî Âsitânesinde oturan câhilin vücû-
dunun nakşı âlemden çekilir ve sen seccâde – nişîni meşihat olup, sadra otu-
rursun demektir. Daha önce geçen bir varidâttaki “Ay yüzlü olan bir adam 
gelecek” ibâresi de buna delâlet eder. Zîrâ oradaki “sin” fizîkî yakınlığı de-
ğil, zaman açısında yakınlığı belirtir. Yani o, Mahmud Hüdâyî hân-gâhına 
gelir ve oraya şeyh olur demektir. Ay yüzlü olmak ile güneş yüzlü olmak 
arasındaki fark, açıktır. Güneş gibi olmak, ilerleme, yükselme ile ilişkilidir. 
Ay gibi olmak, sâhibinin sıfâtî olmasını, güneş gibi olmak ise, sâhibinin zâtî 
olmasını gerektirir.49 
 Bursevî, deccâlların otuz olduğunu söylediği bir bölümde şu açıklama-
larda bulunur: Her nebinin davet ve intikâlinden sonra bir mehdî ve bir dec-
câl gelmiştir. Mehdî, o nebinin şeriati üzerine istikâmete yol gösterici, deccâl 
ise inhirâfa çağırıcıdır. Dünyada mazhar-ı melek ve mazhar-ı şeytan vardır. 
                                                           
47  Bursevî, Kitâb-ı Kebîr, vr. 78a-b.  
48  Yılmaz, Hasan Kâmil, Azîz Mahmud Hüdâyî, İstanbul 1999, ss. 272-273 
49  Bursevî, age, vr.126a, 122a-122b. 
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Mazhar-ı melek olan kîşiye hâdî, mazhar-ı şeytan olana ise deccâl derler. 
“Ahir zamanda otuz kadar deccâl gelse gerek” diye sahih bir hadiste bildi-
rilmiştir. Ayrıca hadîs-i şerîfde “Benden sonra hilâfet otuz senedir” buyrul-
muştur. Otuz sene dört halîfe ve Hz. Hasan’ın altı ay hilâfetiyle tamam ol-
muştur. Bu otuz senenin her biri mukâbelesinde bir deccâl gelse gerek. Böy-
lece deccâl hadisi hilâfet hadîsini te’yid eder çünkü her deccâla karşı bir 
mehdî-meşreb olması kararlaştırılmıştır. Otuz deccâl bir ayın günlerine denk 
gelir ki, şehir şöhretten olduğu gibi deccâllar da halkı saptırmakla şöhret bu-
lurlar. İsmâil Hakkî “bu fakîrin zamanında o deccâllardan biri katl olunmuş-
tur” der.50 İsim vermeden belirttiği bu kişi, Ali Namlı’nın şifâhen diğer eser-
lerinden yola çıkarak verdiği bilgiye göre Şeyhülislam Feyzullah Efendi 
(ö.1115/1703) olmalıdır.51 

c. Etkilendiği  İsimler 

Bursevî bahse konu olan eserinde sevmediği kişileri isim vererek zikretmese 
de, sevdiği, etkilendiği kişileri ismen kitabın çeşitli yerlerinde zikreder. İs-
mâil Hakkî bir vâridâtında şu vezinli sözün kendisine okunduğunu işitir: 

Rahmet olsun ecdâdına  
Hep geldiler imdâdına 

 Bu sözde ecdâd ile kastedilen, kendisinin “meşâyih-i tarîkatımız” dediği 
tarikat şeyhleridir ki onlar da şeyhi Osman Fazlî, Hûdâyî, Üftâde, Hacı Bay-
ram, Hâmid-i Aksarâyî, Abdulkâdir Geylânî, Hatmu’l-Evliyâ (İbn Arabî) ve 
Sadreddin Konevî’dir. Bunlar tarîkatte Bursevî’nin büyükleridir ve düşman-
ları üzere ona yardıma gelmişlerdir. Bu sebepten İsmâil Hakkî zâhir ve bâtın 
düşmanları üzerine temiz ruhlar ile kuvvet bulmuştur.52 
 Bu isimler içinde Bursevî’nin en fazla etkilendiği, fikirlerini takip ettiği 
kişi şüphesiz İbn Arabî’dir. Bursevî onu Hatmu’l-Evliyâ olarak kabul eder 
ve bu sıfatla Kitâb-ı Kebîr’inin birçok yerinde zikreder. İsmâil Hakkî, onun 
özel bir tarîkatı olmadığını, Halvetiyye, Kâdiriyye, Üveysiyye ve benzeri hak 

                                                           
50  Bursevî, ae, vr. 119b – 120a 
51  XVII- XVIII. Dönem Osmanlı Şeyhülislamlarından olan Feyzullah Efendi, Şeyh Mehmed 

Vâni Efendi’nin Öğrencisi ve damadıdır. Ailece Halvetîliğe mensuptur. Şeyhülislamlığı 
zamanın da çıkan “Edirne Vak’ası” adlı isyanda büyük rol oynamış ve isyân, Feyzullah 
Efendi Vak’ası olarak da anılmıştır. Geniş bilgi için bk., Tayşî,  M. Serhan, “Feyzullah 
Efendi”, DİA, XII, İstanbul, 1995, s. 527; Özcan, Abdulkadir, “Edirne Vak’ası”, DİA, X, İs-
tanbul 1994, ss.445-446;Olayla ilgili olarak İsmâil Hakkı’nın değerlendirmeleri için bk. 
Namlı, age ss.82-84. 

52  Bursevî, age, vr. 47b 
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tarîkatların hepsini kapladığını ifâde eder. Bursevî ismi geçen eserinde özel-
likle şiirleri dolayısıyla İbn Arabî’den alıntılar yapar. Vahdet-i Vücûd dü-
şüncesinin ise Kitâb-ı Kebîr’deki varidâtın hemen her konusunda merkeze 
alındığı söylenebilir. Onun açıkladığı hususlar, İbn Arabî’nin ifâdelerinin 
şerhedilmiş şeklidir. Bursevî bu eserinde onunla ilgili iki şiir kaleme almıştır. 
Bunlardan birkaç beyit şöyledir: 

Şeyh-i ekber şemsdir kim her velîdir çün kamer 
Âyinedir eyleyen izhâr-ı nûr-ı Kibriyâ 53 
 
Akl-ı evvelden beri eşyânın oldur vâlidi 
Oldu heb ins ü melek vildân-ı Şeyh-i Ekberî 
 
Hakkı’yâ kutb-ı cihâhı görmek istersen eğer 
Tutagör ihlâsla dâmân-ı şeyh-i Ekberî 54 

 Bursevî, İbn Arabi’den başka diğer sûfî büyüklerinden de alıntılar yapar, 
şeyhinin tavsiyelerini aktarır. İncelediğimiz eserde en çok ismi geçen ikinci 
şahıs, Hüdâyî’dir denebilir. Bursevî her fırsatta onu anar. Eserinin sonlarına 
doğru Hüdâyî’nin kabrini ziyârete gittiğini söyler. Orada kendisine Nebi 
(s.)’in soyundan olduğu ve daha önce vârid olan “Sana hilâfet verildi” sözü-
nün doğru olduğu söylenir. 55 
 İsmâil Hakkî, nazım ve nesir konusunu ele aldığı bölümde Yûnus’a ben-
zettiği Gedâyî Baba’dan sözeder : Nazm cem ve nesr ise farktır. Bu cem ve 
farka mazhar olan kişi ne kadar ümmî ise de, nazım ve nesir konusunda 
mahâretli olabilir. Yûnus Emre buna örnektir o, cem ve farka mazhar oldu-
ğundan bu ikisini başarmıştır. İsmâil Hakkî, bu yönüyle Yûnus’a benzeyen 
Bursalı Gedâyî Baba’dan bahseder. Gedâyî Baba, okuma yazma bilmeyen bir 
kişi olduğu halde, Yûnus’un şiirlerine benzer şiirler söylemiştir. Gedâyî Ba-
ba bir gün akşamdan önce, Bursevî’ye vedâ ederek evine gider ve akşam 
namazını kılarken secdede rûhunu teslim eder. 56 

                                                           
53  Bursevî, age, vr. 52b. 
54  Bursevî, ae, vr. 130b-131a 
55  Bursevî, ae, vr. 131b 
56  Bursevî, ae, vr. 81b-82a, Kitâb-ı Kebîr’de hakkında bu kadar bilgi verilen Gedâyî Baba’nın 

ismi, Kadir Atlansoy’un hazırladığı “Bursa Şâirleri”nde ve Kâmil Kepecioğlu’nun “Bursa 
Kütüğü”nde geçmemektedir. 
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d. Kitâb-ı Kebîr’de Geçen Kitap İsimleri ve Bursevî’nin Eseri Kaleme 
Alırken Faydalandığı Kitaplar 

İncelenen eserde Bursevî’nin Rûhu’l-Beyân isimli tefsiri (vr. 43a) ve yine ken-
disinin Kitâbü’ş-Şecv isimli eseri (vr. 117b) İbn Arabî’nin Fütûhât-ı Mekkiyye’si 
(vr. 43a) ile Tecelliyât-ı Ekberiyye’si (vr. 52b) bir defa geçer. Bursevî’nin, şeyh-i 
ekber’in şiirlerinden çok fazla alıntılar yaparak en fazla kullandığı kitap, Dî-
vân-ı Ekberî’dir. Bursevî, “hatmü’l-evliya’nın Dîvân’ında gelir ki”, ya da “Dî-
vân-ı Ekberî’de gelir ki” diyerek bir beyt verir ve daha sonra o beyti Türkçe 
ya da Arapça olarak açıklar. Bursevî’nin Kitâb-ı Kebir’deki fikirleri İbn Ara-
bî’nin divanındaki beyitler ekseninde şekillenmiştir denilebilir. Bursevî 
Kitâbu’ş-Şecv57den, hüzne dâir kaleme aldığı bir eser olarak bahseder. 58   

Sonuç 

İslâm âlimleri bilgi elde etme yollarını duyu organları, doğru haber ve akıl 
olmak üzere üç grupta toplamışlardır. İslâm kültür ve medeniyetinde tasav-
vufun bilgi konusundaki iddiası onun başlıca özelliklerinden birini oluştu-
rur. Bu iddia ilmî bilgi elde ederken kullanılan analitik, diskürsif yolun sa-
dece görünen şeyleri verebileceğidir. Bilgi esas itibariyle duyu verilerini kul-
lanır. Buna karşılık mistisizmin “sezgi” dediği bilgi, türlü duyu verilerini 
uzun uzun tetkik ederek onlardan eşyanın özünü vâsıtasız ve derhal kavra-
ma imkânı vermektedir. Aracısız olarak doğrudan Allah’tan alınan bu bilgi, 
bâtınî bilgidir. Bunu ifâde için ayrıca vâridât, keşf, ilhâm, ma’rifet, ilm-i le-
dün gibi terimler de kullanılmıştır.  
 Mutasavvıflar, zamanla kalplerine doğan bu bilgileri kitaplara yazarak, 
tasavvufa intisab eden ya da ilgisi olan kişileri bu noktada bilgilendirmek 
istemişlerdir. Fakat bu bilgiyi genelin bilmesi gerekmediğinden, herkesin 
anlayacağı tarzda da anlatmamışlardır. Bursevî de bu sûfîlerden birisi olup 
yüzü aşkın esere sahiptir. Eserlerinden bazıları vâridât hakkında-yüzeysel 
de olsa-bilgi sahibi olmamızı daha da kolaylaştırmaktadır. O, özellikle bazı 
eserlerinde “vârid oldu ki” diye başlayarak vâridin yerini, zamanını belirte-
rek adeta bir günlük kaleme alır gibi kalbine doğan bu bilgileri bizlere ak-
tarmıştır. Bu çalışmada bu tür eserlerden biri olan Kitab-ı Kebîr yakından in-
celenmeye çalışılmıştır. 
 Bursevî’ye göre vâridât, rûhânî semâdan kalbe gelen bilgidir. Allah ver-

                                                           
57   Bursevî, Kitâbü’ş-Şecv, Süleymâniye Ktp., Hâlet Efendi, no: 789/1,bk. 1-25. varaklar 
58  Bursevî, Kitâb-ı Kebîr, vr. 117b. 
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gisi olan bu bilginin merkezi kalptir. İsmâil Hakkî ilâhî bilgiyi alması yö-
nünden kalbin iki türlü olduğunu ifade eder: Biri bu bilgiyi haberle kavra-
yan kalptir ki, haberle kavranan, vasıta iledir ve vasıta da İlâh’ın bilgisi için 
perdedir. Diğeri müşahade ehli olan kalptir. Bu kalp, vasıtasız doğrudan 
bilgi sahibi olur. Sûfîler bilgilerini gayb semasından keşfle, vâridâtla alırken 
zâhir alimler ise bilgiye eğitim ve öğretimle ulaşmaya çalışmaktadır. Ayrıca 
ruha ve bedene doğru olmak üzere kalbin iki yüzü vardır. Bedenin Hakk’a 
yönelmesi ibadet ile ve ruhun Hakk’a yönelmesi ma‘rifet iledir. Ma‘rifete yol 
ise şerî ibadetlerden geçmektedir. Bu itibarla sûfîler baştan beri şeriata vur-
gu yaparak bu ilmin şeriata ters düşmediğini belirtmişlerdir. Batın ilmi ko-
nusunda zâhirle çelişmemeyi esas alarak şu kaideyi koymuşlardır: “Zâhire 
muhalif her batın batıldır.” Böylece kalbe doğan vâridâtın doğruluğu husu-
sunda Kur’an ve Sünnet mihenk olarak kabul edilmiştir.  
 Burada belirtilmesi gereken bir husus da sûfînin irfânı, çalışarak kazanı-
lan bir bilgi değildir fakat kazanılması için bir takım hazırlıkların yapılması 
gerekmektedir. Bunlar zühd, mücâhede, murâkabe, zikir gibi irâdî teknik-
lerdir. Sûfînin tasavvuf yoluna sülûk etmesi ile ilâhî bilgiye ulaşması nokta-
sında en önemli ara unsur, aşktır. Bursevî’ye göre zâhid, ‘âşıka göre pest-
pâyedir. Mevlâ ‘aşkı bir özge râbıtadır ve ma’rifet ismine vâsıtadır. Aşkla 
birlikte Muhammed (s) de bu bilgi kazanımında oldukça önemlidir. Kalem 
bu bilginin ağzını açmıştır ve zâtı söyletmiştir. Kalem gerçekte Muhammed 
(s.)’in vücûdudur.  
 Yine vâridâtla ilgili değerlendirmelerde bu bilginin bazı zamanlarda da-
ha fazla geldiği görülmüştür. Bu vakitler, gece yarısı, seher vakti ve seher 
vaktinden ince kuşluğa kadar olan zamanlardır. Bu bilgilerin nasıl geldiği 
konusunda da Bursevî’nin ifâdeleri aktarılmıştır. Gaybden, hâl dili ile kalbe 
gelen bu bilgilerle ilgili misâl ‘âlemi (hayâl ‘âlemi) terimi önem kazanmak-
tadır. Bursevî eserinde kendi şahsı ile ilgili bazı vâridâtlara da yer vermiştir 
ki, bunlardan bazıları ayrı bir başlık altında verilmiştir.  
 Bu arada sûfîlerin aslında çok önemli olan bir konuyu, kendilerine veri-
len bu ilmin objektifliği-subjektifliği konusunu tartışmadıkları söylenebilir. 
Onlara göre vâridâtlar, çok kesin yakîn derecesinde elde edilen ilâhî bilgi-
lerdir. Fakat mistik bilgi, duyu organlarıyla ve onların verilerini kullanan 
akılla elde edilmediği için, tam olarak ifadesi imkansızdır ancak sezgi sahibi 
bundan emindir. Burada sûfîler noktayı “tatmayan bilmez” sözü ile koy-
maktadırlar. Öyle görülüyor ki, tadanlar, yaşamakta ve bilmekte, tatmayan-
larsa bu bilginin ne olduğunu tartışmaktadır. 
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Özet 

İsmail Hakkı Bursevî, (ö.1137/1725) Osmanlı Döneminin önemli sûfilerinden birisidir. Çeşit-
li konularda birçok eser kaleme almıştır. Kitaplarından bazıları Allah’tan kendisine gelen 
vâridât ve onların şerhlerini ihtivâ eder. Bu çalışma böyle bir eser olan Kitâb-ı Kebîr’i ince-
lemeyi amaçlamaktadır. Bursevî’ye göre vâridât nedir? Vâridâtı hangi kalp alır? Vârid ne 
zaman gelir? Nasıl gelir? gibi sorulara cevap aranacaktır. 
Anahtar kelimeler: İsmail Hakkı Bursevî, varidât, tasavvuf 


