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ÖNSÖZ 

eyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi Xll. yüzyı-

lın sonlarında doğmuş, XIII. asrın ilk yarısında 

642/1244 tarihine kadar yaşamış, Kayseri’de medfun bulu-

nan önemli bir mutasavvıftır. O’nun kıymeti Mevlânâ Cela-

leddin-i Rumî (1207–1273)'yi itikadî ve tasavvufi yönden 

şekillendiren ilk hocası olmasındandır. Onların yaşadığı 

devir Anadolu’da farklı fikir akımlarının yaygın olduğu bir 

dönemdir. Gerek ilâhiyyât ve imân gerekse nübüvvet ve 

sem’iyyât konularında olsun Seyyid Burhaneddin’in sûfî 

meşrebi doğrultusunda seviyeli, dolgun, felsefi derinliği 

olan fikirleri bulunmaktadır.  

Bu çalışmada, Seyyid Burhaneddin (v.645/1244)’in 

itikâdî görüşleri incelenecektir. O, Mevlânâ’nın babası Ba-

haeddin Veled (v.628/1231)’den ders almıştı.1 Dönemin 

meşhur Hanefi sünnî âlimi Kemâleddîn İbnü’l-Adîm 

(d.1132-ö.1261) ile Sadreddin Konevi (d.1210-ö.1274), 

Muhyiddin İbn Arabi (d.1165-ö.1239) gibi zamanın âlimle-

riyle görüşmüş ve talebesi Mevlânâ’nın da onlardan ders 

alması için Halep ve Şam’a dört yıllığına göndermişti. Ba-

haeddin Veled, Seyyid Burhaneddin ve öğrencisi Mevlânâ 

Harezm bölgesi ve Anadolu’da değişik fikir ve akımlara 

karşı İslâmı Ehl-i Sünnet çizgisinde savunmuşlardı.  

                                                 
1 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası, 546’da (1151) Belh’te doğdu. Bahâeddin 

(Bahâ-i Veled) lakabı ve Sultânü’l-ulemâ unvanı ile şöhret buldu. Bkz. Bahâeddin Ve-
led, Maârif (nşr.Bedîüzzaman Fürûzanfer), Tahran 1352; M.Nazif Şahinoğlu, 

“Bahâeddin Veled”, DİA, İstanbul, 1991, 4/460-2  

 

S 
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“Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin İtikâdî ve Kelâmî 

Görüşleri” adlı bu çalışmanın giriş bölümünde Akâid ve 

Kelâm İlmi ile Tasavvuf İlmi’nin önem ve gâyelerini, bi-

rinci bölümde Seyyid Burhaneddin’in hayatı ve ilmi kişili-

ğini, ikinci bölümde de O’nun Tevhid, şirk, imân, amel, 

imânın artması ve eksilmesi, peygamberlerin ismeti, tebliği, 

örnek ahlâkı, ru’yetullah, cennet, cehennem, irade, tevekkül 

gibi bazı itikadi görüşlerini inceleyip değerlendirdik.  

“Makarr-ı Ulemâ/âlimlerin yerleştiği şehir” diye bili-

nen Kayseri’de ve İslâm âleminde yaşamış veya yaşayan 

kıymetli âlimlerimizi rahmet ve hayırla anıyor, fikir ve öne-

rileriyle çalışmalarımıza destek veren Erciyes Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi hocalarımızdan; Prof. Dr. Temel YE-

ŞİLYURT, Doç. Dr. Murat SERDAR, Doç. Dr. Harun IŞIK 

ile Prof. Dr. Muharrem AKOĞLU, Prof. Dr. Yusuf BENLİ,  

Doç. Dr. Osman Nuri KÜÇÜK’e, öğrencilik yıllarımdan 

itibaren değerli düşünceleriyle bize yön veren hocalarımız; 

Prof. Dr. Cihat TUNÇ ile Prof. Dr. Muhittin BAĞÇECİ’ye 

teşekkürü bir borç bilirim. 

Yrd. Doç. Dr. Osman ORAL 

Kayseri 2015 
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GİRİŞ 

 

kâid ve Kelâm İlmi’nin esas gâyelerinden birisi ve 

en önemlisi; kişide sağlam bir inanç oluşturmak ve 

bu oluşturulan sağlam inancı, bir takım vaki şüphelerle 

sarsıntıya uğramayacak şekilde muhafaza etme, bu yolda 

Kur’ân ve sünnet ışığında çeşitli metod ve teknikleri müs-

lümanlara sunma gayretidir. Tasavvuf ilmi’nin gâyesi de 

nefsi terbiye ederek ahlâk ekseninde bu imânı muhafaza 

etmeye gayret sarfetmektir.2 Tasavvuf; Allah’ı, hem tenzih 

hem de teşbih boyutuyla bir yandan O’ndan gereğince kor-

karak, bir yandan da O’nu her şeyden daha fazla severek, 

korku ile ümit arasında, sevgi yoluyla ve heybet duygusuy-

la idrâk etme çabalarının adıdır.3 Mutasavvıflar, Ehl-i Sün-

net âlimlerinin dillendirdiği daha sonra İmam Mâtürîdî 

(v.333/944), İmam Eş’ari (v. 324/936) tarafından sistemati-

ze edilen akâid görüşlerinden müteşekkil bir kelam ilmine 

taraftar olmuşlardır. Gazâli (v.505/1111) ve Râzi (v. 

606/1209) gibi birçok Kelâm âliminin tasavvuf ile ilgilen-

diği bilinmektedir. Çünkü Tasavvufun konuları ile Kelâm 

İlmi’nin konuları çoğu kez örtüştüğü görülür. “Kal ilmi 

değil de hâl ilmi” klişesiyle tanımlanan, yani bizzat tecrübe 

edilen ve sübjektif yönü ağır basan bir disiplin olan tasav-

vufun ilmî açıdan değerlendirilmesi bazı zorlukları berabe-

                                                 
2 Muhammed b. Hüseyin es-Sülemi, Sülemî’nin Risâleleri (nşr. Süleyman Ateş, Tasavvu-

fun Ana İlkeleri), Ankara 1981, s. 3 vd. 
3 Şeyh Muhammed Ali b.Ali et-Tahanevi, Keşşafu lstılahatı Fünun, (Thk.Ali Rahruc), 

Lübnan 1996, II/840-1; Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA, İstanbul 2011, 40/120 vd. 

A 
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rinde getirmektedir. Zîrâ onun diğer İslâmî ilimlerden en 

bâriz farkı, hem pratik hem de nazarî yöne sahip olmasıdır. 

Tasavvufî bir hayat için vazgeçilmez olan amelî cephedir.4 

Kelâm İlmi’nde de imân amel ilişkisinde, salih amel imânın 

pratik görünümü olmaktadır. 

Taftazani (v.792/1389)’de Kelâm İlmi’ni “kesin delil-

lerle dini akideleri bilmedir”5 diye kısaca tarif eder. Fârâbî 

(v.339/950) de: Kelâm sanatı, din kurucusunun açıkça be-

lirttiği belli düşünce ve davranışları teyit edip bunlara ay-

kırı olan her şeyin yanlışlığını sözle gösterme gücü kazan-

dıran bir tartışma yeteneğidir.6  İbn Haldun (v.808/1406) 

da şöyle demiştir: Kelâm İlmi, aklı delillerle imâni akidele-

ri savunmayı ve itikadi konularda selefin ve Ehl-i Sünnet’in 

yolundan sapan bidatçıları reddetmeyi kapsayan bir ilim-

dir.7 Kelâm İlmi konusu, amacı ve ekolleri dikkate alınarak 

farklı şekillerde tanımlanabilir. Konusuna göre yapılan ta-

nımların bir kısmı Allah'tan başka nübüvveti, bir kısmı da 

âhireti tarifin kapsamına almakla yetinmiş bir kısmı imânın 

üç temel esasına da yer vermiştir. İslâm bilginleri ilimleri 

sınıflandırırken kelâm ilminin asıl olma özelliğini öne çıka-

rırlar. Bundan dolayı da kelâma “dinin asılları” anlamında 

“usûli’d-din” adı verilmiştir. Allah, melekler, kitaplar, pey-

gamberler, kader ve âhiret olmak üzere altı başlık altında 

                                                 
4 Bkz. Süleyman Göğbulut, “İlim Tasniflerinde Tasavvufun Yeri”, Tasavvuf, İlmî ve 

Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 19, s. 248 
5 Sa’duddin Taftazânî,  Şerhu’l-Makasıd, (Tahk: Salih Musa Şeref), Beyrut 1998, I/5 
6  Farabi, İhsau’l-Ulum, (Çev. Ahmet Ateş), İstanbul 1955, s. 71 
7 Bkz. İbn Haldun, Mukaddime, (Haz. Süleyman Uludağ), İstanbul 1983, II/1073 
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incelendiği gibi Tevhid, Nübüvvet ve Mead olmak üzere üç 

ana başlık ile de incelenir.8 Kurânî bilimlerle birlikte, özel-

likle inanç alanındaki temel ilkelerini belirleyici, açıklayıcı 

ve temellendirici birbirinden değerli görüşleriyle Hz. Pey-

gamber’den sonra İmam-ı A’zam Ebu Hanife (v.150/767), 

Mâtürîdî (v.333/944), Eş’ari (v.324/936), Gazzali (v. 

505/1111), Fahreddin Razi (v.606/1210) gibi birçok İslâm 

âliminin itikadi konularda eserleriyle ilme ve İslâm kültür 

medeniyetine katkı sağladıklarını görüyoruz.  

Akâid ilmi İslâm dininin itikadî hükümlerinden bahse-

der. Bu ilimde akîdeyi oluşturan prensipler, selef metoduna 

bağlı kalınarak naklin ışığı altında incelendiği gibi kelâm 

metodu kullanılarak aklî yorumlara da tâbi tutulmuştur. 

Bazı âlimler akâid ile kelâmı birbirinden ayırmış, akâidi 

“Allah’ın zâtından, sıfatlarından, nübüvvet meseleleri ve 

âhiret hallerinden bahseden ilim” diye tarif ederken kelâm 

ilmini, “hem bunlardan hem de akâide malzeme teşkil et-

mesi bakımından bütün kâinattan bahseden ilim” şeklinde 

ifade etmişlerdir. Kelâm imân esaslarını incelerken muha-

liflerin ileri sürebileceği itirazları tartışır, onları aklî ve 

naklî delillerle çürütmeye çalışır. Bunun için de münazara 

ve cedel gibi terimlerle ifade edilen tartışma metotlarına 

fazla yer verir. Akâid ilmi dinin aslî hükümlerinden bahset-

tiği için “usûlü’d-dîn”, en önemli konusunu Allah’ın birliği 

                                                 
8 Bkz. Mevlüt Özler, Kelâma Giriş, (Ed: Cağfer Karadaş), Anadolu Üniv. Yay, Eskişehir, 

s.18; Osman Oral, Kelâm Tarihi, Ankara, 2015, 10 vd. 
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ve sıfatları teşkil ettiği için “ilmü’t-tevhîd ve’s-sıfât” adla-

rıyla da anılmıştır.9 

Gazâlî (v.505/1111), kelâm ilminin avama değil, havas-

sa âit önemli dakik bir ilim olduğunu, dolayısıyla belli bir 

donanıma sahip olmayan insanların bu ilimle uğraşmaları-

nın doğru olmayacağına dikkat çeker. Kelâm ilmi, inanç 

alanında ortaya çıkacak hastalık ve problemler için bir ilaç 

konumundadır. Kelâmcı da hastalıklara göre ilaçları veren 

doktor veya eczacı gibidir. Onun için her beldede bu ilimle 

uğraşan kimselerin bulunması gereklidir ve bu bir farz-ı 

kifayedir. Maddi hastalıklarla ilgilenen doktorun yetiştiril-

mesi nasıl zaruri ise manevi alan olan inançla ilgilenen 

kelâmcının yetiştirilmesi de toplum için kaçınılmaz bir 

zarûrettir. Böyle bir bilgiden yoksun olan, kelâm âlimi ye-

tiştirmeyen toplum dinen sorumludur.10  

Kelâm, İslâm dininin bütününe yönelik eleştirileri ce-

vaplamaya çalışan bir disiplin olduğuna göre sadece inanç 

esaslarını hedef almaması, zamanımızda küresel seviyede 

bir dünyevîleşmenin de etkisiyle İslâmiyet'in davranışlara 

ilişkin ilkelerine yöneltilen eleştiriler karşısında onları da 

savunması gerektiğini dikkate alarak kelâmın bu işlevi kap-

sayacak şekilde tanımlanması icap etmektedir. Buna göre 

kelâm, "İslâm dininin inanca ve davranışlara dâir ilkele-

                                                 
9 A.Saim Kılavuz, “Akaid”, DİA, 2/214 
10 Bkz. Gazâli, el-İktisad fi'l-İ'tikad, (Terc:A. Duran, İtikadda Orta Yol), Hikmet Neşriyat, 

İstanbul, 2004, s. 9; İlcâm-ül Avâm an İlm-il Kelâm, (Çev: N.Yılmaz, İnançta Hassas 

Ölçüler), İstanbul 2012, s. 40 
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rini naslardan hareketle belirleyen ve aklî yöntemlerle 

temellendirip destekleyen bir ilim" diye tarif edilebilir.  

Akâid ve Kelâm ilmi, mevzû olarak öncelikle Yüce 

Allah’ın zât ve sıfatlarından, vahdâniyetinden, inanç esasla-

rından bahseder. Bu yüzden İslâmî ilimlerin en önemlisi ve 

şereflisi olarak kabul edilir. Kelâm ilminin bir gâyesi, hakkı 

isbat ve bâtılı reddetmektir. Bu vesîleyle İslâm’a yöneltilen 

tenkit ve itirazları cevaplandırmak ve İslâm’ın hak din ol-

duğuna insanları iknâ etmek de onun gâyelerinden biridir. 

Tasavvufun hedefi ise, kemâl sıfatlarla muttasıf, noksan 

sıfatlardan münezzeh ve müteâl olan Allah’ı kalben de ta-

nıyabilmek yâni mârifetullâhtır. Tasavvuf, Kelâm ilminin 

umûma yönelik ortaya koyduğu hakîkatleri, -her ferdin 

istîdâdı farklı olduğundan- en istîdadlı birinin bile tatmîn 

olacağı seviyeye getirir. Ferdin inancını sağlamlaştırarak 

Allah’ın varlığı ve birliği hususunda onu yakînî bir bilgiye 

kavuşturur. Kelâm ve Tasavvuf disiplinleri gâye ve amaç 

itibarıyle esas itibariyle birbirlerine çok yakındır. Tarihi 

süreç içindeki bir takım olaylar sonucunda birbirlerinden 

oldukça farklı gibi bir görünüm ortaya çıkmıştır. Oysaki 

özellikle konularının temelinde olan imân, Allah sevgisi, 

yaratıklara Yaratan’dan ötürü sevgi ve saygı gibi konuları-

na verdikleri önem itibariyle belki de İslâm ilimleri arasın-

da birbirine en yakın iki ayrı disiplin olarak bile algılanabi-

lir. Her ikisinde de temel olarak imân, amel ve ahlâk hassa-

siyeti, imânın davranışlara etkisi ve önemi her fırsatta orta-

ya çıkmaktadır.  
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Tasavvuf düşüncesi Allah sevgisi (muhabbetullah) ve 

Allah korkusu (mehâfetullah) temeline dayanmakta, Allah 

korkusu aynı zamanda Allah’ı sevmekten kaynaklanan bir 

çekinme olduğu için bu iki kavram birbirini tamamlamak-

tadır. İslâm’a göre kullarla Allah arasında karşılıklı sevgi 

vardır; kullar Allah’ı sevdiği gibi Allah da kulları sever. 

Allah’ın kullarını sevmesini sağlayan tövbe, temizlik, sabır, 

takvâ, ihsan, adalet, tevekkül gibi özellikler tasavvuf ehli 

tarafından seyr-ü sülûk diye ifade edilen ve bir mürşid-i 

kâmil rehberliğinde uygulanan eğitim sürecinde özenle 

gerçekleştirilmeye çalışılır; bunun sonucunda kul ile Allah 

arasında mânevî bir ilişki meydana gelir. Kalbi mânevî 

hastalıklardan kurtarma ve nefsi kötü huylardan arındırma-

nın amaçlandığı bu eğitim sırasında müridlerden farzlarla 

birlikte nâfile ibadetleri de yapması, evrâd ve ezkârını ke-

sinlikle ihmâl etmemesi istenir. Nitekim bir kutsî hadiste, 

“Kulum üzerine farz kıldığım şeylerden daha iyi bir yolla 

bana yaklaşamaz. Kulum nâfilelerle de bana yaklaşmaya 

devam eder, nihayet ben onu severim. Ben onu sevince işi-

ten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum”11 

buyrulur. Tasavvufî eğitimin sonucunda kişinin imân açı-

sından yakin elde etmesi, amel açısından ubûdiyyet maka-

mına yükselerek kulluk görevlerini ihsan mertebesinde ifa 

etmesi hedeflenir. Öte yandan insanı maddeye ve nefsin 

arzularına yönelten makam ve mevki hırsı, mal sevgisi, 

şehvet ve şöhret gibi duygu ve isteklerle ilgili bağlar tama-

                                                 
11 Buhârî, Ebû Abdullah, el-Camiu’s-Sahih, İstanbul 1981, Rikak 38 
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men ortadan kaldırılmadıkça tam anlamıyla Allah’a yönelip 

vuslata ermek mümkün görülmemiştir. Bu bağlamda tasav-

vuf, “her şeyden alâkayı kesip Allah’la olma” ve “Allah’ın 

sendeki seni öldürüp kendisiyle diri kılması”12  şeklinde 

tarif edilmiştir. 

Kelâm İlmi, ilimlerin en şereflisi (eşrefü’l-ulum) ve 

en kıymetlisidir. Bir ilmin kıymet ve şerefi, konularının 

genelliği, yüceliği, delillerinin kuvveti ve gâyesinin şerefi 

ile doğru orantılıdır. Kelâm ilmi bütün bu hususlarda diğer 

ilimlerden üstündür.13 Çünkü her şeyi içine alan malumat 

olması bakımından en geniş Allah’ın zat ve sıfatları ile ilgi-

li olması itibarıyla en şerefli mevzudur. Delilleri nakil ile 

desteklenmiş bürhanlar olduğu için en kuvvetli delillerdir. 

Dünya ve âhiret saadetini temin etmek olan gâyesi, gâyele-

rin en yükseği ve en şereflisidir.14 Kelâm ilmine “İslâm 

ilimlerinin reisi” ve “ilimlerin en şereflisi” gibi ünvanlar 

verilmesi bundan dolayıdır. 

Mutasavvıflar; Kelâmın "aşkın Allah" telakkisine 

karşı, zatî ve fiili ile her yerde varolan, tahtı Arş-ı Alâ’dan 

ziyade, mü’minin kalbinde bulunan, "yegâne gerçek" anla-

yışını daha anlaşılabilir bulmuşlardır. Bu anlayış aynı za-

manda, sufinin kendi gönlünde bulduğu yaratıcısına karşı 

sorumluluk, ödev, mutlak hakim ve otoriteye karşı boyun 

                                                 
12 Sülemi, Sülemî’nin Risâleleri, s. 3 vd; Reşat Öngören, “Tasavvuf”, DİA, İstanbul 2011, 

40/120 
13 Bkz. Gazâlî, el-Mustasfa min İlmi'l-Usul, Mısır h.1322, I/5-7 
14 Bkz. Seyyid Şerif el-Cürcânî, Şerhu’l-Mevakıf, İstanbul 1292/1875, s.15 
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eğiş gibi daha ziyade korku ve saygıya dayalı anlayış yeri-

ne, sevgiye dayalı duygusal bir zeminde yer bulmuştur.15  

İtikâdî görüşlerini araştırdığımız Seyyid Burhaneddin 

Hz.leri tıpkı Somuncu Baba, Seyyid Zeynelâbidîn, Dâvûd-ı 

Kayseri, Şeyh İbrahim Tennûrî, Şeyh Şaban Veli, Sultânül-

Ulemâ Bahâeddin Veled ve Mevlânâ Celâleddîn Rûmî gibi 

gerek bizzat kendileri ve gerekse baba ve dedelerinin Ana-

dolu'da İslâmiyetin yayılması ve yaygınlaşması gâyesiyle 

buralara kadar gelerek hizmet vermiş Alp Erenler ve 

Mücâhid Dervişler gurubuna dâhil yüksek şahsiyetlerden 

biridir.16 Burhaneddin (v.645/1244)’in kıymeti Mevlânâ 

(1207-1273)’yı itikâdî, fıkhî ve tasavvufî yönden şekillen-

diren ilk hocası olmasındandır. Gerek ilâhiyyât, gerekse 

nübüvvet ve sem’iyyât konularında olsun Burhaneddin’in 

sûfî meşrebi doğrultusunda seviyeli, dolgun, felsefi derinli-

ği olan fikirleri bulunmaktadır. Yaşadığı devir Anadolu’da 

farklı fikir akımlarının yaygın olduğu bir dönemdir. Görüş-

lerini incelemeye ve değerlendirmeye geçmeden önce Sey-

yid Burhaneddin’in hayatına göz atmak istiyoruz. 

 

                                                 
15 Abdurrahim Güzel, “Kelâm ve Tasavvuf Açısından Tevhid”, ERÜ SBE Derg.Sayı:11 

Yıl: 2001, s. 198 
16 Ali Rıza Karabulut, Maarif Tercümesi, Kayseri 1995, s.2 



 

Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin İtikâdî ve Kelâmî Görüşleri   17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

SEYYİD BURHANEDDİN’İN  

HAYATI 

 

 

 

 

 



 

                                                    O s m a n   O r a l 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin İtikâdî ve Kelâmî Görüşleri   19 

1.1. DOĞUMU VE ÂİLESİ 

Seyyid Burhaneddin hicri 561 (1166) veya 565 (1169) 

yılında Afganistan sınırına yakın bugünkü Özbekistan’ın 

Tirmiz şehrinde doğdu. “Muhammed Hüseyin” ismini âile-

si koydu. Öğrencilik yıllarında “dinin delili, aydınlığı, bur-

hanı” olması niyetiyle hocası tarafından “Burhâneddin” 

ismi verildi. Soyu Hz. Hüseyin’e dayandığından “Seyyid” 

ve “Hüseynî”17 nisbeleriyle bilinen Seyyid Burhaneddin, 

Seyyid Kasım Tirmizî’nin torunu, Seyyid Hasan Tir-

mizî’nin oğludur.18 Böylece O’nun Seyyid bir âileden gel-

diği bilinmektedir.19  

Seyyid Burhaneddin’in hocası Sultanü’l-Ulema Mu-

hammed Bahaeddin Veled (v.628/1231)’in Belh şehrini 

terk etmesinden sonra20 kendisine “bizimle gelme, dön 

                                                 
17 Seyyid terim olarak “şerefli, asil soylu, onurlu, kutsal, mübarek” mânasına gelen şerîf 

ile (çoğulu eşrâf, şürefâ) birlikte “nesl-i pâk-i Muhammedî’ye mensup olup yüceltmiş 

olan” anlamında Hz. Peygamber’in Hz. Ali ile Fâtıma’dan doğan torunlarıyla onların 
soyundan gelenler için unvan olarak kullanılmıştır. Hem baba hem anne tarafından Hz. 

Ali’nin soyundan gelenlere aynı zamanda “seyyidü’s-sâdât” (tabâtabâ) denilir. Hz. Hü-

seyin’in soyundan gelenlere de “Hüseynî” lakapları verilir. Bkz. İbn Manzur, Lisânü’l-
Arab, “svd”, “şrf” md.leri; Muhammed Murtaza el-Hüseyni ez-Zebidi, Tâcü’l-Arus min 

Cevahiri’l-Kamus, Mektebetül-İlmiye Beyrut trs, “svd”, “şrf” md.leri. 
18 Bkz. Sahih Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi, (Haz: Cem Zorlu), İstanbul 2003, s.123. 
19 Bey, beyefendi, reis mânâlarına gelen Seyyid, Resûlullah Efendimiz’in Hazreti Hüse-

yin’den gelen nesl-i pâkine verilen ünvândır. Hanımlar için “Seyyide” denilir. Şerefli, 

şanlı, şânı yüce mânâlarına gelen Şerif ise, Hz. Peygamber’in torunu Hz. Hasan’dan 
gelen nesli pâkine verilen ünvândır. Âlimlerin beyanına göre; İslâmiyet bir vücutsa, bu 

vücudun belkemiği Âl-i Beyttir. Bu vücudun başı da Kitabullah olan Kur’ân’dır. Ha-

diste Peygamber soyuna zekât ve sadaka kıyamete kadar haramdır, denilmiştir. Bkz. 
Buhârî, Zekât 60, 57, Cihâd 188; Hibe 5, Müslim, Zekât 161, 175 

20 Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled’in mânevî büyüklüğü, eşsiz bir müderris oluşu; ilmi, 

irfânı, kerâmetleri Horasan’da yayılınca çekememezlik, kıskançlık ve dedikodu baş 
gösterdi. Sultana: Halk, Bahâeddin Veled’e çok bağlandı. Yakında tahtınızı, saltanatı-

nızı elinizden alır! Ve binbir türlü tuzaklarla kışkırtmalar da yaptılar. Muhammed Har-

zemşah, elçilerinden birini Bahâeddin Veled’e şöyle bir haber ile gönderdi:—Şeyhimiz 
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doğduğun yer Tirmiz’e hizmet et”21 tavsiyesi üzerine Tir-

miz’de kalmıştır. Seyyid Burhaneddin’in doğduğu ve genç-

liğinde uzun yıllar kaldığı siyasi ve külterel bakımından da 

büyük bir öneme hâiz Tirmiz ile Mevlânâ’nın doğduğu, 

çocukluğunu geçirdiği ve beş yaşında iken hicret ettiği Belh 

şehirlerine bir göz atmak istiyoruz. 

 

1.2. TİRMİZ ve BELH 

Tirmiz, Özbekistan’ın güneyinde Amuderya (Ceyhun) 

nehrinin sağ yakasında Afganistan sınırına çok yakın bir 

noktada bulunmaktadır. Milâttan önce I.binyılın ikinci yarı-

sında eski Greko-Baktria ülkesinin kuzey kısmında Amu-

derya nehri yakasında küçük bir kale olan Tirmiz’in Büyük 

İskender tarafından kurulduğu ileri sürülür. Şehrin adı eski 

Baktria dilinde “su kenarındaki kale, limân” anlamında 

Tirmiz (Termiz, Türmiz) adı daha yaygın biçimde kulla-

nılmıştır. Özellikle Ortaçağ’larda Hindistan’a giden eski 

kervan yolu Tirmiz’den geçmekteydi. IV. (X.) yüzyıla âit 

                                                                                                  
Belh ülkesini kabul ederse padişahlık onun olsun. Bana da başka ülkeye gitmem için 
müsâde etsin. Bir ülkede iki baş olamaz! Sultanül Ulemâ Bahâeddin Veled son derece 

müteessir olarak şöyle karşılık verdi; —Biz dervişiz, dervişlere saltanat münasip değil-

dir. Gönül hoşluğu ile biz sefer edelim de Sultan kendi dostlarıyla baş başa kalsın! Üç 
yüz mürit, üç yüz deve yükü kıymetli kitap, ev eşyaları, azıkları ve bunları taşıyacak 

kervan hazırlandı. Fakat Sultanü’l-Ulema’yı çok seven ve ondan ayrılmak istemeyen 

Belhliler feryada başladılar. Harzemşah, Sultânu’l-Ulemâ’ya derhâl haberciler göndere-
rek özür diledi. Kendisi de veziri ile birlikte Bahâeddin Veled’in huzuruna vardı. Kara-

rını bozması için bizzat yalvardı; lâkin karar, karardı. Hicret edilecekti. Bir Cuma günü 

kuşluk vakti bütün halk Medreseye yolcu etmeye gelmişti. Belh şehrinden Sultanü’l-
Ulema ve yanındakiler büyük bir hüzünle ayrıldılar. Belh sonra Moğollar tarafından 

istilâ edildi, medreseler, kütüphaneler yıkılıp, yakıldı, yerle bir edildi. “Âlimin yok 

oluşu âlemin ölümü gibidir” sözü gerçekleşmişti. Oral, Seyyid Burhaneddin, s.27 vd. 
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coğrafya kitaplarında Tirmiz, Ceyhun nehri kenarında etrafı 

surlarla çevrilmiş, yönetim binası, pazarı, camisi, çoğu tuğ-

la döşeli cadde ve sokaklarıyla güzel ve mâmur bir şehir 

diye kaydedilir; burada üretilen sabunun kalitesi de vurgu-

lanır.  

Tirmiz’in tarihi önemli ölçüde Horasan ve Mâverâünne-

hir’deki siyasî gelişmelerle şekillendi. Bir süre 

Sâmânîler’in hâkim olduğu Tirmiz Karahanlılar, Gazneli-

ler, Selçuklular, Karahıtaylar, Gurlular ve Hârizmşahlar 

gibi bölgede hüküm süren devletlerin idaresinde kaldı. 

Seyyid Burhaneddin ve Mevlânâ’nın yaşadığı dönem yani 

1220’de Cengiz Han kumandasındaki Moğol orduları tara-

fından tahrip edildi. Halkının Moğol istilâsı karşısında gös-

terdiği kahramanca direnişten dolayı Tirmiz “Medînetü’r-

ricâl” adıyla anıldı.22  

Sâmânîler zamanında Tirmiz’de yerleşen Seyyidler’in 

soyundan gelen Sultân-ı Sâdât’ın külliyesi gibi Ortaçağ’ın 

nâdir mimari âbideleri zikredilebilir. Meşhur hadis âlimle-

rinden Ebû Îsâ et-Tirmizî (v.279/892), tasavvuf âlimi 

Hakîm et-Tirmizî (v.320/932), Mevlânâ’nın şeyhi Seyyid 

Burhâneddin (v.1244), Tirmiz’e mensup önemli şahsiyetler 

arasındadır.23 Tirmiz şehri o zamanlar yetiştirdiği birçok 

âlimleri ile bilim, sanat ve kültür merkezi haline gelmişti.  

                                                                                                  
21 Eflaki, a.g,e, I/142 
22 Ebu Abdillah Yakut b.Abdillah Yâkût el-Hamevî, Mu'cemü'l-Büldân, (tahk. Ferid 

Abdulaziz el-Cündi), Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, Beyrut, 1977, II/30 vd. 
23 Bkz. Abdullah Muhammedcanov, “Tirmiz”, DİA, 41/201 
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Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled (v.628/1231) ve oğlu 

Mevlânâ’nın da doğduğu Afganistan’ın kuzeyinde olan 

Belh şehri Amuderya’nın güneyindeki Dehâs ırmağı üze-

rinde ve Kûhibâbâ dağının eteğinde kurulmuştur. Abbasiler 

döneminde şehir İslam toprakları olmuştur. Belh şehrine o 

dönemde Kubbetül-İslâm yani İslâmın kubbesi ile beldele-

rin anası anlamına gelen “Ümmül-Bilâd” diyorlardı. 

1221’de Mevlânâ ve babası şehri terkettikten sonra Cengiz 

Han’ın yönettiği bir ordu tarafından yerle bir edilip halkı 

kılıçtan geçirildi ve yaklaşık 100 yıl harabe halinde kaldı.  

Belh’in İslâm kültür ve medeniyet tarihinde çok önemli 

bir yeri vardır. Bir rivayete göre kâğıt ilk defa Belh’te imal 

edilmiş ve İslâmî dönemde Abbâsî Veziri Ca‘fer b. Yahyâ 

el-Bermekî’nin gayretiyle Bağdat’ta da kâğıt yapımına baş-

lanmıştır. Belh’te hadis, tefsir, fıkıh, felsefe, tıp ve coğrafya 

alanında yetişen âlimler daha sonra Bağdat ve Dımaşk baş-

ta olmak üzere çeşitli şehirlere dağılarak İslâm kültür ve 

medeniyetinin gelişmesine katkıda bulunmuşlardır. Bundan 

dolayı şehir “Kubbetü’l-İslâm” ve “Dârü’l-fıkh” adıyla 

anılmıştır.24  

                                                 
24 Belh’in ilmi ve kültür seviyesini anlatan şu olayı nakletmek istiyoruz. Mevlânâ’nın 

babası Bahaeddin Veled (v.628/1231)’e “Sultânü’l-Ulemâ” ünvânının verilmesi, 

Belh’li üç yüz âlimin rüyâda Peygamberimiz’den aldıkları emir ile olmuştur. Bu rüyâyı 

gören ünlü âlimler sabahleyin Bahâeddin Veled’e mürid olurlar. O günden sonra da 
Bahâeddin Veled’e “Sultânü’l-Ulemâ/Âlimlerin Sultânı” derler. Rüyâ şöyleydi:  Bir 

sahrada kurulan ulu bir çadırın ortasında Allah’ın Habibi, Muhammed Mustafa -

sallallahü aleyhi ve sellem-, ashab-ı kirâmı ile oturmaktayken, Bahâeddin Veled, son 
derece edep ve hürmetle çadıra girer, selâm verir. Rasulullah Efendimiz selâmı alır, 

Bahâeddin Veled’e iltifat buyurarak sağ yanlarına oturtur ve orada bulunanlara: —

Bugünden itibaren Bahâeddin Veled’e Sultânü’l-Ulemâ deyiniz ve öyle hitâb ediniz! 
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İslâm tarihinde adını duyurmuş Belhli birçok âlim ara-

sında tâbiînden Dahhâk b. Müzâhim (v.105/723), Mukatil 

b. Hayyân (v.135/752), Atâ b. Meysere (v.135/752), Muka-

til b. Süleyman (v.150/767), meşhur sûfî İbrâhim b. Edhem 

(v.166/783), Ebû Hanîfe’nin talebelerinden kadı Ebû Mutî‘ 

el-Belhî (v.197/812), Sûfî Şakık-i Belhî (v.194/810), mu-

haddis Abdullah b. Muhammed el-Belhî (v.295/908), Sûfî 

Muhammed b. Fazl el-Belhî (v.319/931), Mu‘tezilî kelâmcı 

Ebü’l-Kasım el-Belhî el-Kâ‘bî (v.319/931), tanınmış coğ-

rafyacı ve astronom Ebû Zeyd el-Belhî (v.322/934), 

Mevlânâ’nın babası Sultânülulemâ Bahâeddin Veled (v. 

628/1231) sayılabilir.25  

 

1.3. EĞİTİMİ VE İLMİ KİŞİLİĞİ 

Burhaneddin, ilk tahsilini Tirmiz’de aldı. Daha sonra 

605’te (1208) Belh’e giderek Bahâeddin Veled’e intisap 

etti.26 Kırk gün sohbetinde bulunup icâzet almasının ardın-

                                                                                                  
buyururlar. Sabah olunca rüyâyı gören âlimler Bahâeddin Veled'in medresesine gelir-
ler. Gelenler daha rüyâla-rını anlatmadan, Bahâeddin Veled hazretleri, gördükleri 

rüyâyı onlara aynen anlatır. Bunun üzerine oradakiler;—Allah ve Resûlü şâhittir ve biz 

de şahidiz ki, sen Sultânü’l Ulemâ’sın. Bundan böyle bu isim ile tanınacaksın, derler. O 
günden sonra Bahâeddin Veled hazretleri bu nâmı ile tanındı. Eflâkî, Menâkıbü’l-

ârifîn, (trc. Tahsin Yazıcı, Ariflerin Menkibeleri), İstanbul 1989 s. 513 vd; Bkz. Oral, 

Seyyid Burhaneddin, s. 17 vd. 
25 Bkz. Yâkut el-Hamevi, Mu’cemü’l-Büldân, I/713 vd; Sem’ani, Ebû Sa’d Abdülkerim b. 

Muhammed b. Mansur, el-Ensab, (neşr. Abdurrahman b. Yahya el-Muallimi el-

Yemani), Beyrut 1400/1980, II/ 283 vd; Mevlânâ 1226 yılında Karaman'da iken kendi-
leriyle birlikte Belh'ten göç eden Semerkand'lı Hoca Şerafeddin Lala'nın kızı Gevher 

Hâtun ile 18 yaşında evlenmişti. 
26 Belh şehrine eğitim için gitmesi ile ilgili şöyle bir olay anlatılır: Bir gün babası heye-

canlı bir şekilde:—Burhâneddinim! Nebiler Nebisi, gönüller sultanını rüyâmda gör-

düm. Seni Belh bilginlerinden Muhammed Bahâeddin Veled adında bir âlime götür-

memi istedi. Ben bunu emir telakkî ediyor ve hayırlı görüyorum. Hocandan asla ayrıl-
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dan Tirmiz’e geri döndü. Ertesi yıl tekrar Belh’e gelip bu-

rada iki üç yıl kadar kaldı. Bu dönemde henüz çocuk yaş-

lardaki Mevlânâ’nın atabeg ve lalalığını üstlendi.27 Hocası 

Bahâeddin Veled’in ailesiyle birlikte Belh’ten hicret etmesi 

üzerine Tirmiz’e yerleşti (616/1219).  

Gerçeğe ulaşan velilerin baş tâcı, âriflerin züpdesi (özü), 

nasûti (gizli) sırların tercümânı, seyyidi sırdan, lahûti (ilâhî) 

işaretlerin ışığı ve aydınlatıcısı, meczubların övüncü, kılı 

kırk yaran ârif ve tahkik ehli “muhakkık” lakaplarıyla ta-

nındı.28 Seyyid Burhaneddin devamlı olarak riyâzet ve 

mücâhede ederdi yani nefsin arzularını yapmaz, nefsin is-

temediği, ona zor gelen şeyleri yapardı. Onbeş gün ağzına 

lokma koymadığı zamanlar olurdu. “Karnınızı aç bulundu-

runuz! Bunun için de çok oruç tutunuz! Çünkü oruç, hikmet 

hazinelerinin anahtarıdır. Oruç tutmak, kalb gözünün açıl-

masına, kalbin rikkate gelmesine sebeb olur. Ayrıca oruç-

lunun duâsı da Allah indinde makbûldür” 29 derdi. Nefsinin 

isteklerini yapmamak için, kapıda köpekler için hazırlanan 

                                                                                                  
manı istemiyorum. Bu kutlu rüyadan sonra babası küçük Seyyid’i Belh şehrine götür-

dü. Belh şehrine o dönemde Kubbetül-İslâm/ İslâmın kubbesi ile Ümmül-Bilâd/ belde-
lerin anası diyorlardı. Bkz. Oral, Seyyid Burhaneddin, s.14 

27 Atabek ve Lala; çocuğun bakım, eğitim ve öğretimiyle görevli kimse demektir. Atabeg 

ve lala olması ile ilgili şöyle bir olay nakledilir: Soğuk bir günde ders esnasında hocası 
Bahaeddin Veled Sultanü’l-Ulema küçük Burhaneddin’in ayaklarıyla mangaldaki ateş 

közleriyle oynadığımı gördü, öğrencilerin dikkatini dağıtıp, sukûneti bozduğu için be-

bek Celâleddin’e bakması için Seyyid Burhaneddin’i görevlendirdi. Şaşkın şaşkın ba-
kan öğrencilere dönerek şöyle dedi: Burhâneddin’in mangalda elini ve ayağını yakma-

dan oynadığına şaşırmayınız. O, gizli sırları küçük yaşta elde etmiş. Ateşle oynadığın-

dan haberi bile yoktur! Bu olaydan sonra küçük Mevlânâ’nın atabeg ve lalası oldu. 
Bkz. Ferîdûn-i Sipehsâlâr, s. 118 

28 Semih Ceyhan, “Seyyid Burhaneddin”, DİA, İstanbul 2009, 37/56-8 
29 Maarif, s.19, 26 
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yemek artıklarının yanına gider, nefsine karşı; “Ey nefs, 

bana istediklerini yaptırıp, rûhumu emrin altına almak mı 

istiyorsun? Arzunun yerine gelmesini istiyorsan, önce ye-

mek artıklarını yemen lâzım. Ya ye veya beni bu hâlimle 

kabûl et” diyerek nefsiyle mücâdele eder, riyazet yapardı. 

Sultan I. Alâeddin Keykubad’ın eşi Huand (Hunat) Hatun, 

Kayseri’de ikâmet ediyordu. Hizmetçisiyle Seyyid Burha-

neddin’e haber gönderir; hayır kurumu yaptırmak istediği-

ni, hangi çeşit hayır müessesesinin daha iyi olacağını is-

tişâre eder. Burhaneddin şöyle bir cevap gönderir: 

-İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç şey 

amel defterinin açık kalmasını sağlar: Sadaka-i Cari-

ye/hayrı devam eden iyilikler, yararlanılan ilim, kendisine 

duâ eden hayırlı evlat.30 Bu üç özelliği de içeren bir hayır 

kurumu olmasını tavsiye ederim. Gıyâseddin Keyhüsrev’in 

kızkardeşi Gevher Nesibe Hatun’un yıllar önce sevdiği ko-

mutanın ve kendisinin de genç yaşta aşk ateşiyle ölmesi, 

hastane olmaması ve onun vasiyetiyle 1206 yılında adıyla 

Kayseri’de inşa olunan Şifâiyye’nin sevabı devam eden 

güzel bir hayır müessesi (sadaka-i cariye)dir. Fakir ve kim-

sesiz hastalara ücretsiz bakılıyor, ruh hastaları da musikiy-

le tedavi ediliyor. O zamanlar hastahane evlaydı. Şimdi ise 

okul/üniversite evlâdır, hastane değil.31  

Burhaneddin, dünya malını âhirete intikâl ettirmenin en 

iyi yolunun sadaka-i cariye ve kıyamete kadar okuyan öğ-

                                                 
30 Buhâri, Ebû Abdullah, el-Camiu’s-Sahih, İstanbul, 1981, Tevhid 50 
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rencilerin kendisine duâ eden evlat mesabesinde olacağını, 

onların yararlı ilimlerinin de âhirete yönelik sadaka ve salih 

amel olabileceğini izâh eder. 1237 yılında Sultan Alâeddin 

Keykubad Kayseri’de vefât edince tahta geçen oğlunun 

yani II.Gıyâseddin Keyhüsrev’in yardımıyla Mahperi Hu-

nat Hatun, 1238 yılında Kayseri’de kendi ismiyle anılan bir 

külliye yani camii, medrese, hamam, kütüphane, öğrencile-

rin kalacağı yurt ve mekanlar inşa ettirdi.32  

Seyyid Burhaneddin, Sultanü’l-Ulema Bahaeddin Veled 

(v.628/1231)’e intisap ettikten sonra, bütün ömrü, mücahe-

de, riyazet ve müşahede ile geçmişti. Gençliğinde Bahaed-

din Veled’in manevî eğitim altında kırk gün hizmet ettiğin-

den dolayı velilik ve keşif sıralarına vakıf olmuştu. O, dai-

ma tevhidden bahsetmiş, marifetin sırrı olan hakikatleri 

açıklamaya çalışarak, dünya gösterişine aldanmamayı tav-

siye etmiştir. Birçok hakikatleri ve sırları güzel ifade edip, 

açıklandığından dolayı devrinde tenkide uğramıştı. Zama-

nın şeyhlerinden biri, “Seyyid, gerçeklere dâir sözleri güzel 

söylüyor; sebep de şeyhlerin kitaplarını, söz ve sırlarını 

okumuş olmasıdır” deyince, sözüne karşılık olarak başka 

biri de: “Sen de okuyorsun, nasıl oluyor da öyle söz söyle-

miyorsun “der. O zaman orada bulunanlar O’nda, dert, mü-

cahede ve amel vardır. İşte bu yüzden gerçekleri daha iyi 

ifade ettiğini belirtmişlerdir. Yine Seyyid Burhaneddin, 

“Güzel söz söylüyor ama sözlerine Sena’î’nin (v.525/1131) 

                                                                                                  
31 Oral, Seyyid Burhaneddin, s. 137 
32 Mehmet Çayırdağ, “Huand Hatun Külliyesi”, DİA, İstanbul 1998, 18/262 
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şiirinden alıntılar yapıyor” dediler. Bu sözden Seyyid (bir 

rivayette Mevlânâ) haberdar olunca, şöyle dedi:  

-Bu, şu söze benzer; güneş güzel ama ışık veriyor, bunda 

bir ayıp yoktur. Çünkü Sena’î’nin sözünü nakletmek, o sözü 

göstermek, belirtmektir. Zira her şeyi güneş gösterir.33  

Burada, Sena’î’nin sözü güneşe benzetilip, bu ışıktan da 

herkesin faydalanması gerektiğini belirtip, diğer taraftan da 

Sena’î’nin şiirlerinin değerinin yüceliği belirtilmiştir. Sey-

yid Burhaneddin, insanlık manasının heder edildiği, insana 

saygı ve hürmetin hemen hiç olmadığı bir zaman diliminde 

yaşamıştır. Moğolların geride kan, zulüm, gözyaşı bıraka-

rak her tarafı bir fırtına gibi kasıp kavurduğu bu devrede 

Burhaneddin, insanlığın sevgiye, saygıya hasret olduğunu 

görüyor ve mihrakına insana saygı ve sevgiyi oturttuğu 

irşad faaliyetlerini gerçekleştiriyordu.34  

Yetiştirdiği talebelerine, müritlerine hep insanları sev-

melerini öğütlüyordu. Öğrencisi Mevlânâ da bunu açık ve 

net bir biçimde vurguluyordu. Çünkü Mevlânâ hocasından 

aldığı bu temelle sevgi çağlayanı haline dönüşmüştü. Bütün 

                                                 
33 Mevlânâ, Fîhi Mâ Fîh, (Terc. A. Avni Konuk), Haz: Selçuk Eraydın, İst, 1994, s. 188 
34 Moğollar’la ilgili bazı açıklamaları sebebiyle Mevlânâ’nın ve hocası Seyyid Burhaned-

din’in Moğol sempatizanı olduğu yönünde iddialar ileri sürülmüştür. Halbuki 
Mevlânâ’nın ve hocası Seyyid Burhaneddin’in Moğollar’la ilgili görüşleri ve başına 

gelen hadiseler hakkında görüşleri tasavvufî perspektiften ele alıp yorumlamasından 

ibarettir. Mevlânâ bu çerçevede bir yandan dönemin bu büyük gücünün yükselişini izah 
etmekte, öte yandan yaptıkları zulümleri dile getirerek uzun ömürlü olamayacaklarını 

söylemektedir. Onun bütün hadiseleri yorumlayışının temelinde en olumsuz durumlar-

da bile olumlu yönlerin ve gelişmelerin olabileceği anlayışı yatmaktadır. Nitekim 
Mevlânâ’nın öngördüğü şekilde Konya’yı kuşatan Moğol kumandanı Baycu şehre sal-

dırmamış ve Moğollar daha sonra müslüman olmuştur. Bkz. Reşat Öngören, “Mevlana 

Celaleddin-i Rumi”, DİA, 29/445 
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bunları yaparken, kafir-Müslüman, Yahudi-Hıristiyan ay-

rımına da gitmiyordu. İslâm'ın evrensel hakikatlerini, aslın-

da İslâm'ın da hedef kitle olarak belirttiği bu insanlara 

sunmanın yollarını arıyordu. Fakat Seyyid Burhaneddin 

bütün bunları yaparken, İslâm'dan taviz vermiyordu. Onun 

Allah Rasulü'ne bağlılığı tamdı. Çünkü O, Hz. Peygam-

ber’e bağlılığını her zaman dile getirir ve “Ben, Hz. Mu-

hammed’in ayağının tozu-toprağıyım. O da benim canımın 

sevgilisidir”35 derdi. “Ben Allah’a ulaştım, Muhammed ile 

işim yoktur” görüşünü kabul etmez, Tevhid inancı açısın-

dan olamıyacağını söyler ve “Hak, Muhammed'den müs-

tağnî değildir ki, her zaman O’nun şanını yüceltip duruyor. 

Allah her lutfu O’na vermiş, herkesi O’na tabî kılmıştır” 

diyerek imân da Allah ile Hz. Muhammed’in asla ayrıla-

mayacağını delillendiriyordu.36 

Seyyid Burhaneddin uzun yıllar Tirmiz Medresesi’nde 

ders verdi. Hocası Bahâeddin Veled’in 628/23 Şubat 1231 

Cuma günü Konya’da vefat ettiğini aynı gün Tirmiz’de 

ders verirken, “Eyvah, şeyhim bu imtihan âleminden ger-

çek âleme göçtü” diyerek keşfetmiş öğrencileri ile birlikte 

hocası için gıyabî cenaze namazı kılmıştı.  

Birkaç hafta sonra rüyasında hocasının, “Benim 

Celâleddin’imi yalnız bırakmışsın ve onu korumak konu-

sunda kusur ediyorsun” hitabı birkaç dostu ile beraber 

Konya’ya Mevlânâ’yı eğitmek için gitmesinde etken ol-

                                                 
35 Maarif, s. 31 
36 Bkz. Maarif, s. 54-5 
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muştur.37 Konya’ya gelince Lârende (Karaman)’de bulunan 

Mevlânâ’ya mektup yazarak onu Konya’ya çağırır. Buluş-

tuklarında babasının hem zâhir hem hal ilimlerinde kâmil 

bir şeyh olduğunu, kendisinin zâhir ilimlerinde elde ettiği 

üstün dereceyi hâl ilimlerinde de kazanması gerektiğini 

söyler.38  

Mevlânâ, Burhâneddin’in dokuz yıl onun öğrencisi 

olur.39 Burhaneddin, Konya’ya gelirken Sadreddin Konevi 

(v.673/1274), Muhyiddin İbn Arabi (v.638/1240) gibi za-

manın âlimleriyle görüşür ve öğrencisi Mevlânâ’nın onlar-

dan ders alması ve yetişmesi için 630/1233 yılında dört 

yıllığına Halep ve Şam’a gönderir.40 Konya’dan Kayseri’ye 

kadar beraber gelmişlerdi. Mevlânâ buradan Halep’e gitti. 

Burhâneddin ise Kayseri’de kaldı.41  

Seyyid bu arada Sultan I.Alâeddin Keykubad (1192-

1237)’ın eşi Mahperi Hunat Hatun tarafından yaptırılan 

Hunat Medresesi’nde ders verir, Kayseri Hakırdaklı Ca-

mii’nde imamlık yapar. İstiğrak halinden dolayı namazda 

uzun müddet durması sebebiyle cemaatten affını ister ve 

                                                 
37 Sipehsâlâr, Risâle: Mevlânâ ve Etrafındakiler, s. 118; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, 

I/56-57, 73; Ceyhan, “Seyyid Burhaneddin”, DİA, 37/56 
38 Bkz. Franklin D.Lewis, Rumi Past and Present, East and West, (Çev: O.Nuri Küçük), 

Hitit Üniv. İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/2, cilt: 8, Sayı: 16, S.174 vd. 
39 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/57; Lewis, Rumi Past and Present, s.176 
40 Ferîdûn-i Sipehsâlâr, Risâle: Mevlânâ ve Etrafındakiler, s. 24-25, 30; Bediüzzaman 

Firuzanfer, Mevlana Celaleddin, (Trc.Feridun Nafiz Uzluk), Konya, 2005, s.87 vd. 
41 Reşat Öngören, “Mevlânâ Celaleddin-i Rumi”, DİA, İstanbul 2004, 29/441-8; Burha-

neddin’e “Niçin Kayseri’ye gitmek istiyorsun? sorusuna şöyle cevap verir: Kayseri’nin 

toprağı ve dağları Tirmiz şehrine çok benziyor. Halkını da oranın halkına benzer seve-

cen ve ilmi sever buldum. Onun için ben Kayseri’ye yerleşeceğim. Metin İlyas Subaşı, 
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cami yanındaki halvethânede inzivaya çekilir.42 Bu sırada 

Mevlânâ Halep’te Hallâviyye Medresesi’nde şehrin yöneti-

cisi ve dönemin önemli hanefi âlimlerinden Kemâleddin 

İbnü’l-Adîm (v.660/1262)’den ders alır.43 Ayrıca Şam Mu-

kaddemiyye Medresesi’nde Kelâm, Arap dili ve Edebiyatı, 

Fıkıh, Tefsir ve Hadis gibi ilimler başta olmak üzere aklî ve 

naklî ilimlerden de icâzet alır. Orada Sadreddin Konevi (d. 

1210 - ö.1274), Muhyiddin İbn Arabi (d.1165- ö.1239) gibi 

önemli âlimlerden ders almıştır.44  

Şam ve Halep’ten dönüşünde Kayseri’ye gelen Mevlânâ 

hocası Burhaneddin ile görüşür, erbain ve çile eğitimi45 

almak istediğini söyler.46 Burhaneddin bir kırk yeter derse 

de Mevlânâ üç kırk istemiştir.47 Bu eğitimden sonra Burha-

neddin ile Mevlânâ beraberce Konya’ya gelirler.48  

                                                                                                  
Kayseri’nin Manevi Mimarları, Türkiye Diyanet V. Kayseri Şb. Yay, Ankara, 1995, 

s.74; Oral, Seyyid Burhaneddin, s. 92 
42 Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri (trc. Tahsin Yazıcı), İstanbul 1989, I/61-2 
43 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/77; Ali Sevim, “İbnü’l-Adim”, DİA, İstanbul, 1999, 

20/478-9 
44 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/77 
45 Nefsânî arzulardan kurtularak ruh temizliğine ermek için girişilen sıkı perhiz ve mah-

rumiyet dönemi anlamına gelen tasavvuf eğitimine kırk günlüğüne “erbain” adı verilir. 

Bir şeyhin gözetiminde çilehâne veya halvethâneye girip erbaîn çıkarmaya da halvet 
denilir. Selçuk Eraydın, “Çile”, DİA, İstanbul 1993, 8/315-6; Süleyman Uludağ, “Hal-

vet”, DİA, İstanbul 1997, 15/386-7; Süleyman Uludağ-Selçuk Eraydın, “Erbain”, DİA, 

İstanbul 1995, 11/270-1 
46 Mevlânâ’nın çile eğitimine girdiği yer Kayseri’de hâlen durmakta, “Seyyid Burhaned-

din’in Çilehanesi” olarak ziyaret edilebilmektedir. 
47 Burhaneddin eğitimden sonra O’na şöyle hitab eder: Naklî,  aklî,  kısbî ve keşfi ilimleri 

öğrendin. Bu halinle bâtın sırlarını bilmede, hakikat ehlinin siretleri seyrinde, gaybleri 

keşifte, ruhaniyette gaybların yüzünü görmekte parmakla gösterilen bir kişi olmuşsun! 

Allah’a hamdolsun. Haydi, yürü de insanların ruhuna taze hayat ver! Bu dünya hayatı-
nın ölülerini kendin mânâ ve aşkınla dirilt! Bkz. Eflaki, Âriflerin Menkıbeleri, I/81-4; 

Oral, Seyyid Burhaneddin, s. 152 vd;  
48 Eflaki, Âriflerin Menkıbeleri, I/81-4 
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1.4. VEFÂTI 

Seyyid Burhaneddin bir gün Mevlânâ’ya “Bir gönülde 

iki arslan olmaz” diyerek Şems-i Tebrizi’nin “Hamdım, 

piştim, yandım” cümlesindeki “yakmak” için geleceğini 

ima ederek 1243 yılında Kayseri’ye döner.49 Ertesi yıl vefât 

eder. Türbesinde ölüm tarihi 1244 yazmaktadır. Kayse-

ri’deki bütün camilerden “garip seyyid dünyadan dostuna 

göçtü” denilerek salâ verilir.50 Mevlânâ hocasının ölümün-

den birkaç hafta sonra Kayseri’ye gelir. Hocasının kabrini 

ziyâret eder ve “Sen babam için gıyabî cenaze namazı kıl-

mıştın. Ben de senin için kılıyorum” diyerek cenaze nama-

zını kabrinde kılar.51 Mevlânâ bir müddet Kayseri’de kal-

dıktan sonra kendisine verilen bazı kitaplarını da alarak 

Konya’ya geri dönmüştür.52  

Daha sonraki günlerde Şems-i Tebrizi ile Mevlânâ’nın 

oğlu Sultan Veled beraber Seyyid Burhaneddin’in mezarına 

                                                 
49 Burhaneddin’in Kayseri’ye gitmek isteğine Mevlânâ da razı olmaz. Gizlice yola koyu-

lan Burhâneddîn’in yolda bineğinin tökezleyip yere düşmesiyle ayak parmakları kırılır. 

Mevlânâ’da geçmiş olsuna gelince Burhaneddin “Âferin, ne de güzel mürid şeyhinin 
ayağını kırıyor” der. Mevlânâ, niçin gitmek istediğini sorar. Burhaneddin de “Buraya 

kuvvetli bir aslan yöneldi, ben de bir aslan olduğumdan birbirimizle geçinemeyiz. Bir 

gönülde iki arslan barınmaz İşte bu yüzden gitmek istiyorum” cevabını verir. Mevlana 
“Hocam. Ben sizden asla ayrılmam” der. Burhaneddin Mevlânâ’yı ikna eder. 

Burhâneddin Kayseri’ye gittikten kısa bir süre sonra Şemseddîn-i Tebrîzî Konya’ya 

gelir. Bkz. Sipehsâlâr, a.g.e, s. 120; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/ 61  
50 Bkz. Oral, Seyyid Burhaneddin, s.168 vd; “Hz. İsa ve Hz. Yahya’nın mesleği ile Bişr-i 

Hafi, Bayezid-i Bistâmi ve Rabiatü’l Adeviyye gibilerin tarikini seçmiş, imânımla izdi-

vaç yapmışım. Çocuklarım derecesinde olan müridlerim Nuh'un gemisi gibidir. Her 
kim onlara ip gibi yapışırsa kurtulur. Kim de yapışmayıp geride kalırsa, garkolur.” Ma-

arif, s.30; Burhaneddin’in bu sözünden O’nun evlenmediği sonucu çıkarılabilir. Oral, 

Seyyid Burhaneddin, s.128 
51 Sipehsâlâr, Risâle: Mevlânâ ve Etrafındakiler, s. 118; Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, 

I/56-7, 73 
52 Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, I/70-1 
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uğrayıp duâ ederler. Şems-i Tebrizi kabrin başında Burha-

neddin hakkında şöyle demiştir:  

“Mevlânâ gibi aşk güneşinin öğretmenisin. Bana miras 

olarak eğitilmiş büyük bir gönül bıraktın. Allah senden razı 

olsun! Ey Burhaneddin! Allah sevgisi dışında hiçbir şey ile 

ilgili değildin. Velilerin baş tâcısın, Sultanlara karşı hakkı 

söylemede dik durdun”53  

Kayseri veziri ve Seyyid Burhaneddin’in müridi de olan 

Sahip Şemseddin Isfahani (v.646/1249) daha sonra türbe 

yaptırır. Şu andaki mimârî tarzdaki türbe ise Osmanlı Padi-

şahlarından II. Abdülhamid Han (1876-1909) zamanında 

1892 yılında Ankara Valisi Âbidin Paşa’nın yardımıyla 

Kayseri mutasarrıfı Mehmed Nâzım Paşa (görev yılları:1898-

1902) tarafından yaptırılmış, Farsça kitâbesi Ali Emîrî Efen-

di hattıyla yazılmıştır. Nazım Paşa tarafından nazmedilen, 

türbenin kapısı üzerine oyma ile yazılan şiir şöyledir: 

Fard-ı âdab ile zair muhlis ki budur  

Merkad-ı muhterem-i Hazret-i Burhaneddin  

Çeşm-i irfanına kuhi istersen olmalısın  

Cephe say-ı kadem-i Hazreti-i Burhaneddin.   

Manası: Ey ihlâs sahibi ziyâretçi! Burası, Hazreti Bur-

haneddin’in hürmete layık türbesidir. Büyük bir saygıyla 

gir. Eğer irfanın gözüne sürme çekmek istiyorsan Burha-

neddin Hazretleri’nin ayağına alnını sürmelisin!  

                                                 
53 Oral, Seyyid Burhaneddin, s.72 



 

Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin İtikâdî ve Kelâmî Görüşleri   33 

Türbe üzerine şu mısralar da yazılıdır.  

“Keşfeyleyüp bir sırrı düştün yola Tirmiz’den,  

Feyz almıştı Mevlânâ nice sohbetinizden,  

Esirgeme ne olur şefaatini bizden,  

Bâd-ı Saba olup es seherlerden müjde sun.  

Ârifler sultanısın ey Seyyidi Sırdan,  

Muhabbet buldum, sarhoşum zevk-i sürurundan,  

Kubbe kubbe kanat germiş üstümüze nurdan,  

Esirgeme ne olur şefaatini bizden,  

Meyhur oldum cezbenden,  

Huzur buldum manevi ruhundan” 54 

 

1.5. KAYSERİ VE SEYYİD BURHANEDDİN 

Seyyid Burhaneddin’in yaşadığı dönemde Kayseri’ye 

Anadolu Selçukluları hâkimdi.55 XI. yüzyıl ortalarında 

Anadolu’ya yönelik Türkmen akınları sırasında muhteme-

len 459’dan (1067) sonra Türkler’in eline geçti. Dâniş-

mendliler’in önemli bir merkezi oldu ve burada Ulucami 

(Sultan Camii, Câmi-i Kebir) başta olmak üzere birçok eser 

meydana getirildi. Dânişmendli Beyi Emîr Gazi’nin (Melik 

Gazi) Kayseri’yi ele geçirmesi üzerine büyük oğlu Melik 

Muhammed şehri tamir ettirerek burayı merkez yaptı, daha 

                                                 
54 Oral, Seyyid Burhaneddin, s.73 
55 Kapadokya ülkesini Roma eyaleti yapan Tiberius (ö.37) tarafından Augustos’un hâtıra-

sına Caesarea adı verilen şehir, VII. yüzyıl başlarında Sâsânî hükümdarı II. Hüsrev 

zamanında Bizans’tan alındıysa da İmparator Herakleios 611’de burayı yeniden ele 

geçirdi. 
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önceki akınlarda harap olan şehrin imarına çalıştı; 537’de 

(1143) Kayseri’de vefat ederek Ulucami’nin kıble tarafın-

daki türbesine gömüldü. Kendisinden sonra iki defa hü-

kümdar olan (1143, 1172-1175) Zünnûn zamanında Kayse-

ri yeniden karışıklıklar içine düştü.  

Dânişmendli hâkimiyetinin zayıflaması üzerine Selçuklu 

Sultanı II. Kılıcarslan Kayseri ve civarını 564’te (1169) 

Selçuklu topraklarına kattı. 570’te (1175) Anadolu’da birli-

ğin sağlanması üzerine Kayseri Selçuklular’ın önemli bir 

merkezi oldu, sultanların ve hanımların ikametgâhı haline 

geldi. Kılıcarslan, uzun hükümdarlığının ardından ülkeyi 

oğulları arasında taksim edince Kayseri’yi Nûreddin Mah-

mud Sultanşah’a verdi. Şehirde Sultan II. Kılıcarslan’ın 

büyük oğlu Kutbüddin Melikşah adına 593’te (1197) gü-

müş sikke bastırıldı. Yine bu dönemde kardeşi Nûreddin 

Mahmud Sultan Şah tarafından 589’da (1193) Anadolu’nun 

bilinen ilk medresesi (Hoca Hasan) yapıldı. Kayseri I. 

Gıyâseddin Keyhusrev, I. İzzeddin Keykâvus, I. Alâeddin 

Keykubad zamanlarında ticarî canlılığı olan, birçok imar 

faaliyetinin yapıldığı, sikkelerin bastırıldığı bir merkez ol-

du. Moğol istilâsından kaçan birçok âlim ve sanatkâr Kay-

seri’ye yerleşti. Eflâkî, Seyyid Burhâneddin’in, Kayseri’de 

Sultan Alâeddin Keykubad’ın eşi Mahperi Hatun tarafından 

yaptırılan Huand Hatun Camii bitişiğinde halen müze ola-

rak kullanılan medresede ders okuttuğunu, Mükremin ma-

hallesindeki günümüze sadece tonozları intikal eden Hakır-

daklı Camii’nde imamlık yaptığını, istiğrak halinden dolayı 



 

Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin İtikâdî ve Kelâmî Görüşleri   35 

namazda uzun müddet durması sebebiyle cemaatten affını 

isteyerek görevi terkedip cami yanındaki halvethânede in-

zivaya çekildiğini kaydeder.56 Seyyid Burhaneddin’in vefa-

tından bir sene önce 1243’teki Kösedağ Savaşı’ndan sonra 

Kayseri on günlük bir direnişin ardından Moğollar’ın eline 

geçti ve büyük tahribata uğradı. Seyyid bu olayı yaşamış-

tı.57 Halit Erkiletlioğlu’nun Kayseri Tarihi isimli eserinde 

de bu olay şu şekilde yer alır: “Moğollar, Abaka kumanda-

sında kalabalık bir ordu ile Anadolu’ya geldiler. Elbistan 

Ovasından Kayseri’ye girdiler. Buradaki Müslümanları 

öldürmek isteyen Abaka’ya kadılar ve fakihler elçi olarak 

gittiler ve yalvardılar. Şehrin herhangi bir askeri kuvvete 

karşı duracak gücünün bulunmadığını ve kendilerine itaat 

edeceklerini beyan etmelerine rağmen Moğollar başta Kay-

seri Kadısı Celaleddin Habib olmak üzere ahaliden kimse-

leri katlettiler. Askerlerine de genel bir katliam yaptırarak 

200 binden fazla kimseyi çiftçi, asker ve ahaliden yarım 

milyon insanı kestirdiler.”58  

İşte o tarihlerde Kayseri’nin durumu bu derece vahim-

dir. Anlaşılıyor ki Seyyid Burhaneddin’in Kayseri’ye gelişi 

Moğol istilası sonucu çok büyük yaralar almış olan şehrin 

yaralarını sarmak içindi.59 Seyyid Burhaneddin’in Moğol-

lar’ın Kayseri’yi işgâl ve tahripleri esnasında şehirde bu-

                                                 
56 Eflaki, Ariflerin Menkibeleri, I/61-2 
57 Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, İstanbul 2002, 25/96 vd. 
58 Halit Erkiletlioğlu, Kayseri Tarihi, Kayseri 1993, s.38 vd; Bkz. A.Vehbi Ecer, Ahi 

Evran ve Kayseri’de Ahilik, ERÜ, SBE Dergisi, Sayı: 11-5, ss.16 vd. 
59 Eflakî, Ariflerin Menkibeleri, II/925-6 
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lunduğu şöyle anlatılır: “Seyyid Kayseri’nin hendeği ya-

nında ilahî aşkla mestolmuş oturuyordu. Moğol askeri de 

şehri yağma ediyordu. Birden bire heybetli bir Moğol kılı-

cını çekerek Seyyid’in hücresine geldi. Ona: Ey, sen kim-

sin, diye bağırdı: Seyyid “Ey, deme çünkü sen her ne kadar 

Moğol kıyafetine bürünmüş isen de bizce malumsun. Çün-

kü ben senin kim olduğunu biliyorum” deyiverdi. Moğol 

derhal atından inip baş koydu, biraz oturup gitti. Seyyid’in 

yanında bulunan arkadaşları o adam hakkında sorguda bu-

lundular. Seyyid: “Hırka içinde saklı olan bu adam, tanrı 

kubbeleriyle örtülü olanlardandır” dedi. Bir zaman sonra bu 

adam döndü. Seyyid’in ayağına birkaç dinar saçıp, başını 

açtı ve mürid olup gitti.60  

Mevlânâ gibi Seyyid Burhâneddin’in de ahî-Türkmen 

zümreleri ve Moğollar’la ilgili tavrı olayları tasavvufî ve 

bâtınî perspektiften yorumlamaktan ibaret olup siyasal ve 

sosyal kaygıların bir sonucu değildir.61 Kayseri halkı tara-

fından sevilen ve sayılan Burhaneddin, ahlâk olgunluğuna 

mücehhez derecede sahipti. Hz. Burhaneddin'e, Hz. Hüse-

yin silsilesine mensup olmasını hatırlatarak, Seyyid-i Sır-

dan (sırları bilen efendi) denilirdi.  

Bir gün Kayseri Talas’tan bir kız öğrenci Seyyid’in der-

sine gelirdi. Kızın babasına komşuları dedikodu yaparak 

şöyle demişler: Genç ve yetişmiş bir kızı, erkek bir hocaya 

nasıl gönderiyorsun. Hiç pamuk ile ateş bir arada durur 

                                                 
60 Eflâki, Âriflerin Menkıbeleri, I/68  
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mu? Kızın babası hocasının yaşlı bir evliya olduğunu, böy-

le düşünmekle, ona iftirada bulunduklarını söyler. Sabahle-

yin kız öğrenci Seyyid’in huzuruna gelince ona bir paket 

verir ve bunu mutlaka babasına götürmesini ister. Hiçbir 

şeyden haberi olmayan öğrencisi, emânet paketi Talas’a 

döndüğünde babasına vermiş. Babası emânet paketi açtı-

ğında bir de ne görsün. Bir demet pamuğun içinde ateş kö-

zü var, pamuk da yanmadan duruyor! Kızın babası paketi 

dedikoducu komşulara yaptıkları hatayı anlamaları için 

gösterir. Hepsi de gelip Seyyid’den özür dilerler. Manevî 

hastalık olan iftira, dedikodu, gıybetin, ruh dünyasına nasıl 

zarar verdiğini göstermek ve onların bu günahlardan cay-

dırma adına ve ibreti âlem olsun ve de ilmin izzeti nefsini 

yere düşürmemek için bir daha o kızı dersine kabul et-

mez.62  

Seyyid Burhaneddin 1244 yılında ölümüyle Kayseri’de 

fakirler ortaya çıkıp “erzaklarımızı gece gizlice getiren de-

de artık gelmiyor” 63 demişlerdi. 

 

1.6. MAARİF ADLI ESERİ 

Seyyid Burhaneddin’in en önemli eseri Maârif’tir.64 

Maârif, Seyyid Burhaneddin’in sözlerinin, sohbetlerinin ve 

                                                                                                  
61 Bkz. Ceyhan, “Seyyid Burhaneddin”, DİA, 37/57 
62 Oral, Seyyid Burhaneddin, s. 44 vd.  
63 Oral, a.g.e, s. 45 vd. 
64 Maârif: Mahfe kelimesinin çoğulu olup, güzellik, güzel çehre, bilmek, öğrenmek, 

bilişmek, bir şeyi en ince teferruatına kadar bilmek, tefekkür etmek ve inanmak gibi 

manalara gelmektedir. Ali Rıza Karabulut, Maarif Tercümesi, s.6-7 
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müridleri ile karşılıklı konuşmalarından meydana gelmiş-

tir.65 Eserde ibâdetin sırları ve hikmetleri, sohbet sırasında 

şahit sıfatıyla getirilen âyet ve hadislerin tefsir ve tevilleri, 

"Fakr" in remz ve işaretleri, sülûkun incelikleri pek güzel 

bir ifâde ile anlatılmış, üslup tarzı bakımından kısa, fakat 

mana bakımından zengin ve özlü kelimelerden meydana 

gelen ve bir çok konular ihtiva eden bir eserdir. Münasebet 

düştükçe konular çok güzel benzetmelerle açıklanmaya 

çalışılmıştır. 

Maârifte uzun uzadıya cümleler pek az bulunur. Konu-

nun açıklanması için geniş ibareler ve uzun cümleler değil, 

aksine kısa ve özlü cümlelerden meydana gelmesine özel 

itina gösterilmiştir. Bu sebeble, Meşhur Mutasavvıfların 

Remizler, İşaretler diye adlandırdığı sözlerine ve üslupları-

na pek uygun olup, onlara çok benzemektedir. Meselâ çoğu 

kez her cümle başlı başına bir konuyu içine almaktadır, 

önündeki ve sonundaki cümlelerle bir ilişiği de yoktur. Bu 

sebeple Maârif; fasıllara ve bablara da ayrılmamıştır. Fakat 

bu îcâz'a ve bu kısaltmaya rağmen çok güzel, gönül açıcı, 

                                                 
65 Maârifin Yazma Nüshaları : 1— Mevlânâ Müzesi Kütüphanesi 2118 numarada kayıtlı 

nüsha. Dış ebadı 230x150 mm. Yazı ebadı ise 150x90 mm.dir. Yaprak sayısı 116, her 

yaprakta 17 satır, ilk iki yaprağı normal tezhipti, diğer yapraklarda yazılar kırmızı mü-

rekkepli bir çerçeve içerisine alınmış olup, Argun b.Aydemir b. Abdullah el-Mevlevî 
tarafından 5 Muharrem 687 Hicri tarihinde istinsah edilmiştir. 2—Yine Konya 

Mevlânâ Müzesi 962 numarada (Eski no:79) kayıtlı ikinci nüsha. Dış ebadı 320x190 

mm. Yazı ebadı ise 225x130 mm.dir. Yaprak sayısı 133, her yaprakta 17 satır, Talik bir 
yazı ile 7 Zilhicce 1321 Hicrî tarihinde Derviş İbrahim b. Muhammed tarafından istin-

sah edilmiştir. 3— İstanbul Üsküdar Selimağa Kütüphanesi 567 numarada kayıtlı nüs-

ha,26 sayfa ve her sayfada 21 satır, güzel bir nesih hatla 788 Hicrî yılında Mahmud b. 
Hacı Sevinç Bey tarafından istinsah edilmiş olup, baş kısmından bir miktar eksiktir. 

Her üç nüsha da "Mecmûatü'r-Resâil" cinsinden mecmualar içerisindedir. Karabulut, 

Maarif Tercümesi, s.9 
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fesahat ve belâğatlıdır. İbarelerin terkibi, cümlelerin yapısı 

çok mükemmeldir. Bir çok gönül dostunun sözleri gibi te-

sirli ve gönül alıcıdır.  

Seyyid Burhaneddin’in yaşadığı devirde (1165-1241 

Milâdî) Selçuklu Devletinin Resmi Dili Farsça’dır. Bu se-

beble; Divan'da, Dergah'ta ve Medreselerde yazılıp okutu-

lan dil, Farsça olduğu için, eli kalem tutan herkes; ilim 

adamları, dervişler, tarihçiler, edebiyatçılar hep eserlerini 

Farsça olarak yazmışlardır. Meselâ meşhur tarihçilerden 

İbni Bibi ve Kerîmüddin Aksarâyî "Anadolu Selçukluları 

Tarihi" ile ilgili "Selçuk Nâme" adlı eserlerini Farsça olarak 

yazdıkları gibi; Aziz b. Erdeşir Kadı Burhaneddin Tarihini 

yine Farsça olarak yazmıştır. Yine o dönemde Mevlânâ'nın 

babası Sultânü'l-Ulemâ Bahâeddin Veled'in bütün eserleri; 

Şems-i Tebrîzî'nin eserleri; Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî'nin 

bütün eserleri ve Sadreddin Konevî'nin bazı eserleri hep 

Farsça olarak yazılmıştır. İşte bu geleneğe uyan Seyyid 

Burhaneddin de eserlerini Farsça olarak yazmıştır.66  

O dönemde Anadolu Selçuklularında akademik ve ilmi 

dilin Türkçe’nin yanında Farsça da olduğu anlaşılmaktadır. 

Burhaneddin’in diğer önemli eseri öğrencisi 

Mevlânâ’dır. 15 seneye yakın ona lalalık, öğretmenlik ve 

mürşitlik yapmıştır. Mevlânâ'nın oğlu Veled, babasının 

Burhaneddin'e bağlanma/intisab keyfiyerini şöyle açıklar:  

                                                 
66 Karabulut, Maarif Tercümesi, s.6-7 
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Ona gönülden mürid oldu da, baş koyup huzuruna ölü 

gibi düştü.  

Onun önünde ölünce, o da onu diri kıldı, yaşlarını silip 

sevindirdi.67 

Kaderi İlahinin tecellisi ile adeta Seyyid Burhaneddin, 

Mevlânâ’nın ilmi yönünü, Şems-i Tebrizi’de onun tasavvu-

fi yönünü tamamlayarak olgunlaştırdı. Mevlânâ,  

“Piş, ol da bozulmadan kurtul. Yürü, Burhâneddîn-i 

Muhakkık gibi nur ol.  

Kendinden kurtuldun mu tamamıyla burhan olursun. Kul 

yok oldu mu sultan olur”68  

anlamındaki beytiyle hocası Seyyid Burhaneddin’in ilâhî 

hilâfet mertebesine erdiğini, meşâyihin kitaplarını ve sırla-

rını mütalaa etmekle birlikte muhatapları üzerinde tesirli 

olmasını çokça mücahede ve riyâzette bulunmasından kay-

naklandığını belirtmiştir. Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled de 

Seyyid Burhaneddin’den feyiz aldığını ifade etmiştir.69  

Talas, Hisarcık ve Kıranardı’yı çevreleyen Ali Da-

ğı’ndaki Halvethâne ile Erciyes’in çevresindeki tepelerde 

dolaşır, tefekkür ve zikir ile meşgul olurdu. Bazen de Kay-

seri Ulu Cami ve Hakırdaklı Camii’de halka va’zu nasihatte 

bulunur, medreselerde müridlere de dersler verirdi. Maarif 

adlı eseri bu derslerde anlattıklarından öğrencilerinin son-

radan kitap şeklinde oluşturduğu söylenebilir.  

                                                 
67 Sıılıan Veled, İbtidânâme, (trc. A.Gölpınarlı), Ankara 1976, s. 196, (Beyt: 4299) 
68 Mevlânâ, Mesnevî, II, 101, beyit 1319-1320 
69 Sultan Veled, İbtidânâme, s. 226 
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Burhâneddin’in riyâzete ve özellikle oruca büyük önem 

veren, daima cezbe, mecnunluk ve istiğrak hallerini tecrübe 

eden, tasavvufu gerçek ilim ve bütün ilimlerin zirvesi sa-

yan, şatahat türünden sözleri bulunan, sohbetlerinde 

Senâî’nin beyitlerinden sıkça iktibaslar yapan, tıp bilgisine 

sahip, nüktedan ve melâmet neşvesi güçlü bir şahsiyet ol-

duğu anlaşılmaktadır. İsmâil Ankaravî (v.1041/1631)’ye 

göre Burhâneddin zâhirde ulemâ ve muhakkık70 meşâyih 

kisvesinde, bâtında fakr71 ve fenâ72 mertebesindedir.73  

Kayseri’deki türbe kitâbesinde geçen, “Muhyiddîn-i 

Arabî’den sonra ikincidir” cümlesi onun tahkik ve temyiz 

ehli sûfîlerden olduğuna işaret etmektedir.74 

Maarif adlı eserde Seyyid Burhâneddin’in tasavvufî 

sohbetlerinin zaptından meydana gelen, seyrü sülûk ve 

mârifetullah bahislerinin veciz sözlerle anlatıldığı, Senâî, 

                                                 
70 İsmail Ankaravi’ye göre tahkik makamı, hiçbir şüphenin kabul edilemeyeceği bir 

makamdır. Bu makam sahibine ise, muhakkik denir. Tahkik asıl manâsıyla, herşeyin 

vacip olanını, Hakk'ın idrakine erişinceye kadar yapmak ve bilmektir. Muhakkik olma-

nın şartı, Hak Teâlâ bu yolda gayret sarfedenin işiten kulağı, söyleyen dili oluncaya 
kadar çalışması ve fenaya erişmesidir. Tasarruflarının bütünüyle Allah'a ait olmasıdır. 

Mahbub-u Hak olunmadan muhakkik olunmaz. Nafile ve farzları hakkıyla yerine ge-

tirmeden de bu mütehakkiklik sahih olmaz. İsmail Ankaravî Dede, Minhacü'l Fukara 
Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri) ve Yüz Mertebe, İst, trs, s.83 

71 Fakr, hiçbir şeye mâlik olmadığını kabullenmektir. Hem öyle kabullenmek ki, bu 

kabullenmenin de Allah'ın takdiriyle olduğunun şuuruna varılarak yapılan bir kabul-
lenmedir. Ve hiçbir zaman kişi kendisini müstağnî (herşeyin üzerinde ve muhtaç olma-

yan) hissetmemelidir. Herşeyin mutlak sahibinin Allah olduğunu ve ondan başka mülk 

sahibinin olmadığını kabul etmektir. İşte bu mertebeye fenâfillah mertebesi denir. Bkz. 
İsmail Ankaravî, Minhacü'l Fukara Merâtib-i sülûk (Sülûkun mertebeleri), s.43 

72 Fenâ, abdin fiilinin, Hakk'ın fiilinde, kulun sıfatının Hakk'ın sıfatında ve kulun zâtının 

Hakk'ın zâtında fena bulmasıdır. Fena makamı, muhabbetin fevkindedir. Ankaravî De-
de, Minhacü'l Fukara Merâtib-i sülûk, s. 70, 77 

73 Ankaravî, Şerh-i Mesnevî, İstanbul 1289, II/209-210 
74 Bkz. Ceylan, “Seyyid Burhaneddin”, DİA, 37/57  
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Ferîdüddin Attâr ve Nizâmî-i Gencevî’den şiirlere, Hasan-ı 

Basrî’den Bahâeddin Veled’e kadar meşhur sûfîlerin görüş-

lerine yer verilmiştir. Eserdeki konular, hocası Bahâeddin 

Veled’in Maârif’indeki bahisler ve Mesnevî’de anlatılan 

fikirlerle uyumludur.  

Mesnevî’de yer alan, savaşta bir müşrikin Hz. Ali’nin 

yüzüne tükürmesi, Îsâ’nın, “En çetin şey nedir” sorusuna 

“öfke” diye cevap vermesi, Fahreddin er-Râzî’yi kınayış, 

“ene” (ben) sözünün Firavun’un ağzında bir yalan, Hallâc-ı 

Mansûr’un ağzında bir nur oluşu, sülûkün sonu olup 

makāmâtın sonu olmadığı, seyr ila’llahın sonu bulunup seyr 

maa’llahın son bulmadığı gibi konular Maârif’teki bahisle-

rin etraflıca izahından ibarettir. 

 Kitabın sonunda Muhammed ve Feth sûrelerinden bazı 

âyetlerin işârî tefsiri bulunmaktadır. Eserin 5 Muharrem 

687 (10 Şubat 1288) tarihli en eski nüshası (Mevlânâ Mü-

zesi Ktp. nr. 2188) Argun b. Aydemir b. Abdullah el-

Mevlevî tarafından istinsah edilmiştir. Bedîüzzaman 

Fürûzanfer’in açıklamalarla neşrettiği eser (Tahran 1340 

hş.) Abdülbaki Gölpınarlı (Ankara 1973) ve Ali Rıza Kara-

bulut (Ankara 1995) tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.75  

 

 

 

                                                 
75 Ceyhan, “Seyyid Burhaneddin”, DİA, İstanbul, 2009, 37/57 
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2.1. TEVHİD 

Tevhid, Allah’ın zâtında, sıfatlarında, mâbud oluşun-

da bir ve tek olduğunu zihin ve kalp yoluyla kabul etme 

anlamındadır.76 Kelâmın asıl ve temel konusu Allah'ın zatı 

ve sıfatları ile ilgili olarak Seyyid Burhaneddin Kur'ân'a 

dayanır. Kur'ân'ın delillerini kullanır, onları sade, akıcı, 

cezbedici, sürükleyici bir ifade tarzıyla tekrar yorumlar.  

Burhaneddin’e göre tevhid, yalnız Allah’a kulluktur. 

"Bilmiş ol ki Allah'tan başka ilah yoktur"77 âyetiyle Al-

lah Hz. Peygamber’in şahsında bütün insanları puta tap-

maktan, nefsin istek ve arzularına kapılmaktan sakındırdı-

rıp yalnız Allah'a kulluğa çağırmaktadır. Seyyid Burhaned-

din, bu davet karşısında insanların ikiye ayrıldıklarını bir 

kısmın bu daveti kabul ettiğini diğer bir kısmında bu daveti 

kabul etmediğini söyler. Seyyid Burhaneddin "Allah'tan 

başka İlah yoktur, Muhammed de Allah'ın Rasûlüdür" 

sözünü yani Kelime-i Tevhidi, her kim bu tertemiz sözü, 

özü temiz olarak samimiyetle söylemezse, temiz suyu pis-

likle karıştırıp sanki o su ile boy abdesti almıştır,78 diyerek 

pis su ile abdest alınamayacağı gibi kelime-i tevhid’i ihlasla 

içten söylenilmezse gerçek manada imânın olamayacağını 

belirtmektedir. Bazı âlimlere göre gönülden inkâr edip dille 

“lâ ilâhe illallah” demek münafıkların tevhididir. Bunu söy-

leyen kimse şer‘an müslüman sayılır, ancak Allah katında 

                                                 
76 Seyyid Şerîf el-Cürcânî, et-Tarîfât (nşr. İbrâhim el-Ebyârî), Beyrut 1413/1992, s. 96 
77 Muhammed, 47/19 
78 Maarif, s.66-7 
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müslüman değildir.79 Burhaneddin, Kelime-i tevhid veya 

şehadet cümlesini irade ile temiz suya karıştırdığın pis su  

gibi olmasın diyerek “La ilahe illallah Muhammeden Rasu-

lullah” cümlesinin imânla, samimiyetle söylenmesini iste-

mektedir. Bu konuyu bir yerde de şöyle açıklar:  

“Kişi kelime-i tevhidi söylemekle temiz oldum imân 

ettim zaddener. Eğer vesvese ve evhamların karışması, yü-

ce Allah'ın emirlerini bozmasaydı, kıbleye yönelenler yet-

mişiki fırkaya ayrılırlar mıydı? Hepsi de Kur'andan delil 

getirirler, fakat kendi kötü emellerini, istek ve arzularını 

Kur'ana katmaya çalışırlar. Mesela toprakla bulandırılmış 

su gibi, böyle bir suda bir şey göremezsin. Şimdi temiz sö-

zü, "Kelime-i Tevhidi" öz temizliği ile cânü gönülden ve 

gerçek olarak söyleyen kimse, temiz bir testi ile tertemiz 

olan bir ırmaktan su alıp, bu su ile boy abdesti alarak na-

maz kılan ve duâ eden kişiye benzer. Böyle duâya karşılık 

olarak ta yüce Allah: "Ey Kulum iste! Bütün isteklerin, 

duâların kabul edilmiştir" buyurur. Her kim de yüce Al-

lah'ın "buyur kulum" emrindeki yüceliğe erer ve bu emre 

can kesilirse, şâirin dediği gibi. "O kimseye mektup üstüne 

mektup davet üzerine davet gelir"80   

Seyyid Burhaneddin’in kâmil manada bir imân ile duâla-

rın kabul olabileceğini söylemektedir. Konuyu açıklama 

sadedinde O’nun Hocası Sultânü'l-Ulemâ Muhammed 

Bahâeddin’in şu sözünü naklettiği görülür:  

                                                 
79 Bkz. Süleyman Uludağ, “Tevhid”, (Tasavvuf), DİA, 41/21-2 
80 Maarif, s.66-7 
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"Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar inceleyip taradım, 

her âyetin ve her kıssanın mânâsı ve özeti olarak şunu bul-

dum: "Ey Kulum! Benden başkasından ilgi ve alakanı kes! 

Başkasından bulacağın ve elde edeceğin her şeyi -halka 

minnet etmeksizin- benden bulursun. Fakat benden bulaca-

ğın ve elde edeceğin şeyleri, hiç kimseden bulamaz ve elde 

edemezsin. Ey bana yapışıp sığınan kimse! Bana daha fazla 

sarıl ve daha fazla yapış!" 81  

Burhaneddin’e göre tevhid, Allah’tan başkasından ilgi 

ve alakayı kesmektir. Yüce Allah’a teveccüh etmek, güne-

şin ısıtması ve aydınlatması gibi imân nuruyla gönlün ay-

dınlanmasıdır. Bu durumu bir yerde şöyle açıklar:  

-Yüzünü güneşe doğru döndür de ısın ve aydınlan! Gö-

nüllerin güneşi ise, Hakk marifetinin nurudur. Nitekim 

Kur'ân-ı Kerîm'de: "Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun 

nurunun misali, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O 

lamba bir billur içindedir, o billur ise sanki inciye benzer 

bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen 

mübarek bir ağaçtan, yani o ağaçtan çıkan yağdan tutuştu-

rulur. Bu öyle bir ağaç ki yağı, neredeyse kendisine ateş 

dokunmasa dahi ışık verir. Bu ışık nur üstüne nurdur. Allah 

insanlara işte böyle misaller verir. Allah her şeyi bilir" 

buyrulmuştur. (Nur 35)82  

Burhaneddin’e göre gerçek hak ve hakikat Yüce Al-

lah’tır. O’nu öğrenmektir. Mü’min o kimsedir ki, balık gibi 

                                                 
81 Maarif, s.32 
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susuz yaşayamaz. Bütün dünya nimetlerini balığın önüne 

koysanız, su olmadığı için orada eğleşemez. Öyle ise mü-

min de balık gibi suya koşar, suya atılır, hem de küçücük 

bir suda kurtuluş bulamaz. Küçücük bir suda avlanan balık, 

su az olduğu için oltada kalır. O su balığın içine sinmez, 

onu tatmin etmez, deniz gerektir ki, balık orada büyüyüp 

koskoca timsah hâline gelsin.83  

Seyyid, Allah’ı ve imânı bulamamış insanın dünya me-

şakkat ve sıkıntılarına karşı balığın susuz yaşayamaması 

gibi dünyada yaşayamayacağını söylemektedir. Allah’ı 

bilmek ve O’nu tanımak suyu bol sulu deniz gibidir. Balı-

ğın suda yaşadığı gibi insan da Allah’ı tanımak ve imânla 

ancak canlı kalabilir ve yaşayabilir.  

Öyleyse “Lâ ilâhe illallah” hakikatını kalbe işlettirmek, 

rûha söylettirmek ve azalara (el, ayak, göz, kulak gibi) amel 

ettirmek şarttır. Allah fiilleri, sıfatları ve zâtı itibariyle tek 

ve eşsiz olduğundan mutasavvıflar tevhîd-i ef‘âl, tevhîd-i 

sıfât ve tevhîd-i zât mertebelerinden bahsederler. Tevhîd-i 

ef‘âl bütün fiilleri ve hareketleri Allah’ın fiillerinin tecelli-

leri olarak görme anlamına gelir ve “lâ fâile illallah” ifade-

siyle özetlenir. Tevhîd-i sıfât bütün kuvvet ve algılamaları, 

bunlara nisbet edilen sıfatları Allah’ın tecellileri şeklinde 

görmektir. “Lâ mevsûfe illallah” ifadesi bunu anlatır. 

Tevhîd-i zât varlıkta sadece Allah’ın ve O’nun çeşitli mer-

tebelerdeki tecellilerinin bulunduğunu müşahede etmek-

                                                                                                  
82 Maarif, s.32 
83 Maarif, s.26-7 
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tir.84 Burhaneddin “Hakk olmak mümkün değildir, çünkü 

Hakk, kendi zatiyle kâimdir. Hakktan başkaları ise böyle 

değildir. Hiçbir varlık kendi zâtiyle kâim olamaz, zira bu 

varlıklar Hakkın yardımına muhtaçtır”85 diyerek Allah’ın 

kendi zatıyla kâim olup başkasına muhtaç olmadığını, yara-

tılmışların ise O’na muhtaç olduğunu anlatmaktadır. Bu 

özellikler âlimlerin kabul ettiği Yüce Allah’ın “Samed” 

ismi ve “Kıyam bi Nefsihi” sıfatlarının açıklamasıdır.86  

Kelâm âlimlerine göre kıyâm bi-nefsihî Allah’ın varlı-

ğının, başkasına bağımlı bir zorunluluktan değil kendinden 

olduğunu, ayrıca O’nun mevcudiyeti ve bekāsı için bir baş-

kasına veya kendi dışındaki bir sebebe yaratılmışlara muh-

taç bulunmayan yegâne mutlak varlık (vâcibü’l-vücûd li-

zâtih) olduğunu ifade eder.87 Burhaneddin, bütün eşyanın 

sonradan yaratıldığını bilen kimse, yaratanın varlığına ve 

ebediliğine ulaşacağını belirtir.88 Seyyid Burhaneddin’e 

göre akıl veya hiç bir anlayış, yüce Allah'ın zatını idrâk 

edip kavrayamaz. Zira kavranan, idrâk edilen şeyin sonu 

                                                 
84 Bkz. Ebû Tâlib el-Mekkî, Kūtü’l-Kulûb, Kahire 1961, I/261; II/164; A. Schimmel, 

İslâm’ın Mistik Boyutları (trc. Ergun Kocabıyık), İstanbul 2001, s. 150 vd.  
85 Maarif, s. 28 
86 Kıyam Bi Nefsihi: Allah’ın başka bir zata veya mekâna muhtaç olmamasıdır. Kıyam bi 

Nefsihi, Allah’ın varlığının kendinden olup hiçbir yönden başkasına muhtaç bulunma-

dığı anlamında kelâm terimidir. Osman Karadeniz, “Kıyam bi Nefsihi”, DİA, İstanbul, 

2002, 25/515; Varlığı için bir var edene muhtaç değildir. Allah SAMED’tir; herşey 
O’na muhtaç, O, ise hiçbir şeye muhtaç değildir. “Allah, O’ndan başka Tanrı olmayan, 

diri ve kendi kendine kâim olandır.” Al-i İmran, 3/2 “Ey İnsanlar! Siz, Allah’a muh-

taçsınız. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değil (mustağni), öğülmeye (hamde) lâyık olan-
dır.” Fatır, 35/15; Bkz. Topaloğlu, “Samed”, DİA, İstanbul, 2009, 36/68-9 

87 Bkz. İsmail Hakkı İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, II/92 vd  
88 Maarif, s. 51 
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var,89 demektir. Çünkü Allah, tanımlamadığı gibi tasvir de 

edilemez. Çünkü tanım da tasvir de sınırlı ve sonlu şeylerin 

açıklanması ile ilgilidir.90 İlâhî isim ve sıfatlar Allah’ı ta-

nımanın tek yoludur. Duyulur âlemde sıfatlardan soyutlan-

mış varlıkların zatına delâlet edecek başka bir şey yoktur. 

İsim ve sıfatlardan soyutlanmış bir varlık da ispatlanamaz. 

Allah’ı da ancak sıfatlar yoluyla tanıyabilir, akıl ile tartabi-

liriz.91 Hikmet dolu dünya hayatı boyunca Tevhid akîdesine 

bağlı olan mü’min, müslüman, muttaki, salih, veli, şehit, 

sıddık, nebi ve rasûller için Allah bir ebedî ikâmet yeri 

cennet hazırlamıştır.92  

Seyyid Burhaneddin’e göre Allah: "Bütün insanların 

Rabbi olan Allah'a sığınırım de"93 buyurmuştur. Bir işe 

başlarken öyle başlar ve böyle söylersen bir işe yarar ve 

fayda sağlar. Nasıl ki sayısız düşman askeri geliyor oldu-

ğunda, eğer sığınacak bir kale varsa, oraya kaçmak ve sı-

ğınmak lâzımdır. İşte "Allah'a sığınırım" sözü de buna ben-

zer "Kale'ye sığınıyorum" demektir. Ama insan bir asır 

boyu bu sözü söylese, Kale'ye sığınmadıkça bu sözün ken-

disine bir faydası olmaz, kişiyi düşmanın yaralamasından 

da korumaz. Bildiği ile amel etmeyen âlim, bana göre 

ibâdet etmeyen câhilden daha kötüdür. Hiç olmazsa bilgisi 

                                                 
89 Maarif, s. 68 
90 Bkz. Mâtürîdî, Kitabu’t Tevhid, (Haz. B.Topaloğlu-M.Aruçi), İSAM, Ankara 2005, s. 

126; Te’vilatü’l-Kur’ân, V/52, VI/297, XV/99 
91 Mâtürîdî, Tevhid, s. 254; Te’vilâtü’l-Kur’ân, V/367-9 
92 Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, IX/29 
93 Nâs, 114/1 
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olmayan câhil, "bileydim böyle bir iş yapmazdım" diye 

özür beyan eder.94  

İslâmın temel ilkesinin "Tevhid" inancı ve buna bağlı 

hususlar olduğu bilinen bir gerçektir. Hz. Peygamberin on 

yıldan fazla süren Mekke Döneminde, en büyük hedef ve 

idealinin "Tevhid" akidesini yerleştirmek olmuştur. Zira, 

tevhid Allah’tan başka yaratıcı olmadığı, mutlak ve yegane 

yaratıcının Allah olduğu ve O’nun her yönden Mutlak Bir 

olduğu inancı yerleşmeden, diğer hiç bir inancın kıymet ve 

ehemmiyeti olmayacağı esas olarak kabul edilir. Öncelikle 

zihinlerde bulunan şirk inancı boşaltılmalıydı ki, diğer hu-

suslara yer açılabilsin. Bardak temiz olmayan bir şeyle dolu 

iken, oraya temiz bir su dolduramazsınız. Öncelikle barda-

ğın o temiz olmayan şeyden temizlenmesi gerekir ki, onu 

temiz su ile doldurabilesiniz. Bunun için de, tevhid inancı-

nın öncelikle yerleştirilmesi gerekiyordu. Zira; tevhid esa-

sının içinde, diğer hususların bütünü bir arada telakki edi-

lebilir.95 

Sonuç olarak Seyyid Burhaneddin’e göre tevhid, Al-

lah’tan başkasından ilgi ve alakayı kesmek, yalnız O’na 

kulluk yapmaktır. Gerçek hak ve hakikat Yüce Allah’tır. 

O’nu öğrenmektir. Akıl veya hiç bir anlayış, yüce Allah'ın 

zatını idrâk edip kavrayamaz. Çünkü kavranan, idrâk edile-

nin sonu var, demektir.  

                                                 
94 Maarif, s. 35-6 
95 Güzel, Kelâm ve Tasavvuf Açısından Tevhid, s. 193 vd. 
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2.2. İMÂN 

Seyyid Burhaneddin “Maarif” adlı eserinin başına 

imân’ın önemini anlatan şu âyetle başlar:  

"İmân eden ve zürriyetleri de imân ederek kendilerine 

tâbi olanlar (var ya) işte biz, onların nesillerini de kendi-

lerine katarız. Onların amellerinden hiç bir şeyi de ek-

siltmeyiz. Herkes kazandıklarına karşı bir rehindir."96  

İmân, “bir kişiyi söylediği sözde tasdîk etmek, doğru-

lamak, söylediğini kabullenmek, gönül huzuru ile benim-

semek, karşısındakine güven verip güvenlikte olmak, şüp-

heye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak”97 

tır.  İmânda da itimad ve güven olmalıdır. Burhaneddin’e 

göre tüccarlar, mal-mülk sahiplerine borç para verirler. 

Parasını sonradan almak üzere veresiye kumaşlar satarlar 

ve "falan adama güvenilir, malı-mülkü vardır, onunla alış-

veriş yapalım da para kazanalım" derler. Fakat sen, bütün 

dünyanın sahibi olan Allah'ın hiç malını-mülkünü görme-

din, görmediğin için böyle korkuyorsun, işte bu sebeble 

"Allah'a en güzel bir şekilde borç veriniz"98 buyruğu kula-

                                                 
96 Tur, 52/21 
97 Ragıb el-Isfehani, el-Müfredât fî Garîbi’l- Kur’an, (Tahk: S.Adnan Ravâviri), Beyrut, 

1992, “Emn” mad.  
98 Mâide, 5/12; Hadîd. 57/18 
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ğına girmiyor, herhalde itimadın ve güvencen de yoktur.”99 

Mü’min de Allah’a güvenen tevekkül eden kişidir. İmân 

olabilmesi için kişinin kalbinde ve gönlünde hür iradeye 

dayalı bir boyun eğişin, teslimiyetin ve tasdîkin yani gö-

nülden kabul edişin bulunması gerekir.100 Burhaneddin’e 

göre Allah hakkında iyi düşüncede bulunmak; istiğfar edin-

ce Allah’ın bizi affedeceği, mağfirette bulunacağı, duâ 

edince icâbet edip kabul edeceği, ibâdet edince mükâfatta 

bulunacağı düşüncesini beslemektir. Çünkü “Allah hakkın-

da hüsnü zan güzel ibâdettendir.”101 İmân edenler, Allah’ı 

severler, Allah da onları sever, dünya ve âhirette kazançlı 

çıkarlar. Allah’ın kulunu sevdiğine dâir en büyük belirti 

insanın tüm çabalarında Allah rızasını gâye edinmesidir. 

Allah onun işlerini yürüten bir yolda ilerlemesini sağlar. 

Allah’ın sevgisine mazhar olmak için Allah’ın emirlerini 

elden geldiğince yapıp yasaklarından da kaçınmak gerekir. 

Seyyid, kutsi hadis ile konuyu delillendirir.  

“Ben, kulumun benim hakkımda yaptığı zanna göreyim. 

O, beni zikretti mi onunla beraberim. Eğer o beni nefsinde 

zikrederse ben de onu nefsimde zikrederim. Eğer o beni bir 

cemaat içerisinde zikrederse ben de onu onunkinden daha 

hayırlı bir cemaat içerisinde zikrederim. O bana yürüyerek 

gelirse ben ona koşarak gelirim.”102  

                                                 
99 Maarif, s.34 
100 Bkz. Sabuni, el-Bidaye fi Usuli’d-Din, Diyanet Yay, Ankara, 1995, s.180 vd.  
101 Tirmizi, Sünen, İstanbul, 1981, Daavat 146; Ebû Davud, Sünen,  İst, 1981, Edeb 89 
102 Buhâri, Sahih, Çağrı Yay, İstanbul, 1981, Tevhid 30-5; Müslim, Sahih, Çağrı Yay, 

İstanbul, 1981, Zikr 1; Tirmîzî, Zühd 51 Bkz. Burhaneddin, Maarif, s.12 



 

                                                    O s m a n   O r a l 54 

Burhaneddin’e göre imân ışığının kandili, müminin 

cama benzeyen bedenindedir. Nefisle mücâhede ve riyazat-

la sırçaya döner, imân ışığı dışarı vurup parlamaya baş-

lar.103 Yani kalpteki imân salih amel ve güzel ahlâk olarak 

dışarıya tezahür eder. Günahlardan tevbe ve salih amellerle, 

sabır ve şükürle arınan beden cam gibi şeffatlığa dönüş-

mekte içteki imânın dışa yansıması salih ameller ve güzel 

ahlâk olmaktadır. İçteki imân ışığının dışa yansıyabilmesi 

için bedenin cam gibi tertemiz ve ince olması gerekmekte-

dir. Burhaneddin’e göre kabuk ne kadar kalın olursa, iç (öz) 

o kadar zayıflar, o kadar da gizlenir. Yani günahlara tevbe 

edilmezse beden kalın kabuk gibi kalınlaşır. Kabuk ibadet 

ve salih amelleri yapma mücahede ve gayret ile daha da 

zayıflar ve daralırsa, ışığın özü o kadar kuvvetlenir. Nite-

kim cevizin kabuğu ne kadar incelirse, içi o kadar dolar, 

badem de böyledir, fıstık ta böyle. Neyin kabuğu daha kalın 

olursa, içi o kadar zayıf olur. Eğer böyle olmasaydı kıymet-

li süs taşlarından katılığı daha az olanlara güneş tesir et-

mezdi. Halbûki güneş onların taşlığını daha çabuk gider-

mede, onları daha çabuk süslü taş hâline getirmektedir. 

Katılığı daha fazla olan taşlara ise güneş la'l mâdeninden 

daha az tesir etmekte ve onları daha geç la'l hâline getir-

mektedir.104  

Böylece imân-amel münasebetini Burhaneddin’in ör-

neklerle açıkladığı görülmektedir. İçteki tasdik şeklinde 

                                                 
103 Maarif, s.22 
104 Maarif, s.22 
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oluşan imânın dışarıya ikrâr ve salih amel olarak yansıması 

esastır. "Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol"105, 

"doğru olunuz, kurtuluşa erersiniz"106 hadislerini açıklarken 

Gazâli (v.505/1111) de “Hz. Peygamber samimi bir şekilde 

imân edenlere imânın getirdiği istikamet ve doğruluğu an-

latır ve onları imânın güzel davranışları yansıtması yönün-

de pratiğe yöneltirdi”,107 demektedir.  

Burhaneddin “onların amellerinden hiç bir şeyi de ek-

siltmeyiz”108 ile sevgisini Allah’a yönelenlerin her bir ame-

linin bereketlendiğidir. Yüz müslüman birbiriyle dost olsa-

lar, hangisinin makamı ve mevkii daha yüce ve üstün ise 

farklı muamele olmasın diye hepsi de yüce makamdakilerin 

yüzüsuyu hürmetine aynı makamda olurlar. Yani yüksek 

derecede olanı aşağı mertebeye indirmezler. Allah’ı gönül-

den sevenlere bunun lütüf ve bağış olduğunu vurgular.109 

"İmân edenler ise, daha çok Allah'ı severler."110 Seyyid 

Burhaneddin’e göre dostluğun ilk şartı, kendi istek ve arzu-

larını bir yana bırakmaktır. Dolayısıyla Allah’ı seven 

mü’minler de istek ve arzularını amellerin boşa gitmemesi 

için Allah’ın rızasına uygun hale getirmelidirler.111 

Mâtürîdî (v.333/944)’ye göre de imân amellerin boşa git-

memesi için bir delil ve şarttır.112 İlim ile imânın gâyesi 

                                                 
105 Müslim, İman 62; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/413 
106 İbn Mâce, “Tahâre”, 4; Darimi, Sünen, Çağrı Yayınları, İstanbul 1981, Vudu' 2 
107 Gazâli, İtikâd’ta Orta Yol, (çev: A. Duran), Hikmet Neşr, İstanbul, 2004, s.29 
108 Tur, 52/21 
109 Maarif, s.12 
110 Bakara, 2/165 
111 Maarif, s.61 
112 Mâtürîdî, Te’vilât, 14/172 
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dünya imtihanında müşkil ve problemlerin Allah’ın rızası 

doğrultusunda halletme anahtarı olmasıdır.113 Yunus Emre 

(1240-1321)’nin “İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. 

Okumaktan mana ne, kişi Hakk’ı bilmektir”114 dediği gibi 

ilim ve imânın Allah yolunda anahtar olma görev ve gâye-

leri olmalıdır. Eğer Allah yolunda olmayan ilim hayalden 

ibaret problemleri çözemeyen tahta parçasıdır.115  

Burhaneddin’in imânın kalpte olması gerektiği görü-

şünde olduğunu görmekteyiz. Dilleri ile “mü’miniz” deyip 

kalplerine indiremeyenlere dillerinin yalancı oldukları için 

ağızlarına taş ve topaç tıkanmalıdır. İmân Allah’ın rahmet 

ve merhamet nazarıyla baktığı insanı güzelliklere, hayırlara 

ulaştıran kılavuz kimse gibidir. İmân kılavuzunun eline 

eteğine iyi sarılmak gerekir ki dünya ve âhirette saadetlere, 

güzelliklere ulaşılabilsin.116 Böylece “kalbinde zerre mikta-

rı imân bulunan kimse ateşten çıkacaktır”117, “kimin en son 

sözü Allah’tan başka ilâh yoktur. Muhammed Alllah’ın 

Rasulüdür” olursa Cennete gider”118 hadisleri imânın öne-

mini açıklamaktadır. 

Burhaneddin’e göre bedendeki canı korumak nasıl ha-

yat için önemliyse kalpteki imânı korumak da aynı şekilde-

dir. İmânını canı gibi bilmesi gerekir. Canın bedende kala-

                                                 
113 Maarif, s.33 
114 Turan Karataş, Yunus Divanı, İstanbul, 2004, s.233 
115 Maarif, s.33 
116 Maarif, s.33 
117 Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10 
118 Ebû Dâvud, Cenâiz 20 
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bilmesi için zehirden ve zehirli maddelerden sakınmak ge-

rekiyorsa imânı da o şekilde koruması elzemdir. Allah bü-

tün hayvanlara, kendilerine zararlı olabilecek şeylere rağbet 

etmeme duygusu (içgüdüsü) vermiştir. İnsanlara ise, kendi-

lerine zarar verebilen ve onları zarar ve ziyana sokan şeh-

veti vermiştir.119 Yani zararlı hayvanlardan korunduğu gibi 

imânını da koruması gerekir. Mâtürîdî (v. 333/944), îmânın 

da imtihan vesilesi olduğunu ve cehennemin hikmeti dün-

yaya şehvetle sarılmanın karşılığı olmasıdır,120 der. Çünkü 

“cehennem şehvet perdesiyle örtülmüştür. Cennet de nefsin 

hoşlanmadığı ibâdetlerle korunmuştur.”121 Burhaneddin 

imânı iyi korumak gerektiğini belirtir ve “imân bir şehirdir, 

çok dikkatli olmak gerektir ki, (melekler son nefeste) seni 

imânla alıp götürsünler. İmân şehrinde suç işlemek yani 

kâfirlik etmek ise edepsizlik ve ahlâksızlıktır”122 diyerek 

imânın son nefese kadar önemini anlatır. 

Aklın yaratılış hikmetini anlatan Gazâlî (v.505/1111) 

de aklı avcıya benzetir, şehvet biniti, gazabı av köpeğidir. 

Avcı erbabı, atı emrine muti usta, köpeği terbiyeli olursa 

avcı avını yakalar. Atın serkeşliği şehvetin galâyane gelme-

sidir.123 Yine Burhaneddin’e göre insanın gönlündeki imân, 

gökte parlayan dolunaya benzer. Kur’ân ise nur gibidir.124 

                                                 
119 Maarif, s.80 
120 Âl-i imrân 3/142; Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, II/111. 
121 Buhâri, isti’zan 103, rikâk 2, Müslim, cennet 1; İbn Hanbel, Müsned, Mısır 1954, 

II/333, 354 
122 Maarif, s. 25 
123 Bkz. Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, (Trc. A.Serdaroğlu), Ankara 1974, III/17-8 
124 Maarif, s.20 
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Nasılki dolunay güneşi görüyor ve etrafına ışık veriyorsa 

gönüldeki imân da Kur’ân ve Hadis’ten aldığını yansıtmalı, 

imân ile çevresine yararlı olup ışık saçmalıdır. Mümin ken-

disine iyilik ediyormuş gibi kardeşine iyilikte bulunan kim-

sedir. "Eğer başkalarına iyilik ederseniz, kendinize iyilik 

etmiş olursunuz"125 Mümin kimse iyilik yapmayı, kendisine 

yapılmış iyilik sayar. Burhaneddin’e göre imân iki kısım-

dır. 1-Allah'ın emrini büyük görüp ona saygı duymak, 2- 

Allah'ın yarattığı bütün mahlûkâta Yaratan’dan ötürü saygı 

ve şefkat göstermek.126 Başka bir taksime göre de "imânın 

yarısı sabretmek, diğer yarısı da şükretmektir."127 Şükür ve 

sabır, aralarında nüans farkı olmakla birlikte bir yönüyle 

birdir. Sabır, şehvet ve lezzetlerden nefsi tutmak, şükür 

verilen nimetleri hayır yolunda kullanmaktır. Mâtürîdî (v. 

333/944)’ye göre sabır, kişinin musibetler karşısında telaşa 

kapılmadan güçlü olması, her şeyin Allah’tan geldiğinin 

bilinci ile tahammül edip dayanma gücü göstermesidir. 

İmân eden kişinin başına gelen her şey bir gizli sebebin bir 

hikmetin gereğidir. Belâ ve musibetleri kabul sabır, nimet-

leri kabul etmek de şükürdür.128 İmân hakikatına ulaşmak 

isteyenler gerçeklere şahitliğe şükretmeli, hâdiselere Hz. 

Eyyüb gibi sabretmelidirler.129 Anlaşılmaktadır ki Seyyid 

Burhaneddin’e göre sabır ve şükür imânla ilişkilidir. 

                                                 
125 İsra, 17/7 
126 Maarif, s.21 
127 Münavi, Feyzu’l-Kadîr, Beyrut, 1972, III/188; “Başına iyi bir şey gelirse şükreder, 

kötü bir şey gelince sabreder.” Müslim, Zühd 64 
128 Mâtürîdî, Te’vilât, I/234, II/432, V/282 
129 Maarif, s. 42, 71 
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2.3. AMELİN TEMELİ İMÂNDIR 

Seyyid Burhaneddin’e göre sağlam bir imân ve halis 

bir niyet amel duvarının temelidir, eğer temeli sağlam atıl-

mazsa, üzerine yaptığın duvar yıkılır, bina da tamamlana-

maz.130 Yani amellerin değer kazanması ancak imân ile 

mümkündür. İmân bulunmaksızın hiçbir fiilin Allah nez-

dinde bir değeri bulunmadığından Kur’ân’da imân amelle-

rin sıhhati için önemlidir.131 Çünkü amel için imân şart-

tır.132 "Kâfirlerin ve Allah yolundan yüz çevirenlerin amel-

lerini Allah boşa çıkarır"133 âyetini te’vil eden Burhaned-

din, kâfir olan ve başkalarının müslüman olmasına da engel 

olmaya çalışanların, Allah onların önceden yapmış oldukla-

rı iyi amellerini de geçersiz kıldığını söyler.134 Allah inkâr 

edenlerin amellerini fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle 

savurduğu küle ve seraba benzetir.135 Mü’min olmayanlar, 

kıyamet gününde yaptıkları amelerden  hiçbir şey elde 

edemezler.136  

Burhaneddin’e göre Allah’ın verdiği nimetlere şükret-

meyen kimseye kâfir denmez, belki küfran-ı nimette bulu-

nuyor,137 denilebilir. Akli misalle konuyu şöyle delillendi-

rir: “Sana hizmet eden ve sana övgüler yağdıran kimseyi, 

                                                 
130 Maarif, s. 64 
131 Maide, 5/5; Mâtürîdî, Te’vilat, IV/164 
132“Kim imân (esasalarını)inkâr ederse o kimsenin ameli boşa gider” Maide, 5/5; 

Mâtürîdî, Te’vilâtü, IV/164 
133 Muhammed, 47/1 
134 Maarif, s.63 
135 Bkz. Osman Oral, İmanın Pratik Tezahürü Salih Amel, Ankara, 2014, s.95 vd. 
136 İbrahim, 14/18, Bkz. Mâtürîdî, Te’vilâtü, VII/479 
137 Maarif, s.63 
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elbise ikrâm edilmeye ve dostluk kurulmaya lâyık bir kişi 

olarak tanırsın. Hayvanlardan kedi ve köpeği bile sana 

hizmetlerinden dolayı sevip okşarsın, halbûki onların bu 

hizmetlerinin senin yanında değeri bile yoktur”138 Bu sö-

züyle Burhaneddin saymakla bitmeyecek çeşit çeşit sınırsız 

nimetleri veren Yaratıcı’ya şükredilmesi, nankörlükle şirke 

kapı açılmaması görüşündedir. O’nun verdiği diğer bir 

misâl de şöyledir. "Birisi sana talebelik edip senden istifâde 

etse, bu bilgi alış-verişi, senin onu sevmene sebep olur. 

Fakat o talebe "bu bilgileri ben kendi kabiliyetimle elde 

ettim, benim hiç bir kimseye minnetim yoktur" derse, sende 

o talebeye karşı, önceki sevgi kalmaz çünkü "Allah, onların 

amellerini boşa çıkarmıştır"139 âyeti sırrınca önceki güzel-

likleri talebe kendi irade ve arzusuyla sıfırlamış olmaktadır. 

Böyle bir kimseyi "öğrenmiş olduğum bütün bilgileri önce 

Allah'ın izni, sonra da falan hocamın irşadı ve himmetiyle 

öğrendim, yoksa ben bu bilgilere nasıl ulaşabilirdim?" di-

yen bir kimse ile hiç bir zaman kıyaslamak mümkün değil-

dir. 140  

Burhaneddin’in teşekkür nedir bilmeyen kibirli bir şah-

sı, kadir kıymet bilen, ikrâm ve iyiliğe karşı teşekkür eden 

biriyle denk tutamazsın,141 diyerek amellerin boşa çıkması-

nı imân ile ilişkisi bakımından açıkladığını görmekteyiz. 

O’na göre niyetleri bozuk olanların amelleri makbûl olma-

                                                 
138 Maarif, s.63 
139 Muhammed, 47/1 
140 Maarif, s.63 
141 Maarif, s.63 
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mıştır.142 İman ve amel birlikteliğine önem veren Burha-

neddin’e göre imân ibâdetle birlikte olursa, sağ ve sağlıklı 

olur. Eğer ibâdetle birlikte olmazsa, hastadır. Hasta kimse 

ise sağlıktan daha çok, ölüme yani yer değiştirmeye yakın-

dır. Yani ibadetler olmazsa imân –Allah korusun- yok ol-

maya veya nifaka, şirke yönelik değişime mahkûmdur.143  

Mâtürîdî’ye göre imân da kalbin bir amelidir.144 Kalbin 

ameli inanmak, dilin konuşmak, elin tutmak, ayağın ki ise 

yürümektir. İmân, kalbin ve dilin birer amelidir.145 Amel, 

Allah’ın rızâsını kazanmak niyetiyle yapılırsa makbul ve 

sevaba vesile olur. Niyetin bu şekilde sevaba değer görül-

mesi, kesin bir irade ve karara dayanmasındandır. Amelle-

rin faydalı, iyi, salih olması, Allah rızasına bağlanırken, 

salih amellerde niyetin şart olduğu da belirtilmektedir. 

Amellerin ancak niyetlere göre değer kazandığı hadislerde 

de anlatılır.146 Demek oluyor ki bir işe, faaliyete veya ame-

le başlarken, niyetiniz halis ve güzel ise, iş ve ameliniz ona 

göre şekillenir; kötü ise yine ona göre şekillenir ve değer-

lendirilir. Salih amelin şartının sağlam bir imân, kitap ve 

sünnete uygun niyet ve ihlâsla yapılması gereği anlaşılmak-

ta, 147 salih amel’in temelinin iman olduğu anlatılmaktadır. 

                                                 
142 Maarif, s.64 
143 Bkz. Maarif, s.80 
144 Bkz. Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhid, s.176-7; 378-9 
145 Bkz. Nahl, 16/106; Tahrim, 66/4; Hacc, 22/35 
146 “Ameller (başka değil) ancak niyetlere göredir; herkesin niyeti ne ise eline geçecek 

odur.” Buhârî, bedü’l-vahy, 1; Müslim, imare, 155; Ebu Davud, talak, 11; “Kim bir 
iyilik yapmaya niyet eder de onu yapmazsa ona bir sevap yazılır…” Buhârî, Rikâk, 31; 

Müslim, İmân, 207 
147 Oral, İmanın Pratik Tezahürü Salih Amel, s. 101 vd. 
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2.4. İMÂNIN ARTMASI VE EKSİLMESİ 

Kelâm İlmi’nde tartışılan konulardan biri de imânın 

artması ve eksilmesidir. İmânın artması demek, daha önce-

ki durumuna göre imânda devam ve sebatın artıran delille-

rin artmasıdır. Seyyid Burhaneddin’e göre imân artmaz ve 

eksilmez, bunun gibi can da çoğalıp azalmaz. İnsanın bazan 

ölü, bazan da diri olması mümkün değildir.148  

Ebû Hanîfe (v.150/767) imân artmaz ve eksilmez, 

derken o inanılacak hususlar  (imân edilmesi gereken şey-

ler)  açısından artmaz ve eksilmez. İmân yakîn ve tasdîk 

yönünden artar ve eksilir,149 der. Âyetlerde Allah anıldığı 

ve Kur’ân okunduğu zaman imânı artırdığı açıklanır.150 

Amel ve taatin kalbe tesir etmemesi de imân eksilmesi ola-

rak anlaşılır hatta günâhlar, masiyetler imân mahalli olan 

kalbi karartır. İmân amel ilişkisinin bir fer’i olarak ele 

alınması mümkün olan “imânın artıp eksilmesi” meselesi, 

amelin belirleyici konumda olmadığı imân teorilerinde, 

amelin artma ve eksilme oranına endekslenmesi uygun gö-

rülmemiştir.151 Râzi (v. 606/1210) bu durumu “imânın art-

maz ve eksilmez olduğunu gösteren her nesne imânın aslına 

âittir. Artan ve eksilebileceğini gösteren imânın kemâline 

âittir”152 diyerek açıklar. Dolayısıyla imândaki artma, Al-

lah'ın delilleri ve bürhanlarıyla kişinin daha önce sahip ol-

                                                 
148 Maarif, s.80 
149 Ebû Hanîfe, el-Fıkhu’l-Ekber, s. 58 
150 Enfâl, 8/2; Tevbe, 9/124 
151 Bkz. Temel Yeşilyurt, Ebu’l-Berekat en-Nesefi, Malatya, 2000, s.89 
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duğu imânından çıkmaması ve o şekilde devam etmesidir. 

İnanılması gereken hususlar açısından ise artmaz ve eksil-

mez. Seyyid Burhaneddin’in de imân artmaz ve eksilmez, 

bunun gibi can da çoğalıp azalmaz. İnsanın bazan ölü, ba-

zan da diri olması mümkün değildir,153 diyerek konuyu 

Ehl-i Sünnet âlimlerinin görüşleri doğrultusunda özetledi-

ğini görmekteyiz. Dolayısıyla inanılması gereken hususlar 

açısından imânın artması veya eksilmesi söz konusu olma-

maktadır. Çünkü bir kimse, imân esaslarının tümünü kabul 

edip de, bir ya da birkaçına inanmazsa, imân etmiş sayıl-

mamaktadır. Böyle bir durumda, imân gerçekleşmediğin-

den, artması ve eksilmesi asla düşünülemez. Ancak güçlü 

ve zayıf olmak açısından farklılık gösterebilir; kiminin 

imânı kuvvetli, kiminin zayıftır. İmânda bu çeşit farklılığın 

bulunduğuna dâir âyetler vardır.154 

 

2.5. İMÂNDA TAKLİD 

Seyyid Burhaneddin Hz.Mûsâ ile Firavn'ın mücâdele-

sinden söz ederken: "Biz de Mûsâya, asanı at! diye vahyet-

tik. Birde baktılar ki bu, onların göz boyadıkları şeyleri 

yakalayıp yutuyor"155 âyetiyle taklidin iyi bir şey olmadığı-

nı belirtir. O’na göre taklitçi mağlup olur düşerse kalkamaz. 

Delile yapışan ise, eğer düşecek olursa, asasına (delile) 

                                                                                                  
152 Râzi, el-Muhassal, (Terc: H.Atay), Ankara, 1978, s.245 
153 Maarif, s.80 
154 Bkz. Tevbe 9/124; Fetih 48/4; Enfal 8/2 
155 A'raf, 7/117 
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dayanarak gerisin geriye hemen kalkar.156 Bir yerde de 

âyetleri tefsir ederken bile taklid yapılmamasını ister ve 

“tefsir ederken başkasını taklid etmeyen, murad-ı ilahiye 

uygun yorumlar yapan” diye âyetlerin bile taklidsiz tefsir 

edilmesini ister.157 

İmânda taklid veya mukallid, İslâm âlimleri tarafın-

dan tartışılmış, imânî konuların araştırılarak, gönülden ka-

bulü olması istenmiştir. Kelâm âlimlerinin büyük çoğunlu-

ğu itikadın temel unsurlarında taklidi câiz görmemekle be-

raber mukallidin imânının sahih olduğunu, ancak tefekkürü 

terkettiği için günahkâr sayıldığını söylerler. Çünkü imân 

sonuçta tasdik unsuruna irca edilmekte ve mukallidin 

imânında tasdikin asgari derecede gerçekleşme şartlarının 

yerine getirildiği kabul edilmektedir.158  Taklidin zıddı olan 

tahkîkî imân; istenilen, Allah’ın razı olduğu imân çeşididir. 

Kelâm ve Akâid İlmi’nde imân esaslarının “Tevhid”, “Nü-

büvvet”, “Meâd” olarak, bazen de “Allah’a, Meleklere, 

Kitaplara, Peygamberlere, âhiret gününe ve kadere imân” 

şeklinde özetlendiği görülür. Kur’an’da sabit olup sahih 

hadislerle de açıklanan imân esasları sadece yaygınlık ka-

zanan üç veya altı unsurdan ibaret değildir. Dinden olduğu 

kesin biçimde kanıtlanan itikadî, amelî ve ahlâkî bütün hü-

                                                 
156 Maarif, s.30-1 
157 Maarif, s.45 
158 Bâkıllânî, İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, Gazzâlî, Seyfeddin el-Âmidî, İbnü’l-Hâcib 

ve İbnü’l-Hümâm’ın bulunduğu çizgiye göre ise gerekli sıfatları haiz bir âlime tâbi 
olan âmmî mukallid değildir. Halbuki âmmînin söz konusu âlimi tesbit etmek için gös-

terdiği zihnî gayret bile bir tercihte bulunma ve akıl yürütme unsuru taşımakta, dolayı-

sıyla delile dayanarak hareket etme anlamına gelmektedir. 



 

Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin İtikâdî ve Kelâmî Görüşleri   65 

kümlere inanmak, bunların farz, helâl veya haram olduğunu 

tasdik etmek de mü’min olmanın şartıdır. Bununla yetinil-

meyerek, İslâm akâidinin temel unsurları olan imân esasla-

rının tamamını bütün gücü ile öğrenmeye gayret etmek, 

onlara tereddütsüz ve kesin olarak inanarak imân derecele-

rinde yükselmek, onu kemâle erdirmek yani tahkiki imân 

sahibi olmak her müslümanın da aslî görevidir. Böylece 

yaptığı salih amellerin ve güzel ahlâkın Allah katında bir 

değeri ve karşılığı olmaktadır.159 Kişinin kendi akıl yürüt-

me süreci neticesinde Allah’ın varlığı ve birliği, Hz. Mu-

hammed’in peygamberliği ve âhiretin varlığı gibi icmâlî 

iman esaslarına ulaşması kelâm mezhepleri tarafından esas 

kabul edilmiştir. Kelâm âlimlerinin büyük çoğunluğu itika-

dın temel unsurlarında taklidi câiz görmemekle beraber 

mukallidin imanının sahih olduğunu, ancak tefekkürü ter-

kettiği için günahkâr sayıldığını belirtirler. Çünkü iman 

sonuçta tasdik unsuruna irca edilmekte ve mukallidin ima-

nında tasdikin asgari derecede gerçekleşme şartlarının yeri-

ne getirildiği kabul edilmektedir.160  

Seyyid Burhaneddin’in “taklitçi mağlup olur düşerse 

kalkamaz. Delile yapışan ise, eğer düşecek olursa, delile 

dayanarak gerisin geriye hemen kalkar” 161 diyerek delile 

dayalı tahkiki imanın dünya ve âhirete faydasına işaret  

ettiğini de görmekteyiz. 

                                                 
159 Bkz. Mâtürîdî, Tevhîd, s. 3-5; E. Said Kaya, “Taklid”, DİA, İstanbul, 2010, 39/461-5 
160 Bkz. Kaya, “Taklid”, DİA, s.461-5 
161 Maarif, s.30-1 
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2.6. ŞİRK 

Seyyid Burhaneddin’e göre Allah'ın ortağı vardır, di-

yen kimse mutlak kâfir olur, böyle inanan kimseye, bir ka-

rine (tevil yolu) olmaksızın "kâfir" denebilir. Çünkü şirk 

imânı yok eden, bağışlanmayacak162 bir zulümdür.163 Şirk 

göklerin, yerin ve bunlarda bulunanların, maddenin ve ha-

yatın zorunlu olarak teslim olduğu küllî bir kanuna yani 

Allah'ın tek ilah ve Rab olduğu gerçeğine karşı gelinmekle 

Allah'ın hakkını O'na teslim etmemek bakımından da bir 

zulümdür.164 Çünkü şirk ameli, insanı dünya ve âhirette 

karanlıklarda bırakan fiil çeşididir.   

Seyyid Burhaneddin "Allah, kendisine ortak koşulma-

sını asla bağışlamaz; bundan başkasını, dilediği kimseler 

için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, büyük bir günah 

ile iftira etmiş olur"165 âyetini şöyle yorumlar: “Yani bura-

da "dilediği kimselerin günahlarını bağışlar" denilmesinin 

anlamı: "Her kim şirkten, Allah'a ortak koşmaktan kurtul-

mak isterse, Allah onu bağışlar. Her kim de kurtulmak is-

temezse, onu bağışlamaz" demektir.166  

Kelâm İlmi’nde şirk, büyük ve küçük kısımlarına ayrı-

larak tahlil edilir. Büyük şirk zât-ı ilahiyyenin birden fazla 

olduğunu kabul etmek, kâinatı yaratan ve yöneten yüce 

varlığın benzerinin, denginin, yardımcısının veya rakibinin 

                                                 
162 Bkz. Nisâ 4/48, 116; Lokmân 31/13 
163 Maarif, s.63 
164 Bkz. Murat Serdar, Musa’nın Mısır’ında Şirk, Kayseri, 2012, s.10-11. 
165 Nisa, 4/48 
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bulunduğunu söylemektir. Tevhid inancına tam manasıyla 

zıd düşen inançlardır. Allah’ın zatında, sıfatlarında, fiille-

rinde ortak tanımak, bu noktalarda onun benzeri, dengi, 

ortağı olduğunu söylemektir. Küçük şirk ise Cenab-ı Hakka 

özgü sıfat ve fiillerin bir kısmının bazı yaratıklarda da bu-

lunduğuna inanmaktır.167 Diğer bir ayırımda ise şirki, 

ulûhiyyet ve rububiyyet kavramları karşısında iki grup ha-

linde incelemek mümkündür. Ulûhiyyette şirk; Allah’a 

ortak tanımaktır ki bu şerik (ortak), küfüv, küf (denk, ben-

zer), şefi’ (şefaatçı, aracı, yardımcı) ve Şehid (yardımcı, 

lehte şahitlik yapan, moral veren) kelimeleriyle ifâde edi-

lir.168 Şirk, istidlâli,169 teb’iz,170  takrib, 171 esbab,172  tak-

lid173 ve hafi174 gibi kısımlara ayrılır. Allah katında makbûl, 

                                                                                                  
166 Maarif, s.35 
167 Bkz. Topaloğlu-Çelebi, Kelâm Terimleri Sözlüğü, s. 294. 
168 Bkz. Bekir Topaloğlu, “Allah”, DİA, 3/ 479.  
169 Şirk-i istiklâli; ortak koşma çeşitlerinin en açığıdır. Allah’ı bırakarak taşa, toprağa, 

ağaca, aya, güneşe, insana tapma şeklindeki şirkdir. Ateşe tapan mecusiler şirkin bu 

türü içindedirler.   
170 Şirk-i teb’iz; Allah’a inanmakla birlikte O’nun yanında başka şerikler, ortaklar kabul 

etmekdir. Hristiyanların teslis akidesi, ilâhı üç kabul etmeleri buna örnektir. 
171 Şirk-i takrib; Âlemin yaratıcısını kabul etmekle birlikte, O’na yakınlığı temin etmek, 

O’nun huzurunda şefaati olmak üzere putlara, hiç bir fayda ve zarar veremeyecek olan 

cansız, insan eliyle yapılmış eşyaya tapınmaktır. Âyetlerde bu tür şirk yerilmiş ve ya-
saklanmıştır. Bkz. En’am, 6/71, 136; İbrahim, 14/30; A’raf, 7/192; İsra, 17/56 

172 Şirk-i Esbâb; sebepleri, eşya, tabiat kanunlarını ilâh mertebesine çıkararak, Allah’ı 

bırakıp onları hakikî müessir kabul etmektir. Kâinattaki her türlü kanunun Allah’ın 
yaratmasıyla değil de, eşyanın kendi kendisinin gerçek sebebi ve yaratıcısı olduğuna 

inananların şirkidir. Tabiatcı ve maddeci filozofların şirki gibi. Ancak, sebepleri netice-

lere rabt ederek, her iki¬sinin de yaratıcısının bir olduğuna, sebepleri yara¬tınca onun 
akabinde neticeleri yaratmanın sünnet-i ilâhiyeden bulunduğuna inanmak, şirk çeşitle-

rinden biri değil, bilâkis tevhidin ta kendisidir. Bkz. İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, s. 102-3, 

266 
173 Şirk-i taklid; başka birini taklid ederek Allah’tan başkasına tapmaktır. Bazı insanların 

kendi aralarından bazılarını Rabb kabul etmeleri, onların emir ve yasaklarını ilâhi dere-

ceye yükseltmeleri bu tür şirkin alanı içine girer. “Hiç biriniz Allah’tan başkasına tap-
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geçerli olan ibâdet, (hiçbir menfaat düşüncesi olmadan) 

hâlisâne niyetle yapılan ibâdettir. Geçmişte ve günümüzde 

de tevhid akidesine gönülden inanmış gerçek dindarlar ara-

sında bile görünebilen en yaygın şirk türü bu gizli şirktir.  

İmânın zıddı olan şirk, "şe-ri-ke" fiilinin masdarı, ortak 

olma Allah'a eş ve ortak koşma manasına gelir.175 Hz. Pey-

gamber’in Hz. Ömer’i Hacca uğurlarken söylediği “Karde-

şim! Dualarına beni de ortak et”176 cümlesinde kelime yine 

sözlük anlamında kullanılmıştır. Şirk, aynı kökten gelen 

kelimelerle birlikte, Kur’ân'da yüzelliyi aşkın yerde geç-

mektedir. Şirkin temeli, insanların Allah'a tam manasıyle 

inanmamaları, O'nun emir ve yasaklarına gerektiği gibi 

uymamalarıdır.177 Allah'ın birliğine ortak kabul etmek şirk 

olduğu gibi, kudret ve tasarrufunda O'na ortak kabul etmek 

de şirktir.178 Şirk'in zıddı tevhiddir. O da, Allah'ın varlığını 

ve birliğini kabul etmekle beraber, O'nun tasarruflarında tek 

kudret sahibi olduğunu, hüküm ve irâdesinin her şeyin üs-

tünde bulunduğunu kabul etmektir. İslâm dininde tevhid 

                                                                                                  
mayalım. Ona hiç birimiz, birbirimizi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp birbirimizi 

Rabb edinmeyelim.”Âl-i İmrân, 3/64. 
174 Şirk-i Hafiy; gizli şirk demektir. Gizli Şirk, yapılan hayır amellere Allah rızası hari-

cinde katılan başka gayelere denmektedir. “Ben size, nazarımda sizin için Mesih 

Deccâl’den daha ürkütücü bir şeyi haber vereyim mi? Şirk-i hafidir (gizli şirk). Meselâ, 
kişi kalkar, namaz kılar, bu namazını kendisine bakanlar sebebiyle güzel kılar. (işte bu, 

gizli şirke örnektir.) Bkz. İbn Mâce, zühd 4204. “Artık her kim Rabbine kavuşmayı 

umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibâdette hiçbir şeyi ortak koşmasın.” Kehf, 18/110.   
175 Bkz. Isfehani, Müfredat, şrk mad.  
176 İbni Mâce, menasik 5 
177 A'raf, 7/80, 81, 85, 86; Yusuf, 12/23, 25, 28, 29, 30, 31, 35; Hicr, 15/3 vb. 
178 Bkz. Nadim Macit, Müşrik Toplum, Konya, 1992, s.18; Fikret Karaman, “Şirk”, Dini 

Kavramlar Sözlüğü, s.621; Wolther Björkmann, “Şirk”, İA (MEB), İstanbul 1979, 11/ 

566; Murat Serdar, Musa’nın Mısır’ında Şirk, s.7 
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esastır. Hemen hemen bütün ibâdetlerin ana gâyesi çeşitli 

konularda müslümanların arasında birliği sağlamaktır. 

Dünyanın her yerindeki müslümanların aynı ezanı okuma-

ları, ibadetlerinde aynı kıbleye dönmeleri, tevhidin birer 

göstergesidir. Şirk bunun tam zıddıdır. Tevhid'in ana gâyesi 

ve esas hedefi olan Allah'ın birliği hususundaki inancı ze-

delemek, O'na ortak kabul etmek, büyük şirk kabul edilmiş-

tir. Allah şirki bir zulüm olarak tanıtmıştır.179 Tevbe etme-

den şirk üzere ölenin ise bağışlanmayacağı âyette bildiril-

miştir.  

“Şüphesiz Allah, kendisine şirk koşulmasını asla 

bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları ise dilediği 

kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse, büyük 

bir günah işleyerek iftira etmiş olur.”180  

Günah üç kısımdır. Bazı günahlar vardır ki Allah o gü-

nahları bağışlar. Bazı günahlar da vardır ki bağışlanmaz. 

Bazı günahlar' da vardır ki hiç bir şeyini bırakmaz. Allah'ın 

bağışladığı günah, kulun kendi nefsine ettiği zulümdür ki 

Allah ile kendisi arasında olmuştur. Allah'ın bağışlamadığı 

günah ise, Allah'a ortak koşmaktır. Nitekim Kur'an-ı Ke-

rim'de: "Kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah 

ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, zulmeden-

lerin yardımcıları yoktur"181 buyrulmuştur.182  

                                                 
179 Bkz. Lokman, 31/13; Oral, İmanın Pratik Tezâhürü, Salih Amel, s. 81. 
180 Nisa, 4/48 
181 Mâide 5/72 
182 Maarif, s. 56 
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Pişman olup tevbe etmek kulluğun ifadesi ve imân sa-

hibi olanların özelliğidir. “Kim kötülük işler veya nefsini 

zulmedip sonra Allah’tan bağışlanma dilerse Allah’ı bağış-

layıcı ve merhamet edici olarak bulur.”183 “Ancak kim işle-

diği zulümden sonra tevbe eder ve (davranışlarını) düzel-

tirse, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Muhakkak 

Allah bağışlayandır, esirgeyendir.”184  

İmân sahipleri tevbe ederler ve iman sahipleri de hadis-

lerde açıklandığı gibi cennete girerler. “Kalbinde zerre mik-

tarı imân bulunan kimse ateşten çıkacaktır.”185 “Kimin en 

son sözü Allah’tan başka ilâh yoktur. Muhammed Alllah’ın 

Rasulüdür” olursa Cennete gider”186  

Seyyid Burhaneddin’e göre ölmeden önce tevbe ile 

şirkten kurtulmak mümkündür. Çünkü Allah "Yine onlar ki 

bir kötülük yaptıklarında ya da bizzat kendilerine zulmet-

tiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından dolayı hemen 

tevbe istiğfar ederler"187 buyurur. Yani birisine zulmetmiş-

se veya aleyhinde kötü düşünmüş yahut kendi nefislerine 

zulmetmiş iseler kötülüğü kendisinden başkasına dokun-

mamış (kul hakkı), kişi tevbe istiğfar edip pişman olmuş ise 

Allah o suçu, günahı affedip inşallah bağışlar.188  

 

                                                 
183 Nisa, 4/110 
184 Maide, 5/39 
185 Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10 
186 Ebû Dâvud, cenâiz 20 
187 Âl-i İmran, 3/135 
188 Maarif, s.35 
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2.7. PEYGAMBERLERİN İSMETİ, TEBLİ-

Ğİ VE ÖRNEK AHLÂKI 

Kelâm İlmi’nin sem’iyyat kısmına giren nübüvvet 

meselesi, İslâm inanç ve düşünce tarihinin en önemli ve 

temel konularından birini teşkil etmektedir. Peygamber 

veya Nebi insanlığa Allah’ın bir lütfudur. İnsanların bazı 

şeyleri bilme konusunda peygamberlere ihtiyacı vardır.189 

Seyyid Burhaneddin, peygamberlerin örnek alınmasını ister 

ve mü’minin onların ahlâklarını örnek alınması gerektiğini 

belirtir. Eğer peygamberlerin Kur’ân’da anlatılan güzel 

ameller, huylar, iyi davranışların muhatabı insanlar değil de 

dağlar olsaydı; dağlar, merhametli annelerin gönüllerinden 

daha merhametli bir hâle gelir, ne bir şeyi kırıp döker, ne 

de bir şeyi parçalar, sanki dostun eti ve derisi gibi olurlar, 

onlarda sertlik, kabalık, serkeşlik, katılık ve yabancılık gibi 

bir şey kalmazdı. Nebilerin ahlâkındaki son derece yumu-

şaklık ve merhametlilik sebebiyle dağların ve taşlar deği-

şime uğrardı.190 Burhaneddin görüşüne delil olarak şu âyeti 

zikreder: "Eğer biz bu Kur’ânı bir dağa indirseydik, şüphe-

siz ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça ol-

muş görürdün"191  

Burhaneddin’e göre dünyada itibar edilecek Kur’ân 

ve Hz. Peygamber’in sözleridir.192 Mü’minin özelliği bu 

                                                 
189 Mâtürîdî, Kitâbu’t-Tevhid, s.176-7; Nesefi, Tabsıratü’l-Edille, (Tahk. H. Atay-Ş. Ali 

Düzgün), cilt: II, Ankara 2003, II/14,17; Sâbûnî, Bidâye, s.109 
190 Maarif, s. 13 
191 Haşr 59/21 
192 Maarif, s.45 
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sözleri halka tebliğ ve irşad olmalıdır. Kelâm ilminde tebliğ 

peygamberlerin yükümlü olduğu görev, onların vahiy yo-

luyla aldıkları bilgiyi insanlara ulaştırmasının adıdır.193 

Burhaneddin’e göre irşad, halkı Allah yoluna götürmek 

Peygamberlerin sünnetidir. Çünkü tebliğ ve irşad olanca 

gücüyle kendisini Rabbe veren kişilerin işidir.194 “Allah’a 

yardım ederseniz Allah da size yardım eder”195 peygamber-

lere ve tebliğ görevini yapan âlimlere ve Allah dostlarına 

yardım ederseniz Hz. İsa’ya yardım eden havariler ile Hz. 

Muhammed’e yardım eden sahabeler gibi sizleri dünya ve 

âhirette üstün kılar. Minberlerde ve mescidlerde anılmala-

rını, övülmelerini sağlar. –Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi- 

nefisleri için peygamberleri hor görenleri kıyamete kadar 

yerdirir.196 Seyyid Burhaneddin, Hz. Peygamber’e bağlılı-

ğını her zaman dile getirir ve “Ben, Hz. Muhammed’in 

ayağının tozu-toprağıyım. O da benim canımın sevgilisi-

dir”197 der. Yine O, “Ben Allah’a ulaştım, Muhammed ile 

işim yoktur” görüşünü asla kabul etmez, Tevhid inancı açı-

sından olamıyacağını söyler ve “Hak, Muhammed'den müs-

tağnî değildir ki, her zaman O’nun şanını yüceltip duruyor. 

Allah her lutfu O’na vermiş, herkesi O’na tabî kılmıştır” 

                                                 
193 Mehmet Boynukalın, “Tebliğ”, DİA, İstanbul, 2011, 40/218 
194 Maarif, s. 60; İrşad görevinin ifası sırasında güçlüklere karşı sabır ve namazı (veya 

dua) vasıta kılarak Allah’tan yardım istenmesi istenir (Bakara 2/45, 153; Lokmân 

31/17). Resûl-i Ekrem de insanların arasına girip eziyetlerine katlanan müslümanın 
onlarla bir arada bulunmayan, dolayısıyla eziyetlerine mâruz kalmayan müslümandan 

daha hayırlı olduğunu bildirir. Bkz. İbn Mâce, Fiten 23; Tirmizi, Sünen, İstanbul, 1981, 

Sıfatü’l-Kıyâme 55; Bekir Topaloğlu, İrşad, DİA, İstanbul 2000, 22/454-5 
195 Muhammed, 47/7 
196 Maarif, s. 65 
197 Maarif, s. 31 
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diyerek imân da Allah ile Muhammed (s.a.s.)’in asla ayrı-

lamayacağını delillendirir.198 Çünkü tevhid, yalnız Allah’a 

kulluk etmektir. "Bilmiş ol ki Allah'tan başka ilah yok-

tur."199 Allah Peygamberini insanlara puta tapmaktan, nef-

sin istek ve arzularına kapılmaktan sakındırdırıp yalnız 

Allah'a ibâdet etmeye çağırmaktadır. "Her kim Allah'tan 

başka ilah yoktur, Muhammed de Allah'ın Rasûlüdür" sö-

zünü yani Kelime-i Tevhidi, öz temizliği ile cânü gönülden 

ve gerçek olarak söylerse, temiz bir testi ile tertemiz olan 

bir ırmaktan su alıp bu su ile boy abdesti alıp namaz kılan 

ve duâ eden kişiye benzer.200 Diğer peygamberlerden de 

örnekler veren Burhaneddin, “Hz. İbrahim ateşe atıldığın-

da, Hz. Mûsâ denize ayak bastığında, Hz. Nuh Tufan'a 

hükmettiğinde, Hz. Davud demiri hamur gibi yumuşattığın-

da ve güzel nağmeleriyle dağları bile dile getirdiğinde. Hz. 

İsâ ölü ruhları dirilttiğinde Hz.Muhammed (s.a.s.) ise Mi-

rac'a giderken gökleri yarıp geçtiğinde, bunların hepsini 

Hak’tan görmüş ve Hak’tan bilmişlerdir”201 diyerek nü-

büvvet ile ilgili birçok hikmetlerin olduğunu ve Allah’ın 

vahdaniyyetini ve kudretini delillendir.  

Burhaneddin’e göre Peygamberler her şeyi Allah'ın 

emrine tâbi ve kendilerini Allah'ın kulu olarak bilmişler ve 

her şeye hüküm yürütenin Hakk olduğunu görüp bu sebeble 

de her şey, onların emrine boyun eğmiş onlar da Hakkın 

                                                 
198 Bkz. Maarif, s. 54-5 
199 Muhammed, 47/19 
200 Maarif, s.66-7 
201 Maarif, s. 76 
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emrine boyun eğdiklerinden mü’minin de Peygamberleri 

örnek almaları Hakk’ın önünde onlar gibi boyun eğmeleri 

gerekmektedir.202 Müslümanlık renk ve kokudan ibaret 

değil Hakkın önünde boyun eğiştir. 203 İsmet, peygamberle-

rin Allah tarafından günah işlemekten korunmasıdır.204 Ehl-

i sünnet’e ve Mu‘tezile’ye göre sadece peygamberlere âit 

bir sıfattır.205 Seyyid Burhaneddin’e göre “Allah Muham-

med Mustafa'yı bir perde ile zelle işlemekten korudu. O 

günah nedir, adını bile anmadan onun geçmiş ve gelecek 

bütün günahlarını bağışladı. Bu rütbe diğer Peygamberlerin 

mertebelerinden yücedir.  

"Ey Muhammed. Geçmiş günahları da sana bağışla-

dım” Yani Hz. Âdem’in zellesinden meydana gelen günahı 

sana bağışladım. "Ve gelecek günahlarını da bağışladım" 

Yani ümmetinin günahlarını da sana bağışladım. Çünkü 

onların yegâne ümidi ve rehberi sensin, zira evvel gelen ve 

sonra gelecek olan ümmetler, ulaşmak istedikleri yere an-

cak seninle ulaşabilirler,206 diyerek peygamberlerin özellik-

le Hz. Peygamber’in ismet sıfatını ve sünnetin önemini 

anlatır. İslâm âlimleri de, peygamberlerin nübüvvetten önce 

ve sonra küfür ve şirkten korundukları görüşündedir.207 

                                                 
202 Maarif, s. 76 
203 Maarif, s. 48 
204 Mehmet Bulut, “İsmet”, DİA, İstanbul, 2001, 23/134-6 
205 Kadî Abdülcebbâr, el-Muğnî, Kahire, trs, XV/309; Şerhu'l-Usûli'l-Hamse, Kahire 

1988, s. 780; Ebû’l-Kasım Mahmud b. Ömer ez-Zemahşeri, el-Keşşaf, Beyrut 1947, 

I/63-4; III/410; IV/113-4, 137 
206 Maarif, s. 77 
207 Bkz. Taftazani, Şerhu’l-Akaid, (Çev. S.Uludağ), İstanbul, 2013; s.242; Bulut, “İsmet”, 

DİA, 23/134-6 
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2.8. RU’YETULLAH 

Ru’yetullah, Allah’ın âhirette görülmesi demektir.208 

Seyyid Burhaneddin Allah’ın dünyada görülemeyeceğini 

vurgular. Fakat görme isteğinin abes olmadığını Hz. Mu-

sa’nın bu isteği olduğunu açıklar. Burhaneddin’e göre Hz. 

Musa'nın Allah’ı görme isteğine karşı, Allah'ın: "Sen, beni 

asla göremezsin"209 fermanını hatırlamak gerektiğini belir-

tir.210  Evet; candan, baştan, maldan ve mülkten geçerek: 

"Ey Rabbim, bana cemalini göster" diye istekte bulunmaya 

devam et! Halbuki o "şartlar müsâit değildir, beni asla gö-

remezsin!" buyuracaktır.211  

Kelâm İlmi’nde Allah’ın dünyada görülmesi hakkın-

da iki farklı görüş ortaya çıkmış olup birincisine göre bu 

mümkündür. Müşebbihe ve bazı Sûfiyye gruplarının be-

nimsediği bu telakkinin delili Allah’ı zikretme, sevme ve 

O’na fazlaca ibadet etme sonucunda yaşandığı söylenen 

ruhî tecrübelerden ibarettir. Ancak kontrolü mümkün ol-

mayan, daima yanıltma ihtimali taşıyan bu yöntem bağlayı-

cı bir delil olarak kabul edilmemiştir.212 İkinci anlayışa 

göre peygamberler dahil olmak üzere hiçbir insan Allah’ı 

dünyada göremez. Nitekim Hz. Mûsâ, Allah’ı dünyada 

görmek istemiş, fakat, “Sen beni asla göremezsin”213 ceva-

                                                 
208 Kāmus Tercümesi, IV, 966 
209 Araf, 7/143 
210 Maarif, 39-40 
211 Maarif, 39-40 
212 Bkz. Temel Yeşilyurt, “Ru’yetullah”, DİA, 35/311-2 
213 A‘râf, 7/143 
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bını almıştır. Ayrıca Kur’an gözlerin Allah’ı göremeyece-

ğini haber vermiş,214 âlimler de bu âyete rü’yetullahın dün-

yada vuku bulmayacağı anlamını vermiştir. Sahih hadisler-

de de rü’yetullahın âhirette gerçekleşeceği bildirilir. Mü-

minler, bulutsuz bir günün öğle vaktinde güneşi ve bulutsuz 

bir gecede dolunayı gördükleri gibi Allah’ı âhirette göre-

cektir.215  

Mâtürîdî’ye göre âyette 216 cennette mü’minlere veri-

len nimetlerden sonra verilecek ziyade Ru’yetullahtır.217 

Yani müminlerin bulutsuz bir havada güneş ve ayın herkes 

tarafından net görülmesi gibi 218 Allah’ı cennette görmele-

ridir. Sûfîlerin ittifak ettiği bir diğer mesele Allah’ın dün-

yada ne gözle (basar) ne de kalple görüleceğidir. Onlara 

göre, kalple görmekten (basîret) maksat Allah’ı bilmek 

(yakīn, mârifet) ise bu mümkündür. Ancak dünya söz ko-

nusu olduğunda rü’yet sınırlılık ifade ettiğinden Hakk’ı 

dünyada görmek mümkün değildir. Âhirette ve cennet ha-

yatında Hakk’ı görmek naslarla sabit olduğundan naslarla 

yetinmek zorunludur. Seyyid Burhaneddin’in de Yüce Al-

lah’ın dünyada görülmeyeceği âhirette görülebileceği görü-

şü ile Kelâm âlimleri ile aynı düşüncede olduğunu söyleye-

biliriz.219 

                                                 
214 En‘âm 6/103 
215 Buhârî, tevhîd 24; Müslim, imân 299, zühd 16 
216 Yunus, 10/26. 
217 Bkz. Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, VII, 45-6 
218 Bkz. Buhari, tevhid 24, Müslim, iman 299, 300, Tirmizi, cennet 17, Ahmed b. Hanbel, 

Müsned, III, 16,   
219 Maarif, 39-40 
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2.9. EN YÜCE MERTEBE: ÖLÜM  

Hikmet dünyasında olan bütün fiillerin hikmetini an-

layabilmek için ölümün olması gerekir. Her canlının ölüm-

lü olması gerçeği Yaratıcının hikmetini ve bilgisini göste-

rir.220 Seyyid Burhaneddin’in ölüm ve diriliş anlayışı ta-

mamen Kur'anî nassa uygunluk gösterir. Ona göre ölüm; 

aziz, mutlu bir hayatın sona ermesi olmayıp aksine sürekli, 

ebedi, gerçekten mutlu ve dünyadakine kâbili kıyas olma-

yan çok daha güzel, anlatımı imkânsız bir başka hayatın 

başlangıcıdır. Allah insana bu hayattan daha güzelini, daha 

üstününü ve ölümsüz olanını mutlaka verecektir. Zira O 

mutlak cömertlik sahibidir. Ölümün dış görünüşü ölümdür, 

iç yüzü diriliktir. Ölümle insan dirilir, gerçekten o ebedilik-

tir. Burhaneddin’e göre ölüm en yüce mertebedir. Çünkü 

onunla Allah’a kavuşmaktır. Seyyid Burhaneddin, Mevlâna 

Celâleddin Rûmî'ye hitaben şöyle demiştir:  

-Yüce Allah seni, babanın (Bahâeddin Muhammed'in) 

derecesine ulaştırsın. Zira hiç kimsenin derecesi ondan 

üstün değildir, babanın derecesi bu kadar yüce olmasaydı, 

Allah seni onun derecesinden de üstün kılsın" diye duâ 

ederdim. Fakat en son derece, onun ulaştığı derecedir, on-

dan yüksek derece de yoktur. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de: 

"Şüphesiz ki en son varılacak yer (derece, makam) Rabbi-

nin huzurudur"221 buyrulmuştur.222  

                                                 
220 Bkz. Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, II/503. 

221 Necm, 53/42 
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Hocası Muhammed Bahâeddin Veled’i övgüyle anan 

Seyyid Burhâneddin onun en üstün velâyet mertebesinde 

bulunduğunu, Mevlânâ’ya ondan üstün bir dereceye ulaş-

ması için duâ etmediğini, zira bundan ötesinin yani Allah’a 

kavuşmaktan daha öte bir derece bulunmadığını söylemiş-

tir. Namaz kılmak, Allah ile buluşmaktır. Zekât vermek 

Allah ile buluşmak, Oruç tutmak Allah ile buluşmaktır. Bu 

çeşit buluşup kavuşmalar, her buluşup kavuşmadan daha 

tatlıdır. Allah'a kavuşmanın lezzeti ve muhabbeti hepsinden 

üstündür. Kur'an-ı Kerim'i ister başından oku, istersen so-

nundan oku, mânâsı şudur: "Ey benden ayrılmış olan kim-

se, bana dön!" 

Seyyid Burhaneddin (v.645/1244), “Allah yolunda 

cihâd eden kimseler yok mu? Onlar, şâirin şiir söylerken 

kâfiye aradığı, talebenin tatil gününü beklediği gibi, ölümü 

ararlar ve beklerler”223 diyerek ölümü beklemeyi cihâda 

benzetir. Mevlânâ (v.672/1273)’ya göre, ölüm ayrılık değil, 

ilâhî sevgiliyle kavuşmadır. O, ölüm anını, “şeb’i arus/ dü-

ğün gecesi” olarak adlandırır. “Ben ölüp de tabutumu ge-

çirdikleri zaman, benim bu cihanın derdiyle uğraştığımı 

zannetme. Cenazemi görünce ayrılık ayrılık diye ağlama, 

benim sevgilimle kavuşma anımdır.”224 Ölüme hikmet dolu 

bakış açısıyla, insanlara güven ve umut veren Mevlânâ’ya 

göre ölüm, sevgiliye yani Allah’a ve aynı zamanda sonsuz 

                                                                                                  
222 Maarif, s.28 
223 Bkz. Seyyid Burhaneddin, Maarif, s. 49 
224 Bkz. Mevlânâ, Mesnevî, (Çev.Velid İzbudak), İstanbul,1991, IV/ 292 
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imkânlar dünyasına kavuşmaktır. Yunus Emre (1240-

1321)’ye göre de ölüm, ruhun cesetten ayrılmasıdır. Bu 

ölüm, insanlara korku verir. Yunus, sonsuzluk arzusuyla 

ölümden korkmamaya çağırır. Ölüm ile yok olduğunu gö-

ren insanoğlu, varlığının hikmetini araştırır. Bu, onu yaratı-

cıyı bulma noktasına ulaştırır. O’na ulaşmak ancak, insanın, 

varlık ve yokluk çölünü geçmesiyle mümkün olur. İnsanı, 

varlığa ulaştıran, sonsuzluğa ulaştıran bir nokta da yokluk 

fikridir. Ölmeden önce ölmenin manası budur. Onun siste-

mi içinde ölüm korkusunun en temel güvencesi yaratıcıyı 

bulmak, onu düşünmektir. Çünkü ölüm sonsuzluk yoluna 

girmektir. Öyleyse ölümden korkmamalı aksine sevinmeli-

dir.225 Böylece o, ölümü hikmetli görüp sevdirmeyi dener 

ve insanların üzerinde biraz daha fazla düşünmelerini sağ-

lamak için sürekli ölüm temasına değinir ve sonsuzluğa 

olan inancı vurgulamakla beraber, insanları ölüm sonrası 

için hazırlıklı olmaya da çağırır. Beden ölür, yok olup gi-

der, ruh ise ölmez, yok olmaz. 226 

 

2.10. TEVEKKÜL VE KADER 

Tevekkülün manası, Allah’ı vekil edinmektir. Kişinin 

sebeplere yapıştıktan sonra, neticenin yaratılmasını Al-

lah’tan beklemesi ve hakiki tesiri Allah’tan bilmesi tevek-

külün esasıdır.227 Burhaneddin’e göre Allah’a inanan ve 

                                                 
225 Bkz. Mehmet Bayrakdar, Yunus Emre ve Aşk Felsefesi, Ankara, 1991, s.74 
226 Maarif, s.24 
227 Isfehani, Müfredât, “vkl” md.; İbn Manzur, Lisânü’l-Arab, “vkl” md. 
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O’na kul olan kader ve kaza çerçevesinde O’na tevekkül 

eder. Tevekküllü kişinin gerçek kişiliği olduğunu vurgular 

ve şöyle der: -Allah'a kul ol, O'na tevekkül et! Çünkü ger-

çek kişiliğin O'nun bağından kurtulamaz. Her kim kendi 

arzularına kapılmış, nefsinin isteklerini yerine getiriyorsa, 

yaptığı işler küle benzer, bir gün savrulup gider. Eğer sen, 

herkesin elde ettiği şeyi elde etmeye çalışıyorsan, eğer o 

şeye el atan kimse inkârcı ise, ona benziyorsun demektir, 

halbûki inkârcı teslim olmamış, Allah'ın kaza ve kaderi ile 

savaşa girişmiştir, böyle kişi şeytanın maskarasıdır, kötü 

talih onu azdırmağa yol bulmuştur. O kimse, âlemlerin 

Rabbi olan Allah'a inanmıştır veya inanmamıştır. Eğer 

inanmıyorsa O'nun ilah olduğunu bilmiyorsa kimse ile sa-

vaşı yoktur ancak kendisi ile savaşmaktadır. Eğer inanıyor-

sa, inkârın sonunun nereye varacağını bilir. Kur’ân'da "Bı-

rak onları, yesinler eğlensinler ve boş emel onları oyalaya-

dursun, kötü sonucu yakında görüp anlayacaklardır"228 

denilir.229  

Seyyid Burhaneddin “inkârcı müslüman olmamış, Al-

lah'ın kaza ve kaderi ile savaşa girişmiştir, böyle kişi şey-

tanın maskarasıdır”, 230 diyerek nefsine uyan, inanmayan 

kişinin ruh halini anlatmaktadır. İnanan kişinin ise özelliği 

kader çerçevesinde tevekküle sarılmasıdır. "Mü'minler Al-

lah'a tevekkül etsinler."231 İmânın şartlarından biri kaza ve 

                                                 
228 Hicr, 15/3 
229 Maarif, s.61 
230 Maarif, s.61 
231 Mücadele, 58/10. 
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kadere imân etmektir. Ancak insan iradesinin kader karşı-

sındaki durumu kelâm ilminde bir tartışma konusu olmuş; 

bazı âlimler insanın her fiilinin Cenab-ı Hakk’ın tayin ettiği 

kadere bağlı olduğunu, dolayısıyla seçme hakkına sahip 

olmayan insanın yaptıklarından sorumlu tutulamayacağını 

savunurken; bir diğer grup da insanın sınırsız bir irade hür-

riyetine sahip olduğunu iddia ederek ilâhî kaderi inkâr nok-

tasına gelmişlerdir. Burhaneddin’in kader ve tevekkül ko-

nulardaki düşünceleri incelenince; onun orta yolu tutarak 

hem insanın irade hürriyetinin, hem de İlâhî takdirin mev-

cudiyetini kabul ettiği görülür.  

Tevekkül, sebeplere riâyet ettikten sonra neticeyi Al-

lah’tan beklemek, O’na itimat etmek ve O’ndan gelecek her 

şeyi, arzusuna uysun ve uymasın, rıza ve memnuniyetle 

karşılamak” demektir. “Azmettiğin zaman Allah’a tevek-

kül et, muhakkak ki Allah tevekkül edenleri sever.”232 

Başa gelen her türlü duruma sabredilmeli, Allah’tan ümit 

kesilmemelidir. Çünkü Allah’ın rahmetinden sapıklığa 

düşmüşlerden başkası ümidini kesmez.233 Allah'ın rahme-

tinden ümit kesmek, ancak kişinin, Allah'ın her şeye kadir 

olmadığına ya da her şeyi bilmediğine veya O'nun cömert 

değil de cimri olduğuna inanması durumunda olur. “Allahın 

rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Çünkü kâfirler toplulu-

ğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.”234 

                                                 
232 Al-i İmran, 3/159 
233 Maarif, s. 55, 59 
234 Yusuf, 12/87 
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"Allah onların gizledikleri şeyleri biliyor"235 âyetini 

Burhaneddin, “yüce Allah, İlm-i Ezelî’de Şakî veya Saîd 

(Kötü veya iyi, Kâfir veya Mümin) ne yazdı ise, her birine 

Kader'de ne takdir etti ise onu bilir.236 Seyyid Burhaned-

din’in “Allah'a kul ol, O'na tevekkül et! Çünkü gerçek kişi-

liğin O'nun bağından kurtulamaz”,237 diyerek tevekkül 

inancıyla kişinin gerçek karakter ve kişiliğine ulaşacağını 

belirtmektedir. Kainata ibret gözüyle dünyanın gerçeklerine 

bakmasını, düzülüp koşulmuş, yapılmış ve onarılmış eser-

lerden, istidlal yoluyla, düzüp koşanı, yapıp onaranı görme-

sini, kader penceresinden bakarak, takdir eden Yüce 

Mevlâ’ya ulaşılmasını da önermektedir.238 O’na göre hik-

metlerle dolu aşikar vahdaniyet delillerini inkâr eden kişi 

Allah'ın kaza ve kaderi ile savaşa girişmiş böyle kişi şeyta-

nın maskarası olmaktadır.239 

 

2.11. İRADE 

Seyyid Burhaneddin’e göre Allah mutlak irade sahi-

bidir, dilediğini yapar. O, iradeye vurgu yapmakta “insanın 

ibâdet ve tâat etmesi kendi gücü kuvveti ve iradesiyle oldu-

ğu gibi, kendisini neşeli bir hâle getirmesi veya kendisini 

üzüntü ve kederli bir duruma sokması da yine kendi gücü, 

                                                 
235 Muhammed, 47/26 
236 Maarif, s. 72 
237 Maarif, s. 61 
238 Maarif, s. 25 
239 Maarif, s. 61 
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kuvveti ve irâdesiyledir”,240 diyerek önemine işaret etmek-

tedir. Kâinatta bazı yaratılmış mahlukların melekler, güneş, 

ay, yıldızlar gibi Yüce Allah’ı iradeleriyle tesbih etmediğini 

ama insanın kendi iradesiyle tesbih ettiğinden mükâfatını 

dünya ve âhirette göreceğini söyler.241  

İrâde, kişinin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, 

bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi, ona yönelmesi, bir 

fayda elde etme inancının ardından doğan eğilimdir.242 

Böylece insan dünyada cennet gibi bir hayat yaşaması, ce-

hennem gibi sıkıntılar içinde olması arasında tercih yap-

maktadır. Burhaneddin’e göre dünyada âhirete götürebildi-

ğin şey senindir, ona sahip olmaya çalış,243 diyerek dünya 

malını âhirete yönlerdirmeyi tavsiye etmektedir. Nefs-i 

emmaresine kendi iradesiyle kanarsa cezasını çeker.244  

Her işinde hikmet ve adâlet olan Cenab-ı Hakk, insa-

nın kusurlarına bahaneler aramaması ve sevap ve günah 

işlemekte düşünerek hareket edebilmesi için insana bir 

irâde vermiştir ki buna cüz-i irâde ve cüz-i ihtiyari denir. 

İşte seçmek, istemek, niyet ve azmetmek manalarına gelen 

cüz-i ihtiyari, kusurunu  kadere yüklemek isteyen insanın 

karşısına çıkar ve “mes’ulsün”, der. Çünkü Yüce Allah, 

hikmeti gereği insanları kendi irâdeleriyle eylemlerinde 

başbaşa bırakmıştır. Bu özgürlüğüyle insan kendi tarihinin 

                                                 
240 Maarif, s. 81 
241 Maarif, s. 34 
242 Isfahânî, Müfredât, “rvd” md 
243 Maarif, s. 34 
244 Maarif, s. 41 
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baş mimarıdır. Bu, aslında yaratıcının en şerefli yarattığı 

insan türüne bir lütfudur. Allah’ın mutlak irâdesinin yanın-

da insanın özgür bir irâdeye sahip olduğu, Allah’ın irâdesi-

nin insanın irâdesine bağlı bulunduğudur.245 Seyyid Burha-

neddin de kişinin kendi gücü, kuvveti ve irâdesiyle iyiyi 

veya kötüyü tercih etme serbestisinin verilmesiyle iradenin 

önemini anlatmaktadır. Bir nevi insan kendinde olan irade-

siyle cennet ve cehenneme açılan kapı yapmaktadır. Bu 

kapılardan birine girmek kişinin iradesiyle olmaktadır. 

 

2.12. CENNET VE CEHENNEM 

Seyyid Burhaneddin’e göre insanlar cennetlikler, ce-

hennemlikler ve arasatta kalanlar olarak üç kısma ayrılır.246 

O’na göre insan kendinde olan iradesiyle cennet ve cehen-

neme kapı yapmaktadır. Bu kapılardan birine girmek kişi-

nin iradesiyle olmaktadır. Yani Cennet veya Cehenneme 

gitmek bir nevi kendi elindedir.247 Burhaneddin’e göre Ce-

hennem yolu şehvetlerle dolu, bu yoldan ayrılıp cennet 

yoluna girebilmek nefsi yenmeye bağlıdır. Eğer cehennem 

yolu o kadar hoş, o kadar gönül çekici olmasaydı, binlerce 

insan, kendisini ebedi cennetten mahrum etmezdi.248 O’na 

göre oruç kişiyi Cehennemden koruyan bir ibadettir.249  

                                                 
245 Bkz. Yener Öztürk, “İslâm’da Kader Akidesi ve İman Esasları Arasına Girmesinin 

Hikmeti”,  HÜİFD, Sayı:3, Şanlıurfa, 1997, s. 261, 281 
246 Maarif, s. 62 
247 Maarif, s. 25 
248 Maarif, s. 25 
249 Maarif, s. 26 
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İslâm’ın îmân esaslarından biri âhirete îmândır ve îmânın 

da vazgeçilmez bir parçasıdır.250 Hz. Peygamber’in “Al-

lah’ım! Asıl hayat âhiret hayatı, asıl saadet ebedîyet saade-

tidir”251 tarzında duâsı, bir gerçeğin ifâdesi, âhiret dünyanın 

da yaratılış hikmetidir. Çünkü asıl, hakiki hayat, âhiret ha-

yatıdır.252 Hz. Peygamber, “imân nedir?” sorusuna «imân; 

Allah’a, meleklerine, kitablarına, peygamberlerine, âhiret 

gününe, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna inanmandır»253 

diye cevap vermiş, âhiret hayatını zikretmiştir. Seyyid Bur-

haneddin’e göre hikmet dolu dünya hayatı Yüce Allah’ın 

isim ve sıfatlarını aksettirir. İnsan varlıklar adına Allah’ı 

aklını kullanarak isim ve sıfatlarıyla tanımak, kudretine 

şâhit olmak, O’na kulluğu göstermek için yaratılmıştır. 

Nimetlere, müşahedelere (artması ve devamı için) şükret-

mek, olumsuzluklara da sabretmek gerekir.254 Tefekkürle 

insan hayatın özüne ve aslına baktığında ancak Cennetin 

eseri olan hoş örneklerle ve Cehennemin eserine benzeyen 

ve hoşa gitmeyen örneklerle anlaşılacağını belirtir.255 Yani 

kubuh ve kötü şeyler Cehennemi, güzel ve hoş şeyler de 

Cenneti idrâk için diğer bir deyişle asılları idrâk edilebilsin 

diye örnek sunulmuştur. Cennet-Cehennem gibi uhrevî 

kavramları bilmenin ve inanmanın hikmeti bu dünyada, 

                                                 
250 Bkz. Nisa, 4/136 
251 Buhârî, cihâd 33; salât 48 
252 Bkz. Ankebût, 29/64, Mü’min, 40/39 
253 Müslim, imân 1; Tirmîzî, imân 4; Nesâi, imân 6; Ebû Dâvûd, sünnet 17 
254 Maarif, s. 64, 71, 77; "İmanın yarısı sabretmek, diğer yarısı da şükretmektir" Maarif, 

s. 21, İnsan, bir aydınlık, bir rahatlama, bir zevk ve bir nimet gördüğü zaman, şükret-

meli, istek ve temenniyi artırmalıdır. Maarif, s. 41 
255 Maarif, s. 81 
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ilim ve fazilet kazanarak bulunduğu hayattan daha ulvî ve 

ebedî bir hayata yükselmek için geldiğine ve o âlemdeki 

saadetin burada kazanılacağına idrâk ve teşvik için olması-

dır. Kişi böylece bir taraftan Cehennemi hak edecek duru-

ma gelmekten şiddetle sakınır, kendisini düzeltir, diğer 

taraftan da Cennete lâyık olabilmek için kendisini eğitir, 

özverili, bağışlayıcı, yardımsever insanların yaşadığı bir 

ortam, insana cennet hayatını hatırlatır. Tam aksi ahlâk 

özellikleri taşıyan kişilerin bir arada bulundukları ortam ise 

cehennemin bir benzeridir. Kişi derin derin düşünür (nazar) 

ve bu kıyaslamaları (istidlâl) yapar, yaratılış hikmetlerini 

düşünür, cennetin değerini kavrar. Dolayısıyla Yaratıcısına 

şükreder, kul olma yönünde gayret gösterir. Dünya ve âhi-

retini ma’mur edip cennetlere çevirir.  

Seyyid Burhaneddin’e göre dünya, Cehennemin ta-

vanıdır, çünkü cehennemin etrafında onu süsleyip hoşgös-

teren çiçekler parlaklıklar, gönül açıcı, gönlün isteyip arzu-

ladığı hoş şeyler vardır. Şimdi sen onları görüyorsun da, 

Cehennemin içindeki yüzbinlerce azabı görmüyorsun. Eğer 

bir kimse sana "bir gün gelip bu tavan çökecektir derse, ne 

cevap vereceksin? Zira bu ömür sermayesi bir gün son bu-

lacaktır" Nitekim Allah: "Ne zaman ki can boğaza dayanır. 

(Hastanın etrafında bulunan kimseler tarafından): "Bunu 

tedavi edecek bir tabib var mıdır?" diye çabaya düşülür. 

Can çekişen kimse ise bunun gerçek bir ayrılış olduğunu 

anlar ve ne yapacağını şaşırır. İşte o gün sevkedilecek yer, 
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sadece Rabbinin huzurudur"256 buyurmaktadır. Dünya da-

mındaki lâleler ve çiçeklerle sakın oyalanma! Nitekim Hz. 

Peygamber: "Cennet, hoşa gitmeyen şeylerle; Cehennem 

ise, hoşa gidip özlenilen ve arzu edilen şeylerle çevrilip 

süslenmiştir"257 buyurmuştur. Şimdi dünyadan şehvetle 

elde ettiğin her şey, her zevk, bilmiş olasın ki cehennemin 

tavanıdır. Ancak ihtiyaç miktarınca olursa, âhiretten sayılır. 

Allah sevdiği kullarını imtihana tabi tutar. Tıpkı topraktan 

çıkarılan altının saflığına erdirilmesi için kazanlarda eriti-

lip, eleklerden süzülmesi gerektiği gibi, insan da bu dünya-

da işlemiş olduğu hatalardan ancak bir kısım imtihanlara 

maruz bırakılma, bazı belâlara uğrama sayesinde temizle-

nir. Cennete aday olan kimse, başına gelen her şeyde bir 

hayır olduğunu bilerek Rabbine şükür, hamd ve duâ ile 

yönelmelidir ki imtihanı kazanabilsin.258 

Burhaneddin’e göre kendisine çok güvenilen akıl, va-

hiyden yardım almazsa sahibini ceheneme götürür. Aklına 

güvenmeyip gurura kapılmayanlar Cennet ehlidir.259 Kelâm 

İlmi’nde, akıl ve deneyle ispat edilmeyen ve yalnız pey-

gamberler vasıtasıyla gelen nakli delillerle sabit olan itikadi 

esaslara, “sem’iyyat” denilir ki kabir halleri, ba’s, hesap, 

sırat, cennet, cehennem gibi âhiretle ilgili konulardır. Se-

miyyat konularında akıl, haber verilenleri tasdike yarar. 

İnanırsa nefsi mutmainne olur.Yoksa haber verilmeyen 

                                                 
256 Kıyamet, 75/27-29 
257 Müslim, Cennet 1; Ebû Davud, Sünnet 22; Tirmizî, Cennet 21 
258 Maarif, s. 44-5 
259 Maarif, s. 14 
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hususları araştırmak, onun görevi değildir. Zaten buna gücü 

de yetmez.260 Nefs-i Mutmainne yani  huzur ve sükûna ka-

vuşmuş, faziletlerle donanmış, ilâhî tecellilere mazhar ol-

muş nefis cennete girebilecektir. Seyyid’e göre “sem’iyyat” 

denilen kısma imân kişiyi nefs-i mutmainne dereceine âhi-

rette de huzur mutluluk diyarı cennet ve cemalullah’a ulaş-

tırır. Kur'ân'da: "Ey Mutmain olmuş nefis! Hoşnut etmiş 

ve hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön! Seçkin kullarım 

arasına katıl ve cennetime gir!" âyeti buna delildir.261 

 

2.13. SEVGİ VE İMÂN 

Seyyid Burhaneddin (v.645/1244)’in düşünce dünya-

sında sevgi’nin büyük bir değeri vardır, iman sevgi ile bağ-

lantılıdır. Allah’ın isimlerinden olan el-Vedüd ismi şerifi ile 

bir çok isim ve sıfatı sevgiyi anlatır. Vedûd âyetlerde262 

Allah’ın kullarını çok sevdiğini ifade eder. Sevmek, mu-

habbet etmek anlamındaki vüdd kökünden türemiş mübala-

ğa bildiren bir sıfat olan vedûd “çok seven, çok sevilen” 

demektir. Sevgi, imânla bağlantılı görüldüğünden, müslü-

manların birbirini sevmeleri imânın alâmeti olarak kabul 

edilir. Rahmân, Rahîm, Raûf, Vedûd, Latîf gibi sevgi ve 

merhamet ifâde eden birçok ismin sahibi olan Yüce Allah, 

sevgiyi toplumsal hayatın gelişip güçlenmesinin vazgeçil-

mez şartı kabul ederek, bütün Müslümanların kardeş oldu-

                                                 
260 Bkz. Toprak, Kabir Hayatı, s. 21 vd. 
261 Fecr 27-30; Bkz. Maarif, s. 29 
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ğunu ilân etmiş263 ve kardeşler arasında güçlü bir bağın 

kurulmasını ön görmüştür. İslâm, sevgi olmadan imânı ka-

bul etmez264 ve insanî ilişkilerini sevgiye dayalı olarak ku-

rarken, davranış ve ilişkilerinde sevgiyi zorunlu kılar. Çün-

kü sevgi ve saygı temeline dayalı olarak kurulan dostluklar 

aynı zamanda toplumu birbirine bağlayan bir bağ görevi 

görür.265 Seyyid Burhaneddin’e göre yüz müslüman birbir-

leriyle sevişip dost olsalar, dikkat ediniz! Bu yüz kişiden 

hangisinin makam ve mevkii daha yüce, hangisi daha üs-

tündür? Aralarında farklı muamele olmasın diye, yüzünü de 

aynı makam ve mevkiye yükseltirler. "Onların amellerin-

den hiç bir şey eksiltmeyiz"266 Hepsi de aynı derecede ol-

sun diye, derecesi yüksek olanı, aşağı derecede olanların 

mertebesine indirmezler. Yüksek derecede olanların yüzü 

suyu hürmetine, öbürlerini de lütuf ve bağışta bulunarak 

aynı dereceye yükseltirler.267 O, sevgi, sevgilinin emrinde 

ve yolunda hayatı tüketmek, olduğu görüşünü söyler.268 

Müslüman kulun gönlüne Allah sevgisinden başka bir sev-

ginin giremeyeceğini belirtir.269 Mücâhede’nin kendi nefsi-

ni, yüce Allah'ın rızasında kullanmak, Allah yolunda, halka 

bağlılık sebeblerini kestikten sonra, gönül aynasını Allah 

                                                                                                  
262 Bkz. Hûd 11/90; Bürûc 85/14 
263 “Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını bulup-düzeltin ve 

Allah'tan korkup sakının umulur ki esirgenirsiniz" Hucurat, 49/10 
264 Bkz. Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, XIV/70 
265 “Hani sizler düşmanlar idiniz Allah, kalplerinizi bileştimişti de onun sayesinde kardeş-

ler olmuştunuz” Ali İmran,3/103, Bkz. Mâtürîdî, Te’vilâtü’l-Kur’ân, XIV/70 
266 Tur, 52/21 
267 Maarif, s. 12 
268 Maarif, s. 20 
269 Maarif, s. 25 
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sevgisiyle cilalamak olduğu görüşündedir.270 Şevk, sevgi ve 

muhabbet ağacının çiçeği, aşk ise meyvesidir. Şevk, sevgi 

ve muhabbetin ruhu, aşk ise bedenidir. Nitekim yüce Allah, 

Hz. Davud'a hitaben: "Ey Davud Beni sevenlere bana 

ulaşmaktan ve bana kavuşmaktan başka derman yoktur" 

buyurur.271  “Allah Teâlâ şöyle hükmetti: Benim rızam için 

birbirlerini sevenlere sevgim vacip olmuştur.”272  “Allah bir 

kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin 

hastasına suyu yasaklaması gibi.”273  

Allah, güzel hareket edenleri,274 tevbe istiğfâr ile ken-

disine dönenleri, temizlenenleri sever.275 Allah, haramlar-

dan sakınanları,276 bollukta,darlıkta Allah yolunda harca-

yıp, kızdıklarında öfkelerini yutup, insanların kusurlarını 

affedenleri sever.277 Allah, sabırlı olanları,278 muhsinleri, 

iyi davrananları,279 tevekkül edenleri, kendisine güvenenle-

ri sever.280 Allah, kötülüklere aldırmayıp insanları affeden-

leri, iyilik edenleri,281 adaletle hükmedenleri, âdil davra-

nanları,282 kendisine karşı gelmekten özellikle ahdi boz-

                                                 
270 Maarif, s. 26 
271 Maarif, s. 26 
272 Muvatta, Şi’r 16 
273 Tirmizi, Tıbb 1 
274 Bkz. Bakara, 2/195 
275 Bkz. Bakara, 2/222; Tevbe, 9/108 
276 Bkz. Âl-i İmrân, 3/76 
277 Bkz. Âl-i İmrân, 3/134 
278 Bkz. Âl-i İmrân, 3/146 
279 Bkz. Âl-i İmrân, 3/148; Mâide, 5/93 
280 Bkz. Âl-i İmrân, 3/159 
281 Bkz. Mâide, 5/13 
282 Bkz. Mâide, 5/42; Hucurât, 49/9; Mümtehin, 60/8 
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maktan sakınanları sever.283 Allah, taşları birbirine kenet-

lenmiş bir bina gibi saflar halinde, kendi yolunda savaşan-

ları sever.284 Allah, haddi aşanları 285, fesadı, bozgunculu-

ğu, 286 küfürde ileri, günâhta ısrarlıları sevmez.287 Allah, 

yüzçevirenleri, kâfirleri,288 zâlimleri,289 kendini beğenen, 

kibirlenip de övünüp duran kimseleri sevmez.290 Allah, 

hâinlikte ve günâhkârlıkta çok aşırı olanları, 291 incitici söz-

lerin açıktan söylenmesini hiç sevmez.292 Allah, müsrifleri; 

israf edenleri,293 hâinleri nankörleri,294 kâfirleri,295 kibirler 

kasılan, kendini beğenmiş, övünüp duranları asla sev-

mez.296  

"...Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.”297 

Burhaneddin âyetteki sevgiyi, bilgi olarak değerlendirir: 

"Sevgi bilgisi, Allah dostunundur. Kimden Allah sevgisi 

bilgisini duyarsan, bil ki o, Allah dostudur.298 Sevgiyi bil-

giyle, bilgiyi de sevgiyle irtibatlamak, sanki bilgiyi canlı 

kılmak, ona dirilik kazandırınak, hayata geçirmek ve yaşa-

                                                 
283 Bkz. Tevbe, 9/4, 7 
284 Bkz. Saf, 61/4 
285 Bkz. Bakara, 2/190; Mâide, 5/87; A’raf, 7/55 
286 Bkz. Bakara, 2/205; Kasas, 28/77 
287 Bkz. Bakara, 2/276 
288 Bkz. Âl-i İmrân, 3/32 
289 Bkz. Âl-i İmrân, 3/57,140; Şura, 42/40 
290 Bkz. Nisâ, 4/36; Nahl, 16/23; Kasas, 28/76 
291 Bkz. Nisâ, 4/107 
292 Bkz. Nisâ, 4/148 
293 Bkz. Mâide, 5/64; En’âm, 6/141; Â’raf, 7/31 
294 Bkz. Enfal, 8/58; Hacc, 22/38 
295 Bkz. Rûm, 30/45 
296 Bkz. Lokman, 31/18; Hadid, 57/23 
297 Maide, 5/54 
298 Maarif, s. 25 
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mak gibidir.299 Allah’ı tanıyan insan, O’na imân eder, O’nu 

her şeyden daha fazla severek tazimle itaat eder. "İnsanlar-

dan bazısı Allah'tan başkasını Allah'a ortak koşarlar da 

onları Allah'ı sever gibi severler. İmân edenler ise, daha 

çok Allah'ı severler"300 Allah’ı seven mü’minler O’nun 

yaratıklarını O’nu sevdiği için sever. Sevmeyi öğrenir. 

O’nun Rasülünü de sever. Rasülün ümmetini de sever. 

Böyle toplumlar da huzur ve mutluluk olur. Sevgi bu âle-

min yaratılış sebebi ve ‘varlıkların birleşme sebebi’ dir. 

Yerçekiminin birleştirici gücü, atom içindeki elektron ve 

protonların atomla ilişkileri vs. hep sevginin fiziksel dün-

yadaki belirtileri diye yorumlanagelmiştir.301 Burhaned-

din’e göre sevmenin ve dostluğun ilk şartı, kendi istek ve 

arzularını (şahsî çıkarlarını) bir yana bırakmak, sevgilinin 

isteklerini yerine getirmektir.302 

Sevgi ‘toplumsal bütünleştirici ve ülfet unsuru’ olarak 

görülür. Mesela Farabî sevginin katılımının sağlandığı iradi 

eylemlerin adaleti tecelli ettirdiğine İbn Miskeveyh de aynı 

şekilde, sevginin toplumsal yapı içinde, bencilliği ve birey-

ciliği önleyen bir işlevi olduğunu ifade etmektedir.303 Sev-

ginin ileri merhalesi, ifrat derecesi aşktır. Aşk ya haz alma 

kaygısıyla olur; hazdan kaynaklanan aşk yerilmiştir. Ya da 

                                                 
299 Bkz. Ethem Cebecioğlu, Seyyid Burhaneddin'in Bazı Kur'an Ayetlerine Getirdiği İşari 

Yorumlar-1, Tasavvuf, Ankara, 1999, s.15 
300 Bakara, 2/165 
301 Bkz. Kindî, Üzüntüden Kurtulmanın Yolları, (terc. Mustafa Çağrıcı), İst, 1998, s.7 vd. 
302 Bkz. Maarif, s. 60 
303 Fârâbî, Fusûlu’l-Medenî, s.143; İbn Miskeveyh, Tehzîbu’l-ahlâk, 111, 112 
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faziletten kaynaklanır; aşkın bu türü övülmüştür.304 Sevgi, 

saygı, hoşgörü insanın gönlüne huzur, kalbine ferahlık ve-

rir. Yaratılanları Allah’ın yarattığı kul olduğu için sever ve 

ona değer verir. Sevginin bittiği yerde çatışma vardır.305 

Eğer bir Müslüman, din kardeşine ayrımsız sevgiyle kucak-

layamıyorsa, onun Allah’a karşı olan sevgisi ve Allah tara-

fından sevilen bir kul olması şüphelidir. Dolayısıyla iyi bir 

Müslümanın, sevdiğini Allah için sevmesi, sevmediğini de 

Allah için sevmemesi mükemmel bir imâna sahip olduğunu 

gösterir. Din kardeşini Allah için seven kişi, bütün inanan-

ların kardeş olduğunu düşünerek onları sever, kendisi için 

arzu ettiği şeyleri onlar için de ister. Müslümanlar birbirini 

sevmedikçe gerçekten imân etmiş sayılmazlar. Böylece 

sevgi ve sevginin doğal bir sonucu olan kardeşlik, dostluk 

gibi kavramlar, sadece bir duygu yapısını değil, insanları 

olumlu eylemlere yani salih amellere yönelten bir ahlâk 

motifini ve toplumsal dayanışma unsurunu da ifade etmek-

tedir. Burhaneddin’in şu şiiri maarif’inde zikreder:  

Aşk yüzünden her nefeste bir başka secdedeyim ben. 

Varlık âleminden, başka bir varlık tozuyla tozmadayım ben 

Bir an kendi varlığımdan yok olup kaybolursam. 

Eğer diriysem, bir başka varlık sebebiyle diriyim ben.306 

Seyyid Burhaneddin’e göre sevgi, sevgilinin emrinde 

hayatı yok etmektir. Bazıları ise: "Sevgi, Allah'tan başka ne 

varsa, hepsini unutmaktır" demişlerdir. Davud Aleyhis-

                                                 
304 Ragıb el-İsfehânî, İslam’ın Ahlaki İlkeleri, s.355 
305 Bkz. Carl Gustav Jung, Keşfedilmemiş Benlik, s. 118 
306 Maarif, s. 18 
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Selam da: "Ey Rabbim! Sen her hastalığa bir deva yarattın, 

Seni sevenlerin devası nedir?" diye sorduğunda, Allah: 

"Beni sevenlere benimle buluşmaktan ve bana kavuşmak-

tan başka bir deva yoktur", cevabını da zikreder.307 Bir yer-

de de “kurbiyet makamında olanların sevgiliyi anmak, onu 

zikretmek, onun gıdası olur. Rabbisine karşı duyduğu aşırı 

iştiyak ve özlemin heyecanından dolayı vücudu çırpınır 

durur; gönlü, sevgilinin sevgisiyle eriyip gitmeğe başlar”308 

diyerek imân edip Allah’ı sevenlerin özelliklerini sayar. 

Allah, Fâil-i Muhtar’dır. Her şeyin, hayrın da şerrin de ya-

ratıcısıdır.309 Allah rızık verenlerin en hayırlısı, hâkimlerin 

hâkimidir. Çünkü O ancak adâletle hükmeder, hikmetle 

yaratır.310 Allah’ın zatî itibarıyla Hâkim, Ganî ve Alim ol-

duğudur. Hakim, İlim ve Hikmet sahibi Allah’tan abes, 

sefeh işler asla meydana gelmez. Allah’ı sevenler dünyadan 

da, sıkıntılardan da asla ve asla yüksünmezler. Seven sev-

diğinden gelen her şeye katlanır, onları rahmet bilir.  

—Seven o kimsedir ki, sevdiğinden ne kadar düş-

manlık görse yine de dostluğunu artırır. Sevdiğinden ba-

şına binlerce sitem taşı gelse, onlarla ancak sevgi ve aşk 

(iman) binasını sağlamlaştırır! 

                                                 
307 Maarif, s. 20 
308 Maarif, s. 25 
309 Bkz. Taftazânî, Şerhu’l-Akâid, 243-246-7; İzmirli, Yeni İlm-i Kelâm, s. 289 
310 Mâtürîdî, Te’vilâtü Ehli’s Sünne, X/17 
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SONUÇ 

Seyyid Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi Xll. yüzyılın 

sonlarında doğmuş, XIII. asrın ilk yarısında 642/1244 tari-

hine kadar yaşamış, Kayseri’de medfun bulunan önemli bir 

mutasavvıftır. O’nun kıymeti sevgi ve aşk çağlayanı 

Mevlânâ Celaleddin-i Rumî'yi itikadi ve tasavvufi yönden 

şekillendiren ilk hocası olmasındandır. Burhaneddin, Akâid 

ve Kelâmı çok iyi bilen biri olarak devrine ve sonraki de-

virlere ışık tutmuş, Mevlânâ gibi öğrencisine inanç konula-

rını sade bir ifade ile, hayattan aldığı örneklerle tesirli bir 

şekilde anlatmıştır. Seyyid Burhaneddin’in yaptığı bir ba-

kıma inanç esaslarını kendine has bir ifade ve uslûpla an-

latmak olmuştur. O’na göre tevhid, yalnız Allah’a kulluk 

etmektir. Kelime-i tevhid veya şehadet cümlesini irade ile 

temiz suya karıştırdığın pis su gibi olmasın diyerek “La 

ilahe illallah Muhammedün Rasulullah” cümlesinin imânla, 

samimiyetle söylenmesini istemektedir. 

Burhaneddin’e göre imânda itimad ve güven olmalıdır. 

Tüccarlar, mal-mülk sahiplerine güvenip borç para vermesi 

gibi Allah’a da kader ve tevekkül çerçevesinde güvenilme-

li, O’na kul olunmalıdır. Allah hakkında iyi düşüncede bu-

lunmak; istiğfar edince Allah’ın bizi affedeceği, mağfirette 

bulunacağı, duâ edince icâbet edip kabul edeceği, ibâdet 

edince mükâfatta bulunacağı düşüncesini beslemektir. Bur-

haneddin’e göre imân ışığının kandili, müminin cama ben-

zeyen bedenindedir. Nefisle mücâhede ve riyazatla sırçaya 

döner, imân ışığı dışarı vurup parlamaya başlar. Yani kalp-
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teki imân salih amel ve güzel ahlâk olarak dışarıya tezahür 

eder. İçteki imân ışığının dışa yansıyabilmesi için bedenin 

tevbe ve salih amellerle tertemiz cam gibi ince olması ge-

rekir. Burhaneddin’e göre sağlam bir imân ve halis bir niyet 

amel duvarının temelidir, eğer temeli sağlam atılmazsa, 

üzerine yaptığın duvar yıkılır, bina da tamamlanamaz. İmân 

artmaz ve eksilmez, bunun gibi can da çoğalıp azalmaz. 

İnsanın bazan ölü, bazan da diri olması mümkün değildir.  

İmânın artması demek, daha önceki durumuna göre imânda 

devam ve sebatın artıran delillerin artmasıdır.  

Seyyid Burhaneddin (v.645/1244), Allah’ın dünyada 

görülemeyeceğini vurgular. Fakat görme isteğinin abes 

olmadığını Hz. Musa’nın bu isteği olduğunu açıklar. Çünkü 

Peygamberler ismet sıfatıyla abes işleri yapmazlar. O’na 

göre şirk imânı yok eden,  bağışlanmayacak bir zulümdür. 

Peygamberlerin örnek alınmasını ister ve mü’minin onların 

ahlâklarını örnek alınması gerektiğini belirtir. Hz. Peygam-

ber’e bağlılığını her zaman dile getirir ve “Ben, Hz. Mu-

hammed’in ayağının tozu-toprağıyım. O da benim canımın 

sevgilisidir” der. “Ben Allah’a ulaştım, Muhammed ile işim 

yoktur” görüşünü kabul etmez, Tevhid inancı açısından 

olamıyacağını söyler. Seyyid Burhaneddin (v.645/1244)’in 

düşünce dünyasında sevgi’nin çok önemli bir değeri vardır. 

Sevgi imandan gelir. İçteki iman dışarıya mahlukât sevgisi 

olarak yansır. Aşk çağlayanı Mevlânâ hocasının bu yönünü 

kanaatimizce ispatlamaktadır. 
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