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Mevlânâ’n×n Hocas× Seyyid
Burhâneddîn ve Baz×
útikadi-Kelami Görüülerinin
Deùerlendirilmesi

GÝRÝÞ
elam ilmi, öncelikle Allah’ýn zatý, sýfatlarý ve vahdaniyetinden
bahseder.1 Ýslam dininin inanca ve davranýþlara dair ilkelerini nasslardan hareketOsman Oral
le belirler ve akli yöntemlerle temellendirip destekler.
Yrd. Doç. Dr., Bozok Üni., Ýlahiyat Fak.
Kiþide oluþan saðlam inancý, birtakým vaki þüphelerle
sarsýntýya uðramayacak þeÖzet
kilde muhafazada Kur’an ve
Kelam ilminin esas gayelerinden biri ve en önemlisi; kisünnet ýþýðýnda çeþitli meþide saðlam bir inanç oluþturma ve bu inancý, birtakým
vaki þüphelerle sarsýntýya uðramayacak þekilde muha- tot ve teknikleri Müslüman2
faza etme, bu yolda Kur’an ve sünnet ýþýðýnda çeþitli lara sunar. Tasavvuf, Kemetot ve teknikleri Müslümanlara sunma gayretidir. lam ilminin umuma yönelik
Tasavvuf ilminin gayesi de nefsi terbiye ederek ahlak ortaya koyduðu hakikatleri
ekseninde bu imaný muhafaza etmeye gayret sarf etŉher ferdin istidadý farklý olmektir. Seyyid Burhâneddîn Tirmizî 12. yüzyýlýn sonlarýnda doðmuþ, 13. asrýn ilk yarýsýnda yaþamýþ önemli duðundanŉ en istidatlý biribir mutasavvýftýr. Onun kýymeti Mevlânâ Celâleddîn-i nin bile tatmin olacaðý seviRûmî’yi itikdi ve tasavvufi yönden þekillendiren, uzun yeye getirir. Ferdin inancýsüre eðiten ilk hocasý olmasýndandýr. Bu makalede ný saðlamlaþtýrarak Allah’ýn
tasavvuf çevrelerinde ve Anadolu Ýslam kültüründe
varlýðý ve birliði hususunda
önemli bir konuma sahip olan Seyyid Burhâneddîn’in
onu yakini bir bilgi ile þüpbazý itikadi ve kelami görüþleri incelenecektir.
he ve tereddüt bulunmayan
Anahtar Kelimeler: Seyyid Burhâneddîn, Mevlânâ, Ta- imana kavuþturur.3 Kelam
savvuf, Ýman, Tirmiz, Kayseri
ve Tasavvuf disiplinleri gaye ve amaç itibariyle birbirlerine çok yakýndýr. Her ikisinde de temel olarak iman, amel ve ahlak hassasiyeti, imanýn davranýþlara etkisi ve önemi her fýrsatta ortaya çýkmaktadýr.4 Kelam ilminde
iman-amel iliþkisi ile davranýþlar, imanýn pratik görünümü olan “amel” kavramý ile incelenir.5

K

1. Seyyid Þerîf Curcânî, Kitâbu’t Ta’rîfât, tahk. M. Abdurrahmân, Dâru’n-Nefâis, Beyrut 2003, s.
266.
2. Bkz. Sa’duddîn Taftazânî, Þerhu’l-Makâsýd, tahk. Sâlih Mûsâ Þeref, Beyrut 1998, I/32 vd.; Ýbn
Haldûn, Mukaddime, haz. Süleyman Uludað, Ýstanbul 1983, II/1073; Ömer Nasuhi Bilmen,
Muvazzaf Ýlm-i Kelam, Ýstanbul 1972, s. 5.
3. Ebû Abdurrahmân es-Sulemî, Sulemî’nin Risâleleri, nþr. Süleyman Ateþ, Ankara 1981, s. 3 vd.
4. Sulemî, Sulemî’nin Risâleleri, s. 3-4; Reþat Öngören, “Tasavvuf”, DÝA, Ýstanbul 2011, 40/119-126.
5. Bkz. Ebû Mansûr el-Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, Mîzân Yay., Ýstanbul 2005, I/61-2.
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Seyyid Burhâneddîn’in (ö. 1244/
642) kýymeti Mevlânâ Celâleddîni Rûmî’yi (ö. 672/1273) itikadi ve tasavvufi yönden þekillendiren ilk hocasý olmasýndandýr. Yaþadýðý devir,
Tirmiz,1 Belh2 ve Anadolu’da farklý fikir
akýmlarýnýn yaygýn olduðu dönemdir.3
Mevlânâ’nýn (ö. 672/1273) hayatý ve
fikirleri hakkýnda birçok çalýþma olmasýna raðmen4 onu yetiþtiren hocasý Sey-
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1. Seyyid Burhâneddîn’in doðum yeri olan
Tirmiz, Özbekistan’ýn güneyinde Amuderya
(Ceyhun) nehrinin sað yakasýnda Afganistan
sýnýrýna çok yakýn bir noktada bulunmaktadýr. Tarihte Tirmiz, Samaniler, Karahanlýlar,
Gazneliler, Selçuklular, Karahýtaylar, Gurlular ve Harizmþahlar gibi bölgede hüküm
süren devletlerin idaresinde kaldý. Þehir, o
zamanlar yetiþtirdiði birçok âlimi ile bilim,
sanat ve kültür merkezi hâline gelmiþti. Tirmiz, 1220’de Moðol ordularý tarafýndan tahrip edildi. Halkýnýn Moðol istilasý karþýsýnda
gösterdiði kahramanca direniþten dolayý Tirmiz “Medînetu’r-Ricâl” adýyla anýldý. Bkz.
Ya’kût el-Hamevî, Mu’cemu’l-Buldân, tahk.
Ferîd Abdulazîz el-Cundî, Dâru’l-Kutubi’lÝlmiyye, Beyrut 1977, II/30 vd.; Abdullâh
Muhammedcanov, “Tirmiz”, DÝA, Ýstanbul
2012, 41/201.
2. Belh, Afganistan’ýn kuzeyinde bir þehir ve
eyalet. Þehir, Amuderya’nýn güneyindeki
Dehas ýrmaðý üzerinde ve Kuhibaba daðýnýn
eteðinde kurulmuþtur. Þehrin Ýslam kültür
ve medeniyet tarihinde çok önemli bir yeri
vardýr. Kâðýt ilk defa Belh’te imal edilmiþ ve
Ýslami dönemde Abbasi veziri Ca‘fer b. Yahyâ
el-Bermekî’nin gayretiyle Baðdat’ta da kâðýt
yapýmýna baþlanmýþtýr. Belh’te hadis, tefsir,
fýkýh, felsefe, týp ve coðrafya alanýnda yetiþen
âlimler daha sonra Baðdat ve Dýmaþk baþta
olmak üzere çeþitli þehirlere daðýlarak Ýslam
kültür ve medeniyetinin geliþmesine katkýda bulunmuþlardýr. Bundan dolayý þehir
“Kubbetu’l-Ýslâm” ve “Dâru’l-Fýkh” adýyla
anýlmýþtýr. Bkz. Tahsin Yazýcý,“Belh”, DÝA,
Ýstanbul 1992, 5/411.
3. Bkz. Ünver Günay-Harun Güngör, Türk Din
Tarihi, Kayseri 1998, s. 235 vd.; Nesimi Yazýcý, Ýlk Ýslâm Türk Devletleri Tarihi, Ankara
2002, s. 42 vd.
4. Eserleri ve bu konuda çalýþmalar hakkýnda
bkz. Reþat Öngören, “Mevlânâ Celâleddîn-i

yid Burhâneddîn hakkýnda istenilen seviyede bir araþtýrma veya kitap bulunmamaktadýr.
Bu makalede, Tirmiz’de doðan,
Kayseri’de vefat edip orada metfun
bulunan Seyyid Burhâneddîn’in (ö.
1244/642) Makâlât isimli eseri doðrultusunda onun bazý itikadi ve kelami görüþleri incelecektir. Onun doðduðu ve
yaþadýðý çevreyi kýsaca tanýmanýn, fikirlerini inceleme ve deðerlendirme noktasýnda yararlý olacaðý kanaatindeyiz.
A) SEYYÝD BURHÂNEDDÎN’ÝN
DOÐUMU, SOYU VE EÐÝTÝMÝ
Seyyid Kâsým Tirmizî’nin torunu, Seyyid Hasan Tirmizî’nin oðlu olan Seyyid Burhâneddîn, hicri 561/1166
veya 565/1169 yýlýnda Afganistan sýnýrýna yakýn Tirmiz’de doðdu. “Muhammed Huseyin Burhâneddîn” ismi verildi. Soyu Hz. Hüseyin’e dayandýðýndan “Seyyid” ve “Huseynî” nisbeleriyle tanýndý.5 Burhâneddîn, ilk tahsilini Tirmiz’de yaptý. 605/1208’de Belh’e
giderek Mevlânâ’nýn babasý Sultânu’lUlemâ Bahâeddîn Veled’in (1151-1231)
öðrencisi oldu. Ýcazet almasýnýn ardýndan Tirmiz’e geri döndü. Ertesi yýl tekrar
Belh’e gelip burada beþ yýl kadar kaldý.
Bu dönemde küçük yaþtaki Mevlânâ’nýn
atabeg ve lalalýðýný da üstlendi.6
Rûmî”, DÝA, Ýstanbul 2004, 29/441-8.
5. Bkz. Sahih Ahmed Dede, Mevlevîlerin Tarihi, haz: Cem Zorlu, Ýstanbul 2003, s. 123.
6. Atabeg ve lalalýðý ile ilgili þöyle bir menkýbe
nakledilir: Kýþ günü ders esnasýnda hocasý
Sultânu’l-Ulemâ Burhâneddîn’in ayaklarý
yanmadan mangaldaki ateþ közleriyle oynadýðýný görür. Þaþkýn þaþkýn bakan öðrencilere
dönerek þöyle der: “Þu Burhâneddîn’in mangalda elini ve ayaðýný yakmadan oynadýðýna þaþýrmayýnýz. O, gizli sýrlarý küçük yaþta
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Burhâneddîn, hocasý Sultânu’l-Ulemâ Bahâeddîn’in, ailesiyle birlikte
Belh’ten hicret etmesi üzerine Tirmiz’e
geldi (616/1219). Uzun yýllar Tirmiz
Medresesi’nde ders verdi. “Gerçeðe ulaþan velilerin baþ tacý”, “ariflerin özü”, “nasûti (gizli) sýrlarýn tercümaný”, “seyyid-i sýrdan”, “lahûti (ilâhî) iþaretlerin ýþýðý ve aydýnlatýcýsý”, “meczublarýn övüncü”, “kýlý kýrk yaran arif
ve tahkik ehli”, “muhakkýk” lakaplarýyla tanýndý.1
Burhâneddîn, Tirmiz Medresesi’nde
ders
esnasýnda
Sultânu’l-Ulemâ
Bahâeddîn Veled’in 628/1231 yýlýnda Konya’da vefat ettiðini öðrenince,
“Þeyhim, bu imtihan âleminden gerçek âleme göçtü.” diyerek öðrencileri ile birlikte gýyabi cenaze namazý kýldýlar.
Birkaç gün sonra rüyasýnda hocasýnýn,
“Benim Celâleddîn’imi yalnýz býrakmýþsýn ve onu korumak konusunda kusur ediyorsun.” hitabýnýn tevili doðrultusunda, bu rüya, birkaç dostu ile beraber Konya’ya Mevlânâ’yý eðitmek için
gitmesinde etken oldu.2
Burhâneddîn,
Konya’ya
gelince Larende’de (Karaman) bulunan Mevlânâ’ya mektup yazarak oelde etmiþ. Ateþle oynadýðýndan haberi bile
yoktur!” Bu olaydan sonra hocasý, öðrencilerin dikkatini daðýtýp, dersin sükûnetini
bozduðu için bebek Celâleddîn’e bakmasý
için Burhâneddîn’i görevlendirir. Böylece Mevlânâ’nýn atabeg ve lalasý olur. Bkz.
Ferîdûn-i Sipehsâlâr, Risâle: Mevlânâ ve
Etrafýndakiler, trc. Tahsin Yazýcý, Ýstanbul
1977, s. 118.
1. Semih Ceyhan, “Seyyid Burhâneddîn”, DÝA,
Ýstanbul 2009, 37/56-8.
2. Sipehsâlâr, Risâle: Mevlânâ ve Etrafýndakiler, s. 118; Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri,
I/56-7, 73; Ceyhan, “Seyyid Burhâneddîn”,
DÝA, 37/56.

nu Konya’ya çaðýrttý. Buluþtuklarýnda
babasýnýn dinî ilimlerde kâmil bir þeyh
olduðunu, kendisinin de üstün dereceyi kazanmasý gerektiðini söyledi.3
Mevlânâ, Burhâneddîn’e dokuz yýl öðrencilik yaptý.4 Burhâneddîn, daha önce
Konya’ya gelirken Kemâleddîn ibnu’lAdîm (ö. 660/1262),5 Sadreddîn
Konevî (ö. 673/1274),6 Muhyiddîn
ibn Arabî (ö. 638/1240)7 gibi zamanýn
âlimleriyle görüþmüþtü. Konya’ya geldiðinde de Mevlânâ’nýn onlardan ders
almasý ve yetiþmesi için 630/1233 yýlýnda onu Halep ve Þam’a gönderdi.8
Burhâneddîn Konya’dan Kayseri’ye
kadar Mevlânâ’ya refakat etti. Mevlânâ
3. Bkz. Franklin D. Lewis, “Rumi Past and Present, East and West”, çev. Osman Nuri Küçük, Hitit Üniv. Ýlahiyat Fakültesi Dergisi,
2009/2, cilt: 8, sayý: 16, s. 174 vd.
4. Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri, I/57; Lewis,
“Rumi Past and Present”, s. 176.
5. Âlim, þair ve devlet adamý olan Ýbnu’lAdîm, Halep’te doðdu, Ýlhanlý Hükümdarý Hülâgû’nun Safer 658’de (Ocak 1260)
Halep’i ele geçirmesinden biraz önce Mýsýr’a
gitti ve Kahire’de vefat etti. Bkz. Ali Sevim, “Ýbnu’l-Adîm”, DÝA, Ýstanbul 1999,
20/478-9.
6. Sadreddîn Konevî (ö. 673/1274), Ýslam düþüncesinde önemli etkileri olan bir sufi düþünürdür. Malatya’da 606/1209 yýlýnda dünyaya geldi. Babasý Mecduddîn Ýshâk önemli bir
mutasavvýf ve âlim, ayný zamanda Anadolu
Selçuklu Devleti’nde üst düzey bir yöneticiydi. Bkz. Ekrem Demirli, “Sadreddîn Konevî”,
DÝA, Ýstanbul 2008, 35/420-5
7. Muhyiddîn ibn Arabî, tasavvuf ve Ýslam
düþünce tarihinde büyük etkileri bulunan
âlimdir. 560/1165’te Endülüs Mürsiye’de
(Murcia) doðdu. 22 Rebiulahir 638/10 Kasým 1240 tarihinde Dýmaþk’ta vefat etti.
Kasiyun daðý eteðine defnedildi. Bkz. M.
Erol Kýlýç-Caðfer Karadaþ, “Ýbnu’l-Arabî,
Muhyiddîn”, DÝA, Ýstanbul:1999, 20/493520.
8. Sipehsâlâr, Risâle: Mevlânâ ve Etrafýndakiler, s. 24-5,30; Bedîuzzamân Firûzanfer,
Mevlânâ Celâleddîn, trc. Feridun Nafiz Uzluk, Konya 2005, s. 87 vd.
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buradan Halep’e gitti. Burhâneddîn ise Kayseri’de kaldý.1 “Niçin Kayseri’de
kalmak istiyorsun?” sorusuna Burhâneddîn þöyle cevap vermiþtir:
Kayseri’nin topraðý ve daðlarý Tirmiz þehrine çok benziyor. Halkýný da oranýn halkýna benzer, sevecen ve ilmi sever buldum. Onun için ben Kayseri’ye
yerleþeceðim.2
Seyyid Burhâneddîn bu arada Sultan I. Alâeddîn Keykubad’ýn (11921237) eþi Mahperî Hunat Hatun (ö.
635/1238) tarafýndan yaptýrýlan Hunat
Medresesi’nde3 ders verir, Hakýrdaklý Camii’nde4 imamlýk yapar. Ýstiðrak5
hâlinden dolayý namazda uzun müddet
durmasý sebebiyle cemaatten affýný ister
ve cami yanýndaki halvethanede inzivaya çekilir.6 Bu sýrada Mevlânâ Halep’te
Hallaviyye Medresesi’nde þehrin yöneticisi Kemâleddîn ibnu’l-Adîm’den (ö.
660/1262) ders almaktadýr.7 Yaklaþýk
1. Reþat Öngören, “Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî”, DÝA, Ýstanbul 2004, 29/441-8.
2. Metin Ýlyas Subaþý, Kayseri’nin Manevi
Mimarlarý, Ankara, TDV Kayseri Þb. Yay.,
1995, s. 74; Oral, Seyyid Burhâneddîn, s. 92.
3. I. Alâeddîn Keykubad’ýn eþi ve II. Gýyâseddîn
Keyhüsrev’in annesi Mahperî Huand (Hunat)
Hatun tarafýndan þehrin merkezinde yaptýrýlmýþ olan Kayseri’de Selçuklulara ait külliye.
Bkz. Mehmet Çayýrdað, “Huand Hatun Külliyesi”, DÝA, Ýstanbul 1998, 18/261-2.
4. Hakýrdaklý Camii, þehrin güneyinde, Seyyid
Burhâneddîn Kabristanýnýn batýsýnda ve Han
Camii’nin de güneyinde yer almaktadýr. Seyyid Burhâneddîn Mescidi ve Çilehanesi olarak
da bilinir. Bkz. Ýlhan Özkeçeci, Tarihi Kayseri
Cami ve Mescitleri, Kayseri 1997, s. 86.
5. Ýstiðrak; salikin ilahî sevginin istilasý altýnda
kendisi ve maddi âlem hakkýnda hiçbir duygu,
algý ve bilince sahip olmamasý, kendinden geçmesidir. Bkz. Mustafa Özdamar, Tasavvufta
Temel Kavramlar, Ýstanbul 2012, s. 251.
6. Ahmed Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri, trc.
Tahsin Yazýcý, Ýstanbul 1989, I/61-2.
7. Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri, I/77; Ali Se-

dört yýl, Halep ve Þam Mukaddemiyye Medresesi’nde Sadreddîn Konevî
(ö. 673/1274), Muhyiddîn ibn Arabî
(ö. 638/1240) gibi hocalardan Kelam,
Arap dili ve Edebiyatý, Fýkýh, Tefsir ve
Hadis gibi ilimler baþta olmak üzere akli ve naklî ilimlerden icazet alýr.8
Þam ve Halep’ten dönüþünde Kayseri’ye gelen Mevlânâ, Seyyid Burhâneddîn ile görüþür, “erbain
ve çile eðitimi”9 almak istediðini söyler. Burhâneddîn, bir kýrk yeter derse de Mevlânâ üç kýrk istemiþtir.10 Bu
eðitimden sonra beraberce Konya’ya
dönerler.11 Konya’da Mevlânâ’nýn eðitimi uzun yýllar devam eder. Burhâneddîn
bir gün Mevlânâ’ya, (1207-1273) “Bir
gönülde iki arslan olmaz.” diyerek,
“Hamdým, piþtim, yandým.” cümlesinde ifadesini bulan yakmak için Þemsi Tebrîzî’nin (1185-1248) geleceðini ima ederek 1243-4 yýlýnda Kayseri’ye
döner. Burhâneddîn Kayseri’ye gittikten kýsa bir süre sonra Þems-i Tebrîzî
Konya’ya gelir.12 Seyyid Burhâneddîn
ayný yýl Kayseri’de vefat eder. Türbevim, “Ýbnu’l-Adîm”, DÝA, Ýstanbul 1999,
20/478-9.
8. Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri, I/77.
9. Erbain; nefsani arzulardan kurtularak
ruh temizliðine ermek için giriþilen sýký perhiz ve mahrumiyet dönemi anlamýna gelen
tasavvuf eðitiminin kýrk günlüðüne denilir.
Bir þeyhin gözetiminde çilehane veya halvethaneye girip erbain çýkarmaya da “halvet”
adý verilir. Selçuk Eraydýn, “Çile”, DÝA, Ýstanbul 1993, 8/315-6; Süleyman Uludað,
“Halvet”, DÝA, Ýstanbul 1997, 15/386-7;
Süleyman Uludað-Selçuk Eraydýn, “Erbain”, DÝA, Ýstanbul 1995, 11/270-1.
10.Bkz. Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri, I/81-84;
Oral, Seyyid Burhâneddîn, s. 152 vd.
11.Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri, I/81-4.
12.Bkz. Sipehsâlâr, Risâle: Mevlânâ ve Etrafýndakiler, s. 120; Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri,
I/61.
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sinde ölüm tarihi 1244 yazmaktadýr.
Kayseri’deki bütün camilerden, “Garip
Seyyid dünyadan dostuna göçtü.” denilerek sala verilir.1
Hocasýnýn ölümünden yaklaþýk bir
ay sonra Mevlânâ Kayseri’de hocasýnýn kabrini ziyaret eder.2 Kayseri’de bir
müddet kaldýktan sonra hocasýnýn bazý kitaplarýný da alarak Konya’ya geri
döner.3
Daha sonraki günlerde Þems-i
Tebrîzî (ö. 645/1248) ile Mevlânâ’nýn
oðlu Sultan Veled (1226-1312)
Burhâneddîn’in mezarýna uðrarlar ve
dua ederler. Þems-i Tebrîzî kabrin baþýnda Burhâneddîn hakkýnda þöyle demiþtir:
“Mevlânâ gibi aþk güneþinin öðretmenisin. Bana miras olarak eðitilmiþ büyük bir gönül býraktýn. Aþk fýrýnýnda piþirmek de bana düþtü. Ey
Burhâneddîn! Velilerin baþ tacýsýn.
Sultanlara karþý hakký söylemede dik
durdun…”4
Sultan Veled de Seyyid Burhâneddîn’den feyiz aldýðýný ifade etmiþtir.5
Seyyid Burhâneddîn’in bugünkü türbesi II. Abdülhamid (1876-1909) zamanýnda yapýlmýþtýr. Türbenin kapýsý
üzerinde bulunan þiir þöyledir:
Fard-ý âdâb ile zâir muhlis ki bu-

1. Bkz. Oral, Seyyid Burhâneddîn, s. 168 vd.
2. Sipehsâlâr, Risâle: Mevlânâ ve Etrafýndakiler, s. 118; Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri,
I/56-7, 73; Ceyhan, “Seyyid Burhâneddîn”,
DÝA, 37/56.
3. Eflâkî, Âriflerin Menkîbeleri, I/70-1.
4. Oral, Seyyid Burhâneddîn, s. 72; Seyyid
Burhâneddîn’in Ýtikâdî ve Kelâmî Görüþleri,
Ankara 2015, s. 32 vd.
5. Sultan Veled, Ýbtidânâme, trc. A. Gölpýnarlý,
Ankara 1976, s. 226.

dur, Merkad-ý muhtekeni Hazreti
Burhâneddîn,
Çeþm-i irfânýna kûhi istersen olmalýsýn, Cephe sa’y-ý kadem-i Hazreti
Burhâneddîn.
Anlamý þöyledir: Ey ihlas sahibi ziyaretçi! Burasý Hz. Burhâneddîn’in hürmete layýk türbesidir. Büyük bir saygýyla gir. Eðer irfanýn gözüne sürme çekmek
istiyorsan Burhâneddîn Hazretleri’nin
ayaðýna alnýný sürmelisin!
Türbe üzerinde de þu mýsralar yazýlýdýr:
“Keþfeyleyüp bir sýrrý düþtün yola
Tirmiz’den,
Feyz almýþtý Mevlânâ nice sohbetinizden,
Esirgeme ne olur þefaatini bizden,
Bâd-ý sabâ olup es seherlerden müjde sun.
Ârifler sultanýsýn ey seyyid-i sýrdan,
Muhabbet buldum, sarhoþum zevki sürurundan,
Kubbe kubbe kanat germiþ üstümüze nurdan,
Esirgeme ne olur þefaatini bizden,
meyhur oldum cezbenden,
Huzur buldum manevî ruhundan”6
Seyyid Burhâneddîn’in eserinin adý Maârif’tir.7 Onun sözleri, sohbetleri ve müritleri ile karþýlýklý konuþmalarýndan derlenmiþtir. Burhâneddîn’in
yaþadýðý devirde (1165-1244) Selçuklu
6. Oral, Seyyid Burhâneddîn, s. 73.
7. Maârif: Mahfe kelimesinin çoðulu olup,
güzellik, güzel çehre, bilmek, öðrenmek, biliþmek, bir þeyi en ince teferruatýna kadar
bilmek, tefekkür etmek ve inanmak gibi manalara gelir. Ali Rýza Karabulut, Maârif Tercümesi, Kayseri 1995, s.6-7.
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Devleti’nin resmî dili ve yazýlan eserlerin çoðu Farsça olduðundan Maârif de
Farsçadýr.1 Ýbadetin sýrlarý ve hikmetleri, sohbet sýrasýnda þahit sýfatýyla getirilen ayetlerin ve hadislerin tefsir ve tevilleri, sülukün incelikleri pek güzel bir
ifade ile anlatýlmýþ, konular çok güzel
benzetmelerle açýklanmýþ, ibareler özlü
cümlelerden meydana gelmiþtir.2 Kitabýn sonunda Muhammed ve Feth surelerinden bazý ayetlerin Burhâneddîn’e
ait iþari tefsiri bulunmaktadýr.3
Seyyid Burhâneddîn’in diðer önemli eseri de on beþ seneye yakýn ona lalalýk, öðretmenlik ve mürþitlik yaptýðý
“Mevlânâ”dýr. O, “Piþ, ol da bozulmadan kurtul. Yürü, Burhâneddîn-i Muhakkýk gibi nur ol. Kendinden kurtuldun mu tamamýyla burhan olursun. Kul
yok oldu mu sultan olur.”4 anlamýndaki beytiyle hocasý Burhâneddîn’den hayýrla söz etmektedir.5
Seyyid Burhâneddîn’in, “Ýman”,
“Amelin Temeli”, “Ýmanýn Artmasý ve
Eksilmesi”, “Peygamberlerin Yüce Ahlaký”, “Ru’yetullah”, “En Yüce Mertebe: Ölüm”, “Tevekkül ve Kader”, “Ýrade”, “Cennet ve Cehennem” ile “Sevgi
ve Ýman” baþlýklarýndan oluþan itikadi
ve kelami görüþleri ise þöyledir:

1. Seyyid Burhâneddîn, Maârif, terc: Ali Rýza
Karabulut, Kayseri 1995, s. 6-7.
2. Ceyhan, “Seyyid Burhâneddîn”, DÝA, Ýstanbul 2009, 37/56.
3. Bedîuzzamân Firûzanfer’in açýklamalarla
neþrettiði eser, Tahran 1340, Abdülbaki Gölpýnarlý, Ankara 1973 ve Ali Rýza Karabulut
Ankara 1995 tarafýndan Türkçeye çevrilmiþtir. Ceyhan, “Seyyid Burhâneddîn”, DÝA,
37/57.
4. Mevlânâ, Mesnevî, II/101, beyit 1319-1320.
5. Bkz. Sultan Veled, Ýbtidânâme, trc. Abdülbaki Gölpýnarlý, Ankara 1976, s. 226.

B) ÝMÂN
Seyyid Burhâneddîn’in Maârif adlý eseri, imanýn önemini anlatan þu aÈÌÈ¢ ÀÇ ƢÈŻÊƜÊƥ ǶȀÉ ºƬÉºȇċ°ď É̄ ǶÌ ȀÉ ºƬÌǠÈ ºƦÈºƫċ¦ÂÈ ¦ȂÉǼǷÈ ¡ ǺȇÊ
yetle baþlar: ƢÈǼǬÌ ū
È ǀċǳ¦ÂÈ
Ç ȆÌ ǋÈ ǺďǷ ǶÊȀÊǴǸÈ ǟÈ Ǻď
Ì Ƿ ǶǿÉ ƢÈǼºƬÌÈǳÈ¢ ƢǷÈÂÈ ǶÌ ȀÉ ºƬÈºȇċ°ď É̄ ǶÊÊ
Ì đ” = Ýman eden ve zürriyetleri de iman ederek kendilerine tabi olanlar (var ya) iþte biz,
onlarýn nesillerini de kendilerine katarýz. Onlarýn amellerinden hiç bir þeyi de
eksiltmeyiz.”6 Burada imanýn önemi ve
fazileti açýklanmaktadýr. Çünkü iman,
amellerin boþa gitmemesi için bir delil
ve þarttýr.7
Ýman, “Bir kiþiyi söylediði sözde
tasdik etmek, doðrulamak, söylediðini
kabullenmek, gönül huzuru ile benimsemek, karþýsýndakine güven verip güvenlikte olmak, þüpheye yer vermeyecek biçimde içten ve yürekten inanmak.”týr.8
Emn kökünden türetilen iman, korkunun zýddý, güven duygusu içinde tasdik etmek, inanmak, emin ve emniyette olmak9 manasýndadýr. Hadislerde, “Müslüman, elinden ve dilinden diðer Müslümanlarýn güvende olduðu
kimsedir.”10; “Mü’min, insanlarýn mallarý ve canlarý konusunda kendisine güvendiði kiþidir.”11 diyerek imandaki güven dile getirilir. Burhâneddîn bu güve6. 52/Tûr, 21.
7. Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, 14/172-3.
8. Bkz.
Râgýb
el-Isfehânî,
el-Mufredât
fî Garîbi’l-Kur’ân, tahk. S. Adnan Ravâvirî,
Dâru’l-Ma’rife, Beyrut 1992, “Emn” mad.
9. Cemâluddîn ibn Manzûr, Lisânu’l-Arab,
Dâru Sâdýr, Beyrut trs., “Emn” mad.
10.Ebû Abdullâh el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh,
Çaðrý Yay., Ýstanbul 1981, “Îmân”, 4, 5;
“Rikâk”, 36; Ebû’l-Huseyin Muslim b. elKuþeyrî, es-Sahîh, Çaðrý Yay., Ýstanbul 1981,
“Îmân”, 64, 65.
11.Ebû Îsâ Muhammed et-Tirmizî, es-Sunen,
Ýstanbul 1981, “Îmân”, 13; Ebû Abdirrahmân
Ahmed ibn Alî ibn Þuayb en-Nesâî, es-Sunen,
Ýstanbul 1981, “Îmân”, 8.
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ni tüccarýn malý olana güvenip borç vermesine benzetir.1 Mü’min Allah’a borç
verendir.2 Mü’min, Allah’a güvenen tevekkül eden olmalýdýr. Ýman olabilmesi
için kiþinin kalbinde ve gönlünde hür iradeye dayalý bir boyun eðiþin, teslimiyetin ve tasdikin yani gönülden kabul
ediþin bulunmasý gerekir.3
Seyyid Burhâneddîn’e göre Allah
hakkýnda hüsn-i zanda bulunmak; istiðfar edince Allah’ýn bizi affedeceði ve
maðfirette bulunacaðý, dua edince icabet edip kabul edeceði, ibadet edince
mükâfatta bulunacaðý düþüncesini beslemektir. Çünkü “Allah hakkýnda hüsni zan güzel ibadettendir.”4 Ýman edenler, Allah’ý severler, Allah da onlarý sever, dünya ve ahirette kazançlý çýkarlar.
Allah’ýn kulunu sevdiðine dair en büyük
iþaret insanýn tüm çabalarýnda Allah rýzasýný gaye edinmesidir. Allah’ýn sevgisine mazhar olmak için Allah’ýn emirlerini elden geldiðince yapýp yasaklarýndan da kaçýnmak gerekir.5 Burhâneddîn,
kudsi hadis ile konuyu delillendirir:
“Ben, kulumun benim hakkýmda
yaptýðý zanna göreyim. O, beni zikret1. “Tüccarlar, mal mülk sahiplerine borç para
verirler. Parasýný sonradan almak üzere veresiye kumaþlar satarlar ve “Falan adama güvenilir, malý mülkü vardýr, onunla alýþveriþ yapalým da para kazanalým.” derler. Fakat sen,
bütün dünyanýn sahibi olan Allah’ýn hiç malýný mülkünü görmedin, görmediðin için böyle korkuyorsun, iþte bu sebeple, “Allah’a en
güzel bir þekilde borç veriniz.” (5/Mâide, 12;
57/Hadîd, 18) buyruðu kulaðýna girmiyor,
itimadýn ve güvencen yoktur.” Burhâneddîn,
Maârif, s. 34.
2. Bkz. 2/Bakara, 245; 57/Hadîd, 11.
3. Bkz. Nûreddîn es-Sâbûnî, el-Bidâye fî
Usûli’d-Dîn, terc: Bekir Topaloðlu, DÝB
Yay., Ankara 1995, s. 180 vd.
4. Tirmizî, “Daavât”, 146; Ebû Dâvûd, esSunen, Ýstanbul 1981, “Edeb”, 89.
5. Burhâneddîn, Maârif, s. 12.

ti mi onunla beraberim. Eðer o beni nefsinde zikrederse ben de onu nefsimde
zikrederim. Eðer o beni bir cemaat içerisinde zikrederse ben de onu onunkinden daha hayýrlý bir cemaat içerisinde
zikrederim. O bana yürüyerek gelirse
ben ona koþarak gelirim.”6
Seyyid Burhâneddîn’e göre iman ýþýðýnýn kandili, mü’minin cama benzeyen bedenindedir. Nefisle mücahede ve
riyazatla sýrçaya döner, iman ýþýðý dýþarý vurup parlamaya baþlar.7 Böylece iman, salih amel ve güzel ahlak olarak dýþarýya tezahür eder. Yine ona göre tevbe, salih ameller, sabýr ve þükürle arýnan beden cam gibi þeffaflýða dönüþmekte, içteki imanýn dýþa yansýmasý salih ameller ve güzel ahlak olmaktadýr. Ýman ýþýðýnýn dýþa yansýyabilmesi için bedenin cam gibi tertemiz ve ince
olmasý da gerekmektedir.8
Burhâneddîn’e göre kabuk ne kadar
kalýn olursa, iç (öz) o kadar zayýflar, o
kadar da gizlenir. Yani günahlara tevbe edilmezse beden kalýn kabuk gibi kalýnlaþýr. Kabuk ibadet ve salih amelleri
yapma, mücahede ve gayret ile daha da
zayýflar ve daralýrsa, ýþýðýn özü o kadar
kuvvetlenir. Nitekim cevizin kabuðu ne
kadar incelirse, içi o kadar dolar, badem
de böyledir, fýstýk da böyle. Neyin kabuðu daha kalýn olursa, içi o kadar zayýf olur. Eðer böyle olmasaydý kýymetli
süs taþlarýndan katýlýðý daha az olanlara güneþ tesir etmezdi. Hâlbuki güneþ
onlarýn taþlýðýný daha çabuk gidermede, onlarý daha çabuk süslü taþ hâline
6. Buhârî, “Tevhîd”, 30-5; Muslim, “Zikr”, 1;
Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 12.
7. Seyyid Burhâneddîn, Maârif, s. 22.
8. Burhâneddîn, Maârif, s. 22.
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getirmektedir.1 Seyyid Burhâneddîn
“ Ç ȆÌ ǋÈ ǺďǷ ǶÊȀÊǴǸÈ ǟÈ Ǻď
Ì Ƿ ǶǿÉ ƢÈǼºƬÌÈǳÈ¢ ƢǷÈÂÈ = Amellerinden hiç
bir þeyi de eksiltmeyiz.”2 ayetini, sevgisini Allah’a yöneltenlerin her bir amelinin bereketlenmesi olarak yorumlar.3
Yüz Müslüman birbiriyle dost olsalar,
hangisinin makamý ve mevkii daha yüce ve üstün ise farklý muamele olmasýn
diye hepsi de yüce makamdakilerin yüzü suyu hürmetine ayný makamda olurlar. Yani yüksek derecede olaný aþaðý
mertebeye indirmez. Burhâneddîn bu
durumun Allah’ý gönülden sevenlere
bir lütuf ve baðýþ olduðunu vurgular.4
O, “Ýman edenler ise daha çok Allah’ý
severler.”5 ayetindeki daha çok sevmenin ilk þartýnýn, kendi istek ve arzularýný bir yana býrakarak iman sahibi olmak olarak açýklar.6 Çünkü iman, Hz.
Muhammed’in hak peygamber olduðunu ve haber verdiði þeylerde doðru olduðuna güvenmek ve tasdik etmektir.7
Ýman, amellerin boþa gitmemesi için bir
delil ve þarttýr.8 Gönüldeki imanýn pratiðe yansýmasý yani güzel ahlak olarak
davranýþlara yansýmasý esastýr.9
1. Burhâneddîn, Maârif, s. 22.
2. 52/Tûr, 21.
3. Burhâneddîn, Maârif, s. 12.
4. Burhâneddîn, Maârif, s. 12.
5. 2/Bakara, 165.
6. Burhâneddîn, Maârif, s. 61.
7. Ebû’l-Hasan el-Eþ’arî, Kitâbu’l-Lum’a fî’rRedd alâ Ehli’z-Zeygi ve’l-Bid’a, thk. Richard
J. McCarthy, Beyrut 1953, s. 75.
8. Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, XIV/172.
9. Gazâlî (ö. 505/1111) de “Allah’a inandým de
sonra da dosdoðru ol.” Muslim, “Îmân”, 62
hadisini açýklarken, “Hz. Peygamber samimi
bir þekilde iman edenlere imanýn getirdiði
istikamet ve doðruluðu anlatýr ve onlarý imanýn güzel davranýþlarý yansýtmasý yönünde
pratiðe yöneltirdi.” der. Ebû Muhammed elGazâlî, el-Ýktisâd fî’l-Ý’tikâd, çev. A. Duran,
Hikmet Neþriyat, Ýstanbul 2004, s. 29.

É Ƿ ƾċ ÈƫǂÌ ºȇÈ ǺǷÈ Ì¦ȂÉǼǷÈ ¡ ǺȇÊ
È ȂÌ ǈÈ
“ ļÊ ƘÌÈȇ »
È ǀċǳ¦ƢȀÈ ºȇČÈ¢ ƢÈȇ
È ǧ ǾÊ ÊǼȇÊ® ǺǟÈ ǶÌ ǰǼÊ
ǾÉ ÈǻȂČƦÊŹÉÂÈ ǶÌ ȀÉ ºƦČÊŹÉ ¿ÇȂÈ
Ì ǬÊƥ ǾÉ ËǴǳ¦ = Ey iman edenler! Ýçinizden her kim dininden dönerse, Allah onlarýn yerine öyle bir kavim getirir ki Allah onlarý sever, onlar da Allah’ý
severler.”10 Yani imanlý kiþiler iyi hareket ederler, Allah da güzel hareket edenleri sever.11
Burhâneddîn’e göre ilim, tahkiki imana ulaþtýrýp, dünya imtihanýný kazanmaya vesile ve aracý olmalýdýr.12
Yunus Emre’nin (1240-1321), “Ýlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Okumaktan mana ne? Kiþi Hakk’ý
bilmektir.”13 sözünde belirttiði gibi ilim dünya imtihanýnda müþkül ve problemleri Allah’ýn rýzasý doðrultusunda
halletme anahtarý olmalýdýr.14 Böyle olmayan ilim, Burhâneddîn’e göre hayalden ibaret, problemleri çözemeyen,
dolayýsýyla deðer verilmeyen, kýymet
ve ehemmiyeti olmayan tahta parçasý
mesabesindedir.15
Burhâneddîn, imanýn kalpte olduðu
görüþündedir. Dil ile “mü’minim” deyip kalplerine indiremeyenlerin yalancý olduklarý için aðýzlarýna taþ ve topaç
týkanmasý gerektiðini de söyler.16 Ehl-i
Sünnet âlimlerine göre imanýn asýl yeri kalptir.17 Ýman, dil ile ikrar kalp ile tasdiktir. Sadece ikrar iman olsaydý, bütün
10.5/Mâide, 54.
11.2/Bakara, 195.
12.Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 33.
13.Turan Karataþ, Yunus Divaný, Kaynak Yay.,
Ýstanbul 2004, s. 233.
14.Burhâneddîn, Maârif, s. 33.
15.Burhâneddîn, Maârif, s. 33.
16.Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 33.
17. Ebû Hanîfe, Nu’mân b. Sâbit, el-Fýkhu’l-Ekber,
Ýmâm-ý A’zam’ýn Beþ Eseri, çev. Mustafa Öz,
Ýstanbul 1981, s. 74-7; Ebû’l-Muîn en-Nesefî,
Kitâbu’t-Temhîd, çev. Hülya Alper, Tevhidin
Esaslarý, Ankara 2010, s. 143 vd.
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münafýklarýn mü’min olmalarý gerekirdi. Keza sadece tasdik de iman olmaz.1
Burhâneddîn’e göre dil ile ikrar iman için yeterli deðildir. Dilin ikrarýný kalbin
tasdik etmesiyle ancak iman olabilir.
Münafýklýk yani imanýn kalpte olmayýp
sadece dil ile inandým demenin yalancýlýk olduðunu, bunlar için onun, “aðýzlarýna taþ ve topaç týkama” deyiþini kullandýðý görmekteyiz.
Burhâneddîn’e göre “iman”, Allah’ýn
rahmet ve merhamet nazarýyla baktýðý insaný güzelliklere, hayýrlara ulaþtýran kýlavuz gibidir. Bu kýlavuzun eline, eteðine iyi
sarýlmak gerekir ki dünya ve ahirette saadetlere, güzelliklere ulaþýlabilsin.2 “Kalbinde zerre miktarý iman bulunan kimse
ateþten çýkacaktýr.”3, “Kimin en son sözü “Allah’tan baþka ilah yoktur. Muhammed Allah’ýn Rasulü’dür.” olursa cennete
gider.”4 hadisleri de imanýn kýlavuz olma
özelliðinin önemini açýklamaktadýr.
Seyyid Burhâneddîn, bütün eþyanýn
sonradan yaratýldýðýný bilen kimse, yaratanýn var olduðu, Allah’ýn ezelî ve ebedî oluþu bilgisine ulaþacaðýný söylemektedir.5
Kelam ilminde bu düþüncenin temelini, Allah’ýn varlýðýný ve birliðini ispatlamaya çalýþan “Hudus Delili” oluþturur.6
1. Ebû Hanîfe, el-Fýkhu’l-Ekber, s. 56.
2. Burhâneddîn, Maârif, s. 33.
3. Tirmizî, “Sýfatu Cehennem”, 10.
4. Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 20.
5. Burhâneddîn, Maârif, s. 51.
6. Kelamcýlara göre akýl sahibi insanýn
üzerine düþen vazifelerin ilki Allah’ýn varlýðýný bilip kavramak için aklýný harekete geçirmektir. Evrendeki varlýk ve olaylar üzerinde
düþündüðü takdirde, onlarýn deðiþen özelliklerini ve bundan dolayý sonradan meydana
geldiklerini bilir. Sonra, insan eylemlerine kýyas ederek onlarýn da bir muhdisinin (fail ve
yaratýcýnýn) bulunduðu bilgisine ulaþýr. Kâdî
Abdulcebbâr, Þerhu’l-Usûli’l-Hamse, Kahire
1968, s.65; Bekir Topaloðlu, Allah’ýn Varlýðý,

Burhâneddîn’e göre akýl veya hiç bir anlayýþ, yüce Allah’ýn zatýný idrak edip kavrayamaz. Zira kavranan, idrak edilen þeyin
sonu var7 demektir. Allah, tanýmlanamadýðý gibi tasvir de edilemez. Çünkü taným
da tasvir de sýnýrlý ve sonlu þeylerin açýklanmasý ile ilgilidir.8
Burhâneddîn’e göre bedendeki caný korumak nasýl hayat için önemliyse kalpteki imaný korumak da öyledir.
Ýmanýný caný gibi bilmesi gerekir. Canýn bedende kalabilmesi için zehirden
ve zararlý maddelerden sakýnmak gerekiyorsa imaný da o þekilde korumasý elzemdir. Yani yabanî hayvanlardan korunduðu gibi imanýný da zararlý olan
þirk, nifak, gaflet gibi hallerden korumasý gerekir.9 Ýman sahibi olmak önemli olduðu gibi imanýný korumak ise daha da önemlidir. Allah bütün hayvanlara, kendilerine zararlý olabilecek þeylere
raðbet etmeme duygusu (içgüdüsü),
insanlara da iyiyi, kötüyü, yararlý ve zararlýyý ayýrt edici akýl vermiþtir. Bir de
insanlara, kendilerine zarar verebilen ve
onlarý zarar ve ziyana sokan þehveti de
vermiþtir ki imtihan sýrrý olabilsin.10
Ebû Hanîfe (ö. 150/767), “Kim bütün þartlarýna uygun, ameli bozan ayýplardan uzak amel iþlerse ve onu inkâr ve
irtidat ile boþa çýkartmadan mü’min olarak ölürse, Allah onun amelini boþa
çýkartmaz, karþýlýðýnda sevap verir.”
diyerek, ameli bozan ayýplar, günahlar,
küfür, inkâr ve irtidat ile amellerin boDÝB Yay., Ankara 1992, s. 69.
7. Burhâneddîn, Maârif, s. 68.
8. Bkz. Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, Haz.
Bekir Topaloðlu-Muhammed Aruçi, ÝSAM,
Ankara 2005, s. 126; Te’vilâtu’l-Kur’ân,
V/52, VI/297, XV/99.
9. Burhâneddîn, Maârif, s. 80.
10.Burhâneddîn, Maârif, s. 80.
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þa çýkmasýndan söz etmektedir.1 “Ey iman edenler! …ÀÈ ȂǸÊ
É ǴǈČ
Ì Ƿ ǶÉƬǻÈ¢ÂÈ ċȏÊ¤ Ǻċ ÉƫȂÉÈŤ ÈȏÂÈ = Müslümanlar olarak can verin.”2; “Nasýl yaþarsanýz öyle ölürsünüz, nasýl ölürseniz öyle dirilirsiniz.”3 düsturunca imaný
son nefese kadar korumak önemlidir. Ýmaný bir þehir gibi yerleþim yerine benzeten Burhâneddîn, iman þehrinde günah iþlemeyi, nimetlere karþý þükretmeyip nankörlük etmeyi edepsizlik ve ahlaksýzlýk sayar ve “Eðer cehennem yolu
o kadar hoþ, o kadar gönül çekici olmasaydý, binlerce insan, kendisini ebedî
cennetten mahrum etmezdi.”4 der. Ýnsanýn gönlündeki iman, gökte parlayan
dolunaya benzer. Kur’an ise nur gibidir.5
Nasýl ki dolunay güneþi görüyor ve etrafýna ýþýk yansýtýyorsa gönüldeki iman
da Kur’an ve hadisten aldýðýný yansýtmalý, mü’min de çevresine yararlý olup ýþýk saçmalýdýr. Burhâneddîn’e göre
mü’min kendisine iyilik ediyormuþ gibi
mü’min kardeþine iyilikte bulunan kimsedir. “Eðer baþkalarýna iyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiþ olursunuz.”6
ayetini, “mü’min olmanýn bir özelliðinin baþkalarýna iyilik yapmayý, kendisine yapýlmýþ iyilik gibi” açýklar.7
Burhâneddîn’e göre iman iki kýsýmdýr: a) Allah’ýn emrini büyük görüp ona saygý duymak (ta’zim), b) Allah’ýn
yarattýðý bütün mahlûkata yaratandan ötürü saygý, merhamet ve þefkat
göstermek.8 Baþka bir taksime göre de

“Ýmanýn yarýsý sabretmek, diðer yarýsý da þükretmektir.”9 Þükür ve sabýr, aralarýnda nüans olmakla birlikte bir yönüyle birdir. Sabýr, þehvet ve lezzetlerden nefsi tutmak, þükür verilen nimetleri hayýr yolunda kullanmaktýr.10 Sabýr, kiþinin musibetler karþýsýnda telaþa kapýlmadan güçlü olmasý, her þeyin
Allah’tan geldiðinin bilinci ile tahammül edip dayanma gücü göstermesidir.
Kiþinin baþýna gelen her þey bir gizli sebep, bir hikmetin gereðidir. Baþa gelen
bela ve musibetleri kabullenme sabýr,
nimetleri kabul etmek de þükürdür.11
Burhâneddîn’e göre de iman hakikatine ulaþmak isteyenler kâinat kitabý
âlemdeki hadiselere ibret nazarýyla bakýp þahitliðe hamd edip þükretmeli, bela ve musibetlere de Hz. Eyyûb (as.)
misali sabretmelidirler.12
Ezcümle Seyyid Burhâneddîn’e
göre iman kalpte tasdikle olur. Dil ile mü’minim deyip kalbe indiremeyenler yalancý olduklarý için aðýzlarýna taþ
ve topaç týkanmalýdýr. Gönlündeki imaný da dolunayýn ýþýk saçmasý gibi salih
ameller olarak çevresine yansýtmalýdýr.
Bu imanýný da kendi caný gibi ölünceye
kadar sapasaðlam korumalýdýr.

1. Ebû Hanîfe, el-Fýkhu’l-Ekber, s. 57 vd.
2. 3/Âl-i Ýmrân, 102.
3. Abdurraûf el-Munâvî, Feyzu’l-Kadîr, Mýsýr
trs., V/663.
4. Burhâneddîn, Maârif, s. 25.
5. Burhâneddîn, Maârif, s. 20.
6. 17/Ýsrâ, 7.
7. Burhâneddîn, Maârif, s. 21.
8. Burhâneddîn, Maârif, s. 21.

9. Burhâneddîn, Maârif, s. 21; Munâvî, Feyzu’lKadîr, Beyrut 1972, III/188; “Baþýna iyi bir
þey gelirse þükreder, kötü bir þey gelince sabreder.” Muslim, “Zuhd”, 64.
10.Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, I/234, II/432,
V/282.
11.Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, I/234, II/432,
V/282.
12.Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 42, 71.

C) AMELÝN TEMELÝ ÝMANDIR
Seyyid Burhâneddîn’e göre saðlam
bir iman ve halis bir niyet amel duva-
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rýnýn temelidir, eðer temeli saðlam atýlmazsa, üzerine yaptýðýn duvar yýkýlýr, bina da tamamlanamaz.1 Yani amellerin deðer kazanmasý ancak iman ile mümkündür. Ýman amellerin sýhhati için önemlidir.2 Çünkü amel için iman
þarttýr.3 “ǶÌ ÉÈŮƢǸÈ ǟÌ È¢ ǲċ ǓÈ È¢ ǾÊ ċǴǳ¦ ǲȈÊ
Ê ƦǈǼ
È ǀċǳ¦ =
È ǟÈ ¦ÂƾČ ǏÈ ÂÈ ¦ÂǂÈ
É ǨǯÈ ǺȇÊ
Kâfirlerin ve Allah yolundan yüz çevirenlerin amellerini Allah boþa çýkarýr.”4
ayetini teavil eden Burhâneddîn, kâfir
olanlarýn ve baþkalarýnýn Müslüman olmasýna da engel olmaya çalýþanlarýn,
Allah’ýn onlarýn önceden yapmýþ olduklarý iyi amellerini de geçersiz kýldýðýný
söyler.5 Allah inkâr edenlerin amellerini fýrtýnalý bir günde rüzgârýn þiddetle savurduðu küle ve seraba benzetir.6
Mü’min olmayanlar, kýyamet gününde, yaptýklarý amellerden hiçbir þey elde edemezler.7
Burhâneddîn’e göre þirk, imaný yok
eden,8 tevbe etmeden Allah’a kavuþulunca Yüce Rabbin asla baðýþlamayacaðý9 bir zulümdür. Þirk, göklerin, yerin
ve bunlarda bulunanlarýn, maddenin ve
hayatýn zorunlu olarak teslim olduðu
külli bir kanuna yani Allah’ýn tek ilah ve
Rab olduðu gerçeðine karþý gelinmekle
Allah’ýn hakkýný O’na teslim etmemek
bakýmýndan da bir zulümdür.10 Çünkü

þirk ameli, insaný dünya ve ahirette karanlýklarda býrakan fiil çeþididir.11
Burhâneddîn’e göre Allah’ýn verdiði nimetlere þükretmeyen kimseye kâfir
denmez, belki küfrân-ý nimette bulunuyor12 denilebilir. O, akli bir misalle konuyu þöyle delillendirir: “Sana hizmet
eden ve sana övgüler yaðdýran kimseyi, elbise ikram edilmeye ve dostluk kurulmaya layýk bir kiþi olarak tanýrsýn.
Hayvanlardan kedi ve köpeði bile sana hizmetlerinden dolayý sevip okþarsýn, hâlbuki onlarýn bu hizmetlerinin
senin yanýnda deðeri bile yoktur.”13 Bu
sözüyle Burhâneddîn saymakla bitmeyecek çeþit çeþit sýnýrsýz nimetleri veren yaratýcýya þükredilmesi, nankörlükle þirke kapý açýlmamasý görüþündedir.
Onun verdiði diðer bir misal de þöyledir: “Birisi sana talebelik edip senden
istifade etse, bu bilgi alýþveriþi, 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 karþý önceki sevgi kalmaz çünkü, “ǶÌ ÉÈŮƢǸÈ ǟÌ È¢ ǲċ ǓÈ È¢ = Allah, onlarýn amellerini boþa çýkarmýþtýr.”14 ayeti sýrrýnca önceki güzellikleri talebe kendi irade ve
arzusuyla sýfýrlamýþ olmaktadýr. Böy-

1. Burhâneddîn, Maârif, s. 64.
2. 5/Mâide, 5; Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân,
IV/164.
3. Bkz. 5/Mâide, 5; Mâturîdî, Te’vilâtu’lKur’ân, IV/164.
4. 47/Muhammed, 1.
5. Burhâneddîn, Maârif, s. 63.
6. 14/Ýbrâhîm, 18; bkz. Osman Oral, Ýmanýn
Pratik Tezahürü Salih Amel, Ankara 2014, s.
95 vd.
7. 14/Ýbrâhîm, 18; bkz. Mâturîdî, Te’vilâtu’lKur’ân, VII/479.
8. Burhâneddîn, Maârif, s. 63.
9. Bkz. 4/Nisâ, 48, 116; 31/Lokmân, 13.
10.Bkz. Murat Serdar, Musa’nýn Mýsýr’ýnda

Þirk, Kayseri 2012, s. 10-1.
11.Ýman sahibi bir insanýn bu gibi günahlarý
iþlediði takdirde, cezasýný çektikten sonra
mutlaka cennete gideceði, ancak þirke giren
insanlarýn, tevbe etmeden öldüðü takdirde
affedilmeyeceðidir. Bkz. 4/Nisâ, 116; “Ümmetinden kim Allah’a þerik (ortak) koþmadýðý hâlde ölürse, zina da etse hýrsýzlýk da
yapsa cennete girer.” Buhârî, “Cenâiz”, 1;
“Libâs”, 24; “Ýsti’zân”, 30; “Rikâk”, 13,14;
“Tevhîd”, 33; Muslim, “Îmân”, 153, 154;
“Zekât”, 32, 33.
12.Burhâneddîn, Maârif, s. 63.
13.Burhâneddîn, Maârif, s. 63.
14.47/Muhammed, 1.
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le bir kimseyi, “Öðrenmiþ olduðum bütün bilgileri önce Allah’ýn izni, sonra da
falan hocamýn irþadý ve himmetiyle öðrendim, yoksa ben bu bilgilere nasýl ulaþabilirdim?” diyen bir kimse ile hiçbir
zaman kýyaslamak mümkün deðildir.
Burhâneddîn’in “Teþekkür nedir bilmeyen kibirli bir þahsý, kadir kýymet bilen,
ikram ve iyiliðe karþý teþekkür eden biriyle denk tutamazsýn.”1 diyerek amellerin boþa çýkmasýný iman ile iliþkisi bakýmýndan açýkladýðýný görmekteyiz. Ona göre niyetleri bozuk olanlarýn amelleri makbul olmamýþtýr.2
Mâturîdî’ye (ö. 333/944) göre iman da kalbin bir amelidir.3 Kalbin ameli inanmak, dilin konuþmak, elin
tutmak, ayaðýnki ise yürümektir. Ýman, kalbin ve dilin birer amelidir.4 Amel, Allah’ýn rýzasýný kazanmak niyetiyle yapýlýrsa makbul ve sevaba vesile olur. Niyetin bu þekilde sevaba deðer görülmesi, kesin bir irade ve karara
dayanmasýndandýr. Amellerin faydalý, iyi, salih olmasý, Allah rýzasýna baðlanýrken, salih amellerde niyetin þart olduðu da belirtilmektedir.5 Ameller ancak
niyetlere göre deðer kazanmaktadýr.6
1. Burhâneddîn, Maârif, s. 63.
2. Burhâneddîn, Maârif, s. 64.
3. Bkz. Mâturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, s. 176-7, s.
378-9.
4. Bkz. 16/Nahl, 106; 66/Tahrîm, 4; 22/Hacc,
35.
5. Süleyman Uludað, “Amel”, DÝA, 3/13 vd.
6. “Ameller ancak niyetlere göredir; herkesin
niyeti ne ise eline geçecek odur.” Buhârî,
“Bed’u’l-Vahy”, 1; Muslim, “Ýmâre”, 155;
diðer bir rivayet de þöyledir: “Kim bir iyilik
yapmaya niyet eder de onu yapmazsa ona
bir sevap yazýlýr, eðer onu yaparsa ona on
sevap, hatta Allah’ýn dilediði kadar yazýlýr.
Kim bir kötülük yapmaya niyet eder yapmazsa ona günah yazýlmaz. Eðer o kötülüðü yaparsa ona sadece bir günah yazýlýr veya Allah

Bir iþe, faaliyete veya amele baþlarken,
niyetiniz halis ve güzel ise iþ ve ameliniz ona göre þekillenir; kötü ise yine ona göre þekillenir ve deðerlendirilir. Salih amelin þartýnýn saðlam bir iman, kitap ve sünnete uygun niyet ve ihlasla yapýlmasý gereði anlaþýlmaktadýr.7
Burhâneddîn’e göre iman ibadetle birlikte olursa, sað ve saðlýklý olur. Eðer ibadetle birlikte olmazsa, hastadýr. Hasta kimse ise saðlýktan daha çok, ölüme
yani yer deðiþtirmeye yakýndýr. Yani ibadetlerle korunmayan iman ŉAllah korusunŉ yok olmaya, küfre, nifaka, þirke
doðru deðiþime mahkûmdur.8
Sonuç olarak Seyyid Burhâneddîn’e
göre iman olmadan güzel davranýþlarýn
hiçbir önemi olmadýðý gibi, salih amel
olmadan da kuru bir imanýn tadý yoktur. Amelin temeli iman ile saðlam atýlmalýdýr. Halis bir niyet amel duvarýnýn da temelidir, eðer iman ve niyet ile temel saðlam atýlmazsa, onun üzerine yaptýðýn duvar yýkýlýr.
D) ÝMANIN ARTMASI VE
EKSÝLMESÝ
Ýmanýn artmasý demek, daha önceki durumuna göre inanýlacak þeylerde
kararlýlýðý artýran delillerin artmasýdýr.
Seyyid Burhâneddîn’e göre iman artmaz ve eksilmez, bunun gibi can da çoðalýp azalmaz. Ýnsanýn bazen ölü, bazen
onu affeder.” Buhârî, “Rikâk”, 31; Muslim,
“Îmân”, 207; Dârimî, “Rikâk”, 70; Ýbn Hanbel, Musned, I/227, 279, 310; “… Kýyamet
gününde herkes niyetlerine ve amellerine
göre diriltilirler.” Buhârî, “Fiten”, 19; Muslim, “Sýfatu’l-Cenne”, 84.
7. Oral, Ýmanýn Pratik Tezahürü Salih Amel, s.
101 vd.
8. Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 80.
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de diri olmasý mümkün deðildir.1 Ebû
Hanîfe’ye (ö. 150/767) göre iman, inanýlacak hususlar (iman edilmesi gereken þeyler) açýsýndan artmaz ve eksilmez. Ýman yakin ve tasdik yönünden artar ve eksilir.2 Ayetlerde, Allah anýldýðý
ve Kur’an okunduðu zaman imaný artýrdýðý açýklanýr.3 Ýmaný tanýmlarken imaný hem tasdik hem ikrar hem de azalarla
amel etmek þeklinde tanýmlayan, kýsaca ameli imandan bir cüz sayan Harici,4
Mu’tezili5 ve Selefi gibi anlayýþlara göre iman keyfiyet ve kemiyet yönünden
eksilir ve artabilir. Bunlara göre yapýlan salih ameller imaný artýrýr. Ýþlenen
günahlar ise imaný eksiltir. Amelde artma ve eksilme söz konusu olduðuna göre imanýn bir parçasý olmasý itibariyle imanda da eksilme ve artma olur. Ýmaný
kalbin tasdiki þeklinde tanýmlayan baþta Ebû Hanîfe (ö. 150/767) olmak üzere Ehl-i Sünnet anlayýþýna göre inanýlmasý gereken hususlar açýsýndan imanda artma ve eksilme olmaz. Tasdik ola1. Burhâneddîn, Maârif, s. 80.
2. Ebû Hanîfe, el-Fýkhu’l-Ekber, s. 58.
3. Bkz. 8/Enfâl, 2; 9/Tevbe, 124.
4. Dinî ve siyasi konulardaki aþýrý görüþleri
ve faaliyetleriyle tanýnan Harici fýrkasýna
göre iman, “hem fiil-i kalb, hem fiil-i lisan
ve hem de fiil-i cevârihtir. Kalben tasdik,
lisanen ikrâr, amelen tatbik”tir. Bkz. Ebû
Ubeyd Kâsým b. Sellâm el-Baðdâdî, el-Îmân
ve Me’âlimuhû ve Sunenuhû ve Derecatuhû,
çev. Sönmez Kutlu, Kitâbu’l-Îmân, Ankara
2002, s. 209; Abdulkerîm eþ-Þehristânî, elMilel ve’n-Nihal, nþr. M. Seyyid Kilanî, Beyrut trs., I/134; E. Ruhi Fýðlalý, “Hariciler”,
DÝA, Ýstanbul 1997, 16/169 vd.
5. Ýtikadi meselelerin yorumunda akla ve iradeye öncelik veren kelam mezhebi Mu’tezile’ye
göre, iman, “hem kalbin hem dilin hem de diðer azalarýn fiili”dir. Bkz. Kâdî Abdulcebbâr,
Þerhu Usûl-i Hamse, s. 566; Ebû’l-Hasen
el-Eþ’arî, Makâlâtu’l-Ýslâmiyyîn ve Ýhtilâfi’lMusallîn, tahk. Helmut Ritter, Veisbaden
1980, s. 179.

rak imanda artma ve eksilme mevzubahis deðildir. Ýnsan iman edilecek þeylerin bazýsýna iman edip bazýsýný inkâr ettiði zaman bu kimse mü’min deðildir.
Mesela, Allah’ý, peygamberleri kabul edip melekleri ve ahireti kabul etmese bu
kimse mü’min sayýlmaz. Bu nedenle inanýlacak þeylerde bir artma ve eksilme
söz konusu olmadýðýndan imanda da bu
anlamda bir artma ve eksilme söz konusu deðildir. Ýmandaki artma, Allah’ýn
delilleri ve burhanlarýyla kiþinin daha
önce sahip olduðu imanýndan çýkmamasý ve o þekilde devam etmesidir. Ýnanýlmasý gereken hususlar açýsýndan ise
artmaz ve eksilmez.6
Ezcümle Seyyid Burhâneddîn’in de
“Ýman artmaz ve eksilmez, bunun gibi can da çoðalýp azalmaz. Ýnsanýn bazen ölü, bazen da diri olmasý mümkün
deðildir.” diyerek konuyu özetlediðini
görmekteyiz.
E) PEYGAMBERLERÝN ÖRNEK
AHLAKI
Kelam ilminin sem’iyyat kýsmýna giren nübüvvet meselesi, Ýslam inanç ve
düþünce tarihinin en önemli ve temel
konularýndan birini teþkil etmektedir.7
Burhâneddîn, peygamberlerin örnek alýnmasýný ister ve mü’minin onlarýn ahlaklarýný örnek almasý gerektiðini belirtir. Çünkü peygamberlerden insanlarýn
örnek alacaðý düstur ve prensipler vardýr. Hz. Peygamber, “Benimle benden
önceki diðer peygamberlerin misali, þu
adamýn misali gibidir: Adam güzel bir
6. Fahreddîn er-Râzî, el-Muhassal, terc. Hüseyin Atay, Ankara 1978, s. 245.
7. Ebû’l-Muîn en-Nesefî, Tabsýratu’l-Edille,
tahk. Hüseyin Atay-Þaban Ali Düzgün, Ankara 2003, II/14,17; Sâbûnî, Bidâye, s. 109.
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ev yapmýþtýr, sadece duvarda bir kerpiç yeri boþ kalmýþtýr. Halk, evi hayran
hayran dolaþmaya baþlar ve eksikliði
görüp, “Bu eksik kerpiç konulmayacak
mý?” der. Ýþte ben bu kerpicim ve peygamberlerin sonuncusuyum.”1
Yani diðer peygamberlerle þekillenen Ýslam ahlakýný Hz. Peygamber tamamlamýþtýr. Burhâneddîn’e göre nebilerin ahlakýndaki son derece yumuþaklýk ve merhametlilik sebebiyle daðlar ve
taþlar bile deðiþime uðrar.2 Ýnsanýn da
ahlakýnýn kemale ermesi nebilerin ahlakýný örnek almakla olabilir. Dünyada itibar edilecek olan Kur’an ve Hz.
Peygamber’in sözleridir.3
Burhâneddîn “ ƪÌ ďƦÈưºȇÉÂÈ ǶÌ ǯÉǂÌ ǐǼ
É Èƫ À¤
É Èȇ ǾÈ ċǴǳ¦ ¦ÂǂÉ ǐǼ
È
É
ǶÌ ǰǷÈ ¦ƾÈ ǫÌ ¢ = Allah’a yardým ederseniz Allah
da size yardým eder, ayaklarýnýzý sabit
kýlar.”4 ayetini þu þekilde açýklar:
“Peygamberlere ve dini teblið görevini yapan âlimlere ve Allah dostlarýna
yardým ederseniz Hz. Ýsa’ya yardým eden havariler ile Hz. Muhammed’e yardým eden sahabeler gibi sizleri dünya
ve ahirette üstün kýlar. Minberlerde ve
mescitlerde anýlmalarýný, övülmelerini
saðlar. ŉEbû Cehil ve Ebû Leheb gibiŉ
nefisleri için peygamberleri hor görenleri kýyamete kadar yerdirir.”5
Seyyid Burhâneddîn, Hz. Peygamber’e baðlýlýðýný her zaman dile getirir
ve “Ben, Hz. Muhammed’in ayaðýnýn
tozu, topraðýyým. O da benim canýmýn
sevgilisidir.”6 der. “Ben Allah’a ulaþtým, Muhammed ile iþim yoktur.” gö1. Buhârî, “Menâkýb”, 18; Muslim, “Fedâil”, 21.
2. Burhâneddîn, Maârif, s. 13.
3. Burhâneddîn, Maârif, s. 45.
4. 47/Muhammed, 7.
5. Burhâneddîn, Maârif, s. 65.
6. Burhâneddîn, Maârif, s. 31.

rüþünü kabul etmez. Tevhid inancý açýsýndan bunun olamayacaðýný ve “Hak,
Muhammed’den müstaðni deðildir ki
her zaman onun þanýný yüceltip duruyor. Allah her lütfu ona vermiþ, herkesi ona tabi kýlmýþtýr.”7 diyerek iman da
Allah ile Muhammed’in asla ayrýlamayacaðýný söyler. Mü’minlerin yegâne ümidi ve rehberi Hz. Peygamber’dir, zira
ondan evvel gelen ve sonra gelecek olan
insanlar, ulaþmak istedikleri yere ancak
Hz. Muhammed’in (sas.) rehberliði ile
ulaþabilirler.8 Böylece dinî konularda ayetlerden sonra sünnetin önemi de ortaya çýkmaktadýr.
Burhâneddîn, “ǾÉ ċǴǳ¦ ȏÊċ ¤ ǾÈÈǳÊ¤ ȏÈ ǾÉ ċǻÈ¢ ǶÈ
Ì ǴǟÌ ƢÈǧ = Bilmiþ ol ki Allah’tan baþka ilah yoktur.”9
ayetini, “Yani Kelime-i Tevhidi, içtenlikle can ü gönülden söylerse, temiz bir
testi ile tertemiz olan bir ýrmaktan su alýp bu su ile boy abdesti alýp namaz kýlan ve dua eden kiþiye benzer.”10 diyerek
misallendirir. Diðer peygamberlerden
de örnekler veren Seyyid Burhâneddîn,
“Hz. Ýbrahim ateþe atýldýðýnda, Hz.
Musa denize ayak bastýðýnda, Hz. Nuh
tufanaa hükmettiðinde, Hz. Davut demiri hamur gibi yumuþattýðýnda ve güzel naðmeleriyle daðlarý bile dile getirdiðinde, Hz. Ýsa ölü ruhlarý dirilttiðinde
Hz. Muhammed (sas.) ise Mirac’a giderken gökleri yarýp geçtiðinde, bunlarýn hepsini Hak’tan görmüþ ve Hak’tan
bilmiþlerdi.”11 diyerek nübüvvet ile ilgili birçok hikmetin olduðunu belirtir.
Seyyid Burhâneddîn’e göre peygamberler her þeyi Allah’ýn emrine ta7. Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 54-5.
8. Burhâneddîn, Maârif, s. 77.
9. 47/Muhammed, 19.
10.Burhâneddîn, Maârif, s. 66-7.
11.Burhâneddîn, Maârif, s. 76.
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bi ve kendilerini Allah’ýn kulu olarak
bilmiþler ve her þeye hüküm yürütenin
Hak olduðunu görmüþler, bu sebeple
de her þey onlarýn emrine boyun eðmiþtir. Nebiler Hakk’ýn emrine boyun eðdiklerinden mü’minin de peygamberleri örnek almalarý Hakk’ýn önünde onlar
gibi boyun eðmeleri gerekmektedir.1
È ƦǻÈ̄ ǺÊǷ ¿È ƾċ ǬÈ ºƫÈ ƢǷÈ ǾÉ ċǴǳ¦ ǮÈ Èǳ ǂÊ
“ǂÈ ƻċ ÈƘÈƫ ƢǷÈÂÈ ǮÊ
È ǨǤÌ ºȈÈÊǳ = (Ey
Muhammed!) Geçmiþ günahlarý da sana baðýþladým.”2 Yani Hz. Âdem’in zellesinden3 meydana gelen günahý sana
baðýþladým. “Ve gelecek günahlarýný da
baðýþladým.” Yani ümmetinin günahlarýný da sana baðýþladým. Burhâneddîn’e
göre mü’minlerin de tevbe, istiðfar ve
þefaat ile günahlarýnýn affedilebileceðine iþaret vardýr.4
Sonuç olarak Seyyid Burhâneddîn’e
göre mü’minlerin yegâne ümidi ve rehberi Hz. Peygamber’dir. Ancak onun
rehberliði ve Allah’ýn izniyle dünya ahiret mutluluðu elde edilebilir. Böylece dinde sünnetin önemi de ortaya çýkmaktadýr.
F) RU’YETULLAH
Ru’yetullah, Yüce Allah’ýn görülmesi demektir.5 Seyyid Burhâneddîn
Allah’ýn dünyada görülemeyeceðini,
fakat görme isteðinin abes olmadýðýný,
1. Burhâneddîn, Maârif, s. 76.
2. 48/Fetih, 2.
3. Zelle, yürüyen kimsenin çamurda kaymasý
gibi herhangi bir kasýt olmadan ilahî emre
aykýrý biçimde iþlenen fiil. Hz. Âdem’in cennette iken yasak aðacýn meyvelerinden yemesi zelleye misaldir. Bkz. Bilmen, Muvazzah
Ýlm-i Kelâm, s. 184; Mustafa Akçay, “Zelle”,
DÝA, Ýstanbul 2013, 44/223-5.
4. Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 76.
5. Bkz. Temel Yeþilyurt, “Ru’yetullah”, DÝA,
Ýstanbul 2008, 35/311-2.

Hz. Musa’nýn da böyle bir isteðinin olduðunu açýklar. Ona göre Hz. Musa’nýn
Allah’ý görme isteðine karþý, Allah’ýn, ǺÈǳ
ň¦Ê ǂÈ ºƫÈ” = Sen, beni asla göremezsin.”6 fermanýný hatýrlamak gerektiðini belirtir.7
Burhâneddîn’e göre can, baþ, mal ve
mülkten geçerek, “Ey Rabbim! Bana cemalini göster.” diye istekte bulunmaya devam et! Hâlbuki O, “Þartlar müsait deðildir, beni asla göremezsin!” buyuracaktýr.8 Nitekim Hz. Musa,
Allah’ý dünyada görmek istemiþ, fakat,
“ň¦Ê ǂÈ ºƫÈ ǺÈǳ = Sen, beni asla göremezsin.”9
cevabýný almýþtýr. Çünkü beþerî arzu ve
istekler görme önündeki önemli engellerdir. Ýnsan, tekrar diriltildikten sonra (ba’s) kalpler dünyevi arzulardan arýndýrýldýðýnda daha fazla açýklýk ve kemalin gerçekleþmesi önündeki engeller
de ortadan kalkacaktýr. Bir peygamber
O’nu görmek için talepte bulunup dua ettiðine göre demek ki O’nu dünyada
da görmek mümkündür. Ancak, Allah
kendisinin bildiði hikmetlerden dolayý
dünyada bu kapýyý açmamýþ ve ahirette kurtulmak isteyen kullarýnýn O’nu
dünyada görmeden kitap ve peygamberlerine iman etmelerini dilemiþtir.10
Ayrýca Kur’an, gözlerin Allah’ý göremeyeceðini haber vermiþ,11 âlimler de
rü’yetullahýn dünyada vuku bulmayacaðýný söylemiþtir.12 Rü’yet, dünyada
sýnýrlýlýk ifade ettiðinden Hakk’ý dünyada görmek mümkün deðildir. Ahirette ve cennet hayatýnda Hakk’ý görmek
nasslarla sabittir. Mesela sahih hadis6. 7/A’râf, 143.
7. Burhâneddîn, Maârif, 39-40.
8. Burhâneddîn, Maârif, 39-40.
9. 7/A‘râf, 143.
10.Bkz. Gazâlî, el-Ýktisâd, s. 90 vd.
11.6/En‘âm, 103.
12.Bkz. Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, VII/45-6.
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lerde rü’yetullahýn ahirette gerçekleþeceði, mü’minlerin, bulutsuz bir günün
öðle vaktinde güneþi ve bulutsuz bir
gecede dolunayý gördükleri gibi Allah’ý
ahirette göreceði bildirilir.1
Mu’tezile, Hariciler ve Mürcie, nasslarý tevil etmek suretiyle Allah’ýn ahirette mü’minler tarafýndan görülebileceði
inancýna karþý çýkarken; Ehl-i Sünnet,
görülmesinin cevaz ve imkânýný kabul
etmiþtir.2 Diðer bir deyiþle Allah’ýn ahirette görülebileceðini Mâturîdî ve Eþ’arî
kelam ekollerinin dýþýnda kalan diðer kelam ekolleri, anlayýþlarý gereði kabul etmemiþlerdir. “Güzel davrananlara cennette daha güzel karþýlýk, bir de ziyade
vardýr.”3 ayetinde cennette mü’minlere
verilen nimetlerden sonra verilecek “ziyade” ru’yetullahtýr;4 mü’minlerin
Allah’ý cennette görmeleridir.
Dolayýsýyla Seyyid Burhâneddîn’in
Yüce Allah’ýn dünyada görülmeyeceði, ahirette görülebileceði fikriyle Ehli Sünnet’in görüþünde olduðunu söylemek mümkündür.5
G) EN YÜCE MERTEBE: ÖLÜM
Hikmet dünyasýnda olan bütün fiillerin hikmetini anlayabilmek için ecel ile ölümün olmasý gerekir. Her canlýnýn ölümlü olmasý gerçeði yaratýcýnýn
hikmetini ve bilgisini gösterir.6 Seyyid
1. Bkz. Buhârî, “Tevhîd”, 24; Muslim, “Îmân”,
299; “Zuhd”, 16.
2. Kâdî Abdulcabbâr, Þerhu Usûli’l-Hamse, s.
232; Ebû Mansûr Abdulkâhir el-Baðdâdî, elFark Beyne’l-Fýrak, Mezhepler Arasýndaki
Farklar, çev. Ethem Ruhi Fýðlalý, Ankara 1991,
s. 153; Nesefî, Tabsýratu’l-Edille, I/508 vd.
3. 10/Yûnus, 26.
4. Bkz. Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, VII/45-6.
5. Bkz. Burhâneddîn, Maârif, 39-40.
6. Bkz. Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, II/503.

Burhâneddîn’e göre ölüm; aziz, mutlu bir hayatýn sona ermesi olmayýp aksine sürekli, ebedî, gerçekten mutlu ve
dünyadakine kabil-i kýyas olmayan çok
daha güzel, anlatýmý imkânsýz bir baþka hayatýn baþlangýcýdýr. Allah insana
bu hayattan daha güzelini, daha üstününü ve ölümsüz olanýný mutlaka verecektir. Zira O, mutlak cömertlik sahibidir. Ölümün dýþ görünüþü cansýzdýr, soðuktur, iç yüzü ise sýcak ve diriliktir. Ölümle insan dirilir, gerçekten o
ebedîliktir. Burhâneddîn’e göre ölüm en
yüce mertebedir. Çünkü ölümle Allah’a
kavuþmak vardýr. Seyyid Burhâneddîn,
Mevlânâ’ya hitaben þöyle demiþtir:
“Allah seni, babanýn derecesine ulaþtýrsýn. Zira hiç kimsenin derecesi
ondan üstün deðildir, babanýn derecesi bu kadar yüce olmasaydý, “Allah seni onun derecesinden de üstün kýlsýn.”
diye dua ederdim. Fakat en son derece,
onun ulaþtýðý derecedir, ondan yüksek
derece de yoktur. Nitekim Kur’an’da,
È ƥ°È ńÊÈ ¤ Àċ È¢ÂÈ = Þüphesiz ki en son
“ȄȀÈ ºƬÈǼǸÉ Ìǳ¦ Ǯď
varýlacak yer (derece, makam) Rabbinin huzurudur.”7 buyrulmuþtur.8
Hocasý Sultânu’l-Ulemâ Muhammed Bahâeddîn Veled’i övgüyle anan Burhâneddîn onun en üstün velayet mertebesinde bulunduðunu,
Mevlânâ’ya ondan üstün bir dereceye
ulaþmasý için dua etmediðini, zira bundan ötesinin yani Allah’a kavuþmaktan
daha öte bir derece bulunmadýðýný söylemiþtir.
Yine Burhâneddîn’e göre namaz,
zekât ve oruç, Allah ile buluþmaktýr. Bu
çeþit buluþup kavuþmalar, her buluþup
7. 53/Necm, 42.
8. Burhâneddîn, Maârif, s. 28.
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kavuþmadan daha tatlýdýr. Allah’a kavuþmanýn lezzeti ve muhabbeti hepsinden üstündür. Kur’an’ý ister baþýndan
oku, istersen sonundan oku özetle manasý þudur: “Ey benden ayrýlmýþ olan
kimse, bana dön!” 1
Seyyid Burhâneddîn (ö. 645/1244),
“Allah yolunda cihad eden kimseler yok
mu? Onlar, þairin þiir söylerken kafiye
aradýðý, talebenin tatil gününü beklediði gibi, ölümü ararlar ve beklerler.”2
diyerek ölümü beklemeyi cihad etmeye benzetir. Öðrencisi Mevlânâ’ya (ö.
672/1273) göre de ölüm ayrýlýk deðil,
ilahî sevgiliye kavuþmadýr. O, ölüm anýný, “þeb-i arus/düðün gecesi” olarak
adlandýrýr: “Ben ölüp de tabutumu geçirdikleri zaman, benim bu cihanýn derdiyle uðraþtýðýmý zannetme. Cenazemi
görünce ayrýlýk ayrýlýk diye aðlama, benim sevgilimle kavuþma anýmdýr.”3 Ölüm, sevgiliye yani Allah’a ve ayný zamanda sonsuz imkânlar dünyasýna kavuþmaktýr.
Yunus Emre’ye (1240-1321) göre
de ölüm, ruhun cesetten ayrýlmasýdýr.
Bu ölüm, insanlara korku verir. Yunus,
sonsuzluk arzusuyla ölümden korkmamaya çaðýrýr. Ölüm ile yok olduðunu
gören insanoðlu, varlýðýnýn hikmetini
araþtýrýr. Bu, onu yaratýcýyý bulma noktasýna ulaþtýrýr. O’na ulaþmak ancak,
insanýn, varlýk ve yokluk çölünü geçmesiyle mümkün olur. Ýnsaný, varlýða ulaþtýran, sonsuzluða ulaþtýran bir nokta
da yokluk fikridir. Ölmeden önce ölmenin manasý budur. O’nun sistemi içinde ölüm korkusunun en temel güvence1. Burhâneddîn, Maârif, s. 58.
2. Bkz. Seyyid Burhâneddîn, Maârif, s. 49.
3. Bkz. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Mesnevî,
çev. Velid Ýzbudak, Ýstanbul 1991, IV/ 292.

si yaratýcýyý bulmak, onu düþünmektir.
Çünkü ölüm sonsuzluk yoluna girmektir. Öyleyse ölümden korkmamalý aksine sevinmelidir.4
Ezcümle Seyyid Burhâneddîn’e göre ölüm, hakiki hayata açýlan bir kapý,
dünya yolculuðunda (seyr-i sulûk) en
son derecedir, ondan yüksek derece de
yoktur.
H) TEVEKKÜL VE KADER
Ýmanýn þartlarýndan biri kadere iman etmektir.5 Tevekkül de kiþinin sebeplere yapýþtýktan sonra, neticenin yaratýlmasýný Allah’tan beklemesi ve hakiki tesiri Allah’tan bilmesidir.6 Seyyid
Burhâneddîn’e göre Allah’a inanan ve
O’na kul olan, kader çerçevesinde O’na
tevekkül eder. Tevekküllü kiþinin gerçek kiþiliði olduðunu vurgular ve þöyle der:
“Allah’a kul ol, O’na tevekkül et!
Çünkü gerçek kiþiliðin O’nun baðýndan
kurtulamaz. Her kim kendi arzularýna
kapýlmýþ, nefsinin isteklerini yerine getiriyorsa, yaptýðý iþler küle benzer, bir
gün savrulup gider. Eðer kiþi, herkesin
elde ettiði þeyi elde etmeye çalýþýrsa, eðer o þeye el atan kimse inkârcý ise ona
benzemek demektir, hâlbuki inkârcý teslim olmamýþ, Allah’ýn kaza ve kaderi ile savaþa giriþmiþtir, böyle kiþi þeytanýn
maskarasýdýr, kötü talih onu azdýrmaya
yol bulmuþtur. O kimse, âlemlerin Rabbi olan Allah’a inanmýþtýr veya inanmamýþtýr. Eðer inanmýyorsa, O’nun ilah ol4. Bkz. Mehmet Bayrakdar, Yunus Emre ve Aþk
Felsefesi, Ankara 1991, s. 74.
5. Bkz. Muslim, “Îmân”, 1.
6. Isfehânî, Mufredât, “vkl” md.; Ýbn Manzûr,
Lisânu’l-Arab, “vkl” md.
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duðunu bilmiyorsa kimse ile savaþý yoktur, ancak kendisi ile savaþmaktadýr. Eðer inanýyorsa, inkârýn sonunun nereye varacaðýný bilir. Kur’an’da, “ Ì¦ȂÉǴǯÉ ƘÌÈȇ ǶÌ ǿÉ°È̄
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rý, yesinler eðlensinler ve boþ emel onlarý oyalayadursun, kötü sonucu yakýnda görüp anlayacaklardýr.”1 denilir.2
Seyyid Burhâneddîn, “Ýnkârcý Müslüman olmamýþ, Allah’ýn kaza ve kaderi ile savaþa giriþmiþtir, böyle kiþi þeytanýn
maskarasýdýr.”3 diyerek nefsine uyan, inanmayan kiþinin ruh hâlini anlatýr.
Ýnanan kiþinin özelliði ise kader çerçevesinde tevekküle sarýlmasýdýr. “ȄÈǴǟÈ ÂÈ
ÀÈ ȂÉǼǷÊƚÌ ǸÉ ÌǳȐÊ ǯċȂÈ ºƬÈÈȈÌǴºǧÈ ǾÊ ċǴǳ¦ = Mü’minler Allah’a tevekkül etsinler.”4 Tevekkül, sebeplere
riayet ettikten sonra neticeyi Allah’tan
beklemek, O’na itimat etmek ve O’ndan
gelecek her þeyi, arzusuna uysun veya uymasýn, rýza ve memnuniyetle karþýlamak, sabretmek, hamdetmek ve
þükretmektir.5 “ś
Č ŹÉ ǾÈ ËǴǳ¦ Àċ Ê¤ ǾÊ ËǴǳ¦ ȄÈǴǟÈ ǲÌ ǯċȂÈ ºƬÈºǧÈ
È ÊǴǯďȂÈ ºƬÈǸÉ Ìǳ¦ ƤÊ
ƪÈ ǷÌǄÈ ǟÈ ¦È̄ÊƜÈǧ = Azmettiðin zaman Allah’a tevekkül et, muhakkak ki Allah tevekkül
edenleri sever.”6 Burhâneddîn’e göre baþa gelen her türlü duruma sabredilmeli, Allah’tan asla ümit kesilmemelidir. Çünkü Allah’ýn rahmetinden sapýklýða düþmüþlerden baþkasý ümidini kesmez.7 Allah’ýn rahmetinden ümit
kesmek, ancak kiþinin, Allah’ýn her þeye kadir olmadýðýna ya da her þeyi bilmediðine veya O’nun cömert deðil de
cimri olduðuna inanmasý durumunda
1. 15/Hicr, 3.
2. Burhâneddîn, Maârif, s. 61.
3. Burhâneddîn, Maârif, s. 61.
4. 58/Mucâdele, 10.
5. Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 55, 59.
6. 3/Âl-i Ýmrân, 159.
7. Burhâneddîn, Maârif, s. 55, 59.

olur. “Allah’ýn rahmetinden ümidinizi
kesmeyin. Çünkü kâfirler topluluðundan baþkasý Allah’ýn rahmetinden ümit
kesmez.”8
“ǶÌ ǿÉ°¦È ǂÈ ǇÊ
Ì ¤ ǶÈÉ ǴǠÌ ºȇÈ ǾÉ ċǴǳ¦ÂÈ = Allah onlarýn gizlediklerini biliyor.”9 ayetini Burhâneddîn,
“Yüce Allah, ilm-i ezelî’de þaki veya said (kötü veya iyi, kâfir veya mü’min)
ne yazdý ise her birine kaderde ne takdir etti ise onu bilir.10 diyerek açýklar.
Allah’ýn ilmi, iradesi ve kudretinin dýþýnda hiçbir þeyin olmadýðýný, kaderin
de O’nun mutlak ilmi, iradesi ve kudreti içinde olduðunu belirtir. Tevekkül, dünyaya ve ahirete ait maksatlarla sünnet-i ilahiye/sünnetullah denen
kanunlara layýkýyla uymak ve neticeyi Allah’tan beklemektir. Ýnsan buðday elde etmek istediði zaman tarla ile
bir yönde el ele verir. Onu sürer, eker
ve sular vs. Nefsi teþebbüsle birlikte sebeplere de riayet ettikten sonra Allah’a
tevekkül eder ve neticeyi kalp rahatý ve
rýzasý ile bekler. Allah’ýn bir kanunudur.
O’ndan buðday istemenin yolu, ferdin
o iþe teþebbüsü ve sebeplere uymasýdýr.
Hz. Peygamber’in huzuruna girip de,
“Devemi baðlayayým mý, yoksa tevekkül mü edeyim?” diyen kiþiye yüksek
sesle, “Devenin dizine ipini saðlamca
vur, öyle tevekkül et!”11 demesi sebeplere yapýþtýktan sonra Allah’a güvenilmesini anlatýr.
Hz. Peygamber, “Ümmetimden yetmiþ bin kiþi mahþerde hesaba çekilmeden cennete girecektir!” deyince kendisine, “Ey Allah’ýn Resulü! Bunlar kim8. 12/Yûsuf, 87.
9. 47/Muhammed, 26.
10.Burhâneddîn, Maârif, s. 72.
11.Tirmizî, “Kýyâme”, 60.
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lerdir?” diye sorduklarýnda, “Onlar,
kendi (yaralarýný ateþle tedavi) daðlatmayanlar, rukyeye (muska ile tedavi) baþvurmayanlar, uðursuzluða inanmayanlar ve Rablerine tevekkül
edenlerdir.”1 diye açýkladý. Demek ki
hastalandýðýnda doktor ve ilaç tedavisi ile sebeplere riayet edilmesi ve hurafe
bilgilere inanýlmamasý tevekkül olmaktadýr. Hz. Peygamber’in, “Eðer Allah’a
layýkýyla tevekkül edebilseydiniz, sizi, sabah yuvasýndan aç ayrýlýp, akþam
tok olarak dönen kuþlarýn beslendiði gibi rýzýklandýrýrdý.”2 hadisi rýzýk konusunda mü’minin tevekkül inancýnýn nasýl olmasý gereðini ve tevekkülün önemini anlatmaktadýr.
Seyyid Burhâneddîn’in, “Allah’a kul
ol, O’na tevekkül et! Çünkü gerçek kiþiliðin O’nun baðýndan kurtulamaz.”3
diyerek Allah’a iman ve tevekkül inancýyla kiþinin gerçek karakter ve kiþiliðine ulaþacaðýný belirtmektedir. Kâinata
ibret gözüyle, dünyanýn gerçeklerine bakmasýný, düzülüp koþulmuþ, yapýlmýþ ve onarýlmýþ eserlerden, istidlal yoluyla kader penceresinden bakarak takdir eden Yüce Mevla’ya ulaþýlmasýný da önermektedir.4 Ona göre hikmetlerle dolu aþikâr vahdaniyet delillerini inkâr eden kiþi Allah’ýn kaza ve kaderi ile savaþa giriþip þeytanýn maskarasý olmaktadýr.5
Sonuç olarak Seyyid Burhâneddîn’in
kader ve tevekkül konulardaki düþünceleri incelenince; onun orta yolu tuta1. Muslim, “Îmân”, 371.
2. Tirmizî, “Zuhd”, 33; Ýbn Hanbel, Musned,
I/30, 52.
3. Burhâneddîn, Maârif, s. 61.
4. Burhâneddîn, Maârif, s. 25.
5. Burhâneddîn, Maârif, s. 61.

rak hem insanýn irade hürriyetini, hem
de ilahî takdirin mevcudiyetini kabul
ettiði görülmektedir.
Ý) ÝRÂDE
Seyyid Burhâneddîn’e göre Yüce
Allah mutlak irade sahibidir, dilediðini yapar. Çünkü Allah insaný, kendi ruhundan üfleyerek6 iki eliyle,7 en þerefli ve güzel bir biçimde,8 can vererek,9 akýl, irade, hafýza, sabýr, gazap gibi duygu ve yeteneklerle eþref-i mahlûkât ve
halife unvaný ile yaratmýþtýr.10 Seyyid
Burhâneddîn, insaný diðer varlýklardan
ayýran iradeye vurgu yapmakta ve “Ýnsanýn ibadet ve taat etmesi kendi gücü
kuvveti ve iradesiyle olduðu gibi, kendisini neþeli bir hâle getirmesi veya
kendisini üzüntülü ve kederli bir duruma sokmasý da yine kendi gücü, kuvveti
ve iradesiyledir.”11 diyerek iradenin önemine iþaret etmektedir. Kâinatta bazý yaratýlmýþ mahlûklarýn melekler, güneþ, ay, yýldýzlar gibi Allah’ý iradeleriyle tesbih etmediðini ama insanýn kendi
iradesiyle tesbih ettiðinden mükâfatýný
dünya ve ahirette göreceðini söyler.12
Ýrade, kiþinin yapýlmasý gerektiðine hükmettiði bir iþi, bir amacý gerçekleþtirmeyi istemesi, ona yönelmesi, bir
fayda elde etme inancýnýn ardýndan doðan eðilimdir.13 Böylece insan dünyada
cennet gibi bir hayat yaþamasý, cehennem gibi sýkýntýlar içinde olmasý arasýn6. Bkz. 32/Secde, 9.
7. Bkz. 38/Sâd, 75.
8. Bkz. 64/Teðâbun, 3; 95/Tîn, 4.
9. Bkz. 15/Hicr, 29.
10.Bkz. 2/Bakara, 30; 6/En’âm, 165; 15/Hicr,
29.
11.Burhâneddîn, Maârif, s. 81.
12.Burhâneddîn, Maârif, s. 34.
13.Isfehânî, Mufredât, “rvd” md.
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da tercih yapmaktadýr. Burhâneddîn,
“Dünyada ahirete götürebildiðin þey
senindir, ona sahip olmaya çalýþ.”1 diyerek dünya malýný ahirete yönlendirmeyi tavsiye etmektedir. Ona göre insanýn sorumluluðu, gücünün yeteceði ve ihtiyarýyla yapabileceði þeylerle
sýnýrlýdýr.2 Kiþi, nefs-i emmaresine3 kendi iradesiyle kanarsa cezasýný da çeker.4
Ýnsanýn hür irade ve fiil sahibi olduðu,
“ǶÌ ÉƬÌƠǋÊ ƢǷÈ ¦ȂÉǴǸÈ ǟÌ ¦ = Dilediðinizi iþleyin.”5; “ ¦ǄÈ ƳÈ
ÀÈ ȂÉǴǸÈ ǠÌ ºȇÈ¦ȂÉǻƢǯÈ ƢÈŠÊ yaptýklarýna karþýlýk olarak”6;
ÈÌ ¦ȂÉǴǠÈ ºǧÌ¦ÂÈ Ýyilik yapýn.”7 gibi ayetlerden
“ǂÈ ºȈÌŬ¦
de anlaþýlmaktadýr.
Ýnsanýn bir iþe baþlamasýndan önce
kendisinde mevcut olan iradesini külli irade, bu iradenin herhangi bir zamanda belli bir fiile yönelmesine cüzi irade/cüz-i ihtiyari denilir. Buna
Eþ’arî (ö. 330/942), cüz-i ihtiyari derken Mâturîdî (ö. 333/944), cüz-i irade
demektedir.8 Seçmek, istemek, niyet ve
azmetmek demek olan cüz-i ihtiyari veya cüz-i irade, kusurunu kadere yüklemek isteyen insanýn karþýsýna çýkar ve
“mesulsün”, der. Çünkü Yüce Allah,
1. Burhâneddîn, Maârif, s. 34.
2. M. Z. Kevserî, el-Ýstibsâr fî’t-Tehaddusi ani’lCebri ve’l-Ýhtiyâr, Matbaatu’l-Envâr, Kahire
1370, s. 32.
3. Nefs-i emmâre; “ ÊȂǈǳƢÊ
Č ƥ Æ̈°Ƣċ
È ǷÈȋ ǆÌ
È ǨºǼċǳ¦ Àċ Ê¤ = Nefis daima fenalýðý ister, kötülüðe sevk eder.” 12/
Yûsuf, 53 ayetinde ifade edilen nefsin mertebelerinden, nefsin terbiyeden geçmemiþ
ham hâlidir. Böyle bir nefis þiddetle ve ýsrarla
kötülüðü emreder, günahlara dalmak ister.
Ayet ve hadisler nefsi, emmare, levvame,
mardiyye, mutmainne gibi bölümlere ayýrýr.
12/Yûsuf, 53; 4/Nisâ, 128; 89/Fecr, 27-28;
Tirmizî, “Kýyâme”, 25; Ýbn Mâce, “Zuhd”,
31; Ýbn Hanbel, Musned, IV/124.
4. Burhâneddîn, Maârif, s. 41.
5. 41/Fussilet, 40.
6. 32/Secde, 17.
7. 22/Hacc, 77.
8. Mâturîdî, Tevhîd, s. 293-4.

hikmeti gereði insanlarý kendi iradeleriyle eylemlerinde baþ baþa býrakmýþtýr.
Bu, aslýnda yaratýcýnýn en þerefli yarattýðý varlýk insan türüne bir hikmeti, rahmeti ve lütfudur. Allah’ýn mutlak iradesinin yanýnda insanýn özgür bir iradeye
sahip olmasý, Allah’ýn iradesinin insanýn iradesine baðlý bulunmasýndandýr.9
Seyyid Burhâneddîn de kiþinin kendi gücü, kuvveti ve iradesiyle iyiyi veya
kötüyü tercih etme serbestisinin verilmesiyle Yüce Allah’ýn insana deðer vermesini ve diðer varlýklardan ayýran iradenin önemini anlatmaktadýr.
J) CENNET VE CEHENNEM
Seyyid Burhâneddîn’e göre insanlar
cennetlikler, cehennemlikler ve arasatta
kalanlar olarak üç kýsma ayrýlýr.10 Ýnsan
kendinde olan iradesiyle cennet ve cehenneme kapý yapar. Bu kapýlardan birine girmek kiþinin kendi özgür iradesiyle
olmaktadýr. Yani cennet veya cehenneme
gitmek bir nevi kendi elindedir.11 Böylece insan ahiretini dünyada þekillendirmektedir. Ýslam’ýn iman esaslarýndan biri ahirete imandýr ve imanýn da vazgeçilmez bir parçasýdýr.12 Hz. Peygamber’in,
“Allah’ým! Asýl hayat ahiret hayatý, asýl
saadet ebediyet saadetidir.”13 tarzýnda
duasý, bir gerçeðin ifadesi, ahiret dünyanýn da yaratýlýþ hikmetidir. Çünkü asýl,
hakiki hayat, ahiret hayatýdýr.14
Hz. Peygamber, “Ýman nedir?” sorusuna “Ýman; Allah’a, meleklerine, ki9. Bkz. Mustafa Çaðrýcý - Hayati Hökelekli, “Ýrade”, DÝA, Ýstanbul 2000, 22/381.
10.Burhâneddîn, Maârif, s. 62.
11.Burhâneddîn, Maârif, s. 25.
12.Bkz. 4/Nisâ, 136.
13.Buhârî, “Cihâd”, 33; “Salât”, 48.
14.Bkz. 29/Ankebût, 64; 40/Mu’min, 39.
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taplarýna, peygamberlerine, ahiret gününe, hayýr ve þerrin Allah’tan olduðuna inanmandýr.”1 diye cevap vermiþ, ahiret hayatýný zikretmiþtir. Ebedî mutluluk olan cennet, mü’mine verilecek nihai karþýlýðý oluþturur.2 Örtmek, gizlemek manasýndaki cenn kökünden “bitki
ve aðaçlarý ile topraðý örten bahçe”3 anlamýndaki cennet, ahirete inanan herkesin canla baþla istediði bir mükâfat diyarýdýr. Cehennem büyük bir ateþtir. Ehli
ise Allah’a þirk koþanlardýr.4 Azap yurdu olan ateþin özel ismi olan cehennem,
yiyecekler, içecekler, meyveler ve bütün
tüketim maddeleri ateþten olan bir dünyadýr. Nâr, Lezzâ, Hutame, Saîr, Sakar,
Cahîm, Hâviye cehennemin isimleridir.5
Ateþ, büyük fýrýn, kor ateþ, azap ve ceza
isimleriyle de zikredilir.6
Seyyid Burhâneddîn’e göre cehennem yolu þehvetlerle dolu, bu yoldan
ayrýlýp cennet yoluna girebilmek nefsi
yenmeye baðlýdýr. Eðer cehennem yolu o kadar hoþ, o kadar gönül çekici olmasaydý, binlerce insan, kendisini ebedî
cennetten mahrum etmezdi.7 Çünkü cehennem, þehvet perdesiyle örtülmüþtür. Oraya þehvetlerle girilir. Cennet de nefsin hoþlanmadýðý ibadetlerle korunmuþtur.8 Oruç, nefsi dizginle-

1. Muslim, “Îmân”, 1; Tirmizî, “Îmân”, 4;
Nesâî, “Îmân”, 6.
2. Mâturîdî, Tevhîd, s. 555.
3. Bkz. Muhammed Murtazâ el-Huseynî ezZebîdî, Tâcu’l-Arûs min Cevâhiri’l-Kâmûs,
Mektebetu’l-Ýlmiyye, Beyrut, trs., XI/163.
4. Bkz. 4/Nisâ, 116.
5. Ýbn
Manzûr,
Lisânu’l-’Arab,
“Nâr”
mad.; Isfehânî, Mufredât, “Nâr” mad.
6. Bkz. 33/Ahzâb, 64, 88.
7. Burhâneddîn, Maârif, s. 25.
8. Buhârî, “Ýsti’zân”, 103, “Rikâk”, 2,
Muslim, “Cennet”, 1.

yen, sabrý öðreten ve kiþiyi cehennemden koruyan bir ibadettir.9
Seyyid Burhâneddîn’e göre hikmet
dolu dünya hayatý Yüce Allah’ýn isim
ve sýfatlarýný aksettirir. Ýnsan, varlýklar adýna Allah’ý aklýný kullanarak isim
ve sýfatlarýyla tanýmak, kudretine þahit olmak, O’na kulluðu göstermek için
yaratýlmýþtýr. Nimetlere, müþahedelere (artmasý ve devamý için) þükretmek,
olumsuzluklara da sabretmek gerekir.10
Ýmanýn yarýsý sabretmek, diðer yarýsý da
þükretmektir.11 Ýnsan, bir aydýnlýk, bir
rahatlama, bir zevk ve bir nimet gördüðü zaman, þükretmeli, istek ve temenniyi artýrmalýdýr.12 Tefekkürle insan hayatýn özüne ve aslýna baktýðýnda ancak cennetin eseri olan hoþ örneklerle ve cehennemin eserine benzeyen ve
hoþa gitmeyen örneklerle anlaþýlacaðýný belirtir.13
Yani kubuh ve kötü þeyler cehennemi, güzel ve hoþ þeyler de cenneti idrak
için örnek sunulmuþtur. Kiþi derin derin düþünür (nazar) ve bu kýyaslamalarý (istidlal) yapar, yaratýlýþ hikmetlerini düþünür, cennetin deðerini kavrar. Yaratýcýsýna þükreder, kul olma yönünde gayret gösterir. Dünya ve ahiretini mamur edip cennetlere çevirir.
Burhâneddîn’e göre dünya, cehennemin tavanýdýr, çünkü cehennemin etrafýnda onu süsleyip hoþ gösteren çiçekler, parlaklýklar, gönül açýcý, gönlün isteyip arzuladýðý hoþ þeyler vardýr. “Þimdi sen onlarý görüyorsun da
cehennemin içindeki yüzbinlerce azabý
9. Burhâneddîn, Maârif, s. 26.
10.Burhâneddîn, Maârif, s. 64, 71, 77.
11.Burhâneddîn, Maârif, s. 21.
12.Burhâneddîn, Maârif, s. 41.
13.Burhâneddîn, Maârif, s. 81.
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görmüyor musun?” der. Eðer bir kimse sana, “Bir gün gelip bu tavan çökecektir derse, ne cevap vereceksin? Zira
bu ömür sermayesi bir gün son bulacaktýr.” Nitekim Allah, “Ne zaman ki can
boðaza dayanýr. (Hastanýn etrafýnda
bulunan kimseler tarafýndan), “Bunu
tedavi edecek bir tabip var mýdýr?” diye çabaya düþülür. Can çekiþen kimse ise bunun gerçek bir ayrýlýþ olduðunu anlar ve ne yapacaðýný þaþýrýr. Ýþte o
gün sevk edilecek yer, sadece Rabbinin
huzurudur.”1 buyurmaktadýr.
Yine Seyyid Burhâneddîn, cennet ve
cehennem ile ilgili þöyle söyler: “Dünya damýndaki laleler ve çiçeklerle sakýn oyalanma! Nitekim Hz. Peygamber,
“Cennet, hoþa gitmeyen þeylerle; cehennem ise hoþa gidip özlenilen ve arzu edilen þeylerle çevrilip süslenmiþtir.”2 buyurmuþtur. Þimdi dünyadan þehvetle
elde ettiðin her þey, her zevk, bilmiþ olasýn ki cehennemin tavanýdýr. Ancak ihtiyaç miktarýnca olursa, ahiretten sayýlýr. Allah, sevdiði kullarýný imtihana tabi tutar. Týpký topraktan çýkarýlan altýnýn saflýðýna erdirilmesi için kazanlarda eritilip, eleklerden süzülmesi gerektiði gibi, insan da bu dünyada iþlemiþ olduðu hatalardan ancak bir kýsým imtihanlara maruz býrakýlma, bazý belalara
uðrama sayesinde temizlenir. Cennete
aday olan kimse, baþýna gelen her þeyde bir hikmet ve hayýr olduðunu bilerek
Rabbine þükür, hamd ve dua ile yönelmelidir ki imtihaný kazanabilsin.”3
Demek oluyor ki baþa gelenlere sabretmek kulluðun þiarý olmaktadýr. Al1. 75/Kýyâmet, 27-29.
2. Muslim, “Cennet”, 1; Ebû Dâvûd, “Sunnet”,
22; Tirmizî, “Cennet”, 21.
3. Burhâneddîn, Maârif, s. 44-5.

lah hastalýk ve sýkýntýlarý, hikmetinin
bir tezahürü olarak, kullarýndan azade kýlmamýþ, hatta en büyük bela ve
musibetlere duçar olan peygamberler
olmuþtur.4 Çünkü onlar kötülüklere ve
musibetlere sabýr konusunda da insanlara örnek olmuþlardýr. Korku, açlýk, fakirlik gibi durumlarýn insana verilmesinin hikmetinin emniyet, tokluk ve zenginlik gibi güzel görünen durumlarýn
kýymetinin anlaþýlmasý þükür ve sabýr
vesilesi olmasý içindir.5 Kötülükler de iyilikleri, güzellikleri, sýhhat ve selameti bilmek ve idrak edebilmek içindir. Eðer korku, açlýk ve fakirlik gibi hâller olmazsa sabýr gerçekleþmez, dolayýsýyla
da mükâfat durumu hikmetsiz olur.
Burhâneddîn’e göre kendisine çok
güvenilen akýl, vahiyden yardým almazsa sahibini cehenneme götürür. Aklýna
güvenmeyip gurura kapýlmayanlar cennet ehlidir.6 Kelam ilminde, akýl ve deneyle ispat edilmeyen ve yalnýz peygamberler vasýtasýyla gelen naklî delillerle
sabit olan itikadi esaslara, “sem’iyyat”
denilir ki kabir halleri, ba’s, hesap, sýrat, cennet, cehennem gibi ahiretle ilgili konulardýr.7 Sem’iyyat konularýnda akýl, haber verilenleri tasdike yarar. Ýnanýrsa nefs-i mutmainne olur. Yoksa haber verilmeyen hususlarý araþtýrmak onun görevi deðildir. Zaten buna gücü
de yetmez. Seyyid Burhâneddîn’e göre “sem’iyyat” denilen kýsma iman, ki4. “Ýnsanlarýn en çok musibete uðrayanlarý evvela peygamberlerdir, sonra derecelerine göre
veliler ve salihler gelir...” Buhârî, “Merdâ”,
3; Tirmizî, “Zuhd”, 57.
5. Bkz. 2/Bakara, 155-156.
6. Burhâneddîn, Maârif, s. 14.
7. Bkz. Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, XIII/60-1;
Süleyman Toprak, Ölümden Sonraki Hayat
Kabir Hayatý, Ýstanbul 2014, s. 21 vd.
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þiyi nefs-i mutmainne derecesine, ahirette de huzur mutluluk diyarý cennet
ve cemalullaha ulaþtýrýr. Kur’an’da, “

Ê ƥǂɇÈ ÈǳÊ¤ ȆÊǠƳÊ°¦Ì ƨÉċǼÊƠǸÈ ǘÌ ǸÉ Ìǳ¦ ǆÌ
Ê °È Ǯď
ĿÊ ȆÊǴƻÉ ®Ì ƢÈǧ ƨÅ ċȈǓÊ ǂċÌ Ƿ ƨÅ ÈȈǓ¦
É ǨºǼċǳ¦ ƢȀÈ ºƬÉºȇċÈ¢ ƢÈȇ
ŖċÊ ǼƳÈ ȆÊǴƻÉ ®Ì ¦ÂÈ ÄÊ®ƢÈƦÊǟ = Ey mutmain olmuþ ne-

fis! Hoþnut etmiþ ve hoþnut edilmiþ olarak Rabbine dön! Seçkin kullarým arasýna katýl ve cennetime gir!” ayeti buna
delildir.1 ƨÉ ċǼÊƠǸÈ ǘÌ ǸÉ Ìǳ¦ ǆÌ
É ǨºǼċǳ¦ = Nefs-i mutmainne
yani huzur ve sükûna kavuþmuþ, faziletlerle donanmýþ, ilahî tecellilere mazhar olmuþ nefis cennete girebilecektir.
Sonuç olarak Seyyid Burhâneddîn’e
göre cennet, cehennem ve arasatta kalmayý, insan kendinde olan iradesiyle
kapý yapar. Bu kapýlardan birine girmek
kiþinin kendi özgür iradesiyle olmaktadýr. Dünyada iken bir nevi cennet ve cehennemini inþa eder.
K) SEVGÝ VE ÝMAN
Seyyid Burhâneddîn’in düþünce
dünyasýnda sevginin büyük bir deðeri vardýr. Sevmek, muhabbet etmek anlamýndaki vudd kökünden türemiþtir.
Allah’ýn isimlerinden olan el-Vedûd “çok
seven, çok sevilen”2 demektir. Allah, sevilen, salih kullarýný seven, onlardan razý olup amellerini kabul eden, onlarý halka sevdirendir.3 Ayetlerde Allah kullarýný çok sevdiðini ifade eder.4 “Allah þöyle hükmetti: Benim rýzam için birbirlerini sevenlere sevgim vacip olmuþtur.”5
Sevgi bu âlemin yaratýlýþ sebebi ve ‘var1. 87/Fecr, 27-30; bkz. Burhâneddîn, Maârif, s.
29.
2. Isfehânî, Mufredât, “Vdd” mad.
3. Bkz. Bekir Topaloðlu, “Vedûd”, DÝA, Ýstanbul 2012, 42/598-9.
4. Bkz. 11/Hûd, 90; 85/Burûc, 14.
5. Ýmam Mâlik, Muvatta’, Kahire trs., “Þi’r”,
16.

lýklarýn birleþme sebebi’dir. Yerçekiminin birleþtirici gücü, atom içindeki elektron ve protonlarýn atomla iliþkileri
vs. hep sevginin fiziksel dünyadaki belirtileri diye yorumlanagelmiþtir.6
Sevgi, imanýn duygu unsuru içinde
yer alan en temel duygulardan biridir.
Sevgi, imanla baðlantýlý görüldüðünden, Müslümanlarýn birbirini sevmeleri imanýn alameti olarak kabul edilir.7
Rahmân, Rahîm, Raûf, Vedûd, Latîf
gibi sevgi ve merhamet ifade eden birçok ismin sahibi olan Yüce Allah, sevgiyi hayatýn geliþip güçlenmesinin vazgeçilmez þartý kabul ederek bütün Müslümanlarýn kardeþ olduðunu ilan etmiþ8
ve kardeþler arasýnda güçlü bir baðýn
kurulmasýný öngörmüþtür. Ýslam, sevgi olmadan imaný kabul etmez9 ve insani iliþkilerini sevgiye dayalý olarak kurarken, davranýþ ve iliþkilerinde sevgiyi
zorunlu kýlar.10 Seyyid Burhâneddîn’e
göre, “Yüz Müslüman birbirlerini sevip
dost olsalar, dikkat ediniz! Bu yüz kiþiden hangisinin makam ve mevkii daha yüce, hangisi daha üstündür? Aralarýnda farklý muamele olmasýn diye yüzünü de ayný makam ve mevkie yükseltirler. “Onlarýn amellerinden hiç bir
þey eksiltmeyiz.”11 Hepsi de ayný derecede olsun diye, derecesi yüksek olaný, aþaðý derecede olanlarýn mertebesine indirmezler. Yüksek derecede olanlarýn
yüzü suyu hürmetine, öbürlerini de lü6. Bkz. Ya’kûb b. Ýshâk el-Kindî, Üzüntüden
Kurtulmanýn Yollarý, Ýstanbul 1998, terc.
Mustafa Çaðrýcý, s. 7 vd.
7. Bkz. Hülya Alper, Ýmanýn Psikolojik
Yapýsý, Raðbet Yay, Ýstanbul 2013, s. 112 vd.
8. 49/Hucurât, 10.
9. Bkz. Mâturîdî, Te’vilâtu’l-Kur’ân, XIV/70.
10.3/Âl-i Ýmrân, 103.
11.52/Tûr, 21.
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tuf ve baðýþta bulunarak ayný dereceye
yükseltirler.”1
Seyyid Burhâneddîn, gerçek sevginin, sevgilinin emrinde ve yolunda hayatý tüketmek olduðunu söyler.2 Müslüman kulun gönlüne Allah sevgisinden baþka bir sevginin giremeyeceðini belirtir.3 Mücahedenin, kendi nefsini, yüce Allah’ýn rýzasýnda kullanmak, Allah yolunda, halka baðlýlýk sebeplerini kestikten sonra, gönül aynasýný Allah sevgisiyle cilalamak olduðu görüþündedir.4 Þevk, sevgi ve muhabbet aðacýnýn çiçeði, aþk ise meyvesidir. Þevk, sevgi ve muhabbetin ruhu,
aþk ise bedenidir. Nitekim yüce Allah,
Hz. Davud’a hitaben, “Ey Davud! Beni sevenlere bana ulaþmaktan ve bana
kavuþmaktan baþka derman yoktur.”
buyurur.5 “Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Týpký sizden birinin (doktorun) hastasýna suyu yasaklamasý gibi.”6
Ýmanýn tezahürlerinden biri de sevgidir. Yaratýlaný yaratandan ötürü sevmek gerekir.7 Burhâneddîn’e göre
Allah’ý sevmenin ilk þartý, kendi istek ve
arzularýný bir yana býrakarak iman sahibi olmaktýr.8 “...ǶÌ ȀÉ ºƦČÊŹÉ ǾÉ ÈǻȂČƦÊŹÉÂÈ = Allah onlarý sever, onlar da Allah’ý severler.”9
Burhâneddîn’e göre iman edenler,
Allah’ý severler, Allah da onlarý sever,
1. Burhâneddîn, Maârif, s. 12.
2. Burhâneddîn, Maârif, s. 20.
3. Burhâneddîn, Maârif, s. 25.
4. Burhâneddîn, Maârif, s. 26.
5. Burhâneddîn, Maârif, s. 26.
6. Tirmizî, “Týbb”, 1.
7. Bkz. Osman Oral, “Ýmanýn Sosyal Hayatta
Tezahürleri, Doðruluk, Güzel Ahlak, Sevgi
ve Kardeþlik”, Bilimname, Kayseri 2014/2,
XXVII, s. 169 vd.
8. Burhâneddîn, Maârif, s. 61.
9. 5/Mâide, 54.

dünya ve ahirette kazançlý çýkarlar.
Allah’ýn kulunu sevdiðine dair en büyük iþaret insanýn tüm çabalarýnda Allah rýzasýný gaye edinmesidir. Allah’ýn
sevgisine mazhar olmak için Allah’ýn emirlerini elden geldiðince yapýp yasaklarýndan da kaçýnmak gerekir. Bir yerde Burhâneddîn ayetteki sevgiyi, “bilgi” olarak deðerlendirir: “Kimden Allah
sevgisi bilgisini duyarsan, bil ki o, Allah dostudur.”10
Sevgiyi bilgiyle, bilgiyi de sevgiyle
irtibatlamak, sanki bilgiyi canlý kýlmak,
ona dirilik kazandýrmak, hayata geçirmek ve yaþamak gibidir. Allah’ý tanýyan
insan, O’na iman eder, O’nu her þeyden daha fazla severek tazimle itaat eder. Allah’ý seven mü’minler O’nun yaratýklarýný O’nu sevdiði için sever. Sevmeyi öðrenir. O’nun Rasulü’nü de sever. Rasulün ümmetini de sever. Yaratýklarý yaratandan ötürü sever. Böyle toplumlarda huzur ve mutluluk olur. Burhâneddîn’e göre sevmenin ve
dostluðun ilk þartý, kendi istek ve arzularýný, þahsi çýkarlarýný bir yana býrakmak, sevgilinin isteklerini yerine
getirmektir.11 “ǾÊ ËǴďǳ ÅƢËƦƷÉ ƾË ǋÈ È¢ Ì¦ȂÉǼǷÈ ¡ ǺȇÊ
È ǀċǳ¦ÂÈ = Ýman
edenler daha çok Allah’ý severler.”12 Yüce Allah, güzel hareket edenleri,13 tevbe
istiðfar ile kendisine dönenleri, temizlenenleri sever.14 Allah, haramlardan
sakýnanlarý,15 bollukta, darlýkta Allah
yolunda harcayýp, kýzdýklarýnda öfkelerini yutup, insanlarýn kusurlarýný af-

10.Burhâneddîn, Maârif, s. 25.
11.Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 60.
12.2/Bakara, 165.
13.Bkz. 2/Bakara, 195.
14.Bkz. 2/Bakara, 222; 9/Tevbe, 108.
15.Bkz. 3/Âl-i Ýmrân, 76.
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fedenleri sever.1 Allah, sabýrlý olanlarý,2
muhsinleri, iyi davrananlarý,3 tevekkül
edenleri, kendisine güvenenleri sever.4
Allah, kötülüklere aldýrmayýp insanlarý affedenleri, iyilik edenleri,5 adaletle
hükmedenleri, adil davrananlarý,6 kendisine karþý gelmekten, özellikle ahdi bozmaktan sakýnanlarý sever.7 Allah,
taþlarý birbirine kenetlenmiþ bir bina gibi saflar hâlinde, kendi yolunda savaþanlarý sever.8 Allah, haddi aþanlarý,9 fesadý, bozgunculuðu,10 küfürde ileri, günahta ýsrarlýlarý sevmez.11 Allah, yüzçevirenleri, kâfirleri,12 zalimleri,13 kendini beðenen, kibirlenip de övünüp duran kimseleri sevmez.14 Allah, hainlikte ve günahkârlýkta çok aþýrý olanlarý,15
incitici sözlerin açýktan söylenmesini hiç sevmez.16 Allah, müsrifleri; israf edenleri,17 hainleri, nankörleri,18
kâfirleri,19 kibirle kasýlan, kendini beðenmiþ, övünüp duranlarý asla sevmez.20
Sevgi, saygý, hoþgörü insanýn gönlüne huzur, kalbine ferahlýk verir.
Mü’min, yaratýlanlarý Allah’ýn yarattýðý
1. Bkz. 3/Âl-i Ýmrân, 134.
2. Bkz. 3/Âl-i Ýmrân, 146.
3. Bkz. 3/Âl-i Ýmrân, 148; 5/Mâide, 93.
4. Bkz. 3/Âl-i Ýmrân, 159.
5. Bkz. 5/Mâide, 13.
6. Bkz. 5/Mâide, 42; 49/Hucurât, 9; 60/Mumtehine, 8.
7. Bkz. 9/Tevbe, 4, 7.
8. Bkz. 61/Saff, 4.
9. Bkz. 2/Bakara, 190; 5/Mâide, 87; 7/A’râf, 55.
10.Bkz. 2/Bakara, 205; 28/Kasas, 77.
11.Bkz. 2/Bakara, 276.
12.Bkz. 3/Âl-i Ýmrân, 32.
13.Bkz. 3/Âl-i Ýmrân, 57, 140; 42/Þûrâ, 40.
14. Bkz. 4/Nisâ, 36; 16/Nahl, 23; 28/Kasas, 76.
15.Bkz. 4/Nisâ, 107.
16.Bkz. 4/Nisâ, 148.
17. Bkz. 5/Mâide, 64; 6/En’âm, 141; 7/A’râf, 31.
18.Bkz. 8/Enfâl, 58; 22/Hacc, 38.
19.Bkz. 30/Rûm, 45.
20.Bkz. 31/Lokmân, 18; 57/Hadîd, 23.

kul olduðu için sever ve ona deðer verir. Sevginin bittiði yerde çatýþma vardýr. Eðer bir Müslüman, din kardeþini sevgiyle kucaklayamýyorsa, onun
Allah’a karþý olan sevgisi ve Allah tarafýndan sevilen bir kul olmasý þüphelidir.
Dolayýsýyla iyi bir Müslümanýn, sevdiðini Allah için sevmesi, sevmediðini de
Allah için sevmemesi, onun mükemmel
bir imana sahip olduðunun göstergesidir. Din kardeþini Allah için seven kiþi,
bütün inananlarýn kardeþ olduðunu düþünerek onlarý sever, kendisi için arzu
ettiði þeyleri onlar için de ister. Müslümanlar birbirini sevmedikçe gerçekten
iman etmiþ sayýlmazlar.21
Allah’tan baþka herhangi bir varlýðý
Allah statüsünde bir sevgiyle sevmek insaný ortak koþmaya götürme sebebidir.22
Ýbadet, mükellefin Allah’a karþý duyduðu sevginin sonucu olarak O’nun rýzasýna uygun davranma çabasýný ve bu þekilde yapýlan iradi davranýþlarýný ifade eder. Seyyid Burhâneddîn’e göre namaz,
oruç ve zekât Allah ile buluþmaktýr.23
Bir mü’min Allah’ý ve peygamberini ana babasýndan, evladýndan ve bütün
varlýklardan daha çok sevmedikçe iman
etmiþ olmamaktadýr.24 Böylece yaratýcý sevgisi, sevgilerin en yücesidir. Seyyid Burhâneddîn’in Maârif’inde þu þiiri zikrettiðini görmekteyiz:
Aþk yüzünden her nefeste bir baþka
secdedeyim ben.
Varlýk âleminden, baþka bir varlýk
tozuyla tozmadayým ben.
21.Bkz. Muslim, “Îmân”, 93-94; Tirmizî,
“Et’ime”, 45.
22.Bkz. 2/Bakara, 165.
23.Burhâneddîn, Maârif, s. 58.
24.Buhârî, “Îmân”, 8; Muslim, “Îmân”, 70.
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Bir an kendi varlýðýmdan yok olup
kaybolursam.
Eðer diriysem, bir baþka varlýk sebebiyle diriyim ben.1
Sevdiði uðruna sahip olduðu her þeyi terk edebilen insan gibi Allah’ý gönülden seven kul, bütün her þeyini O’nun
rýzasýný kazanmak yoluna feda eder.2
Seyyid Burhâneddîn’e göre sevgi, sevgilinin emrinde hayatý yok etmektir. Bazýlarý ise, “Sevgi, Allah’tan baþka ne varsa, hepsini unutmaktýr.” demiþlerdir. Hz. Davud da, “Ey Rabbim!
Sen her hastalýða bir deva yarattýn, seni sevenlerin devasý nedir?” diye sorduðunda, Yüce Allah, “Beni sevenlere benimle buluþmaktan ve bana kavuþmaktan baþka bir deva yoktur.” cevabýný da
zikreder.3
Burhâneddîn bir yerde de “Kurbiyet makamýnda olanlarýn sevgiliyi anmak, onu zikretmek, onun gýdasý olur. Rabbine karþý duyduðu aþýrý iþtiyak ve özlemin heyecanýndan dolayý
vücudu çýrpýnýr durur; gönlü, sevgilinin sevgisiyle eriyip gitmeye baþlar.”4
diyerek iman edip Allah’ý sevenlerin özelliklerini saymaktadýr. Allah sevgisi
de ayet ve hadis ýþýðýnda itidalli olmalýdýr. Allah’tan baþka herhangi bir varlýðý aþýrý sevmek insaný þirke, ortak koþmaya götürme sebebidir.5 Çünkü uluhiyyetin en büyük özelliklerinden birisi de sevilmektir. Hz. Peygamber, “Hýristiyanlarýn Meryem oðlu Ýsa’yý aþýrý bir þekilde övdükleri gibi, siz de beni
övmeyin. Ben sadece Allah’ýn kuluyum.

Bu sebeple Allah’ýn kulu ve elçisiyim.”6
diyerek ümmetini uyarmýþtýr. Hýristiyanlar Hz. Ýsa’yý çok sevip överek ilah
yaptýklarý gibi ayný þekilde Yahudiler
de “Üzeyir Allah’ýn oðludur.” demekle
Allah’a ortak koþmuþlardýr.7 Her þeyin
ifrat ve tefriti iyi olmadýðý gibi sevginin
de böyledir. Ýslam’ýn tevhid inancýna
göre hiçbir insan peygamber derecesine çýkamaz, hiçbir peygambere de insanüstü bir konum biçilemez. Mü’minler,
Allah’a olan güçlü sevgileri ve samimi
baðlýlýklarý nedeniyle, Allah’ýn yarattýðý varlýklarý da çok sever, bunlarýn her
birinde Allah’ýn sýfatlarýnýn tecellilerini görür, Allah’ý sevmenin peygambere
uymaktan geçtiðini de bilirler.8
Allah, fail-i muhtardýr; dilediði þekilde her þeyin, hayrýn da þerrin de yaratýcýsýdýr. Allah ancak adaletle hükmeder, hikmetle yaratýr. Bize göre iyi veya
kötü zannettiðimiz her þeyi hikmetiyle
bilip yaratan Cenab-ý Hak olduðunu bilen, O’nu sevenler dünyadan da sýkýntýlarýndan da asla ve asla yüksünmezler. Seyyid Burhâneddîn’e göre sevmenin ve dostluðun ilk þartý, kendi istek
ve arzularýný, þahsi çýkarlarýný bir yana
býrakmak, sevgilinin isteklerini yerine
getirmektir.9 “ǾÊ ËǴďǳ ÅƢËƦƷÉ ƾČ ǋÈ È¢ Ì¦ȂÉǼǷÈ ¡ ǺȇÊ
È ǀċǳ¦ÂÈ = Ýman
edenler daha çok Allah’ý severler.”10 Seven sevdiðinden gelen her þeye katlanýr,
onlarý rahmet bilir. Seven o kimsedir ki
sevdiðinden ne kadar düþmanlýk görse
yine de dostluðunu artýrýr. Sevdiðinden
baþýna binlerce sitem taþý gelse, onlarla
ancak aþk (iman) binasýný saðlamlaþtý-

1. Burhâneddîn, Maârif, s. 18.
2. Alper, Ýmanýn Psikolojik Yapýsý, s. 118.
3. Burhâneddîn, Maârif, s. 20.
4. Burhâneddîn, Maârif, s. 25.
5. Bkz. 2/Bakara, 165.

6. Ýbn Hanbel, Musned, I/23-24, 47, 55.
7. Bkz. 9/Tevbe, 30.
8. 3/Al-i Ýmrân, 31.
9. Bkz. Burhâneddîn, Maârif, s. 60.
10.2/Bakara, 165.
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rýr. Dolayýsýyla Seyyid Burhâneddîn’in
kötülüklerin, musibetlerin hikmetini
Yüce Allah’a iman yani “sevgi” ekseni
üzerinde açýkladýðýný görmekteyiz.
SONUÇ
Tirmiz’de doðan Kayseri’de vefat edip orada metfun bulunan Seyyid Burhâneddîn (ö. 1244/642),
Anadolu’da Ýslam’ýn yayýlmasý ve yaygýnlaþmasý gayesiyle hicret etmiþ,
Anadolu’ya gelerek hizmet vermiþ alperenler ve mücahid derviþler grubuna dâhil yüksek þahsiyetlerden biridir.
Türbe kitabesinde geçen, “Muhyiddîni Arabî’den sonra ikincidir.” cümlesi onun büyük bir âlim kabul ediliþine iþaret eder.1
Seyyid Burhâneddîn’in (ö. 1244/
642) Makâlât adlý eserinde itikadi ve
kelami konularda sufi meþrebi doðrultusunda seviyeli fikirlerinin olmasý, onun Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat çizgisinde olduðunu göstermektedir.
Seyyid Burhâneddîn’e göre ebedî ahiret hayatý için bu dünya imtihan ve
hikmetlerle doludur, ebedî saadet ve nimetleri için her anýn deðerlendirilmesi gerekir. Tevhid, yalnýz Allah’a kulluktur. “Ben Allah’a ulaþtým, Muhammed ile iþim yoktur.” görüþünün kabul
edilemez ve tevhid inancý açýsýndan olamayacaðýný söyler. Yüce Allah dünyada Hz. Musa’nýn örneðinde olduðu gibi
görülemez, ama ahirette mü’minler tarafýndan lütuf olarak görülebilecektir.
Allah’ý tanýyan insan, O’na iman eder, O’nu her þeyden daha fazla severek
tazimle itaat eder. Ýman da kalpte tas-

dikle ortaya çýkar. Dil ile ikrar içteki imanýn dýþa yansýmasýdýr. Ýman temeldir, ibadetler ve ahlaki davranýþlar ise
binayý oluþturur. Temelsiz bina olmaz.
Kiþinin elde ettiði imanýný caný gibi son
nefesine kadar korumasý gerekir. Ýmanla küfür görenle kör gibidir. Ýnsanýn
ayný anda hem canlý hem de ölü olmasý mümkün olmadýðý gibi iman da artmaz ve eksilmez. Tasdik olarak imanda artma ve eksilme mevzubahis deðildir. Ýnsan iman edilecek þeylerin bazýsýna iman edip bazýsýný inkâr ettiði zaman bu kimse mü’min deðildir. Ýçteki
tasdik þeklinde gerçekleþen iman dýþarýya güzel davranýþlar yani salih amel olarak yansýmalýdýr. Tevbe ile beden camýný tertemiz, haram yemeden oruç ile
melekler gibi latif, ince yapmak gerekir
ki dolunayýn güneþten aldýðý ýþýðý yansýttýðý gibi beden de iman ýþýðýný güzel
davranýþ ve ahlak olarak yansýtabilsin.
Allah’a inanan ve O’nu candan sevenler
dünyadan da sýkýntýlardan da asla yüksünmezler. Seven sevdiðinden gelen her
þeye katlanýr, onlarý rahmet bilir. Gönülden iman eden O’nun kaderine içten boyun büker, tevekkül çerçevesinde
yaþar, baþýna gelen olumsuzluk ve musibetlere sabreder, güzellik ve nimetlere hamdedip þükreder. Kanaatimizce
Burhâneddîn’in hoþgörü ve sevgi anlayýþý, aþk çaðlayaný Mevlânâ Celâleddîni Rûmî ile kendini göstermektedir.
Ezcümle Seyyid Burhâneddîn’in deðiþik fikir ve akýmlara karþý Ýslam’ýn inanç ve felsefesini Ehl-i Sünnet çizgisinde yaþayýp savunduðunu söyleyebiliriz.

1. Ýsmâîl Rusûhî Ankaravî, Þerh-i Mesnevî, Ýstanbul 1289, II/209-10.
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An assessment on some of the opinions
and theological convictions of Seyyid
Burhaneddin (Rumi’s Master)
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One of the main and the most important
objectives of Kalam is to create a firm belief in people’s hearts, to keep this belief
from the danger of doubts, and to effort for
providing different methods and techniques in the light of the Qur’an and Sunnah in
this way. The aim of Sufism is also to educate self-ego and to preserve the belief within this moral axis. Seyyid Burhâneddîn
Tirmidhi is an important Sufi master who
was born at the end of the XII century and
lived in the first half of the XIII century.
His significance comes from his being the
first master of Rumî who taught him theological and mystical aspects of Islam for
a long time. This article examines theological opinions of Seyyid Burhâneddîn who
has a significant place in the Sufi circles
and the Anatolian Islamic culture.
Keywords: Seyyid Burhâneddîn, Rumi,
Sufism, Faith, Tirmidhi, Kayseri
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