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Giriş 
Büyük mutasavvıf ve müfessir İsmail Hakkı Bursevî (ks) “Kenz-i Mahfî” eserinde yüce 
Allah’ın gizli hazineleri olan “Esma-i Hüsnâ”nın tecellileri üzerinde durmakta ve bunun insan 
ruhunu ne derece terakki ettirdiğini anlatmaktadır.  

Yüce Allah hadis-i kutsisinde “Ben 
gizli bir hazine idim bilinmek ve 
tanınmak istedim ve kâinatı yarattım” 
(Aclunî, Keşfu’l-Hafa, 2:132.) buyurur. 
Bu hadis-i şerifin ve hakikati Kur’ân-ı 
Kerimde karşılığı “Ben insi ve cinni beni 
tanısınlar ve iman edip bana ibadet 
etsinler diye yarattım” (Zâriyât, 51:56.) 
ayetinde saklıdır. 

Hakka davet basiret üzere, delillere 
dayanarak yapılır. Basîret, ilâhî 
sıfatlardan biri olan basarın kullardaki 
tecellisidir. Bu tecelliden nasibi 
olmayanların gözlerinde perde vardır 
(Bakara, 2:7.) ve bu sebeple gerçekleri göremezler (Yâsîn, 36:9.) İnsanların gerçekleri 
görmelerine ışık tuttuğu için Kur’an âyetlerine de besâir (basîretler) denilmiştir (A‘râf, 7:203; 
Kasas, 28:43.) Kur’an küfür, nifak, hırs, kin gibi olumsuz inanç ve duygular yüzünden kalp 
gözü körleşmiş ve basîreti bağlanmış kimseler hakkında “körler” (Bakara, 2:18.) “kalpleri 
olup da bununla idrak edemeyenler” (A‘râf, 7:179.) “bakar körler” (A‘râf, 7:197.) gibi tabirler 
kullanır, inananları basîretli, inkârcıları kör sayar. 

Kur’an-i Kerimde kendilerinden ülü’l-ebsâr (Haşr, 59:2.) ülü’l-elbâb (Zümer, 39:9.) 
ülü’n-nühâ (Tâhâ, 20:54.) diye söz edilen basîret sahipleri hislerine kapılmadıkları ve 
nefislerini günahlarla kirletmedikleri için maddî ve mânevî hakikatleri olduğu gibi görür ve 
ona göre hareket ederler.  

Basîretin beş duyudan biri olan görmenin ötesinde ruhî bir melekedir. Hz. Peygamber, 
“Ruh bedenden ayrıldığında görme gücü de (basar) onunla birlikte gider” buyurmuştur 
(Müslim, Cenâiz, 7, 9.) Hz. Peygamber’in, gözleri uyusa da kalbinin uyanık olduğunu belirten 
hadislerinden de (Buhârî, Menâḳıb, 24.) basîretin ruhî bir melekedir. İmanı kuvvetli ve ameli 
salih sahiplerinde bu meleke güçlü bir şekilde tezahür eder. Sâdık rüyalar bu melekenin 
sonucudur. 

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Basar masnuatı görüp de basiret Sânii görmezse 
çok garip ve pek çirkin düşer. Çünkü, o halde Sâniin mânen, kalben görünmemesi, ya 
basiretin fıkdânındandır veya kalb gözünün kör olmasındandır” (Mesnevi-i Nuriye, Onuncu 
Risale, s.274.) buyurur.  

Deliller aklı ikna içindir, ama o delillerin anlaşılması ise kalpteki basiretten kaynalanır. 
Zira Bediüzzaman’ın buyurduğu gibi “Nur-u fikir, ziya-yı kalble ışıklanıp mezc olmazsa, 
zulmettir, zulüm fışkırır. Gözün muzlim nehar-ı ebyazı, muzîi leyle-i süveydâ ile mezc 
olmazsa basarsız olduğu gibi, fikret-i beyzâda süveydâ-i kalb bulunmazsa, basiretsizdir” 
(Mektubat, Hakikat Çekirdekleri, s.667.) ifadeleri ile izah eder. Evet, Gözün gündüze 
benzeyen beyazı, geceye benzeyen siyahlığıyla beraber olmazsa, göz, göz olmaz. Akıl da 
ancak kalbin basireti ile beraber olursa Kur’an-ı Kerimin hakikatlerini ve kainattaki ilâhî 
tecellileri ve kâinatın vahdaniyete ve vahdete olan şehâdetlerini anlar. Yoksa anlamaz. Fen 



ilimleri ile meşgul olup Allah’ın varlığına delile olan fenni bilgileri anlamayıp inkara 
sapanların durumu budur ve bu sebepledir. 

Yüce Allah bu gerçekleri “Ey Resulüm de ki: İşte benim yolum budur. Ben ilme, 
delillere dayanarak ve hakikati gören bir anlayış ve basiretle Allah'a çağırıyorum. Ben böyle 
yaptığım gibi, bana uyanlar da böyle yapıyor. Allah her türlü eksiklik ve noksanlıktan 
yücedir; ben de Ona şirk koşanlardan değilim” (Yusuf, 12:108.) ayeti ile ifade eder. 
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KENZ-İ MAHFÎ ESERİNDEN ALINAN NOTLAR 
 
1. Yüce Peygamberimiz (asm) “Ben ve benden önceki peygamberlerin en faziletli 

sözleri ‘La ilâhe İllallah’ ‘Allah’tan başka ilah yoktur’ kelime-i münciyesidir” (Tirmizî, Salât, 
108; Hacc, 102; Daavât, 59.) buyurmuşlardır. Zira her şey Vahdetten ve Allah’ın birliğinden 
çıkar ve her şey eserin ustaya delaleti gereği Allah’ın varlığına birliğine delildir.  

Kalbin ve ruhun hayatı ilimle, cesedin hayatı ise amelledir. İlim amel etmek içindir ve 
amelle insana fayda sağlar. İlmin kaynağı ise okumaktır. Bunun için yüce Allah Kur’ân-ı 
kerimde “Allah’ın adıyla okuyun!” (Alak, 96:1-5.) ferman buyurdular. 

2. Hz. İsa (as) “Ölülerle oturmayınız!” buyurdu. “Ölüler kimlerdir?” dediler. 
“Zenginlerdir” buyurdu. “Onların kalplerini dünya sevgisi kaplamıştır ve dünya meşguliyeti 
ile kalpleri ölmüştür, nefisleri ise diridir” demiştir.  

3. Her şey Allah’ın ilmi, iradesi ve kudreti iledir. Allah bilir, iradesi ile ister ve kudreti 
ile yaratır. Küfür Allah’ın iradesine, iman ise hem iradesine hem de rızasına uygundur. 
Yaratma ise kulun isteği üzerine Allah’ın dilemesi ve yaratması iledir. Her şeyi yaratan 
Allah’ın hayra rızası vardır; şerre rızası yoktur. Peygamberimizin (asm) “Allah’ın sevmediği 
helal talaktır” (Ebu Davud, Talak, 3.) hadisi buna delildir. 

4. Arapça, Farsça ve Türkçe Cenet lisanıdır. 
5. Hz. Muhammed’de (asm) bütün esmâ ve sıfat ve zâtın tecellisi vardır. İsim ve 

müsemması bütün esmayı müştemildir. Bunun için “İnsan-ı Kâmildir” ve “Hatemu’l-
Enbiyâdır. Sonra Hz. Ali (ra) gelir. Daha sonra mazharların en önemlisi ve sonuncusu da 
“Hâtemu’l-Evliya” olan “Mehdi” (ra) gelir. Onun adı “Muhammed b. Ali”dir. Hakikatte o Hz. 
Ali’nin “Evlâd-ı Manevisi”dir.  

Hz. Ali (ra) Muhammed’in (asm) sureti olduğu gibi, o da Hz. Ali’nin belki de Hz. 
Resulullah’ın (asm) manevi suretidir. Yani sünnet-i seniyyesinin hamilidir.  Bu manaları özü 
perdeliler, kalp gözü kapalılar idrak edemez.  

6. Tarikat zinciri, şeyhlik, müritlik, biat ve inabe Hz. İsa (as) ve Mehdi zamanına kadar 
kopmaz. Ondan sonra tekrar “Sahabe Mesleği” başlar. Mehdi “Sahabe Mesleğini” açar. Sana 
gereken pürüzsüz, dosdoğru yola girmektir. Sakın sefih ve şaşkınlara uymayın. 

7. Hâtemu’l-Evliya tüm velilerden üstündür. Çünkü en kâmil vâris-i nebevî odur. 
Peygambere evvelîn ve âhirînin ilmi verildiği gibi, ona da evvelînin ve âhirînin ilmi 
verilmiştir. Bunun delili o Mehdi’nin tasnif edeceği eserlerinin pek çok olmasıdır. Bu durum 
ehline gizli değildir ve ancak imanın kuvveti ile bilinebilir. 

8. Kâmil kişi odur ki, kesret halinde vahdetten perdelenmeye. Bu ise dünyayı bir araç 
olarak görmekle olur. Sureten dünya ile ol! Özünü ahirete ver. “El işte gönül hazrette” olsun. 

9. Peygamberimiz (asm) “Sübhânallahi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallahu vallahü 
ekber” teşbihini öğretmiş ve namaz tesbihatı olmasını istemiştir. Tesbih hamdden önce gelir. 



Çünkü tesbih zât ile alakalıdır. Zâtın kutsiyeti sıfatlarla da anlaşılır. Sıfatlarda kutsiyet varsa 
zâtda da olur. Arif olmaya bak! 

 
 

TARİKAT-I NAKŞİ BENDE-İ MÜCEDDİDİYE 
 
Nakşi Tarikatının kurucusu Şah-ı Nakşibend hazretleridir; temeli “İman, İslam ve 

İhsan” hakikatlerini ders veren “Cibril Hadisi”ne dayanır. Bu hadiste İhsan’ın tarifi “Rabbini 
görüyor gibi ibadet etmektir. Sen onu görmesen de O seni görür.”  

Amacı, gönlü Allah’tan başkasına yöneltmekten kurtarmak anlamında “Tevhide” 
yönelmektir. Bu da şiddetli mücahedeler ve meşakkatli riyazetler ile nefsi yenmek, devamlı 
kalple zikir çekerek ahlakını güzelleştirmek ve Resulullah’ın ahlakına uymak, sünnetine 
sarılmaktır. 

Şeyh Sadi “Kurtulur sanma eh Sadi-i Hoca / Muhammed Aleyhisselama uymadıkça” 
demiştir. Bu sebeple Sünnet-i Seniyyeyi rehber etmedikçe kurtuluş mümkün olmaz. Tarik-i 
Nakşinin gayesi de Sünnet-i Seniyye dairesinde dine hizmet ve nefsi terbiye etmekle Allah’ın 
rızasını kazanmak ve cehennem azabından kurtulmaktır. 

Nakşi Silsilesi 
Nakşî Silsilesi iki koldan gelir. 
Birincisi: Hz. Ebubekir (ra) Selman-ı Farisi (ra) Kasım b. Muhammed b. Ebubekir (ks) 

Cafer-i Sadık (ra) ve Beyazıd-ı Bistamî tarikıdır.  
İkincisi: Hz. Ali (ra) İmam Hasan (ra) İmam Hüseyin (ra) Zeyne’l-Abidin (ra) 

Muhammed Bakır (ra) Cafer-i Sadık (ra) İmam Ali Rıza (ra) Hace Maruf-u Kerhî (ks) Hâce 
Sırr-ı Sakatî (ks) Hâce Cüneyd-i Bağdâdî (ks) Hâce Ebu’l-Osman Mağribî (ks) Hâce Ebu’l-
Kâsım (ks) Hâce Ebu Ali Fermandî (ks)  

Veyâ Hâce Ma’ruf-ı Kerhî (ks) Hâce Dâvud-u Tâî (ks) Hâce Habib-i Acemî (ks) Hâce 
Hasen-i Basrî (ks) tarikıyla gelmektedir.  

Nakşıbendî’nin Müceddidiye kolu Mevlânâ Halid-i Bağdâdî (ks) ile hem Nakşî hem 
Kâdirî silsilesi birleşmiştir. Böylece Hz. Ebubekir (ra) ve Hz. Ali’den (ra) gelen Tarikat 
silsileleri nihayet Mevlânâ Halid-i Bağdadî ile birleşmiş ve sonlanmıştır. 

İstikamet hak yolda sebat ve devam kerametin 
fevkındadır. İsmet Efendi (ks) "Risale-i Kutsiye" 
eserinde şöyle der:  

“Sonra geldi gerçi şeyh Hâlid 
Veli efdal mücahid ol mücahid. 
Kemâlat şol kadar vermişti Vâhid 
Ne mümkün vasf ede bu abd-i fâkıd 
Bu zata bend olup hakka gidelim 
Cemâl-i bâ kemâli seyr edelim. 
Bu zât bin iki yüz yılda müceddid 
Olup kıldı tarikatları bu tecdid. 
Ki hatta bazı zât keşfetti Halid 
Müceddit gayrı yok Mehdi Müceddid 
Bu Mehdi’ye uyup hakka gidelim 
Cemal-i bâ kemâli seyredelim.” 

Mevlânâ Halid-i Bağdadîden sonra gelen müceddit ise Bediüzzaman Said Nursi’dir. 
Eserleri ve bu asırdaki “İman ve Kur’ana” hizmeti buna delildir.   
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10. “Ulema-i Rüsûm” zahiri alimlerdir. Kalp gözleri kapalı olup hakikati idrak 

etmeyenlerdir. Allah’tan ilim isteyerek eşyanın hakikatine vakıf olmak ve işlerin hakikatlerini 
idrak etmek için “Rabbi zidnî ilmen” (Taha, 20:114.) “Allahım! İlmimi artır” diye dua 
etmelidir. Peygamberimiz (asm) “Allah’ım bana eşyanın hakikatini öğret!” diye dua ederdi. 
Zira Bediüzzaman’ın dediği gibi “Allah'ın hesabına kâinata bakan adam her ne müşahede 
ederse ilimdir. Eğer gafletle sebebler hesabına bakarsa, ilim zannettiği şey de cehl olur.” 

İlim ve feyze nihayet yoktur. Bunun için “Beşikten mezara kadar” yani, ömrünün 
sonuna kadar artmasın istemek gerekir.  

11. Cennette “Ehl-i Cennetin” ilim müzakere ettikleri mekanlar vardır. Ehl-i Cennetin 
“Munis” ismi verilen ağaçların altında ilim meclisleri oluşturup ilmi meseleleri müzakere 
ettikleri rivayetlerde gelmiştir. Allah’ın isim ve sıfatları ve bunların tecellileri sonsuzdur. 
Dünyada Allah’ın isimlerinin tecellileri vardır; ahirette ve cennette ise bu isimlerin 
temessülleri olacaktır. Ehl-i cennet bu “Temessül-ü Esmâ”nın hakikatini anlamak için ilimle 
daima terakki ve teâlî edeceklerdir.  

12. Allah’tan haybet talep etmelidir. Başta Abdulkadir Geylâni (ks) olmak üzere 
büyükler bunu talep etmişlerdir. Zira halka faydalı olmak ve feyz verebilmek için bu 
gereklidir. Halk küçük ve hor gördükleri yerden faydalanmaz. Bunun için Kureyş’in ileri 
gelenleri Kur’ân’dan faydalanamadılar.  

13. Hz. Ali (ra) “İlim bir noktadır, cahiller onu çoğaltır” demişlerdir. O nokta 
“Ehadiyet” noktasıdır. Allah isminin Elifi yedi noktadan meydana gelir. Bu Allah’ın yedi 
sıfatıdır. (Hayat, İlim, İrade, Kudret, Görme, İşitme ve Konuşma sıfatları) Bu da Allah’ın 
“Vahidiyetine” işarettir. Zira her varlık ferdiyeti ile Allah’ın ehadiyetini, nevi olarak da 
Allah’ın vahdaniyetini ispat ederler.  

14. 28 Harf Kur’ân-ı Kerimin 28 Menzilinden ibarettir. Bu da 28 bin âleme delildir ve 
bu alemlere acılan pencere ve kapıları temsil eder. Bismillah’dani “Bâ”nın noktsına “Ehadiyet 
Noktası” denir.  

“Noktadan fehmolunur cümle esrâr-ı hurûf 
Bilinir suret-i Esmâ ile Rabb-i Raûf.” 
 
15. Herkes fıtratının gereğini yapar. “Herkes Allah’ın kendisine verdiği kabiliyete göre 

iş yapar.” (İsra, 17:84.) Bu sebeple ehli olmayana sırlar ifşa edilmez.  
 
16. “Lisan-ı hâl efsahu min lisani’l-kâl” denilmiştir. Yani, “Hal dili sözlerinizden daha 

fasih ve daha müessirdir.” “Lisan-ı hâl lisan-ı kâlden daha nâtıktır.” Her şey lisan-ı haliyle 
Allah’ı zikreder; yani, Allah’ın varlığını, birliğini isim ve sıfatlarını bize anlatır.  

 
17. Ehl-i hakikat demişledir ki: 
“Her gölgede rahatlık vardır: Gece ibadeti insanı rahatlandırır. 
Her gündüzde bir ihsan vardır: Harekette bereket var. Kavmin efendisi hizmet edendir. 
Her belâda bir rahmet vardır: “Rahmetim gadabımı geçmiştir” buyurur yüce Mevlâ… 
Her himâda sıhhat vardır: Perhiz sıhhat getirir. Asıl perhiz günahtan sakınmaktır. 
İnsanın vazifesi nimetlere şükretmek ve her haline hamd etmektir. 
 

İsmail Hakkı Bursevi (ks) 
“Kenz-i Mahfî” Özeti 

 


