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Girifl:

Habbetü’l-Mahabbe, Azîz Mahmud Hüdâyî’nin yazd›¤› Arapça risalelerden biri-
dir. ‹stanbul kütüphanelerinde 211, Milli Kütüphane’de ise iki2 ayr› yazmas› bu-
lunmaktad›r. Yazmalar›n varak say›s›, sayfa yap›s› ve yaz› stiline göre 5 ile 11
aras›nda de¤iflmektedir.  Dili ak›c› ve anlafl›l›r olup yazar›n›n Arapçaya vak›f ol-
du¤unu gâyet aç›k bir flekilde göstermektedir. Öte yandan risalede bir tak›m dil
yanl›fllar›n›n bulundu¤u ise bir gerçektir. Ancak, söz konusu yanl›fllar›n nüsha-
dan nüshaya farkl›l›k göstermesi yazardan de¤il Arapçay› bilmeyen ya da az bi-
len nâsihlerden kaynakland›¤›n› ortaya koymaktad›r.
Habbetü’l-Mahabbe, Dervifl Mehmet b. Mehmed el-Konevî taraf›ndan flerhedil-
mifltir. Bu flerhin (1037/1627) tarihli bir nüshas› ‹st. Ünv. Ktp. A. y. 1086’da ka-
y›tl›d›r3.
Habbetü’l-Mahabbe, Ahmed Remzi Mevlevî (ö.1944)4 taraf›ndan Türkçeye ter-
cüme edilmifl olup H. Selima¤a-Hüdâyî 660’da bir yazmas› bulunmaktad›r5. Bu
tercüme yazma Rasim Deniz taraf›ndan 1982 y›l›nda sadelefltirmeden yay›mlan-
m›flt›r6. Habbetü’l-Mahabbe son olarak Ali Çal›fl›r taraf›ndan Necdet Y›lmaz’›n
çevirisiyle 2002 y›l›nda dipnotland›r›larak yeniden yay›mlanm›flt›r7. Habbetü’l-
Mahabbe ayr›ca, 1994 y›l›nda Japon araflt›rmac› Tarui Hiroshi taraf›ndan Japon-
caya çevrilerek Annals of Assocation for Middle East Studies dergisinin dokuzun-
cu say›s›nda yay›mlanm›flt›r8.
Azîz Mahmud Hüdâyî, kaynak olarak baflta Kurân âyetleri olmak üzere baz› ha-
disi fleriflere bafl vurur. Risalede bir defaya mahsus olmak üzere Buharî’yi kay-
nak gösterir.   Bunun d›fl›nda kaynak belirtmeksizin bir kaç hadis nakleder. Ay-
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r›ca çeflitli flah›slardan her hangi bir kitap ismi zikretmeksizin“kale…” (dedi) di-
yerek görüfl aktar›m›nda bulunur ve görüfllerini aktard›¤› flahs›n ismini zikreder.
Bazen “kale ba’du’l-kibâr” (baz› büyükler dedi) veya “kale ba’duhum” (baz›lar›
dedi) fleklinde isim belirtmeksizin nakil yapar. ‹sim vererek 19 kiflinin görüflü-
nü eserinde aktar›r. Bunlar aras›nda Cüneyd, Sehl b. Abdillah, Yahya b. Muâz,
Ebû Osmân, efl-fieyh Ebû Abdillah’›n ikifler defa, geri kalan flah›slar›n ise yaln›z-
ca bir kez görüflüne bafl vurur. Kimi flah›slardan ise “kale” (dedi) ifadesini kul-
lanmaks›z›n “hakâ” (anlatt›), “enflede” (söyledi) ve “kâne” (idi) sözleriyle akta-
r›mda bulunur. Üç yerde “yukâlu” (denilir ki,) ifadesiyle baflkalar›n›n görüflüle-
rini zikreder. Kendi görüflünü ise “va’lem” (bil ki,) ifadesiyle aç›klar.
Habbetü’l-Mahabbe Azîz Mahmud Hüdâyî’nin sevenlere hitaben kaleme ald›¤›
ve ad›n› sevgi tohumu (taneci¤i) olarak koydu¤u risalesidir. Hüdâyî risalesini;
Allah sevgisi, Rasulullah sevgisi ve Ehl-i Beyt sevgisi olmak üzere üç k›s›mda
ele al›r. Afla¤›da, Habbetü’l-Mahabbe’nin günümüz insan›n›n anlayabilece¤i bir
dille taraf›mdan yap›lan yeni çevirisini sunuyorum.

Sevgi Tohumu

Bismillahirrahmanirrahim
“Filizini yaran, onu güçlendiren, kal›nlaflt›ran ve dimdik ayakta duran” ekin mi-
sali sevdi¤i ve seçkin k›ld›¤› kimselerin kalbinde sevgi tohumunu yeflerten Al-
lah’a hamdolsun. “Sonra ona yaklaflan ve sarkan, yay›n iki ucu kadar veya daha
yak›n olan” sevgiliye, Onun âline, ashab›na ve Allah’tan kendilerine güzellik ge-
çen sevenlerine salat ve selam olsun. Bu, sevenlere hitaben yazd›¤›m ve ad›n›
sevgi tohumu olarak koydu¤um bir risaledir. Çünkü o, her bir bafla¤›nda yüz ta-
ne olmak üzere yedi baflak veren bir tohum gibidir. Allah’a ulaflmaya vesile ol-
mas›n› ümit etti¤im bölümlerden oluflmaktad›r. Baflar› Allah’tand›r.

Birinci Bölüm

Allah sevgisini ele almaktad›r. Allah onlar›, onlar da Allah’› severler. Allah on-
lar› herhangi bir sebebe ba¤l› kalmaks›z›n inâyeti gere¤i sever. Onlar ise Allah’›
herhangi bir s›fat›ndan dolay› de¤il zat› için severler. Zira s›fatlar› sevmek tecel-
li edifline göre farkl›l›k gösterebilir. Nitekim Allah’›n Latîf s›fat›n› seven kimse-
de ona kahr s›fat›yla tecelli etmesi durumunda sevgiden eser kalmaz. Keza,
mün’im s›fat›n› sevenin sevgisi müntekim s›fat›yla tecelli etti¤inde yok olur gi-
der. Öte yandan Allah’›n zat›n› sevmek kal›c› olup farkl› tecellilerle de¤iflmez.
Böyle bir sevgiye sahip olan kimse nimete kavuflunca flükretti¤i gibi, s›k›nt› kar-
fl›s›nda da flükreder. Hâlbuki s›fatlar› seven kimse s›k›nt› durumunda flükretmez
sabreder. Bu konuda Yahya b. Mu’âz flöyle der: Esasen sevgi; iyilikle artmaz, s›-
k›nt›yla eksilmez. Denilir ki, kullar›n sevgisi konusunda üç derece vard›r:
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Birincisi

Avâm›n (s›radan kimselerin) sevgisi. Bu sevgi, nimeti ve iyili¤i görmekten kay-
naklan›r. Böyle bir sevgiye sahip olan kimse mükâfat›n› arzular, ateflten korkar.

‹kincisi

Havas›n (seçkin kullar›n) sevgisi. Mükemmelli¤i gözlemlemekten kaynaklan›r.
Bu tarz, ‘Allah’a mükâfat›n› beklemeksizin onu yüceltmek için ibadet edece¤im.’
sözünde oldu¤u gibi Allah’› yüceltmeye yönelik bir sevgidir. Böyle bir sevgiye
sahip olan kimse kalbini kâh Allah’›n cemali kâh celâliyle meflgul edece¤inden
O’ndan baflkas›n› kalbinden atmak zorundad›r.

Üçüncüsü

Ehassu’l-havâs›n (en seçkin kullar›n) sevgisi. Kulun ulaflabilece¤i en yüce gaye-
dir. Bu sevgi, “gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim, bu nedenle tan›nmak için
mahlûkât› yaratt›m.” s›rr›ndaki Hakk’›n ezelî sevgisinden kaynaklanan cezbeler-
den gelmektedir. Bu derece, ilki fiillerden, ikincisi s›fatlardan kaynaklanan di-
¤er iki dereceden farkl›d›r.
Üçüncü derecedeki ehassu’l-havâs olanlar “kendilerine bizden bir iyilik geçen-
ler” (21. Enbiyâ, 101) âyetinde belirtildi¤i gibi ilk inâyet gere¤i Allah’› kemaliy-
le bilenlerdir. Allah bu âyette ezeli sevgisinden bahsetmifl ve inâyeti gere¤i on-
lar O’nu sevmeden O, onlar› sevmifltir. 
Ubeydullah b. Hasen flöyle demifltir: Benim Rum bir cariyem vard›. Baz› geceler
bende uyurdu. Bir keresinde onu arad›m ama bulamad›m. Bunun üzerine kalkt›m
sa¤a sola bakt›m. Derken onu secdede: “Allah’›m bana olan sevginle beni ba¤›flla”
diye dua ederken buldum. Bunun üzerine öyle deme, “Sana olan sevgimle beni ba-
¤›flla.” diye dua et dedim. O da bana flu cevab› verdi: “O, sevgisiyle flirkten kurtar›p
‹slam’a ulaflt›rd› beni. Ço¤u insanlar uyurken sevgisiyle uykudan uyand›rd› beni.” 
Bunlar›n Allah’a olan sevgisi sebepsizdir. Allah onlar› Adem’den var edince sev-
gisi kalplerine tecelli etti. Bu sevgi onlar› cezbederek kendilerini unutturdu. Do-
lay›s›yla onlar, dünyaya bu özellikleriyle geldiler. Gücüyle odunu yok eden, an-
cak hiç bir fley olmam›fl gibi varl›¤›n› sürdüren atefl misali, bask›nl›¤›na ra¤men
sevene zarar vermeyerek varl›¤›n› devam ettirmesi sevginin espirisidir. Çünkü
sevgi her fleyi yok eder. 
Rivâyet olunur ki, birisi fieyh Ebû Sa’îd’in huzurunda “O, onlar›, anlar da O’nu
severler” (el-Bakara 2/165) âyetini okudu. Bunun üzerine fleyh kâinattaki her fley
onun yaratmas› olmas› nedeniyle Allah yaln›zca kendini sever dedi. Zira yara-
t›c› yaratt›¤›n› övdü¤ünde kendini övmüfl olur. Bu durumda sevgi O’nu aflmaz.
Dolay›s›yla O, sadece kendini sevmifl olur. 
Cüneyd-i Ba¤dâdî es-Serî’nin flöyle dedi¤ini nakleder: ‹ki kifli aras›ndaki sevgi,
biri di¤erine “Ey ben!” diye seslenirse geçerli olur. 
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Semnûn sevgiden söz edince mescidin lambalar›n›n k›r›ld›¤› rivâyet olunur. ‹b-
rahim b. Fâtik flöyle demifltir: Semnûn’un sevgiden söz etti¤ini iflittim. Derken
yan›na küçük bir kufl geldi. Ona yaklaflt›kça yaklaflt› ve önünde durdu. Sonra
kan gelinceye kadar gagas›yla topra¤a vurdu ve öldü. 
Semnûn sevgiyi marifete, di¤erleri ise marifeti sevgiye tercih ederdi. Do¤rusu
sevgi, muhakkiklerin gözünde lezzette yok olmak; marifet ise hayretle izlemek
ve heybette yok olmakt›r. 
Baz› büyükler “sevgi, fenâ ve mahv›n bafllang›c›d›r” demifllerdir. Mahv üç dere-
cedir. 
• Fiillerin Hakk’›n fiilinde yok olmas›
• S›fatlar›n Hakk’›n s›fat›nda yok olmas› 
• Zat›n Hakk›n zât›nda yok olmas›
Sevgi, avâm›n varabilece¤i derecelerinin sonuncusu, havas›n derecelerinin bafl-
lang›c›d›r. Kendilerine Allah’tan bir iyilik gelenlerin d›fl›nda kalanlar ve yokluk
vadisinde olanlar havas›n zay›flar›d›r. Sevenler sevdi¤ine halisâne hizmet eden
kullard›r. Onlar›n d›fl›nda kalanlar bir amaç veya bir bedel için çal›flan ücretli-
lerdir. Sevgi, yak›nl›¤a götüren tam ba¤›ml›l›k ve zâti secdeyi ifade eder. Allah
c.c. flöyle buyurur: “secde et ve yaklafl” (el-Alak 96/19) Bunun üzerine Hz. Pey-
gamber söz konusu secdede “Cezaland›rmandan aff›na, öfkenden r›zana, senden
sana s›¤›n›r›m.” diyerek fiiller, s›fatlar ve zat›n yok olma derecelerine iflaret et-
mifltir. 
fiunu bil ki, sevgi a¤ac› gönül bahçelerinde yeflerir. Gayb› bilenin ihsan ve ke-
rem havuzunda geliflir. Bu konuda kudsî hadiste flöyle buyrulmufltur: “Gizli bir
hazineydim, bilinmeyi istedim, bu nedenle tan›nmak için mahlükat› yaratt›m.
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Onlara beni tan›malar› için nimetlerimle yaklaflt›m ” Zâti ilahi aynu’l-cem19 ve
gayb aleminde gizli olan kemalât›n› göstermek istedi. Bunlar› havâsa bahfletti ve
fluhûd âleminde var etti. S›fatlar›n› görünce kendisini tan›malar› için nimeti ve
külfetiyle onlar› s›nad›. Böylece bafllang›çta maden ve hazine olduklar› gibi so-
nunda da ona yard›mc› olmalar›n› murad etti. Sevgi Allah’tan gelen ve ona dö-
necek olan bir hakikattir. “‹yi biliniz ki, ifller ona döner.” (efl-fiûra 42/53) O, se-
ven, sevilen; isteyen, istenilendir. Denilir ki, sevdi¤ini söylemek kolay, ama sev-
ginin gere¤ini yapmak zordur. 
Bu konudaki samimiyet belirtileri flunlard›r: 
• Aradaki perdeden kurtulmak için ölümden nefret etmemektir. Çünkü gerçek
anlamda seven kimse sevgilisine ulaflmaktan hofllanmamazl›k etmez. 
• Allah’›n r›zas›n› nefsinin arzular›na tercih etmesidir. 
• Allah’› zikretmeyi sevmesidir. Çünkü seven sevdi¤ini çokça hat›rlar ve anar. 
• Allah’a ve rasülüne atfedilen her fleyi sevmesidir. Zira sevgi artt›kça O’nun ta-
raf›ndan yarat›lan ve var edilen her fleyi gerçek sevgilinin yaratmas› oldu¤undan
sever. 
• Sevgiliyle yaln›z kalmas› ve ona münacât etmesidir. 
Yahya b. Muâz flöyle der: “Sevdi¤ini iddia edip de haddini bilmeyen yalanc›d›r.”
Cüneyd-i Ba¤dadî flöyle der: “Sevgi gerçek olursa aradaki resmiyet kalkar.” 
Üstad Ebû Ali bu ba¤lamda flu beyti okur:
Olursa sevgi, bir toplulukta samimi
Sürerse dostluk resmiyete ne hacet!
O ayr›ca flöyle derdi: “Müflfik bir baban›n çocu¤una sayg› ifadesiyle seslendi¤i
görülmez. Nitekim o, çocu¤una ad›yla seslenirken baflkalar› ona sayg›yla hitap
etmek zorunda kal›rlar.”
Sehl: “Sevgi, can› gönülden itaat etmek, muhalefeti b›rakmakt›r.” der.
Baz›lar›: “Sevgi, sevdi¤in fleyin, sevdi¤in kimsenin olmas›n› istemendir.” demifl-
lerdir.
Denilir ki, “Sevgi, sevdi¤ini, sahip oldu¤un her fleye tercih etmendir.”
Keza denilir ki, “Sevgi, birlikte ve ayr›l›kta sevdi¤inle uyum içinde olmakt›r.” 
Ebû Abdillah el-Kureflî sevginin hakikatini flu sözlerle aç›klar: Gerçek sevgi,
kendinde bir fley kalmayacak flekilde sevdi¤ine bütününü vermendir. 
Ebû Saîd el-Harrâz birgün rüyas›nda Hz. Peygamberi görür ve “ey Allah’›n elçi-
si beni mazur gör. Allah’a olan sevgim seni sevmeme engel oldu” der. Bunun üze-
rine Hz. Peygamber “Kim Allah’› severse beni sevmifl olur” der. Allah c.c. Hz.
‹sa’ya flöyle vahyeder: “Ben kullar›mdan birinin kalbine bak›p da onda dünya ve
ahiret sevgisi bulamazsam onu kendi sevgimle doldururum.”
Sevenlerden biri flöyle anlat›r: “Alt›n ve gümüflten elbiseleri olan k›rk huri bana
havada göründü. Onlara bir kere bakt›m. Bunun üzerine k›rk gün k›nand›m.
Sonra onlardan daha güzel seksen huri göründü ve bana ‘bunlara bak’ dendi.
Hemen secdeye kapanarak ‘Allah›m! Senden baflka her fleyden sana s›¤›n›r›m.



Benim bunlara ihtiyac›m yok’ diye dua ettim ve onlar› benden uzaklaflt›rana ka-
dar yalvarmay› sürdürdüm.”
Ebû Hafs toplumdaki bozuklu¤un genellikle üç fleyden kaynakland›¤›n› belirtir:
Ariflerin f›sk›, sevenlerin sadakatsizli¤i ve müritlerin yalanc›l›¤›. 
Ebû Osmân, Ariflerin f›sk›n› dünya iflleriyle meflgul olmak ve onlardan söz et-
mek; sevenlerin sadakatsizli¤ini kendi hevalar›n› Allah’›n r›zas›na tercih etmek;
müritlerin yalanc›l›¤›n› ise kullar› anmak ve onlar› görmenin Allah’› anmak ve
onu görmeye bask›n olmas› fleklinde aç›klar.
Ebû Hureyre, Hz. Peygamber’in “Kim Allah’a kavuflmak isterse Allah da ona ka-
vuflmak ister; kim Allah’a kavuflmay› istemezse, Allah da ona kavuflmak iste-
mez.” dedi¤ini nakleder, ayr›ca Hz. Peygamberden flunu da rivâyet eder: “Allah
bir kulunu severse Cebrail’e ben falan› sevdim sen de sev der. Bunun üzerine
Cebrail de onu sever ve semada bulunanlara Allah falan› seviyor, siz de onu se-
vin diye seslenir. Onlar da onu severler. Daha sonra Allah o kulunun yeryüzün-
de de kabul görmesini sa¤lar.” 

‹kinci Bölüm

Rasulullah sevgisiyle ilgilidir. Allah c.c. Kur’an’da flöyle buyurur: “De ki, e¤er Al-
lah’› seviyorsan›z bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin” (Al-i ‹mrân 3/31) Hz. Pey-
gamber, sevginin kutbu ve timsalidir. Bu nedenle Allah’›n sevgilisi, öncekilerin ve
sonrakilerin efendisidir. Allah’› sevdi¤ini iddia eden herkesin ona tabi olmas› gere-
kir. Zira, sevgilinin sevdi¤i sevgilidir. Kuflkusuz Hz. Peygamber’e tabi olmak söz, fi-
il, ahlâk, davran›fl ve inanç olarak onun yolunu izlemektir. Hz. Peygamber’in yo-
lundan nasibi olmayan›n sevgiden nasibi nas›l olabilir? O’na gerçekten tabi olan›n
gizlisi, aç›¤›, kalbi ve nefsi Hz. Peygamber’in gizlisine, aç›¤›na, kalbine ve nefsine
uyar. Dolay›s›yla Allah onun kalbine sevgisini yerlefltirir. Bu sevginin nuru Hz.
Peygamber’in bat›n›ndan ona geçer. Böylece o kifli, Allah’›n sevgilisi ve seveni olur. 
Bütün âlem tek bir insan, dünyadaki insanlar da o insan›n organlar› mesabesin-
dedir. Onlar›n aras›ndan sevenler organlar aras›ndaki göz gibidir. Allah sevgi
bahfletti¤i kimseye kendisini görme (fluhûd) mertebesini verir ve eflyada nas›l
zuhur etti¤ini göstererek nimetlendirir onu. Böylece o kimse Rabbinden ve
O’nun tecellilerinden baflkas›n› sevmez. Zira bütün yarat›lm›fllar Hakk’›n tecel-
li sahnesidir. Bu durum Hak ile halk aras›nda gizlidir. Nitekim, “O ba¤›fllayan-
d›r, sevendir.” (Burûc 85/14) âyetinde Allah’›n, ba¤›fllayan (gafûr) ismini seven
(vedûd) ismiyle birlikte zikretmesi söz konusu gizlilikten dolay›d›r. 
Örne¤in “Kays, Leyla’y› sevdi.” denilir. Hâlbuki o, gerçek sevgiliden baflkas›n›
sevemez. 
fieyhu’l-Ekber Muhiddîn ‹bnu’l-Arabî flöyle der: “‹nsan birini görüp sevebilir.
Hâlbuki onun ne kim oldu¤unu, ne ad›n›, ne de yaflad›¤› yeri bilir. Bizzat bu sev-
gi ona, ismini ve yaflad›¤› yeri ö¤renmeyi gerekli k›lar. Öyle ki, sevdi¤iyle ad›y-
la ve san›yla yoklu¤unda beraber olur, görmeyince sorar baflkalar›ndan onu. Al-
lah’a olan sevgimiz de böyledir. Onu tecelli etti¤i fleylerde severiz. Zat›n› bilme-
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yiz ama severiz ismini. Belki de ismini bilmeden severiz onu. Yarat›lan›n ise
kendisini tan›r, belki de severiz onu, bilmeden ismini. Sevgi, sevileni tan›may›
gerekli k›lar. Kimimiz O’nu dünyada tan›r, kimimiz tan›madan severek ölür.
Perde araland›¤›nda ise sadece Allah’› sevdi¤ini anlar.
Sevenler dört çeflittir: 
1. Sevgisi ruhanî ve zâti olanlar.  Bunlar›n ruhlar›, ehadiyet mertebesine yak›n-
l›klar› ve vahidiyet mertebesine denklikleri nedeniyle ezelden beri uyum içeri-
sindedir. Bu hususta Hz. Peygamber “Birbirlerini tan›yan ruhlar uyum içerisin-
de olurlar” demifltir. Bu flekilde yarat›lanlar yak›nl›k hâlinde olduklar› vatanla-
r›na (ehadiyet mertebesine) özlem duyarlar. Hakk’a yönelerek (tan›nmalar›n› en-
gelleyecek) giysilerden ar›n›rlar. Karfl›laflt›klar›nda birbirlerini tan›rlar. Tan›y›n-
ca da, aslî uyumlar›, benzer özellikleri, gidiflat ve yöntemlerindeki örtüflme ne-
deniyle birbirlerini severler. Böylece her biri di¤erinden davran›fl, bilgi ve ger-
çek vatan› yâd etmede yararlan›r. Mükemmel ve gerçek olan sevgi türü budur.
Peygamberler, evliyalar, asfiyalar ve flehitlerin sevgisi bu kabildendir.
2. Sevgisi kalbî olanlar.  Bu tür sevgi, vas›flar ve ahlâklardaki uyum, akide ve Sa-
lih amellerdeki benzerlikten kaynaklanmaktad›r. Salihler ve ebrâr›n sevgisi ile
ariflerin ve evliyalar›n onlara olan muhabbeti, ayr›ca peygamberlerin ümmetle-
rine olan sevgisi bu kabildendir. 
3. Sevgisi nefsi olanlar. Bu tür sevgi, duygusal lezzetler ile cüzî gayelere dayanmak-
tad›r. Efllerin birbirlerine olan sevgileriyle, flehvet gidermek ve para kazanmakta bir-
birlerine yard›m eden facirlerin, fas›klar›n ve dalalet ehlinin sevgileri bu kabildendir.
4. Sevgisi aklî olanlar. Bu tür sevgi, yaflam flartlar› ve dünya ifllerini kolaylaflt›r-
maya dayan›r. Tüccarlar, zanaatkârlar ile yard›m olunan›n yard›m edene sevgi-
si bu kabildendir.
Bunlardan son ikisi geçici bir gaye için oldu¤undan yok olmaya mahkûmdur.
Zira geçici bir gaye ve bat›l bir amaç için olan bütün sevgiler nedeni ortadan kal-
k›nca yok olur gider. Bu yüzden Allah c.c. “O gün müttekiler d›fl›nda kalan dost-
lar birbirlerine düflman olurlar.” (ez-Zuhruf 43/67)  buyurmaktad›r. Dünya eh-
linde bask›n olan sevgi türü bu ikisinden biridir. Öte yandan yüce gayeye ula-
flan kâmil müttekiler ise ilk olarak günahlardan, ikinci olarak bofl fleylerden,
üçüncü olarak fiillerden, dördüncü olarak s›fatlardan ve son olarak da kendi
benliklerinden ar›n›rlar da geriye kendilerini al›koyacak ve Allah’a olan sevgile-
rini bozacak hiç bir fley kalmaz. Bunlar çok nadir ve son derece de¤erlidirler. Al-
lah’ta birbirlerini seven (mütehâbbûne fillah) ilk grup bunlardan oluflur. 
Allah için seven (mütehâbbûne lillâh) ikinci grup ise takvan›n zahiriyle yetinip
sevap kazanmak ve Allah’›n r›zas›n› elde etmek için günahlardan sak›nan ve Al-
lah’›n azab›ndan korkanlard›r. Baz›lar› “Zevklere düflkünlük güzel gösterildi.”
(Âl-i ‹mrân 3/14) âyetiyle ilgili olarak Allah’›n insanlar› üç grupta yaratt›¤›n›
söylemifllerdir:
1. Avâm: Bunlar nefis erbâb›d›r. Heva ve heveslerini ön planda tutarlar.
2. Havâs: Bunlar gönül erbâb›d›r. Hidâyet ve takvay› ön planda tutarlar.
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3. Ehassu’l-havâs: Bunlar maneviyat (rûh) erbâb›d›r. Sevgi ve özlemi ön planda
tutarlar. 
Sehl b. Abdillah “Allah’› gerçekten sevenler, Hz. Peygamber’e davran›fl, fiil ve
sözlerinde uyan kimselerdir.” demifltir.
‹bn Atâ, “E¤er Allah’› seviyorsan›z bana tabi olunuz” (Âl-i ‹mrân 3/31)  âyetini
yorumlarken “ yüce nuru (en-nuru’l-a’lâ) göremeyenlere, yak›n nuru (en-nuru’l-
ednâ) istemeyi emretmektedir.” demifltir. 
fieyh Ebû Abdirrahman es-Sülemî “yüce nura ancak yak›n nuru kendisine reh-
ber edinen ulafl›r. Kim, yak›n nurun edebiyle edeplenmeyi ve ona tabi olmay›
yüce nura ulaflmak için ilke edinmezse iki nurdan da mahrum olur ve gaflet el-
bisesini giyer” demifltir.
Öte yandan Ebû Osmân söz konusu âyeti flöyle yorumlam›flt›r: Habibime uya-
rak bana olan sevginizdeki samimiyetinizi ortaya koyunuz. Çünkü benim sevgi-
me ancak onu sever ve ona tabi olursan›z ulaflabilirsiniz. Zira onun sünneti yü-
ce sevgiliye ulaflt›r›r. 
Muhammed b. el-Fadl ise bu âyetle ilgili olarak flunlar› söyler: “Aç›ktan ya da
gizli olarak Hz. Peygamber’in sünnetine ayk›r› davranan veya en ufak bir fley-
de ona tabi olmay› terk eden kimsenin sevgiyle ilgisi olamaz. Zira tabi olmak,
O’na hiç bir fleyde muhalefet etmemekle gerçekleflir.
Baz› büyükler Hz. Peygamber’in sevginin îman›n flart› oldu¤unu belirtti¤ini ri-
vâyet etmifllerdir. 
Bir defas›nda Ebû Zer b. El-Akîlî Hz. Peygamber’e Ey Allah’›n elçisi îman nedir?
diye sorar. Hz. Peygamber ona “Allah ve rasulünü her fleyden daha fazla sevmen-
dir.” fleklinde cevap verir. 
Buharî Abdullah b. Hiflâm’dan Hz. Peygamber’in flöyle dedi¤ini rivâyet eder:
“Hz. Peygamber ile beraberdik. Ömer’in elini tuttu. Bunun üzerine Ömer ona:
- Ey Allah’›n elçisi sen, kendim d›fl›nda her fleyden bana daha sevimlisin dedi. 
Hz. Peygamber ona: 
- Hay›r, Allah’a yemin olsun ki, ben sana kendinden daha sevimli olmad›kça ol-
maz dedi.
Ömer:
- Ey Allah’›n elçisi! fiimdi sen bana, vallahi kendimden daha sevimlisin. 
Hz. Peygamber:
- fiimdi oldu ey Ömer! Yani îman›n kâmil oldu dedi.
Hz. Peygamber’e üç flekilde tâbi olunur: 
Birincisi, mü’minlerin avâm›n›n tâbi olmas›, bu, fiillerinde olur.
‹kincisi, havas›n tâbi olmas›, bu, ahlâk›nda olur.
Üçüncüsü, ehassu’l-havas›n tâbi olmas›, bu, ahvâlinde olur.
Kuflkusuz sevgi günefli ezel do¤usundan ve ‘gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim’
noktas›ndan do¤du¤unda ariflerin kalplerini ayd›nlatt› ve ‘tan›nmak için mahlûkat›
yaratt›m’ nuru ortaya ç›kt›. Böylece yeryüzü, yarat›c›s›n›n nuruyla ayd›nland›. Ma-
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rifet ehli olan avâma ‘salih amel iflleyerek ve çirkin fiillerden sak›narak bana tabi olu-
nuz ki, Allah da rahmetiyle ve fiillerde tecelli etmesiyle sizi sevsin’ dendi. Havâsa ‘gü-
zel ahlâkla ve s›fatlar› yok etmekle bana tabi olunuz ki, Allah da sizi fazl› keremi ve
s›fatlarda tecellisiyle sevsin.’ dendi. Ehassu’l-havâsa ise ‘bedeninizi ve zat›n›z› yok sa-
y›n ki, Allah da sizi ezelî sevgi cezbeleri ve zat›n›n tecellisiyle sevsin.’ dendi. 

Üçüncü Bölüm

Hz. Peygamberin ehl-i beytini ve akrabalar›n› sevmekle ilgilidir. Allah âyette
flöyle buyurur: “De ki, ben akrabalar›ma sevgi d›fl›nda bir karfl›l›k (ücret) istemi-
yorum” (efl-fiûrâ 42/23) Âyetteki istisna Hz. Peygamber’in yak›nlar›n› sevmekle
ilgili olup, herhangi bir ücretin söz konusu olamayaca¤›n› belirtmektedir. Çün-
kü Hz Peygamber’in yak›nlar›n› sevmenin karfl›l›¤› kurtulufllar›n›n sebebi olma-
s›ndan sevenlere aittir. Zira sevgi, mahflerde bir arada olmalar›n› sa¤layacak
olan rûhî uyumu gerektirir. Bu konuda Hz. Peygamber flöyle buyurur: “Kifli sev-
di¤iyle haflrolunur.” Dolay›s›yla Hz. Peygamber için bir ücret söz konusu de¤il-
dir. Rûhu temiz olmayan ve Hz. Peygamber’in yak›nlar›na uzak olan kimse on-
lar› sevemeyece¤i gibi, sevmeye güç yetiremez de. Öte yandan tevhid ehlinden
rûhu ayd›nlanan, Allah’› bilen ve seven kimsenin onlar› sevmemesi mümkün
olamaz. Onlar› ancak Allah ve Rasülünü seven ve Allah ve Rasülü taraf›ndan se-
vilenler severler.  E¤er ezelde Allah taraf›ndan sevilmemifl olsalard› Hz. Pey-
gamber onlar› sevmezdi. Zira Hz. Peygamber’in sevgisi aynu’l-cem’ de olduktan
sonra sureti tafsilde Allah’›n sevgisinin ayn›s›d›r. 

Azîz Mahmud  Hüdâyî’nin Habbetül-mahabbe isimli eserinin befllang›c›



Yukar›daki âyet indi¤inde ‘bizim sevmemiz gereken yak›nlar›n kimdir?’ sorusu-
na Hz. Peygamber’in: Ali, Fat›ma ve iki çocu¤udur cevab›n› verdi¤i rivâyet olu-
nur. Bu yüzden Hz. Peygamberin pak soyunu sevmek gerekir. 
Allah’›n elçisi flöyle buyurur: “Kim, Muhammed’in akrabalar›n› (âlini) severek
ölürse flehit olur. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse ba¤›fllanm›fl
olarak ölür. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse tövbe etmifl olarak
ölür. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse kâmil mümin olarak ölür.
Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse ölüm mele¤i daha sonra da
münker-nekir kendisini cennetle mücdeler. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› se-
verek ölürse gelinin damad›n evine götürüldü¤ü gibi cennete götürülür. Kim, Mu-
hammed’in akrabalar›n› severek ölürse mezar›ndan cennete iki kap› aç›l›r. Kim,
Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse rahmet meleklerinin yörüngesi kadar
Allah kabrini geniflletilir. Kim, Muhammed’in akrabalar›n› severek ölürse ehl-i
sünnet ve’l-cemaa üzerine ölür. Kim, Muhammed’in akrabalar›na bu¤uz ederek
ölürse k›yamet günü aln›nda ‘Allah’›n rahmetinden ümit kesmifl’ yaz›s› ile gelir.
Kim, Muhammed’in akrabalar›na bu¤uz ederek ölürse kafir olarak ölür. Kim, Mu-
hammed’in akrabalar›na bu¤uz ederek ölürse cennetin kokusunu alamaz.” 
Mikdâd b. Esved Hz. Peygamber’in flöyle dedi¤ini nakleder: Muhammed’in âlini
tan›mak cehennemden kurtulufltur. Onlar› sevmek s›rattan geçmeye ruhsatt›r.
Onlara olan dostluk azapdan korur. Âl-i Muhammed’i tan›mak, onlar›n haklar›-
n›n gereklerini bilmek demektir. Kim, âl-i Muhammed’in sayg›nl›¤›n› korur ve
hukukunu gözetirse, bu tan›ma ateflten kurtulmaya vesile olur. Hz. Peygam-
ber’in âline dostluktan maksat, düflmanl›¤›n z›tt› olan dostluktur. Ayr›ca dost-
luk, sadakat ve yard›m demektir. Onlara sad›k olmak ve yard›mda bulunmak
azaptan kurtulufl nedenidir.
Hz. Peygamber flöyle buyurur:
“Ehl-i beytime zulmeden ve benim sayg›nl›¤›ma gölge düflürene cennet haram k›-
l›n›r. Abdulmuttalip o¤ullar›ndan birine iyilik yapan karfl›l›¤›n› görmezse ben k›-
yamette onunla karfl›laflt›¤›mda karfl›l›¤›n› öderim.”
Hz. Peygamber flöyle derdi: 
“Bir toplulu¤un ileri geleni size gelirse ona sayg› gösteriniz.” 
Hz. Peygamber’in âlinden daha sayg›n kimse yoktur. Onlar›n hepsi büyüktür,
yücedir. Aksi bir durum söz konusu olamaz.
Damîra, Ömer b. Abdilaziz’in  Hz. Hüseyin’in soyundan birine:  “Kap›mda bek-
leme! Çünkü ben sana izin verilmeyip kap›mda beklemen karfl›s›nda Allah’tan
utan›r›m.” dedi¤ini nakletmifltir. 
Baz› ileri gelenler: 
“Seyyidlerin çok oldu¤u yerde oturmam. Çünkü onlar›n hepsi son derece asil-
dir. Bu yüzden onlara gere¤i gibi sayg› gösteremem.” demifltir.
Ebû Hanife’nin bir dersinde tekrar tekrar aya¤a kalk›p oturdu¤u rivâyet olunur.
Sebebi soruldu¤unda “D›flar›da çocuklarla oynayan Hz. Ali soyundan bir çocuk
var. Her gördü¤ümde sayg›dan aya¤a kalk›yorum.” der.
Ba¤dat’ta elinde bir miktar mal› olan bir tüccar vard›. Bir gün cemaatle namaz
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k›ld›ktan sonra Hz. Ali evlad›ndan biri kalk›p bir k›z›m var evlendirmek istiyo-
rum. Dedem Muhammed hakk›na çeyizine yetecek bir miktar para verin dedi.
Tüccar befl yüz dirhemlik sermayesini adama verdi. Gece rüyas›nda Hz. Pey-
gamber’i gördü. Hz. Peygamber ona ey delikanl› bana hediye etti¤in fley ulaflt›.
Belh’e git orada Abdullah b. Tahir’e “Hz. Peygamber sana selam ediyor ve ben-
den alaca¤› olan bir dostunu sana gönderiyor. Ona befl yüz dinar öde.” de. Adam
uykudan kalk›nca durumu efline bildirdi. Kad›n, “Sen Belh’den dönünceye ka-
dar bizim geçimimizi kim sa¤layacak?” diye sorar. Bunun üzerine tüccar f›r›nc›
komflusuna giderek “Ben yokken aileme yiyece¤ini verirseniz dönünce her dir-
hem için bir dinar ödeyece¤im.” der. F›r›nc› tüccara “Sana Belh’e gitmeni emre-
den bize de sen dönene kadar ailenin nafakas›n› sa¤lamam›z› emretti.” der. Tüc-
car Belh’e gitmek üzere yola koyulur, oraya yaklaflt›¤›nda Abdullah b. Tahir onu
“Rasûl’ün elçisi hofl geldin” diyerek karfl›lar ve seni gönderen bize seni a¤›rlama-
m›z› emretti der. Abdullah b. Tahir tüccar› üç gün misafir eder ve ona Rasül’ün
elçisi olmas› nedeniyle befl yüz dinar öder. Sonra, evine sa¤ salim götürmeleri
için bir grup adam›n› onunla birlikte gönderir. 
Ebû Muhammed el-Makdisî flöyle rivâyet eder: Hz. Ali soyundan yetim çocuk-
lar› olan fakir bir han›m onlarla birlikte Semerkant’a gider. Oraya vard›klar›nda
çocuklar›n› mescide b›rak›r ve kendisi yiyecek bulmak için ayr›l›r. Oran›n ileri
geleni olan bir müslümanla karfl›lafl›r. Ona durumunu bildirir, bir gecelik yiye-
cek ister ve kendisinin Hz. Ali soyundan oldu¤unu ifade eder. Adam ondan, Hz.
Ali soyundan oldu¤unu kan›tlamas›n› ister. Kad›n burada beni tan›yan yok der.
Adam, kad›n› b›rak›r çeker gider. Sonra kad›n bir mecusîye rastlar, durumunu
bildirir. Mecusî ona para ve giyecek verir ayr›ca iyi davran›r. Kad›n›n karfl›laflt›-
¤› müslüman rüyas›nda k›yametin koptu¤unu ve Livâu’l-Hamd’›n Hz. Peygam-
berin bafl›n›n üstünde oldu¤unu görür. Derken yeflil zümrütten bir saray gözü-
ne iliflir. Hz. Peygamber’e bu saray›n kime ait oldu¤unu sorar. O da saray›n mu-
vahhit bir müslümana ait oldu¤unu söyler. Adam ben müslüman›m der. Bunun
üzerine Hz. Peygamber ondan müslüman oldu¤unu kan›tlamas›n› ister. Adam
uyan›r saç›n› bafl›n› yolar. Mecusiye gider ve kad›n›n nerede oldu¤unu sorar. O
da evinde oldu¤unu belirtir. Adam mecusiye bin dinar vereyim onu bana ver
der. Mecusi reddeder ve flöyle der: “Gördü¤ün o saray benim, Allah bu kad›n›n
hat›r›na bana ve aileme müslüman olmay› nasip etti. Hz. Peygamber’i rüyamda
gördüm bana bu saray senin ve sen cennet ehlisin dedi.”
Rivâyet olunur ki, Abdullah b. Tahir’e bir h›rs›z musallat olur, bir türlü onu ele
geçiremez. Bir k›fl günü h›rs›z arkadafllar›yla bir beldeye girer. Orada kal›rlar.
Bir gün kap›lar›ndan Hz. Ali evlad›ndan fakir bir kad›n geçer ve onlardan bir
fleyler ister. Kad›na içeri girmesini, orada kad›nlar›n oldu¤unu söylerler. ‹çeri gi-
rince onu taciz ederler. Kad›n kendini korumaya çal›fl›r ve ben Hz. Ali soyunda-
n›m der. Elebafl›lar› bunu duyunca ona koflar, para verir ve ondan dedesine fli-
kâyet etmemesini ister. Derken Abdullah b. Tahir bunlar› yakalar ve ertesi gün
idam etmek üzere hapse atar. Rüyas›nda Hz. Peygamber’in h›rs›zlar›n elebafl›s›
için flefaatçi oldu¤unu görür. Uyan›r tekrar uyur, ayn› fleyi üç kez görür. Bunun
üzerine h›rs›z› hapisten ç›kar›r ve ona bugünlerde iyi bir fley yap›p yapmad›¤›-



n› sorar. H›rs›z Hz. Ali soyundan olan kad›ndan bahseder. Bunun üzerine Ab-
dullah b. Tahir, müjdeler olsun Hz. Peygamber senin için flefaatçi oldu der. H›r-
s›z a¤lamaya bafllar ve bu kadar› bile Hz. Peygamber’e gizli kalm›yorsa iflledi¤im
büyük günahlar nas›l gizli kal›r? der ve tövbe eder, ibadete bafllar. 
fiunu iyi bil ki, yak›nl›k tîniyet ve dinden olmak üzere iki türlüdür. Tîniyetten
olan yak›nl›k soy ile olur. Dinden gelen yak›nl›k ise ruhlar›n uyuflumu, ahlâk
benzerli¤i ve salih amellerdeki uyum ile olur. Dolay›s›yla sülük ehli ve Hz. Pey-
gamber’e tabi olan muttekiler onun ehl-i beytinden ve yak›nlar›ndand›r. Enes
r.a. flöyle rivâyet eder: Hz. Peygamber’e sorulur:
- Ey Allah’›n elçisi! Muhammed’in âli kimdir?
Bu soruya Hz. Peygamber flöyle cevap verir:
- Bana sizden önce müslümanlardan kimsenin sormad›¤› çok önemli bir fley sor-
dunuz. Her mütteki, Muhammed âlindendir. 
‹yâs b. Seleme b. Ekva’ babas›ndan Hz. Peygamber’in flöyle dedi¤ini rivâyet eder:
Y›ld›zlar seman›n güvencesi, ehl-i beytim ise ümmetimin güvencesidir.
fieyh Ebû Abdillah flöyle der: 
“Hz. Peygamber’in ehl-i beyti kendisinden sonra onun yolunu izleyenlerdir. On-
lar s›dd›klard›r. Onlar›n hat›r›na insanlar belâlardan korunur, ya¤mur ya¤d›r›l›r
ve r›z›kland›r›l›rlar. Onlardan biri öldü¤ünde Allah onun yerini alacak bir bafl-
kas›n› yarat›r. Onlar bizzat Allah taraf›ndan seçilen, ahlâklar› de¤ifltirilen ve
ar›nd›r›lan peygamber halefleridir. Herhangi biri öldü¤ünde Allah yetifltirdi¤i
bir baflkas›n›n onun yerini almas›n› sa¤lar. Onlar Muhammed ümmetinden olup
di¤er insanlara çokça oruç tutma ve namaz k›lma ile de¤il güzel ahlâk, takva, bü-
tün müslümanlar› içtenlikle sevme ve Allah r›zas› için insanlara ö¤üt verme ile
üstün olmufllard›r.
Büyüklerden biri flöyle der: “Kimi insanlar bir makam elde etmek için riyazât ve
mücahede ile yorulurlar. Halbuki onlar gönül ehli birinin gönlünde hizmet ve-
ya her hangi bir hasletle yer etse yorulmadan maksat has›l olur. Çünkü bu gru-
bun kalpleri ilahî nazar›n tecelli etti¤i yerlerdir. Dolay›s›yla o da bu nazardan
nasiplenmifl olur.”
Ayr›ca ayn› büyük zat: “dualar›n›z› günahdan ar›nd›r›lm›fl bir dille yap›n!
der. Yani, size dua etmeleri için evliyâullaha karfl› mütevaz› olunuz ve onlardan
yard›m isteyiniz. Çünkü onlar›n dilleri pakt›r. 
Netice olarak:
• Allah’› seviniz, 
• Alemlerin Rabb’inin sevgilisi olan peygamberlerin efendisini seviniz,
• Hz. Peygamber’in âlini, ashab›n› ve tabiileri seviniz,
• Ve onlar›n din kardefllerini seviniz.
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D‹PNOTLAR

1 ‹stanbul kütüphanelerinde bulunan nüshalar flunlard›r: Beyaz›t Devlet Kütüphanesi Veliyyüd-
din Ef. (1836 / 77-85), (1912 / 79-84); Süleymaniye Kütüphanesi Halef Ef. (93), Hac› Mahmut Ef.
(2781 / 13-24), Esad Ef. (3245 / 8 v., 3789 / 112-121, 1761 / 60-68, 3792 / 223-227, 1654 / 179-186,
3762 / 181-184), Selima¤a – Hüdâyî Ef. (660 / 11 v., 271 / 9 v.), Hüsnü Pafla (812 / 146-156), Hac›
Beflir A¤a, (653 / 92-99), Pertev Pafla (643 / 71-77, 622 / 171-179, 607 / 13 v.), fiehit Ali Pafla (1359
/ 98-105), Lala ‹smail Pafla (693 / 7 v.), ‹brahim Ef. (877 / 44-52); Köprülü Kütüphanesi Faz›l Ah-
met Pafla (1583 / 130-135).
2 Milli Kütüphane’deki  iki nüsha: 06 Mil. Yz. A 2688/8, 06 Mil. Yz. A 2904/6. numarada kay›tl›-
d›r.
3 Y›lmaz, H. Kâmil, Azîz Mahmud Hüdâyî Hayat› Eserleri Tarikat›, ‹stanbul 1999, s. 111.
4 Hasan Kâmil Y›lmaz bu zat›n ölüm tarihini 1950 olarak belirtmifltir. bk. a. g. e. Ayn› yer; Rasim
Deniz ise Mahbûbu’l-Ehibbe’de ayn› flahs›n ölüm tarihini 1944 olarak zikretmifltir. bk. A. Remzi
Akyürek, Mahbûbu’l-Ehibbe, (Neflr: Rasim Deniz) Kayseri 1982.
5 Bu tecüme nüsha H. Selima¤a – Hüdâyî 660’da kay›tl›d›r. bk. H. Kâmil Y›lmaz, a. g. e., ayn› yer;
bk. A. Remzi Akyürek, a. g. e. s. 8.
6 a. g. e.
7 bk. Azîz Mahmud Hüdâyî, Habbet-ül Muhabbe,  Yay›mlayan Ali Çal›fl›r, (Çev. Necdet Y›lmaz),
‹stanbul 2002.
8 Bu konuda bkz. Ayn› eser, s.10.
9 Sâlikin her fleyi Allah’tan bilerek halk› yok, Hâlik’i var görmesi hali.




