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Önsöz

Teâle’l-ışku an himemi’r-ricâli
ve an vasfi’t-teferruki ve’l-visâli
Yücedir aşk: İnsanların himmetlerinden
kavuşma ve ayrılık niteliklerinden

L

emaât XIII. yüzyıl Anadolu coğrafyasında kaleme
alınmış bir sûfı̂ metnidir. Döneminde ilgiyle karşılanmış olan bu metin, Sadreddı̂n Konevı̂ tarafından Fusûsu’lHikem’in lübbü/özü olarak nitelenir. Bu yüzden olsa gerek,
ilgili literatürde Fusûs’un Fars dilinde yapılmış bir şerhi olarak anılır. Gerçi eser sistematik anlamda bir Fusûs şerhi değildir, ancak eserde Fusûs’un bâzı cümlelerine rastlanması
ve eserde tamâmen zuhûra gelişin tasvı̂rine dönük bir dil
kullanılması böyle bir kabûlün doğmasına yol açmış olmalıdır. Meselâ Fusûsu’l-Hikem’in Idris Fassı’nda yer alan “Bir sayıları ortaya çıkardı, sayılar da biri tafsı̂latlandırdı. Sayıların
hükmü ise ancak sayılan şey ile ortaya çıktı.” cümlesi ya da
“Hak zuhûru hâlinde zâhir ve bâtın olan şeyin aynı/özüdür”
ifâdesi Lemaât’ta rastlanan Fusûs ibârelerindendir.
Lemaât, aşkı merkeze koyan sûfı̂ metinleri içerisinde çığır açıcı bir yeri bulunan Ahmed Gazzâlı̂’nin Sevânihu’l-Uşşâk’ı
7
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ile üslupça benzerlikler taşır, zâten bunu Fahreddı̂n-i Irâkı̂ de
eserinin girişinde açık bir şekilde dillendirir. Içerik bakımından ise her iki eserin ortak noktaları mutlak hakı̂katin aşk
olması yâni Tanrı’nın aşk ile özdeşleştirilmesidir ya da daha
açık bir söyleyişle “Tanrı aşktır” cümlesidir. Bu fikrin detaylı
bir şekilde ortaya konulmasını ise Fahreddı̂n-i Irâkı̂ daha çok
Ekberı̂-Konevı̂ üsluptan istifâde ederek gerçekleştirir. William
Chittick’in de değindiği üzere Ahmed Gazzâlı̂’de aşkın daha çok
mârifet ve bilgiye taalluk eden bir yönü varken Ibnü’l-Arabı̂
ve özellikle de Sadreddı̂n Konevı̂’nin tasavvuf anlayışında aşkın vücûda taalluk eden bir yönünden söz edilir. Dolayısıyla
Lemaât, bu iki farklı üslûbun bir sentezi olarak okuyucusunun karşısına çıkar.
Mukaddimede müellif, Lemaât’ın temel amaç ve konusunun “taayyünden münezzeh bir hakı̂kate” ilişkin ı̂mâlar
olduğunu belirtir. Kavramsal olarak bu hakı̂kate ister “hubb”
isterse “aşk” denilsin müellifin nazarında bu pek önemli değildir. Onemli olan ya da aslolan hakı̂katin bizâtihi kendisidir. Dolayısıyla bu bağlamda ıstılah konusunda bir sıkıntıya
girmeye de hiç gerek yoktur. Çünkü söze konu olan hakı̂kat,
tüm ıstılah ve kavramları kuşatacak bir mâhiyete sahiptir. Aslında bu, hakı̂kati bir anlamda sınırlandırmak ve tahdid etmek anlamına da gelmektedir. Bu yüzden müellif asıl meselesinin “taayyünden münezzeh hakı̂kat” ya da gerçek varlık
olduğunda ısrarcıdır; ancak şayet bir isim vermek gerekirse
de müellif bu hakı̂kate aşk demeyi yeğlemektedir. Kısacası
“taayyünden münezzeh hakı̂kat”in ya da aşkın, taayyün aşamaları yâni merâtib-i vücûd veya merâtib-i aşk eserin bütününün konusudur.
Yayına hazırladığımız bu çalışmanın giriş bölümünün
ilk kısmında öncelikli olarak müellif Fahreddı̂n-i Irâkı̂’nin kısaca biyografisi verilerek tasavvufı̂ kişiliğinin şekilleniş evreleri, döneminin sûfı̂leri ile ilişkileri ve eserleri hakkında
〉
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genel bilgiler sunuldu. Daha sonra girişin ikinci kısmında ise
Lemaât kitabının genel tanıtımı yapılarak eserin tasavvuf literatüründeki yeri, yazılışı ve tespit edilebilen şerhleri üzerinde özellikle duruldu.
Lemaât metninin elinizdeki bu yayını, son dönemin önde
gelen sûfı̂lerinden Fusûs ve Mesnevî şârihi, mûsikı̂şinâs Ahmed
Avni Konuk’un tercüme ve muhtasar şerhidir. Ahmed Avni
Bey, diğer şerhlerinde ve tercümelerinde olduğu gibi metni
açıcı ve anlaşılır kılıcı tasarruflarda bulunmaktan çekinmez.
Bu bağlamda Lemaât’ın en yaygın ve en açıklayıcı şerhlerinden birisi olan Abdurrahmân Câmı̂’nin Eşi’atü’l-Lemaât’ını
merkeze almak sûretiyle metinde kapalı olduğunu düşündüğü cümleleri şerh ve ı̂zâh etmeye çalışır. Ayrıca diğer tasavvuf klasikleri Fusûs, Mesnevî ve Gülşen-i Râz Ahmed Avni
Bey’in ana mürâcaât kaynakları arasındadır. Dolayısıyla her
ne kadar kendisi, çalışmasını “Kitâb-ı Lemaât Tercümesi” şeklinde isimlendirmiş olsa da aslında eser muhtasar bir şerhtir.
Konya Mevlânâ Müzesi Ktp. nr. 3852 (68 vr.) ve Istanbul Belediyesi Atatürk Kitaplığı Osman Ergin Yazmaları nr. 35 (36
vr.)’de kayıtlı bulunan iki nüshadan istifâde etmek sûretiyle
eser günümüz harflerine aktarıldı. Nüshalardan ilki Ahmed
Avni Bey’in kendi el yazısıdır, diğeri ise Osman Nuri Ergin tarafından istinsâh edilmiş bir nüshadır. Bu çalışmada müellif
hattı esas alınmış olup bununla berâber yer yer Osman Nuri
Ergin’in istinsâhını yaptığı nüshaya da mürâcaât edilmiştir. Metin günümüz harflerine aktarılırken Ahmed Avni Bey’in eserlerini yayına hazırlamış olan Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın uyguladığı imlâ ilkelerine riâyet edildi. Metin içinde geçen âyetler
tespit edildi, hadı̂slerin tahriçleri yapıldı; meâlleri verilmeyen âyet ve hadı̂slerin, Ahmed Avni Bey tarafından Mesnevî
ve Fusûs şerhlerinde meâlleri verilmişse mümkün olduğunca
bu eserlerden iktibasla meâlleri verilmeye çalışıldı; bu sâyede
okuyucu iç bütünlüğü sağlanmış bir tercüme ve şerh ile karşılaşmış olacaktır. Bununla berâber yer yer Mesnevî ve Fusûs
9
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şerhlerinden eseri anlaşılır kılıp metni açacağı düşünülen bâzı
cümleler de alıntılandı. Ek olarak okuyucuya eserin içeriğini
tâkipte kolaylık sağlayacağı düşüncesiyle, her bir lem’anın
muhtevâsını yansıtan başlıklar konuldu. Ayrıca Lemaât metninin kaynaklarını ve müellifinin düşünce dünyasında belirleyici olan temel motifleri göstermek maksadıyla metin boyunca açıklayıcı dipnotlar ilâve edildi. Eseri okumada faydası
olacağı düşünüldüğü için eserin sonuna bir de lügatçe eklendi.
Son olarak gerek eserin müellifini gerekse şârih ve mütercimini rahmetle anıyor; çalışmanın yapılması için metni veren
ve bendenizi teşvik eden hocam Prof. Dr. Mustafa Tahralı’ya
ve çalışmanın çeşitli aşamalarında katkılarda bulunan kıymetli arkadaşlarım O. Sâcid Arı ve M. Nedim Tan’a teşekkürlerimi sunuyorum.
Son sözümüz ve duâmız aşk olsun!
Ercan Alkan
Usküdar, Ekim 2011

〉
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Giriş

I. Âşık, Ârif ve Şâir: Fahreddîn-i Irâkî1

F

ahreddı̂n-i Irâkı̂’nin yaşam öyküsüne ilişkin bilgiler
sunan biyografik ve bibliyografik eserlerin2 neredeyse
tamamının ana kaynağı, onun ölümünden sonra dı̂vânına yazılan bir mukaddimedir.3 Bu mukaddimenin yazarı ve yaşadığı dönem tam olarak bilinmemektedir. Saı̂d Nefı̂sı̂’ye göre,
üslup ve dil özelliklerinin yanı sıra Abdurrahmân Câmı̂’nin
Nefahât’ında ve Hundmı̂r’in Habîbü’s-Siyer’inde yer alan
1

2

3

Irâkı̂ hakkında 20. yüzyılın hemen başlarında Batı’da yapılmaya başlanan akademik çalışmalar, öncelikli olarak onun poetik niteliklerini, dolayısıyla Fars şiirine yapmış olduğu katkıları merkeze almışlardır. Bu
minvalde E. G. Browne’nın artık klasik olan A Literary History of Persia
adlı eserindeki Irâkı̂ bölümü (Cambridge University Press, 1976, III, s.
124-138) Ritter’in Irâkı̂’nin eserleri ve şerhlerini inceleyen makālesi
(Der Islam, 1933/21, s. 95-99), A. J. Arberry’nin Iraqi: Mystic Poet of
Iran ve Uşşâknâme çevirisi, Julian Baldick’in doktora çalışması (The Poems of Fakhr al-Din ‘Irāqī, Oxford, 1980) zikredilebilir. Ayrıca Irâkı̂’nin
yaşamı ve tasavvuf felsefesine dâir bir giriş ve eseri anlamayı kolaylaştıracak bir şerh ile Lemaât’ı Ingilizce’ye çeviren W. Chittick ve P. L. Wilson da bu bağlamda muhakkak sûrette anılması gereken iki Batılı akademisyendir.
Bu eserler için bkz. Saı̂d Nefı̂sı̂, “Dı̂bâce”, Külliyât-ı Irâkî, Tahrân: Intişârât-ı
Kitâbhâne-i Senâı̂, 1370/1991, s. 6-7.
“Mukaddime”, Külliyât-ı Irâkî, s. 46-65.
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〈

〉 Fahreddîn-i Irâkî

• LEMAÂT Aşka ve Âşıklara Dair

Irâkı̂’ye dâir bilgilerin bu mukaddimeden alınmış olması, bu
metnin Irâkı̂’nin yaşadığı döneme yakın bir zamanda kaleme
alındığını göstermektedir.4 Irâkı̂’nin eserlerinde kendi hayatı
ile ilgili somut bilgilere yer vermemesi ise kanaatimizce benimsediği tasavvufı̂ tavır ve neşveden kaynaklanmaktadır.5
Hemedân yakınlarında bir köy olan Kumcân’da 610/1213
yılında dünyaya gelen6 Irâkı̂’nin ismi Fahreddı̂n Ibrâhı̂m b.
Büzürcmihr’dir. Bilgili ve kültürlü bir âile ortamında doğan
Irâkı̂ erken yaşlarda eğitimine başladı, dokuz ayda Kur’ân’ı
ezberledi. Çok güzel Kur’ân-ı Kerı̂m okuduğu için küçük yaşlarda iken Hemedân’ın tanınan bir sı̂mâsı hâline geldi. Hergün
ikindi namazından sonra bir câmide Kur’ân okuduğu söylenir. Hatta nakledilen bir menkıbeye göre yine bir gün câmide
Kur’ân okurken o esnâda oradan geçmekte olan gayr-i müslim
bir grup, onun tilâvet ettiği “Haddi aşan ve Rabbi’nin âyetlerine
inanmayanları işte biz böyle cezâlandırırız. Âhiret azâbı ise daha
şiddetli ve daha kalıcıdır.” (Tâhâ, 20/127) âyetini işitince, gruptan
üç kişi, Irâkı̂’nin önünde müslüman olmuşlardır. Bu durum
onun şöhretinin daha da artmasına vesile olmuştur. 17 yaşında “naklı̂ ve aklı̂” ilimlerde icâzet alan Irâkı̂, Hemedân’da
bulunan “Şehristân” medresesinde ders vermeye başlamıştır.
Rivâyet edilen menkıbeye göre bir gün medresede ders
verirken ansızın içeriye giren bir grup Kalenderı̂ dervişi gazeller eşliğinde semâ edip raks yapmaya başlarlar. -Bu vâkıa
Irâkı̂’nin yaşamında bir dönüm noktasıdır.- Kalenderı̂ dervişleri şu şiiri söyleyerek semâ ediyorlardı:
4
5

6
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Saı̂d Nefı̂sı̂, “Dı̂bâce”, s. 1-2.
Ali Ekber Dihhudâ, Lügatnâme, Tahrân: Dânişgâh-ı Tahrân, 1998, XI, s.
14988. Her ne kadar Irâkı̂’nin yaşamı hakkında eserlerinde teknik bilgilere rastlanmasa da Browne’a göre aslında onun eserleri ve şiirleri
kişisel mâcerasının bir ürünü olduğu gibi yaşamına dâir pek çok ipuçlarını da beraberinde taşır. Bkz. Browne, II, s. 124.
Adı geçen mukaddimede Irâkı̂ doğmazdan evvel babasının rüyasında
Hz. Ali’yi gördüğüne ve bir erkek çocuğunun olacağına ilişkin bir rivâyet
nakledilir. Mukaddime, s. 47.
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Pılımızı pırtımızı toplayıp mescidden meyhâneye vardık
Zühd ve kerâmât varakları üstüne bir çizgi çektik
Oturduk meyhânede (kûy-ı mugân) âşıkların safında
Rindlerin elinden meyhânede bir şarap içtik

Bu dizelerin etkisinde kalan Irâkı̂, medresedeki görevine
son vererek Kalenderı̂ dervişlerle7 Hemedân’dan ayrılmış, gezgin bir derviş olarak Fars ve Hind topraklarına seyâhatlerde
bulunmuştur.8 Bir süre sonra bu Kalender dervişlerin yolu
Sühreverdiyye şeyhi Bahâeddı̂n Zekeriyyâ Mültânı̂’nin9 (ö.
661/1262) Mültan’daki (günümüzde Pakistan sınırları içerisinde) zâviyesine düşer. “Mıknatısın demiri çekmesi gibi şeyh
de beni kendisine cezb etti” diyen Irâkı̂, Zekeriyyâ Mültânı̂’nin
nezâretinde halvete girer. Halvete gireli henüz on gün geçmemiştir ki kendisine gelen bir hâl ile şu gazeli söylemiştir:
Şular kim sundular bâde ile bir câm
Ânı sâkî gözünden ittiler vâm10

Irâkı̂’nin içinde bulunduğu vecd hâli, bu duruma pek de
alışık olmayan hânkâhın diğer mensuplarınca hoş karşılanmamıştır. Çünkü ibâdetle geçirilmesi gereken bir zaman diliminde Irâkı̂ gazeller söylemektedir. Fakat Şeyh Zekeriyyâ bu
durumdan rahatsız olmamış ve Irâkı̂’nin şiirler söylemesine
izin vermiştir. Şeyh kendisine verdiği önemi izhâr etmek için
7

Irâkı̂’nin Kalenderı̂ler ile olan ilişkisi için bkz. Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu’nda Marjinal Sûfîlik: Kalenderîler (XIV-XVII. Yüzyıllar), Ankara: Türk Târih Kurumu, 1999, s. 76-79 vd.

8

Hind-Pakistan tasavvuf târihinde Irâkı̂’nin etkileri için bkz. Annemarie Schimmel, İslâm’ın Mistik Boyutları (çev. Ergun Kocabıyık), Istanbul: Kabalcı, 2001, s. 342-344.

9

Sühreverdiyye’nin Hindistan ve Pakistan’a yayılmasını sağlayan Zekeriyyâ
el-Mültânı̂’nin hayatı ve tasavvufı̂ düşünceleri hakkında daha geniş
bilgi için bkz. Hamid Algar, “Bahâeddı̂n Zekeriyyâ”, DIA IV, s. 462-463;
Kamer’ul Huda, Şihâbeddîn Ömer Sühreverdî -Hayatı, Eserleri, Tarîkatı(çev. Tahir Uluç), Istanbul: Insan, 2004, s. 175-217.
NTŞ, s. 817.
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hırkasını ona giydirdi ve onu kızıyla evlendirdi. Bu evlilikten
oğlu Kebı̂rüddı̂n dünyaya gelmiştir. 25 yıl şeyhinin hizmetinde Mültan’da kaldı. Şeyhi vefat edince onun yerine niyâbet
etti.11 Ancak kıskanç bâzı kimselerin ortaya attıkları dedikodulardan ötürü Mültan’ı terketmek zorunda kaldı. Mekke ve
Medine’ye gidip hac farı̂zasını yerine getirdikten sonra Şam
yoluyla Konya’ya gelmiştir. Burada iki önemli sûfı̂ ile tanışmıştır: Sadreddı̂n Konevı̂12 (ö. 673/1274) ve Mevlânâ Celâleddı̂n-i
Rûmı̂ (ö. 672/1273).
Sadreddı̂n Konevı̂’nin Irâkı̂ için Zekeriyyâ Mültânı̂’den
sonra ikinci bir şeyh olduğu söylenebilir. Irâkı̂, Konevı̂’nin
Fusûsu’l-Hikem ve Fütûhât-ı Mekkiyye derslerine iştirâk etmiştir. Afı̂füddı̂n Tilimsânı̂, Müeyyedüddı̂n Cendı̂ ve Saı̂düddı̂n
Fergānı̂ gibi Ekberı̂ ekolün seçkin isimleri aynı derse katılan
bâzı diğer isimlerdir. Dinlediklerinden hareketle Irâkı̂, Lemaât’ı
kaleme almış, Konevı̂’ye eseri takdim etmiş, Konevı̂ eseri okuyunca “Ey Irâkı̂! Allah erlerinin sözlerinin sırlarını âşikâr etmişsin. Gerçekte Lemaât, Fusûs’un özüdür.” demek sûretiyle
onu takdir etmiştir.13 Aslında Nasr’a göre Farsça konuşan
dünyâ Ibnü’l-Arabı̂ mektebi ile Lemaât vâsıtasıyla tanışmıştır.14
11

12

13

14
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Schimmel’e göre Bahâeddı̂n Zekeriyyâ, Fahreddı̂n Irâkı̂ ile birlikte 25 yıl yaşamamış olsaydı, bu denli tanınmayabilirdi. Yine
Schimmel’in naklettiğine göre Irâkı̂’nin yazmış olduğu aşk şiirleri
hâlen Pakistanlı müzisyenlerce Mültan’da Şeyh Zekeriyyâ’nın kabri
başında söylenmektedir. Schimmel, s. 342. Irâkı̂’nin Zekeriyyâ
Mültânı̂’yi medh eden şiirleri için bkz. Külliyât, s. 42, 51, 55. Ayrıca yazmış olduğu bir mersiye için bkz. Külliyât, s. 57.
Sadreddı̂n Konevı̂’yi medh eden bir şiiri için bkz. Külliyât, s. 63.
Ayrıca Konevı̂’ye saygı ve hürmetlerini ifâde eden mektubu için
bkz. W. C. Chittick-P. L. Wilson, “The Life of ‘Iraqi”, Divine Flashes,
London, 1982, s. 46-49.
Konevı̂’nin Fusûs ve Fütûhât derslerine devam eden diğer zevât da bu
derslerden hareketle eserler kaleme almışlardır. Meselâ Tilimsânı̂ ve Cendı̂ birer Fusûs şerhi yazmışlar, Fergānı̂ ise Ibn Fârız’ın Taiyye’sine şerh yazmıştır.
S. Hüseyin Nasr, Üç Müslüman Bilge (çev. Ali Unal), Istanbul: Insan, t.y.,
s. 132. Bâzı bibliyografik eserlerde Lemaât’ın Fusûsu’l-Hikem’in Farsça
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Sadreddı̂n Konevı̂’nin her iki şeyhi Ibnü’l-Arabı̂ (ö. 638/1240)
ve Evhadüddı̂n Kirmânı̂’nin (ö. 635/1238) Irâkı̂’nin düşüncelerinde, özellikle de Kirmânı̂’nin Irâkı̂’nin yazım tarzında etkileri büyüktür.
Mevlânâ ile aynı semâ meclisinde bulunan Irâkı̂ onun
övgüsüne mazhar olmuştur. Nitekim Irâkı̂’de onun hakkında
“Hiç kimse Mevlânâ’yı gereği gibi anlayamadı. O, bu dünyaya
garip olarak geldi, garip olarak gitti.”demiştir.
Dünyaya geldi, bize bir iki gün yüzünü gösterdi
Fakat öyle çabuk gitti ki kim olduğunu bile bilemedim15

Ayrıca Irâkı̂’nin Mevlevı̂lik târihinde önemli bir yeri olan
Şems-i Tebrı̂zı̂ ile Baba Kemâl Cendı̂’nin tekkesinde karşılaştığına ilişkin de bâzı rivâyetler vardır.16 Konya’da bulunduğu sırada kendisini himâye eden ve ona mürı̂d olan Emir
Muı̂nüddı̂n Süleyman Pervâne (ö. 676/1277) Tokat’ta onun
için bir zâviye inşâ ettirmiştir.17 Muı̂nüddı̂n’in Moğollar tarafından öldürülmesinden sonra Irâkı̂, evvelâ Sinop’a ardından da Mısır’a gitmiştir. Muı̂nüddı̂n gibi Mısır Sultanı da

15

16
17

şerhi olduğu yönünde serd edilen kanaatlerin -sistematik anlamda şerh
tekniklerini nazarı itibara aldığımızda- doğru olmadığını düşünüyoruz.
Ancak bu tespit, eserin Ekberı̂ neşveden bağımsız kaleme alındığını şeklinde bir düşünceyi de akla getirmemelidir.
Ahmed Eflâkı̂, Âriflerin Menkıbeleri (çev. Tahsin Yazıcı), Istanbul: Kabalcı, 2006, s. 332. Bu rivâyete ilişkin bir değerlendirmede bulunan
Franklin Lewis, Irâkı̂ ile Mevlânâ arasındaki ilişkinin sonraki dönemlerde oluşan literatürde fazlaca abartıldığı yönünde bir kanaate sahiptir. Ona göre aralarında bu denli bir dostluk ve yakın ilişki var idiyse
Mevlânâ herhangi bir eserinde niçin bu dostluğa dair bir ı̂mâda bulunmamıştır? Daha geniş bilgi için bkz. Franklin Lewis, Mevlânâ -Geçmiş
ve Şimdi, Doğu ve Batı- (çev. G. Ç. Güven, H. Koyukan), Istanbul: Kabalcı,
2010, s. 167, 346.
NTŞ, s. 640.
Ahmet Yaşar Ocak’a göre Anadolu Selçukluları döneminin yüksek zümre
Kalenderı̂liği’nin temsilcilerinden birisi olan Irâkı̂, Anadolu’da uzun bir
süre bulunmasından ötürü gerek halk nezdinde gerekse yöneticiler katında Konya, Kayseri, Tokat’ta nüfûz sahibi bir kimsedir. Ocak, s. 78.
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onun mürı̂di olmuş ve sultan onu “şeyhu’ş-şüyûh” ilân etmiştir. Mısır’da kaldığı süre tam olarak bilinmeyen Irâkı̂ oradan Şam’a geçmiş, Şam’da da şehrin ileri gelenlerince çok
iyi bir şekilde karşılanmıştır. Oğlu Kebı̂rüddı̂n de Mültan’dan
Şam’a gelerek babasının hizmetinde bulunmuştur. Irâkı̂, 8
Zilka’de 688’de (23 Kasım 1289) 78 yaşında iken vefât etmiştir. Şam’da Sâlihiyye Mezarlığı’nda Ibnü’l-Arabı̂’nin türbesi yanına defnolunmuştur.
Irâkı̂ tasavvuf târihi açısından çok yönlü ve renkli bir
sûfı̂dir: O’nun melâmı̂ ve kalenderı̂ meşrep bir yapıya sahip olması, Sühreverdiyye tarı̂katına intisâb etmesi, Ahmed
Gazzalı̂’nin yazım tarzını benimseyerek benzer konuları ele alması, Mevlânâ’nın semâ meclislerinde bulunması, Konevı̂’nin
nazarı̂ irfân derslerine katılması vb. husûslar çok yönlülüğü
ve renkli kişiliğini göstermektedir.
Irâkı̂, yazdığı ârifâne ve âşıkāne gazellerle -aslında aşk
onun doğasının baskın bir karakteridir- her ne kadar ders
arkadaşlığı yaptığı Ekberı̂ ekolün diğer mensuplarına nazaran pek velûd bir yazar olmasa da Fars dilinin şâheseri sayılabilecek ve Fars diline derinden etkilerde bulunacak eserler
kaleme almıştır.18 Eserleri Külliyât-ı Şeyh Fahrüddîn İbrâhim-i
Hemedânî el-Mütehallas bi-Irâkî adıyla bir kitap hâlinde yayımlanmıştır.19 Külliyât içerisinde kası̂de, terkı̂b-i bend, terci-i
bend, rubâı̂ ve kıtalardan oluşan Dîvân’ından başka Uşşâknâme,
Istılâhât-ı Sufiyye ve Lemaât adlı eserleri yer almaktadır.
18

19
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Fars diline etkileri için bkz. Nefı̂sı̂, “Dı̂bâce”, s.41. Ayrıca bkz. Tevfı̂k
Sübhânı̂, Teessür-i Hâfız ez Irâkî ve Sa’dî, Tahrân: Peyk-i Tercüme ve
Neşr, 1368/1990; Irâkı̂’nin ve eserinin etkileri yalnızca Fars dili ile sınırlı kalmamıştır; meselâ Malay dilinde eserler veren Hamza Fansûrı̂’nin
Esrâru’l-Ârifîn fî Beyâni İlmi’s-Sülûk ve’t-Tevhîd adlı eserinde Lemaât’ın
etkisi vardır. Bkz. H. M. Bukhari Lubis, “Hamza Fansûrı̂”, DİA, c. XV, s.
511.
Farklı araştırmacılar tarafından yapılan Külliyât-ı Irâkî neşirleri vardır: M. Dervı̂ş (Tahrân, 1362/1983) Saı̂d Nefı̂sı̂ (Tahrân, 1370/1991),
Nesrı̂n Muhteşem (Tahrân, 1372/1993)
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Deh-fasıl, Dehnâme, Aşknâme, Kâşifu’l-Esrâr-ı Sübhânî
gibi başka isimlerle de anılan ve Fars dili-edebiyatında yeni
bir poetik tarz olarak kabul edilen20 Uşşâknâme, arûzun hafif
bahrinde yazılmış ve Şemseddı̂n Cüveynı̂’ye ithâf edilmiştir.
Mesnevı̂ ve gazel formunu muhtevı̂ 1065 beyitlik, tasavvufı̂
aşka ilişkin Farsça’da bilinen en eski eserlerden birisidir.
Tevhı̂d ilkeleri, insanın varlığa gelişi ve varlığına ilişkin bir
girişle başlayan eser, Peygamber’e naat, dört halı̂feye naat,
meliklere nası̂hatla devam eder. Peşi sıra on fasıl (Deh-fasıl)
gelir, aşk bahsi ele alınır. Uşşâknâme, A. J. Arberry tarafından
The Song of the Lovers başlığıyla Ingilizce’ye çevrilmiştir (Oxford, 1939). Eserin Irâkı̂’ye âidiyyetine ilişkin bir makāle kaleme
alan Julian Baldick, Paris’teki bir elyazmasının girişindeki notlardan hareketle Uşşâknâme’nin Irâkı̂’nin yakınlarında bulunan Atâı̂ isimli birisine ait olduğunu ifâde etmektedir.21 Ancak bununla beraber, bu kanaatin aksine Paris nüshasından
daha eski nüshalarda ve el-Lemehât fî Şerh-i Lemaât-ı Irâkî
gibi bâzı kadı̂m eserlerde Uşşâknâme’nin Irâkı̂’ye âit olduğuna
ilişkin bâzı argümanların varlığından ötürü eserin Irâkı̂’ye
âidiyyetinde herhangi bir şüphe olamayacağını söyleyen kimi
akademisyenler de vardır.22
Istılâhât-ı Sûfiyye adlı küçük risâlesinde Irâkı̂, özellikle tasavvuf şiirinde kullanılan ıstılahlar ve mazmûnları ı̂zâh etmiştir.
Uç bölümden oluşan risâlede yaklaşık 328 kavram, kısa kısa
cümlelerle açıklanır. Birinci bölümde mâşûkun isimlerine, ikinci
bölümde âşık ve mâşûk arasında kullanılan isimlere, üçüncü
bölümde ise bâzıları mâşûku ilgilendirse de daha çok âşıkın
20

21

22

Kısaca deh-nâme literatürünün Türk ve Fars edebiyatındaki târihsel
seyri için bkz. T. Gandjeı̈, “The Genesis and Definition of a Literary Composition: The Dah-nāma ‘Ten Love-Letters’”, Der Islam, sayı: 47 (1971),
s. 59-66.
Julian Baldick, “The Authenticity of ‘Irāqı̄’s ‘Ushshāq-nāma”, Studia Iranica, Leiden, 1973, c. 2, fs.1, s. 67-78.
Muhammed Ahter Çı̂me, “Nigâhı̂ be Uşşâknâme-i Irâkı̂”, Dâniş, Islâmâbâd,
1993, sayı: 35, s. 31-43.
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hâllerine dâir kavramlar yer almaktadır. Ele alınan kavramlar
ve kavramlara verilen karşılıklar sûfı̂ muhayyiledeki canlılığın nâdı̂de örnekleri arasında okunabilir. Risâle Nurettin Bayburtlugil tarafından, Süleymâniye Kütüphânesi’nde bulunan
bir mecmûanın 41b-48b arasında yer alan yazma nüshası ile
Saı̂d Nefı̂sı̂’nin Külliyât-ı Irâkî’de neşrettiği bölümü karşılaştırılarak ortak bir metin oluşturmak sûretiyle Istılâhât-ı Ehl-i
Tasavvuf adıyla dilimize çevrilmiştir.23 Uşşâknâme’de olduğu
üzere Istılâhât’ın da Irâkı̂’ye nisbetinde bâzı sorunlar vardır.
Bu eserin kavramlardaki benzerliklerinden ötürü XIV. yüzyılda yaşayan Şerefüddı̂n Hüseyn b. Ulfetı̂ Tebrı̂zı̂ adında bir
sûfı̂ müellif tarafından kaleme alınan Reşfu’l-Elhâz fî Keşfi’lElfâz’ın başka bir versiyonu olduğu ileri sürülmüştür.24 Ayrıca
mezkûr eserlerin dışında kütüphâne kayıtlarında Risâle Der
Tasavvuf ve Ahlâk,25 Risâle-i Telkîniyye26 ve Risâle-i Kudsiyye27
adlı risâleler de Irâkı̂’ye nisbet edilmektedir.28

23

24

25
26
27
28
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Fahreddı̂n-i Irâkı̂, Istılâhât-ı Ehl-i Tasavvuf (çev. Nurettin Bayburtlugil),
M. U. Ilâhiyat Fakültesi Dergisi, 1985, Sayı: 3, s. 345-361.
Chittick’in kaydettiğine göre, Reşfu’l-Elhâz fî Keşfi’l-Elfâz’ın Necîb Mâyil
Herevî tarafından tahkı̂kli bir neşri yapılmıştır (1362/1983). Bkz. William Chittick, “‘Erāqı̄, Fakr al-Dı̄n Ebrāhı̄m”, Encyclopaedia Iranica, VIII,
s. 539.
Tire Necip Paşa, nr. 333/19, 495b-505a.
Tire Necip Paşa, nr. 333/20, 505a-511a.
III. Ahmed, nr. 1467, 326 vr.
Hayatı ve eserleri hakkında ansiklopedik bilgiler için bkz. Orhan Bilgin
“Fahreddı̂n-i Irâkı̂”, DİA, XII, s. 84-86; William Chittick, “‘Erāqı̄, Fakr alDı̄n Ebrāhı̄m”, Encyclopaedia Iranica, VIII, s. 538-540; H. Massé, “‘Irākı̄,
Fakhr al-Dı̄n Ibrāhı̄m”, EI2, III, s. 1269-1270.

II. Lübb-i Fusûs: Lemaât
Lemaât be-hakîkat Lübb-i Fusûs est.”
(Sadreddı̂n Konevı̂)

İ

slâm geleneğinde aşkı kendisine konu edinen azımsanmayacak derecede bir literatür teşekkül etmiş ve
bu literatürü oluşturan eserlerin de büyük çoğunluğu sûfı̂ müellifler tarafından yazılmıştır. Ancak burada sûfı̂lerin yanısıra
farklı düşünce ekollerinin ilgili literatüre olan katkılarının varlığını da hatırlamak gerekir.29 Tasavvufun erken dönemlerinden itibâren aşka neredeyse bütün klasik eserlerde değinilmiş
ya da bir bölüm olarak klasik metinlerde aşk ele alınmıştır.30
Ozellikle Ahmed Gazzâlı̂ (ö. 520/1126) Farsça kaleme aldığı
Sevânih’i ile aşk literatüründe kurucu nitelikte bir metin telif
etmiştir. Bu yüzden kendisinden sonra bu minvâlde yazılan
hemen neredeyse bütün eserlerde, ondan bir ize rastlamak
mümkündür. Meselâ Aynu’l-Kudât Hemedânı̂’nin (ö. 525/1131)
Temhîdât’ı, Hamı̂duddı̂n Nâgûrı̂’nin Levâih’i, Rûzbihân Baklı̂’nin (ö.
606/1209) Abheru’l-Âşikîn’i, Necmuddı̂n Râzı̂’nin (ö. 654/1256)
Aşk u Akl’ı, Abdurrahmân Câmı̂’nin (ö. 898/1492) Levâihu’lHak ve Levâmiu’l-Aşk’ı bu tarz eserler arasında zikredilebilir.
Irâkı̂’nin Lemaât’ı da yazım tarzı bakımından Ahmed
Gazzâlı̂’nin Sevânih’ini kendisine prototip olarak alan, şiirle düzyazının iç içe geçtiği, Arapça ile Farsça’nın birlikte
29

30

Meselâ, Hanbelı̂lik örneğinden hareketle aşkın ele alındığı ve ilgili literatürün incelendiği bir eser için bkz. Joseph Norment Bell, İslâm’da Aşk
Tasavvuru -Hanbelîlik Örneği- (çev. Yücel Aşıkoğlu), Istanbul: Insan, 2010.
Tasavvufun ilk dönemde yazılan klasikleri bağlamında konuyu etraflıca
irdeleyen Lumbard’ın makālesi için bkz. Joseph E. B. Lumbard, “From
Hubb to ‘Ishq: The Development of Love in Early Sufısm”, Journal of Islamic Studies, 18:3 (2007), s. 345-385. Ayrıca Süleyman Derin’in tasavvufı̂
aşkı ele aldığı doktora çalışması için bkz. Suleyman Derin, Love in Sufism: From Rabia to Ibn al-Farid, Istanbul: Insan, 2008.
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kullanıldığı bir eserdir. Irâkı̂ eserine Arapça bir kelime olan
ve ışıltı, parıltı anlamına gelen lem’a kelimesinin çoğulunu ad
olarak vermiştir. Lem’a gönülde parıldayan mânevı̂ bir takım
hâller için kullanılan bir tasavvuf kavramıdır. “Levâih, tavâli’,
tavârık, sünûhât, bevâdih, vâki’, şevârik” gibi tasavvuf terimleri de lügat bakımından lem’a sözcüğüne yakın ve benzer anlamlara sahip kelimelerdir. Bununla birlikte, ıstılah düzeyinde
çeşitli nüansları bünyelerinde barındıran bu sözcük grubunun
her birisi, tecellı̂ nûrları gönlüne doğan sûfı̂nin duyumsadığı
mânevı̂ hâllerin farklı aşamaları için kullanılmıştır. Gönle doğan hâller ve gönlün aydınlanması sûfı̂lerce önemsendiği için
Irâkı̂’nin dışında kimi sûfı̂ler de yazdıkları eserlere, bu terimlerden hareketle isimler vermişlerdir. Meselâ, Serrâc’ın klasik eseri el-Lüma’, Abdurrahmân Câmı̂’nin Levâmi’ ve Levâih
isimli eserleri bunlar arasında zikredilebilir.31
Eserde her bir bölümün başlığı bir lem’a yâni parıltı olarak belirlenmiştir. Eserin tahkikli neşirlerinde bölüm sayısı
28 iken gerek Ahmed Avni Bey’in tercümesinde gerekse bâzı
bibliyografik eserlerde eserin bölüm sayısının 27 olduğunu
savunanlar da vardır. 27 lem’adan ibâret olduğunu düşünenlerin öne sürdükleri kanıt, yazarın her bir lem’ayı Sadreddı̂n
Konevı̂’nin (ö. 673/1274) derslerinde dinlediği Fusûsu’lHikem’in 27 fass olan her bir fassına mukābil bir lem’a olarak tasarlamasıdır.32 Eserin 28 lem’adan oluştuğu yönünde
görüş serd edenler ise Irâkı̂’nin her bir bölümü, Arap harflerinin sayısı ile mutâbık olacak bir şekilde düşünerek kaleme
aldığı savını ileri sürmüşlerdir.33
31

32

33
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Kavramların içeriği için bkz Süleyman Uludağ, “Levâmi’”, DİA, XXVII/144;
Metinlerle Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, (ed. Zafer Erginli), Istanbul: Kalem, 2008, s. 581-585.
A. J. Arberry, Classical Persian Literature, London: George Allen & Unwin, 1967, s. 266; Muhammed Hâcevı̂, “Mukaddime”, Lemaât, Tahrân:
Intişârât-ı Mevlâ, 1413/1992, s. 12.
Browne, A Literary History of Persia, III, s. 133; Ali Ekber Dihhudâ,
Lügatnâme, XI, s. 14989.

