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EVRAD 
( "i.>JI) 

Allah'a yaklaşmak için 
belirli zamanda 

ve belli miktarda yapılan ibadet, 
dua ve zikri ifade eden 

tasavvuf terimi. _j 

Evrad sözlükte "gelmek, çeşmeye var
mak, suya gelen topluluk, akan su ve 
dere" gibi manalara gelen vird kelime
sinin çoğuludur (Kamus Tercümesi, ll , 52). 
Kur'an-ı Kerim'de günün değişik zaman
larında Allah ' ı zikir ve tesbih emredil
mekle beraber vird kelimesi bu anlamda 
kullanılmamıştır. Hz. Peygamber farklı 
zaman ve mekanlarda zikir ve dua ile 
meşgul olmuş ve bunu müslümanlara 
tavsiye etmiştir. Bu da İslam'ın ilk asır
larında özellikle hadisçiler arasında "ame
lü'l-yevm ve'l-leyle" adı verilen bir kitap 
türünün meydana gelmesine sebep ol
muştur. Hz. Peygamber'in günlük dua 
ve zikirlerini ve bununla ilgili tavsiyele
rini ihtiva eden bu eserler Hasan b. Ali 
el -Ma'meri ile (ö. 295 / 908) başlamış, Ne
sai. İbnü's-Sünni, EbQ Ömer Talemenki, 
EbO Nuaym el-İsfahani. Münziri. Cema
leddin Ahmed b. MOsa b. Ca'fer ve Sü
yüti ile devam etmiştir. Başta Buhari ve 
Müslim olmak üzere belli başlı hadis ki
tapları da dua ve zikir konusuna birer 
bölüm ayırmışlardır. Sahabilerin okudu
ğu rivayet edilen dua ve tesbihler de ez
kar ve evract kitaplarının vazgeçilmez bö
lümlerini meydana getirmiştir. 

Tasawuff kaynaklarda yer alan bilgi
lerden anlaşıldığına göre ilk süffler vird 
kelimesiyle her gün okudukları belli ayet
leri kastetmişlerdir. Ayrıca virdi nafile 
namaz kılma, belli dualar okuma, tefek
kür ve ağlama anlamında da kullanmış
lardır (Kuşeyri, s. 29 ı. 298). Kuşeyri'nin 
verdiği bilgiye göre Nasrabazi tasawu
fun vazgeçilmez esaslarını sıralarken 

"vird ve zikre devam etme" maddesini 
ilave etmiş (a.g.e., s. 173). Aziz Neseff de 
tasawuff hayatın sekiz edebini sayarken 
belli vakitlere tahsis edilen evradı ihmal 
etmemeyi özellikle tavsiye etmiştir (İn
san -ı Kamil, s. 181). Yolculuk gibi sıkıntı
lı zamanlarda, hatta ölüm yatağında da
hi günlük evradı terketmemeye özen gös
teren safiler feyzin gelmesini belli duala
ra bağlamışlar, "Virdi olmayanın varidi 
olmaz" demişlerdir. İbn Ataullah el-İs
kenderi virdi "Ailah'ın kuldan istediği 

şey" . varidi ise "kulun Allah'tan bekledi-
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ği şey" olarak tarif etmiş ve bu tesbitin 
aksinin de doğru olduğunu söylemiştir. 
Ona göre varidi olmayanın virdi de ol
maz. yani Allah'ın feyzi ve lutfu olmadan 
kul virdini gerçekleştiremez ( Tasavvu{f 

Hikmet/er, s. 26, 29) 

Evradla ilgili düzenli bilgiler ihtiva eden 
en eski ve en geniş kaynak. EbO Talib el
Mekkı~nin (ö 386/ 996) Kütü'l-~ulub ad
lı eseridir. Zikir, tesbih, tevbe ve istiğ

farla ilgili ayetleri bir araya getiren Mek
ki. "evradü'l-leyl ve'n-nehar" başlığıyla 
da gündüz ve gecenin muhtelif dilimle
rinde okunacak olan evradı ve bunların 
sayısını ayrı ayrı yazmıştır. Bu konuda 
tarikatlar öncesi dönemde yazılmış di
ğer önemli bir kitap Gazzali'nin İ}ıy{/ü 
'ulumi'd-dfn adlı eseridir. "Virdlerin Ter
tibi ve Geceleri İhya Etmek" başlığı al
tında geniş bilgi veren Gazzali gündüz 
yedi. gece dört ayrı vakitte zikir, Kur'an 
okuma ve tefekkür gibi virdlerle meş
gul olunması gerektiğini kaydetmiş, vird
lerin dini- tasawuff faydaları üzerinde 
durmuştur (İhya,, ı. 427-468) Özellikle 
bu iki eser. daha sonra yaygın bir tasav
vuff gelenek halini alan evrad kitapları

nın temel kaynağı olmuştur. 

V. (Xl.) yüzyıldan itibaren teşekkül et
meye başlayan tarikatlar evrad gelene
ğine farklı bir boyut kazandırmışlardır. 

Ayet, hadis, salavat. tesbih ve zikirlere 
bizzat tarikat kurucuları tarafından ter
tip edilen dua ve tesbihlerin ilavesiyle 
tarikatiara göre oluşan "evrad kitapla
rı" veya "ahzab kitapları" türleri ortaya 
çıkmıştır. Virdlerin zamanla meşhur olan
ları çeşitli süffler tarafından şerhedilmiş
tir. Bu sahanın en eski örneklerinden bi
ri olan el-Gunye adlı eserinde Abdülka
dir-i Geylani evract okumanın adab ve 
erkanı hakkında bilgi vermiştir. "Vird. ev
ract. hizb. ahzab, mecmüa -i evrad, ed'iye" 
gibi genel adların yanında "enisü' s-sali
kin, delilü'l- mürid, hediyyetü' z- zakiri n. 
burhanü'l- ariffn. tuhfetü'l- uşşak, vazi
fetü'l-mürid" gibi çok değişik adlar al
tında kaleme alınan evrad kitapları za
manla daha kolay taşınıp okunabilmesi 
için kitapçıklar şeklinde süslü yazılarla 
çoğaltılmış ve basılmıştır. Haririzacte'nin 
Şer}ıu Virdi's- settar'ında olduğu gibi 
bazan bu eserlerde genel tasawuff me
selelere de temas edilmiş, müridiere pra
tik bilgiler verilmiştir. 

Evrad kitaplarında yer alan süre ve 
ayetler daha çok Allah' ın isim ve sıfat
larıyla ilgili ayetler ve "rabbena", "Alla-
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hümme" gibi ifadelerle başlayan metin
lerdir. Salavat kısmında ise Hz. Peygam
ber'in özelliklerini sıralayan cümleler ve 
onun tavsiye ettiği dualar yer alır. Tari
kat kurucuları tarafından tertip edilen 
dua, zikir, tesbih ve salavat dervişin te
fekkür ve zikir hayatına derinlik kazan
dırabilecek, edebf değeri olan özlü ifa
delerden ve kolaylıkla ezberlenebilecek 
kısa cümlelerden meydana gelir. Bazan 
virdden önce Ayetü'l-kürsf ile Fatiha, İh
las, Felak, Nas gibi sürelerin, "sübhanel
lah, elhamdülillah" gibi ifadelerle başla
yan tesbih veya duaların okunınası tav
siye edilir. Böylece psikolojik olarak dua 
ve yakarışiara hazır olan kişi bütün dik
katini okuduğu evrada ve anlamına ve
rerek tasawuff hal ve duyguların atmos
ferine girer. 

Her tarikatın kendine has evradı var
dır. Bunların uzunluğu, tekrar etme ade
di farklıdır. Hatta bu farklılıklar aynı ta
rikatın kolları için bile söz konusu olabi
lir. Buna karşılık bir tarikatın müridieri
ne verilen ve yedi günlük evradı ihtiva 
eden evrad kitapları diğer bazı tarikat 
pirlerinin dua ve hizblerini de içerebilir. 
Mesela bugün Nakşibendf dervişlerinin 
elinde bulunan el-Edciyetü'l- varide adlı 
evrad kitabında esrna-i hüsna, Kaslde-i 
Bürde, ism-i a'zam duasının yanında sa
lat-i Abdülkadir-i Geylani, evrad-ı Abdül
kadir-i Geylani, evrad-ı Şeyh Şehabeddin 
es-Sühreverdf, vird-i Hızır, hizbü' ş-şükr 

gibi değişik metinler bulunmaktadır. Yi
ne günümüzde Kadirf- Eşrefi evradı ola
rak okunan virdin ilk bölümü Şeyh Hü
seyn-i Hamevı~ye, son bölümü ise Abdül
kadir-i Geylanrye ait olup bunlar Hame
vf halifesi Eşrefoğlu Rümf tarafından bir 
araya getirilerek tertip edilmiştir. Tari
katlara has evrad ferdf olarak okundu
ğu gibi tekkelerde zikir başlamadan ön
ce şeyhin yönetiminde toplu olarak da 
okunabilir. Vird metinlerinin zamanla 
yeniden tertiplendiği bilinmektedir. Bu 
arada bazı virdler çok meşhur olmuş ve 
adeta tarikatlar arası ortak metin hali
ne gelmiştir. 

Evradı en yaygın olan süff, Şazeliyye 
tarikatının pfri Ebü'l-Hasan eş-Şazeli'
dir. Özellikle "hizbü'l-bahr ve hizbü'l-ber" 
adlı kısa ve özlü tesbihlerle dualar asır
lardan beri tasavvuff muhitlerde okunan 
ve şerhedilen virdlerdir. Şazeliyye tari
katı Osmanlı toplumunda yaygın olma
dığı halde bu hizblerin yayılmış olması 
dikkate değer bir husustur. Muhyiddin 
İbnü ' l-Arabi'nin çeşitli virdleriyle Halve
tiyye'nin ikinci pfri Seyyid Yahya-yı Şirva-
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nf'nin evradı da tarikatlar arasında çok 
meşhurdur. Yahya -yı Şirvanfnin "Ya set
tar" diye başladığı için Virdü's-settar, 
yazarına nisbetle de Vird-i Ya~ya ola
rak tanınan evradı pek çok süff tarafın
dan şerhedilmiş, bunlardan Harfrizade 
Kemaleddin Efendi'nin Türkçe şerhi ba
sılmıştır (istanbul 1287). Ayrıca Müsta
kimzade Süleyman Efendi, Ömer Fuadi 
Efendi, Şah Velf, Tireli isa Muhammed, 
Abdullah Şerkavf, Şemseddin Nasühfza
de, Osman b. Ahmed Ferteki de aynı ev
rada şerh yazmışlardır. Yugoslavya böl
gesinde yaygın olan şerh ise Prizrenli 
Markalaçzade Süleyman Efendi'ye aittir 
(istanbul ı 988). Yaygın olan bir diğer ev
ra d kitabı da Seyyid Ali Hemedani'nin 
Evrad-ı Fet~iyye adlı virdidir. Bu vird 
istiğfardan sonra kelime-i tevhid, süb
hanellah, hasbünallah ve salavat ile baş
layan pek çok cümleyi ihtiva eder. 

Tarikat mensupları arasında yaygın 

olan en hacimli evrad ve ahzab kitabı, 

Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevfnin Mec
mucatü'l - a~zab adlı üç ciltlik derleme
sidir (İstanbul 1311 ). Yaklaşık 2000 say
fa hacmindeki bu eserde Hz. Peygamber. 
dört halife ve sahabilerden başka hizb 
ve virdleri bulunan bazı süfiler şunlardır : 

İbnü'I-Arabf, Ebü'l-Hasan eş - Şazelf, İbra
him ed-Desüki, Gazzalf, Mufnüddfn-i Çiş
tf, Şehabeddin es-Sühreverdf, Hüsamed
din Uşşakr, Sa'deddin el-Cibavf, Abdülka
dir-i Geylani, Abdülganf en-Nablusf, Ba
haeddin Nakşibend, Mevlana Celaleddin-i 
Rümf, Ahmed er-Rifaf, Ahmed ei-Bedevf, 
Zeynüddfn-i Haff. Evrad kitaplarının bir 
kısmı isimlere (Evrad· ı Gazzal~ Evrad-ı 
Mevlana vb.), bir kısmı da tarikatiara (Ev· 
rad-ı Baha,iyye, Evrad-ı Zeyniyye vb.) nis
bet edilmiştir. Son dönem Cerrahi şeyh
lerinden Muzaffer Ozak Zin e tü '1 - kulu b 
adlı eserinde Kadirf, Rifai, Nakşf, Halve
tf, Cerrahi virdlerini Arap ve Latin harf
lerle ve tercümeleriyle birlikte neşretmiş
tir (istanbul 1973). 

Evrad ve ezkar kitapları arasında Ne
vevrnin E~kdr-ı Nevevi diye tanınan Ifil
yetü'l-ebiar adlı eserinin de (Dımaşk 

139 ı 1 1971) önemli bir yeri vardır. Mü
ellifi bir süff olmadığı için bu eser tari
kat mensupları arasında diğer evrad ki
tapları kadar yayılmamışsa da Gazzalf'
nin İ~ya'ü culılmi'd-dfn, Kuşeyrf'nin 
er-Risale, Ebü Nuaym el-İsfahanf'nin 
Hilyetü '1- evli ya, adlı eserlerinden ge
niş ölçüde istifade etmesi, Ebü Ali ed
Dekkak, Zünnün el - Mısrf, Sehl b. Abdul
lah et-Tüsterf, Yahya b. Muaz er-Razı. 

İbrahim ei-Hawas gibi meşhur süfilerin 

konuyla ilgili tesbit ve tavsiyelerini kay
detmesi sebebiyle süfilerin ilgi duyduğu 
kitaplardan biri olmuştur. ljilyetü'l- eb
rar ' ı İbn Teymiyye el-Kelimü 't- tayyib 
adıyla ihtisar etmiş, İbn Allan es-Sadıki 
de el-Fütu~atü'r-Rabbdniyye cale'l- e~
kdri'n-Neveviyye adıyla şerhetmiştir. 

Nevevi'nin eseri gibi hem tarikat men
suplarının hem de tarikata mensup ol
mayan müslümanların çok okuduğu ev
rad kitaplarından biri de Muhammed b. 
Süleyman ei -Cezülf tarafından tertip edi
len Deld'ilü 'l - l]ayrat'tır. Şif muhitler
de yaygın olan evrad ve zikirler ise Mu
hammed Bakır el -Meclisi tarafından Bi
~arü '1- en var adlı eserin XCI ve XCII. cilt
lerinde bir araya getirilmiştir. 

Evrad okunurken dikkat edilmesi ge
reken adabın en önemlileri şunlardır: 

Evrad mürşidin izin ve icazetiyle oku
nur. İzinsiz okumak mümkünse de ye
teri kadar faydalı değildir. Evrad oku
mak için uygun zamanlar seçilmeli, mad
di - manevi temizlik yapıldıktan sonra 
kıbleye yönelerek ve bir yere dayanma
dan okunmalıdır. Okunan metinlerin ma
nasına nüfuz edilmeli, yavaş okunınalı 
ve okuma hatası yapmamaya özen gös
terilmelidir. Evrad metinlerinin dinf-dün
yevf işlerde çok faydalı ve etkili olacağı
na inanılmalıdır. İhlas ve inançla okunan 
dualara Allah ' ın icabet edeceği umulmalı, 
duaların kabulünün ihlasa bağlı olduğu 
bilinmelidir. 

Süfilere göre vird konusunda mürid
ler gibi şeyhlerin de göz önünde bulun
durmaları gereken kurallar vardır. Bun
ların en önemlisi, okunacak evradın mik- · 

. tarını müridin kabiliyet ve ruhf durumu-
na göre tesbit etmektir. Bu konuda aşırı 
davranan ve böylece dervişlerin ruhf den
gelerinin bozulmasına sebep olan şeyhle
re "evrad şeyhi" adı verilmiştir. 

Evrad ve dua kitaplarının yaygınlığı 

zamanla bu konunun bir ilim dalı sayıl
masına yol açmıştır. Taşköprizade Mev
zuatü'l- ulılm 'da hadis ilminin alt dal
Iarına "İimü'l-ed'iye ve' l-evrad"ı da ilave 
etmiştir. Dua ve evrad metinlerinin tes
bit, tashih ve zaptıyla ilgili rivayetleri, 
bunların tesirlerini, sayılarını, okuma za
manlarını ve adabını konu edinen bu il
min gayesi, söz konusu metinlerin şart
larına uygun olarak okunmasıyla dinf -
dünyevf faydalar elde etmektir (Il, 24 7) 

Katib Çelebi de "İlmü ' l-evradi'l-meşhü
re ve'l-ed'iyeti'l -me'süre" başlığıyla aynı 
bilgileri tekrar etmiştir (Keş{ü'? ·?unün, 

I, 200 ; ayrıca bk. HİZB). 
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EVRADÜ'I-AHBAB 
( ...,.,t,:.. ~ı ~~.)! ) 

Ebü'I-Mefahir Yahya 
b. Ahmed ei-Baharzi'nin 

(ö. 736 / 1335) 
tasavvuf adabına dair 

Arapça eseri. 
_j 

Müellif ünlü süfi Seyfeddin ei-Bahar
zf'nin torunlarındandır. İyi bir öğrenim 
gören ve ailesi aracılığıyla tasawufa in
tisap eden Ebü'I-Mefahir Yahya Hora
san'dan yola çıkıp Azerbaycan. Irak. Su
riye ve Mısır'a gitti. Bu bölgelerdeki ta
nınmış alim ve süfilerle görüştü. 712'de 
( 1312-13) dedelerinin tasawufi faaliyet
lerde bulunduğu Buhara yakınlarındaki 
Fethabad'a döndü ve burada vefat etti. 

Baharzi, Zilhicce 724'te (Aralık 1324) 
tamamladığı, tam adı Evradü '1- a}ıbab 
ve tu.şusü '1- ada b olan eserini kaleme 

alırken Ebü Talib ei-Mekkf'nin ~ütü'l
kulı1b, Ziyaeddin Ebü'n-Necib es-Süh
reverdi'nin Adabü'l-müridfn, Şehabed
din es-Sühreverdf'nin 'Avarifü 'l-ma'a
rif, Necmeddin-i Kübra'nın Risaletü'l
l].alvet ve Risaleteyn ii adabi'.ş-.şufiy
ye, Seyfeddin ei-Baharzf'nin Risaletü va
siyyeti's- safer, Muhyiddin İbnü ' I-Arabf'
nin lfilyetü'l- abdal, Künhü ma 1ti büd
de li'l-mürid adlı eserleriyle el-Emrü'l
merbut adlı risalesi ve Ebü Abdullah ei
Mercanf'nin Menazilü '1- müridin 'inden 
faydalandığını söyler. Müellif eserini Ev
radü'l- ahbtib ve Fu.şusü 'l- ada b adla
rıyla iki ayrı kitap olarak tasarlamıştır. 

Mukaddimede kitabın iki bölümden iba
ret olduğunu belirttikten sonra birinci 
bölümde (evn'idü'l-ahbab) virdler ve va
kitleri, ibadetler, müridin görevleri, şeyh
Ierin şecereleri, tasawufi makamlar, ak
lın yetersizliği gibi konular ; ikinci bölüm
de (fusüşü ' l-adab) süfilerin inanç ve ah
lakları , geçim yolları, giyecekler!, sema
ları, müridlik ve müridierin davranışı, hiz
met şekilleri, hamam adabı, seyahat ve 
dönüş vakitleri, halvet adabı, çile, riya
zet ve mücahede şekilleri hakkında bil
gi vermiştir. 

EVRADÜ'I-AHBAB 

Ele aldığı konuları sade bir üslüpla an
latan müellif vakfiyesinde eseri istinsah 
edecek olanlara kağıt, kalem ve mürek
kep sağlanmasını şart koşmasına rağmen 
kitabın sadece iki yazma nüshasının bu
lunmasının sebebini anlamak güçtür. Bu 
tür tasawufi eserlerin başında yer alma
sı gereken Evradü '1- a}ıbab 'ın en eski 
nüshası (istinsah tarihi 797 1 ı 3951 l Süley
maniye Kütüphanesi'nde (Nafiz Paşa. nr. 
355). diğer bir nüshası da Taşkent Orta 
Asya Devlet Üniversitesi Kütüphanesi 'nde 
(nr. 17502 1) bulunmaktadır. Eserin sa
dece ikinci bölümü irec Efşar tarafından 
geniş bir önsözle birlikte Tahran'da iki 
defa yayımlanmıştır (ı 345 hş., 1358 hş.). 
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