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Tasawufun değişik alanlarına ışık tu
tan müellife ait 300 kadar hikmetli sözle 
onun dostlarına yazdığı mektuplardan 
bazı parçalar ve bir münacattan meyda
na gelmektedir. İbn Ataullah'ın, mürşi
di Ebü'l-Abbas el-Mürsi'ye takdim ettiği 
eserde tasawufi hayat ve düşüncenin en 
tartışmalı konuları çok dikkatli bir üslup
la özlü bir şekilde anlatılmıştır. "Nurlar 
kalpterin ve sırların bineğidir"; "Talep şan 
değildir, asıl şan iyi edeple rızıklanman
dır"; "Seni vehim kadar yöneten bir şey 
yoktur"; "Başlangıcı parlak olanın sonu da 
parlaktır" gil:ıi bazı hikmetler birer cüm
leden ibaret olduğu halde birkaç cümle 
veya birkaç satırla anlatılan konular da 
vardır. Ha vf- reca, kabz- bast, heybet
üns, cem' -fark gibi tasawufi hallerin ta
nıtıldığı eserde namazla melametin, 
zühdle m arifeti n, vahdet-i vücudla vah
det-i şühudun. kerametle istikametin, 
ubudiyetle rububiyetin, akılla gönlün. 
eserle müessirin, tevekkülle teşebbüsün, 
firkatle vuslatın anlamları ve ilişkileri üze
rinde de durulmuştur. Eserde kulluk ve 
dervişlik psikolojisinin son derece güçlü 
bir üslupla özetlenınesi sebebiyle daha 
sonraki yüzyıllarda sufiler arasında, "Na

. mazda Kur'an'dan başka bir kitap oku-
mak caiz olsaydı el-lfikem okunurdu" sö
zü yaygınlık kazanmıştır. 

el-lfikemü'l-'Atfı'iyye'de yeni bir ta- · 
savvufi yorum ve yaklaşım yoktur; müel
lifin yaptığı şey. önceki sGfilerin geliştir
diği yorum ve tefekkürü Arapça'nın bü
tün imkanlarını kullanarak şiirle nesir ara
sı bir üslupla özlü cümleler halinde orta
ya koymaktan ibarettir. Eserde yer alan 
hadislerin büyük çoğunluğu sahih hadis 
kitaplarında bulunmaktadır. Müellifin ay
rıca tasawuf klasiklerinden de istifade 
ettiği.~esin olmakla birlikte bunların hiç
birinin adından söz etmemiştir. Hikmet
lerden birini okurken akla gelebilecek so-

502 

rular daha sonraki hikmetle cevaplandı
rılmış, böylece esere bir bütünlük kazan
dırılmıştır. İbn Ataullah'ın, "Bu kitaptaİJ:ı
yô'da olan her şey fazlasıyla mevcuttur" 
ifadesiyle takdir edilmesi aynı zamanda 
kitabın kapsamının zenginliğine de işa
ret etmektedir. ibadetvetaat gibi konu
ların özlü ve etkili bir şekilde anlatılması 
eserin tasawufi çevrelerin dışında da ilgi 
görmesini sağlamıştır. 

Yetmiş beş kadar şerhi bulunan el-lfi
kemü'l-'Ata'iyye (bu şerhterin bir liste
si içi.n bk. Tasauuufi Hikmetler: Hikem-i 
Ataiyye !tre. Mustafa Karaı. tercüme ede
nin girişi, s. 73-85), böylece İbnü'l-Arab'i'
nin Fuşılşü'l-J:ıikem'i gibi üzerinde en 
çok şerh yazılmış olan tasawufi eserler 
arasında yer almıştır. En tanınmış şerh
leri şunlardır: İbn Ab bad er-Rund'i ( ö. 792/ 

1390). Ganıü '1-mevfıhibi'l- 'ali yy e ii 
şerJ:ıi'l-lfikemi'I-'Ata'iyye (Kahire 1358/ 

1939, 1390/ 1970, 1988); Ahmed ez-Zer
rGk, el-Fütıl.J:ıfıtü'r-ra]Jmfıniyye (Tripo
li 1969; Kahire 1986); Müttakiel-Hind'i, 
e.n-Nehcü'l-etem li tebvibi'l-lfikem 
(Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Ktp., 
Ulucami, nr. 1683); Muhammed Abdür
rauf el-Münavl, ed-Dürerü'I-cevheriy
ye fi şer]Ji'l-lfikemi'l-'Atfı 'iyye (iü Ktp., 
AY, nr. 943); Ahmed el-Kuşaş'i, el-Kel i 
metü 'l-vüstfı fi şer]Ji lfikemi İbn 'Atfı' 
(İZal:ıu'l-meknün, 1, 413; II, 300; Zirikl1, 

I, 228); Abdullah eş-Şerkavl, el-Mine
J:ıu '1-~udsiyye 'ale '1-lfikemi'l-'Atfı'iy
ye (Gayşü'l-meuahib kenarında, Kahire 
1358/1939); İbn Ac'ibe, iM?ü'l-himem fi 
şer]Ji'l-lfikem (Beyrut, ts.). 

el-lftkemü'l-'Atfı'iyye üzerinde, aynı 
konuya dair hikmetleri bir araya getiren. 
böylece eseri bölümlere ayırıp yeni bir 
şekle sokarak okuyucunun ondan daha 
çok faydalanmasına imkan sağlayan ça
lışmalar da yapılmıştır. Bu tür çalışmala
rın en eski örneği. Şazel'i şeyhi Ahmed 
ez-ZerrGk tarafından Tebvibü'l-lfikem 
adıyla ortaya konmuştur (iü Ktp., AY, nr. 
ı 093, 3331 ). ZerrGk eseri "ilim, tövbe, ih
las. salat. uzlet. humGI. riayetü'l-vakt, zi
kir. fikir. zühd, fakr. riyazetü'n-nefs. havf, 
reca. adabü'd-dua. teslim. sabır. zikr-i ha
fi, sohbet. ta ma'. tevazu, istidrac, vird. 
varid. meratibü's-salik'in. kabz. bast. en
var. kurb, ba'zu hasaisi'l-arif, teferrüs, 
istidlal, va'z. şükür" başlıklı bölümlere 
ayırmıştır. 

Eser ilk defa Ali Urfi Efendi (ö . 1887) 
tarafından Türkçe'ye çevrilip şerhedilmiş
tir (iü Ktp., TY, nr. 849). Daha sonra Kas
tamonulu Ahmed Mahir Efendi (ö. 1922) 

el-Muhkem ii şerhi'l-Hikem adlı ese
rinde (I-Il, istanbul 1323) her hikmetin 
Arapça metni ve tercümesiyle manzum 
çevirisini verdikten sonra açıklamasını 
yapmıştır. Bu açıklamalarda · tasawufa 

el-f:likemü'L-'A!fj.'iyye'nin zahriyesiyle ilk sayfası (Süleymaniye Ktp., Ba9datlı Vehbi Efendi, nr. 2000/3) 



dair kitaplardan ve özellikle eserin şerh
lerinden istifade edilmiş. her hikmetin so
nunda konuyla ilgili Arapça. Farsça veya 
Türkçe bir beyit kaydedilmiştir (DİA, ll, 
98) . Mustafa Enver Efendi'nin de ( ö. 1909) 
eserle ilgili bir tercümesi bulunmakta 
olup kitap henüz basılmamıştır (Sayar, s. 
38). Saffet Kemaleddin Yetkin tarafın
dan el-Hikemü '1-Atdiyye adıyla yapılan 
Türkçe tercüme ise (İstanbul 1950) hik
metlerin metin ve anlamlarıyla açıklama
larını ihtiva etmektedir. Eseri hazırlarken 
İbn Ab bad er-Rundl ve Şerkavl şerhlerin
den faydalandığını belirten mütercimin 
(bk. s. ll-lll). Ahmed Mahir Efendi'nin şer
hinden hiç söz etmemesi dikkat çekicidir. 
Ayrıca Orhan Parlak ve Cemi! Çiftçi eseri 
Hikmetler Kitabı (İstanbul 1981 ), Mus
tafa Kara Tasavvufi Hikmetler adıyla 
(İstanbul 1990) tercüme etmişlerdir. Be
şiktaş Yahya Efendi Dergahı son postni
şini Abdülhay Efendi'nin (Öztoprak jö. 
19611) eser üzerine yaptığı sohbetlerde 
tutulan notlar da Veliler Sofrası adıy
la yayımlanmıştır (İstanbul 1993) . Paul 
Nwyia. Ibn 'Ata' Allah et lanaissance 
de la confrerie Sagilite adlı eserinde 
"Nil kıyılarında oluşan en son sGfi harika
sı" diye nitelediği el-lfikemü'l-'Ata'iy
ye'yi geniş bir inceleme yazısı. tenkitli 
metin ve Fransızca tercümesiyle birlikte 
yayımiarnıştır ( Beyrut 1972). Victor Dan
nereseri Ibn 'Ata' Allah's Şüfi Apho
rismsadıyla İngilizce'ye (Leiden 1973), 
Annemarie Schimmel Texte zum nach
denken Ibn 'Ata'Allah, Bedriingnisse 
sind Teppiche voller Gnaden adıyla Al
manca'ya (Freiburg ı 987) çevirmiştir. 
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Klasik sözlüklerde hikmet kelimesinin 
(çoğul u hikem) "yargıda bulunmak" anla
mındaki hükm masdanndan isim olduğu 
belirtilir; ayrıca "engellemek. alıkoymak, 
gemlemek; sağlam olmak" manalarma 
gelen ihkam masdarlarıyla anlam ilişki
si kurulur. İbn Düreyd'in tesbitine göre 
Arapça'daki "el-kelime mine'l-hikme" de
yiminde geçen hikmet kelimesinde "alı

koymak, gem vurmak. sakındırmak" an
lamı daha çok belirgindir. Zira bu deyim
le kastedilen şey insanı iyi olana yönlendi
ren. çirkin ve kötü olandan alıkoyan söz
dür. Böyle ahlaki muhtevalı özlü sözlere 
hikmetin yanı sıra hüküm de denmekte
dir (Cemheretü'l-luga, "l:ıkm") . Bu iki ke
limenin anlamını birbirine daha da yak
laştıran Cevherl. hikmetin ihkamla bağ
lantısı sebebiyle hakim kelimesine hem 
"işleri gereği gibi sağlam ve kusursuz ya
pan" hem de "alim ve ilmi hüküm sahibi" 
manalarını vermektedir. İshak b. İbrahim 
el-Farabl ise hikmetin anlamını kısaca 
"manaları idrak etmek" şeklinde açık
lamaktadır (Divanü'l-edeb, ı. 200). Batı 
kaynakları, Arapça hikmetin Kitab-ı Mu
kaddes'in birçok yerinde "zihnl kabiliyet. 
ustalık" anlamında kullanılan İbranice 
hokhmah kelimesiyle aynı semitik kö
ke dayandığını belirtir (ER, Vi, 41 5; EJd., 

XVI. 558) . 

İbn Manzür. hikmetin özellikle Allah'a 
nisbeti halinde "en değerli varlıkları en 
üstün bilgiyle bilmek" manasma geldiği
ni belirtir. Hikmet ve hüküm kelimeleri 
"bilmek" (ilim) ve "anlamak" (fıkıh) mana
larında eş anlamlı olur. Mesela, "Ona -Hz. 
Yahya'ya- çocuk iken hüküm verdik"( Mer
yem ı 9/12) ayetinde geçen hüküm "bil
me ve anlama" manasıyla hikmet demek
tir. "Bazı şiirler vardır ki hükmün 1 hikme
tin ifadesidir" mealindeki hadisin (aş . bk.) 
farklı iki rivayet şekli de bu iki kelimenin 
eş anlamlı olduğunu gösterir. Ancak hük
mün ilim ve fıkıhla birlikte yargıda bulun
mak (kaza) anlamında da kullanıldığı be
lirtilmelidir. Nitekim Allah'a "hakim" de
nilmesi öncelikle hükmün O'na ait oluşun

dandır. İnsana nisbet edilmesi halinde 
hikmetin "dengeli olma, orta yol üzerin
de bulunma. adalet niteliği taşıma" anla
mına geldiğini belirten İbn Manzür eski 
Araplar'ın "muhakkem" kelimesini "hik
metli. tecrübeli, olgun kimse" manasın-
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da kullandığım söyler ve beşeri hikmetin 
tecrübl birikimle ilgisine dikkat çeker (Li

sanü'l-'Arab, "I:ıkm" md.) Klasik sözlük
Ierin verilerini modern tarzda yeniden 
derleyen Lane hikmetin ilk anlamını "ca
hilane davranışlardan alıkoyan şey" ola
rak belirlemiş. hikmetin bilgi ve hükümle 
alakasının yanı sıra davranışla ilgisine de 
dikkat çekmiştir ( Lexicon, I ı. 61 7). 

Seyyid Şerif el-Cürcanl'nin, "Hikmet in
sanın gücü ölçüsünde nesnelerin mahi
yet ve hakikatlerini bilmesidir" şeklinde
ki tanımında dönemindeki felsefi telak
kinin etkisi açıkça görülmektedir. Hikme
tin "ilim-amel bütünlüğü, gerçeği ifade 
eden her türlü söz, gereksiz lafızlardan 
arındırılmış akla uygun özlü söz" gibi an
lamlarına işaret eden Cürcanl, kelimenin 
bazı tamlamalar içinde kazandığı mana
ları da belirtmektedir. Buna göre "ilahi 
hikmet" (el-hikmetü 'I-ilahiyye) beşeri güç 
ve iradenin yönlendiremediği. kontrol 
edemediği, maddeden arınmış antolajik 
gerçekliğe sahip varlıkların durumlarını 
araştıran bir ilmin adı olup bu tanımıyla 
metafizik disiplinini ifade etmektedir. 
Cürcanl, hikmetin daha özel kullanımları
nı da vererek şeriat ve tarikat ilimleri çer
çevesinde "dile getirilmiş hikmet" (el-hik
metü'I-mantGk biha) ve sadece bazı mane
vi seçkinlere has olan "dile getirilmeyen 
hikmet" (el-hikmetü'I-meskGt anha) kavram
larından söz etmektedir ( Ta'rifat, "el-hik
me, el-l:ıikmetü'l-Wil:ıiyye", "el-l:ıikme 

tü'l-manwk bi-ha", "el-hikmetü'l-mes
küt 'an-ha" md.leri). Tehanevl. bunların 
yanında "hikmet ilmi" (ilmü'l-hikme) tabi
rinin felsefe karşılığında kullanıldığını be
lirtmekte, hikmetin akli gücün itidalini 
ifade eden tanımıyla tasawufta kazandı
ğı. "nefsin ve şeytanın afetlerini ve bun
lardan koruyucu manevi riyazet yollarını 
bilmek" şeklindeki anlamını da aktarmak
tadır (Keşşaf, ı. 370). 

Kur'an-ı Kerim'de hikmet. on yerde ki
tap kelimesiyle beraber olmak üzere yirmi 
defa geçmektedir; ayrıca üç defa "mülk". 
birer defa da mev'iza. hayır. ayet kelime
leriyle birlikte kullanılmıştır; "hikmetün 
baliga" terkibi ise bizzat Kur'an-ı Kerlm'i 
ifade eder. Bu kelimelerin hikmetle bir
likte kullanılması, hikmetin hangi anla
ma delalet ettiği hususunda çeşitli yo
rumlara yol açmıştır. Kur'an terminoloji
sine dair günümüze ulaşmış en eski me
tinlerden biri olan Mukatil b. Süleyman'ın 
(ö. 150/767) el-Vücuh ve'n-ne?d'ir adlı 
eserinde hikmetin beş "vech"i olduğu be
lirtilmektedir. 1. Kur'an'da emir ve nehiy 
kipleriyle geçen öğütler (mesela bk. el-
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