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tam adý Nefe¼âtü’l-üns min ¼a²arâti’l-
šuds’tür. Eserin aslý, Muhammed b. Hü-
seyin es-Sülemî’nin ilk sûfî tabakat kitap-
larýndan olan ªabašåtü’½-½ûfiyye’sine da-
yanýr. Hâce Abdullah-ý Herevî ayný adý ta-
þýyan kitabýný bu eseri tercüme edip yeni
biyografiler ekleyerek oluþturmuþ, Câmî de
Farsça’nýn Herat lehçesiyle yazýldýðý için
anlaþýlmasý zor olan bu tercümeyi sadeleþ-
tirip kendi dönemine kadar yetiþen sûfîle-
rin biyografisini de ekleyerek yeniden te-
lif etmiþtir. “Mukaddemât ve Usûl” baþlý-
ðýný taþýyan giriþ bölümünden sonra He-
revî’nin çaðdaþý olduklarý halde onun ta-
rafýndan söz konusu edilmeyen sûfîlerin
biyografilerini anlatarak eserine baþlayan
Câmî kendi zamanýna kadar yaþamýþ olan
sûfîlerin tamamýný Nefe¼ât’a almaya ça-
lýþmýþtýr. Esas itibariyle Herevî’nin eserini
takip etmekle beraber onun tevhid, mâri-
fet, tasavvuf, hakikat gibi konularda yap-
týðý açýklamalarý, dua ve münâcâtlarýný ese-
re almamýþtýr.

Câmî, Nefe¼âtü’l-üns’ün giriþ bölü-
münde sûfîlerin söz ve davranýþlarýnýn da-
ha kolay anlaþýlmasýný saðlamak amacýyla
velâyet, velî, mârifet, ârif, tasavvuf, mu-
tasavvýf, melâmetî, âbid, zâhid, hâdim, fa-
kir, meczup terimlerini, bunlarýn arasýnda-
ki farklarý, mûcize, keramet, istidrâc kav-
ramlarýný açýklamýþ, bu bilgileri verirken
Kuþeyrî’nin er-Risâle’sinden, Hücvîrî’nin
Keþfü’l-ma¼cûb’undan, Þehâbeddin es-
Sühreverdî’nin £Avârifü’l-ma£ârif’inden,
Ýzzeddin el-Kâþî’nin Mi½bâ¼u’l-hidâye’-
sinden, Fahreddin er-Râzî’nin Mefâtî¼u’l-
³ayb’ýndan, Müstaðfirî’nin Delâßilü’n-nü-
büvve’sinden yararlanmýþ, Ferîdüddin At-
târ’ýn Te×kiretü’l-evliyâß adlý kitabýný kay-
nak olarak kullanmamýþtýr.

Sülemî, ªabašåt’ýnda 103 sûfînin biyog-
rafisini beþ bölüm halinde kronolojik sýraya
göre anlatmýþ, Herevî bunlara 120 kadar
sûfînin biyografisini eklemiþtir. Nefe¼â-
tü’l-üns’te ise bu sayý 600’ü geçmektedir.
Otuz dört âbid, zâhid ve ârif kadýnýn biyog-
rafisinin verildiði son bölüm Sülemî’nin ¬ik-
rü’n-nisveti’l-müte£abbidâti’½-½ûfiyye
isimli eserinden istifade edilerek yazýlmýþ-
týr. Câmî sûfîleri anlatýrken kronolojik sýrayý
veya yaþadýklarý bölgeleri esas almamýþ,
tasavvufî hareketlere ve tarikatlara men-
sup olanlarý bir arada anlatmaya çalýþmýþ-
týr. Böylece eser bir tür tasavvuf tarihi ni-
teliði kazanmýþtýr.

Tasavvuf tarihi bakýmýndan deðerli ol-
duðu kadar özellikle Türk ve Ýran kültürü
bakýmýndan da önemli olan Nefe¼âtü’l-
üns’ü Ali Þîr Nevâî 170 kadar Türk ve Hint
kökenli sûfînin biyografisini ekleyerek 901’-

de (1495) Nesâyimü’l-mahabbe min þe-
mâyimi’l-fütüvve adýyla Çaðatay Türkçe-
si’ne tercüme etmiþtir (nþr. Kemal Eraslan,
Ýstanbul 1979). Eser, 927’de (1521) Lâmiî
Çelebi tarafýndan Fütûhu’l-mücâhidîn
li-tervîhi kulûbi’l-müþâhidîn ismiyle
Anadolu Türkçesi’ne çevrilmiþtir (Ýstanbul
1270, 1289, 1980). Tercüme-i Nefehât diye
meþhur olan Lâmiî tercümesinin iki sade-
leþtirilmiþ neþri bulunmaktadýr (haz. Kâmil
Candoðan – Sefer Malak, Ýstanbul 1971;
haz. Süleyman Uludað – Mustafa Kara,
Ýstanbul 1995). Ýlk sadeleþtirme eksik ve
özensizdir. Câmî gibi Nakþibendî tarikatý-
na mensup olan Lâmiî eserin giriþ bölü-
münü geniþletmiþ, Nakþibendî þeyhleri hak-
kýnda Câmî’yi tamamlayan bilgiler vermiþ,
bazý tarikatlar, Zeynîler ve Halvetîler’e dair
geniþ bilgiler aktarmýþ, ayrýca Anadolu’da
yetiþen sûfîleri esere ilâve etmiþtir.

Nefe¼âtü’l-üns Tâceddin b. Zekeriyyâ
Osmânî Nakþibendî ile (Dârü’l-kütübi’l-
Mýsriyye, nr. 9795) Zileli Ebû Leys Muhar-
rem b. Muhammed tarafýndan Arapça’-
ya tercüme edilmiþtir (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1967). Abdülgafûr-i Lârî ve Muhammed
b. Mahmûd Dihdâr Nefe¼ât’a birer hâþiye
yazmýþtýr. Câmî’nin öðrencisi olan Lârî’-
nin hâþiyesi eserin Mahmûd Abîdî tara-
fýndan yapýlan neþrinde geniþ ölçüde yer
almaktadýr. Derviþ Ali Bûzcânî’nin Reþe-
¼âtü’l-šuds fî þer¼i Nefe¼âti’l-üns adlý
þerhi Lârî’nin hâþiyesine tekmile mahiye-
tindedir. Silvestre de Sacy, Nefe¼at’ýn gi-
riþ kýsmýný Fransýzca’ya tercüme etmiþtir
(Notice et extraits des Mms de la Bibli-
othèque Nationale, XII/1 [Paris 1831], s.
287-438). Eser Jordi Quingles tarafýndan
Ýspanyolca’ya çevrilmiþtir (Palma de Mal-
lorca 1987). Nefe¼âtü’l-üns birçok defa
basýlmýþsa da (nþr. Nassau Lees; Kalküta
1859; Leknev 1905; Taþkent 1332; nþr.
Mehdî Tevhîdî Pûr, Tahran 1336 hþ.) ilmî
neþri Mahmûd Abîdî tarafýndan gerçek-
leþtirilmiþtir (Tahran 1370). Bu neþir gerek
giriþte verilen bilgiler (s. 1-72) gerekse
açýklamalar (s. 637-931) ve fihristler (935-
1214) itibariyle önemli bilgiler ihtiva et-
mektedir.

Abîdî, Abdurrahman-ý Câmî’yi Þiî veya
Þiî temayüllü sûfî ve âriflere Nefe¼âtü’l-
üns’te yer vermediði için tenkit etmiþtir.
Þah Ni‘metullah-ý Velî, Âzer-i Tûsî, Seyyid
Muhammed Nurbahþ, Þah Kasým Nurbahþ,
Safiyyüddîn-i Erdebîlî, Sadreddîn-i Erde-
bîlî gibi mutasavvýflarýn eserde yer alma-
yýþýnýn sebebi bunlarýn Þiî veya Þiî tema-
yüllü olmasýdýr. Nefe¼âtü’l-üns daha son-
ra yazýlan bu tür birçok esere kaynak ol-
muþ, özellikle Horasan, Mâverâünnehir,
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Sonraki dönemlerde nefes kelimesi zi-
kirle baðlantýlý olarak ele alýnmýþ, sûfînin
alýp verdiði nefesleri denetim altýnda tut-
masý ve her âný deðerlendirmesi önemli bir
tasavvufî uygulama sayýlmýþtýr. Sehl b. Ab-
dullah et-Tüsterî’nin bir nefesten diðeri-
ne zikirsiz geçmeyi kaybolmuþ bir zaman
olarak görmesi bu önemi vurgulamakta-
dýr. Süleyman Çelebi’nin, “Her nefeste Al-
lah adýn de müdam” mýsraý da bu anlayýþý
yansýtmaktadýr. Allah ile huzur halinde iken
alýp verilen nefeslerin sayýlmasýný sûfîler en
faziletli amel diye kabul etmiþtir. Hâcegân
tarikatý ilkelerinden “hûþ der-dem” “sâlikin
nefesini bilinçli olarak alýp vermesi, nefe-
sini gafletten koruyup Hakk’ýn huzurunda
bulunduðunun idraki içinde olmasý” anla-
mýna gelir.

Tasavvufta velîlerin nefesinde insanlarý
etkileyen mânevî bir kuvvetin bulunduðu-
na inanýlýr ve onlarýn nefesine “enfâs-ý þe-
refe, enfâs-ý tayyibe, enfâs-ý kudsiyye, ne-
fes-i rahmânî, nefes-i hakkanî” gibi isim-
ler verilir. Mânen ölmüþ olanlarý tekrar ha-
yata kavuþturduðu için böyle tesirli nefese
Hz. Îsâ’nýn ölüleri diriltmesine telmihen
“dem-i Îsâ” denir, buna sahip evliya da
“Îsî-nefes” olarak nitelenir. Ölüleri dirilten
bu nefes Ýsrâfil’in sûra üflediði nefese de
benzetilir. Halk arasýnda nefes etmek deyi-
mi “þifa bulmasý için hastaya dua etmek”,
nefesi sinmek ise “duanýn etkisinin görül-
mesi” anlamýna gelir. Allah Teâlâ’nýn Hz.
Âdem’e üflediði nefha ile (el-Hicr 15/29;
Sâd 38/72) bu diriltici nefes arasýnda iliþ-
ki kuranlar da vardýr. Velînin nefes baðýþ-
lamasý “sâlike himmet ve dua etmesi” de-
mektir. Nefes kelimesiyle “üflemek” anla-
mýndaki “nefs” (&"�) arasýnda bir anlam
yakýnlýðý vardýr. Hz. Peygamber’in Felak ve
Nâs sûrelerini okuyup üflediði rivayet edi-
lir. Hadiste, “Ruhulkudüs kalbime üfledi”
þeklinde bir ifade geçtiðinden nefes (üfle-
me) vahiy türlerinden biri sayýlmýþtýr (Sü-
yûtî, I, 142). Gazzâlî bu anlamdaki nefesi
ilham olarak kabul eder (Ý¼yâß, III, 17).

Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, nefes kelimesi-
ni Allah’ýn rahmân ismine nisbet ederek
evrenin yaratýlýþý ve varlýkla ilgili bir kav-
ram diye ele almýþtýr. Ýnsanýn nefesi keli-
menin, sesin ve sözün vücuda gelmesine,
bu da birçok dilin ortaya çýkmasýna sebep
olur. Bütün kelimeler ses zemininde ve
sesten oluþtuðu gibi maddî ve mânevî bü-
tün varlýklar da Allah’ýn kelimeleridir. Ýb-
nü’l-Arabî, derya mürekkep olsa bile mü-
rekkebin tükenip rabbin kelimelerinin tü-
kenmeyeceðini bildiren âyetteki (el-Kehf
18/109) kelimeler ifadesini “varlýklar ve nes-
neler” olarak yorumlamýþtýr. Her varlýk ve

nesne “ol” (kün) emriyle yaratýldýðýndan
(en-Nahl 16/40; Meryem 19/35) bu emrin
sonucu olarak var olan bütün nesneler as-
lýnda kelimedir. Nefes-i rahmânî de ilâhî
isim ve sýfatlarýn ayrýntýlý hale geldiði bir
mertebedir. Ayrýca, “Rabbimin nefesinin
Yemen yönünden geldiðini hissediyorum”
meâlindeki hadise dayanarak (Müsned, II,
541) Hakk’ýn nefesi bulunduðunu belirten
Ýbnü’l-Arabî bu anlamdaki nefesi “varlýk-
larýn aynlarý üzerine yayýlmýþ olan umumi
vücut” veya “vücudun sûretlerini taþýyan
heyûlâ” þeklinde tanýmlamýþ, arada fark
bulunmakla beraber bunun filozoflarýn ta-
biat dedikleri þeye benzediðini söylemiþtir
(el-Fütû¼ât, II, 257, 513; Fu½û½, s. 144). Ýb-
nü’l-Arabî, bu görüþlerin yaný sýra esasta
bir ve tek olan sesin lafýz ve kelimeler ha-
linde çoðalmasý örneði üzerinde durarak
bütün varlýklarýn tek ve hakiki varlýðýn yan-
sýmalarý olduðunu göstermeye çalýþmýþtýr.

Dinî-tasavvufî Türk edebiyatýnda nefes
genellikle Bektaþî ve Alevîler’in görüþ ve
düþüncelerini dile getiren manzumeler olup
“dua” anlamýnda kullanýlmýþtýr. Zaman için-
de Sünnîler’in tekkelerinde makamla oku-
nan dinî manzumelere “ilâhi” denilmesi
yaygýnlaþýnca anlam daralmasýna uðraya-
rak Alevî ve Bektaþîler’in cem âyinlerinde,
ikrar ve kurban âyinlerinde ve diðer dinî
toplantýlarda okuduklarý manzumeler için
de ilâhi karþýlýðý olarak “nefes” kullanýlmýþ-
týr. Nefesler kendilerine özgü bir beste ile
okunmak için yazýlýr. Nazým birimi dörtlük
olup kafiyeleniþi koþmaya benzer ve daha
çok hece ölçüsüyle yazýlýr. Ancak beyit na-
zým birimi ve aruz ölçüsüyle yazýlmýþ ne-
feslere de rastlanmaktadýr. Özellikle Hatâ-
yî, Pîr Sultan, Kul Nesîmî, Mehmed Ali Hil-
mi Dedebaba, Rýza Tevfik, Sâmih Rifat gü-
zel nefesler söylemiþlerdir. Nefesler halka
hitap ettiklerinden ilâhilere göre daha sade
bir dille söylenir. Bektaþîler’de nefes oku-
nurken herhangi bir þey yenilmez, içilmez
ve konuþulmaz. Nefes okunup bitince oku-
yana, “Aþk olsun”, nefesi okuyan mürþid
ise, “Nefesiniz var olsun” denir. Nefeslerin
konusunu genellikle vahdet-i vücûd anla-
yýþý, Ehl-i beyt ve on iki imam muhabbeti
oluþturur.
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Nefes kelimesini ilk sûfîler, “sâlikin ilâhî
aþk ateþiyle yanýp tutuþan kalbinin bu ate-
þin hafiflemesi neticesinde rahatlýða ka-
vuþmasý” anlamýnda kullanmýþlardýr. Ku-
þeyrî bu hali “gönlün gaybdan gelen lutuf-
larla rahatlamasý” þeklinde tanýmlamýþtýr.
Bu âþýkýn mâþukla, sâlikin Hak’la ünsiyet
halidir. Allah, Tûr’da daða tecelli edince
kendinden geçen Mûsâ’nýn “sübhâneke”
diyerek (el-A‘râf 7/143) ayýlýp rahatlamasý
bu hale örnek olarak zikredilir. Herevî sâ-
likin bu hali yaþamasýný setr, tecelli ve te-
maþa halleriyle ilgili görmüþtür. Çünkü bu
üç hal sürekli ve þiddetli olursa sâliki sýkar
ve sâlik bu halden kurtulup rahatlamaya
(teneffüs) ihtiyaç duyar. Vaktini deðerlen-
diren (sâhibü’l-vakt) ve hal sahibi olan sâ-
likler de rahatlamaya ihtiyaç duyan sâlik-
ler gibidir. Ancak birincisi henüz müptedi-
dir, nefes sahibi müntehî, hal sahibi sâlik
ise bu ikisinin arasýnda bir mertebededir.


