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NECMEDDÝN el-GAZZÎ

hammed Ahmed Dehmân tashih etmiþtir
(MMÝADm., XXV [1950], s. 561). 2. Ýtšånü
mâ ya¼sünü mine (min beyâni)’l-aÅbâ-
ri’d-dâßire (el-e¼âdî¦i’l-câriye) £ale’l-el-
sün. Müellif eserini Bedreddin ez-Zerke-
þî’nin el-Leßâli’l-men¦ûre (et-Te×kire fi’l-
e¼âdî¦i’l-müþtehire), Süyûtî’nin ed-Düre-
rü’l-münte¦ire fi’l-e¼âdî¦i’l-müþtehire
ve Þemseddin es-Sehâvî’nin el-Mašå½ý-
dü’l-¼asene adlý kitaplarýndan faydalanýp
halk arasýnda meþhur olan diðer bazý ha-
disleri de ilâve etmek suretiyle ortaya koy-
muþtur. Ýtšån baþta Aclûnî olmak üzere
birçok müellifin ilgisini çekmiþ ve kaynak
olarak kullanýlmýþtýr. Halîl b. Muhammed
el-Arabî tarafýndan neþredilen eseri (I-II,
Kahire 1415/1995) müellifin torunlarýndan
Ahmed b. Abdülkerîm el-Âmirî el-Gazzî el-
Ceddü’l-¼a¦î¦ fî beyâni mâ leyse bi-¼a-
dî¦ adýyla ihtisar etmiþtir (Riyad 1991). Ýb-
râhim b. Süleyman b. Muhammed el-Cî-
nînî de Gazzî’nin Süyûtî, Zerkeþî ve Sehâ-
vî’ye eklediði hadisleri tesbit ederek Ziyâ-
dât £ale’l-Mašå½ýdi’l-¼asene ve’d-Dü-
reri’l-münte¦ire adlý eserinde toplamýþtýr
(Zâhiriyye Ktp., nr. 8584). 3. Lu¹fü (Lat-
fü)’s-semer ve ša¹fü’¦-¦emer min terâ-
cimi a£yâni’¹-¹abašåti’l-ûlâ mine’l-šar-
ni’l-hâdî £aþer. el-Kevâkibü’s-sâßire’nin
zeyli olup XI. (XVII.) yüzyýlýn önde gelen
þahsiyetleri ve Suriye’nin meþhur simalarý
hakkýnda bilgi içerir (nþr. Mahmûd eþ-Þeyh,
I-II, Dýmaþk, ts.). 4. Þer¼u man¾ûmeti ƒa-
½âßi½i’l-cum£a (el-Leßâli’l-müctemi£a, el-Fe-
vâßidü’l-müctemi£a). Radýyyüddin Muham-
med el-Gazzî’ye ait eserin manzum þerhidir
(Zâhiriyye Ktp., nr. 5244 [müellif hattý]; Ber-
lin Königlichen Bibliothek, nr. 3812). 5.
Ta¼bîrü’l-£ibârât fî ta¼rîri’l-imârât (Zâ-
hiriyye Ktp., nr. 6636, 8579, 8997 [müellif
hattý]). 6. ¥üsnü’t-tenebbüh li-mâ vere-
de fi’t-teþebbüh (et-Tenbîh fi’t-teþbîh, et-
Tenebbüh fi’t-teþebbüh). Ahlâka dair ye-
di ciltlik bir çalýþmadýr (Zâhiriyye Ktp., nr.
8586, 9030; Edeb, nr. 107-111). 7. Mevâ-
hibü’r-ra¼mân £alâ Mißeti’l-me£ânî ve’l-
beyân. Ebü’l-Velîd Ýbnü’þ-Þýhne’ye ait El-
fiyye’nin belâgat bölümünün þerhidir (Hi-
diviyye Ktp., nr. 3540; Dârü’l-kütübi’l-Ka-
tariyye, nr. 993; Câmiatü Ümmi’l-kurâ, nr.
400). Necmeddin el-Gazzî’nin kaynaklar-
da adý geçen diðer eserleri de þunlardýr:
Bül³atü’l-vâcid fî tercemeti’þ-ÞeyÅi’l-
Ýslâm el-Vâlid, el-£Ýšdü’l-man¾ûm fî
ri¼leti’r-Rûm, Tu¼fetü’¹-¹ullâb, Mecâ-
lis fî tefsîri sûreti’l-Ýsrâß, el-Hem£u’l-
hettân fî þer¼i ebyâti’l-cem£i li’þ-ÞeyÅ
£Alvân, Minberü’t-tev¼îd ve ma¾harü’t-
tefrîd fî þer¼i cem£i’l-cevheri’l-ferîd fî
edebi’½-½ûfî ve’l-mürîd ve £Ašdü’n-ni-

¾âm li-£išdi’l-kemâl (Lu¹fü’s-semer, neþ-
redenin giriþi, I, 104-121).
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Ebü’l-Cennâb Necmüddîn-i Kübrâ 
Ahmed b. Ömer el-Hîvekî

el-Hârizmî
(ö. 618/1221)

Kübreviyye tarikatýnýn 
kurucusu.
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540’ta (1145) Hârizm’in Hîve þehrinde
doðduðu kabul edilmekteyse de bu tarih
kesin deðildir. Moðollar’ýn Hârizm’i iþgali
(618/1221) sýrasýnda yaklaþýk seksen ya-
þýnda olduðuna dair rivayetleri dikkate ala-
rak bu tarih birkaç yýl ileriye götürülebilir.
Onun Kübreviyye tarikatýna adýný veren
Kübrâ lakabý, Kur’an’da haþir gününü sim-
geleyen “et-tâmmetü’l-kübrâ” (en-Nâziât
79/34) ifadesinin kýsaltýlmýþ þeklidir. Nec-
meddin adýyla birlikte bu lakabýn ona üs-
tün zekâsý ve giriþtiði ilmî tartýþmalarda
kesinlikle galip gelmesi sebebiyle gençli-
ðinde hocasý tarafýndan verildiði kaydedil-
mektedir. Bazý müridlerinin ona “âyetul-
lâhi’l-kübrâ” lakabýný verdikleri de rivayet
edilir. Müridlerini velâyet makamýna er-
dirdiði için de “þeyh-i velî-týrâþ” unvanýyla
tanýnmýþtýr.

daha önce kaleme alýnmýþ eser olarak sa-
dece Þemseddin Ýbn Tolun el-Hanefî’nin et-
Temettu£ bi’l-išrân isimli kitabýnýn bir
parçasýyla yine onun Müfâkehetü’l-Åil-
lân adlý eserinin ilk iki cüzünü gördüðünü
ve onun sadece, vefatlarýna yetiþtiði kim-
selerin vefat tarihini vermekle yetindiðini
kaydetmektedir. Müellif el-Kevâkibü’s-
sâßire’yi yazarken Suriye, Kahire ve Hare-
meyn bölgelerinde yetiþen þahsiyetlerle il-
gili bilgileri þifahî olarak derlemiþ, Osman-
lý devlet ricâlinin hal tercümelerini Taþköp-
rizâde Ahmed Efendi’nin eþ-Þešåßišu’n-
nu£mâniyye’siyle babasý Bedreddin el-
Gazzî’nin el-Me¹âli£u’l-Bedriyye adlý se-
yahatnâmesinden özetlemiþ, ayrýca ken-
disine ulaþan bazý bilgilerden, þahsî araþ-
týrmalarýndan da istifade etmiþtir. Gazzî,
X. (XVI.) yüzyýlda hüküm süren bazý hü-
kümdarlarýn biyografilerini de eserine ilâ-
ve etmiþ, Kutbüddin el-Mekkî’nin el-Ber-
šu’l-Yemânî fi’l-fet¼i’l-£O¦mânî’sinin
Mekke ile ilgili kýsýmlarýný deðerlendirmiþ-
tir. Eserin kaynaklarýndan biri de Radýy-
yüddin Ýbnü’l-Hanbelî’nin Dürrü’l-¼abeb
fî târîÅi a£yâni ¥aleb’idir. Ancak Gazzî
bu eserin gereksiz bilgilerle, nakkaþ, tâcir,
mugannî, mutrip, âþýk, mimar gibi çeþitli
kesimlerden pek çok kiþinin hal tercüme-
siyle doldurulmuþ olduðunu söyler. Nuay-
mî’nin el-£Unvân fî ²ab¹i mevâlîd ve ve-
feyâti ehli’z-zamân ve Abdülvehhâb eþ-
Þa‘rânî’nin e¹-ªabašåtü’l-kübrâ ile e¹-ªa-
bašåtü’l-vüs¹â adlý kitaplarý, Bedreddin
el-Alâî el-Hanefî’nin 917-934 (1511-1528)
yýllarý arasýnda meydana gelen Kahire ile
ilgili hadiselere dair eserinin bir parçasýy-
la Þehâbeddin Ahmed b. Muhammed el-
Hýmsî el-Hatîb eþ-Þâfiî’nin önemli tarihî
olaylarý ve vefat tarihlerini ihtiva eden
muhtasar tarihinin bir bölümü de Gazzî’-
nin faydalandýðý kaynaklar arasýnda zikre-
dilebilir. 901-1000 (1495-1592) yýllarý ara-
sýnda vefat edenlerin hal tercümesini içe-
ren eser üç tabaka üzerine tertip edilmiþ,
her tabaka ricâli alfabetik olarak sýralan-
mýþ, bu arada Muhammed adýný taþýyan-
lar öne alýnmýþtýr. Gazzî hal tercümesini
verdiði þahýslarýn adýný, lakabýný ve künye-
sini zikretmiþ, doðum ve ölüm tarihlerini
tam olarak tesbite çalýþmýþ, tesbit yapa-
madýðý durumlarda tahminde bulunmuþ-
tur. Bu arada, diðer kaynaklarda verilen
tarihlerin kendi kitabýyla uyuþmadýðýnda
kendisine itimat edilmesini, çünkü bu bil-
gileri güvenilir kiþilerden elde ettiðini söy-
lemektedir. Eser Cebrâil Süleyman Ceb-
bûr tarafýndan tahkik edilerek yayýmlan-
mýþ (I-III, Beyrut 1945, 1959, 1979), Ceb-
bûr’un gözünden kaçan bazý hatalarý Mu-
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sinin önemli halkalarýndan Alâüddevle-i
Simnânî tarafýndan rivayet edilmiþ ve Sim-
nânî’nin müridi Ýkbâl Sîstânî tarafýndan
yazýya geçirilmiþtir (Çihil Meclis-i £Alâßüd-
devle-i Simnânî, s. 227-230).

Kübrevî silsilesinin diðer önemli bir þey-
hi olan Kemâleddîn-i Hârizmî’nin Necmed-
dîn-i Kübrâ’nýn tasavvufa intisap ettikten
sonraki ilk dönemi hakkýnda verdiði bilgi
yukarýdaki rivayetten oldukça farklýdýr. Hâ-
rizmî’ye göre Necmeddin, Ýskenderiye’de
hadis çalýþmalarýný tamamladýktan sonra
Kahire’de Rûzbihân el-Vezzân’ýn halkasýna
katýlmýþ, onun terbiyesi altýnda çeþitli dö-
nemlerde erbaîn çýkarmýþ, belli bir seviye-
ye ulaþýnca þeyh onu kýzýyla evlendirmiþtir.
Ýkinci çocuðunun doðumundan sonra Fer-
râ el-Begavî’nin Me½âbî¼u’s-sünne’sini
müellifin talebelerinden Umdetüddin Ebû
Mansûr et-Tûsî’den okumak için Tebriz’e
gitmiþ, burada karþýlaþtýðý meczup bir der-
viþ olan Baba Ferec’in kendisini ilimle meþ-
gul olmaktan caydýrýp ona eski bir derviþ
elbisesi giydirmesi mânevî hayatýnda ge-
liþme kaydetmesine vesile olmuþtur. Hâ-
rizmî onun Ammâr Yâsir ve Ýsmâil el-Kas-
rî tarafýndan irþad edildiðini, Ýsmâil el-
Kasrî’nin ona sülûkünü tamamlamasýnýn
ardýndan Hârizm’e dönmesini emrettiðini
söyler.

Ýkbâl Sîstânî ve Kemâleddîn-i Hârizmî
rivayetlerinden hangisinin doðru olduðunu
söylemek mümkün deðilse de Fritz Meier,
uzun bir tahkikten sonra Ýkbâl Sîstânî riva-
yetinin daha mâkul olduðu neticesine var-
maktadýr (Fevâßi¼u’l-cemâl, neþredenin gi-
riþi, s. 14-40). Her iki rivayette Rûzbihân
el-Mýsrî, Ammâr Yâsir el-Bitlisî ve Ýsmâil el-
Kasrî’nin adý geçtiðine göre Necmeddin’in
bu üç þeyhle irtibatý olduðu muhakkaktýr.
Ancak Necmeddin eserlerinde sadece Am-
mâr Yâsir’in adýný zikretmekte, onun gö-
zetiminde çýkarmaya baþladýðý ilk erbaîni
on gün sonra nasýl býraktýðýný, bunun üze-
rine þeyhin kalan günleri tamamlamasý için
kendisini nasýl azarladýðýný anlatmaktadýr
(a.g.e., s. 59-60).

Necmeddîn-i Kübrâ, 580’de (1184) Hâ-
rizm’e döndükten sonra hayatýný sayýlarý-
nýn altmýþ kadar olduðu kaydedilen mürid-
lerin terbiyesine vakfetti. Mecdüddin el-
Baðdâdî, Necmeddîn-i Dâye, Radýyyüddin
Ali Lala, Sa‘deddîn-i Hammûye, Cemâled-
dîn-i Cîlî, Baba Kemâl-i Cendî ve Seyfed-
din-i Bâharzî önde gelen müridleri arasýn-
da zikredilir. Abdurrahman-ý Câmî’ye göre
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babasý Ba-
hâeddin Veled de Necmeddîn-i Kübrâ’nýn
müridlerindendir (Nefe¼âtü’l-üns, s. 459).
Ancak ne Bahâeddin Veled’in ne Mevlâ-

nâ’nýn eserlerinde Necmeddîn-i Kübrâ’-
dan ima ile de olsa bahsedilmekte, ne de
doktrin açýsýndan onun görüþleri yer al-
maktadýr. Benzer bir iddia da Ferîdüddin
Attâr’ýn Necmeddîn-i Kübrâ’nýn mensup-
larýndan olduðu hususudur. Buna karþýlýk
onun tasavvuf aleyhtarý Fahreddin er-Râ-
zî ile Hârizm’de görüþtüðü rivayeti gerçek-
tir. Adýný belirtmediði bir vezir tarafýndan
ziyaret edildiðini söyleyen Necmeddîn-i
Kübrâ’nýn bir ifadesinden (Fevâßi¼u’l-ce-
mâl, s. 74) Hârizm sarayý ile iyi iliþkiler için-
de olduðu anlaþýlmaktadýr. Baþta gelen
halifelerinden Mecdüddin el-Baðdâdî’nin
kardeþi Bahâeddin’in Hârizmþah’ýn sara-
yýnda olmasý da bu iliþkiyi onun temin et-
tiðini göstermektedir.

Necmeddîn-i Kübrâ, Moðollar’ýn 618
(1221) yýlýnda Hârizm’in merkezi Gürgenç’-
te gerçekleþtirdikleri katliam sýrasýnda öl-
dü. Reþîdüddin Fazlullah’a göre (a.g.e., neþ-
redenin giriþi, s. 53). Cengiz Han, Necmed-
din’e þehri terketmesi için izin vermiþ, an-
cak o þehir yakýlýp yýkýlýrken hayatýnýn ba-
ðýþlanmasýný kabul edemeyeceðini söyle-
miþtir. Yâfiî ise Necmeddîn-i Kübrâ’nýn kat-
liamdan önce aralarýnda Sa‘deddîn-i Ham-
mûye ve Radýyyüddin Ali Lala’nýn da bu-
lunduðu müridlerine þehri terketmelerini
emrettiðini, ardýndan savaþa girip þehid
olduðunu kaydeder (Mirßâtü’l-cenân, IV,
41-42). Diðer bir rivayete göre Moðol sal-
dýrýsýný engellemek maksadýyla duasýný ta-
lep etmeleri için müridlerini Buhara’ya Ab-
dülhâlik-ý Gucdüvânî’ye göndermiþtir. Onun
Gucdüvânî’ye hürmet ettiðini gösteren bu
rivayet þüphesiz Gucdüvânî’nin Nakþiben-
dî muakkiplerinin bu husustaki arzularýný
yansýtmaktadýr.

Reþîdüddin’e göre katliamda ölenlerin
çokluðundan dolayý Necmeddîn-i Kübrâ’-
nýn cesedi bulunamamýþtýr. Yâfiî ise cese-
din bulunduðunu ve enkaz haline gelen
hankahýna defnedildiðini söyler (Fevâßi¼u’l-
cemâl, neþredenin giriþi, s. 53; Yâfiî, IV, 42).
Gürgenç’in (Köhne Ürgenç) dýþýnda Nec-
meddîn-i Kübrâ’ya atfedilen bir kabir ve
onun adýna tesis edilmiþ bir zâviye günü-
müze kadar varlýðýný sürdürmüþtür. Ýbn
Battûta 732’de (1332) Hârizm’i ziyareti es-
nasýnda türbeden bahseder ve zâviyede
yolculara yemek daðýtýldýðýný söyler. Rus
arkeologu A. Y. Yakubovski 1929 yýlýnda,
araþtýrmalarý sonucunda türbenin 1321-
1333 yýllarý arasýnda ayakta olduðu kana-
atine vardýðýný belirtir. Þifahî geleneðe gö-
re türbe Timur tarafýndan yaptýrýlmýþtýr.
Bu rivayet Timur’un türbeyi tamir ettirme-
si ve geniþletmesiyle ilgili olmalýdýr. Tür-
be XIX. yüzyýlda Hîve Haný Muhammed

Necmeddîn-i Kübrâ dinî eðitime önem
veren ticaretle meþgul aile ortamýnda ye-
tiþti. Çocukluðunda kumaþ dükkânlarýný
hýrsýzlardan korumak için dükkânda gece
yalnýz baþýna kaldýðýný, bu sýrada aklýný ba-
þýndan alan bazý hayaller gördüðünü anla-
týr (Fevâßi¼u’l-cemâl, s. 51) Onun bu ifade-
lerinden, tasavvufa intisap ettiði dönem-
de sýk sýk karþýlaþtýðý müþâhedelerin kö-
keninin hayatýnýn ilk dönemlerine kadar
uzandýðý anlaþýlmaktadýr. Gençlik yýllarýný
Hârizm’de geçiren Necmeddîn-i Kübrâ da-
ha sonra ilim tahsili için memleketinden
ayrýldý. Nîþâbur’da Ebü’l-Meâlî Abdülmün-
‘im b. Ebü’l-Berekât el-Ferâvî’den, Heme-
dan’da Ebü’l-Alâ el-Hemedânî ve Muham-
med b. Ebû Süleyman el-Hemedânî’den,
Ýsfahan’da Ebü’l-Mekârim Lebbân ve Ebû
Ca‘fer es-Saydalânî’den, Mekke’de Ebû
Muhammed et-Tabbâh’tan, Ýskenderiye’-
de Ebû Tâhir es-Silefî’den hadis okudu.
Fevâßi¼u’l-cemâl adlý eserinde anlattýðý-
na göre Ýskenderiye’de iken rüyasýnda Hz.
Peygamber kendisine “Ebü’l-Cennâb” (dün-
ya ve âhiretten kaçýnan) künyesini vermiþ,
hadisle meþgul olduðu için onu övmüþ ve
gecelerini Kur’an okumaya ayýrmasýný tav-
siye etmiþtir.

Necmeddîn-i Kübrâ, otuz beþ yaþýna ka-
dar ilim tahsilini sürdürdükten sonra inti-
sap edebileceði bir þeyh aramaya koyuldu.
Bu dönemde Dizfûl þehrinde iken hasta-
landý ve þehrin tanýnmýþ sûfîlerinden Ýs-
mâil Kasrî’nin dergâhýnda misafir edildi.
Þeyh gece yanýna gelip kendisini semâ âyi-
nine davet edince derviþlerin âyin sýrasýnda
çýkardýðý seslerden rahatsýz olmasýna rað-
men semâa katýldý ve bu sýrada iyileþtiðini
farketti. Ertesi gün Ýsmâil el-Kasrî’ye intisap
etti. Zâhir ilimleri alanýndaki geniþ bilgisi-
nin onda kibre yol açabileceðini anlayan Ýs-
mâil Kasrî, onu terbiye ve irþad için Ebü’n-
Necîb es-Sühreverdî’nin halifesi Ammâr-ý
Yâsir el-Bitlisî’ye gönderdi. Ancak sükûne-
tini koruyamayýp kendini þeyhinden üstün
görme hayaliyle tarikat âdâbýna aykýrý ba-
zý davranýþlarda bulunmasý üzerine Bitlisî
ona Kahire’de olan Kâzerunlu Rûzbihân el-
Vezzân el-Mýsrî’nin yanýna gitmesini em-
retti. Menkýbeye göre Necmeddin, Þeyh
Rûzbihân’ý hankahýnda çok az miktarda bir
su ile abdest alýrken bulmuþ, þeyh onun
üzerine birkaç damla su serpmiþ, Nec-
meddin bu birkaç damla suyu kulaðýnda
þiddetli bir yumruk darbesi olarak hisset-
miþ ve bilincini yitirmiþtir. Mýsýr’a gitme-
sindeki amaç gerçekleþince bir sonraki sü-
lûk aþamasý için tekrar Ammâr Yâsir’in ya-
nýna dönmüþtür. Daha sonraki nesillerce
anlatýlagelen bu menkýbe, Kübrevî silsile-
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cemâl ve fevâti¼u’l-celâl. Necmeddîn-i
Kübrâ’nýn Batýlý araþtýrmacýlarca en çok
tanýnan eseridir. Müellif bu eserinde þah-
sî his ve müþâhedelerine aðýrlýk vererek
gaybet halindeki tesbitlerini kaleme almýþ,
düþüncelerini aktarmýþtýr. Mücâhede, mü-
þâhede makamý ve bu makamda vücut,
nefis ve þeytan arasýndaki farklar, zikir
ateþiyle þeytan ateþi arasýndaki fark ve hâ-
týr-ý Hak ile hâtýr-ý nefs farký, kuldan mü-
kellefliðin düþüp düþmemesi, istiðfar ve
nefis gibi konularý anlattýktan sonra müþâ-
hede konusuna dönen Necmeddîn-i Küb-
râ müþâhedeyi ednâ ve a‘lâ olmak üzere
ikiye ayýrmýþ, gayb âleminde yeryüzünde
örneði bulunan varlýklarla ilgili müþâhe-
delere ednâ, semavî varlýklarla ilgili müþâ-
hedelere a‘lâ adýný vermiþtir. Ona göre gay-
bet halinde iken müþâhede edilen gökyü-
zü dünya gözüyle görülen gökyüzü deðil-
dir. Gayb âleminde daha latif, daha yeþil,
daha saf ve parlak nice gök vardýr. Ardýn-
dan Necmeddîn-i Kübrâ müþâhedeler ko-
nusunda özgün yorumlarda bulunur. Me-
selâ saðanak halindeki yaðmuru müþâhe-
de ilâhî rahmetin nüzûlüne iþaret eder.
Nurlar iki kýsýmdýr, biri kalpten yükselir,
diðeri arþtan iner. Vücut kalp ile arþ ara-
sýnda perdedir. Kalp ile arþ arasýndaki bu
perde kalktýðýnda kalpten arþa bir kapý açý-
lýr, her iki nur birbirine özlem duyar ve yük-
selen nurla inen nurlar birleþir, Kur’an’ýn
ifadesiyle “nur üzerine nur” olur (en-Nûr
24/35). Nurlar yeþil, kýrmýzý, sarý, mavi gibi
renklerde görülür. Bunlar ayný zamanda
mânalardýr. Meselâ yeþil nur kalbin dirili-
ðine, sarý hastalýða iþarettir. Eserde ayrýca
istiðrak, fenâ, aþk, vakt, semâ, raks, hu-
mûd-cümûd, velîliðin alâmetleri gibi ko-
nulara yer verilmiþtir. Tasavvuf tarihinin
en orijinal eserlerinden biri olan Fevâßi-
¼u’l-cemâl F. Meier tarafýndan geniþ bir in-
celemeyle birlikte neþredilmiþtir (bk. bibl.).
Eser Türkçe’ye (trc. Mustafa Kara, Tasav-
vufî Hayat içinde, s. 93-161) ve Fransýzca’-
ya (trc. Paul Ballanfat, Les eclasions de la
beauté et les parfums de la majesté, Ni-
mes 2002) tercüme edilmiþtir. Kaynaklar-
da Necmeddîn-i Kübrâ’ya atfedilen £Ay-
nü’l-¼ayât isimli tefsir müridi Necmed-
dîn-i Dâye’nin Ba¼rü’l-¼ašåßiš ve’l-me£â-
nî adlý eseridir. Karýþýklýk Kübrâ ve Dâye’-
nin ayný adý taþýmalarýndan kaynaklanmak-
tadýr. Bununla birlikte onun hayatýnýn son
dönemlerinde tefsirle meþgul olduðu kay-
dedilmektedir. Necmeddîn-i Kübrâ’ya ay-
rýca rubâîler nisbet edilmekteyse de bun-
larýn bir kýsmýnýn ona ait olmasý mümkün
görünmektedir (diðer eserleri için bk. Me-
ier, XXIV [1937], s. 9-30).
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Kübreviyye. Orta Asya kökenli üç büyük
tarikattan biri olan Kübreviyye’nin (diðerle-
ri Yeseviyye, Hâcegân) kuruluþunu Necmed-
dîn-i Kübrâ’nýn 580 (1184) yýlýnda Hârizm’e
dönüþüyle baþlatmak mümkündür. Bu ta-
rihle vefat tarihi (618/1221) arasýnda ge-
çen otuz sekiz yýllýk sürede velâyet merte-
besine ermiþ altmýþa yakýn halife yetiþtiren
ve bu sebeple “þeyh-i velî-týrâþ” unvanýyla
anýlan Necmeddîn-i Kübrâ’nýn ve kendi-
sinden sonra halifelerinin yoðun irþad fa-
aliyetleri sonucu tarikat, XIII ve XIV. yüz-
yýllarda Orta Asya’dan Hindistan ve Irak’a
kadar geniþ bir alanda yaygýnlýk kazanmýþ-
týr. Necmeddîn-i Kübrâ’nýn tarikat silsile-
si, þeyhi Ammâr Yâsir el-Bitlisî ve Ebü’n-
Necîb es-Sühreverdî vasýtasýyla Ma‘rûf-i
Kerhî’ye, ondan da imam Ali er-Rýzâ yoluy-
la Hz. Ali’ye ulaþýr. Ammâr-ý Yâsir, Sühre-
verdiyye’nin pîri Ebü’n-Necîb es-Sührever-
dî’nin halifesi olduðuna göre Kübreviyye,
Sühreverdiyye tarikatýnýn bir kolu olarak
kabul edilebilir. Bununla birlikte Necmed-
dîn-i Kübrâ’nýn Mýsýr’dan Hârizm’e dön-
mesiyle ortaya çýkan coðrafya farklýlýðý ve
tasavvufî vurgularýndaki özgün tercihleri
sebebiyle Kübreviyye yeni ve müstakil bir

Emin Han tarafýndan onarýlmýþtýr. Kaçar
bürokrat ve edebiyatçýsý Rýzâ Kulý Han Hi-
dâyet diplomatik bir görevle Hârizm’e git-
tiðinde türbeyi ziyaret etmiþ ve o dönem-
deki durumu hakkýnda bilgi vermiþtir.
Sovyet devrinde ziyaretçisi azalmakla bir-
likte türbe XIX. yüzyýldan bu yana ilgi oda-
ðý olmaya devam etmektedir.

Eserleri. 1. el-U½ûlü’l-£aþere. Necmed-
dîn-i Kübrâ’nýn en tanýnmýþ ve en etkili
eseri olup Ašrebü’¹-¹uruš adýyla da bili-
nir. Kitap seyrü sülûkün üç mertebesiyle
baþlar. Ýlk mertebe muâmelât ehlinin (zâ-
hirî amelleri ifa edenlerin), ikinci merte-
be mücâhede ve riyâzet ehlinin, üçüncü
mertebe Allah’a doðru mânen seyrü sefer
edenlerin yoludur. Allah’a en yakýn yol (ak-
rebü’t-turuk) bu üçüncüsüdür. Üç mertebe-
nin açýklanmasýný on ilkenin (tövbe, zühd,
tevekkül, kanaat, uzlet, devamlý zikir, te-
veccüh, sabýr, murâkabe, rýza) izahý takip
eder. Emîr-i Kebîr Ali Hemedânî tarafýn-
dan Risâle-i Dih Æå£ide adýyla Farsça’ya
tercüme edilen eseri M. Molé (Ferheng-i
Îrân-zemîn, VI, Tahran 1937, s. 38-66) ve
Ašrebü’¹-¹uruš ilallåh adýyla Ali Rýzâ Þe-
rîf Muhsinî (Tahran 1362 hþ./1983, Kemâ-
leddîn-i Hârizmî’nin þerhiyle birlikte) ya-
yýmlamýþtýr. Kitabý Abdülgafûr-i Lârî ile
(nþr. Necîb Mâyil-i Herevî, Tahran 1363
hþ./1984) Kemâleddîn-i Hârizmî Farsça, Ýs-
mâil Hakký Bursevî Türkçe (nþr. Mustafa
Kara, Tasavvufî Hayat içinde, Ýstanbul
1980, s. 33-70) olarak þerhetmiþtir. 2. Ri-
sâle ile’l-hâßimi’l-Åâßif min levmeti’l-
lâßim. Necmeddîn-i Kübrâ, el-U½ûlü’l-
£aþere gibi on bölüme ayýrdýðý bu eserin
baþ tarafýnda zâhir ve bâtýn temizliði ya-
pýlmadan rabbânî huzura çýkýlamayacaðý-
ný, bunun da on hususa (tahâret, halvet,
devamlý susma, devamlý oruç tutma, de-
vamlý zikir, teslimiyet, hatýra bir þey getir-
meme, kalbi þeyhe baðlama, mecburiyet
halinde uyuma, yemede ve içmede orta
yolu izleme) riayet etmekle mümkün ola-
bileceðini belirttikten sonra bu hususlarý
açýklamaktadýr. Müellif eserini es-Sâßir
ile’s-sâtiri’l-vâcidi’l-mâcid adýyla Farsça’-
ya çevirmiþ (nþr. Mes‘ûd Kasýmî, Tahran
1361 hþ./1982), risâle Türkçe’ye de tercü-
me edilmiþtir (trc. Mustafa Kara, Tasavvufî
Hayat içinde, s. 73-90). 3. Âdâbü’½-½ûfiy-
ye. Tasavvuf âdâbýna dair konularýn yedi
bölümde (hýrka giyme, oturma, kalkma,
hankaha giriþ, misafiri karþýlama, semâa
katýlma, sefer) ele alýndýðý eserin muhte-
vasý Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî’nin Âdâ-
bü’l-mürîdîn’ini ve diðer sûfî âdâb kitap-
larýný hatýrlatýr niteliktedir (nþr. Mes‘ûd Ka-
sýmî, Tahran 1361 hþ./1983). 4. Fevâßi¼u’l-


