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din Yahyâ b. Nûreddin Mûsâ el-Ýmrîtî (ö.
890/1485 civarý), Teshîlü’¹-¹urušåt na¾-
mü metni’l-Varašåt (Kahire 1357, 1415;
nþr. Mahmûd Beyrûtî, Mecmû£atü man-
¾ûmâti ümmehâti’l-£ulûm içinde, Dýmaþk
1422/2001, Þemseddin el-Mardînî’nin el-
Encümü’¾-¾âhirât’ýnýn içinde, Riyad 1416/
1996, s. 27-37). Bu eser üzerine muhtelif
þerhler yazýlmýþtýr (Abdülhamîd b. Mu-
hammed Ali Kuds, Le¹âßifü’l-iþârât ilâ
þer¼i Teshîli’¹-¹urušåt, Hattâb’ýn Æurre-
tü’l-£ayn’ý ile birlikte, Kahire 1330,
1343). 2. Burhâneddin Ýbn Ebû Þerîf, Na¾-
mü’l-Varašåt. 3. Ýbn Zâkûr el-Fâsî, Na¾-
mü’l-Varašåt (Mi£râcü’l-vü½ûl ilâ Semâ-
vâti’l-u½ûl). Muhammed b. Ahmed b. Ce-
lûn bunu þerhetmiþtir. 4. Ýbn Sened diye
bilinen Osman b. Muhammed el-Vâilî en-
Necdî el-Basrî, Na¾mü’l-Varašåt (eþ-Þe-
×erâtü’l-fâÅire fî na¾mi’l-Varašåti’n-nâŠý-
re). Müellif bu eseri ayrýca þerhetmiþtir.
5. Muhammed b. Abdurrahman el-Mesîlî
el-Cezâirî, Süllemü’l-vü½ûl ile’Š-Šarûrî
min £ilmi’l-u½ûl fî na¾mi’l-Varašåt. Ce-
zâirî bu eserini en-NüsaÅu’l-meb×ûl li-
šurrâßi Süllemi’l-vü½ûl adýyla þerhet-
miþtir (nþr. Abdurrahman es-Senûsî, Cid-
de 1414; nþr. Ahmed b. Abdüllatîf el-Karî,
Beyrut 1416/1995). 6. Muhammed Musta-
fa Mâülayneyn el-Maðribî, Ašdesü’l-en-
füs (Fas 1321). 7. Ýbnü’l-Hasan er-Rabâtî,
Na¾mü’l-Varašåt (Týtvân 1362/1943) (el-
Varašåt üzerine yapýlan çalýþmalarýn bir
listesi, yazmalarý ve baskýlarý için ayrýca
bk. Brockelmann, GAL, I, 487; Suppl., I,
671-672; Abdullah Muhammed el-Habe-
þî, III, 2128-2135; Ýbn Zekrî et-Tilimsânî,
øåyetü’l-merâm, neþredenin giriþi, I, 85-
96).

el-Varašåt’ý Ali Pekcan Türkçe’ye (bk.
bibl.), Leon Bercher Fransýzca’ya (Le Ki-
tåb al-Varaqåt, traité de méthodologie ju-
ristique musulmane, Tunis 1930; Les fon-
dements du fiqh, Kitåb al Waraqåt fi uçoul
al Fiqh, Paris 1995) tercüme etmiþ, David
Vishanoff da esere bazý notlar ekleyerek
A Handbook of Legal Theory: Imam
al-Haramayn al-Juwayni, Kitab al-Wa-
raqat fi usul al-fiqh ismiyle Ýngilizce’ye
çevirmiþtir (metni için bk. http://faculty-
staff.ou.edu/V/David.R.Vishanoff-1/
Translations/WaraqatWithCommentary.
htm).
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Sâlikin kalbine ansýzýn gelen
hal, ilham anlamýnda

tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “suya varan, ulaþan” anlamýn-
daki vârid (çoðulu vâridât) vird ve mev-
rid kelimeleriyle ayný kökten gelir. Daha
ziyade çoðul þekliyle kullanýlan vârid doð-
rudan Hak’tan alýnan bilgi türleri olan “ha-
vâtýr, fütûhat, tavârik, þevâhid, levâih, be-
vâdî, tecelliyat, ilhâmat” gibi kavramlara
yakýn bir anlam taþýmakla birlikte arala-
rýnda bazý farklýlýklar vardýr. Serrâc’a gö-
re vârid kalbe ansýzýn gelen ve onu kapla-
yan, insanýn irade ve fiillerinin etkisinin bu-
lunmadýðý bir haldir, bir tecellî türü olan
“bâdî”den sonra gelir. Bâdîde insan fiili-

¼allî £ale’l-Varašåt. e) Ahmed b. Abdul-
latîf el-Hatîb el-Câvî, ¥âþiyetü’n-nefe¼ât
£alâ Þer¼i’l-Varašåt (nþr. Muhammed
Sâlim Hâþim, Beyrut 1425/2004). 4. Þem-
seddin Muhammed b. Osman el-Mardînî,
el-Encümü’¾-¾âhirât £alâ ¼alli elfâ¾i’l-
Varašåt (nþr. Abdülkerîm b. Ali en-Nem-
le, Riyad 1415/1994, 1416/1996). 5. Ýbn
Ýmâmü’l-Kâmiliyye diye bilinen Kemâled-
din Muhammed b. Muhammed b. Abdur-
rahman el-Kâhirî, Þer¼u’l-Varašåt (nþr.
Ömer Ganî Suûd el-Ânî, Amman 1422/
2001). 6. Ýbn Kâvân olarak tanýnan Hüse-
yin b. Ahmed el-Keylânî, et-Ta¼š¢šåt fî
þer¼i’l-Varašåt (nþr. eþ-Þerîf Sa‘d b. Ab-
dullah eþ-Þerîf, Amman 1419/1999). 7. Ýbn
Zekrî el-Tilimsânî, øåyetü’l-merâm fî
þer¼i Mušaddimeti’l-Ýmâm. Eseri Hâlid
b. Þücâ‘ el-Uteybî Medine el-Câmiatü’l-Ýs-
lâmiyye’de (1415/1994), Muhanned Ev’idîr
Meþnân, Cezayir’de el-Ma‘hedü’l-Vatanî el-
Âlî’de yüksek lisans tezi olarak neþre ha-
zýrlamýþ ve bu sonuncusu basýlmýþtýr (I-II,
Cezayir-Beyrut 1426/2005). 8. Þemseddin
el-Hattâb, Æurretü’l-£ayn þer¼u Varašåti
Ýmâmi’l-¥aremeyn (Muhammed b. Hü-
seyin el-Heddeh es-Sûsî et-Tûnisî’nin hâ-
þiyesiyle birlikte, Tunus 1299, 1310-1312,
1323, 1351, 1368; Abdülhamîd b. Muham-
med Ali Kuds’un Le¹âßifü’l-iþârât ilâ þer¼i
Teshîli’¹-¹urušåt’ý ile birlikte, Kahire 1330,
1343, 1369/1950; Ebû Muhammed Abdul-
lah b. Hadrâ es-Selâvî’nin hâþiyesiyle, Fas
1317; nþr. Ahmed Mustafa Kasým et-Tah-
tâvî, Kahire, ts. [2007]; nþr. Muhammed
Sâlih b. Ahmed el-Garsî, Konya 1424/
2003). Hattâb, eserinde daha çok Mahal-
lî’nin þerhini esas almakla beraber Fir-
kâh’ýn þerhinden de faydalanmýþ, böylece
her iki þerhi birleþtirmiþtir. 9. Þehâbed-
din er-Remlî, øåyetü’l-meßmûl fî þer¼i
Varašåti’l-u½ûl (nþr. Hasan Abbas Kutb,
Kahire 1426/2005; nþr. Osman Yûsuf Hâcî
Ahmed, Beyrut 1426/2005). 10. Ýbrâhim b.
Ahmed el-Haskefî (Ýbnü’l-Monlâ el-Hale-
bî), Câmi£u’l-müteferrišåt min fevâßi-
di’l-Varašåt adýyla mutavvel, et-Te¼ârî-
rü’l-mül¼išåt ve’t-tešårîrü’l-mu¼ašši-
šåt adýyla mutavassýt ve Kifâyetü’r-riš-
šåt ilâ ma£rifeti ³urafi’l-Varašåt adýyla
muhtasar þerhleri kaleme almýþtýr. 11. Hýdr
Muhammed el-Lecmî, e¦-¡emerât £ale’l-
Varašåt (Hama 1390/1970). el-Varašåt ile
Mahallî’nin þerhi üzerine yapýlmýþ bir ta‘-
liktir. 12. Abdullah b. Sâlih el-Fevzân, Þer-
¼u’l-Varašåt fî u½ûli’l-fýšh (Riyad 1413,
1414, 1417).

el-Varašåt üzerine yapýlan baþlýca man-
zum çalýþmalar da þunlardýr: 1. Þerefed-

VÂRÝD



520

VÂRÝD

(nþr. Saîd Abdülfettâh), Kahire 1416/1996, II, 379;
Suâd el-Hakîm, Ýbnü’l-Arabî Sözlüðü (trc. Ekrem
Demirli), Ýstanbul 2005, s. 666-670; Nuran Dö-
ner, “Ýsmail Hakký Bursevî’nin Kitâb-ý Kebîr’i ve
Bursevî’de Vâridât Kültürü”, Tasavvuf, sy. 15,
Ankara 2005, s. 312-315.
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Bedreddin Simâvî’nin
(ö. 823/1420)

tasavvufa dair Arapça eseri.
˜ ™

Þeyh Bedreddin’e nisbet edilen dört ta-
savvuf kitabýndan biridir (diðerleri: Meser-
retü’l-šulûb, ¥âþiyetü ma¹la£i ƒu½û½i’l-ki-
lem fî me£ânî Fu½û½i’l-¼ikem, Risâle-i Bed-
reddîn). Eser, tasavvuf tarihinde Muhyid-
din Ýbnü’l-Arabî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem’inden
sonra en çok tartýþýlan kitaplar arasýnda-
dýr. Vâridât, müellifin muhtemelen Ýznik’-
te göz hapsinde iken veya daha güçlü bir
görüþe göre Çelebi Sultan Mehmed’i bul-
ma ümidiyle Ýznik’ten Rumeli’ye kaçtýk-
tan sonra 820 ile (1417) 823 (1420) yýlla-
rý arasýnda müridlerine verdiði derslerden
meydana gelmiþtir. Araþtýrmacýlarýn çoðu,
eserin Þeyh Bedreddin’in idamýndan sonra
müridleri tarafýndan kitap haline getiril-
diði görüþündedir. Müellifin torunu Hâfýz
Halil, 864 (1460) yýlý civarýnda kaleme aldý-
ðý dedesine ait menâkýbnâmede Vâridât’ýn
bizzat dedesi tarafýndan yazýlan son eser
olduðunu, onun idam kararýndan bir gün
önce rüyasýnda Hz. Peygamber’i, dört ha-
lifeyi ve Ebû Hanîfe’yi gördüðünü, onlara
Vâridât’ý hediye ettiðini söyler (Simavna
Kadýsýoðlu Þeyh Bedreddin Manâkýbý, s.

131-132). Hâfýz Halil’i güvenilir kabul eden
Abdülbaki Gölpýnarlý’ya göre kitap, Þeyh
Bedreddin hayatta iken derviþleri tarafýn-
dan Türkçe derlenmiþ ve bizzat onun ta-
rafýndan Arapça’ya çevrilmiþtir (Simavna
Kadýsýoðlu, s. 30). Ýlhâd ve zýndýklýða dair
fikirler içeren Vâridât’ýn Þeyh Bedreddin
gibi bir fýkýh âlimine nisbet edilmesini doð-
ru bulmayan kiþiler de vardýr (Vâridât [trc.
Yener], s. 44; Dindar, }ayÅ Badr al-D¢n, s.
51; Ocak, s. 191). Müellifin Le¹âßifü’l-iþâ-
rât, et-Teshîl ve Câmi£u’l-fu½ûleyn gibi
fýkýh kitaplarýnda esere atýfta bulunma-
masýný, bu kitaplarda eserin muhtevasý-
na uygun fikirler ileri sürmemesini delil
kabul eden bu yaklaþýmýn Þeyh Bedred-
din’in Mýsýr’da Hüseyin el-Ahlâtî’den tasav-
vuf terbiyesi gördüðüne, Rumeli’de þeyh-
lik yaptýðýna, hem fakih hem mutasavvýf
olan çaðdaþý Molla Fenârî gibi Ekberiy-
ye mektebine intisap ettiðine, Vâridât’ta
kaydedildiði üzere mâna âleminde Muh-
yiddin Ýbnü’l-Arabî ile görüþtüðüne, hatta
Dâvûd-i Kayserî’nin Fu½û½ü’l-¼ikem þer-
hine hâþiye yazdýðýna dair bilgiler dikkate
alýndýðýnda isabetli olmadýðý söylenebilir.

Vahdet-i vücûd anlayýþýyla yazýlmýþ vâ-
ridler içeren Vâridât, muhteva açýsýndan
Þeyh Bedreddin’in mebde ve meâd hak-
kýndaki düþünceleri ve sûfîyane müþahe-
deleri olarak iki bölüm halinde deðerlen-
direbilir. Kitapta fikir ve müþahedelerin vâ-
ridât ve fütuhat türü eserlerde görüldü-
ðü gibi birbiriyle irtibatsýz anekdotlar ha-
linde olmasý, mukaddime, bab ve fasýl içer-
memesi modern yazarlarca bir eksiklik sa-
yýlmýþsa da bu husus bu literatüre özgü
doðal bir durumdur. Þeyhülislâm Mûsâ
Kâzým Efendi’nin Vâridât tercümesinde-

nin tesiri vardýr, vâridde ise yoktur. Çün-
kü vâridin baþlangýcý bâdîdir. Zünnûn el-
Mýsrî, Hak’tan gelen vâridin kalbi titrete-
ceðini söyler (Lüma‘, s. 335). Kuþeyrî’ye gö-
re vâridât övülmeye deðer havâtýrdýr. Vâ-
ridât havâtýrdan daha genel bir terim olup
bazan Hak’tan, bazan zâhirî veya bâtýnî
ilimden zuhur eder. Havâtýr sadece hitap
(söz) türünden þeylere mahsustur. Vâri-
dât ise sürur vâridi, hüzün vâridi, kabz vâ-
ridi, bast vâridi gibi halleri kapsar (Risâ-
le, s. 220).

Sûfîlere göre vârid uzaktakini haber ver-
mek için ilâhî mertebeden gelen bir elçi-
dir. Bu elçi ya ruhaniyet (melekî) ya da nâ-
riyettir (þeytanî). Kiþinin ruhaniyetine mu-
tâbýk melekî vâridin ardýndan bir soðuk-
luk ve lezzet gelir. Elem vererek kiþiyi ter-
ketmez, sûreti deðiþmez ve geride ilim bý-
rakýr. Nitekim Hz. Peygamber, Cebrâil va-
sýtasýyla ilk vahye muhatap olduktan son-
ra kendisini bir soðukluk ve titreme hali
almýþ, örtüye büründürülmesini istemiþ-
tir. Þeytanî vâridin ardýndan ise kiþide hay-
ret, sýkýntý, darbe, elem ve aðýrlýk halleri
meydana gelir. Bu durum þeytanýn alevli
ateþten yaratýlmasýndan kaynaklanýr. Mü-
rid vâridin þeytanî mi melekî mi olduðu
konusunda bazan tereddüde düþebilir. Bu-
nun için vâridin kendisinde býraktýðý izle-
re bakmalýdýr. Ýbnü’l-Arabî vâridâtýn bazan
sadece ilim veya amel, bazan hem ilim
hem amel, bazan hal, bazan amel ve hal,
bazan da ilim, amel ve hali birleþtirerek
getirdiðini; vâridin yaratýlmýþ bir þey de-
ðilse kul ile Allah arasýndaki özel yönden
(vech-i hâs) gelen tecellî olduðunu söyler
(el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye, II, 567). Tasav-
vuf kaynaklarýnda çokça kullanýlan tabir-
lerden biri, “Virdi olmayanýn vâridi yoktur”
sözüdür. Buna göre vâridâta eriþmek için
müridin mürþidi tarafýndan verilen virdle-
ri okumasý, böylece kalbini vâridâta hazýr
hale getirmesi gerekir. Sûfîlerin vâridâtý-
nýn anlatýldýðý eserler tasavvuf edebiya-
týnda bir tür oluþturmuþtur. Bunlarýn en
meþhuru Þeyh Bedreddin Simâvî’nin Vâ-
ridât’ýdýr (bk. VÂRÝDÂT). Bunun yanýnda
Ýsmâil Hakký Bursevî, Sofyalý Bâlî Efendi,
Mehmed Nasûhî, Erzurumlu Ýbrâhim Hak-
ký, Emîr-i Kebîr Hemedânî, Hâce Mîr Derd,
Ali Behcet Efendi, Aziz Ali Efendi, Üskü-
darlý Hâþim Baba, Kaimî ve Tâceddin b.
Zekeriyyâ’nýn Vâridât adlý eserleri bulun-
maktadýr.
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