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ÞEYH ARSLÂN

Risâletü’t-tev¼îd’in İs tan bul kü tüp ha-ne le rin de bir çok yaz ma nüs ha sı ve şer hi bu lun mak ta dır (meselâbk.Süleymaniye
Ktp.,NâfizPaşa,nr.384,vr.162b-166a). Bun-la rın en önem li si, Ze ke riy yâ el-En sâ rî’ nin 
Fet¼u’r-ra¼mânbi-şer¼iRisâleti’l-Velî
Arslân ad lı şer hi olup (Kahire1317) Ulvân el-Ha mevî’nin şer hiy le bir lik te İn gi liz ce’ye çev ril miş tir (bk.bibl.). Su ri ye li araş tır ma cı İz zet Hu sa riy ye, Ab dül ganî en-Nab lu sî’nin 
ƒamretü’l-¼ânverennetü’l-el¼ânşer¼u
Risâleti’ş-ŞeyÅArslâned-Dımaşš¢, Ze-
ke riyyâ el-En sâ rî’ nin Fet¼u’r-ra¼mân, Ali b. Sa da ka’nın Nihâyetü’l-beyânfîşer¼i
risâletiArslân, Ul vân el-Ha mevî’nin Şer-
¼u’r-Reslâniyye ad lı şerh le ri ni tek cilt ha-lin de neş retmiştir (Şürû¼u Ri sâ lâti’ş-ŞeyÅ 
Ars lân,Şam1969). Ebü’s-Safâ İb râ him el-Irâk¢’nin Lem¼u’l-burhâni’l-ferîdfîşer¼i
kelimâti’ş-ŞeyÅReslânfi’t-tev¼îd’i de risâ le nin di ğer önem li bir şer hidir. Ah med b. Al lân el-Mek kî en-Nak şi bendî’nin Şer¼u
RisâletiReslân’ı (SüleymaniyeKtp.,Şehid
AliPaşa,nr.1508,vr.112b-128a) kısa bir şerh tir. Tev hid risâ le si nin met ni Nab lu sî şer hiy le bir lik te ba sıl mış tır (Tel Åî½u şer¼i 
ri sâ le ti’ş-ŞeyÅ Res lân,İstanbul1321).
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otur du. Der bül ha cer di ye bi li nen ya kın böl ge de ki ca mi nin bir kö şe sin de iba det le meş gul ol ma ya baş la dı. Ken di siy le ay nı ca mi de iba det eden dev rin önem li sûfîle-rin den Şeyh Ebü’l-Beyân ile dost ol duk la rı an la şıl mak ta dır. Şeyh Ab dul lah Betâyihî ba zan Kan ma ğa ra sı na git tik le ri ni, ora da Hı zır ile bu lu şup bir ta le be gi bi önün de diz çök tük le ri ni ve ona bil me dik le ri şey le ri sor duk la rı nı, Hı zır’a Ebû Ab bas di ye hi tap et tik le ri ni, Hı zır’ın bir kuş gi bi uça rak on-la ra gel di ği ni ri va yet eder. Bu du rum da Şeyh Ars lân’ın mâ ne vî eği ti mi ni sa de ce şey hin den de ğil Hı zır’dan da al dı ğı nı ve Üvey sî ol du ğu nu söy le mek müm kün dür. 
550 ile (1155) 560 (1165) yıl la rı ara sın da ve fat eden Şeyh Ars lân, Ebû Âmir için yap tır dı ğı tür be de onun ya nı na def ne dil-
di. Tür be bu gün hâlâ ayak ta olup ziya ret edil mek te dir. Şeyh Ars lân çağ da şı Ab dül-kå dir-i Geylânî, Ah med er-Rifâî gi bi şöh-ret ka zan ma mış sa da dö ne mi nin ta sav vuf kül tü rü ne önem li kat kı lar da bu lun muş-tur. Bü tün kay nak lar, onun Şam’ın bü-yük şeyh le rin den ta sar ruf sa hi bi bir ki şi ol du ğu hu su sun da hem fi kir dir. İbn To lun ona nis bet le Res lâniy ye adı ve ri len bir ta-ri ka tın bu lun du ğu nu bil di rir, ken di si nin de bu ta ri ka ta in ti sap et ti ği ni ve Reslâniy ye hır ka sı nı Ebü’l-Feth Mu ham med b. Mu-ham med el-İs ken derî’den giy di ği ni söy-ler. An cak fii len böy le bir ta ri kat te şek kül et me miş ve ya et tiy se de de vam et me-miş tir.Şeyh Ars lân Risâletü’t-tev¼îd ad lı kı sa ri sâ le siy le ta nı nır. Ri sâ le de ko nu la rın kı sa, fa kat güç lü bir ifa de ile an la tıl ma sı, Türk kö ken li ol ma sı na rağ men Arap di li ni us ta-ca kul lan ma sı ese rin şöh re ti nin önem li se-bep le rin den dir. Şirk-i hafî, iman ve yakîn, şe ri at ve ha ki kat, mü min, ârif, ma kam lar, ilim, amel, fenâ, ihlâsın de re ce le ri, mu-hab bet, belâ, ni met, kul, şe ri at, ta ri kat, 
mâ ri fet, avam, ha vas ve havâssü’l-ha vas ko nu la rı nın ele alın dı ğı ri sâ le nin te mel ko-nu su “şirk-i hafî” ve “fenâ”dır. Şeyh Ars-lân’a gö re sülûkün en önem li he de fi in sa-nın şirk-i hafîden kur tul ma sı dır. Sâlikin, 
nefsânî ar zu ve ha yal le ri ni yok et me si ya-nın da ken di ne mah sus bir var lı ğı ol du ğu veh min den de kur tul ma sı ge re kir. Ri sâ le, Muh yid din İb nü’l-Arabî ön ce si dö nem de 
vü cû dî tev hi di esas alan bir me tin dir ve bu yö nüy le de önem li dir. Ta ri kat an la yı şı nı, “Ta ri ka tı mız mu hab bet ten iba ret tir, amel de ğil dir; fenâdır, bekå de ğil dir” şek lin de ifa de eden Şeyh Ars lân’ın bu söz le rin den aşk ve cez be ye ön ce lik ve ren Şüttâr ta ri-ki ni ve melâmet yo lu nu be nim se di ği an-la şıl mak ta dır.
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Þeyh Ars lân b. Ya‘k†b
b. Abdillâh b. Abdirrahmân el-Ca‘berî

ed-Dýmaþk¢ et-Türkmânî

(ö. 550/1155 [?] )
Tevhide dair ri sâ lesiyle tanýnan

Türkasýllýsûfî.
˜ ™

Ca‘ber Ka le si’nde doğ du. Adın dan ve Türkmânî la ka bın dan Türk men kö ken li ol du ğu an la şıl mak ta dır. Adı Arap ça kay-nak lar da Erslân, Res lân, Ruslân şek lin de de geç mek te dir. Ha ya tı na da ir bi li nen le rin önem li bir kıs mı Şem sed din İbn To lun’un 
(ö. 953/1546)øåyetü’l-beyânfîterce-
meti’ş-ŞeyÅArslâned-Dımaşš¢e¼adi
erkâni’½-½ûfiyye ad lı ese ri ne da yan mak-ta dır. Şeyh Ars lân’ın ai le si, Şam böl ge si nin Sel çuk lu Sul ta nı Me lik şah ta ra fın dan 479 

(1086) yı lın da fet hi nin ar dın dan bu ra ya 
is kân edi len Türk men mü ca hid ler den di. Ço cuk lu ğu ve genç li ği Ca‘ber Ka le si’nde geç ti, da ha son ra di ğer Türk men ler’le be-ra ber Şam’a göç et ti ve ge çi mi ni ma ran-goz luk la sağ la ma ya baş la dı. De vam eden Haç lı se fer le ri onun dü zen li bir öğ re nim gör me si ne imkân ver me di. Haç lı lar’ın Şam’ı iş ga li ne kar şı maddî ve mâ ne vî ci-had da bu lun du ğu için “Şam’ın hâmi si” di ye ta nın dı. Şem sed din İbn To lun, Ebû Ah med Mahmûd el-Kürdî eş-Şeybânî’den nak len Şeyh Ars lân’ın şu ke ra me ti ni nak-le der: Bir gün Şeyh Res lân’ı Şam’ın dı şın da gör düm, elin de ki taş la rı ile ri ye doğ ru fır la-tı yor du. Ona ne yap tı ğı nı sor dum, “Bun lar Frenk ler’e at tı ğım ok lar dır” de di. O gün ler-de Frenk ler sa hil kı yı la rı nı iş gal et ti ğin den müs lü man as ker ler on lar la sa va şı yor du. Ba zı as ker ler bu taş la rın Haç lı sü va ri le ri nin ba şı na düş tü ğü nü, hem sü va ri yi hem de atı nı öl dür dü ğü nü söy le miş, ri va ye te gö re bu şe kil de pek çok Haç lı sü va ri ber ta raf edil miş tir (øåye tül-be yân, s. 58). Yi ne İbn To lun’un ri va ye ti ne gö re bir gün ağaç la rı kes ti ği bıç kı ken di si ne üç de fa, “Sen bu-nun için mi ya ra tıl dın?” de yip üç par ça ya bö lü ne rek kul la nı la maz ha le gel miş tir.Bu ola yı mâ ne vî bir işa ret ola rak ka bul eden Şeyh Ars lân ken di ni ta ma men sey-
rü sülûkle ke ma le er me ye ver di. Bu yol da ki üs ta dı Ebû Âmir el-Mü ed dib is min de bir 
sûfîdir. Ars lân, sa mi mi ye ti ve cid di ye tiy le Ebû Âmir’in en ön de ge len mü ri di ol du, ve fa tın dan son ra da onun ir şad pos tu na 


