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Oturum Başkanı: P.rof. Dr. Hasan Aksoy 

1. Bildir i 

İBN isA SARUHAN:i 

Ramazan MUSLU* 

"İbn Isa" olarak tanınan İlyas b. Isa Mecdüddin Akhisar!, XVI. yüzyıl Bayrami
TennUri şeyhlerindendir. Hicri 902'de (1496-97) o günkü ifadesiyle Aydın 
Vilayeti'ne bağlı Samhan Sancağı Akhisar Kazası'nda doğdu. Babası Şeyh İsa 
Mecdüddin (ö.937 /1530-3 1 ), Bayrami şeyhlerinden İbrahim TennUri'nin oğlu Şeyh 
Kasım'ın halifesidir. İbn Isa medrese tahsilinden sonra seyr u sülfikünü babasının 
gözetiminde tamamladı ve hicri 928'de (1522) diğer bir ifadeyle yirmi altı yaşında 
hilafete nail oldu. Tarikat silsilesi Hacı Bayram-ı Veli'ye şu şekilde ulaşır: 

Şeyh Mecdüddin İsa-yı Saruhiinl 

Şeyh TennUrizade Seyyid Kasım Kayseri 

Şeyh Tennuri İbrahim Sivasi sümme'l-Kayseri 

Şeyh Akşemseddin Muhammed b. Hamza 

Şeyh Hacı Bayram-ı Veli Ankaravi 

İbn Isa, babasının irşad için Aydın'a gitmesi üzerine Akhisar'daki dergahın 
postnişinliğini üstlenmiş ve rivayete göre saygısızlık olmasın diye babasının 
hayatta olduğu süre zarfında, yani on bir yıl (928-939) kendi adına halife tayin 
etmemiştir. Babasının menkıbelerini kaydettiği Menakıbname 'nin sonunda yer alan 
bilgilere göre, hicri 961 'de (1554) Akhisar'da altmış yaşında humma sebebiyle 
ebedi hayata intikal etmiştir. Kabri, Akhisar'da Şeyh İsa Tekkesi'nde babasının 
yanındadır. 

İbn İsa'nın yetiştirdiği bazı halifelerini babasının vefatından sonra tarikatı 
yaymak ve irşad hizmetlerinde bulunmak üzere çeşitli yerlere gönderdiği 
bilinmektedir. Bu bize tarikatın yaygınlığı ve etki alam hakkında da fikir 
vermektedir. Tespit edebildiğimiz kadanyla halifeleri şunlardır: Baba Ahmed 
Germiyaru, Muslihiddin Germiyaru, Muhammed Rfurıi (İslambol yakınlan), 
Seyyah NUri Ruşeni (Urla), Kasım Malatyavi (Amasya), Fate Hatibi Abdi Halife 
(Aydın, Tire), İmran Sayika (Aydın, Bayındır, Horonlu), Ömer Menteşevi 
(Menteşe) ve Dede Hasan Bayındıri (Bayındır). Tarikat geleneğine uygun olarak 
bu zevata hilafet icazetinin yanı sıra tae, asa, rida, aba, seccade, çerağ, kemer ve 
kuşak verilmiştir. 
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Yine Menakıbname'deki bilgilere göre onun iki banımı, iki cariyesi ve toplam 
yirmi iki eviadı olmuştur. Çocuklanndan bir kısmı, kendisi daha hayatta iken vefat 
etmiştir. Onlardan özellikle annesinin adını taşıyan Meryem'i, diğerlerinden daha 
çok sevdiği ve küçük yaşlarda kaybettiği anne sevgisini bu şekilde telafi etmeye 
çalıştığı kaydedilir. 

İbn İsa belal olmak kaydıyla bulduğunu yiyen ve giyen, gösterişten uzak bir 
kişiliğe sahiptir. Bazen kendisini hararetic bastığı, bu nedenle aşka gelip bir günde 
onlarca gazel söylediği. ve bunları yanındaki iki katibin ancak yazabildiği; bazen de 
altı ay geçtiği halde bir mısra bile söylemediği kaydedilir. Kendisinin ''Ne zaman 
ki ava gidip dağlan seyretsem, kalbirn tasfiye bulur; gam ve kederim dağılır ve 
tamamen içimi sevinç kaplar'' ifadesinden, onun zaman zaman dağlara gittiği ve 
etrafı seyredecek ferahladığı anlaşılmaktadır. Tarikat layafetleriyle nümayiş 
yapmaktan boşlanmaz; bazen beyaz külalı giyer, şemlesiz yürür; bazen de taç 
giyerdi. Bazen ata biner, bazen katıra; bazen eline asa alır, bazen almazdı. 

Tasarruf ve cezbe ehli ve kalplere tesir edebilen bir kişilik sabibi olan İbn 
İsa 'nı.n, kaynaklarda Cifır, Havas, N ücum ve özellikle de Vefk ilminde döneminin 
en iyilerinden olduğu zikredilir. Nitekim eserleri de onun bu özelliğini ortaya 
koyar. Bazı kaynaklarda da tabip olduğu ve tıbba dair bir eser kaleme aldığı 
kaydedilmiştir. 

'\,' 

İbn İsa'nm'vahdet-i vücud düşüncesini işlediği şiirleri, tasavvufi muhtevasıyla 
olduğu kadar edebi yönüyle de dikkat çekmekte ve kullandığı teşbih, istiare, cinas, 
tevriye vb. edebi sanatlar, onun dilin inceliklerine vakıf olduğunu açıkça 
göstermektedir . .' -.... · 

İbn İsa'nın tespit edebildiğimiz kadarıyla eserleri şunlardır: (1) Şerh-i Esma-i 
Hüsna (2) Ferahname (3) Fusiil-i Aş ere ( 4) Fusul-i Seb 'a (5) Kavaid-i Teshfrat (6) 
Kzyafetname (7) Kıyametname (8) Nutk-1 İbn lsa (9) Rumuzii '1-küniiz.fi'l-cifr (10) 
Risa/e-i Gülşenf (ll) Risale-i İnsan (12) Risale-i Mukantm·at (13) Tabtatname 
(14) Terceme-i Miifredat-1 İbn lsa (15) Nılriyye (16) Camiu'l-esrar li-ehlillahi'l
mukarrebi ve'l-esrar (1 7) Menalab-ı Şeyh Mecdüddin ve Adab-ı Sa/ilan. 

İbn İsa'nın, "Her kim kitaplanından birini bulsa, mefbumunu aniayıp bilse ve 
ona göre amel etse, benden mücaz olsun" dediği kaydedilir. O aynca kitaplanyla 
amel etmenin şartlannı da açıklamıştır. 

İbn Isa, babası Şeyh İsa Mecdüddin Aklıisa ri' den öğrendi ği zahiri ve batıni 
ilimleri enfiis ve af'ak itibariyle on fasıla ayırdığı ve Fusıll-i Aşere olarak 
isimlendiediği eserinde şeyhlerle ilgili özetle şöyle der: "Şeyhler az yeme.li ve 
daima açhğı tercih etmelidir. Uygun olan oruçlu bulunmalandır. Aynca halktan 
uzak olmalan ve harama meyletmekten sakınmaları gerekir. Şeybin, bir müridi 
kendisinden uzaklaşıp başka bir şeyhe gittiğinde incinmemesi gerekir. Eğer 
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incinirse bu onun nakıs olduğuna ve henüz kemale ermerliğine işaret eder. Şeyh, 
ister dünyevi ister uhrevi olsun müridinden bir şey almamalıdır ... " 

İbn Isa, yine aynı eserde "mürid", "muhib" ve "derviş" adabını özetle şu şekilde 
açıklar: Mürid, şeyhinin yüzüne bakmamalı ve şeyh davet etmedikçe ·yanına 
gelmemelidir. Şeybin buyurduğunamuhalefet etmemeli, neemretmişse onu yerine 
getirmelidir. Gel seni katiedeyim des~ bile muti o4nalıdır. Zira böyle söyleyen bir 
şeybin mutlaka bir muradı vardır; bazen müridiİı sıdkını imtihan etmek ister. Eğer 
şeybin itikadı sağlam ise müridin hemen teslimiyet göstermesi gerekir. Aksi 
takdirde "mürid" olamaz. Mürid, 'bende görünen kemal, benim değil; şeyhimin· 

teveccüh ve tasarrufudur,' demeli dir. O zaman "mürid" olur ve hi lafete liyakat 
bulur. Muhibbe gelince o, ister uzakta olsun isfer yakında şeyhini görüp gözetendir. 
Daima şeyhinin gönlünü almalı ve almaya çalışmalıdır. O zaman "muhib" olur. 
Derviş ise fakr, fena, taç ve abayı ihtiyar edip; dünyayı terk etmelidir. Gün be gün 
terakkiçte ve seyru sütlıkünde olmalıdır. İki günj.i müsavi olanlardan olmamalıdır. 
Dervişin dünyaya olan tamahı, zamanla uhreviye dönüŞmelidir. Fakir ise · 
gönlünden dünya muhabbetinin çıktığı ve yerine ahiret .muhabbetinin dolduğu 
kimsedir. . .. 

İbn Isa, Ferahname adlı eserinde esrna-i hüsna'dan el-Cami, el-Vedfid, el
Kabiz, el-Musavvir, el-Rafi', el-Vekil, el-Mübdi, el-Kavi, ei-Muktedir~ el-Vali, 
el-Haf'ız, el-Cebbar, el-Kahhar, el-Müntekım, el-Mümit, el-Kerim, el-Metin, 
el-Basit, el-Vehhab ve el-Muğni olmak üzere yirmi isim seçmiş ve bunlan tesbir 
için kullanmıştır. Bu isimlerle ne miktarda, hangi zamanda ve ne için meşgul 
olunacağını da ayrıntılı bir şekilde kaydetmiştir. 

Fusül-i Aşere adlı eserinde ise esrna-i büsnarlan bazı isirolerin sırlarını şu 
şekilde kaydeder: Günde altmıŞ altı (66) defa "Ya Allah" diyen kimsenin 
kalbinden masiva rengi silinir, kalbi tasfiye olur ve nfir-i ilahi ile dolar. Ona 
herhangi bir ziyan erişmez ve terakki bulur. Günde iki yüz doksan sekiz (298) kere 
"Ya Rahman" diyen cömert olur. Günde iki yüz elli sekiz (258) kere "Ya Rahim, 
Ya Rahim" diyenin gazap ve kasaveti gider. Zatimin zulmü ortadan kalkar. Günde 
doksan (90) kere "Ya Malik, Ya Malik" diyen bir kimse seferde ve hazarda kaza 
ve korkudan emin olur. Padişahlar nice vilayetler fetheder. Günde (saat-i 
müşteride) yüz yetmiş(170) kere "Ya Kuddfis" diyen kimsenin sırlan :taş olmaz. 
Her mecliste hayır ile yad edilir. Günde yüz otuz bir (131) kere "Ya Selam" diyen 
afetten, ekabir h1şrnından, ateşten, yıldırım ve haraı:nlden evde ve yabanda emin 
olur ve gönlü nur ile dolar. Günde (saat-i zührede) yüz otuz altı (136) kere "Ya 
Mü'min" diyen kimsenin kalbi nur ile dolar, dünyevi ve uhrevi hacetleri kabul olur 
ve basınına galip gelir. Günde (saat-i müşteride) yüz kırk beş (145) kere "Ya 
Müheymin" diyen düşmana karşı galip gelir ve sözü kuvvetli olur. Yunus (a.s.) bu 
ism-i şerifte balığın karnından balas olmuştıır. Günde (saat-i merrihde) doksan dört 
(94) kere "Ya Aziz" diyen ulular katında izzet sahibi olur, düşmanlan kalırolur ve 
basınına galip gelir. Babadır olur ve her mecliste itibar bulur. Talibin niyetine göre 
bu isim, kalın da lütfu da caı:nldir. Günde (saat-i merribde) iki yüz altı (206) kere 
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"Ya Cebbar" diyen bir kimse zalimlere, münafi.klara ve yalancılara karşı galip 
gelir ve aynca onlardan her biri bir dert ile müptela olur. Günde (saat-i müşteride) 
altı yüz altmış iki (662) kere "Ya Mütekebbir" diyen ekabirden ne dilese 
reddolunmaz. Padişah, vüzera, umera vb. kimseleri tesbir için bu isim aladır. Bir 
işe başlayan her gün (saat-i şeİnsde) yedi yüz otuz bir (731) kere ''Ya H~Hik" derse, 
gizli işler zuhur eder. Dost ve düşman kalbindekileri bilmek için bu isme devam 
edilir. Günde iki yüz dört (204) kere "Ya Bari" diyen kimse yapamadığı işleri 
yapar hale gelir. Günde on sekiz (18) kere "Ya Hay Ya Hay" diyen bir hasta sıhhat 
bulur. Hapiste olan halas olur . .. 

İbn İsa, isimlerdeki harflerden hareketle şahsiyet tahlilinde de bulunur. O, önce 
· harfleri dört kısma ayırır: Birinci kısım "nari"dir ("hemze (1), he (..A),. tı (.b), mim 
(r), fe (w), şın (Ji) ve zel (:ı)"dir). 

İkinci kısım "havai"dir (''be('-:-'), vav (_,),ye (ti), nun (0), sad (1..)-Q), te (w) vedat 
(L>'=>)"tır). Ona göre isminde bu harflerden bir veya ikisi bulunan kişi, nimet ve aşk 
ehli olur. Böyle bir kimsenin ismine nari harflerden biri dahil olursa, mahbup, dost 
ve ekseri hürmet üzere olur. Saçı sakalı siyah olup bakışı mestane olur. 

Üçüncü kısım "mayi"dir ("cim k), ze (j), kef (o!!), sin(<.>"), kaf (~),se (ü) ve zı 
(..l;)"dır). Kimin isminde bunlardan bir veya iki harf bulunursa o kişi mütelevvin 
olur. Nan bir haif dahil olursa ehli gayret olur. Eğer baki (türabi) harf dahil olursa 
maldar ve kinedar olur. Eğer havai harf dahil olursa müsrif, şirret ehli ve haris olur 
ve fakat kudreti olmaz. 

Dördüncü kısını. "türabi"dir ("dal ( .l), ha (c), lam ( J), ayıt) n), ra (.;), hıt) ) ve 
ğayn (t)"dı uyob asrunulub isiki ayev rib nedrelfrah u b ednimsi ninesmik riB .(r 

k irelte şid ev irvis irelşid ,nuzuızı kab zoroH .rulo lılşı ltat ,sisah ,ı ev liyam ay 
y-advesı caziM .rulo cazim ı akirhum adnunos pulo erezü zbak elteyireske 
zaramı.rulo kaleh nadn 

İbn İsa'ya göre isminde elif (1) ve lam (J) bulunan bir kimsenin tabiatı kanşık 
·yani bazen sükıln bazen de tehevvür halinde olur. Çünkü birincisi (1) "nari", ikincisi 
(J) ise "türabi" gruptandır. Nar, gazap; türab ise sükUnet verir. 

Sonuç olarak ifade etmek gerekirse, İbn İsa, hicri X. miladi XVI. yüzyılda 
yaşamış bir Bayraı:ni-TennUri şeyhidir. Dönemin tasavvufi-irlani birikimini 
şahsında toplamış, bal ve cezbe ehli bir sı1fidir. Ehl-i sünnet inancına sıkı sıkıya 
bağlı ve gönlü ehl-i beyt sevgisiyle dolu bir Allah dostudur. Onu döneminin diğer 
tasavvuf ricalinden ayıran en önemli özelliği, gizli ilimiere vakıf ve bu konuda 
müşarün bi'l-benan olmasıdır. Bu açıdan İbn İsa'nın çizmiş olduğu portre, 
gerçekten dikkat çekicidir. Şeriat, tarikat ve hakikat olarak ifade edilen ilimleri 
kendisinde toplayan Allah adamlan, sayılan az da olsa mutlaka her dönemde vardır 
ya da olmalıdır. Sözlerime İbn İsa'nın "Selam" isminin şerhiyle ilgili 
man.ztlmesinden bir kesitle son vermek istiyorum. 
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Ya Selam! 
Kulak tut, hazır ol ş~him SeHim'a 
Bi-hamdilHih erişdik bu kelama 
Selam isınin süren olur selamet 
Gelürse iki yüz bin türlü afet 
Kazalardan belalardan emindir 
Selam, ol okuyan için muindir. 
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