
Önsöz

“Nûr-i Muhammedî’yi gönülden gönüle akıtan vazifeli insanlardan 
biriydi benim güzel anam. Râzı olmanın, Rabb’ine teslim olmanın 
sanatını yaşadı ve öğretti.

Fırtınalarda sarsılmayan çınar ağacı misali, Ashâb-ı Kehf gibi aşırı 
üzüntü ve sevinçten etkilenmeyen mübârek gönlü Mürşid’i ile aydın-
lanmıştı. İri siyah gözleri ışıl ışıl, hep mesut, hep güzeldi.

Ne mutlu Allah’a dost olana ve ne mutlu seçimi Allah olana… Ölen 
hayvan imiş, âşıklar ölmüyor.”

Cemâlnur Sargut
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rini bizlere sunan Seval PASİNLİ Hanımefendi’ye, Meşkûre SAR-
GUT’un özel yazı arşivini bizimle paylaşan Hümeyra LİVATYALI 
Hanımefendi’ye şükranlarımı sunarım. 

Ayrıca konuyla ilgili üzerimde çok emekleri olan Prof. Dr. Reşat ÖN-
GÖREN ve Dr. Cangüzel GÜNER ZÜLFİKÂR hocalarıma da te-
şekkürü bir borç bilirim. 

Gayret bizden, himmet Allah’tandır.

İlâhe M. Kurşun
19.07.2021/ İstanbul



Giriş

Araştırmamızın konusu olan Hatice Meşkûre Sargut, 6 Mart 1925 
yılında İstanbul`da, Fatih Eğrikapı’da dünyaya gelmiştir. Annesi Şâ-
diye Tınaz Hanım, babası Remzi Tınaz Bey’dir. Şâdiye Hanım’ın 
annesi Remziye Hanım ve babası İhsan Bey Çerkez’dir. Şâdiye Ha-
nım ilkokul beşinci sınıftan sonra eğitim alamamış ve Remzi Bey’le 
görücü usûlü evlendirilmiştir.

Meşkûre Sargut’un babası Remzi Tınaz Bey, Bulgaristan göçmeni-
dir. Remzi Bey, henüz küçük bir bebek iken Balkanlarda Türklere 
karşı başlatılan harpte bütün ailesini kaybetmiştir. O göç esnasında, 
yalnız ve ihtiyar bir kadın, Remzi Bey’i himâye etmiştir. Daha sonra 
İstanbul Kanlıcà ya gelerek bebeği burada büyütmüştür. Bülûğ çağı-
na erince, Taşkızaklar Askerî Tersanesi’nde Çarkçı Okulu’nda eğitim 
almaya başlamıştır. Osmanlı Devleti’nin donanmasında deniz subayı 
olarak görev yapmıştır. Daha sonra ise, İstiklâl Harbi’nde kullanıl-
mak üzere İstanbul’dan gemilere kaçak cephane yükleyerek savaş 
bölgesine göndermiş ve İstiklâl Madalyası’na lâyık görülmüştür. 

Meşkûre Sargut’un iki ablası vardır. Muallâ isimli ablası 1916 yılın-
da, Süheylâ isimli ablası 1919 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 
Ablası Muallâ Hanım’ın anlattıklarına göre, Meşkûre Sargut çocuk-
luğunda çok sakin bir çocuktu. Yaşıtlarından daha olgun davranırdı. 
Dışarıda oynamak yerine, Hz. Ken’ân Rifâî’nin konağında sohbetle-
re katılmayı tercih ederdi. 

Meşkûre Sargut, ilk resmî tahsiline altı yaşında, Fatih t̀e bir mahalle 
mektebinde başlamıştır. Sonrasında Ken’ân Rifâî tarafından kurul-
muş Özel Hayriye Lisesi’nde, akabinde de İstanbul Kız Lisesi’nde 
eğitimine devam etmiştir. Buradan mezun olunca, 1940 yılında Ha-
lide Edip Adıvar’ın kurduğu İstanbul Üniversitesi’nin İngiliz Dili ve 
Edebiyatı bölümünde Halide Edip Adıvar gibi hocalarla öğrenimini 
sürdürmüştür. 1942 yılında Ken’ân Rifâî ǹin talebesi askerî doktor 
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Dr. Ömer Faruk Sargut’la evlenmiştir. İkinci sınıfı bitirdikten sonra 
eşinin arzusu üzerine okulu bırakmıştır.

Safiye isimli bir kızı evlatlık edindikten sonra, Meşkûre Sargut’un 
1952 yılında Cemâlnur Sargut, 1954 yılında Asuman Sargut isimli 
iki kız evlâdı dünyaya gelmiştir. Kerim, Ömer ve Nesligül isimli üç 
torunu vardır. Gülüm isimli torunu bebekken vefat etmiştir.

Ken’ân Rifâî’nin dervişlerinden olan anne ve babasının müspet te-
sirleriyle Meşkûre Sargut’un ahlâkî şahsiyeti teşekkül etmiştir. Özel-
likle, babası Remzi Tınaz Bey’in, şefkat ve cömertlik gibi hasletlerini 
tevârüs ettiği yakınları tarafından anlatılmaktadır.

Kızı Asuman Sargut Kulaksız, Meşkûre Sargut’un dünya ve âhi-
ret dengesini muhafaza etmesi hususunu şöyle ifâde etmektedir: 
“Meşkûre Sargut, çok güzel Türkçe konuşur, çok kitap okurdu. 
Türk ve dünya klasiklerini okumuş bir kitap âşığı idi. İngilizce şiir 
kitapları okumayı özellikle sever, genelde okuduğu eserler sevgi ve 
aşk temalı idi. Gençliğinde yüzmeyi, dans etmeyi, tiyatro ve operaya 
gitmeyi çok sevmiş, hayatı dolu dolu yaşamayı seçmiştir. İkinci Dün-
ya Harbi’nden sonra, 1946 yılından itibaren, İstanbul’da sinemalar 
açılmaya başlayınca her hafta sinemaya gitmeye özen göstermiştir. 
Seyahat etmekten çok zevk alırdı. Amerika’yı doğudan batıya gez-
miş, Avrupa’nın birçok ülkesinde bulunmuştur. Türkiye’de de en çok 
Konya ve Antalya’ya gitmeyi severdi. 2002 yılında umre ziyaretini 
gerçekleştirmiştir.” 

Anlatılanlara istinâden Sargut, ezan okunmadan önce abdestini alır, 
sevgiliyle buluşacak âşık edâsıyla bekler, ezan okunur okunmaz na-
mazını kılardı. Seyahate çıktığında yaptığı ilk şey gidilen yerin na-
maz saatlerini öğrenmek olurdu. Gençliğinden beri en çok sevdiği 
ibâdet, namaz olmuştur.

Meşkûre Sargut birçok dernek ve vakfın kuruluşuna katkıda bulun-
muş ve faaliyetlerine iştirak etmiştir. Bu sivil toplum kuruluşlarına 
maddî destek sağlamak amacıyla düzenlenen kermeslerde bizzat sa-
tışlar yapmış, ihtiyacı olan aile ve öğrencilere de yardım etmiştir.

Sâmiha Ayverdi’nin tesis ettiği, 1966 yılında Türk Ev Kadınları Der-
neği adı altında faaliyete başlayan, 1973 yılında Türk Kadınları Kül-
tür Derneği adını alan derneğin kurucu üyeleri arasındadır. O, 1970 
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yılında Sâmiha Ayverdi, Ekrem Hakkı Ayverdi ve İlhan Ayverdi ta-
rafından kurulan Kubbealtı Akademisi’nin de mühim destekçi ve ça-
lışanlarındandır. Sâmiha Ayverdi’nin “Hatice Cenan Vâlide Sultan’ın 
vakfı kurulsun, inşaallah” diyerek tahsis ettiği imkân ve işârete istinâ-
den, Meşkûre Sargut Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı’nın kuru-
luşuna maddî ve mânevî destek olmuş, vakfın kurucu üyelerindendir.

2009 yılında Amerika’da North Carolina Üniversitesi Chapel Hill’de 
Ken’ân Rifâî İslâm Araştırmaları Kürsüsü’nün açılışına bizzat iştirak 
eden Meşkûre Sargut, açılış konuşması yapmıştır. 

Ken’ân Rifâî ve Sâmiha Ayverdi’yi mürşidi olarak kabul eden Sar-
gut’a, sohbet vazifesi Ken’ân Rifâî, dua vazifesi ise Sâmiha Ayverdi 
tarafından verilmiştir. O, bu vazifelerini son nefesine kadar yeri-
ne getirmiş, onlarca talebe yetiştirmiş ve eserler yazmıştır. Ken’ân 
Rifâî’nin mânevî yolunu, Sâmiha Ayverdi’den sonra devam ettiren 
isimlerden birinin de Meşkûre Sargut olduğu hususu yine Sargut’un 
anlattığı şu rüya ile anlaşılmaktadır: 

“Sâmiha Anne gördüğü bir rüyayı Efendimize (Kendileri cemâ-
le yürümeden önce) anlatmış. Rüya şöyle: Nâtamam bir binanın 
önünde Efendimiz, Sâmiha Anne ve bendeniz yan yana duruyor-
muşuz. Kendileri üstlerinden çıkardıkları iki cübbeyi Sâmiha An-
ne’ye teslim etmiş ve o binadan içeri girmişler. Sâmiha Anne de 
biraz bekledikten sonra kendileri dönmeyince bu sefer o iki cüb-
beyi bendenize teslim etmiş. O da binadan içeri girmiş. Bu rüyayı 
Sâmiha Anne Efendimize anlatınca Sultân’ım: ‘Meşkûre’ye git, an-
lat.’ buyurmuşlar.” 

Meşkûre Sargut’un beş basılmış [Duygulu Gönüllere Hitap (1950), 
Mevlânâ Diyor ki, Hak ve Halk Yolunda Mevlânâ (1958), Ârifler Bah-
çesi’nden (1993), Gönülden Gönüle (1994)] ve iki basılmamış eseri 
vardır. Basılmış eserlerinden üçü; Duygulu Gönüllere Hitap, Mevlânâ 
Diyor ki ve Hak ve Halk Yolunda Mevlânâ Hz. Mevlânâ’nın Mesnevî-i 
Şerif isimli eserinden seçilmiş beyitlere yapmış olduğu şerhlerden ibâ-
rettir. Basılmamış eserleri ise [Uluköy Yolları (1946), Cumartesi Soh-
betleri (1947)] roman türündedir. Eserlerini günümüz Türkçesinde 
çok anlaşılır bir üslûp ile kaleme almıştır. 

Sargut’un Duygulu Gönüllere Hitap, Mevlânâ Diyor ki ve Ârifler Bah-
çesi’nden isimli eserleri, daha önce İslâmiyet Gazetesi ve İslâm’ın Nûru 
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isimli dergide yayınlanmış aylık yazılarının bir araya getirilmesinden 
oluşmaktadır. Gazete yazılarının yazıldığı 1949-1951 yıllarında Tür-
kiye’nin dinî ve siyasî anlamda geçtiği zorlu süreç göz önünde bulun-
durulursa, Sargut’un bir kadın olarak İslâm’ın hakîkatini anlatması 
dikkate şâyân bir husustur. 

Çalışmamızda, 9 Şubat 2013 yılında geçirmiş olduğu akciğer rahat-
sızlığı sonucunda bir süre hastahanede tedavi gördükten sonra vefat 
eden Meşkûre Sargut’un, tasavvvufî terbiye ile ilgili görüşleri ince-
lenecektir. Bu bağlamda, yazılı kaynaklar olarak kendisinin eserleri, 
talebelerine yazdığı mektuplar, gazete yazıları, sözlü kaynak olarak 
talebeleri ile yaptığımız röportajlar, talebelerinin sohbet defterleri1 ve 
aldıkları özel notlar ve de çeşitli yıllarda yapmış olduğu sohbetleri 
birincil kaynaklarımızdır. Sohbetleri, otuz adet audio kasetten, beş 
adet video kasetten oluşmaktadır.2 İkincil kaynaklar ise tasavvufî 
eserler ve makalelerdir. 

Sargut’la ilgili birincil kaynakları incelediğimizde, onun tasavvufî 
terbiyeyi nüzûl (insanın dünyaya gelişi) ve urûc (mânevî terbiye ile 
aslına yükselişi) kavramları üzerinden anlattığı görülmektedir. Bu-
nunla birlikte o, insanın aslına yükselişi üzerinde daha çok durmak-
tadır. Bu sebeple, iki ana bölümden oluşan araştırmamızın birinci 
bölümünde insanın yaratılışı, yaratılış mertebeleri ve yaratılışla ilgili 
kavramları genel bağlamda ele aldık. İkinci bölümde ise, insanın as-
lına nasıl urûc edebileceği sorusuna detaylı bir şekilde Meşkûre Sar-
gut’un çerçevesinden cevap bulmaya çalıştık. Bu bağlamda, kimlerin 
mânevî terbiye görebileceği, nefs terbiyesi, Rifâî dervişinde bulunma-
sı gereken ibâdet ve ahlâkla ilgili hasletler gibi konular incelenmiştir. 

Bu konular incelenirken çalışmanın sınırlarını belirlemek amacıyla, 
görüşlerinden daha çok yararlandığımız sûfîler, Sargut’un mürşidi 
Ken’ân Rifâî’nin de etkilendiği İbn Arabî, Mevlânâ, Ahmed er-Rifâî 
olmuştur. Meşkûre Sargut’un mürşidleri olması hasebiyle, Ken’ân 
Rifâî ve Sâmiha Ayverdi’nin de görüşlerine geniş bir şekilde yer ve-
rilmiştir. 

1 EK-1 Meşkûre Sargut’un talebesi Seval Pasinli’nin 1985 tarihli sohbet defteri.

2 EK-2 Meşkûre Sargut’un audio kasetlerinden bazıları.
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Yaratılış ve İnsanın Dünyaya İnişi 

Tasavvufta merkez nokta insandır. Tasavvufun esas gayesi ise, insa-
nın bu âleme nasıl ve neden geldiği prensibini serlevhâ yaparak in-
sanı bu amaca uygun şekilde eğitmek, insân-ı kâmil yetiştirmektir. 
Bu nedenle sûfîler, insanın bu âleme inişini ve yükselişini anlatmak 
amacıyla dâiretü’l-vücûd kavramı üzerinde durmaktadırlar. Bu kav-
ram, vahdet-i vücûd düşüncesine esaslanmaktadır. 

Sözlükte “varlığın birliği” anlamına gelen vahdet-i vücûd, Allah’tan 
başka varlık olmadığını idrak etmek demektir. Buna göre, Hak ve 
O’nun tecellîlerinden başka hiçbir şeyin gerçek varlığı yoktur.3 Ta-
savvuf tarihinde İbn Arabî ile özdeşleşen bu terim, aslında onun eser-
lerinde geçmemektedir.4 İbn Arabî araştırmacılarına göre bu terim, 
onun takipçileri ve şârihleri tarafından yine onun düşünce sistemini 
açıklamak amacıyla kullanılmıştır.5

Sûfîler vücûdu, bir noktadan çıkıp yine o noktaya rücû eden bir çem-
ber olarak tasvir etmektedirler. Noktadan çıkan yarım dâireye kavs-i 
nüzûl, başlangıç noktaya rücû eden diğer yarım dâireye ise kavs-i 
urûc denilmektedir. Bu dâire aslında bir noktadan; o noktadan çı-
kan iniş kavsinden ve bu kavsin aynalı şekilde açılımından meydana 
gelmektedir.6

3 Uludağ, Süleyman, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü (İstanbul: Kabalcı Yayıncılık, 
2012), 371.

4 Gökbulut, Süleyman, “Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi’nin Vahdetnâme/Usûl-i Mu-
hakkıkîn’i Işığında Tasavvufî Görüşleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2003, 32. 

5 Demirli, Ekrem, “Vahdet-i Vücûd”, TDV İslâm Ansiklopedisi, XLII, 2012, 431-435.

6 Kılıç, Mahmud Erol, “Muhyiddîn-i İbnü’l Arabî’de Varlık ve Mertebeleri”, Mar-
mara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı 
Tasavvuf Bilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 1995, 170-171. 
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ŞEKİL-1: Varlık Dâiresi7

Sûfîler yaratılışın başlangıç noktasından bahsederken, Ben gizli bir 
hazîneydim, bilinmeyi sevdim. Bunun için yerleri ve gökleri beni bilme-
leri için yarattım hadîs-i kudsîsine vurgu yapmaktadırlar. Buna göre, 
Allah bilinmeyi sevmiş ve âlemleri yaratmıştır. Dolayısıyla, “bilinmek 
ve aşk” arasında yakın ilişki olduğunu ileri sürmüşlerdir.8 İbn Arabî, 
aynı hadîsi, “Bilinmez bir hazîne idim, bilinmek istedim, âlemi yarattım 
ki onlara bilineyim. Onlar da beni bildi. Biz bu sevgi nedeniyle yaratıl-
dık, kendimiz için yaratılmadık!” şeklinde yorumlamıştır.9 Hz. Mev-
lânâ’nın, “Yolu, yöntemi aşktır Peygamberimizin. Aşk bizim anamız-
dır, biz aşktan doğduk.”10 mısrâları da bu mânâyı desteklemektedir. 
Meşkûre Sargut ise, bu hadîsi şöyle açıklar: “Ben bir gizli hazîne idim, 
istedim ki bilineyim, sevdim ki bilineyim, aşk ettim ki bilineyim; demek 
ki kendi kendine âşık olan da Allah.”11 Ona göre, bir dâireyi çizmeye 
başlarken koyacağımız ilk nokta, aynı zamanda dâirenin son noktası 
olacaktır. Neticede ilk noktaya gelmekle ancak dâire çizilebilir. Bu yö-
nüyle, Allah’a karşı duyulan muhabbet, o mertebe kıymetlidir ki bizim 
evvelimiz aşk, nihayet bulacağımız da yine gerçek aşktır.12 İnsan, bu 

7 Kılıç, “Muhyiddîn-i İbnü’l Arabî’de Varlık ve Mertebeleri”, 171.

8 Omid Safi, “On the Path Of Love: A Journey Towards The Divine”, e.t: 28. 05. 2018, 
33. 

9 İbn Arabî, Aşk Risâlesi (İstanbul: Litera Yayıncılık), Çev: Ekrem Demirli, 2016, 36. 

10 Rûmî, Rubâiler (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları), Haz: Halil İbrahim 
Sarıoğlu, 2014, 36.

11 Meşkûre Sargut’un Kadıköy’deki sohbeti, 25.11.2006. 

12 Meşkûre Sargut’un Özel Yazı Arşivinden “Hz. Mevlânâ’yı Herkes ve Her Çağ Aca-
ba Neden Seviyor?” başlıklı yazısı. 

LÂ-TAAYYÜN

Mertebe-i İnsân-ı Kâmil

Nefs-i Emmâre - 

Nefs-i Levvâme - 

Nefs-i Mülhime - 

Nefs-i Mutmainne - 

Nefs-i Râdiye - 

Nefs-i Mardiyye - 

Nefs-i Kâmile - - Taayyün-ü Evvel

- Taayyün-ü Sânî

- Mertebe-i Ervâh

- Mertebe-i Misâl

- Mertebe-i Ecsâm
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güzelliği görebilmek sonra da onun sırrına vâkıf olabilmek için yokluk 
âleminden bu âleme sefer etmiştir.13

Sonraki bölümlerde daha detaylı inceleyeceğimiz üzere bu dâire, in-
sanın seyrini ve aşkla yaratıldığını ifâde etmektedir. Başlangıç nok-
tasından şehâdet veya insân-ı kâmil mertebesine nüzûl eden insanın, 
tekâmülünü tamamlaması ve kemâline ermesi için nefs mertebelerin-
den geldiği noktaya seyrini yapması gerekmektedir. Sûfîlere göre bu 
seyir dört merhalede gerçekleşmektedir. Birinci merhale, nefsin mer-
tebelerinden vücûd-u hakîkî’ye yapılan seferdir ki, buna seyr-i ilâl-
lah yani Allah’a seyir denilmektedir. İkinci merhale, beşerî sıfatları 
geçici kabul etmek, Allah’ın ahlâkıyla ahlâklanmaktır. Seyr-i fi’llâh 
olarak adlandırılan bu merhalede, ledünnî ilimlerin keşfi başlar. Sey-
r-i maâllâh yani Allah’la seyir olarak adlandırılan üçüncü merhale 
ise, sâlikin her mertebede Allah ile olan seyridir. Sonu velâyet olan 
bu merhaleye “Kâbe kavseyni ev ednâ” da denilmektedir. Sonuncu 
merhale ise seyr-i ânillâh yani Allah’tan seyirdir ki, vahdetten kesre-
te dönmek, kesrette vahdeti görmek demektir. Bu sefer kemâlini ta-
mamlayan insan, tâlipleri de kemâle erdirir ve terbiye eder.14 Sargut’a 
göre, insanın insanî tekâmül seyrini tamamlaması ve halka hizmeti, 
ancak kendini bilmesiyle mümkündür.15

Tasavvufî terbiyede ve kemâle erme yolunda insanın seyrini daha iyi 
anlayabilmek için bir sonraki başlık altında kavs-ı nüzûlü yani yara-
tılış mertebelerini ele alacağız. 

1.1. YARATILIŞ MERTEBELERI

Tasavvuf tarihinde, vücûd mertebeleriyle ilgili yapılmış birçok tasnif 
olduğu görülmektedir. Bunların hepsi İbn Arabî’nin yazılarından or-
taya çıkmış olsa da, bu ekole mensup bazı sûfîler beşli, bazıları altılı, 
bazıları ise yedili tasnifi kullanmışlardır. Meselâ, Sadreddin Konevî 
“hazarât-ı hamse” yani beşli, Saîdüddîn Fergânî altılı, Fazlullah Bur-

13 Meşkûre Sargut’un İslâmiyet Gazetesi’nin 98. sayısındaki “Duygulu Gönüllere Hi-
tap” başlıklı, 20 Şubat 1950 tarihli yazısı. 

14 Ankaravî, İsmâil, Minhâcü’l-Fukarâ Fakirlerin Yolu (İstanbul: İnsan Yayınları) 
2011, 94-95.

15 Meşkûre Sargut’un Özel Yazı Arşivinden “Hz. Mevlânâ’yı Herkes ve Her Çağ Aca-
ba Neden Seviyor?” başlıklı yazısı. 
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hânpûrî yedili sınıflandırmayı kullanmıştır.16 Meşkûre Sargut ise, 
beşli tasnifi kullanan sûfîlerdendir. Biz bu çalışmamızda, onun tas-
nifi üzerinden yaratılış mertebelerini ele alacağız. 

Meşkûre Sargut’a göre, yaratılışın ilk mertebesi ahadiyet mertebe-
sidir. Bu mertebe, Ben gizli bir hazîne idim, istedim ki bilineyim 
mertebesidir ve gayb-ı evvel, gayb-ı hüviyet, vahdet âlemi, nâyistan 
gibi isimler alır. Bu mertebeden ilk ortaya çıkan âyân-ı sâbitedir 
ki, bu âlem, kabiliyet âlemidir. Sonra sırasıyla rûhlar âlemi, misâl 
âlemi ve cisim âlemi gelir. Sargut, mertebeleri bir de tarla örneği 
üzerinden açıklamaktadır. Buna göre tarla, vahdet âlemidir. Oraya 
çeşitli tohumlar ekilir ki, her tohumun kabiliyeti farklıdır. Bu da 
âyân-ı sâbite âlemidir. Bir tohumun kendisini gül fidanı veya biber 
olarak göstermesi onun rûhudur. Dolayısıyla, şekâvet veya saadet 
rûha aittir. Bir tohumun acı, tatlı, ekşi olarak ortaya çıkışı rûhlar 
âleminde olur.17 

Meşkûre Sargut’a göre, insanın rûhu ney’dir. O, ahadiyet yani (Allah 
var idi, onunla birlikte hiçbir şey yoktu) âleminden kopup cisimler 
âlemine ayrılıklardan figân ederek gelmiş, cisim giyinmiştir.18 Her ne 
kadar cisimler âlemine gelinse de, yine de Allah var ve O’ndan başka 
bir şey yok. Sargut, konuyla ilgili şu ifâdeye yer vermektedir: “Biz biz 
idik, birbirimizden infisâl ettik, sonra ittisâl ettik, şimdi kemâkân 
biziz.”19 Esasen bâtıl yok, gayrı yok. Hak’tan âyân bir nesne yok; göz-
süzlere pinhân imiş. Hakîkatte, her yanın bir Cebrâil olduğu âlemde, 
her zerrenin nûr, pür nûr bulunduğu cihandayız. Hakk’ın tecellîsi o 
derece yakın ve şiddetli ki, gözler kamaşıyor ve bu yüzden cemâle 
bakamadıkça, parıltılarını gördüğümüze gayrıdır diyoruz. O’ndan 
gayrısı yoktur ve gayrı, sadece bir ışık oyunundan ibârettir.20

Eserlerinde cisim âlemini, şehâdet âlemi ve dünya olarak da adlan-
dıran Sargut’a göre, dünya bir muhârebe meydanı gibidir. Bura-

16 Kılıç, Mahmud Erol, Şeyh-i Ekber İbn Arabî Düşüncesine Giriş (İstanbul: Sûfî Ki-
tap), 2015, 269.

17 Sargut, Meşkûre, Duygulu Gönüllere Hitap (İstanbul: Âdil Ceylan Matbaası), 1950, 
4-5.

18 Sargut, Duygulu Gönüllere Hitap, 1950, 9.

19 Sargut, Meşkûre, Ârifler Bahçesi’nden (İstanbul: Seyran Yayınları), 1993, 11.

20 Meşkûre Sargut’un Özel Yazı Arşivinden “Sen Huzûr-ı Evliyâdan Uzak Olursan, 
Hakîkatte Allah’tan Uzak Olursun” başlıklı yazısı.


