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Bu küçük kitap önce bir ders takririne cevap vermek için haz ırlanmış fişlerdeki notlar halinde idi. Zamanla teksir haline geldi. Biraz daha
genişleyerek bu hale dönü ştü. Iddiası z, sadece ilâhiyat Fakültesindeki
Tasavvuf Tarihi dersine kaynak olabilecek nitelikte haz ırlandı . Unıumil
tasavvuf hakk ında bir kaç söz, ıneşhur mutasavvıflardan bir kaç ı
—ama tasavvuf tarihi içinde fikirleri itibariyle en çarp ıcı ve tipik olanlar-, tasavvufi hayat ın içinde geliştiği haliyle nefs, baz ı tasavvufi ıstılahlar ve sufiler. Çok yayg ın vandet-i vücud nazariyesine mümkün olduğu kadar az temasla tasavvuf ve mutasavv ıflar hakkında okuyucuya
fikir vermek suretiyle tasavvufun ne oldu ğunu anlatmak bu kitapc ığın
gayesi oldu. Geliştirilmeğe, düzeltilmeye ve tamamlanmaya muhtaç
bu küçücük kitap, Hz. Peygamber Aleyhisselâmdan sonra ferdi olarak
ortaya ç ıkan, daha sonra da cemiyetin bir bölümüne malolan bir dü şünce
v e hayat tarz ının ne olduğunu anlatmak için kaleme alındı .
Kitabın hazırlanmasında eme ği geçen meslekta şım Ethem Cebecio ğlu'n.a ve yardım ı geçen diğer dostlaruna te ş ekkürü bir borç bilirim.
Gayret bizden, muvaffakiyet Allah'tand ır. 25 Eylül 1986 Ankara
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VII

GIRIŞ

TASAVVUFUN DO ĞUŞ U VE GELI ŞMESI
Burada, hakkında pek çok şey yaniara tasavvufu, herkesce bilinen
yönleri yanında, de ğişik açılardan - tarihi, felsefi ve psikolojik bir fenomen olarak - incelemeye çal ış aca ğız.
Mutasavvıflarca, içinde bulunulan hal ve makam gere ği olarak,
çeşitli biçimlerde tarif edilen tasavvuf, ilahi kaynakl ı bir hiknıetin bu
düşünce sistemine katılmış olanlar tarafından yeni gelenlere onu aktarma geleneğıdir. Biiyleee tasavvuf, hem zaman içinde sürüp gitme, hem
kesim suz. kaynağı ile ilişkisi nedeniyle ardı arkası kesilmeden devam
eden bir yenilenmedir. O, ayn ı zamanda, islâmiyetin içe dönük, batılı?
(ezoterik) bir yönü olarak d ış a dönük, tahir? (ekzoterik) Islam' dan
ayrı olarak kendini gösterir; ayni şekilde, manevi, Allahla ilgili
gerçeklerin doğrudan gözlemi, insanl ığın bazı döneminin şartları ile uyuşan kişisel düzeyde, ilahi gerçekleri yorumlayan kanunlar ın uygulanmasından ayrılır. Insanlar ın ortak yolu, Allah' ın gönderdiği kitaplarda
buyurulan ibâdetlerle dolaylı ve sembolik bir şekilde, ilahi gerçeklere
beraberce kat ılma gere ği olarak eri şilebilen, ölümden sonraki mutlu bir
halin veya ya şayışm elde edilmesine yönelik oldu ğu halde, tasavvufun
amacı, bizzat kendisindedir. Şu man.ada ki, o, sonsuzun vas ıtasız bilgisine
girişi sağlayabilir.
Tasavvuf, bir manada tecrübi bir ilim ve insan ın kendi ruhunu incelemesi yöntemidir; bu yönden o, her zaman bulunmas ı gerekli elemanlar olarak, bir ö ğreti (doctrine), bu doktri ııin öğretimi (veya sülük) ve
pek tabii olarak manevi bir yöntemi bünyesinde bulundurur. Doktrin,
ulaşılmak istenen bilginin sembolik olarak önceden bildirilmesi biçimidir ve meydana çıkması anında bu bilginin bir meyvesidir. Doktrinin
öğretilmesi veya "sülük", manevi bir etkinin aktar ılnıasından ibârettir;

bu aktarma işlemi muhakkak tarikat zincirinin temsilcilerinden biri tarafından verilmiş olmalıdır. Manevi yönteme gelince, bu genel olarak
manevi konsantrasyon yollar ını öğreten, yöntemlerini bildiren ve müridin yetene ğin göre yöntemi de ö ğreten bir şeyh tarafmdan aktar ılmaktaclır. 1
Tasavvuf, zihnin manevi olaylara yönelmesi, bir ruh hali ve e şya=
zevkle kavranmas ı olarak, tıpkı bütün diğer manevi yollar gibi, tabiat ı
gere ği, bilgisizliğin yok edilmesini öğretir, yani bir tek "Gerçek" olmayan her şey hakkında "alimâne cehalet" (docta ignorance) ile bilgisizliğin yok edilmesini salık verir. 2
Bütün şüphe ve bilimler hakkında deneyden sonra tasavvufta
karar kılan Gazzali'ye göre, tasavvuf, bir arar olarak, ıı
abir teknik ve ne de, en güzel ifade ile, bir bilgi veya marifetin bir kaynağı
_ ve ilkesidir. fakat o, takip edilecek ve uygulanacak bir yöntemdlair taahhüt_ etme, yerine getirilmesi gerekli ilkelerin uygulamasına verilen söz halidir: Ona iren herkes bir zühd_ hali içindedir,,
faka.t__tas~ı-f--huzühd ha' de değildir;_belki zühdden daha ilerdedir.
Çünkü, zülıd dünyadan vazgeçme halidir, tasavvuf ise Allah'tan ba şka
her şeyden bağları koparınaktık o şekilde ki, her şey yok olur, sadece
Allah x.3 Hatta Gazzalrye göre, tasavvuf kendisini meydana getiren
temel ilkelerin-d e tam bişıfaae ile, "gerçek bilgi" de değildir, onunla uygunluk da sağlayamaz; bu yönden o, bilimin kayna ğı ve nedeni, "yalan"
inObj
., sadece diğer vasıtalardan daha güvenilir bir şekilde
yol gösteren basit bir araçt ır. Onun diğer yollardan daha güvenilir olması, hiç yamlmaz demek de ğildir.4
halde tasavvufliers_kişinin as__,ı_
niIniy_e_t~sinin de ğerlendirilmes
i üzerine kurulmuş olarak, kendisine gelenleri
. (veya ilham edilenleri) aynen *çisterenher şuuru imtihan. eder. Ya şandan hayat ı inceden
inceye gözden geçiren çok s ıkı bir araştırmaya ; tasavvufu ve onun ilkelerini ö ğrettiklerini söyleyenlerin b ıraktıkları eserlere dayanmaks ızm
tasavvuf hayat ında ilerleme gerçekle şemez.
Tasavvufun bu biçimde anlaşılmış olması haline gelinceye kadar,
geçirdiği tekâmül hakkında çok kısa bilgi vermek, konunun daha iyi anlaşılması yönünden faydalı olacaktır.
1 Bkz. Burckhardt (Titus), Introduction aux Doctrines Esoteriques de l'Islam, Paris
1969, s. 22.
2 Schaya (Leo), La Doctrine Soufique de
3 Gazzali, el-Munk ız men

Paris 1972, s. 29.

çev. A.S. Furat, Istanbul 1972, s. 59,

4 Jabre (Farid), La Nation de Certitude selon Ghazali, Paris 1968, s. 219.

2

Hz.Peygamber zamanında, her hangi bir zorlukla kar şılaşan inananlar topluluğu problernlerini çözümlemek için, ona ba şvuruyorlard, böylece de Islam'ın gösterdi ği doğru yolda ilerliyorlard ı . Hz.Peygamber öldüğü zaman, kendisin ı inananlara, ba şvurabilecekleri iki kaynak
bıraktı : Kur'an ve sünnet. Müslümanlar kar şılaştıkları zorlukları bir
taraftan bu iki destek sayesinde çözümlerken, di ğer taraftan da Hz.
Peygamber'in sahabilerinin yard ımlarından faydalamyorlard ı . Hicri
II. yüzyıla doğru islam toplulu ğu içerisinde bazı farklı inanışlar belirmeye ba şladı . Kısa zamanda, gerçekle şen fetihler, ekonomik ve siyasal
bazı etkenler sonucunda, halk, zenginli ğe, paraya ve dünya mallar ına
yöneldi. Buna kar şıhk, müslümanlardan baz ıları kendi inandıkları temiz
akideyi aynen devam ettirmek ve Allah taraf ından vahyedilmi ş olan ın
dışına çıkmaksızın Hz.Peygamberin yolunda gi' meyi üstün tuttular
Özellikle islâm'a özgü bir yaş ayış biçiminde hayatlarını devam ettirmeye başladılar.5 ibn Haldun'un dediği gibi, bütün banlar Peygamberin
sahabileri ve ilk müslümanlar ın yaşayışlarmda oldu ğu gibi idi.6

Cı

Bir hadise göre, Islam'da üç derece vard ır: islam, İman ve İhsan.
Bu sonuncusu, kendisi görülmüyorsa da her şeyi gören Allah' ı görüyormuş gibi ibâdet etmekten ibarettir. 7 ihsan derecesine yükselmiş bir
mii'minin ahlaki ve fiziki davran ışları aynilik gösterir. Çünkü ihsan di\, ğerlerine göre çok yüksek bir derecedir. Bu yüzden inançla amel birbirine paraleldirler. Bu inan ıştaki sahabiler en üstün derecelere eri şmek
isteğinde idiler. Çünkü Kur'an- ı Kerim, herkesin ameline göre ödüllendirilece ğini ve Allah'ın adil olarak hükmedece ğini bildiriyor. 8 Bu şekilde düşünerek hareket edenler zühd ak ımının doğmasına sebep oldular. 9
/

Sufiler, K ur'an'a ve sünnete uygun olarak ya şadıklarını ve Peymberin hayatını yaşamaya çalıştıklarını ileri sürüyorlardı .w Gerçek, ten de vahiyden önce oldu ğu gibi sonra da, Hz.Peygamber basit ve
gösteriş siz bir hayat sürüyordu. Onun devlet ba şkanı olması hiç bir ş eyi
değiştirmedi. Peygamber ve devlet ba şkanı olarak görevlerini düşünür,
1
alçak sesle konuşurdu; onda en güzel ahlak ın bütün izleri görüliirdü.
L--- Kaynaklar; yüzden ve yamal ı elbiseler giydiğini kaydederler. Kendi i ş -

g

5 Bkz. iz (Mahir), Tasavvuf, İstanbul 1969, s. 21.
6 Mukaddime, Fran. çev. V. Monteil, Beyrut 1967, s. 1005; Türkçe çev. c. 2, s. 540;
Massignon, Essai, s. 57.
7 Müslim, I, 1; Buhari, II, 37-1; Kr ş. Schaya, a.g e„ s, 17.
8 Zilzal, 7-8; Hucurât, 3; Nisâ, 40 ve 77; Mu'min, 20.
9 Çubukçu (t Agâh), islâm'da Tasavvuf, A.V. Ilahiyat Fak. Dergi. iç. Makale, c.
VII, Ankara 1961, s. 105.
10 Kuşeyri, Risâle, çev. T. Yaz ıcı, İ stanbul, s. 66.

lerini bizzat kendisi yapar, hizmetçileriyle beraber yemek yerdi. Hiç
kimseye kötü bir söz söylemez, has ır üstünde yatard ı. Bütün hayatı
boyunca hareketlerinde ölçülü idi. Sahabileri de t ıpkı onun gibi alçak
gönüllü olup ona benzemeye çal ışıyorlardı . 11
Şurası bir gerçek ki, Hz.Peygamber, her konuda, a şırı gidenlere
ölçülü olmayı öğütlüyordu. Bu konuda Müslim ve Buhari'de kaydedilen bir hadis yeterli delildir. 12
hâd", daha
Böylece, davranışla rına-ger-g `neleri
sonraları ise "sufi" ve " utasavvıf" 13 olarak adlandırılan kişiler gerçek
mânada bir akımın kuruçularuyete
msilcikri oldular. Sufi namıyla ilk
olarak adlandırılan Ebıl Hâşim (ö.150 /767) dir. 14 Sufi kelimesinin kaynağı hakkında çeşitli görüşler ileri sürülmü ştür. 15

t— Tasavvuf, kelime ve sistem olarak Hz. Peygamber (s.a.s.) zama-

■

nında mevcut de ğildir. Onun zamanında insanlar özel bir ünvan
almıyordu. Sadece Hz.Peygamber'e (s.a.s.) arkada ş olmaları, onunla
ayni zamanda, onunla yaşamış olmalarmdan ötürü s a h a b i diye
çağrılıyorlardı. Sahabilere yeti şenlere ve onlarla konu şanlara tabi û n ,
tâbiûnla konuşanlara ve onlarla ayn ı zamanda yaşayanlara da t ebeu' t- t abiin şerefli bir isim olarak verilmi şti.
Daha sonralar ı halk bazı meselelerde ihtilafa dü ştüler. Bu insanlardan bir kısmı dini vecibeleri daha dikkatli ve daha hassasiyetle yerine
getirmeye koyuldular. Bunlara zâhid ve âbid adlar ı verildi. Bid'at
ekili de o zaman ortaya ç ıkmıştır. Böylece kendi mezhebini hak kabul
eden bir sürü insan gruplar ı ortaya çıkmıştır. Bunlar aras ında "her nefeste Allah ile olma" 16 halini koruyup gafletten uzak kalmay ı tercih
edenler, tasavvuf ad ıyla diğerlerinden ayr ıldılar. Bu ad daha hicri 2.
asırdan önce me şhur olmuştur.
11 Bkz. Arberry (A.J.), Le Soufisme, fran. çev. J. Gouillard, Paris 1962, s. 62. Peygamberin sahabilerinden biri olan Ebu Ferve, her zaman Allah' ı anardı. Bir gün O'nu anmayı unutarak uzunca bir müddet yürüdü. Sonra birde.' hat ırlayarak yürüme ğe başladığı yere geri döndü
ve Allah'ı anarak yeniden yürüme ğe başladı ve şöyle yalvard ı : "Ey Allah'ım Ebö. Ferve'yi unutma, çünkü o Seni unutmuyor".
12 Bkz. Müslim, nikâh; Tecrid-i Sarih Tercemesi, c. II. s. 253.
13 Sufi ve mutasavvıf arasındaki fark için bkz. Çubukçu, a.g.e., ayr ıca bak. Guenon
(Ben" Esoterisme Islamique, l'Islam et l'Occident, içinde mak. Cahier du Sud MCMXLIII Viyana 1967, s. 154; zâhid, âbid, mutasavv ıf vs. gibi topluluklar hakk ında ilgi çekici bilgiler için
ayrıca bak. Lamil Çelebi, Nefehatül-Uns tercemesi, İ stanbul 1971, s. 29 vd.
14 Massignon, Tasavvuf, 1A; Iz, a.g.e., s. 83; Çubukçu, a.g.e.
15 Aym eserler.
16 Kuşeyri, Risâle, S. Uludağ tere. İ st., 1981, s. 111.

Sufili ye tasavvuf kelimeleri konusunda ara ştırma yapan ilimler,
bu kelimelerin menşei konusunda çe şitli açıklamalarda bulunurlar.
X.a) Bunun Hz.Peygamber (s.a.s.) zaman ında Medine'de mescidin

sedirinde oturan ehl-i suff e 'nin nisbeti söyleniiıktir. Bu
doğru olamaz; çünkü suffenin nisbeti suffi'dir, safi de ğil.
Azi) Namazda ilk safta bulunanlara verilen ad, 's a f f - ı e v v e 1'
den eldi'i il Bu_ da doğ ru olamaz, çünkü bunun nisbeti de saffi'dir,
Ne) BenûSûfa
— (Arabistan'da bir kabile)'dan geldi ğini de ileri sürenler olmuştur.
d) Sufâne 'den geldiği iddia edilmiştir. Bu bir, çeşit bitkidir.
(e) Bu kelimenin ensedeki hükümlü saç manasMa gelen s û f e t ü'
1 - k a f â dan geldiğı, ilerrs'unilen ti=rder arasindadır.
/f) Gene bu kelimenin s a f tt (safiye) " t e in iz old a " kökünm "'kan
den geldiği de söylenmiştir. Fakat lugât ve lisai

vermemektedir.
Bir grup ise sufi kelimesinin yün xnanas ına gelen " s û f "dan

çünkü bu mezhebi benimseyenlerin yünden elbise giydiklerini
söylemiştir. Uygun görülen ve kabul edilen, kelimenin bu kökten türedi ği
şeklindeki bu görüştür. İbn Haldun bu görüşü benimseyenler aras ındadır. 18
h) Bir kısım da bu kelimenin Yunanca olup hakim manasma gelen
s of o s 'tan geldi ğini iddia etmiştir. Ama pek kabul görmemi ştir.
Bir çeşit nefs, ruh ve zihin hayat ı olan tasavvufun tanımı, kişilere
ve zamana göre değişmektedir. 20 Mesela bunlardan biri, Muhammed
b. en-Nuri (ö.2957907-8) tasavvufun nefse ait bütün zevklerin terkedil:
mesinden ibaret oldu ğunu söylerken Cüneyd Ba ğdadi (ö.297 /908-910),
onu aç durmak, dünyayı terketmek, ali şılagelen ve hoşa giden şeyleri
kesip atmak21 olarak tammhyordu. 22 İbn Haldun da, 'onu. dünyan ın
17 Bu adla me şhur olan ilk şahıs cEbû Hâşim el-Kûfi'dir. Me şhur kimy.ager Cabir ibn
Hayyân'ın aynı ünvanla me şhur olduğunu söyleyenler de vard ır.
18 Bak. Mukaddime, frans. tere. Beyrut 1968, s. 1005.
19 Iştikakları konusunda bkz. Ku şeyri, Risale, tere., T. Yaz ıcı, Istanbul 1966; S. Uludağ tere. 1981; Hueviri, Ke şfu'l-Mahcûb, S. Uluda ğ tere. Istanbul 1982; S. Ate ş , Isl:am Tasavvufu, Ank. 1972; Islâm Ansk. Tasavvuf Maddesi.
20 Aynı eserler; Ku şeyri, a.g.e., ss. 35, 68, 72 vs.; Arberry, a.g.e., s. 73.
21 Belki bunu do ğrulamak içindir ki, çok uzun müddet kuzu eti yemek isteyen Hallae
bu isteğine karşı gelerek onu yemedi. Krş . Massignon, Akhbar al-Hallaj, Paris 1965, s. 144.
22 Kuşeyri, a.g.e., s. 68.

terki ile Allah'a yönelme ve halk ın rağbet gösterdi ği herşeyden uzalda
ma olarak tarif ediyordu. 23
İşte böylece başlayan bu akım, müslüman toplulu ğunun hı zla yayılması ve bunun sonunda meydana gelen çe şitli etkiler, siyasal çeki şmeler ve idarecilerin baskıları ile gelişiyor, insanlar aras ında zühd e ğilimi artıyordu. Buna bağh olarak zühd hareketinin tasavvuf tarihinde
önemli bir yeri bulunur. En geniş mânâda, zühd hareketi, nefsi yarat ıliniş her türlü ba ğdan koparmaktır. Tövbe, yenilerini kurmak üzere eski
düşüncelerle kurulmuş olan kötü inançlar ı silip süpürmüş olduğundan,
şimdi de zühd, insan nefsini, Allah'tan ba şka her türlü ba ğdan kopmu ş
olarak düzeltir, iyile ştirir, tabir yerinde ise, onu cilalar. Art ık yeni bir
hayat başlamıştır. De ğerler, fikirler, dü şünceler, görüşler değişmiştir.
o andan itibaren etkiye verilen tepki eskisinden farkl ıdır. Tek cümle ile
insan yaşayış ve zihniyet itibariyle ba şkalaşmıştır. Hasan Basri (8.110 /
728)'den Hallac (ö.309 /922)'a kadar, bütün sufiler zühdün ölüme kadar
devamlı olması gere ğini öğrettiler. Madem ki, bir hadise göre, dünya
Allah katında bir sivri sinek kanadı kadar bile gelmez, ondan vazgeçme (zühd) sufiler için kolayd ı .24 Pek çoklarınca zühd bu ş ekilde anlaşı lıyordu. Baz ı mutasavvıflara göre, bu dünyadan kaçmak olan zühd,
manevi hayat ı yaş ayanların ulaştıkları makamlar aras ında yüksek bir
derecedir. Bütün makamlar gibi, o da bilim, hâl ve amelden meydana
gelir. Tasavvufun ba şlangıcı kabul edilen zühd konusunda metinlerde
rastlanan rivayetler hieri 2. asra kadar ç ıkar.25 Bu tarihten itibaren,
bu akımı bilen birçok kimse, Basra, Kufe, Hicaz ve Horasan'da sistemlerini yayabilmek için merkezler kurdular. Bu e ğilimi ilk defa uyguladığı
bilinen Hasan Basri (5.110 /728) sufilerin bu konuda büyük bir şeyhi
oldu ve eğilimin tasavvufa dönüşü onunla başladı . Hemen sonra zikir
meclisleri ve tekkeler kuruldu. 26
23 Mukaddime, Türkçe çev. Z.K. Ugan, İstanbul 1970, s. 544.
24 Acluni, Ke şfıfl-Haffı, Halep tarihsiz, 1 /490; Ku şeyri, a.g.e., 233 vd.
25 Ziihd konusunda bize kadar ula şan ilk eserler şunlardır: Zeyn el-Abidin b. Ali b. elHüseyn (ö. 92 /710)'in "es-Sahife fî 'z-Zühd" ü (Bu eser Ebü Ca'fer Muhammed b. Yakab b.
İshak el-Kulunrnin el-Kafi fi İlm ed-Din" adlı eserindedir; bu ki şi ise İmamiyye'nin önemli
ülimlerinden sayılır); bundan başka Abdullah K Mübarek (ö. 181 /797)'in "Kitabü'z-Zühd ve'
r-Rakâik" i, Ahmed b. Hanbel (e. 241 /855)'in "Kitabü'z-Zühd"ü, Câluz (e. 255 /868)' ın "elBeyan ve't-Tebyin" içindeki "Kitabü'z-Zühd"ü zikredilebilir. (Bu konuda daha geni ş bilgi için
bkz. Arberry, La pre ıniere epoque de devotion dans le mysticisme islamique, Sohbet Dergisi'nde
mak. çev. H.Sibel, s. 6, 12.
26 Massignon, ilk tekkenin Abdü'l-Vâhid ibn Zeyd'in ö ğrencileri tarafından kurulduğunu k aydeder.
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Arn.aldez'in de belirttiği gibi,27 her ne kadar Islam her şeyde ölçülü
bir dini hayatı öğütlüyorsa da, Kur'ân- ı Kerim'in buyruklar ına çok
titiz bir şekilde uymayı bir davranış çizgisi olarak kabul edip inananlar

tasa.vvıduu meydana ç ıkmasına neden oldular. Bu tür bir dü şüncenin
karşısında Massignon ve Arberry gibi oryantalistlerin sözlerini görüyoruz. Onlara göre tasavvuf, kayna ğında ve gelişmesinde, tekrar tekrar
okunup üzerinde derin derin dü şünülen Kur'an- ı Kerim'den ileri gelmiştir.28 P. Nwyia da aym düşünceyi paylaşarak tasavvufun islam'a
mahsus, benzersiz bir özelli ğe sahip olduğunu söyler. 29 Bu fikirleri doğrulamak ve tasavvufa d ıştan etkilerin oldu ğu yolundaki iddiaları yalanlamak için30 Ogan, ileri sürülen etkileri kabul etmeyerek belki tasavvuftaki zühd ve uzlet ile budizmin ve hristiyanli ğın bazı ilkeleri arasında,
"gaybet ve ittisal" ile gene budizm ve iskenderiyye felsefesi aras ında,
vandet-i vücüd ile Hind dinlerinin Nirvana's ı arasında benzerlik olabilece ğini, ancak bu halde bile, bu benzerli ğin görünüşte ve şekli olduğunu, fakat asla temelde olmad ığını, arada derinli ğine çok farklar olduğunu söyler. 31
Bu
_... şekilde başlayan tasavvuf! hareketin geli şmesi ve yayılması
konusunda kısaca şıı.ar söylenebilir. Hicri 2. as ırda mutasavvıflar

öl ülü 'tid ; inanç sistemleri Allah' ın birliği (tevhid)
üzerine bina edilmişti. Genel olarak vecd h alini gaye
Hicri 3. yüzyılda ise "vandet-i vüead" 32 denilen yeni bir doktrin or_taya çıktı. Bö lece sistemleşen tasavvufla beraber mutasavv ıflarm saart_tı. Denilebilir iı tasav-vufun. temelini Mısır'da atan Zu'n - Nün
ö.245
/859)'dir. O sıralarda artık şeyhler, müridler ve bu şeyh_
ler tarafını;
öğretilen tasavvuf! ilke ve âdetler görülmeye ba şladı.
Müridler şeyhlerine .kayıtsız şartsız bağlanmak zohında—i~le
ki,--Bayezit-Bistami-(6.245 /859), "eğer bir kimsenin- şeyin yoksa, onun
yol _göstericisi şeytandır"3 3 diyordu.
27 A.g.e.
28 Essai, ss. 104, 139; Arberry, Soufism s. 21; kr ş. Waardenburg (J.J.) L'Islam dans le
Miroire de l'Occident, Paris 1962, s. 164.
29 Ex4ese Coranique et Langage Mystique, Beyrut 1970, s. 13.
30 Öyle ki şarkiyatçılar yeterli delil bulamadıkları halde tasavvufta d ış etkılerin varhğmdan söz ediyorlard ı. (Bkz. Burckhardt, a.g.e., s. 17)
31 Isl'am Tasavvufunda Ecnebi Din ve Felsefelerin Tesirleri Var m ıdır? mak. Isltım
Dünyası içinde, sayı 7, İstanbul 1952, s. 6.
32 Bkz. Gardet-A ıawati, a.g.e., s. 125.
33 Çubukçu, a.g.e., s. 106; Vezzani (V.), Mystieism dans le Monde, Paris 1955, s. 144;
Zu'n-Nün el-Mısrrnin "şeyhe itaat etmenin Allah'a itaat etmekten iyi oldu ğunu" iddia etti ği
söylenir, Çubukçu, aynı eser.

Mutasavvıflarm bazıları, tasavvufun "sülüka ait ilkelerinin" önemi
üzerinde dururken bir kısmı da "doğrudan sezgi", "kişisel çaba" ve
"ilahi ihsan" in daha de ğerli olduğunu savunuyorlard ı .34 Ilahi hakikatlardan ilk defa bahseden Seri es-Sakati (ö.253 /867) idi; Yahya b. Muaz
er-Razi (ö.258 /871) ise Allah' ın birliği konularında dersler veriyordu.
Daha sonraları Ebu Hamza el-Bağdadi (ö.269 /882) insanlara tasavvufi
konferanslar vermeye ba şladı . Tasavvuf' kavramlar ı ve onların açıklamalarını ilk defa ortaya koyan ise Cüneyd el-Ba ğdadi (ö.298 /910) oldu.
Anlattığ
Gazzalr ııin eserlerinekilde geliş en tasavvuf bilhassa
_
den sonra birdenbire yayıldı 3 5 Çünkü Gazzali, tasavvufa islâmiyet
içinde me şruiyyet kazand ırdı . 36 Kuş eyri37 'den Sühreverdi (6.587 /1191)'
ye kadar, sosyo-kültürel topluluk olmas ı itibariyle müslüman topluluğuna mal olan tasavvuf, art ık bir bilim, bir yaşayış biçimi, bir anlayış
türü ve ilahi hakikatlara eri şmek için bir yöntemdir. Önceleri ki şisel
bir çehre g_österen.
tasavvuf, Illeri 2. ve 3. asra do ğru, başlangıçları
Hz.Peygamber'(s.a.s.)e kadar ç ıkan tarikatlar ıyla38 kollektif bir sistem
haline geldi.
Zu'n-Nan el-Mı srrye göre, tarikat (veya tasavvuf) 39 , ileri sürülenlerin aksine, ş eriat' kaldırmak yerine, ona en olgun ve en gerçek uygulamayı ve tamamlanmış olma sıfatını veriyordu.40 Tarikata girenler
tasavvufi deneylerini tarikat taraf ından verilen psikolojik bir metod
sayesinde 4 derecede tamamlarlar: a) Talib şb)-Mürid, e) Salik, d) Vas ı1.41
34 Bkz. Dermenghem (E.), Vies des Saints Musulmans, Alger tarihsiz, s. 202.
35 Ona göre, mutasavv ıflar yarat ılışın hakikatine sahip bulunuyorlar; ve şöyle ilâve ediyor: "Onların tuttukları yol, bana aç ıklıkla ve zorunlulukla peygamberli ğin hakikatini ve onun
ayırdedici vas ıflarmı gösterdi" (Munkız, s. 66). Mutasavvıflann yöntemini be ğenen ve onaylayan Gazzali, onlar ı bazı noktalarda be ğenirken, bazı noktalarda da tenkit eder ve şöyle der:
"Mutasavvıflar devamlı surette Allah'ın zikri içinde ya şarlar, akla muhalefet ederler ve dünya
zevklerinden yüz çevirerek Allah'a giden yolda yürürler".
36 Gardet-Anawati, a.g.e., s. 188; Rondot (P.), L'Islam, Paris, 1965, s. 73.
37 İbn Haldun, tasavvufun her ne kadar daha önceleri şeyhlerin a ğularından ö ğretilmiş
idiyse de, Ku şeyri'den sonra tefsir, hadis gibi bir ilim haline geldi ğini yazar (a.g.e., s. 545; Köprülü, Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul 1928, s. 1143.
38 Köprülü, a.g.e. Her ne kadar baz ı eserlerde tarikatlar Hz. Ebu Bekr ve Hz. Ali'ye
kadar ç ıkarılıyor, onlara atfediliyorsa da, Hüseyin Vâiz Ka şifi'ye göre, hepsi Hz. Ali'den itibaren yaphrlar. Iz, a.g.e., s. 118; Massignon, Essai, s. 128.
39 Şapolyo'ya göre, Islam Dünyas ı'nda önce 73 tarikat vard ı. Daha sonraları bu rakam
204'e yükseldi ki, bunlardan pek ço ğu öncekilerin kollar ı idi. Nitelikleri yönünden dörde aynl ıyorlardı : 1. Sünni, 2. Şii, 3. Mesleki, 4. Ihtilâlci. Birinciler: Yeseviyye, Mevleviyye, Nak şbendiyye vs.; ikinciler: K ızılbaşhk, Bektaşilik, Tahtaellık; üçüncüsü Ah'lik ve dördüncüsü Babailik
ve Simavilik. (Bkz. Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul 1964, s. 61). Massignon, sünni
ve şii 182 tarikat kaydeder. Kr ş . Tarikat, İA., Leyden yay. 1934.
40 Dermenghem, a.g.e., s. 131.
41 Bkz. Safa (Peyami), Mistisizm, İ stanbul 1961, s. 87; Massignon, a.g.mak.
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Ruhi hayatın tasvirleri ve içebakışa ait çözümlemeler olan yukar ıda
sıraladığımız sınıflama ve derece s ırası, tasavvuf üzerine yaz ılmış ilk
kitap "er-Rike",,in 42 sahibi Muhasibi (ö.f43 /837) ile başladı ve Ensari,
aha sonralçilere kadar devam etti. Bu sonuncular ayr ıca
menzillerden. (menazil) veya makamat'tan bahsediyorlard ı. Makamların
düzen ve s ıralanma listesi yazarlara göre de ğişir. Her ne kadar
Şakik el-Belhi, tasavvuf hayat ında, katedilen. yoldaki "makaniat" ı
Zu'n-Nun el-Mısri tarafından belirtilen dört 'menzil' olarak (zühd, havf,
cennet iste ği ve muhabbet) belirtirse de Serrâc (ö.378 /988) "Kitab elLuma' " sında yedi "menzil" sıralar: Tövbe (yazarlar ın pek çoğu bunu
listenin başına kor), vera', zühd, fakr, sabr, tevekkül, r ıza.43 Her derece
bir üst makamın görünüşüdür ve ancak ki şisel çabalarla elde edilir. 44
Hiç şüphesiz, kişisel çabalarla elde edilen bu makamlar yan ında
ilahi rahmetln bir lütfu olan halleri (ahval) buluruz. Bu haller şimşek
çakısı gibi bir anda gelir ve giderler, yani geçicidirler. 45 Bir başka deyiş le, bu haller Allah' ın liitufları (mevahib) olup kendisine bir hal gelen,
içinde bulunduğu halin üstüne yükselir. Kiiprülü'nün eflatuncu fikirlerle
benzerlik hatta aynilik buldu ğu "ahval", vecd halinde nefsin olabilece ği
hallerin ortaya çıkmasıdır. Mistiklerin, gerçe ğin en üstün sezgisini buldukları bizzat vecd hali, fena, bekâ vs. birer tasavvt ıfi hâldir. Serrâc
bunlardan on tanesini sıralar: "murakabe, kurb, muhabbet, havf, recâ,
ş evk, üns, tüma'nine, müş ahede ve yakin."46 Bu haller "vakt"e ba ğlı
olarak gelişme gösterirler, yani hallerin dinamik bir karakteri vard ır ve
tasavvuf', manevi yükseli şin gerçek hareket ettiricileri (muharrik) dir.
Bunun gibi, haller içinde ya şayan kimsenin bir amac ı vardır ve bu
sonuçla ilgilidir: Allah' ın birliği üzerine düşünerek, nefsi a şırı isteklerin
zoraki baskılarından kurtarmak, O'nu zikrederek insani suçland ıracak
eğilimlerden nefsi kurtarmak ve böylece kalpte sadece Allah' ın yer etmesini sağlamaktır. Her zaman söylenildiği gibi, insanla Allah arasında
daima karşıhklı ilişkiler vardır; Bu ilişkilerin sonunda kul, gerçekten
inanan kişi haline gelir. Kalbini temizleyerek Allah' ın hoşnutluğunu
kazanır. İşte bu haller, bu rızayı kazanmaya doğru götüren işaretlerdir.
42 Haris b. Esad el-Muhasibrnin tasavvufla ilgili iki önemli eseri vard ır: "er-Riâye liHukökillah" ve "Kitabu'l-Vesâyâ"; bunlar ın yanında onun "Risâletü'l-Müstersidin" adl ı eseri
de önemlidir.
43 EM Nasr es-Serrâc et-Tusi, Lüma', Ba ğdad 1960, s. 65 vd.
44 Kuseyri, a.g.e., s. 139.
45 Bkz. Arnaldez (Roger), Hallaj ou Religion de la Croix, Paris 1964, s. 61.
46 A.g.e., s. 82 vd. Ayrıca bk. Arberry, a.g.e., s. 9.
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Kendilerine has bir sistemleri, "ahval ve makamat" ı olan sufiler,
ayni zamanda, bunlar ı ifadede kullandıkları özel bir "anlatım yolu"
(langage) na da sahip bulunuyorIard ı. Bu anlatım yolu öyle özel idi ki,
tasavvuf" konularda konu şurken 1Wdi arkadaşları tarafından anlaşılan
bır sufi, tarikatm dışın a herha
mıse tarafından anlaşıinnyordu.
Bunun niçin ı oy e olduğunu soranlara bn Ata (ö.3119 /921) şöyle cevap
veriyordu: "Biz bunu yaln ız bizim gözümüzde çok kıymetli olan sistemimiz için yapıyoruz, tâ ki bizim mektebimiz dışında hiç kimse bu konuda bir şey ileri sürmesin." 47 Esasen onlara göre, kelimeler, sadece,
duyumla algılanan nesnelerin bir ba şka yere aktard ım§ imajları veya aldi
kavramlarm kurulu ş şeması olmayıp, manevi gerçekler ve insani kutsal. ,
ştıran faziletleri belirten çok yüksek ölçüdeki "ima veya tehnih" ler- la
dir. Sözü geçen fazilet ve gerçeklerin bulunabilmesi, ancak, beraberce
karar verilip yaşanmış hayat ilkelerinin ısrarlı ve sürekli uygulamas ı
sayesinde, onları derece derece kazanarak sa ğlanır. Tasavvufi kelime
haznesi, rahatça, bir yazardan di ğerine değişerek, tıpkı bütün mistik
hallerin kavramlaştırılması çabalarında olduğu gibi, terim olarak daha
kuvvetli ve daha sa ğlam bir durum alır. Tasavvuf"' bütün kavramların bir kelime veya varlıkta tipik bir şekilde canlandırılm.asnun
kaynağında Kur'ân- ı Kerim bulunur. Tasavvıdi anlatım biçiminin gelişip kişilik kazanması sırası nda Hz.Adem, Hz.ibrahim, ve Hz.Musa'
nın davranışları çok önemli rol oynanuşlardır.48
Yukarıda belirtilen hâllere u ğrayan mutasavv ıf bu hali açıklayamamaktadır; çünkü "sözle aç ıklanamaz" olmak mistik hallerin özelliklerindendir; aç ıklamak isteyince sun onu bir şekle sokarak, mecaz ve
üstü örtülü sözlerle anlatmaktad ır. Bu da tasavvuf' anlat ım tarzının
(ıstılahlarm) çıkışı olmaktadır.
Bazı yüzyıllarda tasavvuf şiddetli bir yayılma gösterdi ve baz ı
mutasavvıflar islami inançlara ve şeriata zıt olmaksızın, dış davranışlara hükmeden ulemaya ters dü şen özellikleri bile isteyerek açıklamakta
sakınca görmediler. Bu toplumsal psi şizmden ve zihni alışkanhklardan
kurtulup kaçma şekli idi. Sonuç olarak, kalbe, ruha, nefse ve Allah' ın
47 ICelLibilzi (Ebu Bekr Muhammed ibn İshak el-Buhari), Kitabü't-Tearruf li Mezhebi
Ehli't-Tasavvuf, 1933, s. 60; Ayr. Bk. Nwyia, a.g.e., s. 20; Kr ş. Massignon, Akhbar, s. 112.
48 Gerçekten mutasavv ıflardan kimileri, bir sufide Hz. Ismail'in teslimiyeti, Hz. Davud'un sıkıntıya katlanma gücü, Hz. Isa'nın fakrı ve Hz. Muhammed (s.a.$)'in ihltısmın bulunması gerektiğini söylüyorlardı. (Nwyia, a.g.e., s. 78; /z, a.g.e., s. 57). Mutasavv ıfları, bu şekilde
bir "ilk (veya ideal) örnek" kabul etmeleri sebebiyle bir çe şit eflatuneu kabul etmek mümkündür.
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ilham ettiği ilme önem verenlerle resmi islâm' ı temsil eden ve d ış görünüşe, zâhire önem veren hukukçular aras ında anlaşmazlık ortaya çıktı .
Bunlardan en önemlisi, IX. yüzyılda Bağdad'ta hanbelilerle sufiler
arasında olanıdır.49 Özellikle Hallâc, bu anla şmazlıkların kayna ğı olan
"Allah aşkı " (muhabbetullah) kavram ı konusunda çok önemli bir tartışmayı tahrik etti. 50 İşte bu şekilde anla şmazlıklar sonunda, Mısır'da
Zu'n-Nun'a zulmedildi; "murakabe" ve nefs muhasebesi üstad ı Muhasibi Kfıfe'de yarı sürgün hayat ı yaşadı ; felsefeci İbn Kerrâm hapsedildi ve Sehl Tüsteri Basra'da sürgünde öldü. 51
Psişik bir hayat türü, sosyo-kültürel bir etki unsuru olan tasavvufun- en uygun tabiriyle - nazariyecilerinden bahsetmek yerinde olacaktırllu_konuda şöyle bir sıralama yapılabilir:
Tabakât (biyo ğrafi) ve mutasavv ıfların sözlerinin toplandığı kitaplar:
Hicri dördüncü asrın başında
— Ebu Said ibn el-Arabi (ö.341 /952) ve Tabakatü'n-Nüssak' ı,
— Ebu Hamid el-Huldi (ö.348 /959) ve Hikâyâtü'l- Evliyâ's ı
Dördüncü asrm ;Onlarında
— Abdurrahman Sülemi (ö.412 /1021) ve Tabakasfixy_e'si,._
(bu eser 123 mutasavv ıfın adlarını, ölüm tarihrerini, vatanlarını, şeyhlerini, müridlerini ve sözlerini objektif olarak kaydeder).

Ebû Nuaym el-Isfehâni (ö.430 /1038) ve Hilyetül-Evliyâ's ı,
Beşinci asrın sonlarında
v— Abdullah Ensûri (ö.481 /1088) ve Tabakâtü's-Si ıfiyye'si,

Feridüddin Attâr (ö.627 /1229) ve Tezkiretii'l-Evliyâ's ı,
— Molla Cami (ö.898 /1492) ve Nefehatül- -Ons'ii, bu bölümde gösterilebilir.
_Tasavvufun
daktik) eserler:

uyuştuğunu gösteren ki şiler ve öğretici (di-

Ebû Nasr es-Serrâc (ö.378 /988) ve Kitabü'l-Lüma' fi't-Tasavvuf'u, (bu konuda çok önemli bir eserdir),
Ebû Talib el-Mekki (6.386 /996) ve Kıltül-Kultib'u,
49 Dikkat çekicidir ki, sufilerden Ensârî Herevi ve Abdülkadir Geylani hanbeli mezhebi'ndendirler.
50 Bu yanlış anlaşılmanm Hallâc't dara ğacma kadar götürdü ğü çok iyi bilinmektedir.
Bkz. Massignon, Akhbar al- Hallaj ou la Iteligion de la Croix; Köprülü, a.g.e.; Gardet - Anawati,
a.g.e., ss. 66, 77, 80, 161, vs.
51 Gardet, Islam, s. 235.
,
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Ebti Bekr el-Kelabazi (ö.390 /999) ve Kitabü't-Tearruf li Mezhebi Ehli't-Tasavvuf'u (ahval ve makamat ve "tasavv ııfi ıstılahlar"
konusunda bilgi verir),
Beşinci asırda ikisi çok önemli dört yazar ve eserleri:
Ebu'l-Kas ım Abdül-Kerim el-Kuşeyri (ö.465-1072) ve Risâle'si,
>(— Ebu'l-Hasan Ali el-Hucviri (ö.469 /1077) ve Ke şful-Mahcab li
Erbabil-Kulab'u,
Abdullah Ensari (ö.481 /1088) ve Kitabu Menazili's-Sairin'i,
Eba Hamid Gazzali ve eserleri. Bunlardan Ku şeyri ve Gazzali
tasavvufun en önemli teorisyenleridir.
'Bu arada ünlü eseriyle, ibn Abdullah Sühreverdi (ö.563 /1166) ve
Avarifül-Ma'arifi, kayda de ğer.
İJçiincü grupta ise Kur'an- ı Kerim'in tasavvuf' tesfirleri
dilebilir:
Sülemrnin tefsiri (Hakaiku't-Tefsir),
tefsiri (Letaiful- İş arat),
Ensarrnin tefsiri (Ke şfu'l-Esrar ve iddetül-Ebrar). 52
Birçok düşünürün dediği gibi, tasavvuf ve yöntemleri, ki şinin insani karakterini düzenleyerek hatta bir bak ıma onu yok ederek, çe şitli
eğilimlere mütenaz ır bir karakterde bir tek hedefe yönelirler.
Gerçekten tasavvuf, insan ı Allah'a yönelten ve onu manevi birle şmeye hazırlayan belirli bir temizlenmeyi gerektirir. Bu yönden, ya şamlan coşkun manevi hayat - islam' ın ölçülü bir hayat ı emretmesine ra ğmen- tasavvufun sayesinde gerçekle şmiştir.

52 Muhâsibrnin eserleri daha önce yaz ıldığı için burada tekrarlanmad ı. (bkz. s. 11 )
Kitaplar konusunda, Massignon'un "Lex.ique", Arberry'nin "Le Soufism", GardetAnawati'nin
ortak "Mystique Musulmane" ve . R. Caspar'm "Cours de Mystique Musulmane", Roma 1968 adl ı
eserlerinde açıklamalı bilgiler bulmak mümkündür. Biz burada sadece tasavvufun ilk zamanlar ına mahsus önemli eserleri kaydettik yoksa benzer daha pek çok eser mevcuttur.
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I. BÖLÜM

A) İ SLAM P4.1ŞPNC.ESINDE TASAVVUF
Çeşitli tarifleri bulunmakla birlikte, bir hâl ilmi olarak da ifade
edilen tasavvufun hem ilim, hem de hâl olarak islâırt düşüneesinde
mevcut olmadığı, sonradan idhal edilen fikirlerle geli şip islâmile ştii
söylenir. Hz.Peygamber (s.a.s.)'d-e-iı—
. sonra hızla gelişip büyüyenslâm
Devleti'riin.seşitli kültür ve medenlyetlerle kar şılaşması sonucunda
karşı lıklı kültür tesirleri olmu ştur. Birçokcimse işte bu kültür karşılaşmaları sırasında tasavvufi birçok hususun müslümanlar aras ında yayıldığı kanaatindedir. Felsefi alanda büyük, tesirleri görülen tercümelerin daha sonraları tasavvuf felsefesi plan ında da etkili oldukları iddia
olunur. Yunan, Bizans, Iran. ve Hind kültürlerinin tasavvufi fikriyatm
oluşmasında önemli rol oynadıkları tasavvuf sistemi içinde, bu düşüncelerin birçok unsurlar ıyla yaşadığı ileri sürülen hususlar arasmdad ır.
Bu unsurları kabul edip düşüncelerinde olduğu kadar, tavırlarmda da
onları izhâr eden insanların, Islâm düşünce ve hayatına uygun düşmeyen durumlarından dolayı sünni inanış taraftarlarınca kabul edilmedikleri bu konudaki kitaplarda yer al ır. Hatta bu hususun taraflar arasında kavgaya kadar dönüştüğü zikredilir. Kelaıncılar, hadisciler, fıkıhcılar ve diğerleri tarafından reddedilen bu dü şünce ve hayat tarz ı,
ancak Gazzali tarafından kabul gördükten sonra me şruiyyet kazanmıştr. Mamafih tasavvufun aleyhinde bulunanlar son bulmam ı§, bilhassa
Mullyiddin ibn Arabi'nin düşünceleriyle tasavvuf şim şekleri üzerine
çekmeye devam etmiştir. Bu reddi dile getiren ve mutasavvıfları tenkid
eden pek çok kitap kaleme ahnm ıştır. Buna mukabil tasavvufu ve mutasavvıfları metheden, onlar ın harikulade hallerinden bahseden bu
filmin şeriatla uyuştuğunu gösteren pek çok eser tasavvuf': edebiyat ı süslemiştir. Günümüzde bile ayn ı tarzda faakretler lehde ve aleyhdedevam etmektedir.
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Biz, tasavvufi dü şünceyi te şvik eden konularla, bu şekildeki bir
anlayışa engel te şkil eden hususlardan hanlar ın' belirterek yukar ıda
zikrettiğimiz hususa ışık tutmaya çalışacağız.
Önce tasavvufi dü şüncenin Islam'da olduğunu kuvvetlendiren
hususları görmeğe çalışalım:
,

1— İslam Düşüneesindeki Tek ve Aşkan (Müte'al) Bir Allah inanc ı:

İslam düşüncesinde Allah 'Bir' ve 'Tek' t__Bu teklik, sadece kendinden başka bir ilah olmadığı için de ğil, fakat kendisinin e şi, küfüvü
ve—benzeri olmad ığı içindir. 53 O, hem zatı itibariyle tek, hem de benzeri
olmaması itibariyle tektir. Allah 'KayyüM' 54 dur; tek Yarat ıcı ve hakikaten mevcut, tek Mutlak Varl ık'tır; çünkü O'ndan ba şka her şey yok
olucudur. 55 Allah insanın aklına gelen her şeyden başkadır. 56 Bu yönden akıllar O'nu idrak edemez. O, Zat' ında idrak edilemez, Samed'dir,
her ş eyden müstağni, her şey O'na muhtaçtır. 57 İnsan düşünce ve muhayyilesinin dışındadır.
veçhile aşkın bir varlık olması hasebiyle
bizatihi Kendisi ile vard ır. Varelmak için dışarıdan bir sebebe ihtiyac ı
yoktur. Aksine, diğer bütün varl ıklar, varlık kazanmak için O'na muhtaçtır. Allah'ın cinsi ve fasl ı yoktur, mahiyeti de yoktur. Tarife s ığmaz,
çünkü mürekkeb varlıklar tarif edilir Allah' ın mürekkeb oldu ğu ise
düşünülemez. O, kendisine noksanlık getirebilecek her türlü s ıfattan
uzak, aksine kendisine "kemâl" veren bütün s ıfatlarla donat ılmıştır.
Doksan dokuz güzel ismi (esmau'l-hüsnü) O'nun kemâline ve Tek ilâh
olduğ una delâlet eder. Bu s ıfatların hiç birisinde, ba şka hiç bir varl ık
O'na ortakl ık etmez, çünkü O, Tek'tir.
Allah'ın akıl üstü, aşkın bir Varlık olduğunu ifade eden ayet ve hadisler pek çoktur. Böylece Allah, her türlü insani idrak ın dışında kalmaktadır. Bu sebeple O, bamba şka bir Varlıktır. Ancak Kur'ân- ı Kerim'
deki bazı ayetler Allahla insan aras ında bir yakınlık-nı bulunduğunu
ima eder. Bunlardan biri Bakara Suresi'nin 31 nci ayet-i kerimesidir.
•
(j1
J1.9
(...
Ii)
"Hani Rabbin meleklere Ben yeryüzünde bir halife yarataca ğım...",
demişti...".
53 Enbiya, 22

. ()

54 Bakara, 255
55 Rahmân, 26, 27
56 Kelâm-ı kibâr.
57 Ihlâs, 1-4
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74)1

JI

Bilinm.ezler veya "gayb" Allah'a aittir. Gayb asla bilinemez;
ancak Allah vahyetti ği takdirde bilinir. Allah bu dünyada görülmez
O'nu görmek isteyenleri yıldırım çarpar. Allah bu dünyada gözle görülmesi mümkün olmayan bir Varlık'tır. Bu dünyadaki gözlerin O'nu görme ğe tahammül edemeyecekleri bizzat Kur'ân- ı Kerim tarafından bildirilmektedir. Nitekim Bakara Suresi'nin 55. âyeti bunu aç ıklar:
j

k;

t.2!1

jA

L ›-

"Ya Musa! Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmayaca ğız, demiştiniz
de gözleriniz göre göre sizi y ıldırım çarpmıştı". Bu âyet-i kerimede de
ifade edildiği gibi yahudiler, Allah'ı görmek istedikleri fakat buna muktedir olamadıkları ve tahammül edemedikleri için kendilerini y ıldırım
çarprnıştı .
Aynı şekilde, Rabbiııi ısrarla görmek isteyen Musa'ya Allah' ın
hitabı (...j1

t. ^

.,1•2; ı

j j Liı.;

"...sen Ben'i göremeyeceksin, ama da ğa bak! E ğer o yerinde kalırsa sen de
Ben'i göreceksin...", (A'râf /143) şeklindedir. Öyle ise sadece alelâde insanlar değ il peygamberler bile bu dünyada Allah' ı görme gücü ve tahammülüne sahip de ğillerdir. Ancak sadece, Hz.Muhammed (s.a.s.) Mi'râc
hadisesi ile Allah'a yakla şmış , O'nunla konuşma imkâmna sahip olmuş tu. Mamafih Kur'ân- ı Kerim'de Allah' ın âhirette gözle görülece ğine
dair iş aret, Ima ve telmihler vard ır. Kıyâmet Suresi 23. ve 24. âyetinde
(..6);1.;

JI

.ö „..„;,1;

J)

"o gün, bir takı m yüzler Rab'lerine bakıp parlayacaktır", diyerek i şte
bu hususa iş aret eder. Şurası bir gerçektir ki Allah'ın âhiret'te görülmesi ihatas ız bir tarzda olacakt ır. Hasan Basri gibi müfessirler bu hususa özellikle dikkat çekerler. Ayr ıca Hz. Peygamber'in (s.a.s.) baz ı
hadislerinde âhirette mii'minlerin zaman zaman Allah' ı görecekleri,
bundan fevkalade büyük zevk ald ıkları için O'ndan ayr ılmak istemeyecekleri bildirilmektedir.
Tasavvufi dü şünceyi te şvik eden hususlardan bir di ğeri Allah' ın
insana çok yakın olduğunun, birçok âyette belirtilmesidir. Nitekim bir
âyet -i

Cy.

Lf). 1 ‘:)..4.)"Biz insana ş andamarından

daha akınız"58 denilmektedir. İnsana çok yakın olan Allah insanın da
—
kendisine yakın olmasını ister. Bu yakla şma, ancak Allah'ın istediği şe58 Kâf, 16

15

kilde kul olmak ve ziyadesi ile yap ılacak ibadetle mümkün olur. Nitekim bir hadis-i kudsrde "kulum Bana ancak ibadetle yakla şır. Bana
ibadet ettikçe öyle bir an gelir ki, Ben onun gören gözü, i şiten kulağı,
söyleyen dili olurum" denilmektedir. Kastalanr ııiıı zikrettiği bu hadis-i
kudsrnin tasavvuf! hayat ı teşvikte büyük rol oynad ığı inkar edilemez
bir gerçektir. Di ğer taraftan Islam inanc ı Allah'ın baki kalaca ğını O'ndan başka her şeyin yok olacağını bildirir. Rahman Suresi'nin 26, 27
nci âyetlerinde ifade edilen bu hususun insanlar ı mecbur! olarak Allah'a
daha fazla ibadete ve tasavvuf! hayata yöneltti ği dikkatten kaçmayacak bir husustur. Zira geçici nesnelere ba ğlanmanm hiç bir kıymeti ve
değeri yoktur. Ebedi hayat ı hazırlayan bir insanın, geçici nesneleri bir
yana bırakıp, Baki olana sarılması ve O'na ulaşmak için faaliyette bulunması daha do ğru olan husustur. Ayetlerde anlat ılmak istenen budur. Bu ve benzeri ayetlerin tasavvuf! hayat ın muharrikleri olmas ı elbette mümkündür. Bu tarz bir dü şünce, te şvik unsuru olarak tasavvuf!
hayatta büyük rol oynam ış , daha sonra ortaya ç ıkacak olan fena ve bekâ
hallerinin hazırlayıcısı olmuştur. Bu konuda Hz. İbrahim'in "ben geçici şeylere tapmam, benim Rabbim Baki olan birisi olabilir" şeklindeki
ifadeleri tasavvuf tarihinde Allah'a daha çok ibâdet edilmesi gerekti ği
hususunu vurgulanuş , bu tür bir hayatın adeta kamç ılayıcısı olmuştur.
Allah insana çok yakındır, insanın da kendisine yakla şmasım ister
11

eı-ıJı sip.3

cs.P L5p

b ıj )"

Allah her şeye Kâdir'dir. O, hidayete erdirdi ği gibi sapıttırır.
(s-kt: 43.!1,:jğ j eıbl-am

O, insanı ve fiillerini yaratır.

(Z.) j.1^.*.7

c.3t;) 61

Ancak, insanın
hür iradeye sahip oldu ğu, kesb edece ği fiillere göre sorumlu olduğu
bilinen bir husustur.
2. İnsan Allah'a ibadet etmek ve emirlerine uymak içl12.Yarat ıl-

mıştır:
Bu konudaki bazı ayetler şunlardır:
( • • • ti.,11.9 c531
?(
59 Bakara, 186.
60 Bakara, 272.
61 Saffât, 95,96.
62 Yasin, 22, 61.
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dIA

"Beni yaratana ne diye kulluk et"...Bana ibadet ediniz... ,,62.

•
L*-21.4-

j) r"Cinleri ve insanlar ı ancak Bana

kulluk etmeleri için yaratm ışımdır"63 . (
kulluk edin." 64. (...

,11

"Allah'a

Jli) "Ben Allah' ın kuluyum, dedi..."

j5. (.4.0 "G öklerde ve yerde
olan her şey Rahmân'a ba ş eğmiş kul olarak gelecektir" 65 .
(..

Esasen bu husus ezelde kabul edilmi ş ve belgelenmiş tir. Insan
ezelde Allah'la bir "misak" imzalam ış, bir 'akid' de bulunmu ş ve bir
söz vermiş tir. Arif Suresi'nin 172 nci iyeti bunun en aç ık delilidir:
a..ıe ji4);

„:).4

1.:kh

"Rabbin insan-

oğlunun sulbünden soyunu al ıp devam ettirmi ş, onlara 'Ben sizin Rabbiniz de ğil miyim' demiş ve buna kendilerini şahit tutmu ştu. Onlar da 'Evet,
şahidiz' demişlerdi. Bu, kıyamet günü, 'bizim bundan haberimiz yoktu'
dersiniz, diyedir". Öyle ise insan taahhüd etti ği hususu yerine getirmek
mükellefiyet ve mecburiyetindedir. Zira insan andinden dolay ı mes'üldür. O/3-.4 C.)l5" 44,J1 ‘:)I) Bir defa Allah' ın Rablığını kabul etmiş ,
O'na kulluk edece ğine dair söz vermi ştir. Artık bu sözden dönmek yoktur. Dönülmesi halinde cezay ı gerektiren bir durum ortaya ç ıkar.
3. Yaratılmış her şey Geçie_iıiir.
Bu fikir, mevcud her varl ığın sonlu olduğunu ifade ile Bitki bir
varlığa bağlanmak gere ğini belirtir. Ebedi bir varl ığa kul olmak ve mükâfat olarak sonsuz bir hayati kazanmak ümidini gösterir. Pek çok âyet-i
kerime bu fikri açıklar:
(

‘.54 ol:41

"Dünya hay...atı .gökten indirdiğh

`T
;$:,js"

)

şıl
1,,.01

yz•

4.5

e

•

63 Zâriyât, 56.
64 Nûh, 3.
65 Meryem, 30,93.
66 Yunus, 24.
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i));..1 .,
( • 514 1 j

t,. 11; ‘=. 1).)

:•

J.1424

"Onlara dünya hayat ı misalinin tıpkı

şöyle olduğunu anlat: Gökten indirdi ğimiz su ile yeryüzünde yeti şen
bitkiler birbirine kar ışır, ama sonunda rüzgar ın savuraca ğı çerçöpe
döner. Allah her şeyin -üstünde bir kudrete sahip oland ır. Mal ve
oğullar, dünya hayat ının süsüdür. Ama baki kalacak yararl ı işler,
sevab olarak da, emel olarak da Rabbinin kat ında daha hayırlıdır"67 .

‘=•1'.) 4?-3

:

• C-Ai

‘:>"

Jç

"Her şey yok olacak ve sadece yüce ve cömert olan Rabbinin
varlığı kalacaktır" 68 . Böylece dünyadan ve andaki yarat ıklardan
uzaklaşma ve hakiki dostu bulma fikri ortaya ç ıkar.
Allah'ın her şey ve insanın hiç olduğu, dini bir motiftir. Bu husus
tasavvufi hayat ın başlangıcını te şkil etmektedir.
Her ş eyi Allah üzerine termerküz etmekle Kur'ân, dindar ruhlar ı
ve düşünceleri, yok olucu dünyadan çekip, mutlak varl ık Allah üzerinde
teksif etmekte ve O'nunla me şgul olmaya davet etmektedir. Ancak nefislerin ve düşüncelerin Allah üzerinde teksif edilmesi O'nunla birle şmeyi
asla imâ etmez; bu mümkün de ğildir. Bunu arzu edenler ölmüşlerdir.. Bir
kısım insanlar veya mutasavvıflar bunu de ğiştirerek mant ıki bir yöne
çevirmişlerdir. "E ğer Allah her ş eyse, her şey Allah't ır" demişlerdir. Bu,
monist ve felsefi bir tasavvuf anlay ışıdır. İbn Arabi'nin anlay ışıdır. Bir
kısmı da Gazzali gibi, konular ın sınırlarını aşamayarak yaşamışlardır.
4. islâm Düşüneesinde Allah, İnsana Çok Yakındır:
Allah akıl üstü, aşkın (müte'âl) bir varbkt ır; bununla beraber uzak
da de ğildir. Gücüyle ve ilmiyle insana yakındır. İnsan içinde ya şadı:_ğı
bu dünyada Allah'ın kudreti, kuvveti, saltanat ı, azameti, rahmeti vb.
sıfatlar ının tezahürüyle çepeçevre ku şatılmıştır. Allah'ın doksan dokuz
güzel isminin tecellileri, her an insana O'nu hat ırlatmakta, O'nunla beraber oldu ğunu göstermektedir. Dü şünen insan O'ndan ve tecellilerinden
kaçmanın mümkün olmadığım anlar. Zira_ her yer ve her ş ey O'nundur
ve O'nun varlığının iş âretidir.

.31 .)
4:)■ 1 Ji d3A Ari
Ijii; \‘',?. 1;
Ç..
"Doğu da, Batı da Allah'ındır. Nereye dönerseniz Allah' ın yönü
orasıdır. Doğrusu Allah her yeri kaplar ve her şeyi bilir" 69 .
(

67 Kehf, 45-46.
68 Rahman, 26-27.
69 Bakara, 115.
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5. 'Rahman ve Rahim Olması itibariyle de Yakındır:

( • • • 4•:1; -3

rer...

(

C-'=).a

uIJl

• • .)

...Kalbi

ile kişi arasına gi-

.

:t.! b

jj .541

tA

"Allah onların gizlediklerini ve aç ığa vurduklarını bilir,", "Yeryüzünde
yaş ayan bütün canlıların rızkı O'na aittir". (:).";•-•• ,5 r

■

)

eA j,„ "Yoksa kendilerini, gizli aç ık konuşmaların duy-

(...

)

maz mıyız sanırlar, hayır öyle de ğil ..."72

"...Allah konuşmanın işitir..." 73 Ayrıca aynı surenin yedinci âyeti
kişi varsa dördüncüsü
C" j•<f 14. • .)
(• • . e e, 19se 411
O'dur..." diyerek her yerde her şeyden haberdar oldu ğunu bildirir.
4:J 1 •■•

j)

"Biz o kişiye sizden daha

yakınız, ama göremezsiniz" 74, diyerek bu yakınlığı bilhassa belirtir.

6. Allah Kalplerde Olandan Bilir:
(...Allah içinizde olanlar ı elbette bilir" 75 . ( J.1.,211

e.. H■11

j; (jti ...)

"...Ben şüphesiz onlara yak ınım Benden isteyenin duas ım
kabül ederim..." 76

(*.J.,S1

‘7j}1

• —)

"Allah insana şah damarından daha yakındır"77 .
70 Enfal, 24.
71 Hud, 5-6.
72 Zuhruf, 80.
73 Mücadele, 1.
74 Vakıa, 85
75 Maide, 7.
76 Bakara, 186.
77 Kâf, 16.
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Allah İnsanların kendine yakla şmalarım ister:
A

(

5(.5*.« )

"Ey doğru yolda olan! Sakın ona uyma, sen secde et. Rabbine yakla ş " 78 .
7. Gene İslam düşüncesinde Kur'an'ın bir emri olarak, insan Allah' ı

5141 ) ı&

ve Kâinatı düşünmelidir:
L;ış

Jı _ı

"Bu insanlar devenin nas ıl yaratıldığma, gö ğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yerin nas ıl yayıldığına bir bakmazlar mı ?" 79

11)
"Göğün boşluğunda Allah'ın buyruğuna boyun e ğerek uçan ku ş lara bakmıyorlar
).>(

(bj;21. ;*ıı,
"Düşünen kimse için bunda ders vard ır" 81 .
j lt;11 j

J'J

-)

cJI

j

Yerin ve göklerin yarat ılmasında, "gece ile gündüzün birbiri ardınca gelmesinde düşünenler için ibret vard ır" 82 .
8. İnsan Allah' ı Zikretmelidir:

Kur'an- ı Kerim bunu emretmektedir.

( • 5p!:"..

J

‘.

"Rabbinin adın ı an, her ş eyi bırakıp yalnı z O'na yönel" 83 .
9. Nitekim birçok âyet Allah'tan korkmay ı tavsiye eder:
j

...)<Ancak

78 Alak, 19.
79 Waşiye, 17-20.
80 Nahl, 79.
81 Nahl, 11.
82
İmrn, 190.
83 Müzzemmil, 8.
84 Bakara, 40.
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Ben'den korkunuz..." 84 .

Ayrıca, Burûc, 12; Hild, 102-106; ıkl-i ınırân, 28; Abese, 34-37;
Hacc, 1-2; Rahmân,46; Tûr, 25-28, âyetleri hep Allah'tan korkmaya
teşvik ederler.
10. Bazı:ayetler Allah'taniin
ılıkkema..enıeyitavsiye ederler:
Zp.)

ji

J.,„1

jp

"De ki, ey nefislerine kar şı haddi aş mış kulları m. Allah'ın rahmetinden ümidi kes ınevin" 85 .
(.
İşte böylece, inkârlar ından ötürü onlar ı cezalandırdık. "Biz nankörlükte ve küfürde ileri gidenden ba şkasını cezaland ırır m ıyız ?" 86
(...
"...Rahmetim her şeyi kuş atınıştır... " 87 .
Ayrıca Yusuf /87; A'râf /167 vd. Allah' ın rahmetini bildirirler.

11. Bir takım ayetler Allah korkusu +e a ğlamayı ifade ederim_
)

j

"Ağlıyarak yüz üstü kapamrlar, bu onlar ın huşüunu artırır" 88 .
LİA

) \—

"Siz bu Kur'an'a mı taaccüb ediyorsunuz, ona m ı gülüyorsunuz?" 89

12. Gene bazı ayetler sade ya şamaya dairdirle,r:
ljo4.?1 j ;i i...a./1 I jPl,...;

*4-1

■

u-t„. j„,F,

L:g1;,i)

L?t;

"Onlardan sonra yerlerine ıtygunsuzlar geldi de namaz ı bıraktılar.
Nefsani arzularma uydular. Bunlar azg ınlıklarmın cezasını bulacaklar.
Ancak teybe eden, iman edip hay ırlı ve yararlı işler yapanlar müstesna,
bunlar cennete girerler ve hiç zulme u ğramazlar" 0 .
85 Zümer, 53.
86 Sebe', 17.
87 A'rff, 156.
88 tsrâ, 109.
89 Necm, 59-60.
90 Meryem, 59,60.
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yym tarzda, Kasas, 79, 80; Tekasür,; 8, isra, 18, ay-etleri dünya nimetlerinin geçicili ğini söyleyerek insana ahiret hayat ına dönmeyi tavsiye ederler.
1.3. Tasavvuf'ta Peygamberler:
Tasavvuf' düşüncenin geli şmesinde Kur'an'da ismi geçen peygamberlerin de rol oynadığı , Allah'ın onlara hitab ının müessir olduğu bir
gerçektir. Mutasavv ıflar, birçok konuda peygamberleri nümüne kabul
etmişler ve onlar gibi olmaya çal ışm ıslardır. Böylece birbirinden farklı
özelliklerle gönderilen peygamberler, kendilerine has bu halleriyle mutasavvıflar için adeta prototip olmu şlardır. Allah'Ia insan aras ında bir
yakınlık ve dostluk bulundu ğunu gösteren, bunun gerçekle şmesi için
o peygamber gibi olmak gerekti ğini ifade edenler, dostluk için Hz. İbrahim'i timsal göstermi şlerdir.

:e Lf.„5

)
tı

415►

"Iyilik eden bir kimse olarak kendini tam bir hulüsla Allah'a teslim eden ve İ brahim'in tevhid dinine uymu ş kimseden daha güzel din
sahibi kimdir? Allah İbrahim (a.s.)'i dost edinıniştir"91 .
s-a) İbrahim (a.s.) HaBlullah s ıfatıyla tasavvuf' düşünceye tesir
etmiştir. Tasavvi ftaki h u 11 e konusu buradan kaynaklamr.
b) Masa (a.s.) Kelimullah olarak tesir eder.

e ..2412;

j

j+.:1;

‘ ►41P eib 44 1

j

"Gönderdiğiıniz öyle peygamberler vard ır ki, onları bundan önce
>sana beyan ettik. Öyle peygamberler vard ır ki sana onların kıssalarını
bildirmedik; ve Allah Musa'ya (vasıtasız) hitap etti"92 . Tasavvuf' düşüncede mevcut m ü n a c 'at konusu buradan kaynaklan ır.
c) Isa (a.s.) tasavvuf' dü şünceye en çok tesir eden Peygamberlerden biridir. Hz. Isa (a.s.) azizli ği, temizliği, Allah'ın kendisine verdiği
( mucizeler ve bahsetti ği imkanlar sebebiyle birçok me şhur ınutasavvıfın
özellikle de vandet-i vücud'a inananlarca "hatemül-velaye" olarak kabul edilmiştir.
91 Nisa, 125.
92 Nisa, 164.
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Ad) Hz.Meryem de tasavvufi dü şüncenin oluşmasında ve gelişmesinde milessir olan şahsiyetlerdendir. Kur'an- ı Kerim'de zikredilen fevkalade halleri dolayısıyla misal olarak kabul edilen Hz.Meryem, tasavvufta
teslimiyetin timsali olmuştur. Kendisine yap ılan her türlü alçalt ıcı davraıaışlara karşı Allah'a sığınan Hz.Meryem'in bu teslimiyet anlay ışı ,
mutasavv ıfta bulunmas ı gereken bir husus olarak telakki edilmi ştir.
Al-i imrân suresinin 37., Meryem suresinin 23. âyeti Allah'a teslimiyet
sonunda Hz. Meryem'in kazandığı fevkalade halleri dile getirir.
'e) Mutasavvıflar Hz. İsmail'in teslimiyet anlayışının da sufide bulunması gereken bir sıfat olarak de ğerlendirirler. Hz.ismail'in, bu vasfını Meryem suresinin 54. âyeti dile getirir. Ayr ıca Saffât suresinin. 100—
106. âyetleri, bu teslimiyeti aç ıkça belirtir.
X f) Hz.Yahya (a.s.) da tasavvufi dü şüncede i f f et sembolü olarak
kabul edilir

"Ey Yahyâ! Kitab ı kuvvetle tut. Bir de, daha çocukken ona hikmet verdik" 93 .
İşte onun iffetli oldu ğunu ifade eden

ınırâıa suresinin 39. âyeti:
)

jIy i .~- j
"Mabedde namaz kılarken melekler ona seslendiler: 'Allah sana
Kendisinin emriyle (vüdid bulan İsa'yı) tasdik eden, efendi, iffetli,
iyilerden bir peygamber olarak Yahya'y ı müjdeler" 94 .
g) Sadece Allah inanc ını muhafaza için toplumdan kaçan ve mağarada ya şamayı tercih eden 'Ashâb- ı K e h f' (Mağara Ehli) de
Kur'an'da belirtilen hususiyetleri dolay ısıyla tasavvufi düşüncenin gelişmesinde son derece müessir olmu ş bir unsurdur.
h) Tasavvııfi düşüncenin gelişmesinde elbette Hz.Peygamber'in
büyük rolü,. olmuştur. Kur'an- ı Kerim'de ondan söz eden âyetler ve
bizzat onun hayatı mutasavvıfların kabul ettikleri ilk örnek ve kaidelerdir. Kur'an emirleriııi aynen yaşamak iddiasında olan mutasavv ıfların, onun tebliğcisi Hz. Muhanuned aleyhisselâmı taklid etmeleri
93 Meryem, 12.
94

AM

İmran, 39.
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tabii idi. Mutasacv ıflarca kabul edilen pek çok hususiyetleri yan ında,
Hz.Muhammed (s.a.s.)'in gö ğsü açılarak (inşirâh) hikmet yerle ştirilmişti•.
L,J41; varil L.S2
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"Ey Muhammed! senin gö ğsünü açmadık inı ? Belini büken yükünü
üzerinden almad ık mı ? Senin şanını yüceltmedik mi? Elbette güçlükle
beraber, şüphesiz bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir
kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince di ğerine giriş ve (her i şinde)
ancak Rabbine sar ıl"95 .
Necm suresinin 1 ilâ 18. âyetleri ve isrü suresinin 1. âyetinde belirtilen Mi'rac olayı , tasavvufi düşünceye tesir etmi ş fevkalade önemi
haiz hususlardand ır. Şüphesiz Hz.Muhammed (s.a.s.) en güzel ahlâkm
timsali olması yönünden de tasavvufi dü şünceye tesir etmi ştir. Pek çok
mutasavvıf hayat tarz ı ve davranış bütünlüğü açısından onu örnek
almıştır. Onun ağzından ifade edilen pek çok hadis tasavvuf kitaplarını doldurur.
14. Hild
_ suresinin 35. âyeti hikmet ve hidayetle ayd ınlanma konusunda müessir olan di ğer bir unsurdur:
J*
"Ey Muhammed! Sana, Kur'an.' ı kendiliğinden uydurdu derler.
De ki: Uydurdumsa suçu bana aittir. Oysa ben sizin i şlediğiniz günahlardan uza ğım".
Bu âyetlerin Allah' ın nuruna ula şma konusunda, mutasavvı fın hayat ında motor vazifesi gördü ğü bilinen bir husustur.

15. ...11fisak:
Misak da, tasavvuf felsefe ve dü şüncesinin tekâmülünde müessir
olmuş bir mefhumdur. Ezelde insanlarla Allah aras ında akdedilen bu
anlaşma daha insanlar yeryüzünde var olmadan önce vukü bulmu ştur.
Bu_anlaşma ile--insanlar Allah' ı Rab olarak kabul etmi şler ve O'na kulluk edeceklerine söz vermi şlerdir. Bu, bir taahhüttür. Moncteiz ınin sö95 el-İ nşiı ih, 1-8.
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zünü veren insanlara bir hat ırlatınadır. Bu sözü tutanlara Allah yard ı
m ını esirgemeyecektir. Öyle ise mutasavv ıf bu am tekrar yaşamak veya
yaşamak için gerekeni yapmand ır. Yani Allah'a verdi ği sözü tutan kul
olmalıdır.
j

1.1A.
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"Rabbin insano ğlunun sulbünden soyunu alıp devam ettirmi ş ,
onlara• 'Ben. sizin Rabbiniz de ğil miyim?' demiş ve buna kendilerini
ş âhid tutmu ştu, onlar da: 'Evet şahidiz' demişlerdi. Bu, kıyamet günü
'bizim bundan haberimiz yoktu' dersiniz diyedir" 96 .
Eflatuncu dii şiin.celerden etkilenen monist mutasavv ıflar, bu anlayışla "Allah'da ideal varcluş " fikrini bulmu şlardır. Bu düşüneeden
4:,11

4.11

"...Biz Allah'ın z ve elbette O'na dönecegiz" 97
yani, "O'ndan gelip O'na dönmek" fikri geli şmiştir. Ancak, Allah'tan
gelip O'na dönü ş fikri, islâııı î bir husustur. Bu konuda birçok âyetler
vardır.
Buraya kadar tasavv ıdi düşünceyi kolaylaştıran hususlardan bazılarmı göstermeye çalıştık. Şimdi de islam Düşüncesi içinde tasavvuf'
bir hayat tarz ına engel te şkil edebilecek meseleleri belirtmeye çah şahm.
B) ISLAS D ÜSÜNCES İ 'NDE TASAVVUFIt HAYATA MANI
OLAN HUSUSLAR:
——
1- Allah' ın akıliistü, aşkın müteâl bir varlık olu şu, nüfılız edilemez bir husustur. Is âm ıni'nde iman sadece şahâdet ke imesindedir.
rasavvurta sözü edilen Allah'la insan aras ındaki ' A ş k 'ın. sınırları ,
kendisiyle asla birle şemeyecek Allah'ın yakmlığından ( k ıi r b) öteye
geçemez.
ikislâm kolaylık dinidir Ve insana takatinden fazla bir sex_y_l
leınez ve böyle bir hıııı insanı teşvik de etmez. islâm'ın kolaylık
(y u s r) dini oldu ğunu belirten âyetler şunlardır:
96 A'raf, 172.
97 Bakara, 156.
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"Allah, size kolaylık ister, zorluk istemez" 98 .

51

(.;
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)

"Hayır; Rabb'ine and olsun ki. aralarında çekiştikleri şeylerde
seni hakem tayin edip, sonra senin verdi ğin hükmü içlerinde bir sıkıntı duymadan tamamen kabul etmedikçe inanm ış olmazlar" 99.
(.
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"...Allah, sizi zorlamak istemez..." 100 .

cj :01

jp

u.; iki jpY,,

"Güçsüzlere, hastalara ve sarfedecek bir şeyi bulunmayanlara, Allah
ve Peygamberi için ö ğüt verdikleri müddetçe sorumluluk yoktur..." 101 .

"...Allah dinde sizin için bir zorluk kılmamıştır..." 102 .
1.4

Ft.`,....01

L.

)

"De ki, buna kar şıhk sizden bir ücret istemiyorum. Kendili ğimden bir şey iddia eden kimselerden de de ğilim" 103 .

)

"Sonra yolu ona kolayla ştırmıştır"104.

"Kolay olanı yapmay ı sana kolayla ştırırız" 105 .
(•
98 Bakara, 185.
99 Nisa, 65.
100 Mâide, 6.
101 Teybe, 91.
102 Hac; 78.
103 Sâd, 86.
104 Abese, 20.
105 A'lâ, 8.
106 Leyl, 7.
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3.).÷:0 ) "Ona (işini) kolaylaştırınz" 106.

c.i ıs.u)
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ı o.ar, stub.
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"İbrahim ve onunla beraber olanlarda, sizin için uyulacak güzel bir
örnek vardır. Onlar milletlerine ş öyle demiş lerdi: 'Biz sizden ve Allah'
tan başka taptıklarımzdan uza ğız; sizin dininizi inkâr ediyoruz; bizimle
sizin aranızda yalnız Allah'a inanmanıza kadar ebedi düşmanlık ve öfke
başgöstermiştir.' Yalnız İbrahim'in babas ına "andolsun ki senin için
mağfiret dileyece ğim, fakat sana Allah'tan gelecek her hangi bir ş eyi
saymaya gücilm yetmez." sözü bu örne ğin dışındadır. Ey inananlar deyin ki "Rabbimiz Sana güvenlik, Sana yöneldik, dönü ş Sanadn' " 1°7 .
,',3-1,51

._hem dünya hem 'ahiret dinidir:

İslam vahyinin ba şlangıcında mekki âyetler âhireti kazanmak
için dünya nimetlerinden faydalanmayı tavsiye eder.

cj..11,1 L5,4 ji (3_3)1
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"Ey Muhammed! De ki; Allah' ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir? Bunlar, dünya hayat ında inananlarındır, kıyamet gününde de yaln ı z onlar içindir. Bilen kimseler için
âyetlerimizi böylece uzun uzun aç ıkhyoruz" 108 .
Arz, mü'minlere verilmiştir. Kur'an- ı Kerim'deki âyetler inananlar ın
daha öncekiler gibi yer yüzünde halef k ıhnacağım bildirir.
r„Z,i1;4-21
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"Allah, içinizden inanıp yararli iş işleyenlere, onlardan önciekiler
halef kıldığı gibi, onları da yeryüzüne halef kalaca ğnıa, onlar için be ğendiğim dini temeli yerle ştirece ğine ..." 109 .
107 Mümtahine, 4.
108 A'ritf, 32.
109 N0r, 55.
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"Onlar, bize verdi ği sözde duran ve bizi bu yere varis k ılan Allah'a
hamdolsun derler..."Ho.
Mü'min, hem âhiret hayat ının bu dünyadaki gereklerini yapmal ı
hem de dünya nimetlerinden faydalanmal ıdır.
ö,)

koit
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"Allah'ın sana verdi ği ş eylerden, âhiret y ıırdunu da gözet. Dünyadaki pay ını da unutma..." 111 .
Ayrıca ınii'minin imanı ona her iki dünya nimetini de kazandırabilir. Şu ayethususu ifade eder.
4., J;
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"...Kim dünya ni'metini isterse ona ondan veririz; ve kim âhiret
nimetini isterse ona ondan veririz. Şükredenlerin mükafat ını vereceğiz"112.
Yine şu âyet de bunun destekleyici mahiyettedir:
5.*' I ulj;

L...,11; 4111 ( 7U)

"Bu yüzden Allah onlara dünya nimetini de âhiret nimetini de fazlasıyla verdi. Allah i şlerini iyi yapanları sever" 113 .
Nihayet, me şhur âyet-i keriıne, mü'minlerin orta bir ümmet k ılındıklarım, onların ifrat ve tefritten uzak olduklar ını bildirir.
(
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"Böylece sizi insanlara ş ahid ve örnek olmanız için, tam ortada
bulunan bir ümmet kıldık... "114 .
Ayrıca, Hz.Peyganı ber' (s.a.s.) in Sa'd ibn Ebi Vakkas'a sadaka
konusundaki tavsiyesi üçte birdir (1 /3). Varisleri zengin b ırakmak onları başkalarına muhtaç bırakmakdan iyidir.
110 Zümer, 74.
111 Kasas, 77.
112 ıkl-i İmran, 145.
113 )11-i İmran, 148.
114 Bakara, 143.
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İslam, hem dünya, hem de âhiret dinidir Dünya i şleri aynı zamanda dini şeylerdir. Islâm sadece din i şleriyle u ğraşmayı değil, biri bitince
diğerini yapmak gerekti ğini bildirir.
j
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"Namaz bitince yeryüzüne yay ıhn; Allah' ın lütfundan r ızık isteyin, Allah'ı çok anın ki saâdete (felâha) eri şesiniz" 115 .
Pek çok ayet-i kerime (Tfir, 17-18; Rahman, 78; Vak ıa, 10-40;
Nebe', 31-37; Mutaffifin, 22-28 vs.) bir cennet hayat ından söz ederek
insanları o güzel hayatta ya şamak için bu dünyada iyi ya şamaya davet
eder. Rabiatül-Adeviyye'den sonra bütün mutasavv ıflar bu arzudan
vazgeçrnişlerdir.
Medeni ayetler cihad üzerinde dururlar; bu, siyasi ve dini otoriteyi
temin etme hedefine yöneliktir. Bu cihadm fakirlik ve dünyadan yazgeçmekle münasebeti yoktur. Mutasavv ıflar bu cihadı manevi plana
çekmeyi tecrübe etmi şlerdir.
(. 5k.N.0

.

.

"Rabbımn adım sabah, akşam an!" 116 .
.

"Arınmış olan Rabbinin ad ını anıp namaz kılan saadete erecektir" 117 .

4- Ahlâk~t:
Mü'minin ahlüki hayat ı Hz.Peygamber (s.a.s.)'in hayat ıdır. Emirlere uymak, yasaklardan kaç ınmaktır. İhsan derecesine eri şmektir. İç
ve dış hayatı birbirine uymaktır Hz.Peygamber (s.a.s.) dünya hayat ını
ve âhirete müteallik i şleri beraberce yürütmü ştür.
Ahlüki gereklilik, insanın irade ve şahsi mes'üliyeti üzerine kurulmuş tur. Çünkü o, âhirette en küçük hesab ının farkında olacakt ır.
115 Cumu'a, 10.
116 İnsan, 25.
117 A'Itt, 14, 15.
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"O gün insanlar işlerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük
dönerler. Kim zerre kadar iyilik yapm ışsa onu görür Kim zerre kadar
kötülük yapmış sa onu görür" 1 ".
İslam ahlaki, her kademeden insana kar şı içtimal vazifeler ihtiva
eder. Şu ayetler bunlardan baz ılarını ifade eder:
5k.§
"Öyleyse sakin öksüze kötü muamele etme; ve sak ın bir ş ey isteyeni azarlama"n 9 .
Bunun yamnda ibadet de vard ır, ancak ibadette esas olan i 111 â s '
tır.
m y jş.:11
Lkji)
f`
"Vay o namaz k ılanlarm haline ki, onlar kıldıkları namazdan gafildirler, onlar gösteri ş yaparlar, onlar basit ş eyleri dahi vermezler" 120 .

eAC;;::1 ∎

Allah'a 'ula şan, sadece amel ve ibadettir:

(s;cil

I/431,4
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"Bu hayvanların ne etleri ne de kanlar ı Allah'a ulaşacaktır. Allah'a
ulaşacak olan sizin O'nun için gösterişten uzak olarak yapt ığınız amel
ve ibâdettir... "121 .
Teheccüd namaz ı kılmak, Allah'ın Kur'an'da Hz. Peygamber'e
emrettiği sünnet olan bir ibadet,tir:

J..) ;
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"Güneşin batıya yönelmesinden, gecenin kararmas ına kadar namaz kıl, zira sabah namaz ına nı.elekler ş âhid olurlar. Ey Muhammed'
Geceleyin uyamp, yalnız sana mahsus olarak fazladan namaz k ıl.
Belki de Rabbın seni övünülecek bir makama yükseltir"122.
118 Zilzâl, 6-8.
119 Duhâ. 9-10.
120 Mafın, 4-7.
121 Hacc, 37.
122 Isrâ, 78-79.
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Akşam ve sabah namazlanıu kılmak, geceleyin uyanıp namaz kılmak Kur'an'ın emridir:

.5U 4:-
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"Ey elbisesine bürünüp yatan, gece kalk; biraz ı müstesna gecenin
yarısında kalk, yahut bu yandan biraz eksik; yahut o yar ının üzerine
ilave et. Kur'an' ı da yavaş ve açık olarak güzelce oku" 123 .
5. Kur'an ve Allah sesi: _
Kur'an'da Allahla insan aras ındaki sevgiyi belirten birçok âyet-i
kerime vardır. Bunlardan bir ço ğu dünya ile alâkandır. İnsan dünya
ve nimetlerini sever, altını, gümüşü, malı, mülkü, çocukları sever. Ayrıca Allah karı-koca aras ına sevgi koymuştur. İnsan Allah'ı da sever.

"...Mü'rniııierin Allah'ı sevmesi ise hepsinden kuvvetlidir..." 124.

"Ey Muhammed de ki: Allah' ı seviyorsanız bana uyun, Allah
da sizi sevsin ve sizin giinahlarınızı bağışlasm..." 125 .
...)"...Allah, sevdiği ve onların O'nu sevdiğ i... "126.
İki defa Allah'tan V e d û d alarak (Hûd /90; Runic /14) söz ediliyor.
Allah daha çok iyi i şler işleyenleri sever, kötülük yapanlar ı sevmez. 'Allah iyiliği ister, kötülüğü istemez' şeklinde Kur'an'da 45 defa
zikrolunrrıuş ifadeler bulunmaktad ır. Tercih sevgisi ise sadece şu âyette
yer alm ıştır:

"Ey Musa! Gözümün önünde yeti şesin,diye, serıi sevimli kıldım" 127 .
123 Müzzemmil, 1-4.
124 Bakara, 165.
125 Al-i İmran, 31.
126 Maide, 54.
127 Tahâ, 39.
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Insanla Allah aras ındaki sevgiyi belirten iki âyet vard ır:
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"Bunun üzerine Rabbi Meryem'i güzel bir kabul ile kabul buyurdu. Ve onu iyi bir ş ekilde yetiştirdi. Zekeriyya peygamberi de ona kefil
kıldı . Zekeriyya ne zaman Meryem'in bulundu ğu mihraba girdiyse, onun
yanında bir yiyecek buldu. 'Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor' dedi.
O da 'bu Allah tarafından. Şüphe yok ki Allah diledi ğini hesapsız olarak
rızıklandırır' dedi" 128 . '
ry713. ;
kW

jitı

vy

4k:a

411

‘5.31.1

:i3:)1

4.„73?.

:t4

"Ey iman edenler, aranızda dinden kim dönerse bilsin ki,
Allah, sevdiği ve onların da O'nu sevdi ği insanlara kar şı alçak gönüllü,
karşı güçlü, Allah yolunda cihad eden, yerenin yermesinden korkmayan
inkarcılara bir millet getirir. Bu Allah' ın diledi ğine veriği bol nimetidir. Allah herş eyi kaplar ve bilir" 129 .
6. Hz. Peygamber'in Hayalw
Onun hayatı tasavvull hayat ı te şvik edici olarak görülmüştür.
O, insan- ı kâmirdir. Mutasavvıflarm aksine onda dünyadaki baz ı şeylere karşı aşırıya kaçmayan ba ğlılık vardır. Me şhur hadis bunu te'yid eder:
"Dünyanızdan bana üç şey sevdirildi: Kadınlar, kokular ve benim
gözümde en tatlı, en kıymetli ş ey olan namaz".
Her ş eyden önce Hz.Peygaırıber (s.a.s.), Kur'an- ı Kerim'in belirttiği vechile ideal bir mü'min (u s v e t u n h a s e n e t u n) dir.
(•

£.0

Ji, )
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"Sizin için Allah'ın Resülü'nde en güzel bir örnek vard ır..." 130 .
Öyle ise onun hayat ından daha güzel, model bir hayat tarz ı düşün.üle128 AM İmran, 37.
129 Maide, 54.
130 Ahzâb, 21.
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mez. Onun hayat ı uygulanacak model olarak kabul edilince tasavvuf"
hayat aç ısından bir takım zorluklarla kar şılaşılır. Buna ba ğlı olarak
"İslâm'da ruhbaniyet yoktur" (Lâ rahbaniyyete fi'l-Islâm) dü şüncesi
Kur'an": bir vas ıf taşımaktadır. Nitekim bu hususa şu âyet temas eder:

bi 45)1

j
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"...fizerlerine bizim gerekli k ılmadığımız fakat kendilerinin güya
Allah'ın rızasını kazanmak için ortaya att ıkları rahbaniyete bile gere ği
gibi riâyet etmediler içlerinden inanm ış olan kimselere ecirleri ııi verdik; ama ço ğu yoldan çıkmışlardır" 13 1.
Diğer yönden İslâm, hem dünyada yaşamayı, hem de âhireti düşünmeyi tavsiye eder. Dünya i şlerini âhirete göre ayarlamal ıdır. Nitekim
şu âyet bunu âmirdir:

"Allah'ın sana verdiği ş eylerden âhiret yurdunu da gözet, dünyadaki payını da unutmal..." 132 .
Yine, şu âyetler de ayn ı m.ânâyı ihtiva etmektedir:

L■fl

Zr-J71
55,1„.:LI ■

lt: 1

55k,2.1J
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"Ey inananlar! Gum'a günü namaz için ezan okundu ğu zaman Allah'ı aramaya ko şun. Alim-satımı bırakın. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Namaz bitince yeryüzüne da ğı hn, Allah'ın lütfundan rızık isteyin..." 133 .
. Bu konudaki Hz.Peygamber'in hadisi de manidard ır:
, "Sizin en iyiniz, ne dünyas ı için âhiretini feda eden; ne de âhireti
için dünyas ını feda edendir; fakat her ikisinden de nasibini aland ır".
Hz. Peygamber'in ibâdetle ve hayatla ilgili bu konudaki hadisleri,
tasa.vvufi düşüncede s ık sık tavsiye edilen oruç veya açl ığa kar şı bir
vaziyeti sergilemektedir. Bu konuda o, ş öyle buyurınaktadır:
131 Hadid, 27.
132 Kasas, 77.
133 Cumu'a, 9-10.
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"Vücudunun senin üzerinde bir hakk ı vardır; hammuun senin üzerinde bir hakkı vardır ve ev sahibinin senin üzerinde bir hakk ı vardır".
"Devamlı olarak oruç tutan, oruç tutmu ş sayılmaz".
"Mü'min ağzında taşıdığı her lokma için bir sevap kazan ır".
"Allah, bedeni kuvvetli bir müslüman' zayıf olana tercih eder".
şükrederek beslenen, dünyadan yüz çevirerek oruç tutandan daha de ğerlidir".
Hz. Peygamber (s.a.s.) sade ya şamış , fakat fakirli ği tavsiye etmemi ş tir. Diğer yönden o, bekarh ğı da yermiştir:
=."Bizim sünnetimiz evlenmektir".
"Evlenmek imanın yarısıdır".
Hz. Peygamber (s.a.s.) evlenmeyen bir kimseye de şöyle demiştir:
"Bu halinle sen şeytamn oğullarmdan olduğunu gösteriyorsun.
E ğer Hristiyan bir ke şiş olmak istiyorsan, git onlarla beraber ol. E ğer
bizden biri olmak istiyorsan, bizim sünnetimizi takip et".
Hz. Ömer zamanında, bir kimse yolda çok yava ş yürüyen ve çok
hafif sesle konu şan sofuları gördü ve ş öyle dedi: "Ömer konu ştuğu zaman işittirir. vurdu ğu zaman da ac ıtır, ama o, hakiki bir sofu (nâsik)dur."
Hz. Peygamber yün elbise de ğil, beyaz ve pamuk elbise giyerdi.
Hz. Peygamber örnek insan, ideal mü'n ıindir (Usvetun Hasenetun):
(...

.1511J '...o j
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"Sizin için Allah' ın Rastilü'nde çok güzel bir örnek vard ır" 134 .
O, örnek insan olarak daima itidâlle ya şamış ve ümmetine de bunu tavsiye etmi ştir. Çünkü Kur'an- ı Kerim,
Lb..1 lA • Ak>)
"Tâhâ. Sana Kur'an' ı, sıkıntıya u ğraman için indirmedik" 135 ,
demektedir. Bu şuurda olan Hz. Peygamber (s.a.s.) elbette a şırıhklardan
uzak bir hayat sürecek, bu hayatta mü' ıninler için takibedilecek biri olacaktı.
134 Ahzâb, 21.
135 Tâbâ, 1-2.
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Nitekim, Hz. Aişe (r.a.) nin yanında otururken Hz. Peygamber'in
içeri girmesi üzerine kendisine takdim edilen ve çok namaz k ıldığı söylenen bir kadınla ilgili olarak Hz. Peygamber:
"Uzatma, gücünüzün yetti ğini yapın. Allah'a yemin ederim ki,
siz usanmadıkça Allah usanmaz. O'nun en sevdi ği ibadet az da olsa devamh olan ibadettir" 136, buyurmuştur.
Iller fırsatta ifrat ve tefritten uzak bir hayat ı tavsiye eder. Hz.
Peygamber'in davran ışım ifade eden bir hadis şöyledir: "Peygamber
aleyhisselâm, yanıma gelmişti, o sırada odamda bulunan bir kad ına işaretle: 'bu kadın kimdir' dedi. Hz.Aişe: 'Bu kadın filancadır, kıldığı namazları anlatıyor' cevab ını vermiş . Peygamber aleyhisselâm.: 'Uzatma,
yapabilece ğiniz amellerle u ğraşınız. Allah'a yemin ederim ki Allah-ü
Tealâ usanmaz, fakat siz usamrsnuz. O'nun en sevdi ği ibadet, az da olsa
devamlı yapılan ibâdettir', buyurdu" 137 .
Peygamber aleyhisselarn' ın ailelerine üç kimse gelip Peygamberimizin ibadetini sordular, kendilerine haber verilince bu ibâdeti az görmüş oldular. Peygamberin yan ında biz neyiz ? O'nun geçmi şteki ve gelecekteki günahları bağışlanmıştır, dediler. Bunlardan birisi: "Ben
yaşadığım sürece bütün gece namaz k ılacağım" dedi. Diğeri de "bütün
önırümde oruç tutaca ğım, iftar etmiyece ğim" dedi. Üçüncüsü ise "kad ınlardan uzak kalaca ğım ve hiç bir zaman evlenmiyece ğim" dedi. Sonra
Peygamber aleyhisselâm bunlar ın yanına geldi: Ş öyle, şöyle diyenler
sizler misiniz? Dikkat ediniz, Allah'a yemin ederim ki, Allah'tan en
ziyade korkanınız ve O'ndan en ziyade' sak ınammz benim. Böyle iken
bazen oruç tutuyorum, bazen de tutmuyorum. Namaz k ıhyorum, uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum; e ğer bir kimse benim sünnetimden
yüz çevirirse; o kimse benden de ğildir" 138 .
Peygamber aleyhisselam ş öyle demiştir: "Bu din kolayd ır, bir kimse amellerim eksik olmas ın diye kendisini zorlarsa din ona galebe çalar.
Şu halde ortalama gidin, size devaml ı müjde olsun, az da olsa, devaml ı
amelle sevaba eri şirsiniz. Sabah ve ak şam gecenin serin bir vaktinden
istifade ediniz" 139 .
"Peygamber aleyhisselâm camiye girdi ve iki direk aras ına çekilmiş bir ip gördü. Ve bu ip nedir, diye sordu. Zeyneb'indir, yoruldu ğu
136 Riyazü's-Salikin ve Tercemesi c.I., H. 142, Ankara 1964.
137 Aynı eser, H. 143.
138 Aynı eser, H. 145.
139 Aynı eser, H. 146.
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zaman ona tutumu, dediler. Bunun üzerine Peygamber (a.s.), o ipi
çözünüz. Sizin herhangi biriniz ne şatı devam. ettikçe namaz Uslu, gevşerse yatsın ve uyusun, buyurdu" 140 .
Bir başka hadisinde de:
"Dini işlerde a şırı inceleyip, s ık dokuyanlar, helâk oldu" 141 . Bu
ır.
konudaHz.Peygmbr'ihpkçoadsvr
"Ashabtan
sonra döndü.

(r.a.) bir seyabata ç ıktı ve bir sene

Ya Resulallah, beni tanıdın mı, dedi. Peygamber (a.s.), sen kimsin
diye sordu. Geçen huzurunuza gelen Bâhilryim, dedi. —Neden bu kadar
değiştin halbuki kılık kıyafetin düzgündii..— Ya Resulallah senden ayr ıldığnm günden beri yemek yemedim. Yalnız geceleri yedim cevab ını verdi. Bunun üzerine Resulullah (a.s.), kendi kendine i şkence yapnuşsın,
sabır ayında (Ramazan) tamamiyle di ğer ayların her birinden birer gün
oruç tut, buyurdu. Ya Resulallah günün say ısını artır, zira bundan fazla
tutmaya gücüm yeter, dedi. Resul-i Ekrem o halde her aydan iki şer gün
oruç tut, dedi. Biraz daha art ır ya Resulallah dedi. Her aydan üç gün
dedi. Daha artır ya Resulallah deyince recep, zilkade, zilhicce, muharrem aylarmda üçer gün oruç tut, kalan günleri de iftar et, emrini üç defa
tekrarladı ve üç parma ğıyla işaret etti. Onları yumdu sonra b ıraktj ."142.

140 Aym eser, H. 146.
141 Aynı eser, H. 144.
142 Aym eser, s. 1277.
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II. BÖLÜM

NEFS VE MAKAMLARI

A) NEFS KEL İ MESİ N İ N MANALARI

Nefs kelimesinin tasavvuf edebiyat ında kullanılmasına ve bu mana
ile ilgili olarak geçirdi ği istihaleye geçmeden önce, kullan ıldığı yere göre
bu kelimenin ifade etti ği manaları mütehassıslarca da belirtildi ği ş ekilde
kısaca aç ıklamaya çalışalım.
Birincisi: N e fs kelim
Kerim'de baz ı a etleri
let etti ği veçhile "Zatullah" manasma gelir, Mesela

,

) «seni

— LalıLı Suresi'nin 41. ayetinde
kendim için ayırdım» .
İmran Suresi'nin 28. ayetinde
(..7% QLI diı l I «Allah sizi kendisiyle korkutur»
— En'ânı Suresi'ıain 12. ayetinde ( 4. *.›.-) 1 a

(jP k-7,4

ji).

«O, rahmet etmeyi kendi üzerine alm ıştı r»,
— Aynı Sure'nin 54. ayetinde
4J4;

(%3 '

t:`;kb

:>1.3)

(Ey Muhammed! ıyetlerimize inananlar sana gelince "size selam olsun" de .- ona rahmet etmeyi kendi üzerine alm ıştır).
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— Mâide Su.resi'nin 116. âyetinde

lçi' (Sen benim içimde olanı bilirsin, ben Senin içinde

olanı bilemem...) , geçen nefs kelimeleri Allah' ın zaten ifade ederler.
İkincisi: ,N e f s kelimesi bazı âetlerde de belirtildi ği veçhilejnsan
ruhu manasına lir. Buna dair en güzel misal,
— Feci' Suresi'nin 21, Ayetinde geçen nefs
«Ey huzur

:L:,-*='b

içinde olan can, O, senden, sen de O'ndan ho şnud olarak Rabbine
dön.»
,•• .
— Ayrıca En'âm Suresi'nin 9.1, âyetindeki (... e>••••••,•aj 1
«...canlarmızı verin...» nefs kelimesi ile
Cjv- vMniyl

Zümer Suresi'nin 42. ayetindeki
• • 14.4 L*4

(p..

)

.
‘•■•• j tly; ..3,3 «Allah öleceklerin ölümleri an ında,

ölmeyeceklerin de uykular ı esnasında ruhların ı alır...», nefs ibâresi,
nefs kelimesinin insan ruhunu ifade etti ğini gösteren misallerdir.
"Nüncüsüz Nefs kelimesi Allah' ın zatını ve insan ruhunu ifade
kalb, sadr ve benzeri manalar ı da ifade eder. Nitekim Al-i
İmran Suresi'nin 154. âyetindeki j••1;;, )114

e-4,•••••a;I

(eri «Sana açmad ıklarmı içlerinde gizliyorlar» , nefs kelimesi ile
.

—

,

'râf Suresi'nin 205. âyetindeki 4:-1•••••4J••

(... âR > j lÇf w «RalA
n gönülden ve korkarak içinden hafif bir
_311.__
>ad.ah. ak am an» , nefs kelimesi;
—

Suresi'nin 77. âyetindeki j 4.-•,;1; J L:A... J::

( • • , tAh-L. «Yusuf bunu içinde saklad ı, onlara açmadı», nefs kelimesi;
— Bakara

âyetindeki

ict.<14 )

--(•-•;1; 1 L.S.,431«Size bir peygamber nefsinizin ho şlanmadı(•
ğı bir ş ey getirdikçe, büyüklük taslayarak...», enfusukum kelimesi;
— Ve gene ayn ı surenin 109. âyetindeki
I j1.;25- e.<;
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«Kitab ehlinin ço ğu, Hak kendilerine
t.• -bx.:
A+1
(
apaçık belli olduktan sonra, içlerindeki çekememezlikten ötürü sizi,
inandıktan sonra küfre döndürmeyi isterler» enfusihim kelimesi;
;1J1 4:)1 1 9

— Aynı surenin 235. âyetindeki
«...içinizde olanı Allah'ın

1 j ...)

bildiğini bilin...», enfusikum

kelimesi;
— Ve Nisa Suresi'nin 113. âyetindeki

«...halbuki onlar kendilerinden

t•i

( • • • ts:

)

başkasın ı saptıramazlar, sana da bir zarar veremezler...», 'enfusehum'
kelimesi;
— En'âm Suresi'nin 158. âyetindeki

14A1 ‘j

L:2;

C;

j..;

r y, • . • )

,Q.;20u.
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«...Rabbınnı birtakım mucizeleri geldi ği gün, bir kimse daha önce inanmamışsa veya imanıyla bir iyilik kazanamam ış sa imanı ona fayda
vermez ...», 'nefsen' kelimesi;
,

— Yûnus Suresi'nin 100. âyetindeki ,: rt 3; (*.II
(... 4341

«... Allah'ın izni olmadan, hiç kimse inanamaz ...» `nefsin'

kelimesi;
— Hûd Suresi'nin 31. âyetindeki

.a31

e
«...içlerinde olanı Allah daha iyi bilir...»; enfusihim kelimesi;
— Enbiyâ Suresi'nin 64. âyetindeki
( C.)

Lai

)

«...Kendi vicdanlarına başvurup

(içlerinden) "Do ğrusu siz haks ızsınız dediler", » ; enfusihim kelimesi;
-

Neml Suresi'nin 14. âyetindeki
(...

Vi; (4."- ;1

J)

«gönülleri kesin olarak kabul etti ği halde, haksızlık ve büyüklerunelerinden ötürü onlar ı bile inkar ettiler...», 'enfusuhum' kelimesi;
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— Fussılet Suresi'nin 53. âyetindeki c3 i (31.111
„

I Ait e 43 • J
4...9 <4

«Onun Hak olduğu meydana

çıkıncaya kadar varlığın/izin belgelerini onlara hem d ış dünyada, hem
kendi içlerinde gösterece ğiz...», 'enfusihim' kelimesi yukarıda iş aret
ettiğimiz manaya delalet eden kelimelerdir.
Dördüncüsür Nefs kelimesi kullanıldığı mana itibariyle, ayn ı
zamanda insanın bedeni anlam ına gelmektedir.
Mesela,
—

İmran Suresi'nin 146.. âyetindeki J I

( 5kr;,. I . tÂS J11 45;1) YI üy oS

Q...ki (*.AS- 1A

«Hiç bir kimse Allah'ın izni

olmadan ölmez, o, belli bir vakte bağlanmıştır» , 'nefsin' kelimesi;
—

İmran Suresi'nin

Enbiya Suresi'nin 35. ve Ankebüt

Suresi'nin 57. âyetindeki (...

Her nefis

ölümü tadacakt ır...» , "nefsin' kelimesi;
-

isra. Suresi'nin 33. âyetindeki

Lç Q .,„k,11

)

«Allah'ın haram kıldığı cana haks ız yere
, 'en-nefs' kelimesi;
Ynsuf Suresi'nin

ayetindeki

(..._;2:, «Yusuf, 'o benden murad almak istedi' dedi...» , 'nefsr kelimesi, adı geçen surenin 30., 61. âyetlerindeki ayn ı kelimeleri, nefs
kelimesinin insan bedeni manas ına gelen numuneleridir." 3
Beşincisi: Kur'an- ı Kerim'de kullanıldığı veçhile nefs kelimesinin
ifade etti ği beşinci mana, bu kelimenin bedenle beraber ruh man:asma
gelen ifade ş eklidir.
Mesela.;
— Bakara Suresi'nin 286— ayetindeki
(...

yı

.0 1

y)

«Allah kişiye ancak gü-

cünün etece'i kadar ükler; kazand ı "). i ilik lehine, etti — kötülük ise
ele
, 'nefs' kelimesi ile,
143 Bunlara ilâveten, Bakara (2), 240; A1-i
İmran (3), 61; Nahl (16), 7; Kehf (18), 6 Kasas (28), 19; Ahzâb (33), 50; Fat ır (35), 8; Zâriyât (51), 21, âyetleri ayn ı mânay-ı ihtiva öder.
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— En'âm Suresi'nin 152. âyetindeki (
«Biz kişiye ancak

)

gücünün yetece ği kadar yüklefiz...», 'nefsen' kelimesi,

— Yûnus Suresi'nin 23. âyetindeki

ı

(

e‹..;;u.

Lrit:11

1"i

«... ey insanlar! Geçici dünya

hayatında yaptığınız taşkınlık aleyhinizedir...» , 'enfusikum' kelimesi;
— Aynı surenin 30. âyetindeki

L..i

hIâ ‘•131;.:°)

tA «işte orada herkes dünyada yap(•••
mış olduğ uyla imtihan verir ve gerçek mevlalar ı olan Allah'a döndürülür...» , 'nefsin' kelimesi,
— Bu surenin 49. âyetindeki
(.1511 o.t..!:,L4 'VI «de ki, Allah' ın dilemesi dışında ben kendime bir fayda
ve zarar verecek durumda de ğilim...» , ‘nefsi' kelimesi,
e

— Gene Yunus Suresi'nin 44. âyetindeki
j

( 4:)

.4531 <:)1)

«Allah insanlara hiç

zulmetınez, fakat insanlar kendilerine zulmederler» , 'enfusehum'
kelimesi;
— Ve aynı surenin 54. âyetindeki

4:•-•*-13; Ly•-*;23

)

l.. «haksızhk etmiş olan her ki şi yeryüzünde
(.5•;, ..>
(4? 4::--Lt:
olan herş eye sahip olsa, onu azab ın fidyesi olarak verirdi...», ‘n.efsin'
kelimesi;
— Ra'd Suresi'nin 11. âyetindeki
«bir millet kendini bozmadıkça, Allah onların
durumlarını değiştirmez...» , 'enfusihim' kelimesi;
— Aynı surenin. 42 . âyetindeki (... v

i j5

• • •)

«...Allah herkesin yapt ığını bilir...» , ‘nefsin' kelimesi;
— Isrâ Suresi'nin 7. âyetindeki

■41i,

(...)j,

«... iyilik ederseniz kendinize

iyilik etmiş olursu-

nuz, kötülük ederseniz o da kendinizedir...» , 'enfusikum' kelimesi;
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— Tâhâ Suresi'nin 15. âyetindeki

ISI J1
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işlediğinin karşılığını görsün diye, zamanını gizli tuttu ğum kıyamet mutlaka gelecektir...» , 'nefsid
— Ankebât Suresi'nin 6. âyetindeki

. • .)

(...
(...Hak uğ runa cihad eden, ancak kendisi için
cihad etmiş olur...) , 'nefsihi.' kelimeleri hep ruhun bedenle birlikte bir
bütün kabul edildi ğ ini ve kelimenin buna delâlet etti ğini gösteren misallerdir.
— Zümer Suresi'nin 70. âyetindeki

■

t4 Q.".23 jç‘• • •••••;., j

«... her kişiye işlediği ödenir, esasen
Allah onların yapmakta olduklarını en iyi bilendir» , 'nefsin' kelimesi;
— Mü'min Suresi'nin 17. âyetindeki v.. Js4.5 j>›,

)

bugün herkese kazand ığının karşılığı
(
verilir, bugün haks ızlık yoktur ...) , 'nefsin' kelimesi,
(...

— Câsiye Suresi'ndeki 15. âyetteki
(•••

(.5A9

yaparsa aleyhinedir»
ederler.

1>11.4, j4•P

«kim yararlı iş işlerse kendinedir. Kim kötülük
'nefsihr kelimeleri de aynı mânâya delalet

Altmeısı : 1\jet:Lkelimesinin kültürümüzde 1.~:ı,vehtiva ettiği ve "nefs" deyince anlad ığımız mân.âdır. Yani bu nefs insan
pinde bulunan bir cevherdir ki, insana kötülük ve fesad ı emreder. Bir
kuvvettir ki, insan ı fenalığa sevkeder, bu hususta telyikte bulunur,
ona uyan iyi amellerden vazgeçip şerre yönelir. Bu sebeple _de bu nefs,
kötülenen
ş eydir. Ahlak kitaplar ı ve tasavvufi düşünce
bu nefse muhalefet etmeyi emrederler. Büyük sava ş bu ıTe-fTsl-e-7aPilan
Hz.Peygamber'in ifadesiyle
--"'-«.göriin
---------.ın".ey7F1------ı d1.1uşınanamücâ.---T
dele, "c ihâd- ı e k b e r "dir. Tasa v-vufun insanı tasallutundan kuriarıiı
vadnefis, bu nefistir. Bu nefis insan ı Allah'tan gayri
(mâsiva) ş eylere sevkeder.
Bu nefsin insanı kötülüklere sevketti ğine dair Kur'ân- ı Kerimde Yusuf Suresi'nin 53. âyetinde i ş aret vardır. Hz. Yusuf'un durumundan söz eden bu ayet, bu nefse "emmâre" s ıfatını vererek
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tasavvuf" hayata kap ı açar:

jt,4

(..)

■ L .,£) t_Si)

(• • .L.4.) e›- j 14)h «Ben nefsimi temize ç ıkarmam, çünkü nefs Rabbimiıı
merhameti olmadıkça kötülüğü emreder... ».
— Aynı tarzda, bu surenin 18. âyetinde de

.‹.....;131

j).

«sizi nefsiniz bir i ş ypmaya siirültık

bana güzelce sab ır gerekir», nefsin kötülü ğü emrettiği belirtilmektedir.
— Ayrıca, Taha Suresi'nin 96. âyetinde (
( . n e fs

"r"

),

— Mâide Suresi'nin 30. âyetinde
(

:4

41;,4
'";

jlai)

(Bunun üzerine karde şini öldürmekle nefsine uydu ve onu öldürerek hüsrana uğrayanlardan oldu,) bu nefsin emmare s ıfatını taşıyan
nefis olduğunu ve daima kötülük emretti ği belirtilmektedir. Bunun
içindir ki, tasavvuf' düşünce bütün faaliyetini, bu nefsi terbiye, tezkiye
ve tasfiye için sistemle ştirmiştir. Riyazat ve mücahedat denilen bir sürü
biyolojik ve psikolojik uygulamalar bu nefsi kontrol altına almak için
yapılmaktadı r. Çünkü, bu nefs daima dünyaya ve onda mevcut olan
eşyaya e ğiliralidir; böylece insanı ibadetten uzaklaştırmaktadır; yani
insanı yönlendirmekte, daima tesir alt ında tutarak istedi ği yöne sevketmektedir. Bu durumda insana dü şen görev, bu nefsin tasallutundan
kurtulmak, ona hakim olmakt ır Bunun için önce biyolojik tedbirler (açlık, az yeme, veya oruç gibi) al ınmah, daha sonra da, psikolojik tesirlerle bu hakimiyet tesis edilmelidir. Şuur planında gerçekleştirilecek bu
hal ile yüce Yarat ıcı'ya dönmek ve hakiki kul olmak gerçekle şeeektir.
Bütün insanlarda mevcut olan bu nefs, sadece Kur'an" emirlerle e ınmare
makamından m u t m a i n n e makamına çıkabilir; ancak, peygamberler, Allah'ın izin ve inayetiyle bu nefsin tasallutundan kurtulmu ş olarak hayat sürmü şlerdir. Onlarda mevcut "ismet" s ıfatı buna delâlet
etse gerektir.
Yedncsi: Nefs kelimmgsini bu meyanda taşıdığı mana' " z â t "
. .
kelimesiyle ifade edilmektedir. Kur'an- ı Kerim'de kendilerinden söz
edilen insan, hayvan, canlı ve cansız varlıklar ve cinlerden söz edilirken
zaman zaman bu kelimeden. istifade edilmektedir. Nitekim,
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-

Bakara Suresi'nin 48. âyetinde kullan ılan bu kelime 1.y.:1)»
,
«kimsenin kimseden fayda-

9,

lanamayaca ğt.. . » zât manas ını ihtiva et ınektedir. 144
— Aynı ş ekilde Lokman. Suresi'nin 28. âyetinde ifade edilen
)11.

e.<;1

nefs kelimesi

(ey insanlar! Sizin yarat ılmaniz ve tekrar dirilmeniz, tek bir nefsin
yaratılması ve diriltilmesi gibidir) ile,
— Aynı surenin 34. âyetinde geçen
(

nefs

cs

Q,;j1 L51,

«

kimse yarın

ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede ölece ğini bilemez» kelimeleri zât mânâsmı taşırlar.
Bu misallere,
— Müddessir Suresi'nin 38. ây-etinde geçen
(Z-Jh

Lyjt; J 5- )

«herkes kazancina bal ı bir rehindir» ve zât mânâsnu

ifade eden nefs kelimelerini de ilâve etmek gerekir.
Sekizincisi: Nefs kelimesi sekizinci olarak 'cins' mânâsma gelir.
Mesela,
— .1evbe Suresi'nin 128. âyetinde
.•

L;)

«ey inananlar! Andolsun ki içinizden size

aziz bir peygamber gelmi ştir...» nefs kelimesi bu manada kullan ılmıştır
Buna uygun olarak,
— Rûm Suresi'nin. 28. âyetinde (

<

4:74

)

«Allah size kendinizden bir misal vermektedir...» geçen 'enfusikum'
kelimesi de bu mânâdad ır. Ayrıca,
— A'râf Suresinin 185. âyetindeki Li" ;" c..t"
(

«sizi bir nefisten yaratan

kelimesi de 'cins' manast ıra ifade etmektedir. Nihayet,
144 Bu O'yetiu yorumu için tefsirlere mürticaat ediniz.
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)
'nefsin'

— Şura Suresi'nin 11. âyetinde ( • • • 1":- b 31
«size içinizden e şler
var
cins manasım ihtiva etmektedir. 145

, 4enfusikuırl' kelimesi de

B) NEFSİN SIFATLARI
Tasavvuf felsefesinde insan ruhu ulvi bir alemden ya şadığımız
sehadet (görünen) veya olu ş ve dağılış (kevn ve fesad) alemine dü şmüştür. İnsan, nefsinin eğilimleri sebebiyle, içinde olması gerektiği makamdan aşağılara düşmüş, böylece asli hüviyetini kaybetmiştir. Tasavvufun
ayesi insanı önce kendisi hakkında şuur sahibi yapmak, sonra onu
(ne sım TUGinlası gerektiği makama yükseltmektır. Buna ilaveten,
ı
insann
nın şiddetli bir tarzda temaşasmı kolaylaştırmak
veya buna imkan haz ırlamaktır. Derece derece yükselerek kendi iç hayatına yone en Kerim'in "cennetime gir" hitab ına mazhar oluncaya kadar ahlaki mânâda bir tekâmül geçirir. Gaybi tabir edilen tecelliler onu hem s ıfat, hem de hareket aç ısmdan değiştirirler. Nefis

"emmarc" olarak girdikballayat ın sonunda "kamile" sıfatma ulaşır.
Böylece, insanın tabiatı değil, fakat insanın fikri, ahlakı ve davranışı
:_egışır
d • . Hayatm bu yeni dönemi, nefsin kademe kademe kazand ığı yeni
sıfatlarla renklenir. Hayat tarz ı, düşünce ve davranış olarak yeni bir yön
takib eder. Tecelliler ve temasa, bir tak ım sırlarla donatt ıkları nefsi muş ahhas örnek (numune-i misal) haline getirirler.
Böylece nefiste, (dolay ısıyla insanda) bir iyileşme ve güzelleşme
görülür. Bu iyilik ve güzellik içten d ışa nüfuz ve tesir ederek dü şüncede
olduğu kadar davran ışta da kendisini gösterir.
MutaSavvıfların açıklamalarına göre, kötülükleri emreclici d.urumuna olan ve bu yüzden de "emmare" sıfatıyla anılan nefis bu _ilk
makamda dünyaya kar şı eğilimlerle doludur. Kibir, hırs, _hased,_cehalet, zıdam, şehvetlere esir ohrıa,__köti
i olma gibi gerçekten
kötü veya şer kabul edilen s ıfatları vardır.
Henüz şehadet (görünen) aleminde bulunan bu nefis Allah'a do ğru
gitmektedir. Yani seyri ilallah't ır. Mutasavvıfın gayeştAllahlaiirolmak, O'na kaksmaktız. En güzel hal olan bu ana (vuslat) ula şmak
için bir mücadelenin içinde bulunur. Bu mücadeleye büyük sava ş (cihad-ı ekber) denir. Zira, nefisle yani emredici nefisle yap ılan mücadele145 Bkz. Ayni, (M. Ali), Nefs Kelimesinin Manfılan.
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den daha büyük bir me şgale yoktur. Bu, benlikle mücadeledir. Benli ğin
yok edilmesi, diğergamlığın kazanilması gereklidir. Mutasavvıf bu güzel hasleti kazanmak için yola ç ıkmıştır. Bu konuda kendisine tavsiye
edilen, sünnet ehlinin esaslar ına uyarak her türlü a şırıhklardan uzak
itidal sahibi olmasıdır. Güzelliğin ve hayrın başlangıcı budur. Iyile şmek,
kötü olanı bilmek ve ondan uzakla şma niyetinde olmakt ır. Bu şuur
hali emredilen birtak ım uygulamalarla desteklenmelidir. Şekilde görüleceği gibi, hayat grafiği yeni bir seyir takip etmektedir:

A

A

Kamile
İ nsan Nefsinin
iyile ş me ve
Güzelle ş me Eksen

Radiye

Mar15.ye .

Insan Hayat ı
Emmare

B
O

2

3

5

6

7

Tasavvufi
Düş ünce

Nefs ı n Makamlar ı ve Hayat Seyri

Ba ş lang ı c ı

Şekilde de görüldüğü gibi tasavvufi hayat nefsi yüceltir ve güzelleştirir. Bir ınakamdan diğer bir makama yükselişLılefse
_Nitekim ikinci makama yükselen ve "levvâme" s ıfatını
kazandım. Nitekim
r. Bu yüzkötü şe lerin kötü oldu kların
çien kendini kınar onları a ı mamak ister; fakat gerekli olgu nlu ğa ulaiyileşmesa 1'1
yapmayadev m un
Aucak birtak
46

ler mevcuttur. Yüce Allah'a do ğru seyreden (ilallah) nefsin yeri Berzah
âlemidir. Sevgi halinde bulunur. Hz. Peygamberin davran ışlarını örnek
alır. Emmare, nefsin baz ı sıfatlarmı aynen taşır. Iyileşme, kötü olanı
kınama halidir. Kur'âni emirlere ba ğlılığı ve sevgisi artmıştır. Namaz,
oruç, sadaka vermek, gibi salih am elleri fazIala şmıştır. Amellerini Allah
için yapar, fakat bunun böyle oldu ğunu halkın da bilmesini ister.
Üçüncü makamda nefis "mülhime" ad ını alır. Bu ad iyile şmenin
bir derecesidir. Art ık nefis, seve ın vP günahini Allah' ın yardımıyla
bilmektedir.: Bu sebeple Allah'tan gayri her şeyden (masiva) uzakla şır.
Ruhlar alemine yönelen bu nefis a k hali içindedir. İlmi sever, cömerttir, kanaatkar ve mütevazidir. Sab ır ve tahammül gücü artm ıştır. MüsaTn.ali-A—aTdır, zahmete ve Işkence e katlamr. Kainat ın sırrına hayran
kalır, halkı terke ıp a a ya cla şır. Güzel sözlü olur, hikmetli konu şur.
Çeşitli güzelliklere kavu ş an nefis, dördüncü makam ında "mutmainne" sıfatı alır. Bu makamda nefsin üzüntüleri hitablason bulmu ş,
kalb herşeyden emin olmuştur. Allah'a doğru (ilallah) giden bu nefis
sahibinin kalbi,..tam ve gerçek bir inan ışa ;a1
—ii
ptır. Şeriatın bazı sırlarını
elde etmiş , cömertlik, doğruluk, yumu şak gönillülük, gideryüzlülük,
tatlı dillilik gibi güzel sıfatları kazanmıştır. Daima tevekkül, tefviz teslim, sabır ve rıza halleri içindedir. Kalbi her an huzur ve sükun içinde
şükür ve sena eder. 1(as'arlari örter, hata ar
ışlar. Şeriatın emirleen zerre k—a-dâr ayrılmaz. Hz. Peygamber Aleyhisselamm güzel ahlâkmı en iyi şekilde yaşamaya çalışır ve bundan zevk al ır. Birtakım ker.
şiilerin ve ilhamlarm_sahibidir.
Bütünhallerinde kemâl derecesini kazand ığı için kendisine
sıfatı veril• • • s, erilmiş beşeri sıfatlardan 'adeta s ıyrılır,
fena haline ulasn
j.3rve
ş
mi asaldarı
bütünüyle tat i ı eder. Güzel huylar kendinde ortaya ç ıkmıştır. lierkstenşeygiye_aaygLgörül- . Allah'ın
füllerinin, isimlerinin ve s ıfatlarının tecellisi zaman zaman onda tezahür
eder. Hakkal- akın me : I • . • ii . Ivilikler onun şalısiyetidir.
Yüce Allah' ın kendisinden raz ı olmasından:ötürü altıncı makamda
"radiye" sıfatını alan nefis, be şeri istekleri terk etmi ş güzel huylu ol12Luştur. Kusurlar ı affeden, güzel dü şünen, şefkatli, eli aç ık, insanları
sırf Allah için seven, hassas, ince dü şünceli, nefs muhasebesini en iyi
şekilde a an., herkese nasip olmayan mezi etl o i ti . Bu nefis
sahibi,_gaybın bazı sırlarını Allah izni:~. Bu bilgiler, Alla ' n
in'âmı ve ihsan olan hikmetlerdir. Bu şahısta, "... Ben kulumun
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_

işiten kulağı, göı.9ıı.gö"zü, söyleyen dili olurum. . ." kudsi hadisi tahakkuk
eder. Bütün övülmü ş sıfatlarla bezenmi ştir. Hatta bu şahıs Cenab -ı
Ha km izniyle başka şahıslara tesir edebilir.

Nefs en yüksek mertebe olan kemâl derecesine ula şıp ve manevi olgunluğun son basamağına vardığı için "kamile" s ıfatını alır. Bu nefis
k-e-sie-t-t-C-7-v-ii ta irli ği) ve vandette kesreti (birlikte çoklu ğu)
idrak eder. En güzel sıfatlar onundur. En yüksek ve en üstün makamda
bulunur. utun hareketleri iyilik ve ıbadettır. Konuşmalarinda ıhm ve
hilunet..,--lezzex....._y_ctml ılık, huzur ve sevinç vardır. Veliler
—
makam ına
ulaşmış olduğu için her an her şeyiyle ibadet halindedir.
Kısa çizgilerle belini meye çal ıştığımız nefs halleri ve s ıfatları göstermektedir ki nefs, tasavvufi hayata ba şladığı andan itibaren daima
iyiye ve güzele giden bir yükseli ş katetmektedir. Bu iyile şme veya güzelleşme katılman manevi hayatın sonucudur. Estetik ve ahlaki aç ıdan
değerlendirilmesi gereken bu durum, sufinin lehine kaydedilen bir haldir.
Bu konu ile ilgili olarak Allahla insan arameliki münasebete te
ımdır.
masetklz
Kur'an'a
göre insanla Allah arasındaki münasebet şu aç_ılardan....,de.

a) Ontolojik münasebet : En yüksek kemâl sahibi Allah ile varl ığını
O' • • • ı r lu olan insan mil i . : •
ani Yaratan- aratılan
I •

ti.
b) Jis!,12e,dessnıe_rai~i : Allahla insanın yakın ve karşılıklı bir
münasebeti vardır. Konuşan Allah'tır. Insiyatif O'ndadır. Burada sözlü
haberle ş me Allah'tan insana do' olursa vahiy, insandan Allah'a doğru
olurdA'Llı
sa
r. Sözsüz haberle şme ise bunun dışında olandır (ayetler,
ibadet gibi). Bu konuda kalb-akıl faaliyeti. mevcuttur.
c) Rab-Kul münasebeti : Bu, Allah'ın Rab olması dolayısıyla izzet,
celal ve kudret sahibiolmas ını, insamn da kul olması dolayısı la tevâzi, itaatkâr ve kula yaraşan s ser sıfatlara sahip olmasını gerektirir.
^

d) 4hlâki münasebet : Bu münasebet Allah' ın farklı iki cephesine
dayanır. Allah bir yönden iyi, Rahim, Rahman, Gafür, di ğer yönden
sahibisanda da buna–benzer~dm–Runiara
gazalve_şiddet
L
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ğlı olarak bir takım davram4arı ortaya koyar. 146 Bu husus bir yol
meselesini ort_a_yas
ıkarır• Bu yol Kıtran'Aabektilen müstakim YO-1.,
dur. En'am (6) 153,154 buna iş aret eder.
( • • • 41.?'
Ayrıca

e-Ç ji

J °^;ti

k'11 o L'It° (51i )

İ mran suresinin 99. âyetide buna i ş aret eder.

e) Allah- İnsan Münasebeti : Allah insana insanın konuştuğu dille hitab etmiştir.1~ir. Vahiy Allah' ın iradesidir. Insan dilinde Allah'ın iradesidir. Allah iradesinin insan dilinde ifadesini buldu ğu andan itibarenislân
ıvaıiır. Allah'ın iradesini insan diliyle insana bildirmesi sonucu
vahiy ve Islam mevcut olmuştur. Bu, yeryüzünde tek gerçektir. Bundan başka hakikat mevcut de ğildir. Hakikat ezeli ve ebedi olanın ifadesi
olabilir. 147 Vahiy, Allah'ın kelâm ıdır. Teybe (9) suresinin 6. ayeti bunun
açık delillerinden biridir. Ayn ı şekilde Bakara suresinin 70. ayeti de
öyledir.
Allah insan arasındaki konuşmada ontolojik bir denge yoktur.
Konuşma Alla insana yani
a ş ağiya
İnsan Allah aras ında ortak anla şma sistemi olarak bir lisan seçilmiştir, ontolojik engel (mahiyet fark ı) devam etmektedir.
Vably'de insan daima al ıcıdır. Allah da konu ş andır.
la.f (50), 16. ayeti bunu ifade eder: (J.

4—> ; 1" •

Allah'la insan aras ındaki konuşmadan meydana gelir. İki taraf
arasında bir e şitlik gerçekle ş medikçe yani konu şan (el-Ktıi1) ve dinleyen (es-Scimi() ili şkisi olmadıkça kar şılıklı bir kelime alış verişi (et-tehlivür), öğretim (talim) ve ö ğrenim (taallüm) mümkün de ğildir. Bu halin
gerçekle şmesi için ya dinleyen konuşanın galib etkisiyle derin bir
şahsi de ğişikliğe uğrar, ya da konu şan aşağı inip bir parça dinle
yenin sıfatlarma bürünür. 1. de zil ve ar ı uğultusu, 2. de Cebrail
misal te şkil eder.

Dua: Va hiy Allah'tan insana doğru gelen bir hab erle şme
didir.
İnsan ihtiyaç hissettiği an Allah'a önelir ve O'nunla konu
<loğrusu O'na seslenir bu, insandan Allah'a do ğru olur. Dua ederken in-,
146 Bkz. İ zutsu, Kur'an'da Allah- İnsan, Ankara 1975, s. 70.
147 Aynı eser, s. 143.
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san farklı bir durum içindedir, üstün bir haldedir. Bir takım şeylerden
sıyrılmıştır. Adeta be şeriliğin üstüne çıkmıştır. Usar"' rühi-manevi bir
mahiyet kazan ır. Yani dua kalbin Allahla konu şmasıdır.
Dua ibâdete dönü şür, yani devaml ı olur. Nasıl Allah insanla konuşurken, yani ona vahyederken bu vahyin tasdik veya tekzib edilmesini
ister, aynen insan da Allah'a yöneltti ği duasına cevap ister. Yani insan
duasını kabul etmesini Allah'tan diler. Allah buna cevap verir (isticâbe).
Dua, cevap verme ile münasebetlidir. Yaln ız dua sözlü, cevap verme fiilidir.148
Dualara sadece Allah ceva ı verir b

er mez. 149

Allah- İnsan Münasebetinde Vahiy: Kur'ana göre Allah insanla
ancak üç yolla konu şur, Şuara suresinde bu ifrorâlk-ça-IFelb~ve
birbirinden ayrılmıştır.
(•• •

NI .531

4.4

1.4 4; :51'.

j.)1s"

4 t- ‘ 1 )-,

"Allah bir insan ile (ba şka türlü de ğil) sadece vahyetmek, yahut
perde arkas ından, yahut da elçi gönderip ona dilediğini vahyetmek
suretiyle konu şur. Buna göre Vahiy, 1- Gizli konu şma, 2- Perde arkasından konuşma, 3- Elçi gönderme suretiyle, gerçekle şir.
Vahiy üç şahısh ve sözlü bir münasebettir. Allah -> Melek -> Hz.
uhammed (s.a.v.); fakat gerçekte dört şa.hısla ilgili sözlü bir münasebettir. ünkü Hz. Peygamber ald ığını tebliğ etmek yükümlülü ğündedir. Allah -> Melek ->Hz. Peygamber -* Bütün İnsanlar.
Kur'an arabça inmi ştir; çünkü Peygamber ve milleti arabça konu ş maktadır. Kur'an dil meselesini kabul eder ve önem verir. Bu konuda,
— İ brahim Suresi

4.

Rum

75

22 .

Kehf

59

92, 93.

— Hac

55

— Şuara

75

— Ahkaf
— Fussilet

2
189,192, 195, 198,199.
11-12 ve

55

44. âyeti bunu ifade eder.'"

148 Bunun için bkz. İzutsu, Kur'an'da Allah ve İnsan s. 124 vd.
149 Bkz. Kur'an, nin., 14-15.
150 Bkz. İzutsu, a.g.e., s. 170. Konunun önemi için bkz. Gazzali, ihyau Uhuni'd-din,
Mısır 1302, C.I, 250 vd.
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Manevi Yolculukta Nefsin Sıfatları ve Halleri
Nefsin
Sıfatları

Emmâre

Levvâme Mülhime

Mutmaimne

Râdiye

Mardiyye

Kamile

Seyrin
Envaı

İ l'Allah

Al'Allah

B'illah

An'İllah

F' İllah

Ma'Allah

L' İ llah

Avâlim
(Alemler)

Şehadet

Misal

Ervalı

Ceberüt

Lahüt

Nasılt

Hakikat

Ahval
(Haller)

Zevk

Şevk

Aşk

Vasl

Hayret

Fena
fi'l-Fena

Fenâ
bil-Beka

Mahal

Sadr

Kalb

Ruh

Sırr

Sırru'sSırr

Hafi

Ahfa

Varidat

Şeriat

Tarikat

Hakikat

Marifet

Velayet

Sıddikıyyet

Kurbet

Şulınd

Tevhid-i
Ef'al

Tevhid-i
Sıfat

Tevhid-i
Zât

Cem'

Hadaratu'
1-Cem

Cemu'lCem

Ehadiyyetu'lCem

,Esma
(isimler)

La İlalıe
İl'Allah

Allah

Hüve

Hakk

Hayy

Kayyum

Kahhar

Envar
(Nurlar)

Ezrak

Asfar

Ahmer

Esved

Ahdar

Ebyad

Bilâ
Levn

Haririzade Kemaleddin Efendi'nin T ıbyanu Vesaili'l-Haktuk adl ı ese ındeki, manevi
yolculukta nefsin s ıfat ve hallerini gösteren şema. Bu şema son asırlarda te şekkül ettirilmiştir. Daha önceleri böyle bir şeye raslanmaz.

C) HAL ve MAKAM
Salik, (tarikat alLı.)2.2.ireı ) kemal mertebesine ula şmak için takip
ettiği ve bir makamdan öbür makamag_e_çliğitaa-s ~Lereeede geçer. ı s ı Makâm adı verilen durakların her birinin kişilere bağlı
oa
l-Ta-k belirli hususivetleri vardır. Her ne kadar Şakik el-Belhi mak&
mâtı dört durak (zühd, havf, cennet arzusu ve muhabbetullah) olarpk
belirtiyor idiyse de tasavvufun teorisyenlerinden Ebu Nasr es-Serrae
(0.378 /988) Kitabu'l-Luma' adl ı eserinde bunun yedi oldu ğunu söyler:
Teybe, -yazarlar ın pek çoğu tarafından listenin başına yerle ştiriliyorvera', zühd -helal bile olsa bu dünyan ın nimetlerinden mutlak ınânâda
yaz geçmek-, fakr, sabr, teN , ekkül, rıza." 2 . Her makam bir üst makâ151 Safa (Peyami), Nasyonalizm, Sosyalizm, Mistisizm, İst., 1979, s. 247.
l52 Gardet-Anawati, a.g.e., s. 42.
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miii tezâhürü mahiyetindedir. Her makam sadece kelimenin ahlaki
manasında değil, fakat ontolojik makâma geçi şte insan varlığlınn çeşitli
kipleri alması halini gösterir. Bu makam, ulaşılan gerçe ğin devamlı bilgisine sahip olunulan bir derecedir. Nefs, hakikat ın aranması sırasında
kazandığı kemâl derecelerine göre bir makâmdan di ğerine çeşitli hallere
-maruz kâlarak ilerler. Muhakkak ki ki şisel çabalarla kazanılan bu makamlarnn yanında herkes için geçici ve
bazı haller ( ahv al) de bulmaktay ız. Bir başka şekilde ifade etmek
gerekirse, denilebilir ki maruz kal ınan haller Allah' ın mevahibi (ihsanlar) dir; onlar bir p ırıltı gibi gelir geçerler; ve kendisine bir hal gelen ki şi
içinde bulunduğu halin üstüne ç ıkar. 1- 53 Köprülü'nün Eflatun"' fikirlerle
benzerlik, hatta aynilik buldu ğu haller 154 vecd halinde iken, nefsin maruz kalabilir durumundan maruz kalm ış durumuna geçmesi halidir.
Esasen, bütün mistikler, vecd halinde hakikat ın en yüksek derecesini bulın.aktadır. 155 Vecd kendisi, fenâ, bekâ vs. maruz kal ınan hallerdir ki, Ebu
Nasr es-Serrâc bunlardan on tanesini bildirir: Murakabe, mü ş ahede,
muhabbet, kurb, havf, recâ, şevk, üns, tuma'nine (it ıni'nân) ve yakin. 156
şiddetli heyecan durumuna yani vakte ba ğhdırlar. Bu psişikHaler,
durum vaki omadan gerçekle şmezler; yani hallerin dinamik bir karakterleri vardır ve tasavvufi-ruhi yükseli şin gerçek hareket ettiricileridir.
Ancak bunlarla ruhi yükseli ş gerçekle şebilir.
Böyle bir hal içinde yaşayan kimsenin Allah'ta varolmak (bekâ
billah) gayesi vardır. Bu, Allah'ın birliğini tefekkür etmek, nefsi ihtirasların zorba baskılarından söküp kurtarmak, Allah' ın ismini zikretmek, her ş eyden armmış bir kalbde Allah'tan ba şkasına yer kalmamas ı
amacıyla kötü iç güdüler ve bizi O'nun kar şısında suçlu düşürecek her
türlü e ğilimlerden kurtulmakt ır.
Tasavvufta tekrar tekrar ele al ınarak de ğişmiş , mükemmelleşmiş
ve klasik hale gelmi ş olan hallerin ilk sınıflandırılmasını Zu'n.-Nun elMısri yapmıştır. Önce, geçici ve tarikat hayat ı boyunca Allah'ın lütfu
olarak alınmış haller, sonra uzun zaman kalmabilen sa ğlamlaştırılmış ve
kazandmış bir fazilet olarak velâyetin bir derece veya bir cephesi mahiyetindeki makamlar gelir. Böylece takip edilen tasavvuf' yol, belirtileri ve
itina ile tasvir edilmiş devreleriyle durgunluk ve hareketlilik gibi ikili bir
nitelik ihtiva eder. Maruz kal ınan haller ikişer ikişer gruplanmaktad ır153 Bkz. Kuşeyri, a.g.e., s. 140; Amaldez, La Mys., Mus., s. 634.
154 Fuat Köprülü, İlk Mutasavvıflar, sh. 266.
155 James (William), Expörience Religieuse, frans. Tere. F.A. Bouzit, Paris 1908, s. 22.
156 Arberry, Le Soufisme, s. 9; Gardet Anawati, a.g.e., ss. 42, 128.
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lar. Kabz ve bast; heybet ve üns; kurb ve bu'd, gaybet ve huzur, mal ıv
ve isbat; setr ve tecelli; fena ve beka vs. Bu hallerin en iyi şekilde kullamlmaları nefsin makâm halini alan ve uzun zaman kalabilen de ğişimlerini
meydana getirmektedir. Bunlar teybe, daha sonra zühd, sabr, fakr,
ma'rifet, muhabbet, fenâ ve bekâ gibi saliki Hakta varolmaya götüren
hal ve makümlardır. 157
ibniii-Arire göre hallerin pek ço ğu havassı n katlanm aktan mahen]) olduklar ı manevi hastal ıklar ve elden ç ıkarmak istedikleri tesadüfi
sebeplerdir 158 . Bunun için Bayezid Bestami şöyle der: "Kaçm ılması
gereken husus, makündarda durmak ve hallerden ho şlanmaktır" 159.
Ahvül, makâınât ve özel ö ğretilerine ilâve olarak mutasavv ıflar
tasavvufi kavramlar ı ifade etmek için hususi bir dil kullanıyorlardı . Öyle
ki mutasavvıflar, bu dille kendi aralar ında anla şabiliyor idiyse de tarikatın dışında bulunan bir kimse anlıyamıyordu. Bu lisan onların içinde
bulundukları hal ve ınakândarı açıkhyordu. 160
Bu ifade, tarzuun sebebi bir halden di ğerine geçerek yükselinen
manevi dünyalardaki seyahattir. Bu dünyalar mutasavv ıflarca mülk,
meleküt ve ceberüt olarak adland ırıhr. Böylece daha birinci makamdan itibaren kendi huzuruna girmesini arzu ettiklerine bu rnüsaadeyi
veren Allah'a do ğru bir seyahat ba şlar. Bu duruma göre insanın gayb
âlemine doğru seyahati, bir yerden başka bir yere maddeten geçi ş olmayı p aksine onun için dünyasmda bulunan gerçeklerin içindeki manevi
bir harekettir. Bu gerçekler zihin üstü, hissedilebilir ve akledilebilir
dünyanın kavramlarına ait ürünlerdir. Böylece bilgi fenomeni ile kainât
tamamen (mülk, meleküt ve ceberüt) insan ölçülerine göre küçülür.
Kendi sırasında insan ise kalbi ve ruhu ile akla s ığımr. O akıl ki bizzat
kendi üzerine bütün dikkatini toplam ış zihni bir muhteva olan her şeyi
kavrar. Böyle bir halde insan akhyla, mülk ve meleküt âlemlerinin bu
ulvilik içinde de ğiştiklerini görür. İşte böyle bir anda kendi öz büyüklüğü sebebiyle insani varl ığını unutan mutasavv ıf "ene'l-Hakk" diye
haykırabilir. Böyle bir durumda, psikolojik bir fenomen, şuurun vasıtasız yerlerinin konusu oldu ğu bir şuıır eylemi vardır. Sarfedilen sözler
bu eylemin yorumlan.masıdır.
157 Bkz. Nwyia, a.g.e., s. 230; Dermenghem a.g.e., s. 137; Massignon, Essai ,s. 222.
158 Mahasin al-Majalis, Fran. Tere. M.A. Palacios, Paris, 1933, P. Geuthner yay ım, s. 56.
159 Dermenghem, a.g.e., s. 219.
160 Bkz. Kefabâzl, et-Tearruf, s. 58 vd.
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Makam, tâlibin yolunda ve içtihad mahallinde ayak bas ıp tutunmasından ibarettir. Makam ın derecesi kulun Allah katında kazandığı
miktar kadardır. Bu kelime 'makam' şeklinde söylenirse, ikâmet etmek;
‘mekam' tarzında söylenirse ikâmet edilecek yer manasma gelir. 161Hal, Allah'ın kulunun kalbine att ığı fazl ve lütfundan ibârettir.
- _
_
elIaliıı kazaruTmas ında kulun Mücadelesinin ilgisi yoktur. Maa~m
ler nevinden olmasına mukabil, hal lütuflar çeşidindendir. ,.,1~kazanılarak elde_edilen (mekasib) ihsaniar (mevahib)
iixündendir. 162 Makam'da sahibinin mücadelesi şart olduğu halde,
halde böyle bir şart yoktur. Çünkü onun bu konuda iradesi yoktur. 163
tlalbuki Ebu Osman, halin devamlı olmasını caiz görür. Bunu kabul
eden mutasavvıflar, muhabbet, şevk, kabz sürekli olmasayd ı ne seven,
seven olur, ne de a şık, aşık olurdu derler. Bir hal sıfat olacak şekilde
kula yerle şmedikçe o ku-la o halin ismi verilmez. 164
şimşek ibidir; parlar ve derhal kaybolur. 165 Bazı sufiler haller baki ve devamlı olursa hal de ğil, nefsin sözü olur, demi şlerdir. Diğer

bir takdire göre haller isimleri gibidir, yani haller kalbe gelirler ve derhal yok olup giderler. 166 Sıfat mevsafla kâimdir.
bulunduğu makamın şartını yerine getirmeden bir üst makâma yükselemez, çünkü kanaati olmaya= tevekkülü, tevekkillü olma-

yanıp rızası yoktur.

Hal, kulun cehd ve gayreti olmay ıp kalbine gelen sevinç, üzüntü,
_genişleme (bast) ve sıkıI:Ma (kabz) vs. _gibi ruhrhalr—
ere ddenir.
-7-11aikr
Allah vergileridir. Makamlar kulun cehd ve gayretine bağlıdırJgakam
sahibi makama sa ğlamca yerle şmistir_Hal sahibi_halden hale yükselir.

xi

Eğer haller birbiri ardına gelmez ve devamlı olmazlarsa 1 e v â
h ^ve bey âdih denir.

-

IlaLhazaltinsanahaz verir, fakat_gelip_geçieidir. Yani t av ar ı ktır
Peygamber bir halden bir hale yükselmekteyffiLpyleyse makamlarm_gerektirdigi karar ve sebâ
— erektirdiği ise geçiş ve
Jernedir.,,flalle„ra
ıiLellerin mirası ve neticesidir. Hal ve a va mi hiQ ve
161 Hueviri, Ke şful-Mahe6b, hz. S. Uluda ğ, ist. 1982, s. 289; Kuseyri, Risâle, T. Yaz ıcı,
s. 139.
162 Aynı yer.
163 Aynı yer.
164 Aynı eserler.
165 Ayni yer.
166 Kuseyri, Risale, S. Uluda ğ tere. s. 183.
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heyecanlar manas ına gelmektedir. Hal vehbi, makam kesbidir, denilir. 167_Her makamin baştan iç ve biti ş noktalari v r. Bu ikisi aras ında
birçok haller vardır. Her makama ait bir ilim ve her hale ait bir i şaret
vardır. 168

4.4kt
ve enSu
fi için. vakt,
____mazi, müstakbel, geçmi ş ve gelecek düşünce
diş esinden
uzak
hah ır ._.,Vakt, Allah'tan gelen bir varidin s ırrı........_____
nın sufıde aydınlanması ve Hak ile ho ş olması anıdır.217a su17—
i ıin diTn
.
veL:.....yarınla
a
meşgul olması, Vakti- -YaşaMaiina–Ve varidin:kendisine
ulaşmasınieialaolu
r.
manniiii- hülimması tefekkürün ya:
lu ğunun işareti, fikrin da ğnuklığının delilidir. Hz. Peygamber bir hadisinde "benim. Allahla öyle bir 'an ım olur ki, o anda ne bir melek, ne de
bir resul beni o halden ay ıramaz" der.
(s.a.s.) ın
Bununla alakah olarak şu ayet vard ır: "Muhammed'
....--,.
,
."169
(
jr,k,
to
j
j,„:y1
.
1)
L. )
gözü orada ne kayd ı, ne de O'nu a ştı
Tevhid170 ehlinin vakitleri iki vakittir: a) Fakd (y okluk) halinde,
b) Vecd halinde. Biri vasl mahallinde, cliğ
fırak mahallindedir.
Her iki halde de onun gerçek varl ığı yoktur. Cünkü o her iki halde de
167 Taarruf, s. 130.
168 Aynı yer.
169 Necm (53), 17.
170 Mutasavvıflara göre tevhid'in 4 derecesi vard ır.
1. si gafil ve inkar eden kalb ve dil ile olan ıdır: Münafıkları n tevhidi böyledir.
2. si dildekini kalbe tasdik ettirmektir: Umum müslümanlar ve avam bu şekilde tevhid
eder.
3. sü keşif yolu ve Hak nuru ile gerçe ği müş ahede etmektir. Mukarribler varl ıkları
hakikatlanyla görür.
4. sü mevcut olarak yaln ız B İ R'i görür, sıddık görüşüdür. Bu hale sufiler "Fena fi'tTevhid" derler. Kendisini görmez.
Mutasavvıf tevhidde Müsteğrak olduğu, kendisini görmediği için tevhid'de kendisi yok
olur, yani kendisini ve di ğer varlıkları görmez. Birinci halde tevhid sahibi yalmz dili ile
muvahhid'dir.
İkinci halde muvahhid'dir ve dildekine inanın Kalbin kendisi bile bir ba ğ (mani, engel)
dır, açılıp genişlemez. Bid'at bu tevhid'i zay ıflatır, kelâm ilmi ise korur.
t çiincü halde muvahhid Fail-i Hakiki'yi yalnız müşahede etmi ş olmasından ötürü
O'nunladır. Avam'm ve kelâmcıların tevhidi budur.
Dördüncü halde tevhid sahibi mü şahedesinde Bir'den ba şkasını hazırlaınamıştır. O'nu bir
varlık olarak mütalaa etmi ştir. Bu, tevhid'de son noktad ır.
Böylece tevhid kabuktan öze do ğru bir gelişme gösterir. 1. ve 2. si kabuklar 3. sü özdür.
İlk ikisi cevizin kabuklar ı 3 sü cevizin özüdür. Zevk ve lezzet veren budur.
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Hak iledir. Ve bu hallerde onun iradesi ve kesbi yoktur. Vakte teslim
olmak gerektir. 171 Vakit bir törpüdür, mutasavv ıfı aşındırır•, fakat tam
yok etmez.
Vaktin meydana gelmesi kulun kazanmas ıyla olmaz, aynı şekilde
onu defetmek de kikinin. elinde değildir. "Vakit keskin bir kılıctır"
denilir 172 Yani o sufinin mazi ve miistakbelle irtibat ım keser dünün
,.z,£....yarı,,ı
clezlıini _gönülden_ siter.
Vakti mutlaka bir hal Lakip_f£1.ü bu vakt halin vaktiat. 173
oglJıLtjsinde bulunulan_şeydir. Sufiler için vakt, iki zaman aras ı , yani Y
geçmiş ve gelecek gibi iki zaman aras ıdır. Sufi de 'v ak t i n o ğ lu'
(ibnü'l-vakt) dur, derler. Bununla, "sufi, geçmi ş ve gelece ğe asla iltifat
etmeyip, oldu ğu halde, bulundu ğu zaman içinde kendisine daha iyi olan
ve lüzumlu bulunan ibadetlerden birisiyle me ş gul ve o anda kendisiyle
istenilen şeyle de kaimdir" denilmek istenir. Sufi zaman zaman vaktin
hükmü altında olur, yani iradesi d ışında kendisine ula ş an bir şeyle me ş guldür.
Buna göre, sufinin nefsi seyr-i süliik esnas ında hallere maruz kaldıkça bir makâmdan di ğer bir makama yükselir. Zıtaşayvıflarca .urniıLn_,iy etle kabul edilen yedi makam vardır. Ancak bazı mutasavvıfiar ilk
dört makamı kabul edip diğerlerinden söz etmezier. Umumiyetle kabul
edilen yedi makam nefsin ald ığı sıfatlar şunlardır:
1. .,,,-----Makam:______
Nefs-i emmare:
Nefsin bu sıfatla Kur'an- ı Kerim' de su
, ayette zikredilir•
..
..
j

1.1

C.ı1âi
,
15j,

",Ben nefsimi ternize ç ıkarmıyorum, _çünkü nefis gerçekten kötülüğü emreder" 174 .
(kwA..yıel nefis): Bunu Kur'an-ı

2. Makâm:
Kerim' de belirten ayet

şudur: (. ZAl
• • /111

rj

■

"Yine pişman olan nefse yemin ederim ki..." 175
171 Kuşeyri, s. 181. M.E.B. bas. s. 136.
172 Huevirı, s. 159; Ku şeyri, Risale, tere. S. Uluda ğ, ist. 1981. 2. Baskı, s. 181.
173 Ilueviri, Ke şfu'l-Maheüb, tere. S. Uludağ, İ st. 1982, s. 518 vd.
174 Yusuf(12), 53.
175 Kıygıme(75), 2.
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3. Makâm: Nefs-i mülbime (ilham edilmi ş nefis), Bu, Kur'an'da
şu ayette ifade olunınuştur:

Ct t•. :5:3 4:7* r.
Or

"Nefse ve onu düzenleyene ı sonrada o nefse isyanuu ve itaatun öğretene ki muhakkak Allah' ın temizlediği nefs kurtar ıbınştır"176 .
4. .Makam: Nefs-i mutmainne (huzura ermi ş nefis): Kur'an bu
nefsden ş öyle bahseder:
••

,

J

L■4; J

4.

L.5‘?" JI

)

(.

.

"Ey itaatkar nefis! Dön Rabbine, sen O'ndan, O da senden raz ı
olarak. Haydi gir kullarıxrun içine, gir eennetime!" 1-77
5 . Makam.: NefS-Lıkiye (boyun e ğmiş nefis): Yukarıda (4 . makam'
zikredilen ayette geçmektedir.
6. Makam: Nef.s.-i_u~ (bzğenilmiş nefis): yi ıenkarıdaki
Feer Suresi'udeki son *ayetlerde zikrtgeçer.
7. Makam: Nefs-i kâmile (olgun nefis): Bu makamdaki nefis
Kur'an-ı Kerim'de ismen geçxnernektedir.
Mutasavvıfın nefsi bu makâmlarda bulunup, çe şitli hallere maruz
kalırken gene mutasavvıflarca adland ırılmış ve sauflandırdmış bir takım
alemlerde seyr eder. Bunlar,
a) §ehadet alemi: İçinde yaşadığımız kevn. (olu) ve fesad (da ğılış) alernidir.
b) Misal alemi: Melekât aleminin bir şubesidir. Ayni zamanda
gayb alemi olarak da adland ırdır.
e) Ervah alemi: Ruhlarm bulundu ğu âlem.
d) Ceberût alemi: Mutasavvıflara göre Allah' ın bulunduğu, ilahi
kudret alemi.
e) Lahût alemi: Hissi idraki ıı kayboldu ğu ulılhiyyet alemi.
f) Nas& alemi: İnsanlık alemi (Lahût'un zıddı).
g) Hakikat alemi: ilahi gerçekler alemi.
176 Şems(91), 8-9.
177 Fecr(89), 27-28.
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Bu âlemlerin öncelikleri, zaman bak ımından değil, fakat zuhur
balummdandır. Bazı mutasavvıflar Mülk, Melelart ve Ceberût olarak
sadece üç âlernden bahsederler. V,...41141 viWıdçıı aöre ise küllî
âlemler be ştir:
1. Zat (veya Lâhût) âlemi, 2. İlk Teayyün alemi, 3. Melek&
j,
ı 5. Kevn
âlemi, (bu üç âlem gayb ve emir âlemleridir), 4. ›:ast
(insan) âlemi.
Mutasavvıflar Hacc suresi'nin 47. ayetine dayanarak "Melekût
âleminin bir günü nâsût aleminin bir y ılıdır" derler.

L.
"Senden başlarına acele azâb getirmeli istiyorlar, Allah sözünden
asla caymayacakt ır. Rabbinin katında bir gün saydıklarınızdan bin yıl
gibidir".
liakka nisbetle nâsût aleminin bir günü ise elli bin y ıl gibidir. Bu
husus Meâric Suresi'nin 4. âyetine dayand ırıhr:

L.

,t)ı c))1, :1-<, yıl.l

cjA7)

"Melekler ve Cebrail miktar ı elli bin yıl olan o derecelere bir günde
yükselirler"...
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B ÖLÜM
TASAVVUF TARIHINDE ME ŞHUR MUTASAVVIFLAR
VE FIKIRLERI

1. HASAN EL-BASRI
Hasan el-Basri Hicri I. asrm (21 /642-110 /728) en belirgin şahsiyet
lerinden birisidir;,Bireok islami filmin do . uş unda onun tesiri vardır.

Yani tefsir, hadis, bela ğat, ilk kelam ve zühd konular ında söz ve fikir-ill şzsı
ı .- lerivad
ır..Pek çok mutasavvıf tarafından tasavvufun önderi,,s
yeti olarak de ğerlendirilir. Hasan el-BasrVnin hayat ı Hz. Osman'ın ölümü, Ali ve Muaviye aras ındaki savaşlar, Emevî halifelerinin sahabelerin
yolundan ayrılan hayat tarzlar ı, Irak'ta şiilerin isyanları ve Haccac' ın,
olayları şiddetle bastırması hadiseleriyle karşı karşıyadır. O, bu hadiseler karşısında dinin emrettiği bir tutum içindedir.
Ebıl Said Hasan b. Ebi'l-Hasân Yesâr Meysâni el-Basrrnin Medine'
_de doğduğu söylenir. Fakat el-Basri lâkabı onun Basra'da do ğduğunu
kuvvetlendiren bir unsurdur. Babasının daha önc-e-We7)1dugu rivayet
edilir. Hz. Peygamber'in ölümünden sonra do ğduğu için tabiândandır.
Annesi Hz. Peygamber'in e şlerinden Ümmü Seleme'nin azatl ı kölesidir.
Annesi iş için bir yere giderken o ğlunu Ümmü Seleme'nin kucağına
bırakırdı . Hasan el-Basri onun kuca ğında sakinleşirdi. Denilir ki, Hasan
el-BasrVnin sahip olduğu hikmetin kaynağı buradan gelmektedir. Hasan el-Basri 14 yaşında Osın.an_(r.a.)' ın ölümün:ii idrak eder. 14-19 aşları arasında müslümanlar arasında vuku bulan sava şları görür. Hz. Ali
ıe
ve muhalifleri aras ındaki sav lar Ce vak'as ı ve A___._._
Muav
arasındaki savaşlar ve nihayet S ıffin olayı ve cemaatin sünni, şii, hârici
olarak üçe ayrılması onun içinde yaşadığı olalardand.ır.
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18a ....
ında iken, Hz. Ali hicri 41'de bir harici tara- - --

Hadiseler birbirini kovalar, isyanlar ve Muaviye'nin müslümanların enıiri olmaktan ziyade araplar ııı emiri gibi davranması ve Haccac
b. Yusuf'un zuhnü Hasan el-Basrrye tesir eden olaylard ır.
Hasan el-Basri hadiseler kar şısında iinunete ve ümmet şuuruna sadık kalır. İyi bir müslümanın yapacagi-g-ibi hareket eder. İsyan etmez,
fakat halifelere aç ıkça hatalarını söyler. Hatta Haccac'a kafa bile tutar.
Basra'ya yerle şir. Hicri 86'dan 95'e kadar Haccac' ın adamlarından
saklanır.
H.99 /717'de İkinci Ömer zamanında Basra kadısı olarak tayin
olunur. Ancak 102 /720'de Haccac' ın hareketlerini tasvip etmemek için
istifa eder. 178
Hasan el-Basri hem İslam topluluğunda, hem de islami şuura sadik kalmış ve uygun bir tarzda hareket etmi ştir. İslam ülküsü ve buna
uymayan olaylar kar şısında islam'a sadık kalmak isteyen müslümanın
yapaca ğı başka ne idi?
,

r Hasan el-Basrrnin ya şadığı asırda bir kısım insanlar müslümanlara
fenahk gelmemesi için olaylar ın sebebini iktidara yükleyip kanaatlerini
söylemeyerek olanları Allah'a ve ahirete havale (irca') ediyorlard ı .
Bunlara M ü r c i e denildi.
Bir kısmı adaletin yokluğundan bahisle ad:aleti isteyerek hilafetin
Peygamber Efendimizin ailesine verilmesi gerekti ğinde ısrar ediyorlardı . Bunlar Ş iller 'di.
Diğer bir kısmı, çok ideal bir düşünce adma yalnız Allah'ın hakemliğini kabul ediyorlardı . Bunlar da H a r i ciler 'di.
..
Şiiler, hariciler, hatta sünniler ibn Zübeyr'in arkas ında isyana
katıldılar. Üstelik şiiler açıkça isyamn imkans ız olduğunu söyleyerek
( t a k i y y e yolunu seçtiler.
(

t

' Bir kısım müslümanlar da bu siyasi i şlere karışmayarak uzakla şlar; yani dünya i şlerinden kaçt ılar.

Hasan el-Basri, bütün bunlar ı reddetti ve en zor olanını seçti. Müslüman topluluğuna ve islam iilküsüne sadık kaldı.
178 Bkz. 'bn Sa'd, Tabalt'at, Darü's-Skl ıı, Beyrut. s. 172,
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"... Sizden iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk
bulunsun ..." 179 .
MWminlere söylediklerini iktidara da söylemekten geri_durmamış ;
özellikle Haccac'a kar şı çıkmıştır. O'na "ahlaksızların ahlaksız', kötülerin en beterı" diye hitap etmekten korkmamıştır.180
,--- --Haccac, Hasan el-Basri'ye Hz. Ali ve Hz. Osman konusunda ne dü(„Oindüğünü sorar. O da Taha Suresi'nin 51-52. âyetleriyle cevap verir:
e;_j
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"Fir'avn: 'öyleyse önceki nesillerin durumu ne oluyor' dedi. Musa
(a.s.): 'Onların bilgisi Rabbimizin katmda yazılıdır. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz".

HASAN EL-BASRI'NIN FIKIRLERI
Kelâm'da günahkar mü'min konusundaki fikri, o şahsın ne mü'min
ne de kâfir olmadığı, fakat münafık olduğu merkezindedir. 181 Mu'tezili
düşüncenin Hasan el-Basrrnin ın.eclisinde bulunan Vasfi b. Atâ ile ba şladığını hatırlamak gerekir.

Kud r
: Kaderiyye ve Cebriyye kendilerini Hasan
sözüyle Kaderiyyeel-Basri'ye ba ğlıyorlar. Halbuki Hasan el-Basri şu ._
nin aksini sesler: "Ademo ğlu, Allah'ın gazabı karşılığında hiç kinisolun
• iyiliğin
• ili - • •ist
emez ve Allah'a itaat etmeyen kimseye itaat etmez.
Allah'tan gelen birliTtuf için kimseye şükretmez, Allah' ın kendisine
vermediğ
ıçın. kimseyı suç fmaz.
a
Allah yaratıkları ve tabiatı
yarattı. Her şey yaratılışma uygun olarak hareket eder".
A hiret konusunda : Şiilerin gizli imamın dön.eçek•_konusundaki fikirlerini reddeder.
179
Imrün(3)/104.
180 Ibn el-Murtazâ, Tabakâtü'l-Mu'tezile, s. 23.
181 Aynı eser, s. 134.
182 Ibn Kuteybe, Te'vilu
121; Trc. H. Kırbaşoğlu, İst. 1979, s. 139.
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Tefsir ve Hadiste : Münekkid, fakat gerçekçi bir örü şe sahipti.
Müslümanların ıbadetlerinde mevcut israilivatı biliyordu. bn uteybe, Te'vilu Muhtelifil-Hadis adlı eserinde şu olayı anlatır: "Basra Camii'nde Ebu Seleme b. Abddurrahman ile beraber olan ed-Dannac şöyle
dedi: Hasan geldi. Ebu Seleme onun yan ına oturdu ve Ebiı Hüreyre'
den rivayet edilen bir hadisi okudu: 'Güne ş ve ay âhirette ate şe atılacak
iki boğadı r'. Hasan hangi günah yüzünden, diye sordu. Ebu Seleme,
ben sadece hadisi aktar ıyorum, dedi. Hasan sustu. Etraftakiler şöyle
dediler: 'Hasan' ın hakkı var. Günahlar' nedir ?" 182 Böylece hadis olarak
söylenen sözün do ğru olmadığı ortaya çıktı.
Hasan, bir hadis rivayet etti ği zaman isnad zincirinde artmalar
veya eksilmeler oluyordu. Fakat mana ayn ı idi. 183
Tefsirleri çok derin ufuklar açar. Mesela, Iltid Suresi'nin bir üyetinde müşterek mes' ılliyet olduğunu söyler:
.1pj

r
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"Buna rağmen onu —deveyi— kesip devirdiler. O zaman Salih, yardurıuzda üç gün daha kal ın, bu yalanlanmayacak bir sözdür, dedi" 184 .
Hasan el-Basri bu ayeti şöyle tefsir ediyor: Bir tek adam deveyi öldürdü. Fakat Allah bütün millet üzerine azâb etti. Çünkü onlar bu günah"
topluca kabul ettiler. 185
Cennette Allah'ın görülece ği hususu da aynıdır. Ona göre bu görü ş
Allah'ın zatının ihatasız (sınırsız) görünüşü olacakt ır.
Fık ıh ve ahlâk : Hasan el-Basri ibadet hayat ının bütün kaide ve
kanunlarının sıkı sıkıya tatbik edilmesinden yanadır. Sadece bununla
kalmaz, ona göre fiillere de ğerleri veren niyettir. O, amelde ihlâsm bulunması gere ğini kabul eder. Onun en büyük dü şmanı nifak ve riyadır.
Şu söz ona aittir: "Biz bir insan ın dindarlığım sözüyle değil, fiiliyle anlarız." 186 Ş öyle diyor: "Eskiden alimler dünya ehline muhtac olmamak
için ilimlerinden faydalainyorlardı . Onların ilmi dünya ehlinin geçici
mallarının kesintiye u ğraması konusunda onlar hakkında hüküm vermelerine yar ıyordu. Dünya ehli geçici mallar ını ilimleri için alimlere
sarfediyorlard ı . Bu gün alinıler, ilimlerini ehl-i dünyanın menfaati,
183 İbn Sa'd, Tabakât, s. 159.
184 lind (11)/65.
185 abi; el-Beyan ve't-Tebyin, e. III., s. 130.
186 İbn Sa'd, Tabakât, s. 117.
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onların geçici malları için sarfediyorlar. Ehl-i dünya mallanyla, alimlerden yüz çevirdi ve onlar ın bilgilerinden mahrum kald ılar. Çünkü
âlimlerin hükümlerinde talihsiz sonlar ın] gördüler. 187
Meser, Hasan el-Basri'ye bir soru sordu. Hasan el-Basri cevap verdikten sonra "fukaha farkl ı görüşte" dedi. Hasan sertçe cevap verdi:
"Annen seni kaybetsin, Meser! Sen hiç bir fakih gördün mü? İyi bir fakih kimdir, biliyor musun? Gerçek fakih, takvti sahibi bir adamdır.
Kendinden yüksek bir kimseden himmet beklemez. A şağı olanı da hakir
görmez. Allah'ın kendisine verdiği bilgiye karşılık küçük bir dal bile
kabul etmez" 188 . Böylece hakiki fakihle, zama ıundaki fakihlerin durumunu açıkladı .
Zühd
L: Hasan el-Basri, Basra'daki sufilerin
Hattâ o, siif ri erek a ~kil] ederdi. Ancak, tefekkür, nefs
muhasebesi, dünyadan kopma ve en yüksek noktas ının Allah'la insan
aşkının teşkil ettiği görüşleri bir zühd hayat ının sonunda ortaya ç ıkan
hususlardır.

Tefekkür
---: Onun tefekkürünün temelinde, manevi hayat ın kavnağını teşkil eden ilmü'l-kul û lı vaıslır
. . Bu, filler üzerinde derin
derin düşiinmok---ve......ne,fs_muhasebesi yaprnuktan
ibârettir. "Kalbleri_
nizle konuşunuz. Çünkü onlar paslanmaya elveri şlidirler. Nefislerinizi
gemleyin. Çünkü onlar azınaya müsaittirler" 189, sözü ona aittir.
Tefekkür konusunda Hasan el-Basri şunları söyler: "Tefekkür,
sana iyi ve kötü tuh- erini 0-österen bir aynadır." 190 "Allah kendini çekip
çevirene, Kitab ı alıp onunla kendini inceleyen rahmet etsin, e ğer hareketleri Kitapla uyu şmuyorsa, kendini kınasm, teybe etsin ve hemen Allah'a yönelsin". "Mü'min daima nefsinin hâkimidir. Onu Allah için inceler, burada (dünyada) nefsini kontrol (murakabe) edenlerin hesab ı
âhirette kolay olacakt ır. Kendilerini murakabe etmeyenlerin hesab ı
da çetin olacaktır." 191
Sonra nefs murakabesini şöyle açıklar: "Mü'min bir yap ılacak mesele karşısında durur ve ş öyle der: 'Allah a şkına beni ş aşırtıyorsun.
Bununla birlikte, benim sana çok ihtiyac ım var. Fakat dur. Seninle
benim aramda bir engel ( şeriat) var!. Bu davran ış, fiilden önce düşün187 Ciluz, Beyan, III, s. 136.
188 İbn Sa'd, Tabakât, s. 177.
189 Massignon, Recueil, s. 3.
190 A.g.e., s. 2.
191 Câluz, a.g.e.. 134 ve devam!.
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medir. E ğer mü'min bir hata i şlerse, geriye döner ve kendi kendine sorar: 'Böyle hareket etmekle ne yapmak istedim? Kendime özür aramıyorum. İnşâallah bir daha yapmayacağım".
aşanekBasri'llin nefs murakabe ve muhasebesine büyük önem
verdiği görülmektedir. Etrafındakilerin daima ak ıllarına hitap ederdi.
Hitabetindeki belâgat insanlarda geçici hisler uyand ırmak gayesine matuf değildi, fakat insan ın kendine dönmesini temin eden ve dünyan ın
geçici olduğunu hatırlatan konuşmalardı . O, karşısındakilere sorular
sorar, cevaplarmı gene onlara verdirir ve böylece hakikati kendilerinin
bulmasını temin ederdi. Hz. Ömer'in şöyle dediğini ifade eder: Lây ık
olduğumuzu bize veren ki şiden Allah razı olsun. Cevap vermeye kendinizi hazırlaym, çünkü hesap vereceksiniz. Hakiki mü'min kendi görü şlerine göre dinini seçmez, onu Allah'tan ahr." 192
Tefekkürü tavsiye eden bir ba şka ifadesi şöyledir: "Ey âdemc ğlu,
hayatım iyi düşün. Yalnız öleceksin, yalnız gömüleceksin, yaln ız diriltileceksin ve yalnız hesab vereceksin.- Ey âdemo ğlu, söz konusu olan
sensin. istenilen şey senden başkasından de ğil."193

Z- ühd ve fakr anlayışı :- Hasan el-Basrrye göre tefekkür daima âhi-

ret düşüncesini ortaya çıkarmandır. Bunun için ilk adım dünyadan uzaklaşmak (zühd) ve Hz. Peygamber'in yolunu takip etmektir. Zühdü de
şöyle anlatır: "Ey insan, bu dünyay ı âhiret için sat ikisini de kazanacakAhireti dünya için satma. Ikisini de kaybedeceksin." 194
Hz. Peygamber'in yolundan gitmeyi ş öyle tarif eder: "Hz. Peygamber'i görenler onun sabahtan ak şama kadar çal ıştığını, Allah
yolunda koştuğunu gördüler. Kendinizi kurtarm ız, kendinizi kurtar ınız. Acele ediniz, acele ediniz. Neye do ğru yolunuzu de ğiştiriyorsunuz ?
En iyileriniz ön tarafa geçtiler (öldüler). Peygamberiniz daha önce gitti.
Her geçen gün kendinizi alçalt ıyorsunuz. Gözünüzü açımz, gözünüzü
açmiz ."195
Hüzn Anlay ışı : Bu dünyadan kaçış, zühd hayatı, nefsinden emin
olmama, Hasan el-Basri'de hüznün kayna ğıdır. O, her zaman hüzünlü
idi. "Uzun hüzün iyi amellerin kaynağıdır", der. 196 Ona göre fazla gülmek kalbi öldürür. 197
192 Aym eser, s. 133.
193 Massignon, Recueil, s. 2.
194 Cabiz, el-Beyan, c. III., s. 132.
195 Aym yer.
196 Massignon, Recueil, s. 2.
197 1bn Sa'd, Tabakta, 170.
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Verce : Hasan el-Basri'nin düşüncelerinde nefs murakabe ve muhasebesi insanı önemli bir menzile ula ş tırır. Kişi bir bütün olarak Kur'
an'a uygun hareket ederken, en küçük kötülükten çekinir. Her konuda
fazla hassas olur. İşte bu hal vera'd ır.
Hasan el-Basri; "amellerini incele, çünkü birbirinden kesin sm ırlarla
ayrılan hayır ve ş er tartılacak. En küçük bir hay ır' de ğersiz bulma,
ahirette sana fayda verecek. En küçük bir kötülü ğü zararsız addetme,
âhirette aleyhinde olacakt ır" 198 der.

/jj/L: Hasan el-Basri'ye göre, manevi hayat ın en yüksek
,..Mul
....
noktası Allah aşkıdır. Allah a şkı , Allah'a doğru yükselişin meyvesidir.
Hasan el-Basri bu konuda Kur'an'da geçmemesine ra ğmen, aşk kelimesini kullanır. (Kur'âni olan m u h a b b e ve h u b b kelimeleridir.)
Bu son iki kelime daha ziyade bedeni zevkler için kullan ılır. Allahla
insan aras ında teşekkül eden sevgiyi dile getiren ın.eşhur hadis-i kudsi
şöyledir: "Kulun,. Beni anar ve dü şünür. Bana ibadetle yakla şır. Ben
ona daha çok yakla şırun. Kulum Bana daha çok ibadet eder. Ben de ona
daha fazla yakla şırım. Nihayet öyle bir an gelir ki, Ben kulumun i şiten
kulağı, gören gözü, söyleyen dili olurum. Art ık o, Benimle işitir, Benimle görür, Benimle konu ş ur."
Fasık ve münafık konularında kaderiyyeye ve m ıl'tezileye yaklaşan Hasan el-Basri birçok grup taraf ından suçlannu ştı r. şiiler de onu
suçlamışlardır. Çünkü o t a k i y y e ye kar şıdır.
Sabit b. Kurra "üç adama özendim, devlet reisi olarak Ömer'e,
zahid olarak Hasan'a ve filozof olarak Caluz'a", der. 199
Her tarikat ve meslek silsilesinde o vard ır.

2. HICRI III. ASIRDA TASAVVUF
Hicri III. asır tasavvufun alt ın yılı olarak de ğerlendirilir. Bu as ır
dini ilimler için de alt ı n y ı l sayılır. Çünkü bu devirde islami ilimler
şekillenmiş ve doktriner ilimler haline gelmi şlerdir.
Hadis'de, Buhari (256 /870) gibi Kütüb-i Sitte'nin en sa ğlam örneğini veren büyük bir kuvvetli bir ş ahıs ortaya ç ıkmışt ır
Tefsir'de Taberi (311 /923) gibi görü şleri kuvvetli, eseri yüzy ıllarca
kaynak olarak kullan ılacak fevkalade bir şahsiyet yeti şmiştir.
198 Câhız, el-Beyân, e. 111., s. 135.
199 Massignon, Lexique, s. 179.
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Gene bu as ırda Mu'tezili düşünceden E ş 'ari düşünceye geçi ş gerçekle şmiştir. Böylece İslam inancı saflığını yeniden kazanmıştır.
Felsefenin gelişmesi de h.III. as ırda olmuştur. Tasavvuf da bu ilimler aras ında diğerleri gibi sistematikle şerek doktrinal ilim haline gelmiş tir. Menziller, makamlar bu as ırda ortaya çıkmış ve prensip kazanmışlardır. Bayezid Bistami (261 /875) bu arada ya şamış ve şathiyatıyla
m.eşhur olmuştur. O, peygamber gibi mirae,a ç ıktığını söylemiş ve bu
yüzden sürülmüştür. Fazla kültürü olmayan bir köylüdür. Dini emirleri
çok dikkatle incelemi ş ve çok şiddetli bir köylüdür. Dini emirleri çok
dikkatle incelemi ş ve çok şiddetli bir zühd hayatı takip etmiştir. Tevhid konusunu hocası Ebü Ali Sindrden öğrenmiştir. ibadete büyük
önem verir, ancak iç temizli ği ile bunun gerçek manasım bulacağını
ifade eder. İç temizlik olmaks ızın ibadetlerin hiç bir de ğeri yoktur. Kendisine tevhid kelimesi cennetin anahtar ıdır denildiği zaman şöyle cevap
verir "do ğru söylüyorlar, fakat kilitsiz anahtar hiçbir şeyi açmaz. Tevhidin kilitleri dört tanedir: a) Yalan ve gafletten uzak bir dil, b) Hile
ve ihanetten uzak bir kalp, c) Haram ve şüpheli yiyeceklerden uzak bir
mide, d) İhtiras ve bid'atten uzak füller. Hakk ında fazla bir şey bilmediğiniz Allah'ın yüceliği yanında O'na yapılan ibadetlerin fazla bir
önemi yoktur. Allah'ın karşısında insanlar ın ve fiillerinin de bir de ğeri
yoktur. İnsan bütün ömrü boyunca Allah'a mütevekkil olmal ıdır;
doğru yola iletmesini sadece Allah'tan dilemelidir. Allah'a ula şmak için
tevazudan, benliğinden kurtulmaktan ba şka bir yok yoktur. Bunlar
Beyazıd Bistamrnin üzerinde durdu ğu fikirlerdir. Beyaz ıd Bistami
şathiyatı çok olan bir sufidir. Buna göre, bir defas ında vecdin verdi ği
sarho şluk içinde çok yüksek bir dereceye ula ştığına inanarak ş öyle haykırır:
ma a'zamu ş ani". "Kendimi takdis ederim, benim şamm ne yücedir". Bu ifade sadece Allah için kullanılabilecek bir deyimdir. Halbuki Bayezid Bistami bunu kendi hakk ında kullaanuştır. Bu
yüzden o, bu tarzda ş athiyyatı olan ilk sufidir.
Bayezid Bistamrnin şöyle dediği rivayet edilir• Bir gün Allah benim derecemi yükseltti ve beni kar şısına alarak şöyle dedi; "ey Bayezid! Kullarım seni görmek istiyorlar". O zaman ben ş öyle dedim, öyle
ise, beni kendi birli ğinle süsle. Bana vandaniyyetini giydir. Beni tekliğine (ehadiyyet) yüksek. Kullar ın beni görerek şöyle desinler: 'Seni
gördük.' O zaman, bu Sen'sin. Ve ben (o s ırada) orada olmayaca ğım".
İşte Bayezid Bistami bu tür şathiyatıyla meşhur bir mutasavvıftır.
H.III.asır Hallâc (309 /921) gibi şiddetli tasavv ıdi hayatın simaları
mutasavvıflar yetiştirmiştir. Tasavvufun bu as ırda gelişmesi ve sistem66

leşmesi ise Basra, Mısır, Bağdad ve Horasan'da gerçekle şmiştir. Basra'
da başlayan ve Rabia Adeviyye ve İbn Rebah'la gelişen tasavvuf daha
sonra ba şkent Ba ğdad'da çiçeklenmiştir. Mıs ır'da tasavvuf Zu'n-Nun
Mısri (ö. 245 /859) ile geli şir. Hristiyan anne-babadan do ğduğ u söylenir. Nubi (yani siyah denli olan ve Sudan' ın kuzeyindeki bölgede ya şayanlara verilen ad) dir. Zu'n-Nun bütün konu şmalarinda Allah aşkım
dile getirmiş , bu sebeple de "el-Muhib" namıyla anılmıştır. Zu'n-Nûn
Mısri, simya ilmi ile u ğraşan bir sufi olarak kabul edilir Hiyero ğlifleri
öğrenmiştir. Anlaşılması zor kitaplar ı incelemiş , bu konuda fikirler ileri
sürmüştür. •Ebû Nuaym Isfahani onun tasavvufi fikirlerinden söz eder.
Zu'n-Nan sema' ınn en eski nazariyatç ılarındandır. Marifet mefhumunu
tasavvufa sokan odur. O aynı zamanda, ahvâl ve makânıatı ilk defa
sımflandıran sufidir. Zındıklıkla suçlanmış ve sürgün hayat ı yaşamış tır.
Zu'n-Nun Mısrrye göre "ârif her gün daha fazla hu şu içerisindedir,
zira her an O'na daha yak ın hale gelmektedir". Ona göre, korku ve hu şu
olmadan ına'rifet iddia edilemez. Hakk'm heybet ve hiikiimranl ığim
gören daha ziyade korkar ve hu şuu artar. 200 Onun fikirlerinde ârifler
kendi nefisleriyle var olmay ıp, ancak Allahla var olduklar ı müddetçe
varlikları vardır. Onlar kendilerini Allah' ın hareket ettirdi ği gibi hareket
ederler. 201
a) Bağdad'da tasavvuf, anne ve babas ı hristiyan Ma'rûf el-Kerhi
(200 /815) ile Bi şr el-Hâfi (227 /841) taraf ından geliştirilip sistemleştirilmiştir. Bu mektebin önemli simalar ından biri de Hâris el-Muhasibi
(243 /857)'dir.
Basra'da doğan Muhasibi daha sonra Ba ğdad'a gelir. Orada hadislerle zühd hayatını -N e felsefi tariflerin ba ğdaştığım göstermeye çal ışır.
Hanbelilerin kar şı çıkmaları sonucu bu konudaki çalışmalarını H.232'de
durdurun. Bizzat Ahmed b.Hanbel ona kar şı çıkm ıştır.
Muhasibrnin "Kitabü'r-Riâye li-Hukûkillah vel-K ıyanı u bihe"
adlı eseri tasavvuf edebiyat ınd.a fevkalade önemlidir. Kitabü't-Tevehhilm'ü de tasavvufi dü şünce yönünden oldukça mühimdir.
Muhasibrnin fikirleri, çok yumu şak bir hayat tarz ı içinde, insanı
kendi içine dönük olarak de ğiştirmek, ferdin Allah' ın insan üzerindeki
haklarına riayet etmesini sa ğlamak ve onu layık olduğu mevkiye oturtmak şeklinde özetlenebilir.
200 HucvirI, Kesfu'l-Mahefıb, s. 198.
201 Nicholson, islânı Sufileri, s. 67.
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Nefs muhasebesi yapmak. Allah' ın istediklerini iyi tesbit etmek,
kendisini efendisine hizmetle mükellef köle olarak kabul etmek, ölüme
hazır olmak, dünyadan uzakla şmak, şeytanın saptırmalarma kar şı mücadele etmek, sadece Allah r ızası için çalışmak, her işte Allah'ı düşünmek, başkasına karşı yapılan davranışlarda sonuçları iyi hesap etmek
ve benzerleri tasavvufî hayat konusunda Muhasibrnin tavsiyeleridir. 202
Muhasibi için tasavvuf! hayat ın en yüksek noktas ı muhabbetullah
(Allah Aşkı)'dır. Mü'minlerin dini ibâdetler konusundaki sevgileri Rablerinden gelir; zira bu konudaki ilk te şebbüs O'ndan gelir. Gerçekte kendisini kullarma tanıtan, kendine itaat etmelerini sa ğlayan O'dur. Kulluğu ve ibâdeti insanlara sevdiren Allah't ır. Kendini sevenlerin kalbine
bu sevginin ilk tohumlarını koyan yine Allah'tır. Kulları için sevgisini
°Idam kalplerine yerle ştirerek kendine yönelten ve, bu sevgiyi şiddetli
kelimelerle ifade im.kân ını veren yine O'dur.
32 eseri vardır. Muhasibrnin düşüncelerinde esas unsur insand ır.
Diğer bütün varlıklar ve olaylar insan sebebiyle vard ır. Elbette insam
insan yapan Ruh'tur. Çünkü insan ancak onunla varlık kazannıaktadır.
İnsanın "muhasebe" yapabilmesi için nefsini bilmesi gerekir. Öyle
ise nefsi tanıd ıktan sonra onu yapt ıkları konusunda analiz yapabiliriz.
Ruhun tecrübi hiçbir yanı yoktur. Onun için Muhasibi diğer İslam
âlimleri gibi onu üzerinde konuşmaz.
Muhasibi "ölüm" kavram ı ve şuuru üzerinde durur. Ölüm şuuru
varlıklar içinde sadece insana verilmi ştir. Muhasibrye göre ölüm, insan ı
harekete sevkeden bir imkând ır. Ölüm vaktinin bilinmemesi ile ilgili
olarak bilgiler veren Muhasibi, "bu şuurun varlığı insanı iyi ameller
yapmaya sevkeder" der. Ölüm şuuru insanı canlı tutar. Zaman ve mekan'
belli olmayan bir olayın fonksiyonel olmas ı onun şuuruna bağlıdır.
Muhasibrye göre, Allah akl ı kalbe koymuştur. Lühb c. elbetb hususiyetler, özler mânâs ında Kur'an'da kullanılan bu kelime Muhasibrye
göre kalbe i şaret eder. Ona göre kalb, altı kaptst olan eve benzer; kap ılar,
gözler, dil, kulak, görme, eller ve ayaklar. Bu kap ılar ilimsiz olarak aç ılırsa kalb zarara u ğrar.
Vazife şuuruna, yüksek de ğerlere kalb ile ulaşıhr. Allah kullanımı
kalbine önem verir; öyle ise organlar kalbe göre hareket etmelidir.
202 Anawati-Gardet, Yfystique Musulmane, s. 28.
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Kali), aşkın alemle, zaman ve mekan ötesi ile ba ğlantı kurar. Kalb
bilir, ama vasıtasız bilir, onun için bu bilgi marifettir.203 Marifetin kaynağı kalbteki iç ve dış duygulardır.
Muhasibi'ye göre havf ve reca Allah'ın vaad ve vaidinin de ğerini
bilmektir. Azab ının şiddetinden korkmak, ve rahmetini ümit etmektir.
Gaybe ait bilgiler ancak kalble görülür. Marifet kalbte ç ıkan bir
bilgidir.
Muhasibi'ye kalbteki kötülükleri atman ın en kısa yolu, Allah' ın
insana verece ği ceza ve miikafat ı düşünmektir.
Allah'a, O'nun va'd ve vaidine inanan kimse korku ile ümid arası
bir hayat yaş ar. Bu hal tereddüt, rikkat ve dikkati gerektiren bir haldir.
Muhasibi bu hali tavsiye eder. Bu husus ancak tefekkürle elde edilir
Tefekkür bu yönden çok önemli bir faaliyettir. Kalb daima bu faaliyet içinde olmal ıdır. Zira tefekkür insan ı kötülüklerden alıkor. Tefekkür dünyan ın kaz ve zevklerini ortadan kald ırır.
203 Mutasavvıflar, marifet konusunda delilin bizzat Allah' ın kendisi oldu ğunu söylerler. Akı l bu konuda bir delil olamaz. Ak ıl yaratılmış olduğu için sadece kendi gibi hadis olan şeyler konusunda delil olur.
Akıl sadece kullu ğun nasıl yapılacağını temin eden bir âlettir.
Allah lutfedip kendini ak ıl sahiplerine tamtmasayd ı akıl onun var oldu ğunu iman cihetinden bilemezdi.
Ak ıl, Allah'ı, yine Allah'ın lütfu olan imanla bilir.
Allah'ın kendisini tanıttığı kimselerden başkası O'nu tamyamaz. O, birletmedikten sonra
kimse O'nu tevhid edemez.
Kalbine tecelli etti ği kimselerden ba şkası O'nu vasfedemez.
Allah'ın kendisine cezh ve celb etti ği kimselerden ba şkası O'nu tanı manasıyla tamyamazlar.
Kelamcılar insan akl ımn kılinatı inceleyerek orada i şaretler bulaca ğını ve Allah' ın var
olduğu konusunda bir bilgiye sahip olacaklarını söylerler. Kur'an' da bu konuda ayn ı şeyleri
söyler. Mesela Bakara suresinin 118, 164. âyetleri AM Imren suresinin 190. ayeti ve di ğer pek
çok ayet hep bu mealdedir.
Felsefede Ffırabi ve. Ibn Sina gibi filozoflarm Allah' ın varlığı konusunda ileri sürdükleri
deliller de bu yöndedir. Alemin mümkün olmas ı Allah'ın varlığına delil olmaktadır.
Mutezilllere göre Allah insanlara peygamber göndermese bile insanlar O'nun varl ığından
haberdar olacaklard ır.
Maturidller ve haneffler bunu biraz de ğiştirdiler. Insanlar Allahi tammaktan sorumludurlar, dediler.
Eş'ariler. Allah' ın şeriatla bilinebilece ğini ifade ettiler.
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Kalb yunı uşatılmalı , inceltilmelidir. Bunun için kalbin kendi kendisini incelemesi lazımdır. Allah için olan ı alınak, başkası için olanı terketmelidir. Uzun emelleri ölümü anarak unutulur.
Ak ıl : Kitabu. Mahiyyeti'l-Akl ve Ma'nahu ve İhtilafu'n-Nas fihi
adlı eserde aklı inceler. Buna göre, ak ıl
a) Garha : Doğuştan gelen bir kabiliyettir. tecrübi hiçbir yönü

yoktur. Bu tanımlanamaz. b) Fehm (anlay ış kaabiliyeti) veya teorik
akıl, c) Basiret yani pratik ak ıl, olarak çeşitlenir.
Nefs : Muhasibi'ye göre, uyku anında insanın nefsi alınmıştır, fakat hayat devam eder. Nefs kelimesi psikolojik anlamda kullan ılır; her
türlü faaliyetin men şei olan nefsi öldürmek sözkonusu de ğildir. Muhasibi e ınmare, lev ıüme, mülhime gibi bölümler tanımaz bunlar nefsin s ıfatlarıdır.

Düş ünceleri psikolojik ve ahlaki bir özellik arzeder. Basra'da do ğmuş , Bağdat'a gelmiştir. Muhasibi'rin Cüneyd özellikle de Gazzali üze
rinde tesiri vard ır.
O, sufi olmaktan çok ahlakç ıdır. Gazzali'de onun tesirleri aç ıkça
görülür. Şazeliyye Tarikat ı'nın ondan geldiği söylenir.
b) Bağdad mektebinin 3. önemli şahsiyeti Harrâz (286 /899)' dır.
Bağdad'da do ğmuş Mısır'da ölmüştür. Zu'n-Nun el-Mısri, Seri Sakati ve
Cüneyd Bağdadrnin arkada şıdır. Özellikle fena ve bekâ konularm ı iş iemiştir .204 Kerâmetleriyle ünlü, yapt ığı riyâzât ve sözlerindeki nükteleriyle tan ınan bir şahsiyettir. Abdullah Ensari onu Cüneyd Ba ğdadi'
nin üzerinde bir şahsiyet olarak göstermekten çekinmez. H. 77 veya
88'de vefat eder. Ba ğdadlı olup sufilere yap ılan nahoş muameleler sebebiyle Mısır'da yaşamıştır. Kitabü'-S ıdk ve Mestiil adlı iki eseri Süleymaniye kütüphanesinde ( Şehid Ali Paş a) bulunur. Kitabu's-S ıdk, sıdk,
ihlas ve sabr üzerine yaz ılmış tasavvufa ait küçük bir el kitab ıdır. Tasavvufi hayata yeni ba şlayan müride nas ıl hareket edece ği konusunda
bilgiler verir ve manevi tecrübeleri zâhir lisan ında mübtedilere aktardığını ifade eder. Bu ifade bu bilgilerin halini aç ıklamaları da olduğunu,
ancak müride bunlar ın açıklannıasmın do ğru olmadığını, çünkü onları
anlaın.anın özel bir lisan veya anlay ış gerektirdi ğini anlıyoruz. Bu husus için, Harraz' ın Kitaba' s-Sırr adlı eseri yazd ığı söylenir.205
204 Bkz. Hueviri, Ke şfu'l-Maheüb, s. 246.
205 Bkz. Nuyia, a.g.e., s. 233.
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Bazı sufiler tarafından ileri sürülen velilerin peygamberlerden üstün olduğu fikrini kabul etmez.

Kitabu'z-Ziyâ Kitabü'l-Ke şf ve'l-Beyâ, Kitabu'l-Ferec gibi risâleleri mevcuttur.
Harraz'a göre nefs, temayülleri kalbe ve ruha muhalefet eden şehevi bir ben de ğil, kendisinden yeme-içme ve i ştihanın yayıldığı biyolojik bir prensiptir. İnsan tabiatı, nefsten üstün ve farkl ıdır.
Harraz, peygamberlere verilmi ş rızıklardan bahseder. Bu r ızıklar,
nefs. tabiat ve kalble alakal ıdır. Peygamberlerle ilgili olarak nefsin r ızkı
besinler ve me şrubattır. Tabiat ın206 rızkı kadınlar ve kokulardır. Kalbin
rızkı ise kitab, hikmet ve peygamberi tebligat ın nakledilmesidir.
rızıkları konusunda nefsin r ızkı peygamberinkilerle ayn ıdır.
Tabiatın rızkı ş eriatm müsaade etti ği; ve nihayet kalbin r ızkı da nefsin
ilham etti ği bilgiler toplamıdır.
Allah'la kul aras ındaki yakınlık konusunda Harrâz, Allah' ın akı lüstü ve a şkın (mütild) bir varhk olması itibariyle insana yakın olduğunu
söyler. O akılüstü olmasından dolayı yakındır. Yakın olmasından dolayı
akılüstü ve aşkın dır.

‘Ayne't-cem' mefhumunu ş öyle tarif eder: "Her ân Allah'la beraber yaşamak".
Harraz vecd'i şöyle tarif eder: "Allah a şkının kadehinden içen,
şanı Yüce Rabia co şturucu konu şmalarının zevkini tadan, hazz ını duyana ne mutlu; o ki şi O'nu sevmekten ötürü beliren a şkla, şevkle, neş eyle O'na gider, yakla şır. O'ndan ba şka dostu, O'ndan başka sırdaşı
olmayan için o an ne güzel and ır ki Yüce Allah onu tatt ırır. O kulluk
ne kadar güzeldir. O geni şlik, o bitki/ilik ne kadar güzeldir: 207
Ebıxl-Hasen en-Nilri (0.295 /907) Ba ğdad'lı meşhur mutasavvıflardandır. Muhabbet ve a şk konularından bahseder. (Kur'an, 5 /54).
Semâ ile me şgul olanlardandır. Bağdad mektebinin üç simas ından daha
sonra bahsedece ğiz. Bunlar Hallâc ve iki yakın arkadaşı İbn Ata ve
Sibli'dir.
III. asrın Horasan'da yeti şen meşhur sufileri şunlardır.
e) İbn Kerrâm, (0.255 /868) mutasavv ıf olduğu kadar, hatta daha
fazla ilahiyvtçı (kelamcı ) dır. Çok seyahat etmi ş . Vaazlarda bulunmu ş ;
a şırılıklarından, mübala ğalı konuş masından ötürü sık sık hapsedilmiştir.
206 İnsan tabiatımn
207 Massignon, Lexique, s. 302 vd.
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Ebâ Abdullah Muhammed b. Ali b. Hüseyn Tirmizi (Ö. 285 /898).
el-Hakim iinvamyla tanınır. Hadis, tasavvuf ve felsefi konularda me ş hurdur. Derin ve çok teferruath bilgilere sahip olup tasavvufi meseleleri izah ederken yunan felsefesinden faydaland ığı söylenir. Meşhür eseri
Kitaba Hatmi'l-Evliya (Bağdad, 1960) dır. Buna göre velilerin mührü
Hz. İsa'dır. Çünkü Allah' ın ruhundan Hz. Meryem'e üflenilmi ş olarak
doğmuştur. Hatemirl-Enbiya olan Hz. Peygamberle e şit seviyededir,
hattâ üstündür. Bu fikirlerinden dolay ı sürülmü ştür.
Sehl-i Tüsteri : III. asrın Horasan'da yetiştirdiği bir başka şahsiyet
Sehl-i Tüsteri (Ö.282 /896) dir. Zühd konusunda sebatkar, hareketli ve
tam hadisçidir. Hanbeli mezhebindendir. Ahlakç ıdır. İctihad ve teybe
konusunda önemli görüşleri vardır.
d) Cüneyd-i Ba'gdâdt : Bağdad mektebinin di ğer önemli bir şahsi
Cüneyd-i Ba ğdadi (Ö.298 /910) dir. Ba ğdad'da doğmuştur. Muhasibrnin
mürididir. Bağdad Mektebi'nin şeyhidir. İnce, hassas ve aydın bir şuurun temsilcisidir. Bunun için ‘Seyhü'l-Me ş âyıh' diye ça ğrıhr. Birkaç risaleden ba şka yaz ılı eseri intikâl etmemi ştir.
Fikirleri: Cüneyd "tevhid inanc ını" ve Allah'la bir_ olma dü şüncesini _,
areket noktaortaya koyan ilk sufidir. Bu konuda "misâk" (A'raf /12W
ıdır.
Yani
insan ezelde
Insanla
ân'a
tekrar
dönmeli,
onu
ya
şamandır.
_s
Allah'ın Rablığını kabul etmi ş ve kul olarak O'nu ibadet edece ğini taahhüd etmiştir. Bu ânda Rab ve kul vard ır. Kul hiç bir kötülü ğe bulaşmamış , gerçek kul olma hususiyetinden uzakla şmanuştır. Onu kul-Rab
ilişkisinden uzaklaştıracak bir şey mevcut de ğildir. Menfaatsiz bir vaad
söz konusudur.
,

İşte insan bu sözü hat ırlamalı, Allah'la kul arasına girerek hakiki
kul hüviyetine bürünmelidir. Cüneyd'e göre, marifet ilimden üstün olamaz. Öyleyse ilmi tahsil etmek şarttır. Ona göre tasavvuf Allah' ın seni
senl~dürmesi ve kendinde ya şatıxıasıdır. Muhabbet, üns vefent;
m.
--akamlar ını işlemiştir. Tevhierinanci AIIâI Vahide, Ehad Fenl,
med, Kadîm Alim, Kadir, Hay,
Basir
sıfatlarımn açıklamaları
.
üzerine kurulmuştur. .£11a11 sıfat ve isimlere sahiptir. Bunlar Kadimdir,
ezelidir. Allah yarat ıklara benzemez. Muhâlefetün li'l-Havâdis'dir.
Cüneyd'e göre Allah, aç ıklıkta_ gizli, gizlilikte açıktır. Zahir_vel3419.dır. Varlığına delil kendisidir. Ondan evvel "önce" fikri ve sözü yoktur.
Sonra kelimesi ve mefhumu O'nun varh ğım kesintiye uğratmaz. O'na,
O'nda, O'ndan sözleri hep O'ndan sonrad ır. "O'nun varl ığı zamandan
,
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3. Makam: Nefs-i mülhime (ilham edilmiş nefis) Bu, Kur'an'da
şu âyetle ifade olunınuştur:
(• it 5"3

•

Lıı

14.4.4.11;

j)

"Nefse ve onu düzenleyen, sonrada o nefse isyamm ve itaat ım iiğretene ki muhakkak Allah' ın temizlediği nefs kurtarılm ıştır" 176.
4. Makam: Nefs-i mutmainne (huzura ermiş nefis): Kur'an bu
nefsden ş öyle bahseder:
J=:--5ti •

L.0

tf;•,*u.!)

"Ey itâatkâr nefis! Dön Rabbine, sen O'ndan, O da senden raz ı
olarak. Haydi gir kullarımm içine, gir cennetime!" 177
5. Makam: Nefs-i raziye (boyun. e ğmiş nefis): Yukar ıda (4 . makam'
da) zikredilen ayette geçmektedir.
6. Makam: Nefs-i marziyye (be ğenilmiş nefis): Yine yukar ıdaki
Feer Suresi'ndeki son ayetlerde zikri geçer.
7. Makam: Nefs-i kâmile (olgun nefis): Bu makamdaki nefis
Kur'an- ı Kerim'de ismen geçmemektedir.
Mutasavvıfın nefsi bu makâmlarda bulunup, çe şitli hallere maruz
kalırken gene mutasavv ıflarca adland ırılmış ve snuflandırdnuş bir takım
âlemlerde seyr eder. Bunlar,
a) Sehadet alemi: İçinde yaşadığımız kevn (olu ş) ve fesad (da ğılış) âlemidir.
b) Misal alemi: Melekût aleminin bir şubesidir. Aynı zamanda
gayb alemi olarak da adland ırıhr.
e) Erval alemi: Ruhlarm, bulundu ğu âlem.
d) Ceberût alemi: Mutasavv ıflara göre Allah' ın bulunduğu, ilahi
kudret alemi.
e) Lahût alemi: Hissi idrakin kayboldu ğu ulûhiyyet alemi.
f) Nasût alemi: İnsanlık alemi (Lahût'un z ıddı).
g) Hakikat alemi: İlahi gerçekler alemi.
176 Şems(91), 8-9.
177 Fecr(89), 27-28.
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Bu alenı.lerin öncelikleri, zaman bak ımından de ğil, fakat zulur
bakunmdandır. Bazı mutasavvıflar Mülk, Melekût, ve Ceberitt olarak
sadece üç âlemden bahsederler. Vandet-i vücûdçulara göre ise külli
âlemler beştir:
1. Zat (veya Lâhût) alemi, 2. İlk Teayyün alemi, 3. Melekût
alemi, (bu üç âlem gayb ve emir âlemleridir), 4. Nâsût alemi, 5. Kevn
(insan) alemi.
Mutasavvıflar Hacc suresi'nin 47. âyetine dayanarak "Melekût
aleminin bir günü nâsût aleminin bir y ılıdır" derler.
o..XP

L.R.1.4.

"Senden başlarına acele azâb getirmeni istiyorlar, Allah sözünden
asla caymayacakt ır. Rabbinin kat ında bir gün saydıklarınızdan bin yıl
gibidir".
Hakka nisbetle nâsût aleminin bir günü ise elli bin y ıl gibidir. Bu
husus Mearic Suresi'nin 4. âyetine dayand ırıhr:
(

4

3k11 c:3,5+ J

yalı c„.;)

"Melekler ve Cebrail miktarı elli bin yıl olan o derecelere bir günde
yükselirler"...
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III. BÖLÜM

TASAVVUF TARIHINDE MEŞ HUR MUTASAVVIFLAR
VE FIKIRLERI

1. HASAN EL-BASR/

Hasan el-Basri Hicri I. asr ın (21 /642-110 /728) en belirgin şahsiyet
lerinden birisidir. Birçok islami ilmin do ğuşunda onun tesiri vard ır.
Yani tefsir, hadis, bela ğat, ilk kelam ve zühd konular ında söz ve fikirleri vardır. Pek çok mutasavvıf tarafından tasavvufun önderi, ilk şahsiyeti olarak de ğerlendirilir. Hasan el-Basrrnin hayati Hz. Osın.an'ın ölümü, Ali ve Muaviye aras ındaki savaşlar, Emevi halifelerinin sahabelerin
yolundan ayrılan hayat tarzlar ı, Irak'ta şiilerin isyanları ve Haccan' ın,
olayları şiddetle bastırması hadiseleriyle kar şı karşıyadır. O, bu hadiseler karşısında dinin emretti ği bir tutum içindedir.
Ebû Said Hasan b. Ebi'l-Hasan Yesâr Meysâni el-Basrrnin. Medine'
de doğduğu söylenir. Fakat el-Basri lâkab ı onun Basra'da do ğduğunu
kuvvetlendiren bir unsurdur. Babas ı nın daha önce köle oldu ğu rivayet
edilir Hz. Peygamber'in ölümünden sonra do ğduğu için tabiûndand ır.
Annesi Hz. Peygamber'in e şlerinden Vmmü Seleme'nin azath kölesidir.
Annesi iş için bir yere giderken o ğlunu C 111133.ii Seleme'nin kuca ğına
bırakırdı . Hasan el-Basri onun kuca ğında sakinle şirdi. Denilir ki, Hasan
el-Basrrnin sahip olduğu hikmetin kaynağı buradan gelmektedir. Hasan el-Basri 14 yaşında Osman (r.a.)'ın ölümünü idrak eder. 14-19 ya ş ları aras ında müslümanlar arasında vuku bulan savaşları görür. Hz. Ali
ve muhalifleri arasındaki savaşlar, Cemel vak'as ı ve Ali ile Muaviye
arasındaki savaşlar ve nihayet S ıffin olayı ve cemaatin sünni, şii, harici
olarak üçe ayrılması onun içinde yaşadığı olaylardandır.
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Hasan el-Basri 18 ya şında iken, Hz. Ali hicri 41'de bir harici tarafından öldürülür.
Hadiseler birbirini kovalar, isyanlar ve Muaviye'nin müslümanları n emiri olmaktan ziyade araplar ın emiri gibi davranmas ı ve Haecac
b. Yusuf'un zulmü Hasan el-Basri'ye tesir eden olaylard ır.
Hasan el-Basri hadiseler kar şısında iimmete ve ümmet şuurıma sadık kalir. İyi bir müslümanın yapacağı gibi hareket eder. Isyan etmez,
fakat halifelere aç ıkça hatalar ıııı söyler. Hatta Haccae'a kafa bile tutar.
Basra'ya yerle ş ir. Hicri 86'dan 95'e kadar Haccac' ın adamlarından
saklanır.
H.99 /717'de İkinci Ömer zamanında Basra kadısı olarak tayin
olunur. Ancak 102 /720'de Haccac' ın hareketlerini tasvip etmemek için
istifa eder, 178
Hasan el-Basri hem İslam topluluğunda, hem de islami şuura sadık kalmış ve uygun bir tarzda hareket etmiştir. İslam ülküsü ve buna
uymayan olaylar kar şısında İslâm'a sadık kalmak isteyen müslüman ın
yapacağı başka ne idi?
Hasan el-Basri'nin yaşadığı asırda bir kısım insanlar müslümanlara
fenalik gelmemesi için olaylar ın sebebini iktidara yükleyip kanaatlerini
söylemeyerek olanları Allah'a ve âhirete havale (irca') ediyorlard ı .
Bunlara Mü r e i e denildi.
Bir kısmı adaletin yokluğundan bahisle adâleti isteyerek hilâfetin
Peygamber Efendimizin ailesine verilmesi gerekti ğinde ısrar ediyorlardı . Bunlar Ş ili er 'di.
Diğer bir kısmı, çok ideal bir düşünce adına yalmz Allah'ın hakemliğini kabul ediyorlardı . Bunlar da H a r i c ile r 'di.
Şiiler, hariciler, hatta siinniler İbn Zübeyr'in arkas ında isyana
katıldılar. Üstelik şiiler açıkça isyanııı imkansız olduğunu söyleyerek
t ak i y y e yolunu seçtiler.
Bir kısmı müslümanlar da bu siyasi işlere karışmayarak uzaklaştılar; yani dünya i şlerinden kaçtılar.
Hasan el-Basri, bütün bunlar ı reddetti ve en zor olanını seçti. Müslüman toplulu ğuna ve İslam ülküsüne sad ık kaldı .
178 Bkz. lbn Sa'd, Tabakat, Darü's-Sachr, Beyrut. s. 172,
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Hasan el-Basri, "emr-i bil-roa'rfıf ve nehy-i ani'l-münker" kaidesini hareket noktas ı ittihaz etmi ştir.
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"... Sizden iyiliği emreden, kötülükten nehyeden bir topluluk
bulunsun ..." 179.
Mü'minlere söylediklerini iktidara da söylemekten geri durmam ış ;
özellikle Haccac'a kar şı çıkmıştır. O'na "ahlâksızlarm ahlâksızı, kötülerin en beteri" diye hitap etmekten korkmarru ştır. 180
Haccâc, Hasan el-Basrrye Hz. Ali ve Hz. Osman konusunda ne düşündüğünü sorar. O da Tâhâ Suresi'nin 51-52. âyetleriyle cevap verir:
(.
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"Fir'avn: 'öyleyse önceki nesillerin durumu ne oluyor' dedi. Musa
(a.s.): 'Onların bilgisi Rabbimizin kat ında yazllıdır. Rabbim şaşırmaz ve unutmaz".

HASAN £1,119SRPNIN
Kelâm'da günahkar mü'min konusundaki fikri, o şahsın ne mü'min
7—
ne de kâfir olmadığı, fakat münafık olduğu. ,merkezindedir. 181 Mu'tezili
düşüncenin Hasan el-Basrrnin meclisinde bulunan Vâs ıl b. Atâ ile başladığıni hatırlamak gerekir.
—

,Kader konusunda : Kaderiyye ve Cebriyyc kendilerini Hasan
el-Basrrye ba ğlıyorlar. Halbuki Hasan el-Basri şu sözüyle Kaderiyyenin aksini söyler: "Ademoğlu, Allah'ın gazabı karşılığında hiç kimsenin iyiliğin istemez ve Allah'a itaat etmeyen kimseye itaat etmez.
Allah'tan gelen bir lütuf için kimseye şükretmez, Allah'ın kendisine
vermediği bir şey için kimseyi suçlamaz. Allah yarat ıklar' ve tabiat ı
yarattı. Her şey yaratıhşma uygun olarak hareket eder".
41hiret konusunda : şiilerin gizli imamın döneceği konusundaki fi-

kirlerini reddeder.
179 A. 1-1 imran(3)/104.
180 bn el-Murtaza, Tabakatü'l-Mu'tezile, s. 23.
181 Ayni eser, s. 134.
182 1bn Kuteybe, Te'vilu Muhtelifi'l-Ilaclis, s. 121; Trc. H. K ırbaşoğlu, İst. 1979, s. 139.
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.Tefsir ve Hadiste : ~ki

bir görüse sahipti
Müslümanların ibâdetlerinde mevcut israiliyyati biliyordu. İbn Kuteybe, Te'vilu Muhtelifil-Hadis adlı eserinde şu olayı anlatır: "Basra Camii'nde Ebu Seleme b. Abddurrahman ile beraber olan ed-Dannac ş öyle,
dedi: Hasan geldi. Ebu Seleme onun yan ına oturdu ve Ebû Hüreyre'
den rivayet edilen bir hadisi okudu: 'Güne ş ve ay âhirette ate şe atılacak
iki boğadır'. Hasan hangi günah yüzünden, diye sordu. Ebu Selerne,
ben sadece hadisi aktar ıyorum, dedi. Hasan sustu. Etraftakiler şöyle
dediler: 'Hasan' ın hakkı var. Günahlar' nedir ?"182 Böylece hadis olarak
söylenen sözün do ğru olmadığı ortaya ç ıktı .
Hasan, bir hadis rivayet etti ği zamanisnad zincirinde artmalar
veya eksilmeler oluyordu. Fakat mana ayn ı idi. 183
Tefsirleri çok derin ufuklar açar. Mesela, Hûd Suresi'nin bir üyetinde müşterek mes'ûliyet oldu ğunu söyler:
LJ

<*ı

Jui

"Buna rağmen onu —deveyi— kesip devirdiler. O zaman Salih, yurdunuzda üç gün daha kal ın, bu yalanlanmayacak bir sözdür, dedi" 184.
Hasan el-Basri bu ayeti ş öyle tefsir ediyor: Bir tek adam deveyi öldürdü. Fakat Allah bütün millet üzerine azâb etti. Çünkü onlar bu günah ı
topluca kabul ettiler. 185
Cennette Allah'ın görülece ği hvsusu da aynıdır. Ona göre bu görü ş
Allah'ın zatının ihatas ız (sınırsız) görünüşü olacaktır.

Fıkth ve ahlak : Hasan el-Basri ibadet hayat ının bütün kaide ve
kanunlarının sıkı sıkıya tatbik edilmesinden yanad ır. Sadece bununla
kalmaz, ona _göre fiillere de ğerleri veren niyettir. O. amelde ihlas ın bulunnıası gere&ıi kabul eder. Onun en büyük düşmanı nifak ve riyadır.
Şu söz ona aittir: "Biz bir insan ın dindarlığını sözüyle de ğil, fiiliyle anlarız." 186 Ş öyle diyor: "Eskiden alimler dünya ehline muhtac olmamak
için ilimlerinden faydalamyorlardı . 9nlarm ilmi dünya ehlinin geçici
mallarının kesintiye u ğraması konusunda onlar hakkında hüküm vermelerine yarıyordu. Dünya ehli geçici mallar ını ilimleri için alimlere
sarfediyorlardı . Bu gün alimler, ilimlerini ehl-i dünyanın menfaati,
183 İbn Sa'd, Tabakât, s. 159.
184 Hild (11)/65.
185 Câblz, el-Beyan ve't-Tebytn, e. III., s. 130.
186 İbn Sa'd, Tabakât, s. 117.
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onların geçici mallar ı için sarfediyorlar. Ehl-i dünya mallar ıyla, âlimlerden yüz çevirdi ve onlar ın bilgilerinden mahrum kald ılar. Çünkü
âlimlerin hükümlerinde talihsiz sonların" gördüler.'"
Meser, Hasan el-Basri'ye bir soru sordu. Hasan el-Basri cevap verdikten sonra "fukaha farkl ı görüşte" dedi. Hasan sertçe cevap verdi:
"Annen seni kaybetsin, Meser! Sen hiç bir fakih gördün mü? İyi bir fakih kimdir, biliyor musun? Gerçek fakih, takva sahibi bir adamdır.
Kendinden yüksek bir kimseden himmet beklemez. A şağı olanı da hakir
görmez. Allah'ın kendisine verdi ği bilgiye karşılık küçük bir dal bile
kabul etmez" 188 . Böylece hakiki fakihle, zama ıııındaki fakihlerin durumunu açıkladı .
eZühd Anla'QL: Hasan el-Basri, Basra'daki sufilerin ilki de ğildir.
Hattâçı,2-Lferek ayrılanlar' da tenkid ederdi. Ancak, tefekkür, nefs
muhasebesi, dünyadan kopma ve en yüksek noktas ının Allahla insan
aşkının teşkil ettiği görüşleri bir zühd hayat ının sonunda ortaya ç ıkan
hususlardır.

nfekkiir : Onun tefekkürünün temelinde, manevi hayat ın kav:lağım teşkil eden i 1 m ü ' 1 - ="
ı b vardır. Bu, iiller üzerinde derin
derin düşünmek ve nefs muhasebesi yapmaktan ihârettir. "Kalblerinizle konuşunuz. Çünkü onlar pasla.nmaya Nefislerinizi
emleyin. Çünkü onlar azmaya müsaittirler" 189, sözü ona aittir.
Tefekkür konusunda Hasan el-Basri şunlarışiivier: "Tefekkür,
sana iyi ve kötü faillerini gösteren bir ayn.ad ır." 190 "Allah kendini çekip
çevirme, Kitab ı alıp onunla kendini inceleyen rahmet etsin, e ğer hareketleri Kitapla uyu şmuyorsa, kendini kınasın, teybe etsin ve hemen Allah'a yönelsin". "Mü'min daima nefsinin hâkimidir. Onu Allah için inceler, burada (dünyada) nefsini kontrol (murakabe) edenlerin hesab ı
âhirette kolay olacakt ır. Kendilerini murakabe etmeyenlerin hesab ı
da çetin olacaktır." 191
Şnata nefs murakabesini şöyle açıklar: "Mii'minapılacak mesele karşısında durur ve ş öyle der: 'Allah a şkına beni şaşırtıyorsun.
Bununla birlikte, benim sana çok ihtiyac ım var. Fakat dur. Seninle
benim aramda bir engel ( şeriat) var!. Bu davranış, fiilden önce dü şün187 Ciduz, Beyan, III, s. 136.
188 Ibn Sa'd, Tabakât, s. 177.
189 Massignon, Recueil, s. 3.
190 A.g.e., s. 2.
191 Câblz, a.g.e., 134 ve devam ı.
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medir. E ğer mü'min bir hata i şlerse, geriye döner ve kendi kendine sorar: 'Böyle hareket etmekle ne yapmak istedim? Kendime özür aramıyorum. Inşaallah bir daha yapmayacağım".
Jlas • : "L' nefs murakabe ve muh besine bü ük ö ı m
,verdiği görülmektedir. Etrafındakilerin daima akıllarına hitap ederdi,
Hitabetindeki belâgat insanlardageçieihislernyançlırmak gayesine ma;
tuf de"i
gıclı:., fakat insanın kendine dönmesini temin eden ve dünyan ın
geçici olduğunu hatırlatan konuşmalard.ı. O, karşısında.kilere sorular
sorar, cevaplarını gene onlara verdirir ve böylece hakikati kendilerinin
bulmıasım
ederdi. Hz. Ömer'in şöyle dediğini ifade eder: Lay ık
olduğumuzu bize veren ki şiden Allah razı olsun. Cevap vermeye kendinizi hazırlayan, çünkü hesap vereceksiniz. Hakiki mü'min kendi görü şlerine göre dinini seçmez, onu Allah'tan ahr." 192
Tefekkürü tavsiye eden bir ba şka ifadesi şöyledir: "Ey ademc ğlu,
hayatım iyi düşün. Yalnız öleceksin, yalnız gömüleceksin, yalnız diriltileceksin ve yalnız hesab vereceksin. Ey ademo ğlu, söz konusu olan
sensin. Istenilen şey senden başkasından değil." 193
ZijkLue—fdxj
an la L: Hasan el-Basrrye göre tefekkür daima âhiret düşüncesini ortaya çıkarmalıdır. Bunun için ilk adım dünyadan uz--ak14mınak (zühd) ye_Hz„Peşgaın " yolunu takip etmektir.
§öyle anlatır: ‘5,,y, insan, bu dünyayı âhiret için sat ikisini de kazanacaksm. Ahireti dünya için satma. Ikisini de kaybedeceksin." 194

Pexgamber'in yolundan gitmeyi şöyle tarif eder: "Hz. Peygamber'i görenler onun sabahtan ak şama kadar çalıştığım, Allah
yolunda koştuğunu gördüler. Kendinizi kurtarm ız, kendinizi kurtarıTuz. Acele ediniz, acele ediniz. Neye do ğru yolunuzu değiştiriyorsunuz ?
En iyileriniz ön tarafa geçtiler (öldüler). Peygamberiniz daha önce gitti.
Her geçen gün kendinizi alçaltıyorsunuz. Gözünüzü again, gözünüzü
aenuz." 195
Hüzn Anlay ışı : Bu dünyadan kaçış , zühd hayatı, nefsinden emin
olmama, Hasan el-Basrrde hüznün kaynakıdır. O, her zaman hüzünlü
idi. "Uzun hüzün iyi amellerin kaynak ıdır' ', cl-cr. 196 0na göre fazla giil-

nıek kalbi öldürür. 197
192 Aynı eser, s. 133.
193 Massignon, Recneil, s. 2.
194 Güliz, el-Beyan, c. III., s. 132.
195 Aynı yer.
196 Massignon, Recueil, s. 2.
197 Ibn Sa'd, Tabaktıt, 170.
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Xgra::

asan

dü önceleri, nefs mu abe ve mu-

Vsebesi insanı önemli bir menzile ulaş tırtr,Kişi bir bütün olarak Kur
nuda
harekken, en küçük kötiilül
fazla hassas olur. İşte bu hal vera'd ır.
Hasan el-Basri; "arnellerini incele, çünkü birbirinden kesin snurlarla
ayrılan hayır ve şer tartılacak. En küçük bir hay ırı değersiz bulma,
âhirette sana fayda verecek. En küçük bir kötülü ğü zararsız addetme,
âl3irette aleyhinde olacakt ır" 198 der.
Muhabbetullâh Hasan el-Basri'ye göre, manevi hayat ın enıüksek
noktası Allah aşkıdır. Allah aşkı. Allah'a doğru yükseli şin..~dir.
Hasan el-Basri bu konuda Kur'an'da geçmemesine ra ğmen, aşk kelimesini kullanır. (Kur'âni olan in u h a b b e ve h u b b kelimeleridir.)
Bu son iki kelime daha ziyade bedeni zevkler için kullanılır. ,411ahlu
ında teşekkül eden sevgiyi dile getiren me şhur hadis-i kudsi insar
şöyledir: "Kulum Beni anar ve dü şünür. Bana ibadetle yaklaşır. Ben
ona daha çok yaklaşırım. Kulum Bana daha_çok ibadet eder Ben de ona
(YaliM17F;klaşırım. Nihayet öyle bir ân gelir ki—Ben kulum.u.ıı_j şiten
r Be- kula
ğı , gören gözü, söyleyen dili olurum. Art ık o, Benimle işitir
nimle görür, Benimle konuş ur."
:

Fasık ve münafık konularında kaderiyyeye ve mu'tezileye yak*.
laşan Hasan el -Basrî birçokr uA tarafından suçlanm ıştır. Şüler de onu
,sudamıŞla r. Çünkü o t a k iyy e' ye kar şıdır.
Sabit b. Kurra "üç adama özendim, devlet reisi olarak 0.mer'e,
zahid olarak Hasan'a ve filozof olarak Caluz'a", der. 199
Her tarikat ve meslek silsilesinde o vard ır.
gir
2. Hİ CRİ III ASIRDA TASAVVUF
.

Hicri III. asır tasavvufun alt ın yılı olarak de ğerlendirilir. Bu as ır
dini ilimler için de alt ı n y ı l sayılır. Çünkü bu devirde islami ilimler
şekillemniş ve doktriner ilimler haline gelmi şlerdir.
Hadis'de, Buhari (256 /870) gibi Kütüb-i. Sitte'nin en sa ğlam örneğini veren büyük bir kuvvetli bir şahıs ortaya ç ıkmışt ır
Tefsir'de Taberi (311 /923) gibi görü şleri kuvvetli, eseri yüzy ıllarca
kaynak olarak kullanılacak fevkalade bir şahsiyet yetişmiştir.
198 Câhn, el-Beytın, e. III., s. 135.
199 Massignon, Lexique, s. 179.
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Gene bu asırda Mu'tezili düşünceden E ş'ari düşünceye geçiş gerçekle şmiştir. Böylece Islâm inanc ı saflığını yeniden kazanm ıştır.
Felsefenin geli şmesi de h.III. as ırda olmuştur. Tasavvuf da bu ilimler arasında diğerleri gibi sistematikle şerek doktrinal ilim haline gelmiş tir. Menziller, makâmlar bu as ırda ortaya ç ıkmış ve prensip kazanmışlardır. Bayezid Bistami (261 /875) bu arada ya şamış ve şathiyatıyla
meşhur olmuştur. O, peygamber gibi miraca ç ıktığını söylemiş ve bu
yüzden sürülmüştür. Fazla kültürü olmayan bir köylüdür. Dini emirleri
çok dikkatle incelemiş ve çok şiddetli bir köylüdür. Dini emirleri çok
dikkatle incelemi ş ve çok şiddetli bir zühd hayatı takip etmiştir. Tevhid konusunu hocası Ebıl Ali Sindrden ö ğrenmiştir. Ibâdete büyük
önem verir, ancak iç temizli ği ile bunun gerçek mânâsuu bulaca ğını
ifade eder. İç temizlik olmaks ızın ibâdetlerin hiç bir de ğeri yoktur. Kendisine tevhid kelimesi cennetin anahtar ıdır denildiği zaman şöyle cevap
verir "do ğru söylüyorlar, fakat kilitsiz anahtar hiçbir şeyi açmaz. Tevhidin kilitleri dört tanedir: a) Yalan ve gafletten uzak bir dil, b) Hile
ve ihanetten uzak bir kalp, c) Haram ve şüpheli yiyeceklerden uzak bir
mide, d) İhtiras ve bid'atten uzak filler. Hakk ında fazla bir şey bilm.ediğimiz Allah'ın yüceliği yanında O'na yap ılan ibadetlerin fazla bir
önemi yoktur. Allah'ın karşısında insanlar ın ve fiillerinin de bir de ğeri
yoktur. İnsan bütün ömrü boyunca Allah'a mütevekkil olmal ıdır;
doğru yola iletmesini sadece Allah'tan dilemelidir. Allah'a ula şmak için
tevazudan, benli ğinden kurtulmaktan ba şka bir yok yoktur. Bunlar
Beyazıd Bistanırnin üzerinde durduğu fikirlerdir. Beyazı d Bistami
şathiyatı çok olan bir sufidir. Buna göre, bir defas ında vecdin verdi ği
sarhoşluk içinde, çok yüksek bir dereceye ula ştığına inanarak şöyle haykırır: "Sublıani mâ a'zamu ş ani". "Kendimi takdis ederim, benim şamm ne yücedir". Bu ifade sadece Allah için kullamlabilecek bir deyimdir. Halbuki Bayezid Bistami bunu kendi hakk ında' kullanmıştır. Bu
yüzden o, bu tarzda şathiyyatı olan ilk sufidir.
Bayezid Bistamrnin şöyle dediği rivayet edilir Bir gün Allah benim derecemi yükseltti ve beni kar şısına alarak şöyle dedi; "ey Bayezid! Kullarım. seni görmek istiyorlar". O zaman ben şöyle dedim, öyle
ise, beni kendi birli ğiale süsle. Bana vandaniyyetini giydir. Beni tekliğine (ehadiyyet) yükselt. Kullarm beni görerek şöyle desinler: 'Seni
gördük.' O zaman, bu Sen'sin. Ve ben (o s ırada) orada olmayaca ğım".
İşte Bayezid Bistami bu tür şathiyatıyla meşhur bir mutasavvıftır.
H.III.asır Hallâc (309 /921) gibi şiddetli tasavvufi hayat ın simaları
mutasavvıflar yeti ştirmiştir. Tasavvufun bu as ırda gelişmesi ve sistem66

leşmesi ise Basra, Mısır, Bağdad ve Horasan'da gerçekle şmiştir. Basra'
da başlayan ve Rabia Adeviyye ve İbn Rebah'la gelişen tasavvuf daha
sonra ba şkent Ba ğdad'da çiçeklenmi ştir. Mıs ır'da tasavvuf Zu'n-Nun
Misli. (ü. 245 /859) ile geli şir. Hristiyan anne-babadan do ğduğu söylenir. Nubi (yani siyah denli olan ve Sudan' ın kuzeyindeki bölgede ya şayanlara verilen ad) dir. Zu'n-Nun bütün konu şmalarinda Allah aşkım
dile getirmiş , bu sebeple de "el-Muhib" namıyla alınmıştır. Zu'n-Niin
Mısri, simya ilmi ile uğraşan bir sufi olarak kabul edilir Hiyero ğlifleri
öğrenmiştir. Anlaşılması zor kitapları incelemiş , bu konuda fikirler ileri
sürmiiştür. Ebû Nuaym Isfahani onun tasavvufi fikirlerinden söz eder.
Zu'n-Niin sema'nın en eski nazariyatç ılarındandır. Marifet mefbumunu
tasavvufa sokan odur. 0 ayn ı zamanda, ahval ve makamat ı ilk defa
sınıflandıran sufidir. Zındıklıkla suçlanmış ve sürgün hayat ı yaşam ış tır.
Zu'n-Nun Mısri'ye göre ""arif her gün daha fazla hu şu içerisindedir,
zira her an O'na daha yak ın hale gelmektedir". Ona göre, korku ve hu şu
olmadan ma'rifet iddia edilemez. Hakk' ın heybet ve hükümranl ığım
gören daha ziyade korkar ve lıuşuu artar. 200 Onun fikirlerinde arifler
kendi nefisleriyle var olmay ıp, ancak Allah'la var olduklar ı müddetçe
varlıklar]. vard ır. Onlar kendilerini Allah' ın hareket ettirdi ği gibi hareket
ederler. 201
a) Bağdad'da tasavvuf, anne ve babas ı hristiyan Ma'rûf el-Kerhi
(200 /815) ile Bi şr el-Hafi (227 /841) taraf ından geliştirilip sistemleştirilmiştir. Bu mektebin önemli simalarından biri de Hâris el-Muhasibi
(243 /857)'dir.
Basra'da doğan Muhasibi daha sonra Ba ğdad'a gelir. Orada hadislerle zühd hayatını ve felsefi tariflerin ba ğdaştığım göstermeye çalışır.
Hanbelilerin kar şı çıkmaları sonucu bu konudaki çalışmalarını H.232'de
durdurur. Bizzat Ahmed b.Hanbel ona kar şı çıkm ıştır.
Muhasibi'nin "Kitabü'r-Riâye li-Hukûkillah ve'l-K ıyamu bihe"
adlı eseri tasavvuf edebiyat ında fevkalade önemlidir. Kitabü't-Tevehhüm'ü de tasavvufi dü şünce yönünden oldukça mühimdir.
Muhasibi'nin fikirleri, çok yumu ş ak bir hayat tarz ı içinde, insanı
kendi içine dönük olarak de ğiştirmek, ferdin Allah'ın insan üzerindeki
haklarına riayet etmesini sa ğlamak ve onu layık oldu ğu mevkiye oturtmak şeklinde özetlenebilir.
200 Hucvirl, Keşfu'l-Mahclib, s. 198.
201 Nicholson, islâm Sufileri, s. 67.
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Nefs muhasebesi yapmak, Allah' ın istediklerini iyi tesbit etmek,
kendisini efendisine hizmetle mükellef köle olarak kabul etmek, ölüme
hazır olmak, dünyadan uzakla şmak, şeytamn saptırmalarma kar şı mücadele etmek, sadece Allah r ızası için çalişmak, her işte Allah'ı düşünmek, başkasına karşı yapılan dav-ramşlarda sonuçları iyi hesap etmek
ve benzerleri tasavvufi hayat konusunda Muhasibrnin tavsiyeleridir. 202
Muhasibi için tasavvufi hayat ın en yüksek noktas ı ınuhabbetullah
(Allah Aşkı)'dır. Mü'minlerin dini ibâdetler konusundaki sevgileri Rablerinden gelir; zira bu konudaki ilk te şebbüs O'ndan gelir. Gerçekte kendisini kullarına tanıtan, kendine itaat etmelerini sa ğlayan O'dur. Kulluğu ve ibâdeti insanlara sevdiren Allah't ır. Kendini sevenlerin kalbine
bu sevginin ilk tohumlar ını koyan yine Allah'tır. Kıılları için sevgisini
onların kalplerine yerle ştirerek kendine yönelten ve bu sevgiyi şiddetli
kelimelerle ifade imkanını veren yine O'dur.
32 eseri vardır. Muhasibrnin düşüncelerinde esas unsur insand ır.
Diğer bütün varlıklar ve olaylar insan sebebiyle vard ır. Elbette insanı
insan yapan Ruh'tur. Çünkü insan ancak onunla varl ık kazmunaktadır.
İnsanın "muhasebe" yapabilmesi için nefsini bilmesi gerekir. Öyle
ise nefsi tanıd ıktan sonra onu yapt ıkları konusunda analiz yapabiliriz.
Ruhun tecriibi hiçbir yan ı yoktur. Onun için Muhasibi diğer İslam
âlimleri gibi onu üzerinde konu şmaz.
Muhasibi "ölüm" kavram ı ve şuuru üzerinde durur. Ölüm şuuru
varlıklar içinde sadece insana verilmi ştir. Muhasibrye göre ölüm, insan ı
harekete sevkeden bir imlind ır. Ölüm vaktinin bilinmemesi ile ilgili
olarak bilgiler veren Muhasibi, "bu şuurun varlık. ' insanı iyi ameller
yapmaya sevkeder" der. Ölüm şuuru insanı canlı tutar. Zaman ve mekâni
belli olmayan bir olayın fonksiyonel olmas ı onun şuuruna bağlıdır.
Muhasibrye göre, Allah aklı kalbe koymuştur. Lübb c. elbîıb hususiyetler, özler manâs ında Kur'an'da kullanılan bu kelime Muhasibrye
göre kalbe işaret eder. Ona göre kalb, altı kapısı olan eve benzer; kap ılar,
gözler, dil, kulak, görme, eller ve ayaklar. Bu kap ılar ilimsiz olarak aç ıl ırsa kalb zarara u ğrar.
Vazife ş uuruna, yüksek de ğerlere kalb ile ula şıhr. Allah kollarının
kalbine önem verir; öyle ise organlar kalbe göre hareket etmelidir.
202 Anawati-Gardet, Mystique Musulmane, s. 28.
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Kalb, aşkın âlemle, zaman ve mekân ötesi ile ba ğlantı karar. Kalb
bilir, ama vasıtasız bilir, onun için bu bilgi marifettir.203 Marifetin kaynağı kalbteki iç ve dış duygulardır.
Muhasibi'ye göre havf ve reca Allah'ın vaad ve vaidinin de ğerini
bilmektir. Azab ının şiddetinden korkmak ; ve rahmetini ümit etmektir.
Gaybe ait bilgiler ancak kalble görülür. Marifet kalbte ç ıkan bir
bilgidir.
Muhasibi'ye kalbteki kötülükleri atman ın en kısa yolu., Allah'ın
insana verece ği ceza ve mükâfat ı düşün.mektir.
Allah'a, O'nun va'd ve vaidine inanan kimse korku ile ümid aras ı
bir hayat yaş ar. Bu hal tereddüt, rikkat ve dikkati gerektiren bir haldir.
Muhasibi bu hali tavsiye eder. Bu husus ancak tefekkürle elde edilir.
Tefekkür bu yönden çok önemli bir faaliyettir. Kalb daima bu faaliyet içinde olmalıdı r. Zira tefekkür insan ı kötülüklerden alıkor. Tefekkür dünyan ın haz ve zevklerini ortadan kaldırır.
203 Mutasavvıflar, marifet konusunda delilin bizzat Allah' ın kendisi oldu ğunu söylerler. Akıl bu konuda bir delil olamaz. Ak ıl yaratılmış olduğu için sadece kendi gibi hadis olan şeyler konusunda delil olur.
Akı l sadece kulluğun nasıl yapılacağını temin eden bir âlettir.
Allah lutfedip kendini ak ıl sahiplerine tanıtınasaydı akıl onun var olduğunu iman cihetinden bilemezdi.
Ak ı l, Allah'ı, yine Allah'ın lütfu olan imanla bilir.
Allah'ın kendisini tanıttıkı kimselerden başkası O'nu tanıyamaz. O, birletmedikten sonra
kimse O'nu tevhid edemez.
Kalbine teselli etti ği kimselerden başkası O'nu vasfedemez.
Allah'ın kendisine cezb ve celb etti ği kimselerden başkası O'nu tam manasıyla tamyamazlar.
Kelamcılar insan aklımn kainatı inceleyerek orada i şaretler bulaca ğını ve Allah' ın var
olduğu konusunda bir bilgiye sahip olacaklarını söylerler. Kur'an' da bu konuda ayn ı şeyleri
söyler. Mesela Bakara suresinin 118, 164. ayetleri fi ıl-i İmran suresinin 190. âyeti ve di ğer pek
çok ayet hep bu mealdedir.
Felsefede Farabi ve İ bn Sina gibi filozoflarm Allah' ın varlığı konusunda ileri sürdükleri
deliller de bu yöndedir. Alemin mümkün olmas ı Allah'ın varlığına delil olmaktadır.
Mutezililere göre Allah insanlara peygamber göndermese bile insanlar O'nun varl ığından
haberdar olacaklard ır.
Maturidiler ve hanefiler bunu biraz de ğiştirdiler. Insanlar Allah' ı tammaktan sorumludurlar, dediler.
Eş'artler, Allah' ın şeriatla bilinebilece ğini ifade ettiler.
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Kalb yumuşatılmall, incoltilınelidir. Bunun için kalbin kendi kendisini incelemesi lâzundır. Allah için olan ı almak, başkası için olanı terketmelidir. Uzun emelleri ölümü anarak unutulur.
Ak ıl : Kitabu. Mahiyyetil-Ak1 ve Mâ'nâhu ve İhtilafu'n-Nas fihi
adlı eserde aldı inceler. Buna göre, ak ıl
a) Gariza : Doğuştan gelen bir kabiliyettir. tecrübi hiçbir yönü
yoktur. Bu tammlanamaz. b) Fehm (anlay ış kaabiliyeti) veya teorik
akıl, e) Basiret yani pratik ak ıl, olarak çe şitlenir.
Nefs : Muhasibrye göre, uyku anında insanın nefsi alınmıştır, fakat hayat devam eder. Nefs kelimesi psikolojik anlamda kullan ılır; her
türlü faaliyetin men ş ei olan nefsi öldürmek sözkonusu de ğildir. Muhasibi emmare, lev ıiâme, mülhime gibi bölümler tanımaz bunlar nefsin s ıfatlarıdır.
Düşünceleri psikolojik ve ahlâki bir özellik arzeder. Basra'da do ğmuş , Bağdat'a gelmi ştir. Muhasibrrin Cüneyd özellikle de Gazzah üzerinde tesir' vardır.
O, sufi olmaktan çok ahlâkç ıdır. Gazzalrde onun tesirleri aç ıkça
görülür. Şazeliyye Tarikat ı'nın ondan geldi ği söylenir.
b) Bağdad mektebinin 3. önemli şahsiyeti Harrâz (286 /899)' d ır.
Bağdad'da do ğmuş Mısır'da ölmüştür. Zu'n-Nun el-Mısri, Seri Sakat"' ve
Cüneyd Bağcladrnin. arkada şıdır. Özellikle fenâ ve bekâ konular ını işlemiştir.204 Kerâmetleriyle ünlü, yapt ığı riyâzât ve sözlerindeki nükteleriyle tan ınan bir şahsiyettir. Abdullah Ensari onu Cüneyd Ba ğdadr
nin üzerinde bir şahsiyet olarak göstermekten çekilmez H. 77 veya
88'de vefat eder. Ba ğdadlı olup sufilere yap ılan nâhoş muameleler sebebiyle Mısır'da yaşamıştır. Kitabü'-S ıdk ve Mescitil adli iki eseri Süleyın.aniye kütüphanesinde ( Şehid Ali Pa şa) bulunur. Kitabu's-S ıdk, sıdk,
ihlâs ve sabr üzerine yaz ılmış tasavvufa ait küçük bir el kitab ıchr. Tasavvuf' hayata yeni ba şlayan müride nas ıl hareket edece ği konusunda
bilgiler verir ve manevi tecrübeleri zâhir lisan ında mübtedilere aktardığını ifade eder. Bu ifade bu bilgilerin bat ıni açıklamaları da olduğunu,
ancak müride bunlar ın açıklanmasmın do ğru olmadığını, çünkü onlar ı
anlamalun özel bir lisan veya anlay ış gerektirdi ğini anlıyoruz. Bu husus için, Harrâz'm Kitabu's-S ırr adlı eseri yazdığı söylenir.205
204 Bkz. Hucviri, Ke şful-Maheilb, s. 246.
205 Bkz. Nwyia, a.g.e., s. 233.
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Bazı sufiler tarafından ileri sürülen velilerin peygamberlerden üstün olduğu fikrini kabul etmez.

Kitabdz-Ziyâ Kitabü'l-Ke şf

Kitabu'l-Ferec gibi risk-

leleri mevcuttur.
Harrâz^a göre nefs, temayülleri kalbe ve ruha muhalefet eden şehevi bir ben de ğil, kendisinden yeme-içme ve i ştihanın yayıldığı biyolojik bir prensiptir. İnsan tabiat!, nefsten üstün ve farkl ıdır.
Harrâz, peygamberlere verilmi ş rı zıklardan bahseder. Bu r ızıklar,
nefs, tabiat ve kalble alâkal ıdır. Peygamberlerle ilgili olarak nefsin r ızkı
besinler ve me şrubattır. Tabiatm206 rızkı kadınlar ve kokulard ır. Kalbin
rızkı ise kitab, hikmet ve peygamberi tebligat ın nakledilmesidir. Velilerin rızıklar ı konusunda nefsin rızkı peygamberinkilerle aynıdır.
Tabiatın rızkı ş eriatın müsaade etti ği; ve nihayet kalbin r ızkı da nefsin
ilhâm etti ği bilgiler toplamıdır.
Allah'Ia kul aras ındaki yakınlık konusunda Harrâz, Allah' ın akılüstü ve a şkın (müte41) bir varlık olması itibariyle insana yakın olduğunu
söyler. O akılüstü olmasından dolayı yakındır. Yakın olmasından dolay ı
akılüstü ve aşkındır.

'Ayne'l-cem' mefhumunu ş öyle tarif eder: "Her ân Allahla beraber yaşamak".
Harraz vecd'i şöyle tarif eder: "Allah a şkının kadehinden içen,
şart ı Yüce Rabia co şturucu konu şmalarının zevkini tadan, hazz ını duyarsa ne mutlu; o ki şi O'nu sevmekten ötürü beliren a şkla, şevkle, ne ş eyle O'na gider, yakla şır. O'ndan ba şka dostu, O'ndan ba şka sırda şı
olmayan için o ân ne güzel ând ır ki Yüce Allah onu tattırır. O kutluk
ne kadar güzeldir. 0 geni şlik, o bitkinlik ne kadar güzeldir: 207
Ebu'l-Hasen en-Nüri (Ö.295 /907) Ba ğdad'h me şhur mutasavvıflardandır. Muhabbet ve a şk konularından bahseder. (Kur'an, 5 /54).
Semâ ile meşgul olanlardandır. Bağdad mektebinin üç simasmdan daha
sonra bahsedece ğiz. Bunlar Hallâc ve iki yakın arkadaşı İbn Atâ ve
Sibli'dir.
III. asrın Horasan'da yeti ş en meşhur sufileri şunlardır.
c) İbn Kerrelm, (Ö.255 /868) mutasavv ıf olduğ u kadar, hatta daha
fazla ilahiyetç ı (kelamcı) dır. Çok seyahat etmi ş . Vaazlarda bulunmu ş;
a şırılıklarından, mübalağalı konuşmasından ötürü sık sık hapsedilmiştir.
206 İnsan tabiatuun
207 Massignon, Lexique, s. 302 vd.
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Ebu" Abdullah Muhammed b. Ali b. Hüseyn Tirmizi (Ö. 285 /898).
el-Hakim ünvamyla tanınır Hadis, tasavvuf ve felsefi konularda me ş hurdur. Derin ve çok teferruatl ı bilgilere sahip olup tasavvull meseleleri izah ederken yunan felsefesinden faydaland ığı söylenir. Meşhür eseri
Kitaba Hatmil-Evliya (Bağdad, 1960) dır. Buna göre velilerin mührü
Hz. İsa'dır. Çünkü Allah' ın ruhundan Hz. Meryem'e üflenilmi ş olarak
doğmuştur. Hatemül-Enbiya olan Hz. Peygamberle e şit seviyededir,
hatta üstündür. Bu fikirlerinden dolay ı sürülmüştür.

Sehl-i Tüsteri : III. asrın Horasan'da yeti ştirdiği bir başka şahsiyet
Sehl-i Tüsteri (Ö.282 /896.) dir. Züld konusunda sebatkâr, hareketli ve
tam hadisçidir. Hanbeli mezhebindendir. Ahlakç ıdır. İctihad ve teybe
konusunda önemli görüşleri vardır.
d) Cüneyd-i Bagdâd : Bağdad mektebinin diğer önemli bir şahsi
Cüneyd-i Ba ğdadi (Ö.298 /910) dir. Ba ğdad'da doğmuştur. Mulı asibl'nin
mürididir. Ba ğdad Mektebi'nin şeyhidir. İnce, hassas ve aydın bir şuurun temsilcisidir. Bunun için ‘Seyhül-Me ş ayıh' diye ça ğrılı r. Birkaç risaleden ba şka yazılı eseri intikal etmemi ştir.
Fikirleri: Cüneyd "tevhid inanc ını" ve Allah'la bir olma dü şüncesini
ortaya koyan ilk sufidir. Bu konuda "misak" (A'raf /172) hareket noktasıdır. İnsan bu an'a tekrar dönmek, onu ya şamandır. Yani insan ezelde
Allah'ın Rablığnu kabul etmiş ve kul olarak O'nu ibadet edece ğini taahhüd etmiştir. Bu anda Rab ve kul vard ır. Kul hiç bir kötülü ğe bulaşmamış , gerçek kul olma hususiyetinden uzakla şmaınıştır. Onu kul-Rab
ilişkisinden uzaklaştıracak bir ş ey mevcut de ğildir. Menfaatsiz bir vaad
söz konusudur.
İşte insan bu sözü hat ırlamalı, Allah'la kul arasına girerek hakiki
kul hüviyetine bürünnıelidir. Cüneyd'e göre, marifet ilimden üstün olamaz. Öyleyse ilmi tahsil etmek şarttır. Ona göre tasavvuf Allah' ın seni
senliğinden öldürmesi ve kendinde ya şatmasıdır. Muhabbet, üns ve fena
makamların]. işlemiştir. Tevhid inanc ı, Allah, Vahid, Ehad, Ferd, Sarned, Kadim, Alim, Kadir, Hayy, Semi', Basir s ıfatlarının açıklamaları
üzerine kurulmu ştur. Allah sıfat ve isimlere sahiptir. Bunlar Kadimdir,
ezelidir. Allah yarat ıklara benzemez. Muhâlefetün li'l-Havadis'dir.
Cüneyd'e göre Allah, aç ıklıkta gizli, gizlilikte aç ıktır. Zahir ve Bât ındır. Varlığına delil kendisidir. Ondan evvel "önce" fikri ve sözü yoktur.
Sonra kelimesi ve ıneflıumu O'nun varlığını kesintiye uğratmaz. O'na,
O'nda, O'ndan sözleri hep O'ndan sonrad ır. "O'nun varlığı zamandan
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önce olup O'ndan önce hiçbir şey yoktur". "Önce" kelimesi ve mefhumu
O'ndan sonradı r. O denilince "O" harfini yaratan O'dur. O'nun keyfiyeti
gizlidir.
Seri Sakatrye, derecesi Şeyh'inin derecesinden yüksek olan mürid
var mıdır, diye sorulunca "Evet vard ır. Cüneyd'dir" diye cevap verir. 208

3 . HALLAC (244 /858-309 /922)
Ebti Abdullah el-Hüseyn b. Mansur el-Hallâc H.244 /858'de Iran.'
da Beyza sehrindedog'du. Mânâda isti ğrâk, davada istihlâk halinde idi.
Büyük babasnun Zerdüşt dini'ne mensup olduğu söylenir. Babası ihtida ederek islânı'l seemiş tir. Babası yün ve Eamuk atıcısı 'hallâc'
Hallâc bizzat kendisi bu mesle ği icra etmiştir bundan dolayı da
bu lakabla amlnu ştır. Daha sonralar ı kendisine 'hallâcü'l-esr â r' da dendiğ i ve hakâik ve dekâik içinde menendi (e şi) olmadığı
vayet edilir. Hatta kendisinin bir gün bir pamuk at ıcısının dükkanma
gittiği ve pamukları çok kısa zamanda att ığı rivayetler aras ındadır. 209
Genç yaşta baba mesle ğini icrâ için Vâsıt'a gelir. H.260'da tasavvufi
bir hayata çağırıldığına inanarak bir şeyhin hizmetine girer. Uç Şeyh 'e
hizmet eder üçünden farkl ı alanlarda bilgi alır.
Birincisi Sehl Tüsteri'dir. H.260-262 yılları arasında Ahvaz'da
•
Sehrin yanında hadis ve Kur ' an_iığrenir.
Bunlar ın yanında gece namazrarnun hikmetini ve gerçek tasavvufi dü şüncenin ne oldu ğunıı` anlar.
Çünkü bu asrm müslümanlar ı sünnet, hadis ve Kur'an'a s ıkı sıkıya bağlıdırlar. Şiddetli tasavvufi hayat ından ötürü 261'de Basra'ya sürülen
Tüsterrnin ard ından Hallâc da gider.
.~-ş-

IkiııcişiAmr el-Mekki (0.297 /909) dir. Hallâc, hadis ve sünnete
son derece ba ğlı, Imam Buharı nin yetiştirdiği bu zattan dersler` alir:
Ondan tevbenin zaruretini_ve_maneyi hallere.~_etn ıeme_ gerektiğini
öğrenir. Tasavvuf s ıkı sıkı Kur'an'a ba ğlı olmaktan ibâret olup sünnet
bu tarz düşünceye iınkân verir, fikrini de bu zattan. al ır.
Hallâc h.264: yılında bir mutasavv ıfın kızıyla evlenir; ondan dört
oğlu olur.
208 Keşful-31anddı, s. 230.
209 Bkz. Tezkiretü'IJENdiya. '
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Üçüncüsü, Bağdadlı meşhur sufi Cüneyd'dir. Hallâc h. 264-284
yılları arasında tam yirmi yıl onun 'hizmetinde bulunmuştur. Cüneyd'
in fikirlerini ö ğrettiği bir meclisi vardı . Hallâc bu meclisde Nuri, Futi,
Ibn Atâ ve Şibli gibi meşhur mutasavv ıflarla beraber oldu. Hallâc bu
meclisde tasavvufi tecrübelerinin temelini te şkil edecek bilgileri ö ğrenir. Cüneyd'in meclisinde Hallâc, kendine has karakterini gösterir.. Fikirleri ve görü şleri farklılık arzeder. Sufi elbiseleri yerine çe şitli tipte elbiseler giyer.
- '-

Hallâc h. 282'de ilk hacc ım yapar, namaz kılarak dua ederek, mücâhede ederek Ka'be'nin yan ında bir sene kalır.
Ebu Abdullah el-Mağribi, Hallâc'm Mekke'deyken tam ö ğle üzeri
Ebu Kubeys Dağı'nda kızgın bir güneş altında bir kayanın üzerinde
ibadet etti ğini, bu hali ile "kızgın güneş altında bile sana ibâdet ederim" der gibi bir halle isyankâr bir tutum içine girdi ğini ve bu davramşunu bir gün kendisi için kötü sonuç verece ğinin ifade edildi ğini anlatır.
H, 284'de Cüneyd'den ayrılan Hallâc, kendi yol unu çi ze r ve diğer
sufilerden de ayrıhr._ Diğer mutasavvıflarm ona itimad ı kalmamıştır.
Zira hareketleri, onu umum müslümanlardan ay ırmaktadır. Sufi elbisesini tamamen terkeden ve askerlerin "kaba" adını verdiği bir tür elbise
veya murakka giyer. H. 284'ten H. 286'ya kadar Tüster'de inzivaya
çekilir. H. 286'dan sonra kendi fikirlerini yaymak için seyahate ç ıkar.
Hallâc, 286-290 yılları arasmda Horasan'da dola şır. Bir müddet Alıvaz'
da kalir. Orada büyük itibar görür. Sonra Irak'a geçer. Fars ülkesine gider, fakat Kum'dan kendisini ç ıkarırlar. Hallâc h. 291 de ikinci defa
hacca gider. Sonra Ba ğdad'a gelir. Gayr-i müslimlere va'z etmek üzere
Hindistan ve Do ğu Türkistan'a seyahat eder. H. 292-294 y ıllarıııda
buralarda vaaz eder, kastlardan pek çak kimse onun telkiniyle müslüman olur. Bugün bile o müslümanlara 'mansûri' denildi ği rivayet
edilir Bilha a ferıL
i mefhumu ile yogadaki "yokolma" hali aras ındaki
benzerik dolayısıyla suçlanır. Yani fena halini o halle izah eder. Hatta
siiıir de öğrendiği söylenir. Hallâc'm görü şleri, sünonun Hindistaıı'da
..
netle deruni tecrübenin mutlak bir uyum -halinde olması doğrultusundadır. Vaazlarında daima Kur'an'a uymayı, çok sıkı bir riyazet yapmayı,
ruha sinmiş bir ibâdet anlayışına sahip olmayı , devamlı tevbekar olmayı ,
durmaksızm Allah'ı aramayı bildirir. Kendisinin Allah'a ula ştığını
ifade eder, konu şmalarinda en tanınmış ve en sahih hadislere müracaat
ederdi, ancak bu hadislerin kendi tasavyufi tecrübelerine uygun oldukları da bir gerçektir. Kaynaklar hadis rivayetinde isnad zincirindeki
şahıslar yerine sembolik isnâdlar koydu ğunu yani insanlar yerine, ilahi
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isimler ve manevi varlıklar yerle ştirdiğ ini ifade ederler. Bundan gayesi
isnadlarla konu şamn Allah olduğunu göstermektir. Mesela, "hayat ın
ruhu, işitmenin ve insan görü şünün nuru bana, bildirdiler ki" "ebediye,
gaybe, açık isim ve Allah'a göre, ademo ğlu bana sabahleyin topra ğa
secde ederek kıldıgı namazdan daha güzel bir ibâdet sanamaz" gibi.
Hallâc her kesimden insanlara hitâ_b etmi ştir. Her kesime onlar gibi
_. ._
giyinerek gitmiş ve onlar gibiTonusarakhitabetmiştir. Bunun içindir ki
zaman zaman sözlerini anlamakta zorluk çekilir. Muteziliye mutezili
gibi, sünniye sünni gibi konuştuğu söylenir. Bu sebepledir ki karmati
propagandas ı yaptığı iddia edilir Gerçekte Hallac, Ali sempatizan ıdır.
Mehdi gibi Hz. İsa'nın da dönece ğini savunur. Ancak sünnete de sad ık
kalmak istediği bilinir. Mevcut iktidara itaat ı emreder. Ölümü bunu
ispatlar. O kalbleri kazanmaya çal ışıyordu. Gayesi herkesin kulluk
gereklerini yapmas ıydı .
Kerâmetleri: İnsanlar ve kaynaklar ona. birçok keramet atfederler
(Tuster'de y ıllarca yanan zerdü şt ate şlerini söndürdü ğünü, Kudüs'te
bir tapınağın mumlarmı parmağmdan çıkan bir ışıkla yaktığım,
Mekke'ye hacca giderken ac ıktıkların ı söyleyen ve hurma isteyen dört\
İ yüz müridine "beni sallayın" dediğini ve kendisinden taze hurmalar
/döküldüğünü anlatırlar; hastalar ı tedavi etti ğini, hapishanelerin duvar'alım yıktığını, bir işaretle zincirleri kopard ığım anlatırlar.
Ancak, bunların efsaneyL ınübalakali ifadeler oldu ğu bir gerçektir.
_ ..Kendisinin de "ben bunları yapacak insan de ğilim, halk bana yapmad ığını
_
şeyler' .- ı ad edi or, bu şehirden gideceğim" de ip ayrıld ığı da bir gerçektir. Hallac h.294-296 y ıllarında Mekke'de yalnız kalır. Orada takibettiği tasavvuf' yolun ve görevin tam şuuruna sahip olar. Allah'a
kavu şmanın tezahürleri belirir: Arafatta ş öyle niyaz eder: "Ey vecde
ulaşanlarm kılavuzu Allah! Ey Sultan! Bea Seni her şeyin üzerinde olarak
tanıyorum. Ben seni "subhanallah" diyenlerin üzerinde tesbih ediyorum, "Allah'tan ba şka Allah yok" diyenlerin üstünde kabul ediyorum,
Seni idrak edenlerin idraklerinin üstündesin diyorum. Ey Rabbim, Sana
lazım gelen şükrü yapmakta benim aciz oldu ğumu biliyoisun; öyle ise
bana uygun gelen şükrü benim için Sen kendine yap. İşte bu hakiki şiikürdür210". H. 296 da Bağdad'a geri gelir. Her yerde aç ık vaaz eder. Herkese hitabeder ve pek çok kimse onun yoluna girer. Allah'a kavaştuğunu
ilan eden konuşmalarıyla halkı cezbeder. Hallac daha Cüneyd-i Ba ğdadi'
nin meclisinde iken gösterdi ği farklı olma halini daha sonra devam ettir210 Massignon, Passion, S.
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diği ve alışılmışın dışı nda bir takım fikirler ileri sürdü ğü için takibe u ğradı . Bazı fikirlerinden dolayı muhalefet gördü. Ona kar şı çıkanlar dört
gurupta mütalaa edilir_
tehlikesi mıs ı
1- Iktidar: Halifeve
etraf ı , f-atimi
r ve Afrika'da
-önem kazanınca daha dikkatli olmay ı benimsediler. Sünni inanc ı sarsacak her türlü fikir sahibini takip ettiler. Bunlardan biri de Hallâc idi.
Qel
rçzsteu_fikirleriyle halka tesir eden Hallac siyasi ve içtimai düzeni
tehdit eder hale geldi. Kendisi karmati daisi olmakla suçlan ıp hakkında
dava açıldı .
2- Hallac'a muhalefet edenlerin ikincisi fukahâ idi. Fukahâ, Hallac kenslinipcygamberleree ş a tuttuğundan, mucizeler gösterdi ğinden
ve Allah adına konuştuğundan onu suçlad ılar.
3- Şüler ve imamiler önce Hallâc' ın etrafında toplandılar. Ancak,
_- Hallac 260 /878 de kayboldu ğu öne sürülen gaıb- --ımamın olduguru
'dan başka Mehdi'nin olmadığını söyleyince Tfallac'a kar şieephe
alhlar. Çünkü Hallac'a göre rububiyet herkese sunulmu ştur, sadece bir
imama ait olamaz, ve ona ait de de ğildir. Di ğer yönden, Hallac' ın tasavvufi görüşleri sünni oldu ğu için onu şarlatanlıkla suçladılar.
4- Mutasa,v_vıflarda eski arkada şları olmalarına ra ğmen havasa
ait sinan ifş a etti ğini, bu hayatın iffet ve hususiyetini siyasi iktidar ve
fukahâ nezdinde payümal etti ğini ileri sürerek Hallac' ı suçladılar. Bir
kısmı ise ona sadık kaldı.
Hallac'ın yaşadığı yıllar iktidarların siyasi ve dini isyanlarla u ğraştıkları , fatimilerin ve karmatilerin tehlike te şkil ettiği, zanâdıka'nın
rol oynadığı yıllard ır. H. 297 de vezir İbnu'l-Furat, Hallac'm yaratt ığı
dini çalkantılardan endişeli olarak iki kadıdan (Kadıu'l-Kudat) onun
hakk
ında fetvaistedi. İbn Davud (Ö. 297) mezhebinin kurucusunun oğlu, plâtonik aşk taraftarı olarak Hallac tarafından ileri sürülen
aşk birleşmesine düşmandır. Ş öyle fetva verdi: "E ğer Allah'ın Peygamberine vahyetti ği ve peygamberin bize getirdi ği vahiy doğru ise Hallac'ın söylediği yalandır". Hallac'a hücum etti ve öldürülrnesinin gerektiğini söyledi. Diğer büyük kadı İbn Süreye (Ö.306 /918), ş afii fıkıhcısıdır. Hallac'ın doğrudan tevkifini reddetti: Allah'tan ald ıklarını bilmediğim bir adam olan Hallac hakk ında "bir kelime söyleyemiyeceğim"dedi. Buna rağmen vezir Hallac' ı tevkif ettirdi. Göz alt ına aldım'.
Fakat Hallac kaçt ı. Ahvaz'da sakland ı . Müritleri de onu takibettiler.
Onlardan biri yakaland ı ve Hallac'a ihanet ederek yerini söyledi.
H.301 de Hallac Ahvaz'da yakaland ı , Bağdad'a getirildi. Rubu76

biyete davet ve Allah' ın sözle insana hulfıriinden söz etti ği için suçlandı;
Böylece karmat propagandas ı yaptığı öne sürüldü. Yeni vezir Ali b. İsa
onu suçlayacak bir şey bulunmadığını söyleyerek Hallac' ı ağaca ba ğlattırdı . Sakallarını traş ettirerek kırbaçlattı . Ve tehlikeli adam olarak
sekiz yıl için sarayda hapsetti. Hallac hakk ında ikinci bir dava aç ıldı .
Bu davada yeni vezir Hamid, iki yeni büyük kad ıya müracaat etti. I.si
İbn Sureyc'in aya ğını kaydıran hırslı ve maliki kadı Ebu Ömer, 2 . cisi
yedi kıraat' ın sahibi ve kendi görüşlerine göre Kur'an? ı tefsir gittiğinden
dolayı Hallac'a kızgın İbn Mücâhid. Hâmid, Hallac' ı yabuz bıraktı ve
onu karmati daili ğiyle suçladı . Hallac sorguland ı ve kendisine eziyet
edilerek sarayda hapsedildi. Daha sonra kad ılar aras ında yapılan istişarede şuna karar verildi: " İki şahadeti söyleyen bir müslüman öldürülmez".
Ancak Hallac'ın manevi Hac'dan söz etti ği bir defter ele geçirildi. Bu
defterde ş öyle denilmektedir: "Bir insan şer'i hac yapmak isterde, yapamazsa evinin bir odas ına yerle şip, belirli şartlarla oraya bir mihrap yapar, orada temizlenir, ihram ı giyer. Hac için gerekli şeyleri söyler ve
yapar, böylece namaz kılar, Kur'an' ın şu suresini ezbere okur ve bu
odanın etrafında tavaf yapar, orada şu şekilde tesbihleri yapar. Bütün
bunları yapan Mescid-i Haram da Kâbe'yi tavaf etmi ş gibi olur. 211 Bu
husus kendisine soruldu ğu zaman Hallac inkar etmedi. Ancak kendisinin bir nasihatte bulundu ğunu bunun bir mecburiyet getirmedi ğini
ve işittiği bir hadisi nakletti ğini belirtti. Birinci kad ı , Ebu Ömer, Hab
lac'ı zmdıklıkla suçlayarak idam ına karar verdi. İkinci kadı, İbn Müca
hid'in halefi İbn Buhlül, "eğer bu bir hadisin nakledilmesi ise Hallac'a
bunu tasvip edip etmedi ğini sormak gerekir, belki vazgeçip tövbe eder"
diye karar verdi. Ancak, vezir Hamid, Ebu Ömer'in fetvas ını kafi görerek İbn Buhlül'un olın.amasından bilistifade fetvay ı onayladı . Zahit katibi'nin o ğlu İki. Zencinin hikâyesi şöyle: "Hergün Hallac' ın müridlerinin
evinde bulunan defter parçalar ı vezir Hamid'e getiriliyordu. Defterler
onun önüne konuluyor, o da okumas ı için babama veriyordu. Hep böyle
yapılıyordu. Birgün babam, kad ılardan Ebu Ömer ve İbn el-Uşrami'nin.
huzurunda Hallac' ın risâlelerinden birini okudu. Orada Hallac ş öyle
diyordu: "Ser'i hacc ını yapmak isteyen bir kimse buna imkan bulam ıyorsa, evinde kapalı bir oda bulur, her tarafını temizler ve hiç kimse
oraya girmez. Orada, Beyt-i Harâm'da yapar gibi tavaf yapar. Burada
Mekke'de yapılan dua ve ibâdetleri de yapar. Mesela otuz öksüz çocuk
toplar, onları yedirir. Onlar yeme ği yiyip ellerini yıkayınca onlara birer gömlek ve yedi dirhem verir. Bu ona Hac sevab ı verdirir. "Babam
bunu okuyup bitirince kadı Ebu Ömer, Hallac'a bunu nereden ald ığını
211 Passion, s. 275.

sordu. O da Hasan Basri' ılin Kitabu'l- İldas'ından aldığını söyledi. Bunun üzerine kadı "yalan söylüyorsun, senin kanın akıtılmandır," dedi.
Kadı Ebu Ömer, Hasan Basri'nin kitab ını okudu böyle bir şey yoktu.
Ebu Ömer, Hallac'a, "senin kan ın akıtılmalıdır" dediği zaman, vezir
Hamid ona şöyle dedi: "Bunu yaz". Halbuki Ebu Ömer cümlesini bitirmekle meşguldü. Hâmid ona, söylediğini yazmas ını tekrarlad ı ; kadı
konuşmayı değiştirerek kendini müdafaa ediyordu. Hamid mürekkebi
ona uzatıyor ve ka ğıda yazmasım söylüyordu. O reddetti, fakat vezir
Hamid onu başını uçurmakla tehdit ederek imzalamas ım söyledi. 0 da
fetvayı imzaladı ; "Kampı akıtmak helâldir," ve mahkemenin di ğer üyeleri de imzaladılar. Fetva okundu ğu zaman Hallac haykırdı : "Bedenim
korunmuştur, günahsız kanım akıtılamaz. Benim imânım İslam'dır,
mezhebim sünnet ve sahabeyi taltiftir. Benim sünneti inceleyen pek çok
kitabım vardır, kitapçılarda satılıyor. Allah benim kanımı korusun."
Bunları tekrar ederken hakk ındaki karar kaleme alınıyordu. Dava bitti
ve Hallac hücresine kondu. 212 Karar Hallac' ın arkadaşı baş mabeyinci
Nasr tarafından halifeye ula ştırıldı . Nasr, bu velinin idam ı oğlunun üzerinde kalır diyerek, halifenin annesini korkuttu. Gerçekten de halife idam ı
emretti, fakat hasta dü ştü, kararını geri aldı ve hastalıktan kurtuldu.
Vezir Hamid halifeye yeniden mektup yazarak idam konusunda onu
sıkıştırdı . Halife öldü. Vezir emniyet âmirine id's.m ı yapmasını söyledi.
O da halkın ayaklanmas ından korkarak bunu reddetti, fakat Hamid
onu koruyacağını söyliyerek idamın detaylarını yazdırdı. Son gecesinde
Hallac, kalktı, kıbleye döndü, ellerini yukar ı kaldırarak dua etti. Ak ılda
tutulanlardan bir kısmı şöyle: "Biz hepimiz, senin gördüklerine iltica
ediyoruz ve senin kudretinin büyüklü ğüne inanıyoruz, onunla ayd ınlanıyoruz. Ey kürsisi göklerde olan yerlerin ve göklerin sahibi Allah,
sen senin nasıl hoşuna giderse öyle tecelli dersin." v.s.
Vasiyeti: Idam için gidince sehpay ı gördü ve güldü. Orada yak ın
dostu Şibli'yi gördü. Namaz kıldı, Bakara suresinin 155. âyetini okudu.
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"Her nefis ölümü tadacakt ır. Kıyamet günü ecirlerin.iz size mutlaka ödenecektir. Ate şten uzakla ştmhp cennete sokulan kimse art ık kurtulmuştur. Dünya hayat ı zaten, sadece aldat ıcı bir geçirmeden ibârettir."
Ve şöyle konuştu: "Ya Rabbi, sen bana kimseye vermediğin nimeti verdin. v.s. gibi sözlerden sonra şöyle dedi. "İşte kulların, senin için
beni öldürmek için topland ılar. Onları affet. Çünkü bana gösterdiğini
onlara gösterseydin böyle yapmayacaldard ı. Onlara perdeledi ğini bana
da perdeleseydin oldu ğumu görmeyecekti. Sana verdi ğin. kararın için
şükürler olsun. Sonra yavaş yavaş dua etti, sonra haykırdı :
J

)

c".)1
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(3.'3441

cilej

"Dostlarım beni öldürünüz. Benim ölümüm benim hayatımdır.
Ölümüm yeniden ya şamaktır, hayatım ölmektir.
Varlığı= sonu bana yap ılacak en güzel harekettir.
Ve yaşamam haks ızhkların en kötüsüdür.
Hayatım nefsimden b ıktı .
Bu yokolacak kemikler içinde beni öldürünüz.
Mezarımın yanından geçerken benim dostumun s ırrını göreceksiniz." 213
Bu sırada cellat Ebu'l-Haris yakla ştı ve bir kılıç darbesi vurdu,
burnunu uçurdu, kanlar beyaz saçlar ını boyadı . O anda Sibli bir çığlık
attı ve elbiselerini yırttı . Bir kısım halk sessiz kald ı. Kemikleri görününceye kadar kamçılandı . Hallac susuyordu veya Allah diye kamçdar ı sayıyordu. Sonra ellerini ve ayaklar ını kestiler çarm ıha gerdiler. Orada
öbür gün sabaha kadar kald ı . Allah'a dua etti ve dostlar ıyla konuştu.
Idam sehpasında bağlı iken Hallac'a yaklaşan Sibli ona tasavvufu sordu. Hallac,
— Ula şılacak en alçak derece, bu, şu anda gördü ğündür, dedi. En
yüksek derece nedir? diye soran Şibli'ye,
— O senden uzakta, yar ın göreceksin. Ben onu görmeden onun
ş ahidi oldum, fakat senin için kapah kald ı, dedi.
Gece olunca, halifeden Hallac' ın boynunun uçurulmas ı emri geldi.
Subay geç oldu, yarın yapalim dedi. Sabahleyin ba şını kesmeye gelince
Hallac şöyle haykırdı : "Allah'ı bulan kimse için Bir'in (Allah' ın) onu
birliğe irca etmesi kâfidir." Sonra ş iira suresinin 18. âyetini okudu:
213 Divan, kaside 10.
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"O'na inanmayanlar, acele olmas ını beklerler, inananlar ise korku
içinde titrerler ve onun gerçek oldu ğunu bilirler. İyi bilin ki kıyamet
günü hakkında tartışanlar derin bir sap ıklık içindedirler."
Bu son sözü oldu. Ba şı uçuruldu, bir örtüye kondu, yakıldı . 24 Zu'lkade 309 /25 Mart 922.

Fikirleri:
Hallac Allah'la insan aras ında yakın bir münasebetin oldu ğuna
kânidir. bu sebeple onun gayesi ilahi birliği yaşamaktır.
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"Ey Bir'im, Allah'ın bir olduğunu bana söyleterek beni bir k ıl. Çünkü (bunun haricinde) hiç bir be şeri yol O'na götürmes. Ene'l-Hak, Hak
Hak için bir hakt ır" Bir defa O'nun cevherinden ku şanmea artık ayrıhk yoktur". Burada Hallac'a ait bir yol ve m.etod görülüyor. Allah, insan
için imkânsız olan birliği onda (insanda) gerçekle ştiriyor. Bu yol aşk
yoludur; çünkü Allah a şktır ve insanı kendi suretinde yaratm ıştır. Kendi sevgisini dünyada göstermek için insanla kendisi aras ında bu sevgiyi
koymuştur.
Hallac'a göre Allah kâinatı aşkla yaratır. Hallac Allah'ın bu sevgisinin bir nişanesi olarak bir hadisten söz eder: "Allah insan ı kendi sure t inde yaratt ı". 214 Bu hadis insanın ve kâinat ın yarat ılışındaki ilk
esasen aşk olduğuna bir delildir. Hallac' ın düşüncelerinde, Allah muhabbettir, muhabbet Allah' ın özünün özüdür. Ezelde Allah kendi s ıfatlarında kendini temasa etmi ş ve onlar içinde en önemli olanını seçmiştir. Bu,
Aşktır ve O, insanı yaratarak bu s ıfatını görünür kılmak istemiştir. Buna bağlı olarak ezelde Allah'la insan aras ında akdedilen misak (A'raf
(7), 172) kar şılıklı sevgi anlaşmasıdır, Hallac'm fikirlerine göre Lâhut'un
214 Bir Tevrat fıyeti (Tekvin, 1 /27) olan bu hadis, islând kaynaklarda merfu hadis olarak
zikredilir. Bkz. Buharl, e. 7, s. 125; Müslim, Kitabu'l-Cenne 8/149.
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nasuta girmesi söz konusu de ğildir. Insanla Allah aras ındaki ilişki lâhuta bürünmek de ğildir, fakat "kun" sözüyle gerçekle şen bir tezahür ve
tecellidir. Hallac, Allah ve muhabbetle Allah' ın suretin.de yarat ılmış
insan arasında manevi bir yakınlığın bulunduğ unu ifade etmek istiyor.
Onun fikirlerin Allah, ak ıliistü ve sözle tammlanam.az olarak kal ır, fakat sufi için anla şıhr olabilir. Mamafih Divân'daki kasidelerine göre,
Allah insanda mevcuttur:
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"Yalnızliklarda ziyaret etti ğim bir dostum var. Gözlerden kaçsa bile, o
her zaman var. Sözlerinin ne sesi var, ne ifadesi. Hiç bir şey sesinin melodisine benzemez. O, mevcut, namevcut, yak ın, uzak ve sıfatlarla tasvir edilmekten uzaktır.215
L5.1;

"Sen oradas ın, kalbiınde, orada Senden gelmi ş olan suların gizli. Bu
evde Kendine ho ş geldin, bu komşuna hoş geldin".
4ı c:-...4.1P
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"Senden ba şka kimse orada olamaz, bildi ğim sır budur. Kendi gözünle bak oraya, hakkı olmadan girmiş biri var mıdır?". 216
Hallac'a göre, Hz. İsa, ilâhi "kun" emrinin bir ürünüçliir ve velniğin modelidir. Hz. Isa mehdidir, bir gün, _elecek, yerde ve gök_te_1 .ireıtane taht ı oiacaktır.217
215 Divan, s. 47.
216 Ayni eser, s. 59.
217 Bkz. ayn ı eser, ss. 48-49.
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Hallac'a göre ahiret hayat ı : Ona göre ahirette iyi ameller i şleyen
avanı inük-araf —vardır. Havas için ise cemalullah söz konusudur, bu husus kesildi olarak gerçekle şecektir, çünkü kesiksiz ın.üşahede mümkün de ğildir. Allah'ın nurunun yayılması havassı hayran bırakır, kendilerinden geçirir, tâ ki bu zevk devam etmesin ve onlar b ıkmasmlar. Allah' ın nuruyla -tekrar kendilerine gelince, gene zevk almaya
devam ederler. Bu mü şahede dünyada gerçekle şebilir mi? Bu konudaki
metinler açık değildir. Bazı yerlerde Hallac Allah'ın iyi ameller ve tasavvuf sayesind€ insan ruhunda tecellî edece ğini söyler. "Kur'an ahiretin,
dünya da cennet ve cehennemin i ş aretidir" der. Fakat kendinden sonraki sufilerin gitti ği yere kadar gitmez. Onlardan "dünyada ölen sufinin
vecdi ahiret ve müşahededir" diyenler olmuştur.
Hallac'a Hz. Musa'nın niçin Allah'ı görmek istedi ği soruldu. O da,
Hz. Musa Allah için kendini her şeyden tecrid etmi şti. Onda sadece Allah kalmıştı . Allah Hz. Musa'nın düşüncelerinin tek nesnesi idi, Hz.
Musa sadece Allah' ı düşünüyordu; e şya O'nu görınede bir perde idi.
Bunun için e şyayı terk etti ve Allah' ı istedi, O'nu görmek istedi, ama
muvaffak olmadı " dedi. 218

,In_san..a,Wayışı : Hallac'a göre, insan iki cepheli bir kalbtir, biri şchyani -ki maddeye e ğilimlidir- diğeri ilahi -ki ruhtur- ve Allah'a yönelm ıştir, çünkü O'nun suretindedii: -Tisavvufi yol; -ş-aiıvanı ısteklerden
temizleyerek onu tamamen ruh k ılacak şekilde kalbi teınizlemektir.
Ta ki Allah'ın ziyaretine açik bir kalh, sırr haline geIsiıı, onu verimli
- _
kılsın ve_ oraya gerçek şuuru yerle ştirsin. Kalbin bu tasfiyesi, şu hususları gerçakle ştirmekle mümkün olur. Önce şeriata sımsıkı bir bağlılık
gerektir, bui_gerçek hürriyeti temin edei:. "-Trilrnyet ı isteyen, itaati bul.
maya yönelsin" de ı Hallac. 219 "Salik itaatin bütün şartlarını yerine getirince hür olur ve itaatin emirlerini engel ve yorgu ıduk olmaksızın yerine getirir. Bu hal, peygamberlerin ve s ıddıkların halidir." "Allah, bizi
şeriatın ahlaki gereklerinden muaf tutacak herhangi bir manevi kolaylık ve Celal'inden gafil tutacak bir durum, ne de davetinden ay ıracak bir
imtiyaz vermez." 220
Hallac'm düşüncelerine göre, Hz. Muhammed aleyhisselam Allah'la
birleşmeye gelmişti (ayne'l-husül) ve kararlarmda sadece Allah'a ba şvuruyordu, çabalar ının sonunda yalnız O'nu buluyordu. Allah veli
218 Massignon, Lexique, s. 310. Mümkün olup olmadığı konusunda bkz. Kur'an, A'r3f,
143.
219 Passion, s. 724.
220 Aym yer.
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kulunun Kur'an'm emirlerini tatbike devam etmesini ister, böylece veli
ibâdetlerden muaf görühnemektedir. Sadece ibâdet kâfi de ğil, aynı zamanda ve ra da bulunmalıdır. Nafile ibadetlere _devam.
bunlar yürüyerek ve yiyeceksi7hac etme, oruç tutma ve Kur'an' ı düşünmedir. Kalbi Allah'ın koyduğu imanla dolu bir kimse için, Kur'an
onu temsil eden bir işaret, imanı onu koruyan bir siper, tefekkür onu
için için yakan bir alev, olur; abdesti bir tövbe, ibâdeti güzellikler ne ş reden bir koku niteli ğindedir. Onun bedeninin s ıhhatı salih amelleri, kendisini kötülüklerden ve günahlardan koruyan s ığınağı da. vera'd ır. O
âhiret için hareket eder, Allah'tan korkar ve daima Allah' ın huzurunda
olduğunu hatırmdan çıkarmaz. Ölüme kadar oruç tutar.? Salih amellerle evlenir, ancak faziletleri biriktirir. Sükutu mü ş âhede, bakışı temaşa dır.221
2—Hakika.tlere ula şmak için vesilelerden kopmak
____ gerekir (Iskatu'lVesâit). Vesilelerden hakikatlere (hakâik) oradan da Hakk'a
önenili olan budur.

L52
"Ey beni O'nu sevmekle suçlayan, beni ne kadar s ıkıştırıyorsun; kimden bahsetti ğini bilseydin beni applamayacaktm. Insanlar ın bir haccı
var, benim Misafirime bir hacc ım. var. Onlar kurban olarak bir koyun
sunuyorlar, ben kalbimi ve kan ımı sunuyorum' '222.
3—Temizlenmenin üçüncü şartı bütün varlıklardan uzaklaşmaktır.
Hallac'ın tasavvuf tasfiye metodunda, Allah'a ula şmak isteyen-7-aiinyayı arkas ına aimalıdış. Allah'a teslim olan ruhu' dü şünmez, onun
peş ı' nde koşmaz. 223 Bu konuda tövbenin rol oynad ığını ifade eder. Ona
göre, tövbe hikmetten önce gelir. Allah'a yönelen kullar, O'nu en iyi
anlayanlardır. Hallac'a göre, iki türlü rızık vardır: Dünya r ızkı, varolmak, zevkalmak, sonra istemek ve varl ığını sürdürnıektir. Ahiret rızkı
ise, Allah'a geri dönmek ve O'nun tarafmdan kabul edilmektir. Allah'a
dönmek, şehevî olan her şeyi terketmektir. Her şeyden uzaklaşmak, o
kadar ileri gitmelidir ki, sufi peygamberden bile uzakla şmalıdır, sadece
Allah'ı bilmelidir. Denilir ki, Hallac şahâdet kelimesinin birincisini söyledikten sonra ikincisi hususunda aciz kal ıyordu. Talebelerine sık sık ş a221 Aym eser, s. 781.
222 Divân, s. 85.
223 Ahbar, s. 140.
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hadet kelimesini tekrar etmelerini ve bu tekrar ı yapabilmek için Allah'a
dua etmelerini tavsiye ederdi. Çünkü O, imkan vermezse kimse O'na
şahadet edemez.
Tabii bir müminin mutlaka peygamberi SeN mesi gerektiği düşünülürse, Hallac' ın bu noktada ifrata gitti ği anlaşılır.
4— Hallerden kaçınmak temizlenmenin dördüncü esas ıdır. Diğer birçok mutasavvıf
_ gibi, Hallac da ula şılan hallere itibar etmemek gerektik"ini ifade eder. Hallac, "vecdde, veede getireni görmek gerektir" der.
Tevekkülde kalmak yerine onu terketmek ve Allah' ı bulmak lazımdır.
Haller fevkalade bir durum de ğil, hemen uzakla şdnı.ası gereken anlard ır.
Esas mesele Allah'a ula şmaktır. Hallac, Allah kendini anla şılır kılmadıkça hiç bir kimsenin O'nu anlayamayaca ğı kanaatındadır. Bu sebeple,
"Allah kendisini bizzat gerçekle ştirmedikçe hiç kimse gerçekten O'nun
bir olduğunu ifade edemez. Allah inandırmadıkça hiç kimse O'na inanamaz. E ğer Allah insanın kalbini tecelli ettirmezse hiç kimse ilahi
sı fatlardan bahsedemez" 224 der. Onun ifadesinde "Gerçek vecdler, onlar ı
ortaya çıkaran hakikattir; hatta büyük üstadlar ın aklı onları kavramaktan aciz olsalar bile." 225 Vecd önce hafif bir temas, sonra içe i şleyen bir nazard ır.
6— Zikir ve tefrid al ıştırmalarından kurtulmaya
_ çalışmak gerekir.
Hallac bunu şöyle dile getirir.
:
41 i1.{
IÇI;
(-5.);1;
cS;i LÇ )01,-

(.;1* (:)1- co

.1..

Z12..01.)
‘'.)A

"Beni hayran bırakan Sensin, benim zikrim de ğil. Beni zikre ba ğlamak fikri benim kalbinden uzakt ır. Düşüncem tefekkürümle ku şatılmaya başladığı andan itibaren zikr Seni benden saklayan bir vas ıtadır." 226
ğmın tefrid'in ortadan kalkmas ı olduğunda Halctevhid'nkbsm
ısrar eder. Allah şeytana Adem'e secde etmesini emretti; ancak şeytan
sadece Allah'a sesde etmek böylece O'nu birlemek istiyordu. Tevhid
(birlem.e) yalnız Allah için olabilirdi; bunun için ona (Adem'e) secde etmeyi reddetti. Böylece hata i şledi, tefrid etti. Hakiki tevhid şahadetini
224 Passion, s. 547.
225 Divan, s. 54.
226 Aynı eser, s. 53.
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bizzat Allah' ın kendisinin yapabilece ğini bilemedi ve görmedi. 227 Hallac'a göre, semânın sâkinleri arasında şeytana benzer bir ınuvahhid
yoktur. hâhî zat bütün ç ıplaklığıyla ona görünmüştür. Bu yüzden o,
Hz. Adem'e hiç bakmad ı , hakiki mabııdu takdis etmek için kendi yalnızhğında kendini herşeyden tefrid etti. 228 Hallac'm sık sık kullandığı
tefrid-infirad, tecrid-incirad, mürid-murad deyimlerinde d ıştaki temizlik
faaliyetlerinden içe dönen bir temayül sezilir Yani Hallac, kalbin temizliği için kendi dışında birtakım faaliyetlerde bulunurken di ğer yönden de kendi iç dünyas ında bazı tasfiye hareketleri gerçekle ştirmektedir.
_gelişir. Bunun
7- Bu tasfiye Alalı
'm temizlemek iste diği
için Allah o ruha acı verir. Bu. ac ı ile temizlemek istedi ği ve kendine
yaklaşmasını arzu ettiği ruhu dener. Pek çok mutasavv ıf tarafından
zikredilen Iııı disu'l ibtilei adındaki sözü Hallac da kullanır. Bu hadis
şöyledir: E ğer Allah kulunu severse onu dener, onu çok severse kendini
ondan ayırır onda ne mal ne çocuk b ırakır.
-
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"Ben Seni arzu ediyorum, Ben Seni sevap için arzu etmiyorum, fakat
Seni azab ım için istiyorum. Bana gerekli bütün iyilikleri ald ım, sadece
azabla vecdime sevinç ve ne şe katan hariç." Içe ait temizlenme kendini
bilhassa acılarda, denemelerde gösterir. Allah sevdiklerine ac ılar gönderir, ve onların kendisine yaklaşmalarını kolaylaştırı r.
"Aşk neş edir, Allah'ta hiç ne şe yoktur. çünkü hakikatin dönemleri
hayret, hayranl ıktır. İnsan için Allah aşkı kendi kendisini denemesidir"
Hallac ezâ ve cefân ın kendisini dara ğacına götürece ğine, dolayısıyla

Allah'a ulaştıraca ğma inanmaktad ır. Bunu bir şiirinde ş öyle ifade eder.
git, —
J J':)1
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L7'`I."431

"Arkadaşlarıma haber ver, ben yüksek bir denize gönderilmek üzere gemiye bindirildim, ama sandal devrildi. Ben dara ğacında ölece ğim, artık
Mekke ve Medine'yi istemiyorum." 229
227 Aynı eser, s. 64.
228 Passion, s. 868.
229 Divan, s. 91.

85

Hallac, kendi öz benli ğinin Allah'a ulaşmasına mani olduğuna inanıyor, ancak onun ortadan kalkmas ıyla yani ölmesiyle Allah'la kendi
arasında bir engelin kalmayaca ğma inanıyordu. Bunun için ölmek istiyordu.
8— Hallac, Rabia tarafından açılan yolda yiirür, bu yol a şk yoludur. Allah'la insan aras ındaki sevgiyi ifadede kullanılan aşk kelimesi
sonraları muhabbetle yer de ğiştirmiştir. Hallac ikisini de kullan ır, muhabbet aşk'a giderken bir dönemi te şkil eder. Aşk, insanı Allah'la birleştirir. Hakiki aşk, sıfatların değişmesidir. (tebadülü's-szfat) Beşeri sıfatlardan soyulmak ve Allah' ın verdiği hüviyete girmektir. Bunu delillendirmek için, Hallac me şhur kudsi hadisi zikreder: "Kulum bana nafile ibâdetlerle yakla şır, öyleki Ben onu severim. Ben onu sevince de
onun işiten kulağı, gören gözü ve konu şan dili olurum. Artık o, Benimle
duyar, Benimle görür ve Benimle konu şur". Cüneyd ve di ğer sufiler gibi
Hallac da aşkın, sevenin sıfatlarından slyrılınası ve sevilenin sıfatlarıyla
bezenmesiyle gerçekle şece ğine inanın
Sadece a şkın gerçekle ştirebilece ği psikolojik bir birleşme söz konusudur. Böylece seven ve sevilen her ikisi şuur planında bir şahsi meydana getirirler. Bu hal vandet-i ş uhud olarak değerlendirilebilir.
Hallac, insanın tevhid kelimesini söylemekle Allah'ı gerçek mânâda birledi ğine kâni de ğildir. Bunun gerçekle şebilmesi için Allah'ın müdahalesini şart ko şar. Hakiki birlemenin (tevhidin), istedi ği kullarda,
onların ağzından Allah tarafından yapılan tevhid oldu ğunu kabul eder.
Yukarıda belirtilen ve sadece şuurda gerçekle şen psikolojik birleşme birbiriyle karışmaksızın Allah'ın gücünün insanda kendini göstermesidir. Hallac bunu şu mısralarıyla ifade eder:
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"Senin ruhun benim ruhumla, t ıpkı taze ıniskle anberin birle şti ği
gibi, karıştı , eğer bir şey Sana dokunursa bana dokunur; böylece Sen
bensin, ayr ılık yok."230
Bir başka şiiri daha açıktır:
j#1.
230 Divan, ss. 77-82.
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"Seninle benim aramda can ımı sıkan bir "ben" var. Beninle benim ben'
imi kaldır ikimizin dışma."231
— 1j1 c,ç yel :74_, 45' „yel
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"Ben sevdiğini kimse oldum ve sevdi ğini kimse ben oldu. Biz bir bedende bulunan iki ruhuz. Böylece beni görmen O'nu görmen, O'nu görmen
bizi görmendir".
Hallae ve İslam: Hallac'la, tasavvuf ve sünni islam aras ında ayrılık ortaya çıktı . insanlar bölün.düler:
a) Iktidar, b) Fakihler, c) Şiiler, d) Sufilerin bir k ısmı da Hallac'a
karşı çı ktılar. Halk ve her toplulu ğun temsilcileri onunla beraber oldular. Davas ı on asır sürdü. Hallac sonuna kadar sad ık bir müslüman olarak kalmak istedi. Hatta vas ıtalardan hakikatlara geçme konusunda
ısrar ederken de ayn ı düşüncede idi. Mezhep olarak da en muhafazakar
mezheptendi, hanbeli idi. Hanbeli mezhebi nazariyat ın karşısmdadır.
Özellikle mutezilenin kar şısındadır.
Hallac çeşitli keraınetler göstererek, kendini peygamber seviyesine
çıkmış biri olarak göstermek isteyen bir kimse intiba ını veriyordu. Mirac'dan bahseden âyetleri tefekkür ederek kabekavseyn'de durmak değil daha
ileri gitmek gere ğini iş aret ediyordu. Üç defa hacca gitmi ş olmas ına rağmen manevi hac üzerinde çok durdu ve bu yüzden idam edildi. Idam s ırasında kendini fazla müdafaa etmedi, çünkü bu haliyle Allah'a Allah için
tanıklık etmek mecburiyetinde oldu ğuna inanıyordu. Fakat Allah'a Allah
için tanıklık ederken dudaklar ın ş ahadetini göstermek suretiyle yar ım
bir ş ahit olunamaz. Ş ahit fevkalade bir şeffafh ğa sahip bulunsun ki
kendisi için ş ahitlik edilen onda en güzel tarzda şeffaflığın arkasından
görünsün. Gerçek şahit O'ndan ba şka her şeyi yok ederek sadece O'nun
görünmesini temin edendir. Fena'nm manas ı budur. İşte o zaman onunla
konuşan Allah'ın kendisidir. O andan itibaren Hallac en güzel ş ahit olarak Ene'l-Hak dedi. Bunun için en güzel tevhidin gene Allah tarafından
yapılacağı hususuna inanmıştı . Öyle ise tevhidi en iyi yapan biri olmak gerekiyordu. Gerçekten kamç ılandıktan, azalan kesildikten,
öldürüldükten sonra ve nihayet yak ılıp külleri Dicle'ye at ıldıktan
sonra Hallac'm fiziki varlığının yok oluşu ilahi aşkın en temiz ş ahiti oldu.
Hallac'm tasavvufi düşüncesi Kur'an ve sünnetten kaynaklamr.
nî
O bir islam miffoneridir. Bunun için in ve a Hinsre ştmış ır.
231 Aynı eser, s. 90.
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islamla Hallae' ın tasavN ufi düşünceleri aras ında sürtüş me ortaya ç ıkınca o, birini diğerine feda etme yoluna gitmerni,ş , her ikisine de sad ık kalarak ölüme gitmeyi göze alm ıştır. Bu konuda, halifeye, cevab ı ş öyledir:
Allah'a itaat edene her ş ey teslim olur, yapt ığını bilmeyen için Allah'ın
hikmeti, emri vard ır, bir de onu alan vard ır; ayrıca bir de arac ı vardır,
yani ikinci sebep, Hakim'in (Allah'ın) emrini mahluka nakleden kimse.
Eğer bu nakil hatal ı olursa —velev ki do ğru gibi gözüksün— bu hata aracıya yüklenmelidir. Hakim (Allah) adâletsizlikle suçlanma ınalıdır. Sen
ey halife! i şte bu arac ısın. Ben Allah'ın emrini almaya haz ır, hikmetine
razı ve onu kabul eden bir kuluyum; öyle ise memur oldu ğun gibi davran. Ancak düşüncelerinde ve kararlar ında ihtiyatlı ol. Görevinin en
yüksek gayesini iyi de ğerlendir. Zihninde ve dü şüncende olan ı iyi ölç.
Ben seni tenkit etmeyece ğim, ayıplamayacağım, sadece Hz. İbrahim
gibi "doğrusu ben yüzümü, gökleri ve yeri yaratana, do ğruya yönelerek
çevirdim, ben puta tapanlardan de ğilim"232 diyeceğim, dedi
Ş öyle anlat ılır. Hallac camiye gelir ve "beni dinleyiniz" der. Etrafı nı çevirirler, onlara, —Beni öldürünüz, der. Onlar da "namaz k ılan, oruç
tutan. Kur'an okuyan birini niçin öldürece ğiz," derler. Hallac, —çünkü
damarda saklanan kan, namazdan, oruçtan ayr ıdır, benim kanım helaldir. Beni öldürünüz, o takdirde siz miicâilid, ben ş ehi d olaca ğı m,
der. Anlatan şöyle bitirir, Onu takibettim., ne demek istedi ğini sordum,
müslümanların beni öldürmekten ba şka ihtiyaçları yok, dedi, der. 233
"Beni öldürmek dinin hudududur. Emirleri a şan cezasını çekmelidir" diyordu, ancak o. beni öldürün derken suçlu oldu ğunu ve Islam'ın
dışında oldu ğunu söylemek istemiyor, aksine gerçek Islam' ın kendi
söyledikleri olduğuna inanıyordu. Fakat fukashanın, söylediklerinin karşısında olduğunu bu sebeple de öldürülece ğini biliyordu. Ölmek istemesi
sadakatinden kaynaklan ıyordu.
Hallac zaman ında halk ikiye bölündü: a) Hallac' ı tasvib edenler,
b) red edenler._ nal-d-ü -E. 1309 Jan 350 e kadar Hallac'm müridlerini takibettirdi. Ço ğu yakalanıp idam edildiler. Hallac' ın sırdaşlarından Ahmed b. Fatik, Hallac'm kendisine verilen bir s ırrı ifşa etti ğinden dolayı
bu muameleye revâ görüldü ğünü ifade eder. H. 4. ve 5. as ırda, Kuşeyri
Hallac'dan bahsetmez; Ensari fikrini tasvip, fakat s ırrı fark etti ğini
söyler. Gazzali, tasavvuf! hayat ı ve Hallac ahlakını kabul fakat, hulûlü
red eder. H. VI. as ırdan itibaren mutasavvıflar monisttirler ve Hallae' ı
232 Passion, ss. 777 vd.; En'am (6), 79.
233 Ahbar, s. 136.
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da monist olarak kabul ederler. İbn Arabi, ittihad konusunda Hallac'a
serzenişte bulunur. Hallac vandet-i vücudcu olmaktan ziyade vandet-i
şuhudcudur. Mevlana, "haksız her kad ının kalemi eline alışmda, darağacında bir Hallac vardır" diyerek Hallac'm ölümünde bir haks ızlık
olduğunu dile getirmeye çal ışır.
Hallaciye tarikat ı h. VII. asırda yeniden kurulur. Hallac zikrini esas
ahrlar. Allahla birleş me (el-cem'bi Allah) fikri üzerine kurulmu ştur.
Zikirleri "zikr el-celâle" adını verdikleri bir zikirdir ve Lâha, lâhi, lâhu
kelimelerinin tekrar ıdır. Bunlar halvetin gereklili ği üzerinde dururlar.
Kadiriyye, Mevleviyye, Şazeliyye, Şemsiyye'de Hallac zikrinin tesisleri
görülür. Hallac ve fikirleri konusunda all ı:der ikiye bölünmü ştür. Mesela
Fahreddin Razi (ö.606 /1209) Hallac' ı tutar. İbn Haldun (ö.809 /1406),
İ bn Teymiye (ö.728 /1328), ve E ş'ariler Hallac'a kar şıdırlar. Suyati
(6.911 /1505) çekimser kal ır Bununla birlikte, resmi İslam Hallac'ı sapık olarak de ğerlendirmiştir.
Hallac'ı takibedenler:
Hallac hayatta iken ve öldükten sonra onun fikirlerini benimseyenler oldu. Bunlardan birisi Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Atâ' (ö.309 /922)
dır. İbn Ata'nın hayatı konusunda kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadı r. Cüneyd Ba ğdadrnin müridlerindendir. Hallac'la birlikte
onun hizmetinde bulunmu ştur. Hallac'm en samimi ve en güvenilir dostudur. Hallac, bilhassa, davalar s ırasında ve hapiste iken yazdıklarını
ona emanet etmiştir.
Kaynaklara göre, Dinever'de gece gündüz yan ında kutu taşıyan bir
adam görülür. Adam takibedilir ve şüphe üzerine kutuya el konulur.
Kutuda Hallac'a ait bir mektup vard ır. Mektup şöyle başlar: "Bismillahirrahmanirrahim, filan o ğlu filana "Mektup Ba ğdad'a
gönderilir. O s ırada Hallac Ba ğdad'da hapistedir. Hallac mektupla beraber kad ının huzuruna ç ıkarıhr ve mektup Hallac'a gösterilir. Hallac,
"Evet, bu benim yazımdır, onu ben yazdım" der. Ona böylece senin
peygamberlik görevinde gözün vard ı, şimdi de, ilahi otorite olmak istiyorsun" derler. Hallac —Hay ır, ilahi otoritelik iddia etmiyorum. Bu bizim aramızda "ayne'l-cem" diye adlandırdığı= tasavvufi bir haldir ki,
o anda onu yazan Allah'tır ve o anda ben bunun yazılmasına alet olan bir
elim" diye cevap verir. Hallac'a —Senin dü şüncende olan ba şkaları var
midir? diye sorulunca o da, —elbette İbn Atâ, Ebu Muhammed el-Cuneyri ve Ebu Bekir e ş - Şibli der. Bu itiraf üzerine Ciineyri ve Şibli
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saklanırlar. Cüneyri ifade vermek için davet edilince ş öyle der: —Bu adam
imanını kaybetmiştir, onu ve onun gibi konuşanları öldürmek lâzımdır. Şibli çağrılınca, sorgusunda "e ğer birisi böyle konuşursa, bu tarzda
konuşması yasaklanmalı," der. Sonra İbn Atâ'ya sorulur, İbu Atâ ifadeyi kabul eder. Bu kabul onun hayat ına mal olur. İbn Ata, Kur'an'a
ve sünnete ba ğlı sağlam bir müslümanclır. Tasavvıdi görüşleri, Hallacınkilerle hemen hemen aynıdır. Ona göre kemâle eri şmek için tasavvufi
yolda ac ı ve çile gereklidir. Bunlar temizle ınneyi temin ederler. Fedakârlık kuvvetle yap ılır; acı ve çile fedakârhktan üstündür, çünkü onlar
iki defa fedakârlıktır. Birincisi feda edilenin verilmesi, ikincisi kendisinin verilmesidir. Bu konuda şöyle der: "Kur'an' ı okudum, gördüm ki,
Allah, kulunu denemeden önce, hiç bir kimseden söz etmiyor. O'ndan
beni denemesini istedim ve ş öyle dedim "Yâ Rabbi beni dene ve bu denemede beni koru, beni sana yönelt". Çok az zaman sonra, varl ık sahibi
olan İbn Ata, kaybetmeye ba şlar, malları yok olur, o ğlu ölür. Arkasından
ailesi terkeder, akl ını yitirir. Çok sonra (yedi y ıl sonra) akl ı başına gelir.
Cüneyd'in müridi olmasına rağmen sab ır ve şükür konusunda ondan ayrılır. Ona göre, şükür kemâli kazandım. Cüneyd'e göre sab ır
kemâli ka.zandırır. İbn Atâ her konuda fakr' ı tercih eder. Onun için
tasavvufî hayat ın tepesi tevhid'dir. Tevhid'in hakikati, tevhidi unutmaktır. Tevhid'in do ğruluğu, onu söyliyenin birlikte tevhidle kaybolmasıdır, der.
Ibu Ata, geleneksel kaidelere ba ğlı İslâm ile tasavvuf' tecrübeyi en
yüksek derecede ya şayan nıunune bir insandır.
Hallac'ın bir başka dostu, Ebu Bekir Dulaf b. Candar e ş - Şibli
(247 /861-334 /945) dir. Şibli şair bir mutasavvıftır. Hallac'la ayn ı görüşleri payla şır. Ancak korkaktır, kaçar ve itiraflar ı inkâr eder. Hallac,
darağacında inkânıu Şibli'nin yüzüne vurur. " Şiblrnin tasavvuf nedir ?"
Sorusuna — İlk derece bu dara ğacıdır, fakat sen ondan uzaks ın, der. Sonraları Şibli işi deliliğe vurur, yirmi iki defa t ımarhaneye gönderilir. Hallac gibi manevi hacc ı kabul eder. Sema yapar şiirleri ve şatâhatıyla
önemlidir.

4. TASAVVUFTA GAZZALI TES İ Rİ
Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed el-Gazzali (450 /1058—
505 /1111) İslânı kültür hayatınin_en_mitrutaz_ simişıdir. Iliktiiıkkayatı
bocayun "yalan" i aramıştır. Taklidi daima reddetmiş , tahkiki imanı
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aramıştır. Taklidden kurtulmanın, yakin'i bulmanın ancak bütün ilimkri tahsil etmekle mümkün olaca ğına inanmıştır. Hayatı yakini bulma
çabası içinde geçmi ştir. Kendi hayat hikayesini anlatan el-Munk ız min
ed-Dalal'i bu çabay ı dile getirir. Yakin'e ulaşmada düşülen şüpheleri
sergiler. Hayat ı İslam dışı inanç, düşünce ve fikirlerin müslümanlar ın
arasında yayılmasını önlemek, onların zararlarını bertaraf etmek ve
nihayet yok etmek böylece saf İslam inancını yeniden canland ırmak
gayesiyle doludur. Bunun için ihyau Uliimi'd-Din adl ı eserini yazar. Tasavvuf, işte bu mücadele dolu hayatta ya şamlan sakin ve tatmin edici
bir hayat tarz ıdır. Onun için Gazzali tasavvufta karar k ılar.
Her şeyden önce Gazzali sünni İslam düşüncesinin üstad ıdır. Onun
bu konudaki üstünlüğü her hususta gerçekle şmiş olup şüphe götürmez.
Bu yüzdendir ki "hiiccetii'l-İslâm" olarak kabul edilmiştir. İslam alimberi içinde diğerlerine en çok tesir eden olup bu tesiri hala da devam
etmektedir. Her ne kadar zaman ında kendisine kar şı olanlar olmuşsa
da bu tesiri. silememişlerdir.
Sünni İslam inancına yeniden hayat kazand ırmış , İslam düşüncesine canlılık vermiştir. Bu hususta onun tasavvufi fikirlerinin çok
büyük rolü olmuştur. Kur'an- ı Kerim ve hadis-i şeriflerde belirtildi ği
vechile açıklayarak Allah sevgisine me şruiyet kazandırrnıştır. O, sadece
Allah sevgisine de ğil, fakat bütünüyle tasavvufa me şruiyet kazand ırmış , bu ilmin İslam ilimleri aras ında mütalaa edilmesine sebep olmu ştur.
Zamamna kadar çe şitli görüşlerden dolayı yerilen, kabul edilmeyen
tasavvufu, İslam düşüncesi içinde herkesce kabul edilebilecek bir şekle
sokarak sünni bir düşünce ve yaşayış haline getirmi ştir.
Rabra Adeviyye ve Haris el-Muhasibrnin anlad ığı mânâda bir
zühd ve ahlak anlayışı ve manevi düşünce kabul etmi ş ; fakat Allahla
birleşmeden bahseden Hallac veya Bista ıni görüşlerini kabul etmemiş tir. Gazzalrye göre, insan ı Allah'a götüren yol, Vücud- ı Mutlaka yakın
bir yerde durur, insan ondan ileri gidemez. Gazzali bu noktaya "Kurb"
adını verir. Kurb ilahi sıfatların taklidi olarak tarif edilir Bu, t ıpkı hadisde belirtildi ği şekilde Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmakt ır yani "Tebâdulu's-sıfat"ın gerçekleşmesidir. Bu, bir müslüman için a şılması
gereken s ınırdı r.
Gazzali'ye göre yakin, içinde hiç bir şüphe kalmayacak şekilde bilinen, kendinde yanl ışlık ve vehim ihtimali varit olmayan, kalbin yanl ış 'ağına inanmadığı ş eydir. Gazzali yakin'e zaman ındaki ilimleri tahsil
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etmekle ulaş acağına inandı Bunlar, fıkıh, kelâm, ve felsefedir. Bu ilimieri
en güzel şekilde ö ğrendi. Fakat bunlarda arad ığı yakini bulamadı . Ona
göre, fıkıh ve kelâm çok sathi ilimlerdir F ıkıh bir dünya ilmidir, felsefe
ise çok aklidir; iman da akl ın ötesindedir. 234 Yaki-n'i veya hakikati bulam.ayaea ğından ümidini keserek ahlaki olarak nitelendirebilece ğimiz bir
krize tutuldu. Bu halin Allah' ın kendisine hakikati gösterinceye kadar
devam ettiğini Munkız'da ifade eder. 235 Bu hakikat şudur: yakini bulmak için tek yol, sufilerin yoludur. 236 Kendini bu yola hasretmeye karar vererek 488 de Nizamiye Medresesini terkeder, onbir sene yalmz
yaşar. H.499 da sultamn ısrarı ile inzivadan çıkar. Aradan geçen zaman
içinde tasavvufu hem dü şünce hemde hayat tarz ı olarak tan ır ve bizzat
yaşar. Nişabur'da bir kaç sene ders verdikten sonra tekrar ö ğrenimden
ayrılır ve h. 505 de ölü".
Inzivaya çekildi ği senelerde me şhur eseri İhya'yı yazar. Bu eserin yazılmasındaki gaye, islami inancı diriltmek ve tasavvufi dü şünceyi,
bu inamşlar içinde, zihinlere vermektedir. Bu eser dört k ısımdan meydana gelir:
I. Kısım: İbâdât, namaz oruç, zekat gibi hususlar, zikr ve vird
anlatılır.
II. Kısım: Muamelât olup sema ve vecdden de bahsedilir
III.

Kısım: Mühlikât olup kalb ve zühd halleri incelenir.

IV. Kısmı : Münciyâtt ı r, burada tasavvufi hal ve makamlar tövbe,
tevekkül, teslim tefviz, sabr gibi hususlarda bilgi verilir.
Gazzalrnin tasavvufi tutumu hakkında el-Munkız'daki ifadeleri
gözönüne alınarak onun bu konudaki davran ışı münakaşa halindedir.
Bir kısım yazarlar haks ızca onun bu hayat ı yaşamaktan ziyade nazariyatım yaptığını iddia ederler. Bir k ısmı da, Gazzalrnin tasavvuftan
bahsederken onun ö ğrenilmez, fakat ya şaıur bir ilim olduğunu söylediğini ve kendi tasavvufi tecrübelerinden söz etti ğini ve bu sebeple hakiki
mutasavvıf olduğunu kabul ederler. Gerçek şu ki, yazdıkları ve yaşadıkları onun gerçek bir mutasavvıf olduğunu gösterir ve tasavvufun onun
hayatında önemli bir rol oynad ığını aksettirir.
234 thya, tere. Serdaro ğlu, e. I, s. 51.
.
235 A.g.e., s.
236 Aynı eser s.
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Gazzali için tasavvuf nedir?
Onun için tasavvuf, her şeyden önce imamn yakinin.e ula şmak için
bir v a s ı t a "dır. ÇünkfiTman akilla do ğmaz ve artmaz; fakat Allah onu
kulun temiz kalbine yerle ştirir. Bu açıdan tasavvuf, kalb aynasm ı temizleyecek ve oraya ilahi nurun yans ımasmı temin edecek tek vas ı t a 'dır. Tasavvuf Allah'a giden yoldur. Bu yol marifeti hedef alır. Marifet en yüksek noktas ını muhabbette bulur.237 Muhabbet kulla Allah arasındaki sevgidir. Kul Allah'ı gerçekten (hakkan) sever; çünkü Allah en
büyük hayır veya iyi'dir ki, insan ın ona ihtiyacı vardır. Buna karşılık,
Allah insanı m e caz en sever; çünkü O'nun hiç bir şeye ihtiyacı yoktur.2 38 Suret ve ş ekil bahis konusu olmaksızın, Allah'la kul aras ında
batıni bir münasebet vard ır. Bunların bir kısmını kitaplarda yazmak
caiz ise de bir kısmını yazmak caiz de ğildir. O, toz altında kalır. Tasavvufi düşünce ile k u r b makamına ulaşanlar anlarlar. 239
Allah'a kar şı olan sevginin hak oldu ğunu gösteren, sevgiye lay ık
olanın yalnız O olduğunu belirten be ş sebep vardır. Birincisi, insan kendisinin devamını ister ve kemâlini sever. Bunlar ı ona veren ve temin
eden Allah't ır. İnsanın kendini sevmesi zaruri ise, kendisini yaratan,
yaşatan, ona harici ve bat ıni vasıflarmı veren Allah' ı sevmesi de zaruridir. İkincisi, insan malını korumayı, bir başkasıyla tatlı konuşmayı, yardımda bulunmayı, düşmanlarma karşı kendini savunmayı, ailesine ve
başkalarına ihsanda bulunmay ı sever. Bunları yapan ve yaptıran Allah' ı
sevmek zaruridir; çünkü Nahl suresinin 18. âyetinde de belirtildi ği veçhile Allah'ın nimetleri saymakla bitmez. Üçüncüsü, insan ihsan ile şöhret
bulun kimseyi sever; gerçek ihsan eden Allah oldu ğuna göre ancak O,
sevilebilir. Dördüncüsü: Güzelliği itibariyle güzeli sevmek gerektir. Kâinat güzelliklerle doludur. Nakka şm güzel nakşım, minıarm güzel inşaatına gören onu sever. Allah kainat ı en güzel tarzda in şa etmiş , nice güzelliklerle tezyiıı etmiştir. Öyle ise O'nu sevmek zaruridir. Be şincisi,
sevenle sevilen aras ında bir münasebet ve benzerlik olması
karşılıklı sevginin bir sebebidir. Herkes benzerini daha çok sever. Bunun
için insanın meyli de benzedi ği şeye do ğrudur. Kendi meslek ve me şrebinden olanla ünsiyet eder. Allah'la kul aras ında bir m ü n a s e b et
vardır. Mesela çocuk çocukla, büyük büyükle ünsiyet eder. Ku ş bile
kendi cinsinden olanla ünsiyet eder Alimin alirnle dostlu ğu ve samimiyeti sanatkarla olan samimiyet ve dostlu ğundan farkhdır. Münasebet
237 Ayni eser, s. 545.
238 Aynı eser, s. 558, 588.
239 Ayni eser, s. 553.
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sevginin sebebi oldu ğuna göre, çocuğun çocuk ile kurdu ğu zahiri man.adaki münasebet gibi, herkesin anhyamadığı gizli bir münasebet de olabilir. Herhangi bir istifade söz konusu olmaks ızı n iki kişi arasında mevcut olan samimiyet bu nevidendir.

Kurb makamına vasıl olanların idrak edebildikleri bir sevgi insanla
Allah aras ında mevcut bat ıni bir münasebetin eseridir. Allah'la insan.
arasındaki münasebetler insanlar ın kazanmakla emrolunduklar ı vasıflardır. "Tahallekil bi ahl(tkalah" (Allah'ı n ahlaki ile ahlaklammz) sözü bu
manada ifadesini bulan bir prensip, bir emir ve bir tesbittir. Bu övülen,ler
ilahi ilim, iyilik, ihsan vs. gibi güzel ahlakm kaideleridir. Bu güzel s ıfatlar insanı Allah'a yakla ştırır. Fakat bu yakla şma mekan bakımından
değil, vasıf bakımındandır. İşte bu vasıflarda Allah ile gizli bir münasebet vardır.
Gerçek keınal ve güzellik Allah'ta bulunur; diğer varlıklarda bulunan kemal ve güzellik geçicidir, izâfidir. Öyle ise hakiki sevgi ancak
Allah'a karşı olan muhabbettir.
"...Allah onları, onlar da Allahı severler..." 240 (..

(• • • 439 4

...)

9.4 1 C): 34..9)

"İ man edenlerin Allah'a sevgisi ise çok şiddetlidir..." 241
Allah'la kul aras ındaki sevgiyi açıkca ifade eder.

âyetleri

"Allah ve resülu, ki şiye başkalarından daha sevimli olmad ıkca,
iman etmiş olmaz" hadisi de bu sevgiye i ş aret eder. Gazzali'ye göre,
sevgi insana hastır. Bunun için Hz. Peygamber: "Bana dünya ınzdan üç
ş ey sevdirildi: Güzel koku, kadın ve gözümün nuru namaz" demi ştir.
"Allah kimin kalbini İslam'a açmışsa o, Rabbi kat ında bir nur üzerine olmaz mı ?"242, âyetinin aklı, basireti, imanı veya yakin nurunu
ifade etti ğini bildiren Gazzali, kalbin hayal ve his ile bilinmeyen manaları anlamak vasfın ı haiz olduğunu bildirir. Bu hususiyet, akıl olarak
acllandırıhr.243 Bu a k ı l'la e şyanın hakikati anla şılır. Onun tabiatının
iktizası, marifet ve ilimdir O, bunlardan zevk al ır, çünkü ilim, rububiyetin özel niteliklerinden.dir ve kemâlin son haddidir. İlmin ş erefi malumun ş erefine ba ğlıdır. En zevkli ilim yüce Allah' ın sıfatlarmı , fiillerini
ve mülkündeki tedbirini bilmektir. Bilgi zevki, şehvet, gadap ve diğer
240 Maide (5), 54.
241 Bakara (2), 165.
242 Zümer (29), 22
243 ihyâ, e, 4, s. 555 vd.
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duyularla elde edilen hazlardan daha zevklidir. Allahla kul aras ında
mevcut yakınlık ve münasebete ait bir ima Kur'an- ı Kerim'de İsra suresinin 85. ayetin de bulunur.
(... j ..) İ

A ci J11

ci

j)

"Ey Muhammed! sana ruhdan sorarlar. De ki, "ruh rabbimin emrindendir." Ayrıca, "Muhakkak biz seni yeryüzünde halife yapt ık"
meâlindeki Sad suresinin 26. ayeti de bu gizli münasebete i şaret eder.
Gazzall bu iş aretleri yanl ış anlayanların bunları görünenlerden ibâret sayarak Allah'a çe şitli isnadlarda bulunduklarını ve bu isnadlarına
göre mü şebbihe, ınusavvire, mücessime lakablanyla an ıldıklarım ifade
eder. Bu fırkalar hakk ında Kelam ve Mezhepler Tarihi kitaplar ında
yeteri kadar bilgi verildi ğinden biz burada üstünde durmuyoruz.
Gazzalrye göre, Allah'la kul aras ındaki bu gizli münasebet, farzlar ı
kuvvetlendirdikten sonra nafilelere devamla anla şılır; ve me şhur kudsi
hadisin manas ı tahakkuk eder: "Kulum bana nafile ibadetlerle durmadan yaklaşır ve ben de onu severim. Onu sevdi ğini vakit, onun işiten
kulağı, gören gözü, konuşan dili olurum." "Gazzali bu konuda çok dikkatli olmak Iiizumunu belirtir. Bu hususta insanlar ın gruplara ayr ıldığını kaydederek bir k ısmının aşırı gidip hulûla inandıklarını söyler. Hatta bazılarının "ene'l-Hak" diyecek kadar ileri gittiklerini kaydederek
isim vermeksizin Hallac' ı tenkid eder. "IVeısut Leıhut'a bürünmüştür"
veya "nasutla Lâhut birle şti" şeklindeki iddiaları reddeder.

5. MITHYIDDIN İ BN ARAI3/
Muhyiddin 'bn Arab!. 560 /1165 de Ispanya'da Mürsiye'de do ğmuştur. İbn Arab! maliki mezhebinin hakim oldu ğu bir devlet idaresinde
felsefenin par ıltılar kaydettiği bir ortamda ya şamıştır. Bu asırda felsefenin önemli şahsiyetlerin İbn Tufeyl (Ö.578 /1182) ve İbn Rüşd (Ö.595 /
1198), bn Arabrye yön verirler. İbn Arab!, İbn. Tufeyl öldüğü zaman
28, İbn Rüşd öldüğü zamanda 45 ya şındadır.
ibıı. Arab!, İbn Rüşd'le kar şılaşmasını Fut ahat ıfl-Mekkiye'sinde
belirtir. 244 İbn Rüşd ile arasında meslek ve me şreb yönünden ayrılık
olduğunu rüyasında görür ve bunun böyle oldu ğunu anlar. İbni Rüşd
595 /1198 yılında Merake ş kadısıyken ölünce cesedi Kurtuba'ya getiril244 Bkz. Kahire Bas. 1329, e. s. 153.
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mişti. Cenazeyi ta şıyan devenin bir tarafında feylesofun kitaplar ı kopmuştu, eserlerin a ğırlığı cesede e şit haldeydi, İbn Arabi bu olaya ş âhid
oldu. ibn. Arabi, Kurtuba, Sevil veya I şbiliye ve Lizbon'da okudu.
Tarihçi İbn Be şkuval ve hadisci Ebu Muhammed'den ders ald ı . H.
590 dan itibaren 30 y ıl sürecek bir seyahata ç ıktı . Kuzey Afrika'yı dolaş an İbn Arabi Tunus'tan Merake ş 'e geçti. İbn Rüş d'ün cenazesinde
bulundu. H.598 de Mağribi tamamen terketti. Ayn ı yıl Hacca gitti.
Mısır'dan geçti, orada z ındıklıkla suçlandı, ve öldürülmek istendi. Daha
sonra Kudüs ve Mekke'ye gitti. H. 615 de Anadolu'ya, Konya'ya geldi.
Sonra Halep, Musul (burada Tenezzillat- ı Musuliyye adlı eseri yazdı) ve
Bağdad'a gitti, ve nihayet Şam'da kaldı. Halkla yapt ığı sohbet toplantılarında, vaaz ve ir şad faaliyetlerindeki a ğır ve nükteli bir ifade ile ortaya atılan miiteal hikmet ve hakikat bahisleri halkın zihnini karıştırdı.
Ona dalâlet, küfür ve z ındıkhk isnat edildi. H.638 /1240 da Şam'da öldü.
Eserleri: Eserlerinin pek çok oldu ğu söylenir. Kendisi bu sayıyı
289 olarak söyler. Cami, 500 adet eseri var, der. Brockelmann onun eserlerinden yayınlanmış ve yazma olan 200 eserin ad ını verir. Eserlerinin
en tanın.nuşı şu üçüdür:
a) Futiihatu'l-Mekkiyye: 4 cilttir. Alt ı bölümden meydana gelir.
1. el-Ma'rif, 2. el-Muamelat, 3. el-Ahval, 4. el-Menazil, 5. elMünazalat ( İlhamlar) ve el,Makamat (Selahaddin Alpay taraf ından yapılan türkçe tercüme k ısmı olup çe şitli bölümlerden seçilerek yap ılmış tır.)
b) Fusiisul-Hikem (Hikmetlerin aslı veya özü): İlahi Hikmetin herbiri bir Peygamberde aç ıklamr. Mesela Hz. Şit'de nefs, Hz. İsmail'de al",
Hz. İsa'da nevbi, Hz. Süleyman'da Rahmant, Hz. Muhammed'de ferdi
hikmeti açıklamr. Rüyasında Hz. Peygamberin bu kitab ı halka açıklaması için İbn Arabrye verdi ği bizzat kendisinin ifadesidir. Türkçe şerhleri vardır. Türkçe tercümesi N. Gencosman taraf ından 1952 de yap ılmıştır. Türkçe ş erhleri, Şair Ne v'i, Abdullah Bosnavi, Ahmet Avni Bey,
Selahattin Bey taraf ından yapılmıştır.
c) Tercümânül-E şvak: Bir mekkeli için yaz ılmış aşk şiirlerini ihtiva eder, ancak bu mısralar batılıî ve tasavvuf' bir tarzda aç ıklanır. Zor bir uslup ve tutars ız bir plan içinde çift anlaml ı kelimelerle
yazılmıştır.
İbn Arabryi takdir edenler aras ında İbn Hacer Askalani, Celaleddin Suyu.ti, Seyyid Ş erif Cüreani, Mevlana Cami, Abdu'l-Vahhab Şa'râni;
tekfir edenler aras ında İbn Haldun, İbn Terniye, Taftazani, Aliyyü'l-
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Kâri, Çivizâde gibi baz ı âlimler vardır. Abdülkerim el-Cili ve İmam-ı
Rabbani tereddütle kar şılamışlardır. İbn Arabi'den söz edilirken hemen
tasavvufun onunla kazandığı felsefi çehre akla gelir. Bunun için, onun
tasavvufu, felsefi ve monist bir tasavvufi sistemdir. Bu tarzdaki tasavvufî düşünce tarzı h.VI ve VII. asırda yayılma göstermiş daha sonraları da devam etmiştir. Felsefi tasavvuf düşüncesinin ortaya ç ıkmasında
elbette içinde bulunulan kültürel ortam ın tesiri vardır. Felsefi veya
monist düşünce tarz ı İbn Arabi tarafından temsil edilmiş olsa bile do ğu
da ortaya ç ıkmıştır.
Böyle bir düşüncenin ortaya ç ıkmasına sebep olan hususlar şunlardır:
a) Helenistik felsefe: Gerçekte bu dü şünce İ slâm Felsefesinin doğmasına sebep olmu ştur. ib ıı. Arabi, İbn Sina, İbn Rüş d gibi filozofları
okumuş , onların düşüncelerinin tesirinde kalmıştır. Esasen bu filozoflarm sistemleri plotonizm, aristotaliz ın ve yeni pitagorculuk fikirlerini
taşır. Özellikle metafizik konularda yeni eflatuncu dü şüncelerin tesirini
ihtiva eder. Bu felsefeye göre varl ıklar ilk varhktan feyz yoluyla sudur
ederler. Ak ıl, nefs-i külli ve diğer varlıklar. Her varl ık kategorisi kendinin üstünde bulunan kem.âle i ştirak eder ve kaynaklar ı olan varlığa dönmeğe can atarlar. Bu sudur zorunludur, yani her varl ık kategorisi olmak
mecburiyetindedir. Böylece peygamberler de var olmal ıdırlar. Varlığı
itibariyle Vacib olan ilk kayna ğın dışında bütün varlıklar ola ğandır.
Bu tarz bir sistem mistik bir dü şünceyi önceden haz ırlar ve böyle
bir hayatı müsait hale koyar Çünkü zorunlu olarak var olan varl ıklar tabiatları icabı Allah'a yönelmişler, O'na ula ş maya can atmaktad ırlar.
Eflatundaki bu mistik dü şünce İbni Sina'da da vard ır. Islânı filozofları
bu sudurun bir "feyz" oldu ğu kadar bir "iııiiyet" olduğunu da söyleyerek onu lütuf olarak tavsif etmi şlerdir. İnsan bunun farkında olmalıdır.
f lo) Iran tesiri: Ba ğdat çevresi ve o zamanki devletin do ğusundaki
müslümanlar daha önceki kültürlerini unutmam ışlar, bu yüzden de Iran
kültürünün tesiri alt ındadırlar. Iran kültürüne zerdü şteillük hâkinıdir.

Buna göre, varl ığın kayna ğı ışıktır. Nitekim bu husus Sühreverdi
tarafından yeniden ele al ınıp islami bir çerçeve içinde sunulmak istenmiştir. Varlıklar aldıkları ışık nisbetinde derecelendirler; en çok ışık alan
varlık plan ında en öne gelen varhkt ır. Her varlığın bir bâtın bir de zâhir
yönü vardı r. Varlığın hakikatine ula şmak için zahiri b ırakıp bâtına yönehnek gerekir. Bu yol için ak ıl âcizdir, iman ise sadece zâhir'e ula şabilir.
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Sadece hayal ve kalb ilmi, hissi olan ı sembole çevirebilir ve varhklar ın
batm nı:anasını keşfedebilir, yani âlem-i mis& insanı sokabilir. Bu
Mem hayal alemi, fakat hakikat &midir. Bu Meme de teville girilebilir.
Iran tesiri dü şünceyi misal' e, ruhculuğa, mistiğe yöneltmekte, fakat bir tehlike arzetmektedir: Gnos, gerçek d ışı olma, ikicilik tehlikesi.
c) Şii tesiri: Ortaya ç ıkışı tarih kitaplar ında açıkca belirtilen şii
hareketi, bât ıni düşünce ve hareketlerde s ığınak bulmuştur. Adeta gizli,
anarşik bir teori olarak zaman zaman mistik dü şünceye meyilli bu fikir
ve hareket, peygamber ve onun ailesine ait baz ı hadiselerin savunucusu rolü ile müsait bir hava ve ortam bulmu ştur.
Bilhassa ismaili kol helen felsefesinin tesiri altmdadır. Böylece
eski Iran düşüncesi ile ile şiilrğin ismaili kolu bir araya gelmiştir. Nasır
Hüsrev, Kitab Cami el-Hikraeteydi (1953 Paris'te yay ınlandı) yazarak
bu düşünceyi aç ıklar. Şihabeddin Yahya b.Habe ş es-Suhreverdi
(el-maktul 0.587 /1191) yukarda belirtilen üç tesiri Hikmetirl-i şrak adlı
eserinde terkib eder.
,

Fikirleri: İbn Arabrnin fikriyatının esası varoluşcu tek gerçekcilik (monizmi) dir. İbn Arabi Vandet-i Vücud telakkisini, iskenderiye
ınektebinin nazariyelerine istinad eden felsefi bir sistemin devam ı olmaktan ziyade İslam. dininin aslında olan ve onun akidelerine ba ğlı bir
hakikat olarak aç ıklar. Bazı muhkem (1) ve müte şabih (d4:.-211) Kur'an
âyetlerini bâtini man:alan ve hakikat lisamyla tefsir ederek bütün varlığın tek ve e şsiz Vücud- ı Mutlak'tan geldiğini, bu Zat-ı Mutlak'm ken
disinde mevcut "şe'n" ve nisbetleri izhâr etmesiyle sonsuz bir çokluk
meydana geldi ğini, fakat bu çoklu ğun hakiki birer varhk olmayıp- her
an bir hal ve ş e'n de bulunan Mutlak Zat' ın değişik tecellileriyle yok
olmakta ve yeniden benzerlerinin yarat ılmakta bulundu ğunu aniatır.245
OnagöreMutlkZ'dbivmecutolankdrisbe lfiil zuhur alemine çıkması eşya ve kainat dedi ğimiz şu alemi doğurmuş ,
daha doğrusu Mutlak Zat kendini eşya ve kâinat suretinde aç ığa vurmuştur. İlk ve Son, açık ve gizli O'dur. O'ndan ba şka varlık yoktur. 246
şya ve kainat, Allah' ın zahiri; Allah e şya ve kainatın bâtıni ve ruhu E
mesabesindedir. Yaratan, yarat ılan, Halık, ın.ahlük hep O'dur; çünkü
vücud birdir. 247 İbn Arabrye göre 'Mem mevhumdur, onun gerçek varlığı yoktur. Bu ise hayalin manas ıdır. 248 Tabiatta meydana gelen şey
245 Fusus, s. 142.
246 Aynı eser, s. 54.
247 Aynı eser, s. 56.
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O'ndan başka değildir. Âlem denilen varlık ayân-ı sabite suretlerinde
Hakk'm belirmesinden başka bir ş ey değildir.
İbn Arabi'nin fikirlerinin verdi ği umumi kanaat şudur: Varlığın
kaynağı ve mutlak varlık, yüce Allah'tır. Mutlak varlık olması itibariyle
vücud ve varlık Allah'da birdir. Bütün varlıklar O'ndan ba şladığı gibi
yine O'na dönerler. Âlemin varlığı , izâfi bir varlıktır. Âlem ezeli olarak
mevcud ve geçici olarak namevcuddur. Yani Allah' ın bilgisinde ezelden beri mevcut olmas ı itibariyle âlem mevcud, varl ığıyla Allah'ın dışında olması itibariyle de namevcuddur. Allah varl ığı itibariyle Vacibü'
l-Vücud ve akılüstüdür. Bu iki husus hakikaten iki cephesidir. Hak halka benzer. Ancak, Allahla birle şmiş varlik yoktur, burada söz konusu
olan, mevcut olay hakkında şuur sahibi olmaktır. Allah'ın ezeliliği ve
Zâhir ve Bâtındır.
kıdemi vardır. Bu yönden O, Evvel ve
Âlemin kendi yokluğumuzla bâtini ve varlığımızla zahiri oldu ğunu anlayabilmemiz için gayb ve saldıdet âlemlerini yaratmıştır. Kendi nefsini rıza ve gadap ile tavsif k ılmış ; alemi de havf ve reca sahibi olarak
yaratm ıştır. Allah nefsini Cemil ve Zülcelal olarak vasfetti, bizi de heybet
ve üns üzere icat k ılmıştır. Hz. Âdem, iki el şeklinde tabir edilen Celal ve
Ceınal sıfatlanyla yarat ılm ıştır. 249 O, hem Hak, hem de halk't ır, çünkü
Adem, Hakkın suretiyle âlemin suretinin birle şmesini temsil eder. Kendisinden insan nev'inin halkoldu ğu tek nesildir.
Âlemin meydana gelmesinde yarat ıcı prensib, âlemin aklı ve İlk
Ak ıl olan Hakikatü'l Muhammediyye'dir. Bu, en yüksek ifadesini İnsan-z Keimirde bulur.250 İnsan-ı kamil hakikatin küçük bir misali'
dir. İnsan-i kâmil ayni zamanda Âlem-i Su ğra (küçük ılem)dır; böyle
olması itibariyle de Âlem-i Kebirin (büyük alem) sıfatlarını yansıtır.
Hakikat-ı Muhammediye'nin kainatın yaratıcı prensibi olması gibi, insani kamil de kainatın sebebidir. Âlem insan- ı kamil için yaratılm ıştn;
çünkü yalnız o, Allah'ı sever, O'da onu sever. İnsan Allah kat ında,
bakan bir gözdeki bebek gibidir. 251
Allah hakkındaki bilgilerin en yücesi Peygamberlerin ve velilerin
en sonuncusuna verilmi ştir Bu ilmi nebi ve resüllerden görebilenler
ancak Hâtem-i Nübüvvet olan Hz. Muhammed'in ışığıyla görürler, Veliler ise son yerinin kandilinden mü ş ahede ederler. Peygamberler o ilmi
248 Aynı eser, s. 93.
249 Aynı eser, s. 15.
250 Bkz. Füsus, s. 146.
251 Aynı eser, s. 7.
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ne zaman mü şahede etseler ancak Hatem-i Velâyet kandilinin ışığıyla
görürler. Resüllük ve nebilik sona ermi ştir; Velilik asla nihayete ermez.
Veliler de bu ilmi Hatem-i Velâyet ışığından ahrlar. 252
Nasıl Hz. Peygamberin peygamberli ği çok eskidir, bu da "Adem
henüz su ile toprak aras ında iken ben peygamber idim" sözüyle sabitse,
Hâtem-i Evliya da veli iken .Adem su ile toprak aras ındadır.253 Bunun
için Resüllerin sonuncusu hem veli, hem nebi, hem de Resiirdür. 254
ın Peygambrliksondftve amiyor;çünk,Alh'
Veli sıfatına bağlıdır. Allah'ın bu sıfatı bâkidir, velilik de devam eder.
İ bn Arabi "Hatemü'l-Velaye" ve velâyet konusunda Hakim Tirmizi ve Hallac'ın görüşlerini paylaşır. Bu açıdan, İbn Arabrye göre
veli peygamberden üstündür. Peygamberler ayn ı zamanda velidirler.
Peygamberde mevcut velilik s ıfatı peygamberlik s ıfatından üstündiir. 255
İbn. Arabi "Haternii'l-Velaye" olarak Hz. Muhammed aleyhisselâm ı
kabul eder. 256 Bununla birlikte eserlerinde kendini de Hatemü'l-Velaya
olarak kabul eder: "Hatem do ğdu, onu gördüm, konu ştum. Ben Hatemü'
1-Velâyeyim, haşimi verasetinin mührüyüm." 257
İ bn Arabrnin düşüncelerine göre, mevcut tek bir varl ık vardır,
diğer varl ıklar bu bir, tek ve mutlak varl ığın yansımasıdır. Allah'ın
gölgesi, diğer varlıklarının bizde ortaya ç ıkan hissi ve yanıltıcı görünüş lerinin zatından ayrıdır, fakat bât ıni ve deruni hakikat ında O'na benzer. Bu, vandet-i vücud'dur. İbn Arabrye göre, tasavvufi hayat âlemin ve varlıklarının bu durumlar ı konusunda şuur sahibi olmaktır. Öyle
ise âlem ve varlıklar konusunda gerçekten bilgi sahibi olmak için, tasavvufi hayat benimsenmelidir. İbn Arabrye göre tasavvufi hayat
mefhumu ş öyledir. Tek birlik hakk ında şuur sahibi olabilmek için insan, ben'ini yok etmelidir. Tasavvuf lisanında bu husus fena olarak
adlandırılır. Buna ulaşmak içinse akılda, fikirde, zihinde, şuurda olanla
(Allahla) öylesine dolmal ı, öylesine meş gul olmalıdır ki, O'dan gayri bir
şey kahnasm, böylece "fena bil-mezkar" gerçekle şsin. Tasavvufi hayat
için bu şarttır. Ontolojik mânâdaki bu fena ş uuru, insanın esasta mevcud olmadığı , onun Allah'ın bir gölgesi ve tecellisi oldu ğu merkezindedir.
252 Aynı eser, s. 24-25.
253 Ayni eser, s. 27.
254 Ayni yer.
255 Aynı eser, s. 145.
256 Aynı eser, s. 145.
257 Fütühât II, s. 65.
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Bunun için, a) hayır ve şer ayrumm yok etmelidir; çünkü her şey O'ndan gelir ve O'dur; b) insan, ak ın ve olaylar karşısında şahsi durgunluk
şuuruna sahip olmalıdır; çünkü sadece Allah i ş yapar; c) şahsi sıfatları
yok etmelidir; çünkü sadece Allah görür, i şitir ve konuşur; d) zatı ve
alemi yok etmelidir; hatta fenCtu'l-f6nCı'yı yok etmelidir. Sufi Allah' ı
müş ahede etmez; Allah kendinde kendini mü ş ahede eder. ibn, Arabr
nin fikirlerinde a şk önemli bir yer işgal eder. Bu a şk hem zati, hem ontolojik, hem de zaruridir. Bu a şk, Allah için ve O olan ebedi cevherlere
karşı duyulan aşktır. İbn Arabrye göre mutasavv ıf, Allah olan bütün
varlıklar' sever veya bütün varl ıklarda olan Allah' ı sever. Allah'da, bütün
varlıklarda kendini sever. E ğer orada Allah'la birle şme ş uuruna var ılırsa
ontolojik a şkın en yüksek noktası cinsi birleşmedir. 258 Böylece İbni
Arabi, ilahi aşkla cinsi aşkı karıştırır, anlaşılmaz kılar.
İbn Arabi Kur'an'da geçen tasvirlerin istiare ve hayali olduklar ı
kanaatini ta şır. Ona göre, arifler sema ve cehennemin subjektif bir hal
oldu ğunu bilirler. Sema bizim ilahi hakikatimiz hususunda sahip oldu ğumuz şuurumuz, cehennem de hakikatimizden gafil olma halidir. Abirette dünyada iken kendilerine peygamber gönderilmemi ş olanlarla, küçük çocuklar ve mecnunlar için ş eriat kurulacakt ır. İbn Arabi ahirette
bunlardan bir nebi seçilece ğini de ifade eder. 259
İbn Arabrye göre çe şitli dinler farkl ı yönlerden Allah'a ula şırlar.
Arif bütün cephelerden ona ula şır. Bu düşüncelere sahip İbn Arabi bütün dinlerin ayn ı kaynaktan geldi ğini söyler. Ona göre bütün dinleri a şmak gerekir. Buna inanarak !bn Arabi, "ben müslümmum, hristiyan ım,
mecusiyim"der.
İbn Arabrnin bu tür fikirlerine kar şı koyanlar onun müslümanlığını kabul etmezler ve onu tekfir ederler. Onu vandet-i vücudculukla
suçlarlar. Çünkü o, Allah dünyanın birliğidir, her şey Allah'tadır demekte ve Kur'ani bilgileri temsille ştirmektedir. Hay ır ve şer ayrımmı kaldırmakta, böylece mükellefiyetleri yok etmektedir; bu suretle de islam' ı
izafi bir din haline getirmektedir.
Kısaca belirtilmeye çah şılan fikirleriyle İbn Arabi tasavvufu bir
hayat tarz ı olmaktan çıkarmakta onu bir felsefe olarak takdim etmektedir. Bâtıni ifadelerle tasavvufu herkese ait de ğil, fakat sadece felsefe bilenlere ait kılmaktadır. Böylece ahlak", fazileti adeta kald ırmaktadır.
Herkese ait ahlak yerine anla şılmaz bir anlay ış ikame etmektedir.
258 Aym eser, s. 284.
259 Aynı eser, s. 148.
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Muhyiddin ibn Arabi'nin fikirleri anlat ılnıca, ister istemez vandet-i,
vüclid nazariyesi ile bundan yakla şık dört as ır sonra, bu nazariyeye
karşı çıkan ve İmam-ı Rabbani tarafından savunulan vandet-i ş uldulnazariyesi hakkında kısaca bilgi vermek zarureti ortaya ç ıkmaktadır.
A. VAHDET- İ VtraJD:
Bütün mevcudat mutlak vücudun yani Zat- ı Ehadiyyetin esma ve
evsafı olduğu ve onda müstehlik bulundu ğu nazariyesine dayanan felsefi yahut diğer tabirle tasavvufi meslek hakk ında kullanılan bir tabirdir.
Vücıld: Varlık, zât, mahiyet demektir. Viicild ba şka, zât ve maliyet yine başkadır. Zât ve mâlliyet vücâddan evveldir. Mesela bir demir
parçası hariçte meydana gelmeden önce, onun zât ve mahiyeti dü şünülebilir haldedir. Vücud i şte bu zât ve mâhiyet üzerine fazla olarak
husûsi arazlar ın ilâvesiyle ortaya ç ıkandır. Zata (öze) ait keyfiyetler,
bazı arazi (sonradan gelen) keyfiyetler ile birle şmedikçe oluşmuş varlı kta meveud olmazlar.
Vandet-i Vücild'un do ğuş yeri Hindistân olup, oradan Yunanistan'a, oradan da dünyaya yay ılmıştır. Hintçede B it eli akıl demek olup,
Buda hikmeti dü ş ünmek demektir.
Seyyid Seyfullah Efendi, Risale-i Miftâh- ı Vandet-i Vücüd'da
sûfilerin vandet-i vücûd telakkisini ş öyle anlatır: "Vandet-i vüdicla
kail olan ehlullah bunu ş öyle anlatır. Viicısı d birdir, birden fazla de ğildir. O vücfid ise Hakk' ın vücûdudur. Hakk' ın vücudundan gayri şeyin
vücudu yoktur. Bu kesret-i kevniyyede görünen bütün kâinat ın varlığı
bir zattand ır. Şek yoktur ki cümle e şyada o zât- ı vâhid kendi varlığını
ve birliğini gösterdi. Böylece bunlar ın her biri O'nun varl ığına ve birliğine delâlet eder. Zannetme ki bunlar ın her biri başhbaşına vardırlar.
Cümle e şya ile âlem yokken o vâhid zât vard ı . Şu anda da eskiden olduğu gibi vardır. O vâhid zâttan ba şka vücud yoktur.
Aleın dedikleri O'nun varl ığının alâmetidir. Ve bu Mem üzerinde
görülen kesret-i kevniyyede bütün kainat bir anda var görünür. Yine
o an içinde yok olur. Varl ıkla yokluk arasındaki de ğişme fazla süratle
vuku bulduğu için, her şeyin varlığı idrak edilir, hissedilir; yokluk hissedilmez, idrak edilmez. Zira her anda yoklu ğu varlık takip eder. Bu sebepten uzun müddet üzere her şey varhkla müternadi olur san ıhr. Her
miiınkünde bir varl ık gelip hızla sel gibi gider, yerine bir varl ık gelir.
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Her anda biri gidip, biri gel/nede... Bu sebeple ne geldi ği görünür, ne
gittiği hissedilir ve her mümkün ş ey bir karar üzere durur zannedilir 260
Şimdi, vandet-i vücâd genelindeki hakim fikri unsurlar ı görelim.
a) Zat-Stfat Münasebeti : Sufilere göre, zalayla kim olan varl ık
birdir. O da Allah'ın varlığıdır. Bu vücud, vacib, kadim ve ezelidir. Artma, bölünme ve de ğişme kabul etmez. Onun ş ekli, sureti de yoktur.
Buna mutlak vücûd denir ki s ırf ve halis varlık demektir. Hakk' ın
yarat ılmışlara nisbetle bir ayna gibidir, bütün e şya onda görünür. Veya Allah, Zatlyla de ğil fiil ve sıfatları haysiyetiyle bütün eşyada
değişıneksizin görünür. Bu itibarla eşya O'na ayna olur. Artma ve çoğalma, vücudun görünü şlerinde (teayymıat) olup, kendisi bunlardan
münezzehtir. Nitekim güne ş ışığı bir oldu ğu halde, muhtelif renkli cam
Tara vurdu ğu zaman, çe şitli renklerde görünür. Bu ayn ı vahid, görünüş
ve kayıtlandırmalardan slyr ılmakla, yani mutlak oluşu ile Hakk'tır,
ortaya çıkmalarıyla (taayyunatlyla) yarat ılmıştır ve âlemdir. Şu halde
Mem Hakk'ın görünü şü (zahiri) ve Hakk âlemin bat ınıdır. Vücudu,
vücüd olmak dolayısıyla kimse bilemez. Bilinecek olan şey vücüd ile
kim olan suretlerdir. Allah' ın, Zatını görünüşlerden ayırarak bilmek
imkansızdır. Fakat tecelli haysiyetiyle bilmek mümkündür. Yarat ılmış lar bir takım itibarı ve fani şekillerden ibarettir. Bunlar ın ortaya ç ıkışı
akla ve hislere göredir. E şyanm hakikatleri Hakk' ın varlığıyla sâbittir.
Ve asılları yoktur. E şya aslında hayal ve serap gibidir. Yarat ılmışlar
var olmazdan önce ancak Allah' ın Zat'ı vardı . Şimdi de O'nunla bir ş ey
yoktur. İlahi kemallerin kendini göstermesi için noksanl ıkların varlığına
ihtiyaç vardır. İki türlü kemal vard ır:
aa) Zati keınal: Ba şka şey düşünülnıeden Allah' ı n nefsine, nefsinde,
nefsi için, nefsiyle görünü şü... Bu mufassalm mücmelde görünü şü
gibidir.
bb) Esmai kemal: Harici görünü şte yani, kevni kendisine zuhurudur. Bu görünü ş mücmelin mufassalda görünü şü gibidir.
İlahi isim ve s ıfatların, zata ait i şlerin ilahi ilimde suretleri vard ır.
Çünkü Allah, zatını, sıfat ve isimlerini bilir. İlahi Zât muayyen nisbette
ve hususi görünü şte, bu suretlerde tecelli etmi ştir. Bunlara a'yün-ı sâbite denir.
Allah'ın isim ve sıfatları çoktur. Bunlar Zat' ın mertebeleridir.
Vüctid, bu isimler ve s ıfatlar itibariyle birçok s ıretlerde tecelli eder.
260 M. Zeki Pakalm, Osmanl ı Tarih ve Deyimleri Stizlü ğü, İ stanbul 1983 e. III sh. 563-4.
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Isim Zât ile isimlendirilenin aynı, hususi mana itibariyle gayr ıdır. Sıfat
ismin batını olup meydana ç ıkınca isimle olu şur. İsim de sıfatm zâhiridir. Zât s ıfatın batını ve sıfat zatın görünüşüdür. Yine isim, e şyanın
bastım; e şya da ismin zâhiridir.
Kısaca varl ık birdir. Alem o varlığın bir tecelli sahas ıdır. Yalnız bu
tecellide bir ortaya ç ıkış (teayyun) dereceleri ve ini ş (tenezzül) mertebeleri vard ır ki bu derece v., ıırrtebelerden geçerek tecelli has ıl olur.
Buna tenezzülat-z sitte denir. Bunlar da ş unlardır:
Birincisi : Lâ teayyun, ıtlak ve s ırf zât mertebesidir. Vücad her kayıttan uzaktır. Bu, aynı zamanda Zât ve Ehadiyet mertebt,sidir. Allah
bu mertebede bilinmediğinden, bu ınertebeye gayb- ı mutlak, gaybu'lgayb de denilir Burada Allah' ın adı "Ehad" dir. Bu mertebede zat- ı
ulahiyette bütün isimler ve s ıfatlar yok olmu ştur. Bu sebeple, burada bütün nisbet ve şuanlar s ırf zat ın aymdırlar.
İkincisi : İlk teayyun mertebesi: Allah bu mertebede Zat ın!, sıfatlar ını ve, bütün m.evcudlarm ı birbirinden avırmaksızı n bilir. Bu mertebeye şu adlar verilir: Vandet, Hakikat-t Muhammediyye, Vandet-i
Mutlaka, Mertebe-i Hüviyyet, İlm-i Mutlak.
Üçüncüsü : İkinci teayyun mertebesi: Bu mertebede Allah zat ın!,
sıfatlar ım ve bütün mevcutlar ını birbirinden ayırarak bilir. Ilim
suretleri birbirine ayr ılık gösterdiklerinden ve saretler ilahi s ıfatların suretleri olduklar ından, bunlara vahidiyet, hakikat-t insaniyye,
ayan-ı sâbite denir. Bu süreden miimkinlerin hakikatleri ve dayanaklarıdır.
Dürdüncüsü : Ruhlar Alemi mertebesi: Bu, Mutlak Zat' ın bir derece
daha latifliğini kaybetmesinden ibarettir. Bunda her bir ruh kendisini
ve kendi mislini ve kendinin ba şlangıcı olan Hakk'ı kavranu ştır.
Be ş incisi : Misal Alemi: Bu, parçalanma ve aynim.ak kabul etmeyen latif mürekkeb e şyalardan ibarettir. Ruhlar aleminde bulunan her
ferdin cisimler âleminde bürünece ği sureti benzeri bu alemde meydana
çıkar. Bunları muhayyile kuvveti kavrad ığı için bu âleme hayal alemi
de denir.
Alttnctst : şeltâclet Alemi: Bu mertebe cisimler alemi olup, parçalanmayı ve ayrılırlar kabul eden kesif ve karma şık eşyadan ibarettir.
Yedincisi : Mertebe-i Câmia: Di ğer bütün mertebeleri kendinde
toplar ki bu da insandır. İnsan nur ve maddeye ait bütün mertebeleri
kendinde toplar.
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İlk üç mertebe, gerçek olmay ıp ilmidir. Zaman dışıdır. Zira bunlar
Allah'ın ezdi ve kadim sıfatlarıdır. Dörtten altıya (4,5,6) kadar zaman,
fiili ve gerçektir.
Bu iniş teorisi, bir olan Zat ın külliyatla arasındaki münasebet ve
ahengi bildirmesi bak ımından beş hazret (Hazarat- ı Hams) diye de
adlandırılmıştır. Bunlar da şunlardır:

Birincisi : Mutlak gayb hazreti; bunun alemi, ilim hazretindeki
sabit ayrılar (a'yan- ı sabite) âlemidir.

İkincisi : Mutlak ş ehadet hazreti, mülk âlemidir.
Üçüncüsü : Muzaf gayb hazreti: mutlak gaybe yak ındır. Akıllar
ve mücerred nefisler, yani ceberat ve melekata ait ruhlar alemi.
Dördüncüsü : Muzaf gayb hazreti; mutlak

şehadete yakındır.

Misal âlemidir.

Beşincisi : Cami' hazreti; tüm bu ale ınleri toplayan hazrettir ki,
bu da insandır.
b)
Münasebeti : Vandet-i vücâd'da yaln ız Allah'ın
varlığı kabul edildiğine ve Mem Allah'ın sıfatlarının bir tecellisinden
ibaret olduğuna göre, âleınin varlığı Allah ile kâimdir. Alem gölge ve
hayalden ibarettir.
Vücud birdir dedikten sonra, onun ancak vehim ve hayalde, veya
his ve akılda gölgesi olabilir. Gölge ise asla vücad olamaz. Mesela, kar,
buz, bulut, buhar birer hayali şeylerdir. Çünkü bunlar ın suyun vüellclundan ba şka vüeudları yoktur. Ve her biri suyun cluyularun ıza göre
aldığı bir şekilden ibarettir. Bunlar ın hepsinin aslı sudan ibarettir. Şu
halde hayali değil, hakiki olan asl, sudur. Kar, buz, buhar vs. hayalidir demek, bunlar ancak zihinde mevcut demek de ğildir. Bir vehim veya
hayal, onu tahayyül edenin yok olmas ıyla yok olur. Halbuki, kar, buz,
vs. su bu şekillerde kalmaya devam etti ği sürece bekas ı vardır ve dışarıda mevcuttur. Kar ü şütür, buz başımıza düşünce yaralar. Şu halde
bunlara hayal demek hakikat! inkard ır. Mutasavvıflarca bunların mevcudiyeti duyular ımıza nisbetledir. Akıl da duyulara tabidir. Sufilerin
eşyaya vehim ve hayal demeleri, e şyanın duyulara nisbetle olan varh&dara sarf- ı nazar ederek, kâinatta tecelli etmekle beraber, de ğişmeyen
Hakk'ın vücudundan ba şka bir ş ey görmemeleri itibariyledir. Şu halde
âlem duyulara göre hakiki, basiret nazar ına göre hayalidir. Sufilere göre
eşyanın hakikati vard ır ve bu da onlarda tecelli eden Allah' ın varlığından ibarettir.
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c) Allah- İnsan Münasebeti : Bütün mertebeleri kendinde toplayan
insan ilahi s ıfatların mazharı olmuştur. Hz. İsa'nın ölüyü diriltmesi,
Hz. omer'in İ ran'daki orduya sesini duyurmas ı gibi. Fakat, ilahi sıfatlara tam manas ıyla ve mükemmel şekilde mazhar olan kâmil insand ır.
d) Yaratthşın Sebebi : Allah, alemi isimlerinin zuhuru için yaratmıştır. Zira makdursuz Kadir, r ızıksı z Rezzâk, merhumsuz Rahim,
etkisi atâlete u ğram ış hakikatlerden ibaret kal ır.`b ı
Muhyiddin ibn Arabrnin fikriyatı özet olarak belli ba şlı şu noktalarda toplanır:
aa) Onun dü şüncesi idealist panteizmdir. Yani ideal bir birlik kabul eder ki bu da vüdid- ı Hakk'dır. Bu ideal birlik eşyadan müstakil
olan, eşyaya nüfûz eden, sonradan çokluk halinde ortaya ç ıkan varlıktır.
Idealist panteizmin, z ıddı, natüralist panteizmdir.
bb) Muhyiddin ibn Arahrye göre, e şya yoklukta sabittir. Yani
yokluk dahi mevcudiyettir.
cc) Hakk-halk sentezi. Muhyiddin ibn Arabrye göre, vacibin varlığı halkın (yaratmanın) sabit oluşuna bağlıdır. Bunlar birbirine muhtaçtı r. Yani Allah yaratma ile kâimdir. Fakat yarad ılış da Allahla kâimdir. Yaradanı, ile yaradılamn ayni olması buradan çıkar. Çünkü Allah
yaratma fiilidir ve âlem bunun tezahürüdür. Fakat bu nokta Muhyiddin
ibn Arabrnin sistemini esasl ı müşkiller içinde bırakır.
dd) Sübjektif bilgi: Allah'ın hakikati bilinemez. Fakat e şyanın da
hakikati bilinemez. Çünkü onlar gayb alemine aittir. Ve idraklerimizi
aşarlar. Ancak biz kendi kendimizi (nefs) bikbiliriz. İtibari emirler yani
gölgelerden ibaret olan e şyanin bilgisi hakiki de ğildir. Şu halde vasıtasız ve yapılmadan bildiğimiz biricik şey nefs hakkındaki bilgimizdir. 262
ığın küçük nüshas ı olmak bakımından, kendini bilmekFaktins,vrl
varhğı bilmek demektir. Bu suretle küçük âlemden büyük âleme intikal
ederiz.
B . IMAM-I RABBANI ve VAHDET- İ Ş UHÜD
a) Hayatı:
İmam-ı Rabbani, Ekber Ş ah'ı!' ilk günlerinde Sirhind'de, 1563 tarihinde dünyaya geldi. Küçük ya ş lardan itibaren islami ilimleri tahsile
261 Hilmi Ziya Ülken, islüm Düşüncesi, İ stanbul 1946, sh. 156, 157; Süleyman Hayri
Bolay, Türkiye'de Ruhçu ve Maddeci Görü şün Mücadelesi, İstanbul 1975, sh.: 254-265.
262 Hilmi Ziya tIken, İ slam Düşüncesi, sh.: 172-3.
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koyuldu. Üstadı, babası Şeyh Abdulehad idi. Yirmi ya şına varmadan
islâmi sahadaki filmlerde icâzet sahibi oldu. Bir sufi olan babas ından
Sâbıriyye-i Çiştiyye ile Suhreverdiyye tasavvuf disiplinlerini alm ıştı.
Kadiriyye yolunu Şeyh Kahnali vas ıtasıyla elde eden İmam-ı Rabbani,
bu disiplinlerin ne ş 'esiyle ıneşbfı bir halde Hace Baki Billah- ı Kabûlî
vasıtas ıyla Nakşbendiliğe girdi.
Ruh dünyasının enginliği, sebebiyle bu sufi ekollerle tatmin sahası bulamayınca üveysilik yolu ile daha ileri manevi kemâlâta ula şma
çareleriııi araştırdı . Bu kabiliyet ve istidad geni şliğinin hemen farkına
varan Ş eyhi Hace Baki Billah-i Kabûlî, taliblerin terbiye i şini ona havale
etti. Imam- ı Rabbani sufilikle İslam aras ında iyice zayıflamaya yüz
tutmuş bağı güçlendirmek ve ikisini bir vücud haline getirmek için büyük çaba sarfetti.
Onun bu tasavvuf': disiplini, ki şiliğiniıı. etkisiyle Hindistanda sür'atle yayılmış ve hatta devlet ricâlinin ço ğunu kendine râm etmi şti.
Ancak bu aniden zirveye t ırmanış, bir takım hasetçilerin harekete geçmesine sebep olmuştu. Hükümdar Nureddin Cihangir'e yap ılan ispiyonlarla hapse girmesine sebep oldular 263 Hilkümdarm oğlu Şâh Cihan kurtarmak istediyse de, Imam- ı Rabbani hükümdara tahiyye secdesini yapmaktan şiddetle kaçmdığı için üç yıla yakın bir süre hapis hayat ı yaşadı . Gwalior ş ehrindeki bu hapis hayatını, İmam-ı Rabbani Mektubât'taki şekliyle şu ş ekilde dile getirir: "... Sultan (Cihangir) taraf ından vaki olan engele gelince, bu durumu aziz ve şan sahibi Mevlâ'nın
rızasına açılan bir pencere olarak görüyorum. Bilhassa bu çeki şmeli günlerde, yap ılan bu muameleler kcâiptir. Bu tefrika günlerinde bunlar,
"264 Yani bu hapis Imam- ı Rabbani
bir nazdır, işvedir, mülâtafedir
için bir lütuf, Allah r ızasma açılan bir yoldur.
Üç yıla yakın hapis hayatından sonra Hükümdar Cihangir onu affetti. Hayat ının sonuna kadar hükümdara islâmi telkinlerde bulunan
İmam-ı Rabbani 1624 senesinde vefat etti. Mezar ı Sirhind'dedir,65
b) Vandet-i Şuhüd
Miiceddidiyye'nin en büyük temsilcisi Imam- ı Rabbâni, vandet-i
vücuda kar şı çıkarak vandet-i şulrâd'u müdafaa etmi ştir. İmam-ı
Rabbani, müridin ilahi varl ık içinde erimesine kar şı çıkmış , Allah ve
263 Aziz Ahmad, Studies in Islamie Culture in the Indian Environment, London 1966,
sh.: 182.
264 Imam-1 Rabbant, Mektûbat, e. III. Mektup: 490.
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Mem; Allah ve insan ikili ğinin devam etti ğini müdafaa etmiştir. Bu ikiligin kalkarak Allah-âlem birli ğinin hasıl olması son merhale olarak kabul edilmi ş ve buna da vandet-i vüdid denilmi ş ise de, bizzat İmam-ı
Rabbani, Muhyiddin ibn Ara.brnin bütün bilgilerinin inceliklerini olduğu gibi kendisine gösterdiklerini, onun ade ın (yokluk) dediği Zati tecelli
ile şereflendirdiklerini söyler. Ona göre Yüce Allah' ın bu alemde sözü
edilen şekilde hiç bir münasebeti yoktur. Yüce Allah her şeyi ihatası ve
yakınlığı zatı ile de ğil ilmi iledir. Allah kemmiyetsiz ve keyfiyetsiz
olduğu halde, âlem ba ştanbaş a kemm.iyet ve keyfiyetten ibârettir. Kadim, hadisin, Vâcib mümkinin ayn ı olamaz. Yarat ıklar, Yaratan' ın
isim ve sıfatlarının görünme vas ı tasıdırlar. 266
Imam-1 Rabbani, vaktiyle mutasavv ıf Semnanrnin Fergani'ye
karşı yaptığı tenkidi yeniden ele aldı . Onları inkiş af ettirerek kendi sistemini kurdu. Semnani vandet-i viicad'un bir vecd ve sekr hali olduğunu ve eşyamn. Allah'la bir görünmesinin, salikde ilk zamanlarda meydana çıkan ruhi halden ba şka bir şey olmadığını iddia ediyordu. Imam-1
Rabbanrye göre de panteizm bir hatad ır. Aleın asla tek prensibe ircâ
edilemez. E ğer O, bize bazan 'bir' gibi görünüyorsa, bu, isti ğrak halindeki tek fikircili ğin haricile şmesinden başka birşey de ğildir ki buna
vandet-i şuhud yani görmek denir. Fakat bu hal geçtikten sonra ayr ı
âlemler meydana ç ıkar.267

C . İMAM-I RABBANI İ LE MUHY İDDİN !BN ARABI ARASINDA MUK AXESE
a) Birleştikleri Noktalar:
aa) Lataayyun ve taayyun âlemlerinin ayr ılışı .
blı) Ilahi varlık mutlak varlıktır. Şu mânâda ki, alemin varliği
izafi varhktır, fakat yok de ğildir.
cc) Büyük ve küçük âlem, emir ve halk, âlem-i misal, yenieflatuncu
urûc, tecelli, ruhun mücerred olmas ı gibi telakkilerde Imam- ı Rabbani
Muhyiddin ibn Arabi ile beraberdir. 268
265 Kasım Kufralı, Nakşbendili ğin Kurulu şu ve Yayılışı (İst. tni. Edebiyat Fak. bas ıtmamış doktora tezi), İ stanbul 1949, sh.: 84.
266 S. Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlü ğü, sh.: 282-3.
267 H. Ziya Ulken, İ slam Düşüncesi, sh.: 186.
268 H. Ziya 1.11ken, a.g.e., sh. :186.
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b) Ayrıldiklan Noktalar:
aa) Muhyiddin ibn Arabrye göre Zât ve viictid ayn ıdır. imam-ı
Rabbanrye göre vücüd Zattan ayr ıdır ve ilk yaratılan şey odur.
bb) Muhyiddin ibn Arabrye göre, s ıfatlar Zatın aynıdır İmam-ı
Rabbanrye göre s ıfatlar zâttan ayr ıdır ve kat ılmış (zâid) viicü'd ile d ışta
mevcutturlar. S ıfatlar Zat' ın gölgeleridirler.
cc) Muhyiddin ibn Arabryc göre, âlem s ıfatlarm beliriş %e meydana
çıkışından ibarettir. İmam-ı Rabbanrye göre âlem, s ıfatlarm beliriş
ve meydana çıkışından de ğil, ancak sıfatlarm gölgelerinin belirişinden
ibarettir.
dd) Muhyiddin-i Arabrye göre, 'Mem hayâldir, ancak Allah vard ır.
Yani Allah âlemdir. İmam-ı Rabbanrye göre 'Mem hayal de ğildir. Çünkü böyle kabul etmek, âlemin objektif realitesini, ayn ı zamanda da Allah'ın ibdâ' sıfatını inkâr etmek olur. Sonra e ğer Mem hayâlden ibaretse
o yok, tasavvurlarımı z var demektir. Bu takdirde de tasavvurlarn ınz
kaldırıldığında onun da yok olmas ı lazım gelir. Daha sonra 'Meme, Allah'
ın varlığına kıyasla hayâldir deniyorsa, o zaman da ailem Allah olamaz.
Çünkü Allah mutlak ve zorunlu, Mem ise mümkün ve geçicidir.
ee) Muhyiddin ibn Arabrye göre, âlem gölgedir. Fakat asl ın, yani
Allah'ın kendisidir. imanı -ı Rabbani'ye göre de alemi gölgedir, ama bu
gölge aslın kendisi de ğil asıldan başka olan bir şeydir ve aslın kendisine
bahşettiği vüeüd ile dışta kendi nefsinde mevcuttur.
ff) Muhyiddin ibn Arabrye göre, a'yan- ı sâbite vücüdla
memiştir. Binaenaleyh Mem yok, ancak Allah vardır. İmam-ı Rabbanrye göre, bu do ğru de ğildir. Zira bu takdirde hayalden ibâret olan bir
varlık hakiki varlığı nasıl smırlandırabilir.
gg) Muhyiddin ibn Arabrye göre Allah bir bak ımdan da âlemin öte
sinde ve üstündedir. Bu itibarla hakikat tenzih ve te şbih arasını birleştirmektedir.
İmam-ı Rabbanrye göre, Allah âlemlerden ganidir, bu sebeple
Onu her hal ve surette tenzilı etmek gerekir.
hh) Muhyiddin ibn Arabrye göre, Allah'ın alemde ve onun objelerinde tecellisi 'an' dadır. İmam-ı Rabbanrye göre süreklidir.
n) Muhyiddin ibn Arabrye göre, viieüd bir ve o da s ırf hayır
olduğundan dolayı alemde kötülük ve iyilik denen ş eyler mutlak ve ha109

kiki değil, nisbi ve izafidir. İmam-ı Rabbani'ye göre, vüdıd-adem terkibinden meydana gelmiş olan bu âlemin mahiyeti yokluk oldu ğundan
ve kendi nefsinde de mevcut olmas ı bakımından âlem, bütün kötülüklerin köküdür, kötülük ve noksanl ıklar da hakikidir. 269
6. MEVLIN:A CELA.LEDDIN RUMİ
Türk-Islam tasavvuf dünyas ının en tanınmış en müessir ve en
renkli simalarından biri, Mevlânâ Celâleddin Rumi (606 /1209-672 /1273)
dir. Yunus Emre'nin tasavvufta halk taraf ından en güzel ş ekilde anlaşı bp
tanınmasına mukabil, Mevlânâ ayd ınlar ve saray çevresinde daha çok
tanınmış ve anlaşılmıştır. Yunus Emre, saf, basit, gösteri şten uzak, tabii,
insanlara yahu Türkçe ile hitap edip onlar taraf ından kabul görürken,
Mevlânâ, girift, felsefi ve batini nı n dolu farsca nusralanyla daha
ziyade saraya ve ayd ın kesime hitap etmiş ve fars kültürüne hayranl ık
duyan çevrelerde kabul görmü ştür. Mamafih, Türk halkı meşhur ve ulu
bir kişi, bir veli olarak onu ba ğrına basmış , pek fazla ehemmiyet vermiştir.
Mevlânâ Celâleddin Rumi h 606 /1209 da Horasan'da Belh şehrinde doğmuştur. Anne tarafından sultan soyundan gelmektedir. Babas ı ,
Mevlânâ do ğduğu zaman sarayda görevlidir. Mevlânâ iyi bak ılmış ve
çeşitli yönlerden iyi yeti ştirilmiş bir çocuktu'. Çünkü babas ı sarayda
görevli ve meşhur Sultanii'l-ulemâdır. Mevlânâ âlimler ve mutasavv ıflar
arasında ne şvü nema bulur. Diğer yönden bizzat Mevlânâ'mn babas ı
tasavvufi hayat ın içindedir. Mevlânâ daha üç ya şında iken Feridüddin
Attar ona Esrarnâme adl ı kitabını ithaf eder. Sarayda görevli iken
Mevlânâ'ıun ailesi hakk ında dedikodular çıkarılı r. Çevrilen çe şitli entikalar sonunda ailesi Ba ğdad'a siirülür. Ba ğdad'dan Mekke'ye gelen
Mevlânâ'nın ailesi bir müddet sonra Suriye'ye gider. Oradan Karaman
ve Konya'ya gelip buraya yerle şir. Mevlânâ Konya'da evlenir. Bu evlilikten iki çocuğu olur. Bu çocuklardan biri me şhur Sultan Veled'dir.
Mevlânâ tasavvufi şahsiyetini babas ından ve dostu Şems-i Tebrizi'
den kazanır. Çıkarılan çeşitli dedikodular ve çekememezlik sonucunda
Tebrizi h. 644 /1246'da öldürülür. Bundan sonra Mevlânâ tasavvufi
hayatın içine iyice gömülür.

Hususiyeti: Mevlânâ Celâleddin Rumi her güzel yarat ık karşısında
duygulanan, heyecanlanan hassas bir şairdir. O, musiki konusunda da
çok hassast ır; çünkü musiki onu vecde ula ştırmaktadır. Bu yüzden o,
269 Cavit Sunar, Vandet-i Suhüd Vandet-i Vüdul Meselesi, Ankara 1960, sh.: 92, 93.
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şiir ve musiki ile temsil edilir Bu derece duygulu, heyecanl ı ve hassas
olmasından dolayı şiirleri çoşturucu ve ş evklendiricidir. Tasavvufi şiirleri daima temsil ve hikayelerle doludur. Duygulu ve hassas bir şair ve
mutasavvıf olarak Mevlana'n ın çok miişahhas, canlı ve müşahit bir zihniyeti vard ır. Şiirleri canlı ve zevkli hikayelerle süslüdür, hatta tehlikeli
şakalar bile mevcuttur. Bu hususiyetiyle Mevlana çok iyi bir zihniyetin,
çoşkun bir aşkın ve cihanşümül bir eanayakınlığın timsalidir.
Eserleri: Mesnevi, on y ılda yazılmış bir eserdir. 26.000 beyit ihtiva
eder. Mevlana'nın hayatı ve Mesnevi hakkında en teferruath bilgi
Menak ı b- ı Sip ehs alar adh eserde bulunur. Mesnevi, Mevlana'
nın müridlerinden Hüsamettin Çelebi'nin iste ğiyle yazılm ıştır. Mesnevr
nin ilk onsekiz beyitini bizzat Mevlana yazm ış ; diğer beyitlerini o söylemiş , Hüsamettin Çelebi yazm ıştır. M. 1264 de yaz ılmaya başlanmış ,
muhtelif zamanlarda kaleme al ınmak suretiyle on y ılda tamamlanm ıştır.
Altı cilt olarak tertip edilmi ş bulunan Mesnevi, bir düzen ihtiva
etmez. Bir fikir anlat ılmak istenirken konudan konuya geçilir. Bir hikaye içinde bir ba şka hikaye anlatılır. Hatta aynı hikayede konuş anlar
değişir; hatta batan vezin bile kaybolur. Belki on sene gibi uzun zamanda yazılmış olması bu düzensizliğin sebebidir. Buna ra ğmen, mısralarda
daima derin bir mana vard ır. Şu beyit bunun en güzel numunesidir:
"Ben kafiye dü şünürüm, Sevgili bana der ki,
Yüzümden başka bir şey düşünme."
Mevlana bu ifade ile manân ın önemli olduğunu belirtmek ister.
Mesnevi okuyucuya daima bir şeyler vermek ister. Bunun için münasip
hikayeler bulur; uygun gelen Kur'an k ıssaları bu hikayeleri süsler;
çoğu kere düşündürücü bııluşlar kendini gösterir; konuyu okuyucuya
iyice aktarabilmek için gülünç hatta aç ık saçık hikayelerden faydalamhr. Her hikayenin, her nusranın altında daima ahlaki bir kaide,
Kur'ani bir mana bulundu ğundan mesneviye ma•z-i Kur'an (Kur'amn
içyüzii) denir. Verilmek istenen dini, ahlaki tasavvufi fikir çe şitli açılardan okuyucuya takdim edilir; bu sebeple de me şşai felsefesinin pek
çok meseleleri, yarat ılış ve dünya telakkileri, me şhur sufilerin menkibeleri sergilenir.
Fikri ifade için seçilen keli ırelerin kullandışı, bu m ısralarm ve beyitlerin kendi aralar ındaki ahenk ve ustal ık bakmundan Mevlana'n ın
şairliği âdeta bir dehadır. Onun tasavvuf felsefesinin bütününe a şk,
güzellik, musiki ve sema hâkimdir. Mevlana'nın bu estetik anlayışında,
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aşk ve güzellik, Allah'ın bir yansıması ve tecellisidir; çünkü ona göre,
bütün varhklar Allah'tan söz eder. Bu aç ıdan İbn Arab' de oldu ğu gibi,
Mevlana düşüncesinde de halk Hak't ı r. Herkesi ve her şeyi kucaklayan
fikriyatı ile Mevlana, dinleri aşan bir tasavvuf anlay ışı sergiler.
Onu vecde ula ştıran, bu Memden alıp manevi Meme gönderen semadır. Bu geçişi Mevlana temsillerle dile getirmeye çal ışır. Bu konudaki
hissiyatım dile getirerek her ş eyde buldu ğu güzelliğe methiyede bulunur. Cemal sahibi Allah, güzel, ve yarat ılmış her ş ey güzeldir; varhklarm hepsi O'nun güzelliğinden birşeyler taşır; böylece güzel âdeta Allah'la
karışmıştır. Allah aşkım dile getiren m ısralanyla dost ve arkada şlarına
da seslenir; böylece dost ve arkada ş sevgisiyle Allah a şkı karışır. Bu
sebepledir ki, Mevlana'n ın şiirleri be ş er' aşka da hizmet edebilecek
özellik arzeder. Mela ıni fikirleri benimseyen Mevlana, bu tarzdaki dü şünceleriyle yanl ış yorumlara meydan verir.
Sema insanlar ı en kesif maddeden alır, bütün gökleri aşarak akl- ı külliye ula ştırır veya akl- ı külliye bütün gökleri katettirerek insana indirir.
Semanın ulaştırdığı vecdle ilahi olanla birlikte olurlar. Sema, tecellinin
maddede ardarda gerçekle şen derecelerini gösterir. Sema'ya aç ılan sağ el
ilahi feyzi alır, yere aç ılan sol el de onu insanlara ve topra ğa verir. Yere
basan sol aya ğı, bedenini toprakla irtibatlar ve madde ile bu dünyadan
ayrıhnanm mümkün olmadığım im.a ederken, ruhuyla dönerek sem:aya
ilahi kaynağa yükselir, zira semân ın meydana getirdi ği sarmal e ğri (helezon), yükselişi temsil eder. Mevlana'nm raks ve musikiye ba ğhlığın.m,
Şems-i Tebrizi'n.in telkinlerinden kaynakland ığı ileri sürülür. Aynı kaynaklar Şems'in ismaili oldu ğunu da eklerler.

7. ERZURUMLU IBRAHIM HAKKI
Türk toplumu islamiyeti kabulünden yüzyılı/num başına kadar,
gerçek mânada, iki türlü etkinin tesirindedir: Bir taraftan okullar ın,
bilginlerin yani kitabi bir tesir, di ğer taraftan da bunlardan uzak çe şitli
çevre ve ki şilerin tesiri. Böylece de iki çe şit toplum yapısı ortaya çıkmaktadır: Birinci etkinin alt ında daha ziyade kentlerde oturanlar, ikinci
etkinin altında ise, geni ş manada, köylülerdir. İşte bunlardan birincisinin temsilcilerinden olan Erzurumlu İbrahim Hakkı, H. 1115 /18 Mayıs 1703 yılında Hasankale'de do ğmuştur.270
270 Marifetnâme, s. 514.
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Mutasavvıf bir babanın oğludur. Bu nedenledir ki, İbrahim Hakkı '
nın çocukluğu ve gençlik yılları tasavvuf" bir hayat içerisinde keram.etlerle süslemınştir. Böyle olunca İbrahim Hakkı'nm kişiliği bu tasavvuf'
hayatın bir ürünü olarak ortaya ç ıkmaktadır. Çocuklu ğundan itibaren
bir şeyhin yanında büyüyen, gençli ğ i boyunca ona hizmet eden ve nihayet kendisi şeyh olarak şeyhinin yerini alan İbrahim Hakkı'ınn
tasavvull-din" hayat ı yanında, gene bu hayat ın zorunlu ve doğal bir
sonucu olarak beliren dü şünce sistemi, gerçekten oldukça önemlidir.
Çünkü, onun Marifetnâme sahibi Erzurumlu İbrahim Hakkı olarak
şöhret bulmasını sağlıyan, Türk-Islam düş ünce tarihinde önemli bir
yer tutmasma sebep olan gerçek ki şiliğinde ortaya ç ıkan bu hayat tarzıdır. Esasen bunun böyle oldu ğunu kendisi eserlerinde söylemektedix.271
Eserleri:
1— Divân: Naz ım ş eklinde, ilk eseridir. Türkçe olup 1754
de yazılmıştı r. Bu eserde Yunus'un etkileri sezilir.
2 — Marifetnâm e: 1766 da yaz ılmış ansiklopedik bir
eser.
3 — İ r f â n i y y e: 1760 da üç dilde yaz ılmıştır. Türkçe, Arapça, Farsça... Baştan 220. sayfaya kadar Arapça, 410. sayfaya kadar
Farsça ve gerisi Türkçedir. Hadis, âyet ve büyük mutasavv ıfların sözlerinden derlenmi ş , kıymetli bir eserdir.
4 — İ n s âniyye : 1762-63 y ılında üç dilde yaz ılmış , Allah'
in birliğini ifade eden şiirler toplulu ğu. 722. sahife
5 — Mecm ıı â tü'l-Meani; 1764 de yaz ılmıştır, İ çinde
" Şifaü's-Sudûr", "Uzletnânıe", "Ikbalnâme", "Vasiyetname", "Ülfetii'lKulûb", "Tarik- ı Nakşbendiyye" ve "Hısnül-Arifin", "Mir'âtii'l-Kevney-n", "Kılt-ı Can", "Nû ş -ı Can", "Tezkiretii'l-Ahlı ab fi Menâkibi
Kutbil-Aktâb" adlı risaleleri vardır.
6 — Tuhfetü'l-Kirâm: 1766 da Arapça ve Farsça olarak yazılmış derleme bir eserdir.
7 — Nuh b et ü'l-K elâm: 1768 de üç dilde yaz ılm ış ,
Marifetnâme ve MecmuAtül-Meani'd.en derlenmi ştir.
8 — Me ş âriku'l-Yûh: 1771 de üç dilde yaz ılmıştır. Insaniyye ve yüz (100) ayr ı kitaptan derlenmi ştir.
271 Krş. Ma., s. 516.
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9 — S e fin et ü' n Nüh min Vüridati'l-Fütüh: 1773 de Mecmuâtii'l-Meâniden derlenmi ştir.
10 — K en z ü'l- F üt û h: 1020 beytten meydana gelmi ş ve
1774 de Arapça ve Türkçe olarak yaz ılmıştır.
11 — D e f î netü'r- R fı h : 1775 de üç dilde yaz ılmıştır. Mecınuâtül- Meâni'den derlenmi ştir. içerisinde "Cilâii'l-Kulûb", " İnsan-ıKamil"," Kitübül-Alercı.", "Mektubu's-S ırr", "Râznâme", "Nefyül-Vücüel", "Vandetuâme" ve "Teferrüenâme" adli risaleleri vard ır.
12 — R ühu' ş -S ur ü h: 1776 da yaz ılmış ve llühinâme'den
derlenmiş Türkçe bir eserdir.
13 — Ü 1 f et ii ' 1 - E n â : 1776 da Marifetnân ıe'den derlenerek Arapça olarak yaz ılmıştır.
14 — U r v e tü 1- İ slam : 1777 de Arapça ve Türkçe olarak
Marifetnâme'den derlenmi ştir.
15 — Hey'etü'l- İ sl âm: Astronomi ile ilgili Arapça bir
eserdir.
Son 10 kitaptan be şi ş eriat ilimlerine aittir. Gene bu 10 kitaptan
adlarının sonu "he" ile bitenler pozitif ilimlere ve sonu "rnim" ile bitenler şeriata aittir.
Ayrıca 17 küçük risalesi vard ır.
Tasavvufi hayat ona şu temel ilkeyi vermi ştir: "Hilkat-i âlem ve
ademden maksad- ı aksa ve matlub-ı âla marifet-i Mevlüd ır". 272 Manifet-i Merlâ yani Allah' ı bilme ise, diğer ilünlerin bilinmesine ba ğlıdır.
Astronomi'den psikolojiye kadar. İbrahim Hakkı'mn aldığı gerçek e ğitim, onu bu şekilde düşünmeye yönelmektedir. Marifetnürne'deki soyut ilimlerden somut ilimlere do ğru olan yükseliş -yani aritınetik, geometri, mineroloji, botanik, zooloji ve anatomiye do ğru- İbrahim Hakkı'yı tekrar soyut bir ilme ulaştırır. Bu, insan psikolojisi, yani tasavvuftur.
Onun üzerine öne ınle eğildiği konu budur. Fakat bu ilim de Allah bilgisi için bir araçt ır. O halde gaye metafizik bir varl ığın bilinmesidir. Yani eksen, marifet-i Mevlüdır. Bütün di ğer ilimler -yani felsefe, kelâm,
matematik, co ğrafya, biyoloji anatomi ve psikoloji - bu amaca ula şmak
için basamaklardır.
272 Ma. s. 2.
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Nasıl Fârâbi ve Ilmi Sina felsefesinde, nefisler ilk Bir (Allah)den
sudar ederek derece derece Faal Ak ıl'a kadar iniyorlarsa ve insan çe şitli
uygulamalarla nasıl Faal Akıl ile ilişki kurabiliyorsa, benzer bir ini ş ve
çıkış , Erzurumlu İbrahim Hakkı'da da vardır. Onun ruhların, kayna ğı
hakkında fikirleri de baz ı farklarla buna benzer şekildedir. Onda âlemin yaratılışı şöyledir: "Allah bir iken bilinm.eyi istemi ş ve herşeyden
önce bir cevher yarat ınıştır. Veya kendi nurundan latif bir cevher var
etmiştir. Buna Cevher-i Evvel veya Niir- ı Muhammedi, Levh-i Mahfâz,
Akl-t Külli veya Rüh- ı izafi denir. Bu, ruhlar ın ve cesetlerin ba şlangıcıdır. Allah bu cevhere bir bakm ış , o da hayas ından eriyip su gibi akmış
ve onun özü üstüne ç ıkmıştır. İşte bu özden, önce Nefs-i KUM yarat ılmış ,
sonra da meleklerin. peygamberlerin, evliyan ın, ariflerin, âbidlerin,
mü'minlerin, kâfirlerin, cinlerin, ş eytanların, hayvanların, nebatlarm
ve tabaynn ruhlar ı sırasıyla varat ılmıştır. 273
Nür-ı Ilahi ehadiyyet (birlik) mertebesinden iner ve en son gene
oraya çıkar. İlk çıkış külli akıl, son kâmil insandır. İbrahim Hakkı'dan
dinleyelim: "Vücudu san akl- ı külli'den ukıll-u tis'a'ya ve oradan nüffis- ı
tis'a'ya ve onlardan eflak- ı tis'a'ya ve onlardan tabay ı-ı erbaaya ve onlardan anas ır-ı erbaaya tâ Mke gelinceye dek mecmua- ı tarih-i meb d e'dir ve hâkdan mâdene ve ondan nebata ve ondan hayvana ve ondan
insana ve ondan insan- ı kaınile gelinceye dek bunlar ın cümlesi tarik-ı
m e â d 'dır, Pes nar- ı ilahi ve feyz-i namütenahi ınertebe-i ehadiyyetden ukill üzere ve onlardan nüflis üzere ve onlardan eflak üzere ve onlardan tabayı üzere ve onlardan anas ır ve hâk üzere nazil ve fâyiz olur ki
bunamebde-i kavs- ı nüzâl dahi derler ve ba'de hakden madene ve ondan hayvana ve ondan insan.-1 kâmile su'ad ve rucu' edip
insan-ı kâmilden Hakk a vasıl olur... buna mei:it' ve kav s - i
u r û c dahil derler'. 274
'

Görülüyor ki biri felsefi- di ğeri tasavvufi iki açıklamanın yakmlaş
ması ortadad ır.
Marifethame'yi k ısaca tan ıtmak istersek diyebiliriz ki; o pek çok
ilimlerden bahseden ansiklopedik bir eserdir. Yazar ı onu 400 kitaptan
faydalanmak suretiyle yazd ığını kaydetmektedir. O tasavvuf!, felsefi,
kelami bilgilerle manevi ilimler kitab ı olduğu kadar da anatomi, co ğrafya, mineroloji, bilgileriyle de pozitif ilimler kitab ıdır. Manevi ilimlerde onun en çok üzerinde durdu ğu konu, insan psikolojisi ve insanın
273 Ma. s. 5.
274 Ma. s. 28.
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yaratıcısı ile ilişkisidir. Burada ona hareketi veren (muharrik) Hz. Peygamberin şu hadisidir; "men arafe nefsehû fekad arafe Rabbehû (nefsini
bilen Rabbini bilir)."
LkjP

j.eip

O halde önce bu psikolojiyi ve insanın yaratıcısıyla ilişkisini sa ğlayacak maddi ve manevi yöntemleri ve kavramlar ı görelim. Bu konuda
önce kavramlarm muhtevalar ını, daha sonra bunlara ula ş mak için uygulanacak yöntemleri görmek, önce eri şilecek amacın tesbiti, daha sonra
bu hedefe varabilmek için yap ılacak çah şmaların bilinmesi yönünden
faydalıdır. İbrahim Hakkı'ya göre Allah bilgisi (marifet-i Mevlâ) ve
Allah sevgisinin (muhabbet-i Mevlâ) yeri, bütün hareketlerin kendinden
çıktığı veya emir ve komuta edildi ği insan varlığının hayat merkezi
kalbtir. 275
Buna göre, her iki kavramdan önce İbrahim Hakkı için kalb nedir
kısaca görelim:
Tıpkı kendisinden öncekiler gibi Erzurumlu İbrahim Hakkı da kalbe çeşitli adlar verir: Ruh, gönül ve akl- ı meâd. 276 Kalbin cevheri akıldır. İnsan için en iyi dost olan ak ıl, ilâhi nurdan gelir ve gene oraya dönecektir. 277 Şeyhim.izin kitab ında kaydetti ği bir hadise göre, Allah akıldan daha fazla sevdi ği bir şey yaratmam ıştır. Bunun için akıl ruhun esas
kaynağıdır. O, nefs-i izafi, akl- ı külli, nur- ı Muhammed ve aşk-t ilahidir, ki her ş eyi kuşatır. 278
Kalb konusunda İbrahim Hakk ı, Gazzalrnin görü şlerine sahiptir:
Kalbin iki kap ısı vardır, Biri levh-i muhfuz olan âlem- ı mekkat'a, di ğeri
âlem-i mü şahede veya âlem-i muhsus olan bu Meme açılır. 279 E ğer verilen temel ö ğeler belirli bir yöntem çerçevesinde uygulan ırsa kalb çe275 Ma. s. 227.
276 Gazzali ve en-Nuri, kalbe şu adları veriyorlardı : Ruh, nefs ve ak ıl. Krş : Jabre (F.) La
Notion de Certitude Selon Ghazzali, Paris 1968, S. 185 Nwyia (Paul), Exegeses Coraniques et
Langage Mystique. Beyrut 1972, S. 35.
277 Ma. s. 228.
278 Ma. s. 280. Bir açıklamaya göre, ak ıl, hıfz, fehm ve ilim kalbde beraberce bulunurlar
ve onunla bir bütün meydana getirirler.
278 Krş . Ma. s. 287, 453; Jabre, a.g.e., s. 184; Tasavvufun organ ı beyin değil fakat marifetullah ile insan varl ığının uzla ştığı , uyuştuğu kalbdir. Dü şünce ile kavranamayan bu merkezin dışında, her idrak eylemi nesnenin tabiat ından ayrı olarak ortaya ç ıkar. Onun için yalnız
kalbde insan bildi ği şeydir ve gene yalnız orada ne oldu ğunu bilir. (Krş . Abd al-Kerim al-Jili,
İnsan-ı Kamil, frans ızca tere. T. Burekhardt, Alger 1953, s. 2).
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şitli merhalelerden geçerek gayb eikmini müşahade edebilir. Orada Allah'ın güzelliğini görerek aşkla dolu bir halde, zaman ve mekândan ç ıkarak yarat ıklardan ayr ılır,280 .
Ş eyhimiz, Gazzalrnin de söyledi ği gibi,281 her kalbin yarat ılışı
gere ği (bi'l-fıtra) derin gerçekleri (hakeiy ık) tanımaya yetenekli olduğunu söyler. Kalb bu özelli ği ile diğer yaratıklardan ayrılır, bu Allah'ın
sözü,
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yani "Biz emaneti, göklere, arza ve da ğlara teklif ettik de onlar bunu
yüklenmekten çekindiler; ondan korktular da insan onu yüklendi" 282
£iyetini ima etmektedir. Kalb sezgi ve ilahi tecellinin organ ıdır; lâtif
olan gerçe ğinde, kişisel bütün ş ekilleri geçen cevherin bulundu ğu yerdir.
Kalbin veya nefsin geçirdi ği merhaleler sonucunda ula ş abilece ği
dereceleri tesbit etme yönünde Erzurumlu İbrahim Ilakkı'mn Mem
anlayışım ş ekillendirmek yerinde olacakt ır. Di ğer bazı hususlar gibi,
Gazzalrden esinlenmiş olduğuna inandığımız âlem dereceleri Marifetnâme'de ş öyle sıralanmaktad ır:

a) Alem-i Mallni: Diğer adlarıyla eilem-i âmâ, eilem-i lahtıt, âlem-i
cebertıt (yani manalar veya rüyalar alemi, mutlak gizlilik alemi, ilahi
tabiat veya ulühiyet alemi, en yüksek güçlülük veya ilahi kudret alemi):
Bu, âlemlerin en yüksek derecesidir, baz ı kere tilem-i Erveıh'ia aynıdır.

b) ilem-i Ervfılı, âlem-i melektit, 283 â/em-i gayb284 (yani ruhlar
alemi, Allah'ın sonsuz hakimiyetinin alemi, gizlilik alemi): Bu alemlerin
orta derecesidir. Orada melekler, ak ıllar, nefisler bulunur. Kalb sonsuz
olan bu âlemden yalnız çok küçük bir parças ını algılayabilir.
280 Ma. S. 295. Yahya b. Muaz' ın dediği gibi yer yuvarla ğma ait uzaklıklar ayakla kat
edildiği halde öbür âleme ait sahalar ın aşılması kalb ile gerçekle şmektedir. (Dermenghem (G),
Vies dee Saints Musulmans, Paris, s. 189.
281 Jabre, a.g.e., s. 181; Yine Bkz. Nwyia, a.g.e., s. 324.
282 el-Ahzab, 72.
283 Melekilt kelimesi Kur'an'da şu sürelerde geçmektedir. En'am, 75, Mii'minun, 184.
Yasin 83.
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c) Alem-i Misal, âlem-i haydi (simgeler ve hayal alemi): A şağı
derece; birincisi ruhi oldu ğu kadar da maddi ve ş ekli bir âlemdir İkincisi ise mutlak bir hayal alemidir. Berzah alemi veya soyut kavramlar
alemidir.

d) Âlem-i Eesâm, âlem-i şahadet, âlem-i eflak, âlem-i encüm,
âlem-i anâsır (yani cesetler tecrübe, semalar, basit cisimler alemi).
A.maçları m ızi tatmin etmekten uzak olan bu âlem iki k ısımdan meydana
gelir: Biri âlem-i meleküta ait bölüm ki, orada ar ş , kürsi ve yedi gök bulunur ve âlem-i ulvi, olarak adlandırılır; di ğeri deney alemine ait basit
cisimlerin bulunduğu âlem-i kevn ve fesâd (yani oluş ve bozulu şlar alemi)dır. 285

Marifet-i Mevlâ: Allah bilgisi kalbte bulunur, sevgi ile alakal ı zevke
ait bir bilgidir. Çünkü bu bilgi insanı aşka götürün O halde Allah bilgisi ve aşkı arasında birbirini tamamlayan bir ilişki vardır.
Allah'ı tanıma veya bilme diğer ilimlere yani kainat ı tanımasına
ve insanın kendisini bilmesine ba ğlıdır. Kendini tanıyan insan kainat ı
da tanıyabilir. İnsan., macrocosme —büyük Mem— olan kainata oranla
microcosme —küçük alem— de ğil midir? O halde insan kendisini dü şünerek ve bilerek Allah' ın! tanıyabilir. 286
Fakat Allah, kendisini tan ımlamada bize en büyük k ılavuzdur. O,
bize Kendini tanıtmazsa yani kendini tan ıma, bilme yetkisini bize vermezse, bizim O'nu tan ımamız mümkün olmayacakt ır.287
Erzurumlu İbrahim Hakkı'ya göre ârif, âbid, zâhid ve âkilden
üstündür. Çok öz olarak verdi ğimiz bu bilgiler Gazzali'den esinlenmiş tir. 288

Muhabbet-i Mevlâ: Allah' ı tanıma bilgisinden (Marifet-i Mevla)
ayrılması mümkün olmayan Allah a şkı, dini şevk ve bilgi arasında
bir çeşit aracıdır. Allah sevgisi, (...£1.1t ,-.

J...) ayetinde

284 Kur'an'da birçok nyetlerde rastlanan bu kelime çe şitli manalarda tefsir edilmektedir. (Bkz. Nwyia, a.g.e., s. 39).
285 Bkz. Ma. s. 5, 301.
286 Ma. s. 387.
287 Arnaldez (Roger), "La Mystique Musulmane" La Mystque Paris 1965 (D.D.B.
s. 578, Gardet-Anawati G. Mystique Musulrnan, J. Virin Paris 1968, s. 142 (Ayni dergide makale).
288 Krş . Jabre, a.g.e., s. 145-146 •.d.
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belirtildiği gibi imandan ileri gelmektedir: " İman eden kiwselerin
Allah'a olan sevgisi ise daha kuvvetli ve daha devaml ıdır."289
İbrahim Hakkı'ya göre aç ıklanması imkansız bir sır olan Allah
aşkı, görünmeyen manevi bir âmir olup Allah'a itaat etmek, O'ndan
başka her şeyi unutmak ve kendi insani s ıfatlarını O'nun sıfatlarında yok
etmektir.
İbrahim Hakkı , gibi, her kan-ni insan Allah a şkına ait sözleri
açıklığa kavuşturmak isteyerek, onu, kendi tarz ına göre belirtir ve
kendi zevkinin kişisel tecrübelerine göre onun özelliklerini aç ıklar.
İbrahim Hakkı gerçek Allah sevgisinin kulu, dünya arzular ından uzaklaştırıp, sadece Allah'la me şgul edeceğini söyler. Gerçekte a şk, korku
değildir; Çünkü (

Z31

.) "...Allah kullarına karşı

yumuşak ve ınerhametlidir." (Kur'an, Bakara, 143) Ancak, Allah a şkı ,
tıpkı kullarmın tecrübelerinin derecesi gibi, derecelenmektedir ve çeşitli isimler almaktad ır.
Allah düşüncesi ve Allah aşkı, kulu bu sevgiye lay ık olmaya zorlar.
Allah aşkı kişiye ahlaki bir dinamizm verir ki, bununla ki şi ş ehit olmayı
göze alarak ölüme kar şı bir nevi zafer kazan ır.
şeyhimiz Allah aş kının üç çeşit olduğunu söyler: a) Muhabbet-i
zat: yani Allah bütün varl ıklar-1n yarat ıcısı olduğuna göre zat ın sevme,
b) Muhabbet-i sıfat: Yani Allah' ın Cemal, Celal gibi sıfatlarmı sevmek,
e) Muhabbet-i âsâ•: Yani Allah' ın yarattığı eserleri onun eserleri olarak
sevmek.290
İbrahim Hakkı, aşkın aşığım üzerindeki psikolojik belirtilerini de
(indices psychologiques) açıklar. Aşk korkağı cesur, kat ıp hoşgörülü,
ciınriyi cömert v.b. yapar.
Ahlak Felsefesi
Erzurumlu İbrahim Hakkı'da ahlak, toplulu ğu bütünüyle içine
alır, ve önce Allahla kul aras ındaki davram şlarla başlar. Kulun Rabbine kar şı davranışları tasavvufi ve itaatkâr bir çehre arz eder. Kul
daima Allah'ın huzurundad ır: Hareketleri de Rabbine kar şı olan hareketlerdir.
Ö ğretmen ve ö ğrenci ilişkileri onun ahlak anlay ışında önemlidir.
239 Bakara, 165.
290 Ma., s. 406 v.d.
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Öğretmen,
1 — Zorluk ve müşküllere katlanmal ı , 2 — Sessizliği temin etmeli,
3 — Hakim ve selim olmalı , 4 — Ağır ba şlı olmalı, 5 — Sâliın, Binmiş kafaya sahip olmalı, 6 — Alay ve şakayı terketmeli, 7 — Ö ğrenciye
yumuşak davranmal ı, 8 — Zayıf ve aciz ö ğrenciye sab ırla davranmalı,
9 — Güzel sözlerle yola getirmeli, 10 — Soru soran azarlamamah,
11 — Sorular ı dikkatle dinlemeli, 12 — Soruyu anlad ıktan sonra cevap
vermeli, 13 — Mazereti kabul etmeli, 14 — Do ğruyu kabul etmeli, 15 —
Zararlı bilgilerden ö ğrenciyi korumalıdır.
Öğrenci ,9
1 - Öğrenci ö ğretmenin e selâm vermeli, ayakta durmand ır, 2 —
Ö ğretmenin izniyle oturmalı, 3 — Edepli olmalı,4 — Ö ğretmenin kar şısında az konuşmalı , 5 — Sorulmadıkça söylernemeli, 6 — Ögretmenden
izin isteyerek soru sormal ı, 7 — Ba şkalarının fikrini ileri sürerek itiraz
etmemeli, 8 — Sorularla ö ğretmenden bilgili olduğunu göstermemeli,
9 — Ö ğretmenin karşısında başkasının kulağına gizli söz söylememeli,
10 — Başını önüne e ğip başkalarına iltifatta bulunmama'', 11 — Ö ğretmenin sıkıldığını ve yorulduğunu görünce susmal ı, 12 — Ö ğretmen
girip çıktıkça aya ğa kalkm.al ı , 13 — Ona saygıda kusur etmemelidir.
Aile ilişkileri,
Çocuk anne, babasiyle sohbet edip, görü şürken onlara sayg ı da kusur etmeyip davranışlarını onların isteklerine göre ayarlamal ıdır. Onlara
güzel sözlerle muamele etmelidir. I şlerini yapıp rızalarını kazanmalıdır.
Aile içerisinde daha evlilikte ba şlayan münasebetlerde e şler birbirlerine anlayışh davranmalıdırlar. Meydana çıkabilecek kusur ve hatalar affedilmeli ve tekrarlar ına meydan verilmemelidir. Eve geli ş ve
gidişte davran ışların mutlu ve güzel tezahürleri olmal ıdır. E şlerde
sadakat esast ır. Yard ımlaşma ve iyi muamele mutlulu ğun sebebleridir.
Kadın kocasının, koca da kar ısının haklarına riayet etmek zorundadırlar.
Baba çocuklar ına karşı psikolojik ve pedagojik ilkeler do ğrultusunda davranmalıdır. Onların yetiştirilmeleri ve terbiyeleri hep bu çerçeve
içinde gerçekle ştirilmelidir. Aile reisi hizmetçilerine davran ışlarında ölçülü olacak, onlar ı kendi çocuklar ından ayrı kabul etmemeye çal ışacaktır.
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Ibrahim Hakkı'da ahlak, önce fertten ba şlayarak toplumun d ış a
doğru her devresinde incelenir.
Akrabalarla olan münasebetler ve bunlar ın yapılış şekli İbrahim
Hakkfnm ahlak anlay ışının bir bölümünü meydana getirir. Sevgi ve
saygının temel oldu ğu bu münasebetler ba ğları kuvvetlendirecektir.
Toplumu ayakta tutma yönünde bu sosyal davran ışların önemi elbette
büyüktür.
Tıpkı akrabalarla oldu ğu gibi komşularla da ilişkiler sevgi, saygı,
dayanışmaya bağlıdır. Aile içindeki mutluluk, kom şuluk münasebetleriyle devam ettirilmelidir. Kendi hak ve hürriyetlerimiz kadar kom şularınkini de düşünmeli ve hoşgörüyle davram şlarımızı ayarlamalıyız.
İbrahim Hakkı'mn ahlak felsefesinde, arkada ş ve dostlarla olan
ilişkiler de önemlidir. Çünkü ki şinin ahlaki yönden geli şmesinde arkada şların rolünün önemi tart ışılmaz bir gerçektir. O halde, arkada ş ve dost
seçimi önemli bir meseledir. Bu sebeble dost ve arkada ş , akıllı, güzel
huylu, hatalar ım düzeltebilen, kanaatkar, do ğru olmalıdır. Dostlar
çeşitli konularda beraberlik ve ortakl ık kurmalı, kendisine yap ılması
istenilen davran ışlar dosta da yap ılmalıdır.
Toplum içindeki kültür yönünden farkl ı kişilerle ilişkilerde dikkatli
davranmalıdır. Dini, insani de ğerler basit çıkarlara kar şı korunmalıdır.
Cahillerle sohbetlerden mümkün oldu ğu kadar kaçınılmalıdır.
Toplantı larda davran ışlara dikkat edilmeli, kendini övmemeli,
sade yaşamalıdır. İnsanlar kendi seviyesinde ki şilerle şakalaşmalı, küçük düşınemeye dikkat etmelidirler.
Bilginlerin davranışları hakkında İbrahim Hakkı, Imam-ı Azam
Ebu Hanife'nin İmam Ebu Yusuf'a verdi ği nasihatları tekrarlayarak
bu ş ekilde davranılması gere ği üzerinde durur.
Veliler ve ş eyhlerin davranışları onun ahlak anlayışının son bölümünü meydana getirir. Bu ise şüphesiz Hz. Peygamberin davran ışlarına
benzer bir şekilde olacaktır. Kibir, riya, şöhret ve dünya çıkarlarmdan
uzak sevgi ve ş efkat üzerine kurulmu ş davranışlar topluluğu...
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IV BÖLÜM
TASAVVUK ISTILAHLAR

Bast:
'dan türemi ştir. Yaymak, sermek, dö şemek manalarma gelir. Havf ve reeâ halinden sonra u ğramlan bir haldir. Kabz
haline benzer, belki ondan biraz daha şiddetlidir. 291 Kabz halinden hemen sonra gelir. Kabz halinde gö ğüs kafesinin sıkıştırıldığı ve daraldığı
bağırsaldarın âdeta birbirine geçti ği hissedildiği halde, bast hali bunlardan kurtulu ş , açılma ve hafifleme halidir. Kabz halinin şiddetine e şit
olarak bast hali de aksi yönde bir şiddet gösterir. Tasavvuf kitaplar ı
hakikat ehlinin kabz ve bast hallerinden Allah'a s ığındıklarını ifade
ederler.
Bekâ: ,s - ‘.3 - y 'den türemi ştir. Kalmak, durmak, eski halinde kalma, sürmek, devam etmek, baki olmak manalarma gelir. Fena sözünün
insandaki kötü s ıfatların yok olmasına iş aret etmesi gibi, bekâ sözü de
insanda güzel huylarm ortaya ç ıkması ve bunların devam etmesine de'alet eder. Mutasavv ıflar bekâ sözünü ço ğunlukla "tehalluk- ı bi-ahlâkillâh" (Allah'ın ahlakıyla ahlaldanmak) ifadesi şeklinde anlamışlardır.

- y 'den türemi ştir. Kar şılamak, ans ızın olmak, yakaBevâsdih:
lanmak manalarma gelir. Ne ş 'e ve hüzün meydana ç ıkaran ve gaybden
ansızın kalbe geleni ani ve aç ık ilhamdır.
Bu'd: - den türemiştir. Uzak olmak manasmad ır. Kurb'ım
Allah'a yakınlaşm.ak, Allah'ın çok sevdi ği insan haline gelmek olmasına
mukabil Allah' ın emirlerine kar şı çıkarak kirleamek, O'na itaat
etmemek suretiyle uzakla şmak demektir. Mutasavv ıflar "kul halktan
uzaklaşmadıkça Hakka yakın olamaz" demi şlerdir. Masiva (Allah'tan
başka şeyler)'ya dahuak, Allah'tan uzakla şmak (bu'd) olarak telakki
edilir.
291 Bka. Kur'in- ı Kerim, Bakara (2), 245,

123

Cem': Ldan türemiştir. ( İnsanlar) toplanıp birikmek manasmdadır. Insanın kulluk vazifelerini yerine getirmesi fark ad ım ahrken, Allahü Teâlâ'nın kulluk gereklerinin yerine getirilmesine kar şılık
bu insanın kalbine verdiğ i mânâ, ma'rifet, lütuf ve ihsan halleri cem'
adını alır. Kulda cem' ve fark hallerinin ikisinin de bulunmas ı şarttır.
Fakr: J - .3 - Js'dan türemi ştir. Malı gitmek, fakir olmak mânâlarn ıa
gelir. Fakr, mevcut olanı kaybetmemek için mevcut olmayan taleb
etmemektir. Farzlar ı yerine getirmekten aciz kalma korkusu olmad ıkça
rızık iste ğinde bulunmamak demektir. Mutasavv ıflar, "ihtiyaçları olsa
bile başkalarını kendilerine tercih ederler" (Ha şr /9) âyetinin bu tarz
bir fakr anlay ışına delâlet etti ğini ve bu hususun bir şeye sahip olmamak,
o şeye sahip olunduğu zaman da onun senin olmad ığının idrakine varmandır, demişlerdir. Hatta, bunu kuvvetlendirmek için Hz. Pey gamber'den rivayet edildi ği söylenen "el-fakru fahri" (fakirlik öv iindü ğüm
bir haldir) hadisini s ık sık kullanırlar.
Fark: .3
js'dan türemi ştir. Iki şey arasını ayırmak mânâsmadır. Cemden sonra gelen tefrika hali, hazlarla ilgili olarak kul ile kayg ıları
arasındaki farkın görülmesi, kul ile zevk ve menfaatlerinin aras ındaki
farkın müşahede edilmesi demektir. Böylece kul kendisiyle nefsi aras ındaki farkı görmekte amel ve hareketlerinin nefsi için yap ılmış olmadığını
idrak etmektir.
Fenâ: cs - - den türemi ştir. Bir şey tükenmek, yok olmak manâsmadır. Fenâ, ıstılâhta insanın kötü sıfatlardan kurtulmas ı hali olup
nefsani haz ve arzularm ın yok olması demektir. Kulun daima içinde
kendini yok etti ği varlıkla meşgul olması sebebiyle eşyadan tamamen
yok olması halidir.292
Firaset: -- J - den türemi ştir. Görüş , tahmin ve anlamada,
dikkatli düşünüp isabet etme demektir. Mutasavv ıflar, bu ifadeyi gaybm görülmesine, yakinin mükâ şefesine, isabetli görü şlere, kalblerine
doğan samimi hislere, dini tefekkürün sonucunda ortaya ç ıkan aklı
hiikiimlere ve nail olunan makamlara hamlederler.
Galehe: y - J - L' den türemi ştir. Birine galip gelmek, yenmek, zafer kazanmak mânâlar ım ihtiva eder. Bu halin kendisine geldi ği kimse,
292 Budizmdeki Nirvana'da fail' olma hali ile tasavvuftaki fena hali aras ında (Şarkwatçılarea) bir benzerlik bulunuyorsa da hakikatte böyle bir şey söz konusu de ğildir. Çünkü tasavvuftaki fena hali insamn yerilmi ş kötü sıfatlardan temizlenmesi, Kur'an- ı Kerim'de belirtildi ği şekilde nefsin mutmainne derecesine ç ıkması ve insan şuurunun bütün bölgelerinin sadece Allah
düşüncesiyle kaplanması olduğu halde, Budizm'de fiziki bir yok olu ş söz konusudur.
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sebep ve vas ıtaları görmemekte, şeriatın adabına riayet etmesi mümkün
olmamaktadır. Karşısına çıkan hayır ve şerri fark etme halinden yoksundur. Bu hale u ğramıyanlarm inkâr ve reddedece ği bir takım şeyler
ondan zuhur eder. Vecd halinde ortaya ç ıkan bu durume ve buna ba ğlı
olarak gerçekle şen hususlar, ortadan kalk ınca kul kendine gelir, şuur
hali avdet eder.
Gaybet: y — 4,5 — t" den türemiştir. Kaybolmak, muvakkaten yok
veya uzak olmak, uzakla şmak. Duyularm kalbe gelen feyz ve ilham (varid) ile me ş gul olması sebebiyle e şyaya ve halka ait bilgilerin kulun
şuurundan ve kalbinden yok olmas ı halidir. Hz. Yusuf (a.s.)'u gördü ğünde ellerini kesen kad ınlar kıssası buna şehadet eder. Hz. Yusuf (a.s.)'un
cemalinin müşahede edilmesinde durum bu olursa, Allahü Zülcelalin
nurlarmın müşahede edilmesindeki gaybet acaba nas ıl olur?
Halvet: J —J-- t.' den türemiştir. Bo ş yer, nikahhsı ile kapalı bir
yerde bulunma, halvet, tenha, bo ş olma, bo şaltma, şenliksiz yere u ğrama, yalnız başına bir yere ayrılmak, gibi mal:talan ihtiva eder. Tasavvuf' hayata yeni ba şlayan kimsenin hem cin.slerinden ayr ılmasıdır. Bundan gaye, zihnin Allah dü şüncesi üzerine teksif edilmesini kolayla ştırmaktır. Birtakım şartları ihtiva eder.
Hayatın — — 'dan türemiştir. İnsanın içine, kalbine do ğan dolaşan şey, his, arzu, vesvese, fikir, duygu, kalb, nefs (mec.) gibi manaları vardır. Kalbe gelen bir hitapt ır. Bu, bazan meleğin, bazan da şeytanın ilkası yani kalbe mana getirmeleri ile olur. Bazan da nefsin vesvese
ve desiseleri tarz ında görünür. Baz ı hallerde de Allahü Teala'dan gelir.
Böylece dört türlüdür: 1. Melekten. Bu durumda hat ır veya ilham adını
alır; doğruluğu da şeriata uygun olmasıyla bilinir. 2. Nefsten geldi ği
takdirde hacis (hevacis) olarak adland ırıhr. Nefsin bu konuda inat
etmesiyle şeytan" hâtırdan ayrılır. 3. Şeytan tarafından gelen hatıra ise,
vesvese adı verilir, kulu ço ğunlukla günah işlemeye sevkeder. 4. RabMu". Bu Hakkın kulun kalbine attığı bir manadır ki, do ğruluğu her
yönden müşahede edilir.
Havf:
— t' den türemi ştir. Korkmak, sakmmak, emin olmamak nı:analarına gelir. Havf, tasavvuf! hayata giren kimseye gelen ilk
hal olup kendisine Allah korkusunun yerle ştiğini gösterir. Nitekim
Kur'an- ı Kerim'deki pek çok ayet-i kerimelerde Allah'tan korkulmas ı
gerektiği ifade edilmektedir. 293 Havf, baz ı mutasavvıflara göre üç derece
293 AM

İmran, 175, Nahl, 50, Ra'd, 28, Secde, 16.
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ihtiva eder: a) Havf, b) Haşyet,. c) Heybet. Havf içinde bulunulan hal ve
gelecek için olur. Gelecekte elde edilecek olana kaybetme korkusunu ifade eder. Kerk ımun derecesini göstermek üzere, Peygamber (a.s.)' ın şu
hadisini zikretmek yerindedir: "E ğer siz benim bildi ğim şeyi bilseydiniz
az güler çok a ğlardınız." Tirmizrye göre, havf halinde kalb bu korkudan
irkilip sıçrar, dengesini kaybeder; bu korkudan s ıkılmış olarak ruha
bunu verenden kaç ıp kurtulmak ister. Korkuya maruz kalm ış "hâif"
denilen kişi daima üzgün bir haldedir, mütevazi, fakir, kendisiyle konuşup e ğlenenlere de kar şılık vermez, bu haliyle de herkesten ayr ılır. Havf,
recâ ile birlikte iki duygunun ortaya ç ıkmasına sebep olmaktadır. Va'd
(verilen söz) ve yılM (tehdid) ki şi Allah'ın kendisi için bu dünyada ve
âhirette hazırladığı mükâfatlar ı ümit ettiği gibi emirlere nymamanın
sonunda gerçekle şecek cezalardan da korkar. Bu korkunun tesiri alt ında
nefs kendisiyle Allah arasmda önemli perdeler olan her türlü ihtiras,
arzu ve dünyevı eğilimlerden uzaklaşır. Bu derece önemli bir hal olmas ına rağmen İbni Arire göre ârifler derecesinde ne havf ın ne de cezanın
yeri yoktur. Çünkü onlar tehdidi bir va'd, ve cezay ı da bir mükafat olarak kabul ederler.
Heva:
- ' d an türemiştir. Bir şey yukarıdan aşağı düşmek,
bir şeye m.eftfı n olmak, sevmek mânâlarma gelir. Mutasavv ıflar aras ında
dünya ve onun nimetlerine bir ba şka ifadeyle nefsin arzular ına esir olmak hevâyı ifade eder.
Heybet: y — ts - ı.'den türemiştir. Korkmak, sakmmak mânb ınadir. Kabz ve basttan sonra gelen ve onlar ın üstünde olan heybetin
hakkı kaybolmadır. Veya tasavvufî ifadeyle gaybettir. Nitekim her korkak kendinden geçer. Heybet sahibi olan her sâlik gaybet halinde b alunur. Heybet aynı zamanda daha önce belirtilen havfm bir derecesidir.
Huşfi': t— — dan türemi ştir. Alçak gönüllü olmak, tevazu
göstermek, boyun e ğm A, (gözlerini) indirmek, gözleriyle boyun büktüğünü göstermek, sâkin ve sessiz olmak, (y ıldız) batmaya yakla şmak,
(yaprak) solmak, (yer) kurumak, balgam tükürmek, aks ırmak, tükrük
atmak mânâlarma gelir. Tevant' ile aynı mânâya gelen hu şir Hakka
boyun e ğmektir. Kalbin yumu ş aklık ve inceliğine bağlı olarak kişinin
yüce Tanrı'ya alçak gönüllülük göstermesi ve itaat etmesidir. Hu şu'un
yeri kalptir.
Huzur:
— 'dan türemiştir. Gelmek, haz ır olmak, vâsıl
olmak, bulunmak, şehirde oturmak getirmek, gibi mânâlar ı vardır.
Istılahta huzur, kişinin Hak ile hâzır olmasıdır. Yani halktan uzakla ş-
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mak, Hakkı anmak ve kalbin bu anma ile dolmas ıdır. Kişi halktan uzak
kaldığı nisbette Hakkın huzurunda bulunur. Gaybet halinden sonra
ortaya çıkan bu durum insan zihninin her an Allah' ın huzurunda olduğunun idraki içinde bulumnas ıdır.
Hiiefım:
--;;clan türemi ştir. Üzerine atılmak, ansızın saldırmak
manasmadır. Hücüm, Beveitlih gibi, insan iradesi söz konusu olmaksızın
vakte bağlı olarak kalbe gelen şeydir.
-

Hüzünt —J
den türemiştir. Kederli olmak, mahzun etmek,
üzmek, müteessir etmek manalar ım ihtiva eder. Mutasavvıfı Allah'a ve
ibâdete yönelten bir motiftir. Mutasavv ıf bu dünyada dâima hüzünlü
olmalıdır. Çünkü hüzün nefsi sevinç ve e ğlenceye yönelmekten ahkoymakta ve Allah'a yöneltmektedir.
icad: — —, 'den türetilmi ştir. Allah'ü Teâla insana varl ık açısından iki büyük ihsanda bulunmu ştur. Bunlardan birisi icâd di ğeri inidaddır. Yani, yüce Allah insan ı var kılmak suretiyle ona bir şeref vermiştir. Çünki varlık planına geçmek ve var olmak ontolojik yönden fevkalade bir hadisedir. Zira var olmak suretiyle insan, kainatta kendinden başka varhklara hükmetmek ve onlardan faydalanmak imkan ına
kavuşmaktadır. Bu, sadece insana verilmi ş bir hususiyettir. Di ğer yönden Kur'an- ı Kerim'de de belirtildi ği vechile insan, kendisine meleklerin bile secde etti ği şerefli bir varhkt ır. En önemlisi de yüce Allah' ı
tanımak ve bilmek mazhariyetine eri şmiş bir varlıktır.
J — 'dan. türemiştir. Halis, temiz ve safi olmak, bitmek ve son bulmak malı:alarma gelir. Ihlas, kalb ve ruhun hiç bir riyâ
karışmaksızın Allah'a yönelmesi, işlerin sadece Allah r ızası için yapılmasıdır.

İmdâd : — — r den türemiştir. İnsan var eden yüce Allah
'

onun hayat ını da devam ettirmek suretiyle büyük bir iyilikte bulunmu ş tur. Eğer Allah insanı var kıldıktan sonra hayat ım çeşitli nimetleriyle
devam ettirmeseydi, insan varl ık planına geçtikten sonra hemen yok
olacaktı . Bu ise herhangibir de ğeri olmadığını gösterecekti. Halbuki
yüce Allah insana verdi ği ömür içerisinde onu ya şatması, kainatta yarattığı bütün nimetleri ona tahsis etmesi, kendisine , yapılan en büyük
insandır. Allah, insana verdi ği sayısız derecedeki nimetlerle ona kul olma haysiyet ve şerefini de ba ğışlamıştır.
İntihah:
,:ı'den türemiştir. Şeref ve şan sahibi olmak, zikri
yüce olmak, dikkat etmek, anlamak, birini uykudan uyand ırmak mana-
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larına gelir. Istılahta, Allah' ın, bir inây et olmak üzere, gayrete getiren
ilkâlar vasıtasıyla kulu aldanış engelinden kurtarmas ıdır.
Isbat: - y —
den türemiştir. Sabit k ılmak, tesbit etmek, isbat
etmek, delil getirmek, yazmak, sokmak, dald ırmak, kaplamak,
iyice anlamak, hakikat ına varmak, sa ğlam yapmak manalarmad ır. Mutasavvıflar Hakkın varlığını isbat etmek suretiyle kötü s ıfatların mahv
edilmesine nefy ve isbât demişlerdir. Isbât, nefy ile ortadan kald ırılan
kötü sıfatlarm yerine hakkı temsil ve kudretine i ş aret eden sıfatlarm ortaya çıkarılmasıdı r. Mutasavvıflar, kendini nefyeden kimsede Hak hakikatini isbat eder derler.
!sü/tat.: j
'Jan türemi ştir. Örtünmek, gizlenmek, saklanmak manasmadır. Kul ile gaybı temasa aras ında beşeri varlığın perde
olması halidir.
Kabz:
-- - v 'dan türemiştir. Bir şeyi parmak uçlarıyla tutup almak manasma gelir. Kabz, bast gibi kulu tekellüften düşüren hallerden bir haldir. Her iki halin geli şi kesb ile olmadığı gibi gidişi de cehd
ile de ğildir. Kabz bazan insanı güç duruma sokar, kalbinde s ıkıntı hissettirir, fakat bunun sebebinin ne oldu ğu bilinmez Sufiler bu hale boyun
eğmek gerekti ğini söylerler. Çünkü vaktin hükm.üne boyun e ğen sıkıntıdan (kabz'dan) kısa zamanda kurtulur. 294

Kahr:

- d 'dalı türemiştir. Birine galip gelmek, zorla iste ğini
yaptırmak. Kalı r ve lutf, nefy ve isbât gibi, iki hal olup, hemen hemen
aynı nı:anaları ihtiva ederler. Kahr, Allah'ın varlığının teyidi, şahsi isteklerin, yok edilmemesi, nefsin arzu ve e ğilimlerinden kurtulunması ve
bunları gerçekleştirirken şahsi bir menfaatin gözetilmemesidir.

Karar:
'dan türemiştir. Bir yerde sabit ve mukim olmak
demektir. Mutasavvıflar arasında, bu kelime ma'rilz kal ınan halin hakikati konusunda düşülen tereddüdün ortadan kalkmas ını ifade eder.
Kurb: y -

,3 'den türemiştir. Yakla şmak, yakın olmak m analarmı ihtiva eder. Kurb, Allah'a yakınlığı ifade eder. Aynı zamanda,
Allah'ın emrettiği ibadetlerde süslenme manas ındadır. Kulun Allah'a
yakın olması ilk önce farzlara inanmak ve tasdik etmekle olur. Bundan
sonra da Allah'ın ihsan ve tahkiki kula yak ın olur. Allah Tealâ insana
çok yakındır.295 Kul da Allah'a en güzel şekilde ibadet etti ği takdirde,
294 Bakara /245.
295 Viikıa (56), 85; Hadid (57), 4; Mücadele (58), 7.
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buna paralel olarak Allah' ına yaklaşır. Nitekim Hz. Peygamber bir ha,dis-i kudside şöyle der: "Kulum kendisinin üzerine farz k ıldığım ibadetleri işlemekle yakla ştığı kadar başka hiç bir ş eyle Bana yakla şamaz.
Kul, daimi suretle yaptığı nafile ibâdetlerle de bana yakla şır. O derece
yaklaşır ki, nihayet Ben onu severim. O da Beni sever. Ben onu sevince
onun gözü ve kulağı olurum. Artık o, Benimle görür Benimle i şitir." 296
Levâih: - J - J 'dan türemi ştir. Dış görünüşler, programlar; susamak; bir şey belirip açığa çıkmak, gözükmek mânâlarm ı ihtiva etmektedir. Manevi hayata sülük edenler, görünen ke şif pırıltılarına levâih;
yakınlık (kurb) ışıltdarma da levâmi' denir.
Levânu' I - r J 'dan türemiştir. Parlayan, p ırıltı ( şimşek), padamak mânâsmad ır.
-

Lutf: j.9
- J 'den türemiştir. İnce ve kibar olmak, şeffaf olmak,
ufak ve küçük olmak, iyilik yapmak mânâlarmad ır. Kahrla birlikte ge
len bu hal, Allah'ın kişiye lutfetti ği sırrın devam etmesi, mü ş âhedenin
kesilmemesi, bu halin sürmesi hususunda Hakk ın teyididir.
Mahv: s
'dan türemi ştir. Bir şeyin eserini, izini tamamen
silmek, yok etmek mân.âsmad ır. İsbat'ın güzel sıfatların kazandması
olduğu gibi mahv da kötü s ıfatların yok edilmesidir. Mutasavvıflara göre,
mahv üç kısma ayrılır: 1. Bedenlerden, 2. Kalblerden, 3. S ırlardan günahın mahv:. Birincisinin gerçekle şmesi amellerle, ikincisinin gerçekleşmesi m.akâmların hakkını vermekle olur. rçüncüsünün gerçekle şmesine ise vuslat i şaret eder.
-

-

r

Makam: r
'den türemi ştir. Ayak üzerinde kalmak, dikilmek, kalkmak, aya ğın bastığı yer, topluluk oturulan yer mânâlarma
gelir. Kulun tekrar ede ede kazand ığı ve vasıf haline getirdi ği âdâb ve
ahlâktır. 297
-

Ma'rifet:
- 'den türemi ştir. Bilmek bir şeyi düşünerek, tefekkür ederek sonucunu, inceli ğini bilmek, anlamak, kavramak, tan ımak, tesirini be ş duyudan biri ile bilmek, dü şünerek bilmek, kavramak,
algılamak, ilim mânâlarma gelir. Allah'ü Tealâ'y ı sıfat ve isimleriyle tanıyan O'na kar şı görevlerinde sıdk ve ihlds üzere bulunan, O'ndan başka
hiç birşeye kulak asmayan, ilahi kudretin tasarruflarm ne şekilde cereyan etti ğine dair olan sırları Allah'ü Teâlâ'nın târifi ve tâlimi ile alan
296 Buhari, Rekfıik, 38; ayr.bkz.: Kitab ımızdaki Gazzall konusu, sh: 90.
297 Bakınız: sh.: 90 .
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kimse arif, onun bu hali de ma'rifettir. Ma'rifet ilhamd ır; arif ise
ilhama mazhar olan veli ve safi demektir.

Muhabbet:
c. 'den türemiştir. Durmak, sevmek, a şık olmak, rağbet etmek, istekle kar şılamak manalarım ihtiva eder. Muhabbet, Maide (4) Suresinin 54 ncü âyetinde, "...Allah onlar ı sever, onlar da Allah' ı sever..." şeklinde formüle edilir. Bu formülün içerisinde
kulla Allah aras ında ülfet ve ünsiyet bulunur. Kulun sadece Allah' ı iste
mesine ve Allah' ın da bu kuluna yüce haller vermesine muhabbet denir.
Muhâdara: j - -

'<Un türemi ştir. Münâzara, konferans, nutuk, ders vermek man:alarma gelir. Zikrin kuvvetinin kalbi istila etmesi
suretiyle kavu şulan huz ılra muhadara denilir. Bu hal müka şefenin baş langıcıdır. Müka şefeden sonra da mii şithede hali gelir.

Murad: - j - .) 'den türemiştir. Sevilen, önem verilen, ehe ıııımiyet
verilen, ra ğbet gösterilen, istenen, arzu edilen man:alarma gelir. 1. Mânâ:
Hakk'ı n cezbe kuvvetiyle kendisine çekti ği, içindeki halleri müşahede
ettirdiği kimsedir. 2. Mânâ: Tasavvufi hayata giren ve bir tak ım psikolojik merhalelerden geçen kimse müriddir. Müridin arzu etti ği varlı k, Allah'tır. Bu manada Allah, Murad'd ır.
Murâkabe: y - v - j 'den türemiştir. Kontrol alt ında, gözeltında
bulundurmak, saklanan suçluyu gözetlem.ek, gözlemek, kontrol etmek,
gözönüne almak, beklemek, korumak, savd ırmak, boynuna ip geçirmek,
atmak manalarım ihtiva eder. Hz. Peygamber (a.s.) Cibril hadisinde
"sanki O'nu görüyormu ş sun gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen
O'nu görmüyorsan da O seni görmektedir." buyurmaktad ır. Ahzâb
(33) Suresinin 52 nci ayeti "Allah her ş eyi murakabe etmektedir" diyerek
bu hususu te'kid etmektedir. Buna göre, Allah kulunu her an murakalx
etmektedir. İşte kulun bu husustan haberdar olarak kendisini kontrol
etmesi muhasebede bulunmas ı, murakabedir.
Müe'dhede:

- c. 'den türemi ştir. Cihaad etmek, gücünü ver-

mek manalarım taşır. Mücahedenin asl ım, nefsi alışkanhklardan kesmek, her zaman arzusunun aksine sevketmek te şkil eder. Tasavvufî
sülük, mücahedesiz olamaz. Nitekim, Ankebât (29) Suresinin 69 ncu
âyetinde: "Bizim için mücâhede edenleri yollar ı nı za iletiriz" buyrulmaktadır.

Mükâşefe: L:3 'den türemiştir. Örtülü bir ş eyi açığa çı karmak manas ınadır. Müldışefe açıklık vasfını taşıyan bir delile sahip
kalbin Allah'ın (c.c.) huzurunda olu şu manas ına gelir. Bunun alâmeti
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azametin künhünde hayret halinin devam etmesidir. Mükâ şefe halinde
delil şek ve şüpheye imkan bırakmayacak tarzda aç ıktır.
Mürid: —
'den türemi ştir. Seven, önem veren, ehemmiyet
veren, ra ğbet gösteren, isteyen, arzu eden, otlatan gibi manalar ı ihtiva
eder. Bakınız: Murad maddesi.
Müşahede: .> — m —
'den türemi ştir. Görme, müş ahede, muayene manalar ım havidir. Müseihede, herhangibir şüphe konusu olmaksızın Hakk'ın kulun kalbinde huzilrudur. Araya setr ve ink ıta' hali girmeksizin tecelli nurlar ının salikin kalbine ardarda gelmesidir.
Nefy:
'den türemiştir. Bir şeyi uzaklaştırmak, yerinden
ayırmak manalarına gelir. Hakk' ın varlığını isbat etmek için be şeri sıfatlarm yok edilmesine nefy denilir.
Reca: j —
den türemiştir. Ümit etmek, ummak, yalvarmak,
rica etmek, temelini etmek, dilemek, korkmak manalar ına gelir. Havftan sonra gelen recii, istikbalde ortaya ç ıkacak olan ve arzu edilen şeye
karşı kalbin duydu ğu ilgidir. Bir başka ifadeyle recâ, Allah' ın ihsan ını
ümit etmektedir.
Rü'ya: ,s —
dan türemi ştir. Uyurken rüya, düş görmek manasmadır. Kalbe gelen manevi hitap ve muhayyile ile tasavvur edilen bir
haldir.
Sabr:
— „..,'dan türemi ştir. Sab ırlı, dayanı klı olmak, sükıln
ve güven içinde beklemek, sebat ve devam etmek, endişelenmemek telaşlanm.amak, manalarim ihtiva eder. Yüzü ek şitmeden ac ıyı yudum
yudum içine sindirme olarak tarif edilen sabr, kulun iradesiyle kazandığı şeylere gösterdi ği sabır ve iradesi haricinde olan şeylere gösterdi ği
sab ır, Allah. Teala'nın emrini yerine getirmede gösterilen sabır ve nihayet
nehyettiğinden uzak kalmada gösterilen sabr olmak üzere bölümlere
ayrılır. Sabr billah, ilahi iradeyle, sabr 'iflah beşeri iradeyle ortaya ç ıkar.

Samt: — r o'den türemiştir. Susmak süküt etmek, konu şmamak,
sessiz kalmak, sessiz durmak, sus olmak, dili ba ğlanmak, konu şamaz olmak manalarım havidir. Hz. Peygamber (a.s.)' ın "Allah'a ve âhiret gününe inanan, ya hay ır söylesin veya sussun" hadisi mutasavvıflarca
Allah kelâmından başka bir ş ey söylememek ve mümkün oldu ğu kadar
az dünya kelâmı konuşmak şeklinde anlaşılmış ve riyâzât ve mücalıedat denilen psikolojik uygulamalar ın en belli başlı kaidesini teşkil etmiştir.
-

r
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Sahv: - - ,<.'den türemi ştir. Uykudan uyanmak manasına
gelir. Kulun muradının ortaya çıkmasından ibarettir. Sekr halinden
sonra meydana gelen sahv, kulun herşeyi ayırt edebilecek hale gelmesinden sonra elem verenle haz veren ay ırdetmesi, fakat hakkın mama
muvafı ktır diye elem veren şeyi tercih etmesi, bu yolda ac ı duymaması
aksine zevk almas ı mânânndadır.
Sekr: j - J - 'dan türemi ştir. Sarho ş olmak manasındadır. Eşya
arasındaki farklar ı görem emek yani temyiz kuvvetini kaybetmektir.
Bu halde kul hakkı bulmanın verdiği zevkle, eşyanın ve hislerin farklarını ayırt edemez. Gaybet halinden daha fazla ve daha kuvvetli olan
sekr bir vâridin tesiriyle kendinden geçmi ştir. Sekr hali, sadece vecd
sahipleri için bahis kont sudur.
Sema: 1- r - ,-'dan türemiştir. Şöhret, ün, şarkı, işitmeye de ğer şey,
işitilerek kabul edilen nesne manas ına gelir. Kur'an' ı dinlemek ve ondan
zevk almak, şiir dinlemek ve ondan zevk almak, ses ve nâme dinlemek
ve ondan zevk almak, gibi manalarda kullan ılan seniii gafletin
eseri olarak da ğınıklık halinden topluluk haline gelebilmek için mübtedilere ait bir alet ve vas ıtadır. Semti tövbekarda, mü ştakta, müminde, müridde farkl ı neticeler meydana getirir. Mutasavv ıflarca insanı
şeriatm dışarısına çı karmayan besteli şiirlerin dinlenmesi mübâh addedilmiş buna ba ğlı olarak kulu vecd haline ula ştıran bir vas ıta olarak kabul edilmiştir.
Sıdk: 3 - - 'dan türemi ştir. Doğru söylemek gerçe ğe uygun
olarak konuşmak, haber vermek, ve gerçek manalarma gelir. Özün söze
uygun olması, helal olunacak yerde hak olan ın söylennı esi şeklinde tarif
edilen sıdk, halka olduğu gibi görünmek veya onlara görün.üldü ğü gibi
olmaktır.
Şirb:
- - 'dan türemi ştir. Içmek, kanmak, susuzlu ğu
gitmek manalarma gelir. Tecellinin, ke şfin ve varidatın tesiriyle aniden
gelen hallerden olmak üzere sufilerin içlerine do ğan hususlara denir.
Man.aların bütün zevklerini tadan, makamlar ın bütün haklar ı nı yerine
getiren şirb halini idrak eder. Yani sirb sahibi tam mesttir. Şirbin sürekliliği, aşkın kuvvetiyle orantıhdır.
Şuhfıd:
ı 'den türemiştir. Hazır, mevcut olmak, bulunmak, kesin haber vermek manalarm.a gelir. Nefsin. hazlar ını kulun hak
ile görmesi olarak tarif edilir. Yani faydalan ılan ş ey veya duyulan haz
tevâzu' içinde idrak edilir.
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Şükr:
—
'den türemiştir. Övmek, methetmek, te şekkür
etmek mânâsma gelir. İhsanda bulunanın nimetini ona boyun e ğerek
itiraf etmektir.
Takvâ: ‘5 'den türemiş tir. Sakmmak, Allah'tan korkmak manasınadır. Nail olmadığı nimetler konusunda güzel bir tarzda
tevekkül etme ğe, elde edilen nfinetlere, rızâ gösterme ğe, elde edilemiyenlere de en güzel tarzda sabretmeye takvâ denir. Bu hal Allah ile sükûn
bulmak ve bu durumdan zevk almak demektir. Allah'a en güzel tarzda
itaat ile, her türlü davran ışta son derecede dikkatli olunmas ı, her fiilde
çok yüksek derecede hassasiyet gösterilmesi, şükredilmesi, nimetlerin
inkâr edilmemesi de takvâd ır.
Tecelli: — J — 'den türemi ştir. Açık, zâhir olmak münüsmad ır.
Mükâ şefe sözü ile anlat ılmaya çalışılan tecelli, kalbin ke şf makümma
ulaşması ve kalb gözünün aç ılmasıdır. Allah'ın mükâ şefe suretiyle gösterdiği tecelliler setr edilmi ştir. E ğer böyle olmasaydı, ilahi tecelliler
zuhür ettiği zaman havas mahv-ü peri ş an olurdu, denilir Tecelli zuhür
etme görünmek münhına da gelir. Kur'an- ı Kerim'de A'râf Süresinin
143 ve Leyl Suresinin 2 nci âyetlerinde geçen "tecellâ" bu manadad ır.
Tecrid:
'den türemi ştir. Soymak, s ıyırmak manasma
gelir. Dünya ve Allah'tan gayri olan ı kalpten ve sırdan uzaklaştırmaktır. Kulun zühirioin mal ve menfaatten, bât ınının da karşılık bekleme
düşüncesinden ar ınmasıdır.
Tefrid: — — 'den türemi ştir. Kulun emsal ve akranı arasından
sivrilerek ortaya ç ıkması hallerinde tek kişi olmasıdır. Bu, kulun sadece Allah için amel etmesi hareketlerinde kendi insiyatifini görmemesi
ve yaptığı her âmel için bir karşılık beklememesidir.
Telvin:
J —J 'den türemi ştir. Çeşitli hallere maruz kalan ki şinin
telvitt;
sıfatı
bu hallerdeki hakikata eri şen kişinin sıfatı da temkindir.
Çünkü e kişi bir halden di ğer bir hale yükselmekte, bir vas ıftan diğer bir
vasfa intikal ederek çe şitli renklere dönmektedir. Bir makama ula şınca
da oraya yerle şmekte yani temkin sahibi olmaktadır.
Tevazu: 1— — 'darı türemiştir. Alçak gönüllü olmak manasma
gelir. Tevâzu Hakk'a teslim olmak, O'nun hükmüne boyun e ğmektir.
Tevbe:
j — 'den türemiştir. Yapt ığı günah' terkedip Allah'a
dönmek, pişman olmak münüsına gelir. Teybe, tasavvuf yoluna sülük
edenlerin vuslata erişinceye kadar uğradıkları menzillerden ilkidir. Tâ133

liblerin ulaştıkları makamlardan birincisidir. Teybe, şeriatın yerdiği
şeyden dönmektir. Hakiki teybe, nedamet duygular ının ortaya ç ıkmasıdır. Tevb6, suyun camdaki tozları sildiği gibi, insan zihnindeki kötü
düşünceleri ve günahlar' siler götürür. Teybe edenin zihni "table rase"
(boş tahta) gibidir. Teybe eden, yapt ığı işin kötülüğünü kalbiyle düşünür,
ondan dönmeye niyet eder. Bu, kötü olandan dönü ş isteğidir. Bu istek,
tevbeye yönelmekle kar& halini alır. Tevbenin bizzat gerçekle şmesi
Allah'a yönelmedir. Ancak Kur'an'da ve tasavvufi dü şüncede esas olan,
teybe edilen şeye bir daha dönmemektir. Teybe, tasavvufta ya şamlan
hayatın yönünü de ğiştiren ilk sâiktir.
Tevekkül: J — J — j' den türemiştir. Bir işi tamamen birine sipariş edip ısmarlamak, Cenab- ı Hakk'a itimad edip ba ğlanıp, teslim
olmak manalarmi ihtiva eder. Kalbde ortaya ç ıkan bu hal, tecelli eden
kaderin hükmüne teslim olmak tarz ında tarif edilir Talâk (65) Suresi'nin
3 ncü âyetinde de belirtildi ği vechile gereklidir. Her türlü tedbiri alarak
takdirin tecellisine ba ğlanmak manasında olan tevekkül, sufikrce "içte
(kalbde) sebeplere kar şı şiddetle ihtiyaç duyulmas ına rağmen, kişide o
sebeplere kar şı herhangi bir meylin ortaya ç ıkmaması, sebepler üzerinde
önemle durulmasına rağmen Hakk'da bulunan sükanun hakikatinden
bir şey kaybetıneınektir" diye tarif edilmiştir. Bir başka ifade ile "tevekkül, kişinin kendi tedbirini terk etmesi, güç ve kuvvet fikrini içinden
söküp atmasıdır. Allah'ın kulun içinde olanlar ı bildiğini ve halini gördüğünü idrâk etmesi, halidir." Tevekkül, aynı zamanda kulun Allah iradesine mutlak surette teslim olmas ıdır.

Tevhfd: —
kelimesin'den türemi ştir. Allah' ın birliğine iman
etme, birleme manalarma gelir. Allah' ı sıfatları itibariyle birlemektir.
Yani, O'nun zât ve s ıfat itibariyle tek oldu ğunu ifade etmektir. Üç nevi
tevizid vardır: Birincisi, Hakk' ın Hakk için tevhidi, yani Allah'ü Teala.'
nın kendisinin bir olduğunu bilmesi ve Ben tekim (Vâhidim) diye haber
vermesidir. İ kincisi, Hakk Teala'ıun halk için olan tevhidi yani Allah'ü
Tealâ'ıun kul muvahhiddir diye hükmetmesi ve kulun tevhidini yaratmasıdır. Üçüncüsü, halkın Hakk Tealâ için tevhidi kulun Yüce Allah
birdir diyebilmesi ve O'nun bir oldu ğuna hülimetmesidir.
— t'den türemi ştir. Kulluk, itâat, boyun e ğme ve
Ulıfıdiyet:
kölelik gibi manalara gelir. Ubiidiyet mükemmel olmak şartıyla ibadetberi hakkıyla yerine getirmek, yap ılan her türlü amel ve ibadete eksik
ve kusurlu nazar ı ile bakarak, ki şide ortaya çıkan güzel füllerin ilahi
takdirin neticesi oldu ğunu görmektir. Ubücliyet, her hâlü kârda Allah'ın
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Rab olduğunu ve yine her hâlü karda ki şinin O'nun kulu olduğunu idrâk ile bu idrâke uygun hareket etmesidir. "Em'budâni, hâzâ s ıratun
mustakim" emrine "iyyâke na'budu ve iyyâke nestain" duas ıyla cevap
vermektir.
Uzlet: J --; L' den türemi ştir. Ayrılık, başkalık, tezad, yan çizme, yana çekilme, uzlet, toplumdan ayr ılma, topluma karışmama gibi
m.ânâları vardır. Uzlet, hem insanlardan maddeten uzakla şmak, hem de
manen uzakla şmaktır. Bu, insanlar ın şerrinden uzak olmak de ğil, aksine
insanların kendi ş errinden uzak clmalar ına inanmakt ır.
Uns:
— — I 'den türemiştir. Alışmak, uyar hale gelmek, cana
yakın olmak mânâlarmı ihtivâ eder. Heybet ismi mevcut olmakla birlikte, haşmet duygusunun ortadan kalkmas ıdır Hakk ile sahv (uyanık)
olmaktır. Öylesine ki kızgın ate şler içerisine at ılsa bile hissetmemektir.
Denilir ki üns halinde kulun yüzüne kılıçla vurulsa ve yüzü yar ılsa, kul
bu acıyı hissetmez.
Vakt: Bu konu için bakınız: kitapta konu ile ilgili yer.
Vecd:
'den türemi ştir. iste ğini bulmak, elde etmek mânâlarma gelir. Kas ıt ve zorlama olmaks ızın sâlike gelen, kalbine tesadüf
ederek onu kendinden geçiren şeydir. Allah'tan gelen feyz ve ihsânlara
kavuşulan ândır. Vecd halinde hakikat ın en yüksek noktas ına ulaşıldığı
iddia edilir Dış dünyadaki her türlü idrakten uzakla şarak meşgul olunan halin bütünüyle şuuru kaplaması durumudur.
Vera': 1-- — y 'dan türemi ştir. Günahtan, şüpheli şeylerden kaçınmak Allah'tan korkmak, dindarlık, takvâ gibi mânâlar ı hâvidir.
Helal veya haram oldu ğu hususunda herhangi bir kayıt bulunmayan
şeylerden kaç ınmaktır. Takvâdan biraz daha ileri derecede bir haldir.
Zevk: 3 —
'dan türemiştir. Tadmak, tadını denemek, bakmak,
azabı çekmek, tecrübe etmek, denemek, hissetmek katlanmak n ı ânâlarmı ihtiva eder. içerisinde bulunulan halden son derece duygulanarak
yarı sarhoş olma halidir. Bundan sonra gelen şirb ise tam sarho ş olmaktır.

Zühd: — —; 'den türemiştir. isteksiz, ra ğbetsiz olmak, dünya
arzularından vazgeçmek, kendini Allah'a ibadete adam ı§ mânâsma gelir. İçinde bulunulan makâm ve manevi zevke göre tarif edilen zühd
dünyayı terk etmektir. Mutasavv ıflar zühdün hem helalde hem de ha135

ramda olaca ğım söylemişlerdir. Bir kısmına göre ise zühd, kasr-ı emeldir.

Zikr: ; — J — 'den türemiştir. Allah'ı zikr etmek anmak, tesbih etmek, hat ıra getirmek, vs. gibi mânâlara gelir. Zikr Allah'ı şiddetle
sevmek ve korkusunun galibiyeti alt ında bulunmak şartıyla gafletten
uzaklaşıp müşahede sahas ına geçm ektir 298 .

298 Bu ıstılâhlar, Risâle-i Kuseyri, Kesful-Mahenb ve Taarruf adl ı tasavvufi eserlerden
derlenmi ştir.
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V. BÖLÜM
BAZI MUTASAVVIFLAR
1. Muhammed Bakır (Ö. 27 /648): Hz. Ali neslindendir. Kur'an bilgisine vakıftı . Künyesi Ebû Abdullah; lakab ı Bakır'dır. Takva
ehlinden olup geceleri ibâdetle geçirirdi 299 .
2. Said b. Müseyyeb (Ö. 91 /709): Fakih idi. Helal kazanc ı tergib
ederdi. Zâhid ve abid idi 300 .
3. Ali Zeyne'l-Abidin (Ö. 99 /718): Hz. Ali sülalesindendir. Devrinde çok ibadet etmesiyle tan ınmıştır. Kerbela Vak'as ı'ndan sa ğ
kurtulabilenlerdendir. Cömertli ği, takvası ve ibadetiyle tamnmıştı .301
4. Kas ım b. Muhammed (Ö. 102 /720): Tabfindendi. Hz. Ebu Bekir'in torunudur. Medine'de do ğmuş, miladi 720 de Kadid denilen yerde vefat etmi ştir. Yedi me şhur fakihten biri de bu zatt ır. Nafıa
ilimlerine de vakıftı . Takva ve verada ileri mertebelere ula şmış tı r.302
5. Hasan Basri (22 /643-110 /728): Tabiinden olup alim ve zâhid bir
kişiydi.
6. Ca'fer-i Sad ık (Ö. 148 /765): Medine'de do ğmuş olup vefatı da
oradadır. Baba tarafından Hz. Ali, ana taraf ından Hz. Ebu Bekir'e
uzanan bir nesebe sahipti. Imam-1 A'zam' ı yetiştiren zatın bu olduğu rivayet edilmektedir. Mana ilimlerinde ileri seviyede vakfıkufiyetiyle tanınnuştı . 303
299 Hueviri, Kesfu'l-Maheüb, çvr.: S. Uluda ğ, sh. 169.
300 Hueviri, 182.
301 Hueviri, 166.
302 Muhammed bin Abdullah Mini, Ad3b, çvr.: Ali Hüsrevo ğlu, Istanbul 1980, sh. 45.
303 Adâb, 46, 47.
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7. Imam-1 A'zam Ebu Hanife (80 /699-150 /767): Hanefi mezhebinin
kurucusudur. Ba şlangı çta uzleti seçmesine ra ğmen gördü ğü bir
rüya üzerine uzleti terketmi ştir. Kuma ş çılıkla iştigal ederdi. Fakih ve âbid idi.
8. Elya Ha şim el-Küfi (Ö. 150 /767): Sufi ad ıyla anılan ilk zat budur.
9.

İbrahim b Edhem. (Ö. 161 /777): Aslen Belhlidir. Belh sultan ınm
o ğlu idi. Sonradan siıfiyye mesle ğini seçmiş , geçimini ekip biçmek,
bağ bekçiliği vs. gibi i şlerde çalışarak sa ğlamıştır. Veri sahibi âbid
bir kimseydi304

10.

Şakik Belhi (Ö. 164 /780): Horasanl ıdır. Tevekkül konusunda
farklı bir üdübu vardı .

11. Davud Tai (Ö. 165 /781): İmam-ı A'zam'ın talebelerindendir.
Fakih bir zât olup uzlet, zühd ve takvada mesefeler kat etmi ş tir. 305

12. Abdullah b. Mübarek (Ö. 118 /736-181 /797): Mervlidir İmam- ı
A'zam'dan ilmen istifade etmi ştir. Merv'de ehl-i hadis için bir tekehl-i re'y için ayr ı bir tekke inş a ettirdi. Alim, muttaki,
keramet ehli, müte ş erri' bir zat idi. Ömrünün son y ıllarını Harameyn'de mücavir olarak geçirmi ştir306
13.

Fudayl b. Iy-az (Ö. 187 /802): Semerkand'da do ğmuş , Mekke'de
vefat etmi ştir. İlk hallerinde yol kesici idi, sonradan teybe ile siıfiyye mesle ğine geçmi ştir. Hüzn hali galip idi. Örnründe bir defa
güldü& görülmü ştü, o ğlunun vefat ı günü. Çok riyazet yapardı . 307

14. Ma'rtif Kerhi (Ö. 200 /815): Ba ğdadlıdır. Ali b. Musa Rıza tarafından yeti ştirilmiştir. Seriyyu's-Sakati'llin üstad ıdır. Fütüvvetle
tanınmış , verâ ve in:alı ° ile anılmıştı . 308
15.

Ebü Süleyman Dal-ani (Ö. 215 /830): Ş am'a ba ğlı Darran köyünde do ğmuştur. Riyazet ehli bir sufi idi. Şu sözü me şhurdur: "Nice
defalar sufiler taifesine mahsus bir nükte ve hikmet kalbime dü şer
304 Kuşeyri, 112.
305 Hucvirl, 207, 208.
306 Huevirt, 192, 194.
307 Kuşeyri, 116.
308 Hueviri, 129-130.
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de, Kitab (Kur'an- ı Kerim) ve siinnette ııı iki adil ş ahit bunun
doğruluğuna ş âhitlik etmedikçe bunlar ı günlerce kabul etmem". 309
16. Bişr Hafi (Ö. 227 /841): Merv'de do ğmuş , Ba ğdad?da vefat
etmiştir. Usal ve furii' ilimlerine -N/adli Yalın ayak gezdi ği için
"hafi" lakab ıyla ıneşhur olmu ştur.m°
17. Ahmed b. Ebil-Havari (Ö. 230 /844): Ş amlıdır. İlmiyye sınıfındandı . Gazzali gibi sonradan safiyye mesle ğini seçmiştir. Takva,
zühd ve ibadetiyle tan ınmıştı . 311
18. Bâyezid Bistami (Ö. 136 /753-231 /845): Aslen Bistamhd ır. Abid
ve zâhid idi. 30 y ıl nefis mücahedesi ve hareketlerini ibne ba ğlı
kılınaya çalışmakla geçirdi. 312
19 Hatemul-Esam (Ö. 237 /851): Horasan ş eyhlerindendir.
sine fıkhi bir mesele soran bir kad ının gayr-ı ihtiyari yellenmesini
sağır taklidi yap ıp duymamış gibi davranması ve kadını utanç
vadisine düşmekten kurtarmas ı ile kendisine esam (sağır) lakabı
verilmişti. Abid, muttaki, zahid bir Allah dostu idi. 313
20. Ahmed b. HadraN eyh (Ö. 240 /854): Horasanl ı dır. 95 yıl yaş amış tır. Fütüvvetde ş ans yüce idi. Di ğer sufilerin onu ö ğen birçok
ifadeleri vard ır. 314
21. Hâris Muhasibi (Ö. 243 /857): Aslen Basral ı olup, Bağdad'da vefat etmiştir. Kaderi inkar etmesi sebebiyle babas ından miras düş en bin dirhemi almam ıştır. İlm ile hakikati uzla ştanuştır.315
22. Zünnan Mısri (Ö. 245 /859): M ısırlıdır. Zayıf, nahit' bir bünyesi
vardı . Takva ve ver sahibiydi. İlmiyle mil bir alimdi. Şu sözü
dikkate de ğer: "Bütün sufi sözleri şu dört cümle etraf ında döner
durur: 1. Allah' ı sevmek; 2. Dünyan ın azından bile nefret etmek; 3. Nazil olan Kur'an- ı Kerim'e uymak; 4. Durum kötüye
doğru de ğişecek diye endi şe etnıek". 316
309 Kuseyri, 120-129.
310 Hueviri, 203.
311 Huevirl, 217-8.
312 Huevirl, 204-206.
313 Kuseyrl, 131.
314 Kuseyrl, 133.
315 Dr. Hüseyin Ayd ın, Muhasibrnin Tasavvuf Felsefesi, Ankara 1976, sh. 21-24.
316 Kuseyri, 114.
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23. Ebil Türâb Nahşebi (Ö. 245 /859): Horasanhd ır. Fütüvvet, zühd
ve verâda seçkin bir ki şiliğe sahiptir. Gezgincilik vasfı ağır basan
bir şeyhtir. Birçok çölleri gezip dola şmıştır. Acâip kerametlere
sahip olduğu ve su testisi önünde, ayakta, yönü k ıbleye dönük
cesedi, kurumu ş fakat ölü olarak bulundu ğu kaynaklarda
zikrolunur. 317
24. Seriyyu's-Sakati (Ö. 257 /870): Ba ğdadlıdır. Cüneyd-i Ba ğdadr
nin day ısıdır. Fakih idi. İlk defa halleri geniş olarak anlatan ve
makamları tertib etmeye te şebbüs eden bu zat olmu ştur. Önceleri ticaretle i ştigal ederken bir yang ın olayında bütün dükkanların yanıp kendisine ait dükkanın yanmamas ı kendisini derinden
etkileyerek s ılfiyye mesle ğine geçmesine sebep olmuş tur. 318
25. Yahyâ b. Muâz er-Râzi (Ö. 258 /871): Rey'li olup sonradan Belh
ve Niş abur'a gitmiştir. Tasavvufta recâyı kendine özel metod edinmiştir. Mücâhedesiyle ta ınumıştır. 319
26. Ebii Hafs Haddâd (Ö. 260 /873): Ni şaburludur. Geçimini demircilikle sağlardı . Fütüvveti şu şekilde tarif etmesi Cüneyd'in takdirini mikib olmuştur: "Fütüvvet, (ba şkasına) in.safh davranmak, fakat başkasından insaf istemeyi terketmi ştir". Büyük günahlar için şöyle derdi: "Humma, ölümün habercisi oldu ğu gibi,
günahlar da küfrün habercisidir". 320
27. Hamdûn Kassâr (Ö. 271 /883): Ni şaburludur. Tasavvufta melâmet neş 'esinin tarihi temeli bu sufiye dayan ır. Süfyan-ı Seyri mezhebine mensuptur. Şu sözü dikkat çekicidir: "Bir kimse kendi
nefsini, Firav ıın'un nefsinden daha hayırlı oldu ğunu zannederse,
kibir veya gurur göstermi ş olur". 321
28. Sehl Tusteri (Ö. 283 /896): Tusterlidir. Verâ ve ibâdette ileri mertebelere ulaşmıştı . Yedi yaşında hâfız olmu ş , on iki yaşına kadar
arpa ekme ğiyle oruç tutmuştur. Az yer, az içerdi. Yeme ği katıksızdı. Az yemek yemeyi yirmi günde bir defaya indirmi şti. Sözü:
"İster günah, ister sevap olsun, kulun şeriata uymadan i şlediği
nefsin arzusunu tatminden ba şka netice vermez. Şeriata
uyularak işlenen filler, nefs için azapt ır".322
317 Hueviri, 221-224.
318 Huevirl, 208-9.
319 Hucvir, 222-3.
320 Kuşeyri, 136.
321 Huevirl, 226.
322 Kuşeyri, 128-129.
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29 . Ebû Said Harrâz (Ö. 277 /890): Ba ğdadlıdır. Tevekkül, ma ve
riyazetiyle ünlüdür. Şu sözü meşhurdur: "Sufilerle uzun uzad ıya
sohbet etti ğim halde aramızda hiç ihtilaf ç ıkmadı . Çünkü onlarla
bulunurken nefsimin aleyhinde olurdum". 323
30. Hakim Tirmizi (Ö. 295 /888): Hatemul-Evliya adl ı eserin sahibi
olup, Kur'an ilimlerinde alim bir zatt ı . Hadiste ali isnadı vardır.324
31. Ebû Hamza Ba ğdadi (Ö. 289 /901): Ba ğdadhdır. Kıraata vakıf
bir fıkıh âliniiydi. Ahmed b. Hanbel "ey sûfi, bu konuda ne dersin" diye onun görüşünü alırdı . Hadiste 'ah rivayetleri vard ı.325
32. Ebû Hamza Horasani (Ö. 299 /902): Ni şaburludur. Dindar ve
verâ sahibi idi. Sözü: "Bir kimse ölümü şiar edinirse, baki olan
her şey ona sevdirilir ve fani olan her şeyden nefret ettirilir". 326
33. Amr b. Osman Meldd (Ö. 291 /903): Mekkelidir. Tasavvuf ehlinin
büyüklerinden Olup tarikat ve usul konular ında sufilerin imam.
idi.327
34. İbrahim Havvas (Ö. 291 /903): Zâhid, takva ve verâ sahibi, büyük
bir sufi idi. Rey'de vefat etmi ştir. Sözü: "Rivayet çoklu ğu ile ilim
olmaz. Alim, ilmi az bile olsa ilme tabi olan, bilgisini tatbik eden
ve sünnete tabi olan kimseden ibarettir". 328
35. Ebû Huseyn
(Ö. 295 /907): Aslen Ba ğdadhdır. Çok ibadet ederdi. Mücâhede ehliydi. Yirmi y ıl süreyle, oruç tuttu ğunu
bilen olmamıştır. 329
36. Ciineyd-i Bağdadi (Ö. 297 /909): Ba ğdad doğumlu olup aslen Nihavendlidir. Süfyan ,ı. Seyri mezhebinden olup onun ders halkasında fetva verecek derecede fakih bir zatt ı. Tasavvufta imam
olarak kabul edilir Tasavvufa dair çe şitli risaleleri olup çok luykıymetlidir. Sözü: "Kur'ân ezberlemeyen ve hadis yazmayan
nelere tasavvuf yolunda tâbi olunmaz. Çünkü bizim ilmimiz Kitap ve sünnetle mukayyettir". 330
323 Kuşeyri, 150.
324 Hucviri, 244.
325 Kuşeyri, 155.
326 Kuşeyri, 159.
327 Hueviri, 241.
328 Kuşeyri, 153-154.
329 Kuşeyri, 142.
330 Kuşeyri, 139, 140.
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37. İbn Mesrük (Ö. 298 /910): Horasanl ıdır. Ba ğdad'da vefat
etmiştir. Seriyyu's-Sakati'nin sohbetlerinde bulunmu ştur. 331
38. Ebu Osman Hiri (Ö. 298 /910): Reylidir. Ebu Hafs Haddad' ın
damadıdır. 332
39. Mümş âd Dineveri (Ö. 299 /911): Büyük sufilerdendir. 333
40. Ebu Abdullah Mağribi (Ö. 299 /911): Yüz yirmi sene ya ş amış
olup yıllarca insan elinin de ğdiği ş eyleri yememiş , alış kanlık haline getirdiği ot kökleri ile idare etmişti. Sözü: " İnsanların en zelili
zenginlere ya ğcılık yapan veya tevâzu gösteren fakirdir. İnsanların en azizi fakirlere tevâzu gösteren ve onlara kar şı hiirmeti
muhafaza eden zengindir". 334
41. Şah Kirmani (Ö. 300 /912): Babas ı hükümdardı . Kendisi buna
ra ğmen zühd hayat ı yaş amıştır. Fütüvvette ileri mertebelere ula ş mıştır. 335
42. Yusuf b. Huseyn (Ö. 304 /916): Rey ve Cibül (Kafkasya) taraf ı
ş eyhlerindendir. Alim ve edib bir zatt ı . 336
43. İbn Atâ (O. 309 /921): Alim bir süfi idi. Cüneyd'in akramndandır. 337

44. Hallâc- ı Mansür (O. 309 /921): Ba ğdad sufilerindendir. Davas ını
öldürülünceye kadar sürdürdü. Ş atah ifadeleriyle ş öhret bulmu ş tur. 338
45. Bünân Hammâl (O. 310 /922): Vas ıthdır. Keram.etleri pek çoktur. Büyük sufilerdendir. 339
46. İbn Bünan (O. 320 /932): M ısırlıdır. Said Harraz'a nisbeti vardır. Sözü: "Haramdan uzakla ştığmı z gibi, düşük ahlaklı olmaktan da uzakla şımz". 340
331 Kuşeyrl, 151.
332 Kuşeyri, 141.
333 Kuşeyrl, 157.
334 Kuş eyrî, 150.
335 Kuşeyri, 148.
336 Kuşeyri., 148.
337 Kuşeyı i, 153.
338 Hucviri, 253.
339 Ku şeyr1, 154.
340 Kuşeyr1, 165.
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47 . Rakki (Ö. 320 /932): Şamlıdır. Uzun bir ömür geçirmi ştir. Sözü:
"Allah sevgisinin alâmeti ibadet ve taat ın tercih edilmesi ve Hz.
Peygamber (s.a.s.)'e tâbi olunmas ıdır". 341
48. Ebû Muhammed Ceriri (Ö. 321 /933): Ba ğdad sufilerindendir. Sehl
b. Abdullah'ın sohbetinde bulunmu ş , vefat ından sonra Cüneyd-i
Bağdadi'nin yerine geçmi ştir. 342
49. Hayru'n-Nessac (Ö. 322 /934): Samarrand ır. Dokuma işinde çalışmıştır. Yüz yirmi yıl kadar ömür sürmü ştür. Sözü: "Allah
korkusu bir kamç ıdır. Terbiyesizli ği alışkanlık haline getiren nefisler onunla düz eltilir." 343
50. Ebû Bekr Kettâni (Ö. 322 /934): Ba ğdadlıdır. Ömrünün son yıllarını Mekke'de mücavir olarak geçirmi ştir. Sözü: " Şehvet şeytanın yularıdır. Bu yular ı Ş eytan'a kaptıran ona kul olur". 344
51. Ebû Ali Ruzbari (Ö. 322 /934): Tasavvuf yolunun inceliklerine
vakıf bir sufi idi. 345
52. Ebû Ali Sakafi (Ö. 328 /939): Ni ş aburludur. Sözü: "Bu ümmet
öyle bir zamana ula ş acaktı r ki, o vakit bir mü'min bir münafığa
dayanmadan iyi bir hayat ya ş ayamayacakt ır". 346
53. Müzeyyin (Ö. 328 /939): Ba ğdad'lıdır. Mücavir hayat ı yaş arken
Mekke'de vefat etmi ştir. Takva ve veradâ ileri bir zatt ı . 347
54. Murtaiş (Ö. 328 /939): Niş aburludur. Vefat]. Ba ğdat'tad ır. Filan
adam su üzerinde yürüyor diyen birine "bence, Allah' ın kendisine
heva ve hevesine kar şı koyma gücü verdi ği kimse, su üzerinde
yürüyen kişiden daha üstündür" diye cevap vermi ştir. 348
55. İbn Münazil (Ö. 330 /941): Melâmet ne ş 'esine sahip sufilerdendir. Nişabur'da vefat etmi ştir. 349
341 Kuşeyrl, 157.
342 Kuşeyri, 152.
343 Kuşeyrl, 158.
344 Kuşeyri, 162.
345 Huevirl, 261.
346 Kuşeyri, 161.
347 Kuşeyri, 163.
348 Kuşeyri, 160.
349 Kuşeyri, 161,
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56. Nehrecori (Ö. 330 /941): Nehrecorludur. Cüneyd'in sohbetinde
bulunmuş , Mekke'de vefat etmi ş tir. 350
57. Ebû Bekir b. Tâhir (Ö. 330 /941): Cebel ş eyhlerindendir. İlim
ve veri sahibi bir zatt ı .351
58. Ruveym (Ö. 330 /941): Zahiri mezhebi fakihlerindendir. Tefsir
ve kıraat ilimlerinde ileri seviyede bilgiliydi. Çetin riyazetleriyle
tanınmıştır. 352
59. Ibnu's-Sâi (Ö. 330 /941): Dineverlidir. M ısır'da vefat etmi ştir.353
60. Ebu Bekr Şibli (Ö. 334 /945): Usrû' ş enlidir. Ba ğdat'ta vefat etmiştir. Malikidir. İlim, zarâfet ve hal bak ım ından ileri mertebelere ulaşmıştır. 354
61. Ebû Bekir Tamestâni (Ö. 340 /951): Tamestanhd ır. Nişabur'da
vefat etmi ştir. İlim ve hâlde zamanının tekiydi. 355
62. Ebu'l-Abbas Dineveri (Ö. 340 /951): Dineverlidir. Ni ş abur'da bulundu. Semerkand'da vefat etti. Alim bir zatt ı . 356
63. Ebu Ali b. Kâtib (Ö. 340 /951): Manevi hal itibariyle büyüktü.
Sözü: "(Allah) korkusu kalpte yerle şirse, o kimsenin dili, ancak
lüzumlu olanı konuşur". 357
64. Ebû Said b. Arabi (Ö. 341 /952): Basral ı dır. Mekke'de mücavirken
vefat etmi ştir. 358
65. Ebu'l-Hayr Akta' (Ö. 342 /953): Ma ğriblidir. Keskin bir firasete
sahip olduğu söylenir. 359
66. Ebu'l-Abbas Seyyâri (Ö. 342 /953). Mervlidir. Alim bir sufiydi. 36 o
67. Buş enci (Ö. 348 /959): Horasanl ıdır. Fütüvvet ehliydi. Mürüvve350 Kuşeyri, 163.
351 Kuşeyri, 165.
352 Huevirl, 237.
353 Ku şeyd, 156.
354 Kuş eyrl, 1959.
355 Kuşeyrl, 171.
356 Kuşeyri, 171.
357 Kuşeyri, 164.
358 Kuşeyri, 166.
359 Kuşeyri, 162.
360 Kuşeyri, 168.
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ti şöyle tarif etmi ştir: "Kirâmen Katibin ile birlikte oldu ğun zaman, üzerine haram k ılınan terk etmendir". 361
68. Ebû Amr Züccaci (Ö. 348 /959): Ni ş aburludur. Uzun yıllar Mekke'de mücavir hayat ı yaşayıp orada vefat etmi ştir. Zâhid bir sûfiydi. Senelerce Mekke'de ya şamasına ra ğmen abdest bozmak için
takribi 5-6 kilometrelik bir yol kat' ederek Mekke'deki harem
sınırı dışına çıkardı . 362
69. Ca'fer Huldi (Ö. 348 /959): Ba ğdatlidır. Vefatı da Bağdat'tadır.
Zühdü ileri derecedeydi. 363
70. Bunda'. (Ö. 353 /964): Şiraz'lıdır. Errecan'da vefat etmi ştir. Sözü:
"Umduğun ş ey (cennet) için arzu etti ğini (nefsin isteklerini) terket."364
71. Abdullah Razi (Ö. 343 /964): Ni şaburludur. Alim bir sufidir. 365
72. Dukki (Ö. 363 /973): Dineverlidir. Ş am'da ikamet etmi ş . Ömrü
yüz seneyi geçmiştir. Vefat ı Ş am'dadır. Sözü: "Mide yiyeceklerin
toplandığı yerdir. Oraya helal yiyecekler atarsan, vücut organlarından sâlih ameller zuhur eder. Helal oldu ğu şüpheli gıdalar atarsan Allah'a giden yol hususunda şüpheye dü ş ersin. Haram gıda
attın mı, seninle Allah emri aras ında bir perde has ıl olur".365
73 . İbn Nuceyd (Ö. 366 /976): Zâhid bir sufiydi. Mekke'de vefat
etmiştir. 367
74. Nasrabazi (Ö. 367 /977): Ni ş aburludur. Alim ve zâhid idi. 368
İbu. Atâ Ruzbari (Ö. 369 /979): Şamlı'ydı . Sur'da vefat etmi ştir. 36975.
76. İbn-i Hafif (Ö. 371 /981): Ş ehzade iken tasavvufi hayata meyletmiştir. Uzun seyahatler yapm ıştır.370
77. Husri (Ö. 371 /981): Ba ğdathdır. 350
361 Kuşeyri, 169.
362 Kuşeyri, 166.
363 Kuşeyri, 167.
364 Kuşeyrl, 170.
365 Kuşeyri, 168.
366 Kuşeyrl, 169.
367 Hucviri, 263-264.
368 Kuşeyri, 174.
369 Hucvirl, 262.
370 Hucvirl, 264.
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78. Ebu Osman Ma ğribi (Ö. 373 /983): Birçok sufiye üstadl ık etmiştir.
Niş abur'da vefat etmi ştir.
79. Ebü Abbâs Kassab (Ö. 397 /1006): Ümmi idi. Tasavvufa dair çok
ince ifadeleri vard ır. 371
80. Ebu Ali Dekkâk (Ö. 405 /1014): Vaiz sufilerdendir Alim bir kişiydi.372
81. Dabistani (Ö. 417 /1026): Alim bir zatt ı. Zâhid, takva sahibi bir
sufi idi. 373
82. Ebu'l-Hasen Harakâni (Ö. 419 /1028): İran'ın Harakan yöresinde do ğmuştur. On iki sene Bayezid'in ruhaniyetinden istifade
etmiştir. Ahlaki şöyle tarif eder: " İşi Allah için yapmakt ır" 374
83. Ali b. Osman Hueviri (D. 390 /1000—Ö. 465 /1072): Gaznelidir.
Bir çok seyahatlar yapm ış , Sultan Mahmüd'un yak ın çevresinde
yer almış , Lahor'da vefat etmi ştir. 375
84, Elyû Ali Farmedi (Ö. 477 /1084): Fârmed'de do ğdu. Tus'da vefat
etti. Alim ve zâhid idi. İmam GazzâliĞnin şeyhidir. 376
85. İmam Gazzali (450 /1058-505 /111): Tus'da do ğdu. Alim sufilerdendir. Hayat boyu yakin.e erme ğe kendini vakfetti. Riyazet
sahibi, takvâ ve verâda ileri bir zatt ı . Çok sayıda eser te'lif etmi ştir.
86. Yusuf Hemedâni (440 /1048-534 /1133): Herat'da do ğmuş Merv'
de vefat etmi ştir. Ba ğdad'da zâhir ilimlerini tamamlay ı p tasavvufa intisâb etmiştir. Sözü: "Aşk bizim yolumuzdur". Ahmed Yesevrnin şeyhlerindendir. 377
87. Abdulkadir Geylani (470 /1077-561 /1166): Hazar denizi güneyindeki Gilan eyaletinin Nif köyünde do ğdu. Nesebi Hz. Ali'ye ulaşır. Hanbeli fıkhmı ve diğer ilimleri tahsil etmiştir. Şeyhi Ebu'l371 Hueviri, 266.
372 Hueviri, 267.
373 Hueviri, 269.
374 Adâb, 53, 54.
375 Hueviri, 28-48.
376 Muhammed b. Abdullah Hani, Adalı , Çev. A. Hüsrevo ğlu, sh. 56-57, İ st. 1980.
377 Ahmed Yesevi, Divan- ı Hikmet'ten Seçmeler. Prof.Dr. Kemal Eraslan, sh. 19, Ankara 1983.
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Hayr Muhammed b. Müslim ed-Debbâs't ır. Tasavvufa dair çe şitli
eserleri vard ır. Takvâ ve verâs ı meşhurdur. Kâdiriyye tasavvuf
okulunu kurmu ştur. Türbesi Ba ğdad'dadır. 378
88. Ahmed Yesevi (Ö. 562 /1166-7): Sayram (Bat ı Türkistan)'da do ğdu.
Doğum yerinin Yesi (Türkistan) oldu ğunu söyleyenler de vard ır.
Baba tarafından olan nesebi Hz. Ali'ye kadar ula şı r. Şeyhleri
Aslan Baba ve Şeyh Yusuf Hemedani'dir. Şeyhinin ölümünden
sonra yerine üçüncü halifesi s ıfatıyla posta oturmu ştur. Bir süre
devam ettirdiği irş âd faaliyetine, şeyhi Yusuf Hemedani'nin i ş aretiyle ara verip yerini Abdulhâl ık Gucduvâni'ye b ırakm ış tır.
Bundan sonra Yesi'ye dönmü ş , orada altmış üç ya şına kadar hizmet vermiştir. Altmış üç yaşında Hz. Peygamber (s.a.s.)'in sünnetine aşırı bağlılığı sebebiyle tek ki şilik mezar şeklinde bir çile
hane haz ırlatm ış , yüz yirmi ya şına kadar ibadet, tezekkür ve teftkkürle hayat geçirmi ştir. Divan- ı Hikmet adlı eseri ineşhurdur. Bu
ünlü Türk şeyhi Yeseviyye tasavvuf okulu'nun kurucusudur.
Vefatı Yesi'dedir. 379
89. Seyyid Ahmed Rufai (512 /118-578 /1182): Irak' ın Vâsıf bölgesinde do ğdu. Seyyiddir. Yedi ya şında hâfız olmuştur. Alim bir sufiydi. Ebu'l-Alemeyn (yani, tarikat ve ş eriat sahibi) diye an ılar. Refaiyye tasavvuf okulunun kurucusudur. Çe şitli eserleri vard ır. 380
90. Abdulhalık Gueduvani (855 /1189): Gucduvan (Buhara)'da do ğdu. Aynı yerde vefat etti. Ilmi cephesi ile tan ınmış bir sufidir.
Hızır (a.s.)' dan kendi tasavvuf yoluna esas olmak üzere onbir
esası ö ğrenerek almıştır. 381
91. Ruzbehan Bakli (606 /1209): Şirazhdır. Aşk konusunu işlemiştir.
Şiirleri klasikler aras ında yer almıştır. 382
92. Necmeddin Kübrâ (Ö. 623 /1226): Harezm bölgesindendir. M ısır'da
Şeyh Ruzbehan MısrVnin manevi terbiyesi alt ında şiddetli riyazetler geçirdi. Kübreviyye tasavvuf okulunu kurdu. Mo ğollarm Harezm'i zaptı sırasında, sava ş alanında savaşırken şehit düşmüştür. 383
37$ D.S. Margoliouth, islam Ansiklopedisi, c.I., sh. 8084, İ stanbul 1978.
379 Ahmet Yesevi, Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler, Prof.Dr. Kemal Eraslan, Ankara 1983.
380 Ahmet Rufai, Delillerle Ma'rifet Yolu, H. Kamil Y ılmaz, sh. 5, İ stanbul 1985.
381 Adâb, 60-64.
382 Annemarie Schimmel, Tasavvufun Boyutlar ı, sh. 256.
383 E. Berthels, Necmeddin Kübra, islam Ansiklopedisi, c. IX., sh. 163-165,

İstanbul

1970.
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93 . Feridiiddin Attâr (627 /1229): Ni şabur'da do ğdu. Attâr olarak
çalışırdı . Birçok seyahatlarda bulundu. Tasavvufa dair say ısız
eserleri vard ır. 384
94. Suhreverdi (632 /1234): İran as ıllı olup, Bağdad'da yaşamıştır.
Suhreverdiyye tasavvuf okulunun kurucusudur. Bu tarikat İran
ve Hindistan'da yayg ındır. Avariful-Meârif adl ı eseri me şhurdur.
Bu sufinin halvet üzerine orijinal fikirleri vard ır. 385
95. ibnu'l-Ferid (Ö. 632 /1234): Kahire'de do ğdu. Erken yaşlarda
tasavvufa yöneldi. Kahire yak ınlarındaki Mukattam da ğlarında
onbeş yıl süreyle riyazet ve tefekkürle nefs terbiyesini gerçekle ş tirdi. Sonra Kâhire'y e döndü. Önemli sufi şairlerindendir. Kaside-i
Hamriyye'si ıneşhurdur. 386
96. Hâce Muinu'd-din Çişti (Ö. 634 /1236): Sistan'da dünyaya geldi.
Uzun yıllar seyahatlar yapt ı . İ slâm Hindistan'a girmeden önce
Hindu dininin kutsal merkezlerinden Acmir'e tekke kurarak
Şihabeddin Guri'nin fethine kadar, islâm' ı yayma, tebliğ etme
faaliyetlerinde bulundu. Annesi tarafından Abdulkadir Geylanr ııin
çok yakın akrabas ıdır. Çiştiyye tasavvuf okuluna mensuptnr. 387
97. Muhyiddin ibn Arabi (Ö. 6/38 /1240): Mursiye'de do ğmuştur.
Vandet-i vüctid nazariyesini sistemli olarak ilk ileri süren sufidir.
Zâhiri ve bat ıni ilimleri erken ya şlarda iken tahsil etmi ştir.
Tasavvufa dair say ısız eserleri vard ır. 3 Ş am'da kâsiyû.n. da ğa
eteklerinde medfün dur. 88
98. Ebu'l-Hasan e ş - Ş âzili (Ö. 656 /1258): Kuzey Afrikal ıdır. İskenderiyye'ye yerle şmi ştir. Belli ba şlı bir eseri yoktur, ancak Hizbu'lBahr adlı münacat halinde bir eseri zamamm ıza kadar intikal etmiştir. Ş âzili tasavvuf okulunu kurmu ştur. 389
99. Mevlâna Celâleddin Rumi (Ö. 672 /1273): Aslen Belhlidir. Moğol istilasında babas ıyla birlikte Konya'ya göç etti. Küçük ya şta
zahiri ilimleri tahsil etti. Mesnevi adlı eseri klasiklerden olup Mevleviyye tasavvuf okulunu kurmu ştur. 39°
384 Margareth Smith, Readings From the Mystics of Islam, sh. 80, London 1950.
385 Margareth Smith, a.g.e., sh. 91-93.
386 Aynı eser, sh. 94-96.
387 Naz, Khawaja Mueen-ud-din Chisti, Lahore 1970.
388 Nihat Keklik, Muhyiddin İ bn Arabi, İ stanbul 1966.
389 Annemarie Schimmel, a.g.e., sh. 218-9.
390 Mehmet Önder, Mevliina, Tercüıııan 1001 Temel Eser, No. 7, İstanbul trz.
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100. Sadreddin Konevi (Ö. 673 /1274): Konyal ıdır. Âlimdi Muhyiddin
İbn Arabi ekolünün önemli takipçisidir. Birçok eserleri vard ır.
101. Hace Mahmûd Fa ğnevi (Ö. 677 /1278): Fa ğne (Buhara)'de doğdu.
Vefatı aynı yerdedir. Ticaret ve dülgerlikle geçimini sa ğlardı . 391
102. Ahmed Bedevi Tantavi (Ö. 677 /1278): Tantal ıdır (Mısır). Bedeviyye tarikatnun müessisidir. İmam-ı Şa'rani bu ekole mensuptur. Vefat ı Tanta'da olmu ştur. 392
103. Ebu'l-Abbas Mürsi (Ö. 686 /1287): Seyyiddir. Şazili ekolündendir.
104. Sultan Veled (Ö. 712 /1312): Konya'da do ğmu ştur, vefat ı da aynı
yerdedir. Mevlana Celâleddin R ılini'nin. o ğludur. Tasavvufa dair
eserleri vardır. 393
105. Yunus Emre (638 /1240-720 /1320): Sivrihisar Sar ıköyü'nde doğmuştur. Türk sufilerin en büyüklerinden biridir. Tapduk Emre'nin
tasavvuf terbiyesiyle yeti şmiştir. Ölümünün 1320 de yine Sar ıköy'de oldu ğu rivayet edilmektedir. Türkçe tasavv ıdi şiirler bulunan bir Divan' ı vardır. 394
106. Hacı Bektaş Veli (Ö. 738 /1337): Türkçe eserler vermi ş bir sufidir. Bekta şi tasavvuf ekolünü kurmu ştur. Vefatı Hacıbektaş 'tadır. 395

107. Ebu Abdullah Siracuddin Ömer b. Ekmelüddin Giylani el-Halveti, (Ö. 750 /1349): Halveti tasavvuf ak ınunı tesis eden zatt ır.
108 Muhammed Bahâeddin Nakşbend (791 /1388): Kasr- ı Arifân'da
doğup yine orada vefat etmi ştir. Nakşbendi tasavvuf okulunun
kurucusudur. Mânen Hace Abdulhal ık Gucduvani'den feyz almıştır İlmi ve ahlaki sohbetlerle insan yeti ştirmeyi hedef almış tır. Alim, zâhid ve takva sahibi bir sufidir. Ortaasya ve Sibirya'da
islam tebliğinde faaliyetleri vard ır. 396
391 Adâb, 67-68.
392 Annemarie Schimmel, a.g.e., sh. 218.
393 Imam-ı Şa'rani, Tabakatül-Kübrâ, Çev. A. Akçiçek, sh. 1031, Istanbul 1970.
394 Prof.Dr. F. Kadri Timurta ş, Yunus Emre Divanı, Kültür Bakanl ığı yayınları, No:
72, ah. I—VI, Ankara 1980.
395 Mahmud Es'ad Co şan, Makalât Hac ı Bektaş-1 Veli, Ankara 1986.
396 Adâb, 78-83.
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109. Nesin)" (Ö. 821 /1418): Sufi Türk şairi. Bağdad'da Nesim nâhiy esinde do ğdu. Halep'te derisi yüzülerek idam edilmi ştir. 397
110. Emir Sultan (770 /1368-833 /1429): Sufi Emir Külâl'in o ğludur.
Buhara'da do ğmuştur. Bursa'da ınedfundur. Sultan Yıldırım Bayezid'in damadıdır. 398
111. Hacı Bayram Veli (Ö. 833 /1429): Ankara yak ınlarında Solfasol'da
doğdu. Ankara'da vefat etmi ştir. Bayramiyye tasavvuf ekolünü
kurdu Alim bir sufiydi. Gençlik y ıllarında medrese müderrisi
iken tasavvufa intisab etmi ştir. Türkçe birkaç şiirinden başka
elimizde eseri yoktur. 399
112. Esrefo ğlu Rümi (Ö. 874 /1469): İznik'te do ğdu. Kırk yıla yakın
medresede ilmiyye mensubu olarak hizmet verdi. Müderrislikten
tasavvuf] hayata geçi ş yapmıştır. Hacı Bayram-ı Veli'nin damadıdır. Tasavvufa dair çe şitli eserler vermi ştir.400
113. Molla Cami (817 /1414-898 /1492): Horasan' ın Câm kasabas ında
dünyaya gelmiştir. Herat ve Semerkand'da ş eriat ilimlerinin hemen hepsini tahsil etti. Sultan II. Bayezid'le ınektuplaşmaları vardır. Nakşbendidir. Doksan dokuz kadar eser verdi ği söylenir., Ilerat'ta vefat etmi ştir.401
114. İmam-ı Şa'rani (Ö. 898 /1565) M ısırlı sufilerdendir. Tabakat ı meş hurdur.402
115. İmam-ı Rabbani (Ö, 1034 /1624): Sirhind'de do ğdu orada vefat
etti. Bid'atlerle sava ştığı ve dini yenilediği için müceddid olarak
kabul edilir. Mektubat' ı ünlüdür. Zahir ve bat ılı ilimlerinde çok
ileri mertebelere ula şmıştır:103
116. Aziz Mahmud Hiidâi (1038 /1628): Şereflikoçhisar'da do ğmuştur.
Medrese müderrisi iken üftüde Hz.lerine intisable sufiyye yoluna
girmiştir. Celvetiyye'nin müessisidir. Tasavvufa dair eserleri vardır. İstanbul, Üsküdar'da medfündur. 4"
397 Abdülbaki Gölpınarlı, Islam Ansiklopedisi, c. IX., sh. 206-7.
398 Şinasi Çoruh, Emir Sultan, Tercüman Binbir Temel Eser, No: 8, İ st. trz.
399 Fuat Bayramo ğlu, Hacı Bayram-1 Veli, Ankara, 1980.3
400 Esrefo ğlu, Rumi, Esrefo ğlu Divanı, Tercüman Binbir Temel Eser, No: 4, İ stanbul
trz.
401 Cami, Baharistan, M. Nuri Gençosman, Onsöz, İ stanbul 1985.
402 Imam-1 Ş a'rani, Tabalsâtii'l-Kübra, Çev. Abdülkadir Akçiçek, İ stanbul 1969.
403 Adâb, 100-102.
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117. Erzurumlu İbrahim Hakkı (111 /1703-1194 /1780): Erzurum Hasankale'de do ğmuş bir Türk mutasavvıfıdır. Vefat yeri Tillo'dur.
Zâhiri ve bât ıni ilimlere vakıftı . Şeyhi Ismail Fakirullah Hz. leri
dir. Çok sayıda eser vermiştir. 4°5
118 Ahmed Ticani (1227/1812): Fas'da Ayn Mazı'da do ğdu. Zâhir
ilimlerini tamamladıktan sonra Şeyh Mahmud Kürdi-i Halvetr
nin tasavvuf terbiyesiyle kemale erdi. Ticaniyye adli sufi ekolün
kurucusu bu zatt ır.406
119. Şah Veliyullah Dehlevi (Ö. 1240 /1824): Pencap Beytâle'de doğdu. Hz. Ali neslindendir. Alim sufilerdendir. Mücâhede ve riyazetleri me şhurdur. Vefat ı Dehlâ (Pencab), dadır. Tefsir, tasavvuf,
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405 Hayran; Alt ıntaş, Marifetnâme'de Tasavvuf, İ stanbul 1981.
406 Enver Behnan Şapolyo, Mezhepler ve Tarikatlar, Tarihi, sh. 185, İstanbul 1964.
407 Adâb, 111-113.
408 Adâb, 114-116.
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SONUÇ

Görüldü ğü üzere tasavvuf felsefesi ayn ı gayeye yönelik, fakat değiş ik metod ve mektepler halinde İ slam tefekkür tarihinde belli bir yeri
işgal etmiş tir. Tasavvuf felsefesinin belli ba şlı ş ahsiyetleri fikirlerine göre
her kesimde üstad kabul edilerek etraflarmda halkalar te şkil edilmiştir.
Önceleri şahısları n fikirlerinden bahsedilirken, felsefenin tasavvufi düş ünceler içerisine girmesinden sonra eko]lerden bahsedilir olmu ştur.
Tasavvufi düşünce sistemle ştikten sonra, belli ba şlı kaideler ortaya ç ıkm ış ve tasavvuf di ğer bütün ilimler gibi islami bir ilim haline gelmi ştir.
Bu küçük eserde mü ş ahede edildi ği gibi, tasavvufi dü şünce sisteminin
bazı kaideleri ve ş ekilleri yakın yüzyıllara kadar devam etmi ştir. Daha
önce de belirtildi ği vechile tasavvuf ya şanılan bir hal, bir tür hayat tarzı ve e şyanın hakikatini anlama oldu ğundan, daha sonraki zamanlarda
tasavvuf üstadlar ına, bu üstadlar ın ş ahsiyetlerine, kültürlerine ve takip
ettikleri usüllere göre farkl ı sistemler ortaya ç ıkabilecek ve yeni ekoller
teş ekkül edebilecektir. Ancak, gaye Allah'tan gayri dü şünceyi silip atmak ve şuuru Allah Tealâ'ya yönelmek oldu ğuna göre, kullanılan metodlar ne olursa olsun, esas de ğişmeyecektir.
Tasavvufi hayat ın hakikati bizzat ya ş ayan tarafından bilindiğine
ve bizim bu hayat hakkındaki bilgilerimiz onu ya şayanların ifadeleri
doğrultusunda ş ekillendiğine göre, bu hayat ın halleri konusundaki aç ıklamalarımı z deskriptif (tasviri) olmaktan öteye gidemeyecektir. Bu durumda tasavvufi hal, sadece ya şayan tarafından bilinecektir Zihin ve
ruh planında cereyan eden haller tam mânâs ıyla bilinmedikçe bu konuda objektif bir aç ıklama yapmak mümkün olmayacaktır. Böyle olunca elbette hem lehde, hem de aleyhde fikirler beyan edilecektir. İşin
doğrusu meselenin hakikatine nüfuz ettikten sonra meseleleri islami
ölçüler içerisinde de ğerlendirmektir. Ancak böyle oldu ğu takdirde do ğru bir hüküm verilmiş olabilir. Bu küçük eseri notlar halindeyken kitap haline getirme imkanını verdiğinden dolayı Allah'a şükrediyor, ilmi çalışmalarmuzda bizi muvaffak k ılmasım diliyoruz.
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şükr 133

tuma'nine 9

taallüm 49

ubudiyyet 134

,.evazu 126, 132, 133

taayyün alemi 108

ukül-ı tis'a 115

tabakât 11

usvetün hasenetün 32, 34

tabâyı-ı erbaa 115

uzlet 135, 138

tabiun 4
table rase 134
tahiyye secdesi 107

ülfet 130

takiyye 60, 65

ümmf 146
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üns 9, 52, 53, 72, 135

vesvese 125

ünsiyet 130

vuslat 45, 129, 133

üveysllik 107

vüeûd 99, -102, 109, 110
vüeûd-u mutlak 91

vacib 106, 108
Vacibü'l-Vüeûd 99
vandet 48, 104

yakin 2, 9, 52, 90, 91, 92, 124
yedi gök 118

vandet-i mutlaka 104

yokluk 106

vandet-i şıthıld 86, 89, 102, 106, 107

yusr 25

va'd 69

vandet-i vüeûd 7, 22, 89, 98, 100, 101, 102,
103, 105, 148
vahid 134

zâhid 4, 118, 137

vahidiyyet 104

zahir 97, 99, 104

vahiy 48, 49, 50

zat 43, 44, 102, 103, 104, 105, 109

vald 69

zat alemi 57

vakt 9, 52, 54, 55, 135
varid 54

zat-ı ehadiyyet 102

varidât 132

zati kemal 103

varlık 99

za,i teeelli 108

vasıl 8

zatullah 37

zat- ı mutlak 98

vasıt 73

zevk 135

vecd 52, 55, 84, 85, 125, 132
vedild 31

zikir 84, 136

vehbi 54

zooloj i 114

veli 82, 83, 100, 121, 130
velilik 81

zühd 9, 51, 53, 63, 64, 91, 135, 136, 139, 140

veri 9, 65, 83, 135, 137, 138, 139

ziihhad 4

zikr el-celâle 89
zuhur 133
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YER VE İSİM İNDEKSİ
-AAbdullah Bosnavi 96
Abdullah b. Mübarek 138
Abdü'l-Vahhab Sa'rani 96
Abdullah Ensari 9, 11, 12, 70
Abdullah. Razi 145
Abdurrahman Sülemi 11, 12
Abdulhalık Gucduvani 147
Abdülkadir Geylani 11, 146, 148
Abdülkerim el-Cili 97
Abdül-Vahid ibn Zeyd 6
Acmir 148
Adem 10, 84, 85, 99, 108
Afrika 148
Ahmet Avni (Onuk) Bey 96
Ahmet Bedevi Tantavi 149
Ahmed b. Fatik 88
Ahmed b. Ebil-Havari 139
Ahmed b. Hadraveyh 139
Ahmed b. Hanbel 141, 6
Ahmed Yesevi 146, 147
Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevi 152
Ahvaz 73, 74, 76
Ahzab Suresi 130
Hz. Ali 59, 60, 61, 75, 137, 151, 146, 147
Ali b. Isa 77
Ali b. Musa Rıza 138
Ali b. Osman Hucviri 146
Aliyü'l-Kâri 97
Ali Zeynelabidin 146
Allah 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 93, 94, 95,
99, 100, 101, 105, 106, 108, 109, 112,
113, 114, 115, 118, 119, 123, 127, 128,
129, 130, 143
Amr b. Osman Mekki 141
Amr el-Mekki 70
Anadolu 96
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Ankara 150, 151
Ankebut Suresi 130
A'raf Suresi 17, 21
Arberry 7
Aslan Baba 147
Aziz Mahmud Hüdai 150
-

B

-

Bağdad 11, 67, 74, 75, 76, 89, 96, 110, 138,
139, 140, 141 142 143, 146, 147, 148
149, 150
Bağlam 151
Basra 6, 59, 60, 67, 139, 144, 147
Bayazid Bistami 7, 53, 66, 139
Bayazid 146
Bayezid II 150
Bayramiyye 150
Bedeviyye 149
Bektaşi 149
Beih 138, 140, 148, 110
Beytale 151
Beyt-i Haram 77
Bistam 139
Bistami 91
Bişr el-Hafi 67, 139
Brockelman 96
Buda 102
Buhara 147, 149, 150
Buhari (imam) 65, 73
Bunan Hammal 142
Bundar 145
Bursa 150
Buşenci 144
-CCabir b. Hayyan 5
Cafer Huldi 145

Ebu Ca'fer Muhammed b. Yakub b. İ shak

Cafer-i Sadık 137

el-Kuluni 6

Cahız 6, 65
Cam 150

Ebu Ferve 4

Cami 96

Ebu Hafs Haddad 140

Cebel Ş eyhleri 144

Ebu Hamid Muhammed b. Muhammed b. elGazzali 90

Cebrâil 49, 58
Celvetiyye 150

Ebu Hamid el-Huldi 11

Cibal (Kafkasya) 142

Ebu'l-Haris 79

Cüneyd 86, 90, 144

Ebu'l-Hasan Ali el-Hueviri 12

Cüneyd Bağdadi 5, 8, 70, 72, 73, 74, 75, 89,

Ebu'l-Hasan Harakâni 146
Ebu'l-hasen en-Nuri 71

140, 142, 143

Ebu Haşim el-Kufl 4

Ciineyri 90

Ebu Hamza el-Ba ğdadi 8

-Ç-

Ebu'l-Hayr Akta' 144

Çin 87

Ebu Hüreyre 62

Çivizade 97

Ebu Muhammed (hadisçi) 96

Çiştiyye 148

Ebu Muhammed el-Cüneyri 89
Ebu Nasr es-Serrac 11

-D-

Ebu Nuaym el-Isfehani 11, 67

Dabistani 146

Ebu Osman 54

Darran 138

Ebu Osman Mağribi 146

Davud (Hz.) 10

Ebu Ömer 77, 78

Davud Tai 138

Ebu Said ibn el-Arabi 11

Dehla 151

Ebu Said b. Arabi 144

Dicle 87

Ebu Seleme b. Abdurrahman 62

Dinever 89, 144, 145

Ebu Talib el-Mekki 11

Dükki 145

Ebu Türab Nah şebi 140
Ebu Bekir Kettani 143
-E-

Ebu'l-Kasım Abdu'l-Kerim el-Ku şeyri 12

Ebu'l-Abbas Ahmed ibn Ata 89

Ebu Süleyman Darani 138

Ebui-Abbas Dineveri 144

Ebu Muhammed Ceriri 143

Ebu Abbas Kassab 146

Ebu Abdullah-Mağribi 142

Ebu'l-Abbas Seyyar! 144

Ebu Hafs Haddad 142

Ebu Abdullah el-Ma ğribi 74

Ebu Haşim el-Kufi 138

Ebu Abdullah Siracüddin b. Ekmelüddin

Ebu Hüseyn en-Nuri 141
Ebu Hamza Bağdadi 141

Giylani el-Halveti 149
Ebu Ali b. Katib 144

Ebu Said Harraz 141

Ebu Ali Dekkak 146

Ebu Osman Hiri 142

Ebu Ali Farmadi 146

Ebu Abdullah (M. Bakır) 137

Ebu Ali Ruzbari 143

Ebu Yusuf (İmam) 121

Ebu Ali Sakari 143

Ebu Kubeys da ğı 74

Ebu Ali Sindi 66

Ebu'l-Alemeyn 147

Ebu Amr Züccaci 144

Ebu'l-Hasen e ş-Ş azili 148

Ebu Bekr Dulef b. Candar e ş-Şibli 90

Ebu'l-Hayr Muhammed b. Müslim ed-Debbas

Ebu Bekr el-Kelabazi 12

147

Ebu Bekir eş-Şibli 89, 144

Ebu'l-Abbas Mürsi 149

Ebu Bekir b. Tahir 144

Ekber Şah 106

Ebu Bekir Tamestani 144

Emir Sultan 150
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Emir Külal 150

Hallaciye (tarikat) 89

Ensari 88

Hamid 77, 78

Erzuruml.:

115, Hamdun Kassar 140

İbrahim Hakkı 112, 113,
116, 118, 151

Hanbeli 146

Errecan 145

Harakan 146

Erzurum 151

Harem 145

Esam 139

Harezm 147

Eş'ari 69

Haris el-Muhasibi 67, 58, 69, 91, 139
Harraz 70, 71

Eş'ariler 89
Eşrefoğlu Rumi 150

Hasan Basri 6, 15, 59, 65, 67, 78, 137
Hasankale 112, 151
Hatemul-Esamm 139

Fağne 149

Hayru'n-Nessac 143

Fahreddin Razi 89

Hazar Denizi 146

Fartıbi 69, 115

Herat 146, 150

Farmed 146

Herevi 11

Fergani 108

Hızır (a.s.) 147

Feridüddin Attar 11, 110, 148
Firavun 140

Hind 87

Fudayl b. Iyaz 138

Hindistan 102, 107, 151, 148

Fudayl b. Iyaz 138

Hindu 148

Futi 74

Hizbu'l-Bahr 148

-G-

Hicaz 6

Horasan 6, 110, 138, 139, 140, 142, 144, 150
Husri 145

Gazne 146

Hüccetu'l- İsla'm 91
Gazzall 2, 8, 12, 13, 18, 70, 88, 90, 91, 93 , Hüsameddin Çelebi 111
116, 117, 118, 139
Hüseyin Vaiz Ka şifi 8
Gilan 146
Gucduvan 147
Gwalior 107

Irak 147
-

H

Hacc (Suresi) 57

Ibn Abdullah Sühreverdi 12

Hacca b. Yusuf 60, 61

İbn Arabi 89, 96, 97, 99, 100, 101, 112

Hace Abdulhal ık Gucduvani 149

İbn el-Arif 9, 53

Hace Baki Billah Kubuli 107

İbn Ata 10, 71, 74, 90, 142

Hace Mahmud Fa ğnevi 149

Ibn Ata Ruzbari 145

Hace Muinuddin Çişti 148

İ bn Başkuval 96

Hacı Bayram- ı Veli 150

İbrahim b. Edhem 138

Hacıbekta ş 149

Ibn Bünan 142

Hacı Bekta ş Veli 149

İbn Buhlul 77

Hafi 139
Hakim Tirmizi 100, 141

İbn Davud 76
İ lınu'l-Ferid 148

Halveti 149

İbnu'l-Furad 76

Halep 96, 150

İbn Hacer el-Askalani 96

Hallac 6, 10, 11 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,

İbn Hafif 145

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
Hallac-ı Mansur 142
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İbn Haldun 3, 5, 89, 96
Ibn Kerram 11, 71, 72

İbn Kuteybe 62

Konya 96, 110, 148, 149

İbn Mesruk 142

Kudüs 96

İbn Mücâhid 77

Kufe 11

İbn Münazil 143

Kur'an 137

İbn Nüceyd 145

Kurtuba 95, 96

İbn Rebah 67

Kuseyri 88

İbn Rüşd 95. 96. 97
İbnu's-Sai 144
İbn Sina 69, 97, 115
İbn Sureyc 76, 77

Kuzey Afrika 96
Kübreviyye 147
-L-

İbn Teymiyye 89, 96
Lahor 146

İbn Tufeyl 95

Leyl Suresi 133

İbn el-Usruseni 77

Lizbon 96

İbn Zenci 77
İbn Zübeyr 60

-M

İbrahim (Hz.) 10, 16, 22, 88
İbrahim Hakkı 113, 114, 115, 116, 119, 121
İbrahim Havvas 141
Imam-ı A'zam Ebu Hanife 121, 138

Mağrib 96, 144

İmam-ı. A'zam 137

Maliki mezhebi 95

İmam Gazzah 146

Ma'ruf el-Kerhi 67, 138

Imam-1 Rabbani 97, 106, 107, 108, 109, 110,
150

Massignon 7

İmam-ı Sa'rani 149, 150

Meari Suresi 58

İran 97, 98, 106, 146, 148

Medine 85, 137

Isa (Hz.) 10, 22, 23, 72, 75, 81, 96, 106

Mekke 75, 77, 85, 96, 110, 141, 143, 144, 145

iskenderiyye 148

Merakeş 95, 96

İslam 148, 152
İsmail (Hz.) 10, 23, 96

Merv 138, 146

Ismail Fakirullah 151

Meser 63

Ispanya 95

Mevlana 89, 111, 112

İ stanbul 150

Mevlana Cami 96

Isbiliyye 96

Mevlana Celâleddin Ruud 110, 148, 149
Mevlana Halid Ziyaüddin Ba ğdadi 151

Iznik 150
-K-

Mağz-ı Kur'an 111
Maide Suresi 130

Matüridi 69

Meryem (Hz.) 23, 32, 72

Mevleviyye 89, 148
Mısır 7, 67, 96, 139, 142, 144, 149, 150

Kadid 137

moğollar 147

Kadiriyye 89, 147

Moğol istilası 148

Kadi'l-Kudat 76

Molla Cami 11, 150

Kahire 148

Muaviye 59, 60

Karadağ 151

Mucibetü'l-Bahili 36

Karaman 110

Muhammed (s.a.s.) 10, 23, 24, 29, 30, 31, 32,

Karmati 75

33, 34, 35, 36, 47, 50, 59, 64, 72, 82, 96,

Kasım b. Muhammed 137

99

Kasiyun Dağı 148

Muhammed Bakır 137

Kasr- ı Arifan 149

Muhammed Bahaeddin Nak şbend 149

Kastalani 16

Muhammed b. en-Nuri 5

Kerbela vak'as ı 137

Muhasibi 9, 11, 72
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Muhyiddin ibn Arabl 13, 18, 95, 102, 106, Rakki: 143
108, 109, 148, 149
Rey 140, 142
Mukattam 148
Rufaiyye 147
Mursiye 148

Ruveym 144

Murtaiş 143

Ruzbehan Bakli 147

Musa (Hz.) 10, 15, 22, 31, 82
Musul 96

-SSabiriyye-i Çi ştiyye 107

Mutezile 69
Mümşad Dineverl 142
Mürsiye 95

Sabit b. Kurra 65
Sa'd b. Ebi Vakkas 28
Sadreddin Konevi 149

Müzeyyin 143

Said Harraz 142
-N-

Said b. Müseyyeb 137
Salih Hz. (a.s.) 62

nakşbendi 149

Samerra 143

Nasır Hüsrev 98

Sarıköy 149

Nasır 78

Sayram 147

Nasrabazi. 145
Necmeddin Kübra 147
Nehrecori 144

Sehl b. Abdullah 143
Sehl-i Tüsterl 11, 72, 73, 140
Selahattin Bey 96

Nesim 150

Selahattin Alpay 96

Nesimi 150

Semarkand 144, 150

Nev'i (ş air) 96

Semmant (Alaeddin) 108

Nif 146

Seri Sakati 8, 70, 73, 138, 140, 142

Nihavent 141

Serrac 9, 51, 52

Nirvâna 7, 124
Nişabur 92, 140, 143, 144, 145, 146,
Nizinıiye Medresesi 92

147 Sevil 96
Seyyid 147
Seyyid Ahmed er-Rufal 147

Nubi 67
Nureddin Cihangir 107

Seyyid Seyfullah Efendi 102
Seyyid

en-Nuri 74

Ş erif Cürcâni 96

Sibirya 149

Nuri Gençosman 96
Nwyia 7

Sirhind 106, 107, 150
Sistan 148
-O•

Sivrihisar 149

Ogan 7

Solfasol 150

Ortaasya 149

Suhreverdiyye 148

Osman Hz. (r.a.) 59, 60, 151

Sühreverdi 8, 97, 148

Osmanlı-Rus harbi 152
-Ö-

Sultan Mahmud 146
Sultanu'l-UlemIl 110
Sultan Veled 110, 149

Ömer (II) 60
-PPakistan 151

Sur 145
Suriye 110
Suyutl 89

Pencap 151

Süfyan-ı Seyri 140, 141

Peygamber Hz. (s.a.s.) 116, 121, 124,
130, 131, 143, 147

129, Süleymaniye Camii 152
Süleyman Hz. 96

-RRabiatu'l-Adeviyye 29, 67, 86, 91
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Ş ah Cihan 107

Şah Kirmani 142
Şah Veliyyullah Deblevi 151
Şakik el-Belhi 9, 51, 138
Şam 96, 138, 139, 143, 145
Şem 96, 138, 139, 143, 145
Şazili 148, 149
Şehit Ali Pa şa 70
Şems-i Tebrizi 110, 112
Şereflikoçhisar 150
Şeyh Abdülehad 107
Şeyh Abdülhakim Arvasi 151
Şeyh Ruzbehan Misli: 147
Şeyh Yusuf Hemedan1 147
Şeytan 84, 85
Şibli 71, 74, 79, 90
Şihabeddin Guri 148
Şihabeddin Yahya b, Habe ş es-Sühreverdi
(el-Maktul) 98
Şiraz 145, 147
Şit Hz. 96

Yeseviyye 147
Yesi 147
Yıldırım Bayezid 150
Yunanistan 102
Yunus Emre 110, 149
Yusuf Hz. 38, 40, 42, 125
Yusuf b. Hüseyin 142
Yusuf Hemedani 146
-7Zahiri Mezhebi 144
Zekeriyye Hz. 32
Zeyne'l-Abidin b. Ali b. Hüseyin 6
Zeynep 35
Zu'n-Nun el-M ısri 7, 8, 9, 11, 52, 67, 70
Kitap İndeksi
Avarifü'l-Maarif 12, 148
-Bel-Beyan ve't-tebyin 6
-C.

-TTaberi 65
Taftazani 96
Tamestani 144
Tanta 149
Tapduk Emre 149
Tillo (Aydınlar) 151
Tirmiz! 126
Tirmizi (el-Hakim) 72
Tunus 96
Tus 146
Türk 110, 112
Tüster 75, 140

Üftade 150
Ümmü Seleme 59
Üsküdar 156
Üsruşen 144
-VVan 151
Vasıf 147
Vâsıl b. Ata 61
Vasıt 142
-YYahya Hz. 23
Yahya b. Muaz er-Razi 8, 10

Cilâu'l-Kulfıb 114
DDefinetu'r-Rüh 114
Divân 81, 113, 149
Divân-ı Hikmet 147

Esrârnâme 110
-FFusüsu'l-Hikem 96
Futuhâtu'l-Mekkiyye 95, 96

Haküiku't-Tefüsir 12
Hâtemu'l-Evliyâ 141
Iley'etu'l- İ slâm 114
Hikâyâtu'l-Evliya 11
Hilyetu'l-Evliyâ 11
Hikmetu'l- İşrük 98
Hısnu'l-Arifin 113

İhyâu Ulumi'd-Din 91, 92
İkbalnâme 113
Bühinâme 114
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insâniyye 113
İnsan-ı Kâmil 114
irfâniyye 113
•- K el-Kâfi fi limrd-Lrin 6
Kaside-i Hamriyye 148
Kenzu'l-Fütülı 114
Kesfu'l-Esrâr ve iddetu'l-Ebrâr alt
Kesfu'l-Mahcûb li, Erbâbi'l-Kulab 12
Kitâbu']-A.lem 114
Kitâbu Camii']-Hikmeteyn 98
Kitabu'l-Ferec 71
Kitâbu']-Ildâs 78
Kitâbu']-Kesf 71
Kitâbu']-Luma' 9, 11, 51
Kitâbu Menâzili's-Sâirin 12
Kitâbu'r-Riâye 67
Kitâbu's-Sıdk 70
Kitâbu's-Sur 70
Kitâbu'-t-Te'arruf li-Mezhebi Ehli't-Tasavvuf 12
Kitâbu't-Tevehhum 67
Kitâbu'z-Ziyâ 71
Kitâbu'z-Zühd 6
Kitâbu'z-Zühd ve'r-Rakâik 6
Kur'ân-ı Kerim 82, 83, 87, 88, 90, 91, 101,
111, 124, 127, 139, 141
Kiit-ı Can 113
Ktitu'l-Kulüb 11
-L Letâifu'l-isârât 12
-M-

Nefehâtu'l-Uns 11
Nefyu'l-Viicild 114
Nuhbetu'l-Kelânı 113
Nüs-ı Cân 113
-RRâznâme 114
er-Riâye 9
Risâle 12
Risâle-i Miftâh- ı Vandet-i Vüciid 102
Rahu's-Sural 114
-Ses-Sahâfe fi'z-Zühd 6
Sefinetu'n-N611.- min Wıridati'l-Fütah 114
- Ş-

Sifâu's-Sudür 113
TTabakat 150
Tabakâtu'n-Nüssâk 11
Tarik-ı Naksbendiyye 113
Teferrücname 114
Tenezzülât-ı Müsiliyye 96
Tercümânu'l-Esvâk 96
Te'vilu Muhtelifi'l-Hadis 62
Tezkiretu'l-Ahbâb ft Menâk ıbı Kutbi'.-Aktâb 113
Tezkiretu'l-Evliya 11
Tuhfetu'l-Kirâm 113
-U-

Marifetnâme 113, 114, 115
Mecmûâtu'l-Meâni 113, 114
Mektabât 107, 150
Mektübu's-Sırr 114
Menâkıb-ı Sipehsâlâr 111
Mesai! 70
Mesnevi 111, 148
Mesiriku'l-Yûh 113
Mir'âtu'l-Kevneyn 113
Munkız 92
el-MunkızuMine'd-Dalal 91
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Urvetu'l-Isiam 114
Uzletnâme 113
•

-

tlfetu'l-Enâm 114
rifetu'l-Kulab 113
.V.

Vandetnâme 114
Vasiyetnâme 114

Fiyatı: 1000 TL.

