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ÖNSÖZ 
 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. 

Salat ve selam Efendimiz Ahmed, Mahmud Muhammed Mustafa’nın, ehl-i 

beytinin, gökteki yıldızlar olan sahabelerinin ve bu dine hizmetkar olanların üzerine 

olsun. 

Araştırmamız, günümüz Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan tasavvuf 

hakkında, Amerikalı siyahi  Müslümanlardan Muhiddin Şekur’u örnek alarak fikir 

edinmeyi amaçlamıştır.  

Tasavvufun kişiden kişiye farklı anlaşılmasına rağmen  ülkelere ve 

coğrafyalara göre çeşitlilik arz eden ortak terminoloji ve usûl anlayışı da 

bulunmaktadır. Bugün coğrafyalara göre sınıflandırılabilen bu anlayış, tasavvuf tarihi 

içinde, erken dönem, Gazalî ve Gazalî sonrası olarak zamana göre de 

sınıflandırılmıştır. Temennimiz buradan hareketle, günümüzdeki anlayışı ABD 

coğrafyasında irdeleyerek yarınlara ışık tutmaktır. Bu çalışmada, deniz aşırı bir 

ülkeyi araştırmaya iten sebep ise,  on altıncı yüzyılın başlarında keşfedilmiş bu 

kıtadaki tasavvufî hareketlerin net olarak araştırılması ve bu araştırmaya temel 

olacak kaynaklara, telekomünikasyon vasıtalarıyla ulaşmanın kolaylığıdır. Bu 

çalışmamızla ABD’de net bir İslam veya Tasavvuf tarihi ortaya koyduğumuzu iddia 

etmemekteyiz. Ancak, gelecekte yerinde yapılacak herhangi bir bilimsel çalışmaya 

bugünün genel fotoğrafını çekmesi yönünden çalışmamızın öneminden 

bahsedebiliriz.  

Bu temennimizi gerçekleştirebilmek amacıyla, çalışmamızın giriş bölümünde 

ABD’deki İslam tarihini ve tasavvufu temsil eden grupları, yerindeki kaynaklarla 

sunmaya ve bu verileri sınıflandırmaya çalıştık.  



 VII 

İki bölümde ele aldığımız bu çalışmamızın birinci bölümünde, örnek olarak 

ele aldığımız Şekur’un ABD sosyal yapısındaki statüsünü genel olarak ortaya 

koymaya çalıştıktan sonra, ayrı bir bölüm halinde hidayetini ve tasavvuf anlayışını 

ortaya koymaya çalıştık. Bu bölümün en zorlayıcı olan yönü, hayatta olan bir şahsa 

ait mahrem olabilecek verileri sunmakta biraz sınırlı davranma ilkesine göre hareket 

etmemizden kaynaklanmaktadır. Diğer yönden de bir psikiyatr olan Şekur’un bu 

süreçte tanımladığı hislerini mümkün olduğu kadar paylaşmaya çalıştık. Bir kişinin 

yaptığı psikolojik analizleri, ABD kıtasından bir numune olarak görüyor, bu 

analizlerle bütün bir sosyal yapıyı tanımlamaya kalkmadığımızı da belirtmek 

istiyoruz.  

İkinci Bölümde ise, Tasavvuf terminolojisinde tanımlamaları bulunan bazı 

kavramları, genel olarak hatırlattıktan sonra Şekur’un bu kavramlara yönelik 

anlayışını, benzeşen ve farklı bir bakış açısı sunan yönlerini sunmaya çalıştık.  

Bu çalışmada yol göstericimiz olan ve tecrübelerini bizden esirgemeyen 

değerli hocam ve danışmanım Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu’na, tavsiyeleriyle 

çalışmama önemli ölçüde katkıda bulunan Dr. Hayati Bice’ye ve Kanada’dan kaynak 

taramasında ve ulaştırılmasında emeği geçen  kardeşim Cengiz Yıldız’a ve diğer 

arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunmaktan derin memnuniyet duyarım. 

 

       Selami Erdoğan 

       Ankara 2007 
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GİRİŞ 

A. MUHYİDDİN ŞEKUR’UN YAŞADIĞI ÜLKEDE İSLAM VE TASAVVUF 

1. ABD’de İslam: 

Amerika’ya İslamîyet’in ilk olarak kim veya kimler tarafından ne zaman 

girdiği bilinmese de binaltıyüzlü yılların ortalarında girdiği tahmin edilmektedir. 

Endülüs ve Kuzey Afrikalı müslüman gemicilerin bir okyanus seyahetinde sis 

nedeniyle uzun süre kayboldukları, “acayip” buldukları topraklara ulaştıkları ve bu 

topraklardan çok değerli ganimetlerle döndükleri tarihte kayıtlıdır.1  

Amerika kıtasının Kaptan Kristof Kolomb tarafından keşif tarihi olarak 

bilinen 1492, aynı zamanda Endülüs’ün Hıristiyan birliklerince geri alındığı tarih 

olması bakımından, Amerika’ya giden ilk keşifçi İspanyollar arasında müslümanların 

da bulunduğu, kesin olmayan ancak yaygın olan bir görüştür.2 

Amerika’daki İslam, 1530 ile 1850 tarihleri arasında İspanyollar, 

Portekizliler, Hollandalılar, Fransızlar ve İngilizler tarafından yüz binlerce kölenin, 

Amerikan kolonilerinin maden ocaklarında çalışmak üzere Batı Afrika’dan 

getirilmesiyle başlar. Bunların yüzde yirmisinin yüksek eğitim almış, Kur’an okuyan, 

namaz kılan, Malikî Mezhebinden müslümanlar oldukları da bilinmektedir.3 B i r  

kısmı Avrupa üzerinden getirilen bu Müslüman siyahîlerin, dinlerini ne derece 

muhafaza edebildikleri bilinmemektedir ancak 1501 senesinde İspanyollar tarafından 

ilk Afrikalı kölelerin İspanya’ya getirilmelerinin akabinde İspanya Kralı, 1543 seneli 

bir kanunla topraklarındaki tek inancın Katolik inancı olduğunu, Muhammed’e ait bir 

mezhebe veya diğer inançlara yer verilemeyeceğini ilan etmiştir. İspanyol otoriteleri, 

kolonileşmenin ilk 50 yılı için Müslüman Afrikalıları Amerika’ya götürmeyerek, 

                                                 
1
 Barbara J. Bilge, Islam in the Americas, The Encylopedia of Religion, c.7, New York 1987, s.426 

2
 Michael Gomez, The Experience and Legacy of African Muslims in the Americas, Black Crescent, 

Cambridge 2005, s.9 
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Hindistanlı kölelerin Müslüman olmalarını engellemek istemiş ve neredeyse 

tamamen bu politikasında başarılı olmuştur.4  

1830 yılında Portekizler, 1833 yılında İngilizler, 1848 yılında Fransızlar, 

1863 yılında Hollandalılar’ın köleliği kaldırmaları üzerine çok sayıda siyahî ana 

vatanları olan Afrika’ya dönmüşler, geride kalan ve serbest bırakılmış olanlarda 

düşük ücretle çalışmayı reddedince, İngilizler, 1895 ile 1917 arasında yüzde on altısı 

sünni müslüman olan iki yüz kırk bin Hindistanlı sözleşmeli işçileri Guyana’ya 

getirmiştir; bu kişilerin daha sonra aileleri ve yakınları da Guyana’ya gelmiştir.5 

Köleleştirme hareketleriyle ABD’ye İslam’ın geldiğine yönelik diğer kanıt 

ise; Kuba, Peru ve Georgiya sahillerindeki müzik çeşitlerinde, Arapça kelimeler 

içeren şarkı sözleri görülmektedir. Daha da ötesi,  bir müzikolog olan John Storm 

Robert, bugün dünyanın evrensel müzik türü hâline gelmiş olan Blues’un,  detayda 

İslam etkisindeki Batı Afrika Müziği ile aynı olduğunu, derin yalnızlık içeren Blues 

müziğinin, mutsuz ama eğitimli Kur’an hafızı olan köleler tarafından icad edildiği 

sonucuna varmıştır. Başka bir araştırmada ise Slviane Diouf, Amerika’da yaygın bir 

soy isim olan “Bailey”’in, bir çok cihetten Afrika’da siyahî Müslümanlarda çok 

yaygın olan Bilalî’den geldiğini ve iki coğrafyada yaşayan siyahî insanların da 

kullandığı sarık, takke ve kıyafetin bunun birer delili olduğundan bahsetmektedir. 

“Afrika’nın Öncesi”, “Müslümanların inanç ve geleneklerini devam ettirebilmeleri 

için zor ve hayret verici gayretleri”, “Yakın zamanda unutulmuş bir olayın 

meşruluğu” ana başlıklarıyla bu konuda önemli bir çalışma yapmış olan Diouf, 

Afrikalı kölelerin dinlerini yeni kuşaklara anlatmadaki yetersizlikleri, kuşaklar 

                                                                                                                                          
3
 Bilge, Islam in…, s.427; Ayrıca Bknz: Yusuf Morueh, “Precolombian Muslims in the Americas”, 

http://www.jannah.org/articles/precolumbus.html, 07.05.2005, 13:55  
4
 Daniel Pipes, “Servants of Allah: African Muslims Enslaved in the Americas”, Middle East 

Quarterly, Aralık 2000, ss.53,54; Ayrıca Bknz: Sylviane A. Diouf, “Servants of Allah”, New York 
University Press, New York 1988, s.55 
5
 Bilge, age., eser, s.426 
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arasında oluşan dengesizlik, kopmuş aile bağları, kendi değerlerinde  eğitim verecek 

okuldan mahrumiyet v e  Hıristiyanlığa dönmeleri yolunda yapılan baskılar gibi 

sebeplerden dolayı 1920’lerde Müslüman kölelere ait mirasın yok olduğunu söyler ve 

bazı torunların Müslüman olduklarını dahi bilmedikleri büyüklerini, namaz kılarken 

ve dua ederlerken hatırladıklarını kaydeder.6  

Amerika’ya yerleşen siyahî Müslümanlar, kalıcı bir şekilde cemaatleşememiş 

ve dinlerini unutmuşlardır. Ancak tüm bunlara rağmen, yine de, sonraki senelerde 

ortaya çıkan Siyahî Hareketlerin isimlerinde, İslamî motifler göze çarpmaktadır.7 

İslam adıyla başlayan bu tür siyahî hareketlerin içinde en tanınmışı, 1931 yılında 

Elijah Muhammed’in Chicago’da “İslam Milleti” (The Nation of Islam) adıyla 

mabetten yürüttüğü hareket olmuştur. İslam Milleti, 1930 yılında Amerika’ya 

göçmen olarak gelen ve 1934’te esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Wallace D. 

Fard Muhammed’in, Detroit’te başlattığı aslında İslamî olmayan bir hareketin 

koludur.8 İçerisinde bazı İslamî söylevleri ve kaideleri de  bulunan bu harekete 1952 

yılında katılan Malcom X, derin saygı duyduğu lideri Elijah Muhammed’in zina 

yaptığını öğrenince, 1964 yılında Müslüman Camiîni kurulacağını ilan ederek, 

Afrika ve Orta Doğu’yu kapsayan  Hac ziyaretlerine çıkar.9 Dönüşünde İslamîyet’in 

sadece siyahlara has bir din olmadığını,10 kendisinin hakikî İslam’a iman etmiş bir 

müslüman olduğunu belirterek İslam kardeşliğini savunmuştur. Bunu yaparken diğer 

dine mensup siyahîleri dışlamamış, 1964 yılında tüm siyahîlerin toplumsal 

sorunlarıyla ilgilenen Afro-Amerikan Birliği Organizasyonunu kurmuştur.11 21 Şubat 

1965 yılında şehit edilen Malcom X’in, Amerikalı siyahlar içinde İslamîyet’in 

                                                 
6
 Pipes, “Servants…”, ss.54–56 

7
 Sırrı Erinç-İhsan Taşer-Hamid Algar, Ülkede İslamîyet, MEB İA., c.1, Milli Eğitim Basımevi, 

İstanbul 1979, s.47 
8
 Aynı eser, s.47; Ayrıca bknz., Encylopedia of American Religioms, The Nation of Islam, 

Supplement, Detroit 1985, ss.70 
9
 Ed. Bruce Perry, Malcom X, Tercüme: Güray Sakarya Oral, Pınar Yayınları, İstanbul 1993, s.22  

10
 Perry, Malcom X, s.161 
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anlaşılmasında önemli payı bulunmaktadır.12 Değişik yaş gruplarından oluşan otuz 

sekiz kişlik Amerikalı mühtedilerle 2001 senesinde yapılan bir röportaj kayıtlarında, 

dört kişi Malcom X’in hayatını okuyarak müslüman olduklarını söylemektedirler.13 

el-Ezher Üniversitesi’nde eğitim almış İmam Ahmed Tevfik (ö.1988)’in 

öncülüğünde, 1967 yılında Harlem’de kurulmuş İslam Kardeşliği Camiî (Mosque of 

Islamic Brotherhood)14 ve yeni dönem ile eski dönem Müslümanları birleştirmeye 

çalışmış Darul İslam (Dar al Islam)15, daha sonra da kurulmaya devam eden 

organizasyolardan bazılarıdır. Elijah Muhammed’in 1975 senesinde ölümünden 

sonra ise, Abdul Halim Farrakhan ve John Muhammed ( Elijah Muhammed’in 

Kardeşi) tarafından birer “Nations of Islam” merkezleri kurulmuştur.16  

Yüzlece sene öncesinde, Afrikalı atalarının dini olan İslam’ın, on dokuzuncu 

yüz yılda Amerika’daki siyahîlerin arasında nasıl yeniden yeşerdiği konusunda 

yapılan bir araştırma, sayıları on bin olarak tahmin edilen, alkol kullanmayan, İslamî 

isimler kullanan ve Mekke/Suudi Arabistan’a Hac ziyaretine giden bir topluluğun 

varlığına ulaşılmıştır.17 

Amerika’ya İslam’ın gelişinde önemli rol oynayan diğer faktör Müslüman 

ülkelerden aldığı göçlerdir. Bunların bidayeti ve en önemlisi 1783 yılında ABD’yi ilk 

tanıyan ülke olan Fas Krallığından alınan göçler olmuştur. Daha sonraki yıllarda 

gerçekleşen toplu göçlerle gelen Müslümanlar, Suriye, Lübnan, Filisitin, Yemen, 

Arnavut, Yugoslavya, Türkistan, Kafkasya, Afganistan, İran, Pakistan, Hindistan 

Müslümanlarıdır. Bunlar genellikle doğu kıyılarına yakın olan Fall River ve Quincy 

(Massachusetts Eyaleti), Michigan (Indiana Eyaleti), Amerika’nın en büyük Arap 

                                                                                                                                          
11

 Perry, Malcom X, ss.170, 171 
12

 Aynı eser, s.22 
13

 A. Ahmet Böken, Yeni Hayatlar, Röportaj: Ayhan Eryiğit, Kaynak Yayınları, İstanbul 2003, c.2 
ss.8, 122  
14

 http://www.mosqueofislamîcbrotherhood.org, 07.05.2006, 17:11 
15

 http://www.daralislam.org, 07.05.2006, 16:32 
16

 Encylopedia of American Religioms, 79-Farrakhan, 80-John Muhammed, ss.70–71 
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müslüman yerleşme merkezi olan Detroit, Biddefort (Maine Eyaleti), New Jersey, 

Californiya, gibi yerlere yerleşmişler ve buralarda camiîlerin yanı sıra, çeşitli İslamî 

cemiyet ve dernekler de kurmuşlardır.18 

Washington İslam Merkezi (Islamic Center of Washington D.C.) ve İslamî 

Dernekler Federasyonu (Federation of Islamic Associations)’nun 1970 sayımlarına 

göre iki milyonun üzerinde müslüman yaşamaktadır. Amerika’nın kuzeyine 

bakıldığında, Kanada’daki 1951 senesindeki müslüman nüfusunun iki-üç binden, 

1983 senesinde yüz bine çıktığı görülmektedir. 1987 senesinde her iki ülkeye de 

gelen Müslüman öğrenci sayısı, yedi yüz elli binin üzerindedir. Bazı Amerikalı 

kadınların Müslüman olarak, bu öğrencilerden bazıları ile evlendiği ve 1976’dan beri 

Amerika doğumlu Siyahî Müslümanların ve Müslüman olan Afrikalı Hıristiyanların 

neticesinde, bu rakamın arttığı düşünülmektedir.19  

1998 yılında ABD’nin Romanya Büyükelçisi William B. Milam tarafından, 

Pakistan hâlkına yapılan bir konuşmada, İslamîyetin Amerika’da en hızlı büyüyen 

din olduğu, altı milyon Amerikalının, bin iki yüzden fazla camiînin ve İslamî 

merkezlerin bulunduğu bildirilmiştir. İslamîyetin bu hızlı büyümesine ise bazı 

meşhûr atletlerin, boksör Muhammed Ali’nin ve basketbolcu Kerim Abdul Cabbar’ın 

İslamîyet’e girişleri ses getirmiştir.20 2002 senesinde yapılan bir çalışmada ise 

Amerikan Müslüman nüfusunun yedi milyon olduğu beyan edilmiştir.21  

1.1. On bir Eylül Saldırısından Sonra ABD’deki İslam Anlayışı 

11 Eylül 2001 tarihinde, New York’ta Dünya Ticaret Merkezine yapılan 

saldırılar, batıda İslamın nasıl anlaşıldığı yönünde belirleyicidir ancak, önemle 

belirtilmesi gerekir daha önce iyimser olan yaklaşımları kötümserliğe çevirmemiştir. 

                                                                                                                                          
17

 Gomez, The Experience…, ss.198, 199 
18

 Sırrı Erinç…, Ülkede İslamîyet, s.51 
19

 Bilge, Islam in…, s.429 
20

 http://www.islamfortoday.com/ambassador.htm, 09.06.2006, 11:24 
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Bugün batılı araştırmacılar 11 Eylülden önce bile İslamın çoğu zaman, şiddet, terör, 

baskıcılık ile birlikte anıldığını kabul etmektedirler.22 ABD vatandaşı Suudi 

Arabistan asıllı Jasmin, orta öğretim öğrencilerinden oluşan bir gruba, anladıkları 

İslam’ı bir kelimeyle ifade etmelerini istendiğinde şu kelimeler zikredilmiştir: 

Araplar, terör, ninja kadınlar (hicap), baskıcı yönetimler ve toplumda bastırılmış 

kadınlar, şiddet, Allah, cihad, Muhammed, Mekke, domuz eti (yemezler), alkol 

(kullanmazlar).23 Muhtelif eyalette meskun ve farklı mesleklerden otuz sekiz 

Amerikalı mühtedi ile yapılan bir mülakatta, söz konusu kötü imajın varlığınıdan 

otuz sekiz kişi (% 92) bahsetmiştir. Diğer kişiler ise çeşitli vesileler ile orta ve lise 

eğitimi döneminde Müslüman ülkelerde bulunmuş kişilerdir. Bu muhtedilerden 

Cibril adındaki bir Amerikalı, lise döneminde görülen dinler tarihi dersinde yedi 

hafta Hristiyanlık, üç hafta Yahudilik ve iki saat de İslamiyet dersi verildiğini 

söylemektedir.24 Medyadan ve eğitimden dolayı İslam hakkında oluşan toplumsal 

kanı ise, Muhammed’e tapanlara ve teröristlere ait baskıcı bir din olduğu yönünde 

karşımıza çıkmaktadır.25   

Diğer taraftan bugün batılı siyasetciler, İslam dünyasını, geri kalmış, 

uygarlaştırılması gereken bir uygarlık olarak görmektedirler.26 Tâbi bunun 

düzeltilmesi ise, hem insani hem de kutsal telekki edilmiş ve hümanist batılılar 

tarafından görev addedilmiştir. Batının bu bakış acısını Seyyid Hüseyin Nasır, 

batının Rönesans’tan itibaren uyguladığı bilim anlayışına dayandırmıştır. Bu bilim 

anlayışı, sadece eşyanın değişim yönünü göz önünde bulunduran, varlıktan ziyade 

oluşla meşgul olan bir anlayıştır.27 Bu bakış açısı varlığın birliği anlayışını kökünden 

                                                                                                                                          
21

 Graham Judd, Muslims, Chicago Tribune Company, 2001 
22

 Mark Hafnail, Inside Islam, MPH Entertainment&History Channel, 2002 
23

 Judd, age., 2001 
24

 Ayhan Eryiğit, Yeni Hayatlar, Dünya Pazarlama, İstanbul 2002, Mülakat CD No:13 
25

 Aynı eser, Mülakat CD No: 1-16 
26

 Yusuf Yavuzyılmaz, “11 Eylül Sonrası Batıda İslam Algısı”, Keşkul, 03/2005, s.38 
27

 Hüseyin Nasr, Tasavvufî Makaleler, Tercüme: Sadık Kılıç, İnsan Yay., İstanbul 2002, ss.167–180 
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değiştirmiştir. Dolaysıyla, kapsayıcı bir varlık anlayışından mahrum kalan batı kendi 

dışındakileri “ötekiler” olarak gören sosyal ve psikolojik bir atmosferin doğmasına 

neden olmuştur. Bu süreç içinde kullanılan “Radikal İslam”, “Radikalizm”, 

“Fundamentalizm”, “Entegrizm” ve “Siyasal İslam” gibi söylevler bu oluşumu 

şiddetlendirmiştir. 11 Eylül temel alınarak batının en büyük düşmanının İslam 

uygarlığı olduğu bile söylenmiştir.28 

11 Eylül batıdaki bu düşüncelerin sertleşmesine hatta saldırılara dönüşmesine 

sebeb olmuştur. 11 Eylül’den sonra ABD’de müslümanlara saldırı ve sataşmaların 

arttığı,  bazı yerel camiîlere toplu yürüyüşler yapıldığı ve bu grupları polislerin 

durdurduğu haberleri yayımlanmıştır.29 Bazı camiîlerin ve müslüman okullarının hâlâ 

korunduğu, ABD’de sebebsiz yere işten çıkarılanlar da olmuştur.30 Bu müslüman 

okullardan birinin müdürü olan Suriye asıllı Safa Zerzour, 11 Eylülden sonra tehdit 

mektupları aldıklarını söylemiştir. Bunların yanı sıra Zerzour, ABD’de var olan 

barışın, adaletin, fikir özgürlüğünün, hûkuki eşitliğin bütün İslam ülkelerinden daha 

fazla olduğunu da beyan etmiştir.31 Kaliforniya İslamî Eğitim Merkezinde (Islamic 

Education Center of Orange County) imam olan İranlı Mustafa Oazwini’nde 

ABD’deki özgürlük konusunda Zerzour ile aynı düşüncededir.32  

Georgetown Üniversitesi ve Fredirick Maryland İslam Topluluğu imamı olan 

Yayha Hendi; Georgetown Üniversitesi Müslüman-Hiristiyan Diyaloğu Merkezinden 

Yvonne Haddad; Amerika Müslüman Konseyi Geçici Müdürü, Nedzib Sakirbey; 

Gucher Kolleji felsefe ve din bölümü doçenti, Sanaulla Kirmani gibi isimlerin 11 

Eylül sonrası yaptıkları açıklamalarda ortaya çıkan ortak görüş, Amerikalı 

müslümanlar olarak sadık oldukları ABD’de İslamîyet’i özgürce yaşadıkları, 

                                                 
28

 Yavuzyılmaz, “11 Eylül…”, s.39 
29

 Judd, Muslims, 2001 
30

 Aynı yer 
31

 Aynı yer 
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kınadıkları el-Kaidenin bu saldırısının İslamî bir temele dayanmadığı,  11 Eylül’den 

sonra ABD’de müslümanlara satışma ve saldırıların arttığı, batının haçlı seferleri ve 

kolonicilik siyasetinden sonra Filistin, Irak, Afganistan’da izlenen politikalar, İslam 

toplumu içinde Usame Bin Ladin’i bir direniş simgesi olarak ortaya çıkardığı 

yönündedir.33 

Metropolit Washington İnançlar Konferansı Yönetim Müdürü, Clark 

Lobenstine 11 Eylül’den sonra İslam’ın daha iyi anlaşılması yönünde çalışmalara 

ihtiyaç duyulduğu, dünyanın bu tür derin bölünmeleriyle mücadele için, 2002 

başından itibaren birçok kongreler düzenlediklerini, dinler arası köprünün nasıl 

kurulabileceği yönünde danışmanlık yapan ve müşterek çalışan gruplar 

oluşturduklarını, okulları ziyaret ettiklerini beyan etmiştir.34 

İslam ülkelerinde görülen, siyasi ve sosyal hayattaki adaletsizlik ve baskıcılık, 

batılı toplumlarca İslam olarak addedilmesi, İslamın içeriğiyle ilgili değil pratikte 

yaşanmasıyla ilgili problemdir. ABD’de bugün var olduğunu düşündüğümüz 

özgürlük ve demokratik yapının, diğer İslamî ülkelerde de var olması toplumun 

kendi içinden çıkacak doğal bir değişim rüzgarına bağlıdır. Dışarıdan iyi niyetle de 

olsa düzenleyicilik, müslüman hâlk tarafından baskı olarak algılanmaktadır. Bunun 

yanında bilimsel ve ekonomik geri kalmışlıklarından dolayı tüm dünyanın istifade 

edebileceği kaynakları işletemeyen bu İslam ülkelerinde, bu kaynakları işleten batılı 

güçler, koloniciliğin devamı olan birer teknolojik sömürgeci olarak görülmektedir. 

Her iki medeniyet Endilüste, Şamda ve Filistinde bir arada barış içinde 

yaşadığı dönemler olmuştur.35 Batıya temel teşkil eden bilim ve teknik, Endilüsten 

                                                                                                                                          
32

 Mark Hafnail, Inside Islam, 2002 
33

 http://www.usccr.gov/pubs/sac/dc0603/ch3.htm, 09.06.2006, 15:01 
34

 http://www.usccr.gov/pubs/sac/dc0603/ch3.htm, 09.06.2006, 15:01 
35

 Paul Sapin, An Islamic History, BBC, 2004 
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Fıransa’ya kadar yayılan yüzlerce Arapça-Latince tercümelere dayanmakta ise36 

Batılı siyasetciler tarafından İslam medeniyetinin geriliğinden söz etmek yerine, 

İslamîyetin özündeki birleştirici unsurları temel alan siyasetler izlenmelidir. 

 

2. ABD’de Tasavvuf: 

ABD’de tasavvuf, İslamîyet’in siyahî hareketlerle yayılmaya başladığı 

dönemle eş zamanlı olarak görülmeye başlanmıştır. Siyahî Müslümanların, “İslam” 

adı altında, gayr-i İslamî bir inanışa sahip oldukları dönemde, Şeyh Davud isimli, 

aslen nereli olduğu bilinmeyen bir zat, Elijah Muhammed’e mektup yazarak Elijah’ın 

öğretilerini eleştirmiş ve bu öğretilerdeki bir takım yanlışları düzeltmeye çalışmıştır. 

1980 yılında vefat eden Şeyh Davud, Amerikan İslam Misyonu (Islamic Mission of 

America) adında bir dernek kurarak, binlerce kişinin ihtidasına vesile olmuştur.37 

1920’lerede tebliğ amacıyla gelen bir başka tasavvufî hareket ise, Hindistan 

merkezli Kadıyanîlik Tarikatının Ahmediyye Koludur. 1921 yılında ilk Ahmedî 

Camiîn açılışını, tarikatın Amerika’daki reisi Dr. Müftü Muhammed Sadık yapmıştır. 

1950’lerede Ahmet Cemal, Yusuf Latif, McCoy Turner ve Max Roach gibi meşhûr 

jazz sanatkârları bu yola bağlanmışlardır. 1937 yılında vefat eden Muhammed 

Sadık’ta yine birçok kişinin ihtidasına vesile olmuştur.38 

Günümüzde ABD’de sufîzm adıyla faaliyet gösteren tasavvufî hareketler şunlardır:  

2.1. ABD’de İslamî Olan Sufîzm: Müntesiblerine, Kur’an ve sünnete uygun 

İslamî yaşantıyı şart koşan ve mürşidlerince İslamın yaşandığı hareketlerdir. 

 

 

                                                 
36

 Sapin, Islamic History,  2004; Ayrıca bknz., Will Aslett, Jane Cameron, What The Ancients Did For 
Us, BBC&Open University, 2005 
37

 Sırrı Erinç…, Ülkede İslamîyet, s.49 
38

 Aynı eser, s.50 
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2.1.1. Şazeliyye Tarikatı:  

Tarikatın kurucusu olan Ebu’l-Hasan Şazilî, 574/1196 yılında Afrika’da 

Tunus’un Cebel-i Zafran mevkiinde, Şazeli denen yerde doğmuş ve 636/1258 yılında 

hacca giderken, Mısır’ın Hümeysıra mevkiinde vefat etmiş ve aynı yere 

defnedilmiştir. 599/1221 yılında devrin kutbunu aramak için doğu illerine gitmiş ve 

orada Rıfaî Tarikatı Şeyhi Ebu Fatih el-Vesiti (ö.580/1202)’ye intisap ettiği daha 

sonra Onun işaretiyle Ebu Hasan Abdusselam İbn-i Meşiş (ö.625/1228)’e intisap 

ettmiştir. Şeyhi Abdüsselam’ın emriyle Fas’ı terk ederek, Tunus’ta yer alan İfrigiye 

adlı bir köyde Şazeli diye bilinen bir mağarada inzivaya çekilmiştir. Hasan-ı 

Şazelî’nin Tunus’ta yayılan ününden rahatsız olan Sultan Ebu Zekeriyyâ, Şazelî’yi 

hayatının uzun senelerini geçireceği Mısır’a sürmüştür. Silsilenin 19. mürşidi olan ve 

tarikata adını veren Şazelî, Ebu Abbas el-Mürsi’yi yerine hâlife bırakarak ahirete 

yürümüştür. Ebu’l-Hasan tarafından telkin edilen Şazeliyye adabının beş esası 

şöyledir: 1. Zahiren ve batînen Allah’tan korkma; 2. Söz ve fillerde sünnete sarılma; 

3. Saadette ve musibette insanlardan bir şey beklememe; 4. Büyük ve küçük şeylerde 

Allah’ın iradesine teslimiyet; 5. Sevinç ve kederde Allah’a sığınma.  

Bu yolun saliklerinin  zaman içinde sahip çıktığı üç hûsus ise şöyledir: 1. 

Tüm müritlerin “leh-i mahfuz” da seçilmiş olması; 2. Vecd hâlinin devamlı 

olmaması için, bu hâlin devamında, tâbi-i hâl (sahv)’in takip etmesi; 3. Kutubun 

bütün zamanlar boyunca kendilerinden biri olması. Şazilî Tarikatı’nın özellikle 

Cezair, Tunus, Fas, Mısır ve diğer Afrika ülkelerinde yayılmasına vesile olan ve 260 

kısa vecizeden oluşan kitap olan “Hikem-i Atai”, şazeli silsilesinde Hasan Şazelî’den 

sonraki ikinci mürşid olan Taceddin İbn Ataullah el-İskenderanî (ö.709/1309) 

tarafından yazılmıştır.39 
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Bu tarikatın Amerika’daki Kolları şöyledir: 

2.1.1.a. Murabitun Order (Murabitun Tarikatı): Lakabı Şeyh Abdulkadir es-Sufî 

el-Murabıt olan İskoç asıllı Ian Dallas, 1973’de Kaliforniya’nın Berkeley şehrinde 

bir tekke kurmuştur. 70’li yılların sonuna kadar sürdürdüğü faaliyetleri süresince sık 

sık görüş değiştirdiği görülen Abdülkadir es-Sufî’nin, tasavvuftan da vazgeçmesi 

üzerine kurduğu cemaat dağılmıştır.40 Şazeliyye tarikatının Habibiyye kolundan 

izinli olduğunu bildiren es-Sufî, icazetini Faslı Şeyh Muhammed İbn el-Habib (ö. 

1354/1976)’ten almıştır.41 

2.1.1.b. al Haydariyye al Şhadhiliyah Order (Haydariyye-Şazeliyye Tarikatı): 

Bu tarikatın yirmi yıldır liderliğini, Güney Afrika’da ikamet eden Fazlullah Haerî 

yapmaktadır. Derkavî-Şazelî, Çiştî ve Rıfaî tarikatlarından icazet almış olan 

Haerî’nin, Amerika’daki hâlifesi ise, sonradan Müslüman olmuş Amerikalı Hacı 

Mustafa Ali’dir.42 

2.1.1.c. Shadhiliyya Sufî Center of North America (Kuzey Amerika Şezeliyye 

Sufî Merkezi): Bu merkez, Şeyh Muhammed Said el-Cemal er-Rıfaî eş-Şazelî’nin 

kurduğu bir merkezdir. Yayım organları olan “Sidi Muhammed Press”’de onlara 

aittir.43 Şeyh Cemal 1313/1935 yılında kutsal Filistin topraklarındaki Talkum’da 

doğmuştur. İcazetini silsilelerinin 41. sırasında yer alan Hâlepli (Suriye) Şeyh 

Abdurrahman Ebu Raşit’ten, Şam’da almıştır. 1959 senesinden beri işgal altındaki 

Kudüs’te yaşayan Şeyh Muhammed, ülkedeki aç ve muhtaçlara uzanan bir el olmuş, 

1997’te Kudüs’teki 1000 senelik tekkenin tadilatından sonra sohbet meclisleriyle ve 

aylık çıkartılan mecmualarla, adeta yaralı gönüllere merhem olmuştur. 1994 yılında 

Amerika’ya ilk ziyaretini gerçekleştirmesinden itibaren gönülleri fethetmiş olan Şeyh 

                                                                                                                                          
39

 Hasan Kamil Yılmaz, Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul 2000, ss. 248–251 
40

 Mustafa Kara, Günümüz Tasavvuf Hareketleri, Dergâh Yayınları, İstanbul 2003, s.488 
41

 http://www.shaykhabdalqadir.com/content/index.html, 20.05.2006, 17:39 
42

 D.S. Margoliouth, Şazilîye, MEB İA., c.11, İstanbul 1973,  ss.366– 368 
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Muhammed, her sene bir defa, Amerika’da yaşayan müritlerine sohbetlerde 

bulunmakta ve seminerler vermektedir.44   

2.1.1.d. Tariqa Burhaniya (Burhaniyye Tarikatı): Şezeliyye tarikatının bir 

koludur. Hz. Peygamber (s.a.v)’den sonra, Hz. Ali ve Hüseyin (ra), Ebu Hasan eş-

Şazeli ve adını aldığı Muhammed Osman Abdul Burhani ile devam etmiş olan silsile 

icazeti, şu anki liderleri Şeyh Muhammed İbrahim Muhammed Osman’a vasıl 

olmuştur. Tarikatın temel kurucusu olan ve silsilenin 18. sırasında yer alan Seyyid 

İbrahim Kuraşî seneler sonrasına gönderdiği bir kör derviş ile emaneti, Şeyh 

Burhanî’ye teslim etmiştir. Kendisine yüklenen manevî misyonunun yükünden 

çekinerek emaneti iki ay süreyle reddeden Burhanî rüyasında aynı emri Hz. Hüseyin 

(ra)’den almış ve bu şekilde irşada başlamıştır. 1900’lü yıllarda doğduğu bilinen 

Şeyh Burhan, emanetini oğlu İbrahim Muhammed Osman’a teslim ederek, 1983 

senesinde Hartum/Sudan’da vefat etmiştir. Bugün kabri aynı yerde Burhaniyye 

müritleri ve muhiplerince ziyaret edilmektedir. Burhaniyye Tarikatının bugün Sudan, 

Mısır, Avrupa ve Amerika’da birçok takipçisi bulunmaktadır. Şeyh Burhan’ın oğlu 

Şeyh İbrahim’in 2003 senesinde vefatından sonra, irşat bayrağını Muhammed 

İbrahim Muhammed Osman devralmıştır. Muhammed İbrahim Muhammed Osman, 

1977 senesinden beridir Amerika’da ve onbeş senedir ise Canada’da İslam’ı tebliğ 

etmekte, sohbetler ve zikir ayinleri düzenlemektedir.45
  

 

2.1.2. Nakşbendîyye Tarikatı:  

Hz.Ebu Bekir yoluyla gelen tarikat, adını miladi 1318 yılında Buharâ’nın 

Kasr-ı Arifan köyünde doğmuş Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşbendî 

(ö.767/1389)’den almıştır. Üç günlük çocuk iken Arifan’a gelen Hace Muhammed 

                                                                                                                                          
43

 http://www..sufimaster.org, 02.03.2006, 09:50 
44

 http://www.suficenter.org/The Guide/index.html, 20.05.2006, 14:17 
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Baba Simasi (ö.736/1335), Şah-ı Nakşbendî’yi manevî evlatlığa kabul etmiştir. Hace 

Muhammed Simasî o sıra yanında bulunan Seyyid Emir Külal(ö.772/1370)’ı, Şah-ı 

Nakşbendî’nin ileriki yıllarda alacağı tasavvufî terbiye ile vazifelendirmiştir. 

Abdulhâlık-ı Gücdüvani (ö.575/1179)’den üveysî yolla da eğitim almış olan Şah-ı 

Nakşibend, 1389 yılında doğdukları Kasr-ı Arifan köyünde vefat etmiştir.46 

Abdulhâlik Gücdüvanî tarafından tanzim edilmiş on bir esas Nakşbendîliğin 

temelini oluşturmaktadır. Bunlar: Vukuf-i Zamani (Her an ve her hâlin muhasebesi), 

Vukuf-i Adedi (Zikir esnasında sayının önemi), Vukuf-i Kalbi (Kalbin hiçbir an gafil 

olmaması), Hûş der-dem (Hiçbir nefesten gafil olmamak), Nazar ber-kadem (Kalbte 

önemli yeri olan bakışların, yere kilitlenmesi), Sefer der-vatan (Hâlktan Hakk’a 

sefer), Hâlvet der-encümen (Hâlk içinde Hakk ile birliktelik), Yad-kerd (Dilin kalb 

ile beraber zikri), Baz-geşt (Zikirde hatra gelen her şeyi kovmak), Nigah-daşt 

(Kalbteki Hakk’tan başka tüm hatıraları silmek), Yad-daş (Allah’a dönüş hâlini 

muhafaza etmek)’tir. Hafî Zikre iltizam eden bu tarikatın ayinine, “Hatm-i Hacegan” 

denir.47  

Bu tarikatın Amerika’daki kolları şöyledir: 

2.1.2.a. Naqshbandi-Haqqani Order (Nakşbendîyye Hakkaniyye Tarikatı): 

1922’te Kıbrıs’ta doğan Şeyh Muhammed Nazım Adil Kıbrısî, bir Nakşbendî 

olan Şeyh Süleyman Erzurumî (ö.1326/1948)’ye intisap ederek, tasavvuf yoluna 

girmiştir. 1944 senesinde aldığı manevî bir işaretle ve aynı anda şeyhi Süleyman 

Efendinin de icazetiyle, el alacağı mürşidini bulmak için, Fıransız işgalindeki Şam’a 

gitmiş ve burada Şeyh Abdullah Dağıstanî Hz.’lerini bulmuştur. Nazım Efendi, 

Kıbrıs ve Türkiye’den başka 1974’ten itibaren Avrupa, ve 1991’ten itibaren 

                                                                                                                                          
45

 http://burhaniya.info/intranet/I_welc_e.htm, 20.05.2006, 14:17 
46

 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend, İnsan Yayınları, İstanbul 2003, ss.95–125 
47

 Aynı eser, ss.54–55 



 
14 

Amerika’da,  Uzak Doğu ve Afrika’da insanlara İslam’ı anlatmaktadır.48 Şeyh 

Nazım’ın Amerika’daki hâlifesi, aynı zamanda damadı olan kişi 49 Lübnanlı 

Muhammed Hişam Kabbanî’dir. Hizmet ve faaliyetlerinde çok aktif olan Kabbanî, 

Nakşbendîliğin Amerika hâlifeliğinin yanı sıra; Islamic Supreme Council of America 

(Amerika Yüksek İslam Konseyi), The Muslim Magazine (Müslüman Gazete), As-

Sunnah Foundation of America (Amerika Sünnet Derneği), Kâmilat Muslim 

Women's Organization (Kâmile Müslüman Kadınlar Derneği) gibi sivil toplum 

kuruluşlarına da liderlik yapmaktadır. Bunların yanı sıra Unity One (Birlik 

Topluluğu), Human Rights Council (İnsan Hakları Konseyi), American Islamic 

Association of Mental Health Providers (Akıl Sağlığı İslam Derneği) gibi toplumsal 

kuruluşlara da danışmanlık yapmaktadır.50 

2.1.2.b. The Circle Group (Hâlka Grubu): New Delphi’li bir Nakşbendî şeyhi olan 

Azad Rasul’un, Amerika hâlifesi Şeyh Ahmet Abdurraşit tarafından kurulmuştur. 

Nakşbendîyye’nin Müceddidiyye kolundan gelen Hâlka Grubu’nun merkezi, 

Hindistan’dır. Şeyh Abdurraşit Kadirîyye, Çiştîyye ve Şazelîyye tarikatlarından da 

icazetlidir.51  

 

2.1.3. Çiştî Tarikatı:  

Muinüddin Hasan Çiştî (ö.614/1236) Sicistan’da doğmuştur. Bu yüzden 

“Siczi” nisbesiyle de anılır. Çiştî lakabı ise, şeyhi Ebu İshak Şamî’nin Herat 

yakınlarında yerleştiği “Çişt” köyüne nisbetledir. Erken yaşta babasını kaybeden 

Çiştî, Sicistan’ın Guz Türkleri tarafından yağmalanmasından sonra, babasından 

                                                 
48

 Mısıroğlu, Semamızda…, ss.139, 160, 179, 189, 212; Ayrıca bknz., Tayfun Atay, Batı’da Bir Nakşi 
Cemaati, İletişim Yay., İstanbul 1996, ss.69– 78 
49

 Aynı eser, s.139 
50

 http://www.naqshbandi.org/frmabout.htm, 11.05.2006, 11:11; Ayrıca bknz., 
http://www.naqshbandi.org/about/biohmk, 11.05.2006, 11:11 
51

 http://www.circelegroup.org., 24.05.2006, 12:35 
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miras kalan un değirmeni ve meyve bahçesini satıp, kendisini gezginciliğe verdi. 

Buhara ve Semerkand medreselerinde okuduktan sonra, Belh, Bağdat gibi şehirleri 

dolaştı ve Irak’a giderken uğradığı Nişabur bölgesindeki Harun kasabasında, Hace 

Osman el-Harunî’nin cezbesine katılarak, onun müritleri arasına girdi. Daha sonra 

Bağdat, Nişabur, Tebriz, Evş, İsfahan, Sebzevar gibi devrin önemli merkezlerini 

ziyaret ederken, devrin tanınmış şeyhleri Abdulkadir-i Geylanî, Ebu’n Necib 

Suhreverdi ve Necmeddin Kübra ile görüştü. Ecmir’de miladi 1236 senesinde vefat 

eden Çiştî, dini insana hizmet yolu olarak görmüş, taatin en yüksek biçimini güç 

durumda olanların sıkıntılarını gidermek, açları doyurmak olarak idrak etmiş, 

talebelerine, nehir misali cömertliği, güneş misali yakınlık ve sıcaklığı, toprak misali 

konukseverliği tavsiye etmiştir. 

Şeyh Feridüddin Mes’ud (ö.664/1265) ve Nizameddin-i Evliya (ö.726/1325) 

döneminde Hindistan ve Pakistan bölgesinin en yaygın tarikatı olan Çiştîyye tarikatı, 

cehrî ve hafî zikir, murakâbe, çile ve sema gibi özellikleri barındırır. Şeyh Sirâcuddin 

(ö.759/1357)’in döneminde ise Benegal’de yayılan tarikat, kişinin Allah’tan 

uzaklaşmasına sebep olabileceği düşüncesiyle özel mülkiyete pek önem vermez. 

Tarikat irşatta şu üç şeye dikkat etmektedir: “Deniz gibi cömertlik, güneş gibi tatlılık, 

toprak gibi alçak gönüllülük.” Çiştîlere göre sûfîlerin gayesi, yalnızca Allah için 

yaşamak olmalı, ne cenneti ümit etmeli ne de cehennemden korkmalıdır. İslam’a yeni 

giren kişinin bu yeni inancı vesilesiyle edindiği Allah’a yönelik sevgisine 

“mahabbet-i muhibbi”, Hz. Peygamber (s.a.v)’in izinden gitme yolundaki cehdinin 

sonucu olarak geliştirdiği sevgiye “mahabbet-i İslamî” ve var oluş heyecanının bir 

sonucu olarak ortaya çıkan sevgiye “mahabbet-i has” diyerek üçe ayıran Çiştîler, 

sufîler için geliştirilmesi gereken sevginin  “mahabbet-i has” olduğunu söylerler.52 

                                                 
52

 K.A. Nizami, Çiştî, TDV İA, c.8, İstanbul 1993, ss.342–346;  Ayrıka bknz, Yımaz, Tasavvuf ve 
Tarikatler, ss.247–248 
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Bu tarikatın ABD’deki kolları şöyledir: 

2.1.3.a. Chishti Order of America (Amerika Çiştî Tarikatı): Amerikalı bir sufî 

olan Hakim Muinüddin Çiştî tarafından 1972 senesinde Çişti Sufî Misyonu adıyla 

kurulduğu bilinmektedir. Hakim Muinüddin’in icazeti Ajmer/Hindistan’a 

dayanmaktadır. Şeyhi Mirza Vahidüddin’in 1980 yılında vefatından sonra irşad 

görevine getirilmiştir. Aynı sene Amerika’daki merkezin adı Amerika Çişti Tarikatı 

olarak değiştirlmiştir.53 

2.1.3.b. Çiştî Tarikatı, Gadrî Şahî Kolu: Toronto/Canada’da, Dr. Kadir Şah Bayik 

tarafından kurulmuştur. Toronto’da şu anki hâlifesi Seyyid Mümtaz Ali’dir.54 

2.1.3.c. Çiştî Tarikatı, Gadrî Şahî-Zahiri Kolu: Zahir Hasan Şarib’in 1996 

senesindeki ölümünden sonra, Hindistan-Ecmir’li İnam Hasan’ın liderliğini yaptığı 

kolun, İngiltere ve Amerika’da şubeleri bulunmaktadır.55 

 

2.1.4. Kadirîyye Tarikatı:  

Hazar denizinin güney batısında Gilyan’a bağlı Nefy köyünden olan, 

Abdülkadir Geylanî (ö.544/1166) tarafından kurulmuştur. Devrin ilim merkezi olan 

Bağdat’ta hadis, fıkıh ve edebiyat gibi ilimlerin tahsilinden sonra, tasavvuf yoluna 

girmiş ve şeyhi Ebu’l Hayr Muhammed b. Müslim ed-Debbas (ö.508/1131)’a damat 

olmuştur. Bağdat ve Kerh harabelerinde 25 sene süren riyazat ve inziva hayatından 

sonra, kendisine şeyhlik hırkası giydirildi.56 

                                                 
53

 Encyclopedia Of American Religions, The Chisti Order of America, s.71; Ayrıca bknz., 
http://web.archive.org/web,04.10.2006,08:45;  
http://www.chishti.com/corder/khalifas.htm, 04.10.2006, 08:45 
54

 http://www.campuslife.utoronto.ca/groups/sufi/whoarewe.htm, 07.05.2006, 17:45 
55

 http://www.j-morris.dircon.co.uk, 07.05.2006, 15:28 
56

 Dilaver Gürer, Abdülkadir Geylanî, İnsan Yay., İstanbul 2006, ss.55–63 
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Elli kadar eseri içersinde en yaygın olan el-Gunye, el-Fethû’r-Rabbani ve 

Fütuhû’l-Gayb Türkçe’ye de tercüme edilmiştir.57 Kadirîyye veya Geylanîyye diye 

anılan tarikat, Endonezya’dan Kuzey Afrika’ya, Sibirya’dan Afrika İçlerine kadar 

yayılmıştır. İslam dünyasının en yaygın tarikatlarından biri hâline gelen 

Kadirîyye’nin; Eşrefîyye, Rumîyye, Hâlisîyye, Garibîyye, Hilalîyye, Yafiîyye, 

Esedîyye, Ekberîyye gibi kolları vardır 58 

Kadirîyye’de tarikata intisab, bey’at tarzında müritle şeyhin el ele tutuşarak, 

şeyhin mürîde tövbe ve istiğfar yaptırması suretiyle gerçekleşir. Riyazatın önemli 

yeri bulunan Kadirîyye, silsile itibariyle Hz. Ali’ye ulaşan bir tarikat olduğundan, 

zikri cehrîdir.59  

Bu tarikatın Amerika’daki kolları şöyledir: 

2.1.4.a. Qadiriya-Butshishiya Order (Kadirîyye-Batşişiyye Tarikatı): Merkezi 

Fas’tadır. Şu anki liderleri Şeyh Hamza el-Kadirî, 1972 yılında babası Hacı Abbas’ın 

vefatıyla irşat görevini teslim almıştır.60 Şu an Amerika’daki Hâlifesi Ahmet Kostas, 

Marakeş/Fas doğumlu olup, New York City, Philadelphia, Atlanta, Athens, Georgia, 

Orlando, Florida, Chicago, Kansas City, San Diego and Los Angeles’ta bulunan 

müritlerin irşatlarıyla sorumludur. Sufî Villiage International (Uluslar ararsı Sufî 

Köyü)’ın kurucusu olan Dr. Kostas, Fas’taki el-Karavi Üniversitesi ve İslam İlimleri 

Enstitüsünde eğitimini tamamlamış ve 1998 yılında Birleşik Devletlere göç 

etmiştir.61 

 

 

                                                 
57

 Gürer, Geylanî, s.109 
58

 Aynı eser, s.333–380 
59

 Aynı eser, ss.383–408 
60

 http://web.archive.org/web/20030408081844/; Ayrıca bknz, http://www.sufivillage.org/kosta, 
29.05.2006, 14:22 
61

 http://www.washingtonmoroccanclub.org/Ahmed%20Kostas.htm, 27.06.2006, 11:17 
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2.1.4.b. Qadiri-Rıfa’i Order (Kadirî-Rıfaî Tarikatı): Merkezi İstanbul/Türkiye 

olan bu tarikatın Amerika’daki lideri Şeyh Taner Ensarî’dir. Tarsus/Türkiye doğumlu 

olan Şeyh Taner Ensarî, icazetini Şeyh Muhyiddin-i Ensarî’den almıştır. Muhyiddin 

Ensarî’nin Amerika hâlifesi Nureddin Özal’ın vefatından sonra irşat bayrağını teslim 

almıştır.62 

 

2.1.5. Halvetîyye -Cerrahîyye Tarikatı:  

Ebu Abdullah Siracüddin Ömer b. Ekmelüddin Hâlvetî (ö.800/1397) 

tarafından kurulan Hâlvetîyye, İbrahim Zahid Geylanî (ö.703/1300)’den gelen 

Zahidiyye’nin bir koludur. Geylanî’nin ilk hâlifelerinden biri olan Kerimüddin 

Hâlvetî, Ömer Hâlvetî’nin şeyhi ve amcasıdır. Ömer Hâlvetî’nin hâlvete büyük önem 

vermesinden dolayı bu yola “Hâlvetîyye” adı verilmiştir. İran’da doğmuş bir tarikat 

olan Hâlvetîyye, silsilesinde yer alan “Pir-i sani” unvanının sahibi Seyyid Yahya 

Şirvani (ö.868/1464) vesilesiyle, Kafkasya ve Anadolu’ya yayılmıştır. Hâlvetîyye, 

Osmanlı döneminde Anadolu ve Balkanlar’ın en yaygın tarikatı olmuştur. Otuzdan 

fazla şubesi olan Hâlvetîyye beş ana kolda toplanır: Ruşenîyye, Cemalîyye, 

Ahmedîyye, Şemsîyye, Ramazanîyye63 

Halvetîyye  tarikatında hâlvetten başka esma-i seba (Allah, Hû, Hakk, Hay, 

Kayyum, Kahhar) zikri ile, tevhit zikri önem kazanmıştır. Haftanın belli günlerinde 

tekkelerde cehrî olarak topluca icra edilen zikre, “darb-ı esma, devran, hadra” gibi 

isimler verilir. Devranda ilahîler okunur. Başlangıçta bir halka şeklinde oturan 

dervişler, zikre ayakta devam eder, daha sonra da devrana başlarlar. Zikirde önemli 

yeri olan musikî, başta ney olmak üzere kudüm ve def gibi çeşitli tasavvuf musikî 

aletleriyle icra edilir. Yedi isimle sülûk çıkarma, Ömer el-Halvetî’den önce İbrahim 

                                                 
62

 http://www.qadiri-rifai.org/english/virtualdergâh/guidancetothepath.htm., 14.06.2006, 12:38 
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Zahid Geylanî tarafından uygulanmıştır. Kalbin tasfiyesi için masivadan uzaklaşıp, 

zikir-i celal ile meşgul olmak gereklidir. Bu tarikatta seyr u sülukte ilerlemek için 

rüya yorumları da, büyük önem taşımaktadır.64 

Cerrahîyye Tarikatı: Halvetîliğin Ramazanîyye kolundan gelmektedir. 

Ramazanîyye Tarikatı Pir Ramazaneddin-i Mahfi (ö.1025/1616) tarafından 

kurulmuştur. İlim tahsilinden sonra Şeyh Kasım Larendevî’ye intisab etmiş ve onun 

halifesi Muhyiddin Karahisarî’den hilafet alarak, 1586’da İstanbul’a gelmiştir.65 

Cerrahîyye’nin kurucusu, Ramazanîye tarikatından gelen Nurettin Cerrahî 

(Necmettin Muhammed ec-Cerrahî), İstanbul’da Cerrahpaşa Camiî karşısında bir 

konakta 1089/1678 yılında doğdu. 1101/1690 senesinde on sekiz yaşındayken 

İstanbul’da bulunan Selami Ali Efendi (ö.1104/1692) Dergâhı post-nişini Şeyh Ali 

Alaaddin Efendi (ö.1143/1730)’ye intisap ederek, tasavvuf yoluna girmiştir. 

Sülukunu tamamladıktan sonra şeyhinin emriyle, Kethûda Canfeda Hatun Camiînde 

göreve başlamıştır. Osmanlı padişahı III. Ahmet’in gördüğü rüya üzerine 

yaptırdıkları dergâha post-nişin olmuştur.66 1133/1721 yılında vefat eden Nurettin 

Cerrahî’nin kabri, İstanbul Karagümrük’tedir.67 

 Bu tarikatın ABD’deki kolları şöyledir: 

2.5.1.a. Jerrahi Order of America (Amerika Cerrahî Tarikatı): Merkezi İstanbul/ 

Karagümrük’te bulunan bu tarikatın Şeyhi Muzaffer Özak (ö.1363/1985), 1966 

senesinde Şeyh Fahri Efendi’den devr aldığı irşad vazifesini, vefatına kadar 

sürdürmüştür.68 Amerika’da yürütmekte oldukları tasavvufî hizmet ve tebliğlerinin 

                                                                                                                                          
63

 Mehmet Cemal Öztürk, Cerrahîlik, Gelenek Yay., İstanbul 2004, s.30; Ayrıca bknz., Süleyman 
Uludağ, Halvetîyye, TDV İA, c.15, İstanbul 1997, ss.393-395 
64

 Seçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatler, Marifet Yayınları, İstanbul 1981, s.204 
65

 Öztürk, Cerrahîlik, s.38 
66

 Aynı eser, ss.55–57 
67

 Aynı eser, s.88 
68

 Ethem Cebecioğlu, Allah Dostları, Alperen Yay., Ankara 2001, ss.27–41; Ayrıca bknz., Kara, 
Günümüz Tasavvuf…, s.372 
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liderliğini, Şeyh Özak’ın Canada Hâlifesi Şeyh Tosun Albayrak yapmaktadır.69 İrşad 

vazifesini ele aldığı günden itibaren İstanbul-Beyazıt’taki küçük sahaf dükkanından 

Avrupa ve Amerika’ya açılan Özak, bir çok batılının hidayetine vesile olmuştur. 

İslamîyet’i ve tasavvufu “tevhid” zikirleriyle, coşkun bir dille anlatan Özak’ın70 

Amerika hâlifesi Tosun Baba, şampiyonları yenmiş bir güreşci, anarşist bir ressam, 

entelektüel işadamı kimlikleri ile batı toplumuna hitabeden, renkli bir mürşidtir.71 

Yaşadığı dönemde Şeyh Özak’ın, kerametlerine tanık olunmuştur. Bunlardan birisini 

Neyzen Kutsi Erguner, ABD’deki anılarını kaleme alırken anlatmıştır.72 Aynı 

kitabında Erguner, Şeyh Muzaffer Özak’ın, ABD’de mistisime ilgili bir Amerikalı 

gencin apar topar müslüman edilmesini, daha sonra şeyh lakabıyla hâlifelik 

verilmesini ve bu kişinin belli bir süre sonra Cerrahîlik yolunu bırakarak uzak 

doğunun mistik hareketi olan Dalay Lama grubuna girdiğini de eleştirel şekilde 

anlatmaktadır.73 

 

 

                                                 
69

 Kara, Günümüz Tasavvuf..., ss.489–491 
70

 Cebecioğlu, age., ss.32–39 
71

 Kara, age., ss.489–491 
72 Bu Bretagne seyahatinde yaşanan ilginç bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim. Cemaat oradayken, 

Pierre Zuber isminde yakın bir arkadaşım başrahibi tanıdığından, istersek bölgedeki meşhur Mont-

Saint-Michel Manastırı'na bir ziyaret düzenleyebileceğim söyledi. Sevinçle kabul edilen bu tekliften 

sonra, bir otobüs kiralayıp rahipleri ziyarete gittik. Zaten kalabalık olan grup, tasavvufa meraklı 

Fransız dostların da bize katılmasıyla iyice kalabalıklaşmıştı. Manastırda bizi karşılayan başrahip bir 

hoşgeldin konuşması yapmak istediğini söyleyerek tercüme için benden yardım istedi. Konuşması 

aşağı yukarı şöyleydi: "Biliyor musunuz, benim İslâm diniyle ilk irtibatım bir tabak sayesinde oldu! 

Küçükken yatıya büyükanneme giderdim. Yatağımın başu-cunda üstünde acayip (!) yazılar olan 

desenli bir seramik tabak asılı durur ve geceleri yattığımda kafama düşecek diye ödüm kopardı. Yıllar 

sonra tabakta arapça Allah yazdığını öğrendim. Şanslıymışım ki hiç kafama düşmedi!.." 

Papaz konuşmasını henüz bitirmişti ki, ben daha sözleri çevirmeye fırsat bulamadan, konuşmadan 

tek kelime bile anlamamış olan Muzaffer Efendi yerinden kalktı ve elinde tuttuğu paketi papaz 

efendiye hediye etmemi istedi. Bana "Paketin içinde üzerinde Allah yazılı seramik bir tabak var. Bunu 

papaz efendiye ver, yatağının başucuna assın. Böylece Allah onu her türlü kaza ve beladan korur..." 

dedi. Misafirlerden iki dili de anlayanların şaşkınlığı yüzlerinden okunabiliyordu. Muzaffer Efendi'nin 

sözlerini çevirdiğimde papaz da dili tutulmuş vaziyette kalakaldı. 
bknz. Kutsi Erguner, Ayrılık Çeşmesi, İletişim Yay., İstanbul 2000, s.153 
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2.1.6. Muridiyye Tarikatı:  

1855, Senegal doğumlu Şeyh Ahmet el-Bakî, babasının eğitim merkezinde 

İslamî ilimleri öğrenip, Kur’an’ı ezberlemiştir. 1873 senesinde tüm yüksek İslamî ve 

tasavvufî ilimleri tamamladığında, yazdığı kitaplar eğitim merkezinde ders kitabı 

olarak okutulmuştur. Zamanla ülkede hem hâlk hem de Müslüman Yönetim 

tarafından çok sevilen Şeyh Bakî, 1895 Fransız işgalinden sonra, Fransız Yönetimini 

tanımayarak; direniş, tutsaklık ve sürgünle geçen bir mücadele ömrü yaşmıştır. 

Muridiyye tarikatının kurucusu olan Şeyh Bakî, 1927’de vefat etmiş ve 1888 

senesinde kendisinin bulduğu antik gizli şehir olan Kutsal Tuğba şehrine 

defnedilmiştir.  Vasiyeti olan Tuğba Mescidi bu şehre vefatından 7 sene sonra inşa 

edilmiştir.74 

Bu tarikatın ABD’deki kolları şöyledir: 

2.1.6.a. Khidmatul Khadim Order (Hizmetu’l-Hadim Tarikatı): Şuan Amerika 

hâlifesi olan Mustafa Mibek Gandi Fatma, Hizmetul Hadim Küresel Yurdu, 

Hizmetü’n-Nebî Deneği ve Hizmetü’l-Hadim Ağı gibi kurumların toplantı, yayım ve 

islamî eğitim gibi aktivitelerini de yönetmektedir. Her sene Tuğba Kenti’nin bulunuş 

gününde zikir ayinleri düzenlenmektedir. Senegal’de bulunan şu anki şeyh ise 

Murtada Mibek’tir.75 

 

2.1.7. Nimetullahiyye Tarikatı:  

Miladi 1330, yılında Suriye’nin Hâlep kentinde doğan ve soyu Peygambere 

dayanan Şah Nimetullah’ın kurmuş olduğu yoldur. İlk olarak Mekke’de Seyh 

Abdullah Yafi’î’den ders alan Şah Nimetullah, manevî eğitiminden sonra irşat 
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vazifesiyle Kahire, Semerkant ve Kerman gibi birçok İslam beldesini gezmiş ve 

Mahan’a yerleşmiştir. 1431 yılında orada vefat ettiğinde, İran ve Hindistan’a kadar 

irşat görevini yürütmekteydi. Kalbin temizlenmesine yoğunlaşan Nimetullah, 

talebelerini hâlkın içindeyken Hakk’la olmaya davet ediyor ve talebelerine toplumun 

giyiniş tarzından farklı, dikkat çekici giyinişten men ediyordu. Hâlifeleri 18.yy.’ın 

sonlarına kadar Hindistan’da, daha sonra İran’da meskun idiler. Kökeni Sünni bir 

tarikat olan Nimetullahiyye tarikatı, 16. yy.’da İran’da Şii bir tarikata dönüşmüştür.76 

Batıda 4 kolu bulunmaktadır: 

2.1.7.a. Nimatullahi Sufî Order (Nimetullahiyye Sufî Tarikatı): Şu anki liderleri 

Dr. Cevat Nurbahş’tır. Kerman/İran doğumlu olan Nurbahş, 1952 senesinde Tahran 

Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Fransa’da çeşitli hizmetlerde 

bulunduktan sonra, tekrar Tahran Üniversitesine dönmüş ve Psikiyatri dalında 

eğitimine devam etmiştir. Profesörlük unvanını aldıktan sonra emekli olduğu 1977 

senesine kadar Psikiyatri Bölüm Başkanlığı görevinde bulunmuştur. On altı yaşında 

Nimetullahiyye yoluna giren Nurbahş, yirmi yaşına geldiğinde Şeyhi Munis Ali 

Şah’tan şeyhlik icazeti almıştır. Şeyhi’nin 1953 senesindeki vefatından sonra, 

Nimetullah Yolunun Şeyhlik görevi verildiğinde, Dr. Nurbahş henüz yirmi altı 

yaşındadır. İran dışındaki ilk dergâhları 1975 senesinde San Francisco’da açılmıştır. 

Bu tarihten itibaren ABD, Batı Avrupa, Afrika ve Avustralya’da birçok yeni dergâh 

açılmıştır. Kar amacı gütmeyen bir yapıda olan dergâhların mali giderleri, dergâhta 

kalan dervişlerin ve dergah üyelerinin aylık yardımlarıyla karşılanmakta, artan 

miktar olursa yeni dergâh inşaatlarında kullanılmaktadır. Dr. Nurbahşi, 1983 yılından 

beri İngiltere’de ikamet etmektedir.77  
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Safi Ali Şah Isfahanî, Hanegan Melik Nasralişah ve Nimetullah Ganabadî 

Tarikatı bilinen diğer kollarıdır. ABD’de yapılan bir çalışmada Nurbahşi tarikatı ve 

diğer kolları İslamî tarikatlar statüsünde anılmıştır.78  

 

2.1.8. Üveysî Tarikatı:  

Hz. Peygamber(s.a.v)’i görmemiş olmasına rağmen, gıyaben O(s.a.v)’nun 

terbiyesinden geçen Üveys Veysel Karanî’den dolayı, Hz. Peygamber (s.a.v) veya bir 

velînin ruhûnun etkilemesiyle terbiye ve irşad olanlara “üveysî” denmektedir.79 

Amerika’da bu isimle bir araya gelmiş cemaatlerde ise, Üveysî’nin yaptığı gibi 

kalbin en merkezine dönerek, hakikatleri bulma amacı yatmaktadır. 

2.1.8.a. The Maktab Tarighat Ovaysi Shahmagsoudhe Sufî Order(Şah Maksut 

Üveysî Tarikatı Mektebi): Bu tarikatın şu anki lideri Nader Şah Angha’dır. İran 

İslam Devriminden sonra Amerika’ya yerleşen Şah Maksudi Sadık Anka, 1970 

yılında hırka giydirme ayini ile tarikatın mürşidlik vazifesini hayatta iken oğlu Nadir 

Şah’a emanet etmiştir. 1916 yılında Tahran’da doğan Şah Maksudi, hırkayı babası 

Pir Kutbeddin Muhammed’in elinden, Pir Kutbeddin ise babası Celaleddin  Ali Pir 

Abdulfazl Angha’nın elinden giymiştir.80
 

Hz.Peygamber (s.a.v), İmam Ali (ra), Veysel Karani (ks) ile başlayan silsile, 

Hasan-ı Basri (ks) ve Şems-i Tebrizî gibi önemli isimleri de içererek, 42. Piri olan 

Nader Angha’ya ulaşmaktadır. Silsilenin devamında hırka devir teslimi önemli yer 

tutmaktadır.81 
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Arapça bir kelime olup, kendini toplama, içe ve merkeze dönme, tedavi etme 

anlamlarına gelen Tamarkoz,82 Üveysî tarikatında kişinin kendisini tanımasında, 

dolaysıyla Mutlak Varlığı (Rabb) bulmada önemli bir vasıtadır. Tamarkoz 

alıştırmaları ile gerçek anlamda var olma ve Mutlak Vücuda (Tanrı’ya) teslim olma 

öğrenilir. Tamarkoz’un  Sufîzm öğretisindeki anlamı ise, bilginin kaynağı olan 

kalbteki kapıyı açmaya başlamasıdır. Çünkü bilgi, bilinç, umut, teslimiyet ve 

sevginin geliştiği yer kalbtir. İçsel düşünme (yoğunlaşma, meditasyon) yapıldığı 

zaman, sınırlı olan bilinç düzeyi gelişir, korkunun kıskançlığın ve endişelerin 

olmadığı sınırsızlığa, sonsuzluğa adım atılır ki orada sevinç, barış ve birlik vardır.83 

 Düşünceden kurtulma, nefes alma, bedensel alıştırmalar, derin nefes alma ve enerji 

toplama tekniklerini kullanarak, bir çeşit meditasyon diyebileceğimiz Tamarkoz 

uygulanmaya çalışılır. Müslüman olmayanlarında katılabileceği Tamarkoz 

derslerinin yanı sıra talep edenlere Kur’an, Hadis ve İslam Sanatları gibi İslamî 

eğitimlerde verilmektedir.84  

Bu yolun mürîdleri, Nadir Şah Anga için “şeyh” yerine “üstad”, “pîr” gibi 

hitabda bulunmaktadırlar. Nadir Şah Anga, gönüldaşları ile karşılıklı konuşmak 

yerine onları kendi merkezlerine yönlendirmeyi amaçlayan, toplu, disiplinli ve ruhanî 

eğitimleri tercih etmektedir. (m)85 

2.1.8.b. Uwaiysi Tarighat (Üveysî Tarikatı): Şah Maksut’un Kız kardeşi Seyyide 

Nahid Angha ve eşi Şah Nazar Seyyid Ali Kainfar tarafından kurulmuştur. Sufî 

Women Organization (Kadın Sufîler Derneği)’un kurucusu olan Nahid Angha, aynı 

zamanda International Association of Sufîsm (Uluslar arası Sufîsm Derneği)’in 

sorumlusudur ve “Sufizm: An Inquiry” adlı tasavvufî derginin yönetiminde hizmet 
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vermektedir.86 Aynı şekilde bu dernek ve vakıfların oluşumunda ve şu anki 

faaliyetlerinde bulunan Nazar Seyyid Ali, Şeyh Maksut’un manevî oğlu olarak da 

bilinmektedir. Yöneticiliğini yaptığı IAS (Uluslar arası Sufîsm Derneği)’in kuruluş 

amacı; sufîzm ile ilgili araştırma yapan kişi ve kurumlara danışmanlık yaparak 

akademik kadrolara literatürsel destek vermek ve sufîzmin Amerika’da tanınmasına 

katkıda bulunmak şeklinde özetlemişlerdir.87 Üyelik kayıtları ücrete tâbi  olan IAS, 

geleneksel anlamda bir vakıf faaliyetinden çok, akademisyenlerinin çeşitli çalışma ve 

tercümeleriyle bir sufîzm araştırma merkezi konumundadır. IAS veya Üveysî Tarikat 

olarak her sene farklı bir batı ülkesinde uluslararası  sufîzm sempozyumu 

düzenlemektedirler.88 

 

2.2. Yarı İslamî Olan Sufîzm: Hareketin başındakilerin, Kur’an ve Sünnet 

ölçülerinde bir hayat yaşamalarına rağmen, müntesiblerine bu şartı koşmayan 

hareketlerdir. 

 

2.2.1. Mevlevîyye:  

Mevlâna Celaleddin Rumi (ö.672/1273) tarafından kurulan tarikatın adıdır. 

1207 yılında Belh kentinde doğan Mevlâna, Moğol istilasından kaçmak için yapılan 

hicretlerin neticesinde Konya’ya yerleşmiştir. İlmi eğitimini, “Sultanu’l-Ulema” 

lakabının sahibi olan babası Bahaeddin Veled (ö.618/1240)’den, babasının 

vefatından sonra ise Burhaneddin Muhakkık-ı Tirmizi’den almıştır. Tasavvufî 

eğitimi ise 1244 senesinde karşılaştığı anda, gönlüne aşk ateşini düşüren Şems-i 

Tebrizi vesilesiyle olmuştur. Mevlâna’nın Mesnevi’den başka, Fihi ma-fih, Divan-ı 

Kebir gibi İslam dünyasında en çok okunan eserleri vardır. 
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Mevlevîlik Mevlâna soyundan gelen ve “Çelebi” ünvanı verilen şeyhlerce 

devam etmiştir. Konya’dan Çıkan Mevlevîlik, başta İstanbul olmak üzere, Şam, 

Hâleb, Kahire, Buhara ve Balkanlarda varlığını sürdürmüştür. En önemli özelliği 

sema ve çiledir. Sema; ney, kudüm gibi musikî aletlerinin eşliğinde Mevlevî 

Dervişlerinin dönerek yaptığı Mevlevî ayinidir. Çile ise; asitane adı verilen 

mekanda, 1001 gün süreyle yapılan bir hâlvettir. Bu hâlvete giren kişiye çilekeş, 

“Dede” unvanını almaya hak kazanmış kişiye ise çile çıkarmış denir. 

Mevlevîlik diğer tarikatlardan farklı olarak, şubesi olmayan bir tarikattır. 

Tarikatta sadece Veled ve Şems kolu diye meşreb farklarından oluşmuş kollar 

bulunmaktadır. Şems kolu aşk ve cezbe ağırlıklı iken, Veled kolu Mevlâna’nın 

oğlundan gelen zahidane bir koldur.89  

Bu tarikatın ABD’deki kolları şöyledir: 

2.2.1.a. The Therhold Society and Mevlevî Order (Kapı Eşiği Topluluğu, 

Mevlevî Tarikatı): Cemile ve Kabir Helminski çiftinin, Türkiye’de bulunan 

Mevlevî Şeyhi Süleyman Dede’den icazet alarak90 açtıkları topluluk, bir nevi 

Mevlevî tekkesi görevini 1999’tan beri California’da yapmaktadır. 1999’tan önce 

Vermonto’da bulunan tekkenin ne zaman kurulduğu, mevcut malumatlar arasında 

bulunmamaktadır. İngilizce’de “Kapı Eşiği Topluluğu” anlamına gelen, “Therhold 

Society”, tüm din ve inançtan insanları, tasavvufî hûzur ve kardeşliğe davet 

etmektedir. Kabir Helmiski’ye 1990 senesinde Mevlâna’nın torunlarından olan, 

Mevlevî Şeyhi Dr. Celaleddin Çelebi tarafından, Mevlevîlik  lakabı verilmiştir. 1996 

yılında, Konya Selçuk Üniversitesi tarafından yapılan uluslararası bir Mevlâna 

Konferansında, Mevlâna hakkında yazdığı yazılarından dolayı Kabir Helminski’ye 

fahri doktora unvanı verilmiştir. Seminerlerin çoğunu kendisi veren Kabir 
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Helminski’nin, eşi Cemile Helminski ile beraber mesnevi okudukları kaset ve cd’leri 

bulunmaktadır. Mevlevî Ayinleri, Kur’an, Hadis ve Mesnevi okumaları, Tasavvuf 

seminerleri gibi faaliyetler Kabir Helminski’nin öncülüğünde sürdürülmektedir. 

Yayımladıkları kitap ve dergilerin yanı sıra; Türk, Fars ve Amerikalı müzisyenlerin, 

yaptıkları ezgilerle okudukları Mesnevi şiirlerini içeren, CD’leri bulunmaktadır.91 Bu 

kitaplardan “Bilen Kalb, Ruhsal dönüşümün Sufi Yolu” adlı kitabın türkçe tercümesi 

mevcuttur. California’daki bu Mevlevî tekkesine veya “Kapı Eşiği Derneğine”ne 

intisap şartları arasında İslamî emirlerin yerine getirilmesi, Kur’an ve Sünnetlere 

bağlılık gibi bir şart bulunamadığı için, yarı İslamî diyebileceğimiz bir sınıfa dahil 

olmaktadır. Ayrıca Kabir Helmiski ile yaptığımız bir mülakatta, bir mürşid olarak 

irşad konusunda tasavvuf ıstılah çizgisinin dışında kalan beyanları not 

edilmiştir.(m)92  

Aynı sınıfa dahil olarak faaliyet gösteren bir başka Mevlevî organizasyonu ise 

Cape Hill Rumi Festival (Cape Hill Rumî Ayini)’dir. 2006 senesine yönelik ayin, 

Ramazan ayında 28 Eylül–1 Kasım tarihleri arasında Cape Hill/Kuzey Carolina’da 

yapılmıştır. Ramazan iftarı ve Mevlevî ayini giriş ücreti dahil olan, 215$ gibi bir 

bedel karşılığında herkese açık bu organizasyon, diğer yapılan tasavvufî hizmetleri 

finanse etmektir.93 Bu faaliyetler merkezi Türkiye’de olan, Rıfaî-Marufî tarikatından 

icazetli olduğu bilinen Şerif Baba tarafından yürütülmektedir.94 Şerif Baba hakkında 

ulaştığımız bilgilerde bir tarikat silsilesi, Türkiye’deki merkezi veya Türkiye’de 
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icazet veren şeyhi ile ilgili malumatlar bulunmamaktadır. Şerif Baba müridleriyle 

yapılan mülakatlar neticesinde bu kategoriye dahil eden çalışma mevcuttur.(m)95 

2.2.1.b. The Mevlana Foundation ( Mevlana Derneği ) :  Reşat Feild tarafından 

1976 yılında kurulmuştur. Londra / İngiltere’de büyüyen Reşat, 1960 senesinde Pîr 

Vilayet Han (İnayet Han’ın Oğlu) ile karşılaşmış, Vilayet Han kendisine şeyhlik 

icazeti vermiştir.96 Bu icazeti ele alarak Feild’in faaliyetlerini İslamî olmayan sufîzm 

olarak dedeğerlendirebiliriz. Ancak daha sonra Field, Türkiye ziyaretinde bulunur ve 

Mevlevi Şeyhi olan Süleyman Dede’den icazet alır. Bu ziyaretten kısa bir süre sonra  

Süleyman Dede Amerika ziyaretinde bulunarak Feild’i Batıdaki ilk Şeyh olarak 

kabul eder. Bu hadiseden sonra Feil’in kurduğu Institute of Conscious Life ( Bilinçi 

Yaşam Enstitüsü), Mevlana Derneğine dönüşür.97 Faaliyetleri hakkında bilgilere 

ulaşamadığımız bu yolun İslamî olup olmadığı hakkında bir şey söyleyemiyoruz. 

Ancak, bu konuda araştırma yapan Alan Godlas, Mevlana Derneği üyelerinden 

yaptığı mülakatlara dayanarak, bu tarikatın yarı İslamî olduğu kanatine varmıştır.98 

 

2.2.2. M. R. Bawa Muhaiyaddeen Fellowship (Bava Muhyiddin Dostluk): Sri 

Lanka’dan 1971 yılında gelen Bava Muhyiddin’in Philadelphia’da Muhaiyaddeen 

Fellowship Center (Muhyiddin Dostluk Merkezi) adında kurduğu topluluktur. Her 

hafta toplantıların, eğitim ve seminerlerinin yapıldığı, namazların kılındığı ve 

zikirlerin çekildiği Camiînin; Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, BK ve Sri 

Lanka’da hâlifeleri bulunmaktadır. 1986 yılında öldüğü belirtilen Bava 

Muhyiddin’in, tasavvufî mânâda dayandığı bir silsileden söz edilmemiştir.99 

Amerika’daki Georgia Üniversitesinin İnternet sayfasında, batıdaki Sufîzm 
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hareketleri, İslamî, Yarı İslamî, İslamî Olamayan, Sufîzm ile alakalı okul ve 

kurumlar olarak, dört başlık altında toplamışlar ve cemaati İslam şeriatına dayalı 

temel erkanının cemaate şart koşulmamasından dolayı, yarı İslamî diye tercüme 

edebileceğimiz “quasi-islamîc sufî organizations” kategorisine dahil edilmiştir.100 

Ayrıca Muhyiddin’in Islam and World (İslam ve Dünya) adlı kitabının, Hindu 

Dininden etkilenmiş olduğuna yönelik yorumlar bulunmaktadır.101 

 

2.3. ABD’de İslamî Olmayan Sufîzm: Faaliyetlerine, cemaatlerine ve 

bunlara bağlı olarak kurdukları kurumlara, sufîzm adıyla isimler vermelerine rağmen, 

Kur’an ve sünnet ile uyumlu yaşamayan lider ve takipçilerinin oluşturduğu 

gruplardır. Bu uyumsuzluğun her Müslümanın başına zaman zaman gelebileceğini 

düşünürsek, bunun doğru olmadığını düşünüp, pişman olan ve nefsini kınayan 

kişilerin bu sınıflandırmada olmadıklarını belirtmek isteriz. Çünkü bu sınıfa dahil 

olanlar, Kur’an ve sünnete muhâlif yaşantılarını sistemleştirip, kitlelere sufîzm adı 

altında yaşama biçimi olarak sunmazlar.  

2.3.1. Sufî Order International (Uluslararası Sufî Tarikatı): 1882 yılında, 

Hindistan’da Müslüman ve müzisyen bir ailede dünyaya gelen İnayet Han, müzik 

yaşantısında doyuma ulaştıktan sonra, ruhanî liderini ararken Çiştî tarikatı Şeyhi 

Muhammed Ebu Hasan ile karşılaşmış ve dört yıl bu zatın yakınında bulunmuştur. 

Şeyhi vefatı esnasında, yanı başında bulunan İnayet Han’a, batıyı müzikle irşat etme 

görevi vermiştir. Bunun üzerine 1910 yılında Amerika’ya bir müzisyen sıfatını 

kullanarak giden İnayet Han,102 1920 yılında San Francisco’da ilk mürîdi olan Rabia 

Martin’i bulmuş ve 1912 yılında hâlifelik makamlarına Rabia Marti’yi getirmiştir. 
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Rabia Martin 1912 yılında San Francisco’da yaptığı tebliğin, batıda gerçekleşen ilk 

açık sufî mesajı olduğunu söylemiştir. İnayet Han, 1927 yılında, 45 yaşında 

Hindistan’da ölmüştür. Ölümünden sonra batıdaki hareketin başına bir mektupla 

Rabia Martin’i bırakmış olsa da, müritleri İnayet Han’ın kardeşi olan Mahebab 

Han’ın etrafında toplanmışlardır. Rabia Martin adını sürekli duyduğu Meher Babayla 

1942’ten 1945 yılına kadar yazıştıktan sonra, müritlerini ona yönlendirmiştir. 1947 

yılında ölen Martin’in hâlifesi Ivy Duce, 1948 yılında Rabia Martin’in hayatta iken 

yüz yüze görüşmediği Meher Baba ile Hindistan’da görüşmüş ve Onun devrin kutbu 

olduğuna kanaat getirerek, onun yoluna tâbi olmuştur.  

İnayet Han’ın başlattığı bu yol, 1952 yılında Meher Baba’nın San 

Fransisko’da kurduğu “Sufîsm Reoriented” adı altında tasavvufî bir yola 

dönüşmüştür. Ancak Meher Baba’nın mürşidliğini tanımayan Samuel Lewis, 1946 

yılı ile 1966 yılları arasında, Pakistan’da Nakşbendîliği, Hindistan’da Çiştî 

Tarikatını, Japonya’da Budizm’i, Mısır’da Rıfaî ve Şezeliyye tarikatlarını araştırmak 

için muhtelif tarihlerde bulunmuştur. Samuel Lewis, ziyarette bulunduğu ülkelerdeki 

muhtelif tarikatlara intisap etmiş bir mürit olmasına rağmen, 1966 yılında San 

Francisco’da, bir mistik Hıristiyan okulu kurmuştur. 1971 yılında ölümüyle birlikte 

100 mürîdi Pir Vilayet  Han’ın yolunu takip etmişlerse de, 1977 yılında Vilayet 

Han’ı (İnayet Han’ın Büyük Oğlu) mürşidlik için yeterli bulmayan bu grup the Sufî 

Islamia Ruhanîat Society/SIRS adında kendi gruplarını bir araştırma merkezinde 

toplamışlardır.103 Ancak İslam Sufîzmi Ruhanîyet Topluluğu (SIRS)’nun web 

sitesinde, Topluluğun 1971 yılında, Samuel Lewis’in ölümünden kısa süre önce, yine 

Samuel Levis tarafından kurulduğu bilinmektedir. Aynı sitede Hz. Ali (ra) koluyla 

Çiştî tarikatına, Inayet Han’a ve Samuel Levis’ten sonra Moineddin Jablonski ve 

bugünkü liderleri olan Shabda Han’a dayanan silsileleri ve “Dance of Universal 
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Peace” adındaki dansları hakkında malumatlar da mevcuttur.104 Batı sufîzmi 

konusundaki araştırmalarını bir makalede toplayan Andrew Rawlinson, İnayet Han 

ile başlayan bu yolda ibadet olarak sadece kadın erkek karışık dansların telkin 

edildiğini söyleyerek, İslamî olmadığını açıklamıştır.105  

İnayet Han’ın ölümünden sonra Sufî Order Avrupa’da, Mahebab Han 

(ö.1326/1948), Muhammed Ali Han (ö.1336/1958) ile devam etmiştir. Şu an 

Cenevre’de Muşerref Han ve Londra’da Pir Vilayet Han ile devam ettirmektedir. Pir 

Vilayet Han döneminde de ibadet olarak telkin edilen dansları Türkiye’de neyzen bir 

aile olarak tanınan Erguner ailesinden gelen Kutsi Erguner şöyle yorumlamıştır: “... 

Bir araya geldiğimizde bize gitarlar eşliğinde ve anlaşılmayan Arapça kelimelerle 

okudukları müziklerle yaptıkları sufî danslarını izlettiler. Kendine özgü hareketleri 

olan bu dans, biraz sema, biraz Bektaşi-Alevi semahı, biraz da diğer tarikatların 

zikir ayinlerindeki hareketleri andırıyordu. Özetle Hindistan’dan Türkiye’ye, oradan 

kovboy filmlerindeki Kızılderili ayinine ne varsa harmanlanmış, ortaya garip bir şey 

çıkmıştı.”.106 İslamî emirleri temel kaide olarak uygulamamasından dolayı İslam dışı 

bir sufîzmi temsil eden İnayet Han ABD’deki sufîzm anlayışında yer alan mozaikte, 

geniş kitlelere ulaşmıştır.107 

2.3.2. İdris Şah Tarikatı: İdris Şah, Afgan baba ve İskoçlu anneden Hindistan’da 

dünyaya gelmiş, ancak eğitimi dahil neredeyse hayatının tamamı Birleşik Krallıkta 

geçmiştir. 1964 yılında basılan “The Sufis (Sufîler)” adlı kitabı sufîzm adında 

yazılmış en bilindik eseridir. İdris Şah, Nakşbendî kolundan geldiğini iddia etmesine 

rağmen,  üstadının kim olduğunu kimse bilmemektedir.108 Batılı sufîler üzerine 
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önemli çalışmalar yapmış olan Andrew Rawlinson; İdris Şah, J.G. Bennett, Irina 

Tweedie, Abdullad Dougan, John Ross (Şeyh Abdullah Sirr Cemal)’un Batı’ya birer 

Nakşbendî Tarikatı öğretilerini getirdiklerini bildirerek, bunların İslamî olmadıklarını 

söylemiştir. Rawlinson’a göre bu öğretiler, sufî kisve altında küresel bir hikmet 

anlayışını temsil etmektedir.109 İdris Şah’ın 1996 yılında Türkçe tercümesi basılan 

“Yol’un Yolu” adlı kitabında, gayri İslamî bir ifadeyle karşılaşmadığımızı da 

belirtmemiz gerekiyor.110 

2.3.3. The Golden Sufî Center (Altın Sufî Merkezi): Rusya’da doğmuş ve bir 

İngiliz’le evlenmiş olan İrina Tweedie, Nakşbendîyye ile bağlantısı olduğunu iddia 

etmiştir. 1961 yılında Hindistan’a gitmiş ve Kanbur kentinde, Gru Bahi Sahib adında 

bir mürşidi takip etmiştir. Casm of Fire kitabında üç yıl Sahib’in izinden gittiğini 

yazmıştır. 1963 yılında mürşidi Sahib, İrina’yı İngiltere’ye göndermiştir. Ancak 

mürşidinin onayladığı öğretisi, İrina’nın tecrübelerine dayanmaktadır.111 Avrupa ve 

Amerika’da bir okul gibi faaliyet gösteren merkez her ne kadar Nakşbendîliğin on bir 

öğretisini, 29. şeyhine kadar silsilesini ve hafî zikri öğretiyor olsa da, İslamîyet’i, 

Allah (cc.)’ı, Kur’an’ı, İslam ve Peygamberi anlatan bir kelime bile 

bulunmamaktadır. Bu yüzden içinde “Sufî” kelimesi bulunan ve Nakşbendîliği taklit 

eden gayri islamî bir tarikat olarak adlandırabiliriz.112 

2.3.4. Sufî Foundation of Amerika (Amerika Sufî Derneği): Merkezi Meksika’da 

olan ve liderliğini Bağdat asıllı Adnan isminde bir kişinin yaptığı tarikattır. Asıl 

uzmanlık alanının ritim  aletleri (davul, def, darbuka, bendir vs. gibi) ve doğu 

dansları olan Adnan, bu alana yönelik dersleri, sufîzm okulunda, ruhanî gelişim için 

verdiğini iddia etmektedir. Sufîzm adıyla bu tür ruhanî gelişim eğitimlerinden en 
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sonuncusu, 2006 senesinde 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında, kişi başına 

1800$ karşılığında gerçekleştirmiştir. Ön rezervasyon yapılması durumunda 350$ 

depozit alınan bu eğitimlerin tanıtıldığı sitelerinde, 35$’dan başlayan ipek eşarp 

satışları da yapılmaktadır.  Ruhanî gelişim için icra ettikleri sufîstik müzik, İsviçre’de 

yapılan Dünya  Psikoloji kongresinde, Londra, Brezilya ve İspanya gibi bazı 

ülkelerde, konser olarak sunulmuştur. Eğitime katılmak üzere Meksika Havalimanına 

iniş yapanlara karşılama hizmeti, artan petrol fiyatları gerekçe gösterilerek kişi başı, 

20$ olarak belirlenmiştir.113 

2.3.5. Sufîsm  Reoriented (Sufîzm Yeni Anlayış): Bu oluşum, 1894 – 1969 yılları 

arasında Hindistan’da yaşamış Meher Baba’yı, kendilerine model insan seçmiş 

Mürşide Carol Weyland Conner'in liderliğinde yürütülen, gayr-i  İ s l a m î  bir 

oluşumdur. 1942 doğumlu Conner, 1976 yılında Washington DC Üniversitesinde 

Klinik Filozof olarak doktora eğitimini tamamlamıştır. Hindistan’ın batısında yer 

alan Maharasta kentinde bulunan Meher Baba’nın makamını ve talebelerini ziyaret 

eden Conner, cemaatine hâlife olarak Dr. James MacKie’yi tayin etmiştir.114 

Conner’in Meher baba ile bağlantısı ise, “Sufî Order International” başlığı altında 

yazdığımız gibi, İnayet Han’ın hâlifesi Rabia Martin’e ve onun da hâlifesi olan Ivy 

Duce’ye dayanmaktadır. 
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2.4. Sufîzm Okul ve Kuruluşları: 

2.4.1. Sufî Islamia Ruhaniat Society/SIRS (Sufî İslamî Ruhanîyet Okulu): Sufî 

Order International (Batı Sufî Tarikatı)başlığımız altında oluşum süreci anlatılmıştır. 

2.4.2. International Association of Sufîsm (Uluslararası Sufîsm Derneği): Sufî 

Women Organization (Kadın Sufîler Derneği) ile birlikte Uwaiysi Tarighat (Üveysî 

Tarigatı) başlığı altında izah edilmiştir.  

2.4.3. Muhyiddin Ibn’ Araby Society (Muhyiddin İbn-i Arabî Topluluğu): 1977 

yılında, İbn-i Arabi felsefesinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak için, Merkezi 

Oxfort/İngiltere’de ve bir şubesi de Birleşik Devletlerde olmak üzere kurulmuştur. 

Senede bir defa İngiltere ve Amerika’da İbn-i Arabi üzerine yapılmış 

çalışmaların, yazıların veya akademik dergilerin sunulduğu bir konferans düzenlenir. 

Bu konferansta tüm Müslüman veya gayr-i Müslüman akademisyenler, İbn-i Arabi 

konusunda yazı sunabilirler. Bülent Rauf tarafından İngilizce’ye tercüme edilmiş 

“Fusus al Hikam”, Stephen Hirtenstein ve Michael Tiernan  tarafından yazılmış 

“Muhyiddin Arabi”, İbn-i Arabi’nin sabah ve akşam namazlarında okuduğu virtlerin 

orijinalini içeren bir kitap olan ”Wird” ve bazı sempozyumlar, kurumun yayımları 

arasındadır. Arşiv ve kaynaklardan faydalanmak isteyenler, 60$ üyelik bedeli 

ödeyerek senelik yapılabilmektedir.115 

2.4.4. The Naqshbandiya Foundation for Islamic Education/NFIE (İslamî 

Eğitimler Nakşbendîyye Vakfı : 1992 yılında Ali Şah (ö.1329/1951) anısına 

kurulmuş bir dernektir. Aşk ve barışın yolu olan Tasavvufu merkeze alarak, 

Müslümanlara hizmet etmeyi amaçlayan NFIE, kar amacı gütmeyen, vergiye tâbi  bir 

dernektir. İslamî bir araştırma merkezi kurmak, ehli sünnet ve’l-cemaat anlayışıyla 

Tasavvufu anlatarak, farklı yollar arasında köprüler oluşturacak konferans, seminer, 

sergi, etüdler düzenlemek, aynı amaçla kitaplar çıkarıp, dergiler yayımlamak gibi 
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kuruluş amaçlarına sahiptir. Faaliyetleri, her sene Peygamber (s.a.v)’in doğumunda 

farklı tarikatlara üye sufî ya da akademisyenlerin konuşma yaptığı, Milad-ı Nebi 

Kutlaması düzenlemek ve akademik bir dergi olan “Sufî İlluminations” adlı dergiyi 

çıkarmaktır.116 

2.4.5. Australian Centre for Sufîsm and Irfanîc Studies/ACSIS (Avustralya 

Sufîzm ve İrfan İlimleri Merkezi): Psikolojik çalışmaların, sufî çalışmalarla bir 

arada götürülmesi gerektiğini düşünen, klinik psikolog ve sufîzm eğitmeni Fleur 

Nassery Bonnin tarafından kurulmuştur. Herhangi bir tarikata bağlı değildir.117 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
I. MUHYİDDİN ŞEKUR’UN ABD SOSYAL YAPISINDAKİ YERİ 

A. AİLESİ VE ÇOCUKLUĞU  

Şahsî bilgilerini sunmaktan pek hoşlanmayan Şekur, Ohio/Ceveland’da 

doğmuştur.118 Siyahî bir ailede 1947 senesinde doğan Şekur, askerlik vazifesini 

yerine getirdiği onsekiz yaşına kadar Ohio’da yaşamıştır.(m)119 Şekur, hakkında 

yayınladığı kaynaklarda, Afrika’daki kökeninden bahsetmemiştir. “ABD’de İslam” 

başlığı altında da izah ettiğimiz gibi, siyahîlerin ABD’deki varlıkları on altıncı yüz 

yılda, Batı Afrika’dan köleleştirilerek getirilmeleriyle başladığı için, bugün bir 

siyahînin kökenini bulması, uzun çalışmaların neticesinde elde edilen varsayımsal 

bilgilere dayanmaktadır. Dolayısıyla, Şekur’un bu tür bir çalışmaya girmediği 

tahmininde de bulunabiliriz.  

1978 yılında evlenen Şekur’un İbrahim ve Naila adında iki çocuğu 

bulunmaktadır. Annesinin, inancı konusunda her hangi bir dinin ibadetlerini yerine 

getirmediğini, ancak, Allah’a inanmakta olduğunu söylemiştir.120 Şahsî inancı için, 

Allah’a inanmasına rağmen belli bir süre bu inancı irdelemeden Amerika’daki 

çılgınlıkta bir hayat yaşadığını, ihtida ettiğinde yeni bir dine girdiğini değil baştan 

beri ait olduğu dini uygulamaya başladığını söylemiştir.(m) 

 

A. EĞİTİM VE KARİYERİ  

Üniversite öncesi eğitimini Ceveland’daki okullarda tamamlayan Şekur, Kent 

Eyalet Üniversitesinde Psikiyatri okumuş, aynı üniversitede 1973 yılında Psikolojik 

Danışmanlık Bilim Dalından doktora derecesi almıştır. Hâlen New York Eyalet 

Üniversitesinde Eğitim Danışmanlığı Doçenti olarak çalışmaktadır. Bireysel terapi ve 
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aile terapisi alanlarında bir öğretmen ve uygulamacı olarak, ABD ve diğer ülkelerde 

akıl sağlığı sorunları üzerine makaleler yazmış ve dersler vermiştir.121  

1992 yılından itibaren Bosna Hersek’te göçmenler, savaş, soykırım, katliam ve 

Bosna şehirlerinde kümülatif stres konularıyla ilgilenmiş, 1994 yılında 

Hırvatistan/Zagreb Üniversitesindeki meslektaşlarını ziyaret etmiş ve Sarajevo 

Üniversitesi Kosova Hastanesinde seminerler düzenlemiştir.  Aynı konudaki 

çalışmalarını, okullarda, üniversitelerde, kiliselerde, ibadethanelerde, camiîlerde, 

askeri kurumlarda, sivil toplum örgütleride konuşmalar yaparak, ABD’de de 

sürdürmüştür. Yine ABD’deki çeşitli gazete ve dergilere makaleler sunarak, radyo ve 

televizyonlardan Bosna-Hersekteki trajik sahneyi insanlara anlatmıştır.122 B u  

makalelerinden birisi “Bosna’da Umudu Bulmak” başlığıyla, uluslararası kollektif  

işlere örnek olarak sunulmuştur.123 

Bosna-Hersek savaşı sırasında, yetim çocuklara psikolojik rehberlik hizmeti 

veren bir organizasyonu yönetmiştir.124 Dünya Hayat Enstitüsü (World Life Institute) 

adındaki bu dernek, yaşları dokuz ile on iki arasında olan Güney Asyalı, 

Afganistanlı, Bosnalı, Çeçenistanlı ve Srilankalı çocuklara, Batı New York’ta 

gönüllü ailelerin yanında, üç aylık eğitim ve rehabilitasyon sağlamaktadır.125 

Amerika Evlilik ve Aile Terapisi Derneğinde (American Association for 

Marriage and Family Therapy) klinik üyesi olarak görev yapan Şekur, on beş yıldır, 

bireylerle, ailelerle ve çiftlerle ilgilenmektedir. Aynı zamanda, Amerika Danışmanlık 

Derneği (American Counseling Association), Uluslararası Kollektif İşler Uzmanları 

Derneği (The International Association for Specialists in Group Work) ve Chi Sigma 
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Uluslararası Akademik ve Profesyonel Danışmanlık Topluluğu (The Chi Sigma Iota 

International Academic and Professional Honor Society for Counseling)’na üye olan 

Şekur, danışmanlık ve diğer konularda, Amerika, Avrupa ve Orta Doğu’da 

konferanslar vermektedir.126 Bu çalışmalarındaki görüşleri, diğer üniversitelerde de 

kullanılmaktadır.127 Kişi Merkezli Gelişim Derneği (The Association for the 

Development of the Person-Centered Approach/ADPCA)’nin, 2001 ylında İngiltere, 

Manchester’da yapılan toplantı hatıralarında resmine rastladığımız Şekur’a,128 2002 

yılında bir internet kütüphanesi tarafından Danışmanlık Ödülü verilmiştir.129 

 

II. MUHYİDDİN ŞEKUR’UN İHTİDASI 

Arkadaşlarının davetlerini geri çevirmemek veya onları kırmamak için gittiği 

bir camiî, o camiîde karşılaştığı Mecid Bacı adında yaşlı bir teyze ile yaşadıkları ve o 

camiînin imamı Şekur’un hidayetine vesile olmuşlardır. Aynı zamanda ilk üstadı 

olan Mecid Bacı ile karşılaşmalarını, Şekur şöyle değerlendirmektedir: “Mecid bacı 

ile geçirdiğim bu dakikalar beni büyük bir başlangıcın eşiğine bırakıvermişti. İçimde 

şimdiye kadar öğretmenim olarak tanıyageldiğim bütün kadınların aşktan örülü o 

güzelliklerini görür gibi oldum.”130 Bu camiînin duvarında asılı olan bir hat yazısı, 

Şekur’un hidayetinde rol oynayan diğer bir aktördür. Ki bu yazının sırrı Mecid 

Bacı’nın etkili sözleriyle birlikte şöyle yorumlanmıştır: “Bu yaşlı kadının tavsiyesini, 

sevecen varlığından kısmen sersemlemiş ve derinden derine sarıp sarmalanmış 

hâlde, derinliğini ya da genişliğini hesap etmeksizin kabul ettim. Tüm duvarları 

kaplayan bu garip yazıyı bulmak için oraya gelmiştim ve ayrılırken onun sırrının 

zihnimi yavaş yavaş kapladığını hissediyordum: La ilâhe illâlah. Kendimi arayışın 
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başlangıcıydı bu. Bu zamanlar üstü kapalı ifadenin anlamını arayışım, gerçekte 

kendimi arayışımın başlangıcı oldu.”131 Bu arayış zorlu bir içsel kritik olarak 

haftalarca Şekur’un iç dünyasında muharebelere meydan olmuş ve sonucunda Şekur, 

bir yol ayrımına varmıştır. Bu dönemi Şekur, bir psikiyatrist olarak şöyle ifade 

etmektedir: “Mecid Bacı ile tanışmamı izleyen haftalar, beni çoğu kez yalnız, 

kendimle sessiz bir hesaplaşma içinde buldu. Hâlâ anlamını çözemediğim bu 

karşılaşmayı inkar etmek için birkaç başarısız teşebbüste bulundum. Ne var ki, 

zihnim iyiden iyiye olayın kıskacına girmişti ve sonunda daha fazla bir şeyler bilmem 

gerektiğini kabul ettim. Hiç beklenmedik bir hızla, hayatımın büyük yol ayrımına 

varmıştım. Sonu bilinmeyen bir yola adım atmıştım. Ve böylece camiîye döndüm ve 

Mecid Bacı’yı tanımaya başladım…”132 

Bu karardan sonra belli bir süre camiîde verilen vaazlara katılan, anlatılan 

İslam dini hakkında notlar tutan Şekur, İslam dinini anlamaya çalışırken ve mensub 

olduğu diğer dinle kıyaslarken, oluşan düşünce ve hisseleri şöyle ifade etmiştir: 

“İlkin sözler geçmişte duyduklarımı andırır gibi geldi: İbadetler, törenler ve birtakım 

öğreti kuralları. Mensubu olduğum kurumsal dinle ilişkilendirdiğim ve beni nedense 

derinden kavrayamamış her şey burada da vardı ve doğrusu bunlardan da fazla bir 

şeyler ummuyordum. Ancak kabul etmeliyim ki, burada farklı bir şey, beni belki de 

heyecan verici yeni bir yolculuğa çağırdığını hissettiğim bir şey vardı.”133 Şekur’un 

camiîye gitmesi vaazlara katılması, itinalı şekilde notlar alması, bu konuya emek ve 

zaman sarf etmesine ilk sebep olan şey, “La ilahe illallah” sırrını anlamak olsa da, 

anladığı şeylerin kendisini tatmin etmediğini, bunun yerine sebebini bilmediği farklı 

hislerin kendisini İslam’ı öğrenmeye ittiğini söylemektedir. Bu aşamaya kadar İmam 
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ile diyalogu sadece selamlaşmaktan ibaret olan Şekur, birikmiş sorularının cevabını 

almak ümidiyle imama yaklaşır. İmamdan ummadığı derecede bir samimiyet ve ilgi 

gören Şekur, sorduğu sorulara cevaplar aldığını, ötesindeki soruları İmam’ın 

sorduğunu ve Şekur’u anlamaya sevk ettiğini belirterek, İmam’ın iyi bir öğretmen 

olduğunu söyler.134 İşte böyle geçen saatlerin akabinde gelen hidayeti Şekur, teslim 

olmak ile ilişkilendirerek şöyle anlatır: “Teslim olmanın pratik anlamda ne demek 

olduğunu işte burada anlamaya başladım. Dizlerimin üzerine çöktüm ve alnımı 

Kainatın Rabbi karşısında yere koydum. Gözümden yaşlar boşanır ve bedenim 

bilinmeyen derinliklerden gelen bir haşyetle titrerken, kendimi neredeyse 

kaybetmiştim. Ağzımdan o zamanlar bana hayli yabancı gelen, fakat artık evim gibi 

sıcak hissettiğim bir kelime döküldü: Sübhane Rabbiye’l-A’lâ”135  

Lofland ve Skonovd, 1981 senesinde din değiştirme ya da dindarlaşma 

üzerinde yapılan araştırmaları incelerken, altı tip din değiştirme motifinden 

bahsetmişlerdir. Entelektüel, mistik, deneysel, duygusal, yeniden uyanış, cebri. Bu 

motifler sosyal ve tarihi koşullara bağlı olarak, muhtelif zamanlarda zuhûr etmiştir. 

Bu motifler içersinde cebri (zorlama), çeşitli tekniklerle beyin yıkama anlamında 

kullanılmış,  yeniden uyanış motifi ise; din değiştirmeyi değil, mensup olunan 

dindeki dini duyguların uyanmasını ifade etmektedir. Bu altı sınıflandırmanın 

İngiltere’de yaşayan yetmiş mühtedi üzerindeki varlığını araştıran bir çalışmada, 

zorlama ve yeniden uyanış motifine rastlanmamışken, %71 entellektüel, %66 

Duygusal, %60 deneysel, %14 mistik motifle ihtida tesbit etmişlerdir.136 Bununla 

birlikte duygusal motif,  grupla duygusal bağı oluşturan şey, o grupta diğer 

gruplarda hissedilmeyen kalbi hûzur ve hûşu gibi hisler anlamına gelirken, duygusal 
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motifte değişime hazır olan kişinin, “hele bir göreyim nasıl olacak” tarzında niyeti 

yatmaktadır. Mistik motifte, kişinin kendisini derinden etkileyen mistik tecrübe söz 

konusu iken, Entellektüel motifte ise, alternatif din veya dinleri derinlemesine 

inceleyerek karar vermek söz konusudur. Yaşları 30 ile 55 arasında olan iki İngiliz, 

iki Avusturyalı, bir Teksaslı, bir Polonyalı ve bir İsviçreli mühtediye, İslamîyet’i 

tercihlerindeki temel etkenin ne olduğunu sorduğumuzda, alınan cevaplardan benzer 

bir sonuca vardık. Yani yedi kişiden üç kişi entelektüel, iki kişi duygusal, bir kişi ise 

deneysel motife göre ihtida etmiştir.(m) Bu sınıflandırma, kişinin kendisini hidayete 

götüren en önemli etkenin ne olduğu sorusuna verdiği cevaba göre yapılmıştır. 

Mesela bir kişi, entelektüel motife dahil olacak araştırmaları yapmıştır. Ancak, 

müslümanlar arasında gördüğü kardeşlik ve dayanışma kendisini o kadar çok 

etkilemiştir ki, hidayetinde temel etken olan duygusallık motifi ön plana çıkmıştır. 

Yüksek eğitim almış veya devam eden otuz sekiz Amerikalı mühtediyle yapılan 

mülakatları incelediğimizde hepsinin Kur’an-ı Kerim, Peygamber ve Sahabelerin 

hayatı gibi İslamî eserlerden araştırma yapmadan müslüman olmadıklarını 

görüyoruz. Bunlardan bazıları İslamî cemaatlerin içersinde belli bir gözlemleme 

süresi geçirmiştir. Bu aşamada ya etrafındaki müslüman arkadaşlarıyla, ya da telefon 

rehberinde adı geçen camiîler ve oralarda görevli imam ve eğitmenlerle irtibata 

geçmektedirler.137 Bu otuz sekiz kişiden iki kişi ise Müslüman bir eşle evlenmiş, 

eşini daha iyi tanıyabilmek için İslamiyet’i araştırmış ve ihtida etmiştir.138 

Bu açıdan bakacak olursak, Şekur’un ihtidasını, bir entelektüel ihtida olarak 

nitelendirebiliriz. Şekur kitabında, önceki dininin veya İslamîyet’in hangi yönlerini 

irdeleyerek bu sonuca vardığını belirtmemiştir. Batıda entelektüel motifte göre ihtida 

edenler genel olarak şu konuları irdeledikten sonra müslüman olmuşlardır:   
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1- Tanrı’ın Oğlu Kavramı: Orijinali “Vios Theo” olan bu kelimenin İbranice 

karşılığı Arapça’da olduğu gibi iki anlama geldiğini, birisinin bedene göre oğul, 

diğerinin ise cemiyet içinde büyüklerin küçüklere hitap şekli olan ruhanî oğul 

olduğunu bulan batılı mühtedilerden birisi de Fıransız asıllı Eva De Vitray 

Meyeroviç’dir.139  

2-Kudas Ayini: Katoliklerin “kudas ayini” sırasında ekmekle şarabı Hz. İsa (a.s)’nın 

eti ve kanına dönüştüğü yönündeki inançlarıdır ki; bu konuda Avrupalı 

mühtedilerden Karen, “…Bu gibi şeyleri hiç kabullenemedim.”140 demiştir.  

3- Hz. Meryem için Kullanılan Tanrı’ın Annesi İfadesi:  Hz. Meryem için 

kullanılan Tanrı’ın annesi ifadesi. Vitray: “Bu Mesih’in annesi, Hz. İsa’nın annesi 

anlamına gelebilir, o zaman kabul. Fakat Tanrı’ın Anası tâbiri, yinede karşımıza bir 

sorun olarak çıkıyor. Mutlak’ın Anası… Bu, Hz. Meryem’in annesi, Mutlak Kudret’in 

büyük annesi mânâsına gelir. Bu yorum bana çok indirgemeci olarak görünüyordu, 

ayrıca bu, İncil’in Mesajı ile ondan çıkarılan mesaj arasında bir tür kopmayı 

gösteriyordu.” diye yorumlarken, Kur’an ı Kerimde anlatılan Hz. Meryem’in, Luka 

İnciliyle aynı olduğunu söylemektedir. 141  

4- Hz. İsa’ya Giydirilmiş Çifte Tâbiat: Hz İsa’nın kâh bir insan gibi, kâh Allah gibi 

yaptığı konuşma metinlerini anlaşılmaz bulmak. Bu konuda Vitray şöyle der: “Hz. 

Peygamber (s.a.v) Allah’ın Kelamının içinden aktığı bir kanaldan ibaretti. Bu yüzden 

Müslümanlar O’na (s.a.v) tapmazlar. O’nun ağzından iki türlü sözün döküldüğünü 

görürsünüz. Birisinde Hz. Muhammed, namazın nasıl kılınacağı veya abdestin nasıl 

alınacağı sorulduğu zaman bir insan gibi konuşur. Diğerinde ise kendisine 

vahyedilen kutsal kelamı aktarır.”142  
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5- Aynı Hadiselerin Üç İncilde Farklı Mekanlarda Anlatılması: Matta, Markos ve 

Luka İncilleri, aynı sözleri ve hadiseleri birbirlerinden tamamıyla farklı mekânlarda 

nakletmiştir. Hıristiyanlıkta bir tefsir ekolü olan “Tübingen Ekolü” yorumcularına 

göre kilisenin ilk döneminde, din derslerinde kullanılmak üzere Hz. İsa (a.s)’nın 

sözlerinin bir derlemesi yapılmaya çalışılmıştır. Bu çalışma İncillerin çok geç 

yazılmasına sebebiyet vermiş, bu dönemde görgü şahitlerinin çoğunun vefat etmiş 

olmalarından dolayı, söz konusu muhtelif mekânlar nakledilmiştir.143 

6- En Eski İncil: “British Museumda” bulunan ve Hıristiyan âleminin sahip olduğu 

en eski İncil’in karbon 14 yöntemiyle belirlenen tarihi, ikinci yüzyılın başlarıdır.144  

7- Rachat (raşa) Anlayışı: Hıristiyan inancına göre Hz. İsa (a.s)’nın kendini feda 

etmesiyle kurtulması düşüncesi. Bu konuda Eva de Vitray, Noel’de söylenen şu 

ilahînin sözlerini hatırlatır. “… ve Babası’nın yatıştırmak için gazabını…”145  

8- Vaftiz Anlayışı: Yeni doğan çocukların günahkar doğmalarından dolayı bir tür 

bebeklik döneminde temizlenme ayini olan vaftiz, Hıristiyanlık anlayışı içindeki 

Yüce Tanrı adaletiyle çelişmektedir.146  

 

A. MUHYİDDİN ŞEKUR’UN ÜSTADLARI 

1. Mecid Bacı: 

Mecid Bacı, insanları etkileyici, konuşmalarında kalbe hitab eden, gizemli, 

sevecen bir Müslüman Dervişe Teyze olarak karşımıza çıkmaktadır. Şekur’un sadece 

arkadaşlarının davetine icabet etmiş olmak için bulunduğu bir camide yanına 

oturduğu ve duvarda asılı hat sanat eserinin ne olduğunu kendisine sorduğu bir bilge 

kadın. Mecid Bacı’nın cevabı Şekur’a verilmiş ilk eğitimin başlangıcı ve diğer 
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eğitimler için bir davet oluyor: “O en dışın dışında, en için içindedir. Gözlerini 

ondan ayırma.”147 Bu cevabı aldığında Şekur’un hislerini şöyle tarif etmektedir: 

“İşte o an, onun sözlerinin kulağıma doluştuğu o an, zaman durur gibi oldu. İçimde 

ta derinlerde, bir şey duyar gibiydim. Doğrusu tamamen anlayabilmiş değildim ama, 

söylediklerinin doğru olduğunu biliyordum. Dizlerimin bağı çözüldü, kalbim 

hızlandı. Hem ona hem bu eşsiz ana tutunup sarılmak istiyordum, ama ne çare ki, 

ikisi de güven vermiyordu…”148 Bu hâlin şaşkınlığıyla bunun gerçekte ne olduğunu 

sormaya çalışan Şekur’un aldığı cevap, Şekur’u haftalar sonra o camiîye Mecid 

Bacı’yı yeniden görmek için getirecekti: “O sensin. Senin kendi nefsindir o... Nedir 

diyorsun ya, işte cevabı… Ama nasıl anlarım diyorsan, şu kadarını söyleyeyim ki, 

bulmak istiyorsan aramalısın. Esselamü aleyküm. Selam üzerine olsun, genç adam. 

Selam olan Allah’ın selamı üzerine olsun…Bir gün anlayacaksın… Allah senin 

anlamanı istiyor. Aradığın her şey onun içinde, o kelimede bulacaksın.”149 Şekur’un 

İslamî eğitiminde ilk üstadı olan Mecid Bacı hakkındaki ifadeleri şöyledir: “Onu 

tanımak onu sevmek demekti. Bilgelikle aydınlanmış ruhû öylesine savunmasız bir 

güzellikteydik ki, insanın elinden başka türlüsü de gelmiyordu. Yaşadığı teslimiyet 

hâlinde, beni kendi derinliğime çağıran, arzumu okşayan ve beni kendime 

yaklaştıran sarsıcı bir tür çekicilik, parıltılı bir sükunet saklıydı.”150 

2. İmam: Amerika’da, yeri belirtilmek istenmeyen  bir camide din görevlisi olan 

İmam’ın, adını da yazmamıza müsaade edilmemiştir. Yaşlı ve sakallı olan İmam, iyi 

bir hatip ve ilim sahibi bir kişiliktir. Şekur’un üç yıl boyunca amelî ve imanî 

konularda yaşadığı talebelik hayatında İmam, iyi bir üstadlık yapmıştır. İmamdan 

öğrendiklerini Şekur şöyle özetlemektedir: “Ondan bazı temel ilkeleri öğrendim: 
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Yüce Allah’ın birliği, O’nun bütün semavî kitaplarda gönderdiği mesajların birliği 

ve peygamberlerin kardeşliği, ölümden sonra diriliş ve melekler hakkında bir şeyler. 

Ayrıca insan ruhûnun tâbiatı ve Allah’ın kulu olarak vazifeleri ile ilgili şeyler de 

öğrendim. Böylece namazı, zekatı, orucu, ve haccı da biraz kavramış oldum.”151 

 

B. TASAVVUFA İNTİSABI 

Şekur’un tasavvufî hayata başlangıcı her ne kadar Hüseynî  Şeyhiyle 

başlıyorsa da, bu başlangıçtan önce, bir “sempati duyma”, “iştiyak”, “davet edilme” 

ve “hazırlık” adını verebileceğimiz dönemleri geçirmiştir.  

Şekur’un ihtida etmesinden sonraki temel İslamî eğitimleri İmam dediği 

üstadı yanında üç yıl boyunca talim ettikten sonra, belki fıtratından, belki 

meşrebinden, belki kaderinden dolayı olan tasavvufa olan sempatisini, şu 

cümlelerinden anlıyoruz: “Kimi büyük sufîlerin eserlerini okumuş ve bunların 

güzelliğinden ve derinliğinden hayli etkilenmiştim. En güzel Müslümanları hep onlar 

arasında görmüş ve gizliden gizliye hep onların safına katılabileceğimi 

ummuştum”152 

Bu dönem gerçekten tasavvufa bir sempati dönemidir. Bu sempati, İslam’ın 

diğer dallarından birine de olabilirdi. Diğer taraftan en güzel müslümanları, diğer 

İslamî bilim dallarında yetişerek İslam tarihine adlarını kazımış alimler arasında 

bulabilirdi. Ancak Şekur, sufîzme o derece sempati duymuş ki İslamî eğitimleri 

aldığı üstadını dahi bir şeyh gibi görmüştür.153 

Şekur’un tasavvufa iştiyak dönemi ise, ihtida ettiği üç yıldan sonra başlıyor. 

Bu dönemdeki ifadelerinden, alışkanlık hâline getirilmiş ibadetlerin, ruhsuz işlenen 

amellerin tatmin etmediği bir manevî hayatın getirdiği mutsuzluğu müşahede 
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ediyoruz. Bu mutsuzluk kişileri tasavvufa yani İslam’ın derunî hazlarına, amellerin 

içsel yönlerine ulaştıran yaşam biçimine kapılar açar: “Üç yıl boyunca her şey 

harikaydı. Özellikle iş hayatında prestij sağlama ve tanınma konusunda her türlü 

başarıya ulaştım. Fakat nedense bir türlü mutlu olamıyordum. Bir tür manevî 

hayatın özlemini çekiyordum, fakat böylesi bir hayatın her şeyden vazgeçmeden, bir 

şeyleri bir kenara bırakıp atmadan nasıl yaşanabileceğini bilmiyordum.”154 İçindeki 

bu sesi dinlemediği veya bu özlemi hiç duymadığı için dini hayatın içsel haz ve 

lezzetlerini yaşamadan, ömürler geçiren bir yığın Müslüman olduğunu düşünürsek, 

Şekur’un bu dönemde yaşadığı mutsuzluk ona ruhanî bir hayatın kapılarını açmıştır.  

Söz konusu manevî hayata iştiyakla geçen bu dönemde, Şekur’un yaşadığı  sufîstik 

bir davet tecrübesi vardır ki, tasavvuf yolunda her sâliğin başına gelebilecek tarzda 

mistik bir deneyim değildir. Suudi Arabistan’da katıldığı konferans esnasında  

yaşadığı bu tecrübe, orada tanıştığı Kıbrıslı bir Türk derviş(m) ile  başlamış ve 

yaşadığı yedi senenin akabinde filizlenmiştir. Şekur bu derviş ile karşılaşmasını içsel 

analizleriyle birlikte şöyle anlatıyor: “Bu garip adam gözlerini dosdoğru yüzüme 

dikmişti. Hoş bir siması vardı; gözleri nemli ve ışıl ışıldı. Elbisesinin ve 

davranışlarının sadeliği iç derinliğini gizliyor gibiydi. Elini sıkmak üzere elimi 

uzattım fakat o elimi sıkmak yerine avuçlarına aldı ve öptü. Daha sonra bir adım 

yaklaştı ve alnımı öptü. Konuşmasına devam etti: ‘Gel başka bir yere gidelim sana 

söyleyeceğim çok şeylerim var... Beni sana manevî üstadım Şeyh Nun Kıbrisi’nin 

Şeyhi, Şeyh-i Ekber Abdullah-ı Dağıstanî gönderdi. Şeyh-i Ekber hâlen ahirette 

olduğu için kendisi hakkında daha çok bilgi edinmek istersen Şeyh Nun ile temas 

kurmanı tavsiye ederim. Şeyh-i Ekber bana aradığın şeyhi ve ayrıca diğer 

aradıklarını da bulacağını söyledi.’ Ağlıyordum o konuştukça ben ağlıyordum. Bana 
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bir çok şey anlattı... İşittiklerim ve hissettiklerim beni kelimelerin ötesine taşımış ve 

kalbimde derin ve tanımlanamaz bir yere dokunmuştu. Bu yabancıda kıpırdayıp 

duran aşk ve hakikat aklımın tahammülünün ötesindeydi, fakat nasılsa kalbim bir 

şeyler hissediyordu. Yabancı, ziyareti sırasında bana yüz yirmi yaşında vefat etmiş 

muhterem Şeyh-i Ekber’in fotoğrafını takdim etti. Bana tâ öbür dünyadan ulaşan ve 

dervişi vasıtasıyla hayatıma giren bu adamın ışıltılı siması ile sarsıldım.”155 Bu 

tecrübe, Şekur için yedi sene sonra intisap edeceği Nakşîbendiyye Tarikatına bir 

davet ve o dönem için gönlüne bir teskîn süreciydi. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî için 

kitabında rumuz isim olarak “Şeyh Nun” kullanan Şekur, bu ziyareti dönüşünde 

aradığı şeyhi bulmuş, seyr ü sülükta yedi yıl kat ettikten sonra, Şeyh Abdullah-ı 

Dağıstanî’nin hâlifesi Nazım-ı Kıbrısî ile İstanbul’da karşılaşmıştır. 

Aylar sonra intisap edeceği Hüseynî Hayatî Rufaî tarikatının bir mürîdiyle 

karşılaşan Şekur, bu tarikatın şeyhiyle karşılaşıncaya kadar bir gözlemleme ve 

hazırlık dönemi geçirmiştir. Salah adındaki bu mürîd ile karşılaşması şöyle ifade 

edilmiştir: “Bu dönüşümü yaşarken, aylar sonsuz uzunlukta bir tren gibi geçti. Her 

bir gün, niçin yaşadığımı düşünerek içinde ileri geri volta attığım yavaş mı yavaş bir 

vagon gibiydi. Hiç cevapsız, umutla bekleşip oyalanırken, bu daha yıllarca cevap 

arayacağımı fark ettim. Bir gün çalıştığım işyerinin koridorunda dururken yanımdan 

hiç tanımadığım bir adam geçti. Tam o sırada kendimi bir başkasına tanıtıyordum ve 

geçerken ismimi o da duymuştu. Adam adımlarını güçlükle kesti ve sadece benim 

duyabileceğim bir tonda, hep tanışıyormuşuz gibi teklifsiz bir edayla söze girdi: 

‘İsminiz bir Amerikan ismi değil’ Biraz şaşkın biraz da keyiflenmiş hâlde kendimi 

toplayıp ona döndüm. ‘Peki sizin adınız ne?’ diye sordum muzipçe. ‘Salâh’ diye 

cevaplandırdı tebessüm ederek. Her şeyi anladığımda, neredeyse kahkahaya 
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boğulacaktım. Aynı dünyanın insanları olarak, karşılıklı selamlaştık.156 Arapça’da 

iyilik, uygunluk, doğruluk gibi anlamlara gelen “Salah” kelimesi,157 bir kişiye isim 

olmuş ve Şekur’un manevî hayatındaki iyiliği ve uygunluğu getirecek bir dönemin 

habercisi ve müsebbibi olmuştur. Salah vasıtasıyla bu cemaate dahil olan Şekur, 

Hüseynî Şeyh’i ile karşılaşıncaya kadar, “hazırlık” dediğimiz dönemi yaşamıştır. 

Seyr ü süluk’a talib olan kişi için ön motivasyonu sağlayan, bu zorlu yolda 

dayanıklılığını artıracak bağışıklık sistemi geliştiren, sülûk boyunca tüketeceği 

enerjiye yakıt olacak aşkın birikimi açısından önemli olan bu süreç, kişiden kişiye 

farklı derecelerde yaşanmaktadır. Günümüzde olduğu gibi, bu tür süreçleri 

yaşanmaksızın bir klüb veya derneğe üye olur gibi tasavvuf yoluna girenleri de göz 

önünde bulunduracak olursak, Şekur’un bu yola başlangıcı belki de yolda kat edeceği 

mertebeleri nisbetinde eğitici ve hazırlayıcı olmuştur diyebiliriz. 

 

1. Hüseynî Hayatî Rıfaî Tarikatına İntisabı 

Birkaç aydır yeni hâlifenin gelmesini bekledikleri bir cemaattin içinde 

bulunan Şekur, Ramazan ayında verilen bir iftar yemeğinde Şeyh’i ile ilk 

karşılaşmasını şöyle anlatmaktadır: “Üzerinde beni çeken bir şey var gibiydi ve 

içimdeki bir ses tanışacağım kişinin o olduğunu söylüyordu... Etrafındakiler için 

şüphesiz dünyanın merkezindeydi, fakat toplantının geneli içinde pek 

umursanmıyordu. Bir ara gözlerini bana çevirdi; o an sanki başka herkes yok 

olmuşdu, biz ikimiz kalmışız gibi geldi bana. Bakışlarında tarif edemediğim bir şey 

doğruca kalbime nüfûz etti ve beni kendine doğru çekti. Onun aradığım şeyhim 

olduğunu anlamıştım. Selam vererek kendisine doğru yaklaştığımda ayağa kalktı ve 

selamıma usulca karşılık verdi. Soluğum kesilmiş hâlde yanına çömelirken, kendimi 
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tanıtıp elimi uzattım. ‘Ben Muhyiddin,’ dedim. O da elini uzattı, fakat elimi sıkmak 

yerine sakalıma uzanıp yumuşakça avuçlayarak, ‘kim olduğunuzu biliyorum.’ dedi. 

Sonra kendi adını söyledi. Gözlerimin içine doğru baktı. O an binlerce günün 

geçtiğini hissettim… Bu ender insan olağan üstü bir hızla hayatıma girmişti işte. 

İçimde, dopdolu ve neredeyse taşmış bir hâlde, olup bitenlere inanmakta güçlük 

çekiyordum”158  

1.1. Hüseynî Hayatî Rıfaî Tarikatı Şeyhi:  

Şekur, kitabında bu Şeyhinin ismini zikretmemiş ve özel hayatı hakkında  

herhangi bir malumat vermemiştir. Aynı gizliliği bizim sorularımızı cevaplarken de 

muhafaza eden Şekur, Şeyhinin yaşıyor olmasından ve bu statünün sosyal yaşantısını 

etkileyebilecek olmasından dolayı böyle bir yolu izlemektedir.  

Tarikatı hakkındaki malumatları ve adını düşünerek, bu tarikatın Halvetîyye  

Tarikatının Ramazanîyye kolundan geldiği yönünde kuvvetli bir tahminde 

bulunabiliriz. Ramazanîye kolunun beş kolu bulunmaktadır: Buhurîyye, 

Cihangirîyye, Cerrahîyye, Raufîyye ve Hayatîyye.159 Bunlardan Hayatîye’nin 

kurucusu, Şeyh Mehmed Hayatî (ö.1180/1767)’nin Şeyhi, Şeyh Hüseyin Kutbu’r-

Rumidir.160 Bu yola bugün Şekur’un dediği gibi,161 Hüseyni Hayatî Tarikatı 

diyebiliriz. Bu tarikatın silsilesinde Seyyid Ahmed Rıfaî (ö.578/1183) bulunmadığı 

için, bu adın ikinci bir icazetten geldiğini düşünüyoruz. Çünkü, Şekur Rıfaîlik biatını 

farklı bir yoldan almıştır. Bu konuda detaylı malumatlar “Rıfaî Tarikatına İntisabı” 

başlığı altında verilmiştir.  

Şeyh Mehmed Hayatî, Buhara tarafından ilk olarak Edirne’ye geldiğinde, 

Şeyh Hasan Sezai’ye, daha sonra Pir Şeyh Hüseyin Hazretlerine bağlanarak icazet 
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almıştır. Bir manevî işaret üzerine, evvela Kırcova’ya, daha sonra Ohri’ye 

vardıklarında, mutassıb olan ahâli kasabaya almadıklarından, kasabanın dışına bir 

muhite yerleşmiştir. Bu bölgeye o anda farelerin ekmek taşımasından sonra, pirin 

vasiyetiyle, bugün dergâhta farelerin beslendiği bildirilmektedir. Günümüzde 

Makedonya hûdudları içinde olan Ohri’deki Hayatî Baba Tekkesi denilen kendi 

asitanelerinde medfundur.162 Burayı Şeyhinin işaretiyle ziyaret eden Şekur bu tekke 

hakkında şu gözlemlerini yansıtmıştır: “Tekke binası çok çarpıcı bir bina idi. Binaya 

özellikle dikkat ettim, çünkü Hazreti Pir Hayatî Sultan, beş yüz yıl kadar önce (tarihi 

verilere göre üç yüz yıl) binanın büyük bölümünü kendi elleriyle yapmıştı. İçi büyük 

ölçüde ahşabla döşeliydi. Muhabbet odasında gene Hazreti Pir Hayatî’nin elinden 

çıkma büyük kalaslar, büyük başlı belirgin siyah çivilerle tutturulup döşeme tahtası 

olarak kullanılmıştı. Kalaslar, ağıl tahtalarına benziyordu, ama daha sağlamdılar. 

Yüzyılların okşamasıyla neredeyse beyaza dönmüş bu gri kalaslar, odanın dört bir 

yanına serpiştirilmiş kabarık koyun postlarının altında duruyordu. Dışarıya, avluyu, 

Hazreti Pir’in kabrini ve Tekkenin yanında uzanan minicik bir mezarlığı gören çok 

sayıda pencere açılıyordu...”163 Şekur’un bu tekkenin şu anki Şeyhi Şeyh Yahya ile, 

Amerika’daki tekkeyle ve Şeyhiyle münasebeti olduğunu164 göz önüne alırsak, 

Ohri’de olan bu tarikat, Amerika’daki şeyhlerinin iki icazetinden biri olabilir. 

Bizim Hüseynî Şeyhi diye adlandırdığımız bu Şeyh, Şekur’un ilk biat ettiği 

ve seyr ü sülukta en çok etkilendiği Şeyhidir. Kitabında geçen tasavvufî anlayışın 

çoğunda Hüseynî Şeyhinin sözlerinden alıntı yapmış olduğunu görüyoruz. Söz 

konusu etkilenmeyi, Şekur’un tasavvufî anlayışını irdelediğimiz kavramlarda daha 

                                                 
162

 Öztürk, age., s.46; Ayrıca bknz., Alexandre Popovic, Gilles Veistein, İslam Dünyasında Tarikatlar, 
Tercüme: Osman Türer, Sûf Yay., İstanbul 2004, ss.157– 158 
163

 Shakoor, Writing…, s.155 
164

 Aynı eser, s.156 



 
51 

detaylı görebilir ve Hüseynî Şeyhi’nin tasavvufî anlayışı ve yaşayışı hakkında genel 

bir fikir edinebiliriz.  

Bunların haricinde bir Şeyh gözüyle bakıldığı zaman dikkati çeken ilk hûsus, 

Hüseynî Şeyhi’nin mürîdlerini eğitmede ve manevî gelişimlerine yaptığı rehberlikte, 

geleneksel usûlün dışında daha modernist bir yol izlemesidir. Özellikle seyahatlere 

çıkacağı zamanlarda olmak üzere genel olarak mürîdlerine sürekli ödevler ve eğitici 

vazifeler veren Hüseynî Şeyhi, bu durumu şu cümleleri ile ifade etmektedir: 

“Tarikat’ta eski geleneksel şeyhler de vardır; dilerseniz onların yolunu tercih 

edebilirsiniz. Her biriniz kendi seçtiği hızla yol alabilir, ama ben bu yüzyılın 

şeyhiyim ve eğer benimle birlikte yol almak istiyorsanız, biraz hızlanmanız gerek.”165 

Şeyhin bu tür uygulamalarından biri de; yaşanan eğitici olayların ardından, herkesin 

toplu hâldeyken, olay hakkındaki fikirlerini aldığı ve bunu bir tür bakış açılarını 

zenginleştirici ibret hâline dönüştürdüğüdür. Mesela, Tekke arazisindeki bir küçük 

ambarı tutuşturarak bir olaylar bütünü başlatmış ve olayın bittiği anda ve yerde 

mürîdlerîni etrafında toplayarak panel tarzındaki bu eğitim metodunu uygulamaya 

koymuştur. Bu hadiseyi Şekur şöyle ifade etmektedir. “Şeyh doğruca vekiline hitab 

ederek sordu: ‘Neden yakmayalım ki Hacı Sahip, yoksa binanın bugün yıkılacağı 

sözümü nasıl tutabilirim ki?... Belki ateş Tekkeye sıçrayabilir. Genede size sormam 

gerek, ne de olsa sizin eviniz.’ Şeyh bir kibrit istedi ve eğilerek binadan düşmüş 

tahtaların altındaki bir avuç samanı tutuşturdu. Bir mürîdine, samanı harlamaya 

devam etmesini üstelik de, eğer polis soruşturacak olursa, ateşi kendi kibritiyle 

yaktığını söylemesini tembihledi. Ateş yakılır yakılmaz Şeyh ayrıldı... Birkaç dakika 

içinde, ambar yerindeki ateş, yeri sarsan bir gürültüyle şahlandı. O an, hepimiz 

donup kalmış; yıkık harabe üzerinde şiddetle parlayarak fışkıran turuncu ve mavi 

alevler on beş yirmi metre yüksekliğe fırlarken gözlerimiz ateş üzerinde kilitlenmişti. 
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Ateş, bir an önce tüketmek istermiş gibi ve aç gözlülükle havayı yutuyor, kızdıkça 

kızıyor...”166 

Burada görülen diğer bir durum ise mürîdler tarafından hiçbir zaman tam 

olarak anlaşılamayan bir Şeyh modelidir. Şeyhini kuşatamayan ve ondan daha 

yüksek bir manevî bakış açısına erişemeyen hiçbir mürîd şeyhini tam olarak 

anlayamaz. Dolayısıyla bazen Şeyhine kendi dar bakış açısıyla bakarak, Şeyhini 

nakıs yorumlayabilir. Bu da mürîdin manevî sınavı olabilir. Mürîd için 

anlaşılmazlardan biri de, Şeyhin kerametleridir. Bu olay sonunda yangının bir anda 

söndüğünü gören mürîdlerden biri: “Şeyh Efendi neden acaba, durmuş kerameti 

seyrederken ikna oluyorum ve iman getiriyorum da, keramet anı geçince eski hâlime 

dönüyorum?”diye sorunca Şeyh: “Senin sadece daha fazla keramete ihtiyacın 

var.”167 diye cevap veriyor.    Şekur kitabında, Hüseynî Şeyhinin kalb okuma168 ve 

mürîdinin arabasında olan tahmin edilemez bir arızayı bakmadan söylemesi169 gibi 

kerametleriyle de karşılaştığığnı söylemiştir. Şeyhin manevî makamı hakkında 

bildiğimiz tek şey kendi ifadesiyle 1983’te aşk ateşine düştüğüdür.170 

Cemaat içindeki toplantılarda tarikatın geleneksel kıyafetlerini tercih eden 

Şeyh, mürîdlerine; Feriuddin-i Attar’ın Mantıku’t-Tayr, kitabını tavsiye ettiği 171 

gibi, Shakespeare’in “Su Donelerini”172 ve Sir Thomas Moore’un idam edilmeden 

önce yazdığı “Yazın Son Gülü” 173gibi şiir kitaplarını çok beğendiğini söylemiştir. 

Hüseynî Şeyhinde ön plana çıkan diğer bir özellik ise, mürîdleriyle birebir 

ilişkilere önem vermesi, onları dönem dönem ziyaret etmesi ve her birisine ihtiyacı 
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olduğu nisbette yaklaşması ve yardımcı olmasıdır. Şekur’un Fas’ta katıldığı bir 

konferans dönüşünde rahatsızlanması üzerine Hüseynî Şeyhi, Şekur’u evinde ziyaret 

ederek, hastalığının manevî yönden ne anlama geldiğine işaret etmiş ve tedavisi için 

manevî bir reçete bırakmıştır.174 Başka bir olaylarda ise Şeyhin tüm mürîdleri 

üzerinde kuşatıcılığını ve manevî himmet hûsusundaki kemâlatını görüyoruz. 

Şeyhinden dua almadan yaptığı bir yolculuk dönüşünde yaptığı kaza, Şekur açısından 

böyle bir tecrübedir.175 

 

2. Rıfaî Tarikatına İntisabı 

Şekur’un Hazreti Pir Seyyid Ahmed Rıfaî diye bahsettiği bu tarikatın, 

genellikle Orta Doğu, Anadolu ve Balkanlarda yayılmış bulunan Rıfaîlik Tarikatı 

olduğunu düşünüyoruz. Seyyid nesebinden olan Ahmed Rıfaî (ö.578/1183)’nin 

kurduğu tarikat, Osmanlı’da son yıllara kadar etkinliğini sürdürmüştür.176 

Şekur’un ilk Şeyhi olan Hüseyni Şeyhinin arkadaşı olan Şeyh Cami, bu 

tarikatın Arnavutluk/Prizren’de bulunan şu anki Şeyhidir. Şekur Ahmed Rıfaî’nin, 

hem Hüseyni Şeyhinin hem de Şeyh Cami’nin silsilesinde bulunduğunu 

söylemiştir.177 Hüseyni Şeyhinin talimatıyla, Yugoslavya’nın Prizren kentine Şeyh 

Cami’yi ziyarete giden Şekur, bu ziyaret esnasında Şeyh Seyyid Ahmed Rıfaî 

hakkında, Şeyh Cami tarafından yazılmış İngilizce metinleri kontrol edip, daktiloya 

çekmiştir. Bu çalışma vesilesiyle Şeyh Ahmet Rıfaî’ye derin sevgi hisseden Şekur, o 

anki ruhanî hâletini şöyle tasvir etmiştir: “Hazreti Pirin hayat tarihçesini ve son 

derece mümtaz manevî faziletlerini, işte bu çalışma sayesinde öğrendim… Bir gün 

Şeyh Camiî ile birlikte Tekke’den çıkıyordum ki, bu manevî etkinin bütün ihtişamıyla 
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kalbime indiğini hissettim. O anda tecelliye mazhar toprak misali tekrar tekrar altüst 

oldum ve nurun, üzerime bir yıldırım misali vurduğunu gördüm. Hazreti Pir’e karşı 

içimde öyle muazzam bir sevgi doğmuştu ki, içimde derinlerde bir yerden sel gibi 

aktığını duyuyordum. Kendisini sanki çoktan beri tanıyormuşum gibi geldi. Tekke 

kapısının eşiğinde, ayak üstü, bu tercübemi Şeyh Cami’ye iletemeye çalıştım. Zaten 

biliyor gibiydi. Ona hazreti Pir’e bağlanmayı arzu ettiğimi söyledim, gülümsedi. 

‘Amerika’ya bir daha geldiğimde sana Rıfaî dervişi biatı vereceğim’  dedi.”178  

Bu ziyaretinden sonra sırasıyla Türkiye, Suriye, Mekke ve Medine ziyaretleri 

yapan Şekur, dönüşünde Hüseynî Şeyhi’nin, Rıfaî Şeyhi Şeyh Cami’nin ve diğer 

derviş kardeşlerinin hûzurunda derviş külahı giymiş ve zülfükarın ikinci ağzı diye 

tanımlanan Rıfaî biatını almıştır.179 

2.1. Rıfaî Tarikatı Şeyh’i, Şeyh Cami: Tekkelerinin merkezi olduğunu sandığımız 

Yugoslavya’nın Prizen Şehrinde yaşayan Şeyh Cami’nin, aynı silsileden gelen 

Hüseynî Şeyhi ile diyalog hâlinde olduğu ve Amerika’daki  Tekkeyle ilişkili olarak 

faaliyetlerine iştirak ettiği bilinmektedir. Mesela Hüseyni Şeyhi, Kerbelâ vakasının 

yıl dönümünde düzenlenen on günlük matem boyunca, kendi yerine sohbetleri Şeyh 

Cami’ye bırakmıştır.180 

 

3. Nakşbendîyye Tarikatına İntisabı  

Şekur’un Nakşbendîyye tarikatına intisabı henüz hiçbir yola girmeden önce 

yaşadığı mistik bir olayın cevabını ararken olmuştur. “Tasavvufa İntisabı” başlığı 

altında izah ettiğimiz bu hadiseden yedi sene sonra Şekur, İstanbul’da Şeyh Nazım-ı 

Kıbrısî’yi Abdullah-ı Dağıstanî hakkındaki sırrı öğrenmek üzere bulmuştur. Şekur, 

Şeyh Nazım ile karşılaşmalarını şöyle anlatmaktadır: “Çok geçmeden Şeyh içeri 
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girdi. Onu selamlamak için ayağa kalktım, niyaz sunup ve elini öpmek üzere 

ilerledim. Varlığı odayı dolduruvermişti,  insan hiç zorlanmadan onun bir nur adamı 

olduğunu anlayabilirdi. Gözleri sevgiyle,  delip yakan bir berraklıkla parıldıyordu ve 

uzun gümüş beyazlığındaki sakalları yüzünün çevresinde ve aşağı doğru gün ışığı 

gibi yayılıyordu.”181 Şekur, ilk ziyareti esnasında Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî 

tarafından gönderilmiş dervişin esrarını araştırdığında şu cevabı almıştır: “Bunca yıl 

aslında sana ait olan bir emaneti taşıdım. Bu emaneti taşımaktan memnundum 

memnun olmasına ama, şimdi senin onu teslim almak için burada olman beni 

rahatlattı… Şeyh-i Azam Dağıstanî bir ruh avcısıdır. Seni ezelde görmüş ve kendisi 

için seçmiş” 182 Daha sonra Nakşbendîlik ve silsilesi hakkında Şeyh Nazım’dan 

bilgiler alan Şekur, biatı kabul etme anındaki düşüncelerini şöyle dile getiriyor: 

“Nakşbendî biatını kabul etmek bir tekamül demekti. Böylece vicdanım alabildiğine 

müsterih, biatı kabul ettim.”183 

3.1. Şeyh Addullah-ı Dağıstanî: Şu an Nakşbendî Şeyhi olan Şeyh Nazım 

Kıbrısî’nin Şeyhidir. 1891 yılında dünyaya gelen Abdullah-ı Dağıstanî’nin adını, 

dayısı Şerafettin Dağıstanî “Tarikatımızı Arap Alemine yeniden yayacak ve onun 

vekili de Garp’a ve uzak Şark’a taşıyacaktır” diyerek koymuştur. Sultan 

Abdulhamid Han zamanında Şeyhülislamlık yapmış olan dayısı ve şeyhi Şeyh 

Şerafettin Dağıstanî, küçük yaşından itibaren Abdullah Dağıstanî’nin manevî 

eğitimiyle ilgilenmiştir.184 O yıllarda Şeyh Şamîl direnişinin kırılması üzerine artan 

Rus baskıları ve zulümlerinden dolayı, Şeyh Şerafeddin’in manevî lideri olduğu köye 

hicret kararını bildirir ve beş aylık yolculukla önce Bursa’ya, sonra Yalova 

yakınlarındaki Reşadiye (Güney Köy)’ye gelir ve yerleşirler. Dayısı tarafından on 
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beş yaşında evlendirilen Abdullah-ı Dağıstanî, burada sıkı bir ruhanî eğitime girer.185 

Dayısının vefatından önceki vasiyeti ile Arap topraklarına hicret etmeden önce 

Abdullah-ı Dağıstanî Türkiye’de Çanakkale Savaşına katılmıştır. Bu savaşta 

yaralanan Dağıstanî, aldığı bir kurşun yarasıyla yarı baygın bir hâlde Peygamber 

(s.a.v)’ı görür ve ömründe bu tür sırlara bir çok defa mazhar olur.186 Ş a h -ı 

Nakşbendî’yi de görerek üveysî yolla irşat olan Dağıstanî, Mehdi (a.s) gelinceye 

kadar gelecek olan yedi bin yedi Nakşbendî mürşidlerinin isimlerini bir liste hâlinde 

dayısı Şerafettin Dağıstanî’den alır. Şerafettin Dağıstanî’nin kendi beyanına göre bu 

liste kendisine Enam Suresi’nin sırlarını ortaya çıkarmaya çalıştığı bir anda 

verilmiştir.187 1973 yılında Şam/Suriye’de vefat eden Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî, 

vefatını bir hafta öncesinden haber vermiş ve Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’yi hâlife tayin 

etmiştir. Şam, Hâleb, Ürdün ve Beyrut’tan yüz binlerce kişinin katılımıyla 

Muhyiddin İbn-i Arabi Camiî’nde kılınan Cenaze namazıyla son yolculuğuna 

uğurlanmıştır.188  

Abdullah-ı Dağıstanî’nin vefatından önce Kıbrıslı bir dervişe verdiği Şekur’u 

bulma görevi, tezimize konu olan Şekur’un manevî bulmacası için kilit noktayı teşkil 

etmektedir. Şeyh Abdullah-ı Dağıstanî’nin aynı konuda hâlifesi Şeyh Nazım’a da bir 

emanet bıraktığını düşünecek olursak, bu emanetin, “Şeyh Şerafettin’den alınan 

listeyle alakası olabilir mi?” sorusu,  manevî alemleri idrakten aciz olan akıllarımıza 

gelmektedir. 

3.2. Şeyh Nazım-ı Kıbrısî: 1922 yılında Larnaka, Kıbrıs’ta dünyaya gelmiştir. Baba 

tarafından Kadirî, anne tarafından ise Mevlevîdir. Liseye kadar Kıbrıs’ta eğitimini 

tamamlayıp, 1940 senesinde İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi’ne kayıt olur. 
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Üniversite yıllarında Hacı Fuad Çamdibi Efendinin189 sohbetlerine devam etmiş ve 

Şeyh Cemaleddin Lasuni Efendi’den Arapça, fıkıh ve hadis dersleri almıştır. İlk 

tasavvufî derslerini Şeyh Süleyman Erzurumî’den almış ve belli bir eğitimden sonra 

kendisine ve Şeyhi Erzurumî’ye görülen manevî bir işaretle Şam’a Abdullah 

Dağıstanî’ye intisab etmiştir. 1952 yılında Şeyh Abdullah Dağıstanî’nin 

mürîdlerinden Hacı Emine Hanımefendi ile evlenir.190 Abdullah-ı Dağıstanî hayatta 

iken üç hâlifesi bulunmaktaydı. Dağıstanî’nin vefatından sonra silsilenin akışı, 

Batı’da irşad vazifesi verilmiş Kıbrısî’ye doğru olmuştur. Hâlep’te etkin olan diğer 

hâlifesi Şeyh Hüseyin, mürîdlerine Şeyh Nazım’ın kendisinden daha üst makamda 

olduğunu söylerken, Mekke hâlifesi Şeyh Abbas eşit pozisyonda olduğunu 

söylemiştir.191 Şeyh Nazım’ın, Türkiye dışında Fransa, Almanya, İsviçre, Hollanda, 

ABD, Endonezya, Malezya, Brunei, Singapur, Sri Lanka, Suriye, Lübnan, Mısır, 

Ürdün, Fas, Tunus, Pakistan, Özbekistan, Patagonya, Sudan, Kenya, ve diğer Orta 

Afrika ülkelerinde ihvanları bulunmaktadır.192 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
188

 Hayatî Bice, İşaret Taşları, s.278 
189

 Oğlu Prof. Dr. Mahmud Çamdibi, Marmara İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesidir. 
190

 Atay, Nakşi Cemaati…, ss.70–72, 76; Ayrıca bknz., Mısıroğlu, Semamızda…, ss.154–156, 166 
191

 Atay, age., s.77 



 
58 

İKİNCİ BÖLÜM 

MUHYİDDİN ŞEKUR’UN TASAVVUF ANLAYIŞI 

A. SEYR Ü SÜLÛK 

“Seyr” Arapça bir kelime olarak “gezmek” anlamındadır.193 Sülûk ise yol ve 

mekan gibi yerlere girmek, kapıdan girmek, yürüyerek girmek gibi mânâları ihtiva 

eder.194  

Yüce kitabımız Kur’an ı Kerim’de “seyr” kelimesi Sebe suresinde iki defa 

olmak üzere on dokuz surede toplam yirmi defa yer almıştır. Bu ayetlerin on üçünde 

gezip dolaşmak anlamında tercüme edilmiştir, bu ifade helak olmuş kavimlerin 

kalıntıları görülerek ibret alınması maksadıyla gezip dolaşın “fesiru” veya gezip 

dolaşmazmısınız “e felem yesiru” gibi fiilin emir veya muzarî hâlinde geçmiştir.195 

Diğer altı ayette ise, yürütmek mânâsında tercüme edilen “suyyirati’l-

cibalu”196 veya “yuseyyirukum”197 gibi sülüs fiilin ettirgen hâli kullanılmıştır. 

“Sülûk” kelimesi Kur’an’da geçmediği için “seyr ü sülûk” ifadesi yüce Kur’an’a 

dayandırılan bir anlamı bulunmamaktadır. 

Kütüb-i Sitte’de “seyr ü sülûk” ifadesi bir arada bulunmasa da “seyr” 

kelimesi muhtelif yerlerde, dolaşmak, gezmek anlamında kullanılmıştır.198  

Tasavvuf ıstılahında seyr ü sülûk cehâletten ilme, nefisteki kötü ve çirkin hûylardan 

güzel ahlâka, kendi vücudundan Hakk’a vâsıl olmak için yürünen yoldur.199  
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Seyr ü sülûkun genel kabul görmüş dört mertebesi vardır: “seyr-i alallah”, sonu 

“fenâ fillâh” olan salikin Allah’a urûcu, yani çıkışıdır. “seyr-i fi’llah” sefer-i sani 

yada cem denen ahlâkullah ile ahlâklanmak makamıdır. “Seyr-i maallâh”, “fakr 

ba’de’l-cem” denen bu mertebede ikilik kalkar. Dolaysıyla “Makâm-ı Kâbe kavseyni 

ev Edna” adı da verilmiştir. “Seyr-i anillâh”, vahdet’ten kesret’e, Hakk’tan hâlka 

terbiye ve irşat için dönüştür.200 

Seyr ü sülûk meselesini kişideki ilmin ve bilginin ilerlemesi olarak izah eden 

İmam-ı Rabbâni Ahmed-i Farukî Serhindi(ö.1034/1625), bu sıralamanın üçüncü 

aşamasına “seyr-i anillahi billah” yani, Allah teâlanın esmâ ve sıfatlarından yansıyan  

ilimlerinden başlangıçta edindiği mahlukat ilimlerine inişi olarak bildirirken, 

dördüncü aşamasını ise seyr-i eşya yani, birinci seyirde unutulan mahlukatla ilgili 

bilgilerin yavaş yavaş yeniden elde edilmesi olarak zikretmiştir. İmam-ı Rabbani seyr 

ü sülûk meselesini, alem-i hâlkın (ölçü alemi) üzerindeki arştan sonra başlayan alem-

i emre (maddesizlik alemi) ve bu alemde bulunan kalb, ruh, sır, Hafî, ahfa gibi 

parçaların asıllarının bulunduğu alem-i kebire (insandan başka herşey) doğru bir 

seyrden söz eder ve sülûk aşamalarını, sırasına göre bu alemler arasında yapılan 

yolculuk şeklinde izah eder. Söz konusu sülûk, insanın içinde bulunduğu “alem-i 

hâlk”dan başlarsa, hâlk alemin üstünde olan emr alemine gelindiğinde, ekseriyetle 

kalbin çekilmesi ve rûhûn lezzet alması gibi vakıalarla duraklamalara veya son 

bulmalara sebep olur.  Hâlvetî Tarikatının Hayatî koluna mensup olan Şekur’un ve 

Nakşbendîyye Tarikatı hariç, çoğu diğer tarikatların uyguladığı usûl “alem-i hâlk”ta 

bulunan cesetteki nefsin terbiyesiyle başlar201. Dolayısıyla seyrin alem-i emrde yer 

alan kalpten başlaması, alem-i hâlktaki nefis tezkîni ile geçen zaman kaybını önlediği 

gibi, alem-i kebirde yapılacak seyre de kolaylık sağlar. Çünkü hem alem-i emr, hem 
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de alem-i kebir boyutsuzluk alemleridir. Dolayısıyla sâlik, alem-i kebire kolayca 

intibak ettiğinden, tecrübe ettiği farklı lezzetlere takılıp kalmaz. İmam-ı Rabbanî nefs 

tezkîyesinin, kalbin tezkîyesi esnasında yapılacağından bahsederken, sâlik açısından 

elde edilen kazancın, Meâriç Suresi dördüncü ayette geçen “elli bin senelik bir 

mesafe” olduğundan bahseder.202 

Muhyiddin Şekur’un seyr-ü sülûku, Hâlvetîlik Tarikatının, Ramazanîye kolundan 

gelen, Hayatîye tarikatının Amerika’daki şeyhlerinden olan ve tezimizde genellikle 

Şeyhi olarak zikrettiğimiz kişiye intisabıyla başlamıştır. Seyr ü sülûk yolunun 

başında Şeyh, Şekur’a beş maddelik bir liste vermiştir:  

1. Terk-i hevâ (self restrain)  

2. Yakaza (alertness)  

3. Ümit (hope);  

4. Tevekkül (trust) 

5. Ameller (a’mal).203  

Şeyhinin Şekur’a sunduğu beş maddelik liste makamlar konusunda bahsettiğimiz 

ümit makamını içeriyor olsa da, yolun başında verilmiş bu listenin uzun bir yola 

çıkarken beraberinde taşınması icâb eden bir azık veya yolluk olarak sunulmuş 

olabileceğini düşünüyoruz. Hâlvetîlik’te “esma-i seb’a” zikri ile yedi nefis mertebesi 

aşılarak, kul ile Rabb’ı arasındaki yetmiş bin perdenin izâle edilmesini esas alan bir 

seyr ü sülûk usûlü söz konusu olduğu için, bu beş maddeyi makamlardan ziyâde, 

makamlara ulaştıran bir binek olarak değerlendirmekteyiz. Yani Hâlvetîlikte geçerli 

olan seyr ü sülûk usûlünde, Allah Teâlâ’ya vuslatın gayretle, meşakkatle ve çileyle 
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olmasından dolayı,204 “ terk-i hevâ” yani nefsin izâlesini liste başında, bu terk 

esnasında dikkat edilmesi gereken “teyakkuz” yani uyanıklığı ise ikinci sırada 

müşahede etmekteyiz. Bunun yanında Allah (cc)’a tevekkül ve ümit, üçüncü ve 

dördüncü sırada yer alırken, beşinci sırada bunları hayata geçirmek bâbında ameller 

karşımıza çıkmıştır. Hâlvetî usûlüne göre nefs mücahedesinin seyr-ü sülûktaki 

önemini, Şekur’un sülûk anlayışında da görüyoruz. Bu yoldaki kişinin zamanla hem 

hâl hem de süreç olan edep ile hâlleneceğini ve sırr-ı İlahî’ye dahil olacağını nefsin 

dizginlenmesine bağlarken şu ifadeleri kullanmıştır: “İslam’ın Manevî yolunda 

nezaket ve incelik sahibi olmaya edeplenme denir. Bir kültür hâlidir edep; nazik bir 

vakarı ve mükemmel bir insanlığı içerir. Hem bir süreçtir, hem bir hâldir, Çünkü, 

birinci anlamıyla, süflî olanın ulvî olana tâbi  edilmesi, adi şeylerin faziletlere feda 

edilmesi, cesedin ruhûn emrine verilmesi demektir. Hayvandan insana kademe 

kademe geçiştîr; insanın enaniyetini yırtıp manevî mertebelerin eşiğine gelirken 

yürüdüğü yoldur. Bu mertebeye erişen kişi, riyakârlıktan ve olduğundan iyi görünme 

hâlinden kurtulur. Edepli kişi kalbin aslî iştiyaklarını keşfeder ve Rabb-i 

Zülcelali’nin kalbine rahmetle derc ettiği sırları ayan beyan görür, gösterir. Edep 

hem bir eminlik hâli, hem bir karakter ve kişilik duruluğudur; bir mücadelenin ve 

nefsin dizginlenmesidir.”205 Seyr ü sülûktaki incelikleri hayatın bir parçası hâline 

getirerek edeplenen ve hayvanî vasıfları terk edip, nefsi dizginliyenin Hakk’ın 

sırlarına vasıl olacağını belirten Şekur, bu yoldaki başlangıcında kendisini şu 

cümlelerle motive etmektedir: “…Allah’a tevekkül (confidence in God) edip, mürşide 

ve kendine itimat ettikten sonra rabıtanın kurulmasıyla imtihan başlıyordu. Sufî 

üstadların seyr ü sülûk (Ideal on the Path to God) dedikleri bu imtihan feragatten 

geçiyordu. Kişi bu yola girmeye razı olduktan sonra, feragat edilemeyecek kadar 

                                                 
204

 Öztürk, Cerrahîlik, s.99 
205

 Shakoor, Writing…, s.127  



 
62 

değerli hiçbir mülkiyet (possesion) -hatta kişinin kendi hayatı bile- kalmıyordu.”206 

Burada geçen “mülkiyet” (possesion) kelimesine yüklenen anlamın kalbe muhabbet 

olarak düşebilecek her şey, yani seyr ü sülûkta feragat edilmesi icâb eden ve kalbde 

bulunan her türlü sahiplenme olduğunu düşünüyoruz. Şekur benzer şekilde, kitabının 

bir başka yerinde kendini beğenmişlik duygusunun ilerleme yolunda engel 

olacağından bahsetmiştir.207 Şeyhinin söylediği “Ne kadar içerseniz için dudaklarınız 

kuru kalır” sözünü hem süflî arzuların hem de Seyr ü sülûktaki aşk ateşini tutuşturan 

ulvî iştiyakların dinmemesi yönünde şerh ediyordu. Temel gayenin Allah’a vasıl 

olmak olduğunu düşünüyor olmalıydı ki, şahsî arzularımızı sınıflandırıp bir önem 

sırasına göre sıralamalı ve bu listenin en başına da Allah (cc)’ın bizden istediklerinin 

konulması gerektiğini savunuyor ve ekliyordu: “…Arzularınızı, ancak O tatmin 

eder.”208 Bu yolda seyr etme isteğinde dünyevi arzuların kalpten silinmesi 

gerektiğini ise şu cümlelerle ifade etmiştir. “…Manevî yolda ilerleme isteği, bir 

mevki, bir ünvan, bir nişan ya da bir cübbe gibi isteklerin hiçbirisi,  bir dervişin ya 

da fakirullah denen, mal mülk açısından yoksul, ama Allah aşkınca zengin insanların 

kalbinde olan şey değildir.”209  

Şekur, sâlikin bu manevî yoldaki seyrinde çok az şeyin farkına vardığını 

düşünmektedir:210 “Manevî yolculuk ruhûn bir Ebediyetten diğer Ebediyete ya da 

Şeyhin anlattığı gibi, insanın dünyaya gönderdiği ezeliyetten yeniden bekâ verildiği 

Ebediyet’e dönüştüğüne kadar uzun bir yolu kapsıyordu. Arayışçının bu hakikati 

özümsemesi de, ancak seyyah olduğunun farkına varmasıyla mümkündü.”211 
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Şekur’un kullandığı “ebediyetten diğer ebediyete manevî yolculuk” ibaresi 

tasavvuf ıstılahında kavs-ı nüzûl ve kavs-ı urûc olarak ifade edilen bir dairesel 

hareket olarak da izah edilmektedir. Bu dairesel hareket, Ebedi ve Ezeli olan İlâhî 

Vücut’tan ayrılan nûrun, cansız varlık, nebat, hayvan olarak ortaya çıkışının 

akabinde, insan-ı kâmil şekline girerek, yani dört unsurdan geçerek tekrar aslına 

dönüşüdür.212 Bu hakikatin idrak edilmesi ise, ancak bu yolculuğun içinde seyr eden 

yolcu olduğumuzu fark etmemize bağlıydı. Buradan hareketle diyebiliriz ki kişi, 

yolcu olduğunu ancak mesafeler kat ettiği zaman idrak eder. Mukim bir insanın veya 

bir sahada sabit bir kişinin, o anda yolcu olduğundan bahsetmesi tutarlı olmayacağı 

gibi, aynı kişinin yolun rotasından veya haritasından söz etmesi de bir o kadar hayale 

dayanır. Diğer yandan seyr hâlindeki yolcu açısından ise, yolun kat edilmiş mesafesi 

kadarı tecrübe edilmiş olduğu için, yolun geri kalanı hakkında rehberlerin söylediği 

bilgiler hakkında teorikte olsa bilgi sahibi olur; tâ ki ayne’l-yakîn o yolu tecrübe 

etsin. 

Seyr ü sülûk hakkında karşılaştığımız ifadelerden bir diğeri de; seyr esnasında 

sâliğe kılavuzluk vazifesini üstlenmiş olan mürşidin, bir vesile yerine bir hedef 

hâline dönüşebilme tehlikesidir. Seyr ü sülûktaki gayeyi kalbi temizlemek, şeriatı 

ihlasla yaşamak, nefs-i emmareden kurtulmak ve Hakk’a vasıl olmak olarak 

özetlersek213 sâlik açısından mürşide duyulan sevgi, kişiyi Allah’a ulaştıracak sevgi 

olmalıdır. Bununla birlikte, her ne kadar farklı usûller üzerine kurulmuş tarikatlar 

olsa da, hepsinin tek bir yola ulaştığıdır. Şekur bu olguyu şöyle ifadelendirmektedir: 

“Tâ ki, Hak yolcusu, Kadir-i Mutlak’ın tek rehber ve O’nun yolunun tek tarik 

olduğunu anlasın. Büyük seyahatimin bu devresinde şeyhler tarafından aşılanan bu 

ikilem, o şeyhin ya da bu şeyhin dervişi olmayı arzuladığım sürece işin özünü elden 
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kaçırdığımı görmeme yardımcı olmak içindi. Şeyh Nun ile kendi şeyhimin verdiği 

ortak ders, en çok ve sadece Rabb-i Zülcelal’in dervişi olmayı maksat edinmem 

içindi.”214 Burada gördüğümüz gerçeği Mevlâna Celâleddin Rumî, en geniş 

perspektifte çizdiği hitap tarzıyla şöyle ifade ediyor:  

“Önüne bir ayna konan papağan, aynada kendi aksini görür, kendi yüzü ile 

karşılaşır. 

Aynanın arkasında bir adam gizlenmiş, güzel bir ifade ile edibâne sözler söyler. 

Papağancık, bu yavaşça söz söyleyeni, ayna içinde gördüğü zaman papağan 

söylüyor sanır. 

Kendine söz söyleyen adamın, o eski kurdun hilesinden haberi bile olmaz. 

Böylece kendi cinsinden olan bir başka papağandan söz söylemeyi öğrenir.”215 

Mevlâna, Mürşidin hak ve hakkikati öğretmede mürîde bir ayna olduğunu yani, 

hakikatin kendisi olmadığını anlattığı bu dizelerin devamında bir türlü hakikatin 

farkına varamayan, mürşide takılıp kalan mürîde benzetir. 

 Özetle Şekur’a göre seyr ü sülûk, kişinin sahte sevgililerden geçip Hakiki 

Mahbub’a vasıl olmak amacıyla bir mürşide tabi olarak yürüdüğü yoldur. Bu yolda 

amaca ulaşmak, nefisin tezkiyesiyle başlar. Her şeyin farkında olmadan yürünülen bu 

yol ezeliyete kadar sürdüğü için nihayeti yoktur. Bu yoldaki önemli arçlar; Allah’a 

tevekkül ve mürşide tam güven ve teslimiyet ile yakaza halinde olmak ve ümit içinde 

amellere sarılmaktır. 
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B. MÜRŞİD-MÜRÎD, ŞEYH-MÜRÎD İLİŞKİSİ 

Arapça’da “isteyen” anlamına gelen mürîd kelimesi216 “erade” kökünden 

türetilmiş ism-i faîldir. Her ne kadar Kur’an ı Kerim’de mürîd kelimesi geçmiyorsa 

da  kelime kökü olan “r-v-d”, muhtelif yerlerde istemek, irade etmek anlamında 

kullanılmıştır.217  

Mürşid kelimesi Arapça’da doğru yolu gösteren, uyaran, irşâd eden gibi 

anlamları ihtiva etmektedir.218 Kur’an ı Kerimde bir yerde zikredilmiş mürşid, 

“doğru yolu gösterecek dost” anlamında tercüme edilmektedir.219 

Arapça’da, yaşlı, ihtiyar, önder, kabile başkanı anlamına gelen şeyh 

kelimesi220, Kur’an ı Kerim’in muhtelif yerlerinde “şeyhen” veya “şeyhen kebiren” 

şeklinde zikredilmiştir. Bu ifadeler sırasıyla, “yaşlı” veya “ihtiyar bir yaşlı” şeklinde 

tercüme edilmişlerdir ki, sözlükteki tanımlarıyla aynıdır.221  

“O inanan kimse dedi ki: Ey Kavmim! Bana uyun ki sizi doğru yola 

ileteyim.”222 Peygamberler döneminde yaşayıp da peygamber olmayan ve ayette 

inanan kimse olarak geçen, bu kişinin irşada yetkili mürşidlerden olduğu yönünde 

tefsirler bulunmaktadır.223 

Kütüb-i Sitte’de geçen ifadelere baktığımızda mürşid v e y a mürîd 

kelimeleriyle karşılaşılmamıştır. Şeyh kelimesine ise, Rukayn er-Rahmi’nin Ukbe 

İbnu Amir (r.a)’e kullandığı ifadede yaşlı anlamı yüklenmiştir224 ancak, sahabe 
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döneminde “karae’ş-şeyh” ifadesi, bir kişinin okuduğu Kur’an ayetinin veya Hadis-i 

şerifin bir şeyh tarafından kontrol edilip, icazet verildiği anlamında kullanılmıştır.225  

Bugün Tasavvuf ıstılahında Allah’a vuslatı arzu eden ve bu olgunun eğitimini 

verecek bir şeyhe bağlanan, bey’at eden kişiye mürîd denirken; mürşid ve şeyh, 

tasavvuf okulu veya tarikat lideri anlamında kullanılmaktadır. Bu iki kelime yerine 

postnişin, seccâdenişîn ifadeleri de kullanılır. Manevî hayatta bu sıfatlardan birisi ile 

sıfatlanan kişinin, en azından fenâ makamına ulaşmış, şerîat bilgisine sahip, ahlâkı 

övülecek seviyede olması gerekmektedir. Şeyh kâmildir ve mükemmil(kemâle 

erdirici)’dir ancak her mürşid kâmil olmayabilir. Mürşid kâmil olursa, mürşid-i kâmil 

denir.226  

Şekur, nefsi ve enaniyeti yok etme yolu olarak gördüğü manevî yolda 

mürşidin gerekliliğini şu cümlelerle ifade etmektedir: “…Gerçek Allah erleri kaknüs 

kuşu kadar ender bulunur ve dünya sahte öğretmenlerle doludur. Yine de Allah’a 

giden yolda bir rehber gerek zira rehber olmaksızın ne ene (ego) çözülür, ne de hevâ 

(selfishness) ölür... Kalbimden şeyhin gerçek şeyh olduğunu biliyordum ve onun 

kendime ve Rabbime daha çok yakınlaşmama vesile olması için dualar 

ediyordum.”227 Şeyhinin gerçek bir şeyh olduğuna Şekur’un kalbî duygularla 

inandığı görülmektedir. Aklî kalıplara oturtularak kesin bir şeyh tanımlaması 

yapılmasının mümkün olmasından dolayı şeyhe iman bir noktada kalbden tasdik icab 

etmektedir. Bu tasdikkin doğru veya yanlış olması ise Mevlana’ya göre kişinin gönül 

gözüyle alakalıdır. “Eğer senin gönül ve yakîn gözün açık ise, her yönde her yerde 
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bir veliyi görebilirsin.”228 Kalben şeyhe iman konusu, Seyyid Abdülkadir-i Geylanî 

için ise müridin mürşide karşı edepleri arasında zikredilmiştir.229 

Mevlâna’nın vakti gelmeden koparılmış ham meyveye benzettiği230 sahte 

şeyhlerin çokluğunu ve gerçek şeyhlerin çok nadir olduğunu, birinci bölümde 

ABD’deki tarikatları incelerken de müşahede etmiştik. Sahte şeyhlerin Türkiye’de 

veya diğer İslam coğrafyaları içinde bulunduğunu az çok hepimiz medyaya yansıyan 

haberlerden tahmin edebiliriz. Burada dikkat edilmesi icâb eden hûsus, sahte olan 

şeyhlerin, asıl şeyh muamelesi görmeleriyle başlamaktadır. Yani hangi faaliyette 

olursa olsun, ehli olmayan kişiye vazife yükleyen, o vazifeyi yüklenen kadar 

mesuldür. Bu noktada bizlerin bilgi eksikliğimizle şekillendirdiğimiz şeyh anlayışına 

dayanan bir mesuliyetimiz var. Çoğumuz velî zatları, eski bir kıyafet içinde, ya da bir 

mağarada tahayyül ederiz. Bu bakış açısının Atlantik’in ötesindeki bir kıtada da 

mevcut olabileceğini, Şekur’un  Şeyhinin evine ilk gidişindeki gözlemlerini yansıtan 

şu sözlerinden anlıyoruz: “Birkaç dakika içinde şeyhin evine vardık. Evin bir dağın 

zirvesinde ya da sakin bir mağaranın derinliklerinde olmamasına hayli şaşırmıştım. 

Herhangi birinin evi kadar sade ve pratik döşenmişti. Pencereler, çiçekler, bir siyah 

beyaz televizyon, sade bir hâlı, bir sofa, bir buzdolabı ve ayrıca çekici bir sadelik ve 

sükunet atmosferi ve ruha sığınak olacak sıcak bir hava vardı.”231 Şeyh 

tanımlamasında dış görünüşün önemli olmadığını Mevlana şöyle belirtmiştir: 

“...Herhangi bir kişinin varlığı, benliği kalmayınca, pîr olmuş, şeyh olmuş demektir. 

Onun ister saçı siyah olsun ister kır, önemi yoktur.”232 
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Bir Psikiyatır olarak Şekur’un, Şeyhine yönelik ilk davranışsal gözlemleri ise 

şöyledir: “Birlikte cemaat  üyelerinin çoğunun ve şeyhin de imamlık ettiği toplantıya 

ev sahipliği yapan bir müslümanın evine gittik. Onunla o günkü beraberliğim bana 

şeyhin İslamî hayatın daha dışadönük meseleleri ile ve ayrıca sıradan dünyalık 

meşgalelerle nasıl baş ettiğini gösterdi. Davranışlarında oldukça mütevazı sünnete 

ve şeriata bağlılıkta alabildiğine tavizsizdi. Daha da önemlisi tavırları dolaysız, 

etkileyici ve kesindi. İnsanlarla ilgilenirken bir dakika ya da bir kelime bile boşa 

harcamıyordu. Aynı zamanda son derece sabırlıydı ve her dertle ve her sorunla 

mutlaka ilgilenmek arzusundaydı.”233 Geçmiş ve gelecek endişesinden kurtulmuş, 

şimdiki anı yaşayan kişi için kullanılan ibnü’l-vakt234 Şekur’un Şeyhinde 

gözlemlediği kişiliktir. Bu davranış biçimlerinde huduları belirleyen şeriat ve 

sünnettir. Her müridin şeyhiyle bire bir zaman geçirerek bu tür gözlemlerde 

bulunamadığını düşünürsek, Şekur’un bu konudaki nasibi dikkatleri çekecek 

derecededir. 

Şeyhleri tanımlama konusunda mürîdlerin genellikle yanlışa düştükleri bir 

konu ise, onları peygamberler gibi günahsız olarak değerlendirmeleridir. Şeyhlerin 

bulundukları makam içinde sınavları olduğunu Şekur’un anlama süreci şöyledir: 

“…O gün oturma odasında baş başa oturuyorduk… O an onu seyrederken kendisine 

olan sevgimin daha da arttığını hissettim. Onun da bir insanî yanı olduğunu her 

zamankinden daha çok fark ettim. Hiç şüphesiz bir Allah adamıydı, fakat o gün şu 

basit gerçeği her zamankinden daha somut bir biçimde gördüm: Şeyhin de kendi 

imtihanları vardı.”235 Şeyhini tanıma yönünde Şekur’un bu düşüncelerinden 

hareketle -tasavvufta tanımlanan şeyh hakkında bilinen tüm teorik bilgilere rağmen- 

bir şeyh hakkındaki en gerçekçi bilgilerin, şahsî tecrübelerle öğrenildiğini 
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söyleyebiliriz. Bu tecrübeler şeyhle bire bir ilişkiyle edinilebileceği gibi, aynı grupta 

bulunan diğer mürîdlerin şeyhle olan ilişkilerinden de edinilebilir. Mesela Şekur,  

Şeyhinin kişisel dürüstlük konusunda ne kadar hassas olduğunu, başka bir mürîdle 

yaşadığı bir olayı gözlemlemek sûretiyle tecrübe etmiştir.236 

Şekur şeyhine hissettiği şahsî muhabbet ve rabıtanın derinliğini, içindeki 

imânâ ve şeyhine olan teslimiyetine bağladığı süreci şöyle değerlendirmektedir: 

“Şeyh ile mürîdi arasındaki muhabbet rabıtasını hissedebiliyordum artık. Bu 

rabıtanın ön şartı iman (Iman) ve yakîndi (Yaqin). İman inanmayı; yakîn ise mürîdin 

şeyhine samimi teslimiyetini (inner certanity) ve itimadını içerir. Tıpkı ışığın gözde 

yansıyıp, gözünde ona göre hareket etmesi gibi; Şeyh’in ruhû da mür’idinde 

yansıyor.”237 Şekur, bu düşüncelerinin bir açılımı olarak, İnayet Han’ın şu 

cümlelerini kitabına nakletmiş: “…Mürşid ve mürîdi arasında Allah adına hakikat 

adına kurulan dostluk daimîdir ve dünyadaki hiçbir şey onu bozamaz” ve bunu şöyle 

yorumlamıştır: “O gün bu sözlerin mânâsını anlamaya başlamıştım. İnşallah ileride 

daha çok anlayacaktım…Kişi bu yola girmeye razı olduktan sonra, feragat 

edilemeyecek kadar değerli hiçbir mülkiyet -hatta kişinin kendi hayatı bile- 

kalmıyordu.”238 Yaşadığı zorlu bir manevî sınavın akabinde mürîd olmanın ne demek 

olduğunu, Şeyhinin ifadesiyle şu cümlelerle tanımlamıştır: “Mürîd olmak demek, 

Şeyh’in ifadesiyle, sürekli yeni imtihanlara girme  demektir. Duracağı vakti, 

yürüyeceği vakti bilmek demek. Nasıl dinleyeceğini nasıl hizmet edeceğini bilmek 

demek.”239 Burada “duracağı vakti, yürüyeceği vakti bilmek” tanımlamasını, 

yaşadığı hikayenin tümüyle ilişkilendirerek, hayat akışında karşılaştığı tıkanıklıklara 

karşı takınacağı tavrı kastetmektedir. Bu cümlede karşılaşılan ikinci hüküm ise 
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tasavvuf ıstılahında edep olarak nitelendirilen; tekke içindeki hizmetlerinde adab  

kurallarına uymak ve Allah (c.c)’a ve kendine ait olanı bilmektir.240 

Mürîdin, sevgiyle bağlandığı şeyhinin hâliyle hâllenebilmesi için tasavvufî 

açıdan önemli diğer bir unsur ise sohbettir. Sohbette şeyhin sözü mürîdin kalbine 

yerleşir.241 “…Nurundan mümkün olduğunca çok feyz almaya heveslenirdik”242 

sözünden bu hazzı tecrübe ettiğini anladığımız Şekur, başka bir sözünde de “Bir 

kısmımız kendisiyle konuşup, muhabbetinden feyz almak için etrafında 

halkalandık”243 demiştir. Feyz, kulun çaba ve iktisabı olmadan kalbe taşan bilgi ve 

mânevî hâl olarak tanımlansa da, mürîdlere senet ve silsile yoluyla ulaşan irfan diye 

kullanıldığı da görülür. Şeyh bu tür feyzi, zikir ve sohbet sırasında mürîdin gönlüne 

aktarır.244 Bu feyizde önemli olan diğer bir hûsus ise, yukarıda bahsettiğimiz üzere 

şeyhe tam teslimiyet ve tam itimattır. Şekur, Şeyhinin bir imtihanı sonucu, kalbinde 

tam olduğunu zannettiği itimadının eksik yönünü görmüş, buna sebep olanın ise aklı 

olduğu kanaatine varmıştır: “Ama bundan da önemlisi, mürşidimden şüphe 

duyduğum ve ona karşı itimatsızlık eğilimi taşıdığımı da anlamaya başladım. Nihayet 

iş, kendi nefsimi muhasebe etme noktasına gelip dayanınca, sık sık kalbime 

başvurmak yerine aklımı işe karıştırdığımı ayan beyan gördüm.”245 Burada Şekur, 

ayan beyan olarak şeyhinin aynasında kendine ait noksanlığı görmüştür. Bu 

noksanlıkları düzeltmek yolunda atılan ikinci adım, Allah(c.c) tarafından en sevilen 

amellerden olan cihadın başlangıcıdır. Böylelikle Şihabuddin Sühreverdî 
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(ö.632/1234)’nin tanımıyla şeyh, Allah (c.c)’ı kullarına, kulları da Allah (c.c)’a 

sevdiren kişi246 olarak karşımıza çıkıyor. 

 

C. ZİKİR 

Arapça bir kelime olan ve hatırlamak mânâsına gelen zikir,247 Kur’an ı 

Kerim’de 241 ayette geçmektedir. Bazı ayetlerde “hatırlayın” olarak tercüme edilen 

zikir248, bazı ayetlerde ise; anmak249, açıklamak250, ibret almak251, düşünmek252, öğüt 

vermek253, düzeltmek254, Kur’an ı Kerim veya semavi kitaplardan bir başkası255, 

haber256, şan, şöhret257 gibi mecazî anlamlarıyla tercüme edilmiştir. “Allah’ı 

zikretmek elbette en büyüktür.”258 ayetini İbnu Abbas (r.a): “Kulun Allahû tealayı 

zikretmesi, herhangi bir günaha yaklaşınca O’ndan korkarak terk etmesidir. Kulun 

O’ndan korkarak günahı  terk etmesi, günah işler olduğu hâlde diliyle 

zikretmesinden daha büyüktür” şeklinde tefsir etmiştir.259 Hz. Peygamber (s.a.v): 

“Zikirde “la ilahe illallah”dan duada “istiğfar”dan efdali yoktur.”260 buyurarak, bu 

zikre bir örnek sunarken, başka bir hadis-i şerifte ise, zikrin sadece dille yapılan 

“cehrî” çeşidini değil, sessizce kalbten yapılmak mânâsındaki “hafî” olanı da 
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övmüştür: “Muhafaza meleklerinin duymadığı zikr-i hafî duyduğu zikir üzerine 

yetmiş kat üstündür.”261  

Tasavvuf ıstılahında zikir, korkunun veya sevginin şiddeti sebebiyle gafletten 

kurtularak ve zikredilenden başkasını unutmak olarak yapılırken, lisanın zikri, kalbin 

zikri ve sırrın zikri olmak üzere üçe ayrılmaktadır.262 İmam-ı Gazalî bu sınıflamada 

geçen sırrın zikri yerine diğer organların zikrini saymış ve kalbin zikrini; Allah 

(c.c)’ın zatına ve sıfatlarına işaret eden delilleri düşünmek, Allah(c.c)’ın emir ve 

nehiylerine işaret eden delilleri düşünmek ve Allah(c.c)’ın yaratıklarının sırrını 

düşünmek olmak üzere üçe ayırmıştır.263 

Kuşeyrî, zikiri Hakk sübhanehû ve tealâya giden yolda kuvvetli bir esas bu 

yolda temel şart olarak görmüştür.264 Hüseyin er-Razî, Allah’ı zikreden kişinin zikr 

esnasında diğer şeylerin zikrini unutacağını, Hakk’ı hatırında tuttuğu için Allahü 

tealânın her şeye bedel olacağını belirtmiştir.265  

Allah (c.c)’ı anmak suretiyle unutmamak mânâsında zikir, Şekur tarafından 

bir yerde trafikte beklerken tesbih çekmek biçiminde kullanılmıştır.266 Tesbih, dille 

bir çeşit tekrar olmasından dolayı, dille çekilen zikir sınıfına dahil edilmiştir. Bu zikir 

için belirli bir mekân olmadığı, yani her yerde yapılabildiği gibi, sadece tekkelerde 

veya tarikat mensuplarının toplandıkları bir başka yerde yapılan zikir türleri de 

vardır.267  Şekur mensup olduğu Hüseynî-Hayatî tarikatında yapılan bu tür zikirlere, 

bu tarikatın tekkelerinde dahil olmuş268 ve bu zikri şöyle tarif etmiştir: “Ziyafetimizin 

temel bölümü tamamlanmıştı, namazın serinliğini ve zikrimizin (zikr) alev alev sıcak 
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tadını tatmak için tekkeye çekildik. O gece hakikî sufî geleneğine göre yaşanmış, 

gücün, zikrin (remembrance) ve kutlamanın gecesiydi. Ah, o geceki zikir ne tatlıydı! 

Hepimiz,  hep beraber, iki sevgili şeyhimizin eşliğinde, Sonsuz Nur Deryasının 

kenarında neşeli bir raks ettik.”269 Birinci bölümde, Amerika coğrafyasında sufîzm 

adı altında ortaya çıkmış, İslamî olan veya olmayan grupları ve bunların 

zikirlerindeki çeşitliliği düşünecek olursak, hakikî sufî geleneğine göre yapılan 

zikirlerin ancak nadir bulunur meclislerde yapıldığını görürüz. Şekur’un hakkında 

hislerini tarif ettiği bir diğer zikir meclisi ise, İstanbul ziyareti esnasında katıldığı 

Hâlvetî-Cerrahî zikridir: “Cuma gecesi yapılan Hâlvetî zikrine kadar, İstanbul’da iki 

gün kaldım. Bu haftalık ibadet için tekkede iki yüzü aşkın derviş toplandı. Bu ruhlar 

denizinin ortasında bulunmak, haz dolu bir teberrüktü. Öyle etkileyici, öyle neşe ve 

coşturucu, öylesine zarif bir kalbler dansıydı ki, gerçekten bu hâli anlatacak tek 

kelime bulamadım.”270 O tarihte hayatta olan Şeyh Muzaffer Özak’ın mürşidliğini 

yaptığı Cerrahîyye tarikatı, esas olarak devranî zikir yapan tarikatlardan olmakla 

birlikte, kuûd ve kıyam zikri de yaparlar. Oturarak yapılan kuûd zikrinde en az beş 

yüz kere okunan kelime-i tevhidin “la ilahe” kısmında başlar sağ tarafa, “illallah” 

kısmında ise sol tarafa eğilir. Zakirbaşı tarafından okunan durağın arkasından ayağa 

kalkılarak, devran zikri yapmak üzere hâlka olunur. İlahîler eşliğinde, sağa ve sola 

sallanarak yapılan devranda “Hû” ve “Hayy” esmalarıyla zikir yapılır. Hayy zikrine 

geçince  insan sesiyle yapılan zikre, bendir, mazhar, kudüm ve hâlîle gibi vurmalı 

sazlar dahil olur. Sol el yandaki dervişin omzuna ve sağ el de, sağdakinin beline 

konularak yapılan devran zikrinden “vefa devri”ne geçildiğinde, kollar çözülerek el 

ele tutuşulur ve sağa dönmeye başlanır. Hayy ve Hû esmalarıyla yapılan bu zikrin 

sonunda kıbleye karşı saf olarak oturulur ve topluca ilahî okunur. Vefa devrinin 
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sonuna isteğe bağlı olarak Sultan Veled devri, bedevi topu, dalga devri ve taraf 

tevhidi gibi zikir türleri de eklenebilir.271 Şekur’un ilk intisab ettiği ve daha ziyade 

zikirlerine dahil olduğu Hüseyni-Hayatî Tarikatı, Cerrahîlik tarikatı gibi Hâlvetîğin 

Ramazaniyye kolundan geldiği için, zikir usulü yukarıdaki tariften çok farklı 

değildir.272 Tasavvuf ıstılahında geçen zikr-i hafîyi Şekur’un tecrübe ettiğine yönelik 

bir ibare ile karşılaşmadık. Ancak, bu zikri uygulayan Şeyh Ahmed’i şöyle tarif 

etmiştir: “Şeyhimiz gibi onun da çok az uyuduğunu fark ettim. Sabah namazı için çok 

erken kalkar ve gecenin hayli geç saatlerinde, şafaktan yaklaşık bir saat önce, 

camiye gelirdi. Önce birkaç rekat teheccüd namazı kılar, sonra, gökte ışıma 

emareleri görünene kadar mihrabın önünde oturur sesizce zikrederdi (...in silent 

zikr).”273 Hafî zikri esas alan Nakşbendîyye Tarikatı ile cehrî zikri esas alan Hâlvetî 

tarikatları arasında manevî bir imtihan yaşadığı dönemde Şekur’a, Şeyh Nazım-ı 

Kıbrısî yazdığı bir mektupta bütün tarikatların temelde aynı olduğunu, sadece zikir 

usullerinde farklılıkların bulunduğunu bildirerek, hafî zikrin mahiyetini izah 

etmiştir.274  Bu mektuba cevaben şeyhinin Şekur’a yazmasını tavsiye ettiği şu 

cümleler, Amerika coğrafyasında aktif hâlde bulunan bir Hâlvetî-Hayatî tarikatının 

günümüzde hafî zikre bakışlarını yansıtmaktadır: “Böyle bir hazineyi bizimle 

paylaşmakta gösterdiği fedakârlık ve cömertliğin beni etkilediğini söyle. Tarikatlar 

arasındaki kardeşliğin güzelliğini zenginleştirmek niyetiyle, kalbî zikir konusundaki 

tavsiyelerini can-ı gönülden kabul ettiğimi söyle.” Aynı konuda Şekur’a hitaben 

şöyle devam etmiştir: “Onun tavsiyelerine uyma konusunda benden yana izinlisin ve 

kendisine duyduğumuz sevgi ve hürmetin bir nişanesi olarak, hepimiz sana 

anlattıklarından yararlanacağız. Sevgili Hacı Şeyh Nazım Efendiye bizi davet 
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etmesinin çok nazik bir hareket olduğunu ve bizim de ehl-i beyti ziyaret edip, Sancak-

ı Şerifi tutup, uzak diyarlara Allah’ın birliğini yayan ellerini öpmek için ilk fırsattan 

istifade edeceğimizi söyle... Şeyh Efendiye kalbsiz zikrin kokusuz güle benzediğini 

anladığımızı ve verdiği dersten hikmetler edindiğimizi de söyle...Nakşbendî 

Tarikatına ve onun makam-ı şerifine duyduğum sevgi ve derin hürmetin ifadesi 

olarak, elini öpüp, kalbime ve başıma koymak isterim. Şeyh Efendiye, tavsiyelerinin, 

benim hayatımın çoğu anılarını uyandırdığını da söyle. Geçen günlerin kuru 

yaprakları bu dünyadaki yolculuğumuzun yollarını örtmüştü. Tavsiyeleri, şimdi bir 

tatlı meltem gibi o kuru yaprakları havalandırıyor...”275 

İtikaf ibadeti içinde şahsî zikirlerini yapan Şekur’un, zikri bir temizlenme olarak 

anladığını da müşahede ediyoruz.276 Şeyh Nazım-ı Kıbrısî’nin, batılı mürîdlerinden 

George adında bir mühtedi ise, bu durumu şu cümlelerle ifade etmektedir: “Ben zikri 

bir temizlenme metodu olarak görüyorum. İçinde sigara içilen bir oda düşünün. 

Odaya girip oturuyorsunuz. Koku üzerinize siniyor ve bu kokudan temizlenme 

ihtiyacı hissediyorsunuz. Bana göre bu dünya, günlük hayatınız, çalışmanız sizi bu 

hâle getiriyor. Dünya yani günlük hayat sizin de içinde bulunduğunuz sigara 

dumanıyla dolu bir oda gibi. İşte zikir, insanı hayatın kokusundan, dumanından 

temizliyor.”277 Şekur ise Şeyhden naklettiği şu cümlelerde zikrin nihayetini, tüm 

işlerin Kadir-i  M utlak olan Allah’a teslim edilmesi olarak açıklamıştır: “Duanın, 

zikrin ve fikrin ucunda, hükmü Kadir-i küllişey’in kudretine bırakmak vardır.”278 

Burada zikrin, fikir ve duayla beraber anılması, bu üç kavramın İslam düşünce 

tarihinde beraber ele alınmasıyla ilgilidir diyebiliriz. Çünkü bu konu, İslam 

alimlerince zaman zaman masaya yatırılmış konulardandır. Mesela Şeyh Ebu 
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Abdurrahman Sülemî (ö.412/1021), “Zikir mi yoksa fikir mi daha üstündür?” 

sorusuna şöyle cevap vermiştir: “Bize göre zikir, fikirden daha mükemmeldir. Çünkü 

zikir, Hakk Tealanın vasfıdır (Allah zikretti denilir), fikir O’nun vasfı değildir (Allah 

düşündü denilmez). Hakk sübhanehû ve tealanın vasfı, insanlara mahsus olan bir 

şeyden daha mükemmeldir.”279 Söz konusu yorumların genelini düşündüğümüzde, 

Şekur’un ifadesinde fikir, zikir veya duayla varılacak durağın  tam teslimiyet 

istasyonu olduğunu görüyoruz. Belki de hedefe götürdükten sonra hangisinin nasıl 

götürdüğü önemli olmadığı için, üzerinde durulmaksızın beraber zikredilmiştir. 

Ancak, düşüncelerinin geneline baktığımızda Şekur, benlik dönüşümü açısından zikri 

seyr ü sülûkun en önemli uygulaması olarak kabul eder. 

 

D. MAKAMLAR 

Arapça’da ikamet edilen yer veya ayağın bastığı yer anlamına gelen 

makam280, Kur’an ı Kerim’de on sekiz ayette geçmektedir. Bu ayetlerde, dünya 

hayatında söz konusu olan makam ve  mevki anlamında yer ve mekan281, cennet ve 

cehennem içerisindeki yer282, zamandan ve mekandan münezzeh Allah (cc)’ın 

makamı283, Melakuta ait makam284 gibi anlamlara işaret edilmiştir.. 

Hz. Peygamber (s.a.v)’in “Rukn ve makam iki cennet yakudu idiler. Allah (cc) 

onların nurlarını aldı. Eğer onların nurlarını almamış olsaydı, o ikisi mağrible 

maşrık arasını aydınlatırdı” hadis-i şerifindeki makam kelimesi, İbrahim makamı 
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olarak yorumlanmıştır.285 Efendimiz (s.a.v) tarafından zikredilen “mugami fiykum” 

ifadesi, benim sizin aranızda bulunmam şeklinde tercüme edilmiştir.286  

Tasavvufî mânâda makam, kulun tekrar etmek suretiyle  kazandığı ve 

kendisinde özellik hâline getirdiği edepler ve ahlâk anlamında kullanıldığı gibi, 

kulun riyâzet ve mücâhede ile ulaştığı derece anlamına da kullanılmaktadır.287 

Makamlara ulaşılmasında ve aşılmasında sâlikin, yani bu makamlar arasında yol alan 

kişinin, şahsî gayreti önemli rol oynar. Bununla birlikte, sâliğin ulaştığı makamı 

koruması ve hükümlerini yerine getirmesi mükellefiyetlerindendir.288  

Şekur’un tasavvuf anlayışında en önemli paya sahip olan Hüseynî-Hayatî 

Şeyhi, seyr ü sülükta nefs, kalb, ruh, hakikat, sır gibi makamlardan şöyle söz 

etmiştir: “…Ama önce makamlar arasında seyr ü sülük etmeniz gerek. İlk makam, 

makamü’n-nefstir (maqamul nafs). Burası, enaniyetin, heveslerin, ihtirasların, sonuç 

alma arzusunun, hükmettiği makamdır. Tatmin edilemeyen arzular sarmıştır insanı – 

para, araba ve umutların gerçekleşmesi peşinde koşulur. İkinci makam ise, 

makamü’l-kalb’dir (maqamul qalb). İnsan buraya geldiğinde daha önceleri 

kendisine tatmin veren şeyler artık tatmin vermez olur; işte burada kapı açılmaya 

başlar. Üçüncü makam, makamü’r-ruhtur (maqamul ruh). Dikkatli olunması gereken 

bir makamdır. Makamlar birbirinden kesin sınırlarla ayrılmış değildir ve bazen üst 

üste binebilirler. İnsan bu makamda kibirden ve gururdan kaçmalıdır. Hakikat 

(haqiqat), makamü’r-ruhûn ardından gelir. Şeyh konuşmasını sürdürerek, 

makamü’s-sırdan ve ötesindeki makamlardan söz etti…”289  

Burada makam olarak sayılan nefs, kalb, ruh, sır gibi kavramları, “letâif-i 

hamse” kavramının tasavvuf ıstılahına göre günümüzdeki tanımlamalarında 
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görüyoruz. Letâif-i Hamse, insana ait ruhûn beş tavrı anlamındadır. Bunlardan kalb, 

ruh, sır, Hafî, ahfâ emr alemine aitken; nefs ise hâlk alemine aittir. Bunlar ruh 

dünyasının maddî bedenle alâkasının yoğunluk kazandığı yerler olmasından dolayı, 

Allah (c.c) tarafından bağışlanmış bir lütûf olarak açıklanmıştır.290 Makamü’r-ruhûn 

ardından geldiği söylenen “Hakikat” kavramı için dikkat edilirse orijinal İngilizce 

metinde de bizim anlayışımızı şekillendiren Arapca makam (maqam) kelimesi 

kullanılmamıştır. Dolayısıyla hakikat kavramının, makamda zikredilen derecelerinin 

haricindeki bir sıralama bağlamında kullanılmış olabileceğini düşündüğümüzde, bu 

kullanım tasavvuftaki dört kapıdan (şeriat, tarikat, hakikat, marifet) üçüncüsü 

olduğunu görüyoruz. Tasavvufta dört kapı denilen bu dört mertebenin ilkinde, 

herkesin İslamî kurallara itibar ederek yaşadığı düzlemde şerî’at,  bu yaşantının biraz 

takvâ cihetine ağırlık verilerek uygulandığı yerde tarîkat, takva ve verâda titizlik 

sonucu ulaşılan sonuca hakikat ve nihayet bu yaşamın manâ açısından kişide ifade 

ettiği bilgiye de marifet denir.291  Her makamın on yükümlülük üzerine oturtulduğu 

Bektaşilikte şeriat, âbidlerin tarikat, zahitlerin marifet, ariflerin ve hakikat da, 

muhiblerin makamı olarak katogorize edilmiştir.292 Şekur başka bir yerde nefs 

makamından ruh makamına giden yolu, enaniyetin pençesinden giden yol olarak 

şöyle detaylandırılmıştır: “…Enaniyetin pençesinden kurtulmak, kalbe giden yolun 

başıdır. İlk kapalı şart, dünyadan bağımsız olmaktır. Allah adına dünyadan 

vazgeçtiğinizi ilan etmeniz gereken bu şarta tecrid (tajreed) denir. Bilin ki 

fısıldadığınız her şey semalardan duyulur. Her defasında kendinize bu benim için 

hayırlı mı, değil mi diye sorun. Her şeyde Allah’ı vekil edinin. Hiçbir şeyi 

sahiplenmeyin…, …ikincisi ise hiçbir şey sizi sahiplenmemeli. Bu da tefrid 
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(tafreed)’dir. Ama dikkatli olun, çünkü başarsanız da, başarısızlığa uğrasanız da, 

helâket daima kapınızdadır. Kendini Tevhid’e (tawheed) kapattığı için düşüşünü 

hazırlayan İblis gibi olmayın. Esrarı gördü ama, kendini aşıp Allah’a teslim 

olmadığı için “ene”sinin sırrına nüfuz edemedi. …Biz kendi ene’miz üzerinde 

yoğunlaşmalıyız. Ama bu keşif sırasında da Tevhid’den ayrılmamak gerekir, çünkü 

tevhid, vecd hâline giden sıçrayışın köprüsüdür. Şartlarınızın Allah’ın istediği 

şartlarla bir olmasına çalışın. Eğer ruhûnuzu Allah’a adamışsanız, başka hiç 

kimsenin ya da şeyin sizi sahiplenmesine izin vermiyorsanız, nefsi feth etmiş ve hiçbir 

şeye sahip olmaksızın tecrid hâline ermişseniz, makam-ül kalbe ve ötesine 

gidebilirsiniz…”293 Burada tasavvuf ıstılahındaki tanımına eşdeğer bir anlamda 

kullanılmış olan tecrid ve tefrid,294 nefis makamından, kalb makamına geçiş için 

lüzumlu olan şartlar olarak zikredilmiş. Helal olana dahi rağbet etmemek, 

uzaklaşmak mânâsında kullanılmış zühd kavramı295 ve zühd edilen ve edilmeyen 

şeylerin sevgisini kalpten silmek mânâsında fakr296 kavramını düşünürsek tecrid ve 

tefrid kavramlarına yakın anlam içermektedir. Buradan hareketle seyr ü sülükta 

genellikle iki ayrı makam olarak zikredilmiş zühd ve fakr, Hayatî Şeyhi için nefis 

makamından kalb makamına geçişteki şartlar olarak görülmüş olabilir.  

İbadet ve takva yoluna ağırlık veren tarikatlar (tarîk-ı ahyâr), nefse çile 

çektirme yoluna ağırlık veren tarikatlar (tarîk-ı ebrâr) ve üçüncü olarak da aşk ve 

vecd ile hedefe ulaşmayı amaçlayan tarikatlar (tarîk-ı şuttar)olarak yapılan 

sınıflandırmayı göz önünde bulunduracak olursak297, Şekur’un müntesib olduğu bu 

tarikatı, bir çok konuda nefse verdiği öncelikten dolayı tarîk-ı ebrar kategorisine 

dahil edebiliriz. Söz konusu sınıflandırma, tarîk-ı nefsani (nefsi terbiye yolu) ve 
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tarîk-ı ruhanî (ruhû tasfiye yolu) şeklinde de geçmektedir. Şunu da belirtmemiz 

gerekiyor: Bu sınıflandırmaları savunan hiçbir müellif, birisini hak, diğerini batıl 

olarak nitelendirmemektedir. Bahsedildiği gibi bunların ikisinin de tarik-i  hak  

olduklarıdır.298 

Bunun haricinde şeriat, tarikat, hakikat ve marifet mertebelerini, tasavvuf 

ıstılahında olduğu biçimde kullanmış olan Şekur’un, bu mertebelerdeki yerini, 

Şeyhinin kendisine söylediği şu cümlelerde görüyoruz: “…Ayrıca şunu da bilmelisin 

ki, diye devam etti Şeyh. Şaşkınlığına ben sebep olmadım. Başına gelenler marifete 

geçmen için Rabbimizin sana inayetidir.”299 Şekur’un kendisine biçilmiş bu mertebe 

için yorumu şöyledir: “…Kendimi tarikatta, yani yolun başında bile hissedemezken, 

hakikatin de ötesinde bir makamı kendime yakıştıramamıştım.”300 Bu cümlelerde 

dikkati çeken diğer bir husus, Şekur’un bulunduğu mertebeden habersiz olmasıdır. 

 

 
E. NEFS 

Nefs lügatte can, ruh, kan, cesed, herhangi bir şeyin özü, cevheri, izzet, 

hamiyyet, nazar değdiren göz gibi anlamlarla açıklanmaktadır.301 Kur’an-ı Kerimde 

iki yüz atmış altı ayette, iki yüz doksan dokuz defa zikredilmiştir. Nefsin, bu 

ayetlerdeki tercümeleri ve tefsirlerinde, sözlükte olduğu gibi birkaç anlamda tercüme 

ve tefsir edildiğini görüyoruz. Kişinin hem dünyada hem de ahirette mevcut olan 

zatı, benliği, mevcudiyetiyle ilgili olan ruh, ceset, kalb, can, akıl gibi donanımları ve 

bunların edinimleri veya detayları konumunda olan imanı, iradesi, ismi ve sesi gibi 

hûsusların, günümüzde kişinin kendisine yüklenen anlam olduğunu varsayarsak; 
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Kur’an-ı Kerim’de bu kelime, toplam iki yüz elli bir ayette geçmektedir. Yüce 

Kur’an’ın altı ayetinde Zatullah mânâsında geçerken,302 dokuz ayette ise tasavvuf 

ıstılahında anlaşıldığı şekilde geçmektedir.303 Bunlardan bazıları kötülüğü emreden, 

kıskançlıktan yana, cimrilik ve hırs sahibi sıfatlarla birlikte geçmişken, bir kısmı da 

bu kötü arzulardan kurtulmuş, itmi’nana ermiş gibi mânâlar verilmiştir. Nefsin 

tasavvufî mânâsına en yakın şekilini ise, Musa (as)’ın buzayı ilâh edinen kavmine 

seslenişinde görüyoruz: “…Gelin yaratıcınıza tövbe edin, nefslerinizi öldürün”.304 

Nefis kelimesinin, Peygamber (s.a.v)’in hadislerinde de aynı anlamlarda 

kullanıldığını görüyoruz. Meselâ, Peygamber (s.a.v)’in “nefsimi kudret elinde tutan 

Allah’a and olsun ki…”305 şeklinde kasemlerinde Zatullah mânâsı hariç yukarıda 

sayılan tüm mânâlara gelebileceği görülmektedir. Başka hadislerde ise kişi veya 

kendisi anlamında da kullanmıştır.306 Nefsin hadisler içersindeki tasavvufî mânâsını 

gördüğümüz yerler ise, nefsinizin sesi ifadesi ile anlatılan kötülüğü emredici sestir.307  

Tasavvufî mânâdaki nefs tanımlamalara baktığımızda, gözümüze çarpan 

tanımlamalar şöyledir: İmam Kâşânî(ö.736/1335), kendisinde irâdî hareket, his ve 

hayat kuvveti bulunan latîf buharlı bir cevherdir diye tanımlarken, Hakîm 

Tirmizî(ö.320/932) onun hayvanî ruh olduğunu, kalb(nefs-i natıka) ile beden 

arasında vasıta olduğunu bildirmektedir.”308  

Nefsin mertebeleri genel kabul görmüş yedi mertebe ile açıklanmıştır: 

Birincisi nefs-i emmaredir; bir kısmı hevâ ve heveslerinin peşinden  koşan nefstir. 

Bu nefsi taşıyan insanların ancak bir kısmı ölümde iman ile gidebilir. İkincisi nefs-i 

levvamedir; masiyetlerinden tamamen kurtulamadığı için sürekli pişman olur, tövbe 
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eder. Üçüncüsü nefs-i mülhimedir; levvameye göre artık tövbesinde sabit olur fakat 

iç kuruntularından ve tereddütlerinden kurtulamaz. Bu mertebede sâlik teslimiyyette 

sebatı bulamadığından, çok zaman tutukluk ve sıkışıklık içinde olur. Dördüncüsü 

nefs-i mutma’innedir; burada tereddütlerden kurtulmuş ve teslim-i külli(tam 

teslimiyet) ile teslim olmuşlardır. Bu mertebede zahiren ve batînen işittiği şeyleri 

tereddüt etmeden kabul etmeğe başlamıştır. Bu kıdemde sâlik, tekmil-i sülûk etmiş 

olur ancak velî denilmez. Beşincisi nefs-i râdiyedir; keder ile sevinç bu mertebede 

müsavî olur. Mahviyyet kıdemidir. Bütün zikir, fikir, ibadet ve ta’atlerinde ya da 

zuhûr olan ilahî ihsanlarda kendilerinden ve emeklerinden bir şey bilmez.  

Altıncısı nefs-i merdiyyedir; salikin her ahlâkı bu mertebede sadakat mührü ile 

mühürlenerek kendisine ma’sumiyet hil’ati giydirilir. Allah (cc.)’ın onlardan onların 

da Allah (c.c)’tan razı oldukları bu kıdemde sâlik, sâfîyane Allah (c.c) korkusu yaşar. 

Kendilerinde varlıktan hiçbir eser kalmadığı için her gün ebedî rıza ile 

müjdelenmelerine rağmen, Cenab-ı Hakktan şiddetle korkanların korkusuna (sıfat-ı 

merdiyyede görülür) Allah (c.c) korkusu denir. Bu makamdaki korku iradesiz bir 

korku ise de, kemâl korkusu değildir. Yedincisi nefs-i sâfiyyedir; sıfat-ı sâfiyye ile 

sıfatlanan zatlardan bahsolunmaz. İnsan-ı kâmildirler. Akıl yanıp kül olduğu için, 

vücut ülkesine batînen ve zâhiren hakim olur ki buna akl-ı  kül  denir. Bunlar sıfat-ı 

sâfiyyenin gerileme hâlleridir; ilerleme hâllerine makam-ı hayret denir. Bu makam 

üç derecedir: 1. Hayret; 2. Hayret Ender Hayret; 3. Hayret Ender Hayret Ender 

Hayret’dir. Bunlardan da ilerisi Makam-ı Mahmuud adını alır. Bu makam, Fahr-i-

âlem (s.a.v) Efendimizin hûsusî makamıdır. Enbiyâ ve evliyâdan hiçbir zata ihsan 

olunmaz.309 
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Günlük yaşantısında yaşadığı hadiselerden kendisine dersler çıkaran ve bu 

dersleri seyr ü sülükunda yolunu aydınlatıcı fenerler gibi kullanan Şekur, ev 

sahibiyle yaşadığı bir tecrübenin ardından, nefs hakkında şu gerçekleri 

söylemektedir: “Senin Allah’la aranda hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey, kendi  

enaniyetimiz (our own false selfes) dışında hiçbir şey araya perde koyamaz.”310 

Burada nefsi Allah (c.c) ile kul arasındaki perde olarak tanımlayan Şekur, başka bir 

yerde kötülüğü isteyen olarak nitelendirmiştir.311 

Şekur’un yukarıda detaylarıyla bahsettiğimiz yedi nefsi, tasavvuf ıstılahında 

anlaşıldığı şekliyle kabul ettiğini görmekteyiz. Bu konuda şu meselenin de altını 

çizmek isteriz: Literatürde kavramsallaşmış önemli tasavvufî terimleri yeterince 

karşılamayan İngilizce kelimelerle anlaşılmaz hâle getirmemiştir. Kitabından 

anladığımız kadarıyla, 1981 olarak tahmin ettiğimiz yılda Şekur, nefs 

mertebelerindeki yerini nesf-i levvâme olarak zikretmiş ve tedavi olarak kendisine 

sabrı telkin etmiştir: “... Nefs-i levvâme (nafs lawamma) ile cihadım vardı. Pratik 

hayatta yolunda giden hiçbir şey yok gibiydi... O günlerde ipe tutunup derin bir 

kuyudan çıkmaya çabalıyor gibiydim. Bunu o zaman fark edememiştim ama daha 

sonra anlayacaktım; belli bir tıkanışlar yaşıyordum ve tek tutunacak ipim 

sabırdı.”312 Sabrı aklın cevheri olarak tasfir eden Sühreverdî de, Şekur’un kendisine 

gösterdiği sabır yolunu gösterir ve nefse ancak sabırın gâlib geleceğini söyler.313 

Özellikle tarîk-i ahyar ya da tarîk-i nefsani diye isimlendirilen ve bilhassa nefsin 

tezkiyesine odaklanan tarîkatlerde salike, kelimeyi tevhid zikri, az yemek, az 

uyumak, az konuşmak, ölümü düşünmek, halvete girmek ve arbain çıkarmak gibi 

yolları gösterilir. Burada amaç; kişideki kibiri; tevâzûya, buğzu; muhabbete, şehveti; 
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iffete dönüştürmek olduğundan, insanlar arasında şöhreti olanlara, o şöhreti 

söndürücü basit ve yamalı elbiseler bile tavsiye listelerine girmiştir.314  

Makamlar ve seyr ü sülûk kavramlarının izahında belirttiğimiz nefs 

tezkiyesinin Şekur’un hayatındaki önemini, nefs kavramında da görüyoruz. Büyük 

cihattaki ilk hedefi, yani nefs tezkiyesi, İbrahim (a.s)’in oğlu İsmail (a.s)’i kurban 

edişine benzetilen şu cümlelerle ifade edilmiştir : “...Siz de İbrahim Aleyhisselâm 

gibi aynı kararlılıkla bugün nefsin gırtlağını kesmekte kararlı olun. Unutmayın, 

Rabbi Hacer’i unutmadı. Onun başına gelen sizin de başınıza gelecek, hiç umut 

kalmadığını gördüğünüz anda zemzem kuyusu çıkacak karşınıza... Dünyadan 

vazgeçmek ve kendini nefsin cazibesinden çekip kurtarmak. İşte her birimizin içinde 

böyle köpürüp duran arzu kuyuları vardır. En büyük davamız işte bu.”315 Başka bir 

yerde; “..Tarikat nefsi terk (selflessness) yolu demektir,...”316 diyor yazarımız. Bu 

cümlelerde nefsin tezkiyesinin önemiyle birlikte dikkati celb eden diğer hûsus ise, 

nefs tezkiyesi yolunun en umutsuz kalındığı dönemecinde, Rabb-i zül celâl’in bir 

umut kapısı açacağı yönündeki inanç ve bu yöndeki motivasyondur. 

Nefs-i emmare konusunda Şekur’un Hâlvetî-Hayatî Şeyhinden naklettiği şu 

sözler güncel ve sosyal içeriklidir: “İnsanların yüzde doksan beşi, nefs (nafs) 

makamındadır. Arzu ve İhtiras (desire and passion) makamı  ki, buna Müslümanlar 

da dahildir. Namaz da, zekât da onları tatmin etmeye yetmez... Peki bu makam nasıl 

aşılabilir? Bunun iki şartı vardır: Birine açık şartlar, ötekine kapalı şartlar denir. Bu 

şartlar, hiçbir kâr niyeti gütmeksizin, sadece Allah’ı ümid ederek yerine 

getirilmelidir… Arzuladığınız şey belki içinizde sizin mahvınızın tohumunu 

taşıyordur. Benim saâdetim Peygamberim (s.a.v)’in sünnet-i seniyesi içinde 

kaybolmakta ve Rabbimin Esmasına şahitlik etmede saklıdır. Wall Street’in 
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milyonları, teheccüd namazında yaşadığım saâdetin bir anını bana getiremez... 

Enaniyetin pençesinden kurtulmak kalbe giden yolun başıdır.”317 Bu sözden 

anlaşıldığı gibi Şekur, nefsi emmareden kurtulma hûsusunda ön şartını, çıkarsız ve 

safiyâne Allah (c.c)’ı taleb etmek olarak göstermiştir. Açık ve kapalı şartlar ise, 

tecrid ve tefriddir. Şeyhin tâbiri ile hiçbir şeyi sahiplenmemek veya hiçbir şey 

tarafından sahiplenilmemektir.318 

 

F. TEVHİD 

Arapça bir kelime olan “tevhid” lügatte, birleştirme, bir olduğuna inanma ve 

birleme gibi mânâlara gelir.319 Kur’an ı Kerim’de Allah (c.c)’ın birliği başta ihlas 

suresi olmak üzere pek çok yerde vurgulanmıştır.  

Ebu Hûreyre (r.a)’nin rivayet ettiği bir hadiste, Hz. Peygamber (s.a.v) iki 

koçtan birini Allah(c.c)’ın tevhidine ve kendisinin peygamberliğine iman eden 

ümmeti adına kurban ettiğini beyan etmiştir.320 Bu hadiste tevhidin birlik anlamında 

kullanılmış olduğunu görüyoruz.  

Tasavvuf ıstılahında ise genel olarak, Allah (c.c)’ın zâtını, akılla tasavvur 

olunan, zihni olarak hayal edilebilen her şeyden uzak tutmak diye tanımlanmıştır.321 

Tasavvuf terminolojisindeki anlam derinliğine girilmeden kullanıldığı zamanlarda 

ise, Abdülkadir Geylâni gibi tasavvuf büyüklerince Allah (c.c)’tan başka her şeyi 

kalbten silmek, tüm fiillerde fail-i mutlağa güvenmek veya tevekkül etmek gibi 

amellerle tanımlanmıştır.322   
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Tevhid kavramının tanımlamaları ve farklı görüşleri hakkında sunulan bu 

genel bilgide, Şekur’un tevhid anlayışını nereye oturtabileceğimizi görmek amacıyla 

Şeyhinden duyduğu ve yorumladığı şu cümleyi nakil edeceğiz: “ ...Öyle ki, ehad ve 

samed olan Allah’tan başka bir şeye zerre miktar bir meyil bile manevî kirlilik 

demektir. Böylesi bir kirlilik ise şirke kapı açar, zira gerçek tevhide, ancak 

kalbimizde heva ve kesretten yana en küçük bir şey dahi kalmayınca ulaşabiliriz. 

Şeyh Şerifüddin’in ifadesiyle, ‘Hakikî tevhide (monotheism) ancak şirkin 

(polytheism) kökleri kazındıktan sonra erişilir.’ Tevhide vasıl olmak için insanın 

nefsi öyle bir terbiyeden geçmeli ki her ne yaparsa Allah’ın emriyle, Allah namına, 

Allah için yapmalı. Hâl böyle olunca, ne arzu, ne heves, ne nefret, ne gurur (gururun 

en küçük izi de olsa), ne beğenilme endişesi, ne de yerilme korkusu kalır. Nihayet 

tevhid dünyadan tümüyle vazgeçme makamıdır. Öyle bir makamdır ki bu, Şeyh’in 

ifadesiyle, ‘Orada Hakk size dahil olur, siz de Hakk’a dahil olursunuz.’323 Burada 

Şekur açısından yapılmış bir tevhid tanımı görüyoruz ki ıstılahta karşılaştığımız 

tanımlardan çok farklı olmayan bir tanım olmasına rağmen, diğer kavramları 

incelerken müşahede ettiğimiz kalbteki hevânın temizlenmesine yönelik vurgulama, 

burada da ön plana çıkmaktadır. Tevhid makamı, vahdaniyyet makamı, cem veya 

fenâ makamı -adı ne olursa olsun- gerçek tevhidin kâl ilmi olmaktan çıkıp hâl ilmi 

olduğu, kelimeleri aşıp pratik hayata döküldüğü bu mertebeye ulaşma hâli nefse ait 

arzuların arındırılması sonucunda dünyadan tümüyle vazgeçme makamı olarak tarif 

ediliyor. İmam Gazalî (ö.505/1111) tarafından; tabiî fiil, iradî fiil ve ihtiyarî fiil 

olarak detaylı bir şekilde izahı yapılan gerçek failin ve tevhidin324 Şekur tarafından 

bir izahı bulunmasa da, hal ilmi olduğu belirtilmiştir. Diğer taraftan “Orada Hakk 

size dahil olur, siz de Hakk’a dahil olursunuz”  sözünde ise Cüneyd-i Bağdadî 
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(ö.298/910) tarafından yapılan tevhid sınıflandırmasının dördüncü makamında 

bulunan gerçek tevhid ehli yani fena sahibi kişiler325 kasdedilmiş olabileceğini 

düşünmekteyiz. 

Şekur’un bu ifadelerinde dikkatimizi çeken diğer bir şey ise tevhid 

kavramının Arapça yazılımı yerine bu mânâyı karşılayan  Latince bir kelime olan 

“monotheism” ifadesini kullanışıdır. Tektanrıcılık, birlik gibi mânâlara gelen bu 

kelimenin kökü, tek ve bir mânâlarına gelen “mono” kelimesidir.326  

Ordusuyla Kâbe’yi yok etmek üzere Mekke’yi muhasara altına alan 

Ebrehe’nin, Abdülmuttalib’in -kitapta yanlışlık olabilir, Ebu Talib yazılmış- 1 0 0  

devesine el koymasını ve  Fil Suresini  anlatarak, tevhidi anlatan Şeyhinin şu 

cümlelerini Şekur nakletmiştir: “Tevekkül ehli için helâket ihmali yoktur. Bu ders 

size tevhid (tawheed) hakikatini hatırlatmak niyetiyle anlatıldı. Şeytanın desiseleri 

tevekkül ehlini şaşırtmaz. Her biriniz, cihadın ön saflarında birer tevhid (tawheed) 

şehidi olacaksınız. Ölü gibi gezen diğerleri ise, sizin çevrenizde hâlkalanacaklar.”327 

Aynı hâli başka bir yerde şu cümlelerle ifade etmektedir: “Mum misali tükendim ve 

buz gibi eridim, öyle ki geriye hiçbir şey kalmadı. İşte, eğer bu makama gelirseniz, 

kendi ben’inizden dışarı çıkıp kendinizi seyreder ve böylece kim olduğunuzun sırrını 

da çözmüş olursunuz.”328 Burada, tevekkül gerçek tevhid için bir ön şart olarak 

zikredilmiştir. Bununla birlikte gerçek tevhide giren kişinin kendine dair sırları 

çözdüğü bir vahdet makamı anlaşılmaktadır. 

Kitabının muhtelif yerlerinde Muhyiddin İbn-i Arabi (ö.638/1240)’den alıntı 

yapan Şekur, tevhid konusunda bir alıntı yapmamıştır. Bunun yanı sıra Şekur, vahdet 

                                                                                                                                          
324

 İmam Gazalî, İhya’u Ulumi’d-din, Tercüme: Mehmet A. Müftüoğlu, İpek Yay., İstanbul 2002, 
ss.417–499  
325

 Uludağ, Tasavvuf Sözlüğü, ss. 83, 84 
326

 A.D. Alderson and Fahri İz, The Oxford English-Turkish Dictionary, Oxford University Press, 
İstanbul 1994, s.347 
327

 Shakoor, Writing.., s.201 
328

 Aynı eser, s.60 



 
88 

konusunda bilinen iki ekolden biri olan “vahdet-i vücud” veya vahdet-i şuhud 

görüşüne yönelik bir ifade kullanmamıştır. Tevhid hakkında şahsî yorumlarında veya 

Şeyhinden yaptığı alıntılarda ise nefsini tezkiye etmesi gereken bir kul ve o kulun 

yaratıcısı olan Allah (c.c) merkezli bir anlayış kendini göstermektedir. Bu anlayışı 

destekleyen diğer bir gösterge ise “mum misali tükenip, buz gibi eriyen” insanın 

kendi ben’inden dışarı çıktığı zaman kendini seyretmesidir. Çünkü İbn-i Arabi 

tarafından kurulan vahdet-i vücud anlayışına göre -burada olduğu üzere- kul ve Allah 

gibi iki kişilik yoktur. Ayrıca,  vahdet-i vücud anlayışına göre kendinden dışarı çıkan 

insan fenâ makamındadır. Bu makamda ise sadece Allah’ın Zatı vardır ki Allah, 

mutlak vücudun kendisidir.329 Dolayısıyla bu ifade İmam-ı Rabbanî’nin kurucusu 

olduğu vahdet-i şuhût anlayışına daha yakın görünmektedir. Çünkü İmam-ı 

Rabbanî’ye göre Allah Teala’nın vücudu başka, mükevvenatınki başkadır.330  

Şekur’un şu sözlerinde de vahdet-i vücut anlayışına yakın bir alem ve 

Zatullah ilişkisi görülmektedir: “Hakk’a giden yol boyunca da akışlar ve tıkanışlar 

vardı. Suyun kaynaklandığı yer, rahmetin menbaını, yani Zat-ı İlahî’yi temsil eder. 

Suyun kendi menbaından gelmesi misali, lütuf ve gufran da ancak O’ndan gelir. Ve 

menba da, okyanus da, damla da birdir. Suların akışı O’nun rahmetini temsil eder. 

Tıkanış ise fitne, yani, bu dünya hayatının tuzakları ve imtihanları demektir. Akış da, 

tıkanış da, rahmet de, fitne de hep Allah’dandır.”331 Şekur’un tevhid konusundaki  

bu görüşlerinin vahdet-i vücut veya şuhût görüşlerinden birisine dahil olması, tâbiî  

ki bir gereklilik değildir. Hâl ve akıl yönünden vahdet-i vücut fikrini benimseyen 

kimse, aynı zamanda yaratılış ve tâbiat hakkında vahdet-i şuhût görüşünde de 

olabilir. Fikrî bir tartışma konusu olmayan bu konu, tamamen mükaşefe ilminden 
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olmasından dolayı, tevhid konusunda sarf edilen ifadelere bakılarak bir taraf 

belirleyemeyiz.  

İkinci bir hûsus ise bu makamı tecrübe ettiğini ifade eden bir Şeyh ile, bu 

makama ulaştığına dair bir beyanı bulunmayan Şekur’un yorumları birbirinden farklı 

olabiceğidir. Çünkü Şeyh, başka bir yerde şu ifadeleri kullanmıştır: “O sanatkarın 

tecellileri kainatın her yerindedir. Gazalî’nin ifadesiyle; ‘kainat kendisinden 

başkasına işaret ediyor’ diye bakarak ibret al.”332 Şekur’un gerek tevhid, gerekse  

tevekkül konusunda öne çıkardığı hûsus, hevâ ve heveslerin terk edildiği, nefs 

mücadelesiyle ulaşılan makamdı r :  “…Tevhid dünyadan tümüyle vazgeçme 

makamıdır.”333 

Özetle Şekur için bir hal ilmi olan tevhidi yaşayabilmek için kalbte bulunan 

tüm heva ve heveslerin temizlenmesi gerekmektedir. Bu sonuca ulaşma yolunda 

cihat içinde olduğunu düşündüğümüz Şekur, tevekkülü bu mücedelede önemli bir 

vesile olarak görmektedir. Şeyhinden öğrendiği temel bilgi ise, gerçek tevhid ehlinin 

yaşayanlar olduğu, diğer insanların ise ölü hayat yaşadıklarıdır.  

 

G. TEVEKKÜL 

Arapça bir kelime olan tevekkül, vekil edinmek, işinde Allah (c.c)’a güvenip, 

O’na itiraz etmemek anlamındadır.334 Kur’an ı Kerim’de otuz sekiz ayette geçen 

kelime güvenmek olarak tercüme edilirken, iki ayette “in kuntum mü’miniyn”335, “in 

kuntum müslümiyn”336 gibi eğer mümin iseniz, eğer teslim olmuş Müslümanlardan 
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iseniz gibi şartlara bağlanmıştır. Başka ayetlerde ise sabredenlerle v e  iyi amel 

işleyenlerle birlikte zikredilmektedir.337  

Tevekkül anlamındaki güvenmenin derecesi ve şiddeti daha Hz. Peygamber 

(s.a.v)’in hayatında farklı derecelerde anlaşılmış ve yaşanmıştır. Mesela, yanlarına 

azık almadan uzun bir hac yolculuğuna çıkan Yemenli hacıların, “Biz mütevekkil 

kimseleriz” demelerinden sonra şu ayet inmiştir: “Azıklanın, ancak bilin ki, en 

hayırlı azık takvadır.”338 Hz. Enes bin Malik (r.a) devesini kendi hâline bıraktığı bir 

zamanda, Peygamber (s.a.v)’in “Deveni önce bağla, sonra Allahü teâlaya ısmarla” 

dediğini rivayet etmektedir.339 Tevekkül ehli Peygamber (s.a.v) ümmeti içinde, hiç 

hesapsız cennete girecek yetmiş bin kişi içinde zikredilerek, övülmüştür.340 

Ebu Turab Nahşebi (245/851) tevekkülü, ubudiyyette bedeni devreden çıkarıp 

kalbi rububiyyete bağlamak ve mikdar-ı kafi şeyle yetinmektir diye tanımlamıştır. 

Cüneyd-i Bağdadî’nin “kalbin her hâl u kârda Allah’a güvenmesidir” yönündeki 

tanımlamalarını nakleden Sehl b. Abdullah tevekküldeki ilk makamı; Allah’ın 

huzurunda, gassalın (yıkayıcının) önündeki ölü gibi olmaya benzetmiştir.341 İbn Atâ 

tevekkülü, içinde sebeblere karşı şiddetli ihtiyaç duymana rağmen sende bir meyilin 

zuhur etmemesi olarak tanımlarken,342 Zinnûn-i Mısrî (245/859), kulun kendi 

tedbirini terketmesi, hareket ve kuvvetten tamamen çıkması, hırs ve tama’dan 

kesilmesi, imanın hakikatini kalble beyan etmesi, dışı ve azaları, Allahü tealânın 

emri ile hareket ederken, kalbi Allahü tealânın va’di için sakin ve mutmain olmasıdır 

diye tanımlamıştır.343  
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Şeyhinin nefis diye simgeleştirdiği bir otomobilin ölümü, kefenlenmesi ve 

defnedilmesi üzerinden verdiği dersin nihayetinde, Şekur’da tevekkül ve ibadete 

yönelik bir  anlayış gelişmiştir. Bu dersin sonunda tevekkülü imanın mükemmelliğe 

erişmesi ve ibadetin hayatın her anını kapsaması olarak tanımlayarak devamında 

şunları söylemektedir: “Arabanın ölümü, aslında nefsin dünyevi mahbublardan el 

çekmesi demekti; yani nefs-i mutmainne (state of mutmainnah) makamı. Mesele 

bedenin ölümü değil, heveslerin ve nefsî arzuların, hevanın ölümü idi. Nefsin Rabbi 

ile arasındaki nisbeti anlaması, itiraf etmesiydi. Ölmek demek,  kulun kendi iradesini 

Kadir-i Mutlak’ın iradesine teslim etmesi demekti… Nefsin ölümüyle fincan 

boşalıyordu. Ve imanın ardı sıra, tevekkül (tawakkal) geliyordu. İnsan, ancak 

imanıyla ayağını kapıdan içeriye atâbi liyordu.”344 Şekur, tevekküle açılan ilk kapı 

için hedef olarak nefsi göstermiştir. Nefsin ölmesiyle sebeplerin erişemeyeceği bir 

itimada erişir diyerek, bu makamı nefsin yedi makamından dördüncüsü olan nefs-i 

mutmainneye bağlamıştır. Bu cümlelerde tevekkülle ilişkilendirilen diğer bir hûsus 

ise imandır ki bu, tek fail-i mutlakın Allah (c.c) olduğuna iman olabilir. Çünkü 

Gazalî’nin görüşleri arasında belirtildiği gibi buna iman eden insanda tevekkül ilmen 

başlar.345 İnsanın her fiilinde tevekkül içinde olması, o amelleri ibadete 

dönüştürmesinden dolayı Şekur bu aşamadan sonra hayatın her anına ibadetin 

yayıldığından bahsediyor: “İbadetin hayatın her anına yayılmasıyla, iman ile 

tevekkülün ötesine geçiliyor, böylece arayışçı ne kadar boş ise (kalbini hevâlardan 

ne kadar temizlemiş ise), o kadar  Allah’a ibadet anı hazla ve tatla doluyor.  

Bir keresinde Şeyh, arayışçının tekamül hâlleri geçirerek imânâ eriştiğini 

söylemişti .”  Tevekkülün ikinci aşaması diye düşünebileceğimiz bu aşama ise 

Gazalî’nin ifadesiyle, tevekkül ilminin hâle dönüşmesidir. Yani gerçek mânâda 
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kalbde yaşanması… Şekur’a göre bu aşamada kişi, ibadetlerdeki lezzeti zirvede 

yaşıyor. Şekur’un tevekkül anlayışını şekillendiren başka bir tarifte ise 

Sühreverdî’nin sözlerini görüyoruz: “Tevekkül (tawakkal) der Şeyh Sühreverdî, 

insanın işini hiç muhtaç kalacağım korkusu olmaksızın Allah’a emanet ettiğini 

gösterir. Arayışçının, her takdirin Rabb-i Zü’l-Celâl’in elinde olduğuna iman ettiği 

yakin (yaqin) derecesindeki imanın neticesidir. Arayışçının, Rabbine itimadını, 

sebeplerin varlığı yada yokluğu, hayatın neşeli ya da hüzünlü günleri değiştirmez. 

Arayışçı Müsebbibü’l-Esbab’tan (Causer of causes/sebepleri yaratandan) başka bir 

dayanak tanımaz. Arayışçı, böylece mütevekkil (mutawakkil) olur, Tevhid (tawheed) 

hakikatiyle yaşamaya başlar. İnsan bu makama gelene kadar, sebeplerin tesir sahibi 

olmaktan azletmesi, kendine verdiği makamı terk etmesi, kendisi bu çaba içinde fanî 

olması gerek, ta ki hûzur kapısının eşiğine varsın.”346 Şekur’un Sühreverdî’den 

yaptığı bu alıntıda da tevekkül, yakîn derecesinde iman olarak tanımlanmıştır. 

Şekur’un iman ve yakîne yüklediği anlam, tevekkül tanımlaması içinde önemli 

ölçüde belirleyicidir. Şekur bir yerde yakîni kesinliğe ve teslimiyete erişme olarak 

tanımlarken devamında bunu şöyle açıklar: “İmam Gazalî, iman dersinin bir oku 

karanlıkta hedefine saplamaya benzediğini söylerken her hâlde yakîn dersini ima 

ediyor olmalıydı.”347 demiştir. Başka bir yerde bu konuda Şeyhinin söylediği şu 

cümleleri nakletmiştir:  “Amel imandan önce gelir, imanınız amelinizle yakînlik 

kazanır. Rabbimiz Kur’an’da der ki: Muhakkak ki safhadan safhaya 

geçeceksiniz.”348 Bu cümlelerden İmanın kesinleşmesi ve teslimiyete erişmiş boyutu 

olarak yakîni tanımlamıştır. Bu yakîn boyutuna gelmeden de iman olabileceğini ve 

bu imanın gereği olan amellerin camilerde ve kiliselerde geçerli olsa da, tasavvuf 

                                                 
346

 Shakoor, Writing…, s.215 
347

 Aynı eser, s.21 
348

 Aynı eser, s.139 



 
93 

yolunda geçerli olmadığını belirtmiştir.349 Y ani yukarda nakledilen amel imandan 

önce gelir ibaresindeki iman,  yakîn anlamında kullanılmıştır. Tasavvuf ıstılahında 

yakinin, kalbin tatmin olduğu, şüphenin olmadığı, delil ile değil inanç kuvveti ile 

görme şeklinde ifade edildiğini350 göz önüne alacak olursak, Şekur tarafından yakin 

derecesinde iman olarak yapılan tevekkül tanımlamasını daha net anlamış oluyoruz. 

Yani tevhiddeki fenâ derecesinde olmak… Müsebbibü’l esbab-ı mutlak olarak Allah 

(c.c) bilmek v e  O’na önce kalbte, sonra amellerde teslim olmaktır diyebiliriz. 

Şekur’un bu örneğe yorumunda ise tevekkül, teslimiyetle beraber zikredilmiştir:  

“Nemrud’un kıssası bize, ister geçmiş ister bugün, Allahü tealanın en küçük 

mahlukuyla en büyük dersler verebileceğini gösteriyordu. Dahası, bu kıssa, gurura 

kapılıp herkese rablık iddia edenlerin bile asıl rabbinin Allahü teala olduğunu ders 

veriyordu. Ateşe dahi atılsak, Allah’a teslimiyet ve tevekkülden vazgeçilmemesi 

gerektiğini yine bu kıssadan öğreniyorduk. Başlı başına bir hayat dersiydi bu 

kıssa.”351 Tevekkülü anlatırken Yakup Mehrecûrî’nin de bu örneği verdiğini 

görüyoruz. Mehrecûrî, İbrahim (a.s)’ın ateşe atılma anındaki tevekkülü, tam bir 

gaybet hâli ve  Allah’tan başka bir şey yok diyerek izah etmiştir.352 Ebu Ali Dekkak 

(ö.405/1014) ise tevekkülü peygamberlerin tevekkülü, İbrahim’in teslimiyeti ve Hz. 

Peygamber (s.a.v)’in tefvizi olmak üzere üç kısma ayırmıştır.353 Tevekkül 

hakkındaki bu bilgilerde teslimle beraber işlendiği gibi, Şekur da teslim ile beraber 

düşünmüştür diyebiliriz. 
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H. AŞK 

Arapça bir kelime olup, sarmaşık mânâsına gelen “aşk” kökünden 

gelmektedir. Aynı zamanda Aşk, sevgi, aşırı derecedeki sevgi, iptila, tutkunluk gibi 

mânâlara da gelmektedir.354 

Kur’an ı Kerimde zikredilmeyen bu kelimeyi Hz. Peygamber (s.a.v): “Ehl-i 

aşk ve ehl-i kitabeyn’in lahn’ı üzere Kur’an okumayın.” şeklinde zikretmiştir. 

Burada ehl-i aşk kendini kaybederek, dolayısı ile Yahûdiler ve Hıristiyanlar gibi 

şarkı söyler gibi okuma kastedilmiştir.355 Aşkı tanımlamada kullanılan sevgi v e  

muhabbet kelimeleri, Ebu Derda’nın rivayet ettiği şu hadis-i şerifte de, önemli ölçüt 

olmuştur. “Allahım, senin muhabbetini bana, nefsimden, ailemden, malımdan, soğuk 

sudan, daha sevgili yap.”356 Muhabbetin en saf derecesi yani aşk boyutu, kulun 

Allah’ı sevmede birinci sırayı alabilecek her şeyi kalbten silmesi  olarak 

anlaşılmaktadır.  

Tasavvuf ıstılahında aşkın tanımı içinde muhabbet  geçen ayet ve hadislerde 

bulunmuştur. Mesela İbn-i Arabi “…İman edenlere gelince onların Allah’a 

muhabbetleri her şeyden güçlüdür…”357 Ayetindeki muhabbet şiddetini, aşk olarak 

nitelendirmiştir.358 “Allah onları sever, onlar da Allah’ı severler.”359 ayetini Ebu Bekr 

el-Vâsıtî  Allah teala onları zatıyla sevdiği gibi onlar da O’nun zatını severler 

diyerek fiilin sonundaki “hû”  zamirinin Allah’u tealanın sıfatına değil zatına 

döndüğünü söyler. Bu tefsiri delil göstererek Sühreverdî muhabbeti umumî ve hususî 

olmak üzere ikiye ayırarak; umumî muhabbeti Allah’ın emirlerine uyan kulun 
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kalbindeki muhabbettir ki kaynağı Allah’ın sıfatlarıdır, hususî ise ruhûn Hakk’a 

nazar etmesinden kaynaklanan Zat-ı İlahî’yenin muhabbetidir diyerek açıklar.360 

Şekur, Şeyhinin aşk konusundaki bazı cümlelerini değerlendirirken bu 

konuya şöyle değinmiştir: “Şeyhin ikinci sözünde ise, çiçek için hava ve güneş ışığı 

neyse Hak yolcusunun tekamülü için aşk ve ibadetin o olduğu ifade ediliyordu. Ancak 

aşk, burada kastedilen mânâsıyla, maksut olan aşk değil, vesile olan aşktır. Yani bu 

makamda  aşk, maksut olan aşka götüren bir vesileden ibarettir.”361 Burada önemli 

olan bir hûsus aşk kelimesi ile vesile olan aşk ve maksut aşk olmak üzere iki anlam 

kullanılmış olmasıdır. Kişiyi maksut aşka  taşıyan vesile olan aşktan, başka bir yerde 

Şekur şöyle bahseder: “Aşık sevgilisi uğruna her şeye katlanır. Ona hizmet etmek, 

hürmet etmek, yardım etmek yolunda her şeyi  yapmaya, onun uğrunda her şeyden 

vazgeçmeye hazırdır. Aşık sevgilinin her hâlinden anlar ve onun nazını hiç itirazsız 

sineye çeker. Öyle ki Şeyhin sık sık sözünü ettiği hoşgörü, müsamaha, merhamet ve 

şefkat gibi hasletler ancak aşkla uyanmış bir kalbte yerleşebilirdi.”362 Burada 

görülen vesile aşktır çünkü Allah ve kul ikiliği üzerine kurulmuş bir aşk söz 

konusudur. Maksut aşkta bu ikilik kalkmaktadır. Allah (c.c) sevgisini on derece 

üzerinden izah eden Erzurumlu İbrahim Hakkı (k.s), sevgini en saf olduğu 

dokuzuncu dereceye meka adını vermiş ve bu sevgi ne zaman katıksız zat sevgisine 

kavuşup o sevgi üzere daim olursa “aşk” makamına erer diyerek bu makamı, benlğin  

kalktığı, izafî olan tüm bulutların o anda açılıp ve yok olduğu makam olarak 

tanımlamıştır. Diğer bir deyişle bu makamda, kulun varlığı yok olmasından dolayı 

Mevla sevgisi kendi zatında ortaya çıkmaktadır.363 
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“Sevda-yı azam sevda-yı azam  Bana k’olupdur arş-ı muazzam / Mesken-i canan 

mesken-i canan  Olsa acep mi şimdi bu gönlüm / Bayram imdi, bayram imdi  Yâr ile 

bayram etti bu gönlüm” mısralarında Hacı Bayram Velî, sevday-ı azam dediği aşkı 

yani vesile aşkı, mesken-i canan olan kalbte yaşamış daha sonrasında bayram ettiği 

maksut aşka ulaşmıştır.364 Şekur, maksut olan aşk için kalbteki diğer sevgileri silmesi 

gerektiğini şöyle ifade eder: “Kişi kalbini dünya nimetlerine bağlamaktan 

vazgeçmekle kalmamalı, eşyaya verdiği kıymeti düşürmeli, yani kırılacak cam 

parçalarına elmas fiyatı vermekten vazgeçmeli. Bunun da ötesinde kalbin ancak aşk 

ve ibadetle diri kalacak bir hayatı vardı...”365 Bu sevgiyi hamlıktan kurtulmaya 

benzeten şeyhi,366 mecazî aşk ve hakikî aşk367 olarak tercüme edebileceğimiz iki aşkı 

vesile olan aşkın iki çeşidi olarak bahsetmiştir: “Mecazi aşk (crude) kalbimizi 

yaralar, iki aşıktan birini kayba uğratır mutlaka. Oysa hakikî aşk (Ashg) karşılık 

beklemez.  Kendine ne verilmişse onu Maşuk’una  iade eder. Maşuk’un muhabbeti, 

aşığı her şeyden müstağni kılar, hür eyler.”368 Şeyh, hakikî aşkın gölgesi ve 

avuntusu olan mecazi aşkların, tarih boyunca insanları Rablerinden alıkoyduğunu şu 

cümlelerle ifade etmiştir: “Allah’a, Kadir-i Ezeli’ye dayanmayan, O’na bakmayan 

hiçbir şeyde hûzur yoktur, güvence yoktur, bekâ yoktur. İnsanlar kainatın tılsımını 

çözmek için, hazinelerin kilidini açacak anahtarı bulmak için, yüzyıllar boyunca 

arayıp durdular. Aslında insanların hasret dolu kalplerinin peşine düştüğü şey, her 

daim, her talibin matlubu olan şey olmuştur: Belirsizlik, umutsuzluk ya da ayrılık 

tehdidi olmaksızın yaşanan lezzet hâli. Ne var ki insan, çoğu kez kaybettiğini yanlış 

yerde aramış, aklının taşına dünyanın maddî şeylerinin o tılsımı çözeceği fikrini 

kazanmıştır. Aslında Rabbine ait olan sıfatları ve isimleri, o helak olucu şeylere 
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vererek, ta başında matlubuna erişme fırsatını kaçırmıştır. Arayışcı kardeşim bil ki 

hazineyi açan anahtar, aşktan başka bir şey değildir.”369 Herkeste belli seviyelerde 

aşk korları olduğu, bunların tamamının Allah’a verilmekle parlayacağı, bu korların 

mecazi aşklarla onları söndürmemeleri gerektiği yönündeki Şeyh’inin nasihatini 

Şekur şöyle ifade etmiştir: “...Aşk aşığın başına gelen her hâldir. Her hâlin daha 

derin bir anlamı olur böylece. Ama küller altındaki kor tanelerinden bir ateşi 

uyandırmak isteyen sizler korlarınızı hemen meydana çıkarıp, herkesle paylaşmayın, 

yoksa çok geçmeden onlar da soğuyup söner. Korları küllerin hicabından çıkarıp, 

meydana döküp, oyun oynayanları, büyük bir azap bekler... Aşk kainattaki en şiddetli 

duygudur ama o kelimeyi sakın yozca kullanmayalım.”370  

Şekur’un maksut aşk konusunda Şeyhinden öğrendiği bir hûsus ise ,  onun 

çalışmayla kazanılamayacağı, sadece Allah’ın rahmetiyle dağılacağıdır. Ancak 

vesile olan aşk, bencilliğin çıkarılmasıyla, karşılıksız sevmekle tekkelerde 

öğrenilebilinir. Bu düşünceleri yansıtan ifadelerde de görüleceği üzere, hem vesile 

olan hem de maksut olan aşk için aynı kelime kullanılmıştır: “İyi bilin ki hiçbir şey, 

hatta aşk bile, kendi çabamızın ürünü değildir. Veren yalnız Allah’ın rahmet elidir. 

Tekkeler bize gerçek mânâda nasıl seveceğimizin ve arzularımızın pençesinden nasıl 

sıyrılacağımızın öğretildiği yerlerdir. Aşkın içimizde yer edip büyümesine mani olan 

şey, sadece bencilliğimizdir. Hep kendimizi görmek ve kendi ihtiyaçlarımızı 

düşünmektir. Menfaatperestlik budur işte. Her fırsatı sonuna kadar kullanma 

arzusudur. Aşk, karşımızdakinden hiçbir şey beklemeden sadece vererek ve ondan bir 

şey kabul etmesini beklemeden sadece kabul ederek sevmektir. Yoksa birbirimizi 

aşkın tam anlamıyla nasıl sevebiliriz? Çok şeyhler bu soruya hayatlarıyla cevap 

verdi; onlar aşıklardandı, aşk karşılığı aşık olmuş değillerdi, ama insanı aşan aşktan 
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öte bir aşkla sevmesini bilenlerdi.”371 Şekur, “Bu aşka nasıl ulaşılır?” sorusuna 

Şeyh’inin reçete olarak tevekkülü, feragetı ve terki gösterdiğini söylemiştir: 

“Tevekküle giden kapı; derin ve karanlık bir uçurumun kenarına açılırı. Gözünü 

kapayıp, elini Peygamber Aleyhissalatü vesselamın eline, kalbini Kadir-i Mutlak’ın 

kudret eline bırakmalı ve sonra da kendini  uçuruma savurmalısın. Bu savurma 

feragat diyebileceğimiz terk diyebileceğimiz şeydir işte.372 

Şekur, aşktaki çile yönüne ise şöyle değinir: “Ancak aşkın bir yanı daha 

vardır. Dert, yani çile. ‘Çokları aşktan dem vurur, fakat aşkın sınavını verip, onun 

derdini çeken pek azdır. Dertsiz aşk aşk değildir.’ der İnayet Han. Doğrudur, çünkü 

insan kalbi derdi tatmadıkça yaşayamaz. Bu yüzdendir ki, insan aklını bedenini ve 

kalbini ortaya koyup dolu dolu yaşamadıkça, gerçekten yaşamış sayılmaz.”373 Burada 

da görüldüğü üzere, derde vesile olan aşk süresince tahammül eden kişi aşka ulaşır, 

ki insanların çoğu bu noktada aşka talib olamıyor. Aşka erişenler ise, derdi ve neşeyi 

bir sayıyorlar: “Muhabbet pek şirin bir hâldir ki, onunla acılar tatlı bir baldır.”374 

 

                                                                                                                                          
370

 Shakoor, Writing…, s.192 
371

 Aynı eser, s.194 
372

 Aynı eser, s.218 
373

 Aynı eser, s.31 
374

 İbrahim Hakkı, Marifetname, s.442 
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SONUÇ 

ABD’deki tarikatları dört kategoride genel olarak ortaya koymaya 

çalıştığımız bu araştırmada, İslamî bir tarikat mensubu olan Muhiddin Şekur’u ve 

onun tasavvufî görüşlerini kendimize konu edindik. Yerinde çalışma ve gözlemlerde 

bulunamasak da edindiğimiz veriler ışığında varılan sonuçların tamamen olmasa da 

gerçekleri yansıttığını, en azından bize bir fikir verdiğini düşünüyoruz. 

Siyahîlerin kölelikten öze dönüş hareketleri sonucunda ulaştıkları, Müslüman 

ülkelerden iltica eden Müslümanların beraberlerinde getirdiği, eğitim ve ticaret 

amaçlı müslüman öğrenci ve iş adamlarının yaşayarak örnek oldukları din olan 

İslamiyet, bugün ABD’de en hızlı büyüyen  dindir. Yaklaşık olarak yedi milyon 

Müslüman’ı barındıran ABD’de İslam, sosyal yapıda vazgeçilmez bir unsurdur. 11 

Eylül 2001 tarihi bu yüzden toplum içindeki etkileşimde çok önemli rol oynamıştır. 

Maddesel ve dışsal hayatın getirdiği tatminsizlik ve huzursuzluk, İslamiyet’in 

önemli azınlık olduğu ABD coğrafyasında sadece tasavvufa değil, merkezi uzak 

doğuda  bulunan diğer mistik akımlara da önemli derecede ilgiye sebep olmuştur. Bu 

akımlar içerisinde, bin dörtyüz senelik bir sistematiği bulunan tasavvuf, sadece 

manevî açıkları doyuracak bir akım değil, akılları aşan sınırsız bir umman olarak 

ABD coğrafyasını sarmaktadır. Şiir kitaplarının hiçbir zaman satış rekoru kırmadığı 

ABD’de Colloman Barks’ın tercüme ettiği “Mevlana’nın Mesnevisinden Seçmeler” 

bir milyon satarak satış rekoru kırmıştır. 

ABD’de mevcut olan İslamî Sufîzm gruplarında en önemli paya, Türkiye 

merkezli tarikatların sahip olduğunu görmekteyiz. Osmanlı dönemlerinde 

saraylardan en ücra köylere kadar toplumun bir parçası olarak gelişmiş olan tasavvuf 

bugün ABD’de insanların gönüllerini fethetmektedir. Mevlevîyye, Kadiriyye, 
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Nakşiyye ve Halvetîyye tarikatlarının yegane ve en önemli temsilcileri Türkiye’deki 

zengin tasavvuf anlayışını ABD’ye taşıyan tarikatlardır. 

ABD/New York Eyalet Üniversitesinde bir Psikiyatr olan Şekur’un kaleme 

aldığı kitap olan “The Writting on the Water (Su Üstüne Yazı Yazmak)”, 

çalışmamıza temel kaynak olmuştur. Bu kitap, Şekur’un hidayetiyle başlayan ve 

tasavvuftaki sülukuyla devam eden on iki senelik bir süreci, kendi içsel tahlilleriyle 

birlikte ele almaktadır. 

Bu verilerin hepsini bir araya topladığımızda gördüğümüz, Kur’an ve sünnete 

dayanan İslam’ın ve bu dairede yaşanan tasavvufun ABD’de var olduğu ve bizim 

genel olarak anladığımız İslam ve tasavvuftan çok farklı olmadığıdır. Bununla 

birlikte ABD’de var olan diğer tasavvufî grupların, bizim daha önce bilmediğimiz bir 

mozaik oluşturduğu görülmektedir. Her ne kadar İslamî olmasalar da, onların da 

birilerinin gönüllerine hitap ettiklerini görmekteyiz. Her zaman Hak ve batılın bir 

arada olduğu bu imtihan dünyasında, tüm çeşit ve yapıların bir arada sunulduğu en 

geniş yapıyı ABD coğrafyasında görmekteyiz. Bu duruma en önemli etkenin, 

ekonominin merkezi olan bir kıtada dini özgürlüklerin ve toleransın olduğunu 

görmekteyiz. 
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ÖZET 

Selâmi Erdoğan, Muhyiddin Şekur örneğinde ABD’de Tasavvuf, Yüksek Lisans 

Tezi, 132 s. 

 Danışman: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu 

 Amerikalı Siyahîlerden olan Muhyiddin Şekur, Müslüman bir derviş 

kimliği ile bugün ülkesinde önemli çalışmalarla tanınmış bir akademisyendir. 

Psikolojik danışmanlık, bireysel ve aile terapisi konularında uzmanlaşan Şekur, 

İslamiyet’in nakıs bilgilerle negatif algılandığı ABD coğrafyasında, gerek bire bir 

ilişkilerinde gerekse kolektif organizasyonlarında, İslam Dini ve Tasavvufun 

pozitif mesajlarını kitlelere yaşayarak vermektedir.  

 Bu araştırma ile Amerika’daki Tasavvuf anlayışını, Muhyiddin Şekur 

örneğiyle genel olarak anlamaya ve tasnif etmeye çalıştık. 

 Giriş ve iki bölümden oluşan bu çalışmanın giriş bölümünde, ABD’deki 

İslam Tarihi hakkında kısa bilgi sunduktan sonra, ülkedeki Tasavvufî hareketleri 

dört kategoride belirtmeye çalışılmıştır. 

 Birinci bölümde Şekur’un ABD Sosyal Statüsündeki yerini, mahrem 

bilgilerini ifşa etmeden ortaya koymaya çalışılmıştır. “Muhyiddin Şekur’un 

İhtidası” başlığında diğer batılı mühtedilerle ilgili çalışmaları da genel olarak ele 

alarak Şekur’un bu coğrafyadaki konumunu, dolayısıyla ABD toplumundaki 

İslam ve Tasavvuf anlayışını daha net görmeye çalışılmıştır. 

 İkinci bölümde, Muhyiddin Şekur’un hidayetiyle başlayan on yıllık hayat 

sürecini içeren “Su Üstüne Yazı Yazmak” eserinden hareketle bazı tasavvufî 

kavramlara yaklaşımını açıklamaya çalışılmıştır. 
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SUMMARY 

Selami Erdoğan, Intelligence of Sufizm in US under sample of Muhyiddin Shakoor, 

Postgraduate Thesis, 132p. 

 Consultant: Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu 

 A Afro-American, Muhyiddin Shakoor is known for his current and sufficient 

studyings with his dervish identity. A specialist in counselling pschology, individual 

and family therapy, Shakoor demonstrate positive evidence of Islam and sufizm for 

the massess with the style of his life in US geography, where Islam is perceived 

negatively owing to defective knowledges. 

 In this study, we tried to comprehend and classify generally the intelligence 

of sufizm in US under sample of Muhyiddin Shakoor. 

 This study is consist of introduction and two chapter. Sufi movement under 

four category in US is tried to explicit after presented general knowledge about Islam 

history of country. 

 In the first section without disclosing confidential knowledge of Shakoor, his 

social statute in US is tried to put into the consideration. Considering also other 

studyings generally -regarding western convert- under the titile “Convert of 

Muhyiddin Shakoor”, statute of Shakoor in this geography, consequently intelligence 

of Islam and sufizm in US society is tried to clarify. 

 In the second section, approaches of Muhyiddin Shakoor to the sufizm 

concepts are tried to explain considering his novel “The Writing on the Water” which 

implys ten years life process of Shakoor begenning with his conversion to Islam. 
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