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insan ile Allah’ı birbirlerine kavuşturan tek bir 
yol vardır; o da:

Akıl’da (Bilgi),
Kalb’de (Sezgi),
GönüFde (Sevgi),

olan yoldan başka değildir.
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ÖNSÖZ

Bu kitabımız, konu bakımından, 1975 yılında 
yayınlanan (Tasavvuf Tarihi) adlı Ders kitabımızın 
bir devamı gibidir. Ancak, tslâmî öneminden ötürü, 
bu konuyu, özet mahiyette de olsa, ayrıca İşlemeği ve 
kitap olarak sunmağı daha uygun gördük.

Allah, faydalı kılsın.

Cavit Sunar



GİRİŞ

Tasavvuf, ulu Tanrımızın ve sevgili Peygam
berimizin çeşitli âyetler ve hadislerle işaret buyur
dukları, bir çok azizlerimizin de çeşitli deyimlerle 
dile getirmeğe çalıştıkları aklî düşünce ile birlikte 
riyâzât ve mücahededen geçen ruhsal bir tasfiyeye, 
zevk ve vicdana, keşf ve şuhuda ait bir bâtın ilmi, 
bir ledün ilmi, bir sır ilmidir; hakikatlarm hakikatidir; 
hikmettir1.

Tasavvufun ne olduğu hakkında binlerce ta
nım yapılmışsa da2 Tasavvufu felsefî bir sistem hâ
line koyan büyük mutasavvıf Muhyiddin Arabî, 
Peygamberimizin işaretlerine uyarak: “Tasavvuf, 
Allah’ın ahlâkı ile ahlâklanmaktır” demiş, ve dolayı- 
siyle, Allah’ın sıfatları ile vasıflanmak olduğuna do
kunarak, Tasavvuf hakkında yapılan bütün tanım
ları en veciz bir şekilde özetlemiştir.

Tasavvuf, Hak’km zâtından, dolayısiyle, isim
lerinden ve snfatlarından ve bunların tecellîlerinden 
söz eden, bundan Ötürü de ilmin hakikatlarım açık
layan ve bu hakikatlarm da tek bir hakikata dayan
dığını bildiren bir ilimdir ki bu ilim, Şeriat’ın züb- 
desidir; ve Şeriat’ın zübdesi olmakla da bir taraftan 
tamamiyle Şeriat’a uygunluktan, diğer taraftan da 
Nefs’î tezkiye ve Ahlâk’ı tasfiyeden ibarettir. Esas



ta, Peygamberlerden ve onların getirdikleri Kut
sal Kitap’lardan maksat da bundan başka değildir. 
Şu hâlde, Tasavvuf, baştanbaşa Hikmet ve Ahlâktır. 
Mutasavvıf olmak ta Hikmet ve Ahlâk sahibi olmak 
demektir. Bu yolda Kur’an şöyle demektedir: “Ki
tap ve hikmet ile iki cihanda kurtuluşun yolu, ancak, 
ahlâk tezkiyesidir”, (Cum’a. 2); “Nefsini habislik
lerden arındıran noksanlıktan sıyrılıp kurtuldu; 
armdırmayıp onlara uyan ise noksanlıktan sıyhp 
kurtulmadı”, (Şems. 10-11); “Allah Hikmet’i dile
diğine verir. Kendisine ilim ve hikmet bahş olunan 
büyük hayra ulaşmıştır. Bunu ancak Tam akıllılar 
anlayabilirler”, (Bakara. 269). Peygamverimiz de 
şöyle demiştir: “Ben, ancak, ahlâkınızı tamamlayıp 
mükemmelleştirmek için gönderildim” ; “Allah’ın ah
lâkı ile ahlâklamnız.”

Başka bir deyişle, Tasavvuf, en son varlığın 
ilmidir; konusu da insanın kendi nefsini bilmesi, 
dolayısiyle, Rabb’ını bilmesidir. Nitekim, Peygam
berimiz: “Nefsini bilen Rabbını bilir3” buyurmuştur. 
Zira, bu ilmin gayesi Allah’a kavuşmaktır. Bu gâye 
bakımından da Tasavvuf, diğer bütün ilimlerin en 
üstünü ve en şereflisidir. Gerçek mutasavvıf ta, sâ
dece, Allah’tan, Mutlak Valık’tan söz eden değil, 
Allah’a, Mutlak Varhğa kavuşandır; kavuşmanın 
delili de, sâdece, “Bilmek” değil, fakat, bilerek "Ol
mak” tır.

En nihayet, Tasavvuf, îslâm Dininin temeli 
olan (Vahdet-i Vücut) fikrine4 dayanan bir ilim yo
ludur. Bunun için de Tasavvuf’un kaynağı yalnız 
ve yalnız Kur’an ve Sünnet’tir. Nitekim, mutasavvıf
lar Vahdet-i Vücut meselesinde, özellikle, aşağıdaki 
âyetlere ve hadislere dayanırlar.



Âyetler:

O (yani Altah)ı evveldir, âhirdir, zahir
dir, bâtındır (Hadid, 3).

Maşrık ve Mağrıb, Allahındır. Yüzünüzü 
ne tarafa çevirirseniz Allah’ın yüzü 
oradadır (Bakara. 115).

O’nun yüzünden başka her şey yok olu
cudur (Kasas. 88).

İşlerin hepsi O ’na döner (Hadid. 5). 
Ben insana onun şah damarından daha 
yakinim (Kaaf. 16).
Siz nerede iseniz O sizinle beraberdir 
(Hadid. 4).
Ben sizinle (Mûsa ve Hârun) beraber 
işitir ve görürüm (Tâhâ46).
Onları siz öldürmediniz ve lâkin Allah 
öldürdü. Attığın zaman sen atmamıştın 
ve lâkin Allah atmıştı5 (Enfâl. 17).

Hadisler:

Allah vardı ve O ’nunla birlikte hiç bir 
şey yoktu.
(Bu hadîsi duyan HZ. Ali: “Şimdi de 
öyledir” demiş).
Benim, Allah ile olduğum vakitler vardır. 
Beni gören" Allah ü Taâlâyı gördü. 
Nefsini bilen Rab’bım bilir.
En doğru söz, Şair Lübeyd’in şu sözü
dür: “Bilinsin kİ Allah’tan başka hiç 
bir şey gerçek değildir; gelip geçicidir, 
nefsinde yok olucudur” .*



İslâm dinine dayanan ve ahlâkın aslî düsturunu 
korku ve mükâfat üzerine değil de aşk, muhabbet 
ve vahdet fikri üzerine kuran ve bu sebeple, yüz yıl
lar boyunca, fslâmda, yüksek felsefî fikirlere olduğu 
kadar Şiir ve San’at hayatına da ışık tutan Tasavvuf, 
kalbı sezgisi ve pek derin ve renkli İlâhî hayat görüşü 
ve yaşayışı ile İslâm düşüncesininin San’at hâlini 
aldığı -yönüdür. İnsanı Allah’a ulaştıaran, dolayı- 
siyle, kendi İlâhî hüviyyetine ve hüriyyetine kavuş
turan yol odur.7 Bu yol, Peygamberle başlar ve Muh- 
yiddin Arabî ile hem zirvesine ulaşır hem de inkıraz 
devresine girer.

Peygamberimiz, Peygamberliğinden önce, sık 
sık Hira dağına giderek orada İbrahim dini üzerine 
ibadet eder ve bazan bir hafta baz an da bir aya ya
kın bir müddet orada kalarak halvet ve riyazette 
bulunurdu. Peygamberimiz, zahiri bakımından 
kulluk, bâtını bakımından da ferdî velâyet üzre idi. 
idi. Kendisine bağlananlardan çoğuna Şeriatın za
hirî kühümlerinden, fakat, yakinlerine de Kur’anın 
bâtın hükümlerinden söz ederdi. Kur’anın iç ma
nası ise Allah’ı birlemek ve Allah’ı bilmekten ibâ- 
rettİr. Bu sebeple Peygamberimiz, yakinlerini hem 
eşyanın hakikatlarını hem de Allah’ı yakînen bilmeğe 
ve her şeyde yalnız Allah’ın varlığını, vücudunu gör
meğe çağırırdı. Bununla baraber, Peygamberimizi 
tam bir mutasavvıf saymamız doğru olamaz. Zira, O, 
her şeyden önce, bir Kanun kurucusu, bir Din kuru
cusudur.8

Sahâbe ve Tâbiîn devrinde de Tasavvuftan bir 
ilim olarak söz edilemez. Zira, onlar da her şeyde 
Kur’ana ve Peygambere uydular. Sahâbe ve Tâbiî- 
nin yaşadıkları birinci ve ikinci hicrî yüz yıllarda Ta



savvuf, zâhitlik, Nâsiklik, Fakihlik, Fakirlik... gibi 
adlar altında sâdece dışa ait, yani Allah’ın rizasını 
kazanıp Cennete girmek ve Allah’ın cemâlini müşa
hede gayesi ile idi. Yüz altmış hicri yılında ölen Kû- 
fe’li Ebu Hâşim, ilk defa, resmen (Sûfî) lakabı İle 
lakablandı.9 Üçüncü ve dördüncü yüz yıllarda ise 
dışa ait olan bu ibâdet şekli içe yönelmiş, kalbe 
ait bir bâtın ilmi olmuş, dolayısıyle de Şerîat’m 
dış yüzünden ayrılınarak ruh tasfiyesi, Allah’a 
aşk ve Allah ile birleşme (İttihad) gâye edinil
mişti. Bu tasfiyeden, zamanla, yavaş yavaş 
illüminasyona çıkıldı ve ilk olarak Hâris Muhâsibı 
tasfiye ile hüriyyete kavuşan kimsenin illüminasyon 
derecesini elde edebileceğini, dolayısİyle, Allah ile 
de birleşebileceğini söyledi. Tasavvuf, hicri beşinci 
yüz yılda kalbe ait bir iyman ve zevka ait bir bilgi 
olarak gerçek mutluluk yolu sayıldı. Bu yolda iler
leyen Tasavvuf, Endülüs’te, Ibıı Masarra’ ve Şaha- 
büddîn-i Sühveverdî-i Maktûl’un İşrakî fikirlerinden 
geçerek Muhyiddîn-i Arabi’de (Vahdet-i Vücûd) 
felsefesi oldu.

Kısaca, Tasavvuf, İbn Arabi’ye kadar, pratik 
durumunu korumuş, yani Kitap ve Sünnete uymağı, 
emirlere ve nehiylere itaati, taat ve ibâdeti, kalbi 
mâsivaya muhabbetten ayırmağı, nefsi tezkiye ve 
kalbi tasfiyeyi hedef edinmiş iken İbn Arabî 
ile teorik duruma geçip Felsefeleşmiş ve özellikle, 
înb Arabi’nin, (Fusûs) u,- Fahrüddîn-i Irâkî’nİn10 
(Lemeât)ı ve Câmî’nin11 (Levâyıh)i ile de dört bir 
tarafa yayılmış ve en nihayet Mulıyiddin’den sonra 
bir Teozofi (Bir takım gizli ilimlerle karışık Tasavvuf) 
hâlini almış, ilerleme ve orijinaliteden kesilerek 
sırf taklitten ve tekrardan ibaret kalmıştır.



Peygamberimizden Muhyiddin Arabi’ye kadar 
uzanan Tasavvufu, gösterdiği esaslı gelişmeler açı
sından, üç büyük devreye ayırabiliriz:

1- P e y g a m b e rim iz d e n  C ü n e y d -i B ağdad i 
ye k a d a r  o la n  devre .

Bu devre, tmam Ali ile başlar ve Cüneyd’te son 
bulur. Peygamber zamanında mutasavvıfâne keli
meler, özellikle, İmam Ali’den sudur etmiştir. Me
selâ: “tüm bir noktadır” ; “Ben, bâmn altındaki nok
tayım” ; “Gördüm, bildim, taptım. Ben, görmedi
ğim Allah’a tapmam” gibi sözler hep onundur11. 
Sûfiyye tarikatlarının hepsinin başı İmam Ali’dir. 
Bu yolda gece gündüz Peygamberimizin etrafında 
bulunan Ashâb-ı Suffa’nın da bedenleri yokluk ve 
fakirlik timsâli, elbiseleri sabır ve tevekkül, gıdaları 
da aşk ve muhabbet idi.

2 - C ü n e y t’te n  M u h y id d in ’e k a d a r  o lan  
devre .

Bu devrede İmam Ali’den çeşitli yallarla gelen 
Tasavvufî bilgi Cüneyd zamanında bir araya top
lanmış ve Tasavvuf, artık, muntazam bir usûle ve 
açıklanmış terimlere malik bir mezheb olmuştur.

Cüneyd, tenzih fikri ile tevhid fikrini bağdaş
tırmış bundan ötürü de kendisine (Seyyid’üt-Tâife) 
adı verilmiştir.

Bu devrin sonlarında ezkâr, riyâzât ve mücahe- 
denin yerini hakikatlarm hakikatinin aranması ve 
Allah’ta fânî olma arzusu aldı ve büyük bir şahsiy- 
yet te ortaya çıktı: İmam Gazâlî. Gazâlî, (İhyâu 
Ulum’id-Dîn) adlı kitabında Kuşeyrî’nin sûfiyye



yolunun edeblerine vc sûfiyyeniıı zevk ve vicdan hal
lerine ait olan (Risale) si ile Hâris Muhasibfnin 
özellikle vera’ ve takvaya ait (Riâye)sini birleştirmiş 
ve sûfîler arasında kullanılan usûl ve terimleri 
de açıklamıştır. Gazâlî’den sonra da bu yolda pek 
çok kıymetli eserler verilmiştir.

Gazâlî de zahir ile bâtım uyuşturmağa çok gay
ret etmiş ise de zâhire fazla ta’viz verdiğinden kendi 
gayretini kendi baltalamıştır.

3 - M u h y id d ın  Â ra b î d ev ri.

Tasavvuf, Muhyiddin’in (Vahdet-i Vücûd) fel
sefesi ile tamamen felsefileşti. Muhyiddin, her türlü 
Tasavvufı meseleyi incelemiş, her fikri mantıkî sını
rına kadar götürmüş, her düşünceyi büyük bir ce
saretle ve tam bir açıklıkla ortaya atmıştır. Bu devir
de, özellikle, nefsin yaratılışının hakikati ve mahi
yeti, vahdetten kesretin nasıl çıktığı, Hazerât-ı Hams 
veya Tenezzülât-ı Sitte gibi meseleler ön plânda yer 
almış ve artık Tasavvuf, İslâm Dininin en kuvvetli 
temel direği olmuştur. Fakat, Muhyiddin’den sonra 
Tasavvuf, ancak, onu taklid ve tekrardan ibaret kal
mış ve gittikçe safsatalaşıp yozlaşmıştır.

Şimdi, birinici hicri yüz yıldan başlayarak tarih 
sırasınca bu yolun ulularını ele alalım ve onların belli 
başlı Tasavvuf! görüşlerini kısaca gözden geçirelim.



HAŞAN BASRÎ 

(H. 20-110)

Islâmda sûfiyye, ilk, olarak Basra’da zuhur et
miştir. Bu fırkanın ilk başkam da Haşan Al-Basrî’dir'3.

Haşan Basrî, Tabiînden ve İmam Ali’nin as
habından ve öğrcncilerindendir ve tarikatta da hali
fesidir. Bir çok tarikatlar onun vasıtasiyle imanı Ali
ye dayanır. Haşan Basrî, İmam Hasan’dan da ders 
görmüş ve özellikle hayır ve şer, kaza ve kader konu
larım İmam Hasan’ın. ietihad ettiği gibi kabul et
miştir.

Haşan Basrî, Peygamberimizin ve ashabının i’- 
tikadları ve İmam Mansur Al-Mâturidî ve Ebu Ha
şan Al-Aş’arî Hz.lerinin ictihadları üzre bulunan 
Ehl-i Slinnet’in de ilk ve meşhur tmamı ve Mu’tezi- 
le’nin başı Vâsıl b. Atâ’nın da hocasıdır.

Haşan Basrî’nin hareket noktası, geçici olan bu 
dünya hayatından yüz çevirip yalnız Allah’a yönel
mek ve dayanmak ve O ’ndan korkmak idi. Çünkü, 
bu dünya hayatından Peygamberler de yüz çevirmiş, 
hatta, Allah bile bu dünyayı kendisinden ayrı olmak 
üzre yaratmıştır.

Haşan Basrî, daima korku ve kaygı içinde idi 
ve sürekli korku ve kaygının da iyi işler işlemekte 
büyük roîü olduğuna inanırdı. Çünkü, bu dünya



geçicidir, en sonda, bu dünyadan hesap sorulacak 
bir âhiret gelecektir.

Haşan, “Hâl” kavramı üzerinde de durmuş 
ve onun nefs muhasebesine ait tanımları Muhasibî’- 
nin tanımlarına esas olmuştur. O, şöyle diyor: “Bu 
dünyada kendini muhakeme etmiş olanlar için Kı
yamet günündeki muhakeme de hafif geçecektir” .

Haşan Basrî, cehennem ateşinden çok korkardı 
ve daima cenneti ve cennetin nimetlerini arzulardı 
ve şöyle derdi: “Ey Âdemoğlu! Senin dinî hayatın!, 
İşte ekmeğin ve işte kanın! Ey Âdem oğlu! Yalnız 
başına öleceksin, yalnız başına mezara gireceksin,

, yalnız başına tekrar diriltileceksin ve yalnız başına 
muhakeme olunaksın! Ey Âdem oğlu! Nefsinden sa
kın, nefsinden sakın! Nefs-i emmârelerinizi daima 
tahkir ediniz, zira, şahlanmağa meyaldırlar... Cenne
tin gerisinde olan her ni’met hürdür ve Cehennem
den başka her imtihan kolaydır!...” .

Haşan Basrî’ye göre irısaıı, dünya ile istemeye 
istemeye aradaşlık etmelidir ki sonunda mutlu ola
bilsin. O, bu hususta da şöyle der: “Dünya senin 
bineğindir. Eğer ona hâkim olup binersen seni yük
lenip taşır. Eğer hâkim olamazsan o sana biner ve 
seni ezer, öldürür”.

Hasaıı Basrî, yalnız zühd ve riyazete değil, te
fekküre de büyük önem vermiştir. Zira, onca tefekkür, 
insana iyinin ve kötünün ne olduğunu gösteren 
bir aynadır ve insanı her zaman kötülük yapmaktan 
korur.

Kısaca, Haşan Basrî’nin, yolu korkuya ve kaygıya 
dayanma ve bu suretle Cennet ni’metlerine kavuşmağı 
umma yolu idi.



RÂBÎA ADEVIYYE 

(Öl. H. 185)

Basra mektebinde İmam Haşan Basrî’den sonra 
ikinci önemli ulu kişi Rabia Adeviyye’dır.14 Bıı kadın, 
devrinin en bilgili, en faziletli, en yüksek ruhlu ve 
derin duygulu ve yalnız ilâhî aşk içinde yüzen ve 
İlâhî aşk şiirleri terennüm eden Şair kadını idi.

Râbia’nın yolu Haşan Basrî’den ayrıdır. Zira, 
onun hareket noktası korku ve kaygı ve cehennemden 
kaçıp cenneti arzulamak değil, Allah’a aşk ve mu
habbettir; cehennem korkusu ve cennet arzusu ol
maksızın sâdece ve sâdece Allah’ı Allah olduğü için 
sevmek vc varlığını Allah’ın varlığında eritmektir. 
İnsanın en büyük gayesi, cennet ni’metlerine ulaş
mak değil, Allah’ın cemâline kavuşmak olmalıdır. 
Râbia da Haşan Basrî gibi sürekli kaygı içinde yaşar
dı ve durmadan ağlardı. Fakat, onun kaygısının se
bebi cehennem korkusu değil, Allah sevgisi idi.

Râbia, ilk defa (Aşk) kelimesini kullanmış olan
dır. O, bu hususta Kur’an’m Mâide sûresinin 56 
inci âyeti (kim Allah’ı, Peygamberini ve inananları 
dost edinirse...) ne dayanmış ve bu âyeti şöyle şerh 
etmiştir:

Seni iki muhabbet ile severim: birisi, sana karşı 
aşk ile bağlanışımın ifadesi olan muhabbet ile;



Diğeri de Senin sevilmeğe lâyık oluşunun içim
de yarattığı muhabbet ile.

Sana aşk ile bağlanışım yüzünden yalnız Seni 
düşünüyorum.

Senin sevgiye lâyık oluşuna gelince, bu da yü
zündeki örtüyü kaldırman hususundaki arzumdur 
ki Seni göreyim.

Benim için ne beriki ne öteki muhabbet husu
sunda hiç bir hamd yoktur,

Fakat, Sana hamd olsun!
Râbia, iki çeşit sevgiye işaret ediyor ve birini 

diğerine üstün tutuyor. Sevginin biri, insanı Allah’
tan başka bir şeyle meşgûl olmaktan alıkoyan sevgi; 
diğeri de Allah’ın zâtma ait sevgi, yani Allah’ı sırf 
Allah olduğu için sevmek, işte, esas sevgi, sırf Allah’ın 
cemâline olan sevgi, bu ikinci sevgidir. Onun için de 
Râbia şöyle münâcatta bulunurdu:

“İlâhî! Sana cehennemden korkorak ibâdet edi
yorsam beni cehennem ateşinde yak. Eğer, cennetini 
özliyerek ibâdet ediyorsam cennetini bana harem, et! 
Eğer, yalnız Seni sevdiğimden ötürü Sana ibâdet edi
yorsam beni ezelî cemâlinden yoksun bırakma ya 
Rabbîl” .

Kısaca, Râbia, Allah’a aşk ve dostluk, tecellî, 
tafdîl’ül-Velî gibi kavramlar üzerinde durmuş ve 
bunları işlemiştir. Ona göre insan, kendi içine kapan
makla Tanrı sırrına ulaşabilir. Her çeşit varlık, Tan- 
rı’da birleşir; zira, yalnız Tanrı vardır; kâinat, O ’- 
nun sıfatlarının tecellîlerinden ibarettir. Tanrı’ya 
varmanın tek yolu da sevgidir. Yine Râbia şöyle 
diyor: “Başkaları benim ancak dış yüzümle konuşur
lar; gönlümün içinde ise ben yalnız Seninle konuş



urum. Dış yüzüm yanlındakilerle beraber ise de gön
lümün içindeki Yâr, ancak, Şensin!” .

Râbia’nın bu yolu, kendinden sonra da taraf
tarlarınca peşlendi.

Hicrî üçüncü ve dördüncü yüz yılda büyük mu
tasavvıfların Basra ve Kûfe’de değil de özellikle 
Bağdat’ta yetiştiğinim görmekteyiz. Bağdat’ta Tev
hitten ve ahvâl ve makamlardan ilk defa söz eden 
Seriyy-as-Sakatî (öl. H. 257) idi ki bu zât Ma’ruf 
Al-Kerhî’nin gözde öğrencisi ve suhbet arkadaşı, 
Hâris Muhasibi ve Bişr Hâfî’nin akranı, Güneyd’in 
de hem dayısı hem üstadıdır. Cüneyd, bu zattan 
daha ziyade ibâdet eden bir kimse görmediğini söyler. 
Sakatî, hayatında daima âh ü figan eder ve daima 
“Bu tenim Allah’a muhabbetten kurumuştur” der
miş.

Sakatî’ye göre bilginin başı sırf Allah’a ibâdet 
ve nefsi mâsivâdan paklamaktır. Ona göre mutasav
vıf odur k i:

a - Bilgi nuru ibâdet nurunu söndürmeye.

b - Kıtab ve Sünnete aykırı düşecek bâtınî dille 
konuşmaya. .

c— Kerametleri İlâhî mahremİyyet astarını yırt
maya.15

Ma’ruf Al-Kerhî (ölüm. H. 200) de daima Allah 
sevgisi ve iştiyakı içinde yüzen ve: “Tasavvuf, 
hakikatları almak ve halkın elindekinden ümidi 
kesmektir” diye Tasavvufu ilk defa tanımlayandır. 
Bu zat ölürken: “Gömleğimi sadaka olarak veriniz 
ki dünyaya çıplak geldiğim gibi yine çıplak olarak gi
deyim” demiş.16



Fakat, bu yüz yılların en büyük mutasavvıfları 
Zünnûn Al-Mısrî, Hâris Al-Muhasibî} Bâyezîd Al- 
Bistâmî, Cüneyd Al-Bağdâdî ve özellikle Hallâc 
Al-Mansûr’dur.



ZÜNNÜN M ISRÎ 

(Öl. H. 245)

Adı, Eb’ul-Feyz Sevban Zünnûn Al-Mısrî b. 
İbrahim’dir. Babası bir Habeş’tir, ilim , vera’, hâl 
ve edeb bakımından zamanının bir danesı idi. Ta
savvuf üzerine en evvel kitap yazan ve Mısırda en 
evvel Tasavvuf! hâller ve makamlardan söz eden- 
odur.17

Zünûn şöyle der: Söz, dört şey etrafında dönüp 
dolaşır:

1 - Tanrı sevgisi.
2 - Dünya işlerinden nefret.
3 - Kur’ana İyman.

4 -  Doğrulduktan sonra değişmekten korkmak.

Zünnûn’da Allah’a aşk meselesi başta gelmek
tedir. Ona göre Allah’ı sevmek demek te Peygam- 
gamberin yolundan gitmek ve ahlâkında, işlerinde 
ve sünnetlerinde ona uymaktır. Bunun için de daima 
uyanık bulunmak lâzımdır. Bu sebebten de asıl 
tevbe, gafletten ötürü yapılan tevbedir ki bu çeşit 
tevbe aydınlara mahsus tevbedir; suçlardan ötürü 
yapılan tevbe de halka mahsus tevbedir.

Zünnûn’a göre Allah ile kul arasında karşılıklı 
ilâhı bir sevgi vardır ve bundan ötürü insan bu sevgi



ile Allah’a kavuşabilir, O’nunla birleşebilir. İnsan 
Allah ile birleştimi de kendi zâtinin İlâhî zâtta müs- 
tağrak olduğunu hisseder. Bu ilâhî sevgiden de yal
nız ehline söz edilmelidir. Zünnûn bu hususta şöyle 
demektedir: “Seni aralıktan görmek istedim, ancak, 
gördüğüm vakit kalbimi doldurup taşan sevinç bana 
hâkim oldu. Artık, göz yaşlarımı tutamadım”. Ve 
yine: “Vâsıl olanların hiç birisi geri gelmez. Yolu 
tamamlayamayanlar ise müstesna”.

Zünnûn’un Allah sevgisi meselesinden sonra 
ikinci derecede önem verdiği şev bilgi meselesidir. 
Ona göre bilgi üç türlüdür:

1- Mü’minlerin bilgisi,

2 -  Kelâmcıların ve Hakimlerin bilgisi.
3 -  Allah’ı kalbleriyle tanıyan Allah’a yakîn 

velîlerin bilgisi ki bu bilgi yakîn derecesinde olan 
bilgidir. Çünkü, bu bilgi, Allah’ı, birlik sıfatlariyle 
doğrudan doğruya tanımaktan ibarettir ve bu bilgi 
akıl ve istidlâl yolu ile değil, ancak, Allah tarafından 
insanın kalbine doldurulan ilham ile elde edilen bir 
bilgidir. Akıl ve istidlâl ile elde edilen bilgi ile İnsan 
Allah’ın zâtını, ancak, selbî sıfatlariyle tanıyabilir. 
Zira, Allah, insanın Allah hakkındaki hayalî tasav
vurundan tamamiyle başkadır, Zünnûn, Allah ta
rafından insanın kalbine doldurulan bu yâkin bilgi 
iledir ki; “Rabbımı Rabbım ile tanıdım; Rabbım  
olmasaydı O ’nu asla tanıyamazdım” demiştir. Yine, 
Zünnûn şöyle der: “insanların Allah’ı en çok bileni 
hayreti en çok olanıdır.”

Zünnûn, Allah’a ulaşma yolunu şöyle anlatır: 
“Allah’ın sâdıkları vardır ki günahlarının ağaç
larını kendi gözleri önüne dikmişler ve onları kendi



nedamet göz yaşları ile sulamışlar, ve onları keder ve 
esef şeklinde meyvelendirmişlerdir. O sâdıklar, cin- 
netsız mecnun olmuşlardır. Allah ve Resulü yolunda 
hakim olan bu ma’nevî ni’met sahipleri ve belagat 
sahipleri dilleri tutulmaksızın dalgın olmuşlardır. 
Ondan sonra safâ ve taharet kâsesinden içmişlerdir... 
Iztırabın uzunluğu da onlara sabrı mîras bırakmış, 
ondan sonra kalbleri Melekût için yanmış ve düşün
celeri perdeler ve heybetler altında saraylar arasında 
dolaşmış, gölgede teessüf alanı üzerinde durmuşlar 
ve orada kendi günahlarının kitabını okumuşlar. 
Nihayet, zahitlik zirvesine tam bir ver’a sayesinde 
ulaşmışlar, bu veçhile dünyayı terkteki acılık onlara 
tatlı ve katı kalbleri yumuşak olmuş, o derece ki 
en sonda selâmete götüren yolu bulmuşlar. Onlar 
da ruhları semânın yüksek tabakalarında cennet 
bahçelerinde istirahat etmek ve hayat nehrine dal
mak için dağılmışlardır. Onlar kalblerinin ıztırap 
sedlerini kapamışlar ve emel köprülerini geçmişler
dir. Onlar, nazar! ilmi yok edip hikmet gölünden su
suzluklarım gidermişlerdir. İlâhî hidayet gemisine 
binmişler, selâmet denizinde İlâhî hidayet rüzgârı 
ile yelken açmışlar ve en nihayet sükûn ve huzûr 
cennetine ve şeref ve merhamet kaynağına vâsıl 
olmuşlardır”.

Zünnûn’a göre insanların en aşağılığı Allah 
yolunu bilmiyenler ve bilmek te istemiyenlerdir.

Zünnûn şöyle dua ederdi: “Ya Rabbı! Bizi, 
ruhları melekût’a uçmuş olanlar sırasına, şevket ve 
azametinin örtüleri kendileri için kaldırılmış olanlar 
sırasına koy! Onlar ki yakîn nehri içine dalmışlar
dır; Takvâ ehline tahsis edilen cennetin çiçekleri 
içinde dolaşmışlardır; Tevekkül gemisi üzerinde şe



faat dileyen yelkeni açmışlardır. Muhabbet rüzgârı 
o gemiyi İlâhî izzet yönüne doğru sevk etmiş ve ni
hayet ihlâs sahiline yanaşmış ve o gemidekiler de 
artık günahlarını arkalarında bırakmışlardır ve ken
dileriyle beraber yalnız kulluk amellerini getirmişler
dir. Bütün bunlar, hep senin lutufların sayesinde ol
muştur, Ey Erhamürrâhimin!” .

Zünnûn, insanlar hakkında şöyle der: “İnsanlar, 
ya sâdık ya hâin olur. Sâdık, hakikati söyler. Hâin, 
sâdıkın aksinedir. Sıdk, Allah’ın kihncıdır ki nereye 
vurursa onu parçalar” .

O, ibâdet hakkında da şöyle der: “İbâdetin anah
tarı düşüncedir, nişanı da emmare nefse karşı koy
maktır, Fakatçok kimse aklının ihtarlarına bakmaz 
da nefsinin aldatışlarına kapılır” .

O, Kanaat hakkında da der k i: “Kanaat ehli 
zamam_ insanlarından daha rahat ve akranlarından 
yüksek ve ulu olur” .

O, fakr hakkında der kî “Allah’ın kulu üzerine 
sertlik ve gazabının alâmeti onun fakrdan korkması
dır”.

Ve yine der ki: “M i’desi yemekle dolu olan in
sanda hikmet barınamaz” .

Zünnûn’un bu fikirleri diğer bir çok mutasavvıf 
üzerinde ve meselâ: “Rubûbiyetin bir sırrı vardır ki 
eğer meydana çıkarılsa Şeriât’lar bâtıl olur” diyen 
Abu Muhammed Sehl b. Abdullah Tusterî (öl. 
H. 273 veya 283); ve bir müridine: “Bâyezîd’i bir 
kere görsen senin için yetmiş kere Cenâb-ı Hakkı 
görmekten daha faydalı olur” diyen Turab al-Nah- 
sebî (öl. H. 245); Şam’ın büyük mutasavvıfların
dan ve Zünnûn’un sohbetine erişenlerden Abu Ab



dullah b. Alâ; ve özellikle öğrencisi olan ve (Fena) ve 
(Bakaa) hakkında en evvel söz söyliyen ve Tasavvufun 
dili diye anılan Abu Said Ahmed b. îsâ Al-Harrâz 
(öl. H. 284) üzerinde büyük etki yapmıştır.



HÂRİS MUHASİBİ 

(Öl. H. 243)

Tasavvuf yolunda üçüncü hİcrî yüz yılın en söze 
değer şahsiyeti aslen Basra’lı olan Abu Abdullah Al- 
Hâris b. Esed Al-Muhasibî’18 dir. Onun, zahir ilim- 
erde olduğu kadar usûle, muamelâta ve işârâta ait 
ilimlerde de zamanında bir eşi daha yoktu.

Hâris Muhasibi, yukarıda da işaret ettiğimiz 
gibi, nefs muhasebesine, vera’ ve takvâya dair (Ve- 
sâyâ) ve özellikle Gazâlî’ye de başlıca kaynak olan 
(Riâye) adlı eserleriyle namlıdır.

Hâris Muhasibi, dinî psikolojik hallerin ince
lenmesi işini son derecesine götürmüştür. Onun eser
leri bu gün bile sırf din psikolojisi bakımından pek 
kıymetlidir. Sonradan yazılan Kuşeyrî’nin (Risale) 
si, Hucvîrı’nin (Keşf Al-Mahcûb)u, Şahabeddin 
Sühreverdî’nin (Avârif Al-Maârif)i, Seyyid Şerif 
Cürcânî’nin (Ta’rifât)ı gibi eserler de artık psiko
lojik lugatlar mahiyetindedir.

Kuşeyrî, Muhasibî’den: “O. ilimde, takvada, 
muamelede ve hâlde bir dane idi” diye söz etmek
tedir. '

Muhasibî’ye göre, insan içini murakaba ile doğ
rulamalı ve ihlâs ile kaplamalı; böyle olan kimsenin 
dış yüzünü de Allah, mücadele ve sünnete uymakla



süsler. Hayatımızda, her şeyden önce, Allah’a riâyet, 
ibâdet ve hizmet etmelidir; her şeyden önce Allah’ın 
haklarına riayet etmelidir.

Muhasibi şöyle demektedir: “Allah’ın Kitab’- 
ıııdan ve ümmetin icmâmdan anladım ki insanı doğ
ru yoldan saptıran ve hakikattaıı uzaklaştıran şey 
mevki hırsı ve tama’dır. Ondan sonra ümmetin ic- 
mâı ile ve Bârî Taâlâ’nın emin olan Resulüne vahy 
ettiği Kitap sayesinde keşf ettim ki selâmet yolu, 
Hak’ka karşı takvâda sabit olmak, Şer’î vazifeleri 
yerine getirmek, helâlı gözetmek, her şeyde halisa
ne Allah için hareket etmek, Peygamberi örnek ola
rak almak ile bulunur. Bunun üzerine Şer’î müey- 
yedelerveSünen-i Seniyye-i Muhammediyye nelerdir 
ve bunlara tam riâyet nasıl olur? u da büyük üstad- 
lara ve kitaplara nazaran öğrenmeğe çalıştım. Fa
kat, iş buraya gelince dikkat ettim ki bazı nokta
larda uygunluk ve diğer bazılarında uygunsuzluk 
vardır. Allah’ın Resûlü şöyle buyurmuştur: “tnnel 
İslâme bedee gariben ve seyeûdu gariben fetûbâ lil- 
gurabâ (Biz bu hadîsi şöyle tercüme edeceğiz: İsla
miyet, mâsivâdan uzlet ve gurbet ve Allah’ı tefekkür 
üzre başladı ve ileride de bu aslî durumuna dönü
şecektir. Ne mutlu daima uzlet ve gurbet üzre 
Allah’ı düşünenlere!)” . Zira onlar, uzlet içinde 
kendi ibâdetleriyle yaşarlar. Benim, bu mübarek 
uzlete ulaştırmağa yetkili rehberlerin yokluğu sebebi 
ile ıztırabım arttı. Ümmetin ihtilâli sebebi ile içine 
düştüğüm teşviş hâlinde anîden ölürsem diye kork
mağa başladım. Bizzat kendi vâsıtalarımla bulmağa 
muvaffak olamadığım şeyler hususunda kendilerinden 
zühd ii takvâ ve perhizkârhk, tam bir riâyet, âhi- 
ret hayatını tercih atâmetleri gördüğüm kavmın 
büyüklerine intisab etmeği düşündüm ve gördüm



ki onların hareketleri ve tavsiyeleri Hak yolu İmam
larının reylerine uygundur. Onlar, ümmete nasihatte 
sözbirliği halindedirler. Günah işlemek için hiç kim
seye ruhsat vermezler ve hiç bir günah için insanı 
ilâhı mağfiretten ümitsiz kılmazlar. Belâlara ve mu
sibetlere karşı sabır, ilâhî kazaya karşı rizâ, İlâhî 
lutuflar için de şüküt tavsiye ederler. Allah’ı kullarına 
sevdirmeğe çalışırlar. Onlara, O ’nun lutuflarım ha
tırlatırlar. Allah’ın huzurunda tevbe etmek için mü’- 
minleri toplarlar. Zira, onlar İlâhî azamet ve kudreti 
bilirler; O ’nun Kitab’ını ve ilâhî sünnetlerini bilir
ler. Allah’ın buyruklarına ve yasaklarına vâkıf, bid- 
attan kaçınmış, âhiret hallerinden, tekrar dirilmenin 
hallerinden, mükâfatın bolluğundan, cezaların şidde
tinden haberdardırlar. Allah, onlara, sürekli bir hü
zün ve kaygı nasib etmiştir. Bu sebeple onlar, bu dün
yanın meserretlerinden bir şey anlamazlar. Onların 
hareket düsturlarına meftun ve faydalarından fay
dalanmış olarak hükm ettim ki delil, onu idrâk eden 
için, reddi imkânsızdır. Gördüm ki bu hareket düs
turunu kabul etmek, onların emirlerine göre harekat 
eylemek benim için mecburî olmaktadır. Bunun üze
rine vicdânen O ’na bağlandım, basiret gözümü O ’ 
nun üzerine çevirip topladım, vicdanî hâletlerimi 
o alanda dolaştırdım. Bana bu ni’nıeti ihsan etmiş 
olduğu için beni kendisine teşekküre muvaffak et
mesini, emirlerini İcra huşunda bana kuvvet ihsan 
eylemesini, kusurumu bilmek için verdiği ilimde beni 
te’yîd etmesini Allah’tan niyaz eyledim. Filhakika, 
Allah’ın bana bildirdiği şeyden ötürü şükranımı tak
dime kaadır değilim. Yalnız, faz! ve keremi ile beni 
ilıyâ ettiği için Ona ibâdet ediyorum”.

Basra ve Bağdat okullarından sonra üçüncü 
Tasavvuf okulu İbn Kerrâm’ın19 (Horasan) okuludur



ki bunun asıl kurucuları Süriye’de gurbette ölen Ib- 
rehim Edhem ve onun öğrencilrinden Şakik-i Belhî 
ile ibn Harb’tır. Bu öğrenciler Belh şehrine dönüp 
onun fikirlerini orada yaydılar.



İBRAHİM EDHEM  

(Öl. H. 660)

Ebu Ishak İbrahim b. Edhem b. Mansûr, Belli 
prenslerindendir. Beklenmedik bir olay onu Allah 
yoluna düşürmüştür.20 Bu zât, sözden ziyade tavr 
ve hareketi ile özel bir mezhep ortaya attı ki o da 
dünyadan yüz çevirip uzaklaşmak ve daima Allah’a 
muhabbet üzre olmaktan ibârettir.

İbrahim Edhem Allah’a ulaşma yolunda şöyle 
der: Allah’ın dostu olmağı ve Allah’ın seni sevmesini 
istiyorsan hem bu dünyadan hem de âhiretten vaz 
geç; onları artık arzulama, içini bu iki dünyadan 
boşalt. Yüzünü Allah’a çevirsen Allah ta sana yüzünü 
çevirir ve seni inayete boğar. Zira, Allah’ın Zekeriy- 
ya"nm oğlu Yahya’ya şunu ilham ettiğini öğrendim: 
“Ey Yahya! kendi zâtıma ikrar ettim ki kullarımın 
beni duymalarına yarayacak kulağı, görmelerine 
yarayacak gözü, söylemelerine yarayacak dili, an
lamalarına yarayacak kalbi olmayınca beni sevmeye
cektir (İbrahim Edhem’in bu sözü daha sonra şu 
hadis şekline girmiştir: kulum bana nafilelerle yak
laşırsa ben onun gören gözü, işiten kulağı... olurum). 
Bu yapılınca da ona benden başka şeylerle uğraş
mağı nefret ettiririm, onun düşüncesini sınırlarım. 
Gecesinde hâzır ve gündüzünde enîs olurum. Ey 
Yahya! Ben onun kalbinin misafiri ve onun arzu



ve ümidinin gayesi olurum. Her gün ve her saat, ona 
benden bir hediyyedir. Sesimi işitmek için o bana 
yaklaşır, ben ona yaklaşırım. İzzet ve celâlim hakkı 
için ona bir “Me’muriyet” tevcih ederim ki Rüsûl 
ve Enbiya ona gıpta ederler. Sonra bir çağmcıya 
şöyle çağırmasını emr ederim: “İşte, falan ibn-i 
filân Allah’ın makbûlü ve mergûbu; Allah onu kendi 
ziyaretine çağırıyor tâ ki İlâhî cemâli temâşa ile kalbi 
şifâyâb olsun!” . O kul bana geldiği vakit benim ile 
onun arasındaki perdeleri kaldırırım, bana rahat 
bakar, İzzet ve celâlim hakkı için, onun “Müfara- 
kaat Esnasında” beni görmek hususundaki iştiyakı 
sebebi ile kalbini âb-ı hayata kandırırım. Onun ke
rametini her gün, her gece, her saat yenilerim” .

İbrahim Edhem’in başlıca öğrencisi Abu Ali 
Şakîk İbrahim Al-Belhî (öl. H, 174) dir.21 Şakîk, 
Horasan şeyhlerinden ve çok zengin bir ailedendir. 
Bu zât, sûfî halleri ve tarikat hakkında ilk söz söyle
yendir, Allah’a daimî teslimiyeti tasavvufî bir hâl 
olarak ilk defa tanımlayan odur. O, bu hususta şöyle 
diyor: “Sen nasıl ki fıtratına ve hayatına bir şey ilâve 
etmekten âciz isen rızkına da bir şey ilâve etmekten 
âcizsin. Bunun için onu arayacağım diye yorulmaktan 
vaz geç. Kisb’ler, bu gün, lekkeli ve fâsit emteadan 
başka bir şey değildir. Ticaret sermayeleri ve sanaat- 
lar şüpheli şeylerden başka bir şey değildir. Hâkim 
olan hiyle sebebi ile onları arttırmak ta muhafaza 
etmek te doğruluk olmadığı için helâl değildir”.

Şakîk, takvâ hakkında şöyle der: İnsanın tak
vası üç şeyde belli olur:

a- Bir şeyi alışında.
b - Bu şeyden kendini alıkoyuşunda.



o— sözünde.

O, halka da şöyle nasihat ederdi: “Dünyadan 
oruçlu olup ölüm ile iftar edin ve yırtıcı ve vahşi 
hayvanlardan kaçtığınız gibi câhil halktan kaçın”.

Bir gün îdrahim Edhem Şakîk’e sormuş: “Ge
çim hususunda düstûrunuz nedir?” Şakîk cevap ver
miş: “Bulursak şükr ederiz bulmazsak sabr ederiz” . 
İbrahim Edhem bunun üzerine: “Belh’in köpekleri 
de sizin yaptığınızı yaparlar” deyince Şakîk: “Ya 
siz ne yaparsınız?” demiş. İbrahim Edhem de şöyle 
cevap vermiş: “Biz, bulduğumuzda bezi ederiz, bul
madığımızda şükr ederiz”.

Bazı kitaplarda bu hikâyenin şahısları yer değiş- 
tirmişdir.

ibn Harp (öl. H. 234) ta Şakîk’in kisb hak- 
kındaki görüşünü yaymaktan başka bir şey yapma
mıştır. Horasan okulunun karakteristiği işte bu (Kİs- 
bin înkârı)dır. Yani, bir insanın bir şeyi arzu ve 
elde edebileceğini inkârdır.

ibn Harb’m asıl önemi, Ebû Abdullah Muham- 
mede b. Kerrâm, (öl. H. 255)1 yetiştirmesidir. Sırtında 
dikişsiz biri keçi pöstekisi ve başında uzun beyaz bir 
külah taşıya Kerrâm, âbid ve mütekellim bir kimse 
idi. Kerrâm’m asıl önemi de "Allah cisimdir, fakat, 
diğer cisimler gibi değildir” diyerek (Kerrâmiyye) 
mezhebini kurması ve Kelâm ilmindeki terimleri genel 
bir incelemeden geçirmesidir. O, bu işte Mu’tezile ile 
Haşeviyye’nin tam ortasında bulunur.

îymânı, sâdece, dil ile ikrardan İbâret sayan 
Kerrâm, varlık silsilesinde, daha başlangıçtan ı'tibâ- 
ıen, aklın üstünlüğünü ve aklın tabiî vazifesini teslim



etmekle beraber M u’tezilece mübalağa edilmiş olan 
sıfatlarım bu mübalağadan kurtarmıştır. O, aklı kul
lanarak failin sorumluluğu ile fiilin isnad kabiliyetini 
ayırd ediyor. O, kelâm ilminde Mu’tezile akidele
rine aykırı, fakat, Ehl-İ Sünnet’inkine uygun hareket 
etmiştir.



YAHYA RÂZÎ 

(Öl. H. 258)

İbn Kerrâm’ın öğrencilerinden Tasavvuf ala
nında şöhret yapan, özellikle, Yahya b. Muâz Al- 
Râzıdir.22 Camilerde ilk defa alenen Tasavvuf dersi 
veren ve Tasavvuf’a İlmî bir renk vermek isteyen odur. 
Allah’a olan aşkmı ilk defa şiirle ifade eden de odur. 
Bu zât, tamamiyle hocasının yolundan gitmiş ve 
kalbin kuvvetini beş şeye bağlamıştır:

1- Kur’anı tefekkür ile okumak.
2 -  İbâdet için gece kalkmak.
3 - Fecirde Allah’ın huzurunda kendini hor ve 

hakir görmek.
4 -  tyi kimselerin meclisine devam etmek.
5 - Karnı boş bırakmak.

Ve yine, îbn Muâz, zenginlik ve fakirlik mesele
sinde de üstadı gibi zengini fakire üstün tutmuştur. 
Yani, onca da Allah’a şükr eden zengin, dilenen fa
kirden üstündür.

Yahya, Râibia’dan sonra Allah’a muhabbet 
hakkında bir görüş sahibidir. Ona göre Allah’a mu
habbet, Allah’a huşu’ ve teslimiyete ve mahrumi
yete dayanır. Onun münacatlarındaki huşu’ ve tara
vete başka hiç bir yerde rastlanamaz. O şöyle diyor: 
“Ya Rabbî! Senden yardım dilemekliğim sana olan



ihtiyacımın delilidir; müracaat ettiğim hazırlığım yok- 
sunluğumdandır; Senin yanında şefaatçim da Senin, 
hakkımdaki lûtf ve keremindir...” “Ey Allah’ım! Ben 
nasıl sevinebilirim, zira, sana haddimi aştım Fakat, 
nasıl sevinmeyecektim, zira, sen kimsin biliyorum. 
Ben günahkâr, seni nasıl çağırabilirim? Fakat, nasıl 
senden yardım dilemeyecektim?, Sen rahîm ve ke
rîmsin. Eğer Allah’tan razı değilsen, Allah’ın senden 
razı olmasını nasıl isteyebilirsin? Gece uzundur, eğer 
sen rü’ya görüyorsan daha kısatılmayacaktır. Gündüz, 
saftır, onu günahlarla kirletme. Nice insanları Allah 
afv eder ki onlar O ’nun gayzı altındadır ve nice in
sanlar da ses çıkarmazlar ki onlar da O ’nun afvına 
mazhardırlar. Ya Rabbî! afv et! diyen kimselerin 
kalbi yine günahtadır; o susan kimse ise Allah’a hatır
latmış olur. İnsan öldüğü vakit ona iki hâl ârız olur: 
ondan her şeyi alırlar ve ondan her şeyi isterler. Nef
sini bilen Rabbini de bilir. Döğüne döğüne hayatı 
için gitmekle orada ma’şuku ile beraber bulunmak 
için gitmek arasında ne büyük fark vardır.....

“Ev olarak uzleti, gıda olarak açlığı, suhbet ola
rak münacâtı seç. O hâlde ya hastalığından ölürsün 
yahut onun devasını bulursun. Ey Allah’ım ! unutma 
ki sana ulaşan yol üzerinde rehberlik ettim ve hâkimi
yetin sana ait olduğuna şahit oldum. İşte, günahlar 
ile kirlenmiş eller, ümid ile sürmelenmiş sana kalk
mıştır; beni kabul et! Sen ki bir kerîm Padişahsın, 
beni afv et ki ben o kadar âcİ2 bir kulum!” .

“Eğer insanları ceza günü muhakeme etmeğe 
yetkili olsaydım, âşıkları mahkûm etmezdim. Zira, 
onların günahları kendi rizalariyle değil, zorunlu
luk altında olmuştur” .



Fakat, Yahya, tavsiye ettiği mahrumiyet düs
tûruna kendi de riayet etmemiş ve Bâyezîd Bistâmı 
onun hakkında şöyle demiştir: “Zavallı Yayha, gün
lük acı ve ıztırablara dayanmasını ve karşı koymasını 
bilmiyor. O hâlde, mihnete karşı koymağı ve dayan
mağı nasıl bilecektir?” .

Kısaca, Kerrâmî’lere göre Tasavvuf, dinî haya
tın bir safhasından ibarettir.



BÂYEZÎD BÎSTÂMl 

(Öl. H, 261)

Bâyezîd’ın asıl adı Tayfur’dur; Bâyezîd, kün
yesidir.23, O, önce, Hanefî fıkhı ile uğraştı. Sonra 
Ebu Ali Al-Sindı’den Varlık Birliği (Vahdet-i Vücûd) 
ilmini öğrendi. Peygamberin Mi’racı gibi bir M i’rac 
iddiasında bulunduğu için Sünnet Ehlinin düşman
lığını kazandı. Onun vecd hâlindeki sözlerini Öğren
cileri toplayıp bir mecmua hâline koydular ve ölü
münden yüz yıl kadar sonra da (Tayfûriyye) tarika
tını resmen kurdular.

Bâyezîd, Tasavvufu, aşk ve vahdet dili ile ifade 
etti. Onun sözlerinde Vahdet-i Vücud fikri, Tenzih 
fikrîni yok edecek derecede kuvvetlidir. O: “Ben, 
dibsiz, başsız, sonsuz denizim”, “İnsanlar, Allah’a 
taptıkları zannında bulundukları vakit Allah’tır ki 
kendi kendine tapar” sözleriyle insanın Samedâniye- 
tini açıkça dile getirdi.

Bâyezîd sûfiyye yolunun yerleşmesine ve yayıl
masına büyük hizmette bulunmuştur.

Bâyezîd, fenâfillâlı mertebesine ulaşıp Allah’ın 
zâtına kavuşma" yolunda yaşadığı hâlleri pek açık 
bir şekilde dile getirmiştir ki onun bu sözleri (Şa- 
tahât) sayılmıştır. Zira, bu sözler, dış yüzünden Şeri
at esaslarına tamamen aykırı mahiyettedir.



Bistâmî, Tasavvufî terimlere (Sikr-Sarhoşluk) 
terimini de katmış ve bu terim Islâm Tasavvufunda 
(Muhabbet) ve (Aşk) terimleriyle birlikte önemli bir 
rol oynamıştır.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Bâyezîd, önce, 
Hanefî fıkhı üzerinde çalışmış, Tasavvuf yoluna 
sonradan girmişdr. O, Tasavvuf yolundaki mücahede- 
lerini şöyle açıklar: “On iki yıl kendimin demircisi 
idim. Beş yıl kalbimin aynası oldum. Bir yıl müddetle 
nefsimle kalbim arasında gözcülük ettim. O vakit 
beni dıştan saran bir Şirk zünnârı keşfettim ve bunu 
kesmek için de on iki yıl çalıştım. Sonra da içimde bir 
zünnar keşf ettim ve onu da kesmek için beş yıl ça
lıştım. Nihayet bir ilhama mazhar oldum ki yaratık
lara baktığımda onların benim için birer cansız ceset 
olduklarım gördüm ve cansız secetler üzerine dört 
tekbîr aldım ve bütün yaratıklar âlemini gömdüm; 
artık, o, benim için yoktur” .

Bistâmî’ye ruhunu ulûhiyetin zâtına nasıl yük
selttiğini sormuşlar, o da şöyle demiş: “Yılan, deri
sinden soyulduğu gibi ben de nefsimden soyuldum, 
sonra zâtıma nazar ettim, bir den ne göreyim, ben, 
O’yum”.

Bistâmî yine şöyle der: “Allah kâinatta bütün 
insanlara nazar etti. Onların kendinden hâlî olduk
larım gördü. Benim kalbim müstesna; çünkü, orada 
kendisini tastamam gördü. Onun üzerine beni şöyle 
medh ederek bana dedi: “Bütün âlem benim hükmü
me münkaddır, sen müstesna”.

Bir kere de müezzin Allah ü Ekber dediğinde 
Bâyezîd: “Ben daha büyüğüm” demiş,

Bistâmî, M i’racta bulunduğunu iddia edermiş. 
Bu yüzden de yedi defa vatanından koğuimuş. Ancak,



şu muhakkak ki, o, Kur’anı derinden derine tefek
kür ile Mi’racı kendi nefsinde elde etmeğe ve uygu
lamağa çalışan, ilk Sûffdir.

Bistâmî, M i’racım şöyle anlatır: “O, beni bir 
defa cezb etti ve önüne koyarak şöyle dedi: “Ya Bâ- 
yezid! yaratıklarım seni görmek istiyor” . Ben de O ’na 
şöyle dedim: “Vahdaniyetinle beni süsle, benliğinle 
beni giydir, ahadiyetine yücelt. Şunun için ki yara
tıkların beni gördükleri vakit, biz seni gördük desin
ler ve o zaman Sen bu olasın ve ben artık orada olma
yayım”.

Bu yolculukta bir defa öyle bir meydana eriştim 
ki orada “Lâ” dan “illâ” ya kadar hiç durmadan on 
yıl uçtum. Sonra öyle bir yokluğa eriştim ki burası 
Tevhid meydanıdır. Yine yokluk vasıyasiyle yokluk 
içinde hiç durmaksızın uçtum tâ yokluk içinde yok
luğu da yok ettim ve yoksunluktan yoksun oldum 
ve nihayet arif ile beraber yaratıkların gaybubeti 
ve yaratıklar ile beraber arifin gaybubeti içinde Tev- 
hıd’e eriştim.

O ’nun ahadiyetine gider gitmez bir kuş oldum. 
Bu kuşun bedeni Vahdet, kanatları Ezeliyettir. Ve 
on yıl hiç durmadan müşabehet havası içinde uçtum. 
Ayni havalar içinde yüz milyonlar defa bulundum 
Ve Ezeliyet meydanına yetişince nihayet uçmaktan 
da kesildim. O meydanda Vahdet ağacını gördüm 
(Bâyezid burada bu ağacın gövdesini, dallarını, yap
raklarım, meyvasım, toprağını ta’rif ettikten sonra 
der ki) ve ona nazar ettim ve bildim ki bunların hepsi 
bir aldatmadır” . Yani, Bistâmî büyük bir esefle görü
yor ki sırf bedahet olan bu Tevhid kavramı bile bir 
aldatmadan ibarettir.



İşte bu vecd ve hayret zirvesinde iken Bistâmî, 
önce, “Kehf ashabı benim; Rahmanın Arş’ı benim; 
Benden başka tapacak yok” ve sonra da “Benim 
şânım ne kadar yücedir, şanımı yüceltin!” demiş. 
Fakat, ayıldıktan sonra irâdesi dışında olan bu 
sözlerinden ötürü de pek ürkmüş. “Cübbemin al
tında Allah’tan başkası yoktur” sözü de Bâyezîd’e 
atf edilen bir sözdür.

Bistâmî, Peygamberin yalnız kendi ümmetinin 
günahları için istediği merhameti bütün insanlar 
için istiyor ve şöyle diyor: “İlâhî! bu yaratıkları ya
rattın. Onlar bilmeksizin ve istemeksizin emanet olan 
iymanı onlar üzerine yükledin. Şimdi onlara sen 
yardım etmezsen kim yardım edecek?” . Bistâmî, 
yine öyle diyor: “Benim sancağım Livây-ı Muhamme
di’den geniştir”. Bistâmî, cennet hakkında da büyük 
bir istiğna ve azamet içinde şöyle diyor: “Hurilerin 
cenneti Ebrar’ın kalbini doyuramaz”.

Bistâmî, insanlığa olan sevgisini şöyle açıklıyor: 
“Eğer Allah bütün insanları birincisinden sonuncu
suna kadar afv etmek yetkisini bana vermiş olsaydı 
bunu çok bir şey bulmayacaktım. Fakat en ziyade 
hayret veren şey bana bir avuç toprağı afv etmek 
yetkisini ihsan etmiş olmamasıdır” . “Ya Rab! Eğer 
İlâhî ilimde yaratıklarından birini cehennemde acıya 
uğratmak mukarrer ise beni oraya uzat ki orada ben
den başka duracak kimse kalmasın!” . “O cehennem 
dedikleri şey nedir? Şüphesiz Kıyamet gününde 
mahkûmlara yaklaşacağım ve sana şöyle diyeceğim: 
onlara bedel beni al! Yoksa onlara öğreteceğim ki 
senin cennetin ancak bir çocuk oyuncağıdır” . “Eğer 
cennette ona tesadüf etmekten mahrum bırakılmış 
olsaydım bu mahrumiyet bir saniyelik olurdu. Cen



netteki Ebrara yaşamağı tahammül edilmez bir hâle 
koyardım”. “Arifler âhiret neş’esinde Allah’ı görme 
bakımından iki sınıfa ayrılacaklardır: bir sınıf onu 
ne zaman ve ne kadar isterse görebilecektir, diğerleri 
ise yalnız bir defa görebileceklerdir. Allah bir defa 
olarak kendini ariflere göstereceği vakit onlara bir 
çarşı gösterecek ki orada satmak ve satın almak için 
yalnız erkek ve kadın suretleri bulunacak. Cennet 
ehlinden buraya girecek kimse bir daha Allah’ı gör
meğe gelmeyecektir. Ah!... Allah seni bu dünyada 
sûretle aldattığı gibi öteki dünyada da yine çarşı 
içinde suretlerle aldatıyor. Sen de her vakit bu pa
zarın esîri bulunuyorsun” .

Kısaca, Bistâmî, yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, 
Tasavvufu, aşk ve vahdetle dile getirmiştir. Fakat, 
Bistâmî’nin dile getirdiği Vahdet-i Vücud, Muhyid- 
din’deki gibi tam bir Vahdet-i Vücud görüşü değil
dir. Ne de olsa arada bir keyfiyet farkı vardır. Bistâ’- 
m î’de derin bir keşf ve kuvvetli bir irâdeye rağmen 
akıl aşktan daha geniştir. Onun asıl aradığı şey ulû- 
hiyetin zâtını gerçekten algılama imkânını elde ede
bilmektir. O, ulûhiyete has sırf ahadiyeti her şeyden 
soyup sıyırma işini ilk defa ele alan ve o sıfr ahadiyet 
makamının bütün gerekliliği ile mest olan kişidir.

Hallâc ta ileride Bistâmî’nin bu görüşlerini daha 
geliştirecek ve onları dile getirmede daha da ileri 
gidecektir.



CÜNEYD BAĞDADÎ

(ÖL H. 297)

Eb’ul-Kasım b. Muhammed Al-Cüneyd Al- 
Bağdâdî24, Irak’ta doğup büyüdü. İlk üstadı dayısı 
Seriyy-es-Sakatî’dir. O, İmam Şâfiîî’nin öğrenci
lerinden Ebu Sevrİbrahim b. Hâlid’ten de fıkıh öğ
renmiştir. Ayrıca, Hâris Muhasibi, Muhammed 
Kassâb gibi ululara da öğrencilik etmiş olan Cüneyd, 
sonradan, bütün bu uluları aşmıştır. Pek çok uluların 
da ona nisbetı vardır.

Cüneyd, yirmi yaşına kadar ticaretle uğraştı 
ve sonra kendini tamamiyle Tasavvufa verdi. 
O, Tasavvuf ilmini tertip eden, açan, yayn ve özel
likle (Muhabbet), (Üns) ve (Fenâ) makamlarını iş- 
liyen ulu kişidir. O, Şeriat ile Tasavvufu, yani Vah
det-i Vücud fikrini meze ettiği için de (Seyyid’üt- 
Tâife) ve (Tâc’ül-Ârifîn) Unvanlarına mazhar oldu.

O, Tasavvuf hakkında şöyle diyor: “Tasavvuf, 
Allah’ın seni senden öldürmesi ve kendisiyle canlı 
kılmasıdır.”

“Tasavvuf, hiç bir şeyle ilgili olmaksızın Allah 
ile olmaktır” .

“Tasavvuf, bir kerîm hulktur ki onu bir kerîm, 
kerîm bir zamanda, kerîm olan insanlar arasında,



kerim bir kişiden izhar eyler ve gerçekte bu hulkun 
nasıl bir hulk olduğunu ancak Allah bilir”.

“Biz, Tasavvufa laf olsun diye değil, aç durmak, 
dünyayı terk etmek, alışılan ve hoşa giden şeyleri 
kesip atmak için sarıldık” .

Cüneyd, Tasavvuf yolunda ayıklığı ma’nevî 
sarhoşluktan üstün tuttu ve nefsin, ancak, ayıklık 
hâlinde kontrol edilebileceğini ileri sürdü. Cüneyd, 
nefs hakkında şöyle der: “Emmâre nefs öyle kötü bir 
şeydir ki sahibini tehlükelere atar ve onun havasına 
uyanları bir sürü kötülüklerle itham ile rezil eder” .

“Ne zaman nefs kendi hevasına karşı koyarsa, 
onun hastalıkları, ancak o vakit, onun ilaçlan olur” .

Cüneyd’e göre, Tasavvuf mertebelerini aşabil
mek ve en sonda ilâhı vahdete ulaşabilmek için zühd 
ve ibâdet esastır. Ancak, bunlara bilgi de eklenme
lidir. O, zühd ve ibâdet hakkında der ki: “Halk için 
Peygamberi peşlemekten başka bütün yollar kapalı
dır”.

“Kim Kur’anı ezberlemezse, Hadîs’i yazmazsa, 
ona uyulmaz. Zira, bizim ilmimiz Kitab ve Sünnete 
bağlıdır. Kitabımız, nazil olan Kitabların en üstünü; 
Şeriatımız, Semavi Şeriatların en mükemmelidir”.

“Teşbih, beni Rabbıma ulaştıran bir yoldur”.

O, bilgi hakkında da şöyle der: “Tanrı’yı bilen 
arifler, amelleri Tanrıdan alıp onlarla birlikte Tanrı’- 
ya dönerler” .

“Ârif te odur ki sen sustuğun hâlde senin sırrın
dan haber verir” .

“Dervişin zahir ile uğraşması bâtınca harab 
olduğuna alâmettir” .



Cüneyd, Tevhid hakkında da şöyle der: “Mu
tasavvıfların kendilerine mahsus olan Tevhid: Ka
dîm olanı Hâdis olandan ayırd etmek, Hâdıs olana 
muhabbet göstermemek, bilinen ve bilinmiyen her 
türlü şeyi terk ile bütün bunların yerinde, yalnız, 
Allah’ı bilmektir,” i

“Tevhidde kelimenin en şereflisi Hz, Ebu Bekr’in : 
(Allah’ı bilmenin yolu, O ’nu bilmeğe yol olmadığım 
bilmekten ibârettir) sözüdür” .

“Her ne vakit aklın Tevhidin sonuna ulaşırsa 
hayrete dayanır” .

Cüneyd’e göre (Fenâ), nefsinden geçmek, mev
cudiyetin gerçek anlamında bir şahıs olarak mevcut 
olmaktan yoksun kalmak demek değildir. (Fenâ), 
insanın şahsiyetinin kemâle ermiş olması, yani baş
kalaşması ve Allah vasıtasiyle Allah’ta ezelî kılınmış 
olmasıdır. Cüneyd, bu görüşünü şöyle özetlemekte
dir:

“Bir tarz ile Biz 
Birleştik ve Bir olduk.
Yoksa, başka türlü, Bizim durumumuz 
Ezelî olarak ayrılık olurdu” .

Cüneyd, Hak’kı müşahede hakkında da şöyle 
diyor: “insanın kendini tamamiyle yok ettiğindeki 
vücudu, artık, Hak’km vücududur.”

“Suyun rengi kabının rengidir” . Yani, Cüneyd, 
her şekil ve suretten münezzeh olan Mutlak Vücûd’un 
eşya suretlerinde zahir olduğunu deyimliyor.

Cüneyd, muhabbet hakkında da şöyle diyor: 
“Her ne vakit muhabbet gerçek olsa edeb şartları 
ortadan kalkar” .



“Bir maksada dayanan muhabbet, o maksadın 
ortadan kalkmasiyle birlikte ortadan kalkar” .

Cüneyd, muhib hakkında da şöyle der:

“Muhib, o kimsedir ki nefsinden geçip daima dili 
Allah’ı zikr eder, kalbi ile Allah’a nâzır olur ve kal
bini İlâhî hüviyyet nuru ile yakarak muhabbet kâ
sesinden saf şarab içer ve kendisine (Gayb) 1ar açık
lanır. Bu kimse söz söylerse, artık, Allah ile söz söyler 
ve susarsa Allah ile susar. İşte, bu hâlde olan kul, 
Allah’ta ve Allah için ve Allah iledir” .

Cüneyd, kendi hakkında da şöyle der:

“Allah beni hâlden hâle geçirir. Ne olaydı ki 
beni benden Fânî kılarak veya gâib ederek beni ta- 
mamiyle rahata kavuştursa idi!”.

Cüneyd, Allah’tan razı olmak hususunda da 
şöyle der:

“Allah’tan razı olmak demek, ihtiyarı elden bı
rakmak demektir” .

Ve en nihayet, Cüneyd’e göre Tasavvuftan mak- 
sad: insanın, Allah’ın takdirine bağlı olduğunu an
lamak, bütün işlerin Allahtan geldiğini bilmek, 
nefsi ihtirasların pençesinden kurtarmak, alışkanlık
lardan vaz geçmek, insanlık tabiatını elde etmek, 
duyulara hâkim olmak, aklın bütün meziyyetlerini 
kazanmak ve hakikati öğrenip ma’nen yükselmek ve 
iyi işler işlemektir.

Kısaca: Cüneyd, Şeriat ile Hakîkat’ı Tasavvuf’- 
ta birleştirmiş, bundan ötürü de: “Tasavvufun sonu, 
başıdır” demiştir.

Hicrî üçüncü yüz yılın önemli şahsiyetlerinden 
biri de Ebu Sâlih Hamdûn Al-Kassâr (öl. H.



271) dir25 ki Nîsâbur’da ilk olarak (Melâmet) ren
gine bürünmüş bir Tasavvuf yolu kurmuştur. O, 
Melâmîlerin Şeyhi ve imamıdır.

Hamdûn, pek âlim bir kişi idi ve fıkıhta Süfyan 
Sevrî mezhebi üzre idi. En gözde öğrencisi de Abdul
lah Menâzil’dir.

Hicrî üçüncü yüz yılda mutasavvıflar arasında 
(Muhabbet), (Fenâ), (Bakaa), (Ittihad) gibi terim
ler yayılmakla beraber Râbia Adeviyve’nin Îlâhî 
Aşk mezhebi de gelişmiştir. Özellikle Ali b. Al-Mu- 
vaffak Al-Bağdâdî (öl. H. 265), Râbia yolunda 
giderek Allah’ı sırf O’nun rizasını kazanmak ve ce
mâlini görmek için sevme yolunu tam bir açıklığa 
kavuşturmuştur. Muvaffak şöyle demiştir:

“Ey Tanrım! Eğer ben sana cehennemin kor
kusundan taparsam beni cehenneme koy; eğer 
cennet ümidi ile taparsam bana onda hiç makam ver
me ve beni ona koyma; eğer senin dostluğun şevki* 
için taparsam bana bir kere dîdârını göster de on
dan sonra ne dilersen onu yap !” .

Hicretin üçüncü yüz yılı sonlarında da Seriyy- 
es-Sakatî’nin öğrencileri Bağdat okuluna mensub 
mutasavvıfların mezheblerini Horasan’a, Mısır’a, 
Arab yarım adasına, Nîsâbûr’a ve Islâm âleminin 
diğer belli başlı yerlerine götürdüler.

Hicrî dördüncü yüz yılda da, Özellikle, Bağdat’ta 
bir çok büyük mutasavvıflarla karşılaşırız ki bunlar 
ruhsal mahiyette nazarî ve amelî görüş sahibi idiler. 
Cüneyd’in suhbet arkadaşı olup (Acâib-İ Bağdad) 
diye anılan ve Tasavvuf ilmini açıktan açığa vuran 
ve pek çok şathiyyatta bulunan Ebu Bekr Al-Şiblî 
(Öl. H. 334)26 bunların başı idi.



Şiblî’ye göre, Tasavvuf, şirktir. Çünkü, Tasavvuf, 
kalbi Allah’tan başkasından korumaktır. Hâlbuki, 
Allah’tan başka hiç bir şey yoktur. Ona göre hakikat 
budur ve burnı herkes bilmelidir.

Mutasavvıfların Tarihi ve Hikâyeleri hakkında 
ilk yazı yazan Ca’fer b. Muhammed b. Nasîr AI- 
Huldî (öl. H. 348)î7 de bu çağın meşhurlarındandır.

Hicrî dördüncü yüz yılın sonlarına doğru da 
Tasavvuf hayatı, özellikle, Şîraz’da parlamıştır.2* 
Cüneyd’in ashâbından olan Ab’ul-Abbas Ahmed 
b. Ümran b. Serîc (öl. H. 305) Şîraz’da sûfî hâl
lerini ve makam ve mertebelerini yayanların ve mu
tasavvıfların ululuğunıı tanıtanların başında idi.

Hicrî üçüncü ve dördüncü yüz yıllar, sadece, 
Tasavvufun gelişmesi, mezheblerin kurulması, büyük 
önderlerin çoğalması yüz yılları olmakla kalmayıp 
bu yüz yıllar Tasavvuf Tarikatlarının zuhuru y ıl
larıdır da. Üçüncü yüz yıldan i ’tibarın Tasavvufî 
tarikatlar ve onlara mahsus nizamlar kurulup düzen
lendi ve her Tarikat, kurucusuna ııisfetle adlandı ki 
bunlar başlıca oıibir tane idi. Hâris Muhasibi, (Muha- 
sibiyye)tarikatmı; Humdûn Kassâr, (Kassâriyye) veya 
(Melâmetiyye) tarikatını; Ebu Yezîd Tayfur Bistâmî, 
(Tayfûriyye) tarikatım ; Cüneyd Bağdadî, (Cüney- 
diyye) tarikatını; Ab’ul-Hasan Al-Nûrî, (Nuriyye 
tarikatım ; Hakîm Tirmizî, (Hakîmiyye) tarikatını; 
Abu Said Al-Harrâz, (Harrâziyye) tarikatım ; Mu
hammed b. Hafîf Al-Şırâzî, (Hafîfiyye) tarikatını; 
Ab’ul-Abbas Kasım b. Al-Mehdı Al-Seyyârî, (Seyyâ- 
riyye) tarikatını; Hübeyre Al-Basrî (Hübeyriyye 
tarikatını kurdular. (Hulûliyye) ve (tbâhiyye) gibi 
merdud tarikatlar bu gerçek sûfî tarikatlarının dışın
dadır. Sonraları Şarkta zuhur eden Tarikatlar hep



bu onbir Tarika mensubturlar. Garpta kurulan (Be- 
deviyye) ile (Şâzeliyye) nin silsileleri bunlara dahil 
değildir. On iki t  mam sayısına benzetmek gayreti 
ile Tarikatlar da daha sonra on iki olarak kabul edil
miştir. Bir çok Tarikatlar Güneyd-i Bağdâdî’nin 
(Cüneydiyye) tarikatının kolları sayılır. Nakşiyye 
Tarikatı da (Tayfûriyye) ye dayanır. Bu sebeble 
Cüneyd ile Bistâmî bütün Tarikatlrın iki İmamıdır 
ki onlar da en sonda Hz. A li’ye dayanırlar.29

Tasavvuf, bütün Islâm ülkelerine yayılırken ve 
Tasavvufun yuvaları ve İlmî ve hâlî kayanakları sayı
dan Tarikatlar da birbirini peşlerken Islâm âleminde 
yavaş yavaş Tasavvuf ile Şeriat arasında bir çatışma 
da alevlenmekte idi. Hicrî üçüncü yüz yılın ikinci 
yarısından i ’tibaren Şeriatın zahiri ilmine mensub 
olanlar, yani Kur’anın zahirî hükümleriyle hükme
den Fahir’lerle Şeriatın Bâtın ilmine mensub olanlar, 
yani Kur’anın bâtınından bâtınî ma’nalar istinbât 
eden ve kalb yolu ile hâsıl olan bilgi ile hareket ve 
hükm eden mutasavvıflar arasında kavga başlamış 
ve Zünnun-i Mısrî, Eb’ul-Hasan Al-Nûrî, Ebu Ham- 
za gibiler Bağdat’ta kadılar tarafından sorguya çekil
mişlerdir. Fakat, Hallâc-ı Mansûr’un (Enelhak- 
Ben.Hak’kım) deyişi Fakihlerle Mutasavvıflar ara
sındaki kavgayı ve nefreti son sınırına getirdi ve Hal
laç Bağdat’ta insanlık dışı bir vahşet ile parça parça 
edilmek ve başı kesilip vücudu yakılmak suretiyle 
’idam edildi. Daha sonra da Şehabettin Sühreverdî, 
Salâhaddin-ı Eyyûbî’nin emri ile Haleb’te aç bıra
kılmak suretiyle öldürüldü. Yine Haleb’te Seyyid 
Nesîmî’nin de derisini yüzdüler, Bedreddin Sîmâvî* 
yi de Serez’de astılar.



Dinî mükellefiyetlerin ibtâli ve özellikle ibâdetin, 
sukutu meselesi yüzünden gittikçe birbirinden ayrı
lan bu iki görüşü ve zümreyi Gazâlî uyuşturmağa 
gayret etti ise de o} dinsel ortodoksiye ta ’viz verdiği- 
den ötürü bu işi başaramadı. Ondan sonra bu yolda 
onu peşleyenler de, ayni taVizi verdiklerinden, bu 
uyuşmağı sağlayamadılar. Daha Gazalî’nin çağında, 
Ebu Said, Kur’anın vahy’ini kabul etmekle beraber 
batmî nuru, kendisinden gerçek hayat kanunlarının 
çıkageldiği en son otorite saydı ve öğrencilerini Mek
ke’ye Hac’ca gitmekten önledi. Onun bu hareketi 
bir çok Tarikat pirleri tarafından da örnek tutuldu.

İslâm dinî otoritesi ile Tasavvuf arasındaki ça
tışma, özellikle, Tasavvufu Vahdet-i Vücûd görüşü ile 
Felsefeleştiren Muhyıddin Arabi’den sonre, onun, es
erlerinde kullandığı bazı sözlerinden ötürü pek artmış 
ve hele onun (Allah Vücûd-ı Mutlaktır) demesini 
Şeyh Rükneddiıı Alâüddevle Al-Semnânî hiç hazm 
edemeyerek (Fusûs)u şerh edenlerden biri olan Şeyh 
Abdurrazzak Kemalettin Kaaşânî (öl. H. 739) ile bu 
konuda pek şiddetli bir tartışma yapmıştı. Özellikle 
onuncu hicrî yüz yılda Hindestan’da îmam Rabbânî 
de, Vahdet-i Vücûd görüşüne kendisinin iycad ettiği 
Vahdet-i Şuhûd görüşü ile doktriner bir surette reakis- 
yonda bulundu. Bundan sonra da bu iki görüşü benim
seyenler arasında devam eden şiddetli münakaşalara, 
zamanımızda, Rabbani taraftarı Mehmet İhsan ile 
Muhyiddın taraftarı Ahmet Avni Konuk tarafından 
da bir yenisi eklendi.

Şimdi, sözümüzü, Cüneyd ve Nuri ile suhbette 
bulunan ve (Ben Hak’kım) dediği için Bağdat’ta 
işkence ile öldürülen Hallâc’a getirelim.



MAN SÛR HALLÂC 
(H. 224-309)

Hüseyn b. Mansûr Al-Hallâc Al-Beyzâvî30 Bey- 
zâ civarında (Tûr) da doğdu ve hicri 309 da, (Ben 
Hak’kım) dediği için Bağdadt’ta işkence ile öldürüldü.

Mansûr’un ilk hocaları Sehl b. Abdullah AI- 
Tusterî ve Amr b. Osman Al-Mekkî’dir. Sonraları 
Cüneyd’in müridleri arasına girmiş ve bir çok ünlü 
mutasavvıflarla da ilgi kurmuştur.

Hallâc, özellikle, üç mesele üzerinde durmuştur:
1- Hulûl, yani İlâhî zâtın beşerî zâta girmesi; 

başka bir deyişle, Lâhût’un Nâsût’a girmesi.
2 - Hakîkat-ı Muhammedi’nin veya Nur-ı Mu

hammedi’nin ezelî olduğu ve onun, âlemin yaratı
lışına vasıta ve vesîle olduğu.

3- Bütün dinlerin bir tek îlâh î kaynaktan gel
diği.

Hulûl m eselesi:
Hallâç’ a göre, dünya zevklerinden yüz çevirip 

nefsini terbiye ve kalbini tasfiye eden, yavaş yavaş, 
A llah’a yaklaşır; daha sonra O’nun dostu olur ve 
en nihayet te nefsini yok ederek beşerî sıfatlardan sıy
rılır ; ve Hz. îsâ ’da olduğu gibi, Allah’ın ruhu ona 
hulûl eder. Bu takdirde o, artık, Allah olur ve her



şey, artık, onun emrine boyun eğer. Hallâc, bu hu
susta aşağıdaki gibi çeşitli deyimlerde bulunmak
tadır:

“Ben Hak’kın sırrıyım Hak değilim ben,
Belki ben Hakkım da aramızda ayrılık oldu.
Ben eşyada Allah’ın ayn’ıyım,
Acaba kâinnatta aym’ ımızdan görülen bir şey 

var m ı?”
“Nasıl benim Nâsûtluğum senin Lâhûtluğunda 

erimiş ve onunla karışmışsa, Senin Lâhûtluğun da 
benim Nâsûtluğumu kaplamıştır; onunla karışma
dan” .

“Ulûhİyetin Beşeriyetle, Beşriyetin Ulûhiyetle 
imtizaç edeceğini sananlar küfr etmiş olurlar. Zira, 
Hak Taalâ zâti ile de sıfatları ile da tektir ve bütün 
yaratıklarından ve yaratıklarının sıfatlarından ay
rıdır. Hiç bir hususta O, onlara benzemez, onlar da 
O’na benzemez” .

Fakat, Hallâc, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Ben sevgiliyim ve sevgilim ben
Biz bir tek gövdeye hulûl etmiş iki ruhuz.
Beni görünce O’nu görmüş
O’nu görünce beni görmüş olursun”.
Ve en nihayet Hallâc, şöyle diyor:
“Hak, benim” .

Hakîkat—ı Muhammediyye m eselesi:
Hallâc{Kitab’ut-Tavâsîn)adlı eserinde bu hususta 

topluca şöyle der: “Peygamberimiz Hz.Muhammed’in 
birbirinden ayrı iki sûreti vardır. Bunun biri, bütün



varlıkların var olmasından önceki ezelî sûretıdir ki 
her ilmin ve irfanın kaynağıdır. Diğeri de Peygamber 
ve Resûl olarak dünyaya gelen fânî sûreti. Bütün 
Peygamberlerin ve Velîlerin nurları, işte, Muhammed 
Mustafa’nın bu ezeli nurundan gelmiştir. Ve yine, 
bu sebeple, bütün ilimler, Muhammed Mustafa’nın 
denizler gibi olan ilminden, ancak, bir katradır” . 
Hallâc’a göre, “Hak ve Hakikat Muhammed Mustafa 
iledir. Ve Hakîkatta ilk o, Nübüvvette son odur. Bâ
tında Hakikat o, zahirde M a’rifet odur” .

Dinleri B irleşrirm e m eselesi:
Hallâc’a göre bütün dinler Allah’a aittir. Dîn

lerin adları her ne kadar birbirinden ayrı ise de hepsi 
ayni hakikati ifade etmektedirler. Onun için hiç kim
senin dinine bâtıl dememelidir. İnsanların ayrı din
lere bağlanması kendi ihtiyarları sonucu değil, fakat, 
ihtiyarlarına yüklenen bir zorunluluk sonucudur. 
Çünkü, kullar üzerinde hüküm süren, Allah’ın irâ
desidir.

Hallâc’ın, özellikle, Hakikat-ı Muhammadiyye 
ve Dinlerin birliği hakkındaki görüşleri kendinden 
sonraki mutasavvıflara da büyük etki yapmıştır.

Beşinci hicrî yüz yılda Tasavvuf, kalpte Allah’a 
ait sırf zevkî bir bilgi yolu ve sırf ruhsal bir metod 
hâlini almış ve bu sebepten ötürü de Mutasavvıf
larla Fakîhler ve Kelâmcılar arasındaki çarpışma 
daha da artmıştı.

Burada bu yüz yılın en önemli şahsiyeti olan 
G azâlfyi ele alalım.



GAZÂLÎ

_ (H. 455-505)

Muhammed b. Muhammed Al-gazalî Al-Tûsî51, 
önce, zahirî ilimlerle uğraşmış, fakat, akılla 
iymaıun çekişmesi karşısında en sonda Tasavvufa 
yönelmiş ve onu hem İlmî hem amelî yönleriyle a l
mıştır. O, (îhyâ-i Ulûmiddin) adlı eserinde Fıkh ile 
Tasavvuf arasında denge kurmağa çalışmıştır.

Gerçek hakkında kesin yakîn’i akıl yüksekliğin
de ve keskinliğinde değil de kalb saflığında arayan 
Gazâlî, “İnsanlar uykudadırlar, öldükten sonra 
uyanacaklardır” hadîsinin işaret ettiği uyanma işi
nin, ancak, böyle bir saf kalbin Allah tarafından 
uyandırılmış olmasiyle ve daha dünyada mümkün 
olduğunu ileri sürmüş ve bu kalb ölçüsü veya kalb 
gözü ile gerçek arayıcılarını dörde bölmüştür.

1- Kelâmcılar (ki bunlar rey ve nazar yolcu
larıdır).

2 - Filozoflar (ki bunlar mantık ve bürhan yol
cularıdır).

3 - Bâtınîler (ki bunlar bir Imam’a bağlanan ve 
yalnız onun öğretileriyle hareket edenlerdir).

4 - Mutasavvıflar (ki bunlar sırf keşf ve müşa
hede yolcularıdır).



Gazâlî’ye göre, Kelâmcıların, Filozofların ve 
Bâtmîlerin yolları, esasta, akla dayanmaktadır. 
Akıl ise, her meseleyi çözecek ve Allah’ı anlayıp 
bulacak güçte değildir. Dolayısiyle de metafizik, na
zar ve istidlal ile değil, ancak, vahy ile mümkündür 
ve vahy’e ait yakîn’in dayanağı da îstiğrak’tır32. 
Peygamberlik müessesesi zorunludur.

Mutasavvıfların yoluna gelince: Bu yol, Gazâlî’ye 
göre, tasfiye yolu olup hem ilim hem de hâl bakı
mından kemâl yoludur ve diğer bütün yollardan 
üstündür. Ancak, nasıl Kelâmcılar, sadece, halkın 
akidelerini savunduklarından; Filozoflar, ak lıvahy’- 
in üstünde tuttuklarından; Bâtınîler de Peygambere 
değil de bir İmam’a ve onun öğretilerine dayandık
larından dolayı gerçeğe ulaşamazlarsa, Mutasavvıf
ların Allah’Iık iddiasında bulunanları, Hulûl ve Itti- 
had da’vasında olanları da gerçeğe ulaşmaktan 
uzaktırlar.

Kısaca, Gazâlî’ye göre, Teoloji alanına giren bü
tün meselelerde bizi gerçeğe, yakin ’c. götürecek olan 
şey soyut düşünce ve mantık değil, fakat, yaşanmış 
tecrübeden ibâret olan (Kalb Gözü) dür. Bu göze sâ- 
hib olma yolu da Tasavvuf yoludur.

Gazali, kalb gözüne, çeşitli eserlerinde çeşitli 
anlamlar vermiş ve onu özellikle:

1- Kalb gözü veya akıl için uzak ve yakın yok
tur. Yerde ve göklerde bulunan her şeyi sebepleri ve 
gerçekleri ile kavrar ve onlara tasarruf eder.

2 -  Kalb gözü, ma’kûlleri, sonsuzluğu ve sonsuz 
olanı, Allah’ı da kavrar ve kendi özü ile bir olur. Al
lah ’a ait bilgi lezzetleri kalbe aittir.



3- Kalb gözüne bazan nefs, bazan ruh, bazan 
da nur, bazan da akıl denir.

4 -  Kalb gözü, bir nurdur ki onunla görür. Kalbin 
anahtarları da bir takım nurlardır ki gizlilikleri on
larla açar. En yüksek ve gerçek nur ise Allah’tır. Çün
kü, Allah, gerçek vücuttur, gerçeklerin gerçeğidir. 
Bu sebeple nur adı onda aslî, diğer varlıklarda me
cazdır.

5- Kalb gözü, terim olarak, îlk  Akıl’dır.
6-  İşte, Gazâlî’ye göre bu kalb gözüne sâhib 

olan yalnız âriflerdir, mutasavvıflardır. Yakinı bil
giye, Allah’ın Ledün ilmine sahib sevgili kullan da 
yalnız bunlardır. Yalnız bunlardır ki Allah’ı  olduğu 
gibi görürler ve onun zâtım da tam ma’nasİyle kav
rarlar. Allah, bu yakinî bilgiyi, bu sevgiyi kullannm 
kalbine doğrudan doğruya kendi nuru ile verir. Kal
be bağlı olan bu bilgiden hâsıl olan zevk te zevklerin 
en büyüğüdür ve bu zevke dayanan mutluluk ta en 
kuvvetli ve en sürekli mutluluktur. Zira, kalb, ölüm
le ölmez ve ölüm, mutluluğu daha da arttırır. Zira, 
ölümle, insan karanlıklardan aydınlığa çıkar, kalb 
gözü de asıl o zaman gerektiği gibi aydınlanır ve hak 
ve hakikati olduğu gibi görür. Bunun için de insan 
kendi varlığını Allah’ın varlığında fânî kılmalıdır.

Gazâlî, hakikat ve Allah hakkında şöyle diyor:

“Arifler, mecazın alçak mevkiinden hakikatin 
zirvesine yükseldiler ve m iraçların ı tamamladılar da 
vücutta Allah’tan başka bir şey olmadığım ve O’nun 
vech (Vücûd) inden başka her şeyin yok olucu ol
duğunu açıktan açığa gördüler” .

Gazâlî (Mişkât’ül-Envâr)ında şöyle der:



“Hakikat olan ancak O’nun nurudur. Her şey 
O’nun nurundandır. Belki O, her şeydir. Belki O, 
O’dur; yani O’nun gayrisinin hüviyyeti yoktur, an
cak, mecazen vardır” .

Ve yine: “Lâilâhe İllallah demek halkın Tevhidi
d ir; Lâ Hüve illâ  Huu demek te okumuşların Tevhi
didir”.

Ve yine: “Ben, Allah ü Taalâ, zâtında, zâtiyle, 
zâtına mütecellîdir ve hicâb, zorunlu olarak, hicab- 
lanmış olana nisbetle olur derim” .

Ve yine: “Allah’ı ancak Allah bilir diyenin şüp
hesiz sâdık olduğunu ve ben ancak Allah’ı bilirim 
deyenin de sâdık olduğunu bildik. Zira, vücutta Al
lah’tan ve O’nun fiillerinden başkası yoktur” .

Ve yine: “Hakikî nur, hakîkatların hakikati 
olan Allah u Taalâ olduğu gibi gerçekten mevcut 
olan da Allah u T aalâ’dır...”

Kısaca. Gazâlî, Tasavvufı esaslardan bir çoğunu 
(Kelâm) ilmine sokmuş ve Kelâm ilmi ile Tasavvufî 
zevki birbiriyle uyuşturmağa çalışmıştır. Fakat, onun 
en büyük gâyesi» dini her şeyin üstünde tutmak ol
duğundan o bu uyuşturma gayretini yine kendi bal
talamıştır,

Gazâlî, hicrî beşinci yüz yılda aklın hakikati kav
rayamayacağını ve hakikatin ancak Allah’ın nuru 
ile nurlanan kalbin zevkinin kavrayabileceğini ileri 
sürmüştü. Fakat, hicrî altıncı yüz yılda mutasavvıf
ların belli başlıları Kelâm ve İlâh î Felsefe meşelerini 
zevkî ve rubî hallerine karıştırmışlar dünya ve âhirete 
ait her çeşit konu üzerinde söz söylemişlerdir. Dolayı- 
siyle, özellikle, Gazâlî’nin Tasavvufla Fejsefe arasını 
açmağa çalışmasına karşılık, altıncı ve yedinci hicri



yüz yıllarda, Tasavvufla Felsefe arasında bir yakla- 
ma görülmektedir ki Maktûl Şahabettin’in (Hik- 
met-i îştakiye) si ve özellikle Muhyiddin Arabi’nin 
(Vahdet-i Vücûd) Felsefesi böyle bir yaklaşmama 
örnekleridir. Altıncı ve yedinci yüz yıllarda muta
savvıfların dillerinde (Kutub) kelimesi de dolaşmağa 
başlamış ve bununla ya bütün varlıklardan önce var 
olan (Hakikat-ı Muhammediyye), ya da ilim ve amel 
yönünden kemâle gelmiş ve Tasavvufun en yüksek 
mertebesini elde etmiş olduğu kabul edilen (tnsan-ı 
Kâmil) kasd edilmeğe başlanmıştı. Fakat, bu yüz 
yıllarda Tasavvuf, Şiîliğin ve Bâtınîliğin bir çok fikir
leriyle de karışmağa başlamış ve mutasavvıfların 
bir çok süflî varlıklar üzerinde iradeleriyle tasarruf 
sahibi oldukları da kabul edilmiştir.

Şimdi, sözü, Şehabettin Sühreverdî-i Maktûl’a 
getirelim.



ŞEHABEDDİN SÜHREVERDÎ (MAKTÛL) 
(H. 587-649) .

Eb’ul-Futûh Al- Suhreverdî AI-Maktûl ünvanı 
ile arkadaşı diğer mutasavvıf Şehabettin Sühreverdî3- 
den ayrılan Şehabettin Sühreverdî,33 Azerbeycanın 
Merâga civarındaki Sühreverd kasabasında doğdu 
ve dinsizlikle suçlanarak Haleb’te Öldürüldü.

Suhreverdî, özellikle, tran ve Yunan hakim 
lerinin fikirleriyle meşgûl olmuş, Meşşâî ve îşrakî 
görüşlerini tamamiyle hazm etmiş, aklî görüşle kalbi 
sezgi ve ruhî zevki birlikte yürütmüştür. Hikmette, 
Edebiyatta, Fıkıhta ve diğer ilimlerde zamanının 
üstadıdır. Hatta, bu yüzden Simya ilmini bile bil
diği söylenmiştir.

Fakat, Sühreverdfnin asıl önemi (İşrak) adı 
verilen bir felsefenin kurucusu olmasıdır. Hak ve 
Hakikata ulaşma yolunda keşf ve zevk ile birlikte Şeri
at hükümlerine de uyulduğu takdirde o yola Tasavvuf 
yolu, uyulmadığı takdirde de o yola İşrak yolu denir. 
Illüminasyon denen İşrak, hakikatlarm derece derece 
açılması veya Nur anlamına gelmektedir. Bunun için 
buna (Nur Felsefesi) de denir. Tasavvufla Meşşaî Fel
sefesinin tam ortasında bulunan bu felsefe, kısmen doğ
rudan doğruya, kısmen de İbn Sînâ’mn son eserleri 
vasıtasiyle Yeni-Eflâtun’uluktan mülhemdir. Fakat, 
buna rağmen yinede ondan ayrıdır. Rönesans filozof
larından Bruno’nun sonsuz bir varlık ve perde perde



açılan bir ruh felsefesi ile Heidegger’in fenomenolojisi 
Işrakîlikten bazı fikirleri uzaktan canlandırmaktadır.

Sühıeverdfnin hareket noktası, mükâşefe, zevk; 
ulaştığı nokta da Nur telâkkidir. Bu mükâşefe ve 
zevk te zihnî bir hads’ten ibarettir. Fakat, bu hads, 
hem Eflâtun ve peşleyicileritıin aklî hadsinden hem 
de mutasavvıfların cezbe ve istiğrakından büsbütün 
başkadır.

Sühreverdî’ye göre, akıl ve nazar yolundan haki- 
kata ulaşılamaz. Nitekim Aristo’danberi akıl yolun
dan giden filozoflar birbırleriyle hep çatışmışlardır. 
Fakat, mükâşefe yolunu tutanlar, ifadelerindeki bazı 
ayrılıklara rağmen, esasta daima birleşmişlerdir. Zi
ra, hakikat birdir. Nasıl kİ Hermes’ten Eflâtun’a 
kadar olan filozoflar, hakikati zevk ile bilmiş ve bul
muşlardır. Sühreverdfnin (İlm’ül-Envâr) sözü ile 
kasd ettiği budur; İşrak Hikmet’i budur. O, bu işrakı 
elde edişi hususunda der ki: “Her şey bana ilk önce 
nazar ve fikir yolu ile değil, fakat, başka bir şey ile 
geldi. Sonra ben onu ispat edecek delil aradım. Fa
kat, bunu bulmasaydım da mesele değişmiyecekti. 
Zİra, ondan şüphe etmeme imkân yoktu” . Sühre- 
verdî’nin bildirdiğine göre, bu İşrak, ilim ve aklî 
sûretler nevinden olmayıp bir kutsal şuadır. Bu şua 
ile hâsıl olan bilgi ve kudret ise insan üstü bir bilgi 
ve kudrettir. Zira, bu şua Allah’tandır. Böyle olduğu 
için de bu şua’a sahib olan kimse bazı varlıklara ve 
olaylara da hükm edebilir, mu’cizeler ve kerametler 
gösterebilir.

Sülıreverdi’nin İşrak Felsefesine göre, varlık, aşa
ğıdan yukarıya bir Zulmet ve Nur silsilesidir ve zul
metle nur arasında bir mahiyet farkı değils bir derece 
farkı vardır. Her varlık mertebesi kendinden önceki
ne nazaran nur, ve kendinden sonrakine nazaran da 
zulmettir. Bu felsefede, önce, zulmet, yani madde İn



celenir ve maddenin mahiyeti hakkındaki inceleme
den, sırasiyle, cisimler, felekler, mücerredler ve mele- 
kût âlemlerinden geçerek en sonra nurların Nuru 
denen nâmütenâhî varlık olan Allah’a varılır. Süh- 
reverdî’de görülen bu Nur-Zulmet münasebeti, Aris
to’nun Madde-Kuvvet nazariyesine benzer. Sührever- 
d î’ye göre nefsini gerektiği şekilde terbiye eden, yani 
hayvanlığına mahsus olan tahayyül işlerinden kurtu
lan her insan, mükâşefe ile vasıtasızca Tabiat, Ruh 
ve M a’na âlemlerine ve en nihayet te nurların Nuru 
olan Allah’a ulaşabilir ve bu takdirde de eşyanın 
sırrına nufiız eder ve geçmişte ve gelecekte olmuş 
ve olacak bütün şeyler ona açıklanır. Yoksa bu im
tiyaz, sâdece, Peygamberlere mahsus değildir.

Sühreverdî, mükâşefe metodu ile birlikte Bahsi 
denen zihne ait metodu da kullanmış ve hatta mükâ- 
şefeye dayanan tşrak Felsefesinde, işe, Mantıktan 
başlamıştır. Fakat, Sühreverdî’nin önce mantığı ele 
alışı, ona dayanmak için değil, tersine, onun hakikata 
ulaşma yolundaki çürüklüğünü gösterip kendi sis
temine dayanmak içindir, O, bu sebeple, Meşşaî 
mantığım her bakımdan tenkid eder. Ona göre, zât, 
malıiyyet, hakikat gibi şeyler sırf zihnî kavramlardır. 
Bu kavramların en genel olanı da Vücud kavramıdır. 
Fakat bunların hepsi de dışa ait varlıkları olmayan 
sırf aklî şeylerdir. Bu sebeple, Meşşaî’Ierin, sırf zihnî 
ve aklî i’ tibarlardan ibaret olan mantıkî kavramla 
bir Metafizik kurmağa ve bu kavramları gerçek âle
me temel yapmağa kalkışmaları yanlıştır. Ve bütün 
yanlışlıkların sebebi de budur. Sühreverdı’ye göre, 
zât ve vücud ayni şeydir; cevherlik, cisimlikten iba
rettir. Ona göre nurlar, cisimlerin İlk örnek (pro- 
totype) leridir. Cisimlerdeki nev’î suretler bununla



açıklanır. Nurlar, ne âleme bitişik ne de ondan ayrı
d ır; ne âlemin içinde ne de dışındadır. Sühreverdî, 
bu bakımdan Eflâtun’un (İde)ler teorisinden de 
ayrılır.

Son zamanlardaki metapsişik parapsikoloji cer- 
yanlarını ve spiritizma tecrübelerini müsbet bir şekle 
sokmağa çalışanların hareket noktalan olan ruhlarla 
konuşmak, gelecekten haber vermek, görünmiyen kuv
vetler kabul etmek gibi telâkkiler ile de Îşrakî Fel
sefesinin irrasyonel olan usûlü arasında büyük bir 
benzerlik vardır.

Sühreverdî’nin bu İşrak Felsefesi, Endülüslü İbn 
TufeyPin (Hay b. Yakzan) adlı felsefî romanını etki
lemiş ve onun Nur-Zulmet felsefesi, özellikle, Muh- 
yiddin Arabi’nin Vahdet-i Vücûd felsefesinin temel
lerinden biri olmuştur.

Sühreverdî, hem akla hem de zevk ve mükâşe- 
feye dayanmakla, yani her iki tarafı da birleştirmek
le, kendisini, tek taraflı olan bütün ululardan ulu 
saymış ve (Kutub) olduğuna kanaat getirmiştir.



MUHYÎDDtN ARABİ

{H. 560-638)

Hicrî altıncı ve yedinci yüz yılların ve bütün 
Tasavvuf Tarihinin büyük şahsiyetlerinden biri ve 
daha doğrusu en büyüğü Ebu Bekr Muhammed b, 
Ali Muhyiddin Al-Hâtımî Al-Andalûsî’dir.34 Garpta 
İbn Surâka, İbn’ul-Arabî; ŞaTkta ise, Kadı Ebu Bekr 
İbn’al-Arabî Al-Bâkılânî’den ayırd edilmek için 
harf-i ta ’rifsiz olarak (İbnArabî), (Muhyiddin Arabî) 
veya (Şeyh Ekber) diye namlıdır.

İslâm Tasavvufu, Muhyiddin’in (Vahdet-i Vü
cûd) görüşü ile felsefileşip kemâlinin zirvesine ulaş
mış; Hindistan’a bile bazı Tasavvufî tarikatların 
girmesinde ve Hind Felsefesi ile İştiraki Felsefesin 
birleşmesinde, dolayısiyle, Türkistan, Iran ve Hin
distan arasında ortak bir felsefe ve buna dayanan bir 
Türk-İslâm İmparatorluğunun kurulmasında onun 
bu Vahvet-i Vücûd felsefesi pek büyük bir rol oyna
mıştır.

Muhyiddin, Tasavvuf felsefesinin malzemesini 
bir çok dinlerden ve felsefelerden almış ve temeline 
de Şehabettin Sühreverdî’nin Nur-Zulmet görüşünü 
koymuştur. Tasavvuf ile Felsefeyi uzlaştırmadaki 
keskin zekâsı ve pek yüksek kudretinden ötürü 
de o, Ele Geçmez Iksîr (Kibrît’ül-Ahmer) ve yukarı



da da işaret ettiğimiz gibi En Büyük Önder (Şeyh 
Ekber) diye adlandırılmıştır. Beşyüz kadar eserinden, 
özellikle, (Fusûs Al-Hikem)i ile (Fütûhât Al-Mekkiy- 
ye) sı pek namlıdır.

Muhyiddin, Peygamberi mana âleminde tanı
dığım, ledün ilmi sahibi Hızır Aleyhisselâm ile de 
bir kaç kere buluşup konuştuğunu; İlâhî bilgileri 
ve hatta Simya ilmini doğrudan doğruya vayh ile 
elde ettiğini; ve esasen, hakikati anlamada Akl’ın 
yetersiz olduğunu ve bu yolun, ancak, Keşfve Şuhud 
yolu35 olabileceğini kabul ve iddia etmiştir. Zira, ona 
göre, bilgi, “Ben İnsi ve Cinni ancak bana ibâdet 
etsinler, yani beni bilsinler diye yarattım” âyetinin 
işaret ettiği gibi, ancak, Allah bilgisidir ve bu da an
cak amel, takvâ ve sülük ile hâsıldır ve içine şüphe 
giremeyen Keşf ve Şuhud ta bundan ibarettir. Ve bu 
yol da Allah’a dayanır. Muhyiddin, “Kullarımızdan 
dilediğimize rahmet verdik, ledünnümüzden ilim 
öğrettik” âyetine dayanarak Fütûhât’mnın 372 inci 
babında şöyle demektedir. “Hocası, yaratıcı Allah 
olan kimseler ile hocası, fikrî nazar ve kendileri gibi 
yaratılmış bir kimse olan kişiler arasında fark büyük
tür. Zira, İlâhî ilim, ancak ve ancak, İlâhî bildiri ile 
bilinebilir, hatta, bu bile pek güçtür” .

Muhyiddin için bilgi, ancak, Allah bilgisi ol
duğundan o, doğrudan doğruya Allah’ı ele alıyor 
ve şöyle diyor:

“Vücud veya Varlık birdir; yalnız o mevcuttur; 
o da Allah’tır. Âlem, onun tecellî (Emanation) ve 
zuhur (Procession) undan ibarettir. Bu tecellî ve 
zuhur, yani meydana çıkış, Ahad olan Zât’ın külliyyât 
i’ tibariyle olan mertebelerini bildirmesi açısından bir 
takım Taayyün (Determination) dereceleri ve İniş



(Tenezzül) mertebelerinden; bu külliyyâtıu iç ve dış 
açısından, yani zâhir ve bâtın açısından birbirleri 
arasındaki ilişkiyi ve âhengi bildirmesi bakımından da 
bir talum (Hazret)lerden veya (Âlemlerden geçer. 
Kısaca, yaratılış, bir meydana çıkıştır ve iniş merte
beleri de sıfatlarda kuvve hâlinde mevcut olan is t i
datların derece derece görünüşünden başka bir şey 
değildir.

İniş mertebeleri bakımından vücutta yedi mer
tebe; Hazret veya Âlem bakımından da beş Hazret 
veya Âlem i ’tibar edilmiştir.

Vücutta İniş mertebeleri sırasiyle şunlardır:
1-  Birinci mertebe: Lâ Taayyün, Itlak ve Sırf Zât 

mertebesidir. Bütün nisbetler ve şu unlar, bu mertebe
de, zâtta eriyip yok olduklarından, sırf zâtın aynidir 
ler. Vücûdun, bu mertebede her türlü kayıttan uzak 
bulunması bakımından bu mertebeye, (Ahadiyyet); 
zât mertebesi olup bu sebeple bilinemediğinden ötürü 
de (Mutlak Gayb), (Gayblarm Gaybı) denir, Allah’ın 
bu mertebede adı (Ahad)tır.

2 - İkinci mertebe: İlk Taayyün mertebesidir. 
Allah bu mertebede zâtını ve sıfatlarını ve bütün 
varlıklarını birbirinden ayırmaksızın toplu olarak 
bilir. Bu mertebeye (Vahdet), (Muhammed’e Ait 
Hakikat), (Hüviyyet), (Mutlak İlim) mertebesi denir. 
Bu mertebede Bilen, Bilinen ve Bilgi, birdir. Sırf Zât, 
bu mertebenin içi, bu da onun dışıdır.

3 - Üçüncü mertebe: İkinci Taayyün mertebe
sidir, Allah bu mertebede zâtını, sıfatlarım ve bütün 
mevcudâtım birbirinden ayırarak ayrıntılı olarak bi
lir. Bu mertebede ilim sûretleri birbirlerine karşı ay 
rılık gösterdiklerinden ve bu suretler ilâh î sıfatların



sûretleri olduğundan bu mertebeye (Sâbit Ayn’lar), 
(İlâhî Hakîkatlar), (Vahidiyyet), (insana Mahsus 
Hakikat) mertebesi derler. Bu mertebedeki sûretler, 
mümkün (contingent)lerin hakîkatları ve dayanak
larıdırlar. tik Taayyün mertebesi bımun için, bu da 
onun dışıdır.

4 -  Dördüncü mertebe: Ruhlar Âlemi merte
besidir. Bu mertebe, Mutlak olan Zât’ın bir derece 
daha latifliğini kaybetmesinden ibarettir. Bunda her 
bir ruh kendisini ve kendi misâlini ve kendisinin baş
langıcı olan Hak’kı kavramıştır. Bu mertebe vâhidiy
yet mertebesinin dışı, o da bunun içidir.

5 - Beşinci mertebe: Misâl (îd^es) âlemi merte
besidir. Ruhlar âleminde bulunan her ferdin cisimler 
âleminde bürüneceği bir sûretin benzeri bu âlemde 
meydana çıkar. Bunları kavrayan Muhayyele kuvveti 
olduğundan, bu âleme (Hayâl Âlemi) de derler; bu 
âlem, (Berzah Âlemi) diye de adlandırılmıştır. Bu 
ideler âleminde parçalanmak ve ayrılmak söz ko
nusu değildir.

6-  Altıncı mertebe: Şahadet (Phenomenal) â
lemi mertebesidir. Bu cisimler âlemi, parçalanmağı 
ve ayrılmağı kabul eden kesîf ve birleşmiş eşyadan 
ibarettir.

Bu mertebelerin ilk üçü Allah’ın Akdes Feyz’in- 
den, yani Allah’ın Zâtına ait tecellîlerindendir. 
Bundan ötürü de gerçek olmayıp İlmîdirler ve zaman 
dışıdırlar. Zira, bunlar, Allah’ın ezelî ve kadîm olan 
sıfatlarıdır. Çünkü, Allah, ezelî ve kadîmdir. Son 
üç mertebe de Allah’ın Mukaddes Feyz’indendir, 
yani Allah’ın isimlerine ve Sıfatlarına ait tecellî
lerindendir. Bundan ötürü de son üç iniş fiilîd ir, 
zaman îdir, gerçektir.



7 - Yedinci mertebe: bu yedinci mertebe de 
(insan) mertebesidir.

Vücuttaki beş Hazret veya Âlem de şunlardır:
1-  Mutlak Gayb veya Lâhût Âlemi ki bu ma

kamda Zât, tenzihin en son mertebesindedir, isimler 
ve sıfatlar Hak’kın zâtında yokluktadırlar.

2 -  Mutlak Geberût Âlemi ki bu âlem akıllar, 
mücerred nefsler, ruhlar, mâhiyetler, sâbit ayn’lar 
âlemidir ve bunların hepsinin toplamı Mutlak Vü- 
cut’tur. '

3 -  Mutlak Melekût veya Misâl Âlemi ki bu âle
me ikinci taayyün, tafsîl ve vâhidıyyet âlemi de derler.

4~ Mutlak Şuhud Âlemi ki bu âleme yaratıl
mışlar âlemi, cisimler âlemi de derler.

Bu dört Hazret veya Âlemi ikiye de indirebili
riz :

A - Gayb Hazreti veya Âlemi (Lahût, Ceberût ve 
Melekût âlemlerinin üçü bîrden).

B- Şahadet Hazreti veya Âlemî (Cisimler âle
mi).

Bu dört âlem veya Gayb ve Şahadet Âlemleri 
hakkında Muhyiddin şöyle diyor: “Bilelim ki Hak, 
nefsini, iç ve dış sıfatlariyle vasıflandırdı. Şu hâle 
göre, âlemin, kendi yokluğumuzla içi ve varlığımızla 
dışı olduğunu anlayabilmemiz için Gayb ve Şahâdet 
Âlemlerini yarattı, âlem de bu İlâhî sıfatlardan be
lird i” .

Allah bir kere “O l!” dedi, bu dört âlem hep bir
den meydana çıktı. Ancak, bu âlemler, yoktan mey
dana çıkmış değillerdir; zâtın, kendisinin bir hâlden 
diğer bir hâle geçmesi ile meydana çıkmışlardır.



Muhyiddin’e göre, yaratılışın, sebebi de (Muhab
bet) tir. Buna da şu kudsî hadis delildir: “Ben bir 
gizli hazîne idim bilinmeğe muhabbet ettim; halkı 
bilinmem için yarattım ...” Yani vücud, vâhidiyyet 
mertebesine inmekle zâtını ve sıfatlarım bilmiş ol
makla, dolayısiyle, zâtındaki kemallerini meydana 
çıkarmak için muhabbet göstermektedir. Bu da A5- 
yân-ı Sâbite’de henüz yoklukta bulunan âlemin sû- 
retlere bürünüp hem kendi nefslerine hem de Hak’- 
kın nefsine görünmeleriyle; başka bir deyişle, Allah’ta 
kuvve hâlinde mevcut olan bütün sıfatların kuvveden 
fiile çıkmalariyle mümkündür.

İşte, muhabbet eseri olan bütün bu âlemlerin 
hepsi tek bir nur deryasıdır ve bu derya durmadan 
dalgalanmakta ve tecellî etmektedir. Bu dalga ve 
tecellî Zât’tan gelir ve yine Zât’a gider. Bu deryanın 
dalgasına (Mâsivâ) denir. Derya kadîm, fakat, dalga 
hâdistir. Baş ve son Hak’kın Vücûdudur. Kısaca, 
Allah’tan başka fail, Allah’tan başka mevsuf, A llah’
tan başka mevcut yoktur.

Başka bir deyişle, Muhyiddin’e göre, vücutta 
bir tek olan Hak’km vücudundan başka vücud yok
tur ve olamaz. Âlemler, ancak, A llah’ın şuûn ve ta
vırlarının tecellîlerinden ibarettir. Daha açık bir deyiş
le, vücut birdir, bundan ötürü de yaratan ve yaratılan 
aynidir. Muhyiddin, bu görüşünü şu iki yol ile is
patlamaktadır:

1-  Âlem, kendi nefsinde vücuda sahib değildir; 
bundan Ötürü de, mevcut değildir. Yani, âlem, ha
yâldir.

Bu hususta Muhyiddin şöyle demektedir: 
“Âlem, her an yeni bir tecellî ile var olmaktadır. 

Eğer tecellî bir an kesilse, âlemin varlığından eser



kalmaz. Tecellî de ise tekrarlanma yoktur. Her te
cellî eski varlığı giderir ve onun yerine yeni bir var
lık getirir. Tecellî’nin her varlığı gidermesi, onun gidişi 
ânında varlığın yok olması; yeni bir varlığın yara
tılması da, başka bir tecellî’nin onu meydana getir
mesidir ve eşyanın yok olması ânı, onun var olması 
ânının aynidir. Mâdem ki âlem Hak’kın vücûduna 
nazaran bütünlüğü ile arazlardan ibârettir, demek ki 
âlemin vücudu sürekli değildir. Çünkü, âlem cevhe
riyle, araziyle, daima değişmektedir. Her değişen 
şeyin taayyünü, yani görünüşü de her an başka başka 
olur. Öyle ise âlem hâdistir. '

Âlem, ancak, gerçek varlığın sıfatları olarak 
mevcuttur. Çünkü, âlem denilen varlık Allah’tan 
gelen tecellî ile doğar A’yan-ı Sâbite sûretlerinde 
Allah’ın belirmesinden ibârettir. Allah ise bu A’yan-ı 
Sâbitenin hakikatları ve ezelî bilgideki durumlarına 
göre çeşitli sûretlerde görülür ve düşünülür, ilmin 
ma’lûma, yani bilginin bilinmiş olan şeye bağlı ol
masının sebebi de budur” .

Kısaca, Muhyıddin’e göre, dış varlıklar asıl- 
ları bakımından yokturlar; nefslerinde ve A’yan-ı 
Sâbitelerinde üzerinde bulundukları hâl sûretlerine 
bürünen, ancak, Allah’ın vücûdudur, başka değildir. 
Varlığın hepsi de hayâl içinde hayâldir. Gerçek var
lık, zâtı ve ayn’ı bakımından, ancak, Allah’ın var
lığıdır. Madde âleminde onun eşsiz birliğine delâlet 
etmeyecek hiç bir şey yoktur. Hayâlde ise, ancak, 
çokluğa delâlet eden gölgeler ve hayalî varlıklar var
dır. Bu gerçeği Muhyiddin şu beyti ile özetlemek
tedir :

“Şu varlık hayâldir. Hâlbuki hakikatta o da 
Hak’tır.



Bunu anlayan kimse yolun sırlarına ermiştir” .
II-Kendi nefsinde vücud sahibi olan, bundan 

ötürü de mevcut bulunan, yalnız Allah’tır. Şu hâl
de, mevcut olan Âlem değil, Allah’tır.

Bu hususta da Muhyiddin şöyle demektedir:
“Allah, âlem için ister Iıeyûlâ olan cevher gibi 

olsun ister olmasın, Tabiat’ın kendisidir. Böyle ol
makla beraber, unsurların üstünde olan şeylerle 
onlardan doğmuş şeyler de, Tabıat’ın suretlerinden 
ibarettir. Tabiat, Allah için ve Allah ile ve belki 
ancak Allah’tır. Hakikat, her sûretle tek ve eşsizdir. 
Bundan ötürü varlıkta eş yoktur ve bundan ötürü 
zıtlar da olamaz. Zira, tek olan şey, kendi nefsinin 
zıddı olamaz. Âlemde her varlık, ancak, Hak’km var
lığıdır. Çünkü, biz, kendisinden âlemin zâhır olduğu 
asılda Hak’tan başka bir şey bulmadık. Âlem ise Hak’
km sıfatları üzerinedir. Nisbetler, kendi zıtları ile bi
linirler, hâlbuki bu nisbetlerin kendisine nisbet 
olundukları Hak’kın vücudu bilinemez. Çünkü, 
vücut ta ve bütün nisbetler de onun Ayn’mın gayri 
değildir. Böyle olunca, o, bütün nisbetlere, izâfet- 
lere ve sıfatlara sahib olan tek varlıktır.

Vücûd bakımından âlem, Allah’tan başka değil
dir. Başka bir deyişle, varlığı ancak âlemin vücudu 
ile meydana çıkan, Allah’tır. Âlem, Allah’ın bizzat 
kendi içinde ayırıp belirttiği sûretler ve şekillerdir 
ve bunlar vücudu tamamiyle tüketmişlerdir. Yani, 
Allah, yaratık adı ile adlanan ne varsa hepsinin içine 
sokulmuştur. Böyle olunca, Allah her görenle görür ve 
her görünende görünür. Şu hâlde, Hak’kı Hak’tan 
Hak gözü ile gören kimseler Hak’kı bilenlerdir. Hak’- 
kı Hak’tan Hak gözü ile görmeyip nefsinin gözü ile 
âhirette görmeği uman kimseler de câhildir. Allah,



bütün sınırlamayı ve kayıtlamayı kaplayan ulu var
lıktır. Çünkü, Allah, kendi hakkında: “Hangi tarafa 
dönerseniz Hak’kın yüzü orada görünür” buyurmuş
tur.

Hakikat böyle olunca, Allah, Asildir; Şey’d ir; 
Tatunan’dır; Bilinen’dir; Nur’dur...” .

Muhyiddin, sözlerine devamla, Allah’ın âlem ve 
âlemin Allah, daha doğrusu, vücudun bir olduğunu 
ve bu vücudun Nur’dan başka bir şey olmadığını; 
Zulmet te bu nurun.derece derece kalınlaşmasından 
ve kabalaşmasından ibâret olup aslı olan nurdan ay
rılmayacağını ve esasta, Nur ile Zulmet’in ayni şey 
olduklarım ve böyle bir görüşe ulaşabilmek için de 
toplam (Cem’) makamına yükselmek gerektiğini 
açıklamakta ve sözlerini şöyle bitirmektedir:

“Kâinatın satırlarını iyice düşün! Onlar sana 
en yüksek varlıklardan (mücerred akıllar ve külli 
nefslerden) Risâlelerdir. Eğer, kâinatın satırlarını 
iyice düşünürsen görürsün ki onlarda: (iy i bil kİ 
Allah’tan başka her şey bâtıldır) diye yazılıdır”.

“Hayâlde yaratılarak inanılan ilâhlar bir sınırla 
sınırlanmış oldular. Bu ilâhlar, kendi kullarının kalb- 
lerine sığabilen ilâhlardır. Hâlbuki, Mutlak ilâh , 
hiç bir şeye sığmaz. Çünkü, o, eşyanın ayni olduğu 
gibi kendi nefsinin de aynidir. Hâlbuki, her hangi 
bir şey hakkında o, kendi nefsine sığar veya sığmaz, 
denilemez. Bunu iyi an la! Allah gerçeği söyler ve 
doğru yolu gösterir” .

Muhyiddin3e göre, Allah hakkında her denen 
şey doğrudur ve birlik (Vahdet) in ifâdesidir. Çünkü, 
vücutta yalnız Allah vardır. Bundan ötürü de Muh
yiddin şöyle demektedir:



“Halk, Allah hakkında bir takım akideler edin
diler; ben ise onların bütün akidelerini kendime aki
de edindim.” .

Muhyiddin, (Zahâir’ul-A’lâk Şerh Tercemânel- 
Eşvak) adlı dîvanında şöyle demektedir:

“Kalbim, her sûreti alabilecek hâle geldi. Onun 
için kâh âhûlar otlağıdır, kâh rahipler manastırıdır, 
kâh müminler evidir, kâh tavaf edenlerin K a’besidir, 
kâh Tevrat levhalarıdır, kâh Kur’an mushafıdır. 
Benim dînim sevgi dînidir. Onun kervanı nereye 
yönelirse ben de beraberim ve dînim o dindir, iy- 
manım da o iymandır” .

5“ Beş Hazret veya Âlem’in beşincisi de (insan)
dır.

Yukarıda açıkladığımız Yedi İniş mertebesinin 
Yedincisi ve Beş Hazret veya Alem’in Beşincisi de 
İnsan’dır; daha doğrusu, (Kâmil İnsan)dır. Kâmil 
insan, kendinden önceki altı iniş mertebesini veya 
dört hazret veya âlemi kendinde özet olarak toplamış 
bulunmaktadır.

Muhyiddin’e göre, Zât, Sıfat’larımn; Sıfat’Iar 
da tecellîleri ve şuûnları olan Âlem’in kendisidir. 
Böyle olunca Âlem’in en şerefli yaratığı olan İnsan 
da Allah’tan başka olamaz.

Kâmil insan, sûret açısından, Küçük Âlem; 
ma’na açısından da Büyük Âlem’dir. İnsan, ma’na 
açısından büyük âlem olmakla Allah İnsanı, Hayat, 
İlim, İrade, Kudret, Semi’, Basar, Kelâm gibi kendi 
sonsuz sıfatlarından bir çoklarına ortak kıldı ve ken
dini insanda bu sıfatlariyle bilip bildirdi. Allah, 
Kur’an-ı Kerîminde şöyle demektedir: “Allah Âdem’i 
Ahsen-i Takvim üzre yarattı; Tîn. 4” . “Emâneti



Yerler ve Gökler değil, ancak, însan kabul etti; 
Ahzâb. 72” . “Allah insanı tamamladığında ona ru
hundan üfürdü ve meleklere yere kapanıp secde edi
niz dedi; Sâd. 72” . “Biz, gerçekten Âdem oğullarını 
şereflendirdik ve yarattıklarımızın hepsine üstün 
kıldık; İsrâ. 70” . Bu konuda özellikle şu hadislere de 
işaret edilebilir: “Eğer Sen, sen olmasaydın, ben 
bu felekleri yaradmazdım” . “Allah, insanı kendi 
sûreti üzre yarattı” . “Ey âlemin özeti olan Âdem 
oğlu! Ben bütün eşyayı senin için seni de kendim 
için yarattım” . “ Kâmil insan, bu âlemin ruhu ve âlem 
de onun cesedi gibidir ve ceset, daima, ruhunu ara
makta ve arzulamaktadır” .

Başka bir deyişle, her şey insanda ve insan her 
şeydedir. Âlemler, birbirinin aynasıdır: Lâhût’un 
aynası Ceberut; Ceberût’un aynası Melekût; Mele- 
kut’un aynası da Şuhûd’tur ve bütün bu âlemlerin 
toptan aynası da Kâmil însan’dır. Kâmil insan, Al
lah ’ın Halîfe’sidir; Gayb ve Şahadet Âlemlerinin 
aynısıdır; ve hiç bir mertebe yoktur ki Kâmil İnsan 
onu içermiş olmasın. Kâmil İnsan, Allah’ın kendini 
gösterdiği İlâh î bir aynadır.

İnsanın Kâmil İnsan olabilmesi için de tümel ak
la ulaşması ve bu suretle, bütün akıl mertebelerini 
tamamlaması gerekir. Bu duruma, gelen İnsan da 
(Muhammed’e Ait Hakîkat) mertebesine ulaşmış ve 
o olmuş olur. Yani, Peygamberlik mertebesi de Tümel 
Akıl mertebesinden ibârettir. Kâmil insan’ın Allah’ın 
Halîfesi olması meselesi de işte bu Mutlak Varlığın 
dışına ve içine ait bilgiye sahib olma meselesidir.

Yine tekrar edelim ki Allah insanı kendi sûreti 
üzre yaratmıştır. Zira, insan ruhu, Rahmani Nefs’ten 
ibârettir. İnsan, bütünlüğü ile âlemlerin bir toplamı



ve özeti olmakla, Gayb, Ceberut, Melekût ve Şuhûd 
Âlemleri de insandadır ve insan, âlemlerin ruhu 
gibidir, tnsaıun dışı âlem ; içi de Hak’tır; ve iç, dışı 
idare ve tedbir eder. Kur’anda bildirildiğine göre 
Allah, insana, onun şah damarından daha yakındır. 
Böyle olunca da (Nefsini bilen Allah’ını bilmiş olur). 
Daha açık bir deyişle, Allah, hem dıştır hem içtir. 
Dolayısiyle, İlâhî bilgi de, ancak, dışı ve içi kendinde 
toplamış olan insanın kendisinin ne olduğunu bil
mekle hâsıl olur. Çünkü, tekrar edelim ki insan, nura 
ait olsun, maddeye ait olsun; dışa ait olsun, İçe ait 
olsun; bütün mertebeleri kendinde toplamıştır.36

Kısaca, Allah’ın bütün isimlerinin ve sıfatla
rının bütünlenmesi ve meydana çıkması tnsan’da 
tamamlanmıştır. Bundan ötürü, insan, bu İlâhî isim
lerin ve sıfatların gerçek olarak mâliki ve kullanıcısı
dır. Sıfat ise sûrettir; dolayısiyle de insanın sûreti 
Allah’ın sûreti olmak gerekir. Nitekim de böyledır. 
Allah, insanı Kur’anda dediği gibi, ruh, cism ve nefs 
bakımından kendi sureti üzre yaratmıştır.

tnsan, Tanrı katında, bakan gözdeki bebek gibi
dir ve görmek sıfatı ile ta ’bir edilmiş olan yaratık 
odur. işte, bundan ötürüdür ki ona tnsan denildi. 
Çünkü, Tanrı, yaratıklarına İnsan ile nazar kıldı ve 
onlara rahmet eyledi. Şu hâlde, ezelî olan tnsan, şekli 
ile hâdîs, fakat, zuhur ve meydana çıkışı bakımından 
ebedî ve daim îdir; ezel ve ebed, onun vücudunda 
birleşmiştir. Âlem, insan vücudu ile tamam oldu, 
tnsan, Padişahın hazîneleri üzerine vurduğu mühürn 
nakşına mahal oldu; bundan ötürü de insana Halîfe 
adı verildi.. Tanrı, âlemi korumak hususunda Âdem’i 
kendine Halîfe kıldı. Allah, insanı her yönden kendi 
sûreti üzre yaratıp onu kendine Halîfe kılınca da



ona kendinden (Muhabbet) göstermekten başka çare 
kalmadı, insan ile Allah arasındaki ilişki de işte, bu 
muhabbetle başladı ve bu muhabbet te Kâmil însan’da 
en tam şeklini aldı, işte, bütün bunlardan Ötürü, âlem, 
içinde Kâmil insan var oldukça, Allah tarafından 
daima korunmuş olacaktır.

Muhyiddin şöyle diyor:
"Sen kulsun ve sen Tanrısın; kulluğun, kimin 

kulu olduğunu bildiğin İçindir.
Sen Tanrısın, ve kulsun; çünkü, sözleşmende 

kendini Tanrı’ya bağladın”.37
Muhyiddin’in Vahdet-i Vücûd Felsefesi, Şark’ın 

Tasavvufunu ve İlâhî Felsefesini olduğu kadar Gar- 
b’ın Mistisizmini ve Panteist Felsefesini de şiddetle 
etkilemiştir. Muhyiddin’in Tasavvuf Felsefesinin Şark’- 
ta hüküm sürdüğü devirde Gar İV ta da vahdet-i vü
cûd felsefesi hüküm sürmekte id i ki bu devir J .  Bru- 
no’ya kadar uzanır.

Muhyiddin’in Şark’t a etkisi, özellikle, Dâvûd 
Kayseri, Fergânî, Sadrettin Konevî, Irakî, Câmî, 
Mevlânâ, Abdurrazzak Kaaşânî, Müeyyidüddin 
Gündî, Şeyh İsmail Bursavî, Niyaz î-i Mısrî, Abdul- 
gani Nablûsı, Hoca Muhammed Nur Al-Arabî 
Al-Melâmî gibi bir çok büyük mutasavvıflarda pek 
açıktır. Bunların eserleri Muhyiddin’in eserlerinin 
birer şerhi gibidir.

Muhyiddin’in Tasavvuf Felsefesi, ayni zamanda, 
yüz yıllar boyunca dinî taassubun büyük ölçüde ön
lenmesini sağladığı için de, ayrıca, övülmeğe lâyık
tır.

Muhyiddin Arabi’nin pek yüksek bir anlayış 
gerektiren Vahdet-i Vücûd Felsefesini anlamak ve



kavramak her kafanın kârı olamayacağından o, başta 
Şeyh Al-Islâm İbn Teymiye (öl. H. 728) olmak 
üzre bazı mutaassıb kimselerce zındıklıkla suçlan
mak istenmişse de gerçek yolunun bir çok uluları 
onun tam bir müslüman ve Allah’a ulaşmış büyük 
bir Velî olduğunda söz birliği etmişlerdir. Çünkü, 
o, Vahdet-i Vücûd yolunun, Kitab ve Sünnet’in ta 
kendisi olduğunu ispatlamıştır.

Muhyiddin’i yerenlerle övenler arasında, yuka
rıda da işaret ettiğimiz gibi, Şeyh Rükneddin Alâüd- 
devle Al-Semnânî ile Kemalettin Abdurrazzak Kaa- 
şânî arasındaki münakaşa özel bir önem taşır. Semnâ- 
ni, Muhyiddin’in: “Allah Mutlak Vücuttur” deme
sine şiddetle karşı koymuş, Kaaşânî de bu sözü, Nefe- 
hât’ül-Üns’te görüleceği üzre, büyük bir kudretle 
savunmuştur.

Semnânî, Vahdet-ı Vücûd’un ancak, bir ken
dinden geçme (Vecd) ve sarhoşluk (Sikr) hâli oldu
ğunu ileri sürmüştür, işte, Serhind’li İmam Rabba
ni39 (H. 971-1034) Semmânî’nin bu görüşünü tek
rar ele alarak daha geliştirmiş ve Muhyiddin’in Vah- 
det-i Vücûd görüşüne reaksiyon olarak (Vahdeti- 
Şuhûd) adını verdiği bir görüş ortaya atmıştır.

Fakat, Şah Veliyyullah gibi bir çok büyük muta
savvıflar, İmam Rabâni’nin Şuhûdî Tevhidinin,Muh
yiddin’in Vücûdi Tevhidinden başka bir şey olma
dığını ve Rabbânî’nin, yeni bir hakikat değil, ancak, 
yeni bir kelime iycad ettiğini iddia etmişler ve Şah 
Refiûddin gibi bir çok büyükler de Rabbânî’nin 
Vücûdi Tevhidi anlamaktan âciz olduğunu İleri 
sürmüşlerdir. Son zamanlarda memleketimizde de 
Rabbani taraftarı Mehmet İhsan ile Muhyiddin ta
raftarı Ahmet Avni Konuk arasında uzun bir münaka



şa olmuş ve Ahmet Avni Konuk, delillere dayanarak, 
Rabbânî’nin Vücûdî Tevhidi anlayamadığını is
patlamıştır.

tmam Rabbani, Muhyiddin’in, Zât, Sıfât ve 
Vücûd ayniliğini red etmiş ve bunları birbirinden 
ayırarak, (Vücûd) u, Zât’ın ilk yarattığı şey; Sıfat’ları 
da Zât’ın gölgeleri; Âlemi, yani Çokluğu da bu göl
gelerin gölgeleri saymış ve bunları bağımsız gölge 
varlıklar olarak kabul etmiştir. Ancak, hemen işaret 
edilecek açık bir hakikattir ki aslî olan tek bîr vücût 
karşısında aslî olmayan bir çok gölge vücutlar kabul
lenmek ve Vahdet-i Vücûd yerine Vahdet-i Şuhûd 
diye bir şey ileri sürmek, en azından, varlıkta 
Allah’a şirk koşmak demektir. îşte, Muhyiddin’in 
hayâlden, yokluktan ibaret saydığı da Rabbânî’nin 
kendi başlarına birer aslî varlık olarak kabûl ettiği 
bu gölge varlıklardır. Yine pek açıktır ki kendi baş
larına varlık sahibi olmayan gölge varlıklar, yokluk
tan, hayâlden başka bir şey olamazlar. (Vahdet-i 
Şuhûd - Vahdet-i Vücûd) adlı Doktora tezimizle 
(İmam Rabbânînin Tevhid Görüşüne Genel Bir 
Bakış) adlı makalemiz39 Muhyiddin ile Rabbani 
arasındaki bütün bu münakaşaları ihtiva ettiğinden 
ve Rabbânî’nin Vahdet-i Şuhûd görüşü, Muhyiddin’in 
hayâl saydığından başka bir şey olmadığından bura
da Rabbânî’yi ayrıca ele almağı ve boş yere sözü uzat
mağı luzumsuz sayıyoruz.

Bu konuda Mesnevi de şöyle diyor:

“Eğer bir şaşıya Ay birdir dersen, sana der ki, 
bu ikidir, vahdette şek vardır.

Ve eğer bir kimse ona gülüp ikidir derse, o bunu 
doğru sayar; bu, kötü huyun layığıdır” .



Fakat, gerçeğin böyle olmasına rağmen Rabbâ- 
ıı î ’nin bu Şuhûdî Tevhîd görüşü, (Müceddidiyye) 
yolu olarak Rabbânî’nin halîfeleri vâsıtasiyle Hind- 
ten başka diğer Islâm ülkelerine de girmeğe başladı 
ve Muhammed Buharî ile de ilk defa Osmanlı im 
paratorluğunun merkezi olan İstanbul’a ulaştı.. 
Ancak, Osmanlı imparatorluğuna giren bu Şuhûdî 
Tevhîd görüşü, Anadolu ve özellikle Rum il i  toprak
larında, karşısında, Muhyiddin’in Vücûdî Tevhîd’- 
inin popülarize edilmiş bir hulâsası ve bütün Melâ- 
mî kollarının Ana Yasası hâlinde Simavnah Bed
rettin’in fikirlerini buldu.



BEDREDDÎN SÎMÂVİ

(H. 761-823)

Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin,40, on be
şinci yüz yıl başlarında yaşamış bir Türk din âlim i
dir.

Bedrettin ilk tahsilini memleketinde yapmış, 
fakat, sonra bu uğurda bir çok yerlere ve bu arada 
Kahire’ye de gitmiş ve orada Seyyid Şerif Cürcânî 
ile birlikte Mübarek Şah M antıkî’nin derslerine de- 
dam etmiştir. Bu arada Mantık, Felsefe ve ilah iyat 
dersleri de gören Bedrettin, önce, Fıkıh alanında pek 
büyük bir nam yapmış ve bu yolda (Letâif’ül-îşa- 
rât) ile (Câmi’ul-Fusuleyn) adlı iki önemli eser ver
miştir. Fakat, o, sonra kendini tamamiyle Tasavvufa 
vermiş ve bu yolun belli başlı şöhretlerinden olmuş
tur. Onun, Tasavvuf yolunda, (Fusûs Al-Hikem Haşi
yesi), (Meserret’ül-Kulûb)u ve özellikle, onu dünya
ya tanıtan, (Vâridât) adi risalesi pek namlıdır.

Bedrettin’in (Vâridât)ında bildirdiğine göre: 
Varlık, Allah’tan ibârettîr, ondan başka vücud yok
tur. Ancak, Allah, müessir olarak Hâlık, müteessir 
olarak ta Mahlûktur. Âlem, kadîmdir. Îlâlıî irade, 
ancak, bir şeyin kendi isti’dadına bağlıdır; yoksa, 
ona hâkim değildir; yani, gerçi Allah dilediğini ya
par, fakat, Allah, ancak, isti’datta olanı diler, Kı- 
yâmet, Âhİret, Cennet, Cehennem meseleleri de hal



kın bildiği ve zan ettiği gibi değildir. Dünya ve Âhi- 
ret, Ruh ile Beden birbirine paraleldir ve ayni za
manda ezelî ve ebedîdir. Haşir, cismânî değildir. 
Cennet, dünyadaki iyi şeylerden veya hazlardan; 
Cehennem de dünyadaki kötü şeylerden veya keder
lerden, ıztıraplardan ibârettir. fnsanı doğruya ve 
Hak’ka götüren her şey melek; ve insanı doğrudan ve 
Hak’tan uzaklaştıran her şey ve özellikle şehevî kuv
vetler de Şeytan’dır...

Bedrettin’in esaslı fikirlerini şöylece Özetleye
biliriz :

]- Allah:

Allah, bütün eşya ve fiillerin kendisinden çık
tığı ve kendisinin bütün kemallerle vasıflanmış ol
duğu Mutlak Vücut’tan ibârettir. Bu Mutlak Vü
cûdun vücûdu Vâcib (Zorunlu) bîr ve ondan gayri 
olan bütün şeyler, ancak, onunla vardırlar.

Mutlak Vücûd. fiil ve etki bakımından Tanrı’dır, 
Hâlıktır; etkilenme ve fiil kabul etme bakımından 
da âlemdir, mahlûktur.

Allah’ın, meydana çıkıp görünmesine, zâtı mey
li vardır ve bu meyi de (Muhabbet) ten ibârettir.

2- Hakîkî V arlık:

Başkalık ve zıddiyyet mertebeler bakımındandır. Hak 
olmamaklık nisbîdir.

Ruh ve cisim ayni şeydir; aralarındaki ayrılık 
gerçek değil, i ’tibârîdir. Peygamber: “Ruhlarınız 
vücutlarımzdır ve vücutlarınız ruhlarınızdır” bu
yurmuştur.



3- Eşya:
Eşya yok, yalnız Allah vardır. Zira, varlık, şart* 

sız ve kayıtsız Hak’tır. “Ezelde Allah vardı ve onunla 
birlikte hiç bir şev yoktu” hadîsi de bu hakikata işa
rettir.

4- İnsan:
İnsan, âlemlerin tohumu ve âlemler de o tohu

mun ağacı gibidir.

5- İlâhî Em ir:
İlâhî. emir, Zât’ın iktizasından ibârettİr; onu 

yapmamak insanın elinde değildir.

6- Âlem K adîm dir:
Âlem, cinsi, nev’i ve şekliyle kadîmdir. Sonradan 

meydana çıkması, zamana değil, zât’a ait bir keyfi
yettir.

7- İrâde:
Fiiller, irâdeye, irâde de dış ve iç sebeplere bağ

lıdır. Fakat, câhiller bir şeyi işlemek veya işlememek 
hususunda kendilerini hür sanırlar. Var sayılan bu 
hüriyyet, irâdeden ötürü değil, o çeşitli hareket
lerin sebeplerinin çeşitli olmasındandır.

8-  Tevhîd üçtür:
a -  İlm î T evh id : Bu tevhid, kitaplardan öğreni

len tevhittir ki ilme mahsus yakîn’e aittir.
b - Şu/udî T evh id : Allah tarafından keşfve ilham 

ile öğrenilen tevhittir ki ayn’a mahsus yakîn’e aittir.
c -  %evkî T evhid : insanın, kendisinin bütün var

lıktan ibaret olduğunu zevk ile algıladığı tevhittir 
ki Hak’ka mahsus yakîn’e aittir.



9- İbâdet ve Dua:
Zikirler, dualar, namazlar, niyazlar’dan maksat, 

kalbi mâsivadan koparıp Allah’a yöneltmektir. Di
ğer bütün şeyler bu gayenin elde edilmesine ancak 
vâsıtadır.

10- Âhiret:
Âhiret, câhillerin sandıkları gibi gözle görüne

cek âlemden değildir. O, bir anlamda, işlerin sonu
dur da.

Mukaddes kitapların işaret ettikleri Cennet ve 
onda olan şeyler, dış anlamları ile anlaşılmamalı
dırlar. Onların gerçek anlamları vardır. Cennet ve 
Huri gibi sözler, insanı Hak’ka yöneltmek içindir. 
Kıyâmet ve Haşr da dış anlamları ile anlaşılmama
lıdırlar.

11 -  Cennet ve Cehennem:
Her iy i hâle Cennet, her tütü hâle de Cehennem 

ateşi denilir.

12- Melek ve Şeytan:
İnsanı Allah’a yönelten her kuvvet melek, ve 

cisme ait lezzetlere yöneltip Allah’tan uzaklaştıran 
her kuvvet te Şeytan ve îb lis’tir.

13- K iifr ve Iym an:
Küfr ve İyman birbirlerine muhtaştırlar. Zira, 

küfürden geçmeyen hakikî iymana varamaz ve müs
lüman sayılmaz.

14- Emânet:
Tanrı’nm âlemlerin yüklenemeyip yalnız İn

sanın yüklendiğini söylediği emânetten maksat, in



sanın Allah suretinde yaratılmasıdır. Zira, insan, her 
yönden, toplu olarak, Allah suretinde yaratılmıştır.

15- Allah ile İnsan Arasındaki Bağ:

Allah ve insan arasındaki bağ, (Muhabbet)le 
başlar (Kavuşmak) la  biter.

16- K âm il tnsan:

Kâmil İnsan, daima Hak'ka yönelen ve her hâ
linde H ak'la birlikte bulunandır. Bu sebeple Kâmil 
însan hiç bir yol ve âdet tutmaz, tş, niyete bağhdır.

17- Her Şeyde İki Yön:

Her şeyde iki yön vardır: îy i ve Kötü; Güzel ve 
ve Çirkin. Çünkü, Allah, Celâl ve Cemâl sahibidir 
ve her zerrede tecellî eden ve var olan O’dur. Bu se
beple, her şeyde Allah’ın bütün sıfatları da bulunur.

Allah, bir insana bir şeyi işlemesini ezelde irâde 
etmişse ona o şeyin iy i ve güzel tarafını ve eğer irâde 
etmemişse ona o şeyin kötü ve çirkin tarafım göste
rir. Günahlar da böyledir.

18- İyilik ve Kötülük: ■

iy ilik ler ve kötülükler, lezzetler ve elemler Mut
lak Vücûd’a nisbetle izâfîdirler, nisbîdirler. Çünkü, 
ayni şey bir kimseye iy i diğer bir kimseye kötü ola
bilir. Meselâ, yılanın zehri kendisine zararsızdır 
ama insanı öldürür.

19- Ebedî Yaşamak:

Alemi ve bu hayatı hakikî bilmeyip ikiliği or
tadan kaldıran ve Allah’a ulaşan kimse Allah’ta



ebedî hayata kavuşur. Zira Allah’ın vücûdu yoklukla 
vasıflanamaz.

Başlangıçta da işaret ettiğimiz gibi Muhyiddin’
in Vahdet-i Vücûd görüşü ile kemâl zirvesine ulaşan 
Tasavvuf, ondan sonra bir Teozofi hâlini almış, iler
leme ve orijinaliteden kesilerek sırf taklitten ve tek
rardan ibaret kalmıştır. Meselâ, hicrî 739 da ölen 
Abdurrezzak Kaaşânî, eserlerinde, Muhyiddin’in 
(Fusûs)undaki fikirlerini şerh etmekten başka bir şey 
yapmadı. Hicrî 767-820 arasında yaşayan Abdul- 
kerim A l-Ciylî’nin (însân-ı Kâmil)i Muhyiddin’in 
Kâmil İnsan görüşünden başka değildir. Hicrî 937 de 
ölen Abdulvehab Şa’ran î’ntn (Al-Yevâkıt va’l-Ce- 
vâhir) adlı meşhur eseri de bazı eski Tasavvufî mez
heplerin ve özellikle Muhyiddin Arabî mezhebinin 
bir özetidir. Hicrî 1143 te ölen Abdulganî Al-Nab- 
lûsî de Muhyiddin’i tekrarlamaktan başka bir şey 
yapmamıştır,

Muhyiddin Arabî’den sonra Tasavvuf konu
sunda söz edilmeğe değer ancak altıncı ve yedinci 
hicrî yüz yıllarda kurulan K aadırî’lik41, Rüfâî’lik42, 
Sühreverdî’lik, Bedevîlik... gibi tarikatlar arasında 
bulunan ve özellikle taassubu önlemede de pek önemli 
bir rol oynayan Mevlevi Tarikatının ma’nevî kuru
cusu Türk Eren’i Mevlâna Celâlettin Rûm î’dir.



CELÂLEDDÎN RUM Î

(H. 604-672)

Mevlâna Celâleddin-i Rumî43 sülûke esas olmak 
üzre Şeriat ile birlikte Aşk ve Cezbeyi kabul etmiş, 
Aşk ve Cezbe için de Semâ’i benimsemiştir. Camı, 
Mevlâna için: “Peygamber değil ama Kitab sahi
bidir” demiştir.

özellikle Şems-i Tebrızî’nin44 yüksek ruhânı- 
yetinden feyz alan Mevlâna’da Tasavvuf: İnsanın, 
evvelâ, bütün Tabiatta Hak’kı görmesi, sonra da in
sanın A llah’ın sevgilisi olduğu ve insanın tam bir te
vazu’ ve mutlak bir itaat ile bu İlâhî sevgiye lâyık 
bir hâle gelmesi ve bu hâli bilfiil yaşaması gerektiği 
esasına dayanıyordu ki böyle bîr yaşantı da can ile 
cânan, âşık İle m a’şûk birbirinin içinde erirler, bir 
tek vücûd olurlar.

îşte, Şems ile Mevlâna da böyle bir yaşantıyı 
tahakkuk ettirdiler ve Mevlâna gerek Dîvânında 
ve gerek Mesnevisinde hep bu yaşantıyı açıklamağa 
çalıştı. Mevlâna şöyle diyor: “Ey Tebzizli, Şemş 
Senin yüzünü gördüm güreli dinim aşkımdır benim” .

Mevlâna, her şeyden önce, İnsanı Şöyle ta
nım lar: “tnsanın insanlığı dünyadan kaçmasında, 
hayvanlığı da Tanrı’dan kaçmasındadır” .



Mevlâna, zâhir ilmi insanın üzerine konmuş bir 
yük, Ledün ilmini de insanın onun üzerine bindiği 
bir küheylân sayar.

Mevlâna şöyle diyor:
“Dünya, Allah’tan gâfil olmaktır. Yoksa kumaş, 

gümüş, altın, oğul ve kadın değildir” .
“Güneşin varlığına delil yine güneştir. Eğer 

sana delil lâzımsa yüzünü ondan çevirme!” .
“Halk, (Ben Tanrıyım) demeyi büyük bir da’va 

sanır; oysa, (Ben kulum) demek büyük bir da’vadır. 
Çünkü, bunu deyen iki varlık ispat eder: bir kendisi
ni, bir de Tanrıyı ispata kalkışır. (Ben Tanrıyım) 
deyen, kendisini yok etmiştir; yele vermiştir; ben yo- 
kum, hep O’dur, Tanrıdan başka varlık yoktur, ben 
yokluktan ibâretim, hiçim, der. Bundan dolayı halk 
anlamaz. Buracıkta bir kişi de Tanrı rizasi için Tan
rıya kulluk eder; Tanrı için kullukta bulunur ama 
kendisini de görür, yaptığını da görür, Tanrıyı da 
görür. İşte, bu kişi suya batmamıştır, suda boğulma- 
mıştır. Suda boğulan o kişidir ki onda hiç bir ha
reket kalmaz. Onun hareketi, suyun hareketinden 
ibârettir” .

“Huuu ! küpünün rengi A llah’ın boyası oldu. Et
raf onda bir renk oldu. Bir sâlik bu küpe düşse (yani 
vahdet mertebesine erişse) ben, vahdet küpüyüm 
der. Onun, ben küpüm, demesi, (Enelhak-Ben Hak
kım) demektir. Ama, o, bu hâlinda yine beşerdir. 
Fakat, sâlik, A llah’ın nuru ile baştan başa nurlamr- 
sa, artık, o vakit, o, hâl dili ile ve bilâ ihtiyar (Enel- 
hak) der, ve artık o, hâl ile Hak olmuştur. Demir, 
ancak, kıpkırmızı bir ateş hâline geldiği vakit (Ben 
Ateşim) deyebilir.” .



“Kalblerimizi sevgilinin düşüncesi doldurduğu 
zaman,

Bizim bütün işimiz O’nun hizmerinde olmak ve 
hayatı O’nun için harcamaktır” .

“Mevcut olmayan için var olmayayım,
Erganonun perdeleri O’na döneceğimizi i ’lân 

ediyor” .
Mevlâna, Dîvân-ı Kebîr’inde de şöyle diyor:
“Ezeliyetin Bağdad’ında, Biz, mağrurane i ’lân- 

da bulunuyorduk: (Ben, A llah’ım !),
Biz, böyle olduğumuz için, kalb, Ulûhiyetin 

aynasıdır” . ,
“Senin nefsinin Allah’ın tasavvurunda bir sû

reti vardır. Bu sebeple, bilmek istediğin her şeyi 
kendi nefsinde a ra !” .

“Ey kalb! Biz bir uçtan bir uca aradık, sorduk,
Sevgiliyi Senin içinden başka bir yerde asla gör

medik” .
Mevlâna yine şöyle diyor:
“Cân, bakışta, görüşte yok oldu da şunu dedi: 

(Tanrı cemâline T anırdan başkası bakamadı gitti)” .
“Altı yönden de bağlanmış olsan korkma 
Gönlünün tâ içinde sevgiliye gizli bir yol var” . 
“Sâdece âşık sevgilisi ile birleşmeği aramaz, 
Lâkin, sevgili de âşıkı ile birleşmeği arar” .

Âşık ve M a’şûk’un birbiri içinde eriyip ayni za
manda hem Âşık hem M a’şûk olarak tek vücut 
oldukları bu birleşme hâli tahakkuk edince de Mev- 
lâna’ya göre, bütün Dinler ve Milletler de tek bir Din



ve tek bir M illet olmuş olur. İşte, bu halette Mevlâ
na: “Ben, yetmiş üç Mezhep ile beraberim’5 diyor 
ve bütün insanlara şöyle sesleniyor:

“Yİne de gel, yine de gel, her ne isen öyle gel!

İster Kâfir, ister Mecûs, ister Putperest ol, yine 
de gel!

Bizim Dergâhımız ümitsizlik Dergâhı değildir.
Eğer yüz kerre tevbeni bozmuş olsan da yine

gel!”
Bu, sevgili ile birleşip tek vücut olma hâli, Mev- 

lâna’nm, daha çocuk yaşlarında ailece Belh’ten hic
retleri esnasında Nîsâbur’da suhbetine kavuştuğu bü
yük Mutasavvıflardan Feridüddin Attâr’a göre ise, ha
kikat yolcusunun tam bir yokluk hâlidir. Bu, yokluğa 
dayanan birlik hâlinde de Dinler ve M illetler de yok 
olmuştur. Bu hâlette, artık, ne Din ne de Dinsizlik söz 
konusu olabilir. Attâr, (Mantıkuttayr) adlı kitabında 
bu hâleti “Yedi V âd f’de bir seyahat olarak şöyle bir 
hikâye ile açıklar:

“Hüd Hüd kuşuna diğer kuşlar Sultânın gizli 
Sarayına götüren yolun uzunluğunu sorarlar. O da 
cevap olarak: her seyyahın içinden geçmeğe mecbur 
olduğu Yedİ Vâdı vardır, lâkin, sona erenlerden hiç
biri geri gelip seyahatlarmı anlatmadıkları için hiç 
kimse o yolun uzunluğunu bilmiyor, der ve Yedi 
V âd i’yi şöyle anlatır:

( “tşin başlangıcında (İstek Vâdîsi) var.

Ondan sonra, ucu bucağı gelmeyen (Aşk Va
disi) gelir.

Üçüncü Vâdî (Bilgi V âd î’si);



Dördüncü Vâdı de (îstiğnâ Vâdîsi)dir.
Beşinci V âdî (Tevhîd Vadisi);
Altıncı Vâdî, sarp ve korkunç bir vâdî olan 

(Hayret Vâdîsi)dir. .
Yedinci Vâdî (Yokluk, Yoksulluk Vâdîsi)dir.

Bundan sonra, artık, gitmene, yol-yürümene 
lüzum yok! Tanrı seni, kendine çeker. Bu cezbeye 
düştünmü gidiş, yürüyüş te kaybolur. Katra bile 
olsan Okyanûs kesilirsin.......... ...

İstek Vâdisi’ne girdİnmi her an önüne yüzlerce 
zulmet çıkar. .

Her solukta bu vâdî’de yüzlerce belâya uğrar
sın. Göklerin Tûtî’si bile burada sinekleşir.

Burada yıllarca çalışıp çabalaman gerek. Çünkü, 
haller, burada, hâlden hâle döner. İnsan, burada, 
hâlden hâle girer!

Burada, malı atman, mülkten arınman gerek!
Bu yolda kanlara bulanman, her şeyden sıy

rılıp çıkman lâzım !
Elinde hiç bir şey kalmayınca, gönlünü de bütün 

Varlık’tan arıtman gerek.
Gönlün, sıfatlardan armdımı Tanrı kapısından 

Zât nuru parlamağa başlar.
O nur, gönlünde parlayınca, gönlündeki bir is

tek, bin olur.
İşin alevlere sarsa, önüne yüzlerce kötü vâdîler 

çıksa,
Yine kendini delicesine iştiyakla ateşlere atar, 

Pervâııe’ye dönersin!



Bu çeşit Adam, iştiyakından, aradıkça arar; 
yandıkça yanar, Sakisinden bir yudumcuk şarap 
ister.

O, şarabın bir yudumunu içtimi iki âlemi de 
unutur.

Dudakları kupkuru olarak denize dalar. Candan, * 
Cânân’ın sırrını ister.

O sırrı bildiğinden, o sırra mahrem olmağı dile
diğinden yoldaki can alıcı Ejderha’dan korkmaz.

Yolda önüne küfr ve lâ ’net bile gelse, tek, sev
gilisinin kapısı açılsın da ne olursa olsun der, hepsini 
kabullenir.

Sevgili kapısını açtımı da ne Küfür kahr ne Din!
Çünkü, o kapıda ne o vardır, ne bu !” ).



S O N U Ç

Topluca söyleyecek olursak Tasavvuf:
1-  Bir çeşit tercübü tipi.

2- Bir çeşit bilgi yolu ve bir çeşit şuur hâlidir.

Tasavvuf, gerçek yönü ile A llah’ı bilme yolunda 
transandantâl bir tatmin iştiyâkt ve ihtirâsı olmak
tan ziyade Allah’a kavuşma yolunda bir aşkın ke
m âl ve tatmini ıştiyâkıdır. Ve Allah, Zaman ve 
Mekândan münezzeh olmakla beraber, her yerde 
hâzır ve nâzır olduğundan ötürü de O’na belirli 
bir yoldan değil, her yoldan ulaşılabilir. Ançak, bu 
yolların en şaşmazı ve kestirmesi insanın kendi 
nefsidir.

Şöyle de diyelim :
Tasavvuf, pek mükemmel ve pek yüksek bir 

duygulanma çeşidi; daha doğrusu, bir hayat şeklidir 
ve bu şekildeki hayatın da başlıca iki yönü vard ır:

1-  O, bir hayat prosesidir.
2-  O, bir mistik algının tatminidir.

M utasavvıfın hayat prosesi olması bakımından 
o, Allah’a doğru seyr ve sülük halleri içinde {Tas
fiye, işrak, Vecd ve İstiğraak) kademelerinden ge
çerek, şahsiyyetin yeniden yapılışıdır.



Mistik algının tatmini bakımından da o, kon- 
tamplâsyon hâlinde olan kişiye (Mutlak)tan haber 
veren (Vahy)den ibarettir.

Ve en nihayet şöyle diyelim:
Tasavvuf, gerçek anlamda, En ' Son Varhk’ın 

ilmi, ve En Son V arlık la  birleşip Bir Olma ilmidir. 
Gerçek Mutasavvıf ta, sâdece, (Mutlak) ın ilminden 
söz eden değil, fakat, (Mutlak)a kavuşandır. Kavuş
manın delili de sâdece, (Bilmek) değil; (Bilmek) 
ile birlikte (Olmak)tır.

Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi Tasavvuf yolu 
bir çok çeşitlilikler gösterirse de bütün bu çeşitlilik
ler, Islâmda, üç ana yolda toplanmıştır.

1- Ajihd ve İbâdet y o l u : Buna (Ahyâr) yolu da 
denir. Genel olarak Şeriat yolu, muamele yoludur.

2 -  T asfiye ve Mücâhede y o l u : Buna (Ebrâr) yolu 
da denir. Riyazet ve mücâhede, yani tasfiye yoludur. 
Bu yolda olanlar gerek Hak ve gerek halk ile mua
melelerinde sadâkat üzredirler.

3 - Aşk ve Muhabbet y o l u : Buna (Şattâr) veya (Şâ
irin) yolu da denir. Bu yol, aşk, muhabbet ve cezbe 
yoludur. Bu yol, ilk iki yoldan üstündür.

Zira, bu yolun şartı, (Ölmeden evvel ölünüz) ha
dîsinin işaret ettiği hâldir. Dolayısiyle, bu yol, artık, 
bir hâlden diğer bir hâle, bir makamdan diğer bir 
makama yükselerek A llah’a kadar giden bir seyr 
ve seyahattir. Bu yolun dayanağı olan esaslar, Tasav- 
vufî dille, makamlar da ondur:

1- Tevbe 4 - Kanaat
2 - Zühd
3- Tevekkül

5- Uzlet
6-  Devamlı zikr -



7— Allah’ayönelme 
(bütünlükle)

8-  Sabr
9 - Murâkaba 

10- Rizâ
Tasavvufun en son gâyesi Birlik (Tevhîd) tir. 

Birlikte Allah’tan gayri olan şeylerden geçmekle, 
yani (Fena) ile olur. (Fenâ) da üç türlüdür:

1- Kasitte Fenâ.
2 - Şududta Fenâ.
3 - Vücudta Fenâ.
Bu bakımdan mutasavvıflar da üçe ayrılırlar:
1- Kusûdçular.
2 - Şuhûdçular,
3 - Vücûdçular.

Kusûdçular:

Bunlar, maksat ve irâdelerini Allah’ın irâdesinde 
Fâni kılanlardır. Bu yolda olanlar, ancak, A llah’ı 
kasd ederler ve ancak Allah’ın irâdesi ile irâde eder
ler. Bunlar, uyanıklık hâlinde ve bakadadırlar; bun
ların ilimleri ve temyizleri vardır.

Şuhûdçular:
Bunlar, Allah’tan gayri olan şeylerden Fânî 

olup yalmz Allah’ı müşahede ederler ve onlarca bu 
Şuhûd, gayedir. Onlar, bu Fenâ’nın son derecesinde 
kendilerinden geçerler ki asıl Fenâ da budur. Bu mer
tebe geçici bir hâl ve zevk mertebesidir. Bunlarda ilim 
ve temyiz gücü kalmazsa da yine de onlarca Yaratan 
ile yaratılan ayrıdır. Bunlardan bazıları bu Fenâ 
makamını gâye edinerek bütün amelleri bırakırlar 
ki Şuhûdçulann böylelerine (Gâliye) derler.



Vücûd çular:

Bunlar, vücudta Fânî olanlardır. Bunlara göre 
Allah’tan başka vücûd yoktur. Yaratan ve yaratılan 
aynidir. Âlemler, Allah’ın tecellîlerinden, şuûn ve 
tavırlarından ibarettir. Fenâ olsun, vahdet olsun dış
tadır, dışa aittir. Bunlar, görünenin Fânî oluşundan 
görme Fâniliğine geçerler ki bu husus Şuhûdçularla 
aralarındaki en önemli ayrılığı teşkil eder.

Vahdet-i Şuhûd’ta şuhûd, gâyedir. Vahdet-i 
Vücûd’a göre ise vahdet-i şuhûd ne gâyedir ne de 
bu yol için zorunludur. Şuhûd keyfiyeti sâliklerin 
bazılarında hâsıl olur, bazılarında da hâsıl olmaz. 
Bundan ötürü şuhûd, gerçek yolunun esasından değil
dir, tesadüfe ait bir şeydir.

Vücûdçuların bir kısmı da Allah’ı âlemlerin bir 
toplamı olarak kabûl ederler. Bu görüşe göre Âlem, 
topyekûn Allah olmuş olur ki bu görüşte olanlara da 
(Galiye) yahut (Vahdet-i Mevcudçular) denir.

Kısaca, Vahdet-i Kusûd, İslâmın, ana hattı 
ile, da’vet ettiği hakikattir; Şeriat’ın ta kendisidir. 
Vahdet-i Şuhûd ta bazı sâliklere ârız olan bir zevk, 
bir hâldir. Vahdet-i Vücûd ise, bütünlüğü ile Allah’
ta yok olup Allah ile baakî olmanın sonucudur ve bir 
Felsefedir. Fakat, hemen ekleyelim ki bu Felsefe, akla 
ve mantığa dayanan bir Flsefe olmaktan ziyade 
Sezgiye ve Zevke dayanan bir Felsefedir.

Vahdet-i Vücûdçulara göre Allah, bütün varlığa 
sârî olan Mutlak Vücûd’tur; Tevhîd eden de Tevhîd 
edilen de O’dur; ve O-nun hakkında her denen şey 
Haktır ve Tevhîttir. Vahdet-i Vücûdçulara göre Ha
lik, M ahlûk; Kadim, Hâdis; Rab ve Abd ispat et
mek şirktir.



Muhyiddin şöyle demektedir:
“Tek varlıktan başka varlık yoktur. Şu hâlde, 

Nur ile Zulmet aynidir” .
“Allah beni öğer ben de O’nu; O bana kulluk 

eder, bende O’na. Hak beni yarattı ki kendisini bile
yim ; ben de O’nu, bilmek ile var kıldım” .

Şemsettin M ağribî de şöyle diyor:
“Senin zuhûrun benim iledir, benim vücûdum 

da senin iledir. Ben olmasam Sen zâhir olmazdın, 
Sen olmasan ben de mevcut olmazdım” .

Velhâsıl, Kitabımızın başında Allah hakkında 
işaret ettiğimiz : “O, evveldir, âhirdir, zahirdir, bâ
tındır” âyetine tekrar dönerek diyelim ki Vücûd, 
ancak, Allah’ın Zât’ma ve Ahadiyet’ine aittir. Mâ- 
sivânın, yani Allah’tan gayri şeylerin-hangi mertebe
de olurlarsa olsunlar—vücutları yoktur ve olamaz. 
Çünkü, Evvellik, Âhirlik, Zâhirlik ve Batılılıktan baş
ka beşinci bir mertebe olamaz.

Başka bir deyişle, gerçek vücûd sahibi olan Allah, 
eşyanın gerçek sûretleriyle meydana çıkar ve eşya 
da Allah’ın gerçek vücudu ile mevcûd olur. Zirâ, 
Evvel olan, Âhir olan, Zâhir olan, Bâtın olan, yalnız, 
A llah’tır.

Şimdi, bâtın mertebesi, sırf (Tenzih) mertebesi
dir. Zuhur mertebesinde ise (Teşbih) zorunludur. Bu 
sebeple de Allah, bir bakıma her şeyden münezzeh, 
bir bakıma da her şeyle ve her şeyde zâhirdir; yani 
Allah, Tenzih ve Teşbih sıfatlarının her ikisi ile de 
sıfatlanmıştır. Tenzih ve Teşbih’ten her biri, tek 
başlarına, kayıtlayıcı ve sınırlayıcıdırlar. Kayıt ve 
sınırdan kurtulup gerçeğe ulaşmak için de Tenzih



ve Teşbİh:in ikisini birden almak, yani Tenzih ile 
Teşbih arasını cem5 etmek gerekir. Muhyiddin de 
bu noktaya önemle işaret ederek, sırf Tenzihte kalın
dığı takdirde Allah’ın kayd altına alınmış olacağını; 
yalnız Teşbih’te kalındığı takdirde de Allah’ın ta
mamen sınırlanmış olacağını; ve doğru yolun, ancak, 
bu ikisi arasında bulunmakla elde edilebileceğini, 
ve ancak o vakit İlâhi bilginin İmamı ve Serdârı 
olunabileceğini ileri sürer.

Şu hâlde:
A— Yaratılmışın sıfatlarını Yaratan için ispat

lamak, bizi küfre götürür.
B- Yaratıcının sıfatlarını yaratılmış için ispat

lamak, bizi şirke götürür.
C - Yaratıcının sıfatlarını, ancak ve yalnız kendi 

için asi olarak ispatlamak; ve bunların, eşya 
adı altına giren her şeye nisbetinin ise, ancak, 
emânet olduğunu bilmek te bizi gerçek 
Tevhıd’e götürür.

Muhyiddin şöyle diyor:
“Sen, Hak’kı halktan ayıraarak Hak tarafına 
bakma,
O’nu, hem Tenzih hem de Teşbih ederek sa
dâkat makamında dur!.”

İşte, Muhyiddin’in (Vahdet-i Vücûd) Flsefesi- 
nin Allah’ı budur ve İslâm Deininin (Lâ İlâhe İlla l
lah)45 Tevhîd kelimesi ile deyimlediği Allah ta budur.

Bu konuda Bursalı Şeyh İsmail Hakkı Hz. leri46 
de şöyle diyor:

( “Lâ İlâhe İllallah” sözü, vehimleri silip atmak 
içindir. Çünkü, Vücud’ta ancak bir M a’bûd, belki bir 
Maksûd ve belki bir Mevcûd vardır” ).



Biz de şöyle diyor ve Kitabımızı Allah’ın izni 
ile bu noktada bitiriyoruz:

“Ya R ab! Ne Varlık’ta, ne Yokluk’tasın,
Ne Mutlak Bırlik’te ne Çokluk’tasın,
Haktır “Lâilâhe İllallah” Sözü
Çünkü, Sen, hem “Lâ” da, hem “İllâ” dasm” .

Kitabımızı bir iki cümle ile özetlemek istersek 
şöyle diyeceğiz:

* **
Tasavvuf demek Vahdet-i Vücûd yani, Vücûd 

Birliği demektir. Vücûd Birliği demek te, her şey. 
ortaklaşa bir tek Vücûd’a bağlıdır; dolayısiyle, bu 
bir tek Vücûd ta, zonrılu olarak,Bir Tek Yaratıcı 
olan Allah’ın Vücûd’undan ibarettir, Vücûd’un asıl 
sahibi Allah’tır demektetir. Şu hâlde, Vücûd Birliği 
demek, yalnız Allah vardır , 0 ’ndan başka hiç bir 
şey yoktur demektir.

Öyle ise, gözler, her şeyde ve her şeyle yalnız 
Allah’ı görmelidir, Çünkü, Allah, K uı’ân-ı Kerim
de şöyle demektedir:

“Hakikati dünya gözü ile görebilmekten yoksun 
olup burada kör olanlr, Âhirette de kördürler ve 
daha da sapıklıktadırlar’ .47

Evet, insan, hakikati dünya gözü ile dünyada 
görebilmelidir. Çünkü, insan, H akîkafı, Asıl Varlı
ğı, Allah’ı bilme ve bulma yetisine sâhiptiı1 ve çün
kü, insan, İlâhî mahiyete ortaktır. Zira, insandaki 
ruh, aslında, İlâhı ruhtan başka değildij. Bundan 
ötürü de insan, kendi aslî mahiyyeti ile birleştiğin
de Allah ile birleşmiş, daha doğrusu, aslına kavuş
muş olur. İnsan ile aslı olan Allah arasında, en



azından, potansiyel bir yakınlık vardır. Bu sebeble 
de insan, Allah’a karşı olan bir yaratık değil, ter
sine, Allah’a ortak bir yaratıktır.

Öyle ise, insanın kendi kendisini bulması ve 
kendini kendi gerçek nefsi ile aynîleştirmesi, onun, 
dünyadaki hayatının biricik gayesi olmalıdır.



N O T L A R

1 Bu konudaki bazı âyetler:
Biz ona katım ızdan bir rahmet verdik ve ledünnümüzden ona 

ilim  öğrettik (Kehf. 65).
Sana K ur’an okununca sen de onun okunuşuna u y ; onun, açık

lanm ası ve deyim i yine bize düşer (K ıyâm et, 18-20).
Sana K ıtab indiren O’dur. K itapta onun tem eli olan kesin âyet

ler v ard ır; d iğerleri de çeşitli an lam lıd ırlar. Bu çeşitli an lam lı olan
ların  te’v ilin i ancak A llah ve ilim de pek derinleşmiş o lanlar b ilir
ler ... bunu ancak akıl sahipleri düşünebilirler (Ât-İ tm ran  7),

Her ilim  sahibinden üstün b ir bilen vard ır (Yusuf. 76),
Her şeyin gerçeğini öğrenmeli ve gerçeği bilinm eyen şeye bağlan

m am ak (Y âsîn. 82).
De ki hiç bilenlerle bilmeyenler b ir olurm u? Ancak, tam  akıllı 

o lan lar düşünür ve ibret a lır lar. (Zümer. 9).
Bu konudaki bazı H adisler:
Bazı ilim ler vard ır k i g izli b irer hazine g ib id ir ; onu A llah ’ı b i

lenlerden başkası bilemez. Bu âlim ler o ilim den söz edince, ancak, 
A llah ’ı bilm eyenler onu inkâr ederler.

İlim  ik id ir : birisi kalbtedir, işte, faydah ilim  odur. Bir ilim  de 
yaln ız dildedir, bu da halk üzerine A llah ’ın hüccetidir.

İlim , A ltah yolunu ayd ın latır.
İlim , ibadetten üstündür. D inin kıvam ıdır.
İlm e riayet edicilerden olunuz, nakil ve rivayet edicilerden olma

yınız.
Ben ilm in  şehriyim, A li de kapısıdır.
Alimin ölümü âlem lerin yok oluşu gibidir.
Ebu H üreyre:
Ben, Peygamber efendimizden ik i türlü ilim  öğrendim. Bunlar

dan b irin i sizin araruzda yayd ım . Am a diğerine gelince, eğer onu size 
bildirseydim , boynumu vururdunuz.



tbn  Abbas:
“Emir sem aların arasına nâzil o ldu ..."  âyeti hakkında Ibn Abbas 

şöyle dem iş: “Eğer siz benim bu âyetin  tefsirinde ne dediğim i işit- 
seydiniz benî recm ederdiniz.”

2 -  1066 da Istanbulda ölen ve (D ıl-i DânâJ ad lı kasidesiyle nara 
alan  oğlan lar tekyesi Şeyhi İbrahim  Efendi Tasavvuf hakkında yap ılan  
b ir çok tan ım lan  aşağıdaki şiirinde toplamış bulunm aktadır. Bu hu
susta pek güzel b ir özet o lm akla buraya alıyoruz.

Bidayette Tasavvuf, sûfî b îcân  o lm ağa derler.
N ihayette gönül tahtında Sultan  olm ağa derler.
T arikatta  ibarettir Tasavvuf, m ahv-ı sûretten 

H akikatta sarây-ı sırda m ihman olm ağa derler.
Bu âb  u k il libasından Tasavvuf, â r î olm aktır 
Tasavvuf, cisııı-i sâfi, nur-ı Yezdân olm ağa derler.
Tasavvuf, lem ’a-ı Envâr-ı M utlaktan  uyarm aktır 
Tasavvuf, âteş-i aşk iy le  süzân olm ağa derler.
Tasavvufta şerâit, nâm e-ı hestiyi dürmektir 
Tasavvuf, clıl-i şer’ü  ehl-i iym ân o lm ağa derler.
Tasavvuf, â r if  olm aktır hakîınen âdetu llaha 
Tasavvuf, cümle ehl-i derde dermen olm ağa derler.
Tasavvuf, ten tılsım ın ism m iftâhiyle açm aktır 
Tasavvuf, bu im aret, kü lli v îrân  o lm ağa derler.
Tasavvuf, sûfî k aa li hâle tebdil eylemektir b il 
Dahi her söz ki söyler âb  ı hayvan  olm ağa derler.
Tasavvuf, ilm -i ta ’b irâ tı ve te’v îlâtı bilmektir 
Tasavvuf, cân evinde sırr-i Subbân olm ağa derler.
Tasavvuf, hayret-i kübrâda mest ü vâlih  olm aktır 
Tasavvuf, H akkın esrârında hayran  olm ağa derler.
Tasavvuf, kalb  evinden m âsivallahı giderm ektir 
Tasavvuf, kalb-i mü’m in Arş-ı R ahm an olm ağa derler. 
Tasavvuf, her nefeste Şarka ve Garba erişmektir 
Tasavvuf, bu kamu h alka nigehbân olm ağa derler.
Tasavvuf, cümle zerrât-ı cihanda H akkı görmektir 
Tasavvuf, gün gibi kevn’e nüm âyan olmağa derler.
Tasavvuf, an lam aktır yetmiş İki m illetin  d ilin  
Tasavvuf, âlem -i akla Süleym an olm ağa derler.
Tasavvuf urvet’ü l vüskaa yükün cân iyle çekmektir 
Tasavvuf, m azhar-ı âyat-ı gufrân olm ağa derler.
Tasavvuf, Ism-i A ’zam la tasarruftur bütün kevn’e 
Tasavvuf, câm i-i ahkâm -ı K ur’ân olm ağa derler.



Tasvvuf, vâsıl olm aktır cem îan talib -i H akka 
Tasavvuf, vasl-ı d idâr iy lc  handan olm ağa derler.
Tasavvuf, her nazarda Zât-ı H akka nâzır olm aktır 
Tasavvuf, sûfîye her müşkil âsân olm ağa derler.
Tasavvuf, ilm -i H akka sinesini mahzen etmektir 
Tasavvuf, sûfî b ir katreyken um m an olm ağa derler.
Tasavvuf, k ü lli yakm aktır vücudun nur-i L a iy le  
Tasavvuf, nur-i İ llâ  iy le  insan olm ağa derler.
Tasavvuf, on sekiz bin âlem e dopdolu olm aktır 
Tasavvuf, nüh felek em rine ferman o lm ağa derler.
Tasavvuf, {kull kefâ b illâh) iy le  d a ’vet dürür halkı 
Tasavvuf, (irca ı) lafziyle mestân olm ağa derler.
Tasavvuf, günde b ir kerre ölüp yine dirilm ektir 
Tasavvuf1 cümle âlem  cismine cân  olm ağa derler.
Tasavvuf, sûfinin her b ir k ılında b ir göz olm aktır 
Tasavvuf, ehl-i safvet, ehl-i m îzân olm ağa derler.
Tasavvuf, zât-i insan zât-ı H akta fân i olm aktır 
Tasavvuf, kurb-ı ev ednâ’da pünhân olm ağa derler.
Tasavvuf, cân ı cânâna verip âzâde olm aktır 
Tasavvuf, cân-ı cânan cânân-ı cân  olm ağa derler.
Tasavvuf, sende olm aktır hakikat, hak ey İbrah im !
Tasavvuf, Şer-i Ahmed dilde biırhân olm ağa derler.

Bu da Tasavvufun güzel deyim lerinden b ir id ir:
Tasavvuf, y â r olup b âr o lm am aktır;
Gül ü  gülzâr olup hâr olm am aktır.
3 -  M utasavvıflardan bazıları müessirden esere in tikal (a  priori) 
yolunu, bazıları da eserden müessire in tika l (a  posteriori) yolunu 

üstün tutm uşlardır. B irinci yolun paru lası (O, evveldir, âh ird ir, zâ- 
h ird ir, bâtındır) âyetid ir. İkinci yolun parulası d a  (Nefsini bilen R ab- 
bini b ilir) had îsid ir. Bazıları d a  her ik i görüşü de yerinde bulmuşlar 
ve yerinde kullanm ışlardır.

Tasavvuf, Nebî say ılan  sekiz u lu  kişinin güzel haslât ve âdet
lerin i kap lar :

a -  H z. İbrah im ’in kerem ve sehaveti. 
b -  Hz. İshak’m  kaza ve kadere rızası, 
c -  Hz. Eyüb’ün sabrı, 
d -  Hz. Z ekeriyya’nın m ünâcâtı. 
e— H z, Y ah ya ’n ın  garip liğ i, 
f -  Hz. M usa’n ın sûf h ırka  giyişi, 
g -  H z. Isâ’m n seyahati ve tecerrüdü. 
h -  Hz. M uham m aed’in  fakrı.



Her Tasavvuf yolcusunun bu haslatlarla haslatlanm ası zorunlu
dur. Z ira, A llah yoluna ancak bu haslatlarla  giritebilir.

4 -  Sem avî dinlerin hepsi Tevhid fikrin i ve güzel ah lâk lılık  esas
ların ı kapsar. Özellikle Sâra î kavmfar tenzih fikrin i, A ryâu î kavmlar 
d a  tevhid fikrin i benimsemişlerdir. Islâm dininin Tevhid fikri de ten
zih  ile teşbih arasını kendinde toplamıştır.

5 -  Ve y ine :
A llah  birdir (îh lâs . 1).
O öyle b ir A llah ’tır  k i Gökte de A llah ’tır, Yerde de A llah ’tır. Ve 

O hakim  ve âd ild ir {Zuhruf. 48).
Göklerde ve yerde ne varsa hepsi A llah ’ındır. Alfah her şeyi ku

şatmıştır (Nisâ. 125).
A llah, göklerin ve Y er'in  nurudur (Nur. 35).
Duyan, bilen O dur. (Âl-i Im rân, 32).
A llah her şeyi gözleyîcidir (Ahzâb. 52).
K ullarım  sana benden sordukları vakitte ben yakîn ım  (Bakara. 

186).
Biz ona (ölüm hâlinde olan insana) sizden daha yakıniz ve lâkin 

siz görmezsiniz (V akıa, 85).
Üçten az veya beşten ziyade kimseler b irbirlerıyle g iz li söyleş

tiklerini sanm asınlar, z ira , A llah onlarla beraberdir (M ücadele. 7).
Ektiğinim şeyi sızmi ekersiniz yoksa bizm i? (Vâkıa. 63).
K ullarından  tevbeyı kabul eden ve sadakaları a lan  A llah ’tır 

(Tevbe. 104).
Ey huzur içinde olan c an ! Hoşnud etmiş ve edilm iş olan Rabbine 

dön! (Fecr, 27-28).
Hep birden A llah’ın ipine sarılın ız! (Âl-i Im ran, 103).
6 -  Ve yine :
K ulum  bana nafilelerle yaklaşınca ben onu severim ; ve onu sev

diğim vakit ben onun gören gözü, işiten kulağı, tutan  eli, yürüyen 
ayağ ı olurum.

Bir insan sadaka vermez ki o sadaka daha dilencinin eline düş
meden A llah’ın  eline düşer.

D ünyada, garip  yahut geçici b ir yolcu gib i ol!
K âm il insanın firasetinden sakınınız. Z ira, o, A llah ’ın nuru ile 

bakar. : ■
Ebu Bekr:
Ben bir şey görmedim ki A llah ’ ı onda görmeyeyim .
L übeyd : .
Gerçek olan yaln ız A llah ’tır. O 'ndan başka her şey.n kendi nef
sinde hakikati yoktur.



7 - Bu yol, özellikle. Basra, Bağdat, Horasan, Buhara, Şam, 
Mekke ve Yemen, Endülüs, Tunus, Fas, M ı s ı r ,g ib i  merkezlerden 
yayılm ıştır.

8 -  A llah, Peygamberler hakkında şöyle d iyor:
Peygamberleri ancak müjdeci ve uyarıcı o larak  gönderiyoruz

(En’am. 48). Seui de Ey M uham m ed! yaln ız müjdeci ve uyarıc ı o la
rak gönderdik (Isrâ. 105) Ayrıca bk: F âtır : (19-23), İsm ail A nkara’vî- 
ye göre: Fakir, dünyaya ait şeylere m alik olm ayan, m âlik olduğunda 
da onları A llahın rızası ve muhabbeti yolunda bağışlayandır. (Bk. 
M inhacülfıkara, s. 83),

9 -  Ebu Hâşım K ûfî, kalpler hakkında ilk  söz söyliyendir.
10- Fahreddin Irakî Hemedan nahiyelerinden birindendir. Önce 

hafız id i, sonradan Tasavvuf yoluna g ird i. Bir gün Hemedan’a gelen 
bir seyyah kafilesi arasında bulunan güzel bir oğlana âşık olmuş ve bu 
aşk yüzünden o kafile ile b irlikte H indistan’da M oltan şehrine gitmiş 
ve o şehirde Şeyh Bahaeddin Z ekeriyya'ya intisab etmiş ve onun kızı , 
ile de evlenerek yirm i beş ytl Şeyhin hizmetinde bulunmuş, Şeyh ölün
ce de onun yerine geçmiştir. Fakat, gittikçe artan düşmanlarının it 
ham larına dayanam ayarak Anadolu’ya geçmiş ve bu arada  Sadreddin 
Konevî ile  de tanışm ıştır. Sadreddin’ in ilim  meclislerinde özellikle 
M uhyiddin 'in  (Fusûs)unu dinlerken ondan pek etkilenmiş ve (Leme- 
ât)ın ı kalem e alm ıştır.

Emir M uînuddtn Pervâne, lr a k ı ’nin başlıca m ürid i oldu ve onun 
için  Tokad’ta  bir H âm kah yapkıtdı. Em îr’in ölümünden sonra Iraki 
M ısır’a g itti ve M ısır Sultan ını d a  kendisine m ürid yaptı. Fakat, 
M ısırda da kalm ayıp  Şam ’a  geçti ve orada iken h icrî 680 de öldü. 
M ezarı M uhyiddin ’in  mezarı arkasındadır.

Irak î şöyle demektedir:
Hem batısın hem zahirsin ve her ikisisin. Hem o değilsin hem bu 

değilsin. H em busun, hem oşun.
Hem her şey sensin hem dc hep sen. O hâlde senden başka olan 

şey nedir?
Aşk ta , Âşık ta , M a ’şuk ta  hep benim . Hem ayna, hem cemâl 

hem de cem ali gören benim.
H ulâsa benim zâtım  bütün isim lerin m azhandır. H akikat’ıa, 

bakarsan, Ism-i A ’zamım.
O’nun sırrın ı her zerrenin dilinden sen kendin işit, an la ! Ben gam 

maz değilim .
Nasıl olur da birbirim izden ayrı kalır ız? Ben, sen aradan  çıktık. 

Bâki kalan A llah ’ tır.



11- C âm l Horasan vilâyetlerin dendir. M ezarı H erat’tad ır. O, 
onbeşinci yüz y ıld a  T im urlu lar devrinde yetişmiş büyük Şair ve âlim 
lerden b irid ir. Üstadı, hoca S a ’deddin K âşgari’d ir. Fakat, özellikle, 
hoca Abdullah ile  çok düşüp kalkmış ve yolunu onun hizmetinde 
tam am lam ıştır. M uhyidd in ’in (Fusûs) unu şerh edip ad ını (Şerh-i 
Fusûs) koymuştur. Onun (Levâyih) i deFusus’un b ir açıklanm asından 
ibarettir, K ur’an ’ a  da bazı tefsirler yapm ıştır, H icrî 898 de ölmüştür,

C âm î şöyle dem ektedir: “K âinat k itab ını yaprak  yaprak  dikkatle 
gözden geçirdim  ve onda A llah ’ın  zâtından ve zâtın ın  şuûnuııdan 
başka b ir şey görmedim ve okumadım ,”

C âm i yine şöyle dem ektedir:
“Ey kendisinden başkası iç in  onun tarafın a  seyr ve sülük olm ayan 

Zât-ı Ecel ve A ’lâ l Senden h â il ne Mescit ne de b ir M anastır vard ır. 
T âlib  ve M atlub lan n  cümlesini gördüm : onların cümlesi sensin, 
arada gayr ilik  yoktur,”

“H içliğ’e geçip gittim  yok oldum ; ve işte beti M utlak  H ayatım , 
yaln ız A llah ’ı gördüm.”

12— H z. A li şöyle de dem iştir:
Senin devan şendedir, hâlbuki sen bilmezsin. V e m arazın  da 

şendendir, hâlbuki sen görmezsin. Kendini küçük bir cisim sanırsın, 
hâlbuki Büyük Âlem sende dürülmüştür, yan i sen K âinatı kendinde 
toplamışsın. H arflan  ile  g iz li şey açığa çıkan K itâb-ı M üb în  sensin. 
Senin dıştaki şeye ih tiyacın  yoktur. Sende satır satır yazılm ış olan 
şey aana senden haber verir.

H z. Ali ilim  hakkında yine şöyle dem iştir:
Kişi bilm ediği şeye düşman kesilir.
Gerçekte b ir adam  ilim  ile  can lı olm adıkça ölüden başka b ir şey 

değild ir.
Kişinin, k ıym eti kesin o larak  b ild iği bilgisinden ibarettir.
Âlim , kalb ve zekâ gözü ile  görür; cahil, yaln ız gözü ile .
Kendini b ilm eyen başkasını nasıl b ilir?
Akıl g ib i m al, iy i h uy  g ib i dost, edeb g ib i m îras, tevfik gib i reh

ber, ilim  g ib i şeref bulunmaz.
C âh il ne ifrattan  ne de tefritten kurtu lab ilir.
C âhillerin  kalb i dudaklarında, â lim lerin  ağzı kalblerindedir.
tlim , hâkim dir, h iç b ir vakit yok olm az. M a l ise m ahkûm dur; 

bu gün var, yarın  yoktur.
13- H aşan Basrî’n in babasının bir esir olduğu söylenir. H aşan Basri 
kuvvetli karakteri, zühd ü  takvası, ta lâkat ve belagatı ve fikirlerini 
korkmadan açıkça savunması ile  şöhret bulmuştur.



14- R âb ia Adeviyye K aysiyye’mn h ayatı hakkında yeterli b ilg i 
yoktur. Onun, çocukluğunda çalınd ığ ı ve câriye olarak satıld ığ ı söy
lenir. Âzad edildikten sonra dünya işlerinden çekilerek kendini T asav
v u f ’a  verdi ve Basra’da yerleşti. K ısa b ir süre içinde etrafına b ir sürü 
taraftar topladı. Bunlar arasında M âlik  b. D înâr, Süfyan A l-Sevrî, 
Şak îk  Al-Belhî gib iler de bulunm aktadır. Özellikle Süfyan, daim a 
ondan ak ıl danışırdı.

15- Y ine Sakatî demiştir k i: “B ilgi, yukarıdan  aşağ ıya iner, kuş 
gib i kanat vurur ve utanm a ve h aya  bulunan gönüle konar.”

16- M a ’ru f’un an a ve babasının H ıristiyan olduğu söylenir. 
M a ’ruf, îm am  A li sülâlesinden M ûsa A l-R izâ’n ın m üridlerindendir 
ve onun tararından  müslüman olmuştur,

M a ’riif  demiş k i: “Sûfî bu dünyada m isafirdir ve m isafir edepli 
olur, konuk kabul edenle çatışm az” .

Yine demiş k i: “M uhabbet, ilim le öğrenilir b ir şey değild ir. O, 
ancak, A llah ’ın  b ir mevhibesinden ve fazhndandır” . M a ’ru f’un kabri 
Bağdattadır.

17- Zünnûn’u zam anın Halifesi M ütevekkil’e dinsizlikle kötü
lem işler. M ütevekkil de meseleyi an lam ak üzere onu M ısır’dan Bağ- 
dada elleri ve ayak lar ı bağlı o larak ve büyük eziyyetlerle getirtm iş; 
fakat, Zünnûn’un vaaz ve nasihatlarından o derece etkilenmiş ki 
yaptığ ına pişm an olup ağlam ış. M ütevekkil da im a: “V era ’ ehli an ı
lacağ ı zam an önce Zünnun’u an ın !” dermiş.

Zünnûn bir kere M ekke’de de habs edilmiş. Zâten onun ömrü 
hep üzüntülerle geçmiş, fakat, o, bütün bun ları, kemâl yolunda, A llah 
ın  bir lutfu olarak telâkki etmiş. Hİcrî 245 te M ısır’d a  ölmüştür.

18- Hâris M uhasib i aslen Basra’ lıla r . Fakat, o Bağdatlıların  
üstadı olup orada îm am  H anbel’den ik i y ıl  sonra ölmüştür.

R ivayete göre M uhasib î’ye babasından yetmiş bin d inar m iras 
kalm ış. Fakat, babası kaderci olduğundan, o, bunun b ir dirhem ini 
haram  diye kabul etmemiş ve bu hareketini vera’ın şartı b ilm iştir, 
O , p araya  h iç önem vermez ve çoğu kere aç gezermiş,

Abu Ali A l-Dakkak’tan rivayet ed ilir k i M uhasibi ne zam an şüp
heli bir yem eğe e lin i uzatsa parm aklarından b ir dam ar harekete geçip 
elin i geri çekermiş.

Abu Abdullah b. H afif dermiş k i : Şeyhlerim izden şu beşine uyun ;
1- H âris A l-M uhasib î. 2- Cüneyd b. M uham m ed. 3- Abu 

M uham med A l-Rüveym . 4- Ab’ul-Abbas b. A tâ. 5-Amr’ b . Osman 
A l-M akkî. Çünkü, bun lar ilim le hakikati bağdaştırm ışlard ır; a r t a k a 
lan  büyüklerim izin de hallerin i teslim edin.



M uhasibi kulluk hakkında şöyle demiş: “kulluk sıfatı odur ki 
sen nefsini hiç bir şeye m âlik görmeyesin ve bilesin ki sen nefsine ne 
zarar ne de fayda sağ layab ilirs in .”

O, muhabbet hakkında da şöyle demiş: “M uhabbet, bir şeye 
bütün varlığ ın la meyi edip sonra o şeyi nefsin ve ruhun ve m alın üzerine 
ih tiyar ve tercih ederek g iz li ve açık olarak onun muvafakatim gö
zetmek ve onun muhabbetinde kusur ve noksanlığını b ilm ektir.”

M uhasib i tam  kırk y ıl kendini A llah ’ın  huzurunda farz edip 
daim a iki d izi üzerine oturmuştur.

19- A bdullah M uhammed b. Kerrâm Bani N izar’dan id i, Za- 
ranc kasabasında doğdu, Sicistan’da yetişti ve sonra Horasan’a gidip 
Ahmed b. H arp {öl. H . 234} tan ders gördü. Daha sonra Belh’ te, 
M erv’de ve H erat’ ta da başka hocalardan ilim  elde etti. Bîr müd
det M ekke’de oturdu ve sonra da N isâbur’a gitti ve orada iki defa 
habs ed ild i. Habsten çıkınca d a  Kudus’a  g itti ve orada h icri 255 te 
ö ldü.

Onun, İlâhî zât’ın b ir cevher veya vücud olduğu esas akidesi 
üzerine kurduğu mezhebi, özellikle, Horasan’da yayılm ıştır. Bu mez
hebin fik irleri (Fark Beyn’el-Firak) ad lı eserde tam  bir şekilde görü
lü r. Bu mezheb, Gazneli Sebuk T ig in  tarafından korunmuştur.

20 - İbrahim  b. Beşşâr’ın İbrahim  Edhem'den nakl ettiğine göre, 
İbrahim  Edhem b ir gün avlanm ak üzre ormanda av  peşinde koşarken 
hâtıftan bir ses o n a : “Ey İb rah im ! Sen bunun ıçinm i yaratıld ın  veya 
bum ınlam ı me’mur edildin !?d iye bir soru sormuş. Sonra da atnun eğer 
kaşından: “O T anrıya yem in ederim  ki sen ne bunun iç in  yaratıld ın  
ne de bununla me’m ursun!” diye hâtıftan bir cevap duymuş. Bunun 
üzerine atından inmiş ve y aya  yürümeğe başlamış. Bu sırada babasının 
çobanlarından birine rastlamış ve onun eski yün  kebesini kendi giymiş 
ve kendi süslü elbiselerini de ona giydirmiş (İbrahim  Edhem’in  bu 
hikâyesi Buddha’nm hikayesini andırm aktadır). İbrahim  Edhem, 
sonra sahraya düşüp M ekke'ye gelmiş ve orada Süfyan A l-Sevri (öl. 
H . 168) ve Fudayl b. ly a z  ile  arkadaşlık etmiş. Sonra da M ekke’ den 
Şam ’a gelmiş ve orada hicri 161 de ölmüş,

İbrahim  Edhem helâl yemek için  ekin biçmek, bahçe beklemek, 
hatta , natırlık  gib i işler yapmış ve kendi günlük geçiminden fazlasını da 
daim a fakirlere dağıtm ıştır.

Bir gün çölde İbrahim  Edhem’in karşısına b ir adam  çıktı ve orta 
T an rı’nm en büyük ad ı (Ism-i A ’zam )nı öğretti. Sonra, o, öğrendiği 
bu ad la dualar ederken yine bir gün H ızır Aleyhisselâm ile  karşılaştı. 
H ızır ona: “Sana ism-ı A ’zam ’ı öğreten kişi Dâvut aleyhisselâm id i” 
dedi.



îb rah im  Edhem: “Yiyeceğine haram  katm a yeter! Gcceleri n a
maz kılm aktan, gündüzleri de oruç tutm aktan sorumlu olmazsın” 
dermiş. O daim a şöyle dua edermiş: “Y a A llah ’ım ! Beni sana âsi 
olmak zilletinden tâatımn izzetine yükseli!” .

Alıırıed b. H ndraveyh’ten rivayet edilir k i İbrahim  Edhem, ka'- 
beyi tavaf eden bîr adam a şöyle dem iş: “A ltı sarp ve dik yokuşu aş
m adan sâlibler derecesine ulaşamazsın ki o yokuşlar şunlard ır:

1- Ni’metin kapısını kapayıp sıkıntının kapısını açm ak.
2 -  Şan ve şerefin kapısını kapayıp  zilletin  kapısını açmak.
3 -  R ahatın  kapısını kapayıp didinmenin kapısını açm ak.
4 -  Uykunun kapısını kapayıp geceyi uyanık geçirmenin kapısını 

açmak.
5 -  Zenginliğin kapısını kapayıp  fakirliğin kapısını açm ak.
6 -  Emel kapısını kapayıp ölüme hazırlık kapısını açm ak.
İbrahim  Edhem’e on bin d inar vermişler, o d a : “ism im i fıkara

defterinden sildirmekmi istersiniz?” demiş ve red etmiş.
21 - Şakîk, Belli u lu larıııdand ır. Zühd ve fütüvette ile ri id i. İb

rah im  Edhem’in en gözde şöğrencisi id i. O şöyle de derm iş: “Ben, etti
ğim  günahlardan ziyade etmediğim günahlardan korkarım. H alk  ile , 
ateş ile suhbet eder g ib i suhbet e t !” .

Şak lk ’ı h icrî 174 te H atlan ’da şehid ettiler. Kabri oradadır.

22 - Y ah ya b. M uaz h icri 258 de Nisabur’da ölmüştür. Pek gü
zel ve kandırıcı söz söylermiş.

Y ahya, iy ilik  hakkında şöyle demiş: “Eğer sevindiremeyecekseıı 
hiç olmazsa ağ latm a. Eğer medh ü senâ edemezsen hiç olmazsa kötü
lem e!”

O, muhabbet hakkında da şöyle demiş: “H akiki muhabbet cefa 
ile  eksilmeyen, hürm et ve ihsan ile  de fazlalaşm ayan m uhabbettir” .

Ve yiııe demiştir k i: “Zâhidler dünya garip lerid ir ve ârifler âh i
ret garip lerid ir” ,.

Ve yine demiştir k i : “Allah bir taifeyi dost edindi ve onların gön
lünü kendine bağlad ı” .

Ve yine demiştir k i : "K im ki dosttan dostun başkasınt gördü, dos
tu görmedi” .

Ve yiııe  demiştir k i: “Hak’ka ait bilgi halka a it bilgiden üstün
dür” .

23 - Bâyezld ’in  dedesi Mecûsi imiş, sonradan M üslüm an olmuş. 
Babasının ad ı îsâ’d ır.

R ivayete göre Bâyezîd 313 üstâda hizmet etmiş ve bunların en so
nu tm am  Ca'fer A l-Sâdık imiş. Bâyezîd, Tabiînden Haşan Basri’ye



yetişmiş ise de onunla tanışamamış. Bâyezid Im am -ı A ’zam Abu H anî- 
fe’n in de çağdaşıdır. Bâyezid, C a ’fer Sâd ık ’ın yan ında b ir müddet 
sakalık  hizmetinde bulunmuş ve îrşad için  ondan el a ld ıktan  sonra 
Bistam’da halkı irşada başlamış. Bâyezid, Şeyh R a i ve Fudayl b. ty âz ’- 
dan  da irşad görmüş olm akla bun ların  üstadları yolu ile  de Ebu Bekr’e 
dayan ır. *

Bâyezid, bir işittiğini bir daha unutmazmış. R ivayete göre yedi 
yaşında iken (Mükâşefc) yolunu tutmuş ve bir ara  Bistam’da bulunan 
Şakîk-i Belhî, onun bu yolu tutmasını teşvik etmiş.

Aynî zam anda Şa ir de olan Bâyezid, daim a istiğrak içirde imiş ve 
öliirkenşöyle dem iş: “Y aR ab b î! Seni ancak gaflet eseri olarak andım ” , 

Bâyezid, m a’na âlem inde A llah ’ı görmek devletine mazhar ol
muş ve : ‘‘Y a R ab b î! Sana nasıl yol o lur?” diye ricada bulunmuş. A l
lah  tarafından da : “Dünyasından, âhiretinden ve n ihayet kendi vü
cudundan geçenler bana erişir” İlâhî h itâb ı sâd ır olmuş.

O şöyle demiş: “Otuz y ıl mücahedeye çalıştım , fakat, ilim  ile 
ilm e uym aktan daha güç bir şey bulmadım. Bilgilerin çatışması hak
kım ızda rahm ettir, fakat, yaln ız Tevhitte değil” . ■ 

Ona keramet hakkında sormuşlar ve bir zât hakkında: her gece 
M ekkeye gider ve su üzerinde yürür, demişler. O d a : “A llah ’ın la ’- 
neti üzerine olsun. Şeytan da b ir saatta M aşrıktan  M ağrıba gider ve 
kuşlar havada uçar ve balık lar suda yüzer” buyurm uşlar.

O, zâh irl hocalara karşı d a  şöyle dem iştir: “Siz ilm in izi ölüden 
ölüye aldınız. Biz ise ilm im izi H ayy ve Lâyem ût olan A llah ’tan  ald ık” .

Bâyezid, anasına pek m utî imiş ve ölünccye kadar anasının h iz
metinde bulunmuş ve onu incitmemiş.

24— Cüneyd’in künyesi Abu Al-Kasmı, lakabı d a  K avârir i ve 
Züccac id i. Z ira, babası sırça satardı. Cüneyd’in aslen Nihavend’ten 
olduğu söylenir.

Cüneyd’in  rivayetine göre Seriyy-es-Sakatî C üeyd 'i daim a halka 
vaaz ve nasihatta bulunm ağa teşvik edermiş. Fakat, o, kendini buna 
lây ık  görmezmiş. Ama b ir gece rüyasında H . Peygam beri görmüş ve 
Peygamber ona: “H alka vaaz ve nasihat e t !” d iye buyurmuş ve o da 
ondan soma vaaz ve nasihata başlamış.

Cüneyd, aslında kazandığı büyük şöhretten, zahirde ise M uhab
bet ve Üns m akam larım  kabul etmesinden doğan anlaşm azlık üzerine 
ve Gulâm H alil’in  etkisi ile, taraftarlariy le  b irlikte sürekli o larak ta ’- 
kibe uğram ıştır. En n ihayet h icri 297 de Bağdat’ ta  ölmüş ve dayısı 
S akati’n in yanına gömülmüştür. Kendisi y az ılı bir eser bırakmamış, 
ancak, öğrencisi C a’fer A l-H uldî onun sözlerini k itap lar hâlinde top



lam ıştır. M uhyiddin A rabî (Ruh’ül-Kuds) ad lı risalesinde Cüneyd'i 
pek ziyade medh eder.

Cüneyd demiş t i :  “tim in vecde gark olmasutdansa vecdin ilm e 
gark olması daha h ay ır lıd ır” .

“M eclislerin en şereflisi ve üstünü Tevhid m eydanında düşünce 
üzerinde oturmaktır” .

“A llah ’ı müşahede ettiğin gözle O’ndan başkalarına nazar et
mekten sakın” .

“Belâ, belâyı verenden gaflettir” .
“H alkın hicabı üçtür: 
a— H alktan h icab . 
b -  D ünyadan hicab. 
c -  Nefsten hicab.
Okumuşların hicabı İse b ird ir : “yap tığ ı İşleri önemsemek ve onlar

dan  sevap üm it etmek ve n i’meti verene değil de n i’mete nazar etmek” .

2 5 - H am dûn Kassâr Nisabur’da göm ülüdür. O şöyle demiştir: 
“Gönlümün, F ir’avn gönlü üzerine fazlı vard ır” . “K im de hayırlı

b ir haşlat görürsen o kimseden ayrılm a, onun bereketlerinden sana da 
erişir” .

26 - Ş ib lı, aslen Horasan’ lıd ır. Bağdatta, yetişm iştir. Cüneyd’in 
öğrencilerinden olup â lim  ve fakih id i. Cüneyd, onun hakkında: “Şib- 
l i ’ye b irbirinize baktığınız gib i bakm ayınız, o,A llah’ın  gözlerinden bir 
gözdür” . Ve “her kavme mahsus bir tac  olduğu g ib i o da bukavm in  
tacıd ır” demiştir.

Ş ib li’den, M ücerred Tevhid’ten hakikati üzre baber vermesi 
istenmiş, o da demiş k i : “Tevhitten söz ile  haber veren M ülh id , işaret 
ile  haber veren putatap ıcıd ır. Tevhid hakkında konuşan ondan gâfil 
ve sükût eden câh ild ir. Tevhitte tevacüd gösteren yoksun, ve vusû- 
lünü vehm eden semeresiz ve yak în  zanm nda olan uzaktadır. V e her 
b ir şey ki onu evhamınız ay ırd  ede ve belirleye ve m a’nalarım zm  
tam am lığında ak ılların ız id râk  ede o şey sizlere m a’ru f  ve merdud 
olup sizin g ib i masnu’ve muhdestir.

Ş ib lî hüriyyet h akkında şöyle demiş:
“H üriyyet, gönül hüriyetid ir başka değil” .
O, âfiyet hakkında d a  şöyle demiş:
“Afiyet, b ir lâhza kalbin A llah  ile  karar eylemesidir” .
R ivayete göre Ş ib lî yirm i ik i kere tim arhaneye girip çıkmıştır.

27 - H uld ı aslen Bağdad’Iıdır. H asır dokuyucusu id i, Cüneyd’in 
ve İbrahim  Havass’m  öğrencisi olup Rüveym , Semnun ve diğer tarikat 
u lu ları ile  suhbet etm iştir, O, büyüklerin  D îvan’larından ik i yüz



kitap toplamış ve iki bin kadar da Şeyh adı bilirm iş. O, şöyle dem iş: 
I ıa k ’ın acaîb i üçtür:

1- Ş ib li’ııin şathı.
2 -  M ürtaaş'ın  nüktesi.
3 -  Ve benim hikâyelerim .

H uld i’ye sormuşlar: Arifler kim lerdir? Cevap vermiş: "O nlar, 
onlar değildir, eğer onlar o la onlar değild ir” .

H uldî h icri 348 te Bağdat’ ta öldü. K abri, Sakatı ve Cüneyd’in 
kabri yanındadır.

28- İran ’da zuhur eden mutasavvıfların hemen hepsi şair olup 
tasavvufî fikirlerin i, özellikle, şiirle d ile getirm işlerdir. Bu tarz, sonra
dan, Osm aııhlara da geçmiştir. Irak 'ta , Şam 'da, M ısır’da ise, tasavvufî 
fikirler, şiirden ziyade mensur olarak dile getirilm işlerdir.

29 - Tarikatların  ilk örneği Peygamber zam anındaki (Ashâb-ı 
Suffa) da görülür ki bu kimseler ilim  ile ve b atin i tasfiye ile meşgul 
olan bir takını fakir ve iyi huylu kimselerdir.

T arikatların  hepsi, esasta, im am  A li ve H alîfeleri vasıtasiyle 
yayılm ıştır. H z. Ebu Berk’den de Tarikat teselsül ettirirlerse de, bu, 
ancak, bir m a’nevî intisabtan ve bir teberrükten ibarettir.

Arap çevrelerinde zuhur eden T arikatlarda def ve heyecanlı, zikr 
göze çarpar ve onlar ruhsal heyeceanlarım  şiddetli hareketler ve na 'ra  
atm alarla  ifade ederler.

Acenl çevrelerinde zuhur eden T arikatlarda da aşk sözleri ve âşı- 
kaane hâller görülür, M evlevi T arikatında da ayni hâl göze çarpar. 
Z ira, bu T arikat îran  etkisi altındadır.

Türk çevrelerinde zuhur eden, özellikle Nakşî T arikatında ise 
heyecanı gizleme ve sükıneti koruma esastır. S ırf Türklere mahsus 
olan (Bektaşî) T arikatında da T arikat Âyini, sırf müsahabeden ve bir 
takım nasihatlar dinlemekten ibarettir.

Islâm Tarikatların ın  hepsinin gayesi (Vahdet-i Vücud) olm akla 
beraber bu görüşü en hâlis şekli ile temsil eden T arikatlar sadece iki
d ir :

M elâm ilik  ve Bektaşilik.
M elâm îlik ; M elâm îlere göre fiillerin  ve sıfatların hepsi A llah’a 

râc î ve aittir ve vücud olarak ta  yaln ız A llah ’ın vücudu vard ır. Ger
çek yolunun gayesi de A llah ’ta fânî ve A llah  ile baak î olmaktır,

M elâm îlik  genellikle üçe ay r ılır :
1- Kassâriyye M elâm iliğ i (Tarikat-ı A liyye-i S ıdd ik iyye). Bu, 

üçüncü hicrî yüz y ıld a  zuhur etm iştir. H amdûn Kassâr’a mensubtur.



2- Bayram İ M elâm îliğ i (T arikat-ı A liyye-i Bayram iyyç). Bu, 
dokuzuncu hicrî yüz y ılda zuhur etm iştir. Emir S ikk în î’ye  mensub- 
tur.

3 -  Nuriyye M elâm îliğ i (Tarikat-ı A liyye-i Nakşibendiye).
Bu T arikat, îm am  R abban î’nin (M üceddıdiyye) kolundan bir

koldur ve on üçünefl yüz y ıld a  R um eli’de Usküp’te zuhur etmiştir ve 
kurucusu Arap Hoca denmekle m a’rûf M ısır’lı Muhammed Nur 
Al A rab i’dir.

M uham med Nûr A l-Arabî (V ahdet-i Vücûd) a ka il olan ların  en 
büyüklerindendir. M elâm îlik , onunla, belli başlı bir Tasavvuf ta ri
katı olmuş, bir meslek hâline gelm iştir. K em alettiıı H arirî de Nur 
A l'A rab î’nin en gözde öğrencılerindendir.

B e k ta ş i l ik :  Bektaşîliğin esası (Aşk) tır, (Vahdet) te bu aşkın 
visal noktasını teşkil eder. 1

Bektaşîliğe göre dünyada hükm eden şey (Cemâl) d ır. Ccm âl’dan 
maksat ta tam ve M utlak güzelliktir. M utlak  güzellik  te a ’za tam lıği 
ve sıhhatlıîiğı, endam tenasübü ve yüzdeki nûrân i halvet toplamından 
ibarettir. Dünyanın en güzel insanı da H z, A li’d ir. Çünkü, A li, A llah ’ın 
cem âlidir ve bütün kâinatın  kendisinde göründüğü aynad ır. Peygam
ber de bu yüzden A li1ye âşık olmuş ve bütün hakikati A li’nin cemâlinde 
görmüştür.

Ş im di, Tasavvuf, Islâm  Din’inin iç yüzüdür ki (T arikat), (M a’ri- 
fet) ve (Hakikat) kademelerini ihtiva eder. Bu dinin dış yüzü dc (Şeri
at) ıır. Fakat, Din, b ir bütün olm akla ne iç, d ıştan ; ne dc dış iç’ten 
ayrıd ır, Şu hâlde Tasavvuf: Şeriat ve Tarikat* dolayısiylc, Hakikat 
ilm id ir. Bundan ötürü de Cüneyd: “Tasavvufun sonu, başıdır” de
miştir.

Daha başka bir deyişle: îilâm ın  binası (Şeriat) ve (Tarikat) tan 
ibarettir. Din’in dış ve iç mertebeleri de şunlard ır;

Ş e r îa t :  A llah ’ın , Peygamber vasıtasiyle bildirdikleri ilâh ı hüküm
leri hâvi U lu  ve M ukaddes bir kanundur.

T a r ik a t :  î  nsanı gerçeğe götüren ana yol olup, m akam larda bir 
menzilden diğer menzile geçip yükselmek ile  A llah ’a^bir kademe daha 
yaklaşan lara mahsus seyr'd ir.

M a  r i f e t :  Bu da A llah  yolunda bir kademe daha ilerlemek de
mek olup bu kademe Zevk’çe ve Şuhud’ça b ir ilim  İle A llah1! bilip 
tanım ak demektir.

H a k ik a t :  Bu mertebe, bütün haki katları kendinde toplayan (Aha- 
dıyet) mertebesidir» Bu mertebede insan, bütün sırlan  geçer, sırların



sırrına erer, yan i, insan, artık , H akikatlann  H akikatin i kavrar ve A l' 
lah ’ı ile  birleşir.

Şöyle de d iyeb iliriz :
Ş eria t;  Bilmektir.
Tarîkaf: B ild iği ile  am el etmektir.
M a’r ife t ve Hakikat:  Bilinen ve am el edilen’in mükâfatım , zevkçe 

ve şuhutça elde etmektir.
V eya şöyle de d iyeb iliriz :
Ş eria t:  Peygam berin sözüdür.
Tartkat: Peygam berin İşidir.
M a’r i f e t :  Peygamberin hâlid ir.
Hakikat; Peygam berin sırrıd ır.
V e y ine : Şeriat, (Ana)dır. T arikat, (Baba) d ır. M a’rifet, (Oğul) 

dur. H akikat, (O ğlun oğlu) dur.
3 0 - H allâc ’ın künyesi Eb’ul-M ugîs’tİr. Büyük babası da bir 

Zerdüşti’d ir. _

H allâc, aslında hallaç  değild ir. Fakat, rivayete göre, o, dostu 
olan b ir hallacın  dükkânına gitmiş. O arada hallaç b ir iş için  d ışarıya 
çıkmış. Fakat, dükkâna geri döndüğünde dükkândaki bütün pamuk
ların  atılm ış olduğunu görmüş. Ve güya M&nsûr’un bir parm ak işa
re ti ile  bütün pam uklar kendi kendini atmış imiş.

H allâc, Irak’ ta bulundu. Cüneyd ve N uri ve Ş ib lî ile suhbet etti, 
Amr b . Osman A l-M ekkî'den de feyz a larak  Tasavvuf yoluna girdi. 
K ısa b ir müddet sonra da seyahatler ederek vaazlar vermeğe başladı. 
Şöhreti Islâm  sın ırlrım  aştı. Şeriata ayk ırı düşen h â l ve sözleri kendisi
ne olan düşmanlığı arttırd ı. Önce sekiz y ıl  habiste kald ı. Fakat, h icrî 
309 da Bağdat’ta Halife M uktedir sam anında dinsizlikle suçlanarak 
evvelâ iki yüz kam çı vurdular. Bundan etkilenmediği görülünce evvelâ 
e lin i sonra ayağm ı sonra da başını kestiler ve b ir ağaca geçirip Dicle 
köprüsü üzerine d ik tiler; d aha sonr da bedenini yak ıp  küllerin i 
D icle’ye üfürdüler. Bütün bunlar yapılırken o, kendisini kati edenlerin 
afvı için  A llah ’a  şöyle ya lvarıyo rdu : “Ey A llah 'ım ! Senin dinin in gay
reti İle ve Senin hoşnutluğunu kazanm ak için  beni öldürmek üzre 
toplanan bulların ı afv ey le ! ve M erham et ey le ! Çünkü, âşikârdır ki 
eğer bana ilham  ettiğin i onlara ilham  etseydin, onlar, yaptık ların ı 
yapam ayacak lard ı; ve eğer, Sen, onlardan gizlemiş olduğun şeyi 
benden gizlemiş olsaydın ben de bu ac ılarla  incinm eyecckunr ’.

Ebu Saıd  Eb’ul-H ayr, M aşrık ve M ağrıb ’ta  H allâc gib i b ir kim
se yoktur demiştir, Ebu Abdullah H afif te ona (im am  R abban i) ad ını 
vermiştir.



H allâc ’a asıld ığı gün sordular:
“Tasavvuf ned ir?” Cevap verd i: verd i: “Beni gördüğünüz h â l

d ir” .
H allâc  yine demiş k i:
“Bir kimsenin sırrın ı H ak kaplam ış olsa onu bütün sırların sahibi 

yapar ve o h â li ile o kimseyi sırların  m a’n a ları ile y ine kendinden ha
berdar eder” .

H allâc  nefis hakkında demiştir k i:
“Nefsine d ikkat et! Sen onu avutmazsan o şerri avutur” .
H allâc b ilg i hakkında da demiştir k i:
“Her ne zam an bir kul b ilg i m akam ına erişse o kula İlâh i düşün

ce ile vahy olunur ve H ak’tan başka hiç bir şeyin ona sânih olmaması 
sağlanır. B ilgin in sonu da dehşet ve hayrettir” .

Ve yine b ilg i hakkında demiş k i:
“Bilgi, eşyayı m a’nada yok olmuş görmekten ibarettir .”

31 - G azâlî’n iıı künyesi Ebu H âm id, lakab ı da Zeynuddin’d ir.
G azâlî, Islâm âlem inin kuvvetli b ir felsefe tenkitçisi ve septik

filozofu; en meşhur sistematik Kelâmcısı, F ak îh ’ı ve gâyede Tasavvufa 
u laşan sübjektif bir düşünürüdür. Zihni dogmatizm esaretinden kur
taracak olan tenkitçi fik irlerin  başlangıcını onda görüyoruz.

F ıkıh’ta  Ş afiî mezhebine, K elâm ’da da Eş’a rî doktrinine bağlı 
olan G azâlî h icri 540 de Tus’ta  doğdu. Öğrenimini N îsâbur’d a  yaptı. 
Bir çok kimselerden ve özellikle Yusuf Nessâc ad lı b ir sûfî ile  Nısabur’da 
baş müderris olan im am  A l-H arem eyn A l-C uvaynî (Z iyaeddin) den 
feyz a ld ı. Tasavvufta esas intisabı Şeyh Ebu A li Farem dî’yedir.

İhyâ-ı Ufûmiddin, sistematik kitab ıdır. Cevahir’ul-K ur’an ile 
Al-M unkiz m în ’ad-D alâl, şüpheci buhranlarından söz eder. M akasid ’ul- 
Felâsife'sinde filozofların görüşlerini inceler ve Tehafut’ul-Felâsife’ 
sinde de onları tenkid eder. Bunlardan başka K im ya’us-Saade, M iş- 
kât'ul-Envâr, AI-M aznun.. g ib i riseleleri de kıym etlid ir,

G azâlî, Nizam AI-Mülk’ün da’vetlisi o larak Bağdad’a  gelmiş ve 
orada (Nizamiye) medresesinde uzun y ılla r bizzat ondan fazla ders 
okutmuştur. Fakat, en sonda keııdi isteği ile inz ivaya çekildi ve yazı 
yazm ağa başlad ı. H icrî 505 te de öldü.

G azâlî, Sünnîliğ i Ş iîliğ e  ve Batın îliğe karşı şiddetle savunmuş 
ve h atta  Y ezîd ’e lâ ’neti yasak layan  b ir de fetva vermiştir. Bu din î 
gayretlerinden ötürü de kendisine (Huccet’ul-Islâm) unvanı veril
miştir.

3 2 -  G azâlî’ye göre Tasavvuf, K itab ve Sünnet’ten elde edilmiş 
İlâhî bir ilim dir.



33 - Şark ’ la  G azalî'n in  ve Şehristanı’nin M eşşâi’lere hücum ları
na, G arpta da ibn  Rüşd’ün i’tirazlarına ib n  S in â  felsefesindeki nok
san ların, müşkillerin hâl edilememesi sebeb olduğu gibi Eb’ul-Berekât 
A l-Bağdadi, Şehabettin Sühreverdi ve Fahrettin R âz î gib i üç ayrı 
ceryanın  mümessilleri de ayn i sebepie M eşşâı’lere hücum etmişlerdir.

flaşlı başına bir mektep kuran ve özellikle (Zaman) hakkmdaki 
orijinal fik irleriy le  şöhret bulan Eb’ul-Berekât, G azali’den sonra Meş- 
şâ î’lere ikinci büyük darbeyi vurmuştur. Eb’ul-Berekât’ın  etkisi a l
tında kalan ve G azali vc Şehristan i’n in yollarından giden R azî ise 
Felsefî Kelâm çığırını zirvesine ulaştıran bir filozoftur.

Şehabettin ise (İşrâk Felsefesi) ile pek büyük b ir nam yapmış
tır.

Şehabcttin’in adı Y ahya b. Habeş’ tir. Onun hayatın ın  ilk  y ılla r ı 
hakkında açık bir bilgi yoktur. Bir süre Sülırevverd’te okuduktan son
ra  M eraga-ya giderek Mecdüddirı C iy lî’den ilim  Öğrendi. Sonra İs
fahan’a g itti, Fıkıh ve Tasavvuf kollarında çalıştı. Bir a ra  uzlete girdi. 
Daha sonra Felsefe ile  uğraştı. Okuma ve inceleme gâyesitle Anadolu 
ve Suriye’ye çeşitli seyahatlar yap tı. Haleb âlim leri ile  yaptığ ı m üna
kaşalarda onları mağlup etmekle M elik Zahir b. Salâhaddin  Eyyubt 
onu kendi sarayına ald ı. Fakat, rakipleri tarafından  dinsizlikle suç
lanarak Salâhaddin  Eyyubî’m ıl emri ile  ölüme çarptırıld ı. Ölümü, 
kendi arzusu ile, aç kalm ak suretiyle, H aleb’te vuku buldu. Ö ldüğünde 
henüz 35 yaşında id i.

Şeyh şemseddin Tebrız i onun hakkında şöyle dem iş: “Şahabetti- 
nin ilm i aklına gâ lip  id i, gerekir ki akıl ilm e gâlıp  ola, ve ruhlar â le 
minden edilen zevk R abban i âlemden san ılm aya” .

Şahabctrin’in Türk olması kuvvede muhtemeldir.
34— Türkistan 'da Ahmed Yesevî’ııin ; Bağdat’ta  Abdulkadir 

G eylanî (öl. H. 561}nin; Basra civarında Seyyid  Ahmed R ufai’n in ; 
M ısır’da Ahmed Bedevi (öl. H. G75) nin, İbrahim  Dessukî (öl. H. 676) 
ııin ; Tunus’ ta Eb’ ul-H asaıı A l-Şâzelî (öt. H. 656) n in ; Fas’ ta Abdus- 
selâm  Esmer’in :, Endülüs’ te Ebu M edyen (öl. H . 594) nin tarikatla
rım  kurdukları altıncı ve yedinci yiiz y ılla r arasında M uhyiddin de 
Endülüs’te bir güneş gibi doğdu.

M uhyiddin hicri 560 ta Endülüs’te M ursiye de doğdu. Sekiz 
yaşında tahsile başlayıp  önce Sevilla ’da Ebu Bekr b, H alef’ ten yedi 
okunuş üzerine K ur’an-ı Kerim i okumağı öğrendi. Sonra, im am  
H âfız Eb M uham med Abdulhak’tan Hadîs, tn  Beşkivâl ve diğer bazı 
büyüklerden de diğer bir çok ilim ler öğrendi. Sonra Şark’a geçerek 
b ir müddet M ekke’de kald ı. Daha sonra da M ısır, H icaz, Sü ıiye , Irak



ile  Anadolu’ya geçti. Anadolu’da, özellikle, K onya’da b ir müddet 
kald ı ve Sadreddin Konevi’nin dul anası ile  evlendi ve Sadreddîn 'i 
de yetiştirip  onu {Şeyh K ebîr) lakab ına m azhar etti. Ondan sonra da 
Şam ’a gitti ve otuz y ıl  orada kalarak (M âte Kutb-i Hümâm) sözünün 
tarih  düşürüldüğü h icrî 638 de yetmiş sekiz yaşında olduğu hâlde vefat 
etti. Bu gün, (Salih iyye) denilen yerde göm ülüdür. Daha önce M uh
yiddin ’in işaret ettiği g ib i 1518 de Yavuz Sultan  Selim  Şam ’a  girdiğin
de M uhyiddin’ in, düşm anları tarafından yerle ' b ir edilen m ezarın ı 
buldurup üzerine b ir kubbe, yan ına da bir câm i ve im aret yaptırd ı.

M uhyiddin  bu seyahatlarm da, önce, e lli dört kadar büyük zat
tan  çeşitli zah irî ilim leri, sonra da zındıklıkla suçlanan Ebu M edyen 
A l-M ağrib ı, Cemaleddin Yunus b, Al-Kassâr, Ebu Abdullah Al-Temî- 
m î A l-Fâsi ve Eb’ul-Hasan b .C âm i’den de Tasavvufu, yan i bâtın ilm i
n i elde etti. O adı geçen Yûnus vâsıtası ile  de A bdulkaadır C eylân i’ye 
bağlıd ır. O ndan sonra da başta övey oğlu Sadreddin Konevî olmak 
üzre, kendisi, Tasavvuf alan ında bir çok u lu lar yetiştirdi. O, Y ıınan 
Felsefesinin torunu sayılm akla (Al-Hafid) d iye adlanm ış olan ve ken
disinin çağdaşı bulunan Endülüs’lü  tbn  Rüşt’ü  dah i etkiledi ve onun 
felsefesinde görülen Tasavvufî çeşniye sebeb oldu.

Özellikle, Hocası Ebu M edyen tarafından (Ariflerin Sııfam) diye 
lakablanan ve büyük K utub Şeyh Sa ’dettin H am evî tarafından da 
(Uçsuz bucaksız B ilgi Denizi) d iye ad lanan  M uhyiddin  A rab î bcşyüzü 
aşan pek kıym etli eserler vermiştir ki bun ların  pek çoğu Tasavvuf 
ilm in in  derinliklerine aittir.

K ısaca, daha on sekiz yaşında iken devrinin büyük mutavavvıf- 
la r ı arasında nam alan  M uhyiddin daim a riyazet ve mücahade üzre 
yaşam ış; kisbî ve vehbi bütün ilim leri kendinde toplam ış; bütün Din’ - 
leri bir saym ış; Tasavvufta kem âlin zirvesine ulaşmış ve kendisine 
nisbetle (K übreviyye) ad ı ile b ir de T arika t önderliği yapm ıştır. Şiir 
leri pek güzel, sözleri pek lâ tif  ve hikm etle doludur. Özellikle Fusûs 
ve Fütühât ad lı eserleri, büyüklüğüne delild ir. İbn Fârız : “Fütûhât-ı 
M ekkiyye benim Kaside-i Tâiye’min şerhi g ib id ir, demiş. Yukanda 
da işaret ettiğim iz g ib i Fahreddin Irak î’nin (Lem eâtjı ile M olla Câ- 
m î’nin (Levâyih )i de onun (Fusûs)unun şerhi g ib id ir. Özellikle (Fus
ûs) b ir çok büyük m utasavvıflar tarafından şerh edilm iştir.

35- B ilgi yolu meselesi hakkında M uhiddin, tm am  Fahreddin 
R âz î’ye  yazd ığı m ektubunda şöyle d iyor:

“A klın fikri tasarruflarda belirli bir sın ırı vard ır k i o, o sınırı aşa
maz, Bununla beraber R abban î mevhîbelerin kabûlu hususunda da 
ak ıl, özel bir kab iliyeti haizd ir. Şu hâlde ak ıllı olan kişi İlâhî vücu



dun nefhalarm a kendini vermeli ve sadece kisb ve nazar’ın  kayıtlariy- 
le  esir ve kay ıtlı kalm am alıd ır. Z ira, böyle kald ıkça şüpheden kurtu
lam az. Bundan ötürü Peygam ber efendimizin teşri, buyurdukları r i
yazetler ve mükâşefeler yoluna sülük ediniz. Bu yo la girer isen Cenâb-ı 
Yâcib 'ü l-V üc ud ’ un. hakkında (kullarım ızdan bazısına rahm et verdik 
ve ledünnümüzdeki ilim den ona ilim  öğrettik. “Kchf. 65” ) buyurmuş 
olduğu zatın nâil olduğuna sen de nail olabilirsin .

Bu ciheti dah i bilm elidir k i : hâdis bir sebeple hâdis olan her bir 
mevcudun İki vechi v ard ır : biri ile onun sebebine, diğeri ile  de onun 
m u’cıd i olan a llah ’a  nazar edilir. H akim ler ve Filozolar dah il, bütün 
halk  idlerin sebepleri yönüne bakarlar. Ancak, Enbiyalar, Evliyalar 
ve M elekler gib i A llah ’ın muhakkik ehli sebepleri bilmekle beraber, 
d iğer yön ile  de o şeyleri îycad  edene nazar ederler. Bunlardan bazıları 
(K albim  bana Rabbim den bildirdi) diyerek sebepler yönü ile  Hak’ka 
nazar etmiş ise de hakikaten kâm il olan kişiler (Rabbim  bana bildirdi) 
demişlerdir. Bü im  nazarım ızda vücudu gayrinden kazanılm ış olan 
her bir şey hiç bir şey mesabesindedir. Arifin, her hâlde A llahü T aa lâ  
Hazretlerinden başka sığınacak b ir yeri yurdu  yoktur.

A kıllı insan, ilim ler arasında ancak nefsini ikm âl ve herhangi 
âlem e gidecek olursa kendisi ile  beraber intikal edecek bir ilm i seçmeli 
ve istem elidir. Bu da ik i özel ilim d ir : Bunlardan b iri A llah’ü  T aa lâ ’yı 
bilmek, d iğeri de âhiret âlem inin m akam ların ı ve m enzillerini öğren- 
m ettir. Akıllı insan şart koşulmuş yol üzerine riyazet ve mücahede 
ve halvet ile  bu ik i ilm in keşfine çalışm alıd ır''.

M uhyiddin , yine bu hususta, Fütühât’ının 226 mcı bâbında şöyle 
d iyo r:

“ Keşf ve vücut yolu ile  ilim  elde edilmesi caiz o lm ayan bir şey yok
tur. Bundan ütürü, fik irle  uğraşmak, insan iç in  bir perdedir. Bizden 
başkaları bunu inkâr ederler, lâk in , yol ehlinden hiç kimse inkâr etmez. 
Belki inkâr edenler hâllerden zevki olm ayan zâh ir âlim lerinden istid lâ l 
ve nazar ehli o lan lard ır. Bunların içinde, h ak  H akim lerden, Eflâtun 
g ib i, hallerden zevki olanlar nâdird ir. Eflâtun, keşf ve vücud ehli men
zilesinde id i. M üslüm anlar içinde ondan nefret edenler, ancak, Felsefe 
sözünün delâlet ettiği şeyi bilmediklerinden ötürü, kendisinin Felse
feye mensup olmasından dolayı nefret etm işlerdir. H âlbuki hakikat 
hâlde H akim ler, A llah’ı ve her şeyi ve bu bilinen şeyin m enzillerini 
bilenlerdir. A llahü T aa lâ  A lim  ve H akim dir ve K ur’an da : “K endi
sine Hikmet verilen kimseye şüphesiz pek çok hayır verilm iştir.. Bakara 
269”  denmiştir. Hikmet, N ebîlik ilm id ir. Nitekim A llah, Dâvud Aley- 
hisselâma hikmet verdi ve ona istediği şeylerden bazıların ı öğretti” .



M uhyiddin’in bu sözlerinin doğruluğuna, ayrıca , şu âyetleri de 
şahid tu tab ilir iz :

“A llah’tan korkunuz, A llah size ilim  verir. (Bakara, 289)” .
“Bizim yolum uzda mücadele edenleri biz elbette yollarım ıza gö

türürüz. (Ankebût. 69)” .
“A llah ’tan  korkarsanız O size hak ile  bâtılı ay ırd  edecek hikmet 

ve hidayet verir. (Enfâl. 29)-”
“Bilmediğin şeye uym a. îy i  b il ki kulak ve göz ve kalb , bunların  

her birisinden sahibinin am eli sorulur? (ts ra ’ . 36)” .
36 - Vahdet-i Vücûd görüşünde, Yaratılış meselesinin pek bü

yük bir önemi vardır. Bu sebeple şu kısa açık lam ada bulunmamız yer
inde olur.

M uhyiddin , yaratılışı, ne Eflâtun ve Aristo’da olduğu gibi M adde 
ve Sûret'in  kıdem ine; ne de Dinlerin Adem’ine d ayand ırır; ve A llah’ı, 
ne Eflâtun ve Aristo’daki gibi M i’m ar b ir A llah, ne de Dinlerdeki gibi 
M übdi’,  M u’cid, M uhdis, kısaca, Yoktan V ar eden b ir H âbk sayar.

M uhyiddin ’e göre yaratılış, Vücudun, görünmezlik (La Taayyün) 
mertebesinden, görünürlük (Taayyün) mertebesine geçmesinden, 
yan i A llah ’ın , isim lerinin ve sıfatların ın bitip tükenmeyecek tecelli ve 
zuhurundan ibarettir. Başka bir deyişle, Gerçek V ücud A llah ’a m ah
sustur ve eşya, bu M utlak  Vücudun çeşitli görünüşlerde ve suretlerde 
tecellisinden başka değ ild ir; ve eşya, vücudun kokusunu bile duym a
mıştır.

Bilinmektedir k i îslâm da K elâm cılara göre vücud, vacipte zât'a  
sonradan katılm ıştır. A llah’ın zâtı ve vücudu ayrıd ır. A llah’ın zâtı tah
akkuk etmemiş bir m ahiyetten ibarettir. Meşşaî filozoflarına göre ise 
vücud, zarurîd ir ve vacipte zât ve m ahiyetin ayni olup mümkünde zât 
ve vücud ayrıd ır ve bu ayrılığ ı yapan  da ak ıld ır . Filozoflar, A llah’ı, 
illetlerin ille ti sayarlar ve H ak’kın vücudunu K üllî Akl’ın tam  ille ti ka
bul ederler ki böylelikle i lk  Akıl A llah ’ tan  ayrılm az ve Allah ta i lk  
Akl’a  ifazadan h â lî olm az. Ancak, bu suretle Filozoflar, M utlak 
Vücûdu, m ukayyet ve İlk Akla ille t saymış olurlar. Fakat, M huyiddin , 
Fütûhât’ınm ikinci babında şöyle der:

“A llah, zâti ile  mevcut ve M utlak Vücud olup gayr ile mukayyet 
değildir. Ve bir şey ondan illetlenmiş değild ir ve o da bîr şeye illet 
olmuş değildir. Belki o Ahadiyet üzre olan Zât, bütün illetlerim işlerin 
ve illetlerin  yaratıcısıd ır” .

Burada şu noktaya işaret edelim ki M uhyiddin’in V âcib ’ül-Vü- 
cud’a yan i A llah ’a, (M utlak Vücûd) ta ’b ir etmesinden (Vücûdiye) 
yan i, (Panteizm) mezhebi anlaşılm am alıdır. M uhyiddin 'in  V âcib ’ül-



Vücud’a  M utlak  Vücûd demckden maksadı, onun illet ve jiletlen
miş olm adığına işaret içindir.

Şöyle de d iyelim :
M utlak  Vücud demek, A llah ’ın Zât’ı ve Vücud’u demektir. M uta

savvıfların ilim  ve İrade gibi kadim  sıfatlarla m uttasıf o lanM ullak 
Vücud’u ile  Filozofların M utlak Vücud veya Cevher dedikleri arasında 
fark büyüktür. Felsefî b ir meslek olan (Panteizm) ile Dinî bir mezhep 
o lan Tasavvuf ve onun esas dayanağ ı olan Vahdet-i V ücûd görüşü 
birbirinden tamamen ayrıd ır.

Vahdet-i Vücûd görüşü ile  Panteizm birbirinden ayrt görüşlerdir 
dedik. Çünkü Panteizm’fe göre, A llah, â lem dir; âlem in gayrî Allah 
denilen bir şey yoktur. H âlbuki Vahdet-i Vücut’a  göre, Yalnız Allah 
kendi nefsi ile kaaim , kayıtsız M utlak Vücuttur. Âlem ise, A llah  ile 
mevcuttur. Âlem, vücud haysiyeti ile  A llahın , aynı ise de eşyanın zât
ları, hususiyetleri, taayüm leri haysiyeti ile  Allah, eşyanın gayrıd ır. 
H ak’km vücudu vâcib ve kadîm dir. Bu vücud, mecazen eşyaya nisbet 
edilip  eşyanın vücudu denild iği vakitle ona mümkün ve hâdis denilir. 
Çünkü, eşya, bu vücutta, sonra 5>âhir olmuş ve olm aktadır. A llah, bir 
an  onlara vücut vermese bütün eşya o anda yok olur. Z ira, eşyanın asli 
hâli sırf yokluktur, Ve Allah, Zât’ı bakım ından âlemden m üstağnidir.

1 îlâh i Zât demek olan M utlak Vücud’un, dışta, A llah’ tan başka fertleri
f yoktur. T ab ii K ü llî’nin dışta mevcut san ılan  fertleri dc bu vücutla
ı kaaim  geçici ve yok olucu sûretlerden ibarettir. M uhyiddin , Fütu-

hât’ım n üçyüz yetmiş birinci babında: “A llah. A llah ’t ır ; âlemin mev
cut olması veya olmaması m üsavidir” demiştir.

K ısaca, m utasavvıflara göre vücud b ird ir ve o da A llah 'ın  
Vücudundan ve Z ât’mdan ibarettir. Buna M utlak Vücûd veya 
Vücûd-» Baht, yan i S ırf Vücud denilir. Bu vücud, hak ikat hâlde 
şekil ve suretten, sınır ve kayitten, parçalanm a ve1 bölünmeden 
münezzeh olm akla beraber bizim ak ıl ve hissimize nisbetle bir 
çok suretlerde görünür, işte, bütün yaratık lar bu suretlerden ibaret
tir. M utlak Vücûd asla değişip başkalaşm adığı hâlde bu suretler 
bir an bile değişmeden kalm azlar. M utlak  V ücud bakî olduğu hâlde 
bu suretler geçici ve yok olucudurlar. Şu hâlde, M utlak V ücud, y a ra 
tık ların  bâtın ı; yaratık lar da onun zahirid ir. H ak'kın  vücudu yaratık 
la ra , yaratık lar da İlâhi sıfatlara ayna olmuştur, Vücûd, hakikati hâlde 
b ird ir. A llah ’a  nisbet edildikte ona Vâcib ve K ad im ; ve mecazen ya 
ratık lara  nisbet edildikte de ona M üm kün ve Hâdis denilir.

Vahdet-İ Vücûd’u inkâr edenler ise: A llah ’ın  vücudu başka, y a 
ratık ların  vücudu başkadır, A llah ’ın vucudu vâcib ve kadim , yaratık-



ların  vücudu ise hâdis ve mümkündür. A llah, yaratık ların  vücudunu 
kendi vücuduna ayk ırı o larak yaratm ıştır. Eğer, yaratık ların  vücudu 
A llah ’ın  vücudu olsa H âlık ’ın trıahlûkatm ayn i olması lâzım gelir, der
ler. M utasavvıflar da buna şöylece cevap verm ektedirler: Bizce M utlak  
Vücûd, sizin bildiğiniz ikinci m a’kullerden olan yan i, tahtında mün- 
deric fertlerine sübûtu yaln ız zihinde olup dışta fertleri olm ayan Cins 
ve Nevi kü lli kavram ları g ib i K ülü ve M ücerred tna’nadatı ibaret 
olm ayıp, A llah ’ın V âcip  ve K adîm  olan vücududur. Bütün yaratık lar 
onun vücudu ile kaa im d ir; onların, başkaca kendilerine mahsus müs
tak il vücutları yoktur. O nlar, H ak’km vücudunda m eydana çıkıp 
görünmektedirler. Bu vücud, hakikî o lan vc tek olan vücuttur. Onda 
bölünme ve parçalanm a yoktur. Y aratık ların  çoğalıp, fazlalaşmasın
dan  onun da çoğalıp fazlalaşması gerekmez. Y aratık lar, H ak’kın 
vücudunun taayyün lerid ir. Lâkin , taayyün  edici olan şey, y a ııi M utlak 
Vücud, taayyün  etmiş olan şey, y an i yaratık lar değild ir. Y aratık lar, 
yaratık  olmak bakım ından Allah’ın  gayrid ir. Vücûb vc M utlak  Gınâ, 
A llah’ın  Zâtı iktizasıdır. Y aratık ların  zatların ın  iktizaları ise ihtiyaç 
ve zarurettir. Onların İlâh î vücuda olan bu ihtiyaç ve zaruretleri 
kendilerinden hiç bir vakitte ayrılm az. A llah , vücud bakım ından ya 
ratık ların  ayni ise de taayün  bakım ından gayrid ir ve bu taayyün , bi
zim ak ıl ve hissimizdedir. Vücûdun hakikati, bu taayyünden ötürü, 
asla değişip başkalaşmaz.

Görülüyor ki m utasavvıflar, her şeyin Allah olduğunu söylemiyor
lar, dolayısiyle, bütün kâinatın ulûhiyetine kail o lm uyorlar; dolayısiyle 
de Göklerin ve Yerlerin yaratıcısı olan A llah ’ın vücudunu inkâr etm i
yorlar. Tersine, Vücud’ ı; müstakillen ona lıasr ederek yaratık ları onun, 
vücudu ile kaaim  sayıyorlar. M utlak Vücuttan m urad, A llah ’ın V ü
cud ve Z âı’ı olunca, onun, b ir eşya gib i bilinemeyeceği ve hatta akıl 
ile  de id râk  edilemeyeceği gâyet açıktır.

Y aratılış meselesinde Vahdet-i Vücûd görüşü İle, özellikle, Plo- 
tin ’in Sudur ve İndim ac’a dayanan  Panteist görüşünü karşılaştırmak 
ve aradaki büyük farkı m eydana çıkarm ak la  pek yerinde olacaktır:

Plotin Panteizminde yaratılış, Aristo ile  Eflâtun’un bireşimi olan 
F iilî Kuvve (Puissance Active) nazariyesine bağlıd ır. Plotin’in f iilî 
kuvve nazariyesi b ir kab iliyyetler topluluğunun feyezanından ibarettir. 
H âlbuki M uhyiddin ’in  Vahdet-i Vücûd felsefesinde feyezanın yeri 
yoktur. Z ira, ^ ah d et-i Vücûd görüşüne göre, vücûd, vacipte de m üm
künde de, zât ve mâhiyetin ayn id ir. V arlık , M utlak V ücuttur; nisbet
ler hâlinde alın ınca T ab ia t; nisbtltleri kuşatan M utlak Ezelilik o larak 
alın ınca A llah ’t ır ; m âhiyet o larak alım lıca, Zât’t ır ; m âhiyeti tahakkuk



etmiş f iil olarak alın ınca da V ücud’tur. M âhiyet ve fiil, aynid ir. Böyle 
olunca da Zât, sıfatların ın ; sıfatlar da tecellileri ve şuunları olan âle
m in kendisidir. Vahdet-i V ücûd’a göre her şey ezelden mevcut olup 
ancak bâtından zâh ire çıkar kİ bu çıkış, b ir kuvveden fiile  çıkış değil
d ir. Şu hâlde gerçekte b ir tek vücut vard ır, o da A llah ’tır. O’ndan 
başka hiç b ir şey yoktur. H atta, eşya, vücudun kokusunu bile duym a
m ıştır. Bundan ötürü de vücutta (Hulûl) ve Ittihad) hiç b ir suretle 
söz konıısu olam az.

K ısaca, M uhyiddin ’in Vahdet-i Vücûd görüşü, Plotin’in  Sudur 
ve Indim aca dayanan  Panteizminden pek ayrı ve pak üstündür.

37 - M uhyiddin , İnsanca ve huzur içinde yaşam ak için  şu nasi- 
h atlarda bulunm aktadır:

1 - Acıkm adıkça yeme. Uyku basmadıkça uyum a. Az yemek ve 
az uyum ak kalbe ferah verir.

2 -  Vaktini boş geçirme, daim a ibâdet ve hayırlı işlerle uğraş.
3 -  Herkes başka başka olduğundan herkesin hâl ve şanına göre 

güzel huylardan  b iri ile m uamele et. Genellikle, herkesi sıkıntıdan 
kurtarm ağa ve rahatland ırm ağa çalış ki A llah  senden râzı olsun.

4 -  Kimseye ağ ırlık  verme.
5 -  A llah ’ın  yaratık ların a şefkat ile muamele et.
6 -  Suçlar» afv et.
7 -  Fenalığa karşı fenalık la karşı koyma.
8 -  Kimseye öfke ve hiddet göstermemeğe çalış. Eğer böyle y a 

parsan nefsini terbiye ve islâh etmiş Şeytanı azâba sokmuş, A llah ’ı da 
kendinden râz ı etmiş olursun,

9 -  İnsanın kendi değil, f ii l i kötülenir.
10- Hâinlikten sakın. Z ira, hainlik A llah 'a karşıdır. Hâinlerden 

herkes kaçar.
11— Emrinde bulunanlara esir muamelesi yapm a.
12- Y alnız kendi canları için  uğraşıp didişenlerle düşüp kalkma 

ve onlara, dinlerlerse, nasihat et.
13- Lokmanı helâl a ra . Z ira, M üslüm anlığın esası, Dinitı d ireği, 

h elâl lokma üzerinde durm aktadır.
14— Dünya saltanatından yüz çevir. Z ira, helâl m al israfa müsait 

değildir,
15- C im ri olm a, fakirlikten ve yoksulluktan korkma.
16— V arlığ ında ve yokluğunda, sevinçli ve kederli zam anında, 

daim a yoksulları doyur. Eğer böyle yaparsan hakiki rızk verici olan 
A llah ta  dünyada ve âhirette seni doyurur.

17— Gönülleri gaflet ölümü ile ölmüş plan lardan ne kendi neftin 
için  ne de başkaları için  lu tuf ve ihsan kabul etme.



18- Vatandaşların ın  hepsini b ir gözle gör ve muamelede hepsini 
bir tut. Herkese kendi hakkını ver. Ancak, Â lim ’in  hakkı, kendisine 
saygı göstermek; C âh il'in  hakkı, kendisine nasihat etm ek; Gâfil’in 
hakkı, kendisini uyarm ak ; Çocuk’un hakkı da kendisine m ülâyeınet 
ve şefkat göstermektir.

19- A llah ’ın sana nasıl muamele yapm asını istiyorsan sen de in
san lara öylece muamele et.

2 0 -  Nefsinizden daim a hesap sorunuz. Çünkü, nefsinden dünyada 
hesap sormazsan Hesap gününde de A llah ’a  hesap veremezsin.

2 1 - Kötü işlerinizden ötürü daim a A llah ’a  sığının ve O’ndan afv 
d ileyin . Kötü işler yapm am ak için de şu üç şeyden kaçın ın :

a -  Gafletten.
b -  Nefsin vesveselerinden lezzet alm aktan.
c -  A lışkanlığın ıza esir olmaktan,

2 2 -  T âat ve ibâdet, şevk ve gayreti arttır ır .
2 3 -  Çocuğuna A llah ’ın K itab ’ını öğret; Din’i ve Ahlâh’ı koruma

sını sağ la ; küçüklüğünden R iyazete a lış tır ; kalbine dünya şehvetlerini 
sokma.

24* A llah 'ı zikirden, K ur-ân-ı K erim ’i okumaktan, H ak yolundan 
sapmış o lan ları doğru yola iletmekten, Emr-i b ilm a’rut ve Nehy-i 
anilmünkerden, darg ın ları barıştırm aktan, sadakaya teşvikten geri 
durm a. H âsılı, d ilin , hep hayırlı sözler söylesin.

2 5 -  Doğru yolda g it ve doğru arkadaş ve önder ara . Eğrilerden 
kaçın. Daima A llah ’ı b ilip tan ıyan larla  düşüp kalk.

2 6 - Seninle ayn i ı’tikad ve am elde o lm ayan larla konuşma, fakat, 
a leyh lerinde de b ir şey söyleme. “

27 - A ilenizle daim a iy i geçinin.
28 - K adın ları seviniz ve onları hoş tutunuz.
2 9 - Herkes kendi vücudunun dış ve iç kuvvetleriyle b ir topluluk 

g ib id ir. în san , dışı ve içi ile bir işe himmet ederse o işi başarab ilir. 
Fakat, dışı başka içi başka olursa başaram az.

30 - Ve en nihayet, her gün, bulunduğun hâlden daha iy i bir hâle 
seni ulaştırm ası için  daim a A llah ’a dua ve n iyazdan geri kalm a. Ve 
oturmanda ve kalkm anda daim a Ailah ile  ol.

3 1 -  S ıradan insan, hayvanın bir üstü ; fakat, K âm il tnsân , y a ra 
tık ların  e ıı üstünüdür.

3 8 - im am  R abbân i (1563-1626) nin ad ı ve sam Ahmed Farukî 
A l-S irh iod i'd ir. S irhind’te doğup yaşam ıştır. Yaşadığı devir, H indis
tan ’d a  Ekber Şah ’ın  saltanat sürdüğü devirdir.

Bıı zât, kendisinin Hz. Ömer’in soyundan geld iğin i idd ia  etmiş 
ve Peygamberin b ir hadisine dayanarak k e n d is in in  îk incİ Büı Y ılın



Din Yenileyicisi (Müceddid-i Elf-î Sân i) olduğunu bildirmiş ve İmara 
Rabbani ad ın ı takınmıştır. Bâkî Billâh M uham med adında birine 
intisab ile Nakşbendiye T arikatına girm iş ve sonra kendisi de bu T ari
katın  (M üceddidiyye) kolunu kurmuştur. Eserleri arasında, özellikle, 
M uhyiddin ’iıı V ahdel-i V üeud’uııa i’ tiraz olarak yayın lad ığ ı (Mek- 
tûbât) ad lı eseıi müntesibleri arasında yaygınd ır. Ancak, hakikat 
açısından burada da bir teşbihle diyelim  k i : M uhyiddin ’ in (Fusûs) u, 
M utlak  Vücûd’u i ’lân  eden H azerât-ı Hams’ı m ü;’ ir evrâk-ı Ç iııâ- 
riyye ise; R âbbân î'n in  gölge varlık ları gerçek varlık lar sayan (M ek- 
tûbât) ı da bu evrâk-ı Ç inâriyenin kaldırım  haşiyeleri g ib id ir.

Bu zat, M evlânâ’nın Felsefî görüşünü de anlayam am ıştır.
39 - Gavit Sun ar; (Vahdet-i Şuhud-Vahdet-i Vücud M eselesi); 

Ankara, 1960. 1
Cavit Sun ar; İmam R abbân î’nin Tevhid Görüşüne Genel Bir 

Bakış; İlah iyat Fakültesi Dergisi; cîlU 1—4 ; s. 136-143; Ankara, 1956. 
Ayrıca bk. Cavit S un ar; M istisizmin Ana H atla rı; s, 139-140 ve ora
daki ek not; Ankara, 1966.

40— Bedreddin S îm âvi, pek büyük bir Din âlim i olm akla beraber 
büyük bir ih tilâ lc id ir de.

Bedreddin, bir çok büyüklerden ilim  elde etlikten sonra bir ara  
Tebriz 'e giderek T im ur’un huzurunda yap ılan  ilim  tartışm alarına 
katılmış ve orada büyük bir nam da yapm ıştır. O, bir süre de M ısır 
Mem luklarının sarayında öğretmenlikte de bulunmuştur. Daha sonra 
Rum eli’ye  geçerek D inî-Siyâs ibir h ayata başlamış, Edirne'de saltanat 
süren Y ıldırım  Bayazıt’ın  oğlu M ûsâ Çelcbi’nin K adıaskerligini yap
mıştır. Daha sonra da d in i a landaki büyük nam  ve şanından ötürü 
kendini zam anın b iricik (K âm il în san )ı veya (Kutb}u saymış ve Din 
yolundaki bu Şah’lık , onda, dünya Padişahlığı ihtirasın ı da. alevlen
dirmiş ve başına b ir M ürid 'ler ordusu toplamıştır. Fakat, onun bu 
m ürîdler ordusu, özellikle, Yahudiler, H ırıstiyanlar ve m addi dünya
nın servetine ve rahatına düşkün olan lardan kurulmuştu. En önemli çö
mezlerinden Börklüce M ustafa ile  Torlak K em âl de onun bu ordu
larım  gerektiği gib i harekete geçiren ik i büyük propagandacısı idi. 
Bedrettin taraftarları Saltanatı b ir h ayli tehdid etmekle beraber nih
ayet Çelebi Su ltan  M ehmet, Bedreddin taraftarların ı dağıtm ağı b a
şardı ve Bedreddin’i de tu tuklayarak huzurunda yarg ılad ı. Bedreddin, 
bu yargılanm ada ölüme çarp tırılarak 1420de Serez’de asıld ı. Fakat, 
Bedreddin’den sonra ona bağlı olan ve kendilerine (Bedreddini)ler 
d iyen kişiler yine de siyasî faaliyetlerin i sürdürdüler.

Bedreddin’in  kemikleri 1924 te İstanbul nakl edildi.
41 - Abdulkaadır G eylânî(H . 471-561)K aadırî T arikatın ın  K uru

cusu olup baba tarafından İmam H asan'a, ana tarafından da İm am



Hüseyn’e bağlıd ır, im am  Ş a ’ran î’nin { T ab aka lın d a  dediğine göre 
anneleri de Tasavvuf yolunda ulu bir kadın im iş. Nisbeti, Cüneyd’e 
dayanır.

G eylânî’nin kerametleri pek çoktur. M a ’ııev î keşifleri ve İlmî veri
leri pek büyüktür. Her İlimden söz ederler ve özellikle H anbelî ve 
Ş afii mezhebi üzre fetva verirlermiş. O, kalbı dünya ile meşgûl etme
meği tavsiye edermiş. Elbisesi üzerine sinek konmazmış. Bunun sebe
bini soranlara d a : “Sinekler bana neye konsunlar ki bende ne dünya
nın pekmezi, ne âhiretin  balı vard ır” dermiş. Ve yine, kendisinin irşad 
güneşinin kıyâm ete kadar süreceğini idd ia  edermiş, M uhyiddin bile 
onu Fütûhât’ında pek yüceltm iştir.

Bursalı Şeyh İsm ail Hakkı d a  (Ruh’ül-Beyân)mda Yâsin Sûre
sinin tefsirinde, evliya kerametlerinin m addi varlığa ve kalbe ait olmak 
üzre iki kısım olduğunu ve bunların ikisinin de Garb’ta Şeyh Ebu 
M edyen ile  Şark ’ta A bdulkaad ır'da toplandığını söylemiştir.

G eylânî, h icrî 471 de doğdu, 488 te Bağdad’a  gelip  yerleşti v e  
orada öldü. Türbesi önemli z iyaret yerlerinden birid ir.

O Behçet’ül-Esrar ve M a’den ’ül-Envâr hâşiyesinde (s. 13-M ısır, 
h. 1304) şöyle der: “M utasavvıf, uzuvları sâkin, kalb i mut’m ain, 
gönlü ferahla açılm ış, yüzü nurlu , içi âbâd, H ak’ka bağlılığından ötü
rü  biitün eşyadan ilg isin i kesmiş bulunan kimsedir” .

O, yine şöyle dem iş: “Ey misli olm ayan Zât-ı Eseli ve A’l â ! Seni 
müşahede etmekliğim ve Senden başka bir şey görmemekliğim için 
benden Senin gayrin  olan her şeyi yok e t! Ey vücudun VücuduI 
Senden gayri mevcût ve maksûd yoktur!” .

42 - Ahmed A l-Rufât (ölüm. H . 578) İmam M ûsa K âzım 'm  ev- 
lâtlarındandır. H ırka nisbeti de beş vasıta ile  Ş ib lî’ye ulaşır. Kendisin
den ateşlere girmek, y ılan larla  oynaşmak g ib i b ir çok hârika lar zuhur 
etmiştir,

O, şöyle demiş “Bütünlüğü ile  bu o laylar âlem inden yüz çevirip 
İlâhî aşkta vücutlarım  yok etm iyenler, iym an halâvetınden, bilgi şarabı 
zevkinden d im ağları yoksun ka lır” .

43 - M evlâna Cclâlcddin-i R ûm i hicri 604 te Bilh’te doğmuş ve 
672 de de 21 yaşında ik in  ailece K onya'ya gelmiş ve orada ölmüştür, 
M evlâna, Belhten hicret edip Nisâbur’a uğradıkları vakitte Feriduddin. 
A ttâr ile de tanışıp konuşmuştur k i o zaman A ttâr pek yaşlı imiş. V e 
rivayete göre, A ttâr, (Esrarnamc) ad lı kitabım  M evlâna’ya  hediye 
etmiş ve M evlânâ da ondan pek faydalanmış.

Feriduddin Attâr, N isâbur’lu olup Mecduddin B ağdad in in  m üri
d idir. Geçliğinde attarlık  yaparak  hayatın ı kazanıyormuş. Sonra, T a 



savvuf yoluna girm iş ve Tevhid’in  bütün sırlarına ve hakikatına vâkıf 
olmuş. O, şöyle demiş:

“M a’namn sırrı sensin ve geri kalan b ir isimdir.
Gizli hazine sensin ve âlem  b ir tılsım dır
V e âşıklar, kendi vehimleri İle m a’şuktan uzak düşmüşler
Ve bilmezler ki âşık kimdir ve gönüllerini kaptırd ık ları dilber 

ned ir?”
Ve yine ; “K aran lıkta âvâre dolaşan güneş ışıkları Döndüler tekrar 

senin güneşinin dibine çöktüler.”
Ve yine:
“Ey Şah ! T â  ebede kadar bütün âlem in m eyli sanad ır; O hâli 

gerek anlasın, gerekse an lam asın".
A ttâr, h icrî 627 de düşm anlar tarafından öldürüldü ki o zaman 

124 yaşında olduğu söylenir. K abri Nisâbûr’dadır.
Büyük bir T ürk  âlîm i, M utasavvıfı ve Şair’i  olan M evlâna b il

gisini, önce, babasından, sonra babasının halîfesi T irm izli Seyyid 
Burhaneddin M uhakkik’ ten alm ış; H aleb’te de tahsil görmüş ve 
çağında, zâh iri ilim  yolunda, bütün hocalarını aşarak, babası gibi 
büyük b ir i ’tibara m azhar olmuştur. Selçuklu im paratorluğunda yük
sek b ir fik ir adam ı olarak parlayan  M evlâna altm ış ik i yaşında iken 
Şems-i Tebriz î'n in  Konya’ya gelmesi vc onun fik ir ve duygu dünyasını 
kökünden değiştirmesi ile büyük bir gönül adam ı oldu ve ölünceye ka
dar da İlâhi aşk yolunda gözü Şemş’ten başkasını görmedi ve günlünde 
Şemş’ten başkasını bulm adı.

M evlâna diyor k i:
“A llah ’ın velîleri ile  dizdize oturmak gerekir ve bu yakınlığın 

büyük eserleri vard ır” .
“Gönül darlığ ı, bu âleme gönül bağlam aktır; âzâd  olm ak ister

sen, bu âlem de kendini yok b il” .
"Benim ölümümden ötürü gam lanm ayınız. Z ira, A ttâr’ın  nuru, 

150 y ıl sonra M ansûr’un ruhuna tecellî eyledi ve onun mürşidi oldu. 
Siz de her hâlette benimle olunuz.”

44— Şetns-i T ebriz i, b ir çok u lu la rla  düşüp kalkmış ve H ak yo
lunda durm adan seyahatlar yapm ış bir mutasavvıftır. O (M akalât) 
ad lı kitab ında belirttiğine göre, başlangıçta Tebriz’li Ebu Bekr adında 
b irin in  müridi im iş, fakat, bu zat, onu kem âle ulaştı ram amış ve o da 
bu sebeple ve Şeyh aram ak üzre yo llara düşmüş ve en sonda da Kon
y a ’da M evlâna’y ı bulmuş. Şems, bu seyahatlarm da Şahabeddin Süh- 
reverdi-i M ak tu l; ve tb n  A rabi ile  de tanışm ıştır.

Şems, kendi aşk hâllerinden söz eden (M akalâtj ad lı eseri ile  La- 
ınnır k i bu eseri onun kendinden başka kimse an lay ıp  tefsir edemez.



R ivâyete göre, Şems-i Tebriz i, h icri 642 de K onya'ya Relini} ve 
akşam üstü öğrençileri ile Medreseden evine dönen M evlânâ’nın atın ın  
dizginini tu tarak ona: “Ey M üslüm anların atası, Bayezîd-i Bistâm i’ıni 
büyüktür yoksa Peygamber M uham med M ustafa m ı? diye sormuş. 
M evlâna d a : Peygamber büyüktür diye cevap vermiş. Fakat, bu kere 
de Şems demiş k i: ııasıl olur? Çünkü, Peygamber diyor k i: (Ya A llah, 
Seni sana has olan b ilg i ile bilemedik). Fakat, Bâyezid diyor k i: (Benim 
şânim ne büyüktür ve ben Sultan ların  Sultan ıyım ). Bunun üzerine 
de M evlânâ şöyle cevap veriyor: Bâyezıd’in susuzluğu bir katradan  
giderild i, ve onun kavuştuğu nur onun evinin penceresine göredir. Fa
kat, Peygamberde susuzluk susuzluk üstüne id i ve sinesi (Göğsünü şerh 
etmedi kırıt?) âyeti üzre A llah tarafından pek genişletilm işti. Onun için 
o hiç b îr zaman suya doyam adı, içtikçe susuzluğu arttı ve her gün 
A llah ’a biraz daha yaklaşm ak diledi. Bu cevap üzerine Şems bir na 'ra  
attı ve düşüp b ay ıld ı.”

İşte, bu olaydan sonra da M evlâna ile  Şems arasındaki meşhur 
halvetler başladı, ve Şems, M evlânâ’ya  (Zevk) ve (H âl)i aşılad ı. An
cak, bu iiâh î halvetin m a’nasmı kavrayam ayan sözde dervişler, M evlâ- 
nâ’y ı baştan çıkardı diye, h icri 645 te bir akşam karanlığı vakti Şems’ i 
b ıçaklayıp  kati ettiler ki bu kaatil çetesi içinde M evlânâ’mn ortanca 
oğlu Â lâeddin’in  de bulunduğu söylenir. Ve bu kaatiller, kısa fasılalar
la . A llah  tarafından birer bahane ile  ölüp gittiler.

Şems’e sorm uşlar: “M akbûl m ürid kim dir? Cevap verm iş: “ Şey
hinden başka yabancı b îr kimse İle asla sohbet etm eyendir” .

Burada Şems dolayısiyle şuna da dokunalım  ki bir görüşe göre 
M evlevîlikte iki kol vard ır: b iri Veled kolu, diğeri de Şems kolu.

Veled kolu, zahittir, Ehl-i Sünnete bağlıd ır ve G ülbanklannın so
nunda sadece (Dem-i Hazret-i M evlâna) derler ve Şeıııs ile  îm an ı 
A li'y i anm azlar.

Şems kolu ise rinttir, Hazret-i A li’ye ve Ehl-i Bety’e bağlıdır ve 
G ülbanklannın sonunda, m utlaka (Dem-i Hazret-i M evlânâ, S ırr-ı 
Şems-ı Tebrizî, Kerem-i îm am  A li) derler.

Fakat, başka bir görüşe göre de M evlevîlikte iki kol değil, ancak, 
iki neş’e vardır.

45 - (L â İlâhe illa llah ) tevhid kelimesi, şu üç tevhidi içerm ektedir: 
a -  (Lâ M a’bûde İ lla llah ; ki bu tevhid halka mahsus tevhittir, 
b -  (L â M aksûde îllâ llah ) ki bu tevhid okumuşlara, âlim lere 

mahsus tevhittir.
c— (L â Mevcûde İlla llah ) k i bu tevhit te hem zâhir lıem  bâtın 

ilm ini kendinde toplamış olan ariflere mahsus tevhittir.



I^te, asıl Tevhid, bu üçüncü şekil Tevhittir, Çünkü, (L â m a’bûde 
illa llah ) tevhidinde nefse ve arzuya a it şirk vardır, (L â maksûde illa 
llah ) tevhidinde de vücuda a it şirk vardır. Fakat, vücutta çokluk te- 
vehhüm ederek başka bir şeye ve özellikle, insanın kendi nefsine vücud 
vermesi büy üö bir yan lıştır. Z ira, bütün hayr ve kemâlin başı V ücuddur; 
bütün hayr ve kemâl da A llah ’a ait o lm akla demek ki vücut, yaln ız, 
A llah için sâbit o lab ilir, insan için değil. Nasıl k i bütün şerrin ve nok
sanlığın başı da Adem ’dir. Z ira, Adem, mümkünlerle ilg ilid ir, dolayı- 
siyle de şerler ve noksanlıklar ona aittir.

İşte, bu yukarıdaki sözlerimiz de Vahdet-i Vücûd görüşünün kı
saca bir açıklanm asıdır ki Tasavvuf ta  bundan başka değild ir.

Tasavvufta yol, insanın kendi gönlüdür; hu yolun yolcusu da in 
sanın kendisidir; yo la gitmek te insanın kendiliğinden gitm ek ve gel
mek te insanın kendisi olmaksızın yine insanadır. Bilmekten maksat 
t a  hakikati an lam ak; Bulmak’tan maksat ta  şuhu t ve ayân  ile H ak’kı 
görmektir. O lmak ta  ikilik , birleşme ve ayrılm a olm adan Bir’ liğe er
mektir, ît ıisâ l, İnfisâl ve H ulûl g ib i kelimeler, b ir dış, b ir iç ve gayriliğ i 
gerektiril'. H âlbuki Allah,kendinden başka b ir şeyle birleşmek (İtti- 
had) ten münezzehtir. Çünkü, A llah ’tan gayri ne vardır ki o olsun? 
Ve A llah  nenin gayrid ir ki o, onunla birleşsin? Şu hâlde, Bir tek Allah 
vard ır ve onun b irliğ i de ikiliksiz b irliktir.

46— Bursalı Şeyh tsm ail H akkı'n ın  A llah 'a şu yakarışı ne kadar 
yerinded ir;

Y a İlâhî, sırât üzre duran lardan  eyle b izi.
Doğru yürüyüp Cennete girenlerden eyle b izi.
Sak la  ateşten tenimiz, yakm a öde harmanım ız 
Havz-ı Kevser başına erenlerden eyle bizi.
Ente'l-H ayy, Ente’l-Bâkî, sürme kapından müştakı 
V arıp  cem alini yarın  görenlerden eyle bizi.
Pervâz eyleyip dünyadan, güzer edecek fenâ’dan 
Bakaa bahçesinde gülün derenlerden eyle bizi.
A ğlayıp , inleyip der H akkı Y a R ab ! Zât’ın hakkı 
Bezm-i Vahdette zevki sürenlerden eyle bizi.

ve yine :
Y a İlâh î! Cennet-i d id âr k ıl m e'vam ızı.
Bezm-i hâssmdan şuhud-ı zât’a ver sevdamızı.
Âşık ü Zâhıd m eyanında yeter bahs ü cedel 
V asl-ı d idârm  hakki' fasl eyle daJvamızı.

47 - Isra’ Sure-ı; Â yet: 72-73.
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