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ÖNSÖZ
İslam’da manevî ve ruhânî hayatı ifade eden tasavvuf, müminleri iman ve amel
bakımından kemale erdirmeyi hedefler. Bunun için müntesiplerine belli usul ve edep
çerçevesinde eğitim vermekte ve onları Cibril hadisinde ifade edilen “ihsan” seviyesine; yani
“Allah’ı görüyormuş gibi kul olma” kıvamına erdirmeyi amaçlamaktadır.
Tarih içersinde kişilerin kabiliyetleri ve meşreplerine göre tasavvuf disiplini farklı
eğitim usulleri geliştirmiş, bunlar “tarikat” adıyla anılagelmiştir. İnsanı Allah’a ulaştıran yol
ve usul manasına gelen tarikat, esasen tasavvufun eğitim kurumu olarak kabul edilir,
dolayısıyla tasavvuftan ayrı bir olgu olarak değerlendirilmez.
Auzef programı çerçevesinde on dört bölüm olarak hazırlanan bu kitabta öncelikle
tasavvufun çeşitli tanımları üzerinde durularak, alanın mahiyeti belirlenmeye çalışılmış; ikinci
bölümde “sufi” ve “tasavvuf” kelimelerinin kökeni hakkında görüşlere yer verilmiştir.
Tasavvuf hayatının başladığı dönem hakkında bir fikir vermesi için de üçüncü bölümde Hz.
Peygamber (a.s.) dönemi tasaavvuf hayatından örnekler kaydedilmiştir.
Tasavvuf hayatı ve düşüncesinin ürünleri olan eserler aynı zamanda tasavvuf tarihi ve
düşüncesinin kaynakları olması sebebiyle dördüncü bölüm bu eserlerin tanıtımına ayırılmıştır.
Beşinci, altıncı ve yedinci bölümler tasavvuf eğitimi ile alakalıdır. Evvela tasavvuf eğitiminin
(seyru süluk) genel çerçevesi ile ilgili kavramlar ele alınmış, sonra tasavvuf eğitim usulleri
üzerinde durulmuş, yedinci bölümde de tasavvuf eğitiminin pratiği olan zikir usulleri
anlatılmıştır.
Dokuzuncu ve onuncu bölümler tarikatlara tahsis edilmiştir. Bu bölümlerde ilk olarak,
insanı hakka ulaştıran yollar olarak tanımlanan tarikatların yapısı ve oluşumu, ilgili kavramlar
çerçevesinde açıklanmış, ardından büyük tarikatlara ve faaliyet alanlarına yer verilmiştir.
Tasavvuf ve tarikatlar tarihi açısından Osmanlılar dönemi çok müstesna bir yere sahip olduğu
için on bir ve on ikinci bölümler de Osmanlı tecrübesini ayrılmıştır.
Son iki bölümde tasavvufun bilgi (epistemoloji) ve varlık (ontoloji) anlayışı ele
alınmıştır. Tasavvufî bilginin mahiyeti, elde ediliş yolları, alanı, sınırları vb. meseleler
tasavvuf kaynaklarının açıklamaları çerçevesinde özetlenmiş, tasavvufun en temel konusu
olan varlık/tevhid görüşü de özellikle ilgili kavramların açıklanması ve bu hususta muhakkık
sufilerin görüşleri dikkate alınarak ortaya konmuştur.
Gayret ve tevfik Allah’tandır.
Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN
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1. BÖLÜM: TASAVVUFUN MÂHİYETİ VE TARİFLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tasavvuf’un İslâm’ın manevî ve derûnî hayat tarzı olduğunu, bu hayat tarzını
benimseyenlere “sûfî”, “mutasavvıf” gibi isimler verildiğini öğreneceğiz. Ayrıca yapılan
tanımlardan yola çıkarak tasavvufî hayatın temelinde Allah’ı çokça zikretme, kalbi manevî
kirlerden temizleme (tasfiye-i kalb) ve nefsi terbiye etme (tezkiye-i nefis) gibi hususların yer
aldığını göreceğiz.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tasavvuf nedir?
2. “Sûfî” ve “mutasavvıf” kime denir?
3. “Tasfiye-i kalb” ve “tezkiye-i nefis” ne demektir?

3

Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tasavvufun Mâhiyeti ve Târifleri

Kazanım

Tasavvuf hakkında yapılan tarifler
tasavvufun mahiyetinin ne olduğu

Kazanım Yöntemleri

İlgili kaynaklardaki bilgilerin okunması ile

ile

4

ANAHTAR KAVRAMLAR
 Sûfî
 Mutasavvıf
 Tasavvuf
 Tasfiye-i kalb
 Tezkiye-i nefis
 Zikir

5

Giriş
Tasavvuf hakkında giriş mahiyetinde genel bilgi verildikten sonra, tasavvufun tarifleri
ele alınmış ve bu tarifler çerçevesinde tasavvufun mahiyeti ortaya konmuştur. Yapılan tarifler
tasavvufun mahiyeti hakkında fikir verdiği gibi konuları, hedefleri, alanı ve tasavvuf ehlinin
vasıfları hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır.
Tasavvuf İslâm’ın manevî ve derûnî hayat tarzıdır. Bu hayat tarzını benimseyenlere
“sûfî”, “mutasavvıf” gibi isimler verilir. Tasavvufî hayatın temelinde Allah’ı çokça zikretme,
kalbi manevî kirlerden temizleme (tasfiye-i kalb) ve nefsi terbiye etme (tezkiye-i nefis) gibi
hususlar yer alır.
Tasavvufla ilgili çok çeşitli târifler yapılmıştır. Tasavvufun mânevî bir hayat tarzı
olarak özelliklerini, Kitap ve Sünnet’le irtibatını, kulun Allah’la ve Allah’ın dışındakilerle
(mâsivâ) ilişkilerini, kalp temizliği, nefis terbiyesi, güzel ahlak gibi işlevlerini, sûfînin
niteliklerini ve görevlerini belirten bu tariflerin 1000’e kadar çıktığı söylenmektedir.
Dede Ömer Rûşenî ve Olanlar Şeyhi İbrâhim Efendi kaynaklarda tasavvuf ve tasavvuf
ehli hakkında dağınık biçimde yer alan târiflerin bir kısmını Türkçe olarak nazma
çekmişlerdir.

6

1. Tasavvufun Mâhiyeti
Tasavvuf İslâm’ın manevî ve derûnî hayat tarzıdır. Bu hayat tarzını benimseyenlere
“sûfî”, “mutasavvıf” gibi isimler verilir. Tasavvufî hayatın temelinde Allah’ı çokça zikretme,
kalbi manevî kirlerden temizleme (tasfiye-i kalb) ve nefsi terbiye etme (tezkiye-i nefis) gibi
hususlar yer alır. Tasavvufî anlayış Allah sevgisi (muhabbetullah) ve Allah korkusu
(mehâfetullah) temeline dayanmaktadır. Allah korkusu aynı zamanda Allah’ı sevmekten
kaynaklanan bir çekinme olduğu için bu iki unsur birbirini tamamlayıcı nitelik arz eder.
İslâm’a göre kullarla Allah arasında karşılıklı sevgi vardır; kullar Allah’ı sevdiği gibi Allah da
kulları sever.
Dinî hayat içersinde yapılması zorunlu olan farz ibadetlerin yanı sıra, yapılması
zorunlu olmayan ancak yapanların çokça sevap kazanacağı belirtilen nâfile ibadetlerin,
Hakk’a yakınlığı ve sevgiyi daha ileri derecelere ulaştırdığı vurgulanmıştır. Nitekim bir kudsî
hadiste “Kulum üzerine farz kıldığım şeylerden daha iyi bir yolla bana yaklaşamaz. Kulum
nâfilelerle de bana yaklaşmaya devam eder, nihayet ben onu severim. Ben onu sevince işiten
kulağı, gören, gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum”1 buyrulmaktadır.
Kur’an-ı Kerîm’de2 ve hadislerde3 müminlerin dünya hayatına ve maddî zevklere
dalmamaları, âhirete ve mânevî değerlere öncelik vermeleri hususundaki kuvvetli vurgu,
tasavvuf ehlinin âhiret hayatına dünya hayatından daha fazla önem vermelerine sebep olmuş,
Allah’ı görüyormuş gibi ibadet (ihsan) eden takvâ sahibi bir kul olabilmek4 tasavvufun gâyesi
haline gelmiştir. Öte yandan âyet ve hadislerde kalplerin ancak Allah’ı zikretmekle tatmin
olacağı,5 müminlerin Allah’ı çokça zikretmesi gerektiği,6 Allah’ın huzuruna kalb-i selîm ile
çıkmanın uhrevî kurtuluş için gerekli olduğu,7 kalbini temizlemeyi başaranların diğer
organlarının da temiz hale geleceği8 gibi hususlara dikkat çekilmesi, tasavvufî hayatın
temeline Allah’ı çokça zikretme ve kalp temizliği konularını yerleştirmiştir. Varlık konusu,
rûhun saf hale getirilmesi, nefsin terbiye edilmesi suretiyle ahlakı yüceltmenin gerekli şartları,
mânevî makamlar ve haller; vecd, istiğrak, aşk, sevgi, nefret vb. duygular ve bunlara dair
bilgiler de tasavvufun konuları içinde yer almıştır.

1

Buhârî, “Rikak”, 38.

2

el-Bakara, 2/200; Âl-i İmrân, 3/145; en-Nisâ, 4/77; Hûd, 11/15-16; el-Ankebût, 29/64; eş-Şûrâ, 42/20.

3

Buhârî, “Rikak”, 3; Tirmîzî, “Zühd”, 25; İbn Mâce, Zühd”, I, 6.

4

Buhârî, “Îman”, 37; Müslim, “Îman”, 1.

5

er-Ra‘d, 13/28.

6

el-Ahzâb, 33/41.

7

eş-Şuarâ, 26/89.

8

Buhârî, “Îman”, 39; Müslim, “Müsâkât”, 107.
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Hz. Peygamber (a.s.) dönemini takip eden ilk yüzyıllarda âbid ve zâhidler, Resûl-i
Ekrem’i ve onun gibi yaşama gayreti içersinde olan sahâbîleri örnek almış, bundan dolayı
farzların yanı sıra nâfileleri de yerine getirmeye çalışmışlardır. Kur’an’da Allah’ı sevmek ve
O’nun tarafından sevilmek için Peygamber’e itaatin şart koşulması,9 müminlerin Allah’ı,
resûlünü ve Allah yolunda mücâhedeyi her şeye tercih etmeleri konusunda uyarılması10 ve iyi
bir müminin Peygamber’i kendisinden daha çok sevmesi gerektiğine dâir hadisler, İslâm’ı
derunî olarak yaşamak arzusunda olan ilk sûfîleri Resûlullah’a (a.s.) tam bir sevgiyle uyma
hususunda derinden etkilemiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber’in yaşadığı manevî ve rûhânî
hayatı (tasavvuf) devam ettirmeyi birinci vazife olarak görmüşler, onları takip edenler de bu
hayat tarzını yaşayarak nesilden nesile aktarmışlardır.
Âyetlerde ifade edildiği üzere Allah’ın kullarını sevmesini sağlayan tövbe, temizlik,
sabır, takva, ihsan, adalet, tevekkül gibi özellikler tasavvuf ehli tarafından uygulanan manevî
eğitim (seyru sülûk) sürecinde gerçekleştirilmeye çalışılır. Bunun sonucunda kul ile Allah
arasında mânevî bir ilişki meydana gelir. Kalbi manevî hastalıklardan kurtarma ve nefsi kötü
huylardan arındırmanın amaçlandığı tasavvufî eğitim sırasında, bu eğitime tabi olanlardan
(sâlik, mürid) farzlarla birlikte nafile ibadetleri yapması, ayrıca günlük dua ve zikirlerini de
(evrâd ve ezkâr) kesinlikle ihmal etmemesi istenir.
İlk dönemlerden itibaren nefsin ve şeytanın hilelerine karşı hazırlıklı olup dini samimi
bir şekilde yaşamaya çalışan tasavvuf ehli, bu hayatın dışında gördükleri ve “dünyâ ehli,
avam” diye niteledikleri kimselerle kendi aralarında mesafe bırakmayı tercih etmişlerdir. Zira
avam nefsani tutkulara, dünyevî menfaat ve hazlara bağlıdır. Sûfîler ise baştan beri Allah için
dost ve kardeş olmayı tavsiye etmiş, bu maksatla kurulan dostluklara büyük önem vermiştir.
Mânevî kardeşlik bağıyla birbirine bağlanan sûfîlerin bir araya gelerek sohbet etmeleri, zikir
yapmaları, zaman zaman inzivâya çekilmeleri için Hicrî II. (M. VIII.) yüzyıldan itibaren
hankâhlar kurulmaya başlanmıştır. Sonraki dönemlerde dergâh, tekke, zâviye gibi isimlerle de
anılan bu tasavvuf merkezlerinin düzenli biçimde çalışması ve amacına uygun faaliyetlerde
bulunması için uyulacak kurallar (âdâb ve erkân) belirlenmiş, buna dair kitaplar kaleme
alınmıştır.

2. Tasavvufun Târifleri
Tasavvufla ilgili çok çeşitli târifler yapılmıştır. Tasavvufun mânevî bir hayat tarzı
olarak özelliklerini, Kitap ve Sünnet’le irtibatını, kulun Allah’la ve Allah’ın dışındakilerle
(mâsivâ) ilişkilerini, kalp temizliği, nefis terbiyesi, güzel ahlak gibi işlevlerini, sûfînin
niteliklerini ve görevlerini belirten bu tariflerin 1000’e kadar çıktığı söylenmektedir.
Tanımların çeşitliliği, önemli ölçüde tanımı yapan sûfînin o anki mânevî hâli ve mertebesiyle
ilgilidir. Bu sebeple tariflerin sayısının sûfîlerin sayısı kadar çok olduğu belirtilir.

9

Âl-i İmran, 3/31.

10

et-Tevbe, 9/24.
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Tasavvufu ilk tarif edenlerden olan Muhammed b. Vâsı’a (ö. 123/741) göre tasavvuf,
huşû (ibadetlerin edası sırasında sükûnet ve tevâzu içinde bulunma), nefsi hor görme,
kanaatkârlık ve alçak gönüllülüktür. Cüneyd-i Bağdâdî (ö. 297/909) ise tasavvufu:
1.

Dünya ile ilgili şeylerde azla yetinme,

2.

Kalbiyle Allah’a dayanma,

3.

Tâat ve ibâde yönelme,

4.

Dünyevî arzulara karşı sabretme,

5.

Eline geçebilecek şeylerin yararlısını seçme,

6.

Mâsivâdan uzaklaşıp Allah’a yönelme,

7.

Allah’ı içten zikretme,

8.

Vesveseye karşı ihlası gerçekleştirme,

9.

Şüpheye karşı yakîn elde etme,

10.

Uzaklaşma ve yabancılaşmaktan kurtulup Allah ile huzur bulma,

şeklinde değişik yönleriyle tanımlamış11 ve Hz. İbrâhim’in cömertliği, Hz. İshak’ın
rızâsı, Hz. Eyyûb’un sabrı, Hz. Zekeriyyâ’nın işâreti, Hz. Yahyâ’nın garipliği, Hz. Mûsâ’nın
yün giymesi, Hz. Îsâ’nın seyahati ve Hz. Muhammed’in (a.s.) fakrı gibi hasletler üzerine
kurulduğunu belirtmiştir.12
Bazı sûfîler tasavvufu değişik mertebelere göre tarif etmiştir. Buna göre,
İlim mertebesinde tasavvuf:
1.

Kalbin bulanıklıktan arındırılması,

2.

Yaratıklara karşı güzel muâmelede bulunmak,

3.

Şer‘î/dinî meselelerde Resûlullâh’a (a.s.) uymaktır.

Hakîkat mertebesinde tasavvuf:

11

Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ, I, 22.

12

Hücvîrî, Keşfü’l-mahcûb, s. 120.
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1.

Mülkün yokluğu,

2.

Sıfatlara kölelikten kurtuluş,

3.

Yaratıcı ile yetinmektir.

Hak diliyle tasavvuf:
Allah’ın insanları
kazandırmasıdır.13

sıfatlarından

arındırması,

böylece

onlara

sûfî

niteliğini

Dinî ve ahlâkî açıdan kalbin temizlenmesi üzerinde yoğunlaşan ilk zâhid ve sûfîler
insanların fiillerini bedenin ve kalbin fiilleri olarak ikiye ayırmışlar, bedenin fiillerine zâhirî
amel, kalbin fiillerine bâtınî amel demişlerdir. Zâhirî ameller ve onlara ait hükümler İslâm
dininin şeklî yönünü; îman, tasdîk, ihlas, yakîn, mârifet, muhabbet, kurb, takvâ, murâkabe,
tevekkül, sabır, rızâ, havf, recâ, vecd, hüzün, hayâ, heybet gibi kalbî ameller ve bunların
hükümleri de mânevî yönünü oluşturur. “Tasavvuf zâhirde ve bâtında şerîatın/dînin edeplerini
yerine getirmektir” şeklinde yapılan tarifte, şerîatın edepleri “ilâhî ahlak” olarak
tanımlandığından,14 “tasavvuf ilâhî ahlâk ile ahlâklanmaktır” denilmiştir. Ma‘rûf-i Kerhî (ö.
200/815-16 [?]) “Tasavvuf hakîkatleri almak, sırlar hakkında konuşmak ve halkın elindeki
şeylere ümit bağlamamaktır” şeklindeki tarifiyle,15 dinin sadece şekil ve merasimden ibaret
olmadığını, bunların yanı sıra özüne değer vermek gerektiğini anlatmak istemiştir. Bu ise dinî
hükümlerin maksat ve hikmetine uygun biçimde yorumlanması, eksiksiz uygulanması ve
yaşanması anlamına gelmektedir. Dolayısıyla farz, haram, mekruh, mubah gibi şer‘î hükümler
sûfîlerce aynen kalbin fiillerine de uygulanmış ve tasavvuf “şerîatın zâhirine riâyetle zâhir
hükümlerini bâtında görmek ve bâtınına riâyetle bâtın hükümlerini zâhirde görmek”
biçiminde tanımlanmıştır.16 Bir başka tanımda ise tasavvufî hayat tarzının ancak dinin zâhir
hükümleriyle birlikte bâtın hükümlerini de yerine getirmekle gerçekleşeceği açıkça
vurgulanmıştır.17
“Cibril hadisi”nde belirtildiğine göre18 dinde yaşanması gerekli olan üç boyut
bulunmaktadır: “îman, islâm (amel) ve ihsan”. “İman” Allah’a, peygamberlere, meleklere,
kitaplara, âhiret gününe ve kadere inanmak; “islâm” namaz kılmak, oruç tutmak, zekat
vermek, hacca gitmek;“ihsan” ise ibadetleri yaparken Allah’ı görüyormuş gibi bir ruh

13

Serrâc, el-Lüma‘, s. 48.

14

bk. Kâşânî, Letâifü’l-a‘lâm,s. 135.

15

Hargûşî, Tehzîbü’l-esrâr, s. 12.

16

Cürcânî, et-Ta‘rîfât, “et-Tasavvuf” maddesi.

17

bk. Kâşânî, Letâifü’l-a‘lâm,s. 135-136.

18

Buhârî, Îman, 37; Müslim, İman, 1.
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halinde olmak diye açıklanmıştır. Hadiste işaret edilen bu üç boyut iç içe daireler şeklinde
düşünülecek olursa en geniş daireyi “iman”, onun içindekini “islâm”, en içtekini de “ihsan”
oluşturur. Bu şu anlama gelmektedir: İnsanlar iman ederek din sınırlarının içine girer ve
“mümin” vasfını kazanırlar. Müminler namaz, oruç gibi İslam’ın şartı olan ibadetleri yerine
getirmek suretiyle mümin vasfının yanı sıra “müslüman” vasfını da kazanarak “hem mümin
hem müslüman” olmuş olurlar. İslam’ın şartlarını yerine getirirken; yani ibadetlerini yaparken
“Allah’ı görüyormuş gibi” bir ruh halini yaşamayı başaranlar ise yukarıda ki vasıflarına bir de
“muhsin” vasfını eklemiş olurlar. Dolayısıyla dinin kâmil manada yaşanması, bu üç boyutu
birlikte gerçekleştirmekle mümkün olur. “İhsan” seviyesinde ibadetlerini yerine
getiremeyenler, elbette ki Allah’a olan borcunu ödemiş olurlar; ancak dini kâmil mânada
yaşamış sayılmazlar.
Dinin bu boyutlarından “iman/inanç” kısmını akaid/kelam ilmi, “islâm/amel” kısmını
fıkıh ilmi, “ihsan” kısmını da tasavvuf kendisi için ilgi alanı olarak seçmiştir. Daha başka bir
ifadeyle tasavvuf, mümin ve müslüman vasfını kazanmış olan kimselere dini daha ileri
seviyede yaşatmayı; iman ve ibadetlerini kâmil manada gerçekleştirmelerini hedeflemektedir.
Dolayısıyla tasavvuf dinin kemali için gerekli olan bir müessese olarak kabul edilmelidir.
Ancak insanların tasavvuf yoluyla dinde kemal seviyeye ulaşabilmeleri için dinin iman ve
islâm/amel boyutunu yaşıyor olmaları şarttır.
Dede Ömer Rûşenî (ö. 892/1486) ve Olanlar Şeyhi İbrâhim Efendi (ö. 1065/1665),
kaynaklarda tasavvuf ve tasavvuf ehli hakkında dağınık biçimde yer alan târiflerin bir kısmını
Türkçe olarak nazma çekmişlerdir. O manzûmelerden seçilen târifler aşağıya alınmıştır:
Dede Ömer Rûşenî’nin manzûmesinden:
Nedür dinse tasavvuf, di tezellül
Huşû, meskenet, sabr u tahammül
Tasavvuf külli geçmekdür özinden
Dahi incinmemekdür il sözinden
Tasavvuf Hak yolundan çıkmamakdur
Tasavvuf kimse gönlin yıkmamakdur
Tasavvuf az uyuyup az yimekdür
Hakk’un esmâsını çoh çoh dimekdür
Bulandıran bulanan sûfî olmaz
Cefâ vü cevr kılan mutî olmaz
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Cefâ idene gösterür vefâyı
Anâ gösterene ider senâyı
Ne söver ne döver ne buşup kakır
Basar bağrına sevdiğinden âhır
Tasavvuf terk-i dâvâdur dimişler
Dahi kitmân-ı mânâdur dimişler
Tasavvuf terk-i kîl ü kâle dirler
Heman vecd ü semâ u hâle dirler
Tasavvuf bir hidâyetdür Hudâ’dan
Bunu ben söylemedüm bil hevâdan
Tasavvuf terk-i evtândur demişler
Tasavvuf hecr-i ihvândur demişler
Tasavvuf dâyim olmakdur murâkıb
Olup irte gice hâlin muhâsib
Tasavvuf kalbi Hak’a bağlamakdur
Yüreğin ışk oduyla tağlamakdur
Tasavvuf yâr olup bâr olmamakdur
Gül-i gülzâr olup hâr olmamakdur
Cemî-i halkı bir görüp tasavvuf
Dimemekdür eyiye yavuza tüf
İradetdür dimişdür ba’zı tasavvuf
Dimeyüp şeyhüne üstâduna üf
Kerâmet satmamaklukdur tasavvuf
Hak’un işinde itmeyüp tasarruf
12

Geçen ömri için idüp teessüf
Ganîmet bilmedür vakti tasavvuf
Demiş bu sözi bir sâhib-icâbet
Nedür dinse tasavvuf, di inâbet
Ebû Osman-ı Mekkî’nin sözidür
Tasavvuf zühd ü takvânın özidür
Dimişdür hem tasavvuf Bişr-i Hâfî
Arudup itmedür gönlüni sâfî
Tasavvufdur dir İbrâhim Edhem
Tarîkunda Hak’un durmağı muhkem
Tasavvuf buğz-ı dünyâ-yı denîdür
Bu sözü söyleyen bil Rûşenî’dür

Olanlar Şeyhi İbrâhim Efendi’nin manzûmesinden:
Bidâyette tasavvuf sûfî bî cân olmağa derler
Nihâyette gönül tahtında sultan olmağa derler
Tarîkatde ibaretdir tasavvuf mahv-ı sûretten
Hakîkatde sarây-ı sırda mihman olmağa derler
Tasavvufta şerîat nâme-i hestîyi dürmekdir
Tasavvuf ehl-i şer’u ehl-i îman olmağa derler
Tasavvuf ilm-i ta‘bîrât u te’vîlâtı bilmektir
Tasavvuf can evinde sırr-ı Sübhan olmağa derler
Tasavvuf kalb evinden mâsivallâhı gidermektir
Tasavvuf kalb-i mü’min arş-ı Rahman olmağa derler
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Tasavvuf cümle zerrât-ı cihanda Hakk’ı görmektir
Tasavvuf gün gibi kevne nümâyan olmağa derler
Tasavvuf anlamaktır yetmiş iki milletin dilin
Tasavvuf âlem-i akla Süleyman olmağa derler
Tasavvuf ism-i a‘zamla tasarruftur bugün kevne
Tasavvuf câmi-i ahkâm-ı Kur’an olmağa derler
Tasavvuf her nazarda zât-ı Hakk’a nâzır olmaktır
Tasavvuf sûfîye her müşkil âsan olmağa derler
Tasavvuf ilm-i Hakk’a sînesini mahzen etmektir
Tasavvuf sûfî bir katreyken ummân olmağa derler
Tasavvuf külli yakmaktır vücûdun nâr-ı “lâ” ile
Tasavvuf nîr-i “illâ” ile insan olmağa derler
Tasavvuf cânı cânâna verip âzâde olmaktır
Tasavvuf cân-ı cânân cân-ı cânân olmağa derler
Tasavvuf bende olmaktır hakîkat ey İbrâhim
Tasavvuf şer‘-i Ahmed dilde burhan olmağa derler

14

Uygulamalar

15

Uygulama Soruları

16

Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tasavvuf’un İslâm’ın manevî ve derûnî hayat tarzı olduğunu, İslam kurallarına
uymayan uygulamaların tasavvuf hayatına da uymayacağını öğrendik. Bu hayat tarzını
benimseyenlere “sûfî”, “mutasavvıf” gibi isimler verildiğini kavradık. Tasavvufî hayatın
temelinde Allah’ı çokça zikretmek, kalbi manevî kirlerden temizlemesi (tasfiye-i kalb) ve
nefsin terbiye edilmesi (tezkiye-i nefis) olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları

1) Tasavvufla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) Tasavvuf İslâm’ın manevî ve derûnî hayat tarzıdır.
B) Tasavvuf dinde zorunlu bir alandır
C) Tasavvuf batınîliktir
D) Tasavvuf mistisizmle aynı anlama gelir
E) Tasavvuf kuralları şeriata uymak zorunda değildir
2) Tasavvufî hayat tarzını benimseyenlere ne ad verilir?
A) Âlim
B) Sûfî
C) Ashab-ı Suffe
D) Mürşid
E) Şeyh
3) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf eğitiminin verildiği yerlerden biri değildir?
A) Dergah
B) Zâviye
C) Han
D) Tekke
E) Âsitâne
4) Tasavvuf eğitiminin verildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cami
B) Mescid
C) Mektep
D) Hankâh
E) Sofa
5) Aşağıdakilerden hangisi kalbin manevî kirlerden temizlenmesini ifade eder?
18

A) Tezkiye-i nefis
B) Terbiye-i ruh
C) Suffe
D) Keşf-i kubur
E) Tasfiye-i kalb
6) Aşağıdakilerden hangisi nefis terbiyesini ifade eder?
A) Tezkiye-i nefis
B) Tecellî
C) Terbiye-i avâm
D) Keşf-i kubur
E) Tasfiye-i kalb
7) Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Allah’ın dışındaki her şey” anlamına gelir?
A) Dünya
B) Mâsivâ
C) Mahviyyet
D) Madde
E) Adem
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Allah korkusu” anlamına gelir?
A) Aşk-ı ilâhî
B) Muhabbetullah
C) Mehâfetullah
D) Azametullah
E) Celle celâlüh
9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “kalbin fiilleri” anlamında kullanılmıştır?
A) Esrar-ı kalb
B) Îman
C) Zahirî amel
D) Bâtınî amel
19

E) Tasfiye-i kalb
10) Tasavvuf tanımlarının çokluğu ve çeşitliliğinin sebebi nedir?
A) Sûfîlerin adedinin çokluğu
B) Sûfîlerin eserlerinin çokluğu
C) Tasavvuf ehli olmayanların da tasavvufu tarif etmeleri
D) Tasavvufa rağbetin çokluğu
E) Sufîlerin yaşadığı hallerin çokluğu ve çeşitliliği
Cevap anahtarı:
1-A / 2-B / 3-C / 4-D / 5-E / 6-A / 7-B / 8-C / 9-D / 10-E
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2. BÖLÜM: SUFİ VE TASAVVUF KELİMELERİ

21

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
“Tasavvuf” kelimesi ile bu hayat tarzını benimseyenler için bir unvan olarak
kullanılan “sûfî” kelimesinin kökeni hakkındaki görüşleri ve bu unvanın ne zaman
kullanılmaya başladığı. Ayrıca “sûf” kelimesinden “tasavvefe” (yün giydi) fiilinin türetilmesi,
tasavvuf tabirinin bu fiilin masdarı olarak kullanılmaya başlanması gibi hususlar.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. “Sûfî” kelimesinin kökeni hakkındaki görüşler nelerdir?
2. “Sufî” kelimesi bir unvan olarak ne zaman kullanılmaya başlamıştır?.
3. “Tasavvuf” tabirinin kökeni nedir? Bu tabir ne zaman kullanılmaya başlamıştır?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Sufi ve Tasavvuf Kelimeleri

Kazanım

“Tasavvuf”, “sufî”, “mutasavvıf” gibi temel
kavramların kökeni hakkında görüşler ve
anlamları

Kazanım Yöntemleri

İlgili kaynaklardaki bilgilerin okunması

24

ANAHTAR KAVRAMLAR
 Sûf
 Tasavvuf
 Ashab-ı suffe
 Sufane
 Safâ
 Zühd
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Giriş
İslâm’da mânevî ve derunî hayat tarzını ifade eden “tasavvuf” kelimesi ile bu hayat
tarzını benimseyenler için bir unvan olarak kullanılan “sûfî” kelimesinin kökeni, ne zaman
kullanılmaya başladıkları ele alınmıştır. Bu kelimelerin kökeninin bilinmesi tasavvufî hayatın
nereden kaynaklandığı, ne zaman başladığı gibi hususlarda doğru bilgi elde etmemizi
sağlayacaktır.
Sûfî ve tasavvuf kelimelerinin menşei; bir unvan olarak nereden geldikleri hususunda
değişik görüşler vardır. Bunlar arasında “sûfî”nin yün manasına gelen “sûf”tan geldiğini
söyleyenler, başta Hz. Peygamber (a.s.) ve ashabı olmak üzere birçok peygamberin, tevâzuun
bir ifadesi olarak yün elbise giymiş olmaları ve onları örnek alan sûfîlerin de yün elbise
giymelerini dikkate almışlardır. Arapça dil kuralları açsından da problemsiz olduğu için
çoğunluk tarafından bu görüş benimsenmiştir.
Öte yandan “sûf” kelimesinden “tasavvefe” (yün giydi) fiilinin türetildiği, tasavvuf
tabirinin bu fiilin masdarı olarak kullanıldığı şeklindeki görüş de hem anlam hem dil bilgisi
açısından uygun bulunduğundan genel kabul görmüştür.
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1. Sûfî
İslâm dininde yaşanan mânevî ve derûnî hayat tarzına “tasavvuf” denilir. Bu hayat
tarzını benimseyen kimseye ise “sûfî” denilmektedir. Kur’an’da ve hadislerde geçmeyen sûfî
ve tasavvuf kelimelerinin kullanımına Hz. Peygamber (a.s.) zamanında ve ondan hemen
sonraki dönemde rastlanmaz.
Tâbiîn neslinin ileri gelenlerinden Hasan-ı Basrî’nin (ö.110/728) Kâbe’yi tavaf
sırasında bir sûfî gördüğünü ve ona bir şeyler vermek istediğini söylemesi,19 sûfî kelimesinin
bir unvan olarak Hicrî I. (M. VII.) yüzyılda kullanıldığını göstermektedir.
Bu unvanın yaygınlaşması ise II. yüzyıldan itibaren gerçekleşmiştir. Ebû Hâşim elKûfî (ö. 150/767 [?]),20 Kilab b. Cerî, Küleyb, Hâşim el-Evkas, Sâlih b. Abdülcelîl,21 Câbir b.
Hayyân22 ve İbrâhim b. Edhem’in müridi İbrâhim b. Beşşâr23 bu unvanla anıldığı bilinen ilk
şahsiyetlerdir.
Tasavvuf kelimesi de II. yüzyıldan itibaren Ehl-i sünnet seçkinlerinin her an Allah’la
birlikte olma ve gafletten sakınma gayretlerini ifade için kullanılmaya başlanmıştır.
vardır:

Sûfî kelimesinin menşei; bir unvan olarak nereden geldiği hususunda değişik görüşler

I.
İslâm dini gelmeden önce Arabistan’da yaşayan ve kendilerini
Kâbe hizmetine adayan Sufe oğulları (Benî sûfe) kabilesinin “sûfe”sinden gelmiştir.
II.
Allah’a kullukta ilk sırada olmayı ifade eden “saff-ı evvel”
terkibindeki “saff” kelimesinden gelmiştir.
III.
gelmiştir.
IV.
V.
gelmiştir.

Kalp temizliğini ifade için kullanılan “safâ” ve “safvet” kelimelerinden
Güzel huylar ve sıfatlara işaret için “sıfat” kelimesinden türetilmiştir.
Ense saçı manasına gelen “sûfetü’l-kafa” terkibindeki “sûfe” kelimesinden

19

Serrâc, el-Lüma‘, s. 42.

20

Câhiz, el-Beyân ve’t-tebyîn, c. I, s. 366; Câmî, Nefehâtü’l-üns, s. 31.

21

Câhiz, el-Beyân ve’t-tebyîn, c. I, s. 366.

22

İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist, s. 498.

23

Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ, VII, 346.
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VI.

Bir çöl bitkisi olan “sufâne”den gelmiştir.

VII. Medine’de Hz. Peygamber’in (a.s.) mescidinin sofasında barınan ve hayatlarını
ibadet, zikir ve ilim tahsiliyle geçiren “ashâb-ı suffe”nin “suffe”sinden gelmiştir.
VIII.

Yün anlamına gelen “sûf” kelimesinden gelmiştir.

Yukarıdaki görüş sahiplerinden bir kısmı sûfîlerin dış görünüşlerine bakarak, bir kısmı
ise iç dünyalarını dikkate alarak bu görüşleri ileri sürmüşlerdir. Örneğin Kâbe hizmetinde
bulunan “Sûfe oğulları” (Benî Sûfe) kabilesinin “sûfe”sinden geldiğini ileri sürenler,
sûfîlerin Hakk’a ve halka hizmeti temel prensip olarak benimsemiş olmaları sebebiyle aradaki
benzerlikten yola çıkmışlardır. Ayrıca “sûfe” kelimesinin “sûfî” şeklinde nisbeti Arapça
dilbilgisi açısından da doğrudur. Ancak İslâmiyet’in geldiği yıllarda böyle bir kabilenin
bulunmayışı, kavramın bu kabilenin adından alınarak kullanılması ihtimalini zayıflatmaktadır.
Sûfî kavramının birinci sıra manasında “saff-ı evvel” terkibindeki “saff”
kelimesinden geldiğini ileri sürenler, sûfîlerin Allah’a kullukta en önde olma gayretlerini
dikkate almışlardır. Ancak gramer olarak “saff” kelimesinin nisbeti “sûfî” değil “saffî”
şeklinde olacağından bu ihtimal de zayıftır.
Sûfîler kalbin manevî olarak temizlenmesine önem verdikleri için sûfî kavramının
derûnî temizliği ifade eden “safâ” ve “safvet” kelimelerinden geldiği söylenmiştir. Ancak
mâna bakımından doğru olan bu yaklaşım, Arapça grameri açısından isabetli değildir. Zira bu
kelimelerin nisbeti “safâî” ve “safevî” şeklinde gelmektedir.
Sûfîlerin güzel huylara ve sıfatlara sahip olmasını dikkate alarak sûfî kelimesinin
“sıfat” kelimesinden geldiğini ileri sürmek de dilbilgisi kuralları açısından uygun
düşmemektedir. Çünkü “sıfat”ın nisbet hali “sûfî” şeklinde değil “sıfetî” veya “sıfevî”
şeklinde gelmektedir.
Birçok sûfînin saçlarını uzatmasını dikkate alarak kavramın ense saçı manasına gelen
“sûfetü’l-kafa” terkibindeki “sûfe”den geldiğini söylemek de gramer açısından problemlidir.
Zira “sûfe”nin nisbeti “sufetî” veya “sufevî” şeklindedir.
Sûfîlerin bakliyat cinsinden bir bitki olan Sufâne yemelerini dikkate alarak kavramın
“sufâne”den geldiğini söylemek hem gramer hem de mâna bakımından isabetli değildir.
Nitekim sûfîlerin adı geçen bitkiden başka bitkiler ve değişik yiyecekler de yedikleri
bilinmektedir. Kelimenin nisbeti de “sûfî” şeklinde değil “sufânî” şeklinde gelmektedir.
Medine’de Peygamber Mescidi’nin sofasında barınan ve Ashab-ı suffe diye anılan
sahâbîlerin hayatı, daha sonraki dönemde sûfîlerin barındığı tekkedeki hayat tarzını andırdığı
için, tasavvuf ehlinin Ashâb-ı suffe’den etkilendiği ve sûfî kelimesinin “suffe”den geldiği
söylenmiştir. Nitekim suffe ashabı ilk dönemlerde işsiz, fakir ve bekar sahâbîlerden oluşuyor,
Hz. Peygamber’in (a.s.) evinin yanında bulundukları için sık sık onun sohbetlerini dinliyor,
onun gibi farzlarla birlikte gece ve gündüz nafile ibadetlerle meşgul oluyor, onun sözlerini
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(hadis) ezberleyerek diğer ashaba aktarıyorlardı. Asr-ı saadetten sonra bu hayat tarzını
benimseyen kimselere “suffe”ye nisbetle önceleri “suffî” denilmiş, daha sonra kelime
kullanım sırasında hafifleyerek “sûfî” şekline dönüşmüştür.
Sûfî kelimesinin yün manasına gelen “sûf”tan geldiğini söyleyenler, başta Hz.
Peygamber (a.s.) ve ashabı olmak üzere birçok peygamberin, tevâzuun bir ifadesi olarak yün
elbise giymiş olmaları ve onları örnek alan sûfîlerin de yün elbise giymelerini dikkate
almışlardır. Arapça dil kuralları açsından da problemsiz olduğu için çoğunluk tarafından bu
görüş benimsenmiştir. Bu takdirde “sûfî” yün elbise giyen anlamına gelmekte ve böyle bir
isimlendirmenin dış görünüşe bakılarak yapıldığı ortaya çıkmaktadır.
Tasavvuf klasik yazarlarından Ebû Nasr es-Serrâc bu son görüşün daha doğru
olduğunu te’yid etmek için, Kur’ân-ı Kerim’de Hz. Îsâ’nın arkadaşlarına ilim, davranış ve
halleri sebebiyle bir isim verilmediği halde, beyaz giysileri dikkate alınarak “havârîler”
denildiğini (bk. el-Mâide sûresi, 5/112) örnek olarak kaydetmiştir.24
İlk dönemlerden itibaren pek çok zâhidin yün elbise giydiği bilinmektedir. Daha
sonraki devirlerde zühd hayatını tercih edenlere çoğunlukla sufi denilmeye başlanmıştır.
Zâhid ve sûfîlerin öteden beri bu tür elbise giyen Hıristiyan ruhban ve keşişlerinin etkisiyle
yün elbise giydikleri ileri sürülmüşse de Hz. Peygamber ve ashabının da yün elbise giydiğine
dair rivayetler bunun doğru olmadığını göstermektedir.
Yukarıdaki görüşlerin yanı sıra Kuşeyrî ve Hücvîrî gibi müellifler sufî kelimesinin bir
başka kelimeden türetilmediğini ileri sürmüş, bunun ancak câmid bir lâkab olabileceğini
belirtmişlerdir.
Bîrûnî ise sûfî kelimesinin aslının Arapça olmadığı iddia etmiştir. Ona göre bu kelime
Yunanca “hakîm, bilge” anlamına gelen “sofhos” kelimesinden gelmiştir.25 Aynı görüşü
Josef von Hammer de savunmuş ve sûfîleri Hint’de “çıplak bilgeler” diye ifade edilen
“gymnosophist”lere nisbet etmiştir. Ancak Arapça uzmanı olan Alman şarkiyatcısı Thedor
Nöldeke, “sophos” kelimesinin Ârâmî ve Arap dillerinde bilinmediğini ve kelimenin
Yunanca’dan Arapça’ya geçtikten sonra hep “sin” harfiyle yazıldığını, dolayısıyla “sad”
harfiyle yazılan sûfî kelimesinin “sophos”dan gelmesinin mümkün olamayacağını
belirtmiştir.
Öte yandan Arap lugat âlimlerinin sûfînin yabancı bir kelime olduğuna hiç temas
etmemeleri de yabancı kökenli sayılmadığına delil olarak görülmüştür. Bu gerekçeler, sûfî
kelimesini “hikmet” anlamına gelen Yunanca’daki “sophia” veya “teosophia” kelimelerine
nisbet edenler için de söz konusudur. Sûfî tabirinin Müslüman toplumlarda Yunan felsefesinin

24

Serrâc, el-Lüma‘, s. 41.

25

Bîrûnî, Tahkîku mâ li’l-Hind, s. 27-28.
29

tesirini hissettirmeden önce ortaya çıkmış olması da Yunanca ile ilgisi bulunmadığını ortaya
koymaktadır.
Sûfîler ayrıca şu isimlerle de anılmışlardır:26
I.

Vatanlarını terk ettikleri için “gurebâ” (gurbettekiler),

II.

Diyar diyar dolaştıkları için “seyyâhîn” (gezginler),

III.
Seyahat ederken ihtiyaç halinde mağaralara sığındıkları için Horasanlılarca
“mağaralılar” anlamına gelen “şikeftiyye”,
IV.
gezenler),

Az yiyip genellikle aç oldukları için Şamlılar tarafından “cûiyye” (aç

V.
Sahip oldukları şeyleri dağıttıkları için ellerinde bir şey bulunmamakla
“fukarâ” (fakirler),
VI.
verilmiştir.

Kalplerini nurlandırmaya çalıştıkları için “nûriyye” (nurlular) gibi adlar

2. Tasavvuf
Tasavvuf kelimesinin kökeni hakkında da sûfî kelimesinin kökeni gibi farklı görüşler
ileri sürülmüştür. Ebû Nuaym el-Isfehânî (ö. 430/1038) “tasavvuf” kelimesinin “safâ” ve
“vefâ” kelimelerinin birleşiminden doğmuş olabileceğini kaydettikten sonra, sûfî kelimesiyle
ilgili ileri sürülen görüşler arasında da yer alan şu ihtimallere işaret eder:27
I.

Zâhidlerin yedikleri çöl bitkisi olan “sufâne”den,

II.

Kendisini Kâbe hizmetine adayan kabilenin adı “Sûfe”den,

III.
“sûfe”den,

Hakka boyun eğenlerin uzattıkları “sûfetü’l-kafâ” (ense saçı) terkibindeki

IV.
Ucuz bir giyecek sayıldığı için gurura yol açmayan “sûf”tan (yün elbise)
türetilmiş olabilir.
Abdülkerîm Kuşeyrî (ö. 465/1072) ise “tasavvuf” ve “sûfî” kelimelerinin Arapça bir
kökten türetildiği görüşüne katılmaz ve bunların câmid bir lâkab olmasının daha uygun

26

Kelâbâzî, et-Taarruf, s. 28-35

27

Isfehânî, Hilyetü’l-evliyâ, c. I, s. 17-28;
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olacağını söyler.28 Ona göre Hz. Peygamber’in sohbetinde bulunanlara sahâbe, sahâbenin
sohbetinde bulunanlara tâbiîn, onların sohbetinde bulunanlara tebeu’t-tâbiîn gibi unvanlar
verilmiş, daha sonra dinin hükümlerine büyük bir dikkatle riâyet edenlere “âbid” ve “zâhid”,
zamanla ortaya çıkan bid’atlere karşı Ehl-i sünnet seçkinlerinin her an Allah ile birlikte olma
ve gafletten sakınma gayretlerine Hicrî II. (M. VIII.) yüzyıldan itibaren “tasavvuf”
denilmiştir.29
Farklı görüşler ileri sürülmüş olmakla birlikte, âbid ve zâhidlerin bir tevâzu sembolü
olan yün elbise giymeleri sebebiyle “sûfî” diye anılmaya başlandığı ve onların bu hayat
tarzını ifade için “sûf” kelimesinden “tasavvefe” (yün giydi) fiilinin türetildiği, tasavvuf
tabirinin bu fiilin masdarı olarak kullanıldığı şeklindeki görüş hem anlam hem dil bilgisi
açısından uygun bulunduğundan genel kabul görmüştür. Tasavvuf yolunu benimseyenlere ise
“sûfî” denildiği gibi, “ehl-i tasavvuf” veya “mutasavvıf” da denilmiştir.
Batıda tasavvuf “kâinâtın sırlarını, kanunlarını ve bunların üzerinde tasarruf etme
yollarını öğreten akım” anlamında “theosophy” veya herhangi bir dinin derûnî, rûhânî
yönünü belirten “mistisizm” (mystisisme) şeklinde algılanarak “İslâm mistisizmi” diye ifade
edilmiş, ancak tasavvufla mistisizm arasında belirgin farklar bulunduğunun anlaşılması
üzerine “sufism” kelimesi kullanılmaya başlanmıştır. Fıransız müslüman Rene Guenon
(Abdülvâhid Yahya) tasavvufun şu hususlarda mistisizmden tamamen ayrıldığını ortaya
koymuştur:30
I.
usul yoktur.

Tasavvufun aktif biçimde icrâ edilen bir usûlü vardır. Mistisizmde böyle bir

II.
Tasavvufî hayatın, bir rehber (şeyh, mürşid) önderliğinde yaşanma zorunluluğu
vardır. Mistisizmde böyle bir zorunluluk yoktur.
III.
Tasavvuf rehberlerinin Hz. Muhammed’e (a.s.) kadar ulaşan silsileleri
mevcuttur. Farklı dinlerde yaşanan mistisizm için böyle bir şey söz konusu değildir.
IV.
Tasavvuf yolunda kişilerin kendi zevk (meşrep), anlayış ve kavrayış
seviyelerine uygun bularak girdiği muhtelif yollar/tarîkatlar vardır.
V. Bu yolların/ tarîkatların kendine mahsus âdâb, erkân ve ezkârı vardır.

28

Kuşeyrî, er-Risâle, c. II, s. 550.

29

Kuşeyrî, er-Risâle, c. I, s. 52-53.

30

bk. Mustafa Tahralı, “Fransız Müslüman Abdülvâhid Yahyâ (Rene Guenon)’nın Eserinde Tasavvuf ve
Mistisizm Farkı”, KAM, c. X/4 (1981), s. 21-36.
31

Mistisizmle tasavvuf arasında esaslı farklar olduğu anlaşıldıktan sonra “sufism”
kavramının devreye sokulduğu Batı literatüründe artık “Tasavvuf” kavramının da
kullanılmaya başlandığı görülmektedir.
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Uygulamalar

33

Uygulama Soruları

34

Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bir unvan olarak kullanılan “sûfî” kelimesinin kökeni hakkındaki görüşleri ve bu
unvanın ne zaman kullanılmaya başladığını öğrendik. Bunlar arasında “sûfî”nin yün manasına
gelen “sûf”tan geldiğini söyleyenler, başta Hz. Peygamber (a.s.) ve ashabı olmak üzere birçok
peygamberin, tevâzuun bir ifadesi olarak yün elbise giymiş olmaları ve onları örnek alan
sûfîlerin de yün elbise giymelerini dikkate aldıklarını; ayrıca Arapça dil kuralları açsından da
problemsiz olduğu için çoğunluk tarafından bu görüşün benimsendiğini kavradık. Öte yandan
“sûf” kelimesinden “tasavvefe” (yün giydi) fiilinin türetildiğini, tasavvuf tabirinin bu fiilin
masdarı olarak kullanıldığını tesbit ettik.

35

Bölüm Soruları

1) Sûfîlere göre Hz. Peygamber’in (a.s.) yün elbise giymesinin sebebi nedir?
A) Tevâzuun bir ifadesi olduğu için
B) Ucuz olduğu için
C) Sıcak tuttuğu için
D) O dönemde bol olduğu için
E) Peygamberlere mahsus bir kıyafet olduğu için
2) “Sufî” kavramı Kur’an-ı Kerîm’de hangi sûrede geçmektedir?
A) Bakara
B) Âl-i İmran
C) Saff
D) Sâffât
E) Kur’an-ı Kerim’de geçmemektedir.
3) “Sûfî” unvanıyla ilgili asr-ı saadetten hangi kurum irtibatlandırılmıştır?
A) Benû Sûfe
B) Ashab-ı Suffe
C) Hilfu’l-fudûl
D) Sûf
E) Dâru’l-erkam
4) “Tasavvuf” ifadesi asr-ı saadette hangi dönemde ortaya çıkmıştır?
A) Mekke dönemi
B) Medîne dönemi
C) Asr-ı saâdette kullanılmamıştır
D) Bedir savaşından sonra
E) Mekke’nin fethinden sonra
5) “Sûfî” unvanının muhtemel kökenlerinden “sûfetü’l-kafa” terkibi ne anlama
gelir?
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A) Güçlü beyin
B) Güçlü hâfıza
C) Zekâ
D) Ense saçı
E) Sağlam kafa
6) “Sûfî” unvanının kökenlerinden biri olarak “sufâne” kelimesinin ileri
sürülmesinin gerekçesi nedir?
A) Kalb temizliği anlamına geldiği için
B) İbadette en önde olma anlamına geldiği için
C) Kâbe’de su dağıtma vazifesini ifade ettiği için
D) Ashâb-ı suffe’nin unvanı olduğu için
E) Sûfîler bakliyat cinsinden bir bitki olan “sufâne” yedikleri için
7) “Sûfî” unvanının “saff-ı evvel” (ilk sıra) terkibindeki “saff” kelimesinden
geldiğini ileri sürenlerin gerekçesi nedir?
A) Sûfîler namazlarını her zaman birinci safta kıldıkları için
B) Sûfîler halka önderlik ettikleri için
C) Sûfîler protokolde en önde yer aldıkları için
D) Sûfîler Allah’a kullukta en önde olmaya gayret ettikleri için
E) Sûfîler bilge kimseler oldukları için
8) Tasavvuf ehlinin “yün elbise giyen” anlamında “sûfî” diye isimlendirilmesinde
aşağıdaki faktörlerden hangisi etkili olmuştur?
A) Mütevâzî olmaları
B) Çok ibadet etmeleri
C) Dış görünüşe bakan halkın isimlendirmesi
D) Dünyaya itibar etmemeleri
E) Bilge kişilikleri sebebiyle âlimlerin isimlendirmesi
9) “Ehl-i tasavvuf” terkibinin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Softa
B) Mutasavvıf
37

C) Müteşeyyıh
D) Mustasvif
E) Suhte
10) “Tasavvuf”un Batı dillerindeki doğru karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sufism
B) Theosophy
C) Mistisizm
D) Sophia
E) Sophist
Cevap anahtarı:
1-A / 2-E / 3-B / 4-C / 5-D / 6-E / 7-D / 8-C / 9-B / 10-A
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3. BÖLÜM: TASAVVUFÎ HAYATIN ASR-I SAADETTEN ÖRNEKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tasavvuf düşüncesi ve hayatının Hz. Peygamber (a.s.) ve ashabı tarafından
benimsenen yaşam tarzı olduğunu, bu hayatın adı konmamış olmakla birlikte esasen Hz.
Peygamber (a.s.) ve ashabı ile başladığını öğreneceğiz. Bu çerçevede Peygamber Efendimizin
nübüvvetten önce “tehannüs” şeklinde başlayan ibadet hayatının, vahiy almaya başladıktan
sonra bütün hayatı boyunca artarak devam ettiğini, zira peygamberliğin ilk yılında gelen
Müzemmil sûresindeki ayetlerde onun geceleri ibâdetle geçirmesinin istendiğini göreceğiz.
Ashabı kiramın da ibadet ve zühd hayatında Peygamber Efendimizi örnek alarak
yaşadıklarını, peygamberin bütün tavsiyelerini yerine getirmeye çalıştıklarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tasavvuf hayatı ne zaman başlamıştır?
2. Tahannüs ne demektir?
3. Asr-ı saâdette “tasavvuf” ifadesi kullanılıyor muydu?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tasavvufî Hayatın Asr-ı Saadetten Örnekleri

Kazanım

Hz. Peygamber (a.s.) ve ashabının yaşadığı
tasavvufî hayat örneklerinin neler olduğu

Kazanım Yöntemleri

İlgili kaynaklardan bilgilerin okunması ile
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Tahannüs
 Zühd
 Zikir
 Nafile ibadet
 Evrâd
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Giriş
“Tasavvuf” ve “sûfî” kavramlarının Hicrî II. (M. VIII.) yüzyıldan itibaren
yaygınlaştığı bilinmekle birlikte, tasavvuf düşüncesi ve hayatının Hz. Peygamber (a.s.) ve
ashabı tarafından benimsenen yaşam tarzı içinde yer aldığı görülmektedir. Bu bölümde
onların düşüncesi ve hayatından kaydedilen örnekler, tasavvufî yaşam tarzının, adı konmamış
olmakla birlikte esasen Hz. Peygamber (a.s.) ve ashabı ile başladığını göstermektedir.
Peygamber Efendimizin nübüvvetten önce “tehannüs” şeklinde başlayan ibadet hayatı,
vahiy almaya başladıktan sonra bütün hayatı boyunca artarak devam etmiştir. Zira
peygamberliğin ilk yılında gelen Müzemmil sûresindeki ayetlerde onun geceleri ibâdetle
geçirmesi isteniyordu.
Hz. Peygamber’in yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği rivayet edilen dualar, zikirler
ve tesbihler, tasavvuf ehli tarafından derlenerek günlük virdler (evrâd), dualar ve zikirler
şeklinde asırlar boyu okuna gelmiştir.
Ashabı kiram ibadet ve zühd hayatında tabii ki Peygamber Efendimizi örnek alıyordu.
Hele onlar arasında bir grup vardı ki, peygamberin bütün tavsiyelerini yerine getirmeye
çalışıyordu.
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1. Hz. Peygamber’in (a.s.) Yaşayış Tarzı
1.1. İbâdet hayatı.
Peygamber Efendimiz risâletten önce, vahyin gelişine birkaç yıl kala yanına bir miktar
azık alır ve Hıra mağarasına çekilirdi. Azığı bitinceye kadar gün ve gecelerini geçirdiği
Hıra’da, dağın sessizliği, engin çöl ve yıldızların ihtişamı karşısında Rabbini tefekküre
dalardı. Bunu çokça yaptığı için Araplar onun hakkında “Muhammed Rabbine âşık oldu”
diyorlardı.
Hadis kaynaklarından Buhârî’de bu olay “…Hz. Peygamber Hıra mağarasına çekilir
orada tehannüs yapardı…” şeklinde ifade edilmiştir.31 “Tehannüs” kelimesine, “birkaç gece
art arda ibadet etmek”, “günahtan kaçınmak”, “Hz. İbrâhim’den (a.s.) itibaren devam eden
Hanîf dinine uygun hareket etmek” gibi anlamlar verilmiş, Peygamber Efendimizin Hıra’da
geçirdiği günleri bu şekilde değerlendirdiği belirtilmiştir.
Hz. Peygamber’in toplumdan uzaklaşarak Hıra mağarasında yaşadığı halvet, ibadet ve
tefekkür hayatı, vahiy öncesi manevî hazırlık aşaması olarak kabul edilmektedir. Nitekim
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Allah ile konuşmak üzere Sina dağına çıkmadan önce Hz. Musâ’nın
da (a.s.) kırk gün hazırlık yaptığı belirtilmiştir:
“Musâ ile otuz gece (bana ibadet etmesi) için sözleştik ve buna on gece daha kattık.
Böylece Rabbinin (kendisiyle konuşmak için) belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı.”32
Allah’tan vahiy alma ya da onunla konuşma öncesinde peygamberlerin
gerçekleştirdiği mânevî hazırlık, tasavvuf ehlinin örnek aldığı bir davranış biçimi olmuştur.
Bu çerçevede “erbaîn” veya “çile” diye isimlendirilen tasavvuftaki kırk günlük halvet
uygulaması, sûfînin kalbine ilâhî bilginin/ilhâmın gelmesi için gerekli görülen bir hazırlık
aşaması olarak değerlendirilmektedir.
Peygamber Efendimizin nübüvvetten önce “tehannüs” şeklinde başlayan ibadet hayatı,
vahiy almaya başladıktan sonra bütün hayatı boyunca artarak devam etmiştir. Zira
peygamberliğin ilk yılında gelen Müzemmil sûresindeki ayetlerde onun geceleri ibâdetle
geçirmesi isteniyordu:
“Ey örtüsüne bürünen, geceleyin kalk (ibadet et, namaz kıl), yalnız gecenin birazında
(uyu). Gecenin yarısında (kalk), yahut bundan biraz eksilt veya bunu artır ve tane tane, ağır
ağır Kur’an oku. Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz (Kur’an) vahyedeceğiz.

31

Buharî, Bed’ü’lvahiy.

32

Ârâf, 7/142.
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Gerçekten gece kalkıp ibadet etmek daha kalıcı ve geceleyin söz (Kur’an ve dua) daha
etkilidir.”33
Peygamber Efendimiz’e gece ibadet emri daha sonra gelen bir ayetle pekiştirilerek
“Gecenin bir kısmında uyanıp sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl
ki, Rabbin seni övülmüş bir makama (Makam-ı Mahmûd) ulaştırsın”34 buyrulmuştur.
Bazan ayakları şişinceye kadar gece namazına devam eden Hz. Peygamber, kendisinin
icrâ ettiği bu ibadeti ashabına da tavsiye ederek, “Farzdan sonra en üstün namaz, gece
namazıdır”35 buyurmuş, bunun üzerine onlar da gece ibadeti için kalkmayı âdet haline
getirmişlerdi. Hz. Allah onların bu durumundan hoşnut olduğunu Kur’an-ı Kerîm’de şu
şekilde ifade etmiştir:
“(Ey Muhammed!) Şüphesiz Rabbin senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını
ve üçte birini ibadetle geçirdiğini; seninle birlikte bulunanlardan bir topluluğun da böyle
yaptığını biliyor…”36
Resûlullah ve ashabının uyguladığı bu gece ibadeti, tasavvuf yolunun vazgeçilmez
unsurlarından biri olarak benimsenmiş, sûfîler tarafından ısrarla uygulanmaya çalışılmıştır.
Resûl-i Ekrem her gün Kur’ân-ı Kerîm’in bir kısım sûrelerini, yatmadan önce Secde
ve Mülk veya İsrâ ve Zümer sûrelerini okurdu.37 Kendisi veya bir başkası rahatsızlandığı
zaman Muavvizeteyn gibi bazı sûre ve âyetleri okurdu.38
Onun günlük duâ ve zikirleri vardı. Her gün yetmiş veya yüz defa tövbe ve istiğfar
eder, yerken ve içerken, evine girerken ve çıkarken, yatarken ve kalkarken, elbisesini
değiştirirken, yolculuk esnasında çeşitli duâlar okurdu. Gündüz ve gecenin çeşitli saatlerinde,
özellikle geceleyin ibadet için kalktığında ve Baki‘ mezarlığına gittiğinde uzun uzun duâlar
ederdi.39
Hz. Peygamber ashabını da Allah’ı zikir hususunda uyarmış, “Rabbını zikredenlerle
etmeyenler, diri ile ölü gibidirler”40 demiştir. Cennet bahçesi olarak vasıflandırdığı zikir
meclislerine41 katılanlar için de “Bir kavim oturup Allah’ı zikrederlerse melekler onları

33

Müzemmil, 73/1-6.

34

İsrâ, 17/79.

35

Müslim, “Sıyam”, 202.

36

Müzemmil, 73/20.

37

Tirmîzî,” Fezâilü’l-Kur’ân”, 9, 21.

38

Müslim, “Selâm”, 50, 51.

39

Buhârî, “Teheccüd”, 1; “Daavât”, 3; Müslim, “Zikir”, 42; Nesâî, “Cenâiz”, 103.

40

Buhârî, “Daavât”, 67.

41

Tirmîzî, “Daavât”, 83; İbn Hanbel, Müsned, III, 150.
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kuşatır, rahmet onları kaplar, üzerlerine sekînet (feyz) iner ve Allah kendi yanındakilere
onlardan söz eder”42 şeklinde müjde vermiştir.
Hz. Peygamber’in yaptığı ve yapılmasını tavsiye ettiği rivayet edilen dualar, zikirler
ve tesbihler, tasavvuf ehli tarafından derlenerek günlük virdler (evrâd), dualar ve zikirler
şeklinde asırlar boyu okuna gelmiştir.

1.2. Zühd hayatı.
Âhirete yönelmek için dünyaya ilgi göstermemek anlamına gelen zühd, Hz.
Peygamber’in ömrü boyunca benimsediği bir hayat tarzı olmuştur. Kendisi son derece
mütevâzi bir hayat sürmüş, malını ve imkanlarını Müslümanların ihtiyaçları için seferber
etmiştir. Hz. Âişe onun için “Esen rüzgârdan daha cömertti” demiştir.43 Rızkının ailesine
yetecek kadar olmasını ister, canı ve malı emniyette, vücudu sıhhatte, günlük yiyeceği
yanında bulunan kimseyi bahtiyar sayardı.44 Elde ettiği geliri hemen ihtiyaç sahiplerine
dağıttığı için bazan birkaç gün yemek yemediği, evinde bir iki ay boyunca yemek pişmediği
oluyordu. Kendisi ve ailesi buğday ekmeğini pek nadir görür, çok defa arpa ekmeği yer,
bununla bile iki gün arka arkaya karınlarını doyuramazlardı. Yiyecek bir şey bulursa yer,
değilse oruca niyet ederdi.45
Eşi Hafsa vâlidemizin anlattığına göre, yatağı bir kilimin ikiye katlanmasından
oluşuyordu. Bir defasında dörde katlanmış ve o gece teheccüd namazına kalkamamıştı.
Durumu öğrendiğinde yatağın eskisi gibi hazırlanmasını istemiş, istirahatıyla fazla meşgul
olunmasından hoşnut olmamıştı.46 Yatağının yüzü tabaklanmış deriden, içi de yumuşak hurma
lifindendi,47 ancak daha çok bir hasırın üzerinde yatar, hasırın vücudunda iz bırakması
sahâbîlerini üzdüğü halde kendisi buna aldırmazdı.48 “Hasırla aranıza bir şeyler serseydik”
diyen ashâbına:
“Benim dünya ile ne işim var? Ben dünyada, yolculuğu sırasında bir ağaç altında
gölgelenen ve sonra oradan geçip giden bir yolcu gibiyim”49 buyurmuştu. Bir defasında da
elini İbn Ömer’in omuzuna koyarak:
“Dünyada ya garip bir insan gibi, ya da yolcu gibi ol”50 buyurmuştu.

42

Müslim, “Zikir”, 38, 39; Tirmîzî, “Daavât”, 7.

43

Buhârî, “Bed’ü’l-vahiy”, 4; Müslim, “Zekat”, 31, 34;

44

Buhârî, “Rikak”, 17; Tirmîzî, “Zühd”, 34.

45

Buhârî, “Hibe”, 1; Müslim, “Zühd”, 22, 34, 36; Tirmîzî, “Zühd”, 38.

46

Tirmizî, Şemâil, s. 261.

47

Buhârî, “Rikak”, 17.

48

Tirmîzî, “Zühd”, 44.

49

İbn Mâce, “Zühd”, 409.
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Hz. Peygamber’in vefatı sırasında, daha önce bir yahudiye zırhını rehin bırakarak
aldığı 30 ölçek arpadan geriye pek az bir şey kalmış,51 tereke olarak da sadece silahı, katırı ve
sadaka olarak ayırdığı bir arazisi kalmıştı.52 Onun bu kadar sade yaşamasının sebebi dünyanın
insanı cezbeden güzelliklerine değer vermemesiydi. “Uhud dağı kadar altınım olsa, borcum
için ayırdığım dışında, kalanını üç gün içinde dağıtırdım” diyen Allah’ın resûlü,53 ashabına da
“Size dünyalık olarak yolcunun azığı kadarı yeter” şeklinde tavsiyede bulunmuştur.54

2. Ashâb-ı kirâmın yaşayış tarzı.
Ashabı kiram ibadet ve zühd hayatında tabii ki Peygamber Efendimizi örnek alıyordu.
Hele onlar arasında bir grup vardı ki, peygamberin bütün tavsiyelerini yerine getirmeye
çalışıyordu. Nitekim Kur’an-ı Kerîm’de onlardan “Seninle birlikte gece ibadetine devam eden
bir topluluk”55 şeklinde bahsedilmiştir.
Hz. Ebû Bekir bir savaş için hazırlık yapıldığı sırada malının tamamını Hz.
Peygamber’e getirip teslim etmiş, Resûl-i Ekrem “Çoluk çocuğuna ne bıraktın” dediğinde,
“Allah ve Resûlünü” diye cevap vermişti. Böyle bir cevap tevhîd ehli için çok büyük işaretler
içermektedir. O yüzden Ebû Bekir Vâsıtî, Hz. Ebû Bekir’i sûfiyye lisanıyla ve işaretle
konuşan ilk kişi olarak anmıştır.56
Müslümanların ilk halifesi olan Hz. Ebû Bekir, hilafeti sırasında o kadar geniş imkâna
sahip olmasına rağmen yemesi-içmesi, giyinip kuşanmasında hiçbir değişiklik olmamış, iğne
ile tutturduğu bir hırka giymeye devam etmiştir. O, Allah’a imanı ve amelinin boyutları
üzerinde şu üç âyetin birinci derecede etkili olduğu söylemiştir:57
1.
“Eğer Allah sana her hangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu yine ondan
başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse O’nun lütfunu engelleyebilecek
de yoktur…”58Bu ayetle öğrendim ki, Allah benim için bir şey murad etmişse, onu kimse
engelleyemez. Eğer bir şer dilemişse onu benden uzaklaştırmaya kimsenin gücü yetmez.

50

Buharî, “Rikak”, 3; Tirmîzî, “Zühd”, 25.

51

Buhârî, “Cihâd”, 89; “Farzü’l-humus”, 3.

52

Buhârî, “Vasâyâ”, 1.

53

Buhârî, “İsti’zân”, 30; Müslim, “Zekat” 31.

54

Tirmîzî, “Libas”, 38; İbn Mâce, “Zühd”, 1.

55

Müzemmil, 73/20.

56

Serrâc, el-Lüma‘, s. 169

57

Serrâc, el-Lüma‘, s. 171-172.

58

Yûnus, 10/107.
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2.
“Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim”.59 Bu ayetten sonra sâdece Allah’ın
zikriyle meşgul oldum.“Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, rızkı Allah üzerine
olmasın.”60 Bu ayeti okuduğumdan beri rızık konusunda endişe etmedim.İkinci halife Hz.
Ömer’in giydiği gömlek üzerinde on iki yama olduğu rivayet edilmektedir. Kendisine
fakirlikten şikâyet eden birisine, “Akşama yiyeceğin var mı?” diye sorduğu, “Evet” cevabını
alınca da “Sen fakir değilsin” dediği nakledilir.61 Hz. Peygamber (a.s.) onun hakkında şöyle
buyurmuştur:
“Ümmetlerin muhaddes ve mükellemleri (ilham alanları; kalplerine ilâhî bilgi
gelenleri) vardır. Bu ümmet içinde o niteliğe sahip olan Ömer’dir.”
Nitekim Hz. Ömer bir ara minberde iken hutbe okumayı kesip, Nihavend’de
savaşmakta olan İslâm ordusunun komutanı Hz. Sâriye’ye seslenerek: “Ey Sâriye, dağa çekil,
dağa dikkat et!” diye haykırmış, Sâriye de bu sesi duyup tedbirini almış ve savaşı
kazanmıştır.62
“Rusûlullah’a bey’at ettiğim zamandan beri dünyalık peşinde koşmadım” diyen Hz.
Osman, hayrı dört şeyle elde ettiğini vurgulamıştır:63
1. Nâfilelerle Allah’ın sevgisini kazanmak,
2. Allah’ın hükümlerini yerine getirmekte sabırlı olmak,
3. Allah’ın takdirine rıza göstermek,
4. Allah’ın gördüğünü bilerek hayâlı olmak.

Hz. Osman’ın yanına giderken yolda gördüğü bir kadının güzelliği aklına takılan Hz.
Enes huzura çıkar çıkmaz: “İçinizden biriniz gözlerinde zina izi ile geliyor” şeklinde halifenin
sözle karşılaşmıştı. Bunun üzerine “Ey Osman Allah’ın resûlünden sonra vahiy mi geliyor;
bunu nereden bildin?” diyen Enes’e o şöyle demişti: “Hayır, vahiy gelmiyor, ancak bu bir
basirettir, burhandır, doğru firâsettir.”64
Hz. Ali bir gün paraların saklandığı hazinenin önünde durmuş ve “Ey dünyalık olan
altın ve gümüşler, gidin benden başkasını kandırın” demişti. Kendisine takdim edilen leziz bir

59

Bakara, 2/153.

60

Hûd, 11/6.

61

Serrâc, el-Lüma‘, s. 173-174

62

Serrâc, el-Lüma‘, s. 173.

63

Serrâc, el-Lüma‘, s. 178.

64

Kuşeyrî, er-Risâle, II, 489.
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yemek karşısında “Kokun güzel, rengin güzel, tadın güzel ama nefsimi alışmadığı bir şeye
alıştırmak istemiyorum” diyerek yememişti.65 Dünyalık hiçbir şeye iltifat etmiyordu. Vefat
ettiği zaman sadece dört yüz dirhemi vardı. Rivayete göre Hz. Ömer’e şöyle demişti: “Eğer
dostuna kavuşmak istersen gömleğini yama, ayakkabını tamir et, emelini kısa tut ve sofradan
doymadan kalk.”66
İbn Abbas (r.a.), “Beni halk nezdinde yüceltip Hak katında alçaltacak bir elbise
giymekten hoşlanmam. Benim için, yamalı elbise giyerek Allah katında yükselmek daha
değerlidir” demiştir.67 Ebû Zerr (r.a.) birisinin kendisine 300 dinar sadaka gönderdiğini
görünce: “Resûlullah, kırk dirhemi olduğu halde başkasından bir şey isteyen dilencilik etmiş
olur, buyurmuştur. Ebû Zer âilesinin kırk dirhemi, kırk koyunu ve iki hizmetçisi var” diyerek
sadakayı geri çevirmiştir.68
Peygamber Efendimiz (a.s.) şöyle buyurmuştur: “Nice üstü başı eski, hırpanî kılıklı
insanlar vardır ki, Allah adına bir şey için yemin edecek olsalar Allah onların yeminlerini
boşa çıkarmaz. Bunlardan biri de Berâ b. Mâlik’tir.”69
Kaydedildiğine göre Hz. Peygamber bir gün zâhid sahâbîlerden Hârise’ye “Nasıl
sabahladın?” diye sormuş, o da: “Hakîkî bir mümin olarak” demiştir. Resûlullah: “Ey Hârise
ne dediğine dikkat et! Her hak için bir hakikat ve delil vardır. Senin imanının hakîkati ve
delili nedir?” deyince, Hârise: “Nefsimi dünyadan çektim. O kadar ki, dünyanın taşı ile altını,
çamuru ile gümüşü benim yanımda eşit duruma geldi. Gecelerimi uykusuz (ibadetle),
gündüzlerimi susuz (oruçla) geçirdim. Şimdi ben Rabbimin arşını apaçık görür gibiyim.
Cennettekilerin ziyaretleşmelerini, cehennemdekilerin perişanlığını seyreder gibiyim” demiş.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.) üç kere: “Bildin yâ Hârise, buna sımsıkı sarıl. Bundan
başka bir şey yoktur” buyurmuşlardır.70
Ashab arasında Hz. Osman, Abdurrahman b. Avf gibi zenginler de vardı. Ancak
bunlar mallarını Allah yolunda harcamaktan geri durmuyor, imkânlarını Allah için sarf
ediyorlardı. Bununla ilgili kaynaklarda birçok bilgi vardır. Burada bir örnek olarak şu olay
zikredilebilir: Ahmed. b. Hanbel’in Müsned’inde kaydedildiğine göre, Peygamberimizin
eşlerinden vâlidemiz Hz. Âişe bir gün evinde otururken âdetâ Medîne’yi çalkalayan bir ses
duymuş ve bunun ne olduğunu sormuştu. Abdurrahman b. Avf’ın Şam’dan gelen 700 develik
kervanının sesi denildiğinde, Abdurrahman hakkında şu müjdeyi vermişti: “Ben
Resûlullah’tan (a.s.), Abdurrahman b. Avf’ın ağırlanarak cennete girdiğini gördüm, dediğini
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Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ, I, 81.
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Serrâc, el-Lüma‘, s. 181.
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Serrâc, el-Lüma‘, s. 187.
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Ebû Nuaym, Hilyetü’l-evliyâ, I, 161.

69

Müslim, “Birr”, 138; “Cennet”, 48.
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Hücvîrî, Keşfü’l-mahcûb, s. 114-115; ayrıca bk. Kelâbâzî, et-Taarruf, s. 107.
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işittim.” Bunu duyan Abdurrahman Hz. Âişe’nin yanına giderek sözü bir de kendisi dinlemiş
ve ardından “Şâhit ol, bu kervanı yükleriyle birlikte Allah için bağışladım” demişti.71
Hz. Peygamber ve ashabının yukarıda anlatılan hayatlarını örnek alan tasavvuf ehli
ibadette, yeme ve içmede, giyim ve kuşamda onlar gibi olmaya gayret göstermişlerdir.
Farzlarla birlikte nafile ibadetlere de önem vermişler, genellikle mal biriktirmekten
sakınmışlardır. Sufîlerden zengin olanlar ise imkânlarını Allah yolunda harcamaktan geri
durmamışlardır. Fakir ve zenginin ortak noktası, dünya malına değer vermemek, sevgisini
kalbe sokmamak olmuştur.

71

Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 115.
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Uygulamalar

52

Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tasavvuf düşüncesi ve hayatının Hz. Peygamber (a.s.) ve ashabı tarafından
benimsenen yaşam tarzı olduğunu örneklerle öğrenmiş olduk. Peygamber Efendimizin
nübüvvetten önce “tehannüs” şeklinde başlayan ibadet hayatının, vahiy almaya başladıktan
sonra bütün hayatı boyunca artarak devam ettiğini tesbit ettik. Hz. Peygamber’in yaptığı ve
yapılmasını tavsiye ettiği rivayet edilen dualar, zikirler ve tesbihler, tasavvuf ehli tarafından
derlenerek günlük virdler (evrâd), dualar ve zikirler şeklinde asırlar boyu okunduğunu
öğrendik.
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Bölüm Soruları

1) Hz. Peygamber’in (a.s.) gece ibadetinin düzenlendiği Kur’an ayetleri aşağıdaki
surelerden hangisinde geçmektedir?
A) İnşirah
B) Müddessir
C) Müzemmil
D) Mâide
E) Kadir
2) Tasavvuf ehlinin teheccüd namazına önem vermesi aşağıdaki sebeplerden
hangisine dayanır?
A) Allah’ın emri olduğu için
B) Peygamber tarafından farz kılındığı için
C) Peygambere farz kılındığı için
D) Ashab-ı Suffe kıldığı için
E) Hz. Peygamber (a.s.) ısrarla tavsiye ettiği için
3) Orduya destek olmak amacıyla malının tamamını veren sahabî aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Ebû Bekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali
E) Hz. Abdurrahman b. Avf
4) Hz. Peygamber (a.s.) hangi mekanı “cennet bahçesi” olarak vasıflandırmıştır?
A) Yeşili bol olduğu yerler
B) Suyu bol olan yerler
C) Harp meydanları
D) Zikir meclisleri
E) Kabirler
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5) Tasavvufta “evrâd” kavramıyla ne kastedilir?
A) Hz. Peygamber’in çocukları
B) Hz. Peygamber’in tavsiye ettiği dua, zikir ve tespihler
C) Hz. Peygamber’in eşleri
D) Tarikat şartları
E) Tasavvuf âdâb ve erkânı
6) Tasavvufta “mükellem” kavramıyla ne kastedilir?
A) Kalbine ilâhî bilgi gelen kimse
B) Kelâm ilmiyle meşgul olan mutasavvıf
C) Sohbeti güzel olan şeyh
D) Sözüyle insanları etkileyen derviş
E) Duası kabul edilen mürşid
7) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Osman’ın kendileriyle hayrı bulduğunu söylediği
maddeler arasında yer almaz?
A) Nâfilelerle Allah’ın sevgisini kazanmak
B) Çok kazanarak dünyada rahata ermek
C) Allah’ın hükümlerini yerine getirmekte sabırlı olmak
D) Allah’ın takdirine rıza göstermek
E) Allah’ın gördüğünü bilerek hayâlı olmak
8) Hz. Osman’ın firâsetiyle haline vakıf olduğu sahabi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hz. Muâviye
B) Hz. Ali
C) Hz. Enes
D) Hz. İbn Abbas
E) Hz. İbn Ömer
9) Vefat ettiğinde sadece dört yüz dirhemi bulunan sahabi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Ebû Zer
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B) Hz. İbn Abbas
C) Hz. Ebû Bekir
D) Hz. Ali
E) Hz. Selman-ı Fârisî
10) Hz. Peygamber’in kendisi hakkında cennet müjdesini duyduğunda 700
develik kervanı yükleriyle birlikte Allah yolunda tasadduk eden sahabî aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Hz. Berâ b. Mâlik
B) Hz. Abbas
C) Hz. Ebû Bekir
D) Hz. Osman
E) Hz. Abdurrahman b. Avf

Cevap anahtarı:
1-C / 2-E / 3-A / 4-D / 5-B / 6-A / 7-B / 8-C / 9-D / 10-E
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4. BÖLÜM: TASAVVUF TÂRİHİ VE DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sûfîlerin hayat hikâyeleri, hikmetli sözleri ve faziletlerini ihtiva eden
tabakat türü eserler ile tasavvuf ehlinin düşüncelerini ve yaşadıkları hayat tarzını ortaya koyan
eserlerin tanıtımı yapılacaktır. Bu eserleri tanımak hem tasavvuf tarihi hem de tasavvuf
düşüncesi ve hayatını öğrenmek açısından vazgeçilmez önemi haizdir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tabakat türü eserlerde hangi konulara yer verilmiştir?
2. Tasavvuf düşüncesini ele alan eserlerde hangi konulara yer verilmiştir?
3. Hangi tür eserlerde ibadetlerin fıkhî yönüyle birlikte manevî ve tasavvufî
manalarına işaret edilmektedir?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tasavvuf Târihi ve Düşüncesinin Kaynakları

Kazanım

Tasavvuf tarihi ve düşüncesiyle ilgili yazılı
kaynakların isimleri ve muhtevası

Kazanım Yöntemleri

Belirlenen eserlerin elde edilerek incelenmesi
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Tabakat
 Tasavvuf
 Hal
 Makam
 Evrad
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TASAVVUF TÂRİHİ VE DÜŞÜNCESİNİN KAYNAKLARI
Giriş
III. (IX.) yüzyıldan itibaren zâhid ve sûfîlerin hayat hikâyeleri, hikmetli sözleri ve
faziletlerini ihtiva eden tabakat türü eserler ile tasavvuf ehlinin düşüncelerini ve yaşadıkları
hayat tarzını ortaya koyan eserler kaleme alınmaya başlanmıştır. Bu bölümde sözü edilen eser
türlerinin tanıtımı yapılmıştır. Tabakat türü eserlerde sûfîlerin biyografileri yanında
yaşadıkları hal ve makamlara, benimsedikleri yol ve meşrebe de işaret edilmiştir. Sufilerin
düşüncesini ve hayat tarzını ortaya koyan eserlerde ise kalb, ruh, nefis konularına, bunların
çeşitli hallerine, tasavvufî haller ve makamların açıklanmasına, evrâd ve duâlara, önemli
sufilerin görüşlerine yer verildiği gibi müridlerin ahlak ve edeplerine, şeyhleriyle ve
birbirleriyle olan ilişkilerinin şekline de yer verilmiştir. Öte yandan ibadetlerin fıkhî yönüyle
birlikte mânevî ve tasavvufî mânâları, Kur’an ve Sünnet’e uygun tasavvuf anlayışı, buna
uymayan sapkın tasavvuf zümrelerinin yanlışları ve Ehl-i sünnet çizgisine riâyet eden
tasavvufî gruplar da bu eserlerin ilgi alanını oluşturmuştur. Dolayısıyla bu eserleri tanımak
hem tasavvuf tarihi hem de tasavvuf düşüncesi ve hayatını öğrenmek açısından
vazgeçilmezdir.
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1. Tasavvuf Tarihinin Kaynakları (Sûfî Tabakâtı)
Asr-ı saâdetten günümüze kadar tasavvuf tarihi için kaynaklık eden eserlerin başında
tabakat türü eserler gelmektedir. Genellikle sahasında tanınmış şahsiyetlerin biyografilerini
konu edinen bu tür eserler tarih, edebiyat, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi alanlarda yazıldığı
gibi tasavvuf alanında da yazılmıştır.
III. (IX.) yüzyılın sonlarından itibaren zâhid ve sûfîlerin hayat hikâyelerini, hikmetli
sözlerini ve faziletlerini ihtiva eden tabakat türü eserlerde sûfîlerin biyografileri yanında
yaşadıkları hal ve makamlara, benimsedikleri yol ve meşrebe de işaret edilmiştir. Bir
kısmında bazı tasavvufî kavram ve konuların açıklanmasına yer verildiği de görülmektedir.
Sufi tabakatına dair ilk eserlerde sufiler genellikle âbid ve zâhidlerle birlikte
kaydedilmiştir. Bu eserlerden Muhammed b. Âsım b. Yahyâ’nın Tabakâtü’l-evliyâ’sı, Hakîm
et-Tirmizî’nin Târîhu’l-meşâyih’i, Ebû Saîd İbnü’l-Arabî’nin Tabakâtü’n-nüssâk’i,
Muhammed b. Dâvûd ez-Zâhid’in Ahbârü’s-sûfiyye ve’z-zühhâd’ı, Câfer el-Huldî’nin
Hikâyâtü’l-meşâyih’i, Ebû Bekir Muhammed b. Abdullah er-Râzî’nin Târîhu’s-sûfiyye’si
(Hikâyâtü’s-Sûfiyye), Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Muhammed en-Nesevî’nin Târîhu’s-sûfiyye’si
ve Hargûşî’nin Siyerü’l-ubbâd ve’z-zühhâd’ı günümüze ulaşmamıştır. Sûfî tabakâtına dair
günümüze ulaşan eserler şunlardır:

1.1. Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî (ö. 412/1021) tarafından
kaleme alınan Tabakâtü’s-sûfiyye.
Yazar eserine II. (VIII.) yüzyıl sufilerinden Fudayl b. İyâz (ö. 187/803) ile başlamıştır.
Bunun sebebi, daha önce ashâb-ı kirâm, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn dönemi zâhidlerini Kitâbü’zzühd isimli eserinde anlatmış olmasıdır. Ancak bu eser günümüze kadar gelmemiştir.
Sülemînin ayrıca kaleme aldığı Târihu’s-sûfiyye adlı eserin de küçük bir kısmı günümüze
ulaşabilmiştir.
Arapça olarak kaleme alınan Tabakâtü’s-sûfiyye’de şahıslar beş tabakaya ayrılmış ve
toplam 105 sûfînin biyografisine ve görüşlerine yer verilmiştir.

1.2. Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî (ö. 412/1021) tarafından
kaleme alınan Zikrü’n-nisveti’l-müteabbidâti’s-sûfiyyât.

Sülemî bu eserinde seksen dört kadın sûfî hakkında kısa kısa notlardan ibaret bilgiler
vermiş ve onların sözlerini nakletmiştir.
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1.3. Ebû Nuaym el-Isfahânî (ö. 430/1038) tarafından kaleme alınan
Hilyetü’l-evliyâ ve tabakâtü’l-asfiya.
On cilt olan esere müellif ashâbın, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiînin âbid ve zâhidleriyle
başlamış, böylece tasavvufî hayatın Hulefâ-yi Râşidîn, aşere-i mübeşşere, ehl-i suffe ve diğer
sahâbîlerle ortaya çıktığını göstermek istemiştir. Eserde daha sonra II.-IV. (VIII.-X.)
yüzyıllarda yaşayan zâhid ve sûfîler anlatılmıştır. Hz. Fâtıma’dan itibaren kadın zâhid ve
sûfîlere de yer verilen eserde 650’nin üzerinde şahsın biyografisi yer almaktadır.
Ebû Nuaym Hilyetü’l-evliyâ’yı hazırlarken bilgilerin çoğunu hocalarından ve çağdaşı
âlimlerden derlemiş, Sülemî’nin Tabakatü’s-sûfiyye’sinden geniş ölçüde istifade etmiştir.
Günümüze ulaşmayan Muhammed b. Âsım b. Yahyâ’nın Tabakâtü’l-evliyâ’sından, Ebû Said
İbnü’l-Arabî’nin Tabakâtü’n-nüssâk’inden ve Câfer el-Huldî’nin Hikâyâtü’l-meşâyih’inden
de faydalanmıştır.

1.4. Abdullah el-Ensârî el-Herevî (ö. 481/1088) tarafından hazırlanan
Tabakâtü’s-sûfiyye.
Bu eser Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî’nin Arapça olarak kaleme aldığı
Tabakâtü’s-sûfiyye’nin Farsça’ya tercümesidir. Ancak mütercim Herevî tercüme sırasında
bazı tasarruflarda bulunmuş, ilave ve çıkarmalar yapmıştır. Örneğin kitaba Ebû Hâşim es-Sûfî
(ö. 150/767 [?]) ile başlamış, Sülemî’den sonra yaşayan ünlü sûfîleri, özellikle kendi
şeyhlerini ve görüştüğü mutasavvıfları ilâve ederek 120 kadar sûfînin daha biyografisine yer
vermiştir.

1.5. İbn Hamîs el-Ka‘bî (Hüseyin b. Nasr el-Mevsılî, ö. 552/1157)
tarafından yazılan Menâkıbü’l-ebrâr ve mehâsinü’l-ahyâr.
Başlıca kaynakları Sülemî’nin Tabakâtü’s-sûfiyye’si ile Ebû Nuaym’ın Hilyetü’levliyâ’sı olan eser Fudayl b. Iyâz ile başlamakta ve toplam 109 sûfînin hayatı ve görüşlerine
yer ermektedir.

1.6. Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî (ö. 595/1198) tarafından hazırlanan
Sıfatü’s-safve.
Eser Ebû Nuaym’ın kaleme aldığı Hilyetü’l-evliyâ’nın özetlenmesi ve bazı yeni
bölümler ile 234 kadar kadın zâhidin ilave edilmesi suretiyle meydana gelmiştir. İbnülCevzî’nin bu eserini Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî Safvetü’s-safve (Muhtasaru Sıfati’s-safve)
adıyla, İbrâhim b. Ahmed er-Rakkî Ehâsînü’l-mehâsin adıyla ihtisar etmiştir. Ayrıca Ebû
Nuaym ve İbnül-Cevzî’nin eserleri bir heyet tarafından Sahâbe’den Günümüze Allah
Dostları adıyla Türkçeye çevrilmiş, altı cildi bulan bu tercümeye IV. (X.) yüzyıldan
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günümüze kadar 330’un üzerinde sûfî eklenerek on cild halinde neşredilmiştir (İstanbul
1995).

1.7. Ferîdüddin Attâr (ö. 627/1229) tarafından kaleme alınan
Tezkiretü’l-evliyâ.
Farsça olarak kaleme alınan eser Câfer es-Sâdık (ö. 148/765) ile başlamakta ve yetmiş
iki âbid ve zâhidin hayat hikayelerini ihtiva etmektedir. Bu sayıya, muhtemelen Attar’dan
sonra yirmi beş isim daha eklenmiştir. Sülemî ile Herevî’nin Tabakâtü’s-sûfiyye’leri ve Ebû
Nuaym’ın Hilyetü’l-evliyâ’sı eserin kaynakları arasında yer almaktadır. Başta Sinan Paşa
tarafından olmak üzere Türkçe’ye birkaç tercümesi yapılan eserin son çevirisini Süleyman
Uludağ gerçekleştirmiştir.

1.8. Abdullah b. Es‘ad el-Yâfiî (ö. 768/1367) tarafından telif edilen
Ravzü’r-reyâhîn fî hikâyâti’s-sâlihîn.
Yâfiî eserine Zünnûn el-Mısrî (ö. 245/859) ile başlamış ve 500 kadar sûfînin
biyografisine yer vermiştir. Eserin mukaddime ve hâtimesinde sûfîler ve tasavvufla ilgili bazı
meselelerin îzâhına da yer verilmiştir.

1.9. İbnü’l-mülakkın Sirâcüddin Ömer (ö. 804/1401) tarafından
kaleme alınan Tabakâtü’l-evliyâ (Tabakâtü’s-sûfiyye).
Diğer sûfî tabakât kitaplarından farklı şekilde esas kısım ve zeyiller olmak üzere iki
bölüm şeklinde planlanan eserde sûfîler alfabe sırasına göre sıralanmış ve ilk sırada İbrâhim
b. Edhem’e (ö. 161/778 [?]) yer verilmiştir. Bazı mutasavvıflar ele alınırken müridleri veya
akrabası olan sûfîler hakkında da bilgiler verilmiş, böylece 230 biyografi içinde 300’ün
üzerinde sûfîye dair mâlûmat kaydedilmiştir.

1.10. Molla Abdurrahman Câmî (ö. 892/1487) tarafından hazırlanan
Nefehâtü’l-üns min hadarâti’l-kuds.
Molla Câmî bu eserini, Farsça’nın Herat lehçesiyle yazıldığı için anlaşılması zor olan
Abdullah Ensârî Herevî’nin Tabakâtü’s-sûfiyye’sini sadeleştirip kendi dönemine kadar
yetişen sûfîlerin biyografilerini ekleyerek yeniden te’lîf etmek suretiyle meydana getirmiştir.
Ayrıca Sülemî’nin Zikrü’n-nisveti’l-müteabbidâti’s-sûfiyyât’ından faydalanıp otuz dört âbid
ve zâhid kadının biyografisine de yer vererek toplam 600’ün üzerinde sufinin hayatını
kaydetmiştir.
Nefehâtü’l-üns’ü Ali Şîr Nevâî (ö. 906/1501) 170 kadar Türk ve Hind kökenli sûfînin
biyografisini eklemek suretiyle Nesâyimü’l-mahabbe min şemâyimi’l-fütüvve adıyla Çağatay
Türkçesi’ne, Lâmiî Çelebi (ö. 938/1532) de Nakşibendiyye şeyhleri hakkında tamamlayıcı
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bilgiler verip Zeynîler ve Halvetîler başta olmak üzere bazı tarikatlara dair mâlûmatla
Anadolu’da yetişen sûfîleri ekleyerek Fütûhu’l-mücâhidîn li tervîhi kütübi’lmüşâhidîn(Tercüme-i Nefehât) ismiyle Anadolu Türkçesi’ne çevirmiştir.

1.11. Kemaleddin Hüseyin Gazurgâhî’nin (ö. 908/1502’den sonra)
kaleme aldığı Mecâlisü’l-uşşâk.
Gazurgâhî Farsça olarak telif ettiği eserine Zünnûn el-Mısrî (ö. 245/859) ile başlamış,
her birine “meclis” başlığını koyduğu kendi dönemine kadar gelen yetmiş beş sûfîyi
anlatmıştır.

1.12. Abdülvehhâb eş-Şa‘rânî (ö. 973/1565) tarafından telif edilen etTabakâtü’l-kübrâ (Levâkihu’l-envâri’l-kudsiyye fî tabakâti’l-ulemâi ve’ssûfiyye, Levâkihu’l-envâr fî tabakâti’l-ahyâr).
Şârânî eserinde sûfîleri anlatmaya Ebû Nuaym’ın Hilyetü’l-evliyâ’sında olduğu gibi
Asr-ı saâdetten başlamış ve kendi çağına kadar gelen 420’nin üzerinde biyografiye yer
vermiştir. Daha sonra bu eserine, çağdaşı âlim ve sûfîleri içeren ve et-Tabakâtü’s-suğrâ diye
bilinen bir zeyil yazmıştır.

1.13. Abdurraûf el-Münâvî (ö. 1031/1622) tarafından yazılan elKevâkibü’d-dürriyye fî terâcimi’s-sâdeti’s-sûfiyye.
Münâvî eserine Asr-ı saâdetten başlamakla Ebû Nuaym’ın Hilyetü’l-evliyâ’sına,
zikrettiği şahısları tabakalara ayırmakla Sülemî’nin Tabakâtü’s-sûfiyye’sine uymuştur. Eserde
Hz. Peygamber (a.s.) ile birlikte 878 kişinin biyografisi yer almaktadır. Münâvî’nin bu
eserden başka İrgâmü’l-evliyâi’ş-şeytân bi-zikri menâkıbi evliyâi’r-rahmân adlı küçük
hacimli bir tabakâtı daha vardır.

1.14. Dârâ Şükûh (ö. 1069/1659) tarafından te’lif edilen Sefînetü’levliyâ.
Dârâ Şükuh da eserine Asr-ı saâdet’ten başlamış, Hz. Peygamber (a.s.), Hulefâ-yi
Râşidîn, on iki imam ve dört Sünnî mezhebin kurucularından bahsettikten sonra sırasıyla
Kâdiriyye, Nakşibendiyye, Çiştiyye, Kübreviyye ve Sühreverdiyye silsilelerinde yer alan
şeyhler hakkında bilgi vermiş, ardından söz konusu silsilelerde yer almayan diğer
mutasavvıflarla Resûl-i Ekrem’in hanımları, kızları ve ünlü kadın mutasavvıflar hakkında kısa
bilgiler aktarmıştır. Özellikle Hintli sûfîler hakkında verdiği bilgilerle ayrı bir değere sahip
olan eserde 411 velînin hayatı ve kerametleri anlatılmıştır.
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1.15. Köstendilli Süleyman Şeyhî (ö. 1235/1819-20) tarafından kaleme
alınan Bahrü’l-velâye ve şemsü’l-hidâye.
Şeyhî’nin bu eseri Türkçe yazılan en geniş hacimli evliya tezkiresi olarak
bilinmektedir. 1014 kişinin yer aldığı eserde Molla Câmî’nin Nefehâtü’l-üns’ünden istifade
ile kadın sûfîlerden de bahsedilmiş, eserin sonunda müellif 1015. kişi olarak kendi hayatını
yazmıştır.

1.16. Yusuf b. İsmâil en-Nebhânî (ö. 1305/1887) tarafından yazılan
Câmiu kerâmâti’l-evliyâ.
Nebhânî eserine Hz. Peygamber’i (a.s.) anlatarak başlamış, elli dört sahâbîyi alfabe
sırasına göre kaydettikten sonra adı Muhammed olan sûfîleri öne almış, ardından yine harf
sırasına göre çağdaşları dâhil 1450 kadar sûfîyi tanıtmıştır.

1.17. Ebü’l-Feyz Mahmûd el-Menûfî’nin kaleme aldığı Cemheretü’levliyâ ve a‘lâmü ehli’t-tasavvuf.
Çağdaş müelliflerden Menûfî’nin iki cild halinde hazırladığı bu eserin ilk cildinde
tasavvuf hakkında genel bilgiler yer almakta, II. cildinde Hz. Peygamber’den (a.s.) itibaren
118 kişinin biyografisi anlatılmaktadır.
Sûfî tabakâtı arasında Ahmed b. Ahmed ez-Zebîdî’nin Yemen sûfîleri için yazdığı
Tabakâtü’l-havâs ehlü’s-sıdki ve’l-ihlâs’ı, Mirzâ La‘l’in Güney Asya Hint alt kıtası sûfîleri
için kaleme aldığı Semerâtü’l-kuds min şecerâti’l-üns’ü, Beşir Hüseyin Nâzım’ın telif ettiği
Evliyâ-i Mültan’ı, İbnü’z-Zeyyât et-Tâdilî’nin Mağrib sûfîlerine dair et-Teşevvüf ilâ ricâli’ttasavvuf’u gibi belli coğrafyayı esas alanlar yanında belli tarikata mensup sûfîleri anlatan
tabakâtlar da vardır. Mehmed Rif’at’ın Nefhatü’r-riyâzi’l-âliye’si Kâdirîler’i, Ebü’l-Hüdâ esSayyâdî’nin Kılâdetü’l-cevâhir’i Rifâîler’i, Abdülmecîd b. Muhammed el-Hânî’nin elHadâiku’l-verdiyye’si Nakşîler’i, Cemâleddin Hulvî’nin Lemezât’ı Halvetîler’i, Sâkıb
Dede’nin Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân’ı ile Esrar Dede’nin Tezkire-i Şuarây-ı Mevleviyye’si
Mevlevîler’i, Lâlîzâde Abdülbakî’nin Sergüzeşt’i, Müstakimzâde Süleyman Sa‘deddin’in
Risâle-i Melâmiyye-i Şüttâriyye’si Bayrâmî Melâmîleri’ni ele almaktadır. İran sahasında
Mâsum Ali Şah’ın Tarâiku’l-hakâik’ı, Osmanlı sahasında Hüseyin Vassâf’ın Sefîne-i
Evliyâ’sı en geniş hacimli sûfî biyografi kitapları olarak dikkat çekmektedir. Tabakât
eserlerinden olmamakla birlikte Ali b. Osman Hücvîrî’nin Keşfü’l-mahcûb’u ile Abdülkerîm
el-Kuşeyrî’nin er-Risâle’sinin birer bölümü sûfîlerin hayatına ve sözlerine ayrılmıştır. Daha
sonraki dönemlerde Hücvîrî ve Kuşeyrî’nin eserleri gibi bir bölümü sûfî tabakâtına tahsis
edilen kitaplar kaleme alınmış, ayrıca bazı bölge ve şehir tarihlerinde âlim ve şâirleri bir araya
getiren kitaplarda, menâkıbnâmelerle vefeyât türü eserlerde, tarîkatların, tarîkat silsilelerinin
veya tekkelerin anlatıldığı ansiklopedik kaynaklarda sûfîlerin biyografilerine de yer
verilmiştir.
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2. Tasavvuf Düşüncesi ve Hayatının Kaynakları
Tasavvuf ehli III. (IX.) yüzyıldan itibaren düşüncelerini ve yaşadıkları hayat tarzını
ortaya koyan eserler kaleme almışlardır. Bu eserlerde kalb, ruh, nefis konularına, bunların
çeşitli hallerine, tasavvufî haller ve makamların açıklanmasına, evrâd ve duâlara, önemli
sufilerin görüşlerine yer verildiği gibi müridlerin ahlak ve edeplerine, şeyhleriyle ve
birbirleriyle olan ilişkilerinin şekline de yer verilmiştir. Öte yandan ibadetlerin fıkhî yönüyle
birlikte mânevî ve tasavvufî mânâları, Kur’an ve Sünnet’e uygun tasavvuf anlayışı, buna
uymayan sapkın tasavvuf zümrelerinin yanlışları ve Ehl-i sünnet çizgisine riâyet eden
tasavvufî gruplar da bu eserlerin ilgi alanını oluşturmuştur. Tasavvuf düşüncesi ve hayatını
ele alan bu eserlerin başlıcaları şunlardır:

2.1.Hâris el-Muhâsibî (ö. 243/857) tarafından kaleme alınan er-Riâye
li hukûkillâh ve’l-kıyâm bihâ.
Eserde ayrıntılı biçimde riyâ, nefsin tanınması, kibir, aldanma ve haset gibi konular
üzerinde durulmuştur. Tasavvuf ahlakına dair daha sonra kaleme alınan kitaplara kaynaklık
eden bu eserin son bölümü, tasavvufî çevrelerde “âdâbü’l-mürîd” diye tanınan eserlerin ilk
örneklerinden kabul edilmiştir. Arapça olan eser iki farklı çalışmayla Türkçeye çevrilmiştir
(Kalb Hayatı, trc. Abdülhakim Yüce, İzmir 1997; er-Riâye: Nefis Muhâsebesinin Temelleri,
trc. Şâhin Filiz-Hülya Küçük, İstanbul 1998).

2.2.Hakîm et-Tirmizî (ö. 320/932) tarafından te’lif edilen Hatmü’levliyâ.
Yirmi dokuz bölümden oluşan eserde nübüvvet ve velâyet konusu etraflı bir şekilde
ele alınmıştır. Arapça olan eseri Salih Çift Türkçeye tercüme etmiştir (Velîliğin Sonu
Hatmü’l-evliyâ: Velâyet ve Nübüvvet Tartışması, İstanbul 2006).

2.3. Muhammed b. Abdülcebbâr en-Nifferî’nin (ö. 354/965’ten sonra)
iki eseri:el-Mevâkıf ve el-Muhâtabât.
Her iki eser de ilham yoluyla Allah’tan müellife gelen bilgilerle meydana gelmiştir. elMevâkıf “Beni durdurdu ve dedi ki” ifadesiyle başlar ve “mevkıf” adı verilen her biri bir iki
sayfa hacmindeki metinlerden oluşur. Eserde yetmiş yedi mevkıf bulunmaktadır. Nifferî’nin
“Ey kulum” diye başlayan ve elli altı hitabe ile sonunda bir mevkıftan oluşan el-Muhâtabât’ı,
muhteva ve üslup bakımından el-Mevâkıf’ın devamı niteliğindedir. Arthur J. Arberry bu iki
eseri İngilizce’ye çevirmiş ve birlikte neşretmiştir (London 1935).
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2.4. Ebû Nasr es-Serrâc (ö. 378/988) tarafından kaleme alınan elLüma‘.

Eserde Kur’an ve Sünnet’e uygun tasavvuf anlayışı ortaya konmuş, tasavvufa yapılan
itiraz ve tenkidlere cevaplar verilmiş, sapkın tasavvuf zümrelerinin görüşleri reddedilmiştir.
Arapça olan eser Richard Gramlich tarafından Almanca’ya (Stuttgart 1990), Pîr Muhammed
Hasan tarafından Urduca’ya (Pakistan 1994), Hasan Kâmil Yılmaz tarafından Türkçe’ye
(İslâm Tasavvufu, İstanbul 1996) çevrilmiştir.

2.5. Ebû Bekir Kelâbâzî (ö. 380/990) tarafından yazılan et-Taarruf li
mezhebi ehli’t-tasavvuf.
Eserin ilk kısmında tasavvufî hayat ve sûfîler hakkında kısa bilgiler verilmiş, ikinci
kısmında sûfîlerin inanç konularındaki görüşleri anlatılmıştır. Burada verilen bilgiler İmam-ı
Âzam’ın el-Fıkhü’l-ekber’i ve Nesefî akâidindeki bilgilerle benzerlik arz eder. Kelâbâzî bu
bilgileri kaydederek tasavvuf ehlinin akâid konularında Ehl-i sünnet mezhebini takip
ettiklerini gösterir ve onları savunur. Eserin üçüncü, dördüncü ve beşinci kısımlarında bir
kısım tasavvufî haller ve makamlar, bazı kavramlar ile tasavvufun özünü oluşturan konular
kısaca ele alınır. Arapça olan esere birçok şerh yazılmış, ayrıca Farsça, İngilizce, Fransızca ve
Türkçe’ye tercümeleri (Tacettin Okuyucu, Ehl-i Tasavvuf Yolu, Konya 1981; Süleyman
Uludağ, Doğuş Devrinde Tasavvuf, İstanbul 1979, 1992) yapılmıştır.

2.6. Ebû Tâlib el-Mekkî (ö. 386/996) tarafından hazırlanan Kûtü’lkulûb.
Tam adı Kûtü’l-kulûb fî muâmeleti’l-mahbûb ve vasfi tarîki’l-mürîd ilâ makâmi’ttevhîd olan eserde ibadetlerin fıkhî yönüyle birlikte mânevî ve tasavvufî mânalarına, evrâd ve
duâlara, nefis, kalp, ruh ve bunların çeşitli hallerine, bazı tasavvufî makamlara, müridlerin
dikkat etmesi gereken hususlara, ahlak ve eğitim konularına genişçe yer verilmiştir. Ayrıca
Allah’ın sıfat, fiil ve isimleri, özellikle tevhîd konusu tasavvufî açıdan da ele alınmıştır.
Eserin tasavvufla şerîatı bütünleştirici üslûbu, kendisinden sonra yapılan birçok çalışmaya
kaynaklık etmesine sebep olmuştur. Ehl-i sünnet görüşlerinin esas alındığı eserde Mu‘tezile,
Mürcie ve Hâricîler eleştirilmektedir. Arapça olan eser Almanca’ya ve Türkçe’ye (Muharrem
Tan, İstanbul 1992, 1999; Yakub Çiçek-Dilaver Selvi, İstanbul 2003) tercüme edilmiştir.

2.7. Abdülmelik b. Muhammed el-Hargûşî
tarafından yazılan Tehzîbü’l-esrâr fî tabakâti’l-ahyâr.

(ö.

406-1015-16)

Hargûşî’nin sohbet meclislerindeki konuşmalarının bir öğrencisi tarafından
kaydedilmesi suretiyle meydana gelen eser, yetmiş bölümden oluşmaktadır. Eserde zühd,
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tasavvuf ve ahlaka dair konular ele alınmıştır. En önemli kaynakları arasında Ebû Nasr esSerrâc’ın el-Lüma‘ı bulunan eserde şerîat hükümlerine bağlılık esas alınmıştır.

2.8. Abdülkerîm Kuşeyrî (ö. 465/1072) tarafından te’lif edilen erRisâle (er-Risâletü’l-Kuşeyriyye).
Ehl-i sünnet çizgisindeki tasavvufu, bu çizginin dışında kalanlardan ayırt etme anlayışı
üzerine yazılan eser bir giriş ve elli beş bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında sûfîlerin akaid
ve tevhid meseleleri hakkındaki inançları açıklanmış, birinci bölümünde dinî ve şer‘î
hükümlere bağlılıkları itibariyle seksen üç kadar sûfînin söz, davranış, hal ve menkıbelerine
yer verilmiştir. Eserin diğer bölümlerinde tasavvuf kavramları ve bazı tasavvuf konuları ele
alınmış, müridlik âdâbına dair son bölümle tamamlanmıştır. Arapça olan eser üzerine şerhler
yapılmış, ayrıca Fransızca ve İngilizce’ye kısmî, Almanca, Farsça ve Türkçe’ye tam
tercümeleri gerçekleştirilmiştir. Türkçe’ye son dönemde yapılan tercümeler şunlardır: Tahsin
Yazıcı, Tasavvufun İlkeleri, İstanbul 1978; Ali Aslan, Risâle-i Kuşeyriyye, İstanbul 1978;
Süleyman Uludağ, Kuşeyrî Risâlesi, İstanbul 1978, 1981; Dilaver Selvi, Kuşeyrî Risâlesi,
İstanbul 2007.

2.9. Ali b. Osman el-Cüllâbî el-Hücvîrî (ö. 465/1072 [?]) tarafından
kaleme alınan Keşfü’l-mahcûb.
İki bölümden meydana gelen eserin birinci kısmında ilim, fakr ve dervişlik,
tasavvufun mahiyeti, melâmet vb. konular işlendikten sonra ilk dört halifenin, Ehl-i beyt
imamlarının, tâbiîn neslinden zâhidlerin ve diğer sûfîlerin biyografilerine yer verilmiştir.
Daha sonra tasavvufî zümreler on iki bölümde ele alınmış, bunlardan iki tanesinin şerîat dışı
sapkın zümre olduğu vurgulanmıştır. Eserin ikinci bölümü “Keşfü’l-hicâb” adıyla başlayan on
bir alt bölüme ayrılmış, burada mârifetullah, tevhîd, iman, namaz, oruç, hac, sohbet, tasavvufî
terimler ve semâ perdelerinin müride açılması anlatılmıştır. Keşfü’l-mahcûb tasavvufun nazarî
ve pratik konularını sistemli bir şekilde işleyen ilk kitaptır. Farsça olarak kaleme alınan eseri
Reynold Alleyne Nicholson bazı yerlerini çıkararak İngilizce’ye (London 1911), İs‘ad
Abdülhâdî Kındîl Arapça’ya (Kahire 1974, Beyrut 1980), Süleyman Uludağ Türkçe’ye
(Keşfü’l-mahcûb: Hakîkat Bilgisi, İstanbul 1982) çevirmiştir.

2.10. Hâce Abdullah Herevî (ö. 481/1089) tarafından te’lif edilen
Menâzilü’s-sâirîn.
Tasavvuf ıstılahlarının anlatıldığı eser “bidâyet, ebvâb, muâmelât, ahlak, usul, edviye,
ahvâl, velâyet, hakîkat, nihâyet” başlıklı on bölüme ve her bölüm on alt bölüme ayrılmış,
böylece 100 terimin açıklaması yapılmıştır. Her terimin bir âyetle veya ayetin bir bölümüyle
ilişkilendirilmesine hususî bir gayret gösterilmiştir. Arapça olan eser Fransızca ve Türkçeye
çevrilmiş, ayrıca üzerine birçok şerh yazılmıştır.
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2.11. Muhammed Gazzâlî (ö. 505/1111) tarafından kaleme alınan
İhyâü ulûmiddîn.
İslam dünyasının en yaygın eserlerinden olan İhyâ’da fıkıh, kelam gibi ilimlerin
konularına yer verilmekle birlikte özellikle tasavvuf ve ahlak konuları üzerinde durulur. Dört
ciltten oluşan eserin ilk cildinde ibadetlerin zâhirî usul ve erkânı hakkında bilgi verildikten
sonra fıkıh kitaplarından farklı olarak bunların ihlas, huşû gibi “kalbin amelleri” diye ifade
edilen manevî şartları ve ahlakî boyutları üzerinde durulmuştur. II. ciltte İslâmî bir âile,
devlet, toplum ve iktisat düzeninin teorik temeli ortaya konduktan sonra III. ciltte insanın
mânevî ahlâkî yönü, nefsin terbiye edilmesi, yeme içme ve cinsel arzuların kontrol altına
alınması, mal mülk, makam mevki tutkusu, bir kısım ahlâkî-tasavvufî kavramlar vb. konulara
yer verilmiştir. Arapça olarak kaleme alınan İhyâ’ın Batı dillerine yapılmış çok sayıda kısmî
tercümesi bulunmaktadır. Eser Farsça, Urduca ve Türkçe’ye çevrilmiş, ayrıca üzerine şerhler
yazılmıştır.

2.12. Ebü’n-necîb es-Sühreverdî (ö. 563/1168) tarafından yazılan
Âdâbü’l-mürîdîn.
Müridlik âdâbı hakkında derli toplu bilgi veren bu eserde ilk olarak sûfîlerin îtikadları
hakkında bilgi verilmiş, ayrıca fakr, tasavvuf, melamet, keramet kavramları üzerinde
durulmuştur. Ardından tasavvuf-şerîat münâsebeti, sûfîlerin ahlak, ahval ve makamları,
sohbet, sefer, giyim, yeme, uyuma vb. konulardaki edepleri ele alınmıştır. Arapça olan eser
Farsça ve Türkçe’ye (Süleyman Gökbulut, Dervişin El Kitabı, İzmir 2010) çevrilmiştir.

2.13. Şehâbeddin es-Sühreverdî (ö. 632/1234) tarafından kaleme
alınan Avârifü’l-maârif.
Şerîata uygun olan sûfîliğin esaslarını ortaya koymak ve bunları savunmak üzere
kaleme alınan eser altmış üç bölümden oluşmaktadır. Tekke hayatının esasları belli bir düzen
içersinde ilk defa Avârifü’l-maârif’te açıklanmıştır. Arapça olan eser üzerine şerhler yapılmış,
ayrıca Almanca, İngilizce, Farsça ve Türkçe dillerine çevrilmiştir. En son Türk diline yapılan
tercümeler şunlardır: Yahya Pakiş-Dilaver Selvi, İstanbul 1988; H. Kâmil Yılmaz- İrfan
Gündüz, Tasavvufun Esasları, İstanbul 1989.

2.14. Muhyiddin İbnü’l-Arabî (ö. 638/1240) tarafından kaleme alınan
iki eser: el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye ve Fusûsü’l-hikem.
İbnü’l-Arabî tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’de
açıklamıştır. Fusûsü’l-hikem ise bütün görüşlerinin özeti niteliğindedir. Müellif “varlığın
birliği” (vahdet-i vücûd) konusunu sistemli bir şekilde bu eserlerinde ortaya koymuştur. Her
ikisi de Arapça olan eserlerden el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’nin bazı dillere kısmî tercümesi
yapılmış ise de henüz tamamının tercümesi yapılmamıştır. Fusûsü’l-hikem ise birçok kez
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Türkçe’ye çevrilmiş ve üzerine değişik şerhler yazılmıştır. Ahmet Avni Konuk’un tercüme ve
şerhi Mustafa Tahralı ve Selçuk Eraydın tarafından yeni harflere aktarılarak neşredilmiştir
(Fusûsü’l-hikem Tercüme ve Şerhi, I-IV, İstanbul 1987-1992). En son Ekrem Demirli
tarafından Fusûsü’l-hikem’in Türkçe tercüme ve şerhi (İstanbul, Kabalcı Yayınevi, 2006) ile
el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’nin Türkçe tercümesi yapılmıştır (I-XVIII, İstanbul, Litera yayıncılık,
2006-2012)

2.15. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273) tarafından te’lif edilen
Mesnevî.
Altı cilt ve yaklaşık 25.700 beyitten oluşan bu eser tasavvufî düşüncenin bütün
konularını içermekte ve İslâm kültürünün en önemli eserleri arasında sayılmaktadır.
Mesnevî’deki tasavvufî düşüncenin temelini sûret (zâhir) ve mâna (bâtın) ilkesi oluşturur.
Mevlânâ’ya göre dış görünüşler âlemini meydana getiren bu dünyadaki şeyler (suver-i
ilâhiyye) ilâhî isimlerden ibaret olan hakîkatlerin tecelligâhıdır. Allah’ın isim ve sıfatlarının
tezâhürleri olan ilâhî hakîkatler suret kazanarak bu âlemde taayyün etmektedir. Farsça olan
Mesnevî İngilizce, Almanca, Fransızca, Boşnakça ve Türkçe’ye çevrilmiştir. Türk dilinde
birçok tercüme ve şerhi bulunan eserin, en son Ahmet Avni Konuk tarafından yapılan tercüme
ve şerhi Mustafa Tahralı koordinatörlüğünde bir heyet tarafından yeni harflere aktarılarak
neşredilmiştir (Mesnevî-i Şerîf Şerhi, I-XIII, İstanbul 2004-2009).
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Uygulamalar

74

Uygulama Soruları

75

Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Zâhid ve sûfîlerin hayat hikâyeleri, hikmetli sözleri ve faziletlerini ihtiva eden tabakat
türü eserler ile tasavvuf ehlinin düşüncelerini ve yaşadıkları hayat tarzını ortaya koyan
eserlerin belli başlıları tanıtılmıştır. Tabakat türü eserlerde sûfîlerin biyografileri yanında
yaşadıkları hal ve makamlara, benimsedikleri yol ve meşrebe de işaret edildiği belirlenmiştir.
Sufilerin düşüncesini ve hayat tarzını ortaya koyan eserlerde ise kalb, ruh, nefis konularına,
bunların çeşitli hallerine, tasavvufî haller ve makamların açıklanmasına, evrâd ve duâlara,
önemli sufilerin görüşlerine yer verildiği gibi müridlerin ahlak ve edeplerine, şeyhleriyle ve
birbirleriyle olan ilişkilerinin şekline de yer verildiği belirtilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Muhammed b. Âsım b. Yahyâ’nın sufi tabakatına dair günümüze ulaşmayan
eseri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tabakâtü’l-evliyâ
B) Tabakâtü’n-nüssâk
C) Tabakâtü’z-zühhâd
D) Hilyetü’l-evliyâ
E) Kerâmâtü’l-evliyâ
2) Hakîm et-Tirmizî’nin sufi tabakatına dair günümüze ulaşmayan eseri
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hatmü’l-evliyâ
B) Târîhu’l-meşâyih
C) Tabakâtü’z-zühhâd
D) Hilyetü’l-evliyâ
E) Kitâbü’z-zühd ve’r-rekâik
3) Sufi tabakatına dair günümüze ulaşmayan Hikâyâtü’l-meşâyih adlı eser
aşağıdaki müelliflerden hangisine nisbet edilmektedir?
A) Hakîm Tirmizî
B) Muhammed b. Âsım b. Yahyâ
C) Câfer el-Huldî
D) Ebû Saîd İbnü’l-Arabî
E) Hargûşî
4) Sufi tabakatına dair günümüze ulaşmayan Tabakâtü’n-nüssâk adlı eser
aşağıdaki müelliflerden hangisine nisbet edilmektedir?
A) Nifferî
B) Muhammed b. Âsım b. Yahyâ
C) Câfer el-Huldî
D) Ebû Saîd İbnü’l-Arabî
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E) Hallac-ı Mansur
5) Sufi tabakatına dair aşağıdaki eserlerden hangisi günümüze ulaşmıştır?
A) Muhammed b. Dâvûd ez-Zâhid / Ahbârü’s-sûfiyye ve’z-zühhâd
B) Ebû Bekir Muhammed b. Abdullah er-Râzî / Hikâyâtü’s-Sûfiyye
C) Câfer el-Huldî / Hikâyâtü’l-meşâyih
D) Ebû Saîd İbnü’l-Arabî / Tabakâtü’n-nüssâk
E) Sülemî / Tabakâtü’s-sûfiyye
6) Sülemî’nin Tabakâtü’s-sûfiyye’sinde toplam kaç sûfînin biyografisine ve
görüşlerine yer verilmiştir?
A) 125
B) 1005
C) 99
D) 755
E) 105
7) Ebû Nuaym el-Isfehânî’nin Hilyetü’l-evliyâ’sı hangi dilde yazılmıştır?
A) Osmanlıca
B) Farsça
C) İbrânîce
D) Arapça
E) Arâmîce
8) Aşağıdaki eserlerin hangisinde nübüvvet ve velâyet konusu etraflı bir şekilde
ele alınmıştır?
A) Hilyetü’l-evliyâ
B) Târîhu’l-meşâyih
C) Hatmü’l-evliyâ
D) et-Taarruf
E) er-Riâye
9) Hücvirî’nin Keşfü’l-mahcûb isimli eseri hangi dilde yazılmıştır?
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A) Arâmîce
B) Farsça
C) İbrânîce
D) Arapça
E) Osmanlıca
10) er-Riâye li hukukilah isimli eser aşağıdaki müelliflerden hangisine aittir?
A) Hâris el-Muhâsibî
B) Hallac-ı Mansur
C) Nifferî
D) Kelâbâzî
E) Kuşeyrî
Cevap anahtarı:
1-A / 2-B / 3-C / 4-D / 5-E / 6-E / 7-D / 8-C / 9-B / 10-A
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5. BÖLÜM: TASAVVUF EĞİTİMİ [SEYRU SÜLÛK]
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tasavvuf eğitiminin (seyru sülûk) “makam”, “menzil” gibi isimlerle anılan bir takım
aşamaları ele alınacaktır. Bu aşamalar üç, on, yüz ve bin bir gibi gruplar halinde tasnif
edilmiş, bu konuda kitaplar yazılmıştır. Hâce Abdullah Herevî’nin Menâzilü’s-sâirîn’i
bunların en meşhurudur. Tasavvuf eğitiminin Ehli sünnet çizgisinde olan bir tarîkata girilerek
takva sahibi, bilgili, icâzetli bir mürşidin / şeyhin gözetiminde gerçekleştirilebileceği
öğretilecektir. Müridin tasavvuf yolunda tek başına yürümeye kalkması, yolda kalmasına veya
yoldan çıkmasına sebep olduğu vurgulanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Seyru sülûk ne demektir?
2. Tasavvuf eğitimi tek başına alınabilir mi?
3. Tasavvuf eğitim aşamalarına ne ad verilmektedir?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tasavvuf Eğitimi (Seyru Sülûk)

Kazanım

Tasavvuf eğitiminin bir yöntemi olduğu ve
bir rehber eşliğinde yapıldığı

Kazanım Yöntemleri

İlgili kaynakları okumak ve incelemek
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Seyru sülûk
 Şeyh
 Mürşid
 Mürid
 Sâlik
 Hal
 Makam
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Giriş
Tasavvufta uygulanan eğitim sürecine “seyru sülûk” denilmektedir. “Seyr” gezmek,
“sülûk” de yola girmek, yolda yürümek manalarına gelir. Tasavvuf ehli seyru sülûkü, insanı
Hakk’a ulaştıran tavır, amel, ibadet, fiil, hareket ve davranış tarzlarının bütününü ifade için
kullanmışlardır. Tasavvuf yoluna giren kimse (mürid, sâlik, derviş) mânevî bir yolculuğa
çıkmış kabul edilir ve Hakk’a doğru sefer yapar. Buna rûhî mîrac da denir.
Tasavvuf eğitiminin “makam”, “menzil” gibi isimlerle anılan bir takım aşamaları
vardır. Bu aşamalar üç, on, yüz ve bin bir gibi gruplar halinde tasnif edilmiş, bu konuda
kitaplar yazılmıştır. Hâce Abdullah Herevî’nin Menâzilü’s-sâirîn’i bunların en meşhurudur.
Makamlar mürid tarafından bizzat yaşanılmalı, ilme’l-yakîn mertebesinden ayne’l-yakîn ve
hakka’l-yakîn mertebelerine ulaşılmalıdır. Bir makam tam olarak gerçekleştirilmeden bir
sonraki makama geçilemez. Aksi takdirde bu makamdaki eksiklikler sonraki makamlarda da
devam eder ve nihayete ulaşana kadar eğitim sürecini olumsuz etkiler.
Tasavvuf eğitimi Ehli sünnet çizgisinde olan bir tarîkata girilerek takva sahibi, bilgili,
icâzetli bir mürşidin / şeyhin gözetiminde gerçekleştirilir. Müridin tasavvuf yolunda tek
başına yürümeye kalkması, yolda kalmasına veya yoldan çıkmasına sebep olur. Tasavvuf
klasiklerinden er-Risâle’nin yazarı Abdülkerîm Kuşeyrî, Bâyezîd-i Bistâmî’nin “Üstadı
olmayanın kılavuzu şeytandır” sözünü naklederek, mürşidsiz / şeyhsiz tasavvuf eğitiminin
imkânsızlığına dikkat çekmiştir.72
Tasavvuf eğitiminin ilk şartı müridin hevesli, azimli dürüst ve kabiliyetli olmasıdır.
Bir rehber (mürşid, şeyh) eşliğinde manevî makamlar geçilip Hakk’a ulaşıldığında eğitim
süreci tamamlanmış olur ki, buna tasavvufta “seyru sülûkü ikmâl etmek” denir. Esasen
tasavvuftaki yolculuk çirkin huylardan güzel ahlâka doğru bir yolculuktur. Bu manada
tasavvuf bir ahlâkî eğitim kurumu hüviyetini taşır. Yine tasavvuf yolculuğu kişinin kendi
varlığından Hakk’ın varlığına doğru sefer demektir. Hakk’a vuslatı (kavuşma) gerçekleştiren
kimse O’nun ahlakıyla ahlâklanmış olur.
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Abdülkerîm el-Kuşeyrî, er-Risâle (nşr. Abdülhalim Mahmud-Mahmud b. eş-Şerîf), Kahire 1974, II, 735.
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1. Mürşid / Şeyh
Tasavvuf eğitimi mutlaka bir rehber eşliğinde gerçekleştirilir. Bu rehbere müridleri
irşad eden ve onlara yol gösteren kişi anlamında “mürşid” veya “şeyh” denilir. Mürşid,
“doğru yolu gösteren rehber” manasında Kur’an-ı Kerîm’de geçmekteyse de,73 şeyh kelimesi
Kur’ân-ı Kerîm’de74 ve hadîs-i şerîflerde75 sözlükteki manasına uygun olarak “yaşlı kimse”
anlamında geçer. Tasavvufta şeyh kelimesinin “tâliplere doğru yolu gösteren ve onları irşad
eden kimse” anlamında kullanılması IV. (X.) yüzyılın ortalarından itibaren yaygınlık
kazanmıştır.
Türkçe’de “er”, “eren” ve “ermiş” kelimeleri de şeyh ve mürşid manasına gelir. Orta
Asya’da Türk sûfîleri arasında XII. yüzyıldan itibaren şeyh karşılığı olarak “ata” kelimesi
kullanılmaktadır. Nakşibendiyye tarikatında şeyh yerine “hâce” (çoğulu hâcegân),
Nakşibendiyye’den ayrılan Yeseviyye’de “ata” kelimesi kullanılmıştır. Türkistan’da ve İdil
havzası Türklerinde şeyhler için “îşân” tabirine de rastlanır. Bazı tarîkat mensupları
Anadolu’da şeyh yerine “baba” kelimesini tercih etmiştir. Bektâşîler’de şeyh mevkiindeki
kimseye XVI. yüzyıldan beri “dede-baba” denilmektedir.
Tasavvuf ehline göre mürşid/şeyh bir tarikata intisap ederek seyru sülûkünü
tamamlayan ve şerîat, tarîkat, hakîkat ilimlerinde yüksek dereceye ulaşan kimsedir. Bu
sebeple tasavvufta şeyhlik makamı en yüce mertebe, Allah’a dâvet konusunda peygamber
vekilliğinin en üstün derecesi olarak kabul edilmiştir. Nitekim mürşid/şeyh müridlerinin her
bakımdan Resûlullâh’a uymasını sağlamakla Allah’ı onlara sevdirmekte ve nefislerini
temizleme yollarını öğretmek suretiyle onları Allah’a sevdirmektedir.
Mürşidliğin/şeyhliğin temel nitelikleri şunlardır:76
a.

Allah’a ubûdiyet (kulluk),

b.

Hak’tan gelen hakîkatleri doğrudan almaya ehliyet,

c.

Hak katından gelen özel rahmete mazhariyet,

d.

Vâsıtasız şekilde Hak’tan bilgi öğrenebilmek; ilm-i ledün sahibi olmak.

Mürîdin eğitimi açısından mürşidde/şeyhte olması gereken temel vasıflar ise
şunlardır:77
73

Kehf 18/17.

74

Hûd 11/72; Yûsuf 12/78; el-Kasas 28/23; el-Mü’min 40/67.

75

Bk. A. J. Wensinck, el-Mu’cemü’l-müfehres li elfâzi’l-hadîsi’n-nebevî, “şeyh” maddesi.
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Necmeddîn-i Dâye, Mirsâdü’l-ibâd (nşr. Hüseyin Hüseynî en-Nîmetullâhî), [baskı yeri yok], 1312 HicrîŞemsî, (Matbaa-i Meclis), s. 132-134, 137-139.
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a.

Mürîde doğru bilgi verebilmesi için şerîatın temel bilgilerini öğrenmeli ve Ehl-i

sünnet inancı üzerine olmalı,
b.

Mürid tarafından örnek alınabilmesi için örneklik vasfı bulunmalı,

c.

Yol gösterebilmesi için yol tecrübesi olmalı (seyru sülûkünü ikmal ederek

icâzat almış olmalı),
d.

Edeb öğretebilmesi için edepli olmalı,

e.

Müridlerin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için cömert olmalı,

f.

Müridlerin malına göz dikmemesi için tok gözlü olmalı,

g.

İşaret ve davranışla öğüt verebildiği sürece söze başvurmamalı,

h.

Yumuşaklıkla terbiye mümkün iken şiddete meyletmemeli,

i.

Emrettiği şeyi önce kendisi yapmalı,

j.

Yasakladıklarından önce kendisi sakınmalı,

k.

Allah için kabul ettiği müridi halkın sözlerine bakarak terk etmemeli.

Mürşidler/Şeyhler eğitim usullerine göre “tâlim şeyhi, sohbet şeyhi ve tarîkat
(terbiye / irşad / sülûk) şeyhi” gibi kısımlara ayrılır. Tâlim şeyhleri İslâm’ı bilen takvâ
sahibi Sâlih müminlerdir. Kendilerine başvuran müminlere dinin zâhir hükümleriyle birlikte
bâtın hükümlerini de öğretir; sohbet ve nasîhatlerle nefislerini arındırıp ahlaklarını düzeltmek
hususunda onlara yardımcı olurlar. Sohbet şeyhlerinin meclislerinde sohbet yapılmakla
birlikte şeyhin mürîde nazar etmesi ve müridin şeyhi görmesi daha çok önemsenir. Sohbet
şeyhi müridlerini çoğunlukla söze ihtiyaç duymaksızın hal ve tavırlarıyla etkileyerek terbiye
eder. Tarîkat şeyhi ise kendisine bağlanan bir müridi tıpkı bir anne babanın çocuklarını, bir
öğretmenin öğrencisini, bir ustanın çırağını yetiştirmesi gibi yetiştirir. Bu şeyhler müridin
seyru sülûküne nezâret ettiği için “sülûk şeyhi”, müridler kendisine kayıtsız şartsız itaat
edeceğine söz verdiği ve bu niyetle müridlik hırkası giydiği için “şeyh-i metbû” şeklinde de
anılır. Tarîkat şeyhleri genellikle tâlim ve sohbet şeyhlerinin özelliklerine sahip olurlar.
Öte yandan mürîdi kabiliyeti çerçevesinde eğiten şeyhlere “kâmil şeyh”, mânevî
tasarrufuyla mürîdin yeteneğini daha da geliştirerek kemâle erdiren şeyhlere “ekmel şeyh”
denilir. Ayrıca bir müride hırka giydirene “hırka şeyhi”, zikir târif edene “zikir / telkîn
şeyhi” adı verilir. Fakat bunların mürid üzerindeki etkileri doğrudan olmayıp giydirdikleri
hırka ve târif ettikleri zikir vasıtasıyla gerçekleştiğinden şeyhlikleri mecâzîdir. Tasavvuf ehli,
şeyhte bulunması gereken vasıfları taşımadığı halde şeyhlik taslayanları, yani sahte şeyhleri
“müteşâyih, ehl-i teşeyyuh, kâl şeyhi, mustasvif” gibi isimlerle anmışlar, mürid olmak
isteyenleri bunlara karşı uyarmışlardır.
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Muhammed b. Münevver, Esrâru’t-tevhîd (nşr. Zebîhullah Safâ), Tahran 1332 Hicrî-Şemsî, s. 329-330.
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2. Mürid / Sâlik
Tasavvuf eğitimi almaya karar veren ve bir tarikata giren kimseye “mürid” denir.
“İsteyen” manasına gelen bu kelime, kişinin kendi isteği ile tasavvuf yoluna; bir tarîkata
girdiğini ifade etmektedir. “Tâlib” kelimesi de zaman zaman aynı manayı ifade için
kullanılır. Tasavvuf eğitimine, yani seyru sülûke devam etmekte olan kimse anlamındaki
“sâlik” kelimesi de müridin ifade ettiği manayı karşılar.
İlk sûfîler mürid terimini “Hakk’a giden yolda kararlı ve sağlam bir irade ortaya koyan
kişi” anlamıyla birlikte “irâdesi olmayan kimse” manasında da kullanmışlardır. Çünkü kişinin
Hakk’a giden yolda Hakk’ın irâdesine göre yürümesi, yani O’nun iradesinin bulunduğu yerde
kendi irâdesini terk etmesi söz konusudur.
Tasavvuf kitaplarında müridin sahip olması gereken nitelikler ve görevleri konusunda
ayrıntılı bilgiler verilmiştir. Abdülkerîm el-Kuşeyrî er-Risâle’sinde irâde, sohbet, şeyhlere
saygı bölümlerinde konuyu ele almış, ayrıca eserin son kısmında müridlere tavsiyelerde
bulunmuştur. Aynı şekilde Muhyiddin İbnü’l-Arabî el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’nin sonunda
müridlere tavsiyeler konusuna geniş yer ayırmıştır. Hâris el-Muhâsibî’nin el-Vasâyâ’sı,
Ebu’n-Necîb es-Sühreverdî’nin Âdâbü’l-mürîdîn’i, İbnü’l-Arabî’nin Risâletü künhi mâ lâ
büdde li’l-mürîdi minhü isimli eseri bu hususta yazılmış müstakil kitaplardır.

3. İntisab / Bîat
Tasavvuf eğitimi almak isteyen adayın (tâlib, muhib) kamil bir şeyhin rehberliğini
kabul ettiğine dair verdiği söze “intisab” veyâ “bîat” denir. Türkçe’de “el almak” tabiri de
aynı anlama gelmektedir. Şeyhe intisap / bîat eden kimse, onun vereceği emirlere tam
anlamıyla bağlı kalacağına söz vermiş olur ve aralarında bu hususta bir ahid meydana gelir.
İntisap / Bîat şeyhe bağlılık sözleşmesi olduğundan, bu sözleşmeyi bozmanın mânevî
sorumluluğunun ağır olduğu belirtilmektedir.
Hz. Peygamber’in (a.s.) İslâm’a girmek isteyen kimselerden, hicret ve cihad gibi
önemli faaliyetlere karar verirken sahâbîlerden kendisine bağlılık göstermeleri anlamında bîat
alması, tarikatlarda şeyh ile mürid adayı arasında bir çeşit akid ve bağlılık yemini anlamına
gelen bîat için örnek teşkil etmiştir. Kur’an-ı Kerîm’de de bîata ve taşıdığı ehemmiyete işaret
edilmektedir.78
İntisab / Bîat bir merasimle gerçekleştirilir. Tasavvufun ilk dönemlerinde bu merasim
hırka giyme töreni şeklinde icra edilirken daha sonra değişik tarikatlarda farklı uygulamalar
devreye sokulmuştur. Bu uygulamaların şekli bazı küçük farklarla birlikte hemen hemen
bütün tarikatlarda aynıdır.
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Bk. et-Tevbe 9/111; el-Feth 48/10; el-Mümtehine 60/12.
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Öncelikle tasavvuf yoluna / tarîkata girmek isteyen mürid adayının buna ehil olup
olmadığı araştırılır. Araştırmalar olumlu sonuç verirse tâlib belli bir süre müridliğe hazırlık
dönemi geçirir. Deneme ve hazırlık döneminin ardından gusül abdesti alarak yatsı
namazından sonra şeyhin yanına gider ve yüzü kıbleye gelecek şekilde huzurunda diz çöker.
Şeyh tâlibe bütün geçmiş günahlarından tövbe ve istiğfar etmesini söyler. Üzerinde kul hakkı
varsa bunları ödeyeceğine veya helal ettireceğine dâir ondan söz alır. Sonra şeyh sağ elini
uzatıp müridle musâfaha eder. Eğer şeyhe bir anda birden fazla kimse bîat edecek ise, o
zaman bir kişi şeyhin elinden diğerleri de birbirlerinin eteğinden tutar ve böylece şeyh
tamamına birden tövbe ve zikir telkîn ederek bîat gerçekleştirilir. Şayet tâlib kadın ise onun
bîatı musâfaha yapılmadan sözlü olarak yerine getirilir veya yazılı olarak yapılır.
Şeyh devamında mürid adayından farz ya da nâfile bütün şer’î hükümleri yerine
getireceğine, dinine ve ahlak esaslarına bağlı kalacağına dair ondan söz alarak bîat hakkındaki
âyetleri (et-Tevbe 9/111; el-Feth 48/10; el-Mümtehine 60/12) okur. Ona şeyhinin dostuna
dost, düşmanına düşman olmasını, refahta ve sıkıntıda şeyhine itaat etmesini, hiçbir emrine
karşı çıkmamasını tenbih eder ve kelime-i tevhîdi üç defa okur, tâlib de bunu tekrar eder.
Peşinden “Allah’ı rab, İslâmı din, Muhammed’i (a.s.) peygamber, Kur’an’ı rehber, Kâbe’yi
kıble, pîrimiz falan zatı (hangi tarikat ise onun pîrini, meselâ Şâh-ı Nakşibend veya
Abdülkâdir Geylânî vb.) şeyh ve rehber olarak gönül hoşluğuyla kabul ettim” der, tâlib de
bunu tekrarlar. Sonra ellerini kaldırırlar, şeyh dua eder, mürid de “âmin” der. Bu merasimden
sonra aday mürid olarak ihvan arasına girer, sohbetlere katılır.
İntisap / Bîat sırasında tövbe eden tâlipte şu üç duygu bulunmalıdır:
a.

İşlediği günahlardan pişmanlık

b.

Onları tamamen terk

c.

İleride işlemeyeceğine dâir kesin karar

Şeyhin elini tutarak intisabı gerçekleşen tâlib, şeyhinin eli üstünde tarîkat pîrinin eli
olduğunu ve tarîkatın silsilesiyle bu durumun Hz. Peygamber’e (a.s.) kadar ulaştığını kabul
etmelidir. Böylece şeyhinden kendi kalbine akan feyzin esas kaynağının Hz. Peygamber (a.s.)
olduğunu, ona da Cebrâil vâsıtasıyla Hz. Allah’tan geldiğini bilir.

4.Mürşid - Mürid İlişkileri
Kâmil bir şeyhin rehberliğini kabul eden (intisap, bîat) müridin, eğitimini (seyru
sülûk) tamamlayıncaya kadar şeyhin denetimi altında bulunması şart koşulmuştur. Zira şeyhin
rehberliği olmadan yola devam eden mürid nefsinin ve şeytanın hilelerinden kurtulamaz. Bu
sebeple tasavvuf ehli “Şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır” sözünü yaygın olarak kullanır.
Yani tasavvuf yolunda şeyhsiz yürünemez demek istenmektedir. O yüzden şeyhinden ayrılan
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müride “mürîd-i mürted” denilmiştir. Tasavvuf eğitiminin mürşidsiz
olamayacağını Sinan Paşa manzum olarak şöyle dile getirmiştir:79

/

şeyhsiz

Sâlike mürşid gerek bilgil anı
Mürşid olmayınca azar yolunı
Rehber olmadın gidersen râha (yol) sen
Geh düşersin balçığa geh çâha (kuyu) sen.
Eğitim sırasında müridde meydana gelen kemâlatın derecesi, şeyhin ona olan nazarıyla
doğru orantılı kabul edilmiştir. Şeyhin müridini mânen olgunlaştırmak amacıyla ona nazar
etmesine (ona gönülden yönelmesine) “teveccüh” denilmektedir. Şeyhin davranışlarını taklit
edebilmek ve onun mânevî hâlini kendi üzerine yansıtabilmek için müridin şeyhine
güvenmesi, kalbî irtibatını (râbıta) sürdürmesi ve onu gönülden sevmesi gerekir. Bu râbıta ve
sevginin gücü nisbetinde müride şeyhten mânevî hal sirâyet eder. İmam Gazzâlî müridin
şeyhini takip etmesi, tavsiyelerini yerine getirmesi, hatta onun yanlışını kendi doğrusuna
tercih etmesinin gereği üzerinde durmuş,80 Necmeddin Kübrâ da şeyhin yanında müridin
küçük bir çocuk gibi olduğunu, dolayısıyla irâde ve ihtiyârını şeyhine bırakmasının kendisine
daha çok yarar sağlayacağını belirterek şeyhiyle devamlı kalbî irtibat içinde bulunmanın
önemini vurgulamıştır.81
Müridin şeyhin izni dışında hareket etmesi uygun görülmez. Müridin her bakımdan
şeyhini taklid ederek irâdesini ona teslim etmesine şeyhte fânî olmak (fenâ fi’ş-şeyh) denir ve
bu Allah’ta fânî olma (fenâ fillâh) yolunda ilk basamak olarak kabul edilir. Mürid eğitimini
tamamlayıp halkı irşad ehliyetini kazansa da şeyhinden icâzet almadan irşad faaliyetine
girişmemelidir. Şeyhi tarafından irşad izni verildiğinde mürid şeyhin halîfesi olur ve
kendisine hilâfet hırkası, icâzet hırkası gibi isimlerle anılan bir hırka giydirilir. Bu hırkayı
giyen mürid, bir şeyh / mürşid sıfatıyla başkalarını irşad etmeye yetkili kılınmış olur.
Mürşidin / şeyhin rehberliğinde eğitimini tamamlayan mürid için “ikinci doğum”
veya “mânevî doğum” gerçekleşmiş olur. Normal doğum insanı mülk âlemiyle (dünya)
irtibata geçirirken, mânevî doğum melekût (gayb) âlemiyle irtibata geçirir.

79

Bk. Sinan Paşa, Tazarrûnâme, s. 181.

80

Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî, İhyâu ulûmiddîn, Kahire 1332, III, 75-76.

81

Necmeddîn-i Kübrâ, Tasavvufî Hayat (haz. Mustafa Kara), İstanbul 1980, s. 94.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tasavvuf eğitiminin “makam”, “menzil” gibi isimlerle anılan bir takım aşamalarının
olduğunu, bunların üç, on, yüz ve bin bir gibi gruplar halinde tasnif edildiğini ve bu konuda
kitaplar yazıldığını gördük. Hâce Abdullah Herevî’nin Menâzilü’s-sâirîn’i bunların en
meşhuru olduğunu öğrendik. Ayrıca bir makam tam olarak gerçekleştirilmeden bir sonraki
makama geçilemeyeceği, aksi takdirde bu makamdaki eksikliklerin sonraki makamlarda da
devam edeceği ve nihayete ulaşana kadar eğitim sürecini olumsuz etkileyeceği hususunu
kavradık. Öte yandan tasavvuf eğitiminin Ehli sünnet çizgisinde olan bir tarîkata girilerek
takva sahibi, bilgili, icâzetli bir mürşidin / şeyhin gözetiminde gerçekleştirimesi gereğini,
müridin tasavvuf yolunda tek başına yürümeyeceği konusunu öğrendik.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi aynı zamanda tasavvuf eğitimi (seyru sülûk)
anlamında kullanılır?
A) Yolculuğa çıkmak
B) Bir mesleğe girmek
C) Âlem-i seyre dalmak
D) Nafile ibadet yapmak
E) Rûhî mîrac yapmak
2) “Üstadı olmayanın kılavuzu şeytandır” sözü kime aittir?
A) Hallac-ı Mansur
B) Abdülkerim Kuşeyrî
C) Bâyezîd-i Bistâmî
D) Cüneyd-i Bağdadî
E) Mârûf-i Kerhî
3) Tasavvuf eğitiminin tamamlanmasına ne denir?
A) Makam ve menzilleri geçmek
B) Şeyh olmak
C) Seyru sülûke girmek
D) Seyru sülûkü ikmâl etmek
E) Şeyhe biat etmek
4) Hâce Abdullah Herevî tarafından kaleme alınan Menâzilü’s-sâirîn’inin temel
konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sûfî biyografileri
B) Seyru sülûk aşamaları
C) Tarikatlar tarihi
D) Tasavvuf düşüncesi
E) Şeyh olmanın şartları
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5) Aşağıdaki eserlerden hangisinde tasavvuf eğitim aşamaları ele alınmıştır?
A) Menâzilü’s-sâirîn
B) Hatmü’l-evliyâ
C) Tavâsîn
D) Muhâtabât
E) er-Riâye
6) Tasavvufta şeyh kelimesinin “tâliplere doğru yolu gösteren ve onları irşad eden
kimse” anlamında kullanılması hangi dönemden itibaren yaygınlık kazanmıştır?
A) Asr-ı saâdetten itibaren
B) Tabiîn döneminden itibaren
C) Zühd döneminden itibaren
D) III. (IX.) yüzyılın ortalarından itibaren
E) IV. (X.) yüzyılın ortalarından itibaren
7) XVI. Yüzyıl sonrası Bektâşîler’de şeyh mevkiindeki kimseye ne ad verilmiştir?
A) Ata
B) Dede
C) Baba
D) Dede-baba
E) Eren
8) Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf eğitim usullerine göre şeyhlerin çeşitleri
arasında yer almaz?
A) Tâlim şeyhi
B) Sohbet şeyhi
C) Şeyhülislâm
D) İrşad şeyhi
E) Sülûk şeyhi
9) Aşağıda eşleştirilen kavramlardan hangisi tasavvufta eş anlamlı olarak
kullanılır?
A) Mürid-Mürşid
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B) Mürid-Sâlik
C) Şeyh-Şeyhülislam
D) İntisap-İstiğfar
E) Sekr-Sahv
10) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “mürîd-i mürted” terkibiyle ifade edilen
manayı karşılar?
A) Şeyhinden ayrılan mürid
B) Şeyhe intisapta tereddüt eden mürid
C) Şeyhine itiraz eden mürid
D) Dinden çıkan mürid
E) Şeyhine bağlı mürid

Cevap anahtarı:
1-E / 2-C / 3-D / 4-B /5-A / 6-E / 7-D / 8-C / 9-B / 10-A
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6. BÖLÜM: TASAVVUFÎ EĞİTİMİN METODLARI

97

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tasavvuf ehline göre Hakk’a ulaşmak için pek çok yolun olduğu bu yolların “tarîk-i
ahyâr”, “tarîk-i ebrâr” ve “tarîk-i şüttâr” diye üç ana grupta toplandığını öğreneceğiz. Bu
kavramların ne manaya geldiğini, tasavvuf yolunda iki ana usul üzerine eğitim verildiğini
öğreneceğiz. “Rûhânî metod”, ve “nefsânî metod” diye isimlendirilen bu metodların nasıl
uygulandığını, prensiplerinin neler olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsanı Allah’a ulaştıran yollar ne kadardır?
2. Rûhânî metod ne demektir?
3. Nefsânî metod nasıl uygulanır?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tasavvufî Eğitimin Metodları

Kazanım

Tasavvuf eğitiminin usullerinin neler olduğu

Kazanım Yöntemleri

İlgili eserleri okumak ve incelemek suretiyle
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Tarîk-i ahyâr
 Tarîk-i ebrâr
 Tarîk-i şüttar
 Rûhânî metod
 Nefsânî metod
 Riyazet
 Halvet
 Çile
 Erbaîn
 Celvet
 Mücâhede
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Giriş
Tasavvuf eğitimi ile insanın Hakk’a, hakîkate ulaşması hedeflenmektedir. Sûfîlere
göre Hakk’a ulaşmanın çeşitli yolları vardır. Bu çeşitliliğin çokluğunu ifade için “Allah’a
varan yollar yıldızların sayısıncadır”82 veya “yaratıkların nefesleri adedincedir”83 gibi ifadeler
kullanılmıştır. Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul ve tutulan yola ise “tarîkat”
denilmektedir.
Büyük sûfîlerden Necmeddîn-i Kübrâ kişiyi Allah’a götüren yolları “tarîk-i ahyâr”,
“tarîk-i ebrâr” ve “tarîk-i şüttâr” diye üç ana grupta toplamıştır. Tarîk-i ahyâr namaz, oruç,
hac, Kur’an okuma gibi ibâdetlerle ve sâlih amellerle rûhunu olgunlaştıranların yoludur.
Tarîk-i ebrâr mücâhede ve riyâzetle nefsini terbiye ve kalbini tasfiye ederek güzel huylar
kazananların yoludur. Tarîk-i şuttâr ise namaz, oruç gibi ibadetler ve mücâhedenin yanı sıra
aşk, cezbe ve muhabbetle Hakk’a doğru seyahat edenlerin yoludur ki, bu yol insanı diğer
yollardan daha kısa sürede hedefe ulaştırır.84
Hakk’a ulaşmak için tutulan yolları ifade eden tarîkatlarda tasavvufî eğitim (seyru
sülûk) için iki temel metod uygulanmaktadır: 1. “Rûhânî metod”, 2. “Nefsânî metod”.

82

Muhammed b. Hüseyin es-Sülemî, Tabakâtü’s-sûfiyye (nşr. Nûreddin Şerîbe), Kahire 11406/1986, s. 383.

83

Necmeddîn-i Kübrâ, Usûlü Aşere (Tasavvufî Hayat içinde; tercüme eden Mustafa Kara), İstanbul 1980, s. 33.

84

a.g.e., s. 33-70.
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1. Rûhânî Metod:
Bu metodla, insan bedeninde onu iyiliğe sevk eden mânevî bir güç olarak kabul edilen
“rûh”un, evrâd ve ezkâr ile güçlendirilerek kötülük odağı olan “nefs”e üstün kılınması
hedeflenir. Rûhu güçlendirmeyi esas aldığı için bu metoda “rûhânî metod” denilmiştir.
Rûhânî metodda insanın göğüs bölgesinde yer aldığı kabul edilen “kalb”, “ruh”, “sır”,
“hafî” ve “ahfâ” adlı beş latîfe ile (letâif-i hamse) birlikte ism-i zât (Allah) zikri
gerçekleştirildikten sonra iki kaş arasında bulunduğu farz edilen nefsin ve ardından bütün
bedenin zikre katılması sağlanır. Genellikle Nakşibendiyye tarîkatı tarafından uygulanan bu
zikir şekli şu şekilde icra edilir:
Zikir esnasında beş latîfe üzerinde yoğunlaşan mürid, önce göğsün sol tarafında ve sol
memenin altında olduğu kabul edilen “kalp latîfesi”ne yönelerek zikre başlar. Kalbi zikrin
lezzetini hissedip zikre iştirak eder hale gelince kalbin yanı sıra sağ memenin altında olduğu
kabul edilen “ruh latîfesi”ne yoğunlaşarak zikre devam eder. Ruh da zikre iştirak edince
bunlara sırasıyla sol memenin üstündeki “sır”, sağ memenin üstündeki “hafî”, göğsün
ortasındaki “ahfâ” zikirleri eklenir. İki kaş arasında bulunduğu kabul edilen nefsin de zikre
katılmasından sonra bütün bedenin zikretmesi sağlanır.
Nefsânî metodu uygulayan tarikatlarda müridin eğitimi için “halvet”, “riyazet” gibi
uygulamalara yer verildiği halde, rûhânî metodu benimseyen Nakşibendiyye’de genellikle
bunlara baş vurulmaz. Nakşibendiyye’nin benimsediği anlayış “halvet der encümen” şeklinde
ifade edilir.

1.1 Halvet der Encümen / Celvet
Toplumdan ayrılarak tek başına yalnız bir yerde bulunmak (halvet) yerine, toplumla
ilişkiyi kesmeden mânen Hak ile birlikte olmak anlamına gelen “halvet der encümen”,
Abdülhâlik Gücdüvânî’den (ö. 575/1179) itibaren Nakşibendiyye’de bir prensip olarak
benimsenmiştir. Halk arasında olmak, halvette olmamak manasına gelen “celvet” kelimesiyle
de ifade edilen bu anlayışa göre, mürîd zikre yoğunlaştığı için halk arasında bile Hakk’ı
anmaktan geri kalmaz, çarşı pazarda dolaşırken bile kendi zikrinden başka ses duymaz.
Kur’ân-ı Kerîm’de “Öyle adamlar vardır ki ticaret ve alışveriş onları Allah’ı
zikretmekten alıkoymaz” meâlindeki âyette,85 “halvet der encümen” durumuna işaret edildiği

85

en-Nûr, 24/37.
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belirtilmektedir.86 Tasavvuf literatüründe “el kârda, gönül yarda”, “kalbin halktan gâib, Hak
ile hâzır olması” gibi özdeyişler de “halvet der encümeni” ifade için söylenmiştir.

2. Nefsânî Metod:
Bu metodla, insan bedeninde şer odağı olarak kabul edilen “nefs”, bir takım riyâzet ve
mücâhedelerle etkisiz kılınmaya çalışılır. Nefsi doğrudan güçsüz kılmayı hedeflediği için bu
metoda “nefsânî metod” denilmektedir.
Nefsânî metodu uygulayan tarikatlarda Allah’ın bazı isimleriyle zikre devam edilerek
nefis ilk mertebe olan “emmâre”lik vasfından sırasıyla “levvâme”, “mülhime”, “mutmaine”,
“râzıye”, “marzıyye” ve “kâmile / zekiyye” mertebelerine ulaştırılmaya çalışılır. Bu usûle
Allah’ın çeşitli isimleriyle zikredildiği için “esmâ tarîki” de denir.
Esasen tasavvuf ehli bütün kötülüklerin kaynağı olan nefisle mücâdele hâlinde
bulunmayı ve ona muhâlefet etmeyi esas aldığından, her iki metodda da (rûhânî ve nefsânî)
nefsin, kötülükleri çokça yaptırma gücünü ifade eden “emmâre” niteliğinden, manevî
olgunluğu ve temizliği ifade eden kâmile / zekiyye niteliğine doğru dönüşümünü
gerçekleştirmeye çalışır. Bu dönüşüm birincisinde “ruh” güçlendirilerek, ikincisinde ise
“nefis” güçsüz kılınarak gerçekleştirilmektedir.
Nefsin “emmâre, levvâme, mülhime, mutmainne, râzıya, merzıyye ve kâmile /
zekiyye” olmak üzere yedi mertebesi ve sıfatı vardır. Tasavvufta bu mertebelere atvâr-ı seb‘a
denilmektedir. Bu mertebelerin her birinde Allah’ın yedi siminden (Lâ ilâhe illallah, Allah,
hû, hak, hay, kayyûm, kahhâr) biri zikredilerek nefsin bir mertebeden diğerine geçmesi
sağlanır. Meselâ “nefs-i emmâre” mertebesindeki sâlik kelime-i tevhîdi mürşid-i kâmilin
belirlediği sayıda zikreder; “levvâme” mertebesine ulaştığında isim değiştirilir, ism-i celâli
(Allah) zikretmeye başlar. “Mülhime”de “hû”, “mutmainne”de “hak” isimleri zikredilir. Sâlik
yedinci ismin zikrine ulaştığında “nefsi kâmile” mertebesine gelmiş olur.
Bu yedili tasnif bağlamında her mertebenin “ilallah, alellah, billah, anillah, fillah,
maallah, lillah” şeklinde ifade edilen bir seyri, “şehâdet, misal, ervah, ceberût, lâhût, nâsût,
hakîkat” diye ifade edilen bir âlemi, “zevk, şevk, aşk, vasıl, hayret, fenâ fi’l-fenâ, bekâ bi’lbekâ” diye ifade edilen bir hâli, “sadr, kalp, ruh, sır, sırrü’s-sır, hafî, ahfâ” diye isimlenen bir
mahalli, “şerîat, tarîkat, hakîkat, mârifet, velâyet, sıddîkiyyet, kurbet” diye anılan bir vâridi,
“tevhîd-i ef‘âl, tevhîd-i sıfât, tevhîd-i zât, cem, hazretü’l-cem, cem‘u’l-cem, ahadiyyetü’lcem” diye ifade edilen bir şâhidi, “mâvi, sarı, kırmızı, siyah, yeşil, beyaz, ve renksizlik”
şeklinde rengi vardır. Meselâ emmâre mertebesinde kelime-i tevhîdi zikreden sâlikin seyri
“ilallah”, âlemi “şehâdet”, hâli “zevk”, mahalli “sadr”, vâridi “şerîat”, şâhidi “tevhîd-i ef‘âl”,
nuru “mâvi”dir.

86

Sâfî Ali b. Hüseyin Vâiz Kâşifî,Reşehât-ı Aynü’l-hayat, (trc. M. Şerîf el-Abbâsî), İstanbul 1291, s. 36-37.
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Nefsânî metodda nefsin kontrol altına alınabilmesi ve sıfatlarını değiştirmesi için
ayrıca “mücâhede ve riyâzet”, “halvet ve çile” diye isimlendirilen bir takım uygulamalar
yapılır.

2.1. Mücâhede ve Riyâzet
2.1.1. Mücâhede
Tasavvuf yolunda mücâhede ve cihad, kötülüğü emreden nefse ve şeytana karşı savaş
anlamına gelir. “Mücâhid nefsiyle mücâhede eden kişidir”87 hadisinden dolayı da “mücâhid
denilince, tasavvuf eğitimi almakta olan “sâlik” kastedilir.
Sûfîler nefse karşı mücâhedeyi düşmanla savaşmaktan daha zor gördükleri için,
cephede yapılan savaşa “küçük cihad” (cihâd-ı asgar), nefse karşı verilen savaşa da “en büyük
cihad” (cihâd-ı ekber) demişlerdir. Çünkü görünen düşmana karşı savaşmak, görünmeyen
düşmanla savaşmaktan daha kolaydır.
Büyük sûfîler mutlaka sıkı bir mücâhede döneminden geçmişler, sohbet ettikleri
kimselere ısrarla nefse uymamayı ve ona muhalefet etmeyi bir ilke olarak benimsemeyi
tavsiye etmişlerdir. Mesela Ebû Muhammed el-Cerîrî’nin “Tasavvuf barış değil savaştır”
şeklindeki açıklaması, nefisle mücâhedeyi dile getiren bir açıklamadır.
Nefsin hevâ ve heveslerine dalmak ve ibadetlerden kaçınmak gibi vasıfları vardır.
Mücâhedenin temeli nefsi bir takım alışkanlıklarından uzaklaştırmak ve onun arzularının
hilafına hareket etmektir. Sâlik takva yolunu tutarak nefsin hevâ ve heves arzusunu önler,
ibadet ve tâatına devam ederek de ona muhalefeti sürdürür.
Tasavvufî çevrelerde nefisle mücâhedeyi yanlış anlayan ve yanlış uygulayanlar olmuş,
sonuçta bir takım hatalar ve sapmalar meydana gelmiştir. Ancak Ebû Nasr es-Serrâc gibi
büyük sûfîler bu yanlışlara işaret ederek tasavvuf eğitimi almakta olan müridleri
uyarmışlardır.88

2.1.2. Riyâzet
Yabânî bir hayvanı evcilleştirmek, egzersiz yapmak gibi manalara gelen “riyâzet”
kelimesi, tasavvufta nefsi eğitmek için onu bir takım tabiî ve meşrû arzularından mahrum
etmeyi ifade eder. Tasavvufî eğitim almakta olan sâlik, nefsini mübah olan hazlardan mahrum
ederek onun üzerinde hakimiyet kurmaya ve böylece beden ve dünyaya karşı arzularını
(şehvet) kırmaya çalışır.

87

Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 20; Tirmizî, “Fezâilü’l-cihâd”, 2;

88

Ebû Nasr es-Serrâc, el-Luma‘, s. 523-530;
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Nefsin yeme, içme ve cinsel arzularını, mal mülk, makam mevki, şan şöhret gibi
dünyevî tutkularını denetim altına almak için yemeyi, içmeyi, uyumayı ve konuşmayı
azaltarak zarûret ve ihtiyaç haliyle sınırlamak, diğer taraftan nefsi zor işlere koşmak ve nefsin
hileleri karşısında uyanık olmak riyazetin esasını teşkil eder. İmam Gazzâlî riyâzetin türlerini
şu şekilde sıralamıştır:89
a)

Az yemek; çünkü bu şehveti öldürür.

b)

Az uyumak; bu şekilde irâde saflaşır.

c)

Az konuşmak; böylece insan dilin tehlikelerinden korunur.

d)
Eziyetlere katlanmak; bu insanı amaca ulaştırır. Zira cefaya tahammül ve
eziyetlere sabretmekten daha zor bir şey yoktur.
Tasavvuf ehli insanın kendisini taşıyacak kadar yemesini, azgınlığın ve isyanın
genellikle tokluktan kaynaklandığını, Firavun ve Karun’un isyanının tokluk sebebiyle
olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygamber (a.s.) ve ashabının açlıkları ve oruca düşkünlükleri,
sûfilerin az yeme hususunda önemli dayanakları olmuştur.
Az uyumak organları tembellikten kurtararak canlandırır ve kalbi nurlandırır. Öte
yandan az yemek az uyumaya yardımcı olur. Az yeme ve az uyumayı başaranlara gayb
sırlarının açılacağı belirtilmiştir. Az konuşanlar da dilin kötülüklerinden emin olur, utanç
verici, yüz kızartıcı durumlara düşmekten kurtulur.
Hastanın hekim kontrolünde ilaç alması gerektiği gibi riyâzetin de bu işin ehli olan
mürşid-i kâmillerin kontrolünde yapılması gereklidir. Usulsüz yapılan ağır riyazetler kâmil
insan olmayı temin etmediği gibi, beden ve ruh sağlığının, hatta aklî dengenin bozulmasına,
bâtıl inançlara sapılmasına sebep olabilir.

2.2. Halvet ve Çile
Nefsin terbiye ve tezkiye edilmesi hususunda başvurulan usullerden birisi de halvet
uygulamasıdır. Tasavvuf yolunda “halvet”, mürşid-i kâmilin izni ve gözetiminde çilehâne
veya halvethâne denilen tenha ve karanlık bir mekâna girerek ibadet ve tâatle meşgul olmaya
denir. Halvetin süresi kırk gün olduğu için buna Arapça kırk manasına gelen “erbaîn” veya
Farsça kırk manasını ifade eden “çihl”den bozulmuş “çile” de denilmektedir. Çile yerine
“çihle” veya “çille” şeklinde kullanım da vardır.
“Uzlet” kelimesi de halvete yakın bir mâna taşır. Ancak uzlet daha genel, halvet ise
daha özel anlamlıdır. Uzlette süresi ve sebebi belli olmayan bir yalnızlık ve halktan
uzaklaşma söz konusu iken, halvette belli bir sürede ve belli bir niyetle yalnız kalma vardır.
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Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî, İhyâu ulûmiddîn, Kahire 1332, c. I, s. 17, 71.
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İmam Gazzâlî halvetle ilgili şunları söylemektedir: Sâlik dış dünyaya ait bilgilerin göz
ve kulak gibi duyu organlarından zihne gelmesini önlemek için tek başına karanlık bir odaya
girer. Böyle bir yer bulamazsa bir örtüyle başını örterek dış dünya ile olan temasını keser. O
zaman Hakk’ın hitabını işitir ve ilâhî tecellîleri temâşâ eder. Hz. Peygamber’e (a.s.) “Ey
örtünen”90; “Ey bürünen”91 şeklinde hitap edilmiş olması mârifetin bu yolla elde
edilebileceğini göstermektedir. Halvete giren insan daha çok ve daha ihlaslı ibadet eder. Riya
gıybet ve yalan gibi günahlardan, fitne ve fesatlardan, halkın eza ve cefasından korunabilir. 92
Halvetin kırk gün olarak belirlenmesi, Hz. Mûsâ’nın vahiy almak üzere kırk gece
Tur’da kalarak ibadet ettiğine işaret eden “Mûsâ ile otuz gece (bana ibâdet etmesi için)
sözleştik ve buna on (gece) daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye
tamamlandı” meâlindeki âyete93 ve Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin rivâyet ettiği “Kırk günü Allah
için ihlas ve samimiyetle geçiren kimsenin dili hikmet pınarlarıyla beslenir” mealindeki
hadise94 dayanmaktadır. Diğer tarikatlardan farklı olarak Mevleviyye tarikatında halvet ve çile
süresi 1001 gün olarak belirlenmiştir.
Kırk gün (erbaîn) şeklindeki halvet uygulamasının IV. (X.) yüzyılla birlikte yaygınlık
kazandığı anlaşılmaktadır. Özellikle esmâ zikrini esas alan tarikatlar tarafından uygulanan bu
usul hakkında ilk defa ayrıntılı bilgi veren Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 632/1234)
Avârifü’l-maârif isimli eseri olmuştur.95
Halvet sırasında beden, dil ve zihni kontrol edici idmanlar yapılır; nefis haz aldığı
şeylerden mahrum bırakılır. Hayatın devamı için gerekli olan yeme, içme, uyuma gibi
ihtiyaçları en aza indirmek, perhizlerle nefsi zora koşmak, çetin işler yapmaya mecbur etmek
nefsi alıştığı ve zevk aldığı şeylerden mahrum eder. Öte yandan sâlikin kendisini dünyevî
meşgalelerden ve toplumdan soyutlaması da nefis için bir nevi çile oluşturur.
Halvet uygulaması için özellikle esmâ tarikini benimseyen tekke ve dergahların
çevrelerinde, bazan da buradaki mescidlerde “halvethâne” veya “çilehane” adı verilen,
genellikle ancak bir kişinin namaz kılarken ayakta durabileceği yükseklikte ve bağdaş kurup
oturabileceği genişlikte dar ve karanlık odacıklar (hücre) yapılmıştır. Kapı kapatıldığında
içeriye ses ve ışık girmez, böylece mürid / sâlik dış dünyadan irtibatını keserek dikkatini iç
âlemine yöneltir, düşüncesini kalbi üzerinde yoğunlaştırır.
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el-Müzemmil, 73/1.
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el-Müddessir, 74/1.
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Muhammed Gazzâlî, İhyâu ulûmiddîn, c. II, 223-235; c. III, 74.
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el-A‘râf, 7/142.
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İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfü’l-hafâ ve müzîlü’l-ilbâs amma iştehere mine’l-ehâdîsi alâ elsineti’nnâs, (nşr. Ahmed el-Kalaş), Haleb ts., c. II, 310 (2361).
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bk. Şehâbeddin es-Sühreverdî, Avârifü’l-maârif, (İhyâu ulûmiddin ile birlikte), Beyrut, ts., s. 121-129.
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Halvete mürşid-i kâmilin gerekli görmesi halinde onun gözetimi ve denetimi altında
girilmelidir. Mürid önceden “az yeme, az uyuma ve az konuşma” gibi esaslara uyarak
kendisini halvet hayatına hazırlar, halvete girince de bu esaslara riayet eder. Girerken boy
abdesti alır ve halvet sırasında da abdestli olmaya dikkat eder. Şeyhinin kendisi için uygun
gördüğü zikirle meşgul olur. Halvetin âdâbına uyulmazsa istenen sonuç elde edilemez.
Halvet ve çile insanın nefsine hâkim olması, kendisini disiplin altına sokması, ruh
temizliği, kalp huzuru, keşfin açılması ve kerâmet sahibi olunması gibi değişik ahlakî ve
tasavvufî gayeler için yapılabilir. Ancak önde gelen sûfîler bunun keşf ve keramet sahibi
olmak için yapılmasını doğru bulmamışlardır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tasavvuf ehline göre Hakk’a ulaşmak için pek çok yolun olduğunu bu yolların “tarîk-i
ahyâr”, “tarîk-i ebrâr” ve “tarîk-i şüttâr” diye üç ana grupta toplandığını öğrendik. Tasavvuf
yolunda iki ana usul üzerine eğitim verildiğini “Rûhânî metod”un prensipleriyle “nefsânî
metod”un prensiplerinin neler olduğunu, nefsânî metodda özellikle riyâzet ve helvet
uygulamasının bulunduğunu gördük. Her iki metotta da nesin yedi mertebesinin geçildiğini
öğrendik.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi letâif-i hamseden (beş latîfe) biri değildir?
A) Ruh
B) Nefis
C) Hafî
D) Ahfâ
E) Sır
2) Aşağıdakilerden hangisi “halvet”in zıddını ifade eden bir kavramdır?
A) Celvet
B) İtikaf
C) Erbaîn
D) Çile
E) Çihil
3) Aşağıdakilerden hangisi riyâzetin türleri arasında yer almaz?
A) Az uyumak
B) Az konuşmak
C) Az zikretmek
D) Az yemek
E) Eziyetlere katlanmak
4) Aşağıdakilerden hangisi nefis mertebelerinden birisi değildir?
A) Kâmile
B) Mutmainne
C) Mülhime
D) Şâkire
E) Râzıye
5) Letaif-i hamse (beş latîfe) aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
sıralanmıştır?
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A) Sır-Kalp-Ruh-Ahfa-Hafî
B) Kalp-Ruh-Sır-Ahfa-Hafî
C) Kalp-Ruh-Ahfa-Hafî-Sır
D) Ahfâ-Ruh-Sır-Hafî-Kalp
E) Kalp-Ruh-Sır-Hafi-Ahfa
6) Aşağıdakilerden hangisi “celvet” kavramını karşılar?
A) Halvet
B) İtikaf
C) Erbaîn
D) Çile
E) Halvet der encümen
7) Uyuma, konuşma ve yemeyi azaltma çabasına tasavvufta ne ad verilir?
A) Riyazet
B) Keramet
C) Firaset
D) Cesaret
E) Eziyet
8) Seyru sülûk sırasında geçilen nefis mertebeleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru olarak sıralanmıştır?
A) Emmare, Levvame, Mülheme, Mutmainne, Merzıyye, Râziye, Kâmile
B) Emmare, Levvame, Mülheme, Mutmainne, Râziye, Merzıyye, Kâmile
C) Emmare, Levvame, Mutmainne, Mülheme, Râziye, Merzıyye, Kâmile
D) Emmare, Levvame, Mutmainne, Râziye, Merzıyye, Kâmile, Mülheme
E) Emmare, Levvame, Mülheme, Râziye, Merzıyye, Kâmile, Mutmainne,
9) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “halvet der encümen” prensibini tam olarak
karşılar?
A) Halvete girmektir
B) Halvetten çıkmaktır
C) Halk içinde Hak ile birlikte olmaktır
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D) Hak’la birlikte olmaktır
E) Halkla birlikte olmaktır
10) Tasavvufta uygulanan “halvet”in diğer adı nedir?
A) İtikaf
B) Saffet
C) İnziva
D) Erbaîn
E) Celvet

Cevap anahtarı:
1. B / 2- A / 3- C / 4-D / 5-E / 6-E / 7-A / 8-B / 9-C / 10-D

114

7. BÖLÜM: TASAVVUF EĞİTİMİNDE ZİKİR VE USULLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Zikrin çeşitlerini, Hz. Ebû Bekir kanalıyla gelen zikir şeklinin kalpten, sessiz ve
hareketsiz (zikr-i kalbî, zikr-i hafî) olarak uygulandığını, Hz. Ali kanalıyla gelen zikir
şeklinin sesli ve hareketli (zikr-i cehrî) olduğunu öğreneceğiz. Ayrıca “hatm-i hâcegân”
“Semâ ve devrân” gibi zikirlerin nasıl icrâ edildiğini, göreceğiz. Semâ ve devran zikrine bir
kısım ulemanın karşı çıkması sebebiyle özellikle Osmanlılar döneminde çeşitli tartışmaların
yaşandığını öğreneceğiz.
Öte yandan mürşid-i kâmil kendisine gelen mürid adayından bîat aldıktan sonra, onun
mizacı ve meşrebi için en uygun olan zikri telkîn ettiğini, mürid bu zikri yaparak tasavvufî
merhaleleri şeyhin gözetiminde bir bir aştığını öğreneceğiz. Tasavvuf kaynaklarında 7’den
1001’e kadar değişen sayılarla ifade edilen bu merhaleler “tövbe” ile başlayıp tevhîd ile sona
erdiğini, samimi bir şekilde günahlara tövbe edilmeden yapılan zikirle yol almanın mümkün
olmadığını göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Zikr-i kalbî ve zikr-i hafî ne demektir?
2. “Hatm-i hâcegân” zikri nasıl yapılır?
3. Bazı âlimler “semâ ve devran” zikrine neden karşı çıkmışlardır?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tasavvuf Eğitiminde Zikir ve Usulleri

Kazanım

Tasavvuf eğitiminin vazgeçilmezi
zikirlerin nasıl icra edildiği

Kazanım Yöntemleri

İlgili
kaynaklardan
gözlemleyerek

okuyarak

olan

ve
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Zikir
 Tövbe
 Zikr-i hafî/kalbî
 Zikr-i cehrî
 Hatm-i hâcegân
 Semâ
 Devrân
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Giriş
Mürşid-i kâmil kendisine gelen mürid adayından bîat aldıktan sonra, onun mizacı ve
meşrebi için en uygun olan zikri telkîn eder. Mürid bu zikri yaparak tasavvufî merhaleleri
şeyhin gözetiminde bir bir aşmaya başlar.Ancak mürid tasavvuf eğitimine başlamadan önce
geçmiş günahlarına tövbe emeli ve onları bir daha işlememeye azmetmelidir.
Tasavvufî eğitimde zikrin ferdî ya da toplu olarak icra edilen şekli tarîkatlara göre
değişiklik arz etmektedir. Nakşibendiyye’de olduğu gibi Hz. Ebû Bekir kanalıyla gelen zikir
şekli kalpten, sessiz ve hareketsiz (zikr-i kalbî, zikr-i hafî) olarak uygulanmakta, silsilesi Hz.
Ali’den gelen diğer tarikatlarda sesli ve hareketli (zikr-i cehrî) olarak icrâ
edilmektedir.Nakşibendiyye’de münferid olarak yapılan zikrin yanı sıra, genellikle toplu
olarak yapılan bir zikir daha vardır ki, buna “hatm-i hâcegân” denilmektedir.
“Semâ ve devrân” şeklinde ifade edilen zikir ise, zikr-i cehrî (sesli ve hareketli)
uygulayan Kadiriyye, Rifâiyye, Halvetiyye, Mevleviyye, Sühreverdiyye, Çiştiyye gibi
tarikatlara mensup dervişlerin ilâhîler ve dinî mûsikî eşliğinde dönerek zikretmeleridir.Semâ
ve devran zikrine bir kısım ulema karşı çıkmış, özellikle Osmanlılar döneminde çeşitli
tartışmalara sebep olmuştur.
Tasavvufî eğitim sırasında uygulanan zikir şekillerini bilmek ve bunların nasıl icrâ
edildiğini öğrenmek, tasavvuf eğitiminin çeşitliliğini ve farklı meşrep ve mizaca sahip
insanları nasıl eğittiğini anlamaya yardımcı olmaktadır.
Tasavvuf eğitimi (seyru sülûk) almak için bir tarîkata intisap eden kimse (tâlib, mürid,
sâlik), o tarîkatın şeyhi tarafından istidadına en uygun şekilde programlanan bir eğitime tabi
tutulur. Bu eğitimin bir takım mertebeleri (makam) ve bu mertebelerde yerine getirilmesi
gereken vazifeleri vardır. Mürşid-i kâmiller sâlikin bir makamı tam olarak gerçekleştirmeden
bir sonraki makama geçmesine izin vermezler. Çünkü makamlar tam olarak
gerçekleştirilmeyip eksik bırakılırsa ilk makamdaki noksanlıklar ileriki makamlarda mutlaka
kendini gösterir ve eğitimin tamamlanamamasına sebep olur.
Mürşid-i kâmil kendisine gelen mürid adayından bîat aldıktan sonra, onun mizacı ve
meşrebi için en uygun olan zikri telkîn eder. Mürid bu zikri yaparak tasavvufî merhaleleri
şeyhin gözetiminde bir bir aşmaya başlar. Tasavvuf kaynaklarında 1001’e kadar değişen
sayılarla ifade edilen bu merhaleler “tövbe” ile başlayıp tevhîd ile sona ermektedir. Samimi
bir şekilde günahlara tövbe edilmeden yapılan zikirle yol almak mümkün değildir. O yüzden
zikir öncesi tövbe, yani geçmiş günahlara vedâ çok önem arzeder. Bununla birlikte tövbe
tasavvufî eğitimin bütün aşamalarında ve eğitim sonrasında da ihmal edilmemesi gereken bir
ameliyedir. Ancak farklı mertebelerde yapılan tövbelerin de farklı olduğu bilinmelidir.
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1. Zikir Öncesi Tövbe.
Mürid tasavvuf eğitimine başlamadan önce geçmiş günahlarına tövbe emeli ve onları
bir daha işlememeye azmetmelidir. Tasavvufta tövbenin sınırları geniş tutulmuştur. Sâlik
sadece işlediği günahlara değil aynı zamanda mal ve mülke, makam ve mevkiye, şan ve
şöhrete; yani Allah’ın dışındaki her şeye (mâsivâ) karşı tövbe etmelidir. Bunun manası
Allah’ın dışında hiçbir şeye gönlünü bağlamamak ve sevgi beslememektir. Başlangıçta bir
arzu olarak ortaya konan bu tavır, seyru sülûk sırasında hakikate dönüştürülmeye
çalışılacaktır.
Tövbenin üç mertebesinden bahsedilir: “Tövbe”, “inâbe”, “evbe”. İlk mertebe
Allah’ın azabından korkarak günahı terk etmektir. “Ey îman edenler Allah’a içtenlikle tövbe
edin”96 ayeti bu mertebeye işarettir. Kulun Allah’tan sevap ve mükâfat umarak O’na
yönelmesi inâbedir. Bu orta mertebe tövbe olup “Azap gelip çatmadan Rabbınıza dönün
(inâbe)”97 ayetinde ifade edilmiştir. “Hakk’ın rızâsını kazanmak ve sadece O’na yönelmek”
diye târif edilen “evbe” ise tövbenin en yüksek mertebesidir. Kur’an-ı Kerîm’de “evvâb”
kelimesiyle anlatılan Dâvud, Süleyman ve Eyyûb (a.s.) peygamberlerin tövbesi98 böyledir.99

Tövbe edenler açısından da tövbe üç kısımdır:
I. Halkın (avâm) tövbesi. Bunlar günahlara tövbe ederler.
II. Havassın (seçkinler) tövbesi. Bunlar gaflet içinde geçen zamana tövbe ederler.
III. Ehassu’l-havâssın (seçkinlerin en üstünleri) tövbesi. Bunlar iyilikleri bir an terk
etmeye tövbe ederler.
Sehl b. Abdullah’a tövbenin ne olduğu sorulduğunda, “tövbe günahını unutmamandır”
diye cevap vermiş, Cüneyd-i Bağdâdî ise aynı soruyu “Günahını unutmandır” şeklinde
cevaplamıştır. Ebû Nasr es-Serrâc, Sehl b. Abdullah’ın tarif ettiği tövbeyi müridlerin tövbesi
olarak, Cüneyd-i Bağdâdî’nin açıklamasını ise yüksek mertebelere çıkan tahkik ehlinin
tövbesi olarak yorumlamıştır. Çünkü tahkik ehli Allah’ı zikirle o kadar meşguldürler ki,
günahlarını hatırlamazlar bile.100
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et-Tahrîm, 66/8.
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ez-Zümer, 39/54.
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Sa‘d, 38/17, 19, 30, 44.
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Abdülkerîm el-Kuşeyrî, er-Risâle (nşr. Abdülhalim Mahmud-Mahmud b. eş-Şerîf), Kahire 1972, I, 281-282.
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Ebû Nasr es-Serrâc, el-Lüma‘ (nşr. Abdülhalîm Mahmûd-Tâhâ Abdülbâkî Sürur), Kahire 1960, s. 68-69.
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Tövbe konusunda Hz. Peygamber’in kendisi ile ilgili şöyle bir açıklaması vardır:
“Bazan kalbimi bir perde bürür ve onun için günde yüz defa istiğfar ederim”101 Tasavvuf ehli
onun bu açıklamasını, “Hz. Peygamber bir halden daha ileri bir hale ulaştığında, önceki halde
bulunmuş olmayı kusur saydığından tövbe ederdi” şeklinde yorumlamışlardır.
Tövbenin ardından mürşid-i kâmil sâlike yapması gereken zikri telkin ederek eğitim
sürecini başlatır.

2. Zikir
Tasavvufta müridin eğitimi için Allah’ı zikir vazgeçilmez bir kuraldır. Anmak,
unutmamak, hatırlamak gibi manalara gelen zikirle ilgili Kur’an-ı Kerim ve Hadîs-i şerîflerde
çok çeşitli açıklamalar vardır. “Allah’ı çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz”,102 “Ey iman
edenler Allah’ı çokça zikredin. O’nu sabah akşam tesbih edin”,103 şeklindeki âyetlerle
Allah’ın çokça zikredilmesi, “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı
anarlar”,104 ayetiyle her durumda O’nun anılması, “Rabbini, içinden yalvararak ve korkarak,
yüksek olmayan bir sesle sabah akşam zikret ve gâfillerden olma” ayetiyle zikrin şekli ve
gafletten kurtarıcı özelliği, “Biliniz ki kalbler ancak Allah’ı anmakla mutmain olur”105
ayetiyle kalbin huzura ermesinin yolu açıklanmaktadır. Öte yandan Hz. Allah, “Ey iman
edenler mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah’ı zikretmekten alıkoymasın”106 ayetiyle de dünya
meşgalesiyle zikirden uzak kalınmaması vurgulanmaktadır.
Peygamber Efendimizin de Allah’ı zikretmekle alakalı pek çok beyanları vardır.
“Rabbını zikreden ile zikretmeyen diri ile ölü gibidir”107 “Sizin amellerinizin en hayırlısı
Allah’ı zikretmektir”108, “Bir topluluk oturup Allah’ı zikrederse melekler onları kuşatır,
rahmet onları kaplar, üzerlerine sekinet (feyz, huzur) iner ve Allah onları yanındakilere
zikreder”109 şeklindeki açıklamalar bunlardan bir kaçıdır. Bir keresinde Hz. Peygamber (a.s.)
ashabına hitaben “Cennet bahçelerini gördüğünüz zaman orada otlayınız” dedi. Onlar “Cennet
bahçeleri nedir” diye sorunca, “Zikir halkalarıdır” buyurdu.110
Zikrin üç derecesinden bahsedilmiştir:
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102

Müslim, “Zikir”, 41; Ebû Dâvud, “Vitir”, 26.
Cuma, 62/553.

103

Ahzab, 33/41-42.

104

Âl-i İmran, 3/191.

105

Ra‘d, 13/28.
Münafikûn, 63/9.
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107

Buhârî, “Daavât”, 67.

108

Tirmizî, “Daavât”, 6.

109

Müslim, “Zikir”, 1, 8.

110

Tirmizî, “Daavât”, 83.
122

I. Allah’ı dil ile övmek, O’na yalvarmak ve dua etmek
II. Allah’ı kalb ile zikretmek. Rab ile kalb arasındaki perdelerden kurtularak O’nu
kalb ile görür gibi anmak.
III. Hakîki zikir. “Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim”111 buyuran Hz. Allah’ın
seni andığını görmendir. Kendi zikrinden kurutulup Allah’ın bekasıyla zikretmendir.
Tasavvufî eğitimde zikrin ferdî ya da toplu olarak icra edilen şekli tarîkatlara göre
değişiklik arz etmektedir. Nakşibendiyye’de olduğu gibi Hz. Ebû Bekir kanalıyla gelen zikir
şekli kalpten, sessiz ve hareketsiz (zikr-i kalbî, zikr-i hafî) olarak uygulanmakta, silsilesi Hz.
Ali’den gelen diğer tarikatlarda sesli ve hareketli (zikr-i cehrî) olarak icrâ edilmektedir.
Zikr-i hafîde “kalb”, “ruh”, “sır”, “hafî” ve “ahfâ” adlı beş latîfeden (letâif-i hamse)
sonra iki kaş arasında bulunduğu farz edilen nefsin ve ardından bütün bedenin ism-i zâtı
(Allah) zikretmesi sağlanır. Nakşibendiyye’de münferid olarak yapılan bu zikirden başka,
genellikle toplu olarak yapılan bir zikir daha vardır ki, buna “hatm-i hâcegân” denilmektedir.

2.1. Hatm-i Hâcegân.
“Hâcegân” tabiri Nakşibendiyye şeyhleri için kullanılır. Hatm-i Hâcegân “hocalar
hatmi” manasına gelmektedir. Abdullah Salâhî Uşşâkî (ö.1196/1782) İzhâr-ı Esrâr-ı Nihân ez
Envâr-ı Hatm-i Hâcegân isimli eserinde112 bu zikrin üç değişik tertibini şu şekilde
kaydetmiştir:
I. Birinci tertipte sırasıyla besmele ile birlikte yedi defa Fâtiha, 100 salavât, yetmiş
dokuz defa besmele ile birlikte İnşirah sûresi, 1001 adet besmeleyle birlikte İhlas sûresi, sonra
tekrar 100 salavât ve yedi defa besmele ile birlikte Fâtiha sûresi okunup duâ edilir. Ardından
üç defa daha salavât getirilir.
II. İkinci tertipte 1001 ihlas, sonra yedi Fâtiha ve 100 salavât okunup duâ edilir.
III. Üçüncü tertip ise birinci gibidir; sâdece 79 adet İnşirah sûresi 1001 İhlas
sûresinden önce değil sonra okunur.
Her üç tertipte de hatm-i hâcegâna başlamadan önce yedişer defa istiğfar ve salavât
getirilip ardından tarikat silsilesinde yer alan şeyhlerin ruhları için bir Fâtiha okunur. Salvâtın
“Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammed’in ve alâ âl-i seyyidinâ Muhammed bi-adedi külli
zerretin elfe elfi meretin” şeklinde okunması tavsiye edilmiştir.

111

el-Bakara, 2/152.

112

Süleymâniye Kütüphanesi, Mihrişah Sultan, nr. 206, vr. 74b-83b.
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Bazı kaynaklarda İhlas sûresinin 1000 adet okunacağı da kaydedilir. Bu zikre “hatm-i
hâcegân” denilmesi, başında ve sonunda okunan Fâtiha sûresinin, Kur’an’ın özeti ve
hatmedilmesi gibi sayıldığı içindir. Kısaltılarak “hatme” diye de anılır. Genellikle toplu
şekilde yapılmakla birlikte, münferid olarak da yapmak mümkündür.
Zikir toplu olarak yapılacaksa şeyh yahud onun izin verdiği bir kişi tarafından icrâ
edilir. Zikir yapılan mahallin kapıları kapatılır. Dervişler abdestli olarak sakin ve huzurlu bir
ortamda diz çöküp halka halini alırlar. Çok sayıda sûre ve salavâtın okunması fazla zaman
alacağından bunlar zikre katılanlar arasında belli miktarlarda taksim edilir. Hatmi yaptıran
kişi okunacak olan virdleri sırası geldikçe yüksek sesle bildirir. Dervişler bunu alçak sesle
okurlar. Virdlerin belirtilen sayılarda yapılmasına dikkat edilir. Ayrıca zikir sırasında
“râbıta”ya ve “vukûfî kalbî” ilkesine riâyet edilerek gözler kapalı tutulur. Büyük şeyhlerin
rûhâniyetlerinin zikre katıldığı düşünülür. Sonunda bir kişi aşr-ı şerîf okur, duâ yapılır, hâsıl
olan sevap Hz. Peygamber’in (a.s.), sahâbe-i kirâmın, bütün nebîlerin ve velîlerin, özellikle
silsile ricalinin ruhlarına bağışlanır.

2.2. Semâ ve Devrân
“Semâ” kelimesi sözlükte dinlemek, “devran” [deverân] kelimesi de dönmek
manasına gelmektedir. Tasavvuf ıstılahında bu iki kelime, zikr-i cehrî (sesli ve hareketli)
uygulayan Kadiriyye, Rifâiyye, Halvetiyye, Mevleviyye, Sühreverdiyye, Çiştiyye gibi
tarikatlara mensup dervişlerin ilâhîler ve dinî mûsikî eşliğinde dönerek zikretmelerini ifade
etmektedir.
Tek başına devran eden derviş çok defa bulunduğu noktada, bazan Mevlevîler gibi bir
daire oluşturacak şekilde döner. Toplu olarak gerçekleştirilen devranda dervişler bir halka
oluşturarak dönerler. Bunun Mevlevîler gibi belli bir zeminde belli bir düzen içinde belli
daireler üzerinde dönülerek gerçekleştiği de olur. Bir dervişin devrâna başlaması için sûfîler
meclisinde veyâ tarîkat âyininde bulunması gerekmez; işittiği herhangi bir söz veya sesin
tesiriyle de coşup devretmeye başlayabilir.
Mevleviyye ve Bektâşiyye dışındaki tarîkatlarda zikir genel olarak “kuûd” (oturma),
“kıyam” (ayağa kalkma) ve “devrân” şeklinde icrâ edilir. Yani zikre oturarak başlanır, ayakta
devam edilir ve dönerek yapılan devran ile son bulur. “Halka” denilen dâire şeklinde sıralanan
dervişler ayakta, tarîkatın özelliğine göre sağa ve sola dönerek yüksek sesle Allah’ın
isimlerini okuyarak zikrederler.
Devran zikrine oturarak, tarikatın yüksek sesle okunan evradıyla başlanır. Kelime-i
tevhîd ve ism-i celal zikriyle devam edildikten sonra ayağa kalkılarak kıyâmî zikre geçilir.
Uzunca bir süre devam eden kıyâmî zikirden sonra ise devranî zikir yapılır.
Tarîkatlara göre birçok farklılık gösteren devran genel olarak şu şekilde yapılır:
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Dervişler el ele tutuşarak “ism-i hû”yu zikirle devrana başlarlar. İlk “hû”da sağ ayakla
sağa doğru kısa bir adım atılır, ikinci “hû”da sol ayak sağ ayağın yanına getirilir. Böylece
başlayan devran üç dönüş devam eder. “Allah, vâhid, ahad, samed” isimleri zikredilerek aynı
şekilde devrana devam edilir. Tarikatın usulüne bu dönüş sağa veya sola doğru olabilir.
Meselâ Kâdiriyye’de dönüş sağa, Halvetiyye’de soladır. Zikir “Kalbimde fikrim Allah,
dilimde zikrim Allah, nur Muhammed sallallah, lâilâhe illallah” denilerek ve kelime-i tevhid
okunarak sürdürülür. Sağ kol yanındakinin omuzuna, sol kol beline konularak zikre devam
edilir. Bir müddet sonra “ism-i hay”ya geçilince zikir kalbîye dönüşür ve hafifler. Zâkirler
zikrin başından itibaren zikrin ritim ve hareketine uygun ilâhîler okurlar. Seslerin perde perde
yükselmesiyle “ism-i hû” süratlenir. Bir süre bu şekilde devam edildikten sonra nihayet kısa
“hû”larla devran zikrine son verilir.
Türk mûsikîsinde sadece devran sırasında okunmak üzere zikrin ritmine ve
muhtevasına uygun şekilde bestelenen eserlere “devran ilâhîleri” adı verilmiştir.
Sûfîler, dönerek zikretme ve bu yoldan Hakk’a erme gâyesi taşıyan devrânın tabiî ve
ilâhî nizama uygun bir davranış olduğunu anlatmak için feleklerin döndüğünü, hatta âlemde
olan her şeyin dönmekte olduğunu, meleklerin arş etrafında,113 hacıların Kâbe çevresinde
dönerek ibâdet ettiklerini, bundan dolayı tasavvuf eğitimi almakta olan kişilerin ilâhî cezbeye
kapılıp dönmesinin tabiî bir şey olduğunu belirtmişlerdir. Hem kendi eksenlerinde hem de
semâhânede belli dâireler üzerinde dönen Mevlevîler, şeyhi kutba, semâzenleri de bu kutup
çevresinde dönen yıldızlara benzetmektedirler.

2.2.1. Semâ ve Devrân Zikri Hakkında Değerlendirmeler
Cehrî zikri benimseyen tarîkatlar arasında yaygın olarak uygulanan semâ ve devran
zikrine bir kısım ulema karşı çıkmış, özellikle Osmanlılar döneminde çeşitli tartışmalara
sebep olmuştur. Osmanlı âlimlerinden Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi (Ali Cemâlî, ö.
932/1526) ile Şeyhülislâm Muhammed Fenârî’nin (Fenârîzâde Muhyiddin Çelebi, ö. 24
Zilkâde 954/ 5 Ocak 1548) bu zikirle ilgili olumlu kanaat serdettikleri, Şeyhülislâm Molla
Gûrânî (ö. 893/1488), Kazasker Nûreddin (Muslihuddin) Sarıgörez (ö. 928/1522), “Molla
Arab” lâkabıyla tanınan vâiz Muhammed b. Ömer (ö. 938/1531) ve Fâtih Câmii imamlarından
İbrahim b. Muhammed Halebî (ö. 956/1549) gibi âlimlerin olumsuz görüşlere sahip olduğu,
Şeyhülislâm Kemalpaşazâde (ö. 940/1534) ile Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi’nin (ö.
982/1574) ise belli şartlar muvâcehesinde olumlu kanaat serdettiği görülmektedir.

113

Zümer, 39/75.
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Zenbilli Ali Efendi, devran zikrinin İslâm kuralları açısından hiçbir sakıncası
bulunmadığını, kaleme aldığı küçük bir risâlede açıklamış, ayrıca bunu uygulayan dervişlere
karşı çıkmanın yanlış olduğunu birçok fetvâ ile duyurmuştur.114
Şeyhülislâm Kemalpaşazâde önceleri, semâ ve devran şeklinde yapılan zikre karşı
çıkan âlimler arasında yer almış, Risâletü’l-münîra isimli eserinde devran zikrine temas
ederek sûfîlerin halka olup dönmeleri ve ayaklarını yere vurup zikretmelerini ibadet değil, bir
“raks” olarak tanımlamıştır. Dolayısıyla bunu helal sayanların kâfir olacaklarını ileri
sürmüştür.115 Onun semâ ve raks aleyhine verdiği bir çok da fetva bulunmaktadır.116 Bununla
birlikte Kemalpaşazâde konuyla ilgili müstakil olarak kaleme aldığı Risâle fî tahkîki’l-hak ve
ibtilâi re’yi’s-sûfiyye fi’r-raksi ve’d-devrân117ve Risâle fî devrâni’s-sûfiyye118isimli
eserlerinde belli şartlar çerçevesinde semâ ve devran şeklinde zikir yapılabileceğini dile
getirmektedir. Ayrıca onun, zikredilen risâlelerin yanı sıra semâ ve devranla ilgili olumlu
nitelikte fetvalar da kaleme aldığı görülmektedir.119
Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi ise bu tür zikrin, özellikle o dönemde Halvetîlerce icra
edildiği anlaşılan bazı kısımlarına karşı çıkmıştır. Ona göre zikrin oturarak sekînet içinde
yapılması en güzelidir.120 Eğer ayağa kalkarak yapılacaksa, o zaman edeb, vakar ve tâzim ile
yapılması gerekir.121 Baş, bel ve ayakları hareket ettirerek yapılan devran, kâfirlerin “horoz
tepmesi” diye anılan dansına (raks) benzemektedir.122
Ebussuûd Efendi ayrıca, kâfirlerin dansına benzettiği zikrin ibâdet sayılaması hususu
üzerinde de durmaktadır. Ona göre ibâdet, “Allah’ın yapılmasını emrettiği fiiller” olduğu için,
böyle bir hareketi ibâdet saymak Allah’ın emri olduğunu iddia etmek olacağından, bu Allah’a
iftira etmek olur. Bu iddia kişiyi dinden çıkarır; dolayısıyla o kimsenin kestiği yenmez, karısı
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Süleymaniye Kütüphanesi, Fâtih, nr. 2891, vr. 12b-14b; Pertev Paşa, nr. 621, vr. 93-94b; aynı bölüm, nr. 628,
vr. 115a-117b). Zenbilli’nin devran zikri ile ilgili fetva suretleri için bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad
Efendi, nr. 1761, vr. 57b-58a; Hekimoğlu, nr. 438, vr. 75b, 76b.
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Kemalpaşazâde Şemseddin Ahmed, Risâletü’l-münîra, 1308, s. 50.

116

Bu fetvalar için bk. Raks ve Semâ Husûsunda Kemâlpaşaoğlu[nun] Verdiği Fetvâlar Sûretidir, İsmâil
Erünsal Özel Kitaplığı, vr. 1b-5b.

117

bk. Süleymaniye Kütüphanesi, Düğümlü Baba, nr. 446, vr. 88a-b.

118

bk. India Office Library and Records, Or. 12933, vr. 2a-b.

119

Fetva sûretleri için bk. British Museum India Office Library and Records, Or. 12933; Nev’îzâde Atâî,
Hadâiku’l-hakâik fî tekmileti’ş-Şekâik (nşr. Abdülkadir Özcan), II, İstanbul 1989, s. 171.

120

Fetva metni için bk. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı,
İstanbul 1972, s. 83-84.

121

Fetva metni için bk. Düzdağ, a.g.e., s. 83.

122

Fetva metni için bk. Düzdağ, a.g.e., s. 83, 86.
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boş olur. Ancak bu tür bir zikri “mubah” olarak kabul edip icra edenler, günahkâr (fâsık)
olsalar da, dinden çıkmış sayılmazlar.123
Devranla zikir konusunda mesele, “Bir topluluğa benzeyen onlardandır” (Ebû Dâvud,
“Libas”, 4; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 50) hadisi sebebiyle, bunun Hıristiyan raksına
benzeyip benzemediği noktasında düğümleniyor; karşı çıkanlar benzediğini, savunanlar ise
benzemediğini ileri sürüyorlar. Şeyhülislam Ebussuûd Efendi’nin konuyu ele alırken, Zenbilli
Ali Efendi ve Muhammed Fenârî’den farklı olarak, hocası Kemalpaşazâde gibi belli sınırlar
çizmeye çalışması, esasen devranın Hıristiyan raksına benzeyen taraflarını bertaraf etme
çabası olarak değerlendirilmelidir. Nitekim onun bel, baş hareketi ve ayak tepme şeklinde
uygulanan devrana, ayak tepmenin Hıristiyanların “horoz tepmesi” olarak isimlendirilen
hareketini andırması sebebiyle karşı çıktığı, ancak ayak tepmeden yapılan şekline cevaz
verdiği görülmektedir.124
Devran zikriyle ilgili tartışmalar XVII. yüzyılda teşekkül eden “Kadızâdeliler”
hareketine mensup âlimlerle Halvetiyye mensupları arasında sürmüştür. Vânî Mehmed Efendi
1077’de (1666) padişahtan Mevlevîler ile Halvetîlerin yaptığı semâ ve devranı yasaklayan bir
ferman çıkarttırmış, bu yasak ancak on sekiz sene sonra1684’te kaldırılabilmiştir.125
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Fetva metni için bk. Düzdağ, a.g.e., s. 85.

124

Fetva metni için bk. Düzdağ, a.g.e., s. 83-84.
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Semiramis Çavuşoğlu, “Kadızâdeliler”, DİA, XXIV, 101-102.
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Uygulamalar

128

Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tasavvuf eğitimi sırasında dervişlerin hem tek başına hem de toplu olarak zikir
yaptıklarını, Nakşibendiyye’de olduğu gibi Hz. Ebû Bekir kanalıyla gelen zikir şeklinin
kalpten, sessiz ve hareketsiz (zikr-i kalbî, zikr-i hafî) zikir olduğunu, silsilesi Hz. Ali’den
gelen diğer tarikatlarda zikrin sesli ve hareketli (zikr-i cehrî) olarak icrâ edildiğini öğrendik.
Ayrıca “hatm-i hâcegân” zikri ile “semâ ve devrân” zikrinin nasıl icrâ edildiğini gördük.
Öte yandan Kadiriyye, Rifâiyye, Halvetiyye, Mevleviyye, Sühreverdiyye, Çiştiyye gibi
tarikatlara mensup dervişlerin ilâhîler ve dinî mûsikî eşliğinde dönerek zikretmelerine; yani
semâ ve devran zikrine bir kısım ulemanın neden karşı çıktığını, bu hususta meydana gelen
tartışmaları gördük.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi tövbenin kısımlarından biridir?
A) İnabe
B) İtikaf
C) İntisap
D) İstidrac
E) İtiraf
2) Aşağıdakilerden hangisi havassın (seçkinler) tövbesini ifade etmektedir?
A) Gaflet içinde geçen zamana tövbe
B) İnsanların günahlarına tövbe
C) Kendi günahlarına tövbe
D) Geçirdiği ibadetlere tövbe
E) Yaptığı haksızlıklara tövbe
3) Aşağıdakilerden hangisi sessiz ve hareketsiz zikir türünü ifade eder?
A) Zikr-i cehrî
B) Zikr-i hafî
C) Zikr-i celî
D) Semâ
E) Devran
4) “Hatm-i Hâcegân” zikri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) 1000 İhlas suresi okunur
B) 1001 İhlas suresi okunur
C) Başında ve sonunda 100 istiğfar okunur
D) Başında ve sonunda yedi Fâtiha sûresi okunur
E) 79 İnşirah sûresi okunur
5) Aşağıdaki âlimlerden hangisi devran zikrini savunan bir risale kaleme almıştır?
A) Molla Hüsrev
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B) Ebussuûd Efendi
C) Muhammed Fenârî
D) İbrahim Halebî
E) Zenbilli Ali Efendi
6) Aşağıdaki âlimlerden hangisi devran zikrinin aleyhine risâle yazmıştır?
A) Molla Hayâlî
B) Kutbuddin İznikî
C) Molla Ahaveyn
D) İbrahim Halebî
E) Molla Fenârî
7) “Baş, bel ve ayakları hareket ettirerek yapılan devran, kâfirlerin “horoz
tepmesi” diye anılan dansına (raks) benzemektedir” şeklindeki hüküm aşağıdaki
âlimlerden hangisine aittir?
A) Muhammed Fenârî
B) Zenbilli Ali Efendi
C) Molla Hüsrev
D) Ebussuûd Efendi
E) Sünbül Efendi
8) Devran zikri aşağıdaki tarikatlardan hangisinde uygulanmaz?
A) Mevleviyye
B) Nakşibendiyye
C) Halvetiyye
D) Kadiriyye
E) Rifâiyye
9) Devran zikri nasıl bir zikir türüdür?
A) Zikr-i kalbî
B) Zikr-i hafî
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C) Zikr-i cehrî
D) Zikr-i erre
E) Zikr-i Hû
10) Silsilesi Hz. Ali’den gelen tarikatların uyguladığı zikir türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Zikr-i Hû
B) Zikr-i hafî
C) Zikr-i kalbî
D) Zikr-i erre
E) Zikr-i cehrî
Cevap anahtarı:
1-A / 2-A / 3-B / 4-C / 5-E / 6-D / 7-D / 8-B / 9-C / 10-E
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8. BÖLÜM: TASAVVUFTA HAKK’A ULAŞMA
YOLLARI:TARÎKATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Sözlükte “gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş” gibi mânalara gelen Arapça
“tarîkat” kelimesi, tasavvufta terim olarak “Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus âdet, hal ve
davranış” demektir. Bazı metinlerde tarikat karşılığı olarak “tâife” kelimesi de kullanılmıştır.
Farsça’da “yol âdet, kanun, din” mânalarına gelen “rah” kelimesi de Osmanlıca metinlerde
“yol, usul” mânaları yanında tarikat anlamında da geçmektedir.
Bu bölümde tarikatların ne zaman ortaya çıktığı, tarikat silsilelerinin oluşumu ve
yapıları ele alınacaktır. Ayrıca şerîat-tarikat ilişkisi, klasik dönemde ortaya çıkan tarikatlar ile
hicrî VI. yüzyıl sonrasında ortaya çıkan tarikatlar ele alınacak, bunların temel anlayışları
belirlenecektir. Son olarak tarikatlar merkezleri durumunda olan tekkeler tanıtılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tarikatlar ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır?
2. Silsile ne demektir ve nasıl oluşmuştur?
3. Tekkelerin fonksiyonları nelerdir?
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Hedeflenen Kazanımlar

Hakk’a

Ulaşma

Yolları:

Konu

Tasavvufta
Tarîkatlar

Kazanım

Tarikatların
tasavvufun
kurumları oluğu

Kazanım Yöntemleri

İlgili kaynakları okuyarak ve mahallinde
gözlemleyerek

birer

eğitim
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Tarikat
 Tâife
 Silsile
 Tekke
 Dergah
 Zâviye
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Giriş
Sözlükte “gidilecek yol, izlenecek usul, hal ve gidiş” gibi mânalara gelen Arapça
“tarîkat” kelimesi, tasavvufta terim olarak “Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus âdet, hal ve
davranış” demektir. Bazı metinlerde tarikat karşılığı olarak “tâife” kelimesi de kullanılmıştır.
Farsça’da “yol âdet, kanun, din” mânalarına gelen “rah” kelimesi de Osmanlıca metinlerde
“yol, usul” mânaları yanında tarikat anlamında da geçmektedir.
Büyük sûfîlerden Necmeddîn-i Kübrâ (ö. 618/1221) kişiyi Allah’a götüren yolları
“tarîk-i ahyâr, tarîk-i ebrâr ve tarîk-i şüttâr” diye üç ana grupta toplamıştır. “Tarîk-i ahyâr”,
namaz, oruç, hac, Kur’an okuma gibi ibadetlerle ve sâlih amellerle rûhunu olgunlaştıranların
yoludur. “Tarîk-i ebrâr”, mücâhede ve riyâzetle nefsini terbiye ve kalbini tasfiye ederek
güzel huylar kazananların yoludur. “Tarîk-i şüttâr” ise ilk iki yolun yanı sıra aşk, cezbe ve
muhabbetle Hakk’a doğru seyahat edenlerin yoludur. Bunlar içinde sâliki Hakk’a en kısa
sürede ulaştıran yol sonuncusudur.
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1.1. Şerîat-Tarîkat İlişkisi.
Tasavvufta “sâliki Hakk’a, hakîkata götüren yol” diye tanımlanan “tarîkat” ile, dinin
zahirî ve şeklî kısmı olan “şerîat” kuraları arasında uyumsuzluk olmamalıdır. Sûfîler şerîat
kurallarına uyulmadan tarîkatla hakîkata ulaşılamayacağını özellikle vurgulamaktadırlar.
Şerîat ile tarîkat ve hakîkat arasında nasıl bir ilişki olduğu şu misallerle anlatılmaya
çalışılmıştır:
“Şerîat gemi, tarîkat deniz, hakîkat incidir.” Gemi olmaksızın denizde seyahat ederek
inciye ulaşılamaz.
“Şerîat cevizin dış kabuğu, tarîkat iç kabuğu, hakîkat meyvesidir.” Dış kabuk sağlam
olursa cevizin içi de sağlam olur.
“Şerîat çember, tarîkat çemberden merkeze giden yarıçaplar, hakîkat merkezdir.
Yarıçaplar çemberden merkeze ulaşmanın yollarıdır.
“Şerîat meş’ale, tarîkat bu meş’ale ile yol almak, hakîkat maksada ulaşmaktır.”
Meş’ale olmadan karanlık yolda giderek hedefe ulaşmak mümkün değildir.
“Şerîat bakırı altın yapmaya yarayan simya ilmi, tarîkat bu ilmin kullanılması, hakîkat
altın elde edilmesidir.” Altın elde etmenin yolu, simya ilmini bilmekten geçer.
Meşhur sûfî Alâüddevle-i Simnânî’ye göre, tarîkatı şerîatsız, mârifeti ibâdetsiz
gerçekleştirmeye çalışmak din dışına çıkmak demektir ki, bu asla kabul edilemez. İmâm-ı
Rabbânî de şerîatın tahakkuku açısından tarikatın yardımcı ve tamamlayıcı bir unsur
olduğunu vurgulamıştır.

1.2. Tarîkatların Ortaya Çıkışı
Tasavvuf ehli tarîkatların başlangıcını Hz. Peygamber (a.s.) dönemine kadar
götürmektedir. Resûl-i Ekrem başta dört büyük halîfe (Hz. Ebû Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman,
Hz. Ali) olmak üzere sahabîlere değişik usullerle zikir telkîninde bulunmuş, daha sonra bu
usullerin devam ettirilmesiyle tarîkatlar meydana gelmiştir. Dolayısıyla bütün tarîkatların başı
durumunda olan Hz. Peygamber’in (a.s.) ortaya koyduğu ilâhî yol “tarîkat-ı
Muhammediyye” diye adlandırılmıştır.
Tarikatlar ilk dört halifeye nisbetle Bekriyye (Sıddîkıyye), Ömeriyye (Fârûkiyye),
Osmâniye ve Aleviyye adını almıştır. Bunlardan “Bekriyye” ile “Aleviyye”nin silsilesi
devam ederek birçok koluyla birlikte günümüze kadar gelmiştir.
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Bekriyye kanalıyla gelen Nakşibendiyye ve kolları genellikle kalbî, sessiz ve
hareketsiz zikir uyguladıklarından “hafî tarîkatlar” (turuk-i hafiyye), Aleviyye kanalıyla
gelen tarikatlar sesli ve hareketli zikir benimsedikleri için “cehrî tarîkatlar” (turuk-i cehriye)
diye isimlendirilir. Ayrıca cehî zikir benimseyenlerden zikirlerini ayakta yapan tarîkatlar
“kıyâmî” (turuk-i kıyâmiyye), oturarak yapanlar “kuûdî” (turuk-i kuûdiyye), diz üstü
durarak yapanlar “yarı kıyâmî” tarîkatlar diye anılır. Bununla birlikte bazı tarikatlarda hem
oturarak, hem ayakta, hem hafî hem cehrî zikir icra edilmektedir.

1.3. Tarîkatların Silsileleri.
Tasavvufta “silsile” tabiri, bir tarikatın birbirine icâzet veren şeyhlerinin isimlerini
ihtiva eden liste anlamında kullanılır. Silsileyi oluşturan isimlerin yazılı olduğu belgeye
“silsile-nâme” veya “tomâr” denilmiştir.
Tasavvufta tarîkat silsileleri Hz. Peygamber (a.s.) ile başlamakta ve ashabdan bazı
isimlerle devam etmektedir. Hz. Ebû Bekir ile (Bekriyye) ve Hz. Ali ile (Aleviyye) devam
eden ve değişik yollar ve isimlerle günümüze kadar gelen silsilelerin yanı sıra, daha başka
silsilelerin de varlığı bilinmekte, dönem dönem aldıkları değişik isimlerle belli bir süre devam
ettikleri görülmektedir.
Hz. Ömer ile birlikte devam eden Ömeriyye silsilesi, bir müddet sonra Yâkub elMedenî’ye nisbetle Yâkûbiyye,126 III. (IX.) yüzyılda Ebû Saîd el-Harrâz’a nisbetle
Harrâziyye,127 V. (XI.) yüzyılda Ukayl b. Şehâbeddin Ahmed el-Menbicî el-Betâihî’ye
nisbetle Ukayliyye,128 VII. (XIII.) yüzyılın sonlarında Raslan b. Yâkub el-Câberî edDımaşkî’ye nisbetle Reslâniyye129 adını alarak devam etmiştir. Hz. Ömer ve Hz. Ali’den
hırka giyen Veysel-Karanî’nin silsilesi Üveysiye adıyla tanınmıştır.130
Hz. Osman ile devam eden silsile bir rivayete göre Bâyezîd-i Bistâmî’ye ulaşmış,
Bistamî’den sonra Aşkıyye adıyla anılmıştır.131
Hz. Ali’den hırka giydiği bilinen Kümeyl b. Ziyâd ile devam eden silsileler
Kümeyliyye ismiyle tanınmış ve günümüze kadar gelen bir çok tarîkat bu silsileden
çıkmıştır.132

126

Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî, Ikdü’l-cevheri’s-semîn, İSAM Ktüphanesi, nr. 4622, s. 111-112.

127

Murtazâ ez-Zebîdî, Ikdü’l-cevheri’s-semîn, s. 53.

128

Harîrîzâde Kemâleddin, Tibyânü vesâili’l-hakâik fî beyâni selâsili’t-tarâik, Süleymaniye Kütüphanesi, Fâtih
bölümü, nr. 431, c. II, vr. 294a.

129

Harîrîzâde, Tibyânü vesâili’l-hakâik, c. II, vr. 43b-44a.

130

Murtazâ ez-Zebîdî, Ikdü’l-cevheri’s-semîn, s. 24-29; Harîrîzâde, Tibyânü vesâili’l-hakâik, c. I, 103b-105b.

131

Harîrîzâde, Tibyânü vesâili’l-hakâik, c. II, vr. 292a-b
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Sahâbîlerden Enes b. Malik ile devam eden silsile Hasan-ı Basrî, Ferkad es-Sebahî,
Ma’rûf-i Kerhî, Serî es-Sakatî ve Cüneyd-i Bağdâdî vasıtasıyla Câfer el-Huldî’ye (ö. 348/959)
kadar gelmiştir.133 Harîrîzâde ise Enes’ten gelen irşad silsilesini Enesiyye adıyla kaydetmiş,
silsilenin biri Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240), diğeri Bedeviyye tarîkatının
kurucusu Ahmed el-Bedevî’ye (ö. 675/1276) ulaşan iki kol halinde devam ettiğini
belirtmiştir.134
Bir başka sahâbî Ebu’d-Derdâ’dan gelen silsile Derdâiyye adını almış ve on bir zat
vasıtasıyla Ebü’l-fütûh Ahmed b. Abdullah et-Tâvûsî’ye kadar gelmiştir.135

1.4. Klasik Dönemde Tarîkatlar.
Ünlü mutasavvıf Ebü’l-Hasen Ali el-Hücvîrî (ö. 465/1072 [?]) Farsça olarak kaleme
aldığı eseri Keşfü’l-mahcûb’da, III. (IX.) yüzyıldan itibaren ortaya çıkan tarikat gruplarına
“fırka” adını vermiş ve bunları “Muhâsibiyye, Kassâriyye, Tayfûriyye, Cüneydiyye,
Harrâziyye, Hakîmiyye, Nûriyye, Sehliyye, Hafîfiyye ve Seyyâriyye” şeklinde
kaydetmiştir.
Hâris el-Muhâsîbî’ye nisbet edilen Muhâsibiyye’de “rızâ” anlayışına, Hamdun elKassâr’a nisbet edilen Kassâriyye’de “melâmet” anlayışına, Bâyezîd-i Bistâmî’ye nisbet
edilen Tayfûriyye’de “sekr” anlayışına, Cüneyd-i Bağdâdî’ye nisbet edilen Cüneydiyye’de
“sahv” anlayışına, Ebû Saîd el-Harrâz’a nisbet edilen Harrâziyye’de “fenâ-beka” anlayışına,
Hakîm et-Tirmizî’ye nisbet edilen Hakîmiyye’de “velâyet” anlayışına, Ebü’l-Hüseyin enNûrî’ye nisbet edilen Nûriyye’de “îsâr” anlayışına, Sehl et-Tüsterî’ye nisbet edilen
Sehliyye’de “nefisle mücâhede, riyâzet ve çile” anlayışına, İbn Hafîf’e nisbet edilen
Hafîfiyye’de “gaybet-huzur” anlayışına ve Ebu’l-Abbâs es-Seyyârî’ye nisbet edilen
Seyyâriyye’de “cem‘-tefrika” anlayışına ağırlık verildiği belirtilmiştir.136
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Harîrîzâde Kemâleddin, Tibyânü vesâili’l-hakâik fî beyâni selâsili’t-tarâik, Süleymaniye Kütüphanesi, Fâtih
bölümü, nr. 432, c. III, 90b;
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İbnü’n-Nedîm, el-Fihrist fî ahbâri’l-ulemâi’l-musannifîn mine’l-kudemâ ve’l-muhdesîn ve esmâi kütübihim,
Beyrut 1398 / 1978, s. 235.

134

Harîrîzâde Kemâleddin, Tibyânü vesâili’l-hakâik fî beyâni selâsili’t-tarâik, Süleymaniye Kütüphanesi, Fâtih
bölümü, nr. 430, c. I, vr. 101a-102a.

135

Murtazâ ez-Zebîdî, Ikdü’l-cevheri’s-semîn, s. 57-58.

136

Ebü’l-Hasen Ali b. Osman Hücvîrî, Keşfü’l-mahcûb: Hakikat Bilgisi (trc. Süleyman Uludağ), İstanbul 1982,
s. 218-341.
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III. (IX.) yüzyılda teşekkül eden Muhâsibiyye, Tayfûriyye ve Cüneydiyye’nin Hz. Ebû
Bekir ile Hz. Ömer ve Hz. Ali’den gelen silsileleri vardır.137 Nûriyye’nin silsilesi Hz. Ömer
ile Hz. Ali’den,138 Hakîmiyye’nin silsilesi Hz. Ali’den gelmektedir.139
Kassâriyye’nin silsilesi Hz. Ebû Bekir’den geldiği için Sıddîkiyye’nin (Bekriyye) bir
kolu sayılmakla birlikte140 sonraki yüzyıllarda bir tarikat şeklinde değil, benimsediği melâmet
anlayışı ile çeşitli tarîkatlarda bir neşve olarak varlığını sürdürmüştür.
İlk dönemden itibaren klasik dönemde (VI./XII. yüzyıla kadar) meydana gelen diğer
tarikatlar ve kurucuları şunlardır:
Ebû Hâşim el-Kûfî: Kûfiyye
Mârûf-i Kerhî: Mârûfiyye
Hallâc-ı Mansûr: Mansûriyye
Ebû Tâlib el-Mekkî: Ebûtâlibiyye
Ebû Alî ed-Dekkâk: Dekkâkıyye
Hâce Abdullâh-ı Herevî Ensârî: Hereviyye (Ensâriyye)
Ebü’l-Kâsım b. Ramazan: Kâsımiyye

1.5. Klasik Dönemden Sonra Tarîkatlar(VI./XII. yüzyıl sonrası)
Günümüze ulaşan tarikatların çoğu bugünkü adları ve yapılarıyla; kendilerine has
evrâd, ezkâr, âdâb, erkân, tekke ve vakıf gibi kurumlarıyla VI. (XII.) yüzyıl ve sonrasında
teşekkül etmiş, zamanla her biri onlarca kola ve şûbeye ayrılarak dünyanın pek çok yerine
yayılmıştır.
Günümüze ulaşan tarikatlardan çoğunun silsilesi Hz. Ali üzerinden gelmekle birlikte,
silsilesi Hz. Ebû Bekir’den gelen Nakşibendiyye’nin aynı zamanda Hz. Ali’den ve silsileleri
Hz. Ali’den gelen Mevleviyye, Bayrâmiyye, Zeyniyye gibi tarîkatların aynı zamanda Hz. Ebû
Bekir’den gelen silsileleri vardır. Bedeviyye tarîkatının silsilesi Hz. Ali ve Enes b. Mâlik’ten
gelmektedir.

137

Bk. Harîrîzâde, Tibyânü vesâili’l-hakâik, c. I, vr. 267b, 272b-273a; c. II, vr. 263a-267b; c. III, vr. 107b-110a.
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Bk. Harîrîzâde, Tibyânü vesâili’l-hakâik, c. III, vr. 210a.

139

Bk. Harîrîzâde, Tibyânü vesâili’l-hakâik, c. I, vr. 305a.

140

Bk. Harîrîzâde, Tibyânü vesâili’l-hakâik, c. III, vr. 73b, 140b-140b.
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Klasik dönemden sonra tarîkat kurucusuna “pîr” ya da “pîr-i tarîkat” adı verilmiştir.
Bazı tarikatlarda tarîkat kurucusuna, ilk kurucu anlamında “pîr-i evvel”, bunun prensiplerine
bağlı kalıp düşünce, âdab ve erkân açısından tarîkatta bir kısım yenilikler yapana, ikinci
kurucu anlamında “pîr-i sânî” denilmiştir. Tarîkat pîrinin türbesinin bulunduğu dergâha da
“pîr evi, pîr makâmı, huzur, huzûr-i pîr” gibi adlar verilmiştir.
Klasik dönemde tasavvufî kavramlar daha sade bir dille anlatılırken, sonraki dönemde
“vahdet-i vücûd”, “aşk” ve “mârifet” merkezli tasavvuf anlayışına dair yeni terimler
oluşturulmuş, ayrıca eskilerine yeni anlamlar yüklenmiştir. “İstimdat”, “istigâse”, “râbıta”,
“himmet”, “halîfe”, “silsile” gibi terimler de bu dönemde yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlanmıştır.
Dönemin ilk tarikatlarından Abdülkâdir Geylânî’ye nisbet edilen Bağdat merkezli
“Kâdiriye” ile Ahmed er-Rifâî’ye nisbet edilen Batâih merkezli “Rifâiyye” Irak’ta
kurulmuştur. Ebû Hafs Şehâbeddin es-Sühreverdî’ye nisbet edilmekle birlikte esas
kurucusunun amcası ve şeyhi Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî olduğu belirtilen
“Sühreverdiyye”nin, Ebü’n-Necîb’in yerine geçen halîfelerinden Ebû Reşîd Kutbüddin elEbherî’ye nisbet edilen “Ebheriyye”nin de aynı dönemde Bağdat’ta teşekkül ettiği
görülmektedir. Sa’deddin el-Cebâvî’ye nisbet edilen “Sa’diyye” ise Dımaşk merkezli olarak
Suriye’de ortaya çıkmıştır.
Ortadoğu’da teşekkül eden bu tarikatlarla birlikte aynı yüzyılda Ahmed Yesevî’ye
nisbet edilen “Yeseviyye”, Abdülhâlık-ı Gücdüvânî’ye nisbet edilen “Hâcegân
(Nakşibendiyye)”, Necmeddîn-i Kübrâ’ya nisbet edilen “Kübreviyye” tarîkatları Orta
Asya’da, Ebû Meyden Şuayb b. Hüseyin’e nisbet edilen “Medyeniyye” de Kuzey Afrika’da
kurulmuştur.

1.6. Tarîkat Merkezleri: Tekkeler
Tasavvuf ehlinin bir araya gelerek sohbet etmeleri ve zikir yapmaları, zaman zaman
inzivâya çekilmeleri için II. (VIII.) yüzyıldan itibaren tarîkat merkezleri kurulmaya
başlanmıştır. İlk dönemlerde genellikle “hânkâh” diye anılan bu merkezlere “savmaa,
düveyre, ribat” gibi isimler de verilmiştir.
Sonraki dönemlerde, bir şeyhin yönetiminde tasavvuf eğitiminin verildiği mekanlar
anlamında “tekke” tabiri yaygınlık kazanmıştır. Kökeni hakkında değişik görüşler ileri
sürülen tekkenin Arapça, Farsça ya da Türkçe bir kökten gelmiş olabileceği üzerinde
durulmuştur. Osmanlı Türkçesi metinlerinde “tekye” (çoğulu tekâyâ) şeklinde yazılmaktadır.
Bir tarikatın veya tarikat kolunun merkezi durumunda olan tam teşekküllü tekkelere
ise “âsitâne” veya “dergah” denilir olmuştur. Her iki kelime de Farsça olup “kapı eşiği, kapı
dibi, eşik yanı” gibi anlamlara gelmektedir. Genellikle merkezi oldukları tarikatın veya tarikat
kolunun kurucusu olan şeyhlerin kabirleri de buralarda bulunur ve o sebeple bu mekânlar
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âsitâne-i pîr, makam-ı pîr, huzur-i pîr, pîr evi gibi isimlerle de anılır. Âsitânelere bağlı daha
küçük kapsamlı tekkelere de “zâviye” denilegelmiştir.
Öte yandan Mevleviyye tarîkatına ait âsitâne ve dergahlar için “Mevlevîhâne”,
Kâdiriyye âsitâneleri için “Kâdirîhâne” tabirleri kullanılmıştır.
Oldukça farklı fonksiyonlar icrâ eden tekkelerin vakıflar yoluyla varlığını sürdürmesi
sağlanmış, zamanla yanına kütüphane, dershane, revak, hastaların tedavi edildiği bir bölüm,
misafirhane, ambar, bağ bahçe gibi birimler eklenmiştir. Tekkeler zaman zaman medreselerin
görevlerini de üstlenmişlerdir. Buralarda tarikat eğitiminin yanı sıra başta tefsir, hadis, fıkıh,
akaid, Arapça grameri olmak üzere çeşitli konularda dersler verilmiş ve kitaplar yazılmıştır.
Özellikle Osmanlılar döneminde tarîkat şeyhleri kendilerini tıp, astronomi, musikî,
bestekârlık, hattatlık, nakkaşlık, çiçekçilik gibi ilim, sanat ve meslek dallarında geliştirmişler,
meşîhatini üstlendikleri dergahlar bir tür güzel sanatlar mektebi ve şifâhane işlevi görmüş,
buralarda yabancılara, yolculara ve hastalara çeşitli hizmetler verilmiştir.
Tekkenin yöneticisi, oranın meşîhatini üstlenen şeyhtir. Burada yönetim esasları
tasavvuf gelenekleri ve şeyhin tavrına göre şekillenir. Vakıf geleneğinin yaygınlaşmasıyla
birlikte vakfiye metinlerinde yer alan şartlar o tekkenin idaresine yön vermiştir. Tarih
boyunca devlet yöneticileri genellikle tekke şeyhi tayinlerine karışmamış, ancak gerekli
durumlarda tekkenin yönetimine müdahale etmiştir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarikatın ne anlama geldiğini, tarikat ile aynı anlamda kullanılan kelimeleri öğrendik.
Şeriat tarika ilişki üzerinde durarak, şeriatın tarikat açısından önemini gördük. Öte yandan
tarikatın şeriata ne gibi katkıları olabileceğini öğrendik.
Tarikatların ortaya çıktığı dönem, tarikat silsilelerinin oluşumu ve ne anlama geldiğini
kavradık. Tarikat merkezleri olan tekkelerin ne zaman kurulduğunu, tarih içinde ne gibi
fonksiyonlar icra ettiğini tesbit ettik.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi aşk, cezbe ve muhabbetle Hakk’a doğru seyahat
edenlerin yolunu ifade eder?
A) Tarîk-i şüttâr
B) Tarîk-i ebrâr
C) Tarîk-i ahyar
D) Tarîk-i müslimîn
E) Tarîk-i asfiyâ
2) Şerîat-tarîkat ilişkisi açsından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarîkatta şerîat kurallarına uyma zorunluluğu vardır
B) Tarîkatta şerîat kurallarına uyma zorunluluğu yoktur
C) Tarîkat, şerîatın tahakkuku açısından yardımcı ve tamamlayıcı bir unsurdur
D) Tarîkatta ilerlemek şerîata uymaya bağlıdır
E) Tarîkat hakîkate ulaştıran bir köprüdür
3) Aşağıdakilerden hangisi sessiz ve hareketsiz zikir uygulayan tarikatları ifade
için kullanılır?
A) Kuûdî tarîkatlar
B) Kıyâmî tarikatlar
C) Hafî tarikatlar
D) Yarı kıyâmî tarikatlar
E) Cehrî tarikatlar
4) Bütün tarîkatların başı durumunda olan Hz. Peygamber’in (a.s.) ortaya
koyduğu ilâhî yola ne ad verilir?
A) Tarîkat-ı Nakşibendiyye
B) Tarîkat-ı Kadiriyye
C) Tarîkat-ı Ahmediyye
D) Tarîkat-ı Muhammediyye
E) Tarîkat-ı İlâhiyye
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5) Şeyhlerin silsilesinin yazılı olduğu belgeye ne ad verilir?
A) İcâzetnâme
B) Şecerenâme
C) Tarîkatnâme
D) Vakıfnâme
E) Silsilenâme
6) Aşağıdakilerden hangisi bir tarîkatın merkezi durumunda olan tam teşekküllü
tekkeler için kullanılmaz?
A) Zâviye
B) Kadirîhâne
C) Dergâh
D) Âsitâne
E) Mevlevîhâne
7) Aşağıdakilerden hangisi tarikat kurucusu anlamında kullanılır?
A) Mürşid-i kâmil
B) Pîr
C) Şeyh
D) Mürebbî
E) Üstâz
8) “Tarikat” terimi ile tasavvufta kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Allah’a ulaşmak için tasavvuf yoluna girenler
B) Allah’a ulaşmak için geçilen seyru süluk aşamaları
C) Allah’a ulaşmak isteyenlere mahsus hal ve davranış
D) Allah’a ulaşmak için bir şeyhe bağlanmak
E) Allah’ın ihlaslı kulu olmak
9) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “tarîk-i ahyâr”ın karşılığıdır?
A) Mücâhede ve riyâzetle nefsini terbiye ve kalbini tasfiye edenlerin yolu
B) Aşk, cezbe ve muhabbetle Hakk’a doğru seyahat edenlerin yolu
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C) Halka iyilik yapmayı benimseyenlerin yolu
D) Namaz, oruç gibi ibadetlerle rûhunu olgunlaştıranların yolu
E) Tasavvuf eğitimi alanların yolu
10) Aşağıdakilerden hangisi sesli ve hareketli zikir uygulayan tarikatları ifade için
kullanılır?
A) Kuûdî tarîkatlar
B) Kıyâmî tarikatlar
C) Hafî tarikatlar
D) Yarı kıyâmî tarikatlar
E) Cehrî tarikatlar
Cevap anahtarı:
1-A / 2-B / 3-C / 4-D / 5-E / 6-A / 7-B / 8-C / 9-D / 10-E
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9. BÖLÜM: TARÎKATLAR VE FAALİYETLERİ I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tarikatların tarih içersinde çok önemli fonksiyonlar icra ettikleri; sohbet ve zikir
programlarıyla müslüman halkın dinî inanç ve duygularını canlı tutmakla kalmayıp ayrıca pek
çok gayri müslimin de müslüman olmasına vesile oldukları görülecektir.
Öte yandan tarîkat ehlinin işgale ve sömürgeye karşı İslâm memleketlerinde direniş
cephesi oluşturması, ihtiyaç olduğunda İslâm ordularıyla birlikte seferlere katılarak zaferlerin
gerçekleşmesine katkıda bulunması, fethedilen bölgelere yerleşerek İslâmiyet’i ikna yoluyla
yayması gibi fonksiyonları da kaydedilecektir. Nitekim Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde
tarikat ehlinin irşad faaliyetlerinin büyük rol oynadığı bilinmektedir. Orta Asya’da, Hindistan
ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde, Afrika’da İslâmiyet’in yayılması, İran’da binlerce Mecûsînin
İslâmiyet’i seçmesi, Anadolu ve Balkanlar’da gayri müslim ahalinin ihtidası büyük çapta
tarikatlar vasıtasıyla gerçekleştiği vurgulanmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Tarikatların müslümanlara ne gibi katkısı olmuştur?
2. Tarikat ehlinin gayretleriyle kimler ihtida etmiştir?
3. Tarikatların seferler sırasında ne gibi etkileri olmuştur?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tarîkatlar ve Faaliyetleri (I)

Kazanım

Belli başlı tarikatların isimleri ve faaliyet
alanları

Kazanım Yöntemleri

Tarikatlarla ilgili
gelişim sağlanabilir

kaynakları

okuyarak
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Tarikat
 İhtidâ
 Kadiriyye
 Rifaiyye
 Sühreverdiyye
 Zeyniyye
 Ebheriyye
 Safeviyye
 Halvetiyye
 Bayramiyye
 Sâdiyye
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Giriş
Tasavvufta Hakk’a ve hakîkata ulaşmanın usûlü, yolu olarak kabul edilen tarikatların
tarih içersinde çok önemli fonksiyonlar icra ettikleri; sohbet ve zikir programlarıyla
müslüman halkın dinî inanç ve duygularını canlı tutmakla kalmayıp ayrıca pek çok gayri
müslimin de müslüman olmasına vesile oldukları görülmektedir.
Öte yandan tarîkat ehlinin işgale ve sömürgeye karşı İslâm memleketlerinde direniş
cephesi oluşturması, ihtiyaç olduğunda İslâm ordularıyla birlikte seferlere katılarak zaferlerin
gerçekleşmesine katkıda bulunması, fethedilen bölgelere yerleşerek İslâmiyet’i ikna yoluyla
yayması gibi fonksiyonları da kaydedilmelidir.
İnsanların gönül dünyasına hitap ettiği için daha kolay netice almayı başaran tarikatlar
vasıtasıyla birçok topluluk Müslüman olmuştur. Mesela Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde
tarikat ehlinin irşad faaliyetlerinin büyük rol oynadığı bilinmektedir. Orta Asya’da, Hindistan
ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde, Afrika’da İslâmiyet’in yayılması, İran’da binlerce Mecûsînin
İslâmiyet’i seçmesi, Anadolu ve Balkanlar’da gayri müslim ahalinin ihtidası büyük çapta
tarikatlar vasıtasıyla gerçekleşmiştir.
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1. Kâdiriyye
Abdülkadir-i Geylânî (ö. 561/1165-66) tarafından Irak’ın Bağdat şehrinde kurulan
Kadiriyye tarîkatı, İslâm dünyasının en yaygın tarîkatlarındandır. Soyu baba tarafından Hz.
Hasan’a, anne tarafından Hz. Hüseyin’e ulaşan Abdülkadir-i Geylânî’nin birçok çocuğu
olmuş ve Kâdiriyye bunlar vasıtasıyla oldukça geniş çevreye yayılmıştır.
Abdülkadir-i Geylânî’nin ilmine ve manevî mirasına sahip çıkan çocuklarından
Seyfeddin Abdülvehhâb babasından fıkıh okumuş, sağlığında onun yerine medresede ders
okutmuş, vefatından sonra da tedris görevini üstlenmiştir. Halîfe Nâsır Lidînillah
Abdülvehhâb için Remle’de bir ribat (tekke) inşa ettirmiştir. Geylânî’nin diğer oğlu Tâceddin
Abdürrezzak’tan olan torunu Ebû Sâlih Nasr, zamanın en tanınmış âlimi olup Halîfe Muntasır
Billah döneminde kâdilkudatlık makamına getirilmiş, onun oğlu Ebû Nasr da aynı görevi
üstlenmiştir. Moğollar’ın Bağdat’ı işgâli sırasında bu görevde bulunan Ebû Nasr aynı yıl
ölmüş, medrese ve ribat (tekke) yıkılmış, bu olaydan sonra Geylânî’nin torunları İslâm
dünyasının çeşitli bölgelerine giderek hem köklü ve geniş âileler oluşturmuşlar hem de
Kâdiriyye’nin yayılışını sağlamışlardır.
Kâdiriyye tarikatı, zamanla meydana gelen elliye yakın koluyla birlikte başta Irak
olmak üzere Orta Doğu, Afrika, Endülüs, Afganistan, Hindistan, Pakistan, Çin, Endonezya,
Hicaz, Anadolu, Balkanlar, Kuzey Kafkasya, Orta Asya, Doğu Türkistan gibi bölgelerde
yayılmıştır. Doğu Afrika’ya giren en eski tarîkatın Kâdirîlik olduğu belirtilmektedir.
Kâdiriyye’nin ulaştığı bölgelerde birçok ihtida olaylarına vesile olduğu görülmektedir.
Abdülkâdir-i Geylânî’nin torunlarından Seyyid Seyfeddin’in 824’te (1421) gittiği
Hindistan’ın Sind şehrindeki gayretleri sonucu 700’den fazla ailenin ihtidâ ettiği, Geylânî’ye
nisbetle Abdülkâdir-i Sânî diye anılan Kadirî şeyhinin çabalarıyla XVI. yüzyılda bir çok
Hintlinin Müslüman olduğu kaydedilmektedir.

2. Rifâiyye
Ahmed er-Rifâî (ö. 578/1182) tarafından Güney Irak’ta Kûfe, Vâsıt ve Basra
arasındaki Betâih bölgesinde kurulmuştur. Kurucusunun nisbesinden dolayı Rifâiyye diye
bilindiği gibi ismine izafetle Ahmediyye, kurulduğu bölge olan Betâih’e nisbetle Betâihiyye
adlarıyla da anılmaktadır. Bu tarikat günümüzde Türkiye’de “Rufâiyye” şeklinde de
söylenmektedir.
Hz. Hüseyin’in soyundan gelen Ahmed er-Rifâî, dört büyük kutuptan biri olarak kabul
edilmektedir. Kaynaklar onun kutbiyyet makamına Abdülkadir Geylânî’den sonra
yükseldiğini yazmaktadırlar.
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Rifâiyye tarikatı, Irak’ın Betâih bölgesinden Suriye, Hicaz, Yemen, Mısır ve bazı
Anadolu şehirlerine yayılmıştır. Otuza yakın kola sahip olan tarikatın Osmanlı’nın başkenti
İstanbul’da yayılışı XVIII. yüzyılda başlamış, XIX. yüzyılın sonlarıyla birlikte ise Anadolu,
Balkanlar, Afrika, Endonezya, Hindistan’da yaygın hale gelmiştir. Günümüzde Mısır, Suriye,
Yemen, Irak, Türkiye ve Balkan ülkelerinde varlığını sürdüren tarikat, Balkanlar’dan Avrupa
ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya’ya kadar ulaşmıştır.

3. Sühreverdiyye
Ebû Hafs Şehâbeddin Ömer es-Sühreverdî (ö. 632/1234) tarafından Bağdat’ta
kurulmuştur. Bununla birlikte Şeyh Şehâbeddin’in yetişmesinde amcası ve şeyhi Ebü’n-necîb
es-Sühreverdî’nin (ö. 563/1168) önemli rolü sebebiyle tarikatın kuruluşunu Ebü’n-Necîb’e
kadar götürenler de vardır.
Şehâbeddin Sühreverdî, Halîfe Nâsır Lidînillah döneminde fütüvvet teşkilatının
organize edilmesi çalışmalarına öncülük etmiş, hilâfet merkezi ile beylikler arasında bazı
elçilik görevlerinde bulunmuştur.
Faaliyetlerini ilk zamanlar Bağdat’ta amcası Ebü’n-Necîb adına yaptırılan Dicle
kenarındaki dergâhta sürdüren Şehâbeddin es-Sühreverdî ayrıca Zevzenî, Nâsıriyye,
Bistâmiyye ve Me’mûniyye tekkelerinin şeyhliğini üstlenerek pek çok kimseyi tarikatına
bağlamayı başardı. Sühreverdiyye daha sonra Irak’la birlikte Suriye, İran, Pâkistan, Hindistan,
Çin, Türkistan bölgelerinde yayılmış, zamanla Hindistan’ın en yaygın tarikatından biri haline
gelmiştir.
Multan’da şeyhülislamlık makamına getirilen Sühreverdiyye şeyhi Bahaeddin
Zekeriyya’nın irşad faaliyetleri sonucu bir çok Hindu’nun Müslüman olduğu, bölgede
bulunan Karmatîler’in etkisini yitirdiği, Bengal’de faaliyet gösteren Celâleddin Tebrizî’nin
gayretleriyle bir çok Hindu ve Budist’in ihtidâ ettiği ve bu manada tarikatın en büyük tesirini
Keşmir’de gerçekleştirdiği görülmektedir. Nitekim Türkistan’dan Keşmir’e hicret eden
Seyyid Şerefüddin Bülbül Şah (ö. 728/1327) burada Budist lider Prens Rinçana’ya İslâmiyet’i
anlatarak müslüman olmasını sağlamış, Sadreddin adını alan Rinçana ile birlikte tebaasından
yaklaşık 10.000 kişi daha İslâm’a girmiştir. Kuzey Çin’de de (Hitay) Sühreverdiyye şeyhi
Burhâneddin Sâgarçî vasıtasıyla birçok kimse ihtida etmiştir.
Sühreverdiyye tarikatı Hindistan’dan Bengladeş, Afganistan, Sûriye, Mısır ve
Anadolu’ya yayılmıştır. Günümüzde Sühreverdiyye mensuplarının Keşmir, Afganistan ve
Irak’ta varlığını sürdürdüğü belirtilmektedir. Sühreverdiyye’nin bir kolu olan Zeyniyye ise
XV. yüzyılın ilk yarısında Herat’ta kuruşlunun ardından Horasan, Hicaz, Suriye, Mısır,
Anadolu ve Rumeli’de çok geniş çevreyi etkisi altına almayı başarmıştır.
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3.1. Zeyniyye
Zeynüddin Hâfî’ye (ö. 838/1435) nisbet edilen ve Horasan’ın Herat şehrinde kurulan
Zeyniyye tarîkatı, Hâfî’den sonra halifeleri Muhammed Tebâdegânî, Sadreddin Revvâsî,
Derviş Ahmed Semerkandî ve Mahmud Hisarî vasıtasıyla Horasan bölgesi ve civarında
yayılmıştır.
Zeyniyye, Zeynüddin Hâfî’nin Hindistanlı halifesi Sirâcüddin el-Multânî vasıtasıyla
Hindistan’ın Gucerat bölgesinde, 130 sene yaşadığı belirtilen Abdülmelik el-Gaznevî (ö.
Receb 956/ Temmuz-Ağustos 1549) ile Agra’da yayılmıştır. Ayrıca tarîkat Zeynüddin
Hâfî’nin önde gelen halifelerinden Abdülmu‘tî Mağribî (ö. 904/1499) ve Ebü’l-fütûh
Nûreddin Ahmed (ö. 861/1457 civarı) vasıtasıyla Hicaz bölgesine girmiş, Hâfî’nin
muhtemelen bir başka halifesi Seyyid Safiyyüddin vasıtasıyla Mısır’da yalmıştır.
Zeyniyye’nin Anadolu’da yayılması Zeynüddin Hâfî’nin halifelerinden Şeyh
Muhammed, Merzifonlu Abdürrahim Rûmî ve Kudüslü Abdüllatîf Makdisî gibi önemli
şeyhler eliyle gerçekleşmiştir. Tarîkatın Anadolu’da tesir alanını genişletmesi ve Rumeli
bölgesinde yayılması ise daha ziyade Abdüllatif Kudsî/Makdisî ve yetiştirdiği halifelerinin
gayretleriyle olmuştur.
Zeyniyye XV. yüzyılın başlarında Herat’ta kuruluşunun ardından yayıldığı geniş
coğrafyada halkla birlikte üst düzey âlimlerin ve yöneticilerin de ilgisini çekmeyi başarmış,
ancak bu konumunu uzun süre devam ettiremeyerek XVI. yüzyıldan itibaren etkisini
yitirmeye başlamıştır.

4. Ebheriyye-Evhadiyye-Zâhidiyye
Sühreverdiyye’nin esas kurucusu olarak kabul edilen Ebü’n-Necîb es-Sühreverdî’nin
silsilesi halifelerinden yeğeni Ebû Hafs Şehâbeddin es-Sühreverdî ile Sühreverdiyye (veya
Şehâbiyye) adını alıp devam etmekle birlikte, Ebü’n-Necîb’in yerine geçen baş halifesi
Kutbüddin el-Ebherî (ö. 572/1177) ile de “Ebheriyye” tarikatı teşekkül etmiştir. Kutbüddin
el-Ebherî’den sonra silsile Rukneddîn-i Sücâsî vasıtasıyla Evhadüddîn-i Kirmânî’ye (ö.
635/1238) ulaşmış ve bu silsileden “Evhadiyye” tarikatı vücud bulmuştur. Rukneddîn-i
Sücâsî’den sonra Şehâbeddin Mahmud ve Cemâleddîn-i Tebrîzî ile İbrâhim Zâhid-i
Geylânî’ye (ö. 700/1301) ulaşan silsileden ise “Zâhidiyye” tarikatı meydana gelmiştir. Esmâ
zikriyle seyrü sülûk usûlünü tesbit eden şeyh olarak bilinen İbrâhim Zâhid-i Geylânî İran’ın
Gîlân (Geylan) bölgesinde, Şirvan, Güştâsfî, Kura, Doğu Âzerbaycan ve Horasan’da etkili
irşad faaliyetleriyle tanınmış, kendisine nisbet edilen Zâhidiyye tarikatından da “Safeviyye”
ve “Halvetiyye” isimli iki önemli tarikat doğmuştur.

160

5. Safeviyye
Safiyyüddîn-i Erdebîlî (ö. 735/1334) tarafından kurulduğu için Safeviyye diye
bilindiği gibi Âzerbaycan’ın Erdebil şehrinde kurulması sebebiyle Erdebîliyye diye de anılır.
Mensupları “Erdebil sûfîleri” şekilnde meşhur olmuştur.
Safiyyüddin Erdebîlî, Erdebil şehrindeki merkez tekkede sürdürdüğü faaliyetleriyle
halkın çoğunu kendisine mürid yaptığı gibi İlhanlı yöneticilerinin de itibarını kazanmıştı.
Şehrin mânevî hayatında önemli bir yeri olan dergâhın faaliyetleri İlhanlı Hükümdarı Gazan
Han ile vezîri tarafından desteklenmekteydi. Vezir Reşîdüddin Fazlullah-ı Hemedânî, Erdebil
vâlisi olan oğlu Mîr Ahmed’e yolladığı mektupta şeyhe hürmet göstermesini ve onunla
yakından ilgilenmesini istemesi, İlhanlı hükümdarlarından Ebû Said Bahadır Han ile
Melikü’l-ümerâ Emir Çoban b. Melik’in de şeyhin müridleri arasına katılması tarikatın
kuruluş dönemindeki etkinliğini göstermektedir.
Safeviyye tarikatı Âzerbaycan başta olmak üzere Dest-i Kıpçak, Kırım, Gîlân,
Gürcistan, Taberistan (Mâzenderân), Horasan, Buhara, Türkmenistan, Türkistan, Karahıtay,
Çin Türkistan’ı, Hindistan, Serendib (Seylan), İran, Irak, Suriye, Lübnan, Hicaz, Anadolu ve
Rumeli gibi oldukça geniş bölgeye yayılmıştır.
Safiyyüddîn-i Erdebîlî’nin torunu Hâce Ali unvanıyla tanınan Alâeddîn-i Erdebîlî
zamanında yaygınlığı ve etkisi zirveye çıkan tarikat, Hâce Ali’nin torunu Şeyh Cüneyd’le (ö.
864/1460) birlikte siyasi yönü ağır basan ve Anadolu’daki Şiîliğe meyilli oymakları
taraftarları arasına katmak için Şiîliğe temayül gösteren bir teşkilat haline gelmiş, sonuçta
Safeviyye tarikatı İran’da XVI. yüzyılın başında Şîî İsnâaşeriyye’nin resmî mezhep olarak
kabul edildiği Safeviyye devletine dönüşmüştür. Hâce Ali’nin Anadolu’daki halifelerinden
Somuncu Baba (Hamîdüddin Aksarâyî) vasıtasıyla devam eden silsileden ise XV. yüzyılda
Sünnî esaslara dayalı “Bayrâmiyye” tarikatı doğmuştur.

5.1. Bayrâmiyye
Bir Türk şeyhi Hacı Bayrâm-ı Velî’ye (ö.833/1429-30) nisbet edilen Ankara merkezli
Bayrâmiyye tarikatı Osmanlı Sultanı II. Murad tarafından desteklenmiş, tarikat
mensuplarından vergi alınmamıştır. Ayrıca Hacı Bayram adına Edirne’de bir mahalle ve
zâviye ile çeşitli vakıflar kurulmuştur.
Hacı Bayram’ın vefat ettiği XV. yüzyılın ilk yarısında Bayrâmiyye tarikatı Ankara
dışında Beypazarı ve Göynük’te Akşemseddin ve Ömer Sikkînî, Gelibolu’da Yazıcıoğlu
Mehmed ve kardeşi Ahmed Bîcân, Balıkesir’de Şeyh Lütfullah, Bursa’da Akbıyık ve Hızır
Dede, Lârende’de İnce Bedreddin, İskilip’te Muslihuddin Halîfe, Bolu’da Uzun Salahaddin
ve Molla Zeyrek, Kütahya’da şâir Şeyhî adlı halîfeleri tarafından temsil edilmekteydi.
Hacı Bayram’ın vefatından sonra tarîkat, halifelerinden Akşemseddîn’e nisbet edilen
“Şemsiyye” ve Ömer Sikkînî’ye nisbet edilen “Melâmiyye” isimleriyle iki kola ayrılmış,
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XVII. yüzyılın ilk yarısında da Aziz Mahmud Hüdâyî’ye nisbet edilen “Celvetiyye” kolu
doğmuştur. Birçok tarikatın şeyhi gibi İstanbul’un fethine katılan Akşemseddin’in, Sultan II.
Mehmed’e yazdığı gayret ve sabır tavsiye eden mektupları ile fethin gerçekleşmesinde ciddi
katkısının olduğu belirtilmektedir. Daha çok Anadolu topraklarında yayılan Bayrâmiyye,
Celvetiyye kolu vasıtasıyla Balkanlar’da da yaygınlık kazanmıştır.

6. Halvetiyye
Halvetiyye tarikatının kurucusu Ömer el-Halvetî (ö.800/1397-98) İbrâhim Zâhid
Geylânî’nin halifelerinden Hârizm’de faaliyet gösteren amcası Ahî Muhammed Halvetî’nin
yanında yetişmiş, ondan icazet aldıktan sonra faaliyetini Tebriz’de sürdürmüştür.
Tarikatta ikinci pîr olarak kabul edilen Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî ile Halvetiyye
Âzerbaycan topraklarında ciddî gelişme göstermiş, buradan Anadolu’ya, Anadolu’dan da
Balkanlar, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Sudan, Habeşistan ve Güney Asya’ya yayılarak kırkı
aşkın koluyla (bk. DİA, XV, 393) İslam dünyasının en yaygın ve etkili tarikatlarından biri
haline gelmiştir. Halvetiyye tarîkatı Anadolu’ya Amasyalı Pîr İlyas tarafından getirilmiştir.
Cezayir’in en yaygın tarikatı olan Halvetiyye’nin Rahmaniyye kolu, 1830’da
Fransa’nın Cezâyir’i işgali sürecinde Fransızlar’a karşı en fazla direniş gösteren tarikat olmuş,
1870’te ortaya çıkan Muhammed el-Mukrânî’nin baş kaldırısına da en büyük destek, Saddûk
Zaviyesi şeyhi Muhammed Ameziyân b. Haddâd ve oğlu Şeyh Aziz tarafından verilmiştir.
Halvetiyye’nin birçok kolu bugün Türkiye, Suriye, Mısır, Balkanlar ve Kuzey Afrika
ülkelerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

7. Sa‘diyye
VI. (XII.) yüzyılda Suriye’de teessüs eden Şam merkezli Sa‘diyye tarikatı Sa‘deddin
Cebâvî’ye (ö.575/1180) nisbet edilmiştir. Tarikat, kuruluşuyla birlikte Şam ve çevresinde
yayılmış, ilk dönemlerinde Filistin’in Kudüs, Akka, Safed, Halil ve Nâblus şehirlerinde
Haçlılar’a karşı bilfiil mücadele içine girmiş, dolayısıyla bu şehirlerde geniş taraftar
bulmuştur.
Sa‘diyye tarikatı Şerrâbiyye, Tağlibiyye, Abdüsselâmiyye, Vefâiyye ve Âciziyye adlı
beş kola ayrılmıştır. Bu kollardan Sa‘deddin Cebâvî’nin küçük kardeşi Şeyh Abdullah
Yûnus’a nisbet edilen Şerrâbiyye, Şam’ın güneyindeki Buhsa’da teşekkül etmiştir. Şeyh
Yunus’un Haçlılar’la yapılan savaşlar sırasında yaralanan askerlere şurup (ilaç) yaparak
tedavi ettiği için kurucusu olduğu kol “Şerrâbiyye” diye anılmıştır.
Sa‘diyye XVI. yüzyıldan itibaren Şam merkez olmak üzere Hama, Humus, Halep,
Akka, Nablus ve Sayda şehirleriyle bunlara bağlı köylerde, XVIII. yüzyılla birlikte Mısır,
Halep, Şam, Anadolu, İstanbul ve Balkanlar’da yaygınlık kazanmıştır. Sa‘dîlerin Halil
şehrindeki son temsilcilerinden olan Şeyh Ferhan es-Sa‘dî, İzzeddin el-Kassâm ile birlikte
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Filistin’in kurtuluşu için çalışmış ve 1936’da Filistin’de silahlı direnişi başlatan grup içersinde
yer almıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarikatların tarih içersinde çok önemli fonksiyonlar icra ettikleri; sohbet ve zikir
programlarıyla müslüman halkın dinî inanç ve duygularını canlı tutmakla kalmayıp ayrıca pek
çok gayri müslimin de müslüman olmasına vesile olduklarını öğrendik. Kadiriyye, Rifaiyye,
Sühreverdiyye, Zeyniyye, Safeviyye, Bayrâmiyye ve Sadiyye tarikatlarının faaliyetleri,
insanların ihtidasına katkıları, seferler sırasında ve sonrasında fonksiyonları vb. katkıları
görülmüştür. Yayıldıklmarı coğrafya ve meydana gelen ana kolları tesbit edilmiştir.
Ayrıca Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde tarikat ehlinin irşad faaliyetlerinin büyük
rol oynadığı, Orta Asya’da, Hindistan ve bazı Uzakdoğu ülkelerinde, Afrika’da İslâmiyet’in
yayılması, İran’da binlerce Mecûsînin İslâmiyet’i seçmesi, Anadolu ve Balkanlar’da gayri
müslim ahalinin ihtidası büyük çapta tarikatlar vasıtasıyla gerçekleştiği görülmüştür.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Afrika’ya ilk giren tarîkattır?
A) Nakşibendiyye
B) Çiştiyye,
C) Sühreverdiyye
D) Rifâiyye
E) Kadiriyye
2) Necmedîn-i Kübrâ aşağıdaki tarikatlardan hangisinin kurucusudur?
A) Necmiyye
B) Sa‘diyye
C) Kübreviyye
D) Şâzeliyye
E) Halvetiyye
3) Sühreverdiyye tarikatı aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?
A) Kûfe
B) Bağdat
C) Herat
D) Basra
E) Konya
4) Aşağıdakilerden hangisi Bayramiyye tarikatının kollarından birisidir?
A) Ticâniyye
B) Şumrahiyye
C) Nurbahşiyye
D) Melâmiyye
E) Safeviyye
5) Aşağıdaki tarikatlardan hangisinin kurucusu Abdülkadir Geylânî’dir?
A) Kâdiriyye
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B) Rifâiyye
C) Nakşibendiyye
D) Geylâniyye
E) Şâzeliyye
6) Zeyniyye tarîkatı aşağıdaki tarikatlardan hangisinin koludur?
A) Sühreverdiyye
B) Desûkiyye
C) Bedeviyye
D) Bayrâmiyye
E) Mevleviyye
7) Sâdiyye tarîkatı aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?
A) Türkiye
B) Irak
C) Sûriye
D) Fas
E) Mısır
8) Bayramiyye tarikatının silsilesi aşağıdaki tarikatlardan hangisine bağlanır?
A) Şâziliyye
B) Nakşibendiyye
C) Nuriyye
D) Safeviyye
E) Bedeviyye
9) Aşağıdaki tarikatlardan hangisi Horasan’da teşekkül etmiştir?
A) Şâziliyye
B) Bayramiyye
C) Mevleviyye
D) Rifâiyye
E) Zeyniyye
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10) Aşağıdaki Sünnî tarikatlardan hangisinde zamanla Şîîlik ön plana çıkmıştır?
A) Şâziliyye
B) Safeviyye
C) Sa’diyye
D) Sühreverdiyye
E) Nakşibendiyye

Cevap anahtarı:
1-E / 2-C / 3-B / 4-D / 5-A / 6-A / 7-C / 8-D / 9-E / 10-B
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10. BÖLÜM: TARÎKATLARI VE FAALİYETLERİ II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölüm bir önceki bölümün devamı niteliğinde olduğundan diğer büyük tarikatların
faaliyetleri, ayrılan belli başlı kol ve şubeleri ve yayıldığı coğrafya tanıtılmaya devam
edilmiştir. Bu arada sebep oldukları ihtida olaylarına da işaret edilecek, bu çerçevede
Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde Yeseviyye tarikatı mensuplarının rolleri,
Nakşibendiyye şeyhlerinin gayretleri sonucu bir kısım Şamanist Kırgız grubun Müslüman
olması, Nakşibendiyye şeyhi İmam-ı Rabbânî’nin mücadelesi sonucu İslâmiyet’in zaman
içinde Hint yarımadasında yok olmaktan kurtulması belirtilecektir. Yine Kübrevî dervişlerinin
Altın Orda’nın müstakbel sultanı Berke’nin Buhara’yı ziyareti sırasında İslâm’ı seçmesinde
etkili bir rol oynadıkları, Şeyh Sadreddin İbrâhim’in yaklaşık 100.000 Moğol askeriyle
birlikte Gâzân Han’ın İslâmiyet’i kabul etmesinde önemli etkisi kaydedilecektir. Ayrıca
Şâzeliyye’nin Senûsiyye kolunun bir yandan Afrika’nın iç bölgelerindeki yerlilerin İslâm’a
girmesi için gayret gösterdiği diğer yandan Avrupalı sömürgeci güçlere karşı mücadele ettiği
vurgulanacaktır. Çiştiyye tarikatı da Hindistan’ın taşra eyaletlerinde birçok ihtidanın meydana
gelmesine sebep olduğu görülecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Türklerin müslüman olmasında etkili olan tarikatlar hangileridir?
2. Afrikada sömürgeci güçlere karşı hangi tarikat mücadele etmiştir?
3. Gazan Han’ın müslüman olmasında hangi tarikat mensupları etkili olmuştur?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tarîkatlar ve Faaliyetleri (II)

Kazanım

Belli başlı tarikatların isimleri, silsileleri ve
faaliyet alanları

Kazanım Yöntemleri

Tarikatlarla ilgili kaynakları ouyarak ve
mahallinde gözlem yaparak
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 İhtidâ
 Nakşibendiyye
 Senûsiyye
 Şâzeliyye
 Kübreviyye
 Yeseviyye
 Bektâşiyye
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Giriş
İnsanların gönül dünyasına hitap ettiği için daha kolay netice almayı başaran tarikatlar
vasıtasıyla birçok topluluk Müslüman olmuştur. Mesela Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde
Yeseviyye tarikatı mensuplarının faaliyetlerinin büyük rol oynadığı bilinmektedir.
Nakşibendiyye şeyhlerinin gayretleri sonucu bir kısım Şamanist Kırgız grubun
Müslüman olduğu, onların faaliyetleriyle de İslâmiyet’in Moğollar ve bazı Kazak yöneticiler
arasında yayıldığı belirtilmektedir. İmam-ı Rabbânî’nin mücadelesi sonucu İslâmiyet’in
zaman içinde Hint yarımadasında yok olmaktan kurtulduğu kaydedilir. Öte yandan Çin’de
Cumhuriyet ve komünizm dönemlerinde en dinamik müslüman grubu Nakşibendiyye
oluşturmuştur.
Kübrevî dervişleri Altın Orda’nın müstakbel sultanı Berke’nin Buhara’yı ziyareti
sırasında İslâm’ı seçmesinde etkili bir rol oynamıştır. Ayrıca Şeyh Sadreddin İbrâhim’in
yaklaşık 100.000 Moğol askeriyle birlikte Gâzân Han’ın İslâmiyet’i kabul etmesinde önemli
etkisinin olduğu bilinmektedir. Yine Kübrevî dervişlerinin gayretleri sonucu Keşmir’de
birçok Hindu ihtida etmiştir. Kübrevîlerin Aiheimaiti Kebikuo Baihedai isimli şeyhleri
İslâmiyet’i yaymadaki başarısı sebebiyle Ch’ing hanedanlığına şikâyet edilmiş ve hayatının
sonuna kadar hapis yatmıştır.
Şâzeliyye’nin Senûsiyye kolu Afrika’nın iç bölgelerindeki yerlilerin İslâm’a girmesi
için gayret göstermiştir. Diğer yandan tarikat mensupları Avrupalı sömürgeci güçlere karşı
yaptığı mücadele ile adını duyurmuştur. Çiştiyye tarikatı da Hindistan’ın taşra eyaletlerinde
birçok ihtidanın meydana gelmesine sebep olmuştur.
Mevlevî dervişlerinin eğitildiği kurumlar olan Mevlevîhâneler’de Türk kültür ve
sanatının en önemli temsilcileri yetişmiştir. Balkan ve I. Dünya-Çanakkale savaşları sırasında
ise mevlevîhâneler sosyal dayanışma ve yardımlaşma görevi üstlenmişlerdir.
Tarikatların tarihte belirledikleri hizmet alanları ve türleri, halkın menfaatini esas
alarak yaptıkları tercihlerin sonucu olduğunu göstermektedir.
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1. Yeseviyye
Hoca Ahmet Yesevî’ye (ö.562/1166) nisbet edilen Yeseviyye tarikatı VI. (XII.)
yüzyılda Orta Asya’da teşekkül etmiştir. Yûsuf el-Hemedânî’nin halîfesi olan Ahmed Yesevî
irşad faaliyetlerini Orta Asya göçebe Türk kavimleri arasında yaygınlaştırarak İslâmiyet’i
Türkler’e sevdirmiş ve Ehl-i sünnet akîdesini yaygınlaştırmak için yoğun çaba sarf etmiştir.
Sonuçta Taşkent ve Siriderya yöresinde, Seyhun’un ötesindeki bozkırlarda yaşayan göçebe
Türkler arasında kuvvetli bir nüfuz elde ederek Yesevîliği Sünnî Türkler arasında yaymayı
başarmıştır.
Öte yandan Rus Tatarlarının ve Sibirya halkının İslâmlaşması Yesevî dervişleri
sayesinde olmuştur. Ahmed Yesevî’nin değişik bölgelere gönderdiği pek çok halifesiyle
birlikte müridlerinin adedinin 100.000’i geçtiği kaydedilmektedir.

1.1. Bektâşiyye
Yesevî dervişlerinden Hacı Bektâş-ı Velî (ö.669/1271[?]) VII. (XIII.) yüzyılda
Anadolu’ya gelerek Sulucakarahöyük’te (bugünkü Hacıbektaş) dergâhını kurdu ve onun adına
nisbetle Bektâşiyye tarîkatı doğdu. İlk devirlerden itibaren Anadolu ve Rumeli şehirlerinde
kurulan tekkelerle geniş coğrafyaya yayılan tarikatın başlangıçta derli toplu bir teşkilat
yapısına sahip olmadığı anlaşılmaktadır.
Bektâşîlik ikinci pîr olarak kabul edilen Balım Sultan’la birlikte XVI. yüzyılın
başlarından itibaren kendine has kaideleriyle müstakil bir tarikat hüviyetine kavuştu. Ancak
kurucusu Hacı Bektâş-ı Velî’nin eserlerinden Sünnî olduğu, dolayısıyla Bektâşîliğin de Sünnî
esaslara göre teşekkül ettiği anlaşıldığı halde, Balım Sultan tarafından Hurûfî-Şiî unsurların
karışımından meydana gelen prensiplerin uygulanmaya konması, tarikatın Sünnîlik dışında
mütalaa edilmesine sebep olmuştur.
Balım Sultan, XV. yüzyıldan itibaren tarikat üzerinde etkilerini göstermeye başlayan
Şîî-Hurûfî unsurları Bektâşîliğin bünyesine uygun bir şekilde sokmuş ve böylece Bektâşîlik
tarihinde önemli bir kırılma meydana gelmiştir.
Osmanlı yönetimi Balım Sultan’la gelinen noktada Bektâşiliğe çok sıcak bakmamış,
ancak yeniçerilerle olan organik ve gönül bağı sebebiyle çok da üzerlerine gitmemiştir. Sultan
II. Mahmud’un 1826’da Yeniçeri Ocağı’nı lağvetmesinin ardından Bektaşî tekkelerinin
faaliyetleri de yasaklanmıştır.
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2. Nakşibendiyye
Bahâeddin Nakşibend’e (ö.791/1389) nisbet edilen Nakşibendiyye tarikatı, İslam
dünyasının en yaygın ve etkili tarîkatlarından birisidir. Tarîkatın kurucusu olarak Bahâeddin
Nakşibend’in adı zikredilse de esas kurucunun Abdülhâlik Gücdüvâni olduğu belirtilir. Zira
Gücdüvânî kendisine nisbet edilen Hâcegân tarikatı için sekiz prensib vaz etmiş, iki asır sonra
aynı silsileden Bahâeddin Nakşibend bu sekiz prensibe üç prensip daha ilave etmiş, böylece
VIII. (XIV.) yüzyıldan itibaren tarikatın ana silsilesi Hâcegân yerine Nakşibendiyye adıyla
anılmaya başlanmıştır.
Abdülhâlik Gücdüvânî’den önce de tarikat, Hz. Ebû Bekir’den Bâyezid-i Bistâmî’ye
kadar “Bekriyye”, Bâyezîd-i Bistâmî’den Hâce Yûsuf Hemedânî’ye kadar, Bâyezid’in Tayfur
lâkabından dolayı Tayfûriyye adıyla anılmaktaydı. İmam-ı Rabbânî’den sonra ise
Nakşibendiyye-Müceddidiyye diye anılmıştır.
Gücdüvânî’nin “Kelimat-ı kudsiyye” diye meşhur olan prensipleri şunlardır: 1. Hûş
der dem: Dervişin aldığı her nefeste gafletten kaçınması, Hakk’ı unutmaması, 2. Nazar ber
kadem: Yürürken gaflete sebep olabilecek herhangi bir şeyi görmemesi için gözünü ayağına
dikmesi, 3. Sefer der vatan: Lüzumsuz seyahatlerden vaz geçip kendini beşerî sıfatlardan ilâhî
sıfatlara ulaştıracak olan iç âlemindeki yolculuğa yönelmesi, 4. Halvet der encümen: Zâhirde
halk içinde bulunurken, mânen Hak ile beraber olması, 5. Yâdkerd: Diliyle veya gönlüyle
Hakk’ı zikretmesi, 6. Bâzgeşt: Zikir yaparken kelime-i tevhîdin ardından “İlâhî ente maksûdî
ve rızake matlûbî” (Allahım! Maksadım sensin, gâyem senin rızanı kazanmaktır) cümlesini
tekrarlaması, 7. Nigâhdâşt: Kelime-i tevhîdi söylerken aklından bütün yersiz düşünceleri
atması, 8. Yâddaşt: Her zaman haktan âgâh olması. Şâh-ı Nakşibend’in bunlara ilave ettiği
prensipler ise şunlardır: 9. Vukûf-i zamânî: Zamana dikkat etmek, içinde bulunulan hâlin
bilincinde olmak, 10. Vukûf-i adedi: Sayılara dikkat etmek, zikri belirtilen sayılara riâyet
ederek icrâ etmek 11. Vukûf-i kalbî: Zikir esnasında kalbe teveccüh edip zikrin manasının
bilincinde olmak.
Bazı istisnalar dışında İslâm dünyasının hemen her bölgesine yayılan Nakşibendiyye,
özellikle Ubeydullah Ahrar’ın gayretleri sonucu IX. (XV.) yüzyılda Orta Asya’nın en yaygın
tarikatı haline gelmiş, Orta Asya’nın doğu, batı ve güneyinde teşekkül eden kollarıyla
nüfuzunu arttırmıştır.
X. (XVI.) yüzyılda Nakşî şeyhlerinden İshak Velî’nin gayretleriyle bir kısım Şamanist
Kırgız grubun Müslüman olduğu, onların faaliyetleriyle de İslâmiyet’in Moğollar ve bazı
Kazak yöneticiler arasında yayıldığı belirtilmektedir.
Tarikat Ubeydullah Ahrar’ın halifelerinden Kütahyalı Abdullah-ı İlâhî’nin (Molla
İlâhî) öncülüğünde IX. (XV.) yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu ve Rumeli’de
yayıldı ve zamanla Anadolu Orta Asya’dan sonra Nakşibendiyye’nin ikinci büyük merkezi
haline geldi.
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İmam-ı Rabbânî ile birlikte XI. (XVII.) yüzyılda Hindistan’da teşekkül eden
Müceddidiyye kolu da Nakşibendiyye’yi Hindistan’ın en faal tarikatlarından biri haline
getirdi ve Hint alt kıtası Orta Asya ve Anadolu’dan sonra tarikatın üçüncü büyük merkezi
oldu.
İmam-ı Rabbânî’nin Dîn-i İlâhî adıyla yeni bir din kuran Babürlü hükümdarı Ekber
Şah ve onun yerine geçen oğlu Cihangir’e karşı gerçekleştirdiği mücadelesi sonucu
İslâmiyet’in zaman içinde Hint yarımadasında yok olmaktan kurtulduğu kaydedilmektedir.
Öte yandan Kuzeybatı Çin’in en etkili tarikatı olarak Nakşibendiyye 1747’de
Konfüçyanizm’i tehdit eden zararlı bir doktrin olduğu gerekçesiyle King hânedanına şikayet
edilmiş ancak bundan bir sonuç alınamamıştır. Çin’de Cumhuriyet ve komünizm
dönemlerinde de en dinamik müslüman grup 1950’li yılların sonuna doğru etkisi Hebei,
Shaanxi, Gansu, Ningxia, Yunnan, Sincan ve Jilin’e kadar yayılan Nakşibendiyye olmuştur.
1958’de komünist hükümet Nakşibendî şeyhi Ma Zhenwu’yu hedef alarak ona karşı çeşitli
suçlamalarda bulunmuş, devletin baskısı ve asimilasyon politikaları Çin’de tarikatların,
dolayısıyla İslâm’ın yayılmasını engellemiştir.
XIII. (XIX.) yüzyılın ilk yarısında Hâlid-i Bağdâdî ile oluşan Hâlidiyye kolu hemen
hemen bütün Arap topraklarında, Türkiye’de ve Kürtler’in yoğun olduğu bölgelerde
Müceddidîliğin yerini aldı. Doğrudan Müceddidiliğe bağlı bazı silsileler ile Halidiyye’ye
bağlı birçok silsile günümüzde özellikle Türkiye’de hayatiyetini devam ettirmekte, buradan
dünyanın muhtelif bölgelerine yayılışını sürdürmektedir.

3. Kübreviyye
Hârizmli Necmeddîn-i Kübrâ’ya nisbet edilen Kübreviyye tarikatı Yeseviyye ve
Hâcegân (Nakşibendiyye) ile birlikte Orta Asya kökenli üç büyük tarikattan biridir. VI. (XII.)
yüzyılın son çeyreğinde; 580 (1184) tarihinde teşekkül etmeye başlayan bu tarikat, Hârizm
merkezli olarak Orta Asya’dan Afganistan, Hindistan, Çin, Güneydoğu Asya, İran, Irak,
Suriye ve Anadolu’ya kadar geniş bir alanda yaygınlık kazanmıştır.
Kübrevî dervişlerinin gayretleriyle muhtelif yerlerde birçok ihtida olayının meydana
geldiği görülmektedir. Necmeddîn-i Kübrâ’nın önde gelen halifelerinden Seyfeddîn-i Bâharzî
yaklaşık kırk yılını geçirdiği Buhara ve çevresinde faaliyeti sırasında İslâm’a ısındırmak için
Moğollar’la yakın münasebetler kurmanın yararlı olacağını düşünmüş, bu maksatla Çağatay
Han’ın veziri Kutbüddîn’e manzum bir mektup göndermiştir. Ayrıca gelecekte Altın Orda’nın
sultanı olacak Berke’nin Buhara’yı ziyareti sırasında İslâm’ı seçmesinde etkili bir rol
oynamıştır.
Bir başka Kübreviyye şeyhi Nûreddin Abdurrahman-ı İsferâyinî’nin Bağdat’ta
gerçekleştirdiği faaliyetleriyle esasen hilafetin eski merkezinde İslâm’ın otoritesini yeniden
tesis etmeyi hedeflediği belirtilmekte, bu amaçla Argun’un Yahudi veziri Cemâleddin ve
diğer vezirlerle bağlantı kurduğu, Vezir Sa‘deddin Sâvecî’yi müridleri arasına katmayı
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başardığı, daha da önemlisi Gâzân Han ve Olcaytu’ya hitaben risâleler kaleme aldığı
kaydedilmektedir. Şeyh Sadreddin İbrâhim’in yaklaşık 100.000 Moğol askeriyle birlikte
Gâzân Han’ın İslâmiyet’i kabul etmesinde önemli etkisinin olduğu bilinmektedir.
Öte yandan Kübrevî dervişlerinin gayretleri sonucu Keşmir’de birçok Hindu ihtida
etmiştir. Burada etkili faaliyetleriyle tanınan Alî-i Hemedânî’nin halifelerinden Şeyh Ahmed
ile babası Süleyman’ın Brahmanizm’den ihtida ettiği nakledilir.
Muhtemelen XVII. yüzyılda Ch’ing hanedanlığının ilk zamanlarında Çin’e giren
Kübrevîlerin Aiheimaiti Kebikuo Baihedai isimli şeyhleri İslâmiyet’i yaymadaki başarısı
sebebiyle Ch’ing hanedanlığına şikâyet edilmiş ve hayatının sonuna kadar hapis yatmıştır. Çin
Kübrevîleri’nin merkezi olan Dawantou’nun bugün de bu hüviyetini koruduğu belirtilmekte
ve 1983’te Çin’de 10.000 Kübreviyye mensubunun bulunduğu tahmin edilmektedir.

4. Medyeniyye
VI. (XII.) yüzyılda kurulan tarikatlardan Medyeniyye, Ebû Medyen Şuayb b.
Hüseyin’e (ö. 594/1198) nisbet edilmekte ve Şuaybiyye diye de bilinmektedir. Medyeniyye
Kuzey Afrika kaynaklı ilk tarikat olarak bilinir.
Medyeniyye tarîkatı Ebû Medyen’in halifeleri vasıtasıyla önce Kuzey Afrika’da
yaygınlaşmış daha sonra İç ve Orta Afrika ile Ortadoğu’ya kadar yayılmıştır. Tarikatın
esasları ve tarihi gelişimi konusunda yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, kurucusunun ünlü
sûfî Muhyiddin İbnü’l-Arabî üzerinde ciddî etkisinin bilinmesi, tasavvuf anlayışı hakkında
ipuçları vermektedir.
Ondan fazla kola ayrılan Medyeniyye zamanla başta Şâziliyye ve Senûsiyye olmak
üzere diğer tarikatlar içersinde erimiş, XIX. yüzyıla gelindiğinde mensupları yok denecek
kadar azalmıştır.
Medyeniyye’nin ardından Kuzey Afrika’da bir sonraki yüzyılda (VII./XIII.)
“Şâziliyye, Bedeviyye ve Desûkiyye” tarîkatları teşekkül etmiştir.

5. Şâziliyye
Ebü’l-Hasan eş-Şâzilî’ye (ö. 656/1258) nisbet edilen Tunus merkezli Şâziliyye tarikatı
doksanın üzerinde kol ve şubesiyle, Tunus’un yanı sıra Fas, Cezâyir, Mısır ve Libya başta
olmak üzere pek çok Afrika ülkesinde taraftar bulmuştur.
XV. yüzyılın ikinci yarısında Libya’da kurulan Şâziliyye’nin Zerrûkiyye kolu ondan
fazla şubesiyle tüm Kuzey Afrika’da yayılmış ve Suriye’ye kadar ulaşmıştır. XVI. yüzyılda
Ebû Ya‘kûb el-Bâveysî’ye nisbetle teşekkül eden Bâveysiyye tarikatı Zerrûkiyye’nin
şubelerinden biri olarak kabul edilmektedir.
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Şâziliyye XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren İstanbul’da ve bazı Anadolu
şehirlerinde yaygınlık kazanmıştır. Tarikatın XIX. yüzyılda vücud bulan kollarından
Mîrgâniyye (Hatmiyye) Sudan’da faaliyet gösteren en büyük tarikatlardan biri haline gelmiş
ve ülkenin yapılanmasında, siyâsî ve kültürel hayatın gelişmesinde önemli roller üstlenmiştir.
Aynı dönemde kurulan Senûsiyye kolu ise Fas’tan Yemen’e kadar geniş bir bölgede etkili
olmuş, tarikat adına kurulan zaviyelerde Kur’an-ı Kerim ve diğer dini ilimler okutularak
Müslüman topluma yeniden dinî canlılık kazandırılmıştır.
Birçok Senûsî şeyhi bir taraftan Afrika’nın kuzey bölgelerinde Müslüman halklara din
eğitimi vermeye çalışırken diğer taraftan Afrika’nın iç bölgelerindeki yerlilerin İslâm’a
girmesi için gayret göstermiştir. Öte yandan tarikat mensupları Avrupalı sömürgeci güçlere
karşı yaptığı mücadele ile adını duyurmuş, XX. yüzyılın başlarından itibaren halkı
örgütleyerek Fransızlar, İtalyanlar ve İngilizler ile kıyasıya mücadele içine girmişlerdir.
Günümüzde Mısır’ın en yaygın tarikatı olan Şâziliyye’nin son zamanlarda Avrupa’da önemli
bir nüfuz elde ettiği görülmektedir.

6. Bedeviyye
Ahmed el-Bedevî’ye (ö. 675/1276) nisbet edilen Bedeviyye tarikatı Mısır-Tanta’da
teşekkül etmiştir. Bazı kaynaklarda Rifâiyye’nin ya da Şâziliyye’nin bir kolu olarak zikredilse
de Bedeviyye genellikle müstakil bir tarikat olarak kabul edilmektedir.
Bedeviyye’nin XV. yüzyılda İbrâhim el-Metbûlî’ye (ö. 880-883 arası/1475-78)
nisbetle teşekkül eden Metbûliyye kolu Ali el-Havvâs vasıtasıyla Mısırlı âlim Abdülvahhâb
Şârânî’ye ulaşmaktadır.
XVIII. yüzyılın başlarında İstanbul’a giren Bedeviyye Anadolu, Hicaz, Suriye, Irak,
Ürdün, Filistin, Körfez Ülkeleri, Libya, Tunus gibi ülkelerde taraftarlarına rastlansa da Mısır
dışında pek etkili olamamıştır. Günümüzde sahip olduğu birçok kolla birlikte Mısır’ın en
büyük tarikatlarından biri durumundadır.

7. Desûkiyye
Burhâneddin İbrahim b. Abdülaziz ed-Desûkî’ye (ö. 676/1277) nisbet edilen
Desûkiyye tarikatı Mısır-Desuk kaynaklıdır. Burhâniye veya Burhâmiyye adlarıyla da anılan
Desûkiyye tarikatını Şâziliyye ve Bedeviyye’nin bir kolu olarak sayanlar da vardır.
Daha çok Mısır ve Sudan’da etkili olan Desûkiyye tarîkatı günümüzde Suriye, Kuveyt,
Ebûzabî (Abudabi) ve Dubâi gibi ülkelerde taraftarlarına rastlanmaktadır.
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8. Çiştiyye
Hindistan’ın Ecmîr şehrinde VII. (XIII.) yüzyılın başlarında teşekkül eden Çiştiyye
tarikatı Muînüddin Hasan el-Çiştî’ye (ö. 633/1236) nisbet edilmiştir. Ecmîr’den bütün Hint
yarımadasına yayılan tarikat Kadiriyye, Nakşibendiyye ve Sühreverdiyye ile birlikte
Hindistan’ın en yaygın dört tarikattan biri olmuştur.
Şeyh Ferîdüddin Mes‘ûd (ö. 664/1265) ve Nizâmeddîn-i Evliyâ (ö. 726/1325)
dönemlerinde tesirini bütün Hindistan’da hissettiren Çiştiyye, Nizâmeddin Evliyâ’nın
müridleri tarafından da Hindistan’ın taşra eyaletlerine yayıldı ve ülkede bir çok ihtidanın
meydana gelmesine sebep oldu.
Tarikat VIII. (XIV.) yüzyılın ilk yarısında Şeyh Burhâneddîn-i Garîb vasıtasıyla
Bengladeş’in başkenti Dakka bölgesine girmiş ve Seyyid Muhammed Gîsûdırâz (ö. 825/1422)
tarafından da Dakka ve Gucerât’ta yayılması sağlanmıştır.

9. Mevleviyye
VII. (XIII.) yüzyılda teşekkül eden tarikatlardan Mevleviyye Anadolu kaynaklıdır.
Tarikatın kurucusu olarak kabul edilen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî (ö. 672/1273), ailesiyle
birlikte Horasan’dan çocuk yaşta çıktığı yolculuğun sonunda Anadolu’ya gelerek Konya’da
karar kılmış, buradaki faaliyetleri sonucunda Mevlevîlik teşekkül etmeye başlamıştır.
Mevleviyye tarîkatı Anadolu topraklarından sonra Orta Doğu, Kuzey Afrika ve
Balkanlarda oldukça geniş coğrafyaya yayılmıştır.
Mevlevîlik’te zamanla inanç bakımından birbirine zıt iki ayrı kol meydana gelmiş, biri
Mevlânâ’nın oğlu Sultan Veled’e nisbetle Veled kolu, diğeri de Mevlânâ’nın şeyhi Şems-i
Tebrîzî’ye nisbetle Şems kolu adını almıştır. Veled kolunda zühd esas alınıp şerîat kurallarına
riayet edildiği halde, Şems kolunda Kalenderîler gibi Bâtınî karakter ön plana çıkmıştır.
Osmanlı yöneticileri birincileri desteklerken, Şems kolundan olanlara yüz vermemiştir.
Mevlevî dervişlerinin eğitildiği kurumlar olan mevlevîhâneler aynı zamanda birer
güzel sanatlar mektebi gibi çalışmış, bir çok âlim, ârif ve kâmilin yanı sıra buralardan Türk
kültür ve sanatının en önemli temsilcileri yetişmiştir. XVIII. ve XIX. yüzyıllarda özellikle
İstanbul mevlevîhanelerinin klasik Türk mûsikîsinin en parlak simalarına okul görevi yaptığı
görülmektedir.
Öte yandan Balkan ve I. Dünya-Çanakkale savaşları sırasında mevlevîhâneler sosyal
dayanışma ve yardımlaşma görevi üstlenmişlerdir. Bu çerçevede Yenikapı Mevlevîhânesi
hastaneye dönüştürülmüş, Galata Mevlevîhânesi’nde Şeyh Ahmed Celâleddin Dede’nin
başkanlığı altında yardım toplanmış, Kıbrıs, Girit gibi adalardaki mevlevîhâneler
müslümanlar için bir sığınak ve Anadolu’ya geçiş vazifesi görmüştür. Ayrıca I. Dünya
Savaşı’na girilmesiyle cihâd-ı mukaddes ilân edildiğinde Veled Çelebi’nin (İzbudak)
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kumandası altında Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı adını taşıyan bir gönüllü alayı kurulmuş ve
Filistin cephesinde çarpışmıştır.
Türkiye’de tekkelerin kapatıldığı 1925 yılından sonra Mevlevîlik merkezi Konya’dan
Halep’e taşınmış, 1944’te Suriye hükümetinin aldığı bir kararla da Mevleviyye kurum olarak
tarihe karışmıştır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tarîkatların ihtidâ olaylarında birinci dereceden etkili olduklarını gördük. Örneğin
Türklerin İslâmiyet’i kabul etmesinde Yeseviyye tarikatı mensuplarının faaliyetlerinin büyük
rol oynadığını, Nakşibendiyye şeyhlerinin gayretleri sonucu bir kısım Şamanist Kırgız grubun
Müslüman olduğunu, onların faaliyetleriyle de İslâmiyet’in Moğollar ve bazı Kazak
yöneticiler arasında yayıldığını, Nakşibendiyye şeyhi İmam-ı Rabbânî’nin mücadelesi sonucu
İslâmiyet’in zaman içinde Hint yarımadasında yok olmaktan kurtulduğunu öğrendik. Öte
yandan Çin’de Cumhuriyet ve komünizm dönemlerinde en dinamik müslüman grubu
Nakşibendiyye oluşturduğunu, Kübrevî dervişlerin Altın Orda’nın müstakbel sultanı
Berke’nin Buhara’yı ziyareti sırasında İslâm’ı seçmesinde etkili bir rol oynadıklarını, ayrıca
Şeyh Sadreddin İbrâhim’in yaklaşık 100.000 Moğol askeriyle birlikte Gâzân Han’ın
İslâmiyet’i kabul etmesinde önemli etkisinin olduğunu gördük. Yine Kübrevî dervişlerinin
gayretleri sonucu Keşmir’de birçok Hindunun ihtida ettiğini, Senûsîlerin Afrika’da Avrupalı
sömürgeci güçlere karşı mücadele ettiğini, Çiştiyye tarikatının da Hindistan’ın taşra
eyaletlerinde birçok ihtidanın meydana gelmesine sebep olduğunu öğrendik
Ayrıca Mevlevî dervişlerinin eğitildiği kurumlar olan Mevlevîhâneler’de Türk kültür
ve sanatının en önemli temsilcileri yetiştiğini Balkan ve I. Dünya-Çanakkale savaşları
sırasında ise mevlevîhâneler sosyal dayanışma ve yardımlaşma görevi üstlendiklerini tesbit
ettik.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdaki şeyhlerden hangisi Fâtih Sultan Mehmed’le birlikte İstanbul’un
fethine katılmıştır?
A) Hacı Bayram-ı Velî
B) Hacı Bektâş-ı Velî
C) Akşemseddin
D) Aziz Mahmud Hüdâyî
E) Yunus Emre
2) 1830’da Cezâyir’i işgali sürecinde Fransızlar’a karşı en en ciddi direniş
aşağıdaki tarikatlardan hangisi tarafından gösterilmiştir?
A) Senusiyye
B) Halvetiyye’nin Rahmaniyye kolu
C) Şâziliyye
D) Bedeviyye
E) Sühreverdiyye’nin Zeyniyye kolu
3) Sibirya halkının İslamlaşması aşağıdaki tarikatlardan hangisi vasıtasıyla
gerçekleşmiştir?
A) Yeseviyye
B) Bedeviyye
C) Bayramiyye
D) Celvetiyye
E) Şaziliyye
4) Nakşibendiyye’nin Müceddidiyye kolu aşağıdaki şeyhlerden hangisi tarafından
kurulmuştur?
A) Molla İlahî
B) Halid-i Bağdadî
C) Abdullah Dihlevî
D) İmam-ı Rabbânî
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E) Bâkî Billah
5) Gâzân Han’ın 100.000 Moğol askeriyle birlikte İslâmiyet’i kabul etmesinde
önemli etkisi olan Şeyh Sadreddin İbrâhim aşağıdaki tarikatlardan hangisine mensuptur?
A) Nakşibendiyye
B) Çiştiyye
C) Kadiriyye
D) Halvetiyye
E) Kübreviyye
6) Aşağıdakilerden hangisi Afrika coğrafyasında yaygın olan tarikatlardandır?
A) Kübreviyye
B) Çiştiyye
C) Şâziliyye
D) Nakşibendiyye
E) Yeseviyye
7) Aşağıdaki tarikatlardan hangisinin hem Hz. Ebû Bekir’e hem de Hz. Ali’ye
varan silsileleri vardır?
A) Mevleviyye
B) Halvetiyye
C) Safeviyye
D) Kadiriyye
E) Çiştiyye
8) Aşağıdaki tarikatlardan hangisi Arap coğrafyasında teşekkül etmemiştir?
A) Kadiriyye
B) Rifaiyye
C) Sühreverdiyye
D) Nakşibendiyye
E) Şerrâbiyye
9) Aşağıdaki tarikatlardan hangisi orta asyada teşekkül etmiştir?
187

A) Bedeviyye
B) Şaziliyye
C) Sühreverdiyye
D) Medyeniyye
E) Yeseviyye
10) Nakşibendiyye tarikatının prensiplerinden “sefer der vatan” ne anlama
gelmektedir?
A) Dervişin vatanına gitmesi
B) Dervişin iç âlemindeki yolculuğa yönelmesi
C) Dervişin vatanında tarikatı yayması
D) Dervişin tekkede oturmayıp seyahat etmesi
E) Dervişin halk arasına karışması

Cevap anahtarı:
1-C / 2-B / 3-A / 4-D / 5-E / 6-C / 7-A / 8-D / 9-E / 10-B
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11. BÖLÜM: OSMANLILARDA TASAVVUF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Osmanlı’nın kuruluşundan önce Anadolu topraklarında tasavvufî faaliyetlerin ne
zaman ve nasıl başladığını, tasavvuf ehlinin iskâna elverişsiz dağ ve bayırlarda kurdukları
zâviyelerin etrafını iskâna elverişli hale getirerek kendi el emeği ile geçindiklerini, içlerinde
gazilerle birlikte fetihlere katılanların da olduğu göreceğiz. Buna bağlı olarak sufilerle
yöneticilerin iyi ilişkiler geliştirdiklerini, ayrıca medrese çevreleriyle de yakın
münasebetlerinin olduğunu öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Anadolu’da tekke-medrese ilişkileri nasıl gelişmiştir?
2. Osmanlı yöneticilerinin tasavvufa ilgisinin sebepleri nelerdir?
3. Osmanlı’da sapkın tasavvuf grupları hangileridir?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Osmanlılarda Tasavvuf

Kazanım

Osmanlı’da sufilerin yöneticiler, ulemâ ve
halk içinde yaygın kabul gördüğü hususu

Kazanım Yöntemleri

Tarih kaynaklarından ilgili
okunması ve değerlendirilmesi

bölümlerin
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Osmanlı
 Sufiler
 Tekke
 Medrese
 Kalenderîler
 Hurûfîler
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Giriş
Osmanlı’nın kuruluşundan önce muhtelif bölgelerden Anadolu’ya gerçekleşen göçler
sırasında pek çok mutasavvıf da gelmiş ve Anadolu topraklarında tasavvufî faaliyetlerin
temeli atılmıştır.
Anadolu’nun köylerine veya tamamen boş ve tenha mahallerine yerleşerek ziraat ve
hayvancılıkla meşgul olan mutasavvıflar, iskâna elverişsiz dağ ve bayırlarda kurdukları
zâviyelerin etrafını imar etmek suretiyle iskâna elverişli hale getiriyorlardı. İçlerinde gazilerle
birlikte fetihlere katılanların da olduğu bu dervişlerin, ayrıca hudut boylarında kurdukları
tekkeleri seferler sırasında orduların harekâtını da önemli ölçüde kolaylaştırmaktaydı. 141
Dervişlerin ortaya koyduğu bu özverili davranışları Osmanlı yöneticilerinin takdirini
kazanmalarına sebep oldu ve imar ettikleri topraklara resmen yerleşmeleri hususunda
kendilerine beratlar verildi. Bazıları için yeni zâviyeler kurularak vakıflar tahsis edildi ve bir
kısım vergilerden muaf tutulmaları kararlaştırıldı. Anadolu’da zamanla meydana gelen birçok
köyün, adını bu kişilerden aldığı bilinmektedir.

1. Osmanlı’da Tekke-Medrese İlişkileri
Kuruluş yıllarındaki hizmetleri sebebiyle tasavvuf ehlini koruyup kollayan
Osmanlı’lar, sonraki yıllarda benimsedikleri dengeli yönetim anlayışı sayesinde, tekke
çevreleriyle medrese çevrelerinin yakınlaşmasını sağladılar. İznik’te 1331’de kurulan ilk
medresenin başına Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin görüşlerini benimseyen Ekberiyye mektebinin
önemli temsilcisi Dâvûd-i Kayserî’nin getirilmesiyle tasavvuf düşüncesi Osmanlı medrese
kültürü bünyesine girmiştir.
Öte yandan ilk şeyhülislamlık makamına yine Ekberiyye mektebinin ve birçok
tarikatın mümessili durumunda olan Molla Fenârî’nin 1425’de getirilmesiyle de tasavvuf
düşüncesi ilmiye çevrelerinde yaygınlaşmıştır.
Devletin tayinlerdeki bu tercihi toplumda “mutasavvıf âlim” tipinin yaygınlaşmasını
beraberinde getirdi. Medrese eğitiminin yanı sıra tekke eğitimine de vâkıf olan mutasavvıf
âlimlerin kaleme aldıkları bir kısım eserlerde kelâm, fıkıh ve tasavvufu mezcederek
meseleleri hem zâhir hem de bâtın açısından ele almaları, zâhir ilimlerde kullanılan akıl ve
burhan metodu ile bâtın ilimler için geçerli olan keşf metodu hakkında mukayeseli
değerlendirmeler yaparak bâtın ilminin zâhir ilmine katkılarından söz etmeleri, tasavvufla
diğer disiplinlerin ilmî zeminde yakınlaşmasını sağladı.
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Fâtih Sultan Mehmed’in Molla Camî’ye, hakikati arayan gruplar diye nitelediği
felsefeciler, kelamcılar ve sûfîlerin görüşlerini birlikte değerlendiren bir risale (ed-Dürretü’lfâhira) yazdırması, tasavvufla diğer disiplinlerin yakınlaşması çabalarını Osmanlı
sultanlarının da takip ettiğini göstermektedir.
Diğer yandan şeyhlerin tasavvuf ilmi ile birlikte medresede okutulan ilimleri de bir
şekilde tahsil ederek şeriat-tarikat birlikteliğinden söz etmeleri ve şerîat kurallarına hususi
vurgu yapmaları medrese çevreleriyle yakınlaşmalarını daha da hızlandırmıştır. Bunun bir
sonucu olarak medrese tahsili gören pek çok âlim aynı zamanda bir tekkeden de el almış ve
zamanla birçok tekkenin meşîhatini medrese kökenli âlim-şeyhler üstlenmiştir.
Hem zâhir hem de bâtın ilimlerini tahsil ederek yetişen şeyhler, tasavvufla birlikte
tefsir, hadis, fıkıh, akaid gibi dallarda telif, tercüme ve şerh türü yüzlerce eser meydana
getirmişlerdir.
Kuruluş dönemini takip eden asırlarda tasavvuf ehliyle medrese çevreleri arasında
oluşan yakınlığa paralel olarak, şeyhlerin kendilerini tıp, astronomi, musikî, bestekarlık,
hattatlık, nakkaşlık, divitçilik, çiçekçilik gibi bir kısım bilgi, sanat ve meslek dallarında
geliştirmeleri, zamanla bazı tekkelerin birer “Güzel Sanatlar Mektebi”, “şifâhâne” gibi çalışan
kurum haline gelmesini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda yöneticilerle olan ilişkilerinin
daha da kökleşmesine vesile olmuştur.

2. Osmanlı Yöneticileri ve Sûfîler
Aldıkları tedbirlerle tekke-medrese arasında güzel münasebetlerin gelişmesine vesile
olan Osmanlı yöneticileri ayrıca şeyhlerin şahıslarına külliyetli ihsanlarda bulundular. Ancak
bu ihsanlar karşısında şeyhlerin müstağni tavırları, yöneticilerin tasavvuf ehline olan güvenini
daha da pekiştirdi. Bu güven ortamı başta padişahlar olmak üzere pek çok devlet adamının
tarikat şeyhlerini tekkelerinde ziyaret ederek onlarla bir takım meseleleri istişare etmelerine,
hatta etkilenip onlardan zikir almalarına sebep oldu.
Zamanla şeyhlerle yöneticiler arasında akrabalıklar da meydana geldi. Padişahlara
tahta geçtikten sonra saltanatın tescili için ya da bir sefer öncesi kılıç kuşatma işini,
şeyhülislamlar gibi şeyhlerden de icra edenler oldu. Bazıları saraya davet edilerek ağırlandı ve
sohbetlerinden saray halkı da yararlandırıldı.
Şeyhler arasında tasavvufî faaliyetlerinden dolayı kendisine maaş bağlananlar ya da
şeyhülislâm vekilliği, müftülük, kazaskerlik, kadılık, hünkâr imamlığı, şehzâde hocalığı,
müderrislik, vâizlik, kâtiplik, esnaf şeyhliği, hekimbaşılık, müneccimbaşılık ve ordu şeyhliği
gibi görevler verilenler vardır. Özellikle seferler sırasında ordunun moralini yükseltmek için
sohbet ettirilen şeyhlerin askerle yakın teması sonucu birçok asker de tarikatlara girmiştir.

195

Şeyhlerin padişahlar nezdinde kazandığı itibardan dolayı, herhangi bir sebeple padişah
tarafından cezalandırılacağını anlayan bazı şehzâde, sadrazam vb. yöneticiler kendilerini
affettirmek için araya şeyhleri koymuşlar ya da tekkelerine sığınmışlardır.
Şeyhlerin yöneticilerle çok iç içe olmaları, tasavvuf prensipleri açısından bazı
mutasavvıflarca tenkid edildi ise de, çoğunluk bunun idarecileri âdil olmaya yönlendirmek ve
şeriatla tarikatı birlikte muhafaza etmelerini sağlamak için gerekli olduğunu savunmuştur.

3. Osmanlı Halkı ve Tasavvuf
Bir çok şeyhin devası bilinmeyen bazı hastalıkları okuyarak ya da çiçek ve otlardan
ilaçlar yaparak tedâvî etmeleri, zâviye ve tekkelere vakfedilen arazilerden elde ettikleri
mahsulü gelene geçene ve ihtiyaç sahiplerine ikram etmeleri, halkın tasavvufa rağbetinin daha
da artmasına sebep olmuştur. Hatta halk devlet kademesindeki işlerini kolayca halletmek için
şeyhlerden yazı almaya başlamışlar ve problemlerini bu şekilde halletme cihetine gitmişlerdir.

4. Osmanlı’da Yönetici, Âlim ve Şeyh
XV. yüzyılın etkili şeyhlerinden Eşrefoğlu Rûmî emir sahiplerinin (ülü’l-emir) hem
zâhir hem de bâtın (tasavvuf) ilimlerindeki yetkinliği ile halkı adaletle yönetmek ve âşıkları
eğiterek Hakk’a ulaştırmak gibi görevleri bulunduğunu belirtmiştir.142 Onun bu ifadesi, bir
mutasavvıf gözüyle o dönemin ideal yöneticisinde olması gereken vasıfları ortaya
koymaktadır. Yine Dâvûd-i Kayserî143 ve Şeyhülislâm İbn Kemâl (Kemâlpaşazâze) gibi
âlimlerin zâhir ilimleriyle birlikte bâtın ilimlerine de vâkıf olan ilim ehlinin diğer âlimlerden
daha üstün olduğunu vurgulaması144 ilmiye gözüyle ideal âlimin özeliklerini resmetmektedir.
Öte yandan Kanunî Sultan Süleyman’ın İstanbul Koska’daki Fildamı Zâviyesi’nin meşîhatini
üstlenecekler için esrâr-ı ilâhiyyeye vâkıf, hakikat sırlarını çözmeye kadir ve aynı zamanda
âlim, vâiz, müfessir, muhaddis olmasını şart koşması da145 yönetici güzüyle ideal şeyhten
beklentileri ortaya koymaktadır ki, Osmanlı’da her üç alanda da belirtilen hedefe ulaşmış
şahsiyetlerin bir çok örneğine rastlanmaktadır.

5. Câmi-Medrese-Tekke
Osmanlı’da devlet adamları, medrese çevreleri ve tasavvuf ehlinin birbiriyle yakın
ilişkileri, XII. ve XIII. yüzyıllardan itibaren gelişimi izlenen ortak avlulu cami-medreseler ve
cami-tekkeler şeklindeki mimari tarzın, bir süre sonra cami-medrese-tekkenin birlikte inşa
edildiği külliye tarzına dönüşmesine de zemin hazırlamıştır.

142

Eşrefoğlu Rûmî, Tarîkatnâme, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud, nr. 4667, vr. 2a.

143

Dâvûd-i Kayserî, Risâle fî ilmi’t-tasavvuf (nşr. Mehmet Bayraktar, er-Resâil içinde), Kayseri 1997, s. 122.

144

Kemalpaşazade, Risâletü’l-münîra, İstanbul 1308, s. 28.

145

Süleymâniye Vakfiyesi (nşr. Kemal Edip Kürkçüoğlu), Ankara 1962, s. 50, 194-195.
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Bu tür külliyenin Osmanlı’da ilk örneği XV. yüzyılın ikinci yarısında İstanbul’da
Zeyniyye tarikatından Şeyh Vefa diye bilinen Muslihuddin Mustafa için kurulan Şeyh Vefa
Külliyesi’dir. Külliyenin câmii (cami-tevhidhâne) Fatih Sultan Mehmed tarafından
yaptırılmıştır. Cami önünde bir tarafta derviş hücreleri, diğer tarafta medrese odaları
sıralanmaktadır. Daha sonra bu tür küliyenin Anadolu ve Balkanlar’da birçok örneği vucûda
getirilmiştir.

6. Osmanlı’da Tasavvufî Gruplar
Osmanlı’nın kuruluş esnası ve sonrasında bir takım dinî-tasavvufî grupların
faaliyetleri sözkonusuydu. Âşıkpaşazâde bunları dört farklı grupta toplayarak kaydetmiştir:146
I. Anadolu Ahîleri (ahîyân-ı Rûm),
II. Anadolu gâzileri (gâziyân-ı Rûm),
III. Anadolu bacıları (bâciyân-ı Rûm)
IV. Anadolu Abdalları (abdâlân-ı Rûm).
Fütüvvet teşkilatının Anadolu’daki uzantısı olarak değerlendirilebilecek olan Ahîliğin
fütüvvet kuralları, birçok bakımdan ünlü mutasavvıf Şihâbüddin Sühreverdî’nin Avârifü’lmaârif’indeki tasavvufî prensiplerle hemen hemen aynı olduğu gibi, dış görünüş itibariyle de
usul, âdâb ve erkanda Rifâîler’le benzerliği ve çeşitli açılardan Mevlevîlik, Bektâşîlik gibi
tarikatlarla ilgisi vardı.
Osman Gâzî’nin kayın pederi Şeyh Edebâlî Ahîlerin reisi idi. Âşıkpaşazâde Osman
Gâzî’nin mübarek günlerde Edebâlî’nin Bilecik’teki tekkesine giderek dinî ve idarî konularda
onun görüşlerine başvurduğunu belirtir. I. Murad da kendi döneminde Ahîlerin reisliğini
üstlenmiştir.
Bazı kaynaklarda “alpler” ve “alperenler” diye de anılan Anadolu gâzîleri, fütüvvetin
seyfî kolunu, Anadolu bacıları da kadınlar kolunu teşkil etmekteydi.
Anadolu abdalları ise Türkmen kabileleri arasında faaliyet gösteren dervişlerin
oluşturduğu bir teşkilattı. “Abdal” ve “baba” unvanını taşıyan bu dervişlere Horasan Erenleri
de denilmekteydi.
Horasan Erenleri grubuna mensup dervişlerden Abdal Kumral’a Osman Gâzî’nin,
Bursa fethine katılan Abdal Mûsâ, Geyikli Baba ve Abdal Murad’a Orhan Gâzî’nin, Postinpuş
Baba’ya I. Murad’ın, Abdal Mehmed’e II. Murad’ın birer zâviye yaptırarak faaliyetleri için
destek oldukları bilinmektedir.
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Âşıkpaşazâde, Târih, s. 6 vd.
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6.1. Kalenderîler
Osmanlılar tarafından desteklenen abdâlân-ı Rûm içinde Kalenderîmeşrep olan Ehl-i
sünnet dışı unsurların da bulunduğu belirtilmektedir. Kuruluş döneminde beylerin zaman
zaman bunları teftiş ettirdikleri ve Ehl-i sünnet dışı hareketleri tesbit olunanları derhal beylik
dışına çıkardıkları kaydedilmektedir.
Tasavvuf ehli içinde Kalenderîler daha çok çârdarb (saç, kaş, sakal ve bıyığın tıraş
edilmesi) uygulaması ve bilhassa ibâdetlere karşı kayıtsızlık sebebiyle tenkid edilmiştir.
Bununla birlikte Kalenderîler arasında bu şekilde davranmayanlar da vardır. Fâtih Sultan
Mehmed ile İstanbul kuşatmasına katılan Kalenderîler’e, fetihten sonra sultan tarafından
Şehzâdebaşı’ndaki Hristos Akataleptos Manastırı zâviye olarak verilmiştir. Kalenderîler için
İstanbul dışında da bazı zaviyelerin tahsis edildiği bilinmektedir.
Şeyh Bedreddin Simâvî ve Torlak Kemal isyanları sırasında uğradıkları takibat dışında
II. Bayezid devrinin başlarına kadar merkezi yönetimle Kalenderîlerin ilişkileri müsbet olarak
devam etmiştir. Ancak Arnavutluk seferi sırasında (1492) sultana karşı düzenlenen suikast
girişiminde Otman Baba dervişleri sorumlu tutularak bazıları idam edilmiş, bu olayın
ardından Rumeli’deki bütün Kalenderî dervişlerinin ceza olarak Anadolu’ya sürülmesi
emredilmiştir.
XVI. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı merkezî yönetimi bu dönemde Anadolu’da
görülmeye başlayan Şiî-Safevî propagandası sebebiyle Kalenderîler’e karşı daha sert bir tavır
almaya başlamıştır. Zira XVI. yüzyıl müelliflerinden Vâhidî ve Kalkandelenli Fakîrî’nin
kayıtlarına göre o dönemde Kalenderîler ve abdâlân-ı Rûm gayri Sünnî bir tasavvufî zümre
idiler.
Anadolu’daki Ehl-i sünnet dışı Kalenderî zümrelerin XVII. yüzyıldan itibaren
Bektâşîlik içinde eriyip tarihe karıştıkları belirtilmektedir.

6.2. Hurûfîler
Fazlullah-ı Hurûfî’nin kurup geliştirdiği bâtınî bir akım olan Hurûfîliğin XV. yüzyılın
başlarından itibaren Tebriz ve Halep yoluyla Anadolu’ya girdiği, hurûfî halîfelerinin
inançlarını tasavvuf, vahdet-i vücud ve ilm-i esrâr-ı hurûf gibi daha önce mevcut olan fikir ve
inançlar içinde gizleyerek yaymak suretiyle Anadolu ve Balkanlar’da hem halk hem de
yöneticiler arasında bir çevre edindiği ve nihayet Kalenderîler, ardından da Bektâşîler arasına
sızdıkları bilinmektedir.
Osmanlı’da Çelebi Sultan Mehmed ve oğlu Sultan Murad zamanında başlayan Hurûfî
etkisi Fâtih Sultan Mehmed döneminde saraya kadar ulaşmış, genç padişah bile bir ara bu
harekete meyletmişti. Hurûfîliği devletin resmî mezhebi haline getirmeye ve iktidarı ele
geçirmeye çalıştıkları fark edilince Hurûfîler Edirne’de öldürülmüştür.
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Hurûfîlerin Kanûnî Sultan Süleyman döneminde de Osmanlı topraklarından sürüldüğü
görülmektedir. Buna rağmen XVI. ve XVII. yüzyıllarda Hurûfîlik Osmanlı toplumunu
etkilemeye devam etmiş, bir yandan Bektâşiliğin temel inançları arasına girerken öte yandan
Bektâşîlikten bağımsız temsilciler yetiştirmiştir.
Muhtelif kayıtlardan XVI. yüzyılda Anadolu ve Rumeli’deki çeşitli bölgelerde “ışık”
(Tâife-i Işıkıyân) adı verilen Hurûfîlerin takip edilmesine, tutuklanıp cezalandırılmasına dair
emirnâmeler gönderildiği anlaşılmaktadır. Bektâşî görünen Hurûfîler, giderek sayıca
azalmalarına rağmen daha sonraki asırlarda da faaliyetlerini gizlice devam ettirmişlerdir.

7. Osmanlı’da Hâkim Tasavvuf Anlayışı
Osmanlı’da tevhid anlayışı olarak vahdet-i şuhûd görüşünü benimseyen
Nakşibendiyye’nin Müceddidiyye kolu hariç (Müceddidiyye Osmanlı coğrafyasına Murad
Buharî ile muahhar bir dönemde; XVII. Yüzyılın sonlarında girmiştir) diğer bütün tarikat
mensupları vahdet-i vücud görüşünü benimsemiştir. Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin sistemli hale
getirdiği vahdet-i vücûd anlayışı Sadreddin Konevî, Müeyyidüddin Cendî, Abdurrezzâk elKâşânî ve Dâvûd-i Kayserî vasıtasıyla Ekberiyye mektebi olarak adlandırılan ayrı bir akım
olarak Osmanlı’ya taşınmıştır.
Özellikle, İbnü’l-Arabî’nin Fusûsü’l-hikem adlı eserinin okutulması ve üzerine
açıklayıcı çalışmalar yapılması suretiyle aktarılan bu düşünce ve inanç sistemi, ilk baş
müderrisliğe Dâvûd-i Kayserî’nin atanmasıyla Osmanlı’da resmen temsil edilmiş oldu.
Dâvûd-i Kayserî’nin Matlau husîsi’l-kilem adlı Arapça Fusûs şerhi, esas metni takip ederek
açıklayan ilk düzenli çalışmadır ve bu açıdan en kullanışlı şerh olarak kabul edilmektedir.
Fusûsü’l-hikem’in Türkçe’ye ilk tercümesini, Cendî’nin Fusûs şerhi üzerine XV. yüzyılda
Yazıcıoğlu Mehmed’in yaptığı ta‘likatı, kardeşi Ahmed Bîcân genişleterek çevirmek suretiyle
gerçekleştirmiştir. XVI. asrın sonunda Şeyh Şâban Efendi ile birlikte Nev’î tarafından
hazırlanan Türkçe Fusûs tercümesinin, III. Murad’ın rüyası üzerine gerçekleştirildiği
bilinmektedir. Fusûsü’l-hikem üzerine ders yapılması ve şerh ve tercüme edilmesi geleneği
Osmanlı’nın son dönemine kadar devam etmiştir. Şeyhülislamlardan da Fusûs dersleri
verenler vardır.
İbnü’l-Arabî’nin görüşleri Fusûsü’l-hikem’in yanı sıra tasavvufî görüşlerini en geniş
boyutlarıyla açıkladığı el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye isimli eserinden yapılan alıntılar, kısmî şerh ve
tercümeler yoluyla da devam ettirilmiştir. Dâvûd-i Kayserî, Molla Fenârî, Cemâl-i Halvetî,
Sarı Abdullah Efendi, Abdullah Bosnevî, Osman Fazlı Atpazârî, Salâhî Efendi eseri kısmen
şerh edenlerden bazılarıdır. Ayrıca Fusûsü’l-hikem kadar yaygın olmamakla birlikte bazı
mahfillerde el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye de ders olarak okunagelmiştir.
İbnü’l-Arabî’nin tasavvuf anlayışı aynı zamanda talebesi Sadreddin Konevî’nin
Miftâhul-gayb isimli eseri ve üzerine yapılan şerhler yoluyla da devam etmiştir. Bu şerhlerden
ilki Molla Fenârî’nin Misbâhu’l-üns isimli Arapça eseridir. Molla Fenârî’den sonra eser Fatih
Sultan Mehmed’in isteği üzerine Kutbüddinzâde Mehmed İznikî tarafından Arapça olarak,
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Molla Ahmed-i İlâhî tarafından da Farsça olarak ayrı ayrı şerh edilmiştir. Fâtih ayrıca Molla
Ahmed-i İlâhî’ye eserin ıstılahlarını açıklayan bir kitap daha hazırlatmıştır. Eser için sonraki
dönemlerde daha başka şerhlerin de hazırlandığı bilinmektedir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlı’nın kuruluşundan önce Anadolu topraklarında tasavvufî faaliyetlerin ne
zaman ve nasıl başladığını, tasavvuf ehlinin iskâna elverişsiz dağ ve bayırlarda kurdukları
zâviyelerin etrafını iskâna elverişli hale getirerek kendi el emeği ile geçindiklerini, içlerinde
gazilerle birlikte fetihlere katılanların da olduğu öğrendik. Ayrıca sufilerin şeriat ve tarikat
noktasında benimsedikleri anlayışın ne olduğunu, sufilerle yöneticilerin iyi ilişkiler
geliştirdiklerini, medrese çevreleriyle de yakın münasebetlerinin olduğunu gördük.
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Bölüm Soruları

1) Fatih devrinde Hurûfîlerin öldürülme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Padişahın tasavvufa karşı olması
B) Hurûfîliğin sapkın bir anlayış olması
C) Hurufîlerin devlete ele geçirme teşebbüsü
D) Kalenderilerle ittifak kurmaları
E) Şiîlerle ittifak kurmaları
2) Molla Fenârî’nin Misbâhu’l-üns isimli şerhi aşağıdaki eserlerden hangisi
üzerine yapılmıştır?
A) Miftahu’l-gayb / Sadreddin Konevî
B) Fusûsü’l-hikem / İbnü’l-Arabî
C) el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye / İbnü’l-Arabî
D) Mesnevî / Mevlânâ
E) Fîhi mâ fîh / Mevlânâ
3) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın kuruluş döneminde sûfîlerin faaliyetleri
arasında yer almaz?
A) Ziraatle meşgul olmak
B) Medresede ders vermek
C) Orduyla seferlere katılmak
D) Toprağı imar etmek
E) Tekkeler kurmak
4) Tasavvuf düşüncesi Osmanlı medrese kültürü bünyesine aşağıdaki isimlerden
hangisi ile girmiştir?
A) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
B) Muhyiddin İbnü’l-Arabî
C) Sadredin Konevî
D) Dâvûd-i Kayserî,
E) Kutbuddin İznikî
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5) Osmanlı’da câmi, medrese ve tekkenin bir arada inşa edildiği ilk külliye
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Koca Mustafa Paşa Külliyesi
B) Çoban Mustafa Paşa Külliyesi
C) Süleymâniye Külliyesi
D) Fâtih Külliyesi
E) Şeyh Vefâ Külliyesi
6) Aşağıdaki ifadelerden hangisi Anadolu Abdalları için kullanılmıştır?
A) Anadolu Dervişleri
B) Anadolu Erenleri
C) Horasan Erenleri
D) Orta Asya Dervişleri
E) Orta Asya Erenleri
7) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın kuruluş döneminde sûfîlerin faaliyetleri
arasında yer almaktadır?
A) Ziraatla meşgul olmak
B) Medresede ders vermek
C) Cami yaptırmak
D) Esnafı denetlemek
E) Hudut boylarında karakol kurmak
8) Molla Camî’den felsefeciler, kelamcılar ve sûfîlerin görüşlerini birlikteele alan
bir risale yazmasını hangi Osmanlı sultanı istemiştir?
A) Sultan II. Murad
B) Fâtih Sultan Mehmed
C) Yavuz Sultan Selim
D) Kanunî Sultan Süleyman
E) Yıldırım Bâyezid
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9) Molla Camî’nin felsefeciler, kelamcılar ve sûfîlerin görüşlerini değerlendirdiği
eserinin adı aşagıdakilerden hangisidir?
A) Miftâhu’l-gayb
B) Misbahu’l-üns
C) Şerhu Fusûsi’l-Hikem
D) ed-Dürretü’l-fâhira
E) Müzekkinnüfûs

10) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın kuruluş döneminde bulunan dinîtasavvufî gruplardan biri değildir?
A) Anadolu Ahîleri
B) Anadolu gâzileri
C) Anadolu bacıları
D) Anadolu Abdalları
E) Anadolu seyyahları

Cevap anahtarı:
1-C / 2-A / 3-B / 4-D / 5-E / 6-C / 7-A / 8-B / 9- D / 10-E
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12. BÖLÜM: OSMANLILAR’DA TARÎKATLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Osmanlılar döneminde hangi tarikatların faaliyet gösterdiği, bunları neerelere
yayıldığı, kökenleri ve kolları ele alınacaktır. Osmanlılardaki tarikatların daha önceden
mevcud olduğu, muhtelif bölglerden Osmanlı’ya geldikleri, bazılarının ise Anadolu’da
teşekkül ettiği gösterilecektir. Osmanlı öncesi XIII. yüzyıl Anadolu’sunda Muhyiddin İbnü’lArabî, Sadreddin Konevî, Fahreddin-i Irâkî, Müeyyidüddin Cendî, Saîdüddin Fergânî, Seyyid
Burhâneddin Muhakkık-ı Tirmizî, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Evhadüddin Kirmânî,
Necmeddin Dâye, Hacı Bektâş-ı Velî, Yûnus Emre gibi değişik tarikatlara mensup ünlü
sûfîlerin varlığı öğretilecektir. Bunlardan bir kısmı eserleri ve görüşleriyle, bir kısmı ise
görüşlerinin yanı sıra kurdukları tarikatlar vasıtasıyla Osmanlı üzerinde etkili oldukları
vurgulanacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Osmanlı öncesi Anadolu’da görüşleri ve faaliyetleriyle etkili sufiler vhangileridir?
2. Osmanlı coğrafyasında etkili tarikatlar hangileridir?
3. Anadulu’da teşekkül edn tarikatlar ve kurucuları kimlerdir?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Osmanlılar’da Tarîkatlar

Kazanım

Osmanlılar döneminde aktif olan tarikatların
faaliyetleri ve etki alanları

Kazanım Yöntemleri

Tarikatlarla ilgili eserlerin incelenmesi

210

ANAHTAR KAVRAMLAR
 Mevleviyye
 Ekberiyye
 Bayramiyye
 İbnü’l-Arabî
 Mevlânâ
 Bektaşîlik
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Giriş
XIII. yüzyıl Anadolu’sunda faaliyet gösteren mutasavvıflar arasında Muhyiddin
İbnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî, Fahreddin-i Irâkî, Müeyyidüddin Cendî, Saîdüddin Fergânî,
Seyyid Burhâneddin Muhakkık-ı Tirmizî, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Evhadüddin Kirmânî,
Necmeddin Dâye, Hacı Bektâş-ı Velî, Yûnus Emre gibi değişik tarikatlara mensup ünlü
şahsiyetler bulunmaktaydı. Bunlardan bir kısmı eserleri ve görüşleriyle, bir kısmı ise
görüşlerinin yanı sıra kurdukları tarikatlar vasıtasıyla Osmanlı üzerinde etkili olmuşlardır.
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1. Osmanlı’da Bektâşîler
XIII. yüzyılda Anadolu’ya gelip Sulucakaracahöyük’te (bugünkü Hacıbektaş)
dergâhını kuran Yesevî dervişlerinden Hacı Bektâş-ı Velî ile birlikte Bektâşiyye tarîkatı
vücuda gelmiştir. Bektâşîlik ilk dönemden itibaren Anadolu ve Rumeli şehirlerinde faaliyet
gösteren dervişler vasıtasıyla bir çok kimsenin müslüman olmasına vesile olmuştur.
Sünnî inanca bağlılığı eserlerinden açıkça anlaşılan Hacı Baktâş’ın kurduğu bu tarikat,
başlangıçta derli toplu bir teşkilat yapısına sahip olamamış ve Kalenderîlik’le kısmen içli dışlı
olmuştur. Tarikatta ikinci pîr olarak kabul edilen Balım Sultan’la (Hızır Bâlî) birlikte ise XVI.
yüzyılın başlarından itibaren kendine özgü kaideleriyle müstakil bir tarikat hüviyetini
kazanmıştır.
II. Bâyezid tarafından 1501’de Dimetoka’dan Hacıbektaş’taki merkez tekkeye
getirtilen Balım Sultan’ın en önemli icraatlarından biri Hurûfî-Şiî-Hıristiyânî unsurların
karışımından meydana gelen “Balım Sultan erkânı” adı altında geliştirip uygulamaya koyduğu
prensiplerdir. Kısaca on iki imam töresi, bekâr yaşama, şarap içme, ibâhîlik (ibadetler
konusunda lâkayıt davranma ve haramları mubah sayma), teslis ve hulul anlayışı, kulağa küpe
takma ve on iki post geleneği şeklinde özetlenebilecek olan bu kurallar, bundan böyle
Bektâşîler’in genel olarak benimsedikleri kurallar olma hüviyetini kazanmış ve sünnî
tarikatların dışında mütâlaa edilmelerine yol açmıştır.
Öte yandan Balım Sultan’dan sonra yerine geçen Kalender Şah’ın 1526’da devlete
karşı isyan etmesi ve sonunda öldürülmesi olayı da yaşanınca, Osmanlı yönetimi Bektâşiliğe
pek sıcak bakmamış, ancak yeniçerilerle kurdukları organik ve gönül bağı sebebiyle çok da
üzerlerine gitmemiştir. II. Mahmud’un 1826’da Yeniçeri ordusunu lağvetmesinin ardından ise
Bektâşî tekkelerinin faaliyetleri yasaklanmıştır.
Bektâşîlik, elli yıldan fazla Osmanlı devletine isyan halinde kalan Tepedelenli Ali
Paşa’nın siyasi maksatlarla örgütlemesi sonucu XIX. yüzyılın başlarından itibaren Güney
Arnavutluk’ta en güçlü tarikat konumuna gelmiştir.
Balım Sultan’la birlikte hurûfî-şiî unsurlar öne çıkmış olmakla birlikte, Bektâşî
dervişleri içinde her zaman şerîat kurallarına riâyet eden kimseler de bulunmuştur. Örneğin
Âlî Mustafa Efendi XVI. yüzyılın ikinci yarısında gördüğü Bektâşîler’in namazsız ve
abdestsiz olarak yaşadıkları halde kendilerini Hacı Bektâş’a nisbet ettiklerini, oysa inanç ve
amel bakımından ondan ayrıldıkları için bağlılıklarının sözden öteye geçmediğini belirtirken,
XVII. yüzyıl ortalarında Evliya Çelebi, Bektâşiliğin dört dergâhından biri sayılan Elmalı’daki
Abdal Mûsâ Tekkesi’nde Ehl-i sünnet esaslarına bağlı üç yüzden fazla derviş bulunduğunu
ifâde etmektedir.
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XVIII. yüzyıl şeyhülislâmlarından Pîrîzâde Osman Sâhip Efendi’nin Bektâşiyye
tarikatına mensup olması bu tarikatta Ehl-i sünnet çizgisini devam ettiren kimselerin
bulunduğunu göstermektedir. Yine aynı asrın devlet adamlarından Cezâyirli Hasan Paşa
tarafından tarikat adına Çanakkale ve Şumnu’da (Şumen; bugün Bulgaristan sınırları
içindedir) birer tekke yaptırılmış olması, Şeyhülislâm Dâmadzâde Feyzullah Efendi’nin
Sütlüce’de yaptırdığı bir zâviye’nin, daha sonra torunu Kazasker Ârif Efendi tarafından
Bektâşîliğe bağlanmış olması da bu hususu teyid etmektedir.

2. Osmanlı’da Mevlevîler
Mevlânâ Celaleddin-i Rûmî’ye nisbet edilen ve Konya merkezli olarak Anadolu’ya
yayılan Mevlevîlik, 1426’da II. Murad tarafından Edirne’de açılan mevlevîhâne ile Osmanlı
topraklarına girmiş, bunu II. Murad’ın emirlerinden Yahşî Bey’in Tire Mevlevîhânesi’ni
kurması takip etmiştir.
İstanbul’un fethinden sonra Vezneciler’deki Kalenderhâne Camii’nin bir süre Mevlevî
zâviyesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. II. Bayezid’in izniyle dönemin vezirlerinden
İskender Paşa’nın av arazisi üzerine 1491’de kurulan Kulekapı (Galata) Mevlevîhânesi ise
başkent İstanbul’un ilk âsitâne veya mevlevîhânesidir. İstanbul bununla Konya’dan sonra en
önemli Mevlevî şehri haline gelmiştir. II. Bayezid ayrıca Konya’daki Mevlevî şeyhlerinden
Celâleddin Çelebi ve Hüsrev Çelebi ile yakından ilgilenmiş, Mevlânâ’nın türbesindeki
sandukaları ve örtülerini yeniletmiştir.
Kanûnî Sultan Süleyman’ın el aldığı tarikatlardan birinin Mevlevîlik olduğu,
Mevlânâ’nın kâfir olduğuna dair fetva veren Çivizâde’yi bu yüzden şeyhülislâmlıktan
azlettiği belirtilmektedir. Kanûnî Mevleviler için Konya’da bir semâhâne ve birçok hücre
yaptırmıştır.
II. Selim de Mevlevî şeyhlerinden Hüsrev Çelebi’ye intisap etmiş ve şeyhin faaliyet
gösterdiği Konya’daki dergâha bir şadırvan ile yanına bir câmî yaptırıp vakıflar tayin etmiştir.
Dergâhın ihtiyaçları sonraki padişahlar tarafından da karışlanmıştır.
XVI. yüzyılın başlarında Anadolu’da halkının tamamı Mevlevî olan birçok köy
bulunurken devlet kurumu statüsü kazanma süreci içerisinde Mevlevîlik, devlet ricalinin
intisabıyla köylerden şehirlere intikal ederek gittikçe yüksek zümreye mal olmaya başlamıştır.
Nitekim XVI. ve XVII. yüzyıllarda bir çok devlet adamı tarafından Mevlevîhâneler tesis
edildiği bilinmektedir.
Sultan III. Mustafa Tophane yangını sırasında yanan Galata Mevlevîhanesi’ni yeniden
yaptırmıştır. III. Selim ile II. Mahmud ve V. Mehmed (Sultan Reşad) da Mevleviyye’ye
intisap etmişlerdir. II. Mahmud döneminde Mevlevî devlet adamlarından Hâlet Efendi
sayesinde bir çok mevlevîhânenin bakım ve onarımı yapılarak şeyhlerine maaş bağlanmış, II.
Abdülhamid ve V. Mehmed dönemlerinde de bir çok mevlevîhânenin tamir ve onarımı
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gerçekleştirilmiştir. Padişahlardan Abdülmecid, Abdülaziz, II. Abdülhamid ve V. Mehmed’in
kılış kuşanma merasimleri Mevlevîler tarafından gerçekleştirilmiştir.
Mevlevilik inanç bakımından iki ayrı kol halinde gelişme göstermiştir. Biri zühdü esas
alıp şerîat çizgisini takip eden Veled Kolu, diğeri ise şeriat çizgisini takip etmeyip şarap ve
esrarın serbest olduğu, bıyıkların uzatıldığı ya da saç, sakal, bıyık ve kaşların tamamen tıraş
edildiği (çârdarb), bâtınî karaktere sahip Şems Kolu. XVI. yüzyıl Osmanlı müelliflerinden
Vâhidî, Şems Kolu’na mensup olanları eserinde Mevlevîler’in içine almamış, ayrı bir grup
olarak kaydetmiştir. Osmanlı yöneticileri Mevlânâ’nın çizgisini devam ettiren Veled Kolu’nu
desteklerken, diğerlerine yüz vermemiştir.

2.1. Mevlânâ’nın Görüşlerinin Osmanlı’ya Etkisi
Mevlânâ’nın tasavvufî görüşleri Osmanlı’da daha çok Farsça kaleme aldığı önemli
eseri Mesnevî’nin şerh ve tercümeleriyle yaygınlık kazanmıştır. Mevlevîlerle birlikte diğer
pek çok tarikat mensubunun da zaman içinde el kitabı haline gelen ve tasavvufî sohbetlerin
yanı sıra cami vaazlarının da temel kaynakları arasına giren bu eserle ilgili çalışmalar, Edirne
Mevlevîhânesi’nin kurulduğu döneme rastlar. Bunlar içinde ilk dikkati çeken Şeyhülislâm
Molla Fenârî’nin eserin mukaddimesine yazdığı Arapça şerhtir.
Mesnevî’nin Anadolu sahasındaki ilk mütercim ve şârihlerinden Şeyh Muînüddin b.
Mustafa 840’ta (1436-37) tamamladığı I. cildi içeren manzum Türkçe tercüme-şerhini II.
Murad’a sunmuştur. Eserin ilk tam şerhi Farsça olarak XVI. yüzyılda Gelibolulu Surûrî
Muslihuddin Mustafa tarafından, Türkçe olarak da aynı asrın sonlarında Mustafa Şem’î
Efendi tarafından gerçekleştirilmiştir. Türkçe şerhler arasında en muteber kabul edileni İsmâil
Rusûhî Ankaravî’nin XVII. yüzyılın başlarında yaptığı şerhtir. Türkçe manzum ilk tam
tercüme ise XVIII. yüzyılda Süleyman Nahifî tarafından yapılmıştır.
Mesnevî’yi okuyan, nâdiren tegannî eden ve şerh mahiyetinde bir takım açıklamalarda
bulunanlara “mesnevîhan” denilmiştir. Mesnevîhanlığın icra edildiği yerler başta Mevlevî
tekkeleri olmak üzere selâtin camileri, dârulmesnevîler ve pâdişah sarayıdır. Mesnevî
okutulması için vakfiyeler düzenlenmiştir. Damad İbrahim Paşa, yaptırdığı medresede
tasavvuf ilminin ve Mesnevî’nin okutulmasını da vakıf şartları arasında zikretmiş, bu şekilde
Mesnevî tekke ve câmilerden sonra medreseye de girmiştir.
XIX. yüzyılda Mevlevî olmayanlar için “dârulmesnevî” (mesnevîhâne) adıyla
Mesnevî okutmaya yönelik müesseseler açılmış, mevlevîhânelere gelmeyenler bu kurumlarda
Mesnevî kültüründen istifâde etmişlerdir. Fatih Çarşamba’da Nakşibendî şeyhi Mehmed
Murad Efendi tarafından kurulan dârulmesnevînin açılışında devrin padişahı Sultan
Abdülmecid de bulunmuştur.
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3. Osmanlı’da Bayrâmîler
Bayramiyye tarikatının kurucusu Hacı Bayram-ı Velî ile birlikte XV. yüzyılın
başlarında Osmanlı topraklarında vücut bulan Bayrâmiyye, bu yüzyılın ilk yarısında başta
Ankara ve çevresi olmak üzere Bolu, Bursa, Balıkesir, Kütahya, İskilip, Gelibolu, Edirne gibi
şehirlerde yayılmış, II. Murad’ın Bayramiyye mensuplarını vergiden muaf tutması tarikata
rağbeti daha da arttırmıştır.
Fâtih Sultan Mehmed’e saltanat kılıcını kuşatan Akşemseddin ile birlikte Akbıyık ve
Molla Zeyrek’in de aralarında bulunduğu bir grup Bayramiyye mensubunun Fâtih’le birlikte
İstanbul’un fethine katılmaları tarikatın devlet nezdindeki itibarını en üst seviyeye çıkarmıştır.
Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’nin babası Şeyh Yavsî adına II. Bâyezid’in yaptırdığı tekke ile
Bayramiyye İstanbul’da da temsil edilmeye başlandı. Şeyh Yavsî İstanbul’a gelmeden önce
Amasya’da faaliyet göstermekteydi ve kendisinden burada zikir alanlar arasında Amasya
valisi Şehzâde Bayezid de (II. Bayezid) vardı. Bayezid’in zikir aldığı bir diğer Bayramî şeyhi
Akşemseddin’in halifelerinden Baba Yûsuf Seferihisârî’dir. Baba Yusuf ayrıca Bayezid’e
saltanat kılıcını kuşatan şeyhtir.
Bayrâmiyye’nin İstanbul’da canlılık kazanması XVII. yüzyılın başlarından itibaren
Celvetiyye kolunun kurucusu Aziz Mahmud Hüdâyî ile, XVII. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren de Himmetiyye şubesinin kurucusu Bolulu Şeyh Himmet Efendi ile gerçekleşti.
Tarikat Osmanlı’nın son dönemine de Anadolu ve Balkanlar’da yayılan Celvetiyye kolu ve
Himmetiyye şubesiyle ulaşabildi. Celvetiyye’nin kurucusu Aziz Mahmud Hüdâyî, Kanûnî’nin
kızı Mihrimah Sultan’dan torunu Ayşe Sultan ile evlenmiştir.
Hüdâyî’nin şeyhi Üftade Efendi, Kanûnî’nin zikir aldığı şeyhlerdendir. Hüdâyî III.
Murad, I. Ahmed ve II. Osman gibi padişahlara mektuplar yazarak öğütler vermiş, IV.
Murad’a da saltanat kılıcını kuşatmıştır. Dergâhına devam edenler arasında bir çok devlet
adamı vardır.
Bayramiyye’de Ömer Dede Sikkînî ile oluşan Melâmiyye kolu aşk, cezbe ve sohbet
esasına dayanan, tac, hırka, zikir, vird, âyin, riyazet, halvet gibi uygulamalara itibar etmeyen,
fikir yapılarının esasını vahdet-i vücûd, ona bağlı olarak hakîkat-ı Muhammediyye ve kutub
inancı oluşturan, ehl-i beyte aşırı muhabbet duyan bağımsız bir tarikat haline gelmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul Süleymaniye’de Bozdoğan kemeri
bitişiğinde yaptırılan ve meşihatı Yâkub Helvâî’ye verilen tekke, İstanbul’daki ilk Melâmî
tekkesidir. XVII. yüzyılda Melâmiyye’den İdris-i Muhtefî’ye Sadrazam Halil Paşa ile
Şeyhülislâm Ebülmeyâmin Mustafa Efendi’nin, Lâmekânî Hüseyin Efendi’ye Sadrazam
Ferhad Paşa’nın, Bursalı Seyyid Hâşim Efendi’ye de Şeyhülislâm Paşmakçızâde Ali
Efendi’nin intisap ettiği, kutbiyyet makamına kadar yükselen Paşmakçızâde’nin de Sadrazam
Şehid Ali Paşa’yı eğittiği ve 1712’de vefatından sonra Ali Paşa’nın kutup olduğu
belirtilmektedir.
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XIX. yüzyılda Seyyid Muhammed Nûru’l-Arabî ile birlikte adına Melâmiyye-i
Nûriyye de denilen “Üçüncü devre Melâmîliği” başlamıştır. Birçok eserinde dile getirdiği
görüşlerinden önceleri Ehl-i sünnet çizgisinde olduğu anlaşılan Nûru’l-Arabî’nin daha sonra
bu anlayıştan uzaklaştığı belirtilmektedir. Üçüncü devre Melâmîliği daha çok İstanbul, Batı
Anadolu ve Rumeli’de yayılmış ve Osmanlı’nın son dönemine kadar devam etmiştir.

4. Osmanlı’da Rifâîler
XIV. yüzyılın ilk yıllarında İzmir, Bergama ve Amasya gibi şehirler başta olmak bir
kısım bölgelerde yayılan Irak kaynaklı Rifâiyye tarikatı, bu asrın son çeyreğinde Antakyalı
Şeyh Abdurrahman b. Muhammed el-Hanefî’den hilâfet alan Şeyhülislam Molla Fenârî (ö.
1431) tarafından temsil edilmiş ve ardından tarikatta Fenâriyye diye bir kol meydana
gelmiştir. Fenariyye’nin nerede ve nasıl devam ettiği bilinmemekle birlikte 836’da (1433)
Amasya’da Rifâiyye adına bir tekkenin (Darphaneci Tekkesi) kurulduğu görülmektedir.
Rifâiyye’nin kuruluşundan sonra yayıldığı Irak, Hicaz, Yemen, Suriye ve Mısır gibi
ülkeler XVI. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı devletinin idaresi altına girmiş, bu
yüzyılın sonlarından itibaren de bazı Rifâî şeyhleri belli aralıklarla İstanbul’a gelip faaliyet
göstermişlerdir. Ancak tarikatın İstanbul’da esas yayılışı 1732’de Üsküdar’da Rifâî
Âsitânesi’nin kuruluşundan sonra gerçekleşmiş, ardından Anadolu ve Balkan şehirlerinde
kurulan tekkeler vasıtasıyla yayılmıştır.

5. Osmanlı’da Kâzerûniyye Mensupları
Cihada verdiği önemle bilinen ve Anadolu’da İshâkıyye veya Mürşidiyye diye tanınan
Ebû İshak Kazerûnî’nin kurduğu İran kökenli Kazerûniyye tarikatı da Osmanlı’nın kuruluşu
sırasında Anadolu’da faaliyet gösteren tarikatlardandır. Bu tarikatın XV. yüzyılda şöhretinin
nisbeten daha da arttığı görülmekte, tarikat mensupları için 802’de (1400) Bursa’da Yıldırım
Bâyezid tarafından bir tekke kurdurulduğu, 884’te (1479) de burasının Fâtih Sultan Mehmed
tarafından tamir ettirildiği bilinmektedir. Tarikat adına Bursa’dan başka Konya, Erzurum ve
Edirne gibi şehirlerde de tekkeler kurulmuşsa da bunlar zamanla etkilerini yitirmiş ve
Kazerûniyye XVI. yüzyıldan sonra başta Nakşibendîlik olmak üzere diğer tarikatlar içinde
eriyip kaybolmuştur.

6. Osmanlı’da Kübreviyye Mensupları
XIII. yüzyılın ilk yarısında Anadolu’da Necmüddin Dâye ile temsil edilen Orta Asya
kaynaklı Kübreviyye tarikatı o dönemde pek yaygınlaşamamış, ancak XIV. yüzyılın sonlarına
doğru Bursa’ya gelen Buharalı Şemseddin Muhammed ile Osmanlı topraklarına girebilmiştir.
Hz. Peygamber’in neslinden olduğu için Emir Sultan olarak anılan Şemseddin Muhammed
Yıldırım Bayezid’in kızı Hundi Fatma Hatun ile evlenerek pâdişaha damat odu. Bursa’ya
geldiğinde adına kurulan tekkenin Çelebi Sultan Mehmed veya II. Murad devrinde eşi Hundi
Fatma Hatun tarafından yaptırılan cami ve çevresindeki müştemilâtı ile tam teşekküllü bir
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tarikat merkezine dönüştürüldüğü anlaşılmaktadır. Buranın vakfiyesi 1470’te Fâtih Sultan
Mehmed tarafından tanzim ettirilmiş, vakıflardan elde edilecek gelirin ne şekilde harcanacağı
bütün ayrıntılarıyla belirtilmiştir.
Emir Sultan henüz hayatta iken halifeleri Bursa, Balıkesir, Edremit ve Mihaliç’e,
Karaman sınırlarına, Aydın ve Saruhan sancaklarına kadar yayılmışlardı. Vefatından sonra
yerine halifelerinden Hasan Hoca şeyh olmuş ve on üçüncü halife İbrahim Efendi’ye kadar (ö.
1178/1764-65) dergahta Emir Sultan’ın silsilesi devam etmiştir. Daha sonra Emir Sultan
Dergahı’nın şeyhliği Celvetiyye’ye 1810 yılında da Nakşibendiyye’ye intikal etmiştir.
Emir Sultan’a Yıldırım Bayezid’den sonra Çelebi Mehmed ve II. Murad’ın da saygı
gösterdikleri, sefere giderken onun eliyle kılıç kuşanıp duasını aldıkları belirtilmektedir. II.
Murad’a saltanat kılıcını da Emir Sultan kuşatmıştır. Müridlerini gazâya teşvik eden Emir
Sultan, Osmanlı ordusunun bazı seferlerine bizzat kendisi de katılmıştır. Onun müridleriyle
birlikte II. Murad tarafından 1422’de yapılan İstanbul kuşatmasına katıldığı bilinmektedir.

7. Osmanlı’da Sühreverdiyye Mensupları
Osmanlı’nın kuruluşu öncesinde Anadolu’da faaliyet gösteren Sühreverdiyye tarikatı
da Kübreviyye gibi o dönemde müesseseleşip yaygınlaşamamıştı. Ancak Sühreverdiyye’nin
bir kolu olan Horasan kaynaklı Zeyniyye tarikatı XV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı
topraklarına girerek kısa sürede halkla birlikte devlet adamları ve medrese çevrelerinin
dikkatini çekmeyi başardı.
Tarikatın kurucusu Zeynüddin Hâfî’nin halifelerinden Abdürrahim Rûmî 1428’de
memleketi Merzifon’a gelip tekkesini kurduğunda II. Murad tarafından Merzifon’daki
imaretin evkafından kendisine maaş bağlandı. Fatih Sultan Mehmed Zeynüddin Hâfî’nin
Bursa’ya gelip yerleşen halifesi Abdüllatif Kudsî’nin halifelerinden Şeyh Vefâ adına İstanbul
Vefâ’da çift fonksiyonlu bir cami (cami-tevhidhâne) ve çifte hamam yaptırdı, ayrıca içindeki
binalarla birlikte caminin yakınındaki araziyi ve Çorlu kazasına bağlı Kepelim köyünü şeyhe
temlik etti.
Saray-ı atik ağalarından Hüseyin b. Abdullah tarafından Kudsî’nin bir diğer halifesi
tarihçi Aşıkpaşazâde adına Fâtih’in Haydar mahallesinde bir mescid-tekke yaptırıldı. Daha
sonra bu tekkeye II. Bâyezid’in kızı Sufi Sultan Hanım diye bilinen Fatma Sultan tarafından
XVI. yüzyılın başında vakıflar tayin edildi.
Kanunî Sultan Süleyman Zeyniyye’ye ait Eğirdir’deki tekkenin şeyhi Burhaneddin
Efendi’ye Eğirdir gölü içinde bulunan Nis adasındaki gayri müslimlerin haracından 30 akçe
maaş bağlattı. Burhaneddin Efendi’ye mürid olanlar arasında Sadrazam Rüstem Paşa da
bulunmaktadır.
Kaydedilenlerin yanı sıra özellikle Abdüllatîf Kudsî ve halîfelerinin gayretleriyle
Zeyniyye Anadolu ve Rumeli’de geniş bir çevreye yayılarak XV. yüzyılın ikinci yarısında
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Osmanlı’nın en etkili tarikatlarından biri konumuna geldi ve büyesine bir çok devlet adamı,
ilmiye mensubu ve sanatkarı katmayı başardı.
Zeyniyye’nin XV. yüzyılda Anadolu ve Rumeli’nin yanı sıra önde gelen âlimlerin
desteğiyle yayılmaya devam ettiği Suriye, Mısır ve Hicaz bölgeleri de XVI. asırda
Osmanlı’nın kontrolü altına girmiş ve tarikat daha sonra Kuzey Afrika’ya yayılmıştır.
XV. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı topraklarına girişinin ardından kısa sürede çok
ciddî yükseliş kaydeden Zeyniyye XVI. yüzyılın başlarından itibaren Anadolu’daki etkisini
yitirmiştir. Diğerlerine göre daha uzun ömürlü olan Zeyniyye’nin Bursa’daki son dergahı
XVIII. yüzyılın ortalarında başka tarikatların tasarrufuna girmiştir.

8. Osmanlı’da Halvetîler
Osmanlı topraklarında faaliyet gösteren bir başka tarikat Ömer el-Halvetî’ye nisbet
edilen Halvetiyye’dir. XIV. yüzyılın sonlarına doğru Azerbaycan’da kurulup gelişen ve
buradan Anadolu’ya, Anadolu’dan da Balkanlar, Suriye, Mısır, Kuzey Afrika, Sudan,
Habeşistan ve Güney Asya’ya yayılmıştır.
Halvetiyye’nin Osmanlı’da geniş çevreye yayılışı, ikinci pîr Seyyid Yahyâ-yı
Şirvânî’nin (ö. 868/1463-64) Anadolulu halifeleriyle oluşan farklı silsilelere mensup şeyhler
vasıtasıyla XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gerçekleşmiştir.
Yahyâ-yı Şirvânî’nin halifelerinden Habib Karamânî Anadolu’da bir çok zâviye
kurmuş, İstanbul’a giden halifelerinden Cemâleddin İshak Karamânî adına da Vezir Pîrî
Mehmed Paşa tarafından başkentte üç tekke tesis olunmuştur.
Yahyâ-yı Şirvânî’nin diğer önemli halifesi Pîr Muhammed Erzincânî de memleketi
Erzincan’da faaliyet gösterdi. Erzincânî’nin yetiştirdiği Çelebi Halîfe (Cemal Halvetî) ile
birlikte Halvetiyye’de Cemâliyye kolu meydana gelmiştir. İlk önce Amasya’da faaliyet
göstermeye başlayan Çelebi Halife’ye burada Amasya valisi Şehzade Bayezid de (II.
Bayezid) intisap etmiş, ayrıca oğlu Şehzâde Ahmed’i de eğitmesi için ona teslim etmişti.
Bayezid tahta geçtikten sonra Çelebi Halife’yi İstanbul’a davet etti. Yine Çelebi
Halife’nin müridleri arasına katılmış olan Sadrazam Koca Mustafa Paşa da onun için harap
bir kiliseden dönüştürdüğü binayı zaviye (Koca Mustafa Paşa Dergahı) olarak hazırlattı.
Çelebi Halife’den sonra yerine geçen Sünbül Efendi ve halifeleri döneminde de devlet
adamlarının Halvetîlere ilgisi devam etmiştir. Çelebi Halife’nin İstanbul’da faaliyet gösteren
halifesi Kasım Çelebi’nin halifesinin halifesi Nûreddinzâde Mustafa Muslihuddin Kanûnî’ye
ve son sadrazamı Sokullu Mehmed Paşa’ya zikir telkin eden şeyhlerdendir.
Yahyâ-yı Şirvânî’nin bir diğer halifesi Pîr Muhammed Erzincânî ile devam eden
silsilenin şubelerden Sinaniyye’nin kurucusu İbrahim Ümmî Sinan adına Kanûnî Sultan
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Süleyman 1551’de İstanbul Topkapı civarında bir dergah (Ümmî Sinan Tekkesi)
yaptırılmıştır.
Yahyâ-yı Şirvânî’nin Aydınlı halifesi Dede Ömer Rûşenî’nin yanında yetişen İbrâhim
Gülşenî ile Halvetiyye’de Gülşeniyye şubesi meydana gelmiştir. Gülşenî Kahire’de faaliyet
gösterdiği sırada Yavuz Sultan Selim Mısır’ı fethedip şehre girmiş ve onu ziyaret ederek
Müeyyediyye Camii yanında bulunan arazide faaliyetleri için bir dergâh yaptırmıştır.
Beylerden ve yeniçerilerden bir çok müride sahip olan İbrâhim Gülşenî, Mısır’da bir
isyan hareketine girişebileceğine dair Sadrazamı İbrahim Paşa’nın şüphesi yüzünden Kanûnî
Sultan Süleyman zamanında İstanbul’a getirilmiştir. Ancak somut hiçbir delil bulunamayınca
en son padişahla görüştürülmüş ve kendisinden özür dilenerek Kahire’ye dönmesine izin
verilmiştir. Bu sırada Gülşenî’nin Kanûnî’ye bir “isim” telkin ettiği ve padişahın “O ‘ismi’
her ne niyetle okusam husule gelir” dediği kaydedilir.
Yahyâ-yı Şirvânî’nin halifelerinden Ziyâeddin Yusuf Şirvânî ile devam eden silsile,
1556’da Şirvan’dan Tokat’a gelen Abdülmecid Şirvânî vasıtasıyla Şemseddin Sivâsî’ye
ulaşmış ve Sivâsî ile birlikte Halvetiyye’de Şemsiyye kolu meydana gelmiştir. Şemseddin
Sivâsî’nin halifesi Abdülmecid Sivâsî, I. Ahmed’in el aldığı şeyhlerdendir. Abdülmecid
Efendi Bağdat seferine çıkan IV. Murad’a da kılış kuşatmıştır.

9. Osmanlı’da Nakşîler
Osmanlı devletinde faaliyet gösteren bir başka tarikat Bahâeddin Nakşibend’e nisbet
edilen Nakşibendiyye’dir. XIV. yüzyılın ikinci yarısında Buhâra’da teşekkül eden bu tarikatın
İstanbul’daki ilk tekkesi Fatih Sultan Mehmed tarafından Akasay’da kurulan ve giderleri
padişahın vakfından karşılanan Hindîler Tekkesi’dir. Nakşibendiyye’nin Anadolu ve
Rumeli’de yayılması ise Ubeydullah Ahrar’ın halifesi Abdullah-ı İlâhî’nin (Molla İlâhî)
öncülüğünde gerçekleşmiştir.
Yavuz Sultan Selim’in hususi hocası Halîmî Çelebi’nin Nakşibendiyye’den olduğu ve
şehzadeliği sırasında Kanûnî Sultan Süleyman’ın da eğitimini üstlendiği bilinmektedir.
Kanûnî’nin zikir aldığı tarikatlardan birisi de Nakşibendiyye’dir. Abdullah-ı İlâhî’nin
İstanbul’da yerine geçen halifesi Emîr Ahmed Buhârî’nin Fatih, Edirnekapı ve Ayvansaray’da
kurdurduğu tekkeleri ve yetiştirdiği halifeleri ile Nakşibendiyye XV. yüzyılın sonlarından
itibaren başta İstanbul olmak üzere değişik şehirlerde yayıldı. Özellikle medrese çevrelerinin
rağbet ettiği Nakşibendiyye tarikatına XVI. yüzyılda birçok ünlü âlim intisap etmişti.
XVI. yüzyılın ikinci yarısında III. Murad’la yakın ilişkileri olduğu anlaşılan Ahmed
Sâdık Taşkendî ile Nakşibendiyye’nin Kâsâniyye kolu İstanbul’a girdi. Urmeviyye koluna
mensup Nakşîler ise XVII. yüzyılda Anadolu’nun doğu bölgelerinde ve Bursa’da etkin
oldular. XVII. yüzyılın sonlarında İstanbul’a gelen Murad Buharî ile de tarikatın
Müceddidiyye kolu Osmanlı’ya girdi. Murad Buharî’nin hakla birlikte devlet adamları ve
ulema üzerindeki nüfûzu, Seyyid Feyzullah Efendi ve Veliyyüddin Efendi gibi
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şeyhülislamları müridleri arasına katması,
Müceddidiyye’yi etkili bir konuma getirdi.

XVIII.

yüzyılın

başlarından

itibaren

XIX. yüzyılın başlarında Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî tarafından tesis edilen NakşîHâlidîliğin İstanbul’da hızla yayılması ve tarikat ileri gelenlerinin kısa sürede siyasi nüfuz ve
güç kazanmaları yönetimde bazı sıkıntılara yol açtı. Bunun üzerine tarikat mensuplarının
tamamına yakını 1828’de II. Mahmud tarafından İstanbul’dan Sivas’a sürüldü. Ancak
Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılıp Bektâşî tekkelerinin kapatılmasından bir müddet sonra bu
tekkelerin şerîata bağlılıklarıyla tanınan Halidîlere verilmesi bir devlet politikası haline
geldiğinden Halidîler daha güçlü bir şekilde İstanbul’a döndüler ve Nakşibendiyye
Osmanlı’nın son dönemine kadar etkisini sürdürdü.

10. Osmanlı’da Kâdirîler
Osmanlı’da faaliyeti görülen bir başka tarikat Abdülkadir-i Geylânî’ye nisbet edilen
Bağdat kökenli Kadiriyye’dir. Tarikat Osmanlı’ya XV. yüzyılda Eşrefoğlu Rûmî vasıtasıyla
girmiş, XVII. yüzyılda İsmâil Rûmî’nin faaliyetleri sonucu başta İstanbul olmak üzere
Anadolu ve Balkanlar’da yaygınlık kazanmıştır. İsmâil Rûmî’nin İstanbul-Tophane’de
kurduğu tekke diğer bölgelerde açılan Kadirî tekkelerinin merkezi olma fonksiyonunu da
üstlenmiştir. 1765’te büyük Tophane yangınında tamamen yanan bu tekke III. Mustafa
tarafından yeniden inşâ ettirilmiştir. I. Ahmed İstanbul’da yaptırdığı camiin (Sultan Ahmed
Camii) açılışına İsmâil Rûmî’yi de davet etmiş ve açılıştan sonra ikindi ile akşam namazı
arasında şeyhin icrâ ettiği Kadirî zikri gelenekselleşerek uzun süre devam ettirilmiştir.

11. Osmanlı’da Şâziliyye Mensupları
Ebu’l-Hasan eş-Şâzilî tarafından XIII. yüzyılda kurulan Kuzey Afrika kaynaklı
Şâziliyye tarikatının yayıldığı bölgeler XVI. yüzyılın ilk yarısından itibaren Osmanlı yönetimi
altına girmişti. Şâziliyye’nin Anadolu’ya kalıcı olarak girişi ve yayılışı XVIII. yüzyılın son
çeyreğinde gerçekleşmiştir. Tarikat adına İstanbul’da kurulan ilk tekke, 1786’da Silahtar
Abdullah Ağa’nın yaptırdığı Alibeyköy Şâzilî Dergâhı’dır. XIX. yüzyılda İstanbul ve Bursa
dışında pek yayılamayan Şâziliyye’nin başkentte etkinlik kazanması, Medeniyye kolu
şeyhlerinden Muhammed Zâfir, İbrahim Berâde ve Mahmud Ebu’ş-Şâmât ile asrın ikinci
yarısında olmuştur. II. Abdülhamid’in Muhammed Zâfir’e, Mabeyn Başkâtibi Ali Rıza
Paşa’nın da Mahmud Ebu’ş-Şâmât’a intisap ettiği kaydedilmektedir. II. Abdülhamid
Alibeyköy’deki dergâhı 1886’da tamir ettirmiş, bir sene sonra da Beşiktaş’ta tarikat adına bir
cami-tekke (Şeyh Zâfir Tekkesi) kurdurmuştur. Burada sultanın iradesiyle her akşam yatsıdan
sonra ve her Cuma namazdan sonra Şâzilî evrâdı okunması kararlaştırılmış ve bu uygulama
tekkelerin kapatıldığı döneme kadar devam etmiştir.
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12. Osmanlı’da Sa‘diyye Mensupları
Osmanlı’da faaliyeti görülen bir diğer tarikat Sâdeddin Muhammed el-Cibâvî eşŞeybânî tarafından XIII. yüzyılın ikinci yarısında Şam’da kurulan Sâdiyye’dir. XVIII.
yüzyılın başlarında Vefâiyye ve Selâmiyye kolları ile İstanbul’a giren Sâdiyye tarîkatı,
Âciziyye kolu vasıtasıyla da Balkan şehirlerinde yayılmıştır.
Vefâiyye şeyhi Muhammed Ziyad Efendi Şam’da faaliyet gösterdiği sırada, I.
Abdülhamid’in daveti üzerine, Hz. Peygamber’in (a.s.) ayak izini (kadem-i şerîf) başı
üzerinde İstanbul’a getirmiş ve müridleri arasına katılan Sadrazam Halil Hamid Paşa’nın
Davutpaşa’da yaptırdığı tekkeye (Kadem-i Şerif Tekkesi) yerleşerek ömrünün sonuna kadar
faaliyetini sürdürmüştür. Sâdiyye’nin İstanbul’daki en önemli tekkelerinden biri olan Mirzâ
Baba Tekkesi’ni de 1784’te Halil Hamid Paşa’nın yaptırdığı bilinmektedir. Sâdiyye
İstanbul’da etkili konuma geldikten sonra özellikle Kadir gecelerinde Ayasofya Camii’nde
Sa‘dî âyini düzenlenmeye başlamıştır.

13. Osmanlı’da Bedeviyye Mensupları
Osmanlı’da faaliyeti tespit olunan tarikatlardan Bedeviyye, Seyyid Ahmed Bedevî
tarafından XIII. yüzyılda Mısır’da kurulmuştur. Tarikatın kurulup yayıldığı bölge XVI.
yüzyılın ilk yarısından itibaren Osmanlı’nın yönetimi altına girmiştir. XVIII. yüzyılın
başlarında kurulan Eburrızâ Tekkesi ile İstanbul’da temsil edilen tarikatın İstanbul dışında
faaliyetine rastlanmamaktadır.

14. Osmanlı’da Senûsîler
XIX. yüzyılda ortaya çıkan ve Kuzey Afrika’da etkili olan tarikatlardan Senûsiyye de
diğer tarikatlar gibi Osmanlı Devleti’nden destek görmüştür. Abdülmecid, Abdülaziz ve II.
Abdülhamid gibi pâdişahlar tarikat mensuplarıyla yakından ilgilenmiş, zâviyelerinin gelirleri
vergiden muaf tutulmuştur. VI. Mehmed’e (Vahîdeddin) saltanat kılıcını kuşatan Ahmed Şerif
Efendi Senusî şeyhidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Osmanlılar döneminde aktif olan tarikatları, bunların kurucularını, kuruldukları ve
yayıldıkları coğrafyayı öğrendik. Osmanlı öncesi XIII. yüzyıl Anadolu’sunda Muhyiddin
İbnü’l-Arabî, Sadreddin Konevî, Fahreddin-i Irâkî, Müeyyidüddin Cendî, Saîdüddin Fergânî,
Seyyid Burhâneddin Muhakkık-ı Tirmizî, Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî, Evhadüddin Kirmânî,
Necmeddin Dâye, Hacı Bektâş-ı Velî, Yûnus Emre gibi değişik tarikatlara mensup ünlü
sûfîlerin Osmanlı’da bir şekilde etkili olduklarını gördük.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi “Balım Sultan erkânı” adıyla bilinen Bektâşîlik
prensipleri arasında yer almaz?
A) Bekar yaşama
B) Şarap içme
C) İbâhîlik
D) Ehl-i sünnet inancı
E) Hulül anlayışı
2) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Osmanlı’ya etkisi daha çok hangi eseri ile
gerçekleşmiştir?
A) Mektûbât
B) Fîhi mâ fîh
C) Dîvan-ı Kebîr
D) Mecâlis-i seb’a
E) Mesnevî
3) Kanûnî Sultan Süleyman’ın Çivizâde Muhyiddin Mehmed’i şeyhülislamlıktan
azletmesine aşağıdakilerden hangisi sebep olmuştur?
A) Mevlânâ’nın kâfir olduğuna dâir fetva vermesi
B) Yanlış fetvaları
C) Kavgacı kişiliği,
D) İlmî yetersizliği
E) Siyasî emelleri olması
4) Aşağıdakilerden hangisi Kanûnî’nin zikir aldığı tarikatlardan birisi değildir?
A) Bayrâmiyye
B) Sa’diyye
C) Mevleviyye
D) Nakşibendiyye
E) Halvetiyye
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5) Yavuz Sultan Selim’in hususi hocası Halimî Çelebi’nin mensup olduğu tarikat
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rifaiyye
B) Halvetiyye
C) Nakşibendiyye
D) Mevleviyye
E) Zeyniyye
6) Aziz Mahmud Hüdâyî aşağıdaki tarikatlardan hangisinin kurucusudur?
A) Mahmûdiyye
B) Hüdâiyye
C) Aziziyye
D) Bayrâmiyye
E) Celvetiyye

7) Aşağıdakilerden hangisi Kanûnî’nin zikir aldığı tarikatlardan birisidir?
A) Zeyniyye
B) Çiştiyye
C) Sühreverdiyye
D) Nakşibendiyye
E) Bedeviyye
8) Mevleviyye tarikatı aşağıdaki şehirlerden hangisinde kurulmuştur?
A) Belh
B) Bağdat
C) Konya
D) Basra
E) Herat
9) Bektaşiyye tarîkatı aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?
A) Türkiye
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B) Irak
C) Sûriye
D) Fas
E) Mısır
10) Aşağıdakilerden hangisi Sultan II. Selim’in zikir aldığı tarikatlardan birisidir?
A) Sa’diyye
B) Mevleviyye
C) Senusiyye
D) Çiştiyye
E) Safeviyye

Cevap anahtarı:
1-D / 2-E / 3-A / 4-B / 5-C / 6-E / 7-D / 8-C / 9-A / 10-B
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13. BÖLÜM: TASAVVUFTA BİLGİYE ULAŞMA YOLU: KEŞF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tasavvufta bilgiye ulaşma yolu olarak ifade edilen keşfin tanımını, mertebelerini, bu
yolla edilen bilginin doğruluk, kesinlik ve bağlayıcılık açısından durumunu öğreneceğiz.
Ayrıca keşfin kişiye ne kazandırdığını, keşif bilgisinde yanlışlık olup olmadığını ele alacak,
yanılma sebepleri üzerinde duracağız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Tasavvufta bilgi elde etme yoluna ne denir?
2. Bir bilgi vasıtası olarak keşfin diğer bilgi elde etme yollrından farkı nedir?
3. Keşifte yanılmanın sebepleri nelerdir?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tasavvufta Bilgiye Ulaşma Yolu: Keşf

Kazanım

Keşif bilgisinin mahiyeti ve kişiye ne
kazandırdığı hususu

Kazanım Yöntemleri

İlgili kavrama
incelenmesi

yer

veren

kaynakların
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Keşf
 İlham
 Mükâşefe
 Müşâhede
 Muhadara
 Yakîn
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Giriş
Tasavvuf eğitimi sırasında belli merhaleleri geçen sûfîlerin kalbine bir takım bilgilerin
gelmeye başladığı belirtilmektedir. Tasavvufta bu olaya “keşf” denilmiştir. Genel olarak
manevî perdenin açılmasıyla doğru bilgiye ve gaybe ait konulara vâkıf olma anlamında
kullanılan “keşf” tabiri, kalbe gelen bilgi anlamındaki “ilham” ile birlikte “keşf ve ilham”
şeklinde kullanıldığı gibi, keşfin en ileri boyutu olan “müşâhede” ile birlikte “keşf ve
müşâhede” şeklinde de kull1anılmaktadır. Zaman zaman keşfi ifade için “ilham” teriminin de
kullanıldığı ve bununla hem keşf (perdenin açılması) olayının hem de o sırada meydana gelen
bilginin birlikte kastedildiği anlaşılmaktadır. “İki şey arasındaki perdenin kalkması ve bu iki
şeyin birbirine karşı açığa çıkması” anlamına gelen “mükâşefe” teriminin de çoğu zaman
keşf anlamında kullanıldığı görülmektedir.
İlk sufîlerden itibaren firaset, feth, inkişaf, muâyene, yakîn gibi terimler de keşfe yakın
anlamlarda kullanılmıştır. Tasavvufa “mükâşefe ilmi”, sûfîlere de “ehl-i mükâşefe” veya
“ehl-i keşf” denilmesi, keşfin bu alandaki önemini ifade etmektedir

1. Keşfin Dereceleri:
Tasavvuf ehline göre keşf yoluyla bilgiye ulaşmanın üç değişik mertebesi vardır: 147
I.

Muhâdara

II.

Mükâşefe

III.

Müşâhede

1.1. Muhâdara
Kalbin Hakk’ın huzurunda olması anlamına gelen “muhâdara”, keşfin başlangıç hali
olup aynı zamanda ilim ehlinin de mertebesidir. Nitekim “ilme’l-yakîn” diye de ifade edilen
bu mertebe için düşünme (tefekkür), çalışma (kesb) ve delil kullanma (istidlal) gibi faaliyetler
de geçerlidir. Yani bu mertebede manevî yolla kalbe bilgi geldiği gibi, zikredilen faaliyetler
sonucunda da bilgi elde edilebilir.

1.2. Mükâşefe
Muhâdara mertebesinden sonra “mükâşefe” mertebesine ulaşılır. Birer latîfe olan
“kalb” veya “sır” gözünün açılmasıyla gayb âleminin görüldüğü bu mertebede bilgi elde
etmek için delîl, akıl ve duyu organlarına ihtiyaç duyulmaz. “Ayne’l-yakîn” mertebesi de
147

Kelâbâzî, et-Taarruf, s. 105, 129-130; Kuşeyrî, er-Risâle, I, 223-245-246; Hücvîrî, Keşfü’l-mahcûb, s. 270,
436, 474, 523; Herevî, Menâzilü’s-sâirîn, s. 43-44; Sühreverdî, Avârifü’l-maârif, s. 357.
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denilen bu mertebe ve sonrası tamamen Allah’ın lütfuyla (vehbî) gerçekleşir. Mükâşefe
mertebesinde gelen bilgiye “ilham” denilmektedir.

1.3. Müşâhede
Mükâşefe mertebesinden sonra meyedana gelen “müşâhede” hâli, “kalb” veya “sır”
latîfesinin açık bir şekilde Hakk’ı görmesi demektir. Buna aynı zamanda “hakka’l-yakîn”
mertebesi de denilir. Bu mertebede elde edilen bilgiye “mârifet” denilmiştir.

2. Keşif Bilgisinin Değeri.
Tasavvuf ehli keşf yoluyla gelen bilgileri, doğruluk ve kesinlik açısından elde
edildikleri mertebelere göre değerlendirmelere tabi tutmuşlardır. Buna göre muhâdara ve
mükâşefe mertebesinde gelen bilgiler (ilham) kesin ve doğru olabileceği gibi yanlış da
olabilir. Müşâhede mertebesinde gelen bilgi (mârifet) ise kesin ve doğru bilgi olarak kabul
edilir. Bu hususa dikkat çeken meşhur sûfî Hücvîrî şöyle demektedir:
“Bir tâife ‘mârifet ilhamdır’ diyor. [Oysa] bu imkansızdır. Çünkü mârifette hakkın da
bâtılın da bir delili vardır. Halbûki doğru yanlış konusunda ilham ehli için bir delil yoktur…
İlham aldığını iddia edenlerin biririnin dediği diğerinin dediğini tutmadığına göre, hatta
birbiriyle çelişen bilgiler ileri sürdüklerine göre, bunların iddiâları şerîat ile kontrol
edilmelidir. Şerîata aykırı olan bir söz ilham olamaz… İmdi mârifet şerîattır, nübüvvettir,
hidâyettir; ilham değildir.”148
Hücvîrî “mârifet” ile, keşfin en ileri mertebesi olan “müşâhede” halinde gelen bilgiyi,
“ilham” ile de “mükâşefe” mertebesinde gelen bilgiyi kastetmektedir. Bu mertebelerde gelen
bilgilerin farklılığına son dönem mutasavvıflarından Ahmed Avni Konuk da şu şekilde işaret
etmiştir: Müşâhede hâli rabbânî tecelli olduğu için burada hata olmaz. Mükâşefe hali ise
rûhânî tecellî olduğundan hata söz konusu olabilir.149

3. Keşif ve Doğru Bilgi.
Müşâhede mertebesinde bilgi elde etmek, tasavvuf eğitimini tamamlayıp belli bir
mertebeye (sıddıkıyet) ulaşan kimseler için söz konusudur. Bu mertebede gelen bilginin
kaynağı, doğruluğu ve kesinliği bakımından vahiy ile eşdeğerde olduğu kabul edilir. Ayrıca
bu tür bilginin şeytan ve nefsin müdahalesinden de korunduğu belirtilir. Tasavvuf ehline göre,
nübüvvet makamı nasıl şeytanın vesvesesinden korunmuş ise, mükâleme ve muhâdese
makamında bulunan kimse de şeytanın fitne ve vesvesesinden korunumuştur. Böyle bir
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Hücvîrî, Keşfü’l-mahcûb, s. 403.
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Ahmed Avni Konuk, Tedbîrât-ı İlâhiyye Tercüme ve Şerhi (nşr. Mustafa Tahralı), İstanbul 1992, s. 200.
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kimsenin kalbine şeytan hiçbir yönden giremez. Eğer bir teşebbüsü olursa, o kimse bunu
hemen fark eder.150

4 Keşif Bilgisinde Hata
Keşfin yaşandığı mertebeye göre bilgiler doğruluk ve kesinlik açısından farklılık
arzettiği için, tasavvuf büyükleri bilgide yanılmanın sebepleri üzerinde durmuşlar, keşif
yoluyla bilgiye ulaşanları bu hususta uyarmışlardır. Nakşibendiyye şeyhlerinden İmam-ı
Rabbânî ünlü eseri Mektûbât’ın değişik yerlerinde, keşfî bilgide yanlışlığın sebepleri üzerinde
durmuştur. Ona göre şu sebeplerle keşfî bilgide hata meydana gelmektedir:151
I. İlham alan kişi kendi yanlış sezgileriyle ilhamı karıştırarak hepsinin keşif ürünü
olduğunu zannedebilir.
II. Keşif yoluyla ya da rûyâda gördüğü gaybe âit şeyleri, göründüğü gibi sanıp zâhirî
manasına hamlederek yanlış bir hükme varabilir.
III. Levh-i mahfuzdan (ilâhî ilim ve takdirin kayıtlı olduğu kitap) okuduğu kader
hükümlerinin yazıldığı şekilde meydana geleceğini zannederek yanılabilir. Oysa bu
hükümlerin bir kısım kesinlikle değişmez (kazâ-i mübrem) nitelikte olduğu halde, bir kısmı
bazı sebeplere bağlı olarak değişebilir niteliktedir (kazâ-i muallak). Meselâ levh-i mahfuzda
bir kimsenin üç gün sonra öleceğini gösteren bir hüküm, eğer değişebilir nitelik taşıyor ise,
ölecek şahsın belirtilen süreden önce verdiği bir sadaka ile değişerek ömrü uzayabilir. Keşif
sahibi bundan haberdar olamayacağı için bilgisinde yanılmış olur.
IV. Keşif bilgisini şeytan bulandırabilir; doğru bilgilerin arasına yanlış bilgiler
sokuşturabilir.
V. Tasavvuf eğitimi (seyru sülûk) sırasında mürid manevî sarhoşluk (sekr) halini
yaşadığından keşif bilgisini doğru anlayamaz ya da anlatamaz. Manevî sarhoşluk halinden
ancak seyru sülûk tamamlanıp “sıddîkıyet” makamına ulaşıldığında tam olarak kurtulmak
mümkün olur.
Keşif bilgisinin doğruluğundan emin olabilmek için, bilgileri Hz. Peygamber’e (a.s.)
vahiy yoluyla gelen prensiplerle; yani şerîatın naslarıyla kontrol etmek gerekir. Böylece
şerîatın açık hükümleriyle uyuşmayan bilgilerin yanlış olduğu ortaya çıkacaktır. Şeriatın açık
hüküm koymadığı alanda ise keşif ile bir şeyin hak ya da bâtıl olduğuna kesin karar vermek
gerçekten çok zordur. Böyle bir durumda eğer keşif sahibi hata ederse, ictihadında hata eden
müctehid gibi sayılır.152

150

Sühreverdî, Avârifü’l-maârif, s. 316.

151

İmam-ı Rabbânî Ahmed Serhendî, Mektûbât, Mekke 1316 Hicrî, c. I, Mektub no: 41, 107, 157, 217, 286.

152

İmam-ı Rabbânî, Mektûbât, c. I, Mektup no: 107, 286.
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Tasavvuf eğitimi (seyru sülûk) sırasında mürşid-i kâmile olan ihtiyacın temel
sebeplerinden birisi, keşif bilgisinin rahmânî mi (doğru) yoksa şeytânî mi (yanlış) olduğunu
tesbit içindir. Ayrıca eğitimi devam eden dervişlerin, yolun sonuna gelinceye kadar, ilhamını
din âlimlerinin görüşlerine göre düzeltip, onlara uyması da tavsiye edilmiştir. Çünkü âlimlerin
delil ve dayanakları, vahiy ile kesin ilme kavuşmuş olan peygamberlerdir. Kitap ve Sünnet’in
gösterdiği şekilde inanmak nasıl gerekli ise, bu iki kayhaktan müctehid imamların çıkarıp
ortaya koydukları hükümlerle de amel etmek aynı şekilde gereklidir.153

5. Keşif Bilgisinin Yararı
Sûfîler doğruluk, kesinlik ve korunmuşluk açısından vahiy ile eşdeğerde gördükleri
keşfî bilginin, dinî nasları yorumlama ve bunlardan hüküm çıkarma noktasında önemli
katkılar sağladığını belirtmişlerdir. Bu yolla Hz. Allah’ın, Resûlullah’ın (a.s.) ve velîlerin
sözlerinin hakîkatını levh-i mahfuzdan okuma imkanı bulduklarını, Kur’an’ın bilinen
manalarının yanı sıra ayrıca işâretlerini öğrenebildiklerini, henüz zuhura gelmemiş kader
hükümlerine vâkıf olabildiklerini vurgulamaktadırlar.
Sûfînin keşif yoluyla geleceğe dair bilgilere nasıl sahip olduğunu XIII. yüzyılın önemli
sûfîlerden Azîzüddin Nesefi şu şekilde açıklanmıştır:
Gayb âleminde bir takım melekler vardır. Bu âlemde zaman ve zaman ötesi olmadığı
için, geçmişte olmuş olan, şimdi var olan ve gelecekte olacak olan her şey hazır durumdadır.
Meleklerin bu âleme vâkıf olması, gaybe değil hâzır olana vâkıf olması demektir. Gönül
aynasını parlatmayı başaran kimselerin ruhlarıyla oradaki melekler arasında bir münâsebet
meydana geldiğinde, bu temiz ruhlar ile melekler karşı karşıya duran iki saf ayna gibi olurlar.
Melekler bilince, o bilgiler bu kimselerin gönül aynasına da akseder.154
Öte yandan sûfîler Allah’ı gerçek mânada bilme (mârifet-i ilâhî) ve O’na inanmanın da
ancak keşf yoluyla gerçekleşebileceğini, bu hususta aklın kesinlikle yetersiz olduğunu
belirtmektedirler. Sahih burhanla ulaşılan ilmin Allah’ın varlığı ve birliği hakkında şüpheleri
giderebileceği ve şirk koşanları iknâ edebileceği kabul edilse bile, Allah’ın bilgisine (mârifet)
keşften başka bir yolla ulaşılamayacağını söylemektedirler. Onlara göre Allah’ı bilmek için
akıl sahibi nasıl delile muhtaç ise, akıl da bu konuda delile muhtaçdır. Çünkü akıl mahluktur;
yaratılmış bir şey yalnız yaratılmış olanlar hakkında delil olabilir. Ayrıca akıllar mîzaçlara
tâbidir. Herkesin mîzacı farklı farklı olduğu için, aklın verileri de farklı olur ve birbirini
tutmaz.
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Keşif yoluyla Allah’ı bilme ve O’na inanmanın derecesini İmam Gazzâlî şöyle bir
tasnifle açıklamıştır:155
I. İlk mertebe iman, sıradan insanların (avâm) taklid ile benimsedikleri imandır.
II. İkinci mertebe iman, akâid âlimlerinin istidlal (delil getirme) yolunu da kullanarak
benimsedikleri imandır ki, bu avamın derecesine çok yakındır.
III. En üst derece iman, âriflerin yakîn nûruyla müşâhede sonucu ulaştıkları imandır.
Gazzâlî’nin bu tasnifte dile getirdiğini Abdülkerîm el-Kuşeyrî de şu şekilde ifade
etmektedir: Yolun başında olan kimseler Allah’ın varlığını ve birliğini deliller ile bilirler.
Mükâşefe halini yaşayanlar, gayb âlemi ile aralarındaki perde kalkmış olacağından ve
Allah’ın sıfatlarıyla ünsiyet hâlinde bulunduklarından delil üzerinde düşünmeye ihtiyaç
duymadan inanırlar. Müşâhede hâlinde ise bizzat Hakk’ın zuhûru sözkonusudur.156
Keşif yoluyla Allah’ın hükümlerine inanma konusunda da kesinlik (yakîn) meydana
gelmektedir. Zira keşif ehli kimse, vahiy ile bildirilmiş olan ve burhan ve delille ortaya
konmuş bulunan dinin hükümlerini bizzat görür hale gelerek kesin imana, yani yakîne
ermektedir. Nitekim İbrâhim (a.s.) Hz. Allah’tan ölüyü nasıl dirilttiğini kendisine
göstermesini talep edince, Hz. Allah, “Yoksa inanmadın mı?” diye hitap etmiş, o da “İnandım
ancak kalbimin mutmain olması için görmek istedim” diye cevap vermişti.157
Bu duruma sûfîler “iman” ile “ıyan”ın (görme) birleşmesi demektedirler. Bu
mertebede iman şu şekilde formüle ediliyor: “Îman dil ile ikrar, kalp ile tasdîk, ruh ile
yakîndir.”
Öte yandan yakîn derecesinde iman eden kimsenin şer’î emirleri yerine getirmekte
zorlanmayacağı belirtilmiştir. Zira amel ile yakîn doğru orantılıdır; yakînde noksanlık varsa
amelde de noksanlık olur, yakîn tam olursa amel de tam olur.

6. Keşif ve Delîl (İstidlâl) Bilgisi
Sûfîler duyu organları, akıl ve burhanın geçerli olduğu alanda istidlâlî olarak (delil
kullanarak) elde edilen bilgiler ile keşif bilgilerinin birbiriyle çelişmeyeceğini belirtmişlerdir.
İmam Gazzâlî İlhâmî bilgi ile çalışarak kazanılan (kesbî) bilginin mahiyeti, yeri ve sebebi
bakımından birbirinden farkı olamayacağını, aralarındaki tek farkın, İlhâmî bilginin aradaki
perdenin açılması sonucu elde edilmesi olduğunu kaydetmektedir. Bunu şöyle bir misalle
anlatmıştır:
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Bir hükümdarın huzûrunda Çinliler ile Romalılar nakış sanatında birbirlerine üstünlük
taslarlar. Bunun üzerine hükümdar, “Herkes san’atını göstersin, bakıp kimin daha üstün
olduğunu anlarız” diyerek sanatkârlardan hünerlerini göstermelerini ister. Tarafların
yaptıklarını mukayese kolay olsun diye, bir odanın karşılıklı iki duvarından birini Çinlilere,
diğerini de Romalılara tahsis eder. Birbirlerinin yaptıklarını görmemeleri için de ortaya bir
perde çekilir. Romalılar çeşitli boyalarla çalışarak süslü işlemeler meydana getirirler. Çinliler
de durmadan cilâ sürerek duvarı parlatmaya çalışırlar. Nihayet Romalılar işimiz bitti deyince,
Çinliler biz de bitirdik deyip kenara çekilirler. Hükümdar Çinliler’e “Nasıl olur, siz bir şey
yapmadınız ki” deyince, onlar, aradaki perdeyi kaldırın o zaman görürsünüz, diye cevap
verirler. Perde kaldırıldıkktan sonra hükümdar, önce Romalılar’ın ince san’atını hayranlykla
seyreder ve şaşkınlık içinde kalır. Daha sonra Çinliler’in tarafına dönünce şaşkınlığı daha da
artar. Zîra Çinliler duvarı cilâlayarak ayna hâline getirdikleri için Romalılar’ın bütün figürleri
onların duvarına aksetmiştir. Üstelik Romalılar’ın yaptıklarından daha güzel
görünmektedir.158
Şehâbeddin es-Sühreverdî de “ilm-i verâse” diye tabir ettiği mutasavvıfların bilgisinin,
ulemanın çalışarak elde ettiği bilgilerle (ilm-i dirâse) karşılaştırmasını, İmam Gazzâlî’ye
benzer bir şekilde yapmakta ve bunun için süt istiâresini kullanmaktadır. Ona göre ilm-i
dirâse süt ise, ilm-i verâse sütten elde edilmiş tereyağı gibidir.159 Şâh-ı Nakşibend’in “Delille
elde edilen bilgi, tasavvuf yolunda ilerleyen kimse tarafından bizzat görülür hâle gelir”160
şeklindeki sözü de aynı şeyin ifadesidir. İmam-ı Rabbânî ise bunu şöyle dile getirmiştir:
Seyru sülûk mertebeleri bitip vilayet derecelerinin en sonunda vusul elde edilince
sûfîlerin iman ve itikadlarıyla âlimlerin itikadları arasında hiçbir fark kalmaz. Şu farkla ki, bu
itikad sûfîler için keşf ve ilham yoluyla meydana gelirken, âlimler için nakil ve istidlal
yoluyla meydana gelmektedir.161
Tabii burada sözü edilen istidlâlî bilgi, sarih akıl ve sahih nakil ile elde edilen doğru
bilgi ve buna bağlı olarak meydana gelen sağlam itikadlardır. Yoksa yanlış ictihad ve yanlış
itikadın keşifle te’yid edilmesi gibi bir şey söz konusu değildir.
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Uygulamalar

240

Uygulama Soruları

241

Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tasavvufta bilgi edinme yolu olan keşfin mahiyeti ve mertebelerini öğrendik. Keşfin
mertebelerine göre bilginin doğru ya da yanlış olma ihtimalini gördük. Bilgide yanılma
sebepleri üzerinde durduk. Keşfin kişiye ne gibi katkılarının olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları

1) Keşf ve ilhamla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
A) “Mârifet”, mükâşefe mertebesinde gelen bilgiye denir
B) Keşif yoluyla insanın îmanında “yakîn” meydana gelir
C) “İlham” müşâhede mertebesinde gelen bilgiye denir
D) “Mükâşefe” mertebesi “hakka’l-yakîn” mertebesidir
E) “Müşâhede” mertebesi “ayne’l-yakîn” mertebesidir
2) Aşağıdakilerden hangisi keşifte yanılmanın sebeplerinden değildir?
A) İlham alan kişinin kendi yanlış sezgileriyle ilhamı karıştırması
B) Keşif sahibinin gördüğü gaybe âit şeyleri, göründüğü gibi sanıp zâhirî
manasına hamletmesi
C) Bilginin müşâhede mertebesinde alınması
D) Keşif bilgisini şeytanın bulandırması
E) Keşif sırasında manevî sarhoşluğun yaşanması
3) Aşağıdakilerden hangisi keşif mertebelerinden birisidir?
A) Müşâhede
B) İlham
C) Marifet
D) İlim
E) Yakîn
4) “İlme’l-yakîn” mertebesi keşfin hangi mertebesiyle ilgilidir?
A) Müşâhede
B) İlham
C) Mükâşefe
D) Muhâdara
E) Marifet
5) Aşağıdaki mertebelerin hangisinde kesb geçerlidir?
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A) Müşâhede
B) Ayne’l-yakîn
C) Mükâşefe
D) Hakka’l-yakîn
E) Muhâdara
6) Hakka’l-yakîn mertebesi aşağıdakilerin hangisine karşılık gelir?
A) Muhâdara
B) Mücâhede
C) Mükâşefe
D) İlham
E) Müşâhede
7) Müşâhede” hali ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Müşâhede halinde gelen bilgiye “ilham” denir
B) Müşâhede halinde gelen bilgiye “marifet” denir
C) Müşâhede halinde gelen bilginin doğru ya da yanlışlığı bellidir
D) Müşâhede hali seyru sülûk sırasında yaşanmaz
E) Müşâhede hali “mukarreblik” mertebesinde yaşanabilir
8) Keşf ve ilhamla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “Mârifet”, müşâhede mertebesinde gelen bilgiye denir
B) Keşif yoluyla insanın îmanda “yakîn” meydana gelir
C) “İlham” ile “ mârifet” bilgisi aynı manaya gelir
D) “Mükâşefe” mertebesi “ayne’l-yakîn” mertebesidir
E) “Müşâhede” mertebesi “hakka’l-yakîn” mertebesidir
9) Aşağıdaki hususlardan hangisinde müşâhede mertebesinde gelen bilgiyle vahiy
bilgisi birbirinden ayrılır?
A) Kaynağı hususunda,
B) Herkesi bağlayıcı olması hususunda
C) Şeytanın müdahalesinden korunmuşluğu hususunda
D) Doğruluğu hususunda
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E) Kesinliği hususunda
10) Aşağıdakilerden hangisi keşif bilgisiyle elde edilen faydalardan değildir?
A) Dinî nasları yorumlama
B) Naslardan hüküm çıkarma
C) Hz. Allah’ın sözlerinin hakîkatini levh-i mahfuzdan okuma
D) Kıyametin ne zaman kopacağını bilme
E) Henüz zuhura gelmemiş kader hükümlerine vâkıf olma

Cevap anahtarı:
1-B / 2-C / 3-A / 4-D / 5-E / 6-E / 7-A / 8-C / 9-B / 10-D
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14. BÖLÜM: TASAVVUFTA TEVHİD ANLAYIŞI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Tasavvufta tevhid anlayışının ne olduğunu, bu hususta farklı anlayışların neler
olduğunu öğreneceğiz. Bu çerçevede varlık anlayışı ve tevhid anlayışı ile aynı şeylerin
kastedildiğini göreceğiz. Tevhid/varlık konusunda tasavvuf ehlinin bir kısmının “vahdet-i
vücûd” anlayışına, bir kısmının ise “vahdet-i şühûd” görüşüne sahip olduğunu öğreneceğiz.
Vahdet-i vücûd “varlığı bir bilme; Allah ve O’nun tecellîlerinden başka varlık olmadığını
idrak etme” şeklinde ifâde edilirken, vahdet-i şuhûdun “Her şeyi Allah ve O’nun tecellîleri
olarak görme, O’ndan başkasını görememe hâli” olduğunu kavrayacağız. Yani vahdet-i
vücudda varlığın bir olduğunu bilme ve idrak etme söz konusu iken vahdet-i şühudda belli bir
süre için varlığı bir görmenin söz konusu olduğunu anlayacağız.
Ayrıca vahdet-i vücûd anlayışını ilk defa sistemli olarak Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin
ortaya koyduğunu, vahdet-i şühûdu ise ilk olarak etraflı olarak İmâm-ı Rabbânî’nin dile
getirdiğini göreceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Tasavvufun tevhid görüşü nedir?
2.Vahdet-i vucud ile vahdet-i şuhûd arasında ne fark vardır?
3. Tasavvuf ehline göre varlık mertebeleri nelerdir?
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Hedeflenen Kazanımlar

Konu

Tasavvufta Tevhid Anlayışı

Kazanım

Tasavvufta varlık/tevhid konusu, temsicileri
ile birlikte öğrenilmesi

Kazanım Yöntemleri

Varlık hakkındaki kaynakların ve görüşlerin
incelenmesi gelişim sağlar
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ANAHTAR KAVRAMLAR
 Tevhid
 Vahdet-i vücûd
 Vahdet-i şühûd
 Âyân-ı sâbite
 Meratib-i vücûd
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Giriş
Tevhid konusunda tasavvuf ehlinin bir kısmının “vahdet-i vücûd” anlayışına, bir
kısmının ise “vahdet-i şühûd” görüşüne sahip olduğu bilinmektedir. Vahdet-i vücûd “varlığı
bir bilme; Allah ve O’nun tecellîlerinden başka varlık olmadığını idrak etme” şeklinde ifâde
edilebilir. Vahdet-i şuhûd ise “Her şeyi Allah ve O’nun tecellîleri olarak görme, O’ndan
başkasını görememe hâli” diye ifâde edilmektedir. Vahdet-i vücudda varlığın bir olduğunu
bilme ve idrak etme söz konusu iken vahdet-i şühudda belli bir süre için varlığı bir görme söz
konusudur.
Vahdet-i vücûd anlayışını ilk defa sistemli olarak Muhyiddin İbnü’l-Arabî ortaya
koymuş olmakla birlikte, daha önceki mutasavvıflarda da bunun izleri görülmektedir. Öte
yandan vahdet-i şühûdu ilk olarak İmâm-ı Rabbânî’nin dile getirdiği zannedilse de bu
anlayışın da ipuçları önceki bazı mutasavvıflarda vardır. Hatta önceki sufilerin ifadelerini,
bakış açısına göre her iki anlayış için de uygun telakkî etmek mümkün olmaktadır. Örneğin
İmam Gazzâlî’nin Mişkâtü’l-envar isimli eserindeki şu sözleri162 vahdet-i vücûdun bir ifadesi
olarak değerlendirilmektedir:
Ârifler mecaz çukurundan hakîkata yükselip mânevî mîraclarını tamamladıktan sonra
şunu müşâhede ettiler ki, varlıkta Allah’tan başka hiç bir şey yoktur. Ve “O’nun zâtından
başka her şey helâk olucudur” (Kasas 28/88). Âriflere göre burada “helak oluculuk” ifadesiyle
belli bir zaman dilimi kastedilmemiş, Allah’tan başka her şeyin ebedî yokluğu ifade
edilmiştir. Zâten bundan başka bir şey de düşünülemez. Nitekim onlar Allah’ın “Bugün mülk
kimindir? Vâhid ve Kahhâr olan Allah’ın”163 nidasını duymak için kıyametin kopmasını
beklemez, bu nidayı iç dünyalarında her an duyarlar.
İmam Gazzâlî’nin şu sözleri ise vahdet-i şühûdun bir ifadesi olarak değerlendirilmeye
daha müsaittir:164
Ârifler hakîkat fezâsına yükseldikten sonra Hak ve Vâhid olanın varlığından başka
varlık görmediklerinde ittifak etmişlerdir. Fakat bu hâli bir kısmı ilim ve mârifet olarak, bir
kısmı da hal ve zevk olarak müşâhede etmişlerdir. Kesretten tamamen kurtulup mutlak
vahdaniyete vardıklarında, bu mânevî sarhoşlu (sekr) hali içinde kimi “Ene’l-Hak” (Ben
Allah’ım) dedi, kimi “Süphânî mâ a‘zama şânî” (Kendimi tesbih ederim, şânım ne yücedir),
kimi de “mâ fi’l-cübbeti sivallah” (Cübbemin içinde Allah’tan başkası yoktur) dedi. Âşıkların
sekr halindeki sözleri anlatılmaz, saklı tutulur. Ârif normal hale döndüğünde ise ittihadın söz
konusu olmadığını, ancak ittihada benzer bir durumla karşılaşıldığını ifade eder.

162

Muhammed Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 56.

163

Fâtır 40/16.

164

Muhammed Gazzâlî, Mişkâtü’l-envâr, s. 57.
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Sufilere nisbet edilen “Ene’l-Hak” vb. sözleri “vahdet-i vücûd” anlayışını
benimseyenler vahdet-i vücûdun bir ifadesi olarak değerlendirirken, “vahdet-i şühûd”
anlayışını kabul edenler, vahdet-i şuhud halinin bir terennümü olarak kabul etmişlerdir.
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1. Vahdet-i vücûd (Varlığın birliği)
Vahdet-i vücûd, mânevî tecrübe ve keşf yoluyla Allah’tan başka hiçbir gerçek varlığın
mevcut olmadığını, bütün varlıkların mutlak vücudun (Allah’ın) isim ve sıfatlarının tecellisi
(görüntüsü) olduğunu idrak etmek durumu olarak ifade edilir.
Vahdet-i vücûd anlayışında “vahdet” (birlik) bilgi ve düşüncededir. Sâlik gerçek
varlığın bir tane olduğunu, onun da Hak ve Hakk’ın tecellilerinden ibaret olduğunu bilir.
Hakk’ın dışında hiçbir şeyin hakîki vücudu olmadığına inanır. Ancak bu bilgi ve inanış bir
nazariye ve aklî istidlalle elde edilen sonuç olmayıp seyru sülûk sâyesinde ruhî tecrübe ile
elde edilir. Bunu manevî ve rûhî tecrübe dışında başka bir yolla bilmenin bir değeri yoktur.
Vahdet-i vücûd kalbin mânevî seyri sırasında meydana gelir. Çokça ibadet, mücâhede,
dünyaya rağbeti terk, zikre devam gibi sebeplerle kalpte sevgi ve aşk meydana gelmekte, bu
suretle kalp mâsivâdan arınarak Hakk’ın esmâ ve sıfât nurlarına ayna olmaktadır.
“Vahdet-i vücûd” ifadesini kullanmamakla birlikte, bu anlayışı sistemli bir şekilde
ortaya koyan Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye göre, varlık bir tek hakikatten ibarettir. Bu husus
“Lâ mevcûde illallah” (Allah’tan başka vücud yoktur) sözüyle ifade edilir. Ancak bu sözden
“Her şey Allah’tır” manası çıkarılmamalıdır. Allah mutlak varlıktır. O’nun varlığının sebebi
yoktur; O kendi zatıyla vardır. Diğer varlıkların vücûdu, O’nun vücûduna nisbetle yok
hükmündedir. Çünkü onların vücudları, O’nun varlığına bağlıdır.
İbnü’l-Arabî’ye göre âlem Allah’ın bilgisi yönüyle kadîmdir. Yoktan zuhura gelmiş
değildir. Allah’tan gelmiştir, fakat mahiyet itibariyle aynı değildir. Bir olan “mutlak varlık”
ile zuhur mahalli olan mümkün varlık arasında bir nisbet farkı vardır. Allah “zâhir” ismi ile
eşyânın aynı, “bâtın” ismiyle gayrıdır. Mümkün varlık olan insan yaratılmamış olsaydı
kendisinin mutlak varlık olan Allah’tan gayrı olduğunu bilemezdi.
Bu kevn âlemindeki eşyâ O’nun mazharı, yani zuhur mahallidir. Dolayısıyla eşyanın
varlığı, gölgenin varlığı gibidir. Nasıl eşya olmadan gölge olmazsa, O’nun varlığı olmadan
eşyanın varlığı düşünülemez. O’nun vücudu yanında eşya, eşyâ yanında gölge
mesabesindedir. Yani yok hükmündedir. Zira bu âlem ve eşya yok idi, O vardı. Onları varlık
denizinden izhar eden O’dur. Onların bu zuhurları müstakil bir vücud olmayıp, Hakk’ın
vücud denizinin dalgalarıdır.
Hakîkî vücud bir olmakla birlikte, âlemdeki ve yaratıklardaki tecellîleri farklıdır.
Kâinattaki varlıklar hangi kabiliyette takdir edilmiş ise o tarzda vücud bulur. Bu durum
duvarlarında çeşitli aynalar bulunan bir odaya giren kişinin kendisinde bir değişme olmadığı
halde her aynada farklı yansıması gibidir.
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Allah Taâla gizli bir hazine iken bilinmeyi istemiş (sevmiş) ve halkı yaratmıştır.
Allah’ın âlemi yaratmasının temelinde “ilâhî sevgi” vardır. Âlem Allah’ın sevgisinin ve zâtî
aşkın bir sonucu olarak müşahhas varlıklar halinde tecellisinden ibarettir. Kemâlât-ı ilâhî en
mükemmel şekilde sadece insanda tazahür edebilir ve Hak kendisini onda görür. İşte bunu
görmeyi istediğinde isim ve sıfatlarının en kâmil sureti olan insanı yaratmıştır. İnsan âlemde
Allah’ın maksûdudur. O gerçekten halîfedir. Esmâ-i ilâhînin zuhur mahallidir.
İbnü’l-Arabî varlığın meydana gelişini şöyle açıklamıştır: Allah ezelde vardı ve
O’nunla beraber hiçbir şey yoktu. Allah Taâla bu âlemi, isimleri ve sıfatlarını izhar için
yarattı. Allah bizi ve âlemi belirli şekillerde yaratacağını biliyordu. Eğer bilmeseydi
yaratmazdı. Bizi ve âlemi ezelî bilgisiyle bildiğine göre, âlem O’nun ilminde bilkuvve
mevcuttu. Allah’ın âleme âit bu bilgisi, kendi kıdemine bağlı olarak kadîmdir. Zira bilgi onun
sıfatıdır. O’nun sıfatları ise ezelîdir. İbnü’l-Arabî Allah’ın âlem ve eşya hakkındaki bu
bilgisine “âyân-ı sâbite” adını vermiştir.

1.1. Âyân-ı sâbite
Âyan-ı sâbite, dış âlemde var olan eşyanın Allah’ın ilmindeki hakîkatleri olup hâriçte
mevcut değildir. Bir başka ifadeyle bunlar Allah’ın ilminde sâbit olan yoklardır. Âyân-ı
sâbitenin dış âleme nazaran varlığı yoktur. Bu yüzden yok kabul edilir. Âyan-ı sâbite Hakk’ın
hüviyetiyle duyular âlemi arasında yer alan bir varlık alanıdır.
İbnü’l-Arabî’ye göre yaratıkların ve eşyanın zuhurunda şu üç safha bulunur:
1. Eşya birbirinden ayırt edilmeksizin ve aralarında bir farklılaşma olmadan, Allah’ın
ilminde küllî olarak vardır. Buna “şuûn-i sâbite” veya “ taayyün-i evvel” denilir.
2. Eşya “âyân-ı sâbite” halindedir. Birbirinden ayrılmış ve farklılaşmış bir vaziyette
Allah’ın ilminde bulunur. Bu safhada varlıklar müşahhas şeyler olup buna “taayyün-i sânî” de
denilmektedir.
3. Eşya âyân-ı hâriciyye hâlindedir. Eşya dış âlemde tecellî ve zuhur etmiştir. Buna
“taayyün-i hâricî” de denilir. Yaratma bu üç mertebeden ibarettir.
“Âyân-ı sâbite”nin âlemdeki tecellîsi olan dış varlıklar, hakikatte Hakk’ın tekvin
sıfatıyla tecellî etmesinden ibaret olduğundan, aslında yok hükmündedir. Kendilerine aitmiş
gibi görünen varlıkları, aslında Hakk’ın zuhur etmiş varlığıdır. Gerçek değil, gölge varlıktır.
Âlem Allah’tan zuhur etmiş olmasına rağmen, mâhiyet itibariyle Allah ile aynı
değildir. Mümkün varlıklar önce yok iken sonradan Allah’tan sâdır olmuştur. Fakat bu sudur
parçanın bütünden ayrılışı gibi bir varoluş değildir.
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1.2. Merâtib-i vücûd (Varlık mertebeleri)
Vahdet-i vücûd anlayışında Allah-âlem ilişkisi açıklanırken bir takım varlık
mertebelerinden söz edilir. Bu mertebeler, dörtlü, beşli ve yedili tasnifler şeklinde yapılıyorsa
da yedili tasnif daha yaygındır.
1. Lâ taayyun mertebesi: Bu mertebede Hakk’ın vücudu her türlü isim, sıfat ve fiille
kayıtlanmaktan uzaktır. Mutlak varlık kendi zatından ve kendi zatı ile olan varlıktır. Diğer
varlıkların varlığı bu vücud ile kaimdir. Şu hadis-i şerîf bu mertebeyi ifade etmektedir: “Allah
vardır, O’nunla beraber hiçbir şey yoktur.”165 Bu mertebeye ayrıca vücûd-ı sırf, zât-ı mutlak,
kenz-i mahfî, ahadiyet, gaybü’l-guyûb gibi isimler de verilir. Bu mertebenin akıl ve hisse
açılıp idrak edilmesi muhaldir. Geriye kalan altı mertebe ise zuhur mertebeleri olup akıl ve
hissin derecesine ve istîdat ölçüsüne göre keşif ve idrak edilebilirler.
2. Taayyün-i evvel mertebesi: Bu mertebe, zât-ı sırfın ulûhiyet mertebesine inişini
ifade eder. Bu iniş zâtın zuhûra meylinin ilk sonucudur. Allah bu mertebede zâtını, isimlerini,
sıfatlarını ve mevcûdâtı birbirinden ayırmaksızın topluca bilir. Mutlak vücud açısından
bakıldığında bu mertebe var oluşun başlangıcıdır. Bu mertebenin adı, bütün esmâ ve sıfâtı
içine alan Allah’tır. Ayrıca bu mertebeye “mutlak vahdet”, “âlem-i ceberût”, “hakîkat-ı
Muhammediyye” gibi isimler de verilmiştir. “Hiç şüphesiz Allah âlemlerden ganîdir” 166 ayeti
bu mertebeye işaret eder.
3. Taayyün-i sânî mertebesi: Bu mertebede Allah zâtını, sıfatlarını ve mevcûdâtı
birbirinden ayrı olarak bilir. İsimler ve sıfatlar zâta delaleti yönüyle bir, kendilerine delaleti
yönüyle ayrı ve münferiddirler. Mümkün varlıkların hakîkatleri ve dayanakları olan ilmî
sûretler, Allah’ın ilminde mevcut olan hakikatlerdir. Bu mertebeye “vahidiyyet”, “âyân-ı
sâbite” gibi isimler de verilir.
4. Mertebe-i ervâh (Ruhlar mertebesi): “Âlem-i rûh, âlem-i emr, âlem-i melekût,
âlem-i gayb” gibi isimlerle de anılan bu mertebe, bir üst mertebedeki âyân-ı sâbitenin zâhire
doğru bir adım daha atarak basît-mücerred kevnî eşya yani cevher-i basît haline gelmesi
mertebesidir. Bu mertebedeki varlıklar kendilerini, menşe’lerini ve benzerlerini idrak ederler.
Bunlar cisim değildir; daha henüz madde ve terkip oluşmamıştır.
5. Mertebe-i misal. “Âlem-i berzah, âlem-i melekût, âlem-i hayal” gibi isimlerle de
anılan bu mertebe, bir üst mertebedeki basit ve mücerred şeylerin zahire doğru bir adım daha
atarak latîf ve mürekkeb kevnî şeyler, mürekkeb cevherler haline gelmesidir. Bu mertebeye
“misal âlemi” denilmesinin sebebi, bir önceki ervah âleminde bulunan her bir ferdin cisimler
âleminde bürüneceği sûretlerinin birer mislinin bu âlemde zâhir olmasıdır. Bu mertebe bir üst
mertebedeki âlem-i ervah ile bir sonraki mertebedeki âlem-i ecsâm arasında bir berzah
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Buharî, “Bed’ü’l-halk”, 1; “Tevhîd”, 22; Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 431.
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Âl-i İmrân, 3/97.
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olduğundan bu mertebedeki varlıklar, ervâha nisbetle kesif, ecsâma nisbetle latîftir. Aynı
zamanda bu mertebe ervah mertebesiyle beraber âlem-i melekûtu oluşturur.
6. Mertebe-i şehâdet. Âlem-i ecsam da (cisimler âlemi) denilen bu mertebe, bir üst
mertebedeki mürekkeb cevher-i latîfin zâhire doğru bir adım daha ilerleyerek mürekkeb
cevher-i kesîf haline gelmesidir. Bu artık gözle görülebilen bir âlemdir. Bu mertebeye “kevn
ve fesat âlemi” de denilir.
7. Mertebe-i insan. Zuhur mertebelerinin en sonuncusu olan bu mertebe, lâ taayyün
dışında bütün mertebelerin hakikatlerini kendinde toplar. Bu nev‘-i insânî mertebesi ayrıca bir
önceki mertebe olan âlem-i şehâdet ile beraber nâsûtu da oluşturur. Her mertebe bir ilâhî
ismin mazharıdır; insan ise Allah isminin mazharıdır.

1.3. Vahdet-i vücûdun delilleri
Kur’an-ı Kerîm’in bazı âyetlerinde Allah’ın zâtı ve fiillerinin her şeyi ihata ettiği
belirtilmekte, bazılarında ise yaratıkların fiilleri Allah’a izâfe edilmektedir. Varlığın birliğini
(vahdet-i vücûd) dile getiren tasavvuf ehli bu ayetleri, bütün varlıkların Hakk’ın vücûduyla
kaim ve O’ndan zâhir olmasının delilleri olarak görmektedirler. Ayetlerin yanı sıra bazı
hadislerin de bu mânayı ifade ettiğini belirtmektedirler.

1.3.1 Allah’ın zâtı ve fiillerinin her şeyi kuşattığını ifade eden bâzı
âyetler:
I. Evvel O’dur, âhir O’dur, zâhir O’dur, bâtın O’dur (el-Hadîd 57/3)
II. O hergün bir iştedir (er-Rahman 55/29).
III. Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır (Bakara 2/115)
IV. Biz insana şah damarından daha yakınız (Kaf 50/16)

1.3.2. Kulların fiillerinin Allah’a izafe edildiği bâzı âyetler:
I. Ölüm sırasında canları Alan Allah’tır (ez-Zümer 39/42)
II. Rahman, Kur’an’ı öğretendir (er-Rahman 55/1)
III. Biz sana Kur’an’ı okuduğumuz zaman sen ona tâbi ol (el-Kıyâme 75/18)
IV. Bunlar Allah’ın âyetleridir. Onları sana doğruca okuyan Biziz (el-Bakara
2/252)
V. Kullarından tövbeyi kabul eden ve sadakaları alan O’dur (et-Tevbe 9/104)
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VI. Öldürdüğünüz zaman siz öldürmediniz; Allah öldürdü. Attığın zaman da
sen atmadın Allah attı (el-Enfâl 8/17).
VII. Sana bey’at edenler aslında Allah’a bey’at etmişlerdir. Allah’ın eli onların
elinin üstündedir (el-Fetih 48/10).
Konuyla ilgili hadislerden bir örnek verilecek olursa şu zikredilebilir: “Sadaka fakirin
eline düşmeden Allah’ın eline düşer.”

1.4. Vahdet-i vücûd ve Panteizm (Vahdet-i mevcûd)
Vahdet-i vücûd, kavranması ve doğru anlaşılması zor bir anlayıştır. Genellikle insanlar
vahdet-i vücûd anlayışını “vahdet-i mevcûd” olarak yani felsefî bir düşünce ürünü olan
“panteizm” şeklinde algılarlar. Oysa bunlar birbirinden tamamen ayrı şeylerdir. Panteizm
anlayışına göre Allah ile âlem aynı şeydir; yani Allah var olan şeylerin tamamından ibarettir.
Tasavvuf ehlinin “Allah’tan başka mevcud yoktur” sözüyle, panteistlerin “Her mevcud
Allah’tır” sözü aynı manayı ifade etmez. “Allah’tan başka mevcud yoktur” denildiği zaman,
Allah’ın dışındaki şeylere (mâsivâ) isnad edilen vücûdun hakîkî olmayıp hayâl, vehim ve
gölgeden ibaret olduğu dile getirilmiş olur. “Her mevcud Allah’tır” denildiği zaman ise
varlıkta birlik değil tam bir kesret (çokluk) ortaya çıkar ki, var olan her bir şeyin Allah olduğu
iddia edilmiş olur. Dolayısıyla birincisi tam bir “tevhid” ifadesi iken ikincisi tam bir “şirk”
ifadesi olarak karşımıza çıkar.167

2. Vahdet-i Şühûd
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin sistemli hale getirdiği vahdet-i vücûd anlayışı, Hindistanlı
mutasavvıf İmam-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî Serhendî (ö. 1034/1624) tarafından farklı şekilde
değerlendirilmiştir. Ona göre varlığın birliği (vahdet-i vücûd) anlayışı seyru sülûkün ileri
mertebelerinden birinde meydana gelmekte ve bu mertebede her şey tek varlık olarak
görünmektedir (vahdet-i şühûd). Yani varlıkta birliğin ontolojik bir geçerliliği olmayıp bu
birlik yalnızca görüntüden ibarettir. Zira söz konusu mertebe aşıldığında zâtın gölgeleri olan
kâinâtın ayrı bir varlığa sahip olduğu anlaşılmaktadır.168
İmam-ı Rabbânî müridin seyru sülûk sırasında vahdet-i vücûd anlayışını benimsemesi
durumunu şu şekilde açıklamaktadır:
İbadet, tâat, evrâd u ezkâr ve riyazet sayesinde ilâhî aşk ve muhabbet müridi tamamen
istilâ edince vecd ve istiğrak hâli, fenâ ve cem duygusu ortaya çıkar. Bu duruma gelen mürid

167

Bu açıklamalar için bk. Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, İstanbul 1971, I, 576-577.

168

İmam-ı Rabbânî, Mektûbât, c. I, Mektup 272, 291.
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Allah’ın tecellîsinden başka bir şey göremez olur; masivâ (Allah’ın dışındaki her şey)
gözünden büsbütün kaybolur. Sâdece Allah’ı müşâhede eder (vahdet-i şuhûd).
Bu durum, gözünü uzun süre güneşe diken bir kimsenin etrafta güneş şuâlarından
başka bir şey görememesi gibi bir şeydir. Ya da güneş doğduğunda her tarafı güneş şualarının
kaplaması ve yıldızların görülememesi gibi bir durumdur. Oysa görülemiyor olsalar da
yıldızların mevcudiyeti kesindir. Dolayısıyla yoklukları iddia edilemez. Vahdet-i vücûdu
idrak edenler Hakk’ın tecellîlerini müşâhede ettiklerinden diğer varlıkları göremezler, ancak
onların yok olduklarını ileri sürmemelidirler.
İmam-ı Rabbânî’ye göre Hallâc-ı Mansur’un “Ene’l-Hak” sözü ile Bâyezîd-i
Bistâmî’nin “Sübhânî mâ a‘zama şânî” ve benzerî sözleri vahdet-i şühûd makamında
söylenmiş sözlerdir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tasavvufta varlık/tevhid anlayışının ne olduğunu kavradık. Bu hususta farklı
anlayışların neler olduğunu gördük. Tevhid/varlık konusunda tasavvuf ehlinin bir kısmının
“vahdet-i vücûd” anlayışına, bir kısmının ise “vahdet-i şühûd” görüşüne sahip olduğunu tesbit
ettik. Vahdet-i vücûd “varlığı bir bilme; Allah ve O’nun tecellîlerinden başka varlık
olmadığını idrak etme” şeklinde ifâde edilirken, vahdet-i şuhûdun “Her şeyi Allah ve O’nun
tecellîleri olarak görme, O’ndan başkasını görememe hâli” olduğunu öğrendik.
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Bölüm Soruları

1) Tasavvufta “Varlığı bir bilme; Allah ve O’nun tecellîlerinden başka varlık
olmadığını idrak etmeye” ne denilir?
A) Vahdet
B) Tevhid
C) Vahdet-i vücûd
D) Vahdet-i şühûd
E) Panteizm
2) “Her şeyi Allah ve O’nun tecellîleri olarak görme, O’ndan başkasını görememe
hâline ne denilir?
A) Müşâhede
B) Mükâşefe
C) Vahdet-i vücûd
D) Vahdet-i şühûd
E) Tecellî
3) Aşağıdaki sûfîlerden hangisi “vahdet-i vücûd” anlayışını ilk defa sistemli
olarak ortaya koymuştur?
A) İmam-ı Rabbânî
B) İmam-ı Gazzâlî
C) Hallâc-ı Mansûr
D) Bâyezîd-i Bistâmî
E) Muhyiddin İbnü’l-Arabî
4) Aşağıdaki ayetlerden hangisi vahdet-i vücûdun delillerinden biri olarak
kullanılmaz?
A) Evvel O’dur, âhir O’dur, zâhir O’dur, bâtın O’dur (el-Hadîd 57/3)
B) O hesap ve ceza gününün mâlikidir (Fâtiha 1/ 4)
C) O hergün bir iştedir (er-Rahman 55/29).
D) Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır (Bakara 2/115)
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E) Biz insana şah damarından daha yakınız (Kaf 50/16)
5) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi “âyân-ı sâbite” hakkında doğru değildir?
A) Âyân-ı sâbite dış âlemde mevcuttur
B) Âyân-ı sâbite hâriçte mevcut değildir
C) Âyân-ı sâbite Allah’ın ilminde sâbit olan yoklardır
D) Âyan-ı sâbite, dış âlemde var olan eşyanın Allah’ın ilmindeki hakîkatleridir
E) Âyan-ı sâbite Hakk’ın hüviyetiyle duyular âlemi arasında yer alan bir varlık
alanıdır
6) Aşağıdaki âlemlerden hangisi “Ruhlar mertebesi”ni (mertebe-i ervâh) ifade
etmez?
A) Âlem-i melekût
B) Âlem-i berzah
C) Âlem-i emir
D) Âlem-i ruh
E) Âlem-i gayb
7) Aşağıdaki açıklamalardan hangisi İmam-ı Rabbânî’nin “vahdet-i vücûd”la ilgili
değerlendirmelerine uygun değildir?
A) Vahdet-i vücûd anlayışı sülûkün ileri mertebelerinden birinde meydana gelir
B) Vahdet-i vücûd mertebesinde her şey tek varlık olarak görünür
C) Vahdet-i vücûd gerçek birliğin ifadesidir
D) Vahdet-i vücud mertebesinde birlik yalnızca görüntüden ibarettir
E) Vahdet-i vücûdun ontolojik bir geçerliliği yoktur
8) Varlık mertebeleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Kenz-i mahfî - Gayb-ı mutlak,
B) Allah- Hakîkat-i Muhammediyye,
C) Taayyüni sânî-Âyân-ı sâbite,
D) Lâ taayyün-Rab,
E) Zât-Lâ taayyün
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9) “Vahdet-i vücud” görüşü aşağıdaki sûfîlerden hangisi tarafından ilk defa
etraflıca ele alınmıştır?
A) İmam-ı Rabbânî
B) Kutbuddinzâde Muhammed İznikî
C) Molla Fenarî,
D) Davud-i Kayserî,
E) Muhyiddin İbnü’l-Arabî
10) “Vahdet-i şuhûd” görüşü aşağıdaki sûfîlerden hangisi tarafından ilk defa
etraflıca olarak ele alınmıştır?
A) İmam-ı Rabbânî
B) Ahmed Rifâî
C) İmam Gazzâlî
D) Şâh-ı Nakşibend
E) Muhyiddin İbnü’l-Arabî

Cevap anahtarı:
1-C / 2-D / 3-E / 4-B / 5-A / 6-B / 7-C / 8-D / 9-E / 10-A
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