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Hayâtü’l-Ervâh ve Necâtü’l-Eflbâh

Adl› Eserinin De¤erlendirilmesi

C E M A L  A C E R
Araflt›rmac› - Yazar 

ESER‹N MUHTEVASI:

Hüdâyî’ye âit olan bu eser, matbû de¤ildir. Eserin dili Arapçad›r.Eserin Süley-
maniye, Hac› Selim A¤a, ‹stanbul Üniversitesi, Bâyezid ve Bursa ‹l Halk Kütüp-
hanelerinde yazma nüshalar› bulunmaktad›r. Tarih olarak en eski nüsha, Bursa
‹l Halk Kütüphanesi Haraçç›o¤lu  856/4’de bulunan (1019/1610) tarihli nüsha-
d›r. Tespit edilen di¤er nüshalar› ise flunlard›r: 
Köprülü Kütüphanesi, 1583/2 
Süleymaniye, Aflir Efendi, 443/10
Süleymaniye,Es’at Efendi, 1654/2; 3533/8; 2672/8
Süleymaniye, Hac› Beflir A¤a, 653/3
Süleymaniye,  Pertev Pafla, 238/5
Süleymaniye, fiehit Ali Pafla, 1359/3
‹stanbul Üniversitesi Kütüp. A.Y.1494; 1562/2
Hac› Selim A¤a, Hüdâyî, 257; 271/5
Bâyezid, 8003/3
Bursa ‹l Halk Kütüp, Câmiî Kebîr (Ulu Cami), 1751/2, 17521

Eser iki k›s›mdan meydana gelmifltir: Birinci k›s›mda mevt-i ›zd›rârî, ona kabi-
liyet ve isti’dâd, ölümü temennîden nehy, ölüm an›ndaki fitneler, saîdlerin ve
flakîlerin halleri, k›yâmet, haflr, hesab, flefâat ve ru’yetullah’›n keyfiyeti bölüm-
ler halinde anlat›lmaktad›r.
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‹kinci k›s›mda ise, mevt-i ihtiyârî (haflr-i mânevî), tezekkür, verâ’, murâkabe,
s›dk, zikir, ihsân, muhabbet, temekkün, ittisâl ve tevhîd gibi tasavvufî hâl ve
makamlar izâh edilmektedir.

MEVT-‹ IZDIRÂRÎ:

Hayat›n yok olmas›,hayat› devam ettiren “Tabiî ateflin” sönmesidir. O, so¤uk ve
kuru tabiatl› bir sonbahara benzer. Bu tür ölüm sadece bedenle ilgilidir ve görü-
nüflte olan bir fleydir. Zira fizîki ölüm, insan› insan yapan hakîkate, onun mâne-
vî rûhuna dokunmaz. Bu ölüm herkesi içine al›r. 
Hz. Hüdâyî mevt-i  ›zd›rârî bölümünde flu konular› inceler: 

1-Ölüme haz›rl›k ve onu temennî etmenin yasaklanmas›:

Ölüm her canl›n›n geçmesi gereken bir köprüdür. Bu yüzden ona haz›rl›k yap-
mak, aldat›c› dünya hayat›n›n zevk ve e¤lencelerinden uzak durmak gerekir. 
“Uyan›k (ak›ll›) mü’min ölümü s›kça anan ve ondan sonras›na en iyi flekilde haz›rla-
nand›r.”2 Ve yine ak›ll› kifli bafl›na gelen bir zarardan ötürü ölümü temennî etmez.

2-Ölüm an›ndaki fitneler:

‹nsan, hayat›nda ço¤unlukla hangi halde ise ölüm an›nda da o flekilde olur. An-
cak dünyada bulundu¤u flekilde ölür ve ölüm an›nda bulundu¤u flekilde haflr
edilir.Hiç bir ölü yoktur ki kendisine birlikte oturup kalkt›¤› insanlar gösterilme-
sin. Onlar  e¤lence erbâb› ( dalgac›) iseler; o da e¤lence erbâb›d›r; zikir ehli ise-
ler; o da zikir ehlidir. 
Hevâ ehlinden biri ölüm döfle¤inde iken “lâ ilâhe illallâh” demesi söylendi¤in-
de onun “ iç, bana da ver”  dedi¤i anlat›l›r. 

3-Saîd ve flakîlerin durumu:

Gerçek mü’minlerin, âriflerin ruhlar› bedenlerinden kurtulduktan sonra Kerîm
olan Allah’›n huzûruna ç›karlar. Rahmetle müjdelenirler, tüm engelleri aflarak
Rabbinin huzurunda durur; kendilerine semân›n kap›lar› aç›larak bedenlerinin
yan›na (geri) döndürülürler.
Günahkarlar›n (fâs›klar›n) ruhlar› ise sadece kaynar su ve irin ile müjdelenirler.
Ona öfke ile rahmetten uzak bir muâmele yap›l›r, önüne ç›kan engelleri aflamaz,
ac›yla ve azapla bafl bafla kal›r.

4-Rûhun bedenden ayr›ld›ktan sonraki durumu:

Ölülerin durumu farkl› farkl›d›r. Muttakîlerin ruhlar› “illiyîn” dedir. Günahkar-
lar›n ruhlar› ise “siccîn” dedir. ‹yi olsun kötü olsun bütün ruhlar için tek bir yer
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yoktur. Aksine durumlar›n›n farkl› olmas›yla yerleri de farkl› farkl› olur. Her
ruh, amelinin derecesine göre de¤erlendirilir. Sündüsdekiler “ güzel ahlâk” sa-
hipleridir.  Reyhandakiler “ oruç tutanlar” d›r.

5-Cesetleri bozulmayanlar (toprakta bedenleri çürümeyenler):

Peygamberlerin, velîlerin ve flehitlerin cesetleri yok olmaz, bozulmaz. Bunlar›n
d›fl›ndakilerin bedenlerini toprak çürütür. Peygamberler, velîler ve flehitlerin ce-
setleri Allah’›n yeryüzündeki emanetleridir. Çünkü onlar hâlâ Allah yolundad›r,
cesetleri (aynen) b›rak›l›r. 

6-Sûra  üfürülme ve dirilifl:

Allah Teâlâ  kendisine kavuflmaya can atanlar› kendisine kavuflturmak ve sev-
diklerine Bekâ yurdunda nimetini tamamlamak istedi¤i vakit sûra üfürülür, ka-
birdekiler diriltilir. Bedensiz ruhlar ile bedenlerine kavuflacak ruhlar›n durum-
lar› belirlenir. ‹flte gerçek zevk, bütün iyiliklerin gerçekleflmesi ruhun bedenle
birleflmesi ile olur.

7-Haflrin halleri ve keyfiyeti:

Kur’ânî delil, ruh ve cesedin haflrini gösterir. Do¤ru inanç sahipleri de burada
tereddüt etmez. Zira cesetlerin da¤›n›k parçalar›n›n toplanmas›, yaratmaktan,
vâr etmekten daha zor de¤ildir. 
Nebi (sav)’e insanlar›n nas›l haflr edilece¤i  soruldu¤unda demifltir ki: “‹ki kifli bir
devenin üzerinde, befl kifli de bir devenin üzerindedir. Bu, onlar›n sefere ç›k›p, her
biri müstakil binek bulamayan ve baflkas›n›n terkisine binen bir topluluk gibi
amellerinin zay›f olmas›ndand›r.  Mal›n› düflünen, mal›n› harcarken elini açan,
sâlih amelleriyle Allah’›n r›zâs›na koflan her zaman huzûr ve rahat içindedir.”3

8-Hesap ve Keyfiyeti:

Bir k›s›m naslar hesâb›n fliddetine, bir k›sm› kolayl›¤›na bir k›sm› da hesab›n
kalkaca¤›na iflaret eder. Bir grup ise hiç hesaba çekilmez. Nitekim Allah Teâlâ
flöyle buyuruyor: “‹flte onlar hesaps›z cennete girerler.”4

Buhârî Hz. Âîfle’den Nebi (s.a.v.)’in “K›yamet günü hesaba çekilene azap edilir”5

Ve yine Hz.Âîfle Rasulûllah’›n: “ K›yamet günü adaletli kad› getirilir ve fliddetli
bir hesapla karfl› karfl›ya gelir ve o, iki kifli aras›ndaki bir hurma için dahi asla
hüküm vermemeyi temenni eder.”6 dedi¤ini, iflittim der.
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9-Allah’›n Görülmesi (Ru’yetullah ):

Sahihayn’da Ebu Musa’dan rivâyet edildi¤ine göre: “‹ki cennet vard›r ki; bunlar,
kaplar› ve içindeki fleyler gümüfltendir. ‹ki cennet de vard›r ki, onlar, kaplar› ve için-
deki fleyler alt›ndand›r. Adn cennetinde cennetliklerle Rablerini görmeleri aras›nda
Allah’›n vechindeki Kibriya ridas›ndan baflka hiçbir fley bulunmayacakt›r.”7

Müellif ölümü k›s›mland›rd›ktan sonra özellikle sâlikin (tasavvuf erbâb›n›n)
mânevî  yükselifli için flunlar›n zorunlu oldu¤unu söyler: 
“O halde ey flaflk›n tâlib ve susuz âfl›k! E¤er Celâl ve Cemâl duvarlar›n› afl›p vus-
lat›n  selsebîl p›nar›na ulaflmak istersen, nefis vatan›ndan ç›k›p üns flehrine s›dk
ile hicret etmek gerekir. Bu ise, s›rr› letâfete ulaflt›rarak müflâhede ve riyâzatlar-
la, tevbe  ve Allah’a rücû ile olur. Çünkü senin s›rr›n, letâfeti kadar ilâhi va’di
duymaktan zevk al›r; vaîdin cayd›rmalar›ndan etkilenir böylece kemâli elde et-
meye ra¤bet edersin. Tevhid nurlar› zuhûr eder. Bidâyette, usûl ve yöntemlere
uymada, muâmeleleri tashîh etmede, ahlâk› tezkiyede, vâdileri geçmede, halle-
rin do¤ru ve kusursuz olmas›nda, velâyet makamlar›na ulaflmada, hakîkatleri
tahkikte ve nihâyetlere ulaflmadaki himmetin kuvvetlenir. 
O halde her bir makamdan Kadîr ve Allâm olan Allah’›n yard›m›yla bakiyyenin
(sevab›n ve en güzelin) sonuna ve merâm›n nihâyetine var›ncaya kadar çal›fl-
man, gayret etmen ve teyakkuz halinde bulunman gerekir.”
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MEVT-‹ ‹HT‹YÂRÎ VE HAfiR-‹ MANEVÎ :

Ölüm ve k›yamet üç k›s›md›r :
Birinci K›s›m: Avâm›n k›yametidir. Bu herkesin tabiî mecbûrî ölümü, hayvanî
rûhun bedenden ç›kmas› ve aile, mal ve çocuktan ayr›lmakla meydana gelir.
‹kinci K›s›m: Ehl-i Kulûb’un k›yametidir. Bu, dünya hayat›nda arzulara gem
vurmak, nefsin hevâs›n›n izlerini yok etmek, takvâ ile his elbiselerinden soyun-
makt›r.
Üçüncü K›s›m: Ehl-i fiühûd’un k›yametidir.Bu, varl›¤›n hakîkatine ulaflt›ran en
büyük vesîle ve güç yetirilemeyen en büyük k›yamettir. Hakk’da fâni olduktan
sonra gerçekleflir.
Müellif bundan sonra mevt-i mânevînin k›s›mlar›n› aç›klamaktad›r:

Sülûka Bafllang›çtaki Dereceler: TEZEKKÜR

Tezekkür ancak tevbeden sonra olan inâbeden sonra gerçekleflir.Zîra tevbe, iflti-
galden ibaret olan nefsÎ mânileri kald›rmak suretiyle hesaba çekmeyi gerektirir.
‹nâbe ise tezekkürü gerektiren f›trat safâs› ile ancak hâs›l olur.Ve yine tezekkür
ancak hilkat perdelerinin örtüsü ayr›lm›fl olan bir ak›l sahibi için meydana gelir.

Sülûka Giriflteki Dereceler: VERA’

Hak yolcusunun ete¤ini dünya kirlerinden temizlemesi kalbini ondan koparma-
s› gerekir. Zira vera’, kalbi fleriat, tarîkat ve hakîkatte yasak olan fleylere ilgi duy-
ma kirinden temizlemektir. Resûlüllâh (a.s.) Ebû Hureyre’ye flöyle söylemifltir:
“Vera’ sahibi ol ki insanlar›n en âbidi olas›n.”8

Sülûk Esnâs›ndaki Dereceler: MURÂKABE

Murâkabe, her an ve a¤›zdan ç›kan her sözde gayb› mülâhaza etmek için s›rr› gö-
zetmektir. Ve yine murâkabe, maksûdu mülâhazaya devamd›r.Murâkabenin de-
receleri vard›r:
Birincisi: Allah’a seyr s›ras›nda devaml› olarak Hakk’a murâkabedir. Bu mürid-
lerin ve seyr ilallah olanlar›n murâkabesidir.
‹kincisi: ‹tirazdan vazgeçmek suretiyle Hakk’›n sana olan nazar›n› murakâbedir.
Bu birinci murâkabenin üzerindedir.
Üçüncüsü: Cenab-› Hakk’›n ilklerin ilki oldu¤unu ve O’ndan önce hiçbir varl›-
¤›n olmad›¤›n› ve her fleyde O’nun hakîkatini düflünerek meydana gelen fluhûdî
tevhîdin murâkabesidir.
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Sülûka Ait Dereceler: SIDK

S›dk iflin dire¤idir. Onunla tamam olur, düzene girer. 0, nübüvvetten sonraki
derecedir. S›dk bütün hakîkatlere izâfe edilmifl, var oldu¤u ifade edilen fleylerin
hakîkatinden haber vermektir. S›dk›n dereceleri vard›r:
Birincisi: Kalbin riyâs›z ve baflka bir niyet kar›flmaks›z›n sülûke ça¤›ran biri ile
maksûda yönelmesi; kast ve niyetin s›dk s›fat›na sahip olmas›d›r. Sahibinin tüm
harâbiyetini ma’mûr eder.
‹kincisi: Sadece halka hizmet için yaflamak istemesi, hayat›n› yaln›zca kulluk
için yaflamas›d›r. Çünkü nefsinde (baflka bir) haz bâki kalmam›flt›r. Nefsinde
yaln›zca noksanl›k eseri görür; zira o, kemali yaln›zca Hakk için müflâhede eder.
Üçüncüsü: Ma’rifette s›dk; yani sadâkat sahibinin derecelerinin en büyü¤ü. Bu
makamda sad›k ma’rifetini vâk›aya mutâb›k k›larak s›dk s›fat›na sahip olur.Bu
ise kulun ameliyle bidâyette, mutavass›t ehlinden ise halde, kurb ve nihâyet ma-
kâm›nda ise vakitte Hakk’›n r›zâs›na muvâf›k olmas›yla olur.

Sülûke Ait Usûlün Dereceleri: Z‹K‹R

Zikir Hakk yolunda kuvvetli bir temeldir. Zikre devam etmedikçe hiç kimse Al-
lah’a ulaflamaz. Zikir velîli¤in fermân›d›r. Zikre muvaffak olana fermân veril-
mifltir, demektir. Zikirden soyulan azledilmifltir. Zikrullah müritlerin k›l›c›-
d›r.Düflmanlar›n› onunla yok eder, bafl›na gelecek âfetleri onunla savar.
Havâs ehlinin nazar›nda zikir bir emr-i vicdânîdir. Lisan ile ta’biri kâbil de¤il-
dir. Onun huzuru kalp iledir. Yoksa kalbin gafletiyle lisan›n zikri tek bafl›na hu-
zuru sa¤layamaz.Bu yüzden onlar bunu mûteber görmemifllerdir.
Zikrin, sülûkun son mertebesinde bulunanlar için bir mertebesi vard›r ki o da
fenâdan sonra bakâ makâm›d›r. Hakk’›n kendi varl›¤› için seni yoktan var etme-
sini zikretmen ve böylece Hakk ile var olup, O’nunla kâim olmand›r.

Sâlik ‹çin Deva Olan Dereceler: ‹HSAN

Hazreti Peygamber flöyle buyurur: “‹hsan Allah’› görüyormuflcas›na ibadet et-
mendir…”9 Bu ihsan mertebesinin dereceleri vard›r :
Birincisi: Peygamberinin diliyle kitab›nda ona ö¤retti¤i Allah’› görme ameline
kast ve niyette olan ihsan.
‹kincisi: Hâlin ihsan›d›r. Kulun sâlih amellerinin meyvesi olarak ortaya ç›kan
vâridatlar› kendi amel ve gayretinden de¤il, Allah’tan oldu¤unu bilip, bunu gö-
zetmesidir. Amel de gayret de O’ndand›r ve Allah’›n tevfîk›yledir.
Üçüncüsü: Vaktin ihsan›d›r. Vaktin tek olmas› için, himmetine bir gâye kar›fl-
mamas› için asla müflâhededen ayr›lmamakt›r.
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Sâlikin Sahip Oldu¤u Hallerin Dereceleri: MUHABBET

Muhabbet makâm› avâm›n son menzilidir ki bu menzile geldikleri zaman ken-
disine dâhil olundu¤u anda, kulu avâm rütbesinden ç›kar›p, havâs zümresine
dâhil eden menzillerin sonuncusudur. Ve bu, havâss›n makamlar›n›n ilkidir.
Mûteber olan menzil, muhabbet dura¤› ve onun üzerindekilerdir. Muhabbetin
alt›ndakiler ise muhabbet ehlinin aksine ücret karfl›l›¤› çal›flan insanlardaki bir
tak›m menfaat istekleridir. O muhabbet ehli ki, amellerinin karfl›l›¤›nda herhan-
gi bir ücret beklemeyen halâs bulmufl kullard›r.

Velâyet Mertebesinde Olan Dereceler: TEMEKKÜN

Temekkün, müstekâr olma gâyesi ve istikâmetin son dura¤›d›r. Bu makâm tu-
ma’nîne makâm›n›n da üzerindedir. Temekkünün de dereceleri vard›r :
Birincisi: Mürîdin Temekkünü. Hakk’›n d›fl›ndakilere iltifat› keserek kast ve ni-
yeti sahîh k›l›p; Hakk Teâlâ’ya yönelmesidir. Dâhil oldu¤u tarîkinde Hakk’a er-
mesi de bu sebepledir. 
‹kincisi: Sâlikin Temekkünü. Mâsivây› terk etmeyi gerçek mânâda yapabilmek-
tir. Bu da nazardan, tecellî ve ilmî muârazadan hâlin safâs› ile fluhûd, keflf ve
par›lt›lardan gâib olmakt›r.
Üçüncüsü: Ârifin Temekkünü. Makâm-› cemî’de hâz›r ve müstekâr olmas›d›r. Ve
istek perdesini aflmas›d›r. Zîra talep bile ancak gaybetle olur ki o da matlûbun
üzerindeki örtüdür.Tâlip matlûba eriflti¤inde ise (talep biter) talep perdesi kalkar.
Temekkün velâyet makamlar›n›n sonuncusu; fark’tan cem’e ç›kan› (tedânî),
mertebelerin nihâyeti ve cem’den fark’a dönen (tedüllî) makamlar›n ilkidir.

Hakîkat Mertebesindeki Dereceler: ‹TT‹SÂL

Bu makamda vâkî olan isimlerin tümü, mübdî ve muîd, evvel ve âhir isimleri alt›n-
da bir araya toplan›r. Ve yine ayn› flekilde nüzûl sebebiyle zâhir isminin, urûc sebe-
biyle de bât›n isminin alt›nda olur. Fakat bu makam Cenâb-› ‹lâhî ve Hz. Vahdâniyet-
tir. Bu makamdan Hazreti Ehadiyyet’e henüz terakkî edimedi.  de dereceleri vard›r:
Birincisi: ‹râdî ‹ttisâl. Her türlü flüphe ve vehimden terakkî ve tüm tereddütlerden
halâs bularak kasd’›n tashîh edilmesidir.Kulun bu bâbda ittisâli; bu terakkî ve ha-
lâs hâlini kendi nefsinde de¤il, gerçekte Allah ile oldu¤unu müflâhede etmesidir.
‹kincisi: fiuhûdî ‹ttisâl. fiuhûd ilim örtüsünü ortadan kald›r›r. Ve ondan fânî
olur. Hakk’›n yüce isimlerinden terakkî ile s›rlar›n da¤›n›kl›¤›n›n kalkmas›-
d›r.Zîra s›rlar, esmâ’›n mazharlar›ndaki tecellîyât›n mânâlar›d›r.
Üçüncüsü: Vücûdî ‹ttisâl. Bu ittisâlde kendisine iflaret eden bir nazar ve muâr
bir ismin hâricinde ne bir kadr ne de bir na’t idrak edilemez.Vücûdî ittisâl, ku-
lun Hakk’›n vücûdunda fenâ bulmas›d›r.
Fenâ ittisâl olarak isimlendirilemez. Lâkin bu isim ondan bir muâr ve kendisi-
ne iflaret edilen bir nazard›r. Bu nazar ise, varl›¤›n› Hakk’›n müflâhedesinde, zâ-
t›n› da O’nun zât›yla vehmeden fenâ sâhibinin fenâs›ndaki zuhûrudur.
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Sülûkun Sonundaki Dereceler: TEVHÎD

Tevhîd konusunda en üstün kelime, Ebû Bekr-i S›ddîk’in sözüdür: “Yarat›klar›-
na tan›mas› için mârifetinden âciz kalmaktan baflka yol vermeyen Allah’›n flân›
ne yücedir.” Ve yine denilmifltir ki, “ Tevhid, hükümlerin icrâs›nda kaderin ma-
kaslar› ile seni parça parça etti¤i halde flükretmendir.” ‹lim ehli konufltuklar›n-
da, hakîkat ehli de iflâretlerinde hep tevhîdin d›fl›ndaki hâl ve makamlardan tev-
hîdin tashîh edilmesi düflüncesini ifllemifllerdir.Tevhîdin k›s›mlar› flunlard›r:
Birincisi: Tevhîd-i Âmme; avâm›n tevhîdidir. Bu avâm›n, Allah’›n yarat›klar›na
ve yap›c›s›na iflâret eden sanat›na bakarak ve de aklî ç›kar›mlar ve sem’î delil-
lerle olan tevhîdidir. Avâm›n bu tevhîdi, flirkin en büyü¤ünün ortadan kalkma-
s›nda ortaya ç›kar.
‹kincisi: Tevhîd-i Hâssa; havâss›n tevhîdidir. Bu tevhîd, hakîkatlerle sâbit olur.
Ve yine o, zâhirî sebeplerin ortadan kalkmas›, aklî münâzaa ve tevhîdde delîl,
tevekkülde sebep, necât için vesîle kabul edilmeyen flâhitlere ba¤l›l›¤› kald›r-
makla olur. Bu tevhîdi “ayn’ül-cem’” makâm› olarak da vas›fland›r›rlar.
Üçüncüsü: Tevhîd-i ehassü’l- havâs; K›dem s›fat›na sâhip olanla kâim olan tev-
hîddir. Allah Teâlâ bu tevhîdi kendine hâs k›lm›flt›r.O’ndan baflkas›n›n bu mer-
tebeden nasîbi yoktur.Zîra bu tevhîd, cemîan halk›n fenâs› ve Hakk’›n bakâs›y-
la gerçekleflir.Hakk’›n d›fl›ndakilerin O’ndan ne bir ibâre ne de bir iflâret bulma-
lar› mümkün olmaz.O’nun d›fl›ndakiler O’na ulaflamaz.                      

ESER‹N KAYNAKLARI:

Müellif, eserinde konular› incelerken hemen her konuda; genelde birinci k›s›mda
Kur’an-› Kerim’den birkaç âyet zikretmifl, ard›ndan hadislerle konuya aç›kl›k getir-
mifltir. Müellifin kulland›¤› risâle içindeki hadislerin toplam› k›rk kadard›r. Hadis-
lerin ço¤u, Buhârî ve Müslim baflta olmak üzere di¤er kütüb-i sitte eserlerinde ve
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde bulnmaktad›r. Hadislerde sened zinciri pek yok-
tur. Son râvîden nakledilmektedir. Hadislerin kaynaklar›n› ise çok az zikretmifltir. 
Âyet yorumlar›nda kulland›¤› tefsirlerin kaynaklar›n› belirtmez. Müellifin kay-
nak olarak en çok kulland›¤› rüyâ, sûfî sözleri ve bir velîden naklen anlat›lan
ifadelerdir. Hüdâyî, konunun aç›klanmas› ve anlam kazanmas› için bunu s›k ya-
par. Örne¤in; “Yâfiî’nin ( velilerden birinden ) nakletti¤ine göre o flöyle diyor: “
Allah’dan bana kabir halk›n›n makamlar›n› göstermesini istedim…” gibi.10

Hüdâyî’nin eserin ikinci k›sm›ndaki temel kayna¤› Kur’an ve Hadis’lerden sonra “
fieyhu’l – ‹slam” lakâb›yla meflhur, sahas›nda kendinden sonrakilere kaynakl›k ede-
cek olan “ Menâzilü’s-sâirîn”11 adl› eserin müellifi Abdullah Ensârî (ö.481/1089)’
dir. Hüdâyî  özellikle onun hakk›nda “ fieyhu’l–‹slâm” terimini kullanmaktad›r. 
Menâzilü’s-sâirîn, k›sa bir mukaddime ve on bölümden oluflmaktad›r. Ayr›ca bu
on bölüm de kendi içinde on k›sma ayr›larak toplam yüz menzilden oluflur. Bu tas-
nif daha sonra ki sûfîlerde de görülür. Meselâ, Ankaral› ‹smail Rusûhî
(ö.1041/1630)’nin “Minhâcü’l-Fukarâ”12 s› eserin flerhi gibidir. Yüzlü tasnif onda
da görülür. Eserdeki dereceleri beyan eden bafll›klar flunlard›r: Bidâyât, Ebvâb,
Muâmelât, Ahlâk, Usûl, Evdiye, Ahvâl, Velâyât, Hakâik ve Nihâyât bölümleridir.
Hüdâyî, ikinci k›sm›n mukaddimesinde yapt›¤› aç›klamayla bu on bölümden
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yaln›z bir hâl ve makâm› aç›klamakla yetindi¤ini belirtmektedir. Burada bir “fa-
s›l” olarak tevbe kavram›n› bu on tasnife göre tan›mlar; ondan sonra ehl-i sülû-
kun menzillerini aç›klamaya bafllar. Müellif her menzilden birer konuyu aç›kla-
d›¤›ndan bazen genifl aç›klamalarda bulunur.
Hüdâyî’nin isim vermedi¤i ancak yapt›¤›m›z çal›flma sonucunda gördü¤ümüz
bir kaynak türü de “Tasavvuf Klasikleri” diye adland›rd›¤›m›z eserlerdir. Bun-
lardan özellikle “Kufleyrî Risâlesi”nin çok kullan›ld›¤› anlafl›lmaktad›r. Müelli-
fin konular›n aç›klanmas›nda s›kça kulland›¤› sûfî sözleri genelde bu eserden
al›nm›flt›r. Ayr›ca müellif, risâlenin son k›s›mlar›nda bulunan temekkün, ittisâl
ve tevhîd gibi kavramlarda “varl›k” konular›na de¤inmekte, yer yer izahlar yap-
makta ve son olarak biri genel (tüm mü’minlere), di¤eri de özel (müridlere) ol-
mak üzere iki vasiyetle eserini tamamlamaktad›r.    
Tasavvuf tarihinde yukarda zikredilen yüz makam›n d›fl›nda farkl› makam anlay›fl-
lar› da olmufltur. Onlardan biri de “Meflrebü’l-Ervâh” müellifi Rûzbihân Baklî
(ö.606/1209)’nin yapt›¤› tasniftir. Müellif bu eserinde 1001 makamdan bahsetmek-
tedir. Eser, kulun manevi yolculu¤u esnas›nda rûhî ilerlemelerle kat etmesi gereken
makamlardan bahsetmektedir. 1001 makam tasnifiyle yaz›lm›fl ve bize kadar gelmifl
tek eser budur. Müellif bu makamlara delil olarak; Zünnûn’un  “ Kul ile Rabbi ara-
s›nda bin ilim”, Bâyezid’in “ Kul ile Rabbi aras›nda bin makam”, Ebubekir Kettâ-
nî’nin “ Kul ile Rabbi aras›nda bin engel vard›r.” sözlerini  göstermektedir.13

Müellif ikinci bölümde mevt-i ihtiyârîyi anlat›rken, k›yamet, haflr ve tevbe kav-
ramlar›n› karfl›laflt›rmal› olarak ele al›r. K›yameti ve haflri üç k›s›mda inceler. K›-
yamet ona göre, “avâm›n k›yameti”, “ehl-i kulûb”ün k›yameti” ve “ehl-i flü-
hûd’un k›yameti” olarak üç türlüdür. Ehl-i flühûd’un k›yametini hakiki ölüm
olarak görür ve ona göre bu durum fenâdan sonra bekâ halidir. Allah Teâlâ bu
makamdakileri uhrevi hayat ile diriltmifltir. Onlar hem mutlak hem de mukay-
yed olarak Allah’a kavuflanlar, O’nun Zât›’n›n Cemâlini müflâhede edenlerdir. 
Ebû Yezîd el– Bistâmî, bu makamda ( ö.262/875): “ Sevgiyi kadeh kadeh içtim,
ne flarap bitti ne de ben kand›m.”14 demifltir.
Müellif haflri de üç k›s›mda ele al›r: Avâm›n, seçkinlerin (havâs›n) ve en seçkinlerin

319

.

Önceleri Hüdâyi Kütüphanesi olarak kullan›lan binâ Hazireden bir kesit



(havâssü’l- havâss) haflridir. Bu durum, rûhâni enâniyet kabirlerinden Rabbânî hü-
viyete bürünmektir. Nitekim Allah Teâlâ: “Müttakileri heyet halinde O çok esirge-
yici Allah’›n huzuruna toplayaca¤›m›z gün …”15 buyurmas› bu hakikati ifade eder.
Müellif tövbe konusunu da dokuz bafll›k alt›nda ele alarak aç›klar. 
Hüdâyî, eserin son bölümünde bir nasîhat ve bir vasiyet sunmaktad›r. Bunlardan
birincisi tüm mü’minlere genel bir nasihatt›r. Bu nasihat›n son k›sm› flöyledir: 
“Sizi, geçici ve aldat›c› fleylere ve dünyal›k hazlara dalmaktan kurtaracak fleyle-
ri hat›rlay›n. Ölümü ve kabir (ehlinin) ahvâlini çok tefekkür edin. Hesap günü
gelmeden önce nefislerinizi hesaba çekin. Yemede, içmede ve kelamda kifâyet
miktar›ndan fazlas›n› terk edin. Herkesi içine alan o tabiî ölüm gelmeden önce
fenâ s›rlar›ndaki irâdî ölümü tercih edin.”
‹kinci bölüm ise tasavvuf erbâb›na (sûfîlere) bir vasiyettir. Burada özetle flöyle
der: “Ey sadakât s›fat›na bürünmüfl, Hakk’› arayan âfl›k o¤ul! Öncelikle sana ge-
reken, Hak elçilerinin getirdi¤i haberleri (amelde) sa¤lam ve güzel yapmand›r.
Yollar›n en do¤rusu olan tasavvuf yoluna dahil ol. Kemâl ehline sevgi besle, say-
g›l› ol. Onlara karfl› hürmeti tercih et. Zira onlar›n kalpleri s›rlar hazinesidir.
fiüphesiz mertebelerin en yücesine ulaflmak ancak Rabbin yolunda edebe riâyet-
le mümkündür. Nefsin tezkiyesi ve kalbin tasfiyesinde gayretini ço¤alt. Hizmet
ehli olup bir seyyid ol ki kullar da sana boyun e¤ip sayg› duysunlar. Bir kap›ya
sürekli devam et ki di¤er kap›lar da sana aç›ls›n. Hakiki varl›k sahibi ancak,
Kahhâr ve Vâhid  s›fat›n›n sahibidir. Gözlerinden ve gönüllerinden perdelerin
kald›r›ld›¤› kimseler bu s›rr› müflâhedeye muktedir olmufllard›r. Bu, Allah Te-
âlâ’n›n bitmez tükenmez fazl›d›r; onu diledi¤ine verir. 
Hazreti Hüdâyî’nin bu eseri kifliye ölümü hat›rlatan ve onu mânevî yol da yetifl-
tirten bir eserdir. Korku ve ümit aras›ndaki çizgi, Kur’an ve sünnet üzere muha-
faza edilmifl dünya ve ukbâ mukâyesesi en güzel ifadelerle anlat›lm›flt›r. Özel-
likle son k›s›mda sundu¤umuz nasihat ve vasiyetinde özetledi¤i ifadeler baflta
iyi bir kul sonra da iyi bir mürid olman›n yollar›n› göstermektedir. 
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