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Cehâletten bilgiye, kötü ahlaktan güzel ahlaka ve kendi vücûdundan Hakk’›n
vücûduna do¤ru manevî ve kalbî bir hareket olarak tan›mlanan seyr u sülûk
kavram›, tasavvuf kültüründe ahlakî e¤itimi ifade eden temel terimlerden biridir. Bütün mistik hareketlerde oldu¤u gibi tasavvufta da bu yolculu¤un tabiî neticesi olarak bir kademeleﬂme, basitten mürekkebe, iyiden mükemmele do¤ru
bir tekâmül söz konusudur. Bu tekâmülü gerçekleﬂtiren sufîye “sâir, seyyâr, sâlik” gibi isimler verilir.1
Tasavvuf ve tarikata giren kimsenin manevî e¤itimini tamamlay›ncaya kadar takip etti¤i söz konusu süreç için meﬂhur olan tasniflerden biri ﬂöyledir:
1. Seyr ilallâh/Allah’a seyr: Nefis mertebesinden Hakk’›n varl›¤›na do¤ru olan
seyirdir. Seyrin ilk mertebesinin nihâyeti, vahdeti örten kesret perdesini kald›rmakt›r.
2. Seyr fillâh/Allah’ta seyr: Hakk’›n s›fatlar›yla ile vas›flan›p ahlâk›yla ahlaklanmak sûretiyle “ufuk-› ‘alâ” ya ulaﬂmakt›r. Bu seferin nihâyeti, vâhidiyyetdir ki,
bu sayede sâlike ledünnî ilimler keﬂfolunur.
3. Seyr ma’allâh/Allah’la seyr: Zâhir ve bât›n ikili¤inden kurtularak velîli¤in sonuna ulaﬂmakt›r. ﬁâyet sâlikten kesret lekesi tamamen silinmezse bu makâma
“kâbe kavseyn” tamamen yok olursa “ev ednâ” ad› verilir. Üçüncü seyirden sonra bütünüyle ilahî lütuf ve seçime (istafâ) dayal› olarak pek az müntehîye nasib
olan bir dördüncü seyr vard›r.
4. Seyr ‘anillâh/Allah’tan seyr: Tâliblerin ve irﬂâda lay›k olanlar›n irﬂâd› için
mahvdan sonra sahve, cemden sonra farka, fenâdan sonra bekâya dönmektir. ‹lk
iki seyr ile velîlik makâm›na, son ikisi ile de mürﬂîdlik yetkisine ulaﬂ›l›r.2
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Azîz Mahmud Hüdâyî’nin bak›ﬂ›yla ele ald›¤›m›z seyr u sülûk mertebeleriyle ilgili bu çal›ﬂmam›z, onun daha çok Merâtibü’s-Sülûk adl› eserine dayanmaktad›r.
Tespit edebildi¤imiz kadar›yla risâlenin biri ‹stanbul Üniversitesi Kütüphanesi,
Arapça Yazmalar 2957/3 numarada, di¤eri de Hac› Selima¤a Kütüphanesi, Hüdâyî 274 nolu kay›tta olmak üzere iki nüshas› bulunmaktad›r. Farkl› tarihlerde
istinsah edildi¤i anlaﬂ›lan her iki nüshan›n, hem müstensihlerinin ifadelerinde
hem de kütüphane kay›tlar›nda Hüdâyî’ye ait oldu¤u belirtilmektedir. Söz konusu eserin bizim için dikkat çeken yönü, XV. yüzy›l Zeyniyye tarikat›3 sufîlerinden Abdüllatîf Kudsî’nin (öl. 856/1452)4 sülûk mertebeleriyle ilgili Tuhfetü’lVâhibi’l-Mevâhib adl› eserinin ilk bölümünün muhtasar› görüntüsünü vermesidir. ‹ﬂaret etti¤imiz bu benzerli¤i göstermek için Kudsî’nin mezkur eserine de
dipnotlarda yer verece¤iz.
Hüdâyî’ye göre yukar›da ana hatlar›yla anlat›lan seyr u sülûkun gerekti¤i ﬂekilde has›l olabilmesi için sâlikin kevnî ve ilahî s›fatlarla vas›flanarak her türlü itibardan, taalluktan ve nefsinden tamamen fenâ bulmas› gerekir. Sâlik iﬂaret edildi¤i üzere makâmlar› aﬂt›ktan ve her bir makâmdaki kemâlini tamamlad›ktan
sonra en yüksek manevî mertebe olan marifet ve müﬂâhede derecesine ulaﬂ›r.
Bu aç›dan bak›ld›¤›nda sülûkun tamam olmas›, seyr yoluyla de¤il makâmlara
ulaﬂmakla olur. Çünkü hem dünyada hem de âhirette seyr fillâh›n sonu yoktur.
Sâlik nereye ulaﬂ›rsa ulaﬂs›n, mübtedî gibidir. Zira Hakk’›n zât, s›fat ve ef’âlinin
nihâyeti bulunmamaktad›r; ve her müﬂâhede edilenin ötesinde müﬂâhede edilecek ﬂeyler mevcuttur.5
“Allah’a giden yollar yarat›klar›n›n nefesleri say›s›ncad›r” cümlesini zikretmekle birlikte Hüdâyî, tarîkat yolunda seyredenleri baﬂl›ca üç k›sma ay›rm›ﬂt›r:
1. Sülûk-› âmm: Oruç, namaz, hac ve zekat gibi zahirî bedensel ibadetlerle seyr
edenler. Bunlar sâlih ve ahyâr s›n›f›ndand›r.
2. Sülûk-› hâss: Nefis ve kalplerini kötü huylardan ar›nd›rd›ktan sonra (tezkiye)
güzel vas›flarla süsleyerek (tahallî) bat›nî amellerle meﬂgul olanlar. Bu kiﬂiler
evliyâ ve ebrârdand›r.
180

.

3. Sülûk-› ahâssü’l-hâss: Hakk’a mahabbetle seyretmek ve O’na cezbe ile uçmak
gibi manevî amellerle seyirlerini gerçekleﬂtirenlerdir. Sâd›k ve ﬂuttârlar bu s›n›ftand›r. Üçüncü grubun di¤erlerinden fark›, ilk iki gruptakilerin nihâyette ulaﬂt›klar› mertebeye, onlar›n bidâyette ulaﬂmalar›d›r.6
Mutlak Varl›¤›n tecellî sürecinde çeﬂitli mertebelerden geçerek (nüzûl) âlemi
vücûda getirmesi Varl›k mertebeleri olarak ifade edilirken her varl›¤›n aﬂa¤›dan
yukar›ya do¤ru (urûc), yani kesretten vahdete do¤ru seyr ederek Mutlak Vücûd’a ulaﬂmas›na da seyr u sülûk mertebeleri ad› verilmiﬂtir. Söz konusu mertebeler farkl› say› ve gruplarda ele al›nmakla birlikte Hüdâyî, inceledi¤imiz risâlesinde sadece nefs mertebesine iﬂaret etmekle yetinmiﬂ,7 öte yandan Vâk›ât adl› eserinde ise tabiat, ruh, s›rr olmak üzere di¤er makâmlardan da bahsetmiﬂtir.

Nefs Mertebesi
Sülûk mertebelerinin ilki kabul edilen bu mertebeyi aﬂabilmesi için sâlikin, nefsini ve özelliklerini bilmesi gerekir. Bedene b›rak›lm›ﬂ, latîf, karanl›k ve cans›z
(câmid) bir ﬂey olan nefis, belirli bir süreç içinde çeﬂitli feleklerden ve varl›k
mertebelerinden geçip kesâfet ve madde alemine ulaﬂm›ﬂt›r. Bu nüzul, nefsin
karanl›k ve madde âlemine iniﬂini temsil etmektedir.8 Bununla birlikte nefis, u¤rad›¤› her aﬂamada belirli bir özellik ve tesir alarak gittikçe daha karanl›k hale
gelmiﬂtir.
Nefsin bu ﬂekildeki nüzûlü sadece kesâfet ve madde âleminde ortaya ç›kmas›
demek de¤il, ezelî ilim âleminde bilmiﬂ oldu¤u ﬂeyleri de unutmas› anlam›na
gelmektedir. Di¤er bir ifadeyle, nefsin içine düﬂtü¤ü madde âleminin, onun ezeli bilgisinin aras›na girmesi demektir. Nefsin ezelî bilgiyi unutmas› gibi, bu bilgiye ulaﬂmas› da ayn› aﬂamalarla gerçekleﬂir ki bu sürece, birincinin mukabili
olarak “urûc (yükseliﬂ)” ad› verilir. Söz konusu süreçte nefis, ﬂehâdet âlemine
geldi¤i nüzûl yolunu takip ederek, ilk mertebedeki aslî hâline ulaﬂmaya çal›ﬂ›r.9
Hiç kuﬂkusuz bu mertebeye ulaﬂmak da, belirli yöntem ve temrinleri gerektirir.
Hüdâyî, asl›na dönüﬂ sürecinde nefsi üç k›sma ay›rm›ﬂt›r:
1. Avâm›n nefsi/nefs-i ‘âmm; nefsü’l-emmâre: Tabiî ve ﬂehevî ﬂeylere arzu duymak, ilahî emir ve yasaklara karﬂ› olmak, onun en belirgin özelli¤idir.
2. Seçkinlerin nefsi/nefs-i hâss; nefs-i levvâme: Kendisini hatalar›ndan dolay›
ay›playan nefis.
3. Seçkinlerin seçkinlerinin nefsi/nefs-i ehassu’l-hâss; nefs-i mutmainne: Kötü
fiil ve davran›ﬂlar› terketmek suretiyle nefsin Hakk’a karﬂ› mutmain olmas›d›r.10
Sufîler, bütün varl›klar ile ‹lahî Zât aras›nda bir münasebetin oldu¤unu kabul
ederler. Ancak söz konusu münasebet, baz› ar›zî durumlar nedeniyle ortadan
kalkar veya iﬂlevsiz duruma gelir. Nefis ile Zât aras›ndaki bu iliﬂki de nefsin tenezzülü sebebiyle iﬂlevsiz kalm›ﬂt›r. ﬁu halde, nefsin kemâle erdirilmesi ve sûfilerin belirledikleri yöntemlere göre madde âleminin kirlerinden ar›nd›r›lmas›,
iﬂaret edilen ba¤›n fiilî hâle getirilmesi ve netice vermesinin yegane yoludur. Bu
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süreç tamamland›¤›nda art›k nefis ile Hak aras›ndaki iliﬂki bilkuvvelikten bilfiil hâle gelir. Buna göre seyr u sülûk ad› verilen bu süreçte, nefis de¤iﬂim yaﬂayarak ﬂehâdet âleminde var olmadan önceki hâline döner. Ancak bunun gerçekleﬂebilmesi için mürîdin tarikata kabulündeki en önemli ﬂart ve sulûkunun ilk
basama¤› olan tevbe eﬂi¤inden geçmesi gerekir.
Hüdâyî’ye göre tevbe, ﬂehvânî ve bedenî arzular›n ifadesi olan nefisten kurtulmak ve bütünüyle Allah’a yönelmektir. Manevî veya ikinci do¤um olarak adland›r›lan böyle bir tevbede, sâlikin dinî bilinç, kesin bir kararl›l›k, müessir bir vicdanî duyarl›l›k ve Allah’a karﬂ› iﬂtiyak taﬂ›mas› gerekmektedir. Buradaki tevbenin manas› sadece eski günahlardan kurtulmak ve isti¤far etmek de¤il, bilakis
hedef ve amaçlar› aç›s›ndan sâlikin önceki tecrübelerinden farkl› olarak yeni bir
hayata samimiyetle girmesidir. Bu nedenle içinde günaha dönebilirim duygusu
besleyerek veya terketmeye kesin karar vermeden günah iﬂlemeyi b›rakan kiﬂi,
tevbe etmiﬂ olmaktan ziyade günahtan kaç›nan (mümteni’) kimse olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Zira tevbenin ilk ad›m›, günahlar›n çirkinli¤i, ilahî cezan›n a¤›rl›¤› ve nefsin acziyetini düﬂünerek tekrar ayn› günah› bilerek iﬂlememektir.11
Sufîlerin üzerinde önemle durduklar› di¤er bir husus da nefsin mahiyeti meselesidir. ‹htilaf ettikleri bu konuda baz›lar›, nefsin rûh gibi bedeni ayakta tutan
bir cevher oldu¤u görüﬂünün benimserken bir k›sm› da hayat›n bedenle kâim olmas› gibi, nefsin de bedenle kâim bir araz oldu¤unu ileri sürmüﬂlerdir. Bununla birlikte, ittifak ettikleri husus, nefsi tan›man›n (marifetü’n-nefs) sonunun olmad›¤›d›r.12
Nefis kendisindeki ezeli bilgiyi unutup, cehâlet, karanl›k ve zulmet içinde kal›nca kötü ahlâk›n mahalli olmuﬂtur. Buna göre onun en belirgin özelli¤i, kötülü¤ü emredip, do¤ruluktan sapmas› ve sapt›rmas›; ﬂerri sevip, hay›rdan hoﬂlanmamas›d›r. Dolay›s›yla müridin öncelikli olarak dikkat etmesi gereken ﬂey nefsini, nefsinin hile ve tuzaklar›n› bilmesidir. Lüzumsuz ve gereksiz ﬂeyleri elde
etmeyi istemesi ve hevâs›n›n peﬂinde koﬂmas› onu bundan al›koyar. Nefsini tan›ma aﬂamas›ndan sonra zühd, takva, zikir ve murakabe ile nefsinin ateﬂini ve
nurlar›n› ortaya ç›kar›r. Bu nurlar›n ﬂiddetlenmesi ve güçlenmesi ile de nefis bütün örtülerinden s›yr›l›r. Böylece art›k sâlik, nefsinin irâdesini, desîselerini, hilelerini, kusurlar›n› ve hareket yollar›n› bilir ve bu bilgisi ile onu kötü s›fatlardan temizleyip iyi s›fatlarla tezyîn etmeye çal›ﬂ›r.13
Bahsedilen tezyîni gerçekleﬂtirme aﬂamas›nda sufîmiz, seyr u sülûkun en önemli ritüelleri aras›nda sayd›¤› zikrin, hangi ﬂartlara uyarak nas›l yap›lmas› gerekti¤ini ﬂöyle tarif etmiﬂtir: Sâlik, Lâ ilâhe illallâh kelimesini diliyle zikrederken
ezmâna mutab›k olarak ayn› anda manas›n› da gönlünden geçirmelidir. Baﬂlang›çta dünya ile ilgili havât›r› gidermek için Lâ ma’bûde illallâh; ortalarda âhiret
havât›r›n› yok etmek amac›yla Lâ matlûbe illallâh ve sonda da mâsivây› gidermek maksad›yla ihsân›n manas›n› zihinde haz›r ve canl› tutarak Lâ mevcûde illallâh zikredilmelidir. Bu hâldeyken sâlik, bütün ahvâlinde Hakk’a yönelir, s›dk
ve ihlâsa sar›larak nefsi için nefsinden kurtuluﬂu umut eder.518 Sufîmiz burada
özellikle zikrin birbirine ba¤l› iki yönüne dikkat çekmektedir. Birincisi, dilin
mezkûru ifadesi, yani telaffuz etmesi ve konuﬂmas›; ikincisi de icrâ-y› zikir es182
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nas›nda manan›n düﬂünülmesidir. Bu yönden bak›ld›¤›nda zikir, bütün kalbî
amelleri kapsayan bir ameliye durumundad›r. Çünkü hakikî anlamda Allah’›
zikreden ve bu esnada tüm fiil, söz ve hat›ralar›n› murakabe edenin zikri, kalb
amellerinin ç›k›ﬂ yeri veya bu amellerin birleﬂimidir.
Allah sevgisiyle kalbi dolan sufî, Hakk’› çokça tefekkür eder, bütün melekelerini sadece O’na yöneltir, kalbini baﬂkas›yla meﬂgul etmez, zikriyle ünsiyet eder
ve ayr› kalma korkusundan dehﬂete kap›l›r. Bu hâldeyken zikrîn alevleri kalbinde zuhûr etmeye baﬂlar, orada bir iz b›rak›r ve giderek bütün kalbi kaplar; böylece mezkûrun (Hakk’›n) yüceli¤ine lay›k olmayan her ﬂeyi yakar ve yok eder.
Kötü vas›flar› yok eden alevlerin ard›ndan, güzel s›fatlarla kalbi bezeyen
Hakk’›n nûru ortaya ç›kar.15
Öte yandan sâlik, makâm-› nefsten makâm-› s›rra seyri s›ras›nda ayn› zamanda
fenâdan bekâ mertebesine de ulaﬂm›ﬂ olacakt›r.16 Bu aç›dan nefs makâm›, fenân›n ilk derecesine tekâbül etmektedir. Sufîmizin ifadesiyle mürîd, nefsini kötü
vas›flardan tasfiye edip iyi s›fatlarla süsledikten, ubûdiyete yönelip rubûbiyetle
çekiﬂmeyi terk ettikten sonra kazand›¤› tefvîz ve tevekkül hâliyle kendi irâdesini Hakk’›n irâdesinde yok etmiﬂ olur. Fenâ’n›n ilk mertebesine iﬂaret eden bu
makâmda sâlikin basîreti ayd›nlan›r; nefsinin a¤›r basan ay›plar›n›, yakaza veya
uyku hâlinde iken daha çok hayvanî ﬂekiller olmak üzere sembolik olarak görür.17 Hüdâyî’nin geniﬂ bir ﬂekilde yer verdi¤i bu semboller ﬂunlard›r:18
“Anne, zevce ve cariye, nefs-i ﬂehvâniyenin s›fat›d›r ve annenin ﬂefkati, eﬂin
sevgisi gibi ﬂeyler nefs-i ﬂehvâniyenin kuvveleridir. Dünya bazen câriye sûretinde, çocuklar da ameller sûretinde görünür. Kad› ve vezîr ise ak›l›n s›fat›d›r ve
hükmetme, iﬂ bitirme gibi bu ikisi ile ilgili ﬂeyler akl›n kuvvelerini ifade eder.
Hür ve süt emen çocuklar, kalbin s›fat›d›r. Beyaz köleler, ruhun kuvveleridir. Bu
köleler güzel ve yak›ﬂ›kl› olup on yaﬂ›na kadar veya on yaﬂ›n›n üstünde iseler,
ister hür veya ister köle olsunlar meleklerin s›fat›d›rlar. Cinler bu kölelerin suretinde genç, orta yaﬂl› veya yaﬂl› olarak görünürler ve bütün bunlar kalbin kuvveleridir. ‹htiyarlar›n görülmesi riyasete delâlet edebilir. Zimmet ehlinin çocuklar›, azap melekleri suretinde gözükürler. Onlardan gençler, orta yaﬂl›lar ve ihtiyarlar ister erkek veya isterse diﬂi olsunlar nefisteki gizli ﬂirkin s›fat›d›r. Düﬂmanlar (ehl-i harb), her türlü maksudun karﬂ›s›ndaki engel niteli¤indedir. Müslüman kad›nlar ise, dünyan›n s›fat›d›rlar. Bakireleri ise, tarikat ve gaybden kalbe gelen tarikat ilimlerinin s›fat›d›rlar. Siyah köleler ise, ﬂehvani nefsin (nefs-i
ﬂehvâniyye) kuvveleridirler.
Fil nefse galip gelen büyüklenmenin, deve kendisinden korkuldu¤u zaman kinin, güzel davran›ld›¤›nda ﬂevk ve muhabbetin, yük taﬂ›t›ld›¤› veya binildi¤i zaman da tam bir teslimiyetin, zürafa yemenin, içmenin, giyinmenin, dolaﬂman›n
ve tembelli¤in, öküz görüﬂünü dayatman›n, kimseye teslim olmaman›n ve ayn›
ﬂekilde çok yemenin, koyun deve ve at, âl-i himmet, izzet ve maksada varman›n
s›fat›d›r. Kat›r özür ve yalan›n, eﬂek cinsel ﬂehvetin (ﬂehvete düﬂkün nefsin), aslan bir toplulu¤a hükmetmenin, kaplan kibrin, ç›ta h›rs›n, ay› ve siyah köpek öfkenin, benekli köpek ve maymun kötülü¤ün ve acelecili¤in, siyah ve benekli olmayan köpek cimrili¤in, her ﬂeyi mübah görmenin ve dil ile eziyet etmenin s›183
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fat›d›r. Ancak av köpekleri, kuﬂlardan ﬂahinde oldu¤u gibi güzel s›fat› ifade
eder. S›rtlan gömülü olan ﬂeyleri ve leﬂleri haram helâl ay›r›m› yapmadan yemenin, domuz reddetme, baﬂ›na buyruk davranma ve inkâr›n, kurt hased ve yarat›klara zarar› düﬂünmenin, ceylan bir ﬂeyden ürktü¤ünde nefsin, tilki kurnazl›k,
sahtekârl›k, riya, kibir (süm’a) ve hilenin, çakal tembelli¤in ve iﬂsiz güçsüz dolaﬂman›n, kedi tamah, yaltaklanma, nifak ve nankörlü¤ün, kirpi ve kaplumba¤a,
bât›nî olarak aldatman›n, zahiren ise ﬂerrin s›fat›d›r. Tavﬂan gafletin, y›lan düﬂmanl›¤›n, akrep dil ile eziyetin, kar›nca h›rs›n, fare ve gelincik pintilik ve korkakl›¤›n, köstebek cevr ve zülüm ile yeryüzünü harabetmeye çal›ﬂman›n, keler
(kertenkele) ve arap tavﬂan› cimrili¤in, bukalemun yalanc›l›¤›n ve hareketlerinde tamamen göz boyaman›n, gübre böce¤i cinsel organ›yla oynaman›n ve necâsetten sak›nmaman›n, bit tahta kurusu ve kene hasedin, kurtçuk aldanman›n s›fat›d›r. Ayr›ca denizdeki canl›lar ve karadaki haﬂerat (böcek) ister piﬂirilerek isterse piﬂirilmeden yensin maddî ve manevî r›zka iﬂarettir.
Kuﬂlardan tan›nmayanlar genel manas›yla meleklerin ve ruhlar›n s›fat›d›r. Horoz, güvercin, tavus kuﬂu, papa¤an, bülbül ve benzerleri insanî ruhun s›fat›d›r.
E¤er güvercinler birden fazla olursa meleklerin s›fat›d›r ﬁahin ve benzerleri, ârifin ruhunun, serçe ﬂiir ve benzeri ﬂeylerin, b›ld›rc›n bir ﬂeyden ürktü¤ünde nefsin niteli¤idir. Pençesi bulunanlar ve bunlar›n d›ﬂ›ndaki leﬂ yiyiciler, her ﬂeyi
mübah görmenin s›fat›d›r. Tavuk, su kuﬂlar› ve kaz ilmî ve hay›rl› havât›r›n (düﬂüncenin), k›rm›z› büyük eﬂek ar›s› ﬂeytanî havât›r›n, ar› nefs-i tayyibenin, ipek
böce¤i ve kara sinek insanlara asalak olman›n, kelebek bir ﬂeye h›rsl› olman›n
ve akibeti gözetmemenin, yarasa inâd›n ve gerçe¤i görmemenin s›fat›d›r.
Toprak unsurun bulundu¤u kiﬂiye, toprak, kara parçalar›, da¤lar, çöller, evler ve
tepeler latif halde görünür. Evlerden Mekke ve Medine’yi Allah mübarek k›lm›ﬂt›r. Oraya yönelmek Allah’a yönelmektir. Mescid-i Aksâ’ya yönelmek ise nefsin
›slah›nda gayrete iﬂaret eder. Bunlar da kalbin s›fatlar›d›r. Ayn› ﬂekilde (nefsi)
›slahta tuz görmek böyledir. Da¤ ve ister dolu isterse boﬂ olsun derin olmayan
kuyu ve içinde yürüdü¤ü bir k›sm› harap karanl›k dar sokaklar görmek böyledir. Kuyu derin ise varl›k kuyusudur. Kandillerin önceki makâm›n s›rr› olmas›
gibi yukar›da zikredilen mescitlerin d›ﬂ›ndakiler ve sütunlar üzerinde yüksek
kubbeler (büyük camiler), bu makâm›n s›rlar›d›r. Her bir makamda ve makamlar›n rütbelerinde görülenler bu ﬂekilde yorumlanmal›d›r. Dolay›s›yla mescitler
ve sütunlar üzerinde yükselen kubbeler hangi makamda ve mertebede görülürse o makâm›n s›rr›d›r. Sütunsuz bir kubbe görülürse o da insanî varl›kt›r.
Elbisenin temizli¤i ve pâkl›¤› kalp ve nefs hâlinin temizli¤ine iﬂarettir. Elbisenin
ete¤inin uzunlu¤u, dinin emretti¤i hükümleri sa¤lam yapmas›na iﬂarettir. E¤er
sâlik, elbiselerden birisinin kesildi¤ini, y›rt›ld›¤›n› ve yand›¤›n› görürse tedirginlik (endiﬂe, tasa kayg›), hâlin vucûdunun fesâd› (varl›¤›n›n bozulmas›na) içine düﬂtü¤ü bir musibet ve ﬂehvete dalmaktan ve imkans›za tabi olmas›ndan kaynaklanan bir sapmaya delâlet eder. Ayn› ﬂekilde takunya hariç terlik, sermûze
ve bu ikisine benzeyenler ba¤› koptu¤u zaman ayn› manadad›r (elbisenin y›rt›lmas›ndaki gibi kötü hallere iﬂarettir). Bunlar› (terlik ve sermûze) kestirmek veya giymek zinaya iﬂarettir; ve ayr›ca karanl›k bir evde zinet eﬂyalar›n› veya baﬂ184
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kas›n›n evinin kap›s›ndan onun izni olmaks›z›n girdi¤ini görse ayn› ﬂekilde zinaya iﬂarettir. E¤er evine girdi¤i kimseyi ç›plak olarak görürse ve o kiﬂi de mustakim birisiyse zahiren ve bat›nen tecerrüdünde iﬂarettir. Müstakîm biri de¤ilse
îman›n› eksiltecek ﬂeylerden sak›nmad›¤› anlam›na gelir. Fes, sar›k, mendil
(eﬂarp), taylasân (ﬂal, sar›k), ve baﬂla ilgili her ﬂey zahirî veya bat›nî olarak elde
edilen ilimdir. Cübbe, ferâce, gömlek, bu ilmin bulundu¤unun delilidir. Kürk tarikate iﬂarettir. E¤er kad›nlar›n elbiselerini giydi¤ini görürse, ibadet ve mücâhedesindeki gevﬂekli¤ine delâlet eder. Kad›nlar›n fiillerini yapt›¤›n› görmesi de
böyledir.
ﬁâyet savaﬂ aletleri kuﬂan›rsa nefsiyle mücahedeleye haz›rland›¤›na iﬂarettir. Ve
yay ve benzeri savaﬂ malzemelerinin de yan›nda olmas› güçlü oldu¤unu gösterir. Ok atma senden veya senin için haberlerdir. Yine senin att›¤›n veya sana at›lan küçük taﬂlar böyledir. Taﬂ ne kadar büyükse gelen haberin a¤›rl›¤› da o kadard›r. Yine k›l›ç do¤ruluktur. M›zrak ise cinsel iliﬂkiye (cimâ’) iﬂarettir. E¤er insan veya hayvandan birisiyle cinsel iliﬂkiye girmiﬂse boﬂalmad›¤› sürece insan
veya hayvandan kendisine gelecek hayra iﬂarettir. Ayr›ca paralardan gümüﬂ
mutlak temizli¤e (safâ), alt›n sikke ihlâsa (iﬂarettir). Sikke halinde de¤ilse s›k›nt›ya iﬂarettir (s›k›nt›y› gösterir). Bunlar›n d›ﬂ›ndaki madenlerde böyledir. Yine
de¤erli taﬂlar›n tamam› maârif ve ledünnî ilimlerdir. ‹nci ise resmî ilimlerdir
(ulûm-› resmiyye). Dizilmiﬂ olmas› veya olmamas› ayn›d›r.
Beden için olan maddî besinler, kalb için manevi g›dalar gibidir. Bu g›dalar içinde en özeli ekmektir. E¤er içi tatl› ile doldurulursa ilmî meselelere ve ledünnî
maârife iﬂarettir. Piﬂmiﬂ ve k›zarm›ﬂ et böyledir. Piﬂmemiﬂ koyun eti insanî yönün ortaya ç›kmas› ve g›ybetin zuhurudur. E¤er besiliyse insanî yönün ortaya
ç›kmas› ve g›ybetin azl›¤›na iﬂarettir. Hayvanî ya¤lar da ayn› kategoridedir. Erimiﬂ iç ya¤› hariçtir. Bunlar›n d›ﬂ›ndakiler s›k›nt›ya delâlet eder. Erimiﬂ iç ya¤›
özellikle balla tatland›r›l›rsa Kur’anî lezzettir. ‹nek ve deve eti a¤›r bir g›ybettir.
Tirit, bu¤day ve pirinç yemeklerin en has›d›r. Tatl›lar›n en has› ise ﬂeker ve balla piﬂirilenlerdir. ‹çeceklerin en has› da bunlard›r. Süt f›trattaki aslî imâna ve ilme iﬂarettir. ‹çki ise, e¤er bidâyette içti¤ini görürse cezbeye, nihâyette içti¤ini
görürse yüce hallere ve ilahî maârife iﬂarettir. Bal da böyledir.
Meyveler de kalp için ayn› ﬂekilde takviyedir. Meyvelerden üzüm, hurma, elma,
nar ve yeﬂil karpuz di¤erlerine göre daha özeldir. Bunlar bidâyette kalp için tak185
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viyedir, nihâyette ise marifetle ilgili mertebeler üzerinde yükselmeye iﬂarettir.
Yine f›st›k, badem ve ceviz içi de böyledir. E¤er bunlar kabuk içinde iseler
ulûm-› resmiyyeye delâlet ederler. Bunlar›n ya¤›, mârifetlerdeki esrâra iﬂarettir.
Ve ayn› cinsten olup zikredilenlerin d›ﬂ›ndakiler de ayn› ﬂekilde takviyedir. Kavun kesbî ilimdir. Yine bahçeler, e¤er a¤açlar› elma, nar, incir ve benzeri meyvelerle dolu ise (sâlikin) ma’mûr kalbinin bostan›na iﬂarettir. Meyveler olmuﬂ ve
yere düﬂmüﬂ iseler yine ayn› anlam› taﬂ›rlar. A¤açlar çiçekli ise, bulundu¤u iﬂin
baﬂlang›c›nda oldu¤una iﬂarettir. Meyvesiz ise ihmalkarl›¤a ve tabiat›na dönüﬂüne iﬂarettir. Gül, çiçekler ve kokulu bitkiler maksûdun yak›nl›¤›n› gösterir.
Gül suyu ve gül ya¤›, ceviz ya¤› ve benzer ya¤lara dahildir. Tarlalar›n yeﬂilli¤i
imâna ve ihsanla amel etmeye iﬂarettir. Olgunlaﬂt›ktan sonra tarlalar›n mahsulü
vucûda (varl›¤a) iﬂarettir. Tüm tah›llar›n unu da böyledir. Bu¤day ve tah›llar,
amel-i salihin meyvesidir. Arpa ise mârifete delâlettir.
Di¤er taraftan ﬁeytan, yukar›da zikredilen her ﬂeye müdahil olabilir ve onun
renklerde, oluﬂlarda, tav›rlarda ve suretlerdeki de¤iﬂikliklerde kendisiyle tan›nd›¤› alâmetleri vard›r. Bütün hayvan ve insanlar›n hallerinin tümü böyledir. Her
türlü bid’at ehlinin ortaya ç›k›ﬂ›nda ﬂeytan›n dahli vard›r. Ayn› ﬂekilde insanlardaki kusurlar›n ortaya ç›kmas›nda da ﬂeytan›n dahli vard›r. Bu kusurlar ﬂunlard›r: Kör olmak, tek gözlü olmak, ameﬂ, ﬂaﬂ›l›k ve di¤erleri, topall›k, çolak olmak,
felçlilik ve baz› uzuvlar›n noksanl›¤› ve derinin lekeli olmas›, cüzzam, uyuz, k›zam›k lekesi, çiçek bozu¤u gibi noksanl›klar. ﬁeytan, erkek ve k›z çocu¤u, kad›n
ve erkek fahiﬂeler, hizmetçiler, dilenciler, casuslar, yoldan ç›km›ﬂlar, göz boyayan, ip üzerinde yürüyen, maskaral›k eden ve hayali ﬂeyleri canland›rd›¤›n› söyleyen sapk›n kiﬂiler suretinde ortaya ç›kar.”
‹nsanlar›n gördükleri olaylar›n (hâdise) tarikatte ﬂerîat ilmiyle birlikte amelinin
neticesi oldu¤unu söyleyen Hüdâyî, sâliklerin yaﬂad›klar› söz konusu hâdiselerin, enfüsî/kiﬂisel oldu¤una, kendilerinden ve havâstan baﬂka kimsenin onlarla
ilgili tabirleri bilemeyece¤ine dikkati çekmiﬂtir.19
Ayr›ca nefs makâm›nda Hak sâlike, marifetini ve nefsinin nurlar›ndan baz› türlerinin keﬂfini ihsân eder. Bu keﬂifler, onun bu makâm›ndaki yükseliﬂinin iﬂaretidir.
Ancak sâlikin belirtilen nurlar› uzaklaﬂt›rmas›, onlara iltifat etmemesi ve bu nurlarda kalmamas› gerekir. Bununla birlikte Hüdâyî’ye göre nefs makâm›nda, söz konusu keﬂif ve nurlar›n, mahiyetlerini ay›rt etmek; baﬂka bir deyiﬂle bunlar›n hangilerinin, hayalî, ﬂeytanî, nefsanî ve rahmanî olduklar›n› anlamak oldukça zordur.20
Bu zorlu¤un aﬂ›labilmesi için bir üst mâkama, rûh makâm›na yükselmek gerekir.21
Di¤er taraftan sufîmiz, tasavvuf yoluna giren ve vuslata ulaﬂmak isteyen sâlikin
ﬂu hususlar› mutlak olarak yerine getirmesi gerekti¤ini belirtimiﬂtir:
1. Masivây› tamamen terkederek Allah Ta’âlâ’y› s›dk ve ihlasla talep etmelidir.
2. Zâhiren ve bât›nen ﬂerîate tam manas›yla uyan kamîl bir mürﬂîde kay›ts›z
ﬂarts›z teslim olmal›d›r. Bu sayede ﬂeyhi onu varl›¤›ndan soyutlayacak, a¤yar›n
etkisinden ve hüdûsun kirinden temizleyecektir.
3. Hakk’›n r›zas›n› umarak, samimî bir niyetle Allah’a tevbe etmeli ve piﬂmanl›k (nedim), vazgeçme (iklâ’) ve kararl›l›k (azim) ﬂartlar›n› yerine getirerek tev186
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besinde sebat etmeli, söz, fiil ve irâdesiyle de mâlâyanîyi terketmelidir. Zira lüzumsuz ﬂeyler sâlikin hâli aç›s›ndan günaht›r; ve günahlarda onu Allah’a ulaﬂmaktan al›koyar. Yine az veya çok, büyük veya küçük her türlü söz, fiil ve davran›ﬂlar›nda nefsini sürekli teftiﬂ edip, kontrol alt›nda tutarak (muhâsebe) tevbesine ihtimâm göstermelidir.
4. ‹nsanlardan uzak, Hak ile yak›n olmaya ihtimam göstererek halvet ve uzleti
tercih etmelidir. Ancak bunu keﬂf ve kerâmet sahibi olmak için de¤il, nûr-› kadîmin zuhûru için yapmal›d›r.
5. Tevekkül sahibi olmal›d›r. Bu hasleti de Hakk’a güvenerek insanlara bel ba¤lamamak, uzlet ve tefrîd yoluyla halktan uzaklaﬂmak suretiyle elde edebilir. Ancak kendisine sülûkunda yard›m edecek kâmil bir ﬂeyh, ayn› yolda giden bir
dost veya dinî ö¤ütlerde bulunan sad›k ve candan bir arkadaﬂla birlikte bulunabilir.
6. Az yemeli (k›llet-i taâm) ve az konuﬂmal›d›r (k›llet-i kelâm). Böylece haram
ve ﬂüpheli ﬂeylerden sak›nd›¤› gibi, sükût sayesinde g›ybet, yalan, nemime gibi
günahlara düﬂmekten de kurtulur.
7. Sâlik kendisine ilahî bir lütuf olarak verilen vâk›âlar›, ﬂeyhinden baﬂkas›na
söylememelidir. Aksi halde bu durum sülûkundaki terakkîsine mani olabilir.
Yine seyrinde yolda kalmamas› için gördü¤ü vâk›âlarla da ma¤rur olmamal›d›r.
8. Allah ile birlikte olmak isteyen sâlik mutlak olarak do¤ruluk üzere olmal›d›r.
Bu sayede mukarrebûnun en üst derecesi olan sâd›klar mertebesine ulaﬂ›r. Mürîdin s›dk ve ihlâsl› olup olmad›¤› da ﬂerîate uymas› ve insanlardan nazar›n›
kesmesi ile anlaﬂ›l›r. Bunu gerçekleﬂtirebilmek için sâlikin sürekli murâkabe hâlinde olmas› ve her dâim huzurda bulundu¤unu unutmamas› gerekir.
Hüdâyî’ye göre mürîdin, söz konusu ﬂartlara ve adâba devam etti¤i sürece kap›lar›n kendisi için aç›lmas›, melekût alemine girmesi ve ilahî hitapla karﬂ›laﬂmas› umulur. Sonra Allah evliyâs›na bildirdi¤i ﬂeyleri ona da bildirir; ahibbâ ve asfiyâ kullar›na ihsan etti¤i maârif ve mükâﬂefelerden, zât ve s›fât tecellîlerinden
oluﬂan müﬂahedât›n lezzetlerinden ve kendisine yönelmeye devam edenlere ihsân etti¤i di¤er ﬂeylerden ona da bahﬂeder.22 Öyle ki bütün bunlar sâlikin derecelerini ilmen, aynen, zevken ve vecden her iki alemde yükseltir. Elde etti¤i
vecd ve zevkin kokusu, ibârelerin terkiblerini çözmek ve mecazl› ifadelerle meﬂgul olmakla al›nmaz. Çünkü bu dereceler, beden ve kalb ile yap›lan amelin ve
ﬂân› yüce ve ihsan› kesintisiz olan Cenâb-› Rabb’e tamamen teveccühün sonucudur.23

Tabîat Mertebesi
Hüdâyî Vâk›ât adl› eserinde nefs mertebesinden önce zikretti¤i ve yemek, içmek
ve cinsel münâsebetten ibâret oldu¤unu söyledi¤i bu derecenin mübtedîlere ait
oldu¤una iﬂaret etmiﬂtir. Tâlibler için en güç mertebelerden say›lan söz konusu
makâm›n aﬂ›lmas› için mu’tedil bir riyâzetle ﬂerî emirlere riâyet etmek yeterlidir. Sufîmizin burada üzerinde durdu¤u en önemli husus, riyâzette ifrattan sa187
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k›n›lmas›d›r. Zira tasavvuf yoluna girmiﬂ olman›n verdi¤i heyecanla tâlib, makâmlar› bir solukta aﬂmak isteyerek s›k› bir riyâzete kalk›ﬂabilir. Bu durum zamanla onda b›kk›nl›¤a sebep olabilece¤i gibi seyr u sülûktan da al›koyabilir. Ancak tabîat›n›n her istedi¤ini de yerine getirilmemelidir. Bu hususa Hüdâyî ﬂu sözüyle dikkat çekmiﬂtir: “Tabîat›n bir taâm istese, ol taâm› bir fakire yedir, ondan
sonra bir daha yine fakîre verirsin endiﬂesi ile istemese gerektir.”
Dolay›s›yla sâlik, yeme, içme ve cinsel arzular›n› ﬂerîat ölçüsüne vurur, mutab›k olmayanlar› terkeder, uygun olanlarda ise itidal ölçüsünde istifade eder.
Böylece tabîat›n› arzu ve ﬂehvetlerinden men ederek ona hakim olmaya çal›
ﬂ›r.24

Rûh Mertebesi
Sufîler ilahî sevginin (mahabbetullah) merkezi olarak kabul ettikleri rûhun,
gayr-› maddî, bedenden müstakil ve ayr›, bedenin yok olmas›yla yok olmayan
latîf bir varl›k oldu¤u hususunda hem fikirdirler. Buna göre rûhun bedenden ayr› oluﬂu, mücerretli¤i ve soyut âleme ait olmas› nedeniyledir. Varl›¤›n› koruyup
sürdürmesi aç›s›ndan bedene muhtaç olmay›p kendi özüyle var olabilirken,
kendi mükemmelli¤ini ortaya koyma yönünden ise ona muhtaçt›r. Çünkü beden, rûhun kemâlat›n›n mazhar› ve ﬂahâdet âlemindeki yetilerinin belirme yeridir. Dolay›s›yla ondan ayr›lmaz; aksine onda yay›l›r (sereyân); ancak bu yay›lma, hulûl ve ittihat ﬂeklindeki bir yay›lma de¤il, Mutlak Varl›¤›n bütün varl›klarda yay›lmas› gibi bir yay›lmad›r.25
Rûh, mülk âleminden melekût âlemine yükseldi¤inde sâlik, nefsini kötü ahlaktan ar›nd›r›r; kalbini hakîki faziletle süsleyerek bütünüyle Rabb’ine yöneltir. Vakitlerini ibâdetlere hasrederek de¤ersiz ﬂeylere iltifat etmekten kendisini al› koyar. Böylece rûhu ile irtibat kuran sâlik, nefsinin cehâletinden kurtularak “marifetullâh”a yönelmiﬂ ve aﬂk-› ilahî ile birtak›m keﬂf ve vak›âlara ulaﬂmaya baﬂlam›ﬂt›r.26
Öte yandan sufîler, ruhlar âleminin, kendisinden sonraki âleme ilahî tecellînin
ulaﬂmas›nda bir vas›ta oldu¤una dikkat çekmiﬂlerdir. Asl›nda her mertebe, bir
önceki ve sonraki mertebeye benzeme aç›s›ndan iki özelli¤i sahiptir. Böylelikle
her bir mertebe ilahî tecellîyi kendisinin üstündeki mertebeden al›r ve bir sonraki mertebeye ulaﬂt›r›r. Böyle bir vas›tan›n bulunulmad›¤› düﬂünüldü¤ünde
mertebeler aras›nda iliﬂkinin olmas›; örne¤in mürekkep olan cisimler ile soyut
ruhlar aras›nda irtibat›n kurulmas› imkâns›zd›r.27

S›r Mertebesi
Mutasavv›flar taraf›ndan müﬂâhedenin mahalli olarak kabul edilen s›r, kalbe
at›lm›ﬂ latîf ve nurânî bir ﬂeydir. Rûh ilahî sevginin, kalp yakinî bilgini merkezi
oldu¤u gibi s›r da Vücûd-› Hakk’›n müﬂâhede merkezidir. Müﬂâhede, Hakk’›
perdeleyen örtülerin tamamen ortadan kalkmas›, hakîkat denizinde tam anla188
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m›yla bo¤ulmak ve tevhîdin izleriyle zevken mütelezziz olmakt›r. Bazen yo¤un
bir e¤itim döneminden sonra elde edilen yahut do¤uﬂtan gelen bir istidat ile sahip olunan ve ola¤anüstü bir cezbe an›nda gönülde bir ›ﬂ›k gibi parlayan bu manevî müﬂâhede ve s›ra d›ﬂ› sezgi, herkesin ulaﬂabilece¤i bir tecrübe de¤ildir. Di¤er bir ifadeyle “Vücûd”un hakîkatine ulaﬂman›n tek yolu olan böyle bir iﬂrâk,
kolayl›kla elde edilemez.28
Sâlik rûh mertebesinde marifetullâh› elde ettikten sonra s›r mertebesine yükselmiﬂ olur. Hüdâyî’ye göre bu makâm›n gere¤i, mâsivâdan bütünüyle ilgi ve ba¤›
kopararak Hak’tan gayrisine mahabbet beslememektir. Bu makâm, mahv, fenâ,
tecellî ve vuslat makâm›d›r. Kemâle ulaﬂan sâlik, art›k mücâhedesinden lezzet
duymaya baﬂlar.
Sufîmiz söz konusu dört mertebenin her birini, temsilî renklerle tabir etmiﬂtir.
Mesela, tabîatta renk, siyaht›r ve siyah renk toprak alâmetidir. Nefiste renk, k›rm›z›d›r ki, bu da havay› temsil eder. Rûhta renk, sar›d›r ve ateﬂin temsilidir. S›r
ise balgam rengidir ve suyun alâmetidir. Böylece anâs›r-› erba’a tamamlanm›ﬂ
olur.
Manevî yolculu¤u boyunca tabiat, nefs, rûh ve s›rr mertebelerini kat eden sâlikin kendi vücûdu zâil olup Vâcib’in Vücûd’u kal›r. Kendi nefsi de dahil bütün
mümkinât yok olur ki, vahdet-i vücûdun manas› da budur. Ancak Vâcib mümkîn, mümkîn de Vâcib olamayaca¤›ndan buradaki vahdet, ittihad demek de¤ildir. Bu hususun kar›ﬂt›r›lmamas›na dikkat çeken Hüdâyî muhatab›na ﬂu soruya
sormaktad›r; E¤er sâlikin vücudu ile Hakk’›n Vücûd’u müttahid olsayd› sâlik
O’nun cemâlini görmeye nas›l güç yetirebilirdi?29
Sonuç olarak diyebiliriz ki, Hüdâyî’nin her hangi bir kaynak belirtmeksizin
Kudsî’nin Tuhfe’sinden neredeyse al›nt› denebilecek ﬂekilde yararlanarak yazd›¤› Merâtibü’s-Sülûk adl› eserindeki bilgilerin kendisine ait olmad›¤› ortadad›r.
Bu durumda iki ihtimal karﬂ›m›za ç›kmaktad›r: Ya risâle, müstensihler taraf›ndan sehven Hüdâyî’ye atfedilmiﬂtir ki, bu hususta her hangi bir ipucuna sahip
de¤iliz; veya Hüdâyî, Abdüllatif Kudsî’nin ondan fazla nüshas› bulunan söz konusu eserinin sadece ilk bölümünü oluﬂturan k›sm›n› muhtasar bir ﬂekilde kaleme alm›ﬂ olmal›d›r.30
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