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Üzerinde ittifak edilmiş görünen bu iki ta'rife rağmen, hal ile makam 
arasındaki asıl ayıncı vasfm ne olduğu meselesi, sfifiler arasmda ihtilaf konusu 
olmuştur. Bu konuda farklı iki kanaatirı ilk temsilcileri 1-laıris el- Muhasibi 
(243/857) ve Cüneyd ei-Ba~dadi(298/910)'dir. Makam ve hal konusunun 
işlendiği pek çok yerde, makamlarm sürekli oluşuna karşılık, haHeıdıııı gelip 
geçici olduğu vurgulanmıştır5. Cüneyd ei-Bağdadii bu görüşün ilk ısrar h 
savunucusu olarak karşımıza çıkmaktadır. Cüneyd'e göre: "HaHer şimşekler 
gibidir, baki ve devamlı olursa, hal değil, nefsin desisesi olur". Yani, Ona göre; hal 
görünür görünmez kaybolur. Devamlı olursa; bu hal değil, nefsin sözü ve tab'ın 
hevesi dir. Bu mfmada: "Haller isimleri gibidir", yani kal be gelirler ve derhal yok 
olup giderler, denilmiştir. "Haris el-Mubasibi ise halin devamlılığını caiz 
görmekte ve şöyle demektedir: Muhabbet, şevk, kabz ve bast gibi şeylerin hepsi 
baldir. Şayet haller sürekli olmasaydı ne seven seven olur, neaşık aşık olur, ne 
müştak ve özleyen müştiik ve özleyen olur. Bir hal sıfat olacak şekilde kı.ılda 
yerleşmedikçe, okula o hallin ismi verilmez"6. 

Kuşey:ri(465/1072) bu konuda Muhasibi ile aym fikirdedir. Görüşünü şöyle 
belirtir: "Bu husuta söylenınesi gereken şey, haHe:rin devamlı olduğuna işaret 
edenin sözlerinin doğru olduğudur. Çünkü bazen mana flııal) bir kimse için şirb 
(meşrep) vaziyetine gelir de onda terbiye edilir. Fakat bu vaziyette bulunan hal 
sahibinin tavarık adını alan ve şirb durumuna gelen hallerden daha fazla devam 
etmeyen bir takım halleri daha vardrr"7. 

Makamla hal arasındaki diğer bir fark ise, ilkinin kesbi oluşuna karşılık, . 
ikincisinin vehbi oluşudur.Yani, haller Allah vergisidir, Allah Teala'nm cömertlik. 
ve lütfundan gelir. Makamlar ise, çalişarak, cehd ve gayret sarfetmekle kazanılırB. 
Bu husus, makamta hal arasmda üzerinde ittifiık edilen asli fark olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Yukarıdaki esasa (makamlann kesbi, hallerin vehbi oluşuna) bağlı olarak,· 
kulun başına bir hal geldiği vakit, onu, kendi iradesi ve kesbi ile defedemez, 
gelmediği zaman da tekellüf ve zorla celbedemez9. Malwm sahibi makammda 
temkin üzeredir.Hal sahibi ise halinden terakki ederlO. 

Sonraki yüzyıllarda, her ikisininkipe de ters düşmek pahasına, M:uhasibi ve 
Cüııııeyd'in görüşleri te'lif edilmeye çalışılmıştır. Bu meyanda "hal devam eder de 
m ilk olursa makam adını alır" denilmiştir 1 ı .. B ı.ı te'lif ifadesi, nazari olarak, 

Ş) Serrilc, el-Luma', 66; Kaşan1, lstılô.Mt, 57; Ankaravi, Minhac, 227. 

6) EbU Ali Cüllab1 el-Hucvitl, Keşfü'l-Mahcflb, (Haz: Süleyman Uludağ);290, İstanbul 1982. 

7) Kuşeytl, RisJle, 58; (ferc: S. Uludağ), 183-184. 

8) Kuşeytl, Risô.le, (Te re: S. Uludağ), 183. 

· 9) Hucvitl, Keşfü'l•Mahcflb, 289. 

10) Kuşeytl, R isiile, 57. 

1 1) Kaşan!, lstılfihfit, 57; Cürcani, Ta.'rlfilt, 46; Ankaravi, Minhiic, 227.. 
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hallerle makamlar arasında üzerinde ittifak edilmiş ayıncı bir vasıf olan, birinin 
vehbi, diğerinin kesbi oluşunu da nefyetmektedir. Zira vehbi olan bir halin devam 
etmesi neticesinde hasıl olan bir makamın da vehbi olması gerekir. 

Muhasibi ile Cü.neyd'in hallerin devamlı olup olamayacağına dair farklı 
kanaatleri Rıza üzeri.nde tatbik sahası bulmuştur. Belki de bu konudaki görüşleri, 
rıza'dan hareketle oluşmuştur. Muhasibi'ye göre "Rıza: Ilahi hükümlerin c ereyan 
tarzı karşısında kalbin huzur ve sükun içinde olmasıdır. Zira, kalbin sükun ve huzur · 
içinde bulunması, kulun kazancına bağlı degildir. Bilakis yüceliği yüce olan Allah'ın 
hediyesidir"l2 Ona. göre, aynı zamanda rıza, kulda yerleşik bir sıfattır. Zira birhal,
sıfat olacak şekilde kulda yerleşmedikçe, o kula o halin ismi verilmez. Cü.neyd 
halin devamlı olamayacağın;ı dair görüşünde ısrarhdır. Dolayısıyla ona göre, kulda 
devamlı ve sabit bir sıfat olan nza da hal değildir. 

Hucviri(465/l072) bu iki görüşü şöyle diyerek uzlaştırmaya çalışır: "rıza, 
makamların nihayeti ve hallerin bidayetidir. Bir tarafı çalışma ve kazanma; öbür 
tarafı muhabbet ve muhabbetingaleyanı olan bir mahaldir. Bunun üstünde de bir 
makam yoktur. Mücadeleler burada son bulur. Şu halde rızanın bidayeti, kazanılan; 
nihayeti ihsan edilen şey nev'indendir"l3. Fakat Hucviri, netice itibariyle, bu 
konuda MuMsibi'nin görüşünü daha sağlam bulduğunu söyler14. 

Kuşeyri(465/1072)'ye göre rıza konusunda sfifilerin farklı kanaatleri, meşreb 
ye nasib. cihetinden değişik konumlarda · olmalanndan kaynaklanır. Bu konuda 
bilinmesi gereken şey, Allah'tan razı olan kulun, O'nun takdirine itiraz 
etmeyeceğidir 15. · · 

"Rıza, makamlar nev'inden değil, haller nev'indendir", demesi, Muhasibi' 
ye ait mezhebin mümeyyiz vasfı olmuştur. Muhasibi'nin görüşü daha sonra, 
Horasan sufilerince de benimsenmiştir. Irak ımfileri ise, bu konuda Cüneyd'i 
takip edip rızayı makamlardan saymışlardırl6. 

Makamlarm kesbi, hallerin vehbi oluşu mutlak anlamda değildir . 
. Makamlarm vehbi tarafı bulunduğu gibi, hallerin de kesbi tarafı vardır. Kulun 
durumunda kesbi taraf ağır basarsa, bu, makam; vehbi taraf ağır basarsa, hal adını 
alır. Bu konuda Sü.hreverdi(632/1234) şöyle der: "Makamda kesb zahir, mevhibe 
batın olur. Halde ise, mevhibe zahir, kesb batın olur"17. 

Hallerin vehbi oluşu, aslen, kontrolünün kulda olmayışım ifade eder. 

12) Hucviri, Keşjü'I-Mahcub, 287-288. 

13) " " '290 

14) " " '288 
15) Kuşeyri, Risille, (Terc: S. Uludag), 336. 
1 6) Hucviri, age., 284 (Kuşeyri tersini; Horasanlı sılillerin nzayı. makamlardan, Iraklı sufilerin ise 

hallerden saydığııiı, söyler: Bkz.Risaie, 193). · 
17) Sühreverdl, Av/i:rif, 473. 
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. Yani kul, başına bir bal geldiği vakit, onu iradesi .ve kesbi ile kendisinden 
defedemez. Gelmediği zaman da tekellüf ve zorla celbedemezl8. Bu konuda takdir 
tamamen Allah'a aittir. Fakat Allah'ın takdiri belli arnelleri yapan kulları üzerinde 
görülür. Yoksa, olumlu hiçbir adım atmadan kulda herhangi bir halin ortaya 
çıkması sözkonusu değildir. Haller sıradan insanlara değil, belirli merhaleleri 
katetmiş kullara ikram edilir. Kelabazi(380/990)'nin ifadesi yle, "haileır arnelierin 
mirası ve neticesidir. Arneli sağlıklı olanlardan başkası, l:ıallleıre vans olarnaz"19. 

Sül:ııreverdi, Irakh sufilere göre hallerin mevhibe olduğunu belirttikten 
sonra, Horasanhlardan baiılarınm "haller, amellerin mirasıdır" dediklerini söyler. 
Bununla, bazı Horas~mh süfileıre göre "halleırin kesbi olduğunu" 'ima etmeye 
çalışır. Halbuki bu ifade hallerin kesbi oluşunu belirtmek için söylenmiş değildir. 
Hallerin, amellerin mirası oluşu, Allah'ın bunları sıradan insanlara vermediğine 
işaret eder. Kul, hallere kavuşmada tamamen pasif de~ildir. Burada şu meşhur sözü 
hatırlamak yerinde olur: "Kişi bildiğiyle amel ederse, Allah onu bilmediğine vans 
kılar"20. 

Salik, manevi yolculuğunda daima baller ve makamlarla beraberdir. Onun 
için "hal yolculu~un sebepleri(alet ve edevatı), makam ise yoldaki konaklar 
gibidir"21. "Her makamın bir başlangıç, bir de bitiş noktası vardır. Bir makamın 
başı ile sonu arasmda birbirinden farklı bir çokballer vardır"22. 

Bir hal veya makamı yaşamakta olan kimse, kendisini daha önce yaşadığı, 
diğer haller ve makamlardan soyutlamaz. Onları da kendisinde taşımaya devam 
eder. Mü'mine, "kendisinde redi' bulunduğu halde, haif; ha vf bulunduğu halde, dki'; 
sabır bulunduğu halde, razi; ha ya bulunduğu halde, muhib denir"23. Bektaşilikte 
salikin menzilleri dört kapı, kırk makam şeklinde belirlenmiştir. Dört kapı 
şeriat, tarikat, ma'rifet ye hakikat'tir. Bu dördü onardan kırk makamı ihtiva eder. 
Kul Allah'a ancak bu makamları geçerek ulaşabilir. Sonraki bir makam, önceki 
makamlarm şartlarına riayetle kesbedilir. · Şeriat'e bağlılığı mükemmel olmayan 
kimseye, tarikat, ma'rifet ve hakikat mertebeleri de kapanık olur. Bu mertebeleri 
usUlüne uygun olarak tamamlayan kimse, sonradan şeriat' e bağlılığını bozarsa, 

18) Hucviri, age., 289. 
19) EbU Bekir Muhammed b. İshak Bulıari Kelabilzi, et"Tarruf li Mezhebi Ehli't-Tasavvuf, (Terc: 

Süleyman Uludağ), 129, İstanbul 1979. 
20) EbU Nuaym bu sözü, Ahmed b. Hanbel'in tiibiinden, onlann da İsa b.Meryem'den naklettiğini, 
, · bazı ravilerin ise sözün Hz. Peygamber' e· ait olduğunu zaııııetıiklerini belirtir. Bkz. Ebil. 

Nuaym el-Isfahan'i,Hılyelü'l-Evliya ve Tabakiıtü'l-Asfiya, X, 15, Beyrut 1967. Bu söz için 
ayncııbkz. lsrnml b. Muhammed el-Aclil.ııi, Keşfü'l-Hafa, II, 347,Beyrut 1988; Abdü'r-RaUf 
el-Münavi, Kürıuzü'l-Hakiıik, (el-Camiu's-Sağrr alımda), II, 118, Kıılıire 1982. 

21) Necmeddin Kübra, Fevaih, 123. 
22) Keliibazi, age. , 132 . 

. 23) Haris b. Esed el-Mulı§sibi, Risô.leıü'l-Müsterşidfn, (Talı: Abdü'l-Feıtalı EbU Öudde), 88-89, 
Haleb 1384. 
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tarikat, ma'rifet ve hak"ıkati de bozmuş olur24. 

Makamlar ve . Haller Nasıl Yaşanır? 

Bu soruya, genel olarak, tasavvufi hayatı kabullenip bu hayatm tüm gereklerini 
yerine getirmekle yaşanılır, şeklinde cevap verilebilir. Salikin uyması gereken 
kurallardan bahseden eserlerde25, bu konuda. bize ışık tutacak bilgiler yer almaktadır .. 
Bunları tedkik ederek konunun ele alınmasım bir başka çalışmaya bırakarak, burada 
bazı hususlara de~inmekle yetinece~iz. 

Makamlar belli bir sıra takip edilerek ve her makam m hakkı tam olarak 
verilmek suretiyle yaşamlır. "İçinde bulunulan bir makamın bütün hükÜmleri 
gerçekleştirilmeden, ondan sonraki bir makama göz dikmernek ve oraya 
yükselmemek" şarttır. Mesela "kanaat makamını gerçekleştirmeyen bir kimse için 
tevekkül makamı sahih olmaz. Tevekkül makamını elde edemeyen bi:ı: kimsenin 
teslim makamına yükselmesinde sıhhat olmaz ... "26. 

Necmeddin Kübra(618/1221) · hallerin yaşanmasıyla ilgili bir aynntıyı 
şöyle bir misaile açıklar: "Hal kuşun iki kanadı, makam ise yuvası gibidir. Seyyar 
için, bir manadan fışkıran tek bir halette iki muhtelif kuvvetin bulunması şarttır. 
Seyyar ister yolun başmda olsun, ister ortasında, isterse sonunda olsun, durum 
de~işmez.( ... ) Bu iki kuvvet terazinin kefeleri gibi eşit olmalıdır. Bu sırrın 

keşfedilmesinden mizan (kavramı) tecelli eder''.(.;.) Salik bu iki muhtelif kuvvetle 
. dengesini sa~lar. Kuvvetler eşit olmazsa dengesi bozulur. Başlangıçta kuvvetler zayıf 
ve dengesizdir. Zamanla salikin kuvveti ve dengesi artar ve böylece tam istikamete 
erer. Her makam ve hal sahibinin başlangıçta mülevven, nihayette ise müstak!m 
ve mütemekkin olması kaçınılmazdır. lşin başlangıcında bu iki kuvvet, lıavf-reca'; 
ortasında, kabz-bast; sonunda ise, üns-lıeybettir. Bunlardan sonra ma'rifet, 
muhabbet, fena-baka, vasl-fasl, sahv-sekr, mahv-isbat'a yükselinir27. 

Makamlar ve Haiiei~ii g~~!~ı: 

Makamların ve hallerin belli bir sayısı ve sının yokiu;38. ~una ra~men yapı.!~ 

24) Abdülkadir Sezgin, Hacı Bektaş Velf ve Bektiişflik, 84; Ankara 1990;Hacı Bektaş-ı Veli, 
Makalat, (Haz:Esat Coşan) İstanbul 1986 

25) Taribt ildab ve eıkanından bahseden eserler için bkz. Süleyman Uludağ, "Adabu1-Mürid", 
(Tl A), I, 336, İstanbul 1988. . 

26) Kuşeyn, Risiile, (ferc: S. Uludağ), 182; Hucvin, age., 289; Abdullah el-Ensari el-Herev!, 
Meniizilü's-Siiirfn, 3, Mısır 1962. . · 

27) Necmeddin Kübra'nın bu misali tasavvuf kitaplannda havf-recii'; heybet-üns; kabz-bast 
konulannın daima birarada veya birbiri ardınca ele alınmasının sebebini de açıklar 
mahiyettedir. Bkz. Feviiih, 123-124 

28) Kuşeyri, Risiile, (ferc: S. Uludağ), 184; Herev1, Menazil, 3; Sülıreverdi, Aviirif, 509. 
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tasniflerde 10, 40, 100 ve 1000 gibi belirli rakamlar kuUamJmış ve herhangi bir 
kartşLlchk sözkonusu olmamıştır. 

Bu konuda yazılan eserlerde makamla:r ve hallerin 10, 40, 100 veya lOOO'li 
ta~mifle ele ahnmış fakat bunun . böyle oluşunun kesin bir dayanağından 
sözedilmemiştir. Ancak burada Ru:d:ıihan eM$akli(606/l209)'nin, eserinin 
mukaddimesinde yer verdiği, rivayetler üzerinde durmamn isabetli olacağı 
kanaatindeyim. Naklettiğine göre: 

"Hızıır (as.) şöyle dedi: 

-Kul ile Mevlası arasmda bm makam vardır. 

Zü. 'n·Nun(245/859) bin ilmin, KeUani(322/933) bin makamıırıı, 
Cüneyd(298/920) ise bin saıray ve bin engelin bulunduğunu söylemiştir"29. 

Baklll bu ifadelerle eserini bin makam üzere tasnif edişinin sebebini izah 
etmek istemiştir. Makamlarm ve tıaUerin çokluğunu belirtmek için söylenmiş 
bu sözler Bakli ve daha sonra gelen bazı miielliflerin tasniflerini bin rakamma 
ulaştınrıalan için itici bir güç olmuştur. 

1Hleırevi{481/1079fde Kettani'nin "Abd ile Hakk arasmda nurdan ve zulmetten 
bin makam vardır" sözünden haberdardır. Fakat bu sözü esas alarak eserini tertip 
ettiginde, hem kendisine, hem de hitabeUiği topluluğa uzun geleceğini 

düşünmüştiif30. Onun da dikkatini çeken bu hedefe ilk kez ulaşmak Baldi'ye nasib 
olmuştur. · 

Her ne kadar müeUifler eserlerinde belli tasnif şekillerinden birini kullanma 
yoluna gitmişlerse de, makamiann ve b.al.leırin kendi saydıklanyla smırh 
olmadığının da farkmdadırlar. l'ylesela, Seırrac, makamları ve halleri sıraladıktan 
sonra "ve gayri zalik" (=ve bunlardan blışka) demeyi ihmal etmez31. 

Herevi bütün makamlan içine alan kat'i bir tertibin bulunmadığını belirtir32. 

Kuşeyıri "Allah'm kulunu ulaştırdığı hiç bir maria ve hal yoktur ki, ondan 
daha üstün olanını yaratmak ve kulunu, oraya ulaştırmak Hakk Subhanehfi ve 
Teala'nm kudreti dahilinde olmasın", der33. 

Bu durum salikin önüne engin bir ufuk: açar. O, bu uçsuz bucak:sız yoldaki 
seyrinde · makamdan makama koşar, halden hale geçer. Sü.hıreveırdi'nin 
ifadesiyle: "Muhib ulaştıltı her halin ötesinde daha yeter ve daha tamnmı 
bulunduğunu bilir"34. EbU Ali Dekkak(405/1014) Hz. Peygamber'den nakledilen 
, 

29) Ruzbihan el-Bakli, Meşrebü'l-Erviih, (Nşr: M. Nazif Hoca), 4, !st.l974. 

30) Herev1, Mentizil, 2-3. 
31) Serrilc, Luma', 65-66. 

32) Herevi, a.g .e., 2-3. 
33) Kuşeyn, a.g.e., 184. 

34) Sühreverdi', Avdrif, 509. 
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"kalbimi bir örtü bürür de onu kaldırmak için günde yetmiş defa af dilerim" 35 
sözünü şöyle izah eder: "Rası1lulah (SAS) halleri itibariyle ebedi ve devamlı bir 
yükseliş durumunda idi. Bir halden daha yüksek bir hale ulaştığı zaman eski halini 
mülahaza eder, yeni haline nazaran eski halini bir hicab ve örtü kabul ederdi. Onun 
halleri ebedi ve devamlı olarak artış göstermekte idi"36. 

Makamlarm ve Hallerin Aslı: 

Asıl ve fe:r' olarak kabul edeilen makamlar ve hallerin kişilere göre 
farklılık arzettiği, asıl veya fer' oluşun tamamen tasnifi yapanın kendi takdirine 
tabi olduğu, görülmektedir. 

Yukanda Hz. Ali'nin sabr, yakin, adi ve cihadı asd olarak ele alıp 

bunlardan herbirini on makam üzere vasfettiğini 37 belirtmiştik. 

Muhasibi'ye göre, "sıdk ve ihlas bütün hallerin ashdır. Sabr, kanaat, 
zühd, nza ve üns, sıdkm; Yakin, havf, muhabbet, iclal, ha ya ve ta'zim, ihlasın 
şubeleridir3B. 

Se:rıdlc'a göre ise, bütün hallerin ash yakindir. Bütün haller onda sona 
erer. Yakin bütün hallerin batımdır. Bütün haller de yakinin zahiridir. Yakinin 
nihayeti ise bütün reyb ve şey bi izale etmekle gaybı. tastiği gerçekleştirmek 
( tahkik )'tir 39. . 

Makamlar ve Hallerden Bahseden Eserler: 

Makamlar ve haller ilk dönemden itibaren tasavvufi eserlerde yer 
alagelmiştir. Görebildiğimiz eserlerin bir kısmında makamlar ve halle:r ayn ayn, 
bir kısmında ise birarada ele ahnmıştrr. Bu eserler incelendiğinde 7, 8, 9, 10, 40, 
100 ve lOOO'li tasnifilere rastlanrr. Bazan herhangi bir tasnif şekli gözetUmediği de 
olur. 

10, 40, 100-ve lOOO'li tasnif uygulanarak yazılan bazı eserlerde şekli bir 
benzerlik göze çarpmaktadır. Here'ıli(48l/1088) on kısımda yüz makamı 
(l0xl0=100) incelemiştir. Hacı Bektaş Vell(669/1270) kıırk makamı, dört ayn 
bölümde (dört kapı) (10x4=40) ele almıştır. Gümüşhfinevi(l3ll/l893)'nin eseri 
ise on kısım, yüz makam ve bin menzil (10x10xl0=1000) şeklinde tertip 

35) Müslinı, Sahih, Zikr 12 No: 41, IIT/2075; Ebu Davud; Sünen, Vür 26, No: !515, ll/177, (I-V 
!st., 1992) 

36) Knşeyn, a.g.e., 184. 

37) Seail.c, a.g.e., 180 . 

. 38) Mulıii:sibi, Risd!etü'!-Miisıerşidtn, 88. 

39) Serril.c, a.g.e., 103-104. 
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edilmiştir. 

Yukanda küçükten büyüğe doğru yapmış olduğumuz· sıralama, tarih· 
sıralamasıyla dogru orantılı değildir. Mesela yüzlü tasnifin sahibi Herevi, ilk defa 
onlutasnife başvuran Gazilıli(505/l lll)'den önce yaşamışıtı.r. · 

Makamlar ve ballerden ilk bahseden kimdir? 

Serrac(378/988) bu soruyu bir riva.yetle cevaplar 40. Buna göre: 

"Bir adam Ali b, Ebi Talib (ra)'e geldi. Ona imam sordu. O'da şöyle dedi: 

-lman dört direk üzerine kuruludur. Bunlar: Yakin, sabır, adi ve cihad'dır. 

Sonra sabn on makam üzere açıkladı. Bunun gibi yakin, adi ve cihaddan her 
birini de onar makam üzere açıkladı.". 

Serrac bu ri vayeti naklettikten sonra şöyle der: 

"Eğer bu doğruysa, O (Hz, Ali) haller ve makamlar hakkında konuşan ilk 
kimsedir"41. 

Sfıfiler arasında Haris ei·Muhasibi(243/857) ve Cüneyd el-Bagdadi 
(298/990)'nin sözlerinin meşhur olduğoou görüyoruz. 

Daha önce belirttiğimiz üzzere, Muhilısibi bu hususta öne sürülen fıı:rkh iki 
kanaatten birinin ilk temsilcisidir.Eserlerinde bazı makam ve ha Here de yer 
vermiştir. RisôJetü'l-Müsterşidin'de zühd, sıdk, ihH\s, nza; üns, yakin, havf, 
muhabbet, murakabe gibi konulardan bahsetmiştir. Adabü'n~Nüjus'unda medh-zem, 
yakin-izz, hayr-şer, gaflet-yakaza, ihlas,riya, muhasebe, irade-sıdk-heva, havf-şevk 
gibi konuları işlemiştir. Diğer eseri er-Rüiye'de t;llcva, vera', muhasebe, tevbe, rücu', 
tevekkill gibi konulara da yer vermiştir. 

Bu hususta farklı iki kanaatten digerinin ilk temsilcisi olan Cöneyd 
el-Bağdadi(298/990)nin konunun işlendiği hemen her yerde adının geçtiğini 
görüyoruz. Risaleler'inde ise bu konuda kayda değer bir açıklamaya rastlayamadık42. 

Se:rrac(378/988) tasavvufi makamları tevbe, vera', zühd, fakr, sabr, tevekkül 
ve nza olmak üzere 7'li tasnifle sunar. Murak:abe, kurb, muhabbet, ha vf, reca', şevk, 
üns, turna'nine, müşahede ve yakin olmak üzere on tane de halden bahseder43. 

Kelabazi(380/990) salikin yaşadığı iç tecrübeyi 17 terimle ifade eder44. · 

40) Serrlk konuyu işlerken, diğer eserlerde olduğu gibi ayet ve hadisiere yer vermiş fakat ili!: . 
bahsedeni bunlann dışında aramıştrr. 

41) Serrac, a.g.e, 180. 

42) Süleyman Ateş, Güneyd-i Bagdô.df Hayatı Eserleri ve Mektupları, lst.l969. 
43) Serrac, a.g.e., 65-66. 

44) Kelabaz.l, a.g.e. 
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EM Talib el-Mekki(386/996)'de ise 9'lu tasnife rasthyoruz45. 

Sülemi(412/1022)'nin Risaleler'inde bazı makamlar ve haller yer ahr46. 

Ebiı. Said Ebu'I-Hayr(440/1048)'m eserinin adı "Çihil Makam" (=Kırk 
Makam)'dır 47. 

Kuşeyri(465/l072) salikin tecrübesini elliden fazla terimle ifade etmiştir. 
EseriRisate'de konuyla ilgili farklı kanaat sahiplerinin isimleri yer almaz. 

Hucviri(465/1072) Cüneyd'den naklen tasavvufun sekiz haslet üzerine 
kurulduğunu sÖyler. Bunlar seha, nza, sabr, işaret, gurbet, suf giyme, seyahat ve 
fakr'dır 48. Cüneyd'in ifade ettiği terimlerden bir kısmının daha sonraki tasniflerde de 
kullanıldığını görüyoruz. Hucviri eserinde hem konuyla ilgili görüşlere yer vermiş, 
hem de -K uşeyri 'nin aksine- bu görüşlerin sahiplerini zikretmiştir. 

Keşfu'l-Mahcub'un "Tasavvufi Hakikatler ve Muameleler"den bahsedilen IV. 
bölümünde bazı makamlar ve haller de yer almıştır. 

Herevi(481/1088), Menazilü's-Sairtn'de makamları yüzlü tasnifle ele 
almıştır. Esasen buna yüzlü tasnif demekeksik bir açıklama olur. Çünküo, kitabını 
önce on bölüme ayırmış, bu bölümlerden her birinde on terime yer vermiş; her bir 
terimi açıklarken ayrıca başka tasniflere (avam, havass, ehassü'l-havass)'de 
başvurmuştur. Eserinin on bölümünden biri hallere dairdir. -

İsmail Ankaravi(l041/1631) de eseri Minhô.cü'I-Fukara'ı aynı tertib üzere 
yazmıştır. 

Makamlara dair tasnifterin en yaygın şeklion'lu olanıdır 49. Bu tasnif şeklini 
kullananların ilki olarak Gazali(505/llll)'yi görüyoruz. Gazali on bölümün her 
birinde bazan iki, bazan da üç terime yer vermek suretiyle, on'dan fazla terimden 
sözetmiştir so. 

Necmeddin Kübra(618/l221) makamları on'lu tasnifle müstakil bir eserde 
ele almıştır sı. 

Şibabuddin Sübreverdi{632/l234), İbn Arabi(638/1240) ve Yafii 
(736/1366)'de on'lu tasnifi kullananlar arasında zikredilir 52. 

45) EbU Talib el-Mekki, Kwü'l-Kulub, Mısır 1892. · 
46) Sillemi, Risaleler, (Haz: Süleyman Ateş), Ankara 1981. 
47) Em Said Ebu1"Hayr, Çihil Makam, (Tah: Tahsin Yazıcı), İslam İlimleri Enstitüsü Dergisi, 

sayı:l, 79-1 lO, İst. 1974. 
48) Hucviıi, age, 120. 

49) Onlu taıınifle ilgili olarak bkz. Mustafa Kara, "Tasııvvuf Kitabiyatmda Makamlıınn Sayılada 
Tasnif:i ve Usul-i Aşere Geleneği", Hareket, Ocak-Şubat 1990. 

50) Gazill, lhyau Ulumi'd-Dfrı, IV. 

51) Uslil-i Aşere adlı bu eseri İsmail Hakkı Bursevi şerhetmiştir. Bursevi'nin şeıhini Mustafa Kara 
latin harfleriyle neşretmiştir. (1st.1980). 
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Erıı:incani(879/l476) eserinde 7 makamı (1-Seyr tlallah, 2-Seyr lillah, 
3-Seyr Alallah, 4-Seyr Meallah, 5-Seyr F:illah, 6-Seyr Anillah, 7-Seyr Billah) 
manzfim olarak işlemiştir 53. · 

Ruzbihan el Bakli(606/1205) WOO'li tısnifi ilk defa kullanarak bu .konuda 
en büyük sayıya ulaşır. Malı.amlara dair tasniflerde daha büyüğü kuUamhnayan 
1000 rakamını tasnifler arasına sokar 54. Daha sonra Kaşani(730/1329) ve 

· Gümü.şhllmevi (l31l/1893)'de bu yolu tutmuşlardır 55. 

52) Mustafa Kara, a.g.m., 12. 

53) Pir Muhammed Bahaeddin Erziİıciini, Maklimiitü'l-Arifin ve Mearifü's-Salikfrı, (Haz:Necdet 
Okumuş), lst. 1992. 

54) Bakü, a.g.e.OOIVVWVVIA/WINVVV, 

55) Kilşilni, lstılahlltü's-SUfiyye, 21, Mısır 1981; İıfaıı. Gündüz,Gümüşhanevf AhmedZiyaiiddin KS. 
Hayatı Eserleri Tarikat Anlayl§ı ve Halidiyye Tarikatı, Ek, İst. 1984. 
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