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Horasan ve Klasik Tasavvufun Sonu 

Fritz MEIER* 

Çev. Ramazan MUSLU 

Dr., Sakarya Ü. İliihiyat Fakültesi 

Tasavvuf, miladi 8. yüzyıldaki ilk başlangıcından bugüne kadar özelliklerin
-den bir çoğunu korumuş, bununla birlikte onların bir kısnu da değişikliğe uğra

nuştır. 9. yüzyıl tasavvufu ile 14. yüzyıl tasavvufunu karşılaştıracak olursak ilk ba
kışta aşağıdaki farklar göze çarpar: 9. yüzyılda tasavvufun dili, günümüze ulaşan 

birkaç parça dışında, İslam'ın entellektüel tarihine ait bu dönemdeki yazılı ürün
lerin tamanunda olduğu gibi, doğal olarak Arapça'ydı. 14. yüzyılda ise özellikle 

Farsça olmak üzere başka diller kullanılnuştır. 9. yüzyılda tasavvuf, genellikle ka

bul gören dini disiplinlerle henüz ilişkilendirilmemişken, 14. yüzyılda bu ilişki 
kurulmuştur. 9. yüzyılda tasavvuf, hükümet yetkililerinazarında kuşkulu bir ko

numa sahipken, 14. yüzyılda genellikle hükümetten özel bir ilgi görmüştür. Teş
kilatı söz konusu olduğunda tasavvuf, 9. yüzyılda fertlere dayannuş ve tamamen 
kendi yöntemleriyle yetinmiştir. 14~ yüzyılda ise, esas olarak tarikatlar ve nüfuz
lu aile girişimcileri aracılığıyla teşkilatlannuş ve sıkça hamilerden ve devletten 
destek görmüştür. Liderlik makanunda oturanlar, kısmen dünyevi gücü elinde 

bulunduranlar tarafından atannuştır. Buna karşılık bazı bölgelerde önceden sade
ce hükümet ile tasavvuf arasında var olan gizli karşıtlık, doğrudan siyasi çatışma 

* Naclılass Fritz Meier (1912-1998), Teoloji ve Mistisizm üzerine yazılar yazmış İsveçli bir ilim 
adaınıdır. 1949-1982 yılları arasında Basel Üniversitesi'nde-islam Araştırınaları Profesörü olarak 
çalıştı. İsianı Sufizmi, Teoloji, Fars ve Arap şiiri ve Filoloji ile ilgilendi. Makaleleri İslam Dindarlığı ve 
Mistisizm adı altında İngilizceye çevrilmiş ve Brill tarafından basılnuştır. "Kuşeyri'nin Tertıöü's
süh1k'u", "Önemli Bir Süfı Yazma Keşfi", "Ölü yü Lanet! em eye Karşı Peygamber'in Bir Hadisi", "Şer e~ 
füddin Belhive Mecdüddin Bağdadi Arasındaki Y azışmalar", "Sümediyye: Şanı'da Kadiri Tarikatının 
Bir Kolu", "Muvahhidler ve Muriibıılar" ve "6-12. yy. Mağrib Velilerine Dair Tahir es-Safedi'nin 
Unutulan Bir Eseri" yayınılanan makalelerinden bazılarıdır. Ayrıca "Muhaıruned'e Saygı", "Velilere 
Saygı" ve "Sufızm Üzerine" adlı makaleleri ise henüz yayınılannıaııuştır. 

Müellif hakkında bilgi için bk. http://www.ub.unibas.ch/spez/meier/index-eng.htın 
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şekline dönüŞmüştür. 9. yüzyılda tasavvuf, felsefi ve metafızik: meselelerle hemeri 
hemen hiç ilgilenmezken, 14. yüzyılda böyle bir merak her alanda ortaya çıkar. 
9. yüzyılda klasil{ sfifi temsilcileri, mümkün olduğu kadar keşif yönünü gizlerken, 
14. yüzyılda bu özellik, bir sfifınin manevi yaşarnının tanınma öğesini teşkil et

miştir. 9. yüzyılda sfifi şeyh, ilahiyat alanının herhangi bir branşında ders veren 
herhangi bir alim gibi sfifi hikmet biçimlerinin bir öğretmeni ve onun gö_zetimin

de ders alan kişi ise bir öğrenciyken, 14. yüzyılda, temelde manevi olgunluğa 
etiştirmeye çalıştığı bir öğrenci grubunun sorumlusu haline gelmiştir. 

Bunlar farklılıldarın sadece bazılandır. Ele alınacak herhangi bir periyodun 
olgulan, doğal olarak birçok karşılıklı bağlantı vasıtasıyla birbirleriyle ilişkilidir. 
Fakat bu, bütün değişimierin zorunlu olarak eş zamanlı meydana geldiği anlarnı

na gelmez. Kişisel değişimierin birdenbire meydana geldiği veya onların tarihle
rinin kesin olarak tespit edilebildiği varsayılmamalıdır. Herhangi bir değişim ve

ya dönüşümün, daima karnil bir tabiatın değişimi olduğunu iddia etmek de yan
lış olacaktır. Aksine, eski olan birçok şey, yeninin yanında yerini alarak güncel 

olmaya devam etmektedir. Belirli dışsal olayl:an, uzun vadeli dönüşümlerin so
rumlusu saymanın kışkırtıcı cazibesi karşısında dikkatli olmak gerekir. Kanıtla

nabilir bir yanlış da, 13. yüzyılda Moğol istilasının bu süreçleri başlattığı veya on
ların gelişmesini hızlandırdığı şeklindeki, elimizin altındalti düşüncedir. Yukan

da bahsedilen örneklerin tümü, daha erken bir tarilıte meydana gelmiştir. 
Ben burada en son bahsedilen olguya, yani ders veren bir talim şeylıinin, bir 

öğretmen gibi öğrencilerini yalandan gözetleyen bir terbiye şeyhine dönüşmesi
ni ele almak istiyorum. Bu dönüşÜme ilk olarak 1390 yılında vefat eden Faslı İbn 
Abbad er-Rundt tarafından işaret edilmiştir. O, şeybin dalıa önceki tipini "talim 

1 Paul Nwyia, İbn Abbiid de Randa 0333-1390), l.ettres de directian spirituelle (er-Resiiil es
Suğra) Beyrut ı958, ss. ıo6-ı5, ı25-38; Muhanuned b. Tawit et-Tanci, Şifdıi 's-sdilli-tebzfbi'l-mesd
il, İstanbulı957-58, ss. 11ı-27; Alımed b. Aciba (ö. ı809) Yanlış bir şekilde Ebü'I-Abb:i.s el-Mürsi'ye 

(ö. muhtemelen ı287) atfedilınektedir. <J. L. Michon, Arabica 16, ı969, 119 vd.). Rundi'nin görüşle

rine makalemde dillliat çektniştiın: 'Qııshayri's Tartfh al-Sulı?k; ss. 94-96. 

Burada, Kuşeyri'nin Tertflii hakkında aşağıdaki açıklanıayı yapmak istiyorum: Çalışma ilk defa 

er-Resdilii '1-Kıışeyriyye ile birlikte basıldı. Nşr. Fir Muhammed Hasan, el-Ma'bedıi '!-merkezi li'l-ebbd

si'l-İslamiyye, (Basını yeri ve basını tarihi yok.), Pakistan, ss. 64-80. Sonra Qassim al-Samarrai tarafın
dan yayıınlandı. 77ıe 7beme of the Asceıısion in M}~·tical \f~'ritings, Bağdat ı968, I, ss. ı55-ı77. Pakis

tan baskısı, (s. 69, dipnot ı ve 2), anlaşılması güç Ebü'İ-Fevaris'i (Kuşeyri'nin Tertfhii's-stilfiliu, 99-

ıoo), Ebü'l-Fevarisi'l-Hasan b. Alınıed b. Muhanuned b. Faris b. Sehl el-Bezziiz (344-42ı/955-ı030 

Bağdat'ta); yine onun kadar anlaşılması zor olan Harak:i.ni (ö. 428/ı033) olarak tanınılayabileceği ka

naatindedir. Bu nedenle Kuşeyri'nin Harakani (Keşfit'l-mahcfib, nşr. jukovski, s. 205, satır, 5-7/çev. 

Nicholson, s. 163) ile görüştüğü varsayılmaktadır. İkinci tanınılama muhallliak imkansız değildir. Fa

kat hiçbir şey ispatlanmış değildir ve problem, Şef Abdülaziz'den almış olduğıını "17 Kasım1964, Ka

raçi" tariilli bir mektuptaki önemli bir referanstan dolayı hala çok karmaşıktır. Yani, beninı yayırıladı

ğım Tertfb'in ı, 5, 8 ve 9. fasıllarından yapılan Farsça bir özet, Attar'ın Tezkiretü'l-evliyası'nda (II, ·s. 

307, satır, 4-24 ve s. 308, satır, 25'ten s. 309, satır, ll'e kadar) bulunmuştur. Bunlar Kuşeyriyerine Os-
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şeybi", 'üstad'; sonraki tipini ise 'terbiye şeybi', 'eğitmen' veya 'talim ve terbiye 

şeybi' olarak adlandırrnıştır. Bununla o, ikinci tip şeyhin gerçekte akademik bir 
öğretmen işlevini kaybetmediğini, bilakis öğretmen olduğu kadar eğitimci de 
olan ikili bir fonksiyon üstlendiğiili kastetmektedir. Rund!, talim şeyili ile elden 
ele dolaşan bir ders kitabını neredeyse aynı seviyede tuttuğunu gizlemenliştir. 

Yani bir kimsenin pratik yapmak için sufi ders kitaplan okuması, bilgi veren bir 
şeylll dinlemesi gibidir. Rundl'nin iddiasına göre, Allah'ı arayanlar arasında zeki 

kimseler, daha fazla yardıma ihtiyaç duymazlar ve daha önceki dönemden bu ya-

man el-Mağribi (ö. 373/983 Nişabiir)'ye isnat edilmiş midir? Özet, Ebü'l-Fevaris'in de yer aldığıllika

yeyi (Tezkire: Ebü'l-Faris) bazı değişikliklerle içennektedir. Bu probleme,]. Pedersen tarafından ('Le 

Tunusien Abu 'Usman al-Magribi et le siifısıne occidental', Etttdes d'Orientalisine dediees ii la memo

ire de livi-Provençal, Paris 1962, ss. 705-16) değinilmemiş ve hala açıklanınayı beklemektedir. 

Tertfliin ne Pakistan ve ne de Samerriü baskısı, bana, belki üç yerin dışında metniıncieki deği
şikliğin nedenini verir. Bunlar: Kuşeyri'nin Tertfbti's-sıilıiliünde s. 117, saur, 2'deki 'hatta tekıine~ 
belki 'hatta yekıinei:len daha güzel bir okuyuş olabilir; s. 117, sa ur, 12'deki 'mesel li '1-mubtedi'i'bel

ki 'kı/e: el-ınıtbtedi'u \:lan daha güzeldir ve s. 117, sa ur, 13'deki :vetevebheme' belki 'tevehbemei:len 
daha güzeldir. 'Meseltt ', herhangi bir yazma da bulunnıanuşur, fakat Kuşfişi'de 'Misil/11' şeklindedir. 

'Meselu', kolaylıkla bozularak 'kı/e' haline gelebilir. Falmt bu kesin değildir. 'Yetevebheme', pekala 

V' de d~nüştürülebilir. fakat bu, bendeki fotokopiden açık bir biçinıde anlaşılamaz. Farsça 'deb:vaz
deh 11 deh-nfm 'ifadesinde olduğu gibi. Bununla birlikte ben lıiila konuyu izah edenıiyoruın. Bu ara

da ben, Şenıseddin Muhammed Dekaik-i Mervezl'nin "'Riibatı1'l-en,iih fisı1n?ri'l-mifriih (Baht(viir
ııiime)"adlı eserindeki (Talırarı 1345, s. 172) bir cümlesinde 'deb-yiizdeh'ifadesiyle karşılaşunı: "Bu 

bağlantılar sayesinde o, olan her şeyin kralın h."lllağına gittiğini ve onun 'be-de h yiizdeh 'konusunun 

ayrıntılarını duymuş olduğunu anladı". Bu belki, 'taınanıen' kelimesi gibi, benzer bir anhum alterna

tif olarak seçmeye nıeylettirebilir. Beninı çeviriıncieki (Kuşeyri, Tertfbti 's-sıilıik, s. 128) ilgili cümle 
farldı bir anlama gelir; ifadeyi çeviri ye son teşebbüsü m için Kpşeyri'nin Tertfb adlı kitabının 128. say

fasına bakınız. Ek olarak, sayfa 130'daki 30 mınıaralı dipnotta geçen çeviriyi, sayfa 132, saur, 17'de 
geçen 'strength/güç-kuvvet' yerine 'vitality/lıayat-canlılık' çevirisini örnek olarak vermek ve berabe
rinde 36. dipnotu göstermek istiyorum. (kıwveta 'n-nıifsi okuyun uz.) 

Tertfb'in metninde kullandığun kitaplara saygı duymakla birlikte, Sanıerrıii'ye birkaç önemsiz dü

zeltmeyi gösternıek ve aynı zamanda burada kaydedenıediğinı birçok hatadan dolayı da onun kusur

lu olduğunu itiraf etmek zorundayını. Onun tekrar ettiği ifade -ki ben onun bütün farklılıklarını tama

men not etmedinı- beniın izalıınıdan dolayı gereksizdir (Tertfb, ss. 106 vd.) ki ben metni keliıııesi ke

liınesine intikal ettinııemeyi bilinçli olarak istedinı. Sanıerrıii'nin kendi baskısında metinle ilgili aşağı
daki yanlışlar düzeltilnıelidir: s. 158, satır, 22: fe-emmii mii siviibu; s. 159, sa ur, 10: kablebfi (kalbubıi, 

metinde inıkıinsızdır); s. 159, sa ur, 21: leyse (vav'sız) ba 'de biizibi'l-bii/eti li-beşerfyyetibf su/tanım; s. 

159, sa ur, 22: Sultiimı biize; s. 160, satır, 6: ve ezkiiran; s~ 160, saur, 16: yeridil al ii kalbibf ... ııazanm 

<fe-in ııazara değil); s.160, saur, 18: iidiibebt1 (el-edebe değil); s. 161, saur, 4: el-/islini neftibf fe-izi?; 
s.161, saur, 14: talabe (fiilebe değil); s.161, saur, 22: biil-i biize'l-şiirbi; s.161, saur, 23: battii innebt1 

izi?; s. 162, saur, 5: biizibi'l-le=etii; s.162, sa ur, 6; izii beleğa; 162, I, 10: eıı Iii yeniime (Iii gereklidir); 
162, sa ur, 5: mıikiitibebı1 (belki miikiitibetertden daha güzeldir); s. 162, sa ur, ı 7: yecidti merraten ke

Jiimeıı; s. 162, sa ur, 20: irtıifea' (vatlsız); s. 162, sa ur, 21: mii kiile (ziilike'siz); s. 163, saur, 2: tiltife fi 
(Dozy'ye bakınız); s. 163, saur, 7: darabebıl; s. 163, satır, 19: tatmin edici değildir; s. 164, satır, 9:fe in 
<fe izii değil); s. 164, saur, 14-15: cı1z'eıı; s. 164, saur, 18; s. 165, I. 1: et-tıifessf(beninı çeviriııı de aynı 

manayı verir); s. 165, saur, 14-15: bacer(ınetin parçası şüpheli duruyor); s. 166, saur, 8-10: budiiy(dlı 

Farsça dilbilinısel tarihini göz önünde tutmayı gerektirir); s. 166, saur, 9-10: ecidti fi sırrf eıı ekıli. 



446 tasawıif 

na meşhur 'geçmiş güzel dönem' kanaatine göre sadece talim şeyhlerinin bulun

duğu o günlerde, zeki insaniann varlığı genel bir kuraldı. Öğrenmeye düşkün 

olanlar, böyle üstatlan ziyaret ederek ve uzun süre onlarla birlikte kalarak gerek

li bilgiyi elde ettiler. Aslında sonralan standart bir uygulama olmuş daha güvenli 

yol, eğitim sürecinin tarnanuru terbiye şeyhinin yanında geçirmektir. Bu, psikolo

jik rehberliğin merkezde bulunduğu durumlarda ortaya çıkan bir terbiye şeklidir. 

Çünkü hiç kimse, temelde nefsin engellerinden kurtulmuş değildir. Rundi, deği

şikliği miladi ll. yüzyıldaki bir zaman dilimine yerleştirmiş gibi gözüküyor. Onun 

yorumuna göre, Muhasibi (ö. 857), Ebu Talib el-Mekkl (ö. 996) 've diğerleri', Run

di'nin kafasındaki anlamda terbiyeye henüz atıfta bulunmarnışlardır. 

Serrac'ın Lümai gibi lO .. yüzyıl sufi ders kitaplan ile Ömer es-Sülıreverdl'nin 

Avarifü 'l-maarifi gibi rnilad11200 dalaylannda yazılan kitaplar karşılaştırıldığın

da, bu yönde ve bu zaman diliminde bir değişme meydana gelmediği hemen gö

rülür. Fakat daha erken dönem sufilerinin, henüz terbiyeye ihtiyaç duymadıkla

n ve bu yüzden onunla meşgul olmadıklan gibi bir iddia kuşkuludur. Bu, daha 

fazla araştırma yapmayı gerektiren bir konudur. Rundl'nin terimleriyle konuş

mak gerekirse, bu amaç için ilk önce aydınlığa kavuşturulması gereken şey, 'su
fi ta 'li m' ve 'süfi terbiye' kavramlanndan bizim ne anladığırnızdır. Biz, kaynak

lann değişime ilişkin ne söylediklerine ancak o zaman değinebiliriz. 

Talirn ve terbiye arasındaki farklada ilgili ilk soruya aşağıdaki şekilde cevap 

verilebilir: 

Talirn, bir şeyhin sufi hikmetine dair bilgiyi karşılıklı konuşma veya bir ders 

şeklinde vermesini ifade eder. Bu, şeyhin evinde, bir mescitte, bir tekkede veya 

bir başka yerde olabilir. Öğrenciler ise, şeyhin etrafında toplanabilen bir öğren

ci grubunu ya da tek bir öğrenciyi ihtiva edebilir. Talirn, az veya çok gelişi-güzel 

elverişli durumlarda ya da muntazam olarak düzenlenmiş toplantılarda verilebi

lir. Talirn bir ilıtiyaçtır, istekli bir şekilde aranmalı ve öğrenciler tarafından önem

senmelidir. Şeyhin tasavvufla ilgili sözleri, az ya da çok kanuniaşmış bir hukuk 

kuralı kadar yüksek bir değere sahiptir ve bunlar şeyhten şeyhe benzer şekilde 

farklılık: arzedebilir. Şeyhlerin yazılı ve sözlü olarak anlattıkları, belirli bir devam

lılığı sağlar ve sufi bilgisinin sürekli bir yükselişine ve öğrenme ile ilgili malze

melerin ortaya çıkmasına sebep olur. 

Şeyh, mistik mücahede ve bilgi hedefini gerçekleştirmiş tecrübeli bir şahsiyet 

olarak görülür. Tınatı (ö. 951'den sonra) bunda ısrar eder ve şöyle der: 'Şeyhin 

makamı, sadece kendisini antmayı tamamlamış birisi tarafindan hak edilir. 

Hala yapacak şeyi olan bir kimse, müriddir ve bir mürid başka bir müridin so
rumluluğunu üstlenemez'.2 Mürid, şeybin davranışlarını taklit etmelidir. Ebu Ab-

2 Mustafa el-Ariisl: Netilieti '1-ejkiiri'l-klldsiyye fi beyani matinf Şerbi'r-Risiileti'I-KIIşeyriyye li
Şeybi'I-İsliim Zekeriyyii ei-Ensan: Bulak 1290, ı, s. 193 (Münavi'den) 
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dullah es-Siczi (10. yüzyıl) şöyle söyler: 'Mürid için en yararlı şey; sadıktarla be
raber olmak, onların ahlakf özelliklerini ve faziletlerini taklit etmek, Allah dost
larının kabirierini ziyaret etmek, dost/arına ve yol arkadaşlarına hizmet et
mektir'.' Yahya b. Muaz er-Razi ise şu açıklamayı yapar: 'Şeyhinin yaptıkların

dan bir şey öğrenmeyen kimse, sözlerinden hiçbir şey öğrenemez'.4 

Bir şeyh saygıyı hak eder ve bundan memnun kalır. Mimşad ed-Dilleveri (ö. 
911)5 ve İbrahim b. Şeyban el-Kınn1sln1 (ö. 950 civan),6 şeyhlere hürmet göste
rilmesini ister. Ebu Alies-Sekafi (ö. 940) de aynı şeyi gerekli görür, aksi takdirde 
kişi onlardan istifade edemez.7 Şehadet getirmesi istendiğinde ölüm döşeğinde
ki bir şeyh şöyle cevap verdi: 'Saygısız davranmajnn!', (bf-hurmetf ma-kun).8 

Kimse şeyhirı duygularını incitmemelidir. Aksi halde kişi, Ca'fer el-Huldi'yi 
(ö. 959) kızarmış tavuk yemek için terk eden Hemedanlı bir adamın başına ge
lenleri tecrübe edebilir: Bir köpek tavuğu ondan kapmıştı.9 Ve bir kimse, başka 
birisinin şeyhi hakkında küçültücü sözlerin söylenmesine izin vermemelidir. En
sari (ö. 1089), İbn-iSem'un hakkında kötü bir düşüneeye sahipti. Çünkü İbn-i 
Sem'un, Ensarl'nin dalaylı şeyhi Huşrl'yi tahkir etınişti. Her kim, Ensarl'ye göre, 

bu tür davranışlara müsaade ederse o, bir köpekten daha kötüdür.1
" 

Kişi şahsi işlerine ya da seyahatlerine başlamadan önce şeybinden izin alınalı
dır. Kazeruni (ö. 1035) bunda ısrar eder;11 İbn Haf'ıf (ö. 982), öğrencileri arasında 

3 Ebu Abdurrahman es-Sülemi, Tabakiitı1's-sı1flyye, (nşr. Nilreddin Şeribe), Kilhire 1953, s. 255, 
satır, 7-9; Johannes Pedersen, Ebı1 Abdal-Rabman Mubammad b. AI-Husain b. Mubammad b. Mıl
sa ai-Sufamf: Kitab tabaqat ai-Sı1ftyya, Leiden 1960 s. 252, satır, 7-9. 

4 Ai:ıdulvahhilb eş-Şilrilni, et-Tabakiitıl 'I-Kı1bra, Kahire 1355, altbaşlık: Ebıl Zekeriyya Yahya b. 
Muiiz, I, s. 69; bu Sülenı1'de geçen ifadelerden birini hatırlatır, Tabakiit, Kalıire, s. 113, satır, 15-
16/Leiden, s. 104, satır, 5-6 (farklı); Şilrilnl, el-Envaru'l-Kudsiyye fi ma'rifeti kavfiidi's-sıifiyye, Kilbire 
1962, I, s. 201. (ifadeyi Ebu Bekir el-Varriik'a isnad eder.) 

5 Sülemi, Tabakiit, Kalıire, s. 318, satır, 5-7/Leiden, s. 320, satır, 3-5; Abdurrahman-i Cilnı1, Nefa
lıiitü'l-üns min lıadariiti'l-kııds, nşr. Mehdi-i Tevhldlpı1r, Talıran 1337, altbaşlık: Miııışiid ed-Dineve
ıi, s. 94. (Sülenı1 baskısında, belki de doğru bir şekilde 'Munışiid' şeklinde okunmuştur.) 

6 Sülenı1, Tabakiit, Kalıire, s. 405, satır, 15-16/Leiden, s. 320, şatır, 9-10; Abdullah el-Herevi ei
Ensiirl, Tabakalll 's-sılflyye, nşr. Abdulhay Hablbi, Kilbil 1341, s. 404; Cilnı1, Nefelıiit, altbaşlık: İbra
him b. Şeybiin, s. 216. 

7 Sülemi, Tabakat, Kahire, s. 363, satır, 12-13/Leiden, s. 372, satır, 10-11; Ensiirl, Tabakiit, s. 3SO; 

Cami, Nefabiit, altbaşlık: Ebıl Ali es-Sekafi, s. 203. 
8 Ebü'I-Kilsırn Abdulkerim b. Havazin el-Kuşeyri, er-Risafetıi'l-Kuşeyriyye, Kilbire (nıüteaddid 

baskılar), 'biibıı abviilibim inde'I-bım/ci mine'd-diinya', Arapça metinde Farsça cümle. Bu, Şeyh 
Alımed b. Nasr'ın durumunda aynı adı taşıyan Nesa'lı bir sı1f'ınin (bk. Ensiiri, Tabakat, s. 308, son sa
tırda ve Nefabat, s. 289, Alımed-i Nasr alt başlığında) sorusudur. 

9 Kuşeyri, Risale, biibıı bıfzi kıılılbi'l-meşayib. 
10 Ensiiri, Tabakiit, s. 449; Ciirni, Nefebiit, altbaşlık: Ebıi'I-Hı1seyin b. Sem'ıln, s. 233. 
ll Malınıli d b. Osman, Firdeusıi 'l-mıirşidiyye fi esrari's-samediyye, nşr. F. Meier, Die Vita des 

Scbeicb Abu Isbaq al-Kazanmi in der persiscben Bearbeitııng von Mahmud b. 'Utma n olarak, Bib
liotlıeca Islamica 14, Leipzig 1948, s. 341, satır, 18-23; s. 346, satır, 16-347, satır, 5/nşr. İrec-i Efşiir, 
Tahran 1333, s. 313, satır, 9-14; s. 317, satır, 14-318, satır, 2. 
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bu lcuralın ihlal edildiğini sıkça belirtir.12 Huşr! (ö. 982) Herat'tan hac niyetiyle 
şeyhlerinden izinsiz yola çıktıldarı için birkaç müridi Bağdat'ta evlerine gön?erir.13 

Şeylıi ziyaret etmeye imkan veren her fırsat değerlendirilmelidir. Ali b. Bun
dar'a, Şam'da İbnü'l-Cella (ö. 918-19) tarafından şehirde bulunduğu ilk üç günü 
nerede geçirdiği sorulduğunda, o, İbn Cevsa'nın imla ettirdiği hadisleriyazdığı 
cevabını verir. İbnü'l-Cella 'Yani, sadece övgüyü bak eden (sünnet), seni yap
man gerekenden (farz) alıkoydu' diyerek onu azarlar. Ensari bunu "şöyle yo
rumlamıştır: 'Pfrleri ziyaret, bu insanların vazifelerinden birisidir. Çünkü on
lar, pfrleri ziyaret vasıtasıyla başka biçbir yerde öğrenemeyecekleri şeyleri öğre
nirler'." Ebü'l-Hüseyin ed-Derrac (ö. 932), Yusuf b. el-Hüseyin er-Razl'yi (ö. 
916-17) görrnek için Rey'e geldiği zaman, Razı ona seyahatinin amacının ne ol
duğunu sorar. O cevap verir: 'Sizi ziyaret etmek'. Razı tekrar sorar: 'Eğer bura
da yol üzerinde sana bir at veya bir kız teklif edilseydi, bu seni benim ziyare
timden alıkoyar mıydı?'Derrac şöyle cevap verir: 'Bilmiyorum, zaten Allah be
ni böyle bir fitne ile imtihan etmedi'.15 

9. yüzyılda bu tür ziyaretler, bir şeylıin duasını almak ümidiyle yapılirdı ve bir 
şeylıin ölümünden sonra ise onun mezarını ziyaret etmek suretiyle bereket elde 
edilirdi. Mesela, Bistam!'nin kabri ziyaretçilerin yöneldiği bir yerdi.16 

Aynı zamanda farklı düşünce okullan da şekillenmeye başladı. Bezzaz (ö. 9 
yüzyıl), Ser! ve Bişr el-Hafi'den ders aldı ama Musuhl'nin yolundan gitti. 17 Huldı 

(ö. 959); Nur!, Ruveym, Senınun, Cüneyd ve diğerleriyle birlikte oldu, fakat Cü
neyd'in gözetiminde terbiye görmesiyle meşhur oldu.18 Dukkl (ö. 970)'nin de 
birçok şeyllie ilişkileri oldu, ancak o İbnü'l-Cella'nın yolunu izledi. 19 Sülemı'nin 

bunu tanımlamak için sıkça kullandığı ifade, sadece 'intema ila' ifadesinin 'sa
hibe' sözünden farkını gösterir. Ensar!; birincisini, 'nisbet kerden be veya bii; 
ikincisini ise 'so b bet kerden' olarak çevirir. 

12 Ebü'l-Hasen ed-Deylemi, Sfret-i Ebıl Abdullah İbnii'I-Hafıfeş-Şfriizf, nşr. Annemarie Schim

mel Tan, Ankara 1955, s. 157; Ensan, Tabakiit, s. 436 (özetlenmiş).' 

13 Ensiiri, Tabakiit, s. 450; Nefabiit, altbaşlık: Ebt1 Nasr Habbiiz, ss. 233-34; Abdullah el-Hüsey

ni el-Ma'rfif bi Asilü'd-din-i Viiiz-i Herevi, Maksadt1 '1-ikbii/i su/tiin~vye, Fikri-i Selçuki, Risiile-i Meza

rlif-ı Hiriit, Kabil 1967, s. 23. 

14 Sülemi, Tabakiit, Kahire, s. 502, satır, 3-6/Leiden, s. 534, satır, 9-12; Ensiiri, Tabakiit, s. 249; 

Nefehiit, altbaşlık: Ali b. Bımdiir, ss. 115-16; Şiirani, Tabakiit, altbaşlık: Ali b. Bımdiir, I, s. 107. 

15 Reynold A. Nicholson, Tbe Ki tab al-Luma 'fl'l-Tasawwtif of Abu Nasr 'Abdalfab .b. 'Aif al-Sar

ra} al-Ttisf, ilkdefa yayımlandı ... Gibb Meniorial Serisi 22, Leiden-London 1914, s. 291, satır, 10-14; 

Kuşeyri, Risiile,' biibıi s-semii; Ensari, Tabakiit, s. 360; Nefebiit, altbaşlık: Ebıi '1-Hıiseyn-i Deniic, s. 174. 

16 Luma', s. 391, II, 17-19. 

17 Sülemi, Tabakiit, Kahire, s. 295, satır, 2-5/Leiden, s. 294, satır, 4-6; Ensan, Tabakdt, s. 127. 

18 Sülemi, Tabakiit, Kahire, s. 434, satır, 2-4/Leiden, s. 454, satır, 3-6; Ensiiri, Tabakiit, s. 419; 

Nefabiit, altbaş!ık: Cafer b. Muhammed el-Huldf, s. 223. 

19 Sülemi, Tabakiit, Kahire, s. 448, satır, 3-4/Leiden, s. 469, satır, 4-5; Ensiiri, Tabakdt, s. 425; 

Nefahiit, altbaşlık: Ebtt Bekir ed-Dukkf, s. 188. 
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Tasavvufta terbiye, kesin çizgilerle öğretimden ayrılamaz, çünkü tasavvufun 

kendisi büyük ölçüde terbiyedir ve tasavvuf öğretisi normal olarak terbiye ile il

gili meseleler hakkında konuşmak zorundadır. Ilteratürde talim ve terbiye kav

ramlan, sıklıkla biri diğerinin yerine gelişi-güzel bir şekilde kullanıldı ve bu yüz

den titiz bir araştırma yaparak aralanndaki farkı ortaya koymayı ümit etmek fay

dasız olabilir. Bununla birlikte terbiyeyi bazı özellikleriyle talimden ayırt etmek 

ve kavramak mümkündür. Şöyle ki, terbiye talimin aksine, şeyhin müridierinin 

davranışiarına verdiği talimatlar vasıtasıyla doğrudan müdal1ele etmesidir. Bu 

uygulama ile şeyh onlan gözetler ve sonra uyguladığı metodun nihai etkisini 

bekler ve değerlendirir. 

Serrac (ö. 988), eğitimin bir mürid için ne kadar önemli olduğunu belirtmek 

maksadıyla 'Eğer bir mürid kendisini saptıracak ve hataya düşürecek yollardan 

korunmak isterse, mutlaka onu eğitecek, ona mistik yolun şarabını içirecelt" ve 

bu yola ait manevf derslerini disipline edecek bir terbiyeciye teslim olmalıdır', 

der. 21 Şeyh Ebü'l-Abbas-i Kassab, Amul (Taberistan)'de miladi 1000 yılı civan sı1-

fil~r için birkaç hücresi bulunan bir tekke yönetmekteydi ve geceleri süfilerden 

hiçbirinin çok fazla ibadet etmemelerine dikkat ediyordu.22 Ebu Said b. Ebi'l

Hayr (ö. 1049), orada bir yıl kadar Ebü'l-Abbas'ın manevi rehberliğine girdi. Ser

rac, manevi yola yeni başlayan müridi, açıkça gerekli bütün kurallara uyma alış

kanlığı kazanan, bu yolda ilerlemiş olan kişileri dinleyen ve başlangıçtan sona 

kadar onlan saygıyla takip eden kişi olarak tanuclar. 23 'Son', deneme veya hazır
lık kursu süresinin tamamlanması anlamına geliyor gibi gözüküyor. Fakat aynı 

şekilde kişi bilmediği ve şeyhlerin bulunduğu mekanlarda görüşme yapma ko

numunda ise, bu esnada daha önceki bildiklerini, inandıklarını unutınalı ve 

şeyhlerden aldığı nasiliatlere tabi olınalıclır.24 Daha iyi bildiğini farz etmek ceza

landırmayı gerektirebilir. İsmi bilinıneyen bir şeyh, bir yere gelir ve orada meç

hul bir müride hayırseverliği aşılar. Mürid ona itaat etmez, daha sonra şartlar ge

reği 'itaatsizliğinin cezası' olarak özür dilemesi için zorlanır. 25 Bistami'nin (ö. 

büyük bir ihtimalle 874) şeyhe itaati, dini vazifelerin üzerine çıkardığı nakledil

miştir. Ona göre, üstadı tarafından görevlendirilen bir öğrenciyi, namaz için oku-

20 Luma~ s. 410, satır, 15. 

21 Luma', s. 417, satır, 13. 

22 Muhammed b. Münevver, Esrant 't-tevbfd fi makô.mati'ş-Şeyb Ebf Safd, nşr. Zebihulliih-i Sa

fa, Tatıran 1333, s. 50/Muhamıned Rıza Şefi'i Kedkeni, Tahran 1366, ss. 44-45/çev.John O'Kane, 1be 
Secrets of God's Mystical Oneness, Persian H eritage Serisi, no. 38, Costa Mesa ( Calif.) New York 1992, 

s. 117; Ha/at 11 s11banan-i Şeyh Ebıl Safd, 6./12. yüzyılda Ebu Said'in ahfiidından biri tarafından ya

zıldı, nşr. Irec-i Efşar; Talıran 1331, s. 15. 

23 Luma', s. 341, satır, 17-19. 

24 Luma', s. 416, satır, 12-13; Deylemi, Sırat-ı İbn Hajıf, s. 18. 

25 Luma~ s. 191, satır, 15-21. 
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nan ezan bile vazifesini yerine getirmekten engellememelid.ir.26 Daha sonra 12. 
yüzyılda İbn Tahir el-Makdis'i bu düşünceyi şu şekilde formüle etmiştir: '(Şeyhe) 
hizmet, ibadetten daha iyidir. ,r:~ 

Bu az miktarda seçme delillerin de gösterdiği gibi, yalnızca Rtındi'nin özel
likle talim için iddia ettiği terbiyenin, en eski zamarılarda bile mevcut olduğun
da kuşku yoktur. Bunurıla beraber, Rundi'nin terminolojisinin de doğruluk payı 
vardır, çünkü onun terminolojisi doğru bir gözlem içermektedir ve basittir, kar
maşık değildir. Ama biz, onun gözleminin hangi noktaya kadar doğrU olduğunu 
aydınlığa kavuşturmalıyız. Kısaca ifade etmek gerekirse, ll. yüzyıldan itibaren 
terbiyenin tasavvı.ıf arılayışında yeni bir statü kazandığını kavrama bakımından 
doğrudur. Klasik dönemdeki eğilim, müridin üstat tarafından eğitilmesinin bir 
miktar marjinal bir durum olarak kalması ve daha çok kendi kendini eğitme ko
nusundan bahsedilmesid.ir. Tasavvı.ıfun gelişim ve çeşitliliği ll. yüzyıl boyunca 
devam ederken, en önemli ve dikkat çeken şey müridierin terbiyesi meselesi 
üzerinde yoğurılaşmaya başlanmasıdır. Pratik bir metotla yapılan her şey, şimdi 
teorik tartışmalara ışık tutmakta hatta eski zamarılarda sı1fi disiplin metodunun 
meşgul olduğu meselelerlu arasında yerini almaktadır. 

Önemini belirtmeye çalıştığımız terbiyenin şimdi daha farklı bir boyut kazan
dığını görüyoruz ki, o da şeyh ile müridin arasındaki farkların ve mesafenin bir
birine ters orantıda artmasıdıi. Şeybin konumu, papazvar! özellikler ve otokratik 
bir otorite gerektirirken, müridinki ise biçare bir günalıkar ve iradesiz bir köle 
konumuna indirilir. Burada şeylıin şahsiyeti yüceltilmiş, mürid.irıki ise bastırılmış
tır. Aynı zamanda ikisi de birbirine çok yakından bağlıdır. Her birinin, diğeri ol-: 
maksızın kendi başlarına ne iseler, o olmaları güçtür. Bu durum her iki taraf için 
ruhsal bir gerilime sebep olabilir. Şeybin iki görevi ifa etmesi gerekir. Birisi; bil
gisi ve manevi ağırlığına binaen vell olma görevi, digeri ise mürid ya da müridie
re -genellikle grubun tamamına şamildir- kendisi ile aralarındaki mesafeyi aşma
lan için adeta bir köprü vazifesi görerek adım adım rehberlik yapmasıdır. Şeyh 
bizzat hedefin kendisine ulaştığı iddiasını muhafaza eder ve aynı şekilde müridi
ni de kendisiyle aynı veya hemen hemen aynı noktaya ulaştırma sorumluluğunu 
üstlenir. Mürid de iki yük.ümlüğü yerine getirmek zorundadır. Burılardan biri sa
mimi bir tevekkül içerisinde bütün ruhsal dürtülerini ve düşüncelerini çocuksu 
bir masumlukla güven duyarak şeyhine arz etmesidir. Diğeri ise şeyh tarafından 
yüklenen fiiliere sorgusuz-sualsiz itaat etmesi ve onu nihai otorite ve her mese
lede son hakem olarak tanımasıdır. Bu türden bir ilişkiniri dağuracağı muhtemel 
anlaşmazlıkların ve ihtilaflı eğilimlerin b;nşçıl bir şekilde uzlaştırılması, doğal 

26 Selılegi, en-Nıir min kelimiiti Ebf Tayjilr, nassu gayr-i menşıir ... yıınsabıı ile's-Sebleg~ Ab

durrahman ei-Bedevi'nin Şatabiitıi's-sılfiyyesi içerisinde, Kahire 1949, birn. 1, s. 144. 

27 Louis Massignon, Eçsai sur /es origines du lexique tecbnique de la mystique mıtsıtlmane, no

uvelle edition revue et considerableınent augmentee, Paris 1954, ss. 116-17. 
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olarak hayatın sufi olmayan bir alanında da benzer biçimde başanlmıştır: Doktor 
ile hasta arasındaki ilişkiyi kastediyorum. Bu yüzden terbiye şeyhinin çoğu kez 
doktor, müridin ise tedaviye muhtaç bir hasta ile mukayese edilmesi sürpriz ol
maz. Mukayesenin en doğal ve en yoğun olduğu zamana baktığımızda, bunun 
çok kritik dönemlerde olduğunu görüyoruz. Yani, 10. yüzyılda 'ruhun tıbbı--ru
hun ilacı' ve 'ruhun tabibi' terimleri felsefede bir felsefi yaşam (sfre felsefiyye) 
mücadelesi bağlamında tartışılıyordu. Ebubekir er-Razi (ö. 925) felsefeyle ilgilen
mek isteyen birisine, arkadaşlanndan birisini kendisinin tüm hatalannı acımasız
ca eleştirmesi için tutmasını tavsiye etmiştir. 28 Beyhaki'nin (ö. 1077) tarih kitabın
da bu fıkirleri nakletmesi,29 onların yaygınlık kazandığını gösterir. Hatta çocukla
rm eğitimi meselesi de 10. yüzyıl Tıp Felsefesi'nde tartışılmıştır.:ıo- Felsefe, mü
kemmeliyeti, tabiatının ve nefsinin üstesinden gelmiş ve en yüksek fikirleri kav
rayacak ölçüde arınmışlık derecesine ulaşarak algılayışının ilaili unsurunu güzel
leştirmiş erdemli insanda görür. Buna karşılık başlangıçta insandaki "kutsal kıvıl
cım" düşüncesine aşina olmayan İslam tasavvufu ise idealini, bilincini Tann'nın 
sözcüsü olarak hareket edecek şekilde bütünüyle Tann'yla yan yana koyan ma
nevi mürşidde görür. Bu kadar yüce ve karşı konulmaz bir otoriteye karşı tasav
vufun talep ettiği yüksek saygı, zaman zaman mistik olmayan teoloji taraftarlan 
ve hakim düzen tarafından ŞIT ve özellikle de İsmaill imarnlara gösterilen aşın 
saygıyla ilişkilendirilmiştir.31 Hakikatte bu, 1131 yılındaki olaylarda Aynü'l-Ku
dat'ın mahkum edildiği suçlamalardan biridir.32 Bu olaylarla Şia'nın ilişkili olma
sı mürnillin olmasına rağmen, bunu paylaşılmış tarihi bir kökenle irtibatlandır
mak doğru değildir. Burada kişinin karşılaştığı durum, iki ayn gelişme ve ilerle
menin birer doğal neticesidir. Başlangıçta sufiler, kendilerinin hiçbir surette yeni 
terbiye usüllerine göre disipline edilmesine müsaade etmezlerken, şeyhlerin de 

28 Abi Bakr Mobammadi filii Zacbariae Ragbensis (Razis) opera philosopbica fragmentaque 

quae sıtpersımt col!egit et edidit Paıılus Kratıs, pars prior, Kalıire 1939, ss. 33-35. çev. A.J. Arberry, 
7be Spiritıta/ Pbysick of Rbazes, London 1960, ss. 36-37. Krş.: Ebu Hayyan et-Tevhidi, el-İnıta' ve'l
nıııanese, nşr. Alımed Emin ve Alımed ez-Zeyn, Kahire 1939-44, ll, s. 126: Hatim el-Esamm: 'Eğer sen 
kardeşinin bir hatasını gönir oo onu kendisinden gizlersen, ona bıyanet etmiŞ o/ursım. Eğer onıı 
başka birisine söylersen, ona iftira etmiş olursun. Eğer batayı onun yilzüne söylersen, onıı gıicen
dinniş olursun. Sen sadece ima etme/i, tesadılfen zikretmeli, bir cı'/ m le içerisinde dok11malısın '. 

29 Ebü'I-Fadl Muharmned b. Hüseyin Beyhald, Tarfb-i Beybakı~ nşr. Dr. Gani and Dr. Feyyiid, 
Tahran 1324, ss. 104-06/ nşr. Said-i Nefisi, Tahran 1319-32, I, ss. 109-12. 

30 İbnü'l-Cezziir el-Kayraviiru, Siyiisetıi's-sıbyan ve tedbfntbum, Tunus 1968, ss. 134-38. Öğret
menierin doğru davranışları hakkında bir çalışma için bk. G. Lecomte, 'Le /ivre des regles de coduite 
des mai'tres decole par İbn Sabnun; REI21'de, 1953, ss. 77-105. 

31 Bahnı'l-fevaid dairatii'l-maarifşamil-i kelam u tasawıifııfikh u siyaset, (12. yüzyıldan), 
nşr. Muhammed Takl-i Diinişpejiih, Tahran 1345/1966, s. 357. 

32 Bk. 'Şekva'l-garib ... de 'Ayn el-kudiit el-Hemadii.ni (ö. 525/1131)', giriş ve dipnotlarla birlikte 
nşr ve tre: Mo hanım ed ben Abd el-Jalil, fA 216, 1930, ss. 35 vd., 210 vd./ Afıf Useyran, Mllsannaft!it-i 
Ayn al-Kudt!it-i Hemadanf, Tahran 1962, sonuç bölümü, giriş, s. 11 vd.; metin, ss. lO vd./ Arberry, A 
Sıifi Martyr, London 1969, Giriş, s. 16; çeviri, ss. 34 vd. 
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bir taraftan mürldlerin terbiyesiyle ilgili olan her görevi yerine getirdiklerini ve 
aynı zamanda ilmin zirvesine yükseldiklerini söylemek mümkün değildir. Ne za
man faaliyet gösterdiğini bilmediğim Halepli sfifi olmayan meçhul bir müellif 
şöyle yazar: "Üç (türlü) baba vardır; biri senin dünyaya gelmene sebep olan, di
ğeri seni terbiye eden ve üçüncüsü de sana ilim öğretendir. ,;13 Açık bir biçimde 
bunlar üç farklı kişidir. Ensfui (ö. 1089), bilinen bir çok üstadının öğrettiği bilgi
lerden ziyade Barakani'nin bir tek sözüyle kendisini tasavvufun derinliklerinde 
bulduğunu kabul eder. Şu da bilinen bir gerçektir ki o, bütün talebelerini Dam
gan'daki Muhammed el-Kassab el-Amull'ye göndermiş, Barakani'ye gönderme
miştir. :ı-ı Ensad, adab ve merasim kurallaoru (adab u rüsum) Heratlı Şeyh Ammfi 
(ö. 1049-50 Herat'ta)'dan öğrenmiştir. Şeyh Ammfi, onun irşad plri yani pedago
gu olmuştur. O, :Ammu'lakabını, sfifilere Ammfi'yu bir lider olarak kabul etme
lerini tavsiye eden üstadı Ebü'l-Abbas en-Nilıavendi vasıtasıyla almıştır.35 Bu du
rum, daha muahhar belgelerde sık sık rastlandığı gibi, terbiye ile ilgili görevlerin 
bir başkasına devredilebileceği sonucuna götürebilir.36 Ne olursa olsun zikredi
len örnekler gösteriyor ki mürebbi ve hikmet öğretmeni farklı kişilerdir ve bun
dan dolayı yolun sınırlan çizilmiştir. Bundan böyle basit bir öğrenci olmakla, ger
çekte belli bir okulun bağlısı olmak arasındaki kadim karşıtlık ortadan kaJkacak
tır~ SO.fi, eğitimini tamamladığında özgür bir kişidir ve artık kitap veya başka yol
la sonradan tanıdığı diğer bir şeyhle kesin ruhi tecrübelere devam edebilir. An

cak, bundan önce o, bir şeyhten mutlaka temel bir eğitim ya da terbiye almalıdır. 
Aşikardır ki eğer üstad, terbiye işini tamamlamadan önce vefat ederse, mürid 
başka bir mürebbi araştıracak ve sonra bulduğu ikinci şeyhi kendisini resmen 
eğiten gerçek şeylıi sayacaktır. Buna Ebu Said b. Ebi'l-Hayr'ın durumu örnek ola
rak gösterilebilir. O, birinci şeyhi Ebü'l-Fadl Serahsi'nin vefatından sonra eğitimi
ni ı:.ıınarnlamak üzere Ebü'l-Abbas-i Kassab'a intisap etmiştir. 37 

33 Alımed Çelebi, Tarfku't-terb~veti'l-İslfimiyye, Beynıt 1954, s. 300. Müellifı meçhul çalışma, 
"Minbikti '1-miitea/lim "başlığını taşımakta ve el yazma bir nüshası Halep'te el-Mektebetı1'l-Osmfin~v
ye'de 1221 mımarada mevcuttur. 

34 A. ). Arberry, ]/imi 's Biograpby of Ansfirf in 7be Islamic Quater(v 7, 1963, ss. 65-66/ Makii
mfit-i Şeybıi'l-İslfim ... , 'Abda!Hih-i Arısarl-i Haraw!', nşr. Fikri-i Selçfıki, Kabil1343, ss. 14-17. Ens:ir!, 
Tabakfit, s. 309; Nejabfit, altbaşlık: Muhammed-i Kas..çfib-i Amulf, s. 297; S. De Laugier de Beaure
cueil, Havfice Abdu/Iab Ensarf, Beynıt 1965, s. 67. 

35 Maktimat-ı Şeybıi '/-İslam, nşr. Arberry, s. 71/nşr. Selcı1ki, ss. 28-29; Nefabiit, altbaşlık: Şeyb 

Amını7, s. 344. "ferşad" kelimesi anlaşılmaz olduğu için "irşad" olarak düzeltilmelidir. De Beaurecu
eil, Hace Abdıilliib Ensarf, s. 36, dn. 3; Nejabfit, altbaşlık: Ebıi'l-Abbiis-i Nı1ıavendf, s. 147. 

36 Mesela: Cam!, Nejahfit, altbaşlık: Ebıl Ali Ffirmedf, ss. 369-70: Kurrakani (GürganD, Famıe
di'ye bir toplantı yaptırttı ve yetiştirmesi için oğlunu ona emanet etti. 

37 Esrant 't-tevlıfd, nşr. Safii, ss. 42-43/nşr. Şefi'! Kedken!, s. 38/trc. O'Kane, s. 107; Hiiliit u su
lıanfin-i Şeyb Ebfi Safd, ss. 13-16. Aynı şekilde Alımed Yesev!, birinci şeyhi Bab Arslan'nın vefatın
dan sonra Yusuf-i Hemedan!'ye döndü. Ali b. Hüseyn-i Viiiz-i Kiişifi, Reşabdt aynı1'/-bayfit, taş bas
kı, Lucknow 1905, s. 8; M. Mole, "Atıtour du Dare Mansour: L'apprentissage mystique de Baha' al
Dm Naqshband", RE/27'de, 1959, s. 42. 
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Teorik olarak yeni terbiye şekli aşağıdaki gibi tasvir edilebilir: 
Şeyh, aralanndaki biat nedeniyle, müridten günlük vazifelerini yerine getir

mesini, içinden geçen düşüncelerini ve manevi haJlerini gizlemeksizin anlatma
sını ve tam bir teslimiyetle kendisine itaat etmesini ister. Buna mukabil şeyh de 
müridin bütün sırlannı gizli tutar ve onun terbiye sürecindeki· gelişimini yakın
dan takip eder. Şeyh, mürid tarafından yapılan herhangi bir hataya göz yumınaz 
ve istediği cezayı tayin edebilir. Mürid, şeyl1i kendisine neyi emretti ise sadece 
onu yapar; kendi insiyatifi ile ilave dini vazifeler yapmaya çalışmaz ve uygun 
gördüğü herhangi bir yolcı,ıluğa da çıkmaz. En önemli mesele müridin halvete 
çekilmesidir. Bu esnada şeyhinin evvelce kendisine verdiği kelime-i tevh1din ilk 
kısmı olan "Allab'tan başka ilah yoktıtr"zikrini tekrarlamalıdır. o·bütün dikka
tini zikrin nesnesi üzerine odaklayacaktır.38 Bunlar zaten uzun bir zamandır var
dı, fakat şimdi terbiyenin bir unsuru olarak kesin bir şekilde düzenlendi. 13. yüz
yıldan itibaren müridin zikir sırasındaki duruşu ve zikir tarzı hakkında çok de
taylı bilgilere sahibiz. :ı<> 13. yüzyıldan itibaren öğrenciler ve öğretmenler arasın
daki mektuplar bize kadar gelirken, ll. yüzyıldan itibaren halvet anında veya 
halvet dışında keşfi tecrübeler ve mistik durumlarla ilgili yeni bir literatür geliş
meye başladı."" Eğitimin sonunda verilebillise de, genellikle mürid acemilik dö
neminin başlangıcında kendisine bağışlanan yamalı bir bırkaya sahiptir.1

' Bu gi
yim şekli tasavvufi eski bir olgudur. Fakat şimdi müride hırkanın verilmesi resmi 
geçiş ayini haline gelmiştir. 12. yüzyıldan itibaren saçların kısaltılmasının, bu ayi
nin bir parçası olduğu beyan edilir.12 Böylece mürid, tasavvufa intisap etıniş olur. 

38 Daha fazla bilgi için bk. Feuaih, Giriş, ss. 200 vd.; Gardet in EP, standart versiyon, dhikr. 
39 F.Meier, 'Schriften des Aziz-i Nesefi', \l'i'ZKM 52de, ı953, ss. ı64-66; Bausteine, I, ss. 2ı7-ı9; 

Nesefi, Keşfii '1-hakliik, Tahran ı965, ss. ı34-35; Nesefi, Kitabı i '1-insani'l-klimil, nşr. Mole, Tahran
Paris ı962, ss. ıo6-07. 

40 Krş. Feuaib, Giriş, s. 42 (Baharzi ve Kübra) ve elyazınası, Köprülü ı589, 41Qa-412" (Şerefüd
din-i Belhive Mecdüddin-i Bağdadi), vs. 

41 Feuaih, Giriş, ss. 35 vd. Bu dönem (1200 civarı) ile ilgili ek bilgi için bk. Ebü Cafer Muham
med b. Ebi Zeyd el-Katib, Şerait-i mıinaf, Ferbeng-i Iranzemin 14 (1345) içerisinde, ss. 325-26. 

42 İbnü'l-Cevzi, ei-Mımtazamfi tiiribi'l-mıiliik ve'l-ıimem, Haydarabad ı357-61, X, s. 69, ı, 13 
(sene 531/1 ı37); Yazarı Meçhul, Meniikıhıı Evbadiiddin Kirmiinf, nşr. Furüzanfar, Tahran 1969, Gi
riş ss. 41-42; İbn-i Bibi, Mubtasar-ı Selçı1kııiime, nşr. M. Tiı. Houtsma, Recııeil de textes relııtifs ii l'his
toire des Seldjoucides, IV: Histoire des Seldjoııcides d'Asie Mineure d'apres l'Abrege dn Seldjoııkııii
meb d1lm Bi bi, Leiden 1902, s. 96, satır, ı 1/çev. H. W. Du da, Die Seltcbukeııgescbicbte des !hı ı B ibi, 
Copenhagen 1959, s. ı03, özellikle diı. b. {sene 617-18/122()...21); İbn Hallilcin, Vcifeyiitıi'l-a'yiin t'e 
eııhiiıi elmiii'z-zamiin, nşr. Muhammed Muhyiddiri Abdüllıarnid, Kahire ı948, nr. 468 {Ömer es-Süh
reverdil; Firdeosıi'l-nııirşidiyye, Bibliothecak Islamica ı4, Giriş, s. 65 ve metin içerisinde: s. 453, satır, 

12; s. 470, satır, 8; s. 472, satır, 7; s. 487, satır, ı9/Tahran, s. 413, satır, ll; s. 427, satır, ı8; s. 429, 
satır, ı8; s. 443, satır, ı2; İzzeddin Mahmud b. Ali Kaşani, Misbiibıı'/-bidiiye 11e miftiibıı'l-kifiiye, nşr. 
Celaleddin Humai, Tahran ı323, s. 149; İbn Batuta, Rible, nşr. ve çev. Defremery ve Sanguinetti, Pa
ris 1843-vd., II, s. 28/trc. H.A.R. Gibb, Cambridge ı956-, II, s. 286. Genel bilgi ve daha ileri düzey lite
ratür ve saç kesme ile ilgili bilgi için bk. Joseph Henninger, 'Zur Frage des Haaropfers bei den Seıni
ten', Die \Viener Scbttle der Völkerkımde, Festschrift zum 25 jalırigen Bestand ı929-ı954, ss. 349-68. 
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. Yanlış bir anlaşılınaya meydan vermemek için bunun bir tarikata kabul için ol
madığına, fakat genel anlamda tasavvufa bir giriş olduğuna burada işaret edilme
lidir. Burada tarikatlar tartışma konusu değildir. Bununla birlikte, 10. yüzyıldan 
itibaren yamalı lurkaya ulaşmak, manev1 aile ağacına (silsile, şecere-i iradat vb.) 
kabul edilmek anlamına gelmeye başlamıştır. Belki de burada yapılması gereken 

diğer bir hatırlatma da şudur: surının birine yamalı bir hırka verildiğinde, bu, 
onun bir tarikatın başı olarak şeyhinin yerini alma anlamında onun halefi olarak 

tayin edilmesiyle aynı şey değildir. 

Terbiye ve talirn sırasında şeyh, mürid ile Allah arasında durur. 9. yüzyılda 

Sehl b. Abdullah et-Tüsteri, Allah'a tevekkül etmeniri en düşük seviyesini, ölü bir 

adamın O'na ulaşmadan önce, teneşir üzerinde uzanarak yıkayıaya teslim olma

sı durumuna benzetir.43 12. yüzyılın başlarında Gazzili'nirı doğrudan iki öğren
cisi olan Aynü'l-Kudat ve Abdülkerlı:n er-Razı, görebildiğim kadarıyla ilk defa, bu 

imajı müridin şeyiıle olan ilişkisinde tatbik etmişlerdir. Abdülkerim, hukuk öğre

timi ile tasavvuf öğretimi arasındaki farkın, birincisinin muhalefeti desteklemesi, 

ikincisinin ise muhalefeti yasaklaması olduğu şeklinde açıklamıştır.44 Gazzal1, da

ha ihtiyatlı bir şekilde söylemek gerekirse, bir nehir kıyısındaki rehbere güven-

. rnek zorunda olan kör bir adam benzetmesini kullanrnıştı. 45 Ancak bundan son

ra müridin, şeyhin önünde "perinde ac cadaver" yani "gassat önünde meyyit" 
gibi olması gerektiğini literatür sık sık tekrarlar. Kuşeyr1'nin talep ettiği şey, 11. 

yüzyılda da aynı anlama gelir ve hatta daha erken bir zamanda da bulunabilir. 

Sufiler, [Hz.] Peygamber'in "Din alimleri peygamberlerin varisleridir" sözünü 

çoktan beri kendileri hakkında olduğunu ileri sürmekteydiler. Geleneksel eğiti

min idaresini fiilen onunla ilgilenen din iilimlerine, ilahiyatçılara bırakrnışlardı ve 

varislikle ilgili kendi iddialarını farklı anlamışlardı; yani (Hz.] Peygamber'in hayat 

tarzını takip etmekteydiler ve onun gibi ilahl bilginin alıcılan olarak, peygamber

lerden -rnsul- farklı sufara' diye bilinen yeni bir Tann elçileri türünü oluştur

maktaydılar.46 Ebu Sa1d b. Ebi'l-Hayr'ın (ö. 1049) mi.intesiplerine şöyle dediği ri

vayet edilir: "Bizim (anlamı: benim) (şeyh olarak) size (müridlere) üstünlüğü

müz; sizin bizimle, bizim ise O'nunla konuşmamız; sizin bizi, bizim ise O'nu 
dinlememiz ve sizin bizimle, bizim de O'nunla olmamızdır. '"7 

43 Kuşeyri, Risiile, biibtı't-tevekkıil; Benedikt Reinert, Die Lebre vom tawakkul in der klassisc
ben Sıtjik, Berlin 1968, s. 96, aşağıda b) 1. 

44 Afıf Useyr.in, Mıtsmınefiit-ı Aynı ·z~Kıuüit-i Hemediinf, Tahran 1962, I, blın. 3 (şekva), Giriş, 

s. 12; Subki, Tabakiitü 'ş-Şiifi~vyeti'l-ktlbrii, Kaltire 1324, IV, s. 258; Ignaz Goldziher, Vorlesımgen 
ıiber den Islam2, Heidelberg 1925, s. 339, dn. 78. 

45 İbyiiuulılmi'd-dfn, blm. 3: aciiibıi'l-kalb, beyiinıl şıinltıı'l-irade, Kahire 1348, III, s. 65. 

46 Yazarı meçhul (10 yüzyıl), Adiibıi'l-mı1lılk, Elyazması, Hanekah-i Alımedi 87 (Şiraz), biibıi ta

abbıidi's-sı7jiyye(s. 34), baba busıısiyyeti's-sı7jiyye(ss. 41-42); bk. 'An ImportantManuscript Find for 
Sufısın', ss. 160 vd.; Adiibıi'l-mıilı1k, nşr. Radtke, ss. 30-34; 36-39. 

47 Fsriint't-tevbfd, nşr. Safa, s. 306/Şefi'iKedken:i, s. 294/ çev. O'kane, s. 447; Tezkiratii'l-evliyii 
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Konuyla alakah aynı şeyi ifade eden bir hadis vardır: "Bir peygamber kendi 
ashabı için ne ifade ediyorsa, şeyh de kendi müntesipleri için onu ifade eder". 
Daha sonraki dönemlerde şeyh, sık sık, [Hz.] Musa'dan daha bilgili olan ve ona 
itiraz etmeyi yasaklayan Hızır'la karşılaştırıldı4" veya o, Cebrail'e atıfta 'resmi il
bam görevlisi' olarak tarumlandı.'9 Hatta ona en yüksek derecedeki Tann'dan 
farklı, yeni bir unvan verilerek "daha aşağı derecede efendi" (er-rabbü'l-edna) 
diye isimlendirilrniştir.50 O, Allah ve Resulü'nün bir bakiyesidir;ı ve Allah'ın yer
yüzündeki temsilcisi haline gelmiştir. 52 Ona saygı göstermek, Tann'ya saygı gös
termektir.5~ Onun emri Allah'ın emridir.s-1 Kuşeyd, Ensad ve Aynü'l-Kudat şeyhi 
yanılmaz olarak görmeye55 karşı uyarular, fakat Allah'ın şeyh vasıtasıyla konuş
ması fikri, çoğu kez bu uyarının ilnnal edilmesine yol açmış ve bizatilu böyle bir 
fikri, bu şekilde yapmaya teorik bir gerekçe olmuştur. 

Şimdi soruya geliyoruz: Talim şeybinden terbiye şeyhine geçiş nasıl, ne za
man ve nerede meydana geldi? Şimdilik bu soruya şu cevabı verebilirirn. Bu in
tikal, 9. yüzyıldan ll. yüzyıla kadar belli bir bölgede yavaş bir değişim süreci 
olarak gözlemlenebilir. Bu bölge, Horasan'daki Nişabur'dur. Kronolojik olarak 
düzenlenmiş kanıtım ise şöyledir: 

Ebu Talib el-Mekkl, Ebu Hafs en-Nişabud'nin (diğer adıyla el-Haddad, ö. 
yaklaşık 880) Horasan için önemini, Cüneyd'in Bağdat için önemine benzetir.56 

("Meınoirs of the Saints") of ... Ferfdüddin-i Attiir, nşr. Reynold A Niclıolson ... , eleştirel giriş: Mirza 

Muhaınıned b. Abdülvehhab Kazvinl, London-Leiden 1905-07, II, s. 184, saur, 17-20, hocası Ebü'l

Abbas-i Kassab'a alfedilıniştir. 
48 Birçok nıisal arasından üçü zikredilebilir: Kuşeyr!, Risa/e, biibti hıfzi kulılbi'l-meşayih, baş

langıcında; Gazziili, Kimyay-ı saadet, üçüncü rukün (mı1blikiit), birinci asi, şeraitci mı1rfd; Ebu Hafs 
Ömer es~Sühreverdi, Auarljii'l-maarlf, blm. 51 (iidiibtı'l-mıirfd), Gazziili'nin İhyiiuulılmi'd-dfn ke
narında, birçok farklı Kahire neşri içinde. Bağınısız olarak da basılınışur, Kalıire 1939 ve Beyrut1960. 

49 Avarlf, blın. 51: Cebriiil, vahiy almaya yelkin (emfnıi'l-vaby) biri olduğu gibi, Şeyh de mürid-
ler için ilham almaya yetkili (emfnıt '1-i/hiim) bir temsilcidir. 

50 Misbiibil '1-hidiiye, s. 218. 
51 Avarlf, blın. 51: tezkirattın mina'fliibi ve rası1lıih. 
52 Muhyiddin Ebu Abdiilah Muhammed ... İbn Arab!, el-Fııtılhiitt1'l-Mekkiyye, Bulak 1293, binı. 

181; Muhaııuned b. Mutalılıar b. Şeyhüllslam Alımed-i Cam, Hadfkatıl'l-hakfka (1244'te yazılmış), 
Tahran 1964, ss. 12-13. 

53 Fıitılhiit, blın. 181. 

54 Aynü'I-Kudat, Temhfdiit, Mıısannefiit-i Aynı1.'l-Klldiit-i Hemediinf içerisinde, Tahran 
1341/1962, I, kısım 3, s. 35, saur, 7-8. 

55 Kuşeyr!, Risiile, babtı'l-vas(y_ve li'l-mıinafn/şerh: Zekeriyya el-Ensiirf, Netiiic, IV, s. 218/ çev. 
Richard Hartınaan, AI-Kuscbairfs Darstellııng des Sı?fi/1/ms, Türkische Bibliothek 18, Berlin 1914,. 
195; Ensiiri, Tabakiit, ss. 462-63; Aynü'I-Kudat, Temhfdiit, s. 31, saur, 4-5. 

56 Kıltu'l-Kulı1b, Kahire 1351, II, s. 31, saur, 2-3 <.Babı1 tJasji'l-ilm). Josefvan Ess haldı olarak sufi
ınizin Şii ınütekellim Ebu Hafs ei-Haddad ile taınamen aynı kişi olduğundan şüphelenmektedir, bk. Die 
Erkenntnis/ebre des 'Adudaddin ai-Ici, Akadeınie Wıss. Mainz, Veröff. d. Orientalischen Koınınission 
22, 1966, s. 224. Bunların iki farklı şalısiyet olmaları, Ali b. Muhammed ed-Deyleınl tarafından da ileri 
sürülınüştür. Aıju'l-elif, nşr.J.C. Vadet, Kalıire, InstitutFraııçais d'Archeologie Orientale, 1962, s. 13, no. 
44 ve s. 80, no. 283, Ebu Hafs el-Haddiid, sfifiler arasına değil, mütel<ellimler arasına dalıil edilıniştir. 



456 tasaıırmf 

Ebü Hafs müridleriyle birlikte Bağdat'a gelmişti. Cüneyd ona: 'Sen müridierini 
padişahların askerlerine ta/im yaptırdık/arı şekilde terbiye etmişsin. 'dedi. (Ya
ni, sultanın askerlerine yaptırdığı gibi talim yaptınyorsun). Ebü Hafs şöyle cevap 
verdi: 'Zahirdeki güzel edep batındaki güzel edebin işaretidir. FJ Bir başka za
man Ebü Hafs: 'Tasavvuf ancak davranış kurallarından ibarettir (adab)' de
di. ;a Kendisine 'İçinde bulunduğun manevf derecelere nasıl ulaştın?' diye sorul
duğunda, şöyle cevap verdi: 'Şeyhlerimin (şeyh kelimesini çoğul.olarak kullanı
yor!) bana yapmış oldukları tavsiyeleri herhangi bir şüpheye düşmeden veya 
karşı çıkmadan benimseyerek, uygulayarak. ;;9 Vazifelerini tam olarak yerine 
getirmediği için bir kelime bile söylemesine izin vermediği bir müridi, konuşma 
izni alabilmek için büyük miktarda para harcadı ve bir o kadar da borç altına gir
di, fakat o, yine de konuşma izni vermedi.60 Ebu Hafs, gelecekte öğrencisi ola~ 
cak genç Ebu Osman el-HID'yi meclisinden kovunca, o, yüzünü şeyhin yüzün
den çevirmeden kapının dışına kadar geri geri gitti, dışarıda bir çuktır kazdı* ve 
şeyhinin çukurdan çıkmasına izni olana kadar bekledi.61 Ebu Osman el-Hm en
Nişabur!, Sülemi ve Cüllabi tarafından Nişabur'da tasavvufun itibar görmesini 
sağlayan kişi olarak nitelendirilir.62 Onun kişiliği, belki de Hakim et-Tirmizi ve 
Ebu Bekir el-Vasit!'nin (nam-ı diğer İbnü'l-Fergaru, ö. 932'den sonra Merv'de) 
kendisine yönelttikleri eleştiri ışığında çok daha açıkça görülebilir. Tirmizi bir 
mektubunda, bütün dikkatini Allah'a yöneltınek yerine, ruhun hatalarına Il.asret
mesinden dolayı Ebü Osman el-H!ri'yi suçlar. Bu yol, kalbiİı asla karanlıktan ya~ 
klnin aydınlığına çıkamayacağı bir yoldur.63 Vasitı de, Nişabür'da H!rl'nin mürid
lerinden, onun kendilerine çok titiz bir şekilde ibadet etınelerini emrettiğini, an
cak bunuilla yalnızca oruarda neyin daha çok geliştirilebileceğini görmeyi amaç-

57 Kuşeyri, Risiile, bii bu '1-edeb/Zekeriyye el-Ensiiri'nin yorumu, IV, s. 18; Attiir, Tezkim, I, s.326, 
satır, 20-25. 

58 Sülenu, Tabakiit, Kiihire, s. 119, satır, 13/Leiden, s. 110, satır, 2-3; Attiir, Tezkim, I, s. 331, sa
tır, 6. 

59 Sülenu, CetJiimitt iidiibi's-sı7fiyye, MS Berlin Alıİwardt no. 3081, 64b. Bu düşünce oldukça yay
gındır ve birçok şekilde yorumlanmıştır. 

60 Luma', s. 177, satır, 10-14; Kuşeyri, Risiile, Biibu's-sobbe; Attiir, Tezkim, I, 327, satır, 9-15. 
* Müellif burada Ebu Osman'ın gerçekten bir çukur kazdığını ve içerisine girdiğini ifade etınek

tedir ki bu bir yanlış anlama sebebiyle olmalıdır. Çünkü nıüellifin kaynak gösterdiği eserde bu olay, 
Ebu Osman el-Hiri'nin, Ebu Hafs'ın kendisini meclisinden kovmasından sonra yapmak istediği için
den geçen düşünceler olarak anlatılmaktadır. Bk. Kıışeyri Risiilesi (hz!. Süleyman Uludağ), İstanbul 
1991,s. 141.(çeviren) 

61 Kuşeyri, Risiile, altbaşlık: Ebıi Osman el-Hfrf, Attiir, Tezkire, II, s. 57, satır, 11-16. 
62 Sülenu, Tabakiit, Kahire, ~. 170, satır, 6-7/Leiden, s. 159, satır, 7. Ebü'I-Hasan el-Cülliibi el

Hucviri, Keşfii '1-mabcılb, editör: Valentinjukovski, Leningrad, 1926 (yeni baskı Tahran 1336), s. 168, 
satır, 15-16/Reynold A Nicholson, 7be Kasbf al-Mabjt1b, Gibb Memorial Serisi, 17, (yeni baskı Lon
don 1936), s. 134: 'Nişiibur ve Horasanda'; Attiir, Tezkire, II, s. 56, satır, 1: 'Horasanda'. 

63 Mes'ele, MS İsmail Saib I (Ankara) 1571, 61a-62a. Osman Yahya Kataloğu, 'L'ceuvre de Tir
nıidi' in Melanges Louis Massignon, Danıascus-Paris, 1957, s. 455, no. 75. 
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ladığını öğrendi. Vasiti bu durumu ikilik olarak tanırnlar ve Hirl'nin, müridierinin 
balaşlannı yalnızca Allah'a yöneltmemiş olmasından dolayı üzüniii duyar.64 Nef
sin hatalan konusunda en eski uzman, hakkında daha aynntılı şeyleri bildiğimiz 
Muhasibi (ö. 857) idi. O, Bağdat'ta faaliyet gösterdi ve kendisi sı1fi değildi. Nişa
bur dışında da sufiler, kusurlar ve manevi egsersizler hakkında çoğu kez konuş
muş ve yazmışlardır. Mesela, Tüsteri Tüster'de,65 Ebu Bekir el-Verrak Belh'te,'" 
Cl.izcanf7 ve Hirl'nin eleştinnenlerinin içlerinde yer aldığı başka birçok kimse. 
Fakat Hın'nin belirli bir fıkre düşkün olmaktan dolayı suçlanması ve sufi terbiye
ye dair bu kolu özellikle geliştirenlerin, Hirl'nin Nişabur'daki talebderi olması 
dikkat çekicidir. Bunlar, Hiri'ninc.a tarzını açıkça her yönüyle benimseyen Ebu 
Hüseyinel-Varrak (ö. 932'den önce) ve Ebu Alies-Sakafi (ö. 940) idi."'; Birçok 
büyük üstadı ziyaret etmiş bir Hiri aşığı, Allah'a giden yolu Hiri'den daha iyi bi
len bir kimseyi asla görmediğini itiraf etmiştir.70 

64 Kuşeyrl, Risiile, Biibu teftfr-i elfiiz, Makam alt başlığı, Zekeriyya el-Ensiirl'nin yorumu, II, ss. 
28-29; Ansiiri, Tabakiit, s. 364. Nefabiit, altbaşlık: Ebıl Bekirel-Viisitf, s. 178; Attiir, Tezkire, II, s. 268, 
satır, 4-7; Aynu'l-kudiit, 'Shakwa',]A, 1930, ss. 58 ve 247, Tahran 1962, sonuç bölümü, s. 33, satır, 7-

9, çev. A.J. Arberry, A Sıifi Martyr, s. 61. Viisitl yerine Ebu Bekir el-Kalıtabl de bu eleştiriyi zikıetmiş
tir. Ebu Bekir Muhammed b. İshak el-Buhiirl el-Kelabiizi, et-Team if li mezhebi ebli't-tasawııf, nşr. 
A.J. Arberry, Kalıire 1933, blın. 42 ve Ansiiri, Tabakiit, s. 364, 

65 Süleml, Tabakiit, Kahire, s. 206, satır, 4/Leiden, s. 199, satır, 5. 
66 Süleınl, Tabakiit, Kalıire, s. 221, satır, 6/Leiden, s. 216, satır, 5-6. 

67 Süleınl, Tabakiit, Kahire, s. 246, satır, 3/Leiden, s. 242, satır, 4. 
68 Sülenu, Tabakiit, Kiihire, s. 361, satır, 8/Leiden, s. 370, satır, 8-9. Krş. Ensiirl, Tabakiit, s. 381; 

Ciinu, Nefabiit, altbaşlık: Ebii Ali es-Sekafi, s. 203. 
69 Sülenu, Tabakiit, Kiilıire, s. 299, satır, 3/Leiden, s. 298, satır, 4. Krş. Ensiirl, Tabakiit, s. 359; 

Ciiml, Nefabiit, altbaşlık: Ebıl Hıiseyin el-Verriik, ss. 173-74. 
70 Sülenu, Tabakiit, Kiilıire, s. 170, satır, 8-10/Leiden, s. 159, satır, 8-11; Attiir, Tezkire, II, s. 55, 

satır, 24. "Allah' ı tanıyan" olarak kısaltılınıştır. -ilir!' nin uyarısı, talebesi Ebu Anır b. Nüceyd'e hitap 
ettiği düşünülen: "'Kendin giinabsız (ma 'sı/m) olmadıkça seni sevmeyen kimselerin arkadaşlığına 
gıivenme!" Lu ma tla (s. 208, satır, 14-15) bu şekilde geçmektedir. Kuşeyri'de (Risiile, biibii 't-tevbe) 
ve Attar'da C!ezkire, ll, s. 58, satır, 10-17) Ayrıntılı bir yorumda söz konusu uyarı, bir tövbe hikayesin
de ortaya çıkmaktadır: Bir kere İbn Nüceyd, Hiri'yi meclisinde ziyaret etti ve Hiri'nin sözleri onu töv
beye sevketti. Fakat bir müddet sonra hacasından uzak dumm ya başlanıasma neden olan belli bir is

teksizlik vuku buldu. Rastlantı sonucu karşılaştıklarında İbn Nüceyd yüzünü çevirmek istedi, fakat 
Hlrl onu izledi ve yetiştiğinde şöyle söyledi: 'Sevgili oğlİım! Kendin kusursuz olımcaya kadar seni 
seımıeyen insanlarla arkadaşlık yapmal Bu durumda ben sana faydalı olabilirim.' O zaman İbn 
Nüceyd'in tasavvufi şevkini veya müridliğini tektar elde ettiği söylenir. Bu aniatıında Hlrl, talebesini 
kusursuz kılabileceğini ima eder. -Sanki o, basitçe 'Ben senin bakiki bir arkadaşınım, bu nedenle 
benden çekinmek zontnda değilsin, fakat ben seni kontmayı teklif ed~vontm' demeyi kastet
ıneınektedir. Ebu Hayyan et-Tevludi, (es-Sadiika ı-oe's-sadfk, Şam 1964, s. 35) Luma'ın arılatıınını 
kelimesi kelinıesine aktarır, fakat onu Ebu Hafs en-Nişiiburi'ye atfeder. Bu durumda hikaye şöyle 
devam eder: Ebu Hafs, talebesi Ebu Osman el-Hlrl'de bir şeyi doğru bulmadı. Ebu Osman el-Hirl, 
tamamen şaşırnuş bir durumdaydı ve Ebu Hafs gözüne görünmemek için yerin altına girmeye razıy
dı. Ebu Hafs, bu durumu fark etti ve ona şöyle dedi: "Ebı1 Osınan, kendin kusursuz bir bale gel
ınedikçe, seni seıııneyenlerle arkadaşlık yapma!" H"ırl yatıştı ve tektar nonnal hale geldi. Belki bura
da şu da kastedilmiş olabilir: Arkadaşlarının yam sıra başkalarına yönelınek ancak bir kinıseye zarar 
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Sülemi ve Cüllabl'nin Hir! hakkında ileri sürdüğü şeyi, Kuşeyıi, tasavvufun 
Nişabur'da sayesinde meşhur olduğu müridi Ebu Ali es-Sekafi (ö. 940) ile ilgili 
olarak iddia etmiştir: 71 Bir üstada teslim olmanın gerekliliği, başlangıçtan itibaren 
ileri süriilmüştür ve sonralan ise bu ihtiyaç daha az vurguianmış olabilir. Sekafi 
bunu özel bir merakla formüle etti ve ilk defa sadece basit bir dersi değil, bir ter
biye için talep öne sürdü. Bir kimse her ne kadar bürün bilgileri toplasa ve fark
lı insanlardan oluşan bütün kalabalıkları ziyaret etse, ancak o, bir. otorite ve iyi 
niyetli, terbiyeci (müeddib) bir şeyhten ruh! terbiye gördüğü takdirde adam ola
bilir. Kendisine emirler veren, yasaklar koyan ve benliğinin saçmalıklannı ve 
davranışlarındaki yanlışlıklan gösteren biri tarafından terbiye edilmemiş bir kim
se, daha sonra dini davranışların düzenlenmesinde bir örnek olabilmesi için uy
gun hale gelmeyecektir.72 Yine de bu, henüz terbiyecillin tek bir şahıs olması ge..: 
rektiği anlamına gelmez ve elbette ayrıntılar, açık olmayan belirli ifadeler, söz 
konusu zamanda Nişabur'da bir kimsenin üstadını değiştirmesinin memnuniyet
sizlik meydana getirmediğine işaret ediyor gözükmektedir. Nişaburlu Mürtaiş (ö. 
940), Ebu Hafs ve Hın birlikte çalışmış; ancak sonra Cüneyd ile karşılaşmış ve 
onunla kalmıştır. Nişaburlu Zeccad (ö. 959); Hın, Cüneyd, Nun, Ruveym ve İb
ral1im el-Havvas'ın öğn:;ncisiydi. Nişaburlu er-Razı eş-Şa'raru (ö. 964), seçkin bir
kaç şeyhten, fakat özellikle Hın'yle çalışmış ve sonuncusu tarafından fazlasıyla 
takdir görmüştür.7·' Nişaburlu Ebu Sehl es-Su'lukl (ö. 980); Şibli, Mürtaiş ve Seka
fi'nin talebesiydi.'4 Şu kadan var ki bu rivayetler, o zamanda böyle şeylerden söz 
ediliyorsa da bu şahıslardan her birinin temel eğitimlerini kimirı gözetiminde ge
çirdiklerini belirtmek adına açık değillerdir. 

vermek isteyenlere hiçbir hedef teşkil etmemesi halinde tavsiye edilebilir. Burada açık bir şekilde 
ifade edilınese de öğretmen, bu istikamette ilerlemesi hususunda öğrenciye yardım etmeye hazır gibi 
gözüküyor. Kuşeyri'nin Farsça çevirisi, Arapça orijinalini yanlış bir şekilde sunmaktadır: "Seni 
hatasız kabul eden kimseler/e arkadaşlık etme (?)". Belki de 'dôst' kelinıesi düşmüştür ve şöyle 
ok:unmuş olabilir: "Seni yalnızca hatasız biri olarak seven kimse" (s. 139, satır, 16) re Bu okuyuş, 
Arapça ifadeye tamamen uygun olabilir. Ancak aklarımdaki belirsizlikler ve çelişkiler, belirli bir 
değerlendirnıeyi ve kesin bir sonuca ulaşmayı irrıkansız hale getirir. 

71 Kuşeyri, Risiile, altbaşlık: Ebıt Ali Muhammed b. Abdulvahhiib es-Sekafi. 

72 Süleıni, Tabakiit, Kahire, s. 365, satır, 8911/Lieden, s. 373, satır, 10'dan s. 374, satır, 3'e kadar; 
Kuşeyri, Risiile, Altbaşlık: Ebii Ali es-Sekafi; Aynü'l-kudat, Şekvii, ]A'da, 1930, ss. 47 ve 226/fahran 
1962, sonuç bölümü, s. 22, I, 17'den s. 23, satır, 1'e kadar/ Arberry, A Sufi Martyr, s. 48; Attir, Tezkire, 
II, s. 282, satır, 13-16. ifade, yanlış bir şekilde Alımed b. Aciba (ö. 1809) tarafından İbralıirn b. Şey
ban el-Kırmisini'ye atfedilir. (j.-L. Miclıon, Arahica 16'da, 1969, s. 119). 

73 Sülenıi, Tabakiit, kişisel adı altında. Ebü. Hafs bizzat kendisi birkaç şeyh edinmiş tir. (b k. Dip
not 59 üstte). Hiri'nin ilk olarak Yahya b. Muiz er-Rizi' den, sonra Şah Şuci' el-Kirmani'den ve son 
olarak da Ebü Hafs'tan talinı ve terbiye gördüğü ifade edilmektedir. (Keş{ti 'l-mahcı1b, nşr. Jukovski, 
ss. 167-68/çev. Nicholson, ss. 132-134). 

74 Ensiri, Tabakiit, s. 498. Sekiifi'nin halkla değil, yalnızca kendisiyle konuşmaya zorlandığı ve 
bu yüzden kendi sözleriyle dua etmeye razı olmadığına dair rivayeti tam olarak anlarnadım. (Süleıni, 
Tabakiit, Kalıire, s. 369, satır, 6-7 /Leiden, s. 378, satır, 8-10). 
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Üstelik emrin gerisindeki sebebi bile sormayacak şekilde tereddüt etmeksi

zin şeyhe itaat isteği, ilk kez Nişabür'da ortaya çıkıyor görünmektedir. Sekafi'nin 
son derece tahsilli Nişabürlu talebesi Ebü Sehl Muhammed es-Su'lükl (ö. 980), 

meseleyi kesin ve açık bir şekilde belirtmiştir: 'Her kim manevf üstadına niçin 
diye sorarsa hiçbir şeye ulaşamaz75 Su'lükl'nin talebesi ve aynı zamanda Nişa

bürlu olan Sülem! (ö. 1021), emrettiği şeyin anlaım ister anlaşılsın isterse anlaşıl

masın, şeyhin emrettiği her şeyin yerine getirilmesi gerektiği kuralını ileri sür
dü.76 Ve Su'lüki'nin oğlu Sehl (ö. 1014) 'Talebenin bocasıyla münasebeti, bir 
oğulun babasıyla ilişkisi gibidir' diyerek meseleyi güçlendirdi ve şöyle devam 

etti: 'Aileye karşı itaatsizlik pişmanlıkla ortadan kaldınlabilir, oysa manevf üs
tada karşı yapılan itaatsizlik tamamen sökülüp atılamaz. 77 Ebü All ed-Dekkak 

(ö. 1015) ve talebesi Kuşeyıi (ö. 1072) Nişabur'da sıkı uygulamalara devam eder

ler. Kuşeyıi, bununla birlikte, Sehl es-Su'lükl kadar ileri gitmek istemez. Dekkak, 

şu cümleyi iktihas eder: _'Bid 'atin başlangıcı, itaatsizliktir. •• Kuşeyr! buna şu yo

rumu ilave eder: 'Şeyhine itaatsizlik veya onunla ters düşme eyleminde kim han

gi vasıtayı kullarursa kullansın, bu, o şeyhin yolu(tarikatı)ndan aynlmayla sonuç

lanır ve ikisi de aynı tekkede birlikte kalsalar bile aralarındaki irtibat kopmuştur. 

Herkim bir şeyhin talebesi (sohbet arkadaşı) olur ve sonra kalben ona karşı çı

karsa, arkadaşlık (sohbet) anlaşması bozulmuştur; her ne kadar şeyh 'manevf 
üstada yapılan itaatsizliğin kefiireti yoktur' dese de söz konusu talebe, keffaret 
ödemekle cezalandınlmalıdır.7'J Kuşeyri bunun yanı sıra Dekkak'a hayat boyu 

duyduğu saygıyı doğru yerine koyar: Dekkak, üstadı Nasrabadi'nin meclisine 

ancak gusül abdesti aldıktan sonra girerdi. Kuşeyr! de her zaman boy abdesti al

dıktan sonra ve oruçlu olarak Dekkak'ı ziyaret ederdi. Kuşeyri şöyle der: ~Ben bir 

çok defa hanigahın80 kapısına gider ve sonra geri dönerdim. Çünkü ondan önce 
gitmekten çekinirdim. Fakat cesaretimi toplayıp hanigahın ortasına ulaştığun za

man beni bir çeşit uyuşukluk kaplardı ve bu yüzden birisi bana iğne batırsa, 

muhtemelen bir şey hissetmezdim. Şayet bundan sonra görmüş olduğum bir ke

şif nedeniyle meclisine otursam ona soru sorma il1tiyacı hissetmezdim. Ben otu

rur OtuiDJ.aZ o, benim gördüğüm keşfı açıklamaya başlardı. Ben onunla bu tec-

75 Süleıni, Ceviimiıt' iidiibi's-sı1fiyye, MS Berlin, Ahlwardt, no. 3081, 64b; Kuşeyri, Risiile, biibıi 
hıfzi kulılbi'l-meşiiyıh; Subki, Tabakiitıi 's-şii.fi'tvyeti'l-kıibrii, II, s. 163; Goldziher, Vorlesımgen2, s. 
339, dipnot 78. 

76 Sülenı1, Ceviimi', 64b. 
77 Ensari, Tabakiit, s. 499. Subki'de (Tabakiit, II, s. 163) bu, babası Ebu Sehl'e atfedllir ve 

Sülenu'nin bir rivayeti olarik gösterilir. 
78 Luma'da isinısiz farklı bir şekli için bk. s. 177, satır, 5-6. 
79 Kuşeyri, Risiile, biibıi hıfzi kttlılbi'l-meşiiyih. 

80 Farsça tercümesinde 'medrese' kelimesi muhafaza ediliyor. Medrese kelimesi çok defa 
hiinegiih kelimesinin eş anlaınlısıdır, fakat bu kelime ile çoğu kez bir sufı tekkesinden farklı olarak 
ilahiyatçıların bir okulu da kastedllir. 
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rübeyi sık sık yaşadım. Birçok defa kendi kendime acaba Allahbenim zamanım
da insanoğluna başka bir peygamber gönderseydi, ben bu şeyhin önünde his
settiğiı-nden daha fazla utanıp utanmaz mıydım diye merak etmişimdir. Ben bu
nun mümkün olabileceğini düşünemiyorum. Onun meclisine sık sık gittiğim ve 
birlikte yakın arkadaşlık bağı kurduktan sonra onunla beraber olduğum sürece, 
onun bu dünyadan aynlmasına kadar, kalbirnde ya da zilınimde hiçbir zaman 
ona karşı herhangi bir muhalefetin vakl olduğunu hatırlayamıyorum."1 

Kuşeyrl'de, müridin bir tek şeyhten terbiye görmesi gerektiği kuralı da bulu
nabilir. Buna, Kuşeyd'nin 1046'ya yakın bir tarihte tamamladığı Risalenin mürld
lere vasiyet bölümünde ima edilıniştir. Zira onun ilgili bölümde tanımladığı ter
biye, tek ve aynı manevi üstad tarafından gerçekleştirilen bir terbiyedir. Aynca 
o, müridin terbiye gördüğü mekanı izinsiz terk etmemesi ve 'sôfi yolu kendisini 
kabul etmeden ve kalbini Allah'a hazır hale getirmeden' önce seyahate çıkma
ması gerektiğini açık bir şekilde ifade etmiştir. Başka bir metinde de 'izin veri
lineeye kadar' şeklinde geçmektedir.82 Burada açıktır ki Kuşeyd, tarikata kabul 
sürecinin nilıai kesin bir neticesine zilininde sallipti ve aynı zamanda muhtemel 
olana izin verilıriiştir ki şayet kaçınılınaz durumlar gerekli kılarsa, şeyh önceden 

· müridi serbest bırakabilif ve onu başka bir şeyhe göndere bilir. Bu, son uygula
maya uyar83 ve Kuşeyd bizzat kendisi bu yolu önceden uygulamıştır: O, talebesi 
Ebô Ali el-Farmedl'nin tarikata kabul sürecini tamamlamadan önce, Ebü'l-Kasım 
Gürgaru'ye (Kurrakaru) gitmesine ve ona intisap etmesine izin vermiştir. sı 

Bunun yanısıra sôfi şeylllnin Nişabôr'daki çizgisi, söz konusu terbiye tipinin 
ll. yüzyıldaki en tam haliyle gelişimini izlemiştir. O, eksiksizdir ve bildiğim ka
darıyla aynı konuyla ilgili rivayetlerin böylesine sağlarnca birbirine bağlandığı 
başka bir yer bilinmemektedir. Bu bizi, doğal olarak böyle gelişmelerin yalnızca 
Nişabôr'da meydana geldiği gibi bir yanlış iddiaya da götürmemelidir. Bizim baş
lıca kaynaklanmızın Nişabôr'da ortaya çıktığı ve sonuç olarak diğer coğrafi böl
gelerin kolaylıkla karanlığa gömülüp gitmiş olabileceği şeklindeki basit gözlem 
bu görüşün aleyllindedir. Biz, Yahya b. Mı..ıaz'ın Kitabü'l-mürfdfn'inde,"5 Zün
nôn'un el-Camiu's-sağfr fi'l-adab'ında,w:. Burcularu'nin Kitabü's-sohbesinde,"' İb
nü'l-Farad (ö. 930'dan sonra Rernle'de)'nin Sifatü'l-mürfdfn'inde88 ve Cüneyd, 

81 Kuşeyri, Risiile, biihıl's-subbe. Sonraları Ömer es-Sühreverdi de şeybinden önce benzer dav

ranlJŞları tecrübe etmiştir. (Auiirifı/'1-maiirif, blnı. 51,jf iidiibi'l-mılrid ma'a'ş-şeyb). 

82 Risiile, altbaş lık: e/-z;as(V)'e /i'l-nıün"dfn/Zekeriyye el-Ensiiri'nin şerhi, IV, ss. 215-217 /çev. Richard 

Hartınann, Al-Kuscbairis Darstellımg des Silfitımıs, Türkische Bibliothek 18, Berlin 1914, ss. 19D-194. 

83 Daha fazla a:yrınu için bk. Feuiiib, önsöz, ss. 18-19. 

84 Ciıni, Nefah{lf, altbaşlık: Ebfl Ali Fiirrned~ s. 369. 

85 İbn Nedim, ei-Fibrist, nşr. Gustav Flügel, Leipzig 1871, I, s.184, saur, 5. 

86 Fibrist, I, s. 185, saur, 26-27. 

87 Fibrist, I, s. 185, saur, 2. 

88 Ebu Nuaym Ahmed b. Abdulla:Iı el-Isbahani, Hi(vett7 '1-ez;/iyii, Kaltire 1932-38, X, s. 287, saur,. 
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Ahmed b. Hadraveyh, el-Haklm et-Tirmizl, Ebü'l-Kasım el-Haklm, Ebu Bekir el
Varrak ve Tüsteri'nin"'ı benzer çalışmalannda neler kaydedildiğini bilmiyonız. 
Serrac'ın dal1a önce bahsedilen tavsiyelerinin, en azından Nişabür'daki dunıma 
benzer başka bir yerde mevcut arka planı gösterip göstermediğini söylemek de 
zordur. Böyle bir sonuç için farklı bakış açılan vardır ki şeyh ile cemiyet, cemiyet 
ile müridier ve özellikle de yol arkadaşlan arasında ortaya çıkar. Her iki sohbet 
şekli müşterek belirli özellikler gösterir. Bizim için belirli bir özelliğin kaynağını 
anlamak imkansız olsa bile, birbirleri üzerinde karşılıklı etkileşirnde bulundukla
n söylenebilir. Gnıp olarak yapılan seyahatler esnasında çok defa gnıba bir kişi 
rehberlik etmiş ve sıkı bir disiplin uygularnıştır.90 Bu dunımu anlamarnızı kolay
laştıran bir kural da şudur: Rehber, 'Herhangi bir yol arkadaşına: "Kalk, yola çı
kıyontz" dediğinde, hiçbir yol arkadaşı ona ''Nereye?" diye sormaz. m Bir süfi, sü
fi bir arkadaşı ile uzun süre birlikte kaldıktan sonra ondan aynimak istedi. Sade
ce arkadaşının kendisinden manen daha üstün birisiyle arkadaşlık etmesini arzu 
ediyordu. Ancak dal1a sonra başlangıçtaki nezaketini ve ilk tanışmalannda ona 
gösterdiği saygıyı hatırıayarak süratle bundan vazgeçti.92 Şeyilierin Allah'tan al
dıklan ilhama göre tasnifı, evvelce 10. yüzyılda genel olarak kabul gördüğü hal
de, aynı şekilde Nişabür kaynaklı olduğu belgelenmemişti.93 Belli'te etkin olan 
Ebu Bekir el-Verrak (9. yüzyıl), titiz bir terbiye anlayışının erken dönem temsilci
si olarak özel bir iltifatı hak etmiş ve Allah dostlannın efendisi olarak tanınmıştır. 
(müe.ddibü 'l-evliya).94 Rühl tecrübeler ve adab kurallan hakkında yazmış olduğu 
kitaplar kayıptır. Ancak yazdırdığı bazı notlar günümüze ulaşmıştır. Bunlar, şey
bin kişiliği hakkında bize açık bir fıkir verir. Mesela: "Şey bini n bir nazarıyla ye
meden ve içmeden bir hafta duramayan bir mürid dürüst değildir ... Of Siz mü
ridler, şeyh/ere hizmet etmeye ilgi duyanlar ... Şeyh ler, sizi şeytan ın tuzakların
dan uzak tutan hırslı avetlar gibidir... Şeybin senden manen geri çekilmeni 
emrederse onu dinle, dediğini yap ve bunun nedenini sorma. '95 '1nsanın aslı su 
ve topraktır. Bir insanda su egemerise, onu nazik bir şekilde terbiye etmen gere
kir; aksi takdirde gözü korkar ve hedefe ulaşamaz. Bir başkasında toprak ege-

3. Sülemi'nin Tabakat(Kiihire, s. 146, satır, 22)'ını ve Ensiiri'nin Tabakat(s. 247, dipnot: l)'ını yayını
layanlar tarafından yalnız iki yerde Sıjatıı'l-mı1rldfn şeklinde tekil olarak tavsif edilmiştir. 
Sem'ani'nin el-Ensfib içerisindeki İbnü'l-Fereci ile ilgili makalesi (Tıpkıbasıın, Gibb Memorial Serisi 
20, 1913, s. 422a·b) bu çalışınadan bahsetıneınektedir. 

89 Keş[ıi '1-mabcı?h, nşr. Jukovski, s. 439, satır, 6-9/çev. Nicholson, s. 338. Cüllabi, üç kitabı baş-
lıklarıyla zikreder. O, bu bağlaıruda muhtemelen bazı hatalar yaptı. 

90 L11ma', ss. 177-79; Kuşeyri, Risiile, biibtı abkamibimfi:ç-sefer. 

91 Luma: s. 176, satır, 20'den s. 177, satır, 1'e kadar; Kuşeyri, Risiile, biibı1 abkamibimfi's-sefer. 
92 Kuşeyri, Risiile, biibı7 's-sobbe. 
93 'An Important Manuscript Find', s. 160 vd. 
94 Keş[ıl'l-mabcı1b, nşr.Jukovski, s. 179, satır, 5/çev. Nicholson, s. 142; Attiir, Tezkire, II, s. 103, 

satır, 2. 
95 Şa'riini, el-Enoiim '1-kudsi_vye fi ma'rifeti kaoiiidi's-sı1fl..vye, Kahire 1962, I, s. 201. 
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mense, ona sıkı bir terbiye uygulayabilir ve kemale erebilmesi için de onu daha 
sert uyarabilirsin".96 Ebu Bekir el-Verrak, talebelerine seyahat etmeyi yasaklaya
rak şöyle dedi: "Bütün lütuflan n anahtan, istediğinizi elde edinceye kadar sü
luke başladığınız yere sadık kalmanızdır. '97 Bu yazdınlanlaniı tamamı veya en 
azından sonuncusu doğru ise, Nişabı1r'da bu saflıaya 11. yüzyılda ulaşılıruş de
mektir. Disipline önem veren eğitiıİı, sı1fi olmayan alanlarda da uygulanmış ola
bilir. Mezhep imaını Malik (ö. 795) Medine'de meclislerinde bir hükümdar gibi 
nüfGzu elinde tuttu. Dinleyiciler arasındaki taraftarlan, sanki başlanna kuş kon
muş gibi sessiz ve hareketsiz otururlardı.98 Şafll, önündeki sayfalan sessizce çevi
rirdi:ı'1 Şafii'nin talebelen de öyleydi. Reb!', Şafıl'ye olan saygısından dolayı hiçbir 
zaman huzurunda rahat bir şekilde su içmedL100 Malik, sayısı gittikçe çoğalan öğ
rencileri arasında sözlerini aktaracak aracıların görevlendirilmesi teklifine, "Ey 

iman edenler, Nebf aranızda iken sesinizi onun sesinden daha fazla yükseltme
yiniz" 49. sürenin 2. ayetiyle karşı çıktı. 101 Bu, Ömer es-Sühreverd!'nin daha geç 
bir tarilıte müridierin şeyhlerine karşı doğru davranışlarıyla ilgili tekrarladığı ile, 
aynı Kur'an ayetidir. 102 Malik, bu saygının hadis rivayet edilen dlrıl faaliyetler adı
na ve Medille'nin cazibe merkezi olan [Hz.] Muhammed'in hatırasına gösterilme
sini talep etti. Sühreverd1 ise [bunlara ilave olarak] aynı saygının ilahl hikmetin 
aracısı olan şeylılerin rı1h1 şahsiyetine de duyulmasını istedi. 

Nişabür dışında süfi terbiyedeki 'katı uygulamaların ilk balaşta ispatı gibi görü
nen birkaç geleneğin, daha yalandan incelendiğinde, bazı yeniliider getirdiği gö
rülür. Buna Ebı1 Süleyman Dararn (ö. 830 Suriye'de) ile talebesiAhmed b. Ebi'l

Havar! arasında geçen bir hikaye örnek gösterilebilir. Aralarında yapılan anlaşma
ya göre Ahmed, ne emrederse etsin manev! üstadı Süleyman Darani'ye itaatsizlil( 

etmeyecektir. Bir gün Ahmed, sohbet esnasında mecliste bulunaniann siparişleri
ni almak üzere yüksek sesle: "Fınn ısındı. Siparişiniz nedir?" diye sordu. Kimse

den bir cevap alamadı. Soruyu tekrarlayınca Dararnlazdı ve şöyle dedi: "Fınnın 
içerisine gir!" Ahmed, şeyhinin emrini yerine getirdi ... Ne zaman sonra Dararn 

onu hatırladı ve durumunu öğrenmek için birisini fırına gönderdi. O, başındaki 
tek bir saç teli dahi yanmadan hala fırında oturuyordu.103 Şimdi ilk olarak, bu hilm-

96 Attar, Tezkire, II, s. 105, satır, 22'den s. 106. satır, 1'e kadar. 

97 Kuşeyri, Risiile, altbaşlık: Ebt7 Be/..>ir Muhammed b. Ömerel-Verrak et-Tinnizf; Attiir, Tezkire, 
II, s. 103, satır, 5-7. 

98 Kadi Iyiiz, Tertfbti'l-mediirik ve takbrfbıi'l mesiilik li-ma'rifeti a'liiıni mezhebi Malik, Beyrut 

1968, I, ss. 153-66. 

99 İbn Ceınaa, Tezkiratıi 's-sami' ve'/-mı'itekelliın fi adiibi'I-ii/imi ve'l-mıitea/lim, Haydarabad 
1353, s. 88. 

100 Aynı yer; Şef Alımed Çelebi, Tarfkatı'i't-terbiyeti'I-İsliimiyye, Beyrut 1954, s. 300. 
101 Kadi !yaz, Tertfbti '1-mediirik, ı, s. 162. 

102 Aviinfii'l-maarif, blın. 51. 

103 Kuşeyri, Risiile, biibıi '/-irade; Nefabiit, altbaşlık: Ahmed b. Ebi'l-Haviin~ s. 65. 
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yeyi kimse literal olarak ele almasın. İkincisi, rivayetin tarumladığı şey, Ahmed'in 

şeyhi ile yapmış olduğu anlaşmaya sadık kalması neticesinde kemale ererek sülı1-

künü tamarnlamasıdır. Ahmed'in karşı karşıya kaldığı hal, bu nedenle istisnai bir 

durumdur. Üçüncüsü, bu, peygamberlerin İsrailiyatı arasında isim verilmeden an

latılan bir lıildyedir. 104 Dördüncüsü, aynı hikaye farldı şekillerde Muhammed Ab
dullah-i Gazur10

; ve Mervli Ebu Hilmid Dı1stan106 halcinnda da söylenmiştir. Beşin

cisi, bu seçenelder birisinin hocasına itaatini tasvir etınez. Falmt Dustan'ın bir ar

kadaşına sadakati ve Gazur'un Allah dostlan arasında yalnızlık hissi duymaması 

farldıdır. Bizim burada ele aldığımız şey, dilden dile dolaşan menlabelerdir. Keza 

anlatılan bir menlabe de, müridierinden birisinin yaşlı bir adama vurmasını emre

den Kilzeruru (ö. 1035) ile ilgilidir. Genç mürid, şeylıin emrini yerine getirmekten 

ild defa çeldndi ve bu davranışıyla takva elili yaşlı adamın takdirini kazandı. An

cak üçüncüsünde emri yerine getirerek yaşlı adamı itti ve sonra koşarak Kazerı1-

nl'iıin yanına gitti. Yaşlı adam da gencin arkasından geldi ve böyle bir hoşnutsuz

luğa sebep olduğu için ondan özür diledi. 107 Bu hildye anlamsızdır, ancak bunu 

icat eden bir defada üç ibret vermek istemiştir: Birincisi, gencin şeyhe körü körü

ne itaat etınesi; diğeri, arkadaşından gelen eza ve eziyetlerin tamamına gönül hu

zuru ile sabır göstermesi ve üçüncüsü de, yaşlı adamın söylediği gibi hatayı ilk ön

ce kendi nefsinde aramasıdır. Üçüncü durum, Kübra'nın (ö. 1221) ileri sürdüğü, 

müridin şeyhe kalpten muhabbetle bağlanması ve Cüneyd'in benimsediği yolun 

seldz şartını göz önünde bulundurarak şeyhten ferasetle ilgili tecrübesine dair bil

gi almasıdır. 108 Cüneyd'in bize ulaşan eserleri böyle bir şartı doğrulamamaktadır. 

Bu, Cüneyd'in sılalmaksızın öğrencilerinden asla on ildden fazla keşif dinleyeme

diği şeldindeld soruald döneme ait ifade ile aynı türden analcronistik bir tahriftir. 109 

Süleınl'nin Ebu Sehl es-Su'lı1kl'den nasıl eğitim gördüğünedair rivayet de soruald 

döneme ait görüşlere göre değiştirilmiş görünmektedir Id 17. yüzyılda Murad ed

Devsı: eş-Şazili adlı biri bunu bize alnarmalctadır. 11
" 

Aşağıdald ifadeler bu durumu özetleyebilir: Terbiye şeyh.i, hiçbir şeldlde Nişa

bı1r'a has değildi.· Nitekim 9. yüzyıldan itibaren farldı yerlerde uygulandı. Aneale 

104 Ebu Zeyd Abdurrahman b. Muhammed el-Ensiiri el-Üseydi ed-Debbağ ve Ebü'l-Kas1m b. İsa 
b. Naci et-Tenfihi, Meiilimıı'l-fmiinfima'rifeti ebli'l-Kayrauiin, Kahire 1968, I, s. 101. 

105 Ensari, Tabakiit, ss. 512-13. 
· 106 Esriim't-tevbfd, nşr. Safa, s. 272/nşr. Şefi'i Kedkeni, s. 259/çev. O'Kane, s. 390; Cami, 

Nefabiit, altbaşlık Ebıl Hiimid(-i) Dıltsiin, ss. 281-282. 

107 Firdevsıi'l-mı"irşid~vye, s.340, satır, 19'dan s. 341, satır, 17'ye kadar/Tahran, s. 312, satır, 

14'den 313, satır, 8'e kadar. 

108 Fev~ilı, paragraf 6. 
109 Erika Glasen, Die fniben Safatviden nacb Qazi Abmad Qıtmi, Tez, Freiburg im Breisgau 

1968, s. 36. 

110 M.]. Kister, Kil ab ada b al-sıtbba by Abıt Abdar-Rabman as-Sıtlami, Jerusalem 1954,· Arap
. ça önsöz, s. 4. 
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Nişabür'da 9. yüzyıldan ll. yüzyıla kadar müridiere sıkı terbiye usullerinin uygu- . 
larunasına önem veren şeyh sUsilesinin hiç kesilmeden devam ettiği görülmekte
dir. Bu, kesiniilde onların daha çok yayılma temayülünü yansıtıyordu. Aynı za
manda onlar, terbiye ve tekamülü teraldu ettirme ile ilgilendiler. Süleı:nl ve Kuşey
ri gibi 10. ve ll. yüzyıl sisternci ve nazariye geliştiricileri, çalışmalarında sı1fi şeyh
lerle ilgili problemlere de yer vermişlerdir. Eserlerinde özellilde Nişabı1r'dalti şeyh
Ierin problemleri ile ilgili açıldamalar bulunur. Bu eserlerin o dönemde sahip ol

duldan önem, önde gelen oteritelerin Nişabı1r modelini tercih etınelerini sağladı. 
Hayrete düşüren soru şudur: Sıkı sı1fi terbiye metodu özellilde niçin Nişa

bı1r'da gelişmiştir? Nişabı1r, 9. yüzyıldan ll. yüzyıl içlerine kadar İran'ın kültürel 

başkenti gibiydi ve İranlılar aristokratik zulümleri, devlet adamlıldan, emir verme 
anlayışları, formalite ve protokolleri ve organizasyon yapma yetenekleri ile meş

hur idiler. 111 Özellikle Horasan vilayetinin sakinlerine ge!IDce, onlar kuvvetli be
den yapısı, güçlü omuz ve kafatası, saçlan, bıyıldan ve korkunç sesleriyle112 iyi bir 
asker ününe sahiptiler. Sözün kısası Prusyalılar gibi gururlu ve eli ağır idiler. Bu 
açıdan Horasanlılar ile Mezopotamyalılar birbirine zıttır. Horasanlıların konuşma
sı113 kültürsüz konuşmalardır. Ebı1 Hafs en-Nişabı1ri Bağdat'ta iken etrafında top

lananlara konuşmak için captatio benevolentiae ile bir çağn yaptı: "Haydi şimdi 

gelin, bu yeteneğe sabipsiniz!'J 14 O, bir valtitler Bağdat'ta ve başka yerlerde oldu
ğu gibi Nişabı1r'da halkın niçin taİtışmadığını sordu. Nişabı1r şeyhlerinin az ko
nuşma adetine gönderme yaptı. Cüneyd ise, konuşmayı Mezopotamya'ya, halti

katle dolu olmayı da Horasan'a verdi. 115 Takva ehli Horasanlı fılozof Amir!, 975'te 
Bağdat'ta kaldığı süre içerisinde buztır duymadı. 116 Halk kendisine düşmanca 

davrandı ve değerini bilmedi.117 Memleketine döndükten sonra en iyi terbiye me
todunun Horasan katılığı ile Mezopotamya zeJ1ifeti arasında bir birleşim olduğu 
kararına vardı. Çünkü ilti tarafın bölgeye has özellilderi, yani Horasanlıların sert
liği ve Mezopotamyalıların havailiği, daha sonra bu birleşimden atılabilirdi. 118 An

cak Horasan geniş bir bölgedir ve şayet ileri sürülen özellilder, Horasan ve bura-

lll Cahiz, el-Alıbiir, Pellat'da,JA255, 1967, I, ss. 65-105; Mes'fidi, Abbiinı'z-zamiin, K:ihire 1938, 

s. 78 (Ziknt memleketi'I-Fıirs); Amiri, el-i'liim bi-meniikıbı'l-isliim, K:ihire 1967, s. 174; Ebu Hayan 

et-Tevhidi, el-İmtii' ve'l-muiinese, K:ihire l939; I, ss. 74 ve 212; Sa':ilib1, Simiint'l-kıılıtb, Kahire 1965, 
no. 310. 

112 İbn Kuteybe, Uyılnıt'l-ahbiir, K:ihire 1925, I, s. 205, satır, 2-4. 

113 Tevhidi, es-Sadaka ve:Hadfk, Şam 1964, s. 67. 

114 Süleıni, Tabakiit, Kahire, s. 117, satır, 15'den s. 118, satır, l'e kadar/Leiden, s. 108, satır, 3. 

115 Süleıni, Risiiletı1'1-Meliimet~yye. Ebü'l-Ala Afıfi'nin ei-Meliimet~ ve's-sıl.fiyyii ve ehlıi '1-
fiitıiwe içerisinde, K:ihire 1945, s.l12, paragraf, 21. 

116 Yafii, ei-İrşad ve't-tatrizfi fa di-i zikrillab Teliiii ve fililveti kitilbibi'l-azfz, K:ihire 1378, s. 111. 

117 Ebu Hayyan et-Tevhidi, ei-Mukilbesat, nşr. Hasan Sandı1b1, Kahire 1929, no. 90 (s. 307). 

118 Mıintebabu sfvani'l-hikme, Miskeyevyh'in el-Hikmetıi '/-ha/ide içerisinde, Cavidiin birad, 
nşr. Abdurrahman el-Bedevi, Kahire 1952, s. 348. 
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ya bağlı diğer şehirler için de doğru kabul edilirse, aynı veya önceki benzer şart
lara sahip alınası gerekir. Bu yüzden, bölgenin Nişabiir'dan daha şiddetli olduğu 
ispatlanabilse dahi, bir yerde belli özelliklerin bulunması bir şeyleri açıklamak 
için yeterli değildir. Makdis1'nin vurgulamış olduğu grupların şekillenmesi ve hi
zipler arası tutku ile ilgili olarak da aynı şey söylenebilir ve bu, 10. yüzyılda Nişa
biir'u diğer yerlerden ayıran önemli bir özelliktir. 119 Unut:ulınamalıdır ki bu bizip
çi çekişme, diğer birçok bölgede olduğu gibi, Horasan'da da olınuşt:ur. 

Bu dönemde Nişabiir'da göze çarpan ild fenomen olan Melametflerve eblü '1-
fütüvve hareketleri, sorumuzu genişletecek ve ona cevap vermekten ziyade fark

lı bir alana çekecek bir mahiyete sahiptir. Melamuer, Tirmizi ve Vasi~'nin ilir!' de 
eleştirdikleri eğilimi izleyen veya en azından geçmişte bir müddet izlemiş olan 
siifilerdir. Sonuna kadar bu yolda yürüyen Melamuer, Allah'a vasıl alınadan önce 
nefsi dizginlemek için tek doğru metodun bu olduğuna inandılar. Hangi merte
beye çıkınışiarsa nefsin yalnızca alaycı bir yüz ifadesi ile karşılaştılar. Bu, onların 
gözlerini ne pahasına olursa olsun egemenliğinin yıkılması gereken nefis üzerine 
dikmelerine ve bunun için her türlü zahiıi veya batını bütün sembolleri ortadan 
kaldırmaya, hatta 'siifi' adını ve siifi kıyafetlerini bile terk etmeye sevk etıniştir. Bi
risi hoş tasavvur edebilir ki gönül huzfırunu ve şahsiyeti yok etmeye neden olan 

bu acırnasız teşebbüsler, bir üstad olınaksızın bir salik tarafından güvenle uygu
lamaya komılamaz. Bu durum, Süleınl tarafından Ristiletü 'l-melametiyye de dağ
nıianmış gibi görünüyor. Çünkü o, Melaınl'nin kendisini manevi rehbere teslim 
etmek zorunda olduğundan sık sık söz eder. Ancak daha yakından balaldığında 
eser, Melamller'in son derece tek taraflı savunması olduğunu gösterir. Melam1 
olanla alınayan arasındaki sınırı belirsizleştirir. Yahya b. Muaz er-Razı, Vasiu ve 
diğerlerinin Melametllik için ortaya koydukları figürleri göstermekten çekin
mez. 120 Sadece eserin sonuna doğru Muhammed b. Ahmed el-Ferra'nın (ö. 980-
81) beyanınciald kapalılığı kaldırır: "Melamfler, yazılı bir sayfa veya öğrenilmesi 
gereken biçbir şey tavsiye etmemişlerdir. Ancak, Hamdun Kassar (ö. 884/85) 
adlı bir şeybe intisap etmişlerdir .• nı Buna göre, Süleınl'nin yaptığı gibi, Ebii Hafs 

en-Nişabiir1 ve Osman el-ffirl'nin Melameu hareketi içersinde gösterilınesi, oto
matik olarak düzeltilıniştir. Melametin en eski temsilcilerirıin üç ayrı yol izlediği, 

Sülem!'nin ifade ettiği gibi değildir. Ebii Hafs, müridierinin rehberliğini ve mane-

119 Descriptio imperii Masiemici auctore Al-Mokaddasi, nşr. MJ. De Goeje, Bibliotbeca geog
rapbonmı Arabiconmı 3'de, Leiden 1877, s. 336; Claude Cahen, 'Moıwements popu/aires et 
autonomisme ıtrbain dans /'Asie musu/mane d tt Moyen Age', Arabica'da, 1959, ss. 27 vd.; C. E. Bos
worılı, Tlıe Glıaznavids, Edinburgh 1963; ss. 163-71. 

120 Afifi, Melamet(yye, ss. 33-34. Sülenu'nin Meliiıniler'in güncel düşüncesinin tanımlanmasında 
tarafsız olmadığı, Abd al-Hüseyn-i Zerrınkiib tarafından da haklı olarak kaydedilmiştir. (Erziş-i 
ınfras-i sı((iyye, Tahran 1344, s. 109). 

121 Afıfi, Melamef~J!.Ye, s. 119. 



466 tasauımf 

vi mücahedelerini üstlenmiş ve onlara örnek olarak güzel arneller göstermiştir; 
Harodun müridierin gözünde d1n1 uygulamalann önemini azaltmış ve sürekli bu 
tür arnelierin azlığına işaret etmiştir. llir1 ise orta bir yol seçmiş, yani müridierine 
güzel arneller yaptırmış, fakat sonra onlara bunların değersiz olduklan şuurunu 
vermiştir. m Söylenilenlerin aksine, Ebu Hafs ve Hill, gerçekten kaşlanru çatan, 
ibadetlerde gururu yasaklayan, cezbeli ve başarılanın gizleyen sfıfılere sen dere
ce benzernelerine rağmen, her ikisi de Melameti değildir. Bununla birlikte Süle
m!'nin Risiiletü 'l-melametiyye'sindeki sunumu, yeni bazı deliller ortaya koyar ki, 
Ebu Hafs ve Hm, müridierine dinamik bir terbiye vennişlerdir. Bunlara ilave ola
rak, Melimller'in Mezopotamya'da da bulunduklan söylenebilir (ukalaü 'l-meca

ııfn}12-' Artık 1200 sonlannda Mezopotamya'da onlar henüz Melimller olarak ad
landınlrnarruşlardı. 124 'Fütilvvet ehlihe gelince, onların tamann sufıler ve Melime
tller içerisinde yaygın dı ve filtüvvet 'mertlik' kavranuna yüksek bir değer verili
yordu. Bu kavram etrafında farklı birlik ve teşkilatlar kurdular. Onlann etkinlik 
alanlan aristokratik avcılığını, ekonomik ve sosyal ilgi alanlanni ve yasa dışı as
kerler veya haydutlarm yaşam tarzını da içine aldı. Her ikisini bir araya getirenler 
olduğu gibi, Fütüvvet birliklerinden tasavvufa geçenler de vardı. Onlann özveri . 
duygulan ve bağlılıKian bilinmektedir, fakat biz, bu dönemde onlann birliklerin
deki yaşam tarzları hakkında herhangi bir şey bilmiyoruz. Onlann terbiye şekil
leri, tasavvufun mensuplanndan talep ettiği davranış biçimi ile paralel bir yapı 
sunmuş olabilir. Ancak, bu belirsiz ihtimalden bir birliğin bir şekilde kendi hafif 
tonuyla diğer bir birliğe geçtiği neticesini çıkarmak aceleci bir tavır olacaktır. Bu 
nedenle konu ile ilgili bir çekince konulması gerekir. Çünkü Fütüvvet birlikleri, 
sadece Nişabur'a mahsus değildir, başka yerlerde de vardı. 

Bunun için şimdilik söylenene hiçbir şey ilave edilmemeli: Nişabur, sfıfi ter
biye ve telkininin gelişmesiyle ilgilendiği kadarıyla, talim şeyhleriyle klasik dö
nemden terbiye şeyhleriyle klasik dönem sonrasına geçişte, bir köprü görevi 
görmüştür. Kuşeyri, ll. yüzyılda eski dönemi kapatmış ve yeni dönemi açmıştır. 
Klasik dönem sonrasının otoriteleri, 1100 civarında Muhammed Gazzau ve 1200 
civarında Ömer es-Sühreverd! ve tabi! ql.arak silsilede yer alan diğerleri, Kuşeyrl 

122 Afıfi, s. 103. 
123 Ebii Tiilib el-Mekki, Kıltu'I-Kıtlı?b, Kiihire 1351, III, s. 108, satır, 3. Meliinı.iliğin, Irak'a 

Nişiibiir'dan getirildiği düşüncesi, Ensiiri'de (Tabakiit, s. 103; Nefabiit, altbaşlık: Hamdı?n-i Kassiir, 

s. 60) olduğu gibi varsayınıla ortaya çıkar ki çok kuşkuludur. Sonra Cüneyd'in bir arkadaşı olan İbn 
Ziri, (muhtemelen böylece okumuş olmalı, Kuşeyri, Risiile, biibıi's-semii; Arberry, A Sıtft Martyı; s. 
!'·,İlave bölünıler Ensiiri'de, Tabakiit, s. 379, dipnot: 1). Nişiibiir'un etkisi altında kalmış olmalıdır. 
(Deylenıl'deki lıikayelere bk. Sfre, ss. 105-07) Meliimetin başlangıcı her yerde görülür, fakat meliime 

adı yalnızca Nişiibiir'da veya Horasan'da ortaya çıkmıştır. Belki de bu ismi, eğilinıin Nişiibiir'daki.en 
büyük destekçisi Hanıdiin icat etmiştir. Meliimetten Nişiibiir'da ne aıılaşıldığı, kişiniri kendi dindar
lığında gizlenmiş ve saklanmıştır (telbfsa '/-bii/). Konu, burada ele alınmayacak kadar kamıaşıktır. 

124 Avilrifıi. '1-mailrlf, b !ın. 8. 
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tarafından belirtilen temel ilkeleri sağlarnlaştırmaya devam etmişlerdir. 16. yüz
yılda Mısırlı Şadl.ru, yeni kaynaklar ve bilgiler sunmuştur. m Kuşeyr!, Gazzall ve 
Sühreverdi'nin eserlerinin dünya çapında yaygınlaşması bu sayede olmuştur. 
Eserlerinin birçok kez ele alınması, canlılığı artan tarikatlarm daha etkili talepler
de bulunması ve şeyh-mürid arasındaki ilişkiler ve diğer başka nedenler, onlann 
entellektüel miraslarının İslam dünyasının her tarafına ulaşmasını sağlamıştır. 18. 
yüzyılda Hindistan'da Nakşibendl şair Giyasi, mübarek bir şeyhi öven bir ilaili 
okumuştur. 126 Fas'ta De b bağ ve onun biyografı yazan, Sühreverdl'nin şeyh ile il
gili bölümü üzerine 13. yüzyılda nazım şeklinde bir yomm yapmış ve bunun da
ha sonraki bir zamanda ezberden öğrenilmesi tavsiye edilmiştir. 127 v_ e aynı şekil
de Ahmed b. Adba (ö. 1809) samimi bir şekilde şeyhe teslim olmak gerektiğini 
tekrar etmiş ve onun vurguladığı gibi gerçekten 'terbiye veren şeyh' 128 doktrini 
yaygın bir kanaat haline gelmiştir. Sı1fi alanın dışındaki çalışma kurallan bile sı1-
fi terbiyesinden etkilenıniştir: Şafii hukukçusu İbn Cemaa (ö. 1333) sı1fi talimini 
-Gazzall'den alıntı yaparak- fıkha adapte eder.ıı<ı Usulde, İbn Cemila'nın aksine, 
Rundl'nin çok az bir süre sonra her iki Şeyh tipini benimsediği ortaya çıktı. İbn 
Cemila'nın terbiye için ileri sürdüğü daha erken dönemlerdeki kanıtlar, böyle bir 
sonucu gerçekten desteklemez. 

Aynı zamanda eski usul, tasavvufun insanın benliğini eğitınesi olarak devam 
eder. Birisinin bu işi şeyhsiz becerip beceremeyeceği somsu, 12. yüzyılda Mu
hammed b. el-Münevver130 tarafından kesin olarak olumsuz bir şekilde cevaplan
dınlmıştır. Nitekim, 13. yüzyılda Daye131 tarafından da aynı şekilde karşılanmıştır. 
14. yüzyılda Rundi, teorik olarak bunu reddetti, fakat pratik süreç doğmladı. Çün
kü talim şeylıi bir ders kitabı ile eşit tutulursa, elbette o zaman sı1fi terbiyesi ta
mamlanmadan şeyhler ortadan kalkabilirdi. İbn Haldün (ö. 1405) meseleye müs
pet yaklaşmış, fakat keşfi tecrübelerin yommu ve yapay ölümün sebeplerini içe-

125 Envanı 'l-kudsiyye fi ma'rifeti kavaidi's-silfiyye, Kiihire 1962, I. 
126 Dwan-i Giyiisf, Taşbaskı, P~aver, ty, ss. 87-90. Bu Gıyaseddin, Sıbğatullalı b. Ma'sfim (ö. 

1122/1 710)'un büyük erkek torun u döneminde yaşadı ve Sirlıind'den Müceddid:i ailesini övdü. 

127 Alımed b. el-Mübarek es-Sicilınasi el-Lamat!, el-İbrfz, Kalıire, ty., ss. 236-54 (el-biibii 's-sac/is 

fi zikri şeyhi't-terb~ve .. . ). Yazarın ni' daki kaside üzerine yorumu hakkında daha ayrıntılı bilgi için b k. 

aynı eser, s. 253. Şiir, Sala'da 581/1185'te doğan ve Marrakeş'te yetişen ve sonra 641/1243'te vefat et
tiği Feyyfım'da ikamet eden Tiicü'd-din Ebü'I-Abbas Alımed b. Muhammed b. Alımed b. Muhammed 

b. Alımed b. Halefü'I-Kuraşi et-Teymi el-Bekri es-Sıddlkl eş-Şar:işi tarafından (yazılmıştır). Şiiri 'En

vam 's-serair ve seraint 'l-envar' başlığını taşır ve GAL, S. I, s. 802, 25•'da ve Sergis, Mı i 'cem u '1-mat

buat, Il, s. 1122'de kaydedilmiştir. 
128 J.-L. Michon, 'L'autobiographie (fehıese) du soufı marocain Ahmed Ibn Agiba (1747-1809), 

Arabica 16'da, 1969, ss. 118-27 [ss. 91-100). 
129 Tezkiratil 's-sami' ve'l-mıltekellim, Haydambad 1353, ss. 85-112. 

130 Esram't-tevhfd, Safa, ss. 52-53/Şefi'l Kedkeni, ss. 46-47 /çev. O'Kane, ss. 119-20. 

13 ı Ebu Bekir Abdullah b. Muhanımed b. Şahavar el-Esed:i el-Ma'rfif bi-Şeyh Necmüddin-i Riizl, 
Mirsadıl 'l-ibild mine'l-mehde' ile'l-meild, Talıran 1312/1352, ss. 126 vd. (bab 3, fas! 9). · 
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ren ruhsal rehberlik kısmı için aynı şeyi kabul etmemiştir. 132 Son olarak, Zerrı1k'un . 
(ö. 1493) geleneksel anlamda bir terbiye düşündüğü ve bunu Kur'an ve Sünnet' e 
bir dönüş olarak adlandırdığı söylenir. Debbağ'a göre bu, Zerrı1k dönemindeki 
itaat talep eden şeylıler nedeniyle terbiye, sadece günahkar insanlara yol göster
miştir. 133 İbn Tufeyl (ö. 1185-86)'in görüşü, ki bu kişi kendi kendine herhangi bir 
rehber olmaksızın en yüksek seviyelerdeki bilgiyi hemen verebilir, bilebildiğim 
kadanyla sı1filer arasında şeyhin rolünü gözardı etmeye asla sevk etmez. 

Bu meselelerin burada daha fazla peşine gidemeyiz. Aynı şekilde,-sı1fi şeyh

ler için daha önce karşılaşılan şartların gerekliliği problemi; ikinci tip diğer şeyh
ler, yamalı bir lınka vermenin farklı şekilleri ve şeylılerin tarihine ait daha birçok 

şey konumuzun kapsamı dışındadır. Ben burada, Rundl'nin terbiye şeyili ve ta
lim şeyili ile ilgili öne sürdüğü düşünceyi incelemeye ve Nişabı1r'un tasavvufun 

merkezi olduğunu göstermeye çalıştım. 9. yüzyıldan ll. yüzyıla kadar birinden 
diğerine doğru geçiş, açık bir biçimde kabul edilebilir ve tanımlanabilir.* 

132 İbn Haldun, Şifaı1's-sailli-tebzfhi'l-mesail, nşr. Muhammed b. Tiivit et-Tand, İstanbul 1957, 
ss. 70 vd.; s. 80, satır, 25. 

133 Alımed b. el-Mübarek es-Sicilmiisi, el-İbrfz, Kahire ty., ss. 207-08 (el-biibti 'l-bamis fl zikri't
teşayub ... ). 

• Fritz Meier (ö. 1998), "Khurasan and the End of Classical Sufısın", Fssays on Islamic Pie~v and 
Mysticism (çev. John O'kane-Bernd Ratke), Leiden 1999, ss. 189-219. 




