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ES-SÜLEMÎ’NİN RİSÂLETÜ’L-MELÂMETİYYESİ

 

Yazan: Richard Hartmann


 

   Tercüme: Köprülüzâde Ahmed Cemal


 

                        Hazırlayan: Adem Çatak


 

Giriş 

Kuşeyrî‟nin pederi Ebû Abdurrahman Muhammed b. el-Huseyn es-Sülemî 

en-Nisâburî (h. 330-412/ m. 941-1021) bilhassa sûfiyyûn hakkında tedkikatta 

bulunan müverrihlerdendir. (Bkz.: Brockelmann, Arap Edebiyatı Tarihi, c. 1, s. 

200) Massignon “Hallâc‟a Ait Gayrimünteşir Dört Metin”
1
 adlı eserinde (s. 10, 

Paris 1914) es-Sülemî‟nin hayatı hakkında mufassal biyografik malumat 

verdiğinden bu hususta ayrıca tafsilata girişmeye lüzum yoktur.
2
 Es-Sülemî, 

Massignon‟nun yukarıdaki eserinde Hallâc hakkında elimizde mevcut bazı 

parçaları neşrettiği “Târîhu‟s-Sûfiyye” -ki maatteessüf zayi olmuştur- gibi ve daha 

muahhar sûfî edebiyatı için asıl biyografik memba olduğu şüphesiz olan 

“Tabakât” gibi hakiki manasıyla tarihî eserler telifi ile iktifa etmeyerek sûfî 

meslek tarihi hakkında diğer bir takım eserler neşretmiştir ki “Tefsir-i Kur‟an” 

bunlar arasında birinci derece-i ehemmiyettedir. 

İstifadesini Berlin Kütüphanesine medyun olduğum Keil Dâru‟l-Fünûn 

Kütüphanesi dahilindeki 1000-1600 senelerine ait Berlin Yazma 

Koleksiyonlarında bulunan ( Spr 851) el-Kuşeyrî, İbn Arabî, es-Sühreverdî gibi 

diğer sûfî eserler meyanında es-Sülemî‟nin bazı küçük parçalarına da tesadüf 

edildi ki (s. 47b-58a) bunlar meyanında “Risâletü‟l-Melâmetiyye”
3
 de 

bulunmaktadır. (Bkz.: Ahlwardt, c. 3, s. 235, numara 3388) 

                                                           

 Bu makale, Der Islam Dergisinin 8. cildinde 1918 yılında yayımlanmıştır. Hartmann, Richard, 

“As-Sulami‟s Risâlat al-Malâmatija”, Der Islam, Strassburg, Jan 1918, Vol 8, Issue, 3-4, p. 157- 

203. 


 Richard Hartmann Alman Şarkiyatçı (1881-1965). Geniş bilgi için bkz.: Akpınar, Turgut, 

“Hartmann Richard”, TDVİA, c. XVI, s. 250-1. 


 Hartman‟ın Almanca kaleme aldığı makale Köprülüzade, Ahmed Cemal tarafından Türkçeye 

tercüme edilmiş ve Daru‟l-Fünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası‟nda 1340 tarihinde 

yayımlanmıştır.  Köprülüzade, Ahmed Cemal, “Es-Sülemî‟nin Risâletü‟l-Melâmetiyyesi”, 

Daru‟l-Fünûn Edebiyat Fakültesi Mecmuası, yıl: 3, Nisan-Mayıs 1340, sayı: 6, s. 277-322. 


  Yrd. Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
1
 Massignon, Quatre Textes İnedits Relatifs a … al Hallaj, Paris 1914. 

2
 [Sülemî‟nin biyografisi hakkında geniş bilgi için bkz.: Sülemî, Tabakâtü‟s-Sûfiyye, ss. 454-6 ve 

esere Şeribe‟nin yazmış olduğu önsöz, age, s. 11-64 ;Sübkî, Tabakatü‟ş-Şâfiyye, c.II, s. 190-1; 

Zehebî, Siyeru Âlâmi‟n-Nübelâ,  Beyrut 1405, c. IV, s. 267-72; Lâmiî Çelebi, Nefehâtü‟l-Üns 

Tercümesi, s. 350-2; Ateş, Süleyman, Tasavvufun Ana İlkeleri, Sülemî‟nin Risaleleri, Ankara 

1981, s. 1-6, Aşkar, Mustafa, Tasavvuf Tarihi Literatürü, İz Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 51-2. 

Köşeli parantez içindeki notlar çeviri yazıyı hazırlayan tarafından konulmuştur.] 
3
 [Sülemî‟nin Risaletü‟l-Melâmetiyye adlı eseri Ebu‟l-Alâ Afîfî tarafından yayımlanmıştır. Afîfî 

çalışmasına Melâmetîlik hakkında detaylı bilgiler verdiği 68 sayfalık birinci bölümle başlamış 

ardından Sülemî‟nin hayatı eserleri hakkında bilgiler vermiştir. Son olarak da Sülemî‟nin 
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Es-Sülemî‟nin eseri, vehle-i ûlâda Melâmetiliğin hususiyet-i garibesi 

hakkında pek çok cihetleri izah etmez gibi görünüyor. Bunda zühd-i sûfiyâne 

sahiplerinin ef„âline has olan mutedil ehl-i sünnet cereyanının rûhu hakimdir. Bu 

keyfiyet şüphesiz olup esasen es-Sülemî‟den de başka bir şey memul edilemez. 

Fakat yakînen tetkik edilince eserde, İslam sûfîliğinin hususi alameti mevcut 

olduğu görülür ki ve “Melâme” unvanına hak kazandırır. 

Bu makalemizde sırasıyla evvela, es-Sülemî‟nin mukaddimede söylediği 

gibi Melâmetîliğin mahiyeti hakkında kendisinden istizahta bulunanları tenvir için 

yazılan bu risalenin muhteviyatı hulasaten beyan edilecektir. Bunu müteakip es-

Sülemî‟nin Melâmetîlik ile ifade ettiği şeniyet hakkında bir fikir vermeye ve buna 

ilaveten de bu ismin istimalinin ne dereceye kadar muvafık olduğunu tayin için 

es-Sülemî tarafından izah edilen bu cereyanın asılları ile neşet ettiği muhiti tetkike 

çalışacağız ve nihayet münferit tetkikat umumi suretle tetkik edilerek 

ehemmiyetleri hakkında tahminlerde bulunacağız. 

Demek oluyor ki bu mesaimiz yalnız es-Sülemî‟nin eserine inhisar ediyor. 

Burada ayrıca kayıt ve işaret edelim ki bu mesai Melâmetîlik veya buna müşabih 

bir serlevha taşımıyor ve her şeyden evvel yalnız es-Sülemî‟nin eserinin 

muhteviyatı mevzubahsimizi teşkil ediyor. Mesaimizi bu suretle tahdit etmekle 

daha mütevazı fakat daha emin neticeler istihsal edebileceğimizi zannediyorum. 

Ancak son mebhas, diğer kısımlarda izah edilen neticelerden istifade 

edilebilmesini temin için, dar çizilmiş olan çerçeveyi biraz tecavüz edecektir. 

Ümit ettiğim veçhile eğer bu makale ile Melâmetîlik meselesini kati olarak tasrih 

veya tadilen ıslaha muvaffak olursam bu netice, ancak mevzuun es-Sülemî‟nin 

eserine inhisar etmesi sayesinde temin edilmiş olacaktır. 

A. Risâletü’l-Melâmetiyye’nin Muhteviyatı 

Es-Sülemî, risalesine Melâmetiyye mefhumunun izahıyla başlıyor. 

Hayatları nazari ve ameli iştigalat-ı diniye ile meşbu olan “erbâbü‟l-ulûm ve‟l-

ahvâl” üç sınıfa taksim olunur: 

1. Ulemâü‟ş-şer„i ve eimmetü‟d-dîn 

2. Ehlü‟l-marife  

3. Melâmetiyye  

                                                                                                                                                               
Risaletü‟l-Melâmetiyyesi‟ni  yayımlamıştır. Ebu‟l-Alâ Afîfî, el-Melâmetiyyetü ve‟s-Sûfiyyetü ve 

Ehlü‟l- Fütüvveti, Dâru İhyâi‟l-Kütübi‟l-Arabiyyeti, 1945/1364, s .1-127.  

Sülemî‟nin Risâletü‟l-Melâmetiyye‟si İslam Tarihinde İlk Melâmet adıyla Ömer Rıza Doğrul 

tarafından Türkçeye tercüme edilmiştir. Bkz.: Doğrul, Ömer Rıza, İslam Tarihinde İlk Melâmet, 

İnkilap Kitapevi, İstanbul, ty.  
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Birinci sınıf, fukaha ve ruesâ-i din olup bunların ilmi, kanunîdir. 

(Kasuistik) Sûfîlerin hususi “hâl”leri ile alakadar değildirler.
4
 Saha-i 

meşguliyetleri âlem-i hariçtir. Bunlar muhtelif ayinler ile mesâil-i şeriyye 

arasındaki ihtilafları tespite çalışırlar.
5
 Esâsât-ı fıkhiyyenin ve dinî erkânın ifası 

bu ihtilafatın halline mütevakkıftır. Ef„âlin derece-i makbuliyeti hakkında hüküm 

vermeye ve bunları Kur‟an ve sünnet ile izah etmeye salahiyettardırlar.  

İkinci sınıf “havas”tır. Cenâb-ı Hak bunları ilm-i ilahî ile mümtaz ve 

dünyevi meşguliyet ve mesaiden azade kılmıştır. Bizzat Hak ile meşguldürler; 

bütün iradeleri Hakk‟a müteveccihtir. “Esbâb-ı dünya” ile alakadar değildirler. 

Bunlara “Havassü‟l-Havas” derler ki Cenâb-ı Hak bunları kerametin her neviyle 

muttasıf kılmış ve kalplerini arızi ve fani şeylerden tecrit etmiştir. Bunların 

amelleri Hak, vasıtaları Hak ve gayeleri Hak‟tır. Bunlar zahidane ef„âl ve ibadât 

hususunda pek çok çalışmışlardır. Kalpleri tecelligâh-ı ilâhîdir. Âlem-i esrara ait 

hususata vâkıftırlar. Bunların uzuvları, dinî amelleri ile ziynet kesbeder. Zahiren 

şeriatın kavânînine kati muhalefette bulunmadıkları gibi bâtınen daima âlem-i 

hafâda müsteğraktırlar. 

Üçüncü sınıfı Cenâb-ı Hak, kurbiyyet-i ilâhiye ve Hak ile mezc olmak gibi 

keramât ile o derece mümtaz kılmıştır ki bâtınen Hak ile Hak olup bir daha ondan 

ayrılmaz.
6
 Bu birleşmeden sonra Cenâb-ı Hak bunların hakiki mahiyetlerini 

kıskanarak ketm eder; dünyaya yalnız iftirak damgasını taşıyan ve kavânîn-i 

şer„iyyeye münkad görünen zahiri mevcudiyetlerini gösterir. Bu suretle bunlar, 

huzur-ı ilâhîde (Cem„ul-cem„) hâlinde ihtifa ederler.
7
 

Aynı hâl Kur‟an‟da bildirilen miraçtan sonra, insanlar ile temasında hiçbir 

eserini göstermeyen Peygamber (s.)‟de nümayan olur. Hâlbuki ikinci sınıfı teşkil 

eden sûfînin hâli, Cenâb-ı Hak ile görüştükten sonra kimsenin, yüzüne 

bakamadığı Musa (as.) ile mukayese edilebilir. 

Derviş mesleğine yeni dahil olan müptediler “ehlü‟l-Melâme”ye iltihak 

etmek istedikleri zaman keramet davasında bulunmaktan ve keramet-furuş 

olanlara inanmaktan ihtizare davet edilirler. Daha ziyade vezâif-i diniyelerini 

bihakkın ifaya ve ibadetlerine sarılmaya sevk edilirler. Şayet bir müptedi herhangi 

bir vakıa veya sûfiyâne bir hâl dolayısıyla bir tahayyülde bulunursa bu hareket 

üzerine nazar-ı dikkatini celbederler. Müptedi herhangi bir hayalî muraccahiyet 

iddiasında bulunduğu zaman ise bu rüçhanı mucip olacak ef„âlin ehemmiyetsiz 

olduğuna onu iknaya çalışırlar. Sûfiyâne hâlleri gizli tutmak ve makul, meşru ve 

Cenâb-ı Hakk‟a hoş görünen ef„âli meydana çıkarmak hususundaki düsturlarını 

ona aşılamaya uğraşırlar. İşte Melâmetîler böyledirler. Sûfîlerin müptedileri ise 

                                                           
4
 Sûfî mefhumu olan “hâl” hakkında Kuşeyrî‟nin sûfîlik hakkındaki izahatına bakınız: Turkische 

Bibliothek, 18, s. 80 ve müteakibi. Metinde ahvâlü‟l-muamelat ve‟l-münazelat, muvasalat tasnifi 

için aynı esere bakınız: s. 86, not, 3.  
5
 [“Bu cümle manasızdır.” diyen Doğrul, mezkur cümleyi, “Bunlar, şeriatın esasını ve dış 

temellerini koruyacak meselelerle ve ihtilaflarla uğraşırlar.” diye tercüme etmiştir ki bizce de 

doğru olan Doğrul‟un tercümesidir. Doğrul, İslam‟da İlk Melâmet, s. 97.] 
6
 Cem‟ ve iftirak: cem‟ ve fark teferruka tezatları hakkında “el-Kuşeyrî” eserime bakınız. s. 92 ve 

müteakibi.   
7
 Cem‟u‟l-Cem‟ hakkında aynı esere bakınız. s. 93. 
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bilakis -Ebû Hafs‟ın bir kavline nazaran- o derece çılgın davalarda ve keramet-

furûşluklarda bulunurlar ki bir muhakkik bu davaların miktarını ve istinat ettiği 

hakikatlerin besatını (basitliğini) görse sadece güler.
8
 

Sülemî, tariflerinin vazıhan anlaşılması için Melâmetîlerin zî-nüfûz 

ricalinin birçok akvâlini zikrediyor ki kısmen tarif şeklinde olduğu gibi kısmen de 

Melâmetiyyenin hususi nevileri hakkında pek küçük bir münasebet arz eder 

mahiyettedir.  

Mesela Ebû Hafs
9
 (vefatı 260‟dan sonra) şu yoldan tarif ediyor: “Öyle 

insanlar vardır ki bâtınen Hak ile münasebetlerinde her zamanki hissiyatları 

(evkât)
10

 üzerine müteyakkız bulunurlar ve derunen esrarlarını muhafazaya o 

derece itina ederler ki kurbiyet-i ilâhîye ve hizmet-i ilâhîye ait herhangi bir 

hâllerini ifşa ettiklerinden dolayı kendi kendilerini levm ederler ve insanlara yalnız 

fena taraflarını göstererek iyi cihetlerini gizlerler. Bunda o kadar ileri varırlar ki 

insanlar bunları fena hâllerinden dolayı levm ettikleri gibi kendileri de bizzat 

bâtınlarından insanları haberdar ettikleri için şahıslarına karşı tanda bulunurlar. 

Cenâb-ı Hak, ancak bu suretle, âlem-i hafâyanın eşya-yı muhtelifesine ait esrarı 

ifşa ettiklerinden
11

 ve onların zamirlerini keşf (firaset)
12

 ile izhar-ı keramet 

ettiklerinden dolayı olan kusurlarını affeder. 

Tezahürat-ı ilahiyeyi insanlardan gizlerler ve bilakis düstur-ı esasî ittihaz 

etmiş oldukları veçhile şahıslarına levm ederler ve nefislerine muhalif olan 

hareketlerini teşhir ederler. İnsanlar tarafından reddolunmak ve Hak huzurundaki 

mevkilerini muhafaza etmek için onların nefretini mucip olan cephelerini 

gösterirler. Ehlü‟l-Melâmenin tarikatı böyledir.” 

Hamdun el-Kassâr (vefatı 271) diyor ki: “Melâmetiyye tarikatı, insanlara 

karşı her nevi debdebeden ehl-i hâl olarak feragat ve herhangi sıfat ve hareketi 

tasdik ettirmek hususunda sarf-ı mesaiden istinkaftır. Senden Cenâb-ı Hakk‟a rücu 

eden bir meselede levm-i lâim
13

 sana katiyen isabet etmesin.”  

Melâmetiyye mefhumunu tarif hususunda “Abdullah b. el-Mübarek” ten
14

 

naklediliyor: “Öyle adamlar vardır ki insanlara karşı zahiren fevkalade bir hâlleri 

                                                           
8
 “Dava”nın zıttı “hakaik”tir.  

9
  [Ebû Hafs Ömer b. Mesleme el-Haddad] 

10
 Bu mefhum için el-Kuşeyrî nam eserime bakınız. s. 81. 

11
 Bi keşfi‟l-esrâr ve‟l-İttilâ‟ ale‟l-uyûb (guyûb) Bu şekil bana gayr-i mümkün olmayan “esrâr ve 

uyûb” şeklinden daha hakikate yakın görünüyor ki biraz aşağıda zikredilen (firaset) ile yakînen 

alakadar olduğu şüphesizdir. 
12

 Bkz.: el-Kuşeyrî adlı eserim s. 148 ve müteakibi ve Der Islam c. 6, s. 57. 
13

 Kur‟an‟a imadır. 5/58. [Ayet numarası orijinal makalede ve tercümesinde yanlış verilmiştir. 

Doğrusu Mâide, 5/54‟tür: Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse, (bilin ki) Allah onların 

yerine öyle bir topluluk getirir ki, Allah onları sever, onlar da Allah‟ı severler. Onlar müminlere 

karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihad ederler. (Bu 

yolda) hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. İşte bu, Allah‟ın bir lütfudur. Onu 

dilediğine verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.] 
14

 181 tarihinde vefat eden sûfî mübeşşirlerinden olan maruf zat olması muhtemeldir. 
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yoktur; bâtınen Hakk‟a karşı da bir davaları yoktur ve bunların kalpleri, Allah ile 

aralarındaki esrar hakkında hiçbir şeyden haberdar değildir.” 

Sülemî, büyük pederi İsmail b. Nüceyd (vefatı 366)‟den şu kavli rivayet 

eder: “İnsan bütün harekâtını riya
15

 ve bütün ahvâlini boş dava olarak görünceye 

kadar kavmin
16

 hiçbir makamına
17

 vasıl olamaz.” 

İsmi zikrolunmayan bir zat diyor ki: “Bunların prensipleri, nefsi tahkir ve 

istihfaf, meylettiği mahzûzatını ve mağruriyetini mucip şeylerden içtinap, 

insanları takdir ve methetmek, onların fena evsafını ketmetmek, nefsini tezlil ve 

tahkir ile şahsı aleyhinde bulunmaktır.”  

Sûfî pîrânın akvâli sayfalarla devam ediyor. Bunların heyet-i 

umumiyesinden anlaşılan en esaslı nokta, insanın dindarane faaliyetten veyahut 

sûfiyâne hâlinden dolayı Cenâb-ı Hakk‟a karşı bir davada bulunabileceği nokta-i 

nazarının reddi ve haklarında söylenen sözlere ehemmiyet vermekten mütevellit 

riyakarane harekâta adem-i temayüldür. Biz sırasında bu akvâlden bazılarına 

avdet edeceğiz ve en fârik misaller olmak üzere şu iki cümleyi evvelkilerin 

zübdesini ihtiva etmesi dolayısıyla mevzubahis edeceğiz. 

“Şeyhlerin ekserisi, vezâif-i diniyyelerinde (ve) ef„âl-i sûfiyânelerinde 

zevk hisseden arkadaşlarını bundan tahzir ederler; zira bu, onlarca büyük 

günahlardan maduttur. İnsan bir fiili tatlı ve latif bulursa o şey, nazarında kesb-i 

kıymet eder. Fakat kim ki yaptığı işleri güzel ve latif bulur veya mahzuziyet ile o 

işlere atf-ı nazar eylerse büyüklerin derecesinden aşağıya düşer.” 

“Abdulvahid b. Ali es-Seyrânî‟den işittim. Muhammed b. Musa el-Vâsıtî 

(vefatı 320)‟den rivayet eden amcası el-Kâsım b. el-Kâsım es-Seyrânî‟den naklen 

diyor ki: “Her şeyde nefsinden sakın; o kadar ki bir kimse istemeyerek redd-i 

selam ederse memnuniyetle selamını al, isteyerek selam veren olursa ona karşı 

istemeyerek iade-i selam et. Sana verilmek istenmeyen şeyi iste. Kolayca bahş 

olunabilen şeyi verme. Senden kaçanlara karşı (doğru) git, sana doğru gelenlerden 

sakın. Bir şeyi sevmediğine ver, sevdiğine verme. Hoşuna gitmeyen yerde otur, 

hoşuna giden yerde oturma. Nefret ettiğin ile temas et, sevdiğin ile temas etme. 

Tahammül edemeyeceğin kimse ile temas et, sevdiğin ile etme. Kalmak istediğin 

zaman seyahat et, seyahat etmek istediğin zaman kal.” Velhasıl bunlar nefislerinin 

hoşuna gitmeyen her şeyi yaparlar ve nefislerin hoşuna giden ve 

memnuniyetlerinin mucip olan şeyleri yapmazlar. İnsanların indinde her nevi 

rütbe ve itibardan feragat etmek için kendilerini fevkalade tazyik ederler.  

Zahiren öyle şeyler yaparlar ki insanların levmini üzerlerine celbederler; 

öyle münasebetsiz giyinirler ve öyle biçimsiz yerlerde otururlar ki insanlar, 

                                                           
15

 Bu mefhum hakkında bkz.: H. Bauer, İslam Ahlakı, (Islamische Ethik), Halle 1916, c. 1, s. 2, 

not: 1.  
16

 El-Kavm, daima mütekelliminin kendisini de dahil ettiği sınıf-ı mensubiyetini gösterir. 

Sûfîlerden maksut burada tam olarak Melâmetiyyedir. 
17

 Makam, sûfî tabirâtı meyanında “hâl”den farklı olarak insanın iştirakiyle bizzat istihsal edilen 

sıfattır. Bkz.: el-Kuşeyrî adlı eserim s. 79 ve müteakibi.   
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bunlarla temastan içtinaba mecbur olurlar. Bütün bunları yapmaktan maksatları 

“hâl”lerini ketmetmek ve “vakt”lerini tasarruf etmek içindir. Yüksek gaye ile 

tahkir-i nefs uğrunda, hariçte kazanacakları itibardan vazgeçerler. Bütün bunlar, 

şeyhlerinin müritlerine verdiği talimat cümlesindendir. 

Es-Sülemî‟nin eserinin büyük bir kısmını, bütün kısm-ı mütebakisini 

usulün tadadı, tarikatın rükünleri, düsturları işgal ediyor. Burada yekpare müttehit 

bir sistem yoktur; Melâmetî zihniyetinde sûfî hayatının bilhassa mühim bazı 

tezleri insicamsız bir surette mevcuttur. Ekseriya Kur‟an ve hadisten yahut sûfî 

akvâlinden düsturlar ile kısa deliller serdedilmiştir. Bazen bu deliller o kadar 

çoğalıyor ki revş-i ibarede tabi olduğu asıl ile sıkı irtibatını kaybetmek tehlikesine 

maruz kalıyor. Biz burada yalnız asıl usulden bahsedeceğiz. 

1. Zahiren ibadet ile övünmek onların düsturlarınca şirk; bâtınen “hâl” ile 

övünmeleri ise “irtidât” olarak telakki edilir. 

2. Onlara takdim olunan şeyi mağrurane kabul etmezler, bilakis tevazu ile 

[kendileri] rica ederler ki bu da düsturları iktizasındandır. 

3. Vezâifin ifası ve hak talebinden
18

 feragat da düsturları meyanında 

dahildir. 

4. Memnuniyetle verecekleri şeyin bile kendilerinden cebr ile 

alınmasından pek ziyade memnun olurlar. (Hodbin ile zora karşı mücadele için.) 

5. İnsanların, ef„âlini veya hâllerini memnuniyetle telakki etmeleri 

gafletten ileri gelir. Eğer hepsinin Allah‟tan geldiğini bilselerdi bütün hâlâttaki 

hisse-i iştiraklerinin pek cüzî olduğuna hükmedeceklerdi. 

6. Kendilerini tazyik edenlere karşı hilm, sabır, tevazu, özür ve iyilik ile 

mukabele ederler. 

7. Her hususta nefse karşı adem-i itimat hissetmek. 

8. Ahvâl-i rûhtan sır zahir olursa riya olur, ahvâl-i sır – ki kalpte tezahür 

eder- kalbe zahir olursa şirk olur. Kalpten nefse zahir olursa heba olur ve insan 

ef„âl ve ahvâlini izhar ederse tabiatın raûneti ve şeytanın mel„abesi onunla birlikte 

olur. Kim ki bu gibi şeyleri istihkar ederse terakkiye başlar. Bütün derecât-ı 

ahvâle muttasıl suûd ederek kalp haberdar olmaksızın hâl-i sır, hâl-i rûha vasıl 

olur ve nefs farkında olmaksızın hâl-i kalp, hâl-i sırra vasıl olur. O zaman o, bir 

mükaşiftir. Nereyi isterse orayı görür ve hakiki mevkiini müşahede eder ve 

kalbiyle nazar eder, mevazı-ı gaypten haberdar olur ki orada müşahede olunan rûh 

ve sır asla kalp ve nefse avdet etmezler. Maahaza zahiren ilme (harici kanunlara) 

merbut kalır, nefsiyle muhatabe ederken hâl-i iğtirarda ve iğfalde bulunduğundan 

                                                           
18

 Kazaü‟l-hukûk ve terkü iktizai‟l-hukûk. 
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dolayı nefsini itham eder; ta ki itiyadın zebunu olup da sıddîkîn mertebesinden 

aşağı düşmesin.
19

  

Riyaya karşı şiddetli muhalefet arz eden bu psikolojik saha, (Ev. Mth 6,3) 

Sülemî‟nin eserinde sûfiyye nazariyelerine bir nazar atfını mümkün kılan yegane 

fasıldır. Eğer bu nazariyat, hadd-i zatında güç anlaşılıyor ise bu müşkülat –

metinde anlaşılması gayet kolay olan hatalardan sarf-ı nazar edilirse- tabirin 

güçlüğü ile bir kat daha anlaşılmaz bir hâl alıyor ki sûfiyye nazariyelerine ait 

meselelerin tetkikinde bazı noksanları mucip oluyor; herhâlde iktibas ettiğimiz 

parça, esasî mahiyette olan nazariyat-ı sûfiyye hakkında tam bir fikir hasıl 

edebilmeye kafi değildir. Suret-i umumiyede, Sülemî‟nin, herhâlde sûfiyyûn 

tarafından temsil edilen nazariyat çerçevesinden esas itibarıyla harice çıkmadığı 

şüphesiz söylenebilir. Yalnız burada birkaç noktanın bilhassa izahı lazım gelir. İlk 

gelecek asıldan da anlaşılacağı veçhile bu psikoloji üç dereceli taksimatı tercih 

eden Kuşeyrî‟den farklı olarak müddet-i derece taksimatı ârâ ediyor. Fakat burada 

Kuşeyrî de Sülemî gibi aynı dört maddeyi aldığından şaşırıyor. (el-Kuşeyrî adlı 

kitaba bakınız: s. 76 ve müteakibi) Yalnız her ikisi arasında vazıhan gördüğümüz 

fark, Sülemî‟nin rûhu, sırra takdim etmesidir. Fakat bu hususta tereddüdün büyük 

bir ehemmiyeti yoktur; zira sûfiyyûn psikolojisi pek o kadar zatî mutalaâta istinat 

etmiyor, daha ziyade muhtelif menşelerden gelen unsurlardan elde edilen nazarî 

istintacât mevludesidir. Burada izah edildiği veçhile şeklen farklar mevcut dahi 

olsa sûfiyyenin aşağıdan yukarı hâlâta suûdu hususunda sûfî nokta-i nazarı 

müşterektir. (Aynı eserim, s. 84) Derecelerin en sonu olan mükaşefe, o suver ile 

tasavvur ediyor ki sûfî, en derunî uzvu vasıtasıyla na-mütenâhiyet fikriyle 

doğrudan doğruya hâl-i temastadır. (Aynı eserim bkz.: s. 72-75)  

Bununla beraber âzây-ı hariciyesi itibarıyla kavânîn ve kavaid-i 

mevzuadan kurtulmuş değildir. (Sıddîk maddesi hakkında bkz.: el-Kuşeyrî adlı 

eserim, s. 14; Der Islam, 6, s. 47) Sıddîk da hayat-ı hariciyeyi tanzim eden ilimden 

hasıl olan neticeden vareste değildir. O dahi rûhun süflî cihetlerini tetkik ve 

münakaşa lüzumu ihtiyacından azade değildir ve Allah‟a karşı hiçbir davası 

yoktur. 

Sûfî tabirâtının büyük bir kısmının, bilahare teşkil eden mistik nazariyat 

sistemindeki kati manayı henüz haiz olamadıklarını burada zikre şayan 

görüyorum. Mesela burada mükaşefe ve müşahede Kuşeyrî‟nin nazariyelerinde 

olduğu gibi tezâd-ı nisbî hâlinde değildirler ve kezalik ilm de -ekseriya el-

Kuşeyrî‟de (bkz.: el-Kuşeyrî adlı eserim 74) olduğu gibi- hususi tetkik manasında 

                                                           
19

 Ve min usûlihim innemâ zahera min ahvâli‟r-rûhi li‟s-sirri sâra riyâen fi‟s-sirri ve mâ zahera 

min ahvâli‟s-sirri ile‟l-kalbi sâra şirken fi‟s-siiri ve mâ zahera mine‟l-kalbi ile‟n-nefsi sâra 

hebâen ve mâ ezhera‟l-insanü min ef‟âlihi ve ahvâlihi fehüve raûnetü‟t-tab‟i ve la‟bü‟ş-şeytâni 

bihi vellezî yekûnü yahkiruhâ yekûnü fî ziyâdetin velâ yezâlü yeterakkî fi‟l-ahvâli hattâ ya‟lû 

hâle‟s-sirri ilâ hâli‟r-rûhi ve‟l-kalbi lâ yeş‟uru bizâlike ve yeterakkî hâlü‟n-nefsi ilâ hâli‟l-kalbi 

ve‟t-tab‟i lâ yeş‟uru bizâlike fehîneizin yekûnü mükâşifen yenzuru biaynihi ilâ mâ yeşâü 

feyüşâhidü alâ mâ hüve aleyhi ve yenzuru bikalbihî feyuhbiru an mevâzı‟a‟l-ğaybi ve‟r-rûhi 

ve‟s-sirri hasalen fi‟l-müşâhedeti feleyse lehümâ ile‟l-kalbi ve‟n-nefsi rucû‟un bihâlin ve me‟a 

zâhirihî mülâzimün li‟l-„ılmi müzhirun li‟t-tuhmeti muhâtıbün linefsihî biennehâ fî hâli‟l-iğtirâri 

ve‟l-istidrâci liellâ bâliğıhî feyeskuta an derecâti‟s-sıddîkîn.  
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olan ilm değildir. Eğer acele bir hüküm vermemiz lazım gelirse Sülemî‟nin, 

meşhur talebesinden daha az sistemci olduğu anlaşılıyor. 

9. Dört nevi zikir vardır: Dil ile zikir, kalp ile zikir, sır ile zikir, rûh ile 

zikir. Rûhun zikri başlarsa sır ve kalp tatil-i zikr ederler. Bu, müşahede zikridir. 

Sırrın zikri başlarsa kalp ve rûh susarlar. Bu, heybet zikridir.
20

 Kalbin zikri 

başlarsa dil zikirden fariğ olur. Bu, âlâü ve‟n-nüamâ zikridir. Eğer kalp, zikri 

ihmal ederse dil zikre başlar. Bu, âdet zikridir. 

Bu zikirlerin her birinin kendi nokta-i nazarlarınca bir takım noksanları 

vardır. Rûhî zikrin noksanı, sırrın [zikirden] haberdar olmasındadır. Kalbî zikrin 

noksanı, nefsin [zikirden] haberdar olmasında, nefsî zikrin (dil ile zikrin) noksanı 

ise huzuzat ile zikretmek, kendini yüksek görmek veyahut herhangi bir makama 

vasıl olacağını mülahaza ederek bir mükafata intizar etmektir. 

10. İyi amellerden dolayı hissedilen zevke karşı mücadele; zira bu zevkte 

öldürücü bir zehir vardır. 

11. Kendilerinde ilahî olan şeyleri yüksek görmek; fakat kendilerinden 

sadır olan muvafakat, sûfîlik ve Allah‟a karşı olan vaziyetlerini muhafaza 

hususunda mütevazı olmak, bu hususta şakk-ı şefe etmemek ve gizli kalması icap 

eden hususatı göstermemektir. 

12. Sehl b Abullah‟tan (et-Tüsterî, vefatı, 273 veya 283) bana 

nakledilmiştir ki: “Mümin nefse malik değildir, çünkü nefsi uçmuştur.” (zehebe)
21

 

“Onun nefsi nasıl uçtu?” sualine cevaben demiş ki: “Mübayaada. Zira Allah 

buyurdu ki: Ben azimü‟ş-şân, insanlardan rûhlarını (nefislerini) satın aldım, 

mülklerini satın aldım ve onlara cenneti bahşettim.”
22

 

13. Ebû Ali el-Cürcânî (el-Cüzcanî olacak)‟den
23

 naklen bana Mahmud b. 

Abdullah er-Râzî diyor ki: “Allah‟a karşı olan iyi düşünce marifetin zirvesidir ve 

kendi nefsine karşı fena düşünce marifet-i nefsin temelidir.” 

14. Bu kavmin rüesası marifetiyle iktisab-ı marifet etmek ve icap ettiği her 

zaman bir mesele-i ilmiye mi yoksa bir hâl mi olduğunu tayin için istişare etmek.  

15. Mütelezziz olduğun veya şahsın hesabına iyi bulduğun bilcümle ef„âl 

ve âmâl-i sâlihanın keenlemyekün olduğunu bilmek. 

                                                           
20

 El-Kuşeyrî nam eserime bakınız: s. 10, 58. 
21

 Sûfî lisanında bu kelimenin tarz-ı istimali hakkında bakınız: Der Islam, 6, s. 60, not: 4. 
22

 [Tevbe, 9/111: “Şüphesiz Allah, müminlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği 

cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. 

Allah, bunu Tevrat‟ta, İncil‟de ve Kur‟an‟da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah‟tan 

daha iyi yerine getiren? O hâlde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu 

büyük başarıdır.”] 
23

 Şârânî‟ye bakınız: Levâki‟, (Kahire 1315), c. 1, s. 77. 
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16. Kendi nefsini herkesin dûnunda telakki etmek ve insanları bulunduğu 

vaziyetlerinde mazur görmek. 

17. Hakk‟a karşı güzel müşahede ile kalbi hıfz etmek ve insanlara karşı iyi 

ve doğru hareketlerle hıfz-ı vakitte
24

 bulunmak. 

Görünmesi gayr-i kâbil-i içtinap olanlardan maada zuhur eden 

muvafakatı
25

 gizli tutmak. 

18.Ubudiyet
26

 umdesi ikidir. İftikarullah ve Peygamber (s.)‟i hüsn-i suretle 

taklit. 

19. Beşer kendi nefsinin hasmı olmalıdır. Herhangi bir hâlinde nefsinin 

lezzet duymamasına çalışması icap eder. 

20. Bir fiilden dolayı mütelezziz olmak ve nefsinden hoşnut olmanın, cüzî 

dirayetten ve tabiatın çılgınlığından ileri geldiğini bilmek lazımdır. Nasıl olur da 

hiçbir hisse-i iştirakin olmayan daha doğrusu sana başkasından gelen şeyden 

dolayı tefahür edersin? O şey ki sana ariyet olarak isnat edilebilir ve hakikatte asla 

senden zuhur etmemiştir. Çünkü sen bu ef„âli işlerken Cenâb-ı Hakk‟ın idaresi 

altındasın ve cebr ile hareket edersin. 

21. İlmî meselelerde münakaşadan, ilmiyle mağrur olmaktan ve ilme 

taalluk eden esrar-ı ilahiyeyi layık olmayanlara karşı ilandan feragat. 

22 Sema
27

 esnasında eğer birisi hakikaten semadan müteessir olursa ve o 

sana tesir ederse
28

(Heybet, s. 166) onun hareketini ve bağırmasını men et. Ta ki 

senin heybetin tam ve kâmil kalsın. 

23. Fakr, Allah‟ın insanlara tevdi ettiği bir sırdır, kim ki fakrını ilan ederse 

sadakatin hududunu aşmış olur. Onların indinde fakir o kimsedir ki karşısında 

fakirliğini hissettiği, iftikar duyduğu zattan (Allah‟tan) maada kendi tefakkurunu 

başkaları bilmez. Eğer bundan, başka birisi haberdar olursa o artık fakr sahasında 

değil ihtiyaç sahasındadır. Muhtaç olanlar çok, fakir olanlar ise azdır. 

24. Elbise değiştirmekten feragat etmek ve insanlarla olduğu gibi 

görüşmek ve derûnunu bir hâl-i intizamda tutmak. 

                                                           
24

 (“Hıfzu‟l-kalb”, “hıfzu‟l-vakt” gibi tabirler diğer sûfî tabirlerden daha müşkülatla tercüme 

edilebilmektedir. Bu sebepten yukarıdaki tercüme zaruri bir tercümedir.) 
25

 Muvafaka, gerek Cenâb-ı Hak ve gerek insan için lojik fâil (logischem subjekt) olarak 

söylenebilir ve tabii buna nazaran izahı da değişir. 
26

 Bkz.: el-Kuşeyrî, s. 5 ve müteakibi. 
27

 Semalar esnasında musiki ile ahvâl-i sûfiyâne husule getirmek hususundaki karakteristik olan 

sûfî metodu hakkında bkz.: D. B. Macdonald in JRAS. 1901, s. 195 ve müteakibi, 705 ve 

müteakibi; 1902, s.1 ve müteakibi (Gazali) kezalik el-Kuşeyrî adlı eserim, s. 134 ve müteakibi. 

Hareket, vecd ve istiğrakın görünen tesirinin teknik ifadesidir. 
28

 Ve men yetehakkaku fîhi. 
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25. Bizzat kendi hataları ile meşguliyet dolayısıyla insanların hatalarıyla 

iştigal etmemek, ziyan hususunda ihtiyatkar olmak ve nefsin ıslahı için çalışmak 

gibi vazifeler kendisine tahmil olunmuştur. 

26. İnsan bir şeyi bahşettiği zaman büyük bir şey yaptığı zehabına 

kapılmamalıdır. O hâlde başta senin almaya hakkın olmadığı şeyi ona verdiğinden 

dolayı nasıl büyük bir iş gördüğüne zahib olabilirsin? 

27. Biri hakkında dalalette bulunan kimse
29

 insanların en dûnudur. Bir 

kimse ef„âl ve âmâl-i sâlihasından dolayı Hakk‟ın inayetine mazhar olduğunu 

zannederse ve bu inayeti, kendisine rüçhaniyet verildiğine alamet olarak telakki 

ederse o kimseye marifet nokta-i nazarından hiçbir şey teveccüh etmez. Ta ki 

Allah‟tan gelen her şeyin istihkakı olmadığı hâlde kendisine teveccüh eden bir 

inayet olduğunu bilsin. 

28. Velev ki setr maksadıyla bile olsa ihvanın noksanına dikkat etmemek. 

29. Muzdar olanlardan maada için duadan istinkaf etmek. Sûfiyyenin 

fikrince Cenâb-ı Hak nezdinde hiçbir münasebet[le] bir istinatgahı, hiçbir nokta-i 

nazarı mevcut olmayan ve insanlar nezdinde dahi hiçbir istinatgaha malik 

olmayanlar muztardırlar. Bunların Hakk‟a rücuları, inhizam ve zaaf içinde vaki 

olur. Arz edecekleri hiçbir ef„âl ve ahvâle malik değildirler. Velhasıl her şeyden 

mütecerrit bir fakr içinde bulunurlar. Böyle kimseler için dua caiz olup mesmu„ 

olması ümit olunabilir. 

30. Hakk‟ın bir inayeti olan nisyan, her dakika nefsiyle mücadelede 

bulunan kimselerin ef„âliyle beraber vaki olur. Eğer Cenâb-ı Hak onu hafif ve latif 

bir hâlete vazetmek isterse ona nisyan hassası bahşeder ki bu sayede şifayâb olur. 

31. Esbab-ı dünya için hareket [etmek] bir alamet-i ıstıraptır. Mukadderata 

(tevfiz)
30

 nefs ile arz-ı memnuniyet etmek saadetin bir alametidir. 

32. Onlara hizmet edildiği, tazimatta bulunulduğu veya ziyaretlerine 

gidildiği zaman memnuniyet göstermezler.
31

 

33. İnsanların zamirini keşfetmek hususunda firaset hassasına gelince
32

 

insan, firasetinden dolayı sakınıldığını hissedince memnuniyet hisseder. Hâlbuki 

mümin, firaset iddiasında bulunmaz. 

34. Ebû Sâlih‟ten (Yani Hamdun el- Kassâr vefatı 271) naklen rivayet 

ederler ki: “Mümin, ihvanı için gece kandil ve gündüz asa olmalıdır.” Bunun 

manası şu demektir ki onlara işlerinde muzaheret göstermek ve ihtiyaçlarına 

koşmak lazımdır. 

                                                           
29

 Mağrûrun birabbihî, bkz.: Kur‟an, 82/6. 
30

 Bkz.: el-Kuşeyrî adlı eserim, s. 25 ve müteakibi. 
31

 Evvel emirde kendilerinden mevize talep edenlerin veya müptedi sıfatıyla talimat isteyenlerin 

ziyaretlerinden hoşlanmazlar. 
32

 El-Kuşeyrî adlı eserim, s. 148 ve müteakibi. 
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35. Ebû Osman (el-Hîrî vefatı 298) pîri Ebû Hafs (el-Haddâd vefatı 

260‟dan sonra)‟tan naklen diyor: “Ebû Hafs demiş ki: “İlmi çok olanın fiili az 

olur; ilmi az olanın fiili çok olur.” O zaman -Ebû Osman devam ediyor- Ebû 

Hafs‟a müracaat ettim ve bu sözün manasını sordum, cevaben dedi ki: “İlmi çok 

olanlar, çok olan ef„âlini cüzî telakki eder; çünkü bilir ki bu hususta daima dûn 

vaziyettedir. İlmi az olan ise az olan ef„âlini yüksek telakki eder; çünkü bu 

hususta râcil [yaya/bilgisiz] birçok hatalara malik olduğunu takdir edemez.” 

36. Kulağın sem„i, gözün rüyetine galebe çalmamalıdır. Yani nefsinin 

bizzat şahidi olduğu kusurunu rüyet etmek veya bu fikri taşımak suretiyle 

derûnundan gelen medayihin sem„i karşısında lakayt kalmak. 

37. Dekâik-i ulûm ve nukât-ı maânî hakkında münakaşayı bırakmak. Bu 

münakaşanın derinlerine nüfuz etmek, emr ve nehy sahasına rücu etmek. 

38. Allah‟a tevekkül
33

 etmek. 

39. İşaret ve keramatı
34

 gizlemek ve onları istidraç
35

 ve tarik-i Hak‟tan 

uzak kalmak gibi terakki etmek. 

40. Semada zikirde ve ilimde
36

 ağlamayı bırakmak ve vücuda yakıştığı için 

yalnız mükedder bir vaz„ takınmak. 

41. Vefat ettiğin gün medh ve senanı eden senin evin olsun.
37

 Hayatında 

fakrın şüyu„ bulmasın ta ki öldüğün zaman, evi ebediyen terk eden için, evin, bir 

leke teşkil etmesin.
38

 

Metinde biraz karışık olan bu sözler pek çok vazıh olmayan şu cümlelerle 

izah ediliyor. Hâl-i hayatında servet ve iktidarını göstermelisin; eğer ondan sonra 

ölür isen o zaman evin, senin fakrını ilan eder ki huzur ve istirahatta olanlar için
39

 

bir teselli, berhayat olanlar için mevize ve bir ihtardır. 

42. Mahluklardan birisine sığınarak onlardan yardım talep etmekten 

vazgeçmek. Çünkü zaten muhtaç olan bir kimseden muavenet istiyorsun ve 

olabilir ki o senden daha muzdarip vaziyettedir. 

                                                           
33

 Sûfiyye nezdinde lisanda müstamel olan manasından çok daha fazla haiz-i ehemmiyettir. Bkz.: 

el-Kuşeyrî adlı eserim, s. 25-32.   
34

 Âyât ve kerâmât: Âyât umumî tabirdir. Keramet evliyanın gösterdikleri harikulade hâldir ki 

mahiyetine göre aleme neşr ve ilan edilen peygamberlerin mucizelerinden farklıdır.  
35

 İstidraç, gayr-i kabil-i izah bir hadise olup ilahi bir maksattan uzaktır. Bir dinsiz veya hatta 

şeytandan sadır olur. 
36

 Semada ve zikirde ağlamak kabil-i izahtır. Fakat ilimde ağlamak gariptir. 
37

 El-vâizu minke 
38

 Hüccetün alâ men selef: yani burada fakr-i zâhiri olanın mülkü olduğu meydana çıkarsa; acaba 

burada şevahit veya maruf bir tarz-ı ifade mi vardır? 
39

 “Rıdvân-bakûn” tabiri saadet-i ebediyyeye mazhar olanlar ve berhayat olanlar manasınadır. 
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43. Bir dua işittiklerini görürlerse mükedder ve endişenâk olurlar derler ki: 

“Bu bir hiledir [mekr]
40

 ve istidraçtır.” 

44. Tevazuyla karışık olursa rızık kabul etmek. Bilakis gurur ve su-i ahlak 

ile müterafik olursa reddetmek. 

45. Ebû Osman (el-Hîrî vefatı 298)‟nın sözü: “İyi arkadaşlık (sohbet) en 

yakın manasıyla şudur ki ihvanın emrine mülkünü amade kıl. Fakat onunkini 

isteme. Ona itaat et. Fakat o sana itaat etmeye mecbur olmasın. Ondan gelen 

zulme tahammül et. Fakat sen ona zulmetme. Onun en ufak bir amel-i sâlihini 

göklere çıkar. Fakat senin ona yaptığını [iyiliğini] ehemmiyetsiz telakki et.” 

B. Sülemî’nin Eseri Hakkında 

1. Sülemî’nin İzahatına Nazaran Melâmetîlik 

Sülemî‟nin Melâmetîlik hakkındaki izahatında nazariyat-ı sûfiyye mevcut 

değildir. Vakıa bu nazariyatın ona yabancı olduğu şüphesizdir. Fakat bu, onun için 

esas mesele değildir. Filhakika İslam rahipliği –eğer pek muadil olmayan bu tabiri 

kullanmaya mezunsam- ameliyatta kökleşmiştir. Şüphesiz riyazat-ı sûfiyyeye ait 

tatbikat, nazariyata galebe çalmıştır. Pek az sonra İslam‟da panteist şair ve 

filozoflar zuhur etti. Umumi edebiyatın bunlara neler medyun olduğu kafi 

derecede malumdur. Kezalik zümre-i teolojisi de nispeten erken bir zamanda 

tasavvuf ile birleşti. İptidaları riyazat-ı sûfiyyeye ait hareket, münevver olmayan 

kitleden yükseldi –bu sebepten fikrimce başlangıçta edebî tesiratın vukuu 

mümkün değildir-. Ve daha ziyade halkın aşağı tabakasında devam etti. Bu 

keyfiyet Sülemî‟nin bu küçük kitabını tahsis ettiği Melâmetiyye hareketi için 

bilhassa vardır. Binaenaleyh Sülemî‟nin nazariyatı derece-i tâliyede bırakıp 

ameliyata geçmesi doğrudur. Sülemî‟nin eserinde nazariyat 9. umdenin daha fazla 

ima suretiyle dercine inhisar ediyor.  

Melâmetîliğin mahiyeti hakkındaki sualin cevabı, unvanında mündemiçtir. 

Melâmet, “levm” sûfîlik tarikatının düsturudur. Bununla beraber bu tabir katiyen 

tam bir mana ifade etmez. Bundan dolayı bir çok sûfiyyun Melâmetin mahiyeti 

hakkında sualler irat etmektedir. Melâmetîlik umdesi olan levm, bir dereceye 

kadar dünyaya da şamildir. Fakat dünyayı tahkir etmek Melâmetîliğin vezâifi 

meyanına dahil değildir. “Bir gün Ebû Hafs arkadaşlarından birini dünyayı ve 

dünya adamlarını levm ederken gördü. Ona dedi ki: “Sen gizli tutmak lazım gelen 

bir şeyi ifşa ettin, bademâ bizim ile oturup birlikte arkadaşlık edemezsin.” İnsan 

daha ziyade dünyada yolunu şaşıran kendi nefsini levm etmelidir. “Kur‟an‟ın 

21/38, 12/53, 17/12, 100/6, 70/19 ayetlerinde tabiatta bahsedilen insan –İbn-i 

Nüceyd böyle diyor- şayan-ı medh midir yoksa daha doğru olarak şayan-ı levm 

midir? “Çünkü nefs, kabahat kalıbının üzerinde hodbinlik zarfıdır ki insanların 

şahadetiyle tespit edilmiştir. Çünkü nefsin kabı üstünde cehalet zarfı vardır ki 

ihtirasat ile tutulur. Bunun ilacı bizzat nefse karşı muhalefettir. İradesi, 

mücadehesi, muhafazası levm iledir.” Her türlü şerâit tahtında fenalığa tahrik 

edilen Kur‟an 12/53‟e göre nefstir. O hâlde Melâmetîlik prensibi nefsi Melâmeye 

maruz bırakmaktır, levme hedef kılmaktır. Melâmetî şahsının, nefsinin hasmıdır. 

                                                           
40

 Mekr, bakınız: Goldziher, Vorlesungen Über der Islam, s. 32.   
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(s. 167,grds. 19) Melâmetînin kendi nefsine karşı nokta-i nazarı (töhmet)tir. Şüphe 

ve adem-i itimattır. Bir gün Ebû Yezîd‟e sorarlar ki: “Bu hususta insanlar sırasına 

ne zaman vasıl olunabilir?” O da cevap verir: “Nefsinin hatalarını takdir ve ona 

karşı itimatsızlığı çoğalırsa.” İsmi malum olmayan bir zat ise ehl-i Melâmenin 

mahiyeti hakkındaki suale der ki: “Mütemadi itimatsızlık; zira ancak bu sayede 

mütemadi ihtiyatkarlık (muhadara) mümkün olabilir. Kimin (muhadara) ihtiyatı 

kuvvetli ise şüpheli şeyi reddetmek ve fenayı yapmamak onun için kolay olur. 

Melâmetînin hakiki mücadelesini kendi ibadat ve vukuf-ı diniyesini haz ile tetkik 

etmeye karşı yürütmesi esasından yanlıştır. (bkz.: grds 20) “Ef„âline nazarının 

takılması bu ef„âlinin ind-i ilahîde kabul edilmediğine işarettir; zira kabul edilmesi 

sende gizli kalmasına vabestedir. Şayet nazarın temas etmezse bu onun kabul 

edileceğine işarettir.” Bir insan ef„âl-i hasenesinden nasıl mağrur olabilir? Çünkü 

iradesi ile hareket edemez, kaza ve kaderin esiridir. Onun derûni vukufunun 

istidraçtan başka bir şey olduğunu söyleyen kimdir? Melâmetîlerden birinin hâli 

ile münasebetinde ne kadar emin olursa ve vakti ne kadar yüksek olursa o kadar 

çok Allah‟a sığınır ve imdat talep eder ve o nispette tarik-i havf ve dehşete merbut 

kalır. Çünkü korkar ki istidraç hâlinde bulunmuş olmasın. Duası müstecab olduğu 

takdirde kendisini dalalete sevk eden bir hile olmasından endişe eder. Demek 

oluyor ki Melâmetî, selamette olduğuna itimattan çok uzaktır.
41

 Bu hususta 

Melâmetîlerin mahiyeti Kaderîlerin korkusu ve Mürcienin ümidi hakkındaki 

Hamdun‟un maruf sözü pekiyi anlaşılıyor. Bu hususta itminan Allah‟a karşı en 

büyük dava olurdu. 

Bu nokta-i nazar taht-ı tesirinde olarak ef„âl-i hasenesini veya dinî 

vukufunu müdrik olmak, diğer biri bundan haberdar olur olmaz riya sahasına (ve) 

insanlardan takdir toplamak sahasına dahil olduğunu Melâmetî‟ye hissettirir ki bu 

Allah‟a karşı istihkak edilmeyen bir davada bulunmak demek olur. 

Melâmetîliğin bütün temayülatı dava ve riyaya karşı toplanır. Başka hiçbir 

mefhum yoktur ki Melâmetîliğin esasını –tabi menfi olarak- bu iki kelime kadar 

vazıh ifade etmiş olsun. Bu bazı formüllerde vazıhan ifade edilir. Bu hususta en 

bariz düstur evvelce gördüğümüz veçhile Melâmetînin nokta-i nazarına vasıl 

olmak için hakiki sûfînin bir kimsenin bütün ef„âlini riya, bütün ahvalini dava 

olarak görmesi hakkındaki sözdür. Bu her iki tabir birlikte
42

 (pharisaisme) tesmiye 

ettiğimiz İsrâilîlerin meslek-i riyakaranelerine teadül ediyor. Pek iyi anlaşılıyor ki 

dava insanın daha ziyade menfi kaldığı bir vakıadır. Riya ise daha ziyade müspet 

bir vakıadır. Fakat riya mefhumu daha ziyade inceltilmiştir. Bunun delalet ettiği 

manaya yalnız insanın başkalarının görüp medh ve sena etmesi için yaptığı şey 

değil belki bizzat kendisine hoş görünmek için yaptığı şey de dahildir ki bu suretle 

riya nokta-i nazarı dava nokta-i nazarına yaklaşmaktadır. Yalnız riya merkezî bir 

mefhum oluyor; “Melâmetî, -İbn-i Nüceyd‟in dediği gibi- ne zahiren ne de 

bâtınen riyaya malik değildir.” Meçhul bir zatın riya kelimesini katiyen istimal 

etmediği bir sözünde bu keyfiyet vazıhan ifade edilmiştir. “Kim ki nefsin 

deliliğini ve tabiatın bozukluğunu tanımak isterse kendini medh edeni dinlesin; o 

zaman nefsinin velev ki bir parçacık çileden çıktığını görürse mademki medh için 

hiçbir istinatgahı bulunmayan bir şeye itimat ediyor ve mademki levm için hakiki 

                                                           
41

 Bu mesele hakkında bkz.: el-Kuşeyrî adlı eserim, s. 167. 
42

 Şurasını istitraden söyleyelim ki Ev. Duc. tarihi ( 18: 10 ve müteakibi) kuvvetle teğayyura 

uğramış olmakla beraber sûfiyyede maruftur. El-Kuşeyrî Risalesi (tabı, 1318) s. 73, s. 17 ve 

müteakibi. 
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bir esası olmayan bir şeyin levminden dolayı canı sıkılıyor, Hak yolunda 

olmadığını bilsin. Her zaman nefsine müstahak olduğu tevazuu gösterirse hiçbir 

mâdihin (övenin) methi onun üzerinde bir tesir yapamayacağı gibi hiçbir lâimin 

levmi de dahme ile meşgul olmaz. O zaman ahvâl-i Melâmeye dahil olur.”  

Şurası nazar-ı dikkate çarpıyor; Melâmetîliğin mahiyeti, hîn-i tasvirde, 

mücadelede bulunduğu ahvâlde müspet olmaktan ziyade vuzuh ile menfi olarak 

gösterilmiştir. Şimdi de riyanın müspet mukabili olan şeye sıra geliyor. O da 

ihlastır.
43

 Yani Hakk‟a teveccüh ederken tecerrüd-i tam üzere bulunmaktır. 

Melâmetîliğin mahiyetini kârie daha iyi izah eden şeyhlerin kelamları arasında 

“Yahya b. Muaz”ın sözü vardır ki: “Munhasıran Allah‟a vakf-ı nefs eden
44

 şahsı 

ile meşgul olunmasını ve sözlerinin nakil ve hikâye edilmesini istemez.” Riya 

mukabili olarak müspet surette tamamlanan ihlas Melâmetîlik prensiplerinde 

esaslı hiçbir rol ifa etmez.  

Riya tehlikesi bittabi en ziyade dinî mahiyeti haiz muamelat ve hadisatta 

mevcuttur. Bundan dolayı bu gibi şeylerle tefahür edilmemesi muttasıl tekrar 

edilmektedir. Bu, olabilir ki insanlar için bir tehlike teşkil eder. İnsanın en iyi 

refiki ilimdir. Çünkü taklitten vücut bulmuştur ve buna bizzat nefsin hiçbir veçhile 

iştiraki yoktur ve tabiatın hilafına hâdis olur. İnsanın en fena refiki kendi ibadetine 

müteallik vukuatıdır. “Nüsük”tür. Çünkü bu vukuat gurur ve övünmeden ayrılmaz 

ve büyük ve mağrurane bir fiil hâlince kolayca zahir olur. Şüphesiz ilim –hiç 

olmazsa resmî ilm-i kavânîn- katiyen aynı tefahürle alakadar değildir. Fakat 

bunda da riya tehlikesi bilhassa büyüktür. (bkz.: 21, 37 grds.) Ebû Yezîd diyor ki: 

“Allah ile kul arasında en kalın peçe üç şeyde bulunur: İlmi dolayısıyla amelî 

sûfîliğin dinî mümessili olan alimde, ibadetiyle âbidte, zühd ve takvasıyla zâhidte. 

Eğer alim, bilumum insanların ilminin ve Cenâb-ı Hakk‟ın insanlara ilim olarak 

bahşettiği her şeyin levh-i mahfuzda yazılmış olduğunu bilmeseydi ilmiyle tefahür 

ve azametin günah-ı mahz olduğunu bilmezdi.
45

 Eğer zâhid-i mütehakkim Cenâb-ı 

Hakk‟ın dünyaya ne kadar az ehemmiyet verdiğini bilmiş olsaydı ve bu cüzî 

alemde ne miktarının taht-ı tasarrufunda olduğunu ve tasarrufundaki şeyden de ne 

miktarını terk etmiş olduğunu düşünseydi feragatinin, zühdünün medh ve senaya 

şayan olmadığını anlardı. Eğer sûfîy-i âmil ibadetinden dolayı nail olduğu inayet-i 

ilahîyeye vakıf olsaydı bu şahidi olduğu inayet karşısında icrasıyla mağrur olduğu 

ef„âlinin eriyip gittiğini takdir ederdi.” Aynı manada olarak Hamdun, 

arkadaşlarından Abdullah el-Haccâm için diyor ki: “İsminin Abdullah el-Haccâm 

oluşu bence Abdullah el-Ârif veya Abdullah ez-Zâhid olmasından daha iyidir.” 

Bu sözün manası şudur: Alelade sanatla iştigal, dine mevkuf bir hayata aşikar 

teslimiyete müreccahtır. Zira Abdullah evvela soruyor: “Ben kesb talebinde mi 

bulunmalıyım?” Hamdun cevap veriyor: “Kazanca istinat eyle.” Ebû Hafs da aynı 

suretle talebelerinden birine diyor ki: “Ticarete kesb-i hayatına sarıl.” Tabi bu 

tavsiyeden maksat kazancın fukaraya verilmesidir. 
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 Bkz.: H. Bauer, İslamische Ethik, c. 1, s. 45 ve müteakibi; el-Kuşeyrî adlı eserim, s. 15 ve 

müteakibi. 
44

 Ahlasa lillahi. 
45

 [Bu cümle tercümede “Eğer alim bilumum insanların ilmin ve Cenâb-ı Hakk‟ın insanlara ilim 

olarak bahşettiği her şeyin levh-i mahfuzda yazılmış olmadığını bilmiş olsaydı ilmiyle tefahür ve 

azametin günah-ı mahz olduğunu bilirdi.” şekilde tercüme edilmiştir ki hatalıdır. Doğrusu bizim 

verdiğimiz şekilde olmalıdır. ] 
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Burada mevzubahis olan sûfîliğin meydana çıkarılması bilâ-tereddüt 

reddedilmemektedir. Yalnız insanların hüküm vermeleri maksadıyla ifrat ile 

kıymet vermek ve icra etmek hususu reddedilmiştir. Sülemî bilhassa âdâba riayet 

edilmesini tavsiye ediyor. Es-Sülemî‟nin fikrince ubudiyet kavâidinde 

müptedilerin kolayca taklit etmelerini icap edecek şekilde hareket eden ve bâtınen 

sûfiyâne müşahedenin kavâid ve ahvâline ârif
46

 olanlara da talimat verecek surette 

hareket eden kimse ef„âlinde kâmildir. Ebû Hafs, ef„âl hususunda şu mülahazayı 

yürütüyor. “Nefs hasta olarak yaratılmıştır. Hastalığı ise taattır. İlacı, kaza ve 

kadere merbutiyettir. O suretle ki insan taatında bulunmakla beraber bu taattan 

mütecerrittir.” Fakat tabidir ki taat sakinâne vaki olmalıdır. (grds 1) Melâmetî 

hadd-i zatında malik olmadığı gösterişler ile hakikatte olduğundan daha fena 

görünmek ister. Melâmetî nefsini yalnız kendi levmine muhatap kılmaz belki 

başkalarının levmine de maruz bırakır. Melâmetîliğin esası şudur: “İyi olan 

ef„âlini meydana koyma, fena ef„âlini ise gizleme.” Şeyhleri, fasık olarak 

görünmeyi, âbid olarak görünmeye tercih ederler ve müritlerinin, ticaret işlerinde 

bulunmasını ve kalplerinin de bundan azade bulunmasını arzu ederler. 

Ef„âl-i hasenelerini olduğu gibi dinî vukuflarını da gizlerler. “Ahvâl, 

sahiplerinin eline verilmiş bir vediadır. Eğer onu ifşa ederlerse artık sadık 

değillerdir.” Ebû Amr ed-Dımeşkî diyor ki: “Cenâb-ı Hak, peygamberlere 

mucizelerini izhar etmeyi nasıl emrettiyse insanların da tecrübeye kalkmalarına 

mani olmak için âbidleri de ef„âl ve harekatını gizlemekle muvazzaf kılmıştır.” 

İşte alelade sûfîyi Melâmetîden tefrik eden zihniyet şudur: “Allah insanları yarattı 

onlardan bazılarını ilhâm-ı rabbanî ve cemal-i ilahî ile taltif ve atîfet-i sübhânî ile 

mümtaz kıldı ve bazılarını ise nefislerinin, nazarî kabiliyetlerinin ve ihtiraslarının 

insafsızlığı yüzünden bednam kıldı. Bu mümtaz olan birinci kısım insanlara “ehl-i 

tasavvuf” derler. Bunlar halka, Hakk‟ın onlara bahşettiği kerametleri izhar ederler 

ve bu kerametler ile tefahür ve âsâr-ı ilahiyeyi ifşa ederler. Üçüncü bir zümre 

“Melâmetiyye”dir. Bunlar mahiyetlerine tevafuk eden ve istidad-ı tabiîlerinin 

semeresi olan muhtelif fiillerini ve karakteristik vasıflarını izhar ederler fakat 

hiçbir kimsenin nazar etmemesi için veya insanların nüfuz edememeleri veyahut 

kendilerinin yüksek görülmemesi veya takdis edilmemesi için esrar-ı ilahiyeyi 

muhafaza ederler. Bundan başka nefislerinin arzusuna muhalif olarak evsaf-ı 

hasenelerini ve ef„âl-i sâlihâlarını ârâ ve izhar hususunda kıskançtırlar; yalnız 

insanların nazarında kendilerini alçaltacak ve hakir yapacak ve onlar tarafından 

reddedilmeyi mucip olacak harekatı izhar ederler ki onların zahir ve bâtınları saf 

kalsın.” Evet “Melâmetiyye tarîki” tefrikanın izharı, (bkz.: s. 150) tahkikin yani 

“cem„ me„al-Hakk”ın ihfasıdır. Bundan dolayı şeyhlerin kısm-ı azamı, mütemadi 

oruç, daimi sükut, alenen evrâd gibi hareketleri dolayısıyla şöhret kazanmak 

gayesini takip edenleri reddederler.” 

Bu nokta-i nazardan fiillerini alenen telin etmek tariki artık uzak değildir. 

Eğer Sülemî tabiatıyla bu hatveyi bizzat atmamışsa bile şurasını inkar edemez ki o 

hatve herhâlde atılmıştır. “Ebû Hafs ile müritlerinin usulü, müptedileri ef„âl-i 

haseneye ve sûfiyâne hareketlere tahris ve onlara o ef„âlin güzelliklerini ve tercih 

                                                           
46

 Metinde “el-ârifûn”. Risaledeki ıstılahat meyanında mühim bir mevkii yoktur. Arif ve marifet 

Melâmetiyede kademelerin zerresini tekil etmez. Medhale nazaran ehlü‟l-marife nuamâ alelade 

sûfîleri karakterize etmektedir. Bu mefhumların ehemmiyeti olmaması bu hareketin amelî sahaya 

inhisar etmesi keyfiyetine tevafuk etmektedir. Burada bu kelimenin zikredilmesini es-Sülemî‟nin 

şahsî nokta-i nazarı ile alakadardır. 
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noktalarını göstermekti ki bundan maksatları müptedilerin a„mâl-i hasene ve 

sûfiyâneyi talimde mütemadiyen tehâlük göstermelerini ve daimi surette 

yorgunluk hissetmemelerini temindir. Hamdun el-Kassâr ve müritlerinin usulü ise 

fiillerini istihkar ve istihfaf etmeyi müptedilere telkin etmekti ki onların kusurları 

üzerine nazar-ı dikkatlerini celbederek gerek şeyhin ve müritlerin ve gerek 

müptedilerin bu hususta gurura kapılmalarına mani olmaktı. Ebû Osman, her ikisi 

ortası bir yol takip etti. Dedi ki: “Her iki usul (tarikat) doğrudur ve bunlardan her 

birinin muayyen bir zamanı vardır. Eğer bir müptedi bize gelirse biz evvela âdâb-ı 

tarikatı iyice telkin ederiz ki ona tevfik-i hareket etsin ve ona merbut kalsın. Eğer 

müptedi bunu kabul ile sebat eder de nefsi nâil-i huzur olursa o zaman ef„âlindeki 

nekaisi ve ona karşı adem-i temayül göstermesini öğretiriz ki bu ef„âline istinat 

ettiği takdirde gerileyeceğini ve bu ef„âlin Cenâb-ı Hakk‟a layık olmadığını bilsin 

ve yanılmaksızın ef„âl ve âmâlinde sebat etsin. Yoksa hiçbir amelde bulunmazsa 

ef„âlinin nekâisi hakkında onun ne suretle nazar-ı dikkatini celbedebiliriz? Bir 

kimse ancak bizzat yaptığı ve idrak ettiği şeylerin kusurlarını görebilir. İşte bu, 

mukayeseli usul-i tarikattır.” 

Melâmetînin insanlarla hayat-ı yevmiyyedeki teması ve ayrıca da sûfîliğin 

amelî tertibatı hususundaki vaziyeti tespit etmek lazım gelir. Şimdiye kadar pek 

iyi anlaşıldığı veçhile Melâmetînin hareketi hususi liyakatten insanlara hiçbir şey 

sezdirmemek noktasında temerküz eder. Maişetini gurur ve tefahür ile temin ettiği 

müteaddit defalar kendisine telkin edilir. Bunu bir misal ile daha vazıh 

anlayabiliriz: Asam el-Belhî, Hatemü‟l-Esamm‟a (vefatı 273) bir hediye gönderir; 

Hatem hediyeyi kabul eder. Bu keyfiyet mevzubahis olunca Hatem der ki: “Eğer 

ben bunu kabul edersem benim için bir alçalma, onun için bir yükselme olur. Eğer 

ben o şeyi kabul etmezsem benim için yükselmek onun için alçalmak olur. Ondan 

dolayı benim yükselmem karşısında onun yükselmesini, onun alçalmasına karşı 

ise benim alçalmaklığımı tercih ettim.” Diğer bir hikâye de Ebû Hafs‟ın arkadaşı 

tarafından anlatılıyor: “Ebû Hafs ona şu talimatı verdi: “Kâr ve kesb hayatına atıl. 

Fakat kesbini istihlakten hazer et belki onu fukaraya sarf et ve muhtaç olduğun 

şeyi sadaka ile temin et.” Ebû Hafs‟ın talebesi devam ediyor: “Eğer ben 

insanlardan sadaka dilenirsem derlerdi ki bu hasis herif bütün gün çalışıyor fazla 

olarak da dileniyor. Bu sözler Ebu Hafs‟ın bana vermiş olduğu talimat meydana 

çıkıncaya kadar devam etti. Ondan sonra bana sadaka verdiler. Ebû Hafs o zaman 

bana dedi ki: “Kazanmayı ve dilenciliği terk et.” Bunun üzerine ikisini de terk 

ettim.” Fakr ile şöhret olmak bir nevi yükselme, manevi bir azamettir. Fakat daha 

iyi olarak sükunet içinde geçmelidir. (grds 23) Şah el-Kirmânî dedi ki: “Fakr, 

Allah tarafından insana verilen bir emanettir, onu gizli tutarsa sadıktır, ifşa ederse 

fakir unvanını zayi eder.” Melâmetî iş ve para kazancı ile de meşgul olmamalıdır. 

(grds 31) Hakiki tarz-ı hareket tevekküldür ki insanlardan muavenet talep 

etmekten (grds 42) ve Hakk‟a münacatta (grds 29) bulunmaktan feragat etmektir. 

Mülksüz olduğunu ketmekmek için sûfî kostümü taşımaz. Ebû Hafs eve 

geldiği zaman murakkaasını çıkarır ve zümresine ait işareti hamil bulunurdu. 

Fakat harice çıktığı, insanlarla temas ettiği zaman işçi elbisesini giyiyordu; zira 

insanlar arasında sûfî elbisesi giymekte riya veya riyaya mümasil bir şey veya 

yapmacık görür idi. Melâmetî kendisine hizmet edilmesinden, takdis edilmesinden 

pek hoşlanmaz. (grds 32) Ebû Hafs diyor ki: “İbadet edişin, sana hizmet edilmesi 

için bir sebep teşkil etmez.” Reis-i rûhanî gibi faaliyette bulunmak Melâmetîye 

yakışmaz. “Şeyhlerin ekserisi zikr u mevizede bulunmak için insanlarla oturmak 
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istemezler.”
47

 İnsanlar arasında tabiî hareket daha ziyade suret-i dâimede 

muavenete hazır olmaktır. (grds 34) Bundan maada Melâmetî hiçbir veçhile 

nazar-ı dikkati celbetmeyecek şekilde hareket eder. Ebû Yezid‟in dediği gibi 

mistiklerin en büyük kerameti budur. “Onun seninle bir gün, (yerken) - içerken, 

latife ederken, alışveriş ederken görürsün hâlbuki onun kalbi meleketü‟l-kudstedir. 

Melâmetînin muhitine karşı vaziyeti hakkındaki bu kavaidde sair sûfî 

tarikatlarına ait iştigâlâtın mühim bir kısmı mündemiçtir. Mamafih Sülemî‟nin 

risalesinde bazı şeyler daha mevcuttur ki münhasıran sûfîliğin dahilî tekevvün 

devrine ait parçalardır. Seyahat hususunda sûfî rüesasının fikirlerinin 

yekdiğerinden şiddetle ayrıldığı malumdur.
48

 Sülemî‟nin ricali arasında da bu 

husustaki nokat-i nazar ayrıdır. Ebû Hafs müritlerine seyahati men ediyor, bittabi 

hac ve cihat,
49

 şeyhi ziyaret veyahut taharri-i ulum
50

 gibi hususatı istisna ediyor.  

Fakat arzu-yı
51

 zatiye müstenit seyahati reddediyor ve diyor ki: “Hakiki 

fazilet-i beşeriye
52

 iradenin vukuunda sebat etmektir.” Hamdun, Kur‟an-ı Kerim‟i 

göstererek buna itiraz etti. Fakat öteki cevap vererek diyor ki: “Seyahatten bir şey 

bekleyen seyahate çıkar.
53

 Bir kimsenin bulunduğu mahalde tarikatın açılması, 

onun için seyahat tarikinin terki ve kapanması demektir.” 

Vecd-âlud ahvâli ikaz maksadıyla musiki fasıllarının sema vaziyeti 

hakkında bir takım mütalaat mevcuttur. Mecalis-i semaa iştirakin müteaddit 

defalar reddedilmiş olduğu görülüyor. Bunun için istinat edilen delil tamamıyla 

sarih olarak Melâmetî hâlet-i rûhiyesinin enmûzec şeklini gösteriyor. “Birisine 

sormuşlar: Mecalis-i semaa gelmemenizin sebebi nedir? Cevap vermiş: 

Gelmiyoruz, sebebi semaı reddettiğimizden değil bilakis saklamaya mecbur 

olduğumuz herhangi bir hâletin meydana çıkması korkusundan. Bu keyfiyet bizim 

için pek mühimdir.” Adem-i temayül bu içtimaları katiyen ziyaret etmeyecek 

raddeye getirmemekle beraber Melâmetî nokta-i nazarında vecd ve istiğrakın alenî 

feveranına muhalefet ile izhar edilir. (grds. 22) Alenen ağlamaktan sakinane bir 

vaz-ı tessür almak daha doğrudur. (grds. 40) “Ebû Bekir Muhammed b. Abdulaziz 

Mekkî meclisinde ağlayan bir adama dedi ki: “Birader, ağlamaktan duyduğun haz, 

giryeyi medh etmek demektir.”
54

 Ebû Hafs müritlerine yalnız matemî giryeye 

müsaade ediyordu. Ve bu, “Medhe şayandır.” diyordu. Fakat Ebû Osman itirazen 

diyor ki: “Hüzün için girye hüzün ile birlikte zail olur. Mütemadiyen hüzün içinde 

bulunmak, ağlamakla müteselli olmaktan daha şayan-ı medh bir netice hasıl eder. 

İsterse bu ağlama rûhun halasını mucip olsun; zira bu suretle ağlamadan 

mütevellit gözyaşı vücudun inhilalini mucip olarak ifnaya sebebiyet verir 

“tefenna”. 

Sülemî‟nin Melâmetîlik hakkında resmettiği tamamıyla hususi mahiyette 

olduğu şüphesiz olan çerçeveye atf-ı nazar edersek, sûfîliğin manzume-i 
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 El-kuûdü li‟n-nâse alâ vechi‟t-tezekküri ve‟l-mevizati. 
48

 Bkz.: el-Kuşeyrî adlı eserim, s. 123-126. 
49

 Tasavvufun cihadı katiyen istisna etmediği malumdur. Bkz.: Goldziher, Takrirleri, s. 15; Risale-i 

Kuşeyrî‟deki hikayeler bkz.: (tab‟ 1318) s, 72 ve müteakibi. 
50

 Goldziher, İslam tetkikleri, c. 2, s. 175 ve müteakibi. 
51

 Burada alelade murat olarak anlamalıdır. Murad, mürid mukabili olan değildir. 
52

 Racül yerine göre bilhassa kemale eren sûfîye derler. Türkçe‟de de eren (Yakub, Turkicshes 

Hilfbuch, c, s. 54, not: 1) racüliyye, mürüvve ile müteradiftir; bkz.: Thorning‟in İslam cemaatleri 

hakkındaki makalesi (Turkische Bibliothek, c. 16), Goldziher, aynı eser, c. 1, s. 13.  
53

 Kur‟an‟ın ifadesine göre 30/9. 
54

 Yani bunun için başka bir mükafat beklemelisin. 
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fikriyesinden her şeye sathiyen hakim olmak üzere, riyaya karşı Melâmenin menfi 

bir düsturu yükselir ki menfi olduğu için hiçbir semere vermez. Oldukça sathi 

olan bu düsturda sûfînin dahilî ahvâlinden ziyade harice intişara muhalif 

bulunmasına rağmen tarikatın harici hususiyetinden bahs olunduğunu işittiğimiz 

zaman hayret etmemeliyiz. Bu, meselenin şekline tevafuk ettiği gibi sair hususatta 

da Melâmetîlik hakkında edindiğimiz fikre de uymaktadır. 

Nisbi merasimin, merkez-i sıklet teşkil etmesi, burada hakiki bir teşkilatın, 

bir tarikatın mevcut olup olmadığını sormaya hak kazandırır. Bu suale mutlak 

menfi cevap vermelidir. Horten‟in “Şârânî‟den sonra İslamiyet‟te Dervişler ve 

Derviş Hayatı” (Şarkî Tetebbu‟ Hakkındaki Makale 1915, 12) ismindeki 

kıymettar kitabında bulunan tarifat katiyen evvelki asırlara irca edilemez; hata 

bana öyle geliyor ki bu, daha muahhar zamanlar için daha ziyade sistematize 

edilebilir. Sûfîlikte muhtelif hareketlerde mebdeden hemen hemen ayrılmışlardır. 

İlk devirlerde teşkilatın rüşeymleri mevcuttu. Sülemî‟nin risalesindeki: Tarikata 

yeni dahil olan sûfînin bir üstat tarafından tarikata sevk edilmesi icap edeceği 

hakkındaki umumi kaideye bu münasebetle temas edebiliriz. (grds. 94) Fakat bir 

tarikattan katiyen bahsedilemez. Tarikatta kaidenin mevcudiyeti şarttır. Fakat 

böyle bir kaidenin Sülemî‟nin zamanında sûfîliğin diğer şubelerinde olmadığı gibi 

Melâmetîlikte de olmadığı aşikardır. Tipik Melâmetîlik ise bence böyle bir 

bağlanmaya bilhassa muhaliftir. 

Burada Horten‟in izahatını ikmâlen ikinci bir noktanın zikri icap eder. 

Horten, Melâme ile fütüvvetin mümessillerini yekdiğerinin zıddı olarak 

gösteriyor. Mumaileyhin bu hususta verdiği tafsilat ne kadar faydalı olursa olsun 

bu zıddiyetleri -bilhassa başlangıçta- pek ziyade mübalağa ile tahminden içtinap 

etmelidir. Şüphe yok ki fütüvvenin en mühim umdesi olan diğer tipi isar 

Melâmetiyyenin menfi umdesine bir dereceye kadar muhaliftir. Fakat tatbikatta 

fityan ilk zamanlarda el-Kuşeyrî‟nin pek güzel tasvir ettiği gibi ekseriya 

kahramanane bir cesaret, asilane bir hüsnü şüphesiz tevlit etmemiştir. Hariçte 

bulunanlar için Melâmetîlikten pek o kadar bir fark ârâ etmez. Herhâlde şurası 

dikkate şayandır ki Sülemî Melâmetîliğin mahiyetini vazıhan tayin eden tarifat 

meyanında fütüvve tarifatından da bahsediyor. Ve risalenin sair yerlerinde de bu 

fütüvvenin mümessilleri olarak fityan mevzubahis oluyor. Burada filhakika sabit 

hudutlar yoktur. Muhtelif cereyanlar karmakarışık bulunuyor. 

 

2. Sülemî’nin Mürevviçleri
55

 

Sülemî‟nin verdiği malumat, esasi kısımlarda, vazıh olmaktan ziyade 

müphemdir. Bize ya mefkurevî bir Melâmetîliği veyahut bu mefhumdan 

anladığımıza göre hakiki Melâmetîliğin bir karikatürünü çiziyor. Yalnız bizim 

değil Arap müelliflerinin de Melâmetîlikten anladıkları mana, riyanın her bir 

nevinden sakınan sûfîden daha başkadır. Ahalinin alkış ve tahsininden sakınan 

kimse, küfrâmiz harekatı ile ahalinin tekdir ve tazirini tahrik edene kadar zahit 
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 Bu mebhasla gelecek mebhas için elde vesait pek nakıs olup Kuşeyrî‟nin risalesi ile (Kahire 

tab‟ı 1318) Şârânî‟nin Tabakatü‟l-Kübrâ‟sına (Kahire tab‟ı 1316) inhisar ediyordu ki bittesadüf 

Hucvirî‟nin Nicholson tarafından tercüme edilen (Gibb Memorial 17) Keşfü‟l-Mahcûb‟tan 

istifade ettim. Bu eserin bilhassa biyografik mesailde pek ziyade ihtiyatla telakki edilmesi icap 

eder. Bedihidir ki daha zengin kitabiyattan istifade edilebilseydi daha fazla netaiç elde 

edilebilirdi. Maahaza biz istifademizde bulunan eserin mahdudiyetine rağmen tetkikatımızdan 

bazı netaiç husulünü ümit etmekteyim.  
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değildir. Bu fikrin müfrit bir zümreye inhisar ettiği aşikardır. Bununla beraber 

burada Melâmetîliğini hisseden ve kendisinin de Melâmetî olduğunu söyleyen 

Sülemî‟den temellük iddiasında bulunduğu bu ismi nez„ etmek hiç kimsenin hakkı 

değildir. Eğer Sülemî‟nin ricalinden olarak gösterdiği zevatın kimlerden 

mürekkep olduğu tetkik edilirse bu meselede ihtimal ki daha fazla vuzuh elde 

ederiz. 

Şurası bedihidir ki Sülemî umumiyetle -mektup hiçbir memba göstermiyor 

bilakis- hiç olmazsa şeklen şifahi ananeleri takip ediyor. Yalnız bir defa “Delilü‟l-

Ârifân”da Ruveym‟in (vefatı 303)
56

 bir sözünü ve bundan başka diğer rical-i 

sûfiyyenin sözlerini –gerek isnat ile gerek bilâ-isnat- zikrediyor. Muahhar ricalden 

olarak üçüncü asrın çok büyük sûfîlerini mevzubahis ediyor. Fakat bilhassa 

dikkate şayandır ki bu zikredilen sûfîlerin kaffesi en maruf olanlar değildir. 

Belki bilhassa maruf olanlar bu meyanda dahil bulunmuyor. Ara sıra 

Bişrü‟l-Hafî (vefatı 227),
57

 Hatemü‟l-Esamm (vefatı 237)‟dan
58

 hikâyeler 

işitiyoruz. Yahya b. Muaz (vefatı 258),
59

 Sehl b. Abdullah et-Tüsterî (vefatı 283 

yahut 273),
60

 Şah el-Kirmanî‟nin (vefatı 300‟den evvel)
61

 kelamlarını dinliyoruz. 

Bu isimler tek tük zikredildiği hâlde şu üç isim ondan ziyade zikrediliyor: Ebû 

Yezîd el-Bistamî (vefatı 261 yahut 234)
62

 Hamdun el-Kassâr (vefatı 271)
63

 ve Ebû 

Hafs el-Haddad (vefatı 260‟dan sonra).
64

 Bu üç zatın Sülemî‟nin mensup olduğu 

Melâmetîliğin hakiki tipleri olduğu münakaşası caiz olmayan bir keyfiyettir. 

Nihayet Ebû Osman el-Hîrî (vefatı 298)
65

 zikrediliyor ki bir isnadın nihayetinde 

müstakil bir racül olarak mezkurdur. Fakat Ebû Osman ekseriya isnatta en sondan 

bir zat evvel yani Ebû Hafs‟tan evvel zikrediliyor. Dördüncü asra kadar inersek 

Ebu‟l-Vâsıtî (vefatı 320),
66

 Ebû Amr (yahut Ömer) ed-Dımeşkî (vefatı 320)
67

 

ihtimal ki (Ebû Bekir) Muhammed b. Ali el-Kettânî (vefatı 322)
68

 ve daha sonra 

İbrahim b. Şeyban el-Kırmısînî, (vefatı 330),
69

 Ebû Ömer b. Nüceyd es-Sülemî 

(vefatı 366)
70

 –Sülemî‟nin büyük pederidir- gibi bir takım ricale tesadüf ediyoruz. 

Fakat bunların da nadiren şahadetlerine müracaat edilmektedir.  

Sülemî, bu meşhur sûfîlerin ekserisinden doğrudan doğruya istifade 

etmiyor. Sülemî‟nin hangi vasıtalarla bunlarla temas ettiğini anlamak yani isnada 

vasıta olan mutavassıtlara bir nazar atfetmek bizim için pek faydalıdır. Bu hususa 

ait malzeme çoğalmadıkça bu meselenin bizce pek meşkuk kalacağı şüphesizdir. 

Mamafih bazı isimlere sık sık tesadüf ettiğimizden ve bunlardan bazılarını da 
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 Kuşeyrî, 34; Şârânî, c. 1, s. 75; Goldziher‟in zahirîler hakkındaki eserine de bakınız. s. 179. 
57

 Kuşeyrî, 12; Şârânî, c. 1, s. 62. 
58

 Kuşeyrî, 18; Şârânî, c. 1, s. 68; aynı isnat Kuşeyrî s. 85 de mevuttur. 
59

 Kuşeyrî, 19; Şârânî, c. 1, s. 69. 
60

 Kuşeyrî, 17; Şârânî, c. 1, s. 66. 
61

 Kuşeyrî, 26; Şârânî, c. 1, s. 77. 
62

 Kuşeyrî, 16; Şârânî, c. 1, s. 65. 
63

 Kuşeyrî, 21; Şârânî, c. 1, s. 71. 
64

 Kuşeyrî, 20; Şârânî, c. 1, s. 70. 
65

 Kuşeyrî, 22; Şârânî, c. 1, s. 74. 
66

 Kuşeyrî, 29; Şârânî, c. 1, s. 85. Aynı isnat Sülemî‟de olduğu gibi Kuşeyrî‟de de vardır. Kuşeyrî, 

s. 6. 
67

 Şârânî, c. 1, s. 86. 
68

 Kuşeyrî, 31; Şârânî, c. 1, s. 94. 
69

 Kuşeyrî, 32; Şârânî, c. 1, s. 97. 
70

 Kuşeyrî, 34; Şârânî, c. 1, s. 102. 
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tanıdığımızdan dolayı isnatlardan da elde ettiğimiz malumatı bir dereceye kadar 

ikmal edebiliriz. 

 Bâlâdaki izahattan sonra evvel emirde Sülemî‟den –Ebû Yezîd- Hamdun- 

Ebû Hafs‟a müntehi olan silsileyi mevzubahis idelim. 

Ebû Yezîd‟e olan isnada üç defa tesadüf ediyor. İhmalden mütevellit 

hatalardan sarf-ı nazarla üçü de yekdiğerinin aynıdır. Bu isnat şöyledir: 1. Es-

Sülemî Abdullah b. Mensur el-İsfehanî (dolayısıyla el-İsfehanî: İbn Abdullah 3. 

Amm-i el-Bistamî 4. Onun pederi (Ebû) 5. Ebû Yezîd. Aynı isnada bir çok 

defalarda Kuşeyrî‟de tesadüf edilmektedir. (Bkz.: Kuşeyrî, s. 16 ve müteakibi)  

Bunun maruf bir anane yolu olduğu anlaşılıyor. İkincisinde ikinci uzuv 

olarak Mansur b. Abdullah mukayyettir. Bu ismin en doğrusu olması 

muhtemeldir; çünkü bu isimde bir zata Kuşeyrî‟de Sülemî‟nin mürevviçleri 

meyanında tesadüf ediyoruz. (Bkz.: Kuşeyrî, s. 7) İsnadın üçüncü defa zikrinde –

bizi pek ziyade alakadar eder- bu zat Sülemî ile Ebû Ali es-Sekafî
71

 arasındadır. 

Üçüncü uzuv olarak birden bire Mensur b. Abdullah‟ın amcasını görüyoruz. 

(Kuşeyrî, s. 16) (Eş-şeyh) El-Maruf bi-ammi‟l-Bistamî‟den sonra Tayfur el-

Bistamî zikrediliyor. Eğer Sülemî‟nin tabakatı müsait olmuş olsaydı ihtimal ki bu 

zat hakkında daha iyi malumat edinirdik. 

Hamdun ile Ebû Hafs‟ın anane sırası böyle tevafuk etmiyor. Bir takım 

karmakarışık isimler ihtiva ederek yekdiğerleriyle ve daha başka isimlerle 

çarpışıyor; bundan dolayı her iki uçtan ayrı ayrı yürünerek Hamdun ile Ebû 

Hafs‟tan kimin ananeyi yürüttüğünü ve sonra Sülemî‟nin muhtelif malumatı 

kimden topladığını anlamak suverini tercih ediyoruz. Mebde ile münteha arasında 

hemen her yerde iki ve nadiren üç kol mevcuttur. 

 Hamdun ananeleri bir defa Ebû Ali es-Sekafî (vefatı 328)
72

 badehu 

Mahfuz b. Mahmud (vefatı 302)
73

 ve bu zamana kadar meçhulüm olan Abdullah 

el-Haccâm ve kezalik el-Kannâd
74

 isminde bir zat tarafından yürütülüyor. 

Bu sıraya İbnü‟l-Mübarek nam-zat dahil oluyor ki bu zat bütün ismi olan 

“Abdullah İbnü‟l-Mübarek” namıyla başka bir mahalde bir isnadın son bir uzvu 

olarak zuhur ettiği gibi Hamdun‟un bir sözünün ravisi sıfatıyla da mezkurdur. 

Binaenaleyh 181 tarihinde vefat eden daha meşhur isimdaşı ile karıştırmamalıdır. 

Nihayet 533‟te Ahmed b. Hamdun isminde bir zata tesadüf ediyoruz. Acaba bu 

zat Hamdun el-Kassâr‟ın oğlu yahut da mezkur olan Muhammed b. Hamdun el-

Kerrâd‟ın pederi midir bilmiyorum. Fakat onun ile Sülemî arasında Muhammed b. 

Ahmed es-Sühemî isminde bir mutavassıt bulunduğundan ikinci şıkka ihtimal 

veriyorum. 

Ebû Hafs‟tan ananeyi yürütür isek evvelce Hamdun‟un ravileri olarak 

zikrettiği el-Kannâd, Abdullah el-Haccâm, Mahfuz ve daha sonra
75

 Ahmed b. 

                                                           
71

 Kuşeyrî, 31; Şârânî, c. 1, s. 91. 
72

 Aynı yer. 
73

 Şârânî, c. 1, s. 86. 
74

 Kuşeyrî, 115‟de bir münasebetle bu zatı zikrediyor. Mamafih bu isimde zevatın mevcudiyeti 

aşikardır. Massignon, Quatre Textes Inedits (Paris 1914), s. 17‟de Ali el-Kannâd nam zattan 

bahsediyor. Hâlbuki bu zat bizde Ebu‟l-Hasan İbrahim tesmiye olunuyor.  
75

 54‟de isnat şöyledir: es-Sülemî‟den sonra Ebû Ömer b. Muhammed b. Ahmed b. Hamdân sonra 

“Ebi” daha sonra Ebû Hafs; ikinci uzuvdaki ilk “b.”in hazfi icap ettiğini zannediyorum. 
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Hamdân (vefatı 311),
76

 Abdullah b. Muhammed en-Nişaburî –ki galiba el-Mürtaiş 

(vefatı 328)‟dir
77

- ve nihayet alelekser Ebû Osman el-Hîrî‟dir. 

Sülemî‟nin bilâvasıta kaynakları hakkındaki malumatımıza daha az 

eminiz. Sülemî‟nin tabakatını elde etseydik ihtimal ki daha iyi malumatımız 

olurdu. Bu mesele hakkında elimde pek az vesaik bulunduğundan Sülemî‟nin 

ekseriya zikredilen en yakın ricalinin ve bilhassa alaka-i mahsusamızı celbeden 

diğerlerinin isimlerini zikr ile iktifa edeceğim. 

Alelekser yedi defadan aşağı olmamak üzere Ebû Bekir Muhammed b. 

Abdullah b. Şâdân zikrolunuyor. (Kuşeyrî, s. 10) -Ki Kuşeyrî‟de Sülemî‟nin ricali 

meyanında pek çok defalar mezkurdur- Muhammed b. Abdullah er-Râzî isminde 

aynı şahsiyeti gösterdiği farz olunuyor. Ebû Bekir er-Râzî gibi daha birçok isim 

şekillerinde Kuşeyrî de sık sık vaki olduğu gibi bu evvelki unvanın (Kuşeyrî, s. 

85) aynı isnadın aynı mahallinde Muhammed b. Abdullah b. Şâdân, Kuşeyrî de 

Muhammed b. Abdullah er-Râzî olarak mevcut oluşu da buna delildir. Sülemî‟nin 

en çok zikrettiği ricaliden olan bu zat
78

 muhtelif sûfîlerin ravisidir. Fakat şurası 

gariptir ki bu zat Hamdun veya Ebû Hafs‟ın isnatlarından hiçbirinde yoktur. 

Aynı ismin sık sık tekerrür etmesi ve daha nazar-ı dikkate alınmak icap 

eden yazı hatalarının ihtimal dahilinde bulunması dolayısıyla hüviyet tayininin ne 

kadar müşkül olduğu bize birkaç misal gösterdi. Bu hususta emin olmak 

ekseriyetle mümkün değildir. En galip ihtimal nazar-ı itibara alınarak hakikate 

takarrüp etmekle iktifa icap ediyor. Bir kere Ebû Osman el-Hîrî‟den rivayet eden 

Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Abdurrahman ed-Dârânî‟nin Ebû 

Abdullah b. Muhammed b. Abdullah b. Abdurrahman er-Râzî (ki eş-Şârânî 

lakabıyla maruftur. Vefatı 353)
79

 olarak kabulünü tercih ediyorum. Zira Abdullah 

b. Muhammed‟in, el-Muallim unvanıyla sûfî hikemiyatını, bir defa vefatı o 

tarihten muahhar olan İbn Nüceyd‟den, diğer defa Ebû Bekir el-Fârısî nam-zattan 

olmak üzere iki defa nakleden zat olduğu aşikardır. Bu zata, daha vazıh bu isim 

tahtında Kuşeyrî‟de Hamdun‟un İbnü‟l-Mübarek‟e ve İbn Münzile‟e (vefatı 309 

veya 330)
80

 isnat ettiği sözler için Sülemî‟nin zikrettiği rical meyanında tesadüf 

ediliyor. Abdullah b. Muhammed er-Râzî ile Sülemî arasındaki zaman farkı 

hususundaki tereddüt, Kuşeyrî‟nin başka mebhaslarda Sülemî‟nin 355 tarihine 

vefat eden Râzî‟nin doğrudan doğruya nakili olduğu söylemesiyle zail oluyor. 

(Kuşeyrî, s. 33,88) 

Evvelce yukarıda bahsi geçen Mensur b. Abdullah‟ı burada tekrar 

zikretmek lazım gelir, çünkü bu zat iki yerde daha zuhur ediyor. Bir defa el-

Murtaiş‟a isnat eden Ebu Hafs‟tan ve bir defa da Ebû Ali es-Sekafî‟ye istinat eden 

Hamdun‟dan rivayet ediyor. (Bkz.: Kuşeyrî, s. 31) 

Nihayet bu zikrolunan rical meyanında dört defa (bir defa müstakilen) 

Muhammed (b. Ahmed) b. el-Ferrâ mezkurdur. Bu zat bir defa Ebû Osman‟dan ve 

diğer bir mutavassıttan naklen Ebû Hafs‟tan rivayet ediyor; bir defa Abdullah 

İbnü‟l-Mübarek‟ten; diğer bir defa müşarünileyh Kuşeyrî‟de de Hamdun, Ebû 

Hafs, Ebû Osman‟ın nakili olarak Sülemî ricali meyanında da mezkurdur. 
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 Şârânî, c. 1, s. 88. 
77

 Kuşeyrî, s. 30; Şârânî, c. 1, s. 90. 
78

 Massignon, Quatre Textes Inedits, s. 12, Cami‟nin “Nefehat”ına müracaat edilmesini söylüyor s. 

257. Maatteessüf müracaat edemedim. 
79

 Kuşeyrî, s. 33; Şârânî, c. 1, s. 102. 
80

 Kuşeyrî, s. 31; Şârânî, c. 1, s. 92. 
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Kuşeyrî‟de sayfa 78, satır 16‟daki aynı isnat Kuşeyrî‟nin sayfa 23, satır 15 ve 

müteakipte Muhammed b. Ahmed el-Ferrâ yerine Muhammed b. Ahmed el-

Melâmetî olarak zikredildiğinden bu ismi bilâ-tereddüt aynı zata izafe 

edebileceğini ve belki de Sülemî‟de el-Kannâd‟dan naklen Hamdun‟un ravisi 

olarak zikredilen Ahmed b. Ahmed el-Melâmetî‟nin aynı zata ait olduğu ve yanlış 

yazılmış olduğunu söyleyebileceğiz.  

Bunlardan başka daha birçok isimler zikredilmiştir. Yalnız birkaç tanesini 

mevzubahis etmekle iktifa edelim: Ebû Ömer (Amr) Muhammed b. Ahmed 

Hamdun (vefatı 376)
81

 daha maruf olan pederinden
82

 Ebû Hafs‟tan iki defa rivayet 

ediyor. Maruf sûfîlerden Ali b. Bündâr
83

 bir defa Mahfuz‟dan ve Ebû Hafs‟tan 

rivayet ediyor. Muhammed b. Ahmed el-Kerrâd
84

 ihtimal verdiğimiz veçhile 

burada zikredilen Muhammed b. Ahmed es-Sühemî ile aynı zat ise Ahmed b. 

Hamdun –ki Hamdun el-Kassâr‟ın bu zatın pederi olduğuna ihtimal vermiştik- „un 

nakili olarak mezkurdur. Birkaç defa tesadüf ettiğimiz müellifin büyük pederi İbn 

Nüceyd ile İbn İsa, Ahmed b. Ahmed gibi bazı isimlerden bahse ise lüzum yoktur. 

Esasen bu zevat evvelce de söylendiği gibi nadiren zikrediliyor. Sülemî‟nin 

numune ittihaz ettiği daireyi tetkikten ibaret olan gayemiz için bu isimlerden bilâ-

tereddüt vazgeçebiliriz. Elimizdeki vasıtanın noksan olmasına rağmen bu hususta 

umumi bir fikir verilebileceğini ümit etmekteydim. 

Bütün bu izahattan elde edilen tesiri hulasaya çalışırsak Ebû Yezîd‟in 

nüfuzunun ancak bazı muayyen sahada cari olduğunu hâlbuki Ebû Hafs‟ın (Ebû 

Osman ile beraber) ile Hamdun el-Kassâr‟ın ananesinin her taraftan zengin bir 

coşuşla aktığını söylemek lazımdır. Bununla muvazi olarak en eski sûfîliğin -eğer 

bu son devir için tabir caizse- beynelmilel sûfîliğin en uzak mehafilinin nüfuzu 

müşahede edilmektedir. Ve bu cereyan Sülemî için bir dereceye kadar 

Muhammed b. Abdullah b. Şâdân‟ın şahsiyetinde mündemiç gibi görünmektedir. 

 

3. Üçüncü ve Dördüncü Asırlarda Nişabur’da Sûfîlik 

Rac‟i bir nazarla geriye bakarsak Melâmetîliğin mebdeinin bizi 

Nişabur‟a
85

 kadar sevk ettiğini görürüz. Sülemî de bize salahiyattar muallim ve 

numune ittihazına şayan zevat olmak üzere takdim ettiği zevat esamisi dolayısıyla 

bizi Nişabur‟a kadar götürüyor. Kuşeyrî ve Şârânî‟ye nazaran üçüncü ve dördüncü 

asırlar zarfında bu merkezdeki riyazî-sûfî cereyanına bir nazar atfetmeye 

çalışırsak Melâmetiyenin aslı daha vazıhan meydana çıkar. 

Nişabur‟da büyük sûfî olarak Yahya b. Muaz er-Râzî‟den (vefatı, 258)
86

 

bahsediliyor. Bu zat “reca”
87

 nokta-i nazarının beliğ bir mümessili olarak 

gösterilmektedir. Mamafih takip ettiği yol itibarıyla daha ziyade bunun aksini 

kabul etmek icap eder. Açlığı bilhassa tarik-i sûfiyyeden bir vasıta olarak telakki 

etmekle beraber bu tarz telakki paranın kıymetini takdir etmekten onu asla men 

etmiyordu. Yahya aynı zamanda “marifet” nazariyesinin mübeşşir ve vaizi olarak 

                                                           
81

 Defter, 3, s. 1, not, 1; Kuşeyrî, s. 107: Ebû Amr b. Hamdân.  
82

 Şârânî, c. 1, s. 88. 
83

 Şârânî, c. 1, s. 106. 
84

 Şârânî, c. 1, s. 107. 
85 

[Nişabur tarihi hakkında bkz.: İsmail Pırlanta, “Fethinden Samaniler Dönemi Sonuna Kadar 

Nişabur”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara 

2010.] 
86

 Kuşeyrî, s. 19; Şârânî, c. 1, s. 69; Hucvirî, s. 122. 
87

 Kuşeyrî hakkındaki risaleme bakınız. s. 24. 
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da meşhur idi. Bu zatın iktibas ettiği kutsi şöhret kabrinde yağmur için dua 

edildiğine dair
88

 el-Kuşeyrî müfessiri “el-Ensarî” tarafından bildirilen vakıa ile 

sabit olmaktadır. 

Yahya‟nın ilk sûfîliğin sayruriyetinde şayan-ı ehemmiyet bir mevki işgal 

ettiği şüphesizdir.
89

 Amelîlikten tamamıyla katî ve sarih panteistliğe inkılap eden 

sûfî ricali zümresine dahildir. 

Fakat Yahya, Nişabur‟da mektep yapmış görünmüyor. Ananeden istihraç 

edilebilirse hemen inanılır ki Yahya‟nın sûfîliği fikren daha yüksek bulunuyordu. 

Nişabur‟da onun ile birlikte diğer iki zat daha sûfîlik üzerinde icra-i tesir 

ediyordu. Bunlar fikren Yahya b. Muaz‟ın dûnunda bulunuyorlardı. Fakat 

seciyelerinin hususiyetleri ve beyne‟l-avam meşhur olan asliyeleri itibarıyla ve 

ihtimal ki bizzat Nişabur‟lu olmaları dolayısıyla ona faik bulundukları için şahsi 

nüfuzları ile daha ziyade icra-i tesir ediyorlar ve memleketlerinde sûfîliğin 

inkişafında kuvvetle amil oluyorlardı. Bu iki zat Ebû Hafs ve Hamdun el-Kassâr 

idi. 

Ebû Hafs Ömer b. Mesleme el-Haddad
90

 Nişabur kuyuları önünde Buhara 

caddesi üzerinde kain Kerdâbâd köyüne mensup idi. 264 veya 265 tarihinde vefat 

etti. Hucviri, üstadı olarak Ebû Abdullah el-Baverdî nam zatı, Şarani ise Abdullah 

el-Mühenî ve Ali en-Nasrabadî‟yi zikrediyor ki bunlardan sonuncusunun 

Nişabur‟lu daha doğrusu Nasrabad‟lı olması lazım gelir. Müşarünileyh 

fütüvvenin
91

 başlıca mümessillerinden olup Ali en-Nasrabadî‟yi ziyaret etmek için 

Nişabur‟a gelen Belhî Ahmed b. Hadraveyh (vefatı 240)
92

 ile münasebette 

bulunduğuna dair alınan malumat ile
93

 daha esaslı bir sahaya dahil olmuş 

oluyoruz. Kezalik Ebû Hafs‟tan da fütüvvet hakkında sözler nakledilmektedir. 

Vecd ve istiğrak tezahuratı Ebû Hafs‟a asla meçhul olmamakla beraber resmî 

dinin esasatına kaviyen merbutiyeti dolayısıyla şevk ve heyecanını gizlemeyi 

biliyordu. Kendisinden rivayet edilen sözler, derece-i nüfuzunu pek güzel 

göstermektedir. Buna rağmen Ensarî‟nin iddiasına göre müşarunileyhin sûfîlerin 

tarikatını Nişabur‟da ilan etmesi keyfiyetine asla şüphe edilemez. Bu keyfiyet 

kendine raptetmeyi pekiyi bildiği talebelerinin ehemmiyetini -ki bu talebeler 

meyanında Ebû Osman el-Hîrî mektebi şereflendiriyordu- ve belki de Nişaburdaki 

kabrinde diğer sûfîlerin de metfun bulunduğunu gösteriyor. 

Zikredilen zevatın ikincisi olan Ebû Salih Hamdun b. Ahmed b. Ömer el-

Kassâr
94

 beyne‟l-avam daha meşhurdur. Bu zat alim bir fakih idi. Ve bu 

münasebetle Süfyan Sevrî mekteb-i fıkhına mensup idi. Sûfîlikte üstadı olarak 

meşhur seyyah ve sâim Ebû Türab en-Nahşebî (vefatı 245)
95

 umumiyetle 

zikredilmektedir. Bunun yanında Kuşeyrî Selam el-Barûs isminde bir zat ile el-
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 Goldziher, Muhammedsnische Studien, c. 2, s. 313. 
89

 Bkz.: Der Islam, sayı: 6, s. 69. 
90

 Kuşeyrî, s. 20; Şârânî, c. 1, s. 70. 
91

 Hucvirî‟ye göre s. 119. 
92

 Kuşeyrî, s. 19; Şârânî, c. 1, s. 70. 
93

 Hucvirî, s. 119 Ahmed‟in zevcesi Fatıma‟yı bir şahsiyet-i mukaddese olarak gösterdiğinden 

ihtimal ki kutsi tanınan ve bizce maruf olmayan Fatıma en-Nisaburî –ki Şârânî, c. 1, s. 56 

Mekke‟de vefat ettiğini söylüyor- ile karıştırılmıştır. Her hâlde şayan-ı dikkattir ki bu ilk 

zamanlarda Nişabur‟da veya haricinde şahsiyet-i kutsiyeyi haiz hatunlar mevcut idi ve bu 

hatunlara pek ziyade itibar edilirdi. 
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 Kuşeyrî, s. 21; Şârânî, c. 1, s. 72; Hucvirî, 125. 
95

 Kuşeyrî, s. 20; Şârânî, c. 1, s. 71. 
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Hucvirî‟yi ve Şârânî ise evvelce Ebû Hafs‟ın üstadı olarak zikredilen Ali en-

Nasrabadî‟yi zikrediyor. Hamdun 271‟de vefat etti. Nişabur mahallelerinden olan 

el-Hire‟de defnedildi. Müşarünileyh Nişabur‟da Melâmetiye tarikatının 

kendisinden gelmesi ile kesb-i ehemmiyet etmiştir. Kendisinden rivayet edilen 

sözler tercihen kibir ve azametin her nevi aleyhine teveccüh ediyor: “Kim 

Firavun‟un nefsinden kendi nefsini daha aziz tutarsa kibir ve azamet göstermiş 

olur.” Şeytanın
96

 fenaların kalbine nazar ettiğini bildiğim zamandan beri ondan 

olan havfım benden zail olmamıştır. Eğer bir kimseye iltihak etmek istersen 

sûfîlere iltihak et; zira onlar fena için her nevi mazerete maliktirler ve iyi onların 

nazarında kıymetli değildir; o kadar ki onlar seni iyilikten dolayı yükseğe 

çıkarmazlar.” Sözlerinin ifadesi kısmen ehemmiyet-i mahsusayı haiz kıymet ve 

kuvvettedir. Müşarunileyhin Melâmetîliğin müessisi olduğunu bilmeseydik 

sözleri dolayısıyla şahsından bu kadar bahsetmezdik. Tarikattaki hususiyet, 

İslamiyet‟in bize kati olarak söylediği gibi, â„mâlin istihkarındadır. Ve bu 

hususiyet –tamamıyla müspet bir ifade ile ikmal edersek- merdud görülen ef„âlin 

kısmen irtikabı, Melâmetîlikten umumiyetle anlaşılması mutad manaya göre 

Melâmetîliği ifade eylemektedir. 

Hucvirî (s. 183) (ve Feridüddin Attâr‟ın “Tezkiretü‟l-Evliyâ”sı Nicholson 

tabı c. 1, s. 334) tarafından nakledilen Hamdun‟a ait hikayenin burada kati olarak 

işaret edilmesi icap eder; zira bu hikâye yalnız Hamdun‟un tarz-ı hayatı hakkında 

malumat vermekle kalmayıp yaşadığı muhit-i fikriyeye de bir nazar atfını 

mümkün kılar. Bu hikâyede fütüvvetin maruf mümessillerinden Nuh el-Ayyâr ile 

vuku bulan bir tesadüf izah edilmektedir. Ayyar, mahiyetleri hakkındaki istizah 

üzerine kendisinin ve Hamdun‟un civanmerdîsini ayırıyor ki fütüvvetten ayrı bir 

şey değildir. Onun civanmerdîsi sûfî kisvesini takınarak kavanîn-i ilahiyeye 

mutlak olarak itaattir. Hamdun‟un civanmerdîsi ise bu kisveden feragat olup 

Hakk‟a karşı itaat-ı maneviyenin deruniliğindedir. 

Hamdun zamanında Nişabur‟da fityana tesadüf ediyoruz. Nuh burada 

haricen sûfî olarak meydana çıkmıştır. Fakat umumiyetle fityanların bilâ-tereddüt 

sûfî olmadıklarını eski hikâyelerden biliyoruz. Şurası vazıhan takdir olunabilir ki 

bunlar, teşkilatların dağınıklığı veya topluluğu ve mahiyet-i yakıniyeleri hakkında 

hiçbir malumatımız olmadığı şüphesiz olan hususi bir cemiyet teşkil etmişlerdir. 

Nuh‟un sabit lakabı olan “ayyâr” kelimesinin serseri, haydut manalarına 

geldiği ve bahusus (el-Kuşeyrî, s. 123) “ayyâr”ın aynı zamanda re‟sü‟l-fityan 

tesmiye edildiği düşünülürse bunların mensup oldukları tabaka-i içtimaiye 

hakkında bir fikir edinmek mümkün olur. 

Bu fütüvve ahîlerinin Nişabur‟daki sûfîliğe icra-i tesir ettiği mümkün 

görülebilir. Fakat ahîler bizim için o kadar vuzuhtan ari, suret-i teşkilleri bize o 

kadar meçhuldür ki her şeyden evvel bu husustaki aczimi itiraf etmek 

mecburiyetindeyim. 

Nişabur‟da sûfîliğin devam-ı teşkili hakkında Ebû Hafs el-Haddad ile 

Hamdun el-Kassâr isimleri pek manidardır. Riyazetçi sûfîlerden mürekkep 

kuvvetli bir nesil bu iki zatı, terbiyeleri hususunda model ittihaz etmişlerdir. 

Sûfîliğin inkişaf-ı müstakbeli hakikaten bu iki zat tarafından evvelden çizilmiş 

midir yoksa talebeleri kendi say-i zatileriyle mi bu hususta amil olmuşlardır 

şimdiye kadar anlaşılamamıştır. İkinci şık herhâlde bilhassa (Şârânî‟nin ifadesine 
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nazaran c.1, s. 74) Ensarî‟nin ifadesine nazaran Nişabur‟daki sûfî tarikatının 

müessisi Ebû Osman Said b. İsmail el-Hîrî –Nişabur‟un el-Hîre mahallesindendir- 

için daha vasi„ mukayesede vakidir ki müşarunileyhin müessislik hakkına Ebû 

Hafs‟tan daha az malik olduğu iddia edilemez. Kuşeyrî‟ye göre (s. 22) Rey 

kasabasına mensuptur. Şah el-Kirmanî‟ye (Vefatı 300‟den evvel)
97

 ve Yahya b. 

Muaz er-Râzî‟ye iltihak etmiştir. Müteakiben Şah el-Kirmanî ile birlikte 

Nişabur‟da Ebû Hafs el-Haddad‟a gelerek onun yanında kalmış ve kendisinden 

istifaza etmiştir. Ebû Hafs ona kerimesini tecviz etmiştir. 298 senesinde vefat 

etmiştir. El-Ensarî bu tarifata ilave ediyor: “Mezarı Nişabur‟da Ebû Hafs‟ın 

merkadi yanında olduğu malumdur. Ve makberinde yağmur için dua edilir.” Ebû 

Naim‟e istinaden (vefatı 430) metfun bulunduğu mahal hakkında daha etraflı 

izahat vererek mezarların el-Hire kabristanında bulunduğu söyleniyor. 

Ebû Osman‟ın Ebû Hafs‟tan çok daha malumatlı olduğu görünüyor. (Ebû) 

Osman kudret-i taharriye de malik imiş. Sûfîliğin vecd ve istiğraka ait cihetinin 

ihtimal ki Ebû Hafs‟a nazaran daha zayıf oluşu bu hakikate tevafuk eder. Buna 

mukabil riyazat ciheti onda kuvvetle mahsustur. Jammertal (hüzün) 

nazariyesinin
98

 enmuzeç mümessilidir. Hakiki sûfînin hayat-ı nefsaniyesinin 

muvafakat-ı asliyesi onun için hüzündür. Bu keyfiyet onu bazı hususatta bilvasıta 

taht-ı tesirinde kaldığı şüphesiz olan Ebû Hafs‟a yaklaştırmaktadır. Sûfînin hayat-ı 

serseriyanesini Ebû Hafs‟tan daha az reddeder görünmektedir. –Kendi tarz-ı 

hayatı bunu her şeyden evvel gösterir- Daha basit olan, üstat kanun ile mukayyet 

olmaktan kurtulamadığı hâlde genç şakirt daha elastikî hareket ederek Hamdun‟a 

yaklaşıyor. (Bkz.: defter, 2, s. 8) Ebû Osman‟ın tabiatı çok muğlaktı. İcra ettiği 

pek büyük nüfuzunu ise fevkalade azmine saha-i tecelli olan geniş ufk-ı 

tefekkürüne medyundur. 

Ebû Osman istisna edilirse Melâmetîliğin devr-i tezahüründe münhasıran 

ve bittahsis Ebû Hafs‟ın tesiri altında olarak sûfî tercüme-i hâllerinde gösterilen 

meşhur sûfîler pek çok değildir. Şârânî‟nin zikretmiş olduğu (c. 1, s. 86) fakat 

ismi pek nadir geçen Ebû Abdullah eş-Şecerî nam zattan başka bir takım zevat 

daha mevcuttur ki aynı zamanda Hamdun ile diğerlerinin talebeleri olarak telakki 

edilmektedir. Bu keyfiyet katiyen gösterir ki Ebû Hafs mektebi yekdiğerlerine zıt 

değillermiş. Sülemî‟nin isnadında tesadüf edilen Mahfuz b. Mahmud en-

Nisaburî
99

 bu sûfîlere mensuptur. Bu zatın iptida Ebû Hafs‟ın müridi telakki 

edilmekte olup Ebû Osman ve Hamdun el-Kassâr‟ın rahle-i tedrisine dahil olmuş 

ve ayrıca Kassâr‟ın üstadı olarak zikredilen Selman (yahut Selam) el-Barusî ve 

Ali en-Nasrabadî‟den de ders görmüştür. 303 veya 304 tarihinde maskat-ı re‟sinde 

vefat ederek Ebû Hafs‟ın yanına defn olunmuştur. 

Ebû Hafs ve Ebû Osman‟ın müşterek talebesi Ebû Ali Muhammed b. 

Abdulvehhab es-Sekafî
100

 daha mühim bir şahsiyettir. Alim bir fakih olan bu zatın 

bilahare kendi sayesinde Nişabur‟da şöhret kazanan sûfîlik lehine haiz olduğu 

ulum ve fünundan kâmilen tecerrüt etmiştir. Sülemî‟nin ravileri silsilesinde bu 

zatın ismine evvelce tesadüf etmiştik. 328 tarihinde vefat etmiştir.  
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Aynı zamanda Hamdun‟un hususi tarikatı da müstakilen tevassü„ etti. 

Bunun en kibar ricalinden biri de Ebû Muhammed Abdullah b. Munzil‟dir.
101

 

Şârânî bu zatın tarikatının hakiki Melâmetî tarikatı olduğunu söylüyor. Zira İbn 

Münzil‟in yaptığı gibi hiçbir kimse Hamdun‟dan tarikat der-ahd etmemiş. (Şârânî, 

c. 1, s. 72) Bu zatın ayrıca da Ebû Ali es-Sekafî tarafından da tanındığını Şârânî 

söylüyor. Alim bir zat olup muhaddisinden olarak kesb-i iştihar etmiştir. 329 veya 

330 tarihinde vefat etmiştir. Muahhar sûfî tercüme-i hâlcilerin kendisinden rivayet 

ettikleri sözlerin hiçbir hususi çaşniyi haiz olmayacağı şüphesizdir. Herhangi bir 

sûfînin sözlerinde nihayet herhangi bir dava ve riyaya karşı mücadele ettiği 

görülmemiştir. 

Biraz evvel görmüştük Ebû Hafs ile Ebû Osman‟ın müşterek talebelere 

malikiyetleri hemen hemen tabiidir. Bunlar arasında ezcümle Ebû Muhammed 

(yahut Cafer) Abdullah b. Muhammed el-Murtaiş
102

 temayüz etmiştir. Bu zat bir 

rivayetinde Hireli ve bir rivayetinde Nişabur‟un Mülkabad mahallesinden imiş. 

Memleketinde kalmayarak –ihtimal ki Cüneyd‟in
103

 şöhretiyle müncezip olarak- 

Bağdat‟a hicret ve orada 328 tarihinde vefat etmiştir. 

Bu keyfiyet Nişabur sûfîliğinin vaktiyle İslam sahasında pek ziyade 

taammüm ettiğini gösteriyor. Vakıa bu yeni bir vaka değildir. Zira sûfîlik 

İslamiyet‟te daha iptidadan beri beynelmilel mahiyette idi. Fakat her ne olursa 

onun Nişabur mektebinin büyük müessislerinin, talebeleri delaletiyle malum ve 

muayyen yollardan İslam Dünyasının sair mıntıkalarına da dahil olduğunu 

gösterir. Bu münasebetle Nişabur‟a mensup olan Ebû Hamza el-Horasanî‟yi de 

tahattur edelim. Bağdatlı esâtizeye iltihak ederek İslam Dünyasında çok 

dolaşmıştır. 290 tarihinde vefat etmiştir.
104

  

Ebû Hafs‟tan başka Ebû Osman‟ı da el-Mürtaiş‟in üstatları meyanında 

sayarak Nişabur sûfîliğinin vüsat-i intişarına en büyük amil olan Ebû Osman‟ın 

mektebine nakl-i kelam ediyoruz. Ebû Osman mektebine mensup olanların 

sırasına göre Ebû Hafs‟ın da taht-ı tesirinde kaldıkları evvelce gördüğümüz gibi 

hayrete şayan değildir. Mesela Nişabur‟un büyük şahsiyetlerinden Ebû Cafer 

Ahmed b. Hamdân işittiklerimize göre hayatının son yirmi senesini Mekke‟de 

geçirmiştir. (Vefatı 311).
105

 

Ebû Osman‟ın talebeleri meyanında 320 senesinde vefat eden
106

 Ebu‟l-

Hasan Muhammed b. Said el-Verrâk ve bilhassa (Ebû) Osman‟ın son talebesi olup 

366 tarihinde Mekke‟de vefat eden
107

 Sülemî‟nin pederi Ebû Ömer İsmail b. 

Nüceyd es-Sülemî‟yi zikretmelidir. 

Evvelce de gördüğümüz gibi Nişaburlu büyük sûfîler zamanında 

Cüneyd‟in Bağdat‟taki tarikatının şöhreti pek ziyade yayılmış idi. Rüesadan 

birçokları ve en kibar üstatlar gerek Cüneyd gerek İbn Osman nezdinde yan yana 
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aynı mektepte yetişmişlerdir. Ebû Ömer ve Muhammed b. İbrahim ez-Zuccacî
108

 

ile -ki bu zat 348 tarihinde kezalik Mekke‟de vefat etmiştir- Nişaburlu Ebû 

(Abdullah) Muhammed (b.) Abdullah er-Râzî eş-Şârânî
109

 -ki Ebû Osman‟ın en 

ileri gelen talebelerindendir- bu meyandadır. Her ikisi de Nişabur şeyhlerinden 

olan Ebû Bekir Muhammed b. Ahmed b. Cafer en-Nişaburî
110

 -ki fütüvvetin 

başlıca mümessillerinden olup 360 tarihinden evvel vefat etmiştir- ve Ebu‟l-Hasan 

Ali b. Bündar
111

 Ebû Osman‟dan ders görmüşlerdir.  

Elde ettiğimiz malumata nazaran birincisi yani Ebû Bekir Muhammed b. 

Ahmed b. Cafer en-Nişaburî -münhasıran- Ebû Osman‟dan, diğeri ise Ebû 

Osman‟dan maada Mahfuz‟dan ve Bağdat, Suriye ve Mısır şeyhlerinden ders 

görmüştür. 

Tavus‟un büyük şeyhlerinden Ebû Abdullah Muhammed b. Muhammed 

er-Rukendî
112

 (vefatı 350) gibi Ebû Osman‟ın talebelerinden bazılarının şöhreti 

harice yayılmıştır. Şöhret şiar üstattan teallüm için hariçten Nişabur‟a kabiliyetli 

sûfîler geldiği Muhammed b. Usyan en-Nesevî
113

 tarafından katiyetle beyan 

edilmektedir. Horasan fityanlarından olup 348 tarihinde vefat eden Ebu‟l-Hasan 

Ali b. Ahmed b. Sehl el-Buşeyhî
114

 için de aynı şeyi tahmin edebiliriz. Müşarun 

ileyh o zaman berhayat olmadığı hâlde geriye bıraktığı şöhreti sayesinde hemen 

kendisi derecesinde meşhur olan Ebû Osman Saîd b. Selam el-Mağribî‟yi
115

 

Kirvan taraflarından Nişabur‟a celbe muvaffak olmuştur. Ders gördüğü üstatlar 

meyanında Ebû Ömer ez-Züccacî vardı. 373 tarihinde Nişabur‟da vefat ederek 

hem-namı olan zatın yanına defnedildi. Son arzusu üzerine fakih İbn Fark
116

 

namazını kıldı(rdı). 

Görülüyor ki Nişabur‟un ehemmiyeti, olsa olsa bil-vasıta Nişabur mektebi 

ile münasebette bulunan sûfîleri cezbediyordu. Fakat 340 senesinden sonra bu 

şehirde vefat eden Ebû Bekir et-Tamestanî
117

 ile bir müddet Nişabur‟da vaaz eden 

ve 340 tarihinden sonra Semerkand‟da vefat eden Ebu‟l-Abbas Ahmed b. 

Muhammed ed-Dineverî
118

 için bu keyfiyet varit değildir. 

Hakiki Nişabur mektebi ile münasebeti olan diğer bir zatı, sûfî silsilesinde 

mühim bir şahsiyet olduğu için burada zikredelim. O zat Ebu‟l-Kâsım İbrahim b. 

Muhammed en-Nasrabâdî
119

 (vefatı 369). Cüneyd‟in talebesi Şiblî üstatları 

arasında ilk safta bulunmaktadır. Fakat bundan maada el-Mürtaiş de bu üstatlar 

meyanına dahildir. Mürtaiş, Sülemî ile beraber Kuşeyrî‟nin hakiki sûfî üstadı 

telakki edilen Ebû Ali el-Hasan ed-Dekkâk‟ın (vefatı 400 veya 412)
120

 üstadıdır.  

Ebû Hafs ve Ebû Osman namları ile kesb-i tearüf eden Nişabur sûfîliğinin 

esas tarikatından maada bir takım kolları daha mevcuttur ki bu kolları dar 
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manasıyla Melâmetîliğin ismiyle yad etmek âdet olmuştur. Bu şecere dahilinde 

Ebû Abdullah Muhammed b. Ahmed b. Hamdun el-Kerrâd
121

 zikredilebilir. Bu 

zat Ebû Ali es-Sekafî ile İbn Münzil‟in ve daha diğerlerinin talebesidir. Sözleri 

Melâmetî nokta-i nazarını vazıhan gösterir: “Âmâl-i salihayı ketmetmek âmâl-i 

seyyieyi gizlemekten daha iyidir.” 

Nişabur Melâmetîliğinin yükseldiği muhit hakkında umumi bir fikir 

verebilmek için bu hulasa kafi gelir zannındayım. 

 

C. Melâmetîliğin Din Tarihi İtibarıyla Tetkiki 

Sülemî Melâmetîliğinin esas itibarıyla tipik Nişabur şeklinden başka bir 

şey olmadığı son iki mebhas mukayesesinden anlaşılmaktadır. Tamamıyla mistik -

riyazet sahasında- olup mebdedeki büyük Nişabur sûfîlerinin isimleriyle temayüz 

etmektedir. Ebû Hafs ve Ebû Osman vakıa sûfî teracim-i ahvâlini yazanlar 

tarafından dar manasıyla Melâmetîler zümresine ithal edilmemiştir. Fakat 

Hamdun el-Kassâr umumiyetle Melâmetî tarikatının müessisi olarak telakki 

edilmektedir. Tarikat usullerinde vazıhan meri ihtihafa rağmen herhâlde ilk 

zamanlarda yekdiğerleriyle müttezat değillerdi. Sık sık Hamdun‟a müracaat 

edilmesi keyfiyeti Melâmetî namına konuşmak için Sülemî‟ye gayr-i kabil-i itiraz 

bir hakk-ı tarihî bahşeder.  

Sülemî‟nin mütalaatının mihrakını teşkil eden riya ile mücadele fikri, eğer 

Hamdun, İbn Münzil -Münzil‟in talebesini de der-hatır etmeli- gibi hakiki 

Melâmetiye müessislerinin mütedavil sözleri bu hususta bir hüküm vermeye 

müsaitse, bu tarikatın düstur-ı azimetini teşkil eder. Zeka-i beşeri en çok şaşırtan, 

haddi zatında mafûl bir fikrin yalnız ifrat ile taraflı olarak tasavvurudur. Haddi 

zatında salim olduğu hâlde yalnız manasız olarak tecridi dolayısıyla meşum olan 

düsturun insanlardan havf etmek ve tabasbus-ı riyakarane ile mücadele eylemiş 

olduğu aşikardır. Şayanı istihkar bir yaşayış maskesi altında kutsiyetini saklamak 

için sarf-ı mesai etmek herhâlde dikkate şayan bir dalalettir. Bu gösteriş ciddi 

telakki edildiği takdirde diğer tabir ile medh ve zemme layık temiz bir 

mevcudiyetin müstahak olmadığı hakaretlere kendini maruz kılması ve ayrıca riya 

telakki edilmesinden ihtirazen muamelattan içtinap etmesi gibi Hamdun‟un temsil 

ettiği düstur beni nevi tarafından şahsının her türlü hakaretlerini cebren üzerine 

celbedeceğinden bu dalalet pek fena neticelere müncer olur; çünkü vecdli sûfî her 

nevi hafid hikmetlerin şahsından uzak tutulması tehlikesine maruzdur. İşte 

Melâmetîlik mevzubahis olunca göze çarpan bu nevi dalaletlerin mevcudiyetidir. 

Horten‟in, Kenntnis des Orients Beitrage Zur (c. 12, s. 80 ve müteakibi) unvanıyla 

şark hakkında yazdığı eserde Şârânî‟den naklettiği daha muahhar asırlara ait bir 

takım zevat bu tarikatın enmuzecî mümessillerini teşkil eder. Hartmann‟ın “İslam 

Şarkı” adlı eserinde ( c.1, s. 147 ve müteakibi) bize tanıttığı Türkistanlı bir 

şahsiyet-i kutsiye de bu zevat meyanında bulunmaktadır. Bu gibi şahsiyetlere ait 

hâlât ekseriya namuskarane hovardalık demek olan “ibahiyye” den hemen hiç 

tefrik olunamıyor. Bunların şüphesiz muhtelif ve mutehavvil şekilleri vardır. Ben 

bunun bahsimize taalluku olmadığı fikrindeyim. Cennetin uluhiyet ile temas için 

bir işaret olduğu hakkında pek müteammim nokta-i nazar, amelî Melâmetîlikle 

derunen kardeştir. Cennet hakiki veya hayali olmuş ehemmiyeti yoktur. Her ikisi 

de meczubun düştüğü hâleti tehyiçte yekdiğerine karışır. Tabiidir ki Melâmetîliğin 

                                                           
121

 Şârânî, c. 1, s. 107. 



ES-SÜLEMÎ‟NİN RİSÂLETÜ‟L-MELÂMETİYYESİ 

Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi                                                2013/2, c. 2, sayı: 3 

357 

tefessüh etmesiyle riya mefhumu daha vahim ve berbat bir şekle girer: bilhassa 

mucib-i küfr harekata kutsiyet atfedilmesi gibi. 

Melâmetîlerde bariz olarak nazara çarpmayıp tali derecede müessir olan 

riyanın zıttı ihlas düsturu kati İslam mevzusudur. Bu düstur ehl-i sünnet indinde 

nazarî tevhidin amelî bir surette ikmali demektir. Bu hükümden de Melâmetîliğin 

tatbikatta bütün dalaletlerine rağmen hâlisan İslam tezahüratı olduğunu söylemek 

istediğimiz anlaşılmamalıdır. Pek çok defalar akd ü işaret ettiğimiz gibi bu garib 

veliler, ilk karnın bazı avamî feylesoflarına şaşırtıcı bir müşabehet arz ederler. 

Kamusü‟l-Alâm sahibi muasırımız Sami bile Melâmetîleri hukema-i Kelbiyyûn
122

 

ile mukayese ediyor. Sûfîliğin bazı noktalarında hakikaten Kelbiyyûn meslekinin 

yaşadığı muhakkak olduğu Avrupalılar tarafından müteaddit defalar beyan 

edilmiştir. (Der Islam Mecmuası, c. 6, s. 55, not, 11) Goldziher, “Takrirler”inde 

(s. 169) Melâmetîliğin mahiyet-i hususiyesini meslek-i Kelbiyeye irca ediyor.  

Burada biraz tevakkuf etmek pek faydalı olacaktır. Goldziher‟in musırran 

iddia ettiği veçhile Kelbîlik yalnız Hıristiyanlık vasıtasıyla İslamiyet‟e girmiş 

olabilir. Reitzenstein, Hellenistische Wundererzahlungen (s. 42) nam eserinde 

meslek-i Kelbinin Hıristiyanların riyaziyet meslekinde yaşamakta ber-devam 

olduğunu kanaat-bahş bir surette ispat etmektedir. Melâmetîliğin muhtelif 

tezahürlerini evvela bir defa Hıristiyanlıktaki mümasil tezahüratı ile 

karşılaştırdıktan sonra putperestlikteki esasatını tetkik etmek zahmete değer. 

Sûfîlikte tesadüf ettiğimiz gibi ruhbanlıkta da bunun muhtelif inikasatının 

mevcudiyeti şüphesizdir. 

Sülemî‟nin tafsil etmiş olduğu gibi sûfiyyenin riyaya düşman olması 

yüzünden muamelat-ı kutsiyesini gizlemesi keyfiyeti Reitzenstein‟in tetkik ettiği 

bir sıra devr-i kadim riyazet tarihlerinde barizen mevcuttur. Historia Lauriace‟den 

alınan “Cüceler Manastırındaki Pespaye Kız” hikâyesindeki mukaddes olan bakire 

kendisini meczup ve ahmak gibi gösterdiğinden meselenin hakikatini bilmeyenler 

tarafından tezlil ve istihkar edilirdi. Pek çok tetkikata maruz kalan Suriye 

hikâyelerinde görünüşte fahşa müntesip olan fakat hakikatte tamamıyla afif ve 

mukaddes bir hayat geçiren Theophilus ve Maria meşhurdur. (Reitzenstein, aynı 

eser, s. 146, Nöldeke, Şark Taslakları Orientalische-Skizzen s, 274 ve müteakibi) 

Bu hikâyeler Sülemî‟ye göre Melâmetî mahiyeti arz eden aynı hususiyeti 

haizdirler. Melâmetî de tarikatına mahsus libası taşımaktan sarf-ı nazar bilakis 

dinî nokta-i nazardan şayan-ı istihkar bir mesleğe ait bir kıyafet taşımaktadır. 

Hucvirî‟den naklen Nicholson (s. 119) Ahmed b. Hucvirî‟nin Melâmetîliğin 

timsali olarak asker kıyafetinde gezdiğini hikâye ediyor. Melâmetî, mücrim gibi 

görünmeyi, âbid bir sûfî gibi muamelatta bulunmayı sever. (Eserimizin ikinci 

bahsine bakınız.) 

 Burada Hıristiyan ve Müslüman zihniyeti arasında bir fark keşf etmek asla 

mümkün değildir. Fakat mukayeseli dinler tarihi nokta-i nazarından hüküm 

vermek için mümkün olduğu kadar zahiri şekillerin maverasına rücu ederek 

                                                           
122

 [Bu sistemin mensupları hiçbir töreye, hiçbir nezaket ve edep kuralına saygı göstermezler; pek 

partal, yoksul bir hayat sürerler. Bütün uygarlık değerlerine saldırıp bunları hırpalarlar. Onlara 

göre hayatın doğru sayılabilecek tek anlam ve amacı, erdemdir. Onlar için erdem ise insanın 

içten tam bağımsızlığı; kendini belirlemede mutlak özgür olması; kısaca her türlü gereksinime 

bağlılıktan insanın kendisini kurtarmasıdır. Geniş bilgi için bkz.: Bayram Ali Çetinkaya, İlkçağ 

Felsefesi Tarihi, İnsan Yayınları, İstanbul 2010, s. 138-144;  Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe 

Terimleri Sözlüğü, Paradigma Yayınları, İstanbul 2000, s. 197-198. ] 
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mevzuları tetkik etmek herhâlde pek muvafıktır. Bu hususta Hıristiyanî 

misallerden netice çıkarabileceğimizden şüphe yoktur. Bu zikredilen hadisatta 

nefsini tezlile çalışmak riyazetin garip bir şekli gibi görünebilir. Fakat şurası 

hakikate daha yakındır ki bu şayan-ı dikkat hareket rûhun Allah ile olan 

münasebetinin kendisi ile Hak arasında bir sır olduğu fikrine istinat eder. Bu fikir, 

itiraf etmeli ki mükemmel Hıristiyanlığa ait bir fikirdir. Fakat aynı zamanda bir 

sûfînin bir Melâmînin de fikridir ki esasında ihlas düsturundan başka bir şey 

değildir. Demek oluyor ki bize biçare denilse bile pek garip gelen din tarihine ait 

bu hadise Hıristiyan ve Müslüman daire-i tefekküründen pek güzel anlaşılıyor. Bu 

tezahürat her iki din arasında müstakilen tekamül etmiş olmalıdır. Hakikate yakın 

görülmese dahi bu ihtimalin aleyhinde söylenecek pek çok söz yoktur. İslamiyet 

ve Hıristaniyet‟de müstekilen tanıdığımız bu hakikatin Hıristiyanlıktan evvelki 

devreye ait olduğu hakkındaki Reitzenstein‟in keşfi bizi tamamıyla şaşırtıyor. 

Eline geçirdiği perişan bir papirüs parçasından fevkalade mühim bir metin vücuda 

getiren mumaileyh bu metnin muhteviyatını şöyle izah ediyor: “Bir zata tesadüf 

etmiş: Bu adam muayyen bir dinî veya felsefî bir taifeye mensup imiş. Bu zat 

fuhuş ve sefahatteki hudutsuz taşkınlığı ile maruf olduğu kadar fevkalade bir 

içtinap içinde safiyetini muhafaza ediyor imiş.” (Reitzenstein, aynı eser, s. 147) 

Bu acib tarz-ı tefekkür gerek Müslümanlık ve gerek Hıristiyanlık nokta-i 

nazarından ne kadar iyi anlaşılırsa anlaşılsın bu fikrin muhtelif din sahalarında 

intişarı hakkında tarihî münasebetleri tetkik etmeye bu vaka bizi sevk eder. Aynı 

zamanda çoktan anlaşılmaz bir hâle gelmiş fakat gayr-i meş„ûr bir surette icra-i 

tesir eden hususi mahiyette dinî bir mevzunun –ihlastan maada- bu işte alakadar 

olduğuna ihtimal verirler. Aynı hadisenin bu kadar muhtelif sahalarda zuhuru 

yalnız evvelce müşterek din-i ilahi esası ile kabil-i izah olmakla beraber bu kadar 

garip kaide-i esasiye-i hayatın çoktan zeval bulan devr-i kadimden 

Hıristiyaniyet‟e ve oradan da İslamlığa dahil olması pek ziyade şayan-ı dikkattir. 

Reitzenstein‟in bize kazandırdığı eksik parçalardan istihsal edilen mülahazatı daha 

etraflı surette öğrenmek bizim için takdir edilemeyecek bir kıymeti haizdir. Fakat 

biz burada bununla ayrıca meşgul olamayacağız. Fakat her ne olursa olsun 

meslek-i Kelbiyeye ait alem fikrinin esası bu meseleyi izaha kafi değildir. Burada 

diğer bir ihtimalden bahsedelim: Hıristiyanlıkta ve Müslümanlıkta kati bir dinî 

mevzua müşahede etmiştik; acaba aynı hadise Hıristiyanlıktan evvelki devirde de 

kezalik evleviyetle dinî esaslardan mı gelmiştir? 

Reitzenstein‟in yalnız putperestlik devrine ait hususat hakkında 

mükemmelen izah ettiği Hıristiyanlıktaki riyazet tarihini tetkikte devam edersek 

bir takım hikâyelerde kutsiyetin yukarıda izah edilen fikre tamamen muhalif 

olarak malum olmakla mukayyet olduğu zihniyeti bulunduğunu görürüz. 

(Reitzenstein, aynı eser, s. 76) Yine Historic Lausiace‟de münderiç olan 

“Serapion” hikâyesi gibi bazı hikâyeler bize bilhassa garip gelir. Bu hikâyede 

Serapion, arkasından tamamıyla çıplak olarak sokakları dolaşmaya bir türlü karar 

vermediğinden dolayı Roma‟da mukaddes bir bakireyi riyazet hususundaki 

iddiasında mağlup ediyor. (Reitzenstein, aynı eser, s. 67 ve müteakibi) Bunlar 

Hıristiyan edebiyatında tek değildir. Hatta muharref İncil edebiyatına da dahil 

olmuştur. Bundan daha fazla dine istinat edilmiştir. Reitzenstein, Hıristiyanlığa ait 

vesaikte devr-i kadime ait ahlak mevzuları bakiyelerinde doğrudan doğruya edebî 

münasebetler bulmaya muvaffak olmuştur. Fakat bu bakiyeler dinî mevzular 

karşısında hükümsüzdür. Hıristiyanlıkta liberten/hovardalık zuhur ettiği zaman 
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artık tabiat ve kanunun nezdinde hiçbir hükmü kalmamış olan muhâlliye-i hevatı 

şuuru ile kendi kendini izah eder. Aynı şey İslam tasavvufunda mevcut olan ve 

ekseriya Melâmeye merbut ve mümezzic olmakla beraber esas itibarıyla ayrı bir 

şey olan “ibaha” mesleği hakkında da tamamıyla vardır. Serapion hikâyelerinde 

de garabet ve tuhaflığı derhal meydana çıktığı gibi Hıristiyanlıkta da nazar-ı 

dikkati celbeden bu “revakî” ve “kelbî” mevzuaların İslamiyet‟te de avamî vecd 

ve murakabe ve tasavvuf hususunda mühim amiller olarak zuhur ettiğine katiyen 

inanamam.  

Hıristiyan ve İslam dini sahalarındaki hadiseleri doğrudan doğruya 

“antistane”ye irca etmek şüphesiz kimsenin aklından geçmez. Fakat Hıristiyanlık 

ve Müslümanlıkta “Kelbî” ananenin devamından bahsedildiği zaman yine fisagor 

münakaşa-i kalemiyesi arkasında muahhar Kelbiyyûnu düşünmek pek tabidir: yarı 

çıplak meczuplar ki gah gayr-i meş„ûr hareketler ile ahrette nîk ü bed nam 

feylesof olmak isterler veya nasıh-ı ahlak sıfatıyla insanlara sokulurlar gah sahib-i 

keramet olarak ilahi bir şöhrete nail olurlar veya nîm ilahi bir hürmet iktisap 

etmeye çalışırlar. Bu adamlar artık sadece Yunan felsefesi mümessilleri 

değildirler; belki daha ziyade itikadat-ı diniye mümessilleridir. Felsefe ile birlikte 

zuhur eden bu dinî fikir her hâlde kuvvetli surette şark çaşnisi taşıyor. 

(Reitzenstein, s. 43, 70) Hıristiyaniyet‟te ve tamamıyla İslamiyet‟te Kelbî 

ananenin devamını kabul ettiği zaman fikrimce nazarımıza müessir olarak çarpan 

şey Yunan felsefî zihniyeti değil bilhassa dinî şark zihniyetidir. 

Bu dinî zihniyeti tam bir surette tayine hiç olmazsa şimdilik malumatımız 

kafi değildir. Reitzenstein evvel emirde bunda Mısır tesirini tasavvur ediyor ve hiç 

olmazsa muahhar Kelbiyyûnu hakikate garib olarak bunda buluyor. Bununla 

beraber meseleyi içtinabkarane tetkik etmek hususunda kafi derecede 

ihtiyatkardır. Ve bunda da şüphesiz haklıdır. Şark meslek-i Kelbîsi bütün yeni 

keşfiyata rağmen henüz katiyen vazıh değildir. İslam saha-i tetkikatı için hiç 

olmazsa daha diğer din dairelerini tetkik lazım gelir. Reitzenstein‟in Hıristiyanlığa 

ait vesikalardaki izahatı ihtimal ki Hucvirî‟nin Ahmed b. Hucvirî‟nin (Nicholson, 

s. 120) zevcesi Fatıma hakkındaki hikâyesi ile mukayese edilebilir. Fatıma, 

kocasının arzusuna rağmen Ebû Yezid el-Bistamî ile bilâ ihtizar serbest 

görüşüyordu. Fatıma‟nın ellerinin kınalı olmasını bir gün Ebû Yezîd görünceye 

kadar bu mülakat devam etti. Bistamî onun bir kadın olduğunu gördüğü andan 

itibaren laubaliliğe nihayet verdi. Bu hikâye Melâme nokta-i nazarı için misal 

olarak alınmış olmadığından hangi nazariyeye istinat ettiğini araştıracak değiliz. 

Melâmetîliğin bilhassa bozulmuş şeklinde tatbikatında şarkta -şüphesiz yalnız 

orada değil- cennet ve kutsiyet mefhumlarıyla alakadar olduğunu der-hatır 

etmeliyiz. (Des Marabouts ci Doutte eserine bakınız: s. 70 ve müteakibi, Paris 

1900) Meselenin ehemmiyetine rağmen bu silsilenin teferruatını takip etmekten 

feragat ediyorum. Ve vakıanın tespiti ile iktifa ediyorum. Mamafih burada ihtimal 

ki pek ehemmiyetten hali olmayan bir hususa yani Melâmetîliğin vatanı 

meselesine geçiyorum. Horasan‟ın Türkistan ile beraber sûfîliğin inkişafında 

bilhassa ilk safta bulunduğu büyük bir kısmı Horasan membalarına istinat eden 

nakillerimizin münşeatı dolayısıyla bir dereceye kadar anlaşılıyor. Fakat bunu 

izah için bu menkulat kafi değildir. Bunların vekai ile tespiti lazım gelir. 

Hamdun‟un Melâmetîliğin hakiki banisi olduğunda eldeki malumat muttefekun 

aleyhtir. Demek oluyor ki bu tarikatın evvela Horasan‟da devr-i kemaline suûd 

ettiğinde şüphe caiz olamaz. Her nevi manasız ve kirli harekat ile kutsiyetlerini 
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tanıtmaya çalışan garip azanın daha muahhar zamanlarda tahsisan Türkistan‟da 

nazar-ı dikkate çarpacak bir şekilde yaşadıklarını Martin Hartmann müteaddit 

defalar ispat etmiştir. (Der Islamische Orient, c. 1, s. 328, not, 2) Şarkta hiç kimse 

Yunan fikirlerinin İslamiyet‟te devam ettiğine inanmak istemez daha ziyade 

Horasan‟ın İslam devrinde komşu memleketlerle birlikte evvelden beri her nevi 

acib ve dinî harekatın zuhur ettiği bir memba olduğuna kaildirler. Horasan‟da 

kable‟l-İslam ananenin yaşamakta olduğunda şüphe bile etmezler. Fakat 

maatteessüf Sasaniler zamanındaki İran memleketlerinin hars-i ahvâli hakkında 

pek az bir şey biliyoruz. Burada öyle bir mesele mevcuttur ki az zaman zarfında 

halledilmesi mümkün değildir. 

Sözümüzü bitirmeden evvel şurada asr-ı İslamiyet‟te mevcut bir 

keyfiyetten bahsetmeme müsaade buyurulsun. Melâmetîlik tarihini bilmiyoruz ve 

bu tarihi daha iyi öğrenip öğrenemeyeceğimiz de mucib-i tereddüttür. Şimdi bu 

isim -Melâmî şeklinde Türkiye‟de hususi bir derviş zümresi hâlinde tekrar zuhur 

ediyor ki 1888 tarihinde vefat eden Mısırlı sûfî hakikate muvafık şekilde tekrar 

tadil ve tağyir ettiğini iddia ediyor. Martin Hartmann‟ın “Türkiye‟den Gayr-i 

Siyasi Mektuplar” adlı eserinde bize bahsettiği bu Melâmîler gerek Hartmann‟ca 

ve gerek Goldziher‟e göre (İslamiyet Hakkında Takrirler, s. 196) ananevî bir 

şekilde Melâmetî unvanı altında tanıdığımız taifenin fevkalhad mütefessih bir 

şekil alan Melâmetîliğin hiçbir alakası mevcut değildir. Martin Hartmann‟ın 

verdiği izahata göre Melâmîler diğer tarikatlardan mecburi merasim, ve bağlayıcı 

şekillerin mevcut olmaması ile kabil-i tefriktir. Onlar bu tarikatlardaki alayişi ve 

zahiri gösterişleri reddediyorlar. (Aynı eser, s. 95 ve müteakibi)Ve Melâmîlerin en 

esaslı karakterleri prensip itibarıyla kıyafet, tavr, haricî harekat hususunda katiyen 

diğer insanlardan ayrılmayarak azami derecede sade olmaya çalışmalarıdır. (s. 

177) Eğer elimizdeki nakıs malzeme ile bir hüküm vermek lazımsa tamamıyla asrî 

olan Türk Melâmetîliğinin bize Sülemî‟nin tanıttığı Melâmetîlik ile ayniyeti 

değilse de deruni karabetini ispata şu izahat kafi gelir zannındayım. Binaenaleyh 

yeni bir şey ilave etmeyerek bilakis yalnız eskiyi tekrar eden yeni Melâmetîlerin 

davası tamamıyla haklıdır. Aynı zamanda Sülemî‟nin verdiği izahatın kendi 

kafasından çıkma mefkurevi bir hayal olmayıp azami derecede hakikati ihtiva 

ettiği -haklarında daha fazla malumat elde ettiğimiz Melâmetî mümessilleri 

tamamıyla korkunç veza-i muhtelifede bulunmakla beraber- hususunda asrî 

Melâmetîlerin canlı bir misali olduğunu zannetmekteyim. 


