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ÖZET 

Bazı tasavvufi kaynaklarda müdhede veya müridierin terbiyesi için Cüneyd-i Bağdadi 
(ö. 297 /909)'nin sekiz şartından söz edilmektedir. Sekiz şarttan ilk bahseden kişi, şu 
anda sahip olduğumuz bilgilere göre Necmedd1n Kübra (ö. 618/1221)'dır. Şeyh Kübra, 
Fevtiihii'I-Ce!Jitil adlı eserinin hemen başında mücahedenin üç yolunu zikretmekte; 
bunlardan birinin de Cüneyd'nin tarikatı olarak bilinen sekiz şartı yerine getirmek 
olduğunu belirtmektedir. Daha sonra İbn Aciullah el-İskenderi (ö. 709/1309) ve 
Zeynüdd1n Hafi (ö. 838/1435) gibi isimler de bu hususa işaret etmişlerdir. Hatci İsmail 
Hakkı Bursevi (ö. 1137 /1725) bu konuda bir şerh kaleme almıştır. Bu makalede, 
öncelikle Cüneyd'in tasavvufa dair sekiz şartı olup olmadığı irdelenecek ve böyle bir 
ifadenin ne zaman ortaya çıktığı üzerinde durulacaktır. Ardından söz konusu sekiz şart, 
Bursevi'nin Vesfletii'I-Mertim'ım esas alarak, fakat Necmedd1n Kübra'nın Ristile İle'I
Htiim'inden de istifade ederek değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Cüneyd-i Bağdadi, tasavvuf, sekiz şart, şerh, Vesfletii'l-Mertim, Ristile 
İle'I-Htii!JI. 

JUNAYD'S EIGHT PRlNCIPLES 

ABSTRACT 

In some books of sufism, Junayd al-Baghdac!I (d. 297 /909)'s eight principles are talked 
about for sttuggle or training of disciples. The person who firstly mentioned the eight 
principles is, according to the information we have at the moment, Najm al-Din al
Kubra (d. 618/1221). Sheikh al-Kubra has cited at the very beginning of his book 
entitled Favtiihll'l-ja!Jiti! three-way of sttuggle and one of them to fulfill the requirement 
of the eight principles which is known as the order of Junayd. Then süfis like Ibn 
Atiiullah al-Iskandari (d. 709/1309) and Zayn al-Din al-Hafi (d. 838/1435) have pointed 
out this issue. Even Isınail Hakki Bursavi (d. 1137 /1725) wrote a commentary on this 
matter. In this atticle, first of all it will be discussed that whether Junayd has eight 
principles on sufism or not and when such an expressian has appeared. Later, the 
aforementioned eight principles will be evaluated based on Bursavi's Vasila ai-Martim, 
but taking advantage of Risiila Ile'I-HaillJ ofNajm al-Din al-Kubra. 
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I. GİRİŞ 

İlk dönem tasavvuf hareketinin önemli temsilcileri arasında yer alan 
·C üneyd-i Bağdaeli'nin tasavvufi çizgisini ve bu çizginin temel esaslarını· ele 
almayı hedefleyen çalışmarnızın ilk bölümünde, öncelikle "Cüneydiye" denilen 
bir yolun varlığını delilleriyle ortaya koymuş ve söz konusu ekolün bazı 

mümeyyiz vasıflarına değinmiştik. Ardından şeyhirı haklarında orijirıal tanım ve 
tasnifler yaptığı "tevhld, misak, fena ve ma'rifet" gibi birtakım kavramları 

birbirleriyle ilişkili olarak ele almıştık. 1 

Cüneyd'irı ve mektebirıirı, diğer bazı sfıfiler ve mektebler gibi, hicri 
üçüncü asırcia Bağdat'ta yaşamış ve kısa bir süre zarfında da sona ermiş olması 
söz konusu değildir. Zira o ve adıyla müsemma olan hareketi tasavvufun her 
dönemirıde canlılığını korumaya ve tesirli olmaya devam etmiştir. Özellikle ilk 
tarikatların ortaya çıkıp yaygınlaşmaya başladığı VII/XIII. yüzyıldan itibaren 
tarikat k"Urucu kişilerin veya onların önemli takipçilerinin başvurduğu en büyük 
merci Cüneyd; kendi tarikatları içirı belirledikleri genel çerçeve de onun çizgisi 
olmuştur. 

İlkinin devamı niteliğirıdeki bu makalemizde de yirıe söz konusu çiZginin 
tarihteki izini sürmeye çalışacağız. Burada evvela, sekiz rakamının sembolik 
anlamı ve tasavvuftaki k'llllanırnı üzerinde durup, Cüneyd-i Bağdadi'nirı 

vefatından yaklaşık üç asır sonra tasavvufi eserlerde görülmeye başlanan 

"Cüneyd'irı sekiz şartı" ifadesirıirı nasıl ve ne şekilde ortaya çıktığını, kimlerin bu 
sözü kullanıp kitaplarında yer verdiğini tartışacağız. Daha sorıra "İ'tikad, Terk-i 
i'tirk, Devam-ı vudfı', Halvet, Devam-ı savm, Devam-ı sük.-fıt, Devam-ı zikir ve 
Nefy-i havatır"dan oluşan sekiz şartı, Bursevi'nirı Vest/etii'l-Merdm'ım esas alarak, 
fakat Necmedclin Kübra'nın Risdle İle'l-Hdim'irıden de istifade ederek 
değerlendirmeye gayret edeceğiz. 

II. SEKİZ SAYISININ SEMBOLiKANLAMI VE TASAVVUFTA 
SEKİZESAS 

Sekiz sayısının, matematiksel bir konu olmasının ötesirıde, kutsallığına ve 
uğuruna dair çeşitli k-ültür ve dinlerde bazı irıançlar vardır. Antikitede sekiz, şans 
getiren bir sayı olarak görülmüştür. Onun "Tanrıların sayısı" diye 1.-tıl.larııl.ışı 

kadim Babil'e kadar uzanmaktadır. Yahudi geleneğinde sekizirıci gün arırırna 
günüdür ve yeni doğan bebek bu günde sürırıet ettirilir. Hıristiyanlık'ta İsa, 
Büyük Çile'nin sekizirıci günü dirilmiştir. 

Söz konusu çalışma için elinizdeki derginin 169-200 sayfalan arasında yer alan "Tasavvuf 
Tarihinde Cüneydi Çizgi" isimli makaleye bakınız. 
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Müslümanlar Allah'ın merhameti gazabından daha büyük olduğu için 
yedi cehennem, sekiz cennet olduğuna inanmaktaclır. Bu düşünce, İran 
edebiyatında çok rastlanan Heif BehiJf (sekiz cennet) adlı kitaplara konu 
olmuştur. İran ve Hindistan'da bahçelerin dört katlı ve sekiz katlı bölünmesi bu 
görüşten kaynaklanmaktaclır. Sa'di'nin (ö. 691/1292) Giilistatl (Gül Bahçesi) adlı 
eserinin sekiz bölüme ayrılması da bu inancın bir izdüşümüdür.2 

Hint dinlerinde sekiz rakamının manevi terbiye ve gelişim açısında çok 
önem arz ettiği dikkatleri çekmektedir. Zira Budizm'de arzu ve isteklerin 
üstesinden gelmek sekiz dilimli bir yolu takip etmekle mümkündür. Bunlar şöyle 
sıralana bilir: "1. Doğru bilgi veya kesin iman. 2. Doğru amaç/ düşünce. 3. 
Doğru konuşma. 4. Doğru davranış. S. Doğru meslek. 6. Doğru/sürekli çaba. 7. 
Doğru/sürekli gözetim. 8. Doğru/tam konsantrasyon."3 

Yine Yoga'da da sekizli bir aşama söz konusudur: 1. Yama=Dinl 
nehiylere uyma. 2. Niyama=Dinl emirlere uyma. 3. Asana=Oturuş tekniği. 4. 
Pranayama=Nefes egzersizi. S. Pradyahara=K.i.şinin kendi iç dünyasına 

yönelmesi. 6. Dharana=Konsantrasyon. 7. Dhyana=Meditasyon. 8. 
Samadhi=Vecd hili.4 

İslam tasavvufuna baktığımızda, Cüneyd'in sekiz şartı dışında, Kadiriyye 
ve Nakşibendiyye geleneğinde de sekiz haslerten veya esastan bahsedildiği 

görülmektedir. Mesela Abdülkadir Geylaru . (ö. S61/1166) oğluna bazı 
tavsiyelerde bulunurken tasavvufun şu sekiz haslet üzerine bina edildiğini söyler: 
1. Sehil: İbrahim'in hasleti. 2. Rıza: İshak'ın hasleti. 3. Sabır: Eyyılb'un hasleri. 4. 
İşaret: Zekeriyya'nın hasleti. S. Gurbet: Yusuf'un hasleti. 6. Yün elbise giymek: 
Yahya'nın hasleti. 7. Seyahat: Musa'nın hasleti. 8. Fakr: Resill.ullah'ın hasleti.5 

Nakşilik'te tasavvufi eğitimin ilkeleri on bir terimde özetlenmiştir. 

Bunlara "kelimat-ı kuds!Jye" adı verilmiştir. İlk dönem Nakşi kaynaklarında bu on 
bir kaideden ilk sekizinin Abdülhillık Gucdevaru (ö. 616/1219) tarafından 
belirlendiği ifade edilmiştir. '<y"ukılf-i zamaru, vukılf-i adedi ve vukılf-i kalbi" 
şeklindeki üç esası ise Bahaeddin Nakşibend'in (ö. 791/1389) ilave ettiği ileri 
sürülmüştür. İlk sekiz şart şu şekilde sıralanmaktaclır: 1. Huş der dem: Her nefes 
alıp verişte bilinçli olmak. 2. N azar b er kadem: S ilikin yürürken önüne b akması. 

Annemarie Schimmel, Sqyılamı G/ze111i, tre. Mustafa Küpüşoğlu, Kabalcı Yay., İstanbul 2000, 
ss. 169-176. 

Bu sekiz şartın açıklamalanna bakılclığında, Cüneyd'in sekiz şartı içerisinden ilkinin i'tikad, 
üçüncüsünün devam-ı süh.-ı'ıt ve sonuncusunun da nefy-i havatırla benzerlik arz ettiği 

görülecektir. Bk. A. İhsan Yitik, Hint Din/eri, İzmir İlahiyat Vakfı Yay., İzmir 2005, ss. 64-65. 

JYiircea Eliade, Yoga, I1111110rfali!J' and Freedo111, İngilizce'ye tre. \Villard R. Trask, Arkana Pub., 
London 1988, ss. 47-91. 

Abdülkadir Geylani, Risa/eler, haz. Dilaver Gürer, İnsan Yay., İstanbul2007, s. 252. Bu sekiz 
haslet de biraz sonra zikredileceği üzere Cüneyd'e atfedilmektedir. 
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3. Sefer der vatan: Kalben dünyevi düşüncelerden ve masivadan Allah'a doğru 
sefer. 4. Halvet der encümen: Bedenen toplum içinde fakat kalben onlardan ayn 
·olmak. 5. Yad kerd: Müridin şeybinden vird olarak aldığı zikri, kalbi ya da dili ilı;: 
icra etmesi. 6. Baz geşt: Nefesi tutarak kalb ile birkaç kez yapılan kelime-i tevhld 
zikrinden sonra nefesi salarak dil ile "İlahi ente maksıleli ve rız:lke matlubi" 
demek. 7. Nigah daşt: Kalbin dünyevi düşüncelerden korunmasıclır. 8. Yad daşt: 
Allah'ı hatırlama h:llinin d:limi olmasıclır.6 

Görüldüğü üzere İslamiyet'teki veya başka dinlerdeki birtakım ınanevi 
yolların, kendi müntesiblerini terbiye etmek amacıyla sekiz şart öne sütdülderi 
veya sekiz basamaktan oluşan bir süreci takip ettikleri sıkça rastlanan bir 
olgudur. Netice itibariyle, sonsuz saadete uzanan yolun sekize bölünmesi 
evrensel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Kozmik dengeye giden sekiz 
dilimli yolu öğreten Buda gibi, İslam' da sılflliğe talip olmanın temel kurallan da 
Cüneyd'in yolunun sekiz cümlesinde ifade edilmiştir. 7 

III. CÜNEYD'İN SEKİZ ŞARTlNDAN BAHSEDiLEBİLİR Mİ? 

Hemen belirtmek gerekir ki Cüneyd-i Bağdaeli'nin bize kadar ulaşan 
mektup, risrue ve sözlerinde, daha sonraki zamanlarda meşhur olmuş şekliyle, 
kendisinin belirlediği ya da atıfta bulunduğu sekiz şart diye bir husus 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı Fritz Meier (1912-1998), söz konusu sekiz 
şartın Cüneyd'e ait görülmesini doğru bulmamakta ve bunuri anakronik bir 
tahı:if olduğuna inanmali:adır.s 

Konuyla ilgili kaynaklar incelendiğinde, Cüneydiye ekolünün mürldleri 
terbiye yöntemi hakkında yalnızca tek bir rivayete rastlanmaktadir. Bu yöntem 
de kişinin kendisini ve Allah'ı gözetlernesi anlamına gelen murakabedir. 
Hucviri'nin beyarn şundan ibarettir: "Miiridleri, Jlliicahede ve rfyazet yo!ımdan terbfye 
et/JJe Sehlbye yo/11 ve tlst1lii; den;iJierin bizpet ve hiirmet et/Jieleri Hamdı1nfyye/ K.assarfyye 

yo/11 ve 11st1/ii; Illi/rakabe-i biitın ise Ciimydfye yo/11 ve tlst11iidiir. "9 

Yine Cüneyd-i Bağdadi'nin, tasavvufun usUlü veya şartlan ile alakah iki 
sözü bulunmaktadır. İlkinde o, ilim ehli sufilerin, esaslannın beş şey olduğu 
konusunda ittifak ettiklerini belirtmekte ve bunlan şu şekilde sıralamaktadır: 

6 Kelimat-ı 1.-udsiyye ve açıklamalan için bk. Necdet Tosun, Bahiieddi11 Nakfbmd, Hqyatı, 
Göriifleri, Tan"katı, İnsan Yay., İstanbul2002, ss. 334-338. 

Sclıiınmel, age, s. 172. 

s F. Meier, "Khuras:in and the En d of Classical Sufism", Essqys 011 Isla!Jiic Piery a11d Afysticis!JI 
içinde, İngilizce'ye tre. John O'kane, Brill, Leiden 1999, s. 213. 

9 Hucviri, Kqfii'I-Mabctib (Hakikat Bilgisi), haz. Süleyman Uludağ, Derg:ih Yay., İstanbul 1996, s. 
308. 
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"Giindii;deri saim, geceleri kaitJJ olmak, ibiasla ame4 ifası süresince atJJellere dikkat ve 
titi;dik, her biiiiikarda Allah 'a tevekkiil. "lO 

İkincisinde ise Cüneyd tasavvufun sekiz önemli hasletini sekiz 
peygambere nispet ederek şunları söylemiştir: "Tasavvt!f f" sekiz has/et iizeriJJe 
kmıtlmlljfllr: Seha, nza, sabır, ijdret, gHrbet, st1j g!yJJJe, s~ahat ve fakr. Seha İbrahim, nifi 
İshak, sabır E)ytlb, ijdret Zeker!J'ya, gm·bet Yai?J'a, st1j g!yme Mtisa, s~ahat İsa ve fakr da 
M11hamnıed 'e aitti1: "ll 

Cüneyd'in sekiz şartla ilgili söyledikleri sadece bunlardan ibarettir. Fakat 
zikredilen bu sekiz hasletin asırlar sonra Cüneyd'e atfedilen sekiz şartla hiçbir 
ilgisi yoktur. Peki "Cüneyd'in sekiz şartı" veya "Cüneyd'in tarikatının sekiz 
esası" gibi söylemler ne zaman ortaya çıkımş olabilir? Bulabildiğimiz kadarıyla 
bu tür ifadelere, VII/XIII. yüzyıldan itibaren tarikatların ortaya çıkmasıyla 
başlayan süreçte rastlanmaktadır. Çünkü bu dönemde genel tasavvuf 
klasiklerinin ardından her tarikatın usUlünü ve adabını tanıtan el kitapları kaleme 
alınmaya başlamıştır. 12 Kübreviyye, Şazeliyye, Zeyniyye, Halvetiyye ve 
Celvetiyye tarikatları ile ilgili telif edilen çeşitli eserlerde ya da bu tarikarlara 
mensup kişilerin yazdıkları kitaplarda, bahsedilen sekiz şarta atıfta bulunulmuş 
veya bunlar bazen uzun uzadıya yorumlanmıştır. 

Cüneyd'in sekiz şartından ilk bahseden ve daha sonraki müelliflere de 
ilham kaynağı olan kişi, şu anda sahip olduğumuz bilgilere göre Necmeddin 
Kübra'dır. O, Fevaiht~'I-Cema/ adlı eserinin hemen başında müdbedenin üç 
yolundan bahsetmektedir. Bunların birincisi, müridin gıdaları yavaş yavaş 

azaltması; ikincisi, seçme ve irade gücünü şeyhin ihtiyirına terk etmesi; 
üçüncüsü de Cüneyd'nin tarikatı olarak bilinen sekiz şartı yerine getirmesidir. 
Şeyh Kübra sözü edilen şartları şöyle sıralamaktadır: 

rı,.:ı_, ,Jııı~ı ..ıı~ y._, _?.uı rı,.:ı_, ,ö_,tlı rı,.:ı_, ,..:.ı_,..<-Jı rı,.:ı_, 'r..,~ı rı,.:ı_, ,,._,..;,_,.ıı rı,.:ı 

rı,.:ı_, ,_,ı,ıyı.ı ~ rı,.:ı_, ,~ı J_ra.i 1) 4.9_ra.i .. U;<\,.;.. ..:.ıw~ı ~ ö.:ı~A:.....ı, ~Lı ~ı b,) 

_,i 4.:;.,- .y <I.:.Y J~ı !l_;_, lU.i _,i .:.ıts'~ 4.)s:. <\,.;.. .:>_;. \... J5' 1) j>--_, f Jııı Js- J'~~ı .!)_; 

.)..i .y .)yü 

"Devamlı abdest/i olmak, devamlı omç/11 olmak, devamlı s!IS!JJak, devamlı halvette 
bt~lmımak, devamlı =<:fkretmek ki bt1 da "/ailahe illa/Iab" =<:fkridir, devamlı olarak f~he 

10 Ebu Nasr es-Serrac, ei-Ui!lJa' (İslam Tasavvrifu), haz. H. Kamil Yılmaz, Altınoluk Yay., İstanbul 
1996, s. 221. 

ıı Hucviri, Keif, s. 120; Abdülvahhab eş-Şa'rılni, et-Tabakiitii'I-Kiibrii, Matbaatü Aı:nireti'l
Osmaruyye, ıYiısır 1306, I, 68. 

12 Bernd Ratke, "18. Yüzyılda Tasavvuf: Geçici Bir Değerlendirme Denemesi", tre. Ramazan 
Muslu, Tasavvrifİ/mt veAkademikAra[lımJa Dergisi, VI, 15,2005, s. 393. 
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kalbi raptetmek ve kendi tasamifimll f~hin tasamifimda yok ederek ilm-i viikıiit 

kolliiS/1/lda ondan istifade etmek, devaJJJ/ı olarak havatırz mfyet/Jlek, zarar da o/sa jqyda da 
olsa Allalı'tan geleli hiçbir f~ kommmda O 'na itiraz etmemek ve O 'ndan cenneti istem ek . 

Vf!J'a cehenneJJJden O 'na sığmJJJak gibi a!iftları da bir tarifa bırakmak. "13 

Necmeddin Kübra, seyr ü sülılk yolundaki müridier için yazdığı Risiile 
İle'I-H!iiJJJ isimli kitabında da iç ve dış temizlik için gerekli olan on esast~ 
bahsetmektedir. Bunların ilk sekizi, müellif her ne kadar kaynak vermese de, 
yine Cüneyd'in yolunun esasları ile hemen hemen ayındır. Bazılarının ismi ve 
sırası değişiklik arz etse de bu eserdeki şartlar şöyledir: 

JL..i bı _?~ f~" 'f_,wdl f~" 'J>--J y bı _?~ ,y- }ll ..:ı_,_<...Jı f~" ,ö_,J..;ll ,.:ı~ı ö).~.b 

-~~ ~\b,_, ,_):.ıyt-1 ~ ,~ı ,.:ıLJJ~ 

"Beden teJJJizjiği, ha/vet, Allah Azze ve Cellejıi ifkir dıpnda devamlı s11smak, 
devamlı omç flltmak, Allah Tealayı dil ile devaJJJ!ı olarak ifkretJJJek, teslfm, havatın 

nifjıefmek, kalbi fE!)' he raptet!Jiek. "
14 

Buradaki ilk esas olan "taharetü'l-beden", yukarıda yine ilk olarak 
zikredilen "devfunü'l-vudıl"' ile uyumludur. Altıncı sıradaki "et-teslim" ise 
Fev!iih'te en son bahsedilen "devfunü terki'l-i'tiraz alallah" şartıyla muhteva 
itibariyle ayındır. 

Şeyh Külıra'dan sonra, Kübrevi meşayihi dışında Cüneyd'in tarikatının 
sekiz şartından bahseden sılfi, Şazeliyye tarikatının önemli ismi İbn Atiullah el
İskenderi'dir (ö. 709/1309). O, zikir konusunda tasnif ettiği MiftiihH'l-Feliih ve 
1\!Jisb!ibll'l-Erv!ih isimli eserinde şu ifadeleri k-ullanmaktadır: 

,u_rUı f~"-' 'f_,....dı f~"-' ,~_,..;:,_,Jı f~" :.l:ı_,_r;. .:ıL.C 4J..i ~ı ~_). .../'-' .f"'T <Y-J. 
~~.:.Aı .ı.;.. uwıyı ~ ö,li;...,~ t~~ ~ı b,_, f~"-' ,bl}!! .J!}I ~-' _;..uı f!J"J ,ö_,J..;Lı f!J"J 

"-#.ı.;.. "J. L. j5' -J Jw bı Js- J>l_j;ç}ll !l; f!J"J ,_).ıyt-ı ~ f!J"J ,~ı J~ -J ....;~ 

.).:.11 ,y ~_,~_,i a.:.:.,. ,y Jlj-lı !l;_, ı_r;. _,i .:ı\5'1;:?-

"Ba{ka bir )'Ol ki o da Ciin~d'in Imikatıdır ve omm sekiz {artı vardır: Devamlı 
abdestli o!IJJak, devamlı omçlıt olmak, devamlı sttSJJJak, devamlı halvette bt1lmımak, devamlı 

13 Necmeddin Kübd, Fevdihu'I-Cemdl ve Fevdtihu'I-Celd/, haz. Fritz Meier, Franz Steiner Verlag, 
Wiesbaden 1957, ss. 2-3. 

ı• Necmeddin Kübd, Risdle İle'I-Hdimi'I-Hdif mi11 Levmeti'I-Lôim, haz. Tevfik Sübharu, İntişarat-ı 
Keyhan, Tahran 1364. Şeyh Külıra'nın Fevdih ve Risdle İle'I-Hdim adlı eserlerinin dilimize 
çe,:ınsi için bk. Necmüddin Kübd, Usr11u Aşere, Risdle İle'I-Hdim, Fevdihu'I-Cemdl (Tasavvuji 
Hqya~, haz. Mustafa Kara, Dergıllı Yay., İstanbul 1996. 
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ifkretmek ki b11 da "liiiliihe il/allah" ifk!idilj devamlı olarak F!Jhe kalbi raptetlllek ve 
kendi tasamifi/1111 f~hin tasamifimda )'Ok ederek ilill-i viikıiit komwmda ondan istifiide 
et;;; ek, devamlı olarak haviitm nrfjetmek, hqyır da olsa Jer de olsa Allah'tan gelen hiçbir F!Y 
kommmda O 'na itiraz etJJJemek ve O 'ndan cenneti iste!lJek Vf!J'a cehmm!lJden O 'na 

sığmJJJak gibi aJiftlan da bir tarcifa bıraklll ak. "
15 

Görüldüğü üzere İbn Ataullah'ın ifadeleri neredeyse Necmeddin 
Kübd'nınkiyle tıpatıp aynıdır. Bu bilgileri o, Şeyh Kübd'dan almış olmalıdır. 
Şeyhin de Cüneyd'in bütün eserlerini ve ifadelerini taramak suretiyle böyle bir 
tasnif geliştirmiş olması k-uvvetle muhtemeldir. Bunun yanı sıra Cüneyd-i 
Bağdaeli'ye atfedilen sekiz şartın, Kübreviyye literatüründe, her dönemde bir 
şekilde kendisine yer bulduğu gerçeği de dikkatleri çekmektedir. Zira Şeyh 
Kübra'dan sonraki bazı Kübrevi şeyhleri sözü edilen şartları halverin veya zikrin 
şartları arasında saymışlardır. 

Mesela Necmeddin Kübd'nın en mühim halifesi Mecdüddin Bağdaeli (ö. 
616/1219), Cüneyd'in düzenleyip tertip ettiği sekiz şartın halverin şartları 
olduğunu söyledikten sonra bunları şöyle sıralar: 1. Devamlı halvette olmak. 2. 
Devamlı abdestli olmak. 3. Devamlı oruçlu olmak. 4. Sükô.t-i daim üzere olmak. 
S. Devamlı zikir. 6. Her türlü havatın nefyetmek. 7. Şeyhle kalbi irtibat k-urmak. 
8. Hakk'a hiçbir şekilde itiraz etmemek.16 

Aziz Nesefi (ö. 686/1287) de "Şeyhin huzfuunda bulunmak, zaman ve 
mekan, sürekli abdestli olmak, oruç, az yemek, az konuşmak, az uyumak, hatırı 
tanımak, hatırı men etmek, devamlı zikir"17 olmak üzere çilenin on şartından 
bahsetmiştir. Bunlar, ikinci şart hariç esas itibariyle Cüneyd'in sekiz şartından 
oluşmaktadır. 

Yine Nilreddin İsfedyini (ö. 717 /1317), zikrin sekiz adab ve şartı 
olduğunu söylemektedir: 1. Devamlı abdestli olmak. 2. Nefy-i havatır. 3. Sükô.t. 

15 İbn Aciullah, Miftiihii'I-Fe/iJh ve lviisbiihu'I-Eroiih, Kal1ire 1357, II, 144. (Abdülvahbab eş
Şa'rini'nin Letiiifii'I-Minm adlı kitabının kenarında basılrnıştır.) İbn Ataullah eserinde sülılkte 
çeşitli yollann olduğunu ve bunların farklı zikirleı:i tercih ettiklerini anlatır. Ona göre sülılh.-ün 
bir yolu gıdayı azaltmak, diğer bir yolu hakiki mürebbi bir şeyhe bağlanmaktır. Başka bir yolu 
da Cüneyd'in tarikatıdır. Buradaki üç yol aslında Necmeddin Külıra'nın Feviiihu'I-Cemii!de 
atıfta bulunduğu mücihedenin üç yolundan başka bir şey değildir. 

16 Mecdüddin Bağdadi, Tulfttii'I-Berere Ff Mesiii/i'I-Arere, Farsça'ya tre. Şeyh Muhammed Bakır 
Silidi Horasini, haz. Hüseyin Haydarhani, İntişirat-ı Mervi, Tahran 1368, ss. 134-147. 

17 Aziz Nesefi, İnsan-ı Kiimil (Tasavvrifta İnsan Meselesi), haz. Mehmet kanar, Dergiy Yay., İstanbul 
1990, s. ss. 
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4. Devamlı halvet 5. Oruç. 6. Rıza ve teslim. 7. Bir şeyh-i lcimile bağlanmak. 8. 
Devamlı olarak "L:iilahe illallah" zikrini yapmak. ıs 

İsferayini'nin halifesi Alaüddevle-i Simnam (ö. 736/1336) ise Cüneyd'in, 
ismini de zikrederek halverin olmazsa olmaz sekiz şartını ona atfetmektedir. Bu 
şartlar sırasıyla şöyledir: 1. Halveri tercih etmek. 2. Devamlı abdestli olmak. 3. 
Devamlı oruçlu olmak. 4. Devamlı susmak 5. L:iil:ihe iliallah zikrine devam 
etmek. 6. Devamlı olarak havatın nefyetmek. 7. Gönlü şeyhe raptetmek. 8. 
Hakk' a i tirazı terk etmek.t9 

Kübrevi şeyhleri haricinde Cüneyd'in sekiz şartına yer veren bir diğer su:fi 
Zeyniyye tarikatının plri Zeynüdclin el-Ha:fi'dir (ö. 838/1435). O, söz konusu 
esasları halvete giren müridin uyması gereken şartlar olarak kabul etmiş ye 
bunları şu terribe göre sıralamıştır: 1. Devamlı abdestli olmak. 2. Halveri 
bozmamak. 3. Devamlı oruçlu olmak. 4. Devamlı zikretmek. S. Zikrin dışında 
sükfıt etmek. 6. Gelen havatın ister hayır ister şer olsun kalbinden çıkarmak. 7. 
Şeyhle devamlı kalbi rabıta içinde olmak. 8. Allah'tan gelen her şeye, lehine ya 
da aleyhine olan bütün hallere nza göstermek ve şeyhe itirazda bulunmamak.20 

Zeyniyye'nin Anadolu'daki önemli temsilcileri arasırıda yer alan, Uytlnii't
Tifasfr adlı tefsirin müellifi Şihabüdclin Ahmed b. Mahmud es-Sivas! (ö. 
860/1456) de Risa/etii'n-Necat JJJin Şeni's-Sıfat adlı risillesinde, müridin Rabbam 
huzfıra yükselebilmesi için z:ihirini ve hatırıını temizlernesi gerektiğini, bunun da 
ancak on şarta uymakla gerçekleşebileceğini belirtir. Onun eserinin tertibi ve 
açıklamalan Necmedclin Külıra'nın Risa/e İ/e'l-Haim'ini andırmaktadır. Zira hem 
on şartırı ismi ve sırası hem de yapılan yorumlar aynıdır.21 Dolayısı)rla zikredilen 
on şartırı ilk sekizi Cüneyd'in şartlandır. 

On sekizinci yüzyıl Halveri önderlerinden Mustafa Kemilledclin Bekri (ö. 
1162/17 49) ise müridierin riayet etmeleri gereken sekiz temel prensibi şöyle 
zikretmiştir: 1. Cu'/ Açlık. 2. Samt. 3. Seher. 4. İ'tizill. S. Zikir. 6. Nefyü'l-havatır. 
7. Devamü't-tahare. 8. Ralıtü kalbi'l-mürid bi'ş-şeyh.22 Buradaki üçüncü madde 

18 Nilreddin İsferayiııi, Risiile Der &!VI{-i SiilrJk ii Ha/vet-IIİfilr~ Kdfifii'l-Esriir içinde, haz. Hermann 
Landolt, Tahran University Press, Tahran 1980, ss. 129-134. 

19 A!aüddevle-i Simn:iııi, Fethll'l-1\tliibirı li-ehli'I-Yakill, 1VI11sarmejiit-ı Farisi içinde, haz. N. Mayil 
Herevi, İntiş:iriit-ı İlmi ve Ferhengi, Tahran 1369, ss. 256-260. 

20 Reşat Öngören, Tarihte Bir A)'dm Tarikatı Ze)'IJiler, İnsan Yay., İstanbul 2003, ss. 185-186; 
Ratke, ag11r, s. 393. 

21 Şihabüddin Sivasi, Risiiletii'11-Neciit mrir Şeni's-Sıfiit, Manisa İl Halk Ktp., no: 2904/1, vr. 1b-6a. 
Siviisi ile ilgili olarak bk. Murat Sülün, "Şehiibeddin Siviisi", DİA, XXXVIII, 418-420; 
Öngören, age, ss. 69-71. 

22 M. Kemiileddin Bekri, Biilğatii'I-Miirid ve lviiiillebii Mevkıfi's-Safd, Tiqyii11ii Vesiii/i'I-Hakiiik içinde, 
Süleymaniye Ktp., İbrahim Efendi, no: 430, I, 155a. Bu prensipierin bazılannın yorumlan için 
bk. Ramazan Muslu, iYI11staja Kellliileddill Bekrt ve Tasavv11j1 Gbnifleri, Erkarn Yay., İstanbul 2005, 
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hariç eliğerleri yukandan beri tekrarlanan Cüneyd'in sekiz şartından farklı bir şey 
değildir. 

Yine aynı asnn bir başka velud müellifi, Celvetiyye tarikatından İsmail 
Hakkı Bursevi, Vesfletii'I-Merdm adlı eserinde doğru bir halvet ve seyr ü sülılk 
için Cüneyd'in sekiz şartına uymak gerektiğini vurgulayarak bunlann şerhini 
yapmıştır. Ona göre bu şartlar sırasıyla şu şekildedir: 1. İ'tikad. 2. Terk-i i'tiraz. 
3. Devam-ı vudu'. 4. Halvet. 5. Devam-ı savm. 6. Devam-ı sükılt. 7. Devam-ı 
zikir. 8. Nefy-i havatır.23 

Buraya kadar verdiğimiz örneklerden, her ne kadar kendisinin 
belirlediğine dair bir ize rastlanmasa da, VII/XIII. asnn başlanndan itibaren pek 
çok mutasavvıfın Cüneyd'in sekiz şartından haberdar olduğu, eserlerinde 
zikrettiği ve hatta bunu kendi yolunun esası olarak da kabul ettiği 

anlaşılmaktadır. Cüneyd'e atfedilen bu şartlara, görebildiğimiz kadarıyla, başta 
Kübreviyye olmak üzere Şazeliyye, Zeyniyye, Halvetiyye ve Celvetiyye 
literatüründe rastlanmaktadır. Sözü edilen şartlar, özellikle müridin halvet 
esnasında uygularnası gereken esaslan ve adabı içermektedir. 

IV. CÜNEYD'İN SEKİZ ŞARTI 

Burada Cüneyd-i Bağdadi'nin üzerinde ittifak edilen sekiz şartı, 

Bursevi'nin Vesfletii'I-Merdm'ı esas alınarak, fakat Necmeddin Külıra'nın Risdle 
İle'I-Hdim'inden de istifade edilerek değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çünk-ü 
Bursevi'nin eseri her ne kadar tarih itibariyle çok sonralara ait olsa da büyük 
oranda Cüneyd'in sekiz şartını şerh etmek amacıyla yazılmıştır. Bundan dolayı 
makalemizde, Vestletii'I-Merdm'daki İsimlendirme ve tertip dikkate alınacağı gibi 
muhteva da ona göre şekillenecektir. 

Bursevi, Cüneyd'in sekiz şartının, cennetin sekiz kapısını sembolize 
ettiğini düşünrnektedir.24 Eserine yazdığı uzunca bir girişte "O'na 11lap11ak ~cin 

vestle arqym." (IYiaide, 5/35) ayetinden hareketle -ki bu, kitabın isminin nereden 
geldiğini de göstermektedir- Allah'ın kendisine ulaşmak için vesile aramay-ı 

ernrettiğini ve vesilenin de "takva, sülılk ve mücahede/ arnel-i şer'i" olmak üzere 
üç esası ihtiva ettiğini açıklamaya çalışmaktadır. Daha sonra usUlü zayi edenin 
vüsıllden mahrum kalacağına vurgu yaparak, Cüneyd-i Bağdadi'nin sahih bir 

ss. 184-213. Bernd Ratke, hem baba hem de oğul Bekri'nin bu sekiz prensibi zikrettiğini 
söyler. Bk. Ratke, ag111, s. 393. 

23 İsmail Hakkı Bursevi, Vesfletii'I-Jvferdm, Beyazıt Ktp., no: 14881, vr. 80b-164a. Bu eser üzerine 
yapılan tez için bk. Nizarnettin Burak, İ. H. Bursevi'uiu Vesiletii'l-i\Ierdm'ı, {İuceleme ve Metiu), 
(Yayırılanmarmş Yüksek Lisans Tezi), Doh."UZ Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
İzmir 2006. 

24 Bursevi, Vesile, vr. 121a. 
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süluk ve halvet için sekiz şart belirlediğini ve bunun da kendi zamanına kadar 
tekrarlana geldiğini söylemektedir.25 Ardından bu şartları şerh etmeye 
girişmektedir. 

1. İ'tikad: 

İsmail Hakkı Bursevi'ye göre, Cüneyd-i Bağdaeli'nin sekiz şartından. ilki, 
bir şeyhe sıkı sıkıya bağlılık demek olan i'tikaddır. Necmedclin ~<::übra'nın 

tasnifinde bu şart, "kalbi şeyhe raptetmek" başlığı altında işlenmektedir. 

İ'tikad esas itibariyle Kelam ilmiyle ilgili bir terimdir. "Sağlamlaştırmak, 
kesin karar vermek ve taselik etmek" manasındaki "akd" kök-ünden türeyen 
i'tikad, iman karşılığında kullanılmaktadır.26 Ancak Bursevi, Cüneyd'in i'tikadla 
müridin şeyhine olan bağlılığını ve inancını kasdettiğini ileri sürmektedir. Bu, 
müridin kalbini tamamen şeyhine bağlaması ve Allah tarafından bana ne feyz 
olursa, onun tarafından olur, gayriden hiçbir fayda yoktur şeklinde bir 
düşüneeye sahip olması anlamına gelmektedir. Eğer mürid kalbini tam olarak 
şeyhine raptedemezse sıkınuya düşebilir. Bundan dolayı kişinin öncelikle 
kendisine manen yakın bulduğu bir üstada intisab etmesi çok mühiindir. 
Bundan sonra o, sanki Allah'a ve Resıllü'ne bey'at etmiş gibi davranmalıdır. 
Çünkü şeyhle yapılan mübiya'a, bir oyun ve eğlence değildir, hiçbir zaman 
hafife alınrnamalıdır.27 

Bu tarifin ardından Bursevi, i'tikad edilecek şeybin nasıl birisi olması 
gerektiği üzerinde durmaktadır. Ona göre şeyh, her tavırcia salikin müşkülünü 
halle kadir olan kişidir. Çünk-ü seyr ü süluk yolunda sayısız tavırlar, perdeler ve 
berzalılar bulunmaktadır. Bursevi, ilhaddan uzak olması kaydıyla henüz fena ve 
beka mertebelerini tam anlamıyla tekmil etmemiş bir şahsın da şeyh olarak 
kabul edilebileceğini belirtmektedir.2s 

Necmedclin Kübra'ya göre şeyh, yol arkadaşıdır. Şeyh, hak bir yola sülılk 
eden, bu yoldaki korkuları ve tehlikeleri tanıyan, daha sonra menziller, 
makamlar ve haller konusunda müridi irşad edip uyaran, faydalı ve zararlı şeyleri 
ona gösteren kimsedir. Şeyh Kübra, Allah'ın kendine cezb ederek yakin 
derecelerine ulaştırdığı bazı kişilerin olduğunu, bunların veli olarak kabul 
edilebileceğini, fakat halkı irşada salamyetlerinin olmadığını belirtir. Çünkü onlar 
amel ve müciliedesiz bir şekilde Hakk'a vasıl olmuşlardır. Halkı irşad etme 

25 Bw:sevi, Vesile, vr. 80b-91 b. 

26 Mustafa Sinanoğlu, "İman", DİA, XXII, 212. 

2i Bw:sevi, Vesile, vr. 91 b. 

28 Bw:sev:i, Vesfle, vr. 93b. 
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ehliyetine sahip olan kişi ise tarikata sülılk eden şeyhtir. Çünh.ii az önce de 
değindiğimiz gibi, ancak böyle bir zat yoldaki engebeleri ve aldatmacalan bilir.29 

Bursevi'nin şeyh-mürid münasebeti hakkında değindiği bir başka konu, 
''bir mürid, şeyhi vefat edene kadar sülılh.iinü tekmil edebilir mi?" meselesidir. 
Onun cevabı, her iki tarafa da uzun bir ömür verilmişse bunun mümh.iin 
olduğudur. Fakat mürid her ne kadar kemal ehli olsa da mürşidinin imarnet 
rütbesini geçemez. Nice müridier de vardır ki henüz kemale ermeden şeyhleri 
ölür. Bunların bir kısmı başka bir şeyhe bağlarup onunla yola devam ederken, 
istidadları kuvvetli olanlar böyle bir şeye ihtiyaç duymazlar ve AJlah'ın inayeriyle 
sülılh.ii tamamlarlar.30 

Bursevi neticede mürid olmak isteyen kişiyi kamil bir mürşidin sohbetine 
dahil olmaya ve saf bir i' cikadla onun eteğine yapışmaya çağırır: 

Ger il-adet ehli isen bry'ate gel bry'ate 

kliil'fid-i kamil arqyıp sohbete gel sohbete 

İ'tikad-ı pak ile t11t dame-ipili yiilii 

Sıdk ile JJJrydan ~dnde hi{!JJete gel hi{!JJete31 

2. Terk-i İ'tiraz: 

Cüneyd-i Bağdadi'nin ikinci şartı, şeyhe karşı gelmeyi ve irirazı terk 
etmektir. Bursevi, muhtevanm yakinen ilişkili olması nedeniyle bu şartı 

tamamen birinciyle bağlantılı olarak ele almıştır. İtirazı terkten kasıd, müridin 
AJlah Teala'ya ve şeyhine itiraz etmemesi ve tam bir teslimiyet içinde 
bulunmasıdır.32 Necmeddin K.übra ise söz konusu esası "et-teslim" başlığı 

altında ve Bursevi'ye nazaran daha dar bir anlamda, sadece Hakk'a teslimiyet 
şeklinde değerlendirmeyi uygun görmüştür. Ona göre, nza ve tevekkülün ilk 
safhası teslimiyerin içinde yer almaktadır. AJlah'ın mukadder kaderine ve 
mübrem kazasına rıza göstermek teslimiyerin gereklerindendir.33 

Bursevi'ye göre bir silik senelerce mürşidine hizmet ettiği halde kendisine 
gayb aleminden herhangi bir şey münkeşif olmayabilir. Yani o, müşiliede ve 
mükaşefenin lezzetini alamayabilir. Bunun üzerine itiraz etmek yerine "men' ve 
ata, kabz ve bastta hikmet vardır" deyip kalbini hoş tutmalı ve bir beklenti 

29 Kübra, Risiile İle'l-Hiiilll, ss. 61-62. 

30 Buxsevi, Vesile, vr. 93b-94a. 

31 Buxsevi, Vesile, vr. 95a. 

32 Buxsevi, Vesfle, vr. 95b. 

33 Kübra, Ris!ile İle'l-Hiiilll, ss. 33-34. 
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içerisinde olmamalıdır. Yoksa onun durumu ücret karşılığında kulluk etmeye 
benzer. Bu ise hiç iyi bir düşünce biçimi değildir. Hem müride ilisanda bulunan 

. da bulunmayan da Allah'tır. Bu durumda şeyhe itirazın yeri yoktur. Eğer itiraz 
edilecek olursa bu, Allah'a itiraz anlamına gelir. Zira vahdet-i vücıld boyutundan 
bakıldığında, şeyh Hak'ta faru ve O'nunla baki olan bir kimse olduğu için, onun 
söz ve fiilieri aslında Hakk'a racidir.34 

Şeyh, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğu gibi Resillullah'ın da vfu:isidir. 
Dolayısıyla bu üçünün hükmüne karşı çıkan küfre düşer. Küfür ise i'tikadın 
zıddıdır. Böylelikle sekiz şartın ilki gerçekleşmediği için ahit bozulmuş ve 
süluh.iin de temeli yıkılmış olur. Bursevi bunu şöyle dile getirir: 

"B11 cihetten biikm-i Hakk 'a ve hiikJJJ-i Res11/'e ve hiikJIJ-i van'se i'tiraz eden kiifir 
olm: Ve i'tiı-dz et!JJek adetJJ-i i'tikaddandır. Çiinkii şaıt-ı evvel olan i'tikad ki, esas-ı siilı1k 
ve JJJebnaj't IJJiibi!Jıa'a ve intisabdn; JJJejk11d ola, siilr1kten fiiide oiJJJaz ve 1/akz-ı abd laiftJJ 

gelil:"35 

Bursevi, itiraz halinin, esmi ve sıfatta kalıp henüz nefs-i mutmainne 
mertebesine erememiş kişilerde görüleceğini belirtmekte ve sultan meclisinde 
edebe riayetin şart olduğunu, dolayısıyla efendinin emrine hiçbir zaman karşı 
koyulmaması gerektiğini hatırlatmaktadır: 

K11j nice asf ol11r hergiz efendi e!Jnine 

KHI tiil-db iiiJ'C efendi taht-ı s11ltan iii]'Cdir 

Her ne hiikJJJrylerse IJJa'şilk aşıka ol11r IJJtttf' 

Lftif ll kah mı her b ili Ca/la ser ii C all iii}'ediJ?ı6 

Cüneyd ile Seri arasında geçen bir hadise de bize Cüneyd'in şeyhi 

hayattayken ona saygısından dolayı insanlara vaaz ve nasibat etmekten bile 
kaçındığıru, kirnil bir mürşidin her zaman müridinin kalbine muttali olduğunu 
ve onun içinden geçenleri okuduğunu göstermektedir. Anlatılır ki, Seri 
hayattayken müridier Cüneyd'den kendilerine nasibatta bulunmasını istediler. 
Fakat o, bu teklifi kabul etmedi ve şöyle dedi: "Şryhi!JJ yeniıde bHirmdttğll siiı'Cce ben 
komqJJJaJJJ." Sonra rüyasında Hz. Peygamber'i gördü ve ondan insanlara vaaz 
etmesi yönünde bir emir aldı. Uyanınca gönlünden kendi derecesinin 
şeyhininkinden üstün olduğu düşüncesi geçti. Seri bir müridini Cüneyd'e 
göndererek şunları iletti: "Miilidlelin ricalan ile otılara siiz sijyleJJJedin. B11 kon11da 
Bağdat Jl!)'hleJinin aractlığım da reddettin. Ben de bir pımlia gönderdiğiJJJ halde koniiŞJJJadm. 
Şi!JJdi e!JJir PI!Jıga!JJber'den geldi, ona icabet et." Cüneyd diyor ki: "B11 hiidise iizeline 

:ı.ı Bursevi, Vesile, vr. 95b-96a. 

35 Bursevi, Vesile, vr. 96a. 

36 Bursevi, Vesile, vr. 98a-b. 
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kcifamdaki o tasavvmyok o/tp gitti. Anladım ki Seri, zahir ve bdtm biitiin hallere vakiftu: 
Omm derecesi benimkinin iistiindedit: Zira o benim sırlarıJJJa dfinadn; ben ise 0111111 

hallerinden habersiifm. "37 

3. Devam-ı Vudft': 

Cüneyd-i Bağdadi'nin üçüncü şartı, devamlı abdestli olmaktır. Bursevi'ye 
göre bu şart, saJ.ikin tabaret-i dfume üzere bulunması demektir.38 Necmeddin 
Kübra da bu konuyu "tahfu:etü'l-beden" başlığı altında işlemiş ve "Beden temiifiği, 
gusliin gereklerinin tiimiinii yerıiıe getirJJJek ve lliftVIarı hadestm temiifemektir." şeklinde 
bir tanım yapmıştır.39 

Cüneyd'in hayattayken abdeste çok önem verdiğini ve bu konuda 
titizlendiğini gösteren çeşitli rivayetler bulurunah.."tadır. Buna göre, bir gün 
Cüneyd'in gözü ağrımış. Tedavi için gelen doktor "Sana gö"zgerekjyorsa, sakm su 
değdimıe!' demiş. Doktor gidince Cüneyd abdest alıp namaz kılmış ve yatıp 
uyumuş. Uyanınca gözünün tamamen iyileştiğini görmüş.40 Yine o, ölüm anı 
yaklaşınca kendisine abdest aldırmalarını istemiş. Fakat sakalım hilallerneyi 
unutmuşlar. Bunun üzerine sakalının tekrar yıkanmasını emretmiş, sonra 
secdeye kapanıp ağlamaya başlamış.4t 

Sıliller taharecin "maddi ve manevi" veya "zahiri ve batıni" olmak üzere 
iki türünden bahsederler. Maddi temizlik bedenin, manevi temizlik de kalbin ve 
rılhun temizliğidir. Bedendeki temizlik olmadan namaz sahih olmadığı gibi 
kalhcleki temizlik olmadan da ma'rifet sahih olmaz. Bedenin tahfu:eti için su, 
kalbinki için de saf bir tevhld gereklidir. İç ve dış temizliğin birbiriyle uyumlu 
olması şarttır. Mesela abdest alırken el yıkandığı zaman kalbin de dünya 
sevgisinden yıkanması gerekir.42 

Böyle bir zihin dünyasına sahip olan Bursevi de devamlı abdestli 
olmaktan hem zahiri hem de batını temiz tutmayı anlar. O, "DevaJJJ!ı tahdret iizere 
ol ki rızkm mtsm." sözünden hareketle, zahiri tahfu:et üzere bulurunanın yiyecek
içecek gibi maddi rızıkların/rızk-ı sılri; batıni tahfu:et üzere bulurunanın da 

37 Hucviri, Keff, s. 230. 

38 Bursevi, Vesfle, vr. 98b. 

39 Kübra, Risiile İle'I-Hdi!JJ, s. 12. 

40 Feridüddin Attir, Tezkiretii'I-Evlf)'d (Evi!J•a Tezkireleri), haz. Süleynüın Uludağ, Kabalcı Yay., 
İstanbul2007, s. 393. 

41 Attir, Tezkire, s. 414. Ayru olay, Cüneyd'in öğrencisi Şibli için de anlaulır. Bk. HuC\'İri, Keff, s. 
428. 

42 Hucviri, Keff, ss. 425-427. Tah:lret konusundaki çeşitli batıni yorumlar için bk. Mehmet 
Demirci, İbadetlerde Md11evf Bvwt, Mavi Yay., İstanbul 2004, ss. 29-40. 
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maarif ve ulfun gibi manevi nzıklann/nzk-ı manevi artmasına vesile olacağını 
söyler. 

Bursevi, taharet-i zihirenin vücut ve organlardaki pisliklerden; tahfu:et-i 
batınenin de kötü ahlak ve bozuk niyet gibi manevi necisetten arınmak 
olduğunu vurgular. Silik için iki temizlik türü de önemlidir. Çünk-ü zihiren ve 
batınen nazif olmadıkça, rızık kapısı ona açılmaz. Bu yüzden kalbine keşf, iJhfu:n 
ve virid isteyenler taharete çok dikkat etmelidir. "Zira devam-ı f'!J'Z ve va1id, devam-ı 
tabiiret ve virdledil: "43 · 

Bursevi temizliği abdest ile namaz arasındaki ilişki açısından da ele 
almaktadır. Ona göre abdestte sırr-ı infisal, namazda sırr-ı ittisal vardır. Çünkü 
şu müş:ilıede edilen kevn ü fesad alemi dar, alem-i Hak ise geniştir.« İşte 
abdestle bu alemden ayrılış ve ilgiyi koparına amaçlanmaktadır. Abdest, namaza 
yani il:ilıi alemle iletişime geçmeye bir hazırlıl-ı:ır. Bu da kulun darlıl-ı:an ferahlığa 
çıkması gibi bir şeydir. 

Necmeddin Kübra da Hz. Peygamber'in "Abdest JJJiiminin silabıdır. Abdestli 
iken tekrar abdest almak nm· iistiine 111mlm: Çiinkii kudsi mb toprakla kirlenJJJif ve 
ö!iiilmiifliil: "45 hadisini nakleder ek, ruhun toprakla kirlenmesini, zevk için aldığı 
lokmalara bağlar. Su ise toprak ve çamuru yıkayıp temizlemek için yaratılmıştır. 
İşte norı:r_ıal ve boy abdestinde k-ullanılan su, bu h.'Udsi ruhun yüzündeki toprak 
izlerini temizler. Bu temizlik sürekli bir şekilde yapıldığı takdirde akiş suretiyle 
Rabhani nurlar parlamaya başlayıverir. Hayal aynasına yansıyah bu nurlar kalb 
gözüyle görülür.46 · 

Bursevi, "Ona temiz olanlardan bafkası dokmıaJJJai:" (Vakıa, 56/79) ayetini 
konuyla ilgili görmekte ve onun iki yönlü bir tefsirini yapmaktadır. Buna göre, 
Kur'an-ı Kerim'e nasıl temiz olmayanlar dokurıamıyorsa, dünyevi alikalann 
kiriyle/levs-i ta'allukatla kirlenmiş kişiler de onun sırrını ve hakikatini idrikten 
aciz kalırlar. 47 

43 Bursevi, Vesfle, vr. 98b-99a. İsmail Ankaravi de temizlik ile uzık arasında bir ilişki kurar ve 
şöyle der: "Ey a'ifz kardepilli Ş111111 f)'İ bi/ ki, f'!)'et bir killise nzkmlll gmif oflllaSI//1 istfyorsa belli 
zdbinm belli de bdtllleli te!liİZ O/ll/aSI gerekir. Çiinkii nzkm gmİf o/ll/aSI '{fibi rf Ve bdtmf teliiiifiğe bağ/ıdır." 
B k. Ankara\'İ, Minhdcii'I-Fukard, haz. Saadetcin Ekici, İnsan Yay., İstanbul1996, s. 131. 

44 Burse\'İ, Vesfle, vr. 99a. Alıdescin infisa!, namazın ittisal olduğuna dair görüş Şibli'nin bir 
sözüne dayarımaktadır. Zira o, "Abdest infisdl/ t!J>nlma, naillaz ittisdl/ birlep11edir. Kim '!)'n!!llaifa 
bir/efe/lle:(' demektedir. Ayniill.-udat bu söze, "Abdestte Allah'm dtpndaki fi!)'lerden t!J!nl111a 
gerçeklefl!Jeife 'li maailah vaktiini benilll Allah'la bir vaktilll vardır' söifinde belirtilm birlq111e 
gerçeklefe!llei:" yorumunu eklemektedir. Bk. Hemedaru, Te!llbfddt, haz. Afif Useyran, intişirat-ı 
Menuçheri, Tahran 1386, s. 79. 

45 Gazzfili, İI!J•ô, çev. Sıtkı Gülle, Huzur Yay., İstanbul1998, I, 309. 

46 Kübra, Risale İle'I-Hdıill, ss. 12-13. 

47 Burse\1; Vesile, vr. 1 OOa. 
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İsmail Hakkı, Hz. Peygamber'e atfedilen "Bm taMretsiz olarak Allah'ı 
ifkretJJJryi ho{ gö·mıeJJJ. "48 sözünden ilham alarak, abdestsiz bir şekilde Allah'ın 
adını ağza almayı hiç hoş görmez. Çünkü Hak TeaHl. "Tayyib ve Tahir" 
sıfatıarını haizdir ve abdestli zikirde Hakk'ı ta'zim vardır. Bundan dolayı bazı 
ince düşüneeli insanlar, Muhammed ismini bile abdestsiz söylememeye özen 
göstermişlerdir.49 

Hallac-ı Mansfu:'un idam edilirken kendi kanıyla abdest alması, sılillerin 
bu ibideri ilahi aşkla ilişkili bir şekilde yorumlamalarına imkan vermiştir. Yine 
onlara göre hıln-i cigerle abdest alıp bütün eşyayı terk etmek esastır.so 

Bursevi'nin de özlemi ve çağrısı böyle bir abdestedir: 

Geliniz ht/n-i cigerden alalım taze v11dil' 

Var iken ht1n-i ciger ehf-i dile nryler s11fS1 

4. Halvet: 

Cüneyd-i Bağdaeli'nin sekiz şartından dördüncüsü ve en önemlisi 
halvettir. Çün1..--ü halvet hem tasavvufi eğitim sürecinin mühim bir parçasını 
teşkil etmekte hem de diğer terbiye metotlarını içerisinde barındırmaktadır. 
Mesela devamlı abdestli olmak, oruç tutmak veya çok az gıda ile beslenmek, 
sürekli suskun kalıp tefekkür etmek, daima zikirle meşgul olmak, şeyhe tam bir 
teslimiyet göstermek ve havatırı def etmeye çalışmak gibi diğer şartların hepsi 
halvette zaten yer almaktadır. 

Bursevi halveri "kendi cinsi ile sohbeti terk edip tenha bir yerde 
oturmaktır" diye tarif etmektedir.52 Necmeddin Kübra'ya göre halvet, güneş 
ışığının ve gündüzün aydınlığının girmediği karanlık bir yerde çeşitli 
meşgalelerden uzak kalarak duyu organlarını kapatmak, yani faaliyetten 
alıkoymak demektir.S3 

Cüneyd'in halvet ve uzleti, ilim ile arneli birleştiren hakiki alimin bir vas:& 
olarak gördüğünü söylemeliyiz.54 Yine onun uzleri öven, teşvik eden bazı 
beyanları vardır. Örneğin o bir yerde, "U;detin sıkmtısma katlanmak1 ihtiliita karp 

48 Ebu Diivud, "Tahiire", 8; İbn Hanbel, Miisned, IV, 345. 

49 Bursevi, Vesf!e, vr. 1 OOb. 

50 Ankaravi, iVIinhiic, s. 134; Süleyman Uludağ, İnsan ve Tasavv11f, Mav-i Yay., İstanbul2001, s. 19. 

sı Bursevi, Vesi/e, vr. 1 Ola. 

52 Bursevi, Vesf/e, vr. 101 b. 

53 Kübrii, Risii/e İ/e'l-Hiii!ll, s. 14. 

s.ı Süleyman Ateş, Ciilll!)'d-i Bağdiidf, Hqyatı, Eserleri ı·e Mekt11plan, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 
ts., s. 209; Asıl metni için bk. Ateş, age, s. 23. 
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kf!)'maktan daha kolqydır. "55 demektedir. Yine "Bir kimse din bakımmdan seliimette, 
bedeli ve ka/b )'ôiliinden rabatta olmak isterse halktan qynlıp 11iJete çeki/sin. Çiinkii ftt 

za;,Jal, halktan sıkılacak bir zamandır. Aklı olan J'almiJığı tercih ede1: "56 sözü de ona 
aittir. 

Cüneyd'in gençlik çağlarından itibaren halvet ve uzlete düşh.'Ün olduğu, 
insanlardan uzak kalıp kendi içine yönelı:neyi alışkanlık haline getirdiği 

görülmektedir. Bununla ilgili olarak kendisi şöyle bir olay anlatır: Hfu:is 
Muhasibi bizim eve gelirdi ve "Hqydi ge~ çıkıp dolaJalım." derdi. Ben de "Beni 
uiJetimdm ve mftimden emin oldtlğti!JJ )'eJtien )'Ol/ara, iifetlere ve fehvetleri gönJJrye 
çıkar!)'omm." derdiı:n. O "Gel benimle, korkma." derdi. Ben de onunla çıkardıı:n, 
yol bomboş olurdu, hoşuı:nuza gitmeyecek hiçbir şey görmezdik Onun 
otutınayı adet edindiği. yere vardığımızcia bana, "Bana sor!'' derdi. Ben de "Sana 
soracak bir F!)'ÜJJ )'Ok." derdiı:n. O da "Ak/ma ne gelirse s01:" derdi. O anda kafaı:na 
sorular hücuı:n etmeye başlardı. Onları kendisine sorardıı:n. O da hemen cevap 
verir, sonra evine gidip kitap yazma işiyle meşgul olurdu. Ben çok defa Hfu:is'e 
şöyle derdiı:n: "Ben uiJetimde ve iinsiimdryim. Sen ise beni insanlan ve )'OI!an görme 
vahfetine çıkar!)'orsun." O da şöyle cevap verirdi: "Ne kadar çok iinsiillJ ve ttiJetim 
d!J'orsmı! Ş qJ•et ha/km )'amı benim )'ammda olsalar onlarla bir iinsf)'et k11mJaJJJ, diğer ya mı 
da bm den uzaklafsalar onlann uzaklığmdan )'almiJık dt!)'JJJalJJ. "57 

Bursevi'ye göre ı:nüridin halveri izafidir, dışandaki halka nispetledir. Zira 
halvet-i hakikiyye, yani ı:nüridin tek başına kalması diye bir şey söz konusu 
değildir. Çünkü Allah, melekler ve ruhlar devamlı onunladır.' Hatta oturduğu 
halvethane bile onu görmektedir. Üzerindeki elbisesi ve elindeki tesbihi ona bir 
arkadaş gibidir.5S 

Necı:neddin Kübra'ya göre oyun, eğlence ve halkla ünsiyet eden nefsin bu 
alışkanlıklarından kurtulması için halvet gereklidir. Böylece nef.is zayıf düşer, 

delil ve burharu yok olur. Bunların izı:nihlali ile kalbin burharu zuhlir eder ve 
gayb nuru ile aydınlanır. Şeyh Kübra halvette duyuların hapsedilı:nesini, kalbin 
açılmasının şartı olarak görmektedir. Çünkü insan uyanıkken göreı:nediği pek 
çok şeyi uykusunda görebilı:nektedir. Aynen bunun gibi uyanıkken de duyu 
organlarının kapıları kapanırsa, kalbi duyuların kapısı sonuna kadar açılır.59 

55 Kuşeyri, er-Risiile {Klq~pi Risiilesi), haz. Süleyman Uludağ, Dergah Yay., İstanbul 1999, s. 199. 

56 Kuşeyri, Risiile, s. 199; Atcir, Tezkire, s. 404. 

57 İsfaharu, Hılj·etii'/-Evl()'ii, Dirü'l-Kitabi'l-Arabi, Beyrut 1967, X, 255-256. 

58 Bursevi, Vesile, vr. 101 b-1 02a. 

59 Kübd., Risiile İle'/-Hiiilll, s. 14-16. Necmeddin Kübrii, Us1ilii'I-Aşere adlı eserinde halvet ve 
uzleti, bir doktorun, tedavinin ilk aşamasında hastasına., zararlı bütün yiyeceklere karşı perhiz 
yapmayı tavsiye etmesine benzetmektedir. Bu yolla o, hastalığı meydana getiren zararlı 
unsurlarla hastanın ilişkisini kesmeyi, vücudu onlardan temizlerneyi amaçlamaktadır. Çünh.-ü 
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Bursevi halvete giren sıilike iki hususa dikkat etmesini şiddetle tavsiye 
etmektedir. Birincisi, müridin Allah'ın misli ve benzeri olmadığına dair sağlam 
bir inanca sahip olmasıdır. Eğer ona halvette herhangi bir sılret görünüp "Ben 
Allah'ım" derse kesinlikle inanmamalı, ondan yüz çevİrıneli ve hemen zikirle 
meşgul olmalıdır. Aksi takdirde sillik henüz şeytanın vesvesesi ile meleğin 
ilhfunını ayırt edebilecek mertebede olmadığı için ilhada düşebilir. Bunun için 
Bursevi müride şöyle seslenir: 

Halvette sakm vesvese-i dfve dqymıma 

İlhlim-ı melek var ise ona nazar ryle 

Bursevi'nin saliki uyardığı ikinci husus, halvete girdikten sonra Hak'tan 
gayri hiçbir şey istememesi ve matlubunun ancak O olmasıdır. Sıilike bütün 
kainat arz olunsa bile, Hz. Peygamber'in miraçtaki tavrını göstermeli ve hepsini 
elinin tersiyle itmelidir.60 

5. Devam-ı Savm: 

Cüneyd-i Bağdaili'nin beşinci şartı, devamlı oruç tutmaktır. Sıliller orucu 
bir ibadet olmasının yanı sıra, nefisle mücadelenin ve onu disiplin altına almanın 
bir aracı olarak görmüşlerdir. Bu yüzden sadece Ramazan ayında değil, diğer 
vakitlerde de oruç tutmaya gayret göstermişler, oruçlu olmasalar bile çok az 
yiyip içmişlerdir. Onlara göre riyazet ve müdbedenin temeli genellikle kıllet-i 
taam, yani açlık ve oruçtur. 

Cüneyd, oruca çok önem vermiş ve onun, yolun/tarikatın yarısı 

olduğunu söylemiştir.61 Onun "Biz tasavvtrflt dedi-kod11 ile deği~ açlık, diiJ!)'t!Jı terk ve 
nifrin sevip alıJtığı ff!Yierden ilgbıi keserek elde ettik."62 sözü de tasavvufun hakikatine 
erişmede açlığın ve orucun ne denli mühim olduğuna işaret etmektedir. Rivayete 
göre Cüneyd, sfumü'd-dehr bir kişiydi, yani devamlı sılrette oruç tutmaya gayret 
ederdi. Fakat dostları yanına geldiği zaman da onlara uyarak omeunu bozar ve 
şöyle derdi: "Eğer omç nijile ise dost/ara yardımcı olmanm ve onlarla pqylap;ıanm faifle~ 
om ca devam foifletinden daha az değildir. "63 

tlpta ''Perhlz bütün ilaçların başıdır." cliye bir kaide vardır. Bkz. Kübr:i, Tasav/Jiifta On Esas 
{Uslliii'I-Afere Şerh/eri), haz. Süleyman Gökbulut, İnsan Yay., İstanbul2010, s. 47. 

60 Bursevi, Vesfle, vr. 1 02b-1 04b. 

61 Hucviri, Ke[{, s. 461; Attir, Tezkire, s. 411. 

62 İsfaharu, Hi/ye, X, 277-278. 

63 Serr:ic, Ui111a', s. 171; Sühreverdi, Avdri.fii'I-Madrif (Gerçek Tasavv1tj}, haz. Dilaver Selvi, 
Semerkand Yay., İstanbul1999, s. 426; Münavi, e/-Kevdkibii'd-DiiniJJ'e, tahk. Muhammed Edib 
el-Cadır, Dam Sadır, Beyrut 1999, I/II, 571. 
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Bursevi bu şartı bir önceki şart olan halvetle birlikte ele almayı tercih 
etmektedir. Çünk-ü oruç tutmak ya da çok az gıda ile beslenmek sahih bir 
'halvetin gerekliliklerinden biridir. Halvet zamanı diğer zamanlara benzemez. O 
adeta ruh:ini bir zaman dilimi ve meleklerin mertebesidir. Melekler ise nurdan 
yaratıldığı için yeme-içme ihtiyaçlan yoktur. Onlar şehvet sahibi de değillerdir. 
Dolayısıyla halvet ve oruç vasıtasıyla şehvetten ve nefsaru alakalardan uzak 
durmak kişinin melelci bir seviye kazanmasına yardımcı olacaktır. 64 

Bursevi "Evlere kapılanndan giniıi:(' (Bakara, 2/189) ayetini,. Hakk'ın 
meclisine girebilmek ve O'nunla sohbet edebilmek için öncelikle gıdayı 

azaltmak ve şehveti terk etmek demek olan perhiz kapısından geçmek 
gerekmektedir, diye yorumlar. Zikredilen şartlar da ancak oruçla. yerine 
getirilebilir. Çünk-ü oruçla beden ve hisler zayıflar, bunun yerine basiret açılır. 
Bunlar birbirinin zıttı olan şeylerdir. Basitetin açılması hissin kapanmasına 
bağlıdır. Basiret de Hakk'ın müşahedesi için şarttır. GS 

Necmedd1n Kübra'ya göre oruç, insan vücudunu meydana getiren anasır
ı erbaa'dan su ve toprağa ait· parçaların azalmasına tesir eder, kalbi kir, pas ve 
bulanıklıktan temizler. Hacliste "OmÇı kalkandn:"66 buyruluyor. Nefis ve şeytanla 
mücadele eden bir kimse için bu kalkan şarttır. Ancak böylelikle şeytanın attığı 
aklardan kurtulmak mümkün olur.67 · 

Baziları, Hz. Peygamber'in insanları savm-ı visiliden nehyetı;nesinden68 

dolayı savm-ı dehrin, yani ömür boyu devamlı oruç tutmanın dinen hoş 
görülmediğini ileri sürebilirler. Bursevi'ye göre bu yasaklama kat'i bir emir değil, 
Müslümanlara şefkatten dolayı söylenmiş bir sözdür. Bunun yanında insanların 
mizadarı farklılık arz ettiğine ve esas olanın da itidru/ orta yolu tutmak olduğuna 
göre h.'Uvveti yerinde olan birisi savm-ı visili yapsa da iridalden çıkmaz. Zayıf 
olanlar ise gecede bir kere iftar etseler yeterlidir. · 

Hem tasavvufta ruhsata değil, azimete sarılmak esastır. Çürıh.-ü ruhsat 
fetva, azimet ise takvadır. Sıliller taam-ı şeriatın biri sabah, diğeri akşam olmak 
üzere iki; taam-ı tarikatın ise sadece akşam yenen bir öğün yemekten ibaret 
olduğu söylerler. Avam ise günde üç kere yerler ki buna taam-ı şer'i değil, taam-

6-1 Bursevi, Vesfle, vr. 1 04b. 

65 Bursevi, Vesf/e, vr. 105a-b. Bursevi'nin bu yorumlan, Necmeddin Kübrii'run halvet için yapoğı 
yoruma benzemektedir. Bk. Kübrii, Risii/e İle'I-HiitiJJ, ss. 14-16. 

66 Buhiiri, "Savm", 2. 

67 Kübrii, Risiile İle'I-Hiiim, ss. 20-21. 

6B İlgili rivayetiçin bk. Müslim, "Sıyiim", 110. 
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ı hayvanı denmektedir. Bu hoş görülmeyen bir davranıştır ve Hz. Peygamber'in 
sünnetine de uygun değildir. 69 

Sıliliere göre oruç ibadeti hem zahiri hem de batıı:ı.i bir manaya sahiptir. 
Ancak iki yönüyle birlikte kavrandığında onun hakikati ve incelikleri idrak 
edilebilir. Dolayısıyla devam-ı savmdan sadece aç kalmak anlaşılmamalıdır. Zira 
"Tiim benliğin/e O'tiaJ'b'tıeL" (Müzzemmil, 73/8) ayetine göre kişiden inkıta'-ı külli, 
yani Allah'tan gayri her şeyden imsak etmesi de istenmektedir. 70 Ancak bu 
şekilde Hakk'a vuslat ve O'nu rü'yet gerçekleşebilir. Çünkü oruçlu için iki 
bayram ve sevinç vakti vardır: Biri iftar, diğeri lika-i Hak vakti.71 Bursevi de 
saliki esasen masivil orucuna, yani zihne Allah'tan başka hiçbir şey getirmeme 
haline davet etmektedir: 

Tutagör SatJ/JJ-ı sivqyı ta ki ide eresin 

Kim tecelh"-i ildhfdetı dilin pldan olan 

6. Devam-ı SükUt: 

Cüneyd-i Bağdaeli'nin yolunun altıncı şartı devamlı sılrette sükılt halini 
muhafaza etmektir. Susmak ve konuşmamak anlamına gelen sükılt, konuşmaya 
gücü yettiği halde susmay-ı tercih eden kişi için kullanılabilecek bir vasıftır. 
Yoksa alıres/sağır hakkında sükılt etti denilemezJ3 Şeyh Kübra bu şartı, Allah 
Terua'nın zikri hariç sürekli susmak şeklinde ifade etmektedir.74 Tasavvufta 
sükıJ.t yerine aynı manaya gelen "samt" tabiri de kullarulmaktadırJS 

Nutk ve konuşma, insanı diğer canlılardan ayttan bir özelliktir. Hatta bazı 
müfessirler "Biz itısanoğlım11 miikerrem kı/dık." (İsra, 17 /70) ayetincieki 
"tekrim"den maksadın nutk olduğunu söylemişlerdir. Dolayısıyla böyle büyük 
bir nimetin imtihanı da büyük olacaktır. Sözü, aklı sarhoş eden şaraba benzeten 

69 Bursevi, Vesile, vr. 1 06b-1 07b. Bursevi'nin "tafun-ı şeriat, tafun-ı tarikat ve tafun-ı hayv3.ııi" 
aynmı Sehl et-Tüsteri'nin şu ifadelerinde de görülmektedir: Rivayet göre ona "Giinde bir ögiin 

J'CillekJ'!J'e!le ne dersiniz?' denildi. "Bu, sıddik o/anlamı J'Cille la'ifdır." dedi. "Peki iki ögiin JiJ•mlere ne 
dersiniz?' denildi. "Bu, lllii'lllill olaniann )'C!Jie !a'ifdır." dedi. "O halde giinde iiç ögiin J'!J'e!ller 
hakkında jikniıiz nedir?' denildiğinde, "Bari ailme söyle de sana ahırda bir )'Ctlllik )'apsmlm:" diye 
cevap verdi. Bk. Kuşeyri, Risale, s. 231. 

70 Bursevi, Vesile, vr. 105a. Sılillerin oruca bakışı ve batıni yorumlan için bk. Uludağ, age, ss. 49-
63; Dernirci, age, ss. 63-67; Himmet Konur, Tasav/JI!f Ahlakı ve İlahi Ahlak: İnsana Yolculuk, H 
Yay., İstanbul2009, ss. 98-100. 

71 Bursevi, Vesile, vr. 107b. Hadis için bk. Müslim, "Sıyfun", 163. 

72 Bursevi, Vesile, vr. 1 09a. 

73 Bursevi, Vesile, vr. 110a-b. 

74 Kübra, Risale İle'I-Hailll, s. 17. 

75 Sanıt için bk. Kuşeyri, Risale, ss. 212-216 
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Hucviô, bir kimse eğer bunu içmeye alışırsa asla onu terk edemez demiştir. 
Sözün afet olduğu bütün sılillerin kabul ettikleri bir husustur. Bundan ·dolayı 
onlar zaruret bulunı:nadıkça konuşmazlar. Tasavvuf yolunun başında da 
sonunda da sözlerine çok dikkat ederler.76 

Şeyhlerden bir kısmı süb.ıltu kelama, diğer bir kısmı da kelfunı sükılta 
tercih etmişlerdir. Cüneyd sükıltu sözden üstün görenlerdendir. Çünkü 'o şöyle 

demiştir: "İjiide, iddiadan bafka bir f!!Y değildir. M.iiniilamı var oldtlğll ve kab11l edildiği 
bir )'erde davalar ve iddialar heder olur."77 Yine onun "Allah hakkmda JJJa'rifet sahibi 
olanm dili ldl olm:"78 sözü de bu görüşü destekler miliiyettedir. 

Meşayihten birisi Cüneyd'e "EJ• Ebu'l-KasıJJJ, dil kalbsiz ol11r mil?" diye 
sordu. O da "Çok" dedi. "Pek~ ka/b dilsiz olur JJJ/1?" dediğinde şu şekilde cevap 
verdi: "Evet a!lla kalbsiz dil, kul için bir imtihan ve be/ii iken dilsiz ka/b omm açısmdan 
bir nimettiı:" Soruyu soran kişi "Her ikisi de beraber oldiiğmıda ne olur?'' diye devam 
edince Cüneyd, "İfle bu terryal!J•Ia bal gibidir." karşılığını verdi.79 Böylece o, 
öncelikle kalbin ilıihl hakikat ve ma'rifetlerle dolu olı:nasıru önemsediğini, 

bunlan dile getirebilme)ri ise ikinci sırada gördüğünü anlatmaya çalışmıştır. 
Bununla birlikte Cüneyd hem dilin hem de kalbin dolu olmasıru övı:nüştür. 

Bursevi'ye göre müciliede ashıibı, kelamda nefsin hazzı olmasından 

ö~ süh.ılt etı:ne)ri yeğlerler. Onun için tarikat pirleri de şehvet-i kelamdan uzak 
durmayı tavsiye ederler. Fakat konuşmanın zevkinden ve şehvetinden arınmış 
kişilerin söz söylemesinde bir mahzur yoh.1:ut. Nefsin hile. ve aidatınalarından 

. henüz kurtulamamış kimselerin ise söyleyecekleri hayır da olsa susmaları şarttır. 
Çünkü onlar evvela kendi içlerine yönelı:neli ve ilıihl hitabı beklemelidirler.so 

Necmeddin Kübra da kalbin kelfu:nıru ve sesini dinlemek için sükıltun 
gerekli ve ön şart olduğunu ileri sürmektedir. Zira ağızdaki dil konuşunca kalb 
susmah.1:a ve dinlernede kalmakta; ancak dil susunca kalb konuşmah.1:adır. sı 

"Mahall-i siiktltta siikdt et!Jiek sifat-ı ıiciil ve IJJevdı'-i 1111tkta 1111tk ef!Jiek eprfi 
hısdldit:"B2 diyen Bursevi, bölüı:nün sonunda insan-ı kıiı:nile yaraşanın "sükılt mu 
yoksa nutk mu" olduğunu tartışır. Ona göre kamil insan, Hakk'ın mazharıdır ve 

76 Hucviô, Keif, s. 503. 

ii Hucviô, Keif, s. 503-504. 
78 Hucviô, Keif, s. 504. Darani'nin "M.a'ıiflt, kollllf!lladmı çok siikıita )'akıııdır." sözü de aynı 

ıninvaldedir. Bk. Ebu Tilib el-1Iekki, IVitii'I-IVt!ıib (Kalpleıill Aifğı), haz. Muharrem Tan, İz 
Yay., İstanbul 1999, II, 46. 

79 Mekki, IVit, II, 46. 

80 Bursevi, Vesile, vr. 1 09b-11 Oa. 

81 Kübr:l., Ris!ile İle'I-H!ii!IJ, s. 19. 

82 Bursevi, Vesfle, vr. 109a-b. Sözün kaynağı için bk. Kuşeyri, Ris!ile, s. 212. 
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Hak da mütekellim-i ebeclidir. Dolayısıyla insan-ı kfunil, O'nunla ilişkisi 

açısından mütekellim-i ebeclidir. Fakat za.J:ı.iri bakımdan onun sıfatı sükfıt ve 
sükılndw:. Bw:sevi bu görüşlerini şiirsel bir dille şöyle ifade eder: 

B11giin insan-ı kaJJJil bak kitab11llah-ı natıkdır 

Ne sijylerse kam11 gi!ftarı esrar 11 hakqyıkdır 

Bu bir tJiti diiliir kilJI 01111 Hak 'dır sijyleten daitJJ 

O mm ~cin biiibiilan-ı giiiJen-i dehr iii[e jaikdn~B 

7. Devam-ı Zikir: 

Cüneyd'in yedinci şartı, Allah'ı sürekli anmak ve hatırda tutmak demek 
olan devamlı zikirdir. Necmedclin Kübra zikri şöyle tanımlamaktadır: "Zikitj 
ka/b hlli(tm içinde, çok giiçlii bir biçimde ama sesi foifa yiikseltmeden, damar ve 
atarda!JJarlara tesir edecek Jekilde Allah Tealayı dil ile mımaktır."B4 

Cüneyd-i Bağdaeli'nin gençlik yıllarından itibaren zikre ve virde büyük 
önem verdiği, yaşlılığında, hatta ölüm anında bile bunları terk etmemeye çalıştığı 
görülmektedir. Çünkü o, tasavvuf yolunda her ne bulduysa zikir ve ibadet 
sayesinde bulmuştw:.85 Bir rivayete göre, ölüm hıllinde iken İbn Atıl, Cüneyd'in 
yanına gelmiş ve selam vermiştir. Cüneyd biraz zaman geçtikten sonra selama 
mukabelede bulunmuş ve şöyle demiştir: "Beni JJJai(tr göiiin, virdiJJJ ile JJJefglll 
idim. "86 

Hi!J'etii'I-Evljyfi'daki bir rivayette kendisine yöneltilen "Zikr-i hcifl hakkmda 
ne d!J,orstm? Hcifaza meleklelinin dahi bilmediği o ifkir nedir?'' sorusuna Cüneyd'in 
verdiği cevap kısaca şöyle özetlenebilir: Zikr-i han, yani sırf Allah'ın bildiği zikir, 
kalbierin itikad ettiği ve dillerin ve organların hareket etmediğinden dolayı 
zamirierin içerisine dürülen zikirdir. Bu, Allah'a hürmet, ta'zim ve O'ndan 
korkma gibi amellerdir. Bunların hepsi Allah ile k-ul arasında olan şeylerdir. 

Bunu gaybları bilen Allah'tan başkası bilmez. Dolayısıyla hafaza melekleri de 
bundan haberdar değildir.87 

Bursevi, bir önceki şartla zikir arasında bağlantı kurarak konuya başlar ve 
hemen şu soruyu sorar: ''Devam-ı sükılt ile devam-ı zikir nasıl bir arada 
bulunabilir?" Bunun cevabı oldukça basittir. Zira sükılt halka, zikir ise Hakk'a 

83 Bursevi, Vesf/e, vr. 112a-113a. 

s.ı Kübrii, Risiile İle'J-Hai!JJ, s. 22. 

85 Hucviri, Keff, s. 440. 

86 Kuşeyri, Risale, s. 396. 

87 İsfahfu:ıi, Hijye, X, 264. 
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göredir. Çünkü dünya kelfunını ve halkla konuşmayı terk etmek, zikri terki 
gerektirmez. Zikir, kel:lın-ı nastan değildir. BB 

Bursevi'ye göre devam-ı zikir, kendisinde asla bir kesintinin ve 
tembelliğin olmadığı bir zikirdir. Çünh.'Ü sıliller arasında zikir sadece lisan/ dil ile 
yapılan bir şey değildir. Aynı zamanda zikr-i kalbi denilen bir zikir türü daha 
vardır. Lisan ile mümkün olmadığında kalb ile zikretmek gereklidir. Çünkü her 
ne şekilde olursa olsun zikre devam edilmezse, kalbin ilahi aleme ve melekılta 
açılması mümh.'Ün olmaz.B9 Necmeddin Kübra'run da değindiği üzere, zikir bir 
nurdur. Kalbi kapladığı ve hakimiyeti altına aldığı zaman kalbi de kalb gözlerini 
de nurlandınr. Böylece kişi daha önce görmesine engel olan karanlık yerlerde 
bile eşyay1 bu kalb gözü ile görebi1ir.90 

"Kim bir fryi severse, onu çokça mım:" sözünden de anlaşılacağı gibi, eğer 
dilde Hakk'ın aşk ve muhabbeti varsa lisan daima O'nu yad eder. Bu, hakiki 
zikre ulaşmak için bir ön şarttır. Zira zikr-i mecazi lafizla ve nefesle; zikr-i hakiki 
de mana ve Hak ile olan zikirdir. Silik, ism-i mecazi-yi lafziyi zikrederek medlılle 
ve medllliden ism-i hakikiye ve ondan da müsemmaya geçince, zikirden maksud 
hasıl olur. Müsemmaya erişme haline artık zikir denmez. Çünh.ii orada zikir 
mezh.'llrun ve isim müsemmanm ayrudır.91 Cüneyd-i Bağdam'nin ''Hakfkf ifkilj 
ifkredmin ifkirde, ifkrin de Mezkiir'mı JJJiifdhede edilmesi hdlinde jiinf oiJJJasıdır."92 
dediği.makam tam da burasıdır. 

Bursevi'ye göre, bu mertebeye erişinceye kadar genellikle cehrl zikir 
lazımdır ki nefsin kalın ve ince perdeleri onunla ortadan kaldırılabilsin. Eğer 
perde kalın olursa, ha:fi zikrin nefse pek tesiri olmaz, dolayısıyla darb ve teşdide 
ihtiyaç duyulur. Bundan ötürü Bursevi, cebri ve ha:fi zikir tartışmasını anlamsız 
bulur. Çünh.'ii her zikrin ayn bir yeri ve uygulama sahası vardır. Mesela alem-i 
mülk olan mertebe-i cehrde sesli; alem-i melekılt olan mertebe-i ihfada da sessiz 
zikir gereklidir. Bundan sonra da la-cehr ve la-ihfa denilen, sesin de sessizliğin 
de yok olduğu bir durum söz konusudur.93 

Bursevi nefis ile Hak arasındaki perdelerin zikirle yok edilebileceğinden 
bahsederken, Şeyh Kübd "AIIah'ı anmaktan uzaklaftığı için kalbieli katılaplltf 

o/anlamı vqy hal/eline!' (Zümer, 39 /22) ayetinden harekede kasvet ve katılıkta taş 
gibi olmuş kalbierin ancak h.-uvvedi bir balyoz darbesiyle kınlabileceğini 

belirtmektedir. Bu sembolizmde taş kalbdir; balyoz zikredenin dilidir; demir ise 

ss Bursevi, Vesile, vr. 113a. 

89 Bursevi, Vesile, vr. 113b. 

90 Kübra, Risôle İle'I-HôiiiJ, s. 29. 

9t Bursevi, Vesile, vr. 113b. 

n Atcir, Tezkim, s. 411. 

93 Burse\1, Vesile, vr. 114a-b. 
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zikirdir. Nasıl ki demirin taşa vurulmasıyla bir kıvılcım ortaya çıkıyorsa, kalbe 
ulaşan zikirden de bir ateş meydana gelmekte ve bu ateş de Allah ile kul 
arasındaki bütün perdeleri yakıp yok etmektedir.94 

Farklı mertebelerde sesli ve sessiz zikrin yapılabileceğine değinen Bursevi 
gündüz ve gece de değişik zikirlerin yapılmasının faydasından bahsetmektedir. 
Mesela sıllik gündüz, en faziletli zikir olan kelime-i tevhld, gece de esrna-i 
müfrede (Allah, Hu gibi) ile meşgul olmalıdır. Çünh.ii gündüz, sıfatlar alemine 
nazar edilmekte ve bu alem de terlcibden oluşmaktadır. Nefy ve isbattan 
müteşekkil bir terlcib olan "Uilahe illallah" da gündüze uygun düşmektedir. 
Gece ise alem-i Zat'la ilgili olduğu için esrna-i müfrede tercih edilmelidir.95 

Salikin gece hangi isimle meşgul olacağı şeyhin işaretine bağlıdır. Zira 
onun haline ve vaktine göre bir isim tayin edecek kişi şeyhidir. Sıllik bunu 
kendine göre belirleyemez ve ne zaman arttıracağını da bilemez. Eğer kendi 
kafasına göre hareket ederse altından kalkamayacağı bazı sorunlarla karşı karşıya 
gelebilir. Bundan dolayı Bursevi, seyr halindeki kişiye şöyle seslenir: 

Arifi billaha sor ifkrin tarfkm f!J' dede 

Akıbet giilJlrah olt1rs1m t!Jtlıa ff!Yh-i cdhile96 

Bu durum tıpkı bir hastanın . ne zaman ve ne kadar gıda alacağına 

doktorunun karar vermesi gibi bir şeydir. Çünkü sıllik de bir anlamda marizdir 
ve onun halini, tedavisini en iyi bilen şeyhidir.97 Bursevi'nin bu benzetmesi, 
daha önce de atıfta bulunduğumuz üzere, Necmedclin Külıra'nın uzlet ve zikri 
anlatırken yaptığı teşbihi hatıra getirmektedir. O, uzleti dakturun hastaya tavsiye 
ettiği perhize, zikri de içindeki kötü şeyleri temizlesin diye ona içirdiği müsbile 
benzetmektedir. 98 

Zikir konusundaki bir diğer husus da seyr ü sillUkteki şahsın kişiliği ile 
ilgilidir. Yani sıllik ile meczub arasındaki farkın bilirımesidir. Eğer şahıs bidayette 
meczub değilse onun ismi kelime-i tevhlddir; yoksa eelale denilen "Allah" 
ismidir. Zira meczılb, nefy ve isbata gerek duymaz ama silluke muhtaçtır. 
Cezbesi sonra olduğu için birinciye sıllik-i meczub; cezbesi önce olduğu için 

94 Kübrii, Risdle İle'I-Hai!ll, ss. 30-31. 

95 Bursevi, Vesfle, vr. 114b-115a. Necmeddin Kübra da opkı Bursevi gibi en faziletli zikrin 
"Lıill:ilie illallah" cümlesi olduğunu söylemektedir. Bk. Kübra, Risdle İle'I-Hdtill, s. 22. 

96 Bursevi, Vesf/e, vr. 118a. 

97 Bursevi, Vesfle, vr. 115b. 

9B Bu benzetme içn bk. Kübra, Ustllii'I-Afere, s. 47. 
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ikinciye "meczub-ı s:ilik" derler. Fakat tasavvufta genellikle makbill olan 
ilkielir. 99 

Bursevi, zikir bahsini bir uyarıyla bitirmekteclir. O, zikir ehlinden olmayan 
veya zikir ehliyle beraber bulunmayan kişinin sonunun vahşet ve zarar olacağını 
söylemektedir. Çünkü zikir ehli, ilemin rUhu mesabesindedir. Yani cesed nasıl 
ruhla kaim ise ilem de elıl-i zikir ile kaimdir. Nitekim hadiste "Yeryt'iiJ'inde.Allah 
Allah denildiği siirece ka•amet kopmai;"100 buyurulmaktadır. Bursevi bu duruma şu 
beyriyle de işaret etmektedir: 

Zikr-i Hak'dır Hakka•a ha/km bektisma sebeb 

Yoksa ererdi ftnqya nejh-i na-agah ife!Oı 

8. Nefy-i Havatır: 

Cüneyd-i Bağdaeli'nin sekizinci şartı nefy-i havatır, yani silikin içine 
doğan düşünceleri kovması ve def etınesidir. "Aklına gelmek, hatırlamak ve 
içine doğmak" gibi anlamları olan "hdtuıı (çoğulu havatır), tasavvuf 
terminolojisinde, kalbe gelen hitap veya düşüncedir. Bu hitap "rabbdnf, JJJelekf, 
fi!)'tdnf ve nifsdni'' olabilir. Ancak kalbe yerleşmez, gelip geçicidir. Melekten olana 
"ilham", nefisten olana "hevacis', şeytandan gelene de "vesvese" adı verilir. Havatır 
kalbe ilka olunmak sfuetiyle Hak cihetinden gelirse buna hatır-ı Hak denir. 
Bunların hepsi hitap/söz nev'indendir.ıo2 

Cüneyd'e atfedilen sekiz şart içerisinde, onun eserlerinde ve sözlerinde en 
fazla yer alan hususun havatır meselesi olduğu söylenebilir. Zira o, Edebii'/-
1\!Iiiftekır İlailah adlı kısa risilesini tamamıyla havatıi çeşiderine, alamederine ve 
aralarındaki farklılıklara tahsis etmiştir. Zikredilen eserin dışında, Cüneyd'den 
bahseden pek çok kaynak da onun havatırla ilgili görüşlerine yer vermiştir. 

99 Bursevi, Vesfle, vr. 116a. Cezbeli, cezbeye tutulan gibi anlamlara gelen rneczfıb, tasavv-ufta 
Hakk'ın kendisine dost edindiği, üns makarnı için seçtiği ve lmdsiyet suyuyla ternizlediği 

velidir. Bundan dolayı o kişi, bütün ınanevi makamları ve rnertebeleri hiçbir 1.-ül.fete girmeden 
aşabilrnektedir. Bk. Abdürrezzak .Kaşfuıi, Istı/iihiitu's-Siift.1J'C, tabk. Muhammed Fevzi el-Cebr, 
el-Hikrne, Dımaşk 1995, s. 88. Sühreverdi dört çeşit silikten bahsetrnektedir. 1. Mücerred 
silik: Cezbesiz sillUk eden. 2. Mücerred rneczfıb: Sadece cezbe halinde olan ve öylece kalan. 3. 
Silik-i rneczub: Önce sillUke başlayıp ardından cezbeye nill olan. 4. Meczfıb-i s:llik: Bidayette 
cezbe biilinde olan, ardından silluke başlayan. Bunlardan ilk ikisi irşada ehil değildir. Diğer 
ikisi ise rnürşidlik yapabilir. B k. Sühreverdi, Aviirif, ss. 109-112. 

100 Müslinı, ''İman", 234. 

101 Bursevi, Vesile, vr. 117 a-118b. 

1o2 Hatır tanımları için şu kaynaklara bk. Serrac, Lii111a', s. 335; Kuşeyri, Risôle, s. 177-178; 
Hucviri, Keff, ss. 537-538; Kaşfuıi, TasavvufSöifiiğii, tre. Ekrem Demirli, İz Yay., İstanbul2004, 
s. 229; Süleyman Uludağ, "Haviitır", DİA, XVI, 526. 
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Cüneyd, aclı geçen nsalesinde "şeytılni, nefsılni ve Rabbılni" olmak üzere 
üç türlü batırdan söz eder. Bunlardan ilkinin sebebi, şeytanın vesvesesi; 
ikincisinin şehvet ve rahat talebi; üçüncüsünün de tevfiktir. Taate çağınnada bu 
hatırlat birbirine çok benzerler. Bunların doğrusunu yaniışından ayırmak için 
uyanık olmak ve Rabbılni hatırın clışındakileri kovmak gerekir. 

Daha sonra Cüneyd her bir hatırın belli başlı alametlerine değinir. Mesela 
nefsılni havatırın iki özelliği varclır: a) Şüpheli şeylere ihtiyaç duyulduğu zaman 
bu düşüncenin hemen belirmesi. b) Düşüncenin ısrarlı olması ve kesilmemesi. 
Şeytılni havatırında iki alarneri varclır: a) İnsanırahata teşvik etmesi. b) Nefsılni 
hatırkadar ıstarcı olmayıp bazen gidip bazen gelmesi. Rabbılni havatır da iki adil 
ş:ihidle bilinmektedir: a) Şeriatın o hatıra uyması ve onun doğruluğuna şehadet 
etmesi. b) Başlangıçta nefsin bu hatırı kabul etmede zaaf göstermes~ bir çeşit 
teşvik olmadıkça bunu kabul etmek istememesi.ıo3 

Bazı tasavvufi eserlerde Cüneyd'in üç değil, dört çeşit havatırdan 

bahsettiğine dair bilgiler de bulunmaktaclır. Mesela Attar, Cüneyd'in şu sözünü 
aktarır: "Hiitırlar dö'rt çeJittir: Hak 'tan olan biitır kHitf Hakk 'a davet eder. Melekten olan 
biitır kHitf tiiate davet eder. Nifsten olan biitır nifsin gö'stetiJitıe ve diit!Ja nimetietinden haz 
almcrya davet eder. Ş rytandan gelen biitır ise ki ~~e,· kıskançlığa ve diip1ıanlığa davet ede1: "104 

Meşayih Hak'tan iki hatır gelse, ''birincisi mi yoksa ikincisi mi daha 
kuvvetlidir" konusunda ihtil:ifa düşmüşlerdir. Cüneyd ilkinin, İbn Ata da 
ikincisinin daha kuvvetli olduğunu savunmuştur. İbn Hafif ise her ikisinin de 
eşit olduğunu söylemiştir.ıos Hayru'n-Nessac'ın yaşaclığı bir olay, Cüneyd'in bu 
husustaki kanaatini teyit eder niteliktedir. Hayr anlatıyor: Bir gün evimde 
otururken "Cüneyd kapıda durmaktaclır" diye içirne bir fikir doğdu. Bu 
düşünceyi kalbirnden kovdum. Fakat ayru düşünce tekrar içime doğdu. Dışarı 
çıktlm, baktlm ki Cüneyd kapıda beklemekte. Bunun üzerine o şöyle dedi: 
"Ak/ma ilk geldiğinde neden dıJarı çıkmadm?''106 

Necmeddin Kübra, nefy-i havatırın, müc:ihede erbabı için çok zor bir iş 
olduğunu vurguladıktan sonra "Hatır-ı Hak, Kalb, Melek, Şeytan ve Nefis" 
olmak üzere beş türlü havatırdan, bunların belirgin vasıflarından ve birbirleriyle 
olan ilişkilerinden detaylı bir şekilde bahseder.ıo7 Onun havatır türleri ve 
tanımları ile ilgili görüşleri kısaca şöyle özetlenebilir: 

103 Ateş, age, ss. 273-279. Asıl metni için bk. Ateş, age, ss. 60-64. 

10-ı Atcir, Tezkire, s. 406. Necmeddin Kübril da Cüneyd'in dörtlü tasnifini zikretrniştir. Bk. Kübri, 
TasavvrifHakkmda Bir llisiile, Süleymaniye Ktp., Şehid Ali Paşa, no: 1395, vr. 93b. 

105 Kuşeyri, ilis ale, ss. 178-179; Sührevercli, Aviirij, s. 602. 
106 Kuşeyri, llisiile, s. 329. Benzer rivayetler için bk. Hucviri, Keff, s. 538; İbnü'l-Cevzi, Sifatii's

Safve, haz. İbrahim Ramazan-Said el-Lahhiirn, Beyrut: Diirü'l-Kütübi'l-İlrniyye, 1989, II, 271. 

107 Kübri, ilisii/e İle'I-Hiiilll, ss. 39-56. 
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a) Hatır-ı Hak: Bu, ilk hatırdır. Hiçbir ön sebep ve hükme hağlı 

olmadan kalbde vili olan hatır manasına gelir. Saf hatır-ı Hak ilhamla olur. 
"İIIıdm" ise AJlah'ın ilhama mazhar olan kalbde yarattığı bir ilirndir.ıos 

b) Hatır-ı Kalb: Bu, aynen hatır-ı melek gibi, devamlı sılrette iyi ve 
yararlı işleri teşvik eden hatırdır. Fakat bazı noktalarda ondan ayrılır. Eğer kalb, 
hatırda tek başına ise zayıf olur. Oraya hatır-ı melek indiğinde daha kuvvetli hhle 
gelir.J09 

c) Hatır-ı Melek: Sürekli olarak iyi ve doğru işlere sevk eden hatırdır. 
Necmeddin Kübra bunun "sekfne!' olduğunu söylemektedir. HO 

d) Hatır-ı §eytan: Bu, kulu dalillet ve sapıklığa davet eden hatırdır. 
Müdhede sahibini günah işlemeye çağırır, o da bununla ilgilenmeyip yüz 
çeviritse onu başka çeşit bir günaha davet eder. Acaip latifeleri ve ince oyunlan 
vardır. 111 

e) Hatır-ı Nefs: İçerisinde nefsin hazzı ve istekleri bulunan havatırdır. 
Buna, "hiicis" (çoğulu hevacis) de denilmektedir. Şeyh Kübra'ya göre, müridiere 
gelen havatırın en şiddetiisi ve kuvvetiisi budur. Bu hatır, temyiz gücü-olmayan 
bir çocuğa benzer. Çocuğun, istediği bir şeyi elde etmedikçe razı olmadığı gibi, 
nefis de istediği yerine getirilmedikçe memnun olmaz.112 

Şeyh Kübra'nın geniş açıklamalarına karşın Bursevi, bu son balıiste 

havatırın çeşitlerine ve özelliklerine neredeyse hiç değinmez. O esas itibariyle 
havatırın nereden kaynaklandığı ve bunlara karşı nasıl hareket etmek gerektiği 
üzerinde durur. Onun havatır konusundaki temel fikri, hayır da olsa şer de olsa 
havatın kovmanın zarılri olduğudur. Çünkü kalbde bulunan havatır iyi olsa bile 
oraya varidat-ı ililiiyyenin gelmesine engel olur. Bundan dolayı kalbine ilahi 
feyzin akmasını isteyen onu ağyardan ve efkardan arındırmalıdır.113 Necmeddin 
Kübra da başlangıç halindeki müride bütün havatırı kovmasını tavsiye eder. 
Çünlii o, tarikata yeni girmiştir. Bu konuda ehliyeti yoktur. Hangisinin doğru 
hangisinin yanlış olduğunu kestiremez. Bu noktada çıkış yolu hepsini 

ıos Kübrii, Risiile İle'/-Hiiilll, s. 45; Kübrii, Fevliihu'I-Cellllil, s. 11. 

109 Kübri, Fevliihu'I-Celllli/, s. 12; Kübrii, Risiile İle'I-Hiiilll, ss. 46-47; Kübrii, TasavwifHakkmda Bir 
Ris!ile, vr. 93a. 

11o Kübrii, Fevliihu'I-Celllli/, s. 12; Kübrii, Risli/e İle'I-Hiiıill, s. 47. 

111 Kübra, Ris!ile İle'I-H!iilll, s. 48. 

112 Kübra, İrflidii't-T!ilibiu, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, no: 2117, vr. 137a-b; Kübd, Ris!ile İle'I
Hiiilll, ss. 52-53. 

113 Bursevi, Vesile, vr. 118b. 
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nefyetmeh.-ri.r. Şayet ha.tır, Hak, melek ve kalbe ait havatır nevinden ise sabit 
kalır; nefis ve şeytana ait havatır ise kovulmuş olur.114 

Bursevi'ye göre, bir kişiye çokça havatınn gelmesi veya hevacisin hücum 
etmesi şer'an hoş görülmeyen, şüpheli veya haram kılınmış yiyecekleri 
yemesinden ya da maddi şeylere olan bağWığından kaynaklanmaktadır. Eğer o, 
helal ve temiz yiyecekler yerse, bolca ve ara vermeden Allah'ı zikrederse havatır 
azalacak ve zamanla da yok olup gidecektir. Onların yerini ise ilaru varidier ve 
ralımam tecelliler kaplayacaktır.ııs 

Özellikle halvet esnasında havatır çok önemlidir. Kişinin tam bir 
teveccühle Hakk'a yönelmesi gerekir ki dışandaki malını, mülkünü, ailesini, 
kitaplarını, şanını ve şöhretini unutmalıdır. Yoksa bunlar onun zilıninin 

selametini bozar ve halvete dayanamaz. Bunun tasavvufta pek çok örneği vardır. 
Mesela Necmedclin Kübra halvetteyken dışandaki kitaplarını düşünmesinden 
dolayı on bir kere halvetini bozmak zorunda kaldığından söz eder.ıı6 

V. SONUÇ 

Tarihi ve tasavvufi kaynaklarda, Cüneyd-i Bağdaeli'nin tasavvufun ne 
olduğuna, usUlüne, adabına ve nazariyatma dair pek çok açıklaması 

bulunmaktadır. Bunlar her devirde, sılfil.er için ilham kaynağı olmuştur. Fakat 
mektup ve risrueleri başta olmak üzere Cüneyd'den söz eden eserler 
tarandığında, onun tasavvufla ilgili olarak bugün bildiğimiz anlamdaki bir "sekiz 
şart"tan bahsetmediği görülmektedir. 

"Cüneyd'in sekiz şartı" veya "Cüneyd'in tarikatının sekiz esası" gibi bir 
ifadenin ondan yaklaşık üç asır sonra tasavvufi muhitlerde kullanılmaya başladığı 
dikkatleri çekmektedir. "İ'tikadı Terk-i i'tirav Devam-ı Vlldt1~ Ha/vet, Devam-ı savllJ, 
Devam-ı siikt1t, Devam-ı ifkir ve Nefy-i havatır'dan oluşan bu şartların, Cüneyd'in 
farklı yerlerde ve zamanlarda dile getirdiği bazı tasavvufi ilkelerin bir araya 
getirilmiş hali olabileceği h.'Uvvetle muhtemeldir. Burada sıralan şartların 

tasavvufi terbiyenin en temel özelliklerini ihtiva etmesinin yanı sıra bunların 

Cüneyd gibi bir otoriteye de atfedilmesi, böyle bir tasnifin yapılmasında etken 
olmuştur diyebiliriz. 

VII/XIII. asırdan itibaren bazı tarikatların usUl ve adab türü eserlerinde 
söz konusu sekiz şartın ya sadece isim olarak zikredildiği ya da genişçe şerh 
edildiği bilinmektedir. Biz de Cüneyd'in etkisini ve izlerini takip etmeye 
çalıştığımız bu makalede, tarih ve coğrafya itibariyle birbirine oldukça uzak iki 

11-ı Kübni., Risiile İle'I-Hdim, s. 56. 

115 Bursevi, Vesf/e, vr. 119a. 

116 Kübr:i, Fevdihii'I-Cellld/, s. 59. 
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farklı sufuıin, Necmeddin Kübra ve İsmail Hakkı Bursevi'nin Cüneyd'in sekiz 
şartını nasıl algıladıklarını ve yorunıladıklarını değerlendimıeye gayret ettik. 
Cüneyd'in etkisi elbette bu iki sufiyle veya eserle s1n1rlı değildir. Fakat bunlar 
etkinin somut delilleridir. 
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