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ÖNSÖZ

Hz. Peygamber ve ashabın yaşantısında bir zühd anlayışı olarak 
mevcut olan tasavvuf, H. V. asra kadar oluşumunu tamamlamış ve 
müstakil bir ilim haline gelmiştir. Türk-İslâm kültüründe çok etkin 
olan tasavvuf hâlâ tesirini sürdürmektedir. Devletlerin kurulmasında 
ve varlığını devam ettirmesinde de tasavvuf etkili olmuştur. Anado-
lu’nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında Yesevî dervişlerinin, 
Mevlânâ, Hacı Bektaş Velî ve Yunus gibi erenlerin rolü inkar edile-
mez. Afrika’nın Müslümanlaşmasında ve buradaki ülkelerin istiklal-
lerini kazanmalarında Şazelî dervişlerinin rolü büyüktür.

Tasavvuf, asıl etkisini fertlerin kalbinde göstermiştir. Kalbi, ma-
sivaya (Allah’ın dışındaki şeylere) meyletmekten kurtarıp Allah’ın te-
cellî edeceği bir mekân haline getirmiştir. Kalbi, süflî isteklerden te-
mizleyip ulvî meziyetler ve yüksek ahlakî değerlerle donatan tasavvuf, 
onu nefsin esaretinden kurtarıp Rabbine bağlayarak gerçek hürriyete 
kavuşmasına vesile olmuştur.

Tevbe ile bir daha dönmemek üzere günahlardan ayrılan, riyazet 
ve mücahedeyle nefsini eğiterek onun hâkimiyetinden kurtulan ve 
böylece Sırat-ı Mustakîm’e giren tasavvuf ehli bu yolda; kanaat, ihlâs, 
samimiyet, dürüstlük, tevazu ve hoşgörü ile ilerler. Her nerede, her 
ne işte ve konumda olursa olsun, Allah Teâlâ’nın ilahî kameralarının 
gözetiminde olduğunu bilerek dinin pratiği olan ibadet ve muamelât-
ta, her zaman O’nun kendisini takip ettiğinin şuuruyla hareket eder.

Tasavvuf erbabı, fâni olanla bâki olanı asla bir tutmaz. Dünyaya 
dünya kadar, ahirete de ahiret kadar değer verir.

Tasavvuf ehli, tek yönlü ve menfaata dayalı bir ilah anlayışını be-
nimsemez. Allah’ı, nimet verdiğinde de, musibet verdiğinde de Rab 
olarak kabul eder. “Lutfun da hoş, kahrında hoş” anlayışına sahip ol-
duğu için, Allah’tan gelen her şeyi hoş görür. Ancak böyle bir kemâl 
noktasına ulaştığında rıza makamını elde eder. Rıza, sûfînin ulaşa-
bileceği en yüksek makamdır. Allah, bu makamdaki kulundan razı; 
kulu da, her ne verirse versin Allah’tan razıdır. Artık onun tek isteği, 
Allah’ın razı olacağı işleri yapmaktır.



Tasavvuf, güzel ahlaktır. Tasavvuf ehli, kendisine kötülük de ya-
pılsa, iyilikle karşılık veren, “yağmur gibi” ayrım yapmadan herkese 
rahmetle ve iyilikle muamele eden kişidir.

Tasavvuf ehli, daima “Allah’ın verdiğini çok, kendi yaptığını az” 
gören ve ibadetlerinde bu anlayışla yoğunlaşan kimsedir.

Başlangıçta ancak bu kadar ipucu verebildiğimiz tasavvuf hakkın-
da, daha teknik ve detaylı bilgilere bu kitap okunduktan sonra ulaşı-
labileceği kanaatindeyim.

Bu eserde, tasavvuf tarihi ve tarikatlarla birlikte tasavvufun temel 
ahlakî prensiplerden bir kısmına genişçe yer vermeye gayret ettik. Bu 
bakımdan, ilgilenenlere ve halkımıza faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Bu çalışma, bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kıs-
mında; tasavvufun önemi, etkisi, mahiyeti, tanımları ve istismarı iş-
lenmiştir.

Birinci bölümde; tasavvufun tarihî seyri ele alınmış olup, Hz. Pey-
gamber ve ashabın yaşantısında zühd, H. I. asırdan VI. asır ve sonra-
sına kadar ve tarikatlar döneminde tasavvuf işlenmiştir.

İkinci bölümde; tasavvufun temelini oluşturan ahlakî prensipler-
den bir kısmı verilmeye çalışılmıştır. Tevbe ile başlayıp rıza ile biten 
makamlar işlenmiş ve hallerden bazı örnekler verilmiştir. 

Üçüncü bölümde; vahdet-i kusûd, vahdet-i şuhûd ve özellikle, tar-
tışma konusu olan vahdet-i vücûd işlenmiştir.

Dördüncü bölümde; tarikatlardaki ortak prensipler, özellikle 
sema, rabıta ve keramet konuları işlenmiş, zamanımızda yaşayan meş-
hur tarikatlar da özet olarak sunulmuştur. Konular; ayetler, hadisler 
ve sûfîlerin sözleriyle işlenmeye gayret edilmiştir. 

Çalışmalarımda yardımcı olan Doç. Dr. Hayri Kaplan’a ve Doç. 
Dr. Bekir Tatlı’ya, eserin üçüncü baskısını yapan, Harf Eğitim Ya-
yıncılığı ve Hece Yayınevi sahibi Ömer Faruk Ergezen’e şükranlarımı 
sunarım.

Bu çalışmayı tamamlamayı nasib eden Cenâb-ı Hakk’a hamdeder, 
hayırlara vesile kılmasını niyaz ederim. 

Ekim 2021
Doç. Dr. M. Mansur GÖKCAN

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi



Tasavvufa Giriş

İlâhî dinler, ferdin Allah’la ve diğer varlıklarla ilişkisini düzen-
lemekte, peygamberler de bu ilişkinin pratiğe dökülmesinde in-
sanlara örnek teşkil etmektedirler.

Bireyin, ilişkisini pratiğe dökmesi, sözle değil, eylemle müm-
kün olur. Eylemin amacına ulaşması için, samimiyetle yapılma-
sı gerekir. Samimi davranışlar sergileyebilmek için de, temiz bir 
ruha ve kalbe sahip olmak gerekir.

Fiillere, duygular hayatiyet kazandırır. Samimi duygulardan 
yoksun ve içtenlikle yapılmayan fiiller, sadece bir şekil olarak kal-
maya mahkûmdur. Bu tür fiillerin de hedefine ulaşması imkânsız-
dır. Tasavvuf, ilişkilerin maddi değil, manevî yönüyle ilgilenir ve 
bu yönünü kemâle ulaştırmayı amaçlar.

“Namaz kılarken yapılması gerekenler fıkhı ilgilendirir. Fakat 
samimiyet ve kusursuz dindarlık için gayret, tasavvufu ilgilendi-
rir. Bu tasavvufun sahasına girer.”1

Kullukta Allah rızasını gözetmek, tasavvufta esastır. İbadette 
ve muamelatta (insanlarla ilişkide) sadece Allah rızasını gözetmek, 
menfaatsiz bir ilişki içerisinde olmak, tasavvufun ön gördüğü bir 
erdemdir.

Tasavvuf, bir yaşam biçimi olup, söylem değil eylemdir. Ta-
savvufta eylemlerin güzelleştirilmesi amaçtır. “İhsan, her şeyin 
güzelleştirilmesidir.”2 Hz. Peygamber’in Cibrîl hadisinde ihsan şu 
şekilde tanımlanmıştır: “İhsan, Allah’ı görüyormuş gibi ibadet etmen-
dir, sen O’nu görmesen de, O seni görür.”3 Kişi, hem ibadetlerinde hem 
de diğer varlıklarla olan ilişkilerinde, her an Allah’ın kendisini 

1 Muhammed Hamidullah, İslâma Giriş, Çev. Camal Aydın, Ankara 1996, 110.
2 Hamidullah, İslâma Giriş, 109.
3 Buhârî, Ebû Abdillah Muhammed b. İsmâil el-Cu’fî, Sahîhu’l-Buhârî, I-VII, Beyrût 

1410/1990 İman, 36 no: 50; Müslim, Ebû’l-Huseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyrî en-
Nîsâbûrî, Sahîhu Müslim, I-V, Beyrût trs. İman, 1; Ahmed, Ebû Abdillah b. Hanbel eş-
Şeybânî, Müsned, I-VI, Mısır, trs. I, 51.
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murakabe ettiğini (takip ettiğini) hissederse, Allah’la ve diğer var-
lıklarla olan ilişkilerini en güzel şekilde yapmaya çalışır.4 Böylece 
dinin amaçladığı insan tipini de oluşturmuş olur.

“Tasavvuf; her dininin veya her felsefi düşüncenin ideale yöne-
liş esasını teşkil eder. Meseleye bu açıdan bakıldığında, tasavvufa 
bir menşe aramak yerine her dinde tasavvuf anlayışının mevcu-
diyeti düşünülebilir.”5 denilmiştir. Tasavvuf, terminoloji olarak 
İslâm dininde isimlenmiş, dolayısıyla İslâm’la ortaya çıkmış bir 
ilimdir. Tasavvuftaki “ideale yönelme” düşüncesinin, diğer din-
lerde ve felsefî görüşlerde de bulunması doğaldır. Tasavvufun, 
mistisizm içerisinde değerlendirilmesi de doğaldır. Fakat tasavvuf 
İslâm mistisizmidir.

Diğer dinî ilimler gibi tasavvuf da Hz. Peygamber zamanında 
tedvin edilmemişti, fakat tasavvufun esasları mevcuttu.

Hz. Peygamber zamanında, karşılaşılan problemler ona götü-
rülmekte ve böylece hiçbir ihtilafa yer kalmamaktaydı. Zamanla 
İslâm coğrafyası genişlemiş, Müslümanların sayısı artmış, İslâm, 
diğer din ve felsefi görüşlerle karşılaşmış ve ihtiyaca binaen dinî 
ilimler tedvin edilmiştir.

“Hz. Peygamber’in ölümünden sonra fikrî ihtilaflar gittikçe 
artmıştır. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer’in hilafetinde beşerî zaaf 
tecellî etmemişse de, Hz. Osman’ın öldürülmesiyle ihtiras ortaya 
çıkmıştır. Emeviler zamanında İslâm coğrafyası genişlemiş, ser-
vet ve refah artmıştır. Saltanata geçilmesi ve halkın, menfaati ön 
plânda tutması neticesinde İslâm’daki safvet, sadelik ve tabiilik 
gittikçe kaybolmaya yüz tutmuştur. Abbasi devletinin kanlı ih-
tilallerle kurulmasından sonra, zühd erbabı arasında hâl ehlî ye-
tişmeye başlamış, bunların etrafında toplanan kişiler dergâhlar 
kurmuşlar ve böylece tasavvufun temelleri atılmıştır.”6

Demokratik anlayıştan saltanata geçilmesiyle, hukuk ve eşitli-
ğe dayanmayan bir yönetim tarzı ortaya çıkmış, İslâm’dan uzak-
laşılmış, haksızlıklar artmış, yaşayış tarzı değişerek mala ve zevke 

4 Özellikle, “diğer yaratılmışlarla, diğer varlıklarla” ifadesini kullanıyoruz. Çünkü kişi sade-
ce insanlarla ilişkisinden sorumlu değil, aynı zamanda, hayvanlarla ve tabiatla olan ilişki-
lerinden de sorumludur. Muamelat, bunları da kapsar.

5 Selçuk Eraydın, Tasavvuf ve Tarikatlar, İstanbul 1997, 29.
6 Mahir İz, Tasavvuf, İstanbul 1969, 20, 21.



önem veren bir anlayış hakîm olmaya başlamıştır. İşte tasavvuf, 
bu hayat tarzına bir tepki olarak, “dünya malına kalpte yer verme-
mek” demek olan “zühd” harekâtı olarak ortaya çıkmıştır.

Tasavvufta “masiva” ile kalbî alakayı kesmek önemli bir esas-
tır. Masiva, “Allah’tan başka her şey” demektir. İnsanı Allah’tan 
uzaklaştıran ve insan ruhundaki ulvî değerleri zaafa uğratan şey, 
nefsin sınırsız istekleridir. Nefsin isteklerine uymak, nefsin esiri 
olmaktır. Tasavvufun en önemli ilkelerinden biri de nefsi terbiye 
etmek ve nefse hâkim olmaktır. Asıl hürriyet, nefsin isteklerinden 
kurtulup, masivâdan uzaklaşarak Allah’a kul olmakla mümkün 
olur. Nefsin istekleri zaman ve zemine göre değişir ve daima artar. 
İnsan üç günlük dünya hayatını nefsin isteklerini yerine getirmek 
telaşıyla geçirir. Nefsin insana hâkim olduğu ölçüde Allah’a kul-
luk azalır. Yani bu ikisi ters orantılıdır. Terazinin iki kefesi gibi-
dir. Biri indikçe diğeri kalkar. Hz. Peygamber, Bedir zaferinden 
sonra, “Asıl savaş şimdi başlıyor, asıl savaş nefsle mücadeledir.”7 buyu-
rarak, nefsle mücadelenin önemini ortaya koymuştur.

Allah Teâlâ:

َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونـََهى النَـّْفَس َعِن اْلَهَوى فَِإنَّ اْلَجنََّة ِهَي اْلَمْأَوى
“Cennet, Rabbi’nin makamından korkan ve nefsini kötü arzulardan 

uzaklaştıranlar için yegâne barınaktır.”8 buyurarak, nefsinin suflî is-
teklerinin esiri olanların gidecekleri yerin cehennem olabileceği 
bildirmektedir.

Hucvirî’nin; Nefsanî isteklerin gerçekleşmesinden başka ce-
hennemin kapısını açan bir anahtar mevcut değildir. Nefsin arzu-
larının men edilmesinden başka cennet kapsını açan bir anahtar 
yoktur. Yapılan işler, Allah rızasından başka bir maksat için ya-
pılırsa nefs azaptan kurtulamaz. Nefsin benliğinin bir sınırı yok-
tur, hedefleri de gizlidir.9 şeklindeki sözleri, bu ayet-i kerîme’nin 
güzel bir yorumu ve nefs hakkında açık bir uyarıdır.

7 Aclûnî, İsmâil b. Muhammed el-Aclûnî el-Cerrâhî, Keşfu’l-hafâ, I-II, Beyrût 1405. I, 424, 425.
8 Nâziât, 79/40, 41.
9 Hucvirî, Keşfu’l-mahcûb, Çev. Süleyman Uludağ, İstanbul 1996, 77.
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Sülemî: “Nefsi ezip küçültmek tasavvufun adaplarındandır. 
Kimin nefsi kendisine şerefli görünürse, dini ona küçük görünür. 
Sûfîye gerekli olan şey; önce nefsine edebi, sonra ahlakı uygula-
masıdır. Bunları uygulayınca, Allah ona yüce hâlleri ihsan eder. 
Onun yaşayış tarzı; güler yüzlülük, geniş yüreklilik ve içtenlik 
olur.”10 diyerek, önce nefsin suflî isteklerini engelleyip ona mani 
olmak ve daha sonra da ona güzel ahlakı yükleyerek eğitmek ge-
rektiğini ifade etmiştir.

Sûfînin hedefi; Hakk’a gerçek manada kul olabilmek ve O’na 
vuslattır. Bu hedefe ulaşmak için manevi bir yolculuğa (seyru sû-
luk) çıkmak gerekir. Sûfinin eğitimi de bu sayede gerçekleşir.

Tasavvuf erbabı: “Allah’a ulaşan yollar, yaratıkların nefesleri sa-
yısıncadır veya Allah’a ulaşan yollar, mahlûkatın adedi kadardır.”11 
gibi ifadelerle, Allah’a ulaşan yolların pek çok olabileceğini belirt-
mişlerdir. Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere, herkes kendisine 
özgü bir şekilde Allah’a yönelebilir ve vuslatını gerçekleştirebilir. 
Vuslatı en hızlı ve en kolay şekilde gerçekleştirmek için, bir metot 
belirlemek ve plânlı bir şekilde hareket etmek tasavvuf erbabınca 
benimsenmiş ve bunun usulleri de ortaya konulmuştur.

Hakk’a ulaşan bu yolları; Tarik-i Ahyâr, Tarik-i Ebrâr ve Ta-
rik-i Şuttâr olmak üzere üç grupta incelemek mümkündür:

1. Tarik-i Ahyâr: “İbadet ve salih amel” sahiplerinin yoludur. 
Bu anlayış, Tabiin ve Tebe-i Tabiin devrinde hâkim olan anlayış-
tır. “En hayırlıların yolu” demektir. Bunlar; işlerini ve davranışla-
rını en iyi şekilde yapmaya çalışırlar ve sürekli olarak namaz, oruç 
gibi ibadetlerle meşgul olurlar. Sadece Ramazanda oruç tutmayıp 
diğer zamanlarda da oruç tutarlar. Bu yolun diğer bir adı da Ta-
rik-i Zühd’dür.

2. Tarik-i Ebrâr: “Mücahede ve riyazet” sahiplerinin yoludur. 
Bunlar, iyi huylar edinmek, nefsi tezkiye, kalbi saflaştırmak ve iç 
dünyalarını ihya etmek için gayret gösterirler. Bu yolun mensup-
ları, takva sahibidirler, nefslerini terbiye ederler. Kibir, gösteriş, 
haset, öfke, mal ve makam sevgisi gibi kötü huyları değiştirmekle 

10 Ebu Abdu’r Rahmân es-Sülemî, Sülemî’nin Risaleleri, Çev. Süleyman Ateş, Ankara 1981, 14-21.
11 Necmüddin Kübra, Usûlu Aşere (Tasavvufî Hayat), Çev. Mustafa Kara, İstanbul 1996, 33.
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uğraşırlar. Masivâdan uzaklaşıp, Allah’la birlikte olarak, kalplerini 
saf ve duru hâle getirirler. Çünkü kalp bir ayna gibidir. Temiz ve 
parlak olmadıkça ilahî tecellîleri aksettiremez. Bu yolun sâlikleri, 
hoşa giden şeylerden ihtiyaç miktarı kadarını kullanırlar, aza kana-
at ederler ve hiçbir zaman hâllerinden şikâyetçi olmazlar.

3. Tarik-i Şuttâr: “Aşk ve muhabbet” sahiplerinin yoludur. 
Bu yol, yüce Mevla’ya doğru seyir ve seyahat edenlerin yoludur. 
Bu yolda salîk, sürekli olarak Allah’a doğru, hareket halindedir. 
Bu seyir esnasında sâlike muhabbet hâkimdir. Allah aşkı, Allah’ın 
dışındakilere meyli engeller ve âşığı sürekli olarak Allah’a yöneltir. 
Bu yolun sahibi nefsine uymaz, nefsini peşinden sürükler. Hz. Ebu 
Bekir, bu yol sâlikleri için en güzel örnektir. Peygamber Efendi-
miz: “Kim yaşayan insanlar arasında dolaşan bir ölüyü görmek 
isterse Ebu Bekir’e baksın. Onun bünyesi diri, fakat nefsi ölüdür.” 
buyurarak, Hz. Ebu Bekir’in bu konuda ideal bir örnek oldu-
ğunu ortaya koymuştur. Bu yolun temel prensiplerini on esasta 
(usûl-ü aşere) ifade etmek mümkündür. Hakk’a ulaşmak ve ma-
nevi yolculuğu tamamlamak için, bu on esas, tasavvufta temel 
olarak kabul edilmiştir. Açıklaması daha sonra yapılacak olan on 
esas şunlardır: Tevbe, zühd, tevekkül, kanaat, uzlet, zikir, Allah’a 
teveccüh, sabır, murakabe ve rıza.12

I. TASAVVUFUN ÖNEMI VE ETKISI
Dinin nazariyeden pratiğe dökülmesi önemlidir. Pratiğin en 

güzel şekilde icra edilmesi ise daha da önemlidir. Tasavvuf; Al-
lah’a, insanlara ve diğer varlıklara karşı yapılan işleri en güzel şe-
kilde ve içtenlikle yapmayı (ihsan) öngörür. Bu şekildeki davranış, 
dinin gayesine en uygun olanıdır. Bu durum, dinin gayesine ulaş-
masında tasavvufun rolünü ortaya koymaktadır.

Tasavvuf; “nefsi tezkiye etmek (temizlemek) ve yüksek ah-
lâkî değerlerle donatmak.” şeklinde de tanımlanmıştır. Ruhun 
eğitimi, kalbin masivâdan tasfiyesi, Hak ve hakikatlerle doldu-
rulması tasavvufun işidir. Hz. Peygamber, “Vücutta bir et parçası 

12 Krş. Necmüddin Kübra, Usûlu Aşere, 34-45.
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vardır, o iyi olursa bütün vücut iyi olur.”13 demiştir. Böyle bir işlev, 
tasavvufun İslâmî ilimler arasındaki yerini ortaya koymaktadır.

Tasavvuf, “Türkler arasında İslâm’ın yayılmasında” etkili ol-
muştur. Türklerin Müslüman olmasından sonra H. IV. asırda, 
Fergana’da, Türkler şeyhlerine “baba” ismini vermişlerdir. Mu-
hammed Ma’şuk Tûsi ve Emir Ali, ilk zikredilen Türk sûfiler ara-
sında bulunmaktadırlar. Buhara ve Semerkand gibi iç bölgelerde-
ki göçebe Türkler arasında İslâm ve tasavvuf, dervişler tarafından 
yayılmaktaydı. Türkler, İlahiler ve şiirler okuyan, Allah rızası için 
halka iyilikte bulunan, cennet ve saadet yollarını gösteren derviş-
leri, eskiden dinî bir kutsiyet verdikleri ozanlara benzeterek hara-
retle benimsemişlerdir.14

İslâm’ın Türkler arasında yayılmasında ve tasavvufun yerleş-
mesinde en önemli sima Ahmet Yesevî’dir (ö. 562/1166-1167). 
Türkistan’da, Ahmet Yesevî’nin etrafına binlerce mürit toplan-
mış, Sir-Derya’da, Taşkent çevresinde ve kuzeydeki bozkırlarda 
büyük bir şöhret olmuştur. Onun Türkler arasında itibar görmesi 
ve tasavvufun Türkler arasında büyük bir hızla yayılmasının se-
bebi; dine karşı dikkatsiz davranan İran sufilerinde bulunan fikir-
lerin onda olmaması, dinî hükümlere titizlikle riayet etmesi, şer’î 
ilimlerdeki derinliği ve halkın anlayacağı bir dille basit bir şekilde 
onlara hitap etmesidir.15

Mevlânâ (ö. 672/1273), Hacı Bektaş Velî (ö. 669/1270) ve 
Yunus Emre (ö. 720/1320) gibi büyük mutasavvıflar sayesinde 
tasavvuf, Anadolu’da Türkler arasında iyice yayılmış ve böylece 
İslâm Anadolu’ya yerleşmiştir. Osmanlılar döneminde; padişah-
lar, tasavvuf erbabından etkilenmişler, onlara değer vermiş ve son 
derece saygılı davranmışlardır.16

“Osmanlı İmparatorluğu’nun” kurulmasında; Osman Ga-
zi’nin (1258-1326) rüya hadisesi ve neticede, Şeyh Edebali’nin 
kızıyla evlenmesinin önemli bir rolü olduğu ileri sürülmektedir. 

13 Buhârî, İman, 37, no: 52; Müslim, Müsâkât, 107; İbn Mâce, Ebû Abdillah Muhammed 
b. Yezîd el-Kazvînî, Sünenu İbn Mâce, I-II, Kahire trs. Fiten, 14, no: 3984.

14 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1991, 18, 19.
15  Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 76, 77.
16  Mustafa Kara, Tekkeler ve Zaviyeler, İstanbul 1990, 168.
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Şeyh Edebali, Muhlis Baba, Turgut Alp, Onur Alp, Akça Koca 
ve diğer ahiler-babalar halkın hem manevi yönünü güçlendirmiş 
hem de savaşlara iştirak edip halkı savaşa teşvik etmişlerdir.Os-
man Gazi’nin, oğlu Orhan Gazi’ye (1281-1326) yaptığı şu vasi-
yet, ilme ve ilim sahiplerine verdiği değeri ortaya koymaktadır: 
“Oğul! Bir kimse sana Tanrı’nın buyurmadığı sözü söylerse, sen 
onu kabul etme. Eğer bilmezsen Tanrı ilmini bilene sor.”17

Fatih Sultan Mehmet (1432-1481), İstanbul’un fethine diğer 
şeyhlerle birlikte katılan ve orduya manevi bir heyecan getiren 
Akşemsettin’e (792-863/1390-1459) mürid olmak istemiş ve 
bu isteği şu sözlerle reddedilmiştir: “Sultanım! Eğer siz tarikata 
girerseniz, ondan aldığınız lezzet sebebiyle devletin ve milletin 
işlerini ihmal edersiniz. Böylece adalet ortadan kalkar. Sizin, 
milletin işlerini düzgün bir şekilde idare etmeniz, ülkede adale-
ti ve güveni sağlamanız, tarikata girmenizden daha önemlidir. 
Hünkârım! Devlet ve millet ehliyetsiz ellere düşerse Allah’ın 
emrine karşı gelmiş olursunuz. Çünkü O, emanetleri ehline 
vermeyi emrediyor. Sizin milletin işleriyle meşgul olmanız, yer-
yüzünde adaleti sağlamanız, tarikata girmenizden daha fazilet-
lidir.” Yavuz Sutlan Selim’in (1470-1520), Mısır seferinde İbn 
Arabî’nin (560/1165-638/1240) türbesini tamir ettirmesi, onun 
tasavvuf erbabına verdiği değeri ortaya koymaktadır.18

Tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulmasında etkili ol-
duğu gibi, “başka devletlerin kurulmasında” da etkili olmuştur. 
Kuzey Afrika’da Murabıtlar Devleti kurulmuştur. Murabıt keli-
mesi “bağlı” anlamına gelmektedir. Tarikatlardaki “rabıta” keli-
mesi de şeyhle manevî bir bağ kurmak anlamına gelmektedir. Gö-
rüldüğü gibi, devletin ismi bile tasavvuftan alınmıştır. İran’daki 
Safavî devleti de, Şeyh İshak Safiyuddin’in etkisi ile ve Erdebiliyye 
tarikatı vasıtasıyla kurulmuştur.

Görüldüğü gibi tasavvuf, birçok devletin kurulmasında etkili 
olmuştur. Tasavvuf, beşeri ilişkilerde çok önem verdiği; tevazu, 
hoşgörü, ihlâs, ihsan, kanaat ve diğer yüksek ahlâkî meziyetlerle 

17  M. Necmettin Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, Isparta 2000, 223.
18  Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 235-237.
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de devletlerin yaşamasında ve toplum huzurunun tesisinde etkili 
olmuştur.

Tasavvuf, bir takım “isyanların çıkmasında” da etkili olmuştur. 
Tarikatlar döneminde tasavvufta büyük gelişmeler ve değişiklik-
ler olmuştur. Tarikatlarda, şeyhe mutlak itaat esas olup, mürid 
şeyhine karşı “ğassâl önündeki meyyit” (cenaze yıkayanın önünde-
ki ölü) gibi olmuş, şeyhin iradesi, kendi iradesinin yerine kaim ol-
muştur. Şeyhe, büyük kitlelerin mutlak itaat ilkesiyle bağlanması 
neticesinde, şeyhlerde büyük bir güç oluşmuştur. Bu güç genel-
likle iyiye kullanılmış, devletlerin kuruluşunda ve hayatiyetinde 
rol oynamış; bazı zamanlarda da şeyhlerin şahlığı düşünmesiyle 
devletlere karşı isyan ve anarşi harekâtlarına da sebep olmuştur. 
Şeyhin amacı, “müridin kalbinde sultan olmak” olmalıdır. Ama 
amaç; taht, şöhret ve menfaat olursa, o zaman bu manadaki şeyh-
lik tasavvufun temel ilkelerine uymayan ve tamamen reddettiği 
bir anlayış hâline gelir. Daha önce zikredildiği gibi; Akşemsettin, 
Fatih’in kendisine intisab edip tarikata girme isteğini reddetmiş-
tir. Gerçek mutasavvıflarda; şan, şöhret ve hükmetme düşüncesi 
yoktur.

Tarihte şeyhlerin, etraflarında oluşturdukları büyük güçle 
devletlere kafa tutup, isyanlar çıkardıkları bilinmektedir. Şeyh 
Bedreddin Simavî (ö. 823/1420), Anadolu ve Rumeli’de Çelebi 
Mehmet’e karşı bir isyan çıkarmış ve Osmanlı devletini yıkmayı 
hedeflemiştir.19 Şeyh Bedreddin’in isyanı siyasi bir harekettir. Şeyh 
Bedreddin bu isyanda, şeyhliğin gücünü kullanmış, dolayısıyla ta-
savvuftan güç almıştır.

1230 tarihinde Amasya’da Baba İshak tarafından çıkarılan “Ba-
baîler İsyanını”, şeyhler ve babalar yönetmiş ve bu isyanda çok kan 
dökülmüştür. Ayrıca Pir Sultan, Şah Kulu ve Hamzavî isyanları da 
tasavvuftan güç alan ve şeyhlerin rol oynadığı isyanlardır.

Tasavvuf erbabı şeyhler, “milli mücadelede de” etkili olmuşlar-
dır. Gülşenî tarikatının şeyhi şeyh Enver, İstanbul’daki tekkesini 
istiklâl mücadelesi veren grupların emrine vermiş, silahların ve 
bazı kişilerin gizlenip kaçırılmasında çok etkili bir rol oynamıştır.

19  Bardakçı, Sosyo-Kültürel Hayatta Tasavvuf, 257.
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Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi’nin şeyhi Şeyh Atâ, istiklâl 
mücadelesinin lojistik desteğini sağlamada çok büyük bir rol üst-
lenmiştir. Şeyh Atâ ve tekkesi mensupları, gündüz halka ümit tel-
kin ediyor, gece silahlanıp tekkeye cephane taşıyorlardı. Tekke-
de, yaralıların tedavi edildiği gizli bir hastane de bulunmaktaydı. 
Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Nurettin Paşa, Mehmet Akif, mebusların 
ekserisi ve pek çok kumandan önce Özbekler Tekkesi’nde misafir 
edilmişler ve daha sonra, müsait zamanda Anadolu’ya geçirilmiş-
lerdir.

Eyyup Hatuniye Dergâhı, istihbarat çalışmaları yapmasıyla, 
Anadolu’ya silah, cephane ve insan sevk etmesiyle bilinen bir der-
gâhtır.

İstiklâl Marşımızın yazıldığı, fikir ve siyaset adamlarının da 
müdavimi olduğu Tacettin Dergâhı ve Anadolu’daki pek çok tek-
ke, şeyhleri ve müritleriyle fikrî ve fiilî sahada istiklâl mücadelesi-
ne katkıda bulunmuşlardır.

Merkezi Kuzey Afrika’da bulunan bir tarikatın şeyhi olan Ah-
met Senûsî, Anadolu’yu gezerek halkı istiklâl mücadelesine teşvik 
etmiştir. Anadolu’dan ayrılırken şerefine verilen yemekte Musta-
fa Kemal Atatürk, sözlerinin başlangıcında; Osmanlı İmparator-
luğu’nun son döneminde Kuzey Afrika’ya saldıran güçlere karşı 
mücadele ederken, Senûsî’lerin kendilerine verdiği destekten bah-
sederek, onlara şu övgü dolu sözleri söylemiştir: “…Senûsîleri ta-
rihin emsalsiz kahramanları olarak selamlamıştık. (Afrika’da)…
Bu tarikat, İslâm memleketlerinin her tarafında rastlanan diğer 
tarikatlar gibi sadece dinî bir mahiyet arz etmez. Bu teşkilat, aynı 
zamanda siyasi gayeler de takip ederek bu mıntıkada yaşayan Müs-
lümanların istiklâl ve hürriyetlerini de temin maksadıyla meydana 
getirilmiştir… Bugün vatanımız fevkalade tarihî bir gün yaşamak-
tadır. Bugün Şeyh Ahmet Şerîf Senûsî Hazretleri, karşılaştığımız 
bu felakete karşı mücadelemizi meşru addetmişler ve bizi bu yolda 
devama teşvik buyurmuşlardır. Bütün âlem-î İslâm’ın hürmet ve 
muhabbetini hakkıyla kazanmış olan bu tarikatı ve onun mümtaz 
mümessilini, riyasetinde bulunduğumuz TBMM namına hürmetle 
selamlar ve kendilerine, davamıza gösterdikleri necip alaka ve bizi 
bu yolda mücadeleye devam hususundaki vakî teşviklerinden do-




