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Ġlk dönem eser veren sûfiler eserlerini kaleme alırken seyr ü sülûka ehil olanlara yolları kolaylaĢtırmak 
ve ehil olmayanları bu yoldan uzaklaĢtırmak için, yaĢadıkları halleri ve ulaĢtıkları makamları ―mantık u 
tayr‖ (kuĢdili) türünden ifadelerle anlatma gereğini duymuĢlardır. Bir mutasavvıf içinde bulunduğu hali, 
tattığı zevki ve kesp ettiği makamları dile getirirken daha önce seleflerinin bu konudaki izahlarını bazen 
birebir alırken bazen de benzer ifadelerle veya daha fasih bir üslupla ele almıĢtır.  

KuĢeyrî, baĢta Gazâlî olmak üzere Hucvirî, Ġbnü‘l-Arabî ve Mevlânâ gibi birçok mutasavvıf üzerinde 
gerek direk, gerekse dolaylı olarak etkisi görülen sûfi bir Ģahsiyettir. Aynı zamanda KuĢeyrî, Ġslam âlimleri 
ile mutasavvıflar arasında köprü konumunda olan mütebahhir bir âlim ve sûfîdir. O, er-Risâle, Letâifü‟l-
ĠĢarât ve Uyunü‟l-Ecvibe gibi eserlerinde gerek kendi devrindeki gerekse kendinden sonraki devirlerde 
Sünni âlimlerin tasavvufa karĢı negatif bakıĢlarını nötrize etmede önemli rol oynamıĢtır. Biz bu 
tebliğimizde bazı hal ve makamlar çerçevesinde Abdulkerim KuĢeyrî‘nin eserlerinde, Mevlânâ üzerinde 
görülen etki ve bu etki çerçevesinde bazı kavramları izah ederken benzerlikleri üzerinde duracağız. Her 
ne kadar aralarında iki asırdan fazla bir zaman dilimi varsa da bu iki mutasavvıf arasında kavramları dile 
getirmede birçok benzer noktalar mevcuttur. Yine bu iki sûfi arasında meĢrep farkı çok belirgin olarak 
görünse de, tasavvufî ıstılahlara yaklaĢımlarındaki üslup farkları bir tarafa bırakıldığı zaman bazı 
kavramlardaki izahları birebir örtüĢtüğü görülmektedir.  

Abdulkerim KuĢeyrî ile Mevlânâ arasında meĢrep farkında en belirgin özellik; Mevlânâ‘da KuĢeyrî‘ye 
göre mistik hallerin daha ağırlıklı olarak görülmesidir. Bu durum gerek Divan-ı Kebir‟de gerekse Mesnevî‟de 
açıkça kendini göstermektedir. Aslında KuĢeyrî‘nin nesir olarak kaleme aldığı eserler dikkate alınmadığı 
zaman, eserlerine aldığı bazı Ģiirlerin Mevlânâ‘nın vecd dolu ifadelerine benzer olduğunu görmek 
mümkündür. Mesela Ģu Ģiir bunun en güzel örneklerinden biridir: 

Ben Hakkım, Hakkın Hakla birlikte olması Haktır. 

KiĢinin hakikatine Hakkın giydirilmesinde hiçbir beis yoktur.1  

Bu Ģiir her ne kadar Mevlânâ‘dan daha ziyade Hallac-ı Mansur‘u hatıra getiriyor olsa da, Mesnevî‘nin 
birçok yerinde Hallac‘a duyulan hayranlığa bakılığında yukarıdaki ifademiz daha doğru anlaĢılacaktır. Biz 
bu tebliğimizde tövbe, kabz-bast gibi kavramlar çerçevesinde KuĢeyrî ile Mevlânâ‘nın örtüĢtüğü noktaları 
ele almaya çalıĢacağız. ġu bir gerçektir ki, sûfilerin beslendikleri temel kaynaklar aynı olduğundan 
aralarındaki ortak noktaları bulmak farklılıklarını göstermekten daha kolaydır. Biz bu çalıĢmamızda, her 
iki mutasavvıf arasında ilk bakıĢta göze çarpan noktalardan daha ziyade nadir görülen hususlara dikkat 
çekmek istiyoruz. Bundan dolayı ele aldığımız kavramların sözlük anlamı, ıstılah manaları gibi hususlara 
değinmeyeceğiz. Fakat bize göre önemli görünen ayrıntıları da vermeye çalıĢacağız. 

                                                   
* Ar. Gör., Cumhuriyet Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi, Tasavvuf Anabilim Dalı  
1 KuĢeyrî, Uyûnü‟l-ecvibe fî fünûni‟l-es‟ile, Amasya Beyazit Ġl Halk Ktp., nr. 1434/1, vr. 11b. Not: Bu eserin tercümesini yaptık yakında 

Arapçasıyla birlikte yayınlanacaktır. 
 Mevlânâ Celâleddin Rumî‘nin aĢağıdaki Ģiir ifade farklığı bir tarafa bırakıldığı zaman yukarıdaki Ģiire öz itibariyle ne kadar yakın 

olduğu görülecektir. 
Hak küpünün rengi Hak boyasıdır. Onda her Ģey tek bir renge boyanır.  
Her ne sorarsan o küpün içindedir. Asıl mâna “Ben küpüm” dâvasıdır. 
Ben küpüm” demek, “Ben Hakkım” demeye iĢarettir. AteĢ saçan demir de, “Ben ateĢim” der. Bkz. Mevlânâ, Mesnevi, II, 1358-1367b, s. 295-

297. 
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ġimdi bu bağlamda Abdulkerim KuĢeyrî ile Mevlânâ Celâleddin Rumî‘nin tövbe kavramı 
çerçevesinde yapmıĢ oldukları izahlara geçmek istiyoruz: KuĢeyrî, kiĢinin tövbesinin kabul edilmesi için -
sünnî bilginlere göre- üç Ģartın gerçekleĢmesi gerektiğini belirtir: Bunlardan ilki, Ģer‘î emirlere muhâlif 
davranmaktan piĢmanlık duymaktır. Ġkincisi, hata ve günahları zaman kaybetmeden terk etmektir. 
Üçüncüsü, geçmiĢte yapılmıĢ olan günahların benzerini yapmamaya azmedip gayret etmektir. Ona göre 
gerçek manada tövbenin gerçekleĢmesi için bu Ģartların yerine getirilmesi gereklidir.1 KuĢeyrî, iĢaret ehli 
dediği seçkin sûfîlerin tövbesinin kabul Ģartlarını ise daha geniĢ tutar.2 Aynı zamanda KuĢeyrî, günaha 
devam etmekle birlikte tövbe etmenin sahîh olmayacağı görüĢündedir. KiĢi tövbe ederken öncelikle 
günaha devam etme düĢüncesini zihninden atması gerekir. Ona göre günahda ısrarla birlikte tövbe etmek 
bir anlam taĢımaz.3 Mevlânâ da, kiĢinin batıldan hakka dönmesi anlamına gelen tövbenin, günaha devam 
etmekle birlikte pek anlam ifade etmeyeceği görüĢündedir. Gerek Mevlânâ gerekse KuĢeyrî tövbeye 
birçok yönden ele alıp değerlendirmiĢlerdir. Ancak günah iĢlemeye devam etmekle birlikte tövbe 
etmeninde kiĢiye fayda vermeyeceği hususunda her iki sûfide hem fikirdir. Ġnsan eylemlerine toleranslı 
yaklaĢılması hususunda sûfiler arasında burç bir noktada bulunan Mevlânâ iĢte bu noktada kiĢinin tövbe 
etmekle birlikte günaha dönmesini hoĢ görmez. O, kiĢinin tövbe ettikten sonra tekrar günah iĢlemeye 
dönmesini Ģeytanın maskarası olmakla nitelendirir. Mevlânâ bu durumu Ģöyle ifade eder:  

Hani az akıllı adam gibi… o da aklının kıtlığından günahından tövbe eder… her an da tövbesini bozar 

O tövbe bozan reyindeki, azmindeki gevĢekliğinin yüzünden zamanede Ġblise maskara olur. 4  

Her ne kadar her iki sûfi de tövbenin genel açıdan kıyamete kadar, Ģahıs bazında ise son nefese kadar 
açık olduğunu kabul etseler de, tövbede gevĢekliği, tövbeyi ciddiye almamayı dini gayretin azlığına ve 
vurdumduymazlığa bağlarlar. Böyle lakayt olarak yapılan tövbenin kendisinin dahi tövbeye ihtiyacı 
olduğunu iĢaret ederler. Mevlânâ kiĢinin Allah‘tan gafil olarak yaptığı tövbesinin, tövbeyi hafife almak 
olarak gördüğü için günahtan daha beter bir durum arz edeceğini belirtir. Hatta böyle bir durumda olan 
Ģahısların tövbeden nasiplerinin olmadığından dolayı böyle davranmak durumunda kaldıklarını vurgular. 
Mevlânâ‘ya göre her insan gerçek manada gönülden secde etmeye layık olmadığı gibi, nitelikli bir tövbeyi 
gerçekleĢtirmeye uygun bir donanımda da olmayabilir. O, böyle kimselerinin tövbesinin sahibine 
sevaptan daha ziyade günah kazandırdığı kanısındadır.5 Aynı Ģekilde KuĢeyrî de, böyle durumda olan 
kiĢilerin sevaptan çok günah içinde olacaklarını ima eder. KuĢeyrî, bu hususla ilgili olarak Ģu Ģiire yer 
verir: 

―Heva hükmünden bir tövbe beklentisi içinde oldum.  

Vah, vah.. tövbe, günah iĢlemekten daha çirkin oldu”.6 

Ayrıca Mevlânâ, gerçek manada tövbenin kiĢinin elinde olmadığı gibi böyle bir tövbenin de her 
sarhoĢun mezesi olmayacağını vurgular. BaĢka bir açıdan KuĢeyrî‘ye göre sadece bir hâlde tövbenin ihlal 
edilmesi, bozulması güzel olur. Muhibbin, diğer bir ifadeyle aĢığın, vecdin Ģiddetli olduğu haller içinde, 
hayret halinin kendisini istilâsı esnasında, zâhirî amellerden nâfileleri yerine getiremez duruma geldiğinde, 
mahbûbuna olan muhabbetinden dolayı tövbe eder ve muhabbetinin, nâfile ibâdetleri yerine 
getirebilmesi için açığa çıkmasını istemez. ĠĢte bu durumda bulunan sâlikin tövbesini bozması gerekir. 

                                                   
1 KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, (Tahk. Ġbrahim Besyûnî), el-Hey‘etü‘l-Mısriyyetü‘l-Âmme, Kâhire 2000, I, 320; KuĢeyrî, Risâle fi‟t-tevbe ve 

âhkâmihâ, (Muhtasar fi‟t-tövbe) Süleymaniye Ktp., ġehid Ali PaĢa, nr. 1393. vr. 2b.  
2 KuĢeyrî, Muhtasar fi‟t-tövbe, vr. 2a. KuĢeyrî‘ye göre iĢaret ehli dediği sûfilerin tövbesinin Ģartı ise Ģöyledir: Cefâ elbisesinden 

soyunup, vefâyı yaymak. Yapılan hatanın haĢyetinden dolayı erimek. PiĢmanlık ölçüsünce hastalığın tedavi etmektir ġerlilere 
mani olmak, hayırlılara yardımcı olmaktır… Daha geniĢ bilgi için bkz. KuĢeyrî, Muhtasar fi‟t-tövbe, vr. 2a.  

3 KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, I, 320; KuĢeyrî, Muhtasar fi‟t-tövbe, vr. 2b.. 
4 Mesnevî, IV, 3383-3384b. 
5 Mesnevî, c. I, 2205b. 
Bu kötü kiĢi, çarpma kehribarıdır, kabiliyetli toprağa bile taĢ topaç yapar. 
Her gönle secde için izin yok, her ücretlinin ücreti rahmet değil. 
Kendine gel de “Tövbe eder, Allah‟a sığınırım” diye cürümde bulunma, günah etme. 
Tövbeye de parlaklık gerek, tövbeye de bir ĢimĢek bir buluĢ Ģart. Mesnevî, II. 1650b. 
6 KuĢeyrî, Muhtasar fi‟t-tövbe, vr. 6a. 
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Zira ona göre en iddialı ve en zor olan bu tövbe, devam edilmesi hâlinde kiĢiye azabı gerektirir.1 Mevlânâ, 
bu durumda olan sûfinin zahiri ibadetlere dönme isteğini de bir kusur ve eksiklik olarak görmektedir. 
Mevlânâ, bu hali yaĢayan kiĢinin durumunu farklı bir üslupla Ģöyle ifade eder: 

Kimin namazında mihrap ve kıblesi Ayn (Tanrı‟nın zatı, cemâli) olursa onun tekrar iman tarafına gitmesi ayıp ve 
kusur bil 

PadiĢaha eĢyacıbaĢı olan kiĢinin, padiĢah hesabına ticarete giriĢmesi ziyankârlıktan ibarettir. 

PadiĢahla birlikte oturan kimsenin padıĢah kapısında oturması yazıktır, aldanmaktır. 

Bir kimseye padiĢaha elini öpmek fırsatı düĢer de o, ayağını öperse bu, Ģuçtur. 

Her ne kadar ayağa baĢ koymak da bir yakınlıktır, fakat el öpme yakınlığına nispetle hatadır, düĢkünlüktür.2 

Gerçek bir tövbe ve kulluğun gerekleri olan bütün ibadetleri ifâ etmek, Allah‘a kurbiyet kesp etmek 
ve rızasını kazanmak için bir vesiledir. Allah‘ın cemalini görmek ise gerçek bir tövbe etmeksizin ve 
Allah‘ın emirlerine uygun bir hayat sürdürmeksizin mümkün değildir. Sûfiyi Allah‘ın cemalini 
müĢahedeye taĢıyan muhabbet, vecd, aĢk gibi haller, ancak kulun yıllarca bin bir zahmetle yapmıĢ olduğu 
farzlardan ziyade zikir, vird, namaz gibi nafile ibadetlerin bir neticesi olarak zuhur eder. Cemalullahı 
müĢahede etme lütfu, bir noktada kulun o ana kadar yapmıĢ olduğu ibadetlerin kabul edildiğinin de bir 
iĢareti olduğu için, bu hale vesile olan muhabbet, vecd ve aĢk gibi halleri yaĢayan kiĢinin nafile ibadetleri 
yerine getirmek amacıyla bu halin kendisinden alınmasını istemesi veya bu halden uzaklaĢmaya 
azmetmesi kendisine sunulan nimetin farkında olmaması anlamına gelir. Bu durum gerek KuĢeyrî‘nin 
gerekse Mevlânâ‘nın hoĢ görmediği bir davranıĢ Ģeklidir. Yine KuĢeyrî, sıradan müminler için her hangi 
bir günah söz konusu olmayan Ģeylerin muhabbet ehli için özel bir muamele gerektirdiğinden dolayı 
tövbe etmeyi icap ettiren cürümler sınıfı içerisine dâhil eder. Örneğin bir günah eylem boyutuna 
çıkmadığı müddetçe kalpten geçirilmesinden dolayı her hangi bir mükellefiyet gerektirmezken, bu durum 
muhip için derhal tövbe edilmesi gereken bir hal söz konusu olabilir. KuĢeyrî, muhibin bu durumunu 
Uyunü‟l-Ecvib adlı eserinde Muhibbin tövbesini bozması gereken haller baĢlığı altında ele alır. Mevlânâ ise 
Mesnevî‘nin altıncı cildinde Bilâl-i HabeĢî‘nin Allah aĢkından dolayı sahibi olan müĢrikin önünde ―âhad, 
âhad,‖diyerek ĢimĢekleri üzerine çekmesini anlattığı yerde, Ebu Bekir‘e bir daha böyle yapmayacağını söz 
vermesine rağmen sözünde duramamasını, âĢığın aĢkından tövbe etse bile, aĢkın kiĢiye galip gelmesiyle 
bu tövbesini gerçekleĢtiremeyeceğine iĢaret eder. 

KuĢeyrî, muhabbet ehli sâlikler için sıradan insanlara yapılan muâmeleden farklı bir uygulamanın 
yapılmasını yerinde bir hareket olarak görür. Bu durum, onların Allah‘a kurbiyetlerinden dolayı sadece 
bedenlerinin eyleminden dolayı değil, aynı zamanda kalplerinin eylemlerinden de sorumlu olacakları 
aĢamaya gelmiĢ olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü bu aĢamada sâlikin kendisinde bir varlık belirtisi 
görmesi bile suç olarak ona yetmektedir.3 KuĢeyrî‘ye göre muhabbet Ģeriatında muhiplere Ģöyle denilir: 
Günahınız; vücudunuz ve nefsinizdir. Var olarak kalmanız hatanızdır. Zelleniz hayatınızdır. Hayretiniz, 
var oluĢunuzdur. Bu durumda olan kiĢinin delili dinlenilmez, kalbin durumuna da Ģefkat gösterilmez.4 
Mevlânâ da bu durumu Divan-ı Kebirinde daha veciz olarak Ģöyle ifade eder:  

Aklını baĢına al da kendi varlığından kurtul, varlıktan, benlikten beter bir suç yoktur. 

Zira hemen hemen bütün sûfilere göre sâlik tamamen varlığından geçmeden yani fenâ halini 
yaĢamadan hakikatin kaynağına ulaĢması mümkün değildir. Hatta sâlik benlikten zerre kadar bir varlığı 
taĢıdığı sürece de Mevlâ‘ya kavuĢması imkansızdır.  

KuĢeyrî ile Mevlânâ‘nın ifade birlikteliğini gördüğümüz diğer iki terimde kabz-bast kavramlarıdır. 
Kabz ve bast seyr ü sülûkta sâliklerin yaĢamıĢ oldukları, ilk zuhur eden haller olması dolayısıyla son 
derece önemlidir. Kabz ve bast bir noktada fenâ ve bekâ hallerini nüve olarak içerisinde barındıran seyr ü 
sülûkta Ģahadet âleminden gaip âlemine geçiĢte en önemli köprü konumundaki iki kıymetli haldir. Kabz 

                                                   
1 KuĢeyrî, Uyûnu‟l-ecvibe, vr. 2a. 
2 Mesnevî, I, 1765b. 
3 Bkz. KuĢeyrî, Uyûnu‟l-ecvibe, vr. 2b. 
4 KuĢeyrî, Uyûnu‟l-ecvibe, vr. 2b. Burada KuĢeyrî, vahdet-i vücûd düĢüncesinin temellerini kısa ifadelerle de olsa değinmiĢtir. Ama o, 

bu tip ifadeleri ya Ģiirlerinde kullanılır ya da yukarıda olduğu gibi konular arasında sıkıĢtırır, açıkça söylemez.  
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ve bast, kalpte aniden zuhur eden bir mana sebebiyle olur. Kabz hali yaĢanırken kiĢide daralma ve sıkıntı 
çekmek kendini gösterirken, bast hali yaĢanması esnasında büyük bir ferahlık ve neĢe görülür. KuĢeyrî‘ye 
göre kabz ve bastın sebepleri muhteliftir. Bunlar, bazen Allah‘a yönelmekle ya da emirlerden yüz 
çevirmekle, bazen de edepteki eksiklikten meydana gelir. Kimi zamanda kahr ve lütfun keĢfedilmesiyle 
olur.1O, kabz ve bast hâllerinin meydana gelmesini daha baĢka birçok sebebe bağlamaktadır. GeçmiĢte 
yapmıĢ olduğu günahlar, kiĢinin havf makâmında karar kılmasını sağlar. KiĢinin Hakk‘a yöneliĢinde vird 
ve zikir eksikleri, kendini kabz olarak gösterirken, bu vazifelerini îfâ etme rahatlığı da kiĢide bastı 
gerçekleĢtirir. Bazen sâlik, kurbiyette mesafe kat etmesi esnasında, bazen bulunduğu makâmın 
edeplerindeki eksiklik nedeniyle kabz yaĢarken, kurbiyette ve edeplerdeki titizliği sebebiyle de bastı yaĢar. 
Salik, yapmakla görevli olduğu vaatleri yerine getirmemekle kabzı yaĢarken, vaadinde durmakla da bast 
halini yaĢar. Daha genel ifadeyle kiĢinin hatalarını düĢünmesinden dolayı celâlin keĢfiyle kabz hâli zuhûr 
ederken, yerine getirdiği amellerden dolayı da cemâlin keĢfiyle birlikte de bast hali meydana gelir. Yine 
ona göre kabz, yabancılardan uzaklaĢma olarak da kabul edilir. Bast ise, iyiliklerle, hayırlarla birlikte olmak 
olarak değerlendirilir. Kabz, kiĢinin kendinden ve Ģekillerden uzaklaĢmasından, bast ise Mevlâ‘yı 
görmekle ve O‘nun sıfatıyla sıfatlanmaktan dolayı meydana gelir.2 KuĢeyrî‘ye göre kabz ve bast hallerinin 
zuhur etmesine neden olan etkenler çok sayıda olmasına karĢın özellikle sâlikin vird ve zikirlerindeki 
eksiklik kabz haline sebep olurken, bu vecibeleri yerine getirirken kiĢini içinde bulunduğu ihlas ve 
edepleri ifâ etmedeki titizlik bast halinin zuhuruna bir zemin hazırlamaktadır. KiĢinin, kendi sıfatlarından 
uzaklaĢması da bir noktada ilâhî sıfatlarla sıfatlanmasıdır.  

 Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, KuĢeyrî‘de olduğu gibi, sâlikin kabz hâlini yaĢamasını, zikir ve 
virdlerindeki eksiklikten kaynaklandığı görüĢünü dile getirir. Ayrıca gerek kabz halinin gerekse bast 
hâlinin aynı kökten geldiğini ifade eder. Mevlânâ‘ya göre sâlik, kabz hâlini yaĢadığını görünce onun, hangi 
ibâdet eksikliğinden kaynaklandığını araĢtırıp, çaresini bulması gerekir. Bast hâli zuhûr edince de daha 
kuvvetli bir duruma gelmesi için zikirle sulanması lazımdır.3 Aynı zaman da her iki sûfide edeplere dikkat 
etmemenin Allah‘ın ihsanından mahrumiyet getireceği görüĢündedir. Allah‘ın lütfu olarak iĢaret edilen 
sâlikte zuhur eden ilk haller ise kabz ve bast halleridir. Kabz hali bir sâlikin hak yolda olmasına rağmen 
yapmıĢ olduğu hataların göstermek için zuhur ederken, bast hali ise sâlikin yapmıĢ olduğu eylemlerden 
Mevlâ‘nın hoĢnutluğunu göstermek için zuhur eder. Zira seyr ü sülûk esnasında sâliklerin ulaĢtığı 
makamlar kendi iradeleriyle kazanmaları yönüyle kesbî olarak kabul edilir. Kabz ve bast gibi haller ise 
tamamen Allah‘ın ihsanı ve lüftu ile ulaĢılan hallerdir. Bu genel kabul hatırda tutulduğu zaman bu 
mevzuu daha iyi anlaĢılacağı kanaatindeyiz.  

Bu hususta Mevlânâ Ģöyle diyor:  

Bulanıklardan, duruluklar çıkarır, cefalarını vefa yerine tutar. 

Cefakârlıktan bulunursan noksandan kurtulup kemâle eriĢesin diye kulağını burar. 

Sülûkte virdini terk edersen zahmete, mihnete düĢer, sıkıntıya uğrarsın ya. 

 

Kök gizliydi, meydana çıktı. Sen de darlığını, ferahlığını bir kök bil. 

Kötü kökse hemencecik, çabucak onu sök ki çimenlikte çirkin bir diken çıkmasın. 

Ġç sıkıntısı görünce ona bir çare bul. Çünkü dallar, hep kökten meydana gelir. 

GeniĢlik gördün mü de onu sula, yetiĢip meyve verince dostlara dağıt. 360b. 

 

Yolcu, sana da bir sıkıntı, bir gönül darlığı geldi mi alevlenme, meyus olma.. senin için o muvafıktır. 3730b. 

Tanrı‟dan ebebe muvaffak olmayı dileyelim. Edebi olmayan kimse Tanrı‟nın lütfundan mahrumdur. C. I 

Mevlânâ‘nın edepten yoksun olan kimsenin Allah‘ın ihsanından mahrum kalacağı ifadesi, sâliklere 
gelen hallerin Allah‘ın bir mevhibesi olduğu göz önüne alındığında daha iyi anlaĢılacaktır. Bir baĢka 

                                                   
1 KuĢeyrî, Uyûnü‟l-ecvibe, vr. 4a- 5b.  
2 KuĢeyrî, Mensûru‟l-hitâb, vr. 149a. 
3 Mevlânâ, Mesnevi, III, 352-366b, s. 86-89. 
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açıdan KuĢeyrî, kabz ve bast hallerini sâlinin sülûku esnasına da ondan ayrılmayan iki hal olarak görür. O, 
aynı zamanda bu iki hâlin her ikisinin içinde de hubbun(sevginin) devam ettiği görüĢündedir. 1 Oysa 
KuĢeyrî‘nın eserlerine almıĢ olduğu birçok nakil bakıldığında, tasavvufta genel kabul gören kabz hâlinin 
havf makâmından doğduğu ve içerisinde korkunun Ģiddetli olduğunu ifade eden görüĢlerde mevcuttur. 
Birçok sûfinin böyle bir kanaate sahip olduğu bir durumda KuĢeyrî‘nin kabz halinin içinde sevginin 
olduğunu ileri sürmesi dikkate değerdir. Çünkü bu noktada her ne kadar korku zâhir olarak görünse de 
sevgi ve ümit, bâtınen varlığını muhafaza etmektedir. Aynı zamanda bu görüĢ, Mevlânâ‘nın kabz ve 
bastın her ikisini de aynı kökten geldiğini ifade eden izahıyla bir benzerlikte arz etmektedir.  

Mevlânâ Celâleddin Rumî, kabz ve bast hallerini izah ederken KuĢeyrî ile yine paralellik 
gözükmektedir. Mevlânâ, sâlike kabz hâli geldiğinde onun üzülmemesi gerektiğini belirtir. Çünkü bu hâl 
onun kurtuluĢu içindir. Bu noktada o, kabz hâlini kıĢa, bast hâlini de yaza benzeterek, yaz mevsiminin 
devamlılığının, bağı ve bahçeyi kavuracağını belirtir. Ona göre kabz yüzü ekĢidir ama Ģefkatlidir. Bast 
hâlinin yüzü ise güleçtir ama yakıcıdır. Bundan dolayı müridin kabz hâlinde, bast hâlini görmesini salik 
verir.2 

Bir baĢka yönden de KuĢeyrî ile Mevlânâ‘nın havf ve recâ kavramlarına yaklaĢımlarında da bir ifade 
benzerliği dikkat çekmektedir. KuĢeyrî, kiĢinin içinde bulunduğu havf ve recânın dengeli olmasını 
önemseyerek bu iki halinin sâlikte belli bir sınır dâhilinde bulunmasının gereğine vurgu yapar.3 Yani ne 
havf aĢırı derecelere ulaĢarak sâliki ümitsizlik hâlinin içine düĢürmeli, ne de recâ ileri boyutlara ulaĢarak 
ilâhî emirlere lakayt davranacak bir duruma düĢürmelidir. Diğer bir ifadeyle, havf, içinde recâyı da 
barındırmalıdır ki, kiĢi, ümitsizliğe düĢmesin; recâ da içinde korkuyu barındırmalıdır ki; sâlik, emirleri 
yerine getirme ve yasaklardan sakınma noktasında baĢarılı olabilsin. KuĢeyrî‘nin bu görüĢüyle Mevlânâ‘yı 
etkilediğini söyleyebiliriz. Bu konuda Mevlânâ havf ve recâdan soru soran birine Ģunları söylemiĢtir: 
―Bana korkusuz bir ümit, yahut ümitsiz bir korku göstersene! Bunlar, birbirinden ayrılmadığı hâlde, böyle 
bir Ģeyi nasıl soruyorsun? Meselâ biri buğday ekerse, elbette buğday biteceğini ümit eder. Fakat yine de 
Allah esirgesin! Bir âfet, bir engel çıkıp zarar vermesin diye, içinde bir korku vardır. Bununla anlaĢılmıĢ 
oldu ki, korkusuz ümit yoktur. Ümitsiz bir korku yahut korkusuz bir ümit, asla tasavvur olunamaz. Ġnsan 
ümitli olur da karĢılık ve ihsân beklemezse, o iĢte mutlak surette, daha hararetli olur, daha ciddi davranır. 
Ümit beklemek, onun kanadıdır; kanatları ne kadar kuvvetli ve sağlam olursa, o kadar yükseklere uçabilir. 
Eğer ümidi olmazsa tembelleĢir, kendisinden bir hayır beklenmediği gibi kullukta da bulunamaz.‖4 

Ayrıca KuĢeyrî ile Mevlânâ‘nın bazı kavramları izah ederken kullanmıĢ oldukları ifade birlikteliğini 
fenâ, sabır gibi kavramlarda da rastlamaktayız. Her ne kadar her sûfînin fenâ ve bekâ hâli birbirinden 
farklı5 ise de hâlleri sıhhatli olan sâliklerin fenâ ve bekâsı sürekli olarak birbirini takip eder.6 Fenâ yok 
olmak manasında olmasına karĢın, KuĢeyrî ve Mevlânâ bunu, gerçek varlık ve yaĢamak manasında 
kullanırlar. Bu bağlamda KuĢeyrî‘nin de vurguladığı gibi, fenâ hâlini yaĢayan insan, helak olsa bile hayat 
sahibidir. Allah‘ın emirlerine muhâlefet içinde yaĢayan ise hayatta bile olsa aslında ölüdür.7 Mevlânâ ise 
bu durumu Mesnevî‘de Ģöyle dile getirir: 

Fenâ varlık, kendisini bâkî varlığa teslim edince o da bâkî ve lâyemüt olur. 

Fânî hareketten kurtuldum, Ģimdi onun eliyle hareket ettiğimden ebedî (bakî) canlılığa ulaĢtım.8 

                                                   
1 KuĢeyrî, Mensûru‟l-hitab fi meĢhûri‟l-ebvâb, Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 4128, vr. 149a.  
2 Mevlânâ, Mesnevi, III, 3757-3762b, s. 696-699. 
3 KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, I, 68. 
4 Mevlânâ, Fihi mâ fîh (Terc. Meliha Ülker Ambarcıoğlu), MEB, Ġst. 1990, s. 120. 
5 KuĢeyrî, er-Risâle, s. 68-69. KuĢeyrî‘ye göre fenâ hâlinde sûfîler, derece bakımından birbirlerinden farklıdır. AĢağıdaki Ģiirle bu 

hâle iĢaret eder: 
“Bir grup sâlik sahrada ĢaĢkın bir vaziyette kaldılar. BaĢka bir grup aĢk meydanında hayrete düĢtü. Bunlar yok edildiler, sonra yine yok edildiler, 

sonra yine yok edildiler, sonra Rablerine kurb manasına gelen bekâ hâli ile bâki kaldılar.”  
6 KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, III, 198, I, 347; KuĢeyrî, Tertibi Sülûk, s. 28. 
7 KuĢeyrî, Tahbîr ve tezkîr (Tahk. Abdu‘l-Vâris Muhammed Ali), s. 60. 
8 Mevlânâ, Mesnevi, IV, 1081-1083b, s. 225. Mevlânâ baĢka bir yerde de bu durumu Ģöyle dile getirir:  
Her an nefsinden varlığı terket. Fânî derviĢ gibi kendiden geç. 
Kendinden geçip artık ne yaparsan ―sen atmadın, Hakk attı‖ sırrı zâhir olur. Bkz. Mesnevî, VI, 1544-1545b, s. 303. 



 Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu 

 

290 

Her iki sûfi de, gerçek hayatın Allah‘ın varlığında kiĢinin fanî olmasından geçtiği noktasında hem 
fikirdir. Zira Ģu iğreti hayatın ötesine geçen sûfi hayatın kaynağına ulaĢtığı için var oluĢunu daha yüksek 
bir boyuta taĢımıĢ olur. YaĢadığı fenânın derinliğinin enginliği kadar Rabbının hayy sıfatından nasiplenir.  

Bir baĢka yönden de, hem KuĢeyrî, hem de Mevlânâ‘ya göre sâlikin tahammülü zor olan Ģeylere karĢı 
sabır göstermesinde manevî Ģarabın rolü büyüktür. MüĢahede üzere olan salikin katlanılması güç Ģeylere 
sabır göstermesiyle, keĢfi kapalı sâlikin tahammül göstermesi aynı olmaz. Bu hususta KuĢeyrî‘nin ifadesi 
Ģöyledir: ―Kul, Allah‘ı gaibte hissettiği zaman sabrı tatmak acıdır. Ama kul, Allah‘ı müĢâhede ile rü‘yet 
Ģarabını içtiği zaman, sabrın nimeti lezzetlidir.1 ĠĢte bu bağlamda Mevlânâ Celâleddin Rûmî Ģunu 
söylemiĢtir: ―AĢk kadehine sabır, zor değildir.‖2 Burada her iki sûfinin iĢaret ettiği gibi manevi Ģarap 
sayesinde müĢahede hali içerisinde sülûk ehline katlanılması zor olan Ģeyler bir sıkıntı vermediği gibi 
bazende tarifi mümkün olmayan bir lezzetler sunabilir. Bu Ģarap bir noktada Mevlâ‘nın dostunu 
sıkıntılardan uzaklaĢtırmak için sunduğu bir ihsanıdır.  

Aynı Ģekilde ubudiyet anlayıĢlarında KuĢeyrî ile Mevlânâ Celâleddin Rumî arasında bir birliktelikten 
söz etmek mümkündür. Zira her ikiside gerçek hürriyeti Allah‘a kullukta görmektedir. Mevlânâ, insanın 
kulluktan asla kurtulamayacağını, Allah‘a kul olmayı tembelliği yüzünden baĢaramayan kimselerin 
sonunda farklı Ģeylere kulluk yapacağı görüĢündedir.3 Aynı Ģekilde Abdulkerim KuĢeyrî de gerçek 
manada hürriyeti, Ģu Ģekilde tarif ediyor: ―Hakiki hürriyet, kullukta kemâl hâlidir. Allah Teâlâ‘ya karĢı 
ubûdiyette sâdık olursan, baĢkalarına köle olma boyunduruğundan kurtularak hürriyete kavuĢursun.‖4 
Yani mutasavvıflarımız, bir kiĢinin ya Allah‘a kul olacağını ya da O‘nun dıĢında, mahlûklardan her hangi 
bir Ģeyin kulu haline geleceği hususunda hem fikirdirler.  

Kısaca, KuĢeyrî ile Mevlânâ birbirinden etkileĢim denecek düzeyde bir çok fikir ve kavramda ifade 
birlikteliğine rastlamak mümkündür. Her ikisi de sülûkta mürĢidi kâmilin rehberliğinin önemi üzerinde 
dururken aynı zamanda gerçek mürĢidin azlığına vurgu yaparak iĢin ehil olmayanların çoğunlukta 
oluğunu ifade etmiĢlerdir.. Her iki sûfi nazarında zikr-i daimi kemale gitmede son derece önemlidir. Yine 
mutasavvıflarımıza göre Allah bir kulunu duasın kabul edeceği zaman kula dua yapma meyli verir. Yani 
kulun duaya yönelmesinin öncesinde Allah‘ın dilemesi vardır. Sema mevzusu da her iki sûfin üzerinde 
durduğu bir konudur. KuĢeyrî‘nin müstakil olarak kaleme aldığı sema risalesini dikkate aldığımızda 
meĢrepleri farklı olan bu iki sûfinin bazı noktalarda etkileĢim olmuĢtur denecek boyutta ifade 
benzerliğine rastlanmaktadır.  

                                                   
1 KuĢeyrî, Letâifü‟l-iĢârât, I, 309. 
2 Mevlânâ, Mesnevi, III, 215-216b. 
3 Mevlânâ, Mesnevi, III, 3004-3011b, s. 559-561. Mevlânâ‘ya göre her insanın bir ibâdet yeri vardır. Asîlerin ibâdethâneleri 

cehennem olduğu gibi, hırsızların ibâdet mekanları hapishanelerdir. Zira beĢer, kulluk için yaratılmıĢtır. Öyleyse âsîlerin mâbedi 

cehennemdir. Ġnsan, her iĢe kabiliyetlidir. Lâkin maksat, Hakk‘a ibâdet etmeye çalıĢmaktır. … insandan maksat ilim ve hidâyettir. 
Lakin herkesin bir mâbedi vardır. Ġkrâm, kerem sahibine mâbeddir. AĢağılığın ibâdet yeri ona cefâlar etmekle olur (Bkz. Mesnevi, 
III, 3004-3011b, s. 559-561.). Mevlânâ da kiĢinin ibâdeti ve secdeyi ancak varlık duvarından kerpiç atmakla baĢaracağını 
belirterek her insanın, riyâzetle gerçek secde etme aĢamasına gelebileceğini vurgular ve ubûdiyetin gençlikte daha verimli 
olacağını ifade eder. Bkz. Mesnevi, II, 1220-1240b, s. 267-271. 

4 KuĢeyrî, er-Risâle, s. 119. 


