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tün dünyada hakim olduğunu ancak 
her millet ve bölgenin aynı derecede bu 
karanlığa maruz kalmayacağını belirtir. 
Yazara göre Batı dünyası ve milletleri 
Doğu ' dan çok daha fazla zulmet ve bo
zulma içinde bulunmaktadır. . Eser 
Türkçe'ye önce ingilizce tercümesinden 
Modern Dünyanın B unalımı (İ stan bul 

1979) adıyla Na bi Avcı , daha sonra Fran
sızca aslından Mahmut Kanık tarafın
dan yine aynı adla (İ stan bul 1986) ter
cüme edilmiştir. 4. Le Symbolisme de 
la Croix 1193 1 ). Şeyhi Abdurrahman 
İ llfş ei-Kebfr'e ithaf ettiği bu eser uzun 
bir olgunlaşma devresinin mahsulüdür. 
Her ne kadar adı dolayısıyla sadece Hı
ristiyanlık'la ilgili gibi görünüyorsa da 
bütün tasawuf doktrinlerine atıflar ya
pılmış , vahdet- i vücüd, meratib-i vücüd, 
cihad-ı ekber ve asgar gibi İslam tasav
vufunun konuları yeni bir üslüpla ince
lenmiştir. S. Les Etats multiples de 
J'P.tre 1 I 932). Meratib-i vücüd ve vah
det-i vücüd ile ilgili konuları ele aldığı 

bu kitabında üniversal metafizik mef
humların bir sentezini sergiler. 6. 
Aperçus sur l'Initiation 1 I 946). Eserde 
teorik marifet sahasından tasawuff 
tahkik ve tahakkuk sahasına geçmek 
için gerekli olan vasıta ve şartlar incele
nir. Seyrü sülük, tasawufun mahiyeti 
ve hususiyetleri, tasawufl tarikierde ko
nu edilen teknik meseleler ve tasawuff 
tarik ile mistik tarik arasındaki farklar 
yeri geldikçe açıklanır. Bu eserinde 
bütün. tasawuf doktrinleri. ekallerinin 
esasları ve müşterek noktaları bakı

mından en geniş planda işlenmiştir. 

Diğer eserleri şunlardır : Le TM~oso

phisme, Histoire d 'une Pseudo-religion 
(1 92 1) ; L 'Erreur Spirite (192 3); L'Hom
me et Son Devenir selon le Veddnta 
(1925); L'Esoterisme de Dante ( 1925); 

La Metaphysique Orientale 1 ı 939); Le 
Roi du M onde ( I 927 ) ; Saint Bemard 
1 ı 929); Autorite spirituel et Pouvoir 
temporel 1 ı 929) ; Le Regne de la Quan
tite et l es Signes des Temps (1945); Les 
Principes du Calcul infinitesimal 

•11946); La Grande Triade ( 1946). 

Makalelerinden derlenen aşağıdaki 

eserler ölümünden sonra yayımlanmış

tır: Initiation et Realisation spirituelle 
(1952): A perçus sur J'Esoterisme chre
tien ( 1954) : Symboles fondamentaux 
de la Science sacree ( 1962) : Etudes sur 
la Franc-M açonnerie et l e Compagn
onnage ( 1965); E tu des sur l'Hinduis
me ( 1967) : Form es traditionnelles 
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et Cycles cosmiques ( 1970) ; Comptes 
Rendus (1973): AperçUs sur l'Esoter
i sme islamique et le Taoism e ( 1973) ; 

M elanges ( 1976). 
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ABDÜLVAHİD b. ZEYD 
( .J: j of. ..~.> ~\~ ) 

(ö. 177 / 793) 

İ lk devir st1filerinden. 
_j 

"Şeyhü'l-ubbad" ve "şeyhü ' s- süfiyye " 

unvanlarıyla da anılır. Zühdle ilgili men
kıbeleriyle meşhurdur. Hasan-ı Basri ile 
görüştüğü ve talebesi olduğu rivayet 
edilir. Attar. Abdülvahid'i · Yüsuf b. 
Hüseyin er-Razi (ö 304 / 9 16) ile çağdaş 
gösterip onun meclisinde tövbe ettiğini 
bildirirse de bu doğru değildir. 

Abdülvahid, Basra'daki "ağlayan za
hidler"dendir (bk. BEKKAIN). Kaynaklar
da. Malik b. Dinar'ın vaazını dinlerken 
yüksek sesle ağlaması yüzünden yanın
dakilerin vaazı takip edemedikleri, ağ

larken kendinden geçtiği,. meclisinde 
bulunanların da aynı şekilde vecde gel
dikleri, hatta vecdden ölenler olduğu 

bildirilmektedir. Vezzan, onun bütün 
Basralılar'a yetecek kadar hüzne sahip 
olduğunu söyler. Sürekli olarak sevgi ve 
aşktan bahsettiği, sevgi üzerinde fazla 

duran bir zümreyle beraber olduğu , 

çevresinde bu anlayışta bir cemaatin 
oluştuğu ve Rabia ei-Adeviyye'ye evlen
me teklifinde bulunduğu rivayet edil
mektedir. O, "En üstün derece muhab
bettir" der; ancak rızanın bundan da 
üstün olduğunu ifade eder. İbn Teymiy
ye. Abdülvahid'in peygamberlerden bi
rine atfen, "Allah bana. ben de Allah'a 
aşıkım " dediğini - ki bu söz umumiyet
le Ebü'I-Hüseyin en-Nürfye nisbet edi
lir - ve ilk süff zaviyesinin onun mürid
lerinden biri tarafından kurulduğunu 

söyler. 

Aleviyye ve Kümmeliyye tarikatlarının 
silsilelerinde adı geçen Abdülvahid'in, 
başta Yafifnin Raviü 'r-reydhfn 'i olmak 
üzere, menakıbnamelerde ve süff taba
kat kitaplarında birçok söz ve menkıbe
leri yer almaktadır. Kesb* konusunda 
Mu'tezile'nin görüşüne meyletmesi ve 
yine bu istikamette, "Allah (dilerse) kul
l arı dalalete düşürür" demeyi Allah ' ı 

tenzihle bağdaştıramaması gibi sebep
lerle bu mezhepten olduğu ileri sürül
müşse de Mu'tezile'nin kurucularından 
Amr b. Ubeyd'le "i'tizali" görüşlerinden 
dolayı ilgisini kestiği de kaynaklarda 
nakledilmektediL Hasan-ı Basri ve Ata 
b. Ebü Rebah'tan hadis rivayet etm iş, 

kendisinden de Vekf', İbnü's-Semmak 
ve Darani gibi alimler rivayette bulun
muşlardır. Ancak, hadis münekkitleri 
onu metruk* bir ravi, r ivayet ettiği ha
disleri de münker• kabul ederler. 
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