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~ ABDULLAH UÇMAN 

I STILAHA TÜ' s-SÜFİYYE 
( ~,....,, ..:.ıl>~!) 

Tasavvuf terimlerini açıklayan 
eserlerin ortak adı_ 

Kur'an ve hadiste geçen tövbe, sabır. 
zikir. şükür, havf. takva, mücahede, ihlas 
gibi kavramlar, tasawufun doğuşuyla bir
likte sOfiler arasında yeni anlamlar kaza
narak birer teri m haline gelmiş. zamanla 
bunlara yenilerinin eklenmesiyle bir ta
sawuf terimleri literatürü ortaya çıkmış
tı r. Abd ülker! m ei-Kuşeyri bir ilim dalına , 

mesleğe veya sanata mensup olan kişi
lerin çalışma alanlarıyla ilgili konuları bir
birine anlatmak için kendilerine özgü bir
takım terimler kullandıklarını ifade ettik-

ten sonra süfilerin de tasavvufi bilgileri 
kendilerine has ruhi ve sırri manaları an
latmak. açıklamak ve kendi yollarına ya
bancı olanlardan bu anlamları gizlemek 
için bazı tabirler kullandıklarını söyler. SO
filer. ehli olmayanlar arasında yayılması

nı istemedikler.i bu sırları anlamı belirsiz 
ve anlaşılmaz görünen terimlerle aniat
mayı tercih etmişlerdir. 

Tasawufi hakikatler çalışılarak, düşü
nülerek kazanılan şeyler olmayıp Allah 'ın 

manevi lutuflarını kuluna açması (feth) 
ve bu suretle kalbin ilahi feyze nail olma
sı şeklinde ruha emanet edilen sırlar ola
rak düşünüldüğünden bu hususları ifa
de için kullanılan terimler diğer ilim ve 
mesleklerdeki terimiere göre bazı yönler
den farklılık arzetmektediL Bunları öğ
renmek bir anlamda tasawufu da öğ
renmek demektir. Ancak tasawuf terim
lerinin öğrenilmesi. tasavvufi hakikatie
rin ve sırların aniaşılmasını sağlamak için 
yeterli değildir. Yine de tasawuf anlaşıl
ması için yaşanması. öğrenilmesi için ta
d ıl ması. bilinmesi için zevkine erilmesi 
gereken bir ilim (ilm-i ha l) olmakla birlik
te onun söz ve yazı ile anlatılan bir yanı 
vardır. SOfiler tasavvufun bu esrarlı yanı

nı kendi aralarındaki konuşmalarında. 
kitaplarında ve mektuplarında ortaya 
koymuşlar. tasavvuf terimlerini de bu 
sohbetlerde ve eserlerde ortak bir dil ola
rak kullanmışlardır. Hatta sOfiler arasın
da yaygın olan, "SOfi ibare ve işaretten 
menedilmiştir" sözünün gereği olarak ta
savvufi halleri kağıda dökmenin doğru 
olmadığını savunan sOfiler olmuştur. Ha
ris ei-Muhasibi. Zünnün ei-Mısri, Baye
zid-i Bistami. Hakim et-Tirmizi, Sehl 
et-Tüsteri. Cüneyd-i Bağdadi ve Hallac-ı 
MansOr gibi sOfiler sohbet. mektup ve 
risalelerinde kendilerine has ifadelerle 
örülü dil kullanmışlar. bu terimler IV. (X.) 
yüzyılda sistemli bir hale getirilmiş. son
raki yüzyıllarda da bu durum gelişerek 
devam etmiştir. 

Tasavvuf terimlerinin büyük çoğunlu

ğu Arapça. bir kısmı da Farsça'dır. Üçler, 
yediler. kırklar. dede, baba, el almak, el 
vermek, erenler gibi Türkçe olanları da 
bulunmakla birlikte bunlar Türkçe konuş
mayan muhitlerde pek tutunmamıştır. 
Tarikatların teşekkül ettiği XII. yüzyıldan 
önceki dönemde tasavvufi kavramlar da
ha sade bir dille. genellikle Kur'an ve ha
dislerden alınan kavramlarla anlatılırken 
bu yüzyıldan sonra vahdet-i vücOd, aşk 
ve marifet merkezli tasawuf anlayışını 
terennüm eden yeni terimler oluşturu
lurken, ayrıca eskilerine yeni anlamlar 
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yüklenmeye başlanmış. bu terimler konu
yu geleneksel İslami telakkiden kısmen 
farklı bir alana taşırken tartışmaları da 
arttırmıştır_ Başta Fuşuşü'l-J:ıikem ve 
Meşnevi şerhleri olmak üzere bu dönem
de yazılan eserler tasawufun felsefi bo
yutunu geliştirmişti r. İstimdad, istigase, 
rabıta, himmet. halife. silsite gibi terim
ler de bu dönemde ortaya çıkmış ve yay
gın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu
radan hareketle tarikatlar döneminde 
şeyh-mürid ilişkileriyle ilgili kavramların 
öne çıktığını söylemek mümkündür. Yi

ne bu dönemde kaleme alınan eserlerde 
bir taraftan şekle önem vermeyen Mela
mi neşve işienirken bir taraftan da me
sela derviş kıyafetlerinin bir parçası olan 
taç hakkında müstakil risaleler yazılacak 

kadar şekli konular öne çıkarılmış. der
vişterin kullandığı eşya ile ilgili sembolik 
yorumlara önem verilmiştir. 

SOfiler tarafından kaleme alınan eser
lerin büyük bir kısmının tasavvuf terim
lerine ayrıldığını söylemek mümkündür. 
Bununla birlikte bazı müellifler. eserleri
nin başına veya sonuna bir terimler bö
lümü ilave etmeyi gerekli görmüşlerdir. 
Mesela Muhyiddin İbnü'I-Arabi el-Fütil
J:ıatü'l-Mekkiyye 'nin sonuna ayrıca bir 
tasavvuf terimleri listesi ekiemiş ve eser
lerinin bu sözlüğe göre okunmasını iste
miştir. 

Tasavvufi kaynaklarda terim olarak yer 
alan kelimelerle bunların sayıları farklı
dır. Bu hususta her kitabın yazarı kendi
ne göre bir yol takip etmiş, daha önceki 
eserlerde yer alan bazı terimleri kendi 
eserine alırken bir kısmını da terketmiş
tir. Bu eserlerde bazı terimierin farklı şe
killerde yorumlandığı da görülür. Ayrıca 
fakr-gına, sekr-sahv gibi karşıt haller
den hangisinin üstün olduğu gibi sorula
ra sOfilerin farklı cevaplar verdikleri an
latılmış. velinin veli olduğunu bilip bilme
diği, fena halinin sürekli olup olmadığı , 

dua etmenin mi sükut ve rızanın mı üs
tün olduğu vb. konular. bunlarla ilgili te
rimler açıklanırken ele alınıp tartışılmış
tır. Kabz -bast. havf-reca, heybet-üns 
gibi birbirinin karşıtı iki terim, yine leva
ih- tavali'- levami'; tevacüd-vecd -vücOd 
gibi birbirine yakın anlam taşıyan üç te
rim bir arada izah edilmiştir. Şeriat-tari
kat-hakikat gibi birbirini takip eden te
rimlerden meydana gelen, tek terim ha
line dönüştürülmüş kavramlar da vardır. 
Ancak tasawuf terimlerinin büyük ço
ğunluğu tek terimden ibarettir. Tasavvuf 
terimlerini ele alan eserler müelliflerinin 
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tasawufı mesel el ere bakış açısını ve han
gi konulara daha çok önem verdiğini de 
gösterir. Mesela Hücvlrl'nin geniş bir şe
kilde ele alıp işlediği Melametiyye terimi
ne Kuşeyrl hiç temas etmemiş. Ebu Ab
durrahman es-Süleml ise bir risale tahsis 
etmiştir. Hücvlrl'nin eserinde fütüwet te
rimi bulunmazken Kuşeyrl bu konuda 
geniş bilgi vermiştir. Halbuki daha önce 
yaşamış olan Muhammed b. İbrahim ei
Kelabazl eserinde son iki terimin ikisine 
de yer vermemiştir. 

Tasawuf kelimesinin Kur'an-ı Kerim ve 
hadislerde yer almamasına karşılık zühd 
ve zahid kelimelerinin hadislerde kulla
nılmasının da bir sonucu olarak başlan
gıçta tasawufı konular daha çok "zühd" 
başlığı altında ele alınmıştır. Bu başlık 
altında günümüze ulaşan en eski ve en 
geniş çalışma. Abdullah b. Mübarek'in ( ö. 

181/797) Kitfıbü'z-Zühd ve'r-re]fa'ili ad
lı eseridir. Eserde zühd ve zahid terim
leriyle ilgili görülen hüzün, büka. huşu, 
havf. ihlas. tefekkür, tevekkül. kanaat. 
rıza, fakr gibi birçok terimi içeren hadis 
metinleri toplanmıştır. 

lll. (IX.) yüzyıldan başlayarak tasawuf 
terimlerini ihtiva eden belli başlı eserleri 
kronolojik olarak şöyle sıralamak müm
kündür: Haris b. Esed ei-Muhasibl'nin (ö. 

243/85 7) ilk tasawuf klasiklerinden biri 
olan er-Ri'fıye li-]J.u]fü]fillfıh'ı ucb, kibir, 
hased, tövbe, vera'. takva ve tevekkül gi
bi terimleri genişçe açıklayan bir eserdir. 
Mesela riya bölümü kitabın yaklaşık dört
te birini kapsamaktadır. İlk sufılerin sa
dece adlarını zikrettikten sonra elli ka
dar tasawuf terimini izah eden et-Ta'ar
ruf 1i-me?:hebi eh1i't-taşavvuf'un mü
ellifi Muhammed b. İbrahim ei-Kelabazl 
(ö. 380/990) tasawun eser ve menkıbe
lerin yanında yaşayan sufılere sorduğu 
sorulara aldığı cevapları da kaynak ola
rak kullanmıştır. Kelabazl eserin girişin
de sufılerin kullandığı terimleri anlama
yanlara yardımcı olmak istediğini. sufıle
re atılan iftiralarla cahillerin saptırılmış 
te'villerini çürütmeye çalıştığını söyler. 
et-Ta'arruf'un en önemli özelliği tasav
vuf terimlerinin yanı sıra Allah'ın isim
leri, sıfatları, rü'yet. kader. insan fiilinin 
yaratılması, istitaat, cebir, aslah. teklif 
gibi kelam ilminin de en tartışmalı konu
larına bir sunnin gözüyle bakılması ve 
açıklamalar getirilmesidir. Tasawuf te
rimleri açısından IV. (X.) yüzyılda kaleme 
alınan eserlerin en önemlisi Ebu Nasr es
Serrac'ın e1-Lüma' adlı kitabıdır. Sufıle
rin yollarını ve sözlerinin manasını, me
tot ve görüşlerinin temelini izah etmek; 
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makam ları, halleri ve anlaşılması zor me
tin leri açıklamak için bu eseri kaleme al
dığını söyleyen müellif "makamlar" baş

lığı altında tövbe, vera'. zühd, fakr. sabır. 
tevekkül ve rızadan meydana gelen ye
di terimi açıklamış; haller bölümünde de 
murakabe. kurb. muhabbet. havf. reca. 
şevk. üns. itminan. müşahede, yakinden 
oluşan on terim hakkında bilgi vermiştir. 
"Adab" bölümünde kırk kadar terimi kı
saca izah eden Serrac. XII. bölümde de 
1 SO kadar terimi açıklamıştır. Bunlar ara
sında külliye, telef, dems, vesm. me'huz, 
terawuh. bevn. mesh. zihad gibi çok az 
kullanılan terimler de vardır. Serrac ayrı
ca pek çok terimi açıklama imkanı bula
madığın ı söylemektedir. İlk defa e1-Lü
ma'da görülen bir özellik. "Galatat-ı Su
fiyye" başlığ ı altında bazı sufılerin düş

tükleri hataların gösterilmesidir. Eserin 
"Şatahat-ı Sufiyye" bölümünde Bayezid-i 
Bistaml başta olmak üzere Şibll, Ebü'I
Hüseyin en-Nuri. Ebu Hamza gibi bazı 
sufılerin şathiyyeleri üzerinde ileri sürü
len görüşler tahlil ve tenkit edilmiştir. Sü
lemi'nin (ö. 412/102 ı) Taba]fatü'ş-şufiy
ye adlı eseri adından da anlaşılacağı gibi 
bir terim kitabı olmamakla birlikte eser
de beş tabaka halinde tanıtılan 103 surı
nin görüş ve tesbitleri aktarılırken yüzler
ce tasawuf teriminin de tarifi yapılmıştır. 
Eser, bu özelliği yanında günümüze ula
şan en eski sufı tabakat kitabı olması se
bebiyle daha sonraki yüzyıllarda kaleme 
alınan tabakat kitapları kadar terim ki
taplarına da tesir etmiştir. EbCı Nuaym 
ei-İsfahani'nin ( ö. 430/ ı 038) Hilyetü'1-
ev1iyfı' adlı eseri, hadis ilminin yanı sıra 
bazı ilk zahidlerin aynı zamanda hadis 
ravisi olmaları sebebiyle tasawufu da il
gilendirmektedir. Bu eserde de pek çok 
terimin tarifi yapılmıştır. 

Tabakat kitaplarının tasawufı terim
ler için kaynak olma özelliği daha sonraki 
yüzyıllarda da devam etmiştir. İbnü'I-Cev
zl'nin Şılatü'ş-şafve, Ferldüddin Attar'ın 
Te?:kiretü '1-evliya', Abdurrahman Ca
ml'nin Nefe]J.Cıtü '1-üns, Abdülvehhi'ıb eş
Şa'ranl'nin Leva]fı]J.u'1-envfıri'1-]fudsiy

ye, Münavi'nin e1-Kevfıkibü'd-dürriy

ye, Fahreddin Ali Safi'nin Reşe]J.fıt, Neb
hanl'nin Cami'u kerfımati'1-ev1iyfı' adlı 
eserleri esasen tabakat kitabı olmakla 
birlikte tasawuf terimlerini de ihtiva eden 
önemli eserlerdir. 

er-Risa1e'nin ilk bölümünde kendin
den önceki asırlarda yaşayan zahid ve su
nleri kısaca tanıtan Kuşeyrl de ( ö . 465/ 
I 072) eserin büyük bölümünü tasawuf 
terimlerine ayırmıştır. Kuşeyrl er-Risa-

1e'de sufı olmayanların anlayamadığı bir
takım terimler bulunduğunu, kendisinin 
bunları açıklamayı hedeflediğini söyler. 
Eserin tasawuf terimleri bölümünde el
li, sunierin makam ve halleri bölümünde 
ise altmış kadar terim açıklanmıştır. Öte 
yandan Muhasibl. Kelabazi gibi sCın mü
ellifler eserlerinde tamamen terimiere 
yer verirken Kuşeyri eserinin ilk bölümü
nü sufılerin hayat hikayeleri ve menkıbe
lerine ayırmakla yeni bir çığır açmıştır. 
Kuşeyrl gibi Hücvlrl de (ö. 465/1 072) Keş
fü '1-ma]J.cub 'a ilk zahidleri anlatarak baş
lamış, daha sonra temel terimiere geniş 
yer ayırmıştır. Bu benzerliğe rağmen Hüc
virl'nin terimleri ele alış tarzı Kuşeyrl'den 
tamamen farklıdır. Hücviri, ilk tasavvufı 
ekallerden her birini bir tasawuf terimiy
le irtibatlandırmış; Muhasibiyye'yi rıza, 
Kassariyye'yi melamet, Tayfuriyye'yi sekr, 
Nuriyye'yi isar, Sehliyye'yi nefs, Hakimiy
ye'yi ve i ayet, Harraziyye'yi fena- be ka, 
Hafıfiyye'yi gaybet- huzur, Seyyariyye'yi 
cem'- tefrika terimleriyle açıklamıştır. 

Eserin son bölümünde marifetullah ve 
tevhid terimleriyle birlikte abdest, na
maz, oruç, hac, zekat gibi dini esasların 
tasawufı izahları yapılmıştır. Yetmiş ka
dar terimin ele alındığı eser sema, vecd, 
vücud ve tevacüd terimlerinin yorumuy
la sona ermektedir. 

Abdullah-ı Herevi'nin (ö. 481/1089) Me
nazilü 's-sfı 'ir in adlı eseri, tasawuf te
rimlerini belli bir düzen ve sayı içinde ele 
alan ilk tasawuf terimleri kitabıdır. 1 00 
tasawuf teriminin açıklamasını ihtiva 
eden eser bidayat. ebvab. muamelat, ah
lak, usul, edviye, ahval, velayet, hakaik, 
nihayat başlıklı on terime ve her bir te
rim de on alt terime ayrılmış, açıklama
lar çok kısa ve veciz bir şekilde yapılmış
tır. Herevi. yakaza ile başlayan ve tevhid 
ile sona eren bu 1 00 terimi açıklarken ge
nellikle her terimi üçlü bir derecelendir
meye tabi tutmuş, ayet ve hadislerden 
iktibaslar yapmayı ihmal etmemiştir. He
rev!' nin Menazilü 's-sa'irin 'den önce 
Farsça olarak kaleme aldığı Şad Mey
dan da aynı tür bir eserdir. İsmail Anka
ravi (ö. ı 041/1631) MinhCıcü'1-fukara adlı 
eserinde Menfızilü 's-sfı'irin'deki on ana 

terimi aynen almış. 1 00 terimden seksen 
sekizini tekrar etmiş ve on iki tane fark
lı terimle eserdeki teri m sayısını 1 00' e 
ulaştırmıştır. Menazilü's-sa'irin'in Arap
ça, Farsça ve Türkçe birçok şerh ve ter
cümesi vardır. 

Gazzall'nin (ö. 505/1111 ı İhya'ü 'ulU
mi'd-din'i tasawuf terimleri açısından 



da son derece önemlidir. Kendinden ön
ceki sufilerce tesbit edilen terimiere ye
nilerini ilave etmekten çok bu terimiere 
yeni boyutlar. ahiakl ve psikolojik derin
likler kazandıran Gazzall diğer sufi ya
zarlarda olduğu gibi zaman zaman tenki
de de başvurmuş. özellikle bazı tasawuf 
terimleri izah edilirken dini esaslardan 
uzak.laşıldığına dikkat çekmiştir. Kardeşi 
Ahmed el-Gazzall'nin Farsça kaleme aldı
ğı Sevanif:ıu '1-'uşşa~ ise sadece aşk te
rimini işlediği önemli bir eserdir. 

İlk örneği Abdullah-ı Herevi'de görülen. 
tasawufterimlerini belli bir sayı çerçe
vesinde ele alma yöntemi XIII. yüzyılda 
Ruzbihan-ı Baki! (ö 606/1209) tarafından 
sürdürülmüştür. 1001 tasawuf terimini 
açıkladığı Meşrebü'l-ervaf:ı adlı eserini 
meczub. salik. sabık. sıddlk, muhib, müş
tak. aşık. arif. şahid, mukarreb. muvah
hid, vasılln. nükaba. asfiya. evliya. ehlü'l
esrar. mustafin. hulefa. büdela. aktab 
başlıklı yirmi bölüme ayırmış. her bölüm
de elli terimi işlemiştir. Terimleri ayet ve 
hadislerle irtibatlandırmaya özen göste
ren müellif hemen her terimin sonunda, 
"Arif şöyle dedi" diyerek o terimin kısa bir 
tanımını yapmıştır. Bak.ll'nin 'Abherü'l
'aşı~in adlı eseri ise aşk hakkında sufile
rin yazdığı en geniş kitaplardan biridir. 
Aynı yüzyılda Necmeddln-i Kübra ( ö. 618/ 
1221 ). Uşulü'l-'aşere adlı eserinde seyrü 
süluk hayatını on terimle on kademe ha
linde açıklamıştır. Küçük bir risale olmak
la beraber çok tutulmuş ve yaygınlaşmış 
olan bu eserde izah edilen on terim şun
lardır: Tövbe, zühd, tevekkül. kanaat. uz
let. zikir, teveccüh, sabır. murakabe, rı
za. Müellif bu on terimi açıklamadan ön
ce zühd hayatı açısından müslümanları 
tarlk-ı ahyar. tarlk-ı ebrar. tarlk-ı şüttar 
diye üç gruba ayırmış. usul-i aşere diye 
bilinen terimierin tarlk-ı şüttarın özellik
Ieri olduğunu söylemiştir. 

Ebu Hafs Şehabeddin ömer es-Sühre
verdl'nin (ö. 632/1234) 'Avarifü'l-ma'a
rif adlı eserinde tekke adabıyla ilgili pek 
çok terim izah edilmiştir. Müellif, eserin 
önsözünde sufilerin kullandıkları terim
leri açıklayarak tasawuf konusunda ger
çekle sahtenin birbirinden ayrılmasına 
yardımcı olmak istediğini söylemektedir. 
Tasawufun doğuşu ile başlayan eserde 
namaz, oruç gibi ibadetlerle melamet. 
sema gibi tartışmalı konular yanında , ye
me. içme gibi tabii ihtiyaçlarla ilgili surı
lerin görüş ve yorumları da geniş bir şe
kilde anlatılmıştır. 'Avarifü 'I-mdarif'te 
tartışılan ve kendisinden önceki diğer k.la-

sik.lerde bulunmayan bir konu da sufi, me
lam! ve kalender! kelimelerinin birbirine 
göre durum ve öncelikleridiL Altmış üç 
bölümden meydana gelen eserin son dört 
bölümünde pek çok terim kısaca tarif 
edilmiştir. 

Muhyiddin İbnü'l-Arabl ( ö. 638/ 1240) 
el-Fütlı.J:ıatü '1-Mekkiyye'nin sonunda 
250 kadar terimi kısaca açıklamıştır. Ha
cis terimiyle başlayan. sırru's-sır terimiy
le sona eren bu bölüm onun eserlerini an
lamanın da bir anahtarı durumundadır. 
Bazı terimler için birkaç kelimelik açıkla
ma getirilirken bazı terimler tek kelime 
ile (mesela zaman= sultan, batı!= ma·
dum gibi) açıklanmıştır. İbnü'l-Arabl'nin 
tasawuf terimlerine getirdiği yeni yo
rumlar kendisinden sonra gelişen tasav
vufi düşüncenin merkezi olmuş. bütün 
meşrep ve tarikatlarda yönlendirici bir 
tesir meydana getirmiştir. Necmeddln-i 
Daye (ö. 654/1256), Kayseri ve Sivas'ta 
Farsça olarak kaleme aldığı Mirşadü'l
'ibad'ında temel tasawuf terimlerine 
farklı tasniflerle açıklık getirmiştir. Sultan 
Alaeddin Keykubad'a ithaf edilen eser Ka
rahisar lı Kasım tarafından 82S'te ( 1422) 
İrşadü'l-mürid ile'l-murad adıyla Türk
çe'ye tercüme edilmiştir. Mevlana Cela
leddin-i Rumi'nin ( ö 6 72/12 73) tasawufi 
terimierin din, fikir ve sanat hayatına ak
setmesinde önemli tesirleri olan Meşne
vi'si ve Divan-ı Kebir'i. Muhyiddin İb
nü'l-Arabl'nin Fuşuşü'l-J:ıikem ve el-Fü
WJ:ıatü '1-Mekkiyye'si ile birlikte bu sa
hanın rakipsiz eserleri haline gelmiştir. 
İbnü'l-Arabl ekolünün önemli temsilcile
rinden biri olan Fahreddln-i lraki'nin ( ö. 

688/1289) Iştılaf:ıôt-ı Ehl-i Taşavvuf adlı 
Farsça eseri ise 300'ü aşkın terimi ihtiva 
eder. 

Tasawuf terimlerini Iştılôf:ıatü'ş-şu
fiyye adıyla kaleme alan ilk müellif Ab
dürrezzak el-Kaşanl'dir (ö 730/1330). Ka
şanl. kitabın önsözünde Menazilü 's-sa'i
rin'i şerhettikten sonra böyle bir kitap ka
leme almak ihtiyacını hissettiğini söyler. 
Yaklaşık soo terimin açıklandığı eser. da
ha önceki klasiklerde yer alan terimierin 
yanında vahdet-i vücud düşüncesiyle bir
likte tasawuf literatürüne giren terim
leri de ihtiva etmektedir. Eserde bir iki 
kelime ile tarif edilen terimler bulunduğu 
gibi on- on beş satırla açıklanan terimler 
de vardır. Muhyiddin İbnü'l-Arabl başta 
olmak üzere bazı sufileri isimleriyle, bazı 
sufileri de eserleriyle zikreden Kaşanl yer 
yer ayet ve hadisler le tasawuf terimleri
ni irtibatlandırmaya dikkat etmiştir. 

ISTILAHATÜ's-SÜFİYYE 

Yahya b. Ahmed el-Baharzl'nin Evra
dü'l-af:ıbôb ve'l-tuşuli'l-adab, Yahya el
Yemanl'nin Taşfiyetü'l-~uWb, izzeddin 
Kaşanl'nin Mişbôf:ıu'l-hidaye ve Mitta
J:ıu'l-kiffıye adlı eserleri de XIV. yüzyılda 
kaleme alınan ve değişik terimleri açık
layan çalışmalardır. Müellifleri sufi olma
makla birlikte Seyyid Şerif el-Cürcanl'nin 
et-Ta'ritat, Tehanevl'nin Keşşfıfü ıştıla
J:ıati'l-fünun ve'l-'u1Um adlı eserlerinde 
de tasawuf terimlerine geniş yer veril
miştir. 

Osmanlı dönemindeArapça ve Farsça'
dan Türkçe'ye tercüme edilenlerle birlik
te Türkçe olarak kaleme alınan birçok ta
sawufi eser ya doğrudan terimlerle ilgi
lidir veya dalaylı olarak bu ilmin terimle
rine belli ölçüde açıklık getiren bir özelli
ğe sahiptir. Türkçe yazılan eserlerin bir 
kısmı Istılfıhatü's-sufiyye adını taşırken 

bir kısmına da farklı isimler verilmiştir. 
Mesela Köstendilli Süleyman Şeyhl'nin 
Lemeat-ı Nakşibendiyye'si bir terim
ler kitabı olduğu gibi Mir'atü'l-muvah
hidin ve Mecmuatü'l-maarif adlı eser
leri de aynı konuda bilgi vermektedir. 

Haririzade Kemaleddin Efendi'nin (ö 

1882) Arapça yazdığı Tibyanü vesa'ili'l
J:ıa~a'i~ adlı eseri tarikatlar ansik.lopedi
si mahiyetinde olmakla birlikte pek çok 
terim hakkında bilgi ihtiva eder. Sadık 
Vicdani'nin Tomar-ı Turuk-ı Aliyye dizi
siyle Hüseyin Vassafın Setine-i Evliya-i 
Ebrar adlı eserinde birçok terim açıklan
mıştır. Gümüşhanevl'nin ( ö. 1893) Ca
miu '1-uslı.J'ü 1 OO'lü ve 1 OOO'Ii tasnif! ere 
göre yazılan son eserdir. Mehmet Ali Ay
ni'nin Tasavvuf Tarihi, Abdülbaki Gölpı
narlı'nın Mevlevi Adab ve Erkanı, Ta
savvvuftan Dilimize Geçen Deyimler 
ve Atasözleri başta olmak üzere çeşit
li eserleri, Mehmet Zeki Pakalın'ın Os
manlı Tarih Terimleri ve Deyimleri 
Sözlüğü tasawuf terimlerini de ihtiva 
etmektedir. Süleyman Uludağ da bir ta
sawuf terimleri sözlüğü kaleme almıştır 
(istanbul1991). 

Son dönemlerde tasawuf terimlerine 
dair kaleme alınan Arapça eseriere örnek 
olarak Hasan Şerkavl'nin Mu'cemü elia
?i'ş-şufiyye (Kahire 1987), Enver Fuad 
Ebu H uzam'ın Mu'cemü muştalaf:ıfıti'ş
şufiyye (Beyrut ı 993). Suad Hakim'in 
Mu'cemü'ş-şıltiyye (Beyrut I 40 I) adlı 
çalışmaları zikredilebilir. 

Tasawuf terimlerine dalaylı olarak te
mas eden bazı eserler de şöylece sırala
nabilir: Abdülfettah Ahmed. et-Taşav-
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vuf 'A~ide ve sülılk (Kahire I 4 I 2); Ze
keriyya Süleyman, et-Turu~u'ş-şutiyye 
(Riyad 14 ı 2): Said Harun. Fi Menazili'ş
şıddi~in ve'r-rabbdniyyin (Kahire 1410); 

Mahmud Abdürrauf, el-Keşf 'an }]a~i
~ati'ş-şufiyye (Uma n 141 3); Ali Zeyur, el
'A~liyyetü'ş-şutiyye ve nefsaniyyetü't
taşawuf (Beyrut ı 979); Amir Neccar. et
Taşavvufü'n-nefsi (Kahire 1410); Haşim 

Ma'ruf Hasenl. Beyne't-taşavvuf ve't
teşeyyu' (Beyrut ı 979): Abdülkadir lsa. 
Ha~ti'i~ 'ani't-taşavvuf (Haleb 1414); 

Hasan Kamil el-Maltavl, eş-Şufiyye ii il
hdmihim(Kahire 1412/1992). 

Son dönemlerde tasawuf terimlerini 
ihtiva eden Farsça eserler de yazılmış olup 
Seyyid Ca'fer-i Seccacfı'nin Ferheng Lugat 
ve Iştıla]]at ve Ta'birat-ı 'İrtani (Tah
ran 1403/1983). Cevad Nurbahş'ın Fer
heng-i Nurbahş Iştıla]]at-ı Taşavvut 
(1-X, London 1367 hş.), Seyyid Sadık'ın 
Şer}]-i Iştıla}]dt-ı Taşavvuf (Tahran 1367 

hş.) adlı eserleri bunlardan bazılarıdır. 
Yine son dönemlerde tasawuf ve tarikat
lar aleyhinde kaleme alınan eserlerde zo
runlu olarak tasawuf terimlerine de yer 

· verilmektedir. Bunların bazıları şunlardır: 
Abdullah b. Carullah. el-Ma}]abbe (Ka
hire 1410): Muhammed Hilall,el-Hediy
yetü '1-hddiye ile't-ta'iteti't-Ticaniyye 
( Med ine 1393); Abdurrahman Dımaşki, 
er-Rita'iyye (Riyad 1410): Sare bint Ab
dülmuhsin, Na~ariyyetü'l-ittisal ~nde'ş
şufiyye ii çlav'i'l-İsldm (Cidde I 4 I ı). 
Abdurrahman V ekli. Ha?,ihi hiye'ş-şutiy
ye (Beyrut 1984); Ahmed Mahmud Cez
zar, el-İmamü'l-müceddid İbn Badis 
ve't-taşavvuf (Kah i re I 988). 

Batı dillerinde kaleme alınan veya Arap
ça'dan Batı dillerine tercüme edilen ta
sawufi eserlerin sonuna genellikle terim
ler sözlüğü ilave edilmiştir. Batı'da ihti
da eden kişilerin yazdığı tasawufla ilgili 
eserler arasında doğrudan terimlerle il
gili olanları da vardır. 

Tasavvuf terimleri çağdaş ilimler açı
sından da ele alınmıştır. Rauf Ubeyd'in 
Fi'l-İlham ve'l-iJ].tiyarü'ş-şufi (Mısır 

ı 986). Ali Zeyur'un el-'A~liyyetü'ş-ş u 

fiyye ve nefsaniyetü't-taşavvuf (Bey
rut ı 979) adlı eserlerinde konu psikoloji 
ve antropoloji açısından incelenmiştir. 
Erol Güngör İslam Tasavvufunun Me
seleleri (istanbul I 982). Sabri E Ülgener 
Zihniyetve Din(İstanbu l 1981) adlı eser
ferinde bazı tasawuf terimlerini esas ala
rak sosyal psikoloji. iktisat ve sosyoloji bi
limlerinin verilerine göre değerlendirme
ler yapmışlardır. 
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İlahi tecellinin etkisiyle 
salikin kendinden geçmesi anlamında 

bir tasavvuf terimi. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi di binden kesmek, kö
künü kazımak" anlamına gelen saim kö
künden türeyip aynı manada kullanılan 
kelimeye ( Kamus Tercümesi, IV. 369) sun
ler tasawufı bir anlam yüklemiş ve çeşitli 
şekillerde tarif etmişlerdir. Serrac'a göre 
ıstılam salikin bilincini ortadan kaldıran 
bir galebe halidir ( el-Lüma', s. 450). Ku
şeyrl salikin ıstılam halinde duyarlığını 
yitirdiğini, bu hal sürekli olursa ona da 
mahv denildiğini söyler; mahv durumun
daki sa lik için temkin- telvin. makam- hal 
gibi hususlar söz konusu olmaz (er-Risa

le, s. 225). Hücvlri ıstılamı. "Kulun kendin-

den tamamıyla geçmesine sebep olacak 
şekilde Hakk'ın tecellisine mazhar olma
sıdır" şeklinde tanımlar (Keşfü '1-ma/:ıcüb, 

s. 506) 

Vasıti kalpleri n intisaf, ıstılam ve imti
han halinde bulunduğunu, intisatın ilk, 
ıstılaının onu takip eden ikinci hal oldu
ğunu. bunu da tamamıyla silinme (imti

han) halinin takip ettiğini söyler (Serrac, 
s. 300). imtihan halindeki kalple ıstılam 
halindeki kalp aynı olmakla beraber ıstı
lam imtihandan daha özel ve daha latif 
bir haldir (a.g.e., s. 450; Hücvlrl, s. 506). 

Kaşani'ye göre ıstıtam bir tür hayret ve 
sermestlik halidir (lştılanatü 'ş-şü{ıyye, s. 
30; BaklT, s. 628) Muhyiddin ibnü'l-Arabl, 
ıstılaının sebebi olarak kulun Hakk'ın ce
malini temaşa etmesini gösterir. Hak, ku
lun ruhuna cemal sıfatıyla tecelli edince 
bu tecelli onda heybet halini meydana 
getirir. Çünkü güzellik Allah'ın, heybet 
kulun niteliğidir. Kulun kalbini etkileyen 
heybet onun organlarını uyuşturur. lstıla

mın en ilginç yanı iki zıddı birleştirmesi
dir. Salik hem hareketsizdir, hem de ira
desi dışında döndürülmektedir. ibnü'I
Arabi. ıstılam halini yaşayan Bayezld-i Bis
tami ile Şi bii'yi salikiere örnek olarak gös
terir. Bayezid-i Bistami ıstılam halinde 
Allah'tan hiçbir şey dilemerneyi dilemiş
tL iradesi yoktu, ilahi iradeyle hareket edi
yordu. Kendi iradesine nisbette hareket
sizdi. ancak ilahi iradeye nisbetle hareket 
halindeydi. Bu durumda fiilde fani olma, 
fail olarak sadece Allah'ı görme esastır. 
Şibli ıstılam halindeyken namaz vakti gi
rince kendine gelir, namazını kılar ve es
ki haline dönerdi. Her iki durumda da ha
reket etmiyor. hareket ettiriliyordu (el
Fütü/:ıat, lll. 5 31) 

ibn Teymiyye ıstılaının eksik ve arızl bir 
hal olduğunu. abartılmaması gerektiği
ni, bazı salikierde buna rastlanmadığını 
söyler ve bu hali yanlış değerlendiren bir 
kısım mutasawıfların hulul ve ittihada 
kaydığını belirtir (Mecmü'u Fetaua, XIII, 
198-199) 
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