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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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