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Afganistan'ın Sicistan bölgesinde 
harabeleri bulunan 

tarihi şehir. 

_j 

_j 

Afganistan'ın güneybatısında Hilmend 
nehri kıyısında Büst şehri (bugün Kal'a-yi 
Bi st. Leşkergah) yakınlarında, Se bük Thgin 
(977-997) tarafından kurulduğu tahmin 
edilmektedir. Rakip Türk gulam grupla
rının hakim olduğu Büst şehrini alan ve 
hakimiyet alanını Taharistan ve Zemin
daver'e kadar genişleten Sebük Tegin, 
bölgenin güvenliği açısından stratejik 
öneme sahip olduğu için burayı tercih et
mişti. Burada Samanller'e bağlı Türk gu
lamları tarafından inşa edilen bazı yapı
lar bulunmaktaydı. V (Xl) ve VI. (XII.) yüz
yıllarda gelişmiş olduğu anlaşılan şehir, 

özellikle askeri amaçlarla kurulmuş bir 
yerleşim birimi olup genellikle devlet dai
releri, saraylar ve kışialardan ibaretti. Şe
hir burada inşa edilen ve kalıntıları günü
müze kadar gelen saraylarıyla meşhur-
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Lesker·i Bazar Sarayı'nın planı 

dur. Leşker-i Bazarkuruluş amacı . saray
ları ve mimari özellikleriyle birçok açıdan 
Abbasller tarafından kurulan Samerra 
şehrini hatırlatmaktadır. Büst Kalesi'nin 
kuzeyinde bir askeri garnizon olarak ge
lişen Leşker-i Bazar'a bazı Ortaçağ Arap 
kaynaklarında Farsça leşkerin karşılığı ol
mak üzere el-Asker denildiği görülmekte
dir (Makdisl, s. 304-305). Beyhaki de Gaz
neli Sultan I. Mesud'un Büst şehrinde 
daha önce askeri kamp ve eğitim amaç
lı olarak (leşkergah) kullanılan yerde bir
çokyeni yapı inşa ettiğini ve bir kısmının 
halen ayakta olduğunu belirtirken bura
ya atıfyapmış olmalıdır (TarTI], s. 149). 

Leşker-i Bazar'ın iki defa ciddi tahriba
ta uğradığı anlaşılmaktadır. Bunlardan 
ilki, yayılınacı politikasıyla bilinen Gurlu 
Hükümdan Alaeddin Cihansı1z dönemine 
rastlamaktadır. Gazneliler üzerine yürü
yen Cihansı1z. 545 (1150) yılında Gazne ve 
B üst şehirlerinin yanı sıra Leşker-i Bazar'ı 

da yakıp yıktı. Bölgede Gazneliler'i etkisiz 
hale getirip hakimiyeti ele geçiren Gurlu
lar bir süre sonra buradaki saray ve yapı
ları tamir ettiler. Leşker-i Bazar ikinci ve 
son derecede ağır tahribata Harizmşah

l ar'ın topraklarına saldıran Moğollar'ın 

Güney Afganistan'ı istilası sırasında uğ

radı (618/1221 ). 

Şehirde yapılan araştırmalar ve arkeo
lojik kazılarda Hilmend nehri kıyısında biri 
kuzeyde, biri güneyde ve bir diğeri ikisi
nin ortasında olmak üzere üç sarayın bu
lunduğu tesbit edilmiştir. Ortadaki iki 
katlı dikdörtgen biçimindeki saray en es-

kisi olup Samanller döneminde inşa edil
diği tahmin edilmektedir. Bu sarayların 
en görkemiisi olarak dikkat çeken güney 
sarayı ise Sultan Mahmud-ı Gaznevi dö
nemine (998-1030) tarihlenmektedir. Sa
ray, geniş bir avlu çevresinde uzunlama
sına tasarlanmış simetrik bir şemaya sa
hiptir. Dört eyvan şemasına bağlı avlunun 
kuzeyinde girişinde mescidin de bulun
duğu taht salonu vardır. Duvarların alt 
kısmında Sultan Mahmud'un hassa ordu
sunu canlandıran ve belge niteliği taşıyan 
tasvirler sanat tarihi açısından ayrı bir 
önem taşımaktadır. Duvarlarında çeşitli 

yazı l arın ve ayetlerin yer aldığ ı sarayda 
tesbit edilen bir kitabede son rakamı 
okunamayan tarihin 550'1i yıllarda ( 1155-
1164 arası) sarayın tamirine dair olduğu 
tahmin edilmektedir. Sarayın yanıbaşın
da uzanan. çeşitli dükkaniarın yer aldığı 
anlaşılan pazar caddesinde o döneme ait 
paralar ve çanak çömlek bulunmuştur. 

Kuzeydeki saray, güneydeki büyük sara
yın planını ana hatlarıyla küçük ölçüde 
tekrarlar. Bunların doğusunda bahçeler, 
av parkı. avlular ve ikinci derecede bina
lar geniş bir alanı kaplamaktadır. 

Leşker-i Bazar kazıları sırasında büyük 
sarayın güneyinde ortaya çıkarılan uluca
mi Türk-İslam cami mimarisi tarihinde 
önemli bir yere sahipt ir. Mahmud-ı Gaz-

Leşker·i Bazar sarayı'nın kalıntılarından bir görünüş 



nevi veya en geç ı. Mesud döneminde ya
pılmış olduğu kabul edilen cami, geniş 
saray manzumesinin dış sur duvarına bi
tişik olarak meydana açılan durumu ile 
aslında bir ordugah camisi niteliğindedir. 
Mihrap önünde kare planlı mekanın üs
tünün kubbe ile örtülmüş olmasıyla dik
kat çeken cami. bu açıdan Anadolu Türk 
mimarisinde takip edilebilecek bir geliş
me çizgisinin başlangıcını teşkil etmek
tedir. 
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Nakşibendi-Müceddidiyye 
ve Hiilidiyye tarikatlarında 

L 
seyrü süiUk usulü. 

_ı 

Müceddidiyye öncesi Nakşibendi kay
naklarında önemli bir yeri olmayan letaif-i 
hamse konusu, Müceddidiyye'nin kuru
cusu imam-ı Rabbani tarafından tarika
tın seyrü sülük metodu olarak temellen
dirilmiştir. Ona göre insanda beşi halk, 
beşi de emir alemine ait on latife (letaif-i 
aşere) vardır (Gümüşhanevl, ı. 208) . Halk 
alemine ait latifeler anasır-ı erbaa ile (ha
va. SU, toprak, ateş) nefistir. Emir alemine 
ait latifeleri de kalp. ruh, sır, hafi, ahfa 

şeklinde sıralayan imam-ı Rabbani, Nak
şibendiyye tarikatında seyrü sülükün kalp 
latifesinden başlayarak emir alemine ait 
bu beş latife ile (letaif-i hamse) sürdürül
mesi usulünü ortaya koymuştur. Halife
lerinden Mir Muhammed Nu'man'a göre 
bu beş latifeden her biri için insan vücu
dunda bir yer takdir edilmiş ve bu yerler
de yoğunlaşarak zikir yapma usulü Mü
ceddidiyye'de seyrü sülOkün önemli bir 
unsuru haline gelmiştir(Tosun. s. 308) . 

Kalp latifesinin yeri sol memenin iki par
mak altında süveyda denilen bir nokta
dır. Ruhun yeri sağ memenin iki parmak 
altında, sırrın yeri sol memenin iki par
mak üstünde, hafinin yeri sağ meme
nin iki parmak altında, ahfanın yeri de 
göğsün ortasıdır. Halk alemine ait nef
sin yeri alnın tam ortasıdır (Gümüşhane
vi, 1, 63). 

Letaif-i hamse en dışta kalp, en içte ah
fa olmak üzere tasawur edilir. Kalp lati
fesinin bedenle yani maddi alemle, ahfa 
latifesinin Cenab-ı Hak'la irtibatı bulun
duğunu. kalbin bir yönünün maddi ale
me, bir yanının ulvi aleme dönük olduğu
nu düşünen bazı Nakşibendi şeyhlerine 
göre bu beş latife arasında zahir-b atın 
ilişkisi vardır. Dıştaki içtekinin zahiri, içte
ki dıştakinin batını ve hakikatidir. Bu gö
rüşte olanlara göre her latife diğerinden 
farklıdır. yani latifeler arasında farklılık 
özdedir. öte yandan letaif-i hamsenin 
aynı latifenin mertebelere göre değişen 
isimleri olduğu. bazı mertebelerde ona 
kalp, beşeri kayıtlardan kurtulup saf ol
duğunda ruh, saflık artınca sır. daha da 
olgunlaşınca hafi dendiğini, letaifte öz 
itibariyle farklılık bulunmadığını söyleyen
ler de vardır. Çoğunluğun görüşü de bu
dur. 

Nakşibendiyye tarikatında salik seyrü 
sülOke kalp latifesinden başlar. Kalp, arş 
ve levh-i mahfüzun insan bedenindeki 
mukabili olarak kabul edilir. Kalp latifesi 
zikrinde salike teveccüh, istiğfar ve sala
tü selamdan sonra 3000 defa ism-i eelali 
(Allah) zikretmesi telkin edilir. Salik. kal
binde bu latifenin n uru olan sarı nur te
celli edinceye kadar ism-i eelali zikretme
ye devam eder. Kalbi kendiliğinden zikre
der hale gelince salike ruh latifesinin zikri 
telkin edilir. Zikrin tesiriyle kalbin bu ilahi 
tecelliye mazhar olmasına "veled-i kalb" 
veya "viladet-i sani" adı verilir. 

Salik, ruh latifesinin kendisine tarif 
edilen yerine teveccüh ederek kalp latife
sine ait ism-i eelali 3000 defa zikrettikten 
sonra ruh latifesi için de SOO defa zikre-

LETAiF-i HAMSE 

der. Bu latifenin kırmızı renkteki n uru sa
likin ruhunu kaplayınca salik ruhunu zi
kirden alıkoyamaz hale gelir. Bu merte
bede mürşid salike sır latifesinin zikrini 
telkin eder. 

Kalp ve ruh latifesinin zikirlerini yapan 
salik, müşahede makamı olan sır latifesi
nin mahalline teveccüh ederek bu latife
nin beyaz olan n uru zuhur edinceye kadar 
yine SOO defa ism-i eelali zikreder. Daha 
sonra teveccühü rubObiyyet tecellilerinin 
mahalli olan hafi latifesine intikal ettiri
len salik. önceki latifelerin zikriyle birlik
te SOO defa ism-i eelali hafi zikri için ifa 
eder. Bu latifenin siyah n uru salikte zuhur 
edince ahfa latifesinin zikri kendisine tel
kin edilir. Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve 
sıfatlarının tecelli ettiği ahfa mertebe
sinde salik önceki bütün latifeler için zik
rettikten sonra ahfa mahalline teveccüh 
ederek ism-i eelali soo defa da bu latife 
için ahfanın yeşil n uru zuhur ve diğer bü
tün latifeler kendiliğinden zikreder hale 
gelinceye kadar zikre devam eder. 

Kalp latifesinin zikrini tamamlayan sali
kin Hz. Adem'in kademi üzere olduğu, ruh 
latifesinde Hz. N Oh ve ibrahim'in, sır lati
fesinde Hz. Musa'nın, hafi latifesinde Hz. 
İsa'nın. latifelerin en latifi olan ahfada ise 
Hz. Peygamber'in kademi üzere bulundu
ğu, yani onların velayet makamına ulaştı
ğı kabul edilir. Emir aleminin ruhani lati
felerinin zikri olan letaif-i hamseyi ta
mamlayan salike daha sonra letaif-i nefs, 
letaif-i kül ve nefy ü isbat zikirleri öğre
tilir. 

Halvetiyye gibi nefsin mertebelerini sü
lOke esas olarak alan tarikatlarda ise sey
rü sülOk, "atvar-ı seb'a" adı verilen nefsin 
yedimertebesi (emmare, lewame, mülhi
me, mutmainne, razi ye, marziye, kamile) 
için belirlenen yedi ism-i ilahi (kelime-i 
tevhid, Allah, hO, hak, hay, kayyGm, kah har) 
zikredilerek yapılır. 
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