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MURÂDÝYE MEDRESESÝ

Murâdiye Medresesi revaklý avlu çevre-
sinde dizilen beþik tonozlu talebe hücre-
leri, mescidi, etrafýnda helâlarý ve abdest
alma yerlerinin bulunduðu küçük tutul-
muþ ayrý bir iç avludan oluþan planý ile
Kabis’te Mehmed Bey Medresesi ve Tu-
nus’taki Nahle, Bâþiyye, Süleymâniye, Âþû-
riyye medreselerine benzemektedir.
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Kulun, sürekli biçimde
Allah Teâlâ’nýn 

gözetimi altýnda bulunduðunun 
þuur ve idrakinde olmasý anlamýnda

tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “denetlemek, gözlemek, gö-
zaltýnda tutmak, kontrol etmek” gibi mâ-
nalara gelen murâkabe tasavvufta mâne-
vî bir hali ifade etmek üzere kullanýlmýþ ve
çeþitli þekillerde tanýmlanmýþtýr. Ayný kök-
ten rakýb kelimesi Allah’ýn isimlerinden-
dir. Kur’ân-ý Kerîm’de Allah’ýn kullarýný (en-
Nisâ 4/1) ve her þeyi (el-Ahzâb 33/52) gö-
zetim ve denetimi altýnda tuttuðu belir-
tilmektedir.

Mutasavvýflar murakabeyi açýklarken yu-
karýda zikredilen âyetlere ve Hz. Peygam-
ber’in ihsaný, “Allah’a O’nu görüyormuþ-
sun gibi ibadet etmendir” þeklinde tarif
etmesine (Buhârî, “Îmân”, 37; Müslim,
“Îmân”, 57) atýfta bulunurlar (Serrâc, s.
83; Kuþeyrî, s. 405). Kul zâhir ve bâtýnýnýn,
dýþ ve iç âleminin sürekli biçimde Allah’ýn
gözetimi altýnda olduðunu ve kendisinin
O’nun huzurunda bulunduðunu kesin þe-
kilde bildiði zaman murakabe halini ger-
çekleþtirmiþ sayýlýr. Muhâsibî’ye göre as-

lolan kalple ilgili bâtýnî murakabedir. Eðer
bir kimse bâtýnýný murakabe ve ihlâsla düz-
gün hale getirirse Allah da onun zâhirini
mücahede ve sünnete tâbi olma haliyle
süsler (Sülemî, s. 60). Cüneyd-i Baðdâdî,
murakabenin hakikatine eren kiþinin her
an rabbini düþünmesi gerektiðini söyler
(Kuþeyrî, s. 407). Hücvîrî, meþâyihten her
birinin müridlerini terbiye konusunda ken-
dine has bir yol tuttuðunu, Cüneyd-i Bað-
dâdî’nin usulünün murakabe olduðunu be-
lirtir (Keþfü’l-ma¼cûb, s. 245). Sülemî, Ha-
kîm et-Tirmizî’nin çevresindekilere, nazarý
üzerlerinde bulunan Allah’ý daima mura-
kabe etmelerini söylediðini belirtir (ªaba-
šåt, s. 220).

Serrâc’a göre murakabe ehli üç hal üze-
re bulunur: Ýç dünyalarýný murakabe, mâ-
sivâdan fâni olup Hakk’ý Hak için muraka-
be ve Allah’ýn korumasýna sýðýnýp O’nu mu-
rakabe hali (el-Lüma£, s. 83). Gazzâlî’ye gö-
re murakabe halini mârifet ve yakýn mey-
dana getirir. Yakýn ve mârifet sahipleri
kurbiyet makamýna ulaþmýþtýr. Bunlar da
sýddîklar ve takvâ ehli olmak üzere iki ký-
sým olup her birinin murakabedeki dere-
cesi farklýdýr (Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn, IV, 386).
Sâlik hem rabbini hem kalbini murakabey-
le yükümlüdür. Bir yandan Allah’ýn kendisi-
ni sürekli murakabe ettiðini hatýrýnda tut-
malý, öte yandan nefsin ve þeytanýn düþ-
maný olduðunu, kendisini günaha sokmak
için fýrsat kolladýðýný unutmamalý ve ted-
birli davranmalýdýr (a.mlf., el-Maš½adü’l-
esnâ, s. 85).

Murakabe sâlikin içine dönmesi, dikka-
tini nefsi ve kalbi üzerinde yoðunlaþtýr-
masý, gönlünden ve zihninden geçen her
þeyi kontrol etmesi, daha sonra da kendi-
ni Hakk’a vererek derin düþüncelere dal-
masý, O’ndan baþka her þeyi unutmasýyla
gerçekleþir. Cüneyd, bu durumdaki sâlikin
halini deliðinden çýkmasý muhtemel fare-
yi bekleyen kedinin haline benzetmiþ ve
kendisinin murakabenin ne olduðunu ke-
diden öðrendiðini söylemiþ, bununla sâli-
kin Hak Teâlâ’dan gelmesi muhtemel feyzi
tam bir murakabeyle beklemesi gerekti-
ðine iþaret etmiþtir.

Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî rakýb kelimesi-
nin Allah’ýn bir ismi olduðunu (en-Nisâ 4/1;
el-Ahzâb 33/52), ancak insanlarýn bu is-
min hassalarýndan istidatlarý nisbetinde
pay aldýklarýný söyler. Allah bütün âlemleri
rakýb ismiyle denetler ve eþya bu sayede
varlýðýný korur ve sürdürür. Allah, insan-
larý bu ismiyle doðrudan denetlediði gibi
rakýb ve atîd (Kaf 50/18) adlý melekler va-
sýtasýyla da denetler. “Allah’ýn gördüðünü
bilmiyor mu?” (el-Alak 96/14) meâlindeki
âyette hayâ murakabesine iþaret edildiði-

ni söyleyen Ýbnü’l-Arabî, insanýn iç âlemin-
de tecelli eden Allah’ýn âyetlerini temaþa
etmesine (ez-Zâriyât 51/21) “kalbin mu-
rakabesi” adýný verir (el-Fütû¼ât, II, 275-
280).

Murakabeye Nakþibendiyye tarikatýnda
ayrý bir önem verilmiþtir. Bahâeddin Nak-
þibend murakabeyi, “devamlý olarak yara-
týcýya nazar halinde bulunan sâlikin yara-
týlaný görmeyi unutmasý” þeklinde taným-
lar. Ubeydullah-ý Ahrâr’a göre murakabe
bekleyiþten ibarettir ve sülûkün nihayeti
bu beklemenin sonucudur. Allah’ýn emir
ve yasaklarýný gözetmek avamýn, muhab-
bet cezbesiyle sürekli biçimde Hakk’ýn
vahdet sýrrýný her þeyde görmek havassýn
murakabesidir (Nasrullah Bahâî, s. 31, 32,
164). Her þeyde Hakk’ý müþahede ettikle-
rini söyleyen sûfîlerin kastettikleri bu an-
lamdaki murakabedir. Nakþibendiyye’de
Hakk’a sohbet, râbýta, zikir ve murakabe
ile erildiðine, murakabenin zikirden üstün
olduðuna inanýlýr. Murakabe yolu nefiy ve
zikir yolundan daha üstündür (Muham-
med b. Abdullah el-Hânî, s. 78-85). Melâ-
met ehlinin “gönül beklemek” dediði de
aslýnda murakabedir.
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Güzel yazý örneklerinin
bir araya getirilmesiyle hazýrlanan

albüm.
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