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kullara ait olup gözetilmesi emredilen bütün hakları kapsadığı kanaatinde olduğu
nu belirttikten sonra müfessirlerin çoğu
nun bu ifadeyi sıla-i rahimle sınırladığını
söyler (Fetf:ıu'l-/ı:adir, III, 89). İki ayette (eiBakara 2/27; er-Ra'd 13/25) yine sıla kökünden bir fiil kullanılarak Allah'ın yaşa
tılmasını emrettiği bağları koparanlar kı
nanmaktadır; burada da akrabalık bağla
rını kesenierin kastedildiğini belirtenler vardır (Şevkan!, ı. 61). Bu yorumu benimseyen
Taberi'ye göre bağları koparmaktan maksat, Allah'ın farz kıldığı akrabalık haklarını
ödemekten ve yakıniara iyilik etmekten
kaçınmak suretiyle onlara haksızlık yapmak, bağları yaşatmaktan maksat ise Allah'ın kendi haklarından sayılan, akrabalara karşı yerine getirilmesini farz kıldığı vedbeleri yerine getirmek ve onlara şefkat
le muamele etmektir. Tabiin müfessirlerinden Katade b. Diame de ayeti bu anlamda yorumlamıştır (Ctımi'u'l-beyan, 1,
22 1) .
Sıla-i

rahim konusu hadislerde de gebiçimde yer almış, gerek bu tabirle gerekse başka ifadelerle bunun önemi vurgulanmıştır. Buhaıfnin konuya ayırdığı bablardan biri "Şılatü'r-raJ:ım " başlığını taşır
("Edeb", 10). Burada yer alan bir hadiste
bir kimsenin, "Beni cennete götürecek bir
iş söyler misiniz?" şeklindeki bir sorusuna
Hz. Peygamber, "AIIah'a kulluk edip O'na
hiçbir şeyi ortak koşmazsın; namazını kı
lar, zekatını verirsin ve akrabanı gözetirsin" diye cevap vermiştir (ayrıca bk. Müsned, V, 417, 418; Buhari, "Zekat", 1; "Kefalet", 4; Müslim, "Imfm", 12, 14). Buharl'nin e1-Cô.mi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'inde, "Kim akrabasına ilgi gösterirse Allah da ona ilgi gösterir'' şeklindeki başlık altında kaydedilen
bir hadise göre ("Edeb", 13) Allah Teala,
ana rahmine bağlı akrabalık düzenini kurduktan sonra bu bağları yaşatanlara kendisinin ilgisinin süreceğini, akrabalık bağ
larını koparanları ise kendi ilgisinden mahrum bırakacağını bildirmiştir. Ashaba bu
bilgiyi veren ResQiullah, sıla-i rahmi terketmenin kötülüğüne işaret eden Muhammed süresinin 22. ayetini okumalarını öğüt
lemiştir. Diğer bazı hadislerde de Allah'ın
rahman ismiyle sıla-i rahim arasında iliş
ki kurularak bu görevi yerine getirenierin
ilahi rahmetten nasiplerini alacaklarına,
ihmal edenlerin ise rahmetten yoksun kalacaklarına işaret edilir (mesela bk. Müsned, 1, ı 90, 19 ı , ı 94; VI. 62; Buharr, "Edeb",
13; Tirmizi, "Birr", 16) Hadislerde sıla-i rahim konusunda karşılık beklenmemesi, iliş
kiyi kesenlerle de akrabalık bağlarının sürdürülmesi gerektiği bildirilmektedir (Müsniş

ned, ll, 160, 194; lll, 437; IV, 148, 158; Buharl, "Edeb", 15; EbQ DavQd, "Zekat", 45).
ResQiullah, sıla-i rahmin müslüman olmayan yakın akrabaya karşı da geçerli olduğu
nu ifade etmiş ve, "Allah, din konusunda
sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan
çıkarmayantarla iyi ilişkiler içinde olmanı
zı ve onlara adaletli davranınanızı yasaklamaz" mealindeki ayetin (el-Mümtehine
60/8) buna işaret ettiğini bildirmiş (Müsned, VI. 344; Buhar!, "Hibe", 29; "Edeb",
7, 8, 9; Müslim, "Zekat", 50). hangi sadakanın daha faziletli olduğuna dair bir soruya da "Akrabaya verilendir, çünkü bunda bir sadaka, bir de sıla - i rahim sevabı
var" cevabını vermiştir (Müsned, IV, 17, 18;
Tirmizi, "Zekat", 24, 26; Nesa!, "Zekat",
22, 82). Bazı hadislerde sıla-i rahmin ömrü uzatacağı ifade edilir (mesela bk. Müs·
ned, lll, 156, 247, 266; Buhar!, "Edeb", 12;
Müslim, "Birr", 20, 21 ). Bu hadisler, "Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır"
mealindeki ayete (er-Ra'd 13/39) dayanı 
larak lafzi manada anlaşıldığı gibi, "Allah
böylelerine arkasından dua edecek hayır
lı nesiller verir" şeklinde de açıklanmıştır
(İbn Hacerei-Heytem!, s. 137-138).

Bilhassa edep ve mev'iza türündeki kitaplarda sıla-i rahim konusuna yer verilmiştir. Bunun yanında Abdullah b. Mübarek'in Kitô.bü'1-Birr ve'ş-şı1a'sı, Hüseyin
b. Hasan ei-Mervezl'nin aynı isimdeki eseri, Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl'nin e1-Birr ve'ş
şı1a'sı, İbn Hacer el-Heytemi'nin Esne'1metô.1ib ii şı1ati'1-e]farib'i gibi kitaplar
da yazılmış, bu kitaplarda genel olarak
insan ilişkileri ve özellikle sıla-i rahim üzerinde durulmuştur. Ancak gerek bu eserlerde gerekse İbn Kuteybe'nin 'Uyunü'1a]]bô.r'ı, EbQ Bekir Ahmed b. Hüseyin elBeyhaki'nin e1-Adô.b'ı, İbrahim b. Muhammed el-Beyhaki'nin e1-Mef:ıdsin ve'1-mesdvi'si, İbn Abdülber en-Nemerl'nin Behcetü '1-mecô.1is ve ünsü '1-mücd1is'i gibi
sıla-i rahim konusuna kısmen yer veren
kaynaklarda sadece bu husustaki ayet ve
hadislerle Selef'ten gelen rivayetler sıra
lanmıştır. Gazzali'nin de İJ:ıyô.' adlı eserinin insanların birbirlerine karşı hakları ve
sorumluluklarını işlediği bölümünde (ll,
192-22 ı) yalnız rivayetleri aktarmakla yetindiği görülmektedir. Bu eserlerde ana
babaya saygı ve iyilik, çocukların bakımı
ve gözetilmesi, eşler arasındaki haklar ve
sorumluluklar, diğer akrabaların karşılıklı
sorumlulukları, akrabalık bağlarının yaşa
tılması, komşuluk hakları

gibi konular üzerinde durulur. Bu kitaplarda köle ve hizmetçiler konusunun akrabatarla birlikte ele
alınarak bunların hakları ve sorumluluk-

larından söz edilmesi, islam ahlak kültüründe insan haklarına verilen önemi yansıtması bakımından dikkat çekicidir (mesela bk. Ahmed b. Hüseyin ei-Beyhakl, s.
64-78; İbn Abdülber, I, 756-790; Gazzall,
ll, 219-221)
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Sözlükte "saklamak, gizlemek" anlamın
da masdar ve "saklanan. gizli tutulan, bir
şeyin iç yüzü, bir nesnenin özü, her şeyin
en iyisi" gibi anlamlarda isim olan sır kelimesi (çoğulu esrar, serair) ahlak terimi
olarak genellikle bir kimsenin saklı tuttuğu, başkalarınca öğrenilmesini istemediği, kendisine veya başkasına ait bilgiler için
kullanılır. Sırrı saklamaya kitman, vefa,
sırrı etrafa yaymaya ifşa, yaptığı şeyleri
gizleyen kimseye sırri denir (İbn Düreyd, ı,
81; Lisanü'l-'Arab, "srr" md .; Tacü'l-'aras,
"srr" md.). Ragıb el-isfahani'ye göre sır
rın iki şekli vardır. İlki bir kimsenin başka
birine saklaması talebiyle söylediği sözdür.
Bu talep ya sözle veya sır verenin bunu
kimsenin duymayacağı bir yerde verme-
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si, bir arada bulunduğu başka insanlardan gizleyerek söylemesi gibi davranışlar
la olur. İkincisi bir kimsenin sadece kendisinin bildiği, başka hiçbir kimseyle paylaşmadığı söz veya yapmak istediği iştir.
Sır verme ve verilen sırrı saklama genel
olarak toplumda görülen bir durumdur.
Bir kimsenin kendi sırlarını başka hiçbir
kimseyle paylaşmaması ise bilhassa yöneticiler ve siyaset adamları için gerekli olup
bu sırları ancak iradeleri çok sağlam, yürekleri çok geniş olanlar saklayabilir (elMüfredat, "srr" md.; e;ı;-:ıerfa, s. 297-298) .
Kur'an-ı Kerim'de sır kavramı insanın
içinde saklı tuttuğu özel durumunu, duygu ve düşüncelerini, başkalarından saklayarak söylediği ve duyulmasını istemediği
sözleri ve yaptığı işleri ifade etmek üzere
on bir ayette tekil (mesela bk. el-Bakara
2/235, 274; el-En'am 6/3; Taha 20/7), bir
ayette çoğul olarak (serair) geçmektedir.
Ayrıca yirmi ayette aynı kökten fiil ve masdar şekli yer alır (mesela bk. er-Ra'd I 3/1 O;
et-Tahrlm 66/3; Nuh 71/9). Bu ayetlerin bir
kısmında, Allah'ın ilminin sınırsızlığını ifade etmek ve insanları uyarmak maksadıy
la sır olarak saklanan ve açığa vurulamyla hiçbir sözün Allah'a gizli kalmayacağı,
O'nun sırrı da sırdan daha gizli olanı da bildiği, ilmi karşısında saklı tutulanla açığa
vurulanın eşit durumda bulunduğu ifade
edilmektedir. Müfessirlerin çoğu , "sırdan
daha gizli olan" ifadesiyle {Taha 20/7) insanların içlerinden geçirip dış dünyaya yansıtmadıkları duygu ve düşüncelerin kastedildiğini ileri sürmüştür. Bu ifadeyle ilgili
farklı yorumlar hakkında bilgi veren Taberi'ye göre sırdan daha gizli olandan maksat. var olması mümkün bulunmakla birlikte Allah'ın henüz varlık alanına çıkarma
dığı, kendi ilminde saklı tuttuğu ve kulları
arasından sadece bazı özel kişilere bildirdiği şeylerdir (Cami'u'l-beyan, VIII, 392394 ). Sır kavramının yer aldığı bazı ayetlerde ise insanlara gizli veya açıktan hayır
yapmaları öğütlenmekte, bunun ahiretteki mükafatı üzerinde durulmaktadır. Bu
ayetlerin birinde, "Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine
rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli ve açık olarak harcayanlar asla zararlı olmayan bir kazanç umabilirler" buyurulmaktadır (Fatır 35/29; ayrıca bk. elBakara 2/274; İbrahim 14/31; en-Nahl 16/
75). Tarık suresinde (86/9) kıyamet günü
" sırların ortaya döküleceği gün" şeklinde

tanımlanmaktadır.

Hadislerde sır saklamanın önemi vurgulanmakta, Hz. Peygamber ile sahabilerin
bu husustaki tutumianna ve konuya ver-
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dikleri öneme dair bilgiler yer almaktadır
(Wensinck, el-Mu'cem, "srr" md.). Buharl'de "Sır Saklama" başlıklı bir bab bulunmaktadır ("İstlzan", 46). Resulullah yanlarında
üçüncü bir kişi varken iki kişinin gizli konuşmamalarını öğütlemiş (Müsned, II, 17);
kıyamet gününde Allah'ın huzurunda en
kötülerden sayılacak insanlardan birinin de
eşinin kendisine verdiği sırları etrafa anlatan kimse olduğunu ifade ederek aile
mahremiyetinin önemine dikkat çekmiş
tir (Müsned, III, 69; Müslim, "NikiH:ı", 123,
ı 24; EbO. DavOd, "Edeb" , 32). Diğer bir hadiste Hz. Peygamber'in sırrının ve aleniyetinin aynı olduğu bildirilerek onun insanlardan gizleyeceği bir kusurunun bulunmadığına işaret edilmiştir (Müsned, VI,
309). Ebü'd-Derda'nın anlatlığına göre ResGI-i Ekrem en çok Ebu Zer el-Gıfarl'ye güvenir ve sırlarını en çok onunla paylaşırdı
(Müsned, V, I 97) . Bir rivayette sahabeden
Huzeyfe b. Yernan "sahib-i sır" diye nitelenir (Müsned, VI, 449). Hz. Peygamber'in
yanında yetişen ve onun sırlarına en çok
vakıf olanlar arasında yer alan Enes b. Malik'in anlatlığına göre ResGl-i Ekrem kendisine mahfuz bir bilgi vermiş, bu bilgiyi
merak edip soran ümmü Süleym'e Enes,
"Bu ikimizin arasında bir sırdır" deyince
Ümmü Süleym ona, "Öyleyse ResGlullah'ın
verdiği sırrı koru" demiş, Enes de daha
sonraları bu sırrı hiç kimseye açıklamamış
tır (Müsned, Lll, 109; Müslim, "Feza'ilü'ş
şal:ıabe", 145). Sır kelimesi ibadetlerin, zekat ve sadakaların gizli tutulmasını öğüt
leyen hadislerde de geçmektedir. Bazı hadis mecmualarında son konuya dair bablar
yer alır (Buhar!, "Zekat", 13; Nesa!, "Zekat", 68) ResGl-i Ekrem, birinin gizli yaptığı iyiliğin kendi iradesi dışında duyulması halinde bunun iyilikyapanın sevabını eksiltmeyeceğini, hatta ikiye katlanması
na vesile olacağın ı bildirmiştir {Tirmizi,
"Zühd", 49; İbn Mace, "Zühd", 35) Hz.
Aişe'nin anlatlığına göre ResGlullah kendisini ziyarete gelen kızı Fatıma'yı yanına
oturtup ona bir sır vermiş, Fatıma ağla
mış, bir sır daha verince gülmüştür. Hz.
Aişe'nin konuşulanları merak edip sormasına rağmen Fatıma ResOl-i Ekrem'in sır
rını hiçbir zaman yaymadığını söyleyerek
bu talebi reddetmiş, ancak Hz. Peygamber'in vefatından sonra bunu Aişe'ye açık
lamıştır. Bu rivayete göre Hz. Fatıma'yı ağ 
latan şey Resulullah'ın kendi vefatının yaklaştığını bildirmesi, sevindiren şey ise cennete ilk girecek kadının kendisi olacağını
müjdelemesiydi (Müsned, I, 10; VI , 77, 240;
Buhar!, "Menal5ıb " , 25; Müslim, "Feza'ilü'ş-şai:ıabe", 97 -99) .

Sır kavramı

ahlak ve adaba dair kitap(mesela bk.
İbn Kuteybe, I, 96- ı 00; İbrahim b. Muhammed el-Beyhaki, s. 374-379; İbn Hibban, s.
187-194; Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaki, s.
99-101; İbn Abdülber, I, 458-466). Ayrıca
Maverdi'nin Edebü'd-dünyd ve'd-din'i
(s. 295-298). Ragıb el-İsfahanl'nin e?;-Zeri'a
mekdrimi'ş-şeri'a'sı (s. 297-298) gibi bazı ahlak kitaplarında da sır konusuna yer verilmiştir. Sır saklamanın önemli
bir ahiakl ödev olduğuna dikkat çekilen bu
eserlerde gerek sır verme gerekse sır saklamayla ilgili ilkeler ve tavsiyeler bulunur;
sır saklamama sabırsızlık ve tahammülsüzlükten kaynaklanan bir zaaf ve erdemsizlik, hatta karakter bozukluğu ve hıya
net olarak değerlendirilir (mesela bk. İbn
Hibban, s. 189-191; Maverdi, s. 295-296;
Ragıb el-İsfahani, s. 298; Gazzall, II, 176).
Özellikle İbn Hazm sır saklamamayı alçaklık ve bayağılık sayar, bunun insanlarda
görülebilecek en kötü hal olduğunu söyler;
hatta böyle bir duruma düşmernek için
meclisiere katıimamayı öğütler. Çünkü fazla samirniyet tehlikeli sırların ortalığa yayılmasına sebep olabilir; bu tür meclisler~
de kurulacak samimi ilişkiler en mahrem
sırların bile açığa vurulmasına yol açabilir.
İbn Hazm şu uyarıda da bulunur: Nice sır
lar vardır ki gizlenmesi konusundaki aşı
rılık onun yayılmasına sebep olabilir (elAi].lak ve's-siyer, s. 27, 36, 40, 79). Konuyu kardeşlik hakları çerçevesinde ele alan
Gazzall kişinin kendisine emanet edilen
sırları en yakın dostlarına dahi açmaması, hatta yalan söyleme pahasına bile olsa bu sırları koruması gerektiğini belirtir.
Genel bir ilke olarak kişinin başkalarının
iyiliklerini anmasını, kusurlarını saklı tutmasını öğütler ve bunu onurlu bir mürnine yakışır erdem olarak değerlendirir (İf:ı
ya', II, ı 76-180).
ların konuları arasında yer alır
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Bazı ahlak kitaplarında sır saklama yar arlılık açısından değerlendirilmiştir. Mesela İbn Hibban, Ravzatü'l-'u~ald' ve
nüzhetü'l-iuzald' adlı eserinde (s. 189,
ı 9 ı ) sırlarını titizlikle koruyanların hedefledikleri başanya ulaşma ve zararlardan
korunma hususunda gerekli önlemi almış
sayılacaklarını, sırlarını korumayanların ise
sonunda pişman olacaklarını ifade eder.
Maverdi'nin Edebü'd-dünyd ve'd-din'inde (s. 295) kişinin kendine ait sırları saklaması, hayatta başarılı olmanın ve huzurlu
yaşamanın en önemli sebeplerinden sayı
lır. Bununla beraber insan sırlarını başka
biriyle paylaşma ihtiyacı duyabilir, nasihat
ehli bir dostla konuşarak içinde bulunduğu durumla ilgili olarak onunla istişarede
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bulunmak zorunda kalabilir. Maverdi sır
sahibinin öncelikle güvenilir birini araması
gerektiği uyarısında bulunur ve şu ilginç
tesbitini ifade eder: Mal konusunda emanet ehli olan her insan sır konusunda güvenilir olmayabilir. Sır saklamak emaneti
korumaktan zordur. Bu yüzden sır saklamaya layık birini bulmak son derece güçtür. Birine sır vermeden önce onun akıllı,
dindar ve ketum bir kişi olup olmadığına
bakmak gerekir. Zira bunlar sırları ifşa etmeyi önleyen, güven kazandıran hasletlerdir. İnsanların gizli hallerini öğrenme
peşinde koşan kişilere sır vermemek gerekir, çünkü emanete talip olanlar genellikle onlara hıyanet etmeye eğilimli kimselerdir. Nihayet çok sayıda insana sır vermek de doğru değildir. Çok sayıda insana
sır veren kişi onların bu sırrı ifşa etmelerinden kurtulsa bile minnet altında kalmaktan kurtulamaz. Ragıb el-İsfahanl'ye
göre özellikle şu iki sebepten dolayı birine gizli bir sözü bilhassa kalabalıkta söylemekten sakınmak gerekir: 1. Topluluk
içinde kendisi hakkında suizanda bulunanlar olabilir; meclistekilerden bazıları kendilerinin aleyhinde konuşulduğunu düşünüp
kuşkuya kapılabilir. 2. Meclistekiler meraklarından dolayı işin peşine düşüp sırrı
nı öğrenebilirler. Bu sebeple Hz. Peygamber, "Üç kişi bir mecliste bulunduğunda
ikisi kendi aralarında fısıldaşmasın" buyurmuştur (Müsned, ll , ı 7), çünkü bu tutum üçüncü şahsı incitir.
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MUSTAFA ÇAGRICI

D TASAVVUF. Sır kelimesi tasawufta
"sadece Allah'ın bildiği ya da az sayıda insan tarafından bilinen özel bilgi" ve "ruhun
bir idrak mertebesi" olmak üzere iki anlamda kullanılır. Hz. Peygamber'in, "Benim
bildiklerimi bilseydiniz az güler, çok ağlar-

dınız"

mealindeki hadisi (Buhar!, "KüsüF',
2; Müslim, "Şalat", 112) onun bazı özel bilgileri kendisinde sır olarak sakladığını ve
ashabına anlatmadığını ifade etmektedir.
Ayrıca EbCı Hüreyre'nin, "Resul-i Ekrem'den iki ilim aldım . Birini size anlattım; diğerine gelince onu anlatsaydım şu boyun
kesilirdi" şeklindeki sözü ile (BuharJ', '"ilim",
42) ResCılullah'ın Muaz b. Cebel'e söylediği ve başkalarına aniatmasına izin vermediği özel bilgi hakkındaki rivayetler (Buhar!, "<ilim", 49), bazı ince ve anlaşılması
zor bilgilerin idrak seviyesi yüksek şahsi
yetler arasında eskiden beri muhafaza edildiğini göstermektedir. Bazı tasavvufı eserlerde yer alan. Hz. Ali'nin Resul-i Ekrem'den aldığı sırları dayanarnayıp bir kuyuya
anlattığı, bunun üzerine kuyudaki suyun
kana dönüştüğü şeklindeki menkıbeler de
bu düşüncenin ürünüdür. İlk sCıfi müelliflerden Ebu Nasr es-Serrac, Allah'ın Hz.
Peygamber' e üç tür ilim verdiğini, bunlardan birinci ilmin dinin emir ve yasaklarıyla
ilgili olup herkese anlatıldığını. ikinci tür
ilmin Hz. Ali, Huzeyfe b. Yernan gibi seçkin sahabilere bildirildiğini, üçüncü tür ilmin ise hiç kimseye söylenmeyip ResCıl-i
Ekrem'e mahsus bir sır olarak kaldığını kaydetmiştir. Abdülkerlm el - Kuşeyrl de sCıfi
lerin kendilerine ait yüksek bilgi ve tecrübelerini hem birbirlerine daha iyi anlatabilmek hem de muhalif olanlardan gizleyebilmek için bazı terimler geliştirdiklerini
söyler. Sonraları müellifler eserlerinde bu
tür bilgileri sembolik hikayelerle anlatmış
lardır (bk. REMİZ). Farsça tasawufi eserlerde (mesela Şebüster'i, Gülşen-i Raz) sır
yerine raz kelimesinin kullanıldığı görülmektedir.
göre sır kul ile Hak
gizli kalan hallerdir. Bunu ifade
etmek için, "Hür insanların gönülleri sır
ların mezarıdır" ve, "Sırrımı düğmem bilse
onu koparır atarım " denilmiştir. İlk dönem
sCıfilerinden Sehl et-Tüsterl'nin, "SCıfi için
üç şey gereklidir: Sırrını korumak, farzını
eda etmek, fakrını muhafaza etmek" sözü de bu anlamdadır. RCızbihan-ı Bakit'ye
göre sırrın hakikati dille anlatılamaz. Arif
vasıtasız olarak sırrı bilir ama ifşa edemez. Şah Ni'metullah-ı Veli sırrı "tasavvuf
yolunun başında riyadan kaçınmak için ilml ve manevi hali gizlemek, yolun sonunda ise Allah'ta fani olmak" şeklinde açık
Bir

kısım sCıfilere

arasında

lamıştır.

Sır kelimesi tasavvufta ayrıca "ruhun bir
idrak mertebesi, kalp içine konmuş bir latife" anlamında kullanılmıştır. Kalp marifetin, ruh muhabbetin, sır da müşahede
nin mekanıdır. Sehl et-Tüsterl henüz kü-

çük bir çocuk iken dayısının kendisine bir
vird öğrettiğini , bu virde devam ederken
önce kalbinde, sonra sırrında bir tatlılık hissettiğini ifade etmiştir. Amr b. Osman elMekkl'ye göre Allah bedenlerden 7000 yıl
önce kalpleri yaratmış, onları kur b makamında muhafaza etmiş, kalplerden 7000
yıl önce ruhları yaratmış, onları üns bahçesinde saklamış , ruhlardan 7000 yıl önce
sırları yaratmış. bunları da vuslat derecesinde muhafaza etmiştir. Sonra sırrı ruha, ruhu kalbe kalbi de beden içine hapsetmiştir. Mekkl'nin bu ifadesine göre kalp,
ruh ve sır aynı özün iç içe geçmiş halkaları gibi olup sır ruhun içinde yer alır ve ruhtan daha derin bir boyuttur. Alaüddevle-i
Simnanl bu sıralamayı beden, nefis, kalp,
sır, ruh, hafı ve latlfe-i Hakki şeklinde yapmıştır. Bu durumda Simnanl'nin, sırrı ruhun içinde değil kalp ile ruh arasında bir
mertebe olarak kabul ettiği anlaşılmak
tadır. Hüseyin b. Yemin Hüseynl'ye göre
kalp, ruh, sır ve hafi insanın idrak edici
latifesinin isimleridir. Latifeye bazı mertebelerde kalp, beşeri kayıtlardan kurtulup daha saf olduğu diğer mertebede ruh,
saflık artınca sır. olgunlaşınca hafi derler.
Letaifteki farklılık öz itibariyle değildir, özde hepsi birdir, farklılık vasıflarda ve hallerdedir.
Tasavvufta diğer letaifın yanı sıra sır için
de bir nur, mekan ve peygamber belirlenmiştir. Sufilere göre sır Hz. Musa'nın kademi altındadır. yani feyzini onun ruhaniyeti vasıtasıyla alır. Bir diğer ifadeyle Hz.
Musa meşrebinde olan sufiler sır latifesi
yoluyla vuslata ererler. Bazılarına göre sır
rın nuru yeşil, çoğunluğa göre ise beyaz
renklidir. Sırrın yeri de bazılarına göre göğ
sün sol tarafı ile ortası arasında, bazılarına
göre göğsün ortasında , bazılarına göre ise
sol memenin iki parmak üzerindedir. Salik kalp ve ruhtan sonra sır bölgesine yoğunlaşarak zikre devam eder.
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