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Öz

Tasavvuf düşüncesinde ilk dönemlerden itibaren dinî sınırları zorlayan yorumlar ortaya çıkmıştır. Bu durum tasavvuf muhalifleri kadar sûfîler arasında da rahatsızlık meydana getirmiştir. Bu makalede sahte sûfîlerin düştüğü hatalarla ilgili Gazâlî’nin görüşleri
ele alınacaktır. Tasavvufun özünden uzak olduğu halde sûfîlik iddiasında olan ve sûfî gibi
görünmeye çalışan sözde sûfîlerin yanılgı noktaları detaylı bir şekilde incelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Gazâlî, Seyr u Sülûk, Müfrit Sûfîler, Hulûl, İttihad.

Extreme Sufis and Points of Sufi Deception According to Ghazal
Abstract

Interpretations that force religious boundaries in Sufism emerge from the earliest
times. This situation bothers sufis as much as opponents of Sufism. In this article Ghazali’s
views about so-called sufis’ mistakes will be discussed. Also points of deception of those
who claim to be sufi although they are far from the essence of Sufism and who so-called
sufis that look like sufi will be studied in details.
Keywords: Ghazali, Seyr u Suluq, Extreme Sufis, Penetration, Union.

*) Dr.
(e-posta: bedriyereis@yahoo.com)

138 / Dr. Bedriye REİS

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

Giriş

Sûfîler ilk asırlardan itibaren dinî sınırları zorlayan ve ahkâmı hafife alan tasavvufî
yorumlara tenkitler yöneltmişlerdir. Zira zaman içinde dinin hükümlerini önemsemeyen
bir tasavvuf anlayışının ve zâhirî hükümlere gereken değeri vermeyen bir mutasavvıflar
topluluğunun ortaya çıkması, sünnî çevrelerde tasavvuf aleyhinde fikirler oluşmasına neden olmuştur (Kuşeyrî, 1991: 55). Diğer yandan bu durum sûfîleri de rahatsız etmiş, onlar
da mutasavvıf geçinen sahte sûfîlere adeta savaş açmışlardır. Bu bakımdan kelâm ve selef âlimlerinin haklı görünen şüphe ve endişelerini paylaşmışlardır (Uludağ, 1994: 168).
Çünkü her alanda olduğu gibi tasavvufî anlayışın ortaya çıkmasıyla birlikte “hakiki olan”
ve “sahte olan” gündeme gelmiş dolayısıyla ikisi arasındaki farkı ortaya koyma ihtiyaç ve
zorunluluğu doğmuştur. İlk asırlardan itibaren tasavvuf klasiklerinde zâhid olan, zâhidlik
taslayan, sûfî olan, sûfîlik taslayan gibi ifadeler yer almıştır. Hemen her sûfînin kendi yaşadığı asrın tasavvuf anlayışını anlatırken, “bu işin gerçek sahiplerinin yok olup gittiğini”
söylemesi ve eski günlere olan özlemini ifade etmesi son derece dikkat çekicidir (Kara,
2005: 213-214; Kara, 2006: 281-284). el-Luma’, er-Risâle, Keşfü’l-mahcûb, et-Taarruf
ve İhyâu ulûmi’d-din gibi tasavvuf klasiklerinin mukaddimelerinde bu gerçeği görmek
mümkündür. Tasavvufî hayata içeriden bakanların tenkitlerinin, dışarıdan bakanların tenkitlerinden daha etkili ve en az onlar kadar sert olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
Sûfîlerin düştüğü yanılgılarla ilgili tenkitlerin yer aldığı en eski çalışma olan elLuma’nın müellifi Ebû Nasr Serrâc (Öl. 378/988) sûfîlerin hatalarını üç grupta toplamıştır:

1. Usûl ve esasta hata edenler: Dinin esaslarını gerekli şekilde yerine getirmemekten;
sıdk, ihlâs ve marifet azlığından kaynaklanan yanlışlardır.
2. Teferruatta hata edenler: Âdâb, ahlâk, makamlar ve haller ile ilgili konulardır.
Serrâc bu hataların temelinde hakiki bir mürşide tabi olmama nedeninin yattığını
ifade eder.

3. Bilmedikleri için hata edenler: Bu grupta yer alan kimseler ise hatalarını fark
edince hemen kendilerini düzeltme yoluna giderler ve sürçmeleri mertebelerinde
bir eksiklik meydana getirmez (Serrâc, 1996: 415). Ayrıca Serrâc mutasavvıfların
hangi konularda yanıldıklarını bir bir ele almış ve tenkitlerini geniş bir şekilde
ortaya koymuştur (Serrâc, 1996: 416-439).

Hicrî dördüncü yüzyılın önde gelen müelliflerinden Kelâbâzî (Öl. 380/990) ise et-Taarruf isimli esrinde konuyla ilgili şunları ifade etmiştir: “…Nihayet mana gitti, isim kaldı.
Hakikat kayboldu, şekil ortaya çıktı. Sonuç olarak hakikati aramak bir süs, onu tasdîk
etmek bir zinet haline geldi. Tasavvuftan anlamayanlar sûfîlik iddiasına kalkıştı. Sûfîlik
vasfını taşımayanlar tasavvufla süslenmeye özendi. Tasavvufu kabul ettiklerini dilleriyle
kabul edenler, davranışlarıyla bu yolu inkâr ett…(Kelâbâzî, 1992: 48).”
Hucvirî (Öl. 466/1083) zamanının sözde sûfîlerinde gördüğü problemleri şöyle beyan
etmiştir: “Allah bizi öyle bir zamanda yarattı ki, o zamanda yaşayanlar hevâ ve hevese
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din adını veriyorlar. Kibirlenmeye ve makam tutkusuna izzet ve ilim, halka karşı mürâilik yapmaya haşyet, kinlerini kalplerinde gizlemeye hilm, münafıklığa zühd, temenniye
irade, nefsanî hezeyanlara marifet, gönlün arzularına ve nefsin desiselerine mahabbet,
ilhâda fakr, inkâra safvet, zındıklığa fenâ, Hz. Peygamberin (a.s.) şeriatini terk etmeye
tarikat adını veriyorlar.(Hucvirî, 1996: 83).”

Kuşeyrî’nin (Öl. 465/1072) sözde sûfîlere yönelttiği tenkitlerle ilgili olarak erRisâle’nin mukaddimesinde yer alan çok dikkat çekici tespitleri şöyledir: “Şimdi sûfîler
şekil ve kıyafet bakımından eski sûfîlere benziyor, ama ruh ve muhteva bakımından başkalaşmışlardır. Tasavvuf yolunda bir duraklama ve gevşeme baş göstermiştir. Daha doğrusu
bu yol hakiki manasıyla yok olup gitmiştir. Kendileriyle hidayete ulaşılan şeyhler vefat
etmiş, şeyhlerin gidişatına ve adetlerine tabi olan gençler azalmış, vera kaybolmuş, vera
sergisi dürülmüş, tamah kuvvetlenmiş, ihtirasın kökleri ve bağları güçlenmiştir. Şeriata
hürmet hissi kalplerden zâil olmuştur. Dine karşı kayıtsızlığı, menfaat temin etmenin en
güvenilir vasıtası olarak kabul eden zamanın sofuları helâl ile haram arasında fark görmez olmuşlar, dine ve dün büyüklerine karşı saygısız olmayı din haline getirmişlerdir.
İbadet etmeyi hafife almışlar, namaz kılmayı ve oruç tutmayı basit bir şey saymışlar, gaflet
meydanında at koşturmuşlar, nefsânî arzulara kendilerini teslim etmişlerdir (Kuşeyrî,
1991: 95)”
Kuşeyrî bahsettiği sahte sufilerin, yapmış oldukları yanlışlarla yetinmeyerek ve içinde bulundukları vahim hali görmezden gelerek en yüksek manevi hallerden söz etmelerini, Allah’a vâsıl olduklarını ve fenâ mertebesine ulaştıklarını iddia etmelerini tenkit
eder. Ona göre bu kişiler daha da ileri giderek, yüksek derecelere ulaştıklarından dolayı
işledikleri haramlar veya işlemedikleri farzlar nedeniyle cezalandırılmayacaklarına dair
hezeyanlar savururlar (Kuşeyrî, 1991: 95). er-Risâle’de yer alan bir başka çarpıcı tenkit
ise İbn Hafif’e (Öl. 371/981) aittir: “Öyle bir zamana yetiştim ki, o dönemlerde sûfîler şeytanla alay ederlerdi. Şimdi ise şeytan sûfîlerle alay ediyor (Kuşeyrî, 1991: 170)”
Tasavvufun ilk asırlarında müfrit sûfîlerle mücadelede önde gelen sûfîlerin açtığı yolda
daha sonra başta Gazâlî olmak üzere diğer mutasavvıflar da önemli katkılar yapmışlardır.
sûfîlerin yaptıkları hata ve kusurlara yönelik olarak kendi içlerinden gelen tenkitlere göz
attıktan sonra tasavvuf düşüncesinin önde gelen isimlerinden biri olan Gazâlî’nin konuyla ilgili görüşlerine geçelim.
Gazâlî’nin Sözde Sûfîlere Yönelik Eleştirileri

Tasavvufî düşünce etrafında oluşan tereddütleri ortadan kaldırarak ona meşruiyet kazandıran böylece tasavvufun gelişmesinde ve yaygınlaşmasında son derece önemli bir rol
oynayan Ebû Hâmid Gazâlî de (Öl. 505/1111) gerek kendisinden önce yaşamış gerekse
çağdaşı olan mutasavvıflar gibi sûfîlerin yanlış fikir, tutum ve davranışlarıyla ilgili önemli
uyarılarda bulunmuştur. Tasavvufu Müslümanların gözünde meşrulaştırmak ve hak ettiği
değeri kazandırmak için büyük çaba harcayan Gazâlî, önemli ölçüde amacına ulaşmıştır.
Ondan sonra tasavvuf, ehl-i sünnet muhitinde kendisine sağlam bir zemin bulmuş, müfrit
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tasavvufî görüşleri eleştirmesi zâhir ulemâsının da ona saygı duymasına sebep olmuştur
(Uludağ, 1996: 515-516; Uludağ, 2011a: 53). Gazâlî İhyâu Ulûmi’d-din isimli eserinin
“gurur” bahsinde aldanış içinde olanları âlimler, âbidler, mutasavvife ve servet sahipleri
şeklinde dört gruba ayırmıştır. Onun burada sûfî terimini değil, “mutasavvife” terimini
kullanmış olması son derece önemlidir. Zira tasavvuf terminolojisinde mutasavvife terimi, sûfî olmadığı halde sûfî geçinen, sûfîliği şahsî çıkarları için alet olarak kullanan kimseyi ifade eder (Uludağ, 2002: 254). Gazâlî sülûk ilâllah yolunda aldanış türlerinin çok
çeşitli olduğunu belirtmekle beraber bunları gruplara ayırarak ele almış ve detaylarıyla
ortaya koymuştur. Gazâlî’nin İhyâ’da ayrıntılarıyla izah ettiği konuyu maddeler halinde
inceleyelim:
1. Âdab-erkân, kılık-kıyafet, lafız ve ıstılah gibi şeklî unsurları tasavvuf 		
zannetmek

Gazâlî ilk olarak yaşadığı dönemin kılık-kıyafet, adâb, merasim vb. zâhirî hususlarda
kendilerini gerçek sûfîlere benzeten ancak seyr u sülûkun esaslarını gerçekleştirme noktasında isteksiz olan sahte sûfîlerini ciddi şekilde tenkit eder. O konuyla ilgili şu tespitlerde
bulunur:
“Allah’ın himaye ettikleri dışında zamane sûfîleri giyimleri, görünüşleri ve konuşmalarıyla kendilerini aldatan bir gruptur. Bunlar kıyafetlerinde, görüntülerinde, konuşmalarında, âdab ve merasimlerinde, kullandıkları kavramlarda, sema, raks, temizlik, namaz
kılma ve başını önüne eğerek seccadesine oturma gibi zahiri davranışlarında gerçek sûfîleri taklit ederler. Tefekkürde bulunuyormuş izlenimi vermek için kafalarını yakalarının
içine sokarak otururlar. Derinden nefes alırlar, konuşurken seslerini kısarlar. Bunlar işaret edilen hususlarda kendilerini zorlayıp samimi sûfîler gibi davranınca kendilerinin de
sûfî olduğunu zannederler. Oysa mücâhede, riyazet, kalbi murâkabe etmek, iç ve dış bünyeyi gizli ve açık günahlardan temizlemek için kendilerini asla yormazlar. Hâlbuki tüm
bunlar tasavvuf merdivenlerinin ilk basamaklarıdır. Bütün bu mertebeleri aşmayanların
kendilerini sûfîlerden saymaları caiz değildir. Şimdi bu menziller çevresinde hiç dolaşmamış, yanına bile yaklaşmamış kişiler nasıl olur da sûfîlerden sayılırlar. Tam tersine
haramlara, şüpheli şeylere, hükümdarların mallarına köpekler gibi atılıyor, bir somun
ekmek, bir kuruş, bir habbe için yarışıyor, zerre kadar kıymeti olmayan şeyler için hasetleşiyor, çıkarları çatıştığında birbirlerine yapmadıkları kalmıyor. Bunların aldandıkları
son derece aşikârdır (Gazâlî, 2000a: III, 495; Gazâlî, 2000c: 446).”

Öyle görünüyor ki, tasavvufun özünü bir tarafa bırakıp kabuğa takılıp kalma, şekil ve
görüntüyü öne geçirme, Gazâlî’nin tahammül edemediği hatalardan biridir. Zira ona göre
tasavvuf yoluna girmek mücâhede ile yani nefsin arzularını kırmak ve riyâzet kılıcıyla
hevayı öldürmek sûretiyle mümkün olur (Gazâlî, 2000e: 260). Ancak Ahlâkı güzelleştirme ve tezkiye, sûfiyi Allah’a doğru yol alabilme ve O’nu tanıyıp yakınlaşabilme hedefine
ulaştırır. Gazâlî’nin sülûk kavramına yüklediği anlam da bu noktada önemlidir. Ona göre
sülûk ahlâkı, amelleri ve marifetleri terbiye etmek ve güzelleştirmek demektir. Yani zâhir
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ve bâtının imârına çalışmaktır. Kişi özellikle de kalbinin tasfiyesi için büyük çaba harcamalıdır ki Allah’a kavuşmaya (vusûl) hazır hale gelebilsin (Gazâlî, 1982: 169-170; Reis,
2011: 114-115).
2. Yamalı elbiselerle sûfîlik iddiasında bulunmak

Yamalı giysiler giymek, meşakkatli bir riyazet ve mücâhede süreci geçirmek gibi hususlarda gerçek sûfîlere uymak, bazı kimselere zor geldiği halde kendilerini sûfî olarak
gösterme sevdasına kapılmaları nedeniyle amaçlarına ulaşmak için muhakkak onların
kıyafetlerine bürünmek gerektiğini düşünürler. Oysa sûfîliği yamalı elbiseyle özdeşleştirmek, sadece kılık-kıyafetle bir yere varacağını zannetmek ciddi bir yanılgıdır. (Gazâlî,
2000a: III, 495) Kılık-kıyafetle sûfîlik iddiasında bulunanlara yönelik eleştiriler hiç şüphesiz Gazâlî ile başlamamıştır. Hicri III. yüzyıldan itibaren özellikle Horasan bölgesinde
ortaya çıkan ve daha sonra diğer bölgelerde de etkisini hissettiren Melâmetîlik, zaman
içerisinde kendilerini yaşam tarzı, kılık-kıyafet, mekân ve dil itibariyle farklılaştıran sûfîlere bir tepki olara doğmuş ve Melâmetîler amelleri gizleme ve halk nazarında tanınmama amaçlarının bir sonucu olarak kılık-kıyafet hususunda diğer sûfîlerden farklı bir tarz
izleme yoluna gitmişlerdir (Bolat, 2003: 77, 167). Hırka giymeyi sûfîlerin şiarı sayan
Hucvirî de kendi zamanında bazılarının yırtık ve yamalı elbise giydiklerini ancak bu şekilde giyinenlerin bir kısmının halktan hürmet ve itibar görmeyi amaçladıklarını esefle
ifade etmiştir. Ona göre tasavvuf yolunda hırkadan daha önemlisi hurkadır yani gönül
ateşidir. Bu yolun yolcularının da hırka ile tanınma ve meşhur olmaya ihtiyaçları yoktur
(Hucvirî, 1996: 126-128).

Gazâlî yamalı elbiseler giyerek sûfîlik iddiasında bulunan bu tip kişilerin, başkalarına
da zarar verdiğini ileri sürmüştür. Zira onların peşinden gidenler yanlış yola girmiş olur,
uymayanlar da sûfîler hakkında olumsuz fikirlere sahip olurlar. Bütün sûfîlerin bunlar
gibi olduğunu düşünür, gerçek sûfîlere dil uzatırlar. Söz konusu mukallit ve sahte sûfîler
halkın sûfîler hakkındaki görüşlerini olumsuz yönde etkileyerek kötülüklerini çevrelerine
de yayarlar. Gazâlî böyle kimselerin hem kendilerini hem de başkalarını tasavvuf konusunda kandırdıklarını düşünmekte ve bu yanlış algıları dolayısıyla onları tenkit etmektedir (Gazâlî, 2000a: III, 495; Gazâlî, 2000c: 446-447).
3. Marifet ve müşahede gibi halleri sadece lafız olarak bildiği halde Allah’a
vâsıl olduğunu iddia etmek

Tasavvuf düşüncesinde marifetten bahsetmenin bile marifete ters olduğunu dile getiren sûfiler olmuştur. Sehl(Sehl b. Abdullah Tüsterî) ‘in marifet hakkında konuştuğu söylenince Bâyezid (Bâyezid-i Bistamî) şöyle demiştir: “çünkü Sehl denizin kenarındadır,
henüz girdaba düşmemiştir.” “Ey şeyh denizde boğulmuş olanın hali nasıl olur ?” denilince de “Hakk’ı görme halinin bulunduğu ve iki cihan kaygısının bahis konusu olmadığı
bir yerde lakırdı sergisi dürülür. Çünkü Allah’ı tanıyanın dili lâl olur” demiştir (Attar,
2002: 205). Hal böyle olunca marifet iddiâsında bulunmak da tasvip edilen bir tutum
olarak görülmemiştir. Zünnûn (Zünnûn-ı Mısrî) da marifet iddiasında olmamak gerekti-
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ğini ifade etmiştir (Attar, 2002: 166; Sülemî, 1986: 18). Cüneyd-i Bağdâdî ise marifetin
Allah’ın mekri olduğunu ve ârif olduğu zannına kapılan kişinin oyuna geldiğini söyler
(Attar, 2002: 37).

Gazâlî’ye göre marifeti elde edip Hakk’ı müşahede ettiklerini, birçok makamı ve
halleri geçtiklerini, şuhûd haline ve kurb makamına vâsıl olduklarını iddia edenlerin bir
kısmı, aslında bu meseleleri sadece isim ve lafız olarak bilirler. Dikkat çekici birtakım
kavramları belleyip onları tekrarlayıp durmaktan başka bir işleri yoktur. Çok şey öğrendiklerini zanneden bu tip kişiler, halk yığınları bir tarafa âlimleri, müfessirleri, hadisçileri ve başka ilim sahiplerini bile küçümserler. Bu sahte sûfîler vahiyden konuşuyormuş,
sırların sırrından haber veriyormuş gibi durmadan o süslü kelimeleri tekrar ederler. Âlim
ve âbidleri küçümserler. Âbid kişilerin gereksiz yere kendilerini yorduklarını söyleyerek
alay ederken âlimlerin de Allah hakkında konuşan ancak Allah’tan perdelenmiş kimseler
olduklarını söylerler. Kendilerinin Allah’a vâsıl olduklarını iddia ederler. Oysa gerçekte
böyle biri Allah nazarında bir fâcir ve münafıktan, gönül adamları nazarında da cahil bir
ahmaktan başka bir şey değildir. Zira ilim öğrenmemiş, ahlâkını güzelleştirmemiş, salih
amellerle meşgul olmamış, hevâsına tabi olmanın dışında kalbini murakabe etmemiş ve
birtakım hezeyanları ezberleyip papağan gibi tekrarlayıp durmuş bir bedbahttır. Şu halde
tasavvufî tecrübeden bîhaber olup laf ebeliği yapan, “kâl”i “hâl”den üstün gören bu tiplerin, ancak hakiki bir sûfînin çetin bir seyr u sülûk döneminden sonra ulaşabileceği marifet,
müşahede ve kurb gibi mertebelere dair iddiaları gülünç olmaktan öteye geçmez (Gazâlî,
2000a: III, 496; 2000c: 447; Uludağ, 2011b: 131-132). Zira kalbin ilâhî ilhama mazhar olması birtakım hazırlıkları ve özellikleri gerektirir. Kalbin dünyevî kirlerden arınmış, mükemmel bir riyâzetle cilâlanmış, zikir ile nurlanmış, doğru tefekkür ile beslenmiş ve dinin
emirlerine bağlılıkla süslenmiş olması elzemdir. Gazâlî, Faysalu’t-tefrika’nın girişinde
şöyle der: “İlâhları hevâ ve heves, mabudları sultanlar, kıbleleri altın ve gümüş, dinleri
saçmalamaları, istekleri makam ve nefsânî arzular, ibadetleri zenginlere hizmet, zikirleri
vesvese, hazineleri kurnazlık ve düşünceleri menfaatlerinin gerektirdiği şekilde hileler
düzmek olan bir güruhun kalplerine melekûtun sırları nasıl tecelli edebilir?” Gazâlî’ye
göre böyle kişilerin ilhâma mazhar olmaları mümkün değildir. Çünkü ilâhî ilhâm ancak
dünyevî kirlerden temizlenmiş kalplere nasip olabilir. Onlar küfür ile îmânı bile birbirinden ayıramazlar ki nerede kaldı ötesi (Gazâlî, 2000b: 237-238).
4. Helâl ile haramı bir görmek

Şeriat yaygısını düren, dinin hükümlerini bir tarafa bırakıp helalle haramı eşit gören kimseler de sözde sûfîlerin bir bölümünü oluşturur. Bu grupta yer alanlardan kimisi
“Allah benim ibadetlerimden müstağnidir. Neden kendimi yorayım?” derken, kimisi de
“insanlar gönüllerini çirkin duygulardan ve dünya sevgisinden temizlemekle yükümlü
kılındılar. Bu ise muhaldir. Mümkün olmayan şeyle mükellef tutulmuşlardır. Denemeyen aldanır. Biz denedik ve bunun imkânsız bir şey olduğunu idrak ettik” diyerek ahlâkî
arınmanın üstesinden gelinemeyecek bir çaba olduğu zehabına kapılırlar. Gazâlî bu tarz
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bir düşüncenin tamamıyla yanlış olduğunu ifade etmiştir. Çünkü ona göre insanlar şehvet
ve gazabın kökünü kazımakla mükellef kılınmamışlardır. İnsanların sorumluluğu bunları
aklın ve dinin emrine verecek şekilde zabt u rabt altına almaktır (Gazâlî, 2000a: III, 496;
Gazâlî, 1982: 74). Kuşkusuz ki hiç eseri kalmayacak şekilde bunları kökünden söküp
atmaya çalışırsak buna asla gücümüz yetmez. Eğer bu ikisini riyazet ve mücâhede ile
terbiye etmeye çalışırsak bunu yapabiliriz. Aslında insana emredilen de budur (Gazâlî,
2000a: III, 69; Gazâlî, 1986: 55).

Yine bu grupta yer alan bazıları da şöyle derler: “Organlarla yapılan amellerin önemi yoktur. Dikkate alınacak olan gönüllerdir. Bizim kalplerimiz Allah sevgisiyle tutuşmuş, marifetullaha vâsıl olmuştur. Biz bedenlerimizle dünyaya dalıyoruz, Kalplerimiz ise
hep Rabbin huzurundadır, Hazret-i rubûbiyete hasredilmiştir. Bizim şehvetlerle ilgimiz
kalben değil zâhirendir.” Bu anlayışa sahip olanlar kendilerinin diğer insanlardan üstün
olduklarını, bedensel ibadetlerle nefsi arındırmaya ihtiyaçları bulunmadığını, şehvetlere
karşı güçlü oldukları için nefsânî arzuların kendilerini Allah yolundan alıkoyamayacağını
sanırlar. Derecelerini adeta peygamberlerin derecelerine yükseltirler.
Marifetin tasavvufi makamların en yücesi olduğu düşüncesi ve zühd ve ibadetin sadece birer vasıta sayılması, belli bir mertebeden sonra amele gerek kalıp kalmadığı tartışmasını doğurmuştur. Bazı müfrit sufiler ibadetlerin marifetullaha ulaşıncaya kadar gerekli
olduğunu, asıl maksat olan marifet hâsıl olunca vasıta ve vesilelere ihtiyaç kalmayacağını iddia etmişlerdir. (Uludağ, 1991: 361-362) Müfrit sûfilerce ileri sürülen tasavvufta ibadetlerin sâkıt olacağı ve zâhirî hükümlerle amel etme sorumluluğunun kalkacağı
bir mertebeye ulaşmanın mümkün olduğu yönündeki hatalı yaklaşım Cüneyd-i Bağdâdî
(Öl. 297/909), Ebu Tâlib el-Mekkî (Öl. 386/996), Kuşeyrî (Öl. 465/1072), Gazâlî (Öl.
505/1111), vb. tasavvuf tarihinin önde gelen mutasavvıfları tarafından şiddetle tenkit edilmiştir (Uludağ, 1991: 361-362). Hicri II. asrın sonlarında doğan tasavvuf hareketinde
Gazâlî’nin zamanına gelinceye kadar geçen süreçte bazı grupların başını çektiği şeriattan
uzaklaşma veya kopma hadisesi kelâmcı, hadisçi ve fıkıhçılarla sûfiler arasında çekişmelere neden olmuş, bundan dolayı tasavvuf Sünnî muhitlerde tepki görmüştür. Aradaki
soğukluğu gidermek ve tasavvuf ile şeriati uzlaştırmak için Kuşeyrî’nin başlattığı çabalar
Gazâlî ile zirveye ulaşmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Zâhirî hükümlere lâyık olduğu
değeri vermeyen, dinî kuralları hafife alan ve mutasavvıf geçinen sahte sûfilere karşı yürütülen mücâdele Kuşeyrî’nin Risâle’si, Hucvirî’nin (Öl. 465/1072) Keşfü’l-mahcûb’u,
Mekkî’nin Kûtul-kulûb’u ve Kelâbâzî’nin Taarruf’u ile ciddi bir mesafe kat’ etmiş, sahte
sufilere çattığı kadar ehliyetsiz zâhir ulemasını da eleştiren ve eserlerinde zâhirî hükümlerin tasavvufa uygun izahlarını yapan Gazâlî son noktayı koymuştur. Neticede tasavvuf
Sünnî çevrelerde itibar kazanarak hak ettiği değeri elde etmiştir (Kuşeyrî, 1991: 20-21,
54-56). Hucvirî ehl-i ilhâmve ilhâmiyye olarak adlandırdığı ve âriflerden ibadet etme sorumluluğunun düşeceğini iddiâ eden akımı eleştirmiş, marifetin şer’î ve nebevî bir bilgi
olduğunu belirtmiştir (Hucvirî, 1996: 62, 403). Zünnûn’a (Öl. 245/859) göre ârifin alâmeti üçtür: sahip olduğu marifet nuru vera’ nurunu söndürmez, dinin zâhirî hükümleriyle
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çelişen bâtınî bir ilme sahip olduğunu iddiâ etmez, Allahın çok sayıda nimetlerine ve
kerâmete nâil olması onu haramların sınırını zorlamaya sevk etmez. (Kuşeyrî, 1991: 609)
Cüneyd’e”marifet ehlinden bazıları iyilik ve takvâ türünden olan amellerin bir dereceden
sonra terk edilebileceğini söylüyorlar buna ne dersiniz?” diye sorulunca “Bu amellerin ıskâtından bahseden bir grubun iddiâsıdır. Bana göre büyük ve tehlikeli bir laftır. Hırsızlık
veya zina yapanın hali bu sözleri söyleyenin halinden daha iyidir. Çünkü Allah hakkında
marifet sahibi olan ârifler amelleri Allah’tan alırlar ve bu amellere göre hareket etmek
sûretyle yine O’na dönerler. Bin yıl ömrüm olsa iyi amellerimden zerre kadar eksiltmezdim” şeklinde cevap vermiştir (Sülemî, 1986: 159; Kuşeyrî, 1991: 605). Cüneyd Allah
Resûlünü örnek alma, sünnetine uyma yolu hariç Hakk’a giden yolların hepsinin kapalı
olduğunu ifade etmiştir (Uludağ, 2008: 47). Şu halde sûfiler nazarında Allah hakkında en
çok marifet sahibi olan kişi, O’nun emirlerini yerine getirme ve Resûlullah’ın sünnetine
tâbi olma hususunda en çok gayret eden kimsedir (Sülemî, 1986: 214; Hucvirî, 1996:
243). Kulluğun gereklerini bilmeyen beşerî sıfatlardaki kusurları ve âfetleri göremeyen
kimse rubûbiyet sıfatlarındaki lâtifeleri ve incelikleri hiç bilemez. Nefsini tanımanın yolunu bulamayan Allah’ı tanımanın yolunu hiç bulamaz. Rabbi tanımak ubûdiyetteki erkânın sıhhatine bağlıdır (Hucvirî, 1996: 244).
Gazâlî Faysalu’t-tefrika’da mutasavvıf oldukları iddiasında olup Allah katında ulaştıkları yüksek derece sayesinde namaz kılmak, içki içmemek, günah işlememek vb. yükümlülüklerle kendilerinin sorumlu olmadığını ileri süren müfrit sûfîlerin İbâhî-Bâtınîler’den
daha tehlikeli olduklarını, çünkü sûfîlik kisvesi altında dini içten yıkmaya çalıştıklarını
belirtir (Gazâlî, 2000b: 248; Çağrıcı, 1989: 192; Çağrıcı, 1996: 502). el-Munkız’da da
tasavvufu bildiğini ve artık ibadet etmeye ihtiyaç olmayacak yücelikte bir dereceye ulaştığını iddia eden kimselerin aslında tasavvuf yolundan sapmış kimseler olduğunu söylemiştir (Gazâlî, 2000d: 559). Zünnûn Mısrî’nin “marifetin nuru verâın nurunu söndürmez”
sözünü nakletmiş ve marifetin şeriatın emirlerine uymaya gerek olmadığı bir noktaya
gelemeyeceğini ifade etmiştir. Allah bizim amelimize muhtaç değil diyenleri eleştirmiştir
(Gazâlî, 1994: 74). Seyr u sülûkta sorumluluğun düşeceği bir noktaya ulaşmanın mümkün olmadığını söylemesi Gazâlî’nin tasavvuf anlayışının önemli ilkelerinden biridir.
Ona göre kâmil kimse zâhir ile bâtını birleştiren kimsedir (Gazâlî, 1994: 74; Gazâlî, 1986:
146; Uludağ, 1996: 517). Gazâlî sûfîleri taklit eden İbahiyecilerin aldanma noktalarının
ve gruplarının çok çeşitli olduğunu ifade etmiştir. Onların söz konusu anlayışları şeytanın
tuzağına düşerek kapıldıkları vesveselerdir. Bu yanılgının temel nedeni de dini konularda
tam bir bilgi sahibi olmadan ve hakiki bir mürşide tabi olmadan mücahedeyle meşgul
olmalarıdır (Gazâlî, 2000a: III, 496; Uludağ, 2011b: 132-133).
5. Hakikatine vakıf olmadan tasavvufî esaslar konusunda iddia sahibi olmak

Sınır tanımazlıkta İbahiyecileri de aşmış, amellerden iyice uzaklaşmış, helâli haramı
boş vermiş, kendilerini sözde kalbin ahvalini aramaya adamış kişiler de aldanış içinde
olan bir gruptur. Bunlardan bazısı ne demek olduğunu bilmeden, hakikatine vakıf olma-
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dan zühd, tevekkül, rıza, mahabbet gibi makamlardan dem vurur. Bazısı da vecdden, Allah
sevgisinden söz eder. Allah aşkı ile aklının başından gittiğini iddia eder. Allah hakkında
bazen öyle sözler sarf eder ki o söz ya küfürdür ya bidattir. Bir taraftan Allah’ı tanımadan
Allah sevgisinden söz ederken diğer taraftan Allah’ın hoş görmediği şeyleri yapmaktan,
nefsinin arzularını Allah’ın isteklerine tercih etmekten geri durmaz. Bazen de sırf halktan
utandığı için Allah’ın yasakladıklarına yanaşmaz. Oysa yalnız başına kalsa Allah’tan utanıp böyle bir hassasiyet göstermez. Tüm bu davranışlarının sevgiyle bağdaşmadığını akıl
etmez. Gazâlî bazılarının da ne kadar mütevekkil ve kanaatkâr olduğunu ispat etmek ve
göstermek için yaptıkları bir uygulamayı aktarır. Bu kimseler yanına azık almadan çöllere düşer. Tevekkülün ne anlama geldiğini kendisinden çok daha iyi bilen selefin böyle
bir uygulaması olmadığını bilmez. Hâlbuki Selef-i salihin ve gerçek sûfîler, tevekkülü
canı tehlikeye atarak azıksız yollara düşmek manasında algılamamışlardır. Bilakis onlar
yanına azığı alırlar ama azığa değil Allah’a tevekkül ederlerdi. Gazâlî “münciyat bakamlarından hiçbir makam yoktur ki orada aldanış olmasın” der (Gazâlî, 2000a: III, 496-497;
Gazâlî, 2000c: 447; Uludağ, 2011b: 133).
6. Sûfîliği helâl lokmaya hasretmek

Bir diğer grup da helâl yeme konusunda aşırı titiz davranan kimselerdir. Bunlar helal
lokma dışında ne kalbî ne de zâhirî amellere itibar ederler. Kalplerini murakabe etme
konusunda ihmalkâr davrandıkları gibi ibadetlerine de gereken önemi vermezler. Kurtuluşun sadece helâl lokmadan geçtiği vehmine kapılırlar. Bazıları ise tam aksine yemelerinde, giyinmelerinde ve meskenlerinde helâl konusuna hiç aldırış etmezler fakat başka
konularda titizlik gösterirler. Hâlbuki Allah tek taraflı gayretten hoşnut olmaz. Allah bütün emir ve yasaklar noktasında şuurlu davranılmasını ister. Bazı görevleri yerine getirmenin kendisine yeteceğini ve bu sayede kurtulacağını zannedenler yanılgı içindedirler
(Gazâlî, 2000a: III, 497).
7. Hizmet görünümü altında şahsî menfaat peşinde koşmak

Aldanış içinde olan bir başka grup da şahsî menfaat peşinde oldukları halde kendilerini hizmet sevdalısı olarak göstermeye çalışan kimselerdir. Amaçlarının dervişlere iyilik
etmek, infakta bulunmak olduğunu iddia edip mal toplarlar. Gazâlî bu tip kimselerin asıl
amaçlarının servet biriktirmek, etraflarına taraftar toplamak ve şöhret elde etmek olduğunu söyler. Asıl itibariyle onları harekete geçiren şey riya duygusudur. Hizmet etme iddiası, kendi isteklerini elde etmek için uydurdukları kılıftan başka bir şey değildir. Bu kişiler mütevazı ve müşfik tavırlar sergileyerek kendi “yükselme” ve “öne geçme” hedefleri
doğrultusunda çaba harcarlar, dolayısıyla aslında sûfîlere değil kendilerine hizmet ederler. Diğer yandan şüpheli ve haram demeden topladıkları parayla hayır yarışına girmeleri
konunun bir diğer yanılgı noktasıdır (Gazâlî, 2000a: III, 497; Uludağ, 2011b: 134).
8. Nefsin kusurlarını araştırmayı sûfîliğin esası saymak  

Bir grup sûfî de mücâhede, ahlâkı güzelleştirme ve nefsi kusurlardan arındırmakla
meşgul olmuş, nefsin ayıplarını araştırmayı, tuzaklarını tespit etmeyi bir ilim haline ge-
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tirmişler, nefs konusunda derinleşmişlerdir. Fakat bunlar tüm mesailerini nefsin kusurları
üzerinde söz sarf etmeye harcarlar (Gazâlî, 2000a: III, 497). Kendi nefsinin kusurlarını
gidermeden, sohbetlerde “işte bu nefsin kusurudur, bunu bilmemek de ayrı bir kusurdur.”
diye edebiyat yaparlar (Kara, 2005: 218). Hâlbuki sadece nefsin kusurları üzerine kafa
yorup tasavvufî hayatın gerekliliklerini bir tarafa bırakmak kişiyi maksadına ulaştırmaz.
Sûfînin tek gündem maddesi nefsin kusurları olmamalıdır. Ömrünü nefsin tuzaklarını
aramaya hasreden kimse hac yolculuğuna çıkmayıp sadece yolun sıkıntı ve zorluklarını
ortaya koyma derdine düşen kimseye benzer. Oysa hac yolculuğuna çıkmayanın yolun
zorluklarını anlatması kendisine hiçbir fayda sağlamaz (Gazâlî, 2000a: III, 497; Gazâlî,
2000c: 448).
9. Seyr u sülûkun bazı makamlarına takılıp kalmak

Bundan önceki mertebeyi aşmış, yani yola girmiş, seyr u süluka başlamış, kendilerine
marifet kapıları açılmış ancak daha ilk adımda tökezlemiş olan bazı kimseler de hataya
düşmüşlerdir. Zira onlar da marifet başlangıçlarından bir koku alınca hayrete düşmüşler,
duydukları rayihanın etkisiyle şaşkına dönmüşlerdir. Kalpleri bu koku üzerinde düşünmeye takılıp kalmıştır. Böyle bir kokuya nasıl mazhar olduklarını, başkalarının bu kokudan
neden mahrum bırakıldığını anlamaya çalışmak tek işleri olmuştur. Bu ise bir aldanıştır.
Çünkü Allah yolunun esrarı çoktur. Eğer sâlik gördüğü her hârikulâdelik karşısında duraklar ve oraya takılıp kalırsa bir adım ileri gidemez ve maksadına ulaşamaz. Böyle bir
kişinin durumu, bir hükümdarı ziyarete giderken sarayın çevresinde daha önce hiç görmediği güzellikte rengarenk çiçeklerle dolu bir bahçeyi görerek bunları seyre dalan ve
hükümdarı görebileceği vakti kaçıran kimsenin mahrumiyeti gibidir (Gazâlî, 2000a: III,
497; Gazâlî, 2000c: 448; Uludağ, 2011b: 135).
10. Ulaştığı mertebeyi son ve en yüce nokta olarak görmek

Seyr u sülûkları sırasında üzerlerine yağan nurlara, bahşedilen lûtuf ve ikramlara aldırmayan, bunlara takılmayıp yollarına ciddi şekilde devam edip Allah’a yakın olma sınırına varan kimselerdir. Bunlar da bu noktada Allah’a vâsıl olduklarını sanarak dururlar
fakat yanılgıya düşerler. Yani yaşadıkları tecrübenin tam bir vuslat olduğu zannı ayaklarının kaymasına sebep olur. Çünkü Allah’ın nurdan yetmiş perdesi vardır. Sâlik yolda
bu perdelerden birine ulaştığında Hakk ile vuslatın gerçekleştiğini sanır. Bu gerçeğe Hz.
İbrahim’in işaret ettiğini Allah Kur’ân’da haber vermiştir. “Gece basınca bir yıldız gördü.
İşte bu benim Rabbim dedi. Yıldız batınca da ben batanları sevmem dedi (En’am, 76).”
Hz. İbrahim’in kastettiği yıldız, bizim bildiğimiz ışık veren gökcismi değildir. Çünkü İbrahim onların Rabbi olmadığını elbette biliyordu. Onun kastettiği Allah’ın perdelerinden
ibaret olan ve sâliklerin yolları üzerinde bulunan nurlardan biridir. Bu perdelere ulaşmadıkça Allah’a vâsıl olmak düşünülemez. Söz konusu perdeler her biri diğerinden büyük
nurlardır. Işıklı cisimlerin ise en küçüğü yıldız olduğundan, ilâhî perdelerin en küçüğüne
bu isim verilmiştir. Hz. İbrahim göklerin melekûtunu müşâhede ettiği zaman bir nurdan
bir nura erişmekteydi. Her vardığı noktada ulaştığını sanıyordu. Sonra önüne hakikatler
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serilip de vardığı noktanın da ötesinde alınması gereken bir mesafe olduğunu görünce
oraya yükseliyor ve “işte şimdi vasıl oldum” diyordu. Ama yine perde açılıyordu. Daha
ötesinde perde bulunmayan “en yakın perde”ye ulaşınca “işte en büyük bu” dedi. Fakat
bu son perdenin de olanca büyüklüğüne rağmen mükemmellik zirvesinden düşmekten
hâli olmadığını görünce “ben batanları sevmem. Ben yüzümü gökleri ve yeri yaratana
çevirdim” dedi. Tasavvuf yoluna giren kimse de söz konusu perdelerden birine takılıp
kalabilir. Bazen daha ilk perde ile aldanır. Allah ile kul arasındaki perdelerin ilki kulun
nefsidir. Bu perde Allah’ın nurlarından bir nurdur. Gazali bununla hakkın hakikatinin
kendisinde tecelli ettiği kalbin sırrını kasteder. Hatta kalp tüm âlemi kaplayacak şekilde
genişlediği gibi bütün varlıkların sûreti de kendisinde tecelli etmiş olur. Bu noktaya ulaştığında ilâhî nurlar kalpte azametle parıldar. Çünkü bütün mevcûdât, olduğu gibi kalpte
tecelli etmiştir. Allah’ın nurunun kalbi aydınlatmasından sonra kalbin güzelliği ortaya
çıkınca bazen kalbin sahibi kalbe bakar, kendisini hayrete düşüren ve göz kamaştıran
güzelliğini görünce diline hakim olamaz ve bu hayret anında “ene’l-Hakk” der. Eğer o
sâlik için bu halin ötesi keşfedilmezse, bulunduğu hale mağrur olur.1 Gazâlî’ye göre bu
sâlik, değil güneşe, aya bile ulaşmadan Hazret-i İlahiye’nin nurlarından küçük bir yıldızla
aldanmıştır. Bu nokta kalplerin aldandığı bir noktadır. Çünkü tecellî etmiş olan şey tecellî
ettiği şeyle karışmış olur. Bu tıpkı aynaya yansıyan şeyin renginin ayna ile karıştırılmasına benzer. Nitekim bir şiirde şöyle deniyor:
Kadeh inceldi, şarap saflaştı

Birbirine benzediler, iş karıştı
Sanki şarap var da kadeh yok

Yahut kadeh var da şarap yok.
Gazâlî Hristiyanlar’ın Hz. İsa ile ilgili yanılgısını buna benzetmiştir. Onlar da Allah’ın
nurunun Hz. İsa (as)’da parıldadığını görünce yanılmışlar ve yanlış yorumlar yapmışlardır. Tıpkı aynada veya suda yıldızın aksini görüp yıldızın suda veya aynada olduğunu
sanarak elini uzatıp yıldızı almaya kalkışan kimsenin yanılgısı gibi bir yanılgı içine düş1) Hulûl ve ittihadı kökten reddeden Gazâlî, fenâ tecrübesini yaşayan sâliklerin kendilerinden geçerek
hulûl ve ittihadı ihsas ettiren sözler söyleyebileceklerini kabul etmekle birlikte bu sözlerin mecazi
ifadeler olmaktan öteye geçemeyeceğini ifade etmiştir. (Gazâlî, 1982: 162, 165; Uludağ, 1996: 517).
Aklın hükmünün ortadan kalktığı bu mertebeden sonrası artık sözün yetersiz kaldığı bir sahadır ve
yaşadığı tecrübeyi anlatma çabasına giren kimsenin hataya düşmesi kaçınılmazdır. Gazâlî ittihadı düşündürecek sözleri dil sürçmesi olarak değerlendirmiştir. Ona göre aklî hususlarda ayağı yere sağlam
basmayan kişi iki şeyi birbirinden ayırt edememe hatasına düşebilir, kendisini Hakk’ın incileriyle
süslenmiş ve kemale ermiş olarak görüp O olduğu zannıyla “Ene’l-Hakk” sözünü söyleyebilir. Aynı
renkte olan şişe ile meşrubata bakan kişi ikisini birbirinden ayıramaz. Bazen şişe var da meşrubat
yok zanneder. Bazen de tam aksini düşünür. Sekr ve galebe halinde dili tutmanın her zaman mümkün
olamayabileceğini ifade eden Gazâlî, sahv haline dönülüp de akıl hükmünü icra etmeye başladığında
dili bu tür sözlerden korumak gerektiğini beyan etmiştir. (Gazâlî, 1982: 166-168; Gazâlî, 2000d: 555;
Macid Fahri, 2004: 271; Aydın, 1978: 313; Demirci, 2000: 448-450).

148 / Dr. Bedriye REİS

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

müşlerdir (Gazâlî, 2000a: III, 498; Gazâlî, 1994: 57-58).

Gazâlî’ye göre sülûk ilâllah yolunda aldanış türleri çok çeşitlidir. O aslında bu konuların çok fazla gündeme gelmemesi gerektiği kanaatindedir. Çünkü bu yolun yolcusunun
söz konusu gerçekleri başkalarından duymaya ihtiyacı olmadığı gibi yola girmeyenin de
bu bilgileri öğrenmesi kendisine bir fayda sağlamaz. Hatta zarar bile verebilir. Zira kişinin anlamadığı şeyleri işitmesi onu şaşkınlığa sürükleyebilir. Diğer yandan bir yararı
da vardır ki o da öğrendikleri kendisini gurura kapılmaktan kurtarmasıdır. Hatta olayın
kendisinin sandığından çok daha büyük, tahayyül ve tasavvurunun çok ötesinde olduğunu
kavrar (Gazâlî, 2000a: III, 499; Aynî, 2011: 200-203).
Gazâlî’ye göre aldanmadan kurtulmanın yolu kişinin kendini bilmesi, Allah’ı tanıması, dünya ve ahiret hakkında bilgi sahibi olmasıdır. Allah’a giden yolda nasıl yürüneceğini, bu yolun engellerini, çıkmazlarını ve Allah’a yaklaştıran ve O’ndan uzaklaştıran
şeylerin neler olduğunu öğrenmek suretiyle aldanmaktan kurtulmak mümkündür. Ancak
Gazâlî bütün bunları gerçekleştirmeye muvaffak olan kimsenin kendisini emniyette hissetmemesi gerektiğine şeytanın hilelerinin hiçbir zaman ve şartta tükenmeyeceğine dikkat çekerek, tehlikenin her zaman için söz konusu olabileceği noktasında uyarıda bulunur.
Dolayısıyla ayağın kayması ihtimali hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir (Gazâlî, 2000a:
III, 502-507).
Sonuç

Nefs tezkiyesi, riyazet, mücahede, murakabe gibi tasavvufî eğitim sürecinin önemli
birer parçası olan unsurları görmezden gelerek işin sadece görüntü kısmına önem veren,
bir başka tabirle şeklî unsurları ön plana çıkaran sûfîler, Gazâlî’nin eleştirilerinden ciddi
bir pay almıştır. Zira tasavvuf asıl itibariyle meşakkatli bir riyazet ve mücahede sürecinden geçmeyi gerektirir. Ancak tezkiye ve ahlâkı güzelleştirme sûfîyi hedefine ulaştırabilir. Sahte sûfîleri diğerlerinden ayıran önemli bir fark olarak ortaya çıkan dinî hükümleri
hafife alan ve helâl ile haramı eşit gören anlayışlar ise Gazâlî tarafından kesin bir dille
reddedilmiştir. Allah’ın kulun ibadetinden müstağnî olduğu, organlarla yapılan amelin
bir anlam ifade etmediği, kalbî arınmanın imkânsızlığı nedeniyle insana böyle bir sorumluluk yüklenemeyeceği ve Allah katında yüksek derecelere ulaşan kimselerin dinî
yükümlülüklerden muaf olduğu şeklindeki yaklaşımlar, Gazâlî’nin tasavvufî düşüncedeki sapmalara verdiği örnekler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir taraftan seyr u sülûkun
daha ilk adımlarında yaşadıkları harikuladelikler nedeniyle tökezleyip bazı makamlara
takılıp kalmaları diğer taraftan girdikleri yolda yaşadığı tecrübenin tam bir vuslat olduğunu düşüncesine kapılarak en son ve en yüce mertebeye erdiğini zanneden bazı sûfîlerin bu
noktada içine düştükleri hayret ve şaşkınlığın tesiriyle dillerine hâkim olamayıp hulûl ve
ittihadı ihsas ettirecek sözler sarf etmeleri sûfîlerin aldandığı noktaları oluşturur. Kanaatimizce Gazâlî’nin söz konusu eleştirileri, bir taraftan sahte sûfîleri hizaya çekme diğer
taraftan da farkına varmadan bu tür hatalara düşebilecek olan sâlikleri uyarma amacına
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matuftur. İlk dönem tasavvuf düşüncesinin önde gelen şahsiyetlerinden biri olan Gazâlî,
tasavvufî hayatın son derece önemli olan konularından birine parmak basarak bu hususta
da üzerine düşen görevi ifa etmiştir.
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